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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  
  العاشرةالدورة 
        2012012012012222    نومفربنومفربنومفربنومفرب    16161616ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     12121212من من من من جنيف، جنيف، جنيف، جنيف، 

  
  

  التقرير

  ا0ي اعمتدته اللجنة

 .2012نومفرب  16ٕاىل  12العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية يف الفرتة من  ا7ورة انعقدت .1

: ٔالبانيا، اجلزائر، ٔاندورا، أالرجنتني، ٔاسرتاليا، المنسا، بنغالديش، بر�دوس، بلجياك، بنن، Iً مثE واكنت ا7ول التالية مُ  .2
كندا، تشاد، شـييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، كوسـتارياك، كوت الربازيل، بلغارa، بوركينا فاسو، بوروندي، الاكمريون، 

ديفوار، كو�، قربص، امجلهورية التشـيكية، ا7امنرك، جيبويت، ٕاكوادور، مرص، السلفادور، ٕاثيوبيا، فنلندا، مجهورية مقدونيا 
رa، الهند، ٕاندونيسـيا، ٕايران اليوغوسالفية السابقة، فرنسا، جورجيا، ٔاملانيا، غاz، اليوzن، الكريس الرسويل، هنغا

إالسالمية)، العراق، ٕايرلندا، ٕايطاليا، اليا�ن، أالردن، كينيا، قريغزيسـتان، لبنان، ليتوانيا، لكسمربغ، مدغشقر،  -(مجهورية 
و، الفلبني، مالزيa، مالطة، املكسـيك، موzكو، املغرب، نيبال، هولندا، نيجريa، الرنوجي، عامن، �كسـتان، ب�، �راغواي، بري 

بولندا، الربتغال، مجهورية كورa، مجهورية مو7وفا، رومانيا، �حتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، السـنغال، جنوب 
ٔافريقيا، ٕاسـبانيا، السودان، سويرسا، �يلند، ترينيداد وتو�غو، تونس، تركيا، ٔاوكرانيا، اململكة املتحدة، مجهورية تزنانيا 

 ).95البوليفارية)، فييت zم، المين، زامبيا، زمبابوي ( -الaت املتحدة أالمريكية، ٔاوروغواي، فزنويال (مجهورية املتحدة، الو

، واملنظمة أالوروبية االٓسـيوية (EU)ب: �حتاد أالورويب راقِ وشاركت املنظامت احلكومية ا7ولية التالية بصفة مُ  .3
، وا¨لس املشرتك بني ا7ول محلاية (UPOV)صناف اجلديدة من النبا�ت ، و�حتاد ا7ويل محلاية االٔ (EAPO) للرباءات

، (GCC Patent Office)، ومكتب براءات �خرتاع ¨لس التعاون 7ول اخلليج العربية (ICPIP) امللكية الصناعية
، (AU) و�حتاد أالفريقي، (WTO)، ومركز اجلنوب، ومنظمة التجارة العاملية (OIF) واملنظمة ا7ولية للفرنكوفونية

  ).11( (OIC) ، ومنظمة التعاون إالساليم(OECS) ومنظمة دول رشق البحر الاكرييب
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، واملركز الربازييل (IQSensato)ب: مجعية آيكيوسنساتو راقِ وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مُ  .4
، ومجعية صناعة احلواسيب (COMMUNIA)نية �ملÇ العام ، ومجعية كومونيا ا7ولية املع (CEBRI)للعالقات ا7ولية 
، و�حتاد أالورويب (CropLife International)، والشـبكة العاملية لصناعة العلوم النباتية (CCIA)واËٔزة االتصال 

 ور، وجلنة أالصدقاء العاملية للتشا(ELSA International)، وامجلعية أالوروبية لطالب احلقوق (EBU)لٕالذاعة 
(FWCC) و�حتاد أالمرييك الالتيين إاليبريي لفناين أالداء ،(FILAIE) وامجلعية ا7ولية لتطوير امللكية الفكرية ،

(ADALPI ) وامجلعية ا7ولية محلاية امللكية الفكرية ،(AIPPI) واملركز ا7ويل للتجارة والتمنية املسـتدامة ،(ICTSD) ،
، و�حتاد ا7ويل مجلعيات موزعي (CISAC)اد ا7ويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ، و�حت(ICC)وغرفة التجارة ا7ولية 

، و�حتاد ا7ويل مجلعيات املنتجني الصيدليني (FIAPF)، و�حتاد ا7ويل مجلعيات منتجي أالفالم (FIAD)أالفالم 
(IFPMA) و�حتاد ا7ويل للمنظامت املعنية حبقوق �سـتنساخ ،(IFRRO) ية ا7ولية أالدبية والفنية ، وامجلع(ALAI) ،

، واملؤسسة ا7ولية ٕاليكولوجيا املعرفة (IVF)، و�حتاد ا7ويل للفيديو (INTA)وامجلعية ا7ولية للعالمات التجارية 
(KEI) ان أمرياك الالتينية للصناعات الصيدالنيةÙورابطة ب ،(ALIFAR) ومنظمة ٔاطباء بال حدود ،(MSF) ومؤسسة ،
  ).26( (TWN) ، وشـبكة العامل الثالث(MPP)راءات أالدوية مجموعة ب

 .وترٔاس ا7ورة السفري محمد سـياد دواليه، املمثل ا7امئ جليبويت .5

    من جدول أالعامل: افتتاح ا7ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا7ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا7ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا7ورة    1111البند البند البند البند 

ب الرئيس �لوفود املشاِر  .6 Eاللجنة كة يف ا7ورة، وذكر أن حضور الوفود يعكس ٕاقرار مجيع ا7ول أالعضاء بأمهية رح
نتجت عن جدول ٔاعامل التمنية، وتواصل تأدية دور  وا7ور احلامس للتمنية يف جمال امللكية الفكرية. ؤاشار ٕاىل أن اللجنة مثرةٌ 
 Eاملدير  –ري ه الرئيس �لشكر للسـيد فرانسيس غحموري يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية وتوصياته امخلس وأالربعني. وتوج

عىل اجلهود املتواصI 7مج جدول أعامل التمنية ومبادئه أالساسـية يف  –zئب املدير العام  –ونياما والسـيد جيفري أ  –العام 
لعمل. وذكر الرئيس لمعل املنظمة. وقال ٕان ا7ورة العارشة للجنة تشهد السـنة اخلامسة جلدول ٔاعامل التمنية والنضج املزتايد 

ملشاركة ا7ول أالعضاء وٕارشافها الوثيقني. وقال ٕان ا7ورة  ا كبًريا نتيجةً ٔان التنفيذ قد شهد تقدمً  ه يتّضح يوًما بعد يومٔان
 العارشة سوف تواصل الرتكزي عىل تقيمي نتاجئ التنفيذ القامئ عىل املشاريع جلدول ٔاعامل التمنية ورصد هذه النتاجئ. ؤاضاف أن

 Iمسـتة تقارير تقيمي مسـتق Eتقريًرا.  12لتقارير يصل العدد إالجاميل لتقارير التقيمي ٕاىل لتنظر اللجنة فهيا. وذكر أن هبذه ا سـُتقد
من العمل الواجب ٕاجنازه يف املسـتقبل كام يتضح من العدد الهائل للوþئق املعروضة عىل  كبريٍ  ؤاكد الرئيس وجود قدرٍ 

ًحا بأعامل هذا قرتَ ن جدوًال زمنًيا مُ ؤابلغ الوفود بأهنم سوف يتلقو .وٕاجيابيةً  اللجنة. وقال ٕانه يتطلع ٕاىل ٔان تكون ا7ورة فعا�ً 
مسـبقة بشأن بعض املسائل، عند �قتضاء، من ٔاجل ضامن ٕاحراز تقدم جيد.  أالسـبوع. وقال ٕانه سوف ُجيري مشاوراٍت 

قتضًبا يف هناية لك بند. وقال ويف ٕاشارة ٕاىل مناقشات جلسة إالحاطة غري الرمسية، أكد الرئيس أنه سوف يقرتح اسـتنتاًجا مُ 
ن ملخص الرئيس،  ٕان هذه �سـتنتاجات سوف تعكس املناقشات اليت دارت بشأن لك وثيقة، وٕاهنا، جممتعًة، سوف تُكّوِ

وسوف تزيد من فاعلية معلية ٕاعداد امللخص. والمتس الرئيُس تعاون الوفود وحسن نيهتا لعقد اجللسة عىل حنٍو فعEال وبنّاء. 
مت  ؤابلغ الرئيس اللجنة بأنه ما ثالثة ٔاحداث جانبية خالل ا7ورة، وسوف ٔايضً قد نُّظِ Eبتفاصيل هذه أالحداث.  نرشةٌ  تُقد

ويف اخلتام، أكد الرئيس ٔامهية حتقيق توافق يف االٓراء، ؤاعرب عن ٔام� يف ٔان تسرتشد املناقشات يف هذه ا7ورة �لرؤية 
لعاملية، وأن تُدمع هذه الرؤية املشرتكة املناقشات. ودعا املشرتكة للمنافع اليت ميكن ٔان حيققها نظام للملكية الفكرية يف التمنية ا

 .ٕاىل ٕالقاء لكمة ٔامام اللجنة –املدير العام  zئبَ  –جيفري أونياما  الرئيُس السـيدَ 

ب zئُب  .7 Eري. وقال ٕان املدير العام مل يمتكن من ن املدير العام، السـيد فرانسيس غاملدير العام �لوفود نيابة ع ورح
zحجة.  عىل سفر، وٕانه طلب من zئب املدير العام ٔان ينقل خالص حتياته مجليع الوفود ؤاطيب متنياته هلم بدورةٍ احلضور ٔالنه 

وتوجه zئب املدير العام �لشكر للسفري محمد سـياد دواليه عىل رئاسـته املمتازة للجنة. ؤاشار ٕاىل ٔان تقرير اللجنة قد نُوقش 
 والحظتلزتام املنظمة بتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية تنفيًذا فعاًال، � شعرتأن الوفود يف ا7ورة أالخرية مجلعيات الويبو، و 
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التقدم الكبري ا0ي حتقق يف اللجنة. وقال ٕان هناك توافقًا عاًما يف االٓراء بشأن مواصI تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية وتوصياته 
7مع التمنية �قتصادية و�ج�عية يف ا7ول أالعضاء يف الويبو. وذكر zئب املدير العام ٔانه جرى ٕاعداد عدد كبري من 

هذه الوþئق تشمل التقرير املرحيل السـنوي عن املشاريع اجلارية جلدول ٔاعامل التمنية ٕاضافة ٕاىل  الوþئق 7ورة اللجنة، ؤان
التوصيات التسع عرشة اليت ال يتطلب تنفيذها موارد ٕاضافية. وقال ٕان التقارير من شأهنا ٔان تُمكِّن اللجنة من تقيمي مدى 

منية ومتهيد الطريق لتعممي هذه التوصيات يف معل املنظمة. وذكر تعزيز املشاريع وأالنشطة ٔالهداف توصيات جدول ٔاعامل الت 
. وقال ٕان توصيات جدول املكمتIٔايًضا ٔان اللجنة ستنظر كذ  يف سـتة تقارير تقيمي مسـتقI عن مشاريع جدول ٔاعامل التمنية 

ة كبرية لرضورة �سـمترار يف تقدمي آراء ٔاعامل التمنية تعكس قمية الرصد والتقيمي. ؤاكد zئب املدير العام أن أالمانة تويل ٔامهي
ال. وأضاف أن املراجعة اخلارجية وفعّ  تقيميية لÙول أالعضاء وٕالجراء تقيمي للتقدم احملرز يف جمال التمنية عىل حنٍو موضوعيّ 

باحثات اللجنة بشأن من أالمور املهمة ٔايًضا �لنسـبة لٔالمانة، وقال ٕانه يتطلع ٕاىل م يه للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو 
 ُ عىل دراسـهتا  لضم ٔاي توصيات تقد$ا اللجنة بناءً  ةٌ سـتعدE ثارة يف هذه املراجعة. وأكد zئب املدير العام ٔان أالمانة مُ املسائل امل

 املرحI لهذه املراجعة. وقال ٕان أالمانة تتطلع ٔايًضا ٕاىل مباحثات اللجنة وتوصياهتا بشأن مؤمتر امللكية الفكرية والتمنية وكذ 
د عىل رضورة مشاركة مجيع ا7ول الثانية من مرشوع اسـتحداث ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات. وشدّ 

 أالعضاء مشاركًة بنّاءًة من أجل التوصل ٕاىل توافق يف االٓراء بشأن القضاa املُختلف علهيا يف اللجنة. وقال ٕان ذ  ٔامرٌ 
ه القضاa ولتحقيق الهدف املشرتك لتعزيز دور امللكية الفكرية يف التمنية. ومىض يقول ٕان لتحقيق تقدم بشأن هذ رضوريٌ 

االتفاق عىل جدول ٔاعامل التمنية، وٕان أالمانة تأمل ٔان يتحقق تعممي  عىلا7ورة العارشة للجنة تشهد مرور مخس سـنوات 
من الرضوري احلفاظ عىل الزمخ املكتسب خالل  ٔانE  كبري جلدول أعامل التمنية داخل املنظمة حبلول العام املقبل. وأضاف

 Eان النامية واملنظÙم من عدة وفود يف ا7ورة أالخرية  مة كلك. ويف ٕاشارةٍ السـنوات امخلس املاضية لصاحل الب Eٕاىل الطلب املُقد
، ة بأنه قد جرى ٕاعداد كتيبمن ٔاجل وثيقة عن ٔادوات التمنية وخدماهتا اليت تقد$ا املنظمة، ٔابلغ zئب املدير العام اللجن

متوفر خارج الغرفة. وقال ٕان الكتيب يقدم نظرة رسيعة عىل مجيع أالدوات واخلدمات املتاحة لÙول النامية داخل  وهو
 املنظمة. وأعرب عن ٔام� يف أن يكون الكتيب مفيًدا لٔالعضاء. ويف اخلتام، متىن مجليع الوفود دورًة zحجة وممثرة جًدا.

8.  Eئيس �لشكر لنائب املدير العام عىل لكمته. مث لفت �نتباه ٕاىل رضورة نظر ا¨موعات إالقلميية ا6تلفة يف ه الر وتوج
ا7ورة وا7ورة التالية. وأشار ٕاىل وجود حاجة ماسة للرتشـيحات لشغل هذين املنصبني.  همسأ� انتخاب zئبني للرئيس لهذ

تال$ا للتصديق علهيا. وقد أكد 9 بعض الوفود أن هذا أالمر ال يتطلب وقال ٕانه سـيقدم الرتشـيحات ٕاىل اللجنة فور اسـ 
سوى ٕاجراء قصري داخل ا¨موعات إالقلميية. وقال الرئيس ٕانه يود تعجيل هذه العملية من أجل تقدمي الرتشـيحات يف أقرب 

ويه من كبار املستشارين  –ازيويل وقت ممكن. وتقدم الرئيس �لشكر لنائبة الرئيس املنهتية واليهتا، السـيدة ٔالكسـندرا غر 
 2مته للجنة من خدمات. مث انتقل الرئيس ٕاىل البند عىل ما قدE  –القانونيني يف املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية 

 من جدول أالعامل وهو اع�د جدول أالعامل.

    من جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اع����د جدول أالعاملد جدول أالعاملد جدول أالعاملد جدول أالعامل    2222البند البند البند البند 

    مرشوع جدول أالعامل – /10/1CDIP النظر يف الوثيقة

ٔاعلن الرئيس جدول أالعامل بصيغته املعمتدة نظًرا لعدم وجود اعرتاض من احلارضين. مث دعا اللجنة ٕاىل �نتقال ٕاىل  .9
 .لوثيقةلتقدمي ال من جدول أالعامل املتعلق �ع�د املراقبني، ودعا أالمانة ٕاىل  3البند 
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    املراقبنياملراقبنياملراقبنياملراقبنيمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اع����د د د د     3333البند البند البند البند 

 اع�د املراقبني – CDIP/10/15النظر يف الوثيقة 

مت أالمانة الوثيقة  .10 EقدCDIP/10/15 ؤابلغت اللجنَة بأن امجلعية ا7ولية لتطوير امللكية الفكرية و�حتاد ،
ري احلكومية عىل �قتصادي والنقدي لغرب ٔافريقيا قد طلبا �ع�د من اللجنة. ووفقًا للنظام ا7اخيل، حتصل املنظامت غ

 اع�د خاص ملدة سـنة واحدة يف حا� موافقة اللجنة عىل طلبات �ع�د.

وأقرE الرئيس الطلبني بصيغهتام املعمتدة نظًرا لعدم وجود ٔاي اعرتاض. وُدعي ممثلو املنظمتني غري احلكوميتني ٕاىل  .11
من جدول أالعامل املتعلق �ع�د مرشوع تقرير ا7ورة  4ند �نضامم ٕاىل �ج�ع. مث دعا الرئيس اللجنة ٕاىل �نتقال ٕاىل الب 

 التاسعة للجنة التمنية. ودعا أالمانة ٕاىل تقدمي الوثيقة.

    من جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اعمن جدول أالعامل: اع����د مد مد مد مرشرشرشرشوع تقرير ا7ورة التاسعة للجنةوع تقرير ا7ورة التاسعة للجنةوع تقرير ا7ورة التاسعة للجنةوع تقرير ا7ورة التاسعة للجنة    4444البند البند البند البند 

    مرشوع التقرير – .CDIP/9/17 Prov    النظر يف الوثيقة

 28، ؤانه صدر بتارخي .CDIP/9/17 Prov مرشوع التقرير ورد يف الوثيقةٔابلغت أالمانُة اللجنَة بأن  .12
 .أالمانة ٔاي تعليقات من ا7ول أالعضاء عىل مرشوع التقرير ، ومل تتلقE 2012 ٔاغسطس

 ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل اع�د التقرير. ؤاعلن عن اع�د التقرير نظًرا لعدم وجود ٔاي اعرتاض من الوفود. .13

    ول أالعامل: بياzت عامةول أالعامل: بياzت عامةول أالعامل: بياzت عامةول أالعامل: بياzت عامةمن جدمن جدمن جدمن جد    5555البند البند البند البند 

دعا الرئيس منسقي ا¨موعات إالقلميية ٕاىل إالدالء ببياzت عامة. وذكEر اللجنة بأنه خالل جلسة إالحاطة غري الرمسية  .14
اكن قد اقرتح ٔاال يُسَمح �ٕالدالء ببياzت عامة ٕاال ملنسقي ا¨موعات إالقلميية  2012ٔاكتوبر  24اليت ُعقدت يف الويبو بتارخي 

 ملامرسات السابقة داخل اللجنة.اتوفًريا للوقت. وقال ٕان هذا ي�ىش مع 

وحتدث وفد رسي الناك �مس ا¨موعة االٓسـيوية، وذكر أن مجيع البÙان واملناطق قد توافق عىل ٔان التمنية ُمفيدٌة  .15
ن ٔايًضا ظروف �ج�عية و�قتصادية.  سّاكنه للجميع، فهـي ال تؤدي ٕاىل ٕاصالح البنية �قتصادية للبÙ حفسب، بل ُحتّسِ

بأمهية العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية، وترحب ا¨موعة أشد الرتحيب �جلهود  قرA وقال ٕان ا¨موعة، يف هذا الصدد، تُ 
هذه اجلهود اليت يبذلها املدير العام وفريقه لتعممي جدول ٔاعامل التمنية يف مجيع جماالت معل املنظمة، ؤاعرب عن ثقته يف ٔان 

ز يف املسـتقبل سوف Eه خالل امجلعية العامة أالخرية حباجة وقال ٕان ا¨موعة تالحظ  .بلك تأكيد تُعز Eأن عدًدا من الوفود قد نو
جديد يف جدول أالعامل للسامح مبناقشة حلقات الوصل املهمة بني امللكية الفكرية والتمنية. ومىض  جلنة التمنية ٕاىل ٕادراج بندٍ 

ص لهذا �قرتاح يف جدول أالعامل وختصيص وقتٍ  يقول ٕان Eاكف لهذه املناقشة. ؤاضاف أن  ا¨موعة تأمل ٕادراج بند ُمخص
املتعلقتني مبوضوع مواطن املرونة، وترى ٔان هناك متسًعا  CDIP/10/11و CDIP/10/10ا¨موعة حتيط علًما �لوثيقتني 

للمزيد من الفهم والوعي يف هذا ا¨ال. وقال ٕان ا¨موعة ترحب �جلهود اليت تبذلها أالمانة لتنظمي حلقات دراسـية وطنية 
ل إالقلميية عىل مدار العام، وٕاقلميية بشأن مواطن املرونة، وتعتقد ٔانه سـيكون من املفيد ٕاذا ٔامكن تنظمي عدد من حلقات العم

حسب �قتضاء و�لتشاور مع لك مجموعة ٕاقلميية. وقال ٕان ا¨موعة تقرA أيًضا برضورة إالعداد والتخطيط الاكفيني فF يتعلق 
طلع ٕاىل ٕاجراء مبؤمتر امللكية الفكرية والتمنية، وٕاهنا ٔاحاطت علًما مبقرتحات مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعة أالفريقية، وتت

مناقشات ممثرة بشأن هذا املوضوع خالل أالسـبوع. واسـتطرد قائًال ٕان ا¨موعة تويل ٔامهية �لغة ملبادرات املساعدة التقنية 
لمراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال لا¨موعة الوفد عن تقدير  اليت تقد$ا الويبو، ومن َمثE ٔاعرب

تؤكد عىل ٔامهية �سـتفادة من التوصيات الواردة ٔاضاف أن ا¨موعة ن ٔالغراض التمنية وعن اه�$ا هبذه املراجعة، و التعاو 
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فهيا. وقال ٕان الوفود مع ٔاهنا قد ال تتفق دامئًا عىل لك يشء، ٕاال ٔان ما يشجع ا¨موعة هو ٔانه ميكن االتفاق عىل بعض أالمور 
م من بعض ا7ول أالعضاء بشأن توصيات املراجعة قدE  ٕانه نظًرا لوجود اقرتاح مشرتك مُ يف معظم أالوقات. واسـتطرد قائًال 

اخلارجية، فٕان ا¨موعة تؤكد ٔانه ينبغي ختصيص وقٍت اكٍف ملناقشة هذه املسأ�، وحتديد املوضوعات املُتفق علهيا حتديًدا 
تؤكد ٔاهنا ال تزال ملزتمة مبا يدور داخل اللجنة من مناقشات،  مهنجًيا كوسـيI للميض قدًما. ويف اخلتام، قال الوفد ٕان ا¨موعة

 وٕان لك بÙ عىل حدة سوف يديل ببيان حسب �قتضاء، وٕاهنا تتطلع ٕاىل ٔان يكون أالسـبوع املقبل ممثًرا.

تمنية لضامن ٔان ال  2007عام الوحتدث وفُد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية، وقال ٕان الويبو قد قطعت شوًطا طويًال منذ  .16
تشلك جزءا ال يتجزٔا من نظام امللكية الفكرية ا7ويل، وٕان امجلعية العامة قد اعمتدت توصيات جدول ٔاعامل التمنية وآلية 
تنسـيق لضامن تعممي التمنية يف مجيع برامج الويبو ؤانشطهتا. ؤاضاف ٔان عدة مشاريع ُوِضعت للتعامل مع توصيات جدول 

قر �لنتاجئ إالجيابية اليت حتققت حىت ومىض يقول ٕان ا¨موعة تُ  ٔاو ال تزال قيد التنفيذ. نُفِّذتا ٔاعامل التمنية، وهذه املشاريع ٕام
 Eٍت  االٓن، ٕاال ٔانaت تثري ا6اوف هناك حتدaعن �لزتام أالسايس مجليع ا7ول  النظر وترصف ال تزال قامئة، وهذه التحد

وقال ٕان ا¨موعة تؤكد . 2010و 2007رات امجلعية العامة ذات الصI يف عايم أالعضاء بتعممي التمنية يف معل الويبو وفقًا لقرا
ُمنعت من تنفيذ الركن الثالث من واليهتا، أي مناقشة القضاa املتعلقة �مللكية الفكرية  2007عام الٔان جلنة التمنية منذ 

م التمنية بنشاط بوصفها جزًءا من ٕاطار والتمنية. وذكر أن جلنة الويبو للربzمج واملزيانية مع ٔاهنا تضع تعريفًا  لنفقات التمنية وتُعّمِ
إالدارة القامئة عىل النتاجئ، ٕاال أن هذه اللجنة حىت االٓن ليست جزًءا من آلية التنسـيق وال تقدم تقارير عن مسامههتا يف تنفيذ 

جلنة معايري الويبو، ومع ٔان جلنة املعايري ٔايًضا  يطالتوصيات جدول ٔاعامل التمنية. واسـتطرد قائًال ٕان هذا الوضع الشاذ ذاته 
م مساعدة تقنية للبÙان النامية والبÙان أالقل منًوا، ٕاال ٔاهنا ال تع ف رت تضع معايري ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية وتقّدِ

اردة يف الفئة �ء ف بشأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وكذ  الو بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية الواردة يف الفئة ٔالِ 
بشأن وضع املعايري. وقال ٕان ا¨موعة تشعر �لقلق ٔايًضا ٕازاء عدم ٕاحراز تقدم يف ٕاقرار التوصيات واملقرتحات املقدمة 

يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية. من مساعدة تقنية تقدمه الويبو  ملا ٕالصالح وتعزيز الكفاءة والشفافية وإالدارة السلمية
دة بشأن هذه املسأ� اليت هتم مجيع ا7ول أالعضاء، رمغ  ؤاضاف أن جلنة Eالتمنية غري قادرة عىل التوصل ٕاىل اسـتنتاجات ُمحد

ا7عوة ٕاىل إالصالح. وذكر ٔان ا¨موعة ترى أنه ينبغي  تلبE رد ٕادارة الويبو اليت  ورمغاملناقشات الطويI واملقرتحات 
بظلها عىل خمتلف أالنشطة اليت تقوم هبا املنظمة لتعممي التمنية �عتبارها جزءا لقي يُسمح لهذه التحدaت بأن تسـمتر وتُ  ٔاال
اءة ٕالجياد حلول فعEا� يتجزٔا من معلها، ؤان ا¨موعة تؤكد عىل ٔانه ينبغي ٔان توجد ٕارادة سـياسـية ومرونة وËود بنّ  ال

بظالل الشك عىل املسـتقبل. ومىض يقول ٕان ا¨موعة، للتحدaت الطويI أالمد، ؤان التحدaت ينبغي ٔاال تُرتك ترتامك وتلقي 
دت عدًدا من ا¨االت متحلّ  Eيًة بروح التعاون و�حرتام املتبادل والرغبة القوية يف امليض قدًما يف معل اللجنة، قد حد

يق ٔاهداف أالمم املتحدة الرئيسـية ذات أالولوية اليت يلزم ٕاحراز تقدم فهيا خالل ا7ورة. أوًال: تعزيز مسامهة الويبو يف حتق 
إالمنائية لٔاللفية، ويف هذا الصدد، تطلب ا¨موعة من أالمانة تنفيذ التوصيات الواردة يف ا7راسة وتقدمي ٕاحاطات منتظمة 

عدة بشأن هذه املسأ� اليت ميكن اعتبارها بنًدا دامئًا يف جدول أعامل ا7ورات القادمة للجنة التمنية. þنًيا: حتسني نوعية املسا
 ُ دة يف �قرتاح امل Eان النامية وحتسني الوقع إالمنايئ لهذه املساعدة وفقًا للتوصيات املُحدÙالتقنية اليت تقد$ا الويبو ٕاىل الب Eم قد

م هذا �قرتاح يف ا7ورة أالخرية للجنة التمنية. þلثًا: CDIP/9/16من ا¨موعة أالفريقية يف الوثيقة  موعد  تعجيل، وقد قُّدِ
 تعجيل. رابًعا: CDIP/10/17، وهذا يرد يف الوثيقة 2013عام الؤمتر الويبو املقرتح بشأن امللكية الفكرية والتمنية املنعقد يف م

موعد تنفيذ مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فF بني بÙان اجلنوب من بÙان zمية وبÙان ٔاقل منًوا، 
حت هذا املرشوع، فينبغي للجنة ٔان تسـتفيد خري اسـتفادة من املقرتحات املقدمة بشأن التوصيات وا¨موعة يه اليت اقرت 

لتنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية امخلس وأالربعني وفقًا  نيمسـتقلوتقيمي حىت االٓن. خامًسا: البدء يف ٕاجراء اسـتعراض 
ربzمج معل الويبو بشأن مواطن املرونة يف جماالت براءات ب الهنوض. سادًسا: 2010عام اللقرار امجلعية العامة للويبو يف 

�خرتاع والعالمات التجارية وحق املؤلف. سابًعا: تأييد ٕادراج بند دامئ بشأن امللكية الفكرية والتمنية يف جدول ٔاعامل جلنة 
تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية،  التمنية. þمنًا: حتسني شلك التقارير اليت تقد$ا جلان الويبو ا6تلفة عن مساهامهتا يف

توصيات. ؤاخًريا وليس ما ميّت بصI من وهذا ٔامر رضوري للسامح ٕ�جراء حتليل هادف للطريقة اليت نفEذت هبا لك جلنة 
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رباء تالحظ أن عدد اخل هـيآخًرا، تؤكد ا¨موعة عىل ٔامهية �نتفاع �خلربة أالفريقية يف تنفيذ مشاريع جدول ٔاعامل التمنية، ف 
أالفارقة املُسـتعان هبم قليٌل جًدا، و0  تطلب ا¨موعة من أالمانة زaدة عدد اخلرباء أالفارقة املُسـتعان هبم يف تنفيذ 

توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ومن Ëة ٔاخرى، قال ٕان ا¨موعة تعتقد ٔان حمتوaت العديد من ا7ورات التدريبية وحلقات 
قد يكون من الصعب عىل بعض املسـتفيدين فهم عدد كبري من املسائل خالل فرتة زمنية ، فالعرس العمل يغلب علهيا

حمدودة، و0  ترى ا¨موعة ٔانه ينبغي ٕايالء اه�ٍم اكٍف لتقيمي ٔاثر املشاريع املنفذة وما حتدثه من تغيريات. وأضاف ٔان 
اليت تراها ا¨موعة ة من ٔاجل حتقيق تقدم يف هذه املسائل اءة واملرونة من مجيع ٔاعضاء اللجنا¨موعة تتطلع ٕاىل املشاركة البنّ 

 . واختمت قائًال ٕان ا¨موعة تؤكد للرئيس دمعها والزتا$ا بتحقيق نتيجة فائقة القمية يف هذه ا7ورة.ةات ٔامهية خاصذ

ٕان ا¨موعة رمغ وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء، وذكر ٔان ا¨موعة تعرب عن تقديرها ٕال�حة الوþئق. وقال  .17
تقديرها للتحدaت املوجودة يف ٕادارة الوþئق، ٕاال ٔاهنا تؤكد أن ٕا�حة الوþئق ال يتطلب توفريها يف حيهنا حفسب وفقًا 

لٕالجراءات، ولكن يتطلب ٔايًضا توفريها جبميع لغات الويبو. ؤاضاف ٔانه نظًرا لكرب مكية الوþئق اليت ستنظر فهيا اللجنة، فٕان 
متوازنة متشـًيا مع إالطار  مع ضامن ٕاجراء مناقشةٍ جيد التنظمي اللجنة عىل العمل وفقًا جلدول أالعامل عىل حنو  ثّ ا¨موعة حت

د، ويف هذا الصدد، تطرح ا¨موعة عدة نقاط. ومىض يقول ٕان ا¨موعة ترحّ  Eيتعلق بتنفيذ الزمين املُحد Fب �لتقدم املُحَرز ف
هنا، مع تقديرها لتحدaت ٕا�حة تقارير التقيمي يف الوقت املناسب، حتث عىل بذل مشاريع جدول ٔاعامل التمنية وتق  يميها، ٕاال أ

ٔايًضا رضورة ٕادخال مزيد من  تالحظمزيد من اجلهود ٕال�حة هذه التقارير يف فرتة زمنية ٔاقرص. وأضاف ٔان ا¨موعة 
بناًء عىل اسـتعراض ا¨موعة مجليع معليات تقيمي و، ه يبدالتحسينات عىل ٔادوات ختطيط املشاريع ورصدها وتقيميها. وقال ٕان

العديد من مشاريع جلنة التمنية تواجه بعض التحدaت الشائعة يف التنفيذ، ٔان  ،املشاريع املكمتI واجلارية وللتقارير املرحلية
م مُ  Eلصدد، تقرتح ا¨موعة ٔانه رمبا مو العديد من املشاريع توصيات موازية لتصممي املشاريع القادمة، ويف هذا اقيِّ وكذ  قد

مرة ٔاخرى عىل أمهية تؤكد ¨موعة اذكر ٔان تنبغي مراعاة تطبيق بعض التوصيات يف مجيع مشاريع املرحI أالولية. ؤاخًريا، 
ب ا¨موعة اسـتدامة مشاريع التقيمي والتنسـيق بيهنا، من ٔاجل املسامهة بشلك ٔافضل يف حتقيق ٔاهداف اللجنة، ومن َمثE ترحّ 

�ختاذ مزيد من اخلطوات يف هذا الصدد. وأشار ٕاىل املناقشات املتعلقة �ملساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون 
عىل اتباع هنج متوازن وبنEاء وقامئ عىل ٕاجامع االٓراء. وأضاف ٔان ا¨موعة ترحب  ٔالغراض التمنية، وقال ٕان ا¨موعة حتثّ 

وجود قدر ٔاكرب من الشفافية واملساء� يف مجيع جماالت ختطيط املساعدة التقنية وتقدميها من ٔاجل �سـتعداد املنظمة لضامن 
جتنب ٔاوجه القصور املكتشفة مؤخًرا فF خيص معليات نقل املعدات ٕاىل بعض البÙان اخلاضعة لعقو�ت جملس أالمن التابع 

ذت �لفعل، وٕاهنا تتطلع ٕاىل مزيد من التحديثات يف هذا  لٔالمم املتحدة. وقال ٕان ا¨موعة قد أحاطت علًما �خلطوات Aاليت اخت
تعدد امل عن العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار  الشأن، وٕاهنا تشكر أالمانة عىل ٕاعداد وثيقةٍ 

لفعل ٕاجناز قدر كبري من العمل. وختاًما، أالطراف. ؤاضاف أن ا¨موعة ترحب �ملعلومات، ولكهنا أيًضا حتيط علًما بأنه مت �
حتليل العواقب يف غرض القال ٕان ا¨موعة حتيط علًما �7راسة املتعلقة �لمتÇ غري املرشوع لٕالشارات، وٕان ا7راسة تؤدي 

�ملعلومات، ولكهنا . ومىض يقول ٕان ا¨موعة ترحب حتليًال ٔامعق واملنافع الناجتة عن وجود مÇ عام غين ويف متناول امجليع
تعترب ٔان قوانيهنا ا7اخلية احلالية تنص �لفعل عىل حامية اكفية وجيدة التوازن للمÇ العام، مع التأكيد عىل مصاحل املنافسني. 

مه من دمع بنّاءة وما تقدّ  واختمت قائًال ٕان ا¨موعة تؤكد للرئيس ٔانه ميكنه ٔان يُعّوِل عىل ما تتحىل به وفودها من روحٍ 
 ا7ورة. اللخ

م ٕاال يف وقتٍ  .18 Eئق ال تُقدþان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، وذكر ٔان الرتمجة إالسـبانية للوÙوحتدث وفد بريو �مس مجموعة ب 
متأخر للغاية، مما خيالف قواعد املنظمة، ومن َمثE تطلب ا¨موعة �لزتام هبذه املواعيد الهنائية يف املسـتقبل. ؤاوحض ٔان 

اليت تعتربها من ٔامه الوþئق. وقال ٕان ا¨موعة تكرر ٕابداء  CDIP/10/2تشري عىل وجه التحديد ٕاىل الوثيقة ا¨موعة 
اسـتعدادها ملواصI التعاون مع ا7ول أالعضاء أالخرى يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ؤاضاف أن التوصيات امخلس 

دت يف  ا جيب اجتيازه من ٔاجل تعزيز املبادرات املرتبطة �لتمنية متثل بداي 2007عام الوأالربعني اليت ُحّدِ ة طريق طويل جد[
لمساواة بني ا7ول أالعضاء. ؤاضاف ٔان ا¨موعة تشجع تنفيذ التوصيات يف ٔانشطة املنظمة، ال سـF من خالل ل  وا7امعة
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العمل يف جماالت حمددة من جماالت امللكية تعزيز املبادرات الرامية ٕاىل تكوين الكفاءات، وتقدمي املساعدة التقنية، وحتسني 
ط الضوء عىل ٔامهية مبادرات التمنية، واستشهد �ملرشوع الرائد املتعلق ٕ�نشاء ٔااكدمييات الفكرية. وقال ٕان ا¨موعة تسلِّ 

راحل يف جمال امللكية الفكرية مكثال عىل ذ . ومىض يقول ٕان بÙاzً عديدة يف منطقته قد وصلت ٕاىل م zشـئةوطنية 
متقدمة يف تنفيذ املرشوع، ؤاخرى قد بدٔات فيه لتوها. ؤاضاف ٔان ا¨موعة تؤيد بشدة ٕاحياء املرشوع للسامح ٕ�نشاء مراكز 

لتعلمي امللكية الفكرية يف املنطقة. وقال ٕان ذ  سـيكون 9 ٔايًضا تأثري مضاعف، و0  تؤكد ا¨موعة ٔامهية مناقشة بعض 
واسـتطرد قائًال ٕانه جيب توفري املوارد املالية الالزمة للمرشوع ليكون قادًرا عىل �سـمترار القضاa خبصوص هذا املرشوع. 

وٕان هذه املسأ� ينبغي ٔان تعاجلها جلنة املزيانية يف  لويبو،ا ٔااكدميية مزيانية خالل من توفريها ينبغي وٕانهعىل املدى املتوسط، 
التمنية. وقال ٕان ا¨موعة تدرك ٔان اخلطط الُقطرية ال بد ٔان تأخذ يف وٕان امللكية الفكرية ال بد ٔان تدمع  ،2013العام 

من ٔان تعاون  �عتبار التوازن بني امللكية الفكرية والظروف اخلاصة للبÙان املعنية. ومىض يقول ٕان ا¨موعة عىل يقنيٍ 
ر وإالبداع يف ا¨متع، ومع ذ  تؤكد هذه املعايري، من شأنه ٔان يساعد عىل تعزيز القدرات وتشجيع �بتاك ظلالويبو، يف 

ا¨موعة عىل ٔان ٕاعداد هذه �سرتاتيجيات يتجاوز صياغهتا ويتطلب تعاون الويبو طوال فرتة التنفيذ. وأعرب عن تقدير 
قدم عن الت تفاصيل، وقال ٕان هذه التقارير تقدم CDIP/10/2ا¨موعة ٕالعداد أالمانة للتقارير املرحلية الواردة يف الوثيقة 

احملرز يف املشاريع ا6تلفة وحا� تنفيذها. واسـتطرد قائًال ٕان ا¨موعة تشدد عىل ٔان تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية 
ينهتـي مع انهتاء املرشوع، بل جيب ٔان يسـمتر. وذكر ٔايًضا ٔان أالمانة جيب علهيا ٔان جتمع لك أالنشطة اليت تضطلع هبا  ال

 ومن أجل ما هو ٔامه وهومن ٔاجل تقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات،  2007عام المنذ  املنظمة وا7ول أالعضاء فهيا
حتديد الطريق ا0ي ينبغي اتباعه لالسـمترار يف التنفيذ. وقال ٕان تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية، كام ٔاوحض من قبل، ال ينهتـي 

ولوaت ٔاخرى. ويف هذا السـياق، أشار الوفد ٕاىل ٔانه يف �نهتاء مشاريع معينة، بل جيب حتديد $ام جديدة، وينبغي وضع أ 
ا7ورة السابقة للجنة ُذكر ٔانه سـيكون من املفيد ٔان تقدم أالمانة تفاصيل ٕاضافية يف تقاريرها املقبI بشأن تنفيذ جدول ٔاعامل 

ك مع املنظامت ا7ولية أالخرى، وكيف التمنية. وقال ٕان ا¨موعة $متٌة مبعرفة املزيد عن أالنشطة اليت تقوم هبا الويبو �الشرتا
ٔاعامل التمنية يف �عتبار. ؤاضاف ٔان التعاون فF بني بÙان اجلنوب حيظى �ه�م كبري ٔايًضا من  يضع هذا التعاون جدولَ 

اول عدًدا ا¨موعة، وأن �ج�ع أالخري ا0ي ُعقد يف الربازيل اكن مبعث تشجيع للمجموعة. واسـتطرد قائًال ٕان �ج�ع تن
من القضاa ذات أالمهية الكبرية للبÙان النامية، وهذه القضاa تتعلق �حلومكة، وامللكية الفكرية، واملوارد الوراثية، واملعارف 
التقليدية، والفوللكور، وحق املؤلف، واحلقوق ا¨اورة. وذكر أن ا¨موعة تتطلع ٕاىل اج�ع بÙان اجلنوب القادم املقرر عقده 

. وقال ٕان هذا �ج�ع سـيتناول براءات �خرتاع والعالمات التجارية. ؤاضاف ٔان ا¨موعة 2013رص يف شهر مايو يف م
تؤكد عىل أن هذه �ج�عات ينبغي ٔاال تكون وسـيI السـمترار املناقشات االٔاكدميية حفسب، بل ينبغي ٔان هتدف ٔايًضا ٕاىل 

معل املنظمة. ؤاخًريا، قال ٕان ا¨موعة تشدد عىل رضورة مواصI العمل  التوصل ٕاىل توصيات معلية للمساعدة يف توجيه
املتعلقة �خلطوات إالضافية يف برzمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وعىل  CDIP/10/10بشأن الوثيقة 

تعدد أالطراف عىل امل طار القانوين رضورة �ضطالع أيًضا مبزيد من العمل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف االٕ 
. ؤاضاف ٔانه ينبغي أن يوجد أيًضا مزيد من املرونة داخل اللجنة، ؤانه جيب ٔان CDIP/10/11النحو املُبنيE يف الوثيقة 

 تسـمتر اجلهود يف هذا الصدد.

ر الزتامه �لعمل  .19 Eء يف املسائل اليت ستُناقش ابنّ  عىل حنوٍ وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وكر
خالل ا7ورة. وقال ٕان ا¨موعة تقر بأن جلنة التمنية قد أحرزت تقدًما حسـنًا يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف 

السـنوات القليI املاضية، وٕان عدًدا كبًريا من النتاجئ امللموسة قد حتقق، وينعكس هذا يف مدى تغطية توصيات جدول ٔاعامل 
آلية التنسـيق لرصد تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية وتقيميه وٕاجراءات ٕاعداد  ت املوافقة عىلة وحافظة املشاريع. وأضاف ٔانه متالتمني

تدرجيًيا، ٕاال ٔان تعممي جدول ٔاعامل التمنية عىل املنظمة معليٌة مسـمترة. ومىض يقول ٕان ا¨موعة تشدد عىل  ويه تُنفEذ ،التقارير
زتام ا7ول أالعضاء حفسب، بل يتوقف ٔايًضا عىل التغيري الثقايف فF يتعلق بكيفية معل املنظمة، ٔان هذا ال يتوقف عىل ال

ح بأن  وٕان التغيري الثقايف رضورٌي يف مجيع جماالت املنظمة، مبا يف ذ  مجيع املوظفني واخلرباء �ستشاريني اخلارجيني. Eورص
عترب حتقيقًا اكمًال لتلكيف تنفيذ جدول ٔاعامل تُ  الا، $ام اكنت جيدة، ينبغي أ ٔان املوافقة عىل املشاريع وتنفيذه ا¨موعة تؤكد
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جدول ٔاعامل التمنية وتقيميه يف مجيع جماالت أنشطة الويبو. وقال ٕان تعممي التمنية، بل جيب عىل اللجنة ٔان تسـمتر يف رصد 
ا¨موعة تأمل ٕاجراء مناقشات هادفة وُممثرة بشأن املسائل املعروضة عىل اللجنة يف أالسـبوع املقبل. واسرتسل قائًال ٕان 

ت املفيدة، ٕاضافة ٕاىل حتسن املضمون ا¨موعة تالحظ أن التقارير املتعلقة �ملشاريع صارت تزداد اك�ًال وغىن �ملعلوما
مكثال عىل ذ . وأضاف ٔان ا¨موعة تكرر ٔان الشفافية واملساء� املزتايدتني هام  CDIP/10/2والهيلك، واستشهد �لوثيقة 

عنية من املطالب املتكررة لÙول أالعضاء يف هذه اللجنة وغريها من جلان الويبو. وفF يتعلق بوصف مسامهة هيئات الويبو امل 
ن ا¨موعة وبÙاz zًمية ٔاخرى أ  ، وذكرCDIP/10/12يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول ٔاعامل التمنية، ٔاشار ٕاىل الوثيقة 

تؤيد وجود آلية قوية متد ا7ول أالعضاء مبعلومات قمية عن �سرتاتيجيات وأالنشطة املرتبطة بتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. 
م من ا¨موعة أالفريقية يف ا7ورة أالخرية ا0ي يدعو أالمانة ٕاىل ٕاعداد تقرير به قدE د �قرتاح املُ ؤاضاف أن ا¨موعة تؤي

ٔان تكون قادرة  –كام ُذكر خالل امجلعية العامة أالخرية  –ملخص للنقاط الرئيسـية اليت ٔاþرهتا الوفود. وقال ٕان اللجنة ينبغي 
م Eه ينبغي ة من الهيئات املعنية. ومىض يقول ٕان ا¨موعة تؤكد عىل رأهيا القائل ٕانعىل ٕاجراء حتليل هادف للمعلومات املُقد

يف سـياق تنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية. وفF  هيئتني معنّيتنيجلنة املزيانية وجلنة املعايري  أن تعترب يع ا7ول أالعضاءمجل 
نفيذ التوصيات املعمتدة، قال ٕان ا¨موعة تكرر ٔان الوثيقة من جدول أالعامل بشأن النظر يف برzمج معل لت  7يتعلق �لبند 

CDIP/ 9/16  ٍمت للجنة يف ا7ورة أالخرية، وٕان الوثيقة حتتوي عىل اقرتاح م من مجموعة جدول ٔاعامل قدE مشرتك مُ  ُقّدِ
الهدف الرئييس من �قرتاح هو تبىن هذا �قرتاح. واسـتطرد قائًال ٕان يشرتك يف التمنية وا¨موعة أالفريقية، وٕان وفد بوليفيا 

و ٕاجياد ٕاجراء متابعة فعEال بناًء عىل التوصيات الواردة يف التقرير املتعلق �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويب
زaدة شفافية  من ٔاجل ؤجل اع�د هذه التوصياتيف جمال التعاون ٔالغراض التمنية. وذكر ٔان ا¨موعة تؤكد ٔانه ينبغي ٔاال يُ 

بشأن املساعدة التقنية خالل ا7ورة. ؤاشار  ٕالجراء مناقشاٍت  اكٍف  ٔانشطة املساعدة التقنية وفعاليهتا، وجيب ختصيص وقتٍ 
الوفد ٕاىل العملية التحضريية لعقد مؤمتر عن امللكية الفكرية والتمنية، وقال ٕان ا¨موعة تعلن اسـتعدادها لالشرتاك يف مناقشة 

يع ا7ول أالعضاء لتصممي حدث من شأنه ٔان يتيح الفرصة للتفكري �سرتاتيجي يف التفاعل بني امللكية الفكرية بنّاءة مع مج 
جديدة ملزيد من العمل يف املنظمة. وقال ٕان ا¨موعة تبلغ اللجنة بأهنا قد قدمت مذكرة هبا اقرتاحات بشأن  اوالتمنية ويفتح آفاقً 

، وستُناقش خالل ا7ورة. ؤاضاف ٔان ا¨موعة تشكر الرئيس عىل CDIP/10/16الوثيقة املؤمتر، ؤان املذكرة موجودة يف 
لٕالسهام �ٔالفاكر ومناقشة إالجراءات من  بني ا7ورات. وذكر أن ا¨موعة مسـتعدةٌ يف فرتة ما بدء مشاورات بشأن املؤمتر 

ام امللكية الفكرية قائًال ٕان هذا ٔامر آخر يف ٕاطار ٔاجل مؤمتر zحج وممثر. ؤاشار الوفد ٕاىل برzمج معل مواطن املرونة يف نظ
يسـتحق عناية �لغة. ؤاضاف أن مواطن املرونة تؤدي دوًرا $ًما يف حتقيق التوازن يف  وهوالبند نفسه من جدول أالعامل 

من �سـتفادة الاكمI نظام امللكية الفكرية، ٕاال ٔان ا¨موعة تؤكد ٔان هناك حاجة ٕاىل الكثري من العمل لمتكني ا7ول أالعضاء 
من مواطن املرونة املوجودة يف االتفاقات ا7ولية. ومىض يقول ٕان برzمج العمل ال غىن عنه يف هذا الصدد. واسـتطرد قائًال 

ة لÙورة ال يُقصد ٔان تكون شامI وال حتل حمل وþئق سابقة مثل  Eئق املُعدþٕان ا¨موعة تشدد عىل ٔان الوCDIP/9/11 
وذكرت ا¨موعة ٔان هذه الوþئق تمكيلية بطبيعهتا. ؤاخًريا، ذكEر الوفد بأنه يف ا7ورة السادسة للجنة التمنية . CDIP/8/5و

بند اقرتحت ا¨موعة ٕادراج بند دامئ يف جدول أالعامل بشأن القضاa املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية. واسرتسل قائًال ٕان ال 
ص ملناقشة املوضوعات الواردة يف الركن الثالث من القرار ا0ي ٔانشئت مبوجبه جلنة التمنية صE اجلديد يف جدول أالعامل سـُيخ

، ٔاي ملناقشة القضاa املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية كام تتفق علهيا اللجنة، �ٕالضافة ٕاىل 2007عام اليف امجلعية العامة يف 
كر ٔان ا¨موعة مسـتعدٌة للمسامهة والعمل عىل حنٍو بنّاء من ٔاجل دورة ممثرة يف د بقرار من امجلعية العامة. وذدE القضاa اليت ُحت 

 أالسـبوع القادم.

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه، وذكر ٔان اللجنة ٔاما$ا جدول ٔاعامل مزدمح سيتطلب  .20
وا7ول أالعضاء فيه سـيقدمون بعض املقرتحات يف ٕاطار معًال مكثفًا ومرونة من مجيع أالطراف. وقال ٕان �حتاد أالورويب 

العمل املقبل بشأن سـبل حتسني ٔاداء اللجنة. ؤاضاف أن �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه ملزتمون الزتاًما راخسًا 
أالعضاء فيه يودون مبواصI العمل عىل حنٍو بنّاء وتعاوين وفّعال، وانطالقًا من هذه الروح، اكن �حتاد أالورويب وا7ول 

م يف املوعد احملدد جبميع  Eئق ٔاقل جحًما ؤاكرث تركًزيا تُقدþع هذا أالسـبوع جبدول ٔاعامل ٔاكرث تنظميًا وختّصًصا، وبو�ج�
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د ؤان تعمل من ٔاجل اع�د  Eمبكّر اللغات. ومىض يقول ٕاهنم حيثون اللجنة عىل ٔان تبقي معلها مضن إالطار الزمين املُحد
رئيس من خالل ٕامتام لك بند من بنود جدول أالعامل مع تقدم العمل. وقال ٕان �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء لخص المل

فيه يتطلعون ٕاىل ٕاجياد حلول مسـتدامة ومتوازنة، وٕان 7هيم ثقة �مة يف قدرة الرئيس عىل توجيه اللجنة حنو حتقيق هذه 
ا7ول أالعضاء يؤكدون اسـتعدادمه ملناقشة السـبل املمكنة لتحسني معل أالهداف. واختمت قائًال ٕان �حتاد أالورويب و 

 .اللجنة يف ٕاطار العمل املقبل

وحتدث وفد هنغارa �مس مجموعة بÙان أورو� الوسطى والبلطيق، وذكر ٔان جدول ٔاعامل اجللسة مزدمحٌ ٕاىل حد  .21
ٔان تعمل بكفاءة من ٔاجل ٕاحراز تقدم عىل حنٍو مرٍض. احلال يف ا7ورة السابقة. وقال ٕان مجيع الوفود جيب  اكنكبري، كام 

وأشار الوفد ٕاىل ٔان اللجنة سوف تتناول عدًدا من املوضوعات املهمة، مبا فهيا تقارير مرحلية عن خمتلف مشاريع جدول ٔاعامل 
نه سوف تسـمتر أيًضا التمنية، وتقارير تقيمي، ومسامهة الويبو يف حتقيق ٔاهداف أالمم املتحدة إالمنائية لٔاللفية. ؤاضاف أ 

املناقشات املتعلقة �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية. ومىض يقول ٕان 
 ا¨موعة ترى ٔان التقيFت اخلارجية للمشاريع ا6تلفة مفيدٌة، وٕان �سـتنتاجات والتوصيات الواردة يف هذه التقارير ميكن يف

رثي النقاش العام حول كيفية زaدة حتسني كفاءة املساعدة التقنية اليت كثري من أالحيان أن تُطبEق عىل مشاريع ٔاخرى، ورمبا تُ 
تقد$ا الويبو وشفافية هذه املساعدة. واسرتسل قائًال ٕان ا¨موعة مسـتعدٌة ٔالن تشارك مشاركًة بناءًة يف معل اللجنة ؤان 

لالقرتاحات أالخرى. وذكر أن ا¨موعة واثقٌة من ٔان اللجنة، حتت قيادة الرئيس القوية، سـتكون قادرة تسـمتع بعقل ُمتفتِّح 
عىل القيام بعملها بطريقة فّعا� وعىل حنٍو متوازن وسلس. واختمت قائًال ٕان ا¨موعة تؤكد للرئيس دمعها الاكمل يف 

 .املسعى هذا

السـنوات امخلس اليت ٔاعقبت طرح جدول ٔاعامل التمنية Ëوًدا كبرية 7مج ؤاقرE وفد الصني بأن الويبو قد بذلت يف  .22
عة. وأعرب الوفد عن تقديره للعمل املمتاز ا0ي قامت به الويبو يف هذا ا¨ال. وقال ٕان  التمنية يف معلها، واكنت النتاجئ ُمشّجِ

فكرية والتمنية، و0  يأمل الوفد أن تبذل املنظمة ، مثل ا¨موعة االٓسـيوية، �لصالت اليت تربط بني امللكية الالصني $متةٌ 
مزيًدا من اجلهود 7مج التمنية يف معلها. ؤاشار الوفد ٔايًضا ٕاىل أن تقيمي املشاريع اليت نُفِّذت ساعد عىل ٕاثراء املناقشات. 

فF يتعلق �لتمنية وتنفيذ ؤاعرب الوفد عن اقتناعه بأن املنظمة سـتكون قادرًة، مبساعدة ا7ول أالعضاء، عىل حتسني معلها 
 ظلمجيع توصيات جدول ٔاعامل التمنية. وقال الوفد ٕانه مسـتعٌد للمشاركة يف املناقشات من ٔاجل حتقيق نتاجئ ملموسة يف 

 توجهيات الرئيس.

ل وأشار الرئيس ٕاىل التعهد ا0ي ٔاعربت عنه الوفود مجيعها بأن تعمل عىل حنٍو بنّاء وتعاوين حىت تنجح ا7ورة، وقا .23
من ا¨االت،  ٕان جناmا يعمتد �لفعل عىل مسامهة مجيع الوفود. ؤاشار الرئيس ٔايًضا ٕاىل أن الوفود قد منحت أالولوية لعددٍ 

ط ٔايًضا عىل جماالت �ه�م، وسـُيجرى التعامل معها وفقًا 0 . وفF خيص الفعالية، علEق الرئيس قائًال  ِّ وأن الضوء قد ُسل
 Eا� بصفة خاصة يف صباح ذ  اليوم حيث اكن العمل يسـبق املوعد املقرر 9 بساعة ونصفٕان اللجنة اكنت فع.  

        من جدول أالعامل: رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته وٕاعداد تقارير عنهمن جدول أالعامل: رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته وٕاعداد تقارير عنهمن جدول أالعامل: رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته وٕاعداد تقارير عنهمن جدول أالعامل: رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته وٕاعداد تقارير عنه    6666البند البند البند البند 

    تقارير مرحلية –    CDIP/10/2النظر يف الوثيقة 

دت بتقدمي . ؤاشار ٕاىل ٔان أالمانة قد تعهCDIP/10/2ّاملرحلية الواردة يف الوثيقة فتح الرئيس �ب مناقشة التقارير  .24
 تقرير مرحيل سـنوي عن تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية للك دورة من دورات هناية العام للجنة التمنية. وقال ٕان الوثيقة

CDIP/10/2  تقيميية عامة عىل تطورات تنفيذ مشاريع حتتوي عىل التقرير املرحيل السـنوي الرابع، وٕان التقرير يقدم نظرة
ِّ جدول ٔاعامل التمنية الثالثة عرشة، ويُ  ط الضوء عىل إالجنازات الرئيسـية يف تنفيذ التوصيات التسع عرشة اليت ينبغي سل

دمييات تنفيذها فوًرا. واقرتح الرئيس أن يُنَظر يف لك مرشوع عىل حدة. ودعا اللجنة ٕاىل البدء �ملرشوع الرائد ٕالنشاء ٔااك
 لتقرير.ل تقدمي ال املرحI الثانية، ودعا أالمانة ٕاىل  –يف جمال امللكية الفكرية  zشـئةوطنية 
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    املرحI الثانية –مرشوع رائد ٕالنشاء ٔااكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية  –النظر يف املرفق الثاين 

. CDIP/10/2املرحيل الوارد يف املرفق الثاين من الوثيقة قدمت أالمانة (السـيد دي بيرتو) متهيًدا موجًزا للتقرير  .25
 2012وأشارت أالمانة ٕاىل ٔانه مت التصديق عىل املرحI الثانية من املرشوع يف ا7ورة التاسعة للجنة التمنية يف شهر مايو 

، 2013ر حىت هناية عام عقب تقدمي أالمانة لتقرير تقيميي مسـتقل والقرتاح املرشوع. وقالت ٕان املرحI الثانية سوف تسـمت
ويه تشمل سـتة بÙان، ٔاال ويه: كولومبيا، وامجلهورية ا7ومينيكية، ومرص، وٕاثيوبيا، وبريو، وتونس. وذكرت أالمانة أن 

. 2012ٔاغسطس  31حىت  2012يونيو  1التقرير املرحيل يتناول أالنشطة اليت جرى التخطيط لها وتنفيذها بدًءا من 
رتة الزمنية املشمو� قصريٌة نسبيًا. وقالت ٕانه فF يتعلق مبعدل تنفيذ املرشوع، يذكر التقرير أن نسـبة ؤاوحضت أالمانة ٔان الف

. ؤابلغت أالمانُة اللجنًة بأن هذه النسـبة زادت االٓن 2012يف هناية شهر ٔاغسطس  �ملائة 2اسـتخدام املزيانية بلغت 
، رشعت أالمانة يف ٕاجراء مشاورات 2012حI الثانية يف شهر مايو . ومضت تقول ٕانه بعد التصديق عىل املر �ملائة 33 ٕاىل

صا يف معظمهام لتخطيط أالنشطة والتصديق علهيا،  مع ا7ول أالعضاء يف شهر يونيو، وٕان ٔاول شهرين من املرشوع ُخّصِ
 ُ    ضطلع هبا يف التقرير املرحيل.وترد تفاصيل أالنشطة امل

ُ  CDIP/10/2 وذكر ٔان الوثيقة وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء، .26 عنونة "تقارير مرحلية" تقدم نظرة عامة عىل امل
دة ٕاىل تسع عرشة  Eثالثة عرش مرشوعًا نفذهتا الويبو يف ٕاطار جدول أعامل التمنية. وقال ٕان الوثيقة ترد هبا أيًضا ٕاشارات ُمحد

أالنشطة املدرجة يف التقارير، وترحب �جلهود اليت توصية جلدول ٔاعامل التمنية. وذكر ٔان ا¨موعة قد ٔاحاطت علًما جبميع 
 .2012ٕاىل يونيو  2011من يوليو  دّ تيبذلها املدير العام وفريقه يف سبيل حتقيق ٔاهداف الفرتة اليت مت 

تقدم تقيميًا شامًال ملا  CDIP/10/2 وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه، وذكر ٔان الوثيقة .27
لتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وقال ٕان �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه قد  2012ه الويبو من معل يف عام قامت ب

 ُ بون مبا بذ9 املدير العام وفريقه من Ëود يف سبيل حتقيق ٔاهداف العام درَ ٔاحاطوا علًما جبميع أالنشطة امل جة يف التقرير، ويُرّحِ
ول أالعضاء. ؤاضاف ٔان �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه يتطلعون ٕاىل مواصI املايض عىل النحو ا0ي حددته ا7

العمل داخل اللجنة وغريها من هيئات الويبو املعنية من ٔاجل زaدة تعزيز جدول ٔاعامل التمنية ٕاىل جانب القضية أالم، 
 .ويه حامية امللكية الفكرية ٔاال

يف  zشـئةل التمنية، ؤاكEد ٔان املرشوع الرائد ٕالنشاء ٔااكدمييات وطنية وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعام .28
جمال امللكية الفكرية يؤدي دوًرا حاًمسا يف تطوير القدرات املؤسسـية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا. وقال ٕان املرشوع 

ا وحاٌمس من وËة نظر  يرتبط ارتباًطا وثيقًا بتنفيذ التوصية العارشة من جدول ٔاعامل التمنية، و0  فٕانه مرشوع $ٌم جد[
املرحI الثانية من املرشوع اليت مت التصديق علهيا يف ا7ورة أالخرية للجنة.  ببدءالبÙان النامية. وأعرب عن سعادة ا¨موعة 

م لها املساعدة يف ٕانشاء مراكز تدريب Eالثانية سزتيد عدد ا7ول أالعضاء اليت تُقد Iذاتية �سـتدامة. ؤاضاف  وذكر أن املرح
يف  ت تدريب خاصة هبا بتكرار املرشوعالوفد ٔان من احملمتل ٔايًضا أن تقوم دول ٔاعضاء ٔاخرى ترغب يف ٕانشاء مؤسسا

�سـتدامة املرشوع، ومن َمثE فٕان ا¨موعة سعيدٌة ٕ�دراج هذه املزية إالجيابية يف املرشوع.  يتعلقاملسـتقبل، وهذا ٔايًضا ٔامٌر 
ٕانه يف ا7ورة أالخرية للجنة، سلطت ا¨موعة وبعض الوفود أالخرى الضوء عىل احلاجة ٕاىل الهنوض بتوازن  ومىض يقول

هذا املبدٔا التوجهيـي. وقال ٕان ا¨موعة تشكر تعكس التوصية العارشة وٕان عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة، 
تضع هذا البعد يف �عتبار. واسرتسل قائًال ٕان ا¨موعة ٔاحاطت علًما  أالمانة عىل توفري معلومات عن اسـتحداث وحدات

 هل هذه بّنيِ �ملعلومات، ٕاال ٔاهنا تطلب من أالمانة ٔان تقدم مزيًدا من التفاصيل خبصوص مضمون هذه الوحدات، ؤان تُ 
يتضمن ثالثة مقرتحات لتنظر فهيا ا7ول الوحدات موجودة �لفعل ٔام ال، فٕان هذه املسأ� هتم ا¨موعة. وذكر ٔايًضا ٔان التقرير 

َدتأالعضاء، وأن املقرتحات تتعلق ببعض ا6اطر  يف سـياق تنفيذ املرشوع. ومىض يقول ٕان التوصية أالوىل تتعلق  اليت ُحّدِ
¨موعة ٕالعداد تقارير عن املشاريع من ٔاجل ٕاعداد التقارير خالل دورات جلنة التمنية القادمة. ؤاضاف ٔان ا منوذج�سـتحداث 
للتقارير، وتؤيد هذه التوصية. واسـتدرك قائًال ٕان التوصية الثانية تتعلق مبا جيب عىل ٔااكدميية  منوذجٕاعداد  ٔامهيةتوافق عىل 
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الويبو تقدميه من مراقبة ومساعدة خالل ٔاول سـنتني بعد انهتاء فرتة التعاون، و0  فٕان االٔاكدمييات اجلديدة سوف تعمل 
ح هيدف ٕاىل مراقبة خطواهتا أالوىل للتأكد من ٔاهنا ذاتية �سـتدامة. ؤاضاف ٔان ا¨موعة ترحب ، وهذا املقرت مبفردها

م من مراقبة ومساعدة ملساندة هذه املؤسسات، وعندما  Eا يُقدEلفكرة، وتقرتح ٔان تقدم ٔااكدميية الويبو ٕاىل اللجنة تقارير مع�
معل االٔاكدمييات. ومىض يقول ٕان هذا ٔامر �لغ  يف معرفة كيفيةاء ا7ول أالعض ترغبتُوضع االٓلية موضع التنفيذ، فسوف 

ها $متون مبوضوع اسـتدامة أالاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية يف املسـتقبل، ءأالمهية �لنسـبة للمجموعة، حيث ٕان ٔاعضا
ؤاخًريا، قال ٕان ا¨موعة قد ٔاحاطت  وستسعدمه للغاية معرفة املزيد عن كيفية مواصI االٔاكدمييات لعملها بعد انهتاء املرشوع.

علًما بتوصية �سـتعانة مبستشارين متخصصني، وٕان املستشارين ميكن ٔان يكون هلم دور يف ختفيف خطر التوقف ٔاaً اكن. 
ؤاضاف أن اخلطر حيدده مدير املرشوع، ؤان ا¨موعة تعتقد ٔايًضا أن التوصية لها اþٓر يف املزيانية، حيث ٕان املستشارين 

واسـتطرد قائًال ٕان ا¨موعة ترغب يف معرفة االþٓر املرتتبة عىل أالنشطة أالخرى اليت مت التخطيط لها �لفعل  .نبغي توظيفهمي 
ص د يف سـياق  9 مزيانية، وأنّ  تيف ٕاطار املرشوع. وذكر أن ا¨موعة تدرك ٔانه املرشوع قد ُخّصِ Eهذا العنرص اجلديد ُمحد

�سـتعانة هبؤالء املستشارين املتخصصني، ٕاال ٔاهنا تود ٔان تعرف هل مهّية موعة مع موافقهتا عىل أ تنفيذ املرشوع. وقال ٕان ا¨
 يف ٕاطار املرشوع ٔام ال.تُنفEذ سـيؤثر ذ  يف أالنشطة اليت 

ث وفد الربازيل بصفته الوطنية، ؤاعرب عن تأييده لالقرتاح املقدم من مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييب وحتدّ  .29
داخل جلنة التمنية وغريها  املُبتغاةمع العديد من أالهداف  ت�ىشيف املزيانية للربzمج. وقال ٕان الفكرة  دامئةبتخصيص موارد 

مرة أخرى ٕاىل توصية �سـتعانة مبستشارين متخصصني، وقال ٕانه يرى ٔاهنا تعديل وأشار الوفد . من قطاعات املنظمة
متل ٔان تؤثر يف ٔانشطة أخرى داخل عىل املزيانية وحيُ  أان لها اþٓرً  معمناسب الختصاصات املرشوع. وذكر ٔان التوصية 

ية. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن هذا وثيقة ٔاكرب من وþئق جلنة التمن  مضنمل ترد ٕاال يف وثيقة مدرجة ٕاال ٔاهنا املرشوع، 
يضع التوصية يف موضع يوفر لها الوضوح الاكيف. وقال ٕانه من ٔاجل تعريف ا7ول أالعضاء بأمهية التوصية، ينبغي اعتبارها  ال

ر الوفد رغبته يف معرفة ٕان اكن ختصيص ٔام Eوال لالسـتعانة تعديًال ُمقرتًحا لالختصاصات املُعمتدة يف ا7ورة أالخرية للجنة. وكر
مبستشارين متخصصني سـيكون 9 تأثري سليب يف ٔانشطة االٔاكدمييات الوطنية. ومىض يقول ٕانه يف حا� وجود هذا التأثري 

السليب، فٕانه يقرتح زaدة مزيانية املرشوع من ٔاجل احلفاظ عىل أالنشطة اليت متت املوافقة علهيا يف �ختصاصات. واختمت 
 يف أالنشطة. مشالكذ ٕاجراء تعديل عىل املزيانية يف حا� وجود ٔاي بِّ قائًال ٕان الوفد حيُ 

ا¨موعة حتقيقه عند اع�د جدول  ٔارادتوحتدث وفد اجلزائر �مس ا¨موعة أالفريقية، وذكر ٔان املرشوع مثاٌل عىل ما  .30
ة مهنا وإالقلميية من خالل مواصI ٔاعامل التمنية. وقال ٕان املرشوع هيدف ٕاىل تعزيز قدرات املوارد املؤسسـية والبرشية الوطني

تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف زaدة كفاءة املؤسسات الوطنية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية 
ُ الفكرية واملصلحة العامة. وأضاف أن ا¨موعة تُ  يل ا0ي حرز، وحتيط علًما �ملعلومات الواردة يف التقرير املرحرحب �لتقدم امل

ًال  Eم عرًضا ُمفص Eىشمعل أالمانة. ومىض يقول ٕان التقرير عن قد�مع الطلب ا0ي قدمته ا7ول أالعضاء يف ا7ورة املاضية  ي
 ُ م من أالمانة بتشكيل فريق من اخلرباء لوضع قدE للجنة التمنية. واسرتسل قائًال ٕان ا¨موعة قد ٔاحاطت علًما ٔايًضا �القرتاح امل

داد تقارير عن مؤسسات التدريب يف جمال امللكية الفكرية اليت تُنشأ مبساعدة املرشوع. ؤاشار الوفد ٕاىل �قرتاح ٕاع منوذج
ا7اعي ٕاىل أن تقوم ٔااكدميية الويبو مبراقبة املؤسسات ومساعدهتا يف ٔاول سـنتني بعد انهتاء فرتة التعاون، وأكد ٔان مراقبة هذه 

م يف لك دورة من دورات جلنة التمنية. و  اساعدة ينبغي ٔان يُذكر م ٕالهيا من م قدE املؤسسات وما يُ  Eٕاىل التفت الوفد يف تقارير تُقد
د عىل ٔان البÙان املسـتفيدة ينبغي أن تكون قادرة عىل شدِّ قال ٕان ا¨موعة تُ و اقرتاح �سـتعانة مبستشارين متخصصني، 

التدريب. وذكر ٔان أالعداد ينبغي ٔاال تكون حمدودة، ؤانه من املستشارين املتخصصني ٔالغراض  الالزم�سـتعانة �لعدد 
اسـُتعني هبم يف ٔاثناء تنفيذ املرشوع. واختمت قائًال ٕان ا¨موعة  نن أنفسهم ا0يييلزم ٔان يكون املستشارون مه املستشار  ال

 عىل اسـتعداد ملناقشة �قرتاح مع ا¨موعات أالخرى.

عن رسوره مبعرفة التقدم احملرز يف هذا املرشوع املهم. وقال ٕان املُقّمي يذكر ٔان وأعرب وفد الوالaت املتحدة أالمريكية  .31
ٕاعادة الهيلكة ا7اخلية يف ا7ول أالعضاء املشاركة ٔادت ٕاىل استبدال موظفني أساسـيني. ومىض يقول ٕان هذا، بطبيعة 
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ني أالساسـيني للميض �لربzمج ُقدًما. وذكر احلال، ٔاحد التحدaت القامئة يف ٔاي مرشوع للمساعدة التقنية يعمتد عىل املوظف
 .ٔان الوفد يرغب يف ٔان يعرف من أالمانة الطريقة اليت تقرتح اتباعها يف تصممي املشاريع ٕالدارة هذا اخلطر يف املسـتقبل

ة جدول ؤاعرب وفد مرص عن تأييده للبيانني الqين أدىل هبام وفدا اجلزائر والربازيل �مس ا¨موعة أالفريقية ومجموع .32
ر الوفد ٔان املرشوع يف غاية أالمهية �لنسـبة للبÙان النامية. وقال  Eمسـتعٌد للتعاون مع  هٕانلوفد أاعامل التمنية عىل التوايل. وكر

الويبو، وٕانه يأمل أن يُسفر التعاون عن حتقيق تقدم ملموس. وأكد الوفد ٔان Ëوًدا تُبذل عىل الصعيد الوطين لضامن جناح 
م بعض التفاصيل عن أالنشطة اليت جرت يف مرص. ويف ٕاشارة ٕاىل تدريب املدربني، ذكر الوفد ٔانه قد اْختِري املرشوع.  Eوقد
. ؤاضاف أن ٔاحد موظفي الويبو زار مرص ٔايًضا 2012نومفرب  8ٕاىل  4مدربني، وجرى تدريهبم خالل الفرتة من  10ٔاكرث من 

تعلمي عن بعد. ومىض يقول ٕان العديد من اخلرباء سوف يقدمون ٔايًضا يف الفرتة نفسها، وأنه ُجيرى اسـتخدام ٔاساليب ال 
الويبو عىل  املساعدة، ال سـF فF خيص احملافظات واملناطق اليت تقع خارج القاهرة. وذكر ٔانه مت تعيني مدير. وشكر الوفدُ 

 ا، وٕانه يسـتحق متويًال دامئًا من الويبو.جد[  ل. واختمت قائًال ٕان املرشوع $مٌ معلها، وقال ٕانه يؤيد لك اجلهود اليت تُبذَ 

ؤاعرب وفد ٕاسـبانيا عن الزتامه �ملشاركة البنّاءة يف معل اللجنة. وقال الوفد ٕانه يوقن ٔان الرئيس، مبا ٔانه يتوىل رئاسة  .33
ترمجهتا. ؤاضاف ٔان اللجنة للمرة الثانية، يتذكر التعليقات اليت ٔادىل هبا الوفد يف ا7ورة املاضية للجنة بشأن توافر الوþئق و 

Eدها العديد من الوفود أالخرى ط علهيا الضوء يف وذكر الوفد مع أالسف ٔانه مل يمت تناول الشواغل اليت سلE . هذه التعليقات ٔاي
ا7ورة املاضية. وكرر الوفد شواغ�، فF يتعلق بتوافر الوþئق، قائًال ٕان قواعد املنظمة تنص عىل وجوب ٕا�حة الوþئق قبل 

قاد ا7ورة بشهرين، والقصد من ذ  هو منح الوفود $Iً اكفيًة 7راسة الوþئق و�سـتعداد لالج�عات، ٕاال أن اللجنة انع
تواجه صعو�ت يف الوفاء هبذا �لزتام. ويف ٕاشارة ٕاىل توافر الوþئق املُرتَمجة، ٔاكد الوفد ٔان وجوب ٕا�حة الوþئق قبل 

يًضا عىل توافر هذه الوþئق �للغات الرمسية الست. واسرتسل قائًال ٕان اللجنة تواجه ٔايًضا شهرين من انعقاد ا7ورة ينطبق أ 
هناك ثالث  تعرش يوًما اليت سـبقت بدء هذه ا7ورة، عىل سبيل املثال، اكن صعو�ت يف الوفاء هبذا �لزتام، ففي االثين

رتَجم اكمIً. هناك ٔايًضا بعض الوþئق اليت مل تُ  تواكن، CDIP/10/2وþئق غري متوفرة �للغة إالسـبانية، مهنا الوثيقة 
ؤاضاف أن التأخر يف ترمجة الوþئق متيٌزي ضد هذه اللغات �0ات. ومىض يقول ٕان مثة مشلكة ٔاخرى ختص توفري ملخصات 

حفسب. وقال الوفد  صفحة 28و 16للوþئق املهمة مثل تقارير التقيمي، فهذه الوþئق $مة �لنسـبة لعمل اللجنة وترتاوح بني 
ٕانه عندما طلب تربير هذا أالمر، قيل 9 ٕانه يعمتد عىل سـياسة اللغات يف الويبو. ٕاال أن الوفد ٔاكد ٔانه ال يوجد يشء يف هذه 

فرطة يف الطول. واسـتطرد قائًال ٕان السـياسة ٔاو يف ٔاي قاعدة ينص عىل ذ ، وأن هذا أالمر ال ينطبق ٕاال عىل الوþئق املُ 
صفحة ٔاقل من نصف متوسط طول وþئق الويبو، و0  ال ميكن اعتبار هذه الوþئق  28ٕاىل  16يت تتكون من الوþئق ال

ويف اخلتام، المتس الوفد أن تُرتَجم �لاكمل تÇ الوþئق اليت ال تتاح لها سوى ملخصات. ؤالن هذه املسأ�  مفرطة الطول.
ثريت ومل يتغري يشء، طلب الوفد من أالما tت ا7اخلية املتعلقة سـبق ٔان اFنة ٔان تُوّحضِ أالساس القانوين لهذا أالمر ٔاو التعل

 به، والتدابري اليت يتعني اختاذها لضامن عدم حدوث ذ  مرة ٔاخرى.

وأشار وفد امجلهورية ا7ومينيكية ٕاىل أالثر إالجيايب للمرشوع يف امجلهورية ا7ومينيكية والتوقعات املرتبطة �ملرشوع.  .34
م ال Eه هذا العام، فقال ٕان االٔاكدميية الوطنية للملكية الفكرية يف وقدÙوفد بعض التفاصيل عن أالنشطة اليت جرت يف ب

، وٕان االٔاكدميية قامت منذ ذ  احلني بعدد من 2011ٔاغسطس  28بدٔات معلها يف  (ANPI) امجلهورية ا7ومينيكة
بِلغت �ٔالنشطة اليت جر  tؤاضاف ٔانه جرى يف هذا العام ٕاعداد مهنج 2011ت عام أالنشطة. وذكر أن اللجنة سـبق ٔان ا .

ٔابريل. وذكر ٔان  27ٕاىل  23ذ  خالل الفرتة من مت ، و3درايس لتدريب املدربني يف جمال امللكية الفكرية يف ٕاطار الوحدة 
قته أالمانة، وشارك فيه خرباء تقنيون من االٔاكدميية الوطنية للملكية الفكرية يف امجل  Eومؤمتر  ،هورية ا7ومينيكةهذا النشاط نس

وحدة تعلميية متقدمة يف  ه قد مت البدء يفومصلحة امجلارك الوطنية. ومىض يقول ٕان ،أالمم املتحدة للتجارة والتمنية (أالونكتاد)
 Eهناك اكنت قت هذا احلدث، وشارك يف النشاط مثانية عرش موظفًا من موظفي االٔاكدميية، و شهر يوليو، وٕان أالمانة نس

مه خرباء دوليون حتت رعاية أالمانة، اهامت من اللجنة املعنية �ملامرسات غري املرشوعة. واسرتسل قائًال ٕان التدريب قدE مس
وٕان أالمانة ٔاجرت ٔايًضا دورات تعلمي عن بعد للمدربني. وقال ٕان االٔاكدميية تأمل ٔايًضا أن تنهتـي من بعض أالنشطة أالخرى 
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ط لها حبلول هناية الع Eع الويبو إالقلميي لرؤساء ماكتب امللكية الصناعية يف ٔامرياك  ام.املُخط�وأوحض الوفُد ٔايًضا أن اج
الالتينية ُعقد يف امجلهورية ا7ومينيكية. وقال ٕان هذه جمرد أمثI قليI ملا نُفِّذ من ٔانشطة. وأكد الوفد ٔان هذه أالنشطة 

قال ٕان أالنشطة، قبل لك يشء، توحض االþٓر املزتايدة للمرشوع. ويف تعكس الزتام بÙه �ملرشوع وأالمهية املعلقة عليه. و 
 اخلتام، ٔاعرب الوفد عن تأييده الاكمل للبيان ا0ي ٔادىل به وفد بريو �مس مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييب.

لت هبا مجموعة بÙان ٔامرياك ؤاحاط وفد �راغواي علًما �لتقدم احملرز يف املرشوع. ؤاشار الوفد ٕاىل البيان ا0ي ٔاد .35
رشوع دامئًا حىت يشارك يف املبادرة عدد ٔاكرب الالتينية والاكرييب، وكرر ٔان جلنة الربzمج واملزيانية ينبغي ٔان جتعل امل 

 البÙان. من

ة. وذكر سـبانية مشلكٌة مسـمتر وردEد وفد بريو الشواغل اليت أعرب عهنا وفد ٕاسـبانيا. وقال ٕان توافر الوþئق �للغة االٕ  .36
الوفد ٔانه حريٌص عىل أن يُسامه ٔاكرث يف املناقشات، و0  فٕان من املهم ٔان تلزتم أالمانة �لقواعد املتعلقة برتمجة الوþئق. 

وتقدم الوفد �لشكر لٔالمانة عىل تعاوهنا فF خيص املرشوع الرائد. ؤاعرب الوفد عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد الربازيل. 
ينبغي أن يكون ٕ�ماكن املسـتخدمني �طالع عىل ٔاي منشور من منشورات الويبو ٔالغراض البحث، وينبغي ٔان وقال ٕانه 

حتسني ثقافة امللكية الفكرية. وأبلغ الوفُد اللجنة بأن املسؤولني العاملني يف  هيوجد تعاون ٔافقي بني البÙان، فٕان ذ  من شأن
يف بريو يف شهري مارس ويوليو من هذا العام، وأن هذه ا7ورات تتناول  جمال امللكية الفكرية يتلقون دورات تدريبية

لسـياسات ا7اخلية واخلارجية. وشدد الوفد عىل ٔامهية املرشوع �لنسـبة لبÙه. وقال الوفد ٕانه يأمل ٔان يسـمتر خمتلفة ل جوانب 
املرشوع ؤان تشارك فيه البÙان أالخرى  املرشوع يف املسـتقبل. ؤاضاف أنه ينبغي توفري أالموال الالزمة للسامح بأن يسـمتر

 .حىت تسـتفيد. واختمت قائًال ٕان املرشوع جتربٌة $مٌة لبÙه

ؤاعرب وفد تونس عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد اجلزائر �مس ا¨موعة أالفريقية، وشكر ٔااكدميية الويبو عىل  .37
 جرتلملكية الفكرية. ؤابلغ الوفُد اللجنة ببعض أالنشطة اليت Ëودها يف مساعدة تونس عىل ٕانشاء ٔااكدميية وطنية zشـئة ل 
. وذكر ٔان هدف ٔااكدمييته الوطنية هو ٔان تصبح مسـتقI 2013مؤخًرا يف بÙه. وقال ٕانه مت ٕاعداد برzمج غين ومتنوع للعام 

وتكييف الوحدات  . وأضاف أن الربzمج يشمل جماالت عديدة، مهنا تدريب املدربني،2013متاًما حبلول هناية عام 
للترشيعات الوطنية وهملE جّرا. وقال ٕان ا7ورة أالخرية لتدريب املدربني ُعقدت يف تونس يف هناية شهر ٔاكتوبر. ويف اخلتام، 

 .توجه الوفد �لشكر لٔالمانة عىل مواصI تقدمي املساعدة لبÙه

Eد وفد أالرجنتني البيانني الqين أدلت هبام مجموعة بÙان ٔامري .38 Eط الوفُد وأي اك الالتينية والاكرييب وا¨موعة أالفريقية. وسل
الضوء عىل ٔامهية املرشوع �لنسـبة ملنطقته و�لنسـبة للبÙان النامية بوجه عام. وأعرب الوفد عن رسوره بأن ثالثة بÙان يف 

يل حىت االٓن، يؤيد تنفيذ املرشوع. منطقته تسـتفيد مبارشًة من املرحI الثانية للمرشوع. وقال الوفد ٕانه، دون إالخالل مبا ق 
ؤاوحض الوفد ٔايًضا أن املرشوع جزٌء من اجلهود املسـمترة اليت تبذلها املنظمة لتعزيز املوارد البرشية يف البÙان النامية. وذكر 

وخاصًة الوفد ٔان بÙه قد اسـتفاد من هذه أالنشطة. ؤاعرب عن رضاه البالغ عن أالنشطة، ؤاثىن عىل Ëود قطاع التمنية، 
�سـتدامة هذا املرشوع البالغ أالمهية عىل أالجلني  ٔااكدميية الويبو ومديرها املسؤول عن قيادة املرشوع. وقال الوفد ٕانه $متٌ 

 املتوسط والطويل.

وأكد وفد ٕاكوادور أن من املهم للغاية مساندة اجلهود الوطنية الرامية ٕاىل تشجيع وجود توازن عادل بني حامية امللكية  .39
الفكرية واملصلحة العامة. ولهذا السبب، أعرب الوفد عن تأييده للمرشوع. وأعرب الوفد أيًضا عن تأييده للبيانني الqين 

د الوفُد عىل Eان ٔامرياك الالتينية وا¨موعة أالفريقية. وقال ٕان هذا مرشوٌع $ٌم للغاية �لنسـبة ملنطقته. وشدÙٔادلت هبام مجموعة ب 
 0ي تقدمه املنظمة جيب ٔان يسـمتر.ٔان يكون قابًال لالسـمترار، ؤان ا7مع أان املرشوع ينبغي 

ؤاعرب وفد ٕاثيوبيا عن تقديره لاللزتام القوي واملتواصل من جانب املدير العام بتعزيز امللكية الفكرية من أجل التمنية.  .40
Eد الوفُد البيان ا0ي أدىل به وفد اجلزائر وقال ٕان معل اللجنة ذو ٔاولوية قصوى �لنسـبة للبÙان أالقل منًوا، مبا فهيا ٕاث  يوبيا. ؤاي
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�مس ا¨موعة أالفريقية. ؤاثىن الوفد عىل التوسع يف أالنشطة، وذكر ٔان املنظمة، بقيادة املدير العام، بدٔات بعض املشاريع 
ملشاريع تشمل ٕانشاء مراكز دمع البارزة ملساعدة البÙان أالقل منًوا عىل النفاذ ٕاىل التكنولوجيا. واسـتطرد قائًال ٕان هذه ا

التكنولوجيا و�بتاكر، والنفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية و�بتاكر، والنفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات، 
وتكوين الكفاءات يف اسـتخدام التكنولوجيات واملعلومات العلمية والتقنية املناسـبة. ؤاضاف ٔانه يف ٕاطار املرشوع الرائد 

للرتمجة ولتقدمي دورة  نشاء ٔااكدمييات وطنية "zشـئة" يف جمال امللكية الفكرية، منح املكتب إالثيويب للملكية الفكرية أولويةً الٕ 
ٔااكدميية الويبو العامة للتعلمي عن بعد. وأعرب الوفد عن ثقته يف ٔان املنظمة سـتواصل مساعدة البÙان أالقل منًوا عىل تمنية 

ل الوفد طلبه ٔان تكون ٕاثيوبيا من ؤسسـية يف السـنوات املقبI، مبا يف ذ  قدراهتا يف جمال أالمتتة. وجسE القدرات البرشية وامل
املسـتفيدين من مرشوع تكوين الكفاءات يف اسـتعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة ¨االت تكنولوجية حمددة حال[ 

ة املعرفة تربز بوصفها قطاعًا أساسـًيا عىل الصعيد العاملي، وأن البÙان أالقل منًوا لتحدaت ٕامنائية حمددة. وأكEد الوفُد ٔان صناع
ملكية لل  املزتايد ورا7مثل ٕاثيوبيا هتمت اه�ًما خاًصا �سـتحداث نظام ملكية فكرية سلمي ومتوازن من ٔاجل �سـتفادة من 

لصدد، قال الوفد ٕان مرشوع تكوين الكفاءات يف اسـتعامل الفكرية يف التمنية �قتصادية والتقنية و�ج�عية. ويف هذا ا
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة ¨االت تكنولوجية حمددة حال[ لتحدaت ٕامنائية حمددة سوف يساعد ٕاثيوبيا مساعدًة كبرية 

تقد$ا الويبو، ؤاعرب عن امتنانه  عىل تعزيز $اراهتا ومواههبا يف هذا ا¨ال. وطالب الوفد �سـمترار املساعدة التقنية اليت
للمنظمة عىل ما تقدمه من دمع فF يتعلق �مللكية الفكرية وسـياسات �بتاكر، وتطوير البنية التحتية، وٕانشاء مراكز دمع 

Eنّاءة، وأعرب عن د الوفد بتقدمي ا7مع املسـمتر للمنظمة. وقال ٕانه يتطلع ٕاىل املشاركة الب التكنولوجيا و�بتاكر يف ٕاثيوبيا. وتعه
 يف اللجنة. دمعه الاكمل والزتامه بتحقيق تقدمٍ 

41.  Iوذكر وفد كوسـتارياك ٔانه يؤكد ٔامهية املرشوع الرائد، رمغ أن كوسـتارياك ليست من ا7ول الست املشاركة يف املرح
 –ن السـيد جيفري ٔاونياما الثانية منه. وقال ٕان أاكدميية وطنية للملكية الفكرية ٔانشئت يف كوسـتارياك مبساعدة الويبو، وإ 

قد زار كوسـتارياك خبصوص تطوير اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية. ؤاضاف ٔان السلطات قد  –zئب املدير العام 
 Aات عامة وخاصة، ؤاهنا تعمل خطت اخلطوات أالوىل لوضع البنية أالساسـية لالٔاكدميية، مبساعدة ٕاضافية من جتمË ع يضم

. وأعرب الوفد عن تأييده للبيان ا0ي أدلت به مجموعة بÙان ٔامرياك 2014ٕاىل  2012ي معل سـنويني من برzجم عىلحالًيا 
الالتينية والاكرييب. ومىض يقول ٕان املرشوع الرائد ينبغي أن يكون من برامج الويبو ا7امئة من ٔاجل السامح للبÙان أالخرى 

مه املنظمة من دمع للمرشوع قدِّ ل. وأعرب الوفُد عن ثقته يف ٔان ما تُ مثل كوسـتارياك �السـتفادة من املرشوع يف املسـتقب
 سوف يضمن جناحه. ؤاخًريا، أعرب الوفد عن ٔام� يف ٔان يوجد مزيد من هذه املشاريع.

 ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل أالسـئI و�قرتاحات املقدمة من احلارضين. .42

أ� اليت ٔاþرها وفد الربازيل بشأن الوحدات املتعلقة جبدول ٔاعامل التمنية أشارت أالمانة (السـيد دي بيرتو) ٕاىل املسو  .43
وضعها يف ٕاطار االٔاكدمييات الناشـئة. وذكرت أالمانة أن التقرير يتضمن  جيرييف سـياق الربامج وا7ورات التدريبية اليت 

وحدات خاصة بشأن  ٕاقامةاللجنَة بأهنا تعزتم توضيًحا يف اجلزء اخلاص �6اطر والتخفيف من اþٓرها. ؤابلغت أالمانُة ٔايًضا 
ا يف لF. ؤاضافت  جدول ٔاعامل التمنية عىل الصعيدين الوطين ودون إالقلميي. وقالت ٕان هذه الوحدات سوف تبدٔا قريًبا جد[

عامة ومواطن تناولها يف ٕاطار هذه الربامج تشمل امللكية الفكرية والسـياسات العامة، وامللكية ال جيرئان املوضوعات اليت 
املرونة يف جمال حامية براءات �خرتاع؛ وامللكية العامة وحقوق إالنسان وبراءات �خرتاع والصحة العامة، واسـتخدام 

مواطن املرونة يف جمال الصحة العامة؛ وحق املؤلف والنفاذ ٕاىل السلع الثقافية والتعلمي، والتدابري التكنولوجية للحامية 
واحلقوق ا¨اورة؛ وحق املؤلف وإالنرتنت والنفاذ ٕاىل املعلومات يف القرن احلادي والعرشين،  واسـتثناءات حق املؤلف

وامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، واسـتخدام املعلومات التكنولوجية، وامللكية الفكرية وقانون ماكحفة �حتاكر؛ وٕانفاذ 
رف التقليدية والفوللكور ؤاشاكل التعبري الثقايف أالخرى، والنفاذ ٕاىل حقوق امللكية الفكرية يف البÙان النامية، وحامية املعا

م عىل  Eجّرا. ومضت أالمانة تقول ٕان هذه بعض الوحدات اخلاصة اليت ُوِضعت، وٕاهنا سوف تُقد Eاملوارد الوراثية، وهمل
ن البÙان املسـتفيدة قد اسـتقبلهتا، ؤاضافت أ  الصعيد الوطين من أجل طرح رؤى þقبة عن الُبعد إالمنايئ للملكية الفكرية.



CDIP/10/18  
15 
 

حىت االٓن، اسـتقباًال حسـنًا للغاية. مث ٔاشارت أالمانة ٕاىل املسأ� اليت ٔاþرها وفد الربازيل خبصوص أالثر املايل احملمتل 
كية لالسـتعانة مبستشارين متخصصني بعد انهتاء فرتة التعاون. ؤاوحضت أالمانة ٔان هذا سـيكون �لنسـبة للجمهورية ا7وميني 

حفسب. ؤاضافت أن أالثر املايل لن يكون كبًريا، وأن ذ  سوف حيدث من خالل بعض التدابري الفعا� من حيث التلكفة. 
ح تعديل يف مزيانية املرشوع. ؤاشارت أالمانة ٕاىل اومضت تقول ٕاهنا، يف هذه املرحI، ال ترى أنه توجد حاجة ٕاىل اقرت 

رت أن املشلكة تنشأ يف كثري من أالحيان عند تقدمي املساعدة التعليق ا0ي ٔادىل به وفد الوالaت امل  Eتحدة أالمريكية، وكر
التقنية، ال سـF مع البÙان النامية. وذكرت ٔان الفئات اليت يسـهتدفها التدريب، يف حا� االٔاكدمييات الناشـئة، تشمل منسقي 

ازداد ٕاىل اثنني ٔاو ثالثة بي� اخنفضت ساعات التدريب. مؤسسات التدريب واملُدّرِبني. وأضافت أن عدد املنسقني الوطنيني 
 .وقالت ٕانه جيب زaدة عدد املُدّرِبني بسبب اح�ل مغادرة البعض للمؤسسة يف الهناية

Eده فهيا بعض الوفود أالخرى، بشأن توافر  .44 وأشارت أالمانة (السـيد �لوش) ٕاىل املسأ� اليت ٔاþرها وفد ٕاسـبانيا، ؤاي
الوقت املناسب، وخاصًة الوþئق املرتمجة ٕاىل اللغة إالسـبانية. وقالت ٕان وفد ٕاسـبانيا يسأل عن احلاالت اليت الوþئق يف 

تُعترب فهيا الوثيقة كبرية احلجم يف سـياق قرار امجلعية العامة. ؤاوحضت أالمانة ٔان احلد ا0ي وضعته شعبة الرتمجة من ٔاجل 
 عتَرب صفحة تقريًبا، وتُ  12و 10يبو، مع ٔاخذ قرار امجلعية يف �عتبار، يرتاوح بني تقدمي تغطية بلك اللغات يف مجيع جلان الو 

لها ملخٌص. ؤاضافت ٔانه يف بعض احلاالت قد خيتلف رٔاي شعبة تنسـيق  دّ احلجم، ويُعَ  الوثيقة اليت تزيد عن ذ  كبريةَ 
مع رٔاي شعبة الرتمجة فF خيص وثيقة معل،  ،اجدول ٔاعامل التمنية، أو رٔاي أي شعبة وظيفية تدمع ٕاحدى اللجان ٔاو ختد$
خاصة من املدير العام عىل ترمجة الوثيقة.  ويف هذه احلاالت، جيب عىل الشعبة املعنية ٔان تطلب احلصول عىل موافقةٍ 

مت فيه�لنسـبة ٕالحداهام فرق كبري فF يتعلق �لشلك ا0ي  ومضت تقول ٕان وفد ٕاسـبانيا ٔاشار ٕاىل وثيقتني، يوجد  ُقّدِ
خرى، ويلزم احلصول عىل موافقة خاصة لرتمجة هذه الوثيقة. وقالت ٕان وفد ٕاسـبانيا االٔ زيية مقارنًة �للغات لكالوثيقة �للغة إالن

ذكر أيًضا أن اللجنة مل تسـتطع تصحيح هذا الوضع، وذكرت أالمانة يف هذا الصدد عدة نقاط. ٔاوًال، ٔاشارت أالمانة ٕاىل عدد 
 اللجنة وطبيعة هذه الوþئق، وقالت ٕان أالمانة قد اكتشفت �ختصار أن هناك فرقًا كبًريا بني عدد مت ٕاىلالوþئق اليت ُقدِّ 

مة ٕاىل جلنة التمنية وبعض جلان الويبو أالخرى. ؤاضافت ٔانه ميكن حساب  Eئق املُقدþمبا يف ذ  عدد ةا7قيق أالعدادالو ،
العبء فF خيص وþئق جلنة  بعض أالرقام سوف تدل عىل وجودالصفحات، ٕاذا رغبت الوفود يف ذ . ورٔات أالمانة أن 

التمنية. ؤاضافت ٔان املوارد البرشية لشعبة تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية حمدودة، يف حني ٔان عدد الوþئق وضغط العمل 
ضان للتقلب والزaدة. þنيًا، سلEطت أالمانُة الضوء عىل احلاجة ٕاىل  Eئ حفصُمعرþق. وقالت ٕان شعبة تنسـيق معلية ٕاعداد الو

جدول ٔاعامل التمنية حتتاج يف هذا الصدد ٕاىل دمع مجيع الُشعب أالخرى يف املنظمة، وذ  بسبب كوهنا شعبة تنسـيق. 
þلثًا، قالت أالمانة ٕان عدًدا من املشاريع ال يزال مسـمتًرا،  وذكرت أن الُشعب أالخرى لها أيًضا معلها وأولوaهتا اخلاصة هبا.

اد الوþئق يبدأ قبل لك دورة من دورات جلنة التمنية بفرتة ترتاوح بني ثالثة ؤاربعة أشهر. ومع ذ ، ينبغي ٔايًضا وٕان ٕاعد
منح الوقت الاكيف ملديري املشاريع والزمالء االٓخرين ا0ين يعملون عىل تنفيذ ٔانشطة توصيات جدول ٔاعامل التمنية. و0  

ناسب بني الوقت املمنوح هلم لتحقيق تقدم ما واحلاجة ٕاىل عودهتم ٕاىل شعبة توجد حاجة ٕاىل احلفاظ عىل وجود توازن م 
تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية ٕالعداد الوþئق. عىل سبيل املثال، سوف يبدٔا ٕاعداد وþئق ا7ورة القادمة للجنة التمنية يف هناية 

اء الزمالء الوقت الاكيف لتنفيذ ٔانشطهتم. وكام هو شهر يناير تقريًبا. ومع ذ ، جيب املوازنة بني ذ  واحلاجة ٕاىل ضامن ٕاعط
ح هلم من وقت منَ احلال يف ا7ورات أالخرى للجنة التمنية، سوف حتتاج الشعبة ٕاىل ٕاقامة توازن دقيق بني مقدار ما يُ 

ا وترمجهتا واملوعد ا0ي ينبغي فيه تقدمي الوþئق. وأكدت أالمانة ٔان خضامة عدد الوþئق واحلاجة ٕاىل تنسـيقها وٕاعداده
حتدaً للشعبة. وقالت أالمانة ٕاهنا تقر، رمغ لك ما ُذكر، بأنه يوجد جماٌل للتحسني، وٕان الشعبة سـتواصل  نمتثال نتز� ال

بوجود جمال للتحسني.  قرA ويه تُ ، �للغات املعنيةلك وثيقة نرش توارخي  وقالت أالمانة ٕاهنا درست حماو� بذل قصارى Ëدها.
 للجنة ٔاهنا سـتواصل بذل قصارى Ëدها يف هذا الصدد. ؤاكدت أالمانةُ 

وشكر وفد ٕاسـبانيا أالمانة عىل ردها وكذ  عىل العرض الرصحي للمشالك والتحدaت اليت تواËها شعبة تنسـيق  .45
بة الرتمجة. جدول ٔاعامل التمنية. وقال ٕانه يتفق معها يف ٔان اللجنة تتعامل مع مكية كبرية من الوþئق، ؤان ذ  ميثل حتدaً لشع 
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را يف القضاa املهمة املتعلقة بتوافر الوþئق فكِّ توقال الوفد ٕانه يشاطرها هذا الشاغل، ٕاال أنه يود من أالمانة واللجنة ٔان 
ا. ومع ذ  ذكر  والرتجامت. ؤاقرE الوفُد بأن هناك عدًدا كبًريا من الوþئق يف جدول أالعامل، وأن بعض هذه الوþئق طويل جد[

 12ٔاو  10ر خمالفة ما هو متعارف عليه. ومىض يقول ٕان أالمانة ٔاوحضت أن الوثيقة اليت يزيد طولها عن ٔان ذ  ال يربِّ الوفد 
ومع ذ ، ٔاعرب الوفد عن تقديره  عل القاعدة بال معىن.صفحة تُعترب وثيقة كبرية احلجم. وذكر الوفد ٔان هذا التفسري جي

لالعرتاف رمسيًا �ملشلكة، ولوجود اسـتعداد للتحسني. وكرر الوفُد طلبه بأن تفكر أالمانة واللجنة يف رضورة �لزتام �ملعيار 
 ُ  تعارف عليه.امل

ه الرئيس �لشكر لوفد ٕاسـبانيا، ؤاحاط علًما �قرتاحه ا7اعي ٕاىل  .46 Eمتطلبات املعيار  مسأ� تلبية التعّمق يفوتوج
  املُتعارف عليه. واختمت الرئيس املناقشات نظًرا لعدم وجود ٔاي تعليقات ٔاخرى من الوفود.

  املرحI الثانية –النفاذ ٕاىل قواعد البياzت املتخصصة ودمعه  –النظر يف املرفق أالول 

مت أالمانة (السـيد رواك اكمبانيا) نظرة عامة عىل التقدم احملرز يف املرح .47 Eالثانية من املرشوع املُ قد I عنون "النفاذ ٕاىل
. وذكرت أالمانة ٔان CDIP/10/2 قواعد البياzت املتخصصة ودمعه". وقالت ٕان التقرير املرحيل يرد يف املرفق أالول للوثيقة

Iذ يف املرحEمج التدرييب ا0ي نُفzأالوىل، وتعزيز النتاجئ الرئيسـية الثالث املرجوة من املرشوع تشمل احملافظة عىل الرب 
اسـتخدام قواعد البياzت املتخصصة للرباءات وسـندات غري الرباءات ومواصI تطوير النفاذ ٕالهيا من خالل برzجمي "النفاذ 

)، وٕانشاء ARDI) و"النفاذ ٕاىل أالحباث من أجل التمنية و�بتاكر" (ASPIٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات" (
لتيسري تبادل املعلومات واخلربات ؤافضل املامرسات عىل املسـتوaت الوطنية وإالقلميية وا7ولية.  ٕالدارة املعارف منصةٍ 

مت  الثالثؤاضافت ٔان التقدم يف النتاجئ  Eٕاهنا قد نظ Iًنشاًطا  32املرجوة يسري يف املسار الصحيح. واسرتسلت أالمانة قائ
ٔافريقيا، ونشاط واحد يف املنطقة العربية، وثالثة يف منطقة آسـيا واحمليط  نشاًطا يف 19تدريبيًا خالل الفرتة قيد النظر، مهنا 

الهادئ، ؤاربعة يف بÙان ٔامرياك الالتينية والبحر الاكرييب، ومخسة يف بعض بÙان ٔاورو� الرشقية والقوقاز وآسـيا الوسطى. 
وًدا ٔاكرب من ٔاجل تلبية الطلب. ؤاضافت شـبكة وطنية عامI، وأن أالمانة تبذل Ë 37ؤاضافت ٔانه، حىت االٓن، مت ٕانشاء 

"النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية و�بتاكر" و"النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات" قد  يْ ٔان اسـتخدام برzجمَ 
ه نُة اللجنَة بأنازداد منذ العام املايض، مبا يف ذ  اسـتخدا$ام يف الفرتة اليت تلت حفص أالرقام يف شهر مايو. ؤابلغت أالما

 نصة ٕادارة املعارف لتيسري تبادل املعلومات ؤافضل املامرسات فF بني البÙان النامية املشاركة يف املرشوعسيمت التعريف مب 
 خالل اسرتاحة الغداء. جرييف احلدث اجلانيب ا0ي سـي وٕاطالقها

ب �جلهود املبذو .48 Eيف سبيل ٕانشاء مراكز دمع التكنولوجيا وحتدث وفد اجلزائر �مس ا¨موعة أالفريقية، ورح �
و�بتاكر وتعزيز النفاذ ٕاىل قواعد البياzت املتخصصة للرباءات وسـندات غري الرباءات يف البÙان أالفريقية. وقال ٕان 

ولوجية يف ا¨موعة ٔالنه هيدف ٕاىل حفز �بتاكر والمنو �قتصادي من خالل تيسري النفاذ ٕاىل املعلومات التكن املرشوع هيمّ 
البÙان النامية والبÙان أالقل منًوا، ٕاىل جانب تعزيز قدرات البÙان عىل اسـتغالل هذه املعلومات اسـتغالًال فّعاًال. وأضاف 

نشاًطا، مبا يف ذ  ٔانشطة املرحI  55الوفد ٔان التقرير املرحيل يذكر أن مجموع ما ٔاجري من ٔانشطة تدريبية يف املوقع بلغ 
شـبكة من شـباكت مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. واسرتسل قائًال ٕان التقرير  35لوفد أيًضا ٔانه مت ٕانشاء أالوىل. وذكر ا

العنارص املهمة  ٔاحديذكر ٔايًضا ٔانه متت صياغة اسرتاتيجية اتصاالت ملرشوع مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. وذكر الوفد ٔان 
ة يف اسرتاتيجية االتصا Eالت هو ٕاعداد منصة ٕالدارة املعارف ٔاو لتقامسها ("اجلديدة املُوحضeTISC من ٔاجل دمع مراكز دمع ("

نشئت من خالل املرشوع. ومىض يقول ٕان عدد املسـتخدمني النشطني  tاملراكز اليت ا Çالتكنولوجيا و�بتاكر، وشـباكت ت
ح مؤسسة. ورصE  70% فوصل ٕاىل 100د عن لربzمج النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية و�بتاكر ارتفع ٔايًضا بنسـبة تزي

م املواد التدريبية، والعروض التقدميية، وقامئة  ٕاجيابيًابأن ا¨موعة حتيط علًما  �لتقدم احملرز، ؤاهنا تطلب من أالمانة أن تُقّدِ
ٕاىل اللجنة. وقال ٕان أالمانة ينبغي ٔان تقدم ٔايًضا قامئة جبميع البÙان اليت ٔانشأت مراكز 7مع التكنولوجيا  شاهبهااملتحدثني، وما 

و�بتاكر، ٔاو وقEعت اتفاقات مسـتوى اخلدمات، وكذ  تÇ البÙان اليت تلقت تدريًبا، مع إالشارة بوضوح ٕاىل ما حتقق يف 
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م أالمانة مسودة اسرتاتيجية االتصاالت قدِّ تُ  من املهم أنْ  ٕاىل ذ ، ذكر الوفد ٔانE ٕاطار املرحI الثانية من املرشوع. وٕاضافة 
راكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. وذكر ٔان ا¨موعة تطلب ٔايًضا توضيًحا بشأن ما اُضطلع به من معل خبصوص التدريب عىل مل

التكنولوجيا، ؤايًضا خبصوص التعاون مع املنظامت  اجلوانب أالخرى 7مع �بتاكر، ٕاضافة ٕاىل النفاذ ٕاىل قواعد بياzت
احلكومية ا7ولية واملنظامت غري احلكومية. وقال ٕانه يرد يف التقرير أن العمل ال يزال جارaً فF خيص هذه ا¨االت، ٕاال أن 

 الوفد يديل ببيان بصفته التقيمي ا0ايت للمرشوع يشري ٕاىل ٔانه مل ُحيرز تقدم يف هذه ا¨االت، و0  يلزم التوضيح. ومىض
�لفعل سـتة مراكز دمع، ثالثة مهنا يف اجلامعات  ٔانشأتأكEد ٔان اجلزائر $متٌة اه�ًما خاًصا �ملرشوع. وقال ٕاهنا ، فالوطنية

والثالثة أالخرى يف هيئات رئيسـية. وأعرب الوفد عن تأييده الشديد للمرشوع، وقال ٕانه يتابع تقدمه عن كثب. وذكر الوفد 
 ٔانه سـيواصل العمل عن كثب مع أالمانة يف ٕاطار املرشوع.

Eط وفد كو� الضوء عىل ٔامهية املرشوع واملزيانية الالزمة السـمتراره يف املرحI الثانية من التنفيذ. وقال ٕان مرشوع  .49 وسل
سوف تؤدي فهيا ماكتب  وطنية مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر $ٌم لتعزيز القدرات الوطنية، وٕان املرشوع ينشئ شـباكٍت 

امللكية الفكرية دوًرا رئيسـيًا. واسرتسل قائًال ٕان قواعد بياzت برzجمي "النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية و�بتاكر" 
و"النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات" تدمع دور مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، ٕاال ٔان البÙان النامية ليست 

لن تتوفر فهيا رشوط النفاذ اعتباًرا من العام املقبل.  يعها قادرًة عىل النفاذ ٕاىل قواعد البياzت. ؤابلغ الوفُد اللجنَة بأن كو�مج 
 Eت ٕاخطاًرا هبذا الشأن. وطلب الوفُد من أالمانة ٔان تُعيد النظر يف الرشوط الواجب توافرها للنفاذ ٕاىل قواعد ؤاضاف ٔاهنا تلق

 مة هذه. وقال ٕانه ينبغي ختفيف الرشوط، ال سـF ٔان اللجنة معنية يف املقام أالول �لتمنية.البياzت امله

وتوجEه وفد السلفادور �لشكر للسـيد رواك اكمبانيا عىل مع� يف تنفيذ املرشوع. وقال الوفد ٕان مرشوع مراكز دمع  .50
 شهر يوليو، وٕان املرشوع الوطين قيد التنفيذ حاليًا. التكنولوجيا و�بتاكر ٔاقمي يف السلفادور خالل زaرة السـيد رواك يف

وذكر أن مركًزا 7مع التكنولوجيا و�بتاكر أنشئ يف هيئة �بتاكر ونقل التكنولوجيا التابعة لوزارة �قتصاد، وأنه سوف 
أالولوaت الوطنية.  هو ٔاحدوع ٕالنشاء الفوري لشـبكة مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. وأكEد الوفد ٔان تنفيذ املرش ايُسهِّل 

والسـيد رواك اكمبانيا عىل مساعدهتام يف ٕاهناء املرحI أالولية  – zئب املدير العام –ويف اخلتام، شكر الوفُد السـيد ٔاونياما 
 من املرشوع يف السلفادور.

ىل قواعد البياzت ورٔاى وفد �حتاد الرويس أن النتاجئ اليت حتققت يف املرحI الثانية من "مرشوع النفاذ إ  .51
املتخصصة ودمعه" �لغُة أالمهية. وقال ٕان ٕانشاء مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر قد شهد تقدًما، وٕان منصة افرتاضية ٕالدارة 

 Çاملعارف ٔاو تقامسها قد اسـُتحدثت أيًضا يف ٕاطار املرشوع من أجل دمع مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر وشـباكت ت
قميت يف �حتاد الرويس، وهذه قد اCDIP/10/2  tف أن بعض أالنشطة التدريبية املذكورة يف الوثيقة املراكز. ؤاضا

مبشاركة ممثلني من أالمانة. ؤابلغ الوفُد اللجنة ٔايًضا بأنه خالل منتدى سانت بطرسربغ ا7ويل  تعلمييةً  أالنشطة تشمل حلقاٍت 
ن "مؤمتر مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر يف روسـيا". وقال ٕان اجللسة دت جلسٌة بعنوا، ُعقِ 2012لالبتاكر يف شهر سبمترب 

د الوفد عىل رضورة مركًزا من مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. وشدّ  71عقدت ٔالنه يوجد �لفعل يف �حتاد الرويس 
ا، وقال ٕان املرشوع يسامه يف تضييق الفجوات املع رفية وتعزيز البحث والتطوير عىل مواصI تطوير املرشوع ٔالنه $ٌم جد[

املسـتوى الوطين. وأكد الوفد لٔالمانة ٔانه سـيواصل العمل مع أالمانة للمساعدة يف زaدة إالماكنيات العلمية والتكنولوجية 
 لÙول أالعضاء.

جريa. وذكر ؤاعرب وفد نيجريa عن امتنانه لٔالمانة عىل موافقهتا عىل ٕانشاء مركز 7مع التكنولوجيا و�بتاكر يف ني .52
ٔافريقية ٔاخرى. وقال ٕان سلطات بالده مسـتعدة لبدء  الوفد ٔانه مرشوٌع جديٌر �لثّناء، ؤانه سوف يُفيد نيجريa ودوًال 

Eد الوفُد وËة نظر ا¨موعة أالفريقية خبصوص املرشوع.  املرشوع. وأي
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ة ا7ومينيكية لتنفيذ املرشوع وكذ  عىل ؤاعرب وفد امجلهورية ا7ومينيكية عن تقديره لٔالمانة عىل اختيار امجلهوري .53
العمل ا0ي نُفِّذ مع اللجنة واكن 9 عظمي أالثر عىل بÙه. وأبلغ الوفُد اللجنًة ببعض أالنشطة اليت جرت يف امجلهورية 

ية يف شهر يونيو ا7ومينيكية فF يتعلق �ملرشوع. وقال ٕان مركًزا 7مع التكنولوجيا و�بتاكر افُتتح يف امجلهورية ا7ومينيك 
، وهذا املركز هيدف ٕاىل تقدمي ا7مع للمبتكرين والباحثني احملليني، مبا يف ذ  ا7مع املتعلق برباءات �خرتاع 2011

والعالمات التجارية. وأضاف ٔانه مت االتصال بعدد من مراكز البحوث من ٔاجل ٕانشاء مراكز تنسـيق بغرض التعاون، ؤانه 
راكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. واسرتسل قائًال ٕانه مت ٕانشاء نقطيت تنسـيق لتوفري املعلومات ٕانشاء شـبكة وطنية مل جيري

برمت ٔاربعة اتفاقات ٕالنشاء مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر يف اجلامعات  tوالتدريب ملراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، وا
د من الزaرات ملراكز البحوث واجلامعات أالخرى، مهنا جامعة البحر الوطنية. ومىض يقول ٕان املسؤولني قد قاموا ٔايًضا بعد

الاكرييب إاليبريية أالمريكية، ومعهد الصناعة والتكنولوجيا البيولوجية. ومشل ذ  ٔايًضا جامعة سانتو دومينغو ومعهد ٕانتك 
حا� التكنولوجيا ملشاريع حمددة.  للتكنولوجيا. ؤاجريت زaرات شـىتE لوضع قامئة �ملشاريع البحثية من ٔاجل التأكد من

 Iالتقارير تشمل معلومات عن براءات �خرتاع الوثيقة الص Çم، وت�وُوضعت تقارير عن بعض املشاريع املثرية لاله
 تنفيذ مرشوع تدرييب من ٔاجل ٔاحصاب املصلحة املهمتني مبراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. واعتباًرا من يـمتّ مبرشوع معني. و 

، سوف يُنفEذ عدٌد من أالنشطة، مهنا دورات يف املوقع وعرب إالنرتنت، ودورات تدريبية بشأن الرباءات 2013العام 
والرتاخيص، ودورات متخصصة بشأن املعلومات املتعلقة �لرباءات وٕادارة ٔاصول امللكية الفكرية. ومىض يقول ٕان السلطات 

عة أبدت رغبهتا يف املشاركة يف ا7ورات التدريبية. وأضاف أن هناك أيًضا مؤسسة حبثية وجام 15تعمل حاليًا مع ممثيل 
مرشوعًا يتضمن العمل مع نقاط التنسـيق يف ٕادارات شـىتE ويف مناطق خمتلفة من البÙ. ويف اخلتام، ٔاعرب الوفد عن ٔام� 

 يف أن تواصل الويبو تقدمي ا7مع الالزم من ٔاجل ٕاجناح املرشوع.

Eط وفد ٕاكوادو  .54 ر الضوء عىل مشاركة بÙه يف املرشوع، وردEد البيان ا0ي ٔادىل به وفد كو�. ؤاكEد الوفد أن النفاذ وسل
"النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية و�بتاكر" و"النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات"  يْ ٕاىل قواعد بياzت برzجمَ 

ينبغي ٔاال يكون حمدوًدا، وأنه ينبغي ٕاعادة النظر يف الرشوط وختفيفها من ٔاجل السامح ملزيد من البÙان �ملشاركة. وشكر 
وع. وقال ٕان املرشوع يساعد البÙان النامية يف اسـتخدام نظام براءات ملرش الهنوض �الوفُد مديري املشاريع عىل حامسهم يف 

للتشجيع عىل ٕايداع  شـبكةٍ  �خرتاع. وذكر الوفد أن سلطات بÙه تتعاون مع اجلامعات ومراكز تمنية أالعامل التجارية ٕالعدادِ 
ولوجيا يف العام املقبل. ؤاكEد الوفُد ٔان مثل براءات �خرتاع احمللية. ؤاضاف ٔان السلطات تأمل ٔايًضا افتتاح مركز لنقل التكن

هذه املشاريع ينبغي ٔان يكون جزًءا من ٔانشطة الويبو املسـمترة، ٔالن هذه املشاريع تساعد حق[ا عىل تطوير امللكية الفكرية عىل 
 واملتوسطة.حنٍو ٕاجيايب، وتقدم ا7مع للجامعات، ومؤسسات البحث، واملؤسسات البالغة الصغر، واملؤسسات الصغرية 

 ودعا الرئيُس أالمانة ٕاىل الرد عىل التعليقات ا6تلفة. .55

 فهيام أالوىلتتعلّق  ،أشارت أالمانة (السـيد رواك اكمبانيا) ٕاىل مسألتني ٔاþرهام وفد اجلزائر نيابًة عن ا¨موعة أالفريقيةو  .56
م من خالل منصة ذكرت أالمانة ٔان لك املواد التو بتقدمي املواد التدريبية ٕاىل جلنة التمنية،  Eدريبية سوف تُقدeTISC  ٕالدارة

املعارف ٔاو تقامسها املقرر ٕاطالقها خالل احلدث اجلانيب بعد الظهر. وقالت ٕان املواد متاحة ٔايًضا عىل صفحة مراكز دمع 
فF خيص القامئة التكنولوجيا و�بتاكر مبوقع الويبو إاللكرتوين، ومع ذ  ميكن ٔايًضا تقدمي املواد وتوفريها عند الطلب. و 

الاكمI �لبÙان اليت ٔانشئ فهيا مركز 7مع التكنولوجيا و�بتاكر أو شـبكة وطنية، ذكرت أالمانة أن من املمكن نرش هذه 
القامئة يف صفحة مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر عىل شـبكة إالنرتنت. وأضافت ٔان اليشء نفسه ينطبق عىل اسرتاتيجية 

ا7ول أالعضاء. وسلEطت أالمانُة ٔايًضا الضوَء عىل ٔان اسرتاتيجية  مشاركة هذه املعلومات معكن االتصاالت، ؤانه مي
ٕالدارة املعارف، ويه من النتاجئ الرئيسـية املرجوة يف املرحI الثانية من  eTISCاالتصاالت تشمل اسـتحداث منصة 

 Fيتعلق �لتدريب عىل اجلوانب أالخرى 7مع �بتاكر، ذكرت املرشوع. وقالت ٕان هذا مذكوٌر ٔايًضا يف التقرير املرحيل. وف
ق. وأضافت ٔان التدريب مع ٔانه سوف يركز عىل  Eالثانية، سوف يُنس Iأالمانة ٔان التدريب، كام ُذكر يف وثيقة املرشوع للمرح

بتاكر اليت هتمت هبا املراكز. خدمات املعلومات املتعلقة �لرباءات، ٕاال ٔانه سوف يشمل ٔايًضا جماالت ٔاخرى من جماالت دمع �
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ق مع برامج الويبو أالخرى. ومضت تقول ٕان التدريب يشمل ٔايًضا جماالت مثل العالمات  Eوقالت ٕان التدريب سوف يُنس
التجارية وحق املؤلف، وٕان ا7ورات الرئيسـية بشأن دمع �بتاكر، وٕادارة ٔاصول امللكية الفكرية، والتسويق ونقل 

ق مع قطاع �بتاكر. وذكرت أالمانة ٔاهنا سوف حتاول أيًضا ٕارشاك موظفي التكنولوجيا، وصياغ Eة الرباءات، سوف تُنس
رت أالمانة أن  Eان اليت ٔانشئت فهيا شـبكة وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. وكرÙالشـبكة يف النشاط، وذ  يف الب

اتفاقات مسـتوى اخلدمات، و�7ورات ا6تلفة، وهملE جّرا. ؤاضافت ٔانه 7هيا لك املعلومات املتعلقة بعدد البÙان اليت وقEعت 
ميكن �لتأكيد تقدمي املعلومات، فاملسأ� ال تزيد عن جمرد ٕابالغ الوفود �ملاكن ا0ي توجد فيه املعلومات. وأشارت أالمانة، 

لتكنولوجيا يف املرحI أالوىل، ومع ذ  فٕان خبصوص التدريب، ٕاىل ٔان هناك تركًزيا كبًريا عىل النفاذ ٕاىل قواعد بياzت ا
التدريب يف املرحI الثانية يعمتد يف املقام أالول عىل طلبات من مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. ؤاضافت ٔانه ميكن تنسـيق 

برzمج النفاذ ٕاىل ٔانشطة التدريب مع الزمالء االٓخرين يف الويبو. وأشارت أالمانة ٕاىل املسأ� اليت ٔاþرها وفد كو� بشأن 
أالحباث من ٔاجل التمنية و�بتاكر، وقالت ٕان الربzمج يوفر النفاذ ٕاىل ا¨الت العلمية والتقنية. وأكدت أالمانُة ٔان كو� 

دها مجيع الرشاكء االٓخرين، مبا فهيم منظمة الصحة العاملية، ومنظمة أالغذية  تعجز عن اجتيازسوف  Eمعايري أالهلية اليت حد
يس مقصوًرا عىل الويبو عة، وبرzمج أالمم املتحدة للبيئة، والنارشين. ؤاكEدت أالمانة أن ٔامر البت يف معايري أالهلية ل والزرا

. وقالت ٕان املعايري تشمل ٕاجاميل ا7خل القويم، وا7ليل القيايس للتمنية البرشية، ورشط أن يكون البÙ من البÙان وحدها
للنفاذ ا¨اين. ؤاضافت ٔانه يف حا� عدم توفر املعايري يف بÙ ما، فٕان أالمانة سوف حتتاج ٕاىل أالقل منًوا حىت يكون مؤهًال 

التشاور مع النارشين بشأن هذا أالمر. ومضت تقول ٕانه ٔامر صعب، ولكن سوف تبذل أالمانة قصارى Ëدها، وٕان اكن 
ه أيًضا بربzمج النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة هذا هو الوضع يف الوقت الراهن. ؤاشارت أالمانة ٕاىل ٔان وفد ٕاكوادور  Eقد نو

بشأن الرباءات. وذكرت أالمانة ٔاهنا، يف حا� هذا الربzمج، لها عالقات ٔاوثق مع مقديم قواعد البياzت التجارية اخلاصة 
اللجنة بأن تقرير أداء الربzمج  ٔاسعار تفضيلية. ؤاخًريا، ٔابلغت أالمانةُ  تدبري�لرباءات، ورمبا ميكن التوصل عىل حنو ٔارسع ٕاىل 

. 2011يتضمن قامئة بشـباكت مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر اليت ٔانشئت يف بÙان خمتلفة حىت عام  2011 - 2010للفرتة 
كز نشاء شـباكت مراإ بعد تصديق اللجنة عىل املرحI الثانية يف دورهتا املاضية يف شهر مايو، ؤان  تثدِّ حُ القامئة  ؤاضافت ٔان

 .حىت االٓن بÙًا 37يف بدٔا دمع التكنولوجيا و�بتاكر 

  ٕاضافية من الوفود. شكر الرئيس أالمانة عىل ردها، واختمت املناقشات بشأن هذا البند نظًرا لعدم وجود تعليقاٍت و  .57

عىل الصعيد الوطين تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ؤاحصاب املصلحة املعنيني �مللكية الفكرية  –النظر يف املرفق الثالث 
ٕالدارة الصناعات إالبداعية وإالرشاف علهيا وتعزيزها ورصدها، وحتسني أالداء والربط الشـبيك بني منظامت إالدارة امجلاعية 

 حلق املؤلف

افتتح الرئيس املناقشات بشأن التقرير املرحيل ملرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ؤاحصاب املصلحة املعنيني  .58
الفكرية عىل الصعيد الوطين ٕالدارة الصناعات إالبداعية وإالرشاف علهيا وتعزيزها ورصدها، وحتسني أالداء والربط �مللكية 

 الشـبيك بني منظامت إالدارة امجلاعية حلق املؤلف. ودعا أالمانة ٕاىل التقدمي للوثيقة.

أشارت أالمانة (السـيد ٔاويدراغو) ٕاىل أن املرشوع يتضمن ثالثة عنارص ٔاولية، يتعلق العنرص أالول �لصناعات و  .59
م تقريٌر عنه يف ا7ورة السادسة للجنة التمنية. ويتعلق العنرص 2010إالبداعية، وقد اكمتل هذا العنرص بنجاح يف العام  ، وقُّدِ

وقد اكمتل هذا العنرص ، (CCL)وٕاجراءاته من ٔاجل ٔاعضاء مركز حق املؤلف الاكرييب  الثاين مبواءمة قواعد التوزيع وأساليبه
م عنه تقرير ٕاىل اللجنة يف العام 2010ٔايًضا يف العام  وأشارت أالمانة ٕاىل بطء التقدم يف تنفيذ العنرص الثالث . 2011، وُقّدِ

حلق املؤلف. وقالت ٕان تفاصيل إالجنازات ترد يف املرفق اخلاص بتحسني أالداء والربط الشـبيك بني منظامت إالدارة امجلاعية 
يف هناية شهر  �ملائة 54. ؤاضافت أن معدل اسـتخدام املزيانية للمرشوع بأمك� بلغ CDIP/10/2الثالث من الوثيقة 

وذكرت أن هذا  . ولفتت أالمانُة �نتباه ٕاىل القسم اخلاص �ٕالجنازات الوارد يف الصفحة الثالثة من الوثيقة.2012ٔاغسطس 
القسم يتضمن ٔايًضا تفاصيل بعض التحدaت اليت ظهرت يف تنفيذ العنرص أالخري. ومضت تقول ٕان التقومي �سرتاتيجي 
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م ٕاىل ا7ورة السادسة للجنة التمنية، وٕان التقومي مرتبط ٕ�عادة هندسة الربzمج احلاسويب ويبوكوس  لهذا العنرص ُقّدِ
)WIPOCOSمج يُسـتخَدم يف منظامت إالدارة امجلاعية حلق املؤلف يف تسعة ) يف بيئة برجمية حدzيثة. ؤاضافت ٔان الرب

ه مرتبط ٔايًضا بنظام الربط الشـبيك وتصمميه. وقالت ٕان ٕانشاء قاعدة  Aان مشاركة يف املرشوع من غرب ٔافريقيا، ؤان التوجÙب
أيًضا ربط قاعدة البياzت من حيث توثيق حق املؤلف  بياzت مشرتكة ملنظامت إالدارة امجلاعية ببÙان غرب ٔافريقيا يتطلب

رت أالمانة ٔان تنفيذ هذا اجلزء من املرشوع مرتبطٌ، كام هو موّحض يف  Eوالرتخيص وتوزيع إال�وات عىل بقية العامل. وكر
 هذا السـياق، اقرتحت ا7ورات السابقة للجنة التمنية، ارتباًطا وثيقًا مبرشوع ٕاعادة تطوير برzمج ويبوكوس ومقرتٌن به. ويف

) من أجل توفري منصة ملنظامت إالدارة امجلاعية ببÙان غرب WANأالمانة ٕاعادة الرتكزي عىل مرشوع شـبكة غرب ٔافريقيا (
ٔافريقيا مكرشوع رائد ميكن يف الهناية تكراره واسـتخدامه يف مجموعات ٔاخرى من البÙان يف مجيع أحناء العامل. وقالت ٕان ٕاعادة 

ر يف التقرير املرحيل. ؤاضافت أن املرشوع سيتطلب ٔاهدافًا جتارية جديدة، ونواجت تسري يف ثالثة اجتاهات، كام ذكِ الرتكزي س 
متوخاة جديدة، ونطاقًا جديًدا، ٕاىل جانب اسرتاتيجية تنفيذ جديدة. وذكرت ٔان التقرير حيتوي عىل التفاصيل املتعلقة هبذه 

لأالمور، ؤانه حيتوي ٔايًضا عىل خط زمين  E2015للتنفيذ ميتد ٕاىل عام  ُمعد.   

ه �لشكر لٔالمانة عىل وضوح العرض ا0ي قدمته عن املرشوع  .60 Eوحتدث وفد الكونغو �مس ا¨موعة أالفريقية، وتوج
لوكذ  عىل اخلط الزمين  Eللتنفيذ. وقال ٕان ا¨موعة تويل ٔامهية خاصة للمرشوع، وٕان من ٔاهداف املرشوع مساعدة  املُعد

ت إالدارة امجلاعية عىل ٕادارة توثيق حق املؤلف والرتخيص والتوزيع داخل ٔاراضهيا بفعالية. ؤاضاف ٔان املرشوع يُمكِّن منظام
ٔايًضا منظامت إالدارة امجلاعية من التاكمل مع الشـباكت إالقلميية والعاملية يف تطوير نظام ويبوكوس من ٔاجل دمع ٕادارة حق 

يثة، ٕاىل جانب التوصل ٕاىل حلول �لتعاون مع رشاكء جتاريني ُمنتقني. وقال ٕان املؤلف من خالل منصة تكنولوجية حد
ا¨موعة قد ٔاحاطت علًما �لقيود والصعو�ت اليت ينطوي علهيا تنفيذ هذا اجلزء من املرشوع. ؤاعرب الوفد عن قلق ا¨موعة 

املرشوع سوف ينتج عنه برzمج ويبوكوس ٕالدارة ٕازاء تأخر التنفيذ، ومع ذ  ذكر ٔان من دواعي رسورها أن حتيط علًما بأن 
حق املؤلف من ِقَبل منظامت إالدارة امجلاعية يف البÙان أالعضاء يف شـبكة غرب ٔافريقيا. ؤاضاف ٔان الربzمج اجلديد سوف 

دارة امجلاعية يليب احتياجات منظامت إالدارة امجلاعية بشـبكة غرب ٔافريقيا، وميكن ٔايًضا ٔان تسـتخدمه يف الهناية منظامت االٕ 
أالخرى يف غرب ٔافريقيا ووسطها. واسـتطرد قائًال ٕان ٔاول مجموعة من البÙان تسـتفيد من املرشوع يه بÙان غرب ٔافريقيا. 

ح بأن ا¨موعة تؤكد ٔان  Eوذكر أن ا¨موعة تدرك النتاجئ الفرعية املرتتبة عىل املرشوع وٕاماكنية معاجلته للفجوة الرمقية. ورص
ات نتيجًة لعدم وجود قواعد بياzت ميثل مصدر قلق كبري ٔالعضاهئا، خاصًة من حيث تأثريه عىل مسـتقبل حق ضياع إاليراد

املؤلف يف بÙان أالعضاء. وقال ٕان نرش برzمج ويبوكوس اجلديد من شأنه ٔان يؤدي ٕاىل زaدة الشفافية يف توزيع إال�وات، 
عيني. وذكر أن ا¨موعة تعتقد، عىل ضوء لك هذه العنارص، ٔان البÙان وٕان الرسوم ينبغي ٔان تُوجEه ٕاىل املسـتفيدين الرش 

لميكن ٔان تسـتفيد من نتاجئ املرشوع، و0  توافق ا¨موعة عىل ٕاعادة هندسة املرشوع وعىل اجلدول الزمين  Eللتنفيذ.  املُعد
. وقال ٕان ا¨موعة حتث أالمانة عىل اختاذ التأخريات أالولية يف التنفيذ الٔكرث من ذ  تطولؤاعرب عن ٔامل ا¨موعة يف ٔاال 

ٔاخرى عند الطلب.  لك اخلطوات الالزمة لضامن ٔان برzمج ويبوكوس مسة دامئة ٔالنشطة املنظمة، وينبغي تنفيذه يف دولٍ 
واختمت قائًال ٕان ا¨موعة تُبدي ٔايًضا بعض الشواغل، فهـي تالحظ أن رشاكة الويبو مع غوغل قد توقفت. ؤاضاف ٔان 

لتغطية نفقات املرشوع املسـتقبلية ٔام ال. ؤاشارت ا¨موعة  �ملائة 46موعة تريد ٔان تعرف ٔاتكفي املزيانية املتبقية اليت تبلغ ا¨
من الرتمجة الفرنسـية للوثيقة اليت تقدم تفاصيل عن أالنشطة اليت نُفِّذت يف ٕاطار املرشوع، وطلبت  11ٕاىل الصفحة رمق 

 .6و 5و 4و 3جمة الواردة يف النقاط توضيًحا بشأن معىن عالمة الن

وذكر وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ٔان ُمقّميِ املرشوع رصحيٌ متاًما يف تقيميه ٔالسـباب تأخر تنفيذ املرشوع. ؤاشار  .61
ية الوفد ٕاىل أن الويبو قد ٔاجرت مناقشات مع "�حتاد ا7ويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني" و"جملس مجعيات إالدارة امجلاع 

حلقوق فناين أالداء"، وهام رشياكن ٔاساسـيان حممتالن يف الصناعات إالبداعية. ورٔاى الوفد أن هذه خطوة ٕاجيابية ٕاىل أالمام، 
حىت وٕان اكنت تزيد من تأخري التنفيذ. وقال الوفد ٕان تأخري املرشوع حىت االٓن يُعزى ٕاىل حد كبري ٕاىل املسائل التكنولوجية، 

�لنسـبة مجلعيات التحصيل ليست جمرد حتّدٍ تكنولو�، بل حتّدٍ تنفيذّي. ومىض الوفد يقول ٕانه يعتقد ٕاال ٔان ٕادارة البياzت 
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ٔان خربة "�حتاد ا7ويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني" و"جملس مجعيات إالدارة امجلاعية حلقوق فناين أالداء" يف التعامل مع 
ا لنجاح املرشوع.هذه القضاa يف مجيع ٔاحناء العامل قد تكون عنرصً   ا أساسـي[

د الوفد عىل ٔامهية  .62 Eؤابدى وفد السـنغال تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد الكونغو نيابة عن ا¨موعة أالفريقية. وشد
املرشوع �لنسـبة للمنطقة أالفريقية، وخاصًة فF يتعلق �ملرشوع الرائد ملساعدة منظامت إالدارة امجلاعية يف غرب أفريقيا. 

رب الوفد عن اعتقاده أن املرشوع من شأنه ٔان يساعد يف توفري النفاذ ٕاىل معلومات عن ٔاعامل حق املؤلف، ؤان يليب ؤاع
احتياجات منظامت إالدارة امجلاعية فF خيص التوثيق وتوزيع إال�وات. وقال الوفد ٕانه ٔاحاط علًما بتأخر التنفيذ، وٕانه يأمل 

E 2015عام المتديد املرشوع حىت  د الوفُد ٔايًضا �جتاهات اجلديدة املُقرتحة يف التقرير الوارد يف املرفق الثالث من الوثيقة . وأي
CDIP/10/2 ونظًرا للنجاح املُحمتَل للمشاريع املذكورة يف املرفقات أالخرى لهذه الوثيقة، قال الوفد ٕانه يأمل ٔاال خيتلف .

 .من املزيانية �ملائة 46زال يتبقى هذا املرشوع عهنا يف ذ . ؤاشار الوفُد ٕاىل ٔانه ال ي

ؤاعرب وفد بوركينا فاسو عن تأييده للبيان ا0ي أدىل به وفد الكونغو نيابة عن ا¨موعة أالفريقية. وقال ٕان بوركينا  .63
فاسو عضٌو يف شـبكة غرب ٔافريقيا، وتويل ٔامهية كبرية للمرشوع. وقال ٕان املرشوع هيدف ٕاىل مساعدة منظامت إالدارة 

امجلاعية عىل ٕادارة توثيق حق املؤلف والرتخيص والتوزيع داخل ٔاراضهيا بفعالية. ؤاضاف أن املرشوع سوف يُمكِّن ٔايًضا 
منظامت إالدارة امجلاعية من التاكمل مع الشـباكت إالقلميية والعاملية يف تطوير نظام ويبوكوس من أجل دمع ٕادارة حق املؤلف 

مىض الوفد يقول ٕانه رمغ شعوره ٔايًضا خبيبة ٔامل لتأخر التنفيذ، يعتقد ٔان ٕاعادة هندسة من خالل منصة تكنولوجية حديثة. و 
نا نبرzمج ويبوكوس يف بيئة برجمية حديثة ونرشه سوف يُسهِّال النظام.  نحتديث قاعدة بياzت شـبكة غرب أفريقيا وُحيسـِّ

د. ورمغ تأخر تنفيذ املرشوع، أقرE الوفد �ٔالمهية البالغة ٔاعضاء املرشوع الرائ ٔاوىلوأشار الوفد ٕاىل ٔان بÙان غرب ٔافريقيا يه 
 .لتنفيذه. ولهذا السبب، وافق الوفد عىل تنقيح املرشوع وعىل اجلدول الزمين اجلديد للتنفيذ

 .ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل التعليقات ا6تلفة .64

ت أالمانة (السـيد ٔاويدراغو) �لشكر للوفود عىل دمعهم خبو  .65 EËدة توجيه املرشوع. وشكرت أالمانةصوص ٕاعاتو 
الوفود ٔايًضا عىل تعليقاهتم بشأن تنفيذ املرشوع. وأشارت أالمانة ٕاىل السؤال ا0ي طرحه وفد الكونغو نيابًة عن ا¨موعة 

لتكنولوجيا أالفريقية وٕاىل البيان ا0ي أدىل به وفد الوالaت املتحدة أالمريكية، ؤاكEدت ٔان تنفيذ املرشوع ال يسـتلزم ا
حفسب، بل يتطلب ٔايًضا خربة معلية، ومعرفة جتارية، وتكوين كفاءات، ومساعدة تقنية ملنظامت إالدارة امجلاعية املشاركة يف 

املرشوع. وقالت ٕان ً� من املنظمة وغوغل قد أدراك ٔانه جيب ٔان تؤخذ هذه أالمور يف �عتبار، ؤان النظام املقرر نرشه 
شـيًا مع احتياجات منظمة إالدارة امجلاعية. ؤاوحضت أالمانة ٔان هذه �عتبارات تؤدي ٕاىل تأخري م� ينبغي ٔان يكون ٔايًضا

تسلمي املرشوع. وذكرت ٔان هذه ٔايًضا بعض ٔاسـباب ٕاعادة توجيه املرشوع من دون الرشيك املذكور يف مداخI وفد الكونغو. 
بب اختارت، يف ٕاعادة التوجيه، ٔان تُعيد نرش املرشوع داخلًيا يف ومضت أالمانة تقول ٕاهنا تدرك التحدaت جيًدا، ولهذا الس 

نطاق املنظمة حىت تكون ُمسـيطرًة عىل ٕاعداد برzمج ويبوكوس، ٕاال ٔان أالمانة، كام ذكر وفد الوالaت املتحدة أالمريكية وهو 
جملس مجعيات إالدارة امجلاعية حلقوق حمق يف ذ ، اعمتدت عىل رشاكء مثل "�حتاد ا7ويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني" و"

رت ٔانه مت و املزيانية، التفتت أالمانة ٕاىل فناين أالداء" يمتتعون خبربة هائI يف اجلوانب التشغيلية لٕالدارة امجلاعية. و  Eكر
تُسـتخدم  ٕاىل أالنشطة اليت ختص منظامت إالدارة امجلاعية يف غرب ٔافريقيا، مهنا. وقالت ٕانه ٕاضافةً  �ملائة 56  اسـتخدام

 15أالموال ٔايًضا لتنفيذ أالنشطة املتعلقة �لصناعات إالبداعية، فضًال عن منظامت إالدارة امجلاعية الاكريبية. وأضافت أن 
منظامت إالدارة امجلاعية يف غرب ٔافريقيا. وذكرت أن أالنشطة  من ٔاجلتقريًبا من املزيانية يُسـتخَدم لتنفيذ املرشوع  �ملائة

لتقنية، ونرش قواعد أالعامل التجارية وأدوات هذه أالعامل، فضًال عن بناء قدرات موظفي منظامت إالدارة تشمل البعثات ا
 46امجلاعية التسع يف البÙان املعنية وتدريهبم. ؤاعربت أالمانة عن اعتقادها أن اجلزء املتبقي من املزيانية ا0ي تبلغ نسبته 

بط ٕالعادة تطوي �ملائة Eر ويبوكوس داخل أالمانة، ولنرش النظام بوصفه مرشوعًا رائًدا يف منظامت إالدارة هو ما يلزم �لض
امجلاعية التسع املعنية يف غرب ٔافريقيا. وأوحضت أالمانة ٔايًضا ٔانه يف حني ٔانه ميكن تنفيذ برzمج ويبوكوس يف مناطق ٔاخرى، 
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م ٔايًضا ٕالنشاء قاعدة بياzت ونُظم تبادل بياzت من فF يتعلق بغرب ٔافريقيا، فٕان الربzمج لن يُنَرش حفسب، بل سيُسـتخدَ 
ٔاجل منظامت إالدارة امجلاعية التسع. ؤاضافت أالمانة ٔاهنا تعتقد أن ٔاهداف املرشوع سوف ُحتقEق. وأشارت أالمانة ٕاىل 

قاط يف القسم اخلاص السؤال ا0ي طرحه وفد الكونغو، نيابًة عن ا¨موعة أالفريقية، بشأن عالمة النجمة الواردة حتت عدة ن
�لتقيمي ا0ايت من التقرير. ؤاوحضت أالمانة ٔانه ينبغي ٔان توجد جنمتان بدًال من جنمة واحدة فF خيص هذه النقاط، ٔالهنا تعتقد 

ٔان الهدف املنشود يف اجلزء أالويل من املرشوع ال يتحقق عىل املسـتوى التنفيذي. واعتذرت أالمانة عن هذه أالخطاء. 
أشارت أالمانة ٕاىل ٔامهية املرشوع. وقالت ٕاهنا ترى أن مسـتقبل حق املؤلف وٕادارة حق املؤلف من حيث التوثيق وختاًما، 

وجود شـبكة عاملية قوية. ؤاعربت أالمانة عن اعتقادها ٔان املنظمة ينبغي ٔان تساعد ا7ول  يتضّمنوالرتخيص والتوزيع سوف 
 أالعضاء فهيا عىل بناء هذه البنية التحتية.

 ٔاخرى من الوفود. ر الرئيُس أالمانة عىل ردها، واختمت املناقشات نظًرا لعدم وجود تعليقاٍت وشك .66

بغية دمع معلية الرصد والتقيمي  )RBM( مرشوع بشأن تعزيز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ –النظر يف املرفق الرابع 
 لٔالنشطة إالمنائية

بغية دمع  (RBM) املرشوع املتعلق بتعزيز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئافتتح الرئيس املناقشات بشأن  .67
 معلية الرصد والتقيمي لٔالنشطة إالمنائية. ودعا أالمانة ٕاىل التقدمي للوثيقة.

ج أشارت أالمانة (السـيدة �خرن) ٕاىل ٔان املراحل أالولية للمرشوع قد ركEزت عىل تعزيز ٕاطار النتاجئ يف الربzمو  .68
واملزيانية من ٔاجل توفري أساس أقوى لرصد ٔانشطة الويبو وتقيميها، مبا يف ذ  ٔانشطة الويبو يف جمال التعاون من ٔاجل 

وأكرث توËًا حنو النتاجئ، تركزت اجلهود عىل تعزيز آليات الرصد يف الفرتة اليت يشملها  ٔاقوىالتمنية، وبعد ٕادخال ٕاطار قياس 
متاكمI مجليع  عىل تعزيز رصد خطط العمل. ؤاضافت ٔانه مت تطوير نظام لتوفري رؤيةٍ  لرتكزي ينصبA التقرير. وقالت أالمانة ٕان ا

مت للمرة أالوىل نظرة شامI عىل نطاق املنظمة  2012أالنشطة يف املنظمة. ومضت تقول ٕان آليات خطة معل  Eؤادواهتا قد
تلفة، مثل تفاصيل الربzمج املسؤول عن تنفيذ نشاط ما خلطط العمل السـنوية، وسهEلت حتليل أالنشطة من وËات نظر خم 

ذ ٔاو ُختطط قعة، وتفاصيل الربامج اليت تُنفE وكذ  جماالت التنفيذ اليت ٔاسهمت يف حتقيق نتيجة معينة، يف سـياق النتاجئ املتو 
أكد من ٔان املعلومات املتعلقة لتنفيذ ٔانشطة يف بÙ معني، من منظور البÙ. وذكرت أالمانة ٔاهنا ركEزت عىل آلية الرصد للت

ث ٔاوًال بأول. وقالت ٕان املعلومات املتعلقة �ملزيانية ُدجمت ٔالول مرة ٔايًضا يف خطط العمل وآلية  Eبتنفيذ خطط العمل ُحتد
 الرصد، وٕان اجلهود ُركِّزت أيًضا عىل املؤرشات لضامن حتديث ٔاسس املقارنة متهيًدا لتنفيذ الربzمج واملزيانية للفرتة

. ؤاشارت أالمانة ٕاىل املناقشات اليت دارت يف جلنة الربzمج واملزيانية بشأن حتديث ٔاسس املقارنة، وذكرت 2012/2013
، قبل بداية فرتة السـنتني اجلديدة. ؤاضافت ٔان 2011ٔاهنا بذلت Ëًدا لضامن ٔان ٔاسس املقارنة تعكس الوضع يف هناية عام 

يف املنظمة يسـتخدمون االٓليات املطلوبة. ويف هذا السـياق، سلطت أالمانة الضوء عىل Ëوًدا بُذلت ٔايًضا لضامن أن الزمالء 
التحقق ا0ي قامت به شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة إالدارية. وقالت ٕان الشعبة قد ٔاوصت بتعزيز آليات مجع البياzت 

نية. ؤاضافت ٔان هناك تركًزيا كبًريا عىل هذا ا¨ال لضامن ٕا�حة بياzت أالداء خبصوص املؤرشات ا6تلفة يف الربzمج واملزيا
ٔايًضا تعاوzً وثيقًا مع شعبة تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية  نَ يف الفرتة قيد �سـتعراض، ؤان قسم ٕادارة الربامج وأالداء تعاوَ 

معليات التقيمي وفقًا  سريلضامن  لبشأن التقيFت املسـتقI ملشاريع جدول ٔاعامل التمنية. واختمتت قائIً ٕان Ëوًدا كبرية تُبذَ 
 .للمبادئ التوجهيية

69.  Eث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاشار ٕاىل أن أالهداف الرئيسـية للمرشوع يه تصممي ٕاطارٍ وحتد 
منية، وتعزيز الكفاءات أنشطة املنظمة عىل الت  تأثريسق وقامئ عىل النتاجئ وتطويره وٕانشاؤه 7مع معلية رصد وتقيمي ُمسـتدام وُمتّ 

ٔانشطة املنظمة عىل التمنية، وٕاجراء اسـتعراض ٔالنشطة الويبو اجلارية للمساعدة  لتأثريالالزمة ٕالجراء معليات تقيمي موضوعية 
التقنية يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية بغية املساعدة عىل ٕاقامة بعض أالسس للعمل املسـتقبيل. وقال ٕان هذا مرشوع ُمهٌم، 
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ح بأن ا¨موعة تُقّر بأنه قد نُفِّذ عدٌد من أالنشطة املهمة، ٕاال أن هناك عدًدا من  ا¨موعة تتابع التطورات �ه�مٍ  وٕان Eلغ. ورص�
. ؤاضاف CDIP/10/2الوارد يف املرفق الرابع للوثيقة  أالنشطة املهمة أالخرى مل يُنفEذ بعد، كام هو ُمبني يف التقرير املرحيلّ 

من جدول ٔاعامل التمنية. وذكر أن املعلومات  38و 33ة، يف هذا السـياق، تشري ٕاىل أالنشطة املرتبطة �لتوصيتني ٔان ا¨موع
اليت تنتج عن آليات الرصد والتقيمي تنبغي ٕا�حهتا ٔايًضا من ٔاجل دمع اختاذ القرار وتعزيز املساء� يف املنظمة. واسرتسل قائًال 

عضاء عىل تقيمي مسامهة املنظمة يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وأضاف ٔان ا¨موعة، يف ٕان املعلومات سوف تساعد ا7ول االٔ 
كبري  د عىل رضورة تنفيذ املرشوع تنفيًذا شامًال يف الوقت املناسب. وقال ٕان ا¨موعة تدرك ٔانه مرشوعٌ هذا الصدد، تشدِّ 

 Eذ املرشوع ومعقEرواك بشأن املراجعة اخلارجية  - �لاكمل. ؤاشار الوفد ٕاىل تقرير ديرد للغاية، ٕاال ٔان من أالمهية مباكن ٔان يُنف
للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية، وقال ٕان هذا ٔاحد نواجت املرشوع، ؤاشار ٕاىل أن اللجنة 

تالحظ أنه مت �نهتاء من بعض أالعامل، ستناقش تنفيذ توصيات هذا التقرير يف ٔاثناء أالسـبوع. ومىض يقول ٕان ا¨موعة 
ؤاما �لنسـبة ملا تبقى، فٕان ا7ول أالعضاء علهيا أن تتخذ قراًرا بشأن كيفية مواصI العمل. وذكر أن ا¨موعة تطلب توضيًحا 

ىل ٔان عدًدا من بشأن بعض املسائل املتعلقة �ملرشوع. وأشار الوفد ٕاىل الصفحة الثامنة من املرفق الرابع اليت يُشار فهيا إ 
يوشك  2012، وقال ٕان ا¨موعة، مبا أن عام 2012/2013املؤرشات أو بياzت أالداء مل يتوفر بعد، وسوف يُقميE يف الفرتة 

م ٔاي Eذ هذه املسائل، وهل سوف تُقدEمعلومات خبصوص اجلدول الزمين ٔام ال،  ةعىل �نهتاء، تريد ٔان تعرف كيف ستُنف
اخلطوات التالية من املرشوع. ؤاشار  تنفيذ يةٔايًضا مبعرفة كيف  يف التنفيذ. ؤاضاف ٔان ا¨موعة $متةٌ  اتتأخري  ةوجد ٔايتوهل 

ا من  يتطرق ٕاىلشهًرا. واختمت قائًال ٕان ا¨موعة تكرر ٔان املرشوع  24الوفد ٕاىل أن مدة املرشوع  بعض التوصيات املهمة جد[
 شديد. ورات �ه�مٍ توصيات جدول ٔاعامل التمنية، وٕاهنا تتابع التط

ت أالمانة (السـيدة �خرن) بأن بعض النواجت املتوخاة يف املرشوع مل تتحقق بعُد. ؤاوحضت أالمانة ٔانه من الصعب  .70 Eؤاقر
طر التخطيط،  tا الرتكزي عىل التخطيط والرصد والتقيمي يف وقت واحد، حيث ٕان الرصد والتقيمي يعمتدان عىل جودة ا جد[

أالمانة ٔان تقوم هبذه أالمور عىل مراحل. وقالت أالمانة ٕاهنا تبدٔا �لرتكزي عىل جودة ٕاطار التخطيط،  ولهذا السبب اختارت
ٕاحراز تقدم كبري. ؤاقرت أالمانة بأن ال يزال يوجد جمال للتحسني، ولكن يوجد تقدم كبري فF خيص الربzمج  قد متّ وتعتقد ٔانه 

رت تركّ االٓن  فٕاّهنا التنفيذ قد بدأ  ه مبا ٔانّ أن ةأالمان . وأضافت2012/2013واملزيانية للفرتة  Eز عىل آلية الرصد والتقيمي. وكر
ا الرتكزي عىل الرصد والتقيمي دون وجود ٕاطار قياس قوي، و0  فٕان �سرتاتيجية املُ  بعة يه تE أالمانة ٔان من الصعب جد[

ا السبب يوجد بعض احلاالت اليت ال تزال بياzت ضامن وجود ٕاطار قبل ٕادخال حتسينات عىل آلية الرصد والتقيمي، ولهذ
للتقيمي، كام هو مبني يف الصفحة الثامنة من املرفق الرابع. ؤاضافت أالمانة أن هذه أالنشطة قد بدٔات  فهيا أالداء غري متوفرة

ت أالمانة ٔايًضا بوجود تأخرٍ 2012/2013بتنفيذ الربzمج واملزيانية للفرتة  Eاملرشوع، وقالت ٕان هذا طفيف يف تنفيذ  . ؤاقر
دت أالمانة أيًضا عىل تطّور العمل يف التحول ٕاىل ثقافة تنظميية قامئة عىل يرجع ٔايًضا ٕاىل الهنج املرحّيل املذكور آنفًا. وشدّ 

ا مبادرات حتسني ٕادارة الربامج، مب طرحالنتاجئ، وقالت ٕانه ٔامٌر ال حيدث بني عشـية وحضاها، ويؤثر يف الرسعة اليت ميكن هبا 
من خالل املرشوع. ؤاضافت ٔان ٕادخال تغيريات كثرية للغاية يف فرتة زمنية قصرية ميكن ٔان يؤثر سلًبا يف  طرmايف ذ  

اسـتدامة مبادرات التحسني، وهذا ُخيفِّفه الرتكزي عىل معلية تغيري تدرجيي. ومع ذ ، قالت أالمانة ٕاهنا موقنٌة من ٔاهنا 
م للجنة سـتكون قادرًة عىل تقدمي معلومات ع Eن املؤرشات يف التقرير املرحيل القادم. ؤاضافت أن املعلومات سوف تُقد

ٕالجراء تقيمي. وأشارت أالمانة ٕاىل الصفحة السادسة من املرفق الرابع، وذكرت أن هناك هدفًا آخر جيب تنفيذه ٔايًضا، وهو 
 Eُذكر آنفًا، عىل القيام �ٔالشـياء عىل النحو الصحيح ، كاميتعلق ٕ�ذاكء الوعي عىل الصعيد الوطين. وقالت ٕان الرتكزي قد انصب 

ٔاحداث ٕاذاكء الوعي بفوائد الرصد والتقيمي عىل الصعيدين  ٕاقامةعىل مسـتوى أالمانة. واسرتسلت قائI ٕان هذا مطلوب قبل 
ٕاقامة  كون 7هيا فكرة جيدة معEا هو مطلوب قبلتالقطري وإالقلميي. ؤاضافت ٔان من املهم �لنسـبة لٔالمانة ٔان 

Çأالحداث  ت. 

  وشكر الرئيس أالمانة عىل ردها، واختمت املناقشات بشأن املرشوع نظًرا لعدم وجود تعليقات ٕاضافية من الوفود. .71
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مرشوع بشأن امللكية الفكرية وتوسـمي املنتجات لتطوير أالنشطة التجارية يف البÙان النامية  –النظر يف املرفق اخلامس 
  والبÙان أالقل منًوا

افتتح الرئيس املناقشات بشأن املرشوع املتعلق �مللكية الفكرية وتوسـمي املنتجات لتطوير أالنشطة التجارية يف  .72
 البÙان النامية والبÙان أالقل منًوا، ودعا أالمانة ٕاىل التقدمي للوثيقة.

حت أالمانة (السـيدة توسو) بأن املرشوع  .73 Eالتنفيذ الهنائية  عامه الثاين من التنفيذ، وسوف يدخل يشهدورص Iمرح
يف العام القادم. وقالت ٕان املرشوع جعل أالمانة عىل صI �¨متعات احمللية والرشاكت يف البÙان الثالثة اليت ُاختريت 

مع مجموعة متنوعة من ٔاحصاب املصلحة يف  معلت عن قربللمرشوع، ٔاال ويه �يلند، وب�، وأوغندا. وأضافت أن أالمانة قد 
لبÙان وا¨متعات. وذكرت ٔان �ختيار وقع عىل ثالثة جممتعات يف لك بÙ، وأن التجربة قد ٔاظهرت الصعو�ت اليت خمتلف ا

تواجه ا¨متعات احمللية والرشاكت الصغرية يف التصدي لتحدaت التنافسـية ويف طرح منتجاهتا يف السوق من خالل 
التوسـمي. ومضت تقول ٕان أالمانة تبدٔا معلها ٕ�عداد اسرتاتيجيات ملكية �سـتخدام املالمئ السرتاتيجيات امللكية الفكرية و 

فكرية وتوسـمي للك منتج من املنتجات املُختارة. وذكرت أن أالمانة قد معلت مع مستشارين دوليني وخرباء حمليني ٕالعداد 
ية �لغة يف هذا الصدد. ؤاضافت أنه مت ٔامه  هلاماملستشارون  اميمتتع هب املعرفة واخلربة اللتنيهذه �سرتاتيجيات. وقالت ٕان 

التغلب عىل العديد من التحدaت، وأن هذه التحدaت ترجع يف املقام أالول ٕاىل صعوبة ٕارشاك مجيع ٔاحصاب املصلحة 
املشاركني يف تروجي املنتجات املُختارة وتوسـميها. واسرتسلت قائIً ٕان هناك مجموعة متنوعة من ٔاحصاب املصلحة، بدًءا من 

لقاعدة الشعبية حىت مسـتوى صنع السـياسات، وقد تبني، يف بعض أالحيان، ٔان تنسـيق خمتلف امجلاعات عىل املسـتوى ا
دروٌس كثرية من خالل امجلع بني لك ا¨موعات ا6تلفة ٔالحصاب املصلحة،  ْت َص الوطين صعٌب ٕاىل حّدٍ ما، ومع ذ  اسـُتخلِ 
مبارش ببعضها، ويوجد االٓن فهم ٔاقوى بكثري لتحدaت التوسـمي اليت تواËها  مبا يف ذ  تÇ ا¨موعات غري املرتبطة بشلك

خمتلف مجموعات ٔاحصاب املصلحة، و0  فٕان ٕانشاء مجموعات ٔاحصاب املصلحة ميثل ٔاحد إالجنازات. ؤاضافت ٔان إالجنازات 
ل خبصوص  Eاملنتجات املُختارة، ويه تشمل أالخرى للمرشوع ميكن قياسها من حيث عدد سـندات امللكية الفكرية اليت تُسج

يف حا� واحدة. وذكرت أن اخلطوات املقبI تتضمن الرتكزي عىل  اجغرافي[  االعالمات امجلاعية، وعالمات التصديق، ومؤرشً 
الهدف الثالث للمرشوع، وهو يتعلق بنرش الوعي. ؤاعربت أالمانة عن ٔاملها يف ٔان يتحقق هذا الهدف يف العام املقبل، 

من خالل تنظمي مؤمتر عن امللكية الفكرية والتوسـمي من ٔاجل تمنية ا¨متع احمليل. ؤاضافت ٔان املسائل املزمع تناولها سـF  ال
حت  Eان. ورصÙسوف تشمل اسـتخدام التوسـمي لتلبية احتياجات تمنية أالعامل التجارية، وكذ  �حتياجات إالمنائية للب

عدت �لفعل. وذكرت أالمانة ٔايًضا ٔان مواد املؤمتر الرتوجييّة  عامل التحضريية للمؤمتر، وأنّ أالمانة بأنه ُجيرى حالًيا القيام �الٔ  tقد ا
قد ٔانتجت يف ٕاطار املرشوع. وقالت ٕان هذه أالفالم أدوات تواصل فعEا�، تُنتَج لغرض توثيق التحدaت  وþئقيةثالثة ٔافالم 

 سويقها، وٕالذاكء الوعي بشأن هذه التحدaت والفرص.والفرص اليت يواËها لك جممتع يف توسـمي منتجاته وت 

ؤابلغ وفُد �يلند اللجنة ببعض التطورات اليت حدثت يف بÙه خبصوص املنتجات الثالثة ا6تارة. وقال ٕان �يلند ٔاحد  .74
ال مفهوم التوسـمي البÙان الرائدة الثالثة املُختارة لتنفيذ املرشوع، وٕان السلسI أالوىل من حلقات معل بناء القدرات يف جم

م اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتوسـمي للمنتجات الثالثة  Eاكمتلت يف شهر مارس. وذكر ٔان مستشاًرا دولي[ا وظفته الويبو قد
املُختارة، وسوف تنظر السلطات الوطنية يف هذه �سرتاتيجيات ٕالقرارها. ؤاضاف أن مدير املرشوع زار �يلند يف شهر 

ة تنفيذ املرشوع مع السلطات والواكالت املعنية، وكذ  للقاء الرشاكء احملمتلني ا0ين سوف يساندون املرشوع يونيو ملناقش
ن ٔانشطة تتضمّ  2013عام اليف املسـتقبل. ومىض يقول ٕان خطة العمل املتفق علهيا من االٓن وحىت �نهتاء من املرشوع يف 

ن أيًضا آخر سواق احملمتI يف اخلارج. واسـتطرد قائًال ٕان خطة العمل تتضمّ للمنتجات حملًيا ويف االٔ  عالماٍت  متعلقة بتسجيلِ 
سلسI من حلقات معل بناء القدرات يف جمال تصممي املنتجات والتسويق وختطيط النشاط التجاري املقرر ٕاجراؤها يف شهر 

يلند �سـتكامل املرشوع. ؤاعرب الوفد دويل. ؤاكEد الوفُد الزتام � . ؤاضاف أن املرشوع سوف يُعرض يف مؤمترٍ 2013يناير 
م املرشوُع منوذًجا لتوسـمي املنتجات احمللية و  يسامه يف التمنية ا¨متعية املسـتدامة عىل املدى الطويل. ٔان عن أم� يف أن يُقّدِ
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د الوفُد عىل أن �يلند حريصٌة عىل تقامس خرباهتا وأفضل املامرسات مع البÙان أالخرى اليت ترغب يف Eاملشاركة يف وشد 
 املرشوع يف املسـتقبل.

وحتدث وفد السـنغال �مس ا¨موعة أالفريقية، وذكر ٔانE للمرشوع ٔامهية خاصة �لنسـبة للمجموعة. وأشار ٕاىل ٔان  .75
الهدف أالسايس للمرشوع هو تقدمي ا7مع للرشاكت الصغرية واملتوسطة، ال سـF تÇ الرشاكت الناشـئة عن جتمع فئات 

نتجني احمللية يف البÙان النامية والبÙان أالقل منًوا يف جمال وضع اسرتاتيجيات وتنفيذها من ٔاجل �نتفاع املالمئ املزارعني وامل 
�مللكية الفكرية يف توسـمي املنتجات. وقال ٕان هذا يكتيس ٔامهية خاصة نظًرا 7ور الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف التمنية 

الوصول ٕاىل أالسواق، وخاصًة يف حا� املنتجني الزراعيني. ؤاضاف أن من املسملE به أن  �قتصادية وقدرهتا احملدودة عىل
 Eح بأن ا¨موعة تدرك ٔان املرشوع سوف  التوسـمي يؤثر يف تسويق املنتجات، ٕاال ٔان Eا¨موعة تود ٔان ترى تقيميًا 0 . ورص

ختاذ تدابري لزaدة تعزيز القدرات، مبا يف ذ  تعزيزها من خالل يساعد يف تعزيز القدرات يف البÙان املُختارة، و0  ينبغي ا
تنظمي حلقات معل. وقال ٕان ا¨موعة تتوجه �لشكر لٔالمانة عىل تقدمي تفاصيل أالعامل التحضريية للمؤمتر اخلاص �مللكية 

املرشوع، ومهنا ٕاعداد أداة لتقيمي  بسببالفكرية والتوسـمي من ٔاجل تمنية ا¨متع احمليل، وتعرب عن تقديرها للنتاجئ املُحقEقة 
خصائص املنتجات وٕاماكنيات توسـميها فضًال عن �سرتشاد هبا يف اختيار اسرتاتيجية التوسـمي للمنتج املعين، ومهنا ٔايًضا 

واجته ٕاجياٌيب تسجيل العالمات لتعزيز تسويق املنتجات املعنية. وقال ٕان ا¨موعة تالحظ أن التقيمي إالجاميل لنتاجئ املرشوع ون
ل حىت االٓن. ؤاضاف ٔان ا¨موعة تُقرA بأن  كبرية للمزارعني واملنتجني.  يتيح جماالٍت ملرشوع ارمغ التقدم املتواضع ا0ي ُجسِّ

 Iان تواجه صعو�ت يف طرح منتجاهتا يف السوق ا7ولية. وقال ٕان ا¨موعة تأمل أن تتحقق الفوائد احملمتÙوذكر أن بعض الب
ا، وتأمل ٔان  للمرشوع.  من يمتكّن املزيدواختمت قائًال ٕان ا¨موعة تالحظ أن عدد البالد املشاركة يف املرشوع حمدوٌد جد[

  يف املسـتقبل. من املشاركةبÙان ال 

وذكر وفد مجهورية كورa ٔانه يبدو أن املرشوع حيرز تقدًما جيًدا نتيجًة جلهود مدير املرشوع املتواصI واملشاركة  .76
الفعالني من جانب ا7ول أالعضاء املسـتفيدة. وذكر الوفد ٔايًضا ٔان املرشوع يُنجز معظم عنارصه وُحيقِّق أالهداف  والتعاون

املتوقعة. ؤاشار الوفد ٕاىل أن املرشوع قامئ عىل اقرتاحه أالويل، ومن مثE فٕان من دواعي رسوره ٔان يبلغ اللجنة بأن مجهورية 
ع الويبو يف مدينة سـيول يف شهر ٔابريل املقبل. ؤاوحض ٔان املؤمتر اخلاص �لعالمات كورa تعزتم اسـتضافة مؤمتر مشرتك م

التجارية سوف يكون دًمعا ٕالكامل املرشوع بنجاح، و0  يطلب الوفد من ا7ول أالعضاء مواصI �ه�م هبذا املؤمتر 
 واملشاركة فيه.

وع قدًما، ولٔالسلوب ا0ي نُفِّذ به يف البÙان الثالثة. ؤاعرب وفد �كسـتان عن تقديره للطريقة اليت مييض هبا املرش  .77
 وتساءل الوفد: هل اtجنز ٔاي معل بشأن تقيمي تأثري املرشوع من حيث اþٓره عىل املنتجني احملليني ٔام ال.

دى الوفد ؤاحاط وفد �راغواي علًما �خلطوات املقرر اختاذها فF يتعلق �ملرشوع يف أالشهر املقبI والعام املقبل. ؤاب .78
تأييده للبياzت اليت أدلت هبا الوفود أالخرى بشأن امتداد املرشوع ليطال عدًدا ٔاكرب من البÙان. وأعرب الوفد عن أم� يف 

 ٔان حيدث ذ  عندما تسـنح فرصة للقيام به.

79. .Iودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل أالسـئ 

بشأن تقيمي التأثري، ؤاوحضت أالمانة ٔان املرشوع ال يزال وأشارت أالمانة (السـيدة توسو) ٕاىل سؤال وفد �كسـتان  .80
 Eٕاال ٔان أالمانة قد طلبت من اخلرباء ٕاعداد مؤرشات ال يزال قيد الوضع ٔاساس توسـمي املنتجات املُختارة قيد التنفيذ، ؤان ،

جٌة يف تصممي لتقيمي ٔاثر �سرتاتيجيات، عىل مدى مخس سـنوات عىل أالقل. وقالت ٕان املؤرشات املُقرتحة ُمدر 
�سرتاتيجيات، وٕاضافة ٕاىل ذ ، سوف يُعقد اج�ع خرباء ملدة يوم واحد قبل املؤمتر املقرر عقده العام املقبل. وذكرت ٔان 
مجيع املستشارين ا7وليني والوطنيني ا0ين معلوا يف املرشوع يف البÙان املُختارة سوف جيمتعون ملناقشة مؤرشاهتم املُقرتحة 

ر والطرق ا6تلفة اليت تُسـتخَدم يف لك حا�. ؤاعربت أالمانة عن ٔاملها يف أن يُسفر �ج�ع عن وضع مبادئ لقياس أالث
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. وقالت ٕان اخلرباء، خالل يف املسـتقبلتوجهيية ملهنجية ما فضًال عن وضع منوذج ميكن اسـتخدامه يف تنفيذ مشاريع التوسـمي 
خرين. وأضافت أن �سـتبيان االٓ بÙين ال عّد للمرشوع يف �يلند واملعروض عىل مون ٔايًضا �سـتبيان املُ �ج�ع، سوف يُقيِّ 

ة ُمرتَجٌم ٕاىل اللغة إالسـبانية من ٔاجل تنفيذه يف ب�، ؤانه سوف يُقميE ويُنقEح ٕاذا لزم أالمر، وسوف يُعترب ٔاحد أالدوات املُنَتج
اثI يف بÙان ٔاخرى. وفF يتعلق مبسأ� متديد املرشوع يف ٕاطار املرشوع، وسوف تسـتخدمه املنظمة يف تنفيذ مشاريع مم

 ًzاÙان ٔاخرى. وقالت ٕان ذ  قد  ليشمل بÙدت أالمانة ٔاهنا حاولت الرد عىل عدد كبري من طلبات املساعدة يف بEٔاخرى، ٔاك
وفدت بعثٌة لتنفيذ املرشوع يف  tيلند، اسـتغلهتا أالمانة جرى عىل حنٍو فعال من حيث التلكفة، فعىل سبيل املثال، عندما ا�

ا �ملرشوع. ؤاضافت أالمانة ٔاهنا  ٔايًضا كفرصة لتقدمي املشورة لفييت zم، ويه ٔاحد البÙان اليت ٔابدت اه�ًما شديًدا جد[
خرى ترغب يف �سـتفادة من املدخالت واملهنجيات اليت تُوضع يف ٕاطار املرشوع، ؤاهنا قد حاولت  تراعي ٔان هناك بÙاzً أ

 عل خدماهتا متاحة للبÙان أالخرى، ٕاضافة ٕاىل البÙان الثالثة اليت ُاختريت يف البداية.ٔان جت

 وشكر الرئيس أالمانة عىل رّدها، واختمت املناقشات لعدم وجود تعليقات ٔاخرى من الوفود. .81

مئة ¨االت تكنولوجية مرشوع تكوين الكفاءات يف اسـتعامل املعلومات التقنية والعلمية املال –النظر يف املرفق السادس 
 ٕامنائية حمددة  لتحدaٍت حمددة حًال 

افتتح الرئيس املناقشات بشأن مرشوع تكوين الكفاءات يف اسـتعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة ¨االت  .82
 ٕامنائية حمددة. ودعا أالمانة ٕاىل التقدمي للوثيقة.  لتحدaٍت تكنولوجية حمددة حًال 

مت أالمانة  .83 Eالتجريبية للمرشوع يف بنغالديش وقد I(السـيد شـنكورو) نظرة عامة عىل التقدم املُحَرز يف تنفيذ املرح
ونيبال وزامبيا. وذكرت ٔانه قد مت �نهتاء من خطوات متنوعة، ؤان املرشوع قد دخل مرحلته الهنائية، وأن الواكالت املُنّفِذة 

ل نصيهبا م Aه قدن املسؤوليات. وقالت ٕانالوطنية ينبغي ٔان تكون مسـتعدًة لتحم  ٍÙد يف لك ب aن ٕامنائيان ُملّحان حتدّ  ُحّدِ
جماالن توجد فهيام حاجة ُملحة للتمنية حيث ميكن للتكنولوجيا املالمئة ٔان تسامه بفعالية يف حتسني ٔاحوال املعيشة. ؤاضافت   ٔاو

دا يف ٔاعقاب اج�عات أفرقة اخلرباء الوطنية وأفرقة ٔاحصاب ا ملصلحة املتعددين الوطنية، وأن �ج�عات شاركت ٔاهنام ُحّدِ
دهتام حكومة بنغالديش هام: التقنيات املتقدمة وفهيا ٔايًضا الويبو وخرباء دولي Eين حدqن. ومضت تقول ٕان جمايل �حتياج ال

ملناسـبة لتحويل لتحسني أالرض عن طريق معاجلة أالرض اليت هبا تربة ضعيفة ٔاو رخوة �ٔالمسنت واجلري، والتكنولوجيا ا
نفاaت البaÙت ٕاىل مواد تسـتخدم يف ٔاعامل ردم الرتبة للقضاء عىل أالخطار البيئية. ؤاضافت أن جمايل �حتياج الqين 

دهتام حكومة نيبال هام: قولبة الكتI أالحيائية لتسهيل احلصول عىل وقود بديل نظيف ومالمئ للبيئة يسـتخدم يف ٔاغراض  Eحد
وجتفيف الهيل بعد احلصاد لتحسني الظروف املعيشـية لصغار املزارعني وا¨متعات احمللية املُهمEشة من خالل الطهـي والتدفئة، 

دهتام حكومة زامبيا هام: ٕاعادة اسـتخدام مياه أالمطار يف ري املساحات  Eين حدqتوليد ا7خل. وذكرت ٔان جمايل �حتياج ال
شمسـية لتسهيل احلصول عىل مياه رشب نظيفة. واسرتسلت قائIً ٕانه قد مت الصغرية، وتقطري املياه �سـتخدام الطاقة ال 

�نهتاء من البحث عن املعلومات التقنية والعلمية الالزمة لتحديد التكنولوجيات املناسـبة فF يتعلق بلك جمال من جماالت 
انيا، والوالaت املتحدة أالمريكية، �حتياج، وذ  �لتعاون مع ماكتب الرباءات يف عدد من البÙان، يه سويرسا، ؤامل

والمنسا، واليا�ن، والهند، وكذ  املكتب أالورويب للرباءات. وذكرت ٔان حكومة مجهورية كورa، ٕاىل جانب مبادرهتا، 
تشارك أيًضا عن كثب يف تنفيذ املرشوع، مبا يف ذ  املشاركة من خالل توفري مشورة اخلرباء. ؤاضافت أنه قد مت �نهتاء 

 tان، ؤانه قد اÙمن الب Ùدة يف لك ب Eت إالمنائية املُحدaمعل يف  عدت خططُمن اختيار ٔانسب تكنولوجيا ٕالجياد حل للتحد
ها وتكييفها ءلك بÙ لتنفيذ التكنولوجيات املُختارة. وذكرت أن معلية التنفيذ تتضمن نقل التكنولوجيات ذات الصI واقتنا

سهEل دخول املرشوع يف مرحلته الهنائية. وتوËت أالمانة �لشكر لqين شاركوا يف تنفيذ  وتطويرها. وقالت ٕان ٕاعداد اخلطط
 ودمع يف تنفيذ املرشوع. املرشوع، وللمدير العام، ولنائب املدير العام، عىل ما قدموه من توجيهٍ 
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Eد اع�د املرشوع، وطلب من أالمانة ٔان تعطي ٔاولوية ل  .84 لنظر يف مشاركة نيبال يف وأشار وفد نيبال ٕاىل ٔانه قد ٔاي
عىل اسـتجابته الرسيعة وإالجيابية لطلب الوفد. وذكر  –السـيد فرانسس غري  –املرشوع. وتوجه �لشكر للمدير العام 

الوفد ٔانE املرشوع مبادرٌة $مٌة يف نيبال، ؤان احلكومة ؤاحصاب املصلحة االٓخرين يقدرون اجلهود اليت تُبذل لتنفيذ املرشوع. 
التكنولوجيا ميكن ٔان تساعد عىل تلبية �حتياجات وأالولوaت إالمنائية، وميكن أن تساعد يف زaدة كفاءة �قتصاد وقال ٕان 

عديدة يف اسـتخدام التكنولوجيا  وقدرته عىل املنافسة. ومع ذ ، ٔابرز الوفد ٔان البÙان أالقل منًوا مثل نيبال تواجه حتدaٍت 
ىل التغلب عىل التحدaت من خالل بناء القدرة الوطنية يف جمال �بتاكر وإالبداع، فهذا ٔالغراض التمنية. وقال ٕانه يسعى إ 

ٔامر رضوري للنفاذ ٕاىل نظم معلومات املعرفة و�بتاكر. ومىض يقول ٕانه جيب تطوير املهارات لفحص املعلومات ولتحليل 
دة للبÙ. ؤاضاف ٔان ب  Eناء القدرات رضوري يف حتديد �حتياجات املؤسسـية تطبيقها يف سـياق �حتياجات إالمنائية املُحد

الوطنية ويف اسـتخدام التكنولوجيات املالمئة ٔالغراض التمنية، ؤانه جيب تطوير املهارات للسامح بوضع سـياسات 
 واسرتاتيجيات وطنية مواتية من ٔاجل التمنية القامئة عىل التكنولوجيا، وأالمه من ذ ، لالسـتفادة من التنفيذ الفعال

لاللزتامات املتعلقة بنقل التكنولوجيا. ؤاحاط الوفد علًما مع التقدير بتنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة يف نيبال. وقال ٕان 
بع يف التنفيذ، مبا يف ذ  ما يتعلق بتويل مقاليد أالمور عىل تE حكومته سعيدٌة �لتقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع و�لهنج املُ 

دين، ٔاال وهام قولبة الكتI أالحيائية لتسهيل احلصول عىل وقود الصعيد الوطين. و  Eٔاكد الوفد عىل ٔامهية جمايل �حتياج املُحد
بديل نظيف ومالمئ للبيئة يسـتخدم يف ٔاغراض الطهـي والتدفئة، وجتفيف الهيل بعد احلصاد لتحسني الظروف املعيشـية 

واسع  الل توليد ا7خل. وذكر ٔان حتديد جمايل �حتياج هذين حيظى بتأييدٍ لصغار املزارعني وا¨متعات احمللية املُهمEشة من خ
النطاق يف بÙه. ويف ٕاشارة ٕاىل احللول التكنولوجية اليت اقرتmا خرباء الويبو الوطنيون وا7وليون، ٔاقرE الوفد بأن اخلرباء سعوا 

ح الوفد بأنه  Eورص .Ùمن املتوقع أن جتلب احللول التكنولوجية املُقَرتحة منافع ٕاىل التوصية بتكنولوجيا مالمئة يف سـياق الب
اج�عية وٕامنائية ¨متعاته الريفية، وبأن هذه احللول وثيقة الصI ٔايًضا حبامية البيئة والتنوع البيولو�. وشكر الوفُد شعبة 

نيني يف تنفيذ املرشوع. ؤاعرب الوفد البÙان أالقل منًوا عىل معلها يف ٕاطار رشاكة وثيقة مع ٔاحصاب املصلحة الوطنيني املع 
عن رسوره ٕ�بالغ اللجنة بأنه خالل �ج�ع املايض ٔالحصاب املصلحة املتعددين الوطنيني، ٔاشارت احلكومة ٕاىل ٔانه سوف 

هذا  يُنظر يف مسأ� توفري ٔاموال ابتدائية من الصندوق الوطين للتمنية التكنولوجية لتسهيل نرش التكنولوجيات املُقَرتحة يف
ا¨ال. ؤاكد الوفد أن نيبال تسعى ٕاىل مواصI رشاكهتا مع الويبو للتوسع وللقيام مبشاريع مماثI يف جماالت ٕامنائية ٔاخرى. وأعرب 

الوفد ٔايًضا عن تأييده ٕالجياد حلقة اتصال بني احلكومة واملؤسسات البحثية واجلامعات لتسهيل اسـتخدام نتاجئ حبو�ا. 
ح الوفد بأن ٔاحد Eر الفورية  ورصþٓغري املبارشة للمرشوع هو حتويل "فريق اخلرباء الوطين املعين �لتكنولوجيا املالمئة" ٕاىل     اال

"فريق خرباء نيبال الوطين املعين �مللكية الفكرية". وقال الوفد ٕان "فريق ٔاحصاب املصلحة املتعددين املعين �لتكنولوجيا 
ل ٔايًضا ٕاىل "جلنة نيب Eال الوطنية ٔالحصاب املصلحة املتعددين املعنية �مللكية الفكرية"، وذ  هبدف املسامهة يف املالمئة" حتو

ر الوفد خالص تقديره للويبو عىل اختيار نيبال مضن البÙان  Eبناء املؤسسات الوطنية املعنية �مللكية الفكرية. وختاًما، كر
املدير العام �الحتياجات اخلاصة لÙول أالعضاء أالقل منًوا وتقدمي الرائدة لتنفيذ املرشوع. وأعرب الوفد عن تقديره اله�م 

ع نطاق دمعها يف السـنوات القادمة  دمع الويبو وخربهتا يف بناء قاعدة �بتاكر هبذه ا7ول. وطلب الوفد من الويبو أن توّسِ
عدة هذه البÙان عىل جتاوز التحدaت ليشمل جماالت �حتياج إالمنائية أالخرى للبÙان أالقل منًوا، ؤان تركز عىل مسا

 والقيود الهيلكية أالوسع نطاقًا.

ؤاعرب وفد مجهورية كورa عن رسوره ٕ�حراز تقدم بشأن العنارص الرئيسـية للمرشوع. وذكر الوفد ٔانه مت حتديد  .85
ٕان تقارير ٔاوضاع جمالني من جماالت �حتياج التكنولوجية يف لك دو� من ا7ول أالعضاء الثالث املسـتفيدة. وقال 

قيد املراجعة. ؤاثىن الوفد عىل مدير املرشوع واخلرباء املشاركني يف املرشوع  التكنولوجيا قد اسـُتمكلت، وٕان خطط أالعامل
جلهودمه. ومع ذ ، قال الوفد ٕان 7يه بعض الشواغل خبصوص املرحI أالخرية من املرشوع اخلاصة بتنفيذ التكنولوجيات 

خارج نطاق  االتنفيذ تقع عىل عاتق البÙان املسـتفيدة، ؤاهن مسؤولية قائًال ٕانه يرد يف التقرير املرحيل ٔان املُختارة. واسـتطرد
املرشوع، ورمغ ذ  فٕان الوفد يشكA يف امتالك البÙان املسـتفيدة للموارد الالزمة لتطوير التكنولوجيات املُختارة وحتسيهنا 

ٔان تطوير التكنولوجيات واملنتجات يتطلب $ارة فنية وخربة كبرية يف ا¨ال ذي عىل ٔامكل وجه. وأعرب الوفد عن اعتقاده 
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نشط يف تنفيذ التكنولوجيات املناسـبة من خالل مجI ٔامور مهنا حتديد  الصI. ومن مثE، حثE الوفُد أالمانة عىل ٔاداء دورٍ 
ٔان تأخذ يف �عتبار ظروف البÙان أالقل منًوا عند  ٔانسب مؤسسة حبثية لتطوير التكنولوجيا. وحثE الوفُد أالمانة ٔايًضا عىل

 تنفيذ مشاريع ذات طبيعة مماثI يف املسـتقبل.

وأكEد وفد بنغالديش ٔان تطوير القدرات الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا ٔامٌر �لغ أالمهية �لنسـبة لبنغالديش.  .86
. 2021من خاللها ٕاىل ٔان تصبح بÙًا متوسط ا7خل حبلول عام " اليت تسعى 2021وذكر الوفد أن بنغالديش تُنفِّذ "رؤية 

عىل التكنولوجيا واملعرفة وتعزيز هذا املسار. ويف هذا  يعمتد    وقال ٕان من أولوaهتا إالمنائية الرئيسـية ٕانشاء مسار ٕامنايئ
ا املالمئة. ؤاعرب الوفد عن السـياق، أعرب الوفد عن تأييده الشديد الع�د مرشوع جدول ٔاعامل التمنية بشأن التكنولوجي

تقديره لرتكزي املرشوع ا0ي يسعى ٕاىل تسهيل بناء القدرات من خالل ٔانشطة ملموسة، مبا يف ذ  البحث عن املعلومات 
ئية التقنية والعلمية يف قواعد بياzت الرباءات وقواعد البياzت ذات الصI لتحديد احللول التقنية املالمئة لتلبية أالولوaت إالمنا
ر دمع الويبو يف تنفيذ هذه املبادرة املفيدة الكتساب خربة معلية يف  الوطنية الرئيسـية. وذكر الوفد ٔايًضا أن بنغالديش تُقّدِ

دهتام حكومة  Eين حدqر الوفد ٔان جمايل �حتياج ال Eان أالقل منًوا. وكرÙاسـتخدام امللكية الفكرية 7مع �حتياجات إالمنائية للب
هام: التقنيات املتقدمة لتحسني أالرض من ٔاجل تطوير البنية التحتية يف أالرض املُستنقعية املنخفضة والرخوة، بنغالديش 

والتكنولوجيا املناسـبة لتحويل نفاaت البaÙت ٕاىل مواد تسـتخدم يف ٔاعامل ردم الرتبة للقضاء عىل أالخطار البيئية، ٔاو بعبارة 
 يقول ٕان املرشوع يسعى ٕاىل إالسهام يف معاجلة هذه املشالك، وٕان الوفد سعيٌد بأنE ٔاخرى، لتحويل النفاية ٕاىل مورد. ومىض

املرشوع يتبع هنًجا قامئًا عىل �حتياجات. وأعرب الوفد عن تقديره ٔايًضا للطريقة اليت نُفِّذ هبا املرشوع عىل املسـتوى 
صلحة، مبا فهيم الوزارات وإالدارات احلكومية املعنية، ن مشاركة قاعدة عريضة من ٔاحصاب املالقطري، واليت من خاللها تُضمَ 

واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير يف القطاعني اخلاص والعام، ٕاضافًة ٕاىل ممثيل القطاع الصناعي. وأعرب الوفد أيًضا 
. وتوجEه الوفد عن تقديره ٕالعطاء فريق اخلرباء الوطين ا7ور املركزي يف ٕادارة املرشوع وتنفيذه عىل املسـتوى القطري

من ٔاجل ٕاجناز املرحI  يف بÙمه �لشكر ملدير املرشوع، ولشعبة البÙان أالقل منًوا، ولفريق الويبو ا0ين معلوا مع السلطات
الوطنية بنجاح. وشكر الوفد ٔايًضا البÙان اليت تعاونت يف البحث عن التكنولوجيات املالمئة، وخاصًة مجهورية كورa، عىل 

ملتواصI. وأعرب الوفد عن ٔام� يف ٔان تسـتطيع بنغالديش �سـتفادة من احللول التكنولوجية املُقَرتحة يف تقرير مشاركهتا ا
الوضع التقين ومن اسرتاتيجيات التنفيذ املُوىص هبا يف خطة العمل. ومع ذ ، ذكر الوفد ٔايًضا ٔانه قد يلزم وجود دمع ٕاضايف 

. وقال الوفد ٕانه يأمل ٔان تكون الويبو والرشاكء االٓخرون ٔاجل ضامن هذه النتيجةمن  من الويبو وغريها من رشاكء التمنية
مسـتعدين لتقدمي ا7مع فF يتعلق �خلطوات التالية الالزمة لتنفيذ التكنولوجيات يف البÙان املعنية. ؤاكEد الوفد ٔان بنغالديش 

للغاية من التعاون ا7ويل ملواËة التحدaت إالمنائية احلامسة. ويف وغريها من البÙان أالقل منًوا سوف تسـتفيد اسـتفادًة كبرية 
ر الوفد خالص شكره للويبو عىل اختيار بنغالديش مضن البÙان الرائدة لتنفيذ املرشوع، وقال ٕان معلية بناء  Eاخلتام، كر

ة املكتسـبة من املرشوع. وذكر أن بÙه القدرات واملعرفة التكنولوجية يف بنغالديش ستسـتفيد اسـتفادًة كبرية للغاية من اخلرب 
يسعى ٕاىل تعزيز ذ  وٕاىل �سـمترار يف هذا ا¨ال جبهودمه املشرتكة. ويف هذا السـياق، طلب الوفد من الويبو وا7ول 

 أالعضاء �سـمترار يف املرشوع ا0ي يُفيد البÙان أالقل منًوا، بتوسـيع نطاقه وجع� برzًجما ٕامنائًيا منتظًما.

إالجيابية  –السـيد فرانسس غري  –ى وفد زامبيا رغبته يف تسجيل تقدير حكومة زامبيا السـتجابة املدير العام ؤابد .87
ذت لتنفيذ املرشوع يف زامبيا. وقال الوفد ٕانه يعترب املرشوع اخلاص �لتكنولوجيا املالمئة  Aلطلهبا وللتدابري الرضورية اليت اخت

 ااملفهوم وأالنشطة التشغيلية يف هذ مشاركة نبغيت ٕالمنائية للمنظمة مع زامبيا. ؤاضاف ٔانه مبادرًة رaديًة ومنوذًجا للرشاكة ا
ا¨ال مع املشاريع املشاهبة أالخرى اليت تضم خرباء ؤاحصاب مصلحة من منظامت ٕامنائية خمتلفة يف البÙ فضًال عن القطاعني 

þٓمثل زامبيا يواجه العام واخلاص. وذكر الوفد ٔان للمرشوع ٔايًضا عدًدا من اال Ùر غري املبارشة. واسـتطرد قائًال ٕان ٔاي ب
حتدaت عديدة يف اسـتخدام التكنولوجيا ٔالغراض التمنية، وٕان ما يساعد عىل التغلب عىل التحدaت املُلّحة لتنفيذ املرشوع 

وتشكيل فريق خرباء وطين وفريق من هو الرتتيبات التنظميية لتنفيذ املرشوع، مبا يف ذ  اختيار اخلرباء ا7وليني واحملليني، 
. ؤاضاف ٔان هاوحتليل  ٔاحصاب املصلحة املتعددين يتألف من ممثلني عن القطاعني العام واخلاص، واختيار جاالت �حتياج
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دة وكذ  مرشوع خطة العمل ا0ي يعده اخلبري  Eاملعلومات التقنية والعلمية اليت توفرها املنظمة عن جماالت �حتياج املُحد
فرًصا للخرباء الوطنيني والفريق الوطين ٔالحصاب املصلحة املتعددين للمشاركة يف املناقشات وحتليل ا¨االت  امقدِّ يُ الوطين 

دين من ا¨االت ركِّ احملفوفة �ملشالك والنظر يف حلول خمتلفة. وقال ٕان املناقشات يف فريق اخلرباء تُ  Eز عىل ا¨الني املُحد
لبناء القدرات يف جمال اسـتخدام احللول  امؤسسـي[  اوٕان املناقشات تشمل سـياسة وطنية مالمئة وٕاطارً احملفوفة �ملشالك، 

د الوفد عىل ٔان حتديد  Eت التمنية. وشدaة حتدËدة وملوا Eالقامئة عىل املعلومات التقنية والعلمية ملعاجلة جماالت �حتياج املُحد
مع مسـتوى التمنية يف البÙ ٔامٌر حاٌمس من ٔاجل ٔان تسامه  وت�ىش�حتياج  حلول مالمئة وميسورة التلكفة تناسب جمايل

$ا اخلرباء الوطنيون وا7وليون خبصوص جمايل �حتياج  Eالتكنولوجيا يف التمنية. ويف هذا السـياق، قال ٕان العروض اليت قد
دين يناقشها فريق اخلرباء ويراجعها بدقة وٕاحاكم، وذكر ٔان جمايل � Eدين هام: ٕاعادة اسـتخدام مياه أالمطار املُحد Eحتياج املُحد

يف ري املساحات الصغرية، وتقطري املياه �سـتخدام الطاقة الشمسـية لتسهيل احلصول عىل مياه رشب نظيفة، ؤان فريق 
يًضا. أ قيد املناقشة اخلرباء يعمل عىل اختيار أنسب التكنولوجيات يف هذين ا¨الني. ؤاضاف ٔان مرشوع خطط العمل 

 Eت املتحدة أالمريكية وأملانيا والمنسا وسويرسا وكذ  املكتب أالورويب وتوجaه الوفد �لشكر للويبو وحلكومات اليا�ن والوال
للرباءات عىل تعاوهنم يف حتديد التكنولوجيات املالمئة فF خيص جمايل �حتياج وعىل توفري معلومات الرباءات املتعلقة هبذه 

ح الوفد بأن فريق اخلرباء التكنولوجيات Eوشكر الوفد ٔايًضا احلكومات واملنظامت أالخرى عىل خساهئا يف هذا الصدد. ورص .
قد وافق �ٕالجامع عىل أن تكون وزارة الصحة يه الواك� الوطنية الرائدة يف تنفيذ مرشوع تقطري املياه �سـتخدام الطاقة 

ة التابع لوزارة الزراعة هو الواك� الرائدة لتنفيذ مرشوع ٕاعادة اسـتخدام الشمسـية، ؤان يكون معهد زامبيا للبحوث الزراعي
مياه أالمطار. ومىض يقول ٕان فريق اخلرباء الوطين والفريق الوطين ٔالحصاب املصلحة املتعددين قد طلبا من اخلبري الوطين 

ر واخلبري ا7ويل صياغة املشاريع يف شلكها الهنايئ من ٔاجل تنفيذها، مع مراعاة ن  Eعاهتام. وكر�تاجئ املناقشات اليت دارت يف اج
دين  Eىشالوفد ٔان حتديد حلول مالمئة وميسورة التلكفة تناسب جمايل �حتياج املُحد�مع مسـتوى التمنية يف زامبيا ٔامٌر  وت

شاريع الوطنية. وذكر الوفُد حاٌمس من ٔاجل ٔان تسامه التكنولوجيا يف التمنية. ؤابلغ الوفد اللجنة بأن زامبيا قد تولت زمام امل 
ٔايًضا ٔان وزير التجارة، خالل مشاوراته مع مسؤويل الويبو، ٔاعرب عن حرصه الشديد عىل البدء يف تنفيذ املشاريع يف 

رة، ٔان املشاريع ميسورة التلكفة، ؤانه ميكن متويلها من  Eٔاقرب وقت ممكن. وقال ٕان احلكومة تعتقد، بناًء عىل التاكليف املُقد
العام. واسرتسل قائًال ٕانه نظًرا لكرثة ما ُحيمتل ٔان يعود عىل  المتويل�قرتاض من القطاع اخلاص ٔاو من خالل خالل 

ا¨متعات الريفية وعىل أالمة كلك من فوائد، فٕان فريق اخلرباء والفريق الوطين ٔالحصاب املصلحة قد ٔاوصيا �لتنفيذ الفوري 
افظات حتت ٕارشاف الوزارتني الرائدتني. وقال ٕان من املتوقع ٔان تضمن الواك� املُنفِّذة للمشاريع عىل نطاق جترييب يف مجيع احمل

ٔان مجموعة من املعنيني من ٔاحصاب أالعامل الصغرية النطاق سوف تشارك يف ٕانتاج ٔاËزة تقطري مشسـية ونظام لتجميع مياه 
امج توعية لعرض تنفيذ التكنولوجيا املالمئة ورشح هذا م ٔايًضا بر نظِّ أالمطار يف احملافظات. ؤاضاف ٔان فريق اخلرباء سوف يُ 

التنفيذ عىل مسـتوى القاعدة الشعبية احمللية. وذكر الوفد أن معل فريق اخلرباء لن يرتبط مبا تقوم به الويبو من معل متواصل 
 Eان أالقل منًوا، ٕاال ٔان فريق اخلرباء سوف يتلقى ا7مع الالزم، حسب �قتضاء. ورصÙح الوفد بأن حكومته لصاحل الب

ٕاماكنيات توصيل التكنولوجيات ٕاىل اسـتطالع ، بل حفسب توفري النفاذ ٕاىل املعرفةال ٕاىل ، من خالل تنفيذ املرشوع، تسعى
املالمئة توصيًال فعاًال ٕاىل َمْن حيتاËا من الناس وا¨متعات واملنظامت يف زامبيا، وذ  ليس بتنسـيق النفاذ ٕاىل املعلومات 

الفنية واملهارات  اتوالعلمية واسرتجاعها حفسب، بل بتوفري تنفيذ فعال ومعيل لهذه التكنولوجيا من خالل نقل اخلرب  التقنية
وقال الوفد ٕان من اþٓر املرشوع الفورية غري املبارشة مسامهته يف احلث عىل �بتاكر و�خرتاع وإالبداع عىل  املناسـبة.

يف تنفيذ املرشوع. ؤاكرث اجلوانب نفًعا يف  ْني بعَ حكومته البالغة �لرتكزي والهنج املتّ  الصعيد احمليل. ؤاعرب الوفد عن سعادة
هذا الهنج، عىل حد قول الوفد، هو تويل البالد مقاليد أالمور. وأشار الوفد مع التقدير ٕاىل حتقAق مجيع ٔاهداف املرشوع 

الفريق الوطين ٔالحصاب املصلحة املتعددين. وقال ٕان هذين ومراح� بفضل املشاركة الفعا� من جانب فريق اخلرباء الوطين و 
الفريقني سوف حيمالن عىل عاتقهام املسؤوليات الرئيسـية لتنفيذ املرشوع عىل املسـتوى الوطين. وذكر الوفد أن بناء القدرات 

ية ُجترى حالًيا �لفعل يف هذا اþٓر املرشوع الفورية غري املبارشة يف زامبيا. وقال ٕان املناقشات التشارك  هو ٔاحدالتكنولوجية 
ا¨ال. ويف اخلتام، أعرب الوفد مرة ٔاخرى عن خالص تقديره للويبو عىل اختيار زامبيا مضن البÙان الرائدة لتنفيذ املرشوع، 
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العام عىل ما ٔاواله من اه�م لالحتياجات اخلاصة للبÙان أالقل منًوا وعىل تقدمي دمع الويبو وخربهتا يف بناء  وشكر املديرَ 
 قاعدة �بتاكر هبذه ا7ول.

 ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل التعليقات. .88

رت أالمانة ٕاىل املسأ� اليت وشكرت أالمانة وفود نيبال، وبنغالديش، ومجهورية كورa، وزامبيا عىل بياzهتم. ؤاشا .89
ٔاþرها وفد مجهورية كورa، وذكرت ٔاهنا ٔاحاطت علًما �لشاغل ا0ي ٔاعرب عنه الوفد، ؤانه سوف يُطرح عىل املسـتوى 

 املناسب داخل املنظمة.

 وشكر الرئيس أالمانة عىل ردها، واختمت املناقشات بشأن هذا البند. .90

 لكية الفكرية والتمنية �قتصادية و�ج�عيةمرشوع بشأن امل  –النظر يف املرفق السابع 

افتتح الرئيس املناقشات بشأن مرشوع امللكية الفكرية والتمنية �قتصادية و�ج�عية، ودعا أالمانة ٕاىل  .91
 للوثيقة. التقدمي

يف  ، ؤانه يتألف من سلسI من ا7راسات2010وأشارت أالمانة (السـيد فينك) ٕاىل ٔان املرشوع بدٔا يف العام  .92
العالقة بني حامية امللكية الفكرية وخمتلف جوانب أالداء �قتصادي يف البÙان النامية. وقالت ٕان ا7راسات تسعى ٕاىل 

كية الفكرية يهنض �لتمنية وتنفيذ ل تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين مهنا واضعو السـياسات يف تÇ البÙان عند تصممي نظام للم 
ا7راسات القطرية يف الربازيل وشـييل قد ٔاحرزا تقدًما كبًريا يف الوصول ٕاىل  يْ مرشوعَ  مانُة اللجنَة بأنّ هذا النظام. ؤابلغت االٔ 

الفرتة اليت يشملها التقرير املرحيل، وبأن املرحI التحليلية قد بدٔات  خاللالقدرة املتوخاة لبياzت امللكية الفكرية ا7قيقة 
قق النتاجئ املتوخاة يف املوعد احملدد. ؤاضافت ٔانه مت البدء يف ٕاجراء دراسات قطرية يف �لفعل. وذكرت أن من املتوقع اك�ل حت

جريت مع ٔاحصاب  tالصني و�يلند ؤاوروغواي منذ التقرير املرحيل املايض، ؤان بعثات تقيص احلقائق واملقابالت اليت ا
حليلية لواضعي السـياسات الوطنية، ؤان خطط املصلحة ذوي الصI قد مسحت بتقيمي البياzت املتاحة و�حتياجات الت

املشاريع ُوضعت مع السلطات املعنية وبُدئ يف تنفيذ هذه اخلطط يف مجيع احلاالت الثالث. وأخًريا، ُجترى حالًيا مشاورات 
ٕاىل أن  لتحديد نطاق دراسة عن دور امللكية الفكرية يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مرص. ؤاشارت أالمانة

املرشوع قام �ست�رات كبرية يف البياzت وبعضها است�رات طويI أالجل. وأعربت أالمانة عن اعتقادها أن نواجت هذه 
�ست�رات سوف تُسفر عن منافع طويI املدى. ؤاشارت أالمانة ٕاىل جودة البياzت اخلام اليت يقوم علهيا ٕانشاء قواعد 

ت ٕانه يف بعض احلاالت يلزم القيام بعمل ٔاكرث مما اكن متوقًعا يف البداية، ال سـF فF يتعلق بياzت ٕاحصائية جديدة، وقال
بتنقية ٔاسامء مودعي الطلبات وتنسـيقها. ومع ذ ، قالت أالمانة ٕان من دواعي رسورها ٔان تذكر ٔان معلية ٕاعداد مجيع قواعد 

بع لك ؤاشارت أالمانة ٕاىل أن ٔاحد سـبل امليض قدًما هو ٔان تتّ كبري.  البياzت املتوخاة تسري يف املسار الصحيح ٕاىل حدٍ 
دة لها. وذكرت ٔان اخلطط تُوضع �لتشاور مع النظراء املعنيني ورشاكء البحوث يف البÙان  Eدراسة قطرية خطة تنفيذها املُحد

ل وشـييل، حيث ٕان ا7راسات القطرية املعنية. وتوقعت أالمانة �نهتاء من ٕاعداد قواعد البياzت إالحصائية قريًبا يف الربازي
 Iلفعل يف حا� شـييل، ؤان أفرقة املرشوع متر مبرح� Iحت أالمانة بأنه مت بلوغ هذه املرح Eهناك يه االٔكرث تقدًما. ورص

ٔالخرى متر م التقارير ٔاد� دقيقة عىل �نتفاع �مللكية الفكرية. ؤاضافت أن املشاريع اصياغة التقارير الهنائية، وسوف تُقدِّ 
�ملرحI اليت ال تزال ُجتمع فهيا قواعد البياzت. ؤاعادت أالمانة القول ٕان مجيع هذه املشاريع ال تزال تسري حسب املسار 

املرسوم، وفقًا خلطط التنفيذ. ومع ذ ، ٔاشارت أالمانة ٕاىل تأخر التنفيذ إالجاميل للمرشوع فF يتعلق �جلدول الزمين املعمتد، 
يف تعيني مسؤول عن املرشوع، وقضاء وقت أطول من أالطر  لتأخري يرجع ٕاىل عاملني، هام: التأخري أالويلوذكرت أن ا

د الزمنية املتوقعة للحكومات للتشاور بشأن التوجه املوضوعي لÙراسات.  Eو0  طلبت أالمانة تأخري املوعد الهنايئ املُحد
ل لن يتطلب ٔاي متويل ٕاضايف 2013لتنفيذ املرشوع ملدة سـتة ٔاشهر حىت هناية عام  Eوقالت ٕان اجلدول الزمين املُعد ،
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Fخيص تاكليف املوظفني ٔالن تعيني استشاري املرشوع مؤجل ملدة سـتة ٔاشهر، وعىل هذا النحو لن يكون هناك فرق يف  ف
 .فرتة املزيانية سنَيتْ  آخر أالمر، وسـيظل موعد اك�ل املرشوع كام هو يف غضون

اي أن بÙه متحمس ٕالحراز تقدم يف هذا املرشوع ؤالثره يف تطوير نظام امللكية الفكرية يف البÙ. وذكر وفد ٔاوروغو  .93
 تأخري تنفيذ املرشوع كام هو مقرتح يف الوثيقة وكام ٔاشارت أالمانة يف عرضها. ترّدده يف قبولو0  ٔاعرب الوفد عن 

بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ووفد ٕاسـبانيا بشأن وأعرب وفد شـييل عن تأييده للتعليقات اليت ٔادلت هبا مجموعة  .94
مت رًدا ٔاولًيا توافر الوþئق �للغة إالسـبانية. وقال الوفد ٕانه يدرك أن عدًدا كبري من الوþئق يُعَ  Eّد للجنة، ؤان أالمانة قد قد

سوف يتابع هذه املسأ� عن كثب  عىل هذه املسأ�، ورشحت الصعو�ت اليت ينطوي علهيا ٕاعداد الوþئق وترمجهتا، ٕاال ٔانه
من ٔاجل ضامن توافر الوþئق �للغة إالسـبانية يف الوقت املناسب. والتفت الوفد ٕاىل مرشوع امللكية الفكرية والتمنية 

�قتصادية و�ج�عية، وشكر مكتب كبري �قتصاديني يف الويبو عىل ما اضطلع به من معل يف املرشوع. وقال الوفد ٕان 
يعطي صورًة وافية عن العمل ا0ي اtجنز يف شـييل خبصوص  CDIP/10/2املرحيل الوارد يف املرفق السابع للوثيقة  التقرير

املرشوع. ؤاعرب الوفد عن امتنانه للزaرات العديدة اليت قام هبا خرباء الويبو، وقال ٕان هذه الزaرات جشعت عىل ٕاحراز 
ين للملكية الفكرية ومعهد شـييل الوطين لٕالحصاء. ومىض يقول ٕان ٔاعامًال كثرية قد م يف العمل ا0ي يُنفEذ مع املعهد الوطتقدّ 

وأضاف أن  اجلاري. نُفِّذت فF يتعلق ٕ�عداد قواعد بياzت ٕاحصائية، وٕان املعلومات إالحصائية توفر ٔاساًسا للعمل التحلييل
بعض  تظهر. ومع ذ ، وافق الوفد عىل ٔانه قد من السابق ٔالوانه تقيمي ٔاثر املرشوع، حيث ٕان ا7راسات مل تكمتل بعد

د الوفد عىل ٔامهية املرشوع �لنسـبة لبÙه، ال سـF وأنه يوفر النتاجئ يف أالشهر القليI أالوىل من العام املقبل. وختاًما، شدّ 
 aًالنظام تنفيذ هذاب يف شـييل و  تصممي نظام للملكية الفكرية يهنض �لتمنيةب  يتعلّقحتليًال جتريبيًا ونظر. 

ق ٔامهية كبرية عىل املرشوع ا0ي يسعى ٕاىل وحتدث وفد بوركينا فاسو �مس ا¨موعة أالفريقية، وذكر أن ا¨موعة تعلّ  .95
تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين مهنا واضعو السـياسات يف البÙان النامية عند تصممي نظام للملكية الفكرية يهنض �لتمنية 

ل العالقة بني حامية امللكية الفكرية وخمتلف جوانب أالداء �قتصادي يف البÙان ل ٕان املرشوع حيلّ وتنفيذ هذا النظام. وقا
النامية. ؤابدى الوفُد ترحيب ا¨موعة �ملرشوع، مبا يف ذ  ا7راسات أالربع اجلارية واملشاورات املسـمترة لتحديد نطاق 

املعلومات واالتصاالت يف مرص. وقال الوفد ٕانه يتطلع ٕاىل نتاجئ ا7راسة دراسة عن دور امللكية الفكرية يف صناعة تكنولوجيا 
يف مرص. وذكر أن ا¨موعة تؤيد متاًما ٔانشطة املرشوع، وتأمل ٔان تبذل أالمانة قصارى Ëدها لتحسني نوعية  ٕاجراؤهااملقرر 

وأعرب عن تأييد ا¨موعة لمتديد املرشوع  أالدوات املُسـتخَدمة يف ٕاعداد قواعد البياzت إالحصائية يف ٕاطار هذا املرشوع.
 ملدة سـتة ٔاشهر من ٔاجل تنفيذ مجيع أالنشطة.

من جدول  37و 35وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وذكر ٔان املرشوع مرتبط �لتوصيتني  .96
. وقال ٕان ا¨موعة تعتقد ٔان املعارف تقيميهاو  دراسات أالثر بتقديرٔاعامل التمنية، ؤان التوصيتني تردان يف الفئة دال اخلاصة 

صني لتنفيذ نظم امللكية الفكرية املالمئة للتمنية.  جترياليت  Eتمنيهتا يف ٕاطار املرشوع سوف تُفيد واضعي السـياسات املُخص
ضاء �ملرشوع، كام ُذكر ومىض يقول ٕان ا¨موعة حتيط علًما ٕاجيابيًا �ه�م الواكالت احلكومية ا6تلفة يف عدد من ا7ول أالع

ٔاحد ا7راسات إالفرادية يف املرشوع، ؤان احلكومة تتطلع ٕاىل نتاجئ هو  –الربازيل  –يف التقرير املرحيل. وذكر الوفد ٔان بÙه 
املرشوع. ؤاعرب الوفد عن تأكده من أن النتاجئ سـتكون مفيدًة لÙول أالعضاء. وقال ٕان ا¨موعة تشارك وفدي أوروغواي 

نا فاسو يف تأييد الطلب الوارد يف الصفحة الثالثة من امللحق السابع بمتديد $I املرشوع من ٔاجل حتقيق مجيع وبوركي 
 .أالهداف املتوخاة كام جيب

واي، ومرص. وطلب غوذكر وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ٔان أالنشطة جارية يف الربازيل، وشـييل، و�يلند، ؤاورو  .97
دةالوفد توضيًحا ومزيًدا م Eيف شـييل والربازيل. تُناقَشاليت  ٔاو املواضيع ن املعلومات بشأن القطاعات الصناعية املُحد 
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وذكر وفد ٕاكوادور أن املرشوع مفيٌد للغاية للبÙان النامية. وقال ٕان من الرضوري وجود معلومات عن مدى ٔامهية  .98
ية يف املنطقة. ولهذا السبب، ٔاكEد الوفد أن من املهم للغاية امللكية الفكرية للك بÙ يف منطقته من ٔاجل تعزيز التمنية �قتصاد

تكرار ا7راسات يف بÙان ٔاخرى. ؤاضاف ٔانه ميكن تكرار املهنجية ٔايًضا، ؤاهنا ميكن أن توفر ٔايًضا ٔاساًسا للتوصية مبهنجيات 
 جديدة لهذه ا7راسات.

ر ٕا�حة الفرصة 9 للمشاركة يف ا .99 ملرشوع. وأشار الوفد ٕاىل ٔان الصني، بوصفها دو� وذكر وفد الصني أن بÙه يُقّدِ
zمية، قد ٔانشأت نظاًما جديًدا للملكية الفكرية، ٕاال ٔان ذ  مل يمت ٕاال يف السـنوات الثالثني املاضية. ورمغ ٔان هذا الفرتة 

ا، ٔاكEد الوفد أن نظام امللكية الفكرية يف الصني سامه يف �بتاكر والتمنية  العلمية والتمنية �قتصادية، الزمنية قصريٌة جد[
Eة قضاa تسـتحق املزيد من ا7راسة يف الويبو مثل اسـتحداث امللكية الفكرية، وحتسني  وال يزال تأثريه يمنو. وذكر الوفد أن مث

ية. ؤاكد اسـتخدام امللكية الفكرية وٕادارهتا، وكيفية �سـتخدام الفعال للملكية الفكرية لتعزيز التمنية �قتصادية و�ج�ع 
 الوفد ٔان املكتب الصيين للملكية الفكرية سـيواصل التعاون مع الويبو يف ٕاجراء البحوث وا7راسات.

 ودعا الرئيُس أالمانة ٕاىل الرد عىل ما طرحه احلارضون من ٔاسـئI وتعليقات. .100

م من وفد الوالaت املتحدة أالمريكية بشأ  .101 Eن املوضوعات اليت يمت وأشارت أالمانة (السـيد فينك) ٕاىل السؤال املُقد
شـييل والربازيل. وذكرت أالمانة ٔانه يف لكتا احلالتني، يُنشئ املرشوع قواعد بياzت عىل أساس البياzت  مرشوَعيْ  تناولها يف

مة من املؤسسات إالحصائية املعنية Eت املُقدzت �لبياzين، وتُربَط هذه البياÙالتشغيلية يف ماكتب امللكية الفكرية يف الب 
بشأن ٔاداء الرشكة. وقالت ٕان اخلطوة املشرتكة أالوىل يف � املرشوعني يه جتميع ملخص ٕاجاميل وصفي للملكية الفكرية من 

حيث اسـتخدا$ا يف � البÙين، والهدف من ذ  هو ٕالقاء نظرة þقبة عىل القطاعات اليت تسـتخدم ٔانواعًا خمتلفة من 
هم ٔافضل، عىل مسـتوى وصفي حبت ٔايًضا، لكيفية ارتباط أالداء �قتصادي ٔاو ٔاداء امللكية الفكرية يف لك بÙ، واكتساب ف 

الرشكة �سـتخدام ٔانواع خمتلفة من امللكية الفكرية. وذكرت أن هذا يوفر ٔاساًسا لÙراسات التحليلية اليت تيل ٕانشاء قواعد 
مات اليت ٔاعربت عهنا احلكومات. ومضت أالمانة البياzت. ؤاضافت أالمانة ٔاهنا قد اسـتجابت، يف هذين البÙين، ٕاىل �ه�

دراسة عن العالمات التجارية سـتحاول تفسري ٔاسـباب المنو  ٕاحداهامتقول ٕانه يف حا� شـييل، سوف تكون هناك دراسـتان، 
نُة اللجنة ف للعالمات التجارية فهيا. ؤاخربت أالماكثE الرسيع للعالمات التجارية املسـتخدمة يف شـييل وكذ  �سـتخدام املُ 

لناجت احمليل إالجاميل. واسـتطردت قائI ٕان الهدف ل  نسـبةً ٕايداع العالمات التجارية  معدالتبأن شـييل هبا واحدة من ٔاعىل 
ز عىل مدى اسـتخدام صناعة ركِّ هو تسليط ٔاكرب قدر ممكن من الضوء عىل ٔاسـباب ذ . وذكرت أن ا7راسة الثانية سوف تُ 

ية لنظام امللكية الفكرية بغرض �بتاكر. ومضت أالمانة تقول ٕانه يف حا� الربازيل، سـتكون املسـتحرضات الصيدالنية احملل 
هناك دراسة متابعة من شأهنا أن تقدر بصفة جوهرية ٔار�ح تسجيل براءات �خرتاع عىل مسـتوى الرشاكت. وفF يتعلق 

تلف البÙان من مواضيع. ومع ذ  ذكرت ٔان ٕانشاء تناو9 يف خم  ي�ملهنجية، ٔاوحضت أالمانة ٔاهنا سوف تعمتد عىل ما جير 
العنارص املهمة املشرتكة يف مجيع ا7راسات، ٔالنه يلزم وجود بياzت جتريبية جديدة. واسرتسلت قائIً  هو ٔاحدقواعد البياzت 

سابقًا  يل �قتصاديٕان ذ  يعمتد، يف معظم احلاالت، عىل املعلومات املوجودة يف ماكتب امللكية الفكرية ومل تتوفر للتحل 
كثرية  ايف كثري من احلاالت. وذكرت ٔان اخلطوة الثانية يه ٕالقاء نظرة فاحصة عىل البياzت. وقالت ٕان هناك �لفعل ٔامورً 

مودعي الطلبات  من مه كبارقد تبدو ٔاساسـية ٕاىل حد ما، مثل حتديد  ٔامورٌ ويه ميكن اسـتخالصها عىل املسـتوى الوصفي، 
يف خمتلف البÙان، وهذه معلومات مل تكن موجودة �لرضورة من قبل. ؤاضافت ٔانه عندما يتعلق أالمر �7راسات 

دة املسـتخدمة للفحص سـتعمتد عىل البياzت املتاحة وعىل املسأ� اليت ينبغي تناولها. وأكEدت  Eالتحليلية، فٕان املهنجيات املُحد
عىل ٔاحدث التقنيات �قتصادية القياسـية لتحاول حتديد العالقات السـببية وأنواع العالقات التجريبية اليت أالمانة ٔاهنا تعمتد 

 ميكن التحقق مهنا. وقالت أالمانة ٕاهنا يسعدها تقدمي مزيد من املعلومات ٕاذا لزم أالمر.

 ى من الوفود.وشكر الرئيس أالمانة عىل ردها، واختمت املناقشات نظًرا لعدم وجود تعليقات ٔاخر  .102
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 بناء احللول –مرشوع بشأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدaت املشرتكة  –النظر يف امللحق الثامن 

بناء احللول. ودعا  –افتتح الرئيس املناقشات بشأن مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدaت املشرتكة  .103
 أالمانة ٕاىل التقدمي للوثيقة.

من توصيات جدول ٔاعامل  28و 26و 25و 19أالمانة (السـيد ريين) ٔان املرشوع مرتبط �لتوصيات رمق وذكرت  .104
سوى حدث واحد فقط يف ٕاطار املرشوع يف الفرتة اليت تلت دورة جلنة التمنية اليت  التمنية. ؤابلغُت أالمانة اللجنة بأنه مل ُجيرَ 

اكن. وقالت ٕان املشاورة إالقلميية أالوىل بشأن نقل التكنولوجيا جرت عقدت يف شهر مايو، ٕاال ٔان هذا احلدث من أالمهية مب
يف شهر يوليو، ؤاجريت يف سـنغافورة لصاحل املنطقة االٓسـيوية. ؤاضافت ٔان املشاورات شارك فهيا تسعة عرش بÙًا من 

لبÙان النامية والبÙان املتقدمة آسـيا. ومضت أالمانة تقول ٕاهنا تلقت مالحظات $مة بشأن قضاa نقل التكنولوجيا املتعلقة �
يف آسـيا، وٕانه مت التخطيط مخلس مشاورات ٕاقلميية يف ٕاطار املرشوع، ومن املقرر أن ُجترى املشاورة إالقلميية الثانية يف 

بشأن ست دراسات ُمخطط لها يف ٕاطار املرشوع.  جارٍ  العمل . وذكرت أالمانة ٔايًضا ٔانE 2013يناير  30و 29اجلزائر يف 
الت ٕان ا7راسات تتناول نقل التكنولوجيا وحقوق امللكية الفكرية، وخاصًة نقل التكنولوجيا من البÙان املتقدمة ٕاىل وق

 Eان النامية والسـياسات يف هذا الصدد. ؤافادت بأنه مت االتصال �خلرباء وأنÙحاليًا عىل ٕاعداد ا7راسات، جاٍر العمل  الب
حت أالمانة بأنه قد مت اسـتخدام 2013لول منتصف عام ويُفرتض �نهتاء من ا7راسات حب Eمن املزيانية  �ملائة 17. ورص

، وأن معدل �سـتخدام يسري عىل ما يرام. ؤاضافت أن املرشوع سوف يكمتل ٕاجنازه يف 2012اعتباًرا من هناية أغسطس 
م بعد املشاورات إالق 2013الربع الثالث من عام  Eلميية السـتعراض التوصيات واملقرتحات ، ؤان منتدى خرباء سوف يُنظ

رت أالمانة ٔان املشاورات إالقلميية تسري وفقًا  Eالناجتة عن املرشوع، والتوصل ٕاىل اقرتاحات بشأن ٕاجراءات املتابعة. وكر
 للجدول الزمين.

د ٔاي أالمانة عىل عرض الوثيقة. واختمت �ب املناقشات حول هذا البند لعدم وجو  الرئيس �لشكر ٕاىل وتوجه .105
 .تعليقات من احلضور

  مرشوع بشأن املرشوعات التعاونية املفتوحة وال�ذج القامئة عىل امللكية الفكرية -النظر يف املرفق التاسع

افتتح الرئيس �ب املناقشات حول املرشوع املتعلق �ملرشوعات التعاونية املفتوحة وال�ذج القامئة عىل امللكية  .106
 .تقدمي الوثيقة الفكرية، ودعا أالمانة ٕاىل

وأشارت أالمانة (السـيد جزائري) ٕاىل ارتباط املرشوع �لتوصية السادسة والثالثني من جدول أعامل التمنية، "تبادل  .107
 لقد دخلالتجارب حول املرشوعات التعاونية املفتوحة مثل مرشوع ا¨ني البرشي وكذا مناذج امللكية الفكرية"، وقالت 

املرشوع يف مرحلته الثالثة. ومضت تقول لقد انصب الرتكزي يف املرحI أالوىل من املرشوع عىل وضع دراسة حتليلية فارزة 
للمرشوعات التعاونية املفتوحة ولل�ذج القامئة عىل امللكية الفكرية. وتضمنت ا7راسة اسـتعراضاً شامال لÙراسات وأالدبيات 

ملفتوح. متثل الهدف من هذه ا7راسة يف اسـتكشاف خمتلف املبادرات التعاونية املفتوحة ومناذج ذات الصI مبوضوع �بتاكر ا
اtجنزت ا7راسة بواسطة فريق من اخلرباء �ستشاريني و امللكية الفكرية وفرزها والربط بيهنا وفقا لٔالسس اليت بُنيت علهيا. 

انهتت ا7راسة ٕاىل عدد من و ة لٕالدارة والتكنولوجيا يف برلني. امعة سـتانفورد واملدرسة أالوروبيجب من "امربaل كوليدج"
التوصيات توفر ٔاساسا مفيداً ٕالعداد دراسة تقيميية معيقة. كام تضمنت ا7راسة أيضا التعليقات اليت ٔادلت هبا جلنة التمنية. 

كام اشـمتلت عىل مناسـبة �عان. وُعقد اجتضمنت املرحI الثانية من املرشوع تنظمي اج�عات مفتوحة مع ا7ول أالعضاء و 
يونيو  �18لزتامن مع انعقاد ا7ورة التاسعة للجنة التمنية فضال عن اج�ع رمسي للويبو يف  2012مايو  11غري رمسية يف 

شارك يف هذا و لكرتوين عىل شـبكة إالنرتنت. . وميكن �طالع عىل برzمج �ج�ع الثاين عىل موقع الويبو االٕ 2012
ع خرباء من لكية امربaل، والبعثة ا7امئة لبوليفيا 7ى مكتب أالمم املتحدة يف جنيف، ومركز اجلنوب وجامعة جنيف. �ج�

املرحI الثالثة من املرشوع بتنظمي اج�ع واهمتت كام حرض مندوبون من البعثات ا7امئة وممثلو املنظامت غري احلكومية. 
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رشوعات التعاونية املفتوحة للمشاريع العامة واخلاصة عىل السواء. وسوف يعقد للخرباء لتبادل ٔافضل املامرسات يف امل 
ُتخطر ا7ول أالعضاء �لتوارخي احملددة يف الوقت املناسب، و �2013ج�ع الثالث يف الربع أالول من عام  جاري حاليا ، وسـَ

يف  اخلرباء من البÙان املتقدمة والبÙان النامية عدد متساو منمشاركة من املقرر و �سـتعدادات والرتتيبات لعقد �ج�ع. 
متثل الهدف الهنايئ للمرشوع يف ٕانشاء و سـُتَدبّر تاكليف �ج�ع من املتبقي من املزيانية ا6صصة لهذا العام. و �ج�ع. 

امللكية الفكرية. وقد َكّون  واËة تفاعلية لتبادل املعلومات واخلربات اخلاصة �ملرشوعات التعاونية املفتوحة فضال عن مناذج
خبري املرشوع من لكية امربaل فريقا من لك من مدارس احلوسـبة واملدارس التجارية بلكية امربaل، وبدٔا يف املساعدة يف 

ستتألف البوابة الرمقية ذات �جتاهني من موقع عىل شـبكة إالنرتنت ومنتدى ٕالكرتوين. و بناء أداة للمرشوع عىل إالنرتنت. 
هذا املرشوع مبثابة لبنة لتطوير الشـباكت التعاونية لالبتاكر وسوف تُدمج نتاجئه يف ٔانشطة الويبو يعد ت أالمانة وقال

 .الصI ذات

وتوجه وفد بوليفيا �لشكر ٕاىل أالمانة 7عوته للمشاركة يف �ج�ع مع ا7ول أالعضاء بشأن املرشوعات التعاونية  .108
نه علق ٔامهية كبرية عىل التوصية السادسة والثالثني إ لكية الفكرية يف شهر يونيو. ومىض يقول املفتوحة وال�ذج القامئة عىل امل 
هنا توفر فرصة ملناقشة ال�ذج البديI املبتكرة اليت تستند ٕاىل حرية الوصول ٕاىل املعرفة. إ من جدول أعامل التمنية حيث 

مل، مبا يف ذ  اسـتخدا$ا يف تطوير تكنولوجيات متقدمة. كام وأشار ٕاىل تزايد اسـتخدام هذه ال�ذج يف مجيع أحناء العا
سـتخدمت هذه ال�ذج بنجاح يف قطاعات �قتصاد االٔكرث تطورا وديناميكية. ويف ضوء ما تقدم، ٔاعرب الوفد عن رسوره ا

يا و�بتاكر وامللكية الفكرية ٕال�حة الفرصة ملناقشة هذه ال�ذج يف الويبو. ؤاشار ٕاىل جتمع عدد كبري من اخلرباء يف التكنولوج 
ن 7يه بعض الشواغل املتعلقة �لطريقة اليت نُفّذ هبا املرشوع. وفF إ ٔاثناء املشاركة يف املناقشات. ومىض يقول  2013يف عام 

د ما. الغرض من التوصية السادسة والثالثني ٕاىل حتشويه يتعلق �ملرحI أالوىل املتعلقة ٕ�عداد هذه ا7راسة، رٔاي الوفد 
منتجات عامة وليست منتجات  ابتاكرواسـتطرد قائال، ٕان الغرض أالسايس من تÇ التوصية هو مناقشة مناذج من شأهنا 

بغرض �حتاكر حيث اكن الغرض وثيق الصI بعمل جلنة التمنية. ومع ذ ، لفت الوفد النظر ٕاىل تركزي ا7راسة عىل ما 
قدمت ا7راسة الكثري من املعلومات عن التعاون فF بني املؤسسات ا0ي و اعة. يبدو بصورة ٔاكرب عىل القطاع اخلاص والصن

ٔاسفر عن حتقيق براءة اخرتاع ٔاو ارتبط مبلكية فكرية. ونبّه الوفد ٕاىل عدم وجود ٕاماكنية لالنفتاح عىل ٔاشاكل التعاون هذه 
عىل حساب كثريا عىل تÇ التجارب  هنا مشمو� �محلاية ويصعب النفاذ ٕاليه. ؤاضاف بأن ا7راسة قد ركزتإ حيث 

املرشوعات التعاونية احلقيقية املفتوحة للعامة. كام أشار أيضا ٕاىل اخلبري ا0ي مت اختياره ٕالجراء ا7راسة، وقال ٕانه اكن يعمل 
ام. ولفت يف جمال أالنشطة التجارية مع القطاع اخلاص ومل يكن متخصصًا يف أالنشطة اليت تضطلع هبا اجلامعات والقطاع الع

ٕاىل أنه قد عّرب عن خماوفه ٔامام ا7ول أالعضاء يف اج�ع شهر يونيو يف هذا الصدد. كام ذكر الوفد ٔايضا أن 7يه  أالنظار
يشارك يف �ج�ع سوى سـبعة فقط من ا7ول التفت ٕاىل التقرير املرحيل وقال مل شواغل فF يتعلق بذ  �ج�ع. و 

يف قاعة شـبه  عرض مرشوعا يف منظمة الصحة العامليةسـتنه ُدعي لي إ املناقشات حمدودة. وقال  أالعضاء. ونتيجة 0 ، اكنت
�ج�ع مع املؤمتر ا7بلومايس املنعقد بشأن وضع الصيغة الهنائية للمعاهدة اجلديدة لفناين  تزامنولفت أالنظار ٕاىل خاوية. 

اكنت الوفود مشغو� بتÇ املفاوضات، فضال عن توجيه ا7عوة هلم حلضور �ج�ع حيث  أالداء السمعي البرصي يف بكني
اقترصت الفرتة ا6صصة لالج�ع عىل و الظروف ضعف احلضور يف هذا �ج�ع. نتج عن هذه و يف وقت متأخر جدًا. 

طلب عقد اج�ع ملناقشة ال�ذج ل 2003ٔامسـية واحدة. ؤاشار ٕاىل الرسا� املقدمة ٕاىل الويبو من سـبعني خبريًا يف عام 
شري ٔايضا ٕاىل مرشوع اجلينوم البرشي عىل  tع. ومىض يقول لقد ا�اخلاصة هبم، ومل يشارك ٔاحد من هؤالء اخلرباء يف �ج
وجه التحديد يف التوصية السادسة والثالثني. بيد ٔان هذا املرشوع مل يكن مدرجًا عىل جدول أالعامل ومل يُعرض للمناقشة 

�ج�ع. و�لتايل، ٔاعرب الوفد عن عدم رضاه ٕاىل حد ما عن �ج�ع وعن طريقة تنظميه. واسرتسل قائال اكن  خالل
هدف تبادل التجارب بشأن املرشوعات التعاونية املفتوحة يمكن يف مصمي التوصية السادسة والثالثني، وقد ٔا�ح ذ  

يام بذ . ولسوء احلظ، مل حيرض من ٔاعضاء الوفود سوى سـبعة ٔاعضاء �ج�ع الفرصة الرئيسـية أالوىل لÙول أالعضاء للق 
فقط. وبناء عىل ذ ، رٔاى الوفد عدم تنفيذ النشاط عىل النحو الصحيح. و0 ، طلب من أالمانة النظر يف ٕاماكنية تنظمي 

ٓ اج�ع  . 2013ج�ع اخلرباء يف عام خر لÙول أالعضاء، سواء اكن توقيت عقد هذا �ج�ع سابقا أو الحقا لتوقيت عقد اا
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�ج�ع املقرتح لÙول أالعضاء ٕاماكنية املناقشة وتبادل اخلربات وفقا للتوصية السادسة والثالثني. وفF يتعلق  سـيتيحوقال 
 �ج�ع اخلرباء، حث الوفد أالمانة عىل دعوة خرباء استشاريني ليس فقط من القطاع اخلاص وقطاع أالعامل، بل ٔايضا خرباء
من مراكز البحوث العامة واجلامعات املشاركني يف املرشوعات التعاونية املفتوحة، ال سـF ٔاولئك اخلرباء املشاركون يف الرسا� 

ا7عوة ٕاىل وأشار الوفد ٕاىل عدم �نهتاء من ٕاعداد قامئة املشاركني بعد، ٕاال ٔانه يعتقد يف توجيه . 2003اليت مت توجهيها عام 
موافقة احلكومات عىل املشاركة يف "مرشوع اجلينوم ٔان الباعث عىل ) للمشاركة. ولفت أالنظار ٕاىل اخلبري (كريغ فينرت

تعاوهنم هذا سوف يؤدي ٕاىل فتح سـبل النفاذ فF يتعلق �ملعلومات عن تسلسل اجلينوم هو �عتقاد يف أن البرشي" 
نافسا خلصخصة ا¨ني البرشي ويعمل عىل حتقيق البرشي. هذا يف الوقت ا0ي اكن (كريغ فينرت) يرٔاس فيه مرشوعا م 

املرشوع العام يف هذا ا¨ال. و0  اكنت دعوة (كريغ فينرت) للمشاركة يف اج�ع اخلرباء  جناحالسـبق يف تسجي� قبل 
عاليات ضوء إالشارة حتديدًا ٕاىل مرشوع ا¨ني البرشي يف ف يفسـF  هشة للوفد، وال7 اً اخلاص مبرشوعات التعاون مثار 

 .�ج�ع هذا

يف سبيل ؤاعرب وفد �كسـتان عن تأييده لالٓراء اليت ٔاعرب عهنا وفد بوليفيا. وشدد عىل وجاهة العديد من النقاط. و .109
حث أالمانة عىل مشاركة تفاصيل �ج�ع التايل بغرض ٕاحاطة ا7ول أالعضاء علام بتوقيت �ج�ع وببيان امليض قدما، 

 .اخلرباء املدعوين

 .عا الرئيس أالمانة للرد عىل التعليقاتود .110

وفود بوليفيا و�كسـتان عىل ما أبدوه من تعليقات. وأشارت ٕاىل �لشكر ٕاىل وتوËت أالمانة (السـيد جزائري)  .111
ومضت هنا ستبذل قصارى Ëدها لضامن حتقيق توازن بني ٔاهداف املرشوع. إ التعليقات اليت أدىل هبا وفد بوليفيا، وقالت 

بغي ٔان يشمل املرشوع القطاع اخلاص فقط، ولكن جيب ٔان يشمل القطاع العام فضال عن املبادرات الفردية ال ين تقول، 
ٔايضا، مبا يف ذ  املقرتحات اخلاصة �جلوائز املقدمة من حكومات بنغالديش وبر�دوس وبوليفيا وسورينام ٕاىل فريق معل 

تمنية. ؤاشارت أالمانة ٕاىل �ج�ع مع ا7ول أالعضاء يف شهر يونيو، خرباء منظمة الصحة العاملية املعين �الٔحباث ومتويل ال 
وقالت ٕاهنا ٔاعدت رشيط فيديو يتضمن العروض التقدميية اليت مت عرضها خالل �ج�ع. وميكن احلصول عىل هذا الرشيط 

ليفيا واخلاص بتنظمي عقد اج�ع للسامح ملن مل يمتكن من احلضور لٕالحاطة علام مبا مت. وأشارت أالمانة ٕاىل اقرتاح وفد بو 
ٕاضايف لÙول أالعضاء، ومضت تقول، ميكن لÙول أالعضاء، اكقرتاح بديل، حضور اج�ع اخلرباء. ؤاضافت ٕان هذا من 

شأنه توفري فرصة لٔالعضاء لٕالدالء بآراهئم و�سـ�ع ٕاىل التعليقات فF يتعلق مبختلف املبادرات. ووعدت بتحقيق توازن بني 
خلرباء املدعوين من البÙان املتقدمة والبÙان النامية املشاركني يف ذ  �ج�ع. كام وعدت بتحقيق توازن ٔايضا يف عدد ا

تغطية القضاa اليت سـتعرض خال9 للنقاش. ؤاكدت أالمانة للوفد عىل ٔاهنا سـتأخذ يف �عتبار ما جاء يف تعليقه اخلاص 
يقات اليت أدىل هبا وفد �كسـتان، وقالت مل يمت �نهتاء من حتديد توارخي اج�ع اخلرباء �خلرباء واملشاركني. وأشارت ٕاىل التعل 

 .2013بعد. ومع ذ ، مفن احملمتل عقد �ج�ع يف مقر الويبو يف جنيف يف الربع أالول من عام 

ٔالعضاء حلضور اج�ع اخلرباء السامح لÙول اوتوجه وفد بوليفيا �لشكر ٕاىل أالمانة للرد ا0ي أدلت به. وأشاد بفكرة  .112
العديد من اخلرباء و�سـتفادة مهنا. واقرتح الوفد أيضا ٕاماكنية ختصيص وقت خالل الفرصة للتعرف عىل ٔافاكر تتاح حيث 

اج�ع اخلرباء لÙول أالعضاء لٕالعراب عن وËات نظرها. وكرر الوفد وجاهة �قرتاح املقدم من أالمانة، وقال من املمكن 
 .ن 9 ٔاثرًا ٕاجيابيا جداً ٔان يكو

 .وتوجه الرئيس �لشكر ٕاىل مدير املرشوع، واختمت املناقشات لعدم وجود تعليقات ٔاخرى من الوفود .113

  مرشوع بشأن الرباءات واملÇ العام - النظر يف املرفق العارش

 .تقدمي الوثيقةافتتح الرئيس املناقشات حول املرشوع املتعلق �لرباءات واملÇ العام، ودعا أالمانة ٕاىل  .114
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وصيتني السادسة عرش تاملرشوع املتعلق �لرباءات واملÇ العام ٕاىل ال  استنادوأشارت أالمانة (السـيد بيشـتو7) ٕاىل  .115
يف سـياق الرباءات واملÇ العام، سعى ووالعرشين من جدول ٔاعامل التمنية اللتان هتدفان ٕاىل دمع املÇ العام واحملافظة عليه. 

اسـتكشاف دور املÇ العام الغين ا0ي يسهل الوصول ٕاليه، وأثر بعض املامرسات املؤسسـية يف جمال املرشوع ٕاىل حفص و 
نتاجئ ا7راسة املتعلقة �لرباءات واملÇ العام املضطلع هبا يف مىض يقول سوف يسـتمكل املرشوع الرباءات عىل املÇ العام. و 

رباءات يف سـياق املÇ العام عىل مسـتوى �قتصاد عن طريق دراسة اþٓر نظام ال DA_16_20_01ٕاطار املرشوع 
اجلزيئ. وأضاف هتدف ا7راسة ٕاىل حتليل أثر بعض املامرسات املؤسسـية، وعىل وجه اخلصوص يف جمال براءات �خرتاع 

راسة بواسطة املتعلقة �ملÇ العام وا7ور الهام ملÇ عام غين ويف متناول امجلهور. ؤاهنـى لكمته قائال جاري حاليا ٕاعداد ا7
، وأن املرشوع مييض وفقا للجدول الزمين 2013خبري خار� ومن املتوقع �نهتاء مهنا ونرشها يف شهر ٔابريل عام 

 .للتنفيذ ا6طط

وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البÙان أالفريقية وشدد عىل أالمهية احليوية للربط بني الرباءات واملÇ العام. وقال  .116
املÇ العام يف ٕاعداد مجيع معايري وقواعد الويبو. ومع ذ ، يتطلب هذا أالمر حتليًال الþٓر ومنافع املÇ العام ينبغي مراعاة 

الغين وا0ي ميكن الوصول ٕاليه بسهو�. ؤاعرب عن تأييد مجموعة البÙان أالفريقية ٕالعداد مبادئ توجهيية ملساعدة ا7ول 
ع ا0ي يقع مضن املÇ العام يف ٕاطار الترشيعات القضائية يف لك بÙ من البÙان. أالعضاء املهمتة �ٔالمر يف حتديد املوضو 

 Çالعام وا7ور الهام مل Çوأشار ٕاىل ا7راسة اخلاصة بأثر بعض املامرسات املؤسسـية يف جمال براءات �خرتاع املتعلقة �مل
واسطة خبري خار� وأعرب عن تطلعه لٕالطالع عام غين وسهل الوصول ٕاليه. وكرر القول بأن ا7راسة جاري ٕاعدادها ب

 .علهيا يف ا7ورة املقبI للجنة التمنية

 .واختمت الرئيس املناقشات حول املرشوع لعدم وجود ٔاي تعليقات ٔاخرى من الوفود .117

  مرشوع بشأن امللكية الفكرية وجهرة أالدمغة -النظر يف املرفق الثاين عرش

 .املتعلق �مللكية الفكرية وجهرة أالدمغة. ودعا أالمانة لعرض الوثيقةافتتح الرئيس املناقشات حول املرشوع  .118

العنرص أالول ٕ�جراء مسح جغرايف حلركة تنقل  تعلقعنرصين.  عىلاملرشوع  اشـمتلوقالت أالمانة (السـيد فينك)،  .119
العاملني يف جمال املعرفة من واقع املعلومات املتوفرة يف وþئق الرباءات عىل الصعيد ا7ويل واملتعلقة جبنسـية وحمال ٕاقامة 

لعاملني يف جمال متثل الهدف الرئييس من هذا البحث يف بناء العديد من املؤرشات املتعلقة �حلراك ا7ويل لو ا6رتعني. 
اهمت العنرص الثاين بعقد حلقة و املعرفة واسـتزناف أالدمغة ومقارنة تÇ املؤرشات بقياسات التنقل لغريمه من العامل املهرة. 

معل دولية ملناقشة النتاجئ الرئيسـية لعملية �سـتكشاف وتشجيع ٕاجراء مناقشة بشأن العالقات احملمتI بني جهرة العاملني يف 
عرفة واسـتزناف العقول املرتبط هبا من جانب وحامية امللكية الفكرية والنرش ا7ويل للمعرفة و�بتاكر والتمنية من جمال امل

اكن من املتوقع انهتاء حلقة العمل من ٕاعداد جدول ٔاعامل مسـتقبيل للبحوث يُقدم ٕاىل اللجنة للنظر فيه. و جانب آخر. 
. كام ٔان تتبع حركة ا6رتعني، ممن وفقا للمسار ا6ططاملرشوع  سري العمل يفتقدم ؤاعربت أالمانة عن رسورها لٕالعالن عن 

يتضمن مسريمه العميل جهرة سابقة، جيري عىل قدم وساق. ومضت تقول اكن هناك بعض ا6اوف أالولية يف نوعية البياzت 
ٔاصبح من الواحض االٓن ٔانه وعىل الرمغ من ٕالقامة واجلنسـية. ومع ذ ، �املتاحة عن ا6رتعني من حيث املعلومات املتعلقة 

ل عدم القدرة عىل اسـتخالص معلومات وافية من البياzت املتاحة، ٕاال ٔان هناك قدر اكف من البياzت يسمح ٕ�جراء حتلي
مت جتميع البياzت ذات الصI وبناء املؤرشات أالولية، آخذين يف �عتبار أالدبيات السابقة اخلاصة �لهجرة وهادف. 

اسـتزناف العقول. ؤاضاف أن أالمانة بصدد ٕاعداد مرشوع تقرير حبيث. كام أحرزت أالمانة تقدما كبريا يف تنظمي حلقة معل و 
. وقد حتددت مواضيع حلقة العمل الرئيسـية وكذا اخلرباء املعنيني للك 2013دولية من املتوقع انعقادها ٔاواخر شهر ٔابريل 

ين من أالوساط االٔاكدميية واملنظامت ا7ولية، وعىل وجه اخلصوص من املنظامت اليت موضوع. وتقرر ٔان يكون اخلرباء املدعو 
للمرشوع. واشـمتلت املواضيع املتوخاة حللقة العمل ا7ولية عىل تنقل العاملني يف جمال املعرفة عىل  ُحددت يف �قرتاح أالويل
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مللكية الفكرية للتحليل �قتصادي وتعقب ٔامناط الهجرة املسـتوى ا7ويل واسـتزناف العقول املرتبط هبا؛ واسـتخدام بياzت ا
للمخرتعني؛ وحامية امللكية الفكرية واحلركة ا7ولية للمواهب، وشـباكت املغرتبني، وتدفقات املعارف واسـتزناف العقول؛ 

للمواهب من منظور و�بتاكر وامللكية الفكرية واحلركة ا7ولية أحصاب أالعامل العائدين املهاجرين؛ و  وأحصاب املشاريع
يف هذا الصدد. ويف اخلتام، كررت أالمانة ما ٔاعلنته  البÙان أالفريقية لشواغل واه�ماتٔافريقي. وقد تََعّرض املوضوع أالخري 

من قبل بأن املرشوع مييض عىل املسار الصحيح ؤاعربت عن تطلعها ٕاىل وضع اللمسات أالخرية عىل ورقة العمل وعقد 
 .2013يف شهر ٔابريل عام حلقة معل اخلرباء 

وحتدث وفد املغرب �مس مجموعة البÙان أالفريقية ؤاشار ٕاىل ٔامهية املرشوع للمجموعة. ومىض قائال لقد تأثرت ٔافريقيا  .120
عىل وجه اخلصوص هبجرة االٔدمغة، حيث ٔاحضت هذه الظاهرة عرثة يف سبيل التقدم لبÙان املنطقة حلرماهنا من العام� 

العواقب خطرية، ال سـF فF يتعلق �لتمنية �قتصادية املسـتدامة. ولفت الوفد أالنظار ملا ٔاþرته ا¨موعة  املاهرة. لقد اكنت
يف دورات جلنة التمنية السابقة لعدد من الشواغل املتعلقة �ملرشوع. وقال لقد ٔاشارت التوصية التاسعة والثالثون ٕاىل ٕاجراء 

املرشوع يات بناء عىل نتاجئ تÇ ا7راسات. وأعرب عن اعتقاده يف عدم حتديد وٕاعداد توص  دراسات عن اسـتزناف العقول
لٔالسـباب احلقيقية وراء جهرة العقول عىل النحو ا0ي اكن مأموال. وينبغي ٕاجراء دراسات لبحث ما ٕاذا اكن ميكن عكس اجتاه 

قوق امللكية الوحيدة، ولهذا مل يتوفر هذه الهجرة. وشدد الوفد عىل حقيقة أن براءات �خرتاع مل تكن يه فقط سـندات ح
للمرشوع ٔاساسا متيناً. ؤاكد عىل حاجة أالعضاء ٕاىل تبين تدابري من شأهنا املساعدة عىل وقف نزيف أالدمغة. وأكد جمددًا 

ال، عىل تعقيدات قضية الهجرة، وأن عدم احرتام حقوق امللكية الفكرية وحده ال يفرس ظاهرة جهرة أالدمغة. فعىل سبيل املث
اكن السبب وراء عدم عودة العديد من الطلبة أالفارقة بعد ٕامتام دراساهتم يف البÙان املتقدمة هو �فتقار ٕاىل البنية التحتية 

يف بÙاهنم أالصلية. ؤاعرب عن رٔايه يف ٔان �فتقار ٕاىل ٕاماكنية الوصول ٕاىل املعارف احملمية من املتقدمة والتكنولوجيات 
اع وغريها من حقوق امللكية الفكرية أالخرى يف ٔافريقيا اكن ٔايضا سببا يف جهرة العقول حيث يسهل خالل براءات �خرت 

الوصول ٕاىل هذه املوارد يف البÙان املتقدمة. ورصح بأنه يعتقد يف وجوب ٕاجراء املزيد من ا7راسة والتحليل يف ٔاسـباب 
د عن رغبته يف الرتكزي عىل هذه اجلوانب يف ا7راسة. ؤابدى كسب االٔدمغة. وعىل هذا النحو، ٔاعلن الوفبغية جهرة االٔدمغة 

. واسـتدرك قائال بأن 7يه حتفظات 2013ترحيبه �جلهود اليت تبذلها أالمانة يف سبيل تنظمي حلقة العمل أالفريقية خالل عام 
وضوع املقرتح حول حامية بشأن الربzمج ويرغب يف مناقشـهتا عندما تُنرش نتاجئ ا7راسة. فعىل سبيل املثال، ينطوي امل

امللكية الفكرية واحلركة ا7ولية للمواهب عىل ٕاحياء مضين ٕ�ماكنية ربط ظاهرة اسـتزناف أالدمغة بعدم وجود حامية حلقوق 
امللكية الفكرية. ورصح بأن املواضيع املقرتحة لن تساعد عىل حتديد العالقة التفاعلية بني امللكية الفكرية وظاهرة جهرة 

 .، وال يف التوصل ٕاىل كيفية عكس اجتاه الهجرة. ؤاهنـى لكمته �قرتاح وجوب ٕاجراء حتليل معيق يف وقت الحقأالدمغة

وحتدث وفد بريو �مس مجموعة بÙان أمرياك الالتينية والاكرييب وأعرب عن اعتقاده يف أالمهية اجلوهرية للمرشوع مجليع  .121
Ùان النامية. وقال لقد تأثرت العديد من البÙان من جراء ظاهرة جهرة أالدمغة. ومىض يقول اكنت ا7راسة املقرتحة من الب

أالمانة بشأن ٔاسـباب هذه الظاهرة عىل جانب كبري من أالمهية حيث تعمل عىل زaدة تبرص ا7ول أالعضاء �لقضية، وحهثم 
حلقة معل يف ٕاطار املرشوع جبانب  لعقدالتخطيط عىل القيام ٕ�جراء ما لعكس اجتاه هذه الظاهرة. ولفت الوفد أالنظار ٕاىل 

ا7راسة، واسـتدرك قائال مل يشارك يف حلقة العمل هذه حىت االٓن سوى ٔافريقيا فقط. وأعرب عن رغبته يف مشاركة مجموعته 
 ا¨موعةيف ٕاطار املرشوع. واختمت لكمته بتكرار ما قا9 بشأن بوجوب مشاركة بÙان  2013يف أالنشطة ا6ططة خالل عام 

 .Ç أالحداثيف ت

ا وفود لك من املغرب وبريو �مس مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة بÙان هتوفد الهند مشاركته ا6اوف اليت اþٔر ؤاعلن  .122
نه إ ٔامرياك الالتينية والاكرييب عىل التوايل. وقد سلطت تÇ ا6اوف الضوء عىل ٔامهية هذا املوضوع مجليع البÙان النامية. وقال 

يشجع عىل ميكن أن بÙ عدم وجود حقوق ملكية قوية يف ٔاي  الزامع بأند وثيقة املرشوع ومهنجيته ٕاىل �فرتاض يدرك استنا
جهرة ا6رتعني ٕاىل البÙان اليت توفر قدرا ٔاكرب من امحلاية حلقوق امللكية الفكرية. ومع ذ ، ٔاعرب الوفد عن تفهمه بتعقيدات 

فكرية قوية ال يبدو ٔانه عامل جوهري. ومىض يقول، ميكن أن يرجع سبب  تÇ الظاهرة، وأن عدم توفر حقوق ملكية
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اسـتزناف أالدمغة ٕاىل الطالب ا0ين هياجرون بغية اكتساب املعارف التكنولوجية واملهارات من خالل العمل يف مؤسسات 
أيضا من العوامل الهامة. وأعرب الوفد البÙان املتقدمة. كام ٔان عدم توفر مثل هذه املعرفة التكنولوجية يف بÙاهنم أالصلية لهو 

ٔايضا عن رٔايه يف ٔان امحلاية املفرطة حلقوق امللكية الفكرية يف البÙان ذات القدرات التكنولوجية املنخفضة ميكن ٔان يؤدي ٕاىل 
ية الهندية خنق فرص التعمل التكنولو�، وهذا بدوره ميكن ٔان يؤدي ٕاىل التحفزي عىل الهجرة. وأشار الوفد ٕاىل تطوير أالدو 

الشـتات مزودين �ملعرفة التقنية املكتسـبة يف البÙان املتقدمة ٕالقامة وصناعة الربجميات، وقال لقد عاد العديد من ٔاعضاء 
تÇ اجلوانب عىل حنو اكف يف �لتصدي ل صناعات يف البالد عىل الرمغ من عدم توفر حامية قوية للملكية الفكرية. وطالب 

 .الغرض. وتساءل عن ميعاد تقدمي برzمج حلقة العمل ا7ولية ٕاىل جلنة التمنية للمناقشةدراسة تُعد من ٔاجل هذا 

 .ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل التعليقات .123

�لشكر ٕاىل الوفود عىل ما ٔادلت به من تعليقات ورؤى خاصة �ملرشوع. ؤاشارت ٕاىل استناد وتوËت أالمانة  .124
ثني من جدول ٔاعامل التمنية اليت تنص عىل جواز قيام الويبو ٕ�جراء دراسات بشأن حامية املرشوع ٕاىل التوصية السابعة والثال

ة امللكية الفكرية لتحديد ٔاوجه الصI املمكنة والتفاعل بني امللكية الفكرية والتمنية. ؤابرزت أالمانة هذا أالمر ٕامياz مهنا �ٔالمهي
ة وذ  �لنظر ٕاىل اه�م العديد من خمتلف املنظامت ا7ولية أالخرى القصوى لربط العمل يف هذا ا¨ال �مللكية الفكري

�لقضاa املتعلقة �لهجرة واسـتزناف أالدمغة. كام سـيكون من الصعب ٔايضا معاجلة هذه املسأ� من وËة نظر عامة. وذكرت 
 هنج ثنايئ املسار وٕاعداد دراسة حبثية. أالمانة ٔانه وعند مناقشة املرشوع واملوافقة عليه من قبل اللجنة، مت االتفاق عىل تبين

وأقرت أالمانة ٔايضا مبحدودية نطاق ا7راسة البحثية حيث سـتقترص عىل مسح جغرايف �سـتخدام البياzت املتعلقة �لرباءات 
 عىل حنو مل حيدث من قبل. ؤاشارت ٕاىل ٔانه وعىل الرمغ من اسـتخالص الكثري من حتليل البياzت، ٕاال ٔان معلية املسح

أالسـباب احملمتI املسببة للهجرة. وأضافت قائI بأن ا7راسة لن تتعرض ٕاىل العوامل ٔاي من ٕاىل  ترشاجلغرايف مبفردها مل 
لهجرة، وعىل وجه اخلصوص، مدى ا7ور ا0ي يلعبه نظام سـياسة امللكية الفكرية يف خمتلف البÙان يف ٔالسـباب ا احملددة

ني حلقة العمل كعنرص þن يف �قرتاح. واكن الهدف من حلقة العمل هو مناقشة هذا الصدد. اكن هذا هو السبب يف تضم
، وكحد ٔادىن لبدء طرح بعض أالفاكر يف الصالت احملمتI لنظام امللكية الفكرية ودون ٔاي نطاقا هذه املسائل يف سـياق ٔاوسع

استباق بشأن ما قد تكون عليه تÇ الصالت احملمتI مع التسلمي بأن هناك العديد من العوامل احملددة لتدفقات الهجرة. 
لف الوفود يف حلقة العمل دومنا ٔاي استباق أو تصور ورصحت أالمانة بأنه سيمت مناقشة العديد من النقاط اليت ٔاþرهتا خمت

سابق ملا ميكن أن تكون عليه هذه الصالت. وسوف تضم حلقة العمل خرباء متخصصني من أالوساط االٔاكدميية واملنظامت 
ى ؤاوساط ا7ولية ملناقشة هذه املسائل مع الرتكزي عىل �ه�م �لبياzت. وذكرت ٔاهنا قد تواصلت مع منظامت دولية ٔاخر 

ٔااكدميية تعمل يف هذا ا¨ال. ومضت تقول مل يمت بعد �نهتاء من برzمج حلقة العمل، ولكن من املتوقع بلورة املواضيع 
شري ٕالهيا يف العرض التقدميي لٔالمانة. وأعربت عن اعتقادها يف جناح النقاط  tالرئيسـية واليت حتددت يف التقرير املرحيل وا

واختمتت لكمهتا عىل النقاط املثارة من قبل الوفود. الوايف ير املرحيل واملَُبيّنة يف العرض التقدميي يف الرد الست الواردة يف التقر 
 Iات نظر ٕاضافية بشأن هذا املوضوعقائËالنقاط متاما، مفن دواعي رسورها تبين أي و Çٕان مل يكن قد مت تغطية ت. 

عدم وجود أي لمن رد، واختمت املناقشات بشأن املرشوع وذ  الرئيس �لشكر ٕاىل أالمانة عىل ما قدمته وتوجه  .125
 .تعليقات ٕاضافية من الوفود

  مرشوع بشأن امللكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسي -النظر يف املرفق الثالث عرش

 افتتح الرئيس املناقشات بشأن املرشوع املتعلق �مللكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسي، ودعا أالمانة ٕاىل .126
 .الوثيقة تقدمي

فهم ٔافضل لكيفية حدوث �بتاكر يف ت تيسري  يفهدف املرشوع يمكن فنسنت)  -  قالت أالمانة (السـيد ونش .127
سوف ينتج عن املرشوع ٔاربع و �قتصاد غري الرمسي ودراسة الصالت املمكنة بني امللكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسي. 
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سـتوفر و دراسات وفقا لقرار جلنة التمنية يف دورهتا أالخرية، ومت النص عليه يف تقرير تنفيذ املرشوع يف شهر يونيو. 
ا7راسات ٔاد� قامئة عىل ارشادات تنظريية ودراسات حا� عن كيفية حدوث �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي وا7ور احملمتل 

ٔاعدت أالمانة ا7راسة أالوىل مبساعدة خرباء خارجيني من أالوساط االٔاكدميية، و ية. حلقوق امللكية الفكرية يف تÇ العمل 
واكنت عبارة عن دراسة ٕارشادية تنظريية. وسوف تسلط الضوء عىل كيفية حدوث �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي ودور 

قتصاد غري الرمسي. وسوف تُسـتمكل ا7راسة �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي والصالت احملمتI بني امللكية الفكرية و�
النظرية بثالث حاالت ٕافرادية قطرية. وقد ٔاخذت اللجنة �قرتاح أالمانة �لرتكزي عىل أفريقيا يف سـياق ٕاعداد تÇ ا7راسات. 

ُتجرى دراسات عىل قطاع أالدوية العشبية يف غاz، وقطاع الصناعة املعدنية يف كينيا وعىل القطاع  الكمييايئ يف وهكذا، سـَ
جنوب ٔافريقيا. وكام هو موحض يف التقرير املرحيل وتقرير التنفيذ، وافق فريق من اخلرباء املؤهلني عىل �شرتاك يف ٕاعداد 

ُتعقد حلقة معل دولية يف  تÇ ا7راسات. ويضم هذا الفريق خرباء ٔافارقة حمليني ودوليني. وكام ُذكر يف تقرير التنفيذ، سـَ
أالسـبوع املقبل ٕال�حة فرصة للخرباء ولٔالمانة العامة ملناقشة وتنسـيق املهنجية ٕالعداد ا7راسات إالفرادية جنوب ٔافريقيا يف 

القطرية الثالث. وكام ورد يف التقرير املرحيل، ٔابلغت أالمانة اللجنة برغبة "معهد البحوث �قتصادية عىل �بتاكر" 
)IERI (جنوب ٔافريقيا يف اسـتضافة ح ،aلقة العمل؛ ومت �نهتاء تقريبا من ٕاعداد جدول ٔاعامل حلقة العمل. يف بريتور

ورصحت أالمانة ٕ�يداع نسخة من جدول أالعامل يف الرئاسة يك يتسـىن للجنة �طالع علهيا، وسيمت ٕا�حهتا يف القريب 
ية التنظريية للخرباء، . ومضت تقول مت نرش ا7راسة إالرشادإالنرتنتلكرتوين للجنة عىل شـبكة العاجل عىل املوقع االٕ 

وسـتعرض للمناقشة يف حلقة العمل يف أالسـبوع القادم بغرض صقلها. وكام ُذكر من قبل، سيمت وضع ٕاطار مشرتك ٕالجراء 
تمتثل ٕاحدى و ستتعرض دراسات احلا� القطرية لقطاعات خمتلفة. و القطرية الثالث خالل حلقة العمل.  تدراسات احلاال

وع يف حقيقة التنوع الشديد يف ٔانشطة القطاع غري الرمسي ليس فقط عرب البÙان ولكن ٔايضا الصعو�ت اليت تكتنف املرش 
عرب القطاعات. وهكذا، تظهر أمهية التوافق حول مهنجية مشرتكة، وسـتكون تÇ املهنجية من النتاجئ الرئيسـية حللقة العمل. 

ئية لÙراسة التنظريية، وسيبدٔا اخلرباء يف ٕاجراء دراسات ويف ٔاعقاب حلقة العمل، سـتواصل أالمانة العامة وضع الصيغة الهنا
 .احلاالت القطرية الثالث وتقدميها عندئذ للجنة للنظر فهيا

وحتدث وفد السـنغال نيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية ؤاعرب عن اعتقاده يف توفر العديد من ٔانشطة �خرتاع  .128
 حو، اكن من املفيد دراسة العالقة بني امللكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسيو�بتاكر يف القطاع غري الرمسي. وعىل هذا الن

السـياسات يف هذا ا¨ال. ومىض يقول، اكن املرشوع مالمئا بصفة خاصة يف تعزيز ٔالن ذ  من شأنه املساعدة يف توجيه 
قيمي وقع ٔادوات سـياسة امللكية الفكرية تفهم ا¨موعة للصالت والروابط. وقد أيدت ا¨موعة ٔاهداف املرشوع، مبا يف ذ  ت 

القامئة عىل �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي، وكيف ميكن لتدابري السـياسة العامة املتصI �مللكية الفكرية املساعدة يف زaدة 
مساعدة  هتدافاسـإالنتاج والعام�. ؤاعرب عن أم� يف عدم قرص هدف املرشوع عىل زaدة إالنتاج والعام� فقط، ٕاذ ينبغي 

ن هناك حاجة 7راسة كيفيه قيام العاملني إ العاملني يف القطاع غري الرمسي عىل �نتقال ٕاىل القطاع الرمسي. واسـتطرد قائال 
يف القطاع غري الرمسي بتعزيز اخرتاعاهتم واكتشافاهتم عىل حنو ٔافضل. ويف هناية لكمته، توجه الوفد �لشكر ٕاىل جنوب ٔافريقيا 

عىل اسـتضافة حلقة العمل، ؤاعرب عن ٔام� يف حتقيق تبادل ممثر لوËات النظر بني قطاع امللكية الفكرية والقطاع ملوافقهتا 
 .غري الرمسي خالل حلقة العمل

وقدمت أالمانة الشكر ٕاىل جنوب ٔافريقيا، وللبÙان املشاركة يف املرشوع نظري ما يقدمونه من دمع، وللوفود ملا قدموه  .129
 .ومالحظاتمن تعليقات 

 .واختمت الرئيس املناقشات بشأن املرشوع .130
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مرشوع بشأن تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فF بني بÙان اجلنوب من بÙان  - النظر يف املرفق احلادي عرش
  zمية وبÙان أقل منواً 

جلنوب يف امللكية الفكرية والتمنية الرئيس املناقشات بشأن املرشوع املتعلق بتعزيز التعاون بني اجلنوب واافتتح  .131
Fان أالقل منوًا. ودعا أالمانة ٕاىل تقدمي الوثيقة فÙان النامية والبÙبني الب. 

أالمانة (السـيد رواك اكمبانيا) ٔانه خالل الفرتة قيد �سـتعراض مت �ضطالع بعدد من أالنشطة وفقا للجدول وذكرت  .132
دون ٕاقلميي بشأن ٕادارة امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  الزمين للتنفيذ. أوًال، عقد ٔاول اج�ع

)GRTKFع ا0ي  ) وحق املؤلف واحلقوق ا¨اورة�لتعاون مع حكومة الربازيل يف شهر ٔاغسطس. وقد حرض �ج�
ا، فضال عن عدد من البÙان املتقدمة واملنظامت اسـتغرق ثالثة ٔاaم اثنتان وثالثون من البÙان النامية والبÙان أالقل منو 

ا7ولية وإالقلميية احلكومية وغري احلكومية. وþنيا، �ضطالع بأنشطة خمتلفة فF يتعلق �سـتحداث وظائف جديدة يف قاعدة 
ة يف جمال امللكية بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائي) وقاعدة IP-TADبياzت الويبو للمساعدة يف جمال امللكية الفكرية (

لكرتونية عىل شـبكة إالنرتنت بشأن التعاون فF بني بÙان اجلنوب. ) فضال عن تصممي صفحة الويبو االٕ IP-DMD(الفكرية 
فF مت �نهتاء من أالعامل التحضريية لتحديد ٔافضل السـبل للميض قدما فF يتعلق �سـتحداث وظائف جديدة يف التعاون و

ٔايضا يف تطوير صفحة الويبو عىل شـبكة املعلومات يف التعاون فF بني بÙان اجلنوب لتوفري Ëة واحدة و بني بÙان اجلنوب 
و� عن مجيع أالنشطة يف جمال التعاون فF بني بÙان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية. ومضت أالمانة قائI ٕانه واستنادًا ؤ مس

يقة أالكرث فعالية ومناسـبة للميض قدما يه البدء مبعاجلة موضوع تصممي صفحة فق عىل أن الطر تA ا، فقد املُنَجزٕاىل العمل 
الويب وٕاعداد حمتواها، وهو ما ينبغي ٔان يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بتطوير الوظائف اتساقا مع متطلبات وثيقة املرشوع. 

مبا يف ذ  "وحدة أالمم املتحدة ويف هذا الصدد، رشعت أالمانة يف اسـتعراض منصات ٔاخرى فF بني بÙان اجلنوب، 
). كام UNEPلبيئة (ل صفحات الويب ا6صصة لربzمج أالمم املتحدة ) و SU/SSCاخلاصة �لتعاون فF بني بÙان اجلنوب" (

Ùبني ب Fعات "جلنة أالمم املتحدة رفيعة املسـتوى املعنية �لتعاون ف�ان شاركت أالمانة أيضا يف ا7ورة السابعة عرشة الج
اجلنوب" واليت ُعقدت يف نيويورك يف شهر مايو. وقد شاركت أالمانة يف �ج�ع بغرض مجع املعلومات عن الوضع احلايل 
للتعاون فF بني بÙان اجلنوب يف منظومة أالمم املتحدة ويف غريها من املبادرات بني بÙان اجلنوب عىل أالصعدة الوطنية 

وحتديد فرص التعاون احملمتI لتعزيز التعاون فF بني بÙان اجلنوب يف  )SU/SSCابط مع (وإالقلميية وا7ولية وٕالقامة رو
سبمترب حول التعاون فF بني بÙان اجلنوب  28جمال امللكية الفكرية. ويف أالخري، عقدت أالمانة املؤمتر السـنوي أالول يف 

إالقلميي أالول وٕاعداد التوجهيات للمؤمترات و�ج�عات املقبI سـتعراض نتاجئ �ج�ع دون البشأن امللكية الفكرية والتمنية 
املنتظر تنظميها يف ٕاطار املرشوع. وكررت أالمانة القول بأن املرشوع مييض يف مساره ا6طط سواء فF يتعلق �ٔالنشطة 

 .املضطلع هبا ٔاو فF يتعلق مبزيانية املرصوفات

وعة البÙان أالفريقية ٕاىل أالهداف الهامة للمرشوع اليت مشلت تعزيز املساعدة وفد مرص متحدþً �لنيابة عن مجموأشار  .133
التقنية والقانونية ذات التوجه إالمنايئ يف جمال امللكية الفكرية؛ وتكوين الكفاءات املؤسسـية يف جمال امللكية الفكرية؛ وتكوين 

والتكنولوجيا ونرشها و�نتفاع جبوانب املرونة اليت تتيحها الكفاءات الوطنية يف جمال �بتاكر؛ وتسهيل النفاذ ٕاىل املعارف 
امللكية الفكرية؛ وفهم الصI بني امللكية الفكرية وسـياسات املنافسة. وقال الوفد لقد ساعد التقدم احملرز يف املرشوع عىل 

ال يتجزأ من ٔانشطة الويبو توفري ٔاساس قوي ٕالضفاء الطابع املؤسيس عىل التعاون فF بني بÙان اجلنوب وٕادماجه كجزء 
كربzمج منفصل يف املزيانية مسـتقبًال. ومىض يقول اكن هذا ٔاحد أالهداف الهامة للمجموعة. ولفت أالنظار لوضعه وكذ  

ٕاىل �قرتاحات العديدة اليت ُطرحت ٔاثناء �ج�ع دون إالقلميي يف الربازيل ؤاثناء املؤمتر السـنوي أالول يف جنيف. ومىض 
النظر يف تنفيذ تÇ �قرتاحات من جانب املنظمة، وعىل وجه اخلصوص كجزء من الربzمج واملزيانية لعام  نبغيي يقول 
بغية ضامن احلصول عىل نتاجئ جمدية للمرشوع. ؤابرز الوفد بعض املقرتحات. ٔاوالً، احلاجة ٕاىل سـياسة وٕاطار  2014/15

وضع مجموعة سـياسات مشرتكة تستند ٕاىل اخلربات وإالماكنيات قانوين ومؤسيس لمتكني التعاون فF بني بÙان اجلنوب و 
احلالية يف اجلنوب والتصدي للتحدaت املشرتكة يف ا¨ال. وþنيا، اتباع هنج ٕاقلميي فF بني البÙان متشاهبة التفكري فضال عن 
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لتبادل بني البÙان اليت تعد مصدرًا اتفاقات �عرتاف املتبادل الثنائية اليت ميكن أن تكون أدوات مفيدة لتنظمي معليات ا
الوطنية واملعامI �ملثل. وþلثًا، احلاجة ٕاىل  التعاونللمعارف التقليدية والبÙان اليت تعد مسـتخدمًا لها عىل ٔاساس مبادئ 

ٔالثر راسات لتحديد �جتاهات املشرتكة والتحدaت والفرص املتاحة للتعاون ولتحقيق تفهم ٔافضل لاملزيد من ا7ٕاجراء 
�قتصادي و�ج�عي لتقييدات واسـتثناءات حق املؤلف للبÙان النامية والبÙان أالقل منوا. رابعا، ينبغي دمج اخلربات 

وا7روس املسـتفادة من البÙان النامية والبÙان أالقل منوًا يف ٕاطار تÇ �ج�عات وغريها من أالنشطة أالخرى يف 
شادي للسـياسة ٔاو ٔاي نوع آخر من املواد املفيدة. ؤالغراض الرصد والتقيمي، أشار الوفد منشورات أو كتيبات ٔاو دليل اسرت 

ٕاىل ٔامهية قيام أالمانة بتقدمي تقارير منتظمة عن ٔانشطهتا الرامية ٕاىل تعزيز التعاون فF بني بÙان اجلنوب. وقال ينبغي تقدمي 
 عن تقدميها ٕاىل امجلعية العامة أيضا. ولفت الوفد أالنظار ٕاىل وثيقة هذه التقارير ٕاىل اللجنة مرة واحدة عىل أالقل سـنوa فضال

املرشوع، وطلب توضيحًا بشأن موقف التنفيذ فF خيتص بأنشطة التدريب وبناء القدرات فF بني بÙان اجلنوب املدرجة يف 
السـتضافة �ج�ع دون إالقلميي أالبواب (�ء) و (جمي) من وثيقة املرشوع. ؤاعرب عن ترحيبه �لعرض املقدم من مرص 

. وطالب أالمانة بتجميع اكفة املقرتحات والتوصيات اليت ُقدمت خالل �ج�ع التحضريي 2013الثاين خالل شهر مايو 
انية للمؤمتر السـنوي الثاين حول التعاون فF بني بÙان اجلنوب. ؤاضاف بأنه ينبغي عقد املؤمتر قبل دورة انعقاد جلنة التمنية الث

من ٔاجل حتقيق فعالية يف التلكفة، فضال عن ضامن الكفاءة يف ٕادارة وتنظمي هذا  2013عرش مبارشة خالل شهر نومفرب 
 .احلدث الهام

وأشار وفد بلجياك متحدþً �مس "ا¨موعة �ء" ٕاىل تنظمي �ج�ع دون إالقلميي أالول بشأن ٕادارة امللكية الفكرية  .134
ال يزال عىل ثقة من  نهإ ) وحق املؤلف واحلقوق ا¨اورة، وقال GRTKFارف التقليدية والفوللكور (واملوارد الوراثية واملع

توفري طائفة متنوعة من االٓراء واخلربات من جراء مشاركة شامI يف �ج�عات. و0 ، ينبغي تشجيع احلضور وزaدة 
صول عىل مزيد من املعلومات التفصيلية عن تلكفة تنظمي حلامعدالته يف ٕاطار املزيانية احلالية. ؤاعرب الوفد عن ترحيبه 

 .ن الشفافية املالية السلمية يه املبدٔا الثاين ا0ي ترغب ا¨موعة يف �لزتام بهإ �ج�ع أالول، حيث 

اون الربازيل متحدþً �لنيابة عن مجموعة جدول أعامل التمنية ٕاىل عقد ٔاول اج�ع دون ٕاقلميي بشأن التعوأشار وفد  .135
Fع من قبل الويبو �لتعاون مع حكومة  ف�ان اجلنوب يف برازيليا يف شهر أغسطس، وقال لقد مت تنظمي �جÙبني ب

ٔا�ح �ج�ع فرصة قيّمة للبÙان النامية والبÙان أالقل منوا لتبادل و الربازيل. وقد حرض �ج�ع ما يقرب من ٔاربعني بÙا. 
Fان  اخلربات بشأن التعاون فÙبني ب Fان اجلنوب. كام ٔاشار ٔايضا ٕاىل أن عقد املؤمتر السـنوي أالول حول التعاون فÙبني ب

اجلنوب بشأن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف يف شهر سبمترب اكن بغرض اسـتعراض نتاجئ �ج�ع دون إالقلميي أالول 
بÙان اجلنوب. ؤاعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل املناقشات اليت  وٕاىل اسـتكشاف املزيد من الطرائق لتحقيق التعاون فF بني

سـتجرى خالل �ج�ع دون إالقلميي القادم يف القاهرة واليت سـتوفر تفهام ٔامعق للتعاون فF بني بÙان اجلنوب. وأعرب عن 
فعا� بشأن التعاون فF بني ثقته يف ٕاماكنية التوصل ٕاىل توصيات جوهرية ملساعدة ا7ول أالعضاء واملنظمة يف تصممي ٔانشطة 

هنا إ بÙان اجلنوب نتيجة لسلسة �ج�عات هذه. وألقى الوفد أيضا الضوء عىل بعض العنارص أالخرى للمرشوع، وقال 
لكرتوين بشان التعاون فF بني بÙان اجلنوب، واسـتحداث وظائف جديدة يف النظم القامئة وٕانشاء شـبكة إ تشمل ٕاعداد موقع 

لكرتوين ا6صص. وتوجه ٔاحصاب املصلحة الرئيسـيني يف البÙان النامية والبÙان أالقل منوا كجزء من املوقع االٕ  تفاعلية بني
الوفد �لشكر ٕاىل أالمانة ملا قدمته من معلومات بشأن أالنشطة املضطلع هبا يف تÇ ا¨االت. ولفت أالنظار ٕاىل عنارص 

ية والبÙان أالقل منوا لتوفري التدريب وبناء القدرات لغريها من البÙان النامية املرشوع اخلاصة بدمع ومساعدة البÙان النام 
والبÙان أالقل منوًا أالخرى، وزaدة �سـتعانة بكوادر متخصصة  يف ٔانشطة الويبو للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات 

مته، أشار ٕاىل إالقرار بأن التعاون فF بني بÙان ومشاطرة التجارب بني البÙان النامية والبÙان أالقل منوًا. ويف ختام لك 
 راجلنوب قد ٔاحضى أداة اسرتاتيجية وفعا� يف جماالت أخرى، و�لتايل، ينبغي ٔاال يكون هناك ٔاي اختالف حول ٔامهية ا7و 

 .ا0ي يلعبه يف جمال امللكية الفكرية
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البÙان أالفريقية وجدول ٔاعامل التمنية. وطالب الوفد ورصح وفد جنوب ٔافريقيا بتأييده البياzت اليت أدلت هبا مجموعة  .136
ست ي بتوضيحات بشأن املرشوع. ؤاشار ٕاىل مزيانية املرشوع، ؤاعرب عن تفهمه ٔان البياzت الواردة يف التقرير املرحيل ل 

 13قة ٕاىل ٕانفاق ُمَحّدثة عىل حنو اكمل حيث مت ٕاعدادها قبل توقيت عقد اجللسة بفرتة طويI. ومىض يقول لقد ٔاشارت الوثي
عىل مشاركة البÙان النامية يف املؤمتر السـنوي أالول حول التعاون فF بني بÙان اجلنوب  وتتوقففقط من املزيانية،  �ملائة

المتويل يف ٕاطار احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات. ولهذا السبب، رصح برغبته يف معرفة جحم ما مت ٕانفاقه عىل وجه 
شاركني. كام ٔاعرب الوفد ٔايضا عن رغبته يف �ملرصوفات املرتبطة �مل املؤمتر، مبا يف ذ  التفاصيل املتعلقة التحديد عىل 

�نضامم ٕاىل �قرتاح ا0ي قدمته مجموعة البÙان أالفريقية بوجوب عقد املؤمتر القادم قبل انعقاد ا7ورة الثانية عرشة للجنة 
ٕاىل ما ورد يف الصفحة السابعة من التقرير املرحيل بأن عدد البÙان النامية اليت حرضت التمنية لضامن زaدة احلضور، وأشار 

ول االتصال بشأن التعاون فF بني بÙان ؤ املؤمتر أالول بلغ اثنتني وثالثون دو� فقط. وطلب ٔايضا توضيحًا فF يتعلق مبس
ول االتصال احلايل ٔالمور التعاون فF بني ؤ وع هو مساجلنوب، حيث ُذكر يف الصفحة الثامنة من التقرير أن مدير املرش 

واليت تبدو ٔاهنا تُو� مضنيا بأنه قد مت  )currentبÙان اجلنوب داخل املنظمة. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل لكمة "احلايل" (
ٔامانة من داخل ول اتصال ؤ لتعيني مسولفت أالنظار ٕاىل �قرتاح أالسايس مكسؤول اتصال، تعيني مدير املرشوع للعمل 

وال لالتصال لفرتة قصرية ال يبدو ؤ ن تعيني مدير املرشوع مسإ الويبو ملتابعة التعاون فF بني بÙان اجلنوب. واسـتطرد قائال 
ول االتصال وعن السبب يف ؤ متفقا مع متطلبات هذا �قرتاح. وعىل هذا النحو، طلب الوفد توضيحا بصدد موضوع مس

 ".تضمني عبارة "احلايل

وفد بريو متحدþً �مس مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ٕاىل �قرتاح املقدم من مجموعة البÙان أالفريقية أشار و  .137
خبصوص جتميع املقرتحات، ورصح �عتبار هذا �قرتاح عىل جانب كبري من أالمهية. ومىض قائال سوف تتحقق فوائد مجة 

ن توقيت عقد املؤمتر السـنوى أالول أ لتعزيز التعاون فF بني بÙان اجلنوب. وأضاف  من جراء حتويل املقرتحات ٕاىل مبادرات
، ولهذا، أعرب عن رغبته يف ٔان يؤخذ يف �عتبار القضاa اليت ُاثريت عند حتديد توقيت عقد املؤمتر �ملرةمل يكن مناسـبا 

اسـتخالص ا7روس من التجارب السابقة وجيب أن يعود ذ  مة. واختمت لكمته قائال بأنه قد مت ءالقادم يك يكون ٔاكرث مال
 .�لنفع عىل أالنشطة يف املسـتقبل

وفد بلجياك متحدþً �مس "ا¨موعة �ء" ٕاىل أن تقارير التقدم احملرز ال تزال قيد املناقشة، وينبغي مناقشة وأشار  .138
 .عندما يكون الوقت مناسـبا 0  الرشوط املرجعية و�ختصاصات وموعد عقد املؤمتر القادم يف وقت الحق

وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل بيان سابق ٔادىل به نيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية، وقال ينبغي ٔاال ختضع وأشار  .139
�ختصاصات املرجعية لالج�ع للمناقشة حيث مت التوافق علهيا يف ا7ورة السابعة للجنة التمنية. ؤابرز الوفد ما مت توثيقه 

"ينبغي التوصل ٕاىل قرار بشأن  :لصدد، حيث مت النص عليه يف موجز الرئيس يف تÇ ا7ورة عىل النحو التايليف هذا ا
". 2012التخصصات املرجعية قبل ٕاجراء ٔاي معل بشأن �ج�عات عىل مسـتوى املنسقني إالقلمييني قبل هناية شهر يناير 

ن ا7ورة املذكورة ُعقدت يف إ تصاصات املرجعية حيث ؤاعرب الوفد عن دهشـته ٕالجراء مناقشات ٔاخرى بشأن �خ 
. واسرتسل قائال لقد اكن هناك اتفاق رصحي يف هذا الصدد. وعىل هذا النحو، ٔاعلن عن رغبته يف امليض قدما 2012 يناير

 ل.فق علهيا قبل عقد �ج�ع دون إالقلميي أالو تA ايف ظل �ختصاصات اليت 

بة عن مجموعة البÙان أالفريقية عن تأييده للبيان ا0ي أدىل به وفد جنوب ٔافريقيا. وفد مرص متحدþً �لنياؤاعرب  .140
وأشار ٕاىل القرار ا0ي انهتت ٕاليه اللجنة يف هذا الصدد، فضال عام سـبق القيام به من ٕاجراءات ٔاثناء تنظمي ٔاول اج�ع دون 

لوفد أالنظار ٕاىل جناح منوذج العمل هذا بشلك جيد، ومن ٕاقلميي يف مدينة برازيليا واملؤمتر السـنوي أالول يف جنيف. ولفت ا
وثيقة املرشوع املوضوعات املطلوب مناقشـهتا يف  تضمنيمث فال حاجة للتغيري يف هذه املرحI املتأخرة. كام ٔاشار أيضا ٕاىل 

لزتام �التفاق ودمع التقدم يف ٕاطار املرشوع ؤاقرهتا اللجنة. ولهذا، حث الوفد مجيع الرشاكء عىل � َستُنَظم�ج�عات اليت 
 .احملرز يف هذا املرشوع نظرًا ٔالمهيته للبÙان النامية



CDIP/10/18  
43 
 

وفد بلجياك متحدþً �لنيابة عن "ا¨موعة �ء" ٕاىل حاجة اللجنة للعمل ٔاثناء ا7ورة من خالل جدول ٔاعامل وأشار  .141
تقارير مرحلية جيدة ومفصI متامًا. وأعرب عن طويل جدًا يتضمن التفاصيل ا7قيقة. وحث مجيع الوفود للرتكزي عىل ٕاعداد 

اعتقاده يف ٕارساء ٔاسس جيدة للمامرسات، حيث اتفقت مجيع الوفود عىل مناقشة �ختصاصات املرجعية اخلاصة �الج�ع 
 دون إالقلميي املقبل يف وقت مناسب من قبل املنسقني إالقلمييني وليس يف الوقت احلايل، حيث ما تزال اللجنة مشغو�

مبناقشة التقارير املرحلية. وشدد الوفد عىل اه�م التقارير �لرتكزي عىل ما مت مع� وليس عىل ما ينبغي مع�. وكرر ما ذكره من 
�ج�ع �النضباط،  حتيلقبل خبصوص مناقشة �ختصاصات املرجعية يف وقت مناسب. ؤاهنـى لكمته قائال حيب 

 .واخلروج بنتاجئ رسيعة

ربازيل عن تأييده لرٔاي لك من وفدي جنوب ٔافريقيا ومرص نيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية بعدم وفد الؤاعرب  .142
 .مناقشة �ختصاصات املرجعية يف اللجنة

وأشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل البيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك �لنيابة عن "ا¨موعة �ء"، وا0ي يشري ٕاىل حاجة  .143
النضباط �لزتام وتنفيذ ما مت االتفاق يُقصد �ط، وأعرب عن موافقته عىل هذا أالمر. واسـتطرد قائال الوفود للتحيل �النضبا

عليه من قبل. وهذا هو ما ينطبق عىل االتفاق ا0ي مت التوصل ٕاليه يف ا7ورة السابعة الج�عات جلنة التمنية. وحث مجيع 
قدما دون التنصل من االتفاقات السابقة اليت  امليضب عىل اللجنة أالعضاء عىل �لزتام وتنفيذ االتفاق. ومىض يقول جي

 .ٕاقرارها مت

 .ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل أالسـئI والتعليقات .144

أالمانة (السـيد رواك اكمبانيا) ٕاىل ما طرحه وفد مرص خبصوص دمع ومساعدة البÙان النامية والبÙان أالقل وأشارت  .145
يب وبناء القدرات لبÙان zمية وبÙان ٔاقل منوا ٔاخرى، واليت تشمل عىل تدريب فاحيص الرباءات منوا لتوفري ٔانشطة التدر 

ولني فضال عن تقامس املعلومات. ويف هذا السـياق، ذكرت أالمانة بأنه قد مت االتفاق بدايًة عىل تقدمي هذا ؤ وغريمه من املس
ابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية التدريب من خالل اسـتحداث وظائف جديدة يف قاعدة بياzت مط

)DMD ( متكينا للتوفيق بني �حتياجات والعروض، وقد مت النص عىل ذ  يف وثيقة املرشوع، وتعمل أالمانة عىل
ند ب مزيانية املرشوع، يف الوقت الراهن،  عدم تضمنييف قاعدة البياzت. وأوحضت كذ   وٕادراËااسـتحداث تÇ الوظائف 

الالزم للبÙان النامية والبÙان أالقل منوًا لتوفري ٔانشطة التدريب وبناء القدرات لبÙان zمية وبÙان ٔاقل منوًا ٔاخرى يف للمتويل 
ا¨االت احملددة. واسـتطردت قائI بأنه قد مت ٕاجراء الكثري من أالنشطة لصاحل البÙان النامية والبÙان أالقل منوًا يف ٕاطار 

العادية للمنظمة يف جماالت مثل التدريب لفاحيص الرباءات، والترشيعات القضائية والسلطات املعنية �ملنافسة،  املزيانية
فضال عن تقامس املعلومات فF بني ماكتب امللكية الفكرية. ؤاشارت ٕاىل السؤال املتعلق �ملزيانية ا6صصة للمرشوع، 

لتنفيذ نشاطني رئيسـيني، وهام، �ج�ع دون إالقلميي واملؤمتر  2012ام ؤاوحضت ٔانه مت اسـتخدام املزيانية ا6صصة لع
السـنوي. فبالنسـبة لالج�ع دون إالقلميي، فقد نُِظم �ج�ع �لتعاون مع حكومة الربازيل، وغطت الويبو تاكليف مشاركة 

ن متويل حضور املتحدثني يف جلسات املؤمتر. بÙًا من البÙان النامية وفقا للمامرسات املتبعة يف املنظمة، فضال ع 26ممثيل 
كام حتملت حكومة الربازيل بعض التاكليف املتصI بتنظمي �ج�ع. وفF يتعلق �ملؤمتر السـنوي، ٔافادت أالمانة بأن وثيقة 

ته يف اللجنة املرشوع قد نصت عىل تنظمي املؤمتر أالول مبارشة قبل موعد انعقاد امجلعية العامة. وهكذا، وكام متت مناقشـ 
وتوفريًا للنفقات، سوف متول املنظمة نفقات السفر وبدالت إالقامة اليومية فقط للمشاركني من البÙان النامية املقرر 

حضورمه امجلعيات العامة من خالل متويل من احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٔاو احتاد مدريد. كام مت متويل نفقات سفر 
مية بصفة ٕاضافية الثنني من املشاركني من لك بÙ نظرًا النعقاد املؤمتر يوم امجلعة السابق لتوقيت عقد وبدالت إالقامة اليو 

زائد واحد". وقد ٔاوفدت البÙان مشاركني اثنني نظرًا  25امجلعية العامة. وقد الزتمت ٕاجراءات متويل املشاركني بنفس مبدٔا "
احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات" ٔاو "احتاد مدريد". كام دبرت املنظمة لمتويل مشاركهتام يف امجلعية العامة من خالل "

شارك و ٔايضا تاكليف الرتمجة الفورية واملرشو�ت واملرطبات اليت يمت تناولها ٔاثناء الراحات وحضور ثالثة متحدثني. 
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ور ٕ�جراءات �ج�ع دون إالقلميي املتحدثون يف �ج�ع دون إالقلميي أالول، وألقوا لكمة وقدموا عروضا لتوعية احلض
معدل  بلغموقف املرشوع حىت هناية شهر ٔاغسطس. ومضت تقول  ٔاوحضالتقرير املرحيل  ٕانٔاثناء املؤمتر. وأوحضت أالمانة 
ن موقف تنفيذ أ فقط حيث مت عقد املؤمتر يف شهر سبمترب. ؤاكددت جمددا  �ملائة 13 نسـبةاسـتخدام املزيانية وفقا للتقرير 

املرشوع مييض يف مساره الصحيح وجاري اسـتخدام املزيانية وفقا ملا مت اع�ده من الزتامات. ؤاشارت ٕاىل التعليق ا0ي ٔادىل 
ول االتصال لتنسـيق أالمور فF بني ؤ ول االتصال، ؤافادت بأن مدير املرشوع هو مسؤ به وفد جنوب ٔافريقيا حول مس

وع. ويرجع السبب يف هذا ٕاىل أن املرشوع هو النشاط ٔاو �لزتام الوحيد امللقى بÙان اجلنوب يف املنظمة خالل مدة املرش 
عىل عاتق أالمانة فF يتعلق �لتعاون فF بني بÙان اجلنوب. واسـتطردت قائI قد تتغري أالمور عند �نهتاء من تنفيذ 

 .ول االتصالؤ عند احلديث عن مس املرشوع ورمبا تُتخذ قرارات ٔاخرى، وهذا هو السبب يف اسـتخدام لفظ "حاليا"

وفد مرص متحدþً �لنيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية أالمانة عىل التوضيحات اليت أفادت هبا. وطالب ٕ�ضافة وشكر  .146
املزيد من التوضيح واملعلومات بشأن تÇ النقاط يف التقارير املرحلية املسـتقبلية، وخباصة فF يتعلق بتنفيذ خمتلف عنارص 

رتاتيجية التنفيذ، مبا يف ذ  دمع ومساعدة البÙان النامية والبÙان أالقل منوا لتوفري ٔانشطة التدريب وبناء القدرات لبÙان اس
zمية ولبÙان ٔاقل منوًا ٔاخرى كام ورد يف الرد ا0ي ٔادلت به أالمانة. كام طلب الوفد احلصول عىل مزيد من املعلومات حول 

ن وثيقة املرشوع خبصوص زaدة �سـتخدام يف املساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو ؤانشطة بناء ما ورد يف اجلزء (جمي) م
القدرات من ٔاهل الرٔاي واخلربة املشاركني من البÙان النامية والبÙان أالقل منوا. ومىض يقول، لقد تضمن اجلزء (جمي) ٔايضا 

إالقلميية فF يتعلق �لتعاون فF بني بÙان اجلنوب. وطلب الوفد مطالبة أالمانة بتحسني مسـتوى تنسـيق العمل مع املاكتب 
تقدمي مزيد من املعلومات حول هذا النشاط. كام ٔاشار أيضا ٕاىل املسأ� اليت اtثريت من جانب وفد جنوب ٔافريقيا حول 

 وثيقة املرشوع. واختمت لكمته ول اتصال التعاون فF بني بÙان اجلنوب، وقال مت ٕايالء ٔامهية كربى عىل هذا املوضوع يفؤ مس
 .لعمل عىل ٔاساس منظور طويل أالجل يف هذا الصدد�ملطالبة �

وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل الصفحة الرابعة من التقرير املرحيل، وقال ٕاهنا تتضمن وصفًا لٔالنشطة اليت يضطلع هبا وأشار  .147
ول االتصال، وكام ُذكر آنفا، هو ؤ رًا ٔالن مسول االتصال. وأعرب عن تقديره احلصول عىل مزيد من املعلومات نظؤ مس

ول عن ٕاقامة الروابط مع منظومة أالمم املتحدة بشأن التعاون فF بني بÙان اجلنوب. ؤاضاف بأن هذا هو ؤ الشخص املس
نوب يف وثيقة السبب يف إالشارة ٕاىل "برzمج أالمم املتحدة إالمنايئ" وغريه من املبادرات اخلاصة �لتعاون فF بني بÙان اجل 

نه حيرص عىل إالملام مبا حيدث يف صدد إ املرشوع. ؤاعرب عن تمثينه للتقارير اليت يمت ٕاعدادها عن هذه أالنشطة، حيث 
 مل يقدمٕاقامة روابط وتنسـيق ٔاعامل املنظمة بشأن التعاون فF بني بÙان اجلنوب مع منظومة أالمم املتحدة. واسـتطرد قائال 

وصفا موجزًا فقط ملا قام به مدير املرشوع من ٔاعامل. وكرر الوفد التأكيد عىل تويل خشص معني عىل التقرير املرحيل سوى 
ولياته الربط ما بني معل املنظمة ؤ ول االتصال حيث حتمت طبيعة مسؤ وليات العمل امللقى عىل عاتق مسؤ ٔاساس دامئ مس

 .ؤانشطة منظومة أالمم املتحدة

خرى الرئيس �لشكر ٕاىل وفد جنو وتوجه  .148 ب ٔافريقيا واختمت املناقشات بشأن هذا املرشوع لعدم وجود تعليقات أ
 .الوفود من

  تنفيذ الفوري (التوصيات التسع عرش)لل التقرير املرحيل بشأن توصيات 

افتتح الرئيس املناقشات اخلاصة �جلزء (�ء) من وثيقة التقارير املرحلية؛ هذا اجلزء من التقرير ا0ي يلقي الضوء عىل  .149
 .جنازات الرئيسـية يف تنفيذ التوصيات التسع عرشة للتنفيذ الفوري. ودعا أالمانة ٕاىل عرض هذا اجلزء من الوثيقةاالٕ 

واسـتعرضت أالمانة (السـيد �لوش) حملة عامة عن التقرير املرحيل الوارد يف املرفق الرابع عرش من الوثيقة  .150
CDIP/10/2  .بشأن تنفيذ التوصيات التسعة عرش احملددة للتنفيذ الفوري دون احلاجة ٕاىل موارد برشية ٔاو مالية ٕاضافية

جع� ٔاكرث  هيلك وحمتوى هذا اجلزء من الوثيقة يف عدد من دورات جلنة التمنية السابقة بغرض نُوقشوقالت أالمانة لقد 
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ا7ورة  وفود �سـتحسان شديد وبتقدير �م هيلك الوثيقة احلالية ٔاثناءؤاضافت لقد تلقت الملطالب وتوقعات الوفود. مالءمة 
ُعرِض التقرير يف تنسـيق جدويل يتضمن معودين حتت لك توصية. تضمن العمود أاليرس تنفيذ و الثامنة للجنة التمنية. 

رسل كتوجهيات ٕاىل أالمانة يف دوريت و  �سرتاتيجيات tاللجنة أالوىل والثانية. وتضمن استند ٕاىل ما مت مناقشـته يف اللجنة وا
العمود أالمين إالجنازات. وبناء عىل توجهيات اللجنة، مت وصف إالجنازات �قتضاب بدال من رسد أالنشطة اليت نُفذت. وكام 

قنية يف اكن احلال يف تقرير ا7ورة الثامنة للجنة التمنية، حاولت أالمانة ٔايضا �ع�د عىل قاعدة بياzت الويبو للمساعدة الت 
وهكذا، وبدًال من تكرار تقدمي ونسخ املعلومات، اtدرج مرجع ٔاو رابط لقاعدة البياzت ). IP-TADجمال امللكية الفكرية (

 أالوسع نطاقاو�ٕالضافة ٕاىل ذ ، ومن أجل حتسني ٕادماج التقرير مع الهيلك التنظميي � يكون مطلو� يف التقرير. تÇ وحي
إالدارة القامئة عىل النتاجئ، اشـمتل التقرير ٔايضا عىل روابط ومراجع لتقرير أداء الربzمج للمنظمة. ا0ي تطور نتيجة ملرشوع 

تقرير ا7ورة الثامنة للجنة التمنية، وا0ي اكن جتربة zحجة.  ٕاىلويف اخلتام، أكدت أالمانة من جديد استناد هيلك الوثيقة 
 .جنة للنظر يف التوصيات بشلك منفصلواختمتت لكمهتا بتقدمي اقرتاح للرئيس بدعوة الل 

 .وتبىن الرئيس اقرتاح أالمانة ودعا اللجنة ٕاىل النظر يف تنفيذ التوصية أالوىل .151

وأدىل وفد مرص متحدþً �لنيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية ببيان شامل عن حمتوaت املرفق الرابع عرش فF يتعلق  .152
بتنفيذ التوصيات التسعة عرش. وطلب توضيحا بشأن تنفيذ التوصيات الثالثة عرش والرابعة عرش واخلامسة عرش واحلادية 

التقرير املرحيل ٔاي معلومات عن تنفيذ �سرتاتيجيات وإالجنازات اليت حتققت  والعرشين واخلامسة والثالثني حيث مل يقدم
جراءات تصممي �سرتاتيجيات إ فF يتعلق بتÇ التوصيات. ؤاشار الوفد ٕاىل التوصية أالوىل، وطالب أالمانة بتوضيح 

Fيتعلق �لتوصية الثالثة، ٔافاد الوفد بأن التقرير  الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذها وتقيميها واخلطط اجلارية يف ذات الشأن. وف
املرحيل مل يوحض كيفية قيام الويبو بتعزيز ثقافة امللكية الفكرية املوËة للتمنية كجزء من ٔانشطة التوعية، فضال عن املنشورات 

 يمت ٕادراجه يف التقرير واملواد التعلميية. وهكذا، طلب الوفد تفسريا، عىل وجه اخلصوص، بشأن هذا اجلانب من التوصية يك
ٕاذا اكن و املرحيل املقبل. ؤاشار ٕاىل التوصية الرابعة، ؤاعرب عن رغبته يف التأكد من قيام الويبو ٕ�نشاء الروابط املناسـبة، 

هناك أي تآزر يف تطوير �سرتاتيجيات الوطنية املناسـبة لتلبية احتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومؤسسات 
ي كجزء من مساعدهتا لÙول أالعضاء يف وضع خطط واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية. وفF يتعلق البحث العلم

�لتوصية السادسة، طلب الوفد توضيحا عام ٕاذا اكنت قامئة اخلرباء �ستشاريني قارصة فقط عىل هؤالء �ستشاريني ا0ين 
يف التقرير، ٔاو ٔاهنا تشمل مجيع �ستشاريني املتعاقدين مع الويبو.  خدمات خاصة، كام ُذكرتقدمي مت تعييهنم مبوجب اتفاقيات 

تجميع املساعدات وطالب ب ٕاىل التوصية السابعة، ؤاعرب عن تمثينه لعمل أالمانة بشأن هذه التوصية.  والتفت
. ؤاهنـى لكمته مكن ذ ، ٕان أ املقدمة من قبل أالمانة بغية بسط الفوائد ومدها ٕاىل ما وراء البÙان املسـتفيدة و�ستشارات

الروابط بني الصناعة ٕايالء مزيد من الرتكزي يف ٕاطار العمل املسـتقبيل للتوصية احلادية عرش بغية تعزيز  معر� عن رغبته يف
واملؤسسات االٔاكدميية والرشاكت الصغرية واملتوسطة، ال سـF من خالل تعزيز الروابط فضال عن توظيف الباحثني يف 

ها من أالنشطة أالخرى ذات الصI هبدف تعزيز التعاون يف جماالت البحث والتمنية لتسويق �بتاكرات الصناعة ويف غري 
 .الوطنية اجلديدة

وقال وفد الربازيل متحدþً �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية لقد اكن من أالمور اجليدة ٔاخذ التعليقات السابقة يف  .153
يتطرق ٕاىل املسائل املوضوعية حيث متت إالشارة ٕالهيا يف البيان ا0ي ٔادىل به  احلسـبان عند ٕاعداد التقرير. وأضاف ٔانه مل

ٔابدى تفهمه وفد مرص �لنيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية، ؤاعرب عن تأييده لتÇ التعليقات. وفF يتعلق مبحتوaت التقرير، 
مواصI انهتاج هذا أالسلوب وتعممي اسـتخدامه  وحث أالمانة عىلٔالسلوب تضمني مراجع وروابط متباد� لتقارير ٔاخرى. 

بغية املساعدة يف تقدمي املزيد من التفاصيل فF يتعلق �ٔالنشطة اجلاري تطويرها. واستشهد الوفد ببعض أالمثI: تضمن 
ا السـياق، التقرير ٕاشارات ٕاىل �ج�عات اليت ُعقدت يف العام املايض خبصوص تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ويف هذ

سـيكون من املفيد ٔايضا تضمني روابط للصفحة الرئيسـية للك حدث، حيث سيسمح ذ  للوفود �حلصول عىل مزيد من 
ن تضمني روابط للعروض التقدميية اليت ُعرضت وكذا أ املعلومات عن املشاركني واخلرباء ا0ين شاركوا يف هذا احلدث. كام 
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ون عىل جانب أكرب من أالمهية. ومىض يقول ٕان ٕادراج هذه الروابط سـيكون املواضيع اليت نوقشت يف هذا احلدث سـيك
هلم تفهم ٔافضل لٔالنشطة اليت  سـيتيحمفيدًا جدًا للوفود املقمية يف جنيف، فضال عن زمالهئم يف العوامص أالخرى حيث 

للغاية حيث تساعد املعلومات ٕان الروابط ٕاىل املقاالت والعروض التقدميية لهو من أالمور املفيدة و تضطلع هبا الويبو. 
من خالل تÇ الروابط ماكتب امللكية الفكرية والواكالت احلكومية اليت تتعامل وتصفحها املوضوعية اليت سيمت �نتقال ٕالهيا 

 .مع هذه املسائل يف بÙاهنم

 .ودعا الرئيس أالمانة للرد عىل تÇ التعليقات .154

الوفد توضيحا  طلبمرص نيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية، وقالت وأشارت أالمانة ٕاىل أالسـئI اليت طرmا وفد  .155
معلية تصممي خطط واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية اجلاري تنفيذها وسـبل هذا التنفيذ وتقيمي تÇ اخلطط  بشأن

Ç أالمور اخلاصة مديرة املرشوع، السـيدة فرانسيساك توسو، ت توضيحو�سرتاتيجيات. ولفتت أالمانة أالنظار ٕاىل 
املرشوع وٕاقراره من قبل اللجنة. ومضت  اع�ديف وقت سابق كام لفتت أالمانة أالنظار أيضا ٕاىل  �ملرشوع ٔامام اللجنة

ٕاحاطة اللجنة علام �السرتاتيجية وٕ�جراءات التنفيذ عىل مدى فرتة من الزمن. واقرتحت اسـتدعاء مديرة  تتقول، لقد مت
ات مرة ٔاخرى، ومن املمكن تنفيذ ذ  ٕاما عىل مسـتوى ثنايئ ٔاو داخل اللجنة. ؤاشارت ٕاىل املرشوع لرشح إالجراء

التوصية الثالثة، وقالت لقد ٔافاد وفد مرص بأن التقرير املرحيل مل يوحض كيفية قيام الويبو بتعزيز ثقافة امللكية الفكرية املوËة 
ن أالمانة قد جسلت هذه املالحظة ؤاهنا سوف حتاول جعل هذا أالمر أ  تللتمنية كجزء من أنشطهتا يف جمال التوعية. ؤاضاف

ٔاكرث وضوحًا يف التقارير املقبI. أما خبصوص التوصية الرابعة، فقد ٔابدى الوفد رغبة يف معرفة ما ٕاذا اكنت أالمانة تضع 
حتياجات الرشاكت الصغرية الروابط املناسـبة وما ٕاذا اكن هناك ٔاي تآزر يف وضع اسرتاتيجيات وطنية مالمئة للتصدي ال

واملتوسطة ومؤسسات البحوث العلمية كجزء من مساعدهتا لÙول أالعضاء لوضع خطط واسرتاتيجيات وطنية للملكية 
الفكرية. ؤاضافت قائI بأهنا سـتحاول ٔايضا معاجلة هذا اجلانب بشلك ٔاكرث حتديداً يف التقارير املسـتقبلية وسوف تسعى 

و� عن التعامل مع الرشاكت الصغرية ؤ هنا يه اجلهة املسإ دخالت من شعبة �بتاكر حيث للحصول عىل مزيد من امل
 تضمنتواملتوسطة. وأشارت ٕاىل قامئة �ستشاريني ولفتت أالنظار ٕاىل سابق اسـتعراض القامئة من قبل. ومضت تقول 

عمل امليداين وال تتضمن استشاريني للعمل يف خلرباء �ستشاريني املعينني للمن اخاصة  خدماتيات تقدمي القامئة عقود اتفاق 
حيطت علام بطلب الوفد تضمني جتميع للمساعدوقالت ٕاهنا  التوصية السابعة والتفتت ٕاىلاملقرات الرئيسـية للمنظمة.  tات ا

ف املقدمة من قبل أالمانة ٕاىل ا7ول أالعضاء. وخبصوص التوصية احلادية عرش، ٔاكدت للوفد عىل ٔاهنا سو و�ستشارات 
تركز أيضا عىل الروابط بني الصناعة وأالوساط االٔاكدميية والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف التقارير املسـتقبلية. ؤاشارت ٕاىل 

التوصية اليت قد$ا وفد الربازيل بشأن املراجع والوصالت املتباد�، وكررت القول بأنه قد مت التوصل ٕاىل الهيلك احلايل 
القارئ ٕاىل حمارض �ج�عات وغريها توجه صدرهتا اللجنة وسوف تناقش الروابط املرجعية اليت للوثيقة من خالل توجهيات أ 

-IP"قاعدة بياzت الويبو للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية" (دور من أالحداث مع الوفد. وأعربت عن اعتقادها يف 
TAD(  وى ٔايضا عىل روابط 6تلف أالحداث اليت تنظمها املنظمة. اكفة املعلومات الرضورية ومن اجلائز أن حتتيف توفري

بغية حتقيق مركزية يف  ا عىل تÇ الروابط، تقرتح أالمانة تضمني تÇ الروابط يف قاعدة البياzت تÇهئويف حا� عدم احتوا
 .توفري املعلومات وعرضها يف ماكن واحد

اجلزء من الوثيقة. وقال لقد بلغت اجلودة مسـتوى ممتزي  وأقر وفد بوليفيا �لتحسينات اليت طرٔات عىل تنسـيق ذ  .156
ؤاصبح من املمكن حاليا تفهم التغريات املتعلقة �حملتوى والرتكزي عىل أالنشطة. واسـتدرك قائال بأنه ما يزال هناك جمال 

اسة التغيريات للتحسني. ويف هذا السـياق، سلط الوفد الضوء عىل احلاجة ٕاىل مزيد من املعلومات املقدمة من ٔاجل در 
وتقيمي كيفية حدو�ا. فعىل سبيل املثال، ورد يف التوصية أالوىل من توصيات جدول ٔاعامل التمنية وجوب أن تكون املساعدة 

التقنية اليت تقد$ا الويبو ذات توجه ٕامنايئ ومدفوعة �لطلب وتتسم �لشفافية وأن تؤخذ بعني �عتبار أالولوaت 
Ùان النامية. ويف هذا السـياق، ذكر الوفد أن أالمانة عرضت قامئة �ٔالنشطة مسـتخدمة يف ذ  و�حتياجات اخلاصة للب

ٕاذا اكنت هذه أالنشطة ذات توجه ٕامنايئ �لفعل. ويف التنسـيق احلايل، مت التأكد مما التنسـيق السابق، واكن من املسـتحيل 
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أن أالنشطة ذات توجه ٕامنايئ �لفعل ومدفوعة �لطلب. ٕاىل �كتفاء �ٕالشارة يف اجلزء اخلاص �ٕالجنازات اليت حتققت 
وبطبيعة احلال مل يكن هذا اكفيا. وقال جيب عىل أالمانة بيان كيف ميكن حتقيق ذ ، وبعبارة أخرى، ما يه التغيريات اليت 

يد هذا القول ودمعه مت القيام هبا للتأكيد عىل أن هذه أالنشطة ذات توجه ٕامنايئ. وسلط الوفد الضوء عىل احلاجة ٕاىل تعض 
�ٔالد�، ٕاذ رمبا يكون قد مت اسـتحداث مهنجية جديدة لتقيمي املساعدة التقنية، أو رمبا تغري حمتوaت التقنية الفنية. ؤاعرب عن 

ذت. ؤاشار ٕاىل التعليق ا0ي ٔادىل به وفد مرص خبصوص �سرتاتيجيات التدابري اليت اختA بشأن اه�مه ملعرفة املزيد 
ن هناك حاجة ٕاىل توفر معلومات عن جودة تÇ إ بÙا، وقال  16لوطنية للملكية الفكرية اليت اtقرت يف واخلطط ا

�سرتاتيجيات. ومىض يقول ينبغي أن تكون �سرتاتيجيات ٕامنائية التوجه ومدفوعة �لطلب وتتصف �لشفافية. ومن املهم 
كون فيه تÇ �سرتاتيجيات متسقة ومتوافقة مع متطلبات نه يوفر مؤرشاً عن املدى ا0ي تإ التصدي لهذا أالمر حيث 

التوصية أالوىل. ؤاشار ٕاىل التوصية الثالثة والتعليق ا0ي أدىل به وفد مرص بشأهنا، وقال لقد ورد يف بند إالجنازات اليت 
ىل شـبكة إالنرتنت ومن لكرتوين للويبو عحتققت ٔانه قد مت التواصل مع عدد مزتايد من أحصاب املصلحة من خالل املوقع االٕ 

خالل خمتلف املنشورات اليت مت ٕاصدارها. ومع ذ ، هناك قصور يف املعلومات من حيث اجلودة �لنظر ٕاىل ٔان هدف 
التوصية الثالثة مل يكن فقط حتقيق وعي جامهريي أكرب �مللكية الفكرية، ولكن ٔايضا الهنوض بثقافة امللكية الفكرية ذات 

لاله�م أيضا ٔان نرى مثريا ينعكس هذا اجلانب يف إالجنازات اليت حتققت. و�ٕالضافة ٕاىل ذ ، سـيكون التوجه إالمنايئ؛ ومل 
كيف يؤخذ ذ  يف �عتبار يف معلية التواصل مع أحصاب املصلحة هؤالء. وخبصوص التوصية السادسة، ٔاعرب الوفد عن 

اء �ستشاريني تتضمن ٕاقرارات بشأن تضارب املصاحل رغبته يف معرفة ما ٕاذا اكنت املعلومات الواردة يف قامئة اخلرب 
ومعلومات متعلقة �خلربات املهنية السابقة. وأشار الوفد ٕاىل أن الغرض من قامئة اخلرباء �ستشاريني، وفقا ملا مت حتديده يف 

د. ولهذا، ال يكفي ذكر التوصية السادسة، هو لضامن حيادية اخلرباء وخضوعهم للمساء�؛ ؤاضاف بأن هذا هو الهدف املنشو 
ٔاسامء اخلرباء �ستشاريني فقط يف املعلومات املقدمة، ٔالن املطلوب حقا هو املعلومات املتعلقة �لزتاماهتم املهنية أالخرى 

اكنت املساعدة الترشيعية اليت تقد$ا  ٕانومصاحلهم. وأشار الوفد ٕاىل التوصية الثالثة عرش، ؤاعرب عن رغبته يف معرفة 
نه عىل عمل مبناقشة هذه املسأ� يف حمافل ٔاخرى، وقد قيل إ ذات توجه ٕامنايئ ومدفوعة �لطلب وهكذا. ومىض يقول الويبو 

ن تÇ املساعدات الترشيعية املقدمة ذات طبيعة رسية كوهنا مقدمة كخدمة خاصة لبÙان معينة. و�لتايل، اكن من الصعب إ 
وþئق ٔاخرى، فرمبا يكون هناك مناذج عن توفر نه اسـتفرس إ اسـتدرك قائال الكشف عن مساعدة حمددة مت توفريها لبÙ ما. و 

موحدة لتقدمي املساعدة الترشيعية و�لتايل ميكن ٕا�حهتا لÙول أالعضاء. ومىض يقول لقد اقرتح هذا أالمر لعلمه بأنه سـيكون 
 هذا الوقت حيث ال تتضمن إالجنازات من املفيد جدًا تقيمي مدى تطبيق التوصية الثالثة عرش ويدرك ٔان هذا لن يتيرس يف

احملققة سوى عبارة موجزة تفيد بأن املساعدة الترشيعية اليت ُقدمت ٔاخذت يف اعتبارها تÇ املتطلبات، وال تُدرج ٔاي 
مته لكرتوين للويبو. واختمت لك معلومات ٔاخرى ميكن تقيميها. واقرتح نرش الوþئق املتعلقة �ملساعدة الترشيعية عىل املوقع االٕ 

ولكنه يشري ٕاىل الوþئق العادية ٔاو الوþئق اليت حتتوي عىل اليت لها درجة من الرسية، قائال ٕانه �لطبع ال يشري ٕاىل الوþئق 
 .تنسـيقات وقوالب طلبات احلصول عىل املساعدات الترشيعية حيث سـيكون ذ  مفيدًا جداً 

وأدىل وفد جنوب ٔافريقيا ببعض �قرتاحات الرامية لتحسني هذا اجلزء من التقرير. وأقر �لتحسينات اجلوهرية اليت  .157
دخلت ولكنه ٔاشار ٕاىل ما ذكرته أالمانة  tيف وصفها للتقرير بأنه جاء مقتضبا وذو صياغة معقدة، وهو ما يتفق الوفد معها فيه ا

. ومع ذ ، أفاد افقي يف التنسـيق واكن الرابط يشري ٕاىل تقرير أداء الربzمجٕاىل حد ما حيث لوحظ عرض إالسـناد الرت 
نه يتفهم ٔاال يكون التقرير خضام يف احلجم. ولكن وعىل الرمغ إ الوفد بعدم التعرض لبعض العنارص يف تقرير ٔاداء الربzمج. وقال 

بارة عن موجز ٔاو ملخص كام هو الوضع يف بعض ع  يكونٔاال  ينبغيالوثيقة �ٕالجياز والوضوح، ٕاال ٔانه اتصاف من رضورة 
مواد الويبو التعلميية ا6صصة  اسـتخدامفعىل سبيل املثال، ُذكر يف إالجنازات اليت حتققت يف ٕاطار التوصية الثالثة  احلاالت.

يسمع فهيا الوفد  للطالب يف املدارس الوطنية وا7ولية عىل حنو مزتايد بواسطة ا7ول أالعضاء. وهذه يه املرة أالوىل اليت
ٔاين ميكن العثور عىل ٔاد� للتثبت من حصة هذه مثل هذا القول، حيث مل تُدرج من قبل يف تقرير ٔاداء الربzمج وال يدري 

املقو�. وأضاف أن هناك عدد من إالجنازات مت رسدها يف عبارات جمردة ودون ٔاي دليل يدمع حصهتا. ؤاعرب الوفد عن 
أالد� ا7امعة. واستشهد مبثال يؤكد ما قا9، حيث ُذكر يف إالجنازات اليت حتققت يف ٕاطار التوصية تقديره لتقدمي املزيد من 
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الثانية عرش ٔانه قد مت تضمني ٔانشطة التمنية مبا يف ذ  مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية والتوصيات يف وثيقة الربzمج 
للنتاجئ املتوقعة، حيث حقق ٔاربعون كياzً مؤسسـيًا من ٔاصل . وقد دلل عىل ذ  حصة التمنية 2012/13واملزيانية للفرتة 

النتاجئ املتوقعة حلصة التمنية لفرتة السـنتني، وهذا ما يعد دليال عىل إالجناز ا0ي حتقق. ؤاشار الوفد ٕاىل ما رصح به  سـتون
د ٔان هناك ٕاشارات مرجعية ٕاىل وفد بوليفيا ٔايضا من ٕادراج املراجع دومنا ٔاي دليل عىل حصهتا. وعىل الرمغ من مالحظة الوف

تقرير ٔاداء الربzمج يف بعض املناسـبات، ٕاال ٔانه يُثَمن احتواء التقارير القادمة عىل معلومات للتدليل عىل إالجنازات احملققة 
ذا وٕاثبات حتقيقها. ومىض يقول، اكن هذا هو اجلزء أالمه من الوثيقة ويتضمن تقيمي التقدم احملرز بشأن التوصيات. وعىل ه

النحو، أكد الوفد عىل أالمهية اجلوهرية لتحسني هذا أالمر. ويف ختام لكمته، ٔاعلن عن تأييده للبياzت اليت أدلت هبا مجموعة 
 .البÙان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية

ن يتعرض ورصح وفد �كسـتان بأنه يتفق مع الرٔاي القائل بأن هناك حتسينات كبرية طرٔات عىل التقرير، وٕانه ل .158
للتفاصيل حيث مت إالشارة ٕالهيا من قبل وفود ٔاخرى. وأدىل الوفد بتعليقني عىل التنسـيق: ٔاوًال، أشار ٕاىل تضمني 

اسرتاتيجيات التنفيذ وإالجنازات املقابI حتت لك توصية؛ وهذا من شأنه تقدمي حملة عامة جيدة عىل إالجراءات اليت مت 
وضع يف �عتبار عدم اك�ل إالجنازات عىل حنو شامل يف ٕاطار ٔاي توصية، وحيتاج اختاذها. ومع ذ ، ٔاكد عىل رضورة ال

أالمر ٕاىل املزيد من أالنشطة اليت جيب �ضطالع هبا يف ٕاطار لك توصية يف الوقت املناسب. وþنيا، ٔابرز احلاجة ٕاىل ٕاجراء 
 Fرة يتعلق بلك توصية. وقال تقيمي، عند نقطة ما، لبيان أثر إالجنازات وأالنشطة املضطلع هبا فþهذا أالمر من لقد سـبق ٕا

 .قبل بعض الوفود

 .ودعا الرئيس أالمانة للرد عىل التعليقات إالضافية .159

وأشارت أالمانة (السـيد �لوش) ٕاىل رغبة وفد بوليفيا يف احلصول عىل ٔاد� للتحقق من التحسينات اليت اtجنزت،  .160
ن ما ذكره الوفد اكن يتعلق �لتوصيات أالوىل أ وحض الفارق النوعي. ؤاضافت هنا سـتحاول تقدمي أالنشطة بطريقة تُ إ وقالت 

والثالثة. وخبصوص التوصية السادسة، أشارت أالمانة ٕاىل مناقشة "مدونة ٔاخالقيات املهنة" يف ا7ورة أالخرية للجنة ٔاثناء 
)، وقالت لقد مت تناول التوصية IP-TADكرية (نظرها يف تقرير إالجناز لقاعدة بياzت الويبو للمساعدة يف جمال امللكية الف

ٕاعداد "مدونة ٔالخالقيات املهنة" من قبل املنظمة، ومن خالل ٕادراج رشوط السادسة بطريقتني. أالوىل، اكن من خالل 
ة يف قامئة تÇ التوصية يف العقود املربمة مع اخلرباء �ستشاريني. والثانية، اكن لتضمني ٔاكرب قدر ممكن من البياzت التفصيلي

شري يف املايض ٕاىل ٔان سـياسة اخلصوصية متنع من نرش معلومات عن ٔاولئك أالفراد  tاخلرباء �ستشاريني. وقالت أالمانة لقد ا
ٔاحصاب الشأن للنرش وهو ما يشلك معال مطلوب القيام به. من املوافقة املسـبقة  رضورة احلصول عىلدون موافقهتم؛ مبعىن 

أكد من الزمالء املعنيني بشأن عدد اخلرباء �ستشاريني ا0ين ٔابدوا موافقة عىل السامح للمنظمة ؤاضافت ٔاهنا سـتحاول الت
رسلت خلرباء ومل يمت الرد علهيا. وكام ُذكر يف السابق، فقد ٔارسلت املنظمة ٕاخطارا  tبنرش تفاصيل عهنم وعدد الطلبات اليت ا

ٕاذن �ٕالفصاح عن بياzهتم الشخصية. واسـتطردت قائI بأن الوفد قد ٕاىل مجيع اخلرباء �ستشاريني تلمتس فيه احلصول عىل 
ٔاشار ٔايضا ٕاىل احلاجة ٕاىل توفري معلومات عن �لزتامات املهنية وغريها من �ه�مات واملصاحل أالخرى للخرباء 

اللجنة  تنظراجلائز ٔايضا ٔان  �ستشاريني. وأهنا سوف تطلب من الزمالء املوكول هلم هذا أالمر �التصال �لوفد، كام ٔانه من
 ما ميكن القيام به من معل من حيث املعلومات املطلوب ٕادراËا يف قامئة اخلرباء �ستشاريني. وخبصوص التوصية يف

هذه املسأ� يف اللجنة مناقشة السابعة، والتنسـيق املرجعي املوحد لطلب احلصول عىل مساعدة ترشيعية، ٔاشارت أالمانة ٕاىل 
اقشـهتا يف خمتلف احملافل أالخرى داخل الويبو. وأحاطت أالمانة اللجنة علام بأنه وخالل املناقشات اليت جرت فضال عن من

ولني عن توفري املساعدة التقنية لرشح أالسلوب املتبع، ومل يكن ؤ يف ا7ورة أالخرية للجنة املزيانية، مت اسـتدعاء الزمالء املس
ضوء عىل تعارض مبدٔا التنسـيق املوحد مع التوصية أالوىل واليت تنص عىل الزتام هناك أي تنسـيق موحد. ؤالقت أالمانة ال

الويبو بتقدمي املساعدة وفقا لالحتياجات احملددة للك دو�. ومضت تقول، ومع ذ ، ميكن لٔالمانة أن تطلب من الزمالء 
 تفاصيل ٔاكرث عن هذا أالمر، وذ  ٕاذا ما املعنيني عقد اج�ع مع الوفد ٔاو احلضور ٕاىل اللجنة، ٕاذا ما مسح الوقت، لتقدمي

لزم أالمر. وتوËت أالمانة �لشكر ٕاىل وفد جنوب ٔافريقيا ملا أدىل به من تعليقات قمية. وشددت عىل ٔانه دامئًا ما يشلك 
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أالمر نوعا من التحدي عند حتديد جحم املعلومات املناسب ٕادراجه يف وثيقة يكون من بني رشوط ٕاعدادها إالجياز 
ختصار. وفF يتعلق �ملعلومات الواردة خبصوص اسـتخدام مواد الويبو التعلميية للطالب يف املدارس الوطنية وا7ولية، و�

وقالت لقد مت تضمني خط ٔاساس يف ٕاطار الربzمج التاسع  2011-2010لفتت أالمانة �نتباه ٕاىل تقرير ٔاداء الربzمج للفرتة 
 فF يتعلق �سـتخدام مثل هذه املواد. وقد متت إالشارة ٕاىل اسـتخدام هذه املواد يف عرش عرش يف الصفحة التاسعة وأالربعني
 اسـتخدامقامئة بأسامء هذه البÙان. كام ورد يف بياzت االٔداء ٔايضا  وُعرضت 2009و 2008دول من ا7ول أالعضاء يف عايم 

شري ٕاىل مواد الويبو التعلميية لطالب املدارس يف أربع عرشة دو� من ا7و  tان، واÙل أالعضاء، ومت ٔايضا ٕارفاق قامئة هبذه الب
وتباين يف االٓراء حول هذا يف التقرير املرحيل املقدم ٕاىل اللجنة. وأعربت أالمانة عن قناعهتا بأن هناك دامئا جماال للتحسني، 

أالمانة حتت ترصف اللجنة وأن  ما تزالمقدار التفصيالت املناسـبة للمعلومات املقدمة وللعنارص املطلوبة. ومضت تقول 
جمددا ٔاهنا أالمر مرتوك للجنة الختاذ ما تراه مناسـبا بشأن كيفية تنظمي التقرير وجحم املعلومات اليت يتعني ٕادراËا فيه. وكررت 

يف  العملبدأ بدٔات يف رسد أالنشطة، ومن مث ومبرور الوقت، سيمت �نهتاء من ٕاعداد بنية ٔاساسـية لهيلك التقرير. وقالت 
ا7ورة الثالثة وأن اللجنة حاليا يف دورهتا العارشة. وسـيكون من دواعي رسور أالمانة �نهتاء من حتسني بنية التقرير 

أالساسـية �لشلك ا0ي حيظى برضاء اكفة الوفود. ؤاشارت ٕاىل املالحظة اليت ٔابداها وفد �كسـتان بشأن تقيمي أالثر وتوËت 
عليق. ومضت تقول، لقد ٔاحضى التقيمي معلية سهI نسبيًا بفضل مرشوع إالدارة القامئة عىل �لشكر ٕاىل الوفد عىل هذا الت 

النتاجئ، وتتجه املنظمة حاليا تدرجييا حنو تقيمي أالثر. ويف اليوم السابق، ٔاشار مدير املرشوع ٕاىل تغيري يف الثقافة ٔاثناء عرضه 
وأن هناك حاجة ٕاىل معلية تدرجيية لتحقيق النتاجئ املرجوة. ومع ذ ، ملرشوع إالدارة القامئة عىل النتاجئ  التقرير املرحيل

ٔاكدت أالمانة للجنة عىل أن تقيمي أالثر مضن البنود الواردة يف جدول ٔاعامل املنظمة، وأن لك من شعبة التدقيق ا7اخيل 
مانة �لشكر ٕاىل وفود لك من بوليفيا والرقابة وقسم أداء الربzمج والتقيمي يعمالن حاليا يف نفس ذات �جتاه. وتوËت االٔ 

وجنوب ٔافريقيا ملا أدلوا به اقرتاحات متعلقة �لتغيريات النوعية اليت اtدخلت. وأشارت أالمانة ٕاىل �قرتاح ا0ي تقدم به وفد 
السـياق، وتضميهنا يف التقرير. ويف هذا الوفد ٕ�دراج مزيد من أالد�  طالب، وقالت تحسني عرض التقريرل جنوب ٔافريقيا 

اقرتحت أالمانة ٕاماكنية حتسني إالشارات املرجعية للروابط، وذ  بدال من تضمني اشارات مرجعية عامة لروابط تؤدي ٕاىل 
تقرير ٔاداء الربzمج؛ وسـتكون لك ٕاشارة مرجعية حمددة وخاصة للمعلومة ٔاو امجلI أو البيان املدرج يف التقرير. وقد مت تضمني 

الربzمج، وتضمن هذا التقرير بياzت أالداء اليت مت التثبت مهنا من شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة. أالد� يف تقرير ٔاداء 
وأشارت أالمانة ٕاىل املثال ا0ي أورده وفد جنوب ٔافريقيا وا0ي ٔاشار حتديدًا ٕاىل عنارص معينة يف تقرير أداء الربzمج، 

حمددة لتحسني العرض العام للتقرير. وخبصوص تقيمي أالثر، أقرت  وكررت جمدداً ٕاماكنية ٕادراج ٕاشارات مرجعية لروابط
أالمانة احلاجة ٕاىل ٕاجراء تقيمي شامل ملدى تنفيذ التوصيات، ؤان قسم أالداء والتقيمي للربzمج سوف يعمل عن كثب مع 

 .رة ٔاكربشعبة تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية 7راسة كيفيه القيام ٕ�جراء تقيمي نوعي لتنفيذ التوصيات بصو 

دخلت لتحسني اجلوانب النوعية للتقرير. بيد ٔانه ٔاكد عىل احلاجة ٕاىل مزيد من  .161 tؤاثىن وفد بوليفيا عىل التعديالت اليت ا
التحسينات، ورمبا تكون اخلطوة أالوىل يف هذا الصدد يه توفري املزيد من أالد�. فعىل سبيل املثال، وفF يتعلق �ملساعدة 

جنازات أالنشطة. ويف هذا التقرير، ويف سـياق االٕ ميكن تقدمي قامئة مسـبقة بتÇ ٕامنائية التوجه،  أن تكونالتقنية واحلاجة ٕاىل 
احملققة، ورد ٔان املساعدة التقنية ٕامنائية التوجه. ومع ذ ، اكنت أالد� مطلوبة للتثبت من حصة هذا البيان. واقرتح الوفد 

ميكن ٔايضا  الوþئق املسـتخدمة للمساعدة التقنية مكرجع يف هذا الصدد. كامٕاماكنية اسـتخدام منوذج اسـتبيان ٔاو ٔاي نوع من 
عقد اج�عات داخلية 7راسة ما ٕاذا اكنت املساعدة التقنية املقدمة تتفق مع احتياجات التمنية من عدمه. وشدد الوفد عىل ٔان 

ما قا9 من ٔان الهدف هو جتاوز البياzت  جمرد ذكر ٔان املساعدة التقنية ذات توجه ٕامنايئ ليس اكفيا ٕالثبات ذ . وكرر
طلب النوعية وتقدمي أد�. ومىض يقول ٕان ذ  من شأنه مساعدة ا7ول أالعضاء عىل فهم التغريات النوعية اليت اtدخلت. و 

وفرة التايل. ؤاشار الوفد ٕاىل قامئة اخلرباء �ستشاريني، وقال ٕان املعلومات املتٔان يكون هذا هدفا من ٔاهداف التقرير 
تتضمن �مس واجلنسـية واللغة واخلربة للك خبري. ومع ذ ، ال تسمح هذه املعلومات لتقيمي حيادية وموضوعية اخلبري 
�ستشاري. ٕاذ يتطلب أالمر توفري معلومات خاصة مبهنية اخلبري، وهل ينمتي/تنمتي ٕاىل أالوساط االٔاكدميية ٔاو القطاع 

تعد هذه املعلومات و دمي معلومات ٔايضا عن سابق ٔاعامل وارتباطات اخلبري السابقة. اخلاص ٔاو القطاع العام. كام ينبغي تق
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رضورية عند تعاقد بÙ ما مع خبري استشاري ٔاو عندما يذهب هذا اخلبري ٕاىل البÙ لعقد حلقة معل. فعىل سبيل املثال، يف 
ة ما ٕاذا اكن اخلبري �ستشاري يعمل مثال يف حا� عقد ورشة معل حول وقاية النبات يف بوليفيا، حتتاج السلطات ٕاىل معرف

رشكة مونسانتو درءًا لتضارب املصاحل خاصة ٔان هذه الرشكة تعمل يف جمال بيع البذور. كام ستساعد تÇ املعلومات عىل 
 احليادية ٕان هذه املعلومات من أالمور أالساسـية لتقيميو معرفة اجلهة القادم مهنا هذا اخلبري عندما يُطلب منه ٕالقاء بيان. 

واملوضوعية للخرباء �ستشاريني. وعىل هذا النحو، تساءل الوفد عن ٕاماكنية توسـيع قاعدة البياzت حيث ال تتوفر 
معلومات حالية عن التخصص املهين، ٔاو سابق أالعامل و�رتباطات للخرباء �ستشاريني؛ ومن مث، يكون من الصعب 

 .جدًا التحقق من احليادية

وب ٔافريقيا �لشكر ٕاىل أالمانة للتوضيحات اليت أوردهتا يف سـياق ردها عىل مداخلته السابقة، وأشار وتوجه وفد جن .162
ٕاىل تردد بعض الوفود يف املوافقة عىل تقرير أداء الربzمج عند تقدميه للجنة وطلبت �كتفاء بعبارة "ٔاحاطت به علامً". ومن 

و عدم كفاية املعلومات الواردة به �لقدر ا0ي يو7 قناعة 7ى تÇ الوفود بني ٔاسـباب هذا الرتدد يف املوافقة عىل التقرير ه
للموافقة عىل الوثيقة. وعىل هذا النحو، شدد الوفد عىل أالمهية الشديدة لتوفري ٔاد� 7مع البياzت املرسI يف التقرير. ؤاضاف 

لثالثة، تضمنت اسرتاتيجية التنفيذ الهنوض بثقافة بأن معظم البياzت موجزة وجمردة. فعىل سبيل املثال، خبصوص التوصية ا
امللكية الفكرية ذات التوجه إالمنايئ وخلق وعي عام ٔاكرب عن حقوق امللكية. ويف هذا السـياق، سلط الوفد الضوء عىل 

زaدة  احلاجة ٕاىل فهم كيفية ترمجة هذا بشلك معيل ٕاىل اجنازات حمققة مبا يساعد طالب املدارس الوطنية وا7ولية عىل
ن أ اسـتخدام مواد الويبو التعلميية. وشدد عىل ٔان املطلوب ليس فقط ٔارقاما، ولكن املطلوب هو ٔاد� تثبت يف الواقع 

حيث ه مل ير رضورة 0  جنازات احملققة ذات توجه ٕامنايئ. ومىض يقول، ميكن البحث عن ٔامثI ٔاخرى يف الوثيقة، ولكناالٕ 
ل. ؤاعلن مشاطرته الشواغل اليت ٔاعرب عهنا وفد بوليفيا، ؤاكد عىل ٔامهية اسـمترار سـبق ٔان قام وفد بوليفيا بذ  من قب

نه يتفهم ويُثَمن التحسينات اليت إ اللجنة يف العمل، ؤان تمت إالجراءات بصورة منفصI عام جيرى داخل جلنة املزيانية. وقال 
دخلت عىل التقرير و  tفتقار ن املعلومات. ويف هذا الصدد، رصح الوفد ن الطلب ا0ي تقدم به هو فقط لتوفري املزيد مإ ا�

 .تقرير ٔاداء الربzمج ذاته ٕاىل بعض من تÇ املعلومات

 .ودعا الرئيس أالمانة للرد عىل التعليقني إالضافيني .163

وتوËت أالمانة (السـيد �لوش) �لشكر ٕاىل وفود بوليفيا وجنوب ٔافريقيا ملا ٔابدوه من تعليقات، ووصفت التعليقات  .164
مرشوع قاعدة  املوافقة عىلا مفيدة، وقالت ٕاهنا سوف تضعهام يف �عتبار يف التقرير املرحيل التايل. ولفتت أالنظار ٕاىل بأهن

ومضت تقول ) يف ا7ورة الثالثة للجنة التمنية ٔاو حنو ذ . IP-TADبياzت الويبو للمساعدة يف جمال امللكية الفكرية (
تضميهنا يف قاعدة البياzت يف حضور مدير املرشوع يف ذ  الوقت. ومع ذ ،  نوقشت التوقعات واملعلومات املطلوب

سوف تسـتفرس أالمانة ٕاذا اكن من املمكن توسـيع قاعدة البياzت لتضمني مزيدًا من املعلومات، ويف حا� ٕاماكنية ذ ، مفا 
ولني عن قاعدة البياzت ؤ الء املسهنا سـتطلب ٔايضا من الزمإ هو املطلوب من حيث املوارد املالية وهمل جرا. وقالت 

�ج�ع مع وفد بوليفيا ملناقشة هذه املسأ�. ؤاهنت لكمهتا قائI بأهنا سوف ختطر اللجنة بأي تطورات ٔاخرى فF يتعلق 
 .بقاعدة البياzت

ح ٕ�بالغ الوفود وتقدم الرئيس �لشكر ٕاىل أالمانة للرد ا0ي أدلت به واختمت املناقشات بشأن التقارير املرحلية. ورص .165
 :عىل النحو التايل �CDIP/10/2قرتاح خامتة قصرية تعكس املناقشات بشأن لك وثيقة. واكنت اخلامتة املقرتحة للوثيقة 

بعنوان، " التقارير املرحلية "  CDIP/10/2"يف ٕاطار البند السادس من جدول أالعامل، نظرت اللجنة يف الوثيقة 
الثالثة عرش مرشوعا قيد التنفيذ. ووافقت اللجنة عىل اجلدول الزمين املعدل  ؤاحاطت علام �لتقدم احملرز يف

  للمشاريع التالية:
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تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأحصاب املصلحة املعنيني �مللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين ٕالدارة   (ٔا)
شـبيك بني منظامت إالدارة امجلاعية الصناعات إالبداعية وإالرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني أالداء والربط ال 

 املؤلف؛  حلق

صد والتقيمي دمع معلية الر بغية ) RBMمرشوع بشأن تعزيز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ (و   (ب)
 إالمنائية؛ لٔالنشطة

ُطلب مهنا، قدمت أالمانة تفسريات كام و مرشوع بشأن امللكية الفكرية والتمنية �قتصادية و�ج�عية. و   (ج)
ؤاحاطت علام �لتعليقات اليت ٔادلت هبا الوفود يف خمتلف جوانب التقارير املرحلية. كام ٔاحاطت اللجنة ٔايضا علام 

لتنفيذ الفوري. وقد ُطلب من أالمانة تقدمي بعض التوضيحات ا ةدم احملرز يف تنفيذ التوصيات التسع عرش �لتق
 ".ومواصI تعزيز جودة التقرير

  تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف خمتلف هيئات الويبو وصف مسامهة  - CDIP/10/12وثيقة النظر يف ال

توصيات جدول ٔاعامل ما يعنهيا من هيئات الويبو يف تنفيذ خمتلف افتتح الرئيس املناقشات اخلاصة بوصف مسامهة  .166
 .التمنية. ودعا أالمانة ٕاىل تقدمي الوثيقة

ٕاىل موافقة ا7ول أالعضاء ٔاثناء ا7ورة السادسة للجنة عىل آلية التعاون  أالنظارولفتت أالمانة (السـيد �لوش)  .167
والرصد والتقيمي وطرائق ٕاعداد التقارير وإالبالغ واليت تُلِزم، من بني ٔامور أخرى، هيئات وجلان الويبو ا6تلفة تضمني 

لويبو" وصفا ٕالسهاماهتا يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. وتبعًا 0 ، نظرت تقاريرمه املقدمة ٕاىل "امجلعية العامة ل
هذا العام، وقامت ٕ�حالته ٕاىل اللجنة ملناقشـته  .WO/GA/41/13 rev"امجلعية العامة للويبو" يف تقرير وارد يف الوثيقة 

 .. ومت تقدمي الوثيقة ٕاىل اللجنة للنظر فهياCDIP/10/12الوثيقة رمق حتت 

ن الوثيقة تتضمن جتميعًا للبياzت اليت ٔادلت هبا الوفود إ وقال وفد الربازيل متحدþً �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية  .168
عند مناقشة هذه املسأ� يف جلان الويبو احملددة. ؤاعرب عن أسفه لعدم �عرتاف بلك من جلنة املزيانية وجلنة املعايري من 

ت ذات صI يف سـياق تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ونتيجة 0 ، مل تقم تÇ اللجان قبل مجيع ا7ول أالعضاء كهيئا
برفع تقاريرها بشأن مساهامهتام يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ولفت الوفد أالنظار ٕاىل ٕانشاء آلية التنسـيق والرصد 

بغرض الوفاء �لركزية الثانية من التلكيف امللقى عىل عاتق جلنة  2010والتقيمي وتقدمي التقارير من قبل امجلعية العامة يف عام 
التمنية. ومىض قائال، وليك تتحقق فاعلية وقوة هذه االٓلية، ينبغي تزويد ا7ول أالعضاء بنظرة حتليلية لكيفية تنفيذ التوصيات 

 ا7ورة أالخرية للجنة بقيام أالمانة ٕ�عداد يف مجيع جماالت معل املنظمة. ؤاشار الوفد ٕاىل اقرتاح مجموعة البÙان أالفريقية يف
تقرير حيوي ملخصًا للنقاط أالساسـية املثارة من خمتلف الوفود. واسـتطرد قائال، سيسمح هذا التقرير ٕ�جراء تقيمي هادف 

ية وشامل، وسـتكون ا7ول أالعضاء قادرة عىل حتديد ا¨االت اليت تتطلب بذل املزيد من اجلهود فضال عن حبث ٕاماكن 
ٕادخال حتسينات. كام أشار الوفد أيضا ٕاىل القرار ا0ي ٔانشأ آلية التنسـيق، ودعا ٕاىل ٕاجراء مراجعة مسـتقI يف هناية فرتة 

لتقيمي تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد اسـتخدام التقارير اليت تصف  2012/13السـنتني 
 .و يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية ٔ�حد مصادر املعلومات ٔالغراض املراجعة املسـتقIمسامهة الهيئات املعنية يف الويب

وأشار وفد بلجياك متحدþً �مس "ا¨موعة �ء" ٕاىل الوثيقة، وقال ما تزال ا¨موعة تعتقد يف فاعلية الطرائق املرنة  .169
ارير متعلقة بتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية ذات املسـتخدمة حاليا يف ٕاعداد التقارير واليت مسحت �لفعل ٕ�عداد تق

الصI. وعالوة عىل ذ ، فقد شهد بنفسه عىل قدرة هذه الطرائق عىل أالداء بطريقة zحجة يف جلنة الرباءات وجلنة حق 
التقليدية والفوللكور املؤلف وجلنة العالمات واللجنة احلكومية ا7ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 
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واللجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ وفريق العمل التابع ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات. و0  مل يستشعر الوفد ٔاي قمية 
 .مضافة حققهتا الطرائق املعد� ٕالعداد التقارير

يت حيظى هبا هذا املوضوع، ال سـF فF وشدد وفد مرص متحدþً �لنيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية عىل أالولوية ال .170
يتعلق بتحسني جودة ٕاعداد التقارير املقدمة من قبل جلان الويبو وتضميهنا مساهامهتا يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. 

مل للجان ورسد البياzت اليت ٔادلت هبا الوفود ا6تلفة يف اوفقط عىل تكرار اشـمتلت  CDIP/10/12الوثيقة أن وكرر جمددًا 
تشلك ٔاي قمية مضافة وال ختتلف �لتأكيد عن حمارض �ج�عات. ولفت أالنظار ٕاىل الطلب ا0ي تقدم به لٔالمانة يف ا7ورة 

لتقارير جلنة الويبو بغية حتديد التوصيات ا7قيقة اليت تتصدى لها لك جلنة والطريقة منوذ� أالخرية للجنة بشأن ٕاعداد قالب 
مه هبا اللجنة يف التنفيذ الفعال لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية امخلسة وأالربعني. والحظ الوفد عدم ٕاحراز ٔاي احملددة اليت تسا

ن الهدف من آلية التنسـيق هو ضامن دمج وتعممي جدول ٔاعامل التمنية والزتام اكفة أ تقدم يف هذه املسأ�. وركّز الوفد عىل 
اكمل. كام أعرب عن قلقه ٔايضا يف عدم تضمني لك من جلنة املزيانية وجلنة الهيئات هبا، ومل يتحقق هذا الهدف عىل حنو 

املعايري يف االٓلية اليت ٔانشأهتا امجلعية العامة لٕالسهام يف تنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية، ال سـF فF يتعلق بوضع معايري 
رات للبÙان النامية والبÙان أالقل منوا وٕاعداد الربzمج امللكية الفكرية للماكتب الوطنية وتوفري املساعدة التقنية وبناء القد

ؤاخريا وليس آخرًا، أعرب عىل ٔامهية تÇ أالنشطة ورضورة اسرتشادها بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية. واملزيانية. وأكد الوفد 
وجلنة العالمات وجلنة حق الوفد عن اعتقاده يف وجوب تضمني هذه املسأ� كبند دامئ يف جدول أالعامل يف جلنة الرباءات 

املؤلف وجلنة إالنفاذ. وأشار ٕاىل ٔانه قد مت عرض هذا أالمر يف تÇ اللجان عىل أساس خمصص لهذا الغرض حتديدًا. ومىض 
يقول من املهم ٕادراج هذا أالمر كبند دامئ عىل جدول أالعامل يف تÇ اللجان، ال سـF يف دوراهتا اليت تسـبق �ج�ع 

 .تطلعه ٕالحراز تقدم يف هذه املسأ� الهامةمعر� عن ة العامة. ؤاهنـى لكمته السـنوي للجمعي

آلية ٔامهية ؤاعلن وفد الهند عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وشدد عىل  .171
اخلاصة بتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية كام مت التلكيف رصد وتقيمي وٕاعداد وتقدمي التقارير �لنسـبة لعمل اللجنة يف  التنسـيق الفعا�

وركّز الوفد عىل ٔان الهدف من جدول ٔاعامل التمنية هو ضامن دمج اعتبارات التمنية كجزء ال يتجزٔا . هبا من قبل امجلعية العامة
حملرز يف هذا �جتاه يف عىل تعزيز هذا أالمر. وأعرب عن تفاؤ9 �لتقدم ا العملمن معل املنظمة وينبغي عىل آلية التنسـيق 

، CDIP/10/12السابق كام ٔاعرب عن ٔام� يف حتسني هذا التقدم مع توافق االٓراء يف هذه ا7ورة. و�ٕالشارة ٕاىل الوثيقة 
، مبا يف ذ  مجموعة البÙان أالفريقية، الضوء عىل احلاجة خالل ا7ورة املاضية العديد من الوفود ٕالقاءذكر الوفد أيضا 

تقرير منظم وسهل القراءة يمت ٕاعداده من قبل أالمانة ويتضمن تلخيصا للنقاط الرئيسـية املثارة من قبل الوفود  للحصول عىل
ميي منظم للتقرير ٕال�حة الفرصة ٕالجراء حتليل مفيد للمعلومات املقدمة من ي ا6تلفة. وكرر الوفد جمددًا طلبه ٕ�عداد عرض تق 

بلجنة املزيانية وجلنة املعايري كهيئات ذات صI يف سـياق تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل  الهيئات املعنية. وقال ينبغي �عرتاف
التمنية، وهذا عىل حنو خاص عىل ضوء حقيقة ٔان توصيات جدول ٔاعامل التمنية متثل جزءًا ال يتجزٔا من العمل الفين أالسايس 

اعتبار جلنة املزيانية  -صالته جبدول ٔاعامل التمنية  مع ٔاي برzمج يشري ٕاىل -للجنة املزيانية. ومىض يقول ليس من الطبيعي 
اسـتثناًء من سـياسة الويبو املتبعة الرامية ٕاىل دمج التمنية يف مجيع ٔانشطة واËٔزة الويبو و�لتايل ال يُطلب مهنا تقدمي تقاريرها 

 .ة العامةاخلاصة �لتقدم يف سري العمل اخلاص �7مج والتعممي مع جدول ٔاعامل التمنية ٕاىل امجلعي

ؤاعرب وفد الوالaت املتحدة أالمريكية عن تأييده للبيان ا0ي أدلت به "ا¨موعة �ء" وشكر أالمانة عىل تقدمي  .172
الوثيقة اليت اشـمتلت عىل مداخالت خمتلف اللجان بشأن مساهامهتا يف توصيات جدول أعامل التمنية. وقال من املفيد 

ن نقاط اخلالف اليت اكنت قامئة يف هذه اللجان فF يتعلق بعملها بشأن جدول اسـتعراض القضاa ونقاط التوافق وبعض م
ٔاعامل التمنية. وأعرب عن رسوره لرؤية هذا املشهد يف معظم هذه اللجان، فقد مت ٕاحراز تقدم حقيقي يف تقدمي مساهامت 

 .هذه الغاية يف لك من هذه اللجانلتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ؤاعرب عن تطلعه ملواصI العمل من ٔاجل حتقيق 
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نه يعتقد يف ٔان التجميع اكن Ëدًا طيبًا جدًا حنو تعممي جدول ٔاعامل التمنية وهو املسـهتدف يف إ وقال وفد �كسـتان  .173
ٔاعامل مجيع جلان الويبو ذات الصI. ومع ذ ، رأي الوفد ٔان التجميع ليس غاية يف حد ذاته ولكنه فقط جمرد وسـيI تؤدي 

أن مجيع ا7ول أالعضاء متثل يف ٔاذهاهنم نفس الغاية، ٔاال ويه �نتفاع �مللكية الفكرية يف ة. ؤاضاف بأنه يعتقد ٕاىل غاي
والحظ الوفد اشرتاك مجيع البياzت يف عنرصين متأصلني، فقد تضمنت تعليقات واقرتاحات. ونبّه الوفد ٕاىل  ٔاغراض التمنية.

يف حا� عدم �نتفاع بتÇ التعليقات و�قرتاحات. ؤاضاف هناك حاجة ٕاىل  حقيقة ذهاب مجيع اجلهود اليت بُذلت سدى
تنسـيق منظم من ٔاجل اسـتغالل التعليقات و�قرتاحات ؤانه من املمكن حتقيق هذا أالمر بواسطة ا7ول أالعضاء ٔاو أالمانة 

عن اتفاقه التام مع وفد الوالaت  وأعربوكرر الوفد احلاجة ٕاىل اسـتخدام التعليقات و�قرتاحات. ذ .  طلبيف حا� 
ن هناك حاجة ٕاىل حتديد نقاط إ املتحدة أالمريكية يف أن هناك نقاط توافق ونقاط خالف فF يتعلق �لقضاa املطروحة. و 

 التوافق والرتكزي علهيا يف تÇ البياzت بغية امليض قدما. كام اتفق الوفد ٔايضا مع بعض الوفود أالخرى يف وجوب تضمني لك
اعتبار جلنة املزيانية غري ذات صI من جلنة املزيانية وجلنة املعايري يف آلية ٕاعداد التقارير. ورصح الوفد بأنه وجد من الصعب 

يناط هبا التعامل مع اكفة الربامج فضال عن اضطالعها باكمل مزيانية املنظمة. ؤاخريا، ٔاعلن الوفد جبدول ٔاعامل التمنية حيث 
يان ا0ي ٔادىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. ويف ختام لكمته، أعلن عن موافقته عىل عن تأييده التام للب 

وجوب �نتفاع �لبياzت، ومن بني الطرق اليت ميكن من خاللها حتقيق ذ  هو اسـتخدام تÇ البياzت يف ٔاعامل 
 .املسـتقI املراجعة

ٔادىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل عن تأييده للبيان ا0ي  إالسالمية) - ؤاعرب وفد ٕايران (مجهورية .174
التمنية. واعترب الوفد ٕانشاء آلية تنسـيق لمتكني اللجنة من إالرشاف عىل ٕادماج جدول ٔاعامل التمنية يف مجيع جماالت معل 

ة العامة للجنة لرصد وتقيمي ومناقشة املنظمة لهو ٕاجناز كبري. ؤاضاف بأن ذ  اكن م�شـيا مع التلكيف الصادر من امجلعي
تنفيذ التوصيات اليت مت اع�دها وٕاعداد تقارير بشأهنا. وحتقيقا لهذا الغرض ينبغي التنسـيق مع اكفة الهيئات املعنية يف الويبو. 

ٕاىل آلية التنسـيق  وأشار ٕاىل أن الهدف الهنايئ لهذه االٓلية يمتثل يف تسهيل التنسـيق بني اللجان. ومىض يقول ينبغي ٔاال يُنظر
عىل ٔاهنا مشلكة، ولكن بدال من ذ  جيب ٔان يُنظر ٕالهيا عىل ٔاهنا حال للقضاء عىل ازدواجية العمل داخل اللجان ولتعزيز 

، ؤانه جيب النظر ٕالهيا بعناية. ولفت CDIP/10/2التنسـيق فF بيهنا. ويف هذا السـياق، أعرب الوفد عن ٔامهية الوثيقة 
نه من أالمهية إ توصل ٕاىل اتفاق يف املناقشات السابقة بشأن كيفية امليض قدما يف هذا الصدد. ومىض يقول أالنظار ٕاىل عدم ال 

مباكن العمل وفقا ملهنجية معينة ٕالعداد التقارير لتيسري املناقشات داخل اللجنة. ؤالقى الضوء عىل ٔانه ودون اتفاق بشأن 
 ٓ لية التنسـيق أكرث تعقيدًا، وسـيكون من الصعب التوصل ٕاىل نتاجئ الطرائق املسـتخدمة، سـتكون مناقشات اللجنة بشأن ا

ملموسة. وقال تعد آلية التنسـيق دعامة هامة لضامن جناح اللجنة يف معلها. وشدد عىل ٔانه يف حا� عدم توظيف هذه االٓلية 
منية وتعممي توصياهتا بشلك جيد، سوف تفشل اللجنة يف تنفيذ التلكيف املناط هبا لٕالرشاف عىل تنفيذ جدول ٔاعامل الت 

ينبغي عىل اللجنة أيضا ٕاجراء مناقشة حول حتديد اللجان املعنية املطلوب مهنا ٕانه ودجمها يف ٔانشطة الويبو. ومىض يقول 
ٕاعداد التقارير اخلاصة مبساهامهتا يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. واعترب الوفد مجيع جلان الويبو معنية وذات صI ٔالغراض 

ال تشاراكن يف تنفيذ القرار  - جلنة املزيانية وجلنة املعايري - ارير. ولفت أالنظار ٕاىل جلنتني هامتني من هذه اللجانٕاعداد التق
الصادر من امجلعية العامة. وكرر الوفد جمددًا ٔان هاتني اللجنتني معنيتني بتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية وينبغي ٔان يقدما 

 .التقارير عن مساهامهتام

كرر وفد بلجياك متحدþً �مس "ا¨موعة �ء" جمددًا موقف ا¨موعة الثابت وهو عدم خضوع ٔاي من جلنة املزيانية ٔاو و  .175
ومل يمت  جلنة املعايري ٕاىل آلية التنسـيق. وشدد الوفد عىل ٔان آلية التنسـيق مل تلزم مجيع اللجان ٕ�عداد تقارير عىل إالطالق

املعنية فقط. وقال الوفد ٕان هذا أالمر واحض متاما من خالل إالشارة مضنيا ٕاىل وجود Ëات  تلزمي ٕاعداد التقارير ٕاال للجهات
ومع ذ ، ٔاعرب الوفد عن اسـتعداده ملواصI املناقشات صI ٔاو ليست معنية فF يتعلق جبدول ٔاعامل التمنية.  اتغري ذ

ٔاعامل التمنية. ٕاال ٔان الوفد يرى ٔانه سـيكون من  بشأن الوجاهة املزعومة لتضمني جلنة املعايري يف تنفيذ توصيات جدول
املناسب �شرتاك يف تÇ املناقشات فقط عىل هامش جلنة املعايري وعىل رشط عدم تأثري تÇ املناقشات عىل معل اللجنة. 
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موعة �ء" ومىض يقول، وكام ذكرت "ا¨وشدد الوفد عىل أن جلنة التمنية ليست يه احملفل املناسب ٕالجراء تÇ املناقشات. 
مراراً من قبل، فٕان أالمر مرتوك لهيئات الويبو ٕالقرار مدى صلهتم جبدول أعامل التمنية. وأشار ٕاىل �قرتاح اخلاص ٕ�عداد 
نسق منظم ٕالعداد التقارير، وقال ٕان النظام احلايل ٕالعداد التقارير zحج جدًا، وقد سـبق للوفد إالشارة ٕاىل ذ  من قبل. 

 .يتسم �ملرونة، ولهذا، ال يرى الوفد اسـتحقاقا ٕالعداد تنسـيق جديد للتقارير نظام ؤاضاف بأنه

نه راض متاما عن إ ؤاعرب وفد ٕامارة موzكو عن تأييده للبياzت اليت ٔادىل هبا وفد بلجياك �مس "ا¨موعة �ء"، وقال  .176
ربت ذات صI عتُ اهيئات الويبو اليت تنفيذ آلية التنسـيق. ؤاضاف بأهنا ترتقي ٕاىل مسـتوى التوقعات وتعكس ٔانشطة مجيع 

هذا حصة املسار ا0ي  ٕانه ٔاثبتبتنفيذ التوصيات. وهنأ الوفد هيئات الويبو عىل تنفيذها تÇ التوصيات. ومىض يقول 
$ا طبيعة ومعل جلنة املزيانية بقيا تقيضسلكوه. وأشار ٕاىل البيان ا0ي أدىل به وفد بلجياك �لنيابة عن "ا¨موعة �ء"، وقال 

�لفعل ٕ�عداد تقارير خاصة بتنفيذ ٔانشطة الويبو ومن مضهنا أالنشطة املرتبطة بتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. ولفت الوفد أالنظار 
ٕاىل آلية  يك تقد$اعن التقارير العادية اليت تصدرها يف سـياق معلها  مغايرةٕاىل ٔانه يف حا� تلكيف جلنة املزيانية ٕ�عداد تقارير 

قرار امجلعية العامة اخلاص بآلية التنسـيق ٔاشار لن يسفر ٕاال عن ازدواجية يف العمل وهو ما ينبغي جتنبه. وقال التنسـيق، ف
ٕاىل احلاجة ٕاىل جتنب �زدواجية ودعا ٕاىل اسـتخدام الهيالك القامئة. وكرر الوفد التعليق ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك بأن أالمر 

ذات صI �لتمنية من عدمه. ؤاهنـى لكمته قائال بأن جلنة التمنية ليست يه احملفل  مرتوك للجان ذاهتا لتقرر ما ٕاذا اكنت
 .املناسب ملناقشة هذا أالمر

ؤاعرب وفد سويرسا عن تأييده للبياzت اليت ٔادىل هبا وفد بلجياك �مس "ا¨موعة �ء"، وتوجه �لشكر ٕاىل أالمانة  .177
ل ٕان الوثيقة تتطابق متاما مع احتياجات املامرسة. وعىل ضوء الوثيقة احلالية، ٕالعدادها وثيقة هذا البند من جدول أالعامل، وقا

ربت تÇ اللجان يف العام املايض ذات صI فF يتعلق بآلية التنسـيق عتُ ارّحب الوفد �لعمل ا0ي أجنزته اللجان. وقال لقد 
ذ آلية يه�ماهتا. وأعرب عن رضاه التام فF يتعلق بتنف لتغطيهتا ٔانشطة التمنية فضال عن القضاa املرتبطة اليت تقع يف دائرة ا

التنسـيق حيث حققت متطلبات القرارات اليت مت اختاذها و�حتياجات اليت مت توصيفها وحتديدها لها. وكرر الوفد ما قا9 
 لعدم اعتبار جلنة املعايري من ٔان جلنة املزيانية غري ذات صI بآلية التنسـيق وينبغي ٔاال تكون جزءا مهنا. وقد مت تقدمي تفسري

معنية بآلية التنسـيق من قبل وجتدر إالشارة �نطباق نفس أالسـباب عىل جلنة املزيانية. ؤاكد الوفد عىل ٔان أالمر مرتوك للك 
ٕالقرار ما ٕاذا اكنت ذات صI بآلية التنسـيق من عدمه، واكن هذا هو السبب يف وجوب وجود بند خمصص  حدهجلنة عىل 
 .لك عام. وفF يتعلق ٕ�عداد التقارير، أعرب الوفد عن رضاه عام مت ٕاجنازه حىت االٓن لهذا الغرض

وعّرب وفد اجلزائر عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفدا الربازيل ومرص �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان  .178
، اليت تضمنت البياzت اليت ٔادلت هبا الوفود CDIP/10/12أالفريقية عىل التوايل. وتوجه �لشكر ٕاىل أالمانة عىل الوثيقة 

صدر ا6تلفة بشأن مسامهة لك جلنة يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. ووصف الوفد سـياق تسلسل املناقشات. ٔاوًال، 
لهيئات يف تنفيذ جدول بشأن آلية التنسـيق لهيئات الويبو، وتعلق هذا القرار مبسامهة تÇ ا 2010قرار امجلعية العامة يف عام 

بتعليقاهتا مع غريمه من  يف بعض اللجانوشارك عدد حمدود من الوفود þنيا، ظهرت مسأ� "تنفيذ" االٓلية. ؤاعامل التمنية. 
حول مسامهة تÇ اللجنة يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. بيد أنه مل تُعقد ٔاي مناقشات يف  املعنية الوفود أالخرى داخل اللجنة

ٔاعقاب البياzت اليت مت إالدالء هبا داخل تÇ اللجان كام مل تُعِلق بعض الوفود أالخرى عىل تÇ البياzت. وهكذا، لفت 
�لقدر ا0ي تضمنته بياzت بعض الوفود هبا واليت تضمنت  الوفد أالنظار ٕاىل تنفيذ قرار امجلعية العامة يف بعض اللجان فقط

ما ارتأته مكسامهة من تÇ اللجنة يف سـياق تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وعىل هذا النحو، رصح الوفد بعدم قناعته بتنفيذ قرار 
تطبيقها. وعىل الرمغ من مرور ما ٔامهية كبرية عىل االٓلية وقد ٔارص عىل  علقنه إ . ومىض يقول عىل النحو أالمثل امجلعية العامة

عمتدا االٓلية حىت ذ  الوقت، وهام ت يقرب من ثالث سـنوات من �رخي اع�دها ٕاال ٔاهنا مل تُنفذ بعد. وقال هناك جلنتان مل 
ام، ٔايد الوفد الوفد ٔايضا أن اللجان اليت اعمتدت االٓلية مل تقم بتنفيذها فعليًا. ويف اخلت ىجلنة املزيانية وجلنة املعايري. كام رأ 

مرص والربازيل الرامية ٕاىل تعزيز تقارير اللجان اليت اعمتدت االٓلية وشدد عىل ٔامهية ٕايالء  ي�قرتاحات املقدمة من وفد
 .بعض الفكر بغية تعزيز االٓلية
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 ٕالدراجورة نه ال يرى ٔايضا رض إ وقال  ،ومض وفد ٔاملانيا صوته ٕاىل البيان ا0ي أدىل به وفد بلجياك �مس "ا¨موعة �ء" .179
 .جلنة املزيانية وجلنة املعايري يف آلية التنسـيق

ؤاعرب وفد كو� عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفدا الربازيل ومرص �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان  .180
ئات الويبو مبا يف ذ  جلنة أالفريقية عىل التوايل. ؤابرز الوفد ٔامهية تطبيق آلية التنسـيق والطرائق ذات الصI مجليع هي 

 .املزيانية وجلنة املعايري

ؤاعلن وفد جنوب ٔافريقيا عن تأييده البياzت اليت ٔادلت هبا مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية  .181
لجنة حىت ذ  ال  عدم توفر قامئة �لهيئات ذات الصI يفوسلط أالضواء عىل مسألتني. ٔاوالً، لفت �نتباه ٕاىل حقيقة 

عىل اعتبار بعض اللجان معنية، وقد zل هذا فF بيهنم لقد منا ٕاىل علمه ٕاشارة بعض الوفود ٕاىل االتفاق  ومىض يقول .الوقت
�عتبار رضا هؤالء الوفود، بي� ٔاعلن عن عدم تذكره االتفاق ٔاو �ضطالع هبذا أالمر. كام ٔاشار ٔايضا ٕاىل ٔانه و�لنظر ٕاىل 

متارس ٕاعداد تقارير لصاحل آلية التنسـيق، فٕان بعض الوفود قد ٔاشارت ٕاىل أن عدم جواز اسـتخدام بند جدول  اللجان اليت
ن ٕاعداد التقارير اكن يمت عىل ٔاساس يتناسب مع غرض حمدد. ورصح بأن القرار ا0ي اختذته امجلعية إ أالعامل كسابقة حيث 

عدداً من النقاط. وتتضمن  خمتلفة عنارصر الوفد ٔان آلية التنسـيق مكونة من العامة بشأن آلية التنسـيق مل يمت تنفيذه. þنيا، ذك
لزمت املدير العام بأن يرفع تقاريرًا ٕاىل اللجنة عن موقف التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات أ وأشار ٕاىل ٔاحد هذه النقاط واليت 

ر ٕاىل حقيقة ٔان تقارير املدير العام هذه تتضمن جدول ٔاعامل التمنية، وهذا هو ما يقوم املدير العام بتنفيذه. ولفت أالنظا
نه ال يتفهم سبب قيام املدير العام بتقدمي تقارير عن أنشطة جلنة املزيانية ٕاذا اكنت هذه اللجنة إ ٔانشطة جلنة املزيانية. وقال 

أن تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية". تُعترب وثيقة الصI جبدول ٔاعامل التمنية، حيث جاء يف عنوان التقرير، "تقرير املدير العام بش ال
يف تقرير املدير العام. وهكذا، بَّرر الوفد عدم اقتناعه �حلجج اليت ُطرحت من ٕاىل تضمني موضوع املعايري ٔايضا وأشار كذ  

، CDIP/10/12للحجج نفسها منذ اع�د آلية التنسـيق. والتفت الوفد ٕاىل الوثيقة  اسـمتعنه إ قبل بعض الوفود. ومىض يقول 
القرار اخلاص بآلية التنسـيق نقطة حمددة  لقد تضمنوقال ٕان هناك العديد من ا¨االت اليت ميكن مناقشـهتا. كام قال أيضا 

نصت عىل ٕاماكنية قيام اللجنة ٕ�صدار تعلFت لهيئات الويبو املعنية لتحديد الوسائل اليت ميكن عن طريقها دمج توصيات 
هات وحهثا عىل تنفيذ التوصيات وفقا 0 ؛ وهو ما مل تفع� اللجنة. ؤاضاف قائال جدول ٔاعامل التمنية يف معل تÇ اجل 

تلزتم مجيع الهيئات املعنية بتقدمي تقارير ٕاىل اللجنة. وعّرب الوفد عن رٔايه قائال ٕانه وعىل الرمغ من اسـتالم اللجنة لتقارير   مل
ٕاشاكلية الهيئات اليت يتعني علهيا تقدمي تقارير. ؤاعرب عن  يمت حل مقدمة من بعض الهيئات، ٕاال ٔان اللجنة مل تتحرك ٕاىل ٔان

بقرار صادر عهنا. ؤاعلن عدم ٕان أالمر يتعلق اعتقاده يف وجوب �ضطالع هبذا أالمر عىل مسـتوى امجلعية العامة حيث 
ق من عدمه ومل يشارك يف موافقته عىل احلجة القائI بأن أالمر مرتوك للك جلنة ٕالقرار ما ٕاذا اكنت معنية بعمل آلية التنسـي

هذا الرٔاي. ومىض يقول ليس من حق اللجنة ٔان تقرر ما يسـند لها من أعامل وتلكيفات، حيث يسـند للك جلنة التلكيفات 
وقال يتعني رفع أالمر ٕاىل مسـتوى امجلعية بواسطة امجلعية العامة، ويه اجلهة الرئيسـية املناط هبا ٕاصدار القرارات يف الويبو. 

تدور املناقشات يف دوائر مفرغة ومل يمت التوصل بعد ٕاىل ٔاي حل. ؤاضاف قائال هناك حاجة ٕاىل ٕاحراز تقدم يف  العامة حيث
يك تمتكن اللجنة من امليض قدما يف بعض النقاط الواردة يف القرار الصادر خبصوص آلية التنسـيق. حتديد الهيئات املعنية 

ل جيب عىل التقرير ٔان يكون سهل �سـتخدام، وعّرب عن عدم رضاه عن وكرر الوفد ما قا9 يف شأن ٕاعداد التقرير، وقا
التنسـيق احلايل للتقرير. ومىض يقول جيب ٔان يتسم التقرير بسهو� �سـتخدام يك تمتكن اللجنة من امليض قدما وتنفيذ 

 .بعض النصوص الواردة يف القرار الصادر بشأن آلية التنسـيق

ريقيا معه لك احلق يف إالشارة ٕاىل ا7ائرة املفرغة اليت تدور فهيا اللجنة بشأن ن وفد جنوب ٔافإ وقال وفد �كسـتان  .182
هذه املسأ�. ؤاشار ٕاىل التعليق ا0ي أدىل به وفد ٕامارة موzكو بقيام جلنة املزيانية �لفعل برفع تقارير خبصوص كيفية تنفيذ 

من شأنه ٔان ُحيدث ازدواجية يف العمل. ؤاكد الوفد عىل  ٔانشطة التمنية، ويف حا� تضميهنا كجزء يف آلية التنسـيق، فٕان هذا
 Iعدم سعي ٔاي وفد يف طلب يتسبب يف حدوث ازدواجية يف العمل، فقد متثل الطلب يف اعتبار جلنة املزيانية ذات ص

ن اعتقاده بآلية التنسـيق كام مت تعزيز هذا الطلب ٔايضا من قبل بعض الوفود أالخرى. ؤاعرب حبمك نظرته العملية لٔالمور ع
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يف صعوبة التوصل ٕاىل اتفاق بشأن هذه املسأ� يف تÇ املرحI. ومع ذ ، فقد عّرب الوفد عن أمهية اسـتخدام الوثيقة 
CDIP/10/12 تzالوثيقة مع عدم �سـتعانة هبا. واختمت لكمته قائال يتعني اسـتخدام البيا Çحيث ال معىن يف وجود ت ،

اق فF بيهنا عىل كيفية اسـتخدام تÇ البياzت وٕاال سوف تضطر اللجنة ٕاىل ٕاحا� هذا أالمر وحتتاج ا7ول أالعضاء ٕاىل االتف
 .ٕاىل امجلعية العامة

حيث مل يتضمن القرار الصادر بشأن  نه يتعني تطبيق آلية التنسـيق عىل اكفة اللجان يف املنظمةإ وقال وفد فزنويال  .183
ن أالمر ال جيب ٔان يُرتك للجنة لالجهتاد وتقدمي ٔاي إ آلية التنسـيق ٔاي تفرقة بني خمتلف اجلهات فF يتعلق �لتنفيذ و 

الوفد أن اللجان مثل جلنة املزيانية، واملعتقد ٔاهنا خارج نطاق آلية التنسـيق، تسهم مسامهة  ىورأ تفسريات يف هذا الصدد. 
جلنة املزيانية ٕاىل حد كبري عىل الربامج اليت تضطلع هبا  اع�دكبرية يف سـياق تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية، ويرجع هذا ٕاىل 

 .املنظمة يف ٕاطار التمنية

ٕاىل جلنة  الوفد والتفتؤاعلن وفد كندا تأييده للبياzت اليت أدلت هبا ا¨موعة �ء والوفود من ٕامارة موzكو وسويرسا.  .184
ن أالمر مرتوك للجان ذاهتا إ يعتقد يف عدم ارتباط هاتني اللجنتني بعمل آلية التنسـيق، و وقال ٕانه زيانية وجلنة املعايري، امل

 .الختاذ القرار بشأن ارتباطهام بأعامل آلية التنسـيق من عدمه

ة �ء". وعّرب عن اعتقاده ؤاعرب وفد اململكة املتحدة عن تأييده للتعليقات اليت ٔادىل هبا وفد بلجياك �مس "ا¨موع .185
 .الراخس بأن آلية ٕاعداد التقارير املسـتخدمة حاليا اكفية وتفي �لغرض

ن أالمر يرجع ٕاىل لك جلنة من جلان الويبو الختاذ ما تراه من قرارات بشأن الطريقة اليت إ وقال وفد �حتاد الرويس  .186
عن طريقة ٕاعداد وتقدمي التقارير احلالية يف هذه املرحI، وتوجه  نه راض متاماإ تقدم هبا التقارير بشأن هذا البند. ومىض يقول 

 .�لشكر ٕاىل أالمانة ٕالعدادها وثيقة ممتزية

وأيّد وفد اليا�ن البيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك �مس "ا¨موعة �ء"، وردد الوفد التعليق ا0ي أدىل به وفد بلجياك  .187
ٕالجراء هذه املناقشة. ؤاشار ٕاىل ٔانه ال يزال هناك الكثري من البنود املتبقية عىل  بأن جلنة التمنية ليست يه احملفل املناسب

جدول أالعامل، مبا يف ذ  العديد من املشاريع اليت تتطلب التقيمي ٔاو املناقشة من جانب اللجنة. ؤاهنـى لكمته قائال، ينبغي 
 .والكفاءة ٔان تَُرِكز اللجنة عىل تÇ القضاa يف ٕاطار زمين يتسم �لفاعلية

 ة.نه يرى ٔان االٓلية احلالية مرضية واكفيإ وأيّد وفد فرنسا البياzت اليت ٔادىل هبا وفد بلجياك �مس "ا¨موعة �ء"، وقال  .188

وتال الرئيس اخلالصة املقرتحة فF يتعلق هبذا البند للنظر فهيا من قبل اللجنة. وتضمنت اخلالصة ما ييل: "يف ٕاطار  .189
توصيات جدول ٔاعامل ما يعنهيا من هيئات الويبو يف تنفيذ خمتلف مسامهة  توصيفzقشت اللجنة ، CDIP/10/12الوثيقة 
 ".ُطرحت آراء خمتلفة فF يتعلق مبصطلح "الهيئات ذات الصI" وهيلك الوثيقةو  التمنية

بشأن هذه املسأ�، وتوجه وفد مرص �لشكر ٕاىل الرئيس عىل اخلالصة املقرتحة. ؤاقر الوفد حبقيقة وجود آراء متباينة  .190
ال سـF بني ٔاعضاء "ا¨موعة �ء" ؤاعضاء مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة جدول أعامل التمنية وآخرون. ومع ذ ، أبدى 

الوفد رغبته يف ال�س حل فعال لهذه املسأ� ؤاكد عىل مناقشـهتا يف جلنة التمنية وغريها من اللجان أالخرى. كام ُطرحت ٔايضا 
عية العامة. ولهذا، لفت الوفد أالنظار ٕاىل ٔامهية الوضوح فF يتعلق بأفضل السـبل ملعاجلة هذه املسأ�. وقال ٕانه يرى يف امجل 

يف حا� مواËة اللجنة مشلكة ما، فينبغي علهيا حماو� حلها فوراً وعدم ٕارجاهئا للنظر فهيا فF بعد. ولهذا، ٔاعلن عن رغبته يف 
Fيتعلق مبناقشة هذا أالمر والوصول ٕاىل حلالتوصل ٕاىل قرار فّعال ف . 

 ا.واسـتفرس الرئيس عام ٕاذا اكن وفد مرص، خبالف ما رصح به، قد وافق عىل اخلالصة املقرتحة ا0ي تاله .191
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ورد وفد مرص قائال بأنه ٔاقر بأن اخلالصة املقرتحة قد جسلت التباين يف وËات النظر. ومع ذ ، مفا يزال هناك  .192
العديد من  ال ينظرسايس املمتثل يف قرار امجلعية العامة وا0ي يتطلب وضعه حزي التنفيذ. وقال الوفد ٔايضا املوضوع االٔ 

لقاء الضوء عىل التنفيذ الفّعال لهذا القرار يف ثناa إ الوفود ٕاىل أالمر عىل هذا النحو. وعىل هذا أالساس، ينبغي 
 .املقرتحة اخلالصة

ولفت وفد جنوب أفريقيا أالنظار ٕاىل ٔانه قد ٔاþر عدة نقاط يف وقت سابق. كام تطرق ٔايضا ٕاىل قامئة الهيئات ذات  .193
الصI برصف النظر عن هيلك الوثيقة. وأعرب عن تفهمه بأن القامئة يف حاجة ٕاىل مناقشة ؤابدى رغبته يف �سـ�ع ٕاىل 

ن اللجنة قد اختذت عىل ما يبدو قرارا يف إ F يف وجود رٔاي آخر مفاده وËات نظر الوفود أالخرى بشأن هذا أالمر، ال سـ
 Iكام ٔاعرب عن تفهمه يف ٔانه مل يكن هناك ٔاي اتفاق من هذا القبيل ؤابدى رغبته يف مواص .Iشأن الهيئات ذات الص

، وينبغي ٔان يكون يف ٔاقرب مناقشة هذه املسأ�. ؤاعلن عن اتفاقه مع وفد مرص عىل رضورة اختاذ قرار حمدد يف هذا الشأن
وقت. وذكر ٔانه قد ٔاملح ٔايضا ٕاىل حقيقة ٔان اجلهة اليت ٔاصدرت التلكيف يه أالمانة العامة. ولهذا، رمبا اكن من املناسب للجنة 

مة اللجنة عىل تنفيذ قرار امجلعية العاعدم قدرة العودة ٕاىل امجلعية العامة ٕالجياد حل ملسأ� الهيئات ذات الصI. وشدد عىل 
عىل حنو حصيح ٕاذا مل يمت حل هذه املسأ�. ولفت أالنظار ٕاىل عدم صدور ٔاي رد فعل فF يتعلق �لنقاط اليت اtثريت. وقال 

تحرك أالعضاء، فيعين هذا وجوب ٕادراج ذ  يف اخلالصة املقرتحة من الرئيس، حسب �قتضاء. واسـتطرد ي نه ٕاذا مل إ 
قدما فF يتعلق بقرار امجلعية العامة، فميكن دعوة ا7ول أالعضاء لتقدمي مقرتحات بشأن قائال يف حا� توجه اللجنة حنو امليض 

قامئة هيئات الويبو ذات الصI اليت جيب ٔان تقدم تقاريراً ٕاىل امجلعية العامة؛ ومىض يقول، عندئذ سـيكون للجنة نقطة 
 .انطالق لبدء املناقشات

ؤابدى وفد بلجياك متحدþً �مس "ا¨موعة �ء" رغبته االٔكيدة يف النظر والتدبر يف الصياغة املقرتحة من الرئيس يف  .194
عند هذه النقطة، رصح بعدم قبو9 الرجوع ٕاىل امجلعية العامة. ومىض يقول و البداية. ولفت أالنظار ٕاىل مالحظاته السابقة. 

الرئيس  اسـتخداممر مرتوك لهيئات الويبو لتحديد مدى ارتباطها بآلية التنسـيق. ونبّه ٕاىل لقد ٔاوحض الوفد مرارا وتكرارا ٔان االٔ 
هنـى لكمته قائال  نه ال يرغب يف هذه املرحI يف امليض قدما ٔابعد إ صياغة جيدة ومتوازنة. وقد وافقت اللجنة عىل ٔاال تتفق. وأ

 .من ذ 

الرئيس عىل الصياغة املقرتحة بشأن قرار اللجنة املتعلق  ،ل التمنيةمتحدþً �مس مجموعة جدول أعام ،وشكر وفد الربازيل .195
العديد من الوفود عن خماوف بشأن ما ٕاذا اكن التلكيف الصادر من امجلعية العامة فF يتعلق  ٕاعرابهبذه املسأ�. ؤاشار ٕاىل 

ٔانه قد مت الوفاء  مقو� يد من الوفود عىلالعد عدم موافقةبآلية التنسـيق قد مت الوفاء به عىل حنو حصيح. ولفت أالنظار ٕاىل 
مبتطلبات التلكيف. و�ٕالضافة ٕاىل وËات النظر املتباينة فF يتعلق �لهيئات ذات الصI، ٔاشار الوفد ٕاىل أن �قرتاح املقدم 

مرشوع اخلالصة يرش مل  اكن بغرض ٕاعداد تقرير ٔاكرث تنظFً، وقد ٔايدت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٔايضا هذا �قرتاح. وقال
بديت بشأن تنفيذ التلكيف الصادر من امجلعية العامة. واختمت لكمته معرباً عن  tاملقدم من الرئيس ٕاىل خمتلف االٓراء اليت ا

 .شكوكه يف تنفيذ تلكيف امجلعية العامة؛ وهو شعور يشاركه فيه بعض ا7ول أالعضاء أالخرى كام وحض من مداخالهتا

اسـتجابة تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك �مس "ا¨موعة �ء"، ؤاشار الوفد ٕاىل ؤاعلن وفد سويرسا عن  .196
ٔاعضاء "ا¨موعة �ء" عىل ٔان أالمر يرجع ٕاىل  أكدمجموعته 6تلف النقاط. و�لنسـبة ملوضوع الهيئات ذات الصI، قال الوفد 

املسأ� ال ينبغي ٔان هتمين عىل مناقشات اللجنة. ؤاعرب عن  لك جلنة يك تقرر مدى ارتباطها وصلهتا بآلية التنسـيق، ؤان هذا
اعتقاده يف اسـتجابة اللجنة وردها عىل اكفة النقاط اليت اtثريت، كام ٔان اخلالصة املقرتحة من الرئيس اكنت انعاكسا صادقا 

 .للمناقشات اليت جرت صباح ذ  اليوم

ه املسأ�. بيد ٔانه شدد عىل ٔامهية التوصل ٕاىل حل لهذه وأقر وفد جنوب ٔافريقيا بوجود تباين يف االٓراء بشأن هذ .197
املسأ� نظرًا لصدور قرار امجلعية العامة يف ٕاطار جلنة التمنية. ولفت أالنظار ٕاىل اخللفية التارخيية لهذا القرار حيث نوقشت 
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الصادر ٕاىل جلنة التمنية. ونصت هذه  ح وجوب مناقشة الركزية الثانية يف التلكيفقرتُ اهذه املسأ� يف ا7ورة الثالثة للجنة. مث 
ُدعيت بعض البÙان ٕاىل و الركزية عىل احلاجة ٕاىل رصد وتقيمي ومناقشة تنفيذ مجيع التوصيات وٕاعداد وتقدمي التقارير بشأهنا. 

التنسـيق.  تقدمي اقرتاحات. ويف ا7ورة الرابعة، طرحت وفود لك من �كسـتان والربازيل واجلزائر اقرتاحًا مشرتاكً بشأن آلية
مت التفاوض السـتصدار قرار يف وويف ا7ورة اخلامسة، وافقت اللجنة عىل وجوب ٕاحا� هذه املسأ� ٕاىل امجلعية العامة. 

أوشكت اللجنة عىل الوصول ٕاىل اتفاق خاص بقامئة الهيئات ذات الصI يف ا7ورة السادسة، و . 2010امجلعية العامة يف عام 
ذ  احلد. وشدد الوفد عىل وجوب �نهتاء من هذا أالمر يف ٔاقرب وقت ممكن كام ينبغي  بيد ٔان املناقشات توقفت عند

دعوة ا7ول أالعضاء لتقدمي مقرتحات رمسية نظرًا ٔالن املقرتحات اليت ُقدمت يف ذ  الوقت اكنت يف جلسات غري رمسية، 
ول أالعضاء لتقدمي قوامئ يف ا7ورة التالية، وعىل ومن مث، مل يمت تسجيل القوامئ. ؤاكد الوفد جمددًا عىل ٕاماكنية دعوة ا7

 .ٕاماكنية ٕاحا� أالمر ٕاىل امجلعية العامة عندئذ

 .واختمت الرئيس املناقشات بشأن هذا البند .198

تعزيز قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية ب تقرير التقيمي يف املرشوع املتعلق  - CDIP/10/7لوثيقة النظر يف ا
  عىل لك من الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلمييالفكرية 

افتتح الرئيس املناقشات بشأن التقرير التقيميي للمرشوع املتعلق بتعزيز قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال  .199
 .امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي. ودعا أالمانة ٕاىل تقدمي الوثيقة

 متام تنفيذ. ؤابلغت اللجنة CDIP/10/7مانة (السـيد راجاوبيلينا) نظرة عامة لتقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة االٔ قدمت  .200
)، ويه شعبة مسـتقI �بعة لٔالمانة ومبساعدة خبري خار�. IAODتقيمي املرشوع بواسطة شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة (

املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد  تعزيز قدراتتضمن املرشوع ثالثة ٔاهداف ويه: و 
 مبلغفرنك سويرسي، �ٕالضافة ٕاىل ) 3 091 000( بلغت املزيانية ا6صصة للمرشوعو إالقلميي ودون إالقلميي. 

ف فرنك سويرسي خمصص لتاكلي )882 000( فرنك سويرسي خمصص لتاكليف غري مرتبطة �ملوظفني، و )2 209 000(
مت التوصل ٕاىل سـتة اسـتنتاجات رئيسـية استنادًا ٕاىل نتاجئ التقيمي. ٔاوًال، وبوجه عام، اتصف املرشوع ومرتبطة �ملوظفني. 

�لتصممي اجليد وإالدارة �حرتافية. ومع ذ ، لوحظ بعض ٔاوجه القصور يف تصممي املرشوع واكنت هناك بعض التحدaت 
منفصI أالداء العام للمرشوع. وقد ُمصم املرشوع ونُفذ عن طريق دمج ثالثة مشاريع اليت واËت ٕادارة املرشوع ٔاثرت عىل 

أدت معلية دمج ثالثة مشاريع مسـتقI قامئة بذاهتا و . ٔاي مهنمال يربطها ٔاي هدف عام اكن من املسـهتدف حتقيقه من خالل 
حا� من عدم حتقيق التنسـيق أالمثل داخل الويبو. دون وجود هدف عام وشامل جيمعها ٕاىل عدم حتقيق تآزر كام ٔادى ٕاىل 

مل يكن هناك تواصل عىل حنو اكف ما بني فريق ٕادارة املرشوع ومديري املرشوعات ؤاحصاب املصلحة. وعاىن أحصاب و
 þنيا، عىل مسـتوى النواجت املسـهتدفة،واملصلحة من عدم توفر معلومات عن مراحل تطور املرشوع لبعض أالنشطة احملددة. 

اكن أداء املرشوع جيدا ٕاىل حد معقول، مع تنفيذ ٔاو �نهتاء من تنفيذ نصف النواجت املتوقعة من املرشوع عىل أالقل، كام مت 
ٔاخرى بصورة جزئية. وعىل هذا النحو، حقق املرشوع مسامهة جوهرية ؤافاد  �ملائة 30تنفيذ ٔاو �نهتاء من نسـبة 

سـتوى النتاجئ، مل تتحقق سوى نتيجة واحدة فقط ويه اخلاصة مبكون اسرتاتيجيات þلثا، عىل م واملسـتفيدين املسـهتدفني. 
امللكية الفكرية بشلك جوهري من بني النتاجئ الثالث املأمو�، ٕاذ مل تتحقق النتيجتان أالخري�ن. واكن ذ  بسبب عدم 

نتاجئ أو املبالغة فهيا �لنسـبة لهذا النوع وجود اسرتاتيجيات للتخفيف من حدة ا6اطر، ؤايضا بسبب حقيقة التحديد السـ� لل 
حرز تقدم يف تطوير ءمن املشاريع مع عدم مال tمة الوقت ا6صص. ٔاما خبصوص مكون الرشاكت الصغرية واملتوسطة، فبي� ا

بعا، اتسمت راو املهنجيات وأالدوات وفقا للتوقيتات احملددة، تأخرت املرحI التجريبية بسبب بطء اسـتجابة البÙان ا6تارة. 
املرشوع بوþقة الصI متاما �ملسـتفيدين املسـهتدفني وغريمه من ٔاحصاب املصلحة. وجسل املرشوع درجة  ؤانشطة ٔاهداف

عالية يف الوجاهة وموثوقية الصI بسبب إالجراءات املسـتخدمة يف ٕاعداد وتطوير املرشوع ؤايضا بسبب أالنشطة الرئيسـية 
إالجراءات التفاعلية للجنة التمنية يف تصممي املرشوع عىل تأكيد وþقة الصI للمرشوع  اليت اختريت للتنفيذ. وقد ساعدت
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�ملائة من منتجات املرشوع  80انتاج قارنة املسـتوى العام الٔداء املرشوع (مبخامسًا، و �لنسـبة ٔالحصاب املصلحة الرئيسـيني. 
عىل وجه العموم، نُفذ املرشوع و ) من املزيانية. �ملائة 48,7(سـتغالل او اسـتكامل مراحل ٕانتاËا أو ٕانتاËا عىل حنو جزيئ) �

ٓ فرصة جيدة وعىل حنو معقول لتحقيق توفرت سادسا، و بطريقة فعا� من حيث التلكفة، وحتققت قمية لٔالموال املنرصفة.  þر ا
ٔاثناء ٕاجراء التقيمي، ٕاال أن هناك دامئة است�رًا لنتاجئ املرشوع. وعىل الرمغ من عدم المتكن من تقيمي أالثر الاكمل للمرشوع 

بعض العالمات اليت ٔاوحضت قدرة املرشوع عىل حتقيق اþٓر دامئة. فعىل سبيل املثال، حظيت املهنجيات وأالدوات اليت 
ُوضعت يف ٕاطار املرشوع �لفعل �لقبول العام ليس فقط بني البÙان الرائدة ولكن ٔايضا فF بني ا7ول أالعضاء أالخرى. 

اداً ٕاىل ا7روس املسـتخلصة، خلص التقيمي ٕاىل مخس توصيات. ٔاوال، ينبغي تصممي وتنفيذ املشاريع اجلديدة بأسلوب واستن
لمشاريع فضال عن وضوح �فرتاضات وتوفر اسرتاتيجيات للتخفيف حتديد هدف حمدد وشامل وهنايئ ل يتعني و ٔاكرث رصامة. 

توفر ارتباط þنيا، ومن منظور النتاجئ، ينبغي وطة لالنتقال بني املراحل. من حدة ا6اطر واسرتاتيجية لتنفيذ االتصاالت وخ
نظر يف اسـتخدام ٕاطار منطقي يف هذا الصدد. ولتجنب ، كام ينبغي ال للمشاريع اجلديدة واحض ومنطقي بني النواجت والنتاجئ

 تتسم �لواقعية، ينبغي ٕايالء �عتبار�نفصال بني منتجات ونتاجئ املرشوع، وأيضا لضامن حتقيق نتاجئ معربة عن طموحات 
السـتخدام أطر منطقية ٔاو ٕاجياد طريقة ٔاخرى لضامن توفري ارتباط بني لك من النواجت والنتاجئ واالٔثر احملقق. واشـمتل الواجب 

ر املتوقعة. ا6تارة بضامن حتقيق منتجات تؤدي ٕاىل النتاجئ واالþٓ اسرتاتيجيات التنفيذذ  عىل دالئل تشري ٕاىل كيفية قيام 
عندما يكون هناك مكوzت خمتلفة للمرشوع ال ميكن ربطها عىل حنو منطقي ٔاو واقعي �لهدف الرئييس، عندئذ، ينبغي و 

تنفيذ هذه املكوzت مكشاريع منفصI حىت لو اكنت تÇ املكوzت مشـتقة من توصية واحدة من توصيات جدول ٔاعامل 
هنا تضمن وجاهة وموثوقية املشاريع. إ ات التفاعلية لتطوير املشاريع وتشجيعها حيث þلثا، ينبغي مواصI إالجراءوالتمنية. 

اكن املرشوع حيقق الفعالية من حيث التلكفة، ينبغي تنفيذ نظام يسمح من ٔاجل التقيمي الصحيح ومعرفة ما ٕاذا رابعأ، و 
التمنية). كام ينبغي ٔايضا قيام مديري املشاريع  �لرصد وٕاعداد التقارير ورفعها بشأن ٔانشطة حمددة يف الويبو (حاليا يف جمال

مراقبة املرشوع، ملتابعة النفقات وفقا لفئات التاكليف وأالنشطة يف املشاريع وتوجيه بعض من هذا اجلهد يف ببذل اجلهد، 
مع مشاريع  خامسا، لتحقيق اسـتدامة طويI أالجل، ينبغي وضع خطة انتقالية 7مج مبادرات املشاريعو اليت مت اع�دها. 

اكن هناك ٔاد� قوية عىل ٔان و  ولية أالنشطة ٔاو متابعهتا لÙول أالعضاء املسـتفيدة.ؤ الربzمج واملزيانية العادية ٔاو لنقل مس
سـتواصل شعبة التدقيق و العمل املضطلع به يف ٕاطار املرشوع ينطوي عىل ٕاماكنية لتحقيق اþٓر ٕاجيابية عىل املدى الطويل. 

اقبة تنفيذ التوصيات عىل ٔاساس منتظم. ويف ختام اللكمة، نقلت شكر شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة ا7اخيل والرقابة مر 
 .املنظمة ا6تلفة ملا ٔابدوه من تعاون ممتزي ٔاثناء التقيمي ْب عَ للخبري اخلار� ولشُ 

نتاجئ التقيمي املنفذ من قبل شعبة وأشار وفد مرص متحدþً �لنيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية ٕاىل أن التقرير تضمن  .201
التدقيق ا7اخيل والرقابة، ويه شعبة من شعب أالمانة العامة، مبساعدة خبري خار�. ولفت الوفد أالنظار ٕاىل �رخي املوافقة 

 ومتثلت أالهداف الرئيسـية لهذا املرشوع يف تعزيز القدرات 2009عىل املرشوع يف ا7ورة الثالثة للجنة يف شهر ٔابريل 
املؤسسـية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية عىل املسـتوى إالقلميي ودون إالقلميي وتعزيز املؤسسات ا7امعة للملكية الفكرية 

وللرشاكت الصغرية واملتوسطة. ومىض يقول ٕان الوفد شارك مشاركة اكمI يف �سـتنتاجات الرئيسـية السـتة اليت مت التوصل 
من   الوفد عن ٔاسفه يف عدم حتقيق ٔايوء التقيمي ا0ي مت للمرشوع من قبل اخلرباء. وعّرب ٕالهيا عىل ٔاساس النتاجئ وعىل ض

النتاجئ الثالث املتوقعة عىل حنو اكمل عىل الرمغ من حقيقة طول الفرتة ا6ططة للمرشوع واليت بلغت ثالث سـنوات. وقال 
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية. ٔاما خبصوص مل تتحقق بشلك ملموس سوى نتيجة واحدة فقط، ويه تÇ املتصI مبكون 

دون ٕاقلميية للتعاون يف جمال امللكية الفكرية ن إالنشاء الناحج الٓلية ٕاقلميية/النتيجتان أالخري�ن اللتان مل تتحققا، فتشمال
قالمي املسـهتدفة. وإالدماج الناحج للملكية الفكرية يف �سرتاتيجيات التجارية للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البÙان/االٔ 

واستناداً ٕاىل ا7روس املسـتفادة والتوصيات، ومع مراعاة الغرض العام من جدول ٔاعامل التمنية وأالهداف التنظميية أالوسع 
نطاقا يف الويبو، ٔاعربت ا¨موعة عن تأييدها للتوصيات امخلس اليت قد$ا اخلرباء. كام دعت ا¨موعة ٔايضا ٕاىل اختاذ ٕاجراءات 

Fان يتضمنان تعزيز القدرات املؤسسـية عىل املسـتوى إالقلميي ودون إالقلميي من فورية فqيتعلق بتنفيذ هديف املرشوع. وال 
خالل التعاون لتسهيل إالدارة الفعا� للبحث وحفص طلبات امللكية الفكرية من خالل معل تشاريك أو جتميع للموارد، وتعزيز 
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ية وللمؤسسات الصغرية واملتوسطة يك تمتكن هذه املؤسسات من التصدي بصورة قدرات املؤسسات ا7امعة للملكية الفكر 
 .ٔافضل الحتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة

وفد ٕاسـبانيا عن تقديره للرتكزي عىل اسـتدامة النتاجئ. وذكر ٔانه دامئا ما اكن يؤكد عىل ٔامهية الرتكزي بشلك ؤاعرب  .202
يذ املشاريع بغية حتقيق اþٓر لهذه املشاريع عىل املدى البعيد. ومىض يقول ٕان خاص عىل عنرص �سـتدامة عند اع�د وتنف 

الهدف الهنايئ لهذه املشاريع هو السامح للبÙان املسـتفيدة مبواصI تÇ أالنشطة أو ملتابعة اسـمترارية معلها دون احلاجة ٕاىل 
بني خمتلف شعب املنظمة من ٔاجل الوصول ٕاىل تنفيذ مساعدة خارجية يف املسـتقبل. ؤابرز ٔايضا احلاجة ٕاىل ٕاجياد أوجه تآزر 

هذا ٕادخال حتسينات يف تنظمي وٕادارة املشاريع اليت وافقت علهيا اللجنة. وطلب الوفد  يتطلبٔامثل للمشاريع. واسـتطرد قائال 
توضيحات بشأن هوية اخلبري �ستشاري اخلار� وخلفيته العلمية، فضال عن املعايري املسـتخدمة لتحديد 

 .�ستشاريني رباءاخل

ؤاعرب وفد الوالaت املتحدة أالمريكية عن تقديره للتقرير املفيد ا0ي ٔاعدته شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة بشأن  .203
اعتقاده يف ٔان املفاهمي ا7افعة املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية. وعّرب عن هذا املرشوع الهام لبناء قدرات 

ويه خلق مهنجية مفيدة للبÙان لتطوير اسرتاتيجيات للملكية الفكرية ودمع التعاون إالقلميي بشأن ٕادارة  -ثة للمكوzت الثال
اكنت مجيعها ُمَصّممة تصمF جيدا ويه  - امللكية الفكرية وزaدة فهم دور امللكية الفكرية ؤامهيهتا للرشاكت الصغرية واملتوسطة

ؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية ومه يف مسيس احلاجة لها. ومع ذ ، مكوzت شديدة أالمهية �لنسـبة للم
ٔاعرب الوفد عن خماوفه جتاه �سـتنتاجات الواردة يف تقرير شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة. ومىض يقول مت ختطيط مدة هذا 

. ؤاضاف بأنه يتفهم إالجراءات 2009ريل شهرا، ولكنه ما زال حتت التنفيذ منذ شهر ٔاب 24املرشوع يف أالساس لتكون 
التفاعلية املشرتكة اليت متت مع جلنة التمنية بغرض صقل املرشوع وحدوث بعض التأخريات اليت مل يكن من املمكن جتنهبا، 

 .سرتاتيجية واخلط الزمين ملواصI تنفيذ املرشوعالضوء عىل ٔامهية التفهم أالفضل لال ٕالقاءٔانه يود  ٕاال

 .أالمانة العامة للرد عىل أالسـئI اليت ُطرحت ودعا الرئيس .204

ٕان بعض  توتوËت أالمانة العامة (السـيد راجاوبيلينا) �لشكر ٕاىل الوفود ملا قدموه من تعليقات بشأن التقرير، وقال .205
 ن شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة سوف تتابع تÇإ التعليقات اكنت بشأن التوصيات. وكررت أالمانة القول جمددًا 

التوصيات، ال سـF فF يتعلق بتحسني ٔاوجه التآزر والتوافق التعاوين داخل املنظمة وكذا الربامج �نتقالية لمتكني البÙان 
املسـتفيدة من �سـمترار يف أالنشطة ٔاو ملتابعة تنفيذ ٔاغراضها دون احلاجة ٕاىل طلب مساعدة خارجية يف املسـتقبل. 

م التقيFت، ومل يكن 7هيا املصادر اليت متكهنا من القيام هبذا العمل مبفردها. ولفتت اسـتعانت الشعبة خببري خار� ملعظو 
أالنظار ٕاىل نظام �سـتعانة �خلرباء �ستشاريني وا0ي يقيض �ختيار العنارص املطلوبة من خالل حبث واستيفاء ملعايري 

أيضا قامئة �ٔالشخاص من ذوي اخلربات يتوفر للشعبة الت تنافسـية، ومن بني معايري �ختيار اخلربات العملية السابقة. وق
مت حتديد املواصفات وأالعامل اليت ويف جمال امللكية الفكرية. وقد مت �سـتعانة بلك هذه العنارص يف معلية اختيار اخلرباء. 

اخلبري ومساعدته عن طريق سـيضطلع هبا اخلبري بواسطة مجموعة معل يف الشعبة. كام شاركت هذه ا¨موعة ٔايضا يف العمل مع 
، تقامس العمل ومرافقته خالل زaراته اليت قام هبا. وأشارت أالمانة ٕاىل بعض النقاط اليت اtثريت فF يتعلق �السـتدامة

ومضت تقول ٕان اسـتدامة النتاجئ لهـي من أالمور الهامة واحلامسة لتحقيق احملافظة عىل نتاجئ املرشوع وإالبقاء علهيا حىت بعد 
وبقدر ما يتعلق أالمر مبكون اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف املرشوع، ُوضعت مهنجيات ؤادوات نهتاء من املرشوع. �

اكنت هذه يه ٕاحدى الوسائل و لقيام بأنشطة ٕالعداد اسرتاتيجيات للملكية الفكرية. ملساعدهتم يف اوَستُتاح لÙول أالعضاء 
اكن ذ  من النتاجئ العملية ٔايضا للمرشوع. وأشارت أالمانة ٕاىل التعليق اخلاص  لتشجيع �سـتدامة عىل املدى الطويل. كام

بأوجه التآزر فF بني الُشَعْب ا6تلفة داخل املنظمة وإالدارة الشامI للمرشوع. وقالت، وكام ورد يف تقرير التقيمي، اكن من 
يربطها هدف رئييس واحد. وهكذا، خنلص ٕاىل رضورة  املعروف ٔان املرشوع قد ُمصم يف البداية كثالثة مشاريع مسـتقI ال

ونتيجة 0  اكن من وافتقد تصممي املرشوع ٕاىل هدف رئييس جامع وحمدد. الهنوض مبسـتوى تصممي املشاريع املسـتقبلية. 
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ة صI يف الصعب حتديد ٔاوجه التآزر فF بني خمتلف العنارص. ومع ذ ، متت إالشارة ٕاىل املكوzت أالخرى لكام ظهرت وþق
سـياق املسـتفيدين يف البÙان الرائدة املشاركة يف مكون اسرتاتيجيات امللكية الفكرية للمرشوع. وانتقلت أالمانة ٕاىل موضوع 
اجلداول الزمنية والتنفيذ املسـتقبيل، وقالت فF يتعلق مبكون اسرتاتيجيات امللكية الفكرية فٕان ما مل يتحقق يف ٕاطار املرشوع 

فعيل السرتاتيجيات امللكية الفكرية من جانب احلكومات املعنية. ومع ذ ، مل تعمتد تÇ العمليات عىل اجلداول اكن التبين ال
، 2009الزمنية اليت مت ختطيطها لهذا املرشوع. ؤاوحضت أالمانة ٔايضا ٔانه وعىل الرمغ من املوافقة عىل املرشوع يف شهر ٔابريل 

. وقد مت �نهتاء من تنفيذ النشاط أالخري 2012وانهتـى يف الربع أالول من عام  2010ام ٕاال أن التنفيذ مل يبدٔا ٕاال يف بداية ع
، عىل أالقل فF يتعلق مبكون اسرتاتيجيات امللكية الفكرية. وعىل الرمغ من عدم اع�د وتنفيذ 2012للمرشوع يف يناير 

غري مشاركة يف  بÙانمن  –ساعدة لبعض البÙان �سرتاتيجيات عىل حنو اكمل، ٕاال ٔان املهنجيات وأالدوات قد شلكت م 
 .عىل تنفيذ ٔانشطة مشاهبة يف بÙاهنم –ا¨موعة أالولية اليت اكن قوا$ا ست بÙان رائدة 

يف املكون املتعلق �السرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. ؤابلغ الوفد اللجنة ٔان  مبشاركة بالدهورصح وفد ٕاكوادور  .206
يف مرحI ٕاعداد اسرتاتيجية للملكية الفكرية خاصة هبا يف البالد. ؤاعرب عن اعتقاده يف املسامهة الكبرية ٕاكوادور ما تزال 

اليت قدمهتا املنظمة ٕاىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية حيث توفرت 7هيم االٓن املبادئ التوجهيية أالساسـية فF يتعلق 
ن من بني نتاجئ املرشوع إالجيابية إ الوطنية يف امللكية الفكرية. وقال أيضا �لعمل املطلوب يف لك بÙ بغية تعزيز القدرات 

ضطلع به خبصوص "اليوم العاملي للملكية الفكرية"، حيث شارك ٔاكرث من مائة خشص  tللغاية يف إالكوادور العمل ا0ي ا
لقي الضوءوممثلون عن خمتلف القطاعات  tعات اليت ُعقدت يف مدينتني. وقد ا�عىل ٔاثر امللكية الفكرية عىل هذه  يف �ج

القطاعات. وقد ساعد هذا احلدث يف توفري معلومات اكفية للعمل املسـتقبيل بغية حتقيق مزيد من التطوير للنظام. وتوجه 
الوفد �لشكر لٔالمانة ملا قامت به من معل متضمنا العمل املتعلق �ملهنجيات اليت ُوضعت يف ٕاطار املرشوع. وأعرب عن 

ده يف اسـمترار اþٓر املرشوع عىل املدى الطويل. ؤاهنـى لكمته قائال ينبغي تقامس املهنجيات من ٔاجل تكرار جتربة اعتقا
 .املرشوع يف بÙان ٔاخرى

ن بالده شاركت ٔايضا يف املرشوع املتعلق �السرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. إ وقال وفد مجهورية مو7وفا  .207
امههتا يف ٕاعداد وتطوير �سرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية يف بالده. وأعرب عن ٔام� يف أن وشكر الوفد املنظمة عىل مس

ٕاعداد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية يف بالده  وأعلن عنحتقق اخلربة املكتسـبة مجلهورية مو7وفا فائدة للبÙان أالخرى. 
د معلية ٕاعداد وتطوير �سرتاتيجية عىل مكتب امللكية الفكرية. ؤاهنـى وأهنا حاليا حتت ترصف احلكومة. وأضاف قائال مل تعمت

 .لكمته �لتعبري عن ٔام� يف اع�د تÇ �سرتاتيجية يف القريب العاجل

ؤاعرب وفد جنوب ٔافريقيا عن تأييده للبيان ا0ي ٔادلت به مجموعة البÙان أالفريقية بشأن تقيمي املرشوع. ؤاثىن الوفد  .208
كتابة الوثيقة بعناية ؤانه اسـمتتع بقراءهتا. ولفت الوفد أالنظار ٕاىل أالمهية القصوى  ترير التقيمي، وقال لقد متعىل واضعي تق

 .وحث أالمانة عىل مواصI تنفيذ تÇ التوصيات للتوصيات السابعة والتاسعة والعارشة

ن بالده ٔاطرت عىل املهنجية ٔايضا، ويرى تكرار التجربة يف بÙان أخرى. وطلب من أالمانة إ وقال وفد �راغواي  .209
جدول ٔاعامل التمنية �لنظر ٕاىل  اهمتاملساعدة يف تطوير �سرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية يف �راغواي. ومىض يقول 

Ùان ٔاخرى. وأعرب الوفد عن تأكده من قدرة املرشوع بيف التجارب الوطنية ودارسة ما ٕاذا اكن ميكن تكرار تÇ التجارب 
 .عىل حتقيق اþٓر عىل املدى البعيد. وعىل هذا النحو، قال ينبغي تعزيز املبادرة ومواصI بذل اجلهود عىل املدى أالبعد

 .وتوجه الرئيس �لشكر ٕاىل وفد �راغواي واختمت املناقشات نظرًا لعدم وجود تعليقات ٔاخرى من الوفود .210
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تقرير التقيمي ملرشوع قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية  - CDIP/10/3ظر يف الوثيقة الن
)DMD-IP(  

افتتح الرئيس املناقشات بشأن تقرير التقيمي للمرشوع املتعلق بقاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال  .211
 .دعا املُقَِمي لعرض املستندو ). IP-DMDامللكية الفكرية (

: ٕاعداد قاعدة بياzت وبرجميات IP-DMDملرشوع الثالثة عنارص الرئيسـية وأشار املَُقِمي (السـيدة ٔاوسنت) ٕاىل  .212
ٕانشاء آلية للمواءمة وتبادل و  ٕالنشاء ٕاجراءات تتسم �لفاعلية والتفاعلية لتقيمي امللكية الفكرية ذات الصI �حتياجات التمنية

ٕانشاء آلية تعاونية للتجميع املنتظم للمعلومات لصاحل اجلهات املاحنة احملمتI والرشاكء بغرض توفيق تلبية و  اتاملعلوم
كلك بدًال من الرتكزي عىل أالنشطة وقد ركّز التقرير عىل تقيمي املرشوع �حتياجات احملددة لÙول أالعضاء من الرشاكء. 

رشوع يف تقيمي احتياجات ا7ول أالعضاء وحتديد املوارد أو الوسائل الالزمة لتلبية الفردية. كام ركز التقيمي عىل مسامهة امل 
تÇ �حتياجات وعىل تطورها عىل مر الزمن ؤاداهئا مبا يف ذ  تصممي املرشوع وٕادارته وسـبل التنسـيق و�تساق 

: تصممي املرشوع وٕادارته ومدى فاعليته والتنفيذ والنتاجئ اليت حتققت. هبذا فقد ركّز التقيمي عىل ثالثة جماالت حمددة
فF يتعلق بتصممي وٕادارة املرشوع، نصت وثيقة و وصف التقرير النتاجئ الرئيسـية للك جمال من ا¨االت. و واسـتدامته. 

املرشوع أالصلية عىل متطلبات التوصية التاسعة من توصيات جدول أعامل التمنية واسـتخدمت مصطلحات عامة فضفاضة. 
من التفاصيل مت ٕاعدادها من قبل فريق العمل يف  اَ مكلت تÇ النصوص بوþئق معلية ممكI للمرشوع تضمنت مزيدسـتُ وا

ولية اكفة قطاعات ؤ مبا يف ذ  مشاركة ومسٕاىل خطة منسقة للعمل،  -الرمسية واملمكI - وقد افتقرت لكتا الوثيقتاناملرشوع. 
ل الزمنية املرافقة لالضطالع �ملهام املولكة، رغام عن سعي فريق العمل لتحديد الويبو املعنية مع ربط تÇ املشاركة �جلداو 

ة واحضة ٕانشاء قاعدة بياzت ي. وقد نتج عن عدم وجود اسرتاتيج مبشورة القطاعات أالخرى املشاركةاملدخالت و�سرتشاد 
ول عن تنفيذ قاعدة البياzت املعنية ؤ اكن مدير املرشوع املسو وليات عىل حنو حمدد. ؤ تعمل حاليا دومنا حتديد ٔالي مس

جناح املرشوع. وقد أدت حقيقة ) خبريًا يف جمال التكنولوجيا وقد سامه هذا يف IP-DMDمبطابقة �حتياجات إالمنائية (
، �لزتامن مع مسـئولية مدير املرشوع ؤاعضاء فريق العمل معه عن تنفيذ توصيتني ٔاخريتني من توصيات جدول ٔاعامل التمنية

املَُقِمي للحديث عن  تالتلكفة وساعد عىل اسـتخدام هنج مماثI عرب ثالث توصيات. وانتقليف ٕاىل حتقيق فعالية  ملرشوع،ا
الفعالية، ؤاشارت ٕاىل مدى حتقيق أالهداف والعوامل الرئيسـية اليت تؤثر عىل حتقيق ٔاو عدم حتقيق أالهداف، وقالت يف 

هر مضت، اكن اسـتخدام قاعدة البياzت من قبل اجلهات املاحنة ومن Ëة ٔاحصاب وقت كتابة هذا التقرير، ٔاي منذ ثالثة ٔاش 
هذا ما مت تسجي� عىل قاعدة البياzت سـتة طلبات مقابل سـتة عروض فقط، �حتياجات الطالبة للمعونة حمدوداً. وقد بلغ 

عىل قاعدة  �ٔالعداد املسجIعىل عمل هو ٕاجاميل ما مت تسجي� عىل قاعدة البياzت آنذاك. واسـتدركت قائI بأهنا ليست 
ٔاي  تُتخذٕاال ٔانه مل  2011البياzت يف الوقت احلايل. ومضت تقول، وعىل الرمغ من بدء معل قاعدة البياzت يف منتصف عام 

لقطاع خطوات ملموسة لزaدة الوعي بقاعدة البياzت داخل أالمانة العامة وكذ  فF بني ا7ول أالعضاء واجلهات املاحنة وا
ولكتاخلاص.  tاملرشوع ٕاىل اثنني من  تعمميولية �ضطالع �لقيام مبهام العناية الواجبة والتحقق من املعلومات قبل ؤ مس وا

مرشيف أالنظمة احلاليني. واسـتطردت قائI حتققت السـيطرة إالدارية عىل هذه املهمة الرضورية يف الوقت احلايل، ولكهنا 
بذ  يف حا� زaدة معدل اسـتخدام قاعدة البياzت.  �ضطالععة العمل عىل �سـمترار يف ليست عىل يقني من قدرة مجمو 

وبطبيعة احلال فٕان هذه املسأ� مرتبطة بعدم وجود ٕاجراءات واحضة لتسلسل سري العمل 7مع قاعدة البياzت. وعىل الرمغ 
þئق املرشوع، ٕاال أن ماهية املعلومات اليت يتعني من التعرض ٕاىل متطلبات ٕاعداد التقارير وإالبالغ والنص علهيا يف و

رصدها وكيفية اسـتخدام املعلومات اليت مت جتميعها ووضعها يف التقارير مل تكن واحضة. ومن حيث �سـتدامة، ونظرًا 
لبياzت تقدمي حملدودية اسـتخدام قاعدة البياzت حاليا، فٕان الوقت ال يزال مبكرا جدًا ملعرفة املدى اليت سوف تواصل قاعدة ا

عدم ا7مج الاكمل لقاعدة من اكنت هناك خماوف و يف املسـتقبل.  أالمانة واملاحنني وا7ول أالعضاءللك من خدماهتا فيه 
البياzت مع ٕاجراءات تسلسل أالعامل التنظميية واملالية وإالدارية ؤانظمة تعبئة موارد المتويل و�سرتاتيجيات داخل الويبو. 

وصيات للمشاريع املسـتقبلية اخلاصة بقواعد البياzت وامللكية الفكرية. وقد ركزت التوصيات الست أالوىل حت عرشة تاقرتُ و 
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وليات وٕاجراءات تسلسل ؤ عىل اسـتخدامات قواعد البياzت يف جمال امللكية الفكرية. اكنت التوصية أالوىل بشأن توزيع املس
داخل الويبو وارتباطها يتعلق مبشاركة الُشَعْب والقطاعات ا6تلفة وتطلب هذان أالمران توضيحا فورa فF سري العمل. 

اكن من الرضوري البدء يف تعزيز قاعدة البياzت بأرسع ما و بقاعدة البياzت. واهمتت التوصية الثانية بتعزيز قاعدة البياzت. 
أالطراف املهمتة بوجودها وٕاماكنية ميكن سواء عىل الصعيد ا7اخيل ٔاو اخلار� حىت يمت تعريف ا7ول أالعضاء وسائر 

الويبو �السـتفادة من شـبكة االتصاالت اليت تمتتع هبا مع املاحنني للسعي يف قيام تطلبت التوصية الثالثة و �سـتفادة مهنا. 
احلصول عىل دمع لتنفيذ مطالب املرشوع عىل قاعدة البياzت بطريقة منسقة ومتفق علهيا مسـبقًا للتأكد من �سـتخدام 

اكن حتديد تÇ أالولوaت مطلو� لضامن تصممي و اشـمتلت التوصية الرابعة عىل حتديد أالولوaت القطرية. و الفعيل لها. 
املشاريع املناسـبة وحتميلها عىل قاعدة البياzت. واقرتحت التوصية اخلامسة احلاجة ٕاىل استناد قاعدة البياzت بشلك ٔاكرث 

وأالهداف �سرتاتيجية للمزيانيات العادية لضامن التحقق من متابعة ٔاي متويل يمت توجهيه  ٔاماz ٕاىل ٕاطار نتاجئ ٔانشطة الويبو
لصاحل مرشوع ما من خالل قاعدة البياzت، مث� يف ذ  مثل النتاجئ اليت تتحقق. واقرتحت التوصية السادسة التوافق عىل 

ؤانواع اجلهات املاحنة والطلبات املتوقعة وعدد الرشااكت أالهداف املتصI بقاعدة البياzت، مبا يف ذ  تÇ اخلاصة بعدد 
اليت تكونت. واختصت التوصيات أالربع التالية �ملشاريع املسـتقبلية، وعكست ٕاىل حد ما التوصيات املتعلقة �ملشاريع املعنية 

وعات املسـتقبلية يف ظل وجود ، اقرتحت التوصية السابعة وجوب البدء يف املرش وحتديداً بقواعد البياzت وامللكية الفكرية. 
وليات فضال عن حتديد قنوات ؤ ٕاجراءات حمددة ومتفق علهيا خلطوات ومراحل سري العمل. ٕاذا ينبغي حتديد أالدوار واملس

ملشاريع التقنية اخلاصة، فF يتعلق �االتصال مع اسرتاتيجيات وٕاجراءات سري العمل التقليدية. واقرتحت التوصية الثامنة 
ومناقشات وتنسـيق تعاون عىل مسـتوى إالدارة وإالعداد مع الُشَعْب املعنية بغية حتسني  لالٓراء ميهنا تبادالً وجوب تض 

�تساق عند التعامل مع الهيئات اخلارجية. واقرتحت التوصية التاسعة وجوب تضمني املشاريع املسـتقبلية من البداية 
عىل متطلبات الرصد وٕاعداد التقارير وإالبالغ. �سرتاتيجيات واحضة للتعزيز ورفع مسـتوى الوعي. وانصبت التوصية الهنائية 

 .التوصيات كجزء من خطة التنفيذ للمشاريع املسـتقبلية تÇواختمتت لكمهتا �لتوصية برضورة تضمني 

وأيّد وفد مرص متحدþً �لنيابة عن مجموعة البÙان أالفريقية قيام أالمانة بتنفيذ التوصيات املقدمة. ويف هذا الصدد،  .213
مجموعة البÙان أالفريقية ٕاىل  تتطلعد أالمانة بعرض تقرير عن كيفية تنفيذ تÇ التوصيات يف ٕاطار زمين حمدد. وقال طالب الوف

 .ٔان تكون اخلطوة التالية يه تنفيذ �قرتاحات الواردة يف تقرير التقيمي

امللكية الفكرية. وسلط الضوء ؤاعرب وفد ٔاسرتاليا عن تأييده لقاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال  .214
عىل دور قاعدة البياzت ٔ�داة لتعزيز الشفافية يف ٔانشطة املساعدة التقنية ويف توفري سبيل لتكوين رشااكت ٕامنائية مدفوعة 

ن ٔاسرتاليا بصدد تضمني أ �لطلب وتعمل عىل تلبية �حتياجات إالمنائية احملددة يف جمال امللكية الفكرية. وذكر الوفد 
لومات بشأن قاعدة بياzت الويبو إالمنائية وربطها بصناديق الويبو �ست¢نية التابعة لها. ؤابرز الوفد ا7ور الكبري لÙول مع

أالعضاء وغريها من أالطراف املعنية أالخرى ممن تآلفوا مع اسـتخدام قاعدة البياzت يف حتقيق النجاح املسـمتر ملرشوعات 
من حتميل املعلومات واحلصول عىل ما حيتاجونه من حمتوى. و0 ، حث الوفد ا7ول أالعضاء  مثل هذه، وذ  مبا قاموا به

عىل �سـتفادة الاكمI من قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية و�سـتفادة الاكمI من 
 .املعلومات املتوفرة

ظار ٕاىل موقفه ا7امع ملرشوع قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف ولفت وفد الوالaت املتحدة أالمريكية أالن .215
جمال امللكية الفكرية خالل اكفة مراحل إالعداد. ؤاعرب عن رسوره لتشغيل قاعدة البياzت والبدء يف اسـتخدا$ا وتغذيهتا 

� عىل قاعدة البياzت بلغ سـتة مطالب وسـتة ن ما مت حتميإ �الحتياجات والعروض. ومىض يقول، بي� ورد يف تقرير التقيمي 
ضافية واستيفاء عدة مطابقات. وأعرب عن تطلعه ٕاىل إ عروض فقط، ٕاال ٔانه عىل ثقة من تسجيل احتياجات وعروض 

زaدة ٔاعداد املُْدَخالت واملطابقات بعد زaدة مسـتوى الوعي بدور قاعدة البياzت وما ميكن ٔان تقدمه من مساعدات. وأشار 
م ٕاىل الوصف ا0ي قدمه اخلبري �ستشاري عىل قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية �ه�

بأهنا فريدة من نوعها يف منظومة أالمم املتحدة مبا تقدمه من خدمة مطابقة �حتياجات والعروض يف جمال التمنية. ومىض يقول 
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تمنية ولÙول أالعضاء وملوظفي الويبو ا0ين استشعروا قمية مضافة يف ٕانشاء قاعدة بياzت تتيح اكن هذا ٕاجنازا حقيقيا للجنة ال 
تواصل ٔاحصاب املصلحة معا وٕانشاء رشااكت هتدف ٕاىل حتقيق التمنية وتشمل احلكومات واملنظامت غري احلكومية والقطاع 

ديد عدة وسائل للتغلب عىل الفاعلية احملدودة لقاعدة بياzت ٔابرز الوفد ٔايضا ما ورد يف تقرير التقيمي من حيث حتكام اخلاص. 
مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية يف الوقت احلايل. وأعلن تأييده للتوصيات الست أالوىل الواردة يف 

ت من خالل أالمانة التوصيايف سـياق تفعيل تÇ ض اخلبري �ستشاري لتقرير التقيمي، وعن رغبته يف العمل ااسـتعر 
 تÇوموظفي الويبو املعنيني. ومض الوفد صوته ٕاىل مجموعة البÙان أالفريقية يف طلبه �سـ�ع ٕاىل أالمانة حول كيفية تنفيذ 

التوصيات، وبواسطة من، ويف ٔاي ٕاطار زمين، وهل سـيكون هناك تاكليف ٕاضافية. ؤاعلن الوفد ٔان 7يه ٔايضا بعض 
ة اليت ميكن تطبيقها عىل قاعدة البياzت ذاهتا. ومىض يقول ٕان اخلطوة التالية الهامة يه زaدة التعريف احللول الرسيعة املقرتح

بقاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية وزaدة الوعي هبا، وجعلها ميسورة �سـتخدام قدر 
قرتاحات. ٔاوال، النظر يف تسليط الضوء عىل قاعدة بياzت مطابقة إالماكن. وحتقيقا لتÇ الغاية، قدم الوفد بعض �

، وميكن أن يتحقق ذ  عن إالنرتنت�حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية عىل صفحة الويبو الرئيسـية عىل شـبكة 
بياzت تÇ وجيعل من طريق رابط رسيع مبارش بشلك مؤقت، حيث ميكن ٔان يؤدي هذا ٕاىل توجيه �نتباه ٕاىل قاعدة ال 

7خول عىل قاعدة البياzت وتصفح املعلومات، و�لتايل ميكن يف االسهل ا7خول علهيا. وقال يوجد صعوبة يف الوقت احلايل 
ٕاضافة روابط رسيعة عىل الصفحة الرئيسـية للوصول الرسيع ٕاىل �حتياجات والعروض واملطابقات مما ييرس تصفح 

رسعة ا7خول عىل قاعدة البياzت والتعرف عىل عدد من �حتياجات والعروض املوجودة يؤدي احملتوaت. ومىض يقول ٕان 
ٕاىل ٕاþرة �ه�م والرغبة يف العمل. þنيا، النظر يف ٕاضافة وسـيI لالتصال مبوظفي قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية 

ة عىل التساؤالت. كام ميكن ٕاضافة بعض املعلومات إالضافية عىل يف جمال امللكية الفكرية للرد عىل �سـتفسارات وإالجاب
الصفحة الرئيسـية لقاعدة البياzت لٕالرشاد عن ماهية املسـتخدم ا0ي جيب عليه اسـتخدام قاعدة البياzت وكيفية حتقيق 

ٔاخرى ٕاىل الصفحة الرئيسـية. اسـتفادة مهنا. þلثا، ويف ٕاطار قاعدة البياzت ذاهتا، تسهيل التنقل بني الصفحات والعودة مرة 
ؤاعرب الوفد عن اعتقاده يف ٔان تÇ �قرتاحات البسـيطة متاما يف طبيعهتا قد تؤدي ٕاىل تسهيل اسـتخدام قاعدة البياzت 

نه شارك يف �ج�ع اجلانيب ا0ي ُعقد يف اليوم السابق بشأن منصة وسائل إالعالم �ج�عية ملراكز إ ٕاىل حد كبري. وقال 
تشجيع صغار ا6رتعني الناشـئني لتبادل املعلومات بشأن ) واليت هتدف ٕاىل eTISCلتكنولوجيا و�بتاكر �لكرتونية (دمع ا

ٔاعامهلم ؤافاكرمه. وأشار ٕاىل ٕاماكنية التنسـيق بني هذا املوقع وبني قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية 
شأنه خلق ٔاوجه تآزر بني هذين املوقعني. ؤاخريًا، ٔاعرب الوفد عن تقديره لبايق التوصيات  الفكرية بأسلوب معني يكون من

اليت وردت يف التقرير ؤانه سـيأخذ بعني �عتبار ما جاء يف التوصيات من السابعة ٕاىل العارشة حيث متت إالشارة ٕاىل عدد 
ور والتعزيز و�يق العنارص اليت ينبغي ٔان تكون يف من املكوzت والعنارص مثل ختطيط تسلسل سري العمل والتنسـيق املط

 .صدارة �ه�م عند التخطيط ملشاريع جلنة التمنية املسـتقبلية

ورصح وفد الربازيل متحدþً �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية بأنه وحىت االٓن ال يوجد ٔاي خالف بني ا7ول أالعضاء  .216
دا. وكرر الوفد جمددًا تعليقه ٔامهية كبرية عىل مثل هذه التقيFت اخلارجية. حيث فF يتعلق �ملرشوع وا0ي وصفه بأنه اكن جي

تعمل التقيFت اخلارجية عىل تعزيز الشفافية وتوفر لÙول أالعضاء فرصة التعرف عىل ردود ٔافعال وتعليقات خاصة �لتقدم 
ير بشأن جماالت ثالثة يف املرشوع ويه عىل وجه احملرز. وأعرب عن قلقه جتاه النتاجئ اليت مت عرضها واملوصوفة يف التقر 

التحديد: تصممي املرشوع وٕادارته ومدى فعاليته واسـتدامته. وعّرب الوفد عن رأيه يف املرشوع بأنه ٔاداة فعا� يف تنويع موارد 
حتقيق ٔاهدافه. ويف هذا املساعدة التقنية للبÙان النامية. ومع ذ ، ظهرت احلاجة ٕاىل التنفيذ الناحج حىت يمتكن املرشوع من 

الصدد، ٔاوىص الوفد بشدة عىل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي وخباصة تÇ املتعلقة بتعزيز ونرش املبادرة فF بني 
 .أالطراف املهمتة فضال عن ٕانشاء روابط للتواصل مع خدمات وُشَعْب الويبو اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق ٔاهداف املرشوع

ورّحب وفد قربص متحدþً �لنيابة عن �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه �لفرصة املتاحة ٕالجراء تقيFت خارجية  .217
للمشاريع املنجزة. ومىض يقول ٕان تقارير التقيمي أدوات مفيدة جدًا لتحسني بعض اجلوانب وحتديد ٔاوجه القصور اليت ينبغي 
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�حتاد أالورويب  ٔاكدر ٕاىل املداخI اليت ٔادىل هبا يف ا7ورة التاسعة للجنة التمنية، وقال جتنهبا يف املشاريع املسـتقبلية. وأشا
وا7ول أالعضاء فيه عىل ٔامهية الفعالية والكفاءة والشفافية يف ٕادارة املشاريع. ؤاعرب عن سعادته �لتوصيات الواحضة بعد 

 Çالتوصيات اليت وردت يف تقرير التقيمي اخلاص مبرشوع قاعدة ا7روس املسـتفادة واليت وردت يف تقرير التقيمي، مثل ت
بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية. وعىل وجه اخلصوص، ٔاشار الوفد ٕاىل احلاجة ٕاىل توضيح حدود 

ويه من املتطلبات اليت   ،يف الوقت املناسب، املسؤولية وٕاجراءات سري العمل وٕاجراءات الرصد وٕاعداد التقارير وإالبالغ
ينبغي تضميهنا من البداية يف املشاريع املسـتقبلية. كام جيب ٔان تتضمن مراحل التخطيط للمشاريع التقنية املسـتقبلية اخلاصة 

مناقشات بغرض التنسـيق وتنظمي التعاون عىل مسـتوى إالدارة وإالعداد. ومعوما، ظهرت احلاجة أيضا ٕاىل توفر أدوات 
ورصد وتقيمي املشاريع فضال عن اختاذ تدابري لضامن اسـتدامة وتواصل املشاريع يف املسـتقبل. وحث الوفد حمسـنة لتخطيط 

هنا عىل جانب كبري من أالمهية لتحسني الفعالية والكفاءة يف إ أالمانة عىل ٕايالء �ه�م الواجب �7روس املسـتفادة حيث 
 .ٕادارة املشاريع املسـتقبلية

يه قائال ٕان قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية ٔاداة هامة ؤاعرب وفد شـييل عن رأ  .218
جدًا حيث تسمح للبÙان �لتعرف عىل احتياجاهتا إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية. ولفت أالنظار ٕاىل ٔان ٕانشاء آليات لتيسري 

ملاحنة �سـتجابة لالحتياجات احملددة لÙول أالعضاء لهـي من أالمور تبادل املعلومات وٕانشاء نظم لالتصاالت تتيح للجهات ا
لقاء إ إالجيابية للغاية. ومىض يقول لقد قدم التقرير مثاالً واحضا للفوائد اليت ميكن اسـتخالصها من هذا املرشوع فضال عن 

zة نظر الوفود الضوء عىل اجلوانب اليت ميكن حتسيهنا 7مع �سـتخدام الفعال والكفء لقاعدة البياËت. وردد الوفد و
 .أالخرى يف ٔامهية تعزيز تÇ أالداة يك تسهم بفاعلية يف تلبية احتياجات البÙان النامية

واتفق وفد ٕاسـبانيا مع البيان ا0ي ٔادىل به وفد قربص �لنيابة عن �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه. وقال هناك  .219
هنا متثل ٔاداة أساسـية يف هذا الصدد. كام ٔاعرب إ بتنفيذ املشاريع والتقيFت اخلارجية حيث حاجة لزaدة الشفافية فF يتعلق 

ٔايضا عن تأييده ¨موعة البÙان أالفريقية ووفد الوالaت املتحدة أالمريكية يف وجوب قيام أالمانة بتقدمي تقرير عن كيفية تنفيذ 
يف زaدة فعالية املرشوع. ؤاشار ٕاىل التأخر يف تنفيذ املرشوع ملدة اثنا  التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي نظرا ٔالمهية هذا

عرش ٔاسـبوعا، وقال ينبغي بذل لك Ëد ممكن للقضاء عىل، ٔاو عىل أالقل، خفض التأخري ٕاىل احلد أالدىن نظرًا ملا حيدثه هذا 
ا التأخري ٔايضا ٕاىل مشالك يف ٕادارة املرشوع التأخري من اþٓر سيئة عىل البÙان املسـتفيدة. واسـتطرد قائال ميكن أن يؤدي هذ

احلصول عىل البياzت الرضورية ٔاو أالدوات الالزمة يف ظل عدم مما يؤدي ٕاىل عدم قدرة القامئني عىل التقيمي بتنفيذ معلهم 
بياzت مطابقة  بقاعدة نه ينبغي الرتكزي عىل �سـتدامة يف مجيع املشاريع. وفF يتعلقإ لتقيمي املرشوع. وقال الوفد ٔايضا 

ٔاكد الوفد عىل االٓراء اليت أعربت عهنا الوفود أالخرى واليت ركزت عىل أالمهية ، �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية
ٕاىل ما ورد يف تقرير التقيمي من عدم النظر ٕاىل  �نتباه الوفدلفت . ويف هذا الصدد تÇ القصوى السـتدامة قاعدة البياzت

عىل ٔانه غاية يف حد ذاته. ومىض يقول ٕان ٕانشاء قاعدة البياzت مل يكن هدفا يف حد ذاته حيث اكن الهدف الهنايئ  املرشوع
 .هو مطابقة العروض مع الطلب مبا جيعل من قاعدة البياzت أداة لتغطية احتياجات البÙان املسـتفيدة

�حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية ؤاشار ؤاعرب وفد سويرسا عن �لغ رسوره ٕ�نشاء قاعدة بياzت مطابقة  .220
ى الوفد أن قاعدة البياzت أداة مفيدة جداً لتعزيز الشفافية فF يتعلق  ٕاىل جناmا يف تنفيذ الهدف املطلوب مهنا. ورأ

طلب. وركّز الوفد عىل �الحتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية ومن شأهنا حتسني التنسـيق والتاكمل بني العروض وال
ٔامهية التأكيد عىل اسـتدامة املرشوع. كام شدد عىل ٔامهية العديد من التوصيات وعىل أمهية تنفيذها. ويف ٕاشارة ٕاىل التوصيات 

املتعلقة �7عاية لقاعدة البياzت ورفع مسـتوى الوعي هبا و�سـتفادة مهنا، قال الوفد سـيكون من املثري لاله�م ٔاخذ 
 .ت اليت قد$ا وفد الوالaت املتحدة أالمريكية يف �عتبار بغية حتسني السامت الشلكية والوظيفية لقاعدة البياzت�قرتاحا

ؤاعرب وفد مجهورية كورa عن اعتقاده يف ٔان قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات يف جمال امللكية الفكرية إالمنائية  .221
تياجات التمنية املتصI �مللكية الفكرية يف البÙان النامية والبÙان أالقل منوًا مع سـتكون أداة مفيدة للمطابقة والتوفيق بني اح 
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 ٔاعدهبرzمج املساعدة إالمنائية "قرية واحدة، عالمة واحدة" ا0ي إالعالن عن تسجيل رسوره يف وأعرب عن املوارد املتاحة. 
يقول هناك ٔايضا خطط لتسجيل برzمج آخر  ومىض) عىل قاعدة البياzت. KIPOمكتب امللكية الفكرية الكوري (

عنوان "التمنية وتوفري التكنولوجيا املالمئة" سيمت رفعه عىل قاعدة البياzت يف املسـتقبل القريب. حتت للمساعدة إالمنائية 
ها من خالل قاعدة البياzت وغري  2013يف برzمج  ٕالدراËاورصح ببدء مكتب امللكية الفكرية الكوري يف تلقي طلبات 
. وطالب الوفد ا7ول أالعضاء �اله�م واملشاركة يف هذا �2013سـتخدام إالجراءات أالخرى املتاحة يف الربع أالول من عام 

�سـتنتاجات والتوصيات �ه�م  تسـتحقالربzمج. وأيّد �سـتنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي. ومىض يقول 
وقطاعات الويبو. كام يتطلب أالمر التنفيذ الفوري للتوصيات اخلاصة بزaدة الوعي بقاعدة  والنظر من قبل خمتلف ُشَعْب 

البياzت وخمطط تدفق سري العمل حيث مل تتحقق �سـتفادة من قاعدة البياzت مبا فيه الكفاية. كام ٔاشار الوفد ٔايضا ٕاىل ٔان 
zبرب Iمج "قرية واحدة، عالمة واحدة" ٕاىل الويبو، وقد اسـتغرق مكتب امللكية الفكرية الكوري قد ٔارسل املواد ذات الص

أالمر ما يزيد عن مخسة أشهر لتحميل الربzمج عىل قاعدة البياzت. ورٔاى الوفد أن قاعدة البياzت سوف تفي �ٔالهداف 
 .الرئيسـية املرجوة مهنا بعد ٕاجراء التحسينات الالزمة

222. zت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية. وقال لقد ؤاعرب وفد الصني عن تأييده ملرشوع قاعدة بيا
ٔاوحض التقرير ٔانه وعىل الرمغ من �نهتاء من تصممي وتنفيذ املرشوع، ٕاال ٔان هناك ما تزال بعض املشالك الناجتة من عدم 

البياzت أالهداف املرجوة مهنا بعد. ؤاعلن التوعية �ملرشوع ؤاهدافه وللقصور يف ٕادارة قاعدة البياzت. ولهذا، مل حتقق قاعدة 
الوفد عن تأييده للتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي، ؤاعرب عن ٔام� يف اختاذ أالمانة، مبساعدة ودمع من ا7ول أالعضاء، 

مساعدة خطوات ملموسة لتنفيذ التوصيات بغية حتسني قاعدة البياzت وتشجيع اسـتخدا$ا. وبذ ، ميكن لقاعدة البياzت 
 .من املساعدة التقنية بصورة ٔاكربالبÙان النامية عىل �سـتفادة 

رشوع قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية. وقال ٕاىل الفائدة الكبرية مل وفد ٔاملانيا  وأشار .223
لنيابة عن �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه. ينبغي كذ  ا7عاية والرتوجي 9. كام ٔايد البيان ا0ي أدىل به وفد قربص �

نه عامل أسايس ليس فقط فF يتعلق �ملشاريع ولكن ٔايضا يف سـياق إ وسلط الضوء عىل ٔامهية عنرص �سـتدامة، وقال 
وليست يه  ن املشاريع عبارة عن وسـيI تؤدي ٕاىل غايةأ التمنية. كام شدد الوفد ٔايضا، وكام جاء يف ٔاحد تقارير التقيمي، عىل 

ٔادوات حمسـنة لتخطيط ٕاماكنية حتسني عنرص �سـتدامة مىت توفرت وأعرب الوفد عن قناعته يف الغاية يف حد ذاهتا. 
  . ورصد وتقيمي املشاريع فضال عن رفع مسـتوى التنسـيق

داة �ٔ الفكرية يف جمال امللكية  حتياجات إالمنائية� مواءمةقاعدة بياzت  ٕالنشاءعرب وفد كو� عن دمعه الاكمل وأ  .224
 تبادل املعلومات بني ا7ول أالعضاء.ؤ�داة ل ٕادارية 

ا ا خاصً سـيويل اه�مً ٔانه ؤاكد للوفود تعليقات، ما ٔابدته من لوفود عىل اأالمانة �مس شاتشو ت ن  السـيد وشكر .225
تنفيذ التوصيات، خططها ل  يوحضتقدم أالمانة تقريرا  بأنعدد من الوفود  املقدم منٕاىل �قرتاح  . ؤاشاراملقدمةلتوصيات �

أالمانة تعزتم  ؤاضاف ٔانٕاجنازات املرشوع.  للبناء عىلاختذت �لفعل عدة خطوات ٔاهنا أالمانة للقيام بذ ، و  ادسـتعدا ؤاكد
العمل  أن ؤاشار ٔايضا ٕاىلالوقت املناسب،  يفتقدمي خطة معل لتنفيذ التوصيات، ؤاهنا سـتحيط اللجنة علام �لتطورات 

 وقال ٕانقاعدة البياzت.  لتعزيزمن اخلطوات اُختذ  اعددؤان  ،ٔاغسطس ٔالمانة عقب التقيمي ا0ي جرى يفاسـمتر داخل ا
زيية لكاملذكرة �للغات الفرنسـية وإالن مجيع ا7ول أالعضاء بشأن قاعدة البياzت. صدرتٕاىل املدير العام ٔاصدر مذكرة شفهية 

قل منوا. كام صدرت نرشات سـF البÙان النامية والبÙان االٔ  أالعضاء، السـبانية، وأكدت ٔامهية قاعدة البياzت لÙول واالٕ 
�للغات  اتالنرش  توافرتو زعت عىل عدد من الوفود، ومشلت منظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية. ووُ  تروجيية

عد قدت مشاورات داخلية، عُ كام الثالث، وقدمت حملة موجزة عن قاعدة البياzت ملواءمة �حتياجات.  tداخيلتعممي وا 
ا0ي يتوىل  التعممي،صدر املدير العام يُ  ا، ومن املقرر أنولياهتؤ ومس بشأن $ام الوحدات التنظميية ا6تلفة داخل املنظمة

ملعزتم اجلوانب املوضوعية للمساعدة اعن  وليةسؤ امل قسم املزيانية ومكتب مراقب احلسا�ت واملستشار القانوين  مبوجبه
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ٕادارة العالقات اخلارجية. مبا فهيا ولية املنظمة، ؤ ملساعدة ٔاي موضوع يقع يف نطاق مستشمل اومن املمكن أن تقدميها. 
ؤان أالمانة سرتاعي التوصيات اليت  معل جارٍ قاعدة البياzت  ، ؤان تعزيزهنائيةالؤاكدت أالمانة ٔان تÇ اخلطوات ليست 

وفد  مبا فهيا�القرتاح املفيد جدا املقدم من عدد من الوفود، ٔايضا أالمانة ٔاحاطت علام  ٔاضاف ٔان. و ةقدمت ٔاثناء املناقش
يف هذا أالمانة  ابذلهتاليت هود ورمغ اجل . إاللكرتوينالروابط لتحسني املوقع  اسـتخدام الوالaت املتحدة أالمريكية، بشأن

مالءمة الحتياجات  ٔاكرث املنصةكون ت ليكالتحسينات ، هناك دامئا جمال للتحسني. وسـتحاول أالمانة ٕادخال هذه الصدد
تنفيذ التوصيات املدرجة يف  تعزتم هبا الطريقة اليتلب، تقريرا يبني حسـ¤ طُ ، سـتقدم أالمانةو . تناوال أيرسو  املسـتخدم

 التقيمي. تقرير

 .من الوفود ٔاخرى عدم وجود تعليقاتٕاىل ، واختمت املناقشة نظرا ردهاالرئيس أالمانة عىل وشكر  .226

   تقرير تقيميي عن مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ا0كية – CDIPCDIPCDIPCDIP////10101010////4444ظر يف الوثيقة الن

التقرير التقيميي ملرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ا0كية. ودعا املقيِّمني ٕاىل  حولالرئيس املناقشات افتتح  .227
 .الوثيقة تقدمي

اضطلع �لتقيمي لك من السـيد غلني ٔاونيل و . CDIP/10/4 الوثيقةٔاونيل) التقرير الوارد يف  املقِّمي (السـيدقدم  .228
يب ٕالدارة �بتاكر والتكنولوجيا،  ٔاند خدمات يت أالسـتاذ توم ٔاوغادا، رشكةو  للبحث والتقيمي Owl RE مؤسس رشكة

مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ا0كية بتعممي البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف  يتعلقو نريويب. 
فريقية للملكية الفكرية (أالريبو) وماكتب فريقية للملكية الفكرية واملنظمة إالقلميية االٔ ا7ول أالعضاء، وخباصة املنظمة االٔ 

تضمن املرشوع كذ  و بو�ن والوس ومكبودa.  ؛قل منوا، ويه عىل وجه التحديدامللكية الفكرية يف ثالثة من البÙان االٔ 
فF يتعلق بتصممي املرشوع و  . ٕاىل النتاجئ الرئيسـية للتقيميتنظمي حلقات معل تركز عىل نقل املعارف بني املاكتب. ؤاشار املقّميِ 
وع أالربعة. ويف مجيع احلاالت ٔاجريت تقيFت وٕادارته، ُقيّمت وثيقة املرشوع عىل ٔاهنا اكفية لتدشني عنارص املرش 

لالحتياجات؛ واشرتيت املعدات وركّبت واختربت وُعهِد هبا ٕاىل املوظفني؛ كام حصل املوظفون عىل التدريب. ومع ذ  
ىل تسمل الحظ التقيمي وجود بعض ٔاوجه اخللل والتحدaت. وفF يتعلق �لفعالية، ٔاسهم املرشوع �لتأكيد يف زaدة القدرة ع

نرتنت ٕاىل قواعد بياzت النفاذ عرب االٕ  طلبات امللكية الفكرية عىل حنو فعال وتبليغ البياzت مبزيد من الرسعة والفعالية وٕا�حة
فريقية للملكية الفكرية. ؤاسهم املرشوع كذ  امللكية الفكرية املركزية اخلاصة بعنرص أالريبو ولكن ليس ٕاىل عنرص املنظمة االٔ 

مرشوع  يف حا� وتقليصها ٕاىل أقل حد ممكنمن إالجراءات اليدوية اليت تقوم عىل �سـتخدام املكثف للورق  يف التخلص
مت وتبادل البياzت بني ا7ول أالعضاء يف أالريبو ومرشوع نظام ٔامتتة ٕاجراءات امللكية الصناعية لفائدة البÙان أالقل منوا. 

زaدة قدرة  ثبت ٔان املرشوع 7يه القدرة عىل نتاجئ التقيمي. وكام ذكرz، لقد التوصل ٕاىل عدد من �سـتنتاجات استنادا ٕاىل
ماكتب امللكية الفكرية عىل تسمل طلبات امللكية الفكرية بفعالية وعىل نقل البياzت بني املاكتب إالقلميية وماكتب امللكية 

. واسـتفاد العنارص أالخرىبعنرص أالريبو ٔاكرث من فF يتعلق  مبرشاالفكرية مبزيد من الرسعة والفعالية، واكن املرشوع 
املرشوع أيضا من التآزر بني املاكتب ا6تلفة من ٔاجل تنفيذ املرشوع بفعالية من حيث التاكليف. ومع ذ ، فقد اكن من 

يات رئيسة مشل التقرير ٔاربع توص و ضعت سـتدوم عىل املدى البعيد. السابق ٔالوانه جدا اسـتنتاج ما ٕاذا اكنت النظم اليت وُ 
يف املسـتقبل.  من هذا النوعسـتخدم يف تنفيذ مشاريع عىل التقيمي. ٔاوال: يوىص بأن تعدل ٔامانة الويبو وثيقة املرشوع لتُ  بناءً 

فكرية الوطنية، فضال اتفاقات التعاون القامئة بني الويبو وماكتب امللكية ال، ومشلت تعديل 52وردت التفاصيل يف الفقرة و 
تنفيذ املرشوع  اسـتكاملþنيا: يوىص بأن توافق ٔامانة الويبو عىل وت ماكتب امللكية الفكرية املشرتكة. ولياؤ عن زaدة مس

تعزيز  وينبغي، يف هذا السـياق، مراعاةعىل  النحو املذكور يف وثيقة املرشوع عن طريق ٕادماج أالنشطة يف املزيانية العادية، 
فريقية للملكية الفكرية وتنظمي حلقة معل تدريبية بشأن لنظام يف املنظمة االٔ مرشوع أالريبو؛ وٕاجياد املوارد السـتكامل نرش ا

þلثا: يوىص بأن ترخس ٔامانة الويبو مفهوم تقامس التاكليف يف و تبادل اخلربات وا7روس املسـتفادة سـنوa يف إالقلمي.



CDIP/10/18  
68 
 

املشاركة الويبو وماكتب امللكية الفكرية ٔاخريا: يوىص بأن تضمن ٔامانة و املشاريع يف املسـتقبل. تÇ اسرتاتيجياهتا لتنفيذ 
 اسـتدامة املرشوع من خالل توفري املوارد الالزمة السـتكامل املرشوع واسـمتراره.

أن املرشوع هيدف ٕاىل تعزيز مؤسسات امللكية الفكرية عىل بر ذكE فريقية، و رص �مس ا¨موعة االٔ وفد موحتدث  .229
خدمات يف جمال امللكية الفكرية تمتزي �لفعالية واجلودة وتكون مناسـبة من الصعيدين الوطين وإالقلميي ليتسـىن لها تقدمي 
حصاب املصلحة املعنيني، متكني مؤسسات امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وإالقلميي من ٕاجراء و  حيث التوقيت ٕاىل أ

0ا، ينبغي ٔان يساعد  ؛تجارية للبÙالبحوث والتحليالت والتنبؤات وإالسقاطات ودمع أالوساط العلمية وجممتع أالعامل ال 
التقيمي ا7ول أالعضاء عىل تقدير مدى تلبيهتا لتÇ أالهداف. وأحاطت ا¨موعة علام �لنتاجئ الرئيسـية و�سـتنتاجات 

يف  من هذا النوعسـتخدم يف تنفيذ مشاريع والتوصيات اليت قد$ا التقيمي، وخباصة رضورة تعديل وثيقة املرشوع لتُ 
، فضال عن رضورة ٔان تضمن أالمانة وماكتب امللكية الفكرية اسـتدامة املرشوع من خالل توفري املوارد الالزمة املسـتقبل

التقيمي مدى قدرة املرشوع  حيددقدمت ا¨موعة بعض التعليقات عىل تقرير التقيمي: ٔاوال: مل و السـتكامل املرشوع واسـمتراره. 
متوازن للملكية الفكرية داخل مؤسسات امللكية الفكرية إالقلميية، عىل النحو هنج ب الهنوضوعنارصه أالربعة الفرعية عىل 

التقيمي سوى ما ٕاذا اكن املرشوع تقيمي فعالية املرشوع، مل يتناول  يتعلق ب يف جدول ٔاعامل التمنية. وفF 10الوارد يف التوصية 
اzت مبزيد من الرسعة والفعالية وٕا�حة النفاذ ٕاىل قواعد فعاال يف زaدة القدرة عىل تسمل طلبات امللكية الفكرية وتبليغ البي

þنيا: مع ٔان التقيمي بنيE ٔان املرشوع مفيد يف تيسري تبادل املعارف واخلربات ورتنت. نمللكية الفكرية املركزية عىل االٕ بياzت ا
 ااعمتد هنجاملرشوع قد ما ٕاذا اكن  حيددنه مل أ وا7روس املسـتفادة ويف التعاون عىل تنفيذ مشاريع أالمتتة بني البÙان، ٕاال 

zلثا: يف و. ونطاق هذا الهنجللملكية الفكرية  متوازþمن خالل يف جدول أالعامل 10لتوصية اتقيمي مدى تنفيذ  ٕاطار 
ى ٕامنا اكتفمل يذكر التقيمي ما ٕاذا اكن املرشوع قد عزز التوازن العادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة، و  ،املرشوع

نُفذت هذه التوصية من خالل املرشوع، وËُزت املاكتب بنظم معل جديدة لتكنولوجيا املعلومات، ومبعدات مبجرد القول: "
املعلومات 7مع املرشوع ومت تدريب املوظفني عىل نظم ؤاساليب العمل اجلديدة". ومل يرش التقيمي ٕاىل  جديدة لتكنولوجيا

 لقات العملية الثالث اليت نظمت يف ٕاطار املرشوع.تقدير ٔاو تفاصيل حمتوى احل

لتقرير التقيميي الشامل، كام ٔاعرب عن رسوره لعلمه �لتقدم � ترحيبهوفد الوالaت املتحدة أالمريكية عن ؤاعرب  .230
رٔاى الوفد أن البÙان أالقل منوا. و يف احملرز يف هذا الهنج �بتاكري لتحديث مؤسسات امللكية الفكرية يف البÙان النامية و

�ست�ر يف البنية التحتية للبÙان النامية والبÙان أالقل منوا، برمغ قلته، سـيحقق ٔار�حا كبرية يف املسـتقبل. وأوىص الوفد 
عىل سبيل املثال، أوىص و عند تصممي املشاريع املسـتقبلية.  ونمبأن حتاط جلنة التمنية علام �لنقاط اليت أشار ٕالهيا املقيِّ 

Iمج بصورة اكمzمج استنادا ٕاىل مدى الزتا$م بأداء أدوارمه لتنفيذ الربzووصوال ٕاىل  .املقيِّمون �ختيار املشاركني يف الرب
قدم سبيال معقوال للميض قدما، حيث تُصمم املشاريع املسـتقبلية عىل حنو يوفر املوارد يهذه الغاية، رٔاى الوفد أن التقيمي 

يدمع املشاريع سـ ساس تدرجيي وتباديل وصوال ٕاىل املعامل أالساسـية يف تنفيذ الربzمج. وقال ٕان الوفد البرشية واملالية عىل أ 
يف جمال حتديث ماكتب امللكية الفكرية وحتسني االتصاالت مع املاكتب إالقلميية  املُصّممة عىل حنو متقناملسـتقبلية 

 ا¨اورة. واملاكتب

فريقية. وقال ٕان الغرض والهدف من حتسني  �مس ا¨موعة االٔ وفد مرصاها اليت أبدوفد بوليفيا التعليقات وأيد  .231
القدرات املؤسسـية للبÙان من خالل ٕادخال مزيد من التحسينات عىل البنية التحتية واملرافق أالخرى قد نُص عليه بوضوح 

 ،مؤسسات امللكية الفكرية حفسبيف جدول ٔاعامل التمنية. ؤاضاف أن التوصية ال هتدف ٕاىل زaدة فعالية  10يف التوصية 
0ا، ينبغي للمرشوع ٔان يسهم حنو ٕاحداث  ؛ٕاىل تعزيز التوازن العادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامةهتدف ٕامنا 

، قمي من جانب اخلرباء اخلارجينيالوفد أن هذا البعد مل يُ  والحظتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. 
ومع ذ  اكن بصورة وافية، هذا اجلانب  رمبا مل تعكس وثيقة املرشوعبأن واعرتف الوفد  ،معرفة سبب ذ يف  رغبته ؤابدى
تنص بوضوح عىل التوازن بني  اليتيف جدول أعامل التمنية،  10ٔانه يتعلق بتطبيق التوصية ٕاىل يف التقيمي نظرا  تضمينهينبغي 

 وأبدىيعكس هذا البعد. ل التقرير التقيميي  تنقيحٔاعرب الوفد عن ٔام� يف  ومن مثE، ؛حة العامةحامية امللكية الفكرية واملصل
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 هفٕان ،يف هذه املرحIذ   ٔانه ٕاذا مل يتسن تقيمي مشريا ٕاىل ،الوفد اه�مه مبعرفة مدى ٕاسهام املرشوع يف حتقيق ذ  التوازن
 تنفيذ تÇ التوصية. �سـمترار يفاقرتاح نشاط يف املسـتقبل من ٔاجل مع ٕاماكنية هذا البعد يف وثيقة املرشوع،  ٕادراجيود 

عن تقديره لÙور ا0ي تقوم به  الوفد . ؤاعربأالفريقيةالبيان ا0ي ٔادىل به وفد مرص �مس ا¨موعة  غاzوفد وأقر  .232
الويبو يف توفري منرب لÙول أالعضاء لتبادل املعلومات واملعارف واخلربات، فضال عن دورها يف بناء القدرات املؤسسـية. 

 ؤاعرب الوفد عن تقديره ومشاركته رؤية الويبو الرامية ٕاىل تعزيز اسـتخدام امللكية الفكرية وحاميهتا بوصفها عنرصا من عنارص
مع لع هبا أالنشطة الكثرية اليت اضطُ الويبو عىل الشكر ٕاىل الوفد  ووجهىل الصعيد العاملي. عالتمنية �قتصادية و�ج�عية 

 zحلقات عقد و ، أالعامل ٕادارة تقيمي �حتياجات لرمقنة طرق مثلاملشاريع  ،اصةوخبتعزيز نظام امللكية الفكرية،  هبدفغا
ن قدرة ماكتب املعلومات يف جمال الرباءات، ٕاضافة ٕاىل نرش نظام ٔامتتة امللكية الفكرية ا0ي حسّ معلية بشأن �سـتفادة من 

امللكية الفكرية وكفاءهتا يف معاجلة طلبات امللكية الفكرية، وقلص بشلك حاد من ترامك الطلبات املتأخرة عىل الصعيد الوطين. 
امللكية الفكرية واسـتخدام املعلومات املتعلقة  للعاملني يف جمالرات وأشار ٕاىل أن غاz اسـتفادت ٔايضا من ٔانشطة بناء القد

نأن �سـتخدام الفعال بالوفد  واعرتفٔانشطة ٔاخرى تدمعها الويبو ومكتب امللكية الفكرية السويرسي.  يفرباءات ل� Eواحملس 
حد أ تعد غاz ا0ي و يف البÙان امخلسة، ٔالدوات امللكية الفكرية ٔامر رضوري للتمنية، ومن مثE فٕانه يدمع تعزيز مرشوع ٔاريب

عرب الوفد عن تطلعه ٕاىل تنفيذ التوصيات املدرجة يف الوثيقة أ ٔاخرى ٔاعضاء. و  دوال وتوسعة نطاقه ليشمل، املسـتفيدين منه
CDIP/10/4 .لتعزيز مرشوع الريبو جنبا ٕاىل جنب مع توصيات ٔاخرى 

 .ليقاتلرد عىل أالسـئI والتع ٕاىل ا ودعا الرئيس املقّميِ  .233

بتحقيق وربطهام تقدمي املساعدة وا7مع ٕاىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية بصورة تدرجيية،  ٔانه ينبغياملقِّمي  ورٔاى .234
 ولية إاللزامية�ملسؤ . وفF يتعلق من هذا النوعخطوات أساسـية معينة لتشجيع �سـتدامة واملشاركة املتاكفئة يف املشاريع 

 ٔان التقيمي مل يركز، ٕاىل حد بعيد، عىل هذا بشأن التوازن بني حامية امللكية الفكرية واملصاحل العامة، ٔاقر املقّميِ  10يف التوصية 
 ٔانه رمبا يكون من السابق ٔالوانه جدا ٔاو من الصعب جدا، يف تÇ املرحI، تقيمي هذا العنرص. ؤاضاف العنرص. ورٔاى املقّميِ 

 ذ  يف نتاجئ التقيمي. ينبغي ذكراكن ٔانه 

مرييديث) الوفود عىل تعليقاهتا، واملقيِّمني عىل توصياهتم البناءة واملفيدة اليت مت النظر فهيا،  أالمانة (السـيد وشكرت .235
وفدا مرص وبوليفيا بشأن التوازن  ٔابداهواليت سـتؤخذ يف احلسـبان يف املشاريع املسـتقبلية. ؤاشارت أالمانة ٕاىل التعليق ا0ي 

املرشوع. ؤاكدت ٔان املرشوع ذو  وقععامة ويه تقيمي  مبسأ�حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة، وقالت ٕانه يرتبط  بني
هذا، متكن املقيِّمون من قياس النتاجئ التقنية من حيث معدات التدريب والنظم وتكنولوجيا املعلومات ول طابع تقين للغاية، 

 الوقعذ  تقيمي  مبا يف ،املرشوع يف الوقت املتاح وقعمني تقيمي عىل املقيِّ  تعذرذ ،  اليت ُقدمت يف ٕاطار املرشوع. ومع
التوازن بني حامية امللكية الفكرية عىل الوقع احملمتل و احملمتل عىل الصناعات احمللية يف البÙان أو أالقالمي اليت نُفذ فهيا املرشوع، 

أالمانة ٔاخذت ذ  يف احلسـبان عند ، فٕان هذا مل يوثق يف التقيمي ومع ٔانواملصلحة العامة فضال عن عوامل ٔاخرى. 
ؤرشات لقياس النتاجئ املتعلقة بعض املالتخطيط للعام التايل ولفرتة السـنتني املقبلتني. ؤاعربت أالمانة عن ٔاملها يف تقدمي 

خذت التعليقات يف وهكذاطين. إالقلميي والو عىل الصعيدين �ملشاريع التقنية اليت نُفذت يف ماكتب امللكية الفكرية  tا ،
 تقيمي املشاريع املسـتقبلية. عندزيد من تÇ اجلوانب امل ٕادراجاحلسـبان، وسـتحاول أالمانة 

 ٔاخرى تعليقات وجودعدم ٕاىل . واختمت املناقشة بشأن املرشوع نظرا ردمه وأالمانة عىل وشكر الرئيس املقّميِ    .236
 الوفود. من
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هوة الرمقية تقرير تقيميي بشأن مرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وال  -     CDIPCDIPCDIPCDIP////10101010////5555النظر يف الوثيقة 
  والنفاذ ٕاىل املعرفة

رشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة مل التقرير التقيميي  حولافتتح الرئيس املناقشات و  .237
  ٕاىل تقدمي الوثيقة.ودعا املقّميِ الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفة.  

من السـيد  لتقيمي لكٌ اضطلع �و . CDIP/10/5املقّميِ ( السـيد ٔاونيل) اسـتعراضا عاما للتقرير الوارد يف الوثيقة وقدم  .238
يب ٕالدارة  ٔاند وأالسـتاذ توم ٔاوغادا، خدمات يت للبحث والتقيمي. Owl RE مؤسس رشكة مؤسس رشكة غلني أونيل،

ق املؤلف ورمقنة جسالت امللكية الفكرية. حب يتعلقانعنرصين منفصلني عىل املرشوع  اشـمتلو ويب. �بتاكر والتكنولوجيا، نري 
مجع املعلومات واسـتكشاف ٕاماكzت نظام حق املؤلف ؤاوجه املرونة فيه وال�ذج ا6تلفة  ٕاىلعنرص حق املؤلف  وهيدف

ٔامام الويبو. ويمتثل النشاط  املتاحة التخصصات للفرص ٕاجراء تقيمي متعددوهو ٕالدارة حق املؤلف، ٕاضافة ٕاىل هدف تمكييل 
تضييق إالسهام يف الرئييس لهذا العنرص يف طلب ٕاجراء دراسة ٔااكدميية لهذه العنارص الثالثة. ٔاما عنرص الرمقنة فهيدف ٕاىل 

نة بياzت امللكية الفكرية. الهوة املعرفية بني البÙان الصناعية والبÙان النامية، وخباصة البÙان أالقل منوا من خالل رمق 
 ،عىل نتاجئ  رئيسـية وعىل اسـتنتاجات وتوصيات استنادا ٕاىل التقيمي. وأشار املقّميِ ٕاىل النتاجئ الرئيسـية يتقرير التقيميال اشـمتل و 

 تصفولكن التقيمي الحظ بضعة ٔاوجه قصور وُ  ،وثيقة املرشوع ُقيّمت واتضح ٔاهنا اكفية ٕالطالق عنرصي املرشوعوقال ٕان 
حاجة عنرص حق  بيد ٔان ،ٕاجامال ملرشوعاتقدم  عنتقدمي معلومات ل أدوات إالبالغ مناسـبة ومفيدة ي، ؤان تقرير التقيميال يف 

 ؤان ا7ولٔانه اكن ال يزال يف مرحI ٔاولية، ٕاىل حمدودة  نظرا اكنت يف هذه املرحI،  وإالبالغ،املؤلف ٕاىل أدوات الرصد 
مجع بياzت الرصد من لك ماكتب امللكية الفكرية  قال ٕانوفF يتعلق بعنرص الرمقنة،  بعد ا7راسات. مل تناقشأالعضاء 

لويبو. وفF يتعلق �لفعالية مل حيرز عنرص حق املؤلف تقدما كبريا ل اكن ميثل حتدaالسـبعة عرش املشاركة وجتميع تÇ البياzت 
ٔامكل املرشوع مرحI البحث واملشاورة، بيد ٔان نتاجئه، و لية. يف ٕاذاكء وعي ا7ول أالعضاء يف هذا ا¨ال بسبب حالته أالو 

املمتثI يف ا7راسات الثالث، لن تناقش بني ا7ول أالعضاء. وسـتجري املناقشات يف ا7ورة احلالية للجنة التمنية. 0 ، 
 الرمقنة بدرجات متفاوتة يف نُفذ عنرصو تعذر تقيمي فعالية تÇ املرحI نظرا ٔالهنا لن تنفذ ٕاال يف وقت الحق من أالسـبوع. 

ماكتب امللكية الفكرية السـبعة عرش. ومبا ٔان املرشوع يف تÇ املاكتب وصل ٕاىل مراحل خمتلفة، فقد اختلفت درجات بناء 
القدرات عىل رمقنة قواعد البياzت وحتديهثا. وأفادت تعقيبات مبارشة من ثالثة ماكتب مشاركة وتقارير الويبو أن ماكتب 

الفكرية يف غالبيهتا أحرزت تقدما يف رمقنة ما 7هيا من جسالت الرباءات. وفF خيص سـتة ماكتب للملكية الفكرية امللكية 
تيحت تÇ السجالت بعد ذ  عىل املنصة العاملية للرباءات، أي ركن الرباءات ٔاو سيمت ذ  عام قريب. tعلام بأن  وأالريبو، ا

املقّميِ ٕاىل اسـتنتاجات التقيمي، وقال ٕان املرشوع يتألف من عنرصين  والتفت ٔاحد عرش مكتبا مل يسـتمكل املرشوع بعد. 
ردم الهوة  وهو يربطهام يف الواقع ٔاي رابط تنظميي ٔاو تشغييل �سـتثناء سعهيام ٕاىل حتقيق الهدف نفسه عىل املدى الطويل ال

الرمقنة، رمغ اسـتخدام ٔادوات للتخطيط سبب ذ  يف مغوض حول املرشوع وعنرصيه. وفF يتعلق بعنرص ت املعرفية. وقد 
للمرشوع وٕادارته، من احملبذ، عند وضع مشاريع ٕامنائية من هذا النوع يف املسـتقبل، تغيري معايري التقيمي وأدوات الرصد 

ل يمتزي ٔايضا عنرص الرمقنة بعدم حتميو وإالبالغ من طرف ماكتب امللكية الفكرية وحتسني إالجراءات املتعلقة �ملشرتaت. 
ماكتب امللكية الفكرية ٔاية مسؤولية ٕالزامية لٕالبالغ عن تنفيذ املرشوع. ويف املشاريع إالمنائية املامثI اليت تنطوي عىل التعاون 

بني الرشاكء الوطنيني وا7وليني، من املفروض وضع برzمج ٕابالغ واحض للرشاكء الوطنيني للتأكد من ٔاهنم قاموا مبها$م يف 
ت تÇ املسؤولية لاكن من السهل االٓن عىل الويبو رصد اخلطوات املقبI واختاذ قرار بشأهنا. وكام ُذكر املرشوع. ولو ُحدد

ٔانفا، اتسم تقيمي عنرص حق املؤلف �حملدودية نظرا ٕاىل ٔان املرحI اليت قد تكون االٔكرث ٔامهية مل تنجز بعُد، ٔاال ويه مناقشة 
ة للويبو. ٕاّال ٔانه بقراءة ا7راسات والتوصيات ميكن اسـتنتاج بعض املوضوع مع ا7ول أالعضاء وصياغة ٔانشطة جديد

يه دمع سـتة ماكتب  أالولية�قرتاحات املفيدة اجلديرة �ه�م ا7ول أالعضاء. وفF يتعلق مبرشوع الرمقنة، اكنت اخلطة 
حيدث التقدم يف رمقنة جسالت يف أغلب احلاالت وللملكية الفكرية، وارتفع هذا العدد فF بعد ٕاىل سـبعة عرش مكتبا. 

الرباءات بطريقة فعا� من حيث التلكفة يف نطاق املزيانية ا6صصة. ويعد ذ  تطورا ٕاجيابيا، ٕاذ يؤدي ٕاىل توسـيع نطاق 
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املرشوع، ٕاال ٔانه صّعب عىل أالمانة $مة متابعة التطورات مع مجيع ماكتب امللكية الفكرية وتشجيعها عىل املشاركة وٕاهناء 
وع مضن املدة الزمنية احملددة. وفF يتعلق �السـتدامة، تتوقف اسـتدامة عنرص حق املؤلف ٕاىل حد كبري عىل اه�م املرش 

ا7ول أالعضاء يف الويبو ودمعها. وعليه، فٕان مسامههتا سـتكون حامسة �لنسـبة ملسـتقبل املرشوع. وسيتوقف ٔايضا جناح هذا 
بي� تتوقف اسـتدامة عنرص الرمقنة ٕاىل حد كبري  ،وٕاذاكء الوعيخماطبة امجلاهري ة العنرص عىل املدى الطويل عىل تنفيذ ٔانشط

عىل موارد ماكتب امللكية الفكرية ومدى الزتا$ا. وينبغي للماكتب املشاركة مواصI اسـتخدام معدات املسح الضويئ ملسح 
بذ ٔان متيض الويبو يف دمع ذ  من خالل طلبات الرباءات اجلديدة ومسح جسالت العالمات التجارية املوجودة. ومن احمل 

اشـمتل عىل مخس توصيات.  يتقرير التقيميٕان ال تقدمي املشورة التقنية واملتابعة املسـمترة.  والتفت املقّميِ ٕاىل التوصيات، وقال 
نيا: يوىص بأن þوٕايالء اه�م لوضع مرشوعني منفصلني للمشاريع املسـتقبلية اليت تتألف من عنرصين خمتلفني.  ينبغئاوال: 

وثيقة املرشوع السـتخدا$ا يف تنفيذ ما يوضع من مشاريع ٕامنائية مشاهبة يف املسـتقبل. وقد ورد ذ  يف  تعّدل ٔامانة الويبو
þلثا: يوىص بأن تنظر ا7ول أالعضاء يف ا7راسات والتوصيات املتعلقة بعنرص حق املؤلف ؤان تقدم ومن التقرير.  60الفقرة 

رابعا: بوصفه عامال رئيسـيا يف عنرص حق املؤلف يتعلق �ح�ل اسـتحداث و تعقيبات موضوعية ٕاىل أالمانة يف هذا الصدد. 
ى، ينبغي ٕايالء �ه�م لكيفية دمع الشعبة املعنية حبق املؤلف يف ٔانشطة جديدة للويبو مل يمت تعريفه بعد يف ٕاطار تقيمي اجلدو 

وٕاذاكء الوعي. ؤاخريا: فF  ٕاجراء ذ  التقيمي، وكيفية متويل تنفيذ ٔاية أنشطة جديدة حممتI، مبا فهيا ٔانشطة خماطبة امجلاهري
سـF ؤان ٔاحد عرش مكتبا مل يسـتمكل بعد  خيص اسـتدامة عنرص الرمقنة، يوىص بأن تسـتمكل ٔامانة الويبو تنفيذ املرشوع، ال

 هذا العنرص للمرشوع.

عنرص حق املؤلف هيدف  ، وأن، ؤاشار ٕاىل ٔان املرشوع يشمل عنرصينوفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقيةوحتدث  .239
ة ٕاىل وال�ذج ا6تلفة ٕالدارة حق املؤلف، ٕاضاف تهٕاىل مجع معلومات واسـتكشاف ٕاماكzت نظام حق املؤلف ؤاوجه مرون 

ٕاجراء تقيمي متعدد التخصصات للفرص ٔامام الويبو. ٔاما عنرص الرمقنة فهيدف ٕاىل تضييق الهوة املعرفية بني  وهوهدف تمكييل 
ا¨موعة نتاجئ  والحظتالبÙان الصناعية والبÙان النامية، وخباصة البÙان أالقل منوا من خالل رمقنة بياzت امللكية الفكرية. 

ٔاعربت عن  ، بيد ٔاهناا¨موعة النتاجئ املتعلقة بفعالية واسـتدامة املرشوع وشاركت ،تصممي املرشوع وٕادارته فF خيصالتقيمي 
وأيدت وËة النظر القائI بأن التنفيذ الاكمل  ،شواغلها ٕازاء التقدم احملدود احملرز يف عنرص حق املؤلف يف املرشوع

حتقيق ٔاهدافها إالمنائية من خالل تعزيز النفاذ ٕاىل املعرفة. ويف حا� اك�ل  للمرشوع سـيدمع البÙان ٔاو املنظامت املسـتفيدة يف
املرشوع، ميكن أن يؤدي ٕاىل زaدة ٕا�حة املعرفة التكنولوجية من خالل رمقنة الوþئق يف البÙان النامية وخباصة البÙان 

قواعد البياzت وٕا�حهتا بفعالية، ٕاضافة ٕاىل زaدة الوعي  النفاذ ٕاىل عىلكام ٔانه سزييد قدرة ماكتب امللكية الفكرية  ،أالقل منوا
. ويف هذا السـياق، دعت ا¨موعة يتقرير التقيميال ٔايدت ا¨موعة التوصيات الواردة يف   ،0 ؛بفوائد حقوق امللكية الفكرية

موعة مبناقشة ا7راسات الثالثة بعض العنارص: ٔاوال: الزتام ا¨الضوء عىل ا¨موعة  ، ؤالقتاللجنة ٕاىل النظر يف التوصيات
وهو ما  ،ٕالذاكء وعي ا7ول أالعضاء بشأن ٕاماكنية تعزيز النفاذ ٕاىل املعلومات واحملتوى إالبداعي من خالل نظام حق املؤلف

، يتألف املرشوع من عنرصين خمتلفني ال يربطهام  يف ا كامþنيا: ومع عنرص حق املؤلف يف املرشوع.  ي�ىش لواقع ذكر املقّميِ
الرمقية. وعىل هذا،  الفجوة وهو سدٔاي رابط تنظميي ٔاو تشغييل �سـتثناء سعهيام ٕاىل حتقيق الهدف نفسه عىل املدى الطويل 

السـتكامل عنرص الرمقنة يف مجيع ماكتب امللكية الفكرية  الالزمة ٔالمانة املواردا حتشد رضورة أنþلثا: وينبغي فصل العنرصين. 
اجلديدة،  اتفيذ معلية الرمقنة لطلبات الرباءتن  لضامنرابعا: رضورة أن تقدم أالمانة ا7مع الالزم و  املشاركة يف املرشوع.

خامسا: ٔابدت ا¨موعة قلقها و عمليات مماثI لسجالت وطلبات العالمات التجارية يف املاكتب املشاركة. ب  القياموتشجيع 
رت بدال من جسالت العالمات التجارية، ويف هذا الصدد، ذكE ولوية لسجالت الرباءات االٔ عنرص الرمقنة  ٕاعطاءبشأن 

ح عنرص الرمقنة يف دمع ماكتب امللكية الفكرية يف جمال رمقنة جسالت اجنثبت "أحد اسـتنتاجات التقرير التقيميي با¨موعة 
ٔان حصة نظرا ٕاىل ماكتب امللكية الفكرية 7ى تكون جسالت الرباءات أولوية  ٔان مل يكن من الرضوري لكن ،الرباءات

�ملائة. واكن من املفروض أن تعطى أالولوية لرمقنة جسالت العالمات التجارية والسجالت  10 الرباءات من نشاطها تبلغ
�ملائة املتبقية من نشاطها. ومن الواحض ٔان الويبو ٔاعطت أالولوية لسجالت   90 املرتتبة عهنا اليت تشلك جزءا كبريا من
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غبة تÇ املاكتب يف ٕادراج تÇ السجالت الوطنية يف ركن الرباءات ونظرا ٕاىل الطلب ا7ويل عىل الرباءات نظرا ٕاىل ر 
 جسالت الرباءات العاملية.

ى الوفد أن  بسببأن تقيمي هذا املرشوع $مة معقدة عن اعتقاده بوفد ٕاسـبانيا ؤاعرب  .240 خصائص املرشوع. ورأ
 أيضا�فتقار ٕاىل التنسـيق ا7اخيل وٕاىل املؤرشات و  من قبيلاملقّميِ  هاؤاكد يتقرير التقيميال العديد من النقاط اليت وردت يف 

مكمتI.  وأ موافقة اللجنة عىل املشاريع ما مل تكن أكرث اتساقا رضورة عدم  تبنيالتدابري الالزمة لضامن �سـتدامة،  ضعف
قة عىل املشاريع بعد استيفاء اجلوانب الرضورية جراء مناقشة تفصيلية الع�د املشاريع. وأضاف ٔانه لو متت املواف�ٕ  وطالب

الوفد ٕاىل ما ذكره  ونوهالفوائد احملمتI.  حتقيقاملذكورة يف الوþئق لاكن من أالسهل ضامن تنفيذها بصورة مالمئة من ٔاجل 
. اتحتسيندخال الٕ  عامتسيزال ا¨ال  استنادا ٕاىل العرض املقدم، ال ٕاال ٔانه ،التقرير التقيميي من ٔان وثيقة املرشوع اكفية

هذا أالمر يف املشاريع املسـتقبلية. ويف هذا السـياق، ٔاكد الوفد عىل رضورة الرتكزي عىل  مراعاةوشدد الوفد عىل ٔامهية 
 من المكية. بدالالنوعية 

نه ٔاحد كو فريقية. وقال الوفد ٕان بÙه خفور لدىل به وفد مرص �مس ا¨موعة االٔ وفد اجلزائر البيان ا0ي أ وأيد  .241
اللجنة أن  مرسور ٕالبالغوقال ٕانه  ،يف هذا الشأن اقدمهت اليتساعدة امل املسـتفيدين من املرشوع. وشكر الوفد أالمانة عىل 

لحصول عىل ذ  لاليت اسـتخدمت نظام ٔامتتة امللكية الفكرية، واسـتفادت من املساعدة املقدمة أالربعة بÙه ٔاحد البÙان 
 حتديث البنية التحتية يف مكتب امللكية الفكرية. سهلذ   مشريا ٕاىل ٔان ،þئق امللكية الفكريةرمقنة ولالنظام وعىل أدوات 

فوائد تÇ املبادرات، وأن بÙه قد جىن وفد شـييل ٕاىل عنرص الرمقنة يف املرشوع.  ؤابلغ الوفد اللجنة ٔان بÙه وأشار  .242
 Fمج مشابه فzيف مكتب امللكية الفكرية. 0  فٕان الوفد  مات التجاريةالت الرباءات والعالسجب  يتعلقجنح يف تنفيذ بر

من الرضوري ٔان تواصل  كية الفكرية املشاركة. ؤاضاف ٔانهيدمع التوصية �سـتكامل أالمانة تنفيذ املرشوع يف مجيع ماكتب املل 
ماكتب امللكية الفكرية  مشريا ٕاىل اه�م0 ، الالزمة الويبو دمع حتديث البنية التحتية ٕاذا توافرت 7هيا املوارد 

Çأالنشطة. بت 

نه من السابق ٔالوانه يف هذا وقال إ وفد الوالaت املتحدة أالمريكية عن تقديره للتقرير التقيميي الشامل. ؤاعرب  .243
، مناقشة عنرص حق املؤلف يف املرشوع.  ،الوقت �نتفاع : "CDIP/9/INF/3مناقشة الوثيقة  أن ؤاضافكام ٔاشار املقّميِ
 فF أمايف جدول ٔاعامل اللجنة.  الحقجزء من بند ك اكن مقرراؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية" حبق امل

ملشاركني احملمتلني يف ايتعلق مبرشوع الرمقنة، ذكر الوفد ٔان املقيِّمني ٔاþروا شواغل فعلية بشأن وضع معيار موحد لتقيمي 
. ؤاشار الوفد الرصدٔاساسـية يف املرشوع وحتسن نظم  مراحل معينة بلوغصورة تدرجيية مع ، وٕا�حة املوارد بالويبو مشاريع

، بيد ٔان العديد من املاكتب مل ترمقن جسالهتا بعد بصورة 2011ٕاىل أن التقارير ٔافادت اك�ل مرشوع الرمقنة يف ديسمرب 
  .Iوهنأ الوفد ٔايضا ماكتب امللكية 2011عام  ذٔاي معل اسـمتر من عنحتديث من املقيِّمني ٔاو أالمانة تلقي الوفد  ويوداكم .

أالريبو عىل رمقنة جسالت  كام هنأ zم،  تيفريقيا وفي أ وجنوب  امجلهورية ا7ومينيكية والسلفادورالفكرية يف أالرجنتني و 
ا7ول ويف مجيع ٔاحناء العامل. يف تÇ  املبدعنيأن هذا يعد ٕاجنازا خضام سـيعود بفوائد مجة عىل  ، مشريا ٕاىلالرباءات 7هيم

قطعت شوطًا عىل طريق اسـتكامل الرمقنة، والحظ الوفد ٔان العديد من املاكتب أالخرى املشاركة يف مرشوع الرمقنة 
عرب عن ٔام� يف ٕاجياد املوارد الالزمة 7مع تÇ اجلهود. واتفق الوفد مع مقيِّمي املرشوع والوفود أالخرى عىل أن النجاح أ و 

لكام ظهرت، ورمبا ميتد ليشمل املسح  سح الضويئ لسجالت الرباءات اجلديدةامل ضامن ٕاجراء للمرشوع يشمل  مياملسـتد
 ن الوفد سـيدمع اجلهود املسـتقبلية يف هذا ا¨ال.أ لسجالت العالمات التجارية. ؤاكد الضويئ 

أمهية بناء قواعد بياzت وطنية ب وفدؤاقر ال. ي ٔادىل به وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقيةوفد غاz البيان ا0وأيد  .244
الرمقية وتيسري نفاذ املسـتخدمني ٕاىل معلومات امللكية الفكرية. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان  الفجوة لسدورمقنة السجالت الورقية 
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 ؤايد التوصيات الواردة يف ،بÙه �ملرشوع اه�م ؤاكداملرشوع واجه بعض الصعو�ت لكنه بوجه عام  قادر عىل البقاء. 
 . وقال الوفد ٕانه يتطلع ٕاىل اسـتكامل تنفيذ املرشوع.5اصة، التوصية رمق وخب، يتقرير التقيميال 

. ؤاكد الوفد ٔان تÇ املشاريع ي ٔادىل به وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقيةوفد ٕاكوادور عن تأييده للبيان ا0ؤاعرب  .245
وقال ٕان  .تشلك معظم العمل يف ماكتب امللكية الفكرية ٔاهنا، موحضا ينبغي ٔان تؤدي ٕاىل رمقنة جسالت العالمات التجارية

لتوسع يف اسـتخدام نظمها. ورٔاى الوفد أن تÇ النظم ينبغي أن تكون مفتوحة �ملاكتب امللكية الفكرية  سيسمح ذ 
هو املشاريع، و يساعد يف تنفيذ تÇ س ٔان ذ  ، و تتشارك فهيا مجيع ماكتب امللكية الفكرية يف مجيع البÙان بصورة مسـمترة

زaدة لعىل ختصيص مزيد من املوارد ملثل تÇ املشاريع الربzمج واملزيانية الوفد جلنة  ميكن تنفيذه يف املسـتقبل. وحثٔامر 
 فعالية ماكتب امللكية الفكرية واسـتخدام امللكية الفكرية ٔ�داة للتمنية.

تب ملكية فكرية ٔاخرى من �سـتفادة ٔايضا من وفد كو� بأمهية املرشوع، ؤاعرب عن أم� يف ٔان تمتكن ماكوأقر  .246
 الرضوري ورأى ٔانه مناملرشوع ليشمل العالمات التجارية.  يف نطاق توسعال املرشوع يف ٔاقرب وقت ممكن. ؤايد الوفد 

 لتوسع.هذا اختصيص املزيانية الالزمة ل 

 لرد عىل أالسـئI والتعليقات.ٕاىل ا الرئيس املقّميِ ودعا  .247

عنرص حق املؤلف، ويه املرحI ل  املقبIا7ول أالعضاء يف املرحI مشاركة ٔاونيل) جمددا رضورة  يداملقّميِ (السـ وأكد  .248
عنرص الرمقنة يف ل  الوþئق الالزمةالوفود ٔاþرت شواغل تتعلق بكفاية  وقال ٕانسـتقبل املرشوع. مب  فF يتعلقاالٔكرث ٔامهية 

وحتديد ٔاكرث موحدة مؤرشات تقيمي  لوضعوقدم اقرتاحات  ،لشواغلبعض هذه ا ؤاعرب املقّميِ عن مشاطرته الوفود ،املرشوع
 الوطين.عىل الصعيد ٔاساسـية وهو ما سيتطلب مشاركة الويبو وماكتب امللكية الفكرية  مراحل

ة هذا ؤادىل ببعض التعليقات بشأن اسـتدام ،ملرشوعيف اأالمانة) ٕاىل عنرص الرمقنة ممثل مريديث ( السـيدوأشار  .249
قدرهتا عىل تقدمي زaدة وقال ٕان املرشوع مكEن أالمانة من  ،العالمات التجارية حنوالعمل املسـتقبيل والتوسع بشأن و العنرص 

زال تال فاالٓن،  عىل ذ  أقل قدرة أالمانة ومع ٔان ،اخلدمات الرمقية ٕاىل ماكتب امللكية الفكرية ٔاثناء فرتة تنفيذ املرشوع
عىل مسـتوى أقل. وهذا يعين، يف املامرسة ولو ية العادية ملواصI بعض أالنشطة، للمزيان  15هناك مصادر يف ٕاطار الربzمج 

هذه تعذر تقدمي ٕانه ي  ٕاال ٔانه اسـتدرك قائال ،ن أالمانة قادرة عىل تقدمي املساعدة التقنية للماكتب اليت تطلب ذ أ العملية، 
من ٔاجل و ، 0  ة؛وارد الربzمج واملزيانية العادياملساعدة من خالل التعاقد مع رشاكت خارجية لتنفيذ الرمقنة يف ٕاطار م

، وعليهتأمني متويل خار� لتÇ أالنشطة. ل حماو� يف  ضامن اسـتدامة تÇ أالنشطة، تواصلت أالمانة مع واكالت خارجية
عدة التقنية ٕاىل املزيانية العادية لتقدمي املسايف مة ٕاىل درجة ختصيص موارد اهذه أالنشطة، من وËة نظر املنظمة، مسـتدٕان ف

حلصول عىل دمع واكالت المتويل اخلارجية لتعزيز تÇ ٕاىل اأالمانة تسعى �سـمترار ٔاضاف ٔان و  .ماكتب امللكية الفكرية
تدريب ونقل املعرفة ال نظم و ال وفرت أالمانة  ٕاذ ،أالنشطة.  أما من وËة نظر ماكتب امللكية الفكرية، فٕان املرشوع مسـتدام

ماكتب امللكية الفكرية اليت نفذت  وقد اسـمترتٔاثناء تنفيذ املرشوع.  اtجنزي ا0 العملتب من مواصI لمتكني املاكالالزمة 
نشطة الرمقنة أ  التوسع يفاملاكتب متكنت ٔايضا من وقال ٕان . يتقرير التقيميال ٔايضا  وهو ما ٔابرزهاسـتخدام النظم، يف املرشوع 

ٔان العديد من املاكتب املسـتفيدة قد بدٔات �لفعل  العالمات التجارية. وذكروþئق لو لتشمل املسح الضويئ للوþئق اجلديدة 
مرحI البحث وقال ٕان  ،ٕاىل عنرص حق املؤلف يف املرشوع ؤاشار ،رمقنة وþئق العالمات التجارية، يف 2012 ٔاثناء

  ا7راسات أثناء ا7ورة التاسعة للجنةمناقشة نتاجئ يتسنمل  هٕاال ٔان ،كام ذكر املقِّمي اكمتلت �لفعلقد  واملشاورة يف املرشوع
ٔابدت الوفود  ٔالنن جتري تÇ املناقشة يف اللجنة يوم امجلعة. ؤاعرب عن رسوره أ ومن املعزتم  ،بسبب قI الوقت التمنية

 تطلع ٕاىل ٕاسهامات اللجنة وتوجهياهتا ملواصI ذ  العمل.ي ناقشة تÇ النتاجئ، وقال ٕانه اسـتعدادها مل 

 املرشوع. بشأنواختمت املناقشات  ردهأالمانة عىل الرئيس اوشكر  .250
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    تقرير تقيميي عن مرشوع بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية - CDIPCDIPCDIPCDIP////10101010/8/8/8/8النظر يف الوثيقة 

. ات الوطنيةرشوع بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسمل تقرير التقيميي ال  حولالرئيس املناقشات افتتح  .251
الغرض الرئييس للمرشوع يمتثل يف تطوير وقال ٕان أنه متت املوافقة عىل املرشوع يف ا7ورة السادسة للجنة. بر الرئيس ذكE و 

ٔادوات ملساعدة املؤسسات االٔاكدميية والبحثية يف ٕادارة حقوق امللكية الفكرية هبدف تعزيز الهنوض بنقل �بتاكر 
 تقدمي التقرير.ٕاىل ودعا الرئيس املقّميِ  ،CDIP/10/8ؤابلغ الرئيس اللجنة ٔان التقرير التقيميي ورد يف الوثيقة  ،والتكنولوجيا

موzغل) ٕان الهدف العام للمرشوع هو حتفزي �بتاكر احمليل يف البÙان النامية، وخباصة  املقِّمية (السـيدةوقالت  .252
تشجيع هذا الهدف من  املعزتممن و تاكر يف المنو �قتصادي والتمنية �ج�عية. البÙان أالقل منوا، �لنظر ٕاىل مسامهة �ب 

وحتسني البنية التحتية واملهارات املهنية الالزمة السـتخدام نظام امللكية الفكرية بفعالية يف جمايل  ٕالنشاءخالل تقدمي ا7مع 
الهدف املنشود من املرشوع ٕانشاء واختبار يمتثل ع، �بتاكر ونقل التكنولوجيا. وكام ورد يف الوثيقة أالولية للمرشو

تتعلق ٕ�دارة حقوق امللكية الفكرية من جانب مؤسسات  ،ٕان وجدت، حتديث وحتسني سلسI من الوحدات واملواد  ٔاو
حدات نرتنت متثل مسـتودعًا رمقيًا لو الٕ ااد ٕاعالمية يف بوابة رمقية عىل نص املرشوع ٔايضا عىل ٕادراج مو و ٔااكدميية وحبثية. 

التدريب، وأالد�، وأالدوات، وأالمثI، ومناذج �سرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، والسـياسات املؤسسـية للملكية 
اليت  نرتنتالٕ االفكرية، ؤافضل املامرسات وا7راسات إالفرادية.  وميكن النفاذ ٕاىل البوابة الرمقية من خالل موقع الويبو عىل 

من املقرر ٔان تشجع  تÇ املواد �بتاكر احمليل ؤانشطة نقل و مات للنفاذ ٕاىل تÇ املواد. سـتعمل مكركز متعدد اخلد
بدٔا تنفيذ املرشوع و التكنولوجيا من خالل حتسني البنية التحتية للملكية الفكرية وٕادارة امللكية الفكرية يف البÙان النامية. 

. واكن التقيمي يريم ٕاىل اسـتخالص ا7روس من التجارب 2012. واسـُتمكل بشلك رمسي يف أبريل 2009رمسيا يف ٔابريل 
وتوفري معلومات تقيميية  ،اليت مل تُتوج �لنجاح وأالنشطةاليت لقيت جناحا  نشطةاملعاشة خالل تنفيذ املرشوع وحتديد االٔ 

أالنشطة الفردية، بل تقيمي مسـندة �لبيّنات 7مع معلية اختاذ اللجنة للقرارات. ومل يكن الغرض املنشود من التقيمي هو تقدير 
جري التقيمي ذاته من خالل اسـتعراض مكتيب للوþئق املتعلقة �ملرشوع، واملقابالت شـبه املُنّظمة اليت . واt بأمك�املرشوع 

ويمتحور التقرير التقيميي حول مسائل مندرجة  اسـتبيان اسـتقصايئ. مبساعدةٔاو عن طريق الهاتف  خشيصٔاجريت ٕاّما بشلك 
جماالت رئيسـية يه: تصممي املرشوع وٕادارته؛ وفعاليته؛ واسـتدامته؛ وٕاسهامه يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول  مضن ٔاربع

). ٕاال أن تنفيذ بعض أالنشطة 2012بريل أ  – 2009بريل أ هرا للتقيمي (ش  36حدد إالطار الزمين للمرشوع و ٔاعامل التمنية. 
ة التأخري البالغة سـتة ٔاشهر يف بداية املرشوع. وجرى النظر يف أالنشطة جراء فرت  2012بريل أ جناز وهو وز موعد االٕ جتا

وقت �نهتاء من التقيمي اكنت معظم النتاجئ قد حتققت ٔاو عىل وشك أن ُحتقّق. كام و . 2012املسـمترة حىت منتصف سبمترب 
اكنت نفقات املزيانية، يف وقت �ضطالع �لتقيمي، قريبة من مسـتوى �سـتكامل. وكام ورد يف ملخص املرشوع ا0ي 

ومت اختبار أدوات التدريب يف حلقات ُعرض يف ا7ورة الثامنة للجنة، اكنت ورقة املرشوع، عند تÇ النقطة، قد ُقدمت. 
ندوات ولقاءات يف املوقع الفعيل، كام قدمت أالمانة نسخة منوذجية ٔاولية من البوابة الرمقية يف تÇ ا7ورة. وحبلول وقت 

اكنت متاحة ٕاجراء التقيمي، اشـمتلت املواد املتضمنة يف مسودة البوابة الرمقية عىل مواد من فئات ثالث يه: املواد القامئة اليت 
اz من خالل موقع ؛ ومواد متاحة حاليا جمإالنرتنت ٔاو حمالت بيع الكتب فقطللرشاء من قبل من خالل موقع الويبو عىل 

اكنت النتاجئ اليت مل تُسمل بعد �لاكمل، وقت و نرتنت؛ وحمتوى جديد �نتظار املوافقة قبل النرش اخلار�. الويبو عىل االٕ 
نِش ، يه البوإاجراء التقيمي tت لكهنا غري متاحة بعد للمسـتخدمني خارج أالمانة بسبب احلاجة ٕاىل املوافقة عىل ئبة الرمقية، اليت ا

قدم و للمتدربني، ومت ربط هذه أالخرية ٕ��حة البوابة الرمقية للخارج. إالنرتنت شـبكة منابر عىل  املواد اجلديدة، وكذ  ٕانشاء
وتوصيات التقيمي  اسـتنتاجاتأن التقيمي واسـتنتاجاته وتوصياته. ؤاكدت املقيِّمة عىل  التقرير التقيميي معلومات مفصI عن نتاجئ

Fللجنة. وف� Iئق و  ترتبط النتاجئ العامة للمرشوع بأهداف املرشوع. ، يتعلق بتصممي املرشوع وٕادارتهوثيقة الصþاملشاريعو 
امن ٕاماكنية قياس النتاجئ. ات، وواقعية إالطار الزمين، وضمن أالدوات اليت تؤدي دورا حامس أالمهية يف ضامن وضوح التوقع

وعندما ُحيمتل تغّري العاملني طيI فرتة التنفيذ. ولعّ� اكن من  ىعندما تكون املشاريع طويI املد ذ  ٔامهية خاصة بويكتس
ية مباكن ٔان يكتيس عدد معينة لقياس تنفيذ املرشوع. مفن أالمه  تاملفيد ٕاضفاء املزيد من اخلصوصية عىل نتاجئ ومؤرشا



CDIP/10/18  
75 
 

النتاجئ وحمور تركزيها وشلكها، فضال عن املهI الزمنية املتوقّعة لتحقيقها، قدرا اكفيا من اخلصوصية لتوجيه التنفيذ وتوفري نوع 
من الوضوح للموظفني وتيسري قياس مدى تنفيذ املرشوع وتقيمي ذ  التنفيذ بطرق سلمية. وعىل الرمغ من ٔامهية وضوح 

املرشوع وٕاماكنية قياسها، وأمهية قياس أالداء مقابل اخلطط اليت ُوضعت يف بداية املرشوع، فٕاّن من املهم أيضا أن  توقعات
الناشـئة، مبا يف ذ  اسـتكشاف ٔاوجه  والتوËاتتُتاح لٔالمانة املرونة ؤان تُشّجع عىل �سـتجابة بطريقة اسرتاتيجية للفرص 

لقد حّد توقيت التقيمي الهنايئ و ت ٔاصال لتنفيذ املرشوع، عندما يكون ذ  مّربرا. �حنراف عن �سرتاتيجية اليت ُوضع
ا0ي تعّني ٕاجراؤه قبل ٕاجناز البوابة الرمقية وٕا�حهتا خارجيا من ٕاماكنية النظر بطريقة جمدية يف بعض املسائل املتعلقة بفعالية 

وّصل ٕاىل بعض �سـتنتاجات. ٕاذ اعُرتف عىل نطاق واسع بقمية سـF ما يرتبط بأهداف املرشوع. غري ٔانّه مت الت املرشوع، ال
أالنشطة القطرية وإالقلميية. فقد تبّني، بوجه عام، ٔاّن خمتلف الندوات وحلقات العمل التدريبية امليدانية ٔاسهمت يف تعزيز 

عي بطرائق اسـتخدام نظام خربة ا7ول أالعضاء يف اسـتخدام نظام الرباءات محلاية �خرتاعات وتسويقها؛ ويف ٕاذاكء الو 
الرباءات يف خمتلف مراحل �بتاكر، وحتسني البنية التحتية الالزمة لنقل التكنولوجيا يف البÙان النامية. ومن املتوقّع ٔايضا ٔان 

 قمع دمع واسع النطايسهم توفري احملتوى إاللكرتوين اخلاص �البتاكر ونقل التكنولوجيا يف دمع أالهداف املذكورة ٔاعاله، 
للمواد لتكون جمانية ومتاحة للجميع عىل النحو ا0ي يدمعه تصممي املرشوع. ٕان تركزي املرشوع عىل اسـتخدام آلية ٕالكرتونية 

للتنفيذ ينطوي عىل مزاa وعيوب �لنسـبة للمسـتخدمني. ومن عيوبه يف بعض السـياقات، وخباصة يف بعض البÙان أالقل 
نفاذ املسـتخدمني ٕاىل التكنولوجيات إاللكرتونية ال تزال غري متوافرة أو غري متاحة للجميع  منوا، أّن البنية التحتية اليت تيّرس 

بأسعار معقو� بعد. ولكن لوحظ ٔايضا ٔانّه قد يكون من املناسب مواصI دمع تنفيذ املرشوع �لطرق إاللكرتونية مع توقّع ٔان 
والبنية التحتية. وٕاضافة ٕاىل ذ ، ُجشّع �سـمترار يف تكييف ت إالنرتنيسـمتر، مع مرور الوقت، حتسني النفاذ ٕاىل تكنولوجيا 

املواد مع السـياقني الوطين وإالقلميي، حىت يف ظّل آلية تنفيذ ٕالكرتونية عاملية. واكنت ٕاماكنية اسـتدامة املرشوع موضع قلق 
ا عىل طرً ا بشلك مسـمتر. ويبدو أّن مثة خنظرا ٕاىل عدم وجود الزتام، وقت ٕاجراء التقيمي، بضامن تطوير البوابة الرمقية وصيانهت

، وخباصة تعممي العمل ا0ي ٔاجنز فعال. وٕاذا أرادت ا7ول أالعضاء ضامن عدم ضياع قمية العمل ٕاماكنية اسـتدامة املرشوع
سـتدامة. ا0ي ٔاجنز فعال وضامن ٕاماكنية �سـمترار استنادا ٕاىل ذ  العمل، فٕاّن علهيا النظر يف اخليارات املتاحة لضامن �

وينطوي مفهوم �سـتدامة هنا عىل ضامن نفاذ ا7ول النامية وا7ول أالقل منوا �لطرق الرمقية ٕاىل مواد حديثة ووجهية 
ومفيدة تتعلق �البتاكر ونقل التكنولوجيا. وقد تشمل اخليارات املتاحة لضامن �سـتدامة ٕاما مواصI �ست�ر يف صيانة 

ويرها؛ ٔاو دمج حمتوaت البوابة الرمقية وأيّة مواد جديدة يف موقع الويبو إاللكرتوين وٕا�حة ٕاماكنية البوابة الرمقية وزaدة تط
النفاذ ٕالهيا من خالل ٔادوات البحث العامة املتاحة يف املوقع إاللكرتوين؛ ٔاو امجلع بني هذين اخليارين. وينبغي النظر يف هذه 

لكرتوين والفرص الناشـئة عن الرتكزي جمددا عىل مالءمته الحتياجات و االٕ التطوير احلايل ملوقع الويب اخليارات يف ضوء
املسـتخدمني. وبشأن تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية، اكن هناك اعرتاف واسع النطاق بأمهية نقل التكنولوجيا يف البÙان 

ن مثة اعرتاف ٔايضا بأّن �حتياجات يف هذا النامية والبÙان أالقل منوا وبقمية دمع املؤسسات الوطنية لبلوغ هذا الغرض. واك
ا¨ال خضمة ومسـمترة وتقتيض، غالبا، تكييف العمل مع السـياق احمليل وٕادخال تغيريات مع مرور الوقت. ويف ضوء آلية 

اجات القطرية مركزية لتوفري املوارد �لطرق الرمقية، اكلبوابة الرمقية مثال، مت التأكيد عىل أّن احلاجة ٕاىل التكيّف مع �حتي
الوطنية يف تنفيذ  و�سـتجابة لها ال تزال قامئة. ولوحظ، لبلوغ هذا الهدف، أّن مشاركة املاكتب إالقلميية وماكتب الويبو

مشاريع من هذا القبيل من أالمور القيّمة. ومت التأكيد، بوجه اخلصوص، عىل أّن املاكتب إالقلميية واملاكتب الوطنية حتتل 
ّهنا من تيسري وتعزيز املشاركة يف املواد إاللكرتونية املتاحة، وتقدمي التعقيبات عىل املسـتوى املركزي فF خيص مركزا جيّدا ميك

جتارب املسـتخدمني وظروف التنفيذ احمللية و�حتياجات اليت يبدهيا املسـتخدمون يف ا7ول أالعضاء وعىل املسـتوى 
جات املؤسسات االٔاكدميية والبحثية حتديدا، ساد شعور عام بأّن املرشوع إالقلميي. و�لنظر ٕاىل تركزي املرشوع عىل احتيا

يف جدول أعامل التمنية اليت تركز عىل دمع املؤسسات الوطنية من ٔاجل تعزيز التوازن العادل  10يتسق مع تركزي التوصية 
مع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. واكن هناك، يف الوقت ذاته، وعي بأّن د

قطاعات ٔاخرى، مثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة، من أالمور اليت ميكهنا ٔايضا، يف بعض السـياقات إالمنائية، إالسهام بقدر 
توصية قدم التقيمي، استنادا ٕاىل النتاجئ و�سـتنتاجات، ثالث توصيات. أالوىل: يوىص، يف سـياق ال و وافر يف حتقيق التمنية. 

يف جدول أعامل التمنية، ودعام لفعالية املرشوع واسـتدامته، بأن تعرتف اللجنة بقمية أالنشطة القطرية الرامية ٕاىل دمع  10
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املؤسسات الوطنية، وحبث ٔافضل طريقة لتحديد وتلبية �حتياجات املسـمترة من حتديث املواد القامئة واسـتحداث حمتوaت 
الثانية: يف سبيل حتقيق �سـتدامة، يوىص أن تطلب و يف جمايل �بتاكر ونقل التكنولوجيا.  جديدة تدمع املؤسسات الوطنية

اللجنة من أالمانة امليض يف اسـتكشاف وتقدمي التقارير عن جدوى اخليارات من حيث ٕا�حة فرص النفاذ بشلك مسـمتر 
تاكر ونقل التكنولوجيا. وينبغي ٔان تشمل هذه اخليارات وجماين ومفتوح و�لطرق إاللكرتونية ٕاىل املواد واملوارد املتعلقة �الب 

تÇ املبيّنة يف التقرير التقيميي دون �قتصار علهيا. كام ينبغي حتديد اخليار املُفّضل. وميكن، حتديدا، مطالبة أالمانة �لنظر 
Fت بوابة املرشوع الرمقية يف بنية موقع الو  فaيبو إاللكرتوين اجلديدة املزمع وضعها. ٕاذا اكن من املناسب واملمكن دمج حمتو

وينبغي ٔان يشمل هذا العمل النظر يف ٔافضل أالساليب اليت ميكن هبا لعملية ا7مج أن تصبح، عىل املدى البعيد، معلية 
 كوسـيI سـF تُضاف ٕاىل صيانة بوابة قامئة حبد ذاهتا أو معلية بديI عهنا. وأخريا، يف سبيل ضامن فعالية املرشوع وكفاءته، وال

لتوسـيع وجاهة ونطاق املواد احلالية ؤايّة مواد تُسـتحدث يف املسـتقبل يف جمايل �بتاكر ونقل التكنولوجيا، يوىص بأن تشجع 
بل تدعمي ماكتب الويبو إالقلميي والوطين يك تؤدي دور الرشيك يف  عىل الصعيدين اللجنة أالمانة عىل النظر يف ٔافضل سـُ

صلحة عىل الصعيد الوطين ٕاىل توافر املواد إاللكرتونية، ويف تزويد أالمانة وا7ول أالعضاء اسرتعاء انتباه ٔاحصاب امل
 �نطباعات املسـتخدمني املسـتقاة من جتارهبم.

عدم وجود ٕاىل  - بصفة خاصة -ونظرا  .يف التقرير املدرجةؤاحاط وفد اجلزائر علام بلك �سـتنتاجات والتوصيات  .253
ٕاماكنية اسـتدامة  هيدد دونبضامن تطوير البوابة الرمقية وصيانهتا بشلك مسـمتر، فٕاّن مثة خطرا حقيقيا  يف الوقت الراهنالزتام 

جدوى اخليارات بشأن العمل ا0ي ٔاجنز فعال، و  نرشبشأن أن تقدم معلومات أالمانة ٕاىل املرشوع بأمك�. وطلب الوفد 
ق إاللكرتونية ٕاىل املواد واملوارد املتعلقة �البتاكر ونقل التكنولوجيا. �حة النفاذ بشلك مسـمتر وجماين ومفتوح و�لطر �ٕ  املتعلقة

تذييل ال الحظت ا¨موعة ٔان  . ٔاوال:يتقرير التقيميال وانب ٔاخرى يف جب تتعلقوقال ٕان ا¨موعة ٔابدت ٔايضا بعض التعليقات 
 ،التقيمي ومصفوفة التقيمي، وما ٕاىل ذ  معلية التقيمي، مثل ملخص نتاجئ عنشـمتل عىل معلومات ٕاضافية ي لتقرير امللحق �
ٔان ا7ول أالعضاء خاصة و احلصول علهيا،  توطلب ،ا0ين متت مقابلهتمحصاب املصاحل أ ا الحظت عدم وجود قامئة بأسامء لكهن

النتاجئ þنيا: رمغ أن التقرير قدم تفاصيل بشأن والوطين مصدران حممتالن للمعلومات. عىل الصعيد وماكتب امللكية الفكرية 
عكس هنجا متوازz للملكية الفكرية ت يف املوقعالرئيسـية املتعلقة بفعالية املرشوع، فٕانه مل يوحض ما ٕاذا اكنت حمتوaت التدريب 

تنفيذ املرشوع فعليا  مبدىتعلق ي  ٔامع بسؤاليرتبط أيضا ، مشريا ٕاىل ٔان هذا أالمر ركز عىل تعزيز نظام الرباءاتتٔام ٔاهنا 
التقرير، معلومات اكفية عن  عىل النحو املبني يفþلثا: مل تقدم اسـتنتاجات التقيمي، ودول ٔاعامل التمنية. يف ج 10للتوصية 

توازن عادل بني حامية  سـF يف سـياق تعزيز يف جدول ٔاعامل التمنية، ال 10سبب الشعور بأن املرشوع يتسق مع التوصية 
التوصيات الواردة يف التقرير التقيميي اليت تسـتلزم التنفيذ من جانب ٔامانة امللكية الفكرية واملصلحة العامة. ؤايدت ا¨موعة 

ا¨موعة ثالث توصيات يف هذا الصدد. ٔاوال: �عرتاف بقمية أالنشطة القطرية الرامية ٕاىل دمع املؤسسات  ؤاكدتالويبو. 
�سـتدامة، ٔان تطلب اللجنة من أالمانة امليض يف þنيا: يف سبيل حتقيق والوطنية يف جمايل �بتاكر ونقل التكنولوجيا. 

اسـتكشاف وتقدمي التقارير عن جدوى اخليارات من حيث ٕا�حة فرص النفاذ بشلك مسـمتر ومفتوح و�لطرق إاللكرتونية 
ع وكفاءته، ٕاىل املواد واملوارد املتعلقة �البتاكر ونقل التكنولوجيا. ؤاخريا، ٔان تسعى اللجنة، يف سبيل ضامن فعالية املرشو

يا، سـF كوسـيI لتوسـيع وجاهة ونطاق املواد احلالية وأيّة مواد تُسـتحدث يف املسـتقبل يف جمايل �بتاكر ونقل التكنولوج  وال
بل تدعمي ماكتب الويبو ٕاىل تشجيع أالمانة عىل النظر عىل الصعيدين ، 7ى �ضطالع بربامج معلها، يف ٔافضل سـُ

 والوطين. إالقلميي

ركز بصورة اكفية عىل التوازن بني تالتقيمي مل معليات تقارير التقيمي الثالثة. وقال ٕان  بشأنبوليفيا تعليقا عاما وفد  وقدم .254
حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. لكن الوفد ٔاقر ٔانه رمبا اكن ينبغي للجنة ٔان تويل مزيدا من �ه�م ملعايري التقيمي عند 

اجلوانب املتعلقة  املقبIملشاريع ا�دئ أالمر. وعىل هذا، ينبغي للجنة ضامن ٔان تعكس معايري تقيمي اع�د وثيقة املرشوع يف 
ولني عن ٕاجراء معليات التقيمي يف املسـتقبل ٕاىل هذا اجلانب ؤ اخلرباء املس أن تلفت نظرجشع الوفد أالمانة عىل كام �لنوعية. 

هذا اجلانب املتعلق �لنوعية ورٔاى الوفد ب املقدمة يف ٕاطار املرشوع. فF خيص حمتوى ا7راسات والتدريب ومواد التدري



CDIP/10/18  
77 
 

تقرير التقيميي عن .  وفF يتعلق �ل 10التوصية  وخباصةدول أعامل التمنية والتوصيات املعمتدة، جل �لنسـبة شديد أالمهية
مس التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد اجلزائر �مرشوع بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية، كرر الوفد 

 عن مدىٔاية تفاصيل من التقرير التقيميي  خلويود معرفة سبب ه ٕانالوفد . وفF يتعلق بفعالية املرشوع، قال أالفريقيةا¨موعة 
وفد ٕاىل ٔان التقيمي خلُص لتوازن العادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. ؤاشار الل  يف املوقعحمتوى التدريب  جتسـيد

تقيمي  املسـتخدمة يف عايرياملعىل حنو مالمئ. ويف ذ  السـياق، يود الوفد معرفة  ُطبقتٕاىل أن توصيات جدول أالعامل 
 للتوازن العادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. يف املوقعحمتوى التدريب  جتسـيدمدى 

 التعليقات.عىل لرد عىل أالسـئI و ٕاىل امانة ودعا الرئيس املقّميِ املسـتقل واالٔ  .255

ميكن ٕا�حهتا واليت  ،قدمهتا أالمانةاليت قامئة ال متت بناء عىلموzغل) اللجنة ٔان املقابالت  وأبلغت املقيِّمة (السـيدة .256
ما ٕاذا اكن حمتوى و التقيمي حتديد الطريقة اليت سار علهيا  يةالفعالية وكيف  بشأنٔاثريت  املسائل اليتللجنة. وأشارت املقيِّمة ٕاىل 

ال عىل  كلكركز عىل املرشوع يمواد التدريب يعزز التوازن بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة، ؤاوحضت أن التقيمي 
 �عتبار يف هذا أالمر يف ٔاخذالتقيمي، لكن ميكن  ، فٕان تقيمي حمتوى مواد التدريب خارج نطاقومن مثE  ؛أالنشطة الفردية

رشط حمدد للتقيمي حبيث يتناول أالمور املتعلقة مبحتوى  ٕاضافةميكن  ، كاماملسـتقبلية لتقيميا اختصاصات معليات اقسـي
استند و يف جدول ٔاعامل التمنية.  10أالنشطة الفردية. ويف هذه احلا�، خلُص التقيمي ٕاىل أن املرشوع يتسق مع التوصية 

�سـتنتاج مل يستند، كام ُذكر حبق، ٕاىل  لكناملؤسسات االٔاكدميية والبحثية.  �سـتنتاج ٕاىل تركزي املرشوع عىل احتياجات
 مع ، بصورة عامة،د متسقةعتُ يف املوقع اليت ُعقدت  احللقات ا7راسـيةٔان  رمغٕاضافة ٕاىل ذ ، و حمتوى مواد التدريب. 

فF يتعلق  مبا يف ذ  ،تاكر ونقل التكنولوجيااملزيد 7مع �ب  معل ٔانه ال ميكن يعينتوصيات جدول ٔاعامل التمنية، فٕان هذا ال 
 هذهشمل عددا من �قرتاحات احملددة، يتعلق بعضها مبدى ي ٔان التقرير التقيميي ٔايضا ملؤسسات الوطنية. ؤاكدت املقيِّمة �

 اجلغرايف. هاأالنشطة ونطاق 

ٔاحد أالد�  يتعلقو البوابة الرمقية.  يفاملتضمنة أالدوات اجلديدة ٕاىل و ري) ٕاىل أالد� ائجز  (السـيد وأشارت أالمانة .257
اليت ٔاثريت بشأن التوازن بني حامية امللكية  أالسـئIتناول ا7ليل بعض و ٕالدارة �سرتاتيجية لشـباكت �بتاكر املفتوحة. �

مقاالت وقد كتبت أيضا  ،، خبري من جامعة زيبلني، ٔاملانياأعد ا7ليل أالسـتاذة ٕالني ٕانلكو الفكرية واملصلحة العامة. 
احللقات لكية هاس ٕالدارة أالعامل، جامعة اكليفورنيا، بريلكي. وفF يتعلق بتقيمي �الشرتاك مع أالسـتاذ هرني تشيسربو، 

 ا7راسـية قاتلٔاثناء احل PowerPoint  نتبوي  بوربنظام  عروض اليت ُقدمتاليف املوقع، ٔابلغت أالمانة اللجنة أن  ا7راسـية
 متاحة عىل البوابة الرمقية.

 . واختمت املناقشة بشأن املرشوع.ٕاجا�هتمشكر الرئيس املقيِّمة وأالمانة عىل و  .258

    تقرير تقيميي عن مرشوع اسـتنباط ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات -  CDIPCDIPCDIPCDIP////10101010////6 6 6 6النظر يف الوثيقة

وع اسـتنباط ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات. ودعا رش مل تقرير التقيميي ال  حولافتتح الرئيس املناقشات  .259
 أالمانة ٕاىل تقدمي التقرير.

بدٔا  فرنك سويرسي، 1 576 000شهرا ومزيانيته  30املرشوع ا0ي مدته راجاوبلينا) أن  ذكرت أالمانة (السـيد و .260
علومات املتعلقة �لرباءات، عن طريق نرش تقارير . وهيدف املرشوع ٕاىل حتسني نفاذ البÙان النامية ٕاىل امل2010يف يناير 

التقيمي عن عدة اسـتنتاجات. أالول: رمغ ٔان املرشوع  أسفرو الرباءات وٕاعداد دليل ٕالكرتوين وتنظمي مؤمترات ٕاقلميية.  واقععن 
عد tدير اtلتخطيط للمشاريع ورصدها ل دخال مزيد من التحسينات عىل أالدوات احلالية الٕ  فٕان هناك جماالعىل حنو جيد،  وا

مل تتحدد العوامل اخلارجية اليت جيب توفرها ليك تتحقق النتاجئ وأالهداف عىل مسـتوى أالثر. أما التنسـيق اجليد ووتقيميها. 
.  ةمنظم بصورةنتيجة للمبادرات الشخصية وليس لهنج مت التخطيط 9  فهومع ٕادارات الويبو أالخرى والرشاكء اخلارجيني 
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سرتجاع بياzت االتصال مبسـتخديم خدمات إالنرتنت بصورة منتظمة أن يتيح للويبو التعرف عىل طبيعة ز�ئهنا اومن شأن 
وٕاجراء دراسات اسـتقصائية عىل إالنرتنت ميكن أن تفيد ٔ�ساس تسـتخدمه يف تصممي خدماهتا حبيث تالمئ جامعات مسـهتدفة 

يا يربط النفقات بأبواب املزيانية وا6رجات، وهو ما اعُترب ممارسة جيدة خمتلفة. وقد ٔاعد املرشوع، ٔالغراض ٕادارية، تقريرا مال 
فF يتعلق بتحقيق  وخباصة، ٔاكرث من الالزم ةطموح بصورة م املرشوعالثاين: ُمص و معوما يف لك املنظمة.  هاق ي ينبغي تطب 

تقريرا  12هداف، وخاصة هدف ٕاصدار شهرا ا6ططة لتحقيق االٔ  30مدة  نٕاذ إ  الرباءات. واقعتقارير يف أالهداف احملددة 
الرباءات، غري مناسـبة، ويبدو ٔاهنا ُحددت بناء عىل احلاجة ٕاىل ضبط مدة املرشوع وفق دورات املزيانية اليت تبلغ  واقععن 

يح الثالث: رمغ أن املرشوع قدم بصفة عامة النوع الصح و  الوقت الالزم لتحقيق النتاجئ. مدة لك مهنا سـنتني، وليس بناء عىل
الرباءات وا7ليل إاللكرتوين واملؤمترات إالقلميية).   واقعاملتوقعة (تقارير  نتاجئهعدد من  حتقيقمن ا7مع، لكنه مل يمتكن من 

هنا ودة تتسم جبتقارير واقع الرباءات  ٔاناملسـتخدمون  ويرى تسم ي عملهم. ٔاما ا7ليل إاللكرتوين ف ل مفيدة بصفة عامة عالية وأ
يفتقرون ٕاىل املعارف املسـبقة  ا0ينتقنية ذوي اخللفية ال سـF  ٔامهية للمسـتخدمني، ال وته وقد يكون ذ�رتفاع مسـتوى جود

مراكز دمع  بصفة رئيسـيةاملؤمترات  تعززو عملهم. ب  وثيقة الصIاملؤمترات إالقلميية ٔان املشاركون  كام يرىيف جمال الرباءات. 
ُقدمت العديد من التوصيات استنادا ٕاىل تÇ و . DA_8_01اليت يدمعها أيضا املرشوع  التكنولوجيا و�بتاكر

ؤرشات ميكن التحقق مهنا مبرمغ حتديد ا6رجات والنتاجئ املتوقعة وربطها و أالمانة بعض التوصيات.  ؤاكدتسـتنتاجات. �
كذ  اليت من املتوقع ٔان يسهم املرشوع فهيا و التغريات أالطول أجال  ينبغي ٕاضفاء الطابع الرمسي عىل هفٕان ،بشلك موضوعي

ما يتصل بذ  من مؤرشات ميكن التحقق مهنا بشلك موضوعي. وجيب يف احلاالت اليت يتطلب فهيا رصد املشاريع عىل 
تقيمي ا0ايت بتقيمي ينبغي ٔاال تكتفي تقارير ال و هذه املوارد يف املزيانية.  أن تُدرجالتقيمي ا0ايت لنتاجئها قدرا كبريا من املوارد،   ٔاو

ري �نتظام ، بل ينبغي أيضا أن جتُ موضوعياالنتاجئ عن طريق مقارنهتا �ٔالهداف �سـتخدام املؤرشات اليت ميكن التحقق مهنا 
لتقارير املالية أن ل ٔالغراض إالدارة ا7اخلية، ينبغي وتقيF ذاتيا ملدى �حتفاظ �ٔالمهية وللكفاءة والح�ل حتقق �سـتدامة. 

تربط النفقات بأبواب املزيانية وتوزعها عىل النتاجئ ا6تلفة والتلكفة غري املبارشة للمرشوع. وهذا من شأنه ٔان يعزز شفافية 
التقارير املالية، ويزود املديرين بأساس مالمئ ٕالعداد مزيانيات املشاريع املقبI، ويسمح ٕ�جراء املقارzت املرجعية للمشاريع يف 

يويص التقيمي اللجنة برضورة أن تأخذ و التمنية، ويوفر املعلومات الالزمة لتقيمي كفاءة املشاريع �لتفصيل.  ٕاطار جدول ٔاعامل
بعني �عتبار اقرتاحا ينطوي عىل ٕاماكنية تنفيذ مرحI للمتابعة، مع الرتكزي بشلك حرصي عىل اسـتكامل تقارير واقع الرباءات 

التحتية العاملية تفيد ير املفهوم، بغية ٕارساء دعامئ خدمة منتظمة يقد$ا قطاع البنية ا يف تطو اجلاري ٕاعدادها وعىل امليض قدمً 
يوىص ٔايضا ٔان و الرباءات كخدمة مساعدة واستشارية، ويف تنسـيق ٕاعداد تقارير واقع الرباءات بطريقة منظمة.  يف حتليل

حيث ميكن ٔان يوفر هذا معلومات معن  ،تقد$ايت تنظر الويبو يف ٕانشاء وسائل بديI لتتبع مسـتخديم خدمات إالنرتنت ال
يسـتخدم اخلدمات القامئة ٔ�ساس لتوفري معلومات تالمئ جامعات مسـهتدفة معينة وملعرفة آراهئم بطريقة فعا� بغرض التحسني 

ة السـتكامل ميكن للويبو، هبدف زaدة كفاءة ٔانشطة التدريب ا6تلفة، ٔان تنظر يف تعزيز اجلهود احلاليو املسـمتر خلدماهتا. 
ميكن لقطاع البنية التحتية العاملية ٔان يصوغ مع القطاعات و التدريب يف املوقع �7ورات التدريبية التفاعلية عرب إالنرتنت، 

أالخرى ٔادوارها ومسؤولياهتا يف تنفيذ متابعة يف املسـتقبل تغطي تقارير واقع الرباءات من خالل االتفاقات. ويف اخلتام، 
 دا أن شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة ستتابع تنفيذ التوصيات من خالل مديري املرشوع.ٔاكدت أالمانة جمد

 من جدول أالعامل: النظر يف برzمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدةمن جدول أالعامل: النظر يف برzمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدةمن جدول أالعامل: النظر يف برzمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدةمن جدول أالعامل: النظر يف برzمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة    7777البند البند البند البند 

  املرحI الثانية -مرشوع بشأن اسـتحداث ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات  - CDIP/10/13النظر يف الوثيقة 

ونظرًا ٕاىل عدم وجود تعليقات ٔاخرى من الوفود، دعا الرئيس أالمانة  شكر الرئيس أالمانة عىل العرض ا0ي قدمته. .261
 .ملرحI الثانية من املرشوع� املتعلقةٕاىل تقدمي الوثيقة 

"مرشوع بشأن اسـتحداث ٔادوات بعنوان CDIP/10/13  للوثيقةاكمباz) عرضا متهيدa  قدمت أالمانة (السـيدو  .262
 أالنشطةاسـتكامل  يفرشوع امل املرحI الثانية من  يمتثل الهدف منو املرحI الثانية".  –للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات 
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بني فF ريه تيسو ٔاثناء املرحI أالوىل، وتعزيز التعاون  اليت مت تطويرهايف املرحI االٔوىل، ٔاي صقل أالدوات املوحدة  املبذو�
عىل نفاذ ال التقارير ووقعها. والنتيجة املرتقبة للمرشوع يه  فائدة وتتبعماكتب امللكية الفكرية العامI يف جمال حتليل الرباءات، 

الرباءات وأمناط  منح عرفة �لتوËات يف جمالحتسني املو  ،ٕاىل التكنولوجيات املفصح عهنا يف منشورات الرباءات حنو ٔافضل
أفضل ب يتعلقفF  بناء القدرات فضال عن ،بشأهنا تقارير عن واقع الرباءات تُعديف جماالت تكنولوجية معينة  �بتاكر

 هذههتدف املرحI الثانية من املرشوع ٕاىل املسامهة يف حتقيق و البحث يف الرباءات يف تÇ ا¨االت.  ومهنجياتاملامرسات 
 يف جماالت ٕاعداد تقارير جديدة عن واقع الرباءات يف ا¨االت احملددة يف املرحI أالوىل، أي مبواصIالهدف  وهذاالنتيجة 

ٔانشطة لنرش املعلومات وتكوين الكفاءات،  تعزيزالصحة العامة، وأالغذية والزراعة، والطاقة وتغري املناخ، وإالعاقات وعرب 
غية صياغة مبادئ توجهيية مهنجية ٕالعداد تقارير عن واقع وخصوصا عرب تنظمي مؤمتر ٕاقلميي بشأن حتليالت الرباءات ب 

من املعزتم تنفيذ و الرباءات ونرش ٔافضل املامرسات وتبادلها بني ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات العامI يف هذا ا¨ال. 
 .2014، وسـيجري التقيمي الهنايئ يف ٕابريل 2013الربzمج خالل عام 

مراعاة �سـتنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير التقيميي للمرحI أالوىل من ٔاجل  وشدد وفد ٕاسـبانيا عىل رضورة .263
التغلب عىل املش©ت اليت نشأت وتنفيذ املرحI الثانية عىل حنو ٔافضل. ؤاكد الوفد جمددا أالمهية البالغة لتقارير التقيمي 

احملمتل بعض التداخل  ؤاشار ٕاىل، ةد ٕاىل املؤمترات املقرتح. وأشار الوفومتابعهتاعهنا  أسفرتلتوصيات اليت � أالخذرضورة و
ينبغي أن تركز املؤمترات عىل حمتوaت املرشوع لتفادي وقال ٕانه التعاون ا7ويل للبحث وحفص �خرتاعات،  مع مرشوع

الوفد  والحظI أالوىل. من التاكليف غري املتعلقة �ملوظفني ُخصصت للمؤمترات يف املرح �ملائة 50سـF أن  �زدواجية، ال
ا ن التقارير ينبغي ٔان تُرتمج بأمكلها دومنإ يف هذا السـياق،  وقال بناًء عليه،رتمج التقارير تُ �حتياجات يه أالساس ا0ي سـ ٔان 

 ٔاهدافينبغي ترمجة التقرير من ٔاجل فهم املعلومات فهام اكمال، ومن ٔاجل حتقيق و  ،حاجة ٕاىل طلب من ا7ول أالعضاء
لمرحI أالوىل نظرا ٕاىل لال يعتقد ٔان جدول املزيانية يتسق مع التوصيات الواردة يف التقرير التقيميي قال الوفد ٕانه و  التقرير.

افتقاره ٕاىل الوضوح. وأكد الوفد جمددا رضورة ٔان تكون جداول املزيانية للمشاريع مفصI ومكمتI قدر إالماكن لتجنب عدم 
مل يذكر ٔان أالرقام املشار ٕالهيا اكنت بآالف  ٔالنهوجود خطأ يف اجلدول التيقن. وأعرب الوفد عن اعتقاده ب

 السويرسية.  الفرناكت

ال يتجزٔا من التخطيط ٔالجل التمنية، ؤان 7هيا القدرة عىل  اوقال وفد غاz ٕانه يقدر أن امللكية الفكرية متثل جزءً  .264
ميكن ٔان  ام املعلومات املتعلقة �لرباءاتٔان اسـتخد ،قحتسني إالبداع عىل املسـتوى الوطين. ؤاضاف الوفد، يف هذا السـيا

سع  جمال �بتاكر والبحث احملليني، ؤان تكنولوجيات �بتاكر عىل املسـتوى الوطين ميكهنا ٔان تقدم حلوال للمش©ت  Eيو
ية للمجمتع. والتفت الوفد التقنية اليت تمت مواËهتا يف احلياة اليومية عن طريق مراعاة الظروف البيئية و�ج�عية و�قتصاد

تناولت بناء القدرات وتقامس أفضل املامرسات بني املؤسسات العامI يف جمال  ، وقال ٕاهنإاىل املرحI الثانية من املرشوع
ٔادوات حتليل الرباءات بغية متكني تÇ املؤسسات من اسـتغالل الكفاءات وتطويرها يف البÙان النامية. ورصح الوفد أن 

�خرتاعات بّينت أن النفاذ  وحفص للبحث ا7ويل التعاون إالضافية املقدمة ٔاثناء �ج�ع اجلانيب بشأن برzمجاملعلومات 
ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات سـيعزز قدرة مؤسسات البÙان النامية عىل اسـتخدام تقارير واقع الرباءات. ونوه الوفد ٔايضا 

لفائدة املبدعني أالفراد  ٕالعداد تقارير عن واقع الرباءات صياغة مبادئ توجهيية مهنجيةٕاىل أن نتاجئ املرحI الثانية تشمل 
والرشاكت الصغرية واملتوسطة، والصناعة، وأالوساط االٔاكدميية، والعاملني يف والباحثني يف مراكز التكنولوجيا واجلامعات، 

، ؤابلغ الوفد اللجنة ٔان بÙه، �لتعاون مع الويبو ومبساعدة البحث والتطوير ونقل التكنولوجياجمال امللكية الفكرية يف جمال 
هتدف املسابقة ٕاىل تشجيع اسـتخدام و . 2013مكتب امللكية الفكرية الكوري، سـتطلق املسابقة الوطنية للرباءات يف مارس 

اسـُتخدمت و لصعيد احمليل. يف تقدمي حلول تقنية ملش©ت تقنية حمددة تواجه ا¨متعات عىل ا املعلومات املتعلقة �لرباءات
وþئق الرباءات يف ٕاجياد حلول مالمئة للتصدي الحتياجات ا¨متعات احمللية والتحدaت اليت تواËها. ورصح الوفد بأن 

املسابقة سـتاك» أيضا المتزي يف احللول �بتاكرية اليت تسـتخدم تكنولوجيات مالمئة للظروف احمللية. ويف هذا الصدد، ذكر 
بÙه يقر �7ور احليوي ا0ي يؤديه اسـتخدام معلومات مدرجة يف وþئق براءات يف تعزيز تكنولوجيات �بتاكر  الوفد ٔان
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ثت لتلبية �حتياجات احمللية. وعقب النظر يف الوثيق  اعمتد الوفد الوثيقة  CDIP/10/6و CDIP/10/13 نيتاليت ُحّدِ
CDIP/10/13  الثانية من امل Iلقة �سـتحداث ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءاترشوع املتعؤايد املرح. 

 للبحث ا7ويل التعاون طالق برzمجنا نظرا ٕاىللكرتوين، قائال بأن الوقت قد حان ا7ليل االٕ وأيد وفد نيجريa طرح  .265
سـيعرض املبدعون �خرتاعات يف نيجريa يف ديسمرب. ؤابلغ الوفد اللجنة ٔان معرضا سـيقام قبل طرح ا7ليل. و  وحفص

 التعاون اخرتاعاهتم، وسيمتكنون ٔايضا من النفاذ ٕاىل املركز للحصول عىل معلومات تتعلق �لرباءات . ؤايد الوفد بقوة برzمج
�خرتاعات يف نيجريa وأوىص برضورة ٔان توفر الويبو مزيدا من املوارد ٕالذاكء الوعي من ٔاجل زaدة  وحفص للبحث ا7ويل

فريقية ساعدة بÙه وبÙان أ املعلومات املتعلقة �لرباءات. وحث الوفد الويبو عىل املساعدة يف تدريب املوظفني مل اسـتخدام 
ٔاخرى عىل النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات من خالل املركز. ؤاعرب الوفد عن سعادته �لربzمج وجشع الويبو عىل 

 تقدمي املزيد يف هذا ا¨ال.

الفلبني عن دمعه املسـمتر ملبادرة مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. وأوحض الوفد أن بÙه ٔاحد املسـتفيدين  ؤاعرب وفد .266
مركزا يف بÙه. ؤابلغ الوفد اللجنة عن العمل ا0ي اضطلع به  40الرئيسـيني من املبادرة. ورصح بأنه مت ٕانشاء ما يزيد عن 

عن واقع الرباءات 7واء الريتوzفري، وأن العمل انطوى عىل التطبيق الفعيل  مكتب امللكية الفكرية فF خيص تقرير الويبو
للتقرير. ورصح الوفد أن التقرير اكن مفيدا للغاية للبÙان النامية مثل بÙه، ٕاذ ساعد يف تقليص العمل الالزم لزaدة جودة 

اءات يف بÙه، قدمت نظرة أمع لطلبات لفحص ا0ي ٔاجراه فاحصو الرب أن دراسة الويبو، عىل خالف احفص الرباءات، و 
ساعدت ا7راسة عىل زaدة املعرفة �جتاهات وتسلسل التحسينات املتعلقة �حلل و الرباءات ترتبط مبوضوع الرباءة نفسه. 

بق قانون أالدوية أالرخو التقين املُفصح عنه. ويف حا� دواء ريتوzفري  اكنت الفرتة الزمنية حوايل عقد من الزمن.  Aص عىل ط
ُمعّرفة  يقوم مكتب امللكية الفكرية بتحليل الطلبات املناظرة واملتعلقة بلك براءةو دراسة الويبو.  املسـتخلصة منٔارسة الرباءات 

حلمك عىل ٔاهلية لك براءة للحامية استنادا ٕاىل مبدٔا �سـتنساب ا0ي اسـُتخدم يف تفسري يف جشرة ٔارسة الرباءات من ٔاجل ا
ة من خالل توجه فاحيص الرباءات ٔاثناء حفصهم لطلبات الرباءة الفرديسـ نتيجة تقارير واقع الرباءات أن ؤاشار ٕاىل القانون. 

يساعد يف تعريف "التجدد املسـمتر للرباءات" ا0ي ينبغي عدم السامح به، فضال عن مساعدة املكتب تزويدمه مبنظور ٕاضايف 
نظام الرباءات يف ا¨االت احلامسة اليت تؤثر عىل الصحة العامة. يف رفع مسـتوى جودة الرباءة اليت مينحها وتتبع مصداقية 

ؤاعرب الوفد عن دمعه الشديد للمرحI الثانية من مرشوع واقع الرباءات ا0ي سيتصدى لبناء القدرات وتبادل ٔافضل 
ظهر أمهي واقع الرباءاتاملامرسات. ورصح الوفد بأن اسـتخدام نتاجئ تقرير  ة العمل ا0ي نفذته الويبو عىل حنو مكثف يف بÙه أ

يف جمال حتليل الرباءات، وخباصة لفائدة البÙان النامية مثل بÙه. ومىض قائال، ٕانه لوال التقرير، لاكن عىل مكتب امللكية 
 الفكرية ٔان يبدٔا العمل فF يتعلق بدواء ريتوzفري من الصفر، والسـتلزم أالمر الكثري من املوارد والوقت 7راسة الرباءات

املتعلقة �ٔالجيال ا6تلفة. وحث الوفد الويبو عىل �سـمترار يف مرشوع واقع الرباءات، وعىل النظر يف التعاون مع البÙان 
النامية للقيام مبشاريع تتعلق بواقع الرباءات يف املسـتقبل، منوها ٕاىل ٔان ذ  سـيفيد يف بناء قدرات العاملني يف جمال 

النامية، فضال عن تقليل تلكفة تنفيذ املشاريع. وأعرب عن أم� يف أن يمت، يف هناية املطاف، معلومات الرباءات يف البÙان 
دمج هذا النشاط يف صلب ٔانشطة الويبو املسـمترة من ٔاجل مساعدة البÙان النامية يف اختاذ قرارات مسـتنرية بشأن ما ٕاذا 

اءات" نظرا ٕاىل ٔاهنا ُختل �لتوازن املنشود يف نظام اكنت سـمتنح حقوق الرباءات وحتد من ممارسة "التجدد املسـمتر للرب 
 الفكرية. امللكية

وأعرب وفد كولومبيا عن دمعه للمرحI الثانية من املرشوع. ؤاشار الوفد ٕاىل املزاa البدهيية اليت حصل علهيا بÙه، و  .267
عىل حنو خاص بتقارير واقع الرباءات يف  وخباصة فF يتعلق مبهنجيات ٕاعداد تقارير واقع الرباءات. ورصح الوفد أن بÙه $مت

جماالت الصحة العامة، وأالغذية والزراعة، وتغري املناخ، وإالعاقات. ؤاشار الوفد ٕاىل أن املرشوع سيساعد عىل تعزيز 
خدام وتيسري التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية العامI يف جمال ٔادوات حتليل الرباءات، كام ٔانه سيساعد البÙان عىل اسـت

نشئت شـبكة  tه، وتولت ٕادارة  مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكراملعلومات املتعلقة �لرباءات عىل حنو ٔافضل. وقد اÙيف ب
 �لتوËات يف جمال امحلاية مبوجب الرباءاتالعلوم والتكنولوجيا تنسـيقها. وأشار الوفد ٕاىل أن املرشوع سزييد املعارف املتعلقة 
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ومن بني الفئات املسـتفيدة من املرشوع: املبدعون أالفراد، والباحثون يف جماالت حمددة للتكنولوجيا. وأمناط �بتاكر يف 
ية مراكز التكنولوجيا واجلامعات، والرشاكت الصغرية واملتوسطة، والصناعة، وأالوساط االٔاكدميية، والعاملون يف جمال امللك 

يسهم يف  نقل التكنولوجيا  من  فد أيضا ٕاىل ٔان املرشوع ميكن أنؤاشار الو   من ٕاىل ذ .الفكرية، وواضعو السـياسات و 
حنو ٔافضل، وذكر أن نقل التكنولوجيا اtدرج يف خطة التمنية  ملعلومات املتعلقة �لرباءات عىلا النفاذ ٕاىل خالل تيسري

اللجنة عىل �سـمترار يف  ، وحثراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكرمليف بÙه. ؤاعرب الوفد عن دمعه  2014 - 2010  الوطنية
  الربzمج، مشريا ٕاىل رضورة ختصيص موارد يف املزيانية لهذا الغرض.

وأكد وفد شـييل جمددا ٔامهية تعزيز ودمع املبادرات لتشجيع �بتاكر والتطورات التكنولوجية يف البÙان النامية  .268
النتاجئ املرتقبة ثانية من أالمهية مباكن؛ ذ  أن من بني والبÙان أالقل منوا. وقال ٕان دمع اسـمترار املرشوع حىت املرحI ال 

عرفة �لتوËات يف جمال زaدة املو  ،نفاذ ٕاىل التكنولوجيات املكشوف عهنا يف منشورات الرباءاتال فرص  حتسنيللمرشوع 
تنفيذ املرشوع مراعاة  وذكر الوفد ٔانه ينبغي عند تاكر يف جماالت تكنولوجية معينة.امحلاية مبوجب الرباءات ؤامناط �ب 

 وجتنب �زدواجية مع مشاريع ٔاخرى. CDIP/10/6 الواردة يف التقرير التقيميي يف الوثيقةالتوصيات 

لتمنية و�بتاكر. وشكر الويبو عىل ما قدمته النفاذ ٕاىل  املعلومات املتعلقة �لرباءات يف جمال اوأقر وفد زامبيا بأمهية  .269
يف بÙه، وعىل التدريب ا0ي قدمته ملسـتخديم املركز. ؤاعرب  التكنولوجيا و�بتاكر كز دمعمن مساعدة يف تدشني مر 

 الوفد عن دمعه الاكمل للمبادرة، ؤاعرب عن أم� يف أن ختصص الويبو مزيدا من املوارد للمرشوع.

0 . وقال ٕان  والمتس وفد نيجريa من الويبو ٕانشاء ٔااكدميية للملكية الفكرية يف بÙه، مضيفا ٔان بÙه مسـتعد .270
االٔاكدميية ستساعد املؤسسات البحثية والطلبة وآخرين يف بÙه ممن يرغبون يف تعمل املزيد عن امللكية الفكرية. ؤاكد الوفد ٔان 

 هذا أالمر غاية يف أالمهية وكرر طلبه ٕاىل الويبو لتقدمي املساعدة يف هذا الشأن.

(هـ) يف 1وصية . وأقر الوفد بأمهية التCDIP/10/6و  CDIP/10/13فريقيا ٕاىل الوثيقتنيشار وفد جنوب أ وأ  .271
، اليت تنص عىل رضورة تصنيف ا6اطر وفقا 7رجة أثرها السليب احملمتل عىل حتقيق النتاجئ. ورٔاى CDIP/10/6الوثيقة 

ٕاىل  مل تأخذ هذه التوصية يف احلسـبان. وطلب الوفد تدارك هذا أالمر. ؤاشار الوفد  CDIP/10/13الوفد ٔان الوثيقة
 6ستُنفذ. وأشار الوفد، يف هذا الصدد، ٕاىل التوصية   CDIP/10/6ذكرته أالمانة ٔان التوصيات الواردة يف الوثيقة  ما

وتساءل عن كيفية تطبيقها. ؤاعرب الوفد عن شكوكه ٕازاء ٕاضفاء الصبغة الرمسية عىل التنسـيق من خالل االتفاقات. وقال 
zحية الهيلك إالداري، وكيف سـيؤثر ذ  عىل املرحI الثانية. وشدد الوفد عىل  ٕان الوفد يود معرفة ما يسـتلزمه ذ  من

التوصيات  CDIP/10/13 ربطا وثيقا، حبيث تعكس الوثيقةCDIP/10/6 و CDIP/10/13رضورة الربط بني الوثيقتني 
 .CDIP/10/6املدرجة يف الوثيقة 

انية، ؤاشار الوفد ٕاىل الهدف الثاين من املرحI الثانية ٔاعرب وفد كو� عن دمعه ملواصI املرشوع ٕاىل املرحI الثو  .272
املتعلق بتعزيز قدرات مؤسسات البÙان النامية عىل �سـتفادة من تقارير واقع الرباءات وٕاعدادها. ؤاكد الوفد ٔامهية هذا 

الرباءات بني املؤسسات  املسـتخدمة يف ٕاعداد تقارير عن واقعالهدف. ورضورة تبادل أالدوات واملبادئ التوجهيية املهنجية 
 يف هذا الشأن.

 تعليقاهتا.ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل ٔاسـئI الوفود وعىل  .273

وأشارت أالمانة (السـيد رواك اكمباz) ٕاىل التعليقات املتعلقة �الزدواجية مع مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر.  .274
التكنولوجيا ٕ�نشاء مراكز دمع  من املرشوع لمرحI أالوىللالثالثة  النتيجة ارتباط، يف هذا السـياق، ت أالمانةؤاكد

مؤمترات ٕاقلميية ُعقدت يف ٕان  ٕانشاء هذه املراكز. وقالتٔان مثة ارتباط وثيق بني هذا املرشوع وبني  و�بتاكر، وأوحضت
املؤمترات مع ٕانشاء الشـباكت هذه تزامنت و ؤافضل املامرسات والتجارب.  املرحI أالوىل لتتبادل املراكز وËات النظر
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من  4يف اجلزء جمي يف صفحة  وردالوطنية. وأكدت أالمانة ٔانه مل يُقرتح سوى مؤمتر ٕاقلميي واحد يف املرحI الثانية. وكام 
هتيئة منتدى لتبادل ٔافضل ل الرباءات  ٔادوات حتليلمؤمتر ٕاقلميي بشأن  ،يف املرحI الثانية ،سيُنظم، CDIP/10/13 الوثيقة

املامرسات. وسيبدٔا املؤمتر ٔايضا يف ٕاعداد مبادئ توجهيية مهنجية وجتميع ٔالفضل املامرسات ٕالعداد التقارير عن واقع الرباءات 
أن املؤمتر هيدف خصيصا ٕاىل حتقيق ٔاهداف معينة للمرشوع يف املرحI الثانية. وأنه ال توجد وٕا�حهتا. وذكرت أالمانة 

من ٔاهداف ونتاجئ هذا املرشوع.  وجيا و�بتاكر ستسـتفيداملشاريع، وٕاىل ٔان مراكز دمع التكنول ترابطية نظرا ٕاىل ازدواج 
بربzمج الويبو املعين  ٔايضا ، ؤاوحضت أن املرشوع مرتبط6فريقيا عن التوصية ت أالمانة ٕاىل اسـتفسار وفد جنوب أ وأشار 

 aمع معل بصورة وثيقةقطاع البنية التحتية العاملية ن وإ خ وغريها. مثل الصحة العامة وتغري املناعاملية بقضا  aشعبة القضا
 6. وأوحضت أالمانة ٔان التوصية وقدمت التقارير مدخالت لعمل الشعبة العاملية للملكية الفكرية بشأن تقارير واقع الرباءات.

ول عن تنفيذ هذا املرشوع وشعبة القضاa العاملية ؤ املس قطاع البنية التحتية العاملية تتعلق بزaدة التنسـيق املبارش بني
راجوبلينا) ٕاىل  الفكرية. وأشارت أالمانة (السـيد و� عن تنسـيق العمل بني القضاa العاملية للملكيةسؤ للملكية الفكرية امل 

توصيات. ورصحت أالمانة فريقيا بشأن متابعة شعبة التدقيق ا7اخيل والرقابة لل اليت ٔابداها وفدا ٕاسـبانيا وجنوب أ التعليقات 
 Fٔان تقرير متابعة تنفيذ التوصيات عادة ما يصدر مع خطة معل لتنفيذها. وقد نوقشت خطة العمل مع املوظفني ا6تصني. وف

، وما ٕاذا اكنت ما ٕاذا اكن من املمكن حتسني تصنيف ا6اطرشعبة التدقيق والرقابة  سـتدرسيتعلق ٕ�دارة ا6اطر واملزيانية، 
بشأن ٕاضفاء  6انية أكرث حتديدا، وخباصة من حيث النتاجئ وأالهداف املمكنة التحقيق. ؤاشارت أالمانة ٕاىل التوصية املزي 

يف تقرير  وردالصبغة الرمسية عىل التنسـيق مع القطاعات أالخرى، وقالت ٕان الهدف من ذ  هو توثيق التنسـيق. وكام 
نتيجة للمبادرات الشخصية وليس لهنج مت التخطيط 9 ختطيطا كنه التقيمي، هناك تنسـيق جيد مع القطاعات أالخرى، ل 

 . ورصحت بأن ذ  سيتحسن يف املرحI الثانية.منظام

 وشكر الرئيس أالمانة عىل ردها، مث قرٔا اسـتنتاجاته املقرتحة للمناقشة بشأن التقرير التقيميي عىل النحو التايل: .275

 عىل النحو التايل: شاريعيات تقيمي امل ، عددا من معل 6تناولت اللجنة، يف ٕاطار البند 

 �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية مواءمةمرشوع قاعدة بياzت عن تقرير تقيميي   )أ (
  ).CDIP/10/3 (الوثيقة

 ).CDIP/10/4(الوثيقة ) 10(التوصية  تقرير تقيميي عن مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ا0كيةو   (ب)

املعرفة  مرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل عنتقرير تقيميي و   (ج)
 ).CDIP/10/5(الوثيقة 

 ).CDIP/10/6 (الوثيقة تقرير تقيميي عن مرشوع اسـتنباط ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءاتو   (د)

عزيز قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من عن مرشوع تتقرير تقيميي و   (ه)
 ).CDIP/10/7(الوثيقة  الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي الصعيد

تقرير تقيميي عن مرشوع بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية و   (و)
  .)CDIP/10/8 الوثيقة(

وعقب تقدمي لك مقّميِ لتقارير التقيمي، جرى تبادل لوËات النظر، وأعربت الوفود عن اه�$ا مبتابعة تنفيذ التوصيات 
 ن املعلومات من أالمانة.م امزيد ،الواردة يف تÇ التقارير، والمتست، يف بعض احلاالت

 .وطلب وفد مرص توزيع نص مكتوب .276
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وذكر الرئيس ٔانه ٕاذا اكن يتعني كتابة مرشوع �سـتنتاجات وتوزيعه يف لك مناسـبة، فقد تظهر مش©ت يف  .277
 �لزتام �جلدول الزمين. واقرتح الرئيس ٔان يُطلب من أالمانة قراءة النص.

وقال وفد مرص ٕانه فهم أن هذه سـتكون اسـتنتاجات اللجنة؛ 0ا، من الرضوري منح الوفود فرصة دراسـهتا يك   .278
يتسـىن لها فهمها عىل حنو ٔافضل. واقرتح الوفد توزيع النص حبيث تُمنح الوفود فرصة عاد� لقراءته وٕاعادته يف مرحI الحقة. 

سـF مع  اءته مقرتz �لتوصيات املدرجة يف تقارير تقيمي املشاريع ا6تلفة، الؤاضاف أنه حباجة ٕاىل رؤية النص مكتو�، وٕاىل قر 
 وجود توصيات تتعلق أيضا �لعمل يف املسـتقبل.

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء، وقال ٕانه ٔايضا شديد �ه�م �حلصول عىل ملخص مكتوب. ؤاشار ٕاىل أن  .279
 املناقشة الهنائية مللخص الرئيس بسالسة. ا¨موعة ترى ٔان ذ  سيساعد عىل ٕاجراء

نه ميكن أن يُطلب من أالمانة توزيع نص مكتوب، ٕاال ٔانه شدد عىل رضورة اع�د نص حبلول ذ  الرئيس إ  وقال .280
جتنبه، هو ٕاعادة ما حدث يف  ينبغياملساء، وعىل ختصيص وقت لهذا الغرض. وذكر الرئيس ٔان السيناريو أالسؤا، ا0ي 

كر ا7ورة التاس Eد نص حبلول ذ  املساء. وذ�عة للجنة. وأشار ٕاىل أن النص املكتوب سـيوزع، وسـُيخصص وقت الع
الرئيس ٔايضا بأن اللجنة مل تعمتد بعد اسـتنتاجا بشأن هيئات الويبو ذات الصI، وقال ٕانه رمبا ميكن الوصول ٕاىل اتفاق حول 

مرشوع اسـتنباط أدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات �د املرحI الثانية من نص لهذا الغرض، مث دعا الرئيس اللجنة ٕاىل النظر يف اع
املرحI الثانية من املرشوع اعُتمدت نظرا . وأشار ٕاىل ٔان CDIP/10/13عىل النحو الوارد يف الوثيقة  املتعلقة �لرباءات

 لعدم اعرتاض الوفود.

أالمم  مسامهة الويبو يف حتقيق ٔاهداف برzمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة لتقيمي – CDIP/10/9النظر يف الوثيقة     
  إالمنائية لٔاللفية املتحدة

إالمنائية  أالمم املتحدة مسامهة الويبو يف حتقيق ٔاهداف تقيمي" CDIP/10/9وافتتح الرئيس املناقشات بشأن الوثيقة  .281
يف جدول ٔاعامل التمنية، دراسة تتعلق بتقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق  22، يف سـياق التوصية " واسـتذكر الرئيسلٔاللفية

اللجنة روجعت بناء عىل طلب و هداف إالمنائية لٔاللفية، ٔاعدها استشاري خار� ونوقشت يف ا7ورة الثامنة للجنة، االٔ 
 شاري ٕاىل تقدمي الوثيقة.ا7راسة من جانب �ستشاري، وتُعرض جمددا االٓن عىل اللجنة للنظر فهيا. ودعا الرئيس �ست 

ماسانغ) مبناقشة ا7راسة يف ا7ورة الثامنة للجنة، و�التفاق عىل مراجعهتا لتأخذ يف �عتبار (السـيد  وَذكر املستشار .282
جريت بعد ا7ورة مبارشة وانهتت يف  tاملناقشة. ؤابلغ املستشار اللجنة ٔان التعديالت ا Çالتعليقات اليت ٔابديت ٔاثناء ت

درجت يف2011ديسمرب  tا7ورة و  الوثيقة. هذه ، ؤاهنا ا Çُجسلت املناقشة اليت جرت يف ا7ورة الثامنة للجنة يف تقرير ت
). وأكد املستشار جمددا ٔان ا7راسة املُعّد� ٔاخذت يف اعتبارها CDIP/8/9 من الوثيقة 291ٕاىل  271(الفقرات من 

بديت، وأشار ٕاىل ٔانه رمغ ٔان ا7راس tة حظيت بتأييد الوفود بصورة عامة، فٕان هناك عددا من التعليقات التعليقات اليت ا
. وذكر املستشار ٔان ا7راسة املعّد� تناولت 6و 2و 1تتعلق �لتوسع يف تغطية أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وخباصة أالهداف 

من أالهداف إالمنائية لٔاللفية،  2ف من أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وفF يتعلق �لهد 6و 1مؤرشات ٕاضافية تتعلق �لهدفني 
فقد تعذر ٕاجياد عالقة حقيقية بني ٔانشطة الويبو، بشلكها احلايل، وبني هذا الهدف ٔاو مؤرش معني. وذكEر املستشار ٔايضا 

لهذا مبناقشة املؤرشات املتعلقة مبخاطر التكنولوجيا، واتُفق عىل ٔان الويبو ليس 9 دور فعال يف ٕادارة خماطر التكنولوجيا؛ 
جرت ٔايضا مناقشة بشأن �سـتنتاج  ا0ي توصلت ٕاليه ا7راسة بأن الويبو سامهت يف حتقيق و استُبعدت هذه املؤرشات. 

-2008 أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاوحض املستشار، يف هذا السـياق، أن ا7راسة نظرت يف ٔاداء الويبو يف فرتة السـنتني
لويبو مل ختطط سلفا لتناول أالهداف إالمنائية لٔاللفية بصورة مبارشة يف الربzمج ، وتبني ٔان ا2011-2010والسـنتني  2009

واملزيانية. بيد ٔان ذ  مل يكن هنجا منتظام، وهذا ما تسعى ا7راسة جزئيا ملعرفته. ؤاخريا، يوجد وصف تفصييل للتحسينات 
موقع الويبو إاللكرتوين. وذكر املستشار ٔانه ٕاىل جانب  اليت ميكن ٕادخالها عىل الصفحة اخلاصة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية عىل
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دخلت ٔايضا تغريات هامة عىل الفقرات  t1؛ إالطار رمق 49و 40و 34و 14تغريات طفيفة ٔاجريت عىل الوثيقة، ا 
ة التقرير ٔاعدت أالمانو . وذكEر املستشار بأن هذا هو التقرير الثالث املتعلق �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية.  3و 2 واملرفقني

أالول، ٔاما الثاين فهو النسخة السابقة من ا7راسة احلالية. ؤاكد املستشار ٔان ا7راسة اقرتحت هنجا نظاميا لتحليل مسامهة 
الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية نظرا ٕاىل عدم حدوث ذ  من قبل. وهذا ٔاول ما تسعى ا7راسة ٕاىل حتقيقه، 

سـتخدم يف حتديد مسامهة الويبو، مع أالخذ يف �عتبار أن مؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕاضافة ٕاىل وضع مؤرشات تُ 
رفيعة املسـتوى ويتعذر ٕاظهار عالقهتا بأنشطة الويبو. وأكد جمددا ٔان ا7راسة قدمت تقيF ملا اtجنز يف املايض، ؤاخذت يف 

منائية لٔاللفية يف اخلطط املبارشة للويبو. ونوه ٕاىل أن اعتبارها عدم بذل Ëود واعية يف املايض 7مج أالهداف االٕ 
 من ا7ارسة تشمال اقرتاحات بشأن اخلطوات املقبI اليت ميكن للجنة أن تنظر فهيا للميض قدما. 53و 52 الفقرتني

الحظاته يف ا7ورة الثامنة للجنة. ٔاوال: رٔات ا¨موعة ٔان منظومة مبر ذكّ رص �مس ا¨موعة أالفريقية، و وحتدث وفد م .283
الويبو  ٔانشطةمسامهة  رضورة نُص عىلأالهداف إالمنائية لٔاللفية. وقد أالمم املتحدة ؤانشطة الويبو جيب أن تسهام يف حتقيق 

بطلبه þنيا: ذكEر الوفد و. 22وصية سـF يف ٕاطار الت يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف توصيات جدول أالعامل، ال
إالمنائية لٔاللفية، ؤاعدت أالمانة التقرير أالول  مسامهة الويبو يف أالهدافبشأن �ضطالع به العمل ا0ي جيب  معرفة

) اسـتجابة 0  الطلب. وقررت اللجنة، عقب اسـتعراض التقرير، رضورة تعدي� ليشمل ٕاجراء تقيمي CDIP/5/3 (الوثيقة
اقرتح التقرير املعّدل رضورة دراسة دور الويبو يف حتقيق و لٔالثر الفعيل ٔالنشطة املنظمة عىل دمع أالهداف إالمنائية.  جترييب

أالهداف إالمنائية يف سـياق العمل والتكنولوجيا و�بتاكر، نظرا ٕاىل ٔان والية الويبو تقيض بتعزيز إالبداع و�بتاكر؛ 0  
ٔان التقرير ركز ، ٕاال ير تقيF لٔالثر الفعيل ٔالنشطة الويبو عىل حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاكن من املتوقع ٔان يشمل التقر 

þلثا: مع أنه ومن أالهداف إالمنائية لٔاللفية.  8الهدف و  3و  1بصورة ٔاساسـية عىل العالقة بني هديف الويبو �سرتاتيجيني 
ية قابل للتطبيق، حيث تمتثل بعض ٔاهدافه يف ٕا�حة العقاقري من أالهداف إالمنائية لٔاللف  8يبدو بوضوح ٔان الهدف 

أالساسـية بأسعار ميسورة و ٕا�حة فوائد التكنولوجيات، فٕان ٔاهدافا ٕامنائية ٔاخرى تتعلق �لتعلمي وماكحفة فريوس نقص املناعة  
من أالهداف  6و 2مثل الهدفني  البرشية/إاليدز واملالرa وغريهام من أالمراض لها ٔايضا ارتباط مبارش �مللكية الفكرية،

إالمنائية. ويرتبط حصول مجيع ذوي احلاجة عىل العالج من فريوس نقص املناعة البرشية/إاليدز ارتباطا واحضا �ٔالدوية 
صI بتحقيق  ذيوعىل حنو مماثل، يرتبط النفاذ ٕاىل املصنفات أالدبية والفنية ببعد يتعلق �مللكية الفكرية  امليسورة التلكفة.
وقال الوفد ٕان ا¨موعة تؤيد وËة النظر القائI بأن مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية  أالهداف أالدبية.

من أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وأشارت ا¨موعة ٕاىل ٔاسـباب عدم اسـتخدام مؤرشات  8ٔامشل من مسامههتا يف حتقيق الهدف 
عالقة سـببية قيمي مسامهة الويبو يف حتقيق تÇ أالهداف. ورٔات ا¨موعة أيضا ٔانه ميكن ٕارساء أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف ت 

مؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ولعل هناك حاجة ٔان تضع  مبارشة بني ٔانشطة الويبو وأالهداف إالمنائية دون اسـتخدام
سـبق، ينبغي ٔايضا �ضطالع بأنشطة لوضع مؤرشات حمددة ٕاضافة ٕاىل ما و الويبو مهنجية خمتلفة تعكس الروابط املبارشة. 

) �لتقرير السابق CDIP/10/9 رابعا: قارنت ا¨موعة التقرير املعّدل (الوثيقةو بغية تقيمي مسامهة الويبو. 
رث موضوعية هو فF يتعلق �ملهنجية والنتاجئ والتوصيات. ولعل التغري أالكمل يطرٔا تغري يُذكر ) وتبني ٔانه CDIP/8/4 (الوثيقة

من أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ومع ذ  ميكن للمجموعة ٔان تقر  6و 1الهدفني  8توسعة النطاق ليشمل ٕاىل جانب الهدف 
توصيات ا7راسة بشأن تعزيز مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ؤايضا بشأن تقيمي تÇ املسامهة وإالبالغ 

 ورة خاصة ما ييل:عهنا. ويشمل ذ ، بص

ولية املسامهة يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية �عتبارها واك� من واكالت أالمم تتوىل الويبو منفردة مسؤ   (ٔا)  
املتحدة، مفن الرضوري ٔان يرتبط معلها عىل حنو واف بعمل ٔارسة أالمم املتحدة وآلياهتا أالوسع نطاقا، 0  ينبغي 

لالزمة للمشاركة يف فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، للويبو ٔان تتخذ اخلطوات ا
وأن تشارك يف فريق اخلرباء املشرتك بني الواكالت املعين مبؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ؤان يكون ذ  من 

 ٔاولوaت الويبو.
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لٔاللفية يف مرحI ختطيط برzمج الويبو أن يؤدي ليس فقط  من شأن دمج احتياجات/نتاجئ أالهداف إالمنائية  (ب)  
ٕاىل نتاجئ متوقعة يف ٕاطار أفضل، لكن ٔايضا ٕاىل مجع البياzت بصورة ٔافضل يف هناية املطاف. وهذا بدوره سـيعزز 

 لٔاللفية. معلية التعلمي داخل الويبو بشأن كيفية املسامهة بصورة ٔافضل يف حتقيق أالهداف إالمنائية

ب عىل الويبو تعديل طريقة إالبالغ، يف الصفحة إاللكرتونية ا6ّصصة لهذا الغرض، عن معلها ومسامههتا يف جي  (ج)  
حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية بتوفري نتاجئ أكرث مصداقية وواقعية مسـتقاة من بياzت أالداء الواردة يف التقارير ذات 

، �نتظام، ٕاىل حتديث املعلومات املتاحة عىل الصفحة إاللكرتونية من ينبغي السعيو الصI من تقارير ٔاداء الربzمج. 
 لٔاللفية. ٔاجل بلورة الطبيعة االٓخذة يف التطّور لعمل املنظمة يف جمال أالهداف إالمنائية

خامسا: فF يتعلق �ٕالطار التصوري ا0ي اقرتحته ا7راسة، ذكEرت ا¨موعة بأن تقارير ٔاداء الربzمج يه ٔاداة تقيمي ذاتية 
ٔاعدهتا أالمانة، وأن هذه التقارير حصلت عىل موافقة مرشوطة يف ا7ورة أالخرية للجنة الربzمج واملزيانية؛ ومن مثE، ال ميكن 

سادسا: فF يتعلق بسبيل امليض يف و لقياس مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية.  اسـتخدا$ا مكرجع وحيد
العمل، المتست ا¨موعة من أالمانة ٔاال تكتفي بتنفيذ توصيات ا7راسة، بل تعقد اج�عات ٕاعالمية منتظمة بشأن هذه 

اللجنة يف املسـتقبل. وينبغي للمنظمة أن تبذل مزيدا من اجلهد املسأ� اجلديرة بأن تكون بندا دامئا عىل جدول ٔاعامل دورات 
لتقيمي مسامههتا يف حتقيق ٔاهداف وغاaت ٕامنائية ٔاخرى لٔاللفية مل تتناولها ا7راسة، وجيب ٔاخذها يف احلسـبان لتقيمي مسامهة 

لقياس تÇ املسامهة بدقة. وميكن  الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية بصورة مالمئة. كام ينبغي وضع مؤرشات حمددة
. ومن املفيد للويبو ٔان ُجتري معال ميدانيا وحاالت ٕافرادية 2014/15دمج تÇ املؤرشات يف دورة جلنة الربzمج واملزيانية 

ؤاخريا،  معينة لتقيمي مسامههتا يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وجتاوز ا7راسة املكتبية احلالية لفهم طبيعة املسامهة.
يف مرحI ما بعد جدول ٔاعامل أالهداف  ٔاكدت ا¨موعة جمددا حاجة الويبو ٕاىل زaدة الشفافية وٕاىل ٕابالغ اللجنة مبسامههتا

، 2015بعملية وضع إالطار إالمنايئ ملا بعد عام  �ملشاركة إالمنائية لٔاللفية الواردة. ؤاشارت ا¨موعة ٕاىل ٔان الويبو $متة للغاية
بني هذه  ويف حتقيق التوافقأالهداف إالمنائية املسـتدامة  مبا يف ذ  املشاركة يف  20لوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+اوتنفيذ 

ٔانشأها أالمني العام لٔالمم املتحدة يف العمليات. ؤاشارت ا¨موعة ٔايضا ٕاىل أن الويبو عضو يف فرقة معل أالمم املتحدة اليت 
هنا  ملقال حصفي ج�عات بني الواكالت ويف ٕاعداد تقرير أالمني العام، فضال عن تنسـيق إالعداد يف � تشاركبداية العام، وأ

العمل والتكنولوجيا و�بتاكر وحقوق امللكية الفكرية: رؤية للتمنية". وأشارت "املعنون تقريرل مرفق � think piece  حتلييل
Fخيص العمل والتكنولوجيا و�بتاكر يف ٕاطار فريق العمل املعين ا¨موعة ٔايضا ٕاىل ٔان الويبو وأالونكتاد سـتقودان العمل ف 

يف معل أالفرقة أالخرى فF يتعلق مبرحI ما بعد  �لرشااكت العاملية. ؤاضافت أن الويبو ترصد وتسامه، حسب الرضورة،
توخيا للشفافية وليك يكون لك  جدول ٔاعامل التمنية. ورٔات ا¨موعة رضورة تبليغ اللجنة عن أالنشطة اليت تضطلع هبا الويبو

 عضو يف اللجنة عىل دراية هبا.

و مسامهة الويبوحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه، ؤاشار ٕاىل ا7راسة املعّد� بشأن تقيمي  .284
حتاد أالورويب وا7ول وقال ٕان �. CDIP/10/9كام وردت يف الوثيقة  ٕالمنائية لٔاللفيةيف حتقيق ٔاهداف أالمم املتحدة ا

 سامهة ٔانشطة املنظمة يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةمل  حملة عامة مسـتفيضةأالعضاء فيه الحظت ٔان ا7راسة تقدم 
أن العديد من احملافل وإالطار الشامل املوجه حنو التمنية ا0ي يعد جدول ٔاعامل التمنية جزءا منه. ؤاضاف ٔانه من الواحض 

. ؤاعرب عن رسور �حتاد أالورويب قد حتدد بوضوح ، ؤان دور الويبوللتمنية �قتصادية و�ج�عية العامتناولت الهدف 
وا7ول أالعضاء فيه مبعرفة اجلهود اليت بذلها الويبو لتعزيز التعاون مع املنظامت احلكومية ا7ولية، وقال ٕان �حتاد يقر بأن 

. كام ٔاكد �حتاد مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةمنية يقع يف صلب التنفيذ الفعال لتوصيات جدول أعامل الت 
اسـتجابة منسقة الحتياجات التمنية، مبا يف ذ  تنفيذ  لتحقيق ٔامهية التعاون املسـمتر مع سائر املنظامت احلكومية ا7ولية

جوانب امللكية الفكرية يف حمافل ٔاخرى مع عامل اخلربات املناسـبة عند التٔانشطة جدول ٔاعامل التمنية وضامن توافر 
 الصI. ذات
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اليت تربز بوضوح مسامهة الويبو يف  CDIP/10/9ا �لوثيقة وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء، ؤاحاط علمً  .285
بوصفها كياz  ، ليس فقط بوصفها منظمة دولية تركز ٔاساسا عىل تطوير امللكية الفكرية، لكنحتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية

. للتمنية �قتصادية و�ج�عيةمضن ٔانشطهتا، ٕاىل حتقيق أالهداف العامة  دوليا بني مجموعة منظامت دولية متنوعة تسعى،
 ، كامأالهداف إالمنائية لٔاللفيةوقال ٕانه مرسور ملعرفة ٔان ا7راسة توصلت ٕاىل ٔان ٔانشطة الويبو تسهم ٕ�جيابية يف حتقيق 

ٕاىل تعّذر ٕاقامة عالقة سـببية بني ٔانشطة الويبو واملؤرشات أالمع لٔالهداف إالمنائية  الوقت ذاته، يف ،ٔاشارت ا7راسة
النتاجئ قد ُوضع منذ عدة سـنوات االٓن،  عىل القامئة لٕالدارة الويبو ٕاطارلٔاللفية. وأشارت ا¨موعة، يف هذا السـياق، ٕاىل ٔان 
ومن مثE، رٔات ا¨موعة أنه ينبغي مواصI تقيمي أنشطة الويبو �سـتخدام  .ؤانه يُسهم يف ٕاجراء تقيمي موضوعي ٔالنشطة املنظمة

 هذا إالطار.

مبزيد من  ،رض، اليت تعْ CDIP/10/9وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاحاط علام �لوثيقة  .286
حات ا7ول أالعضاء يف ا7ورة الثامنة للجنة. مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وتناولت اقرتاالتحليل 

ؤاكدت اللجنة من جديد أن املهنجية املعمتدة تستند ٕاىل ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ ا0ي يقدم رؤية شامI لعمل 
ر أداء الربzمج. وذكEرت نظرا ٕاىل ٔان املعلومات مسـتقاة من تقاري ٔان هناك بعض القيود عىل النتاجئ املنظمة يف هذا ا¨ال، بيد

تشارك ٔاو تسهم فهيا ا7ول أالعضاء، 0 ، فٕان تقيمي  ملا¨موعة بأن تقارير ٔاداء الربzمج أداة تقيمي ذايت ملديري الربzمج 
ذايت من  ٕاىل تقارير أداء الربzمج هو يف الواقع استناد ٕاىل تقيمي ااستنادً  مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية

جانب أالمانة. ؤاقرت ا¨موعة بأن تقارير ٔاداء الربzمج أداة للمساء� يف غاية أالمهية، واعرتفت بقمية احلصول عىل وËة نظر 
أالمانة يف هذا الشأن. ومع ذ ، فٕان هناك قيودا، كام ٔاشري ٕاىل ذ  يف ا7ورة أالخرية للجنة الربzمج واملزيانية. وساندت 

Ëودقيقة لقياسا¨موعة و Iبرضورة وضع مؤرشات ذات ص Iمسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية  ة النظر القائ
لٔاللفية. ورصحت ا¨موعة ٔان التقرير قدم بعض �قرتاحات مثل: "العثور يف الغاaت املندرجة مضن أالهداف إالمنائية 

لعمل والتكنولوجيا و�بتاكر عىل اجلوانب اليت تتعلق بوالية الويبو لٔاللفية ويف تقرير ساكس وتقرير فرقة العمل املعنية �
Fواقرتحت خيص التكنولوجيا و�بتاكر وامللكية الفكرية، ومن مث الربط بيهنا وبني ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ" ف .

مسامهة الويبو يف حتقيق ت حمددة لتقيمي ا¨موعة، يف ٕاطار متابعة ا7راسة، وضع مهنجية أكرث دقة تشمل وضع مؤرشا
برصد  املعنية العمل فرقةأالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاشارت ا¨موعة ٕاىل �قرتاحات الواردة يف ا7راسة �نضامم الويبو ٕاىل 

 أالهداف مبؤرشات املعين الواكالت بني املشرتك اخلرباء فريقٕاىل ) و 44لٔاللفية (الفقرة  إالمنائية أالهداف حتقيق يف الثغرات
). وقد رحبت ا¨موعة هبذه التوصيات، رشيطة وضع آلية مناسـبة لمتكني ا7ول أالعضاء من 46لٔاللفية (الفقرة  إالمنائية

 الرصد والتوجيه فF يتعلق مبشاركة املنظمة يف معليات أالمم املتحدة. 

دة السـياسـية لرؤساء ا7ول للهنوض �لتمنية البرشية. لٔاللفية تعكس إالرا إالمنائية ورصح وفد الصني بأن أالهداف .287
 واك� من أالمهية مباكن لتحسني معل املنظمة. وبوصفها مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةوشدد عىل ٔان تقيمي 

امللكية الفكرية واسـتخدا$ا يف  و� عن امللكية الفكرية، تقيض الوالية ا6و� للويبو بتطويرمتخصصة �بعة لٔالمم املتحدة مسؤ 
ى رضورة الربط بني تنفيذ  الهنوض �لتمنية. ؤاضاف الوفد ٔان حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية جزء $م من معل الويبو. ورأ

 احتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ربطا وثيقا، كام رٔاى ٔان الويبو ميكن أن تسـتخدم مزيدا من خربهتتوصيات جدول أالعامل و 
 .حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية للمسامهة يف

ؤاعرب وفد الوالaت املتحدة أالمريكية عن تقديره لعمل املستشار يف حتديد جماالت مسـتقI ميكن من خاللها قياس  .288
يف . ؤاعرب الوفد عن رسوره ٔالن الويبو يبدو عىل الطريق الصحيح أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٔانشطة الويبو فF خيص
وقال ٕانه يتطلع ٕاىل التقارير املسـتقبلية عن التقدم  حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف هذه ا¨االت. املسامهة بشلك مفيد يف

وتقارير  يتعلق ٕ�طار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ. وفF حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاملتواصل للويبو يف املسامهة يف 
وتقارير أالداء  إالدارة القامئة عىل النتاجئٔاعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما ا0ي سـيرتتب عىل تغيري الويبو ٔاسلوب أالداء، 
ما ا0ي قد يتغري وما ا0ي ميكن أن يُفقد ٔاو يُكتسب معرفة بوجه خاص، كام يود ،، أالهداف إالمنائية لٔاللفيةمع  واملواءمة
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 أالهداف تنفيذ يف الثغرات برصد املعنية العمل وتقارير أالداء. وفF يتعلق بفرقة مئة عىل النتاجئتغيري معليات إالدارة القاجّراء 
موظفني وموارد قامئة للقيام  ٕاذا اكن 7ى الويبولٔاللفية، تساءل الوفد عام يسـتلزمه اشرتاك الويبو يف هذه الفرقة، وعام  إالمنائية

 إالمنائية أالهداف تنفيذ يف لتقيمي الثغرات يف ٔامهيهتا فعال منظمة ذات تأثري حامس هبذا ا7ور إالضايف، وما ٕاذا اكنت الويبو
 لٔاللفية هبذا أالسلوب.

لٔاللفية، رضورة ٔان يكون 7ى  إالمنائية ربط ٔانشطة الويبو �ٔالهدافأكد وفد كولومبيا، يف سـياق تقديره لصعوبة و  .289
ٔالنشطة الويبو يف بÙاهنم، ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان جدول ٔاعامل الويبو بشأن ا7ول أالعضاء ٔادوات فعا� لفهم أالثر احلقيقي 

ساعدة ا7ول مب  10لٔاللفية. عىل سبيل املثال، تتعلق التوصية  إالمنائية التمنية يُعد أداة لÙول أالعضاء لتحقيق أالهداف
ا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية أالعضاء عىل تطوير القدرات املؤسسـية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهن

رشوع . ورصح الوفد بأن هناك مرشوعا $ام جرى تنفيذه يف كولومبيا يف ٕاطار تÇ التوصية. ومن نتاجئ امل وغريها من املرافق
القدرات يف جمال  مة لبناء" ٔان ٔاصبح 7ى كولومبيا االٓن ٔاداة قيّ رائد ٕالنشاء أاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية "بدء التشغيلال

امللكية الفكرية. وعىل هذا، فٕان الوفد يؤيد اسـمترار الربzمج. وأكد الوفد ٔان التمنية �قتصادية يف ٔامرياك الالتينية يف العقد 
منية للقضاa املتعلقة �لت  نه من املهم أيضاؤاضاف أ أالخري أدت ٕاىل تعزيز �بتاكر ا0ي يُعد ٔاداة رضورية للتمنية �قتصادية. 

تشمل مجيع حوافز �بتاكر وإالبداع اليت قد تؤثر عىل التمنية �قتصادية، ل الواردة يف الوثيقة أن تتخطى جوانب املرونة، 
 لٔاللفية. إالمنائية و�لتايل عىل حتقيق أالهداف

 تعليقاهتا.عىل ودعا الرئيس املستشار ٕاىل الرد عىل ٔاسـئI الوفود و  .290

وقال ٕانه يفهم ٔان  املتعلقة بتقارير أداء الربzمج، ات بشأن مصادر البياzت واملعلوماتاملستشار ٕاىل التعليق والتفت .291
يف  وردللمساء� ٔامام ا7ول أالعضاء. وكام  اأساسيكون  ٕالجراء تقيمي ذايتالغرض من هذه التقارير هو ٕا�حة الفرصة لٔالمانة 

عىل لك برامج الويبو ومبادراهتا،  الشـ�لهاواملعلومات ا7راسة، اختريت هذه التقارير لتكون مصدرا ٔاساسـيا للبياzت 
صداقية ٔاكرث من غريه �مل يتسم تُعد هذه التقارير مصدرا للمعلومات وهكذا،مقياسا للربzمج واملزيانية.  ،ما ٕاىل حد، وتقدميها

حتسني معليات التقيمي اليت رمغ اح�ل ٕاجراء مناقشات عن كيفية حتسني هذه التقارير أو كيفية  ؤاضاف ٔانهمن املصادر. 
، يه املصدر االٔكرث مصداقية ومشولية للمعلومات لتحليل مسامهة الراهن، يف الوقت ي بطرق خمتلفة، فٕان هذه التقاريرجتر 

 ٕاىل ٔابعد مما ذهبت ٕاليه، ٔاكد جمددا ٔان ا7راسة متتدالويبو. وفF يتعلق بقضية التقيمي التجرييب وما ٕاذا اكن ميكن لÙراسة أن 
 إالمنائية نظرت ٕاىل ما قد اtجنز ليك تمتكن اللجنة، بصورة مالمئة، من تقيمي ما ٕاذا اكنت الويبو تسامه يف حتقيق أالهداف

لٔاللفية، وتقيمي  إالمنائية لٔاللفية وكيف. وأكد ٔان أالمر اكن ميكن أن يكون ٔاسهل بكثري لو ُوضعت ٔاهداف ترتبط �ٔالهداف
لٔاللفية ذات صI  إالمنائية حتققت ٔام ال. ويف هذا السـياق، أكد جمددا أنه رمغ ٔان أالهدافما ٕاذا اكنت تÇ أالهداف قد 

بأنشطة الويبو، ٕاال ٔان هذه أالهداف مل تؤخذ يف احلسـبان بصورة مهنجية يف ٔاهداف الويبو؛ 0  فٕان التقيمي اكن يبحث، 
الويبو. وهذا هو السبب يف اقرتاح ا7راسة رضورة ٕاجياد  ؤاعامللٔاللفية  إالمنائية بني أالهداف ٔاوجه توافقما، عن  بطريقة

 لٔاللفية. إالمنائية طريقة ٔاكرث موضوعية لتقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف

إالدارة القامئة عىل ٕاطار  مواءمةبشأن ت املتحدة أالمريكية عىل سؤا9 �شرن) وفد الوالaوشكرت أالمانة (السـيد  .292
إالدارة القامئة عىل ن املسافة بني ٕاطار الٔ ذ ، وقالت ٕانه سؤال صعب  سـيرتتب عىلوما  منائية لٔاللفيةأالهداف االٕ مع  النتاجئ
هو ٕاطار وضعته  ٕالدارة القامئة عىل النتاجئٕاطار الويبو لٔاهداف عاملية، بي�  يهأالهداف إالمنائية لٔاللفية ف خضمة، النتاجئ

تقدمي ٕاجابة ال ميكهنا أالمانة  . ؤاضافت ٔانأالهداف إالمنائية لٔاللفية يف حتقيق اليت تسامه العديدة واحدة من املنظامت ا7ولية
الروابط  يف ٕ�معان رأت يف هذا الصدد، ٔان مثة حاجة ٕاىل النظرو لسؤال نظرا ٕاىل ما يتطلبه ذ  من حتليل. افورية عىل 

مع ٔانشطة الويبو. وقالت  مواءمةاليت تعد ٔاكرث أالهداف إالمنائية لٔاللفية، مبا يف ذ  املؤرشات  بعض ما تنطوي عليه ويف
 ٕالجراء حتليل ٕان ُطلب مهنا ذ .  هنا مسـتعدةأالمانة إ 
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ما ا0ي فهم عىل حنو ٔافضل، مبا يف ذ   ما تتطلبه تÇ املواءمةٔانه $مت بفهم وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ؤاوحض  .293
 سـيؤيد التغيري أم ال؛قبل ٔان يعرف ما ٕاذا اكن وذ  سـُيفقد أو يُكتسب جّراء ذ  التغيري،  ا0ي ، ومأان يتغري جيب

 ا التغيري.ذالويبو للقيام هب ما هو مطلوب من0  من أالفضل فهم 

ٕاىل  هنا حباجةؤاشارت أالمانة أ ٕاجراء حتليل قبل ٔان تمتكن من إالجابة عىل هذا السؤال.   برضورةورصحت أالمانة  .294
من احملمتل أال تكون مجيع  بأن، الشأنرصحت يف هذا وأالهداف إالمنائية لٔاللفية. سهم يف حتقيق د ٔاي النتاجئ املرتقبة ت حتدي

 .ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية�النتاجئ مرتبطة 

متاما  ال حياول ٕانشاء مرشوع جديدو. خضام اËدتبذل أالمانة ال يريد ٔان  الوالaت املتحدة أالمريكية ٕانهوفد  وقال .295
ٕالدارة القامئة عىل متاما؛ ٕامنا هو شعور �لقلق ٔالن اللجنة ٕان اكنت ستنظر جبدية يف مواءمة ٕاطار إاجراء حتليل جديد   ٔاو

وتقارير أالداء بطريقة خمتلفة، فسـيطلب الوفد معرفة كيف سـيؤدي ذ  ٕاىل تغيري العملية اجلارية والتأثري فهيا. ؤاكد  النتاجئ
  يقصد ٕانشاء مرشوع خضم تقوم به أالمانة.الوفد من جديد ٔانه ال

لٔاللفية،  إالمنائية أالهداف تنفيذ يف الثغرات برصد املعنية العمل فرقةا0ي ٔاثري بشأن ؤاشار املستشار ٕاىل السؤال   .296
واك� �بعة لٔالمم املتحدة  20عن  يزيدن ما وقال املستشار إ . تÇ الفرقةؤاوحض ملاذا اقرتحت ا7راسة ٔان تنضم الويبو ٕاىل 

 Çالعملية. ٕاال ٔان، السبب أالمه عىل إالطالق هو ٔان فرقة الفرقةتقدم خرباهتا ا6تلفة ٕاىل ت Çؤان الويبو قد تسـتفيد من ت ،
تقيمي ا يف ؤايضلٔاللفية  إالمنائية صعوبة يف تقيمي جماالت العمل و�بتاكر والتكنولوجيا لٔالهداف تواجهالعمل اعرتفت ٔاهنا 

 هبذهاملتعلقة �مللكية الفكرية. ؤايد املستشار وËة النظر القائI بأن الويبو ميكن ٔان تقدم مسامهة ملموسة فF يتعلق  املسائل
، كام تشارك �لفعل املسائل اليت تفتقر فهيا قوة العمل ٕاىل اخلربة الالزمة للتعامل معها بصورة اكفية. وأكد املستشار ٔان الويبو

، ٕالدارة القامئة عىل النتاجئلٔاللفية يف ٕاطار ا إالمنائية . وفF يتعلق بدمج أالهداف2015ر وفد مرص، يف ٔانشطة ما بعد ذك
لٔاللفية  إالمنائية أالهدافٕالدارة القامئة عىل النتاجئ لٕالبالغ عن ٔاوحض املستشار ٔان اقرتاح ا7راسة ال يقيض بتغيري ٕاطار ا

لٔاللفية يف احلسـبان عند ختطيط ٔانشطة الويبو وحتديد ا¨االت  إالمنائية ميكن ٔاخذ أالهداف حتديدا، لكن لٕالبالغ عن كيف
تغيري ٕاطار  وليسلٔاللفية يف احلسـبان  إالمنائية كيفية ٔاخذ أالهداف يهالفكرة فٕان ، و�لتايلتُسهم فهيا.  للمنظمة ٔاناليت ميكن 

 لٔاللفية. إالمنائية ٔالهداف� ٕالدارة القامئة عىل النتاجئ �لاكمل ٕاىل ٕاطار يتعلقا

 لٔاللفية، ؤابلغت إالمنائية أالهداف تنفيذ يف الثغرات برصد املعنية العمل وأشارت أالمانة (السـيد براديل) ٕاىل فرقة .297
لٔاللفية. تضمن التقرير نصا  إالمنائية أالهداف من 8بشأن تنفيذ الهدف  2012اللجنة أن الفرقة قدمت تقريرا عن عام  أالمانة

يف  حال اشرتاكهايتعلق �لنفاد ٕاىل أالدوية وحقوق امللكية الفكرية. ؤاشارت أالمانة ٕاىل أن ٔاحد أالشـياء اليت ميكهنا القيام هبا 
تنسق و� عن العالقات اخلارجية يف الويبو أن الفرقة. ؤان ٕ�ماكن إالدارة املسؤ تÇ العملية هو مراجعة النص ا0ي قدمته 

مجموعة كبرية من معليات دث يف حيا مماثل ملن أالمر املشاركة. ورصحت أالمانة بأ ليك تمتكن من  املنظمةاخلربات من داخل 
استباقية ال ٔان  تتخذ خطوات، أن الراهن، يف الوقت أالمانةحتاول يشلك عبئا كبريا. و هنا ال تعتقد أن ذ  وأ ، أالمم املتحدة

اشرتاك من غرض ال ويمتثل املشاركة يف بعض العمليات يف مرحI مبكرة.حتاول  اهنم. وأضافت أ تتفاعل مع رد النص املقد
العملية املشرتكة الغرض من  فهم  يف 2015الويبو يف رصد معل فرقة معل أالمم املتحدة املعنية بوضع إالطار إالمنايئ ملا بعد 

 مع اجلوانب التقنية املتعلقة بوضعها احدتتعامل إ فرق معل. ثالث  عىل حنو ٔافضل. ويعمل يف الفرقة حاليابني الواكالت 
مع ، ٔاما الثالثة فتتعامل 2015طار ما بعد �ٕ  املتعلقةسـتدامة، بي� تتعامل الثانية مع الرصد واملؤرشات امل  التمنية ٔاهداف

حممتI  مساهامتٔاية  لتنسـيق وصل Ëةعالقات اخلارجية يف الويبو بوصفها �ل املعنيةإالدارة وتعمل الرشااكت العاملية. 
لمسامهة مسـبقا، مىت اكن ذ  رضورa أو مطلو�، من ٔاجل ولرصد وفهم ما حيدث، ول يف تÇ املناقشات،  للمنظمة

 يف هذه املرحI. املنظمةاملشاركة يف صياغة تÇ العملية. وهذا هو الغرض من مشاركة 
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 أالهداف تنفيذ يف الثغرات برصد املعنية العمل ٕاىل فرقة ٔان تنضملويبو ل من املنطقي اكن ٕاىل ٔانه فريق فزنويال وأشار .298
نشئت ٔالول مرة. وأ  إالمنائية tيف جمال  الويبو ميكن ٔان تقدم مسامهة جيدةعرب الوفد عن اعتقاده بأن لٔاللفية عندما ا

ن الويبو ينبغي ٔان ال الوفد إ رى تشارك يف الفرقة. وقلويبو ٔان تسـتفيد من منظامت ٔاخل. كام ميكن الثعىل سبيل امل  ،�بتاكر
 �لعمل اجلاري تنفيذه. فرقة العمل تÇ نظرا ٕاىل ارتباطهاتشارك يف 

 تقيمي"املعنونة:  "zقشت اللجنة ا7راسة كام ييلواختمت الرئيس املناقشة بشأن هذا البند، وقرٔا اسـتنتاجاته املقرتحة  .299
تحقيق ل  العملاسـمترار الويبو يف  الوفود ٔايدت، و CDIP/10/9)( "مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية

 ."منتظمة بصورةسامهة تÇ امل ٕالبالغ ا7ول أالعضاء عن ووضع آلية فعا� ، أالهداف إالمنائية لٔاللفية

احلصول عىل نص مكتوب يوزع عىل الوفود. وتساءل الوفد ٔايضا عام ٕاذا اكنت  رغبته يف وفد مرص ؤابدى .300
ٔاخرى مقرتحة،  مسائلاملوافقة عىل التوصيات الواردة يف ا7راسة. وطلب الوفد ٔايضا توضيحا بشأن  تسـتلزم�سـتنتاجات 

 .أالهداف إالمنائية لٔاللفية مثل التحليل التجرييب والعمل امليداين والعمل يف مرحI ما بعد

يف العمل لتحقيق اسـمترار الويبو  :الرئيس تناول ثالثة عنارص يهن النص املقرتح من وقالت أالمانة (السـيد �لوش) إ  .301
ٔاحاطت أالمانة بصورة منتظمة. و  ، وٕابالغ ا7ول أالعضاءٕالبالغ ا7ول أالعضاءووضع آلية فعا�  أالهداف إالمنائية لٔاللفية

بديت ٔاثناء مناقشة  tوالتعليقات اليت ا Iة،فضال عن التوصيات الواردة يف ا7راس ،الوثيقةهذه علام �ملالحظات وأالسـئ 
ته من املشاركني، أخذ يف احلسـبان ما مسع ا سـتعود ٕاىل ا7ول أالعضاء، ؤاهنا سـتبلغ بصورة منتظمة، ؤاهنا ست ٔاهن تؤاضاف

 التقرير.وما جاء يف 

 .مكتو�نص �سـتنتاجات املقرتحة اليت قرأها  وأكد الرئيس للجنة ٔانه سيمت توزيع .302

يف �سـتنتاجات املقرتحة.  وقال اليت وردت مترار يف العمل" وطلب وفد الربازيل توضيحا فF يتعلق بعبارة "�سـ  .303
يف  املنظمةيتضمن وضع مؤرشات حمددة لتتبع مسامهة ذ  العمل وما ٕاذا اكن  ،ٕانه يود معرفة نوع العمل ا0ي سيسـمتر

 عىل النحو املقرتح. بصورة أفضل أالهداف إالمنائية لٔاللفية حتقيق

 االحظاهتمب تكر ذE اكر، مبا فهيا مؤرشات حمددة، و جرت مناقشة العديد من أالف �لوش) ٕانه وقالت أالمانة (السـيد .304
 يتطلبهوما  أالهداف إالمنائية لٔاللفية حتقيقعن مسامهة الويبو يف  االسابقة بشأن احلاجة ٕاىل حبث كيفية حتسني سـبل ٕابالغه

 وآراء. ؤاكدت أالمانة جمددا ٔاهنا مسعت مالحظات املشاركني أالمر سـتحتاج ٕاىل التفكري يف هذاهذا فٕان أالمانة وعىل  ذ ؛
 ٔاو يف اليت تلهيا. املقبIاملستشار، واقرتحت ٔان تعود اللجنة ٕاىل الوثيقة ٕاما يف ا7ورة 

انفتاmا بشأن أالفاكر واملقرتحات اليت ُقدمت، وقال رمبا سـيكون هناك تقرير مرحيل وشكر وفد مرص أالمانة عىل  .305
للجنة. واقرتح الوفد ٔايضا تنفيذ بعض  املقبIاملسأ� يف ا7ورة يف  ٕاعادة النظرا7راسة عند  املدرجة يف توصياتل ابشأن تنفيذ 

لٔاللفية.  إالمنائية أالهداف تنفيذ يف الثغرات برصد املعنية العمل ، عىل سبيل املثال، ميكن للويبو أن تنضم ٕاىل فرقةالتدابري
التآزر بني ٔانشطة الويبو يف هذا ا¨ال  يكفل حتقيق، وأن ذ  يمت ذ  برسعةٔان  املمكنمن ؤاعرب الوفد عن اعتقاده بأن 

مبا يف ذ  ما حيدث يف نيويورك. ؤاعرب الوفد عن تطلعه يف ٔان يُدرج هذا يف التقرير املرحيل بشأن  أالمعالصورة ويف 
 تنفيذ التوصيات.

 برصد املعنية العمل من خالل اشرتاكها يف فرقة العمليةبو يف وذكEرت أالمانة مبالحظاهتا السابقة عن مسامهة الوي  .306
لٔاللفية. كام ذكEرت بسؤال وفد الوالaت املتحدة أالمريكية عام ٕاذا اكنت الويبو منظمة  إالمنائية أالهداف تنفيذ يف الثغرات

انضام$ا ٕاىل فرقة العمل.  ٔانه ينبغيلٔاللفية ٕاىل درجة  إالمنائية أالهداف تنفيذ يف ذات تأثري حامس يف ٔامهيهتا لتقيمي الثغرات
يف  وردتأن التوصيات ب ٔاقرت وحبث جدوى املقرتح.  ورمغ أن أالمانة هذه املسائلٕاىل حبث  سـتحتاجوقالت ٕان أالمانة 
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اللجنة جدوى ؛ 0  اقرتحت أالمانة ٔان حتلل عىل املسـتوى ا7اخيلٕاىل دراسة املقرتح  تدعو احلاجةتقرير املستشار فٕان 
ٕاعداد وثيقة لهذا الغرض تُقدم يف ا7ورة الثانية عرشة للجنة بدال من ا7ورة احلادية و  املطروحة للنقاش،أالفاكر ا6تلفة 

ٕالعداد وثيقة شامI لتنظر  الالزمةوهو ما سـمينح أالمانة وقتا اكفيا للتنسـيق ومجع املعلومات  سابقا،عرشة كام اقُرتح 
 فهيا. اللجنة

للميض قدما. واتفق مع وفد مرص عىل أن التقرير  جيد سبيلاقرتاح أالمانة  ةرب وفد الوالaت املتحدة أالمريكيواعت .307
.  وطلب الوفد من الرئيس ٕاعادة قراءة �سـتنتاج ٕالحراز تقدم سبيل جيدكيفية نظر أالمانة ٕاىل التوصيات ب  املتعلقاملرحيل 

 نه. فاته جزء م  حيثا0ي قرٔاه يف بداية ا7ورة 

خارج القاعة. وأعاد الرئيس مرشوع  بشأن هذا البند متاح االٓن وأبلغ الرئيس اللجنة ٔان مرشوع �سـتنتاج .308
 �سـتنتاج ا0ي سـبق وقرأه.

ريكية عىل موافقته عىل للميض قدما، كام شكر وفد الوالaت املتحدة أالم سبيالوشكر وفد مرص أالمانة القرتاmا  .309
، أجيل املسأ� حىت ا7ورة الثانية عرشة للجنة اليت سـُتعقد خالل عام قد يؤدي ٕاىل ٕاضاعة الوقتورٔاى الوفد أن ت �قرتاح.

اكمل يف تقيمي ما ميكن عام  ُقيض،  فٕاذا 2015لٔاللفية حبلول عام  إالمنائية أالهداف تتحققمن املفرتض أن  مشريا ٕاىل ٔانه
وعرض   ت،تنفيذه. وعىل هذا، اقرتح الوفد ٕاجراء بعض التحليال لتعزيز العمل اجلاريلن يتبقى سوى عام واحد فقط مع�، 

مرة فميكن تناولها   ٕاضافيااليت سـُتعقد خالل سـتة ٔاشهر. أما املسائل اليت تتطلب حتليال املقبIا7ورة يف لجنة ال النتيجة عىل 
نفيذ بعضها برسعة ملحوظة بي� تتطلب ، ٕاذ ميكن ت يف ا7ورة الثانية عرشة للجنة. ؤاكد الوفد أن التدابري ليست سواءَ  ٔاخرى

. وأبدى الوفد اسـتعداده للمشاركة يف جلسات ٕاعالمية عاجالأالمانة. ؤاكد الوفد أن املسأ� تتطلب اه�ما  منٔاخرى حتليال 
 للجنة. املقبIيف مناقشات بشأن هذه املسأ� يف ا7ورة ومنتظمة تنظمها أالمانة، 

 رضورة ا¨موعة أالفريقية بشأنا ليقات اليت ٔابدهتٔان اسـتنتاجات الرئيس تضمنت التع  فريقيا ٕانه فهموقال وفد جنوب أ  .310
وقال . لٔاللفية من أالهداف إالمنائية 8و 6و 1لٔاللفية اليت تغطهيا ا7راسة ٕاىل ٔابعد من أالهداف  إالمنائية أالهداف متتدٔان 
تقيميي عن ال تقرير شار ٕاىل ال إالمنائية كام ورد �7راسة. وأ  فمن أالهدا 8و 6و 1الرتكزي فقط عىل أالهداف  يمتٔان ال يود  ٕانه

من  31الفقرة  وقال ٕان، CDIP/10/6لوارد يف الوثيقة ا مرشوع اسـتنباط أدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات
 إالمنائية ر ٕاىل عدد من أالهدافٕان التقرير ٔاشالٔاللفية، و  إالمنائية ذ  التقرير ربطت مرشوع تقارير واقع الرباءات �ٔالهداف

لٔاللفية ذات  إالمنائية ربط معل الويبو �ٔالهدافمن ملا يبحث عنه  وذكر الوفد ذ  مكثال لٔاللفية املتعلقة بنتاجئ املرشوع،
 .Iم يف ا7ورة ميكن أن تقدنتاجئ التحليل  ، ؤانٔانه قابل للتنفيذ ورٔاىالصIذ  يف ا7ورة  حيبذ ٔان يمت وقال ٕانهللجنة.  املقب

لك ٔانشطة  يغطيالوفد أن تقرير أالمني العام  أكدتقرير أالمني العام. ويف هذا السـياق،  عرضالقادمة نظرا ٕاىل تزامهنا مع 
الوفد أن  يُردلٔاللفية ُذكرت يف التقرير أالخري ا0ي ُعرض يف ا7ورة التاسعة للجنة. ومل  إالمنائية ؤان أالهداف املنظمة

قدم 0 ، رٔاى الوفد ٔانه سـيكون من احلمكة ٔان تُ  لٔاللفية؛ إالمنائية أالمني العام ٔانشطة هامة تتعلق �ٔالهداف يستبعد تقرير
 للجنة. املقبIا7ورة  ٕاىل ٕاىل توصيات ا7راسة املستندة املسودة أالوىل من التحليل

نتظار ملدة عام اكمل عىل أالقل يف وفد الوالaت املتحدة أالمريكية، يف سـياق دمعه ملا ذكره وفد مرص، أن � ورٔاى .311
تأخريا  يف الواقعلٔاللفية، قد يكون  إالمنائية أالهداف تنفيذ يف الثغرات برصد املعنية العمل النضامم ٕاىل فرقة�اجلزء املتعلق 

 ميكن حتلي�ه برسعة ٔاكرب، ورمبا عىل ٔان ذ  اجلزء من التوصيات، عىل أالقل، ميكن النظر في واتفق الوفدداعي 9.  ال
رمبا  معوما،النتاجئ  عىل القامئة إالدارةو تقارير أالداء ل جوانب ٔاخرى يف لنظر ا املقبI للجنة. ؤاضاف ٔانيف ا7ورة اقشـته ومن

يف  ءبعض اليشالثغرات، ٔايد الوفد التحرك الرسيع  برصد املعنية العمل سـتغرق وقتا ٔاطول. ومع ذ ، فF يتعلق بفرقةي 
 الشأن. هذا
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 يتاملقبI للجنة لنفس أالسـباب ال ا7ورةوفد الربازيل �مس مجموعة جدول اعامل التمنية، ؤايد تقدمي التقرير يف  وحتدث .312
ٕاىل التعليقات  . ويف ٕاشارةذكرهتا وفود ٔاخرى. ورٔاى الوفد ٔانه سـيكون من املفيد للجنة أن ُجتري تقيF مبكرا لهذه املسائل

عىل ميكن ٕاذ  سائل ميكن النظر فهيا برسعة ٔاكرب.عىل ٔان بعض امل  الوفد وافقمريكية، الٔ اليت ٔابداها وفد الوالaت املتحدة ا
واكالت ٔاخرى �بعة لٔالمم املتحدة بصورة رسيعة، وسـيكون ذ  مفيدا عن مشاركة الويبو مع ٕابالغ اللجنة سبيل املثال، 

 لÙول أالعضاء.

 �سـتنتاجات. سـتعكسهاالٓراء وهو ما  يف توافق يظهر وأشار الرئيس ٕاىل أنه بدأ  .313

 النظر يف الوþئق:

CDIP/8/INF/1 - املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية  

CDIP/9/14 - رد إالدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية  

CDIP/9/15  - ارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون اخلراجعة تقرير الفريق العامل ا6صص املعين �مل
  ٔالغراض التمنية

CDIP/9/16 - انÙاليت تقد$ا التقنية  بشأن املساعدةأالفريقية    اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة الب
 يف جمال التعاون ٔالغراض التمنيةالويبو 

ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال افتتح الرئيس املناقشات بشأن الوþئق املتعلقة �و  .314
 ودعا أالمانة ٕاىل تقدمي عرض متهيدي للوþئق. ،التعاون ٔالغراض التمنية

املراجعة اخلارجية للمساعدة وقالت ٕان  بشأن هذا املوضوع.  جرت �لوش) مبناقشات سابقة وذكEرت أالمانة (السـيد .315
. تعزيز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئقد جرت يف سـياق  التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية

عامال خمصصا  ؤانشأت اللجنة فريقا لثامنة للجنة.يف ا7ورة ا )CDIP/8/INF/1  وقد ُقدم تقرير املراجعة اخلارجية (الوثيقة
 عىل املراجعة اخلارجية (الوثيقة إالدارةلتحديد التوصيات املتكررة يف التقرير. واسـتجابة لطلب اللجنة، قدمت أالمانة رد 

CDIP/9/14 .ا7ورة ،خصصت اللجنةو ) ٕاىل ا7ورة التاسعة للجنة Çئق. كام قدمت  ،يف تþالو Çيوما اكمال للنظر يف ت
). ووافقت أالمانة عىل CDIP/9/16لتنظر فيه اللجنة (الوثيقة مشرتاك مقرتحا أالفريقية  وعة جدول أعامل التمنية وا¨موعةمجم

مدير املرشوع  حبضورٔابلغت أالمانة اللجنة مناقشة الوثيقة يف دورهتا العارشة هبدف النظر يف تنفيذ التوصيات الواردة فهيا. و 
  .يني ملساعدة اللجنة يف مداوالهتا بشأن هذه املسأ�املوظفني االٓخرين املعن و 

أالفريقية  وقدم املقرتح املشرتك ¨موعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعة وحتدث وفد اجلزائر �مس ا¨موعة أالفريقية. .316
املراجعة اخلارجية وثيقة  . واسـتذكر الوفد ٔانملساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنيةا بشأن

ُقدمت ٕاىل ا7ول أالعضاء يف  )CDIP/8/INF/1( للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية
ورمغ  .ارجيةتوصيات املراجعة اخل راجعة ٔانشئ فريق عامل خمصص مل ا7ورة الثامنة للجنة، اليت ُعقدت منذ عام تقريبا. وقد

فٕان مجموعة جدول   ؛ 0امثر لالٓراء، فٕان الفريق العامل مل يمتكن من حتديد توصيات ميكن لٔالمانة تنفيذها عىل الفورالتبادل امل 
. ميكن لٔالمانة تنفيذها عىل الفوراملراجعة اخلارجية اليت  قرر� العمل معا لتحديد توصياتأالفريقية  ٔاعامل التمنية وا¨موعة

ٔاكد الوفد ٔان املقرتح يستند ٕاىل تقرير مطروحة ملزيد من املناقشة، سـتظل  للتقرير عىل ٔاساس ٔان التوصيات أالخرىو 
وردت و املراجعة اخلارجية، ويأخذ يف احلسـبان التوضيحات اليت قدمهتا أالمانة، الواردة يف رد إالدارة عىل املراجعة اخلارجية. 

ٔابرزت الوثيقة توصيات ينبغي لٔالمانة تنفيذها عىل و . CDIP/9/16يف الوثيقة  املدرجتوصيات التقرير أيضا يف املقرتح 
ٕاىل حتسني ٔانشطة أالفريقية  هتدف Ëود مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعةو جزءا.  12وردت تÇ التوصيات يف و الفور. 
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يتناول و  ،وجاهة والتوجهاجلزء ٔالف الفلتقرير. ل جزاء ا6تلفة االٔ . ؤاشارت ا¨موعة ٕاىل الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية
 حيث من التمنية حنو توËّا ٔاكرث تقنية ساعدةم  وتنفيذ ختطيط كيفية بشأن حمّددة تفاصيل تقدم" توجهيية مبادئ" ٕاعداد

املساعدة  ٔالنشطة للتخطيط اتباعها للويبو ينبغي اليت الطريقة عن عامة سـياسة املضمون وإالجراء، كام تتضمن وضع مرشوع
من ٔاجل حتسني وجاهة تÇ أالنشطة وتوËها إالمنايئ. ٔاما اجلزء �ء فقد تناول الربzمج واملزيانية. وقالت  وتنظميها التقنية

ا¨موعة ٕان التوصيات الواردة يف هذا اجلزء هتدف ٕاىل تعزيز معل جلنة الربzمج واملزيانية من ٔاجل ٕاعداد الربzمج واملزيانية 
يعكس  وٕاعادة توجيه ٔاهدافها �سرتاتيجية ونتاجئها ومؤرشات النتاجئ مبا بلورةعىل الويبو  بتوجه ٕامنايئ ٔاكرب. ؤاضافت أن
ورصحت ا¨موعة ٔان تÇ التوصيات  املزيانية. خارج المتويل جمي مبصادربي� يتعلق اجلزء  تصور شامل للتوجه إالمنايئ،

املزيانية ويف الرشااكت اليت هتدف ٕاىل حشد املوارد  خارج المتويل هتدف ٕاىل حتسني التعاون والشفافية يف اسـتخدام مصادر
اليت ٔالغراض التمنية. وتناول اجلزء دال املوارد البرشية. وهو من ا¨االت الهامة نظرا ٕاىل أن مجيع أنشطة املساعدة التقنية 

أالخالقيات حبيث تُطبق  نةمدو  ن من الرضوري تعديلهذا، قالت ا¨موعة إ م من خالل موظفهيا. وعىل لويبو تقدَ تقد$ا ا
دول ٔاعامل التمنية. وينبغي ٕاعداد مدونة جديدة لٔالخالقيات تشمل وُحتيل ٕاىل التوصيات ذات الصI جب ،عىل  موظفي الويبو

اخلرباء و�ستشاريني نظرا ٕاىل اشرتاكهم بصورة مبارشة يف ٔانشطة املساعدة التقنية. ومن الرضوري يف هذا الشأن ٔان تغطي 
تناول اجلزء و ينبغي تقدمي مرشوع املدونة ٕاىل اللجنة لتنظر فيه. و خالقيات اجلوانب املتعلقة �لزناهة واملوضوعية. مدونة االٔ 

لكرتوين للويبو وٕابالغ ن ٕا�حة املعلومات عىل املوقع االٕ قالت ا¨موعة ٕانه من املهم لٔالمانة ٔان حتسو واو الشفافية والتواصل. 
ومن املهم تزويد ا7ول أالعضاء بلك املعلومات املتعلقة بأنشطة الويبو  بارشة �ملساعدة التقنية،لك أالنشطة املتصI م باللجنة 

ينبغي تقدمي تÇ املعلومات ٕاىل اللجنة. ؤابلغ الوفد اللجنة و مبا يف ذ  الرشاكء واملوردين ومن ٕاىل ذ .  للمساعدة التقنية،
 ٔان وفد الربازيل سـيواصل عرض املقرتح املشرتك.

رواك.  - ن مجيع ٔاجزاء املقرتح تستند ٕاىل تقرير ديريوعة جدول ٔاعامل التمنية، وأكد أ وحتدث وفد الربازيل، �مس مجم .317
ن اجلزء زاي يتعلق بقاعدة بياzت املساعدة التقنية، وهيدف ٕاىل وقالت إ بعد جزء.  اوواصلت ا¨موعة عرض املقرتح جزءً 

أالنشطة وتزويد ا7ول أالعضاء مبعلومات ٔاكرث ياzت ملساعدة أالمانة يف تنظمي ب ٕادراج معلومات اكمI ووجهية يف قاعدة ال 
قيمي. ويتعلق يتناول قياس الوقع والرصد والت ف اجلزء حاء ٔاما تفصيال عن ٔانشطة املساعدة التقنية من خالل قاعدة البياzت. 

ن اخلارجيان ٔانه رمغ املستشارا ؤاوحضاعدة التقنية. وجودة التدابري واملؤرشات املسـتخدمة يف تقيمي املسهذا اجلزء �لرقابة 
من هدف ال مل تضع آلية مسـتقI للرصد والتقيمي؛ 0  ذكرت ا¨موعة ٔان  املنظمةخضمة للمساعدة التقنية، فٕان  توجيه موارد
لتمنية، وزaدة قدرة اض اغر لتعاون الٔ تحسني الرقابة عىل ٔانشطة الويبو يف جمال ارفع مسـتوى الرصد والتقيمي ل  هوهذا اجلزء 

تقيمي تÇ أالنشطة بصورة مالمئة. وقد ُقدم عدد من املقرتحات استنادا ٕاىل التوصيات الواردة يف تقرير ا7ول أالعضاء عىل 
وجز املقرتحات ين هذا اجلزء ٕاىل أ ا¨موعة  ؤاشارت.  اواسرتاتيجياهت سـياسات امللكية الفكرية 1تناول اجلزء ي رواك.  - ديري

أالدوات املسـتخدمة يف ٕابالغ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية.  وينبغي تطوير  مراجعةن اخلارجيني لتعزيز الرئيسـية للمستشاريْ 
استندت العديد و . أالعضاء ويدمع التوجه إالمنايئاحتياجات ا7ول عىل حنو يراعي سـياسات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية 

للملكية  لوضع سـياسات واسرتاتيجيات املنظمةغ اللجنة �نتظام �لتدابري اليت اختذهتا ٕابال احلاجة ٕاىلمن التوصيات ٕاىل 
والتنظميية. وقالت ا¨موعة ٕان للبÙان املعنية. ٔاما اجلزء aء فُيعىن �ملساعدة الترشيعية  مالمئة للمتطلبات الواقعية الفكرية

احتياجات املساعدة الترشيعية والتنظميية املقدمة مع  اتساقن ضام فضال عنتوصيات هذا اجلزء هتدف ٕاىل تعزيز الشفافية 
لقدرة عىل اختاذ نظرا ٕاىل رسية بعض املعلومات، ينبغي أن يكون 7ى ا7ول أالعضاء أانه ا¨موعة  ؤاضافت ا7ول أالعضاء،

ن هناك الكثري مما ٕاىل أ والتنظميية،  ، فF يتعلق �ٕالطار العام لتقدمي املساعدة القانونيةومع ذ  فقد نوهت قرار بشأن نرشها.
 ومع ذ  لعديد من أالنشطة يف هذا ا¨ال،اسـبق ونفذت  املنظمةن هذه أالنشطة. ؤاضافت أ ميكن القيام به لتحسني تنفيذ 

 مسـتقل لتÇوعىل هذا، تدعو بعض التوصيات ٕاىل ٕاجراء تقيمي  معلومات اكفية عن كيفية تنفيذها.ٕاىل ا7ول أالعضاء تفتقر 
 وتكوين والتدريب الفكرية امللكية ماكتب يتناول اجلزء اكف حتديثو ا حيدث. دراية مبأالنشطة لتكون ا7ول أالعضاء عىل 

عىل و كدت ا¨موعة أن املساعدة التقنية ينبغي ٔان تراعي ظروف البÙان املعنية. للمسـتخدم. وأ  ا7امعة وأالنظمة الكفاءات
تب ٔاكرب ؤاكرث تقدما بي� 7ى بÙان ٔاخرى ماكتب ٔاصغر. وينبغي ٔاخذ مثل هذه سبيل املثال، 7ى بعض البÙان ماك
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تدعو بعض التوصيات ٔايضا ٕاىل ٕاجراء مراجعة متعمقة ٔالنشطة الويبو ؤاولوaت املسـتقبل وأالنظمة و العوامل يف احلسـبان. 
للغاية لÙول  ا¨موعة ٕان هذا سـيكون مفيداوقالت يع اخلدمات املتعلقة �ملسـتخدم. ا7امعة للمسـتخدم، مبا يف ذ  حتديد مج 

 عىل الوصول ٕاىل املساعدة التقنية املالمئة فضال عن زaدة قدرة هذه ا7ول، املنظمة معلرشاف عىل أالعضاء من حيث االٕ 
تعزيز هذا  ٔالمم املتحدة وكيف ميكنيبو مع الواكالت أالخرى يف ٔارسة االم فيتعلق بتنسـيق الو الحتياجاهتا وطلهبا. ٔاما اجلزء 

يشـمتل عىل توصيات بشأن الشفافية من خالل ٕا�حة املعلومات للعامة من  ،جزء يتعلق �ملتابعة يوجدالتنسـيق. ؤاخريا 
حظيت و بعض التعليقات العامة بشأن تنفيذ املقرتح املشرتك. بعدئذ ا¨موعة  وقدمتٔاحصاب املصاحل وأالطراف املعنية. 

حضور عدد كبري من ممثيل أالمانة ٕاىل  يتجىل ذ  يفالويبو، كام  من Ëات عديدة من بيهنااملساعدة التقنية �ه�م كبري 
كدت ا¨موعة ٔالعضاهئا. وأ الويبو  يف ا7ور ا0ي تؤديهاملناقشة. ؤاضافت ٔان ا¨موعة تعترب املساعدة التقنية عنرصا ٔاساسـيا 

توصيات جدول ٔاعامل التمنية،  العديد من وتدعو امل التمنية.سائل يف سـياق جدول أععد ٔاحد ٔامه امل ٔان املساعدة التقنية تُ 
شفافية  وأن توجد النامية واحتياجاهتا،البÙان aت ٔاولؤان تليب و  إالمنايئتوجه ال املساعدة التقنية  تدمعن ٕاىل أ بشلك عام، 

 مزيد من املساء� والشفافية،تدعو فقط ٕاىل ٕاذ  ،بسهو� ميكن أن يُنفذومساء�. ورٔات ا¨موعة ٔان العديد من التوصيات 
ٔاكدت عىل  وسـبق للمجموعة ٔان. بصورة ٔافضل يف هذا ا¨ال املنظمة دور فهملÙول أالعضاء  ومن شأن ذ  ٔان يتيح 

نشطة الويبو الٔ أالعضاء النفاذ ٕاىل حتليل معمق  ٔامهية املراجعة اخلارجية. واكنت هذه يه املرة أالوىل اليت يُتاح فهيا لÙول
اجلهود اليت بذلها تقدر ا¨موعة ، وعىل هذا. اجليدة ل تقرير املراجعة اخلارجية العديد من التوصياتالتقنية. ومش للمساعدة

 ت ا¨موعةهذا املوضوع نوقش لفرتة طويI، بدأ وفد اجلزائر وأالمانة ٔاكد� ٔان  ٔان ومبااملستشاران يف ٕاعداد التقرير. 
ص مناقشات يف الفريق العامل ا6ص ٔايضا جرتو ). CDIP/8/INF/1رواك (الوثيقة  – املناقشات املتعلقة بتقرير ديري
وتÇ اليت �لفعل  تنُفذ أالنشطة اليتأحاطت أالمانة علام ٔايضا مبحتوى رد إالدارة بشأن لكهنا مل حترز ٔاي تقدم يُذكر. و 

ومشلت هذه  ا7ورة أالخرية للجنة. عرضت ا¨موعة وËات نظرها بشأن رد إالدارة يفو تاج ٕاىل مزيد من املناقشة. حت 
استند ٕاىل التقرير املعمق ا0ي ٔاعده  موجزا اوفد بوليفيا، عرض أالفريقية ومشاركة ا¨موعة اشرتكت يف تقدميهااليت  الوثيقة،

دراسة املقرتح املقرتح املشرتك مجليع ا7ول أالعضاء منذ ا7ورة السابقة للجنة، مما ٔا�ح مجليع الوفود توافر وي املستشاران. 
 ؤاشارت ٕاىلتنفيذ التوصيات.  كيفية مواصI العمل بعد ذ . ودعت ا¨موعة ٕاىل اختاذ اجراءات ملتابعة واختاذ قرار بشأن

ؤاضافت ٔان لتوصيات اليت قد$ا املستشاران. اجة ٕاىل ا7خول يف مرحI معلية ٔاكرث فF يتعلق هبذا النشاط الهام وتنفيذ ااحل
 مناقشات بشأن هذا النشاط الهام. اءة يفة للمشاركة البنّ ا¨موعة مسـتعد

 وفد بلجياك أن عدد الوþئق يزتايد يف لك دورة، وأن ٔاسـئI جديدة تظهر عىل السطح. ورٔاى الوفد ٔانالحظ و .318
ل 7ى الوفد بعض املضمون، ليس رضورa حفسب، لكنه مفيد مجليع ا7ول أالعضاء. ومع ذ ، ال يزا بشأنالنقاش 

كرث مشوال االٔ  ةاكدمييبعض التحليالت االٔ رواك عىل  - الوثيقة ٔاوال: اشـمتل تقرير ديريخبصوص هذه الشواغل املهمة العالقة 
، 2008/2010ال يعكس سوى الوضع يف الفرتة  التقرير ينبغي �عرتاف بأن للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو، لكن

إالقلميية، فضال ساعدة التقنية الثنائية و ٕاىل حد كبري امل  التقرير جتاهلكام  .ساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبومل يركز ٕاال عىل ا ومل
القابI للتطبيق.  وحتديدا للتوصيات ،رد إالدارة نظرة حمّدثة عن املساعدة التقنية مشلþنيا: وطبيعة ٔااكدميية حبتة.  ذو ٔانهعن 

 ٔابدى ومع ذ �لتوصيات اليت ٔادرجهتا أالمانة حتت الفئة �ء،  قال ٕانه ميكنه أالخذ�ء،  لوفد عضوا يف ا¨موعةا وبوصف
ٔالف)  إالدارة ترى أالمانة ٔاهنا ستُنفذ (الفئةالرتكزي ٔاكرث عىل فئات ٔاخرى يف رد  يفعض ا¨موعات أالخرى تفهمه لرغبة ب

þلثا: و يريد أن يشكك يف حمك أالمانة يف هذا الشأن. مثرية للتساؤالت السـياسـية (الفئة جمي). ؤادرف الوفد ٔانه ال  ٔاو
فريق العامل ال اختصاصاتأن ٕاىل يف ا7ورة أالخرية  ٔاشارذّكر الوفد بأنه و الفريق العامل ا6صص، يف  مناقشةأيضا  جرت

كام و ، وٕان اكن ذ  ٔالسـباب ٔاخرى. ومع ذ ، الرٔايأن مجموعات أخرى تشاركه ب واكن 7يه انطباع تكن مثالية متاما،  مل
 املتاحة 7يه العامل مقيدا بمكية االٔكسجني رaضة الغوص، واكن الفريقلٔانه اكن تدريبا يف ذ  الوقت  ذكرو الوفد  سـبق

يه  اليت بني ٔايدينا. والوثيقة املأمولالنتاجئ اكنت دون املسـتوى  لكنمبا هو متاح،  الغوص، واكن عليه و�الختصاصات
والشاق  املفصلومجموعة جدول ٔاعامل التمنية ووفد بوليفيا عىل معلهم أالفريقية  شكر الوفد ا¨موعةو ٕاضافة ٕاىل القامئة. ٔاحدث 

، البد من مسـتفيضةيف هذا الصدد. ومع ذ ، اكن 7ى الوفد ٔايضا شواغل هامة: ٔاوال: رٔاى الوفد ٔانه ليك جتري مناقشة 
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موعات إالقلميية، وينبغي لهذا الهنج أن يتجاوز مسامهة قI من ا¨موعات إالقلميية والبÙان هنج تتفق عليه مجيع ا¨ ٕاجياد
ى ا وþنيا:املنفردة، بغض النظر عن املزاa املرتتبة عىل مسامههتم.  ومجموعة أالفريقية  لوفد أن املقرتح املشرتك من ا¨موعةرأ

توصيات وال  الشديد الطول مش©ت يف عدة جماالت؛ مثل ينطوي عىللكنه  جدول ٔاعامل التمنية ووفد بوليفيا مثري لاله�م
. وفF يتعلق تعزتم ٔاخذ بعضها يف احلسـبان لتوصيات ٕاذا اكنت اللجنةحتديد ٔاولوaت ا رضورة. ؤاكد الوفد الزائدة عن احلاجة

ٕاشارة يف  70 � يوجد ما يزيد  عىل�ملضمون، ٔاشار الوفد ٕاىل وجود حنو مثاين ٕاشارات يف احلوايش ٕاىل رد إالدارة، بي
عض التوصيات. وþنيا: الحظ رواك، الفتا النظر ٕاىل رضورة ٕاجياد بعض التوازن ٕاذا ما مت تناول ب –ديري  احلوايش ٕاىل تقرير

ٕ�عداد دليل  املعنيةالتوصيات  ، وتشملحتت الفئة �ء يف رد إالدارة الواردةتوصيات ال  تشمل قI منن الوثيقة الوفد أ 
الوثيقة قامئة طويI من  تشملٕارشادي شامل عن تقدمي املساعدة التقنية، وتوصية بتحديث قامئة املستشارين، يف حني 

دمج مجيع  مقرتحعىل سبيل املثال، و نُفذت �لفعل.  أالمانة ، اعتربهتاوردت حتت الفئة ٔالف يف رد إالدارةالتوصيات، 
مل املقرتح أيضا حديث املوقع إاللكرتوين للويبو. ويشتالربzمج واملزيانية، والتوصية املتعلقة ب  املزيانيات واخلطط يف مزيانية

أالهداف  بلورة، من بيهنا، عىل سبيل املثال، التنفيذ صعبة ،ا7ورة أالخرية يف ،بعض التوصيات اليت اعتربهتا أالمانة
يف جماالت خمتلفة  امللموسبعض التقدم  ،ورة أالخرية للجنةمنذ ا7الويبو،  تحقق عالوة عىل ذ ،�سرتاتيجية للويبو. 

وþئق عدة  طرحتكون ٔايضا قدمية بعض اليشء. وأشار الوفد ٕاىل ٔانه رمغ قد الوثيقة  فٕان، وعليهمثل جمال املوارد البرشية. 
اس ثنايئ وٕاقلميي خارج ا قامت به ا7ول أالعضاء �لفعل عىل ٔاسي ال يزال مفقودا هو فهم معىل اللجنة، فٕان اليشء ا0

ٔامام املطروحة أن الوþئق ا6تلفة ٕاىل الوفد  وأشار. بصورة ٔافضل توقعات املسـتفيدين من املساعدة التقنية ؤايضا فهم ،الويبو
يض قدما بطريقة متوازنة املناقشة ينبغي ٔان متن اغل الهامة. ومع ذ ، قال الوفد إ اللجنة لها مزاa لكهنا ٔاþرت بعض الشو 

عدة  مناقشة، يف ا7ورة الثامنة للجنة، جرت�مس ا¨موعة �ء، اليت ذكEرت بأنه  يف تقدمي بيانعد ذ  بالوفد ورشع ناءة. وب 
ورد  ،الويبو تقد$ا اليت التقنية للمساعدة ارجيةاخل راجعةتقارير امل من بيهناتقارير تتعلق �ملساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو، 

ومجموعة أالفريقية    ٕاىل عرض التقرير املقرتح املشرتك املقدم من ا¨موعة ٕاضافة وتقرير الفريق العامل ا6صص،، إالدارة
 جمال التمنية ٔالغراض التعاون. ٔاشارت ا¨موعة قد$ا الويبو يففيا بشأن املساعدة التقنية اليت تجدول ٔاعامل التمنية ووفد بولي 
منذ  جدول ٔاعامل للويبولتوصيات قد$ا الويبو يف جمال التمنية ٔالغراض التعاون اسـتجابة  تٕاىل زaدة املساعدة التقنية اليت

خرىُقدم  واملشاريعمن املقرتحات آخًذا يف الزتايد  اعددً ، وأن 1997ٔاكتوبر  اللجنة  تقترصومل  .ونوقش يف اللجنة ويف حمافل أ
نية، ومع ذ  اكن غري مسـبوق من ٔانشطة املساعدة التق عددا بل وافقت ونفذت حىت االٓن ، عىل مناقشة تÇ املشاريع

مآخذ عىل جودة يف الوقت ذاته، د إالدارة والفريق العامل ا6صص، رواك ور –السـتنتاجات اليت توصل ٕالهيا تقرير ديري ل
 يف التصورات التالية؛ ُختزتل ٕاىل حد بعيداملآخذ وأشارت ا¨موعة ٕاىل أن هذه . ونطاقها قد$ا الويبواملساعدة التقنية اليت ت

، يعملون أيضا يف هذا امليدان ،�ملساعدة التقنية اليت يقد$ا رشاكء خارجيون غري الويبو املتعلقة رفةاملع النسـيب يف النقص
ينات عىل املساعدة التقنية واحلاجة ٕاىل ٕادخال مزيد من التحس خالت حممتI يف املساعدة التقنية، ذ  من تدا يرتتب عىلوما 

توفري مزيد من قد$ا الويبو. ومن ٔاجل احلفاظ عىل مناقشة رفيعة املسـتوى بشأن املساعدة التقنية، اقرتحت ا¨موعة اليت ت
رواك ورد إالدارة والفريق العامل ا6صص عىل رضورة تعزيز املساعدة  – رير ديرياتق تاتفقو تنظمي النقاش العام. �رشاد ل 

اقرتحت ا¨موعة، كخطوة ٔاوىل، اسـتعراض ٔافضل املامرسات  يف الويبو؛ 0ا ائدة ا7ول أالعضاءالتقنية اليت تقد$ا الويبو لف
 رواك ورد إالدارة. –ديري  يللمساعدة التقنية للملكية الفكرية، عىل النحو املقرتح يف تقرير  أالمع¨ال � فF يتصلومناقشـهتا 

اليت تقد$ا الويبو من zحية وبني املساعدة التقنية اليت تقد$ا مجموعة  العالقة بني املساعدة التقنية وقال الوفد ٕان تÇ يه
حصاب املصاحل املعنيني �مللكية الفكرية من خارج  الويبو عىل الصعيدين الوطين وإالقلميي من zحية ٔاخرى.  متنوعة من أ

معلية التعمل من ٔافضل  ٔالعضاء فهيا املشاركة يفساعدة التقنية والتعاون اخلار� للويبو، ينبغي للويبو ولÙول اوبغية حتسني امل 
الفكرية. وأضاف ٔان هذه املناقشة ميكن ٔان  امللكية اليت تقد$ا القامئة ساعداتامل مجيع من املامرسات ومن ا7روس املسـتفادة 

الويبو، كام ميكهنا  غريو  الويبو اليت تقد$ا ا7روس املسـتفادة من املساعدة التقنيةعىل تركز عىل تعريف أفضل املامرسات و 
املساعدة التقنية. وينبغي أن تتضمن  مشاريعالبÙان النامية والبÙان املتقدمة بشأن  من مشرتكةتقدمي عروض ٕا�حة الفرصة ل 

وخباصة ، اليت تقد$ا ٔااكدميية الويبو لتدريبأايضا مراجعة دقيقة ومتعمقة للتخصص �سرتاتيجي ٔالنشطة هذه معلية التعمل 
ليك العامل. واقرتحت ا¨موعة ختصيص يوم اكمل يف ا7ورة القادمة للجنة  يف مجيع ٔاحناءأنشطة التدريب أالخرى يف سـياق 
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 وبلورةحتديد  يفٔان يساعد  ومن شأن ذ من املعلومات.  اأالنواع من أالنشطة مزيد هذه�لفعل يف  العامIالكياzت تقدم 
النشاط سيسفر عن تنسـيق هذا أن ب عن اعتقادها ا¨موعة وأعربتاملتخصصة. للمنتجات ٔاسواق الويبو �سرتاتيجية 

املساعدة للبÙان النامية ويف ٕاعداد  جمال يف تقدمي العامIمهنجي ٔافضل بني الويبو واملاكتب الثنائية وإالقلميية الرئيسـية 
 خططها للمساعدة. 

عن  يف ا7ورة التاسعة للجنةٔاعربوا بأهنم ر ذكE ه، فٔالورويب وا7ول أالعضاء فيوحتدث وفد قربص �مس �حتاد ا .319
Fأن التوصيات اليت ُحددت حتت الفئة �ء عىل ٔاهنا برواك،  –رد ٕادارة الويبو عىل تقرير ديري يتعلق ب اقتناعهم بأنه ف
 أعضاءيع لق قبول مج هذا الرٔاي مل ي جنة، لكن من الواحض ٔانل ينبغي ٔان تكون حمل تركزي ال  ا من النظرتسـتدعي مزيد

حان للرتكزي عىل مقرتحات بعيهنا وردت يف قد الوقت أن اللجنة. وقال ٕان �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه اتفقوا عىل 
للجنة هذه الغاية، رٔاى �حتاد أن ال  اقيقٔالغراض التمنية، وحت لتعاون لتحسني ٔانشطة الويبو يف جمال ارواك  –تقرير ديري 

ؤاضاف أن الغرض من هذه ا7ورة هو أالمع للملكية الفكرية.  اكمل ٔالنشطة املساعدة التقنيةم ستسـتفيد من ختصيص يو 
تقدمي الويبو، كام ٔاهنا سـتتيح الفرصة ل تفادة من املساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو وغري حتديد ٔافضل املامرسات وا7روس املسـ 

ٔان ٔاشار ٕاىل البÙان املاحنة والبÙان املسـتفيدة. و  منالعروض املشرتكة ، مبا فهيا الثنائية �ملساعدة التقنية املتعلقةلعروض ا
رضورة حتسني ب اليت تقيضرواك  –للتوصيات الرئيسـية الواردة يف تقرير ديري  مبارشةا7ورة سـتكون مبثابة اسـتجابة 

يف جمال تقدمي املساعدة للبÙان النامية. وأشار ٕاىل ٔان  املنتظم بني الويبو واملاكتب الثنائية وإالقلميية الرئيسـية العامI التنسـيق
0ا فٕانه يؤيد بيان ا¨موعة �ء  سائر املنظامت ا7ولية؛مع  التنسـيققر بأمهية تعزيز اد أالورويب وا7ول أالعضاء ت�حت

 هذه املراجعة وهذا النقاش رفيع املسـتوى.ل للجنة  املقبIتخصيص يوم اكمل يف ا7ورة ب 

راجعة اخلارجية للمساعدة تقرير املوقال ٕان املناقشة. هذه ، وذكّر بأساس أالفريقيةفد مرص، �مس ا¨موعة وحتدث و  .320
، كام ٔانشئ فريق يف ا7ورة الثامنة للجنة 7ول أالعضاءٕاىل اُقدم  التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية

ٔاثناء فرتة ما بني الفريق العامل ا6صص يف عدة مناسـبات ارجية. وقد اجمتع ملراجعة اخلعامل خمصص ملراجعة توصيات ا
بادل وËات النظر بشأهنا. ورد إالدارة عىل املراجعة اخلارجية وت تفاضة توصيات املراجعة اخلارجية ، وzقش �سـ ا7ورات
ووفد بوليفيا ٔان الوقت حان أالفريقية  مناقشات الفريق العامل ا6صص، رٔات مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعةوعقب 

قرت يف رد إالدارة بغية حتسني ٔانشطة  tالويبو يف جمال التعاون للرتكزي عىل مقرتحات حمددة وردت يف املراجعة اخلارجية، وا
ون الويبو يف جمال التعا. وبناء عىل ذ ، تضمن املقرتح املقدم توصيات حمددة هتدف ٕاىل حتسني ٔانشطة ٔالغراض التمنية
وردت يف تقرير املراجعة اخلارجية. ويف اليت توصيات لك ال ٔان املقرتح مل يتضمن  عىل ا¨موعة وشددت. ٔالغراض التمنية

 ، وأن من املهم مناقشـهتاالتوصيات الرئيسـية ذات أالولوية يدحتده مت سـياق ٕاشارته ٕاىل تعليقات وفد بلجياك، ٔاكد الوفد ٔان
من خالل  ملساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبوتÇ التوصيات، عىل سبيل املثال، تعزيز وجاهة وتوجه ا وتتضمناملوافقة علهيا. و 

 حيثحنو التمنية من  توËاكرث ٔانشطة املساعدة االٔ تنفيذ و وضع مبادئ توجهيية تقدم تفاصيل حمددة بشأن كيفية ختطيط 
 يف ينبغيتقدمي املساعدة التقنية.  عنداد كتيب ٕارشادي مفصل ٕاع أيضا من أالمانة ُطلبٔانه  وأشار ٕاىلاملضمون والعملية. 

 النتاجئ يلّخص برzمج للك إالمنائية أالنشطة تقرير ٕاضافة جزء ٕاىل ،املسـتقبلية الربzمج أداء وتقارير واملزيانية الربzمج وثيقة
  فئة املسـتقبل يف واملزيانية الربzمج وثيقة تشمل ٔان ينبغيبأمكلها. كام  املنظمة برامجيف  التمنية ٔالنشطة الفعلية والنتاجئ املرتقبة
 يك واملزيانية الربzمج وثيقة يف املرتقبة النتاجئ تنقيح وينبغي. التنفيذ طريقة حبسب املزيانية اع�دات عن املزيانية يف جديدة
 املنظمة ٔاهداف تنقيح ؤانشطهتا. وينبغيإالمنايئ عىل برامج الويبو  التوجه عنارص خمتلف تعممي لكيفية بيّنة بطريقة تتصدى

 تصّور جتسـيد بغية املتوسط لٔالجل �سرتاتيجية اخلطة يف ٔاداهئا ومؤرشات نتاجئها عن فضال توجهيها، وتعيد �سرتاتيجية
سبيل شمل بعض التوصيات املهمة بشأن التمنية البرشية، عىل ي ن املقرتح إالمنايئ. ؤابرزت ا¨موعة ٔايضا أ  للتوّجه ٔامشل

 اليت املواطن تدرك حىت وكفاءاهتم املوظفني مبهارات املتعلقة" الثغرات حتليل" دراسة ٕامتام يف أالمانة ترسع أن املثال، يتعني
 حصيI تقدمي وينبغي. وٕادارهتا ووقعها إالمنايئ للتعاون ٔانشطهتا توّجه لتحسني الالزمة واخلربة والكفاءات املهارات فهيا تنقصها
 خطوات تُتخذ ٔان ويتعني .بشأهنا ٕاجراءات وتتخذ فهيا تنظر يك الفكرية وامللكية �لتمنية املعنية اللجنة ٕاىل" الثغرات حتليل"
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 ٔاداء وتقيمي التعيني ٕاجراءات تسـتغل وأن املوظفني، ٔاداء وتقيمي للتعيني الويبو ٕاجراءات يف التمنية أعامل جدول ٕادماج
 عن أالعضاء ا7ول �سـمترار أالمانة تطلع ٔان املنظمة. وينبغي داخل التمنية حنو وËّنيم وفكر بثقافة للهنوض كفرص املوظفني

 اخلرباء اختيار ٕاجراءات شفافية لضامن توجهيية مبادئ أالمانة وقد يكون من املفيد ٔان تعدّ  .التنفيذ يف احملرز التقدم
درجت �لتقرير هتدف اخلارجيني. وقالت ا¨موعة إ  tت املساعدة ن توصيات ٔاخرى اzٕاىل تعزيز الشفافية واالتصال، وقاعدة بيا

التقنية، وسـياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا، وحتديث ماكتب امللكية الفكرية، والتدريب وبناء القدرات. ؤاكدت ٔان 
وأعربت الويبو.  تقد$ا الهدف العام من هذه التوصيات هو زaدة الفعالية وإالدارة السلمية وأالثر إالمنايئ للمساعدة اليت

الفعالية وإالدارة السلمية ال ينبغي ٔان يكوz حمل نزاع ٕاذ ميكن مجليع الوفود ٕاقرارهام. وساندت  مبدٔايا¨موعة عن اعتقادها بأن 
هيا يف ا¨موعة وËة النظر القائI بأن نقطة البداية للمناقشة يف ا7ورة احلالية ينبغي ٔان تكون النتيجة اليت مت التوصل ٕال

ا7ورة التاسعة للجنة. وذكEرت اللجنة، عقب سؤال الرئيس، بأن أالمانة قد حددت التوصيات اليت رٔات، من وËة نظرها، 
عىل سبيل املثال، التوصيات املتعلقة بعمل الويبو يف اسرتاتيجيات امللكية هنا، ٔاهنا $مة وميكن تنفيذها عىل الفور. ومن بي

املراجعة اخلارجية ٔالنشطة ٔااكدميية الويبو، واملبادرة اليت اtطلقت مؤخرا لوضع خطط قطرية و ، عىل الصعيد الوطينالفكرية 
لتقدمي مساعدة تقنية بصورة ٔاكرث متاساك وشفافية �لتشاور مع ا7ول أالعضاء. ومل يتسع الوقت  للجنة ملناقشة تÇ املسائل 

ا البدء مبناقشة املسائل اليت حددهتا أالمانة للتنفيذ. وذكEرت بأن يف ا7ورة السابقة؛ 0  ذكرت ا¨موعة أن اللجنة ميكهن
ا7ول أالعضاء ُدعيت ٕاىل تقدمي ٕاسهاماهتا كتابة ملناقشـهتا يف ا7ورة احلالية. والحظت ا¨موعة عدم وجود ٕاسهامات من 

من جدول ٔاعامل التمنية  املقرتح املشرتكيه  للمناقشةا7ول أالعضاء يف هذا الشأن؛ و�لتايل فٕان املسامهة الوحيدة املطروحة 
تقرير املراجعة و . وذكEرت ا¨موعة بأن اللجنة وافقت ٔايضا عىل مناقشة املقرتح املشرتك ووفد بوليفياأالفريقية  وا¨موعة

قة عىل عىل ٔانه متت املواف ا¨موعةاخلارجية ورد إالدارة يف هذه ا7ورة هبدف النظر يف تطبيق بعض التوصيات. وشددت 
، ورضورة رأت ا¨موعة أن الوقت قد حان يك تقر الويبو التوصيات املطروحة ٔامام اللجنة ،ذ  يف ا7ورة السابقة؛ 0ا

 ن النامية، وضامن وقعها إالمنايئ.للبÙا املنظمةالعمل املقبل لتعزيز املساعدة التقنية اليت تقد$ا  يفتÇ التوصيات ب  �سرتشاد
منفتحة ملناقشة سـتكون ؤان ا¨موعة  جراء املناقشات املتعلقة هبذه املسأ�،لرئيس يف إ � تسرتشد ةؤاضافت ٔان ا¨موع

جل مواصI املناقشات وتيسري الوصول ٕاىل نتيجة حمددة لهذا ملقرتح املشرتك جزًءا بعد جزء من أ يف ا املدرجةالتوصيات 
 اتعاوهنو لوفود وأعربت ا¨موعة عن تطلعها ٕاىل مشاركة ايف ا7ورة التاسعة للجنة. عليه اتُفق  حسـ¤ ا7ورةهذه البند يف 

 إالجيايب للميض قدما هبذه املسأ� املهمة.

اخلرباء املسـتقلون بشأن  اضطلع بهيه نتيجة التحليل ا0ي   CDIP/8/INF/1وذكر وفد أالرجنتني ٔان الوثيقة .321
ووفد أالفريقية  دول ٔاعامل التمنية وا¨موعةجل. ورحب الوفد �ملقرتح املشرتك مةاملنظ تنفذهأانشطة املساعدة التقنية اليت 

. CDIP/9/16التمنية عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ٔالغراضاملساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون بوليفيا بشأن 
وأعرب الوفد عن  عن هذا البند.عن ذ  البياzت السابقة ملناقشة حمتوى هذه الوثيقة كام عربت  جيدٔان املناخ ورٔاى الوفد 

 تنفيذها عىل الفور. من أجلامللموسة يف الوثيقة  توافق اللجنة عىل بعض املقرتحات ٔام� يف ٔان

، ؤايد مواصI املناقشات املوضوعية بشأن البلطيق ودول الوسطى ٔاورو� بÙان مجموعة �مس هنغارaوحتدث وفد  .322
ا¨موعة وËة  ؤايدت. مراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنيةلل املسأ� املهمة

اليت  ملساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو� النظر اليت تدعو ٕاىل حتقيق قدر ٔاكرب من �سـتدامة والفعالية والشفافية فF يتعلق
حمددة. ورٔاى الوفد بتقيمي مشاريع  املتعلقةوحتديدا ٔاثناء املناقشات  جدول ٔاعامل اللجنة 0  أالسـبوع، برزت بوضوح يف

ىيف املناقشات.  لعمليات التقيمييف ٕادماج بعض التوصيات العامة  فائدة تفعيل املناقشة. سـيفيد يف ٕاعادة ذ   أنالوفد  ورأ
 سؤوليةامل و ، الوعي وٕاذاكء امجلاهري 6اطبة ٔانشطة تنفيذالسابق بشأن تشمل تÇ التوصيات، عىل سبيل املثال، القرار و 

للمسـتفيدين لٕالبالغ عن تنفيذ املرشوع ا0ي ميكن ٔان يساعد كعنرص ٔاسايس يف تقيمي سلمي للوقع. وبغية تعميق  إاللزامية
اول مسأ� املساعدة لتناملقبI  بأمك� يف ا7ورة رٔات ا¨موعة ٔانه جيدر ختصيص يوممسـتوى املناقشة حول هذه املسأ�، 

وفد بلجياك وآخرين للنظر بعمق، يف تÇ ا7ورة، املقدم من قرتح املأيدت ا¨موعة أيضا و  التقنية، ولضامن ال�سك والكفاءة.
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و وغري ا الويبنشطة املساعدة التقنية اليت تقد$الٔ يف إالطار أالمع للمساعدة التقنية وٕا�حة الفرصة لعروض مشرتكة متنوعة 
عىل ٔافضل املامرسات وا7روس املسـتفادة. ورأت ا¨موعة أن اللجنة، عقب املناقشة املتعمقة عىل مسـتوى  الويبو. مع الرتكزي

 اخلرباء، سـتكون يف وضع ٔافضل خيولها وضع �سـتنتاجات الرضورية للمسـتقبل.

ملشاركة يف ا¨موعات تعزيز ا ٔانه ميكنعىل  واتفق، والاكرييب الالتينية أمرياك بÙان مجموعة �مسبريو  وحتدث وفد .323
يني $مة وينبغي ٔان تؤدي ٕاىل ٔانشطة معلية وزaدة يف الشفافية. ورأت ا¨موعة ٔانه وأن توصيات اخلرباء اخلارج إالقلميية، 
ل املبادرات بعض املبادرات اجليدة للغاية مثوقالت ٕانه مت طرح حتديد أالنشطة غري املتكررة لتنفيذها.  من املفيدسـيكون 

حتديد التوصيات اليت ميكن  املسـتحسنمن  همناقشـهتا. ورٔات ا¨موعة ٔايضا ٔان ا¨موعة �ء واليت ميكن مواصI عرضهتااليت 
تود معرفة كيف ميكن تناول  ٕاهنا وقالتخمتلفة قدمت مقرتحات يف هذا الشأن، عىل الفور. وأشارت ٕاىل ٔان وفودا تنفيذها 

املقرتحات و تنفيذ بعض املبادرات  من املسـتحسن. ورمغ حتقق بعض �جنازات، رٔات ا¨موعة ٔانه املقرتحات وتنفيذها هذه
احملددة. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده، بصفته الوطنية، بأن الكتيب إالرشادي املقرتح عن املساعدة التقنية سـيكون مفيدا 

 ميكن ومعرفة ما ا0ييود الوفد معرفة املزيد عهنا اليت همة، ؤانه يُعد ٕاحدى املبادرات امل أالعضاء، وسـيعزز التعاون مع ا7ول 
 للجنة الرتكزي عىل هذه املبادرة وعىل مقرتحات فردية ٔاخرى.أنه رمبا تسـتطيع ا تقدميه. وأضاف للمنظمة

تمنية. ال  لبÙه. وأن املساعدة التقنية جزء $م من جدول ٔاعامل ةٔامهية حامس ذو وأكد وفد بوليفيا ٔان جدول ٔاعامل التمنية .324
الراهنة أن توصية جلدول ٔاعامل التمنية تتناول املساعدة التقنية. وعىل هذا ميكن للمناقشة  46من توصية  14ؤاكد الوفد ٔان 

اعدة التقنية اليت تقد$ا تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. ؤاضاف ٔان تÇ اجلهود هتدف ٕاىل تعزيز املسمتثل ٕاسهاما هاما للغاية يف 
الويبو  ، بل كفرصة لتقويةاملنظمةنه ال ينبغي النظر ٕالهيا عىل أهنا جهوم عىل ا زaدة الفعالية والشفافية. وإ الويبو بسـبل مهن

قام الوفد بدراسة التقارير ا6تلفة اليت ُقدمت ٕاىل اللجنة. وأعرب عن تقديره للتقرير ا0ي ٔاعده   وتعزيز مصداقيهتا مكنظمة،
التمنية. وقال ٕان التقرير قمي للغاية  ٔالغراضتقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون املساعدة ال بشأن  اخلرباء اخلارجيون

، ؤاشار من قبل ملساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبويف سابقة مل تشهدها ااملفصI  والتحليالتويشمل العديد من التوصيات 
ثة تعطي صورة اكمI عن ٔانشطة املساعدة التقنية اليت تقد$ا وشـيقة وحمدّ  إالدارة تضمن ٔايضا معلومات $مة ردأن الوفد ٕاىل 

ت الواردة يف الويبو . وعىل غرار الوفود أالخرى، وجد الوفد نفسه يف موقف معقد بشأن تطبيق �سـتنتاجات والتوصيا
 Ëد طيببُذل  حيث فريقية،ة االٔ جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعاملقرتح املشرتك من ٕاعداد قد شارك الوفد يف الوþئق ا6تلفة. ف

ك ٔاخذ يف احلسـبان رد تحديد بعض التوصيات الرئيسـية الواردة يف تقرير اخلرباء اخلارجيني. ؤاكد الوفد أن املقرتح املشرت ل 
 مراعاةمن أالمهية مباكن نظرا ٕاىل عدم حتديث تقرير اخلرباء اخلارجيني كام ذكر وفد بلجياك، ومن مثE جيب  أالمانة وهذا

تقدمي التقرير. وعىل هذا، اسـُتخدمت لكتا الوثيقتني يف ٕاعداد املقرتح اليت تيل ومات اليت تقد$ا أالمانة بشأن الفرتة املعل
تبع بتنفيذها. ويف هذا السـياق، ت  فF يتعلقأالمانة حتت الفئة ٔالف  اليت حددهتاشمل املقرتح بعض التوصيات وي املشرتك. 

شـمتل وي . تنفيذها أالمانة اليت ترى نشطةاالٔ ٕاىل أالنشطة اليت ميكن تنفيذها ٕاضافة ٕاىل  ونظر ،أالمانة عن كثب خطىاملقرتح 
، ؤايضا توصيات حتت التنفيذ سهIحتت الفئة �ء اليت تُصنف عىل ٔاهنا توصيات  الواردةعىل بعض التوصيات ٔايضا املقرتح 

مفيدة بشأهنا بني ا7ول أالعضاء. ورٔاى الوفد ٔان  لكن ميكن ٕاجراء مناقشة ،ٕاىل حد ماتنطوي عىل مش©ت الفئة جمي اليت 
من حيث التنفيذ. ؤاكد الوفد جمددا ٔانه شارك  مش©تثري التوصيات الواردة يف املقرتح ال ينبغي أن ي  اجلزء االٔكرب من

فضال ، لنسـبة ٕالهيااملهمة �حتدد التوصيات أن ٔالنه من الرضوري لÙول أالعضاء أالفريقية  جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعةËود 
ا¨موعات  متنانه ملقرتح ا¨موعة �ء، وأيد مقرتحميكن تنفيذها. وأعرب الوفد عن اترى ا7ول ٔانه  ٔاخرى توصياتديد حت عن

9 يف ا7ورة القادمة. ؤاضاف أنه رمبا يكون من أالفضل تقدمي املقرتح كتابة لتنظر فيه  بتخصيص يوم اكملإالقلميية أالخرى 
ؤاكد ٔانه ال يوجد يف تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير. النظر . ومع ذ ، رأى الوفد ٔانه ينبغي للجنة ٔان تبدٔا رويةبالوفود 

يتعني ٕاجراء مناقشة بشأن التوصيات الواردة يف تÇ الوثيقة وٕانه  سوى ٕاسهام واحد مكتوب من ا7ول أالعضاء حىت االٓن.
اللجنة الصعو�ت، ؤاين ميكن ٕادخال تعديالت للحصول عىل إالجامع. ؤاكد الوفد ٔان  تمكنلتحديد جماالت التوافق، ؤاين 

. وقال ٕان لتقريراتقدمي اخلرباء اخلارجيني  منذعام ال ميض ما يزيد عىلبشأن التوصيات نظرا ٕاىل  جيب ٔان حتاول بدء املناقشة
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 أن تدرس اخلتام، أكد الوفد جمددا ٔان عىل اللجنة ٕاىل مرحI التشغيل فF يتعلق بتÇ التوصيات. ويف بعد تصل ملاللجنة 
 املقدمة منأن حتلل مجيع املقرتحات املكتوبة  كيفية امليض قدما يك يتسـىن للجنةاالٓن تفاصيل املقرتح املشرتك وأن تقرر 

 .وتناقشها ا7ول أالعضاء

�مس مؤيدي املقرتح. وذكر ٔان نقاشات  وعرب وفد �كسـتان عن تأييده للبياzت اليت أدىل هبا وفدا الربازيل واجلزائر .325
كثرية دارت حول هذه القضية يف دورات سابقة للجنة وخارج نطاق اللجنة كذ . ؤاعرب الوفد عن اعتقاده أن النقاش 

جيد ٕاال ٔان الوقت حان الختاذ قرار بشأن كيفية امليض قدمًا هبذه القضية. وقال ٕانه يتعني ٕارشاك مجيع ا7ول أالعضاء يف ٔاي 
سعًى للميض قدمًا هبذه القضية اليت متثل ٔامهية حمورية لها مجيعًا. وساق الوفد ٔاربع نقاط اسـهتدف هبا مساعدة اللجنة عىل م 

امليض قدمًا، وأولها ٔانه ال ينبغي للوفود ٔان تقلق بسبب كرثة التوصيات، فمثة توصيات كثرية تتعلق بتقدمي املعلومات وٕاعداد 
اللجنة فعليًا يف مناقشة التوصيات أالساسـية سـيقل هذا العدد وسيتيرس جتميعها يف فئات حىت  التقارير، و0  عندما تأخذ

ميكن اختاذ ٕاجراءات بشلك مجمع. ويف نقطته الثانية، أعرب الوفد عن تفهمه ٔان واجب الوقت الرتكزي عىل توصيات بعيهنا. 
�ء ؤايده �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه. وقال  ورحب يف الثالثة �القرتاح ا0ي طرحه وفد بلجياك �مس ا¨موعة

الوفد ٕانه يرى يف هذا خطوة ٕاجيابية يف سبيل امليض قدمًا. ووحض ٔانه اخلطوة أالوىل تمتثل يف الرتكزي عىل توصيات بعيهنا ؤانه 
يطًا وþنهيام ٔان متيض قدمًا بشلك من املهم ٔاال يُفقد الرتكزي. وبنيE ٔان هذا يتطلب شـيئني ٔاوهلام ٔان تنهتج اللجنة هنجًا بسـ 

مهنجي. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان من شأن حتري هذين الهنجني ٔان يصون اللجنة من التعرث يف اتباع التوصيات. كام عرب 
عن اسـتحسانه لالقرتاح املشرتك ا0ي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية وشارك يف رعايته وفد 

وليفيا. وقال ٕان للجنة ٔان متيض قدمًا عليه، غري ٔان الوفد شدد عىل اسـتحا� إالحاطة �لقضية برمهتا يف دورة واحدة من ب
دورات اللجنة ٔاو يف فعالية متتد يومًا واحداً. وذكر ٔان �قرتاح املشرتك ا0ي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة 

ة ٔاجزاء مهنا ما قام عىل نفس االٔجزاء الواردة يف التقرير بشأن املراجعة اخلارجية. ؤاملح الوفد البÙان أالفريقية اشـمتل عىل عد
ٕاىل ٔانه ينبغي لÙول أالعضاء االتفاق بشلك جامعي عىل خطة معل للنظر يف التوصيات جزءًا جزءًا. وقال ٕانه ميكن املبادرة 

قدمًا مىت ما حتقق توافق وأن تنحي أي توصية ال يتحقق بشأهنا  ٕاىل معاجلة بعضها يف ا7ورة احلالية وٕان للجنة ٔان متيض
توافق جانبًا، عىل ٔان تعود ٕالهيا يف وقت الحق. وبنيE الوفد ٔانه ميكن كذ  اتباع مساٍر مواٍز للنظر يف اقرتاحات حمددة من 

أالورويب. ؤاضاف أن هذين الهنجني ا7ول أالعضاء ؤانه ميكن ٔايضًا اسـتصحاب �قرتاح ا0ي طرحته ا¨موعة �ء و�حتاد 
  املتوازيني يتيحان للجنة معاجلة التوصيات اكفة عىل حنٍو بسـيط ومهنجي للتوصل ٕاىل توافق. 

ورصح وفد ٔاسرتاليا بشأن �قرتاح ا0ي طرحه وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء ٔانه ميكن تضمني �ج�ع التايل للجنة  .326
ارهبا يف جمال املساعدة التقنية، ؤان ٔاسرتاليا عىل اسـتعداد لعرض جتارهبا. وقال ٕانه ميكن عروضًا من ا7ول أالعضاء بشان جت

تضمني العرض جتارب رشاكهئا يف املساعدة التقنية مىت اكن ذ  مالمئًا. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان من شأن هذا العرض 
ذه اللجنة بشأن ٕاعداد ٔاد� أو مبادئ توجهيية، عالوًة ٔان يدمع النقاش املتعلق �7روس املسـتفادة ؤان يوجه أي قرار تتخ

عىل ٕابراز ٔامهية املشاركة عىل مسـتوى العوامص واملسـتوى احمليل يف حتديد �حتياجات املوËة �لطلب. وذكر الوفد ٔان هذه 
  يقية.القضاa مبينة يف �قرتاح املشرتك ا0ي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفر 

وبنيE وفد الصني ٔان الويبو بذلت Ëودًا هائI خالل السـنوات أالخرية يف جمال املساعدة التقنية ٔاسفرت عن بعض  .327
إالجنازات إالجيابية، غري ٔان أالمهية البالغة اليت يكتسـهيا العمل يف هذا ا¨ال تقتيض من الويبو مراجعة أعاملها السابقة 

ظهر بقاء ٔاوجه قصور يف ٔانشطة واملداومة عىل ال�س التوجيه ب  شأن السـياسات من ا7ول أالعضاء. وذكر الوفد أن التقرير أ
التعاون ٔالغراض التمنية، مبا يف ذ  ما تعلق �لوجاهة والتوجه وإالدارة والشفافية والتنسـيق. ورحب الوفد �لتوصيات 

رب عن ٔام� ٔان تستند الويبو ودوائرها ا6تلفة ٕاىل الواردة يف خمتلف الوþئق وقال ٕانه جيدها جمدية ومفيدة للغاية. ؤاع
توصيات ا7ول أالعضاء واخلرباء يف سبيل امليض قدمًا بشأن املساعدة التقنية والتعاون ٔالغراض التمنية بشلك ٕاجيايب. كام 

ب عن ٔام� ٔان تتوصل رحب الوفد �القرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية ؤاعر 
  اللجنة ٕاىل توافق يف ٔاقرب وقت ممكن. 
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وأيد وفد جنوب ٔافريقيا البياzت اليت أدلت هبا مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية. ونوه ٕاىل ٔان  .328
-ا يعترب تبسـيطًا لتقرير دير�قرتاح املشرتك ا0ي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية ووفد بوليفي

رواك من توصيات وأن بعضها مثري للجدل ٕاىل حٍد بعيد. وبنيE ٔان هذه التوصيات  -رواك. والحظ الوفد كرثة ما مض تقرير دير
ليست مدرجة يف �قرتاح املشرتك. كام ارتأى الوفد ٔان الوثيقة تضمنت قدرًا كبريًا مما مسي توصيات الفئة ٔالف والفئة �ء، 

هذا يسهل حتديد بعضها وتنفيذه. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ينبغي اتباع مقاربة مهنجية لتحديد التوصيات وتنفيذها. و 
و0  ٔايد الوفد �قرتاح ا0ي طرحه وفد �كسـتان بوضع خطة معل للنظر يف التوصيات. وكرر الوفد مالحظة كرثة 

فيذها ٔاو متابعهتا بسهو�. كام ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔان نقطة البداية التوصيات وذكر ٔان بعضها عبارة عن مبادئ ميكن تن 
تمتثل يف ملخص ا7ورة السابقة، كام ذكر منسق مجموعة البÙان أالفريقية  . وذكEر الوفد بأن امللخص تضمن طلب الرئيس 

وبأن zئب املدير العام لىب ذ   من zئب املدير العام، السـيد جيفري ٔاونياما، ٔان حيدد التوصيات اليت يسهل تنفيذها
الطلب ٕاال ٔان تÇ التوصيات مل ختضع للنقاش. وقال ٕان الفرصة ساحنة االٓن ملراجعة التوصيات اليت حددهتا أالمانة �عتبارها 

ة �ء قابI للتنفيذ. وتوجه الوفد �لشكر ٕاىل ا¨موعة �ء عىل اقرتاmا. ووصف اجلهد بأنه استرشايف، حيث اقرتحت ا¨موع
ٔاساليب جديدة للنظر يف املساعدة التقنية، غري ٔان الوفد شدد عىل أنه ينبغي ٔاال حيل اقرتاح ا¨موعة �ء حمل توصيات تقرير 

  رواك. ورصح ٔانه ال يتحرج من تأييد �قرتاح ٕاذا اكن نشاطًا مسـتقًال. وطلب الوفد توضيحًا يف هذا الصدد. -دير

دىل به وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء. ورصح فF يتعلق �سـتعراض ٔافضل املامرسات وأيد وفد اليا�ن البيان ا0ي أ  .329
ومناقشـهتا بأن اليا�ن عىل اسـتعداد لعرض قدر كبري من اخلربات املكتسـبة، عىل سبيل املثال، من خالل ٔانشطته يف جمال 

يا�ن تقدمي عرض بشأن قصص النجاح يف الصناديق �ست¢نية. وقال ٕانه ميكن كذ  �لتعاون من مكتب الويبو يف ال 
. ؤاعرب الوفد عن حتمسه لعرض هذه اخلربات IP Advantageتوظيف امللكية الفكرية، وهذه مدرجة يف قاعدة بياzت 

  تعمFً للفائدة.

تقرير ووحض وفد بلجياك أن البيان ا0ي ٔادىل به �مس ا¨موعة �ء ليس تكرارًا ملا جيري �لفعل تنفيذه. ورصح بأن  .330
رواك تضمن، عىل سبيل املثال، توصية بشأن حتسني التنسـيق النظايم بني الويبو وماكتب امللكية الفكرية إالقلميية  -دير

وثنائية أالطراف. وشدد الوفد عىل ٔان بيانه ا0ي ٔادىل به �مس ا¨موعة �ء ي�ىش متامًا مع ما هو مطروح �لفعل. وقال ٕانه 
امية للنظر يف ما هو مطروح واسـتصحاب بعض التوصيات أيضًا عن طريق ٕادخال عروض بشأن يعدو كونه مقاربة نظ ال
  تقوم به �لفعل كياzت خارج نطاق الويبو فF يتعلق �ملساعدة التقنية.  ما

 ورصح وفد جنوب ٔافريقيا �ن طلبه رمبا مل يكن واحضًا. وقال ٕان ا¨موعة �ء ٔاشارت ٕاىل ٕاحدى التوصيات الواردة يف .331
نقطة البداية للمناقشات بشأن التوصيات، غري أن مثة  هي�رواك. وكرر الوفد أن ملخص الرئيس لÙورة السابقة  -  تقرير دير

رواك. ؤاعرب الوفد يف هذا السـياق عن رغبته يف معرفة  - اقرتاح االٓن من ا¨موعة �ء يربز ٕاحدى توصيات تقرير دير
ة يف التقرير. كام أعرب الوفد عن رغبته يف تبني الرابط بني ما حددته ا¨موعة �ء عساه يُفعل بسائر التوصيات الوارد  ما

  رواك والتوصيات أالخرى اليت مل تناقشها اللجنة بعد.  - �عتباره ٕاحدى توصيات تقرير دير

ر بشأن وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء واسـتحرض خلفية النقاش ا7ائر، حيث قالت ٕان هناك أوًال التقري .332
املراجعة اخلارجية ا0ي ميثل رؤية طرف خار� ملا ينبغي ٔان تنطوي عليه املساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو وما ينبغي ٔان 

تندرج فيه ومداها املمكن وما ينبغي أن تكون عليه جودة املساعدة. وأضافت ٔان أالمانة قابلت املراجعة اخلارجية بتحليالت 
ا7ول أالعضاء ٔافاكرها. ؤاشارت ا¨موعة يف هذا السـياق ٕاىل تقدم مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة  قمية للغاية، مث طرحت

جدول ٔاعامل التمنية ووفد بوليفيا مبساهامهتا �لفعل، وعىل ذ  فقد آن للمجموعة ٔان تديل ببيان. وكررت ٔان بياهنا استرشايف 
عن اعتقادها ٔانه من إالنصاف ٕاذ طرحت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية من حيث كيفية معاجلة النقاش. وأعربت ا¨موعة 

ومجموعة البÙان أالفريقية ووفد بوليفيا اقرتاحًا مشرتاكً ٔان تسعى يه ٔايضًا يف إالسهام يف النقاش بشلك ٕاجيايب. وبيEنت ٔاهنا 
خرaن ٕاال أن ا¨موعة تعتقد ٔانه من رواك، ؤانه قد تكون هناك توصيتان أ  - حددت ٕاحدى التوصيات الواردة يف تقرير دير
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املهم أن تسهم ا7ول أالعضاء بقدر ٕاضايف يسري كذ . ؤابرزت ا¨موعة العروض املشرتكة �عتبارها سبيًال للميض قدمًا 
  ؤاعربت عن متام اسـتعدادها لتنفيذ ذ  بشلك مشرتك ومتوازن. وقالت ٕان هذا سبيل للميض قدمًا.

حق ٔامهية �لغة �قرتاح ا¨موعة �ء، غري أن الوفد حباجة لالطالع عليه مكتوً� وعىل وقال وفد بوليفيا ٕانه يل .333
نه أ املواصفات املوËة 0  النقاش عالوًة عىل توصيات املراجعة اخلارجية املراد تنفيذها من خالل �قرتاح. ؤاضاف الوفد 

. وشدد عىل ٔان هذه التفاصيل مدرجة يف اقرتاحه املشرتك مع حباجة كذ  ٕاىل الوقوف عىل مك املعلومات املقدم يف رد إالدارة
مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية. ووحض أن الوثيقة تضمنت ٕاشارات ٕاىل تقرير املراجعة اخلارجية ورد 

ىل ذ . ورحب الوفد �القرتاح إالدارة وأن �قرتاح مفصل للغاية. ؤابرز الوفد افتقار �قرتاح ا0ي طرحته ا¨موعة �ء إ 
ٕاال ٔانه حيتاج ٕاىل تلقيه مكتوً�. وقال ٕانه ينبغي كذ  ٔان يكون مفصًال ؤان يتضمن ٕاشارات ٕاىل التوصيات املراد تنفيذها من 

  خالل �قرتاح. 

ناقشة كيفية وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وقال ٕانه من املشجع ٔان تتفاعل مجيع الوفود يف م  .334
حتسني املساعدة التقنية اليت تقد$ا املنظمة. ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها ٔان هذا أالمر حيظى �ه�م ا7ول أالعضاء اكفة 

وعن تأييدها لرٔاي بعض الوفود أالخرى ٔان من شأن اقرتاح ا¨موعة �ء ٔان هي� مسارًا موازaً. وقالت ٕانه من املمكن اعتباره 
العمل الواجب عىل اللجنة الهنوض به بشأن توصيات املراجعة اخلارجية ال بديًال عنه. وشددت ا¨موعة عىل ٔامهية  ٕاضافًة ٕاىل

العمل عىل التوصيات. وكررت أن التوصيات موضوعة بني يدي اللجنة منذ سـنة. واسـتطردت قائI ٕان اللجنة اختذت 
خالل املناقشات اليت عقدها الفريق العامل ا6صص، وٕان الوفود خطوات يف سبيل حماو� تصفيهتا، مبا يف ذ  ما اكن من 

درست رد إالدارة ٔايضًا. ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها أن معلومات وافرة ٔاصبحت أالن متاحة للجنة يك ترشع يف العمل 
وعة �ء كتابيًا، حيث ٕان من أالسايس. ؤاعلنت ا¨موعة عن تأييدها لوفد بوليفيا يف ٔانه سـيكون من املفيد تلقي اقرتاح ا¨م

شأن ذ  أن يعني ا7ول أالعضاء يف ا¨موعة عىل إالحاطة بتفاصيل �قرتاح. ؤابدت ا¨موعة اسـتعدادها لالخنراط يف 
مناقشات بغية وضع خطة معل للتعامل مع التوصيات عىل ٔاساس �قرتاح املشرتك ا0ي ميثل، كام ذكر آنفًا، وثيقة 

ر املوسع ا0ي ٔاعده اخلبريان �ستشارaن اخلارجيان. وكررت ا¨موعة ٔان التوصيات مرت بعملية مسـتخلصة من التقري
تصفية ؤان بعضها $يأ للتنفيذ مبارشة. وقالت ٕان بعض التوصيات، كام ٔاشري سابقًا، تتعلق بتقدمي املعلومات والشفافية 

ل. وعىل ذ ، ٔاعربت ا¨موعة عن رغبهتا يف مناقشة واملساء�، وهذه يسهل تنفيذها وال يتصور أن تكون مثرية للجد
 الوثيقة قسامً قسامً بغية العمل عىل التوصيات القابI للتنفيذ واختاذ قرار بشأن كيفية معاجلة �يق التوصيات. وبيEنت ا¨موعة ٔانه

ات معينة. ؤاضافت أن أالمانة قد رمبا ختلص اللجنة ٕاىل ٔان أالمر يتطلب مزيدًا من التفصيل فF يتعلق بكيفية تنفيذ توصي
ترغب كذ  يف طرح بعض أالفاكر ٔاو اخليارات من ٔاجل التنفيذ. وأعربت ا¨موعة عن تيقهنا من وجود عدٍد من التوصيات 

كام  اليت ميكن تنفيذها مبارشة. وفF يتعلق �لتوصيات أالخرى، ٔابدت ا¨موعة رغبهتا يف ٕاجياد الزتام مبعاجلهتا عىل حنٍو سلمي.
ٔابدت اسـتعدادها ملناقشة هذه القضية مع وفود ٔاخرى ؤاعربت عن اعتقادها ٔان الوقت قد حان لبدء املناقشة أالساسـية 

  بشأن التوصيات. 

وبنيE وفد �كسـتان ٔان سبيل امليض قدمًا زاد جالًء عقب التوضيحات اليت قدمت. وقال ٕان اقرتاحات جيدة للغاية  .335
رتح مقاربة مزدوجة اجلوانب، حيث ميكن من جانب مطالبة ا¨موعة �ء، كام طلبت بعض طرحت، مما حيدو �لوفد ٔان يق

الوفود، بتقدمي اقرتاmا بشلك كتايب حىت يتاح للجنة �سـتفاضة يف مناقشـته، وميكن عىل اجلانب االٓخر للوفود االتفاق 
من الوفود اليت حتدثت سابقًا أيدت هذا. وبنيE خالل دورة اللجنة عىل خطة معل ملناقشة التوصيات. وذكر الوفد أن كثريًا 

ٔانه ميكن للجنة ٕاذا اتبعت ذ  أن ترشع يف مناقشة مجيع التوصيات مبقاربة مهنجية، كام ميكن اسـتصحاب ٔاي اقرتاحات 
  حمددة تطرmا ا7ول أالعضاء. 

ل التمنية و�لزتام ) عن اعتقاده أن جدول ٔاعامCCIAؤاعرب ممثل مجعية صناعة احلواسيب واËٔزة االتصال ( .336
أالوسع من قبل الويبو بتعممي اعتبارات التمنية يف معلها ميثالن ٔامهية حيوية. وقال ٕان امجلعية نشطت يف دمع جدول ٔاعامل 
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التمنية منذ أعلن عنه أول أالمر وحىت اليوم. ؤاضاف فF يتعلق بتحسينات الشفافية واملساء� واحلومكة ٔالنشطة الويبو يف 
 IP Watchن امجلعية مثلت صوً� رائدًا للقطاع اخلاص بدءًا مبسامههتا يف أ ساعدة التقنية ؤانشطة الويبو بشلك عام جمال امل 

" (كيف يعاد تشغيل الويبو) ٕاىل مداخالهتا يف مجعيات الويبو أالخرية How to reboot WIPOاليت محلت العنوان "
ومناقشات ا7ول أالعضاء عرب املناطق اكفة. وبنيE املمثل أن البÙان النامية مثلت دون شك صوً� رائداً بشأن إالصالح 

ساء� وحسن احلومكة مشرتكة بني . ؤاعرب عن اعتقاد امجلعية ٔان قمية زaدة الشفافية وامل CDIP/9/16مؤخرًا يف الوثيقة 
مجيع ٔاحصاب املصاحل وعن ٔاملها يف توصل البÙان املتقدمة والنامية ٕاىل اتفاق بشأن حزمة حتسينات. وعلق املمثل عىل عدٍد 

. ؤاشار املمثل ٕاىل القسم ٔالف بشأن الوجاهة والتوجه والقسم �ء بشأن CDIP/9/16من �قرتاحات الواردة يف الوثيقة 
zمج واملزيانية والقسم حاء بشأن قياس الوقع والرصد والتقيمي. وقال ٕان امجلعية تعتقد أن هذه أالقسام رضورية لكنه ٔاملح الرب

ٕاىل ٔانه ال ينبغي لٔالمانة أن تنفرد بوضع املبادئ التوجهيية والعمليات، حيث ٕان واكالت التمنية التابعة لٔالمم املتحدة أجنزت 
ٕاىل ٕاعادة نفس اجلهود من الصفر. وقال ٕان امجلعية ترحب يف هذا السـياق �القرتاح ا0ي طرحه هذا لكه من قبل وال حاجة 

وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء بتخصيص يوم اكمل خالل ا7ورة التالية للجنة لهذه القضية. وبنيE املمثل ٔان من بني الفوائد 
بو جنبًا ٕاىل جنب مع تÇ اليت تضطلع هبا واكالت ٔاخرى عىل أالخرى الع�د ٔافضل املامرسات السامح بتحليل ٔانشطة الوي 

من مزيانيهتا للمساعدات إالمنائية، ٕاال ٔان  �ملائة 21ٔاساس من املضاهاة. وذكر املمثل ٔان تقديرات الويبو تشري ٕاىل ختصيص 
ظهر أن النسـبة املتعلقة �ل  . وقال ٕان �ملائة 3تمنية ال تتعدى تقريراً أصدرته منظمة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي أ

ذ ، كام ذكر عدد من الوفود، يرجع ٕاىل حد كبٍري ٕاىل ٔان الويبو مل تتبع يف وضع مزيانية هذه أالنشطة والتخطيط لها وتنفيذها 
ن القسم دال ومراجعهتا وتعريفها ٔاسلوً� يسمح مبقارنهتا بنفس أالنشطة 7ى واكالت أخرى. ؤاشار املمثل ٕاىل الفقرة الثانية م

بشأن املوارد البرشية. وقال ٕان امجلعية تعتقد أنه ينبغي التوسع يف املراجعة دون �كتفاء بتطبيقها عىل أالنشطة إالمنائية، بل 
عىل ٔاعامل الويبو اكفة. وفF يتعلق �لقسم هاء بشأن اخلرباء واخلرباء �ستشاريون، ٔاعرب عن اعتقاد امجلعية ٔان التوصيات 

 1يف ذ  القسم رضورية، لكن ينبغي لها أن تكون ٔاوسع نطاقًا. وساق عىل ذ  مثًال فقال ٕانه ال حاجة يف الفقرة  الواردة
ٕاىل قرص ذ  عىل أالنشطة إالمنائية، بل ينبغي فيه التعممي. وشدد املمثل عىل ٔان لالستشارات املقدمة من الويبو ٕاىل ا7ول 

مة القانونية ٔامهية حيوية �لنسـبة ٕاىل مجيع ٔاحصاب املصاحل ومن شأهنا ٔان يكون لها أالعضاء بشأن ٕاضفاء تعديالت عىل أالنظ
وقعًا هائال، مما يشمل العواقب غري املقصودة. وبنيE ٔانه من الرضوري إالفصاح عن مؤهالت وخربات من تعمتد الويبو علهيم، 

اجئ. ؤاضاف ٔان امجلعية تدرك ٔان بعض البÙان قد ترغب سواًء داخليًا أو خارجيًا، فF تقدم من استشارات وفF تنرش من نت
يف ٕاخفاء امس البÙ املتلقي. وقال فF يتعلق �لقسم واو، الشفافية والتواصل، ٕان امجلعية تدمع القسم بأمك� مع تقدمي اقرتاحني، 

لتمنية. ووحض يف هذا الصدد ٔان التقارير ٔاوهلام ٔانه ينبغي تعممي تطبيق التدابري املدعو ٕالهيا دون �كتفاء �ٔالنشطة املتعلقة �
سـتقدم ٕاىل ٍلك من جلان الويبو ذات الصI، ال ٕاىل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية فقط. وأردف قائًال بشأن الفقرة 

مات املعنية عىل املوقع ه عىل البعثات احمللية، بل ينبغي ٔان توضع املعلو ئالرابعة ٔانه ال يبدو من املفيد ٔان يقيد التفاعل يف مبد
إاللكرتوين، حيث جيرى االتصال املبارش مع البÙان. ؤاشار املمثل ٕاىل الفقرة أالوىل من القسم aء بشأن املساعدة الترشيعية 

والتنظميية. وقال ٕان امجلعية تعتقد ٔانه ينبغي نرش مجيع �ستشارات دون �قتصار عىل ما طرح يف تÇ الفقرة، ومع ذ  
رغب بعض البÙان يف ٕا�حة سبيل ٕالخفاء ٔاسامهئا حىت ال يتضح الرابط بيهنا وبني �ستشارات املقدمة. ؤاشار املمثل فقد ت

ٕاىل املراجعة املسـتقI املذكورة يف ذ  القسم ؤاملح ٕاىل ٔانه ينبغي تعممي تطبيقها دون �قتصار عىل التمنية فقط، حيث ٕان 
النصوص املتعلقة �لتمنية تعيينًا، واليت فهمت امجلعية ٔاهنا حمل خالف. ؤاخرياً، ٔابرز  من شأن ذ  التعممي ٔان يغين عن بعض

للرتكزي عىل ٔانشطة ٔاحصاب  2013املمثل ٔان بعض البÙان النامية اقرتحت ختصيص يوم مالصق لعقد للجمعيات يف عام 
صاحل، وشدد عىل ٔان امجلعية مل تطلب ذ  املصاحل يف الصناعة واحتياجاهتم دون تسوية يف التعامل بني مجيع ٔاحصاب امل

حدًا من الصناعة طلبه. وقال ٕان امجلعية ترى، كام رصحت خالل امجلعيات، أن من شأن متيزي فريق بعينه من أ تعرف  وال
ٔاحصاب املصاحل غري احلكوميني بتعامل خاص ٔان يلحق رضرًا مبصداقية الويبو. وبنيE أن ما متس احلاجة ٕاليه هو ٕاجراء 

ورات اكمI شامI وشفافة مع مجيع ٔاحصاب املصاحل غري احلكوميني لسامع حاجاهتم وكيف ميكهنم التفاعل بشلك أفضل مشا
مع الويبو وا7ول أالعضاء فهيا دون إالخالل �الٓلية أالساسـية القاضية �سـتئثار ا7ول أالعضاء �القرتاح واالتفاق، واكتفاء 

  لك من سواها �ملشورة والتعليق.
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د وفد مرص البياzت اليت أدىل هبا فد �كسـتان وغريه فF يتعلق �لعمل عىل التوصيات، وقال ٕانه ينبغي بدء وأي .337
املناقشات بشأن �قرتاح املشرتك ا0ي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية  ووفد بوليفيا، مع 

ا قابI للتنفيذ. ؤاضاف ٔانه ميكن للجنة عندئٍذ انتظار تقدمي �قرتاح ا0ي عرضه الرتكزي عىل التوصيات اليت قالت أالمانة ٕاهن
وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء كتابيًا للنظر فيه. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ينبغي ملناقشات اللجنة أن تؤدي ٕاىل خطة معل 

  مرضية وأن خيصص وقت اكف 0  الغرض.

 نقاش غزير ؤان مجيع الوفود ٔاقرت �ٔالمهية احليوية للمساعدة التقنية يف تنفيذ جدول وذكر الرئيس أن البند ٔادى ٕاىل .338
ٔاعامل التمنية، ومع ذ  فقد اختلفت االٓراء يف الكيفية اليت ينبغي للجنة ٔان متيض هبا قدمًا بشأن هذه القضية. وقال ٕان مقاربة 

وصيات قسامً قسامً وحتديد ما ميكن تنفيذه مهنا برسعة، عىل اقرتحت تتطلب النظر فهيا، حيث اقرتح ٔان تنظر اللجنة يف الت
ٔان ختضع التوصيات أالخرى اليت تتسم بقدٍر ٔاكرب من الصعوبة ملزيٍد من النقاش املتعمق. وأضاف أن مثة اقرتاح آخر طرحه 

أشار الرئيس ٕاىل وجود تأييد وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء ؤان الوفود طلبت تقدمي �قرتاح كتابيًا للنظر فيه �لتفصيل. و 
لالقرتاح من حيث املبدأ. واقرتح أن تبادر اللجنة ٕاىل اختاذ قرار فوري بشأن كيفية وضعها جلدول معل، وشدد عىل احلاجة 

  القامئة ٕاىل توصل اللجنة ٕاىل توافق بشأن كيفية امليض قدمًا، والمتس مساعدة الوفود يف هذا الشأن. 

 �لبيان �مس ا¨موعة �ء، و0  فهو عىل أمت اسـتعداد لتقدمي �قرتاح كتابيًا ٕاىل أالمانة ورصح وفد بلجياك بأنه ٔادىل .339
حىت تعكف ا¨موعات أالخرى عىل دراسـته تفصيًال. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ال توجد حا� عدم اتساق بني املقاربتني 

أن ختوض اللجنة يف مزيٍد من املناقشات، ومن املمكن  اللتني طرmام الرئيس، ؤان من السـبل املقبو� للميض قدماً 
  �سـتعانة �لرئيس وأالمانة عىل توجهيها.

وأيد وفد بوليفيا اقرتاح الرئيس، وا0ي وجده مالمئًا جدًا. وقال ٕان نقاشًا حول �قرتاح املشرتك سيبدٔا، ويف نفس  .340
ات مكتوبة. واقرتح الوفد ختصيص وقت خالل ا7ورة الوقت، تدعى ا¨موعة �ء ودول أعضاء ٔاخرى ٕاىل تقدمي اقرتاح

احلالية ٔاو دورات �لية للجنة، ورمبا يكون يومًا اكمًال، تسعى اللجنة خال9 يف حتقيق تقدم حنو معاجلة �قرتاحات 
دي، كام ميكن بدًال من �لتفصيل، بدءًا �القرتاح الوحيد املطروح حاليًا. وبنيE ٔانه ميكن مناقشة هذا قسامً قسامً �لرتتيب أالجب

ذ  بدء النقاش �لتوصيات اليت حددهتا أالمانة �عتبارها سهI التنفيذ. ورصح الوفد بأن الرئيس ٔادى دوراً $امً يف معل 
اللجنة فF يتعلق �لتوصيات. وأضاف أن لعقد جلسة نقاش عامة ٔامهية حىت تشارك مجيع الوفود ويتحقق تقدم يف سبيل 

  افق.التوصل ٕاىل تو 

] تأييدًا SICوحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وبنيE أن �قرتاح ا0ي طرحه وفد الربازيل [ .341
ملقرتح الرئيس معيل للغاية، حيث ميكن للجنة ٔان ترشع يف مناقشة �قرتاح املشرتك قسامً قسامً وتدخل يف نقاش موضوعي 
مع انتظار تقدمي ا¨موعة �ء اقرتاmا. وقال ٕان ا¨موعة ال تعترب خطي العمل هذين متداخلني، بل ٕ�ماكن اللجنة العمل عىل 

  الواردة يف الوثيقة املشرتكة مث تويل اقرتاح ا¨موعة �ء �عتبار الواجب عند تقدميه يف شلك كتايب.  �قرتاحات أالساسـية

وتوجه وفد �كسـتان �لشكر ٕاىل ا¨موعة �ء عىل قبولها تقدمي اقرتاmا يف شلك كتايب. كام توجه �لشكر ٕاىل ا¨موعة  .342
. وذكر الوفد ٔان وفدي بوليفيا والربازيل اكz حمقني ٕاذ ٔابرزا ما ذكره �ء عىل تقبلها مناقشة سـبل امليض قدمًا بصدر رحب

الرئيس، حيث يسع اللجنة امليض قدماً بشلك مهنجي بسـيط عن طريق مناقشة �قرتاح املشرتك قسامً قسامً مفىت ما حتقق 
مل معها كذ ، ٔاي ٔانه للجنة توافق ٔامكن اختاذ ٕاجراءات، ويسعها أيضًا ٕاذا وردت اقرتاحات حمددة من دول أعضاء التعا

  ٔان متيض قدمًا عىل ٔان تعود ٕاىل البايق الحقًا.

ؤاعرب وفد مرص عن اعتقاده ٔان توافقًا يطل برٔاسه عقب البياzت أالخرية. وذكر ٔانه �لرمغ من طول الوقت ا0ي  .343
ه يف بدء ذ  النقاش، خاصة زالت احلاجة قامئة ٕاىل عقد نقاش موضوعي. وعرب الوفد عن رغبت اسـتغرقته هذه القضية، مفا

  فF يتعلق �القرتاح املطروح. 
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وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وكرر أن �قرتاح املشرتك ا0ي تقدمت به مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة  .344
ر مبزيٍد من التفصيل، بل البÙان أالفريقية ووفد بوليفيا مطروح للنظر فيه �لفعل، وأن ا¨موعة ترغب يف مناقشة هذا أالم

وقد بلورت مقاربة بناءة لتحقيق ذ ، مما ميكن طرحه خالل ا7ورة التالية للجنة. وقال ٕانه عىل ذ  مفن سـبل امليض قدمًا 
ٔان تعقد جلسة غري رمسية ملناقشة كيفية حتقيق اللجنة تقدمًا يف هذا املضامر عىل الصعيد الرمسي، كام ميكن للوفود بعدئٍذ 

رواك  - يف ٕاماكنية اسـتصحاب �قرتاحات املطروحة �لفعل وٕاىل ٔاي مدى. وذكرت ا¨موعة ٔانه قد ورد يف تقرير دير النظر
ورد إالدارة كذ  ذكر ٔالمهية عرض جتارب عدة ٔاعضاء ومناقشـهتا. ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها أنه ينبغي ٔاال تقترص 

قامة نقاش موسع وعام. وقالت ٕانه يف حا� حرص اللجنة للنقاش يف اقرتاح اللجنة عىل النظر يف اقرتاح واحد، بل ينبغي إ 
واحد طرحته مجموعات قليI العدد فٕان ا¨موعة سرتغب يف توسـيع نطاق النقاش وٕاثرائه عن طريق سامع ما قامت به عدة 

نه بناًء عىل ذ  ال ينبغي للجنة دول ٔاعضاء وما تتوقع بعض البÙان النامية تلقيه وأخذ ذ  لكه بعني �عتبار. ؤاضافت أ 
املبالغة يف تضييق نطاق النقاش ٕ�رساع اخلطى ٔاكرث مما ينبغي. ؤاعربت ا¨موعة عن اسـتعدادها للتفاعل وتطلعها ٕاىل 

  اسـتصحاب مدخالت مقديم مساعدات تقنية آخرين. 

345. þوفد جنوب ٔافريقيا سبب طلبه توضيحًا بشأن اقرتاح ا¨موعة �ء، حيث ٔا Eر الوفد انشغاالته وقد ٔاصابه االٓن وبني
مزيد من القلق ٕاذ يرى مطالبات للجنة ٔاال ترسع اخلطى ٔاكرث من الالزم. وشدد الوفد عىل ٔانه قد مىض وقت غري قصري منذ 

رواك للجنة. وقال ٕان اللجنة ٔاحرزت شيئًا من التقدم عندما طلب الرئيس من أالمانة حتديد التوصيات  -ٔاتيح تقرير دير 
بI للتنفيذ بسهو� وٕان أالمانة قد لبت ذ  الطلب فنشأت حاجة ٕاىل مناقشة بعض التوصيات اليت حددهتا أالمانة عىل القا

أالقل. وكرر الوفد القول بأن هذه مدرجة يف ملخص الرئيس لÙورة السابقة. وذكEر الوفد بأن التوصيات مل تعمتد وقتئٍذ ٔالن 
ه يسع اللجنة مناقشـهتا يف هذه ا7ورة، غري ٔان مثة اقرتاح االٓن يبدو مقوضًا للتوصيات. وقال اللجنة مل تناقشها. وبنيE الوفد ٔان

ن ا¨موعة �ء حددت ٕاحدى التوصيات. وشدد الوفد عىل ٔانه أ رواك  تقرير مسـتقل. ؤاضاف  -الوفد ٕانه فهم ٔان تقرير دير 
ية جانبية مث عودة اللجنة ٕاىل التوصيات بناًء عىل ينبغي ٔاال ختضع التوصيات ٕاىل توصية واحدة فقط عن طريق عقد فعال 

جيري يف تÇ الفعالية اجلانبية. ورصح ٔان الوفد غري مسـتعد لقبول هذا وشدد عىل ٔانه ينبغي، بغض النظر عن القرار   ما
واحدة ا0ي سيتخذ بشأن ٔاسلوب امليض قدما، توضيح انفصال هذه التوصيات عن اقرتاح ا¨موعة �ء، فال ينبغي ٕاخضاع 

لٔالخرى. وكرر الوفد اسـتعداده لتأييد اقرتاح ا¨موعة �ء رشيطة جتنب �ع�د عليه يف العمل عىل التوصيات، فهذان 
  موضوعان منفصالن. 

فريقيا. وقال الوفد ٕانه ميكن اتباع املقاربة اليت أ جنوب  ؤاعرب وفد بوليفيا عن مشاركته �نشغاالت اليت عرب عهنا وفد .346
ئيس. ورصح بأن أالمر ٔاصبح ملتبسًا عليه. وشدد الوفد عىل أن العمل جيري يف جلان الويبو بشلك بسـيط ٕاىل اقرتmا الر 

حٍد معقول، حيث يُعمد ٕاذا طرحت دو� ٔاو مجموعة ٕاقلميية اقرتاحًا ٕاىل مناقشـته، وهذا هو ٔاسلوب معل اللجنة املعنية 
تقدم بÙٌ ما مبرشوع فٕانه خيضع للنقاش خالل اج�ع واحد ٔاو ٔاكرث حىت �لتمنية وامللكية الفكرية. وبنيE الوفد أنه عندما ي 

يتحقق توافق. وشدد عىل ٔانه ينبغي تطبيق نفس أالسلوب عىل احلا� الراهنة، فهناك اقرتاح من مجموعتني، وهذا يسـتحق 
7ورة السابقة. واسـتحرض الوفد نقاشًا تفصيليًا حىت يتحقق توافق، وهذا هو سبيل امليض قدما. وقال ٕان �قرتاح طرح يف ا

تًا للنظر يف �قرتاح. وأضاف أنه قد ترمج ؤان وقتًا اكفيًا ٔاتيح لتدرسه ق طلب ا¨موعة �ء حينذاك منح ا¨موعات و 
ا¨موعات تفصيليًا، وبذ  فقد حان أوان مناقشة �قرتاح. ومىض يقول ٕان �قرتاح مقدم من مجموعة ٔاو اثنتني لكن هذا 

ل مشلكة حقيقية. واسـتحرض الوفد طلب الرئيس سابقًا من مجيع ا7ول أالعضاء وا¨موعات تقدمي اقرتاحات، غري ٔانه ميث ال
مل تقدم أي اقرتاحات ٔاخرى. وذكر ٔان هناك االٓن اقرتاحًا شفهيًا يبدو مثريًا لاله�م، غري أن الوفد كرر ٔانه يتعني تقدمي 

يه. ؤاشار الوفد ٕاىل �قرتاح املشرتك ا0ي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة �قرتاح كتابيًا قبل أن ميكن النظر ف 
البÙان أالفريقية وشدد عىل أن مقتىض إالنصاف أن يناقش ٔاي اقرتاح يقدم كتابيًا ويشارك يف ٕاعداده كثريون. وبنيE الوفد 

  وصل بشأهنا ٕاىل اتفاق وتÇ اليت تشوهبا مشالك. ٔان �قرتاح يسـتحق مناقشة تفصيلية لتبني املواضع اليت ميكن الت
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وشدد الرئيس عىل ٔان يلزم اللجنة التوصل ٕاىل مقاربة مشرتكة. وقال ٕانه هذا ميثل حتدaً لكن ال مناص للجنة منه.  .347
مقاربة  واقرتح يف هذا الصدد اخلروج ٕاىل اسرتاحة يعقهبا اج�ع منسقني مع الوفود املهمتة للنظر يف ٕاماكنية التوصل ٕاىل

من جدول أالعامل، وقال ٕانه رمبا ميكهنم كذ  �ج�ع للنظر يف  7و 6مشرتكة. مث ذكEر الرئيس اللجنة �سـتنتاجات البندين 
  من جدول أالعامل كام ييل: 6ٕاماكنية التوصل ٕاىل توافق بشأن هذه �سـتنتاجات. مث تال الرئيس اسـتنتاجات البند 

  عامل ٔايضا، تناولت اللجنة عددا من تقيFت املرشوعات، ويه اكلتايل: من جدول االٔ  6"ويف ٕاطار البند 

) IP-DMDتقرير تقيميي ملرشوع قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية (  (ٔا)  
  )؛CDIP/10/3(الوثيقة 

  )؛CDIP/10/4) (الوثيقة 10تقرير تقيميي عن مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ا0كية (التوصية و   (ب)  

تقرير تقيميي بشأن مرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفة و   (ج)  
  )؛CDIP/10/5(الوثيقة 

  )؛CDIP/10/6تقرير تقيميي عن مرشوع اسـتنباط ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات (الوثيقة و   (د)  

تقرير تقيميي عن مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من و   (ه)  
  )؛CDIP/10/7الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي (الوثيقة 

تقرير تقيميي عن مرشوع بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية (الوثيقة و   (و)  
CDIP/10/8.(  

ؤاجري تبادل لالٓراء عقب العروض ا0ي قد$ا لك مقّمي عن التقارير التقيميية. وأعربت الوفود عن اه�$ا مبتابعة تنفيذ 
التوصيات الواردة يف تÇ التقارير مع مراعاة التعليقات اليت قدمهتا ا7ول أالعضاء والمتست، يف بعض احلاالت، املزيد من 

  انة."املعلومات من أالم

  ورصح الرئيس بأن النسخة الكتابية من �سـتنتاجات ٔاتيحت للوفود.  .348

ورصح وفد مرص بأن مجيع التوصيات خضعت لنقاش نظري ٕاىل حد بعيد وتقدمت الوفود بطلبات كثرية مل تقترص  .349
د بأن أالمانة اكنت عىل املتابعة، بل مشلت كذ  تطبيق التوصيات، مبا يف ذ  ما يتعلق مبرشوعات املسـتقبل. وذكEر الوف

قد أدرجت التعليقات والطلبات اليت تقدمت هبا الوفود، وعىل ذ  ينبغي أن يعكس امللخص اجلهود اليت بذلهتا أالمانة 
  �لنسـبة ٕاىل مرشوعات املسـتقبل ٔاثناء معاجلة تعليقات مجيع ا7ول أالعضاء.

  وسأل الرئيس ٕان اكن وفد مرص يرغب يف اقرتاح نص معني. .350

  فد مرص ٔانه ٔاþر القضية للحصول عىل اقرتاح من الرئيس، غري ٔانه عىل اسـتعداد للوفاء بذ  ٕان طلبه الرئيس. وبنيE و  .351

ورصح الرئيس بأن Ëودًا ستبذل، ما مل تكن هناك اعرتاضات، يف سبيل التعبري عن هذا اجلانب يف مرشوع   .352
  من جدول أالعامل كام ييل:  7اجات البند �سـتنتاجات ا0ي سـيقدم ٕاىل اللجنة. مث تال الرئيس مرشوع اسـتنت
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). z"CDIP/10/9قشت اللجنة ا7راسة اخلاصة بتقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق ٔاهداف أالمم املتحدة إالمنائية (
وأيّدت الوفود مواصI الويبو معلها يف جمال حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ووضع آلية فعا� ٕالبالغ ا7ول أالعضاء 
".Iاملسامهة. وسـتقدم أالمانة ٕاىل اللجنة، يف دورهتا القادمة، وثيقة تعرض حتليًال لٔالعامل ذات الص Çنتظام عن ت�  

وحتدث وفد مرص �مس مجموعة البÙان أالفريقية ؤاعرب عن اه�$ا البالغ �السـتنتاجات لتعلقها بقضية متثل ٔامهية  .353
هنا تتسم بعمومية زائدة. وطرح سؤاًال إ �سـتنتاجات ليست واحضة بشلك اكف و  عظمية للمجموعة يف جمال التمنية. وقال ٕان

عن املقصود حقيقة بلكمة "تدابري". ؤاضاف فF يتعلق �لتوصيات ٔانه ميكن لÙول أالعضاء النظر يف الثالثة اليت ٔاسفرت 
  عهنا ا7راسة، كام اعمتدهتا الوالaت املتحدة.

ة �ء وتوجه �لشكر ٕاىل الرئيس عىل ٕا�حة �سـتنتاجات، غري أنه بي� تعي ا¨موعة وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موع .354
ٔان هناك نقاش جار بشأن �سـتنتاجات، فقد ٔاوحضت ٔاهنا سـتديل مبزيٍد من التعليقات عندما تناقش اللجنة ملخص 

  بأمك�.  الرئيس

حق ٔان تناقض الغرض ا0ي اقرتحت من ورصح الرئيس بأن من شأن عودة اللجنة ٕاىل �سـتنتاجات يف وقت ال .355
ٔاج� هذه املهنجية. وأعرب الرئيس عن اعتقاده أنه مىت ما وجدت اقرتاحات ٕ�جراء تعديالت فأالفضل املبادرة ٕاىل تناولها 

تحليل فوراً. وقال ٕانه رٔاى 7ى انهتاء املناقشات بشأن هذا البند توافقًا جليًا يطل برأسه عىل احلاجة ٕاىل اضطالع أالمانة ب 
ؤانه ينبغي ٕاجناز ذ  قبل بدء ا7ورة التالية للجنة. ؤاضاف ٔانه يرى يف املرشوع ا0ي تاله تعبريًا عن ذ . وبنيE ٔانه اكن قد 

عقد أالمل عىل اع�د مجيع الوفود للمرشوع، ٕاال ٔان الواقع خالف ذ . وبناًء عليه، رصح ٔان املرشوع سـيخضع للمراجعة 
  يف مرحI الحقة.  وأن اللجنة سـتعود ٕاليه

واسـتأنف الرئيس املناقشات بشأن الوþئق املتعلقة �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال  .356
 التعاون ٔالغراض التمنية. 

وحتدث وفد مرص �مس مجموعة البÙان أالفريقية ؤاشار ٕاىل التوصية بتلكيف خرباء بتطوير مبادئ توجهيية فهيا  .357
اصيل حمّددة عن كيفية التخطيط ملساعدة تقنية ٔاكرث توËّا حنو التمنية وتنفيذها من حيث املضمون وإالجراء. وقالت ٕان تف

هذه التوصية أدرجت يف القسم ٔالف من �قرتاح املشرتك ا0ي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية 
من التقرير بشأن املراجعة اخلارجية وتنص عىل ٔانه  61أن هذه التوصية موجودة يف الصفحة ووفد بوليفيا. وذكEرت ا¨موعة ب

ينبغي لٔالمانة وضع "مبادئ توجهيية ٕامنائية" فهيا تفاصيل حمّددة عن كيفية التخطيط ملساعدة تقنية ٔاكرث توËّا حنو التمنية 
ٔاعامل التمنية، ؤانه ينبغي اسـتخدام املبادئ التوجهيية  وتنفيذها، من حيث املضمون وإالجراء، استناداً ٕاىل مبادئ جدول

إالمنائية من قبل مجيع الربامج ؤاحصاب املصاحل املنخرطني يف ٔانشطة الويبو للتعاون يف جمال التمنية، مبا يف ذ  
بو ٔاو اخلرباء �ستشاريني، جنبًا ٕاىل جنب مع مدونة أالخالقيات الٓحاد املوردين واخلرباء، سواء اكنوا من موظفي الوي 

�ستشاريني ٔاو املتحدثني/اخلرباء املتطوعني. وذكEرت ا¨موعة كذ  بأن أالمانة اعتربت يف رد إالدارة ٔان هذه التوصية 
تندرج حتت الفئتني ٔالف و�ء، ٔاي ٔاهنا توصية جار تنفيذها يف ٔانشطة الويبو ٔاو يف برامج إالصالحات اجلارية عالوًة عىل 

مزيدًا من ا7راسة. وعربت ا¨موعة يف هذا الصدد عن رغبهتا يف معرفة ٕاذا ما اكنت هذه التوصية قابI  كوهنا توصية تسـتحق
  للتنفيذ لكيًا أو ٕاذا ما اكن من املمكن اخلروج بناجت بشأن هذه القضية املهمة. 

عتبارها جماالت واسعة النطاق والمتس وفد �كسـتان من أالمانة إالشارة ٕاىل التوصيات اليت ذكرهتا يف ا7ورة السابقة � .358
من ملخص ا7ورة السابقة. والمتس الوفد من أالمانة  4ميكن تنفيذها فوراً. وأعرب عن اعتقاده ٔان هذه واردة يف الصفحة 

وصفها �لتفصيل حىت تبدٔا املناقشات بشأن تÇ التوصيات. كام أيد طلب وفد مرص بشأن ٕاماكنية اختاذ أالمانة ٕاجراء بشأن 
  املتعلقة بوضع مبادئ توجهيية. ؤاخرياً، المتس الوفد من ا¨موعة �ء توضيح التوصيات املرتبطة �قرتاmا.  التوصية
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 CDIP/9/16وحتدث وفد بريو �مس مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ورصح بأن ا¨موعة درست الوثيقة  .359
ن وضع دليل شامل بشأن تقدمي املساعدة التقنية. وأعربت ا¨موعة وتكون 7هيا اه�م �لتوصية الواردة يف القسم ٔالف بشأ 

عن رغبهتا يف تواصل العمل عىل هذا ا7رب، وشددت عىل أمهية الشفافية ؤانه ينبغي ٔان يوجد كتالوج ٔاو دليل عن 
د عهنا. وعربت عن املساعدة التقنية. وبيEنت ا¨موعة ٔاهنا مسعت اقرتاحات كثرية خالل أالسـبوع وترغب يف معرفة املزي

اعتقادها أن من شأن ا7ليل ٔان يعني عىل تبسـيط أالمور عالوًة عىل زaدة معرفة ا7ول أالعضاء �ملساعدة التقنية اليت 
تقد$ا الويبو وكيفية النفاذ ٕالهيا وأن الكثري من أعضاهئا سيسـتفيدون من ا7ليل وأن من شأنه املساعدة يف تعزيز مؤسسات 

  يف بÙاهنم، كام ٔان من شأنه ٔان يضفي مزيدًا من الشفافية عىل املساعدة التقنية.  امللكية الفكرية

وأيد وفد بوليفيا البياzت اليت أدلت هبا وفود مرص و�كسـتان وبريو. وأعرب عن اعتقاده أن اقرتاحني مما ورد يف  .360
ل تقدمي املساعدة التقنية ووضع مبادئ رواك  قابالن للتنفيذ فورًا، ومن ذ  كتالوج/دلي -اجلزء أالول من تقرير دير 

توجهيية. وقال الوفد ٕانه يريد كذ  أن توحض أالمانة مدى قابلية هاتني التوصيتني للتنفيذ الفوري. وذكر يف هذا السـياق ٔاهنام 
ري ٔانه مدرجتان حتت الفئتني ٔالف و�ء يف رد إالدارة، و0  فال يتصور الوفد أن تكون هناك ٔاي مشالك يف تنفيذهام، غ
من املسـتحسن ٔان تقدم أالمانة بعض التوضيحات يف هذا الصدد. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ينبغي تنفيذ هاتني 

رواك  ٔانه  -من النسخة إالنلكزيية من تقرير دير  61التوصيتني بشلك مشرتك. ويف هذا السـياق، ٔابرز ما ورد يف الصفحة 
تالوج ٔاو دليل عن تقدمي املساعدة التقنية. واقرتح الوفد أن ينظر يف هاتني ينبغي وضع املبادئ التوجهيية وتمكيلها بك 

  التوصيتني معًا. 

361.  .Iوذكر الرئيس أن أالمانة ووفد بلجياك مطالَبان بتقدمي ٕايضاحات حمددة. ودعا أالمانة ٕاىل إالجابة عن أالسـئ  

 ا7ورة السابقة �عتبارها قابI للتنفيذ الفوري. وأشارت أالمانة (السـيد ٔاونياما) ٕاىل التوصيات الثالث اليت ذكرهتا يف .362
وقالت ٕان التوصيات تناولت �سرتاتيجيات الوطنية بشأن امللكية الفكرية واملراجعة اخلارجية ٔالاكدميية الويبو واخلطط 

تعلق مبرشوع �سرتاتيجيات القطرية. وبيEنت أالمانة جمددًا ٔان هذه يه التوصيات الثالث اليت تعتقد ٔاهنا قابI للتنفيذ. وفF ي 
الوطنية بشأن امللكية الفكرية، ذكEرت أالمانة بأن مدير املرشوع اكن قد ٔاطلع اللجنة عىل املهنجية وٕاجراء التنفيذ عالوًة عىل 

Iان جتريبية معينة، وعىل ذ  فٕان التوصية املتعلقة �السرتاتيجيات الوطنية بشأن امللكية الفكرية قابÙللتنفيذ التنفيذ يف ب 
الفوري، بل ٕان العملية بدٔات �لفعل. مث أشارت أالمانة ٕاىل املراجعة اخلارجية ٔالاكدميية الويبو وأخربت اللجنة بأن هذه مبادرة 

جارية، كام ٔابرزت ٔان من جيري املراجعة واحدة من اخلبريين �ستشاريني الqين أجرa املراجعة اخلارجية بشأن املساعدة 
قد$ا الويبو، حيث تعاقدت أالمانة مع ا7كتورة اكرولني دير عىل ٕاجراء مراجعة أالاكدميية العتقادها ٔان من التقنية اليت ت

شأن املعرفة اليت اكتسبهتا من معلها يف مراجعة املساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو أن تعدها ٕالجراء مراجعة شامI كذ . 
انة ٔاهنا قد رشعت يف تضميهنا يف ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ، وبذ  ميثل هذا وفF يتعلق �خلطط القطرية، بيEنت أالم

جماًال آخر العمل فيه جار �لفعل. ؤاشارت ٕاىل التوصيات املتعلقة ٕ�عداد دليل بشأن برامج املنظمة يف جمال املساعدة التقنية 
قنية أكرث توËّا حنو التمنية وتنفيذها. وقالت أالمانة ٕاهنا وتلكيف خرباء بوضع مبادئ توجهيية عن كيفية التخطيط ملساعدة ت 

تالحظ تضافرات بني هاتني وبني �قرتاح ا0ي طرحته ا¨موعة �ء بتنظمي اج�ع يتاح فيه ملقديم املساعدة التقنية االٓخرين 
 هذا السـياق، رصحت أالمانة ٔانه عىل املسـتوى الثنايئ ٔاو متعدد أالطراف مشاركة جتارهبم يف تقدمي املساعدة التقنية. ويف

قد يكون من املفيد ٔان يعقد اج�ع للنظر يف أفضل املامرسات يف جمال تقدمي املساعدة التقنية قبل وضع مبادئ توجهيية 
  للكيفية اليت تسـتطيع املنظمة هبا التخطيط ملساعدة تقنية أكرث توËّا حنو التمنية وتنفيذها. 

  �سـتجابة لطلب وفد �كسـتان بتقدمي ٕايضاح. ودعا الرئيس وفد بلجياك ٕاىل .363

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وبنيE أن النقاش مفيد للغاية ؤان الوفود ٔاþرت نقاطًا حمددة ؤان ا¨موعة  .364
دمًا أخذًا اسـمتعت �ه�م �لغ. كام الحظت ٕاعادة أالمانة ذكر ما هو قابل للتنفيذ. وأعربت عن اعتقادها أن مثة سبيل للميض ق
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يف �عتبار ما ذكرته أالمانة من حيث ما هو قابل للتنفيذ. و�ٕالشارة ٕاىل طلب إاليضاح، ذكرت ٔاهنا تسـتطيع تقدمي تصور 
عام لبياهنا، غري ٔان ا¨موعة ٔاشارت ٔايضًا ٕاىل املناقشات غري الرمسية وبيEنت ٔانه رمبا ترغب وفود ٔاخرى يف ٕابداء مزيد من 

ن موضوعات حمددة تتعلق بسـبل امليض قدمًا. وخلصت ٕاىل أن مثة توصيات معينة ميكن مبارشهتا التعليقات كذ  بشأ 
ؤاخرى مثرية لاله�م للغاية. وكررت ا¨موعة أن النقاش جامع للغاية، وهذه خطوة ٔاخرى ٕاىل أالمام يف العملية وقد تؤدي 

ا¨موعة بأن أالمانة قدمت توجهيًا جيدًا للغاية بشأن ما هو  ٕاىل مزيٍد من اخلطوات. وفF يتعلق مبا هو قابل للتنفيذ، رصحت
قابل للتنفيذ، ؤانه يسع من ٔاراد من الوفود العودة ٕاىل ما قيل �ٔالمس خالل املناقشات غري الرمسية وٕابداء مزيٍد من 

رة ٕاىل التوصيات وفق فئاهتا التعليقات. وقالت ٕاهنا مسعت ما قالته الوفود وأحملت ٕاىل ٔانه قد يسع أالمانة التحول عن إالشا
  و�كتفاء ٕ�خبار اللجنة مبا هو قابل للتنفيذ. ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها ٔان مثة ٔاساس جيد للميض قدمًا. 

وحتدث وفد مرص �مس مجموعة البÙان أالفريقية وذكر ٔان أالمانة قد بدأت �لفعل يف تنفيذ التوصيات الثالث وفق  .365
أن املراجعة اخلارجية. وقالت ٕان ا¨موعة ترى يف ذ  خطوة يف �جتاه الصحيح. ؤاعربت عن رغبهتا اقرتح يف التقرير بش  ما

يف أن يقدم تقرير مرحيل خالل ا7ورة التالية للجنة بشأن تنفيذ تÇ التوصيات. وفF يتعلق بوضع مبادئ توجهيية، ذكرت 
موعة ترى يف هذا نتيجة جيدة ملناقشات ذ  الصباح. ؤاشارت ا¨موعة ٔان أالمانة رٔات ٔان ذ  قابل للتنفيذ، ؤان ا¨

ا¨موعة ٕاىل اقرتاح أالمانة بعقد مشاورات مع Ëات ماحنة ٔاخرى ثنائية أالطراف وٕاقلميية. ويف هذا السـياق، تساءلت 
خرى جتارهبا  ا¨موعة ٕان اكن ٕ�ماكن أالمانة تنظمي فعالية قبل ا7ورة التالية للجنة تعرض خاللها الويبو وËات ماحنة أ

ودروسها املسـتفادة، حيث ميكن لٔالمانة بعدئٍذ ٕا�حة نتاجئ الفعالية اجلانبية قبل ا7ورة التالية مث عرض مرشوع للمبادئ 
التوجهيية استنادًا ٕاىل مناقشات الفعالية خالل ا7ورة التالية. مث التفتت ا¨موعة ٕاىل التوصيات أالخرى املدرجة يف �قرتاح 

من �قرتاح. ويف هذا الصدد، ٔاشارت ا¨موعة ٕاىل  3شرتك ؤاشارت ٕاىل القسم �ء بشأن الربzمج واملزيانية يف الصفحة امل 
التوصيات (ب) و(ج) و(د) و(ه). وقالت ٕان التوصية (ب) نصت عىل ٔانه ينبغي يف وثيقة الربzمج واملزيانية وتقارير ٔاداء 

عن أالنشطة إالمنائية للك برzمج مشفوعا بقسم يلّخص النتاجئ املرتقبة والنتاجئ الفعلية  الربzمج يف املسـتقبل ٔان يكون التقرير
ٔالنشطة التمنية عىل صعيد برzمج املنظمة برمته، وٕان التوصية (ج) نصت عىل ٔانه ينبغي ٔان تشمل وثيقة الربzمج واملزيانية 

حبسب "طريقة التنفيذ"، بي� نصت التوصية (د) عىل ٔانه ينبغي يف املسـتقبل فئة جديدة يف املزيانية عن اع�دات املزيانية 
تنقيح النتاجئ املرتقبة يف وثيقة الربzمج واملزيانية يك تتصدى بطريقة بيّنة لكيفية تعممي خمتلف عنارص التوجه إالمنايئ عىل برامج 

الويبو ٔان تنقّح ٔاهداف املنظمة  الويبو ؤانشطهتا، ونصت التوصية (ه) عىل ٔانه ينبغي لٔالمانة وا7ول أالعضاء يف
�سرتاتيجية وتعيد توجهيها، فضال عن نتاجئها ومؤرشات ٔاداهئا يف اخلطة �سرتاتيجية لٔالجل املتوسط بغية جتسـيد تصّور 

 من التقرير بشأن املراجعة اخلارجية 61ٔامشل للتوّجه إالمنايئ. وأشارت ا¨موعة ٕاىل ٔان هذه �قرتاحات واردة يف الصفحة 
وأن أالمانة اعتربهتا، يف رد إالدارة ا0ي ٔاعدته، توصيات من الفئة ٔالف، ولهذا فٕان ا¨موعة تلمتس من أالمانة بيان ٕاماكنية 

  النظر يف هذه التوصيات بغية امليض يف تنفيذها، كام تود يف هذه احلا� ٔان حتاط علامً بتطورات تنفيذها تباعًا. 

جدول ٔاعامل التمنية وأيد الطلب ا0ي تقدم به وفد مرص �مس مجموعة البÙان وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة  .366
أالفريقية بتوفري معلومات بشأن تنفيذ تÇ التوصيات يف ا7ورة التالية للجنة. ؤاشارت ا¨موعة ٕاىل التوصية بوضع مبادئ 

اعدة التقنية يف خمتلف جماالت معل الويبو. توجهيية للمساعدة التقنية وبيEنت ٔان من بني أالهداف حتقيق �تساق يف املس
وقالت ا¨موعة ٕاهنا تدرك أن الويبو منظمة خضمة تضم عددًا كبرياً من املوظفني و�ستشاريني اخلارجيني، ولهذا مفن شأن 

غي اختاذ جدول املبادئ التوجهيية أن تعني عىل هتيئة يشء من أالسس املشرتكة فF يتعلق �ملساعدة التقنية. وأفادت ٔانه ينب
ٔاعامل التمنية ذاته مصدرًا رئيسـيًا لٕاللهام للمبادئ التوجهيية، و0  ينبغي حتقيق توافق املبادئ التوجهيية مع مبادئ جدول 
ٔاعامل التمنية، كام ينبغي فهيا مراعاة مدخالت ٔاخرى قد تفيد يف وضع املبادئ التوجهيية. ورصحت ا¨موعة بأن من شأن 

ة أن هت� مزيدًا من الشفافية من حيث ما مياَرس خالل تقدمي الويبو للمساعدة التقنية. ؤاضافت ٔان رأهيا يف املبادئ التوجهيي
هذا موافق للقائل بأن املقصود هنا ليس رفع مسـتوى إالجراءات إالدارية، بل توفري شفافية ومعلومات بشأن ما جيري، 

  علومات بشأن املوارد املتاحة لها يف جمال املساعدة التقنية. عالوة عىل تعلقه بزتويد ا7ول أالعضاء مبزيٍد من امل
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وشدد وفد بوليفيا عىل احلاجة ٕاىل اختاذ قرارات ومبارشة العمل بشلك مهنجي. وأشار ٕاىل مسأ� وضع مبادئ توجهيية  .367
شرتك مع مجموعة من اقرتاحه امل  1يف الصفحة  2وكتالوج/دليل بشأن املساعدة التقنية وقال ٕان هذا مدرج حتت التوصية 

البÙان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وبنيE الوفد ٔان ذ  �قرتاح مل يلق ٔاي معارضة، بل ٔاعربت وفود عديدة عن 
اه�$ا �القرتاح. واقرتح الوفد بناًء عىل ذ  اختاذ قرار بتنفيذه. وفF يتعلق بوضع مبادئ توجهيية، ذكر الوفد �قرتاح 

سن لفكرة ٔاخذ املدخالت الناجتة عن الفعالية اليت اقرتحهتا ا¨موعة �ء يف �عتبار وقال ٕانه ال يعرتض عىل هذا. املسـتح 
ؤاضاف الوفد ٔانه جيد �قرتاح ا0ي طرحه وفد مرص بتقدمي تقرير عن �ج�ع ٕاىل اللجنة مثريًا لاله�م، غري ٔان الوفد 

رواك ، حيث مض التقرير كثريًا من املعلومات  -وضع املبادئ التوجهيية ٕاىل تقرير دير شدد عىل ٔانه ينبغي كذ  �ستناد يف 
عن وضع املبادئ التوجهيية. مث التفت الوفد ٕاىل التوصيات الثالث اليت اعتربهتا أالمانة قابI للتنفيذ بسهو�. وبنيE الوفد أن 

(ٔا) حتت القسم ممي 1لق �خلطط القطرية، ٔاشار الوفد ٕاىل التوصية هذه ا¨االت ٔايضًا واردة يف �قرتاح املشرتك. وفF يتع
من �قرتاح املشرتك، حيث يُلمتس من أالمانة أن تتيح للجمهور منوذج التخطيط وإالجناز ٔالنشطة التعاون  13يف الصفحة 

. وفF يتعلق �ملراجعة اخلارجية الٔاكدميية يف جمال التمنية. وقال ٕان الوفد يلمتس من أالمانة بيان ٕان اكن تنفيذ هذا ممكنًا ومقبوالً 
من �قرتاح املشرتك، وقال ٕان املراجعة جارية �لفعل،  23حتت القسم اكف يف الصفحة  3الويبو، أشار الوفد ٕاىل التوصية 

ارجية للجمهور. ولهذا فٕان الوفد يلمتس من أالمانة ٕا�حة مواصفات املراجعة. ؤاضاف ٔانه ينبغي كذ  ٕا�حة نتاجئ املراجعة اخل
وسأل الوفد ٕان اكن 7ى أالمانة ٔاي اعرتاض عىل تÇ التوصية. ؤاخريًا، وفF يتعلق �سرتاتيجيات امللكية الفكرية، ٔاشار 

حتت القسم طاء من �قرتاح املشرتك ؤاعرب عن رغبته كذ  يف معرفة ٕان اكن 7ى أالمانة  2و 1الوفد ٕاىل التوصيتني 
التوصيتني. وأبرز الوفد ما اندرج حتت التوصية ا(أ) من ال�س من أالمانة ٕا�حة معلومات عن اخلرباء ٔاي اعرتاض عىل هاتني 

�ستشاريني اخلارجيني امللكفني ٕ�جراء مراجعة مسـتقI لٔالدوات واملهنجيات املسـتعمI يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية 
 Eللتطبيق مبجرد  1 ٔان العنارص أالخرى يف التوصية الفكرية ٕاضافة ٕاىل معلومات عن مواصفات املراجعة، وبني Iتصبح قاب

  (ٔا) للتنفيذ. 1اسـتكامل املراجعة املسـتقI. والمتس الوفد معرفة رٔاي أالمانة بشأن ٕاماكنية قبول التوصية 

نية وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه ؤاعرب عن تطلعه ٕاىل شهود عروض املساعدة التق  .368
ثنائية أالطراف يف ا7ورة التالية. وقال ٕان �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه عىل اسـتعداد، يف سبيل امليض قدمًا يف 

رواك  ورد إالدارة  -مناقشة املساعدة التقنية، لتخصيص وقت ملناقشة التوصيات اليت اجمتع لها إالقرار يف تقرير  دير 
  مجموعة جدول أعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية.و�قرتاح املشرتك املقدم من 

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل �سـتجابة للطلب.  .369

وكررت أالمانة (السـيد أونياما) فF يتعلق بدليل املساعدة التقنية ٔاهنا ٔاعدت، اسـتجابًة لطلب اللجنة، دليًال بشأن  .370
دماهتا. وبيEنت ٕانه متاح خارج القاعة، وهو عبارة عن كتالوج مسهب تقدمه املنظمة حاليًا من برامج املساعدة التقنية وخ  ما

وشامل لربامج املساعدة التقنية اليت تقد$ا املنظمة. وقالت ٕانه بذ ، وفF يتعلق بوضع مبادئ توجهيية، فقد ٔاعد ا7ليل 
طة عىل ٔافضل حنو. وأبرزت أالمانة ٔاهنا �لفعل ورمبا يكون مدار املسأ� بعد ذ  عىل نظر اخلرباء يف كيفية تنفيذ تÇ أالنش

ٔادرجت كذ  معلومات بشأن كيفية تنفيذ هذه أالنشطة ٔاو اخلدمات ٔاو تقدميها. وأضافت ٔانه عىل ذ  فرمبا حتتاج أالمانة 
ٔانه ميكن  ٕاىل تعلFت ٔاوحض بشأن الكيفية اليت ترغب اللجنة يف امليض قدمًا هبا فF يتعلق �ٔالدوات املوجودة. وكررت أالمانة

اختاذ اج�ع بني خمتلف اجلهات املاحنة ومقديم املساعدة التقنية يسـهتدف النظر يف ٔافضل ممارسات تقدمي املساعدة التقنية يف 
 Çجمال امللكية الفكرية ٔاساسًا ٕالضفاء مزيٍد من التحسني عىل الكتالوج ومن مث يكون مدار املسأ� عىل كيفية توظيف ت

املنظمة �لفعل عىل ٔافضل حنو، غري ٔاهنا حتتاج ٕاىل تكوين تصور ٔافضل لكيفية تطوير هذه املبادئ أالدوات املتاحة يف 
 Fللتنفيذ الفوري. ورصحت أالمانة ف Iالتوجهيية ٕاىل حد ٔابعد. مث التفتت أالمانة ٕاىل التوصيات الثالث اليت تعتقد ٔاهنا قاب

املبدأ أن يكون هناك ٔاي مشلكة يف ٕا�حة هذا للجمهور. ؤاحملت يتعلق بمنوذج التخطيط القطري ٔانه ال يُتصور من حيث 
ٕاىل ٔانه رمبا ميكن ٕا�حته عىل املوقع إاللكرتوين للويبو. وفF يتعلق مبراجعة االٔاكدميية، رصحت أالمانة ٔان أالمر يتطلب ٕاجراء 

يفًا ٕ�جراء هذه املراجعة نظراً لرغبهتا مناقشات داخلية بشأن ٕاماكنية ٕا�حهتا للجمهور. ووحضت أالمانة أن الويبو ٔاصدرت تلك 
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يف الوقوف عىل الكيفية اليت ميكن هبا ٕاعادة هيلكة االٔاكدميية ؤانشطهتا التدريبية عالوًة عىل تبني مواضع التداخل بني 
مانة ا7اخلية التدريبات اليت تقد$ا خمتلف قطاعات املنظمة واالٔاكدميية، مما يوجه مقصود املراجعة عىل احلقيقة ٕاىل ٔاغراض االٔ 

�عتبارها ٔاداة لتحسني االٔاكدميية، غري ٔان أالمانة ستنظر يف مدى ٔامهيهتا وٕاþرهتا لاله�م ووجاههتا �لنسـبة ٕاىل العامل 
اخلار�. وشددت أالمانة عىل عدم متكهنا من التعهد بشلك واحض ورصحي ٕ��حة املراجعة. وكررت أن اكرولني دير اكنت قد 

راجعة، مما جيعل من تشكك اللجنة يف مصداقية املراجعة ٔامرًا مستبعدًا، ومع ذ ، واللزتام أالمانة التام مببدأ ُلكفت ٕ�جراء امل
الشفافية، فال يعدو أالمر أن يكون مسأ� تفاصيل نظرية واح�ل وجود جوانب رسية من شأهنا التأثري عىل املراجعة يف حا� 

يجيات امللكية الفكرية، ذكEرت أالمانة بأن هذا ٔاحد مرشوعات اللجنة ؤان تقريرًا مرحليًا ٕا�حهتا للجمهور. وفF يتعلق �سرتات 
، السـيد سيسول موسونغو، قد قدم �لفعل تقريره ٕاىل اللجنة وعرضه علهيا،  قد قدم ٕاىل اللجنة. كام ذكEرت أالمانة بأن املقّميِ

  وهذا ٔايضًا ميكن ٕا�حته للجمهور. 

(ٔا) الواردة حتت القسم ممي من 1عدم ذكر االٔمانة ٔاي صعو�ت فF يتعلق بتنفيذ التوصية  ونوه وفد بوليفيا ٕاىل .371
�قرتاح املشرتك، ورصح بناًء عىل ذ  بأنه ما مل تكن هناك ٔاي اعرتاضات من ا7ول أالعضاء فرمبا ميكن افرتاض أن هذا 

�قرتاح املشرتك ورصح بأن الغرض من طلب ٕا�حة  الواردة يف القسم اكف من 3متفق عليه. مث ٔاشار الوفد ٕاىل التوصية 
مواصفات املراجعة اخلارجية للجمهور هو ٕا�حة نفاذ ا7ول أالعضاء ٕاليه ال ٕا�حته عىل املوقع إاللكرتوين. وهبذا التوضيح، 

ام �عرتاضات ٔاعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ٕان اكن 7ى أالمانة ٔاي اعرتاضات عىل ذ  الطلب. وقال ٕانه يف حال انعد
(ٔا) الواردة حتت 1عىل ذ  فال يتصور ٔان حتيط بتنفيذ اجلزء الثاين من التوصية ٔاي ٕاشاكالت. ؤاشار الوفد ٕاىل التوصية 

القسم طاء من �قرتاح املشرتك وتوجه �لشكر ٕاىل أالمانة عىل ردها نيابًة عن اخلبرية �ستشارية. وبنيE الوفد ٔانه يصعب 
 ما حيدث، لكنه ذكر ٔان هذه التوصية لن تسبب ٔاي صعو�ت مبا ٔان جزءًا مهنا قيد التنفيذ �لفعل.، وعىل ٔاحياzً متابعة لك

ذ  ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ٕ�ماكن اللجنة التوصل ٕاىل اتفاق بشأن هذه التوصيات الثالث الواردة يف �قرتاح 
، قال الوفد ٕانه مل يكن عىل عمل ٕ�عداد كتالوج �لفعل وٕان هذه حقًا املشرتك. وفF يتعلق بكتالوج ٔاو دليل املساعدة التقنية

ٔاخبار سارة للغاية. ؤاعرب عن رغبته يف �طالع عىل حمتوaت ا7ليل ليتبني ٕان اكن يتضمن العنارص املدرجة يف التوصية 
الكتالوج لتضميهنا، ما مل تكن هناك ٔاي  الواردة يف �قرتاح املشرتك، فٕان مل يكن يتضمهنا فيلمتس الوفد بيان ٕاماكنية مراجعة

  ٕاشاكليات يف نوعية املعلومات املطلوبة.

وحتدث وفد مرص �مس مجموعة البÙان أالفريقية وكرر طلهبا السابق �حلصول عىل ٕايضاحات بشأن تنفيذ توصيات  .372
 القسم املتعلق �لربzمج واملزيانية معينة. وتساءلت ا¨موعة ٕان اكنت أالمانة مسـتعدة السـتكامل تنفيذ التوصيات الواردة يف

يف �قرتاح املشرتك، خاصة التوصيات (ب) و(ج) و(د) و(ه)، حيث تقرر يف رد إالدارة أن ٔاهنا توصيات تنفيذها جار 
د. ممكن. وأشارت ا¨موعة ٕاىل املراجعة اخلارجية الٔاكدميية الويبو ؤايدت االٓراء اليت عرب عهنا وفد بوليفيا يف هذا الصد  ٔاو

ؤابرزت ا¨موعة ٔان هذه القضية متضمنة كذ  يف توصيات القسم اكف من �قرتاح املشرتك حيث ُذكر أنه ينبغي تلكيف 
 جلنة مسـتقI للهيئات االٔاكدميية الرائدة املعنية �مللكية الفكرية والتمنية مبراجعة مجيع املواد واملناجه التدريبية للويبو للتحقق

منايئ، ؤانه ينبغي ٔايضا للمراجعة ٔان تقمي من منظور ٕامنايئ التدريب عن طريق برامج الويبو من حيث والتيقن من توËها االٕ 
نوعيته وتوفره وتوËه، فضال عن التوازن العام ٔالنشطة التدريب وتنوع املتحدثني مع احلرص عىل ٔان تعرب أالنشطة عن 

نامية املسـتفيدة. وذكEرت ا¨موعة بأن هذا استند ٕاىل التوصية توصيات جدول ٔاعامل التمنية وتكون مالمئة ووجهية للبÙان ال 
من التقرير بشأن املراجعة اخلارجية، ؤانه اعُترب مندرجًا حتت فئة التوصيات ٔالف أو �ء يف رد  130الواردة يف الصفحة 

من رد إالدارة. والمتست ا¨موعة  36(ٔا) الواردة يف الصفحة 2إالدارة. ويف هذا السـياق، ٔاشارت ا¨موعة ٕاىل الفقرة الفرعية 
توجهيًا من أالمانة بشأن مدى ٕاماكنية السعي يف حتقيق ذ  مضن السـياق أالوسع ملراجعة أالنشطة التدريبية اليت 

  الويبو. تقد$ا

وأشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل دليل املساعدة التقنية واسـتحرض �قرتاح ا0ي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية  .373
ل ا7ورة السابقة ٕ�عداد دليل. وقال ٕان أالمانة اكنت قد رصحت بأنه ال يتصور أن يكون يف هذا ٕاشاكل من حيث خال
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املبدٔا، وعىل ذ  ٔاعرب الوفد عن رغبته يف معرفة مىت ٔاعد ا7ليل ٔاو الكتالوج، حيث مل يكن مثة دليل كهذا وقت انعقاد 
ن املمكن كذ  ٕادراج اقرتاح مجموعة جدول ٔاعامل التمنية بشأن ما ميكن تضمينه ا7ورة السابقة، وقد بينت أالمانة للجنة ٔانه م

  يف املبادئ التوجهيية يف ا7ليل. وبناًء عليه، ٔاعرب الوفد عن رغبته يف معرفة حمتوى ا7ليل وتوقيت �نهتاء من ٕاعداده. 

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل �سـتجابة لتعليقات الوفود.  .374

السـيد ٔاونياما) ٕاىل السؤال ا0ي ٔاþره وفدا بوليفيا وجنوب ٔافريقيا بشأن دليل املساعدة التقنية وأشارت أالمانة ( .375
وذكEرت بأن اللجنة مل تكن قد طلبت من أالمانة بشلك رمسي خالل ا7ورة السابقة ٕاعداد دليل نظراً لعدم التوصل ٕاىل 

وفائدة للبÙان النامية من حيث التعريف مبا تتيحه الويبو، توافق، ومع ذ  فقد ارتأت أالمانة يف وجود دليل كهذا مصلحة 
خاصة فF يتعلق �لتخطيط القطري، مما حدا �ٔالمانة ٕاىل اختاذ قرار منفرد ٕ�عداد ا7ليل. ؤاكدت ٔان ا7ليل ٔاعد عىل جعل 

مؤقتة. ؤاضافت أالمانة ٔاهنا  زال ذا مسة حىت يكون جاهزاً لÙورة احلالية للجنة، و0  فلك ما يف ا7ليل، حىت غالفه، ما
ٔاعدت ا7ليل خالل فرتة الشهرين أو الثالثة املاضية. وكررت أالمانة ٔانه ٔاساسا جمرد كتالوج بأنشطة التعاون يف جمال التمنية 

اليت تضطلع املنظمة هبا من خالل براجمها، وهبذا يكون املطلب أالول وأالمه مسـتوًىف من حيث املعلومات املطلوبة من 
ل �قرتاح املشرتك. ؤاشارت أالمانة ٕاىل نقاط االتصال يف الويبو للك واحد من أالنشطة ووحضت ٔانه من الوارد ٔان خال

تشارك قطاعات وشعب خمتلفة يف املنظمة يف تنفيذ ٔانشطة املساعدة التقنية، و0  فال يكون من السهل يف مجيع احلاالت 
نة ٔانه سـيكون من املفيد ٔاو املهم ٔان يدرج ذ  يف ا7ليل، كام ٔان من شأن حتديد شعبة بعيهنا بشلك مسـتقل وال ترى أالما

ذ  ٔان يعقد أالمور، خاصة وأن أالمانة ترغب يف خروج ا7ليل ٔاو الكتالوج بشلك بسـيط وسهل �سـتخدام. وفF يتعلق 
انة ٔاهنا ترى هذا ٔايضا جديرًا بعملية طلب املساعدة التقنية وإالطار الزمين ا6صص لتلقي هذه الطلبات، بيEنت أالم

�الستبعاد ٔالنه غري حمدد، حيث ٕان مجيع ا7ول أالعضاء تعرف ٔان الطلبات الرمسية تقدم ٕاىل املنظمة كتابيًا، ٕاال ٔان ٔاسلوب 
تقدمي هذه الطلبات غري حمدد، كام أنه من احملال النص عىل إالطار الزمين ا0ي ينبغي تلقي هذه الطلبات خال9. وبيEنت 

أالمانة ٔانه ال يوجد توقيت هنايئ يُمنع بعده تلقي طلبات ا7ول أالعضاء للحصول عىل مساعدة. وأشارت أالمانة ٕاىل ٔاساليب 
التعاون احملمتI ووحضت ٔاهنا ال ترى يف هذا ٔايضًا ٔاي قمية مضافة، حيث ٕان ا7ليل يصف �لفعل طبيعة املساعدة اليت تقد$ا 

ٕان أالمانة تعتقد ٔان ٔاساليب التعاون جلية يف ذاهتا. ووحضت أالمانة ٔاهنا لتÇ أالسـباب خمتلف قطاعات املنظمة، و0ا ف
تدرج لك هذه العنارص أالخرى بشأن آليات التعاون وكيفية تعاون الويبو مع ا7ول أالعضاء فهيا، بل ركزت أالمانة عىل   مل

وضع كتالوج يتناول �لتفصيل مجيع أالدوات واخلدمات ا6تلفة اليت تقد$ا املنظمة عىل حنو بسـيط وخمترص حىت تتكون 7ى 
خدمني يف البÙان اكفة، مثل مؤسسات البحث والتطوير واجلامعات واملؤسسات البÙان وخمتلف ٔاحصاب املصاحل واملسـت

الصغرية واملتوسطة، فكرة واحضة عام تسـتطيع املنظمة تقدميه وما هو مقدم �لفعل يف املنظمة. وشددت أالمانة عىل أن هذا 
ٕاىل ٔااكدميية الويبو. و�ٕالشارة ٕاىل هو الهدف أالسايس للكتالوج. مث ٔاشارت ٕاىل أالسـئI اليت طرmا وفد مرص �لنسـبة 

املكون التمنوي فهيا تعيينًا، رصحت أالمانة بأن هذا سـيؤخذ يف �عتبار دون شك يف سـياق املراجعة اخلارجية لالٔاكدميية. 
وفود وكررت أالمانة ٔان اخلبرية �ستشارية املضطلعة حاليًا ٕ�جراء املراجعة يه نفس اخلبرية �ستشارية اليت تستشهد ال

 بتوصياهتا، وهذا ما حدا �ٔالمانة ٕاىل اختيارها ٕالجراء مراجعة االٔاكدميية. وأفادت ٔاهنا تتوقع تقدمي التقرير حبلول هناية العام. كام
بيEنت أالمانة ٔاهنا ليست عىل عمل مبحتوى التقرير ٕاال ٔاهنا ٔاكدت أن القضاa اليت ٔاثريت سـتؤخذ يف �عتبار. وأشارت أالمانة 

وفد بوليفيا وبيEنت ٔانه رمبا يتعذر ٕا�حة التقرير لعموم امجلاهري، ٕاال ٔان أالمانة تعتقد ٔانه من املمكن ٕا�حة التقرير  ٕاىل طلب
لÙول أالعضاء حىت يتسـىن لها التقدم ٕ�سهاماهتا. مث التفتت أالمانة (السـيدة �شـنار) ٕاىل أالسـئI اليت اþٔرها وفد مرص 

(أ) الواردة حتت القسم �ء من �قرتاح املشرتك، حيث نصت عىل ٔانه 1ارت ٕاىل التوصية بشأن الربzمج واملزيانية وأش
ينبغي ٕادماج املزيانية والتخطيط للك ٔانشطة التعاون إالمنايئ مضن معلية ٕاعداد وثيقة الربzمج واملزيانية العادية، ؤانه ينبغي ٔان 

وارد املرتبطة هبا مبيEنة يف مزيانية الويبو العادية ويف ٕاجراءات وضع تكون أالنشطة املمّو� من الصناديق �ست¢نية ومن امل
برامج املنظمة وتقاريرها. وذكEرت أالمانة بأن هذه التوصية صنفت يف رد إالدارة ا0ي ٔاعدته �عتبارها قيد التنفيذ. ؤابرزت 

متاكمI للمزيانية العادية وللموارد اخلارجة عن قدمت رؤية  2012/2013أالمانة يف هذا الصدد ٔان الربzمج واملزيانية للفرتة 
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املزيانية املتاحة عالوًة عىل معلومات عن حتقق النتاجئ املرتقبة يف ٔاي برzمج. وقالت ٕان هذا مل حيدث من قبل، حيث 
أالمانة أن تقرير اقترصت املعلومات املقدمة يف السابق بشأن املوارد اخلارجة عن املزيانية عىل جدول يف املرفقات. كام ٔابرزت 

تضمن، ٔالول مرة، يف املرفق بياzً شامًال للغاية لٔالنشطة املنفذة يف ٕاطار مجيع الصناديق  2010/2011ٔاداء الربzمج للفرتة 
�ست¢نية، وعىل ذ  فقد مضت تقارير أداء الربامج بياzت أالداء لٔالنشطة العادية وكذ  لٔالنشطة املنفذة يف ٕاطار 

ت¢نية. وبّينت ٔان سبب تصنيف هذا �عتباره معًال مسـمترًا ٔانه حباجة ٕاىل مزيٍد من التحسينات. وأفادت الصناديق �س 
أالمانة ٔان هذا السؤال ٔاثري ٔايضًا يف جلان ٔاخرى، ؤاكدت للجنة ٔاهنا تعمل عىل حتسني ما أجنز �لفعل. مث ٔاشارت أالمانة ٕاىل 

اح املشرتك، حيث نصت عىل ٔانه ينبغي للويبو ٔان تواصل Ëودها من ٔاجل التوصية (ب) الواردة حتت القسم �ء من �قرت 
حتسني تدابري تقدير مزيانية موارد املوظفني ومزيانية خالف املوارد البرشية ا6صصة ٔالنشطة التعاون إالمنايئ، وحتسني ٔانظمة 

ملزيانية وتقارير ٔاداء الربzمج يف املسـتقبل أن يكون املعلومات لتقدير النفقات الفعلية وتتبّعها، ؤانه ينبغي يف وثيقة الربzمج وا
التقرير عن أالنشطة إالمنائية للك برzمج مشفوعا بقسم يلّخص النتاجئ املرتقبة والنتاجئ الفعلية ٔالنشطة التمنية عىل صعيد 

قدمت، ٔالول مرة، مزيانية  2012/2013برzمج املنظمة برمته. ؤابرزت أالمانة يف هذا الصدد ٔان الربzمج واملزيانية للفرتة 
قامئة عىل النتاجئ ؤاهنا تضمنت معلية حساب احلصة إالمنائية للك نتيجة مرتقبة، وهذا يعترب حتسينًا ٔالن أالمانة بذ  انتقلت 
من تقدمي تقدير عىل مسـتوى الربzمج ٕاىل مقاربة من القاعدة ٕاىل القمة بتفاصيل ٔاكرث بكثري بدٔات عىل مسـتوى التخطيط. 

ت ٕان هذا دليل عىل ٔان تقدما ما حيرز يف هذا ا¨ال. وأردفت قائI ٕان هذه املقاربة حظيت بقدر معترب من التنقيح وٕانه وقال
. ورصحت أالمانة فF يتعلق بآليات التتبع 2010/2011ميكن �طالع عىل معلومات يف مرفق بتقرير ٔاداء الربzمج للفرتة 

خرى. وبيEنت ٔاهنا قد أرست آلية لتتبع النفقات الفعلية، مما يعترب انتقاالً عن املهنجية بأن هذا أالمر ٔايضًا نوقش يف جلان أ 
السابقة اليت اكنت تقتيض تقدير النفقات. وأضافت أن نتاجئ التتبع سـتدرج يف تقرير أداء الربzمج عىل هيئة نفقات فعلية، 

ة ٕاىل التوصية (ج) الواردة حتت القسم �ء من �قرتاح وهبذا تكون هذه التوصية فيد التنفيذ �لفعل. مث ٔاشارت أالمان
املشرتك حيث نصت عىل ٔانه ينبغي ٔان تشمل وثيقة الربzمج واملزيانية يف املسـتقبل فئة جديدة يف املزيانية عن اع�دات 

عتبارها تسـتحق مزيدًا املزيانية حبسب طريقة التنفيذ، وذكEرت أالمانة بأن هذه التوصية صنفت يف رد إالدارة ا0ي ٔاعدته �
من ا7راسة. وقالت أالمانة يف هذا الصدد ٕاهنا حتتاج ٕاىل الوقوف عىل اجلوانب أالخرى اليت تتطلب تتبعًا وٕان اكن تنفيذ 

ذ  يضيف ٔاي قمية. ووحضت أالمانة أن 7هيا فئات تلكفة معينة وهذه تتعلق �لبعثات وتاكليف السفر واملؤمترات وما ٕاىل 
تيض نظر أالمانة يف هذا مبزيٍد من التفصيل والوقوف كذ  ٕان اكنت مثة فائدة جتىن من اسـتحداث فئات تلكفة ذ ، مما يق 

ٕاضافية. وأعربت أالمانة عن تأييدها ملا ورد يف التوصية من ٔانه ينبغي تنقيح النتاجئ املرتقبة يف وثيقة الربzمج واملزيانية ؤافادت 
يف هذا الصدد جمددًا أن النتاجئ املرتقبة حظيت يف الربzمج واملزيانية للفرتة  ٔاهنا تنفذ ذ  بشلك متواصل. وذكرت

بقدر معترب من التنقيح. وبيEنت أالمانة ٔاهنا سـتواصل تنقيح ٕاطار النتاجئ للمنظمة �لتعاون مع ا7ول أالعضاء.  2012/2013
قرتاح املشرتك وذكرت أن هذا يتعلق �خلطة ؤاخريًا أشارت أالمانة ٕاىل التوصية (ه) الواردة يف القسم �ء من �

�سرتاتيجية لٔالجل املتوسط. ووحضت ٔان ا7ول أالعضاء يه اليت حترك معلية اخلطة �سرتاتيجية لٔالجل املتوسط يف 
  الغالب أالمع، و0ا فليست أالمانة يف موقف يسمح بتناول هذه التوصية �سـتفاضة. 

ة بأنه ليس يف موقف يسمح �ع�د تنفيذ ٔاي من التوصيات ٔاو املوافقة عىل ورصح وفد الوالaت املتحدة أالمريكي .376
ذ  يف هذه املرحI املبكرة. لكنه ٔاردف قائًال ٕانه مع ذ  يعتقد ٔان من شأن اقرتاح ا¨موعة �ء مبناقشة املساعدة التقنية 

- رحنو تنفيذ توصيات حمددة مما ورد يف تقرير ديوالتجارب ؤافضل املامرسات يف التنفيذ العميل ٔان يتيح سبيًال للميض قدمًا 
رواك . وعقب الوفد عىل طلبات بعض ا7ول أالعضاء مبزيٍد من إاليضاح �ٕالعراب عن رٔايه أن اقرتاح ا¨موعة �ء يرتبط  

لقة ٕ�عداد ) املتع7بشلك مبارش �لتوصيات التالية، كام حددت يف رد إالدارة. وذكر يف هذا السـياق ٔاوًال التوصية �ء (
خرائط للمبادرات احلكومية ا7ولية أالخرى واجلهود غري احلكومية يف سبيل تعزيز �بتاكر وإالبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ 

) املتعلقة بعدم �قتصار عىل 8رواك ، وثىن �لتوصية �ء ( -من تقرير دير  144و 50ٕاىل املعارف والواردة يف الصفحتني 
بو فقط بل عرب حكومات ومنظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية متعددة بغية ٕا�حة قامئة ٔاو العمل داخل الوي 

 13و�ء 9رواك ، وساق þلثًا التوصيتني �ء -من تقرير دير  62كتالوج بأنشطة التعاون يف جمال التمنية، والواردة يف الصفحة 
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النفقات والكفاءة، مبا يف ذ  جتنب التكرار وحتسني توظيف املوارد املتعلقتني بتنفيذ التوصيات ذات الصI بتدابري توفري 
) املتعلقة �ملناقشات بشأن الكيفية اليت 10رواك  برمته، وذكر رابعاً التوصية �ء ( -التكنولوجية وهذا مطرد يف تقرير دير 

رواك   -يف متهيد تقرير دير  xviفحة تتبعها منظامت ٔاخرى يف رصد وقع ٔانشطة املساعدة التقنية وتقيميه والواردة يف الص
) املتعلقة �لرتكزي عىل القضاa ذات الصI �ٕالبداع 4من التقرير، وقال ٕان اخلامسة يه التوصية �ء ( 74وكذ  الصفحة 

 رواك ، مث اختمت -من تقرير دير  86والصناعات الثقافية دون �قتصار عىل امللكية الصناعية فقط والواردة يف الصفحة 
) املتعلقة بأفضل املامرسات يف جمال تدريب امللكية الفكرية املرتبط بقضاa سـياسات عامة أخرى والواردة �11لتوصية �ء (

  رواك .  -من تقرير دير  130يف الصفحة 

وأشار وفد بريو ٕاىل تعليقات أالمانة بشأن ا7ليل وأعرب عن اعتقاده أن هذه تعترب قامئة بأنشطة التعاون ٔاكرث من  .377
  كوهنا دليًال، ومع ذ  فقد عرب الوفد عن امتنانه لوجود هذه القامئة ٔالن من شأهنا أن حتسن معرفته مبا جيري. 

ية ؤاشار ٕاىل دليل املساعدة التقنية. ورصحت ا¨موعة بأن هذه وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمن  .378
يه املرة أالوىل اليت ترى فهيا ا7ليل، وا0ي تعتربه خطوة ٕاجيابية يف سبيل تنفيذ التوصية. كام ٔاعربت ا¨موعة عن رغبهتا يف 

ت استنادًا ٕاىل التوصيات الواردة يف ٕا�حة فرصة ٕالخضاع املنشور ملزيٍد من التحليل وٕابداء بعض التعليقات ٔاو �قرتاحا
�قرتاح املشرتك. وقالت ا¨موعة ٕاهنا سـتعكف عىل دراسة ا7ليل �لتفصيل مث تعود بتعليقات بشأن السـبل احملمتI لتحسينه 

  وفق ما اقرتح يف التوصيات. 

خطوة ٔاوىل. وقالت ٕان وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وأعرب عن اعتقادها أن تقدمًا قد ٔاحرز وأن هذه  .379
اللجنة أدارت نقاشًا جيدًا للغاية بشأن ما ميكن مع� ٔاو تنفيذه. وذكرت ا¨موعة أن بعض التوصيات عرضت اليوم مبزيٍد من 
التفصيل، حيث تزداد تفاصيلها وضوحًا لكام طالت املناقشات حولها. وبيEنت ٔان هذا ساعد عىل حتسني فهم أالعضاء ا0ين 

عد بشلك اكمل علهيا. ؤاضافت أن بعض ٔاعضاء ا¨موعة طرحوا كذ  بعض �قرتاحات املفصI واحملددة للغاية، يوافقوا ب  مل
مما يقتيض مزيدًا من التفكر. ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها أن أالمانة ٔايضًا يف موقف يسمح �ختاذ قرار بشأن ما هو قابل 

يان ا0ي ٔادلت به ا¨موعة ؤابدت فيه رغبهتا يف املسامهة يف النقاش من خالل للتنفيذ ٔاو العمل، مع مراعاة املناقشات والب 
تقدمي عروض بشأن ٔافضل املامرسات. كام ٔاعربت ا¨موعة يف هذا الصدد عن اعتقادها ٔان أالمانة سـتكون قادرة عىل 

  التالية للجنة.  اخلروج بوثيقة ميكن مناقشـهتا كخطوة ٔاوىل قبل اخلوض يف مزيٍد من املناقشات يف ا7ورة

وتوجه وفد اجلزائر �لشكر ٕاىل أالمانة عىل ردودها الواحضة وا7قيقة، ٕاال ٔانه عرب عن عدم مشاركته منسق ا¨موعة  .380
�ء يف نظرته املتفائI بشأن فائدة النقاش، حيث ٕان من شأنه ٔان يكون ٔاكرث فائدة لو ٔادى ٕاىل قرارات. ؤاشار الوفد يف هذا 

ا0ي أدىل به وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ٔانه ليس يف موقف يسمح �ع�د ٔاي توصيات، حيث الصدد ٕاىل التعليق 
تساءل الوفد عن الغرض من �ج�ع يف ظل ترصحي بعض الوفود بوضوح ٔاهنا ال ترغب يف اع�د ٔاي توصيات. وقال الوفد 

ية ٔان يبني مبزيٍد من ا7قة ٕان اكن يشري ٕاىل توصيات ٕان ذ  التعليق ٔاþر قلقه وطلب من وفد الوالaت املتحدة أالمريك 
حمددة بعيهنا أو ٔانه ال يرغب بشلك عام يف اع�د ٔاي توصيات. مث ٔاشار الوفد ٕاىل دليل املساعدة التقنية، وا0ي ٔاحلق به 

خرى دون ٔان يتضح ٔامهية معتربة ٔالنه عندما يلمتس من أالمانة معلومات يف بعض أالحيان جيد نفسه مرسًال من شعبة ٕاىل أ 
9 من املسؤول عن الربzمج املتعلق �ملعلومات املطلوبة، و0  ينبغي ٔان حيدد ا7ليل بوضوح نقاط االتصال للك برzمج 

ويبني مقتضيات �سـتفادة من برzمٍج ما. ؤاضاف أنه ٕاذا مل يكن هناك ٕاجراء موضوع لتنفيذ ذ ، فميكن ذكر ذ . وشدد 
علومات رضورية وأن من شأهنا كذ  ٔان تعني أالمانة عىل ترتيب شؤون املنظمة. وبنيE الوفد يف هذا الوفد عىل ٔان هذه امل

الصدد ٔانه من سـيكون من املسـتحسن أن يكون 7ى أالمانة نفسها دليل يبني نقاط االتصال ويوحض إالجراءات اليت ينبغي 
هذا مفيداً للمنظمة ولÙول أالعضاء كذ . وسأل الوفد ٕان  اتباعها من أجل �سـتفادة من مرشوعٍ ما أو لتقيميه، وسـيكون

اكن 7ى ا7ول أالعضاء ٔاي اعرتاضات عىل ٕاصدار تلكيف ٕ�عداد دليل كهذا استنادًا ٕاىل تÇ املتطلبات. وقال ٕانه يف حال 
 دورهتا التالية أو اليت تلهيا، انعدام �عرتاضات ميكن لٔالمانة الرشوع يف العمل عىل ٕاعداد ا7ليل فوراً وتقدميه ٕاىل اللجنة يف
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حيث ٕان ٕاعداده سيتطلب وقتًا. وبنيE الوفد أن هذا سـيكون قرارًا حمددًا وسـيضفي عىل املناقشات اجلارية يف اللجنة شيئًا 
اËت من الفائدة. وأشار الوفد ٕاىل تعليقات أالمانة بشأن التنسـيق ا7اخيل. وذكEر الوفد بأن أالمانة ذكرت عدة مرات ٔاهنا و 

(ج) حتت القسم الم  1صعو�ت يف بعض أالحيان يف حتديد من يتعامل مع ماذا. وأشار الوفد يف هذا الصدد ٕاىل التوصية 
من �قرتاح املشرتك، وأعرب عن اعتقاده أنه من املمكن اع�د هذه التوصية، حيث ٕان من شأهنا ٔان تعني أالمانة عىل 

فرعية ومسؤولياهتا يف تنفيذ برامج املنظمة. وقال ٕان هذا سـيكون حسـنًا لٔالمانة حتديد ٔادوار خمتلف القطاعات وشعهبا ال
ولÙول أالعضاء. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ال يُتصور وجود ٔاي اعرتاضات عىل هذه التوصيات. ؤاضاف ٔانه يلمتس يف 

  توصيات.حا� وجود اعرتاضات من ا7ول أالعضاء املعنية توضيح ٔاسـباب صعوبة اع�د هذه ال 

وقال وفد بوليفيا ٕانه يشارك وفد اجلزائر يف قلقه بشأن البيان أالخري ا0ي ٔادىل به وفد الوالaت املتحدة أالمريكية.  .381
وبنيE ٔانه سـيكون من املهم ٔان حيدد الرئيس مهنجية ميكن من خاللها ٕاحراز تقدم ملا تتسم به هذه املناقشة من ٕاþرة لاله�م 

بأن اللجنة جتري كذ  حواراً ممثرًا مع أالمانة من حيث حتديد ا¨االت اليت ميكن فهيا ٕاحراز تقدم والرثاء. ورصح الوفد 
ٔارسع وتÇ اليت تتطلب مزيدًا من ا7راسة، غري ٔانه يتعني أن يؤدي هذا لكه ٕاىل قرار ٔاو شلك من أشاكل املتابعة وٕاال تعذر 

ذ  من الرئيس مساعدة اللجنة عىل ٕاحراز تقدم بشلك مهنجي جتنبًا  عىل اللجنة ٕاحراز ٔاي تقدم. والمتس الوفد بناًء عىل
لتكرار نفس النقاش يف ا7ورة التالية. والتفت الوفد ٕاىل دليل املساعدة التقنية ؤايد ما ذهب ٕاليه وفد الربازيل من ٔان هذا 

ليل واحتفظ حبقه يف تفحص الوثيقة مبزيٍد ميثل خطوة أوىل ممتازة. وشدد الوفد عىل أن هذه يه املرة أالوىل اليت يرى فهيا ا7
من التفصيل والعودة، رمبا يف ا7ورة التالية، بتعليقات واقرتاحات مع ٔاخذ رد أالمانة عىل �قرتاح املشرتك بعني �عتبار. مث 

نفيذ �لفعل مبعرفة أالمانة. التفت الوفد ٕاىل العنارص الثالثة اليت حددهتا أالمانة عىل ٔاهنا قابI للتنفيذ الفوري أو ٔاهنا قيد الت 
وأشار الوفد �ه�م ٕاىل ٔان بعض الوفود ليست يف موقف يسمح �ع�د ٔاي توصيات بي� أالمانة منخرطة �لفعل يف العمل 
رز يف علهيا. ؤاعلن الوفد عن ترحيبه جبهود أالمانة يف هذا الصدد. ؤاملح ٕاىل ٔانه ينبغي لٔالمانة ٔان تقدم تقريرًا بشأن التقدم احمل

التنفيذ ٕاىل اللجنة يف ا7ورة املقبI، حيث ٕان هذا البند سيبقى عىل جدول ٔاعامل اللجنة زمنًا طويًال. وأضاف ٔانه من املمكن 
لٔالمانة أن تقدم يف ا7ورة التالية تقريراً قصرياً يضم عىل أالقل معلومات بشأن العنارص الثالثة، ويه تعيينًا �سرتاتيجيات 

مللكية الفكرية واملراجعة اخلارجية الٔاكدميية الويبو واخلطط القطرية. وأعرب الوفد يف هذا الصدد عن اعتقاده الوطنية بشأن ا
(ٔا) يف 1ٔانه ليس 7ى أالمانة ٔاي اعرتاضات عىل التوصيات االٓيت ذكرها والواردة يف �قرتاح املشرتك، ويه تعيينًا التوصية 

يف القسم طاء. وقال الوفد ٕانه سريحب يف هذا الصدد  2و 1يف ذ  التوصيتان يف القسم اكف مبا  3القسم ممي والتوصية 
بتقدمي أالمانة معلومات يف ا7ورة التالية. وفF يتعلق �سرتاتيجيات امللكية الفكرية، شدد الوفد عىل أن التوصية ا(أ) حتت 

ارجيني امللكفني ٕ�جراء مراجعة مسـتقI لٔالدوات المتست من أالمانة ٕا�حة معلومات عن اخلرباء �ستشاريني اخل طاءالقسم 
واملهنجيات املسـتعمI يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ٕاضافة ٕاىل معلومات عن مواصفات املراجعة، وبنيE الوفد ٔانه 

ل املراجعة يود ٕان اكنت املعلومات مدرجة �لفعل يف وثيقة مرشوعٍ ما ٔان توضع ٕاشارة لها. وأضاف ٔانه يف حا� اسـتكام
�لفعل فٕان التوصية ا(ب) تنص عىل ٔانه ينبغي ٕا�حة أالدوات ٔاو املهنجيات عىل املٔال ملدة معقو� للتعليق. ؤافاد الوفد ٔانه 

سـيكون من املهم ٔان يتضمن التقرير املقدم يف ا7ورة التالية هذه املعلومات. والتفت الوفد ٕاىل العنارص أالخرى املثرية 
اح املشرتك واليت يلزم أالمانة تقدمي مزيٍد من املعلومات بشأهنا. وذكر ٔاوًال التوصيات املتعلقة بقاعدة بياzت لاله�م يف �قرت 

من التقرير بشأن املراجعة اخلارجية  170املساعدة التقنية الواردة حتت القسم زاي من �قرتاح املشرتك، وذ  يف الصفحة 
ت ٕالعادة تصممي قاعدة البياzت املساعدة التقنية من ٔاجل تسهيل البحث داخليا وقال ٕانه مطلوب من أالمانة اختاذ خطوا

وخارجيا وأن تضمن التحديث املنتظم وا7وري لقاعدة البياzت من مجيع براجمها. ؤابرز الوفد ٔان هذا املطلب أالخري متفق 
زالت  ذ �لفعل مبعرفة أالمانة، ٕاال ٔانه ٔاشار ٕاىل ٔانه ماعليه �عتباره جزءًا من املرشوع وقد ُذكر يف رد إالدارة ٔان هذا قيد التنفي

هناك معلومات كثرية �نتظار إالدراج يف قاعدة البياzت، ورضب مثاالً 0  �ملعلومات املتعلقة �ملشاركني واجلهات املاحنة 
والعروض والسري ا0اتية  واملتحدثني عالوًة عىل تقارير التقيمي وغري ذ  من الوþئق ذات الصI مثل جداول أالعامل

للمتحدثني وغري ذ . وشدد الوفد عىل ٔامهية هذه املعلومات وقميهتا البالغة. وقال ٕانه ينبغي ٕادراج املعلومات يف قاعدة 
البياzت، خاصة وقد اتفق �لفعل عىل اعتبارها جزءاً من وثيقة املرشوع، ٕاال ٔاهنا مازالت مفتقدة. وطلب الوفد بناًء عىل 
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الواردتني حتت القسم زاي من �قرتاح املشرتك.  2و 1فة ٕان اكن 7ى أالمانة ٔاي اعرتاضات عىل تنفيذ التوصيتني ذ  معر 
الواردة يف القسم هاء بشأن مدوzت أالخالقيات وقال  1الواردة يف القسم دال والتوصية  1وثىن الوفد �ٕالشارة ٕاىل التوصية 

مطبقة عىل املوظفني واخلرباء �ستشاريني اخلارجيني، ومع ذ  فقد طرح �قرتاح  ٕانه يعمل ٔان مثة مدونة ٔاخالقيات �لفعل
املشرتك وضع مدوzت منفصI لٍلك من املوظفني واخلرباء �ستشاريني اخلارجيني الختالف درجة الوالء واملتطلبات 

  أويص بتطبيق مدونة ٔاخالقيات منفصI حسب تعاقد الشخص مع الويبو �عتباره موظفًا ٔاو خبريًا استشارaً خارجيًا، و0
عىل اخلرباء �ستشاريني اخلارجيني ومبراجعة املدونة القامئة لتطبيقها عىل موظفي الويبو وتضمني العنارص املدرجة يف 

هيا حتت القسم دال من �قرتاح املشرتك. ؤاضاف الوفد ٔانه يلمتس يف هذا الصدد من أالمانة إالفادة ٕان اكن 7 1 التوصية
ٔاي اعرتاضات وٕان اكن من السهل فصل املدونتني وتضمني العنارص املوحضة يف �قرتاح املشرتك. وعىل نفس املنوال، المتس 

الوارد�ن حتت القسم هاء من �قرتاح املشرتك قابلتني للتنفيذ بسهو�  3و 2الوفد من أالمانة إالفادة ٕان اكنت التوصيتان 
عىل وضع مبادئ توجهيية لضامن الشفافية يف اختيار اخلرباء وحتديث قامئة اخلرباء وٕان اكنت هناك أي اعرتاضات 

  �ستشاريني املتاحة ٕالكرتونيًا وحتسيهنا �نتظام.

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه وعرب عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك �مس  .382
أالمانة ٕ�عداد ورقة بشأن التوصيات التوافقية والقابI للتنفيذ توطئة ملناقشة موضوعية يف ا¨موعة �ء ا0ي يطالب 

  التالية.  ا7ورة

ورصح وفد الوالaت املتحدة أالمريكية بأن احرتامه لقدرات املرتمجني الفوريني وثقته فهيا يبلغان احلد أالقىص، 0ا  .383
السمع جيدًا ملا قال. وبّني الوفد ٔان ما قا9 هو ٔانه ليس يف موقف يسمح فال يسعه ٕاال افرتاض أن بعض أالعضاء مل يصغوا 

  �ع�د تنفيذ ٔاي من التوصيات ٔاو املوافقة عىل ذ  يف هذه املرحI املبكرة. 

وأشار وفد الهند ٕاىل الكتالوج أو ا7ليل املتعلق �ملساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو ا0ي ٔاعدته أالمانة لÙول  .384
اء. وكرر يف هذا الصدد الطلب ا0ي تقدم به وفد اجلزائر ٕ�عداد دليل يضم معلومات تفصيلية بشأن املساعدة التقنية أالعض

اليت تقد$ا الويبو. وبنيE ٔانه من املمكن ٔان يكون هذا ٕاصدارًا حمسـنًا من الكتالوج احلايل. ورصح الوفد أن من شأن ذ  ٔان 
وذكر الوفد فF يتعلق ٕ�حراز تقدم بشلك مهنجي أن �قرتاح ا0ي طرحه وفد �كسـتان  يكون مفيدًا للغاية لÙول أالعضاء.

لقي تأييدًا من عدة وفود اخرى، وبذ  تكون اخلطة ختصيص يوم واحد ملناقشة التقرير بشأن املراجعة وسائر الوþئق ذات 
ا0ي طرحته ا¨موعة �ء ٕ�جراء مراجعة ومناقشة الصI كسبيل حممتل للميض قدمًا. وقال ٕانه ال ميانع يف قبول �قرتاح 

ٔالفضل املامرسات يف االٓليات الثنائية ومتعددة أالطراف اليت من شأهنا دمع مساعي ٕاعداد املبادئ التوجهيية. وأضاف ٔان رمبا 
مهنجي ٔاو توافقي  ٔامكن تنفيذ ذ  يف ا7ورة التالية للجنة. ؤاعرب الوفد عن اسـتبشاره خريًا بشلك عام �لتوصل ٕاىل قرار

  بشأن هذا البند يف جدول أالعامل. 

وأشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل السؤال ا0ي ٔاþره بشأن دليل املساعدة التقنية. وذكر الوفد أن هذا Ëد من طرف  .385
وفد واحد اضطلعت به أالمانة ؤاعرب عن رسوره هبذه املبادرة اليت اجمتعت لها مستا إالجيابية و�سترشاف، غري ٔان ال

ٔاعرب عن اعتقاده ٔانه سـيكون من املفيد لو ٔاعدت أالمانة، لÙورة التالية، تقريرًا تفصيليًا بشأن التوصيات أالخرى اليت 
اعتربهتا منفذة �لفعل ٔاو قيد التنفيذ. وقال ٕانه اسـمتع للنقاش ا0ي دار بني ا لٔالمانة وا7ول أالعضاء واستشعر ٔان مثة تقدمًا 

بعض التوصيات. وأعرب الوفد يف هذا الصدد عن اعتقاده ٔان من شأن تقرير تفصييل ٔان يكون مفيدًا قد أحرز فF يتعلق ب 
ٔالن رد إالدارة مل يتجاوز جمرد تصنيف التوصيات دون اخلوص يف التفاصيل. والمتس الوفد ٕاعداد تقرير واحض وتفصييل يعني 

 �قرتاح املشرتك ¨موعة جدول أعامل التمنية ومجموعة البÙان اللجنة عىل امليض قدمًا، وقال ٕانه ينبغي �ستناد يف ذ  ٕاىل
أالفريقية ٔالن ذ  �قرتاح ُطرح بغية امليض قدمًا يف تنفيذ التوصيات. وأشار الوفد ٕاىل التوضيح ا0ي قدمه وفد الوالaت 

ام الوفد 0  القرار فقد ٔابرز سامح املتحدة أالمريكية بأنه ليس مسـتعدًا، يف الوقت الراهن، الع�د أي توصيات. ومع احرت 
النظام ا7اخيل ٔالي دو� عضو ٕ�بداء حتفظها حىت ال جتمد العملية برمهتا. ؤابرز الوفد يف هذا السـياق اسـتعداد بعض الوفود 



CDIP/10/18  
115 
 

ٔالنه ليس الع�د توصيات معينة. واقرتح الوفد بناًء عىل ذ  ٔان ميارس وفد الوالaت املتحدة أالمريكية حق ٕابداء التحفظ 
يف موقف يف الوقت الراهن يسمح �النضامم ٕاىل توافق ما. مث التفت الوفد ٕاىل التوصيات الواردة يف �قرتاح املشرتك. 

الواردة حتت القسم هاء وطلب من أالمانة التوضيح ٕان اكن مثة صعوبة يف تنفيذ تÇ التوصية،  3وأشار الوفد ٕاىل التوصية 
بارها قابI للتنفيذ ٔالهنا ال تتعلق ٕاال بتنقيح قامئة اخلرباء �ستشاريني ال ٔاكرث. وقال الوفد ٕانه خاصة ٔانه ميكن تصنيفها �عت 

يدرك ٔان بعض التحسينات ٔاضفيت مؤخرًا عىل القامئة، لكنه يرغب يف سامع رأي أالمانة بشأن وجود ٔاي ٕاشاكل يف تنفيذ 
سم واو معتربًا ٕاaها قابI للتنفيذ الفوري. وذكEر الوفد بأن معظمها تÇ التوصية. مث ٔاشار الوفد ٕاىل التوصيات الواردة يف الق 

ُصنفت حتت فئة التوصيات �ء يف رد إالدارة. وطلب الوفد يف هذا الصدد معرفة ٕاذا ما اكنت أالمانة يف موقف يسمح 
 4ه بشلك خاص �لتوصية بتنفيذ هذه التوصيات. وبنيE الوفد بأن بعضها جمرد مبادئ ٔاساسـية. وأعرب الوفد عن اه�م

  الواردة حتت القسم واو، ؤارجع ذ  ٕاىل مواËة مشالك أحياzً يف قنوات التواصل بني البعثة والويبو.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وكرر ٔاهنا اسـمتدت التوجيه من قرارات ا7ورة السابقة للجنة.  .386
رواك  ورد إالدارة و�قرتاح  -ن اللجنة اكنت قد توصلت ٕاىل اتفاق عىل مناقشة تقرير دير وذكEرت ا¨موعة يف هذا الصدد بأ 

املشرتك املقدم من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية ووفد بوليفيا بغية النظر يف تنفيذ التوصيات. وشددت 
ت عن أملها يف حتقق نتيجة جيدة. ؤايدت �قرتاح ا0ي طرحه ا¨موعة عىل ٔاهنا تشارك يف املناقشات هبذه الروح وأعرب

وفد بوليفيا واسـتمك� وفد جنوب ٔافريقيا بأن تقدم أالمانة معلومات يف ا7ورات املقبI بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ 
د إالدارة رمبا ال تكون التوصيات. كام كررت ا¨موعة الرٔاي ا0ي عرب عنه وفد جنوب ٔافريقيا بأن املعلومات الواردة يف ر 

مفصI �لقدر الاكيف. وقالت ٕان سعادهتا سـتكون �لغة لو تلقت معلومات تفصيلية عن الكيفية اليت تنفذ هبا التوصيات 
ؤاعربت عن اعتقادها ٔان اللجنة يه احملفل أالمثل ملناقشة هذا أالمر. وطلبت ا¨موعة ٕادراج هذه القضية مضن ٔاعامل اللجنة 

قبI. مث ٔاشارت ا¨موعة ٕاىل التعليقات اليت أدىل هبا وفد بوليفيا بشأن التوصيات الواردة حتت القسمني دال وهاء لÙورات امل 
من �قرتاح املشرتك. و�ٕالشارة ٕاىل مدونة أالخالقيات، ذكرت ا¨موعة ٔان أالمانة اعتربت ٔان هذه نفذت �لفعل، ٕاال أن 

ا¨موعة ٔاهنا تؤيد متامًا فكرة وجود مدونة ٔاخالقيات ملوظفي الويبو ومدونة منفصI هناك أشـياء �قية يلزم معلها. وبيEنت 
للخرباء واخلرباء �ستشاريني، وذ  لنفس أالسـباب اليت ساقها وفد بوليفيا. وأفادت ٔان هذا مطلب الزم يف سبيل استيفاء 

ٔان هناك ٕاجراءات ٕاضافية مطلوبة ٔايضًا بشأن قامئة  تÇ التوصيات ومعاجلة انشغاالهتا يف ذ  الصدد. كام بيEنت ا¨موعة
اخلرباء �ستشاريني، حيث ٔاشارت ا¨موعة يف هذا الصدد ٕاىل ٔاهنا ذكرت مرارًا وتكراراً يف دورات سابقة للجنة ٔانه ينبغي 

املعلومات املقدمة تضمني القامئة معلومات عن مجيع اخلرباء �ستشاريني ا0ين تتعاقد معهم الويبو. وذكرت ا¨موعة ٔان 
زال مفتقدًا. وقالت ا¨موعة ٕاهنا تدرك أن مثة قضاa مثل الرسية، غري أن الغرض من قامئة اخلرباء  حمدودة وبعضها ما

�ستشاريني هو تزويد ا7ول أالعضاء وغريها ممن هيمت �لرجوع ٕالهيا مبعلومات اكمI بشأن اخلرباء �ستشاريني. ؤاضافت 
ن يكون مفيداً للغاية، خاصة يف اختيار خرباء استشاريني لتلكيفهم بأعامل تتعلق بقضاa حمددة يف ٔان من شأن ذ  أ 

املسـتقبل. وبيEنت ا¨موعة يف هذا الصدد ٔانه سـيكون من املفيد لÙول أالعضاء أن حتصل عىل مزيٍد من املعلومات بشأن 
  تشاريون املعنيون. التجارب السابقة ونوعية العمل ا0ي يضطلع به اخلرباء �س 

وقال وفد ٔاسرتاليا ٔانه مسـتعد لتلقي تقرير مرحيل ٔاو بيان مفصل من أالمانة بشأن تنفيذ التوصيات احملددة عىل ٔاهنا  .387
قابI للتنفيذ فورًا ويف ضوء املناقشات اليت جرت حىت ذ  الوقت. واعترب الوفد أن املناقشات ممثرة وأن اللجنة حترز 

اسـتعداده لقبول فكرة املبادئ التوجهيية وأالد� املتعلقة �ملساعدة التقنية، غري ٔانه يرى ٔان هناك يف تقدمًا. كام ٔاعلن عن 
املرحI الراهنة قضاa أكرث يلزم مناقشـهتا قبل املوافقة عىل التوصيات الواردة يف القسم ٔالف من �قرتاح املشرتك. وخاض 

مع الفكرة ٕاال أن هناك املزيد مما يلزم مناقشـته قبل التوصل ٕاىل قرار.  الوفد يف بعض تفاصيل تÇ التوصيات ليبني تفاع�
ٕادراج التوصيات امخلس والعرشين أالخرى الواردة  2يف الصفحة  2ورضب عىل ذ  مثاالً �قتضاء الفقرة (ب) من التوصية 

من امللحق  1الواردة يف الصفحة  2صية يف امللحق �القرتاح املشرتك مضن ا7ليل. واسرتعى الوفد انتباه الوفود ٕاىل أن التو 
؛ "ينبغي ملوظفي الويبو التطرق برصاحة للعوائق وا6اطر مع السلطات الوطنية ليك تكون النتاجئ �CDIP/9/16لوثيقة 
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ر من التقري 62واحلصائل املرتقبة واقعية". وبنيE الوفد ٔانه حسب الوثيقة فٕان تÇ التوصية تناظر ما هو مذكور يف الصفحة 
الواردة  4بشأن املراجعة اخلارجية. وعىل ذ  طلب الوفد من مؤيدي �قرتاح توضيح كيفية ارتباط هذه التوصية �لتوصية 

حتت القسم واو من �قرتاح املشرتك، اليت نصت عىل ٔانه ينبغي توجيه مجيع أالنشطة إالمنائية من خالل البعثات اليت تتخذ 
ا ال تكون ها�ن غري متسقتني لكنه أوحض ٔان تÇ القامئة الواسعة والطويI من التوصيات من جنيف مقرًا لها. وقال ٕانه رمب

  إالضافية تنطوي عىل قضاa طرأت واقتضت النقاش. 

ؤاعرب وفد �كسـتان عن اعتقاده أن املناقشات اكنت ممثرة للغاية وأن هذا هو سبيل امليض قدمًا. وتوجه �لشكر  .388
أالمريكية عىل بيان التوصيات اليت تناظر �قرتاح ا0ي طرحته ا¨موعة �ء. وقال الوفد ٕانه يفهم ٕاىل وفد الوالaت املتحدة 

ٔان وفد الوالaت املتحدة أالمريكية غري مسـتعد يف الوقت الراهن الع�د ٔاي توصيات، غري ٔانه اكن ينبغي للجنة يف هذه 
تطرد الوفد قائًال ٕانه مع ذ  اكن دومًا من املؤمنني ببناء ا7ورة ٔان تكون يف موقف يسمح �ع�د توصيات معينة. واسـ 

التوافق وذكر ٔان التوصيات خضعت ملناقشات موسعة وأن مثة حاجة ٕاىل توظيف النقاش يف سبيل امليض قدمًا. ؤاشار الوفد 
ول ٔاعامل التمنية ٕاىل أن الوفود طرحت اقرتاحات كثرية متضمنة �لفعل يف �قرتاح املشرتك ا0ي تقدمت به مجموعة جد

ومجموعة البÙان أالفريقية ووفد بوليفيا. واقرتح بناًء عىل ذ  أن تقدم أالمانة يف ا7ورة التالية تقريرًا �لتوصيات اجلاهزة 
للتنفيذ الفوري، ؤان تقدم يف حا� التوصيات اجلاري تنفيذها �لفعل تفاصيل التقدم احملرز �لنسـبة ٕاىل التوصيات. كام اقرتح 

لوفد ٔان تعمل اللجنة خالل ا7ورة التالية عىل حتديد مزيٍد من التوصيات املهيأة للتنفيذ. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن اتباع ا
  ذ  جينب تفويت فائدة النقاش احلايل، ؤان من شأنه كذ  ٔان يدمع إالجراءات املطلوب اختاذها يف ا7ورة التالية. 

ا فF ذكر بشأن اسـتعداد ٔاعضاء ا¨موعة �ء ملناقشة تنفيذ التوصيات. وقال ٕانه وانضم وفد سويرسا ٕاىل وفد اسرتالي .389
�بع املناقشات عن كثب وٕانه يعتقد ٔان مثة عنارص مفيدة كثرية تسـتحق ا7راسة، غري ٔان الوفد يؤيد ما ذهب ٕاليه وفد 

عىل أمهية مواصI املناقشات يف ا7ورة  اسرتاليا من ٔان بعض النقاط حتتاج ٕاىل توضيح قبل ٔان ميكن اع�د ٔاي يشء. وشدد
التالية. وأضاف يف هذا السـياق أن وفد �كسـتان قد ٔابرز العنارص املثرية لاله�م، وعىل ذ  اقرتح الوفد ٔان تقدم أالمانة 

توصيات. من ٔاجل ا7ورة التالية وثيقة تدور حول ما ذكر وفد �كسـتان ٕالعانة الوفود عىل ٕاحراز تقدم يف مناقشة تنفيذ ال 
وشدد الوفد عىل ٔامهية خوض اللجنة يف مناقشات تفصيلية بشأن التوصيات والكيفية اليت ينبغي هبا تنفيذها لضامن خروج 

القرارات عىل حنو مفيد ومسـتنري. وقال ٕانه ال طائل من اختاذ قرارات متعجI وسابقة ٔالواهنا الح�ل ٕاغفال تفاصيل معينة يف 
املناقشات املقبI أخذ العروض اليت اقرتحهتا ا¨موعة �ء يف �عتبار ٔالهنا قد تتيح عنارص مفيدة ذ . ؤاضاف ٔانه ينبغي يف 

  للغاية من حيث مناقشة كيفية تنفيذ ٔانشطة املساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو وحتسيهنا. 

الواردة حتت القسم aء من  3ية وأيد وفد رسي الناك اقرتاح وفد �كسـتان بشأن امليض قدما. ؤاشار الوفد ٕاىل التوص  .390
�قرتاح املشرتك حيث تنص عىل ٔانه ينبغي لٔالمانة ٔان تلكف Ëات مسـتقI ٕالجراء دراسات بشأن تاكليف �نضامم ٕاىل 

معاهدات الويبو ومزاaه، وقال يف هذا الصدد ٕانه يلمتس من أالمانة توضيح ٕاماكنية تنفيذ هذه التوصية وٕاذا ما اكنت قد 
  ذه القضية. نظرت يف ه

وأيد وفد مرص البياzت اليت أدلت هبا وفود جنوب ٔافريقيا واجلزائر والربازيل بشأن سبيل امليض قدمًا. كام أحاط علامً  .391
�لتوصيات اليت حددها وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ؤاعرب عن رغبته يف تلقي إالشارات كتابيًا حىت يتأهب للنقاش 

ة. وشدد الوفد عىل ٔانه ينبغي ٔان تتخذ اللجنة من اع�د التوصيات ٔاساسًا لعملها عىل هذه القضية، خالل ا7ورة التالية للجن
خاصًة ؤانه ينبغي هتيئة التوجيه لٔالمانة. واسرتعى الوفد �نتباه ٕاىل أن أالمانة رشعت �لفعل يف تنفيذ التوصيات، فال طائل 

ع ذ  فقد بنيE الوفد ٔان مثة حاجة ٕاىل النظر يف مدى متايش تنفيذ ٕاذًا من ٔاي جدل حول اع�د التوصيات من عدمه. وم
أالمانة مع التوصيات الواردة يف املراجعة اخلارجية. وبناًء عىل ذ  شدد الوفد عىل ٔانه ليس من املقصود منع أالمانة من 

الٔاكدميية الويبو هذا العام وأعرب عن مواصI تنفيذ التوصيات. وأشار الوفد ٕاىل ما تقرر بشأن نرش تقرير املراجعة اخلارجية 
 Çتطلعه ٕاىل تلقيه. كام ٔاشار الوفد ٕاىل أن التوصيات املتعلقة �سرتاتيجيات امللكية الفكرية قيد التنفيذ، بي� اعتربت ت
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واملزيانية قيد التنفيذ. املتعلقة �ملبادئ التوجهيية وا7ليل قابI للتنفيذ. وأشار الوفد ٔايضًا ٕاىل أن التوصيات املتعلقة �لربzمج 
وعلق الوفد بأن ذ  لكه جيد. وقال ٕانه ينبغي لٔالمانة ٔان تواصل التنفيذ، كام ينبغي للجنة ٔاال متنع املنظمة من أداء ٔاعامل 

الواردة حتت القسم دال من �قرتاح املشرتك، حيث نصت عىل ٔانه يتعني ٔان ترسع  2مفيدة. مث ٔاشار الوفد ٕاىل التوصية 
يف ٕامتام دراسة "حتليل الثغرات" املتعلقة مبهارات املوظفني وكفاءاهتم حىت تدرك املواطن اليت تنقصها فهيا املهارات أالمانة 

والكفاءات واخلربة الالزمة لتحسني توّجه ٔانشطهتا للتعاون إالمنايئ ووقعها وٕادارهتا. وبنيE الوفد ٔان هذه التوصية واردة يف 
ملراجعة اخلارجية وأن أالمانة حددت ٔاهنا توصية تندرج حتت � الفئتني ٔالف و�ء، وهذا من التقرير بشأن ا 170الصفحة 

(ٔا) من امللحق الثاين برد إالدارة. وعىل ذ  ٔاعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ٕان اكنت هذه التوصية قيد 7مذكور يف الفقرة 
  تلقي نتاجئ حتليل الثغرات.التنفيذ مبعرفة أالمانة وٕان اكنت كذ  مىت ميكن للجنة أن تتوقع 

وعرض وفد الفلبني جتربة بالده ومنطقة رابطة ٔامم جنوب رشيق آسـيا فF يتعلق �ملساعدة التقنية اليت قدمهتا الويبو  .392
ال رواك  يقدم تقيFً $امً للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو، إ  - خالل السـنوات أالخرية. وقال الوفد ٕانه يدرك أن تقرير  دير 

. وذكر 2010ٕاىل  2008ٔانه يرغب يف جتاوز نطاق ذ  التقرير. ؤابرز الوفد احلاجة ٕاىل مراعاة تغطية التقرير الفرتة من عام 
مم جنوب رشيق آسـيا. ووحض الوفد ٔان مكتب امللكية  ٔان الكثري حدث منذ ذ  احلني، عىل أالقل يف الفلبني ومنطقة رابطة أ

عند طلب مساعدة تقنية من الويبو ٔاو ٔاي رشيك يف جمال التمنية عىل حتديد ٔاولوaته.  الفكرية يف الفلبني حيرص دوماً 
ؤاضاف أن املكتب حيدد املطلوب من رشيٍك ما بعينه ويطلب املساعدة التقنية مىت ما بت يف هذه أالمور، وهذا جيعل 

كرية ال يتلقى ٕامالءات من ٔاي كيان بتنفيذ املساعدة املقدمة موËة �لطلب ٕاىل حد بعيد. ومىض يقول ٕان مكتب امللكية الف
ٔانشطٍة ما، وٕان املساعدات التقنية توËها ٕاىل حد بعيد احتياجات البالد. وكرر أن املكتب حيدد لك املطلوب مث يطلب 
املساعدة، كام ٔانه يعرف ملن يوجه اخلطاب داخل الويبو، فاملكتب يعرف ٔاين يذهب ؤاي الشعب تقدم نوعية املساعدة 

نية املطلوبة يف ٔاي حا� بعيهنا. ورضب 0  مثًال مبا يقوم املكتب به حاليًا من تنفيذ ملرشوع ٔامتتة، حيث ٔاوشك التق 
املرشوع عىل �ك�ل لكن املكتب اكن يعمل ٕاىل ٔاين يتوجه قبل تنفيذه، فاملكتب يعرف ما حيتاج ٕاليه واملساعدة التقنية 

ن فكرة عام جيري يف املاكتب الوطنية يف  املقدمة تستند ٕاىل طلبه. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه رمبا جيدر �للجنة ٔان تكّوِ
خمتلف البالد مضن سـياق املناقشات اجلارية بشأن املساعدة التقنية. وبنيE الوفد فF يتعلق بأسلوب التنفيذ ٔان هذا يعمتد ٕاىل 

ساعدة خرباء من ٔاجل أالمتتة ٔاو املشورة القانونية ٕاذا اكنت حٍد بعيد عىل ما حيتاج ٕاليه، حيث ميكن عىل سبيل املثال تقدمي م 
البالد تدرس �نضامم ٕاىل معاهدٍة ما. وشدد الوفد يف هذا الصدد عىل ٔان �نضامم ٕاىل معاهدة متليه إالرادة السـيادية ٔالي 

ٔاي رشيك آخر ذي صI بشأن نوعية  بÙ. وبنيE أن الفلبني عندما تقرر �نضامم ٕاىل معاهدٍة ما فٕان البالد ختاطب الويبو ٔاو
املساعدة التقنية الالزمة. ؤابرز الوفد أن الويبو ليست اجلهة الوحيدة اليت حتدد إالطار الزمين للتنفيذ، بل حتدد ذ  البالد 

تب ال تقيده ٔاو مكتب امللكية الفكرية الوطين حسب أالفراد أو املوارد اليت تريد إالسهام هبا يف تنفيذ املرشوع. وقال ٕان املك 
 aًالوفد بناًء عىل ذ  ٔان املبادئ التوجهيية ٔاو أالد� تؤدي دورًا ٕارشاد Eٔاد� ٔاو مبادئ توجهيية، بل يتجاوز نطاقها. وبني

ٕالعانة البالد ٔاو املكتب عىل حتديد كيفية امليض قدمًا وما يتطلبه ذ . ؤاكد الوفد للجنة ٔان الفلبني ومنطقة رابطة ٔامم جنوب 
يا تلقت خالل السـنوات أالخرية املساعدة التقنية املطلوبة من الويبو. وختامًا، كرر الوفد ٔانه رمبا جيدر �للجنة أن رشيق آسـ 

تنظر فF فعلته املاكتب بشأن �سـتفادة من املساعدة التقنية املقدمة من الويبو من ٔاجل الوفاء �حتياجات ٔاحصاب املصاحل 
  ٔانظمة امللكية الفكرية يف بÙاهنا تطوراً. يف جمال امللكية الفكرية وزaدة 

393.  Iوحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وذكر ٔان عدة مجموعات قدمت مداخالت وأن بعض ٔاعضاهئا طرحوا ٔاسـئ
كذ ، بي� ٔاسهمت مجموعات ٔاخرى ٕ�جا�ت. ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها ٔان هذا هي� ٔاساسًا ملواصI مزيٍد من العمل يف 

ة التالية. وبيEنت ٔانه ينبغي تركزي ا7ورة التالية عىل هذه املناقشات، كام ينبغي ٔان تسـتصحب اقرتاح النظر مبزيٍد من ا7ور
إالمعان يف املساعدة التقنية املقدمة من Ëات ماحنة ٔاخرى ويف جتارب البÙان املسـتفيدة ٔايضًا. وأشارت ا¨موعة ٕاىل 

بالده يف جمال املساعدة التقنية. وأعربت ا¨موعة عن اعتقادها ٔان ٕاجراء املزيد من هذه عرضه وفد الفلبني تواً عن جتربة   ما
املناقشات مع الرتكزي عىل ٔافضل املامرسات كام اقرتحت هو سبيل امليض قدمًا. واقرتحت ا¨موعة أن يلمتس من أالمانة تقدمي 
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تلخص مناقشات اليوم مع ٔاخذ �قرتاحات اليت طرحت بعني تصور خمترص وبيان التوقيت املتوقع موافاة اللجنة فيه بوثيقة 
  �عتبار. وقالت ٕان من شأن ذ  ٔان حيقق شيئًا من التقدم يف أالمور. وبيEنت ا¨موعة ٔان هذا النقاش اكن جيدًا للغاية. 

موعة �ء. وأعرب عن وعرب وفد اليا�ن عن تأييده للبياzت اليت أدلت هبا وفود ٔاسرتاليا وسويرسا وبلجياك �مس ا¨ .394
اعتقاده ٔان حتقيق مزيٍد من الفعالية يف سبيل التوصل ٕاىل نتاجئ ممثرة يتطلب ٕاجراء مناقشات بعد سامع، عىل سبيل املثال، 

عروض بشأن املساعدة التقنية عىل النحو ا0ي اقرتحه وفد بلجياك وتلقي مدخالت أالمانة بشأن ما هو ممكن من 
  التنفيذ.  حيث

الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وشكر ا¨موعة �ء عىل التوضيح املقدم بشأن توصيات تقرير وحتدث وفد  .395
رواك املناظرة القرتاmا. وقالت ا¨موعة ٕان ذ  اكن مفيدًا وٕان من شأنه ٔان يساعد يف معل أالمانة عىل تنفيذ  -دير 

ح ا0ي طرحه وفد �كسـتان بأن تقدم أالمانة من ٔاجل ا7ورات املقبI رواك. وكررت �قرتا -التوصيات الواردة يف تقرير دير 
معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الثالث اليت حددهتا أالمانة يف ا7ورة السابقة مع ذكر إالجراءات املتخذة من قبل أالمانة 

سرتحب �حلصول عىل معلومات عن �لنسـبة ٕاىل تنفيذ توصيات ٔاخرى. وقالت ا¨موعة ٕاهنا الحظت تواً ٔامر ا7ليل وٕاهنا 
خرى. ؤاشارت ٕاىل السؤال ا0ي طرحه وفد ٔاسرتاليا. ووحضت  املبادرات أالخرى املتخذة من قبل أالمانة بشأن توصيات أ

رواك وتضمن الكثري من التوصيات اليت ميكن تطبيقها يف جماالت  -ا¨موعة ٔان ملحق �قرتاح املشرتك استند ٕاىل تقرير دير 
التسا$ا بطبيعة عامة. وقالت ٕانه من املمكن اسـمتداد التوجيه مهنا بشأن/من ٔاجل تنفيذ توصيات خمتلفة، مما جيعلها خمتلفة 

  تعتقد ٔانه سـيكون من املفيد ٔان جتمع هذه وتدرج يف امللحق، وبذ  حيرتز من فقدها يف غامر العمل.

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل �سـتجابة لتعليقات الوفود. .396

أالمانة (السـيد ٔاونياما) ٕاىل الكتالوج ٔاو ا7ليل املتعلق �ملساعدة التقنية واسـتحرض طلب عدد من الوفود وأشارت  .397
احلصول عىل مزيٍد من التفاصيل عن كيفية طلب بÙٍ ما مساعدة تقنية. وبيEنت أالمانة يف هذا السـياق أن املنظمة تضم أربعة 

فريقيا ؤالمرياك الالتينية والاكرييب والٓسـيا واحمليط الهادئ. وقالت ٕان املاكتب الٔ ماكتب ٕاقلميية مهنا ماكتب للبÙان العربية و
متثل وصI بني البÙان النامية وأالمانة، وٕاهنا حتتفظ �خلطة الرئيسـية للتمنية يف البÙان النامية. ؤاضافت ٔان املاكتب تتكون 

ل يف جمال وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، حيث ٕان 7هيا رؤية شامI للموقف يف البÙان النامية ويه نقاط االتصا
سـياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا يف البÙان تتسم �ٔالفقية والشمولية. وأفادت أالمانة فF يتعلق �التصال �ملنظمة 

اليت تسـتطيع �سـتجابة  لطلب مساعدة تقنية بأنه ال يتوقع من البÙان أن تكون عىل دراية مبختلف شعب املنظمة ؤاقسا$ا
حلاجاهتا احملددة، بل ينبغي توجيه الطلب من خالل املكتب إالقلميي ذي الصI ليتفاعل مع الوحدات املعنية مضن املنظمة. 
ؤاعربت أالمانة عن اعتقادها يف هذا الصدد ٔانه سـيكون من املثري للمشالك أن يوضع دليل بشأن ٔاساليب معل املنظمة 

شأن ذ  يف الواقع أن يزيد أالمور تعقيدًا. وقالت ٕاهنا تفضل البساطة يف أالمور. ووحضت ٔانه ينبغي توجيه داخليًا، ٔالن من 
طلبات املساعدة التقنية ٕاىل املاكتب إالقلميية لتتوىل تنسـيق موافاة البÙان املعنية �ملساعدة املطلوبة. ؤاشارت أالمانة ٕاىل 

رواك. وذكEرت أالمانة بأهنا ٔاشارت وقت ٕاصدار التقرير ٕاىل عدم اتسامه ب�م املواكبة  - تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير دير 
. وبيEنت ٔان املنظمة سلكت منذئٍذ مسلاكً استباقيًا ؤاهنا بدأت �لفعل يف �ضطالع بكثري من 2010نظرًا لوقوفه عند عام 

املبادرات اختذت �لتوازي مع تÇ التوصيات. وقالت  أالنشطة املدرجة يف توصيات التقرير. وشددت أالمانة عىل ٔان هذه
ٕان �ضطالع بكثري من أالنشطة اكن بسبب اعتقاد أالمانة ٔان من شأهنا ٔان تضيف قمية ٕاىل ٔانشطهتا. ووحضت ٔاهنا تشري 

. واسرتعت رواك - ٕاىل ذ  ٔالن �ضطالع هبذه أالنشطة واملبادرات املوازية اكن يف احلقيقة تنفيذًا لتوصيات تقرير دير 
رواك . وقالت ٕانه  -أالمانة يف هذا الصدد �نتباه ٕاىل ٔاهنا مل تتلق بعد من اللجنة تعلFت رمسية تتعلق بتوصيات تقرير دير 

زالت اللجنة تناقش كيفية امليض قدمًا فٕان أالمانة رشعت يف �ضطالع بعدد من أالنشطة اليت تطابق ٔايضًا الكثري  بي� ما
لواردة يف التقرير، وستسـمتر أالمانة يف ذ  املسÇ. ؤاشارت أالمانة يف هذا الصدد ٕاىل أالسـئI اليت طرmا من التوصيات ا

وفد بوليفيا وغريه بشأن ٕاماكنية تنفيذ املنظمة توصيات معينة ومدى سهو� ذ . ورصحت أالمانة بأهنا ختدم ا7ول 
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غري ٔانه يلزم وجود توافق وينبغي أن تكون التعلFت واحضة ال لبس فهيا.  أالعضاء، مما جيعلها ملزمة وجوً� بتنفيذ تلكيفاهتا،
هنا تسـتطيع عند الطلب ووفقه بيان ما تعتربه قابًال للتنفيذ بشلك ٔاسهل ٔاو ما يه بصدد تنفيذه  ؤاكدت أالمانة للجنة أ

لتالية مبزيٍد من املعلومات والتفاصيل بشأن �لفعل. ؤاعلنت أالمانة ٔاهنا سـتكون عىل ٔامت �سـتعداد ملوافاة اللجنة يف ا7ورة ا
رواك. وشددت أالمانة فF يتعلق  -بعض أالنشطة اليت اخنرطت فهيا واليت تناظر ٔايضًا التوصيات الواردة يف تقرير دير 

يف  �لسؤال ا0ي ٔاþره وفد جنوب ٔافريقيا عىل ٔان السـياسة املتبعة تقتيض توجيه املراسالت من خالل البعثات ا7امئة
جنيف، وليس 7ى املنظمة ٔاي ٕاشاكل يف تنفيذ ذ . ؤاشارت أالمانة ٕاىل ا7راسات املسـتقI بشأن تاكليف �نضامم ٕاىل 
معاهدات الويبو ومزاaه وأفادت ٔاهنا مل جتر، ٕاال ٔان املنظمة زودت بÙان معينة بدراسات بشأن مزاa �نضامم ٕاىل خمتلف 

 ذ  القضاa اليت ينبغي ٔاخذها بعني �عتبار. وأضافت أالمانة ٔاهنا تنظم كذ  للبÙان معاهدات الويبو ٔاو عيوهبا، مبا يف
اليت تدرس �نضامم جلسات ٕاحاطة وحلقات معل حيث يدعى مجيع أحصاب املصاحل، ولو اكنت هلم آراء متضادة بشأن 

 قدر ممكن من املعلومات لمتكيهنا من اختاذ املعاهدة، وبذ  حتاول ٕاصباغ العملية �لشفافية، وتزود ا7ول أالعضاء بأكرب
قرارات واعية بشأن �نضامم ٕاىل معاهدات الويبو. ؤاشارت أالمانة ٕاىل السؤال املتعلق ٕ�جراء حتليل ثغرات لتبني املواطن 

دد ٔان شعبة نقص املهارات والكفاءات واخلربة املتعلقة بتنفيذ ٔانشطة تعاون يف جمال التمنية. ووحضت أالمانة يف هذا الص
املوارد البرشية تطبق مهنجية خاصة ملعاجلة هذه القضية. وقالت ٕان نظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظفني مصمم وموضوع 

لتحقيق ذ  الغرض، وهو يتضمن برامج تدريبية تنفذها أالمانة �لفعل لضامن مالءمة املوظفني للمناصب اليت يتقÙوهنا. 
ا0ي ٔابداه وفد الفلبني من أن املساعدة التقنية توجه �لطلب ورصحت بأن هذا هو الواقع وأشارت أالمانة ٕاىل التعليق 

�لفعل، حيث اعمتدت املنظمة مقاربة موËة �لطلب فF تقدم من املساعدة التقنية. وبيEنت أن السـياسات و�سرتاتيجيات 
حتياجات لك بÙ معين ومفصل حسب الوضع فيه. ال تفرض عىل ٔاي بÙ، بل تقدم أالمانة املساعدة عىل حنو يسـتجيب ال

  وأفادت أالمانة ٔان هذه املقاربة مطبقة بنجاح يف مجيع املناطق ال منطقة رابطة ٔامم جنوب رشيق آسـيا فقط. 

وتوجه وفد السلفادور �لشكر ٕاىل الويبو عىل لك ما تقدمه من مساعدة لبالده. وقال ٕان أالمانة ساعدت يف تبني  .398
املساعدة التقنية. وأكد الوفد ٔان اسـتجابة أالمانة اكنت دومًا فورية. كام ٔاعرب عن امتنانه ملا يلمس من ٕابداع  احتياجاهتم من

فمين يعملون عىل مرشوعات معينة. ؤاشاد الوفد �لعمل املمتاز ا0ي ٔاجنزه zئب املدير العام ومكتب أمرياك الالتينية 
  والاكرييب من ٔاجل السلفادور. 

من جدول أالعامل. ؤابلغ اللجنة أن مرشوع �سـتنتاجات  7و 6س ٕاىل مرشوع �سـتنتاجات للبندين وأشار الرئي  .399
من جدول أالعامل قد روجع ٕاثر مشاورات غري رمسية مع عدٍد من الوفود اليت ٔاعربت عن اه�$ا �ملسامهة يف وضع  6للبند 

 ن جدول أالعامل كام ييل:م 6لبند �سـتنتاجات. مث تال الرئيس �سـتنتاجات املعد� ل 

  من جدول أالعامل ٔايضا، تناولت اللجنة عددا من تقيFت املرشوعات:  6"ويف ٕاطار البند 

) IP-DMDتقرير تقيميي ملرشوع قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية (  (ٔا)  
  )؛CDIP/10/3(الوثيقة 

  )؛CDIP/10/4) (الوثيقة 10تقرير تقيميي عن مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ا0كية (التوصية و   (ب)  

تقرير تقيميي بشأن مرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفة و   (ج)  
  )؛CDIP/10/5(الوثيقة 

  )؛CDIP/10/6ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات (الوثيقة تقرير تقيميي عن مرشوع اسـتنباط و   (د)  
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تقرير تقيميي عن مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من و   (ه)  
  )؛ CDIP/10/7الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي (الوثيقة 

مع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية (الوثيقة تقرير تقيميي عن مرشوع بنية دو   (و)  
CDIP/10/8.(  

ؤاجري تبادل لالٓراء عقب العروض ا0ي قد$ا لك مقّمي عن التقارير التقيميية. وأعربت الوفود عن اه�$ا مبتابعة 
أالعضاء والمتست، يف بعض احلاالت،  تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير مع مراعاة التعليقات اليت قدمهتا ا7ول

  املزيد من املعلومات من أالمانة."

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وطلب توفري مرشوع �سـتنتاجات كتابيًا ٔالن أالمر يتطلب  .400
  مزيدًا من التفكر قبل أن يتسـىن للمجموعة املوافقة عىل �سـتنتاجات. 

ف عندما اتفق عىل ٕاجراء مناقشة �سـتنتاجات اكن ترسيع خطى معل اللجنة ال ٕايقافه. ورصح الرئيس بأن الهد .401
وشدد الرئيس عىل ٔان اللجنة متأخرة �لفعل عن اجلدول الزمين املقرر. وأعرب عن اعتقاده ٔان النص خاٍل من ٔاي يشء مثري 

نة العمل هبذا الشلك أن يصعب للغاية ٕاهناء للجدل ؤان الوفود قد استشريت بشأنه. وقال الرئيس ٕان من شأن مواصI اللج 
  من جدول أالعامل وتليت هذه عىل النحو التايل: 7العمل يف التوقيت احملدد. مث التفت ٕاىل �سـتنتاجات املعد� للبند 

"zقشت اللجنة ا7راسة اخلاصة بتقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق ٔاهداف أالمم املتحدة إالمنائية   (ٔا)
)CDIP/10/9.(  الويبو معلها يف جمال حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ووضع آلية فعا� Iؤايّدت الوفود مواص

  ٕالبالغ ا7ول أالعضاء �نتظام عن تÇ املسامهة. وسـتقدم أالمانة ٕاىل اللجنة، يف دورهتا القادمة، وثيقة حتلّل ما ييل:

  منائية لٔاللفية؛مشاركة الويبو يف فرقة العمل املعنية �ٔالهداف االٕ   "1"

وجدوى اسـتخدام ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ لتقيمي مسامهة املنظمة يف حتقيق أالهداف   "2"
  إالمنائية لٔاللفية وكيف ميكن تنفيذ ذ ؛

  معل الويبو املتواصل من أجل حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية."و   "3"

  اورات غري الرمسية اليت ٔاجريت مع وفود $متة كثرية.وشدد الرئيس عىل ٔان النص استند ٕاىل املش .402

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وبنيE ٔانه من املفيد أن يناقش نص ملخص الرئيس قبل ٕاصداره  .403
 مزيٍد من الوقت بوقت اكٍف. وقالت ا¨موعة ٕاهنا ال تشكك يف املهنجية، بل ٕاهنا تؤيد املهنجية، غري ٔان أالعضاء حيتاجون ٕاىل

للتشاور فF بيهنم. وكررت ا¨موعة إالعراب عن تأييدها للمهنجية ؤاهنا سامهت يف املرشوعات اليت نوقشت، ومع ذ  مفن 
الرضوري ٔان تطبع هذه وجتمع ٔالهنا حتتاج ٕاىل مراجعهتا والتأكد من عدم ٕاسقاط أي يشء. وشددت ا¨موعة عىل ٔان هذه 

  عملية، بل الهدف التأكد من موافقهتا عىل نص يعكس املناقشات بشلك واٍف. ليست حماو� لتأخري ال 

  وطلب الرئيس من ا¨موعة ٕافادة اللجنة عندما تكون مسـتعدة للنظر يف النص.  .404

  واقرتح وفد أسرتاليا أن يتىل مرشوع �سـتنتاجات برسعة ٕامالئية حىت تمتكن الوفود من كتابهتا.  .405

ية من مرشوعي �سـتنتاجات الqين تالهام لتوه سـتعمم. مث التفت ٕاىل مرشوع ورصح الرئيس بأن نسخًا كتاب  .406
من جدول أالعامل بشأن الوþئق املتعلقة �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو  �7سـتنتاجات حتت البند 
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ناقشات املوضوعية اليت جرت يف الصباح. يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية. ؤاعرب الرئيس عن اعتقاده ٔاهنا تعكس امل 
 هيا. مث مىض الرئيس يتلو ما ييل:ورصح بأن نسخة كتابية مما سيتلو توًا سـتعمم عىل الوفود للنظر ف

  "واتفقت اللجنة عىل ما ييل: 

ا7ورة )، ينبغي ٔان تعّد أالمانة وثيقة ٔالغراض CDIP/10استنادا ٕاىل املناقشات يف ا7ورة العارشة للجنة (  "1"
  املقبI للجنة حتّدد التوصيات القابI للتنفيذ فوراً وتÇ اجلاري تنفيذها، وتقريرًا عن التقدم احملرز فهيا؛

  ختصيص يوم اكمل خالل ا7ورة احلادية عرشة ملناقشة ما ييل:و   "2"

  الوثيقة املذكورة ٔاعاله؛  (ٔا)

zت العامI يف جمال املساعدة التقنية، مما عرض ٔالفضل املامرسات من كياzت وطنية وغريها من الكياو   (ب)
  قد حيقق عدة ٔاغراض من بيهنا املسامهة يف حتسني املساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو؛

التحديد احملمتل ملزيٍد من التوصيات للتنفيذ استنادًا ٕاىل عدة ٔامور من بيهنا املناقشات البناءة   (ج)
  ة؛واملوضوعية اليت أجريت خالل هذه ا7ور

استناداً ٕاىل املناقشات بني املنسقني إالقلمييني والوفود املهمتة بشأن ٔاساليب عرض ٔافضل املامرسات املشار و   "3"
  ٕاليه ٔاعاله، سـتدعو أالمانة الكياzت املهمتة للمشاركة يف هذه العملية؛

  " ٔاعاله للنتاجئ وموافقة اللجنة جمددًا.2خيضع اسـمترار املقاربة املذكورة يف "و   "4"

  النظر يف الوثيقتني:

CDIP/10/16 - اقرتاحات لعقد مؤمتر بشأن امللكية الفكرية والتمنية  

CDIP/10/17 - ان أالفريقية  يف مؤمتر الويبو بشأن امللكية الفكرية والتمنيةÙمسامهة مجموعة الب  

  مي الوثيقة. افتتح الرئيس املناقشات بشأن مؤمتر التمنية وامللكية الفكرية. ودعا أالمانة ٕاىل تقد .407

وذكEرت أالمانة بأن موضوع عقد مؤمتر بشأن التمنية وامللكية الفكرية طرح يف ا7ورات القليI السابقة للجنة. ؤاضافت  .408
ٔان اللجنة قررت يف ا7ورة أالخرية أن يتوىل الرئيس تيسري مشاورات بني الوفود. وبيEنت أن املشاورات قد ٔاجريت ؤان 

قدمي اقرتاحات. ويف هذا الصدد ٔابلغت أالمانة اللجنة ٔاهنا تلقت اقرتاحني ٔاحدهام من مجموعة جدول الرئيس دعا الوفود ٕاىل ت
 CDIP/10/16ٔاعامل التمنية واالٓخر من مجموعة البÙان أالفريقية . وقالت ٕان هذين �قرتاحني واردين يف الوثيقتني 

جيه لٔالمانة بشأن إالجراءات املطلوب اختاذها عىل الرتتيب. ووحضت أن هدف املناقشة هو هتيئة تو  CDIP/10/17و
  لعقد املؤمتر. 

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وبنيE ٔاهنا سعيدة للغاية بتقدمي ٔافاكر واملسامهة يف العملية.  .409
تفاصيل املؤمتر املقرتح، ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها ٔان هذه ممارسة جيدة ٔالن املشاورات هيأت للوفود فرصة للتفكر يف 

كام أ�حت تبادًال ٔاوليًا لٔالفاكر وُقدم توجيه بشأن كيفية امليض قدمًا. وقالت ا¨موعة أن ٔاعضاءها بعد املشاورات هذه 
تشاوروا فF بيهنم ٕالعداد �قرتاح املطروح حاليًا. ووحضت ا¨موعة ٔان �قرتاح يضم بعض أالفاكر أالولية غري الشامI اليت 

يقصد هبا ٕاذاكء النقاش بني ا7ول النقاش خالل هذه ا7ورة للجنة. ؤابرزت أن �قرتاحني املنفصلني املقدمني من مجموعة 
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جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية  ذوا طبيعة تاكملية، مما يتيح مناقشـهتام معًا خالل هذه ا7ورة بغية التوصل ٕاىل 
مة الكثرية ذات الصI �ملؤمتر. ؤابرزت ا¨موعة العنارص الرئيسـية يف اقرتاmا. وأشارت ٕاىل عنوان اتفاق بشأن القضاa امله

املؤمتر وبيEنت ٔان هذا قرار يرجع اختاذه ٕاىل ا7ول أالعضاء، ٕاال ٔاهنا ٔاعربت عن اعتقادها ٔان العنوان ينبغي أن يعكس روح 
¨موعة فF يتعلق مباكن عقد املؤمتر ٔانه ينبغي ٔان يكون يف جنيف ٔالن املؤمتر وهذا هو سبب تقدمي بعض أالفاكر. ؤاحملت ا

ذ  يتيح للوفود اليت تتخذ من جنيف مقرًا لها حضوره، ٔالهنم يواËون ٔاحياzً صعو�ت يف السفر ٕاىل ٔاماكن ٔاخرى، كام ٔان 
وأما عن التوارخي فأفادت ا¨موعة  ذ  يبدو منطقيًا من حيث الرتتيبات اللوجستية ٔالن جنيف تشهد عقد اج�عات كثرية.

، غري ٔاهنا ٔابدت مرونة من حيث التوارخي الفعلية. ؤاعربت ا¨موعة 2013ٔانه من املهم عقد املؤمتر يف النصف الثاين من عام 
عن اعتقادها أن عقد مناقشات مفيدة حول مجيع احملاور يتطلب ثالثة ٔاaم، ومع ذ  فقد ٔابدت كذ  مرونة فF يتعلق 

�لشلك. ؤاضافت ٔانه ينبغي عقد جلسات عامة يشارك فهيا امجليع، لكن ينبغي أيضًا هتيئة قدر من املرونة يسمح بعقد 
جلسات ٔاصغر وفعاليات جانبية بشأن موضوعات حمددة حي� اقتضت الرضورة ذ . وأعربت ا¨موعة فF يتعلق �حلصائل 

للتطبيق عىل مؤمترات الويبو واج�عاهتا اكفة، ٔان تتاح مجيع العروض واملواد  عن اعتقادها أن من أالفاكر اجليدة، وهذا قابل
املراد مناقشـهتا يف املؤمتر عىل موقع ٕالكرتوين خمصص، حيث ٕان من شأن ذ  ٔان يعني احلضور عىل �سـتعداد للمؤمتر ؤان 

الت ٕانه ينبغي كذ  ٕا�حة تقرير اكمل، يتضمن يعني الوفود كذ  عىل تقيمي املناقشات ومواصI العمل علهيا بعد املؤمتر. وق
مجيع املداخالت، لÙول أالعضاء. ؤاضافت ٔانه ينبغي للجنة ختصيص وقت ملناقشة ما قد يثار من ٔافاكر ونتاجئ وتوصيات. 
 وأشارت ا¨موعة ٕاىل املضمون واملتحدثني وشددت عىل أن هذه يه ٔامه جوانب املؤمتر. وعربت ا¨موعة عن حرصها عىل
ٕاجراء مناقشات مفيدة من شأهنا اجتذاب انتباه الوفود واملنظامت غري احلكومة اليت تتخذ من جنيف مقرًا لها، مبا يف ذ  

 .Iنت ا¨موعة ٔاهنا ٔادرجت قامئة �حملاور املقرتحة مل يقصد لها أن تكون شامEأالطراف أالخرى املهمتة �ملسامهة يف النقاش. وبي
بتصممي نظام للملكية الفكرية موجه ٕاىل التمنية، مما يتضمن تفحص خطوط ال�س بني امللكية الفكرية  وقالت ٕان أالول متعلق

والتمنية، وهو موضوع حموري �لنسـبة ٕاىل املؤمتر. كام اقرتحت عقد جلسة عن امللكية الفكرية والصحة العامة. وأعربت 
يف هذا السـياق. وبيEنت أن بعضها مذكور يف �قرتاح لكن قد ا¨موعة عن اعتقادها أن مثة موضوعات كثرية ينبغي حفصها 

يكون هناك غريها مما ميكن مناقشـته، حيث ٕان معظم املناقشات اجلارية مثرية لاله�م للغاية. واقرتحت ا¨موعة ٔايضًا عقد 
aفقد اقرتحت ا¨موعة النظر  جلسة عن حقوق امللكية الفكرية وإالبداع. ؤالن هذا املوضوع يشمل نطاقًا عريضًا من القضا

يف كيفية امجلع بني النفاذ وإالبداع و�بتاكر عالوًة عىل حتقيق احلد أالمثل من مصاحل ٔاحصاب احلقوق وا¨متع. ووحضت ٔان 
�قرتاح يتضمن كذ  عقد جلسة عن امللكية الفكرية والبيئة قد تتضمن قضاa مثل التحدaت املتعلقة �لغذاء والزراعة 

 املناخ واملوارد الوراثية. وأخريًا، اقرتحت ا¨موعة عقد جلسة عن دور الويبو يف قضاa احلومكة ذات الصI. ؤابرزت ٔانه وتغري
من املمكن ٕاضافة موضوعات ٔاخرى تيسريًا لنقاش واسع النطاق. وبيEنت ا¨موعة فF يتعلق �ملتحدثني ٔانه ينبغي اختيارمه 

م التمنوي. وقالت ٕاهنا مل تقرتح متحدثني للك موضوع وٕان هذا ٔامر ينبغي ٔان تناقشه اللجنة. استنادًا ٕاىل خرباهتم وتوËه
ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها ٔان من شأن املؤمتر أن تعظم فائدته ٕاذا مض مشاركة منظامت حكومية دولية وهيئات أاكدميية 

سع النطاق ولتغذية املناقشات اليت جتري يف الويبو وا¨متع املدين ورشاكت وأطراف ٔاخرى $متة وذ  لتيسري نقاش وا
بأفاكر مبتكرة، ولهذا يسـتحسن توسـيع قاعدة املشاركة. ؤاعلنت ا¨موعة عن اسـتعدادها ملناقشة ٔافاكر واقرتاحات حمددة 

عتقادها أن من شأن ٕالدخال املؤمتر حزي الواقع. وذكEرت ا¨موعة بأنه ظل عىل جدول ٔاعامل اللجنة زمنًا طويًال. وأعربت عن ا
عقد مؤمتر عن خطوط ال�س بني امللكية الفكرية والتمنية أن ميثل مسامهة جيدة من اللجنة يف ٕانعاش النقاش وتطوير ٔافاكر 

جديدة وٕاكساب احملاور اخلاضعة للنقاش جذً� لاله�م. كام ٔاعربت ا¨موعة عن اعتقادها ٔان اللجنة تؤدي دورًا $امً يف 
يت تدور حول التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية عالوًة عىل هتيئة حمفل لنقاش أوسع النطاق. املناقشات ال

وقالت ا¨موعة ٕاهنا بناًء عىل ذ  ترى ٔان تنظمي مؤمتر كهذا لن يكون حمل اه�م ٔاعضاء اللجنة فقط، بل سـيجتذب اه�م 
  ال�س بني امللكية الفكرية والتمنية بشلك ٔامعق. نطاق ٔاوسع من الناس ممن هيمتون بتحليل خطوط 

. وقالت ا¨موعة ٕاهنا CDIP/10/17و CDIP/10/16وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء ؤاحاط علامً �لوثيقتني  .410
دول عىل ٔاهبة �سـتعداد للمسامهة بشلك بناء يف النقاش، مع مراعاة تأخر عرض �قرتاحني. كام ذكرت ٔان هذا البند من ج
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أالعامل منفصل عن البند املتعلق �مللكية الفكرية والتمنية من جدول أالعامل. ؤابدت ا¨موعة بعض التعليقات أالولية بشأن 
تنظمي املؤمتر، ٔاولها ٔانه ينبغي جتنب ٔاي تكرار مواضيعي ومهنجي ٔالنشطة الويبو، مبعىن ٔانه ينبغي ٔان يكون للمؤمتر حمور تركزيه 

د نقاش بشأن دور امللكية الفكرية �عتبارها أداة لرعاية التمنية. وقالت ا¨موعة يف تعليقها الثاين ٔاهنا اخلاص وأن يتيح عق
الحظت اح�ل عقد املؤمتر يف جنيف، كام الحظت التخطيط لبعض أالنشطة املواضيعية يف ٕاطار �قرتاح املقدم من 

البÙان أالفريقية، و0  تلمتس ا¨موعة من املؤيدين توضيح ٔاوجه  مجموعة جدول أعامل التمنية و�قرتاح املقدم من مجموعة
نه ينبغي يف تنظمي املؤمتر مراعاة محل معل الويبو يف إ التشابه و�ختالف بني �قرتاحني. وقالت ا¨موعة يف تعليقها الثالث 

يل بشأن الشفافية املالية. وبيEنت أنه ينبغي . ؤاخرياً، ٔاعربت ا¨موعة عن اه�$ا �حلصول عىل مزيٍد من التفاص 2013عام 
دومًا تضمني �قرتاحات معلومات تفصيلية عن املزيانية حتقيقًا لفهم ٔافضل ملواضع ختصيص املال. ؤاضافت ٔان حمدودية 

سهم بشلك املقومات املالية حتمت اسـتخدام املوارد بشلك فعال، وعىل ذ  فا¨موعة ترى ٔان من شأن أالنشطة امليدانية ٔان ت 
  مبارش ٕاىل حٍد ٔابعد يف التمنية من جمرد تكرار املؤمترات. 

وأيد وفد �كسـتان �قرتاح ا0ي طرحه وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وكرر القول بأن �قرتاحني  .411
نه يلزم بلورة تفاصيل معينة املطروحني بني يدي اللجنة ذوا طبيعة شامI ؤان بيهنام عنارص مشرتكة كثرية. وذكر الوفد أ 

ؤاعرب عن اعتقاده أن هذا قابل للتنفيذ. وفF يتعلق �لنطاق الواسع للمؤمتر، أكد الوفد أن هذا نشاط $م جدًا ؤانه ينبغي 
ٔاال هتدر هذه الفرصة. وأضاف ٔانه يلزم إالعداد بشلك جيد من حيث املضمون وإالجراءات، مع التنبه ٕاىل ٔان من شأن 

ن يؤدي ٕاىل نتاجئ جوهرية للغاية. وفF يتعلق �لعملية التحضريية، رحب الوفد �القرتاح الوارد يف اقرتاح مجموعة املؤمتر أ 
البÙان أالفريقية. وقال ٕان الفرتة اليت تسـبق املؤمتر تتطلب Ëودًا م�سكة ومنسقة. وأبرز الوفد احلاجة ٕاىل اختاذ اللجنة 

فة، مبا يف ذ  ما تعلق �ملضمون واملتحدثني. وعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل ملس تفاعل قرارات واعية بشأن هذه القضاa اك
  ٕاجيايب من مجيع ٔاحصاب املصاحل. 

وعرب وفد ٕاكوادور عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وحيا الوفد ا¨موعة  .412
  يكون مفيداً للغاية يف تبسـيط معل اللجنة عىل هذه القضية. عىل العمل املنجز وا0ي من شأنه أن 

وحتدث وفد أالرجنتني �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ورحب �القرتاحني. وقال ٕاهنام يذكران الوفد هبدف جدول  .413
ىل خمتلف ٔابعاد التمنية ٔاعامل التمنية وتوصياته امخلس ؤاربعني اليت اعمتدت يف الويبو، خاصة ا7عوة احلثيثة ٕاىل تركزي العمل ع

مثل وضع القواعد واملعايري فF يتعلق مبواطن املرونة، والسـياسات العامة واملÇ العام، ونقل التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل املعارف، 
ملتحدة. والتعاون التقنية وبناء القدرات، واجتاهات إالنفاذ املوËة ٕاىل التمنية، ودور الويبو �عتبارها ٕاحدى مؤسسات أالمم ا

ؤاضاف ٔانه عىل ذ  يرحب �قرتاح نظر املؤمتر يف كيفية تناول خمتلف ٔابعاد التمنية يف الوقت الراهن وما يه اخلطوات 
أالخرى اليت ينبغي اختاذها ٕالدماج تÇ أالبعاد يف نظام امللكية الفكرية عىل املسـتوaت احمللية وإالقلميية وا7ولية. وذكر الوفد 

بتان للملكية الفكرية مقتضيات $مة مهنا مثًال ما اكن عىل الصحة العامة والتعلمي والتغذية والبيئة ونرش ٔان �قرتاحني يث 
املعارف ونقلها بشلك عام. ولهذه أالسـباب توجه �لشكر ٕاىل مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية عىل 

لوفد عن ٔام� يف توصل اللجنة رسيعًا ٕاىل اتفاق �مليض قدمًا يف معلية Ëودهام ؤاعرب عن تأييده لالقرتاحني. كام عرب ا
حتضريية شامI جتسـيداً لهذه املبادرات. كام أعرب عن ثقته البالغة يف خروج املؤمتر بشلك مفيد مجليع ا7ول أالعضاء 

  واملراقبني ومعوم امجلاهري. 

فيه وكرر ما طرحته ا¨موعة �ء بشأن انفصال النقاش وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء  .414
حول مؤمتر امللكية الفكرية والتمنية، عىل النحو املبني يف برzمج معل الرئيس 0  أالسـبوع، والنقاش حول البند اجلديد يف 

جدول أالعامل واسـتنتاجاته. جدول أالعامل املتعلق �مللكية الفكرية والتمنية، ؤانه ال خيل �لنقاشات حول البند اجلديد يف 
وقال ٕان �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه اطلعت �ه�م عىل اقرتا� مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل 

. ؤاضاف ٔاهنا تلمتس يف معرض النظر يف هذا 2013التمنية بعقد مؤمتر بشأن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف خالل عام 
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ر عقد نقاش ٔاويل بشأن جدوى اسـتضافة فعالية كهذه العام القادم يف ظل محل معل الويبو الثقيل من حيث املؤمت
والطبيعة التاكملية للمؤمتر وتو¾ احلذر لتجنب تكرار النقاش واملوارد  �2013ج�عات ا6طط لعقدها �لفعل خالل عام 

وًة عىل النقاشات يف اللجنة وغريها من ٔاËزة الويبو ومشولية �ج�ع ا6صصة ملرشوع الويبو للتعاون بني بÙان اجلنوب عال
  من حيث املشاركة وفق القاعدة املعمول هبا يف منظامت أالمم املتحدة. 

ؤاعرب وفد بوليفيا عن تأييده الاكمل لالقرتاحني، مبا يف ذ  جانبان عىل وجه اخلصوص ٔاوهلام الشلك، حيث انضم  .415
ٕاىل القائلني بأمهية جتنيب املؤمتر ٔاي تكرار للعمل ا0ي تقوم به اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية الوفد يف هذا الصدد 

وغريها من اللجان، كام ينبغي ٔان يكون مفتوحًا لٔالطراف أالخرى املهمتة، مبا يف ذ  تÇ املنمتية ٕاىل ا7وائر االٔاكدميية 
لومات وأالفاكر، مما يتيح للجنة تعزيز ٔاعاملها. وبنيE الوفد بناًء عىل ذ  ٔان الشلك والتجارية حىت يتحقق تبادل االٓراء واملع

املقرتح جيد ٔالنه ال يريم ٕاىل تكرار معل اللجان. وأضاف أن املؤمتر لن ينشئ حزيًا تفاوضيًا، بل سـهي� حمفًال لتبادل االٓراء 
ة. وعرب الوفد كذ  عن ٕاجعابه �حملاور، وعىل أالخص ثالثة مهنا واخلربات، مما من شأنه ٔان يكون مفيدًا للغاية يف معل اللجن

متثل ٔامهية خاصة لبالده ويه املتعلقة �لصحة العامة والبيئة عالوًة عىل الغذاء والزراعة، حيث ٕان هذه جماالت متثل 
خرى لكن مامقتضيات امللكية الفكرية فهيا ٔامهية �لغة. ؤابرز الوفد أن هذه القضاa خاضعة للنقاش يف حم زال عىل  افل أ

  الويبو هتيئة مساحة ملناقشـهتا، ولهذا السبب رحب �قرتاح مناقشـهتا يف املؤمتر. 

  ودعا الرئيس وفدي الربازيل ومرص لالسـتجابة لطلب إاليضاح.  .416

ة �ملزيانية. وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وشكر ا¨موعة �ء عىل السؤال عن املقتضيات املتعلق .417
وبيEنت ا¨موعة أن هناك معلومات قدمت خالل املشاورات غري الرمسية اليت عقدها الرئيس تفيد توافر موارد يف املزيانية 

لعقد املؤمتر يف فرتة السـنتني احلالية ؤان اقرتاmا قام عىل ٔاساس ذ  �فرتاض. وعىل ذ  طلبت ا¨موعة من أالمانة توفري 
  علومات. املزيد من امل

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل �سـتجابة للطلب. كام ذكEر بأن هذا سـبق ذكره يف املشاورات غري الرمسية. .418

وتوËت أالمانة (السـيد �لوش) �لشكر ٕاىل وفد الربازيل عىل سؤا9. وكررت أالمانة ٔان شعبة تنسـيق جدول ٔاعامل  .419
اط، ومع ذ  فهـي غري متيقنة من كفاية املزيانية ا6صصة الع�د ذ  عىل التمنية 7هيا ختصيص يف املزيانية ملبارشة هذا النش

خصائص املؤمتر، مبا يف ذ  شلكه وهيئته ؤانشطته ونطاقه وعدد املتحدثني فيه، مما يسـتوجب توفري مزيٍد من التفاصيل 
ن أالموال املتاحة. وقالت أالمانة ٕاهنا حىت تمتكن أالمانة بناًء علهيا من حساب التاكليف وحتديد ٕاماكنية تغطية التاكليف م

  سـتوايف اللجنة حينئٍذ �ملعلومات املطلوبة. 

وحتدث وفد مرص �مس مجموعة البÙان أالفريقية وبنيE أن �قرتاح بشلك عام يمكل �قرتاح ا0ي طرحته مجموعة  .420
جدول ٔاعامل التمنية. وأفادت ا¨موعة ٔان هذه قضية ميكن مناقشـهتا يف ٕاطار البند املتعلق �مللكية الفكرية والتمنية يف جدول 

ن والية اللجنة. واسـتحرضت ا¨موعة اتفاق اللجنة يف ا7ورة السابقة عىل مناقشة هذه أالعامل مما يتفق مع الركن الثالث م
القضية ودعوة الرئيس ٕاثر ذ  ٕاىل الوفود لتقدمي مساهامت. وقالت ٕان هذا �قرتاح هو مسامهة ا¨موعة. وبيEنت ٔاهنا عىل 

خرى بشأن هذه القضية. ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها اسـتعداد ملناقشة املساهامت املقدمة من ا7ول أالعضاء واملناطق االٔ 
ٔانه ينبغي للمؤمتر النظر يف كيفية تناول خمتلف ٔابعاد التمنية يف الوقت الراهن وما يه اخلطوات أالخرى اليت ينبغي اختاذها 

ياق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕالدماج تÇ أالبعاد يف نظام امللكية الفكرية عىل املسـتوaت احمللية وإالقلميية وا7ولية ويف سـ 
. ؤاضافت ٔانه ميكن تضمينه كذ  بعض القضاa املهمة اليت 2015اليت وضعهتا أالمم املتحدة وجدول أعامل التمنية ملا بعد عام 

هنا إ وعة تناقَش يف اللجنة وكذ  يف نطاق جممتع امللكية الفكرية والهيئات االٔاكدميية وا¨متع املدين وغري ذ . وقالت ا¨م
مسـتعدة لÙخول يف نقاش أوسع وتوخت معلية حتضريية عىل الصعيدين الوطين وإالقلميي يتوصل هبا ٕاىل عقد مؤمتر دويل 
بشأن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف العام القادم استنادًا ٕاىل النتاجئ اليت تفرزها �ج�عات الوطنية وإالقلميية. ومضت 
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كذ  حماور ميكن تناولها، ومهنا: ٕاعداد وتصممي نظام موجه حنو التمنية يف جمال امللكية الفكرية؛ تقول ٕان �قرتاح طرح 
واملسائل املتعلقة �مللكية الفكرية والصحة العامة؛ وامللكية الفكرية والتعلمي والصناعات إالبداعية وغريها من أالبعاد إالمنائية؛ 

ة؛ وامللكية الفكرية والبيئة؛ و�بتاكر وإالبداع واملنافسة وامللكية الفكرية. وبيEنت وامللكية الفكرية وأالمن الغذايئ والزراع
ا¨موعة ٔان هذه القضاa خاضعة للنقاش، ٕاال ٔان املناقشات يشوهبا يشء من التشتت، و0  ترى ٔانه سـيكون من املفيد ٔان 

بعض احملاور إالضافية املسـتجدة اليت ميكن تناقش هذه املوضوعات بشلك م�سك. ؤاضافت أن �قرتاح يطرح كذ  
النظر فهيا، ومن هذه عىل سبيل املثال النفاذ وتنوع تكنولوجيا االتصاالت لفائدة أالشخاص ا0ين يعانون من ٕاعاقات (امللكية 

 حتقيق أالهداف الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)؛ ودور امللكية الفكرية ومواطن املرونة اخلاصة هبا ومسامههتا يف
 إالمنائية لٔاللفية (امللكية الفكرية وأالهداف إالمنائية لٔاللفية)؛ وتطور إالنرتنت والتمنية (امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت/املسائل املسـتجدة). وذكرت ا¨موعة ٔان بعض هذه القضاa تناقش يف اللجنة واقرتحت عقد املؤمتر يف سبمترب 

يف جنيف ملدة ثالثة ٔاaم، مع ٕابداء مرونة بشأن التوارخي. وأعربت عن اعتقادها ٔانه سـيكون من املفيد ٔان تشارك  2013
ا7ول أالعضاء وا¨متع املدين والهيئات االٔاكدميية عالوًة عىل والواكالت املتخصصة التابعة لٔالمم املتحدة وبرامج التمنية حىت 

ت ا¨موعة عن ثقهتا يف خروج املؤمتر حبصيI ٕاجيابية. واسـتطردت تقول ٕانه عىل ذ  ينبغي تكون املناقشات متاكمI. كام عرب 
ٕا�حة املواد ا¨هزة خالل العملية التحضريية، مبا يف ذ  ا7راسات والعروض والتقارير والتوصيات وما ٕاىل ذ ، عىل حنٍو 

اللجنة يف املسـتقبل. ؤاضافت ٔانه ميكن كذ  تقدمي نتاجئ  يتسم �لشفافية، وينبغي ٔان يتخذ من هذه املواد مساهامت لعمل
�ج�ع ٕاىل امجلعية العامة. واقرتحت ا¨موعة ٔان يكون العنوان "املؤمتر ا7ويل بشأن دمج التمنية يف رمس سـياسات امللكية 

موعة ٔان يكون عبارة عن الفكرية"، حيث ٕان هذه قضية متداو� بشلك متكرر يف الويبو. وفF يتعلق �لشلك، اقرتحت ا¨
جلسات عامة وجلسـتني مزتامنتني تعدان التقارير للجلسة العامة. وختامًا، كررت ا¨موعة اسـتعدادها لتقبل ٔافاكر ومساهامت 

  ٔاخرى من ا7ول أالعضاء وأعربت عن تطلعها ٕاىل مقاربة بناءة حنو امليض قدمًا هبذه القضية. 

ٔاعامل التمنية، كام ٔايد من حيث املبدأ اقرتاح مجموعة البÙان أالفريقية. وأعرب  وأيد وفد بريو اقرتاح مجموعة جدول  .421
الوفد عن اعتقاده أن �قرتاحني ذوا طبيعة تاكملية ؤاهنام يسهامن يف العملية التحضريية. وقال الوفد ٕانه متأكد ٔان تقدمي بعض 

. وبنيE ٔان العملية التحضريية تتطلب عقد اج�عات ٕاقلميية املعلومات إالضافية بشأن المتويل سـيكون حمل اه�م مجيع الوفود
كام تتطلب مرونة. ووحض ٔان الهدف من عقد �ج�عات إالقلميية هو توفري املزيد من الوضوح بشأن ما تتطلبه لك منطقة 

قرتاحات املتعلقة �لنسـبة ٕاىل امللكية الفكرية. ؤافاد الوفد ٔان املؤمتر يأيت يف توقيت مناسب وقال ٕان 7يه بعض �
، حيث تمكل املوضوعات تÇ اليت �CDIP/10/17ملوضوعات املدرجة يف اقرتاح مجموعة البÙان أالفريقية يف الوثيقة 

اقرتحهتا مجموعة البÙان أالفريقية. ونبه الوفد ٕاىل ٔان قامئة املوضوعات مؤقتة ؤاهنا ليست شامI وسـتعمتد عىل متطلبات لك 
يف هذا الصدد عىل ٔان للك منطقة مجموعهتا اخلاصة من املشالك وقد ترغب يف عقد جلسات بشأن  منطقة. وشدد الوفد

  موضوعات خمتلفة هتمت هبا.

وأيد وفد جنوب ٔافريقيا البياzت اليت أدلت هبا مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية عالوًة عىل   .422
دد عىل ٔان �قرتاحني يتعاضدان وال تضارب بيهنام البتة. ونبه الوفد ٕاىل أن اقرتاح �قرتاحني املقدمني من ا¨موعتني. وش

مجموعة البÙان أالفريقية قطع شوطًا ٔاطول يف سبيل تسهيل أالمور، ؤاعرب عن تقديره لتأييد وفد بريو. وبنيE الوفد ٔان 
وى إالقلميي. ؤابرز أن اللجنة خاضت يف النقاط اليت اسـتعرضها وفد بريو يه ٔاسـباب وجوب عقد اج�عات عىل املسـت

حمادþت بشأن املؤمتر منذ العام املايض، كام جرت مناقشات يف نطاق جلنة الربzمج واملزيانية، وعىل ذ  فليست هذه املرة 
بدقة. وأعرب أالوىل اليت يناقش فهيا وهذا حيدو �لوفد أن يأمل يف اختاذ قرار بهناية ا7ورة بشأن حتديد �رخي عقد املؤمتر 

عن اعتقاده ٔان من شأن حتديد �رخي ٔان ميكEن اللجنة من العمل حنو هدف. وكرر الوفد ٔان املؤمتر ٔادرج يف الربzمج واملزيانية 
، �لنظر ٕاىل 2013لكنه مل يعقد. و�ٕالشارة ٕاىل مداخالت الوفود بشأن مدى جدوى عقده يف عام  2010/2011للفرتة 

بأن اجلدول يطرح للنقاش يف لك عام ودامئًا ما ينطوي عىل اج�عات كثرية، ومرجع ذ  ٔان مثة  جدول املنظمة، رصح الوفد
معل مطلوب ٕاجنازه والوفود موجودة من ٔاجل العمل. ونبه الوفد ٕاىل أن مسأ� المتويل ٔاثريت ٔايضًا يف جلنة الربzمج واملزيانية، 
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اكٍف للمؤمتر. وبني[ الوفد ٔان لكمة "اكٍف" هنا تعين وجود ٔاموال اكفية،  وذكEر يف هذا الصدد بأن أالمانة ٔافادت بوجود متويل
مما ال يتصور معه حدوث ٕاشاكالت يف المتويل. وقال الوفد ٕانه بناًء عىل ذ  سـيكون ممنوzً لو تلقى تأكيدًا بوجود مال من 

ىل عدم وجود ٔاي تكرار، ؤاكد ٔان التعاون بني ٔاجل املؤمتر. و�ٕالشارة ٕاىل املداخالت املتعلقة بقضية التكرار، شدد الوفد ع
بÙان اجلنوب يعد من بني التفاعالت مضن نطاق تÇ البÙان، ؤاما هذا مفؤمتر دويل بشأن التمنية ويتعلق �مجليع، ولهذا دعا 

فد أن هذا خيتلف اقرتاحا مجموعة البÙان أالفريقية ومجموعة جدول أعامل التمنية ٕاىل ٕارشاك ٔاحصاب املصاحل اكفة. وذكر الو 
اختالفًا واحضًا عن مرشوع التعاون بني بÙان اجلنوب ا0ي ال يتعدى مسـتوى املنظامت احلكومية ا7ولية، غري ٔان الوفد ٔاقر 

 aبأنه ينبغي ٔاال يكرر املؤمتر ما تقوم به الويبو. ونوه الوفد يف هذا الصدد ٕاىل ٔانه ينبغي للمؤمتر ٔان هي� منصة لتبني القضا
دة. وبنيE ٔان مثة قضاa كثرية مسـتجدة ومعلقة ال تضطلع املنظمة بدور فهيا، واملؤمتر مبثابة منصة السـتكشاف هذه املسـتج

القضاa. وأفاد الوفد ٔانه ينبغي للمؤمتر كذ  ٔان يسهم يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، خاصة وقد شاركت الويبو يف 
. وختامًا، كرر الوفد ذكر ٔامهية توصل اللجنة ٕاىل اتفاق عىل �رخي لمتكني 2015بعد عام  العمل املتعلق جبدول ٔاعامل التمنية ملا

  الوفود من العمل حنو هدف. وحث الوفد ا7ول أالعضاء عىل اعتبار هذا أحد حصائل هذه ا7ورة للجنة. 

هذا املوضوع، وعىل ذ  فٕاهنا  وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وذكر جمددًا ٔاهنا موجودة للتفاعل بشلك بناء مع  .423
تتطلع ٕاىل مزيٍد من املناقشات. ؤابرزت من �ب إالرساع �خلطى بعض احملاور احملمتI اليت ميكن للوفود النظر يف تضميهنا يف 

لصدد ٕاضافة املؤمتر. وذكEرت ا¨موعة بأن مجموعة البÙان أالفريقية اقرتحت حمورًا يتصل �ٕالنرتنت والتمنية. واقرتحت يف هذا ا
بعض احملاور احملمتI مثل تعزيز �بتاكر من خالل امللكية الفكرية ٔاو دمع تنافسـية البÙان النامية من خالل �بتاكر. كام 
هنا $متة �لعمل ٕاىل حٍد ٔابعد عىل إالبداع،  ذكEرت ا¨موعة بأن وفد الربازيل حتدث �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وذكر أ

حت ا¨موعة معل يشء يدور حول حمور مسامهة امللكية الفكرية يف التمنية، عىل سبيل املثال، وتوظيف امللكية و0  اقرت 
الفكرية يف الصناعة إالبداعية والنظر بشلك ٔامعق يف قطاعي أالفالم واملوسـيقى. كام ٔاعربت ا¨موعة عن اعتقادها ٔان مجيع 

طة �لنسـبة ٕاىل البÙان النامية واملتقدمة، وعىل ذ  ميكن طرح حمور حممتل الوفود تقر بأمهية املؤسسات الصغرية واملتوس
يمتثل يف توظيف وتسويق امللكية الفكرية، خاصة من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وقالت ا¨موعة ٕانه �لرمغ من 

ٔاهنا تلحق �لتوعية قمية عالية. واقرتحت تعلق املؤمتر �لتمنية فٕان للملكية الفكرية أمهية كذ ، وشددت يف هذا الصدد عىل 
ا¨موعة عددًا من احملاور احملمتI اليت من شأهنا معاجلة هذا ا¨ال، وذكرت من هذه امللكية الفكرية �عتبارها عامل متكني 

اعة؛ ؤاثر السلع للتمنية �قتصادية؛ والوعي حبامية امللكية الفكرية يف البÙان النامية، خاصة بني جامعات أالعامل والصن
املقرصنة واملقÙة؛ واسـتخدام حقوق التصممي محلاية املنتجات الصناعية واحلرف اليدوية يف البÙان النامية؛ وحمور بعنوان 

وقاعدة بياzت مطابقة  WIPO Greenو WIPO Re:Search"منصات للتعاون بشأن امللكية الفكرية والتمنية: 
  لكية الفكرية."�حتياجات إالمنائية يف جمال امل 

424.   Fر بأن ٔارقامًا دقيقة ُقدمت فEوأيد وفد مرص التعليق ا0ي أدىل به وفد جنوب أفريقيا بشأن توافر موارد للمؤمتر. وذك
يتعلق هبذا خالل املشاورات غري الرمسية اليت عقدت يف الفرتة ما بني ا7ورات. والمتس الوفد معرفة أالرقام وٕاذا ما اكن من 

  دام المتويل لتنظمي املؤمتر يف العام القادم. املمكن اسـتخ

وأعرب وفد الصني عن تقديره لالقرتاحني الqين طرحهتام مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية. ونوه   .425
غريها من احملافل ٕاىل مشول �قرتاحني جماالت متنوعة مرتبطة ومتاكمI فF بيهنا. ؤاعرب عن اعتقاده أن من شأن املؤمترات و 

ا6صصة للتوسع يف مناقشة ودراسة الكيفية اليت ميكن هبا للملكية الفكرية ٔان تعزز التمنية أن يعني ا7ول أالعضاء، خاصة 
  البÙان النامية، عىل حتسني توجيه سـياساهتا املتعلقة �مللكية الفكرية عالوًة عىل دمع تعممي التمنية عىل خمتلف ٔانشطة املنظمة.

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل السؤال ا0ي اþٔره وفد مرص وإالفادة عن ٕاماكنية تقدمي ٔارقام حمددة.   .426
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ورصحت أالمانة (السـيد �لوش) بأهنا غري قادرة عىل تقدمي الرمق بدقة. وكررت أن مثة ٔاموال متاحة يف مزيانية شعبة   .427
 الرمسية بعد ا7ورة أالخرية للجنة. ؤافادت أالمانة أن املتصور تراوح تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية، كام ذكر يف املشاورات غري

فرنك سويرسي لكهنا سـتحتاج ٕاىل التحقق من املبلغ ٔالن هناك نفقات حسبت  60 000ٕاىل  50 000املبلغ املتاح بني حوايل 
  ترد عىل السؤال ا0ي ٔاثري. منه، مما يتضمن ما تعلق هبذه ا7ورة للجنة. وذكرت جمددًا ٔاهنا ستتحقق من الرمق حىت 

وأشار وفد ٕاسـبانيا ٕاىل البيان ا0ي ٔادلت به ا¨موعة �ء ورصح بأنه غري $مت كثريًا مبدى توافر موارد اكفية لعقد   .428
  املؤمتر، بل هيمت �الطالع عىل مزيانية تفصيلية تبني أالموال ا6صصة حتت لك فئة تاكليف. 

نة ٕاىل اتفاق بشأن املتطلبات الرئيسـية للمؤمتر. وبنيE ٔانه يتعني اختاذ قرارات وشدد الرئيس عىل ٔامهية توصل اللج   .429
ٔامراً �لغ  2013خالل هذه ا7ورة ٔالن أالمانة ٔابلغته بأن من شأن التخلف عن اختاذها أن جيعل عقد املؤمتر خالل عام 

ركني واحملاور للمؤمتر. واقرتح الرئيس تكوين فريق الصعوبة، مما يفرض احلاجة ٕاىل العمل عىل أالساليب والتوارخي واملدة واملشا
  عامل لهذا الغرض. وسأل ٕان اكن هذا �قرتاح مقبوًال للمجموعة �ء.

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وبنيE ٔاهنا $متة بسامع آراء الوفود أالخرى ٔاوالً. واقرتحت ا¨موعة، ٕاضافًة ٕاىل   .430
 رمسية مبشاركة من املنسقني إالقلمييني وحنٍو من ثالثة ٔاطراف ٔاخرى. وأعربت ا¨موعة اقرتاح الرئيس، عقد مشاورات غري

  عن اعتقادها أن هذه املقاربة سـتكون ٔافضل من تكوين فريق عامل آخر. 

وحتدث وفد مرص �مس مجموعة البÙان أالفريقية وتوجه �لشكر ٕاىل الوفود عىل تفاعلها مع هذه القضية وشدد عىل  .431
  ختاذ قرارات. ويف هذا الصدد، أشارت ا¨موعة ٕاىل حاجهتا ٕاىل التشاور مع ٔاعضاهئا بشأن املقاربة اليت يفضلوهنا.ٔامهية ا

  ووافق الرئيس عىل طلب عقد مزيٍد من املشاورات بشأن السبيل املفضل للميض قدمًا.  .432

  بشأن التمنية وامللكية الفكرية  اقرتاح ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول أالعامل -. CDIP/6/12 Revالنظر يف الوثيقة 

افتتح الرئيس املناقشات بشأن �قرتاح ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول أالعامل بشأن التمنية وامللكية الفكرية. ودعا  .433
  أالمانة ٕاىل تقدمي الوثيقة. 

تمنية يف ا7ورة . نيابًة عن مجموعة جدول ٔاعامل ال CDIP/6/12 RevوذكEرت أالمانة بأن وفد الربازيل عرض الوثيقة  .434
السادسة للجنة. وبيEنت أن �قرتاح الوارد يف الوثيقة رىم ٕاىل عدة ٔامور من بيهنا وضع بند دامئ بشأن امللكية الفكرية والتمنية 

  يف جدول ٔاعامل اللجنة.

  وسأل وفد مرص عن ٕاماكنية اع�د بند جدول أالعامل. .435

ية ؤاþر نفس سؤال وفد مرص. ووحضت ا¨موعة سبب طرmا وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمن  .436
�قرتاح، حيث بيEنت ٔان للجنة دور $م تؤديه فF يتعلق برصد تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية، غري ٔانه من الرضوري كذ  

لثالث من قرار امجلعية ختصيص مساحة بشلك دامئ ملناقشة القضاa املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية يف سبيل تنفيذ الركن ا
العامة بتكوين اللجنة. وقالت ٕان هذا $م ٔالنه ينبغي مناقشة تÇ القضاa. وذكEرت ا¨موعة �حلجج اليت سـيقت يف املايض 
من ٔان هذا ينطوي عىل تكرار للعمل ٔاو ٔانه غري رضوري ٔالن مجيع ٔاعامل اللجنة متعلقة �مللكية الفكرية والتمنية، ومع ذ  

نه من الرضوري تضمني بند دامئ يف جدول أالعامل بشأن امللكية الفكرية والتمنية للسامح ٕ�جراء مناقشات مفيدة رصحت بأ 
حول القضاa اجلديدة واملسـتجدة. وشددت ا¨موعة عىل أن مناقشات اللجنة بشأن تنفيذ املقاربة القامئة عىل املرشوعات قيِّمة 

حيد. وكررت ا¨موعة يف هذا الصدد ٔانه ينبغي وضع بند دامئ يف جدول أالعامل لكن ينبغي ٔاال يكون ذ  هو النشاط الو 
  ملناقشة امللكية الفكرية والتمنية حىت تويف اللجنة مبتطلبات واليهتا. 
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ونوه وفد �كسـتان ٕاىل أن وفد الربازيل ٔاصاب ٕاذا ٔاشار نيابًة عن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٕاىل تعلق الركن الثالث  .437
ة اللجنة �مللكية الفكرية والتمنية. وذكر ٔان اللجنة تعمل منذ فرتة عىل التوصيات امخلس وأربعني الواردة يف جدول من والي

ٔاعامل التمنية، واليت متثل ٔامهية �لنسـبة ٕاىل مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. ؤاضاف ٔان اللجنة تواصل العمل ٔايضًا عىل املهنجية 
زال مفتوحًا ملناقشات ٔاوسع وأكرث  دت، ٕاال ٔان ا¨موعة ٔاعربت عن اعتقادها ٔان ا¨ال ماالقامئة عىل املرشوعات اليت اعمت

تفصيًال بشأن امللكية الفكرية والتمنية كلك، وهذا هو سبب طلهبا وضع بند دامئ يف جدول أالعامل. كام ٔاعربت ا¨موعة عن 
Iٔاخرى كثرية ذات ص aمللكية الفكرية والتمنية. اعتقادها أن هذا رضوري من أجل مناقشة قضا�   

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وذكر جمددًا املوقف ا0ي عربت عنه ا¨موعة يف دورات سابقة للجنة فF يتعلق  .438
ة زالت عىل قناعة بأن دور اللجن بوضع بند دامئ جديد بشأن امللكية الفكرية والتمنية يف جدول أالعامل. وقالت ا¨موعة ٔاهنا ما

هو مناقشة امللكية الفكرية والتمنية، مما جيعل ٕاضافة بند بنفس العنوان يف جدول أالعامل ٔامرًا ال طائل منه يف نظرها، بل 
زالت عىل اسـتعداد ملناقشة بنود حمددة  سـيكون جمرد تكرار 7ور اللجنة أالسايس ؤاهدافها. ومع ذ  ٔاكدت ا¨موعة ٔاهنا ما

هنا رصحت يف املايض بأن غياب إ القضاa �لنسـبة ٕاىل امللكية الفكرية والتمنية. وقالت ا¨موعة جلدول أالعامل تتعلق بآحاد 
بند يتعلق حتديدًا �مللكية الفكرية والتمنية يف جدول أالعامل مل مينع اللجنة من مناقشة أالمور املتعلقة �لتمنية. ويف ضوء 

  اسـتحداث بند دامئ جديد كهذا يف جدول أالعامل.  سـبق ذكره، قالت ا¨موعة ٕاهنا ال ترى حاجة ٕاىل  ما

وأيد وفد موzكو البيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء. ورصح بأن من شأن اسـتحداث بند يف جدول  .439
ار الوفد أالعامل مبثل هذا العنوان العام أن يسبب تداخالت. وبنيE الوفد ٔان بند جدول أالعامل املقرتح ٔاوسع من الالزم. ؤاش

ٕاىل البيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء ورصح بأنه يتعني اتباع النظام ا7اخيل. ورصح الوفد يف هذا الصدد 
بأن من حق ٔاي دو� عضو اقرتاح بنود حمددة جلدول أالعامل تتعلق بقضاa فردية يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ملناقشـهتا، 

  يرى لوضع بند يف جدول أالعامل مبثل هذا العنوان املهبم والعام قمية.  وعىل ذ  فهو ال

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب وا7ول أالعضاء فيه وكرر املوقف ا0ي عربت عنه يف دورات سابقة  .440
ث مل يزل رٔاي �حتاد للجنة فF يتعلق �سـتحداث بند دامئ جديد يف جدول أالعامل يتعلق �مللكية الفكرية والتمنية، حي

أالورويب وا7ول أالعضاء فيه ٔان الهدف أالسايس للجنة هو مناقشة امللكية الفكرية والتمنية، و0  فهـي ال ترى ٔاي فائدة 
من ٕاضافة بند يف جدول أالعامل بنفس الهدف متامًا وال يقدم ٕاال تكرارًا ملسمى اللجنة. ومع ذ  ٔاكد �حتاد أالورويب 

ضاء فيه عىل ٔاهنا عىل اسـتعداد دامئ ملناقشة بنود حمددة جلدول أالعامل تتعلق بقضاa فردية يف جمال امللكية وا7ول أالع
الفكرية والتمنية. ويف ضوء ما سـبق ذكره، فهـي ال ترى حاجة ٕاىل اسـتحداث بند دامئ جديد كهذا يف جدول أالعامل ولن 

 تويص مبناقشة يف ا7ورة التالية.

بني ٔان القرار و . A/43/13 Revالوارد وصفه يف الوثيقة  2007 قرار امجلعية العامة للويبو يف وأشار وفد مرص ٕاىل .441
ٔانشأ اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية لتضطلع بوالية وضع برzمج معل لتنفيذ التوصيات امخلس وأالربعني املعمتدة؛ 

تقارير عنه والتنسـيق مع الهيئات املعنية يف الويبو  ٕاعدادناقشـته و ورصد تنفيذ مجيع التوصيات املعمتدة وتقيمي تنفيذها وم 
القضاa اليت ، �ٕالضافة ٕاىل اتفقت علهيا اللجنة حسب ماذ  الغرض؛ وحبث القضاa املرتبطة �مللكية الفكرية والتمنية ب

وأكد الوفد عىل ٔان اللجنة ركزت ٕاىل حد االٓن عىل العنرصين أالولني من واليهتا. وقال ٕانه ما يزال عىل  حتددها امجلعية العامة.
اللجنة تنفيذ العنرص الثالث من الوالية، وا0ي ينبغي ٔان تنظر فيه، وأفاد ٔان اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية ملزمة 

عىل رضورة تنفيذ القرار، وٕاّال فٕان اللجنة قد ترسل ٕاشارة سلبية للجمعية العامة اليت  �حرتام قرار امجلعية العامة. وشدد الوفد
متثل ٔاعىل هيئة الختاذ القرارات يف املنظمة. ؤاوحض ٔان املسأ� املذكورة رضورية للمحافظة عىل جناعة اللجنة. وذكّر برضورة 

لهتا اللجنة ٕاىل حد االٓن سلبية جدا، مما يؤثر بشلك مهنجي عىل احرتام قرار امجلعية العامة. وقال الوفد ٕان إالشارة اليت ٔارس
الويبو. والتفت الوفد ٕاىل البياzت اليت ٔادلت هبا بعض ا¨موعات بشأن عدم معارضهتا ٕالدراج بنود جديدة يف جدول أالعامل، 

فة بند يف جدول أالعامل، بشأن وعرب الوفد عن ترحيبه �القرتاح املذكور وتساءل ٕان اكن ميكن املوافقة عىل ال�س ٕ�ضا
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مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية وما يلهيا، خالل ا7ورة احلالية للجنة. وأعرب الوفد عن رغبته، يف تÇ احلا�، 
 يف ٕادراج البند املذكور يف جدول أالعامل لÙورة القادمة للجنة. وأفاد ٔانه يقدم هذا �قرتاح لتنظر فيه اللجنة.

إالسالمية) بيان وفد الربازيل، عندما حتدث �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. ؤاوحض ٔانه  –ورية يد وفد ٕايران (مجهوأ  .442
يساند ٕادراج بند دامئ جديد يف جدول أالعامل، حتت عنوان "القضاa املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية من ٔاجل تنفيذ الركن 

ا وقررهتا امجلعية العامة". وقال الوفد ٕان جدول أالعامل املقرتح سوف يسهل النقاشات الثالث من والية اللجنة، كام ٔاقرهت
بشأن العالقات الهامة اليت تربط امللكية الفكرية والتمنية وسوف يتيح فضاء ملناقشة القضاa الهامة اليت ال تتناولها اللجنة حاليا 

. وتطلع الوفد ٕاىل اع�د بند جدول 2010شأن املسأ� املذكورة منذ اللجنة مل تصل ٕاىل اتفاق ب ٔان �لنقاش. ؤاكد الوفد عىل 
أالعامل املذكور يف ٔارسع وقت ممكن، قصد تسهيل النقاشات اليت تركز عىل القضاa املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية، مبا يف 

دراسة املستشار اخلار�؛ وقصد تقدمي ذ  مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية واليت متت مناقشـهتا جزئيا يف 
، 2015توجهيات بشأن مساهامت الويبو يف العملية اليت تديرها أالمم املتحدة بني الواكالت، خبصوص جدول ٔاعامل التمنية بعد 

 واليت ٔاشار ٕالهيا املدير العام للويبو يف تقريره.

�مس ا¨موعة �ء. ؤافاد ٔانه ال يعارض �قرتاح ا0ي  ، عندما حتدثبه وفد بلجياك وأيد وفد اليا�ن البيان ا0ي ٔادىل .443
قدمه وفد الربازيل بشأن مناقشة البÙان أالعضاء للقضاa املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية، طبقا لوالية اللجنة. ولفت النظر 

ية، منذ ٕانشاهئا، من خالل مناقشـهتا لبنود ٕاىل أن اللجنة يف احلقيقة مل تنفك تتطرق ٕاىل القضاa املتعلقة �مللكية الفكرية والتمن 
معينة من جدول أالعامل. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده العميق أنه سـيكون من اجليد ٕادراج لك موضوع من املواضيع املقرتحة 

املقرتح  يف الوثيقة مضن اقرتاح واحد ؤان تناقشها اللجنة مكرشوع واحد. وانهتـى الوفد ٕاىل ٔانه ال يرى حاجة ٕاىل ٕانشاء البند
 من جدول أالعامل، هبدف مناقشة القضاa املعينة املذكورة.

وأشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل ٔان التعابري البالغية غلبت عىل البياzت اليت ٔادىل هبا املشاركون خالل مخس دورات  .444
�لتمنية وامللكية الفكرية �لقيام متتالية، ؤانه قد حان الوقت للميض قدما. وأشار ٕاىل أن امجلعية العامة لكفت اللجنة املعنية 

بثالثة أشـياء، مل تنفذ مهنا ٕاال واحدا فقط. وقال الوفد ٕان الشـيئني االٓخرين مثال موضوعا لنقاشات ال متناهية، وأكد عىل ٔانه 
جديد يرÁ قد حان الوقت لرتفع اللجنة املسأ� للجمعية العامة لتناقشها. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان لك ال©م قد قيل ؤانه ال 

ة العامة من ٕاعطاء اللكمة للحارضين، ؤانه يرى من أالحسن عدم ٕاضاعة مزيد من الوقت عىل هذا املوضوع. وقال ٕان امجلعي
نه جيب الرجوع ٕاىل الهيئة املذكورة، يف تÇ املسأ�، بصفهتا ٔاعىل هيئة الختاذ القرارات يف الويبو. قد قررت والية اللجنة وإ 

قرٔا قرار امجلعية العامة ؤانه ال حاجة لتكرار ذ  بشلك متواصل. ؤاضاف ٔانه ينبغي عىل الرئيس ٔان  وذكر بأن وفد مرص قد
يذكر يف ملخصه ٔان الوقت قد حان لرفع القضية للجمعية العامة، يك تقدم مزيدا من التوضيحات للجنة بشأن كيفية امليض 

عىل ذكر املقاربة القامئة عىل املشاريع. وشدد عىل رغبته يف  يأت أن قرار امجلعية العامة مل قدما. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل
مناقشة بعض القضاa من خارج املقاربة القامئة عىل املشاريع وعىل ٔانه ينبغي ختصيص بند من جدول أالعامل ملناقشـهتا. وأعرب 

 الوفد عن استيائه من عدم المتكن من القيام بذ ، وعرب عن رغبته يف ٕاجياد حل 0 .

أفاد وفد �كسـتان ٔان البند املذكور ميثل بندا هاما من جدول أالعامل، ؤاكد عىل أنه مرتبط بوالية اللجنة. وأيد الوفد و  .445
 ن القرار يرجع للجمعية العامة.هبذا الشأن، وإ  اقرتاح وفد جنوب ٔافريقيا. وقال ٕان اللجنة ال ميكهنا أن تتخذ قرارا

شدد عىل ٔانه ال يرغب يف تكرار البياzت اليت ٔادىل هبا يف السابق. وقال ٕان  �مس ا¨موعة �ء، و دث وفد بلجياكوحت .446
نه ال يرى حاجة للنظر جمددا ود معينة من جدول أالعامل ؤاضاف أ ا¨موعة قد عربت بشلك واحض عن موافقهتا عىل نقاش بن

 يف الصياغة اليت اعمتدهتا امجلعية العامة.

عىل �قرتاح ا0ي أدىل به وفد جنوب ٔافريقيا بشأن الرجوع للجمعية   يعرتضوسأل الرئيس ٕان اكن وفد بلجياك .447
 العامة هبذا الشأن.
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 ، متحدþ �مس ا¨موعة �ء، عىل ٔانه يعرتض عىل �قرتاح املذكور.وأكد وفد بلجياك .448

ان أيد ؤاعرب وفد مرص عن تأييده لالقرتاح ا0ي ٔادىل به وفد جنوب ٔافريفيا. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان وفد �كسـت .449
 بدوره �قرتاح املذكور.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وقال ٕانه أيضا يؤيد �قرتاح ا0ي ٔادىل به وفد جنوب ٔافريقيا.  .450
 زالت تواجه تنفيذ الركنني الثاين والثالث والتفت ٕاىل ما ٔاشار ٕاليه وفد جنوب ٔافريقيا، وأعرب عن قلقه من املقاومة اليت ما

من والية اللجنة. وقال ٕان الوفد خيىش ٔان يوضع اللوم يف املسـتقبل عىل اللجنة، لعدم تنفيذ والية امجلعية العامة. ؤاوحض ٔان 
الوفد ال يرغب يف حدوث ذ . وشدد عىل رضورة الزتام اللجنة �لقرار املذكور. وأضاف أن الزتا$ا ال ينبع من ارتباط القرار 

رار صادر عن امجلعية العامة. وعّرب عن قلق مجموعة جدول ٔاعامل التمنية من الصعو�ت اليت تواجه �لتمنية بل ٔالنه ٔايضا ق
 اللجنة لتنفيذ قرار صادر عن امجلعية العامة.

ولفت وفد رسي الناك �نتباه ٕاىل ٔانه اكن من بني الوفود اليت شددت عىل املسأ� املذكورة خالل امجلعية العامة.  .451
 بيانه العام رضورة ٕادراج البند املذكور يف جدول أالعامل. وأعرب الوفد، بصفته عضوا يف مجموعة جدول وقال ٕانه قد ذكر يف

 ٔاعامل التمنية، عن تأييده لالقرتاح ا0ي أدىل به وفد جنوب ٔافريقيا.

املعنية �لتمنية وذكر وفد موzكو ٔانه ال يرى حاجة ٕالعادة النظر يف قرار امجلعية العامة، وعرب عن اعتقاده أن اللجنة  .452
وامللكية الفكرية قد اسـتوفت ٔاراكن واليهتا. وأوحض أن معل اللجنة متعلق �مللكية الفكرية والتمنية. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان 

اللجنة قد ٔانشئت هبدف مناقشة لك جوانب العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية. ؤاشار ٕاىل ٔان اللجنة مل تنفك تقوم �لعمل 
خالل العديد من ا7ورات. وخلص ٕاىل أن الوفد ال يفهم وËة نظر الوفود ا0ين يرون أن اللجنة مل تسـتوف العنرص املذكور 

 املذكور من واليهتا.

وأيد وفد الوالaت املتحدة أالمريكية بشلك اكمل البيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجيكيا �مس ا¨موعة �ء. والتفت الوفد  .453
. ولفت �نتباه ٕاىل الركن A/43/13 Revة �لتمنية وامللكية الفكرية، ؤاوحض ٔاهنا وردت يف الوثيقة ٕاىل والية اللجنة املعني

حبث القضاa الثالث وا0ي اكن موضوع نقاش معمق نوعا ما خالل ا7قائق ا0ي سـبقت بيان الوفد، وذكر ٔانه ينص عىل "
وشدد  ."ضاa اليت حتددها امجلعية العامةالق، �ٕالضافة ٕاىل اللجنة يه يفمت االتفاق عل  طبقا ملااملرتبطة �مللكية الفكرية والتمنية 

عىل ٔانه لن يكون من الرضوري ختصيص بند دامئ يف جدول ٔاعامل. ومىض قائال ٕان اللجنة تناقش القضاa املتعلقة �لتمنية 
 ن ذ  ٔاقىص ما جيب علهيا القيام به يف الوقت احلارض.إ و 

ت النظر تنقسم حول رضورة ٕادراج املسأ� املذكورة كبند دامئ من جدول أالعامل. وقال وأشار الرئيس ٕاىل أن وËا .454
  ٕان وËات النظر ختتلف ٔايضا حول سـبل امليض قدما.

 خطوات ٕاضافية يف برzمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية - CDIP/10/10النظر يف الوثيقة 

إالضافية يف برzمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية. ودعا أالمانة افتتح الرئيس النقاش بشأن اخلطوات  .455
 ٕاىل تقدمي الوثيقة.

ولفتت أالمانة (السـيدة لونغكروفت) �نتباه ٕاىل ٔان اللجنة قد نظرت، خالل دورهتا التاسعة، يف بعض عنارص  .456
نة استندت يف ذ  ٕاىل النقاش املتعلق �لعنارص برzمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وذكرت ٔان اللج 

اجلديدة اليت مت اقرتاmا خالل ا7ورة الثامنة، وقالت ٕان اللجنة قد اتفقت عىل عنارص برzمج العمل املذكورة. وذكرت أالمانة 
ليه، كام zقشـته اللجنة، ٔاهنا انكبت منذ ا7ورة أالخرية املنعقدة يف بداية العام اجلاري، عىل تنفيذ برzمج العمل املتفق ع 

وأفادت ٔان أالمانة تتطلع يف الوقت احلارض ٕاىل توجهيات ٕاضافية رضورية من اللجنة خبصوص بعض أالنشطة املتفق علهيا، 
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وأوحضت ٔاهنا حتتاج ٕاىل توجهيات اللجنة  CDIP/10/10قصد امليض قدما يف العمل املذكور. وخصت أالمانة �0كر الوثيقة 
واملتعلقة ٕ��حة املعلومات املتعلقة  CDIP/9/11(و) من الوثيقة 2ة بياzت كام هو مبني يف الفقرة بشأن تطوير قاعد

، CDIP/9/11(ح) من الوثيقة �2حللقات ا7راسـية الوطنية وإالقلميية املنعقدة بشأن مواطن املرونة كام هو مبني يف الفقرة 
امللكية الفكرية، فال يقترص عىل نظام الرباءات كام هو مبني يف الفقرة وبشأن متديد العمل املتعلق مبواطن املرونة يف نظام 

 .CDIP/9/11(د) من الوثيقة 2

 �مس ا¨موعة �ء، ؤاكد عىل ٔانه ال جيب التغافل عن $مة الويبو املتعلقة �ملساعدة القانونية وحتدث وفد بلجياك .457
ف الوفد متحدþ �مس ا¨موعة ٔان أالنشطة اجلديدة ينبغي ٔان تبقى والتقنية، عند تطوير ٔانشطة ٔاخرى يف ا¨ال املذكور. ؤاضا

مضن نفس النطاق املذكور وأن تتفادى تكرار العمل الراهن. ولفت الوفد �نتباه ٔايضا ٕاىل العديد من النقاط املتعلقة بقاعدة 
جموعة املعلومات اليت يرشف علهيا ، وقال ٕان ا¨موعة تعرب عن ترحيهبا مبCDIP/10/10البياzت اليت اقرتحهتا الوثيقة 

أالعضاء لتكون جزءا من قاعدة البياzت، ؤاكد ٔانه مل يمت بعد حتديد حمتوaت قاعدة البياzت ونسقها ؤاضاف أن أالمانة 
واصI النظر يف املوضوع. وذكر ملالمتست من أالعضاء ٕارسال ٔامثI عىل املعلومات، هبدف تطوير منوذج لقاعدة البياzت 

د ٔان ا¨موعة تؤيد اقرتاح أالمانة ا0ي دعت فيه ا7ول أالعضاء املهمتة �ملسامهة بعدد حمدود من الوþئق، هبدف تطوير الوف
المنوذج. وشدد عىل ٔان الوþئق املذكورة سوف تسامه يف حتسني توحيد معايري املعلومات املتاحة وسوف تزيد من الفائدة 

ٔان ا¨موعة تقرتح ٔان تقترص املعلومات املتاحة يف قرارات احملامك وا7راسات إالفرادية  احلاصI بفضل قاعدة البياzت. ؤاضاف
واملواد التدريبية االٔاكدميية اليت ٔاعدهتا الويبو، ٔ�مثI للمعلومات اليت توثق اخلربة العملية لÙول أالعضاء يف تنفيذ مواطن 

 أالعضاء يك يمت ٕادراËا يف قاعدة البياzت. املرونة. ودعا الوفد أالمانة ٕال�حة املواد اليت قد$ا

. والتفت ٕاىل السؤال CDIP/10/10وأشار وفد قربص، متحدþ �مس �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء، ٕاىل الوثيقة  .458
 "، وقال ٕان �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء تؤيد اسـتضافة قرارات احملامك وا7راسات1"4ا0ي طرحته أالمانة يف الفقرة 

إالفرادية واملواد التدريبية االٔاكدميية اليت أعدهتا الويبو واملواد املتاحة أالخرى، عىل قاعدة البياzت. ؤاشار الوفد ٕاىل السؤال 
رضورة تركزي الويبو عىل توحيد معايري ب" وعرب عن اعتقاد �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء 2"4ا0ي ورد يف الفقرة 

قاعدة البياzت وعىل ترمجة املعلومات املذكورة ٕاىل لغات الويبو الرمسية. ونبه الوفد ٕاىل ٔانه ال ميكن  املعلومات اليت ستتضمهنا
التنبؤ �لعبء ا0ي سوف ينجر عن النشاط املذكور، وأفاد ٔان الوفد لن يؤيد اقرتاح قيام أالمانة �لبحث عن املعلومات اليت 

 حني ملهئا �لبياzت وبدء اسـتخدا$ا. وقال ٕانه ينبغي عىل أالمانة عند القيام جيب ٕادراËا يف قاعدة البياzت، عىل أالقل ٕاىل
بتوحيد املعايري املتعلقة �ملعلومات اليت سيمت ٕادراËا يف قاعدة البياzت ٔان تضع يف اعتبارها وËات النظر ا6تلفة لÙول 

أالمانة ينبغي ٔان تتفادى ٕاصدار أحاكم تقيميية بشأن  أالعضاء خبصوص تنفيذ مواطن املرونة اخلاصة بلك دو�. وشدد عىل ٔان
، وذكر ٔان CDIP/10/11فعاليته. والتفت الوفد ٕاىل الوثيقة مدى مدى مالءمة �نتفاع من مواطن مرونة معينة ٔاو 

و9 أالعضاء �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء الحظت قI الردود اليت تلقهتا أالمانة. ؤاعرب عن اعتقاد �حتاد أالورويب ود
ٔان قI الردود رمبا تعكس مدى �ه�م �لقيام بعمل ٕاضايف بشأن مواطن املرونة من خالل اللجنة. ورٔاى الوفد أن السبب 

قد يكون ٔان اللجنة ا7امئة املعنية بقانون الرباءات تقوم بعمل ٕاضايف بشأن موضوع مواطن املرونة بشلك خبري وشامل، 
ضوع يف سـياق منظمة التجارة العاملية، مالمئ ٔاكرث. وأعرب الوفد عن اقتناع �حتاد أالورويب قد يكون أن التطرق للمو   ٔاو

ودو9 أالعضاء بأنه سـيكون من أالفضل تركزي اجلهود عىل املسأ� العملية املتعلقة بتطوير قاعدة البياzت بدل القيام بأحباث 
ا7امئة املعنية بقانون الرباءات ويك تمتكن اللجنة املذكورة من النظر يف  ٕاضافية يف ا¨ال املذكور، يك ال يمت تكرار معل اللجنة

 مواضيع ٔاخرى، وعدم ٕاضافة ٔاي ثقل ٕاضايف ٔالعباهئا الهائI احلالية.

ٕ�نشاء صفحة (و) املتعلق 2وذكّر وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ٔانه قد ٔايد، خالل �ج�ع املايض، �قرتاح  .459
ميكّن البÙان من تبادل خرباهتا وأفضل املامرسات اليت تتبعها  IP Advantageا مشاهبا لقاعدة بياzت مرفقنرتنت تتضمن إ 

، بشلك اختياري. ومىض قائال ٕان الوفد المتس ٔايضا، خالل �ج�ع املايض، معلومات وتوضيحات يف تنفيذ مواطن املرونة
(ح) املتعلق بتنظمي حلقات دراسـية وطنية وٕاقلميية ٕاضافية، بشأن موضوع مواطن املرونة. 2ٕاضافية خبصوص �قرتاح 
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ٕان أالمانة حتتاج ٕاىل توجهيات خبصوص حمتوى "و" ٕ�نشاء مرفق لقاعدة البياzت، وقال 2والتفت الوفد ٕاىل �قرتاح 
املعلومات اليت سـتدرج يف قاعدة البياzت ونسق املعلومات املذكورة. وركز الوفد عىل حمتوى املعلومات وأفاد ٔانه ال يرى 

التقنية العادية مانعا يف ٕادراج روابط لقرارات احملامك ٔاو للمواد املعدة من طرف الويبو ٔاو بطلب مهنا، ٔاثناء ٔانشطة املساعدة 
للمنظمة، ٔاو لوþئق ٔاو عروض من احللقات ا7راسـية و�ج�عات املنعقدة بطلب من الويبو، ٔاثناء ٔانشطة املساعدة التقنية 

العادية للمنظمة، ٔاو 7راسات ٕافرادية عن التجارب الوطنية املتعلقة بتنفيذ مواطن املرونة ودراسات ٕافرادية عن تنفيذ مواطن 
البÙان النامية، طاملا ٔان ا7راسات إالفرادية ال تشمل ٔافضل املامرسات ٔاو املقاييس إاللزامية. وقال الوفد ٕانه املرونة يف 

يرى فائدة معلية ترÁ من ٕادراج املقاالت االٔاكدميية مبا ٔان املقاالت املذكورة متثل فقط وËة نظر املؤلف ٔاو مجموعة  ال
نظرية حبتة وال تعمتد عىل ٔاي جتارب معلية. ؤاضاف أن املقاالت املذكورة تكون يف املؤلفني، واليت تكون يف معظم أالوقات 

عىل  معظم أالحيان محمية مبوجب حق املؤلف. وانهتـى ٕاىل أن الويبو سـتحتاج ٕاىل ٕاذن املؤلف، ٕان أرادت نرش املواد املذكورة
حات بشأن معىن عبارة "وقدمهتا ا7ول أالعضاء لكرتوين. والتفت الوفد ٕاىل ا7راسات إالفرادية، والمتس توضياملوقع االٕ 

املعنية". ؤاعرب عن رغبته يف معرفة هل ٔان العبارة تعين أن ا7و� العضو ميكهنا ٔايضا ٔان ترسل دراسة ٕافرادية عن تنفيذ 
  ٕاال ا7ول مواطن املرونة يف ا7ول أالعضاء أالخرى. وأفاد أن الوفد يفضل تقييد ٕارسال ا7راسات إالفرادية فال تقوم بذ

أالعضاء املعنية �لتجارب الوطنية. وحتدث الوفد خبصوص نسق املعلومات والعمل ا0ي من املتوقع أن تقوم به أالمانة 
�ملعلومات اليت ترسلها ا7ول أالعضاء، وأعرب عن تأييد الوفد ٕا�حة املعلومات بلك بساطة عىل قاعدة البياzت، دون 

هنا. وشدد عىل ٔان العمل إالضايف من سبيل توحيد املعايري والرتمجة والبحث يف املعلومات، قد حاجة للقيام بعمل ٕاضايف بشأ 
 يلكف ماال ووقتا كثريين.

" من الوثيقة. ؤاعرب عن تأييده ٕالدراج البنود 1"4وأشار وفد الربازيل ٕاىل السؤال ا0ي طرحته أالمانة يف الفقرة  .460
"، وقال ٕان الوفد ال يعارض �قرتاح، برشط 2"4د ٕاىل السؤال الوارد يف الفقرة املبينة يف الفقرة املذكورة. والتفت الوف

التشاور مع دو� العضو اليت ٔارسلت املعلومات، نظرا للمعلومات املوضوعية اليت قد تتضمهنا. وشدد الوفد عىل رضورة 
املتعلقة بزaدة احللقات ا7راسـية  6رة التشاور مع ا7و� العضو املعنية قبل ٕا�حة ٔاي معلومات. والتفت الوفد ٕاىل الفق

الوطنية وإالقلميية بشأن موضوع مواطن املرونة. وذكر الوفد ٔانه قد اطلع عىل صفحة �نرتنت بشأن برzمج معل مواطن 
املرونة ؤاعرب عن سعادته ٕاذ تضمنت املعلومات املتعلقة ٕ�حدى احللقات ا7راسـية املنعقدة هذه السـنة، معلومات بشأن 

zمج احللقة ا7راسـية وقامئة املشاركني، �ٕالضافة ٕاىل وþئق ٔاخرى وجهية من سبيل العروض والسريات ا0اتية للمتحدثني. بر
ؤاكد الوفد عىل ٔامهية املعلومات املذكورة، وقال ٕاهنا متكن ا7ول أالعضاء من تقيمي معل املنظمة، خاصة فF يتعلق �حللقات 

صول عىل معلومات بشأن البنود املوضوعية اليت متت مناقشـهتا، وبشأن �ملتحدثني احملمتلني ا7راسـية والتظاهرات، ومن احل
يف التظاهرات املسـتقبلية وبشأن العمل امليداين اجلاري. وخلص الوفد ٕاىل ٔان ٕا�حة املعلومات املتعلقة �حللقات ا7راسـية 

ىل ٕا�حة املعلومات املذكورة، خبصوص لك التظاهرات والتظاهرات، يف حد ذاهتا، خطوة ٕاجيابية جدا، وجشع أالمانة ع
 واحللقات ا7راسـية.

وأشار وفد رسي الناك ٕاىل بيان ا¨موعة االٓسـيوية وا0ي ذكرت فيه ٔانه ميكن بلوغ فهم ووعي ٔاكربين يف هذا ا¨ال.  .461
ميية بشأن موضوع مواطن املرونة. وأيد ؤاعرب عن ترحيبه �جلهود اليت تبذلها أالمانة لتنظمي احللقات ا7راسـية الوطنية وإالقل 

الوفد ما ورد يف بيان ا¨موعة االٓسـيوية، وقال ٕانه سـيكون من املفيد تنظمي ورشات العمل إالقلميية عىل مدار السـنة، 
مانة �لتشاور مع ا¨موعات إالقلميية، هبدف فهم املواضيع اليت ترغب ا¨موعات يف الرتكزي علهيا بشلك خاص. وسأل الوفد االٔ 

 ٕان اكنت 7هيا خطط ٕاضافية يف هذا ا¨ال، ودعاها لتقدمي مزيد التفاصيل.

وركّز وفد �كسـتان عىل حمتوaت قاعدة البياzت. وعرب عن اعتقاده ٔاهنا جيب ٔان تتضمن مواطن املرونة الهامة، من  .462
ع. احلكومات �النتفا وتراخيصرية الرتاخيص �جباسبيل �ستبعادات و�سـتثناءات والتقييدات و�سـترياد املوازي و 

 IP ترسد قاعدة بياzتوقال ٕان قاعدة البياzت ينبغي ٔان ترتبط أيضا �لتجارب الفعلية لالنتفاع من مواطن املرونة، مثلام 
ADVANTAGE ؤاضاف الوفد ٔان أالمانة ينبغي ٔان تواصل تسهيل ترمجة جتارب ا6رتعني واملبدعني واملقاولني والباحثني .
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علومات املتاحة وتلخيص قرارات احملامك اليت ترسلها ا7ول أالعضاء، عىل ٔاساس معيل. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل التجارب امل
ٔاوحض أنه ميكن لٔالمانة نرش املعلومات مثلام وردت من ا7ول أالعضاء، دون تعديلها. الوطنية املتعلقة بتنفيذ اتفاق تريبس، و 
 من ينبغي ٔان يقدم املعلومات اليت سيمت حتميلها عىل قاعدة البياzت. واقرتح ٔانه ميكن للجنة وأشار ٕاىل أن ا7ول أالعضاء يه

رمبا ٔان تنظر يف كيفية توسـيع املعلومات فتشمل كياzت ٔاخرى تنتفع من مواطن املرونة من سبيل الصناعات احمللية واليت 
وأضاف أنه ميكن من Ëة ٔاخرى، اكقرتاح، أن تتيح أالمانة،  تعمتد بشلك كبري عىل اسـتخدام �عرتاض السابق ملنح الرباءة.

عىل صفحة �نرتنت ا6صصة ملواطن املرونة، ا7ارسات والتقارير املتعلقة مبواطن املرونة واليت أعدهتا واكالت أالمم املتحدة 
 أالخرى، من سبيل منظمة الصحة العاملية ومنظمة أالغذية والزراعة.

لك ما مت القيام هبا يف جمال مواطن املرونة ميكن أن يفيد البÙان النامية. ؤاضاف ٔان موضوع وقال وفد فزنويال ٕان  .463
مواطن املرونة واسع جدا، ؤانه ال جيب أن تستند النقاشات ٕاىل عدد املواضيع اليت جيب أن يشملها معل الويبو. ؤاكد الوفد 

Ùان النامية. والتفت ٕاىل التعليقات املتواترة خبصوص تكرار عىل ٕادراج مواطن املرونة ٕاىل ٔاقىص حد ممكن سـيكون مفيدا للب
العمل وذكر ٔان الويبو قد قامت ببعض العمل بشأن مواطن املرونة املبينة يف الوثيقة، واسـتدرك قائال ٕاهنا من Ëة ٔاخرى 

 ان النامية.تقم بذ  من منظور التمنية. وشدد عىل أن منظور التمنية هام للجنة وقال ٕانه أمه جانب للبÙ  مل

واليت تقتيض أن تناقش ا7ول أالعضاء مواطن  CDIP/10/10من الوثيقة  7وأشار وفد مجهورية كورa ٕاىل الفقرة  .464
املرونة يف جمال العالمات التجارية املتعلقة �تفاق تريبس. ولفت �نتباه ٕاىل أن االتفاق املذكور يتناول �لنظر التقييدات 

ال العالمات التجارية، ؤان ا7ول أالعضاء تسـتطيع أن تقرر التقييدات و�سـتثناءات اليت و�سـتثناءات أالساسـية يف جم
 17و 8ستنص علهيا قوانيهنا املتعلقة �لعالمات التجارية. وذكر الوفد ٔان التقييدات و�سـتثناءات ينبغي ٔان تسـتجيب للمواد 

راء دراسات ملعرفة هل تراعي ا7ول أالعضاء اتفاق من اتفاق تريبس، واسـتدرك قائال ٕانه سـيكون من الرضوري ٕاج 20و
تريبس يف قوانيهنا وممارساهتا املتعلقة �لعالمات التجارية وملعرفة درجة مراعاة االتفاق املذكور. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن 

خرى، عن قلقه بشأن دراسة التقييدات و�سـتثناءات املطبقة عىل ا7ول أالعضاء، سـتكون مفيدة. وعرب الوفد من، Ëة أ 
ا7راسات إالفرادية وما قد تثريه من خالص خبصوص اتساق تقييدات ٔاو اسـتثناء معينة مع ٔاحاكم اتفاق تريبس. وشدد 

عىل رضورة أالخذ بعني �عتبار بأن ا7راسات إالفرادية ال تضمن أن تكون أي تقييدات ٔاو اسـتثناءات بعيهنا نصت علهيا 
تريبس. وأقر الوفد، من Ëة ٔاخرى، برضورة ٕاجراء دراسات ٕافرادية للىقييدات و�سـتثناءات  دو� عضو، متسقة مع اتفاق

يف قوانني العالمات التجارية، وبرضورة حفص ا7راسات املذكورة. ونبه ٕاىل ٔانه ينبغي ٕاجراء ا7راسات إالفرادية وحفصها فقط 
 بأغراض البحث.

مبواطن املرونة ؤاشاد مبحتواها ا0ي يفصل املعلومات املتعلقة  نرتنت اخلاصةوالتفت وفد بوليفيا ٕاىل صفحة االٕ  .465
�لندوات والتظاهرات اليت يمت عقدها. وقال ٕان قاعدة بياzت املساعدة التقنية تفتقر ٕاىل الكثري من املعلومات. وأضاف ٔان 

ب ا0ي مكّن من ٕادراج الوفد اكن قد المتس بشلك متكرر أن تتضمن قاعدة البياzت معلومات مماثI. وسأل عن السب
املعلومات املذكورة يف ما يتعلق مبواطن املرونة ومل ميكّن من ٕادراËا بشأن أالنشطة أالخرى. وهنأ الوفد أالمانة عىل معلها 

ا0ي مكن ا7ول أالعضاء من النفاذ ٕاىل العروض املتعلقة �7ورة السابعة. وأفاد ٔان العروض مفيدة جدا ٔالهنا تعطي ا7ول 
مشل عن العمل اجلاري. ولفت �نتباه ٕاىل أن الوثيقة أالعض ، و�ٕالضافة ٕاىل قاعدة CDIP/9/11اء صورة أوحض وأ

(ج) واملتعلق ٕ�عداد 2البياzت، تتضمن اقرتاحات ٔاخرى. وعرب الوفد عن اه�مه بشلك خاص �القرتاح ا0ي ورد يف الفقرة 
ت. ؤاعلن الوفد عن بعض �قرتاحات اليت ميكن ٔان تنظر فهيا اللجنة. دراسات ٕاضافية عن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءا

وقال ٕان ٔامه اقرتاح هو ٕاعداد دراسة عن التحدaت والعراقيل اليت تواجه البÙان النامية، عند تطبيقها ملواطن املرونة. وأشار 
ن ال تنتفع بشلك اكمل من مواطن ٕاىل ٔانه قد قدم �ل�س املذكور منذ بعض الوقت وشدد عىل ٔان العديد من البÙا

املرونة، رمغ ٔاهنا جزء من نظام امللكية الفكرية. وخلص ٕاىل ٔان ا7راسة قد تكون مفيدة جدا. واقرتح ٕاجراء دراسات عن 
مواضيع ٔاخرى. وبني ٔان مواطن املرونة املتعلقة �لصحة العامة قد يكون موضوع ٕاحدى ا7راسات. والتفت الوفد ٕاىل أالعامل 
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تقوم هبا منظمة الصحة العاملية ومنظامت ٔاخرى يف هذا ا¨ال، وأكد عىل ٔانه سـيكون من املفيد ٔان تسامه الويبو يف اليت 
 العمل اجلاري بشأن مواطن املرونة والنفاذ ٕاىل أالدوية.

ت قرارات ". ؤاكّد عىل ٔانه يعمل ٔان ا7ول أالعضاء قد ٔارسل1"4وأيد وفد جنوب ٔافريقيا التوصية الواردة يف الفقرة  .466
احملامك وا7راسات إالفرادية، بناء عىل موافقهتا، وقال ٕانه جيب، رمغ ذ ، ٕاعطاء توضيحات. ولفت �نتباه ٕاىل ٔامهية ٕانشاء 

اتفاق بني الويبو والبÙان أالعضاء ليك يمت ٕادراج املعلومات يف موقع الويب. وعرب عن مساندته لالقرتاحات الواردة يف 
ومنظمة أالغذية والزراعة  العامليةلكرتونية ملنظمة الصحية للمواقع االٕ )، بشأن الرتمجة والروابط "(ب) و(ج2"4الفقرتني 

) واملنظامت ا7ولية الوجهية أالخرى. واسـتدرك قائال ٕانه جيب من Ëة UNCTADلتجارة والتمنية (اومؤمتر أالمم املتحدة 
(ٔا). وعرب عن رغبته يف معرفة ٔاهداف �قرتاح فF يتعلق "2"4الوارد يف الفقرة  ٔاخرى ٕاعطاء توضيحات بشأن �قرتاح

وعرب عن مساندته ملزيد العمل بشأن  7بتوحيد املعلومات وما قد ينجر عن ذ . والتفت ٕاىل �قرتاح الوارد يف الفقرة 
جارية اليت ميكن النظر العالمات التجارية. واقرتح ٔان تدعى ا7ول أالعضاء للتعرف عىل مواطن املرونة يف جمال العالمات الت

 فهيا هبدف امليض قدما.

وعرب وفد كو� عن تأييده ملواصI ا7راسات بشأن مواطن املرونة. ؤافاد أن املوضوع املذكور يكتيس ٔامهية �لغة  .467
 للبÙان النامية والبÙان أالقل منوا، فF يتعلق �لبعد إالمنايئ يف ٔانظمة امللكية الفكرية.

زالت تواجه حتدaت هائI يف �نتفاع من  ٔان معظم البÙان النامية والبÙان أالقل منوا ال ورٔاى وفد ٕاندونيسـيا .468
مواطن املرونة املتعلقة �مللكية الفكرية، ويف �سـتجابة ٔالهدافها إالمنائية ؤاهداف سـياسـهتا العامة. وعرب الوفد عن تشجيعه 

علقة �مللكية الفكرية، خاصة فF يتعلق بتعزيز فهم ا7ول أالعضاء للتقدم احلاصل يف معل اللجنة بشأن مواطن املرونة املت
ملواطن املرونة املتاحة وكيف ميكن تنفيذها يف ا¨االت الرئيسـية للسـياسة العامة. وقال ٕان الويبو ينبغي ٔان تنظر يف املسأ� 

ية يف برzمج معل مواطن املرونة يف نظام طبقا لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية. وأفاد الوفد ٔان النقاش بشأن اخلطوات إالضاف 
نرتنت Ù ٕاىل آخر. وأكد أن ٕا�حة صفحة إ امللكية الفكرية ينبغي ٔان يأخذ بعني �عتبار ٔان مسـتوى التمنية خيتلف من ب

رونة خمصصة ملواطن املرونة ميكن ٔان تساعد ا7ول أالعضاء، وخاصة ا7ول النامية وا7ول أالقل منوا، عىل تنفيذ مواطن امل
نرتنت. وقال ٕان البياzت قاشات ملموسة بشأن ٕاعداد صفحة االٕ املتاحة و�سـتفادة مهنا. وشدد عىل رضورة ٕاجراء ن

واملعلومات اليت ستتاح عىل الصفحة جيب أن تسـتجيب ٔالهداف مواطن املرونة. وذكر ٔان اللجنة جيب ٔان تقرر أالنواع 
وأوحض أن املعلومات ينبغي ٔان تتضمن مثال القواعد واللواحئ ومواطن املرونة  نرتنت.فة للمعلومات املقدمة يف صفحة االٕ ا6تل

املتعلقة �مللكية الفكرية وتنفيذها، �ٕالضافة ٕاىل السـياسات الوطنية. وأيد الوفد ٕا�حة مواطن املرونة املتعلقة �مللكية الفكرية 
 ٔافضل ممارسـهتا من خالل قاعدة البياzت.وتنفيذها، وأعرب عن ٔام� يف أن تتقامس ا7ول أالعضاء جتارهبا و 

وشدد وفد كوسـتارياك عىل أن ا7ول أالعضاء جيب ٔان ترسل املعلومات اليت تطلهبا أالمانة، يك يكون من املمكن  .469
ٕاحداث قاعدة البياzت. وقال ٕان املعلومات تتضمن ٔامثI من تطبيق مواطن املرونة يف ا7ول أالعضاء، خاصة يف ا7ول 

ذكر ٔانه سـيكون من املهم ٔايضا أن تقرر اللجنة ٔانواع املعلومات اليت سيمت ٕادراËا يف قاعدة البياzت. وأشار ٕاىل أن النامية. و 
أالمانة ينبغي ٔان تنظم املعلومات وترتمجها ٕاىل لغات الويبو الرمسية، قبل ٔان تدرËا يف قاعدة البياzت. ؤاضاف ٔان أالمانة، 

ميكهنا ٔايضا ٔان تبحث عن ٔانواع معلومات ٔاخرى، من سبيل ا7راسات ، CDIP/10/10يقة وطبقا القرتاmا الوارد يف الوث 
. ؤايد الوفد اقرتاح أالمانة مواصI تنظمي احللقات ا7راسـية الوطنية وإالقلميية بشأن اليت ٔاجرهتا املنظامت ا7ولية أالخرى

تارياك، بشأن مواطن املرونة، وخاصة يف جانهبا مواطن املرونة، من سبيل ورشة العمل اليت نظمهتا الويبو مؤخرا بكوسـ 
شهدت نقاشات حول العديد من  ورشة العمل املنعقدة يف سان خوسـيه املرتبط مبواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. وأكد ٔان

يعات القضاa الهامة. وقال ٕاهنا دفعت سلطات كوسـتارياك ملناقشة كيف ميكن ٕاجراء ٕاصالحات يف جماالت معينة من الترش 
الوطنية. وعرب الوفد عن مساندته ٔايضا لتوسـيع معل أالمانة املتعلق مبواطن املرونة، يك يشمل ا¨االت أالخرى للملكية 
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الصناعية، الواردة يف اتفاق تريبس، من سبيل العالمات التجارية، هبدف دمع تمنية البÙان من خالل حامية املنتجات احمللية 
 ى واملتوسطة من امللكية الفكرية.ودمع انتفاع الرشاكت الصغر 

وأيد وفد ٕاكوادور ٕانشاء قاعدة البياzت. وشدد عىل ٔامهية متكني البÙان من النفاذ ٕالهيا بسهو�. وقال ٕانه سـيكون من  .470
يك  املهم أيضا ٔان يمت توسـيع العمل املتعلق مبواطن املرونة فال يقترص عىل الرباءات ويشمل ا¨االت أالخرى للملكية الفكرية،

يمت �نتفاع من امللكية الفكرية ٔ�داة ٕامنائية شامI. وعرب الوفد عن اه�مه �لقيام بعمل ٕاضايف بشأن مواطن املرونة يف جمال 
 حق املؤلف.

، وقال ٕان اللجنة CDIP/10/11وحتدث وفد بريو �مس مجموعة بÙان أمرياك الالتينية والاكرييب، وأشار ٕاىل الوثيقة  .471
عها أالخري عىل ٔان تعد أالمانة توثيقا موسعا خبصوص ٔاربعة مواطن مرونة متعلقة �لرباءات، وتعرضه وافقت خالل اج�

 27 نطاق اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة (املادةخالل ا7ورة اجلارية. ؤابرز أن مواطن املرونة املذكورة تتضمن 
نية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة ٔاو اسـتثناهئا من ذ  ومواطن املرونة فF خيص ٕاماك من اتفاق تريبس)

 61 املرونة يف تطبيق العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءات ٔاو عدم تطبيقها (املادةمواطن من اتفاق تريبس) و  27 (املادة
. من اتفاق تريبس) 73 وق الرباءات (املادةوإالجراءات املرتبطة �ٔالمن واليت قد تؤدي ٕاىل تقييد حق من اتفاق تريبس)

. CDIP/10/11وحتدث الوفد �مس ا¨موعة ولفت �نتباه ٕاىل ٔان أالمانة، وبناء عىل ال�س اللجنة، قد ٔاعدت الوثيقة 
تكرارا  والتفت الوفد ٕاىل مواطن املرونة املتعلقة �لنبا�ت والربجميات، وقال ٕان ٔاي معل مسـتقبيل تقوم به اللجنة لن يكون

للعمل ا0ي قامت به املنظمة. ؤاكد عىل ٔان جلنة الرباءات اعمتدت مقاربة خمتلفة خالل معلها يف هذا ا¨ال ؤان النتاجئ اكنت 
و�سـتثناءات أالمنية، وشدد عىل ٔانه مل جيد يف تطبيق العقو�ت اجلنائية �لتايل خمتلفة. وأشار الوفد ٕاىل مواطن املرونة 

م الويبو يف السابق بأي معل بشأهنا. وخلص ٕاىل ٔان اللجنة مل تكرر ٔاي معل يف ا¨الني املذكورين. معلومات بشأن قيا
ؤاضاف أن التعليقات اليت ٔارسلهتا ا7ول أالعضاء بشأن مواطن املرونة أالربعة املذكورة مل تشكك يف مواصI العمل بشأهنا. 

ملرونة املذكورة. وأعرب عن اعتقاده ٔانه ميكن مناقشة �قرتاحات والمتس الوفد من أالمانة أن تواصل العمل عىل مواطن ا
املسـتقبلية بشأن مواطن املرونة، خالل �ج�عات بني ا7ورات اليت سـتعقد لهذا الغرض. وطلب الوفد ٔان تركز أالمانة 

. وانهتـى ٕاىل أنه CDIP/10/11معلها، يف انتظار ذ ، عىل الفحص املدقق ملواطن املرونة أالربعة اليت نصت علهيا الوثيقة 
 CDIP/5/4ينبغي عىل أالمانة ٔان تواصل اسـتخدام املهنجية اليت اسـتخدمهتا يف الوþئق السابقة، من سبيل 

والبÙان النامية تقتيض مواصI العمل عىل  مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييب. وقال ٕان مصاحل CDIP/7/3و
 املرونة.  مواطن

 7. ولفت �نتباه ٕاىل �قرتاح الوارد يف الفقرة aCDIP/10/10ت املتحدة أالمريكية ٕاىل الوثيقة وأشار وفد الوال .472
بشأن توسـيع العمل املتعلق مبواطن املرونة ليشمل جمال العالمات التجارية، وقال ٕانه ليس من الواحض ٕاىل حد االٓن ما يه 

 قة اليت جيب ٔان تربطها �6اوف بشأن التمنية.مواطن املرونة اليت ميكن ذكرها يف هذا ا¨ال وما العال

وأيد وفد كولومبيا البيان ا0ي ٔادىل به وفد بريو، عندما حتدث �مس مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييب. وأكد عىل  .473
ملذكورة ٔاساسـية ٔامهية املوضوع وأفاد ٔان الوفد، وبعد النقاشات مع مدير شعبة الرباءات و�بتاكر، يرى ٔان �قرتاحات ا

، وقال ٕان مواطن CDIP/10/10للعمل املتعلق مبواطن املرونة. والتفت الوفد ٕاىل ٕانشاء قاعدة البياzت املبينة يف الوثيقة 
ة املرونة املتعلقة �مللكية الفكرية لها ٔامهية �لغة وٕان النفاذ لقرارات احملامك والوþئق املكتوبة أالخرى بشأن تنفيذ مواطن املرون

 البÙان ا6تلفة، سـيكون مفيدا للبÙان. وشدد عىل رضورة حتديث املعلومات اليت مت ٕادراËا يف قاعدة البياzت، ؤاضاف يف
ٔان النفاذ ٕاىل املعلومات ينبغي أن يكون سهال ؤان تكون املعلومات متاحة يف لغات الويبو الرمسية. وأعرب الوفد عن 

ة، من سبيل �ج�ع ا0ي نية وإالقلميية بشأن مواطن املرون احللقات ا7راسـية الوط مساندته القرتاح أالمانة مبواصI تنظمي
عقد يف بوغو� يف شهر فرباير. ؤاوحض ٔان احللقات ا7راسـية قد تساعد البÙان عىل مزيد مناقشة مواطن املرونة وحفصها، 

نتباه ٕاىل املسائل إالضافية اليت ميكن مناقشـهتا، وعىل �سـتفادة من التجارب العملية للبÙان من خارج املنطقة. ولفت �
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وذكر أن مواضيع خمتلفة قد تطفو ٕاىل السطح، من سبيل السـياسات اجلديدة، نظرا للمشالك املعيارية احملمتI، فF يتعلق 
 بتنفيذ مواطن املرونة.

ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، عنه وفد بريو، عندما حتدث �مس مجموعة بÙ وأيد وفد السلفادور املوقف ا0ي عرب .474
ؤاكد عىل رضورة اع�د مقاربة واقعية عند توثيق مواطن املرونة. وقال ٕان معظم البÙان يف ا¨موعة تؤيد املوقف املذكور. 

بيا. وأفاد ٔانه يضم صوته للوفود اليت شددت عىل ٔامهية قاعدة البياzت ورضورة ٕاثراهئا �ملعلومات اليت ٔاشار ٕالهيا وفد كومل 
سـبانية. ؤاعلن أن املكتب الوطين لبياzت ينبغي ٔان تكون متاحة �الٕ والتفت الوفد ٕاىل قضية اللغات، ؤابرز أن املعلومات وا

 سـبانية. ميكنه تقدميها �الٕ �لسلفادور 7يه مك هائل من املعلومات اليت ميكن �نتفاع مهنا واليت

475.  Iالوفود.ودعا الرئيس أالمانة لٕالجابة عىل ٔاسـئ 

وأشارت أالمانة للسؤال ا0ي طرحه وفد الوالaت املتحدة أالمريكية، بشأن صياغة اجلزء املتعلق �7راسات إالفرادية  .476
 CDIP/10/10اليت سرتسل هبدف ٕادراËا يف قاعدة بياzت مواطن املرونة. وقالت ٕان الصياغة اليت وردت يف الوثيقة 

راسات إالفرادية يه اليت تقوم ٕ�رسالها، ورٔات أن ذ  هيدف لتوضيح أن ا7و� تنص عىل ٔان ا7و� العضو املعنية �7
 فتت أالمانة ٕاىل السؤال ا0ي طرحهالعضو ينبغي ٔان ترسل ا7راسات إالفرادية، بناء عىل جتارهبا الوطنية اخلاصة هبا. والت 

ج�عات املقبI ٔاو املربجمة، ؤافادت ٔانه، وفد رسي الناك وا0ي تساءل فيه عن ٕاماكنية ٕا�حة معلومات ٕاضافية بشأن �
نرتنت املتعلقة مبواطن املرونة لتقدم روابط واحضة للك حة االٕ ونظرا للمالحظات املتعددة، فقد مت ٕادراج أداة جديدة يف صف

ٔاو املربجمة. �ج�عات املنعقدة واملتعلقة بشلك خاص مبجال مواطن املرونة، �ٕالضافة ٕاىل روابط للتظاهرات املسـتقبلية 
وعربت أالمانة عن الزتا$ا بتحديث موقع الويب حاملا تبلغ ٔاي تظاهرة مرحI التخطيط، ٔالنه ميكن حيهنا ٕا�حة املعلومات 

للجمهور دون ٕازعاج ا7ول أالعضاء ٔاو املنظامت املشاركة يف تنظمي التظاهرة. وذكرت ٔاهنا سـتواصل حتديث موقع الويب ٔاثناء 
ذكورة وبعد وضع اللمسات أالخرية علهيا. ولفتت أالمانة �نتباه ٕاىل السؤال ا0ي طرحه وفد بوليفيا تنظمي التظاهرات امل

نرتنت املتعلقة مبواطن املرونة، عىل صفحة االٕ  بشأن املعلومات الوافرة بشأن بعض �ج�عات املتعلقة مبواطن املرونة، والواردة
حة عىل قاعدة بياzت املساعدة التقنية. وقالت ٕاهنا تدرك الفرق يف البياzت وكيف أن املعلومات املذكورة ليست دامئا متا

املتاحة، وخاصة يف حا� قاعدة بياzت املساعدة التقنية. ؤاوحضت ٔانه ال ميكن حاليا ٕادراج املعلومات املتعلقة بأي اج�ع 
ملعين بتنظمي التظاهرة املذكورة ٕ��حة تÇ املعلومات. معني تنظمه الويبو، يف قاعدة البياzت، ٕاال ٕاذا قام الربzمج ٔاو القسم ا

وبينت ٔان جزءا كبريا من املواد بشأن �الج�عات املتعلقة مبواطن املرونة ٔادرجت يف قاعدة البياzت بفضل اجهتاد قسم قانون 
مانة اللجنة بأهنا تدرك هذه لكرتوين لالج�عات، ا0ي تسـتضيفه الويبو. ؤاعلمت االٔ عىل املوقع االٕ  الرباءات ا0ي ٔا�mا

القضية ا7قيقة ؤانه جيري العمل عىل توحيد معايري ٕارسال املعلومات املتعلقة بلك اج�عات الويبو، مبا يف ذ  الربامج 
والروابط والتسجيالت اليت تبث عىل �نرتنت واملسـتنسخات احلرفية واملواد أالخرى. ؤاعربت عن ٔاملها يف أن يمت توحيد 

مات ذاهتا املقدمة عىل املوقع ٕارسال املعلومات املذكورة وتسويته، يك تتضمن قاعدة بياzت املساعدة التقنية املعلو  معايري
ولفتت أالمانة �نتباه ٕاىل السؤال ا7قيق ا0ي طرحه وفد جنوب ٔافريقيا بشأن ٕارسال املعلومات  لكرتوين ملواطن املرونة.االٕ 

د تشمل مواطن املرونة، ؤاكدت عىل ٔاهنا سـتحتاج ملوافقة ا7و� العضو املعنية بقرار احملمكة، املتعلقة بقرارات احملامك اليت ق
ٔالنه وكام ذكر يف السابق، فٕان ا7و� العضو املعنية �لنشاط املذكور �لتحديد يه من جيب ٔان يرسل قرار احملمكة، وقالت ٕان 

سال املعلومات املذكورة. وخلصت أالمانة ٕ�جياز وËة نظرها حول موافقة ا7و� العضو املعنية سـتكون �لتايل رضورية ٕالر 
. وقالت أالمانة ٕانه ينبغي علهيا CDIP/10/10رؤى اللجنة ؤانشطهتا املتفق علهيا، بناء عىل أالسـئI اليت وردت يف الوثيقة 

امع واحض. ورأت ٔانه قد مت عىل ٔان تواصل تطوير ٔانواع احملتوى ا0ي جيب ٕادراجه يف قاعدة البياzت، واليت حصل علهيا ٕاج
 ا ا7ول أالعضاءهتقدماليت اكدميية االٔ قاالت واملحتيل ٕاىل قضاa احملامك  ما يبدو االتفاق عىل أن تتضمن قاعدة البياzت روابط

لويبو ٔاثناء واملواد املكتوبة ٔاو املعدة بناًء عىل طلب ا Ùول أالعضاء املعنيةللتجارب الوطنية عن افرادية االٕ راسات وٕاىل ا7
والوþئق والعروض الصادرة عن احللقات ا7راسـية اليت تنظمها الويبو ٔاثناء ٔانشطة  ٔانشطة املساعدة التقنية ا7ورية للمنظمة

وأكدت أالمانة ٔانه مل يمت االتفاق عىل دور الويبو يف توحيد املعايري أو الرتمجة ٔاو ٕاجراء ٔاي حبث ٔااكدميي ٔاو  املساعدة التقنية.
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من ٔاجل ٕادراج املواد يف قاعدة البياzت. والتفتت ٕاىل التساؤل حول توحيد املعايري، قالت أالمانة ٕان القضية خالفه، 
، واليت ٔاشارت ٕالهيا اللجنة. ؤاوحضت أن املعلومات اليت مت IP Advantageاملذكورة مرتبطة بأوجه املقارنة مع قاعدة بياzت 

رسلها ا7ول أالعضاء مبارشة. وذكرت ٔاهنا قامت بقدر كبري من العمل السـتالم ٕادراËا يف قاعدة البياzت املذكورة مل ت
املعلومات املتعلقة �7راسات إالفرادية والبحث عهنا وتوحيد معايريها. ورصحت ٔاهنا قد المتست توجهيات من اللجنة، 

�7ور املكثف املذكور واملتعلق وقالت ٕان التوجهيات يف الوقت احلارض تنص بوضوح عىل أن أالمانة ال ينبغي أن تقوم 
بتوحيد معايري املعلومات. ؤاضافت ٔانه ينبغي ٕادراج املعلومات اليت تقد$ا ا7ول أالعضاء يف قاعدة البياzت، دون تعديالت 

قة من الوثي 7ٕاضافية ٔاو ٔاي نشاط آخر من املنظمة، مبا يف ذ  الرتمجة ٔاو توحيد املعلومات. والتفتت أالمانة ٕاىل الفقرة 
CDIP/10/10 وقالت ٕانه، عىل ما يبدو، مل يمت االتفاق عىل ا¨االت أو ا¨االت احملددة يف جمال العالمات التجارية ،

جماالت امللكية الفكرية أالخرى، واليت ميكن فهيا حفص العمل إالضايف يف مواطن املرونة، يف املرحI احلالية من   ٔاو
 اللجنة. معل

. وأيد الوفد معل املنظمة يف CDIP/10/11 ا¨موعة االٓسـيوية ؤاحاط علام �لوثيقة وحتدث وفد رسي الناك �مس .477
 مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات، ولفت �نتباه ٕاىل خماوف ا7ول أالعضاء.

 ؤاوحض وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ما ذكره يف تدخ� السابق. وقال ٕانه ال يرى فائدة تذكر من املعلومات، من .478
 سبيل املقاالت االٔاكدميية.

وأشارت أالمانة ٕاىل التوضيح ؤاعلنت ٔاهنا سـتعدل، بناء عىل ذ ، ما مت االتفاق عليه بشأن ٕادراج البنود يف  .479
 البياzت. قاعدة

وسأل وفد جنوب ٔافريقيا عن الوفود اليت تعارض العمل إالضايف يف مواطن املرونة، يف جمال العالمات التجارية، مبا  .480
 انة قد خلصت ٕاىل ٔانه مل يمت إالجامع عىل ذ .ٔان أالم

ؤاعرب وفد الوالaت املتحدة أالمريكية عن رغبته يف فهم مواطن املرونة اليت ستمت دراسـهتا وعالقهتا جبدول ٔاعامل  .481
 التمنية، ليك ميكنه املوافقة عىل دراسة مواطن املرونة يف جمال العالمة التجارية.

ه لوفد الوالaت املتحدة أالمريكية عىل التوضيح وعىل عدم اعتبار موقفه اعرتاضا. وعرب وفد جنوب ٔافريقيا عن شكر  .482
ونبه ٕاىل رضورة التعرف عىل مواطن املرونة والتحقق من وجاههتا، فF يتعلق جبدول ٔاعامل التمنية. وأفاد ٔانه ميكن للجنة حبث 

 �قرتاح ا0ي قدمته أالمانة.

هرت اه�ما متواصال بتوسـيع العمل يف مواطن املرونة، فال يقترص عىل العمل ورصحت أالمانة ٔان ا7ول أالعضاء ٔاظ  .483
، وقالت ٕاهنا دعت ا7ول CDIP/9/11ا0ي يمت القيام به يف الوقت احلارض يف جمال الرباءات. ؤاشارت أالمانة ٕاىل الوثيقة 

ال العالمات التجارية ٔاو حق املؤلف. وأفادت أالعضاء ٕاىل اقرتاح ا¨االت ا7قيقة للعمل اليت قد هتم ا7ول أالعضاء، يف جم
ٔان احلارضين، يف ذ  الوقت، مل يروا فائدة من قيام اللجنة �لعمل يف جمال حق املؤلف، بسبب العمل الكبري ا0ي تقوم به 

مل تعط  جلنة حق املؤلف. وأشارت أالمانة ٕاىل مرحI ما بني ا7ورات اليت سـبقت هذه ا7ورة، وقالت ٕان ا7ول أالعضاء
اقرتاحات معينة بشأن العمل ا0ي ميكن القيام به. وواصلت قائI ٕانه ليس من الرضوري القيام بأي معل ٕاضايف، لغياب ٔاي 

 اقرتاحات من ا7ول أالعضاء.
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العمل املقبل يف جمال مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين  - CDIP/10/11النظر يف الوثيقة 
 أالطراف املتعدد

افتتح الرئيس النقاش بشأن العمل املقبل يف جمال مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين املتعدد  .484
 أالطراف، ودعا أالمانة لتقدمي الوثيقة.

 وذكّرت أالمانة (السـيد �يشـتو7) بأن اللجنة قررت، خالل ا7ورة أالخرية، ٔانه ينبغي عىل أالمانة ٔان تعد وثيقة .485
نطاق اسـتثناء ؤابرز ٔان مواطن املرونة املذكورة تتضمن بشأن مواطن املرونة أالربعة، ؤان يمت عرضها خالل ا7ورة احلالية. 

النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة ومواطن املرونة فF خيص ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة ٔاو اسـتثناهئا 
رونة يف تطبيق العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءات ٔاو عدم تطبيقها وإالجراءات املرتبطة �ٔالمن املمواطن و  من ذ 

ءات قد ا. وقال ٕانه مت االتفاق ٔايضا عىل ٔان تبني الوثيقة ٕان اكنت جلنة قانون الرب واليت قد تؤدي ٕاىل تقييد حقوق الرباءات
ن اكنت اللجنة سـتتناول العمل املذكور من نفس املنظور ٔاو من منظور تناولت �لنظر أحد مواطن املرونة املذكورة وإ 

خمتلف. وذكرت أن الوثيقة ينبغي ٔان تتضمن ٔايضا توضيحات ٕاضافية بشأن موطين املرونة أالخريين. وأفادت ٔاهنا سـتقوم بناء 
مانة انتباه اللجنة ٕاىل ٔاهنا قد اسـتلمت عىل ما مت االتفاق عليه، بتجميع التعليقات اليت اسـتلمهتا من ا7ول أالعضاء. ولفتت االٔ 

تسـتجيب لتعلFت اللجنة. والتفتت أالمانة  CDIP/10/11فعال سـبعة مساهامت من ا7ول أالعضاء. ؤاعلنت أن الوثيقة 
ٕاىل الوثيقة املذكورة، ؤابرزت ٔان جلنة قانون الرباءات قامت فعال بعمل جزيئ فF يتعلق مبوطين املرونة أالولني بشأن 

ءات قامت �لعمل املذكور، عىل أالرحج، من منظور ا. واسـتدركت قائI ٕان جلنة قانون الرب الربجمياتو تثناء النبا�ت اسـ 
خمتلف، مقارنة بعمل اللجنة بشأن مواطن املرونة. ؤاشارت أالمانة ٕاىل موطين املرونة أالخريين، وقالت ٕان أالمانة مل تقم عىل 

وذكرت أالمانة أن القرار يعود للجنة ٕان اكنت سـتوافق عىل مواطن املرونة أالربعة املتعلقة حد علمها بأي معل سابق بشأهنام. 
�لرباءات اليت وردت يف الوثيقة، ٔاو فقط عىل بعضها. وأوحضت ٔان اللجنة ميكن ٔان توافق عىل موطن مرونة ٔاو موطين 

مانة بشأن مواطن املرونة اليت جيب ٔان تتناولها مرونة ٔاو ثالثة ٔاو ٔاربعة. ؤاكدت عىل أن قرار اللجنة سـيقدم توجهيات لالٔ 
الوثيقة اليت سرتسلها خالل ا7ورة القادمة. وأعلنت ٔانه ميكن النظر يف بعض مواطن املرونة أالخرى ليمت العمل علهيا يف 

 ا7ورات. املسـتقبل، ٕان مل يمت االتفاق عىل موطن مرونة واحد عىل أالقل. وقالت ٕان ذ  سـيعمتد عىل املشاورات ما بني
ؤاكدت أن إالجراء املذكور رضوري فF يتعلق �لنقاشات بشأن الوثيقة. ؤاشارت أالمانة ٕاىل مواطن املرونة أالربعة اليت 

. ؤاوحضت أن موطن طاق اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءةوردت يف الوثيقة. ؤافادت ٔان موطن املرونة أالول هو ن
، واليت متكن من اسـتثناء النبا�ت واحليواzت، دون أالجسام من اتفاق تريبس (ب)3.27  ادةق بتنفيذ املاملرونة املذكور يتعل

ولفتت  ٕالنتاج النبا�ت ٔاو احليواzت غري العمليات غري البيولوجية وامليكروبيولوجية.ٔاساسا والعمليات البيولوجية ا7قيقة، 
غي ٔان تمتتع �محلاية مبوجب الرباءات ٔاو مبوجب نظام فريد من نوعه فعال، أالمانة �نتباه ٕاىل أن أالصناف النباتية ينب

، من ٕاماكنية امحلاية برباءةمبوجب مزجي من االثنني. وقالت ٕان خيارات تنفيذ موطن املرونة املذكور ونطاق �سـتثناء   ٔاو
اءة للنبا�ت. ؤاوحضت ٔان القصد من ختتلف من ترشيع ٕاىل آخر. ؤاضافت أن بعض الترشيعات تنص عىل ٕاماكنية امحلاية برب 

الوثيقة اكن التعرف عىل كيفية تنفيذ موطن املرونة املذكور يف الترشيعات ا6تلفة عرب العامل. والتفتت أالمانة ٕاىل موطن املرونة 
العامل. وأفادت الثاين وقالت ٕانه يتعلق ٕ�ماكنية حامية الربجميات. ؤاكدت عىل أن القصد اكن ٔايضا التعرف عىل الوضعية عرب 

ٔان بعض البÙان تسمح ٕ�ماكنية حامية الربجميات وبعض البÙان أالخرى تسمح ٕ�ماكنية حامية الربجميات برشوط معينة 
ملرونة وبعض البÙان أالخرى اسـتثنت الربجميات من مواضيع امحلاية برباءة. ؤاعلنت أالمانة ٔان موطن املرونة الثالث يتعلق �

. ؤابرزت ٔان اتفاق تريبس يقتيض عىل أالقل ٔان تطبق العقو�ت املدنية اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءاتيف تطبيق العقو�ت 
يف ٕانفاذ قانون الرباءات. وقالت ٕان بعض الترشيعات تنص، من Ëة ٔاخرى، عىل تطبيق العقو�ت املدنية. ؤاكدت عىل ٔان 

ٔالمانة ٕاىل موطن املرونة أالخري، وقالت ٕانه يتعلق القصد اكن رمس خريطة للوضعية عىل مسـتوى العامل. ومضت ا
�السـتثناءات أالمنية. ؤاعلنت أن قانون الرباءات يف بعض البÙان ال يشرتط الكشف عن املعلومات ٕاذا ما اكن ذ  

سـيرض مبصاحل أالمن الوطين. ونهبت ٕاىل ٔان بعض الترشيعات تنص عىل ٔانه ميكن اسـتثناء بعض �خرتاعات، من سبيل 
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ملواد القابI لالنشطار، من ٕاماكنية امحلاية برباءة. ؤاوحضت أن مواطن املرونة املذكورة مرتبطة بتنفيذ ٔاحاكم معينة من ا
معاهدة التعاون بشأن الرباءات أو معاهدة قانون الرباءات ٔاو اتفاق تريبس. وخلصت أالمانة ٕاىل ٔان الوثيقة تضمنت مواطن 

ل�س اللجنة، خالل ا7ورة السابقة. وأضافت ٔان القرار يعود يف الوقت احلارض للجنة، ٕان املرونة أالربعة املذكورة، طبقا ال
 اكن ينبغي تناول مواطن املرونة املذكورة يف وثيقة مسـتقبلية بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات.

. وأعرب عن اه�مه CDIP/10/10ثيقة به وفد جنوب ٔافريقيا، فF يتعلق �لو وأشار وفد فزنويال ٕاىل التعليق ا0ي  .486
الشديد مبواطن املرونة يف جمال العالمات التجارية وعن رغبته يف معرفة املزيد. وعرب عن اعتقاده أن وفد جنوب ٔافريقيا 
يكية طلب معلومات ٕاضافية ٔالنه ليس 7يه املعلومات الرضورية ليعاجل املوضوع املذكور. وذكر بأن وفد الوالaت املتحدة أالمر 

سأل ٔايضا وفد جنوب ٔافريقيا عن سبب العالقة بني املوضوع املذكور والتمنية. ورٔاى ٔانه ال ميكن لوفد جنوب ٔافريقيا إالجابة 
عىل السؤال، ورّجح ٔان وفد الوالaت املتحدة أالمريكية رمبا يقدر عىل إالجابة، ٔالن املوضوع، بلك وضوح، ال يسامه يف 

 الوالaت املتحدة أالمريكية ميكن رمبا أن يوحض موقفه يف اليوم املوايل.التمنية. وانهتـى ٕاىل أن وفد 

 �مس ا¨موعة �ء وأعرب عن نيته �لزتام بربzمج العمل وأفاد ٔانه سـيعمل بشلك بناء. وعرب عن وحتدث وفد بلجياك .487
قة تتضمن قامئة ٔالربعة مواطن مرونة ٔام� يف ٔان تلزتم ا¨موعات أالخرى �جلدول الزمين املتفق عليه. وأشار ٕاىل أن الوثي

من اتفاق تريبس. ؤاضاف أن الوثيقة تعرض أالنشطة املتنوعة اليت  73و 61و 27متعلقة �لرباءات، كام نصت علهيا املواد 
اليت قامت هبا الويبو فF يتعلق مبواطن املرونة املذكورة. ولفت �نتباه ٕاىل أن الوثيقة تضمنت عددا حمدودا من التعليقات 

، بشأن مواطن املرونة. وقال الوفد ٕان ا¨موعة تؤيد، من جديد، Ëود 2012ٔاغسطس  31ٔارسلهتا ا7ول أالعضاء قبل يوم 
عاملها، وفهم مواطن إ بترصف البÙان النامية والبÙان أالقل منوًا مشورهتا بشأن تنفيذ احلقوق و�لزتامات و الويبو ٕاذ وضعت 

من جدول ٔاعامل التمنية. واسـتدرك قائال  14كام نصت عيل ذ ، رصاحة، التوصية نتفاع هبا، املرونة يف اتفاق تريبس و�
ٕان اللجنة ينبغي ٔان تضمن ٔاال يكرر ٔاي معل مقبل، بشأن اتفاق تريبس، أالنشطة اليت مت القيام هبا ٕاىل حد االٓن. وأعرب 

نطاق اسـتثناء من اتفاق تريبس، فF خيص  �27ملادة  الوفد عن اعتقاده ٔانه قد مت فعال القيام �لعمل املوضوعي املتعلق
. ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة أو اسـتثناهئا من ذ  ، وفF خيصالنبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة

Iم ضئي�ملتابعة البحث  وخلص الوفد ٕاىل ٔان العدد احملدود لٕالجا�ت عىل �سـتبيان قد تكون مؤرشا 7رجة اه
 املوضوع. يف

. وذكر CDIP/10/11وحتدث وفد بريو �مس مجموعة بÙان أمرياك الالتينية والاكرييب، وأعرب عن اه�مه �لوثيقة  .488
خالل ا7ورة السابقة، وقال ٕانه قد مت االتفاق عىل ٔان تعد  CDIP/9/11(ج) من الوثيقة 2الوفد ٔان اللجنة تناولت الفقرة 

نطاق اسـتثناء احلالية وثيقة بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. ؤابرز ٔان مواطن املرونة املذكورة تتضمن  أالمانة لÙورة
ومواطن املرونة فF خيص ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة  من اتفاق تريبس) 27 النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة (املادة

املرونة يف تطبيق العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ مواطن من اتفاق تريبس) و  27  من ذ  (املادة�لربجميات برباءة ٔاو اسـتثناهئا 
وإالجراءات املرتبطة �ٔالمن واليت قد تؤدي ٕاىل تقييد حقوق  من اتفاق تريبس) 61 قانون الرباءات ٔاو عدم تطبيقها (املادة

ن املرونة املتعلقة �لنبا�ت والربجميات، وقال ٕان ٔاي معل . والتفت الوفد ٕاىل مواطمن اتفاق تريبس) 73 الرباءات (املادة
مسـتقبيل تقوم به اللجنة لن يكون تكرارا للعمل ا0ي قامت به الويبو. ؤاكد عىل ٔان جلنة الرباءات اعمتدت مقاربة خمتلفة 

بيق العقو�ت اجلنائية يف تط خالل معلها يف هذا ا¨ال ؤان النتاجئ اكنت �لتايل خمتلفة. وذكر الوفد مواطن املرونة 
و�سـتثناءات أالمنية، وشدد عىل ٔانه مل جيد معلومات بشأن قيام املنظمة يف السابق بأي معل بشأهنا. وخلص ٕاىل أن 

اللجنة مل تكرر ٔاي معل يف ا¨الني املذكورين. ؤاضاف الوفد ٔان التعليقات اليت ٔارسلهتا ا7ول أالعضاء بشأن مواطن املرونة 
كورة مل تشكك يف مواصI العمل بشأهنا. والمتس الوفد من أالمانة أن تواصل العمل عىل مواطن املرونة املذكورة. أالربعة املذ

ؤاعرب عن اعتقاده أنه ميكن مناقشة �قرتاحات املسـتقبلية بشأن مواطن املرونة، خالل �ج�عات بني ا7ورات اليت 
معلها، يف انتظار ذ ، عىل الفحص ا7قيق ملواطن املرونة أالربعة اليت  سـتعقد لهذا الغرض. وطلب الوفد ٔان تركز أالمانة

. وانهتـى الوفد ٕاىل ٔانه ينبغي عىل أالمانة أن تواصل اسـتخدام املهنجية اليت اسـتخدمهتا يف CDIP/10/11نصت علهيا الوثيقة 
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نبغي مواصI العمل عىل . وقال الوفد يف ختام بيانه ٕانه ي CDIP/7/3و CDIP/5/4الوþئق السابقة، من سبيل 
 املرونة.  مواطن

شـييل ٕاىل أن الوثيقة تقدم ملخصا للعمل ا0ي قامت به أالمانة فF يتعلق مبواطن املرونة أالربعة املتعلقة وأشار وفد  .489
كورة. �لرباءات. ؤاضاف أن الوثيقة تضمنت ٔايضا التعليقات اليت أرسلهتا ا7ول أالعضاء ا6تلفة بشأن مواطن املرونة املذ

وشدد عىل ٔامهية ٔان تواصل جلنة التمنية دراساهتا عن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات، طبقا لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية. 
ؤابرز الوفد أن ا7راسات تساعد ا7ول أالعضاء عىل اختاذ قرارات مسـتنرية بشأن تطوير ٔانظمة امللكية الفكرية فهيا، وتضمن 

ٔاعرب الوفد عن اعتقاده رضورة تفادي ٔاي و رة. والتفت الوفد ٕاىل العمل ا0ي تقوم به جلنة الرباءات، توازن أالنظمة املذكو 
تكرار. ؤاكد أن الوثيقة املذكورة ٔاوحضت ٔاهنا ال تتضمن أي تكرار، خاصة مبا ٔان جلنة الرباءات وجلنة التمنية تعمتدان مقاربتني 

عمل كبري جيد بشأن مواطن املرونة يف ٕاماكنية امحلاية برباءة للنبا�ت خمتلفني. وأقر الوفد بأن جلنة الرباءات قامت ب
و�خرتاعات املتعلقة �لربجميات. وذكر أن العمل يبقى رمغ لك يشء zقصا، وقال ٕانه من الرضوري القيام بعمل ٕاضايف. 

، وأعرب عن من اتفاق تريبس 27 ملادةاا0ي نصت عليه نطاق اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة ٕاىل والتفت الوفد 
اعتقاده ٔان ا7راسة التامة والاكمI عن موطن املرونة املذكور ينبغي أن تتضمن الفرق بني حامية ٔاصناف النبا�ت مبوجب 

لربجميات �خرتاعات املتعلقة � يف اسـتثناءمواطن املرونة براءة وحاميهتا مبوجب نظام فريد من نوعه. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل 
، وقال ٕانه ميكن حامية الربجميات بطرق متعددة. وبني ٔان بعض البÙان حتمي الربجميات من خالل اية برباءةامحلٕاماكنية من 

الرباءات، ؤاهنا ٔاحدثت معايري حمددة للك شلك من أشاكل امحلاية. ورٔات ٔانه ينبغي القيام بدراسات ٕاضافية، مبا يف ذ  
أشاكل امحلاية عىل تمنية قطاع صناعة الربجميات يف البÙان ا6تلفة وكيف ميكن ٔالنظمة امحلاية دراسات عن ٔاثر لك شلك من 

املذكورة ٔان تعزز �بتاكر يف قطاع الربجميات. ومىض قائال ٕانه من الرضوري أيضا حفص العالقة بني التطبيق الصناعي املبني 
و�سـتثناءات أالمنية، اجلنائية وأشار الوفد ٕاىل تطبيق العقو�ت يف طلب امحلاية برباءة و�سـتخدام احلقيقي لالخرتاع. 

واقرتح ٔان يبدٔا العمل عىل ذ  عن طريق مجع املعلومات والبياzت بشأن طرق تطبيق العقو�ت اجلنائية و�سـتثناءات 
م الواردة يف القوانني الوطنية أالمنية يف ا7ول أالعضاء. وقال ٕان أالمانة ميكهنا ٔايضا ٔان تقوم بدراسة مقارنة بشأن أالحاك

ا6تلفة. ؤابرز الوفد ٔان بعض الوفود ٔاكدت ٔان �سـتجابة الضعيفة الل�س أالمانة قد يكون مؤرشا لعدم اه�م ا7ول 
أالعضاء. ؤاعلن ٔانه ال يشاطرها هذا الرٔاي، ؤاعرب عن اعتقاده ٔان �سـتجابة الضعيفة اكنت رمبا بسبب نقص املعرفة، 

 ٔان اللجنة جيب أن تواصل العمل عىل هذا املوضوع. ؤاكد رضورة مواصI العمل، نظرا لغياب اقرتاحات ٔان تقوم وانهتـي ٕاىل
 .CDIP/10/11جلنة الرباءات بأي معل ٕاضايف بشأن مواطن املرونة أالربعة املتعلقة �لرباءات، املبينة يف الوثيقة 

ن اتفاق تريبس، فF يتعلق برشوط امحلاية برباءة. وقال ٕان املادة م 27ولفت وفد أالرجنتني �نتباه ٕاىل ٔامهية املادة  .490
املذكورة تنص عىل أن تتيح البÙان الرباءات ٔالي اخرتاعات برشط أن تكون جديدة وتتضمن خطوة ابتاكرية وميكن تطبيقها 

املادة متزيت مبرونة كبرية ؤانه صناعيا. ؤاضاف ٔان املادة مل تبني الرشوط ومل حتدد ٔاي يشء بشأن تطبيق املعايري. ورٔاى أن 
ميكن ٔان ختتلف التعريفات من بÙ ٕاىل آخر. وأشار الوفد ٕاىل أن العديد من ا7راسات لفتت �نتباه ٕاىل انتشار الرباءات 

املتعلقة مبنتجات ومعليات ترامكية يف طابعها ؤاوحض أن السبب يف ذ  قد يكون غياب املعايري احملددة. ؤاعرب عن اعتقاده 
أمهية ٕاحراز التقدم يف جمال املعايري. وقال ٕانه ميكن مثال أن تسـتخدم الرباءات يف جمال أالدوية لتأخري تطوير أالدوية ب

اجلنيسة ؤابرز ٔان ذ  قد يكون عائقا كبريا ٔامام احلق يف الصحة. ورصح أنه ميكن حتديد معايري ٕاماكنية امحلاية برباءة، ؤاكد 
الرباءات من ارتاكب انهتااكت. وأضاف ٔان سـياسة واحضة املالمح قد تؤدي ٔايضا يف العديد ٔان ذ  ميكن أن مينع ٔاحصاب 

لتحديد  27من احلاالت ٕاىل الرتخيص إالجباري. وقال ٕانه ميكن اسـتخدام مواطن املرونة واحلقوق اليت نصت علهيا املادة 
  سـيحول دون مشالك �سـتصدار �فرتايض معايري صارمة جدا ٕالماكنية امحلاية برباءة يف لك حاالهتا. وأوحض أن ذ

سـيؤدي ٕاىل انعاكسات يف العديد من ا¨االت،  �27سرتاتيجي للرباءات. وعرب عن اعتقاده أن التنفيذ الصحيح للامدة   ٔاو
اءات شـييل وبعض الوفود أالخرى، وقال ٕان مواطن املرونة املتعلقة �لرب وفد من سبيل الصحة العامة. وأيد وفد أالرجنتني 

شـييل ورٔاى أنه جيب القيام رياك الالتينية والاكرييب ووفد تزال حتتاج لعمل كبري. ؤاعرب عن مساندته ¨موعة بÙان ٔام  ما
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بعمل ٕاضايف يف مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات، وتنسـيق اجلهود يف هذا ا¨ال. وعرب عن رغبته يف العمل مع البÙان 
 أالعضاء هبدف امليض قدما.

ٕاكوادور تينية والكرييب. وأشار ٕاىل أن بريو عندما حتدث �مس مجموعة بÙان ٔامرياك الاليد وفد إالكوادور بيان وفد وأ  .491
. ؤابرز ٔان القانون يتضمن لك جماالت امللكية الفكرية. وذكر 1998من البÙان النامية اليت اعمتدت قانون ملكية فكرية منذ 

اطن مرونة ميكهنا أن تساعد عىل توازن نظام امللكية الفكرية. وبني ٔان امجلهور اكن من Ëة ٔاخرى أن القانون مل يتضمن مو 
يرى أن امللكية الفكرية تقيد التمنية. وقال ٕان سلطات بالده قامت جبهود كبرية وحاولت تصحيح الوضعية. ؤاعلن ٔان القانون 

يف ٕانفاذ قانون الرباءات ٔاو عدم و�ت اجلنائية ينص االٓن عىل بعض مواطن املرونة من سبيل موطن املرونة يف تطبيق العق
ٕالكوادور، ؤاعرب عن اعتقاده ٔانه سـيكون مفيدا، ٔايضا، للبÙان دا . ؤافاد أن ٕادراج مواطن املرونة اكن مفيدا جتطبيقها

النامية أالخرى. وأكد أن البÙ مل تكن 7يه أالدوات الرضورية لالنتفاع من امللكية الفكرية هبدف دمع التمنية، قبل ٔان تبدٔا 
تاحة للك البÙان وٕانه ينبغي عىل الويبو الويبو العمل عىل القضاa املذكورة. وقال ٕانه من الرضوري أن تكون املعرفة املذكورة م 

ٔان تواصل معلها يك تسـتفيد البÙان النامية من ٔانظمة امللكية الفكرية اليت تنص علهيا قوانيهنا. ودعا الوفد الويبو ملواصI معلها 
يف ٔان يمت ٕاعداد  . وأعرب عن رغبتهCDIP/10/11والقيام بأعامل ٕاضافية بشأن مواطن املرونة أالربعة املبينة يف الوثيقة 

 وþئق بشأن مواطن املرونة يف حق املؤلف، ؤاكد عىل احلاجة ٔالدوات تعزز النفاذ املرشوع للثقافة واملعرفة والتعلمي.

ٕاكوادور، عندما حتدثت �مس مجموعة بÙان ٔامرياك روغواي البيان ا0ي قدمته وفود شـييل وأالرجنتني و وأيد وفد ٔاو  .492
 عىل ٔان الويبو ينبغي ٔان تواصل القيام بدراسات معمقة عن لك مواطن املرونة يف تريبس.الالتينية والاكرييب. وشدد 

وأيد وفد الوالaت املتحدة أالمريكية البيان ا0ي أدىل به املتحدث �مس ا¨موعة �ء. ؤافاد أن 7يه بعض التعليقات  .493
إالضافية بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات، واليت اقرتحت الوفود ٔان تقوم جلنة التمنية بدراسـهتا. ؤاشار ٕاىل مضمون 

ؤابرز ٔان جلنة الرباءات درست بشلك مسـتفيض عىل أالقل موطين مرونة من مضن أالربعة  تعليقاته اليت وردت يف الوثيقة،
املذكورة، ويه اسـتثناء النبا�ت و�خرتاعات املتعلقة �لربجميات من ٕاماكنية امحلاية برباءة. وأشار ٕاىل ٔان ا7راسات اليت 

ة �سـتثناءات ودورها، ومن منظور إالطار قامت هبا جلنة الرباءات تناولت �سـتثناءات من منظور ٔاهداف سـياس
الترشيعي ا7ويل، ومن منظور أالحاكم الواردة يف القوانني الوطنية وإالقلميية. وقال ٕان ا7ول أالعضاء ميكن أن تقرر بشلك 

يؤيد ٔاي فردي ٕان اكنت تريد �نتفاع من مواطن املرونة من ٔاجل احتياجاهتا الوطنية، ٔاو ال تريده. ؤاوحض أن الوفد ال 
دراسات ٕاضافية عن هذين �سـتثناءين. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان �قرتاح ا0ي قدمه املتحدث �مس بÙان جدول أعامل 

التمنية، واملتعلق بدراسة اسـتثناءات النبا�ت و�خرتاعات املتعلقة �لربجميات من ٕاماكنية امحلاية برباءة بشلك ٔامشل، 
احا توجهييا وبين عىل افرتاضات. وأكد ٔان ا7ول أالعضاء تعتقد ٔان الطريقة أالفضل لتحقيق وبدراسة أثرها التمنوي، اكن اقرت 

نفس أالهداف إالمنائية ؤاهداف السـياسة العامة اليت بينت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٔامهيهتا، هو أن ينص نظام الرباءات 
ن نظام الرباءات هو ٔاحد املكوzت الرئيسـية يف التمنية عىل حوافز فعا� لالبتاكر. ؤاضاف ٔان ا7الئل الوافرة ٔاظهرت أ 

الصناعية. وشدد الوفد عىل ٔانه بدون احلوافز اليت نص علهيا نظام الرباءات، فلن تستمثر يف أالدوية املنقذة للحياة ٕاال رشاكت 
ن أمراضا مزمنة. ؤابرز الوفد قليI، وسـيكون العدد ٔاقل فF يتعلق �ٔالدوية اليت حتسن نوعية احلياة لٔالشخاص ا0ين يعانو

ٔان ٔافضل السـبل لتحقيق أالمن الغذايئ هو �نتفاع من نظام الرباءات يف حتفزي ٔاوجه التقدم يف البيوتكنولوجيا والزراعة. 
حلاجة ٕاىل القيام بعمل ٕاضايف بشأن قياس ا7ور إالجيايب ا0ي تلعبه امللكية الفكرية يف التمنية �ؤاعرب عن اعتقاده 

صادية. وأشار الوفد ٕاىل تعليقاته السابقة، وأيد تنظمي ا7راسات واملصادر بشأن مواطن املرونة، واليت ٔاعدهتا الويبو �قت
فعال، يف اللجان ا6صصة للك موضوع، وساند أن تكون ا7راسات واملصادر املذكورة متاحة ٔاكرث. وجشع الوفد أالمانة عىل 

ية. ؤاعرب عن ٔام� يف أن تقامس أالمانة مع ا7ول أالعضاء، املعلومات اليت مجعهتا منظمة تسلمي ا7راسات املذكورة للجنة التمن 
التجارة العاملية بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. ؤاوحض الوفد ٔانه سوف يعارض ٔاي معل ال يلزتم �لنطاق الاكمل 

اليت قد تنقل التوازن يف نظام امللكية الفكرية ٕاىل مواطن من جدول أعامل التمنية، ويه بصفة ٔادق، لك أالعامل  14للتوصية 
املرونة، عىل حساب احلقوق و�لزتامات، واليت قد ترض حبياد أالمانة وموضوعيهتا أو بسـيادة ا7ول أالعضاء، واليت قد 
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نة يف اتفاق تريبس، تضع الويبو يف موقف نقد لالتفاقات ا7ولية أالخرى، عىل ٔاساس ٔاهنا تعيق �نتفاع من مواطن املرو
 واليت قد تكرر موضوع اللجان أالخرى ٔاو قد ال حترتم خربهتا يف موضوع ختصصها.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاشار ٕاىل وËات النظر اليت عربت عهنا الوفود بشأن  .494
بأن نقص �سـتجابة ال يعين نقص اه�م ا7ول �سـتجابة لطلب تقدمي ٕاسهاماهتا. ؤايد الوفد وËة النظر اليت تقول 

أالعضاء �ملوضوع، وقال ٕانه من الرضوري من Ëة ٔاخرى أن يزيد فهمها للموضوع. وشدد عىل أن ٕاسهام ا¨موعة صدر عن 
 العديد من ا7ول أالعضاء املهمتة �لنقاش. ؤاوحض ٔان ٕاسهام ا¨موعة يتضمن وصفا واحضا لبعض جوانب مواطن املرونة

نطاق اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة وأبرز أن مواطن املرونة املذكورة تتضمن  أالربعة املتعلقة �لرباءات.
ومواطن املرونة فF خيص ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة ٔاو اسـتثناهئا من  من اتفاق تريبس) 27 (املادة

املرونة يف تطبيق العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءات ٔاو عدم تطبيقها مواطن ق تريبس) و من اتفا 27 ذ  (املادة
من اتفاق  73 وإالجراءات املرتبطة �ٔالمن واليت قد تؤدي ٕاىل تقييد حقوق الرباءات (املادة من اتفاق تريبس) 61 (املادة

قاش بشأن مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية. وقال ٕان معل . وشدد عىل ٔان جلنة التمنية تلعب دورا هاما يف النتريبس)
اللجنة يشمل العديد من القطاعات، وأكد عىل ٔان ٔاوراق اع�د جلنة التمنية متكهنا من تعزيز النقاش بشأن مواطن املرونة يف 

وية برzمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، بشلك واسع وموضوعي. ؤاعلن ٔان ا¨موعة تساند للسبب املذكور تق
نظام امللكية الفكرية. وذكر ٔان دور جلنة التمنية يتضمن ٔايضا ٔانشطة معلية من سبيل تطوير قاعدة بياzت للتجارب الوطنية 
يف تنفيذ مواطن املرونة. وشدد عىل ٔان بعض الوفود أالخرى ٔايدت ٔايضا مواصI برzمج معل مواطن املرونة. ؤاعرب عن 

من جدول أعامل التمنية.  14ته لبيان الوفود املذكورة. ولفت �نتباه ٕاىل أن ٔاحد املتحدثني السابقني ٔاشار ٕاىل التوصية مساند
ؤانه قد سامه يف تنفيذها. وقال ٕان  14وعرب عن اعتقاده أن برzمج معل مواطن املرونة ي�ىش بشلك اكمل مع التوصية 

تقوم به الوييو بشأن املساعدة التقنية املتعلقة �النتفاع من مواطن املرونة اليت نص  ٔانشطة جلنة التمنية تساند العمل ا0ي
علهيا اتفاق تريبس، ؤاضاف ٔان جلنة التمنية تقدم للمنظمة التوجهيات الرضورية هبذا اخلصوص. وركّز الوفد، متحدþ �مس 

خرى. ؤابرز أن مواطن املرونة، �لتايل، ا¨موعة �ء، عىل ٔان مواطن املرونة وردت يف اتفاق تريبس ويف اتفا قات دولية أ
جزء ال يتجزٔا من النظام الترشيعي ا7ويل. وقال ٕان ا7ول ينبغي أن تنتفع من مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، بشلك 

الفكرية يك حتقق املفاضI  فعال. وذكر أن نتاجئ برzمج العمل سوف تساعد ا7ول أالعضاء عىل معايرة ٔانظمهتا الوطنية للملكية
أالساسـية يف نظام امللكية الفكرية، ويه ٔان يضمن احتاكرا مؤقتا ملنتج معني ٔاو معلية معينة قصد حتفزي �بتاكر وليس قصد 

. وأبرز ٔان الوثيقة ينبغي ٔان تواصل ٕانشاء ٔاسس النقاش بشأن برzمج العمل، CDIP/9/11كبته. وأشار الوفد ٕاىل الوثيقة 
تندت ٕاىل الورقة اليت ٔاعدهتا أالمانة بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات وٕاىل التعليقات املرتبطة �لورقة املذكورة. اليت اس 

. CDIP/9/11وقال ٕان النقاش بشأن مواطن املرونة املذكورة ال جيب أن خيرج عن ٕاطار العنارص اليت اقرتحهتا الوثيقة 
نتباه ٕاىل ٔان مواطن املرونة املذكورة واليت مت حتديدها خالل ا7ورة السابقة للجنة، وحتدث الوفد �مس ا¨موعة ولفت �

ال تقترص عىل مواطن املرونة املتعلقة  CDIP/9/11متثل لك مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. وشدد عىل أن الوثيقة  ال
وقال ٕان ا7ول أالعضاء جيب خرى يف امللكية الفكرية. �لرباءات ؤانه ينبغي عىل اللجنة أن تنظر ٔاكرث يف مواطن املرونة االٔ 

ٔان تتفق بشأن العنارص أالخرى يف الوثيقة. ؤاعرب عن اسـتعداد ا¨موعة للمسامهة البناءة يف النقاش. والتفت الوفد ٕاىل ٔامه 
أالول املتعلق بنطاق العنارص اليت وردت يف ٕاسهامه بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. وأشار ٕاىل موطن املرونة 

 27من اتفاق تريبس. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان املادة  27اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة اليت نصت عليه املادة 
تناولت املواضيع أالهل للحامية برباءة. وقال ٕان املادة املذكورة من ٔامه أالحاكم املتعلقة �محلاية مبوجب براءة، اليت وردت يف 

تفاق تريبس، ؤاوحض ٔاهنا ال تبني فقط إالعدادت بل تنص ٔايضا عىل مواطن مرونة هامة يف تنفيذ امحلاية املذكورة، خاصة ا
فF يتعلق �السـتثناءات اليت ميكن أن تنص علهيا ٔاعضاء منظمة التجارة العاملية. ؤابرز أن خرباء جلنة الرباءات قاموا بفحص 

سة اليت ٔاجروها بشأن �سـتثناءات وإالقصاءات والتقييدات، والواردة يف الوثيقة موطن املرونة املذكورة يف ا7را
SCP/15/3 وأعرب الوفد عن اعتقاده أن ا7راسة املذكورة سـتكون ٔاساسا جيدا لتعزيز النقاش هبذا الشأن. واسـتدرك .

أن أالبعاد إالمنائية للرباءات ومحلاية قائال ٕانه جيب من Ëة ٔاخرى "القيام بدراسات جتريبية قبل التوصل ٕاىل ٔاي خالصات بش
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ٔاصناف النبا�ت واسـتثناءات امحلاية املذكورة وٕاقصاؤها وتقييدها، املتعلقة �الخرتاعات البيوتكنولوجية". ولفت �نتباه ٕاىل 
النظر فقط يف ٔامهية ٔان تقترص ا7راسة �سـتقصائية اليت تقوم هبا جلنة الرباءات حاليا عن �سـتثناءات والتقييدات، عىل 

�متياز املمنوح للمزارع ٔاو �سـتثناء ا0ي يمتتع به مسـتنبطو النبا�ت. وذكر ٔان ا7راسة �سـتقصائية املذكورة ال تتناول 
قضية اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة. وأعرب عن اعتقاد ا¨موعة، ٕاذ تأخذ بعني �عتبار املالحظات املذكورة، 

زال يسمح �لقيام بعمل ٕاضايف دون تكرار العمل ا0ي مت القيام به ٔاو جيري القيام به يف جلنة  ل جلنة التمنية مأان نطاق مع
(ب). وقال ٕان دراسة قضية 3.27الرباءات. واقرتح الوفد ٔانه ينبغي عىل اللجنة ٔان تعمتد مقاربة ٔامشل عندما تتناول املادة 

(ب). 3.27اية برباءة ينبغي ٔان تمت يف نفس الوقت مع دراسة العنارص أالخرى للامدة نطاق اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحل
وأفاد ٔانه قد المتس يف ٕاسهامه ٔان تقوم جلنة التمنية برمس خريطة لكيفية تنفيذ البÙان للامدة املذكورة عىل الصعيد الوطين 

(ب) من سبيل 3.27ة أالخرى املتعلقة �ملادة وإالقلميي. ؤاضاف أن ا7راسة جيب أن تتضمن أيضا املعلومات الوجهي
اخلطوط التوجهيية لفحص الرباءات وقرارات احملامك وتفسريها، �ٕالضافة ٕاىل القرارات اليت تتخذها السلطات إالدارية. ومىض 

لوفد �مس ا¨موعة، (ب). وحتدث ا3.27قائال ٕان ا7راسة املذكورة ينبغي ٔان تتبعها دراسات جتريبية بشأن أالثر إالمنايئ للامدة 
. وقال ٕان الوثيقة ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة ٔاو اسـتثناهئا من ذ وأشار ٕاىل موطن املرونة يف 

SCP/15/3  سـتكون ٔاساسا جيدا لنقاش موطن املرونة املذكور. ؤاعرب عن اعتقاده ٔانه من املمكن حتقيق تمنية ٔاكرب. وأفاد
ية ميكن ٔان جتري دراسة لتحليل الطريقة اليت سامه هبا اسـتثناء الربجميات من ٕاماكنية امحلاية برباءة يف تطوير ٔان جلنة التمن 

قطاع الربجميات يف البÙان ا6تلفة. ولفت �نتباه ٕاىل أن بعض الوفود أالخرى ركزت ٔايضا عىل هذه القضية. ومىض الوفد 
، وا0ي رونة يف تطبيق العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءات ٔاو عدم تطبيقهااملمتحدþ �مس ا¨موعة ؤاشار ٕاىل موطن 

من نفس االتفاق. وأعرب  41من اتفاق تريبس. واقرتح ٔانه ينبغي قراءة املادة املذكورة مقرتنة مع املادة  61نصت عليه املادة 
z مبواطن املرونة الهامة املطبقة يف الرباءات، واليت وردت عن اعتقاده ٔامهية دراسة موطن املرونة املذكور مبعناه أالوسع ومقرت

، كيف قام أعضاء 41يف اجلزء الثالث من االتفاق. وقال ٕانه سـيكون من املفيد، أن يشمل النقاش، �ٕالضافة ٕاىل املادة 
جدا، وأوحض ٔاهنا تسمح  . وأفاد أن املادة املذكورة نصت عىل موطن مرونة هام2.44منظمة التجارة العاملية بتنفيذ املادة 

ٔالعضاء منظمة التجارة ا7ولية بتقييد �نتفاع من أالوامر القضائية كحل قانوين. وأشار الوفد ٕاىل موطن املرونة يف 
، وأكد ٔامهيته البالغة. وذكر ٔانه يرى، رمغ لك يشء، ٔانه اليت قد تؤدي ٕاىل تقييد حقوق الرباءاتو إالجراءات املرتبطة �ٔالمن 

ٔان تسـتكشف اللجنة مواطن املرونة أالخرى. وأوحض أن النقاش حول مواطن املرونة اليت لها أثر مبارش عىل  من أالفضل
من اتفاق تريبس، سـتكون 9 فائدة  31و 30(ٔا) و3.27و 2.27و 1.27التمنية �ج�عية و�قتصادية، من سبيل املواد 

طن املرونة املذكور. وانهتـى ٕاىل ٔانه سـيكون من املفيد أن يمت القيام ٔاكرب. وقال ٕانه حيبذ، رمغ ذ ، القيام بعمل ٕاضايف يف مو 
بدراسة ميكهنا ٔان تقدم دراسة مقارنة عن التجارب الوطنية يف تنفيذ مواطن املرونة أالربعة املذكورة املتعلقة �لرباءات، 

 �ٕالضافة ٕاىل مراجعة أالدبيات املتعلقة �ملواضيع املذكورة.

ن اعتقاده أن اللجنة حتتاج لرتكزي معلها عىل ا¨ال املذكور، نظرا ٔالمهيته. ولفت �نتباه ٕاىل ؤاعرب وفد �كسـتان ع .495
ٔان دور اللجنة يشمل العديد من القطاعات. ؤاكد عىل ٔانه من الهام جدا ٔان تناقش اللجنة مواطن املرونة يف نظام امللكية 

ٔالربعة املتعلقة �لرباءات. ؤاشار ٕاىل نطاق اسـتثناء النبا�ت من الفكرية. وشدد، يف هذا الصدد، عىل ٔامهية مواطن املرونة ا
ٕاماكنية امحلاية برباءة، ؤاعرب عن اعتقاده ٔانه من الرضوري أن تعمتد اللجنة مقاربة ٔامشل للعمل إالضايف بشأن القضية 

كون من املفيد ٔان ترمس (أ). ؤابرز أنه سـي3.27املذكورة، ؤاضاف ٔان العمل إالضايف ينبغي أن يشمل لك جوانب املادة 
لكيفية تنفيذ البÙان للامدة املذكورة عىل الصعيد الوطين وإالقلميي. ومىض قائال ٕانه، �ٕالضافة للترشيع احملدد اللجنة خريطة 
(ب)، ينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة اخلطوط التوجهيية لفحص الرباءات وقرارات احملامك وتفسريها، 3.27املتعلق �ملادة 

ا يف ذ  القرارات اليت اختذهتا السلطات إالدارية. ؤاعلن الوفد ٔان الوقت مناسب للقيام بدراسة جتريبية عن أالثر إالمنايئ مب
، ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة ٔاو اسـتثناهئا من ذ (ب). ؤاشار ٕاىل موطن املرونة يف 3.27للامدة 

مهية القيام بدراسة عن كيفية مسامهة اسـتثناء �خرتاعات املتعلقة �لربجميات من ٕاماكنية امحلاية ٔاعرب الوفد عن اعتقاده أ و 
برباءة يف تطوير قطاع الربجميات يف البÙان ا6تلفة. ؤاعلن أن اللجنة ينبغي ٔان تواصل العمل عىل مواطن املرونة يف جمال 
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نة أالخرى املتعلقة �لرباءات. وعرب عن تأييده لالقرتاحات اليت قد$ا الرباءات. وأكد ٔامهية ٔان يتناول الفحص مواطن املرو
وفد الربازيل، عندما حتدث �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وشدد عىل ٔان الوفد يؤيد، بشلك اكمل، �قرتاحات املذكورة، 

 ؤاعرب عن رغبته يف ٔان تواصل أالمانة العمل عىل هذه القضية.

�مس ا¨موعة االٓسـيوية، وساند العمل املتواصل للمنظمة بشأن مواطن املرونة املتعلقة  وحتدث وفد رسي الناك .496
 �لرباءات، مع أالخذ بعني �عتبار 6اوف ا7ول أالعضاء.

. وقال ٕان CDIP/10/11ؤاعرب وفد فزنويال عن تأييده للك ما متت مناقشـته خالل اليوم السابق بشأن الوثيقة  .497
د من لك ما سيمت القيام به يف موضوع مواطن املرونة. ؤاكد ٔان ا¨ال املذكور واسع جدا وقال ٕان ا7ول النامية ستسـتفي

النقاش ينبغي أن يستند لكيفية ٕاجناح مواطن املرونة املذكورة بشلك مفيد للبÙان. وأشار الوفد ٕاىل التعليقات خبصوص 
ملذكورة يف السابق، وقال ٕانه مل جيد التربيرات مقنعة. تكرار العمل. ؤاوحض ٔانه مل يسـتوعب ٕاطالقا أي جحة من احلجج ا

ؤاضاف الوفد أن القضاa املذكورة ليست حكرا عىل ٔاي جلنة، ؤانه ميكن النظر يف هذه القضاa من زواa متنوعة. ؤافاد ٔانه مت 
من منظور التمنية. ولفت القيام ببعض العمل بشأن عدد من مواطن املرونة، واسـتدرك قائال ٕان العمل، رمغ لك يشء، مل يمت 

الوفد �نتباه ٕاىل وËات النظر اليت عربت عهنا الوفود واليت رأت ٔان �سـتجابة الضعيفة الل�س اللجنة بشأن تقدمي 
ٕاسهامات هو ٕاشارة ٕاىل أن ا7ول أالعضاء ال هتمت �ملوضوع، وقال ٕان ما خلصت ٕاليه الوفود املذكورة خمطئ متاما. وذكر الوفد 

درس يف اجلامعة، ؤاوحض أن الطالب ال جييبون عندما يسألون ٕان اكنوا قد فهموا، وقال ٕان أالسـتاذ يعترب حيهنا ٔان  مثاال
امجليع قد فهموا، بي� مل يكن الطالب يف احلقيقة قد فهموا أي يشء. والتفت الوفد ٕاىل التعليق بشأن ٕاماكنية غياب املوضوعية 

عيهتا لن تكون يف خطر. وقال ٕان قضية املوضوعية يف حد ذاهتا ختلو دامئا من يف معل أالمانة، وأكد عىل ٔان موضو 
 املوضوعية. والمتس، يف اخلتام، أن تتسم البÙان النامية �ملرونة يف قضية مواطن املرونة.

 أن العديد من وأيد وفد اليا�ن البيان ا0ي ٔادلت به ا¨موعة �ء ووفد الوالaت املتحدة أالمريكية. ولفت �نتباه ٕاىل .498
من اتفاق تريبس، مبا يف ذ  جلنة الرباءات. وأعرب عن اعتقاده أن جلنة التمنية  27املنتدaت قد zقشت فعال املادة 

، والمتس الوفد القيام CDIP/10/11حتتاج للقيام بعمل ٕاضايف، ٕاذا مل تكن ترغب يف تكرار العمل. ؤاشار ٕاىل الوثيقة  ال
. ؤابرز الوفد أن 19يف الصفحة  15ن تمت ٕازا� إالشارة ٕاىل اليا�ن اليت وردت يف الهامش ببعض التعديالت. وطلب أ 

من اتفاق تريبس حفزت بعض ا7ول أالعضاء، من سبيل اليا�ن والربازيل عىل  61ذكرا ٔان املادة  15والهامش  64 الفقرة
العالمات التجارية وحق املؤلف. وقال ٕان اليا�ن قد اع�د العقو�ت اجلنائية ٕالنفاذ حقوق امللكية الفكرية، خارج نطاق 

هنا ال تقترص عىل نطاق العالمات التجارية وحق املؤلف. وأفاد ٔان ٕادراج العقو�ت وإ نصت فعال عىل العقو�ت اجلنائية، 
 ذ .، مل تكن �لتايل ما حفز اليا�ن للقيام ب61اجلنائية املذكورة، سـبق اتفاق تريبس. وخلص ٕاىل ٔان املادة 

 CDIP/10/10وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية، ؤادىل ببعض التعليقات بشأن الوثيقتني  .499
. وأعرب عن اه�م ا¨موعة بشلك خاص برzمج معل مواطن املرونة ا0ي أعدته الويبو. وقال ٕان برzمج CDIP/10/11و

، خاصة ؤان ا7راسة اليت قامت هبا أالمانة مل تكشف عن العمل جيب ٔان يتواصل مضن جلنة التمنية ويف جلنة الرباءات ٔايضا
تكرار للعمل بأي شلك من أالشاكل. وشدد عىل ٔان مواطن املرونة يه جزء ال يتجزٔا من نظام امللكية الفكرية. ؤابرز ٔان 

العامة وحتفظ مجيع ا7ول أالعضاء قبلهتا ؤاكد ٔان مواطن املرونة تضمن حتقيق ا7ول أالعضاء لٔالهداف الهامة للسـياسة 
التوازن يف نظام امللكية الفكرية. وحتدث الوفد �مس ا¨موعة، وشكر أالمانة عىل ٕاعدادها الوثيقة بشأن مواطن املرونة املتعلقة 

�لرباءات، ؤاضاف أن الوثيقة يه اخلطوة أالوىل من برzمج معل مواطن املرونة يف جماالت الرباءات والعالمات التجارية 
ا0ي سـتقوم به الويبو. وعرب عن تأييده للبيان ا0ي ٔادىل هبا املتحدثون �مس مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية  وحق املؤلف،

من اتفاق  27والاكرييب. وطلب من أالمانة ٔان تواصل معلها املفيد وأن تركز عىل مواطن املرونة اليت نصت علهيا املادة 
. ولفت �نتباه ٕاىل CDIP/10/11قدمه وفد جنوب ٔافريقيا والوارد يف الوثيقة تريبس. وأشار الوفد ٕاىل ٔامهية إالسهام ا0ي 

�ل�س ا0ي قدمته أالمانة واملتعلق �لعمل املقبل بشأن مواطن املرونة، وخاصة يف جمال العالمات التجارية. واقرتح الوفد 
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 لتحدaت والعوائقحتدد اطلب ٕالعداد وثيقة  . ؤابرز ٔانه من الرضوري تقدميCDIP/9/11بعض أالفاكر اليت تستند للوثيقة 
والتحدaت والعوائق أالخرى اليت تواËها البÙان النامية والبÙان أالقل منوا عند تنفيذ مواطن القانونية واملؤسسـية وإالدارية 

عامة، خاصة يف جماالت املرونة يف نظام امللكية الفكرية ولالنتفاع مهنا، هبدف حتقيق أالهداف إالمنائية ؤاهداف السـياسة ال
الرباءات وحق املؤلف والعالمات التجارية. وقال، þنيا، ٕانه ينبغي عىل أالمانة أن تعد ورقة بشأن مواطن املرونة املتعلقة 
�لصحة العامة اليت نص علهيا اتفاق تريبس، هبدف تسهيل النفاذ لٔالدوية يف البÙان النامية والبÙان أالقل منوا، بأسعار 

ٔاصدرت لٕاليدز وبرzمج أالمم املتحدة إالمنايئ وبرzمج أالمم املتحدة املشرتك  العاملية. وأشار ٕاىل ٔان منظمة الصحة معقو�
مقتضبات سـياسة تتناول �نتفاع من مواطن املرونة هبدف حتسني النفاذ ٕاىل أالدوية. ؤاكد عىل أنه سـيكون من املفيد ٔان 

ليت يتيحها اتفاق تريبس هبدف تسهيل النفاذ لٔالدوية. ومىض الوفد للفكرة الثالثة وبني تعد الويبو ورقة بشأن مواطن املرونة ا
ٔانه ينبغي القيام بدراسة عن دور مواطن املرونة املتعلقة حبق املؤلف وأمهيهتا، يف تسهيل النفاذ للمعرفة ويف سد الهوة الرمقية 

ة ينبغي ٔايضا أن تنص عىل توصيات بشأن إالجراءات واملبادرات وأضاف أن ا7راسيف البÙان النامية والبÙان أالقل منوا. 
 اليت ميكن القيام هبا عىل الصعيد ا7ويل.

وأيد وفد جنوب ٔافريقيا البيان ا0ي ٔادىل به املتحدþن �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعة أالفريقية. وأكّدت  .500
ءات هلام واليتان خمتلفتان. ؤافادت أن العمل ا0ي قامت به لك جلنة موقفها من جديد وقالت ٕان جلنة التمنية وجلنة الربا

بشأن مواطن املرونة اكن خمتلفا عن معل اللجنة أالخرى، واسـتدرك قائال ٕان معل لك جلنة يعزز معل اللجنة أالخرى. 
واطن املرونة أالربعة. ؤاعرب عن سعادته ٕاذ توصلت أالمانة لنفس اخلالصة، فأبرزت ٔانه ميكن القيام بعمل ٕاضايف بشأن م

. وأوحض ٔانه قامس يف CDIP/10/11وعرب عن تأييده للخالصة املذكورة. وشدد عىل أن الوفد اكن من املسامهني يف الوثيقة 
الوثيقة املذكور أالحاكم اليت نصت علهيا قوانيهنا الوطنية، خبصوص مواطن املرونة أالربعة املتعلقة �لرباءات. ؤاشار ٕاىل أن 

ريقيا ال تنص يف قوانيهنا عىل عقو�ت جنائية فF يتعلق �نهتاك الرباءات. وقال ٕانه سـيكون من املهم مباكن ٔان تبدٔا جنوب ٔاف
اللجنة العمل عىل ذ ، فورا، مبا أن جنوب ٔافريقيا تقوم حاليا بتعزيز قوانيهنا املتعلقة �مللكية الفكرية. ولفت الوفد �نتباه 

. وأعرب عن رغبته يف أن يمت القيام بعمل ٕاضايف بشأن مواطن CDIP/10/10به بشأن الوثيقة للبيان السابق ا0ي ٔادىل 
املرونة يف جمال العالمات التجارية. وأوحض أن الوفد يرغب يف القيام بعمل ٕاضايف نظرا لالقرتاح الوارد يف الوثيقة 

CDIP/8/5 وعرب عن اعتقاده ٔان وا0ي ميكن اللجنة من النظر يف القيام �لعمل يف ا¨ال امل .Iذكور خالل ا7ورات املقب
 الوقت قد حان لتقوم اللجنة عىل أالقل بدراسات بشأن الرابط بني مواطن املرونة والعالمات التجارية.

وقال وفد �حتاد الرويس ٕانه ال يعارض العمل ا0ي يمت القيام به لتعزيز املعرفة بشأن مواطن املرونة املتنوعة يف نظام  .501
لكية الفكرية. ؤاعلن الوفد عن موقفه، ؤاوحض ٔانه ال ينبغي، من Ëة ٔاخرى، ٔان تقوم اللجنة يف معلها ونقاشاهتا، خاصة امل 

ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة ٔاو اسـتثناهئا من بشأن نطاق اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية وبش
 و أالخرى، مبا يف ذ  معل جلنة الرباءات.، بتكرار معل هيئات الويبذ 

ومواطن املرونة  من اتفاق تريبس) 27 نطاق اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة (املادةورٔاى وفد كندا أن  .502
Fاكنتا من  من اتفاق تريبس) 27  خيص ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة أو اسـتثناهئا من ذ  (املادة ف

بني القضاa اليت تناولهتا جلان الويبو أالخرى من سبيل جلنة الرباءات. ؤاعرب عن تأييده للبياzت اليت أدىل هبا وفد بلجيكيا 
عندما حتدث �مس ا¨موعة �ء، ووفد الوالaت املتحدة أالمريكية. ؤاشار ٕاىل متابعة العمل بشأن مواطن املرونة أالخرى، 

، وقال ٕانه يف وضعية ال تسمح 9 �ملوافقة عىل ٕادراج CDIP/10/11ن املرونة أالربعة الواردة يف الوثيقة خارج نطاق مواط
 مواطن مرونة جديدة يف دورة جلنة التمنية.

) ٕاىل ٔان الكثريين يتطلعون ٕاىل معلومات ٕاضافية بشأن AIPPIوأشار ممثل امجلعية ا7ولية محلاية امللكية الفكرية ( .503
دراسة يف القانون  150ة احلالية والوضعية السائدة يف خمتلف البÙان عرب العامل. ولفت انتباه اللجنة ٕاىل ما يناهز مواطن املرون

لكرتوين للجمعية يشري ٔان املوقع االٕ سـنة املاضية. وأفاد  100املقارن اكنت ٔاعدهتا امجلعية ا7ولية محلاية امللكية الفكرية خالل 
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دو�، ويف معظم احلاالت،  60، مبا يف ذ  التقارير الصادرة عن ا¨موعات الوطنية يف ٔاكرث من ٕاىل مجيع ا7راسات املذكورة
ٕاىل تأليف للتقارير املذكورة. ؤاعرب ممثل امجلعية عن اعتقاده ٔانه سـيكون من املفيد للوفود ٔان تطلع عىل املعلومات املتاحة 

 يف الوضعية.وأن تأخذها بعني �عتبار، عندما تواصل اللجنة النظر 

وأيد وفد كو� البيان ا0ي ٔادلت به الوفود املتحدثة �مس مجموعة بÙان أمرياك الالتينية والاكرييب ومجموعة جدول ٔاعامل  .504
التمنية. وأعرب عن مساندته ملواصI ا7راسات بشأن مواطن املرونة، هبدف ٕاحراز تقدم ٕاضايف. وعرب الوفد عن اعتقاده 

 رة لتطوير �سرتاتيجيات الوطنية يف البÙان النامية.أمهية ا7راسات املذكو ب

وأشار وفد الوالaت املتحدة أالمريكية لالقرتاح ا0ي قدمته بعض الوفود واليت المتست ٔان تقوم جلنة التمنية بدراسة  .505
ة. وقال الوفد ٕان �قرتاح كيف سامه اسـتثناء الربجميات من ٕاماكنية امحلاية برباءة يف تطوير قطاع الربجميات يف البÙان ا6تلف

يستند ٕاىل افرتاض ٔاويل خاطئ، وحياول استباق النتاجئ. ؤاوحض أن ٔاحد املشالك املتعلقة �القرتاح املذكور يه ٔان قطاع 
الربجميات ليس القطاع الوحيد ا0ي يعمتد عىل براءات الربجميات. ؤابرز ٔان قطاع الربجميات يعمتد ٔاساسا عىل امحلاية حبق 

وأشار ٕاىل ٔان الرباءات املتعلقة �لربجميات لها العديد من التطبيقات، من سبيل قطاع السـيارات والطب  املؤلف.
واالتصاالت والقطاعات أالخرى. وخلص ٕاىل أن قطاع الربجميات ليس القطاع الوحيد ا0ي يتأثر �لرباءات املتعلقة 

 ات إالضافية بشأن موطن املرونة املذكور.�لربجميات. وشدد من جديد عىل ٔانه ال ميكن أن يساند ا7راس

 ودعا الرئيس أالمانة لٕالجابة عىل ٔاسـئI الوفود وتعليقاهتا. .506

السـيد �يتشـتو7) للتعليق ا0ي ٔادىل به وفد بوليفيا يف اليوم السابق، ؤابرزت ٔان الوفد تساءل ٕان وأشارت أالمانة ( .507
Ùان يف تنفيذ مواطن املرونة. ؤاوحضت ٔاهنا مل تدرج العوائق اكن جيب ٔان تتضمن الوثيقة العوائق اليت تواجه بعض الب

املذكورة يف الوثيقة للعديد من أالسـباب. وذكرت ٔان العوائق ختتلف من بÙ ٕاىل آخر. ؤاضافت أن اللجنة قد zقشت املسأ� 
اa املذكورة. ؤاكد أن اللجنة املذكورة، وقالت ٕانه قد مت االتفاق عىل ٔان تتناول احللقات ا7راسـية الوطنية وإالقلميية القض

المتست من أالمانة ٔان تنظم احللقات ا7راسـية إالقلميية بشأن مواطن املرونة، ٔالنه من أالسهل، يف ٔاغلب أالوقات، ٔان 
يقات تتقامس البÙان  جتارهبا مع بÙان ٔاخرى لها نفس اخللفية ٔاو لها خلفية مماثI. ولفتت أالمانة (السـيد ٔالFن) �نتباه للتعل 

اليت ٔادلت هبا بعض الوفود بشأن مهنجية الوþئق ومضموهنا. وبينت أن الوفود، و�ٕالضافة ٕاىل أالحاكم اليت نصت علهيا 
القوانني الوطنية، أكدت عىل أمهية ٕادراج املعلومات الوجهية أالخرى بشأن تنفيذ مواطن املرونة عىل الصعيد الوطين. وقالت 

اكفية للتعرف عىل موقف ٔاحد الترشيعات من القضية، مت ٕادراج معلومات، من سبيل اخلطوط  ٕانه، لكام اكنت املعلومات غري
التوجهيية لفحص الرباءات ٔاو التعلFت إالدارية، قصد التعرف عىل كيفية تنفيذ ٔاحاكم املعاهدات متعددة أالطراف عىل 

بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات ؤاكدت ٔان العمل الصعيد الوطين. ولفتت أالمانة �نتباه ٕاىل العمل ا0ي مت القيام به 
مل يكن شامال. ؤابرزت أن القامئة املقدمة يف وقت سابق مل تكن شامI، ؤاوحضت أن العمل ا0ي جيب القيام به ليس 

ر يف مواطن مرونة ٔاضافت أالمانة ٔانه ميكن النظو العمل املقبل،  ولفتت �نتباه ٕاىلوأنه يعمتد عىل قرارات اللجنة.  حمددا،
ٕاضافية. ؤاشارت ٕاىل أن الوþئق السابقة حفصت عرشة مواطن مرونة، وأفادت ٔان اللجنة تناقش حاليا ٕاماكنية ٕاعداد وثيقة 

ٕاضافية بشأن مواطن املرونة أالربعة، اليت جيري النظر فهيا. وقالت ٕانه ميكن النظر يف مواطن مرونة أخرى، من سبيل 
وفد الربازيل، عندما حتدث �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، واملتعلق �ٔالحاكم املتعلقة �ٕالنفاذ، �قرتاح ا0ي أدىل به 

 وخاصة مبوطن املرونة يف �نتفاع �ٔالوامر القضائية كحل قانوين.

ون الرباءات لعقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانلوأشار zئب الرئيس ٕاىل تأييد الوفود القيام بعمل مقبل بشأن موطن املرونة  .508
وإالجراءات املرتبطة �ٔالمن واليت قد تؤدي ٕاىل تقييد حقوق الرباءات من اتفاق تريبس)،  61(املادة  ٔاو عدم تطبيقها

تريبس)  اتفاقمن  27فF يتعلق بنطاق اسـتثناء النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية برباءة (املادة  . و)من اتفاق تريبس 73 املادة(
، من اتفاق تريبس) 27 ٕاماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة ٔاو اسـتثناهئا من ذ  (املادة يفواطن املرونة ومب
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لفت zئب الرئيس �ه�م ٕاىل ٔان بعض الوفود عربت عن بعض ا6اوف. واسـتدرك قائال ٕان الوفود ٔاعربت، يف نفس و 
ن موطين املرونة املذكورين. وخلص ٕاىل ٔانه من الرضوري القيام الوقت، عن تأييد واه�م كبريين، للقيام بعمل ٕاضايف بشأ 

 مبشاورات غري رمسية، بشأن كيفية امليض قدما يف ا¨الني املذكورين. والمتس من أالمانة ٔان تسهل املشاورات املذكورة.

  ت"دراسة عن المتÇ غري املرشوع لٕالشارا" – CDIP/9/INF/5النظر يف الوثيقة 

 الرئيس النقاش بشأن ا7راسة عن المتÇ غري املرشوع لٕالشارات ودعا أالمانة لتقدمي العمل.افتتح zئب  .509

وذكرت أالمانة (السـيد هيبريغر) ٔانه قد مت تقدمي ا7راسة خالل ا7ورة التاسعة للجنة، من طرف املستشار ا0ي قام  .510
تسـتكشف مفهوم "املÇ العام" فF يتعلق ا7راسة  ٔاضافت أنو خبريا ٕاقلمييا، وبتجميعها.  15بتنسـيق التقارير اليت ٔاعدها 
قال ٕاهنا و  حتليال مدعوما �لوقائع لقوانني العالمات التجارية يف أقالمي وبÙان خمتلفة. تضمنبقانون العالمات التجارية، وت 

بشأن ما يه ختامية  ومالحظات تأثريعىل ملخص للنتاجئ الرئيسـية اليت وصلت ٕالهيا التقارير وتتضمن تقيF لل تشـمتل ٔايضا 
معرفة �سرتاتيجية املفضI للحيلو� دون المتÇ غري املرشوع ٕالشارات من الرتاث العام هبدف ميكن تطبيقها اليت عايري امل

 والمتÇ التعسفي ٕالشارات ينبغي أن تبقى يف متناول امجلهور.

ند السابق من جدول أالعامل بشأن العمل وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء، ؤاشار ٕاىل الب  .511
املقبل يف جمال مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين املتعدد أالطراف. وأفاد ٔان zئب الرئيس خلص، حسب 

9 أالعضاء رٔايه، ٕاىل ٔانه قد مت االتفاق عىل القيام بعمل ٕاضايف يف بعض ا¨االت. وشدد الوفد عىل ٔان �حتاد أالورويب ودو
مل توافق عىل القيام بذ  يف البيان ا0ي مت إالدالء به بشأن البند املذكور من جدول أالعامل. وطلب توضيحا بشأن اخلالصة 

    اليت قرٔاها zئب الرئيس واملتعلقة �لبند السابق من جدول أالعامل.

صوص موطين املرونة أالولني. ؤابرز أنه ن خالصته تنص عىل ٔانه مل يمت التوصل ٕاىل ٕاجامع خبؤاوحض zئب الرئيس أ  .512
    طلب �لتايل من أالمانة ٔان تسهل املشاورات غري الرمسية بشأن موطين املرونة املذكورين.

وأشار وفد الربازيل ٕاىل ٔان ا7راسة تضمنت حتليال مفصال لقوانني العالمات التجارية الوطنية والضامzت القانونية اليت  .513
Çان. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن  هتدف للحيلو� دون المتÙغري املرشوع لٕالشارات املتعلقة �لرتاث الثقايف والتارخيي للب

ا7راسة تقدم معلومات قمية لصانعي السـياسات الباحثني عن دراسة مقارنة، نظرا للترشيعات ا6تلفة اليت تشملها ا7راسة. 
اء العالمات التجارية وتسجيل أالسامء املتعلقة بثقافة البÙ وتنوعه وأفاد ٔان احلكومة الربازيلية قد قامت جبهود هامة ٕاللغ

البيولو�. والتفت ٕاىل ٕاحدى املبادرات وأوحض ٔاهنا تضمنت ٕاعداد قامئة غري شامI لٔالسامء املألوفة املسـتخدمة يف الربازيل 
. وأبرز ٔانه مت ٔايضا توزيعها عىل SCT/16/7ة واملرتبطة �لتنوع البيولو�. ؤاشار ٕاىل ٔانه قد مت نرش القامئة رمسيا يف الوثيق

ماكتب العالمات التجارية مكسامهة لفاحيص الرباءات ا0ين يعملون هبا. وشدد الوفد عىل أن المتÇ غري املرشوع لٔالسامء 
ا امجلاعات املألوفة الربازيلية، عىل ٔاساس العالمات التجارية، يؤثر سلبا عىل التجارة. وأوحض أن التأثري السليب ميس ٔايض

التقليدية الصغرية اليت تعمتد عىل تصدير املنتجات الربازيلية التقليدية. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان بعض الرشاكت وأالشخاص 
قاموا، بسوء نية بتسجيل بعض أالسامء العامة كعالمات جتارية يف بعض الترشيعات. وأفاد ٔانه مت يف الهناية ٕالغاء بعض 

إالدارية والقانونية. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان الربازيل ليست البÙ الوحيد ا0ي تأثر �ٔالشاكل  التسجيالت عن طريق احللول
املذكورة من المتÇ غري املرشوع، وقال ٕان المتÇ غري املرشوع يف تزايد لك سـنة. وركز الوفد عىل الطابع املمزي ملوضوع 

لرباءات �لنظر فهيا. والتفت الوفد للمتابعة العملية لÙراسة، ا7راسة وعىل ٔامهيهتا لÙول أالعضاء، واقرتح أن تقوم جلنة ا
ؤاعرب عن اعتقاده أن الويبو ميكهنا أن تعزز ٔانشطهتا املتعلقة �ملساعدة التقنية، عرب ٕادراج أدوات للتعرف عىل أالسامء 

واملبادرات الوطنية، من سبيل املألوفة، هبدف احليلو� دون المتÇ غري املرشوع. ؤاضاف ٔانه ميكن �نتفاع من التجارب 
رهبا االقامئة غري الشامI اليت ٔاعدهتا الربازيل، فتكون مرجعا �لغرض املذكور. ؤاعرب يف الهناية عن اسـتعداد الربازيل لتقامس جت

    يف هذا ا¨ال.
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يتضمن عىل ما يبدو  وأشار وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ٕاىل أنه قد قام مبراجعة ٔاولية للتقرير، ؤاوحض ٔان التقرير .514
لمتÇ غري املرشوع دراسة مقارنة عن كيفية معاجلة االٓليات اليت نصت علهيا قوانني العالمات التجارية يف لك بÙ عضو، ل 

ؤاكد أن مجموعة املعلومات املذكورة  لمتÇ التعسفي ٕالشارات ينبغي ٔان تبقى يف متناول امجلهور.ل ٕالشارات من الرتاث العام و 
لفهم احللول اليت قد$ا لك نظام هبدف معاجلة القضاa املذكورة. والتفت الوفد ٕاىل الفقرة اليت تناولت نظام  سـتكون مفيدة

العالمات التجارية �لوالaت املتحدة أالمريكية، ؤافاد ٔانه مت وضع آليات يف نظام العالمات التجارية �لوالaت املتحدة 
ذكورة. وأوحض أن االٓليات تتضمن، مثال، رفض امحلاية �لعالمة التجارية عىل ٔاساس أالمريكية، ملعاجلة احلاالت احملمتI امل

�دعاء الاكذب للعالقة ٔاو الصI ٔاو عىل ٔاساس اخلداع، ورفض امحلاية ٕاذا ما خالفت إالشارة املعنية أالخالق امحليدة 
تكن العالمة التجارية ممزية ٔاو اكنت العالمة النظام العام، ورفض امحلاية عىل ٔاساس الفعالية الوظيفية، خاصة ٕاذا مل   ٔاو

التجارية جنيسة. وقال الوفد ٕان أالسس املذكورة، خاصة أالسس الواردة يف الهناية، ٔاي افتقار العالمة التجارية للمتزي ٔاو ٔان 
ٔاضاف ٔان التعريف تكون جنيسة، واملزية الوظيفية، سـتحول دون منح امحلاية �لعالمة التجارية للمواضيع من املÇ العام. و 

الضيق يبني ٔان نطاق امحلاية ا0ي متنحه حقوق العالمات التجارية يه امحلاية املمنوحة فF يتعلق بطابع السلع ٔاو اخلدمات 
املرتبطة �لعالمة التجارية. وأكد ٔان نطاق امحلاية يشمل فقط ٔاوجه انتفاع مربكة ؤاوجه انتفاع جتارية. وذكر الوفد ٔان 

رية يه ٔادوات حيوية، تساعد املنتجني، معوما، عىل المتزي عن منافسـهيم وتساعد يف نفس الوقت عىل متكني العالمات التجا
املسـهتلكني من التعرف عىل السلع ٔاو اخلدمات اليت يرغبون فهيا. وحّذر الوفد من أن التنصيص عىل اسـتثناءات تضعف 

قعات املسـهتÇ وعىل است�رات ما  احلق املتعلقة بتوفري نطاق حق العالمة التجارية، الضيق فعال، سـيؤثر سلبا عىل تو 
سلع ٔاو خدمات ذات جودة تنفع املسـهتلكني. والتفت الوفد ملرشوع التقرير، واقرتح أن متكن اللجنة ا7ول أالعضاء، من 

ور. وأبرز الوفد ٔان التقرير ٕارسال تعليقاهتا عىل التقرير للويبو، قبل ا7ورة القادمة للجنة التمنية، نظرا لطول التقرير املذك
يتضمن دراسة مقارنة ٔالنظمة العالمات التجارية، وقال ٕانه ينبغي ٕارسا9 للجنة الرباءات، يك تطلع عليه وتراجعه. وأشار الوفد 

ٕاىل العمل السابق ا0ي قامت به جلنة الرباءات يف جمال التقرير، ؤاعرب عن اعتقاده أن اللجنة املذكورة سـتكون $متة 
 اجعة التقرير. وعرب الوفد، يف اخلتام، عن شكره ملؤلف التقرير واملسامهني فيه عىل التقرير الشامل وإالخباري.مبر 

المتÇ غري ؤاعرب وفد أالرجنتني عن تقديره لÙراسة، وقال ٕاهنا ٔاداة جيدة للغاية تساعد عىل ٕاطالع البÙان عىل  .515
. وأفاد ٔان 7يه معلومات ٕالشارات ينبغي أن تبقى يف متناول امجلهور املرشوع ٕالشارات من الرتاث العام والمتÇ التعسفي

حول كيفية معاجلة القضية املذكورة يف قوانينه الوطنية ونظامه القانوين الوطين. وقال ٕانه سريسل املعلومات كتابيا لٔالمانة. 
ٔان من الرضوري ٔان تبقى إالشارات  وأفاد ٔانه يوافق معوما عىل تقيمي أالثر ا0ي تضمنته ا7راسة. ؤاعرب عن اعتقاده

املذكورة يف نطاق املÇ العام. ؤابرز أن قانون العالمات التجارية يف بÙه ينص عىل ٔاحاكم حمددة جدا، فF يتعلق برفض منح 
ي ٔان متنح امحلاية �لعالمات التجارية لٕالشارات اليت ليست ممزية أو ختالف النظام العام. ؤاكد أن إالشارات املذكورة ال ينبغ

 امحلاية �لعالمات التجارية.

 ؤاعرب zئب الرئيس عن أم� يف ٔان حتيط اللجنة علام �لوثيقة والنقاشات. .516

 "�نتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية" – CDIP/9/INF/3النظر يف الوثيقة 

. ودعا أالمانة للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية�نتفاع حبق املؤلف افتتح الرئيس النقاش بشأن  .517
 الوثيقة. لتقدمي

من جدول ٔاعامل التمنية.  27و 24و 19وأشارت أالمانة (االٓنسة كوريال) ٕاىل ٔان الوثيقة مرتبطة بتنفيذ التوصيات  .518
ا املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقية والنفاذ يف ٕاطار املرشوع بشأن امللكية الفكرية وتكنولوجي وقالت ٕانه قد مت ٕاعداد الوثيقة

). ؤابرزت أن برzمج التنفيذ تضمن تنظمي ورشة معل لتقدمي نتاجئ ا7راسة .CDIP/4/5/REVالوثيقة ٕاىل املعرفة (
ثامنة ، ؤاهنا اكنت تظاهرة جانبية خالل ا7ورة ال 2011نومفرب  16ومناقشـهتا. ؤافادت أن ورشة العمل عقدت مبقر الويبو يف 
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للجنة التمنية. وذكرت أن ورشة العمل القت اه�ما كبريا واكن احلضور فهيا مكثفا. وقالت ٕان ورشة العمل قدمت فرصة 
لÙول أالعضاء واملنظامت غري احلكومية لتقيمي النتاجئ أالولية لÙراسة اليت أعدها السـيد سيسول موسونغو والسـيد ريشاب 

ولزت واالٓنسة اكثرين جارساند، وحتليلها. وذكرت ٔانه قد مت �نهتاء من الوثيقة بعد ورشة ٔايري غوش والربوفيسور برنت هوغهن
.  وأفادت أالمانة ٔانه مل يكن من املمكن مناقشة نتاجئ الوثيقة 2012العمل ومت نرشها خالل ا7ورة التاسعة للجنة، يف مايو 

ليمت خالل دورة جلنة التمنية. وأشارت ٕاىل أن اللجنة قد خالل ا7ورة املذكورة، نظرا لضيق الوقت، ومت تأجيل النقاش 
قامت يف وقت سابق مبناقشة التقرير ا0ي ٔاعده وقدمه مقمي مسـتقل بشأن نتاجئ ا7راسة. وأعلنت أالمانة (السـيد النتريي) 

املؤلفني. وقالت ٕان  بعض النتاجئ البارزة لÙراسة. وشددت عىل ٔان وËات النظر واالٓراء الواردة يف ا7راسة ال تلزم ٕاال
ذاكء الوعي �لفرص اليت يتيحها ا7راسة ال هتدف لتبليغ وËات نظر أالمانة وا7ول أالعضاء وأوحضت ٔاهنا تتناول احلاجة الٕ 

. ؤابرزت ٔان ا7راسة تتضمن دراسة اسـتقصائية نظام حق املؤلف 7مع ال�ذج اجلديدة يف توزيع املعلومات واملواد إالبداعية
نني والسـياسات العامة و�سرتاتيجيات احلكومية اليت ثبت جناmا فF يتعلق �لنفاذ للمعلومات واملواد إالبداعية، عن القوا

. والتفتت ٕاىل اجلزء يه التعلمي والبحث؛ وممارسات تطوير الربجميات؛ وخدمات القطاع العام إالعالميةيف ثالثة جماالت و
ث، ويتضمن خمتارات من أالمثI الراهنة للمشاريع الرائدة و�سرتاتيجيات الوطنية يف أالول وقالت ٕانه يتعلق �لتعلمي والبح

النفاذ املفتوح ٕالدارة حق املؤلف يف موارد  ٔافريقيا وآسـيا ؤامرياك الالتينية والاكرييب. ؤاكدت أنه من الواحض معوما أن مقاربة
�سـتدامة . وانكبت أالمانة عىل موضوع لومات واملواد إالبداعيةالتعلمي والبحث �ت منوذجًا $امً للهنوض �لنفاذ ٕاىل املع

حتقيق �سـمترار ماليًا  تسـتطيع ٔاساليب النفاذ املفتوحٔان بصفة عامة  تقرتحا7راسات إالفرادية ، ؤافادت أن �قتصادية
 aًمال تتدخل يف ٕاماكنية حتقيق العائد املايل والرحب نظرا ٔالهناواقتصاد�ٕاىل احلوافز، وأقرت بأن فكرة حتقيق  . ولفتت �ه

مزيد من �نتشار والنفاذ وأالثر تلقى اه�ما 7ى الكثري من املتدخلني يف القطاع. ؤاكدت أيضا ٔامهية �عتبارات املالية، 
تضمن خاصة �لنسـبة للحكومات واملنظامت. وأشارت أالمانة للجزء الثاين وذكرت ٔانه يتعلق مبامرسات تطوير الربجميات وي 
خمتارات من املبادرات اليت مت تنفيذها هبدف توفري حوافز لتطوير الربجميات. وأوحضت ٔاهنا تستند يف معظمها ٕاىل 

�سـتصدار املفتوح للرتاخيص. وبينت أن املصدر املفتوح ورمغ ٔانه يعترب بديال للربجميات ذات امللكية املسجI، فٕانه 
Fا مضن إالطار الترشيعي حلق املؤلف وال يعمتد عىل ٔاي تقييد ٔاو اسـتثناء. وشددت يتعلق �ٔالسس القانونية، يندرج لكي ف

عىل ٔان جناح العديد من املبادرات التجارية اليت تستند للمصدر املفتوح، تعكس قدرته عىل حتقيق �سـمترار ماليا. وقالت 
درة عىل إالبداع، من خالل احلد من العوائق اليت القعزز تدابري املصدر املفتوح يف تطوير الربجميات توفر بيئة تدريبية تٕان 

. والتفتت أالمانة للجزء الثالث من ا7راسة تعرتض طريق نقل املعرفة وخفض تاكليف املعامالت ومتكني امحلاية التوفيقية
اسـتخدام الوþئق احلكومية ن تعزيز ٕاعادة أ ٔاصبح معروفًا بشلك متناٍم حول العامل املتعلق مبعلومات القطاع العام. ؤاضافت أنه 

 والبياzت والسامح �سـتغاللها جتارaً بواسطة القطاع اخلاص من شأنه ٕاعطاء دفعة $مة القتصادات املعلومات الناشـئة.
ؤاوحضت ٔان ا7راسة تقدم ٕ�جياز القوانني والسـياسات العامة الوطنية واملامرسات احلكومية املرتبطة ٕ�عادة اسـتخدام 

ع العام املتوفرة ٔاصال ٔاو اليت يمت تطويرها يف سـبعة دول ٔاعضاء. ؤابرزت ٔانه ميكن من zحية املبدٔا منح امحلاية معلومات القطا
ٔاو  –ترتك ٔالعضاء احتاد برن حرية اختاذ القرار بشأن منح ؤلف. وذكر أن اتفاقية برن ملعلومات القطاع العام مبوجب حق امل

. ؤاعلنت أن ا7راسة كشفت عن العديد قانوينالو  دارياالٕ ترشيعي و ال  ابعطلانصوص ذات لل حامية حق املؤلف  –عدم منح 
 Iوأفادت أنه مت التعرف ٕاىل ثالثة مناذج عىل أالقل. ومضت قائ .Ùمن �ختالفات بني احللول القانونية اليت اعمتدها لك ب

احملررات الرمسية فقط من حامية حق وضع لك معلومات القطاع العام مضن املÇ العام؛ أو استبعاد ٕان ال�ذج تتضمن 
املؤلف والسامح ٕ�عادة اسـتخدام أالنواع أالخرى من معلومات القطاع العام يف ٕاطار الرتاخيص املتساهI؛ ٔاو حامية لك 

 الرتاخيصمن خالل معلومات القطاع العام لكن مع السامح ٕ�عادة اسـتخدا$ا من خالل التنازالت عن حق املؤلف ٔاو 
Iوقالت أالمانة ٕان ا7راسة خلصت ٕاىل ٔانه ٕاذا مل يمت وضع قوانني حرية املعلومات فستبقى سـياسات ٕاعادة . املتساه

ٔاو عىل ٔاسس ٔاخرى. ؤاكدت أن ا7راسة سواء اكنت عىل ٔاساس تراخيص مفتوحة �سـتخدام غري فعا� بشلك كبري، 
. وذكرت أن ا7راسة ساسـيات املسأ� املطروحةتعزيز فهم ا7ول أالعضاء الٔ ليست ٕاال خطوة ٔاوىل، ؤاوحضت ٔاهنا هتدف ل 

هتدف لتسهيل تقيمي ا7ور ا0ي ميكن أن تلعبه الويبو يف ٕاطار واليهتا من خالل بعض أالنشطة اليت قد تساعد ا7ول 
صيات أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها إالمنائية، عن طريق تعزيز النفاذ للمعرفة. ؤاشارت ٕاىل أن الوثيقة تضمنت عددا من التو 
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اليت قد$ا املؤلفون بشأن أالنشطة اليت ميكن للويبو القيام هبا، هبذا الصدد. ؤابرزت أالمانة ٔاهنا قد ٔارسلت التوصيات للجنة 
 يك تنظر فهيا. ؤاهنت قائI ٕانه سيمت ٕاعداد تقيمي جدوى هنايئ لÙورة القادمة، عىل ٔاساس التعليقات اليت سـتقد$ا اللجنة.

املتحدة أالمريكية للجزء أالول من ا7راسة واملتعلق �لتعلمي والبحث. وقال ٕان العديد من  والتفت وفد الوالaت .519
النتاجئ واخلالصات اليت وردت يف ا7راسة مثرية لاله�م وتسـتحق النظر فهيا. وأشار الوفد يف البداية ٕاىل الربوز الرسيع 

، تصدر بسـبعة بÙان، 2002جريدة يف  33تفع عددها من جلرائد املصدر املفتوح، خالل العرش سـنوات أالخرية، وكيف ار 
، ؤابرز أن 19و 18بÙا. ولفت �نتباه يف مرحþ Iنية اىل الصفحتني  117، تصدر يف 2011جريدة يف ٔاكتوبر  7 000ٕاىل 

حب حق منوذج النفاذ املفتوح يعمل مضن ٕاطار حق املؤلف، ا0ي أنشئ يف السابق، ٔالن المنوذج يعمتد عىل موافقة صا
املؤلف، عرب احلصول يف معظم أالحيان عىل تراخيص حقوق إالبداع التوفيقية. ؤاملح الوفد ٕاىل النجاح السابق لمنوذج 
"املؤلف يدفع" واسـتدامته احملمتI، فF يتعلق �ملنشورات العلمية، وقال ٕان احلكومات واملؤسسات احلكومية أالخرى 

، ؤاكد عىل ٕاماكنية التطبيق احملدودة للمنوذج املذكور فF يتعلق �ملنشورات غري العلمية تزال املمول الرئييس ٔالمه أالحباث  ما
يف جمال الفن والرتفيه. وأيد الوفد مبادرات النفاذ املفتوح للقطاع اخلاص، واعتربها منوذجا ميكن ٔان يكون ممكال للمنوذج 

ملوارد التعلمي والبحث. وساند الوفد ما تضمنته ا7راسة وأكد التقليدي ا0ي يستند لالشرتاك املدفوع، هبدف حتسني النفاذ 
عىل ٔان المنوذجني يعمتدان عىل نظام حق املؤلف لتحفزي ٕابداع املصنفات ونرشها للجمهور. وتناول الوفد �حلديث النفاذ 

للبحوث ا0ي نصت عليه الفقرة املفتوح لنتاجئ البحوث املمو� من القطاع العام، وأوحض أن القانون الفدرايل للنفاذ العمويم 
من الوثيقة، مل يصبح بعد قانوz zفذا يف الوالaت املتحدة أالمريكية. ؤاعلن ٔانه مت تقدمي ترشيع  16الواردة يف الصفحة  1.4.2

حة، ¨لس النواب وجملس الشـيوخ، هبدف توسـيع السـياسة العامة للنفاذ العمويم إاللزايم واليت اعمتدها املعهد الوطين للص
زال ينظر يف مرشوع القانون. ؤاعلن أن فريقا  يك يشمل واكالت ٔاخرى ممو� للبحوث، واسـتدرك قائال ٕان جملس النواب ما

عامال، من مكتب السـياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا، يف البيت أالبيض، يقوم حاليا، وبشلك مسـتقل، بدراسة السـياسة 
البحوث املمو� من القطاع العام، وتنظميها عىل أالجل البعيد، مبا يف ذ  ا7ور ا0ي  العامة للواك� فF يتعلق بنرش نتاجئ

يلعبه النارشون العلميون عن طريق مراجعة أالقران، �ٕالضافة ٕاىل �ست�رات والقمية املضافة اليت يقدموهنا. ؤاهنـى قائال ٕانه 
 حيتفظ حبقه يف التعليق عىل توصيات املؤلفني يف وقت الحق.

لمرشوعات التعاونية ؤاعرب وفد بوليفيا عن ٕاجعابه �7راسة وأشاد �لعمل املنجز يف مشاريع ٔاخرى. ولفت �نتباه ل  .520
ة واليت تناولت املبادرات من سبيل الربجميات املفتوحة واملبادرات أالخرى واليت املفتوحة وال�ذج القامئة عىل امللكية الفكري

فتوح وٕاىل تقامس املعرفة. وعرب الوفد عن اه�مه �سـتخدام نظام حق املؤلف للهنوض �لنفاذ تستند ٕاىل بيئات �بتاكر امل 
للمعرفة ونرشها، بدال من اسـتخدامه لتقييد النفاذ للمعلومات والحتاكرها. وأفاد ٔانه $مت ٔاساسا �لرتخيص العمويم الشامل 

ىل مزيد املعلومات بشأن الرتخيص العمويم الشامل وكيف يمت ا0ي ارتبط تطويره بربجميات املصدر املفتوح. وتطلع الوفد إ 
.Iضامن النفاذ ا¨اين للمعرفة. والمتس من املؤلفني تقدمي تفاصيل ٔاكرث بشأن التوصيات وأالفاكر املتعلقة �ٔالنشطة املقب 

أن وضع القانون الفدرايل وأشارت أالمانة (السـيدة كرويال) للتعليق ا0ي أدىل به وفد الوالaت املتحدة أالمريكية بش .521
للنفاذ العمويم للبحوث. ورصحت ٔاهنا سـتحيط املؤلف علام وسرتى كيف ميكن ٕادراج املعلومة يف ا7راسة. ولفتت أالمانة 

(السـيد النتريي) بعد ذ  �نتباه ٕاىل التعلFت اليت أدىل هبا وفد بوليفيا بشأن التوصيات اليت وردت يف ا7راسة. وقالت 
ة تتضمن العديد من التوصيات اليت استندت ٕاىل النتاجئ يف لك ا¨االت املتصI �7راسة. والتفتت أالمانة ٕاىل ٕان ا7راس

جمال التعلمي والبحث، وبينت ٔان املستشار اقرتح أنه ينبغي عىل الويبو ٔان توفر منتدى للمناقشات املسـمترة والتعمل بشأن 
. ؤاضافت أن املؤلف اقرتح ٔايضا ٔانه د التعلمي والبحث من ٔاجل زaدة الوعيالنفاذ املفتوح لنرش معلومات وموا مقار�ت

و�ٔالخص يف  ،السـياسات صانعيونرشها بني  قار�تٔان تسامه يف مجع أالد� املتعلقة بفعالية هذه املينبغي عىل الويبو 
يف البÙان املتقدمة. ولفتت �نتباه  . وذكرت ٔان ا7راسة خلصت ٕاىل ٔان ٔاغلب مبادرات النفاذ املفتوح تطلقالبÙان النامية

ترخيص  قضاaعىل الويبو أن تشمل يف تدريباهتا التقنية ٕاىل ممارسات تطوير الربجميات، وقالت ٕان املستشار اقرتح ٔانه ينبغي 
ح أيضا ٔانه ؤابرزت ٔان املؤلف اقرت  ٔاجل زaدة املعرفة والوعي بني ا7ول أالعضاء.من املصدر املفتوح وحقوق امللكية الفكرية 
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عىل الويبو ٔان تتناول املصدر املفتوح عىل وجه التحديد يف مناقشاهتا بشأن املعايري وحقوق امللكية الفكرية، و�ٔالخص ينبغي 
. ؤاشارت أالمانة ٕاىل سـياسة املعايري وسـياسة الرباءات اليت ميكن يف ٕاطارها فرض العقو�ت عىل برجميات املصدر املفتوح

عام وقالت ٕان الويبو حديثة العهد �¨ال املذكور. وأفادت ٔان املستشار اقرتح أنه ميكن للويبو ٔان تلعب معلومات القطاع ال
يف  تقدمي املساعدات التقنيةو صياغة مرشوعات للترشيعات، و تثقيف صانعي القوانني يف ا7ول أالعضاء دورا مزدوجا، عرب 

طرحه وفد بوليفيا بشأن ترخيص املصدر املفتوح.  وأعربت عن اعتقادها ٔان ا¨ال املذكور. والتفتت أالمانة ٕاىل السؤال ا0ي 
الوفد اكن يشري للتأثري الفريويس لبعض ٔاشاكل ترخيص املصدر املفتوح. ؤابرزت أالمانة ٔان ترخيص املصدر املفتوح 9 

بعض احلقوق السـتخدام  ٔاشاكل متعددة خمتلفة. وبينت ٔان بعض الرتاخيص تنص عىل أن ٔاحصاب الرتاخيص، ومقابل منحهم
الربجميات ودراسـهتا، ال ميكهنم تعديل الربجميات ٕاال ٕاذا مت توزيع الربجميات املعد� بناء عىل نفس رشوط توزيع الربجميات 

 أالصلية. وأكدت ٔان الرشط املذكور يضمن ٔان يمت توزيع الربجميات دامئا طبقا لنفس الرشوط.

جلزء الثاين من ا7راسة. وقال ٕان العديد من اخلالصات مثرية لاله�م، إاىل  وأشار وفد الوالaت املتحدة أالمريكية .522
وخص �0كر اخلالصات اليت تنص عىل أن غياب املبادرات الترشيعية ٔاو التنظميية اليت هتدف ٕاىل حتسني النفاذ للربجميات 

يعمتد �ٔالساس عىل �سـتغالل  لتطوير الربجميات البديل منوذج عن طريق اسـتثناءات حق املؤلف ٔادت ٕاىل تطوير 
ولكنه يسـتجيب ٔالنظمة حق املؤلف، وبينت ٔان المنوذج املذكور صار الحقا �قتصادي للحقوق �سـتئثارية للربجميات، 

المنوذج السائد. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل ٔان تراخيص برجميات املصدر املفتوح تعمل بناء عىل قانون حق املؤلف ؤان ٕانفاذها 
احملامك عن طريق قانون حق املؤلف. ومىض الوفد يتحدث عن خالصة ٔاخرى مثرية لاله�م. وقال ٕان منوذج برجميات  يمت يف

املصدر املفتوح ميكن ٔان يكون أداة $مة للتمنية �قتصادية احمللية ٔالنه ميكن من تعديل الربجميات يك تسـتجيب لالحتياجات 
ني بدل �كتفاء �السـهتالك السليب. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل ٔان سـياسة احمللية، فيكون املسـتخدمون مشاركني نشـيط

حكومة بÙه منذ فرتة طويI يه أال تعطي أالفضلية للربجميات ذات امللكية املسجI عىل حساب برجميات املصدر املفتوح، 
، 2011يناير  7اسة املذكورة يف عند اختاذ قرارات لرشاء السلع ٔاو اخلدمات. ؤابرزت ٔان احلكومة أالمريكية عززت السـي

وقالت ٕان مدير ٕادارة تكنولوجيا املعلومات أالمرييك ومدير سـياسة الرشاء الفدرالية ومنسق ٕانفاذ امللكية الفكرية ٔاصدروا 
سـياسة  بياz مشرتاك وËوه ٕاىل كبار املوظفني امللكفني بعمليات الرشاء والعاملني يف ٕادارة تكنولوجيا املعلومات، لتذكريمه بأن

إالدارة أالمريكية تقتيض ٔان يمت اختاذ قرارات رشاء تكنولوجيا املعلومات استنادا ٕاىل أالداء والقمية. ؤاكد أن سـياسة ٕادارة 
بالده خالية من اخليارات املسـبقة عىل ٔاساس كيفية تطوير التكنولوجيا ومنح ترخيصها وتوزيعها. وذكر الوفد ٔان البيان يوحض 

 الواكالت عندما تقتين الربجميات ٔان تدرس لك البدائل املالمئة، مبا يف ذ  التكنولوجيات ذات امللكية ٔانه ينبغي معوما عىل
سرتاتيجية الفضىل لسد تباع �ا6تلط، هبدف متكني احلكومة من ااملسجI ٔاو تكنولوجيات املصدر املفتوح ٔاو املصدر 

اسـتقصائية مفيدة عن تطوير مناذج املصدر املفتوح وعن مزاaها، ؤابرز أن احتياجاهتا. وبني الوفد ٔان ا7راسة توفر دراسة 
خرى، ال تناقش املساوئ بشلك اكف. وذكر ٔان بعض برجميات املصدر املفتوح قد ال تلقى دعام اكفيا يف  ا7راسة، من Ëة أ

مع للربجميات. وأكد عىل ٔان سعر جمال التطوير ٔاو يقترص اسـتخدا$ا عىل عدد صغري، بشلك ال يضمن الصيانة الاكفية وا7
الرشاء أالويل املنخفض يعد مزية جذابة يف برجميات املصدر املفتوح، واسـتدرك قائال ٕانه ينبغي النظر بعناية يف بعض 

ة عن ٕاعداد الربجميات وتثبيهتا، وتاكليف التدريب املنجز  التاكليف أالخرى احملمتI، مبا يف ذ  تاكليف املرحI �نتقالية
لصيانة. وخلص ٕاىل ٔان قرار اسـتخدام برجميات املصدر املفتوح ٔاو عدم اسـتخدا$ا خيتلف من حا� ٕاىل ٔاخرى. وأعلن الوفد وا

 ٔانه حيتفظ حبقه يف التعليق عىل التوصيات الواردة يف ا7راسة، يف وقت الحق.

ميكن أن تلعبه الويبو يف هذا ؤاعرب وفد مرص عن ٕاجعابه �لتوصيات اليت قد$ا مؤلفو ا7راسة بشأن ا7ور ا0ي  .523
الصدد. وشدد عىل ٔامهية ٔان تتابع ا7ول أالعضاء التوصيات املذكورة. ؤاكد أن ا7ول أالعضاء ينبغي أن تلمتس من أالمانة 

تطوير برzمج معل يستند ٕاىل التوصيات املتعلقة مبقار�ت تعممي النفاذ املفتوح، من ٔاجل النفاذ ٕاىل املصادر التعلميية 
حثية، مبا يف ذ  مصادر ا¨ال الفين ومصادر املعلومات الثقافية، والتوصيات املتعلقة بقضاa تعممي ترخيص النفاذ املفتوح والب 

 املرتبطة بأنشطة الويبو.
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ٕاكوادور حديثه ٕاىل اللجنة ورصح أن سلطات بالده بصدد ٕاجراء محI ملاكحفة القرصنة ؤان النتاجئ طيبة وفد ووجه  .524
عىل اسـتخدام برجميات املصدر املفتوح ملاكحفة القرصنة. وقال الوفد ٕان بعض املسـتخدمني مل يكونوا عىل عمل نوعا ما. وحث 

بوجود برجميات املصدر املفتوح. وأوحض ٔاهنم اكنوا يسـتخدمون فقط برجميات ذات ملكية مسجI بشلك غري رشعي. ؤابرز 
للربجميات ذات امللكية املسجI، عرب ٕاعالم املسـتخدمني بأن ٔان السلطات جنحت يف احلد جدا من �سـتخدام غري الرشعي 

برجميات املصدر املفتوح متكهنم من القيام مبا اكنوا ينجزونه �لربجميات ذات امللكية املسجI، ومن احرتام نظام حق املؤلف يف 
ف ماكحفة القرصنة. ؤاكد الوفد الوقت ذاته. وبني أن �سـتخدام املذكور هو ٔاحد اسـتخدامات برجميات املصدر املفتوح هبد

ٔان برجميات املصدر املفتوح ميكن ٔان تساعد البÙان النامية، خاصة البÙان اليت ال تسـتطيع النفاذ ٕاىل الربجميات ذات امللكية 
ن املسجI ٔالن أسعارها �هظة جدا يف معظم أالحيان. وبني ٔان برجميات املصدر املفتوح يه بديل ميكن البÙان املذكورة م

.Iالنفاذ ٕاىل املعرفة وٕاىل العرص الرمقي، دون احلاجة ٕالنفاق الكثري من املال عىل الربجميات ذات امللكية املسج 

وأشار وفد الربازيل ٕاىل ٔان الوثيقة تتضمن معلومات قمية وتوصيات ملموسة بشأن كيفية اسـتخدام حق املؤلف لتعزيز  .525
رب عن سعادته ٕاذ تضمنت الوثيقة دراسـتني ٕافراديتني برازيليتني، وعن ٔامل الوفد النفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية. ؤاع

يف أن يسامه يف مناقشة توصيات ا7راسات، �الستناد ٕاىل املبادرتني الربازيليتني املذكورتني ومبادرات ٔاخرى مرتبطة �لنفاذ 
ياق إالدخال الرمقي، وقال ٕان السـياق املذكور ٔاوسع ٕاىل املعلومات. وقال ٕان ٕاطار مناقشة القضية يندرج يف الربازيل مضن سـ 

بكثري. ؤاعلن الوفد ٔان بالده تعمل عىل برzمج $م بشأن إالدخال الرمقي يشمل البنية التحتية ؤايضا السـياسات الوطنية 
املصدر املفتوح يه  خبصوص النفاذ ٕاىل املواد. وأكد ٔان حكومة بالده تعتقد ٔان املبادرات املتعلقة �لنفاذ املفتوح وبرجميات

طرق معلية لتقدمي املواد للجمهور. وأوحض أن املبادرات املذكورة تعزز النفاذ ٕاىل املعرفة وحترتم حق املؤلف يف نفس الوقت. 
من اتفاق تريبس. ؤاشار الوفد ٕاىل أن  7وقال ٕاهنا تدفع مصاحل ٔاحصاب احلق واملسـتخدمني، حنو أالمام، بناء عىل املادة 

عا� للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعرفة، �ٕالضافة ٕاىل ماكحفة القرصنة. ؤاكد ٔاهنا تساعد عىل ٕاذاكء الوعي فF يتعلق حبق املبادرات ف
املؤلف و�سـتخدام الرتاخيص. ؤاشار ٕاىل أن الهنوض �سـتخدام الرتاخيص املفتوحة يعمتد عىل است�رات احلكومات وا¨متع 

كومات ميكن ٔان تلعب دورا ٔاكرب يف الهنوض �ملبادرات املذكورة. وأعرب عن اقتناعه املدين، وعىل الزتا$ا. وأضاف أن احل
 بأن العديد من املشاريع الهامة املتعلقة �لنفاذ املفتوح واملصدر املفتوح، zبعة من ا¨متع املدين، ؤان تطوير العديد من املشاريع

دين يف هذا الصدد. واسـتدرك قائال ٕان الوفد يبقى رمغ لك يشء، زال متواصال. ؤاكد قمية ا7ور ا0ي يلعبه ا¨متع امل ما
تباع سـياسات عامة مالمئة. ؤاوحض أن املقاربة املذكورة ت�ىش مع امقتنعا بأن احلكومات ينبغي ٔان تدمع املبادرات من خالل 

برز ية اليت مشلهتا ا7راسة. وأ . وأشار ٕاىل املبادرات الربازيل CDIP/9/INF/3العديد من التوصيات اليت وردت يف الوثيقة 
) يوحض كيف ميكن لرشاكة القطاع العام والقطاع اخلاص ٔان SciELOلكرتونية الشـبكية (ٔان مرشوع املكتبة العلمية االٕ 

لكرتونية الشـبكية يه مسـتودع للمقاالت التقنية والعلمية، وبني االٕ تسامه يف تعزيز النفاذ ٕاىل املعرفة. وقال ٕان املكتبة العلمية 
ٔاهنا تعمتد عىل دمع القطاعني العام واخلاص. واستشهد الوفد مبا ذكرته ا7راسة، وأعلن ٔانه مت تكرار املرشوع يف بÙان ٔاخرى 

لكرتونية الشـبكية وسعت معلياهتا مؤخرا ؤانشأت شـبكة نتباه ٕاىل ٔان املكتبة العلمية االٕ من سبيل جنوب ٔافريقيا. ولفت �
لبحوث وا7راسات اليت انرتنت، لتعزيز النفاذ ٕاىل عية عىل االٕ ات كتب أاكدميية وطنية وموضو الكتاب. وأفاد ٔاهنا نرشت مجموع

نرشت يف الربازيل. وأكد ٔان جلنة علمية تقوم �ختيار الكتب. وأفاد ٔان ٕاعداد النصوص املرمقنة يسـتجيب للمعايري ا7ولية 
لكرتونية واحلواسيب اللوحية والهواتف ا0كية. بيل الكتب االٕ خدام مجموعة كبرية من أالËزة إاللكرتونية من س اليت تسمح �سـت

وشدد الوفد عىل أن الربازيل متÇ العديد من املسـتودعات أالخرى للمواد العلمية والتعلميية. وبني ٔاهنا تشمل مثال مكتبة 
ذكر أن وزارة التعلمي ووزارة العلوم الربازيل الرمقية واحتاد املسـتودعات وبوابة أالساتذة والبنك ا7ويل للمواضيع التعلميية. و 

والتكنولوجيا و�بتاكر تقومان �لتنسـيق بني املبادرات املذكورة. وأشار الوفد ٕاىل دراسة ٕافرادية بشأن بوابة الربجميات العامة 
وقدم بعض املعلومات إالضافية بشأهنا. وقال ٕان  62الصفحة  ) الواردة يفwww.softwarepublico.gov.brالربازيلية (

الربجميات املتاحة عىل البوابة، توضع عىل ذمة القطاع العام، ؤايضا عىل ذمة لك أالشخاص املهمتني ٔاو الرشاكت املهمتة. ؤابرز 
دين واملنظامت غري الرحبية. ؤاضاف ٔان البوابة ٔاحدثت للهنوض بتقامس الربجميات بني السلطات احلكومية واجلامعات وا¨متع امل

)، مما ميكن من FLOSS GPLٔانه يمت توزيع الربجميات بناء عىل الرتخيص العمويم الشامل للربجميات احلرة مفتوحة املصدر (



CDIP/10/18  
153 
 

ط. ؤاكد النفاذ ٕاىل الربجميات ودراسـهتا وتعديلها وٕاعادة توزيعها. ؤاعلن ٔانه ميكن النفاذ ٕاىل مجيع التعديالت طبقا لنفس الرشو
املوارد املتاحة عىل البوابة. وقال ٕانه يكفي ٔان حترتم املنظامت املذكورة رشوط �سـتخدام  ٔان املنظامت غري الرحبية تقوم ٔايضا

الرتخيص حىت يتسـىن لها النفاذ للربجميات. ؤاضاف الوفد ٔان حكومة الربازيل ٔاعطت أالفضلية للربجميات احلرة عند اختيار 
ٕالدارهتا، وأكدت سعهيا لتشجيع تطوير برجميات املصدر املفتوح واسـتخدا$ا. وأعرب عن اعتقاده ٔان احللول التكنولوجية 

منوذج الربجميات ميكن أن يلعب دورا فعاال يف مساعدة البÙان النامية عىل سد الهوة الرمقية. وذكر ٔان ترخيص برجميات 
ل الضعيف من اسـتخدا$ا عىل نطاق واسع. وشدد عىل ٔان املصدر املفتوح ٔاقل لكفة، مما ميكن املسـتخدمني من ذوي ا7خ

برجميات املصدر املفتوح تضفي صبغة ا7ميقراطية عىل التطور التكنولو� وتدمع اسـتخدام املعايري الكونية واملفتوحة. ؤاعرب 
د املعايري يات احلرة واع�الوفد عن مساندة الربازيل للمنتدى ا7ويل للربجميات احلرة. وأشار ٕاىل النقاشات بشأن تمثني الربجم 

). ؤاعلن الوفد أنه بÙه WSISنرتنت اليت ٔاþرهتا الربازيل، خالل مؤمتر القمة املعين مبجمتع املعلومات (املفتوحة يف هندسة االٕ 
ٕان ). وقال IGFنرتنت (املي، مبا يف ذ  منتدى ٕادارة االٕ زال يطبق اخلطوط التوجهيية الٓليات متابعة مؤمتر القمة الع ما

) eLACالنقاش بشأن الربجميات احلرة اكن جزءا من نقاشات برzمج معل جممتع املعلومات ٔالمرياك الالتينية والاكرييب (
). وخلص الوفد IBSAونقاشات الفريق العامل املعين مبجمتع املعلومات خالل منتدى حوار الهند والربازيل وجنوب ٔافريقيا (

يف ا7راسات الثالث لها عالقة مبا ميكن ٔان تقوم به ا7ول أالعضاء واملنظمة ملزيد دمع  ٕاىل أن العديد من التوصيات الواردة
تطوير املبادرات املتعلقة �لنفاذ املفتوح واملصدر املفتوح ومعلومات القطاع العام. وأعرب عن تشجيعه للقيام بعمل 

 بشأهنا. ٕاضايف

عليقات بشأن اجلزء الثالث من ا7راسة. وأشار ٕاىل املقاربة وقال وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ٕان 7يه بعض الت  .526
ٔاربعة بÙان من أنظمة القانون املقارنة اليت اعمتدهتا ا7راسة عند تناولها للقضية، ؤاوحض ٔاهنا حفصت بÙا من لك قارة، و 

تشابه وتناقضات مثرية لاله�م.  نلكزيي وثالثة بÙان من ٔانظمة القانون املدين، ؤاكد ٔان املقاربة املذكورة تكشف عن ٔاوجهاالٕ 
ولفت الوفد �نتباه ٕاىل البÙان الواردة يف ا7راسة من سبيل الوالaت املتحدة أالمريكية، واليت تسـتثين املصنفات اليت 

نفاذ ٕاىل ٔاعدهتا احلكومة الفدرالية من امحلاية حبق املؤلف، وأكد ٔان ا7راسة ٔابرزت ا7ور احملدود ا0ي يلعبه حق املؤلف يف ال 
معلومات القطاع العام ونرشها. وبني ٔان قوانني حرية املعلومات تلعب دورا أمه. وقال ٕان الوالaت املتحدة أالمريكية اعمتدت 

) لسـنة A-130، والتعممي إالدراي ملكتب إالدارة واملزيانية (1969القوانني املذكورة، بناء عىل قانون حرية املعلومات لسـنة 
. وأفادت أن املؤلفني دعوا ا7ول أالعضاء لٕالدالء بتعليقاهتا وتصحيح مرشوع الوثيقة املقدم. وذكر ٔان الوفد يود 2000

. وأوحض ٔان امجلI نصت عىل ٔانه: "حتتفظ الوالaت، لك عىل حدة، 89تصحيح خطأ صغري ورد يف ٕاحدى امجلل يف الصفحة 
بناء عىل قوانني الوالية، للمصنفات اليت ٔاعدهتا الوالية". ؤابرز أن الوالaت املذكورة يه  حبريهتا يف منح امحلاية حبق املؤلف،

الوالaت امخلسني املكونة للوالaت املتحدة أالمريكية. وقال الوفد ٕان الوالaت ال ميكهنا، طبقا للقانون أالمرييك، ٔان متنح 
د ذاهتا ال ميكهنا ٔان متنح امحلاية حبق املؤلف، مبا ٔان حق املؤلف ينشأ امحلاية حبق املؤلف. ؤاضاف ٔان احلكومة الفدرالية يف ح

، وبني ٔان مصنفات 1976داع املصنف، طبقا لرشوط اتفاقية برن. والتفت الوفد لقانون حق املؤلف لسـنة آليا مبجرد ٕاب
م وطين وحيد. واقرتح الوفد أن تمت التأليف ختضع اسـتئثارa لقانون حق املؤلف الفدرايل وليس القانون الواليئ، بناء عىل نظا

مراجعة امجلI لتنص عىل ٔان "املصنفات اليت ٔابدعهتا الوالaت، لك عىل حدة، واحلكومات احمللية، ميكن ٔان تمتتع �محلاية حبق 
لتوصيات املؤلف، بناء عىل قانون حق املؤلف الفدرايل". ؤاعرب الوفد عن سعادته بأن يتابع القضية مع أالمانة. وأشار ٕاىل ا

الواردة يف ا7راسة. وعرب عن تأييده، من zحية املبدٔا، القرتاح ٔانه ينبغي عىل الويبو ٔان تقدم معلومات ٕاضافية لÙول 
أالعضاء، حول كيف ميكهنا تطبيق ٔاحد ال�ذج ٔاو مزجيا من ال�ذج الثالثة اليت zقشـهتا ا7راسة، من ٔاجل توضيح وضع حق 

من جدول ٔاعامل التمنية، اليت نصت عىل ٔان تقدمي املساعدة  1ع أالخذ بعني �عتبار للتوصية املؤلف ملعلومات القطاع، م
التقنية ينبغي ٔان يكون لالسـتجابة لالحتياجات أو �ل�س من ا7ول أالعضاء. وأكد عىل ٔان الوفد سـيدمع تقدمي املساعدة 

 التقنية للك ا7ول أالعضاء املهمتة �ٔالمر.
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كوادور عىل املعلومات اليت قدمهتا بشأن عن شكرها لوفود مرص والربازيل وإ الٓنسة كرويال) ؤاعربت أالمانة (ا .527
املبادرات وأالنشطة اليت يمت القيام هبا يف بÙاهنم. ؤافادت أن املعلومات املذكورة تقدم ٔامثI ٕاضافية عىل املبادرات املتعددة 

واد إالبداعية، يف نطاق نظام حق املؤلف. ؤاحاطت أالمانة علام �لتعليقات اليت يمت القيام هبا لتعزيز النفاذ ٕاىل املعلومات وامل
اليت ٔادىل هبا وفد الوالaت املتحدة أالمريكية. وأفادت ٔاهنا سـتدقق يف صياغة التعديل املقرتح مع الوفد املذكور، وقالت ٕاهنا 

ما. وأكدت ٔان التوجهيات املذكورة سرتد سـتقدم تصويبا. وشكرت أالمانة الوفود اليت قدمت توجهيات للميض �لعمل قد
مضن دراسة اجلدوى اليت سيمت ٕاعدادها واليت سـتعرض خالل ا7ورة املقبI للجنة التمنية. وذكرت أن ٔاحد ٔامه ٔاهداف 

 املرشوع يه تسهيل تقيمي ا7ور ا0ي ميكن ٔان تلعبه الويبو، يف ٕاطار واليهتا، للقيام بأنشطة جديدة ميكهنا أن تساعد ا7ول
أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية يف جمال حق املؤلف والنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد. وأحاطت أالمانة 

علام �لتعليقات اليت قد$ا املتدخلون وقالت ٕانه سيمت ٔاخذها �العتبار يف دراسة اجلدوى. وأشارت ٕاىل ٔان وفد الربازيل قدم 
 بعض جوانب النص. ورصحت ٔاهنا ستتواصل مع الوفد بشأن صياغة النص املعدل.بعض التعليقات لتعديل 

ولفت zئب الرئيس �نتباه ٕاىل أن الوفود عربت عن وËات نظر متنوعة بشأن الوثيقة، ؤاعرب عن ٔام� يف أن  .528
راسة اجلدوى عن قيام تكون أالمانة قد جسلت التدخالت والتوجهيات اليت مت تقدميها هبدف املساعدة عىل ٕاعداد تقيمي 7

الويبو، يف ٕاطار واليهتا، بأنشطة جديدة ميكهنا أن تساعد عىل حتقيق أالهداف إالمنائية. ؤاعلن أن دراسة اجلدوى سـتعرض 
 خالل ا7ورة املقبI للجنة.

  النظر يف:

(ٔا) الواردة يف 2و(و) 1(ج) و1احلاالت احملمتI واخليارات املمكنة بشأن التوصيات  - .CDIP/9/INF/2 Revالوثيقة 
  دراسة النطاق بشأن حق املؤلف واحلقوق ا¨اورة واملÇ العام

 مواصفات دراسة مقارنة بشأن التخيل عن حق املؤلف - CDIP/10/14والوثيقة 

(ٔا) الواردة 2(و) و1(ج) و1احلاالت احملمتI واخليارات املمكنة بشأن التوصيات افتتح zئب الرئيس املناقشات بشأن  .529
. مواصفات دراسة مقارنة بشأن التخيل عن حق املؤلفو سة النطاق بشأن حق املؤلف واحلقوق ا¨اورة واملÇ العاميف درا

 ودعا أالمانة لتقدمي الوثيقتني.

. وقامت بتقدميهام. CDIP/10/14و .CDIP/9/INF/2 Revوالتفتت أالمانة (السـيد فازكزي لوبزي) للوثيقتني  .530
دراسة النطاق بشأن وقالت ٕان �هام مرتبطتان مبرشوع امللكية الفكرية واملÇ العام ورصحت ٔان الوثيقتني مشـتقتان من 

اليت أعدهتا السـيدة سـيفرين دوسوليي، أالسـتاذة يف جامعة zمور. وذكرت أنه مت  حق املؤلف واحلقوق ا¨اورة واملÇ العام
ٔافادت أن الوثيقة تتضمن و ، ؤانه سـبق وzقشـهتا اللجنة. 2011يقة رمسية لÙورة الثامنة للجنة التمنية يف نرش ا7راسة كوث 

افر عددا من التوصيات بشأن أالنشطة املقبI اليت ميكن ٔان تقوم هبا الويبو يف ثالثة جماالت، مهنا التعرف عىل املÇ العام وتو 
وأضافت أن ا7ول أالعضاء اتفقت  عدم التنافس الqين يتسم هبام املÇ العام.عدم �سـتئثار و و املÇ العام واسـتدامته، 

(ٔا) 2(و) و1(ج) و1خالل ا7ورة الثامنة للجنة، عىل ٔان تعّد أالمانة وثيقة ٕاعالمية توّحض فهيا نطاق تنفيذ التوصيات 
وبينت أن ا7ول  شـهتا خالل ا7ورة التاسعة.(توصية متعلقة مبوضوع توافر املÇ العام واسـتدامته) وتداعياهتا املمكنة، ملناق 

أالعضاء، المتست، خالل ا7ورة املذكورة، ٕادخال بعض التعديالت عىل الوثيقة. ولفتت �نتباه ٕاىل أن التعديالت وردت 
(ج)، وقالت ٕان ا7ول أالعضاء ٔاكدت احلاجة ٕاىل 1لتوصية ا. والتفتت أالمانة ٕاىل .CDIP/9/INF/2 Revيف الوثيقة 

اد ا7راسة املقرتحة بشأن التخيل عن حق املؤلف، بشلك متوازن، ؤان يمت أالخذ بعني �عتبار ملصاحل املسـتخدمني ٕاعد
وأحصاب احلق. وأضافت أن ا7ول أالعضاء اقرتحت أيضا ٔانه ال ينبغي أن تقوم ا7راسة �لهنوض بأي نظام حمدد. وبينت ٔان 

تنوعة يف البÙان ا6تلفة. وقالت ٕان التعديالت اليت مت ٕادخالها عىل الفقرات ا7راسة ينبغي أن تكتفي بعرض املقار�ت امل 
، عكست لك اجلوانب املذكورة. ولفتت .CDIP/9/INF/2 Rev(ج) الواردة يف الوثيقة 1املعنية، املتعلقة �لتوصية 
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تنظم أالمانة اج�عا للك ا7ول  (و) وبينت أن ا7ول أالعضاء المتست، خالل ا7ورة السابقة، أن�1نتباه ٕاىل التوصية 
أالعضاء املهمتة، من ٔاجل مناقشة أالولوaت املتعلقة �لبنية التحتية ¨ال حق املؤلف. ؤاعلنت ٔان أالمانة جتري حاليا 

هنا وشلكها. وشددت عىل ٔاهنا تفضل، نظرا للقيود احلالية عىل مو مناقشات داخلية بشأن توقيت املشاورات املذكورة ومض
انية، ٔان تعقد �ج�ع مقرتz �ج�ع آخر، من سبيل، ٕاحدى دورات جلنة التمنية ٔاو جلنة حق املؤلف. ؤاشارت أالمانة املزي 

(ٔا)، وقالت ٕان ا7ول أالعضاء المتست من أالمانة ٔان حتذف لك إالشارات ٕاىل حامية املعارف التقليدية 2ٕاىل التوصية 
ية �ل�س لتبديد ا6اوف من التداخل بني املÇ العام وامحلاية املذكورة. ؤاعلنت للكور الواردة يف الوثيقة. وأكدت ٔامه و والف

ا7ويل  )اليونسكومنظمة أالمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (مؤمتر ٔان ا7ول أالعضاء ٔاعربت عن تشجيعها للمشاركة يف 
. واسـتدركت قائI ٕان ا7ول بفانكوفر 2012يف سبمترب  قدع"ذكرى العامل يف العرص الرمقي: الرمقنة والوقاية" ا0ي  بشأن

أالعضاء شددت، رمغ لك يشء، عىل رضورة ٔان تبقي الويبو املفهومني منفصلني خالل املؤمتر. وأفادت ٔاهنا قامت ببعض 
هنا حذفت من الوثيقة لك الفقرات املتعلقة �ملعارف التقليدية وبأوجه التعب ري الثقافية أالنشطة يف هذا ا¨ال. وبينت أ

التقليدية، �ٕالضافة ٕاىل لك إالشارات املامثI. ورصحت أن الويبو نظمت ثالث جلسات يف مؤمتر اليونسكو، ويه جلسة 
التحدaت املتعلقة �لنفاذ للمواد املرمقنة والتعرف علهيا وٕاعادة اسـتخدا$ا، وجلسة التحدaت املتعلقة �حلفاظ عىل املواد 

تقييدات ودور املكتبات وأالرشـيف، وجلسة امللكية الفكرية وحامية املعارف التقليدية ؤاوجه التعبري ال و  سـتثناءات�املرمقنة: 
املتعلقة  CDIP/10/14الثقافة التقليدية. وبينت ٔان اجللسة الثالثة عقدت بشلك منفصل. ؤاشارت أالمانة ٕاىل الوثيقة 

دت ٔان الوثيقة قدمت معلومات بشأن البنية والنطاقني املمكنني مبواصفات دراسة مقارنة بشأن التخيل عن حق املؤلف. ؤافا
 aؤاعلنت أن ا7راسة ستشمل القضا .Iاملرح Çان اليت تناولهتا ا7راسة، ٕاىل حد تÙراسة املقرتحة، �ٕالضافة ٕاىل البÙل

ؤاكدت ٔانه  ؤلف يف حد ذاته.علق بطبيعة حق املوأالسـئI اليت يثريها التخيل عن حق املؤلف. وقالت ٕان القضية أالوىل تت
ٕاذا اكن ؤابرزت ٔانه  يتعني البت يف اعتبار التخيل عن هذا احلق ختليا قانونيا.فٕانه س اكن حق املؤلف يعترب حقا أساسـيا، ٕاذا 

حق املؤلف ال يعترب سوى حقا يف امللكية، فٕان هذه املسأ� سـتكون ٔاقل تعقيدا ٔالن معظم الترشيعات جتزي التنازل عن 
ٔاضافت ٔان العديد من البÙان و  مسأ� عدم جواز الترصف �حلقوق املعنوية.ولفتت أالمانة �نتباه ٔايضا ٕاىل  بعيهنا. امللكية

، وقالت ٕان ذ  قد يتعارض مع رغبة املؤلف يف تعترب حامية احلقوق املعنوية اليت ترتبط بشخص املبدع غري قابI للترصف
هنا تتعلق �الٓليات اليت تضمن أن يتخذ املؤلف قرارا مسـتنريا وحرا،  التنازل عن حقه. وأشارت ٕاىل قضية ٕاضافية، ؤاوحضت أ

بشأن التخيل عن حقوقه. وأفادت ٔان االٓليات ميكن أن تقترص عىل الرشوط الشلكية من سبيل رشوط تقيض أن يعرب 
ؤلف عن تناز9 كتابيا أو 7ى سلطة عامة، وعىل أدوات ٕاعالمية تضمن أن تقدم السلطات العامة ٔاو ممثلو املؤلف، امل

املعلومات املتعلقة بعواقب القرار واحللول القانونية املتاحة للطعن يف ٔاي قرار مل يصدر عن تعبري ٕالرادة املؤلف املسـتنرية 
التخيل عن حق املؤلف، وركزت عىل طابعه غري القابل لٕاللغاء. ؤاعربت عن أمهية  واحلرة. والتفتت أالمانة بعد ذ  ٕاىل

. وركزت أالمانة عىل البت يف متكني املؤلف من أن يغري رٔايه ؤان خيتار ممارسة حقه �سـتئثاري يف املصنف من جديد
يثريها التخيل عن حق املؤلف. وذكرت أن تضمن يف البداية عرضا أوليا للقضاa وأالسـئI ا0ي ت البنية، وقالت ٕان ا7راسة س 

ا7راسة سـتقدم بعد ذ  حتليال مفصال عىل ثالثة مراحل خمتلفة. والتفتت ٕاىل املرحI أالوىل وأوحضت ٔان ا7راسة سـتتناول 
دراسة اسـتقصائية عن الترشيع الوطين وفقه القضاء بشأن التخيل إالرادي عن حق املؤلف. ؤاعلنت أن ا7راسة 

مبيا ومرص وفرنسا والهند وكينيا ومجهورية كورa والوالaت املتحدة و شـييل والصني وكولية ستشمل الربازيل و �سـتقصائ 
أالمريكية. وقالت ٕان ا7راسة ستنكب يف مرحþ Iنية عىل ممارسة التخيل عن حق املؤلف يف سـياق توزيع املواد إالبداعية 

وين وللمواد اليت يبدعها املسـتخدمون، �ٕالضافة ٕاىل ممارسة التخيل عن واسـتخدا$ا، مثال، يف بيئة شـبكية لٕالبداع التعا
احلق املذكور فF يتعلق �ملؤسسات العامة وغري الرحبية. وواصلت أالمانة حديهثا مقدمة املرحI الثالثة، وقالت ٕان ا7راسة 

تعلقة �لتخيل عن حق املؤلف يف الترشيعات بينة يف املرحلتني السابقتني، وامل لتوËات والسامت املشرتكة امل ل  ستتضمن عرضا
الوطنية ا6تلفة. ؤابرزت أن املرحI املذكورة سـتتناول، من Ëة ٔاوىل، مصاحل املسـتخدمني يف التخيل إالرادي عن حق 
 Iة ٔاخرى، الطرق الكفيË العام والنفاذ ٕاىل املعارف. ؤاضافت ٔاهنا سـتقدم، من Çحية ٕا�حة املz حبامية املؤلف، خاصة من

نشطة املقبI اليت حيمتل ٔان تنفذها الويبو مصاحل املؤلفني يف الهنوض بنظام مماثل. وقالت ٕان املرحI الثالثة سـتعرض لك االٔ 
 وا7ول أالعضاء يف هذا ا¨ال.
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 . وأعرب عن ترحيبه �7راسة املقرتحة. ؤافاد أن املصنفات اليت يتنازلCDIP/10/14شـييل ٕاىل الوثيقة وأشار وفد  .531
عهنا مؤلفها، تصبح بناء عىل قانوهنا الوطين، جزءا من الرتاث الوطين املشرتك. ؤاوحض ٔان املÇ العام ميكنه هبذه الطريقة أن 

يسامه يف بناء نظام متوازن حلق املؤلف، يكون راعيا لٕالبداع. وأكد أن املÇ العام يوفر هبذا الشلك املوارد الرضورية 
ع الوفد 7راسة مقارنة بشأن املقار�ت ا6تلفة املنهتجة حاليا وعواقب التخيل إالرادي عن حق لتطوير إالبداع. وعرب عن تطل

 املؤلف يف ا7ول اليت ستشملها ا7راسة. وخلص ٕاىل ٔان ذ  سيساعد ا7ول أالعضاء عىل التوصل ٕاىل التوصيات املالمئة.

ه للبدء يف ا7راسة. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل اختيار كينيا وأشار وفد كينيا بدوره ٕاىل الوثيقة املذكورة. وأعرب عن تأييد .532
لتكون مضن البÙان اليت ستشملها املرحI االٔوىل من ا7راسة وقال ٕان بÙه سيتعاون مع الويبو، يف هذا الصدد، نظرا ٔالن 

 من جدول ٔاعامل التمنية. 16ا7راسة ت�ىش مع التوصية 

شـييل. ؤاعرب عن اقتناعه بنفس املوقف فF يتعلق �7راسة املقرتحة. به وفد ومبيا البيان ا0ي ٔادىل وأيد وفد كول .533
 والمتس الوفد ٔان تشمل ا7راسة كولومبيا.

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء، وقال ٕان 7يه بعض املالحظات بشأن الوثيقة  .534
CDIP/9/INF/2 Rev.ٕاىل اتفاق بشأن الوثيقة والتوصيات اليت  ،ة أالخرية للجنة. وأكد ٔانه مل يمت التوصل، خالل اجللس

تضمنهتا. ؤاعلن أن �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء ال تزال مقتنعة �لفوائد اليت ستنجر عن خلق منصات وطنية ودولية، 
ق املؤلف واملواد من هبدف تسهيل ٕاجراء البحوث يف السجالت الوطنية وا7ولية وجتميع املعلومات بشأن املواد احملمية حب

املÇ العام. والتفت الوفد ٕاىل التوصية ا7اعية ٕاىل صيانة الرتاث الثقايف لٕالنسانية، وقال ٕانه ينبغي ٔان تأخذ ا7ول أالعضاء 
 بعني �عتبار، �قرتاحات و�عتبارات اليت مت إالدالء هبا، ؤاكد ٔانه ال ينبغي ترك معاجلة املسأ� بني يدي اللجنة.

ر وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ٕاىل أن ا7ول أالعضاء مل تعط بعد موافقهتا عىل طلب ٕاعداد دراسة بشأن وأشا .535
التخيل عن حق املؤلف. والمتست نقاشات ٕاضافية حولها، لتوضيح وËات نظر ا7ول أالعضاء بشأن ٕان اكن ينبغي طلب 

 تتضمن مسحا لوضع حق املؤلف ميكن ٔان تقدم معلومات مفيدة ٕاعداد ا7راسة ٔام عدم طلبه. وقال ٕانه يرى أن ا7راسة اليت
حول املوضوع، ؤابرز ٔانه سيساند امليض قدما �ملبادرة املذكورة. والتفت ٕاىل مرشوع ا7راسة احلايل، وبني أن ا7راسة 

عن خماوف الوفد من  سـتقدم عرضا أوليا للقضاa اخلصوصية الثالثة، يعقهبا حتليل مفصل للقضاa عىل ثالثة مراحل. وأعرب
مدى وضوح �ختصاصات احملددة، ٕاذا ما تعلق أالمر �7راسات. ورصح الوفد عن بعض املالحظات الهامة وبعض 

خماوفه، قصد ٕارساء نقاش ممثر هيدف ٕاىل تطوير اختصاصات مرضية ميكهنا أن تدمع جناح ا7راسة. وشدد يف البداية عىل ٔان 
 ضامن ٔان يقوم املؤلفون �لتخيل عن حقهم فقط بعد فهم عواقب التخيل وعدم قابليته �ختصاصات ركزت بشلك مالمئ عىل

لٕاللغاء، فهام �ما. ؤاضاف ٔان لك ا7راسات اليت تركز عىل الترشيعات وفقه القضاء، اليت خيضع لها التخيل عن حق املؤلف 
. ؤابرز الوفد ٔان املادة املذكورة تنص عىل ٔان المتتع حبق من اتفاقية برن 5وفقه القضاء املتعلق به، جيب ٔان تتناول أيضا املادة 

املؤلف وممارسـته ينبغي ٔان خيضعا للك الرشوط الشلكية. وذكرت ٔانه نظرا الفتقار العديد من قوانني حق املؤلف ٕاىل 
ٕاىل ٔاحاكم الرشوط الشلكية، فٕانه من احملمتل أن يفتقر عدد من أالنظمة اليت سرتد يف ا7راسة �سـتقصائية، ٔايضا، 

خبصوص التخيل عن احلقوق، وسـتحتاج ا7راسة للخوض يف فقه القضاء والسـياسات الوطنية، مبا يف ذ  القوانني ا¨اورة، 
من سبيل العقود واملرياث بدون وصية. ؤاعلن الوفد عن مالحظته الثالثة، وقال ٕان �ختصاصات تقتيض أن يفحص مؤلفو 

ري القابI للتنازل واحلقوق املعنوية غري القابI للترصف، عىل ٔانظمة التخيل إالرادي عن حق ا7راسة ٔاثر احلقوق �قتصادية غ
املؤلف. والتف الوفد ٕاىل ٔاول ا6اوف اليت ٔاشار ٕالهيا، وأوحض ٔانه يرى ٔان �ختصاصات املقرتحة، بناء عىل الصياغة احلالية، 

رحþ Iلثة ستتضمن خالصاته بشأن التوËات اليت الحظها، تبني أيضا أن مؤلف ا7راسة �سـتقصائية ينبغي أن يعد م
وبشأن بعض القضاa أالخرى، �ٕالضافة ٕاىل عرض لٔالنشطة املقبI اليت ميكن ٔان تقوم هبا الويبو وا7ول أالعضاء. وأعرب 

 ٕان الوفد، من عن اعتقاده ٔانه سـيكون من املالمئ ٔان يبني املؤلف التوËات وما شاهبها، مضن خالصاته. واسـتدرك قائال
Ëة ٔاخرى ال يعتقد حاليا ٔانه من الرضوري ٔان يتضمن املرشوع الهادف ٕاىل تقدمي دراسة اسـتقصائية عن الوضع الراهن 
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بشأن التخيل عن حق املؤلف، توصيات معيارية حممتI. وعرب عن اعتقاده أن ا7ول أالعضاء مؤهI أكرث من غريها ملراجعة 
املذكورة ومث حتديد اخلطوات املقبI، مبا قد يشم� ذ  من ٔانشطة مسـتقبلية. ؤاعلن ٔانه من نتاجئ ا7راسة �سـتقصائية 

املهم، حسب رٔايه، ٔان تكون ا7ول أالعضاء اليت نصت عىل القوانني اليت تناولهتا املرحI أالوىل من الوثيقة، قادرة عىل 
اهامت تضمن ٔان تعكس ا7راسة �سـتقصائية عن مراجعة العمل أالويل ا0ي سـيقدمه املؤلف يك تمتكن من تقدمي مس

ترشيعها الوطين وفقهه القضايئ، بشلك دقيق، القانون الوطين لÙول أالعضاء املذكورة وفقهه القضايئ. وطلب الوفد، يف هناية 
الوفد تدخ�، معلومات ٕاضافية من أالمانة، �ٕالضافة ٕاىل وËات نظر بشأن اجلدول الزمين املتوقع للمرشوع. وأوىص 

تشمل ا7راسة النظام أالمرييك للتخيل عن حق املؤلف. ولفت �نتباه ٕاىل اختيار الوالaت املتحدة أالمريكية بشلك   بأال
متكرر للمشاركة يف ا7راسات وا7راسات �سـتقصائية اليت تعدها الويبو. وذكر أن سلطات بالده تعمل جبد لتقدمي ٕاجا�ت 

لنظام مكثفا لبعض موارد نظامه القانوين، القامئ عىل ا االقيام بذ  قد يقتيض ٔاحياz اسـتخدام اكمI للمؤلفني، وشدد عىل ٔان
نلكزيي. وبني ٔان مشاركة بÙه يف ا7راسة �سـتقصائية املذكورة سـتكون ٔاكرث تعقيدا، نظرا لتداخل القضاa املتعلقة االٕ 

دراسة ممارسات التخيل عن حق املؤلف بشلك معمق سـيقتيض  �لقانون الفدرايل والقانون الواليئ. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان
دراسة معمقة عن اجلوانب الغامضة من قوانني العقود واملرياث بدون وصية، يف الوالaت امخلسني. واسـتدرك قائال ٕان 

لٔالعضاء ا0ين  ا7راسة املذكورة سـتكون مثرية لاله�م من الناحية االٔاكدميية، ورصح ٔانه، من Ëة ٔاخرى، ال يراها وجهية
يرغبون يف التعرف عىل املواضيع اليت مشلها املÇ العام بناء عىل ترشيعات لك مهنم. ؤاشار ٕاىل ٔان القانون أالمرييك حلق 

املؤلف، وخبالف القوانني من سبيل قانون حق املؤلف ا0ي تبنته الهند مؤخرا، ال يتضمن ٔاحاكما خصوصية ميكن اع�دها 
تقاده ٔان ا7ول أالعضاء ستسـتفيد ٔاكرث ٕان نصت �ختصاصات عىل مشارك آخر يكون وجهيا ٔاكرث كمنوذج. وأعرب عن اع 

لÙراسة. وذكر ٔانه ميكن عىل حد علمه �سـتعاضة عن الوالaت املتحدة أالمريكية، يف ا7راسة، بكولومبيا. وخلص ٕاىل ٔان 
 كس �عتبارات اليت ذكرها يف ما سـبق.الوفد ميكنه ٔان يؤيد املرشوع، ٕان أمكن لالختصاصات املعد� ٔان تع

تقدم توضيحات  CDIP/10/14وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء، وأشار ٕاىل ٔان الوثيقة  .536
زالت 7هيا خماوف هبذا  ومعلومات ٕاضافية بشأن نطاق ا7راسة. واسـتدرك قائال ٕان �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء ما

�حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء ميكن ٔان تساند ا7راسة، هبدف التعرف عىل التوËات واملزيات  الصدد. وأوحض أن
املشرتكة يف الترشيعات الوطنية ا6تلفة، ؤاكد، من Ëة ٔاخرى، ٔاهنا لن تؤيد ٔاي اقرتاحات حممتI قد تنص علهيا ا7راسة 

باه ٕاىل أمهية اليقني القانوين 7ى مسـتخديم حق املؤلف. املذكورة، للهنوض �لتخيل عن حق املؤلف. ولفت الوفد �نت 
 وشدد عىل ٔان اليقني القانوين ينبغي أن يكون ٔاساس لك ا7راسات بشأن التخيل عن حق املؤلف.

شـييل كولومبيا، �ٕالضافة للربازيل و  وأشار وفد كولومبيا ٕاىل التضارب املمكن بني ٔاوجه تأويل بياهنا السابق. وأوحض أن .537
 وآخرين اكنت مضن البÙان ا6تارة لÙراسة.والصني 

    : مل: مل: مل: ملخصخصخصخص الرئيس الرئيس الرئيس الرئيس9999البند البند البند البند 

دعا الرئيس أالمانة ٕاىل ٕاطالع اللجنة عىل مرشوع اخلالصات اليت سيتضمهنا ملخص الرئيس. وذكّر بأنه قد مت فعال  .538
 توزيع مرشوع اخلالصات عىل الوفود.

وأشارت أالمانة (ٕايرفان �لوتش) ٕاىل اخلالصة أالوىل اليت قرٔا الرئيس نصها بعد ٔان ٔاهنت اللجنة النظر يف الوثيقة  .539
CDIP/10/2 :بشأن التقارير املرحلية. وواصلت حديهثا وقرٔات نص اخلالصة، وهو كام ييل 

ت عنوان التقارير املرحلية، ، حتCDIP/10/2من جدول أالعامل، يف الوثيقة  6"نظرت اللجنة بناء عىل البند 
مرشوعا بصدد التنفيذ. وأعربت اللجنة عن موافقهتا عىل اجلداول الزمنية  13ؤاحاطت، علام �لتقدم املنجز يف 

  املراجعة، للمشاريع التالية:
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 تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية الوطنية للملكية الفكرية ومؤسسات املتدخلني عىل ٕادارة قطاعات الصناعة  (ٔا)
 ؛إالبداعية ورصدها والهنوض هبا، وتعزيز أداء منظامت إالدارة امجلاعية حلق املؤلف وتقوية شـبكهتا

 ؛تعزيز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع رصد ٔانشطة التمنية وتقيميهاومرشوع   (ب)

 ومرشوع امللكية الفكرية والتمنية �ج�عية و�قتصادية.  (ج)

أالمانة توضيحات، طبقا لالل�س، وأحاطت علام �لتعليقات اليت قامت هبا الوفود، بشأن اجلوانب املتنوعة وقدمت  .540
للتقارير املرحلية. ؤابرزت ٔان اللجنة ٔاحاطت علام �لتقدم املنجز بشأن تنفيذ التوصيات التسع عرش، اليت جيب تنفيذها 

 يحات معينة وتعزيز جودة التقرير، أكرث.بدون تأخري. وأفادت ٔاهنا تلقت ال�سا لتقدمي توض 

، نظرا ٔالن CDIP/10/2ؤاعرب الرئيس عن شكره لٔالمانة. وذكر ٔانه مت اع�د خالصة النقاش بشأن الوثيقة  .541
 احلارضين مل يدلوا بأي تعليقات. والتفت الرئيس ملرشوع خالصة النقاش بشأن التقارير املرحلية.

مت جتميع لك التقارير التقيميية ملشاريع جدول ٔاعامل التمنية، معا يف فقرة واحدة. ولفتت أالمانة �نتباه ٕاىل ٔانه قد  .542
 ومضت أالمانة متحدثة وقرٔات نص مرشوع اخلالصة، وهو كام ييل:

  ، عددا من مشاريع التقيمي، ويه:6"وتناولت اللجنة، بناء عىل البند 

(الوثيقة  ٕالمنائية يف جمال امللكية الفكريةتقرير تقيميي ملرشوع قاعدة بياzت مطابقة �حتياجات ا  ٔا)(  
CDIP/10/3؛( 

  )؛CDIP/10/4(الوثيقة  تقرير تقيميي عن مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ا0كيةو   (ب)  

 تقرير تقيميي بشأن مرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىلو   (ج)  
  )؛CDIP/10/5(الوثيقة املعرفة 

(الوثيقة تقرير تقيميي عن مرشوع اسـتنباط ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات و   (د)  
CDIP/10/6؛(  

عن مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من وتقرير تقيميي   (ه)  
  )؛CDIP/10/7(الوثيقة  الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي

ة (الوثيقة بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنيوتقرير تقيميي عن مرشوع   (و)  
CDIP/10/8.( 

مني من عرض التقارير التقيميية. ؤاكدت عىل وأشارت أالمانة ٕاىل ٔان احلارضين تبادلوا وËات النظر، عقب انهتاء املقيِّ 
اليت  للتعليقاتد بشأن تنفيذ التوصيات اليت نصت علهيا التقارير، مع أالخذ بعني �عتبار �ه�م ا0ي ٔابدته الوفو 

 "أدلت هبا ا7ول أالعضاء واملعلومات إالضافية اليت طلبهتا أالمانة يف حاالت معينة.

التقيميية، طاملا  ؤاعرب الرئيس عن شكره لٔالمانة. ولفت �نتباه ٕاىل ٔانه قد مت اع�د خالصة النقاش بشأن التقارير .543
وصف ملسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ احلارضون بأي اعرتاض. والتفت الرئيس ٕاىل مرشوع الفقرة املتعلقة ب يدل  مل
  .يعنهيا من توصيات جدول ٔاعامل التمنية  ما
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ا من وصف ملسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيوقرٔات أالمانة نص مرشوع خالصة النقاش بشأن  .544
 ، وهو كام ييل:توصيات جدول ٔاعامل التمنية

وصف ، وتطرقت �لنقاش لCDIP/10/12من جدول أالعامل، وأشارت ٕاىل الوثيقة  6"والتفتت اللجنة للبند 
. وأكدت عىل اختالف وËات ملسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول ٔاعامل التمنية

"الهيئات... ما يعنهيا..."، نظرا الختالف ٔاوجه تفسري قرار امجلعية العامة. وذكرت ٔان وËات النظر بشأن مصطلح 
  النظر اختلفت أيضا بشأن بنية التقارير اليت مت تقدميها للجنة التمنية، هبذا الشأن."

تالف ٔاوجه تفسري نظرا الخ  �مس ا¨موعة �ء، ؤاعرب عن رغبته يف حذف امجلI اليت ورد فهيا "ث وفد بلجياكوحتد .545
قرار امجلعية العامة". وأشار ٕاىل أن موقف ا¨موعة منذ مدة طويI هو ٔان الهيئات حتدد بنفسها التوصيات اليت تعنهيا. 

 وخلص ٕاىل ٔانه ينبغي �لتايل حذف إالشارة ٕاىل امجلعية العامة.

بغي ٔان يكون خمترصا قدر إالماكن. وقال وفد الربازيل، متحدþ �مس مجموعة أعامل التمنية، ٕان ملخص الرئيس ين  .546
واسـتدرك موحضا ٔان امللخص ينبغي من Ëة ٔاخرى ٔان يعكس بدقة النقاط الرئيسـية اليت متت مناقشـهتا خالل ا7ورة، 

خاصة ؤانه سـيعمتد مكرجع خالل �ج�عات املقبI. وأعرب الوفد عن رغبة ا¨موعة يف ٕاضفاء وضوح ٔاكرب عىل قرار امجلعية. 
آليات التنسـيق ، ٕ�نشاء 2010ن تمت ٕاضافة مجI تنص عىل "اختالف ٔاوجه تفسري قرار امجلعية العامة لسـنة واقرتح أ 

"، بغية تقدمي ٕاشارة ٔاوحض ٕاىل قرار امجلعية العامة املذكور. وقال ٕان ا¨موعة ترغب وٕاجراءات الرصد والتقيمي وٕاعداد التقرير
جنة ٔاو الوفود ٔاعربت عن تقديرها للمعلومات اليت تلقهتا من اللجان ا6تلفة ٔايضا ٔان تعكس اخلالصة عنرصا آخر، وهو ٔان الل 

بعض ا6اوف، نظرا ٔالهنا  عن بشأن ٕاسهاماهتا لتنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية، وأن بعض الوفود عربت من Ëة ٔاخرى
وعة، عىل أن ما ذكره هو رسد للوقائع اليت تسـتمل معلومات من جلنيت املعايري واملزيانية. وشدد الوفد، متحدþ �مس ا¨م  مل

 شهدهتا النقاشات، وقال ٕانه $م لٔالغراض املرجعية.

وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية، ؤاشار ٕاىل �قرتاحات اليت ٔادلت هبا الوفود �مس ا¨موعة �ء ومجموعة  .547
ض النقاط أالخرى اليت وردت يف البيان ا0ي ٔادىل به بÙان جدول ٔاعامل التمنية. وأعرب عن رغبته يف ٔان تعكس الفقرة بع

الوفد بشأن البند املذكور. وشدد عىل أن النقاط املذكورة تتضمن ا6اوف اليت مت التعبري عهنا بشأن تنفيذ قرار امجلعية العامة 
ذكور. وشدد عىل رضورة ٔان تتضمن ، املتعلق بآلية التنسـيق. ؤابرز أن جلنيت املعايري واملزيانية مل تنفذا القرار امل2010لسـنة 

ملساهامت الفعلية، بدل القيام بتجميع البياzت. وقال ٕان هذا ي�ىش مع قرار االتقارير اليت تعدها جلان الويبو دراسة عن 
"جيب  هنامجلعية املذكور. واقرتح الوفد، متحدþ �مس ا¨موعة، ٔان ترد يف هناية الفقرة اليت اقرتmا الرئيس مجI تنص عىل أ 

الرجوع للجمعية العامة لتقدمي توضيحات ٕاضافية هبذا الشأن". وأعرب عن رغبته يف ٕادراج لكمة "واملضمون" بعد لكمة 
 "بنية"، ؤاكد عىل اختالف وËات النظر بشأن بنية التقارير ومضموهنا.

رة ٕاىل قرار معني. وأكد ٔان ، متحدþ �مس ا¨موعة �ء، ٕان بعض ا7ول أالعضاء ترغب يف إالشاوقال وفد بلجياك .548
ا¨موعة ميكن أن تقبل فكرة إالشارة ٕاىل قرار معني، ٕاذا ما نصت الفقرة ٔايضا عىل ٔان الهيئات حتدد بنفسها ٕان اكنت 

 �لتوصيات.  معنية

ؤاعرب وفد سويرسا عن اعتقاده ٔانه سـيكون من أالسهل المتسك مبرشوع الفقرة ا0ي اقرتحه الرئيس. وأكد ٔاهنا  .549
ٔان تتضمن فقط خالصات النقاش. وأفاد ٔان البياzت اليت ٔادلت هبا الوفود سرتد يف التقرير. وانهتـى ٕاىل أن ملخص ينبغي 

الرئيس ال ينبغي ٔان يعكس �لرضورة لك وËات النظر اليت مت ذكرها. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل �ل�س ا0ي قدمته ا¨موعة 
ات وأال يعكس لك وËات النظر. وقال ٕانه سـيكون من أالسهل أن يتضمن أالفريقية بأن يقترص امللخص عىل اخلالص

 امللخص نتاجئ النقاش فقط، بدل ٕاضافة لك وËات النظر اليت عربت عهنا لك مجموعة.
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وأعرب وفد جنوب ٔافريقيا عن تأييده لالقرتاحات اليت أدىل هبا املتحدثون �مس مجموعة بÙان جدول ٔاعامل التمنية  .550
فريقية. وقال ٕان ا¨موعة أالفريقية مل تذكر ٔان صياغة امللخص ينبغي أن تكون حمدودة. ولفتت �نتباه ٕاىل أن وا¨موعة االٔ 

ا¨موعة، طرحت جمرد اقرتاح أن يعكس امللخص النقاش ا0ي شهدته اجللسة. ورصح الوفد ٔانه ال يرى مانعا يف أن يتضمن 
 نه يعكس ما ذكرته ا¨موعة أالفريقية هبذا الشأن.امللخص ما ورد يف اقرتاح ا¨موعة �ء، نظرا الٔ 

وقال وفد موzكو ٕان الفقرة ٕاذا تضمنت تفاصيل ما متت مناقشـته، فيجب القيام بذ  بشلك متوازن. وأكد ٔانه، من  .551
. وأعرب عن اعتقاده ٔان �قرتاح ا0ي أدىل به وفد سويرسا وفد بلجياك هذه الناحية، يؤيد �قرتاح ا0ي أدىل به

يسـتحق، من Ëة ٔاخرى، ٔان يؤخذ بعني �عتبار، نظرا ٔالن ملخص الرئيس عكس وقائع النقاش. ولفت �نتباه ٕاىل 
وËات النظر وقال ٕانه ليس من الرضوري ٔان يمت ٕادراËا يف امللخص، مبا ٔاهنا سرتد الحقا يف تقرير ا7ورة. وخلصت ٕاىل ٔان 

 امللخص ا0ي قدمه الرئيس، بقصد رحب الوقت وٕالضفاء مزيد من الوضوح.الوفد يقرتح، �لتايل أن تمتسك اللجنة مبرشوع 

وحتدث وفد قربص، �مس �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء، ؤايد البيان ا0ي أدىل به وفد سويرسا. وشدد من Ëة  .552
ة أالفريقية، ٕان اكنت تشرتط ٔاخرى عىل ٔان �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء ال ميكهنا أن تقبل الصياغة اليت اقرتحهتا ا¨موع

 ٕادخال ٕاضافات عىل النص.

ومثن وفد غاz �قرتاحات اليت ٔادىل هبا وفدا الربازيل ومرص عندما حتدþ عىل التوايل �مس مجموعة بÙان جدول ٔاعامل  .553
ع للوالية اليت التمنية وا¨موعة أالفريقية. وقال ٕان وËات النظر ختتلف بشأن ٔاحد املصطلحات، وأكد عىل رضورة الرجو 

. وأفاد ٔان ما اقرتحه وفد الربازيل منطقي ومقنع. 2010ذكرت املصطلح املعين، وهو، يف هذه احلا� قرار امجلعية العامة لسـنة 
للنقاط  ورٔاى الوفد ٔان �قرتاحات اليت أدىل هبا وفد مرص، اكنت قمية. ؤاعلن ٔان اللجنة سـترض بنفسها، ٕاذا مل تدر �الً 

 ٔاþرها الوفدان.البارزة اليت 

وعرب وفد الوالaت املتحدة أالمريكية عن اتفاقه مع ما قا9 وفد سويرسا، وذكر ٔانه ال يرى عيبا يف الصياغة الراهنة  .554
بعني �عتبار. وشدد عىل ٔان الوالية املذكورة أشارت بشلك خاص ٕاىل  2010للفقرة. وأكد عىل رضورة ٔاخذ مضمون والية 

د ٔان الوفود لن تكون بصدد النقاش حول هذه املسأ�، لو أن امجلعية العامة ٔارادت ٔان تبني هيئات الهيئات وما يعنهيا. ؤافا
، عندما حتدث �مس ا¨موعة �ء، ؤافاد أن قا9 وفد بلجياكبعيهنا، ٔاو قصدت لك الهيئات. والتفت الوفد من جديد ٕاىل ما 

العامة. ؤاهنـى قائال ٕان اللجنة ينبغي ٔان تمتسك �لصياغة اليت  الهيئات يه من حيدد ما يعنهيا من التوصيات، وليس امجلعية
 قد$ا الرئيس.

وقال وفد جنوب ٔافريقيا ٕان قرار امجلعية العامة مل يعط تفاصيل حول الهيئات وما يعنهيا. وأقر بصحة البيان ا0ي ٔادىل  .555
حض أن بعض الوفود تود لو توحض امجلعية العامة به وفد الوالaت املتحدة أالمريكية، هبذا اخلصوص، ومثن البيان املذكور. وأو

معىن مصطلح "هيئات... ما يعنهيا". وأضاف أن امجلعية العامة، عىل حد علمه، يه الهيئة الرئيسـية الختاذ القرارات يف الويبو 
او9 النقاش ورٔاى ٔاهنا ٔاعطت التعلFت للجان حسب حاجهتا. ؤاكد ٔانه مل يذكر ٔاي يشء جديد، واكتفى فقط ٕ�براز ما تن

 خبصوص البند املذكور من جدول أالعامل.

وأشار الرئيس ٕاىل أنه مل يمت التوصل بعد ٕاىل اتفاق بشأن كيف ينبغي صياغة الفقرة. ورصح ٔان وËات النظر تنقسم  .556
رة. وبني بني موقفني، وقال ٕان أالول يؤيد النص بشلكه الراهن بي� ينادي االٓخر بأن ترد وËات النظر ا6تلفة يف الفق

الرئيس ٔانه مل ينص عىل وËات النظر يف مرشوع الفقرة، ٔالنه ال يرغب يف التأكيد ٔاكرث عىل �نقسامات بشأن هذه القضية 
 اليت ٔاخذت حزيا كبريا من وقت اللجنة.
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عىل الرجوع وأشار وفد الوالaت املتحدة أالمريكية ٕاىل الصياغة اليت اقرتmا وفد مرص، واليت تفيد ٔانه قد مت االتفاق  .557
ٕاىل امجلعية العامة لتنظر يف املسأ�. وشدد عىل ٔانه مل يمت االتفاق عىل ذ . وخلص ٕاىل ٔان اللجنة ال ميكن ٔان تدرج يف الفقرة 

 ٔاشـياء ال ٔاساس لها من الصحة.

قرتح ٔان ترد يف ؤاوحض وفد مرص ٔانه مل يقل ٕانه قد مت االتفاق عىل الرجوع ٕاىل امجلعية العامة بشأن املسأ�. ؤافاد ٔانه ا .558
 جيب الرجوع للجمعية العامة لتقدمي توضيحات ٕاضافية هبذا الشأن".ليت اقرتmا الرئيس، مجI نصها ٔانه "الفقرة ا

املواقف اليت عرب عهنا احلارضون،  اقشة هذه النقطة أكرث. ؤاضاف بأنوأكد الرئيس ٔانه مل يعد يرى فائدة من من .559
ر يف املسأ� ٔاو عدمه، صارت واحضة. ؤاضاف ٔانه من الواحض ٔانه مل يمت االتفاق حول بشأن الرجوع ٕاىل امجلعية العامة للنظ

القضية املذكورة. وأعرب عن اعتقاده أن اخليار أالسهل سـيكون ٔان تعكس الفقرة املواقف ا6تلفة. والمتس من أالمانة ٔان 
اليت عرب عهنا احلارضون. والتفت الرئيس بعد تعمل عىل مرشوع جديد للفقرة، يأخذ بعني �عتبار وËات النظر ا6تلفة 

من جدول أالعامل. ودعا اللجنة للنظر يف مرشوع اخلالصة بشأن تقيمي مسامهة  7ذ  ٕاىل مرشوع الفقرات املتعلقة �لبند 
 الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

 ، وهو كام ييل:CDIP/10/9بشأن الوثيقة  وقرٔات أالمانة (السـيد �لوتش) نص مرشوع اخلالصة املتعلق �لنقاش .560

). CDIP/10/9"وzقشت اللجنة ا7راسة عن تقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية (الوثيقة 
ؤاعربت الوفود عن تأييدها ملواصI معل الويبو عىل حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وعىل آلية فعا� ٕالعداد التقارير 

ن املسامهة املذكورة يف ا7ول أالعضاء، بشلك دوري. وقالت أالمانة ٕاهنا سـتقدم خالل ا7ورة املقبI للجنة بشأ 
  التمنية، وثيقة بشأن:

  مشاركة الويبو يف فرقة العمل املعنية �لثغرات يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية؛  "1"

القامئة عىل النتاجئ، لتقيمي مسامهة املنظمة يف أالهداف ودراسة اجلدوى السـتخدام ٕاطار الويبو لٕالدارة   "2"
  إالمنائية لٔاللفية، وكيفية تنفيذها؛

 " والعمل اجلاري للويبو عىل أالهداف إالمنائية لٔاللفية.3"

وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية، ؤاعرب عن اعتقاده أن الفهم السائد هو ٔان الوثيقة اليت سـتقد$ا أالمانة  .561
اول التوصيات الثالثة اليت وردت يف ا7راسة. وأعلن ٔان ا¨موعة تود أن يمت ذكر التوصيات الثالثة يف اخلالصة، سـتتن

هبدف حتديد املوضوع ا0ي ستنظر فيه أالمانة، بشلك واحض. وقال ٕان التوصية أالوىل يه أن "تقوم الويبو �خلطوات 
فريق اخلرباء املشرتك بني يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية والتعامل مع  الرضورية لالنضامم لفرقة العمل املعنية �لثغرات

)، وأن تضع ذ  مضن ٔاولوaت املنظمة". ؤافاد أن التوصية IAEG( الواكالت املعين مبؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية
 مرحI التخطيط لربzمج الويبو، وميكن ٔايضا الثانية، يه "دمج �حتياجات والنتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف

تطوير مؤرشات خصوصية لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية". ؤافاد ٔان التوصية الثالثة يه "حاجة الويبو ٕاىل حتسني التقارير اليت 
تقدمي نتاجئ  نرتنت ا6صصة، عربلفية، واليت تنرشها عىل صفحة االٕ تعدها بشأن معلها ومسامههتا يف أالهداف إالمنائية لالٔ 

معقو� وملموسة ٔاكرث، مسـمتدة من البياzت املتعلقة �ٔالداء اليت تضمنهتا تقارير ٔاداء الربzمج الوجهية ومن املؤرشات 
اخلصوصية لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاكد عىل رضورة حتديث املعلومات اليت تتضمهنا صفحة �نرتنت، بصفة دورية، 

 زي معل املنظمة املتعلق �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية."لتعكس مسة التطور اليت مت
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، متحدþ �مس ا¨موعة �ء، ٕان املرشوع ا0ي قدمه الرئيس، موجز وواقعي. ورصح ٔان صياغة وقال وفد بلجياك .562
لصياغة مرشوع اخلالصة مقبو� متاما. وشدد عىل أن اللجنة ال ينبغي ٔان ختوض كثريا يف التفاصيل.  ؤاعرب عن اعتقاده ٔان ا

 املقرتحة أملت مبا مت احلديث عنه وما ميكن القيام به.

وحتدث وفد الربازيل، �مس مجموعة بÙان جدول ٔاعامل التمنية، ؤايد البيان ا0ي أدىل به وفد مرص عندما حتدث �مس  .563
�ملؤرشات اخلصوصية لتقيمي ا¨موعة أالفريقية. وعرب عن اعتقاد ا¨موعة بأن املرشوع الراهن ال ينقل املعلومات املتعلقة 

مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ورٔاى أنه من الرضوري ٔان تنص اخلالصة بوضوح عىل أن أالمانة المتست 
تطوير مهنجية ٔادق تتضمن مؤرشات خصوصية لتقيمي مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاشار ٕاىل ٔان �قرتاح 

 وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية تضمن اجلانب املذكور.ا0ي ٔادىل به 

وقال وفد الوالaت أالمريكية ٕانه فهم من البيان ا0ي أدىل به وفد الربازيل ٔان الوفد يرغب يف أن تتضمن الفقرة  .564
" وصفا ٕاضافيا للمؤرشات واجلوانب أالخرى للبند املذكور. وأفاد ٔانه طرح بعض أالسـئI ٔاثناء مناقشة البند 2الفرعية "

يت دفعت اللجنة لتطلب من أالمانة أن تعد الوثيقة. ؤاعرب عن رغبته، يف املذكور، ؤانه عىل اطالع جيد عىل أالسـباب ال
حال القيام بتعديل، ٔان يمت �حتفاظ بعبارة "القابلية لالسـتخدام". ؤاوحض أن الوثيقة اليت طلبت اللجنة من أالمانة ٔان 

ء �ٔالغراض املذكورة. ؤابرز الوفد ر عن أالدإاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ وٕاعداد التقاريتعدها، سـتتناول قابلية اسـتخدام 
 ٔانه ميكن �حتفاظ �لعبارة املذكورة، ٕان قررت اللجنة إالطا� يف البند املذكور، يك يتضمن ٕاشارة للمؤرشات وخالفها.

ه وفد واقرتح الرئيس ٔان تكتب الفقرة استنادا ٕاىل اقرتاح وفد مرص، عندما حتدث �مس ا¨موعة أالفريقية، وا0ي ٔايد .565
الربازيل، عندما حتدث �مس مجموعة بÙان جدول أعامل التمنية. وبني أنه سيمت �حتفاظ بعبارة "القابلية لالسـتخدام"، طبقا 

 القرتاح وفد الوالaت املتحدة أالمريكية.

 بلجياكلالقرتاح ا0ي أدىل به وفد وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء، ؤاعرب عن تأييده  .566
�مس ا¨موعة �ء، بشأن �حتفاظ �القرتاح أالصيل. واسـتدرك قائال ٕان �حتاد أالورويب ودو9 أالعضاء ترغب، ٕاذا ما 

 ٔاخذت اللجنة بعني �عتبار القرتاح ا¨موعة أالفريقية، يف أن يمت تقدمي تعديل الصياغة كتابيا، قبل ٔان تمت املوافقة عليه.

وع املعدل سـيقدم للجنة بغية النظر فيه. والمتس من أالمانة ٔان تعد املرشوع املعدل، ؤاشار وقال الرئيس ٕان املرش  .567
ٕاىل ٔانه سيمت توزيعه، ؤان لك الوفود ميكن ٔان تفحصه قبل القيام بأي معل بشأنه. والتفت ٕاىل مرشوع خالصة النقاش بشأن 

 الفكرية. اخلطوات إالضافية يف برzمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية

 وقرٔات أالمانة (السـيد �لوتش) نص مرشوع خالصة النقاش، وهو كام ييل: .568

). CDIP/10/10"وzقشت اللجنة اخلطوات إالضافية يف برzمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية (
 Iتنفيذها."ؤاحاطت أالمانة علام بتوجهيات ا7ول أالعضاء بشأن جماالت العمل املتفق علهيا، ملواص 

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة بÙان جدول ٔاعامل التمنية، ولفت �نتباه ٕاىل النقاش بشأن برzمج معل مواطن  .569
ٔ�ساس للنقاشات املقبI. ؤاعرب الوفد CDIP/8/5 و CDIP/9/11املرونة، وقال ٕانه مت تقدمي ال�س الع�د الوثيقتني 

 لالل�س املذكور، هبدف توضيح جماالت العمل املتفق علهيا، ملواصI تنفيذها. عن رغبته يف أن تتضمن اخلالصة ٕاشارة

 وسأل الرئيس وفد الربازيل ٕان اكن ميكنه اقرتاح صيغة معينة بشأن ال�سه أالول. .570

وقال وفد الربازيل ٕانه مل يكن يفكر يف ٔاي صياغة معينة، ؤاكد ٔان املقصود هو ٔان يعكس مرشوع اخلالصة �ل�س  .571
 ٔ�ساس للنقاشات املقبCDIP/8/5.I و CDIP/9/11ن اع�د الوثيقتني بشأ 
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وأشار وفد سويرسا ٕاىل ٔانه مل يمت االتفاق عىل هذا الشأن ٔاثناء النقاش. وذكر أن الوثيقتني مل تردا مضن جدول ٔاعامل  .572
 موضوعية يف هذه املرحI.ا7ورة. وأكد أن ذ  سـيعيد فتح النقاش. وأعرب الوفد عن اسـتغرابه من طرح اللجنة لنقاشات 

ولفتت أالمانة (السـيدة لونغكروفت) �نتباه ٕاىل السؤال ا0ي طرحه وفد الربازيل. والتفتت ٕاىل اخلطوات إالضافية  .573
، وقالت ٕان الوفود، عىل حد علمها، قد ٔامجعت عىل ٔانواع املواد اليت CDIP/10/10اليت مت االتفاق علهيا بشأن الوثيقة 

اعدة البياzت للتجارب الوطنية املتعلقة بتنفيذ مواطن املرونة. وأكد ٔان قاعدة البياzت ميكن أن تتضمن ميكن ٔان تتضمهنا ق
املتعلقة بتنفيذ مواطن املرونة دراسات ٕافرادية للتجارب الوطنية و  حتيل ٕاىل قضاa احملامك املقدمة من ا7ول أالعضاء روابط

املكتوبة ٔاو املعدة بناًء عىل طلب الويبو ٔاثناء ٔانشطة املساعدة التقنية ا7ورية  واملواد، 7ول أالعضاء املعنيةاليت ٔاعدهتا ا
 ا7ورية. والوþئق والعروض الصادرة عن احللقات ا7راسـية اليت تنظمها الويبو ٔاثناء ٔانشطة املساعدة التقنية للمنظمة

ونة سـتدرج يف هذه الفقرة. ويف هذا الصدد، وتساءل وفد الربازيل عام ٕاذا اكنت اكفة املناقشات املتعلقة مبواطن املر  .574
  .CDIP/10/11هناك فقرة مسـتقI بشأن الوثيقة قال ٕانه يود أن يعرف ما ٕاذا اكن 

، مضيفة ٔاهنا ٔابلغت اللجنة CDIP/10/10وقالت أالمانة (السـيد بلوش) ٕان الفقرة حمل النقاش ترد يف الوثيقة  .575
  اليت جيرى توزيعها. CDIP/10/11بوجود فقرة مسـتقI بشأن الوثيقة 

576.  Çالفقرة. واحتفظ الوفد حبق التعليق عىل ت Çوشكر وفد الربازيل أالمانة عىل التوضيح. وقال ٕانه سـينتظر توزيع ت
  .CDIP/10/10الفقرة وعىل الفقرة الواردة بشأن الوثيقة 

ح للمناقشة يف ا7ورة سـتطر  CDIP/9/11وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية وقال ٕانه يتفهم أن الوثيقة  .577
صيغت عىل ٔاساس الوثيقة  CDIP/10/10املقبI حتت نفس البند ٔالسـباب شـىت. وذكر عىل سبيل املثال ٔان الوثيقة 

CDIP/9/11  من الوثيقة قد ٔاشارت ٕاىل ذ . وشددت ا¨موعة ٔايضًا عىل ٔان عددًا من جماالت العمل  2موحضًا أن الفقرة
  معتربًا �لتايل أن من املنطقي إالبقاء عىل تÇ الوثيقة يف ا7ورة املقبI للجنة التمنية. CDIP/9/11املقبل تستند ٕاىل الوثيقة 

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء مشريًا ٕاىل البيان ا0ي ٔادىل به وفد مرص. ونوه الوفد ٕاىل ٕاماكنية ٔان تكون  .578
مرص. لكنه ٔاوحض ٔان ملخص الرئيس قد ٔاشار بوضوح ٕاىل  بعض ا7ول أالعضاء قد ٔادلت �لتعليقات اليت أشار ٕالهيا وفد

أالمانة مراعيًا توجهيات ا7ول أالعضاء بشأن جماالت العمل املتفق عىل مواصI تنفيذها. ورأت ا¨موعة ٔان ا¨االت اليت 
  الرئيس. ذكرها وفد مرص قد ال تكون حمل اتفاق �م موحضة ٔانه يتعني عىل اللجنة المتسك �ملرشوع ا0ي اقرتحه

ؤاعرب وفد مرص عن تقديره للبيان ا0ي أدىل به وفد بلجياك حيث ٕانه يؤكد بوضوح مغوض إالشارة ٕاىل ا¨االت  .579
  املتفق علهيا. وارتأى رضورة توضيح ا¨االت املتفق علهيا.

ة املناقشة وقال الرئيس ٕانه سـيعود ٕاىل ذ  البند مؤخراً. ودعا يف غضون ذ  اللجنة ٕاىل النظر يف مرشوع خالص .580
  .مواصفات دراسة مقارنة بشأن التخيل عن حق املؤلفحول 

  وقرٔات أالمانة (السـيد بلوش) مرشوع خالصة تÇ املناقشة اكالٓيت: .581

). وأيدت اللجنة z"CDIP/10/14قشت اللجنة مواصفات دراسة مقارنة بشأن التخيل عن حق املؤلف (الوثيقة 
ٔالمانة تÇ ا7راسة آخذة بعني �عتبار تعليقات ا7ول أالعضاء، مبا يف ٕاجراء تÇ ا7راسة املقرتحة. وسوف جتري ا

ذ  وضع جدول زمين ٕالجراء ا7راسة واستبعاد ٕاصدار توصيات بشأن ٔاي ٔانشطة مسـتقبلية ٔاو حلول معيارية، 
  واستبعاد ترشيعات الوالaت املتحدة أالمريكية من ا7راسة."
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أالفريقية مؤكدًا عىل حق لك بÙ يف أن يقرر ٕادراجه أو عدم ٕادراجه يف ا7راسات وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة  .582
اليت جترهيا الويبو. لكن الوفد تساءل عن استبعاد التوصيات من ا7راسة معرً� عن اعتقاده بأن املؤلفني مه من يقررون 

يف ا7راسة وتقرر اع�دها. وعليه، فقد رٔات  ٕاذا اكنوا يرغبون ٔام ال يف ٕاصدار توصيات. ؤاضاف الوفد ٔان اللجنة ستنظر  ما
ا¨موعة ٔان من الرضوري ترك تÇ املسأ� للسلطة التقديرية للمؤلفني. واقرتحت لهذا السبب ٕالغاء امجلI التالية من النص: 

  "استبعاد ٕاصدار توصيات بشأن ٔاي ٔانشطة مسـتقبI ٔاو حلول معيارية".

شريًا ٕاىل تعليقات وفد مرص وموحضًا ٔان تÇ املسأ� غري مطروحة للنقاش. وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء م  .583
  وعليه، مفن الرضوري إالبقاء عىل النص ا0ي اقرتحه الرئيس.

" مشريًا ٕاىل ٕاماكنية ٕالغاء اجلزء آخذة بعني �عتبار تعليقات ا7ول أالعضاءواقرتح الرئيس ٕاهناء النص �مجلI التالية: " .584
  ة. وتساءل عام ٕاذا اكن ذ  مقبوًال 7ى اكفة أالعضاء.املتبقي من الفقر 

ؤاوحض وفد الوالaت املتحدة أالمريكية موقفه بشأن ا7راسة. وأشار ٕاىل مداخلته أالولية حيث ٔاوحض أن ا7ول  .585
تصحيح ورة أالعضاء مل توافق عىل امليض قدمًا بتÇ ا7راسة بعيهنا ؤاهنا راجعت املواصفات املقدمة من أالمانة وارتأت رض 

 Çبعض املسائل املؤكدة. وقال الوفد ٕانه سـيؤيد ا7راسة ٕاذا مت تغيري املواصفات موحضًا ٔانه لن يوافق عىل امليض قدمًا بت
  ا7راسة دون ٕاجراء التغيريات الالزمة.

قبل واقعية  وأشار وفد سويرسا ٕاىل عدم ارتياحه ٕازاء التعديل ا0ي اقرتحه الرئيس، موحضًا ٔان الفقرات املعمتدة من .586
  وحمددة ؤان ذ  ينطبق �لرضورة عىل تÇ الفقرة.

وتساءل الرئيس عام ٕاذا اكن ميكن لوفد مرص قبول النص أالصيل واضعًا يف احلسـبان التوضيحات اليت ٔابداها � من  .587
  وفدي الوالaت املتحدة أالمريكية وسويرسا.

بشأن تÇ املسأ�. لكنه شدد عىل أن ٕاعداد تÇ وأعرب وفد مرص عن احرتامه ملواقف ا7ول أالعضاء أالخرى  .588
ا7راسة سـيتسلزم تكبد بعض النفقات وأن عدم السامح للمؤلفني ٕ�صدار توصيات يعين عدم جدوى ا7راسة وأن من 

ي الرضوري �لتايل ٔان يقرر املؤلفون ما ٕاذا اكنوا سـيصدرون توصيات ٔام ال. والتفت الوفد ٕاىل البحوث واملعلومات اليت ينبغ
ٕادراËا وقال ٕان عدم التوسع يف تÇ البحوث واملعلومات سـيؤدي ٕاىل ٕاضعاف ا7راسة مشريًا ٕاىل ٔاهنا سـتكون غري جمدية 
ٕاذا مل تتضمن اسـتنتاجات وتوصيات. لكن الوفد قال ٕان ٕ�ماكنه النظر يف احلد من التوصيات يف بعض ا¨االت موحضًا ٔان 

لن تتضمن الوالaت املتحدة أالمريكية. وعليه، فلن تثار مسأ� ٕاماكنية عدم اتساق  ا7راسة سـتغطي العديد من البÙان لكهنا
ٔاي توصية مع ترشيعات الوالaت املتحدة. وأوحض الوفد ٔان بعض البÙان أالخرى تفضل مع ذ  ٕادراج بعض �سـتنتاجات 

  والتوصيات ٔالهنا سـتكون مفيدة �لنسـبة لها.

  أالنشطة املسـتقبلية حبيث تصاغ امجلI اكالٓيت: واقرتح الرئيس ٕالغاء إالشارة ٕاىل .589

"سوف جتري أالمانة ا7راسة آخذة بعني �عتبار تعليقات ا7ول أالعضاء، مبا يف ذ  وضع جدول زمين ٕالجراء 
ا7راسة واستبعاد ٕاصدار ٔاي توصيات أو حلول معيارية واستبعاد ترشيعات الوالaت املتحدة أالمريكية من 

  ا7راسة."

وفد الوالaت املتحدة بأنه حي� طرح هذا البند للمناقشة، أشارت العديد من الوفود ٕاىل ٔان الهدف من التقرير وذكر  .590
هو ٕاجراء دراسة اسـتقصائية للمامرسات املتعلقة �لتخيل عن حق املؤلف، وأهنا ٔاعربت عن عدم ارتياmا لفكرة ٔان تعزز 

قه ٕازاء الصياغة اليت اقرتmا الرئيس وقال ٕان ا¨ال مفتوح للتوصل ٕاىل اللجنة التخيل عن حق املؤلف. وأعرب الوفد عن قل
  حل وسط هبذا الشأن. لكن الوفد ٔاعرب عن رغبته يف توضيح ٔانه ال يشجع هبمة التخيل عن حق املؤلف.
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حه وحتدث وفد قربص �لنيابة عن �حتاد أالورويب وأعضائه وقال ٕانه يفضل إالبقاء عىل النص أالصيل ا0ي اقرت  .591
  الرئيس ٔالسـباب رشmا وفد الوالaت املتحدة أالمريكية.

وقدمت أالمانة اقرتاحًا �لنيابة عن الرئيس وقالت ٕان من املمكن معاجلة قلق وفد الوالaت املتحدة والوفود أالخرى  .592
.Iالتالية: "دون تعزيز التخيل عن حق املؤلف" يف هناية الفقرة بعد الفاص Iعن طريق ٕاضافة امجل  

ٔاوحض الرئيس أن اقرتاح أالمانة حيظى بقبول الوالaت املتحدة أالمريكية مشريًا ٕاىل اع�د الفقرة املنقحة، نظرًا لعدم و  .593
املشاركة يف املناقشة ٔالن اللجنة اكنت  Communiaوجود اعرتاضات من احلضور. وأشار ٕاىل رفض طلب ممثل شـبكة 

املناقشة اقترصت عىل ا7ول أالعضاء. ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل العودة ٕاىل حتاول التوصل ٕاىل اتفاق بشأن �سـتنتاجات ؤان 
  مرشوعي �سـتنتاجني بشأن مواطن املرونة ملناقشـهتام معًا.

  ويه: CDIP/10/10وكررت أالمانة (السـيد بلوش) الفقرة الواردة بشأن الوثيقة  .594

). CDIP/10/10( م امللكية الفكريةخطوات ٕاضافية يف برzمج معل مواطن املرونة يف نظا"zقشت اللجنة 
  ؤاحاطت أالمانة علامً بتوجهيات ا7ول أالعضاء بشأن جماالت العمل املتفق عىل مواصI تنفيذها."

وقالت أالمانة ٕان جماالت العمل املتفق علهيا يه ا¨االت اليت وصفهتا من قبل وٕاهنا سرتد ٔايضًا يف تقرير ا7ورة. مث  .595
  اليت مت توزيعها. وهو اكالٓيت: CDIP/10/11شة بشأن الوثيقة قرٔات مرشوع خالصة املناق 

(الوثيقة  العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أالطراف"نظرت اللجنة يف 
CDIP/10/11للجنة وثيقة تتناول ب Iورة املقبÙطريقة حيادية ). ووفقًا ملا اتفقت عليه اللجنة، سـتعد أالمانة ل

  ومتوازنة مواطن املرونة التالية:

من  61املرونة يف تطبيق العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءات أو عدم تطبيقها (املادة   "1"
 ؛تريبس) اتفاق

وإالجراءات املرتبطة �ٔالمن واليت قد تؤدي ٕاىل تقييد حقوق الرباءات (ما يطلق عليه "�سـتثناءات   "2"
  .من اتفاق تريبس) 73(املادة  أالمنية")

وسـتدعى ا7ول أالعضاء ٕاىل تقدمي تعليقات ٕاىل أالمانة بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات اليت ستشلك ٔاساس 
".Iالعمل املسـتقبيل. وسيتاح جتميع ٔاي تعليقات سرتد يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب  

ة �ء وشكر الرئيس عىل الصيغة املتوازنة اليت اسـتخد$ا. وللتسجيل رمسيًا، وحتدث وفد بلجياك �لنيابة عن ا¨موع .596
قالت ا¨موعة ٕاهنا تود أن توحض ٔان الوثيقة اليت يتعني عىل أالمانة ٕاعدادها سـتكون دراسة واقعية ؤاهنا لن حتتوي عىل 

  توصيات. ٔاي

مؤكدًا من جديد عىل ٔامهية إالشارة ٕاىل ٔان تظل الوثيقة  مجموعة جدول ٔاعامل التمنيةوحتدث وفد الربازيل �مس  .597
CDIP/9/11  مج العمل حول مواطن املرونة. وأشارت ا¨موعةzمطروحة ؤان تظل تشلك أساسًا للمناقشات بشأن بر

zمج معل ٕاىل أن النص املقرتح ال يعكس ذ . وقالت ٕاهنا تود ٔايضًا ٕادراج مجI تفيد بأن بعض الوفود ترى رضورة تقدمي بر
  .CDIP/10/11شامل فF يتعلق مبواطن املرونة أالربعة الوارد وصفها يف الوثيقة 

  وطلب وفد الوالaت املتحدة ٔان ميهل 7قائق قليI حىت يتشاور مع االٓخرين. .598
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د ووافق الرئيس عىل الطلب. وعقب املشاورات، ٔابلغ الرئيس اللجنة بأن النتاجئ تشري ٕاىل رضورة احلصول عىل املزي .599
من الوقت لوضع اللمسات أالخرية عىل الفقرات املتعلقة مبواطن املرونة وأن اللجنة سـتتناول ذ  الحقًا. مث دعا اللجنة ٕاىل 

(ٔا) الواردة يف 2(و) و1(ج) و1حلاالت احملمتI واخليارات املمكنة بشأن التوصيات �نتقال ٕاىل مرشوع الفقرة املتعلقة �
  )CDIP/9/INF/2 Rev(انظر الوثيقة  ف واحلقوق ا¨اورة واملÇ العامدراسة النطاق بشأن حق املؤل

  وقرٔا الرئيس (ايرفان بلوش) مرشوع خالصة تÇ املناقشة اكالٓيت: .600

(ٔا) الواردة يف دراسة النطاق 2(و) و1(ج) و1احلاالت احملمتI واخليارات املمكنة بشأن التوصيات "zقشت اللجنة 
ؤاحاطت علامً  ).CDIP/9/INF/2 Rev(انظر الوثيقة  ا¨اورة واملÇ العامبشأن حق املؤلف واحلقوق 

  �لتعديالت اليت ٔادخلهتا أالمانة يف تÇ الوثيقة حسب طلب اللجنة يف دورهتا التاسعة."

ؤاعلن الرئيس الفقرة �لصيغة اليت ٔاقرت، حيث ٕانه مل يتلق أي مالحظات من احلضور. مث انتقل الرئيس ٕاىل ا7راسة  .601
  CDIP/9/INF/3). (انظر الوثيقة  النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعيةملتعلقة �ا

  وقرٔات أالمانة مرشوع خالصة املناقشة بشأن تÇ الوثيقة عىل النحو االٓيت: .602

 (انظر الوثيقةواملواد إالبداعيةالنتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات zقشت اللجنة ا7راسة املتعلقة �"
.(CDIP/9/INF/3  االٓراء. ومع Çؤاعربت الوفود عن مجموعة من االٓراء بشأن الوثيقة ؤاحاطت أالمانة علامً بت

مراعاة التوجهيات اليت قدمهتا ا7ول أالعضاء، سـتعد أالمانة تقيFً ٕالماكنية ٔان تشارك الويبو، يف نطاق واليهتا، يف 
  ئية، يك تقدمه ٕاىل اللجنة يف ا7ورة املقبI."ٔانشطة جديدة قد تساعد ا7ول أالعضاء عىل حتقيق أهدافها إالمنا

وطلب وفد بلجياك تبسـيط الفقرة مشرياً ٕاىل أن اللجنة معنية �لتمنية وامللكية الفكرية، وأن من املمكن �لتايل حذف  .603
غة امجلI امجلI التالية:"قد تساعد ا7ول أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها إالمنائية" ٔالن ذ  ٔامر بدهيـي. وعليه، سـتكون صي

"ومع مراعاة التوجهيات اليت قدمهتا ا7ول أالعضاء، سـتعد أالمانة تقيFً ٕالماكنية ٔان تشارك الويبو، يف نطاق  أالخرية اكالٓيت:
 ".Iواليهتا، يف ٔانشطة جديدة يك تقدمه ٕاىل اللجنة يف ا7ورة املقب  

ارة التالية:"التوجهيات اليت قدمهتا ا7ول وقال وفد مرص ٕانه يود ٕاضافة العبارة "وتوصيات ا7راسة" بعد العب .604
أالعضاء". واقرتح الوفد فF خيص اقرتاح وفد بلجياك بتبسـيط الفقرة حذف العبارة "يف نطاق واليهتا" ٔالن من البدهيـي أن 

  الويبو تعي ذ  جيدًا ؤاهنا لن تتجاوز حدود ذ .

7راسة. وقال ٕان نص الرئيس سلمي حيث ٕانه ٔاشار فقط ومل يرش وفد سويرسا ٕاىل اع�د اكفة التوصيات الواردة يف ا .605
  ٕاىل املبادئ التوجهيية املقدمة من ا7ول أالعضاء.

 CDIP/9/INF/5وأفاد وفد الربازيل بوجود خطأ مطبعي يف النص ا0ي مت توزيعه حيث يشري العنوان ٕاىل الوثيقة  .606
"قد تساعد  ب اقرتاح وفد بلجياك حبذف امجلI التالية:. وقال الوفد ٕانه يود ٔان يفهم سبCDIP/9/INF/3بدًال من الوثيقة 

  ا7ول أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها إالمنائية."

ؤاوحض وفد بلجياك أن معظم أالنشطة اجلديدة املقرتحة يف ٕاطار اللجنة، ٕان مل تكن مجيعها، ميكن أن تساعد ا7ول  .607
  0كر ذ .أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها إالمنائية. وعليه، مفا من رضورة 
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واقرتح الرئيس إالبقاء عىل النص أالصيل لعدم وجود اتفاق، عىل ما يبدو، حول التعديالت اليت اقرتحهتا الوفود.  .608
وأشار ٕاىل اع�د النص، نظرًا لعدم وجود اعرتاضات من جانب احلضور. وحتول الرئيس ٕاىل مرشوع الفقرة اليت تتناول 

  ).CDIP/9/INF/5لٕالشارات (الوثيقة  ا7راسة املتعلقة �لمتÇ غري املرشوع

  وقرٔات أالمانة (السـيد بلوش) مرشوع خالصة تÇ املناقشة عىل النحو االٓيت: .609

) ؤاعربت عن دمعها z"CDIP/9/INF/5قشت اللجنة ا7راسة املتعلقة �لمتÇ غري املرشوع لٕالشارات (الوثيقة 
اللجنة ا7امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم  للعمل املنجز. وطلبت اللجنة ٕاىل أالمانة نقل الوثيقة ٕاىل

  ."وال�ذج الصناعية والبياzت اجلغرافية

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وقال ٕان 7يه بعض املسائل إالجرائية بشأن امجلI التالية:"طلبت اللجنة ٕاىل  .610
امجلI لتكون صيغهتا اكالٓيت:"ٔاحاطت اللجنة علامً �7راسة والتعليقات  أالمانة نقل الوثيقة ٕاىل جلنة العالمات". واقرتح تعديل
  املقدمة بشأهنا." وعليه، سـتكون صياغة الفقرة اكالٓيت:

) ؤاعربت عن دمعها z"CDIP/9/INF/5قشت اللجنة ا7راسة املتعلقة �لمتÇ غري املرشوع لٕالشارات (الوثيقة 
  راسة و�لتعليقات املقدمة بشأهنا."للعمل املنجز. ؤاحاطت اللجنة علامً �7

وقالت أالمانة ٕان امجلI مت ٕادراËا بناء عىل اقرتاح وفدين وٕان �قرتاح ليس حمل اعرتاض من الوفود أالخرى. كام  .611
من املمكن ٔان ") حيث ذكر ٔان (.CDIP/4/3 Revمن مرشوع الوثيقة  5من الصفحة  2لفتت انتباه اللجنة ٕاىل الفقرة 

راسة ٔاساسا ملزيد من البحث واملداوالت للبت يف التدابري امللموسة اليت ينبغي اختاذها يف هذا ا¨ال. وسـيكون هذا تشلك نتاجئ ا7
" وقالت أالمانة ٕاهنا ميكهنا أن تدرج الصيغة الواردة العنرص من املرشوع حمل تنسـيق مع اللجنة ا7امئة املعنية �لعالمات التجارية.

  بت اللجنة يف ذ . يف وثيقة املرشوع ٕاذا رغ 

  وقال وفد بلجياك ٕان ذ  سـيكون خيارًا أفضل. .612

وقال وفد الربازيل ٕانه ما دامت هناك ٕاشارة واحضة ٕاىل أن املعلومة سـتنتقل ٕاىل جلنة العالمات، فٕانه من املمكن أن  .613
تنظر جلنة العالمات يف يتحىل �ملرونة ويقبل �قرتاح املقدم من أالمانة. وذكر بأن ٔاحد الوفود هو ا0ي اقرتح ٔان 

  ا7راسة. نتاجئ

  وتساءل الرئيس عام ٕاذا اكن ميكن لوفد الربازيل ٔان يقبل �قرتاح املقدم من أالمانة. .614

وطلب وفد الربازيل املزيد من الوقت للنظر فF ٕاذا اكن لك شئ قد ٔادرج يف �قرتاح. وقال ٕانه يود أن يفهم  .615
  لوفد ٔانه يفضل إالبقاء عىل الصيغة أالصلية اليت اقرتmا الرئيس.تداعيات اسـتخدام لكمة "تنسـيق". ؤاوحض ا

  وقال وفد بلجياك ٕانه اقرتح ٔايضًا صيغة ٔاخرى وٕانه ميكنه مع ذ  التجاوب مع اقرتاح أالمانة. .616

  ووافق الرئيس عىل ٕاعطاء وفد الربازيل املزيد من الوقت 7راسة �قرتاح. .617

"ٔاحاطت اللجنة علامً  ازيل واقرتحت �سـتعاضة عن امجلI �مجلI التالية:وقالت أالمانة ٕاهنا تتفهم شواغل وفد الرب  .618
من املمكن ٔان تشلك نتاجئ ا7راسة اليت تنص عىل االٓيت:") (.CDIP/4/3 Revمن وثيقة املرشوع  5من الصفحة  �2لفقرة 

 هذا ا¨ال. وسـيكون هذا العنرص من املرشوع ٔاساسا ملزيد من البحث واملداوالت للبت يف التدابري امللموسة اليت ينبغي اختاذها يف
  " حمل تنسـيق مع اللجنة ا7امئة املعنية �لعالمات التجارية.



CDIP/10/18  
168 
 

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه معرً� عن تأييده لالقرتاح املقدم من وفد بلجياك �مس ا¨موعة  .619
  لتو من أالمانة.�ء. ؤاوحض ٔاهنم يعرتضون عىل قبول الصيغة املقدمة ل 

وقال الرئيس ٕان اللجنة سـتعاود الحقًا تناول ا7راسة املتعلقة �لمتÇ غري املرشوع لٕالشارات. وانتقل ٕاىل مرشوع  .620
  الفقرة املتعلقة �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية.

أن مرشوع خالصة املناقشة بشأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت  وأشارت أالمانة (السـيد بلوش) ٕاىل .621
  تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية قد مت توزيعه. وتال مرشوع اخلالصة عىل النحو االٓيت:

غراض التمنية (الوثيقة "zقشت اللجنة ٔايضًا املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون الٔ 
)CDIP/8/INF/1( :ويه Iئق ذات الصþوعددًا من الو  

رد إالدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية   "1"
  )؛CDIP/9/14 (الوثيقة

مساعدة التقنية اليت تقد$ا الويبو يف جمال تقرير الفريق العامل ا6صص املعين �ملراجعة اخلارجية لل و   "2"
  )؛CDIP/9/15 (الوثيقة التعاون ٔالغراض التمنية

اليت التقنية اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÙان أالفريقية بشأن املساعدة و   "3"
  )؛CDIP/9/16 (الوثيقة تقد$ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية

  واتفقت اللجنة عىل ما ييل:

استنادًا ٕاىل املناقشات املعقودة يف ا7ورة العارشة للجنة التمنية، يتعني عىل أالمانة أن تعد وثيقة لÙورة املقبI   (ٔا)
  حتدد فهيا تÇ التوصيات القابI للتنفيذ عىل الفور أو اجلاري تنفيذها ؤان تعد تقريرًا عن التقدم احملرز يف هذا الشأن.

  وخالل ا7ورة احلادية عرشة للجنة التمنية، سـيخصص يوم اكمل ملناقشة االٓيت:  ب)(

  الوثيقة املذكورة ٔاعاله؛  "1"

وتبادل ٔافضل املامرسات 7ى الكياzت الوطنية والكياzت أالخرى املشاركة يف املساعدات التقنية   "2"
  قدمة من الويبو؛اليت قد تسهم من بني مجI ٔامور يف حتسني املساعدات التقنية امل

وٕاماكنية حتديد املزيد من التوصيات لتنفيذها استنادًا من بني مجI ٔامور ٕاىل املناقشات البناءة   "3"
  واملوضوعية املعقودة خالل هذه ا7ورة.

وبناء عىل املناقشات اليت سـتدور بني املنسقني إالقلمييني والوفود املعنية بشأن طرق عرض ٔافضل املامرسات   (ج)
  ر ٕالهيا أعاله، سـتدعو أالمانة الكياzت املعنية ٕاىل املشاركة يف ذ  التدريب.املشا

  وسوف يتواصل العمل �لهنج الوارد يف النقطة (ب) رهنًا بنتاجئه ورهنًا �تفاق آخر تعقده اللجنة."  (د)

) و(ج) و(د) الواردة واقرتح وفد مرص، متحدþً �لنيابة عن ا¨موعة أالفريقية، ٔان يسـتعاض عن الفقرات (ٔا) و(ب .622
  يف مرشوع النص �لفقرتني التاليتني:
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zقشت اللجنة تنفيذ أالمانة لبعض التوصيات ومهنا، عىل سبيل املثال ال احلرص، التوصيات املتعلقة �7ليل،   "(ٔا)
الكفاءات،  واملبادئ التوجهيية، والسـياسات و�سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية، والتدريب وتكوين

والربzمج واملزيانية، والتوصيات املتعلقة �ملوارد البرشية، واخلرباء واملستشارين. وطلبت اللجنة ٕاىل أالمانة تقدمي 
  املزيد من التقارير املرحلية بشأن التوصيات املتعلقة �7ورة احلادية عرشة للجنة التمنية.

يخصص يوم اكمل ملناقشة الوþئق الثالث احلالية ويه وخالل ا7ورة احلادية عرشة للجنة التمنية، سـ   (ب)
CDIP/8/INF/1و ،CDIP/9/146، و CDIP/9/1 والتقارير املرحلية لٔالمانة بغية وضع املزيد من

  للتنفيذ." التوصيات

 وقدم وفد بوليفيا اقرتاحات مماثI للغاية لالقرتاحات املقدمة من وفد مرص. فقد ذكر بأنه عىل الرمغ من �قرتاح .623
الشفهـي بتقدمي عروض لتبادل ٔافضل املامرسات، فٕانه مل يمت التوصل ٕاىل اتفاق هبذا الشأن. ؤاشار ٕاىل الطلب بتقدمي 

�قرتاح كتابيًا، مبا يف ذ  التفاصيل املتعلقة �لتوصيات ذات الصI موحضًا ٔان الطلب االٓخر تعلق �لفقرة (ٔا). وقال ٕان 
توصيات القابI للتنفيذ فوراً. وذكر الوفد بأن بعض الوفود طلبت ٕاىل أالمانة تقدمي أالمانة اكنت قد قدمت معلومات عن ال 

تقارير مرحلية بشأن تنفيذ التوصيات املدرجة يف �قرتاح املشرتك ا0ي ٔاعدته مع مجموعة جدول أعامل التمنية وا¨موعة 
مات عن التوصيات اليت وردت يف �قرتاح املشرتك أالفريقية. وذكر بأن أالمانة اكنت مسـتعدة خالل املناقشة لتقدمي معلو 

واليت جيري �لفعل تنفيذها. وعليه، فقد أيد الوفد الصيغة املقرتحة من وفد مرص مع ٕاضافة بعض التعديالت الطفيفة اليت 
  ميكن تبادلها فF بعد.

ي قدمه وفد مرص �مس ا¨موعة وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية معرً� عن دمعه لالقرتاح ا0 .624
أالفريقية والتعليقات اليت أدىل هبا وفد بوليفيا بشأن الفقرة اليت تشري ٕاىل تنفيذ التوصيات. ويتضمن ذ  تقدمي تقرير مرحيل 

Iا7ورة، ومواص Çٔامور، التفاصيل اليت نوقشت يف ت Iمبا يف ذ  من بني مج ،Iعن تنفيذ التوصيات يف ا7ورة املقب 
  يف ا7ورة املقبCDIP/9/1.I 6، وCDIP/9/14، وCDIP/8/INF/1املناقشات حول الوþئق 

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وقال ٕانه يفضل نص الرئيس نظرًا ٔالنه متوازن للغاية. لكن الوفد اقرتح كبديل  .625
وثيقة لÙورة املقبI للجنة حتدد تÇ التوصيات عن ذ  ٕادراج ما ييل يف الفقرة (ٔا): "طلبت ا7ول أالعضاء أن تعد أالمانة 

هنا قابI للتنفيذ فوراً، وفقًا لرد إالدارة". وحاولت ا¨موعة ٔان تكون بناءة ، فF يتعلق �لفقرة (ب)، عن طريق  اليت تعتقد أ
يف الفقرة (ب) متوازنة اقرتاح مناقشة أفضل املامرسات وتبادلها كسبيل للميض قدمًا. ووجدت ا¨موعة أن الصيغة الواردة 

.Iللغاية. ومن مث، فهـي مل تر رضورة ٕالجراء تعديالت يف هذه املرح  

ورٔاى وفد بوليفيا ٔان الفقرات ليست متوازنة مشريًا ٕاىل رضورة �عرتاف بأن اللجنة مل تتوصل ٕاىل ٔاي قرار أو اتفاق  .626
قدم خالل املناقشات. واعترب ذ  نوعًا من عدم بشأن �قرتاح املشرتك. لكنه ٔاوحض أن املرشوع يتضمن تنفيذ اقرتاح 

التوازن لعدم تنفيذ �قرتاح املشرتك املقدم كتابيًا رمغ تنفيذ �قرتاح الشفهـي املقدم من مجموعة ٔاخرى. وأعرب الوفد عن 
  قلقه ٕازاء الصيغة املسـتخدمة ومل يمتكن من تأييد �قرتاح املقدم من ا¨موعة �ء.

ىل تعليقات ا¨موعة �ء املقدمة من وفد بلجياك ؤاعرب عن اعتقاده بأن النص يعكس وأشار وفد سويرسا إ  .627
املناقشات اليت جرت. وقال ٕان بعض �قرتاحات قدمت لكن دون التوصل ٕاىل اتفاق بشأن وضع توصيات للتنفيذ موحضًا 

لتقدميها يف املناقشات اليت سـتجرى يف  ٔان من املفهوم أن أالمانة سـتعد وثيقة عن التوصيات اليت ميكن تنفيذها عىل الفور
ا7ورة املقبI ؤاهنا سـتقدم تقريراً مرحليًا عن التوصيات اليت جيري تنفيذها �لفعل. كام ٔاعرب الوفد عن اعتقاده بوجود 

اسـتعداد لتبادل اخلربات ؤافضل املامرسات عىل املسـتوى الوطين من ٔاجل تعزيز املناقشات ؤان ذ  ينعكس يف 
. ؤاشار ٕاىل رضورة أن تعمل الوفود معًا للتوصل ٕاىل رؤية مشرتكة. وبعد �سـ�ع ٕاىل مداخI وفد مرص، قال )ب (الفقرة
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الوفد ٕان 7يه انطباع بأن اللجنة تعود ٕاىل بداية املناقشات وبأن املرونة ال تتوفر يف العمل حنو التوصل ٕاىل هنج مشرتك. ؤايد 
  الرئيس.إالبقاء عىل النص ا0ي اقرتحه 

وذكر وفد جنوب ٔافريقيا بعدم التوصل ٕاىل اتفاق بشأن التوصيات اليت ترى أالمانة ٔاهنا قابI للتنفيذ فورًا موحضًا ٔان  .628
من املصادفة ٔاهنا تضطلع �لفعل ببعض أالنشطة اليت ٔاويص هبا ٔايضًا يف تقرير ديري/رواك. ومن مث، فقد ٔاشارت بعض الوفود 

ام تتوىل أالمانة �لفعل تنفيذه ملناقشـته يف ا7ورة املقبI. وأوحض الوفد ٔانه مل يمت التوصل ٕاىل ٕاىل ٔاهنا سـتقدر عرض تقرير ع
اتفاق بشأن التوصيات القابI للتنفيذ فورًا وعليه فقد أيد �قرتاح املقدم من وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية. ؤاشار الوفد 

 Iٔالن أالمر اقترص عىل تالوة ا¨موعة �ء لبيان هبذا الصدد وتأييد وفد قربص ٕاىل الفقرة (ب) وقال ٕاهنا تشلك برمهتا معض
�مس �حتاد أالورويب وأعضائه دون التوصل ٕاىل اتفاق هبذا الشأن. ؤابدى الوفد مرونة ٕ�عرابه عن اسـتعداده 7مع مثل هذا 

وي عليه ختصيص يوم واحد. وذكر بأن وفد أالمر رشط توضيحه. وقال ٕان أالمر غري واحض ؤان هناك صيغًا شـىت ملا قد ينط
الوالaت املتحدة أالمريكية قد ٔاشار ٕاىل قامئة من التوصيات املتعلقة �ٔالمر املقرتح وبأهنا تضمنت عىل سبيل املثال التوصيات 

وقال ٕان  . لكن الوفد ارتأي بعد دراسة تÇ التوصيات ٔاهنا ال ت�ىش مع ٔافضل املامرسات10و�ء  9و�ء  8و�ء  �7ء 
�قرتاح هو جمرد رد عىل أمر متت مناقشـته يف املشاورات غري الرمسية. ؤاضاف الوفد ٔانه ليس عىل اسـتعداد 7مع شئ 

  جتر قط مناقشـته ومل تمت املوافقة عليه.  مل

وسلط وفد مرص الضوء عىل حتديني ٔاساسـيني يف النص املقرتح من قبل الرئيس. أوهلام يتعلق �لطلب املقدم ٕاىل  .629
أالمانة لتحديد التوصيات اليت ميكن تنفيذها عىل الفور. وأشار الوفد ٕاىل تأييد وفد سويرسا للنص وذكر بأن أالمانة اكنت 
�لفعل قد حددت تÇ التوصيات يف ا7ورة أالخرية للجنة. وارتأى ٔان الصيغة املسـتخدمة ال تضيف أي قمية ٔالن أالمانة 

ضيع وقت أالمانة ومواردها ٕاذا طلبت تكرار تÇ املامرسة مرة ٔاخرى. وكرر الوفد قامت بذ  �لفعل. وقال ٕان اللجنة سـت 
قو9 بأن تÇ التوصيات قد حتددت يف ا7ورة أالخرية ؤاهنا موحضة يف امللخص املقدم من الرئيس لتÇ ا7ورة. كام رٔاى 

وصيات ومطالبة أالمانة بتنفيذها. وقال ٕانه الوفد ٔان من املمكن لاكفة ا7ول أالعضاء االتفاق عىل مسؤوليهتا عن حتديد الت
يليق �ٔالمانة ٔان حتدد التوصيات دون أي توجيه من ا7ول أالعضاء. وشدد الوفد عىل رضورة ٔان تقع مسؤولية اختاذ  ال

فقرة عىل القرار الهنايئ عىل ا7ول أالعضاء كام جرت العادة. ورٔاى الوفد، فF يتعلق �لفقرة (ب)، ٔان من العدل أن حتتوي ال
�قرتاح املقدم من وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء يف اليوم الثالث من ا7ورة، موحضًا أن �قرتاح مل يناقش ٕ�سهاب. وعليه، 

  بشأن العمل املقبل. 8فقد اقرتح الوفد تناول ذ  يف ٕاطار البند 

ٕاىل ٔاي اتفاق. وقال ٕان من ا6جل ؤاعرب وفد سويرسا عن اه�مه �ملناقشات حيث بدا أن اللجنة مل تتوصل  .630
تمتكن اللجنة من التوصل ٕاىل ٔاي اتفاق، ال سـF وأن الوفد يرى أن من املمكن التوصل ٕاىل توافق يف االٓراء هبذا الشأن.  ٔاال

لكهنا مل تتخذ وذكر الوفد بأن اللجنة طلبت ٕاىل أالمانة يف ا7ورة أالخرية ٔان حتدد التوصيات اليت ترى ٔاهنا قابI للتنفيذ فورًا، 
ٔاي قرار هبذا الشأن. ؤاشار الوفد ٕاىل الوثيقة اليت يتعني عىل أالمانة ٕاعدادها لÙورة املقبI وقال ٕانه يتفهم ٔان أالمانة سـتدرس 

�قرتاحات دراسة متعمقة ؤان الوثيقة تتضمن رمبا بعض النقاط إالضافية مضيفًا ٔان اللجنة ستتلقى وثيقة متابعة لتعزيز 
اجلارية بشأن الوثيقة احلالية. وشدد الوفد عىل أن اللجنة تعمل من ٔاجل التوصل ٕاىل حل وسط لتفادي اح�ل  املناقشات

.Iتكرار املناقشات يف ا7ورة املقب  

ؤاوحض وفد اململكة املتحدة ٔان ا¨موعة �ء ال تطلب ٕاىل أالمانة الرجوع ٕاىل ذ . وقال ٕان الغرض من النص املنقح  .631
¨موعة �ء هو توضيح التوصيات اليت ميكن تنفيذها يف رد إالدارة والتوصيات حمل االتفاق املشرتك. وعليه، ا0ي اقرتحته ا

  فٕان ا¨موعة حتاول امليض قدمًا يف هذا الصدد.

وقال وفد اجلزائر ٕانه ال يود حقًا ا7خول يف املناقشات ٔالن من الواحض ٔان أالمر يتطلب ٕاجراء املزيد من املشاورات.  .632
نه ٔاعرب عن رغبته يف الرد عىل املالحظات اليت تعترب أن من ا6جل عدم متكن اللجنة من االتفاق ملناقشة أفضل لك 
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املامرسات. ؤاكد الوفد عىل ٔاسفه ٔالن اللجنة مل حتدد التوصيات الالزم تنفيذها ؤالن �قرتاح املقدم خالل ا7ورة مل حيظ 
  باكمل التأييد.

موعة �ء معرً� عن تأييده لوفدي اململكة املتحدة وسويرسا ومشرياً ٕاىل أن ا¨موعة �ء وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨ .633
حتاول امليض قدمًا �ملناقشات. وذكرت ا¨موعة بأن املناقشات بدٔات برؤية ٔااكدميية عن املساعدات التقنية املقدمة من 

ه، ؤاجريت بعد ذ  مناقشات $مة عن املساعدات التقنية الويبو، مث اسـمتعت اللجنة ٕاىل أالمانة فF خيص ما ميكن تنفيذ
استنادًا ٕاىل �قرتاحات املقدمة من ا¨موعات إالقلميية أالخرى. واكن من الطبيعي أن تشارك ا¨موعة يف املناقشات وأن 

ناقشات �عتبارمه من الرشاكء تسهم فهيا. وقال الوفد أيضًا ٕانه يؤيد متامًا أن يواصل ٔاعضاء تقرير ديري/رواك املشاركة يف امل 
الفنيني. ؤاشارت ا¨موعة ٕاىل تعليق وفد مرص بشأن تقدمي �قرتاح يف اليوم الثالث من ا7ورة وذكر ٔانه ٔادىل ببيان تضمن 
ذ  �قرتاح. ؤاضافت ا¨موعة أن بعض ا7ول أالعضاء قد تتواصل مع أالمانة بشأن العروض املتعلقة بأفضل املامرسات 

ٕاىل ٔان اللجنة جتري مناقشات ثرية للغاية معتربة ذ  خطوة ٕاىل أالمام. وقالت ا¨موعة ٕان اللجنة قد تواصل مناقشة  مشرية
  املسأ� لفرتة طويI ٔاو قد تتوÊ إالجياز وتشري ٕاىل عدم التوصل ٕاىل اتفاق.

للجنة حتديد التوصيات الالزم تنفيذها وأيد وفد جنوب ٔافريقيا البيان ا0ي ٔادىل به وفد اجلزائر وقال ٕانه اكن ٕ�ماكن ا .634
ٕاذا اكنت ترغب يف التحرك رسيعًا يف هذا الشأن. ؤاوحض ٔانه اكن يؤكد دومًا عىل رضورة أن تبدٔا املناقشات مبلخص الرئيس 

ضل عدم لÙورة املاضية مشريًا ٕاىل دعوة ا7ول أالعضاء ٕاىل تقدمي تعليقاهتا بشأن الوþئق الثالث. وقال ٕان ا¨موعة �ء تف
القيام بذ  وٕانه يقال للجنة ٕان من ا6جل عدم تنظمي مناسـبة هبذا الشأن ملدة يوم واحد حيث مل يمت التفكري مليًا يف ذ . 

ؤاوحض ٔان بعض الوفود طلبت احلصول عىل توضيحات هبذا الشأن مشريًا ٕاىل أن ٔاعضاء ا¨موعة �ء ليسوا متأكدين من 
ناسـبة املقرتحة ؤابدى الوفد مرونة هبذا الصدد لكنه مل يقدم التفاصيل املطلوبة. واقرتح أالهداف وأالساليب العامة للم 

اسـتخدام الصيغة املعمتدة يف ملخص ا7ورة املاضية ودعوة ا7ول أالعضاء من جديد ٕاىل تقدمي تعليقاهتا حول التوصيات. 
دون ٔان تضطر ٕاىل مواصI املشاركة يف قرار وقال ٕان من شأن ذ  ٔان ميكن اللجنة من حتديد التوصيات للميض قدمًا 

يتخذ قط. ورفض الوفد مناقشة هذه املسأ� جمددًا موحضًا ٔانه ليس من املسـتحسن القول بأنه مل يمت التوصل ٕاىل اتفاق   مل
مناقشة ¨رد تقدمي ا¨موعة �ء القرتاح وطلب بعض الوفود احلصول عىل املزيد من التفاصيل. وسلط الوفد الضوء عىل عدم 

�قرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعة أالفريقية ووفد الربازيل، وهو ما يبعث عىل خيبة أالمل. 
لكنه ٔاعرب عن رغبته يف امليض قدمًا. ورٔاى الوفد ٔانه ال يصح القول بأنه مل يمت التوصل التفاق ٔالن اللجنة مل توافق عىل 

  ¨موعة �ء. وجشع الوفد الوفود عىل التحيل بروح بناءة.�قرتاح املقدم من ا

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية معرً� عن تأييده لوفود ٔاخرى مثل وفدي اجلزائر ومرص يف  .635
وفد بوليفيا. وشدد القول بعدم ٕاحراز تقدم يف �قرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعة أالفريقية و 

الوفد عىل ٔان اللجنة غري قادرة عىل اع�د عنرص واحد من ذ  �قرتاح، وهو ما يبعث عىل خيبة ٔامل كبرية ٔالن العديد 
ى الوفد أن من شأن �قرتاح  من �قرتاحات تتعلق بتدابري الشفافية وهو ليس �ٔالمر الصعب تنفيذه. ويف هذا الصدد، رأ

ريراً عن التدابري اليت اختذت �لفعل أن يساعد عىل تركزي املناقشات يف ا7ورة املقبI. لكن من الرضوري بأن تعد أالمانة تق
ٔان تتجاوز الوثيقة رد إالدارة. فعىل سبيل املثال، مل يذكر ا7ليل ا0ي ٔاصدرته أالمانة يف رد إالدارة، حيث اقترص أالمر عىل 

ٔان تتضمن الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز يف التنفيذ. وشددت ا¨موعة عىل  جتميع التوصيات. ورأى الوفد أن من املفيد
رضورة أن تكون املعلومات املقدمة ٔاكرث تفصيًال ومشوًال مقارنة مبا مت تقدميه يف رد إالدارة. ؤاشارت ا¨موعة ٕاىل �قرتاح 

ٔاخرى يف أالaم القليI املاضية مشرية ٕاىل أهنا  املقدم من ا¨موعة �ء وسلطت الضوء عىل ٔاهنا zقشت ذ  مع مجموعات
يكن 7هيا اعرتاضات من حيث املبدٔا عىل تÇ الفكرة. لكن، كام ذكر وفد جنوب ٔافريقيا، ينبغي تقدمي املزيد من التفاصيل   مل

Çاملسأ�. لكن ا¨موعة  ملناقشـهتا، مفن الرضوري معرفة املزيد عن �قرتاح وا¨موعة حباجة ٕاىل التفكري قبل املشاركة يف ت
دٔابت عىل القول بأهنا منفتحة فF خيص كيفية ميض اللجنة قدمًا معربة عن تقديرها ملشاركة ا¨موعة �ء يف طرح �قرتاح. 
لكهنا ٔاوحضت ٔان اللجنة مل حتصل عىل اكفة العنارص املطلوبة لالضطالع �ٕالجراءات املقرتحة يف الفقرة (ب) من مرشوع 
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ي ذكر �لفعل ٔان يومًا اكمًال سـيخصص ملناقشة الوþئق ولتبادل أفضل املامرسات، مفا زال يتعني عىل اللجنة امللخص ا0
امليض قدمًا بشأن هذه املسأ�. كام رأت ا¨موعة ٔان من الرضوري لÙول أالعضاء ٔان تشارك بشلك اكمل يف حتليل عنارص 

ة لعدم اع�د أي من التوصيات رمغ ٔان العديد مهنا ال يصعب تنفيذه. �قرتاح املشرتك موحضة أن املناقشات مل تكن ممثر 
وتطلعت ا¨موعة ٕاىل الرجوع ٕاىل الوثيقة وٕاىل تنفيذ التوصيات مشرية ٕاىل ٕاماكنية �سرتشاد يف املناقشات �لتقرير املقدم من 

نة للتوصيات من خالل أالنشطة اليت اضطلعت أالمانة. وتطلعت ا¨موعة ٕاىل تلقي معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ أالما
  هبا ٕاىل االٓن.

واقرتح الرئيس ٔان ختتمت اللجنة ذ  البند، حيث تبقى الكثري ملناقشـته موحضًا ٔانه يتعني علهيا أن توافق عىل وضع  .636
الفقرة (ٔا) لتكون خمطط الختاذ املزيد من إالجراءات حىت ال يضيع ما مت اكتسابه �لفعل. وعليه، فقد اقرتح الرئيس تعديل 

Iورة املقبÙصيغهتا اكالٓيت: "استنادًا ٕاىل املناقشات املعقودة يف ا7ورة العارشة للجنة التمنية، يتعني عىل أالمانة ٔان تعد وثيقة ل 
فقرة للجنة حتدد فهيا تÇ التوصيات اجلاري تنفيذها ؤان تعد تقريرًا عن التقدم احملرز يف هذا الشأن". والتفت الرئيس ٕاىل ال

(ب)، مشريًا ٕاىل ٕاماكنية القول بأن اللجنة سـتواصل مناقشـهتا حول املساعدات التقنية يف دورهتا املقبI استنادًا ٕاىل الوþئق 
الثالث، وبأهنا حتيط علامً �القرتاح بتخصيص يوم اكمل يف ا7ورة املقبI ٕالجراء مناقشات عن أفضل املامرسات مع إالشارة 

تقدمي اقرتاح مفصل كتايب. وأوحض الرئيس رغبته يف فهم العنارص إالجيابية للمناقشة مشرياً ٕاىل وجود ٕاىل دعوة املعنيني ب 
عروض شفهية فF يتعلق ببعض التوصيات اليت جتري أالمانة �لفعل تنفيذها. وقال ٕانه سيمت ٕادراج تÇ التوصيات يف الوثيقة 

انطالقًا من رد إالدارة. ؤاشار ٔايضًا الرئيس ٕاىل �قرتاح الشفهـي املقدم اليت سـتعدها أالمانة معترباً ذ  خطوة ٕاىل أالمام 
من ٕاحدى ا¨موعات ملناقشة ٔافضل املامرسات موحضًا أن بعض الوفود قدمت دمعها 0  من حيث املبدٔا لكن العديد مهنا 

  اكفة تÇ العنارص يف خمططه املنقح.طلب أيضًا تقدمي بياzت ٔاكرث تفصيًال لتحديد التفاصيل بوضوح. وحاول الرئيس ٕادراج 

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء ؤادىل ببعض التعليقات أالولية بشأن ا6طط املقرتح دون استبعاد تقدمي املزيد  .637
من التعليقات الحقًا. وقال الوفد ٕانه يريد التأكد من أن املناقشات ستتضمن الوþئق الثالث اليت عرضها الرئيس ؤان تنظر 

يف العروض اليت ستشلك ٔايضًا ٔاساس املناقشات، ٕاذا خصص يوم اكمل ٕالجراء املناقشات يف ا7ورة املقبI. وأعرب الوفد 
عن اعتقاده بأن املناقشات العامة سـتكون حامسة و$مة ٔالهنا ستستند ٕاىل الوþئق الثالث اليت عرضها الرئيس والعروض 

  اليت سـتقدم هبذا الشأن.

ل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤادىل ببعض املالحظات أالولية بشأن �قرتاح واحتفظ حبق وحتدث وفد الربازي .638
يف اقرتاح الرئيس يه  إالدالء بتعليقات ٔاخرى يف مرحI الحقة. وقالت ا¨موعة ٕاهنا تود التأكد من ٔان الوþئق املشار ٕالهيا

فت ٔان ذ  يطابق اجلزء أالول من البيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك رواك ورد إالدارة و�قرتاح املشرتك. ؤاضا - تقرير ديري
  �مس ا¨موعة �ء. لكهنا طلبت توضيحات بشأن اجلزء الثاين من البيان املتعلق �لعروض اليت ينبغي تقدميها.

ٕاضافية يف وقدم ٔايضًا وفد اجلزائر بعض املالحظات أالولية بشأن اقرتاح الرئيس واحتفظ حبق إالدالء بتعليقات  .639
مرحI الحقة. وأشار الوفد ٕاىل �قرتاح بأن تدعو اللجنة برمهتا ٔانصار مبادرة اليوم الواحد ٕاىل تقدمي اقرتاح مفصل هبذا 

الشأن. ومل ير الوفد رضورة ٕادراج ذ  يف امللخص موحضًا ٔان اللجنة ليست ملزمة بدعوة هؤالء ٕاىل توضيح اقرتاحاهتم ؤان 
  لو رغبوا يف ذ .ٕ�ماكهنم القيام بذ  

  ؤاوحض الرئيس أن ا7عوة ٕاىل تقدمي اقرتاحات سـمتتد لتشمل اكفة ا7ول أالعضاء. .640

  وقال وفد اجلزائر ٕانه فهم أن الرئيس يدعو فقط من تقدموا بفكرة تبادل ٔافضل املامرسات لتوسـيع نطاق اقرتاmم. .641

ح يف هذا الصدد اسـتخدام الصيغة املدرجة يف وكرر الرئيس قو9 بمتديد ا7عوة لتشمل اكفة ا7ول أالعضاء. واقرت  .642
  ملخص ا7ورة أالخرية.
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وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وقال ٕانه يود �طالع عىل الصيغة اليت يقرتmا الرئيس والنظر فهيا قبل ٕاصدار  .643
لرئيس مل يذكر سوى الوþئق املزيد من التعليقات. ورٔات ا¨موعة ٔان املناقشات متوازنة وتطلعية مضيفة ٔاهنا تتفهم أن ا

الثالث. ومضت تقول ٕاهنا تود ٔايضًا، �عتبارها معنية هبذا الشأن، أالخذ قدر إالماكن �ملناقشات املتعلقة بأفضل املامرسات 
ح للكياzت الوطنية وغريها من الكياzت املشاركة يف تقدمي املساعدات التقنية. لكهنا تود يف هذه املرحI أن تنظر يف اقرتا

  الرئيس بعد حتريره كتابيًا قبل ٔان تديل بأي بياzت ٔاخرى.

وطلب وفد جنوب ٔافريقيا أيضًا حترير اقرتاح الرئيس كتابيًا وتوزيعه وقال ٕانه يفرس �قرتاح بشلك خمتلف عن  .644
  بلجياك. وفد

  وقال الرئيس ٕان أالمانة بصدد القيام بذ  موحضًا ٔان النص سـيوزع الحقًا عىل الوفود. .645

الرئيس ٕاىل أن الوفود راجعت النص الكتايب القرتاحه معرً� عن اعتقاده بأن �قرتاح هو ٔافضل السـبل وأشار  .646
  للميض قدمًا ؤانه حريص عىل ٔان يسـمتع الٓراء الوفود هبذا الشأن.

 وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وشكر الرئيس عىل الصيغة املقرتحة. واقرتحت ا¨موعة ٕاجراء تعديلني عىل .647
مرشوع النص، حيث اقرتحت �سـتعاضة عن لكمة "املناقشات" الواردة يف السطر الرابع من الفقرة أالخرية �مجلI التالية: 
"العروض بشأن املساعدة التقنية الثنائية بغية حتديد ٔافضل املامرسات وا7روس املسـتفادة". كام اقرتح الوفد بشلك منفصل 

" 3" و"2" و"1ٔالخري ليكون اكالٓيت: "وافقت اللجنة عىل ٔان تناقش يف دورهتا املقبI الوþئق "ٕاضافة امجلI التالية يف اجلزء ا
  ؤاي اقرتاح جرت مناقشـته يف هذه ا7ورة."

وأشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل التعديلني الqين اقرتحهتام ا¨موعة �ء وقال ٕانه ليس 7يه اعرتاض عىل اقرتاح مناقشة  .648
مناقشـهتا أو تقدميها يف هذه ا7ورة. لكن الوفد ٔاشار ٕاىل ٔان التعديل أالول ا0ي تقرتحه ا¨موعة �ء �قرتاحات اليت متت 

يدخل يف ٕاطار أساليب لقاء اليوم الواحد. وقال ٕانه يود يف هذا الصدد جمرد إالشارة ٕاىل أن لقاء اليوم الواحد يتعلق بتبادل 
  ٔافضل املامرسات دون اخلوض يف مسائل مل توحض.

حتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤادىل ببعض التعليقات أالولية بشأن اقرتاح الرئيس. ؤاوحضت و  .649
. لكهنا رٔات ٔايضًا ٔان من الرضوري ٕادراج ٕاشارة لهذه الوثيقة CDIP/8/INF/1ا¨موعة ٔان الفقرة أالوىل تشري ٕاىل الوثيقة 
". مث ٔاشارت ا¨موعة ٕاىل 3" و"2" و"1الوþئق املذكورة يف الفقرات الفرعية "يف الفقرة أالخرية اليت ال تشري سوى ٕاىل 

الفقرة الفرعية (أ) اليت تنص عىل االٓيت: "استناداً ٕاىل املناقشات املعقودة يف ا7ورة العارشة للجنة التمنية، يتعني عىل أالمانة 
اري تنفيذها ؤان تعد تقريرًا عن التقدم احملرز يف هذا الشأن". ٔان تعد وثيقة لÙورة املقبI للجنة حتدد فهيا تÇ التوصيات اجل

) CDIP/9/16ؤاعربت ا¨موعة عن رغبهتا يف ٔان تكون امجلI ٔاكرث حتديدًا واقرتحت ٕادراج العبارة "�قرتاح املشرتك" (
  بعد لكمة "التوصيات".

يالت املقرتحة من جانب وفد جنوب وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه معرً� عن دمعه للتعد .650
ٔافريقيا. وقال ٕان من املمكن لالحتاد أالورويب وأعضائه املوافقة عىل التعديل املقرتح من جانب وفد بلجياك يف امجلI أالخرية 

فضل واملوافقة ٔايضًا عىل التعديل املقرتح من جانب وفد جنوب ٔافريقيا بشأن امجلI الثانية من الفقرة (ب) ويه "تبادل أ 
املامرسات بشأن املساعدة التقنية الثنائية". وبذ  تكون صياغة امجلI اكالٓيت: "ٔاحاطت اللجنة علامً �القرتاح املقدم من بعض 
الوفود لتخصيص يوم اكمل يف دورهتا املقبI لتبادل ٔافضل املامرسات بشأن املساعدة التقنية الثنائية فF يتعلق بتÇ املسأ�". 

  مل تؤيد التعديل املقرتح من جانب وفد الربازيل.لكن ا¨موعة 
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) CDIP/9/16ومل يمتكن وفد سويرسا من قبول �قرتاح املقدم من وفد الربازيل �ٕالشارة ٕاىل �قرتاح املشرتك ( .651
.Iيف الفقرة الفرعية (أ). ورٔاى رضورة عدم تغيري امجل  

ٕاغفال التعديل املقرتح من جانب وفد الربازيل لٕالشارة ٕاىل وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وقال ٕانه يود ٔايضًا  .652
  توصيات �قرتاح املشرتك يف نص الفقرة (ٔا).

وأيد وفد اجلزائر �قرتاح املقدم من وفد الربازيل. وذكر بأن بعض الوفود قد طرحت تساؤالت عىل أالمانة بشأن  .653
موعة أالفريقية ووفد بوليفيا موحضًا ٔان من الرضوري إالشارة ٕاليه �قرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨

لتوضيح إالجراءات اليت اختذت. وقال الوفد، فF يتعلق بفكرة تبادل ٔافضل املامرسات، ٕانه ال ميكنه النظر يف ذ  �عتباره 
ٔانه قد مت إالدالء ببيان ؤانه مل يمتكن من حتديد اقرتاحًا ٔالنه مل يقدم كتابيًا وٕانه ال ميكنه تأييد يشء مل يقدم كتابيًا. ؤاضاف 

تفاصيل الفكرة. وعليه، فقد ٔايد الوفد �قرتاح املقدم من وفد جنوب ٔافريقيا ¨رد القول بأن لقاء اليوم الواحد يتعلق بتبادل 
  ٔافضل املامرسات يف جمال املساعدة التقنية.

  ل.وأيد وفد إالكوادور �قرتاح املقدم من وفد الربازي .654

وأشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل ٔان وفد قربص ٔايد اقرتاحه. ويف هذا السـياق، ٔاوحض الوفد اقرتاحه لتفادي ٔاي لبس.  .655
وأشار ٕاىل أن التعديل املقرتح من جانب وفد بلجياك طويل للغاية ؤانه حيدد مسـبقًا النتيجة ٔالنه يتطرق ٕاىل أالساليب. وذكر 

ٔاشار ٕاىل تبادل أفضل املامرسات يف جمال املساعدة التقنية. ومن مث، فٕان الوفد يريد الوفد بأن �قرتاح قدم يف بيان وأنه 
  تقصري امجلI لتشري فقط ٕاىل ٔافضل املامرسات يف جمال املساعدة التقنية دون التطرق ٕاىل أالساليب غري املعروفة ٕاىل االٓن.

ت. وطلب ٕاىل الوفود التحيل بروح بناءة وحماو� وامتنع وفد هنغارa عن ٔاخذ اللكمة رغبة منه يف عدم ٕاطا� املناقشا .656
الوصول �ملناقشات ٕاىل الهناية. وأشار الوفد ٕاىل �قرتاح املقدم من وفد الربازيل والتفسري املقدم من وفد اجلزائر وذكر بأن 

افقت فF بعد عىل بعض ٔانصار �قرتاح املشرتك طرحوا تساؤالت بشأن التوصيات اليت جيري تنفيذها، موحضًا أن اللجنة و 
ٔاال تقترص الوثيقة اليت سـتعدها أالمانة كخطوة مقبI عىل ذ  �قرتاح. ورٔاى الوفد أن من املسـتحسن أن تقدم أالمانة 
تقريراً عن التقدم احملرز بشأن تنفيذ التوصيات �عتبار ذ  نتيجة ملبادراهتا. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده، فF يتعلق �لفقرة 

وجد حل وسط بني �قرتاحني حيث ميكن ختصيص يوم اكمل للمناقشات حول املسأ� أالوسع نطاقًا، مع ٕادراج (ب) بأنه ي
  العروض املقدمة بشأن ٔافضل املامرسات.

ؤاعرب وفد موzكو عن شعوره �الرتباك ٕازاء املناقشات. وذكر بأنه حي� اكنت اللجنة تناقش فقرة خمتلفة، ٔاشارت  .657
ة ا7خول يف مزيد من التفاصيل فF يتعلق �الٓراء املقدمة بغية توضيح ما قيل عىل حنو سلمي. لكن بعض الوفود ٕاىل رضور 

يبدو �لنسـبة للوفد ٔانه ليس من الرضوري يف هذه احلا� ٕادراج التفاصيل فF خيص �قرتاح املقدم من ا¨موعة �ء. ووجد 
أيد اقرتاح ا¨موعة �ء ٕ�دراج املزيد من التفاصيل بشأن تبادل ٔافضل الوفد ٔان من الصعوبة مباكن فهم الهنجني املتناقضني و 

  املامرسات يف جمال املساعدة التقنية.

ومل ير وفد اململكة املتحدة رضورة لٕالضافة املقرتحة من جانب وفد الربازيل، ٔالن الفقرة (ٔا) تنص عىل ٔان الوثيقة  .658
وأشار ٕاىل ٔان �قرتاح املشرتك ذكر يف اجلزء أالول من مرشوع اخلالصة، تستند ٕاىل مناقشات ا7ورة العارشة للجنة التمنية. 

  ٔاي ٔانه مدرج �لفعل يف املرشوع.

  وأيد وفد بريو �قرتاح املقدم من وفد الربازيل لٕالشارة ٕاىل �قرتاح املشرتك يف الفقرة (ٔا) ٔالنه $م وينبغي ٕادراجه. .659

لتوصل ٕاىل توافق يف االٓراء بشأن هذا البند. وهو ٔان تظل الفقرة (أ) واقرتح الرئيس حًال وسطًا ملساعدة اللجنة عىل ا .660
"ٔاحاطت اللجنة علامً �القرتاح املقدم من بعض الوفود لتخصيص  كام صيغت ؤان تعدل امجلI الثانية يف الفقرة (ب) اكالٓيت:
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ى تعديل امجلI أالخرية يوم اكمل يف دورهتا املقبI ٕالجراء مناقشات حول ٔافضل املامرسات بشأن املساعدة التق  نية". ورأ
" 2" و"1والوþئق ذات الصI الوþئق " CDIP/8/INF/1اكالٓيت: "وافقت اللجنة عىل أن تناقش يف ا7ورة املقبI الوثيقة 

  " املذكورة ٔاعاله وأي اقرتاح جديد".3و"

عديالت الفقرة (ب) معرً� عن قلقه وقال وفد اجلزائر ٕان ٕ�ماكنه التحيل �ملرونة فF خيص الفقرة (ٔا). وأشار ٕاىل ت .661
املتواصل ٕازاء اختاذ القرار مبالحظة ومناقشة فكرة قدمت يف هذه ا7ورة. وقال ٕانه قد ال يكون مسـتعدًا للقيام بنفس اليشء 

تقدميها قبل يف ا7ورة املقبI، لكنه ٔابدى اسـتعداده ٕالبداء بعض املرونة ملناقشة �قرتاحات اجلديدة يف ا7ورة املقبI ٕاذا مت 
ا7ورة بوقت اكف. ويف هذا السـياق، اقرتح الوفد ٕادراج عبارة "مقدم قبل ا7ورة بوقت اكف" عقب لكمة "اقرتاح". 

والوþئق ذات  CDIP/8/INF/1وهكذا تكون صيغة امجلI اكالٓيت: "وافقت اللجنة عىل أن تناقش يف ا7ورة املقبI الوثيقة 
ذكورة ٔاعاله وأي اقرتاح جديد مقدم قبل ا7ورة بوقت اكف". وأوحض الوفد رضورة أن " امل3" و"2" و"1الصI الوþئق "

  تقدم �قرتاحات قبل انعقاد ا7ورة بوقت اكف حىت يتسـىن 9 ٕاعداد رده بشأهنا.

واعتقد الرئيس أن من الواحض رضورة تقدمي إالسهامات قبل انعقاد ا7ورة بوقت اكف. لكنه قال ٕان من املمكن ٕاجياد  .662
  يغة تراعي ما ٔاعرب عنه وفد اجلزائر من شواغل.ص 

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء مشريًا ٕاىل �قرتاح املقدم من وفد اجلزائر وموحضًا ٔان تقدمي اقرتاح قبل انعقاد  .663
عضاء ٕاىل ا7ورة بيوم واحد سـيتيح ٔايضًا النظر فيه قبل انعقاد ا7ورة بوقت اكف. وأشارت ا¨موعة ٕاىل دعوة ا7ول االٔ 
  تقدمي اقرتاحاهتا مؤكدة أن الصيغة املقرتحة من جانب الرئيس جيدة ؤانه ال داعي ٕالجراء املزيد من التعديالت.

ؤاوحض وفد جنوب ٔافريقيا أن وفد اجلزائر حياول إالشارة ٕاىل ٔان ا7ول أالعضاء حي� دعيت ٕاىل تقدمي اقرتاحات،  .664
ويف هذا السـياق، سلط الوفد الضوء عىل ٔان وفد اجلزائر ال يطلب حىت حتديد اكن �رخي التقدمي مدرجًا بطبيعة احلال. 

�رخي ؤان املطلوب من الوفود هو ببساطة تقدمي اقرتاحاهتا مسـبقًا. وذكر عىل سبيل املثال ٔان اقرتاح وفد جنوب ٔافريقيا قدم 
لته. وعليه، فٕان الوفد يود ٕادراج اقرتاح وفد شفهيًا خالل ا7ورة ؤان الوفود ال تعرف الكثري عنه لكهنا من الكرم حبيث تقب 

  اجلزائر. كام طلب الوفد ٕاىل الرئيس تكرار الصيغة بأمكلها للتأكد من ٔان اكفة التعديالت قد أدرجت عىل النحو املقرتح.

وتفهم الرئيس شواغل وفد اجلزائر. وقال ٕانه ليس ٕ�ماكن اللجنة ٕاجراء مناقشة موضوعية لالقرتاحات دون منح  .665
فود فرصة للنظر فهيا بتعمق وٕان عىل الوفود مجيعها تفهم ذ . وتساءل الرئيس عام ٕاذا اكن وفد اجلزائر ما زال يرص عىل الو 

  التعديل ا0ي اقرتحه ٔام ٔانه قد مت تغطيته �لفعل يف امجلI السابقة.

رئيس لÙورة أالخرية ٕاىل ٔان وأرص وفد اجلزائر عىل موقفه بشأن تÇ املسأ� موحضًا ٔانه قد مت التنويه يف ملخص ال .666
�قرتاحات املقدمة قبل املوعد بوقت اكف يه اليت ستناقش. وعليه، فقد سلط الوفد الضوء عىل ٔان ا¨موعة �ء قدمت 

اقرتاmا خالل ا7ورة رمغ إالشارة بوضوح ٕاىل رضورة تقدمي �قرتاحات قبل ا7ورة بوقت اكف. وقال الوفد ٕان من الواحض 
يف ٔاي اقرتاح مقدم خالل ا7ورة مؤكداً ٔانه ال ميكنه مناقشة اقرتاح مقدم خالل ا7ورة دون ٔان يكون قد اطلع  ٔانه لن ينظر

  عليه من قبل.

من النظام ا7اخيل. وقال ٕانه ال يود ٔان  21ودعا الرئيس وفدي بلجياك والوالaت املتحدة أالمريكية مشريًا ٕاىل القاعدة  .667
  وانب ٔاي قرار ٔالن ا7ورة قد تسـمتر حىت الساعة الثانية صباحًا.تتطرق اللجنة ٕاىل لك جانب من ج

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وكرر رغبته يف ٕاثراء املناقشة بشأن املساعدة التقنية. وقال ٕان ا¨موعة قدمت  .668
عيق ٕاجراء املزيد من اقرتاحًا هبذا الشأن ووجد ٔان من الصعب تفهم ٔاسـباب ا7فع بأن بعض قواعد النظام ا7اخيل قد ت 

  املناقشات. ورصح ٔانه يود إالسهام يف املناقشات ويرغب يف مواصلهتا. ووافق الوفد عىل الصيغة اليت اقرتmا الرئيس.
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وأيد وفد الوالaت املتحدة أالمريكية بشلك اكمل البيان ا0ي ٔادىل به وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء. وطلب الوفد  .669
توضيح ما يعنيه "قبل ا7ورة بوقت اكف" موحضًا ٔانه يعمل ٔان اقرتاحني اكz قد قدما أالسـبوع املايض  ٔايضًا ٕاىل وفد اجلزائر

)، وأن ٔاحدهام قدم يوم امخليس واالٓخر يوم امجلعة CDIP/10/17و CDIP/10/16بشأن مؤمتر امللكية الفكرية والتمنية (
"قبل ا7ورة بوقت اكف". وقال الوفد ٕان ا¨موعة �ء قدمت ٔاو السبت. وعليه، فهو ال يفهم ما يعنيه وفد اجلزائر بقو9 

  من النظام ا7اخيل وٕاهنا سـتقدمه فF بعد بشلك كتايب. 21اقرتاmا شفهيًا وفقًا للامدة 

وكرر وفد جنوب ٔافريقيا قو9 بأن وفد اجلزائر حياول إالشارة ٕاىل رضورة حتديد موعد لتقدمي �قرتاحات حىت يتسـىن  .670
الع عىل �قرتاح. وأن هذا هو السبب ا0ي دفع الوفد ٕاىل القول بأن من الطبيعي ٕادراج موعد حمدد لتقدمي للوفود �ط

  �قرتاحات عند دعوة ا7ول أالعضاء ٕاىل تقدمي اقرتاحات. وهو ال يرى خطأ يف توضيح ذ  يف القرار.

مريكية مشريًا ٕاىل رضورة ٔاال يقدم ٔاي اقرتاح يف وأشار وفد اجلزائر ٕاىل املسأ� اليت ٔاþرها وفد الوالaت املتحدة االٔ  .671
  نفس اليوم ا0ي سـتجري فيه مناقشـته.

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وقال ٕان من املهم امليض قدمًا �لشواغل إالمنائية. ؤاكد الوفد من جديد عىل ٔان  .672
فرس عام ٕاذا اكن ينبغي للجنة أن ترفض مناقشة الصيغة اليت اسـتخد$ا الرئيس جيدة وطرح سؤاًال عىل وفد اجلزائر واسـت 

اقرتاح جيد قدم يف نفس اليوم من ٔاجل تعزيز املناقشة بشأن املساعدة التقنية، ٕاذا اكن هناك موعد هنايئ حمدد هبذا الشأن، 
  مع أالخذ يف �عتبار ٔان هدف اللجنة هو تعزيز التمنية. 

قرتاح يف نفس اليوم ا0ي ينبغي مناقشـته فيه. وقال ٕانه عدل والحظ الرئيس ٔان وفد اجلزائر يريد تفادي تلقي ا .673
  ؤاوحض موقفه. واسـتفرس الرئيس عام ٕاذا اكن وفد اجلزائر يرص عىل ٕادراج ذ  يف املوجز.

وأشار وفد اجلزائر ٕاىل النقطة اليت ٔاþرها وفد بلجياك حول ٕاماكنية تقدمي اقرتاح يف يوم تكون فيه اللجنة غري مسـتعدة  .674
. وقال ٕانه ٕاذا اكن املرشوع يشري ٕاىل ٕاماكنية مناقشة أي اقرتاح جديد يف ا7ورة املقبI فٕان ذ  يعين الزتام الوفد ملناقشـته

 Çالقرتاحات اليت ال يعرف عهنا شيئًا مؤكداً عىل أن ذ  الوضع ال يسعد ٔاي وفد. لكنه ذكر بأن الرئيس ٔاشار ٕاىل تغطية ت�
. وعليه، فٕان الوفد رٔاى ٕاماكنية حذف عبارة "قبل ا7ورة بوقت اكف" من تÇ امجلI النقطة �لفعل يف امجلI السابقة

  وٕاضافهتا ٕاىل امجلI أالخرية تفادaً للتكرار.

واقرتح وفد املغرب نقل امجلI الثالثة يف الفقرة (ب) ٕاىل هناية الفقرة حبيث تصبح صيغهتا اكالٓيت: "تشري اللجنة جمددًا  .675
 ا7ول أالعضاء بتقدمي ٕاسهاماهتا واقرتاحاهتا كتابيًا ملناقشـهتا قبل انعقاد ا7ورة املقبI بوقت اكف". ٕاىل دعوهتا السابقة ٕاىل

  ؤاوحض ٔان امجلI سـتغطي بذ  الفقرة بأمكلها.

  ؤاحاط الرئيس علامً بتقدمي اقرتاحني. .676

خيل. لكنه سلط الضوء عىل ٔان تقدمي وأقر وفد الربازيل ٕ�ماكنية تقدمي اقرتاح حىت يف يوم مناقشـته، وفقًا للنظام ا7ا .677
�قرتاح قبل انعقاد ا7ورة سـيكون دومًا مفيدًا حىت يتسـىن للسلطات الرئيسـية ٔان تنظر فيه وتبدي راaًٔ بشأنه مشريًا ٕاىل 

 رضورة تلقي توجيه بشأن �قرتاح. وقال ٕانه ال يكون دومًا عىل اسـتعداد الختاذ قرار هنايئ حني تقدم �قرتاحات خالل
سري املناقشات، حىت وٕان اكنت جيدة، ٔالنه ال يكون قادراً عىل التعليق علهيا. ورٔاى أن من أالفضل أن تقدم �قرتاحات 

كتابيًا قبل انعقاد ا7ورة ٔالن ذ  يفيد يف معلية صنع القرار. وعليه، فالوفد يفضل بشلك عام تقدمي �قرتاحات 
  ومسـبقًا.  كتابياً 

  من النظام ا7اخيل كحل لتÇ املسأ�. 21يل الفقرة ٕاىل القاعدة واقرتح وفد بلجياك أن حت  .678
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وأشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل عدم رضورة إالشارة ٕاىل النظام ا7اخيل يف هذه احلا� ٔالن اللجنة حباجة ٔايضًا ٕاىل بعض  .679
ًا أن ذ  ال يعين عدم ٕاماكنية املرونة. واقرتح الوفد ٕادراج عبارة "قبل انعقاد ا7ورة بوقت اكف" ٔاو حتديد موعد هنايئ موحض

  تقدمي �قرتاحات ٔاثناء ا7ورة، فذ  ما زال ممكنًا لكن لن تمتكن اللجنة يف معظم احلاالت من اختاذ قرار بشأن �قرتاح.

وقام الرئيس مبحاو� ٔاخرية للمساعدة عىل التوصل ٕاىل توافق يف االٓراء بشأن تÇ املسأ�. واقرتح �سـتعاضة عن  .680
Iالوثيقة  امجل Iالتالية: "وافقت اللجنة عىل ٔان تناقش يف دورهتا املقب Iالثالثة من الفقرة (ب) �مجلCDIP/8/INF/1 

" Iئق ذات الصþاملذكورة ٔاعاله وأي اقرتاح جديد. وأشارت اللجنة يف هذا السـياق ٕاىل دعوهتا 3" و"2" و"1والو "
  السابقة ٕاىل ا7ول أالعضاء بتقدمي ٕاسهاماهتا كتابيًا ملناقشـهتا قبل انعقاد ا7ورة املقبI بوقت اكف".

  ووافق وفد اجلزائر عىل الصيغة اليت اقرتmا الرئيس. .681

  لن الرئيس مرشوع اخلالصة ا0ي يتعني اع�ده، نظرا لعدم وجود ٔاي اعرتاضات من احلضور.ؤاع .682

اليت تتعلق  CDIP/10/13ودعت أالمانة اللجنة ٕاىل النظر يف مرشوع خالصة املناقشات بشأن الوثيقة  .683
اقرتاح صة االٓتية: "تناولت اللجنة . وقرٔات اخلالاملرحI الثانية –سـتحداث أدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات �

) CDIP/10/13(الوثيقة  املرحI الثانية – ٔادوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات اسـتحداثمرشوع بشأن 
  ووافقت عىل املرشوع".

ة وشكر الرئيس أالمانة ورصح �ع�د اخلالصة نظرًا لعدم وجود مالحظات من احلضور. وتطرق ٕاىل مرشوع الفقر  .684
  املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مشريًا ٕاىل توزيع املرشوع املنقح وموحضًا ٔانه يعكس مالحظات وتعليقات خمتلف الوفود.

  وقرٔات أالمانة (السـيد بلوش) مرشوع خالصة املناقشات املنقح بشأن أالهداف إالمنائية لٔاللفية اكالٓيت: .685

). وأيدت CDIP/10/9تقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية (الوثيقة "لقد zقشت اللجنة دراسة 
تقدمي التقارير لÙول أالعضاء الوفود مواصI معل الويبو لتحقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، واسـتحداث آلية فعا� ل 

  لجنة التمنية وثيقة حتليل لالٓيت:عن تÇ املسامهة عىل حنو منتظم. وسوف تقدم أالمانة لÙورة املقبI ل 

حتقيق أالهداف فرقة العمل املعنية �لقصور يف رضورة أن تتخذ الويبو اخلطوات الالزمة لالنضامم ٕاىل   "1"
  ؛فريق اخلرباء املشرتك بني الواكالت املعين مبؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفيةوالعمل مع  إالمنائية لٔاللفية

ات/النتاجئ ذات الصI �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف مرحI التخطيط لربامج وجدوى دمج �حتياج  "2"
  ؛ٔالهداف إالمنائية لٔاللفيةالويبو، ووضع مؤرشات حمددة ل

يف  أالهداف إالمنائية لٔاللفيةوحاجة الويبو ٕاىل حتسني معلية ٕاعداد التقارير عن معلها ومسامههتا يف   "3"
ريق تقدمي نتاجئ ٔاكرث مصداقية وحتديدًا وقامئة عىل بياzت أالداء يف الصفحة الشـبكية ا6صصة 0  عن ط

املؤرشات املتعلقة بتقارير أداء لك برzمج و�ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. وينبغي ٔان يمت حتديث املعلومات 
املقدمة عىل الصفحة الشـبكية �نتظام ٕالظهار الطبيعة املتطورة لعمل املنظمة املتعلق �ٔالهداف 

  لٔاللفية." ٕالمنائيةا

ؤاعلن الرئيس اع�د اخلالصة، نظراً لعدم وجود مالحظات من احلضور. مث دعا اللجنة ٕاىل النظر يف مرشوع  .686
 خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول ٔاعامل التمنيةامللخص بشأن وصف مسامهة 

  ). CDIP/10/12 (الوثيقة
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ٕاىل توزيع مرشوع اخلالصة. وشددت عىل ٕاجراء حماو� ٔالخذ �قرتاحات من  وأشارت أالمانة (السـيد بلوش) .687
  احلضور. مث رشعت أالمانة يف قراءة مرشوع اخلالصة عىل النحو االٓيت:

خمتلف هيئات الويبو يف مسامهة ، zقشت اللجنة وصف CDIP/10/12ومبوجب الوثيقة  6"كذ  مبوجب البند 
. وأعرب عن آراء خمتلفة فF خيص العبارة التالية "هيئات الويبو"، أعامل التمنيةتنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول 

. ورٔات آليات التنسـيق وٕاجراءات الرصد والتقيمي وٕاعداد التقاريربسبب �ختالف يف تفسري قرار امجلعية ا0ي يضع 
 اقرتحت وفود ٔاخرى أن حتدد بعض الوفود رضورة أن يعاد القرار ٕاىل امجلعية العامة ملزيد من التوضيح، يف حني

هيئات الويبو نفسها ما ٕاذا اكنت "هيئات معنية" بأغراض آليات التنسـيق. ؤاعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات 
اليت تلقهتا من خمتلف اللجان بشأن املسامهة يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية، لكن بعض الوفود ٔاعربت عن 

ات من اللجنة املعنية مبعايري الويبو وجلنة الربzمج واملزيانية. كام اختلفت االٓراء حول هيلك قلقها ٕازاء عدم تلقي معلوم
  ومضمون التقارير املقدمة ٕاىل اللجنة حول هذا املوضوع."

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء واقرتح بعض التعديالت يف النص املقرتح من جانب الرئيس. واقرتحت ا¨موعة  .688
ة عن لكمة "اقرتحت" بلكمة "ٔاشارت ٕاىل" يف امجلI الثالثة بعد عبارة "وفود ٔاخرى". وقالت ٕاهنا تود ٔايضًا ٕاضافة �سـتعاض

العبارة التالية: "ؤاال تعاد املسأ� ٕاىل امجلعية العامة" يف هناية نفس امجلI بعد عبارة "بأغراض آليات التنسـيق". ؤاخرياً، 
ة واقرتحت ٕادراج امجلI التالية: "يف حني رأت وفود ٔاخرى أن تÇ اللجنتني غري معنيتني ٔاشارت ا¨موعة ٕاىل امجلI الرابع

  ميكن ٔان تقعا يف نطاق آلية التنسـيق" عقب إالشارة ٕاىل جلنة الربzمج واملزيانية. وال

سـتعاضة عن واقرتح وفد جنوب ٔافريقيا ٕاجراء بعض التعديالت يف نص الرئيس. ؤاشار ٕاىل امجلI الثانية واقرتح � .689
". وأوحض الوفد ٔان التعديل يعكس �قرتاح ا0ي قدمته من 2010إالشارة ٕاىل "امجلعية" �ٕالشارة ٕاىل "امجلعية العامة لعام 

قبل بعض الوفود. مث ٔاشار الوفد ٕاىل امجلI الرابعة واقرتح �سـتعاضة عن لكمة "اللجان" بلكمة "هيئات الويبو". واقرتح 
  بارة "املعلومات اليت تلقهتا" بعبارة "التقارير اليت تلقهتا" يف نفس امجلI.ٔايضًا �سـتعاضة عن ع 

والحظ الرئيس �قرتاحات املقدمة من وفدي بلجياك وجنوب ٔافريقيا. وقال ٕان النص سينقح بناء عىل ذ  وسـيقدم  .690
املناقشات حول ا7راسة املتعلقة  ٕاىل اللجنة يك تنظر فيه. مث دعا الرئيس اللجنة ٕاىل العودة ٕاىل املرشوع املنقح خلالصة

  �لمتÇ غري املرشوع لٕالشارات.

691.  Iوأشارت أالمانة جمددًا (السـيد بلوش) ٕاىل �قرتاح املقدم من ا¨موعة �ء لالسـتعاضة عن الصيغة الواردة يف امجل
أبلغت اللجنة بأن وفد الربازيل قد وافق الثانية فF يتعلق بنقل الوثيقة ٕاىل جلنة العالمات �لصيغة الواردة يف وثيقة املرشوع. و 

  عىل ذ  ٔايضًا. ورشعت يف قراءة مرشوع اخلالصة املنقح عىل النحو االٓيت:

) ؤاعربت عن دمعها zCDIP/9/INF/5قشت اللجنة ا7راسة املتعلقة �لمتÇ غري املرشوع لٕالشارات (الوثيقة "
اليت تنص عىل   .CDIP/4/3 Revمن وثيقة املرشوع 5حة من الصف 2للعمل املنجز. ؤاحاطت اللجنة علامً �لفقرة 

ومن املمكن ٔان تشلك نتاجئ ا7راسة ٔاساسا ملزيد من البحث واملداوالت للبت يف التدابري امللموسة اليت االٓيت: "
ينبغي اختاذها يف هذا ا¨ال. وسـيكون هذا العنرص من املرشوع حمل تنسـيق مع اللجنة ا7امئة املعنية 

  "التجارية. �لعالمات

  وقال وفد جنوب ٔافريقيا ٕانه ليس 7يه نسخة من النص املكتوب من املرشوع املنقح. .692

  وأفادت أالمانة (السـيد بلوش) بأهنا ليس 7هيا نسخة مكتوبة وكررت مرشوع اخلالصة ا0ي قرٔاته لتوها. .693
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رًا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور. وقال الرئيس ٕانه سيمت توزيع النص املكتوب قريبًا وٕانه قد مت اع�د اخلالصة نظ .694
أن هناك بعض املسائل اليت ما تزال حباجة مث دعا اللجنة ٕاىل العودة ٕاىل برzمج العمل املتعلق مبواطن املرونة موحضًا ٔانه يتفهم 

  دقائق لعقد مشاورات هبذا الصدد. 10حلل ؤاعطى الوفود 

شأن مواطن املرونة. وقال ٕانه يتفهم ٔان املناقشات قد وخلص الرئيس املناقشات اليت درات حول برzمج العمل ب  .695
  ٔافضت ٕاىل ٕاعداد مرشوع منقح. وقرأ الرئيس املرشوع ا0ي تلقاه من وفد الربازيل عىل النحو االٓيت:

(انظر  العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أالطراف"نظرت اللجنة يف 
). ومل تمتكن اللجنة من اسـتكامل مناقشـهتا حول هذه الوثيقة، حيث سـتواصلها يف ا7ورة CDIP/10/11الوثيقة 

  املقبI، دون املساس �لنظر يف العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات."

قرتاح ٕالضافة املتعلقة �واعمتدت اخلالصة نظراً لعدم وجود اعرتاضات من احلضور. وانتقل الرئيس ٕاىل مرشوع الفقرة  .696
  )..CDIP/6/12 Rev( بند جديد ٕاىل جدول أالعامل بشأن التمنية وامللكية الفكرية

  عىل النحو االٓيت: .CDIP/6/12 Revوقرٔات أالمانة مرشوع خالصة املناقشة بشأن الوثيقة  .697

). .CDIP/6/12 Rev( فكريةاقرتاح ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول أالعامل بشأن التمنية وامللكية ال"zقشت اللجنة 
عرب عن العديد من االٓراء بشأن �قرتاح." tوا  

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واقرتح ٕادراج امجلI التالية يف الفقرة: "لكهنا وافقت عىل  .698
."Iحتفاظ �القرتاح عىل جدول ٔاعامل ا7ورة املقب�  

  �ء ومل يرش ٕاىل وجود اتفاق حول �حتفاظ �لوثيقة يف جدول أالعامل. وحتدث وفد الربازيل �مس ا¨موعة .699

وأيد وفد جنوب ٔافريقيا التعديل املقرتح من جانب وفد الربازيل. وقال ٕانه يود أن حتل امجلعية العامة املسأ�. لكن  .700
املقرتحة من جانب الرئيس فF خيص نظرًا لتأخر الوقت، فقد ٔابدى الوفد بعض املرونة وقال ٕان ٕ�ماكنه التجاوب مع الصيغة 

  التعديل ا0ي اقرتحه وفد الربازيل.

ومل يرش وفد سويرسا ٕاىل قرار �حتفاظ �لوثيقة يف جدول أالعامل. وأشار ٕاىل إالعراب عن آراء خمتلفة هبذا الشأن  .701
فقد ارتأى رضورة �حتفاظ �لنص املقرتح  يف املناقشات موحضًا أنه مل يمت أيضًا اختاذ قرار �لعودة ٕاىل امجلعية العامة. وعليه،

  من جانب الرئيس دون ٕاجراء ٔاي تغيريات.

ؤاوحض وفد �كسـتان ٔان البند قد ورد لبعض الوقت يف جدول أالعامل مؤكدًا ٔانه مسع بعض الوفود تقول ٕان اللجنة  .702
للجنة مل توافق ٔايضًا عىل حذف البند توافق عىل �حتفاظ به يف جدول ٔاعامل ا7ورة املقبI. لكن الوفد شدد عىل ٔان ا  مل

.Iمن جدول أعامل ا7ورة املقب  

703. .Iورة املقبÙوأيد وفد مرص �قرتاح املقدم من وفد الربازيل �الحتفاظ �لوثيقة ل  

  وأيد وفد كندا �قرتاح املقدم من وفد بلجياك وارتأى عدم رضورة ٕادراج الوثيقة يف جدول أالعامل.  .704

  مس ا¨موعة �ء ؤاكد من جديد ٔانه مل يوافق عىل �قرتاح املقدم من وفد الربازيل.وحتدث وفد بلجياك � .705

  وشكر وفد الربازيل وفد �كسـتان عىل مسامهته. وطلب ٕاليه ٔان يوحض اقرتاحه وحث اللجنة عىل النظر يف �قرتاح. .706
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ظ �لوثيقة ٔاو ٕالغاهئا. وعليه، فقد رٔاى ؤاوحض وفد �كسـتان ٔانه مل يقرتح نصًا مشرياً ٕاىل عدم وجود اتفاق عىل �حتفا .707
  الوفد ٕاماكنية النظر يف الصيغة املسـتخدمة يف آخر دورتني وٕاماكنية ٔان تقدم أالمانة املساعدة هبذا الشأن.

  ورٔاى وفد اململكة املتحدة أن النص ا0ي صاغته أالمانة مقتضب ؤان من الرضوري اسـتخدامه. .708

  من ملخص الرئيس لÙورة الثامنة للجنة عىل النحو االٓيت: 18وقرٔات أالمانة (السـيد بلوش) الفقرة  .709

اقرتاح ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول أالعامل ) املعنونة .CDIP/6/12 Rev(، فF يتعلق �لوثيقة قررت اللجنة"
قبI ، رضورة �حتفاظ �ملسأ� يف جدول ٔاعامل املناقشة اليت سـتجرى يف دورهتا امل بشأن التمنية وامللكية الفكرية

ورضورة مواصI املناقشات غري الرمسية خالل فرتة ما بني ا7ورتني. وقررت اللجنة ختصيص ما يكفي من الوقت 
  خالل دورهتا املقبI مبا يف ذ  ملناقشة التحضريات للمؤمتر ا7ويل بشأن امللكية الفكرية والتمنية."

هو أن اللجنة وافقت يف دورهتا الثامنة عىل وسلط وفد كندا الضوء عىل ٔان �ختالف الرئييس بني النصني  .710
  �حتفاظ �ملسأ� يف جدول أالعامل. لكهنا مل تقم بذ  يف هذه ا7ورة.

  وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وكرر قو9 بأنه يفضل النص ا0ي اقرتحه الرئيس. .711

عضاء قدمت آراءها يف املناقشة العامة وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وذكر بأن ا7ول االٔ  .712
وتشاورت ا¨موعة مع ا7ول أالعضاء بناء عىل مشريا ً ٕاىل ٔانه قد متت قراءة ملخص متهيدي يك تنظر فيه ا7ول أالعضاء. 

ا7ورة  اقرتاmا واتبعت إالجراءات احملددة لÙورة. وقالت ا¨موعة ٕاهنا تود أن يبني امللخص ٔان البند سـيظل يف جدول أعامل
املقبI، موحضة ٔان الوفود أالخرى ٔاشارت ٕاىل مناقشة جوانب أخرى ٔايضًا مثل فكرة العودة ٕاىل امجلعية العامة لالستيضاح مبا 
يف ذ  �ستيضاح بشأن الركن الثاين من ٔاراكن والية اللجنة. لكن ا¨موعة مل تتطرق ٕاىل ذ  يف املناقشة، فقد اكنت تريد 

ن الوفود تبادلت االٓراء بشأن بند جدول أالعامل. ومل تمتكن الوفود من التوصل ٕاىل اتفاق هبذا الشأن فقط ٔان يبني النص أ 
وسوف تسـمتر املناقشات يف ا7ورة املقبI. ؤاكدت ا¨موعة ٔاهنا ليس 7هيا ٔاي اعرتاض هبذا الشأن وٕانه عىل الرمغ من ٕادراج 

  ا ال تعرتض عىل مواصI املناقشات بشأن ذ  البند ٔالمهيته.ذ  البند يف جدول ٔاعامل العديد من ا7ورات، فٕاهن

  (م) من ا7ورة أالخرية عىل النحو االٓيت: 11واقرتح وفد جنوب ٔافريقيا ٕادراج الصيغة املسـتخدمة يف الفقرة  .713

 ).CDIP/6/12 Rev( ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول أالعامل بشأن التمنية وامللكية الفكرية اً اقرتاح"تناولت اللجنة 
".Iومل تمتكن من التوصل ٕاىل اتفاق هبذا الشأن، لكهنا وافقت عىل �حتفاظ �القرتاح يف جدول ٔاعامل دورهتا املقب  

وقال الوفد ٕانه ٕاذا اسـتلزم أالمر حذف الوثيقة من جدول أالعامل، فٕاهنا  لن يعاد تقدميها ٕاال من جانب الوفود املعنية.  .714
  ا لطرmا للمناقشة.وعليه، مفن املنطقي �حتفاظ هب

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه وأيد البيان ا0ي ٔاديل به وفد كندا مؤكدًا من جديد عىل ٔانه  .715
يصح إالشارة ٕاىل أن اللجنة وافقت عىل ٕادراج ذ  كبند يف ا7ورة املقبI، ومشرياً ٕاىل ٔان الصيغة املقرتحة من جانب  ال

لمية ؤانه ميكن إالبقاء علهيا. وأوحض الوفد ٔانه من املمكن يف املقابل إالشارة ٕاىل عدم التوصل ٕاىل الرئيس تستند ٕاىل ٔاسس س 
.Iاتفاق بشأن �حتفاظ �لوثيقة يف جدول ٔاعامل ا7ورة املقب  

  فكر وفد الربازيل مليًا يف التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد �كسـتان. ومل يرش ٕاىل التوصل ٕاىل اتفاق بشأن حذف ذو  .716
البند من جدول أعامل ا7ورة املقبI. وذكر الوفد بأن املناقشات قد تأجلت بعد تبادل االٓراء وبأنه يرص لهذا السبب عىل 

.Iحتفاظ بذ  البند يف جدول ٔاعامل ا7ورة املقب�  
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�لوثيقة يف  واسـتجاب وفد سويرسا للبيان ا0ي أدىل به وفد الربازيل مشرياً ٕاىل عدم اختاذ قرار بشأن �حتفاظ .717
جدول أالعامل نظرًا لعدم وجود اقرتاح بذ . وقال ٕانه يفهم من وفد جنوب ٔافريقيا ٔان هناك ٕاماكنية ٕالعادة تقدمي �قرتاح. 
وعليه، فقد رٔاى الوفد رضورة أن تكون اخلالصة واقعية ومىض يقول ٕانه ٕاذا اكنت الوفود تود ٕاعادة تقدمي �قرتاح، فعلهيا 

ًا للنظام ا7اخيل. لكنه ارتأى ٔان ذ  لن يؤدي سوى ٕاىل تكرار املناقشات ؤان اللجنة لن تمتكن من القيام بذ  وفق
  �سـتفادة �لوقت من ٔاجل العمل بشأن مسائل ٔاخرى.

ورٔاى وفد جنوب ٔافريقيا أن بند جدول أالعامل $م للغاية ؤاشار ٕاىل تعليقات وفد سويرسا موحضًا ٔانه مل يرش ٕاىل  .718
وٕاعادة تقدميه. ؤارص الوفد عىل رضورة �حتفاظ �لوثيقة لÙورة املقبI وقال ٕانه سـيواصل القيام بذ  حىت حذف �قرتاح 

وٕان اكن ذ  يعين ٔان تسـمتر ا7ورة حىت الساعة الثالثة صباحًا. ورٔاى الوفد رضورة ٕاجياد سبيل للخروج من تÇ احلا� 
ا قد أدت ٕاىل متييع املناقشات بشأن لك بند من البنود ومؤكداً ٔانه حياول موحضًا أن بعض �سـتنتاجات اليت مت االتفاق علهي

ٔان يتحىل بروح بناءة. ؤاقر الوفد بعدم التوصل ٕاىل اتفاق هبذا الشأن وبأنه وجد صعوبة مع ذ  يف فهم ٔاسـباب توقع الزتام 
الوفد عن اعتقاده بأن العديد من  بعض الوفود �ملرونة بشأن قرارات اختذت �لفعل وعدم توقع ذ  من آخرين. وأعرب

القرارات املتعلقة �السـتنتاجات ٔاحادية اجلانب ومن مث، فقد حث بعض الوفود عىل التحيل بروح بناءة وعىل امليض قدمًا 
 Çورة أالخرية. ورٔاى الوفد ٔان من املمكن اسـتخدام تÙعىل ٔاساس الصيغة املتفق علهيا املسـتخدمة يف ملخص الرئيس ل

  ون ٔان تنتقص من ٔاعضاء ا¨موعة �ء.الصيغة د

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وأشار ٕاىل تعليقات وفد جنوب ٔافريقيا موحضًا ٔانه ليس من إالنصاف القول بأن  .719
د القرارات ٔاحادية اجلانب. وقالت ا¨موعة ٕاهنا تلزتم مبوقف بناء وٕاهنا ترى ٔان اللجنة أحرزت تقدمًا كبريًا حيث وضعت العدي

من �سـتنتاجات يف صيغهتا الهنائية. وأشار الوفد ٕاىل بيان وفد سويرسا موحضًا أن الساعة قد تعدت التاسعة مساءاً. وعليه، 
  فقد اكن يتعني عىل الوفود ٔان تقرر ما ٕاذا اكنت مسـتعدة ملواصI مناقشة ذ  البند حىت الصباح الباكر.

ه معرً� عن تأييده للبيان ا0ي أدىل به وفد سويرسا ومشريًا ٕاىل وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائ .720
ٔان �حتاد أالورويب ؤاعضاءه قد سلطوا الضوء عىل ٔاهنم ٔاشاروا بوضوح خالل املناقشات بشأن بند جدول أالعامل املذكور 

نه ال يصح �دعاء بوجود اتفاق ٕاىل عدم رغبهتم يف مواصI املناقشات يف ا7ورة املقبI. وعليه، فقد أكدوا من جديد عىل أ 
  بشأن �حتفاظ بذ  البند يف جدول أالعامل.

  وتساءل الرئيس عام ٕاذا اكن 7ى وفد جنوب ٔافريقيا اقرتاح للخروج من تÇ احلا�. .721

وطلب وفد جنوب ٔافريقيا توجهيات من أالمانة يف هذا الصدد وقال ٕانه يويل ٔامهية كبرية للمسأ� اليت ينبغي حلها.  .722
  د الوفد عىل حتليه بدرجة كبرية من املرونة بشأن مسائل ٔاخرى.وشد

  واقرتح وفد هنغارa ٔان تواصل اللجنة معلها بشأن بنود ٔاخرى وأن تعود ٕاىل ذ  البند يف وقت الحق. .723

 وكرر وفد اململكة املتحدة قو9 بأن النص املقرتح من جانب الرئيس دقيق مشريًا ٕاىل ٔان املناقشات اجلارية ال تلخص .724
  ما متت مناقشـته بشأن ذ  البند.

  ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل النظر يف بند آخر من بنود جدول أالعامل حىت تنظر أالمانة يف كيفية اخلروج من تÇ احلا�. .725

خطوات املعنونة  CDIP/10/10وأشارت أالمانة (السـيد بلوش) ٕاىل مرشوع خالصة املناقشات بشأن الوثيقة  .726
. وأوحض أن املرشوع مل يوضع يف صيغته الهنائية ٔالن وفد واطن املرونة يف نظام امللكية الفكريةٕاضافية يف برzمج معل م

، مشريًا ٕاىل أن اللجنة اختذت قرارها بشأن الوثيقة CDIP/10/11الربازيل اكن يريد مناقشـته مع الفقرة املتعلقة �لوثيقة 
CDIP/10/11لوثيقة . وكررت أالمانة مرشوع خالصة املناقشات بشأن اCDIP/10/10 :عىل النحو االٓيت  
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). CDIP/10/10(الوثيقة  خطوات ٕاضافية يف برzمج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية"zقشت اللجنة 
  ؤاحاطت أالمانة علامً بتوجهيات ا7ول أالعضاء بشأن جماالت العمل املتفق علهيا ملواصI تنفيذها."

وٕانه ليس 7يه  CDIP/10/11تبددت عقب املناقشات اليت ٔاجريت بشأن الوثيقة وقال وفد الربازيل ٕان شكوكه  .727
  .CDIP/10/10ٔاي تعليقات ٕاضافية بشأن مرشوع الفقرة املتعلقة �لوثيقة 

وأشار الرئيس ٕاىل اع�د اخلالصة نظرًا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور. وانتقل الرئيس ٕاىل الفقرة املتعلقة �ملؤمتر  .728
�مللكية الفكرية والتمنية مشريًا ٕاىل املشاورات غري الرمسية اليت عقدت حول هذا البند خالل الليI السابقة وٕاىل اخلاص 

وجود ٔارضية مشرتكة بشأن ٔاساليب معل املؤمتر. وأضاف الرئيس ٔانه مت االتفاق عىل تسمية املؤمتر "�ملؤمتر ا7ويل بشأن 
جبنيف، موحضًا أنه قد صدرت تعلFت ٕاىل  2013عقده يف النصف أالول من عام امللكية الفكرية والتمنية" وعىل رضورة 

أالمانة بتحديد مواعيد ممكنة لعقد املؤمتر استنادًا ٕاىل اجلدول الزمين الج�عات الويبو. وطلب الرئيس ٕاىل أالمانة ٕ�حاطة 
  اللجنة بتÇ املواعيد.

وعد املقرتح للمؤمتر ا7ويل بشأن امللكية الفكرية والتمنية املطلوب ) فF يتعلق �ملالسـيدة لونغكروفتوقالت أالمانة ( .729
، ٕان أالمانة تدرك أن اجلدول الزمين املعتاد لالج�عات سـيتيح افتتاح املؤمتر خالل 2013عقده يف النصف الثاين من عام 

مع إالدارة العليا للويبو عدم ٕاماكنية ٕاعطاء ، مشرية ٕاىل ٔانه قد تبني لها بعد التشاور 2013الفرتة من سبمترب ٕاىل هناية ديسمرب 
موعد مؤكد فF يتعلق مبدى توفري قاعات ومدى ٕا�حة ا7ول أالعضاء، نظرًا ٔالن املناقشات بشأن اجلدول الزمين للجان 

  ما زالت جارية. وأوحضت أن أالمانة مل حتدد ٕاىل االٓن موعدًا مؤكدًا لوضع الصيغة الهنائية 0 2013ا7امئة لعام 
  الزمين. اجلدول

وطلب وفد جنوب ٔافريقيا توضيحات هبذا الشأن نظرًا ٔالن بعثته تلقت اجلدول الزمين الج�عات اللجنة يف العام  .730
  املقبل حيث حتددت املواعيد.

ا ؤاوحضت أالمانة ٔاهنا فهمت من مكتب املدير العام أن قامئة �ملواعيد املقرتحة قد ٔارسلت ٕاىل البعثات للتشاور بشأهن .731
  وأن تÇ املواعيد مل تتأكد بعد.

وقال وفد جنوب ٔافريقيا ٕان القامئة اليت ٔارسلت مل تذكر ٔاهنا بغرض التشاور موحضًا ٔاهنا قد ٔارفق هبا مذكرة تشري ٕاىل  .732
. وأضاف الوفد أن القامئة ٔارسلت ٕاىل العامصة لتحدد اجلدول 2013ٔان القامئة تتعلق �الج�عات واملواعيد املقررة يف عام 

  الزمين الج�عات العام املقبل.

سـتحاول معرفة املزيد عن املواعيد موحضة ٔان  شعبة تنسـيق جدول ٔاعامل التمنيةوقالت أالمانة (السـيد بلوش) ٕان  .733
الشعبة ٔابلغت بتوزيع اجلدول الزمين لالج�عات. وأشارت أالمانة ٕاىل أن بعض البÙان قدمت تعليقات هبذا الشأن ؤان من 

النظر يف املواعيد املقررة. وأضافت ٔاهنا سـتحاول حتديد مواعيد مناسـبة مبجرد وضع الصيغة الهنائية للجدول املمكن ٕاعادة 
  الزمين وأهنا ستبلغ الرئيس �ٔالمر.

734. .Iوأشار الرئيس ٕاىل أنه سـيكون من الصعب حتديد موعد يف هذه املرح  

أالسـبوع املايض عىل الوفود يف جنيف هو جمرد  وقال وفد الربازيل ٕانه يتفهم ٔان اجلدول الزمين ا0ي جرى توزيعه .735
حماو� وأن من املمكن ٕاعادة النظر يف املواعيد وحتديد املواعيد املتاحة يف مرحI معينة. ؤاضاف الوفد ٔانه يفرتض ٔان فهمه 

وعد بوقت اكف حصيح وأن املواعيد سـتكون متاحة. وشدد عىل ٔان من املهم �لنسـبة للجنة ٔان تعرف املواعيد املمكنة قبل امل
يك تنظم املؤمتر. وقال الوفد ٕانه مبجرد ٔان تقرر اللجنة املوعد احملدد، سـيحظى املؤمتر بنفس ا7رجة من أالولوية اليت حتظى هبا 
اج�عات اللجنة وغريها من املناسـبات املقررة �لفعل. وسلط الوفد الضوء عىل ذ  ٔالنه لن يكون من املقبول تغيري املواعيد 
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ة قصرية ٔالن اللجنة لن تمتكن بذ  من العمل بشأن املؤمتر مؤكدًا عىل رضورة ٔاال تتغري املواعيد مبجرد خالل فرت 
  هنائيًا. حتديدها

وهو ما أكدت عليه  2013وقال الرئيس ٕان املواعيد سـتكون متاحة، حسب علمه، يف النصف الثاين من عام  .736
مساء ٔامس ٔافضت ٕاىل اتفاق بشأن اخلطوط العريضة للمؤمتر.  أالمانة. ؤاضاف ٔان املشاورات غري الرمسية اليت عقدت

وعليه، فقد اقرتح الرئيس ٔان يُطلب ٕاىل أالمانة ٕاعداد ورقة مفاهميية استنادًا ٕاىل اخلطوط العريضة اليت حددت �عتبارها 
ع ا7ول أالعضاء مرة ٔاخرى يف جماالت اتفاق ممكنة يف املناقشات اليت ٔاجريت يف الليI املاضية. واقرتح الرئيس أيضًا أن جتمت

جلسة غري رمسية خالل ٔاسـبوعني ٔاو ثالثة حملاو� ومواصI حتديد ٔاساليب معل املؤمتر. ؤاعرب الرئيس عن ٔام� يف ٔان حتدد 
مواعيد املؤمتر عندئذ، وطلب ٕاىل الوفود ٔان تقدم ٕاسهامات أو تعليقات ٕاجيابية اسـتعدادًا لعقد مشاورات غري رمسية خالل 

   ٔاو ثالثة.ٔاسـبوعني

جبنيف ؤاهنا وافقت  2013وقال وفد اجلزائر ٕانه يفهم ٔان اللجنة وافقت عىل ٔان يعقد املؤمتر يف النصف الثاين من عام  .737
ٔايضًا عىل عنوانه. لكنه أشار ٕاىل ٔانه سـتجرى مناقشة مسائل ٔاخرى مثل املواضيع واملشاركة واملدة والنتاجئ املتوقعة وسـتحدد 

  ت غري الرمسية. وقال ٕانه يود معرفة ما ٕاذا اكن فهمه حصيحًا.هنائيًا خالل املشاورا

ؤاوحض الرئيس أن هناك جماالت اتفاق ٔاخرى قامئة عىل املناقشات اليت ٔاجريت ليI أمس ؤاهنا تستند ٕاىل البياzت  .738
بعض الوفود رٔات أن مدة يومني  الكتابية املقدمة بشأن مؤمتر امللكية الفكرية والتمنية. وقال الرئيس، فF يتعلق مبدة املؤمتر، ٕان

اكفية، يف حني رٔات وفود ٔاخرى ٔان أالمر يسـتلزم ثالثة ٔاaم للسامح ٕ�جراء مناقشات جادة. وعليه، فقد اتفق عىل ٔان ميتد 
املؤمتر من يومني لثالثة ٔاaم. ؤاشار الرئيس ٕاىل ٔان ذ  سـيحدد يف الورقة املفاهميية اليت سـتعدها أالمانة. ؤاوحض الرئيس، 

فF خيص شلك املؤمتر، أن هناك اتفاقًا عامًا عىل عقد جلسات عامة وجلسات مصغرة وأن االٓراء اختلفت حول رضورة عقد 
ٔانشطة جانبية. وذكر الرئيس فF يتعلق �لنتاجئ بأن امجليع اتفق عىل ٕا�حة اكفة احملارضات واملقاالت اليت متت مناقشـهتا يف 

، كام سـتجرى ٕاذاعة وقائع املؤمتر عىل الهواء مبارشة. وأشار الرئيس ٕاىل اختالف املؤمتر يف موقع شـبيك سـيخصص 0 
االٓراء فF خيص مسأ� ٕاصدار تقرير عن املؤمتر، واتفاق امجليع، فF يتعلق �ملشاركة، عىل ٔان يفتح �ب املشاركة يف املؤمتر 

ع املدين. وأكد الرئيس أن تÇ يه اخلطوط العريضة اليت للمسؤولني احلكوميني ورجال أالعامل وأالوساط االٔاكدميية وا¨مت
  جرى االتفاق علهيا.

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وأشار ٕاىل أالنشطة اجلانبية موحضًا ٔان ا¨موعة ال تعرتض عىل عقد ٔاي ٔانشطة  .739
  جانبية عادية مادامت ال تتداخل فF بيهنا.

  أن أالنشطة جانبية رشط ٔاال تتداخل فF بيهنا.وأشار الرئيس ٕاىل التوصل ٕاىل اتفاق بش .740

وأيد وفد جنوب ٔافريقيا اقرتاح الرئيس بأن يطلب ٕاىل أالمانة ٕاعداد ورقة مفاهميية استنادًا ٕاىل املدخالت اليت  .741
الوفد ٕاىل  سـتقدم. وأوحض أن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا¨موعة أالفريقية قد قدمتا �لفعل اقرتاحاهتام هبذا الصدد. وأشار

دعوة الوفود أالخرى ٕاىل القيام بذ  وشدد عىل رضورة تقدمي تÇ �قرتاحات خالل فرتة زمنية حمددة الختاذ القرارات 
  الالزمة يف وقت قريب. ؤاعرب عن اسـتعداده عىل املوافقة عىل �سـتنتاجات اليت اقرتmا الرئيس هبذا الشأن.

  وجزية حىت يتسـىن 9 التشاور مع ٔاعضاء مجموعته بشأن تÇ املسأ�. وطلب وفد قربص ٔان يعلق �ج�ع لفرتة .742

  ووافق الرئيس عىل ذ  رشط ٔاال يسـتغرق وقتًا طويًال. .743

  وقدم وفد الربازيل طلبًا مماثًال. .744
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  ووافق الرئيس عىل الطلب. .745

  وطلب وفد سويرسا ٕاىل الرئيس ٔان يكرر ما قا9 فF يتعلق بشلك املؤمتر. .746

تنادًا ٕاىل املناقشات اليت ٔاجريت ليI أمس، جرى االتفاق عىل عقد جلسات عامة وجلسات وقال الرئيس ٕانه اس  .747
مصغرة مشريًا ٕاىل وجود اختالفات بشأن رضورة تنظمي ٔانشطة جانبية. لكنه ٔاوحض ٔان وفد بلجياك قد قدم لتوه توضيحًا 

  بشأن مفهوم ا¨موعة �ء لٔالنشطة اجلانبية.

  عىل تÇ اجلوانب بعد ٕاجراء املشاورات الالزمة.وقال وفد سويرسا ٕانه قد يعلق  .748

وخلص الرئيس املناقشات اليت أجريت بشأن مؤمتر امللكية الفكرية والتمنية. وطلب ٕاىل أالمانة ٔان تقرٔا مرشوع الفقرة  .749
  مضيفًا ٔان النص سـيجرى توزيعه.

ه الرئيس. واكن ذ  عىل وقرٔات أالمانة مرشوع اخلالصة اليت حددت اخلطوط العريضة لالتفاق ا0ي ٔاشار ٕالي .750
  النحو االٓيت:

). CDIP/10/17و z"CDIP/10/16قشت اللجنة الوثيقتني املتعلقتني مبؤمتر التمنية وامللكية الفكرية (وهام 
ووافقت اللجنة عىل ٔان يكون عنوان املؤمتر اكالٓيت:"املؤمتر ا7ويل بشأن امللكية الفكرية والتمنية" ووافقت عىل ٔان 

نيف يف سويرسا. كام وافقت اللجنة عىل ٔان يعقد املؤمتر عىل مدار يومني ٔاو ثالثة ٔاaم يف النصف يعقد املؤمتر جب 
. ووافقت اللجنة عىل �ج�ع من جديد يف جلسات غري رمسية خالل ٔاسـبوعني ٔاو ثالثة 2013الثاين من عام 

د أالمانة ورقة مفاهميية استنادًا ٕاىل ٔاسابيع من عقد تÇ ا7ورة ملواصI حتديد مفهوم املؤمتر وتنظميه. وسوف تع
اخلطوط العريضة لالتفاق اليت حددهتا اللجنة. وُطلب ٕاىل الوفود تقدمي تعليقات كتابية قبل البدء يف اجللسات 

  الرمسية." غري

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء مشريًا ٕاىل ٔان النص املكتوب سـيوزع يف القاعة. ورٔاى الوفد أن من أالفضل  .751
ٕاعطاء ا7ول أالعضاء املزيد من الوقت لتقدمي تعليقاهتا. كام ذكر الوفد ٔانه يف حا� ٕادراج صيغة موسعة بشأن املفاهمي، سيتعني 

عىل اللجنة ٔان حتاول توضيح تÇ املفاهمي قدر إالماكن دون تضييع الوقت يف ما ميكن مناقشـته �سـتفاضة ٔاكرب عىل 
  مسـتوى املنسقني إالقلميني.

  الرئيس ٕاىل وفد بلجياك توضيح النقطة أالخرية من بيانه.وطلب  .752

وأشار وفد بلجياك ٕاىل املشاورات غري الرمسية اليت عقدت يف الليI املاضية. وعليه فقد ٔاشار ٕاىل التوصل خالل  .753
العنارص  املناقشات بشأن املفهوم ٔاو الشلك، ٕاىل اتفاق حول عنرص واحد عىل أالقل. ومن مث، فقد يكون من املمكن حتديد

  املتفق علهيا فF خيص الشلك. ومن املمكن التطرق يف موعد الحق ٕاىل العنارص اليت مل جتر مناقشـهتا يف اليوم السابق.

  وتساءل الرئيس عام ٕاذا اكن وفد بلجياك يشري ٕاىل ٕادراج العنارص املذكورة يف الورقة املفاهميية. .754

  وأكد وفد بلجياك عىل ٔان فهم الرئيس ملقصده سلمي. .755

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه، معرً� عن تأييده للبيان ا0ي أدىل به وفد بلجياك �مس ا¨موعة  .756
�ء. وطلب �حتاد أالورويب وأعضاؤه توضيحًا بشأن إالشارة ٕاىل "اجللسات غري الرمسية للجنة" ٔالنه ٔامر جديد �لنسـبة 9. 

  النص املكتوب ملرشوع اخلالصة قبل املوافقة عليه.كام قالوا ٕاهنم يودون �طالع عىل 
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ؤاوحض الرئيس أن من الرضوري قراءة امجلI اليت ذكرها وفد قربص عىل النحو االٓيت:"وافقت اللجنة عىل عقد جلسة  .757
  غري رمسية يف غضون ٔاسـبوعني ٔاو ثالثة ٔاسابيع".

عتبارها ٔاساساً للورقة املفاهميية اليت سـتعدها وكرر وفد جنوب ٔافريقيا قو9 برضورة ٕادراج �قرتاحات اليت قدمت � .758
أالمانة. وقال الوفد ٕانه يتفهم أن معامل املشاورات غري الرمسية اليت ٔاجريت ٔامس وإالسهامات اليت سـتقد$ا الوفود املعنية 

كون مفتوحة. كام رأى سـتؤخذ أيضًا بعني �عتبار. وأشار الوفد ٕاىل املشاورات غري الرمسية املقرتحة مؤكدًا عىل رضورة ٔان ت
  الوفد رضورة ٔاال تقترص املشاركة عىل املنسقني إالقلمييني.

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه واقرتح ٕاجراء تعديل يف النص املقرتح من جانب الرئيس حيث  .759
 Iع من جديد يف جلسات غري رمسية" �مجل�التالية: "وافقت اللجنة عىل عقد اقرتح �سـتعاضة عن العبارة التالية:"�ج

  مشاورات غري رمسية".

وقال وفد سويرسا ٕانه يود ٕادراج امجلI التالية:"قدمت الوفود آراءها أالولية بشأن �قرتاحات واالٔفاكر البديI املتعلقة  .760
ٕاىل ٔان ا¨موعة  . ؤاوحض الوفد ٔان ذ  يرجعCDIP/10/17و CDIP/10/16بتنظمي �ج�ع" بعد إالشارة ٕاىل الوثيقتني 

  �ء قدمت ٔايضًا ٔافاكرها بشأن تنظمي املؤمتر وأن من إالنصاف ٕابراز تÇ أالفاكر.

واسـمتع وفد الربازيل ٕاىل التعليقات اليت ٔادلت هبا الوفود أالخرى واقرتح �سـتعاضة عن العبارة التالية "اجللسات غري  .761
". ووافق الوفد عىل رضورة ٔان تستند الورقة املفاهميية عىل الوثيقتني غري رمسية  الرمسية" �لعبارة التالية "مشاورات مفتوحة

CDIP/10/16 وCDIP/10/17 ؤاشار .Iاللي Çوعىل �قرتاحات اليت قدمهتا ا7ول أالعضاء وما ُاتفق عليه خالل ت ،
ل االٓراء" عقب إالشارة ٕاىل الوفد ٕاىل �قرتاح املقدم من وفد سويرسا واقرتح تبسـيطه ٕ�دراج العبارة التالية "ومت تباد

  .CDIP/10/17و CDIP/10/16الوثيقتني 

ٕادراج فكرة تقدمي اقرتاح بديل ٔايضًا بشأن تنظمي املؤمتر. ورٔاى أن من املهم ؤاوحض وفد سويرسا أن اقرتاحه يريم ٕاىل  .762
  النظر يف ذ  عند إالعداد للورقة املفاهميية.

عنه وفد سويرسا مؤكدًا عىل رضورة مراعاته. لكنه ارتأى ٔان من وقال وفد �كسـتان ٕانه يتفهم القلق ا0ي ٔاعرب  .763
الرضوري تو¾ احلرص ٕازاء الصيغة املسـتخدمة ٔالن اسـتخدام عبارة "ٔافاكر بديI" قد تنطوي عىل وجود ٔافاكر بديI لعقد 

  مؤمتر بشأن امللكية الفكرية.

متر وأنه ال يطرح فكرة عقد املؤمتر يف حد ذاهتا. وكرر وفد سويرسا قو9 بأنه يشري ٕاىل ٔافاكر بديI بشأن تنظمي املؤ  .764
  واقرتح الوفد �سـتعاضة عن لكمة "تنظمي" بلكمة "ٔاساليب معل" ٕان اكن ذ  ٔافضل.

وأشار وفد الربازيل ٕاىل �قرتاح املقدم من وفد سويرسا واقرتح �سـتعاضة عن لكمة "بديI" بلكامت مثل  .765
شأن ٔاساليب العمل". وقال ٕان اسـتخدام لكمة "بديI" قد تنطوي عىل وجود "ٕاضافية" ٔاو "ٔاخرى" ٔاو "ٕاسهامات ٔاخرى ب 

  ٔافاكر متضاربة ٔاو آراء خمتلفة. ولهذا السبب اقرتح الوفد ٕادراج امجلI التالية " ومت تبادل االٓراء".

من  وتساءل الرئيس عام ٕاذا اكن وفد سويرسا ميكن أن يوافق عىل اسـتخدام لكمة "ٕاسهامات" ٔاو "مدخالت" بدالً  .766
."Iعبارة "ٔافاكر بدي  

ى رضورة التسلمي بأن االٓراء ختتلف حول بعض  .767 وقال وفد سويرسا ٕانه يفهم النقطة اليت ٔاþرها وفد الربازيل. لكنه رأ
  النقاط فF يتعلق بتنظمي املؤمتر.
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768. Çٔامس ؤان ت Iاملناقشات  وكرر الرئيس قو9 بأن اخلطوط العريضة لالتفاق تقوم عىل املناقشات اليت ٔاجريت لي
من Ëة و�قرتاح املقدم من ا¨موعة �ء من Ëة  CDIP/10/17و CDIP/10/16تستند ٕاىل اقرتاحني، هام الوثيقتني 

  ٔاخرى. ؤاعرب الرئيس عن اعتقاده بأن تÇ اجلوانب مدرجة يف مرشوع النص.

ل ٕانه من املمكن إالشارة ٕاىل أن ووافق وفد جنوب ٔافريقيا عىل رٔاي وفد الربازيل بشأن اسـتخدام لكمة "بديI". وقا .769
  الوفود أالخرى قدمت اقرتاحات ٔاو ٕاسهامات دون وصفها بصفة "بديI" ٔاو غريها. 

وقال وفد سويرسا ٕانه ميكنه املوافقة عىل �سـتعاضة عن لكمة "بديI" بلكمة "ٔاخرى". واقرتح ٔان تقرٔا أالمانة  .770
Iبأمكلها. امجل  

يب ؤاعضائه، معرً� عن دمعه للنص املعدل ا0ي اقرتحه وفد سويرسا. وقال وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورو .771
ٕانه عىل الرمغ من ٕاماكنية موافقته عىل اقرتاح وفد الربازيل ٕ�دراج عبارة "مشاورات مفتوحة غري رمسية"، فٕانه يفضل 

لعبارة. كام يفضل �حتاد �سـتعاضة عن لكمة "�ج�ع من جديد" بلكمة "تنظمي" أو "عقد" واسـتخدا$ا قبل تÇ ا
 .Iأالورويب ؤاعضاؤه �سـتعاضة عن عبارة "ٔاسـبوعني ٔاو ثالثة ٔاسابيع"  بعبارة "ثالثة ٔاو ٔاربعة ٔاسابيع" يف نفس امجل

واقرتحوا أيضًا ٕادراج عبارة "واقرتاحات" يف امجلI أالخرية عقب عبارة "تعليقات كتابية". وقال الوفد ٕان من املمكن لالحتاد 
  ويب ؤاعضائه املوافقة عىل امللخص رشط ٔاال تكون هناك ٔاي معلية حتضريية تفيض ٕاىل عقد املؤمتر.أالور

وأشار وفد الربازيل ٕاىل �قرتاحات املقدمة من وفد قربص �مس �حتاد أالورويب وأعضائه. وقال ٕانه ليس 7يه  .772
لكن الوفد طلب ٕايضاحات بشأن رشط عدم اعرتاض عىل �سـتعاضة عن عبارة "�ج�ع من جديد" بلكمة "عقد". 

  التحضري للمؤمتر.

وطلب الرئيس ٕاىل الوفود �متناع عن ا7خول يف تفاصيل أالساليب الٔن من املمكن مناقشـهتا يف املشاورات  .773
ترتاوح الرمسية. ورٔاى ٔان من الرضوري الرتكزي عىل �سـتنتاجات املقرتحة واقرتح أن تعقد املشاورات غري الرمسية ملدة  غري

بني ٔاسـبوعني وثالثة ٔاسابيع. ؤاشار الرئيس ٕاىل أن بعض الوفود ترى ٔان الوقت ما زال مبكرًا جدًا، ؤان وفد الربازيل اقرتح 
يف املقابل أن متتد تÇ املشاورات لثالثة ٔاو ٔاربعة ٔاسابيع موحضًا أن من املطلوب اختاذ قرار هبذا الصدد. وتساءل الرئيس 

جنة عىل اقرتاح وفد قربص ؤاكد ٔان �قرتاح قد اعمتد نظرًا لعدم وجود اعرتاضات بشأنه من احلضور. عن ٕاماكنية موافقة الل 
  وطلب الرئيس ٕاىل أالمانة ٔان تقرٔا املرشوع املنقح استنادًا ٕاىل التعلقيات و�قرتاحات املقدمة من احلضور.

  االٓيت:) املرشوع املنقح عىل النحو السـيدة لونغكروفتوقرٔات أالمانة ( .774

). CDIP/10/17و z"CDIP/10/16قشت اللجنة الوثيقتني املتعلقتني مبؤمتر التمنية وامللكية الفكرية (وهام 
وقدمت الوفود آراءها أالولية بشأن �قرتاحات. وقدمت بعض الوفود ٔافاكرًا ٔاخرى حول ٔاساليب تنظمي املؤمتر. 

ؤمتر ا7ويل بشأن امللكية الفكرية والتمنية" ووافقت عىل ٔان ووافقت اللجنة عىل ٔان يكون عنوان املؤمتر اكالٓيت:"امل
يعقد املؤمتر جبنيف يف سويرسا. كام وافقت اللجنة عىل ٔان يعقد املؤمتر عىل مدار يومني ٔاو ثالثة ٔاaم يف النصف 

بعة . ووافقت عىل عقد مشاورات مفتوحة غري رمسية يف غضون فرتة ترتاوح بني ثالثة ؤار 2013الثاين من عام 
ٔاسابيع من عقد تÇ اجللسة ملواصI حتديد مفهوم املؤمتر وتنظميه. وسوف تعد أالمانة ورقة مفاهميية استنادًا ٕاىل 

اخلطوط العريضة لالتفاق ا0ي حددته اللجنة. وُطلب ٕاىل الوفود تقدمي تعليقات كتابية واقرتاحات قبل بدء اجللسة 
  غري الرمسية."

أالفريقية وطلب ٕايضاحات بشأن مضمون الورقة املفاهميية اليت سـتعدها أالمانة  وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة .775
ودعوة ا7ول أالعضاء ٕاىل تقدمي مساهامت ٔاخرى، حيث ٕان ا¨موعة قدمت �لفعل مسامههتا. وقال ٕان من الرضوري أن 
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يدة ختتلف فعليًا عام قدمته. وعليه، تسـتخدم املسامهة ٔ�ساس للورقة املفاهميية وٕان ا¨موعة ال تتوقع ٔان تقدم مسامهة جد
  فهـي تطلب توضيح هذا اجلانب وتتساءل عن رضورة إالشارة ٕاىل ذ  يف اخلالصة.

776.  Iوحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء حيث رٔاى ٔان الصيغة جيدة. واقرتحت ا¨موعة ٕاجراء تغيري طفيف يف امجل
  لتشاور".أالخرية وهو �سـتعاضة عن لكمة "اجللسة" بلكمة "ا

ؤاحاط الرئيس علامً �قرتاح وفد بلجياك ا0ي سـيؤخذ يف �عتبار. مث ٔاشار ٕاىل طلب وفد مرص التوضيح هبذا  .777
قد ساعد� اللجنة عىل حتديد اخلطوط العريضة لالتفاق لكنه  CDIP/10/17و CDIP/10/16الشأن وقال ٕان الوثيقتني 

م بأفاكر هبذا الشأن. ؤاوحض الرئيس ٔان الورقة املفاهميية ستتضمن ٔاشار ٕاىل رضورة أن متنح وفود ٔاخرى الفرصة لٕالسها
اخلطوط العريضة لالتفاق احملدد �لفعل ويه تتعلق بعنوان املؤمتر ومدته وماكن انعقاده وشلكه واملشاركة فيه ونتاجئه. لكن 

حول مواضيع املؤمتر وقد يرغب زال يتعني عىل ا7ول أالعضاء، عىل حد قول الرئيس، ٔان تشارك يف مناقشات موضوعية   ما
بعضها يف تقدمي ٕاسهامات هبذا الصدد. وسـتقوم ٔايضًا الورقة املفاهميية واملشاورات املقبI غري الرمسية عىل إالسهامات 

  املقدمة. وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن الهنج املتبع عادل ومعقول ٔالن من املهم لاكفة ا7ول أالعضاء أن حتتضن املؤمتر.

ث وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية معرً� عن شكره للرئيس عىل التوضيح. ؤاشار ٕاىل رضورة ٔان تقدم وحتد .778
إالسهامات قبل ٕاجراء املشاورات غري الرمسية بوقت اكف حىت يتسـىن للوفود النظر فهيا. وقد الحظت ا¨موعة ٕاجراء 

  ملثل حيال إالسهامات املقبI.مناقشات متعمقة ٕالسهاماهتا خالل اجللسة وتطلعت ٕاىل القيام �

ؤاعرب الرئيس عن اعتقاده بأن الشواغل اليت أعرب عهنا وفد مرص قد ٔادرجت يف اخلالصة حيث ٔاشري بوضوح  .779
  ٕاىل ٔانه قد ُطلب ٕاىل الوفود تقدمي تعليقات كتابية قبل ٕاجراء املشاورات غري الرمسية.

ٕاىل مداخلته السابقة وأوحض ٔانه مل يرش ٕاىل املشاورات وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه مشريًا  .780
غري الرمسية املذكورة يف الفقرة. وأشار الوفد ٕاىل تنظمي اج�عات ٔاخرى مثل �ج�عات إالقلميية قبل املؤمتر ا7ويل. ونظرًا 

ن الوقت غري اكف الختاذ ٕاجراءات ٔالنه قد اتفق عىل ٔان يعقد املؤمتر يف العام املقبل، فٕان �حتاد أالورويب ؤاعضاؤه يرون أ 
  حتضريية طويI تتضمن أيضًا مثل هذه �ج�عات. ؤاشاروا ٕاىل رضورة ٔان يكون املؤمتر حدþً قامئًا بذاته.

وشدد الرئيس عىل ٔان اللجنة ال تناقش هذه التفاصيل اليت سـتؤخذ يف �عتبار يف املشاورات غري الرمسية مشريًا  .781
شأن مضمون مرشوع �سـتنتاجات. وأعلن عن اع�د اخلالصة بعد ٕاضافة التعديل أالخري املقرتح ٕاىل رضورة اختاذ قرار ب 

من جانب وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء، نظرًا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور هبذا الشأن. مث دعا الرئيس اللجنة ٕاىل 
  .جدول أالعامل بشأن التمنية وامللكية الفكرية قرتاح ٕالضافة بند جديد ٕاىل�العودة ٕاىل مرشوع الفقرة املتعلقة 

من مرشوع (ك)  10وقالت أالمانة (السـيد بلوش) ٕان النص أالصيل املقرتح من جانب الرئيس ورد يف الفقرة  .782
  امللخص ا0ي مت توزيعه. وقرأهتا عىل النحو االٓيت:

 CDIP/6/12(الوثيقة  امللكية الفكريةاقرتاح ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول أالعامل بشأن التمنية و "zقشت اللجنة 
Rev.".عرب عن آراء خمتلفة بشأن �قرتاح tوا .(  

783. .Iورة املقبÙالوثيقة ل Çتشري ٕاىل أن اللجنة قررت �حتفاظ بت Iوذكرت أالمانة بأن وفد الربازيل طلب ٕاضافة مج  

  ص أالصيل املقرتح من جانب الرئيس.وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه وحث الوفود عىل قبول الن .784
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وسلط وفد مرص الضوء عىل ٔان �قرتاح مقدم من ا7ول أالعضاء. وقال ٕانه ٕاذا اكنت الوفود املعنية ال ترغب يف  .785
  حسب �قرتاح، فٕانه ما زال سارaً وينبغي أن يظل مطروحاً.

   املقرتح من جانب الرئيس.وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وكرر قو9 بأنه يفضل النص أالصيل .786

  وطلب وفد جنوب ٔافريقيا توجهيات أالمانة بشأن كيفية اخلروج من هذه احلا�. .787

وإالجراءات اليت تنص عىل  23وقال الرئيس ٕان أالمانة نظرت يف النظام ا7اخيل الفتًا نظر اللجنة ٕاىل القاعدة  .788
  التصويت. وقال ٕانه حيجم عن طرح هذه املسأ� للتصويت.

وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وذكر بتعليق املناقشات اليت ٔاجريت يف ٔاوائل أالسـبوع حول  وحتدث .789
بند جدول أالعامل ٔالن اللجنة ظلت تناقشه لفرتة طويI موحضًا ٔاهنا انتقلت ٕاىل البند التايل دون اخلروج من املناقشة بأي 

جدول أالعامل. وأعربت ا¨موعة عن اعتقادها برضورة تنفيذ �قرتاح وعن  اسـتنتاجات. وعليه، فمل يتخذ ٔاي قرار حلذفه من
هبذا الشأن.  رغبهتا �لتايل يف مواصI املناقشات يف ا7ورة التالية. وأعربت العديد من الوفود عن آراهئا لكهنا مل تتخذ ٔاي قرار

  ا7ورة املقبI. ومن مث، فالوفد ال يدرك كيف يتسـىن القول بأن املناقشات لن تتواصل يف

وأشار وفد هنغارa ٕاىل ٔان الوقت قد تأخر ؤان امجليع متعبون. واقرتح عدم املساس مبا اختذ خالل املناقشات  .790
والتوصل ٕاىل حل وسط عن طريق تأييد الصيغة املتفق علهيا يف ا7ورة أالخرية ومواصI املناقشات يف ا7ورة املقبI، حىت 

دون جدوى ؤان نفس املوقف سيثار. وقال الوفد ٕان ٕ�ماكنه تأييد �قرتاح املقدم من وفد  وٕان اكن يعتقد بأن ذ  سـيكون
الربازيل لٕالبقاء عليه يف جدول أالعامل، يف حال رغبت الوفود اليت قدمت اقرتاحات يف مواصI طرحه للمناقشة يف ا7ورة 

ر جديدة يف ا7ورة املقبI ٕالقناع الوفود أالخرى املقبI. لكنه شدد عىل أن ٔانصار �قرتاح سـيحتاجون ٕاىل ٕاعداد ٔافاك
  �حلاجة ٕاىل مواصI مناقشـته.

  وشكر الرئيس وفد هنغارa عىل اقرتاحه وتساءل عن ٕاماكنية موافقة اللجنة عىل ذ . .791

 واكن وفد جنوب ٔافريقيا قد اقرتح قبل ذ  ٔان متيض اللجنة قدمًا عن طريق اسـتخدام الصيغة املتفق علهيا مسـبقًا. .792
.aؤاعرب الوفد عن أم� يف أن توافق اللجنة عىل اقرتاح وفد هنغار  

  وطلب وفد كندا تعليق �ج�ع 7قيقتني من ٔاجل التشاور. .793

  ووافق الرئيس عىل الطلب. .794

795. .aواسـتأنف الرئيس املناقشات وتساءل عن وجود ٔاي اعرتاضات عىل �قرتاح املقدم من وفد هنغار  

أالمريكية ٕانه من حيث املبدأ، يعد �قرتاح املقدم من وفد الربازيل يك توافق اللجنة عىل وقال وفد الوالaت املتحدة  .796
�حتفاظ ببند جدول أالعامل غري حصيح من الناحية الواقعية. ومل يوافق عليه. وتساءل الوفد هل من مثة سبيل آخر للتغلب 

  عىل ذ  نظرًا ٔالن �قرتاح ال يتسم �7قة.

  أن اقرتاح وفد هنغارa ال يشري ٕاىل اقرتاح الربازيل. وأشار الرئيس ٕاىل .797

ؤاوحض وفد هنغارa ٔانه ٔاشار ٕاىل ملخص الرئيس لÙورة املاضية. لكنه وافق عىل ٔان اسـتخدام الصيغة يف هذه احلا�  .798
  اح مطروحًا.غري حصيح من الناحية الواقعية. ورٔاى الوفد ٔانه رمبا ميكن القول بعدم وجود اعرتاضات عىل �حتفاظ �القرت 
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وقال وفد سويرسا ٕانه يفهم ٔان �حتاد أالورويب ؤاعضاءه قد اعرتضوا خالل املناقشات عىل إالبقاء عىل ذ  البند يف  .799
جدول أالعامل. وعليه، فٕان �قرتاح غري سلمي ومغاير للحقيقة. وقال الوفد ٕان من املمكن لوفد الربازيل وغريه من الوفود 

من جديد ملناقشـته يف ا7ورة املقبI، ٕاذا اكنت ترغب يف إالبقاء عليه يف جدول أالعامل يف ا7ورة  املعنية تقدمي اقرتاmا
املقبI. ؤاشار الوفد ٕاىل رضورة إالبقاء عىل النص املقرتح أصًال من جانب الرئيس ٔالنه سلمي من الناحية الواقعية موحضًا أن 

  هذا هو السبيل املناسب للقيام بذ .

 قو9 بأن العديد من الوفود قد ٔايدت �قرتاح خالل املناقشات وبأن البعض قد عارضه رمبا ٔايضًا. وكرر وفد مرص .800
لكنه ٔاشار ٕاىل عدم وجود اتفاق بشأن حذفه من جدول أالعامل موحضًا أن من غري املنصف حذف البند من جدول أالعامل 

خص الرئيس لÙورة املاضية يتضمن نفس الصيغة اليت ¨رد اعرتاض البعض عىل مناقشـته. وأشار الوفد أيضًا ٕاىل ٔان مل
اقرتحهتا مجموعة جدول ٔاعامل التمنية حيث ٕانه ينص عىل "أن اللجنة قد وافقت عىل إالبقاء عىل �قرتاح يف جدول ٔاعامل 

."Iا7ورة املقب  

ل مل تسـنفد بعد ؤان من واقرتح وفد الربازيل ٕاماكنية إالشارة ٕاىل أن املناقشات بشأن ذ  البند من جدول أالعام .801
املمكن إالبقاء عليه ملناقشـته يف ا7ورة املقبI. وكرر الوفد قو9 بأن املناقشات مل تستنفد موحضًا ٔان ا7ول أالعضاء تبادلت 

  االٓراء هبذا الشأن ؤان اللجنة انتقلت ٕاىل البند التايل من جدول أالعامل قبل ٕاهناء املناقشات.

اح وفد الربازيل مشريًا ٕاىل وجود آلية حلل أالزمات ويه تسمى �حلس السلمي. وأوحض أن ورد وفد ٔاسرتاليا عىل اقرت  .802
املسأ� قد ٔاثريت يف دورات متتالية دون التوصل ٕاىل اتفاق هبذا الشأن. واستشهد وفد أسرتاليا يف هذا الصدد بعبارة 

"flogging a dead horse "حصان ميت Ùليؤكد عىل عدم جدوى إالرصار عىل " ويه تعين يف اللغة إالنلكزيية"ج
حتريك ٔامر جامد ٔالن ذ  لن يغري من أالمر شئ. لكنه ٔاشار ٕاىل رضورة التوصل ٕاىل حل وسط هبذا الشأن. وأقر الوفد 

ى أن من الرضوري ٔان يعكس ملخص �ج�ع ما متت مناقشـته وأال تغري  بأن بعض الوفود معنية مبواصI املناقشات. ورأ
حني تصل ٕاىل صياغة امللخص. لكنه ٔاشار ٕاىل حقيقة ٔان البعض قد ٔاعرب عن نيته يف متابعة املسأ�. وعليه،  اللجنة احلقائق

فقد اقرتح الوفد �حتفاظ �لصيغة احلالية وٕاضافة امجلI التالية يف الهناية:"ؤاعربت بعض الوفود عن اعزتا$ا عىل متابعة 
  املسأ� يف �ج�عات املقبI للجنة".

وفد �كسـتان ٕان ٕ�ماكنه تأييد النص املقرتح من جانب الرئيس مع ٕادراج امجلI التالية:"وقد تأجلت املناقشات  وقال .803
  ٕاىل ا7ورة املقبI" يف هناية الفقرة، موحضًا ٔان ذ  سـيؤدي ٕاىل تفادي اسـتخدام لكمة "وافقت". 

  اليا معقول ؤان من الرضوري اتباعه.وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء مشريًا ٕاىل ٔان اقرتاح وفد أسرت  .804

ووافق وفد الوالaت املتحدة أالمريكية عىل اقرتاح وفد أسرتاليا واعتربه أفضل صياغة قدمت ٕاىل االٓن. وقال ٕانه  .805
.Iيعكس بدقة ما متت مناقشـته ؤانه يسمح لٔالعضاء �مليض قدمًا �القرتاح يف ا7ورة املقب  

لالقرتاح املقدم من وفد �كسـتان ٔالنه يعكس ما تقرر يف املناقشات. وأكد  ؤاعرب وفد جنوب ٔافريقيا عن تأييده .806
جمددًا عىل عدم اختاذ قرارات هبذا الشأن مشرياً ٕاىل ٔان الرئيس طلب ٕاىل اللجنة خالل املناقشات �نتقال ٕاىل البند التايل 

فٕان الوفد شدد عىل ٕاماكنية القول بأن  وأن املناقشات مل تستنفد هبذا الصدد، عىل حنو ما ذكر وفد الربازيل. وعليه،
.Iاملناقشات قد اختمتت مع التأكيد مع ذ  لٕالنصاف عىل ٔاهنا ستتواصل يف ا7ورة املقب  

  وتساءل الرئيس هل من مثة سبيل للتوفيق بني اقرتا� وفدي أسرتاليا والربازيل. .807

قال ٕان من املمكن ٕادراج امجلI اليت اقرتmا واقرتح وفد �كسـتان دمج �قرتاحني عن طريق ٕادراج � امجللتني. و  .808
  بعد �قرتاح املقدم من وفد ٔاسرتاليا.
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وأيد وفد الصني �قرتاح السابق املقدم من وفد �كسـتان مشريًا ٕاىل أن �قرتاح يشلك حًال وسطًا ؤانه يراعي  .809
مل ختتمت يف ا7ورة ؤانه مل يتخذ ٔاي قرار  رضورة أن يكون النص واقعيًا. ؤاضاف الوفد ٔانه البد من التسلمي بأن املناقشات

.Iاملناقشات يف ا7ورة املقب Iهبذا الشأن. وعليه، فقد ارتأى الوفد رضورة ٔان تسمح اللجنة مبواص  

وأيد وفد الربازيل �قرتاح السابق املقدم من وفد �كسـتان وكذ  �قرتاح بدمج �قرتاحني املقدمني من وفدي  .810
  �كسـتان ؤاسرتاليا.

واقرتحت أالمانة (السـيد بلوش) امجلI التالية: "مل ختتمت املناقشات بشأن ذ  البند من جدول أالعامل وبعض الوفود  .811
  ٔاعربت عن اعزتا$ا عىل متابعة املسأ� يف ا7ورة املقبI للجنة".

ج امجلل التالية يف هناية واقرتح وفد كندا دمج �قرتاحني املقدمني من وفدي ٔاسرتاليا و�كسـتان. واقرتح الوفد ٕادرا .812
النص املقرتح من جانب الرئيس:"ٔاعربت بعض الوفود عن نيهتا ملواصI املناقشات يف ا7ورة املقبI. والبعض مل يوافق. ومل 

  تكن املناقشات قاطعة."

  وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه معرً� عن تأييده للتعديل املقرتح من جانب وفد كندا. .813

  ؤاعرب وفد ٔاسرتاليا عن اسـتعداده لقبول �قرتاح ا0ي قرٔاته أالمانة �لنسـبة لالقرتاح املقدم من وفد كندا. .814

وأيد وفد مرص �قرتاح ا0ي ُقرأ. واقرتح ٕادراج العبارة التالية يف هناية امجلI: "ٔاو من خالل مناقشات  .815
  املسـتوى". رفيعة

  أييد �قرتاح ا0ي ُقرأ أو �قرتاح املقدم من وفد كندا.ؤاعرب وفد �حتاد الرويس عن اسـتعداده لت .816

وطلب وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل أالمانة تكرار اقرتاmا. وطلب ٔايضًا ٕاىل وفد �كسـتان توضيح اقرتاحه للتأكد من أن  .817
  دمج �قرتاحني مل يؤد ٕاىل فقدان ٔاي عنرص.

  ايل:وقرٔات أالمانة (السـيد بلوش) الفقرة بأمكلها عىل النحو الت .818

(الوثيقة  بشأن التمنية وامللكية الفكرية جلنة التمنية ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول ٔاعامل اً اقرتاح"zقشت اللجنة 
CDIP/6/12 Rev. عرب عن آراء خمتلفة بشأن �قرتاح. ومل ختتمت املناقشات بشأن ذ  البند من جدول tوا .(

  ة املسأ� يف ا7ورة املقبI للجنة. "أالعامل. وأعربت بعض الوفود عن اعزتا$ا عىل متابع

واتفق وفد �كسـتان مع وفد جنوب ٔافريقيا عىل رضورة توضيح تÇ املسأ� املهمة مشريًا ٕاىل ٔان اللجنة ٔانفقت الكثري  .819
من الوقت يف ملخص الرئيس حلاجهتا ٔالن تكون واحضة بشأن ما سـتفع�. وقال الوفد ٕانه مسع وفد الوالaت املتحدة 

يعرب عن اسـتعداده لقبول ما اقرتحه وفد هنغارa لكنه مل يقل ٔانه "وافق عىل ذ ". وعليه، فٕانه ٔاراد القول بأن  أالمريكية
املناقشات مل ختتمت وتأجلت ٕاىل ا7ورة املقبI. وشدد الوفد عىل عدم إالشارة ٕاىل وجود اتفاق عىل املضمون ؤاقر �ختالف 

  االٓراء خالل املناقشات.

"ومل ختتمت املناقشات بشأن ذ  البند من جدول أالعامل" سلمية وت�ىش مع  الربازيل ٕان امجلI التالية:وقال وفد  .820
احلقيقة وميكن استبعادها من املناقشة. ؤاكد من جديد عىل ٔان اللجنة zقشت البند عند نقطة معينة حني ٔاسقط من جدول 

ووافق الوفد عىل اقرتاح وفد �كسـتان بأن املناقشات تأجلت ٕاىل ا7ورة أالعامل مث انتقلت ٕاىل بند آخر من جدول أالعامل. 
املقبI ٔالهنا مل ختتمت موحضًا عدم إالشارة ٕاىل موافقة اللجنة أو عدم موافقهتا. وقال الوفد ٕانه يتفهم اختالف االٓراء هبذا الشأن 

  قشات مل ختتمت ؤاهنا ستتواصل �لتايل يف ا7ورة املقبI.معتربًا ذ  ٔامرًا طبيعيًا. ورٔاى الوفد ٔانه البد من التسلمي بأن املنا
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وقال وفد جنوب ٔافريقيا ٔانه وجد صعوبة يف قبول الصيغة اليت اقرتmا وفد ٔاسرتاليا ٔالنه، كام قال وفد الربازيل، عدم  .821
ٕان الوفد يرغب يف اختتام ٔاي شئ يعين الوقوف عند مرحI معينة. وعليه، فقد اسـتلزم أالمر تأجيل املناقشات. ومن مث، ف

 Iٔان يتسم القرار املتخذ �7قة دون إالشارة ٕاىل "ٔان بعض الوفود قد ٔاعربت عن اعزتا$ا عىل متابعة املسأ� يف ا7ورة املقب
ومل ختتمت املناقشات بشأن ذ  البند" ٔالن ذ  يعين يف رٔاي الوفد ٔان  للجنة" وأن تنهتـي امجلI أالخرية عقب العبارة "

  ستتواصل يف ا7ورة املقبI.املناقشات 

  ؤاحاط الرئيس علامً �قرتاح وفد جنوب ٔافريقيا. .822

  ووافق وفد سويرسا عىل �قرتاح املقدم من وفد جنوب ٔافريقيا. .823

ؤاعربت أالمانة عن اعتقادها بأن الوفود قد توصلت ٕاىل تفامه. وكام اقرتح وفد جنوب ٔافريقيا، ستتوقف الفقرة عند  .824
  اقشات بشأن ذ  البند". وبذ  تكون صيغة الفقرة عىل النحو االٓيت:عبارة "ومل ختتمت املن

(الوثيقة  بشأن التمنية وامللكية الفكرية جلنة التمنية ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول ٔاعامل اً اقرتاح"zقشت اللجنة 
DIP/6/12 Rev.عرب عن آراء خمتلفة بشأن �قرتاح. ومل ختتمت املناقشات بشأن ذ  البند tوا .(".  

وقالت أالمانة ٕان الفقرة سرتد يف امللخص عىل ٔان يكون مفهومًا أن الوثيقة سـتدرج تلقائيًا يف املناقشات املقررة بشأن  .825
  العمل املقبل املتعلق �7ورة املقبI للجنة التمنية. وقالت ٕاهنا تفهم ٔان الوفود وافقت عىل �قرتاح.

ا وافقت اكفة الوفود عليه. لكنه اسـتغرب من أن يرد البند تلقائيًا وقال وفد سويرسا ٕانه لن يعرتض عىل �قرتاح ٕاذ .826
  يف جدول أالعامل مؤكدًا عىل رضورة ٔاال يشلك ذ  أالمر سابقة للمسـتقبل.

وتساءل الرئيس عن ٕاماكنية أن توافق اللجنة عىل مرشوع اخلالصة ا0ي قرٔاته أالمانة مشرياً ٕاىل اع�د اخلالصة نظراً  .827
  ضات من احلضور.لعدم وجود اعرتا

        : العمل املقبل: العمل املقبل: العمل املقبل: العمل املقبل8888البند البند البند البند 

  افتتح الرئيس املناقشات بشأن العمل املقبل ودعا أالمانة ٕاىل عرض البنود. .828

  واقرتحت أالمانة قامئة من البنود اليت ميكن ٕادراËا يف معل ا7ورة احلادية عرشة للجنة. ويه اكالٓيت: .829

  و يقدم سـنوaً ٕاىل اللجنة.تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وه  -  

  -  .Iوتقارير التقيمي حول مرشوع ٔاو مرشوعني السـتكام9 ٔاو اسـتكامهلام يف ا7ورة املقب  

(أ) من 10وٕاسهام الويبو يف حتقيق ٔاهداف أالمم املتحدة إالمنائية لٔاللفية. وعىل حنو ما تقرر (انظر الفقرة   -
ًال لثالثة جماالت مت تسليط الضوء علهيا يف تقرير املكتب ملخص الرئيس)، سـتقدم أالمانة وثيقة تتضمن حتلي

  اخلار�. �ستشاري

واملراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية. وعىل النحو املقرر (يف الفقرة   -
  (ط) من ملخص الرئيس)، سـتقدم أالمانة وثيقة عن التوصيات قيد التنفيذ.10

وسوف جتري أالمانة تقيمي جدوى  اع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية.�نتفو  -
  .CDIP/9/INF/3يراعي التوجهيات املقدمة من ا7ول أالعضاء يف املناقشات حول الوثيقة 
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. وعىل النحو أالطرافالعمل املقبل يف جمال مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين املتعدد و   -
يف  CDIP/10/11(ج) من ملخص الرئيس)، ستتواصل املناقشات بشأن الوثيقة 10املقرر (يف الفقرة 

  .جمال مواطن املرونة املتعلقة �لرباءاتا7ورة املقبI، دون املساس �لنظر يف العمل املقبل يف 

  هبذا الشأن ٕاىل اللجنة. واملؤمتر بشأن امللكية الفكرية والتمنية. وسوف يقدم حتديث  -  

  .بشأن التمنية وامللكية الفكرية جلنة التمنية اقرتاح ٕالضافة بند جديد ٕاىل جدول ٔاعاملو   -  

وحتدث وفد قربص �مس �حتاد أالورويب ؤاعضائه، حيث ٔاعرب عن تقديره للمناقشات البناءة اليت ٔاجريت بشأن  .830
ودة اليت جترى يف جلنة التمنية. ؤاعرب �حتاد أالورويب ؤاعضاؤه عن املساعدة التقنية وجشع مواصI املداوالت عالية اجل

اعتقادمه بأن اللجنة ستسـتفيد من مراجعة ومناقشة ٔافضل املامرسات وا7روس املسـتفادة يف ٕاطار املساعدات التقنية يف 
لعون ٕاىل تقدمي عروض عن أنشطة . وقالوا ٕاهنم يتطديري/رواكجمال امللكية الفكرية الواسع، عىل النحو املقرتح يف تقرير 

املساعدة التقنية خالل ا7ورة املقبI للجنة التمنية، وٕاهنم يتطلعون ٔايضًا ٕاىل مناقشة اختصاصات �ج�ع أالقالميي الثاين 
الهنج  بشأن التعاون فF بني بÙان اجلنوب يف ٕاطار صيغة ممتدة للمنسقني إالقلمييني للسامح بتحقيق املزيد من الشفافية يف

املتبع. ؤاصدر �حتاد أالورويب ؤاعضاؤه بعض التوصيات لتحسني فعالية اللجنة بوجه عام. وأول هذه التوصيات يه رضورة 
ٕايالء املزيد من �ه�م ٕاىل حتديد ٔاولوaت معل اللجنة عن طريق الرتكزي عىل تÇ ا¨االت اليت تتوافق فهيا االٓراء للميض 

 ال ميكن االتفاق بشأهنا ٔاو اليت تؤدي ٕاىل ٕازدواجية معل اللجان املوضوعية أالخرى، مما يؤدي ٕاىل قدمًا ولرتك البنود اليت
اختصار قامئة املواضيع والبنود بوجه عام. وþنيًا، ينبغي ٔان يعكس جدول ٔاعامل �ج�عات حتديد أولوaت العمل. وأعرب 

هتا أالمانة لتقدمي جدول ٔاعامل ٔاكرث تفصيًال. لكهنم، ما زالوا يرون �حتاد أالورويب وأعضاؤه عن تقديرمه للجهود اليت بذل
رضورة أن يكون جدول أالعامل ٔاكرث تنظFً لتقدمي توجهيات واحضة للوفود، ال سـF لتجنب وضع العديد من الوþئق حتت 

ٔان تتجمع الوþئق بناء عىل بند واحد. وقالوا ٕان من الرضوري ٔان ترد موضوعات املناقشة بشلك ٔاوحض يف جدول أالعامل و 
ذ  مؤكدين عىل رضورة ٔان يصاحب جدول أالعامل املواضيعي جدول زمين حيدد بنود حمددة جلدول ٔاعامل لك دورة 

صباحية ومسائية. وطلب �حتاد أالورويب ؤاعضاؤه ٔان يتاح جدول أالعامل برمته، مبا يف ذ  برzمج العمل، عىل أالقل 
�حة القيام �ٔالعامل التحضريية الاكفية. وقالوا ٕاهنم يتفهمون ٔان من الصعب املوافقة عىل برzمج معل قبل �ج�ع بشهرين الٕ 

هذا �ج�ع لكهنم ٔاعربوا عن أملهم يف تفادي ذ  يف املسـتقبل ودعوا من ٔاجل ذ  ٕاىل ٕاجراء املناقشات حول العمل 
اكيف للتحضري بشلك فعال لÙورة املقبI للجنة دون ترك أالمور املقبل يف ٔاوائل أالسـبوع. وارتأوا رضورة ختصيص الوقت ال

املعلقة حللها يف املشاورات املشرتكة بني القطاعات. وþلثًا، رمغ ٔان �حتاد أالورويب ؤاعضاؤه قد أعربوا عن تقديرمه 
هتا يف الوقت املناسب مبا لتحدaت ٕادارة الوþئق، فٕاهنم شددوا عىل رضورة ٔان تسعى أالمانة لضامن توفري الوþئق وترمج

ي�ىش مع النظام ا7اخيل، حىت يتسـىن للوفود �نتفاع عىل النحو أالمثل من املوارد ا6صصة للك دورة. وقالوا ٕانه سـيكون 
من املفيد �ٔالخص لو اتيحت الوþئق قبل شهرين عىل أالقل من عقد �ج�ع ٕال�حة القيام �ٔالعامل التحضريية عىل حنو 

كام رٔاى �حتاد أالورويب ؤاعضاؤه ٔانه ينبغي للجنة أن تنظر يف ٕاماكنية حتديد عدد الوþئق الصادرة وطولها. ورابعًا،  واف.
شكر الوفد الرئيس عىل التدابري املتخذة خالل ا7ورة من ٔاجل حتسني كفاءة معل اللجنة من حيث �سـتفادة من الوقت 

ة يف ا7ورات املقبI. وقال ٕان من الرضوري ٔان تقترص قراءة البياzت العامة عىل وتطلع ٕاىل مواصI حتسني املامرسات اجليد
ا¨موعات ؤان تسمل البياzت املفتوحة أالخرى ٕاىل أالمانة وأن تبدٔا �ج�عات وتنهتـي بقدر أكرب من �نضباط وأن يسـمتر 

لك فقرة من ملخص الرئيس وتعمتد يف هناية لك  تفادي ٔاوقات �سرتاحة لتناول القهوة. ؤاضاف ٔان من الرضوري ٔان تُقرأ 
بند من بنود جدول أالعامل ٕال�حة �ع�د املبكر للملخص يف هناية أالسـبوع. ؤاعرب �حتاد أالورويب ؤاعضاؤه عن ثقهتم 

 .Iيف توجهيات الرئيس ٕالدارة الوقت بكفاءة وتيسري امليض قدمًا بعمل اللجنة يف دوراهتا املقب  

مرص �مس ا¨موعة أالفريقية وقدم العديد من التعليقات بشأن العمل املقبل. ٔاوًال، طلبت ا¨موعة ٕاىل وحتدث وفد  .831
، ٕالجراء مراجعة مسـتقI لتنفيذ توصيات جدول أعامل 2010أالمانة ٔان تبدٔا العمل بشأن تنفيذ قرار امجلعية العامة لعام 



CDIP/10/18  
193 
 

تقدم اختصاصات املراجعة يف ا7ورة املقبI. وþنيًا، أشارت ا¨موعة ٕاىل التمنية. ويف هذا الصدد، طلب الوفد ٕاىل أالمانة ٔان 
اقرتاmا ا0ي قدمته يف ا7ورة أالخرية للجنة ٕ�دراج بند يف جدول أالعامل بشأن ٕاسهام الويبو يف خطة التمنية ملرحI ما بعد 

علومات قدمت بشأن بعض أالعامل اليت تقوم هبا أالهداف إالمنائية لٔاللفية، حيث اعتربهتا مسأ� $مة. ؤاوحضت ٔان بعض امل
الويبو ؤاعربت عن رغبهتا يف مواصI املناقشات هبذا الصدد. ؤاخريًا وليس آخرًا، طلبت ا¨موعة ٕا�حة مجمل الوþئق املتعلقة 

ن اللجنة ال حتدد اكفة الوþئق مبواطن املرونة يف ا7ورة املقبI ملواصI ٕاحراز تقدم بشأن هذه املسأ� املهمة. ؤاقرت ا¨موعة بأ 
  اليت سـتدرج لÙورة املقبI. لكهنا قالت ٕاهنا تتفهم أن الوþئق املتعلقة مبواطن املرونة ستسـتخدم يف تÇ ا7ورة.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وسلط الضوء عىل التعليق املقدم من وفد مرص بشأن ٔامهية  .832
معرً�  2010لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. وقال ٕان امجلعية العامة اختذت قرارها هبذا الشأن يف عام  املراجعة اخلارجية

  عن رغبة ا¨موعة يف ٕادراج قرار امجلعية العامة يف العمل املقبل.

أالمانة اكفة  مؤكدًا من جديد عىل ٔامهية ٔان جتمع مجموعة بÙان أمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد بريو �مس  .833
ومشريًا ٕاىل رضورة ٔان تعرف ا7ول أالعضاء ما مت يك حتدد أالولوaت للمسـتقبل.  2007أالنشطة اليت نُظمت منذ عام 

ؤاعربت ا¨موعة عن اعتقادها بأن املراجعة اخلارجية املعدة �لفعل لهناية العام املقبل سـتكون مفيدة يف حتديد ا¨االت ذات 
  موعة ٕاىل أالمانة أن تعد مجموعة من أالنشطة و�ختصاصات للمراجعة اخلارجية لÙورة املقبI للجنة.أالولوية. وطلبت ا¨

834. .Iا للمناقشة يف ا7ورة املقبmوطلب الرئيس ٕاىل أالمانة ٔان تقرٔا البنود املقرتح طر  

وقرأت أالمانة الفقرة  وجسلت أالمانة (السـيد بلوش) ثالثة بنود. ٔاوًال، مرشوع اختصاصات املراجعة اخلارجية. .835
ر، عىل النحو االٓيت: "يطلب ٕاىل ت الرصد والتقيمي وٕاعداد التقاريآليات التنسـيق وٕاجراءااملتعلقة بقرار امجلعية العامة بشأن 

. وعند النظر 2012/2013جلنة التمنية ٔان جتري مراجعة مسـتقI لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف هناية فرتة السـنتني 
Çاملراجعة. وسـتوافق اللجنة عىل اختصاصات اخلرباء املسـتقلني يف ت Iاملراجعة، ميكن للجنة ٔان تقرر بشأن ٕاماكنية مواص 

، 2013املعنيني �مللكية الفكرية والتمنية وعىل اختيارمه." ونظرًا ٔالنه من املقرر ٔان يبدٔا العمل بشأن املراجعة حبلول هناية عام 
للجنة التمنية. و7ى احلصول عىل موافقة اللجنة، سـيكون  �2013ختصاصات 7ورة نومفرب فٕان أالمانة اقرتحت أن تعد 

من املمكن �ضطالع �لعمل مبا ي�ىش مع تÇ �ختصاصات. لكن اللجنة يه املنوطة �ختاذ هذا القرار. وþنياً، العمل 
 مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييبًا، �قرتاح املقدم من بشأن خطة التمنية ملرحI ما بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وþلث

  بشأن جتميع أالنشطة املتعلقة بتنفيذ خمتلف توصيات جدول أعامل التمنية.

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وسأل أالمانة عام ٕاذا اكن معلها سـيتسم �ملرونة ٕاذا مت قبول تÇ �قرتاحات.  .836
هنا ال تعرف أيضاً ٕاذا اكن معل اللجنة يف ا7ورة املقبI سـيكون مثقًال �القرتاحات مضيفة ٔان عدم تقدميها وقالت ا¨موعة إ 

  ٔالي اقرتاحات ملموسة ال يعين ٔاهنا سـتقبل �قرتاحات املقدمة من الوفود أالخرى.

ة املقدمة. وقال ٕانه مسع عن وقال وفد سويرسا ٕانه ليس مسـتعدًا يف هذه املرحI لقبول �قرتاحات الثالثة إالضافي .837
صعوبة اختاذ قرار بشأن �قرتاحات اليت مل تقدم مسـبقًا. وعليه، فقد طلب الوفد ٕاىل الوفود املعنية تقدمي اقرتاحاهتا يف ا7ورة 

ر املقبI حىت يتسـىن للجنة مناقشـهتا بشلك سلمي ومن مث البت فF ٕاذا اكن من املناسب ٕادراËا يف جدول أالعامل. وأشا
الوفد، فF يتعلق �ختصاصات املراجعة املسـتقI، ٕاىل اختاذ قرار خالل مناقشة آلية التنسـيق مبناقشة �ختصاصات يف 

. ونظرًا للقرار املتخذ واملفاوضات الطويI اليت ٔاجريت من ٔاجل التوصل ٕاىل حل 2013ا7ورة أالخرية للجنة التمنية يف عام 
  .2013ٔا املناقشات يف ا7ورة أالخرية للجنة التمنية يف عام وسط، فٕان الوفد يرى رضورة أن تبد

وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية مشرياً ٕاىل أن اقرتاحات ا¨موعة قد ٔادرجت يف بياهنا �فتتا� يوم  .838
يت سيناقش خاللها إالثنني، مشريًا، فF يتعلق �ختصاصات املراجعة اخلارجية، ٕاىل ٔان امجلعية العامة مل حتدد ا7ورة ال
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. وعليه، 2012/2013مرشوع �ختصاصات. واكتفى الوفد �لقول بأن املراجعة اخلارجية سـتجرى يف هناية فرتة السـنتني 
، من ٔاجل تنفيذ القرار يف النصف الثاين من 2013فقد رٔاى أن من املنطقي البدء يف أالعامل التحضريية يف ٔابريل 

  .2013 عام

مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية مؤكدًا من جديد عىل ٕادراج املراجعة اخلارجية املتعلقة بتنفيذ وحتدث وفد الربازيل � .839
مشرياً ٕاىل رضورة تنفيذها عىل حنو  2010توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف القرار ا0ي اختذته امجلعية العامة يف عام 

ٕاىل رضورة  خالل املناقشات اليت ٔاجريت يف ا7ورةقررت امجلعية العامة. وأشار الوفد ٔايضًا يف ٕاحدى مداخالته   ما
�ضطالع بذ  النشاط موحضًا ٔان نفس القرار ا0ي ٔانشأ آلية التنسـيق يطلب ٔايضًا ٕاجراء مراجعة مسـتقI بشأن تنفيذ 

فد عىل ٔان توصية جدول ٔاعامل التمنية يف هناية فرتة السـنتني هذه، وهو ما ٔاشارت ٕاليه ٔايضًا أالمانة. وعليه، فقد شدد الو 
  القرار مل يتخذ يف آخر حلظة ؤانه يعكس الزتام اللجنة بتنفيذ القرارات.

موحضًا أن نفس الشئ قيل يف بيانه �فتتا� ا0ي  مجموعة بÙان أمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد بريو �مس  .840
ٔالقاه يوم إالثنني ؤانه قد متت إالشارة بوضوح يف قرار امجلعية العامة ٕاىل أن مراجعة مسـتقI سـتجرى لتنفيذ توصيات جدول 

مناقشة  . لكن ذ  ال يعين، عىل حد قو9، أن اللجنة ستبدٔا يف2012/2013ٔاعامل التمنية يف هناية فرتة السـنتني 
�ختصاصات حبلول هناية العام املقبل. ووافقت ا¨موعة عىل رضورة مناقشة �ختصاصات يف شهر مايو يك يبدأ العمل 
بشأن املراجعة حبلول هناية العام املقبل. ؤاشارت أيضًا ٕاىل السؤال ا0ي طرحه وفد بلجياك عىل أالمانة حول قدرهتا عىل 

  �$ا �السـ�ع ٕاىل رد أالمانة عىل ذ .ٕادارة عبء العمل. وأعربت عن اه

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل تعليقات الوفود. .841

وأشارت أالمانة (السـيد بلوش) ٕاىل تساؤل وفدي بلجياك وبريو عن عبء العمل وقدرة أالمانة عىل حتم�. وقالت  .842
 لك دورة من دورات جلنة التمنية ٔاهنا حتاول ٔان تبذل ٕاهنا ال ميكهنا يف الواقع التعليق عىل ذ ، فقد اكنت تذكر �سـمترار يف

ما يف وسعها، لكهنا تواجه ٔاحياz حتدaت مثل عدم القدرة عىل ترمجة الوþئق حني يتأخر تقدميها. ويف هذا السـياق، طلبت 
عضاء فF خيص مرشوع أالمانة ٕاىل الوفود أن حتاول العمل وحتدد ٔاولوaته. وقالت ٕاهنا سـتحتاج ٕاىل بعض توجهيات ا7ول االٔ 

�ختصاصات موحضة أنه يف حال موافقة اللجنة ورهنًا بتوافر الوقت، سـيكون من املمكن ٕاجراء مناقشات ٔاولية يف ا7ورة 
املقبI لتقدمي التوجهيات ٕاىل أالمانة بشأن ٕاعداد �ختصاصات اليت سـميكن حينئذ تقدميها ٕاىل ا7ورة الثانية عرشة للجنة. 

نة فF خيص �قرتاح املقدم من وفد بريو بشأن وضع تنفيذ خمتلف توصيات جدول ٔاعامل التمنية، ٕاىل ٔان وأشارت أالما
املعلومات ترد جزئيًا يف ملحق تقرير املدير العام موحضة ٔاهنا سـتحتاج ٕاىل ٔان تفهم بوضوح املعلومات إالضافية اليت قد تطلهبا 

ليه، فعبء العمل يتوقف عىل ما تراه ا¨موعة فF يتعلق �ملعلومات اليت ينبغي ٔان . وع بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييبمجموعة 
 تقد$ا أالمانة. وقالت أالمانة فF يتعلق �القرتاح املقدم بشأن خطة التمنية ملرحI ما بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ٕان مناقشة

ٕالجراءات الالزمة استنادًا ٕاىل نتاجئ تÇ املناقشات. وأكدت أالمانة ٔاهنا ذ  واختاذ قرار بشأنه يرجع ٕاىل الوفود وٕاهنا ستتخذ ا
  ما تزال حتت ترصف اللجنة �لاكمل.

وحتدث وفد بلجياك �مس ا¨موعة �ء وقال ٕانه حييط علامً برضورة حتديد أالولوaت نظرًا ٕالماكنية تأخر الوþئق وما  .843
احات الثالثة اليت قدمهتا بعض الوفود ٔاهنا مل تناقش يف وقت سابق خالل ٕاىل ذ . والحظت ا¨موعة فF يتعلق �القرت 

ا7ورة ؤانه مل يتفق عىل مناقشـهتا يف هذه املرحI. وعليه، فسـيكون من الصعب ٕادراج تÇ �قرتاحات يف جدول ٔاعامل 
.Iا7ورة املقب  

وعة �ء مؤكدًا من جديد عىل ٔان قرار امجلعية العامة وأشار وفد الربازيل ٕاىل املداخI اليت قام هبا وفد بلجياك �مس ا¨م .844
. وأوحض أن جلنة التمنية سـتعقد دورتني قبل ذاك احلني 2012/2013يتطلب ٕاجراء مراجعة مسـتقI يف هناية فرتة السـنتني 

ما ذكره  مشددًا عىل رضورة بدء العمل قبل ذ  بوقت اكف حىت يتسـىن ٕاجراء املراجعة عىل حنو سلمي. ؤاشار الوفد ٕاىل
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، وقال ٕان بدء املناقشات يف ا7ورة املقبI سـيعود �لنفع عىل سري مجموعة بÙان ٔامرياك الالتينية والاكرييبوفد بريو �مس 
العملية مشريًا ٕاىل ٔانه يتعني عىل اللجنة أن توافق عىل اختصاصات اخلرباء املسـتقلني املعنيني �مللكية الفكرية والتمنية وعىل 

تساءل الوفد عام ٕاذا اكنت معلية حتديد اختصاصات واختيار اخلرباء ستتأثر سلبًا ٕاذا تأجلت املناقشات حىت اختيارمه. و 
هناية فرتة السـنتني تقريبًا. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأنه سـيكون من أالفضل للجنة ٔان تبدٔا املناقشات يف ا7ورة املقبI بدًال 

  أالخرى عىل جدول أالعامل. من تأجيلها، رمغ وجود العديد من البنود

وأكد وفد �كسـتان أن أالمر يتعلق بوالية متنحها امجلعية العامة ويتعني عىل اللجنة �لزتم هبا موحضًا أن القرار ينص  .845
ومشريًا ٕاىل ٔان املناقشات ستبدٔا رمغ ذ  مبكرًا. وأعرب  2013عىل رضورة أن جترى املراجعة املسـتقI حبلول هناية عام 

اعتقاده بأنه يف حال بدٔات املناقشات يف نومفرب، فٕان اللجنة لن تمتكن من ٕاجراء املراجعة املسـتقI حبلول هناية  الوفد عن
. وعليه، مفن أالفضل البدء يف مناقشة �ختصاصات، كام ٔاشارت أالمانة، ورمبا مناقشة بعض املسائل أالخرى 2013 عام

  الصدد. يف ا7ورة املقبI يك متيض اللجنة قدمًا هبذا

وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية، معرً� عن موافقته عىل رضورة حتديد أالولوaت ومعترباً املسألتني اللتني  .846
ذكرهام يف اقرتاحاته لÙورة املقبI من أالولوaت. ؤاعربت ا¨موعة عن معيق قلقها لعدم املوافقة علهيام. ؤاوحضت أن �قرتاح 

ة ملرحI ما بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية قد قدم يف ا7ورة أالخرية ؤاهنا مل تكن هذه يه املرة أالوىل اليت املتعلق خبطة التمني
يثار فهيا. وقالت ٕان أالمانة ٔابلغت ٔايضًا عن العمل اجلاري يف هذا ا¨ال معربة عن اعتقادها بأن عرض أالمانة سيسـتغرق 

ملراجعة املسـتقI موحضًا ٔان من املمكن للجنة ٔان تبدٔا ٕ�جراء مناقشات أولية، كام الكثري من وقت اللجنة. وأشار الوفد ٕاىل ا
ذكرت أالمانة ومشرياً ٕاىل رضورة ٔان تبدٔا املناقشات، وٕاال لن تمتكن اللجنة من الوفاء بأحد املقتضيات املهمة لقرار 

  العامة.  امجلعية

فF يتعلق �ٔالهداف  2015اقشات بشأن فرتة ما بعد عام وطرح وفد أسرتاليا اقرتاح بأن تدرج يف العمل املقبل املن .847
إالمنائية لٔاللفية غري املنجزة بعد. وأعرب عن اعتقاده بأن من أالفضل عقد املناقشات بعد ٔان حتقق اللجنة �سـتفادة من 

ًا مشرياً ٕاىل ٔان حتليالت حتليالت أالمانة هبذا الشأن. وقال ٕانه طلب ٕاىل أالمانة أن جتري حتليًال بناء عىل قرار يتخذ مسـبق
ؤاهنا سـتقدم للجنة أيضًا رؤية ٔاوحض لهنج أالمم املتحدة املوسع  2015أالمانة سـتوجه مناقشات اللجنة حول فرتة ما بعد عام 

 ٕازاء تÇ الفرتة. وأشار الوفد أيضاً ٕاىل ٔان حتقيق طموحات أالهداف إالمنائية لٔاللفية غري حمدود ؤانه ينطوي عىل �نتقال من
 Iالتدرجيية. وقال الوفد ٕانه ال يؤيد يف هذه املرح Iنقطة ٕاىل ٔاخرى ؤانه سـيكون من املعقول نقل املناقشات يف هذه املرح

ٕادراج املناقشات بشأن مرحI ما بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٔالن أالمر يتعلق �لفعل �السـتجابة لتÇ الطموحات يف 
الرضوري للجنة أن تسرتشد بتحليالت أالمانة يف هذا الصدد وكذ  �السـتجابة ؤالن من  2015مرحI ما بعد عام 

  .2015املوسعة لٔالمم املتحدة ٕازاء فرتة ما بعد عام 

848.  Iا7ورة مثق Çٔالن ت Iالبنود يف جدول ٔاعامل ا7ورة املقب Çوأكد وفد سويرسا من جديد عىل رضورة عدم ٕادراج ت
الوفد، فF يتعلق �ختصاصات املراجعة املسـتقI، ٕانه من املمكن ٔان يوافق هنائيًا عىل تقدمي  �لفعل �لعديد من أالعامل. وقال

الوثيقة 7ورة جلنة التمنية املقرر عقدها يف شهر نومفرب. وأعرب عن اعتقاده بأن 7ى اللجنة ما يكفي من العمل لتؤديه يف 
� يف هذه ا7ورة ؤان الوقت ال يكفي ملناقشة بعض البنود �لتفصيل. ا7ورة املقبI، مشريًا ٕاىل ٔان ٔامام اللجنة الكثري لتعم

ؤاوحض الوفد، فF يتعلق خبطة التمنية ملرحI ما بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ٔان وفد ٔاسرتاليا رشح بوضوح أالسـباب اليت 
  وفد مرص املتعلق �قرتاحه الثالث. جتعل من السابق ٔالوانه ٕادراج تÇ اخلطة يف جدول أالعامل. وقال ٕانه ال يفهم طلب

موحضًا  2015ؤاوحض وفد جنوب ٔافريقيا ٔاسـباب �قرتاح املقدم من ا¨موعة أالفريقية بشأن خطة التمنية ملا بعد عام  .849
ٔان تقرير املدير العام عن ا7ورة أالخرية قد ٔاشار ٕاىل ذ  وأن ا7ول أالعضاء مل حتصل عىل ٔاي معلومات عن مشاركة 

 2015ؤاشار الوفد ٔايضًا ٕاىل رضورة ٔان تناقش ا7ول أالعضاء أالهداف إالمنائية لٔاللفية وخطة التمنية ملا بعد عام  الويبو.
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موحضًا أن امجلعية العامة لٔالمم املتحدة بصدد وضع ٔاساليب للقيام بذ . وقال ٕان لك واك� متخصصة مسؤو� عن وضع 
هنا تعي أالساليب اخلاصة هبا مشريًا ٕاىل رضورة أن تش ارك الواكالت يف العملية مبشاركة ا7ول أالعضاء اليت متثلها وموحضًا أ

 Çالعملية ؤاهنا ليست جزءًا مهنا. ويف هذا الصدد، ٔاشار الوفد ٕاىل ٔان ا7ول أالعضاء ال تقود ت Çٔان أالمانة تشارك يف ت
قرار امجلعية العامة واحض هبذا الشأن مضيفًا أن  العملية وأن املشلكة تمكن يف ذ . وقال فF خيص املراجعة املسـتقI ٔان

ؤانه يويل ٔامهية كبرية لتÇ املراجعة. ورٔاى الوفد  2013القرار ال ينص عىل رضورة مناقشات �ختصاصات يف دورة نومفرب 
ا7ول أالعضاء رضورة أن تبدٔا أالمانة العمل ؤان تقدم عىل أالقل املسودة أالوىل لالختصاصات لÙورة املقبI موحضًا ٔان 

تمتكن من إالسهام بفعالية ؤان إالجراءات قد تتأخر ٕاذا مل تقدم املسودة أالوىل يف نومفرب. وقال الوفد ٕانه ال يعتقد ٕ�ماكنية  لن
�نهتاء من حتديد اختصاصات اخلرباء املسـتقلني املعنيني �مللكية الفكرية والتمنية واختيارمه يف جلسة واحدة مشريًا ٕاىل 

  البدء يف ذ  مسـبقًا. وعليه، فقد أعرب الوفد عن تأييده لالقرتاح املقدم من ا¨موعة أالفريقية. رضورة

  وطلب وفد مرص ٕاىل وفد سويرسا توضيح طلبه حىت ميكنه الرد عليه. .850

851. .Iورة املقبÙوقال وفد سويرسا ٕانه يود ٔان يرشح وفد مرص اقرتاحه الثالث �لنسـبة ل  

�مس ا¨موعة أالفريقية ٕاضافة بندين فF يتعلق خبطة التمنية ملرحI ما بعد أالهداف ؤاوحض وفد مرص ٔانه اقرتح  .852
.Iإالمنائية لٔاللفية ومرشوع اختصاصات املراجعة املسـتق  

ورد وفد ٔاسرتاليا عىل مداخI وفد جنوب ٔافريقيا معتربًا أن من املقنع متامًا ٕاجراء مناقشات ذات صI يف هذا الصدد.  .853
يف جدول أالعامل مشريًا  2015ٕادراج أالهداف إالمنائية لٔاللفية، مبا يف ذ  هنج أالمم املتحدة وفرتة ما بعد عام  واقرتح الوفد

ٕاىل أن املناقشات جارية بشأن تÇ املوضوعات. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن أالهداف ذاهتا مطروحة للمناقشة يف جدول 
موحضًا أن أالهداف تسـتحق ٔان  2015ختصيص بند منفصل لفرتة ما بعد عام  أالعامل. وعليه، فقد تساءل الوفد عن رضورة

  تطرح للمناقشة يف ٕاطار البند الوارد فعًال يف جدول أالعامل.

وسلط الرئيس الضوء عىل رضورة ٔان ختتمت اللجنة تÇ املسأ�. واقرتح للميض قدمًا ٔان تبدٔا اللجنة يف املناقشات  .854
املسـتقI يف ا7ورة املقبI، عىل حنو ما اقرتحت االٔمانة حيث ٔاوحضت ٔاهنا حتتاج ٕاىل حول مرشوع اختصاصات املراجعة 

توجهيات من ا7ول أالعضاء يك تترصف. وأضاف ٔان من املمكن لÙول أالعضاء أن تواصل التشاور بشأن 
  املطروحة. املسائل

  ى بني ا7ورات.وتساءل وفد سويرسا عام ٕاذا اكن الرئيس سـيعقد مشاورات بشأن املسائل أالخر  .855

وذكر الرئيس أن الوفود اقرتحت تÇ املسائل للنظر فهيا موحضًا ٔان اقرتاحه الوحيد هو اختاذ قرار للبدء يف املناقشات  .856
حول اختصاصات املراجعة املسـتقI. وأشار ٕاىل ٔانه ال يريد اقرتاح هنج حمدد فF خيص املسألتني أالخريني مضيفًا ٔان 

عقد بشأن بنود جدول ٔاعامل هذه ا7ورة ؤاهنا غري zحجة. وعليه، فٕان الرئيس ال يريد امليض يف هذا املشاورات غري الرمسية ت
.Iالطريق يف هذه املرح  

موحضًا ٔانه ٔاشار حتديدًا ٕاىل رضورة ٔاال تبدأ اللجنة يف العمل يف  2010وأشار وفد كندا ٕاىل قرار امجلعية العامة لعام  .857
. وعليه، فٕان الوفد ال يفهم رضورة التعجيل ببدء العمل هبذا الشأن 2012/2013لسـنتني �ختصاصات ٕاال يف هناية فرتة ا

يف ا7ورة املقبI. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان جدول أعامل ا7ورة املقبI مثقل �لكثري من أالعامل وأن هناك اقرتاح ٕ�ماكنية مناقشة 
  �ختصاصات يف ا7ورة املقرر عقدها يف نومفرب.

 �مس ا¨موعة أالفريقية موحضًا ٔانه من املمكن ٔان يتحىل �ملرونة وأن يقبل اقرتاح الرئيس. ونظراً وحتدث وفد مرص .858
ٔالن بعض الوفود وجدت صعوبة يف ٕادراج مناقشات بشأن خطة التمنية ملرحI ما بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف ا7ورة 
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ة ٕاج�عًا ٕاعالميًا بشأن هذا البند مشريًا ٕاىل رضورة أال ميثل ذ  ضغطًا املقبI، فقد تساءل الوفد عن ٕاماكنية أن تنظم أالمان
  عىل وقت اللجنة.

وأفاد الرئيس بأن أالمانة قد ٔابلغته للتو ٕ�ماكنية تنظمي نشاط جانيب بشأن بند جدول أالعامل ا0ي اقرتحه وفد مرص  .859
  �مس ا¨موعة أالفريقية. 

كندا. ؤاكد من جديد عىل ٔان قرار امجلعية العامة يتطلب ٕاجراء مراجعة مسـتقI واسـتجاب وفد الربازيل ملداخI وفد  .860
. وعليه، فٕان الوفد يرى ٔانه لكام بدأت اللجنة مناقشة �ختصاصات مبكرًا، لكام اكن 2012/2013يف هناية فرتة السـنتني 

  ذ  ٔافضل للعملية.

ملراجعة املسـتقI من أالعامل املقبI. واقرتح ٔان تدعو ومل يعترب وفد اجلزائر البدء يف املناقشات بشأن اختصاصات ا .861
أالمانة ا7ول أالعضاء ٕاىل عرض ٔافاكرها بشأن �ختصاصات. ؤاضاف أن من املمكن ٕادراج صيغة هبذا الشأن مشريًا ٕاىل 

  .2010ٕاماكنية ٕادراج الصيغة املسـتخدمة يف قرار امجلعية العامة لعام 

ربازيل. وذكر، فF يتعلق �لقرار اخلاص بآلية التنسـيق، بأنه قد مت التفاوض بشأن وأيد وفد جنوب ٔافريقيا رٔاي وفد ال .862
. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان املناقشات بشأن �ختصاصات خمتلفة 2012/2013بدء املراجعة املسـتقI يف هناية فرتة السـنتني 

مللكية الفكرية والتمنية يك تبدٔا املراجعة يف هناية فرتة موحضًا رضورة �نهتاء من املناقشات وحتديد اخلرباء املسـتقلني املعنيني �
ورضورة البدء يف العملية مقدمًا. ؤاكد الوفد من جديد عىل رضورة أن تبدٔا املناقشات يف ا7ورة  2012/2013السـنتني 

  احلادية عرشة للجنة.

املقبI مشريًا ٕاىل أن القصد  وأكد وفد سويرسا من جديد عىل وجود ما يكفي من البنود عىل جدول أالعامل لÙورة .863
من مناقشة القرار املتعلق �ملراجعة املسـتقI هو ٔان تبدٔا املناقشات خالل جلنة التمنية يف هناية العام املقبل ٔالنه ينبغي �نهتاء 

ن من بعض املسائل حىت يتسـىن ٕاجراء املراجعة املسـتقI عىل حنو سلمي. ومىض يقول ٕان من الرضوري ختصيص ما يكفي م
الوقت 0  قبل البدء يف املراجعة. وكرر الوفد قو9 بأن هناك ما يكفي لÙورة املقبI وبأن من غري الرضوري ٕاضافة 

  البند. ذ 

ؤاعرب وفد جنوب ٔافريقيا عن اعتقاده بأن قرار امجلعية العامة واحض مشريًا ٔايضًا ٕاىل أن أالمانة تأخذ عادة مبادرة  .864
ر مع ا7ول أالعضاء. وقال الوفد ٕانه يود معرفة ما ٔاعدته أالمانة فF يتعلق بقرار امجلعية العامة متابعة تÇ التوصيات �لتشاو 

  وما ٕاذا اكنت تنتظر حىت تتوصل ا7ول أالعضاء ٕاىل مقرتحات هبذا الشأن، كام ذكر وفد اجلزائر.

اجعة املسـتقI. واقرتح أن تبدٔا اللجنة وقالت أالمانة (السـيد بلوش) ٕاهنا تتوقع من ا7ول أالعضاء ٔان تعاجل مسأ� املر  .865
ورضورة أن حتاول اللجنة  2013يف العملية مشريًا ٕاىل رضورة حتديد �ختصاصات واخلرباء وما ٕاىل ذ  حبلول هناية عام 

Çنهتاء من ذ  يف دورهتا الثانية عرشة. ؤاكدت أالمانة من جديد عىل ٔاهنا اكنت تتوقع من ا7ول أالعضاء ٔان تضع ت� 
  املسأ� يف اعتبارها وأن توËها هبذا الشأن.

وحتدث وفد مرص �مس ا¨موعة أالفريقية وسلط الضوء عىل ٔان العديد من البÙان أالفريقية تنمتي ٔالقل البÙان منوًا  .866
لجنة التمنية اليت متثلها وفود صغرية يف جنيف وأن تÇ الوفود مسـتعدة رمغ ذ  للعمل بشأن تÇ املسائل يف ا7ورة املقبI ل 

ٔالهنا تويل ٔامهية كبرية لتÇ املسائل اليت قد تعود علهيا �لفائدة. وعليه، فقد دعت ا¨موعة وفد سويرسا، ويه البÙ املضيف، 
.Iٔان ينفتح عىل اقرتاح بدء املناقشات يف ا7ورة املقب  

يف العديد من النقاط. لكنه ٔاعرب عن  وقال وفد سويرسا ٕانه يتحيل دومًا بروح بناءة عالية وانه اكن يتسم �ملرونة .867
اعتقاده بأن جدول أالعامل مثقل بكثري من البنود يف ا7ورة املقبI ؤان ذ  لن يكون ٔامراً بناءًا، ٕاذا اكنت اللجنة تود 
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ا7ورة  مناقشها عىل حنو سلمي. وأشار الوفد ٕاىل ٔانه قد يقبل كحل وسط هنايئ، تبادل االٓراء بشلك مبديئ فF بني الوفود يف
املقبI دون حترير ٔاي شئ كتابيًا. وشدد الوفد عىل رضورة عدم ٕاعداد ورقة هبذا الصدد، ٔالنه يريد حقًا الرتكزي عىل مسائل 

ٔاخرى مشريًا ٕاىل ٔان �ختصاصات سـتحدد يف ا7ورة الثانية عرشة للجنة. ؤاوحض الوفد ٔانه ليس ٕ�ماكنه قبول املزيد يف هذه 
  هيا ما يكفي للقيام به يف ا7ورة املقبI.املرحI ؤان اللجنة 7

وطلب  2013وطلب وفد جنوب ٔافريقيا معرفة ما ٕاذا اكن ميكن لوفد سويرسا ٔان يضمن بدء املراجعة يف هناية عام  .868
بعض الضامzت حيث ٕان أالمر يسـتلزم صدور والية من امجلعية العامة. وأشار الوفد ٕاىل أن اللجنة اكنت تتحدث عن 

يوم إالثنني حيث يبدو أن هناك نزعة لعدم الرغبة يف التقيد بوالaت من امجلعية العامة. وعليه، فٕان الوفد يريد الوالية منذ 
  مشرياً ٕاىل ٔانه ال يفهم ٔاسـباب عدم ٕاماكنية البدء يف العمل. 2013التأكد من ٔان الوالية ستنفذ يف هناية عام 

أالمانة طلبت توجهيات من ا7ول أالعضاء بشأن كيفية  واسـتجاب وفد الربازيل ملداخI وفد سويرسا موحضًا أن .869
امليض يف العمل. وأعرب عن اعتقاده بأن املناقشات ستسـتفيد من تدوين أالفاكر عىل الورق مشريًا ٕاىل ٔان اكفة ا7ول 

ٔان من الرضوري أالعضاء معنية ٕ�دارة الوقت. وقال الوفد ٕانه يدرك أن عبء العمل عىل ا7ورة املقبI ليس �ٔالمر اليسري و 
ٕادارته بفعالية. ويف هذا الصدد، ارتأى الوفد ٔان املناقشات ستستنفد املزيد من الوقت وسـتكون معقدة ٕاذا مل حترر وثيقة 
ببعض أالفاكر موحضًا أنه ٕ�ماكن أالمانة ٔايضًا ٔان توحض ما يه التوجهيات املطلوبة من ا7ول أالعضاء. وعليه، فقد اقرتح 

نة ورقة عن املعلومات املطلوبة معرً� عن اعتقاده بأن ذ  سيساعد عىل تعزيز الكفاءة عن طريق تركزي الوفد ٔان تعد أالما
  املناقشات عىل ذ  البند.

واسـتجاب وفد سويرسا ملداخI وفد الربازيل موحضًا أن الوفد ٔاشار ٕاىل الكفاءة ومعرً� عن اعتقاده بأن من غري  .870
اج البند السابق يف جدول أالعامل حيث سيمت ٕادراج ذ  البند جمدداً يف جدول املناسب من حيث الكفاءة مواصI ٕادر 

ٔاعامل ا7ورة املقبI مما قد يؤدي ٕاىل تفادي ٕاجراء مناقشات بشأن �ختصاصات. وأكد الوفد من جديد عىل وجود العديد 
فF يتعلق ببدء املناقشات بشأن  من البنود عىل جدول ٔاعامل ا7ورة املقبI. وذكر بأن ٕ�ماكنه ٔان يتحىل �ملرونة

�ختصاصات، معرً� عن عن اعتقاده بأن أالمانة سـتحتاج ٕاىل معرفة ما تقصده ا7ول أالعضاء قبل ٕاعداد ٔاي وثيقة. وأشار 
الوفد ٕاىل الضامzت اليت طلهبا وفد جنوب ٔافريقيا، وشدد عىل ٔانه سيشارك بشلك اكمل حىت يمت ٕاطالق ا7راسة حبلول 

. غري ٔان تÇ املسأ� مطروحة للمناقشة وسيُنظر ٔايضًا يف آراء الوفود أالخرى من ٔاجل التوصل ٕاىل 2013ام هناية ع
  وسط. حل

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل �قرتاح املقدم من وفد الربازيل. .871

ىل اقرتاmا ووجدت أالمانة (السـيد بلوش) نفسها يف موقف صعب يف ٕاطار تÇ املناقشات احلساسة. وأشارت إ  .872
ا0ي سـبق وقدمته ٕاىل اللجنة يك تضطلع مبناقشات أولية بشأن تÇ املسأ�. وقالت أالمانة ٕاهنا تراعي ما ذكره وفد سويرسا 

لتوه موحضة ٔاهنا حتتاج ٕاىل ٔافاكر وتوجهيات من ا7ول أالعضاء يك تعد وثيقة هبذا الشأن. ومضت أالمانة تقول ٕان قرار 
ية التنسـيق يتضمن فقرة تنص عىل ٕاجراء مراجعة خارجية وٕاهنا حتتاج ٕاىل معرفة ما تقصده ا7ول امجلعية العامة بشأن آل 

أالعضاء فF يتعلق بشلك املراجعة اخلارجية وهيلكها ونطاقها وجحمها وما ٕاىل ذ . وعليه، فقد رٔات أالمانة ٔان ٕ�ماكهنا 
اغة شئ ما. لكن ذ  يعد، عىل حد قولها، موضوعًا حرجًا �سرتشاد مبتطلبات ا7ول أالعضاء بدًال من إالقدام عىل صي

  ومن الصعب عىل أالمانة أن تعطي راaًٔ هبذا الشأن.

وتساءل الرئيس عن ٕاماكنية موافقة اللجنة عىل ٕادراج البند يف جدول أالعامل للسامح ٕ�جراء مناقشات ٔاولية بغرض  .873
ة مشريًا ٕاىل حصول املوافقة عىل ذ  نظرًا لعدم وجود اعرتاضات تقدمي توجهيات ٕاىل أالمانة بشأن ٕاعداد الوثيقة املقرتح

  احلضور. من
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        ااااخخخختتام ا7ورةتتام ا7ورةتتام ا7ورةتتام ا7ورة

  دعا الرئيس أالمانة ٕاىل تقدمي بعض املالحظات اخلتامية. .874

وقالت أالمانة (السـيد ٔاونياما) ٕان ا7ورة شلكت حتدaً اكملعتاد. لكهنا الحظت ٔان املناخ اكن مضيافًا ودافئًا وأنه يبرش  .875
�خلري يف املسـتقبل. وشكرت أالمانة الرئيس عىل أالسلوب املمتاز ا0ي اتبعه لتوجيه اللجنة وتطلعت ٕاىل رؤيته يف ا7ورة 

املقبI. كام توËت �لشكر ٕاىل الزمالء واملرتمجني الفوريني عىل معلهم. واختمتت أالمانة مؤكدة للوفود ٔان اكفة توصياهتا 
هنا سـتحرص عىل ٕاعداد الوþئق لÙورة املقبI.وتعلFهتا قد ٔاخذت يف �عتب   ار وأ

وشكر الرئيس الوفود عىل مشاركهتا البناءة وا¨دية يف ا7ورة. وتوجه �لشكر ٕاىل zئب املدير العام عىل دمعه  .876
ن ٔام� يف ٔان املتواصل طوال ا7ورة. كام تقدم �لشكر ٕاىل أالمانة عىل ما قامت به واملرتمجني الفوريني عىل معلهم معرً� ع

.Iتواصل اللجنة حتسني ٔاسلوب معلها يف ا7ورات املقب  

]ييل ذ  املرفق[
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EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Safet EMRULI, Director, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
 
Ardijan BELULI, Head, Receiving Section, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Natalia SOKUR (Ms.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Section, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Moscow 
 
Stepan KUZMENKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Dmitry KISHNYANKIN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND  
 
Tony PASO, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
FRANCE 
 
Isabelle CHAUVET (Mme), chef, Service des affaires européennes et internationales, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
 
Olivier MARTIN, conseiller (affaires économiques et développement), Mission permanente, 
Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Nana ADEISHVILI (Mrs.), Advisor to the Chairman, Technology Transfer and Innovation, 
National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi 
 
Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GHANA 
 
Grace ISSAHAQUE (Mrs.), Principal State Attorney, Registrar’s General’s Department, Ministry 
of Justice, Accra 
 



CDIP/10/18 
Annex 
8 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Irini STAMATOUDI (Mrs.), Director, Hellenic Copyright Organization, Ministry of Education, 
Religious Affairs, Culture and Sports, Athens 
 
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Krisztina KOVACS (Ms.), Head of Section, Industrial Property Law Section, Hungarian 
Intellectual Property Office, Budapest 
 
Virág HALGAND DANI (Mrs.), Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary (Economic), Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Edi YUSUP, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
R. RAZILU, Director, Information Technology, Directorate General of Intellectual Property 
Rights, Ministry of Law and Human Rights, Banten 
 
Elly MUTHIA (Ms.), Head, Sub-division for Intellectual Property Rights Facilitation, Center of 
Research of Technology and Intellectual Property, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Andos L. TOBING, Staff, Directorate of Trade, Industry, Investment and Intellectual Property 
Rights, Directorate General of Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
S. SURAHNO, Head, Finance Division, Directorate General of Intellectual Property Rights, 
Ministry of Law and Human Rights, Banten 
 
Nina S. DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Arsi DWINUGRA FIRDAUSY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Bianca P.C. SIMATUPANG (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Machra FATHMI (Ms.), Staff, Center of Research of Technology and Intellectual Property, 
Ministry of Industry, Jakarta 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, Legal Expert, Ministry of Foreign Affairs, Tehran 
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IRAQ 
 
Amel Hashim AL-SAEDI (Mrs.), Head, Patent and Industrial Designs Section, Central 
Organization for Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of Planning and 
Development Cooperation, Baghdad 
 
Imad Mohammed John AL-LAITHI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND  
 
Gerard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
James KELLY, Assistant Principal Officer, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, 
Enterprise and Innovation, Dublin 
 
Joan RYAN (Ms.), Higher Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, 
Enterprise and Innovation, Dublin 
 
Gavin WILSON, Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Dublin 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Hiroki KITAMURA, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kazuhide FUJITA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kenji SHIMADA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Hiroshi KAMIYAMA, Counsellor, Permanent mission, Geneva 
 
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN  
 
Ghadeer Hmeidi Moh’d ELFAYEZ (Miss), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
KENYA 
 
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Officer, Kenya Copyright Board, Nairobi 
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KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Zhaparkul TASHIEV, First Deputy Chairman, State Service of Intellectual Property and 
Innovation of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Abbas MTEIREK, Head, Service of Treaties, Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Beirut 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Gediminas NAVICKAS, Second secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LUXEMBOURG 
 
Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentant permanent adjoint, Mission 
permanente, Genève 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Mazlan MUHAMMAD, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Nurhana MUHAMMAD IKMAL (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALTE/MALTA 
 
Moira MIFSUD (Ms.), Economics Officer, Industrial Property Registrations Directorate, Ministry 
of Finance, Economy and Investment, Valletta 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Sergio AMPUDIA MELLO, Coordinador de Planeación Estratégica, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), México, D.F. 
 
José R. LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Ana VALENCIA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), México, D.F. 
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MONACO 
 
Carole LANTERI (Mlle), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Ram Sharan CHIMORIYA, Director, Intellectual Property Section, Department of Industry, 
Kathmandu 
 
 
NIGERIA 
 
Banire Habila KITTIKAA, Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry, 
Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
Temitope Adeniran OGUNBANJO, Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Registry, Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
Ugomma Nkeonye EBIRIM (Mrs.), Senior Lecturer, Department of Education, University of 
Nigeria, Nsukka 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Hedvig BENGSTON (Ms.), Senior Legal Adviser, Legal and Political Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
 
Karine AIGNER (Mrs.), Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 
 
 
OMAN 
 
Ahmed AL-SAIDI, Head, Industrial Property Section, Ministry of Commerce and Industry, 
Muscat 
 
 
PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Lizamor CÉSAR (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
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PARAGUAY 
 
Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 

Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Ministry of Economic Affairs, Agriculture and 
Innovation, The Hague 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Ma. Corazon MARCIAL (Miss), Director III, Intellectual Property Office of Philippines (IPOPHL), 
Taguig City 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Head, International Cooperation Division, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
 
Agnieszka WALKOWICZ-WESOLOWSKA (Mrs.), Examiner, Patent Examining Department, 
Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Jaehun, Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
 
PARK Hyun-soo, Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KIM Joonil, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office 
(KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property 
(AGEPI), Chisinau 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Pavel ZEMAN, Director, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Evžen MARTÍNEK, Desk Officer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Leonila Kalebo KISHEBUKA (Mrs.), Deputy Registrar, Registry of Intellectual Property, 
Business Registration and Licensing Agency (BRELA), Ministry of Industry and Trade,  
Dar-es-Salaam 
 
Malunde Ehasaph SOSPETER, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Alexandru Cristian ŞTRENC, Deputy Director General, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Petre OHAN, Director, Appeals Department, State Office for Inventions and Trademarks 
(OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM  
 
Karen Elizabeth PIERCE (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Philip TISSOT, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Sean SMITH, Senior Policy Advisor, Trade and Development, International Policy Directorate, 
Intellectual Property Office, London 
 
Hywel Rhys MATTHEWS, Senior Policy Officer, International Institutions, International Policy 
Directorate, Intellectual Property Office, Newport 
 
Jonathan JOO-THOMSON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Nicola NOBLE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Selby WEEKS, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève 
 
Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève 
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Ndèye Ndèye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Salwa Geili BABIKER ALI (Mrs.), Director, Planning, Research and Information, National 
Council for Literary and Artistic Works, Ministry of Culture and Information, Khartoum 
 
Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique senior, Relations commerciales 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Relations commerciales internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Patrick PARDO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TCHAD/CHAD 
 
Madjingaye KLAMADJIM, chef de bureau, Secrétariat général, Ministère du commerce et de 
l’industrie, N’Djamena 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Veranant NEELADANUVONGS, Deputy Director General, Department of Industrial Promotion, 
Ministry of Industry, Bangkok 
 
Thanit NGANSAMPANTRIT, Head, International Cooperation, Department of Intellectual 
Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Thanavon PAMARANON (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Mokhtar HAMDI, directeur, Direction de la propriété industrielle, Institut national de la 
normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY  
 
Ismail GÜMÜS, Expert, International Affairs Department, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Oksana SHPYTAL (Ms.), Chief Expert, European Integration and International Cooperation 
Division, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Gabriel BELLÓN, Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
NGUYEN Duc Dung, Head, International Cooperation Division, National Office of Intellectual 
Property (NOIP), Hanoi 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Hesham Ali Ali MOHAMMED, Deputy Minister for Culture, Ministry of Culture, Sana’a 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Ngosa MAKASA (Ms.), Senior Examiner, Patents, Patents and Companies Registration Agency 
(PACRA), Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka  
 
 
ZIMBABWE 
 
Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Paidamoyo TAKAENZANA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Michael PRIOR, Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for the Internal Market 
and Services, European Commission, Brussel 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Khabibullo FAYAZOV, Vice-President, Moscow 
 
 
UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 
(UPOV)/INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS 
(UPOV) 
 
Peter BUTTON, Vice-Secretary General, Geneva 
 
 
CONSEIL INTERÉTATIQUE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
(CIPPI)/INTERSTATE COUNCIL ON THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY 
(ICPIP) 
 
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels 
 
 
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) 
 
Sulaiman BARYAA, Director, Formal Examination Department, Riyadh 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
 
Alexandre LAROUCHE-MALTAIS, stagiaire, Délégation permanente, Genève 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Nirmalya SIAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
Carlos CORREA, Special Adviser, Trade and Intellectual Property, Geneva 
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German VELASQUEZ, Special Adviser, Health and Development, Geneva 
 
Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
Xiaoping WU (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges-Rémi NAMEKONG, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES ÉTATS DES ANTILLES ORIENTALES (OEAO)/ORGANIZATION OF 
EASTERN CARIBBEAN STATES (OECS) 
 
Natasha EDWIN (Ms.), Technical Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC) 
 
Slimane CHIKH, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, Genève 
 
Aïssata KANE (Mme), conseiller, Délégation permanente, Genève 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES / 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association de l'industrie de l'informatique et de la communication (CCIA)/Computer and 
Communications Industry Association (CCIA)  
Nick ASHTON-HART, Representative, Geneva 
Matthias LANGENEGGER, Deputy Representative, Geneva 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law 
Students’Association (ELSA International) 
Bérénice Lara MÜNKER (Ms.), Representative, Bad Homburg, Germany 
Giulia CELLERINI (Ms.), Representative, Firenze, Italy 
Giulia NATALE (Ms.), Representative, Livorno, Italy 
Viviane OPITZ (Ms.), Representative, Frankfurt, Germany 
Tizian TANG, Representative, Malmö, Sweden 
 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle (ADALPI)/ 
International Association for the Development of Intellectual Property (ADALPI) 
Brigitte Lindner (Mme), présidente, Londres 
Barbara BAKER (Mme), secrétaire générale, Londres 
Kurt KEMPER, membre fondateur, Genève 
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Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Michael BRUNNER, Chairman of Q207, Development and IP, Zurich 
 
Association IQSensato (IQSensato) 
Susan ISIKO ŠTRBA (Ms.), Expert, Geneva 
Sisule MUSUNGU, Expert, Nairobi 
 
Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American 
Federation of Pharmaceutical Industries (ALIFAR) 
Alfredo CHIARADIA, Asesor, Buenos Aires 
Luis Mariano GENOVESI, Asesor, Buenos Aires 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic 
Association (ALAI) 
Victor NABHAN, président, Paris 
 
Brazilian Center for International Relations (CEBRI) 
Peter Dirk SIEMSEN, Representative, Rio de Janeiro, Brazil 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Programme on Innovation Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Alessandro MARONGIU, Research Assistant, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Daniella Maria ALLAM (Ms.), Junior Programme Officer, Programme on Innovation, Technology 
and Intellectual Property, Geneva 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, Geneva 
 
Comité consultatif mondial de la société des amis (CCMA)/Friends World Committee for 
Consultation(FWCC) 
Caroline DOMMEN (Ms.), Representative, Geneva 
Lynn FINNEGAN (Ms.), Representative, Geneva 
 
Communia, International Association on the Public Domain (COMMUNIA) 
Mélanie DULONG DE ROSNAY, President of the Administration Council, Paris 
 
Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC)/International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) 
Gadi ORON, Director, Legal and Public Affairs, Paris 
 
CropLife International 
Tatjana R. SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
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Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luis COBOS PAVÓN, Presidente, Madrid 
José Luis SEVILLANO ROMERO, Presidente del Comité Técnico, Madrid 
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Comité Jurídico, Madrid 
Carlos LÓPEZ SÁNCHEZ, Miembro del Comité Jurídico, Comité Jurídico, Madrid 
Miguel PÉREZ SOLÍS, Asesor Legal, Departamento Jurídico, Madrid  
 
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 
Guilherme CINTRA, Manager, Innovation, Intellectual Property and Trade, Geneva 
Ernest KAWKA, Staff, Geneva 
 
Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD)/International 
Federation of Associations of Film Distributors (FIAD) 
Antoine VIRENQUE, secrétaire général, Paris 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/ 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOULLIER, Senior Expert, Paris 
 
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction 
(IFRRO)/International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO) 
Olav STOKKMO, Chief Executive, Brussels 
Anita HUSS-EKERHULT (Mrs.), General Counsel and Deputy Secretary General, Brussels 
Ingrid DE RIBAUCOURT (Mrs.), Senior Legal Advisor, Brussels 
 
International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Thirukumaran BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Michelle CHILDS (Ms.), Director, Policy Advocacy, Campaign for Access to Essential  
Medicines, Geneva  
Katy ATHERSUCH (Ms.), Medical Innovation and Access Policy Advisor, Geneva  
Hafiz AZIZ-UR-REHMAN, Legal and Policy Advisor, Geneva 
 
Medicines Patent Pool Foundation (MPP)  
Chan PARK, General Counsel, Geneva 
Esteban BURRONE, Policy Advisor, Geneva 
Erika DUENAS (Mrs.), Advocacy Officer, Geneva 
 
Third World Network (TWN)  
Kappori M. GOPAKUMAR, Legal Advisor, New Dehli 
 
Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU)  
Heijo RUIJSENAARS, Head, Intellectual Property, Grand-Saconnex, Geneva 
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IV.   BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Mohamed Siad DOUALEH (Djibouti) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (OMPI/WIPO) 
 
 
 
V. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Geoffrey ONYEAMA, vice-directeur général/Deputy Director General 
 
Irfan BALOCH, secrétaire du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) 
et directeur, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Secretary to the 
Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) and Director, Development 
Agenda Coordination Division 
 
Lucinda LONGCROFT (Mme), directrice adjointe, Division de la coordination du Plan d’action 
pour le développement/Deputy Director, Development Agenda Coordination Division 
 
Georges GHANDOUR, administrateur principal de programme, Division de la coordination du 
Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development Agenda 
Coordination Division 

 
 
 

  [هناية املرفق والوثيقة]
  

  


