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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الثالثةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 مايو 42اإ

 
 

 التقرير

متدته اللجنة  اذلي اع

ىل  01من املمتدة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الفرتة  لثةقدت ادلورة الثاع   .0  .4102 مايو 20اإ

 وجزر الهباما اجلزائر، وأأندورا، وأأنغول، والأرجنتني، وأأسرتاليا، والمنسا، رض ادلورة ممثلون لدلول التالية:وح .4
، والاكمريون، وكندا، وش ييل، وبوركينا فاصو غاراي،لوب ، والربازيل،الهرسكالبوس نة و وبلجياك، و وبيالروس،  وبنغالديش،

وامجلهورية التش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، وادلامنرك،  ر،ولومبيا، وكوس تارياك، وكوت ديفوالصني، وكوا
كوادور، ومرص وامجلهورية ادلومينيكية، وجيبويت، وغواتاميل،  واليوانن،غاان، و وفرنسا، وجورجيا، وأأملانيا،  ، والسلفادور،واإ

يران )مجهوريةالهند، و ، و هنغارايوالكريس الرسويل، و  وغينيا، ندونيس يا، واإ يرلند - اإ يطاليا، ا،الإسالمية(، والعراق، واإ  واإ
واملكس يك، وموانكو، واملغرب،  ومالطة، ومالزياي، ، ومدغشقر،وكسمربغلتفيا، ولووكينيا،  واكزاخس تان، والياابن، والأردن،

وهولندا، وعامن، وابكس تان، وبامن، وابراغواي، وبريو، وبولندا، والربتغال، ومجهورية كوراي، ورومانيا،  امنار،بيق، وميوموزام 
 س بانيا،اإ كيا، والس نغال، وجنوب أأفريقيا، و وسلوفا ورواندا، واململكة العربية السعودية، والس نغال، والاحتاد الرويس،

لند، وتوغو، وترينيداد وتوابغو، وتونس، وتركيا، واململكة املتحدة، ومجهورية تزنانيا والسودان، وسويرسا، واتي  لناك، ورسي
 .(10)(، وفييت انم، والمين، وزمبابوي البوليفارية - وفزنويال )مجهورية واوروغواي، املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية،

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية مةنظامل وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب:  .2  ،(ARIPO) الإ
واملنظمة ادلولية ، (EU)الأورويب  الاحتادو(، EAPOمنظمة املنطقة الأوروبية الآس يوية )، و (AU)والاحتاد الأفريقي 

ومنظمة ، (SIECAلأمرياك الوسطى ) قتصاديالاأأمانة التاكمل و (، WTOومنظمة التجارة العاملية )، (OIF)للفرنكوفونية 
 (.OIC( )8) التعاون الإساليم

، واجمللس الوطين ، وكومونيا(CSCائتالف اجملمتع املدين )بصفة مراقب:  وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية .2
(، وغرفة ICTSD، واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )(CNPMTCللهنوض ابملوس يقى التقليدية يف الكونغو )
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امجلعية ادلولية لتطوير امللكية الفكرية ، و (FIAPF(، والاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم )ICCادلولية )التجارة 
(ADALPI) ،( واملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفةKEI) منظمة الش بكة ادلولية للبياانت اجلغرافية، و (ORIGIN) 
(1.) 

 .مثل ادلا م جليبويتوتوىل رئاسة ادلورة السفري محمد س ياد دواليه، امل  .5

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 0البند 

ىل رحب املدير العام ابلوفود املشاركة يف ادلور .6 اكتظاظ ة الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وأأشار اإ
املراجعة  اتفصموا اللمسات الأخرية عىلوضع . أأوًل، التفاقو  ة للمناقشةمن البنود الهامة املطروحدد كبري عجدول الأعامل ب

ذ ةلتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنياملس تقةل  ل بعد  تمت املراجعةلن . اإ مجلعية العامة بشأأن ر اقرا . اثنيًا،وضع املواصفاتاإ
ية وامللكية الفكرية عية العامة الس نة املاضية، من جلنة التمن طلبت امجل . فقد املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية

آليات التعاون و قضيتني مناقشة ىل امجلعية الرجوع للجمعية بتقريرين عهنام، و لجنةتنفيذ ولية ال : تنفيذ أ . ولن حتال هذه القضااي اإ
 بسبب الس نة املاضية مل يعقدوامجلعية العامة. وُأّجل املؤمتر  تتخذه قرارل اأأساس تكونالعامة حىت تتفق اللجنة عىل توصيات 

املراجعة  النقاش حول مواصةل ،رابعا. هنائية قامئة بوضعالعام اللجنة أأوىص املدير م التوافق عىل قامئة املتحدثني. ذلا عد
مواطن املرونة املتعلقة  . خامسًا، النقاش حولاخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية

البنود مجيع ستناقش اللجنة . و ليف هذا اجملا أأنشطةبعدة مانة وقد قامت الأ  ،لقانوين متعدد الأطرافابلرباءات يف الإطار ا
ىل مكمتةل من مضن جدول أأعامل التمنية، ومثانية دراسات تقارير تقيميية ملشاريع  ة البنود اسمخسة السابقة مسالسابقة. ويضاف اإ

حتقيق  حّث املدير العام الوفود عىل الرتكزي عىللفعالية. و مراعاة ا وجبيس تو مما جيعل جدول الأعامل طوياًل  ،قدمت للجنة
ذ مل  اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق بعض بنود بيهنا  نجناز بسبب اخلالفات عىل نقاط ماإ مؤخرًا أأي ق قي  النتاجئ. اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس و  ،اجملاورة به الأس بوع املايض مضن  معظم العمل اذلي قمْي و  التصاممي،معاهدة قانون بشأأن ادلعوة اإ
ىل ال اللجنة املعنية مبعايري الويب وأأوىص اللجنة بتحقيق بحث عن س بل لكرس عقبة اخلالفات. و. ودعا املدير العام الوفود اإ

مواصفات املراجعة  مبا جيري يف العامل، ومن مضهنا ة مقارنةود السابقة غري هممكثري من البنف  البنود املس تعصية. عىلتوافق 
ة، فهذه بنود ل ياملؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمن ة، وقامئة املتحدثني يف املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمني

ىل اتفاق خالل ادلورة  بعض تقدمي عىل  وحثّ ينبغي الاختالف علهيا. ذلا دعا املدير العام اللجنة للرتكزي عىل الوصول اإ
ىل البند الثاين عىل جدول الأعامل وهو انتخاب أأعضاء املكتب. التنازلت هبذا الصدد. ثّ   انتقل املدير العام اإ

 نتخاب أأعضاء املكتب دول الأعامل: امن ج 4البند 

انتخابه  ليعاد محمد س ياد دواليه، املمثل ادلا م جليبويتتحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية، السفري  وفد كينيا م رّش  .7
 كرئيس.

 الرتش يح. مجموعة دول أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييبوأأيّد وفد أأوروغواي متحداث ابمس  .8

عادة او  .1 ىل عدم وجود أأية اعرتاضاتكرئيس،  محمد س ياد دواليهنتخاب السفري أأعلن املدير العام اإ ، ودعا السفري نظرًا اإ
 دواليه ليرتأأس ادلورة.

 اسمخس وأأربعون توصياتال  عىل تنفيذ 4117. ومعلت اللجنة بعناية منذ عام هو الأساسأأن التوافق ح الرئيس صّ و .01
وترامكت القضااي أأّن بعض اجملالت تطلبت معال أأكرث. ملموسة. بيد رت اجلهود املشرتكة نتاجئ هممة و مثأأ ة. و دول أأعامل التمنيجل

من أأجل اختاذ و  بنّاءةمشاركة ئيس تعاون لك الوفود من أأجل الر  . ولهذا طلبالسابقة الوقت يف ادلورات نتيجة لضيق
أأراد الرئيس ختصيص وقت اكف لها وس تتناول ادلورة مسأأةل هامة  .مسارات ادلول يف الويبو تعيق اليت سائلامل قرارات يف 
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. ةجدول أأعامل التمنيلتنفيذ توصيات املس تقةل مواصفات املراجعة مسأأةل ويه ، ت اللجنة يف دورهتا الثانية عرشةحس امب قرر
مجلعية العامة بشأأن املسائل اقرار ة، و ياملؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمن وتضمنت لحئة املواضيع املهمة الأخرى 

ض املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراة، و ة بلجنة التمنية وامللكية الفكرياملتعلق
عزيز هجودها و الرئيس الوفود عىل ت . وحثّ مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف، و التمنية

ىل اتفاق ذ ينبغي عىل اللجنة أأن تكرس عىل لك القضااي الساب حسن نواايها بغية التوصل اإ حاجز اخلالفات كام أأشار قة. اإ
ىل توزيع متىن الرئيس موافقة الوفود عمتوفرًا يف مركز خدمات الواثئق. و ين لأعامل ادلورة واكن اجلدول الزماملدير العام. 

 اذلي عرض يف ادلورة الثانية عرشة وساعدة التقنية اليت تقدهما الويبليل بشأأن امل ادلرش العمل اذلي اقرتحه. ون  
عملية ل  وابلنس بةمركز خدمات الواثئق. ، وأأتيح يف طلب ادلول الأعضاء مضن كتيب بناء عىل( CDIP/12/7 )الوثيقة
 ويتأألفوس تعمم الأمانة فقرة قرار بعد انهتاء النقاش عىل الوثيقة. عىل حالها. فستبقى امللخص اذلي يعده الرئيس حتضري 

ذا اكنت شديدة امللخص من هذه الفقرات حرصًا ليكون خمترصًا ويف صلب املوضوع. ولن تضاف أأليه أأّي نقاط جديد ل اإ ة اإ
ىل البند الثالوانتقل بعدها  منتجة،يف الهناية، متىن الرئيس للجنة دورة انحجة و والأمهية.   ث عىل جدول الأعامل املتعلق ابعامتداإ

 جدول الأعامل.

 جدول الأعامل : اعامتددول الأعاملمن ج 2 البند

ىل مقدمبعض بنود  لاجملموعة الافريقية نق وفد كينيا متحداث ابلنيابة عنطلب  .00 ذ ميكن مناقشة  ،جدول الأعاملة اإ اإ
ة، ياملؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمن ة، و لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنياملس تقةل صفات املراجعة موا:  لمسائ

مجلعية العامة بشأأن املسائل اقرار ، و املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةو 
لهيا بعد تقرير املدير العام ةة بلجنة التمنية وامللكية الفكرياملتعلق . أأّما البنود الأخرى كتقارير التقيمي وادلراسات فميكن التطرق اإ

 يف مرحةل لحقة.

لتعليقات الوفد الكيين بعد مرشوع جدول الأعامل. وأأعطيت اللجنة فرصة العودة اس تعمل الرئيس عن اماكنية اعامتد و  .04
 مناقشة اجلدول الزمين.

ماكنية اعامتده جلدول الأعامل متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإ  وأأعلن وفد كينيا .02 مع التذكري بتفضيهل نقل بعض فريقية ابإ
ىل مقدمة جدول  .الأعامل ملناقش هتا يف البداية البنود اإ

لتنفيذ توصيات املس تقةل عة ابء ،مع الرأأي القائل بأأن مواصفات املراجعة اشرتك وفد الياابن متحداث ابلنيابة عن اجملمو و  .02
ىل عاطي معها يف مرحةل مبكّرة من الاجامتعة مسأأةل ابلغة الأمهية تواهجها اللجنة وينبغي التجدول أأعامل التمني . واشار الوفد اإ

ينصُّ عىل أأّن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا التاسعة والثالثني و اذلي القرار اذلي اختذته امجلعية العامة 
ىل تنفيذ لك التوصيات املعمتدة. كام عن وتقدمي تقارير  ة وتقيمي ومناقشةووفقا لختصاصها تضطلع مبسؤولية مراقب يشري القرار اإ

 ينبغي أأن ميثل أأول بند موضوعي عىل جدول أأعامل اللجنة. قما س ب أأنّ 

د جدول الأعامل نظرًا متاعْ و العمل يف مرحةل لحقة.  عجدول الأعامل، وميكن للجنة مناقشة توزي اقرتح الرئيس اعامتدو  .05
لعدم وجود أأي اعرتاض. ث دعا الرئيس املدير العام بسبب ارتباط الأخري ابلزتامات أأخرى لتقدمي تقريره عن تنفيذ جدول 

 (. CDIP/13/2)الوثيقة  أأعامل التمنية
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عداد تقارير عنهل: من جدول الأعام 6 دالبن  رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميه ومناقش ته واإ

 جدول أأعامل التمنية تنفيذتقرير املدير العام عن  – CDIP/13/2النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي نظرة شامةل عن كيفية تنفيذ املنظمة لتوصيات جدول أأعامل التمنية خالل  ،قدم املدير العام تقريره .06 وسعى فيه اإ
ىل مسة جمالت يف هذا الس ياق. أأولها  أأّن اللجنة واملنظمة والأمانة لقت جناحا يف الأشهر الثين عرش املنرصمة. وأأشار اإ

املوارد املالية  وصل تقديرو مرشوعًا.  48ادلول الأعضاء عىل  وافقت 4102جمال مشاريع جدول أأعامل التمنية. ومع هناية عام 
ىل احلني لتنفيذ هذه املشاريع املوافق علهيا  مرشوعا،  02قت اللجنة وقيّمت مهنا فرنك سويرسي. وقد واف 4655265111اإ

 املراجعفاءات احمللية و بل لك يشء يف تقوية بناء الكق واسهمت هذه املشاريع بدورها عن ثالثة مشاريع مرحةل اثنية.  أأسفرت
ىل البحث لأغراض التطوير . كام اسهم ية الإضافية ومهنا الأاكدمييات الوطنية الناش ئة للملكية الفكريةالتعلمي  برانمج النفاذ اإ

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ، ووالابتاكر ىل معلوماواقع الرباءاتر تقاري ، وبرانمج النفاذ اإ ت ، يف حتسني النفاذ اإ
وبينت هذه الربامج مكَّ اذلاكء الاقتصادّي القمّي اذلي مت تطويره مكنتج اثنوي لنظام  امللكية الفكرية.وبياانت قيّمة ينتجها نظام 

ىل فهم أأمعق للعالقة بني امللكيّة الفكريّة والتمنية الاجامتعية والاقتصادية.  فضتوأأ  امللكية الفكرية. وجاءت هذه املشاريع اإ
قبيل الرشوع هبذه و اليت أأجراها مكتب كبري اخلرباء الاقتصاديني يف هذا اجملال بنتاجئ مثرية لالهامتم.  بعض ادلراسات

جهرة الأدمغة ادلراسات أأبدى املدير العام تشككه من اماكنية اس تخالص معلومات مفيدة من بعضها، مثل ادلراسات حول 
اثنيًا، فامي خيص جمال ادلمع التقين جفاءت املعلومات املهمة املس تخلصة لتثبتت بطالن هذه الشكوك.  والاقتصاد غري الرمسي.

عدة يف ايف ادلول الراغبة، واملس اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكريةالرتكزي عىل تمنية  و القانوين لدلول الأعضاء، انصبّ 
نشاء مثل تدابري ب  والقيام تكنولوجيا املعلومات، جمال يف عىل املس توى الوطينماكتب امللكية الفكرية حتديث  قاعدة بياانت اإ

نفيذ املساعدة هبدف زايدة الشفافية يف ت  وقاعدة بياانت قامئة اخلرباء الاستشاريني املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية
ىل ادلول الأعضاءواملشورة يف جماوسعيًا لتقدمي املساعدة التقنية مانة، التقنية من قبل الأ  عند الطلب،  ل الس ياسة العامة اإ

خالل الس نة املاضية عدد من الأنشطة ب قامت الويبوومراكش املعمتدتني مؤخرًا. اثلثًا،  بيجنيومن مضهنا تنفيذ معاهديت 
، 4102يناير اليت عقدت يف افريقيا اجلنوبية يف  الندوة الإقلمييةخبصوص مواطن مرونة نظام امللكية الفكرية. ومن مضهنا 

قالميي بشأأن الأ جامتع قدمت يف الا والبدلان الأقل منواً ابلرباءات للبدلان النامية مواطن املرونة املتعلقة عن أأمهية ودراسة حاةل 
حول دمت وثيقة وقائع ق وبناًء عىل طلب ادلول الأعضاء،. 4102واذلي عقد يف مرص يف مايو  التعاون بني بدلان اجلنوب

عىل املس توى املتعلقة ابلربجميات  للنبااتت والاخرتاعات اخرتاعمنح براءات واطن املرونة فامي خيص قابلية العميل ملتنفيذ ال 
ىل اللجنة. رابعًا، فامي يتعلق بتعاون الويبو مع منظامت الأمم املت شارت ادلول حدة واملنظامت احلكومية الاخرى، أأ الوطين اإ

ىل رغبهتا مبتابعة دقيقة لنشاطات الأمانة يف هذا اجملال. كام سامهت الويبو العام املايض بعدة معليات متعددة الاع ضاء اإ
طار التمنية ملا بعد  فرقة العمل املفتوحة حول أأهداف التمنية املس تدامة، ومؤمتر ، و 4105الأطراف وابلأخص تكل املتعلقة ابإ

جمالت ومنظمة الصحة العاملية خصوصا فامي يتعلق بتقاطع  منظمة التجارة العامليةثيق مع واتبعت الويبو تعاوهنا الو  .41ريو+
ىل ر املنظمة. ونتج عن هذا التعاون والتجارة من وهجة نظ خرتاع والصحةالا دراسة ثالثية بشأأن تشجيع الوصول اإ

ممتازًا. كام اخنرطت الويبو بنشاط يف ادلورة املوضوعية للمجلس الاقتصادي ، لقت قبول التكنولوجيات الطبية والابتاكر
املؤرش العاملي  مع الأمني العام الس يد ابن يك مون قت الويبوطلوأأ . 4102والاجامتعي اليت عقدت يف جنيف صيف 

ىل ماكمن  ،أأخرياً للمجلس املذكور الصيف الفائت. و  فتتاحيةخالل اجللسة العامة الا 4102لس نة  تاكرلالب  أأشار املدير العام اإ
ذ  لفعالية والكفاءة والزناهةا لتقومي اربانمج مضن أأنشطة املنظمة كنتيجة ل نظام شامل لأخالقيات املهنةدمج أُ مضن الأمانة. اإ

ن الاسرتاتيجي ىل اس مترار هذا التقدم  حرزت تقدما جيدااملنظمة أأ . وختامًا، قال املدير العام اإ ل خالبشلك عام، وتطلع اإ
  الثين عرش شهرًا القادمة.

ىل البند الرابع عىل جدول الأعامل أأ و  .07 عمل الرئيس الوفود بأأنّه سيتاح لها التعليق عىل التقرير لحقًا يف اجللسة. ث انتقل اإ
 (..CDIP/12/12 Prov ية )الوثيقةالتمنية وامللكية الفكر  انية عرشة للجنةواملتعلق ابعامتد مرشوع تقرير ادلورة الث
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 للجنة عرشة الثانيةمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  2 البند

 التقريرمرشوع  – CDIP/12/12 Provيف الوثيقة  النظر

آخذًا  اعت مد، التقرير أأنبالرئيس  صح .08 ذ مل ترد مشاراكت من احلضور. ودعا بعد ذكل اللجنة للنظر يف توزيع العمل، أ اإ
لب مهنم التحدث  مني اذلين ط  ـ قـّيِّ  .التايل اليوم صباح بعد وجودمه يتس ىن لن التقيمي تقارير عنيف الاعتبار أأن امل

ن اجملموعة تود ي أأن حتظى ابلأولوية. و وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية، وشدد عىل أأن قضااي حامسة ينبغ وحتدث .01 قال اإ
ىل ادلورة قبل أأن ينقيض الوقت دومنا مطلع يفاملراجعة املس تقةل  اختصاصيف هذا الصدد أأن يناقَش  اتفاق. واكن  التوصل اإ

 تأأخرت فقد .صالاختصاتبدأأ جراء الاختالف عىل  مللكهنا  ،املاضية الثنائيةمن املفرتض أأن تبدأأ املراجعة املس تقةل يف هناية 
ملناقشة العناص املهمة  وقتالما يكفي من  عىل احلصول وس يلزم. 4101 عام امجلعية العامة يف عن الصادرة الولية حبسب

 بداية يف القضية هذه تناول اجملموعة تود ذلكل،. التأأخري من مزيد دون ملراجعةا ببدءللسامح  الاختصاصمن أأجل اعامتد 
 .اجللسة

ذا عام الرئيس واس تفرس .41 آخذا كينيا، وفد من املقدم الاقرتاح عىل اعرتاضات هناك اكن اإ  املقدمة املشاركة الاعتبار يف أ
 .الياابن وفد من

يف صيغته  الاختصاص وضع مباكنالأمهية  من أأن مفادها رؤية، وفد الياابن، متحداًث ابلنيابة عن اجملموعة ابء وساند .40
 وجوداملهم النظر أأيضًا يف  من بأأن وصحاجملموعة لإدراك الرئيس للقضية اليت أأاثرهتا سابقًا.  عن تقدير . وأأعربالهنائية
قـِّّميي ذا. املرشوع م  . وعليه، تالفهيا ينبغي ،تاكليف تضاف فرمبا التقيمي، تقارير بشأأن الأعامل جدول بند جدوةل ُأعيد ما واإ

 .املقميني وجود الاعتبار يف الأخذ مع الأعامل، جدول من بندال  هذال  وقت ختصيصمن الأمانة  اجملموعة تطلب

ذا أأنه رأأهيا من واكن. الأمانة مع تشاور بأأنهاللجنة  الرئيس وأأخطر .44  ونظرت قصرية عامة بياانت الوفود قدمت ما اإ
جياز نه العام، املدير تقرير يف ابإ ي كَفل اليوم كلذ يف الاختصاص مناقشة يف البدء اللجنة بوسع فاإ  هو كام املقميني حضور وس َ

 .احلضوريعرتض  حبيث مل هذا، عىل واتفق. خمطط

 عامة بياانت: الأعامل جدول من 5 البند

ىل  حتدث .42 آس يا واحمليط الهادئ، وأأشار اإ بعض  عىل ينطويجدول الأعامل  أأنوفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ
 تقرير وأأحدها ،واملنظمة الأعضاء لدلول ابلنس بة هممة ايقضا ويهيف ادلورات السابقة.  احلال اكن كامالقضااي املهمة للغاية 

تنفيذ الويبو لتوصيات جدول أأعامل التمنية يف عن . وسعى التقرير لأن يقدم موجزا التمنية أأعامل جدول تنفيذ عن العام املدير
وللتأأكيد عىل تلفة امل لويبو اهيئات  يفأأجنزت  اليت قيقيةاحل  تمنيةال  أأعامل لعرضبراجمها وأأنشطهتا. وأأعربت اجملموعة عن تقديرها 

ىل  الراميةمواصةل اجلهود  جلنة الربانمج  عليه وافقت اذلي النحو عىلتوصيات جدول أأعامل التمنية يف برامج خمتلفة،  تعممياإ
 وتعقدلية املتواصةل العم هذه دارة الويبو جتاه اإ اجملموعة أأيضًا ابملساهامت املهمة للمدير العام و  تسملواملزيانية. ويف هذا الصدد، 

والأنشطة اليت تنفَّذ من خاللها توصيات جدول  الربامجالوفد بأأن  وصح. اجلهود هذهاملس تقةل  املراجعة تمكلالأمل عىل أأن 
نأأيض.  همم. بيد أأن اخنراط ادلول الأعضاء هممةأأعامل التمنية   اختصاصأأن ي تخذ قرار بشأأن تتوقع اجملموعة  ومىض يقول اإ

تقيمي  تقاريرأأن  وأأضافس تقةل يف أأقرب وقت ممكن مع ختصيص وقت اكف للتشاور بشأأن هذا الأمر. املراجعة امل 
ىللتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية هممة للغاية ابلنس بة  التمنية جلنةاليت اعمتدهتا  املرشوعات ستبذل يف  اليت ملساعيا اإ

البدلان النامية وخاصة البدلان الأقل منوًا.  لفائدةمللكية الفكرية اب والانتفاعخيص تنفيذ جدول أأعامل التمنية كلك  فامياملس تقبل 
بنجاح يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.  املكمتةل املرشوعاتواملراحل الثانية من  اجلديدة املرشوعاتوستساعد 

ن  وأأردف جدول الأعامل. وبنود املرشوعاتوس يقدم أأعضاؤها مداخالت خالل املناقشات بشأأن  الأعضاء  ادلولقائال اإ
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آلية التنس يق لتعزيز تنس يق أأفضل وفعال فامي بني جلان الويبو املتلفة يف جمال أأنشطة التمنية. ويف هذا  ابلإجامع وافقت عىل أ
جلنتان  وهامويبو بعد فامي خيص جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري ال اجملموعة أأن هذه الأمور مل تسوَّ  تؤكدالس ياق، 

ن. التمنية أأعامل جدول أأهداف تحقيقل جدًا  هممتان ىل الأعضاء ادلول تصل أأن عىل الأملتعقد  اجملموعة وأأردف قائال اإ  اإ
ن  اس تدركو . أأمد منذ العالقة القضية هذه بشأأن راءالآ  يف توافق جناز  لبدلانا ىلاإ  قدمت التقنية املساعدةقائال اإ دلمعها يف اإ

ن تقدمي مساعدة الويبو  حنو التمنية عىل املس توى  اً موهج يكونأأن  ينبغي التقنيةالتمنية الاقتصادية والاجامتعية. وعليه، فاإ
ن  اس تطردجمال ملزيد من التحسني. و  مثةالأمثل. ويف هذا الصدد،   التقنيةتكون املساعدة  أأنيف  ترغب اجملموعةقائال اإ

نفاذ. وشفافة لطلبابمدفوعة  عىل أأن حتقق املناقشة  أأملهاتعقد  اجملموعة وصح بأأن. ول ينبغي أأن تركز تركزيا شديدا عىل الإ
التوحيد، والتنظمي الأفضل، والوضوح للعمليات واملامرسات  الويبو اليت تقدهما التقنيةبشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة 

ن  وراحاحلالية.  لفية الأهداف  حقبةالوفد يقول اإ نو  الانهتاءعىل  مرشفةالإمنائية للأ  العمليةأأعتاب  عىلالأعضاء  ادلول اإ
. 4105 عام التمنية ملا بعدالويبو بشأأن وجدول أأعامل  4105 عاماخلاصة ابلأهداف الإمنائية املس تدامة للأمم املتحدة ملا بعد 

ضافة منيف لك البدلان  الناس متكن أأداةأأن نظام امللكية الفكرية ترى اجملموعة  وأأفاد بأأن نتاجية  اإ  والابتاكريةقمية لعملياهتم الإ
جيابيًا يف لك املفاوضات القادمة. اجملموعة  ءأأعضا سيبقى الس ياق، هذا ويف. والتسويقية والإبداعية وأأعلن منخرطني اخنراطًا اإ

 أأوحض كام ادلورة، خالل الاختالف حلقة كرس من اللجنةأأن تمتكن  عىل الأمل، وعقدها .للرئيس دمعهااجملموعة  عن تأأكيد
 .العام املدير

ىل أأن اعامتد  اجملموعةوفد كينيا، متحداث ابلنيابة عن  وأأشار .42  25 البالغ عددهاأأعامل التمنية  جدول توصياتالأفريقية، اإ
اكن عالمة ابرزة عىل الطريق حنو جعل نظام امللكية الفكرية يعمل من أأجل املبتكرين وكذكل امجلهور،  4117 عام يفتوصية 

 . ويف هذا الصدد، قررت امجلعية العامة يفهاوأأعامل  أأنشطة الويبوتسرتشد به وكدليل  التوصيات مصميواضعا التمنية 
آلية تنس يق لتوجه تنفيذ توصيات جدول أأع 4101 عام نشاء أ تدرج يف تقاريرها  أأنبامل التمنية، وأأبلغت أأهجزة الويبو املعنية اإ

ن اجملموعة يساورها  الس نوية املقدمة للجمعيات، وصفًا ملسامههتا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل. ذلا، فاإ
زاءمعيق القلق  عادة تعريف ولية جدول أأعامل التمنية و  حماولت اإ عاقة تعمميه بعض ادلول الأعضاء اإ أأعامل الويبو  مجيع عىلاإ

ن تقول  اجملموعة وأأفاد بأأن. أأنشطهتاو  من الربانمج واملزيانية  04 الربانمجحتت لواء  تندرجاللجنة املعنية مبعايري الويبو  أأنشطةاإ
ىل أأن اللجنة املعنية مبعايري الويبو وتشري . 4102/4105 للثنائية  نص ويشريمنية. تنفيذ توصيات جدول أأعامل الت  يف تسهماإ

ىل  04الربانمج  أأن  4102/4105عىل ذكل، ُأعلن صاحة يف الربانمج واملزيانية للفرتة  عالوةو خاصة.  20و 21 التوصيتنياإ
وأأن الروابط مع التوصيات  اليت تنجزها الويبوتوصيات جدول أأعامل التمنية اس مترت يف تقدمي التوجيه لأنشطة التمنية اخلاصة 

ناخلاصة جبدول أأعامل التمنية اس مترت يف الانعاكس يف لك نصوص الربامج بشلك كبري.  حصة التمنية من  ومىض يقول اإ
التفامه اذلي اثر بشأأن تنفيذ جدول  سوء أأيضًا. ومل يكن بوسع اجملموعة التأأكد من مصدراكنت واحضة املزيانية للك برانمج 

 يف لك أأعامل الويبو وأأنشطهتا واحملاولت الظاهرة لإعفاء بعض اللجان من القرار اذلي اختذته امجلعية العامة.أأعامل التمنية 
ن اجملموعة تشري ىل  وأأردف قائال اإ ىليف تقرير املدير العام املقدم  الواردة الإشارةأأيضا مع القلق، اإ بأأن مس تقبل جدول  جلنةا اإ

جراءوأأن الأمانة س تواصل تسهيل  أأعامل التمنية يف أأيد ادلول الأعضاء  الفكرية امللكية هبا تسهمبناء بشأأن الس بل اليت  حوار اإ
نالتمنية الاقتصادية والاجامتعية.  حتقيق يف نادلافع.  هذا منالاكمل  املغزىتفهم  ل اجملموعة وأأضاف قائال اإ  منوطة الأمانة واإ

ىل . وانتقل4117 عام يف العامة امجلعية اعمتدته اذلي التمنية أأعامل جدول توصيات بتنفيذ  وذكّرجدول الأعامل  احلديث عن اإ
آلية التنس يق طلب من اللجنة أأن تضطلع مبراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات  4101 عام يف العامة امجلعية قرار بأأن بشأأن أ

ن  وقال. 4104/4102 الثنائيةجدول أأعامل التمنية يف هناية  ذ  املراجعةاإ هناحمورية اإ ذا اكنت  مامعلومات للجنة بشأأن  وفرت اإ اإ
ادلول الأعضاء واملنظمة عىل املسار الصحيح من منظور تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وبشأأن س بل تعزيز التنفيذ. 

ن قائال وأأردف ورية يف ضوء الاختالفات املزتايدة بشأأن فهم وتفسري ما ينبغي أأن يتضمنه من احمل تكتيس املزيد املراجعة اإ
 الاختصاصالأمل عىل أأن ي عمتَد  عقدتو . الاختصاصاجملموعة بقرار تقدمي مناقشة  رحبتيذ والنتاجئ املتوقعة. ذلكل، التنف 

أأيضًا أأن هناك قضااي أأخرى هممة  وصح بأأن اجملموعة تالحظ. التأأخرياملراجعة دون مزيد من  بدء لإاتحةخالل ادلورة 
 املشرتك والاقرتاح لويبواتقدهما  اليت التقنيةطة ابملراجعة اخلارجية للمساعدة تكل املرتب ذكل يفحباجة لالتفاق علهيا، مبا 
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الأمل عىل أأن هذه  اجملموعة عقدتو . املوضوع هذا بشأأن التمنية أأعامل جدول وأأهداف الأفريقية البدلان مجموعة من املقدم
للنظر فهيا. وستنخرط اجملموعة عىل  الوقت من يكفي ما لإاتحةأأن تأأخذ أأولوية يف جدول الأعامل  القضااي من املمكن أأيضاً 

 حنو بناء يف املناقشات خالل ادلورة.

 منتدىاللجنة  أأنبالوسطى والبلطيق،  أأورواببدلان  مجموعةمتحداث ابلنيابة عن  ،يةالتش يك  هوريةامجل وفد  وصح .45
ن اجملموعة تتابع  وقال. املرتابطني والتمنية الفكرية امللكية جمايل يف التقنيةلدلول الأعضاء لتشارك اخلربة  مناسب  معلية بعنايةاإ
نشاء  أأنشطة املراجعة وتشمل ،التمنية أأعامل جدول بتنفيذ اخلاصة املراجعة  لتنفيذللمراجعة املس تقةل  اختصاصمن قبيل اإ

 التعاون جمال يف لويبوا تقدهما اليت التقنيةجدول أأعامل التمنية واملناقشة املتواصةل بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة  توصيات
ن  أأردفو . التمنية أأجل من أأن متكن الوفود من احلصول عىل دليل واحض بشأأن املنافع، والفاعلية،  ينبغي املراجعة نتاجئقائال اإ

طار جدول أأعامل التمنية القادم.  أأن  وأأضافواجلودة والاس تدامة ملشاريع التمنية املعنية والاقرتاحات الاسرتاتيجية املرتبطة ابإ
جدول أأعامل التمنية، ومواطن  تنفيذ عنتقرير املدير العام  وخباصة هممة، أأخرى وعناص موضوعات ملناقشة مس تعدة اجملموعة

ضافة أأنشطة جديدة ممكنة و الأطراف، تعددامل املرونة املتعقةل برباءات الاخرتاع يف الإطار القانوين  الاقرتاح املعدل بشأأن اإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية واقرتاح مرشوع عن امللكية الفكرية للويبو تتعلق ابلنتفاع حب ق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ

ىل مناقشة الاقرتاح  اجملموعةبأأن  وصحوالس ياحة: دمع الأهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف.  تتطلع خصوصًا اإ
 جدول بشأأن أأخرى لأمور أأيضاً  انتباهاً  وتويلورة املاضية. اخلاص ابمللكية الفكرية والس ياحة اذلي قدمه وفد مرص يف ادل

 وأأفادالفكرية فامي خيص تكل الأمور بصفة مؤقتة.  امللكيةو اس مترار معل اللجنة املعنية ابلتمنية  دمعتو  ابدلورة اخلاص الأعامل
آلية أأساليب مناقشةالالزم الانهتاء من  من أأن تؤكد اجملموعةبأأن   العمل اس مترار ضامن بغيةالتنس يق جلدول أأعامل التمنية  أ

 .القصوى والفاعلية واملسؤولية املتبادل، التعاون روح ظل يف للجنة الأسايس

أأجل دمج وتعممي توصيات جدول أأعامل التمنية يف  منكبري من العمل  زءجب اضطلعت الويبو أأنبوفد الصني  وصح .46
 الوفد. وأأعرب ومراكش بيجنيجدول أأعامل التمنية واعامتد معاهديت  مرشوعات مرشوعًا من 41أأنشطهتا، مبا يف ذكل تنفيذ 

سهام املهم اذلي قدمه املدير العام وفريقه  عن ن  وقالأأعامل التمنية.  جدولتنفيذ  يفتقديره لالإ  4102 عام يف الصني شاركتاإ
 الاجامتعيةومشل ذكل املشاركة يف مرشوع امللكية الفكرية والتمنية  ،جمددًا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

واضطلعت ببحوث فامي خيص ادلراسة املتعلقة بدور الرباءات يف اسرتاتيجيات الأعامل: حبث بشأأن دوافع  الاقتصاديةو
ا برباءات وتنفيذها وتصنيعها للرباءات. كام شاركت يف اجامتع اخلرباء املعين ابمللكية الفكرية الرشاكت الصينية محلاية اخرتاعاهت

 الأطراف لك أأن عىل الأمل الوفد وعقد. العمل من الكثري أأماهمااللجنة  بأأن وّصح. الاقتصاديةو الاجامتعيةوالتمنية 
رشادقضااي مع دول أأعضاء أأخرى ال ناقشةمل  اس تعداده عن وأأعربوانفتاحًا وتعاواًن خالل املناقشات.  مرونة ستبدي  من ابإ

 الرئيس من أأجل جناح ادلورة.

ىل أأن مرشوع جدول الأعامل  اجملموعةوفد الياابن، متحداًث ابلنيابة عن  وأأشار .47  ومثقلكثرية  بنودعىل  يتويابء، اإ
ن  وقالبشلك واحض.  ابلبنود أأن  وأأضاف. لتباعه اس تعدادها وعنالرئيس  لربانمج معل البالغ تقديرها عن تعرب اجملموعةاإ

 القضااي، من ممكن عدد أأكرث مع بنجاحوالانضباط بغية التعامل  الكفاءةادلول الأعضاء عىل أأن تبدي  لك حتث اجملموعة
نه  اس تدركاحلالية. و  اللجنة دورة س بقت اليت الإعالمية اجللسة يف الأمانة اقرتحت حس امب  أأن اللجنة عىل لزاماً  اكنقائال اإ

نه ينبغيمبا يف ذكل اليوم الأخري من ادلورة.  مساء السادسة يف يوم لك معلها تهنيي حاةل وقال اإ ىلغري احملسومة  القضااي اإ  اإ
 كام ،عدد القضااي اليت تعاجل يف لك دورة ومراعاةادلورة القادمة، مع الأخذ يف الاعتبار رضورة ترتيب العمل بشلك مناسب 

ىلترشي  اجملموعة وصح بأأنيف س ياق الويبو كلك.  ابلويبولتطوير اخلاصة موازنة أأعامل ا جيب  ةمنحيّ  القضااي بعض اإ
ىل الوفد والتفت .لحقةيف التعليق يف مرحةل  ابحلق وحمتفظة جانباعىل لك بند من جدول الأعامل  فصةلامل تعليقاتال   اإ

ن  وقال ،التمنية أأعاملاملس تقةل اخلاصة بتنفيذ توصيات جدول  ملراجعةا اختصاص هناء برضورة تقر اجملموعةاإ العمل عىل  اإ
العمل بروح تعاونية بناءة لإجناز الهدف اذلي  هذايف  ابملشاركة ملزتمة اجملموعة بأأن وصحصياغة النصوص يف هذه ادلورة. 

جنازه لكفت أأشار صاحة  اذليالتمنية  لأأعامجدول  تنفيذ عناملدير العام  بتقرير ترحب اجملموعةأأن  وأأضافامجلعية العامة.  ابإ
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ىل أأن أأنشطة الويبو ذات الصةل، مبا يف ذكل املساعدة  اجملموعة  وصح بأأنن فِّّذت بنجاح يف هيئات الويبو املعنية.  ،التقنيةاإ
 وامللكية ابلتمنية املعنية ابللجنة املرتبط الأمور بشأأن للويبو العامة للجمعية واملعقدالقرار ذي التارخي الطويل  بأأمهيةتسمل 

مس تعدة لالخنراط يف تكل املناقشات بروح بناءة  اجملموعةبأأن  وأأفادواملؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية.  الفكرية
جناز من اللجنة تمتكنأأمل يف أأن  يدوهاو  حمل النقاش يف  ابملوضوعات وترحب ،املصص الوقت ظل يف التقدم بعض اإ

ن  وقالتقارير تقيمي املرشوع. قرتاحات اجلديدة، وادلراسات، و الاجامتع، مبا يف ذكل الا  مبقدوره أأنه للرئيس تؤكد اجملموعةاإ
 .ادلورة خالل الوفود من املقدم ادلمع وعىل البناءة الروح عىل يعمتد أأن

املراجعة املس تقةل لتنفيذ  أأنب الاكرييب،و الالتينية  أأمرياك بدلانوفد أأوروغواي، متحداًث ابلنيابة عن مجموعة  وصح .48
ن  وقاللتقيمي معل الويبو وحتديد ما ميكن حتسينه.  هممةالتمنية  أأعاملتوصيات جدول  حامسة.  املراجعة اختصاص مناقشةاإ

ىل للرئيس السابق النائب من املقدم الوثيقة مرشوعبأأن  وأأفاد أأساسًا  يعد املاضية القليةل الأسابيع خالل الأعضاء ادلول اإ
ن  وأأردفملواصةل املناقشات.  سلاميً  املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية سينعقد يف  أأنعىل  أأملها تعقد اجملموعةقائال اإ

 جمال يف لويبوا تقدهما اليت التقنيةالثالثة الأوىل فامي خيص املراجعة اخلارجية للمساعدة  التدابري أأن وأأضافاملس تقبل القريب. 
ن اجملموعة  واس تطردالاجتاه الصحيح.  يف تسري( CDIP/8/INF/1الوثيقة ) التمنية أأجل من التعاون  يف أأمل يدوهاقائال اإ

ن  وراحاملراجعة.  حتددهاأأن تس متر العملية مع اعامتد التدابري يف جمالت أأخرى  ينبغي أأن ينجز  املرشوعات تنفيذيقول اإ
ن اكن أأي .الأعضاء ادلول لك مصلحة أأجل من وشامةل اكمةل بطريقة ذا اس تعني  فذكلفعاًل  مرشوع واإ ابحلد الأمثل من اإ
 .املتواصل ودمعها املتفاين الزتاهما للرئيس تؤكد اجملموعةبأأن  وصحواجلهود.  املوارد

 عىلالبدلان النامية  منويه مجموعة  ،عرش اسمخسةبيانه س يلقى ابلنيابة عن مجموعة  أأنب ناكل رسي وفد وصح .41
الاس تفادة من الإماكنيات الهائةل  أأهدافها مضن ومن 0181دوةل عضو. وُأنشئت اجملموعة يف عام  07مس توى القمة تضم 

وتعزيز التمنية املس تدامة من خالل الأهداف املشرتكة  دمع بغية اجلنوب بدلانو  الشاملبدلان  بنيو  اجلنوب بدلانللحوار بني 
الفكرية عاماًل رئيس يًا  امللكية تعدالعاملي،  القتصادلاقتصاد املعرفة مكواًن حيواًي  فيه داغوالقدرات املعززة. ويف عامل متغري 

ىلللمنو والتمنية. ويف هذا الس ياق، غدت الويبو حمورًا همامً للنظام الاقتصادي العاملي. وابلنس بة  النامية، س يكون  لبدلانا اإ
ذا ما أأسهمت امللكية الفكرية جدا وجهياهذا العامل   أأن وأأضاف. للجميع الاقتصاديةو الاجامتعيةوالتمنية  التقدم تعزيز يف اإ

تكون عاماًل رئيس يًا يف تقوية التمنية الاقتصادية من خالل تشجيع الابتاكر وتسهيل  أأنيف احلقيقة  هابوسع  الفكرية امللكية
ىل املعرفة والتكنولوجيا. وبوسع الويبو أأن تضطلع بدور أأعظم يف   واعامتدهاس ياسات وقوانني امللكية الفكرية  فهم تعميقالنفاذ اإ

ادلول الأعضاء، واحرتام حظوظها املتلفة من التمنية وكذا تعزيز املرونة يف الس ياسات العامة يف جمالت امللكية الفكرية.  يف
ن يقول وراح ىل نظ خطوة التمنية أأعاملجدول  اعامتد اإ ام دويل للملكية الفكرية هممة من انحية حتقيق تطلعات البدلان النامية اإ

عادة توجهيه لضامن أأن نظام امللكية  مراجعة برضورة يقرالتمنية  أأعامل جدول بأأن وصح. لحتياجاهتا يس تجيب معل الويبو واإ
ن قائال وأأردفالفكرية أأكرث مشوًل وتوهجًا حنو التمنية.  ق همم يف تنس ي بدور تضطلعاملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  اللجنة اإ

عددها  البالغبشأأن التوصيات  عالية املس توىعىل مناقشات  احلفاظ عىل تساعد كامتنفيذ جدول الأعامل والرتوجي هل ومراقبته. 
ن قائال واس تدرك. 4117 عام يف العامة امجلعية اعمتدهتا اليت ةتوصي 25 للأهداف  دامعةأأن تكون  ينبغيأأنشطة الويبو  اإ

ن الويبو مطالبة بأأن تضطلع بدور استبايق دلمع القدرات  الإمنائية اجلديدة املتفق علهيا داخل منظومة الأمم املتحدة. وعليه، فاإ
ىل املعرفة  ،والتكنولوجية والعلمية الوطنية التمنية عىل حنو  تعزيز بغية البتاكرلالآليات املمكنة  لك واس تطالعوتعزيز النفاذ اإ
 تنفيذ عناملدير العام  بتقرير ترحيبه الوفد أأبدىو عالوة عىل ذكل، ينبغي للويبو أأن تعزز قيادة الأعضاء لعملياهتا. فعال. و 

ن وقالجدول أأعامل التمنية.   من الويبو يف بعد ينته مل العمل بأأن وصحرضوري ومس متر.  أأمر التمنية أأعامل جدول تنفيذ اإ
حداث أأجل جنازهو  والأمه، التغيري املطلوب يف املنظمة اإ  عىل حنو توصية 25 عددها البالغتنفيذ التوصيات  بشأأنالنتاجئ  اإ
نه قد  مىضو . فعال كامل مرشوع ما من جدول أأعامل التمنية ل يعين  ات فقيقول اإ جدول  توصيات تنفيذ من الانهتاءعىل أأن اإ

. ويف هذا الس ياق، س تكون التوصيات الرئيس ية يه دمع هنج لكي حنو التمنية وامللكية الفكرية؛ وحتديد الوجهية أأعامل التمنية
لتنفيذ التوصيات املتفق علهيا يف جدول أأعامل التمنية نصا وروحا؛ وتطوير ودمع الهنج  ةيرضور ال لموسةاملو  ددةاحمل الإجراءات
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الويبو ينبغي أأن تواصل  أأنبس ياسات الوطنية املتسقة. وظل الوفد عىل اقتناعه اللكي حنو التمنية وامللكية الفكرية من خالل ال 
عن كثب مع ادلول الأعضاء والأمانة لإجناز هذا الهدف.  لعملاب الزتامه عن وأأعرب. التمنية حنو موهجة متوازنة أأنشطة تنفيذ

 .معلها يف النجاح وافر للجنةومتىن 

ن وقالوفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ورحب ابعامتد جدول الأعامل.  وحتدث .21 علامً بتقرير  حتيط اجملموعة اإ
نه وقالجدول أأعامل التمنية، ومبحتوايته وابلطريقة اليت صيغ هبا.  تنفيذ عناملدير العام  الاضطالع ابملراجعة املس تقةل  يدمع اإ

ذ اكنت ادلول الأعضاء واملنظمة  دية حتديلتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بغ   يف ومتيضالاجتاه الصحيح  يف تتحركما اإ
جراء. وستسهم املراجعة وتوصياهتا يف الصحيح املسار  برمهتاجدول أأعامل التمنية  توصيات تناول ملدى اكملو شامل  تقيمي اإ

ن وقالاجملموعات املتلفة.  لبياانت اس امتعه الوفد وأأكدمن لك اجلوانب اخلاصة بأأنشطة الويبو ومعلها.   عن تعرب اجملموعات اإ
 الرضوري من بأأن وصحالبدء يف العمل بشأأن املراجعة بأأرسع ما ميكن.  بغيةصيغته الهنائية  يف الاختصاص وضع عىل عزهما
آلية تعزيزأأيضًا  رشافمتكيهنا  وزايدةالتنس يق  أ . الوجهيةعىل تعممي جدول أأعامل التمنية يف لك أأعامل الويبو وأأنشطهتا  لالإ

 .دورها يأأيت حيامن الأعامل جدول من أأخرى بنود بشأأن فصةلامل تعليقاتال وس تقدم اجملموعة مزيدًا من 

جدول  للجنةا أأن دلىمن اجليل  أأنه، الأعضاء فيه ادلولو  الأورويب ابلنيابة عن الاحتاد، متحداًث اليوانن وذكر وفد .20
الرئيس أأن ، دعوا مضن الوقت الضّيق. ووفقًا ذلكلمرونة لضامن اكامتل لك يشء وتعاواًن و مكثفًا  معالً  يتطلبس  كبري أأعامل

بطريقة  واصةل العملمب الأعضاء فيه بقوة املطط هل. والزتم الاحتاد الأورويب وادلول مضن الإطار الزمين العملضمن اكامتل ي
جيابية تحسني معل بنّاءة حول الطرق املمكنة ل  ناقشة، أأعربوا عن اس تعدادمه للقيام مب املقبل وفامي يتعلق ابلعمل وتعاونية. اإ
  .الوفوداكفة  لصاحل اللجنة

آس يابدلان  مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعةابمس  وبنجالديش اذلين أألقاهام وفدا مرصالبيانني  ندونيس يااإ  وأأيد وفد .24  أ
 تقرير املدير كام ورد يف جدول أأعامل التمنية، توصيات يف تنفيذ علامً ابلتقدم احملرز وأأحاط الوفد .عىل التوايل هادئواحمليط ال 
ليك يمّت تنفيذ وتعممي جدول أأعامل التمنية  ؤيتهر  جدول أأعامل التمنية. ويرغب الوفد يف أأن يضع املدير العام تنفيذ العام عن

امللكية الفكرية املوهجة  امللكية الفكرية. بل ينبغي أأن تكون أأيضًا منظمةحنو  موهجة منظمة ردجم الويبووليست  بفعالية أأكرب.
ندونيس يا. وقامت بتنظمي تمنية امللكية الفكرية من الأنشطة دلمع الويبو بعددتمنية. وقد قامت حنو ال  املساعدة التقنية،  يف اإ

 مساعدة الويبو منتظم. وساعدتمؤمترات بشلك واجامتعات و  وندوات شلك تدريبعىل  والتعاونادلمع الترشيعي و 
داريعىل حتقيق فامي خيص نظام الويبو لأمتتة امللكية الصناعية  لإندونيس يا وعىل  أأكرث فعالية وكفاءة لملكية الفكريةل  نظام اإ

ماكنية تعزيز التعاون وأأعربت عن أأملها حقوق امللكية الفكرية. لتسجيل خدمة أأفضل تقدمي ندونيس يا ني الويبو واإ ب من اإ
نفاذ القانون و  العديد من برامج املس تقبل. وقد مّت تنفيذ يف بشلك أأكرب ندونيس يا. واكنت الوعي بشأأن امللكية الفكرية اإ يف اإ

ية املعنية ابلتمن  اللجنة دور منع انهتاك حقوق امللكية الفكرية ومعاجلهتا. وأأيد الوفد وكذكل امية حقوق امللكية الفكريةحب ملزتمة
جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد  مبا يف ذكل معل، وضع املعايري يف معلياتوامللكية الفكرية 

املعارف و  للموارد الوراثية لتوفري امحلاية الفعاةل فريد من نوعه نظام قانوين يف صياغة الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
عىل  اللجنة . وحثجمدية نتاجئ لضامن املفاوضات يف قلب وضع التمنية من املهم وشدد الوفد عىل أأنه لفوللكور.وا التقليدية

أأن يف  وأأعرب عن أأمهل جدول أأعامل التمنية.تنفيذ توصيات املس تقل ل  الانهتاء من الاختصاصات لالس تعراض الإرساع يف
ىل  وينبغي أأن هيدف جدول أأعامل التمنية. توصيات الاكمل لاكفة للتنفيذ بعض التوصيات يقّدم الاس تعراض الاس تعراض اإ

  تعممي جدول أأعامل التمنية يف اكفة أأعامل الويبو.

آس يا واحمليط الهادئ ابكس تان رأأي بيان وفد مجموعة بدلان  وشاطر وفد .22 التمنية. ومل تكن امللكية  أأعامل جدول مجموعةو أ
 جزءًا ل يتجزأأ من أأيضاً ، اكنت نظام امللكية الفكرية ادلويل. ذلا ًا ل يتجزأأ منمنعزًل بل اكنت جزء نشاطاً الفكرية والتمنية 

ىل مجيع جوانب  لتحقيق التوازن بني متامًا احلاجة دركي نظام عادل ومنصف للملكية الفكرية معل الويبو. واكنت هناك حاجة اإ
امللكية الفكرية  مرونةأأشاكل  احرتام ولكن أأيضًا عىل التنفيذ، فقط عىل ول ينبغي أأن يركزاحلقوق اخلاصة. املصلحة العامة و 
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المتكل غري املرشوع للأصول التقليدية للبدلان  ضد ضامانت اكفية وتوفريالتقييدات عىل حق املؤلف، و  الاس تثناءات مثل
وضع الاختصاصات النهتاء من ل ينبغي التعجيل فعال. ذلكل،بشلك تنفيذ وتعممي جدول أأعامل التمنية  النامية. ويتطلب ذكل

أأن  جدول أأعامل التمنية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يفتنفيذ توصيات مس تقل، موضوعي وقوي وشامل، ل  للقيام ابس تعراض
ىل اتفاق تتوصل ادلول الأعضاء يف هذا الصدد.  بني مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية قرتاح املشرتكبشأأن الا اإ

ىل توافق للآراء بشأأن تبادل الأفاكر من املهم الوفد أأنهذكر  ل امللكية الفكرية والتمنية،وبشأأن املؤمتر ادلويل حو   والتوصل اإ
قضااي وثيقة  واحملمكنياملتحدثني املوضوعات و  اختيار، جيب أأن يعكس كون منتجاً ي قابةل للجدال. وليكال قضااي امللكية الفكرية

ىلأأقل البدلان منوًا. واكن هناك النامية و  اليت تواجه البدلان التحدايت، وخاصة جال امللكية الفكريةمب الصةل هنج  حاجة اإ
العوائق عىل  ولكن أأيضاً  للتمنية ملكية الفكريةاجلوانب الإجيابية لل  ليس فقط عىل الضوء ملوضوعاتأأن تسلط ا متوازن. وجيب
زالهتا. وكيف من نظام امللكية الفكرية اليت انبثقت حتقيق أأهداف التمنية اليت حتول دون ابعتبارها و الوة عىل ذكل،وع ميكن اإ

ىل أأن  مساعدة الويبوباكس تان. واكنت كبرية ل  ذات أأمهية املساعدة التقنية اكنت، دوةل انمية موهجة حنو تكون التقنية حباجة اإ
 مهية كبرية عىلأأ  الوفد علق أأن تكون فعاةل. وذلكل، من أأجلاحتياجات البدلان النامية و لأولوايت وأأن تس تجيب  التمنية

التقنية. وأأعرب  ملساعدةيف جمال ا الويبو ووجاهة أأنشطةتأأثري وكفاءة فعالية و  لتقيمي أأداة مفيدة الاس تعراض اخلاريج. واكن
مجموعة جدول أأعامل  من قبل مشرتك بناًء عىل اقرتاح هذا املوضوع تركز عىل مناقشات هناكتكون  أأنيف  الوفد عن أأمهل

ىل لأفريقيةالتمنية واجملموعة ا جراء مناقشات منتجة وجلسة خالل ادلورة. وتطلع اإ  ممثرة.  اإ

جدول أأعامل التمنية يف الس نوات  توصيات يف تنفيذ أأحرزت تقدمًا جيداً  جلنة التمنية أأن واعرتف وفد مجهورية كوراي .22
من  البدلان املس تفيدة املس تدامة يفالتمنية ، ينبغي تعزيز املاضية. وقدم الوفد بعض التعليقات يف هذا الصدد. أأولً  القليةل

جدول أأعامل  تنفيذمن أأجل  لجنةال  تأأسستوقد  املتابعة. جدول أأعامل التمنية من خالل تدابري أأثر مشاريع خالل تعظمي
 اثنيًا،التعاون من أأجل التمنية. يف  أأهداف الويبو حتقيق يف الأعضاء الأمانة وادلول بني التمنية. وميكن أأن تسامه الرشاكة القوية

 اليت تعمتد عىل تنفيذ املشاريع الوفد أأمهية فهم، العرص احلديث. ذلا الاقتصادي يف امللكية الفكرية حمرك المنوأأصبحت 
الوعي  زايدة الرضوري أأيضاً  اكن منالنامية. و بني البدلان املتقدمة و  املس تدام واملتوازن امللكية الفكرية لتعزيز المنو معلومات

 جدول أأعامل التمنية عندما توصية تنفيذينته  بنجاح. ومل هذه املشاريع تنفيذ من أأجل تيجيات امللكية الفكريةاسرتابشأأن  العام
أأنشطة  ناقشةمب  فامي يتعلق اثلثًا، املس تقبل.يف  املس تدام لضامن المنو املتابعة مرشوع معني. وينبغي اختاذ تدابري مّت الانهتاء من

ىل التمنيةالتعاون من أأجل  يف جمال الويبو النتاجئ. وينبغي بنّاء لتحقيق أأقىص قدر من متوازن و  اتباع هنج، اكنت هناك حاجة اإ
 تنفيذ يف املشاركة وادلول الأعضاء فهيا ينبغي للويبو ادلول الأعضاء فهيا. وذلكل، لصاحل أأنشطة الويبو نوعية تعزيز مواصةل

، شدد الوفد أأخرياً و  مللكية الفكرية.املتعلقة اب طة املساعدة القامئةأأنش فامي يتعلق جبميع املس تفادة أأفضل املامرسات وادلروس
الظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدل و  الهيلك الاقتصادي حتسني للجميع فقد معلت عىل مفيدة اكنت التمنيةعىل أأن 
فرادية مثلوترشح  لساكنه. الأعشاب الطبية ، و نياكي  غري الرمسي يف تشغيل املعادن تكل املوجودة يف قطاع دراسات اإ

الكثري يف هذا الصدد.  أأفريقيا يف جنوبنتجات العناية الشخصية واملزنلية مل  املصنعة غري الرمسيةالرشاكت و ، يف غاان التقليدية
  ادلورة.خالل  فردية بنّاءة حول قضااي الإدلء ببياانت والتمنية. وس يواصل بني امللكية الفكرية واعرتف الوفد بأأمهية العالقة

آس يا مجموعة بدلان ابلنيابة عن ومرص اذلين أألقاهام وفدا بنغالديشالبيانني  اتيلند وأأيد وفد .25 مجموعة و  واحمليط الهادئ أ
أأعرب الوفد عن  الصدد، جدول أأعامل التمنية. ويف هذا توصيات لتنفيذ عىل التوايل. وأأعاد الوفد تأأييدهجدول أأعامل التمنية 

تقارير  لتقدمي كام أأعرب عن تقديره الأخرية. جلنة التمنية دورة املقدمة يف املوجودة يف التقارير املرحلية التام للمقرتحات تقديره
بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف  خاص بنجاح املرشوعبشلك  خالل ادلورة. ورحب التقيمي

البدلان الثالثة الرائدة واكنت عىل  واحدة من اتيالند اكنت. و 4102م عا البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اذلي اختمت
ىلتقامس خرباهتا اس تعداد ل  ذكر جدول أأعامل التمنية و تنفيذ توصيات ل  الاس تعراض املس تقل مع ادلول الأخرى. وأأشار الوفد اإ

مّت ي أأن التمنية الاقتصادية. واكن من الرضوري جمال، وخاصة يف املناس بني اخلرباءيف اختيار  حاسامً. وأأعرب عن أأمهل اكنأأنه 
أأن  وتوقع البدلان الأقل منواً.واملعرفة والفهم الرضوريني للبدلان النامية و  اخلربةوأأن تكون دلهيم  اخلرباء املناس بني اختيار
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نه. و الاختصاصات يف الهامة هذه املتطلباتتنعكس  ذا اكن ينبغي أأم  مع ذكل، فاإ هناك  ل أأن يكوناكن منفتحًا حول ما اإ
 بطريقة بنّاءةالالزتام به دمع العمل و، أأعاد الوفد التأأكيد عىل البدلان النامية واملتقدمة. وأأخرياً  من اخلرباء اختيار يف توازن

رز اللجنة تقدمًا كبريًا.  لضامن أأن حت 

آس ياان بدل مجموعة اذلين أألقاهام وفدا بنغالديش ومرص ابلنيابة عنمالزياي البيانني  وأأيد وفد .26 مجموعة و  واحمليط الهادئ أ
 مالزيايوأأيدت  نيابة عن البدلان اسمخسة عرش.ناك رسي ل دوفعىل التوايل. كام أأيد البيان اذلي أألقاه جدول أأعامل التمنية 

لهيا عىل أأهنا ل ينبغي أأن امللكية الفكرية الرأأي القائل بأأن منا غاية يف حد ذاهتا ي نظر اإ التمنية الأوسع  أأهداف خلدمة كوس يةل، واإ
للتأأكد  همم جداً  دور أأثناء أأداهئا للمناقشة الرضوري نتدىالتمنية امل  جلنة، قدمت يف حتقيقها. ويف هذا الصددواملسامهة  نطاقاً 

آليات من خالل  الويبو جدول أأعامل التمنية مّت تعمميه عىل لك معل من أأن التقارير. رفع رصد والتقيمي و تنس يق والال  وطرائقأ
تنفيذ ل  الويبو جدول أأعامل التمنية. وأأثىن عىلتوصيات التنفيذ الفعال ل  لالس مترار يف ضامن عىل حاجة الويبو وفدال وشدد

موضوعي للمشاريع املنفذة ابلنس بة سلمي و  تقيمي جلنة التمنية. وجيب أأن يكون هناك اليت وافقت علهيا املشاريع خمتلف
 جيايب. وبشأأنواإ  يف املناقشات بشلك بنّاء ادلول الأعضاءأأمهل يف أأن تشارك الوفد عن جدول أأعامل التمنية. وأأعرب  توصياتل 

الصيغة  التوصل اىل توافق يف الآراء حولحتاول  ينبغي للجنة أأن جدول أأعامل التمنية، توصياتتنفيذ الاس تعراض املس تقل ل 
أأيضًا حماوةل  التمنية. وينبغي عىل اللجنةجدول أأعامل  توصيات لتنفيذمهنجية الاس تعراض املس تقل و ختصاصات الهنائية لال

جراء الاس تعراض.  خرباء مس تقلني للملكية الفكرية والتمنية اختيارمعاجلة مسأأةل  دعا   هذا الصدد،ويفمن شأأهنم أأن يقوموا ابإ
ىل الوفد والنطاق  دافالأهبشأأن  موعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقيةجمل قرتاح املشرتكالا دمع ادلول الأعضاء اإ

والمنو  لبتاكراباملساعدة التقنية ، سامهت لالس تعراض. وعالوة عىل ذكل امللكية الفكرية والتمنية خرباء واختياراملهنجية و 
 بشأأن مسأأةل مناقشاهتايف  لتقدماب الوفد أأن تقوم اللجنة، تطلع يف البدلان النامية. ويف هذا الصدد، وخاصة الاقتصادي

من اجملموعة  الاقرتاح املشرتك النظر يف اس تخدام التعاون من أأجل التمنية. وينبغي لدلول الأعضاء  جماليف املساعدة التقنية
مع ادلول ناقشات بنّاءة مل  هذه املسأأةل. وأأعرب الوفد عن تطلعهناقشة كأساس مل مجموعة جدول أأعامل التمنية و  الأفريقية
 .خالل ادلورة الأعضاء

للجنة. واكن هذا العام عالمة  عىل الأمهية املزتايدة ل جدال فيه اكن دليالً  جدول الأعامل ثراء الربازيل أأن وفد وذكر .27
 مبا يف ذكل البدلان، املنظمة. وأأطلقت مجموعة من الأعامل املنجزة يف مجليع بدأأ توجهيييالتمنية مك  معلية حتديد ابرزة يف

، اكنت هناك العارشة اليوم هو اذلكرى هذا ىل الرمغ من أأنعقبل عرش س نوات. و جدول أأعامل التمنية  الربازيل، النقاش حول
منا يف نقطة معينةمنجزة  توصية أأهدافًا ميكن اعتبارها 45التوصيات الـبالغ عددها  احلرص. ومل تكن لكمةحاجة لوجود  ، واإ

حراز تقدم يفبسبب  العقليات تغيري، اكن جيب قبل لك يشءمعل جار. و  بشلك  العام ديرتقرير امل كام ذكرو التنفيذ.  اإ
حراز تقدم، فعىل الرمغ من حصيح ىل الرتكزي عىل عدم فقدان من املهم، اكن يف هذه العملية اإ  أأنه اكن حقيقة أأنه أأشار فقط اإ

نشاء عىل أأمهية عىل الطريق الصحيح. وشدد الوفد جدول أأعامل  توصياتتنفيذ املس تقل ل  الس تعراضل الاختصاصات اإ
العمل بشأأن  خرباء مس تقلني مساهامت من احلصول عىل من الرضوريواكن  هذه العملية. أأمهية من التقليل التمنية. ول ميكن

للجنة مل أأن تمتكن االس تعراض وأأ ل وضع مبادئ توجهييةب الزتامهتأأكيد  الوفد، أأعاد ويف هذا الصدد ميكن حتسينه.ما املنجز و 
 عن أأنشطةتلقي املعلومات هناك فرصة ل  س تكون دلورة،وخالل ا لبدء العملية يف الوقت املناسب. من املوافقة عىل نص

عالمية شعبة امللكية الفكرية والتحدايت أأنشطة  معرفة املزيد عن من أأجل العاملية. واكنت البدلان النامية قد طلبت جلسة اإ
كيفية  ت بشأأنتقدمي توجهيا ميكن لدلول الأعضاء ل، أأنشطة الويبو مرشوعات الويبو. ومن دون توفر معلومات عن وأأهداف

 WIPO GREENبشأأن برانجمي  مناقشات للمشاركة يف اخلدمات. وأأبدى الوفد اس تعدادهحتسني تقدمي تنفيذ و 
ىل ممارسة عادية يفأأمل أأن يصبحا و ، WIPO Re:searchو  ومقرتحات املشاريع تقيمي املشاريع تقارير املنظمة. وابلإضافة اإ

هذه وفود يف العثور عىل حل ل ال لفرتة من الوقت. وتأأملت نوقشتاكنت قد هامة  مسائل أأخرى أأيضاً  ادلورة، مشلت اجلديدة
املؤمتر ادلويل  الويبو. واكن أأحد املوضوعات خرى يفالأ  للمناقشات جيدزمخ  للمساعدة عىل خلق خالل ادلورةاملسائل 

رضية العثور عىل أأ  رب الوفد عن أأمهل يفالعام املايض. وأأع احلدثأأن ي عقد  حول امللكية الفكرية والتمنية. واكن من املفرتض
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آليات التنس يق و  هيئات الويبو بني معل الرابطيه  املعلقة الأخرى . واكنت القضيةي ؤجل احلدث أأكرث لأأ  أأجلمن  مشرتكة أ
جراءات الرصد والتقيمي ورفع   ىلفقط ع اليت استندتو  طويةل طال انتظارها مناقشة وفدال توقع التقارير. ويف هذا الصدد،واإ

 خالل ادلورة. ممثرة وبنّاءة لإجراء مناقشات وأأعرب عن تطلعه امجلعية العامة. اليت وضعهتاأأسس العمل احلقائق و 

عداد ومناقش تهه ميوتقي  التمنية أأعامل جدول توصيات مجيع تنفيذ رصد: الأعامل جدول من 6 البند  عنه رتقاري واإ
 )مس تأأنف(

 ))يتبع جدول أأعامل التمنية املدير العام بشأأن تنفيذ تقرير -  CDIP/13/2النظر يف الوثيقة

 يف وقت سابق. املدير العام اذلي عرضه للنظر يف التقرير ادلول الأعضاء الرئيس دعا .28

ىل  الوسطى أأورواب بدلان مجموعةابمس  التش يك، متحداثً  مجهورية وأأشار وفد .21 للعام  النتاجئ الإجيابيةوالبلطيق، اإ
 28اسمخس املاضية. ولحظ الفريق أأنه متّت املوافقة عىل  عىل مدى الس نوات يف املنظمة اذلي ُأحرزالكبري  والتقدم املايض

املعمتدة حىت  املالية التقديرية توصية من جدول أأعامل التمنية. وبلغت املوارد 22، وتنفيذ 4102عام  حبلول هناية مرشوعاً 
 املناس بةتطوير اخلربات لدلول الأعضاء  يرسي. واكن من الرضوريفرنك سو  مليون  26أأكرث من هذه املشاريع لتنفيذ اترخيه

 وذلكل، أأيدت اجملموعة بشلك اكمل املشاريع اليت تركز مبتكر.انحج و  حنو اقتصاد السعي من أأجل جمال امللكية الفكرية يف
امللكية، وصانعي  ماكتبومسؤويل  الرشاكت الصغرية واملتوسطة، مدراء، مبا يف ذكل خمتلف أأحصاب املصاحل عىل تدريب

دارة امللكية الفكرية للجامعات من أأجل تعزيزالباحثني وغريمه. الس ياسات، و  نقل التكنولوجيا حمط اهامتم  واكن تطوير أأنظمة اإ
فعاةل وأأهنا تروج التمنية. ، اعتربت اجملموعة أأهنا تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف جمال الويبو وفامي يتعلق بأأنشطة .خاص

نشاء ومع ذكل، ينبغي أأل يغيب عن الأذهان أأنه اس تدامهتا وصيانهتا ، مع مراعاة بطريقة اسرتاتيجية البنية التحتية جيب اإ
املنظامت احلكومية ادلولية  مع غريها منوخباصة خمتلف أأحصاب املصاحل،  الويبو مع طويةل الأمد. كام دمعت اجملموعة مشاركة

تنفيذها. وجيب تبس يط  جدول أأعامل التمنية بعد تقيمي وتعزيز تقيمي مشاريع وينبغي مواصةلة. املنظامت غري احلكومية املتلفو 
أأفضل املامرسات. وابلإضافة  وادلروس املس تفادة ومجع ادلول الأعضاء املشاركة احلصول عىل ردود الأفعال من وتوضيح نظام

ىل ذكل، يف البدل املتلقي.  للظروفمصممة خصيصًا و  لطلبقامئة عىل ا شاريع املساعدة التقنية أأن تكونجدًا مل  من املهماكن  اإ
اذلي  التقدم أأعربت اجملموعة عن رضاها بشأأن وقدادلول الأعضاء املعنية. الأمانة و  تعاون وثيق بنيترتكز عىل  وجيب أأن

 جدول أأعامل التمنية.  توصيات يف تنفيذ أأحرزته الويبو

العام. فقد عرض النقاط البارزة تقرير املدير لطبيعة الشامةل ل ، ابابء ابمس اجملموعة، متحداًث ورحب وفد الياابن .21
التطورات أأمه  أأيضاً  جدول أأعامل التمنية عىل الأنشطة العادية لربانمج الويبو وهيئات الويبو املعنية. ووصف خبصوص تنفيذ

ىل أأن مرشوعات جدول أأعامل التمنية. وأأشار التقرير يف تنفيذ أأنشطة  تنفيذه بنجاح يف لتمنية س بقجدول أأعامل ا بوضوح اإ
آلية التنس يق التقرير أأن جدول أأعامل التمنية املعنية. ويتضح من توصيات الويبو يف هذا اجملال من خالل تنفيذ جرى قد  أ

 أأن الأنشطة املتصةلعن اعتقادها الشديد  امجلعية العامة. وأأعربت اجملموعة قرار متاش يًا مع وشامةل بطريقة انحجة تنفيذها
هذا  الأعامل املنجزة يف املس تفادة من أأفضل املامرسات وادلروس تكون مبنية عىلجيب أأن  لويبويف ا ابلتمنية املس تقبلية

 حامية امللكية الفكرية. لتعزيز لهدف الشامل للمنظمةاب الاسرتشاد اكن ل بد من، اجملال. وعالوة عىل ذكل

 توصيات منذ اعامتد الويبوما حققته  مدى بوضوحبنّي  املدير العام ن تقريراإ  املتحدة الأمريكية الولايت وقال وفد .20
قد تكون  الوفد ىل الرمغ من أأنوعجدول أأعامل التمنية.  توصيات يف تنفيذ تقدمًا كبرياً  جدول أأعامل التمنية. فقد حققت الويبو

 اكن لها تأأثري أأن الأنشطة العام عهانطبا اكن، لتنفيذ التوصيات أأنشطة الويبواس تدامة بعض كفاءة و  املاوف حول هل بعض
التطورات  العديد منعىل  التقرير الضوء، سلط ففي الواقع اليت ن فذت فهيا. يف البدلان امللكية الفكرية والتمنية كبري عىل
متام اهامتمًا خاصًا. واكن الأول يف العام املايض. ويس تحق العديد مهنا، عىل وجه اخلصوص، الإجيابية اص ابلنفاذ املرشوع اخل اإ

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعه. دراج  رسوره وأأعرب الوفد عن اإ من خالل  املس متر معل الويبو يف أأنشطة املرشوعمن اإ
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دراج ىل املعلومات خدماتبشأأن  14ربانمج ال كجزء من هذه اخلدمات اإ أأخرى للجنة التمنية  شاريعربطها مب و  واملعرفة، النفاذ اإ
جيايب كبريواكن هل  املس توى الوطينعىل  برانمجهناك  واكن عىل املس توى الوطين. وهو مراكز تطوير التكنولوجيا ودمع  أأثر اإ

ىل الابتاكر. جلنة  مركزًا لتطوير التكنولوجيا ودمع الابتاكر حىت الآن. وخالل مناقشات 21أأنه مّت تأأسيس  وأأشار التقرير اإ
راكز للمعلومات واحمللية مك الابتاكر الوطنية مراكز دمع ن بناءاإ  ميةادلول الأعضاء من البدلان النا، قال عدد من التمنية

ىل ذكل،. وابيف بدلاهنم الابتاكر كبري عىل اكن هل أأثر للمخرتعني ومساعدة بأأن املواد اليت  رسوره أأعرب الوفد عن لإضافة اإ
لهيا للمجالت ىل الأحباث لأغراض التطوير  اس مترت يف الازدايد يف قاعدة بياانت العلمية والتقنية ميكن النفاذ اإ النفاذ اإ

ىل املعلومات املتخصصة. وسلط الوفد الضوء عىل نشاء والابتاكر وقاعدة بياانت النفاذ اإ أأاكدمييات وطنية جديدة للملكية  اإ
وفهم  تونس.وبريو و  ادلومينياكن ومجهورية مللكية الفكرية يف كولومبياعىل ا لتدريبوطنية ل  أأربع مؤسسات الفكرية اليت مشلت

ثيوبيا مرص و  الوطنية يفاكدمييات للأ  الرتتيبات أأن اليت لها  املشاريع العملية هذه الأنواع من جارية. وذكر الوفد أأن أأيضاً  اكنتاإ
وتنفيذها. واكنت  ناقش هتامب  اللجنةأأن تقوم  ترغب الأنشطة اليت أأنواعيه  امللكية الفكرية والتمنيةعىل  عاملي حقيقي تأأثري

 التقرير أأوحض الوفد أأن، ذكر التفاصيلالتمنية. وبعد الابتعاد عن امللكية الفكرية و  عىل عاملي حقيقي ذات تأأثري مشاريع معلية
نشاهئاأأن وافقت امجلعية العامة عىل  منذ أأحرزت تقدمًا كبرياً  أأن اللجنة متت املوافقة  ست س نوات، . وبعد4117يف أأكتوبر  اإ

 العميل لهذه فرنك سويرسي. وشعر العامل أأمجع ابلأثر مليون 26انية تزيد عن دول أأعامل التمنية مبزي جل مرشوعاً  28عىل
 الأنشطة. وتطلع للحصول عىل املزيد من التقارير من املدير العام.

 لتنفيذ الويبو اليت اختذهتا لالإجراءات، حتديثًا للمرة اخلامسة، قد قدم أأن املدير العام قيقةحب  وفد الربازيل ورحب .24
الأعامل املنجزة  امي يتعلق جبميععقلية موهجة حنو التمنية ف تعزيز معلية هيئاهتا. فقد ساعد ذكل عىل التمنية يف مجيعجدول أأعامل 

جراءات الرصد والتقيمي ورفع التقارير.  امجلعية العامة بشأأن يف قرار عىل النحو املنصوص عليه املنظمة، يف آليات التنس يق واإ أ
حرازأأ  مع املدير العام ووافق الوفد طالق منذ تقدم مطرد نه مّت اإ  الإجيابية التحولت بسبب 4117جدول أأعامل التمنية عام  اإ

املدين الأخرى. اجلهات الفاعةل يف اجملمتع حقوق امللكية الفكرية و ادلول الأعضاء، وأأحصاب يف الويبو. وقد اس تفاد من ذكل 
دورها  نظمةامل  عززت، مللكية الفكرية واملتأأثرين هبااب همتنيامل  خمتلف الفاعلني صاحلمراعاة ملأأكرث شفافية و  وعندما أأصبحت

جدول أأعامل التمنية من  جوانب عدةما تزال  يف هذا اجملال. ومع ذكل، واملفاوضات للمناقشات املنتدى الرئييس ابعتبارها
ىل مزيد من آلية التنس يق التحسني. حباجة اإ  يف تعلاميهتا متاماً  نت واحضااك واحدة مهنا. وعىل الرمغ من أأن امجلعية العامة وأ

 الاس تعراض املس تقل لتنفيذ بداية اليت حالت دون العقبات بعضها. واكنت ادلول الأعضاء يف تنفيذ، فشلت ليةالآ  لتنفيذ
الإخفاقات. كام ختلفت ادلول الأعضاء يف جمالت  تكل نع أأمثةل جيدة جدول أأعامل التمنية يف الوقت املناسب توصيات

 14يف الفقرة  املدير العام ابلنقطة اليت أأاثرها فامي يتعلقو  س نوات. اليت اختذهتا منذ أأربع الزتاماهتامتابعة  من حيثأأخرى أأيضًا 
عض اكن ل بد من القيام بب جدول أأعامل التمنية، توصياتيف تنفيذ  أأحصاب املصلحةمنرب  بشأأن مسامهة من التقرير

يالء التوضيحات. ويف هذا اجملال  عاهدةامل أأحصاب املصلحة. واكنت منرب بدًل من مراكشتنفيذ معاهدة ولوية ل الأ ، ينبغي اإ
 البرص ضعيفي أأو املكفوفني لتيسري وصول ومتوازن كحل فعال بني ادلول الأعضاء. ومّت التوقيع علهيامناقشات املكثفة نتيجة لل 

ىل نشاء رحب الوفد، الأخرىواملنظامت ادلولية  بني الويبو وحول التعاون الأعامل املنشورة. اإ آفاقاً  فتحت لأهنا هذه القناة ابإ  أ
الوفد ، أأكد الشفافية لأغراضو ومع ذكل، تتعلق ابملصلحة العامة. عىل جمالت أأخرى امللكية الفكرية لتأأثري أأوسع لإجراء تقيمي
نقل امللكية الفكرية و  رشوعم  تطورات، اتبع، ابهامتم وقد طريقة القيام ابلتعاون.زيد من املعلومات بشأأن مل عىل احلاجة
ليه يف بناء احللول، -التحدايت املشرتكة  :التكنولوجيا  من اخلرباء ردود الفعل العام. واكنت تقرير املدير من 26الفقرة  املشار اإ

جيابية جدًا. وذكروا أأن املناقشات أأمرياك الالتينية والاكرييب مشاورات الربازيليني اليت أأعقبت انعكست ، وقد ممثرة اكنت اإ
 .لهذا احلدث يف الوثيقة الهنائية يف املشاورات اذلين شاركوا مجيع اخلرباء التوصيات اليت قدهما

طالق املناقشات بشأأن وفد مرص وأأشار .22 جدول أأعامل  عرش س نوات. واكن جدول أأعامل التمنية منذ أأيضًا أأنه مّت اإ
الأنشطة  الضوء عىل الكثري من العام يف تقرير املدير املعلومات عىل هذا النحو. وتسلطجيب أأن يبقى التمنية معل جار و 

اللجنة أأل تغفل فامي يتعلق جيب عىل  جدول أأعامل التمنية. ومع ذكل، توصيات لتنفيذ لوليهتا وفقاً  الويبوالأعامل اليت تقوم هبا و 
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ىل  لتقيمي هناك حاجة، اكنت فهيا مس تفيدة ادلول الأعضاء اكنت املشاريع اليت للويبو. ودلى تقيمي جبدول أأعامل تمنية شامل اإ
ىل هذه أأدت أأي مدى ، الصورة الشامةل أأن تضيع ل ينبغيتمنية. وموهجة حنو ال نظمة بشأأن امللكية الفكرية مل  الصورة العامة اإ

بل النجاح والالزت  أأشارت لبعض شاريعامل  أأنعىل الرمغ من   أأحد جدول أأعامل التمنية. واكنت مرص لتنفيذ الأمانةام من قِّ
ربط  حول كيفية ووهجات نظرهاراهئا وفقًا لآ  البدلان املس تفيدة يف قامئة البقاء املشاريع. وتعزتم بعض تكل املس تفيدين من

ىل، امللكية الفكرية والتمنية  واملبتكريناحلقوق الاس تئثارية لأحصاب احلقوق املصلحة العامة و  بني خلق توازن واحلاجة اإ
هذا  مساعدة الويبو يف حنو التمنية. وس تطلب مرص هذا التوازن أأن يوجه كية الفكرية. وجيباملل محلاية  اذلين سعوا وأأولئك

ىل الس ياق. ىل العام تقرير املديرأأكد أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية و  نيابة عن بيانه العام وأأشار الوفد اإ جراء  يعكس احلاجة اإ اإ
 اية احلرصية للملكية الفكرية.امحل بدًل من حنو التمنية نظمةاجتاه امل  لكيفية تقيمي شامل

جدول  توصيات أأغلبية كبرية من تنفيذ ومتّ  متت املوافقة علهيا مرشوعاً  29 أأن عن رسوره ملالحظة وعرّب وفد الياابن .22
 ومشلت جدول أأعامل التمنية. أأنشطة أأمهية كبرية عىل الياابن علقت ادلول الأعضاء الأخرى، أأعامل التمنية بطريقة شامةل. ومثل

فامي يتعلق  لصناديق الاستامئنية الياابنية مع الويبوا تلفة من خاللمساعدات خم  قدمت وقد وبناء القدرات. املساعدة التقنية
آخر لدلول الأعضاءالبدلان الأقل منوًا. و يف أأفريقيا و  الأنشطة. واكن أأحد هذه الصناديق لدلول الأعضاء بتكل  هناك صندوق أ

آس يا و  قلمييةا ومشلت أأنشطةئ. احمليط الهاديف منطقة أ قلميية والوطنية، وش به لصناديق الاستامئنية، عىل املس توايت الإ  الإ
ترمجة املدى الطويل و بعثات خرباء استشاريني، ومنح دراس ية عىل وادلورات التدريبية و  وحلقات العملتنظمي الندوات 

كام  تديرها الويبو.والأنشطة اليت  ًا من املشاريعالياابن عدد، دمعت هذه القنوات املتارة. ومن خالل الويبوبعض مواد 
الاقتصادية. وأأعرب الوفد شجيع التمنية القدرة التنافس ية وت ، وتعزيز خللق الرثوة اس تخدام امللكية الفكرية شاركت خربهتا يف

 ذاتيًا يف البدلان النامية املس مترة من شأأنه أأن يرك التمنية الاقتصادية أأنظمة امللكية الفكرية أأن حتسنيالراخس  عن اعتقاده
جدول أأعامل التمنية يف  تنفيذ التمنية القامئة عىل هذا النوع من مسامهة الويبو يف الاقتصاد العاملي. وينبغي أأن تكون ويسامه يف

 تنفيذب  بقوةملزتمة  الياابنواكنت  .من اتفاقية الويبو 3املنصوص عليه يف املادة  الاعتبار الهدف، مع الأخذ يف هذا الاجتاه
 عىل الرمغ من الوضع لصناديق الاستامئنية منذ العام املايضسامههتا يف امل  الزايدة الكبرية كام يتجىل يف جدول أأعامل التمنية،

 .الاقتصادي احلايل الصعب

 شاماًل تقياميً  العام يوفر تقرير املدير أأن، وادلول الأعضاء فيه ابمس الاحتاد الأورويب، متحداًث اليواننوفد  ولحظ .25
 لأعامل اليت اضطلعت هبال جيايبالإ  تقيميابل  رحبوا جدول أأعامل التمنية. وقد لتنفيذ 4102يف عام  اليت أأجنزهتا الويبوعامل للأ 

بل املدير جدول أأعامل التمنية واجلهود املبذوةل لتنفيذ الويبو كام أأقرهتا  السابق للعام لتحقيق الأهداف العام وموظفيه من قِّ
متّت املوافقة علهيم.  جدول أأعامل التمنية، توصية من 22، ينفّذ مرشوعاً  28رسورمه ملالحظة أأن وأأعربوا عن  .الأعضاءادلول 

ىل وتطلع الاحتاد الأورويب وادلول ىل  من التقارير املقبةل الأعضاء اإ  داخل اللجنة.مواصةل العمل املدير العام واإ

ىل فريقيةاجملموعة الأ  ابمس، متحداًث وأأشار وفد كينيا .26  وأأنشطة جدول أأعامل التمنية يف معل توصياتتعممي  اس مترار، اإ
ىل هناك الكثري ل يزال الويبو. ومع ذكل،  حىت الآن يف اليت مّت الاضطالع هبا عدد املشاريع اذلي يتعنّي القيام به. كام أأشار اإ

حدى الآليات ريع هواملشا الهنج القا م عىل جدول أأعامل التمنية. ولحظ كذكل أأن توصيات تنفيذ  توصيات لتنفيذفقط  اإ
 متّ عدد املشاريع اليت  مل يكن، التحليل الهنايئ يف أأكرث ما هيم جدول أأعامل التمنية. ومل تكن ابلتأأكيد الوحيدة. ويف هذا الصدد،

 أأنمن  بياهنا العام يفاملذكور  عىل املدى الطويل. وكررت اجملموعة قلقهاالويبو  يف معل التوصياتتعممي  كيف متّ  بل، تنفيذها
صف وأأن ي ما يعنيه ذكل توضيحب  املدير العامأأن يقوم  ادلول الأعضاء. وتود يف أأيدي جدول أأعامل التمنية وضع مس تقبل

 عىل املدى الطويل.تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية رؤيته يف 

جدول أأعامل  لتنفيذ الويبو يت قامت هباالعامل تقياميً للأ  قدمشامل. فقد  تقرير املدير العامأأن  وفد ش ييل ووجد .27
 ابلنس بة لدلول الأعضاء جداً  س نة بعد س نة. واكن من املهم تقرير مّت تقدمي رتياحه أأنهعن ا وأأشار الوفد .4102التمنية يف عام 

طالعهم عىلأأن  ميكن  التحسينات الوفد أأن ذكر، هيئات الويبو جدول أأعامل التمنية يف معلبتعممي  الأنشطة. وفامي يتعلق يمّت اإ
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آلية التنس يق أأن نالحظها من خالل جدول أأعامل التمنية معل جار. وجيب أأن  ، ظل تعمميومع ذكل وغريها من الوسائل. أ
فامي و  معل الويبو. جزءًا ل يتجزأأ منأأن تعترب  من أأجلادلول الأعضاء الأمانة و  يف عقلية بشلك دا م اعتبارات التمنية تكون
 بعضها. من ش ييلاس تفادت  قدو  حىت الآن. مرشوعاً  29 أأنه متت املوافقة عىل، أأعرب الوفد عن رسوره ملشاريعاب يتعلق

ىل أأن املشاريع ووافق الوفد .التمنية الاقتصادية والاجامتعية مثاًل علهيابشأأن امللكية الفكرية و  واكن املرشوع  ينبغي أأن تؤدي اإ
 هذه املشاريع. تنفيذ مع جدول أأعامل التمنية مل ينته تنفيذ الوفد أأن أأكد، يف الوقت نفسهو لدلول الأعضاء. نتاجئ حمددة

يران الإسالمية مجهورية وأأيد وفد .28 آس يا ابلنيابة عن ومرص اذلين أألقاهام وفدا بنغالديشالبيانني  اإ  مجموعة بدلان أ
نيابة  وفد رسي لناكبيان اذلي أأدىل به لل تأأييده  عىل التوايل. كام مض الوفد أأيضاً مجموعة جدول أأعامل التمنية و  واحمليط الهادئ

جدول أأعامل التمنية.  بعض أأجزاء يف تنفيذ تقدمًا جيداً التمنية  جلنة، أأحرزت لبدلان اسمخسة عرش. ويف الس نوات الأخريةا عن
يف  التقدم احملرزبشأأن قامت به الأمانة  تقياميً ذاتياً  اكن العام تقرير املدير الوفد أأن وأأكد امللموسة. ومّت حتقيق بعض النتاجئ

جدول أأعامل  تنفيذ لتقيمي جراء تقيمي مس تقل، اكنت هناك حاجة ماسة لإ تنفيذ وتعممي جدول أأعامل التمنية. وعىل هذا النحو
خالل  س تقلامل  الاختصاصات لالس تعراضيف أأن يمّت الانهتاء من  وأأعرب الوفد عن أأمهل وأأنشطهتا. التمنية يف معل الويبو

 الاس تعراض أأل يعاجل . ويتعنّي عىل4101عام ل امجلعية العامة قرارب للوفاء يف أأقرب وقت ممكن الاس تعراضدأأ ليك يب ادلورة
جلنة  مبا يف ذكل معل جدول أأعامل التمنية، تنفيذ معل الويبو يف مجيع جوانب غطيجيب أأن ي ولكن املساعدة التقنية فقط

جدول أأعامل  جوانبو  املطط لها،، والأنشطة التمنية اليت مّت الاضطالع هباجدول أأعامل  أأنشطةبشأأن  معل الأمانةو  التمنية،
 مّت معاجلهتا وغريها.ت التمنية اليت مل

املدير  علامً بتقرير وأأحاط الوفد اجملموعة الأفريقية. ابلنيابة عن كينيا البيان اذلي أألقاه وفد أأفريقيا وفد جنوب ودمع .21
بل اكنت  جدول زمين. داخل املنظمة. ومل يكن للتمنية أأي التمنيةتعممي  اكن كرث أأمهيةاجلانب الأ  أأن وأأكد وحمتوايته. العام

ينبغي أأن يكون  وذلكل، أأكرث أأمهية. اكن املرشوع بعد انهتاء ا يدثمف هناية.و  جداول زمنية مشاريعلل  مس مترة. واكن معلية
الهنج القا م  فعاليةب عىل أأس ئةل متعلقة بعض الإجاابتل وس يقدم الاس تعراض املس تق داخل املنظمة.التعممي  أأكرث عىل الرتكزي

أأيضًا  ويود الوفد التوصيات. جدول أأعامل التمنية وما ميكن أأن تقوم به املنظمة أأكرث لتنفيذ تكل توصيات املشاريع لتنفيذ عىل
 ش ييل أأن وفد اتفق معأأعامل التمنية. و  دولاملس تقبيل جل للكيفية اليت يفهامن فهيا التنفيذ والأمانة رؤيهتام أأن يقدم املدير العام

اكن أأمهيهتا، ملشاريع و اب عىل الرمغ من اضطالع الوفدو  معل املنظمة. جزءًا ل يتجزأأ من لتمنيةهو أأن تكون ا الهدف الهنايئ
 الهدف الأكرث أأمهية.  هذا هو

 أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.  للرد عىل ودعا الرئيس الأمانة .51

جيابية التعليقات  أأونياما( أأن الكثري من)الس يد  ووجدت الأمانة .50  معل املنظمة بوضوح أأن أأظهرتفقد  ومشجعة.اإ
 التمنية، دول أأعامل التمنية. وخبصوص تعمميجب فامي يتعلق الأعضاء تس تجيب لرؤية ادلولواكنت  يؤيت مثاره. يف هذا اجملال

ىل أأن وغريها وش ييل أأفريقيا ومرص وجنوب الربازيل وفودأأشارت   ابلرضورة حتققومل  غاايت يف حد ذاهتا مل تكن املشاريع اإ
 وأأشار البعض التمنية معلية مس مترة. تعممي وذكر أأن ملنظمة.يف ا التمنيةتعممي اذلي اكن دول أأعامل التمنية الهدف الرئييس جل

ىل أأن ليه  ينبغي النظر تعمميال  أأيضًا اإ وشاطرت هذا  متامًا عىل ذكل عضوية. وقد وافقت الأمانةال وكذكل الأمانة مضن س ياقاإ
داخل الأمانة وبرانمج التقومي فقد مّت وضع الآليات  العام، يف تقرير املدير معلية مس مترة. وكام هو مبنّي  واكنت هذه الرأأي.

هو  س تقلالاس تعراض امل  جدول أأعامل التمنية. واتفقت الأمانة مع الرأأي أأن تعممي الاسرتاتيجي لإضفاء الطابع املؤسيس عىل
ىل أأي  لفحص خارطة الطريقو  املنظمة، قوم بهت ملا تقيمي مس تقل فرصة لإجراء ومن شأأنه أأن يوفر يف غاية الأمهية، ولرؤية اإ

ذا وضعهتا الأهداف اليت حتقق ملنظمةا اكنت مدى ن الأمانة، وابلتايل يف الاجتاه الصحيح. اكنت تتحرك وفامي اإ  دمعس ت فاإ
جراءات  كيفية البدء توافق يف الآراء بشأأن يف حتقيق ادلول الأعضاءابلتأأكيد  كام أأشارت الأمانة  الاس تعراض املس تقل.ووضع اإ

ىل  جدول أأعامل التمنية اكن لأن صعباً  اكن هذاو  جدول أأعامل التمنية.أأيضًا وهجة نظرها بشأأن  طلبت الوفود قد أأن عددًا من اإ
الواقع، أأشارت التعليقات اليت أأدلت ول أأعامل التمنية. ففي جدرؤيهتم بشأأن  حتقيق دلمعهم يفالأمانة موجودة و  لدلول الأعضاء
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ىل وهجة نظرمه بشأأن  هبا أأن  وما اذلي اكن من املفرتض تعمميال  يعين ماذا مبا يف ذكلجدول أأعامل التمنية، بعض الوفود اإ
رؤية دول  مع أأن يتفق معلهاضامن ادلول الأعضاء و  أأخذ توجهيات واجهبا الرؤية. واكن تكل متاماً  وقد دمعت الأمانة يققه.

ىل  تنفيذ معاهدة عامل معاذلي يت القطاعذكرت أأن و  أأحصاب املصلحةمبنرب  املسأأةل املتعلقة الأعضاء هذه. وأأشارت الأمانة اإ
 مراكش ميكن أأن يتناولها يف وقت لحق.

ضافية من الوفود. ودعابسبب عدم وجود  بشأأن هذا البند املناقشات وخمت الرئيس .54  للنظر يف اللجنة مالحظات اإ
 جدول أأعامل التمنية. تنفيذ توصيات ل  س تعراض املس تقللال الاختصاصات

 من جدول الأعامل: النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة 7البند 

 اختصاصات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

ىل .52 جراءات ا أأن أأشار الرئيس اإ آليات التنس يق واإ يف دورهتا  التقارير وافقت علهيا امجلعية العامةلرصد والتقيمي ورفع أ
توصيات جدول تنفيذ س تعراض مس تقل ل ابلقيام اب الطلب من جلنة التمنية" ما ييل، . وتضمن القرار4101يف سبمترب  39 الـ

 اختاذ قرار بشأأنجنة التمنية لل جيوز  ذكل الاس تعراض، وبعد النظر يف .4102-4104فرتة الس نتني  يف هناية أأعامل التمنية
آخر وستتوىل جلنة التمنية هممة املوافقة عىل اختصاصات الاس تعراض واختيار خرباء مس تقلني متخصصني  .القيام ابس تعراض أ

 من اجملموعة قرتاح املشرتكابل وأأخذت علامً  00الـ  هذه املسأأةل يف دورهتا اللجنةانقشت وقد  يف امللكية الفكرية والتمنية."
جدول أأعامل تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل ل مهنجية الاختصاصات و مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن و  الأفريقية

، حيث دورات صياغة غري رمسيةأأربع  . كام عقدت04الـ  ادلورة الاختصاصات مرة أأخرى خاللمتّت مناقشة  التمنية. وقد
ىل انقشت اللجنة "ما ييل،  ررت اللجنةنطاق الاس تعراض. وقض و وغر  خلفية توافق يف الآراء بشأأن مّت التوصل اإ

آليات التنس يق و  جدول أأعامل التمنية كام هو مطلوب يفتنفيذ توصيات ل  الاس تعراض املس تقل جراءات الرصد والتقيمي أ ورفع اإ
دورهتا الـ  ةل يفبشأأن هذه املسأأ  مواصةل املناقشات قررت اللجنة. و WO/GA/39/7)املرفق الثاين من الوثيقة التقارير )

ىل تقدمي دعيت ادلول الأعضاء  الختصاصات. ولهذا الغرض،وضع الصيغة الهنائية لالوقت الاكيف لسيمّت ختصيص ، و 02 اإ
عداد مرشوع اختصاصات عىل أأساس التوافق اذلي مّت 4102هناية يناير  قبل تعليقات . وطلبت جلنة التمنية من الرئيس اإ

ليه خالل املفاوضات غ ري الرمسية املعقودة أأثناء ادلورة الثانية عرشة، والتعليقات الواردة، ومسامهة الأمانة يف املزيانية التوصل اإ
الاختصاصات  ملناقشة مرشوع غري رمسياجامتع تشاوري  عقد اللجنة رئيسمن  جلنة التمنية لبتط واجلدول الزمين. كام 

ىل مرشوعاستنادًا  لسة غري الرمسيةوعقدت اجل ". 02الـ  قبل ادلورة انئبة رئيس اذلي حرضته  الاختصاصات لالس تعراض اإ
 القضية.  فامي يتعلق هبذه لتطوراتاب لإبالغ اللجنةالرئيس اللجنة سابقًا. وقد دعاها 

أأخرى دلهيا. ولكهنا  بسبب الزتامات رئيس كنائبة ل ميكن ترش يحها وأأبلغت انئبة رئيس اللجنة سابقًا اللجنة أأنه .52
ذا للرئيسكون مبثابة انئبة مؤقتة وأأن ت خالل ادلورة معل اللجنةمع وتسهيل دل أأعربت عن اس تعدادها هناك مل تكن  اإ

ىل الاختصاصات  ترش يحات  مّت تقدميو أأبريل. 42يف  اجامتع غري رمسي املس تقل. وقد عقد الس تعراضلأأخرى. وجلأأت اإ
ىل االاختصاصات الرئيس بشأأن  مرشوع قلميية.و  لوفوداإ بشأأن هيلك  جداً  مناقشة عامة اكنت هناكو  منسقي اجملموعات الإ

 بدقة غري الرمسية. ولوحظ أأنه ينبغي عىل جلنة التمنية أأن تنظر بتفاصيل املرشوع مبادئه العامة خالل ادلورةمرشوع الرئيس و 
قلمييةتعليقات و  يف احلس بان مقرتحات . وأأخذت صياغة الوثيقة02الـ  يف دورهتا املقرتحات املقدمة ، مبا يف ذكل اجملموعات الإ

من  متوازن مرشوع للتوفيق بيهنا ولإعداد ب ذلت اجلهوداجملموعة ابء. و و ، ومجموعة جدول أأعامل التمنية اجملموعة الأفريقية من
قلميية اكنت تعليقات اجملالت حيث من املتلفة. واكن هناك الكثري الاعتبارات معاجلة مجيع شأأنه مع  متوافقة اجملموعات الإ

دلول ل نه سيسمحأأ  متامًا. وأأعربت عن أأملها ومتوازانً  حمايداً  اكن رشوعمن أأن امل  البعض. وأأعربت عن اعتقادهابعضها 
ىلمن ا الأعضاء الزايرات  تشمل ومل ابملزيانية.بشأأن  غري الرمسية خالل ادلورة قضية أأثريتو  توافق يف الآراء. لتوصل اإ
بل امليدانية  مهنجية هامًا جدًا من جزءاً  الزايرات امليدانية وادلول الأعضاء اجملموعاتت املقيّمني. واعترب اخلرباء و  من قِّ
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يف  فهمت لهذه الاختصاصات املعينة. وقد يف املزيانية الزايرات امليدانيةت درج  مّت التفاق عىل أأن الاس تعراض. وهكذا،
ىل حد كبريقد متّت املوافقة علهيم ابلفعل  اكنتنطاق الاس تعراض وغرض و  أأن خلفيةالسابق   جلنة التمنية خالل جلسة اإ

كر ذكل .السابقة تعليقات  ل تزال دلهيا نهأأ  ادلول الأعضاء، أأصت بعض الاجامتع غري الرمسي. ومع ذكل خالل وقد ذ 
ن القضية الصياغة. فعىل سبيل املثالاقرتاحات بشأأن و  الويبو" نشاط " مقابلويبو" ل العبارة "مع املتعلقة ابس تخدام، فاإ

نطاق وغرض و  خلفيةحهل. ذكل أأن معاجلة ذكل و يف أأن يمّت  لسة غري الرمسية. وأأعربت عن أأملهااجل  خالل مرة أأخرى أأثريت
، ويف هذا الصدد اخلرباء. اليت يتعني أأن يعاجلها الأس ئةل الرئيس ية يست جمالت صعبة للغاية. ومشل املرشوعالاس تعراض ل 

 والفعالية والكفاءة والتأأثري مثل الأمهية عاجلة مسائلمب عندما تعلق الأمر اجملموعاتاليت قدمهتا  الاقرتاحات بني التوفيقمّت 
 خمتلف ادلول الأعضاء مقرتحات وتعليقات يف اجملالت املذكورة مشلت أأيضاً  اليت مع املهنجية والاس تدامة. وتعامل املرشوع

قلميية. . ومّت التفاق ، مع مراعاة الضائقة املالية اليت اتسمت هبا املزيانيةيف املهنجية ايرات امليدانيةالز ذكرومّت  واجملموعات الإ
عىل رشوع املوازنة. و زايرات امليدانية مل ال س تضافو  السابقة. جلنة التمنية خالل دورة يف املشاورات غري الرمسية الصياغة عىل

 توافق يف الآراء بشأأن املهنجية. واكن هناك هامًا من ء أأهنا تشلك جانباً دلول الأعضا، أأصت املكفة هذه اكنت الرمغ من أأن
معلية  اختاذ قرار بشأأن فريق الاس تعراض. وجيب عىل ادلول الأعضاءبشأأن  فصاًل فرعياً  هذه املسأأةل. وتضمن املرشوع

جراءات، مبا يف ذكل أأعضاء الفريق اختيار ذا اكن جيب تطبيق اإ ذا ما اكن اخلرباء واملستشارين  لختيار املعتادة الويبو ما اإ واإ
 حول العملية غري الرمسية. وأأثريت أأس ئةل خالل ادلورة لية الاختياريمّت التفاق عىل مع  ادلول الأعضاء. وملينبغي استشارة 

اخلرباء من اثنني و رئييس  مقميّ  -خرباء  2فريق من ال فريق الاس تعراض. ومّت التفاق، نوعًا ما، من أأن يتكون تكوين نوع
آخرين امليدانيني  املقرتحات املقدمة من ادلول أأيضًا يف هذه الاعتبارات امللكية الفكرية والتمنية. وقد أأدرجت يف جمال ال

قلميية. كام تناول امل الأعضاء و   اذلي س ينتجه اخلرباء. وظلت مسأأةل من اذليالأويل  تقريرال  وتضمنالنتاجئ.  رشوعاجملموعات الإ
 سأأةل وتوافق علهيا. وركز املرشوعامل  واكنت ادلول الأعضاء يه اليت ستناقش هذه مفتوحة. لتقريرا قبول عنمسؤوًل  يكون

مثل  يف تدرج عادة وعناص أأخرى امللخص التنفيذي، والطول، والهيلك، و اللكامت مبا يف ذكل عدد التقرير، تعىل متطلبا
مرشوع زايرات ميدانية عىل  سوف تضاف تعراض. وكام ذكر سابقًا،لالس   املزيانية عن قسامً  هذا التقرير. وتضمن املرشوع

طالع الأمانة أأيضًا مع وعاملزيانية. وتعامل املرش  عىل أأساس منتظم.  يف الاس تعراض التقدم احملرزبشأأن  الرصد. وجيب اإ
 اللجنة سابقًا أأن معليةانئبة رئيس  املطلوب. وأأبرزت اجلدول الزمين مضن وضع الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير وينبغي

 عىل الأقل الاس تعراض طويةل. وبدأأت ابلتعاقد مع اخلرباء الاستشاريني. وستس تغرق اكمل معلية الاس تعراض س نة واحدة
حراز تقدم جيدعىل  الوفود حثت عىل هذا النحو،ليك تكمتل. و   التفاق عىلرمبا أأثناء ادلورة و بشأأن املرشوع  اإ

هنا تتطلع زيد من التأأخري.ختضع مل وأأل يف أأقرب وقت ممكن عمليةل البدء اب الاختصاصات من أأجل لتعاون ادلول  وقالت اإ
 .يف هذا الصددالوفود  ودمع عمليةتسهيل ال توافق يف الآراء. واكنت مس تعدة ل ال  لتحقيق الأعضاء

ذا اكنت ادلولوتساءل ع لوضع الصيغة الهنائية لالختصاصات. مطلوبة واحللول الوسطى املرونة الرئيس أأن وكرر .55  ام اإ
طار غري رمسيبشأأن  مواصةل املناقشات ترغب يف الأعضاء   .بعد ظهر ذكل اليوم يف اجللسة العامة أأو الاختصاصات يف اإ

 الأعضاء وأأهنم حباجة لدلولي وفّر  مل املرشوع املنقح البدلان الأفريقية، أأن ابمس مجموعة وذكر وفد كينيا، متحداثً  .56
 عملية الصياغة. البدء ب  من أأجل يف مشاورات غري رمسية ملشاركةيه ا طريقة للميض قدماً  أأفضلدلراسة املرشوع. واكنت 

 س تكون مفيدة. ومع ذكل، اكنت صياغة غري رمسية جلسة أأن، ابمس اجملموعة ابء، متحداًث ومل ينكر وفد الياابن .57
آراهئم ووهجات نظرمه و  مواقفهم لعرض للوفود أأيضاً هممة  اجللسة العامة  ينبغي أأن تس تخدم، هذه القضااي. وابلتايل بشأأنأ

بشأأن  العامة وهجات نظرها اجملموعة، قدمت بطريقة متوازنة. ويف هذا الس ياقصياغة غري الرمسي لل شلك اجللسة العامة وال 
أأن يف هذا الصدد. وميكن حتقيق توازن ادلول الأعضاء و  التعليقات املقدمة من رشوع أأن يعكسنص امل  هذه املسأأةل. وحاول

اليت يتعنّي حلها.  النقاط عدد غري قليل من أأنه ل يزال هناك، عىل الرمغ من خالل ادلورة ملواصةل العمل أأساسًا جيداً  يكون
دراج  أأبريل، شاركت اجملموعة رأأهيا أأنه من املهم يف وخالل املشاورات غري الرمسية الاختصاصات.  يف الزايرات امليدانيةاإ

آراء  الاس تعراض املصصة. وينبغي أأن يعكس د موارد املزيانيةيف حدو  هذا وينبغي أأن يمتّ   املساعدة املس تفيدين املبارشين منأ
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التحدايت حتديد أأفضل املامرسات و  لغرض بطريقة مناس بة يف العوامص. ونبغي أأن يمّت ذكل زمالء، ومه الالتقنية وبناء القدرات
 العملجيب مواصةل  ادلورة. واكن هذه النقطة قبل امه مشرتك حولتف أأن يكون دلى ادلول الأعضاء يدمن اجل  اكنالعملية. و 

بقاء   الهدف. وعرّبت اجملموعة عن رأأهيا من رضورة وضع الصيغة الهنائية لالختصاصات يف ادلورةحتقيق  من أأجل الزمخواإ
جراء  للسامح  والفرص يفور أأوجه القصوالتحدايت و  أأفضل املامرسات من أأجل حتديد الوقت املناسب الاس تعراض يفابإ

عطاء الأ جدول أأعامل التمنية. وابلتايل توصيات لتنفيذ أأنشطة الويبو دلورة. يف ا املدرجة مضن البنود هذا البندل  ولوية، ينبغي اإ
وضع الصيغة  هبدف يف العمليةابلشرتاك  الزتامه كرر الفريقناقش ته. و من الوقت مل  ومناس بة مكية اكفية وينبغي ختصيص

 بعض، يف وقت لحق أأكرث تفصيالً  الإدلء بتعليقات لالختصاصات أأثناء ادلورة. وذكرت اجملموعة، مع احتفاظها حبقالهنائية 
 حمتوايتينبغي أأن تقترص  الاختصاصات. أأوًل، صياغةاليت جيب أأن تؤخذ بعني الاعتبار دلى  املبادئ الشامةل

التفكري  قياهمم بعملهم. واكن من املهم دلى ملراجعونا يف الواقع واليت ميكن أأن يس تخدهما العناص العملية الاختصاصات عىل
اليت تتجاوز ذكل  الفلسفية بكفاءة وفعالية. فاملناقشات أأن تتحقق ميكن وكيف الاختصاصات يف معلية الاس تعراض وظيفةب

معلية  نتاجئ مجيع دمع جيبالعملية. اثنيًا،  تسهيل بدًل من املناقشاتأأن تطيل  من شأأهنا غري رضورية حتويالت سببقد ت 
 بوضوح يف الشامل جيدًا. وجيب أأن يظهر هذا املبدأأ  موثق ومبنطق أأو غري مبارش دليل مبارشوب حلقائق،اب الاس تعراض

 اللغة يف جيب أأن تكون الإجراء املناسب. اثلثًا، واختاذمه ذا املبدأأ هب املراجعني اسرتشادللتأأكد من الاختصاصات 
جدول أأعامل التمنية.  توصيات عن تنفيذ الاس تعراض اكن بوضوح أأن امجلعية العامة ومتسقة. وأأشارت الاختصاصات دقيقة

معل الويبو. وليس  جدول أأعامل التمنية، توصيات املتخذة لتنفيذ الاس تعراض أأنشطة الويبو اكن موضوع ويف هذا الصدد،
آخراً أأخو  الاختصاصات بطريقة متناسقة. هذه النقطة يف وينبغي أأن تنعكس  أأنالأخذ يف احلس بان  دامئا، ينبغي ريًا وليس أ

 يف تكوينحسب الأصول  الاعتبار بعنيذكل  اكن جيب أأن يؤخذو  محلاية امللكية الفكرية. شاملال  معل الويبو يسرتشد ابملبدأأ 
 رئيسلاجملموعة ل تحامية امللكية الفكرية. وأأكد، أأي هداف املنظمةأأ  من اتفاقية الويبو 2فريق الاس تعراض. ووصفت املادة 

ىل املس تقبل نّاء و الزتاهما الب   يف هذه العملية.املتطلع اإ

ىل  وأأشار الرئيس .58  واحدة فقط من نسخة أأن هناكوذكر  املرشوع املنقح من للحصول عىل نسخة كينيا وفد طلباإ
لهيا يفوأأشري  غري الرمسية الأخرية يف ادلورة منسقي اجملموعات تقامسها مع متّ وقد  املرشوع.  ساس سلميكأ  البياانت العامة اإ

امللموس. ومتكّنت ادلول الأعضاء من التوفيق  بعض التقدم قد أأحرز، فسابقاً  انئبة رئيس اللجنة كام أأبرزتو  واصةل النقاش.مل
 معل ينبغي القيام به.  هناك ل يزال اخلالفات بشأأن قضااي رئيس ية. ومع ذكل، بعض بني

شاكل خمتلفة لأ والبلطيق، عن انفتاحه  الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس، متحداًث التش يكية امجلهورية وعرّب وفد .51
الاس تعراض  وراء الاسرتاتيجية الأس باب تدرك اجملموعة عنرصًا هامًا. واكنت الرمسية اجللسة العامة واكنت العمل. من

 بوضوح شلك والنطاق املتوقع للنتاجئيد ال ، جيب حتدوأأحصاب املصلحة الآخرينمنظمة أأن يكون مفيدًا لل  املس تقل. ومن أأجل
 لخرباء املس تقلنيل الاختيار ادلقيق ادلراسات السابقة. وتضمن ذكل الازدواجية مع ولتجنب لتقريرل  قمية املضافةال  لتأأمني

جلنة  أأي عن طريق الويبو،يف  لالإجراءات املعمول هباطبقًا  أأن يمّت اختيارمه اذلين سيشلكون فريق الاس تعراض. وينبغي
لضامن القيام  معلية الاس تعراض. واكنت هناك حاجةأأثناء  يقظة . وستبقى اجملموعةالويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

بشأأن أأي اسرتاتيجيات أأخرى  مبنية عىل الأدةل ونتاجئ حقيقة وينبغي أأن يوفر فعاةل من حيث التلكفة. بطريقة ابلس تعراض
 ميكن البناء علهيا. 

ىل جلنة التمنية.  قدمي مرشوع منقح سينعكس يف شاوراتامل  مّت التفاق عليه يف أأن ما أأفريقيا جنوبوفد  وفهم .61 اإ
ذا الوفد تساءل، وابلتايل لببشأأن  اكن هناك اتفاق متاحًا. فعىل سبيل املثال، اكن ذكل ما اإ من  الزايرات امليدانية. وط 

دراهجا يف يف املشاورات غري الرمسية. وأأشار  قضااي أأخرى أأيضًا عىل اتفاق مبديئ ىلاملزيانية املنقحة. ومّت التوصل اإ  الأمانة اإ
ىل ىلأأشارت  بعض التعليقاتأأن الاس تعراض اكن من املفروض أأن يكون مس تقاًل، يبدو أأن  أأنه عىل الرمغ من الوفد اإ  اإ

عطاهئم ال  حتمك مس بقًا عىلأأن  دارة املراجعني بشلك مفّصل. ول ينبغي لدلول الأعضاءاإ  التحرك حنو نتيجة. وجيب أأن يمّت اإ
ذا املراجعني، لن تمّت مساعدة يشء مفيد. وابلتايل تقدميتسمح هلم ب  يف بيئةداء معلهم اجملال لأ   ختصاصات أأنحددت الا اإ
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ذاجيب أأن تكون مستندة عىل الوقائع  توصياهتا ، سيمتكنون من احلصول اختصاصات ملموسة لمراجعنيتوفرت ل وهمل جرا. واإ
 يف هذا الصدد. وقد استند الاس تعراض املزيد من التعليقات املنظمة. وس يقدم الوفد من شأأهنا أأن تساعدفعاةل عىل نتيجة 

 الإشارة السابقة لتفاقية الويبو. واكن هناك قرارعن شكوكه بشأأن  . وأأعرب الوفد4101عام  امجلعية العامة قرار اختذته عىل
 4101عام  املنظمة. كام صدر قرار جدول أأعامل التمنية اليت ستنفذها توصياتبشأأن  4117عام  امجلعية العامة منصدر 
آراء الروح. واكنت به هبذه مس تقل. وينبغي القياماس تعراض  لإجراء  الأولية. الوفد هذه يه أ

جلنة  ةدوريف  مرشوع منقحعىل تقدمي  غري الرمسية مل يمّت التفاق خالل ادلورةأأنه  رئيس اللجنة سابقاً  انئبة وذكرت .60
 اسرتاحة الغداء بعد رشوعميكن تنقيح امل  الأمانة، بدمع منو  ادلورة. ومع ذكل،أأثناء  التمنية. ومّت التفاق عىل طرح التنازلت

ضافياً  توافق يتعنّي عىل اللجنة أأن الزايرات امليدانية. واكن ليشمل اليت  ليك ي درج يف املزيانية عىل ذكل مبا أأنه اكن عنرصًا اإ
ىلسزتيد. واك ذا زايرات امليدانيةال ليعكس رشوعامل  املراجعة. وميكن تنقيح توافق يف الآراء بشأأن ن من املطلوب التوصل اإ  اإ

 اليوم.من  يف وقت لحق توزيع املرشوع املنقح عندئذمن املساعدة. وسيمّت  الأمانةمتكنت 

جراء حتديث عن املرشوع لتسهيلرشوع. وقد امل  تنقيح، اجملموعة الأفريقية ابمس، متحداًث ودمع وفد كينيا .64 لب اإ  ط 
 يف مرحةل لحقة. املزيد من التعليقات العمل. وس تقدم اجملموعة

حراز بعض التقدم يف أأنه متّ  وفد الربازيل ورأأى .62 ل يزال الطريق طوياًل.  الأخري. ومع ذكل، الاجامتع غري الرمسي اإ
ىل بطريقة بنّاءة ادلول الأعضاء عىل العمل الوفد، حث وابلتايل القضااي اليت مّت اختذا قرار بشأأهنا. وس يديل  وعدم العودة اإ

املبادئ  ابء. وأأشار الوفد أأن اجملموعة اليت أأاثرهتا يف الوقت املناسب، وسيتعلّق البعض مهنا ابملواضيع أأخرى بتعليقات الوفد
انئبة رئيس اللجنة اليت ذكرهتا  نقاطل ا بدء مبعاجلةال  ادلول الأعضاء يف الاجامتع الأخري. وجيب عىل نوقشت عىل نطاق واسع

ذا أأرادت ل،الاس مترار يف  سابقًا اإ عادة اإ  ستمتّ  اليت مّت التفاق علهيابعض النقاط و  س تدور يف حلقات مفرغةف  التحرك. واإ
 مناقش هتا، ولكن يكون ذكل ممثرًا. 

ىل أأن ،مجموعة جدول أأعامل التمنية ابمس، متحداًث وأأشار وفد مرص .62  النقاط اليت تقريبًا مجيع غطى قد الربازيل وفد اإ
اثرهتا اكن يريد  الاختصاصات جار. مبا أأنه ما يزال العمل بشأأن  وتود اجملموعة أأن يمّت تقدمي مرشوع منقح .اإ

آس يا واحمليط الهادئ، متحداًث وطلب وفد بنغالديش .65 رسال ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ  أأيضاً رشوع املنقح امل ، أأن يمّت اإ
ىل املنسقني ا  اجللسة العامة.العديد من الأعضاء عىل الفور. ومل يرض ليك ي عمم  لإقلميينياإ

 اذلين أألقاهام وفدا الياابن، البيانني وادلول الأعضاء فيه ابمس الاحتاد الأورويب، متحداًث اليوانن وشاطر وفد .66
الإدلء ابملزيد  توايل. واحتفظوا حبقهم يفىل ال عة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عومجمو  ابء ابمس اجملموعة مجهورية التش يكو 

 .يف مرحةل لحقة من التعليقات

ىل وأأشار وقد أأملانيا .67  ما اذلي مّت التفاق عليه.يود أأن يعرف و  الربازيل البيان اذلي أألقاه وفد اإ

ىل ادلورة وفد الربازيل وأأشار .68 ، اعتقد اللحظةبعض التقدم. ويف تكل أأنه مّت حتقيق  الوفود املاضية. وذكرت بعض اإ
جناز غرض ونطاقبشأأن  اتفاقالوفد بوجود  املناقشات. واكنت  بعد أأس بوع من للجنة التمنية الاس تعراض. واكن ذكل أأكرب اإ

آخر اجامتع مناقشات حول هناك أأيضاً   للأمم املتحدة واملبادئ التوجهيية الشامةل املبادئ، نوقشت للجنة التمنية املبادئ. ويف أ
يف الوثيقة. وقد طلب الوفد فقط أأن يمّت احلفاظ عىل  املناقشة هذه اجلوانب من عراضات. وانعكستلس تاب فامي يتعلق

ليه و   ادلورة الأخرية. يف ما مّت التفاق عليهالبناء عىل التوافق يف الآراء اذلي مّت التوصل اإ

آخر دورةأأشار  الربازيل أأن وفد أأملانيا وأأشار وفد .61 ىل أ  لجنة التمنية. ل  اإ
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ذا لرئيسا واس تفرس .71  بعد ظهر ذكل اليوم ليمّت توزيعه مرشوع منقح توافق يف الآراء للنظر يف اكن هناك ما اإ
ىل القرارات لهيا يفاليت  استنادًا اإ  اجللسة غري الرمسية. مّت التوصل اإ

ىل أأن يكون دقيقًا. وفد أأملانيا وأأراد .70  أأي قرار. يتخذمل  ولكن الزايرات امليدانية بشأأن جامعالإ  ورأأى أأنه مّت التوصل اإ

 مرشوع منقحمّت التفاق عىل النظر يف حلها أأثناء ادلورة. و يمتّ أأمل أأن و  ستبقى الأس ئةل املفتوحة الرئيس أأن وذكر .74
انئبة توىل مسؤولية لرئيس اللجنة لي  انئب ادلول الأعضاء برتش يح وذكّر الرئيسالوفود.  اعرتاضات من لعدم وجود نظراً 

 يف هذا العمل.  تكون قادرة عىل الاس مترار لن كرت أأهناذ رئيس اللجنة سابقًا لأهنا

م املرشوع املنقح اذلي الاختصاصات عىل أأساس املناقشات بشأأن رئيس اللجنة سابقاً  انئبة واس تأأنفت .72  مؤخراً  مع 
ناقشات الرئيس لقيادة امل  منملكّفة  أأهنا اكنت خارج الغرفة. وأأبلغت اللجنةأأيضًا  عىل ادلول الأعضاء. وجرى توفري نسخ

بشأأن  امجلعية العامة قراركررت فقط  خللفية. وهذه الأحاكماب بدءاً  فقرة فقرة أأن تمّت مناقشة الوثيقة واقرتحت الوثيقة. بشأأن
ىل حد كبري التفاق علهيا التوصيات. ومتّ  بل اإ لجنة الأخرية ل  خالل ادلورة املشاورات غري الرمسيةأأثناء  ادلول الأعضاء من قِّ

 التمنية.

ذا اكنت هذه العملية. وتساءل توضيحات بشأأن وفد الربازيل للحصول عىل وسعى .72  فقرة فقرة س تجرىمناقشة  ما اإ
آخر مناس بة، أأو يف اجللسة العامة  بطيئاً  التقدماكن و  يف مجموعة صغرية ادلول الأعضاء اكنت يف املناقشات غري الرمسية. ويف أ

 جدًا.

 ويسهل مثرية للجدل اليت مل تكن الأحاكم تناقش ميكن أأن العامةن اجللسة اإ  رئيس اللجنة سابقاً  انئبة وقالت .75
ما اليت اكنت القضااي العالقة حول بعض جلسة غري رمسية عقد لتفاق بشأأهنا. وسيمتّ ا  ليس من السهل أأو للجدلمثرية  اإ

ذا التفاق بشأأهنا. عىل سبيل املثال س يعترب  املعلومات الأساس ية، حاكم بشأأنالأ  اعرتاضات عىل تعليقات أأو مل تكن هناك، اإ
ىل بعد ذكل اللجنةوس تنتقل  كام لو انه مّت اعامتدها. ذا اكنت هناك اإ  دلول الأعضاءعىل ا أأو يصعب معقدة أأحاكم الفقرة. واإ

 .لسة غري الرمسيةاجل  يف يمّت تناولهاالتفاق بشأأهنا، فس عامتدها و ا

جلنة  علهيا يف جلسةاملوافقة  رة الأوىل جيدة. فقد متّت ابلفعلأأن الفق، ابمس اجملموعة ابء وصح وفد الياابن، متحداثً  .76
اليت ميكن أأن  العناص العملية حمتوايت الاختصاصات جيب أأن تقترص عىل أأن كرر الفريق، الفقرة الثانية الأخرية. ففي التمنية
 هذا الغرض خمتلفة متامًا عن لثانيةالفقرة ا، اكنت ملهم. ومن هذا املنظوردلى قياهمم بع  للمراجعنيمفيدة  يف الواقع تكون

 لتجنب حذفها، ينبغي أأيضًا عام قررته امجلعية العامة. وعىل أأي حالخمتلفًا قلياًل  حمتوى الفقرة الثانية وينبغي حذفها. واكن
 العملية.  تسهيل بدًل من املناقشاتأأن تطيل  من شأأهنا غري رضورية حتويالتفقط  سببست  فلسفية مناقشة

ىل اجملموعة الأفريقية ابمس، متحداًث كينيا وأأشار وفد .77 منذ  النص املنقح مّت تعممي أأنه اجملموعة هذه العملية. وذكرت، اإ
، واهجت العملية احلالية فقرة فقرة. ومع رشوعامل  قبل مناقشةجموعات ابلتاليق ينبغي أأن ي سمح للم، بضع دقائق. وابلتايل

ن لك يشء تقريبًا. وابلتايل ملناقشة يف اليوم التايل العودة خطر ادلول الأعضاء اتحة هو  طريقة للميض قدماً  أأفضل، فاإ اإ
 قبل العودة ملناقش ته بشلك غري رمسي. ص اجلديدالن لإعادة النظر يفللمجموعات  الوقت

يف اجللسة غري اذلي جرى تعمميه  النص والنص بني هذا أأن الفرق الوحيد رئيس اللجنة سابقاً  انئبة وأأوحضت .78
ضافة اكن الرمسية ذا أأنه سيتحقق املزيد من التقدم زيانية. وأأعربت عن اعتقادهاواحد يف امل بند اإ اجللسة  النص يف نوقش اإ

مع  الفرق الوحيدأأكدت أأن العملية و هذه  الاس مترار يف اقرتحتلن تتغري. و و  الفقرة الأوىل املوافقة عىل العامة. واكنت قد متّت
ضافة  الأصيل النص  منأأكرب عدد ممكن  والتفاق عىل هذا املنطلق اللجنة عىل مواصةل ملزيانية. وحثتيف ا بند واحدهو اإ
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ادلول الأعضاء يف أأن تتقبل  العالقة الباقية أأثناء املشاورات غري الرمسية. وأأعربت عن أأملها الفقرات. وستمّت مناقشة الفقرات
 .ذكل

 ابلنيابة عن كينيا أأن يطلب نفس طلب وفد اكن يريد أأنهمجموعة جدول أأعامل التمنية،  ابمس، متحداًث وذكر وفد مرص .71
لقاء نظرة اجملموعة الأفريقية. وميكن أأن تتالىق اجملموعات يف  الفلسفية احلجج ادلخول يفجتنب النص و  رسيعة عىل لإ

 يف هذه الغرفة. أأن يدث ذكل ل تريد أأهنا ابلفعل مجموعة ذكرت املناقشات. وقد

ىل أأن اللجنة سابقاً رئيس اللجنة  انئبة صحتو .81 خمتلفة.  أأحاكم ادلول الأعضاء بشأأن تعليقات ميكن أأن تس متع اإ
ىلول وميكن بعدها لدل  حذف ابء اجملموعة، طلبت اصة هبا. فعىل سبيل املثالصياغة املواقف اخلملناقشة و  مجموعاهتا العودة اإ

ىل الأعضاء الأخرىول الفقرة الثانية. وميكن لدل ذا الطلب. وتساءلت الرد عىلختاذ قرار بشأأن كيفية او  مجموعاهتا العودة اإ  ما اإ
ىل مقبولً  هذا الإجراء اكن  هذا الاقرتاح. اعرتاضات عىل أأنه مل تكن هناك وأأشارت اإ

 التفاق عىل أأن ميكنرأأى الوفد أأنه  عىل اجلوهر. أأوًل، واثنتني الإجراء، واحدة عىل ثالث نقاط وفد الربازيل وأأاثر .80
مل  ملاذا الوفد تساءل النص اجلديد. ويف هذا الصدد، توقعت رؤية الوفودفرتة من الوقت مبا أأن  قد طلبت الأفريقيةاجملموعة 

 يف أأبريل. واكن ذكل سيسمح جامتع غري الرمسي الأخريالا من قبل. وذكّر أأنه مّت التفاق عىل ذكل بعد النص املنقح ي قَدم
ىل ال يتاجون لبدء. والآنمن ا لدلول الأعضاء نص ، اكن من املتوقع ظهور وقت. وعىل الرمغ من عدم وجود أأي تغيرياتاإ

ىل ثالث  لأنه خالل منذ الاجامتع الأخري تغري فعالً اذلي  ما الوفد تساءل منقح جديد. اثنيًا، الاجامتع اذلي دام ساعتني اإ
، جزء مهنا. وابلتايلأأي  ذكر، ومل يأأبداً  ثانيةالنص ومل ت ذكر الفقرة ال  العديد من أأجزاء متّت مناقشة يف شهر أأبريل، ساعات
تقريبًا حيث  التغيري هيلكياً  الفقرة بأأمكلها. واكنحبذف  ابء جملموعةليك ترغب ا منذ ذكل احلني تغري فعالً اذلي  ما الوفدتساءل 

كر أأن املبادئ،  نوقشت أأنه عندما الوفد، ذكر الفقرة الأوىل. اثلثاً  من نطقتتبع امل  أأن الفقرة ىل الوثيقةذ   ينبغي أأن تستند اإ
ىل الوقائع. وابلتايل مل يكن هناك يشء، . ويف هذا الصددالوقائع نه ل ينبغي يف الفقرة مل يستند اإ  تغيريها. حذفها أأو حىت، فاإ

املناقشة. وكام  الإرساع يف من أأجل النص عممي   مل ملاذا موضوع اخلوض يف رئيس اللجنة سابقاً  انئبةومل ترغب  .84
ضافة الوحيد للنص السابق. واكن الفرق مطابقًا تقريباً  النص املنقح اكن كران،ذ أأن تواصل  زيانية. واقرتحتواحد يف امل بند اإ

بشلك  احلقائق ل تعكس أأن هذه الفقرة عتقدت  لأهنا الفقرة الثانية حلذف ابء اجملموعة طلب النص. وفهمت مناقشة اللجنة
 احلقائق. تعكس الفقرة ورأأى أأن احلذف. ضد وفد الربازيل حصيح. واكن

 ذا الإجراء. وفامي يتعلق بطلهبابشأأن هانئبة رئيس اللجنة سابقًا  اقرتاح، ابمس اجملموعة ابء، متحداًث وفد الياابنودمع  .82
 فقرة الثانيةيف الاجملسدة  غري الرمسية. واحلقيقة أأثناء املشاورات ذفاحل اقرتحت أأهنا، ذكّرت اجملموعة الفقرة املذكورةذف حل

ىل ذكل قرار نع خمتلفة قليالً اكنت  توايت لها، جيب أأن تقترص حم  سابق بيان، وكام ذكر يف امجلعية العامة. وابلإضافة اإ
جراء للمراجعنيمفيدة  يف الواقع اليت ميكن أأن تكون العناص العملية الاختصاصات عىل ، مل هذا املنظور معلهم. ومن عند اإ

 وراءأأكرث معومية سبب اثين ، اكن هناك للمراجعني. وابلتايلمفيدًا  يكون يف الواقع معليًا ميكن أأن رصاً عن الفقرة الثانيةتكن 
 الفقرة الثانية. حلذف اقرتاهحا

واقرتحت عرض املوضوع  الفقرة الثانية. توافق يف الآراء بشأأن أأنه مل يكن هناك رئيس اللجنة سابقاً  وأأشارت انئبة .82
 لن الفقرة الأوىل ومتّت املوافقة عىل ذكل نظرًا لعدم وجود اعرتاضات من الوفود. وذكرت أأن الرمسية.شاورات غري امل  ىلع
ىل النظر يف اللجنة ودعت مبا أأن هناك توافق يف الآراء بشأأهنا. تغريت   الاس تعراض ونطاقه.الفقرة بشأأن غرض  اإ

ىل ابمس اجملموعة ابء، متحداًث وأأشار وفد الياابن .85 والكثري غريها.  الفقرة اليت اس ت خدمت يفالويبو" ل عبارة "مع، اإ
امجلعية متسقة. ويشري التفويض اذلي منحته دقيقة و  جيب أأن تكون الاختصاصات املس تخدمة يف وكررت اجملموعة أأن اللغة

نشطة موضوع الاس تعراض هو أأ ، اكن وابلتايل جدول أأعامل التمنية. توصيات الاس تعراض اكن بشأأن تنفيذ العامة بوضوح أأن
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ىل  تذهب ينبغي أأن جدول أأعامل التمنية. ول توصيات املتخذة لتنفيذ الويبو ن أأبعد من ذكل. ويف هذااإ عبارة  الصدد، فاإ
فضلت اجملموعة بشدة  التفويض. وهكذا، تجاوزي  هذا الاس تعراض سوف موضوع الانطباع أأن قد تعطيمعل الويبو" "

 يف هذه الفقرة، "معل الويبو"عبارة بدًل من جدول أأعامل التمنية"  توصيات املتخذة لتنفيذأأنشطة الويبو "عبارة  اس تخدام
جدول أأعامل التمنية"  توصيات املتخذة لتنفيذأأنشطة الويبو عبارة "أأن  ويف أأماكن أأخرى من الاختصاصات. ورأأت اجملموعة

 ميكن أأن يس توعب اقرتاهحا جملموعة أأنعتقد ا، ت اجملموعة الأفريقية. وابلتايل الاقرتاح املقدم من يف أأيضا اكنت ت س تخدم
 خمتلف اجملموعات. ومصاحلمشاغل 

ذا اكنت تساءلتس توضع مضن قوسني مربعني. و العمل" " أأن لكمة رئيس اللجنة سابقاً  انئبة صحتو .86 اجملموعة  ما اإ
 بقية النص.ابء قد قبلت 

 املتخذة لتنفيذ توصياتأأنشطة الويبو "عبارة  س تخداماب اقرتاحه، ابمس اجملموعة ابء، متحداًث وكرر وفد الياابن .87
 عىل ما يرام. الفقرةمعل الويبو". واكنت بقية "عبارة بدًل من جدول أأعامل التمنية" 

أأن  ابء. واكن واحضاً  اجملموعة من قبل التغيري املقرتح ىل، عاجملموعة الأفريقية ابمس، متحداًث واس تجاب وفد كينيا .88
حداث الرئيس ية للويبو. واكنت الفكرة العمل العام معزوًل عنيكن  ملجدول أأعامل التمنية  توصيات تنفيذ  بني حقوق توازن اإ

دماج أأحصاب احلقوق  ىلالتنفيذ ع ركزي معل الويبو. وذلكل، مل يف عتبارات التمنويةالا واملصلحة العامة. وتطلب ذكل اإ
للقيام بذكل.  طريقة واحدة جمرد لتنفيذ التوصيات اس ت خدم يف املايضاذلي  املشاريع الهنج القا م عىل اكنو  الأنشطة فقط.

 ويف املس تقبل اليوم وغداً  ل يتجزأأ مما تفعهل الويبو جدول أأعامل التمنية جزءاً  عىل جعل الرئييس وينبغي أأن يكون الرتكزي
 هو الغرض. واكن الغرضاملشاريع. ومل يكن هذه  مّت الانهتاء من عندما جدول أأعامل التمنية توصيات املنظور. ومل ينته تنفيذ

، طلبت اجملموعة أأن أأساس يويم. ذلا عىل الويبو ل يتجزأأ مما تفعهل جزءاً  اعتبارات التمنية، تصبح هناية اليوم أأنه يف ضامن
ذا ركز الاس تعراض فقط عىل ابء اجملموعةتعيد  ىل لن الأنشطة، النظر يف موقفها. واإ ذكل. ولن خيدم  تكون هناك حاجة اإ

ذا اكنت اللجنةع ذكل أأي غرض الأعضاء، جيب أأن ينظر وادلول يفيد املنظمة  يشء من شأأنه أأن تريد حقاً  ىل الإطالق. واإ
ل  جوانب أأخرى من يف س تعراضالا  ابلفعل يف وما مّت القيام به بني الاس تعراض أأي فرقلن يكون هناك معل الويبو. واإ

ن املشاريع اليت مّت تنفيذها. وابلتايل  الاس تعراض. ابعتباره جوهر معل الويبواحلفاظ عىل  يفترغب  اجملموعة، فاإ

ذا رئيس اللجنة سابقاً  وتساءلت انئبة .81  للمجموعة الأفريقية. معل" تكتيس أأمهية ابلغة" لكمة اكنت ما اإ

ن  ابمس مجموعة متحداثً ، وقال وفد كينيا .11 س تعراض. وقد لالأأمهية ابلغة يكتيس  اكنمعل الويبو" "البدلان الأفريقية، اإ
 لكمة. ومل تمتكن اجملموعة من فعل أأكرث من ذكل. ال تغيري تعذر

معل  ادلورة. واكن بعد انهتاء بني أأعضاهئا الوضعدراسة ومناقشة اجملموعة ابء عىل  رئيس اللجنة سابقاً  وحثت انئبة .10
 ابلنس بة هلم. حيوية مسأأةل ابلنس بة للمجموعة الأفريقية. واكنت هذه مهية ابلغةيكتيس أأ  الويبو

 جدًا بشأأن غرض نقاش طويل اكن هناك اقرتاهحا. وذكّر الوفد أأنه توضيح ابء اجملموعةمن  فد الربازيلو  لبطو  .14
آخرون أأراد بيامناس تعراض التنفيذ" " عبارة أأن تذكرّ  البدلان النامية معوماً  ادلورة الأخرية. وأأرادت يفالاس تعراض ونطاقه   أ

ىل حل وسط أأنشطة". ومّت التوصل"مناقشة لكمة  لخص اذلي قدمه امل يفمعل الويبو". و"عبارة  خالل اس تخداممن  اإ
 اذلي حتقق خاللالتوافق يف الآراء  اختصاصات عىل أأساس عداد مرشوعابإ  الرئاسةفوضت  الأخرية، لدلورة الرئيس

ذا اكنت الوفد تساءل، املفاوضات غري الرمسية. وابلتايل فقًا ذلكل. و  أأدرجتنطاقه قد و الاس تعراض  غرضب املتعلقة اللغة ما اإ
ىل أأن وأأشار ىل اتفاق يف الآراء يف حاًل وسطاً  يف الواقع اكنت اللغة الوفد اإ  ادلورة الأخرية. ومّت التوصل اإ
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بشأأن هذه املسأأةل.  اجملموعة الأفريقية وهجات نظر، مجموعة جدول أأعامل التمنية ابمس، متحداًث وشارك وفد مرص .12
ىل اللغة تغيري يف أأي معل" أأمهية ابلغة. ومل يقبل"واكتست لكمة  املساعدة  للتقليل أأو احلد من منظور جدول أأعامل التمنية اإ

 املقام الأول. جدول أأعامل التمنية يف الغرض من فقط. ومل يكن هذا هو التقنية

 فامي بيهنا. مناقشة الأمرعىل  ادلول الأعضاء متامًا. وحثت اكن واحضاً  أأن الوضع رئيس اللجنة سابقاً  وأأشارت انئبة .12
 مجموعة جدول أأعامل التمنية.و  أأمهية ابلغة ابلنس بة للمجموعة الأفريقية واكتست هذه املسأأةل

كوادور .15 زاةل  واقرتح وفد اإ  يل ذكل املشلكة.استبدالها. وقد معل" وعدم " لكمةاإ

يران الإسالمية مجهورية وفد ودمع .16 معل" مة "اجملموعة الأفريقية. وجيب الاحتفاظ بلك ابلنيابة عن كينيا وفد تدخل اإ
جدول أأعامل  تنفيذ معل الويبو يف مجيع جوانب ينبغي أأن يشمل نطاق الاس تعراض وأأشار الوفد من جديد أأن لأهنا هممة.

 املططة؛ الأنشطةو  اختاذها؛ جدول أأعامل التمنية؛ والأنشطة اليت متّ  عىل معل الأمانةو  جلنة التمنية؛ معل مبا يف ذكل التمنية،
 معاجلهتا. التمنية اليت مل تمتّ جدول أأعامل جوانب و 

ىل  أأيضاً  وأأشار وفد الهند .17  ادلورة الأخرية. واكن هناك جامتع غري الرمسي يفالا يفاليت جرت  ناقشات املطوةلامل اإ
الفقرة  ذفحب ابء اقرتاح اجملموعة الوفد عىل، مل يوافق غرض الاس تعراض ونطاقه. وابلتايل توافق يف الآراء بشأأننوع من ال 

، مّت الفقرة. وبعد ذكل حتت نص طويل سابقاً  اكن هناكأأنه  رضر. وأأشار الوفدعلهيا ليس فهيا أأي  فقاملوا . واللغةالثانية
بل  الوفد أأن أأكد، عمل الويبوب فقط. وفامي يتعلق مةل واحدةجب موجز نصالتفاق عىل  امجلعية الاس تعراض مّت تفويضه من قِّ

ىل" ما ييل، . وتضمن4101قرارها عام  خالل العامة من جراء جلنة التمنية أأن يطلب اإ  توصياتتنفيذ مس تقل ل اس تعراض  اإ
ىل ذكل، مشاريع أأويتحدث عن  جدول أأعامل التمنية". ومل دول أأعامل جل 45مّت تصنيف التوصيات الـ  أأنشطة. وابلإضافة اإ

بشأأن  الفئة ابءاكنت و ، وبناء القدراتبشأأن املساعدة التقنية  اكنت الفئة أألف خمتلفة. فعىل سبيل املثال،فئات  التمنية حتت
املتعلقة ابملرشوع. فعىل  الأنشطة جمرد أأوسع بكثري من، اكن واملكل العام. وابلتايل والس ياسة العامة املرونة، و وضع املعايري
جراء تناول كيف، سبيل املثال  أأوسعاكن ، معل الويبو. وابلتايل ويف لك الويبو مجيع جلان وضع القواعد يف أأنشطة ينبغي اإ

ن ابء. ولهذا السبب اجملموعة أأكدت عليه بكثري مما ، سيمّت استبدال تغيري اذلي اقرتحته مل يكن مناس بًا. وبدًل من ذكلال  فاإ
 أأنه س يكون من بشلك مناسب. وذكر الوفد جدول أأعامل التمنية س ت درج توصيات تنفيذ مجيعأأن  لضامن أأوسعاللغة بعبارة 

جراء مشاورات غري املناسب  يف املشاورات. الختصاصات. وقد يوفر املزيد من الاقرتاحاتوضع الصيغة الهنائية لل  رمسيةاإ

موعات. اجمل مضن ينبغي أأن تناقش العناص احلامسة اليت عىل اكنت ن املناقشةاإ وقالت انئبة رئيس اللجنة سابقًا  .18
ىل واكن واحضاً   وعدد من، ومجموعة جدول أأعامل التمنية الأفريقيةأأمهية ابلغة للمجموعة اكتست  معل الويبو أأن الإشارة اإ

مجموعة واحدة  أأن هناكولحظت  بشأأن هذه املسأأةل. مبزيد من التعليقات الامتناع عن الإدلء الوفودمن  الوفود. وطلبت
املشاورات تناول املوضوع يف  بني أأعضاهئا. وسيمتّ  مناقشة القضية، حبذا لو اس تطاعت الصياغة. وابلتايل اعرتضت عىل فقط

 غري الرمسية.

الأنشطة  أأنشطة". فقد اكنت" لكمة أأوسع من معل" مبا أأهنا" اس تخدام لكمة يفضل أأنه اندونيس يا وصح وفد .11
جراء، وفد الهند العمل فقط. وكام ذكر جزءًا من واملشاريع  وضع املعايري بطريقة شامةل. وينبغي أأن يشمل الاس تعراض ينبغي اإ

ذ اكنت هناك حاجة للمزيد من الوقت لقراءة فكرةالوفد  دوأأيوجوانب أأخرى.  املرشوع  معلية غري رمسية. واكن هذا منطقي اإ
 مؤخرًا فقط. مّت تعمميه اذلي

ترغب  ملاذا ابء اجملموعةأأن ترشح  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ابمس، متحداًث ويرغب وفد أأوروغواي .011
ن "ما ييل،  4101امجلعية العامة عام  قرار ملناقشة ذكل. ومشل معل". وس تحتاج اجملموعة" لكمةاستبدال  هدف جدول اإ

معل الويبو." وقد اس ت خدمت هذه امجلةل أأيضًا يف  جزءًا ل يتجزأأ من اعتبارات التمنية أأن تشلك أأعامل التمنية هو ضامن
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القرار وصفحة  لغة، جيب تغيري ءاب اجملموعة طلبللويبو. ويف حال وافقت الوفود عىل صفحة ويب جدول أأعامل التمنية 
 الويب. 

ىل وكررت .010 يس دقيقًا ول  جدول أأعامل التمنية اكن توصيات يف تنفيذ معل الويبو انئبة رئيس اللجنة سابقًا أأن الإشارة اإ
ذا اكنت، تساءلت وابلتايل جدًا.واسعًا  ىل وقت أأو مرونة ميكن أأن تظهر ابء اجملموعة ما اإ ذا اكنت حباجة اإ ذكل  ملناقش ته اإ

 داخل اجملموعة.

الصياغة غري الرمسية.  دورةأأثناء  مزيد من التفاصيل، أأنه ستمّت مناقشة ابمس اجملموعة ابء، متحداًث وصح فد الياابن .014
نه متخذة  أأنشطة"للمجموعة. وميكن أأن تعكس عبارة  ابلنس بةاكتست أأمهية قصوى  أأن القضية يود أأن يؤكد ومع ذكل، فاإ

ليس ما تريد التفويض و  أأكرث دقة. واكن جيب أأن تنعكس تعلاميت ل التمنية" التفويض بطريقةجدول أأعام توصيات لتنفيذ
املشاورات غري أأثناء  أأخرى تفصيلية وضع ذكل يف عني الاعتبار. وقد حتدث مناقشة موعات القيام به. واكن ل بد مناجمل

 يف مرحةل لحقة. الرمسية

ىل  ابء يف املشاورات غري الرمسية. وس تحتاج اجملموعة ستناقش ةلن املسأأ اإ انئبة رئيس اللجنة سابقًا  وقالت .012  رشحاإ
ىل أأي مدى أأحلق  ذكل عضاهئا ومدى أأمهية جدول أأعامل التمنية الرضر ابملصاحل الوطنية لأ  توصيات يف تنفيذ الويبو معلاإ

نه للمجموعة. وفهمت ىل اللجنة ودعت وللمجموعة الأفريقية.موعة جدول أأعامل التمنية وي جملأأمر حي اإ ىل اإ  الأس ئةل الانتقال اإ
ذا اكنت الاس تعراض. وتساءلت تناولهاي  الرئيس ية اليت جيب أأن فعالية والكفاءة مهية والأثر والابلأ  املتعلقة املفاهمي ما اإ

كرتا معومًا دلى مقبوةلوالاس تدامة  قلميية. وستمّت  يف تعليقات هذه العناص لوفود. وقد ذ  مناقشة ومقرتحات اجملموعات الإ
 الصياغة. الل دورةخ الصياغة

 اليت س يتناولها عىل املسائل التعليقات العامة بعض، مجموعة جدول أأعامل التمنية ابمس، متحداًث وقدم وفد مرص .012
مقاييس هذه و  اختيارمه ومعايري املس تفيدين تساؤلت حول هناكأأن  الاس تعراض. وابلنس بة للأمهية، تعتقد اجملموعة

لك  التنفيذ عىل من أأثر لكً  أأنه يغطي اجملموعةأأبرزت  لأثر،اب هذا الصدد. وفامي يتعلق يف اللغةلعثور عىل العملية. وميكن ا
هيمت  ل يزال متجهًا حنو التمنية أأو حقاً ، سواء اكن املس تقبلمعلها يف الويبو و توجه و  نظور الشاملعىل امل والأثر  حاةل عىل حدة

جراء اجملموعة الفكرية. واحتفظتأأحصاب حقوق امللكية  اميةفقط حب  .يف مرحةل لحقة املزيد من التعليقات ابحلق يف اإ

ىل اجملموعة الأفريقية ابمس، متحداًث وأأشار وفد كينيا .015  اليت ينبغي معاجلهتا. وس تديل اجملموعة الأس ئةل اسمخسة، اإ
دراج ق اجملموعة عىلتواف ميكن أأن، خالل املشاورات غري الرمسية. وبشلك عامبشأأهنا  حمددة عليقاتبت   تكل العناص. اإ

يف املشاورات غري الرمسية. وبشلك  من اجملالت اسمخسة لك حمددة بشأأن بتعليقاتس يديل  أأنه وفد الهند وذكر .016
دراج وافق عىل، ميكن أأن يعام  .الفرعية الفقرة العناص يف تكل اإ

 وينبغي جتنب هذا املوضوع. يف بشلك بنّاء ملالزتامه ابلعلنائبة رئيس اللجنة سابقًا  املتحدة اململكة وأأكد وفد .017
 وفدال املشاورات غري الرمسية. وقد فهمأأثناء  تكررسي  اجللسة العامة ما قيل يف انطباعه بأأن الازدواجية يف العمل. واكن

ذا مجةل واحدة بشأأن قترصوا عىلي  يتعني عىل الوفود أأن املهنجية. ومع ذكل، امليض  ومن ثاكنوا موافقني أأو غري موافقني  ما اإ
ذا اكن من متأأكداً  اليت سيمّت تناولها. ومل يكن الرئيس يةتعليقات حول الأس ئةل قدمًا. واكن للوفد   املفيد عرضها مبا أأنه سيمتّ  ما اإ

أأن بعض  من الواحض نواكمعل". " لكمة من الوقت عىل الكثري املشاورات غري الرمسية. وقد أأنفقأأثناء  مرة أأخرى ذكرها
عندما سأألت انئبة رئيس اللجنة سابقًا  مصطلحات أأخرى. وهكذا، اس تخدام يريدون مل تس تطع قبول أأن الآخرين الوفود

أأن يكون  أأجلأأنشطة" من " اس تخدام لكمة مدى أأمهية أأيضاً الوفود الأخرى لبعض، جيب سؤال ل  هذه اللكمة مدى أأمهية
انئبة رئيس اللجنة سابقًا مىت تود  وفدال يف منتصف الطريق. كام اس تفرس لوفود أأن جتمتعكن لأأن نرى كيف ميمتوازاًن و  الهنج

 الرئيس ية. الأس ئةلرأأهيا بشأأن  قدميت
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املشاورات غري الرمسية. وأأرادت فقط سامع أأثناء  متّ ت سوف معلية الصياغة انئبة رئيس اللجنة سابقًا أأن وذكرت .018
جياد القضااي لوفود بشأأنل التعليقات العامة اليت  توافق يف الآراء بشأأهنا. واكن ميكن مناقشة املسائل الس بل لتحقيق من أأجل اإ

 يف املشاورات غري الرمسية. تناولها قبل أأن يمتّ  خالف بشأأهنا داخل اجملموعاتهناك 

أأن يقوم  أأيضاً  لوفديود ا، والفعالية القسم. وفامي يتعلق ابلكفاءة عىل هذا تعليقات عامة املتحدة وقدم وفد اململكة .011
 أأن هناك حاجة هذه العملية. وبشأأن املالمئة، رأأى الوفد كجزء من املس تفادةمبعاجلة أأفضل املامرسات وادلروس  س تعراضالا

ذا ملعاجلة عام اكن  جدول أأعامل التمنية. واكنت هناك حاجة لتوجهيات واحضة بشأأن توصيات تنفيذمالمئة ل  الأنشطة اكنت ما اإ
لدلول الأعضاء. وجيب أأن  جداً  س تكون هممةلأن النتيجة  جداً  واسعاً  أأن يكونجيب  ل. وس تعراضالا جيب أأن يعاجله

هذه الأمور  املس تقبل. وسيناقش الوفد املامرسة يف وت س تخدم يف يفهمها امجليع ميكن أأن وموجزة نتيجة قصرية هناك تكون
 شاورات غري الرمسية.أأثناء امل 

من جديد عىل أأراد فقط التأأكيد الاختصاصات. ومع ذكل،  مرشوعبشأأن  تعليقات كثرية ندونيس يااإ  وفدل واكن .001
ىلبيانه العام يف الوقت احلارض. ويف موقفه ىل الأمام أأو  حل، أأشار الوفد اإ جدول أأعامل  توصيات تنفيذ بشأأن كيفية طريق اإ

ىل الأ  أأو لنس بة للحل، اكنت هناك مسأأةل ابالتمنية. ويف هذا الصدد جدول أأعامل التمنية مل  توصيات لتنفيذ مامالطريق اإ
 الاختصاصات.  يف تنعكس

ىل  .000 غري الرمسية يف ادلورات  يف وقد نوقش هذا الأمرالاس تعراض.  مهنجيةقسم والتفتت انئبة رئيس اللجنة سابقًا اإ
 الوفود اليت طرحهتا ميع العناصالقسم أأخذ جب أأن  للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وأأعربت عن اعتقادها 04ادلورة الـ 
 ملهنجية.اب فامي يتعلق

ىل فكرة خالل ادلورة الأخرية هنجيةامل  أأنه أأثناء املناقشات بشأأن وفد الهندوذكّر  .004 جراء مقابالت مع، متّت الإشارة اإ  اإ
، وليس أأعامل التمنيةجدول  معلية شاركوا يف وغريمه ممن املنظامت غري احلكومية أأحصاب املصاحل الآخرين. واكن من بيهنم

 جلنة التمنية. واكنت، وليس فقط يف الأخرى الويبو جلانيف  يف أأنشطة أأيضاً شاركوا واذلي ، الويبو تنفيذ مرشوع ابلرضورة يف
ضافة  أأيضًا. ويود الوفدمعنية  جلان أأخرى ميكن  خمتلف أأحصاب املصاحل دخالت منامل أأن قسمأأن يذكر ال  هذا اجلانب. ويوداإ

آراء كثرياً  الإلكرتوين. وقيل مثل الربيد خالل وسائل من جتمع أأن أأن يمّت جيب هممة و  أأيضاً  اكنت أأحصاب املصاحل الآخرين أأن أ
 ذكر ذكل.

ىل  ن هذا القسماإ انئبة رئيس اللجنة سابقًا  وقالت .002  وقد نوقشت واملس تفيدين.موظفي الويبو ادلول الأعضاء و أأشار اإ
 بصفة عامة. وميكن واملس تفيدينموظفي الويبو لضم ادلول الأعضاء و  عام يف الآراءتوافق اكن هناك من قبل، و  هذه املسأأةل

لكرتوين،بشلك  هنجيةامل  مضن أأدرجت العناص اليت أأن جترى عطاءاملقابالت. و املسوحات و  مبا يف ذكل اإ  بعض احلرية ميكن اإ
ذا الصياغة ادلقيقة وما  الأعضاء ادلولجيب أأن تقرر  حسب احلاجة. ومع ذكل، اكن التصال طريقة لتحديد لخرباءل اكن اإ

تخدمابلنس بة ل لغة دقيقةوجود  مطلوابً  لكرتونية. وسوف يس    التصالت عىل نطاق واسع خالل هذا النوع من التصالت الإ
 الاس تعراض.

ىل، مجموعة جدول أأعامل التمنية ابمس، متحداًث وأأشار وفد مرص .002  وس يعتبشأأن  وفد الهند التعليقات اليت أأدىل هبا اإ
ىلاملس تفيدين" "لكمة حصاب املصاحل الآخرين. ومّت اس تخدام لأ  الاس تعراض شارة اإ ، نظام امللكية الفكرية املس تفيدين من لالإ

 من عملية، ستس تفيد ال وفد الهند س ياق حمدود. وكام ذكر يف، اس ت خدمت وابلتايلأأحصاب احلقوق. و  مبا يف ذكل ادلول
آراء ىل أ آخرين الاس امتع اإ فامي عمل الويبو التقيمي الشامل ل يف اذلين شاركوامراكز البحوث املنظامت غري احلكومية و  مثل ال

 خاريج. من منظور دول أأعامل التمنيةجب يتعلق
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ىل اململكة وفد وعاد .005 ىل الأس ئةل قضية املتحدة اإ أأن يمّت واقرتح  الأس ئةل اسمخسة بعد الفقرة الأخرية الرئيس ية. وأأشار اإ
يف الاس تعراض.  حدث فرقاً وس ي همامً للغاية الفقرة زء منوفد، اكن هذا اجلللجيوز". وابلنس بة "بلكمة جيب" استبدال لكمة "

عطاء، عند احلاجة. وابلتايلالفرص والفجوات و  حتديد التحدايت أأساسًا حول واكن الاس تعراض  بعض املراجعني ينبغي اإ
 القسم. يف هذاأأن يمّت ذكر ذكل  الصدد. ويود املرونة يف هذا

ىل  موقفه. وتشري الفقرة توضيح املتحدة اململكة وفد انئبة رئيس اللجنة سابقًا من وطلبت .006 س يضعها  التوصيات اليتاإ
ذا اكن الاستشاريون. وتساءلت ذا اكن ينبغي أأن يكون ذكل اختيارايً  اعرتض عىل وضع التوصيات أأوقد  الوفد عام اإ  .اإ

ىل ماالنتاجئ. وأأشار البشأأن  مل يكن أأن القسم املتحدة اململكة وفد وذكر .007 املسائل بشأأن  يف القسم ينبغي حتديده وفد اإ
ىل التوصيات الرئيس ية اليت يتعني يف هذا القسم. ومل  اقرتاحهمض  الأخرى. ويود الوفد النتاجئ مقابل معاجلهتا. ومل يشري اإ

 رئيس اللجنة سابقًا. انئبة يتناول السؤال اذلي طرحته

ىل اجملموعة الأفريقية ابمس، متحداًث وأأشار وفد كينيا .008  املتحدة. واكن من الأمهية وفد اململكة الاقرتاح املقدم من، اإ
ىل  ينظرون الكيفية اليت ملموسة بشأأن اقرتاحات اخلرباءيقدم  مباكن أأن من  جدول أأعامل التمنية. واكن توصيات تنفيذفهيا اإ

أأثناء  أأنه مّت التفاق ذكر الفريق، ابملهنجية التنفيذ. وفامي يتعلقلية بشأأن مع  ينبغي القيام بهعام  اقرتاحاهتم جدًا تلقي املهم
الفوائد  لتأأكد منا أأو حماوةل التحقق من حصة من حيثرضورية  اكنت الأخرية أأن الزايرات امليدانية ملشاورات غري الرمسيةا

 الأمهية بعض من تكل أأنه خيرس وبدابعض اليشء. حمددًا  النص احلايلالتوصيات. واكن الأنشطة و  تنفيذ خمتلف املتأأتية من
ذ أأنه  ن مع مراعاة القيود عىل املزيانية. وابلتايلت عترب رضورية،  الزايرات امليدانية ذكر أأناإ أأن يعكس القسم  ترغب اجملموعة، فاإ

ورد عىل  اليعكس م مراجعته معلية الاس تعراض. كام ينبغي جزء ل يتجزأأ من الزايرات امليدانيةالنظر من أأن  وهجة ملنقحا
رشاك ووفد مرص الهند وفد لسان ملية رؤيهتم لع  حول كيفية ميكن أأيضًا أأن يدلوا برأأهيم اذلين أأحصاب املصاحل الآخرين بشأأن اإ

 التنفيذ.

ىل مّت التفاق علهيا القيود عىل املزيانية" قد مراعاة  عبارة "مععن اعتقادها أأن وأأعربت انئبة رئيس اللجنة سابقًا  .001 اإ
لهيا مبا أأن الزايرات امليدانية قد ُأدرجت الوفودأأن تتجنب  اجللسة السابقة. وجيبيف  حد كبري املزيانية  بنودمضن  الآن العودة اإ

دراج مس بعثاتيمّت قبول  للغاية. وسيمّت القيام ابلزايرات امليدانية. وابلتايل، رمبا ملكفةاكنت و  جاميل  اللغة. ومّت اإ مكبلغ اإ
 املزيانية.مضن  مقطوع

ىل وفد جنوب روأأشا .041 فع أأجر للمراجعني وفد اململكة التغيري اذلي اقرتحه أأفريقيا اإ لإجراء  املتحدة. وقد د 
ىل وا الاس تعراض  نفاقلإ  تكون هناك حاجة جدول أأعامل التمنية. ولن توصيات تنفيذ كيفية حتسني اقرتاحات حوللتوصل اإ

جياد  من املالهذا املبلغ الكبري  ىل "جيب""من  لكمةال الرضوري تغيري، مل يكن من ات. وابلتايلاقرتاحلو مل ي طلب مهنم اإ اإ
ىل لإشارةاب ما املقصودجيوز". ومل يكن الوفد يعرف " موارد  أأوحضت أأنه اكنت هناك الأمانة قدحيث أأن  قيود عىل املزيانيةال  اإ

  جراء الاس تعراض.اكفية لإ 

 مفيداً  نواك الاختصاصات. اكنت واردة يف مبعىن أأهنا مقيدة اكنتأأن املزيانية وذكرت انئبة رئيس اللجنة سابقًا  .040
ت ستبدل  قد ابلزايرات امليدانية. فبعض الزايرات فامي يتعلق القيود بعض أأن يضعوا نصب أأعيهنم أأنه اكنت هناكل للخرباء

نه والتصالتابجامتعات عرب الهاتف،   تضمنت املزيانية ينبغي أأن نضع نصب أأعيننا أأن الإلكرتونية وهمل جرا. ومع ذكل، فاإ
  فرنك سويرسي. 21 111 مس همامت بتلكفة قدرها

ىل املتحدة الأمريكية الولايت وفد وأأشار .044 ىل ابلنيابة عن البيان اذلي أألقاه وفد كينيا اإ  أأن اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ
زاةل، قد يكون الطريق للتقدم يف روح التوافق الزايرات امليدانية. ويف حول فكرةتوافق يف الآراء  هناك عىل ما يبدو عبارة  اإ
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ىل "حس امب يرونه رضوراًي" من ذا وفد جنوب التعليقات اليت أأدىل هبا املرشوع احلايل. وأأشار الوفد اإ اكنت هناك  أأفريقيا. واإ
ن "قيود عىل املزيانيةال " بعبارة فامي يتعلق خماوف   صصة"."مع وضع نصب أأعيننا املزيانية املميكن أأن يقول  النص، فاإ

ميكن أأن يراعي بعض الانشغالت.  املتحدة الأمريكية وفد الولايت اقرتاحأأن ورأأت انئبة رئيس اللجنة سابقًا  .042
 .يمّت تداوهل أأثناء املشاورات غري الرمسيةسوف و عبور  نقطة أأن يوفر وميكن

ىل، مجموعة جدول أأعامل التمنية ابمس، متحداًث وأأشار وفد مرص .042 املتحدة. وستناقش  وفد اململكة الاقرتاح املقدم من اإ
الطريق للتقدم. مبا أأهنا اكنت  من هذه العملية بني أأعضاهئا. ومع ذكل، يرغب يف أأن خترج توصيات هذه املسأأةل اجملموعة

آخر. وستناقش اجملموعة ذكل امجلةل الفقرة أأو أأن توضع وميكن ىل يف ماكن أ  وفد الولايت الاقرتاح املقدم من أأيضًا. وأأشارت اإ
هنا ناقش ته. ومع ذكلمب  البديةل. وس تقوم اجملموعة اللغةبشأأن  املتحدة الأمريكية ذا اكن ترغب يف معرفة، فاإ ختصيص  متّ  قد ما اإ

، لن تضع املزيانيةتخصيص يني الوقت ل  أأنه عندما لتأأكد منا اجملموعة أأرادت مرشوع للنص، اكن جمرد مزيانية. ورمغ أأن هذا
 .ةعىل املزياني قيوداً اللجنة 

 عبور. أأيضًا نقطة كون ذكلي أأن النتاجئ. وميكن حتت أأن تنقل الفقرة ميكن انئبة رئيس اللجنة سابقًا أأن وأأشارت .045

التعاقدية  الطبيعة ضداكنت  "لكامت مثل "حس امب يرونه رضوراًي" و"جيوز الاكمريون أأن وصح وفد .046
دخال  املناسب، مل يكن من ذلااحلصول عىل بعض النتاجئ.  يتوقعختصاصات. واكن لال  .لغة مرشوطةاإ

 ختصاصات هممة جدًا. واكن من املهم أأيضاً وضع الصيغة الهنائية لال مالحظة عامة. واكنت معلية وفد ش ييل وقدم .047
لسة غري الرمسية. ورمبا اجل  يف حمددة بشأأن املرشوع بتعليقات الأس بوع. وس يديل الوفد قبل هناية تمّت يف الوقت املناسب أأن

ىل اخلربة السابقة اجللسة العامة يف يفسيتكرر ما قيل  ينبغي أأن حتاول ادلول ، الويبو يف جلان تكل املشاورات. واستنادًا اإ
ىل التحرك بأأرسع حىت تمتكن من قدر الإماكن النقاش حلد منا الأعضاء  حملاوةل حل شاورات غري الرمسيةامل  وقت ممكن اإ

حمددة يف الوقت احلارض لأن تقدميها خالل  الإدلء بتعليقات جتنب ياول الأس بوع. واكن الوفد قبل هناية هذه القضااي
 اليشء نفسه. الوفود الأخرىتفعل  أأكرث فعالية. وأأمل أأن املشاورات غري الرمسية س يكون

ىل املتحدة اململكة وفد وأأشار .048 معل الويبو. ول  أأكرث تفاؤًل بشأأن رمبا اكن أأنه، وذكر "جيب" لكمة لتغيري اقرتاحه اإ
بذكل.  يدة. وينبغي الاعرتافاجل  لعديد من الأنشطةفقد اكنت الويبو تقوم اب حدث حتسينات.هذا ابلرضورة أأنه س تيعين 

 يع يف املنظمة قد مر بتجربةامجل  اكنتقدميها. و  جملرد قدمي الاقرتاحاتت ل ينبغي" لأنه جيوز"الوفد اس تخدام لكمة  وفضل
جدًا أأل ، اكن من املهم ل ميكن لأحد أأن يس تفيد مهنا أأو ميارسها. وابلتايل يتالتوصيات ال العديد من طوةل معامل تقاريرال 

ىل جملرد طلهبا. واكن هناك حاجة ت طلب الاقرتاحات  هذه ويفأأن نكون واحضني. وستمّت مناقشة النتاجئ يف وقت لحق.  اإ
 وفامي يتعلق لن يتحدث الوفد عن النتاجئ.الفرص. و والثغرات و  التحدايت حتديديه  معاجلهتا ينبغي، املسأأةل اليت املرحةل

كر هنجيةابمل   كجزء من هبا القيام املراجعني عىل شجعسي الزايرات امليدانية و  بقوة أأيد الوفد، يف املشاورات غري الرمسية، وكام ذ 
وفد وميكن أأن يكون ال حل وسط. لإجياد بعض الاقرتاحات اكنت هناكو  مفيدة للغاية. س تعراض. وميكن أأن تكونالا مهنجية

من  للزايرات امليدانية مزيد من الأموال لإجياد بعض الإبداع ميكن اس تخدام، املزيانية احلالية خمصصاتومبقتىض أأيضًا. مراًن 
التقارير السابقة.  مع أأي ازدواجية ل يريد الوفد من جديد أأنه بشأأن هذه املسأأةل. وأأكد الأطراف أأجل مراعاة انشغالت مجيع

التقارير  مع أأي ازدواجيةدون و  هدف واحض مع أأن يتسم التقرير ابلرتكزي يف املنظمة. وجيب العديد من التقارير نت هناكواك
 السابقة.

 الاس تعراض همم جدًا. وميكن ادخار الكثري من جناح البدلان الأفريقية، أأن ابمس مجموعة، متحداًث وفد كينيا وصح .041
ذا املال ىل من أأجل مرن أأكرثبشلك  ختصيص الأموال، ميكن . وابلتايلبشلك جيد مّت القيام به اإ  يشء من شأأنه أأن التوصل اإ

 لتنفيذ.اب امليض قدماً  كيفية من حيث املزيد من الرتكزي من خالل توفري املواردادخار  حىت يف وقد يساعد يكون مفيداً 
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ذا واس تفرست .021 ". عبارة "حس امب يرونه رضورايً  حلذفتوافق يف الآراء  اكن هناك انئبة رئيس اللجنة سابقًا ما اإ
أأثناء  تكل الفقرات حتت الأخرى الوفود. وست ناقش التفاصيل نظرًا لعدم وجود اعرتاضات منومتّت املوافقة عىل ذكل 

ىل اللجنة املشاورات غري الرمسية. ودعت  اختاذ قرار للجنة فريق الاس تعراض. واكن من املهمبشأأن  النظر يف الفقرات اإ
ذا ستشارك اختيار اخلرباء يةبشأأن معل  ىل أأي مدى. ومع ذكل، الرئاسة ادلول الأعضاء و ، مبا يف ذكل فامي اإ يف هذه العملية واإ

نه ذا تأأخري ميكن أأنهالأخذ يف احلس بان ينبغي  فاإ لب من العملية اإ  اخلرباء. لك خطوة يف اختيار ملوافقة عىلا الأعضاء ادلول ط 

ذا اكنت من الأمانة، مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ابمس، متحداًث وفد أأوروغواي وطلب .020 جراءات توضيح ما اإ  الويبو اإ
رشاك ادلول  مشلتاملعمول هبا قد   الأعضاء يف العملية.اإ

جراءات معمول هبا  أأنه ل توجد، أأوحضت الأمانة الاجامتعات غري الرمسية انئبة رئيس اللجنة سابقًا أأنه يف وأأشارت .024 اإ
ىل الأمانة ودعت الاختيار. طريقة حتديد يف وضع ميكهنا فعاًل من اكنت اللجنة عضاء. ومع ذكل،تشارك مبوجهبا ادلول الأ   اإ

 تناول هذه املسأأةل ابلتفصيل. 

مل يكن  ابلوش( أأن ما فهمته انئبة رئيس اللجنة سابقًا اكن صائبًا. وعىل حد ما يعمل،الس يد وصح الأمني العام ) .022
حيث دراسة جامعة  ميكن العثور عىل ومع ذكل،منح العقود. اخلرباء و  يف اختيار ضاءادلول الأع شاركت حيث أأس بقيةهناك 

 اختيار اخلرباء. من حيث قرار اللجنة وكذكل قواعد املنظمة احرتام متّ 

يران الإسالمية مجهورية وفد وطلب .022 ىل لإشارةاب ما هو املقصود توضيح الأمانةمن  اإ جراءات اإ  املعمول هبا. الويبو اإ

يف أأي واكةل  املشاورات غري الرمسية. وكام هو احلالذكل أأثناء  انئبة رئيس اللجنة سابقًا أأنه متّت مناقش ته وأأشارت .025
جراءات الويبو، دلى الأمم املتحدة من واكلت  .واخلرباء والاستشاريني اخلارجينيمع  لتعاقدل  اإ

ذا د. فعىل سبيل املثالة العقـقمي عىل راءـابلوش( ذكل. واعمتد الإجالس يد وأأكد الأمني العام ) .026 ل من ـأأق انـك، اإ
، حسب الاقتضاء. رباءاخل ميكن ملدير الربانمج أأن يضع قامئة خمترصة للرشاكت، املوردين أأو، فرنك سويرسي 41 111

جيابيات و  توثيقوميكن   توظيف، يف هذه احلاةل، امليض قدمًا يفميكنه و  سيتحّمل مدير الربانمج املسؤوليةسلبيات ذكل. و اإ
ذا. و ات اخلرباءخدم جراء، سيمّت فرنك سويرسي 51 111و 41 111 بني اكنت القمية اإ ذا اتباع اإ أأكرث  اكنت القمية خمتلف. واإ
جراء س ي طبق، فرنك سويرسي 51 111من  آ  اإ ذا لزم الأمر،أ تقدمي مزيد من املشرتايت ل  مدير شعبة ميكن دعوة خر. واإ

 بشأأن الإجراءات.التفاصيل 

اس تعراضًا  أأيضاً  قد تتطلب اخلرباء أأنفسهم أأن معايري، مجموعة جدول أأعامل التمنية ابمس، متحداًث وفد مرص وصح .027
 امللكية الفكرية والتمنية.، بدًل من وبناء القدرات تقدمي املساعدة التقنية عىل تركز أأكرث احلالية حيث أأن اللغة

ىل ةالأمان اليت تقدهما للحصول عىل املعلومات وس ينتظر وفد ش ييل .028 بشأأن هذه املسأأةل.  اس تنتاج قبل التوصل اإ
جراءات متبعة واكنت هناك ، اكنت الإجراءات الويبو. ومبوجب تكل جلان ملتلفجراء دراسات الاستشاريني لإ  لختيار اإ

اخلرباء  اكن من الرضوري أأن تمّت استشارة ادلول الأعضاء يف اختيار أأن يفهم ملاذا الوفد الاستشاريني. وأأرادالأمانة ختتار 
اليت  غريه من ادلراسات خمتلف عنبشلك  الاس تعراض ينبغي أأن ي عامل ن يفهم أأيضًا ملاذاأأ  ويودجراء الاس تعراض. لإ 

 الأخرى. الويبو وللجان للجنة املايض ُأجريت يف

ذا اكن واس تفرست .021 دراجعىل  ادلول الأعضاء ميكن أأن توافق انئبة رئيس اللجنة سابقًا حول ما اإ بعد لكمة نقطة  اإ
جراءات" " مانة  والسامحاإ جراءاهتا املعمول تابعةمب للأ ذا الاستشارينيختيار ل هبا اإ رشاك ادلول الأعضاء يف هذه  أأو اإ اكن اإ

 العملية أأمر يكتيس أأمهية ابلغة.
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ىل الأخذ يف احلس بان التفويض و  حاجة أأن هناك جنوب أأفريقيا وصح وفد .021  عام امجلعية العامةالقرار اذلي اختذته اإ
ستتوىل جلنة التمنية هممة املوافقة عىل الاختصاصات واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف " ما ييل، واذلي تضمن 4101

جياد طريقة ملشاركة ادلول الأعضاء.  اللجنة امللكية الفكرية والتمنية". ومشلت  ادلول الأعضاء. وابلتايل، جيب اإ

الاختيار. وبعبارة  عىل طريقة س تقرر جلنة البيئة أأن أأن ي فرس اً ميكن أأيض وصحت انئبة رئيس اللجنة سابقًا أأنه .020
 معلية الاختيار. مشاركهتا يف اختاذ قرار بشأأن للجنة البيئة، ميكن أأخرى

ستتوىل جلنة التمنية هممة املوافقة عىل الاختصاصات واختيار خرباء مس تقلني "أأن مجةل  أأفريقيا وأأشار وفد جنوب .024
اختيار خرباء مس تقلني يف جمال امللكية الفكرية  يف لدلول الأعضاء هناك دورأأن  الفكرية والتمنية" تعينمتخصصني يف امللكية 

نشاء الاختصاصات.   واإ

ىل لكمة  وفد وأأشار .022 مهنام. وأأعرب الوفد عن لكمة  أأن تقرر اللجنة يف القسم. وس تحتاج أأو" / و"الاكمريون اإ
 .عبئاً  جعل العملية أأكرث وعدمجراءات املعمول هبا وفقًا لالإ  املراجعةفريق  حتديد أأنه س يكون من احلمكة اعتقاده

يران الإسالمية مجهورية وفد وطلب .022 جراءات رشح الأمانةمن  اإ  أأيد الوفدختيار اخلرباء. و املعمول هبا ل الويبو اإ
بقاء عىل  الأعضاء.مع ادلول  ابلتشاورمبا أأنه سيمّت حتديد فريق الاس تعراض  بني قوسني عبارةال  الإ

ىل أأنه أأفريقيا ورشح وفد جنوب .025 ذ  امجلعية العامة القرار اذلي اختذته أأشار اإ  أأن تعرف ملاذا بعض الوفود أأرادتاإ
قواعد املعمول هبا. ولن يمّت التحايل عىل القواعد أأو تغيريها. ويقول التفويض اذلي منحته امجلعية العامة الجيب التحايل عىل 

ن  رباء املس تقلني.بشأأن اخل تقرر أأنجيب  جلنة التمنية بوضوح اإ

 اليت تقدهما أأنه س ينتظر للحصول عىل املعلومات، مجموعة جدول أأعامل التمنية ابمس وصح وفد مرص، متحداثً  .026
 يف تفسري مثل هذه الفجوة هناك يعتقد أأن، ل التفسري. وسينظر يف الأمر. ومع ذكل يف يكون هناك اختالف الأمانة. وقد

ىل هالقرار اذلي اختذت معليات عن  عملية خمتلفةأأن ال  عن السبب يف وفد ش ييل السؤال اذلي طرحه امجلعية العامة. ومشريًا اإ
ىل معمل الويبو. وابلتايلب فامي يتعلقأأكرث  اكن لها طابع عاملي أأن العملية اجملموعة، صحت أأخرى عامةل ، رمبا هناك حاجة اإ
 عادية. يف معلية الاختيار. ومل تكن هذه ادلراسة خاصة

اليت س تقدهما الأمانة.  املعلومات، مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابمس، متحداًث وس ينتظر وفد أأوروغواي .027
دراج وميكن جراءات" "لكمة  نقطة بعد اإ أأفريقيا. واكنت  وفد جنوبالتعليقات اليت أأدىل هبا لعدة أأس باب. وقد فهم التفويض و اإ

 اخلرباء يف اختيار اللجنة الأنشطة. ولو اكن جيب أأن تشاركهذه  يف لتعاقد. ومل تشرتك اللجنة أأبداً الأمانة تقوم دامئًا بعملية ا
س نة واحدة. الاس تعراض خالل  أأن يكمتل اجلدول الزمين. واكن من املتوقع تداعيات عىل، س يكون هناك هماراهتم أأو تقيمي

امجلةل بنقطة  هناءابإ  الاقرتاح اجملموعة، أأيدت ا الأمانةيت س تقدهمال املعلومات س تنتظر يدث ذكل. وعىل الرمغ من أأهنا وقد ل
جراءات". "بعد لكمة   اإ

 عة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، أأنه يفّضل اس تخداممجمو  ابمس، متحداًث التش يكية امجلهورية وأأشار فد .028
بني  اكنت امجلةل اليتالإجراءات"، وحذف لكمة " نقطة بعد وضعب الاقرتاح اجملموعة، أأيدت ذلكل الإجراءات املعمول هبا.

واملدير  عدد من الوفود لإجراءات املعمول متتثل متامًا به. وذكّرت اجملموعة طلباتتعمل بشأأن التفويض واكنت ا قوسني. واكنت
رشاك السابقة العملية. وبناء عىل اخلربة ترسيعيف  العام ن اإ لأنشطة بدًل من ا قد يؤخر معليات الاختيار يف ادلول الأعضاء، فاإ

 أأن يرسعها. 

 وقت لحقالتفكري يف الأمر يف و الآن  اللغة احلالية حلفاظ عىل، ااجملموعة الأفريقية ابمس، متحداًث وفّضل وفد كينيا .021
 امجلعية العامة.  من قبلالتفويض املمنوح و  الإجراءات املعمول هبا بني يوفر التوازن املناسب للتأأكد من أأنه
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 الاستشاريني.مع  التعاقد جراءات بشأأنالإ  اللجنة سابقًا الأمانة لتوضيحودعت انئبة رئيس  .051

 تعيني الأفراد الرشاكت. واستند الأفراد وليسمن  لتعيني خرباء سعت أأن اللجنةالس يدة بيس يري( وأأشارت الأمانة ) .050
الاختصاصات  حاةل العقد. ويفقمية  اعامتدًا عىل خمتلفة معليات اختيار اذلي نص عىل املكتب تعلاميت عىل يف الويبو

اذلي اكن ، العرض طلبهو  فرنك سويرسي. ويكون الإجراء املطبق 51 111و 41 111بني ، اكن املبلغ لالس تعراض
رسال من أأجل  هبذه املهمة. وقد مّت ذكل لقياماب اذلين اكن من احملمتل أأن هيمتوا الاختصاصات للخرباء بس يطًا وغري رمسي. ومّت اإ

عىل الأقل. ثالثة عروض  تكون هناك السري اذلاتية. ومن الناحية املثالية، ينبغي أأنلتقدمي اخلدمات و  لعروضا احلصول عىل
الربانمج وزمالئه أأو مديرة الربانمج  يفعل ذكل مدير لك وظيفة. وغالبًا ما اكن من املطلوب القيام ابختيار وبعد ذكل،

ىل الواثئق خبري ختيارا مكتوبة بشأأن أأس باب واثئق وزمالهئا. وجيب تقدمي ىل دارة، س متنح الإ معني. واستنادًا اإ  العقد اإ
 تطبيق نعمي  مل يكن هناك يشء ومع ذكل،تكل املبالغ. ل  نسبياً  جراء بس يطاً ، اكن الإ وابلتايل شخاص املتارين.الأ  شخص أأوال 

جراءات ذا لزم الأمر. وميكن أأن تتضمن، أأكرث رمسية اإ املقبول.  احلد الأدىنسابقًا  املوحض الإجراء الاختصاصات. واكن نرش اإ
 لويبو. ادلاخلية لالقواعد حرتام وس يكون ذكل اكفيًا ل

عدم وجود اتفاق.  بسبب تناولها أأثناء املشاورات غري الرمسية سيمتّ  ن املسأأةلأأ وصحت انئبة رئيس اللجنة سابقًا  .054
قلميية متنوعة ة خرباء. وقد قدمت جامعاتثالث من مؤلفاً  فريق املراجعةيشرتط أأن يكون  أأن مرشوع النص وأأبرزت  اإ

 اخلرباء وما هو العدد اذلي ينبغي تعيينه. ووضع مرشوع الاختصاصات املطلوبة من املعارف واملهارات اقرتاحات بشأأن
 هذا اجملال. من ذوي اخلربة يف وخبرَيين يف امللكية الفكرية والتمنيةرئييس  مقميّ  خرباء. ومشل ذكل لثالثة مزيانية

ىل أأن أأعضاء أأشار البدلان الأفريقية، أأن مرشوع النص ابمس مجموعة، متحداًث صح وفد كينياو .052  فريق املراجعة اإ
يف البدلان  التقنية وبناء القدرات أأنشطة املساعدة يف تقدمي وأأن تكون هلم خربة الويبوبتفويض  يكونوا عىل دراية جيب أأن

ىل معل الويبو تقدمي املساعدة التقنية الاس تعراض، جتاوز وفد مرص النامية. وكام ذكر  بطريقة شامةل وبناء القدرات. وسينظر اإ
ن التجربة وابلتايل جدول أأعامل التمنية. توصيات تنفيذ من حيث ذا ما ُأعطيت لها أأمهيةمقيدًا  قد تكون عامالً  املذكورة، فاإ  اإ
 وامللكية الفكرية. وبعد ذكل ميكن والاقتصاد لتمنيةجمالت ا يف خربة واسعة اخلرباء. وجيب أأن تكون للخرباء اختيار من حيث

التنفيذ الشامل  عىل أأو العمل الأنشطة وتأأثري جدول أأعامل التمنية بشلك شامل توصيات تنفيذ دلراسة اخلربة امجلع بني
وابلنس بة الاس تعراض.  هنايةدلى  املراد حتقيقه الهدف لتعكس بعض التعديالتل  س تكون هناك حاجة، وابلتايلتوصيات. لل 

جدول أأعامل  . وقد جرى تنفيذ توصيات4118منذ عام  أأجريت ادلراسات اليت سلطت اجملموعة الضوء عىل، لعدد اخلرباء
ذا جدًا. وتساءلتفرتة طويةل منذ التمنية  واذلي  لعمل املطلوبالقيام اب الرئييس واخلبريشخصني ل  اكن من املمكن اجملموعة ما اإ

ىل أأيضاً  اجملموعة، أأرادت الاس تعراض. وهكذا طولل ل داعي لها دون زايدة، زايرات ميدانية أأيضاً  مشل الأرقام  أأن تنظر اإ
ليه. طريقة ممكنة هذه القضية بأأفضل كيفية التعامل مع ومناقشة املشاورات غري الرمسية يف  لتحقيق الهدف املشار اإ

وبشلك خاص فريق الاس تعراض، العام ل وينالتكيوافق عىل  أأنه، ابمس اجملموعة ابء، متحداًث وصح وفد الياابن .052
اخلبرَيين.  ربةخب الاختصاصات فامي يتعلق تعليقات بشأأن أأحاكم مرشوعدليه  واثنني من اخلرباء. ومع ذكل، اكنرئييس  مقميّ 

بني  ونمن خالل التعا يف مجيع أأحناء العامل حامية امللكية الفكرية هو تعزيزمنظمة الرئييس لل  وأأشارت اجملموعة أأن الهدف
، 4117عام اعت مد جدول أأعامل التمنية  أأي منظمة دولية أأخرى. وعىل الرمغ من حقيقة أأن، وعند احلاجة، ابلتعاون مع ادلول

نه  طارجدول أأعامل التمنية مل يستبدل هدف املنظمة الشامل. وينبغي تنفيذ فاإ أأعربت  هذا املنظور، هذا الهدف. ومن يف اإ
 الإملام بتفويض املنظمة أأو هدفها. ينبغي أأن تشمل خربة اخلبرَييناجملموعة عن اعتقادها الراخس أأن 

 املهارات واملعارف أأن، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابمس، متحداًث التش يكية امجلهورية وفدوصح  .055
يف استبدال  موعةترغب اجمل وذلكل،ابلغة.  تكتيس أأمهية لويبوقيمي لالت  س ياسة يف املبادئ التوجهييةمراعاة الفقرة و  الواردة يف

 .رشوطاً  هذه اكنت أأنليعين ذكل  الفقرة سوف" يف لك تكل"ينبغي" بلكمة "لكمة 
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الاحتاد الأورويب  تعليقًا عامًا. وأأشار، وادلول الأعضاء فيه ابمس الاحتاد الأورويب، متحداًث اليوانن وقدم وفد .056
 الأمانة واصلت جدول أأعامل التمنية. واس تنتجوا أأن توصيات عدة تقارير بشأأن تنفيذ قدم أأن املدير العام فيهالأعضاء  وادلول

 عدد كبري منب فامي يتعلق ادلول الأعضاء. كام لحظوا أأنه مّت القيام بتقياميت مس تقةل منفقًا لقرارات جامعية و، و بطريقة تدرجيية
ىل  قادمهما  مشاريع التمنية. وهذا كون ي ل جيب أأن يكون معلية شاقة. وينبغي أأن س تقلالاس تعراض امل  الاس تنتاج بأأناإ

 الاحتاد الأورويب وادلول، طلب الإجراء. وبشأأن قصريًا وموجزًا. وينبغي لالختصاصات أأن تتيح دراسة فعاةل وواقعية
عدادمن  الأعضاء فيه  يف غضونالعمل وليك يكمتل  العمل، للتسهي احلالية دلورة جلنة التمنية منقح جدول زمين الأمانة اإ

 املطط هل. الإطار الزمين

ىل وأأشار وفد الهند .057 ذا معايري أأن يعرف التش يك. ويود اجملموعة ابء ومجهورية املقرتحات املقدمة من اإ اكن  حتديد ما اإ
 ذكل.اذلي يقرر الويبو ومن بتفويض  درايةعىل  اخلبري

، سواء اكن هل أأو لها معني أأو خبرية معينة خبريتجربة ملام س ي حدد وفقًا ل الإ  أأنانئبة رئيس اللجنة سابقًا وافرتضت  .058
ذا قام أأو قامت ب يف املايض، مع الويبو صالت خل. وحتتاج اللجنة أأن توافق لل عمل استشاريوفامي اإ اذلي  عىل منويبو، اإ

 اجامتع غري رمسي املنقح. وس ي عقد الرئاسة مرشوع عىل املناقشة العامة انئبة رئيس اللجنة سابقاً  هذا القرار. وأأهنتسيتخذ 
 الاختصاصات يف اليوم التايل.بشأأن 

عدادومناقش ته  هرصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميمن جدول الأعامل:  6البند   عنهتقارير  واإ
 )مس تأأنف(

 الفكرية وجهرة الأدمغةالتقرير التقيميي ملرشوع امللكية  - 13/6CDIP/جلنة التمنية النظر يف وثيقة 

 للجنة التمنية. ومتّ  7ادلورة  يفعليه  متت املوافقةجهرة الأدمغة بشأأن امللكية الفكرية و  ذكّر الرئيس أأن املرشوع .051
وهام معلية مسح جغرايف بشأأن  ،نشاطني . واكن يتأألف من4102حىت يونيو  4104يناير  من، شهراً  08عىل مدى  تنفيذه

بلبشأأن جه حلقة معل للخرباء وعقد تاكر،تدفقات املهاجرين والاب  مقمّي  رة العامل أأحصاب املعارف. وقد مّت تقيمي املرشوع من قِّ
ىل تقدمي مس تقل. ودعا الرئيس  .تقريره املستشار اإ

 4104يناير  من تنفيذه شهرًا. ومتّ  08مدة املرشوع  التقرير. واكنت املستشار )الس يد أأوغادا( حملة عامة عن وقدم .061
ىل معاجلة . واكن هيدف مرشوع جدول أأعامل التمنية هذا4102 حىت يونيو  املرشوع من . وتأألف21و 21التوصيتني  اإ

ىل تسخري املعلومات الواردة يف طلبات الرباءات واملتعلقة جبنس ية  نشاطني. النشاط الأول عبارة عن مرشوع حبث يريم اإ
جراء مسح جغرايف لهجرة ال قامهتم من أأجل اإ وأأما النشاط الثاين، فهو عقد حلقة معل خلرباء من  علامء.املرتعني وماكن اإ

الأوساط الأاكدميية واملنظامت ادلولية املهمتة وصناع الس ياسات هبدف وضع برانمج للبحث بشأأن امللكية الفكرية والهجرة 
ذاكءمن  والتدفقات املعرفية املرتبطة هبا. وتأألف املرشوع الوعي ابلصالت بني  هدفني رئيس يني. الأول هو املسامهة يف اإ

هو وضع برانمج مس تنري  الثاين امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة يف صفوف صناع الس ياسات وفهمها فهامً أأفضل. والهدف
للبحث بشأأن امللكية الفكرية والهجرة وتدفقات املعارف املتصةل هبا، لتوفري الأساس دلراسات مس تقبلية بشأأن هذا املوضوع. 

ىل  حوايل ثالثة بنجاح. واس تغرقت معلية التقيمي اس تكامهل املرشوع بعد قيميلت مستشار  مّت تعينيو أأشهر. واستند التقيمي اإ
دارته، والفعالية، والاس تدامة، وتنفيذ التوصيتني  . وأأسفر التقيمي عن تسع نتاجئ يف 21و 21املعايري التالية: تصممي املرشوع واإ

يقة املرشوع كدليل توجهييي لتنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ اليت حتققت. وقد مّت أأظهر التقيمي كفاءة وث  هذه اجملالت. أأوًل،
اكنت أأدوات الرصد املس تخدمة والتقيمي  لوثيقة املرشوع. اثنيًا، أأي تنقيح بنجاح دون للمرشوعالقيام ابلنشاطني الرئيس يني 

عداد التقارير للمرشوع اكفية ومفيدة لتوفري املعلومات عن الت  وتنص وثيقة املرشوع قدم احملرز يف تنفيذ املرشوع.اذلايت واإ
عداد  طالق أأشهر من بعد تسعة تقرير مرحيل عند نصف املدةعىل اإ تقرير اس تعراض هنايئ عن املرشوع بعد و  املرشوع؛ اإ

آخراجلغرايف وتقرير  تقرير بشأأن املسحو  اس تكامل املرشوع؛ مجيع عدت ، فقد أأ التقرير الهنايئ حلقة العمل. وابس تثناءبشأأن  أ
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اكن مس توى  تقرير هنايئ. اثلثًا، لتقدمي رضورة، مل يكن هناك اكفية يف وقهتا احملدد. ومبا أأن هذه التقارير اكنت الأخرى التقارير
ل أأن ذكل مل مسامهة الكياانت الأخرى داخل الأمانة معلومات  املرشوع ذكل أأن جتميع يؤثر سلبًا عىل يف حده الأدىن. اإ

مل يدث اخلطران  . رابعًا،شعبة الاقتصاد والإحصاء تطلبت همارات متاحة فقط يف تدفقات الهجرةحتليل قاعدة البياانت و 
قامهتم و  الأول اخلطر . اكناملتوقعان يف وثيقة املرشوع ذا اكنت املعلومات بشأأن جنس ية املرتعني وماكن اإ الواردة يف فامي اإ

 أأن جناح حقيقة الآخر اخلطر البحيث. واكن لتنفيذ املرشوع لرباءات اكفيةالطلبات املودعة بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن ا
ىل أأن املعلومات املتعلقة خرباء الأخرى و  لمنظامت ادلوليةل املشاركة النشطة  يتوقف عىل العملحلقة  الهجرة. وتوصل التقيمي اإ

بات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. واكنت طل  يف٪ من املرتعني 80.6متاحة لنس بة  قامهتم اكنتاملرتعني وماكن اإ  جبنس ية
جامعة  02و فقد حرضها ممثلو مثاين منظامت دوليةعالية جدًا.  يف حلقة العمل الهجرةخرباء ادلولية و  مشاركة املنظامت

ديدة، أأخذ املرشوع يف الاعتبار الاجتاهات والتكنولوجيات اجلوعليه، مل يدث اخلطران املتوقعان. خامسًا،  ومؤسسة حبثية.
وغريها من القوى اخلارجية لأن املرشوع بذاته اكن معنيًا مبجال الأحباث وتبادل املعلومات املتعلقة بتدفقات جهرة املرتعني. 

ذاكء الوعي ابلصالت بني امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة يف صفوف صناع  سادسًا، اكن املرشوع مفيدًا جدًا يف املسامهة يف اإ
معارف جديدة حول هذا املوضوع؛ املناقشات وتبادل  من خالل توليد . وقد حتقق ذكلامً أأفضلالس ياسات وفهمها فه

؛ وعرض اس تنتاجات البحث يف الندوات واملؤمترات. نرش اس تنتاجات مرشوع البحث املعلومات أأثناء حلقة معل اخلرباء؛
ىل حد ما يف وضع برانمج مس تنري للبحث بشأأنسابعاً  امللكية الفكرية والهجرة وتدفقات املعارف  ، اكن املرشوع فعاًل اإ

، اكنت هناكل فرص كبرية لالس تدامة لأن هناك . اثمناً املتصةل هبا، لتوفري الأساس دلراسات مس تقبلية بشأأن هذا املوضوع
مترار اهامتم أأوساط البحث ابس   عىل هذا واستندمؤرشات قوية تدل عىل اس مترار الويبو وغريها يف العمل عىل هذا املوضوع. 

ردود فعل أأوساط البحث عىل الإنرتنت يف وسائل الإعالم الش بكية يف أأعقاب نرش مرشوع  العمل يف هذا املوضوع ؛
ماكنية اس تفادة الويبو من البياانت احملصول علهيا بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة. وأأخريًا، سامه املرشوع يف  البحث؛ واإ

، يف حني 21رشوع البحث حول امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة يف تنفيذ التوصية . وسامه م 21و 21تنفيذ التوصيتني 
 . 21سامهت املشاركة النشطة لواكلت الأمم املتحدة يف حلقة معل اخلرباء يف حتقيق التوصية 

ذ املرشوع ن ف أأوًل، .تسعةال  هذه النتاجئ بناًء عىل تقريرهيف  اس تنتاجات مثانية من خالل تقدمي واس متر املستشار .060
بناًء  اثلثًا،اكنت وثيقة املرشوع اكفية لتوجيه ومراقبة تنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ احملققة.  اثنيًا،بنجاح وفقًا لوثيقة املرشوع. 

عىل تصممي املرشوع، اكنت مشاركة الشعب الأخرى يف الويبو حمدودة لأن تنفيذ املرشوع تطلب خربات وهمارات متخصصة 
نقطة القوة الرئيس ية يف مهنجية هذا املرشوع يه اس تخدام بياانت  رابعًا،سوى يف شعبة الاقتصاد والإحصاء. مل تكن متاحة 

قامهتم. ومع ذكل، قد يعد التغيري يف ترشيع الولايت املتحدة بشأأن الرباءات  معاهدة الرباءات عن جنس ية املرتعني وماكن اإ
قامته رض  بة قاس ية لس مترار تطبيق املهنجية عىل ادلراسات املس تقبلية، وخصوصًا اذلي أأهنيى رشط جنس ية املرتع وماكن اإ

ذاكء الوعي ابلصالت بني امللكية الفكرية وجهرة  خامسًا،الأحباث وادلراسات املتعلقة ابلولايت املتحدة.  سامه املرشوع يف اإ
صاغها املشاركون يف حلقة العمل عامة يف  عناص برانمج البحث اليت عىل الرمغ من أأن سادسًا،الأدمغة وفهمها فهامً أأفضل. 

، هناك اهامتم اكف ملواصةل البحث يف جمال امللكية الفكرية وجهرة الأحباث. سابعاً بشأأن  عدة مواضيع تبلورطبيعهتا، ميكن أأن ت 
لأحباث ينبغي للويبو دمع نشاط ا الاس تدامة،، ومن أأجل تعزيز ومع ذكلالأدمغة سواء من طرف الويبو أأو أأوساط البحث. 

املس مترة بشأأن املوضوع: دمع تكوين الكفاءات للباحثني من البدلان النامية عرب مرشوعات مشرتكة؛ ختصيص مزيد من املوارد 
ىل نتاجئ مرشوع البحث؛ تنظمي  لتوفري خدمات متكّن من الاس تجابة للطلبات املزتايدة عىل قواعد البياانت املعّدة استنادًا اإ

ضافي عداد عدد أأكرب من املنشورات. وأأخريًا،ة لتعممي نتاجئ مرشوع البحث؛ و حلقات معل وندوات اإ  عىل الرمغ من أأن دمع اإ
 من أأجل أأن ملزيد من ادلراسات س تكون هناك حاجةمن جدول أأعامل التمنية،  21سامه يف تنفيذ التوصية  املرشوع قد

ىل هذه النتاجئ تحققت  أأوًل، أأن تدمع جلنة التمنية اس مترار البحث يف  ات.ثالث توصي، قدم التقيمي بشلك مال م. واستنادًا اإ
س باب ونتاجئ جهرة العامل ذوي املهارات؛ اس تخدام الأسامء الشخصية والعائلية ل س امي أأ جمال امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، 

العائدين ذوي املهارات  واس تقصاءات حول املهاجرين اس تقصاءات حول املرتعني؛من أأجل متيزي املرتعني وأأصوهلم املهاجرة؛ 
ىل العالية. اثنيًا، جراء أأحباث ميكهنا أأن تؤدي اإ تنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين، مبا  أأن تدمع أأمانة الويبو البدلان الأفريقية يف اإ
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ىل وطهنم؛ تعزيز  اثلثًا، وفهم وحتسني معرفة العديد من البدلان الأفريقية جبالياهتا يف اخلارج. فهيم املرتعني، من العودة اإ
مانة دمع مواصةل البحث يف املوضوع دمع تكوين الكفاءات  ؛اس تدامة البحث بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، وينبغي للأ

س تجابة للطلبات املزتايدة عىل قواعد البياانت دمع تكوين الكفاءات لال ؛للباحثني من البدلان النامية عرب مرشوعات مشرتكة
ضافية لتعممي نتاجئ مرشوع البحث؛ و  املعّدة استناداً  ىل نتاجئ مرشوع البحث؛ دمع حلقات معل اإ عداد عدد أأكرب من داإ مع اإ

  املنشورات.

طوال مراحل تطوره.  املرشوع وقد دمع الوفد تقرير التقيمي. تعليقات عىل عدة املتحدة الأمريكية الولايت وقدم وفد .064
ىل العديد من البياانت، أألقى ففي نومفرب املايض حلقات معل اخلرباء اليت تشهد  معلية املسح اجلغرايف وقمية فائدة مشريًا اإ

 معلومات فريدةبتقدمي  بشلك واحض سامهجهرة الأدمغة و  جمال امللكية الفكرية معل الويبو يف أأن يدل لكهامحضورًا كبريًا، و 
توصييت  يف حتقيق انحجة مسامهةقدم  املرشوع املستشار من أأن نتيجة مع . ووافق الوفدجهرة ذوي املهارة العالية دلراسة

 يف املرشوع اجملمتع البحيث القوية أأن مصلحةمن  يف منهتيى السعادة اكنعالوة عىل ذكل، و . 21و 39جدول أأعامل التمنية 
واكن هناك  حلقة العمل للخرباء شاركت جامعة 02و دولية ست منظامت لالس تدامة. وأأشارت حقيقة أأن فرصة كبرية وفرت
نرتنتمس متر  اهامتم ىل  عىل الإ ليك تواصل  لويبول شعبة الاقتصاد والإحصاء العمل هبذا املوضوع. وجشع الوفداس مترار  احامتلاإ

يالء بعض ممكنًا، ولكام اكن ذكل ، ومس توايت التوظيف يف املزيانية يف حدود املوارد املتاحة الأحباثهذا اجملال من ل  الاهامتم اإ
 عبء معلها. نظرًا ل

 اس تعراض مكتيب فقط من تقرير التقيمي. وتأألف التقيميبشأأن  بعض التعليقاتب  ش بكة العامل الثالث دىل ممثلوأأ  .062
 أأو أأي خالل حلقة العمل اليت عرضت الس بعة الأوراق البحثيةيس تعرض  وملوحلقة العمل.  تقرير البحيثابل  مرتبطةلأدبيات 

اخلارجيني الآخرين، عىل الرمغ من  أأحصاب املصاحلأأي مدخالت من مل ترد  أأدبيات أأخرى بشأأن الهجرة. وعالوة عىل ذكل،
لك نشاط من الأنشطة الفردية.  قميّ ي كلك. ومل ملرشوعاهمت فقط اب أأن التقرير أأيضاً  املمثل التقيمي. وأأشار لأغراض مفيدة أأهنا

آخر بشأأن توجه تقيمي أأن يكونادلراسة. واكن ميكن  اذلي اختذته للهنج تقياميً شامالً  شمل، مل ي فعىل سبيل املثال وحمتوى  أ
جهرة بني امللكية الفكرية و  فهم متعمق أأكرث بني الروابط خلق أأيضًا. واكن أأحد أأهداف املرشوعنتاجئ حلقة العمل مفيدًا و 

ىل أأن أأن املرشوع أأعدهتا الأمانة ادلراسة اليت من تقرير التقيمي . وخلصالأدمغة جهرة و بني امللكية الفكرية  الصالت أأشار اإ
ىل، بناء عىل طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف هذا الس ياق بنجاح دراس هتا ميكنالأدمغة   أأن املرشوع خلص اإ

، بدت وكأهنا يف حد ذاهتا. ففي الواقعجهرة الأدمغة بني امللكية الفكرية و الصالت  ادلراسة مل تتناول فعال ومس تدام. بيد أأن
تدفقات لتوفري معلومات بشأأن  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات طلباتميكن اس تخدام  يفأأخرى، ك  منفصل. وبعبارة سؤال

ىل اس تنتاج يؤدي تلقائياً  الهجرة. وهذا ل ينبغي أأن  فامي يتعلقجهرة الأدمغة. و بني امللكية الفكرية و  صالت واحضة أأن هناك اإ
لب من الويبو الاضطالع هبا، عىل  بعض البحوث أأن املمثلجهرة الأدمغة، صح بشأأن امللكية الفكرية و  راسةابدل اليت ط 

اكن جدًا و  ضيقاً  الويبوتفويض  خربهتا. واكننطاق و  املنظمةتفويض  خارج، قد تكون الهجرة أأس باب وعواقبسبيل املثال، 
ن اس تخدام يف هذا الس ياقجهرة الأدمغة. وبني امللكية الفكرية و  وجود صةل س ببية أأن نرىمن الصعب  معاهدة  قاتتطبي، فاإ

قامة  املعلومات الاكمةل قد ل توفر تدفقات الهجرة لتقيمي التعاون بشأأن الرباءات قد ل  املرتعني وجنس يةحيث أأن ماكن اإ
 صورة اكمةل. يوفران دامئاً 

 اجملمتع العلمي. واكن والتكنولوجيا يف العلوم تدفق سامهت يف جهرة الأدمغة أأنمن السامع  الاكمريون وتشجع وفد .062
ىل هذا املفهوم ينظر وفدال ليك يقرر من اذلي سيس تفيد  قدماً  التقريراكن جيب أأن مييض  رمبا من زاوية خمتلفة. وهكذا، دامئًا اإ

اليت ختلصت من رشط  املتحدة الأمريكية دول مثل الولايت أأن هناك حقيقة جهرة الأدمغة. وأأبرز التقرير منأأو خيرس 
ىل بالدمه. من  املرتعني لمتكنيتنفيذ س ياسات للبدلان ل  توصيةال  يتعارض مع للمخرتعني. ويبدو أأن هذا اجلنس ية العودة اإ

ىل بالدمهمن  لو جشعوا املرتعني وحىت  لضامن الويبو سعت تلقائيًا. ومن حيث املبدأأ، وفر حالً ، فهذا ل ميكن أأن يالعودة اإ
 البدلانعن كيفية قيام  القوية رير لتقدمي بعض التوصياتالتق أأن يسعى، اكن جيب وابلتايل. التوزيع العادل لدلراية العملية

 يف الواقع. هذه املسأأةل، مبعاجلة ول س امي البدلان الأفريقية النامية،
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ليه  نظام الرباءات الوطين اخلاص هبا متّت الإشارة املتحدة الأمريكية أأن الولايت وفد وأأشار .065 من أأيضًا التقيمي و  يفاإ
بل وفد يعين أأنه لن تكون  الولايت املتحدة الأمريكيةيف قانون الرباءة ولواحئه  التغيريات يف الوفد أأن الاكمريون. وأأوحض قِّ

 وفدال هموف  املواطنة. علوماتاجلنس ية. وما لن يكون مطلواًب هو فقط مالإقامة و ، وليس رتعمواطنة امل هناك حاجة ملعلومات
اكنت  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومع ذكل، قاعدة بياانت يفاملعلومات املتاحة  من مكية من شأأنه أأن يقلل هذاأأن 

هدفًا  واذلي اكن أأيضاً  كن،بأأكرب قدر مم وفعاةل مبسطة رباءة اكنتطلب ال معليةأأن  لضامنحباجة  املتحدة الأمريكية الولايت
رباءات العالية حفوص ال توفريقت ويف نفس الو  تبس يطال  لضامن الأعضاء فهيا. واكنت حباجة وادلول معل الويبو من رئيس ياً 

لغاء رشط  .الطلب اذلي متّت دراس ته بعناية تبس يط معليةجزء من  رتعامل جنس ية اجلودة. واكن اإ

 عىل أأول تعليق عىل الوثيقة. اكن ثالثة تعليقات، مجموعة جدول أأعامل التمنية ابمس، متحداًث وفد اجلزائر وقدم .066
ادلراسة أأي تكل ادلورة. ومل جتد يف التقرير ل  هذه . وجسلت04الـ  يف ادلورة ادلراسة عىل أأدىل بتعليقات نفسها. وقد ادلراسة
من  مفيدة الافرتاضات. وهكذا، اكنت ادلراسة بعضجهرة الأدمغة، بل قدمت فقط بني امللكية الفكرية و  واحضة صالت

الثاين  تعليقال  اكنجهرة الأدمغة. و رية و الصالت بني امللكية الفك ما يه من حيث فهم، ولكن ليس املعلومات حيث توفري
للتحقيقات املس تقبلية. وأأدىل املشاركون يف  اجملالت احملمتةل توصيات بشأأن أأي مل تقدم أأن ادلراسة املقميّ  بشأأن التقيمي. ووجد

ىل  تشري عامة فقط بياانتب  حلقة العمل لاذلي  الاجتاهاإ أأن  ذكر أأيضاً   أأنهميكن أأن تتخذه الأحباث. وقد صح املقمّي بذكل. اإ
ىل حد ما. ومل اكن فعالً  املرشوع  يف مل ت قدم توصيات فعاًل عندماليك يكون  املرشوعاملقمّي  قميّ  كن اجملموعة من فهم كيفتمت اإ

ىل حد ما". واكنفعاًل مصطلح " عندما اس تخدم املقمّي ما اكن يعنيهأأن يرشح  اجملموعة، ترغب العمل. وابلتايلحلقة   اإ
ذا املرشوع نفسه. وس يكونبشأأن  ثالثال  تعليقال  طار نشاطات املرشوع متّت مناقشة موضع تقدير كبري اإ  املس تقبلية يف اإ

هذا الصدد.  اليت ستتخذها الأمانة يف ما يه الإجراءات يعرفوا، مبا أأهنم مل قبل تنفيذها مع ادلول الأعضاء 21التوصية 
 .يف هذا اجملال الأمانة س تقوم بهاذلي  ما  معرفةيف وترغب اجملموعة

ذا اكنت واس تفرس وفد الهند .067  لتكنولوجيا. واكن هناكاليت ل تتعلق اب اجملالتبشأأن  الهجرة تناولت ادلراسة فامي اإ
يف  لهجرةا منط معرفة لهجرة. ويود الوفدل  عواملمرافق أأفضل يعترب و وجود تكنولوجيات  ادلراسة هو أأن افرتاض مضين يف
 ادلراسة.ذا توفرت يف وما اإ  تعلق ابلتكنولوجيااجملالت اليت ل ت 

ىل، اجملموعة الأفريقية ابمس، متحداًث وأأشار وفد كينيا .068 علومات امل مسأأةل الاس تدامة. واكن أأحد املكوانت الرئيس ية اإ
 ميكن كيف يف معرفة اجملموعة، ترغب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعىل هذا النحو من بياانت اليت مّت احلصول علهيا

الولايت املتحدة ، نظرًا للتغيري يف قانون الرباءة ولواحئه يف أأن يكون مس تداماً  املرشوع ميكن أأنأأن يس تخلص  للمقميّ 
يداع  يف واحدة من أأكرب ادلول املتحدة الأمريكية رتع. واكنت الولايتامل جنس ية اذلي أألغى رشط الأمريكية براءات اإ
اس تخدام  من حيثس تخدام يف املس تقبل. و متاحًا لال املعلومات جزء كبري مند ل يكون ، قيف العامل. وابلتايل الاخرتاع

انهتيى املطاف  طلبات الرباءات. عىل سبيل املثال، املهرة العامل املهاجرينبياانت، مل يودع اكفة طلبات الرباءات مكصدر لل 
ىل العمل يف ببعضهم  يف معرفة اجملموعة، ترغب ب الرباءة أأبدًا. وابلتايلوقد ل يودعون طلاملؤسسات البحثية، املنظامت و  اإ

 عىل أأساس امللكية الفكرية والقيام به حقًا. سح جغرايف لتدفقات الهجرةامل  حتديد من حيث الهنجمدى تنبؤ 

 الوفود.  أأس ئةل وتعليقات للرد عىل املستشار ودعا الرئيس .061

الاضطالع به.  رشوع متّ مل  تقيمي تقريرعبارة عن  اكنت املناقشة الوثيقة قيد أأن وأأشار املستشار )الس يد أأوغادا( .071
جناز ىل اللجنة.  أأيضاً  عن حلقة العمل جلنة التمنية. ومّت تقدمي تقرير وعرضه عىل املرشوع البحيث تقرير منفصل عن ومّت اإ اإ

ىل الأخرى. وأأشار املستشار تكل التقارير املطروحة يف معظم الأس ئةل ووردت ادلراسات  استندتمسأأةل الاس تدامة. وقد  اإ
 تركز عىلومل  التقرييب للمهارة الامتيز البياانت عىلستندت لك عرش س نوات. وا اليت أأجريت التعدادات عىل السابقة

 يف التغيرياتهو  اجلانب السليب الوحيد مثل هذه ادلراسات. واكن لإجراء أأفضل مهنجية قدم املرشوع املرتعني. وابلتايل،
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ن اللواحئ املعمول هبا يف متاحة.  ل تزال 4104حىت عام  اليت اكنت متاحة املعلومات الولايت املتحدة الأمريكية. ومع ذكل، فاإ
جراء دراسات ل يزال من املمكن، وابلتايل . 4104املتحدة الأمريكية حىت عام  لولايتخبصوص ا حول هذا املوضوع اإ

ن امل حيث البحوث من بدلان أأخرى ت طّبق فهيا هذه املهنجية. ذلكل، واكنت هناك س تكون  البياانت وحقيقة أأن هنجية، فاإ
ىل تعليقات ستتعزز. وأأشار املستشار أأن الاس تدامة بوضوحتشري  متاحة  مل يكن أأن التقيمي، وذكر ش بكة العامل الثالث ممثل اإ

 ستشاروأأشار امل  صات.ختصاوفقًا لال ىل الأمور مبجموعها،ونظر اإ  الأنشطة الفردية. فقد درس التقيمي الصورة الاكمةل. عىل
 أأن للمرشوع املستشار الأهداف. وأأكد فعاًل يف حتقيق املرشوع اكن نواذلي بنّي أأ  اجلزائر اذلي أأدىل به وفد ىل التعليقاإ 

ذاكء الوعي وفهم أأفضل بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة. والهدف هو وضع برانمج  الثاين هدفني. الأول هو املسامهة يف اإ
، ميكن عامًا بشأأن الاجتاه اذلي ميكن أأن تتخذه الأحباث. ومع ذكل اانً بي . وأأصدرت حلقة العملدول أأعامل البحثمس تنري جل

كرت الصدد، البيان. ويف هذا من املوضوعات البحثية العديد من تبلورأأن ت   وفد يف تقرير التقيمي. وأأشار أأربعة مواضيع ذ 
حدى اجملالت  اكنت هذه املسأأةل هممة. ولهذا السببو  جهرة الأدمغة. خرسوا منأأو  اذلين اس تفادوامن  ملسأأةل الاكمريون اإ

ىل بدلاهنم  لعودةل املرتعني مسأأةل كيف ميكن للبدلان وضع س ياسات جلذبجراء املزيد من ادلراسات اكنت املوىص هبا لإ  اإ
 املرشوع البحيث. تقريرةل يف ببدلان املوطن والبدلان املس تقب فامي يتعلق قضية الفوائداتضحت  الأصلية. وقد

 الوفود. من مالحظات أأخرىعدم وجود نظرًا ل التقرير وخمت الرئيس املناقشات بشأأن .070

لتقرير التقيميي عن مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان ا - 13/3/جلنة التمنية النظر يف وثيقة 
 النامية والبدلان الأقل منواً 

لتقرير التقيميي عن مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف ا املناقشات بشأأن ح الرئيسافتت .074
اكن املرشوع يتأألف من ثالثة و للجنة.  5يف ادلورة  البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وذكّر أأنه متّت املوافقة عىل املرشوع

عداد اسرتاتيجيات  ذاكء الوعي.عناص يه: البحث واإ ن فذ املرشوع يف بامن واتيلند و  امللكية الفكرية؛ وتكوين الكفاءات؛ واإ
 لعرض التقرير. املستشار دعا الرئيسو وأأوغندا. وقام بتقيميه مقمّي مس تقل. 

تقرير التقيمي. التوصيات الواردة يف والاس تنتاجات و  النتاجئ الرئيس ية ووفر املستشار )الس يد أأونيل( حملة عامة عن .072
اس تمكلت بنجاح اخلطوات التحضريية الالزمة،  الويبو التقرير. ووجد التقيمي أأن نتيجة تضمهنا 40ملخص عن  قدميبت وبدأأ 

عداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات للك املرشوعات الفرعية التسعة. وسارت ثالثة من  وبشلك خاص اإ
 س امي وأأن هناك عناص أأخرى اكن ينبغي توفرها ليك ت طرح توس اميت يف هذه املرشوعات بشلك حسن يف مرحةل التنفيذ، ل

أأبطأأ. فقد ظهرت فهيا مشالكت تتعلق بعدم وجود مدير للمرشوع عىل  مشاريع أأخرى اكنت وترية التقدم يفالسوق. و 
. ومّت القيام مس توى البدل واملرشوع الفرعي، وعدم وجود رشاكء مالمئني يمنون حس امللكية، وعدم فهم دور الويبو

جيابية ملاكتب امللكية  للمرشوع. واكنت معاجلة هذه التسجيالت نتيجة البدلان الثالثة بتسجيالت امللكية الفكرية يف جتربة اإ
ومع  امللكية الفكرية.يقوم هبا املكتب مبعاجلة طلب لنوع خاص من  أأول مرة، اكنت هذه بعض احلالت الفكرية الوطنية. ويف

ن تعزيز  ذكل، ل مبعاجلة تسجيالت أأكرث. و فاإ حول موضوع امللكية الفكرية وتوس مي  مؤمتر دويل عقدالقدرة ل ميكن أأن يمّت اإ
 411الوعي. وحرض املؤمتر حوايل لإذاكء  4102املنتجات لتطوير الأعامل واجملمتعات احمللية يف مجهورية كوراي يف أأبريل 

جدًا يف تسهيل تبادل املعارف واخلربات بشأأن امللكية الفكرية والتوس مي.  بدلًا. واكن يف رأأي املشاركني انفعاً  08مشارك من 
نتاجواكن أأول جتمع دويل من هذا النوع حول هذا املوضوع. و الوعي. لإذاكء  أأيضاً  من أأفالم الفيديو الواثئقية سلسةل مّت اإ

صدار لب من الويبو اإ طار معل للملكية الفكرية وتوس مي امل  بعنوان ورقة معل وط  نشأأ: دمع الأعامل احمللية يف البدلان النامية "اإ
من هذا النوع. واكنت ورقة شاريع مس تقبلية مل  املهنجية املبادئ التوجهيية وحتديد املرشوع جتارب والبدلان الأقل منوا" لتوثيق

ماكنية املسامهة يف وقت يف شلك مسودة العمل ل تزال الاس تدامة طويةل  التقيمي. وتوجد دلى املرشوعات الفرعية التسعة اإ
ل أأنه ملا اكن جيب عىل س تة من املرشوعات الفرعية  الأجل للملكية الفكرية وتوس مي املنتجات داخل اجملمتعات املعنية. اإ

حمط تساؤل. وسوف تعمتد  اس تدامهتا، اكنت والتوس ميسرتاتيجيات امللكية الفكرية التسعة أأن تقوم ابلتنفيذ الاكمل ل
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جياد ا امللكية  دمع مشاريع زايدة يف الطلب عىل، اكنت هناك الويبودلمع لهذه املرشوعات لتس متر. ومضن الاس تدامة عىل اإ
فريقًا عاماًل عىل مس توى املنظمة لس تعراض وحتديد دمع  الويبو، أأنشأأت ادلول الأعضاء. وهذا العام والتوس مي من الفكرية

دارة املرشوع متثل حتداًي نظرًا لنطاقه الواسع أأولً  اس تنتاجات.مسة  تقرير التقيمي وتضمن الويبو لهذه املرشوعات. ، اكنت اإ
عىل مس توى اجملمتعات نظرًا لعدم  لإدارة املشاريعللويبو  اكن حتدايً وأأهدافه الطموحة واملوارد احملدودة املتاحة للويبو. و 

 واكن اس تخدام امللكية الفكرية التنس يق. حضورها بشلك دا م أأو لعدم وجود رشاكء وطنيني دلهيم القدرة عىل القيام هبذا
ىل حد كبري حتديد  ل س امي الويبو، خارجة عن س يطرة عىل عوامل خارجية لطرح توس اميت يف السوق بشلك انحج يعمتد اإ

املنتج وجرده، وحشد أأحصاب املصلحة، وتكوين الكفاءات، والاسرتاتيجيات التسويقية والاس تدامة املالية. وأأدت مثابرة 
ىل التنفيذ  موظفي الويبو ورشاكهئا والزتاهمم ابلتغلب عىل هذه التحدايت وتقدمي ادلمع فامي يتجاوز عنرص امللكية الفكرية اإ

ىل أأن جناح مثل هذه املرشوعات يتطلب دمع العناص  الناحج للمرشوع. وقد اس تحق هذا اجلهد الثناء. ولكنه يشري أأيضًا اإ
لعب املرشوع دورًا فعاًل يف  اثنيًا،يات الويبو واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية. الأخرى اليت يقع معظمها خارج نطاق صالح 

عداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل مس توى اجملمتع احمليل ويف جتاوز الأهداف احملددة لتسجيالت امللكية الفكرية. و  اكن اإ
ثبات تسجيالتس تة  الهدف  أأمهية حقوق امللكية الفكرية يف تطوير الأعامل للمجمتعات. ومّت حتقيق مثانية. ومتكنت الويبو من اإ

ل أأن عدد اجملمتعات اليت متكنت من حتقيق الاس تفادة الاكمةل من هذا يف حدود الإطار الزمين للمرشوع وطرح توس اميت  اإ
ن هذا يف حد  ذاته ينبغي اعتباره جديدة يف السوق اكن ثالثة من تسعة جممتعات. لكن نظرًا للتحدايت املذكورة أأعاله، فاإ

جيابية دلى ثالثة ماكتب معنية من املاكتب الوطنية للملكية  اثلثًا، جناحًا. متكن املرشوع من املسامهة يف حتقيق جتارب اإ
ل أأنه أأظهر أأن هذه املاكتب الوطنية للملكية الفكرية دلهيا حاليًا قدرة حمدودة عىل املشاركة يف مثل هذه  الفكرية. اإ

دا ىل أأن هذه املاكتب دلهيا دون شك أأولوايت املرشوعات واإ رهتا عىل مس توى اجملمتعات. واكن هذا أأمر ميكن فهمه نظرًا اإ
ذا اكن من  أأعىل، وقد ل متثل املرشوعات عىل مس توى اجملمتعات أأمهية كبرية يف الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. واإ

دارهتا املرغوب لهذه املرشوعات أأن تعترب من أأولوايت املاك ن قدرة املاكتب عىل اإ تب الوطنية للملكية الفكرية يف املس تقبل، فاإ
ذاكء الوعي ابملسامهة احملمتةل للملكية الفكرية يف التوس مي للمجمتعات. ابعًا،ودمعها جيب أأن ختضع للمراجعة. ر   جنح املرشوع يف اإ

طار العمل اكن جديرًا ابلثناء من حيث أأنه اس تخدم خربة املرشوع نتاج مبادئ توجهيية معلية وحمددة للعمل املقبل  ووضع اإ لإ
، س يكون من املؤسف أأل يوجد ادلمع لس تكامل املرشوعات الفرعية أأو عىل الأقل لتوفري املتابعة يف هذا اجملال. وأأخرياً 

يتعلق مبرشوعات  الالزمة لتشجيع التقدم. وعىل املس توى الأوسع نطاقًا، تنظر الويبو حاليًا يف دمعها لدلول الأعضاء فامي
ليك تنظر جلنة  مس توصيات وتضمن التقريرامللكية الفكرية والتوس مي. وينبغي أأن تكون نتاجئ هذا التقيمي انفعة لهذا الغرض. 

، فامي يتعلق ابملرشوعات املس تقبلية من هذا النوع عىل مس توى اجملمتعات، اكن جيب عىل الأمانة أأن تنظر فامي أأولً  التمنية فهيا.
ذا ذا اكن الأمر كذكل، يف اس تخدام أأساليب  اإ اكنت يف الوضع الأمثل اذلي يؤهلها لإدارة هذه املرشوعات، وأأن تنظر، اإ

بديةل لإدارة املرشوعات. وقد تشمل، عىل سبيل املثال، التعاقد من الباطن مع رشاكء منفذين موجودين يف البدلان املعنية أأو 
فامي يتعلق  اثنيًا، ا مع التحديد الواحض لأدوار ومسؤوليات الرشاكء الرئيس يني.توس يع نطاق مديري املرشوعات داخل بدل م

ابملرشوعات املس تقبلية من هذا النوع عىل مس توى اجملمتعات، يوىص بأأن حتدد أأمانة الويبو بدرجة أأكرب مدى مشاركهتا 
ير مرشوعات امللكية الفكرية والتوس مي عىل مس توى ، فامي يتعلق ابدلول الأعضاء املهمتة بتطو اثلثاً  ودمعها أأثناء مرحةل التنفيذ.

اجملمتعات، يوىص بأأن تستمثر هذه ادلول يف تمنية قدرة ماكتهبا الوطنية للملكية الفكرية عىل دمع مثل هذه املرشوعات وأأن 
مانة وادلول الأعضاء يوىص بأأن تقدم الأ  رابعًا،تكون موجودة يف الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية عىل النحو املال م. 

يوىص بأأن  وأأخريًا، ادلمع لإطار امللكية الفكرية والتوس مي وتعمل عىل تعزيزه هبدف حتفزي مزيد من الوعي وتطبيق الإطار.
من خالل ادلمع املوجه وزايرات املتابعة  4102تواصل الأمانة تقدمي ادلمع للمرشوعات الفرعية التسعة يف مرحةل تنفيذها عام 

الويبو أأو اخلرباء اخلارجيني، مع تقييد ادلمع بتحديد اسرتاتيجية للخروج من أأجل التسلمي لدلول الأعضاء؛ وميكن من موظفي 
أأن تنظر الويبو يف دراسة أأكرث تعمقًا لأثر املرشوع. وميكن أأن يأأخذ الفريق العامل املعين ابمللكية الفكرية والتوس مي عىل 

 التقرير واس تنتاجاته.مس توى املنظمة يف الاعتبار نتاجئ هذا 
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جناز مجهورية كوراي وفد ورحب .072 مجهورية كوراي عام مببادرة من  جلنة التمنية وافقت عليه املرشوع بنجاح واذلي ابإ
يف البدلان  اخلربات واملامرساتمن أأن  الوفد والأمانة. وأأمل ادلول الأعضاء بدمع من للمرشوع مثرةامل  نتاجئال  . وحتققت4101
مع ظروفها  تكييفها اليت ترغب يفغريها من ادلول الأعضاء توس يعها لأأوغندا سيمّت واتيالند و  وبامن ويه الثالثة، الرائدة

، اكن ل بد اجملمتعات مس توى، ل س امي عىل من هذا النوعشاريع مس تقبلية مل و  يف التقرير، اخلاصة. وعىل النحو املوىص به
ذا اكنت يف الوضع الأمثل ا مانة أأن تنظرللأ  ذا اكن الأمر كذكل، يف فامي اإ ذلي يؤهلها لإدارة هذه املرشوعات، وأأن تنظر، اإ

اس تخدام أأساليب بديةل لإدارة املرشوعات، مثل التعاقد من الباطن مع رشاكء منفذين موجودين يف البدلان املعنية أأو توس يع 
 لرئيس يني.نطاق مديري املرشوعات داخل بدل ما مع التحديد الواحض لأدوار ومسؤوليات الرشاكء ا

 ادلروس املس تفادة من الاس تفادة الاكمةلمن  الأمانة اليت مكنتمعليات التقيمي أأمهية كبرية عىل  وفد الياابن وعلق .075
 . ومن حيثقام به املستشار اذلي لتقيميل  أأعرب الوفد عن تقديره للمشاريع املس تقبلية. وذلكل، خطط العمل صياغةدلى 

عطاء التقرير، نتاجئ وتوصيات من هذا  يف مشاريع الويبو ودور املرتبطتني بأأساليب الإدارة 4و 0أأمهية أأكرب للتوصيتني  جيب اإ
دارة التصاممي لتطوير  مثل يف طبيعهتا اليت اكنت مشاهبة املشاريع النوع. وجيري تنفيذ املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ

 يف تنفيذ صعوابت مماثةل د حتدث. وقالأخرية للجنة ادلورة يفالأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، اذلي اعت مد 
 احلالية.و  ملشاريع املس تقبليةيف ا بشلك مناسب الأمانة هذه التوصياتأأن تعاجل  وفدال يتوقع خطة معلها. وابلتايل،

 ملموس وطينطلب مرجعية ل كنقطة املرشوع قمية كبرية. وميكن اس تخدام لتقريرأأن ل  السلفادور وفد ووجد .076
أأن  وأأعرب الوفد عن اعتقادهلمرشوع الرائد. املتارة ل  واحدة من البدلاناكنت  أأيضًا مفيدًا مبا أأن بامن للتعاون. واكن التقرير

ىل جيابيةمل تكن اإ  نتاجئ التقيمي جيايب املرشوع جدًا. ومع ذكل، ن ظر اإ بل بشلك اإ اكنت ، لأهنا السلفادور ادلول النامية مثل من قِّ
ىل املرشوع تكرار حتاول مزيدًا من ويود أأن يقدم املستشار  من التقرير 14 الفقرة عىل املس توى الوطين. وأأشار الوفد اإ

دارة املرشوعما ييل،  عىلالتفاصيل  متثل حتداًي نظرًا لنطاقه الواسع وأأهدافه الطموحة واملوارد احملدودة املتاحة  "اكنت اإ
دارة وتنفيذ املرشوع البدلان املس تفيدةيه  . ول يبدو أأن املشلكةللويبو"  للسلفادور همامً جداً  واكن املرشوع. ولكن طريقة اإ

 كنقطة مرجعية.سي س تخدم و 

أأن تؤخذ أأمل وي دول أأعامل التمنية أأن يعملميكن جل كيف رتأأظه أأن هذه التقارير وفد ابراغواي يعتقدو   .077
من  مشاريع مس تقبلية لطلبات الالزمة لالس تجابة الأموال الاعتبار. وينبغي توفري يف الواردة يف تقرير التقيمي الاس تنتاجات

طار معل للملكية الفكرية وتوس مي" الوثيقة املعنونة، هذا النوع. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف نرش  املنشأأ: دمع الأعامل احمللية يف اإ
طالع  من أأجل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا" قريباً  مثل هذه طالق الالزمة لإ  العناص الرضوريةعىل سلطاهتا اإ

 لموسةامل علومات بشأأن النتاجئلتوفري امل أأو حدث معلحلقة  تنظميب  املناسب أأيضًا أأن تقوم الأمانة املشاريع. وس يكون من
 .هذه املشاريعمثل  يف تنفيذ اليت ميكن أأن تنشأأ  والصعوابت لمرشوعل 

عن طريق مشل هنجية أأكرث امل  تعزيزاكن ميكن  التقرير. أأوًل،بشأأن  بعض التعليقات ش بكة العامل الثالث ممثل وقدم .078
أأجريت ، الويبومن  اً موظف 00قابةل القيام مب حصاب املصلحة الرئيس يني عىل الصعيد الوطين. وعىل الرمغ منأأ  وهجات نظر
ماكتب امللكية الفكرية  ممثلني عن مقابةل املرشوع فهيا. ومل تمتّ  تنفيذاليت مّت  من ادلول فقط مستشارين ثالثة مقابالت مع

 ذكل اكن ميكن أأن يكونالرشاكت الصغرية واملتوسطة. و املزارعني و  مثل واملنتجني احمللينياتيالند، وبامن و يف أأوغندا الوطنية
جتارية نتاجئ كفي للحصول عىل ي حد ذاته ل يف أأن توس مي امللكية الفكرية املرشوع أأظهر التقيمي. اثنيًا، لأغراض دًا جداً مفي

، أأحصاب املصاحلوتعبئة حتديد املنتجات،  مثل التقيمي. فالعديد من العوامل الأخرى من واحضاً  انحجة. واكن هذا
 اخلرباءتوظيف و  من الأنشطة، ونصف جدًا. وبعد عامني أأدوارًا هممة لعبت والاس تدامة املاليةواسرتاتيجيات التسويق 

ىل السوق. وفامي يتعلق بتكل، وصلت ثالث ادلوليني والوطنيني أأية معلومات  تقرير التقيمي، مل يوفر املنتجات منتجات فقط اإ
 التقيمي. اثلثًا، هذا اجملال يف اس تكشاف ميكنسامه ذكل يف التمنية. واكن ، وكيف املعنية اجملمتعات اليت تعود عىل الفوائد عن

، اكن من اليت قام املرشوع بتسهيلها تعترب نتيجة انحجة. ويف هذا الس ياق امللكية الفكرية تسجيالتأأن  تقرير التقيمي عتربا
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ىل تاكليف كبرية. ومااحلفاظ علهيا امللكية الفكرية و  تسجيل مثل هذه الأنواع من اجلدير ابذلكر أأن من  كيانال مل يمتّكن  أأدى اإ
 جناحًا. يف حد ذاته مؤرش جغرايف معينة أأو تسجيل عالمة جتارية جمردتوليد الأرابح، مل يعترب العالمة التجارية، و  تسويق

مساعدة  يف وضع ميكهنا من الويبو، جيب أأن تكون اليت تواهجها البدلان النامية العديدةنظرًا للتحدايت و  وعىل هذه اخللفية
ل، لن يكون للملكية الفكرية أأي منافع من لتوليد من أأجل دفعها خمتلف العقبات التغلب عىل عىلالبدلان   امللكية الفكرية. واإ

ىل املمثل النامية. وأأشار يف معظم البدلان سادت الظروف اليت س ياق اس تخدام يف جدول أأعامل التمنية  من 01التوصية  اإ
واملصلحة  بني حامية امللكية الفكرية توازن العادلال  وتعزيز أأكرث فعالية فكريةمؤسسات امللكية ال جلعل بشأأن بناء القدرات

شارة يف العامة. ومل تكن هناك أأي  من توصية اجلانب الأخري تناولت بناء القدراتيف  أأنشطة الويبو التقيمي من أأن تقرير اإ
توجه و توايت نوعيًا حمل  التقيمي تقياميً ، مل جيري ذكل جدًا. وعالوة عىل مفيداً ذكل  جدول أأعامل التمنية هذه. واكن ميكن أأن يكون

ذا املؤمتر سيساعد. وس يكون من املفيد وجدول أأعامل كوراي. واكن توفر قامئة للمتحدثني يف مجهورية املؤمتر اذلي عقد أأتيح  اإ
 موقع الويبو الإلكرتوين. عىلذكل 

ىلأأشار  تقرير التقيميأأن  ورأأى وفد املكس يك .071 يف البدلان الرائدة.  ودرس التنفيذ العميل للمرشوعنتاجئ هامة.  اإ
دارة املاطر واملشالكس تنتاجات بشأأن لال وأأعرب الوفد عن تقديره آاثرها عىل هذه املشاريع املرتبطة ابإ البدلان. واكنت اكفة  وأ

 الأمانة بشأأن توضيحًا من بنجاح. والمتس الوفد املشاريع املس تقبليةتنفيذ  من أأجل الناحية العملية منفحص لحباجة  املشاريع
ذا مجموعة متنوعة من يف املكس يك اجملمتعات احمللية للمرشوع. وأأنتجت اختيار البدلان  أأن يس متر، لمرشوعل  اكن املنتجات. واإ

 من أأجل أأن تقوم تكل اجملمتعات بتنفيذه. يف املرشوع ملشاركةاب هممتة املكس يكس تكون 

 املرشوع. حول تأأثري أأكرث تعمقاً  دراسة للنظر يف الويبو توصيةمن املستشار التوسع بشأأن  غواتاميل وطلب وفد .081

 الوفود. أأس ئةل وتعليقات للرد عىل املستشار ودعا الرئيس .080

ىلالس يد وأأشار املستشار ) .084 داخلية  املرشوع اليت يواهجها السلفادور. واكنت التحدايت وفد سؤال من أأونيل( اإ
حدىأأدارت  للمرشوع. وقد الويبو اليت توفرها ملوارداب التحدايت ادلاخلية وترتبط عىل حد سواء. وخارجية  املرشوع اإ

من ٪ 50شهرًا مس تخدمة  06ملدة  املرشوع من وقهتا. وقد ساعدهتا يف ذكل مساعدة٪ 50مس تخدمة املوظفات الفنيات 
التمنية  مشاريع واسعة. ومثل لكطموحات املرشوع النظرًا ل نوعًا ما، حمدودة املصصة للمرشوع موارد املوظفني وقهتا. واكنت

آنفاً  العديد من التحدايت اكن هناك أأيضاً ، الأخرى ن عىل مس توى اجملمتع احمليل. وكام ذكر أ امللكية الفكرية  عنرص تطوير، فاإ
ىل العالمة التجارية جلب من حيث عاماًل واحداً  اكن فقط املشاريع ، وجشع يف هذه العناص املرشوع السوق. وحدد اإ

ن جيدًا أأثناء دلجمهم. وقد أأحرزت ثالثة مشاريع فرعية تقدماً  الالزمني معالتعاون وادل الفرعية  مرحةل التنفيذ. ومع ذكل فاإ
 مدير للمرشوع عدم وجود هذه الس تة الأخرى. ومشلت الأمور أأكرث ابلنس بة للمجمتعاتصعبت  العوامل ادلاخلية واخلارجية

طرح التوس اميت يف  جوانب أأخرى من اجملمتعات احمللية يف دمع وعدم القدرة عىلاملرشوع الفرعي،  و عىل مس توى البدل
ىل تعليقات لسوق. وأأشار املستشارا التقيمي.  أأهنم تعلقوا بشلك أأسايس بأأوجه القصور يف، وأأشار ش بكة العامل الثالث ممثل اإ

حمدودة. وبذلت هجود ماكتب امللكية الفكرية الوطنية و  اجملمتعات نالواردة م ردود الفعل ووافق عىل أأغلب التعليقات. واكنت
قامةقامة اتصال لإ  جراء تقياميت من املمكن طار الزمين املعني. ومل يكنالإ  مل يكن ذكل ممكنًا مضن ولكن عن بعد املقابالت واإ  اإ

مل  أأن التقرير املستشار، وافق هذا الصدد القيود املفروضة عىل املزيانية. ويف بسبب من خالل الزايرات امليدانية يف املوقع
حدى  املعنية. ويف هذا الصدد، مع اجملمتعات تفاعل مبارش اجملمتع. ومل يكن هناك من وهجة نظر الفوائديتحدث عن  اكنت اإ

جراء دراسة تقريرال  التوصيات الواردة يف ش بكة العامل  ممثل أأثر املرشوع. وتساءلبشأأن  عىل مس توى اجملمتع احمليل أأكرث تعمقاً  اإ
ذا اكن ميكن الثالث تقرير. من أأجل ال  يف الواثئق جناز. ومّت تعيني ذكل مكؤرشاكإ  امللكية الفكرية عدد تسجيالتاعتبار  عام اإ

ن ميكن أأيضاً  مكؤرش،دلهيا بعض الأمهية  وعىل الرمغ من أأن ، جيب أأن يمّت احلفاظ علهيا امللكية الفكرية تسجيالت القول اإ
التقيمي. وأأشار  مضن نقطة جيدة. ومع ذكل، جتاوز ذكل ما ميكن معهل اس تخداهما. واكنت هذه كيفية عىل كثريال  عمتدوسوف ي 
ىل املستشار كرتقيود راسة املتعمقة. ونظرًا لل بشأأن ادل غواتاميل سؤال وفد اإ ميكن  الويبو أأويص بأأن التقيمي، فامي خيص اليت ذ 
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بشأأن  يف املوقع التقيميادلراسة  طرف اثلث. وستشمل مؤسسة رمبا من خالل املرشوع، لتأأثري أأكرث تعمقاً  دراسةيف  أأن تنظر
يف هذا اجملال.  الرائد الأول املرشوع، وخصوصًا لأنه جداً  عىل مس توى اجملمتع احمليل. وقد يكون ذكل مفيداً  أأثري املرشوعت

طارية، وثيقة وفضاًل عن نرش يف  اخلربات املكتس بة الاس تفادة منعىل  الأخرى الأعضاء ادلول ستساعد ادلراسة املتعمقة اإ
طار املرشوع.  اإ

ىل توسو( الس يدة الأمانة ) وأأشارت .082  الاعتبارات البدلان الرائدة. وتضمنت اختياربشأأن  املكس يك سؤال وفداإ
 ابلفعل من اس تفادت لبدلان اليتل  حتليلأأيضًا  املرشوع التجرييب. وأأجري لمشاركة يفل  ادلول وطلبات اجلغرايف التوازن
قلميية الوثيق مع ابلتشاور الاختيار جدول أأعامل التمنية الأخرى. وجاء مشاريع ىل املاكتب الإ الطلبات  حتليل، استنادًا اإ
ىل ماكتب املقدمة سيمّت و  أأنه جيري وضع الصيغة الهنائية للنص، وثيقة الإطاريةال لتعاون التقين. وذكرت الأمانة، بشأأن نرشا اإ

اتحهتا. واس تجابة لطلبسيمّت و  للوثيقة هناك طلب هذا العام. واكن يف وقت لحقنرشه   حول املؤمتر ملزيد من املعلوماتا اإ
عىل موقعها عىل الإنرتنت.  املعلومات املتاحة الواثئق. وميكن تقدمي اكفة أأن دلهيا، ذكرت الأمانة مجهورية كوراي اذلي عقد يف

تسويق أأكرث مشوًل لل  تنفيذ اسرتاتيجياتب  قد بدأأت للتو اجملمتعات أأنت الأمانة ، ذكر اجملمتعات اليت تعود عىل وبشأأن الفوائد
جراء دراسة جداً  س يكون من املفيد يف التقرير، عىل النحو املوىص بهو  والتوس مي. ومع ذكل،  املنافع املكتس بة. واكن لتوثيق اإ

حدى ن  مع يامتىش عناص أأخرى. واكن هذا عىلتنطوي  للغاية بيئة معقدة فقط من عنرصًا واحداً  امللكية الفكرية مكون تاجئ اإ
 املنتجات وحتديد املالية، والاس تدامة اسرتاتيجيات التسويق عناص أأخرى مثل اكنت يف التقرير، التقيمي. وكام هو مذكور

ىل الأسواق. ويف هذا الصدد جللبأأيضًا  امةعناص ه نشاء املنتج اإ  لتدخل يفل  دولية أأخرى مع منظامت صالت قوية، مّت اإ
ىل تدرك احلاجة اكنت الأمانةذلكل. و نتيجة ملموسة  املنظامت الأخرى حشد هذه العملية. واكن شاريع امل  مجمل النظر يف اإ

فامي يتعلق ابجملالت  املنظامتس تعمل مع و  امللكية الفكرية عنرص مسؤوةل عن من هذا النوع. وس تكون الويبو املس تقبلية
 للمرشوع.  نتيجة هامة نفس الفهم. واكن هذا داخل منظومة الأمم املتحدة املنظامت الأخرى تكل الأخرى. وتقامست الهامة

 لبالدا القمية اذلاتية للمرشوع القمية اليت أأضافها املرشوع. وجشعتللتو  أأكدت أأن الأمانة قد السلفادور وصح وفد .082
 مرشوعها الوطين. مواصةلعىل 

ىل ودعا اللجنة الوفود. من تعليقات أأخرىبسبب عدم وجود  مناقشة التقرير وخمت الرئيس .085  تقرير تقيمي النظر يف اإ
 مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منواً.

لكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب مرشوع تعزيز التعاون حول امل  تقرير تقيمي/ 13/4 - جلنة التمنية  النظر يف وثيقة
 من بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا 

ىل أأن .086 جلنة التمنية وافقت خالل دورهتا السابعة عىل مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية  أأشار الرئيس اإ
ىل 4104الفرتة بني يناير من  رشوعامل  مّت تنفيذوالتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا. و ديسمرب  اإ

نشاء أأدوات قامئة عىل الويب  42ملدة  4102 شهرًا. وتضمنت النواجت الرئيس ية تنظمي مؤمترين أأقالمييني ومؤمترين س نويني، واإ
ىل تعيني مسؤول اتصال للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل الأما ضافة اإ  نة. ومّت تقيميلتبادل املعلومات والربط الش بيك، اإ

بل مقمينَي مس تقلنَي. ودعا الرئيس املرشوع ىل  املقمينَي من قِّ  تقريرمه. تقدمياإ

ملخص معيل عىل  أأيضاً  تقرير التقيمي. وتضمنت الوثيقة موسونغو( اجلزء الأول من)الس يد  وعرض املستشار الأول .087
ضافية قدمت معلوماتمالحق و  ذا حقق تقيمي شامل عام  تقدمي التقيمي هومن  والتقرير. واكن الهدف عن املرشوع اإ اإ

جراء التقيمي أأنشطة حمددة. ومتّ  قميّ ، مل ياملرجوة. وابلتايل أأهدافهاملرشوع  ىلبشأأن ا الويبو وفقًا لس ياسة اإ أأربعة  لتقيمي. واستند اإ
 والواثئق اثئق املرشوعول مكتبية مراجعة هنجيةامل  وتضمنتالكفاءة والفعالية والاس تدامة. الأمهية و  رئيس ية، ويه معايري

 تقيميلل  اكناملالحظة املبارشة. و التصال و  مجموعات ومقابالت املقابالت الفردية، فضاًل عن مضن املرشوع الأخرى املنتجة
طار عىل الويب واليتالقامئة  بعض القيود. فالأدوات لتامتىش  وقت التقيمي ل تزال ختضع لعملية صقل املرشوع وضعت يف اإ
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اس تخداهما. ومل يكن ممكنًا أأيضًا احلصول عىل  حصاءات عنمل تتوفر بعد الإ  اجلديد. وذلكل، موقع الويبو الإلكرتوين مع متاماً 
ىل نتاجئ رجاتامل املرشوع. وس تحتاج ترمجة انهتاء فور الوظائف. وجرى التقيمياس تخدام تكل تقيمي بشأأن   يف س ياق حمددة اإ

ىل وقت. وابلتايل أأهداف املرشوع واملنافع العامة عىل املدى  تأأثرياملرشوع ونتاجئ مس توى ال  نتاجئ تقيميكن للمقمّي ، ل مياإ
 الطويل.

، جاء املرشوع يف الوقت املناسب، واكن ذا أأمهية فائقة أأولً  .الرئيس ية للتقيمي الاس تنتاجات وعرض املستشار .088
يف  ريجي فامي بني بدلان اجلنوب التعاون من أأن عىل الرمغللأولوايت ادلولية، وادلول الأعضاء، واملس تفيدين املبارشين. و 

أأمهية هذه  وسلط الضوء عىل املطلوب الرتكزي مرشوع معني. وقد جلب من خاللمعاجلته  متّ ت أأول مرة، اكنت هذه الويبو
 اثنيًا،اولها. املوضوعات اليت يمّت تناملؤمترات و أأمهية  الويبو داخل وخارج مجيع أأحصاب املصلحة داخل املنظمة. وأأبرز املسأأةل

طار اللجنة ث مواءمة هذه النواجت مع  دة يف اإ حدَّ أأوجه القصور يف منطق املرشوع تنجم جزئيًا عن التفاوض بشأأن نواجت م 
ش ىت توصيات جدول أأعامل التمنية. وتطبيق الأدوات القياس ية لتخطيط املشاريع يف مرحةل التصممي يرتك جماًل للتحسني، مبا 

طار اللجنة بدًل من حتديدها يف ذكل تطبيق  املزينة القامئة عىل النتاجئ. وتفاوضت ادلول الأعضاء بشأأن خمرجات املرشوع يف اإ
ىل رضورة التفاق عىل حل  ىل ما س يلزم لتحقيق النتاجئ املتوقعة وبلوغ أأهداف ادلول الأعضاء، وي عزى ذكل جزئيًا اإ استنادًا اإ

دت النتاجئ املتوقعة  ّدِّ دة، وربطها ابلتوصيات احلالية جلدول أأعامل التمنية. وذلكل وسط مقبول. وح  حدَّ بعد وضع قامئة بأأنشطة م 
ن العالقة الس ببية بني النواجت والنتاجئ اكنت ضعيفة. ورمبا ت فرّسِّ معلية الإعداد أأيضًا سبب العجز الواحض عن حتقيق أأهداف  فاإ

د. اثلثًا، اكنت دارة املرشوع جيدة. وجرى ابنتظام رصد التنفيذ وجودة النواجت.  نتاجئ املرشوع يف الإطار الزمين امل حدَّ اإ
م املرشوع بوجه عام النوع من مزيانية املرشوع. ٪ فقط 63 واس ت خدمت املوارد اس تخدامًا اقتصاداًي. ومّت اس تخدام وقدَّ

نه تقيمي نتاجئ املرشوع. وعىل واكن من السابق لأوا الصحيح من ادلمع ابلطريقة الصحيحة، وحقّق أأهدافه عىل مس توى النواجت.
ما  من حيث الوعود الكثري منالقامئة عىل الويب، اكن دلهيم  الأدوات اس تخدام وتأأثري تقيمي مل يكن من املمكن الرمغ من أأنه

بنشاط يف ش ىت أأحداث  الأدوات. وعرب املرشوع، شاركت الويبو عىل تكل من املزيانية٪ فقط 3.9 حتقيقه. وقد أأنفق ميكن
طار الأمم املتحدة، مبا يف ذكل املؤمترات الرفيعة املس توى بشأأن التعاون بني التعا مت داخل اإ ون فامي بني بدلان اجلنوب اليت ن ّظِّ

وأأخريًا، تتطلب الاس تدامة  الطويةل الأمد بدلان اجلنوب. وجرى احلفاظ عىل العالقات غري الرمسية مع املنظامت الأخرى. 
صة.للنتاجئ الأولية تعممي التعاو  وتتطلب اس تدامة  ن بني بدلان اجلنوب يف مجيع أأنشطة الويبو، ووظيفة تنس يق ودمع خمصَّ

ج لها بني  الأدوات القامئة عىل الويب بوصفها منصة لتبادل املعلومات أأن ت صقَل بناًء عىل الآراء والتعقيبات وأأن ي روَّ
 املس تخدمني احملمتلني.

الأعضاء والأمانة.  لدلول 0التوصية  يف التقرير. واكنت صيات الواردةكيلر( التو )الس يد  الثاين وعرض املستشار .081
ت عدَّ الأمانة   ميكن أأن واكنت بشأأن تعممي التعاون بني بدلان اجلنوب بوصفه جزءًا منتظامً من أأنشطة الويبو. ويف هذا الصدد،

ب ابعتباره اسرتاتيجية تنفيذ لإمتام الهن  ج احلالية؛ خارطة طريق، لتنظر فهيا ادلول الأعضاء، لتعممي التعاون فامي بني بدلان اجلنو 
ق أأيضًا مع املنظامت الأخرى داخل منظومة الأمم املتحدة وخارهجا، ويف  صة ت نّسِّ خصَّ جياد وظيفة تنس يق م  وأأن تنظر يف اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل التعاون مع مكتب الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب. واكنت جنة التمنية لل  4توصية ال  اإ
صقل مجيع الأدوات القامئة عىل الويب بناًء عىل تعقيبات  ملدة س نة واحدة من أأجل املرشوع متديد لموافقة عىلل

ختطيط الأنشطة احلالية للتعاون فامي بني  املس تخدمني، والرتوجي لها بني املس تخدمني احملمتلني ومجع املعلومات لقواعد البياانت؛
والاس مترار يف املشاركة بنشاط  ؛ب داخل الويبو، ودراسة املامرسات اجليدة داخل منظامت الأمم املتحدة الأخرىبدلان اجلنو 

التمنية نة جل  وأأويص أأيضًا أأن تقوميف ش ىت مبادرات الأمم املتحدة املتعلقة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث. 
ع املتبقية والمتويل الإضايف للمحافظة عىل موارد املوظفني احلالية من أأجل فرتة المتديد. ابملوافقة عىل اس تخدام أأموال املرشو

دارة  2التوصية  واكنت ىل ادلول الأعضاء، ومديري املشاريع، وشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية، وشعبة ختطيط املوارد واإ اإ
ة املشاريع يف مرحةل التصممي عىل حنو يضمن تطبيق الأدوات الربامج والأداء بشأأن ختطيط املشاريع. وينبغي تعزيز مراقبة جود

ىل جلنة التمنية ومديري املشاريع وشعبة تنس يق جدول أأعامل  2التوصية رمق  واكنتاحلالية لتخطيط املشاريع تطبيقًا حصيحًا.  اإ
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ىل القطاعات املعنية بتكوين الكفاءات التقنية. واكنت بشأأن تنظمي املؤمترات. وي  نبغي أأن ت ركِّّز املؤمترات عىل عدد التمنية واإ
دة  حدَّ حمدود من املوضوعات اليت يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا من أأجل تلبية حاجة املشاركني ذوي اخلربة يف جمالت م 

جيح بعناية تتعلق ابمللكية الفكرية. وعند تنظمي املؤمترات يف أأعقاب اجامتعات امجلعية العامة أأو اجامتعات اللجنة، ينبغي الرت 
ىل املشاركني املناس بني.  ىل  5التوصية رمق  واكنتبني مزية حتقيق وفورات يف التاكليف والعيب املمتثل يف عدم الوصول اإ اإ

دراج ، ومديري املشاريع وشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية. التمنيةجلنة  واكنت بشأأن قامئة اخلرباء الاستشاريني. وميكن اإ
جراء تقيمي مهنجي اخلرباء اذلين مل  يعملوا مع الويبو من قبل ولكن دلهيم اخلربة الالزمة يف قامئة اخلرباء الاستشاريني. وميكن اإ

اتحة املعلومات ذات الصةل مجليع املوظفني.  لأداء اخلرباء الاستشاريني اخلارجيني واإ

جيايب. تقرير التقيميأأن  السلفادور وفد ووجد .011 مانة العامة توصية د الوفداملرشوع. وأأي عىل اس مترار وجشع اإ  لإعداد للأ
أأعرب الوفد عن  وينبغي أأن تنظر اللجنة فيه. كام يف غاية الأمهية اجلنوب. واكن هذا التعاون بني بدلانتعممي خارطة طريق ل 

 كام تقوم به منظمة التجارة العاملية. للجمهور، اتحة املعلوماتاإ  لتوصية تأأييده

قلميية و  أأحد الاجامتعات الربازيل م كبري. واس تضافتابهامت ملرشوعا واتبع وفد الربازيل .010 جيابية للغاية. اكنت النتاجئ الإ اإ
 اجلنوب، وخاصة التعاون بني بدلان يف حامية اعتقادها الراخسعن  لتبادل الأفاكر. وأأعربت الربازيل للمشاركني فرصة ووفرت

ثالثية  للأنشطة دولر أأمرييك خصصت فهيا مليون الويبو مع وثيقة وقعت الربازيل، جمال امللكية الفكرية. ولهذا السبب يف
 خمصصة تنس يق وظيفة املرشوع لإنشاء توس يعب  املقرتحات، أأيد الوفد توصيات التقريرب  من هذا النوع. وفامي يتعلق الأطراف

نشاء فامي بني بدلان اجلنوب للتعاون ىل جنبجنبًا تشجع الأنشطة املبادرات و  ميكن أأن تشجع خارطة طريق واإ منظامت  مع اإ
ن دراسة يف التقرير الأنشطة. وعىل النحو املقرتحهذه  يف مثل خربة أأخرى اليت اكن لها واكلت الأمم ل املامرسات اجليدة، فاإ

ول هذا اجملال.  الأولوايت يف لتحديدلويبو مفيدة ل يكون وس يةل ميكن أأن فامي بني بدلان اجلنوب من حيث التعاون املتحدة
ىلينبغي النظ  التعاون بني بدلان بني الشامل واجلنوب. واكن التقليدية للأنشطة كبديل فامي بني بدلان اجلنوب التعاون ر اإ

الاجامتعية  احلقائق بني البدلان ذات الأفاكر واخلربات تبادلب  كلك. ومسح الإجراءات كفاءةزاد من  أأنه مبعىن ممكالً  اجلنوب
 للتحدايت املشرتكة. عن حلول حبهثا امثةل يفامل والاقتصادية

اخلاص هبا  مكتب امللكية الصناعية س ياسات اكن جزءًا من فامي بني بدلان اجلنوب أأن التعاون وصح وفد ش ييل .014
أأخرى يف أأمرياك اكتب املساعدة التقنية مل، قدم يف الس نوات الأخرية يف أأنشطته. فعىل سبيل املثال،لعب دورًا هامًا و 

ىل وضعها. والتفت الأدوات اليت التكنولوجيا من خالل لنق كتبامل  الالتينية. كام أأيد بعض العناص أأبرز و  تقرير التقيمي الوفد اإ
عداد الوفد عىل أأن، وافق 0الهامة. وبشأأن التوصية  ابعتباره  التعاون بني بدلان اجلنوبتعممي خارطة طريق ل  تقوم الأمانة ابإ

أأن  معل الويبو. وغالبًا ما يقالأأن ي دمج يف  فامي بني بدلان اجلنوب للتعاون ملهماسرتاتيجية تنفيذ لإمتام الهن  ج احلالية. واكن من ا
نشاء من الناحية املالية. واكنتأأقل تلكفة  أأكرث فعالية. وميكن أأن يكون ميكن أأن يكون فامي بني بدلان اجلنوب التعاون  فكرة اإ

صة داخل الويبو خصَّ ينبغي و  هممة جداً خارج منظومة الأمم املتحدة داخل و  املنظامت الأخرى للتنس يق مع وظيفة تنس يق م 
ختطيط صقل مجيع الأدوات القامئة عىل الويب و  من أأجل ملدة س نة واحدة املرشوع متديدب  4التوصية  واكنتتنفيذها. 

املشاريع تنفيذ  أأن يمتّ  وفديرغب ال من حيث املبدأأ،الأنشطة احلالية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل الويبو هامة أأيضًا. و 
عىل ش بكة املرتكزة  املعلومات توصية. واكنت، اكن من املهم اعامتد ال هذه احلاةل زمين املعني. ومع ذكل، يفال مضن الإطار

احتياجات املشاركني ذوي اخلربة  لتلبية تنظمي املؤمتراتبشأأن  5التوصية  انقصة. واكنت ت رتك، ول ينبغي أأن حامسة الإنرتنت
دة تتعلق ابمللكية الفكريةيف جمالت  حدَّ حفصها. وينبغي الرتجيح بعناية بني مزية حتقيق وفورات يف التاكليف  هامة وينبغي م 

ىل املشاركني املناس بني. واكن ذكل رضورايً   املؤمترات.  أأهدافلتحقيق  والعيب املمتثل يف عدم الوصول اإ

 معل الويبو. وأأقركجزء من  جدول أأعامل اللجنةعىل  فامي بني بدلان اجلنوب التعاونيف أأن يظل  ويرغب وفد مرص .012
نشاء، أأيد الوفد 1 توصياته. وفامي يتعلق ابلتوصيةدمع التقيمي و  نتاجئ تقرير الوفد خارطة طريق لتعممي التعاون فامي بني بدلان  اإ

فامي بني بدلان  أأن التعاون الربازيل به وفد التعليق اذلي أأدىل وفدال اجلنوب ابعتباره اسرتاتيجية تنفيذ لإمتام الهن  ج. وردد
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، املس تفادة وادلروس لتبادل اخلرباتول أأداة لدل بدياًل عنه. واكن، ومل يكن بني الشامل واجلنوب التعاون يمكل اجلنوب
 عىل سد الثغراتذكل  لس نة واحدة. وسيساعد املرشوع بشأأن متديد 4أأيد الوفد التوصية تكييفها حسب احتياجاهتم. كام و 

 ش بكة الإنرتنت لأدوات القامئة عىلاب فامي يتعلق يف التقرير أأثريتغريها من القضااي اليت قواعد البياانت و ب فامي يتعلق جودةاملو 
الكيفية اليت  بصورة أأوحض عنتزويد اللجنة و  هذه الثغرات داخل الويبو. وسيساعد المتديد عىل ملء وغريها من الأنشطة

فعالية كفاءة و  عىل تعزيز تصممي املشاريع جيب أأن تساعد يف مرحةل راقبة اجلودةبشأأن م 2ية العمل. التوص  أأن يمّت هبا ينبغي
ىلأأشارت  2التوصية رمق املشاريع بصفة عامة.  ىل الرتكزي املؤمترات و  اإ  هذا من املواضيع. وميكن ربط عىل عدد حمدوداحلاجة اإ

ىل  مراقبة اجلودة سأأةلمب  أأكرث. مركزة  مناقشات ملموسة. وأأيد الوفد مركزة لتحقيق نتاجئمناقشات مبا أأنه اكنت هناك حاجة اإ
 قامئة اخلرباء الاستشاريني. وصح الوفد أأنبشأأن  5التوصية  يف التقيمي. واكنت مل يمّت تقيميه املؤمترات أأن حمتوى ولوحظ

 توفريل  خرباء جلب حيث من نطاقال  يمّت توس يع قامئة اخلرباء الاستشاريني. وجيب أأنليك توسع الويبو  الوقت قد حان
عىل  فامي يتعلق جبدول أأعامل التمنية وغريها من اجملالت. فعىل سبيل املثال، وأأنشطهتا معل الويبواملساعدة يف جمال اخلربات و 

ىل دول أأخرى قد توسع خربهتا مرص الرمغ من أأن ، مل مثل هذه اخلربة اليت قد تتطلب املنطقة العربية مثل تكل املوجودة يف اإ
فامي بني  حول التعاون الصدد. واس تضافت مرص اجامتعاً  القيام بيشء يف هذا ل بد من، اكن القامئة. وابلتايل عىل خرباهئان يك

 لقضية.اب ملزتمة وبقيت 4102مايو  يف نوببدلان اجل 

تقرير التقيمي. وأأيد  الواردة يف النتاجئ أأمهية ابلتفصيل عن ابلفعل حتداثمرص ووفد  الربازيل أأن وفد الهند وأأشار وفد .012
عداد، التوصيات الواردة يف التقرير معظم الوفد ليك  خارطة الطريق. وسيمّت تقامس ذكل مع ادلول الأعضاء مبا يف ذكل اإ

 الثغرات اليت مّت حتديدها مللء لس نة واحدة املرشوع متديدب  توصيةالوفد ال  أأيد كام خارطة الطريق.وضع  الأمانة يفيشاركوا 
بل يف الأنشطة  كرث نشاطاً ، لتشرتك بشلك أأ يف أأرسة الأمم املتحدة، بصفهتا عضوًا الويبو عىل توصية وافقرَيين. كام اخلب من قِّ

تكنولوجيا  دور، ُأعلن أأن 4105 عام جدول أأعامل التمنية ملا بعد  املناقشات بشأأنويف املشرتكة فامي بني بدلان اجلنوب.
اليت س توضع صيغهتا الهنائية ويمّت اعامتدها. وس يكون  أأهداف التمنية املس تدامة تحقيقيعترب حيواًي ل  املعلومات والتصالت

ىلدمع لتقرير و اب همامً جدًا. ورحب الوفدعندئذ  دور الويبو  بعض الوفود الشواغل اليت أأعربت عهنا نتاجئه. وأأشار الوفد اإ
ىلحباجة  قامئة اخلرباء الاستشاريني. واكنت القامئةبشأأن  وينبغي  نتظمني.امل  الاستشاريني أأن تقترص عىل ينبغيتوس يع. ول  اإ

آخرين أأيضاً  أأن تشمل  .نوبفامي بني بدلان اجل  بشأأن التمنية والتعاون أأوسع أأو وهجة نظر خمتلفة دلهيمممن  الأفراد ال

ىل أأن  وفد الولايت املتحدة الأمريكية تعليقات عىل عدد من التوصيات احملددة. وأأشاروقّدم  .015  تقرير يف 0التوصية اإ
لس تكامل الهنج القامئة. تنفيذ خارطة طريق لتعممي التعاون بني بدلان اجلنوب اكسرتاتيجية أأعدت أأن الأمانة تبنّي التقيمي 

ن من قبل وفود الربازيل ومرص وش ييل،  تكام ذكر و  ،هذا ميكن أأن يكون ممارسة مفيدةعىل أأن وافق الوفد و  هو الرتكزي فاإ
لهنج القامئة، ويه التعاون بني الشامل واجلنوب حيث تنفيذ اس تكامل لم اكسرتاتيجية تعمهيو ن اجلنوب عىل التعاون فامي بني بدلا

لشامل أأو اجلنوب. حتديد ل يدث أأي ل يكون هناك جوانب أأنشطة الويبو حيث س  من املهم أأن نتذكر أأنه و مت اس تخدامه. 
دراج التعاون بني بدلان اجلنوب. التعاون بني الشامل واجلنوب  شهدتومع ذكل، يف الأماكن اليت  واملساعدة التقنية، ينبغي اإ

أأيضا التعاون الثاليث اذلي يشمل شدد الوفد أأيضا عىل أأن التعاون جنوب جنوب، كام هو موحض يف منظومة الأمم املتحدة، و 
ل املبادرات فامي بني بدلان يسه ت عىل البدلان املاحنة التقليدية واملنظامت املتعددة الأطراف تعمل فيه ي يعرف بأأنه التعاون اذل

اجلنوب من خالل توفري المتويل والتدريب والإدارة والنظم التكنولوجية وأأشاكل أأخرى من ادلمع. واقرتح الوفد أأن هجود 
نقطة نوقشت مسأأةل و الويبو يف املس تقبل يف جمال التعاون جنوب جنوب ميكن أأن تشمل أأيضا النظر يف التعاون الثاليث. 

نشاء منصب أأنالوفد ل يعتقد و. 4100من قبل اللجنة يف مايو  مطوةلبصورة اخل الأمانة دالتصال  ضايف مللء ه ينبغي اإ اإ
نه يؤيد نقطة التصالدور  رأأى الوفد قمية وجود بعض الرتكزي عىل هذا داخل و عىل هذا ادلور. مواصةل الأمانة عىل أأداء ، فاإ

ضفاء الطابع الرمسي ع ن اإ مكتب الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ىل التعاون مع الأمانة. وابملثل، فاإ
(UNOSSC)زايدة لالويبو تعمل هبا الطريقة اليت عىل غرار ميكن اتباعه هو أأمر )ب(،  0قرتح يف التوصية هو م ، كام

ىل التوصية  يف حني ومتديد املرشوع. أأن بش 4املشاركة مع الهيئات الأخرى للأمم املتحدة عىل نطاق املنظومة. وأأشار الوفد اإ
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ضافي أأن الوفد ل يدمع متويال ن لمتديد املرشوع،  ااإ ضايف فاإ ميكن أأن يمت يف حدود املوارد املتاحة و من الواحض أأن العمل الهام اإ
ىل  . وأأشارتنقيحها واس تكاملهاو  يف املزيانية، عىل وجه اخلصوص، مع الرتكزي عىل تعزيز الأدوات القامئة عىل ش بكة الإنرتنت اإ

كفاءة عالية لتعزيز تبادل أأهنا تتيح مناجه ذات قمية حممتةل كبرية و ذات أأن الأدوات القامئة عىل ش بكة الإنرتنت للمرشوع 
ىل املعرفة. وعالوة عىل ذكل، حىت الآن،  ٪ من مزيانية املرشوع. يبدو أأن القضية 2.1سوى تلكف مل املعلومات والوصول اإ

صقل عىل ملساعدة الردود اليت من شأأهنا ابشلك اكف وتلقي تعمميها ة طويةل مبا فيه الكفاية ليمت لفرت تشغّل الرئيس ية يه أأهنا مل 
مزيانية املرشوع الأصيل، جيب املتبقية من ٪ 27س تخدام وابقمية كبرية. ذا الأدوات. س يكون املزيد من العمل يف هذا اجملال 

ىل التوصية رمق أأن تكون الأمانة قادرة عىل القيام بعمل كبري يف هذا ا فامي يتعلق و املؤمترات. بشأأن  2جملال. وأأشار الوفد اإ
 اذلين يمتاملشاركني بنوعية فورات يف التاكليف موازنة عىل رضورة مفيد يف تعليق اخلبري الاستشاري بتنظمي املؤمترات، أأدىل 

لهي ىل أأحصاب املصلحة الإقلمييني و . مالتوصل اإ واملنظامت غري وقطاع الأعامل وافق الوفد أأن هناك قمية كبرية يف الوصول اإ
ميكن ل احلكومية وأأحصاب الأعامل الصغرية وأأحصاب حقوق امللكية الفكرية وصناع القرار احلكوميني وهمل جرا، وكثري مهنم 

لهي ل عندما  مالوصول اإ معا ملناقشة قضااي امللكية الفكرية  أأن يعملوابعد ذكل ث يس تطيعون . نظم املؤمترات خارج جنيفت اإ
ن من انحية أأخرى، و . فيعم فعال رثتؤ اليت  قلميية وتوفري قدر هو اجنيف يف القصد من الاجامتعات فاإ س تكامل الاجامتعات الإ

ن مديري لهذا املرشوع فامي ب النس بة لوحظ أأهنو يف جنيف. مه لأولئك اذلين املعلومات معني من   بني بدلان اجلنوب، فاإ
بالغ اخلرباء يصبح لجامتع اللجنة حيث  كون متاخامليك يجنيف املنظم يف املؤمتر الثاين نقلوا املشاريع  يف هذا من الأنسب اإ

ىل الشأأن اس تعراض س ياق النقاش حول الاستشاريني. وجتري مناقشة هذه املسأأةل بتعمق يف قامئة . وأأخريا، أأشار الوفد اإ
التقنية ساعدة امل ، حيث جيري النظر يف تكل املناقشة يه الس ياق الأنسب لبحث املسأأةلساعدة التقنية. ورأأى الوفد أأن امل 

نه أأحاط علام بأأمكلها الويبواليت تقدهما   . حتددا مرشوع جنوب جنوبختّص لشواغل اليت أأثريت اليت اب. ومع ذكل، فاإ

ىل و أأن خارطة الطريق هممة. عىل وافق وفد بريو و  .016 الأهداف والغاايت للك اجامتع ومتابعة وضع هناك أأيضا حاجة اإ
جتارب واس تفاد من بعض التجارب وتطرق ل . املنعقدينشاركت بريو يف الاجامتعني و العناص املذكورة يف تكل الاجامتعات. 

نشاء وظيفة خمصصة و  ادلول الأخرى. ن لتنس يق داخل الأمانة. ل أأيد الوفد اقرتاح اإ التعاون جنوب جنوب رضوري وقال اإ
مجليع هيئات الأمم املتحدة. لهذه الأس باب، أأيد الوفد ذات أأولوية مم املتحدة ذكرت هذا كتوصية للأ  امجلعية العامةن اإ للغاية و 

 الاقرتاح والتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي. 

ىل اس تنتاج أأنه من السابق لأ  .017 أأن يرشح وع. ويف هذا الصدد، يود الوفد وانه تقيمي نتاجئ املرش وأأشار وفد املكس يك اإ
 املرشوع من أأجل المتكن من تقيمي نتاجئه. لأي مدة ينبغي تنفيذ ن واملقمي

ن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب همم جدا، خاصة ابلنس بة اإ  ،كينيا، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةوفد  قالو  .018
ىل نتاجئ داخل وفامي بني البدلان النامية. ذلي ميكن حتقيقه اللبدلان النامية. وهناك الكثري من التعمل  هذا املرشوع، وأأشار اإ

ن  دارة املرشوع اس تكامل عىل النتاجئ قبل وافقت ادلول الأعضاء فقال اإ دماج منوذج اإ . جدول أأعامل التمنيةيف توصيات واإ
ذا اكن هذا الهنج و صةل.  ذوهذا الاس تنتاج و  حتقيق الهدف عىل ساعد حقا ي من شأأنه أأن هناك حاجة للجنة للنظر يف ما اإ

أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة. وهذا ينطبق تسخريه خلدمة الهنايئ لتحقيق التوازن يف نظام امللكية الفكرية من أأجل أأن 
نتضع ذكل يف اعتبارها. أأن ينبغي لدلول الأعضاء و من الأنشطة.  ذكل عىل تعممي التعاون بني بدلان اجلنوب وغري  وقال اإ

طار معل الويبو. تدمع اجملموعة  ميكن أأن تقطع شوطا طويال من حيث اجلهود و توصية تعممي التعاون بني بدلان اجلنوب يف اإ
نشاء وظيفة التنس يق داخل الويبو وت. جدول أأعامل التمنيةاملبذوةل لتحقيق بعض الأهداف من توصيات  دمع اجملموعة أأيضا اإ

 شمل املزيد من الأفراد مع اخلربات املتنوعة للعمل يف هذا اجملال.وتوس يع قامئة اخلرباء الاستشاريني لت 

ن لمرشوع. عن تقديره ل وفد الاكمريون وأأعرب  .011 التعاون فامي بني بدلان اجلنوب من أأجل تعزيز وتطوير أأنظمة وقال اإ
مل يكن من السهل دامئا وم. حلصول عىل حامية امللكية الفكرية لأحباهثعىل االباحثني يف بدلان اجلنوب يساعد امللكية الفكرية 

جراءات محلاية امللكية الفكرية. و أأن ت . ومن شأأن غريهااقتصادات أأكرث تقدما ابملقارنة مع لها يف جنوب البدلان بعض و ضع اإ
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ىل من احلتعزيز هذا التعاون متكني أأقل البدلان منوا  صول عىل املساعدة من البدلان الأكرث تقدما يف اجلنوب. وأأشار الوفد اإ
الاس تنتاج الثالث يف تقرير التقيمي حيث ذكر أأن املؤمترات اكنت الهنج الأويل الصحيح لتوفري الرؤية وتعزيز الوعي حول 

ىل أأن جوانب معينة غالبا ما  ناقشة بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. امل يف هتمل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وأأشار اإ
علومات عىل ش بكة الإنرتنت ل املاملؤمترات أأو و  ،هناك ابحثني مس تقلني يف بدلان مثل الاكمريونأأن عىل سبيل املثال، وذكر 

لهيم ومساعدهتم عىل فهم أأنه من املمكن احلصول عىل حامية امللكية الفكرية لنتاجئ أأحبا رمبا ينبغي و هثم. تكون اكفية للوصول اإ
املراسالت اخلطية ومن املمكن أأيضا تبادل هجاز راديو يف أأفريقيا. هل عىل سبيل املثال، امجليع و النظر يف جوانب أأكرث معلية. 

رمبا اكن الإنرتنت وس يةل أأفضل لتقريب الناس. ومع ذكل، و . دامئا امجليعل يرضها فهم الوفد أأن املؤمترات و بني املؤسسات. 
ىل أأن و رضورة حال حسراي للجميع. ابلليس  رمبا اكنت و واقع كيفية توصيل املعلومات. يراعوا املقميون لهذا املرشوع حباجة اإ

ىل التفكري يف وس يةل لكثري من بدلان خمتلفة من   نوب لتصبح أأكرث دراية مبثل هذه املشاريع. اجل هناك حاجة اإ

نشاء ذكر وفد رسي لناك أأن التعاون فامي بني بدلان اجلنو و  .411 . G-15ب همم جدا. واكن الأساس اذلي مبوجبه مت اإ
ينبغي أأن يكون التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأداة لتطوير رشااكت هامة واسرتاتيجية لتعزيز المنو املس تدام واملسامهة يف و 

نشاء وظي 0توصيات التقرير، وخاصة التوصية ب تمنية البدلان. ورحب الوفد  عداد خارطة طريق واإ فة تنس يق خمصصة عىل اإ
مرص والهند دلمع متديد املرشوع لس نة واحدة.   هبا وفداالترصيات اليت أأدىل الوفد لتعممي التعاون جنوب جنوب. وردد

لعب دورا هاما يف حتقيق الأهداف احملددة يف التوصيات يوأأخريا، أأكد الوفد أأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ميكن أأن 
التعاون فامي بني بدلان اجلنوب كأداة لتطوير أأنظمة امللكية  يف يس تخدم . وأأعرب عن أأمهلالتمنيةاملعنية من جدول أأعامل 

 تواهجها. اخلاصة اليت الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا نظرا للظروف والتحدايت 

أأن عىل سبيل املثال، وذكر مي. عزز التقيتعددا من العناص اليت ميكن أأن  (TWN)أأبرز ممثل ش بكة العامل الثالث و  .410
 01و 02و 00و 01و 0، ويه التوصيات هختصجدول أأعامل التمنية اليت توصيات يف عاجل مسامهة املرشوع يتقرير التقيمي ل 

هنا . 24و 45و ن كام ذكر من قبل وفد مرص، و تنفيذها. كيفية فيد تقيمي من امل اكن و يه أأساس املرشوع. وقال اإ تقرير التقيمي فاإ
اكن ميكن أأن يكون ذكل مناس با من حيث حماوةل معرفة كيف و يف املؤمترات. اذلي نوقش ل يتضمن تقيامي نوعيا للمحتوى 

ن التقرير مل يتضمن تقيمي نوعية جدول أأعامل التمنيةحقق املرشوع أأهدافه وسامه يف توصيات  ىل ذكل، فاإ . وابلإضافة اإ
ملشاركة  انوعي ، من وهجة نظر التمنية، تقيامييشمليف جمال التعاون جنوب جنوب. كام مل املعلومات حول مشاركة الويبو 

طار الأمم املتحدة. اكن ميكن أأن يكون ذكل مفيدا.   تقياميجيروا ذكر املقميون أأهنم مل و الويبو يف تنظمي أأحداث خمتلفة يف اإ
كام ذكر عدد من الوفود، تضمنت خمرجات و هذا الصدد. يف س يفيد لأنشطة حمددة. بيد أأن املزيد من التحليل النوعي اكن 

قدم أأي يأأن تقرير التقيمي ل ولحظ . بصفة مؤقتةالأمانة. ومت تعيني نقطة اتصال ولكن فقط يف املرشوع تعيني نقطة اتصال 
عناص املتوقعة ىل أأن ال اإ للغاية. وأأشار تقرير التقيمي  اتفسري ملاذا مل يكن عىل أأساس دا م. اكن ميكن أأن يكون هذا أأيضا مفيد

تنفيذا اكمال. وابلتايل، مل يكن قادرا عىل تقيمي العناص الرئيس ية للمرشوع مثل الأدوات القامئة عىل مل تنفّذ لكها يف املرشوع 
اء لأدوات عىل ش بكة الإنرتنت مبجرد الانهتلشمل تقيامي لي تقرير التقيمي بتنقيح يف هذا الس ياق، أأوىص املمثل أأن و. الإنرتنت

ىل الأمام توس يع من الس بل اجل من تكل العناص وتلقي ردود الفعل. وفامي يتعلق ابلتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي،  يدة اإ
عطاء الويبو الوقت الاكيف لتنفيذ الأدوات عىل ش بكة الإنرتنت ، وتنقيحها املرشوع، كام ذكر عدد من الوفود. وهذا من شأأنه اإ

لتعاون فامي بني بدلان الإلكرتونية ل صفحة والالاستشاريني  وقامئة IP-TADمبزيد من العمل عىل  القيامردود و واحلصول عىل 
لتعاون بني اتصال تعىن ابخالل هذا الوقت، ميكن أأيضا أأن تنشأأ بشلك دا م نقطة و . الإنرتنتتفاعلية عىل ال بوابة ال اجلنوب و 

 بدلان اجلنوب. 

 .املقدمة من احلضورتعليقات املطروحة وال ةل س ئالأ ودعا الرئيس الاستشاريني للرد عىل  .414

ن كيفية امليض قدما. حول  ت)الس يد موسونغو( أأن معظم التعليقات والاقرتاحات اكن وأأشار املستشار .412 ادلول وقال اإ
ىل سؤال من وفد املكس يك عىل تقيمي نتاجئ املرشوعو . ينبغي متابعهتا توصياتهذ اليت تناقش أأي الأعضاء  نه أأشار اإ ، فقال اإ
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مدى عىل سبيل املثال، وذكر عندما أأجري التقيمي، اكن املقميون غري قادرين عىل تقيمي أأثر املرشوع عىل املدى الطويل. 
عادت اس تخدام الأدوات القامئة عىل ش بكة الإنرتنت وكيف مدى ؤمتر، أأو املشاركني يف املاملعلومات املكتس بة من اس تخدام 

يكون قد ، يف التقيمي اخلاص جبدول أأعامل التمنية كلك، عىل سبيل املثال، من املتوقع يف مرحةل لحقةوالناس. ابلفائدة عىل 
آنذاك من املمكن  نتاجئ أأو ال تقيمي ومل ميكن . مسأأةل مطروحةاجلدول الزمين للمرشوع ومل يكن عىل املدى الطويل. وقعه تقيمي أ

يف مرحةل لحقة، قد يكون من املمكن و. حمّددقطة يف وقت لجمرد تقيمي ال اكن و مبارشة بعد املرشوع. الواقع عىل أأرض الآاثر 
ىل التعليقات اليت أأدىل هبا ممثل ش بكة العامل الثالث. وقال انه ل وأأشار امل أأمعق من ذكل بكثري. عىل حنو قضااي الفهم  ستشار اإ

تقيامي و  ايتقيامي مك  التقيمي يفهم ما يعين املمثل عندما يس تخدم مصطلح "التقيمي النوعي". وتضمنت املهنجية املس تخدمة يف
ن لفهم أأمهية هذا املؤمتر، و . انوعي ىل ما قدم، ولكن الأمه من ذكل، فاإ مع املشاركني تحدث ينبغي ال التقيمي النوعي يعين النظر اإ

ىل مجموعة ن واملقميتطرق كام هو مبني يف التقرير، و . ة اليت أأتيحت هلملفرصللمواد و لللمؤمتر و  تقديرمهمدى املؤمتر لفهم يف  اإ
ن املؤمتر انبثق عشاركوا يف الأنشطة املتلفة لفهم وهجات نظرمه عىل ما ممن يف جنيف ويف العوامص الأشخاص واسعة من 

ذا اكن جيري اس تخدام هذه املعلومات.  حصاء عدد اكن هذا التقيمي النوعي بدل من و وعام اإ فذكل . اليت انعقدتاملؤمترات اإ
ميكن تعيني نقطة اتصال فقط يف حمدود الزمن، و رشوع أأن امل ، ذكر املستشار نقطة التصالفامي خيص و المكي. هو التقيمي 

قد ل اتصال جمرد تعيني نقطة و لتعاون جنوب جنوب. السري قدما ابلنظر يف كيفية ابلأمانة اأأويص وذلكل س ياق املرشوع. 
 يقق الأهداف يف هذا الصدد. 

ن العديد من الوفود قد ذكر حبق أأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ل ينبغي أأن املستشار )الس يد كيلر( أأ ولحظ  .412
نه يل حمل التعاون بني الشامل واجلنوب والتعاون الثاليث التقليدي.  مزجي من هو يعتقد أأن مس تقبل التعاون الإمنايئ وقال اإ
ىل الفقرة  الإفرادية يف هذا  ادلراسات وذكر بعض. التقرير من 26هذا التعاون تبعا ملتطلبات حمددة ونوع املرشوع. وأأشار اإ

 . التقرير يف الإفرادية املذكورة ادلراسة ذكل يف مبا الصدد،

ىل النظر يف احلضوربشأأن التقرير نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من ابب النقاش أأغلق الرئيس و  .415 . ودعا اللجنة اإ
 عام. مرشوع الرباءات واملكل البشأأن تقرير التقيمي اذلايت 

 مرشوع الرباءات واملكل العام: تقرير التقيمي اذلايت - CDIP/13/7النظر يف الوثيقة 

ىل أأن اللجنة قد وافقت أأشار الرئيس  .416 بدأأ التنفيذ و شهرا.  05اكنت مدة املرشوع و . دورهتا السابعةاملرشوع خالل اإ
الثانية عرشة مت تقدميه يف ادلورة و واملكل العاميتأألف املرشوع من دراسة املس توى اجلزيئ حول الرباءات و . 4104يف يناير 

ىل تقدمي التقرير. ل عداد تقرير التقيمي اذلايت ابإ للجنة. وقام مدير املرشوع   لمرشوع. ودعا الأمانة اإ

 ..CDIP/7/5 Revالأمانة )الس يدة مياموتو( التقرير. ووصفت مرشوع الرباءات واملكل العام يف الوثيقة قّدمت و  .417
عداد تقرير التقيمي اذلايت الهنايئوفقا لوثيقة و  ووصف خمرجات املرشوع الرئيس ية وعرض التقيمي الهنايئ  ،املرشوع، مت اإ

يتأألف املرشوع من دراسة املس توى اجلزيئ حول الرباءات واملكل العام. واكن الهدف من املرشوع هو و لإجنازات املرشوع. 
وأأعّد ادلراسة عام غزير ومفتوح. ملكل هم امل ور ادلالعام و املكل ءات يف تعزيز فهم تأأثري ممارسات رشاكت معينة يف جمال الربا

دارة.  خالل ادلورة الأخرية للجنة يف وقّدمت مجموعة من اخلرباء اخلارجيني بقيادة الربوفيسور جميس كونيل من لكية كيلوغ لالإ
وأأعّد مواصفات الأصلية. ابللغة جنة لدلراسة تعليقات من الأعضاء واملراقبني لل أأحلقت . وفقا لوثيقة املرشوع، 4102نومفرب 

مسة أأشهر خب تأأخر الانهتاء من ادلراسة و . املواصفاتدلراسة وفقا لوثيقة املرشوع. ومشلت ادلراسة حمتوايت املطلوبة يف ا
يف ولكنه أأمّت ، شهرا 05يف ينفّذ املرشوع اكن من املفرتض أأن و ن املطلوبة. واملؤلفاليت اس تغرقها طول الأ بسبب فرتة الإعداد 

تطلب وقتا اكفيا من أأجل ضامن خمرجات ذات جودة عالية. وقد ت مثل هذا املبارشة املشاريع حىت أأن تبنّي شهرا. وهكذا،  42
نظرا لضيق الوقت و املرشوع. أأهداف أأجرى املرشوع يف حدود املزيانية. ونظم حدث جانيب خالل ادلورة الأخرية للجنة دلمع 

ىل ادلول الأعضاءللمؤلفني لعرض لعامة للجنة، قدم احلدث اجلانيب فرصة املتاح أأثناء اجللسة ا بشلك أأفضل.  نتاجئ ادلراسة اإ



CDIP/13/13 
46 
 

ضافية لتعزيز ومناقشة و يف هذا الصدد. هناك عربة ادلراسة. و حول أأخرى  اتسهل أأيضا مناقشو  اكن من املهم توفري فرصة اإ
آخر. وأأشار  ىل ت ردود فعل ادلول الأعضاء حمتوايت ادلراسة من خالل حدث جانيب أأو أأي حمفل أ أأن ادلراسة أأسهمت اإ

جيايب يف حتقيق هدف املرشوع. وهذا ل يعين أأن ادلول الأعضاء اتفقت مع بعضها عىل لك  ادلراسة. عىل نتاجئ معوما بشلك اإ
آراء خمتلفة خالل املناقشات اليت دارت يف جلسة اللجنة السابقة. وسامهت تكل الآراء  العكس من ذكل، أأعرب عن أ

ىل أأن مكية من ردود الفعل وردت يف يف ووهجات النظر  تعزيز فهم القضااي املشموةل يف ادلراسة. ومع ذكل، جتدر الإشارة اإ
حصايئ لإعدادادلراسة قد ل تكون اكفية  . وابلتايل، ميكن أأن يكون هناك املزيد من ردود الفعل من ادلول مفيد أأي تقيمي اإ

 الأعضاء. 

ن لوثيقة. ابرحب وفد السلفادور و  .418 ىل مّدد املرشوع وقال اإ شهرا حىت ميكن لدلول الأعضاء أأن تواصل املسامهة  42اإ
جيايب يف املرشوع. و  حول هذا املوضوع. كام وللمتفاوضني لملكية الصناعية دور ل السلفاالوثيقة أأداة مفيدة ملكتب اعترب بشلك اإ

 هو متوقع، قدمت ادلراسة ثروة من املعلومات حول هذا املوضوع. 

تفتقر البدلان و معقدة جدا. ومكل عام متاح للعموم رباءات والابتاكر الأأن العالقة بني أأنه يبدو ذكر وفد ابكس تان و  .411
ىل النامية  يف املكل العام يف وليهتا القضائية. يه الخرتاعات اليت لمن الاس تخدام الفعال مل تمتكن  اخلربة التقنية. ومن هنا،اإ

ىل املكل العام. ولتحقيق هذا احملمية بلتكنولوجيا ل الرسيع املتاح والنقل بقوة عىل أأمهية وجود املكل العام شّدد وفد  رباءة اإ
رباءات طلبات الفاحيص الرباءات تشديد التدقيق يف لينبغي الهدف، فقد حددت بعض اجملالت اليت تتطلب العمل. أأول، 

ن املطالب الأ . تبدو واسعةاليت  والتقايض. وذلكل، ينبغي  الرباءاتوسع تشلك املزيد من املاطر من حيث انهتاك وقال اإ
لأس باب اعرتاضات ت تقدم بعض اجلهاواثنيا، . النطاقواسعة الطال ابملتبين اسرتاتيجية لعدم السامح أأن اكتب الرباءات مل

دخال أأسس صارمة لتقدمي الاعرتاضات ضد مليف هذا الصدد، ينبغي و. الرباءاتاتفهة لتأأخري معاجلة طلبات  اكتب الرباءات اإ
أأو نظام  ابمللكية الفكريةدراية جيدة ليس عىل اثلثا، القضاء يف البدلان النامية مثل ابكس تان و. املقبوةلرباءات الطلبات 

بطال أأن يكون عىل هذا النحو، جيب و . هتاس نوات لتسوي الرباءاتدعوى التعدي عىل تغرق وتس  الرباءات.  لغاء أأو اإ اإ
نشاء حمامك وتعزتم . اثبتةأأدةل قامئا عىل أأس باب متينة و الرباءات املمنوحة  لملكية الفكرية يف املس تقبل القريب. ل ابكس تان اإ

 . الرباءاتالت انهتاك حل ةالرسيعذكل التسوية سهل ي أأن يف عن أأمهل الوفد وأأعرب 

همم جدا. وهذه  ابلتايلهو أأكد وفد ش ييل أأن املكل العام أأداة للحفاظ عىل التوازن يف نظام امللكية الفكرية. و و  .401
ىل التوصية  ىل  41ادلراسات هممة مجليع ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ تعزيز أأنشطة وضع من جدول أأعامل التمنية الرامية اإ

يف نظر ي عىل الرمغ من أأن املرشوع مل و ري املرتبطة ابمللكية الفكرية ودمعها ملكل عام متني يف ادلول الأعضاء. القواعد واملعاي
. 41وضع املعايري عىل النحو املذكور يف التوصية لجوانب املكل العام، مل يكن ابلرضورة من الأنشطة اليت تروج العديد من 

اللتني تدعوان  41أأو التوصية  06ابلرضورة نطاق التوصية يشمل ن املرشوع مل يف هذا اجملال، لأ العمل س متر ي ينبغي أأن و 
جراءات حمددة بشأأن تعزيز أأنشطة وضع املعايري.  ىل اختاذ اإ  الأمانة وادلول الأعضاء اإ

ىل  (TWN)أأشار ممثل ش بكة العامل الثالث و  .400 أأن مكية من ردود الفعل الواردة من ادلول الأعضاء بالأمانة خالصة اإ
ىل اللجنة قد ل تكون اكفية عىل  حصايئلإجراء ادلراسة عند تقدميها اإ ن وس يةل قال يف هذا الس ياق، و. مفيد أأي تقيمي اإ اإ

ىل الأمام  اتحة جيدة اإ ضايف لدلول الأعضاء واملراقبني وأأحصاب املصلحة الآخرين اإ تقدمي مالحظات مكتوبة من أأجل وقت اإ
جراء تقيمي مس تقل. عىل ادلراسة. وهذا من شأأنه متكني التقيمي امل   ناسب للمرشوع، مبا يف ذكل اإ

ملكل العام طاملا أأن يف اامرسة املغري والكياانت  كياانت الرباءاتسامه كيف ت ذكر وفد الهند أأنه من غري الواحض و  .404
ن ادلراسة ت. ابجملانل ميكن الاس تفادة مهنا السلمية  الرباءاتاملعلومات املضمنة يف واثئق  فرتض أأن البدلان النامية وقال اإ

ىل البدلان املتقدمة.  ميكن أأن تس تخدم بنجاح الاخرتاع يف أأسواقها لكتساب مزية تنافس ية يف تطوير حتسينات والتصدير اإ
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ن أأغلب الرباءات. وعالوة عىل ذكل، تبس يطي نسبياهذا الافرتاض و  من الإماكنيات املتخىل عهنا ليس فهيا الكثري  فاإ
ىل أأي مدى التجارية. وابلتايل ثراء املكل العام. يف حقا تسامه ، تساءل الوفد اإ  اإ

ىل وأأشار  .402 ن الرباءات 41توصية أأن ال وفد الاكمريون اإ دورا هاما يف تمنية تؤدي  من جدول أأعامل التمنية، وقال اإ
ضايف عىل الإ كزي رت الاملكل العام مصدر هام من مصادر املعلومات التقنية. وابلتايل، ينبغي أأن يكون هناك بعض و البدلان. 

ىل البدلان الأفريقية مثل الاكمريون و خلق القدرات التقنية يف البدلان النامية.  قدرات تقنية لس تخدام املعلومات يف حتتاج اإ
 املكل العام. 

ىل االرئيس الأمانة ودعا  .402  . احلضورلرد عىل تعليقات اإ

ىل الاس تفادة من املكل العوأأشارت  .405 ام من قبل البدلان النامية، ول س امي تكل اليت تتطلب الأمانة )الس يدة مياموتو( اإ
لتحدايت اليت ت اباعرتفو أأكرث قدرة تقنية لس تخداهما. وقد نوقش هذا الأمر يف ادلورة السابقة اللجنة مع مؤلف ادلراسة. 

ىل املوارد لالس تفادة من املعلومات يف املكل العام. وأأبرزت ادلراسة أأمه  يف ية املعلومات املنشورة تواهجها البدلان املفتقرة اإ
أأيضا يف ادلراسة الأخرى وبرز ذكل أأيضا رباءة صاحلة وعند انهتاهئا. تكون الاملكل العام من خالل نظام الرباءات عندما 

نرش املعلومات من خالل و املتعلقة ابلرباءات واملكل العام اليت أأعدت يف س ياق املرشوع عىل امللكية الفكرية واملكل العام. 
ىل هذه املعلومات  نظام ملكل ابقضااي ذات الصةل لكها الرباءات، والإفصاح عن املعلومات، وكيف ميكن للجمهور الوصول اإ

 نوقشت أأيضا يف سائر هيئات الويبو. وقد العام. 

 )مس تأأنف( النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدةمن جدول الأعامل:  7البند 

 يف الواثئق التالية: النظر

 دراسة قطرية متعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي: طب الأعشاب الطبية يف غاان

 دراسة قطرية متعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي: قطاع تشغيل املعادن غري الرمسي يف كينيا

د غري الرمسي: الرشاكت غري الرمسية املصنعة ملنتجات العناية دراسة قطرية متعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصا
 الشخصية واملزنلية يف جنوب أأفريقيا

ىل تقدمي ادلراسات القطرية الثالث عىل الابتاكر، وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي. دعا .406  الرئيس الأمانة اإ

تعلق ي ة الفكرية والاقتصاد غري الرمسي اذلي رشوع بشأأن امللكيامل تقدمي ب بدأأت الأمانة )الس يد فنسنت ونش( و  .407
ن . من جدول أأعامل التمنية 22توصية ال بتنفيذ  املرشوع من وأأقّر الابتاكر همم ابلنس بة للبدلان املتقدمة والنامية. وقالت اإ

هامت هامة من سامب أأقر أأيضا و يف أأنظمة الابتاكر يف البدلان النامية.  يلقتصاد غري الرمسي كعنرص هيلكابنتشار البداية 
ىل حد ما، و الاقتصاد غري الرمسي يف العامةل والمنو يف البدلان النامية.  بداع والرباعة اليت جتري يف ابأأخريا اعرتف املرشوع، اإ لإ

ن القليل معروف حول  الأصول غري حتويل الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي و كيفية حدوث الاقتصاد الرمسي. ومع ذكل، فاإ
ىل امللموسة  كيفية حدوث الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي؛  يهثالثة أأس ئةل أأساس ية، ب . واسرتشد املرشوع أأصول نقديةاإ

ىل أأصول نقديةكيف  توصيات ب طلبت ادلول الأعضاء أأيضا و . املاديةالأصول غري يمت امتالك ؛ وكيف ية حتويل الفوائد اإ
من النواجت الرئيس ية، أأي دراسة مفاهميية اثنان لمرشوع ل وحّدد الس ياسات لتشجيع الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي. 

س تعرض دراسات احلاةل و للجنة. احلادية عرشة واحدة وثالث دراسات حاةل قطرية. وقدمت ادلراسة النظرية يف ادلورة 
كينيا،  الأدوية العشبية التقليدية يف غاان، قطاع املعادن غري الرمسي يفومشلت يف هذه ادلورة. بدلان( ثالث )حول 

حدث جانيب املعزتم تنظمي ومنتجات العناية الشخصية يف جنوب أأفريقيا. ومن املصنعة للمنتجات املزنلية والرشاكت غري رمسية 
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املرشوع يف جانب من جوانب الابتاكر اذلي مل يس بق اس تكشافها عىل نطاق ونظر فرتة ما بعد الظهر. يف ادلراسات حول 
يف اجملالت الثالثة خرباء ومعل عىل هذا املرشوع واسع. واكنت هذه أأول دراسة قطرية شامةل عن القطاع غري املنظم. 

ىل هود اجل تلفة، ويه والابتاكر، والاقتصاد غري الرمسي وامللكية الفكرية. كام يدمع املرشوع امل  قياس الابتاكر. عىل الرامية اإ
ميكن من املأأمول أأن و قليل يف هذا اجلانب ابذلات. هناك ال الرمغ من أأن العديد من املنظامت معلت عىل قياس الابتاكر، 

وقعات يف المتهيد لآخر تمبا ورد الأمانة نّوهت عىل جدول أأعامل تكل املنظامت فامي يتعلق هبذا اجملال. و من التأأثري املرشوع 
ذ الابتاكر الأفريقية،  يف أأن تأأمل الأمانة و الرمسي. غري نظر يف الاقتصاد ت أأن الطبعات املقبةل ينبغي أأن باعرتفت املؤلفون اإ

طار   مفيدا. س يكون صنع س ياسة الابتاكر يف البدلان النامية مكسامهة يف طور العامة املس ياسة ال اإ

يس يغيباملستشار )الس يد وقّدم  .408 ن هذه أأ انه يعتقد وقال دوية العشبية التقليدية يف غاان. الأ حول رية قطالراسة ادل( اإ
قطاع الأدوية العشبية التقليدية هام يف و ادلراسة تسهم يف فهم الصالت بني امللكية الفكرية والابتاكر يف القطاع غري املنظم. 

ىل التعرف عىل اجلهات الفو نظام تقدمي الرعاية الصحية يف غاان.  أأمام ثبطات امل و احلوافز اعةل احلامسة وفهم سعت ادلراسة اإ
ذا اكن نظام امللكية الفكرية يف غاان  تالابتاكر يف هذا القطاع. كام تطرق ىل ما اإ سهل الابتاكر يف هذا القطاع وكيف ميكن ي اإ

ر فامي يتعلق اجتاز قطاع الأدوية العشبية التقليدية القطاعات الرمسية وغري الرمسية. وهناك الكثري من الابتاكو تعزيزه. 
أأعىل يف  ةقميوحتقيق اللواحئ والس ياسات مماريس الطب التقليدي عىل الابتاكر ودفعت ملنتجات، وكذكل معليات التصنيع. اب

لنتاجئ ادلراسة وقدم بعض النقاط البارزة. وهذه سيمت مناقش هتا ابلتفصيل خالل احلدث اجلانيب وتطرق املستشار . الأسواق
عىل اتصال مع وزارة الصحة، والهيئات التنظميية مه الطب التقليدي يف مجعيات و وممارسوجيمتع . يف فرتة ما بعد الظهر

الس ياسات اليت  يه تكل الابتاكرحوافز من خالل هذه التصالت. و ماكنهتا أأخذت الابتاكرات و واملؤسسات البحثية. 
املنتجات من اس تنباط اللواحئ متكن مماريس الطب التقليدي و ، وحتديدا وزارة التجارة. العامة وضعهتا مؤسسات الس ياسة

 الرباءاتبطريقة رمسية، عىل سبيل املثال، من خالل  امللكية الفكريةارس ول متاليت تليب متطلبات ومعايري حمددة. 
ضامن أأنه من يدي طبيب التقل ال الرسية متكن و لرسية. لها عالقة ابارس بطريقة تناسب البيئة و بل ومتوالعالمات التجارية. 

ماكنيعىل الابتاكرات اليت لوحظت تدّل املعرفة اليت اكنت أأساس ية ملنتجاته. ومع ذكل، ميتكل  ىل اإ يف امللكية الفكرية  اتاإ
ميكن و ىل قطاع الطب التقليدي. عادلراسة واقترصت . وميكن اعتبار هذا اجلانب أأبعد من ذكل. توس يع نطاق الأنشطة

عداد دراسة أأكرث تفصيال عىل قطاع الأدوية العشبية وعات أأخرى. اس تخالص دروس أأخرى من قطا مل يكن من املمكن اإ
 التقليدية نظرا لضيق الوقت. 

العناية املزنلية ومنتجات منتجات لل  ني( دراسة حاةل عن املصنعني غري رمسيمبول-)الس يدة كرمير ةاملستشار وقّدمت  .401
يف اليت أأنتجت راسة املنتجات املبتكرة واخلدمات والعمليات ادل يف هذا الس ياق، حددتوالشخصية يف جنوب أأفريقيا. 

املطّورة حول املنتجات دلراسة الأنشطة الاقتصادية غري الرمسية  امهنجي اعمتدت ادلراسة أأسلوابو الرمسي. غري الاقتصاد 
امتعي واملؤسيس الأوسع ومنتجات العناية الشخصية، واس تكشاف هذه الأنشطة كجزء من النظام الاقتصادي والاج يةاملزنل 

، حددت ادلراسة اجلهات الفاعةل احمليط هبمعن طريق تعيني نظام الابتاكر و . ونرمسيالن غري واملصنعفيه عمل يي اذل
نتاج مل الرئيس ية اليت تتأألف مهنا سلسةل  ، نيوغري الرمسي نيالعناية الشخصية )مبا يف ذكل املوردين الرمسياملزنل و نتجات الإ

(، وكذكل مجموعة من املنظامت التعلميية والتدريبية، منظامت المتويل غري الرمسيني واملوزعني أأو جتار التجزئةاملصنعني و 
مضن نظام الابتاكر، و . لقاطع الأعاملواحلكومة والهيئات التنظميية واملنظامت املعرفة ونقل التكنولوجيا والهيئات المتثيلية 

آليات اعامتد املعر  وتندرج فة وكيفية اس تخداهما، ودور امللكية الفكرية، والتداعيات الس ياس ية احملمتةل. حاولت ادلراسة فهم أ
تشمل منتجات مثل مس تحرضات التجميل ويه . معوما العناية الشخصية مضن قطاع املواد الكاميويةاملزنل و منتجات 

ن الايل، والعطور واملرطبات، العناية ابلشعر، املنظفات الصناعية ومنتجات التنظيف. وابلت قطاع متنوع جدا. وأأجريت فاإ
زنل والعناية الشخصية يف تصنيع منتجات املمقابالت منظمة لعينة من الرشاكت املصنعة غري رمسية تشارك مبارشة يف 

الرمسية أأجريت مقابالت مع املنظامت غري و اس تخدمت أأدوات املسح لهذه الرشاكت املصنعة. و مقاطعتني يف جنوب أأفريقيا. 
لقطاع والتدريبية ومنظامت المتويل، واحلكومة والهيئات التنظميية ومنظامت املعرفة ونقل التكنولوجيا والهيئات المتثيلية  التعلميية
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نتاج مع طائفة وتتفاعل . ووجدت ادلراسة أأن الرشاكت املصنعة غري رمسية ل تعمل يف عزةل. الأعامل يف مراحل خمتلفة من الإ
لتفاعالت والسلوك الإبداعي، وطبيعة الابتاكرات والأفضليات من حيث تبادل املعرفة عىل شلك ا ،من اجلهات الفاعةل

حامسة من حيث فهم ويه مع نظام الابتاكر ونوعية هذه التفاعالت أأوسع صالت وكشفت ادلراسة عن والاستيالء. 
 توليسترامكية ات. ومعظم الابتاكرات هناك قدر كبري من الابتاكر فامي يتعلق ابملنتجات والعمليو الابتاكر واعامتد املعرفة. 

أأهنا وضعت يه تفاعلية مبعىن معظم الابتاكرات و ي تعمل فيه. جديد للرشكة وجديدة للس ياق اذلويه عىل العامل.  ةجديد
يشء بدل من لعادة كرد فعل  ونبتكر ي أأيضا أأن أأحصاب املشاريع ت ادلراسة اس تجابة لالحتياجات اخلاصة للعمالء. ووجد

ىل قاعدة أأوسع من الزابئن  ونرمسيالن غري واملصنعيصل ستباقية حيث الاومع ذكل، هناك أأمثةل من الابتاكرات  .هاستباق اإ
تعاونية أأساسا يه ابس تخدام مجموعة من الآليات مثل تطوير املنتجات اليت تس هتدف جامعات عرقية حمددة. والابتاكرات 

ىل ا ونفتقر ي عادة ما  نيرمسيالاملصنعني غري لأن  عىل تقامس املوارد  ندو ويعمت ،ملوارد الالزمة لالستامثر يف البحث والتطويراإ
نتاج.  ظهر الابتاكرات نتيجة للتعاون. ووجدت ادلراسة أأن الآليات وت يف الرتتيبات التعاونية يف مراحل خمتلفة من معلية الإ

قطاع الطب التقليدي. بتس تخدم بشلك شائع. اكن هذا عىل غرار ما وجد يف غاان فامي يتعلق ل املعرفة لمتالك الرمسية 
وتكتيس املعرفة مثل الرسية وتقس مي العمل الاسرتاتيجي. لمتالك  ةوغري الرمسي ةلآليات ش به الرمسيلهناك اس تخدام واسع و 

التفاعالت مع نظام و . وامتالكهاتبادل املعارف حول توجيه السلوك يف التشغيل أأمهية وقواعد غري الرمسية ؤسسات امل
يف معزل عن نظام الابتاكر يعملون  نياذل نين غري الرمسيواملصنعأأما . والمتزّي لتطوير ل العوامل الرئيس ية من وسع الأ الابتاكر 

ىل بشلك استبايق  ونسعوأأما أأولئك اذلين ي . فغالبا ما يرتكوا جانباوسع الأ  فهم أأميل وسع الأ ر التفاعل مع نظام الابتاكاإ
للملكية الإطار التنظميي عن انعدام الطالع عىل ادلراسة كشفت أأخريا، و موقف خمتلف جتاه اعامتد املعرفة.  مهلو البتاكر ل

ىل الواقع و لتقريب . وابلتايل، قد تكون هناك حاجة الفكرية طار امللكية الفكرية اإ ىل اإ صغار املعوقات اليت يعاين مهنا اإ
ىل ويدعو ذكل . مشلهتا ادلراسةيف س ياق البدلان الأفريقية اليت  نيغري رمسيهم ومعظم  ،نياملصنع معلية تشاورية اتباع اإ

 منتظمة. 

س تعرض ادلراسة الكينية خالل حدث جانيب بشأأن امللكية الفكرية أأن ت  الأمانة )الس يد ونش فنسنت( واقرتحت  .441
 نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور. ومت التفاق عىل ذكل والاقتصاد غري الرمسي. 

 )املس تأأنفة(جدول أأعامل التمنية من جدول الأعامل: رصد، وتقيمي ومناقشة وتقرير عن تنفيذ توصيات  6البند 

 التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي  - CDIP/13/5النظر يف الوثيقة 

 . التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسيدعا الرئيس املقمي لتقدمي  .440

صح املستشار )الس يدة أأوسنت( أأن أأهداف تقيمي اكنت يف املقام الأول للتعمل من جتربة خالل تنفيذ املرشوع و .444
لفهم ما معلت بشلك  وتقدمي أأدةل املعلومات القامئة دلمع معلية صنع القرار يف اللجنة ل. يف هذا الصدد، اكن من الرضوري

ىل  دارة املرشوع، والنتاجئ والاس تدامة. اكنت مهنجية لتقيمي موحدة اإ طار املرشوع تصممي واإ جيد مضن مرشوع وما مل بتقيمي اإ
حد ما. ومشلت مقابالت مع أأحصاب املصلحة الرئيس يني من فريق املرشوع، والولايت أأمانة الويبو والأعضاء؛ مراجعة 

خلارجية الرئيس ية؛ ودمج التغذية املرتدة من الأمانة يف تقرير التقيمي الهنايئ. املرشوع هيدف لتوفري فهم الواثئق ادلاخلية وا
أأفضل لكيفية حدوث الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي. ومشلت دراسة مفاهميية وثالث دراسات احلاةل القطرية )غاان وكينيا 

رشاف م دير املرشوع من شعبة الاقتصاد والاحصائيات. متت املوافقة عليه يف وجنوب أأفريقيا(. مت تنفيذ املرشوع حتت اإ
، واكمتل حبلول هناية العام املايض. حتولت استشاري لنتاجئ التقيمي. 4104. يف يناير اكنون الثاين عام 4101نيسان بدأأ تنفيذ 

دارهتا، بدا التقيمي يف مثانية جمالت حمددة واكن هناك س ت نشاء فريق اخلرباء عىل تصممي املشاريع واإ ة النتاجئ الرئيس ية. أأول، اإ
ىل اخلربة املطلوبة للمساعدة يف توجيه دراسات احلاةل وكذكل املرشوع كلك، همم ويسمح لتبادل  غري الرمسية، استنادا اإ

 تنطوي الأفاكر حول املوضوعات وتصممي املرشوع. اكن للمجموعة الآن حصة يف املرشوع. اثنيا، هنج املرشوع الشامل، اليت
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ىل ادلول الأعضاء لضامن تفسري مناسب  حاةل منتظمة اإ لتوصية؛ تطوير دراسة مفاهميية للمساعدة يف توجيه دراسات ل عىل اإ
احلاةل القطرية. عقد ورشة معل مبدئية لضامن تطبيق الأساليب املهنجية مامتسكة من خالل تنفيذ املرشوع؛ واكن التوجيه 

دارة العمليات قوية ومامتسكة. اثلثا، اكنت صياغة املس متر من فريق خرباء غري رمسي ة قمية للغاية يف ضامن تصممي املرشوع واإ
دارة املرشوع عىل كيفية تنفيذ املرشوع من جدول أأعامل التمنية  22التوصية  ليس ابلرضورة مفيدة يف توفري التوجيه لفريق اإ

اكن من املتوقع أأن يتخذ املرشوع ليس واحضا من التوصية اذلي سرتد عىل التوصية. اكن الرتكزي والاجتاه املوضوعي اذلي 
وحده، ونتيجة ذلكل اكن من الرضوري لفريق املرشوع لصياغة ورقة غري رمسية للتأأكد من أأن اكن هناك اتفاق عىل اجتاه 

نشاء فريق معل من اخلرباء تتكون من ممثلني عن مجموعة واسعة من املنظامت لتوفري  مدخالت طوال املرشوع. رابعا، اكن اإ
معر املرشوع جزءا أأساس يا من جناهحا. خامسا، مت تنفيذ املرشوع يف حدود املزيانية مع التأأخري يف التنفيذ الطفيفة من أأجل 

وضع اللمسات الأخرية عىل دراسات احلاةل القطرية. وأأخريا، اكنت مزيانية ملرشوع واملبتكرة واملتطورة وهذا واحد حمدودة. 
ريق بسالسة مبا يضمن مشاركة اخلطوات املقبةل عىل املس توى القطري وعىل نطاق أأوسع داخل وهذا قد وقفت يف ط

الأاكدميية، والس ياسات والأوساط الس ياس ية. بدا أأيضا يف تقيمي فعالية املرشوع واكنت هناك أأربع نتاجئ رئيس ية حول ذكل. 
مع السامح يف الوقت نفسه لردود الفعل من تكل  أأول، ضامن أأن ادلراسة النظرية مبثابة الأساس لثالث دراسات قطرية

نه من السابق لأوانه  ادلراسات يف دراسة مفاهميية، مسح لتالحق املعلومات بني ادلراسات املتلفة، مما يعزز لك مهنم. الثانية، فاإ
قتصاد غري الرمسي بني قياس مدى الاكمل لكيفية فعال اكن املرشوع من حيث املسامهة يف زايدة الوعي ابمللكية الفكرية والا

ذا ما مت نرش النتاجئ املس تخلصة من دراسات احلاةل. اثلثا، اكن  واضعي الس ياسات. قد يكون مثل هذا التقيمي أأكرث جدوى اإ
ن وجدت. مت تسلمي خمرجات املرشوع. قد مت الوفاء التوصية وتنفيذ  هناك عدم وضوح بشأأن اخلطوات املقبةل للمرشوع، اإ

ذا اكن وكيف سيمت اس مترار هذا العمل الرائد واحض. وأأخريا، اعترب اختيار فريق العمل التأأسييس لل خروج ولكن ما اإ
استشاري من اخلرباء والفرق واملؤسسات املعنية يف دراسات احلاةل القطرية دراسة حاةل قطرية لتكون انحجة. سامه يف حتقيق 

الأاكدميية والس ياس ية ذات الصةل. عىل الاس تدامة، اكن هناك أأهداف التوصية وضامن املرشوع ومت حقن نتاجئها يف احملافل 
ىل حد ما، اكن يف أأيدي ادلول  ذا اكن أأو كيف س تواصل الويبو العمل بدأأ من خالل مرشوع. هذا، اإ عدم وضوح حول ما اإ

ري الأعضاء. وتبذل بعض اجلهود اخلارجية لضامن الاس تدامة. عىل سبيل املثال، من خالل مرشوع ربط حيث اكن جي
البحث التمكييل هبا. قدمت ادلراسة النظرية أأيضا الس ياسة املبدئية والاقرتاحات الإحصائية اليت قد تسمح للعمل أأن 

يس متر. واكن املرشوع زرعت بذور الالزمة لكسب انتباه الأاكدمييني وصانعي الس ياسات. بدأأ العديد من املشاركني يف 

اخلرباء، خططت أأيضا ملواصةل العمل يف املرشوع. وابلتايل، اكنت هناك عناص املرشوع، مبا يف ذكل مجموعة استشارية من 
الاس تدامة. واكن املرشوع وضعت بعض الأسس الأساس ية. من أأجل ضامن مبواصةل تعزيز احملمتلني للعمل، هناك حاجة 

ىل اخلطوات التالية. ان  للحصول عىل تأأكيد من ادلول الأعضاء أأن املرشوع يسري يف الاجتاه الصحيح من أأجل أأن تأأخذه اإ
تسلسل املراحل املتلفة للمرشوع اكنت حامسة يف ضامن خمرجات املرشوع انحجة، خاصة وأأن التنس يق عرب البالد معقد 

للغاية ويتطلب هنج متسق. عقد املرشوع أأيضا مسح للتعاون الوثيق بني ادلول الأعضاء والأمانة وفريق املرشوع مناقشات 
ادلول الأعضاء اليت اس تضافت دراسات احلاةل ولكن أأيضا مع اللجنة لضامن أأن اجتاه املرشوع اكن وثيقة ليس فقط مع 

مناس با. وأأخريا، عىل الرمغ من أأن مزيانية املرشوع اكنت حمدودة، حيث مسحت لبعض البحوث ذات مصداقية اليت اكنت 
 املغامرة، حمورية وفريدة من نوعها يف الطبيعة. 

ىلوأأشار  .442 من تقرير التقيمي. لوحظ أأن بعض ادلول الأعضاء مل حقا شاركت يف ادلراسة. وذلكل،  2 التوصية وفد كينيا اإ
ىل املقابالت اليت أأجراها املقمي اليت أأدرجت يف الصفحة  من  26اكنت هناك شكوك حول اس تدامة املرشوع. وأأشار الوفد اإ

م ماكتب امللكية الفكرية ذات الصةل لتقيمي أأمهية التقرير. أأي من ادلول اليت اس تضافت املرشوع أأو حىت متت مقابلهت
ن الوفد يود منسق املرشوع أأو املقمي لتوضيح مدى قدرة البدلان وماكتب امللكية  واس تدامة أأو فعالية املرشوع. وهكذا، فاإ

ذا اكن قد تقامس املعلومات يف تكل البدلان من أأجل الاس تدامة. واكن الوف د الانطباع الفكرية ذات الصةل قد تشارك، واإ
ىل علمها، مل يكن هناك اتصال يف كينيا.   اذلي أأجري املرشوع يف جنيف. اإ
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الواثئق تعليقات عىل تقارير التقيمي الوارد يف ب وفد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأدىل  .442
CDIP/13/13 ،CDIP/13/14 ،CDIP/13/5 ،CDIP/13/6،CDIP/13/7  رحب الاحتاد الأورويب وادلول .

الأعضاء فيه التقياميت اخلارجية فامي يتعلق مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والعالمات التجارية املنتجات لتطوير الأعامل يف 
ة البدلان النامية والأقل منوا، مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، ومرشوع بشأأن امللكية الفكرية وجهر 

الأدمغة. كام رحب تقرير التقيمي اذلايت للمرشوع بشأأن الرباءات واملكل العام. أأهنا توفر فرصة مثينة لتقيمي املشاريع املنجزة. 
واكنت تقارير التقيمي أأدوات مفيدة دلفع التحسينات وحتديد أأوجه القصور اليت ينبغي جتنهبا يف املشاريع املس تقبلية. وأأشار 

ىل مداخالهتم السابقة يف تسليط الضوء عىل أأمهية الفعالية والكفاءة والشفافية يف الاحتاد الأورويب وا دلول الأعضاء فيه اإ
ىل هذه اجلوانب، جيب أأن تكون متاكمةل لتقيمي الأثر والاس تدامة للمشاريع مهنجية يف تطوير  دارة املشاريع. ابلإضافة اإ اإ

وران أأن نرى توصيات واحضة، حثوا الويبو للتأأكد من أأن تركزت وتنفيذ املشاريع. عىل الرمغ من أأهنا اكن من دواعي رس 
ىل ادلروس املس تفادة يف  أأنشطة التمنية املس تقبلية عىل تكل اجملالت اليت لكف هبا واكن خلربة فنية مناس بة. ولفتت الانتباه اإ

ان النامية وأأقل البدلان منوا وتقرير التقيمي تقرير التقيمي ملرشوع بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدل
، ملرشوع بشأأن تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

وارد الويبو. حيث سلط الضوء عىل أأن نطاق وطموحات مرشوع جيب أأن يكون ضيقا واقعية. ينبغي أأن تعكس هذه امل
ومن الرضوري لهذا املرشوع أأن يكون خمرجات ميكن التحقق مهنا بشلك موضوعي. وأأشار الاحتاد الأورويب وادلول 

ىل مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، وذكر أأن الأحباث اليت أأجرهتا الويبو سلمي علميا وكرس  الأعضاء فيه اإ
آفاقا جديدة يف جمالت ذات  أأمهية عالية لأحصاب املصلحة وادلول الأعضاء. وخلص تقرير التقيمي أأن هذا الهنج والنتاجئ ينبغي أ

السعي فامي يتعلق مبشاريع الويبو الأخرى. اكن واحدا من التحدايت الرئيس ية احملددة يف التقارير عدم وجود خطوط واحضة 
دارة املشاريع عىل املس توى القطري. وحث الاحت اد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الويبو للنظر يف ما ادلروس للمسؤولية واإ

اليت تعلمهتا يف التصدي لهذه القضااي واس تكشاف س بل لضامن حتسني الإرشاف املرشوع وابلتعاون مع اخلرباء الوطنيني 
فعالية وكفاءة يف  املعنيني. وحثوا الأمانة أأل يغيب عن ابلنا من ادلروس الهامة املس تخلصة لأهنا س تكون حامسة لضامن

 املشاريع املس تقبلية. 

نشاهئا وجدت قمية يف ادلراسة النظرية اليت  وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه اكن داعام .445 للمرشوع املقرتح منذ اإ
. اكن من دواعي رسوران أأن نالحظ أأن املستشار حتديد العديد من دورة اللجنة احلادية عرشةيف  4102عرضت مايو 

رق اليت اكن من املرحج أأن يكون لها تأأثري مس تدام يف املس تقبل والعمل عىل هذا املرشوع. عىل وجه التحديد، وقالت الط
ىل أأن العمل املنجز مسحت لتسليط الضوء عىل املرشوع وخمرجاته مع مجموعة هممتة من اخلرباء يف هذا اجملال،  اهنا الإشارة اإ

رشاك هذه اجملموعة من اكن من املرحج أأن تسهم يف واملرشوع قد ودلت أأدةل موثوق هبا لهؤل ء اخلرباء وغريمه لالس تخدام، واإ
رشاك هؤلء  ضامن اس تدامة العمل اذلي نفذه خرباء. اكن هذا العمل املثري وتطور مثري أأن الويبو قد متكنت من تقدم يف اإ

ىل ت . يف حني أأنه اتفق مع مزيد من تعزيز ونرش 0وصية اخلرباء اخلارجيني ومثرية لالهامتم هلم يف هذا العمل. وأأشار الوفد اإ
ضايف يف الويبو أأن تضطلع هبا رئيس اخلرباء الاقتصاديني وموظفيه مضن  خمرجات املرشوع، اقرتح الوفد أأن أأي معل اإ

ي معني املزيانيات القامئة أأو بدمع من ادلول الأعضاء اليت ترغب يف تطبيق هنج الإطار واملهنجي دلراسة القطاع غري الرمس
دارة انحجة يف الغالب الافرتاضية  طار ومهنجية أأنشئت ومت تطوير الكفاءات املؤكدة، مثل اإ ىل أأن اإ داخل بدلمه. وابلنظر اإ

للمرشوع، اذلي أأشار املستشار أأنه يعمل بشلك جيد عىل الرمغ من الانتشار العاملي من اخلرباء املعنيني، رمبا ميكن أأن تتابع 
، جشع الوفد بدلان دراسات احلاةل الثالث 4ان املهمتة بتلكفة منخفضة نسبيا. وفامي يتعلق ابلتوصية العمل الإضايف يف البدل

للعمل مع الأمانة لتحديد املؤسسات واجلهات الراعية أأو املنظامت داخل بدلاهنم اليت ميكن أأن تساعد يف رصد املس تقبيل 
جيد جدا وأأهنا ستس تفيد من جيري عىل الرمغ من اس مترار هذا للقطاعات غري الرمسية اليت متت دراس هتا. اكن هذا العمل 

أأن معلومات وخمرجات من  2النوع من املشاركة النشطة عىل الأرض. يف هذا الصدد، وأأيد أأيضا املشاعر يف التوصية 
ىل هذا  أأيضا من وفد دراسات احلاةل الثالث بدل ينبغي أأن تعمم عىل نطاق واسع داخل هذه البدلان بقدر الإماكن. ويشار اإ

نصحت بأأن ادلول الأعضاء املعنية الأخرى ميكن قياس أأمهية دراسات احلاةل لقطاعات داخل بدلاهنم وتعزيز  2كينيا. التوصية 
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دراسات مماثةل حمليا. ورأأى أأن الرشااكت مع املؤسسات الأاكدميية احمللية ميكن أأن توفر املدخالت واخلربات احمللية وكذكل 
ورشة معل الهنائية للمرشوع. يف هذا  5لية لهذا النوع من الأحباث الاقتصادية. وتضمنت التوصية رمق بناء القدرات احمل 

الصدد، اكن من دواعي رسوري الوفد أأن مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني سيمت عقد ابلضبط هذا النوع من ورشة معل 
 خالل ورشة العمل.  خالل اسرتاحة الغداء. ومن شأأن عرضا عن الاقتصاد غري الرمسي تمت

ىل و  .446 ذكر ممثل ش بكة العامل الثالث أأن النظر يف التقرير قد يكون سابقا لأوانه كام قد مت للتو قدم دراسات قطرية اإ
دراج التعليقات املتلقاة. ث أأشار املمثل  اللجنة. اكن ينبغي النظر يف التقرير بعد أأن انقش ادلراسات القطرية. وعندئذ ميكن اإ

ىل بعض عناص التقرير. واكنت ادلراسات الفردية ل املقررة ومل يكن هناك أأي تقيمي ورشة العمل. املقمي مقابالت س تة  اإ
آراء  موظفي الويبو، مسة مندوبني مقرها جنيف وثالثة من أأعضاء فريق املرشوع. بيد أأن تقرير التقيمي ل تنص صاحة عىل أ

كز عىل مجع البياانت النوعية". ومع ذكل، مل يفهم ما يه البياانت النوعية أأولئك اذلين متت مقابلهتم. وذكر أأن املقابالت "سرت 
اكنت تس تخدم يف التقيمي. أأجريت مقابالت مع ممثلني من الربازيل وجيبويت والس نغال واململكة املتحدة والولايت املتحدة 

أأن يكون مفيدا ملقابةل ممثلني من ادلول  الأمريكية. ومع ذكل، متت دراسة أأاي من تكل البدلان يف س ياق املرشوع. اكن ميكن
 اليت شاركت يف املرشوع نفسه، فضال عن اخلرباء اخلارجيني اذلين مل يكونوا ابلرضورة جزءا من فريق املرشوع. 

اس تأأنف الرئيس املناقشات بشأأن تقرير التقيمي. وأأعرب عن أأمهل يف احلدث اجلانيب اذلي عقد خالل اسرتاحة الغداء و  .447
 ودعا الأمانة للرد عىل أأس ئةل وتعليقات من احلضور.  ااكن مفيد

الأمانة )الس يد فنسنت ونش( لإرشاك ادلول الأعضاء يف املرشوع. عندما مت اختيار البدلان الأفريقية وأأشارت  .448
رسال دراسة  قطرية الثالثة، وأأعطيت الكثري من الاهامتم لإرشاكهم يف العملية وأأيضا يف ورش العمل احمللية اليت جرت. مت اإ
جراء  ىل اإ ىل خمتلف الوزارات. وشارك بعض املندوبني أأيضا يف بعض حلقات العمل. اكن من املهم ابلنس بة اإ منتظمة اإ

ادلراسات القطرية من جانب خرباء مس تقلني. ومع ذكل، اكنت هناك تبادلت مع السلطات الوطنية من أأجل احلصول عىل 
ىل النقطة اليت أأاث رها وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف املس تقبل. عىل الرمغ من أأن املرشوع مالحظاهتم. أأشارت الأمانة اإ

جراء مزيد من العمل التحلييل عىل أأساس الإطار وادلراسات القطرية، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد  قد انهتت، ميكن اإ
املس تقبل. أأول، العمل التحلييل ميكن  الولايت املتحدة الأمريكية. يف هذا الصدد، اقرتحت الأمانة ثالثة جمالت للعمل يف

متابعهتا. ان اخلرباء اذلين مت اختيارمه ومجعت لهذا املرشوع الاس مترار يف متابعة هذا تيار العمل خارج الويبو. قد جلبت 
تطبيق  القضية اهامتم ادلوائر الس ياس ية الابتاكر عىل الصعيدين الوطين وادلويل. أأيضا س يكون من املثري لالهامتم متابعة

ذا اكنت ادلروس الناجتة قابةل للتطبيق معوما. الثانية، وقد  الإطار يف قطاعات وبدلان أأخرى. هناك حاجة لختبار ما اإ
طارا واسعا ومفصال الس ياسة. صناع الس ياسة ميكن اختبار الإطار يف بدلاهنم وتوفري التغذية املرتدة عىل اجملالت  وضعت اإ

نفاق اليت جيب حتسيهنا. وأأخريا، اك البحث نت مصممة معظم مقاييس الابتاكر الابتاكر يف البدلان املرتفعة ادلخل. اكن اإ
مثال عىل ذكل. كام اس تغرق الابتاكر أأيضا يف الاقتصاد غري الرمسي يف البدلان النامية، ينبغي تكييف مجموعة من  والتطوير

أأمول أأن أأولئك اذلين يعملون عىل مقاييس مقاييس القياس لتعكس هذا. مشلت ادلراسات بعض املقرتحات. ومن امل
 الابتاكر، مبا يف ذكل منظمة التعاون والتمنية واليونسكو والويبو، أأن تأأخذ هذه التوصيات عىل متهنا ومحلها أأكرث من ذكل. 

 أأنه مل تكن هناك تعليقات أأخرى من احلضور. ودعا اللجنة للنظر يفبعينه و رشوع امل أأغلق الرئيس املناقشات بشأأن و  .441
 . ذات الصةل ابللجنةقرار امجلعية العامة بشأأن املسائل 
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 من جدول الأعامل: النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة )املس تأأنفة(  7البند 

 قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية - CDIP/12/5النظر يف الوثيقة 

ىل أأن أأشار الرئ  .421 . اللجنة 4102يف  22قرارا بشأأن املسائل املتعلقة اللجنة يف دورهتا  تاختذ امجلعية العامةيس اإ
بالغ ذهااب و تقدمي توصيات الثانية عرشة  انقشت املسأأةل يف دورات وقررت مواصةل املناقشة يف ادلورة احلالية، هبدف اإ

آليات التنس يق   . ودعا اللجنة لس تئناف املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. 4102يف  ةللجمعية العامبشأأن تنفيذ ولية اللجنة وأ

وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن تقديره للجهود اليت تبذلها مجموعة جدول أأعامل التمنية ملراجعة وأأعرب  .420
( املقدمة يف تكل CDIP/12/11)اقرتاهحا. ومع ذكل، أأكد الفريق أأيضا تعليقاهتا الأولية اللجنة يف ادلورة املاضية. الوثيقة 

ن اجملموعة ل تنوي تكرار موقفها تادلورة مل  قدم أأي منطق جديد لتربير رضورة لهذا البند اجلديد يف جدول الأعامل. وقال اإ
نه ل يزال مقتنعا بأأن دور العام للجنة هو مناقشة قضااي حمددة بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. اذلي أأجنز ف عال ابلتفصيل. فاإ

دون بند جدول الأعامل املقرتح اجلديد. وتشمل الأمثةل التحضري للمؤمترات و / أأو ندوات حول امللكية الفكرية والتمنية، 
ىل اللجنة يف الوثيقة  لفية للأمم املتحدة اذلي أأشار أأيضا اإ كسبب  CDIP/12/11ومسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

ن اللجنة مواصةل التنفيذ الاكمل للولية املمنوحة من قبل لتربير رضورة لهذا البند اجلدي  امجلعية العامةد يف جدول الأعامل. فاإ
آليات التنس يق  4117يف عام  مما يعكس ومواصةل مناقشة قضااي حمددة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. فامي يتعلق أ

عداد التقارير، يعتقد أأن اجمل جراءات الرصد والتقيمي واإ موعة اكنت الهيئات ذات الصةل ليست لك هيئات الويبو. اكن ذكل واإ
 واحضا وضوح الشمس من اللغة. تقرر ارتباط لك هيئة من تلقاء نفسه. 

نه ل يزال ، مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقوفد امجلهورية التش يكية، متحداث ابمس وقال  .424 مقتنعا بأأن الهدف اإ
العام من اللجنة هو مناقشة القضااي الوحيدة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. اكنت الويبو منظمة يركها الأعضاء. نظاهما 

ادلاخيل قدمت لإاتحة الفرصة ملناقشة القضااي امللموسة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية عىل أأساس خمصص. عىل سبيل 
ىل  املثال، امللكية واملسائل ذات الصةل ابلتمنية الواردة يف واثئق اللجنة مثل  امللكية الفكريةقامت اجملموعة كرست اهامتهما اإ

والاقتصاد غري الرمسي، وجهرة الأدمغة، املكل العام وغريها. ينبغي مواصةل معل اللجنة بشأأن املسائل ذات الصةل عىل  الفكرية
املسائل ذات الصةل وجتنب أأي  -ص لتبس يط هجود اللجنة يف جمال امللكية الفكرية والتمنيةأأساس خمصص. سامه الهنج املص

من قبل ولية اللجنة يف هذا الصدد  ابمللكية الفكريةازدواجية يف معلها. اكنت اجملموعة مس تعدة ملناقشة أأي قضية تتعلق 
صصة للجنة، واكنت الأحداث اجلانبية ذات الصةل تغطيهتا. العروض املقدمة خالل دورات اللجنة، وضعت ادلراسات املتخ

واجامتعات اخلرباء بشأأن امللكية الفكرية واملسائل املتعلقة ابلتمنية أأمثةل قمية طرائق للتعامل مع القضااي ذات الصةل ابلتمنية يف 
ولية اللجنة اكن جيري الوفاء الويبو. مع الأخذ بعني الاعتبار مجيع تكل اجلوانب، متكن الفريق مقتنعة بأأن الركن الثالث من 

آلية التنس يق، اعترب فريق من اللجنة أأن  هبا. فضل الفريق لختتام املناقشة حول هذه القضية يف ادلورة احلالية. فامي خيص أ
هيئة تكون احملفل املناسب لدلول الأعضاء لتبادل اخلربات يف جمال الشامةل امللكية الفكرية والتمنية. ينبغي أأن تظل اللجنة ال 

الأكرث مناس بة داخل الويبو ملناقشة القضااي املعقدة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. جيب أأن تبقى هذه املقاربة الأكرث فعالية 
ذا اكنت أأو مل تكن ذات  لدلول الأعضاء واملنظمة وأأحصاب املصلحة الآخرين. اكنت هيئات الويبو نفسها مؤهةل للنظر يف ما اإ

آلية التنس يق جدول أأعامل التمنيةنفيذ توصيات الصةل من حيث ت  . يف هذا الس ياق، ذكر الفريق أأن قرار امجلعية العامة بشأأن أ
ىل "مجيع" الهيئات. أأشار املرجعية بوضوح وجود هيئات الويبو غري احلكومية ذات الصةل  لهيا "ذات الصةل" وليس اإ املشار اإ

فظت اجملموعة عىل موقفها بأأن اللجان فقط املكرسة لقضااي امللكية الفكرية . ذلكل، حاجدول أأعامل التمنيةفامي يتعلق توصيات 
نفاذ املوضوعية اكنت ذات الصةل، ويه جلنة املزيانية وجلنة . ومل نعترب جلنة املعارف، جلنة الرباءات، جلنة العالمات، جلنة الإ

 لتكون ذات صةل لنفس السبب. املعايري 



CDIP/13/13 
54 
 

الثانية دلت هبا بشأأن هذا البند من جدول الأعامل يف ادلورة أأ لترصيات اليت ل ل وفد الهند عن تأأييده الاكموأأعرب  .422
 . ورأأى جازما أأن ما ذكر يف وقت سابق أأن يمت تناولها عن العمل يف اللجنة. عرشة

آل وأأشار  .422 ذا اكن ينبغي أأن تكون بعض اللجان معفاة من أ ىل مسأأةل ما اإ ية وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
من الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني  04حتت الربانمج  جلنة املعايريالتنس يق. كام جاء يف بيان عام يوم الثنني، اخنفض 

من جدول  20و 02سامه بشلك مبارش يف تنفيذ التوصيات  جلنة املعايريأأن  04. وأأشري بوضوح حتت برانمج 4102/4105
جدول أأعامل لروابط من الأمانة وفقا لتعلاميت من ادلول الأعضاء لتعممي تنفيذ توصيات . وهكذا، ابلفعل بذلت اأأعامل التمنية

جدول أأعامل يف مجيع الويبو الهيئات والعمل. ذلا، الرأأي اذلي أأن بعض اللجان جيب أأن تعفى من اكن تنفيذ توصيات التمنية 
ض أأن تساعد ادلول الأعضاء تنفيذ خمتلف جوانب نظام عىل املعايري واكن من املفرت  جلنة املعايريتناقض. اكن معل التمنية 

لتحقيق التوازن جدول أأعامل التمنية امللكية الفكرية. وابلتايل، من حيث العمل، واكنت هذه القضية فامي يتعلق بتوصيات 
ذا اكنت ادلول الأع ضاء عىل القول وتأأخذ يف الاعتبار الاحتياجات املتلفة لدلول الأعضاء عىل أأساس مس توايت تمنيهتا. اإ

هنا أأيضا مما يعين أأهنم اكنوا عىل اس تعداد جدول أأعامل التمنية اهنم يريدون وضع معايري اليت مل تتوافق مع توصيات  ، فاإ
آخر ملاذا جيب أأن يكون هناك مثل  لاللتفاف عىل احتياجات البدلان النامية من خالل هذه اللجان. مل يكن هناك سبب أ

نشاء جلان الأس بقية حيث ميكن أأن يضعف أأو تعزيز التفاقات املربمة يف جلان أأخرى. وأأشارت  هذا الإعفاء. وس يكون اإ
ىل تنفيذ توصيات  يف أأنشطة وضع املعايري. ذكرت كأمثةل جمالني، وهام واملعارف التقليدية، التعبري جدول أأعامل التمنية اجملموعة اإ

ارد الوراثية. واكنت املعاهدة اليت تصممي من أأمهية قصوى لدلول الثقايف التقليدي )أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي( واملو 
النامية. ينبغي للأنشطة وضع القواعد واملعايري تأأخذ يف الاعتبار مصاحل لك من البدلان املتقدمة والنامية. اكن هناك مسأأةل 

اعد والبدلان قد ل تكون قادرة . عندما وضعت القو جدول أأعامل التمنيةكيف ميكن موازنة هذه. اكن هذا اجلزء من توصيات 
ىل منظور واسع. عىل سبيل  عىل ضامن يعكس مصاحلهم يف لك جانب من جوانب. يف هناية اليوم، اكن علهيم أأن ننظر اإ
ذا اكنت البدلان النامية غري قادرة عىل ديك مصاحلهم غطت يف املعاهدة التصممي ولكن هذه ميكن تغطيهتا حتت  املثال، اإ

ىل جدول أأعامل التمنية، ميكن أأن يكون هناك توازن. اكن هذا ما حتدثت عن توصيات يةاملعارف التقليد ذا اكنت اللجنة اإ . اإ
نه س يكون أأيضا تفيد أأنه عند نقطة جدول أأعامل التمنية القول بأأن بعض اللجان اليت تضع معايري ل ختضع لتوصيات  ، فاإ

الآخر. س يكون ذكل غري مقبول. جيب أأن تس متر اللجنة يف  معينة، س يكون هناك النظام اذلي أأعطى من هجة، واختذت مع
الرتكزي عىل أأن املنظمة اكن خلدمة مصاحل البدلان النامية والبدلان املتقدمة. خالف ذكل، س يكون هناك خطر أأن بعض 

آخرين لطرف حيث أأهنا مل تكن قادرة عىل املشاركة والمتتع وجبة. جيب الاعرتاف بأأن مجيع ادل ول الأعضاء لها سيمت مرافقة ال
ىل  هنا حتتاج أأيضا اإ ذا اكن بعض ادلول املتوقع أأن تشارك الآخرين يف املفاوضات بشأأن القضااي اليت اكنت هممتة، فاإ مصاحل. اإ

املشاركة حبسن نية يف املفاوضات بشأأن القضااي اليت هتم الآخرين. اكنت اجملموعة لن نفي مصاحل الآخرين. كام أأنه ل يريد أأن 
 امللكية الفكرية. اكنت القضية للتأأكد من أأن جدول أأعامل التمنيةها. جيب أأن يكون هناك جلنة معفاة من توصيات يرم مصاحل 

معل مجليع البدلان يف مس توى تمنيهتا. جيب أأن تعمل من أأجل تكل عىل أأعىل املس توايت فضال عن تكل اليت يف أأدىن 
 املس توايت. جيب احرتام هذه احلدود. 

نه متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وفد مرص، وقال  .425 ل ميكن أأن يكون أأكرث بالغة من وفد كينيا أأنه يعتقد اإ
ن . امجلعية العامةمناقشة قرار حول السبب وراء  ىل نس يان ملاذا أأنشئت اللجنة وملاذا مت اعامتد مييل البعض قد وقال اإ اإ

ن ذكل رث من ثالث س نوات من املفاوضات. أأك تبعد معلية صعبة جدا مشلجدول أأعامل التمنية توصيات  حدث وقال اإ
عادة توجيه معل الويبونتيجة دفع  عملية ال اكنوا مرتددين يف البداية لدلخول يف فأأفاد من  ،عدد من ادلول الأعضاء من أأجل اإ

تريد . هكذا، هخارجالبقاء من وفضلوا املشاركة فيه . جدول أأعامل التمنيةومقرتحات لإنشاء واثئق وطرح لدلخول يف املسار 
ىل اجة اللجنة احلولية ومضن حتقيق ولية اللجنة. عىل لك اجملموعة أأن يعمل ال لقاء نظرة ابنورامية عىل اكفة جوانب العمل اإ لإ

ىل أأي مدى مت يوسري معل الويبو، وكيف  النظر يف كيفية معل الولية حنو التمنية. وتضمنت توجهيه مت ذكل حنو التمنية واإ
خمتلفة. فئات حتت ذكل الأنشطة وهيئات وضع املعايري، وكيف مت تقدمي املساعدة التقنية وهمل جرا. وقد مت حتديد الأمانة و 
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ذا مت نقص يف و  ن . هباولية والوفاء الالفشل يف حتقيق حتّمل بعض اجلوانب، ينبغي مجليع أأعضاء اللجنة تنفيذ اإ الركن وقال اإ
امجلعية  تطلبو ميع أأعامل املنظمة. جب  هالقضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. وربط مناقشة ارضورة الثالث من ولية اللجنة 

آليات التنس يق.  4102اللجنة أأن تقدم تقريرا يف عام من  العامة ل يقتيض املواد حىت الإبالغ و عن تنفيذ ولية اللجنة وتنفيذ أ
ن اجملموعة ل يكون فشال ىل بالغ عن الإ ريد تعتقد أأن الوفود ت . وقال اإ أأن لأن ذكل يعين  امجلعية العامةفشل بعد فشل اإ

جراء مناقشة معل  مصاحل ادلول الأعضاء. كام ذكر وفد كينيا، لن يمت استبعاد رزينة حول املنظمة خمتل لأنه ل ميكن اإ
ولوايت. بيد أأن املوضوعات من املناقشة، وميكن توفري املدخالت من قبل مجيع ادلول الأعضاء للنقاش وميكن حتديد الأ 

 سدود ل خيدم مصلحة أأي صخص يف املنظمة. امل طريق ال

آس يا واحمليط الهادئ، أأنه مل يكن دلهيم موقف موحد من هذه  .426 وذكر وفد بنغالديش ، متحداث ابلنيابة عن مجموعة أ
ن معظم أأعضائه اعترب   املتصة لآلية التنس يق.  أأن تكون اللجان جلنة املزيانيةو  جلنة املعايرياملسأأةل ابذلات. ومع ذكل، فاإ

ىل وفد الربازيل ومّض  .427 ىل صوته اإ الترصيات اليت أأدىل هبا مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية. وأأشار الوفد اإ
اكن أأكرث من جمرد واحد أأو اثنني أأنشطة املنظمة. كام جاء يف جدول أأعامل التمنية العديد من التدخالت الأولية وأأكد أأن 
لتغيري طريقة معل املنظمة. وابلتايل، مل يكن من املمكن حتديد جدول أأعامل التمنية تدخل سابق لها، اكن من املفرتض أأن 

جوانب وأأجزاء من ولية  ملعايريجلنة االلجان اليت ينبغي أأن تتبع ما مت التفاق عليه قبل أأربع س نوات. وتناولت املناقشات يف 
خمتلفة، ول س امي الأجزاء حول املساعدة التقنية، ولكن ل تقترص عىل ذكل. كام ذكر من قبل اجملموعة الأفريقية، واكن وضع 

جان املعايري الفنية لتأأخذ بعني الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية بني البدلان. يف هذا املعىن، مل يكن من املمكن حتديد الل
احض جدا عندما ذكر أأن مجيع اللجان وقفت عىل و  امجلعية العامةاليت ينبغي أأن تتبع ما مت التفاق عليه. اكنت اللغة يف قرار 

 قدم املساواة. جيب أأن توجه اللجنة يف مناقش هتا لهذا املوضوع. 

نه فد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، قال و  .428 ام بقرار امجلعية العامة بشأأن املسائل أأخذ علاإ
ن الويبو حققت تقدما كبريا يف تنفيذ توصيات  ، كام أأبرزت عدة مرات من قبل جدول أأعامل التمنية املتعلقة اللجنة. وقال اإ

ذكل. يف هذا املدير العام. حبمك التعريف، واكن الهدف الأسايس للجنة ملناقشة امللكية الفكرية والتمنية. وقد جنحت يف القيام ب
آلية التنس يق والكثري من الوقت أأنفق من قبل اللجنة وغريها  الصدد، سلمت اللجنة بشلك اكمل عىل وليهتا. وفامي يتعلق بأ

من الهيئات ملناقشة تنفيذ هذه الآلية. عرف الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فهيا أأن وجود تفسريات خمتلفة حول معىن 
يف الويبو". وأأكد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه موقفهم بأأن هيئات الويبو جيب أأنفسهم مصطلح "الهيئات املعنية 

ىل أأن مناقشة مطوةل حول هذا املوضوع سوف يس تغرق وقتا  آلية التنس يق. وأأشاروا اإ ذا اكنت ذات الصةل لغرض أ حتديد ما اإ
 ع اللجنة. طويال بعيدا عن املزيد من املناقشات ملموسة وذات مغزى عىل مشاري

يران الإسالمية صوته للبيان اذلي أأدىل به وفد مرص نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية. كام أأنه ومض و  .421 فد مجهورية اإ
مة يؤيد متاما البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. أأاثر وفد خماوفها فامي يتعلق بتنفيذ قرار امجلعية العا

آلي آلية مت التفاق من قبل مجيع ادلول الأعضاء عىل تعزيز التنس يق بني جلان الويبو املتلفة يف جمال بشأأن أ ة التنس يق. ان أ
آلية جدول أأعامل التمنية الأنشطة الإمنائية. عىل سبيل املبدأأ، ينبغي أأن يكون  يف صلب مجيع أأنشطة الويبو. تأأسست أ

يكون جزءا ل يتجزأأ من جدول أأعامل التمنية . جيب عىل توصيات 4101 يفجدول أأعامل التمنية التنس يق لتنفيذ توصيات 
آلية التنس يق فامي يتعلق جلنة املزيانيةمعل مجيع هيئات الويبو، مبا يف ذكل جلنة املعايري و  . ومع ذكل، مل حتل القرار بشأأن أ

. أأعرب عن أأمهل يف أأن تمت عامل التمنيةجدول أأ وجلنة املعايري. اكنت هذه اللجان هممة جدا لتحقيق أأهداف  بلجنة املزيانية
. جيب أأن تشارك الأمانة امجلعية العامةتسوية هذه القضااي من أأجل حل امجلود. مل تعليقات ادلول الأعضاء ل تعرب عن قرار 

عداد التقارير املوضوعية والتحليلية عىل مسامهة لك جلنة لتنفيذ توصيات  لولية وفقا لجدول أأعامل التمنية واللجان يف اإ
 املمنوحة من قبل امجلعية العامة. 
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نه من الواحض جدا أأن جلنة املعايري اكنت هيئة الويبو ذات وقال  .421 وفد كينيا، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية اإ
ىل امجلعية العامة ب جدول أأعامل التمنيةالصةل من حيث تنفيذ توصيات  شأأن . جيب أأن تكون لك جلنة قادرا أأن يقدم تقريرا اإ

ىل تنفيذ توصيات  ذا جلنة يعتقد انه مل يسهم، ينبغي أأن أأقول ذكل. ل ميكن ذكر أأن جدول أأعامل التمنيةالإجراءات الرامية اإ . اإ
جدول أأعامل اللجنة املعنية مل يلعب دورا يف التنفيذ. تغيري الأنشطة مع الوقت. قد تنطوي أأنشطهتا املس تقبلية تنفيذ توصيات 

يست ساكنة، وأأضيفت أأفاكر جديدة دامئا اىل طاوةل املفاوضات. لن يكون هناك أأفاكر جديدة يف ل  لجان. اكن معل الالتمنية
ن ذكل يعين أأن اللجنة املعنية ليس دلهيا دور تلعبه يف املس تقبل حىت لو اكن قد  دخال الإعفاء الشامل، فاإ ذا مت اإ املس تقبل. اإ

. وابلتايل، هناك حاجة للمتيزي بني ما اكن حاليا عىل الطاوةل التمنيةجدول أأعامل تنطوي أأنشطهتا املس تقبلية تنفيذ توصيات 
ىل جدول الأعامل مع تقدم  وما ميكن القيام به يف املدى الطويل. واملنظمة ل تصل للطي اليوم. س تكون هناك بنود جديدة اإ

ها ل تزال تتطور. اكن تنفيذ توصيات الوقت. وأأضاف أأن التمنية معلية مس مترة. اكنت التمنية ل هناية. ادلول املتقدمة نفس 
معلية مس مترة. أأن الأنشطة تتغري عندما وضعت أأفاكرا جديدة عىل الطاوةل. وذلكل، ينبغي أأن يكون جدول أأعامل التمنية 

ذا ذكرت جلنة أأنه مل يكن دلهيم أأي يشء أأن يقدم تقريرا يف س نة ماجدول أأعامل التمنيةهناك جلنة يعفى من تنفيذ توصيات   . اإ
من شأأنه أأن يكون عىل ما يرام. مع ذكل، أأنه اكن خمتلفا عن القول أأنه ل ينبغي الإبالغ عهنا. ميكن أأن يكون تقرير سليب أأو 

جيايب. ميكن للجنة حكومية أأنه مل تنفذ توصيات  تكل الس نة بسبب معهل مل تسمح هل بذكل، ولكن لك جدول أأعامل التمنية اإ
آلية الإ   بالغ. اللجان جيب أأن تتوافق مع أ

نه يؤيد وفد مرص، متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال  .420 التعليقات اليت أأدىل هبا وفد كينيا ابلنيابة عن اإ
ىل امجلعية العامة  تشفعندما اكت  وقال اجملموعة الأفريقية.  جفوة يف تنفيذ واحدة من راكئز ولية اللجنة، مت تقدمي طلب اإ

آخر لتعزيز آلية التنس يق يف عام لزم هذا ادلور عىل حنو  للحصول عىل قرار أ مجليع الهيئات العامةل يف الويبو. مت تأأسيس أ
تعممي جدول أأعامل لنظر يف كيفية امبوجب قرار امجلعية العامة اذلي نص صاحة عىل أأن دورها هو الإرشاف أأو  4101

ول جيوز اس تثناء هيئة هنا أأو يعين لك يشء. يع ومج ميكن يف مجيع هيئات الويبو، ورصد وتقيمي تنفيذ التوصيات.  التمنية
ن اجملموعة ل ترغب يف طرح التجارب املؤملة. ومع ذكل، يف الأس بوع املايض، اكنت ادلول الأعضاء غري هيئة هناك . وقال اإ

ىل توافق يف  . التقنني هو جزء من أأنشطةعايري املبسبب اخلالف حول هذه القضية. وضع  جلنة املعايريقادرة عىل التوصل اإ
ختصيص املزيانية و ابلتمنية. فهو متّصل . وابلتايل، جدول أأعامل التمنيةمن مجموعات من توصيات  ااكن وضع املعايري واحدو 

متعلق ابلتمنية. وهكذا، جيعهل توجيه ذكل حنو العمل املوهجة حنو التمنية وهل يمت ستنفق عىل الربامج الفردية كيف وحتديد 
ن التفسري اذلي مت  ن اجملموعة ايس مقنعل  نتقايئ من حيث الهيئات اليت ينبغي أأن تشاركالاهنج ابلتوفريه فامي يتعلق فاإ . وقال اإ

 ل ترغب يف مزيد من الإسهاب يف هذه املسأأةل لأنه اكن واحضا جدا. 

نه وفد جنوب أأفريقيا وقال  .424 يتفق متاما مع الترصيات اليت أأدىل هبا وفود من كينيا ومرص، نيابة عن اجملموعة الأفريقية اإ
نه ل أأريد أأن أأكرر ما قيل ابلفعل. اكنت اللجنة قد مت مناقشة هذه القضية ل يقل  ومجموعة جدول أأعامل التمنية عىل التوايل. فاإ

ذا اكن جيري تنفيذ القرار  4101قرارا يف عام  امجلعية العامةعن س بع جلسات. جعل  آلية التنس يق. اكن السؤال عام اإ بشأأن أ
 جلنة املعايريبشلك اكمل. اكن اجلواب ل. ينبغي للجنة ث تسأأل نفسها ملاذا مل ينفذ القرار ابلاكمل. اهنا ليست فقط حول 

مجموعة جدول ، اكن  ية العامةامجلع . نفذت مجيع اللجان الأخرى قرار عىل أأساس خمصص. يف لك دورة س بقت جلنة املزيانيةو 
. اكن جدول أأعامل التمنيةلطلب بند يف جدول الأعامل لتقيمي مدى مسامهة هذه اللجنة خاصة لتنفيذ توصيات  أأعامل التمنية

ىل ادلول الأعضاء  ىل أأن يطلب. هذا يشري اىل ان قرار امجلعية العامة مل تنفذ ابلاكمل. اكن ليصل اإ اليشء اذلي اضطر اإ
ىل امجلعية العامة بشأأن للوصول اإ  ىل النقطة اليت ستبدأأ احرتام قرارات امجلعية العامة. اكن مطلواب من اللجنة تقدمي توصيات اإ

نه يويص بأأن مجيع اللجان تقريرا عن مسامههتا يف توصيات  ىل الوفد، فاإ ذا اكن ليصل اإ . جدول أأعامل التمنيةهذه املسأأةل. اإ
للتنس يق مع هيئات الويبو الأخرى بشأأن قضااي امللكية الفكرية  امجلعية العامةمن قبل  اكنت اللجنة الهيئة الرئيس ية امللكفة

ىل  امجلعية العامةوالتمنية. و  ىل جلان خمتلفة. ومع ذكل، اكن هناك حاجة لإرسال رساةل قوية اإ امجلعية قد رفض التوصية وأأخذه اإ
لجنة تكل القرارات وتنفيذها هلم. وميكن القيام بذكل من خالل أأنه عندما طلبت اللجنة أأن تفعل أأش ياء معينة، حترتم ال  العامة
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ىل امجلعية العامة بشأأن مساهامهتا يف تنفيذ توصيات  ىل امجلعية العامة أأن مجيع اللجان جيب أأن يقدم تقريرا اإ جدول التوصية اإ
 مهنا.  أأعامل التمنية

ىل مجيع جلان  لعامةامجلعية اوفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن قرار وذكر  .422 آلية التنس يق مل تعلاميت اإ الأول عىل أ
ىل  . عبارة "مجيع جلان الويبو" اكن يس تخدم مرة واحدة يف الفقرة )ج( يف امجلعية العامةالويبو أأن يقدم تقريرا عن تنفيذ اإ

ة مل تتغلب عىل مجيع اللجان . ذكل يعين أأن اللجنامجلعية العامةادليباجة. اهنا تمتزي فقط العالقة بني مجيع جلان الويبو و 
الأخرى، وجيب أأن تعامل مجيع اللجان بطريقة متساوية. ومل يكن أأكرث من ذكل. أأما ابلنس بة لآلية الإبالغ ملموسة، تضمن 

رشاد الهيئات املعنية يف الويبو أأن تدرج يف تقريرها الس نوي للجمعيات وصفا لإسهاهما يف تنفيذ توصيات  القرار ما ييل: "لالإ
املعنية". اكن هذا هو اجلزء اذلي لكف الهيئات املعنية يف الويبو أأن تقدم تقريرا عن مسامههتا يف تنفيذ أأعامل التمنية  جدول

"الهيئات املعنية يف الويبو" وليس لك هيئات  امجلعية العامة. وهكذا، يف هذا اجلزء، ذكر قرار جدول أأعامل التمنيةتوصيات 
آلية ال  يقرره هيئات الويبو املعنية نفسها. ينبغي أأن تؤخذ يف  جدول أأعامل التمنيةتنس يق وتوصيات الويبو. اكن ارتباط مع أ

لجنة ولية جلنة بعني الاعتبار وليس الربانمج كلك واليت تضمنت تكل اللجنة. وهذا ينطبق عند النظر يف مدى مالءمهتا ل 
ن التطور يكون يف حدود وليته. وهكذا، ابلنس بة لآلية التنس يق. عىل الرمغ من أأن أأنشطة اللجنة س املعايري وف تتطور، فاإ

ذا اكنت وليته ل تتصل توصيات  آلية التنس يق  جدول أأعامل التمنيةاإ آلية التنس يق، واكنت أأنشطة تكل اللجنة خارج نطاق أ وأ
ذا مت تغيري ولية تكل اللجنة. وهكذا، واصجدول أأعامل التمنيةوتوصيات  ل اإ ن ذكل ل تزال القضية اإ ل الفريق لالعتقاد . فاإ

آلية التنس يق و جلنة املزيانيةو  جلنة املعايريبأأن   . جدول أأعامل التمنية ليس دليه ارتباط مع أ

منذ بدايهتا. اكن من دعاة التوصيات اليت  جدول أأعامل التمنيةذكر وفد ش ييل أأن البدل قد شارك بنشاط يف معلية و  .422
ىل  مجليع ادلول الأعضاء، وينبغي أأن يمت العمل هبا بدقة.  جدول أأعامل التمنيةاكنت جزءا ل يتجزأأ من معل اللجنة. ينمتي اإ

آلية التنس يق. ظلت مواقف بعض الوفود جامدة. أأهنا مل تتغري منذ  وأأعرب الوفد عن قلقه بشأأن مس توى املناقشات حول أ
آلية الت  نس يق واللجان اليت يطبق علهيا أأربع س نوات. هذا وقد ترض ليس فقط ولكن اللجنة املنظمة برمهتا. واكنت مناقشة أ

ىل اجلوهر. وأأشار الوفد معل عىل معاهدة مراكش. وتضمنت مناقشة حول تطوير وتنفيذ  نه يفتقر اإ هممة جدا. ومع ذكل، فاإ
. يف تكل املناقشة، اكنت ادلول الأعضاء قد متكنت من حتقيق تقدم يف اجلوهر. اكنت معاهدة أأمه بكثري جدول أأعامل التمنية

ىل من التقر  مهنا. وحث الوفد اللجنة عىل  جدول أأعامل التمنيةعىل مسامههتا يف توصيات  امجلعية العامةير املقدم من جلنة اإ
مل تناقش بشلك جوهري التمنية. وابلتايل، تساءل  جلنة املعايريالرتكزي عىل اجلوهر وليس عىل القضااي الصياغة التحريرية. ان 

ن. وحث الوفود عىل املشاركة يف مناقشة الصادقة وليس أأكرر املواقف اليت اكنت معروفة الوفد ما ميكن تكل اللجنة تقريرا ع
مك من جنيف. الوفد ل ميكن أأن يسمح الوضع ليس متر دون الإعراب عن قلقها.  04،111جيدا للجميع. اكنت ش ييل حوايل 

 ظمة بأأمكلها. وانشدت مجيع الوفود يف حماوةل لجياد حل. ان نتاجئ املناقشة تؤثر عىل املن

وفد أأوروغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل. اكنت اجملموعة بقلق وأأيد  .425
ىل املناقشات اليت دارت يف جلنة احلوار كام مت املواقف املعروفة جمرد  زاء املناقشات يف اللجان بشأأن هذه املسأأةل. تفتقر اإ ابلغ اإ

صلت هذا لس نوات. اكنت املناقشة يف الطريق اخلطأأ وميكن أأن تشل املنظمة بأأمكلها. انشدت اجملموعة مجليع الوفود جمددا. وا
ىل أأي يشء. سيتأأثر امجليع.  قلميية لالس امتع واملشاركة. ينبغي علهيم جتنب تكرار ما اكن يعرف أأهنا لن تؤدي اإ واجملموعات الإ

 الس ياس ية اليت ل جيوز املتعلقة ابلتمنية. حث الفريق مجيع الوفود عىل الرتكزي وحماوةل اكنت القضية احلقيقية التمنية والقضااي
ىل حل.   التوصل اإ

نه وفد فزنويال وقال  .426 يؤيد الترصيات اليت أأدىل هبا وفد ش ييل وأأمرياك الالتينية والاكرييب. ساعدت اجملموعة دامئا اإ
. مشاركة 4115تمنية. لو اكن ذكل اجلرم املهمتة يف هذا املوضوع منذ عام لإجياد حل. واكنت فزنويال أأيضا عضو يف أأصدقاء ال 

ىل أأي يشء.  البدلان املتقدمة ميكن أأن تساعد عىل حتقيق التقدم. واكنت قضية التمنية للجميع. ان املناقشات الفارغة ل تؤدي اإ
 ينبغي أأن تركز اللجنة عىل اجلوهر. 
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ذه املسأأةل لأن بعض أأعضاء قد ل تكون عىل عمل جبميع احلقائق. من شأأنه طلب وفد الهند الأمانة وصف اخللفية لهو  .427
 أأن يساعد عىل توضيح أأي سوء فهم أأو سوء تفسري ملا تقرر يف املايض. 

آلية التنس يق يف عىل الأمانة )الس يد ابلوش(  تردو  .428 ىل أأن اللجنة التفاوض واعمتدت أ طلب وفد الهند. وأأشارت اإ
ىل امجلعية  . اكنت هناك عدة عناص.4101 اكن واحدا من العناص اليت مجيع هيئات الويبو ذات الصةل أأن تقدم تقريرا اإ

. هناك تفسريات خمتلفة من التعبري، "الهيئات املعنية يف جدول أأعامل التمنيةالعامة للويبو بشأأن أأنشطهتا املتصةل بتنفيذ 
آلية ال  تنس يق. وقد نوقشت هذه املسأأةل من قبل امجلعية العامة يف الويبو"، من بني الوفود. اذلي خلق الارتباك منذ اعامتد أ

ىل امجلعية العامة. اكنت تكل القضية  ىل اللجنة ملناقشة القضية وتقدمي تقرير اإ العام املايض. اكن قراره قبل اللجنة. طلب اإ
اللجنة ينبغي أأن تكون جزءا من أأن الركن الثالث من ولية  مجموعة جدول أأعامل التمنيةواحدة. تتعلق املسأأةل الثانية اقرتاح 

بنود جدول أأعامل اللجنة ادلامئة. مت تقدمي اقرتاح من وفد الربازيل، نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية، يف ادلورة السادسة 
(. اكن هناك عدم التفاق عىل هذه املسأأةل. ومع ذكل، اكن مطلواب من الأمانة أأن .CDIP/6/12 Revللجنة )الوثيقة 

دراجه يف جدول الأعامل. أأدرج هذه املسأأةل أأيضا يف قرار ادلورة الأخرية تواص ىل اللجنة ملناقشة للجمعية العامةل اإ . وطلب اإ
ىل امجلعية هذا العام. اكن من املفرتض أأن نناقش هذا يف  ادلورتني الثانية عرشة والثالثة هذه املسائل اثنني، وتقدم توصياهتا اإ

ىل عرشة ىل اللجنة.  العامةامجلعية ، والعودة اإ  مع اقرتاح بشأأن كيفية امليض قدما يف هاتني املسأألتني لأهنا أأحيلت اإ

ىل التفسري اذلي قدمته الأمانة. واكن واحضا أأن تنفيذ توصيات وأأشار  .421 وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
آلية الت  جدول أأعامل التمنية نس يق. واكنت قضية مجليع هيئات الويبو املعنية لتقدمي اكن من املفرتض أأن يمت التنس يق من خالل أ

ن توصيات جدول أأعامل  تقرير عن أأنشطهتا املتعلقة بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. ل ينبغي أأن يكون الإبالغ الصعب اإ
ع البدلان. لك عام، وينبغي أأن التمنية مبثابة دليل للمساعدة يف معايرة العمل يف الويبو من أأجل نظام امللكية الفكرية للعمل مجلي

يف معلهم  جدول أأعامل التمنيةتقريرا عن الكيفية اليت أأخذت بعني الاعتبار توصيات  امجلعية العامةتكون قادرة عىل توفري 
 مجيع اللجان. رمبا اكنت اللجنة حتاول مناقشة الكيفية اليت ينبغي أأن يمت ذكل التقرير، سواء من خالل بند يف جدول الأعامل

ىل الأمانة أأن تعد تقريرا عن كيف سامهت الأنشطة لتنفيذ توصيات  عطاء تعلاميت اإ جدول أأعامل بشأأن هذا املوضوع أأو ابإ
نه أأخذ يف التمنية . وميكن مناقشة ذكل التقرير من قبل ادلول الأعضاء. مسامهة يف الأساس يعين أأنه عندما مت تنفيذ العمل، فاإ

ية. هناك جانبان. ميكن للجنة حكومية أأن عىل نشاط معني، بدا يف الكيفية اليت ميكن أأن الاعتبار توصيات جدول أأعامل التمن 
لكن مل يكن انحجا بسبب أأن النشاط املعين منوذجا. ومع ذكل، ميكن أأيضا  جدول أأعامل التمنيةتؤخذ بعني الاعتبار توصيات 

، يف حاةل وجود قانون منوذيج، الاعتبارات يف ذكر أأن هذه الاعتبارات ميكن أأن يعوض يف جلنة أأخرى. عىل سبيل املثال
جلان أأخرى ميكن أأن جيعل معايري أأكرث قبول أأو أأسهل يف التنفيذ. وهكذا، اكنت اجملموعة تبحث يف مس توايت خمتلفة من 

دث يف التقارير. اهنا تبحث يف الويبو كلك. قبل القيام بذكل، ينبغي أأن يكون من السهل جدا أأن تأأخذ بعني الاعتبار ما ح
آلية التبليغ، سواء الأمانة أأن  مجيع اللجان لتحقيق هذا التوازن. وابلتايل، اكن قضية بس يطة عن الكيفية اليت ميكن أأن توضع أ

ذا اكن ينبغي وضع بند يف  ىل امجلعية العامة، أأو اإ حالهتا اإ تعد تقريرا عن الأنشطة اليت ميكن مناقش هتا من قبل ادلول الأعضاء واإ
أأن هذا املوضوع . يعتقد الفريق بأأن النقاش اكن حقا عىل الكيفية اليت ينبغي أأن يمت الإبالغ. الوفود جمرد جدول الأعامل بش

اختلف عىل الطريق هذا ينبغي القيام. واكن الفريق املقرتح بند يف جدول الأعامل بشأأن مسامهة لك جلنة لتنفيذ توصيات 
آلية أأخرى بشأأن  جدول أأعامل التمنية تقدمي التقارير. ومع ذكل، ميكن أأن تكون هناك طريقة أأخرى للقيام كام أأدخلت أأي أ

عداد تقرير واقعي عىل الأنشطة اليت نفذت لتعممي أأو تأأخذ بعني الاعتبار توصيات جدول أأعامل  بذكل. ميكن من الأمانة اإ
ىل امجلعية العامة. التقارير ميك حالته اإ  ن أأن يكون هبذه البساطة. التمنية. ميكن مناقش ته من قبل ادلول الأعضاء قبل اإ

نه يؤيد وفد اتيلند وقال  .451 الترصيات اليت أأدىل هبا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وفود ش ييل وفزنويال. وأأعرب عن اإ
قلق الوفد أأن املناقشات حمددة بشأأن امللكية الفكرية والقضااي املتعلقة ابلتمنية مل يدث. وقد حتقق التقدم احملرز يف تنفيذ 

ئز الأولني من ولية اللجنة ل. ومع ذكل، ل يزال هناك جمال للتحسني. كام ذكر من قبل وفد مرص يف اليوم السابق، الراك
جيب أأن تكون اللجنة أأكرث اخنراطا يف حتقيق الركزية الثالثة املتفق علهيا ولية اللجنة ل. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن 
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يابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية، لإنشاء عنرص جديد دا م يف جدول الأعامل بشأأن دمعه الاكمل لقرتاح وفد الربازيل، ن 
طار هذا البند اجلديد  امللكية الفكرية والتمنية. التحضريات للمؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية جيب أأن تناقش يف اإ

ب ىل اللجنة لإنشاء عنرص معني من يف جدول الأعامل ادلامئة. وحث الوفد اذلين عارضوا الاقرتاح لإ داء املرونة. وطلب اإ
ىل امجلعية العامة.   جدول الأعامل بشأأن هذا املوضوع يف أأقرب وقت ممكن وتقدمي تقرير اإ

آلية التنس يق وذكر أأن التفسري املوضوعي للكمة "ذات الصةل" اكن وأأشار  .450 ىل أ وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
آلية التنس يق معلت بشلك جيد، وذكل متش يا واحضا جدا. اكن مع ىن لكمة "ذات الصةل" خمتلف متاما عن لكمة "مجيع". ان أ

. يف بند جدول الأعامل اجلديد املقرتح، ذكرت اجملموعة أأهنا قد استنفدت وتعليقاهتا ل أأريد أأن 4101يف  امجلعية العامةمع قرار 
آخر جراء أ من شأأنه أأن يكون رضوراي بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وسلطت  أأكررها. يعتقد أأن اجملموعة بقوة أأن أأي اإ

ىل امجلعية اليت من شأأهنا أأن  امجلعية العامةالضوء عىل التعليق اذلي أأدىل به رئيس  أأن اللجنة ل ينبغي جلب القضااي العالقة اإ
 ترتك فقط لأهنا مثقةل. اكن عىل اللجنة أأن يكون حذرا حول ذكل. 

نه فهم فريقيا وفد جنوب أأ وقال  .454 نه ل يس تطيع أأن من لب ط   هأأناإ ىل امجلعية العامة. وابلتايل، فاإ اللجنة تقدمي توصيات اإ
جراء. اكن عىل اللجنة تقدمي توصية حىت لو مل يكن هناك اتفاق. توصية  يفهم كيف ميكن أأن ترتك هذه املسأأةل دون اختاذ أأي اإ

نظر يف ما ميكن معهل. ومع ذكل، ل ميكن أأن ترتك القضية دون  العامة امجلعيةميكن أأن يذكر أأنه ل يوجد اتفاق وينبغي أأن 
جراء مثل   طلبت بوضوح جلنة لتقدمي توصيات وتقدمي تقرير عن مناقشاهتا.  امجلعية العامةاختاذ أأي اإ

جراءات أأخرى لن يكوذكر  .452 ون من وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن اللجنة ميكن تقدمي توصية مفادها أأن اإ
قد أأصدر تعلاميته للجنة ملناقشة املوضوع وتقدمي التوصيات.  امجلعية العامةبوضوح أأن اجملموعة فهم ت الرضوري يف هذه القضية. 

ن اجملموعة ل أأذكر أأن اللجنة ل ينبغي تقدمي توصيات. اكن عىل اللجنة تقدمي توصية. اكن متش يا مع قرار امجلعية العامة.  وقال اإ
آخر من شأأنه أأن يكون رضوراي.  جراء أ  ومع ذكل، ميكن للتوصية أأن يكون أأي اإ

ىل تعليق اجملموعة وفد ك وأأشار  .452 ضافية  ابءينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ جراءات اإ أأن اللجنة ل ينبغي اختاذ أأي اإ
آلية التنس يق لفي املناقشات غري الرمسية.  بشأأن هذه املسأأةل. ذكر الفريق امجلود بشأأن هذا البند يف الأس بوع السابق. أأحيل أ

ىل أأن الوفود التصال عوامصهم مل ذا اكن ميكن أأن تكون هناك مرونة يف هاتني اللكمتني. اكن ذكل مفاجأأة وأأشري اإ عرفة ما اإ
. واكنت ادلول امجلعية العامةحيث لن تكون هناك حاجة مزيد من املرونة الس ياس ية عندما مت التفاق عىل الأمور يف 

جراءات أأخرى الأعضاء اختاذ قرار. واكنت هذه املسأأةل الهامة كام منعت التقدم يف الس نوات الأ  ىل أأن اإ ربع املاضية. مشريا اإ
آخر يف اللجان الأخرى حيث اكن هناك خالف.  جراء أ لن تكون هناك حاجة أأيضا يعين أأن ل ينبغي أأن يكون هناك أأي اإ

ذا اكن هذا هو القصد، والعمل والغرض من منظمة جيري تقليصها. ميكن أأن يكون هناك  معل تكل اللجان جيب أأن يتوقف. اإ
ذا تعذر حل القضااي نقطة حيث  ذا اكنت الويبو ذات الصةل حقا من حيث تلبية احتياجاهتم اإ اكن ادلول الأعضاء أأن تقرر ما اإ

من خالل املناقشة والتفاق بشأأن امليض قدما ملا فيه مصلحة امجليع. واكنت القضية الرئيس ية كيف ميكن للبدلان النامية 
ىل الأمام لأن اجملموعة مل يتفق مع  واملتقدمة ميكن أأن جتعل معل الويبو مجليع من هلم. اذا اكنت الامور ل ميكن أأن تتحرك اإ

موقف مجموعة أأخرى، ذكل يعين أأن هناك أأي اعتبار ملوقف اجملموعة الاخرى. اكن هذا مسأأةل خطرية جدا. اكن مطلواب 
ذا اكن طرف يتفاوض مع نفسه، لن تكون هناك ح آخر من أأجل التفاوض يف أأي منظمة. اإ آخر. هناك طرف أ اجة لطرف أ

نشاء نظام متعدد  ىل أأساس يات التفاوض. أأهنا تتطلب الأخذ والعطاء، وكذكل التفامه املتبادل. مت اإ ىل العودة اإ حاجة اإ
جياد حل. اكن دلى  الأطراف لمتكني البدلان من مناقشة والتفاق عىل الأمور. عىل الرمغ من أأن املواقف اختلفت، ل بد من اإ

أأن هناك  ابءعندما ذكر اجملموعة ابء ق الويبو. ورأأى أأن اكن القصد من التعليقات اليت أأدىل هبا اجملموعة اجملموعة نية لإغال
ذا  نه ذكر يف الأساس أأهنا مس تعدة لإغالق متجر اإ آخر، وميكن أأن تفعل شيئا يف الأس بوع السابق، فاإ جراء أ ىل أأي اإ حاجة اإ

عض. يعتقد أأن اجملموعة اكنت املنظمة ونظام امللكية الفكرية اسعة مبا اكنت ادلول الأعضاء ل ميكن أأن توافق مع بعضها الب



CDIP/13/13 
60 
 

ذا حصلت  يكفي لستيعاب مصاحل ادلول املتقدمة والنامية. مل تكن هناك قيود. ان ادلول املتقدمة ل تكون أأسوأأ حال اإ
 البدلان النامية يشء يف ذكل اليوم. لقد اكنت مسأأةل توازن. 

نهوفد جنوب أأفريقيا وقال  .455 آخر  اإ جراء أ يتفق متاما مع البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا. ل ميكن للجنة أأن أأذكر أأن أأي اإ
ىل اختاذها. مل تمتكن من القيام بعملها يف الأس بوع السابق بسبب هذه املسأأةل جلنة املعايري. وهكذا، عندما صح بأأن  يتاج اإ

نه ينطوي أأيضا ابءاجملموعة  آخر يتعني اختاذها، فاإ جراء أ آلية  ابءل ينبغي الانعقاد. وذكر أأن اجملموعة  جلنة املعايريأأن  أأي اإ أ
آلية التنس يق بطريقة خمصصة.  التنس يق قد تعمل بشلك جيد. ومع ذكل، أأكد الوفد أأنه حىت يف جلان أأخرى، وجيري تنفيذ أ

ىل تقدمي توصية. ميكن أأن نقول اإ  ن مل يكن هناك اتفاق والتأأكيد وابلتايل، مل أأفهم كيف الآلية تعمل بشلك جيد. حاجة اللجنة اإ
آلية  امجلعية العامةعىل أأن  آلية التنس يق كام اكنت امجلعية أأعىل هيئة صنع القرار وافق عليه أ ىل جلنة أ جيب تقدمي التوجيه اإ

آخر يتعني 4101التنس يق يف  جراء أ نه لن يكون من املقبول القول بأأن أأي اإ . لن يكون من اخلطأأ أأن تفعل ذكل. ومع ذكل، فاإ
 اذها. اخت

ىل وأأشار وفد الاكمريون  .456 أأن النقاش عىل ما يبدو معزول عن احلوار العاملي بشأأن التمنية. وقدم جدول الأعامل اإ
سهاما كبريا يف التمنية العاملية. اليت اس مترت لتكون  الفكرية لأن ادلول الأعضاء الاعرتاف بأأن امللكية الفكرية ميكن أأن تسهم اإ

الأفاكر مع الآراء اليت أأعربت عهنا الوفود من كينيا وجنوب أأفريقيا. اكن هناك اثنني من القضااي.  الأساس املنطقي. حماذاة وفد
عىل مسأأةل الهيئات ذات الصةل. والثاين عىل الإجراء. وطرح سؤال  ابءواملعنية أأول الأس ئةل املوضوعية اليت أأاثرهتا اجملموعة 

ذا اكن ينبغي تقدمي تقري ذا الهيئات ذات الصةل املعنية أأن اجلدول فعال تقاريرها من وفد كينيا بشأأن ما اإ ر من الأمانة أأو اإ
ذا ذكرت اجملموعة جدول أأعامل التمنيةاخلاصة عن مساهامت لك مهنام لتنفيذ  آخر،  ابء. اإ جراء أ اليت ينبغي أأن يكون هناك أأي اإ

آراء الوفود اكن جمرد وهجة نظر تكل الوفود. مل يكن القرار اذلي اختذته اللجنة. وابلتايل ، قد يكون من املفيد احلصول عىل أ
ذا اكن أأو ل ينبغي أأن يكون هناك مزيد من العمل. ينبغي للجنة أأن ل يكون مشغول للغاية مع وهجة نظر  الأخرى بشأأن ما اإ

ة اكنت جزءا من . وعىل الرمغ من احرتام وهجة نظرها، مل يكن قرارا. ينبغي دامئا أأن يوضع يف الاعتبار أأن اللجنابءاجملموعة 
لفية. اكن املقصود حتقيقها  للملكية الفكريةالنقاش العاملي بشأأن الكيفية اليت ميكن  املسامهة يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

 ملعاجلة املسائل املتعلقة البرشية مجعاء. واكن الهدف من جدول أأعامل اللجنة لالس تفادة مجيع البدلان. 

آخر من شأأنه أأن يكون وفد الياابن، متحداث وذكر  .457 جراء أ ابمس اجملموعة ابء، أأنه اكن جمرد موقف اجملموعة بأأن أأي اإ
مطلواب يف هذه املسأأةل يف اللجنة. أأن الفريق مل تعلن أأهنا لن تشارك يف املفاوضات بروح بناءة واجيابية. جيب عىل لك جلنة 

آلية التنس يق. ذلا، مل ل مزيد من العمل من قبل اللجنة حول  أأن تقرر عىل أأمهيته فامي يتعلق بتوصيات جدول أأعامل التمنية وأ
قد تقرر عىل أأمهيته وأأنه اكن سيناريو خمتلف متاما. جيب أأن ل  جلنة املعايريس تغلق. و  جلنة املعايريهذه املسأأةل ل يعين أأن 

العمل التقين متش يا مع  عايريجلنة املتكون مشوهة تكل احلقيقة. اكنت ادلول الأعضاء أأن يسأألوا أأنفسهم ما منعت من القيام 
 وليهتا الأساس ية. 

آلية التنس يق وذكر أأن املناقشة جيب أأن ل تركز عىل لكمة "ذات  .458 وأأشار وفد فزنويال لقرار امجلعية العامة بشأأن أ
ن ارتباط الهيئات أأنفسهم ل ينبغي النظر فهيا. جيب أأن تبىن ل  الصةل". واكنت صةل جدول  ايريجلنة املعيست دامئة. وذلكل، فاإ

ذا  2أأعامهل الأس بوع املايض وانقش البند  الواردة فهيا. جيب أأن يمت الإبالغ عن النتيجة. ينبغي مجليع اللجان تقاريرها حول ما اإ
اكن أأو مل يرز تقدم بشأأن قضااي معينة، بغض النظر عن وجود أأو عدم جلنة اكنت نفسها ذات الصةل، وأأمهية مل تس متر عرب 

 الزمن. 

نه يعتقد أأن امل السلفادور  وفدوقال  .451 . اقرتح الوفد أأن يمت ترك معلقا. الرئاسة قد عقد يف أأي اجتاه ةذاهبليست ناقشة اإ
جيايب ميكن أأن تنشأأ عن ذكل. اكنت اللجنة ل الهيئة املتصة  اجامتع مع منسقي اجملموعات ملناقشة هذه املسأأةل. رمبا يشء اإ

ذا مت متابعة هذه املناقشة. لتفسري القرار اذلي اختذته امجلعية العامة ن ادلورة ل يكون ممثرا اإ  . وقال اإ



CDIP/13/13 
61 
 

ىل ما وأأشار  .461 آلية التنس يق ولفت الانتباه اإ ىل قرار امجلعية العامة بشأأن أ وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
ن  آلية التنس يق اللجنة التالية". جاء ذكل يف م  امجلعية العامةييل: "اإ س هتل هذا القرار. وذلكل، اكن ليصل تقرر اعامتد مبادئ أ

ذا اكن أأو مل يكن هيئة ذات الصةل. كام أأوعز القرار هيئات الويبو ذات الصةل لتحديد  ىل اللجنة لختاذ قرار بشأأن ما اإ اإ
ز الطرق اليت جيري تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية يف معلهم وحهثم عىل تنفيذ التوصيات وفقا ذلكل. جلنة ل ميكن أأن توع

آلية التنس يق وجلنة العامة لتنس يق تنفيذ توصيات  ىل أأن هناك أ ىل اللجنة  جدول أأعامل التمنيةنفسها. وابلنظر اإ ، اكن يصل اإ
ذا قررت اللجنة أأن جلنة خاصة اكنت ذات صةل بتنفيذ توصيات  ذا اكنت أأو مل تكن جلنة ذات الصةل. اإ لختاذ قرار بشأأن ما اإ

اللجنة مسؤوةل عن تقدمي تقرير عندما طلب منه ذكل من قبل اللجنة. ذلا، مل يكن من جدول أأعامل التمنية، واكنت تكل 
. واكن هذا ادلور جيب أأن حترتم. جدول أأعامل التمنيةابب الاختيار اذلايت. لعبت اللجنة دورا يف تنس يق تنفيذ توصيات 

ذا تركت مسؤولية لك لتكون مرنة يف هذه املسأأةل يف اجلهود الرامية اإ  ابءويود الفريق اجملموعة  ىل حتقيق التوازن بني املصاحل. اإ
هنا ميكن القول بأأن دلهيم يشء تفعهل مع توصيات   4117. لن يكون هناك تنفيذ وما اعمتد يف عام جدول أأعامل التمنيةجلنة، فاإ

أأو قرارات جديدة.  س يكون عدمي الفائدة. يعتقد الفريق بأأن املسأأةل أأفضل الس بل اليت ميكن أأن يمت ذكل دون خلق تعلاميت
ذا اكنت جلنة لتقدمي  ما تقرر اكن اكفيا. اكن جمرد مسأأةل كونه مران وميكن للجنة امليض قدما. اهنا ليست مسأأةل حياة أأو موت. اإ

ىل امجلعية العامة، ل يشء يدث لأي صخص لأنه س يكون جمرد تقرير.   تقرير اإ

للجهود اليت تبذلها وفود لرشح ملاذا اللجنة ل ميكن حتقيق تقدم بشأأن هذه عن تقديره وفد اململكة املتحدة وأأعرب  .460
املسأأةل. اكن أأفضل وصف الوضع احلايل به وفد ش ييل يف بيان افتتاحه. اكن هناك الكثري من احلجج اجليدة يف هذا البيان. 

هذا هو السبيل الوحيد للميض قدما، اكن يضيع الوقت عىل املسائل الإجرائية. ينبغي أأن تركز اللجنة عىل اجلوهر. اكن 
وليس مناقشة بنود جدول الأعامل والقضااي اليت يف الواقع ليست دليه أأمهية للبدلان اليت اكنت املس تفيدين من أأنشطة الويبو 

ىل حقيقة أأن  لها الأس بوع فشلت يف القيام بعم  جلنة املعايرييف جمال املساعدة التقنية وبناء القدرات. كام لفت الوفد الانتباه اإ
لصاحل جدول الأعامل وميكن أأن توافق عىل  ابءالسابق حيث مل يكن هناك اتفاق عىل جدول أأعامهل املقرتح. واكنت مجموعة 

ذكل. ومع ذكل، اكنت هناك الآخرين اذلين ل ميكن أأن نوافق عىل ذكل. ولهذا السبب فشلت وهذا اكن جيب أأن يكون 
آلية التنس يق. يعتقد أأعضاء اجملموعة  واحضا. اكن عدد قليل من القضااي ل أأن مجيع جلان الويبو  ابءبد من الاعرتاف فامي يتعلق أ

آلية التنس يق. اكن ذكل حقيقة. وينبغي أأيضا أأن من املقبول أأن الوفود املتلفة عقدت وهجات  طار أ املعنية سقطت ابلفعل يف اإ
آلية التنس يق أأن  مجيع ادلول الأعضاء وافقت عىل. بعض مل يذكر، مبا يف ذكل نظر خمتلفة. واكنت هناك أأيضا عدة مبادئ يف أ

مبدأأ أأسايس أأن مجيع جلان الويبو وقفت عىل قدم املساواة. ينبغي أأن تكون اللجنة حذرين للغاية يف احلفاظ عىل هذا املبدأأ 
آلية التنس يق ينبغي أأن تس تخدم يف هيالك احلمك القامئة والإج راءات. وينبغي جتنب والتوازن. اكن هناك أأيضا مبدأأ أأن أ

آلية التنس يق ينبغي أأن تكون مرنة والفعالية والكفاءة والشفافية ومعيل. اكن ذكل شيئا أأن  الازدواجية. وذكر القرار أأيضا أأن أ
جياد حلول يف هذا الاجتاه، وليس فقط  اللجنة اكن يف عداد املفقودين يف هذه املرحةل. ينبغي أأن يكون أأكرث واقعية وحماوةل اإ

ىل قضاء يف امل  سائل الإجرائية. اكن هناك طريق مسدود وس تكون هناك حاجة أأكرث من ذكل بكثري حللها. حاجة اللجنة اإ
بعض الوقت عىل القضااي اليت هيم حقا للبدلان النامية مثل اس تخدام املساعدة التقنية للويبو وبناء القدرات، والسامح للخرباء 

ىل الاجامتع للتعبري عن وهجات  نظرمه بشأأن كيفية تنفيذ هذه الأنشطة يف امليدان.  اليت جاءت اإ

تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به وفد اململكة عن وفد سويرسا وأأعرب  .464
ط اليت نوقشت مطول املتحدة. جيب أأن يقترص النقاش عىل قرار امجلعية العامة. ل ينبغي للوفود حماوةل لإعادة التفاوض النقا

ذا اكن ينبغي أأن تكون مجيع اللجان ختضع لآلية التنس يق يف ذكل  آلية التنس يق. ومت التفاوض عىل مسأأةل ما اإ عندما تأأسست أ
ل عىل الهيئات املعنية يف الويبو. وقد قررت جلنة ارتباط نفسها. مل  ىل حل وسط. واكنت الآلية تنطبق اإ الوقت ومت التوصل اإ

ىل النقطة اليت أأاثرها وفد اململكة املتحدة أأن مجيع اللجان وقفت عىل قدم املساواة. ذلا، مل تقرر من قبل  اللجنة. وأأشار الوفد اإ
آلية التنس يق تعمل بشلك جيد يف مجيع اللجان ذات الصةل.  ىل اللجنة للبت يف مدى مالءمهتا جلان أأخرى. ان أ يكن يصل اإ

ىل الأبد. مت احلمك علهيم أأن تكون ذات صةل لس نة معين ة. وفد اتفق متاما مع وفود من كينيا وفزنويال أأن الأمور مل تكن اثبتة اإ
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آليات التنس يق يف اللجنة ادلامئة واللجنة ادلامئة،  ابءعندما وافقت اجملموعة  دراج بند خاص يف جدول الأعامل عىل أ عىل اإ
ذات الصةل وتقدمي تقرير، بيامن يف س نة أأخرى ذكرت اجملموعة أأنه عىل أأساس خمصص لس نة واحدة جيوز للجنة أأن تقرر أأنه 

جيوز للجنة أأن تقرر أأنه ليس ذي صةل ولن الإبالغ. س يكون الاصطناعي لتشمل مهنجية بند يف جدول الأعامل عىل هذه 
لزتام املسأأةل عندما مت التفاق يف البداية أأنه جيوز للجنة أأو قد ل تكون ذات صةل يف س نة معينة. ينبغي لدلول الأعضاء الا

. حيث مت مناقشة مس تفيضة وأأنشأأت ابلتفصيل. اكن يضيع الوقت يف مناقشة املسائل 4101يف  امجلعية العامةبرشوط قرار 
الإجرائية. تناقش اللجنة حرف. أأليس كذكل حتقيق تقدم حول املشاريع والقضااي املوضوعية اليت هيم حقا. س يكون أأفضل 

والطريقة اليت  4101أأنه قد انقش هذه املسأأةل، والقرار اذلي اختذ يف عام  معية العامةللج قرار ميكن للجنة اختاذ يكون لنقول 
ىل أأن  آلية وظيفته حاليا هو الطريق الصحيح للميض قدما. وأأشار الوفد اإ تضمنت بند يف جدول الأعامل  جلنة املعايريأ

نه مل يكن من املمكن وفود ل ميكن أأن . وملجنة املعايريالأس بوع السابق حيث ميكن مناقشة هذه القضية وأأمهيهتا ل  ع ذكل، فاإ
ن الوفد ل أأرى ملاذا ينبغي مناقشة هذه املسأأةل هذا الأس بوع عندما اكنت هناك فرصة للقيام بذكل  تعمتد جدول الأعامل. قال اإ

ذكر الوفد أأنه اكن قضية  يف الأس بوع السابق. عىل الإنشاء املقرتح لبند دا م يف جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية،
ىل العمل الفعيل للجنة. لس نوات، اكن وفد كررت اهنا وافقت عىل مناقشة قضااي التمنية وامللكية  الرمزية اليت مل تضف اإ
الفكرية. اكنت اللجنة قد مت القيام بذكل منذ تأأسيسها. وقد مت تنفيذ الركزية الثالثة منذ ذكل احلني. عندما اكنت الوفود 

حمددة، وقد نوقشت هذه. اكن اقرتاح ملناقشة مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية عىل سبيل املثال. أأدرج أأيضا كبند مقرتحات 
دراهجا عىل جدول الأعامل للمناقشة. ذلكل، عىل  ذا اكن وفد اقرتاحا حمددا، ميكن اإ يف جدول أأعامل تكل ادلورة. وهكذا، اإ

ن أأفضل يشء يكون عىل ا للجنة أأن تبلغ امجلعية اليت مت مناقش هتا وتسويهتا. س يكون ذكل أأفضل ابلنس بة هذه املسأألتني، فاإ
 للجنة وكذكل امجلعية. 

فد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأن الهدف الأسايس للجنة هو مناقشة امللكية أأكّد و و  .462
ذ آلية التنس يق. وفامي يتعلق بطلب بند الفكرية والتمنية. هيئات الويبو أأنفسهم جيب حتديد ما اإ ا اكنت ذات الصةل لغرض أ

ضافة بند عىل جدول الأعامل مع نفس  ضايف من جدول الأعامل، رأأى الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأي غرض يف اإ اإ
جدول الأعامل قضااي الهدف ادلقيق واليت من شأأهنا سوى تكرار عنوان اللجنة. ومع ذكل، اكنت دامئا مفتوحة ملناقشة بنود 

 حمددة تتعلق الفردية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. الاحتاد الأورويب يويل أأمهية كبرية ملشاريع التمنية. ومع ذكل، يف بيئة
متعددة الأطراف، اكنت ادلبلوماس ية بطيئة، واكن هناك سبب ذلكل. ومن هذا املنطلق، يتعني عىل الوفود أأن يكون معيل. 

 وكذكل وفود اململكة املتحدة وسويرسا.  ابءحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه دمعها وتأأييدها لترصيات اجملموعة الا

نه فد مرص، متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، قال و و  .462 يعتقد أأنه ل ميكن أأن يكون أأكرث بالغة من وفد كينيا يف اإ
قرار امجلعية العامة بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. ومن املؤسف أأن بعض رشح ما ينبغي للجنة أأن تقوم به للرد عىل 

. مل يكن سوى سوء فهم أأو سوء فهم أأو اختالف يف تفسري ما القاعة التدخالت يدها عدم احرتام مصاحل أأغلبية الوفود يف 
موهجة لتوجيه العمل اذلي قامت به اللجنة ينبغي القيام به عىل أأساس قرار من امجلعية العامة. اكن التفسري الهادف أأن اكنت 

ىل مشاريع املساعدة التقنية. مل يكن هذا هو القصد من أأنصار  جدول أأعامل التمنيةوالويبو، واحلد من  جدول أأعامل يف مجملها اإ
كن للجنة . ل ميجدول أأعامل التمنية. مل يكن الغرض من املناقشات يف الويبو خالل الس نوات العرش الأخرية عىل التمنية

ىل نتيجة بسبب عزوف بعض الوفود أأن تظل ملزتمة   طوعا من البداية. فهيا عملية اليت شاركت ابل الوصول اإ

طاةل عن تأأييده لفد أأملانيا أأعرب و و  .465 لمواقف اليت عربت عهنا الوفود من الياابن واململكة املتحدة. ومل أأرى أأي نقطة يف اإ
آلية التنس يق يف مجيع اللجان الأخرى مفادها أأن تكل اللجان مل تمتكن املناقشة. اختلف الوفد مع اسرتاتيجية ملنا قشة أأمهية أ

آلية التنس يق أأن التنس يق من قبل اللجنة جيب تسهيل معل اللجنة وهيئات الويبو  من القيام مبهاهما. وذكر نص القرار عىل أ
ذا مل يمتكنوا من التفاق عىل جدول أأعامهل.  وحث الوفد أأعضاء لأن تضع يف اعتبارها همام اللجان املعنية. لن يرس جلنة العمل اإ

آلية التنس يق.  طار أ ذا اكنت أأو مل تكن تندرج يف اإ رهاق هلم مناقشة حول ما اإ  وعدم اإ
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نه ل يريد لوفد الهند وقال  .466 ىل أأن اإ ىل الإحباط يف ادلورة الأخرية ل ي لأمر اإ ىل قضية س ياس ية. وأأشارت اإ لجنة تحول اإ
ىل ذكل وفد مرص، واكن معل اللجنة ليس فقط عىل مشاريع املساعدة التقنية وبناء القدرات. اكن . لكن، وكام أأشار املعايري اإ

معل اللجنة بشأأن امللكية الفكرية والتمنية، كام ذكر وفد اليوانن. هو أأن القضية اجلوهرية، واكن واسع جدا. ومل يكن بناء 
عىل أأساس الاعتقاد  جدول أأعامل التمنيةملتحدة. واكنت الهند قد دمع القدرات واملساعدة التقنية العادل كام أأكد وفد اململكة ا

نه س يكون عامال مساعدا يف تعزيز  الأسايس بأأن حامية امللكية الفكرية ليست غاية يف حد ذاته بل وس يةل لتحقيق غاية. فاإ
خمتلفة من التمنية. اعمتدت توصيات  التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتقنية املس تدامة يف البدلان ذات مس توايت

جدول أأعامل التمنية وأأنشئت جلنة لتحقيق التوازن من منظور التمنية وتعاملت ولية الويبو مع مصاحل أأحصاب احلقوق. 
والأهداف الإمنائية الأخرى. اكن الهنج امحلايئ أأن  2015 جدول أأعامل التمنية ومنظومة الأمم املتحدة تناقش حاليا منصب 

، كام أأكدت وفود الاكمريون. ان بعض الوفود ذكرت أأنه  جدول أأعامل التمنيةن متوازان. واكن أأن زاوية املناقشات بشأأن يكو
هنا ميكن أأن يكون غري ذي صةل يف املس تقبل لأهنا  آلية التنس يق، فاإ عىل الرمغ من اللجان ذات الصةل قد مت التبليغ يف ظل أ

بالغ عن  ن الوفد ل أأعتقد ذكل لأنه يعتقد أأن الشواغل الإمنائية يكون يف قد ل تكون لها أأية مادة لالإ قضااي التمنية. قال اإ
ذا وقفت مجيع ادلول عىل قدم املساواة من حيث  ل اإ الواقع تدرجييا يف املس تقبل. ومن شأأن ذكل أأن يكون الأمر كذكل اإ

ىل اع امتد هنج مرن. ينبغي أأن يكون هناك أأخذ وعطاء من التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية. وحث الوفد وفود أأخرى اإ
ىل بعض وسطا وحتقيق توافق يف الآراء لتحقيق ولية   بشأأن هذه املسأأةل.  امجلعية العامةأأجل الوصول اإ

كرر وفد الاكمريون أأن الأس ئةل املوضوعية اكنت تقل أأمهية عن املسائل الإجرائية. كام ذكر وفد كينيا، واكنت النية ل و  .467
ذا اكن من جلعل  ىل لك هيئة أأن تقرر ما اإ الهيئات املعنية يف الويبو مسؤوةل أأمام اللجنة. أأمل يكن من املمكن ترك الأمر اإ

ىل توافق عىل أأن  جدول أأعامل التمنيةاملناسب لتنفيذ  ىل الفوىض. عىل سبيل الإجراء، أأن اللجنة حتتاج اإ لأن ذكل يؤدي اإ
جدول مت الاعرتاف مببدأأ قدم املساواة. ومع ذكل، لغرض وهدف حتقيق تنفيذ اللجنة لن تفرض عىل الهيئات ذات الصةل. 

مانة  أأعامل التمنية ذا اكن ينبغي للأ جرائية همم حول ما اإ حدى مسأأةل اإ جراء. واكن وفد كينيا طلبت اإ ، ينبغي أأن يكون هناك اإ
عداد تقريرها اخلاص. واكنت هذه الق  ذا لك هيئة ذات الصةل ابإ ضية الإجرائية الرئيس ية اليت تتطلب قرارا أأن تعد تقريرا أأو اإ

لن تكون قادرة عىل متابعة معل اللجنة دون هذه  امجلعية العامةمن قبل اللجنة. اكن هذا أأمهية عن حتقيق بناء القدرات لن 
 التقارير. اكنت الأس ئةل لتحقيق أأهداف هامة مثل هذه املسائل الإجرائية. 

ىل نفس املواقف منذ أأن بدأأ  ذكر وفد زميبابوي أأنه مت الاس امتعو  .468 . أأنظمة التناوب يف طرح أأفاكر جديدة اىل 4101اإ
ىل أأن بعض املندوبني حرضوا اجامتعات الويبو لس نوات عديدة وهجات نظرمه حول القضااي  طاوةل املفاوضات. وأأشار اإ

ا وفود من الياابن واململكة املتحدة تغريت أأبدا. أأصبحت بعض املندوبني املؤسسات وأأهنا أأعاقت التقدم. البياانت اليت أأدىل هب
ن غالبية الوفود  ىل أأهنم ل يريدون للجنة للعب دور ذي مغزى. ومع ذكل، وكام ذكر من قبل وفد مرص، فاإ وسويرسا أأشارت اإ

ة تود أأن تفعل ذكل. واكنت مسأأةل كيفية امليض قدما ليس الإجرائية أأو التقنية أأو املوضوعية. اكن علهيا أأن تفعل مع الإراد
ن الوفد ل يعتقد أأن اللجنة حىت ميكن أأن توافق عىل فكرة ذات الصةل. اكنت  الس ياس ية. وأأمهية معيار ذايت للغاية. قال اإ
ىل  ذا اكن أأو مل يكن ما يسمى "جلان مساس" جيب أأن يقدم تقريرا اإ اللجنة قد مت الرشوع يف مناقشة افرتاضية حول ما اإ

ىل التقرير. اكنت اللجنة  جدول أأعامل التمنيةذ امجلعية العامة بشأأن مسامههتا يف تنفي عندما مل يكن يسمح حىت تكل اللجان اإ
جراء للقيام هبذه التقارير. اقرتح الوفد أأن يسمح لهذه اللجان أأن يقدم  احلمك مس بقا عىل نتاجئ التقرير. تكل اللجان مل حىت اإ

ذا اكن يؤثر عىل الهدف من معلهم. اإ  ذا اكن الأمر كذكل، سيمت النظر فيه. قد يكون ذكل حال عىل أأساس جترييب ملعرفة ما اإ
ذا 4101معليا وواقعيا. وأأشار الوفد أأنه عندما متت صياغة القرار يف عام  ، أأخذت قضية "قدم املساواة" عىل متهنا وقيل أأنه اإ

ىل  هنا تقريرا اإ ىل اللجنة أأن وضعهم يف وضع متدن، فاإ بدل من ذكل. وهذا  ة العامةامجلعيرأأى بعض اللجان اليت تقدم تقاريرها اإ
ىل امجلعية العامة.   هو السبب وذكر القرار أأن اللجان سوف يقدم تقريرا اإ

 ناقشة وذكر أأنه س يواصل املشاورات مع املنسقني الإقلمييني بشأأن هذه املسأأةل. امل علق الرئيس و  .461
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 )اتبع( جدول أأعامل التمنيةالاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات  مواصفات

دعا الرئيس انئب الرئيس السابق لطالع اللجنة عىل نتاجئ املشاورات غري الرمسية بشأأن اختصاصات الاس تعراض  .471
 املس تقل. 

. املواصفاتأأبلغ انئب رئيس اللجنة السابق أأنه مت عقد مناقشات غري رمسية يف اليوم السابق عىل مرشوع حتديث  .470
ىل القسم عىل خلفية وذكرت أأهنا  نوقشت وحتقق بعض التقدم الفقرات عىل خلفية وغرض ونطاق الاس تعراض. وأأشارت اإ

آلية التنس يق وصياغة مقرر  عادة صياغة لتأأخذ يف الاعتبار خماوف بعض الوفود بشأأن أ يف  امجلعية العامةاقرتحت أأن يمت اإ
زالهتا. اك4101 ن من املفرتض أأن يذكر يف . أأرادت بعض الوفود الفقرة الثانية لالحتفاظ هبا بيامن البعض الآخر يود أأن يمت اإ

آلية التنس يق وسوف تعلق مرفقني من أأجل اخلرباء أأن تكون  ن فقرة واحدة يذكر أ آلية التنس يق. عىل هذا النحو، فاإ اخللفية أ
ليه. املرفق الأول أأن يكون القرار بأأمكهل  آليات التنس يق  4101يف عام  امجلعية العامةواحضة بشأأن ما هو املشار اإ عىل أ

جراءات الر  عداد التقارير. سيتضمن املرفق الثاين التوصيات واإ . وأأعربت عن أأملها أأن جدول أأعامل التمنية 25صد والتقيمي واإ
ىل اتفاق يف هذا القسم. وقد بني قوسني مربعة ذكل عىل  قلميية قد أأجرت مشاورات داخل مجموعاهتم والتوصل اإ اجملموعات الإ

ىل اتفاق. اكن القسم التايل  عىل غرض ونطاق املراجعة. اكن هناك قضية حامسة بشأأن املصطلحات. اكن أأمل أأن يمت التوصل اإ
غري مقبول ابلنس بة لبعض الوفود لإزاةل مصطلح "معل الويبو". اكن بعض الوفود الأخرى خماوف من أأن اكن عام جدا، وأأود 

ىل أأن أأن مصطلح "أأنشطة الويبو" لس تخداهما بدل من ذكل. ذلكل، وقالت اهنا اقرتحت الصياغة ل  لنظر الوفود. وأأشارت اإ
مصطلح "معل الويبو" أأن يبقى كام اكن حيواي وابلغ الأمهية لعدد من الوفود. ومع ذكل، ينبغي أأيضا أأن يعرف هذا املصطلح 

يف س ياق الوثيقة. اكنت هناك اقرتاحات من بعض الوفود لإزاةل اكفة املصطلحات املذكورة. ومع ذكل، من شأأنه أأن يعقد 
ىل تعريف مصطلح "معل الويبو" وربطه لتوصيات الأمور كام   جدول أأعامل التمنيةاكنت تس تخدم يف الوثيقة. هناك حاجة اإ

لهيا. اكنت صيغة بني قوسني معقوفني. حثت الوفود  من أأجل أأن نكون واحضني حول ما نوع العمل اذلي اكن جيري املشار اإ
هنا ل لأنه م املواصفاتلالتفاق عىل القسمني الأولني من مرشوع  ن شأأنه أأن يساعد يف املناقشات عىل بقية الوثيقة. وقالت اإ

ترغب يف احلصول عىل املزيد من املقرتحات لإعادة صياغة تكل الأجزاء لأهنا س تفتح املزيد من املناقشات ويس تغرق الوقت. 
جامع عىل تكل الأجزاء من أأجل امليض قدما ومناقشة بقية  هنا ملواصفاتاوأأعربت عن أأملها أأن يمت التوصل اإ . وقالت اإ

 مس تعدة ملواصةل تسهيل هذه العملية. 

لتقدم. دمعت اجملموعة عىل اقرتاح ابملزتم أأنه وفد أأوروغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، جمددا أأكّد  .474
د أأن تكون مرنة وليس مشجعة. حث الفريق الوفو  املواصفاتمن انئب الرئيس السابق. اكن التقدم يف القسمني الأولني من 

حماوةل لتعقيد الأمور. اكن احلل املقرتح وسطا سلمية مجليع الشواغل اليت مت التعبري عهنا. يعتقد أأن اجملموعة املناقشات ميكن أأن 
 يس متر عىل ما تبقى من النص. اكنت اللجنة عىل املسار الصحيح. 

طار تس متر املناقشات يف  وفد مرص، متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، أأنوطلب  .472 يك تكون غري رمسي اإ
 املناقشات أأكرث فعالية. 

طار غري رمسي و  .472 ىل طلب وفد مرص، واقرتح اس تئناف املناقشات بشأأن هذه املسأأةل يف اإ من الساعة أأشار الرئيس اإ
ذا اس مترت املناقشات يف هذه الوترية، و  ،ن فقطايوموبقس ذكل اليوم.  08:11حيت  06:11  قيق أأي يشء. ميكن حت لن اإ

نه وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، وقال  .475  يؤيد اقرتاح الرئيس. اإ

ىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور. ث دعا اللجنة ملناقشة املؤمتر عىل ذكل  الرئيس أأنه مت التفاقوصح  .476 نظرا اإ
 ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية. 
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 ة والتمنية املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكري

ىل أأن اللجنة انقشت املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية لفرتة طويةل جدا. اكن هناك دوامة  .477 أأشار الرئيس اإ
 للجنة. عقد الرئيس أأربع جلسات غري رمسية يف الفرتة بني ادلورتني 01اخلالفات. اعترب مسأأةل تتعلق املؤمتر يف ادلورة 

ليه 4102، 05نومفرب ترشين الثاين و 02للجنة. قررت الوفود أأن املؤمتر س يعقد يف  احلادية عرشةالعارشة و  . اذلي اكن ينظر اإ
(. وافقت اللجنة عىل أأن تقوم CDIP/11/5) احلادية عرشةابعتباره انفراجة. وقدمت نتاجئ هذه الاجامتعات يف ادلورة 

نسقي اجملموعات للمصادقة عليه. اكن ذكل عندما نشأأت املشلكة. اكن الأمانة بصياغة قامئة املتحدثني يف املؤمتر. سيمت تعمميه مل 
هناك فرق كبري فامي يتعلق ابختيار املتلكمني. واهجت الرئاسة مع الوضع حيث اكن عليه أأن يويص املدير العام لتأأجيل املؤمتر. 

 ة. . قررت اللجنة مواصةل املناقشات يف هذه ادلور04وقد نوقشت هذه املسأأةل يف جلسة ال

نه ، مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقفد امجلهورية التش يكية، متحداث ابمس قال و  .478 يف صاحل املؤمتر ادلويل حول اإ
امللكية الفكرية والتمنية اليت سيمت تنظميها يف جنيف. معوما، أأيدت اجملموعة مؤمترا أأاكدمييا من اخلرباء اليت من شأأهنا أأن جتلب 

 امللكية الفكريةامللكية الفكرية وقضااي التمنية ذات الصةل، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل كيف سامهت نظرة أأكرث تعمقا يف جمال 
جيايب يف التمنية الاقتصادية. يف الوقت نفسه، اعتربت اجملموعة أأن اللجنة ليكون جعل اجلسم فامي يتعلق بأأنشطة  بشلك اإ

. اكنت اللجنة قد والأمانة هجودا يف التداول الاقرتاح اذلي يتوي عىل الويبو يف جمال امللكية الفكرية والتمنية القرار الرئييس
ىل اختيار املتحدثني يف املؤمتر، وذكرت أأهنا تفضل الأمانة لرتتيب  لوحات املوضوعية وقامئة املتلكمني. وأأشارت اجملموعة اإ

 القامئة. 

جدا أأن املؤمتر تأأجل بسبب اختالف الآراء صح وفد الياابن ، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأنه يشعر خبيبة أأمل و .471
ىل اتفاق عىل املوضوعات واكن عىل قامئة متوازنة من املتحدثني اذلي أأعدته  املقدمة يف مرحةل متأأخرة، عىل الرمغ من التوصل اإ

لفريق أأنه الأمانة بعد سلسةل طويةل من املشاورات غري الرمسية. ان اجملموعة تشارك بشلك بناء يف تكل املناقشات. كرر ا
يؤيد متاما وأأيدت قامئة املتحدثني اليت أأعدهتا الأمانة. جيب أأن تبقى قامئة لتجنب التدخل يف ادق تفاصيل أأنشطة املنظمة. 

ىل نتاجئ ملموسة. كرر الفريق أأن  وأأعربت عن أأملها أأن العمل املتوازن اذلي قامت به الأمانة من شأأنه أأن حترتم وحتويلها اإ
الرئييس داخل الويبو ملناقشة املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. ذلكل، ومتابعة الأنشطة قررت  اللجنة تشلك املنتدى

طار اللجنة.   يف دورات اللجنة ينبغي أأن يمت يف اإ

وفد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، عن أأمهل يف أأن املواعيد اجلديدة للمؤمتر وأأعرب  .481
ن التفاق. ان املؤمتر يوفر فرصة مثرية لالهامتم للجميع للتفكري يف كيف ميكن حتقيق المنو الاقتصادي والتمنية، فضال عن ميك

الإبداع من خالل حامية امللكية الفكرية. أأكد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه فهمهم أأن اللجنة ظلت جعل اجلسم لعمل 
والتمنية القرار الرئييس. وأأيدوا قامئة املتحدثني اليت وضعهتا الأمانة. ينبغي للويبو امليض قدما يف الويبو بشأأن امللكية الفكرية 

 تنظمي املؤمتر يف أأقرب وقت ممكن. 

ىل خالف عىل قامئة املتلكمني. ولعل أأفضل طريقة للميض قدما وأأشار  .480 وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
 رمسية حملاوةل حل املشلكة. اكن مطلواب يف قامئة املتلكمني اذلين ميكن تقدمي وهجات نظر خمتلفة س يكون لعقد مشاورات غري

حول قضااي امللكية الفكرية والتمنية. جيب عىل املتحدثني فهم القضااي اليت تعاملت اللجنة مع. اكن مطلواب أأن لمتكني اللجنة 
يف تنفيذ وليهتا ملناقشة امللكية الفكرية والتمنية. واكن أأن الغرض من  من الاس تفادة من املؤمتر من حيث كيفية امليض قدما

املؤمتر. مل يمت تنظميه فقط للوفاء بند يف جدول الأعامل. هناك حاجة للجنة للميض قدما لمت التفاق عىل أأن امللكية الفكرية 
ن املؤمتر من حيث تعزيز وليهتا. جيب أأن يكون والتمنية همم للمنظمة. واكنت القضية الرئيس ية كيف ميكن للجنة الاس تفادة م

ذا قررت اللجنة أأن املؤمتر ينبغي أأن يكون بناء ومفيدا لعمهل بشأأن هذه القضااي. ل ينبغي أأن عقد  املتحدثني السهل حتديد اإ
يض قدما وبناء عىل املؤمتر من أأجل حتقيق هذا القرار، ولكن عىل أأساس أأن اللجنة حتاول بناء توافق يف الآراء بشأأن كيفية امل
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ىل أأن اكن هناك  ما س بق. الرئاسة ميكن أأن تعقد مشاورات غري رمسية من أأجل امليض قدما يف قامئة املتلكمني، ابلنظر اإ
عادة فتح النقاش حول ملاذا ينبغي أأو ل ينبغي أأن تكون هناك قامئة.  نه أأيضا جتنب اإ  خالف. فاإ

الأعامل التحضريية للمؤمتر. اكن اجامتعا هاما وميكن أأن تساعد اللجنة وأأشار وفد الصني أأن مت حتقيق بعض التقدم يف  .484
امللكية ملواصةل مناقشاهتا بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. ومن شأأن ذكل أأن يساعد البدلان، ول س امي البدلان النامية، لتعممي 

س يعقد يف أأقرب وقت ممكن. اهنا تأأمل أأيضا أأن  . وذلكل، يأأمل الوفد أأن اخلالفات ميكن القضاء من أأجل املؤمتر اذليالفكرية
 املداولت يف املؤمتر من شأأنه أأن يساعد يف حتقيق الأهداف. 

ىل أأن بعض الوفود أأكدت ولية اللجنة ابعتبارها الهيئة وأأشار  .482 وفد مرص، متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، اإ
مع املواقف اليت  اتعارضم ذكل مشجع عىل الرمغ من أأنه يبدو و ت الصةل. ناقشة امللكية الفكرية وقضااي التمنية ذامب امللكفة 

 ذات الصةل جبدول أأعامل التمنيةأأعرب عهنا بعض الوفود عىل نفس الولية عند اختاذ قرار بشأأن الهيئات املعنية يف الويبو 
نظر بشأأن القضااي اليت نوقشت يف سامه يف توس يع وهجات ال ي جيب تنظمي مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية و وتنفيذه. 

اللجنة، ويساعد عىل الابتعاد عن أأجواء الاس تقطاب اذلي يعوق التقدم يف مجيع أأعامل الويبو. من أأجل حتقيق هذا الهدف، 
جيب أأن يكون هناك توازن ليس فقط يف املواضيع واملواضيع الفرعية اليت ستناقش يف املؤمتر، ولكن أأيضا يف قامئة املتحدثني 

هناك قامئة من املعايري لختيار و مت التفاق عىل هذه القضااي. لقد وجه املناقشات وتؤثر عىل نتاجئ املؤمتر. تس  اليت العروض و 
وان اللجنة الآن عىل خالف حول هبا املتحدثني. ومع ذكل، يعتقد لك من اجملموعة واجملموعة الأفريقية أأن املعايري مل يمت الوفاء 

كام قدمت  هاأأن اخليارات جيب أأن يمت توس يع نيابة عن بدله مرص، متحداث  ،اقرتح الوفدو ملتلكمني. كيفية حتديد قامئة ا
اس تقبال حس نا. تس تقبل مل  جياد وس يةل للخروج من املأأزقاجلهود املبذوةل لإ و مقرتحات مع قامئة من الأسامء اليت مل تقبل. 

مشاورات مع منسقي الرئيس عقد يميكن أأن و حدثني يف معلية الفرز. وهكذا، رمبا ميكن أأن يطلب من الأمانة توس يع قامئة املت
أأكد الوفد أأنه اكن يفكر و . ممكنا خياراذكل رمبا يكون و اجملموعات وحماوةل حتديد أأسامء من تكل القامئة عىل نطاق أأوسع. 

 هذا الاقرتاح. بشأأن من اجملموعة لتفويض تاج ي بصوت عال، وسوف 

ذكر وفد الاكمريون أأنه موضوع همم للغاية لبدلان العامل الثالث، ول س امي البدلان الأفريقية. واكن وفد لأقول شيئا عىل و  .482
ذا اكن ميكن أأن يمت تعيني مرافق لمتكني أأكرب عدد  املتحدثني. ومع ذكل، ابلنس بة حملتوى وأأهداف املؤمتر، تساءل الوفد عام اإ

يف خمتلف املناطق س يحرضون  امللكية الفكريةمن املرحج أأن مجيع املنظامت اليت تتعامل مع ممكن ملتابعة املناقشات. اكن 
ىل خمتلف رشاحئ الساكن واملساعدة يف نرش املعلومات للجمهور.   املؤمتر. ان مثل هذه املرافق متكن املؤمتر من الوصول اإ

ىلو  .485 عىل موقع الويبو عىل تقدمي معلومات عن و أأبرز أأن صفحة الويب س تنشأأ  CDIP/11/5 الوثيقة أأشار الرئيس اإ
املؤمتر. وقال انه ل يعرف ما اذا اكن هذا رد عىل سؤال وفد الاكمريون. ومع ذكل، ميكن أأن تؤخذ هذه املسأأةل يف مرحةل 

 لحقة. 

فاوضات شاقة ذكر وفد اململكة املتحدة أأنه شاركت يف مجيع املناقشات غري الرمسية املطوةل عىل تنظمي املؤمتر. اكنت املو  .486
وصعبة وطويةل. يف هناية املشاورات، اكنت الوفود قادرة عىل التفاق عىل مجيع الطرائق. وفقا للمامرسة املعتادة، أأهنا لكفت 

ىل اختاذ اخلطوة الهنائية وامليض قدما يف املؤمتر. يبدو أأن بعض الوفود اليت ل ميكن أأن توافق عىل العناص اليت س بق  الأمانة اإ
علهيا قبل اكنوا ياولون تأأجيل املؤمتر. وأأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لعقد املؤمتر. تعكس الزتاهما العمل والقضااي ذات التفاق 

لهيا بشأأن القضااي اليت س بق التفاق عليه يف مشاورات  ىل اللجنة. أأعرب عن أأمهل يف أأن أأي اتفاق سيمت التوصل اإ الصةل اإ
عطاء الأولوية كام اكنت هناك العديد غري رمسية. فامي يتعلق طلبات املشا ىل اإ ورات غري الرمسية، أأكد الوفد أأن هناك حاجة اإ

نه يفرتض أأن اللجنة تفضل ملعاجلة القضااي العالقة اليت اكنت أأكرث أأمهية مثل  من القضااي املطروحة عىل جدول الأعامل. فاإ
ىل الأ  مواصفات  مانة لتنفيذها، كام فعلت يف مناس بات عديدة أأخرى. الاس تعراض املس تقل وترك القضااي اليت مت التفاق اإ
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ن أأسوأأ يشء ميكن أأن يدث و  .487 ذكر وفد فزنويال ان املؤمتر اكن هاما من حيث معاجلة قضااي التمنية داخل املنظمة. اإ
 أأن يكون للمؤمتر ل لتأأخذ ماكن. أأن نتاجئها س تكون هممة للخطوات التالية اليت يتعني اختاذها يف هذا اجملال. 

يعتقد وفد أأملانيا ينبغي للجنة املوافقة عىل قامئة املتحدثني اليت اقرتحهتا الأمانة. واتفق عىل أأن القامئة اليت أأعدهتا الأمانة و  .488
نه ميكن أأن تقبل القامئة بسبب وجود  سوف أأيد. عىل الرمغ من أأن الوفد يب بعض املتلكمني أأكرث والبعض الآخر أأقل، فاإ

مل يكن هناك جحة واحدة ضد أأي من املتحدثني يف الاجامتع الأخري. ينبغي أأن تواصل اللجنة هنج متوازن. وذكر وفد لو 
 هجودها لعقد املؤمتر اذلي تأأجل ابلفعل قبل س بعة أأشهر. وأأعرب عن أأمهل أأنه س يعقد هذا العام. 

التفاق ابس تثناء قامئة ذكر وفد ترينيداد وتوابغو أأنه اختذ أأيضا يف مناقشات غري رمسية بشأأن املؤمتر. لك يشء مت و  .481
املتلكمني. واكنت القضية ذات الصةل لأن املؤمتر ل ميكن ان تمت من دون املتحدثني. واكنت هذه القضية الأكرث أأمهية اليت 

فد . وأأيد الو امللكية الفكريةسيمت مناقش هتا. اكن املؤمتر الهام لرتينيداد وتوابغو، وخاصة يف بناء املعرفة املؤسس ية البالد عىل 
اقرتاح وفد كينيا ملواصةل املناقشات غري الرمسية وكذكل الاقرتاح اذلي قدمه وفد مرص لتوس يع القامئة احلالية من املتحدثني. 

ذا اكن ميكن  ىل جنب. اكن هناك رضورة اس تئناف املشاورات غري الرمسية ومعرفة ما اإ هذه املقرتحات ميكن أأن تعمل جنبا اإ
ىل حل. توس يع قامئة من أأجل هذه القض   ية اإ

ىل تعليق وفد كينيا اليت ل ينبغي أأن يمت تنظمي املؤمتر جملرد منه. اليت ينبغي النظر فهيا لأن الوفود  .411 وأأشار وفد الربازيل اإ
بدت حريصة عىل اختاذ قرار للقيام مبا اكن املقرتح. ومع ذكل، ينبغي للجنة أأن نكون حذرين وعدم الوقوع يف نفس الفخ كام 

الأخرى. اكن نطاق امللكية الفكرية والتمنية واسعة جدا. اكن ادلافع وراء املناقشات وكذكل املقرتحات املقدمة  يف حاةل البنود
يؤيد فكرة مناقشة أأاكدميية حول  مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقمن مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية. 

ذا اكنت املناقشات يف  مسامهة امللكية الفكرية يف التمنية. ومع ذكل، اكن أأكرث من ذكل بكثري. وهناك حاجة أأيضا ملناقشة ما اإ
ىل التوازن. ومع ذكل، وذكر أأيضا يف  جلنة تعزيز التمنية. يف هذا الصدد، اكنت هممة التفاصيل وأأسامء املتحدثني. وذكر احلاجة اإ

جراء مزيد من اللجنة وغريها اكن هذا التوازن يف عيين الناظر. اكنت ملكية الق امئة الهامة. يف هذا الس ياق، أأيد الوفد اإ
 املناقشات قبل املوافقة عىل القامئة. 

ىل عقد مشاورات غري رمسية واقرتاح وفد مرص لتوس يع قامئة و  .410 اتفق وفد جنوب أأفريقيا مع اقرتاح وفد كينيا اإ
ت للمتحدثني لس تكامل القامئة اليت قدمهتا الأمانة. قدمت مقرتحا مجموعة جدول أأعامل التمنيةاملتلكمني. واجملموعة الأفريقية و 

ىل املنسقني الإقلمييني للموافقة علهيا. ومع ذكل، ل ميكن املوافقة عىل قامئة لأن  وافقت اللجنة عىل أأن تقوم الأمانة تقدمي قامئة اإ
ذا جمرد متسك مل متوازنة بشلك اكف. وذلكل، ف مجموعة جدول أأعامل التمنيةاجملموعة الأفريقية ويعتقد  ن النقاش لن تتقدم اإ اإ

ىل اهنيار يف املناقشات. وابلتايل، توس يع قامئة ميكن أأن توفر خمرجا. ميكن  ىل القامئة اليت قدمهتا الأمانة. ان قامئة أأدت اإ اللجنة اإ
ذا مت ال مانة أأيضا أأن يقرتح املواعيد احملمتةل للمؤمتر. اليت من شأأهنا أأن تساعد يف ترسيع العملية اإ تفاق عىل قامئة املتحدثني للأ

 أأثناء املشاورات. 

ىل الصياغة وأأشار الرئيس  .414 اليت وافقت علهيا اللجنة "مت التفاق عىل أأن تتوىل الأمانة وضع قامئة املتحدثني يف املؤمتر، اإ
وتعمميها عىل مجموعة املنسقني للمصادقة عليه." مت التفاق عىل ما ييل أأيضا من حيث اختيار املعايري "طلب من الأمانة حتديد 

 بة، والتوازن يف وهجات النظر". املتحدثني عىل أأساس التوازن اجلغرايف واخلربة املناس  

اتفق وفد الولايت املتحدة الأمريكية مع التعليق اذلي أأدىل به وفد الربازيل اكن هذا التوازن يف عيين الناظر. وهذا و  .412
نيا، هو السبب عهدت اللجنة هيئة حمايدة، ويه الأمانة، أأن يؤلف قامئة املتلكمني. وأأيد الوفد متاما القامئة. كام ذكر وفد أأملا

نه يب بعض املتلكمني أأكرث والبعض الآخر أأقل من ذكل. ومع ذكل، ميكن للوفد تقبل القامئة لأنه اكن متوازن.   فاإ
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ىل أأنأأشار و و  .412 مت اعامتد الإجراء يف املايض لتجنب اجلزئية واليت ل تنهتيي  هفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
يل، اكن من املؤسف أأن اكنت اللجنة يف الوضع احلايل فامي يتعلق القامئة. اتفق الفريق مع املناقشات عىل قامئة املتلكمني. وابلتا

التعليق اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة عىل أأولوايت ادلورة. وبعد أأن انقش العديد من بنود جدول الأعامل. وينبغي أأيضا 
دلورة. اكن الوقت حمدودا. اكن عىل اللجنة لتحديد وضع اللمسات الأخرية عىل اختصاصات الاس تعراض املس تقل خالل ا

ن مجموعة عدم تكرار موقفها عىل لحئة املتلكمني. عىل الرمغ من ذكر بعض الوفود أأن القامئة ل  أأولوايت معلها خالل ادلورة. فاإ
كن أأن جتد أأي مربر لعقد تفي ابملعايري العريضة املتفق علهيا من قبل ادلول الأعضاء، مل أأوحض متاما الأس باب. مجموعة ل مي

 مشاورات غري رمسية وتوس يع قامئة املتحدثني يف هذه النقطة يف الوقت املناسب. 

ذا اكن ينبغي أأن تعقد املشاورات غري الرمسية بشأأن هذه املسأأةل.  .415 وقال وفد جنوب أأفريقيا أأنه حىت الرئيس ليقرر ما اإ
ىل أأن مجيع الوفود اليت أأخذت واكن قد عهد لرئاسة املداولت. ذلا، اكن من حقه ادلع وة ملشاورات غري رمسية. وأأشار اإ

 اللكمة ذكرت أأنه من املهم للمؤمتر املزمع عقده. 

ن املشاورات غري الرمسية ميكن أأن  .416 ذا  ةكون ممثر توقال الرئيس اإ ادلول الأعضاء عىل املشاركة فهيا هبدف عزمت اإ
 حل املشلكة. 

ذا مل يكن هذا هو احلال، لن يتحقق ذكر وفد الاكمريون أأنه مل يطلع عىل او  .417 لقامئة. اهنا تتوقع القامئة لتكون متوازنة. اإ
الهدف من املؤمتر. وتتعلق قضية التمنية يف مجيع أأحناء العامل، جيب أأن تدرج الناس من خمتلف أأحناء العامل من أأجل دفعهم 

. جيب أأن تلعبه امللكية الفكرية دورا يف تطوير بدل للتعبري عن احتياجاهتا الإمنائية. جيب أأن تكون أأساسا لختيار املتحدثني
مثل الاكمريون اكن خمتلفا ابملقارنة مع دورها يف بدلان مثل اململكة املتحدة أأو الولايت املتحدة الأمريكية. وذلكل، ينبغي أأن 

ركت القضية لتقدير يكون هناك صخص ما لتحديد وهجة نظره عىل التمنية. وهذا ينبغي أأن يوضع يف الاعتبار حىت لو ت
 الرئيس. اكن مطلواب من موافقة ادلول الأعضاء بشأأن هذه املسأأةل. 

 الرئيس الأمانة لوصف املعايري املس تخدمة لإعداد القامئة الأصلية املتلكمني. ودعا  .418

ىل املعايري املذكورة يف وقت سابق من قبل الرئيس، وأأكد أأن هناك حاجة لوأأشارت  .411 قرتاح الأمانة )الس يد ابلوش( اإ
القامئة اليت مت متوازنة من الناحية اجلغرافية واملنظور. ومع ذكل، خالل اجللسات غري الرمسية اليت عقدت بني ادلورتني 

، اكن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى، مبا يف ذكل توافر وعدد من املتحدثني بسبب احلادية عرشة والثانية عرشة
كن التوسع بشلك مفرط القامئة. اكنت اخليارات حمدودة أأيضا بسبب طلب من املتحدثني أأن املزيانية اليت اكنت متاحة. ل مي

يكونوا خرباء يف جمال امللكية الفكرية، وكذكل التمنية. وذكر أأن فكرة عرض دراسات احلاةل وأأفضل املامرسات يف اجللسات 
ذا لزم ا لأمر، ميكن تعمميها الربانمج. ومشلت قامئة املتحدثني. واكن غري الرمسية. أأدرج ذكل أأيضا يف الربانمج املؤقت للمؤمتر. اإ

ىل أأن الأمانة جيب أأن تبدأأ يف النظر يف مواعيد املؤمتر بسبب املطالب امللحة خلدمات  وفد جنوب أأفريقيا أأشار حبق اإ
تتطلب النظر يف توافر مجيع املؤمترات يف الويبو كام عقدت اجامتعات عديدة لك عام. ان معلية بناء الربانمج اكنت مؤملة لأهنا 

العناص وتقدميهم معا. تضمني هذه السامعات، املتحدث الرئييس، مالحظات متهيدية من قبل الرئيس واملدير العام وهمل جرا. 
يف ذكل الوقت، مت التفاق عىل أأن وزير التجارة والصناعة يف جنوب أأفريقيا س يكون املتحدث الرئييس. وهناك حاجة 

توازن وأأن تأأخذ يف احلس بان اعتبارات أأخرى مثل الوقت وغريها من القضااي. اكنت تكل بعض الاعتبارات للحفاظ عىل ال 
سف، ميكن أأن املؤمتر مل يدث.   اليت مجعت العام املايض. للأ

نه يوفد أأوروغواي وقال  .211 رغب يف معرفة املزيد عن املشاورات غري الرمسية كام اكن املنسق الإقلميي. ويه تود أأن اإ
رف ما سوف تناقش مثل اللجنة طلبت من الأمانة أأن تضع قامئة. اذلي أأجنز مع مراعاة املعايري املتفق علهيا. وتساءل الوفد تع

عطاء الأمانة ولية جديدة لإعداد قامئة أأخرى واكنت معايري واحضة. اكنت الأمانة قد فعلت  ذا اكن من الرضوري اإ عام اإ
ن الوفد ل تعرف ما من  شأأنه أأن يضع الأمانة يف وضع أأفضل لوضع قامئة أأخرى.  وظيفهتا. قال اإ
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ىل اقرتاح الأمانة لتوس يع قامئة املتلكمني واقرتاح عقد مشاورات غري  .210 ورد الرئيس عىل سؤال وفد أأوروغواي. وأأشار اإ
ذلكل ليمت توس يع رمسية حملاوةل حل املشلكة. ومع ذكل، ورأأت أأن القامئة املقرتحة من الأمانة اكنت مقبوةل واكنت هناك حاجة 

 بعض الوفود الأخرى. 

ل أأهنا مل و  .214 ذكر وفد كندا أأن هناك حاجة لتغيري قامئة، عىل الأقل حىت قدمت املشالك معها املعروفة. مل يذكر املشالك اإ
 متتثل للمعايري. ويود الوفد أأن يعرف ملاذا وكيف أأهنا مل متتثل للمعايري املتفق علهيا. 

عادة تقدميه. من شأأنه أأن وأأشار  .212 ىل التعليق من الأمانة أأن القامئة ميكن اإ وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
 يكون مفيدا وبعض مل يكن دليك القامئة. 

نه من املمكن الأمانة )الس يد ابلوش( وقات  .212 لقامئة والربامج اليت مت وضعها يف يونيو املايض. ابتزويد ادلول الأعضاء اإ
لقاء لكمة يف املؤمتر. يف هذا الس ياق، و  ذا اكن هؤلء عىل القامئة س يكون تزال متاحة واملهمتني لإ نه مل يكن متأأكدا اإ مع ذكل، فاإ

ىل ادلول الأعضاء للموافقة الطازجة يف احلالت اليت  اكنت الأمانة قد طلبت مرارا أأهنا تعطى املرونة دلعوة خرباء بديل ليعود اإ
ىل معلية طويةل أأخرى اخلرباء. لن يمت تعممي هذه الوثيقة كوثيقة رمسية. سوف يمت ذكل بشلك مل تكن متاحة ميكن  أأن يؤدي اإ

غري رمسي لتجنب أأي الاس تدلل عىل أأن تكل القامئة سيمت دعوة للتحدث يف املؤمتر. وينبغي أأن يوضع يف الاعتبار أأن بعضها 
ىل 21قد ل تكون متاحة. يف حاةل أأن  ذا اكنت الأمانة ينبغي ٪ مل تكن مت21٪ اإ احة، جيوز لدلول الأعضاء تريد أأن تقرر ما اإ

ىل ادلول الأعضاء بشأأن عدم توفر هؤلء اخلرباء، واليت قد يرتتب طويةل أأخرى العملية.   أأن تعطى مرونة قال أأو لو رجعت اإ

. ينعقدس يكون للمؤمتر ل أأيد وفد فزنويال البيان اذلي أأدىل به وفد أأوروغواي. وأأكد أأن أأسوأأ يشء ميكن أأن يدث و  .215
ومع ذكل، ل ينبغي أأن تعقد عليه فقط من أأجل ذكل. ل ينبغي أأن تشارك ادلول الأعضاء يف اجلزئية. املؤمتر ميكن أأن توفر 

منربا ملناقشة القضااي ولرؤية الأش ياء بشلك أأكرث وضوحا. رشط املتلكمني اىل ان خرباء يف لك من التمنية وامللكية الفكرية 
مانة العامة لتطبيقحمدود ذا اكنت املعايري اليت طلبهتا ادلول الأعضاء للأ مانة أأن ل  ة التحديد. اإ يست مناس بة، رمبا ميكن للأ

ذا مل تكن متاحة املتحدثني، ميكن أأن يقرتح املرحشني البدلء من قبل الأمانة.   يفرس ملاذا مل تكن مناس بة. اإ

 النظر يف الواثئق التالية: 

CDIP/8/INF/1 - راجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةم  

CDIP/9/14 -  رد الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية
 ( CDIP/8/INF/1)الوثيقة 

CDIP/9/15 -  املعين ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون تقرير الفريق العامل املصص
  لأغراض التمنية

CDIP/9/16  اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة اليت تقدهما الويبو يف
 جمال التعاون لأغراض التمنية

CDIP/11/4 - ذ بعض التوصيات املس تخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف وضع تنفي
 جمال التعاون لأغراض التمنية

ىل  .216 فتح الرئيس املناقشات بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية. وأأشار اإ
طار RBMعىل تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ ) جدول أأعامل التمنيةجية يف س ياق املرشوع أأنه مت تنفيذ املراجعة اخلار  ( اإ
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الويبو دلمع الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائية. وقدم تقريرا عن املراجعة اخلارجية يف ادلورة الثامنة للجنة 
(CDIP/8/INF/1أأنشأأت اللجنة املصصة .)- ىل حتديد التو صيات الواردة يف التقرير اليت اكنت زائدة عن الفريق العامل اإ

اس تجابة لطلب و  (.CDIP/9/15احلاجة أأو مل تعد ذات صةل. وقدم تقرير الفريق العامل املصص يف ادلورة التاسعة للجنة )
ىل الاس تعراض اخلاريج ) ل (. ومت تقدمي اقرتاح مشرتك أأيضا من قبCDIP/9/14اللجنة، قدمت الأمانة اس تجابة الإدارة اإ

عداد وثيقة CDIP/9/16مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية ) (. يف دورته العارشة، طلبت اللجنة من الأمانة اإ
عداد   CDIP/11/4 الوثيقةلتحديد التوصيات اليت اكنت يف معلية التنفيذ وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف هذا الصدد. مت اإ

ىل الأمانة أأن تقدم تقريرا عن احلادية عرشة اطاعات الويبو. يف دورهتعىل أأساس املدخالت من خمتلف ق ، طلبت اللجنة اإ
، أأحاطت اللجنة علام دليل عىل تقدمي املساعدة الثانية عرشة امن ملخص الرئيس. يف دورهت 7القضااي املذكورة يف الفقرة 

عادة هيلكة موقع الويبو وCDIP/12/7التقنية للويبو )  .IP-TAD( والعروض عىل اإ

ىل اقرتاح مشرتك مع مجموعة جدول أأعامل التمنية وذكرت أأهنا مل وأأشار  .217 وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
ذا  تناقش رمسيا من قبل اللجنة. يعتقد الفريق بأأن معل اللجنة بشأأن تنفيذ التوصيات املقرتحة من قبل املقميني سيتعزز اإ

اتحهتا هلم يف ادلورة مناقشات بشأأن الاقرتاح قد تب  للجنة. 1دأأ خالل ادلورة. اكن الوفود الوقت للنظر يف الاقرتاح منذ مت اإ

أأن توصيات اخلرباء الاستشاريني اخلارجيني ل ينبغي أأن الأويل  هوفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، موقفوكّرر  .218
ذ تضع يف اعتبارها ا قرارها من قبل اللجنة. اإ يف اس تجابة  ابءلتوصيات اكنت قميهتا فقط تكل تصنف حتت مجموعة تعترب تلقائيا اإ

، اكنت هناك تطورات هامة CDIP/11/4الإدارة. اكنت الأمانة بعمل ممتاز بشأأن املساعدة التقنية. كام هو مبني يف الوثيقة 
ومزيد من املالحقات بناء عىل  يف اجتاه جيد. من هذا املنظور، يعتقد الفريق بأأن العمل العميل واملفيد أأن تقررها اللجنة،

ويبو؛ ادلاخلية والتنس يق التوصيات التقرير، وميكن أأن تشمل فقط جتميع لأفضل املامرسات يف الويبو واملساعدة التقنية غري 
ادلويل؛ وتدابري كفاءة التاكليف، كام وردت يف مقرتح توزيعها من قبل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يف دورة 

ىل العنرص الأول من اقرتاح الاحتاد العارشة ة. اكن اقرتاح للمجموعة يف ادلورة سابق عىل تبادل أأفضل املامرسات ذات الصةل اإ
الأورويب وميكن مواصةل النظر يف هذا الس ياق. بناء عىل اقرتاح مشرتك من قبل مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة 

يات اليت مت حتديدها ابلفعل يف معلية تنفذها الأمانة. واكن البعض الآخر غري ممكن، الأفريقية، ذكرت اجملموعة أأن بعض التوص 
مع الأخذ يف الاعتبار ولية الويبو بوصفها واكةل متخصصة يف جمال امللكية الفكرية. ذلا، اكنت اجملموعة ليس يف وضع يسمح 

. واكنت البنود الثالثة الواردة يف اقرتاح الاحتاد لها بقبول اختاذ مزيد من الإجراءات من قبل اللجنة عىل تكل العناص
الأورويب معلية جدا وميكن أأن تسهم يف تعزيز املساعدة التقنية يف الويبو بطريقة موضوعية. اكنت اجملموعة ترى أأن تكل 

 القضااي اكنت الوحيدة ينبغي للجنة مواصةل السعي يف هذه املرحةل. 

ىلة صوته وفد الولايت املتحدة الأمريكيومّض  .211 . الوفد أأن اللجنة ابءالتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الياابن ابمس اجملموعة  اإ
دورة اللجنة احلادية دلهيا متاما يف اعتبار الاقرتاح املشرتك من قبل مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية طول. يف 

ل حولها ميكن أأن يكون هناك توافق يف الآراء. يف الواقع، اكن ، معلت اللجنة مطول لتحديد جمالت العمل يف املس تقبعرشة
الثانية واحدا من هؤلء جمال تطوير دليل عىل مساعدة الويبو التقنية. قدم من قبل الأمانة واليت اس تعرضهتا اللجنة يف ادلورة 

املدير العام أأن ادلليل قد مت طباعهتا.  . طلبهتا اللجنة من أأجل أأن تتاح مثل املواد املطبوعة. يف لكمته الافتتاحية، ذكرعرشة
واكن الوفد مل يمتكن من احلصول عىل نسخة ومكتب املنشورات مل يكن دليك. وأأعربت عن أأملها أأن الأمانة ميكن حتديد 

 عدد نرشه يف أأجل املندوبني ترغب يف احلصول عىل نسخة. 

هنا . القاعةخارج سيتاح الأمانة )الس يد ابلوش( أأن ادلليل  تفهمو  .201 ىل وفد الولايت وتعود فرس س ت ست وقلت اإ اإ
 املتحدة الأمريكية بشأأن هذه املسأأةل. 
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نه ل يزال يعتقد وفد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وقال  .200 بأأن التوصيات املدرجة مضن اإ
ىل مزيد من ادلراسة. ينبغي أأن  ابءاجملموعة  تركز اللجنة بشأأهنا. يف الاقرتاب من املساعدة التقنية، يف اس تجابة الإدارة حتتاج اإ

اكن قلقهم ساحق للحفاظ عىل النقاش جودة عالية. وذلكل، أأهنم يعتقدون أأن اللجنة سوف تس تفيد من اس تعراض ومناقشة 
اك. النقاش ينبغي رو-، كام هو مقرتح يف تقرير ديري امللكية الفكريةأأفضل املامرسات داخل منطقة أأوسع من املساعدة التقنية 

أأن تركز عىل حتديد أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة من الويبو واملساعدة التقنية غري الويبو وأأيضا فرصا لتقدمي العروض 
ذا اكنت تنفذ بطريقة متعددة الأطراف  املشرتكة عىل مشاريع املساعدة التقنية من البدلان النامية واملتقدمة برصف النظر عام اإ

ية . بدا الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه قدما يف هذه املناقشات اليت من شأأهنا ضامن مزيد من الشفافية أأو ثنائ 
 واملساءةل يف مجيع جمالت ختطيط املساعدة التقنية والتسلمي. 

ىل الرتكزي عىل أأفضل املامرساتوأأشار  .204 ىل طلب اللجنة اإ وتدابري كفاءة  وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
التاكليف املقرتحة من قبل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. ذكرت اجملموعة أأن أأمهية ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار. مثة 

ذا اكن تقدمي املساعدة التقنية ذات الصةل لحتياجات البدلان النامية. ينبغي المتيزي بني قضية تفعل شيئا  حاجة للنظر يف ما اإ
ذا اكن يشء غري مفيد، والغرض منه لن  جيدا من أأن تلبية احتياجات املس تفيدين. ينبغي أأن تركز اللجنة عىل أأمهيهتا. اإ

يتحقق حىت لو اكنت فعاةل من حيث التلكفة و متقن. واكنت هذه القضية الرئيس ية عند النظر يف املساعدة التقنية والقضااي 
طة وهمل جرا. مرة واحدة فكرة الأساس ية اليت ينبغي معاجلهتا واكن من املفهوم، ذات الصةل مثل اخلرباء املتارين للقيام بأأنش

ذا بدأأت اللجنة خالل النظر يف تكل القضااي الأخرى، ميكن أأن يعكر خطر القضية  القضااي مثل كفاءة ميكن دراس هتا لحقا. اإ
 الرئيس ية اليت ينبغي معاجلهتا. 

اكن العملية. عىل هذا النحو، من املهم أأن نواصل امليض قدما، وتقيمي  لتمنيةجدول أأعامل اكرر وفد الربازيل أأن تنفيذ و  .202
التقدم يف لك خطوة واملنطقة املعنية. يعتقد الوفد أأن مجيع الوفود قد يتفقون عىل أأن املساعدة التقنية يه عنرص أأسايس من 

ة اليت أأجنزهتا الويبو تفي ابملعايري املنصوص علهيا العمل اذلي تقوم به الويبو. ومع ذكل، للتأأكد من أأن أأنشطة املساعدة التقني
رواك لتكون متقدمة. ورحب الوفد -، يتاج تنفيذ النقاط اليت أأثريت يف التقرير دير جدول أأعامل التمنيةمن  0يف التوصية 

 الاقرتاح ( )أأ( و )ب( يف1) G (1) ،F( )أأ(، 4اخلطوات الأوىل اليت اختذت يف هذا الاجتاه مع تنفيذ البنود أألف )
ىل املهام الأكرث تفصيال يف تنفيذ  املشرتك من قبل مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية. هنج الانتقال من أأبسطها اإ

الاقرتاح املشرتك ميكن أأن تكون فعاةل طاملا أأهنا مل تتوقف عند هذا احلد. وينبغي أأن يوضع يف الاعتبار أأن الهدف من 
هو ضامن أأن مساعدة الويبو التقنية اكنت حقا التمنية املوهجة. ل ينبغي فقط أأن يقتبس هذا يف التقيمي اذلايت  املراجعة اخلارجية

لأنشطة املنظمة. يف تقريرمه، اقرتح اخلرباء بعض العناص لفهم هذا املفهوم وكذكل بعض املعايري لتحديد أأي نوع من املساعدة 
ينبغي أأن يكون نقطة انطالق وتوجيه للمناقشات بشأأن هذا البند. يف هذا الس ياق،  ميكن اعتبارها موهجة حنو التمنية. هذا

حث الوفد مجيع ادلول الأعضاء للتفكري يف اقرتاح مشرتك من قبل مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية والنظر فامي 
ذا توصيات أأخرى ميكن التفاق.  اإ

 ميكن مناقشة هذا البند من جدول الأعامل يف ادلورة املاضية نظرا لضيق وأأشار وفد جنوب أأفريقيا أأن اللجنة ل .202
الوقت. واجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية يف حتديد التوصيات املقرتح املشرتك، مبا يف ذكل التوصيات أألف 

(2 ،)C (2) ،D (2 و )E (2 لتنفيذ الأمانة. حددت أأيضا أأهنا توصيات )C (1 و )E (3 ىل الأمانة لتوفري (، وطلب اإ
هنا ل تزال تطلب من الأمانة للقيام بتنفيذ التوصيات الواردة يف الاقرتاح  معلومات مس تمكةل عن تنفيذها لهذه التوصيات. فاإ
نه لن يكون من احلمكة ادلخول يف مناقشة حول املساعدات غري الويبو التقنية لأن املراجعة اخلارجية اكنت عىل  املشرتك. فاإ

مساعدة الويبو التقنية. مل يكن عىل املساعدات غري الويبو التقنية. وحث الوفد اللجنة عىل الرتكزي عىل مساعدة الويبو التقنية 
ومواصةل مناقشة الاقرتاح املشرتك من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية كام اكن الاقرتاح الوحيد من ادلول 

 لطاوةل فامي يتعلق مواصةل تنفيذ التوصيات. الأعضاء اليت اكنت عىل ا
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نه يممثل ش بكة العامل الثالث وقال  .205 ؤيد بقوة تنفيذ مجيع املقرتحات الواردة يف الاقرتاح املشرتك من قبل مجموعة جدول اإ
ة اليت اكنت أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية. قدمت الاس تعراض اخلاريج نظرة اندرة عىل طريقة معل مساعدة الويبو التقني

ىل حد كبري يف الغموض. وشدد املمثل عىل أأمهية تقدمي املساعدة التقنية املناس بة للبدلان النامية والبدلان  يف املايض ظلت اإ
آفاق التمنية. ومن الأمهية مباكن أأن  الأقل منوا. هذا اكن من الرضوري تقدمي املساعدة غري املالمئة ميكن أأن يؤثر سلبا عىل أ

ل الأعضاء والأمانة استمثرت الوقت ملناقشة هذه املسأأةل ودراسة، عىل وجه اخلصوص، ما العمل وما مل يكن. الويبو وادلو 
 ينبغي أأن تظل الشفافية واملساءةل املبادئ الأساس ية اليت ترتكز علهيا مساعدة الويبو التقنية يف مجيع الأوقات. 

 ميكن للجنة أأن ترشع عىل أأساس هذا الافرتاض. و والآراء.  عىل أأنه توافق يف وفد الاكمريون الصمت يف القاعة فرّس و  .206

نه ميكن تنفيذ ال وفد كينيا، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية انه اذا اكن هناك اتفاق، وقال  .207 (، 2توصيات أألف )فاإ
C (1( و )4 ،)D2و ،E (2( و )2 ) الاقرتاح املشرتك. من 

نه وفد الولايت املتحدة الأمريكية وقال  .208 عدة ساعات مناقشة هذه  تعتقد ان هناك اجامعا. اكنت اللجنة قد أأمضي ل اإ
جياد وس يةل للميض قدما.   املقرتحات. مل يكن هناك اتفاق ول يبدو الوفود من اإ

ىل الأمام. عن اس تفرس الرئيس و  .201  الطريق اإ

نه يعتقد أأن اجملالت وفد الولايت املتحدة الأمريكية وقال  .241 يات الفئة ابء. وقد لوحظ ذكل من الوحيدة للنظر توص اإ
 . أأي أأعامل أأخرى لبد من القيام به يف هذا اجملال. ابءخالل منسق اجملموعة 

وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأنه ل يوجد توافق يف الآراء بشأأن البنود احملددة اليت جيب اتباعها يف وأأكّد  .240
طار هذا البند من جدول الأعامل. وأأكد أأن  توصيات الفئة ابء وعناص اقرتاح الاحتاد الاورويب اكنت املناطق الوحيدة اإ

ىل تعليقاهتا عىل التوصيات احملددة اليت  طار هذا البند من جدول الأعامل. وأأشارت اجملموعة اإ للنظر يف مزيد من العمل يف اإ
جامع حول حددهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية يف ادلورة املاضية. أأ  شار تعليقات بوضوح أأنه مل يكن هناك اإ

 ذكل. 

وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن الاس تعراض اخلاريج لكف من قبل منظمة وجاء اخلرباء بتوصيات بناء عىل النتاجئ اليت  .244
ذا اكن س يكون هناك أأي رضر يف تنفيذ تكل التوصيات. ع لهيا. وذلكل، طلب الوفد من الأمانة أأن توحض ما اإ ىل توصلوا اإ

( يف الاقرتاح املشرتك من قبل مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية، اكن وفد عىل البند غري 2) Cسبيل املثال، 
مانة العامة لإعداد مبادئ توجهيية لضامن معليات شفافة لختيار اخلرباء اخلارجيني وهمل جرا. أأهنا  مقتنع أأنه س يكون ضارا للأ

ىل أأن تكون عىل قناعة بأأن مثل هذا العمل س يكون ضارا. أأيضا هناك حاجة الوفد توضيحا من الأمانة لسبب ل  حباجة اإ
 ميكن تنفيذ بعض التوصيات احملددة. 

نه و  .242 ن مل يكن لك يشء. ومع ذكل، فاإ مانة أأن تفعل الكثري، اإ ذكر الأمانة )الس يد ابلوش( أأنه سؤال صعب. ميكن للأ
ىل اتفاق بني ادلول الأ  عضاء. واكنت نقطة الانطالق يف تقرير املراجعة اخلارجية أأن ادلول الأعضاء سوف جيب أأن تستند اإ

 مناقشة التفاق ويطلب من الأمانة لتنفيذ تكل التوصيات. يطلب من الأمانة قرارا واحضا من أأجل امليض قدما. 

نه ذكر وفد الاكمريون و  .242 ذا يتوقع بعض الاعرتاضات من ادلول الأعضاء واليت اكن من الطبيعياإ نه اإ . ومع ذكل، فاإ
ىل الطلب  الوفود مساعدة ميكن أأن توفر أأس باب ملاذا مل نتفق مع جوانب معينة من الاقرتاح. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

اذلي تقدم به وفد كندا للوفود لرشح ملاذا مل نتفق مع قامئة املتحدثني اليت اقرتحهتا الأمانة بشأأن املؤمتر ادلويل. لن يتحقق 
ىل دائرة اخلالف والتقدم. الاعرت   اض بطانية دون تقدمي أأس باب تضاف اإ
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فد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، التعليقات اليت أأدلت هبا وفود لك من جنوب أأفريقيا والاكمريون. رّدد و و  .245
ىل مقرتحات بشأأن اخلرباء والاستش اريني يف القسم هاء من ذكر الفريق مناقشة قامئة املتحدثني للمؤمتر ادلويل. وأأشارت اإ

ذا اكنت اللجنة تواجه ابلفعل حتدايت يف التعامل مع بعض هذه القضااي  الاقرتاح املشرتك مع مجموعة جدول أأعامل التمنية. اإ
واكن هناك اقرتاح اليت ميكن حل بعضها، أأنه يس تحق مزيدا من التفكري واملناقشة. اكنت بعض املقرتحات الواردة فيه معيل 

 يساعد اللجنة عىل حل بعض القضااي. جدا، وسوف 

جراء علق الرئيس املناقشات يف تكل املرحةل للسامح و  .246  مشاورات غري رمسية. ابإ

 )اتبع( جدول أأعامل التمنية اختصاصات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات 

طالع اللجنة عىل اس تأأنف الرئيس املناقشات بشأأن اختصاصات الاس تعراض املس تقل. دعا النائب السابق لرئيس ل .247
 نتاجئ املشاورات غري الرمسية اليت عقدت يف اليوم السابق. 

قدم انئب الرئيس السابق ملخصا للمناقشات اليت جرت خالل املشاورات. وقد حتقق تقدم ملموس. واكنت الوفود و  .248
ىل املقرتحات املذكورة يف اللجنة يف اليوم السابق عىل بشأأن  املواصفات أأجزاء من بناءة للغاية يف املناقشات. وأأشارت اإ

ذا مت قبول أأجزاء أأخرى من مرشوع  اخللفية، غرض ونطاق الاس تعراض املس تقل. يف املشاورات، مت التفاق مبدئيا أأنه اإ
، من شأأنه أأيضا أأن تقبل تكل املقرتحات. نوقشت يف قسم الأس ئةل الرئيس ية اليت ينبغي تناولها يف الاس تعراض  املواصفات

النتيجة واعدة. مل تكن هناك اعرتاضات قوية. اكنت تكل املسائل الرئيس ية بشأأن أأمهية وأأثر وفعالية وكفاءة املس تقل واكنت 
واس تدامة. اكن هناك مسأأةل تتعلق أأمهيهتا. أأدىل انئب الرئيس ووفد ش ييل مقرتحات منفصةل عىل صياغة الفقرة الفرعية عىل 

لإقلميية مشلكة مع مصطلح "املس تفيد". أأرادوا معىن أأن تكون دقيقة. بدل أأمهيهتا كام اكن بعض ادلول الأعضاء واجملموعات ا
ن مصطلح "املس تفيد" كام ميكن استبدال مصطلح "ادلول الأعضاء" أأو "أأحصاب املصلحة". يعتقد النائب  من ذكل، فاإ

ح وأأعربت عن أأملها السابق لرئيس اجمللس عىل الاقرتاح املقدم من وفد ش ييل وأأيد عىل نطاق أأوسع. وظل النص املفتو 
ىل حد كبري الأس ئةل الرئيس ية من جانب ادلول الأعضاء. عىل الرمغ من أأن  لهيا. عدا ذكل، وقد أأيدت اإ اتفاق سيمت التوصل اإ

بعض اكن تفضيالت أأخرى، واكنوا عىل اس تعداد ليكون مران عىل صيغة واذلي اكن بناء للغاية. مت ختطي القسم عىل مهنجية 
ىل حد كبري عناص مهنجية لس تخداهما من قبل اخلرباء. مل يكن هناك يشء املواصفاتن كام اكن أأسهل جزء م . الأعضاء أأيد اإ

قلميية. مت حفص لفرتة وجزية القسم. ميكن لدلول الأعضاء قبول النص،  جديد يف املهنجية. وتضمنت مقرتحات اجملموعات الإ
ادلراسات الاس تقصائية الإلكرتونية، وسائط خمتلفة من عىل الرمغ من قد يكون هناك بعض الاقرتاحات البس يطة مثل 

املقابالت وتركز املناقشات امجلاعية. واكنت هذه القضااي البس يطة. عىل فريق الاس تعراض نفسه، أأثريت مسأأةل حيوية 
ذا اكن ين  ذا اكن ينبغي لدلول الأعضاء أأن تشارك، أأو ما اإ بغي متكني الأمانة ابلنس بة لعملية اختيار اخلرباء. واكنت مسأأةل ما اإ

جراءات الويبو املعمول هبا، مع الأخذ يف الاعتبار املعايري اليت حتددها ادلول الأعضاء  لتحديد والاخنراط اخلرباء متش يا مع اإ
. اكنت الغالبية العظمى من ادلول الأعضاء ليس يف صاحل الادارة املفصةل العملية. أأهنا ل حتبذ تورطهم يف تكل املواصفاتيف 
حةل من العملية. بعض ادلول الأعضاء مثل أأاثر وفد أأسرتاليا اعرتاضات فامي يتعلق فكرة مشاركهتا يف معلية الاختيار. املر 

مانة العامة لإرشاك خرباء الصحيح متش يا مع  ن ادلول الأعضاء ينبغي أأن نثق الويبو وقواعدها املعمول هبا، والسامح للأ وقيل اإ
. مل يكن دليك الاكرييب توافق يف الآراء بشأأن هذه املسأأةل. واكن وفد الربازيل املواصفاتأأ يف تكل القواعد واملعايري اليت س تنش

رأأي خمالف. اكنت مس تعدة أأن تشارك يف معلية اختيار بعض ادلول الأعضاء. ومع ذكل، مل تناقش الوضع يف تورطهم. 
ذا أأعدت الأمانة قامئة  ىل مناقشات واكنت العديد من ادلول الأعضاء املعنية أأنه اإ نه قد يؤدي اإ قصرية لتأأييد ادلول الأعضاء، فاإ

مطوةل عىل القامئة. ما زالت مل حتسم قامئة املتحدثني للمؤمتر ادلويل. املقطع التايل. "جيب أأن تمت معلية الاختيار مبا يامتىش مع 
جراءات الويبو القامئة وابلتشاور مع ادلول الأعضاء" اكن بني قوسني. وحثت ادلول الأ  عضاء عىل حل املشلكة. وأأشارت اإ

ن عددا من ادلول الأعضاء عىل اس تعداد  ىل أأن الغالبية العظمى مهنم ل يريد أأن يشارك يف معلية الاختيار. ومع ذكل، فاإ اإ
ذا اكن مطلواب  للمشاركة. عقدت بعض ادلول الأعضاء ترى أأن ادلول الأعضاء ل ميكن أأن تشارك يف اختيار اخلرباء العاملني اإ
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جنازها واملزيانية نظرا أأن ت كون مس تقةل. وابلتايل، مل يكن هناك توافق يف الآراء بشأأن هذه املسأأةل. مل تناقش املقاطع عىل اإ
ىل التفاق عىل املسائل العالقة املذكورة أأعاله قبل التفاق عىل بقية  . تأأمل النائب املواصفاتلضيق الوقت. هناك حاجة اإ

قدم لن يتحقق ذكل اليوم نظرا لس تعداد ادلول الأعضاء لدلخول يف حوار بناء لوضع السابق للرئيس أأن املزيد من الت
 خالل ادلورة. معم النص من املناقشات غري الرمسية مجليع منسقي اجملموعات.  املواصفاتاللمسات الأخرية عىل 

ىل أأن الوقت حمدود، واكن العديد من القضااي مل يمت مناقش هتا. أأن أأشار و و  .241 فد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
ىل املشاركة بشلك بناء هبدف وضع اللمسات الأخرية عىل  يوم امجلعة. من أأجل  08:11بواسطة  املواصفاتيواصل الفريق اإ

بداء املرونة، أأيدت اجملموعة الاق ىل ادلول الأعضاء يف بداية اجللسة أأن تكون بناءة واإ رتاح السابق انئب الرئيس اذلي قدم اإ
". يعتقد أأن اجملموعة تلقت وثيقة دمع 4102مايو  41غري الرمسية يف اليوم السابق. واكن عنوان وثيقة "جلسة غري رمسية 

ن حمدودا، واكن مجموعة مس تعدة لقبول واسع النطاق من ادلول الأعضاء ومتوازنة ملصاحل مجيع اجملموعات. ونظرا لأن الوقت اك
هناء معلية غري رمسية. وحثت ادلول الأعضاء الأخرى أأن حتذو حذوها. مضيفا مفاهمي جديدة يف هذه املرحةل لن  الوثيقة واإ

ذا اكن هذا غري ممكن، ينبغي للجنة أأن تنظر ث فتح فقط  املواصفاتيساعد عىل وضع اللمسات الأخرية عىل  خالل ادلورة. اإ
 لفقرات اليت مل تناقش بعد. ا

مت  املواصفاتوفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، انه مس تعد ملواصةل الاخنراط بشلك بناء لضامن وقال  .221
الانهتاء خالل ادلورة. مل تكن هناك خالفات كربى. اكن هناك عدد قليل من القضااي ولكنه اكن جمرد مسأأةل مير هبا النص. 

 من خالل املشاورات غري الرمسية. اكن ميكن حلها 

نه وفد أأوروغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، وقال  .220 مس تعد ملواصةل امليض قدما والنظر يف البدائل اإ
اليت قدهما انئب الرئيس السابق. اكن الاقرتاح املقدم من وفد ش ييل بشأأن مسأأةل ذات أأمهية حال وسطا جيدا. حث الفريق 

عىل الرتكزي حرصا عىل الفقرات اخلالفية اليت اكنت ذات أأمهية حيوية وعدم الرتكزي عىل النقاط البس يطة اليت مل تؤثر  الوفود
قبل . وس تواصل الاخنراط بشلك بناء وتقدمي مقرتحات. وتأأمل اجملموعة أأن العمل ميكن أأن يمت الانهتاء املواصفاتعىل جوهر 

 . 08:11الساعة 

آس يا الوسطى وأأورواب الرشقيةتحداث ابمس ، م بيالروسوفد وقال  .224 نه ، مجموعة بدلان القوقاز وأ س يكون مران يف قضية اإ
. كام ان الوقت حمدود وبقي العديد من القضااي دون حل، ميكن للفريق دمع مرشوع ابء. أأنه يؤيد موقف اجملموعة املواصفات

 مقرتحات الرئيس بشأأن هذه القضااي. 

فامي يتعلق  ابء، موقف اجملموعة مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقية، متحداث ابمس وفد امجلهورية التش يك وأأيّد  .222
جراء مزيد من  الفقرات الثالث الأوىل من الاقرتاح اذلي اكن قبل اللجنة. اهنا مس تعدة لإظهار أأقىص قدر من املرونة يف اإ

عادةاملواصفاتاملفاوضات عىل اجلوانب ذات الأولوية من  التفاوض بشأأن أأجزاء من النص اذلي مت التفاق  . وتود لتجنب اإ
 عليه. 

مدى التقدم اذلي ميكن وتقيمي واقرتح الرئيس أأن تنظر اللجنة يف البنود املدرجة عىل جدول أأعامل صباح ذكل اليوم  .222
طار زمين لالنهتاء من القضااي اليت تركت مفتوحة عىل ث حتقيقه علهيا.  . من املهم عدم املواصفاتميكن للجنة التفاق عىل اإ

عادة فتح أأجزاء من النص   خالف كبري. حولها مل يكن اليت اإ
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امللكية الفكرية والس ياحة: دمع الأهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مرص  - CDIP/13/8النظر يف الوثيقة 
 وغريها من البدلان النامية

ىل النظر يف وثيقة املرشوع بشأأن  ادع .225 امللكية الفكرية والس ياحة: دمع الأهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرئيس اللجنة اإ
ىل تقدمي وثيقة املرشوع. الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية  ، وطلبت الأمانة اإ

ىل عدة  .226 ذكر الأمانة )الس يدة توسو( أأن وثيقة املرشوع مت بناء عىل اقرتاح من مجهورية مرص العربية. أأنه يستند اإ
بارات. والس ياحة املصدر الرئييس لدلخل لكثري من البدلان النامية. يف العامل املعومل اليوم قدرة تنافس ية عالية، واتسمت اعت 

الس ياحة بشلك مزتايد الطلب مصممة خصيصا للمنتجات واخلدمات اليت عرضها القمية املضافة متباينة. أأحصاب املصلحة يف 
 توفري منتجات عالية اجلودة واخلدمات للس ياح من خالل الاس تجابة ملصاحل الس ياحة ميكن أأن تلعب دورا رئيس يا يف

هنا ميكن أأن تس تفيد من الاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية.  واحتياجات الأكرث اخلاصة. يف القيام بذكل، فاإ
ىل حد كبري وهجات نظر مجهورية مرص العربية، املؤيد للمرشوع. ىل العمل مع  يعكس مقرتح املرشوع اإ وطلب وفد مرص اإ

. واكن الهدف العام للمرشوع لتحليل ودمع وتعزيز الوعي بدور جدول أأعامل التمنيةالأمانة لتطوير الاقرتاح يف وثيقة املرشوع 
النظام وأأدوات امللكية الفكرية يف تشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف يف س ياق أأهداف المنو والتمنية الوطنية. واكن 

ية، مبا يف ذكل ماكتب املرشوع هدفني حمددة. أأول، لبناء قدرات أأحصاب املصلحة يف الس ياحة الرئيس ية والسلطات الوطن 
امللكية الفكرية، عىل كيفية اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لإضافة القمية وتنويع الأنشطة الاقتصادية املرتبطة 

بني ابلس ياحة، مبا يف ذكل الأنشطة املتعلقة حبامية الرتاث الثقايف. اثنيا، رفع مس توى الوعي دلى اجملمتع الأاكدميي عىل تقاطع 
دراج املناجه  طار س ياسات المنو والتمنية احمللية، وذكل هبدف تطوير املواد التعلميية وتعزيز اإ امللكية الفكرية والس ياحة يف اإ
دارة الس ياحة املدارس والأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية. واقرتح أأن يمت تنفيذ املرشوع يف أأربعة بدلان  املتخصصة يف اإ

رص. س يكون هناك ثالث مراحل رئيس ية. س تخصص املرحةل الأوىل للبحث والتوثيق الأنشطة لتحديد رائدة، مبا يف ذكل م
ن الأمانة وضع  أأدوات امللكية الفكرية القامئة أأو احملمتةل اليت ميكن أأن تس تخدم لتشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف. فاإ

ىل اخلربة يف العالمات التجارية  مبادئ توجهيية بشأأن اس تخدام أأنظمة وأأدوات امللكية الفكرية لهذه الأغراض، استنادا اإ
والتصاممي وحقوق املؤلف وامللكية الفكرية املعايري واملبادئ ذات الصةل ابملعارف التقليدية، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

ح أأفضل املامرسات يف الاس تخدام جمالت امللكية الفكرية الأخرى ذات الصةل. وتشمل املبادئ التوجهيية دراسات احلاةل رش 
الناحج لنظام امللكية الفكرية الوطين للمزية التنافس ية لقطاع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف. ان مبادئ توجهيية ودراسات 

لمدارس حاةل موثقة تشلك أأساسا لتطوير املواد التعلميية املناس بة، اليت من شأأهنا أأن املقرتح اعامتدها يف املناجه ادلراس ية ل
دارة الس ياحة وأأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية. سيمت تنفيذ املرحلتني املقبةل عىل املس توى القطري يف البدلان الرائدة. أأهنا  اإ

تنطوي عىل أأنشطة بناء القدرات لأحصاب املصلحة يف الس ياحة الرئيس ية والسلطات الوطنية؛ وأأنشطة التوعية، مبا يف ذكل 
لميية واملناجه املناس بة للمجمتع الأاكدميي عريضة النطاق. يف لك بدل التجريبية، سيمت حتديد أأحصاب املصلحة يف تطوير املواد التع 

الس ياحة ذات الصةل ابلتنس يق مع املؤسسات الرصاص. تكل املذكورة يف وثيقة اكنت واكلت تروجي الس ياحة، ومجعيات 
الس ياحية وولكء السفر واملتاحف واملؤسسات الثقافية الأخرى. ان  الفنادق واملطامع ومراكز الرتفيه، ومنظمي الرحالت

قلميية تمنية  اختيار ادلول الثالث جتريبية أأخرى تكون مستندة عىل بعض املعايري، مبا يف ذكل وجود س ياسات وطنية / اإ
والتمنية الاقتصادية  حيث تعترب الس ياحة أأداة للتمنية والتخفيف من الفقر وخلق فرص العمل ومتكني املرأأة والش باب،

والاجامتعية والثقافية بصفة عامة؛ وجود بيئة الأعامل يف موقع يمتزي الظروف الثقافية والبيئية والتقليدية أأو التارخيية الفريدة 
اليت جذبت الس ياحة، ولكن ظلت حىت الآن غري مس تغةل أأو اكنوا عرضة خلطر املتلسة أأو املهمةل؛ وأأظهرت الفائدة عند 

ت الأعامل والس ياسات لزايدة القدرة التنافس ية والقدرات الابتاكرية يف س ياق الأنشطة الاقتصادية املرتبطة مس تواي
ىل الأمانة مع  ىل اعتبار البدلان الرائدة للمرشوع أأن يقدم اقرتاحا اإ ابلس ياحة من أأجل التمنية الوطنية. ودعيت البدلان املهمتة اإ

تنس يق الأنشطة عىل املس توى القطري الرصاص؛ وصف موجز ملصاحل الس ياحية يف  بيان الواكةل أأو املؤسسة املسؤوةل عن
خل(؛ وقدرة  البالد، وبيئة الأعامل املتعلقة ابلس ياحة السائدة )مثل الس ياحة الثقافية، والس ياحة، والصحة، والس ياحة البيئية، اإ
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ات املقرتحة عندما خلص املرشوع. وتضمنت وثيقة الواكةل الرائدة وأأحصاب املصلحة الآخرين عىل مواصةل تنفيذ الاسرتاتيجي
جنازها. يف تنفيذ  املرشوع عىل قامئة املرجات املتوقعة من الأنشطة اليت يتعني الاضطالع هبا، ومؤرشات جناح املرشوع واإ

قامة عالقات الاسرتاتيجية والتشغيلية مع املؤسسات الأخرى ذات الصةل، ول س امي منظم ن الويبو اإ ة الأمم املرشوع، فاإ
طار وليهتا ، UNWTOاملتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو( ومنظمة الس ياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة ) (، يف اإ

ويه لصون الرتاث الثقايف غري املادي واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف، ودور الس ياحة يف تعزيز التمنية الوطنية، عىل التوايل. 
ثبات كيف ميكن للبدلان النامية أأن تس تفيد من أأدوات  دول أأعامل التمنيةأأمهية خاصة جلواكن هذا املرشوع  ىل اإ كام سعى اإ

امللكية الفكرية لتشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف. ان املرشوع س يعرض كيفية الاس تخدام الاسرتاتيجي لأدوات امللكية 
نشاء سالسل القمية وحتفزي الفكرية ميكن أأن تؤثر عىل الأعامل وتنويع السوق، يس اعد يف حامية الرتاث الثقايف واحملتوى، واإ

 التمنية الوطنية.

وثيقة قدمت معلومات واحضة ومفيدة عن املرشوع. وأأوحض الوفد ملاذا مرص قد فكرت يف أأن اليعتقد وفد مرص  .227
هناك حاجة لتوس يع أأدوات و . ااثبت عىل املوضوع ادليناميكية. ل ينبغي أأن يكون امللكية الفكريةاملرشوع. جيب أأن يكون 

امللكية الفكرية واس تكشاف جمالت جديدة. ولهذا السبب اكنت ادلول الأعضاء واملنظامت الأخرى املهمتة لس تكشاف 
والس ياحة أأيضا أأن تكون  للملكية الفكريةوالثقافة، وغريها. ميكن  امللكية الفكرية،  امللكية الفكريةجمالت مثل الرايضة و 

الس تكشاف، خاصة أأن قليال قد مت القيام به عىل ذكل. وهذا من شأأنه أأيضا أأن يساعد عىل جذب معالء لجيدة  منطقة
ىل  جدد وأأحصاب املصلحة عىل املشاركة والاس تفادة من نظام امللكية الفكرية. كام ورد يف الوثيقة، اكن هيدف املرشوع اإ

، وواكلت السفر وامجلعيات وكذكل اجلهات احلكومية مثل ماكتب اجلهات املعنية يف القطاع اخلاص مثل الفنادق واملطامع
نه حماوةل ربط لك من أأجل جذب العمالء وأأحصاب املصلحة اجلديدة اليت ميكن أأن تس تفيد من نظام  امللكية الفكرية. فاإ

عزيز املعرفة والوعي من امللكية الفكرية. اكن هناك أأيضا اتصال مع مرافق التعلمي والس ياحة من شأأنه أأن يساعد أأيضا عىل ت
أأدوات امللكية الفكرية ونظم لهؤلء العمالء. وهذا من شأأنه املساعدة يف نرش املعرفة واملعلومات. ميكن للمرشوع أأيضا دمع 
 أأنظمة امللكية الفكرية العاملية. اكن هناك هدف مشرتك يف الويبو يف حماوةل لتوس يع أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية القامئة مثل

نظام لهاي للتصاممي، ونظام لش بونة للمؤرشات اجلغرافية ونظام مدريد للعالمات التجارية. ميكن الاس تفادة من هذه جذب 
أأحصاب املصلحة جديدة ومعالء لس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية. واكن الهدف العام من املرشوع هو املسامهة يف ولية 

ع. ورأأى الوفد أأن عدد قليل من البدلان مت التنصت ابلفعل يف جمال امللكية الفكرية الويبو يف جمال تشجيع الابتاكر والإبدا
والس ياحة. يف حال اعامتده، من شأأنه أأن املرشوع يساعد عىل نرش املعرفة يف هذا اجملال. ميكن أأن تس تفيد البدلان النامية 

 . واملتقدمة مع مناطق اجلذب الس يايح فضال عن أأحصاب املصلحة يف الس ياحة

رشاك أأحصاب املصلحة  .228 ىل اإ كوادور أأن املرشوع املقرتح اكن مثريا لالهامتم وهمم. ومبا أأن املرشوع هيدف اإ وقال وفد اإ
قلميية الرئيس ية يف جمال الس ياحة، ودراسة الس بل اليت اسرتاتيجيات وأأدوات امللكية الفكرية ميكن أأن تس تخدم  الوطنية والإ

ىل الأنشطة الاقتصادية اتحة  لإضافة قمية اإ نه اإ دراهجا يف املرشوع التجرييب . فاإ املرتبطة ابلس ياحة، فاإن الإكوادور ترغب يف اإ
 مجيع الواثئق الالزمة من أأجل املشاركة. 

نه يعتقد أأن املرشوع وفد كينيا وقال  .221 جيدا وعىل اس تعداد للموافقة عليه. اكنت الأهداف واحضة ومركزة.  همت تصممياإ
املرشوع وتقامس النتاجئ بعد ذكل. اكنت هذه املنطقة الفريدة واليت هتم كينيا. ان دور امللكية  س تكون اللجنة قادرة عىل تقيمي

الفكرية أأمهلت يف هذا اجملال. املرشوع ميكن أأن تسفر عن نتاجئ مثرية جدا لالهامتم. أأيد املرشوع. واكنت كينيا املهمتني 
 رائدة للمرشوع. للمشاركة وس تقدم اقرتاهحا ليمت تضميهنا ابعتبارها دوةل 

اتحة الوثيقة قبل ادلورة. ويبدو أأن العديد من القضااي ذات الصةل أأبرز و  .221 فد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأنه مت اإ
ىل مزيد  ىل حد ما، مت تغيري بشلك كبري ابملقارنة مع ورقة املفهوم. وابلتايل، هناك حاجة اإ قد أأدخلت. مضمون املرشوع قد، اإ

دراج املعارف التقليدية وأأشاكل من الوقت جمل موعة دراسة وثيقة املرشوع. وتعليق أأويل، ذكرت اجملموعة أأنه اكن قلقا بشأأن اإ
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التعبري الثقايف التقليدي يف جمال امللكية الفكرية. جتري مناقشة هذه يف حمافل أأخرى داخل املنظمة. وادلول الأعضاء مل 
ىل تفامه مشرتك حول املفهوم الأسايس   للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. تتوصل اإ

امللكية العام املايض. واعرتف الوفد وتقدير دور الويبو مكقدم خدمة  امجلعية العامةيف ه العام شار وفد اتيالند لبيانوأأ  .220
مم املتحدة والعديد من العاملي. ومع ذكل، ينبغي أأن تظل التمنية ذات الأولوية للمنظمة كام اكن جزءا من أأرسة الأ  الفكرية

ادلول الأعضاء ل تزال يف حاجة من حيث دمج امللكية الفكرية يف أأنشطهتا الإمنائية. ميكن اعتبار اس تخدام امللكية الفكرية 
كأداة لتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية، والثقافية كخيار قوي بني أأدوات التطوير الأخرى. مشلت تطوير العديد من 

ت. ميكن لنظام امللكية الفكرية تلعب دورا هاما يف املسامهة يف التأأثري الإجيايب يف جمالت مثل املنتجات واخلدمات اجملال
الس ياحية. ذلكل، أأيد الوفد اقرتاح وفد مرص ملرشوع رائد يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة دلمع أأهداف التمنية وحامية 

بشأأن امللكية  جدول أأعامل التمنيةبدلان النامية. وترتبط هذه الأهداف لهذا املرشوع الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من ال 
ذا ما اعمتد، يأأمل الوفد أأن  الفكرية والعالمات التجارية املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. اإ

 . تمنيةجدول أأعامل ال املرشوع س يكون فعال ومفيدا يف دمع تنفيذ توصيات 

. واكنت جدول أأعامل التمنيةلأنه حقق أأهداف   CDIP/13/8أأيد وفد املكس يك املرشوع الوارد يف الوثيقة و  .224
ىل املشاركة كدوةل رائدة. واكنت الس ياحة قطاع اسرتاتيجي يف املكس يك واكنت حامسة ابلنس بة لالقتصاد.  املكس يك املهمتة اإ

املكس يك لس تخدام الس ياحة خللق فرص العمل. اهنا هتدف  4108-4102ونتيجة ذلكل، تضمنت خطة التمنية الوطنية 
نتاجية هذا القطاع وحامية الرتاث الثقايف والطبيعي يف املكس يك. اكن الرتوجي للس ياحة أأداة أأساس ية للحد  ىل زايدة اإ أأيضا اإ

الثقافية بشلك عام. ميكن أأن من الفقر، وخلق فرص العمل، ومتكني املرأأة والش باب، والتمنية الاقتصادية والاجامتعية، و 
ضافة قمية يف جمال الس ياحة، اذلي اكن مطلواب من أأجل البالد لتحقيق فوائد مبارشة بناء عىل رفاهية  امللكية الفكريةتساعد  اإ

اجملمتعات وتراهثا الثقايف والطبيعي. واكنت املكس يك قد املؤسسات اليت اكنت قادرة عىل تنس يق الأنشطة عىل املس توى 
ذا مت حتديد أأهنا واحدة من البدلان الرائدة. وأأكد الوفد نية املكس يك للمشاركة يف املرشوع وس تقدم الوطين  مع الأمانة اإ

ىل الأمانة يف الوقت املناسب.   اقرتاحا اإ

 . اهنا ترىبدله اقتصادفهيا أأمهية الس ياحة ابلنس بة لالقتصادات الوطنية، مبا بوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأقّر  .222
أأمال يف اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية لتعزيز الس ياحة. ومع ذكل، اكن الوفد عددا من الشواغل مع مقرتح املرشوع. أأول، 

جلنة ل ميكن أأن تدمع أأي معل يف جمال املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كام اكنت موضوع مفاوضات 
نه أأ املعارف التقليدية  ىل اللجنة اجلارية. فاإ يضا ل تدمع أأي معل يف جمال املؤرشات اجلغرافية كام ينبغي أأن يرتك هذا املوضوع اإ

ن الوفد ل يدمع وضع مبادئ توجهيية واكنت لك دوةل عضو ذات س يادة وجيب اختاذ قرارات  ىل ذكل، فاإ ادلامئة. وابلإضافة اإ
ذا اكن املرشوع ينطوي  عىل أأية تاكليف املوظفني. وثيقة املرشوع حددت فقط الس ياسة اخلاصة هبا. وتساءل الوفد عام اإ

 تاكليف غري املوظفني. 

ذكر وفد ترينيداد وتوابغو أأن الس ياحة مصدر رئييس لدلخل ابلنس بة البالد ومنطقة البحر الاكرييب. وذلكل، رأأى  .222
نتاجية الوفد أأن املرشوع يسمح يف تكل املنطقة ملواصةل تعزيز تمنية اقتصاداهتا من حيث ادلخل وال رصف الأجنيب والإ

. اكن الرتوجي للس ياحة هدفا رئيس يا للس ياسة ترينيداد وتوابغو مع سعي البالد لتنويع من قطاع النفط امللكية الفكريةوالتعلمي 
ىل اللجنة عامصة لها. وجيري النظر يف  والغاز. واكن وفد قدمت الاقرتاح الأصيل اذلي قدمه وفد مرص يف ادلورة السابقة اإ

ىل مزيد من مناقش هتا يف اللجنة. من املرش  وع املقرتح بعناية كام اكنت هناك فوائد حممتةل للبالد. ويود الوفد الاقرتاح اجلديد اإ
 شأأنه أأن جيعل املزيد من التعليقات يف ادلورات املقبةل للجنة. 

ف هبا من قبل الإابدة ذكر وفد رواندا أأن بدله يرغب يف بناء صورة أأخرى وامليض قدما. ومل تريد أأن تكون معرت و  .225
عاما. ميكن املعرتف هبا رواندا من خالل أأش ياء أأخرى كثرية واكن الس ياحة أأحد  41امجلاعية اليت وقعت يف البالد منذ 
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اجملالت اليت ميكن أأن تساعد يف البالد. وذلكل، طلب الوفد من الأمانة أأن تدرج رواندا بني ادلول اليت سيمت اختيارها 
 للمرشوع. 

وفد بريو أأن مثل هذه املشاريع سوف يكون لها تأأثري عىل العامةل والتمنية. اكنوا يف غاية الأمهية ابلنس بة للجنة. وقال  .226
سهاما كبريا يف التمنية. واكنت الس ياحة جزءا همام من الناجت القويم الإجاميل يف بريو، خاصة  امللكية الفكرية ميكن أأن تسهم اإ

الد. واكنت وزارة الس ياحة والتمنية املسؤوةل عن تنويع وتعزيز الس ياحة، فضال عن مساعدة ماتشو بيتشو اليت تقع يف الب أأنو 
الس ياح. اكن هناك مزيانية لهذه املشاريع معينة. سوف تكون هممتة بريو للمشاركة. اكنت هناك بعض القضااي العالقة يف جدول 

ن املرشوع املقرتح يس تحق وليس هناك حاجة لالنتظار حىت أأعامل ادلورة، لكهنا ميكن حلها يف الاجامتعات غري الرمسية. اك
ىل قرار. ميكن مناقش ته ووضع اللمسات الهنائية خالل ادلورة.   نومفرب للتوصل اإ

نه ي فد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، قال و و  .227 عتقد أأن اقرتاح وفد مرص بشأأن امللكية اإ
ىل القدرة التنافس ية ومزيد من التمنية للبدلان املشاركة يف املرشوع.  الفكرية والس ياحة مثري لالهامتم ويمتل أأن تضيف قمية اإ

ل مؤخرا جدا. مل يكن هناك ما يكفي من  CDIP/13/8ومع ذكل، لحظوا تكل الوثيقة  اتحهتا اإ عادة صياغة كبري واإ مت اإ
را للضغوط الوقت اليت تواهجها اللجنة، يعتقد الاحتاد الأورويب الوقت ابلنس بة هلم للنظر عىل حنو اكف ذكل. وابلتايل، ونظ

أأن يس متر يف الاجامتع املقبل للجنة.  CDIP/13/8وادلول الأعضاء فيه أأنه س يكون من الأفضل السامح للمناقشة الوثيقة 
زاء بعض العناص اليت أأدخلت يف الاقرتاح احلايل.   وتعليقا الأويل، أأعربوا عن قلقهم اإ

همم. واكن ميكن أأن تس تفيد ادلول الأعضاء. يتعني عىل اجملال  اهذأأن د كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، وفوذكر  .228
الوفود املشاركة يف حل املاوف من أأجل أأن ترتخس املرشوع. واكن عدد من البدلان، مبا يف ذكل كينيا، وعربت عن رغبهتا يف 

 د ادلول الأعضاء أأن الاخنراط بطريقة منسقة لعامتد املرشوع خالل ادلورة. املرشوع. اكن يس تحق النظر فيه. تأأمل وفو 

، عن تقديره للموضوع جديد يف مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقفد امجلهورية التش يكية، متحداث ابمس أأعرب و و  .221
ئد حممتةل ملتلف ادلول الأعضاء. صناعة الس ياحة والاس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف هذا اجملال. اكن واعدا. هناك فوا

العالمات التجارية، واس تخدام العالمات التجارية والعالمات التجارية شهادة خاصة لدللةل عىل جودة اخلدمات الس ياحية، 
ينبغي النظر. اخلربات وأأفضل املامرسات ذات الصةل يف البالد، ينبغي تقامس املس تويني الإقلميي واحمليل. من وهجة النظر 

ن جودة ووضوح اقرتاح العناص الرئيس ية يف ضامن التنفيذ الفعال للمرشوع يف املس تقبل. ذلكل، سعت اجملموعة ه ذه، فاإ
التوضيح فامي يتعلق بنتاجئ املرشوع، يف نطاق ادلول املشموةل ومعلية اختيار البدلان للمشاركة يف املرشوع. ينبغي أأن تركز 

 امللكية الفكرية يف صناعة الس ياحة من أأجل تنفيذها لتكون مفيدة وفعاةل.  مقرتح املرشوع عىل نطاق أأضيق من أأصول

نه تعلق أأمهية كبرية عىل هذه يه ذكر وفد تزنانيا أأن الس ياحة و  .251 صناعة متنامية. اكن تزنانيا وهجة س ياحية. وابلتايل، فاإ
 املنطقة واكن همامت للمشاركة يف املرشوع. 

م لبدله. اكن مصدرا هاما لدلخل وسامه بشلك كبري يف الناجت القويم الإجاميل ذكر وفد الس نغال أأن قطاع الس ياحة همو  .250
مليون ساحئ  1، تلقى الس نغال أأكرث من الس بعيناتللبدل. اكن هناك اخنفاض يف عائدات صناعة الس ياحة يف الس نغال. يف 

ىل  ختاذ الإجراءات الالزمة دلراسة . وجيري وضع س ياسة وطنية. وجيري ا251،111س نواي. واكن هذا الرمق اخنفض الآن اإ
كيف ميكن تنش يط هذا القطاع. وذلكل، اكن وفد كثريا لصاحل اقرتاح وفد مرص. اكنت الس نغال هممت جدا يف املشاركة 

دراهجا يف املرشوع.   واإ

نة من اللجنة. وطلب أأن تعمل مع الأما الثانية عرشةذكر وفد زميبابوي أأن وفد مرص قد قدمت اقرتاحا يف ادلورة و  .254
عادة  ن الوفد ل يعرفون ما اكن يشري وفد اليوانن عندما ذكر أأن الوثيقة قد مت اإ ىل مقرتح املرشوع. قال اإ لتطوير الوثيقة اإ

صياغهتا بشلك كبري بسبب التقدمي الأويل به وفد مرص اكن جمرد وثيقة حتدد نواايمه. بشلك منفصل، أأبلغ الوفد اللجنة أأن 
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من قبل اجمللس الأورويب حول الس ياحة والتجارة. دعيت الوفود لزايرة  4102ية لعام زميبابوي رش كأفضل وهجة س ياح 
زميبابوي والمتتع الضيافة من شعهبا. وميكن أأن يتعرض لها أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، والمتتع شاللت فيكتوراي وهمل 

ن املرشوع املقرتح عىل حتويل صناعة الس ياحة يف زميبابوي وأأع  ىل املس توى التايل، مع مراعاة أأن امللكية الفكرية جرا. فاإ ترب اإ
امللكية أأصبحت عامال همام يف المنو الاقتصادي لكثري من البدلان. واكنت الس ياحة أأحد القطاعات القليةل اليت اكنت تنفر من 

، لن يكون هناك أأي  ريةامللكية الفك. وصةل ميكن أأن تس تفيد زميبابوي وبدلان أأخرى مع الصناعات الس ياحية. دون الفكرية
متيزي يف املنتجات اليت تقدهما لك بدل ومنطقة. عىل سبيل املثال، املشرتكة زميبابوي شاللت فيكتوراي مع زامبيا. ميكن أأن 

ىل الأنشطة الس ياحية يف تكل املنطقة من البالد. وحث الوفد مجيع ادلول الأعضاء دلراسة  امللكية الفكريةتس تخدم  ضافة اإ اإ
جيابية وتقدمي الاقرتاحات اليت ميكن أأن تعزز تنفيذ املرشوع. اكن النقاش يف اللجنة املتلفة. أأن اللجنة اكنت  الوثيقة بطريقة اإ

 تناقش القضااي التجارية يف س ياق الس ياحة. وينبغي أأن يوضع يف الاعتبار أأن غالبية ادلول الأعضاء اكنت دامعة للمرشوع. 

رشوع. اكن الاكمريون الكثري من الاماكانت يف جمال الس ياحة. اكن من لم عن دمعه ل وفد الاكمريون وأأعرب  .252
ىل قامئة طويةل من ادلول اليت أأبدت رغبهتا يف املشاركة يف املرشوع. اكنت  املعروف للعب كرة القدم والس ياحة. وأأشار الوفد اإ

دراهجا يف املرشوع.   الاكمريون هممتة ايضا عىل املشاركة واإ

ن بدله غين يف التنوع البيولويج. واكن قطاع الس ياحة أأحد املصادر الرئيس ية لدلخل والتمنية يف ذكر وفد كوس تارياك أأ و  .252
ميكن أأن جتلب فوائد هامة لهذا القطاع. وذلكل، أأعرب الوفد  امللكية الفكريةكوس تارياك، ويه بدل صغري يف أأمرياك الوسطى. 

 ذه. عن تأأييده للمرشوع املقرتح من وفد مرص ويأأمل أأن يمت تنفي

يع لأن هناك صناعات الس ياحة يف امجل رحب به يذكر وفد الهند أأن املرشوع املقرتح من قبل وفد مرص يس تحق أأن و  .255
أأقل البدلان منوا والبدلان النامية والبدلان املتقدمة. ان مرشوع تعزيز وتوس يع نطاق الاس تفادة من امللكية الفكرية يف منطقة 

وكذكل الاحتاد الأورويب  ابءبا حىت الآن. فامي يتعلق الشواغل اليت أأاثرهتا اجملموعة اجلديدة اليت اكنت غري مس تغةل تقري 
وادلول الأعضاء فيه عىل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وذكر الوفد أأن املناقشات يف اللجنة اكنت 

رف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من شأأنه خمتلفة، واليت أأبرزها وفد زميبابوي. ذكرت وثيقة املرشوع أأن املعا
فقط أأن تعاجل يف س ياق أأدوات امللكية الفكرية القامئة. وابلتايل، ينبغي أأن يكون هناك أأي خماوف. حىت لو اكن هناك، ميكن 

العديد من الاقتصادات تسويهتا من خالل املناقشات وميكن تنقيح الوثيقة. ينبغي للجنة اعامتد املرشوع كام أأهنا ستساعد 
 الوطنية خللق فرص العمل وتعزيز صناعة الس ياحة. واكنت منطقة هممة جدا لالقتصاد العاملي. 

هنا تسهم يف التمنية الاقتصادية للبدلان، وخاصة تكل اليت اكنت ابتاكراي وجتديدايوفد غواتاميل املرشوع واعترب  .256 . فاإ
 غنية من حيث الثقافة والس ياحة. 

ىل أأنه يف ادلورة املاضية، قدمت وفد مرص ورقة املفهوم. عن دمعه ل جنوب أأفريقيا  وفدوأأعرب  .257 لمرشوع. وأأشارت اإ
بعد ذكل، طلب للعمل مع الأمانة لتطويره يف وثيقة املرشوع. ورأأى أأن أأغلبية ادلول الأعضاء اكنت دامعة ليمت املوافقة عىل 

ىل املرشوع. اليت اكنت وفود أأخرى من القضااي ميكن تسويهت ا من املاوف. ومل تكن القضااي الاكرثية اليت ميكن أأن تؤدي اإ
دراج املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املرشوع لن يعرض  ن اإ اللجنة عدم املوافقة عىل املرشوع. فاإ

 د دلمع الاقرتاح. للخطر املناقشات واملفاوضات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية. ذلا، حث الوفد الوفو 

نه اس تكشاف قضية معلية. املرشوع ميكن أأن يدخل صح وفد ش ييل أأن املرشوع و .258 مضن نطاق معل اللجنة. فاإ
تس تفيد ادلول الأعضاء لأنه حتليل ودمع وتعزيز الوعي بدور النظام وأأدوات امللكية الفكرية يف تشجيع الس ياحة وحامية 

تنس يق مع هيئات أأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الس ياحة العاملية اليت اكنت خمتصة يف الرتاث الثقايف. وأأيد الوفد املقرتح ال 
عطاء الأولوية لتكل اليت اكن  هذه اجملالت. أأيد تطوير هذه املبادرة. عند اختيار البدلان عىل املشاركة يف املرشوع، وينبغي اإ

 ن اليت حتتاج صناعة الس ياحة. املقومات الس ياحية غري املس تغةل من أأجل تعزيز مسامههتا يف البدلا
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ىل أأن الوثيقة قد ودلت الكثري من الاهامتم وادلمع من احلضور. ومع ذكل، أأعرب عن  .251 بعض  انشغالوأأشار الرئيس اإ
ىل الأمام، اقرتح الرئيس أأن وفد مرص والأمانة ميكن أأن تتفاعل مع تكل الوفود اليت أأعربت عن  الوفود. ابعتباره الطريق اإ

ذا اكن ذكل س يكون جمداي.  والمتسقلقها.   وهجة نظر وفد مرص بشأأن ما اإ

ىل الوفود اليت حتدثت لصاحل املرشوعوأأ  .261 ، ويه والاكوادور وكينيا واتيالند و أأعربت عن تأأييدها هلشار وفد مرص اإ
بعبارات عامة وتزنانيا وزميبابوي  مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقواملكس يك ورواندا، وترينيداد وتوابغو، وبريو، 

ىل  والاكمريون وكوس تارياك والهند وغواتاميل وجنوب أأفريقيا وش ييل. اكن مرسور أأن الاقرتاح التقى تطلعاهتم. وأأشار الوفد اإ
ل ىل املعارف التقليدية وأأشاكت اإ . واكن الشغل الشاغل أأن بعض القضااي اليت تطرقابءالشواغل اليت أأعربت عهنا اجملموعة 

التعبري الثقايف التقليدي. ويف هذا الصدد، أأكد وفد التعليق اذلي أأدىل به وفود الهند وجنوب أأفريقيا أأن هذه اكن عيل القيام 
ىل وضع املعايري أأو تكل العملية. و مسار جلنة املعارفبه مع  دينامية خاصة هبا، للجنة املعارف التقليدية . ل عالقة املرشوع اإ

نه يعتقد يس تحق ي تبطة. وأأبرز الوفد أأن الرتاث الثقايف وينبغي أأل تكون مر  شاركه من قبل مجيع البدلان. عىل سبيل املثال، فاإ
ضافية لزايدة الوعي حول أأمهية هذا  أأكروبوليس أأن وصفت يف مجيع أأحناء العامل. وميكن اس تخدام نظام امللكية الفكرية كأداة اإ

آخر. وميكن أأيضا جنفوا قية العامل. اكن الاحتفال الس نوي جون الرتاث الثقايف املهم أأن اليوانن مشرتكة مع ب  يف جنيف مثال أ
أأن يكون وصفت املناطق يف الولايت املتحدة مثل جراند اكنيون وميكن تطبيق أأدوات امللكية الفكرية جلذب املزيد من 

ات الثقافية اليت ميكن أأن تس تفيد من الزوار. بعض من الصناعات اليدوية يف الياابن ميكن أأن تكون مبثابة أأمثةل من املنتج
مرن، ويعتقد أأن وهو . مسار جلنة املعارف التقليديةنظام امللكية الفكرية. وأأكد الوفد أأن املرشوع ل عالقة لوضع املعايري أأو 

 أأعربت عن وفد والأمانة اجامتعا غري رمسي مع الوفود اليتويمكن أأن يعقد ال. داكون مفيياقرتاح الرئيس ووفد بريو ميكن أأن 
 قلقها. وميكن أأن تعمل عىل الوثيقة املنقحة اليت ميكن تقدميها يف وقت لحق اليوم مبساعدة الأمانة. 

ن اقرتاحه سيمت تطبيقه نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلضور. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي  .260 وقال الرئيس اإ
ىل وثيقة منقحة لتنظر فهيا اللجنة.  اإ

ىل اللجنة يف  صح وفد مرص أأنهو .264 ميكن ادلعوة لعقد اجامتع غري رمسي مع الوفود للعمل عىل وثيقة منقحة ما قد يقدم اإ
 وقت لحق اليوم. 

اتحهتا قبل وأأكد  .262 وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأنه حباجة ملزيد من الوقت ملراجعة وثيقة املرشوع حيث مت اإ
ن مجموعة دراسة الوثيقة يف  ىل هذه املسأأةل يف ادلورة الاجامتع. فاإ الفرتة الفاصةل قبل ادلورة املقبةل. ميكن للجنة أأن العودة اإ
جرائية.   املقبةل واختاذ قرار بشأأن معلية اإ

ذا مل تكن عىل اس تعداد للقيام بذكل. وقد نرشت و  .262 ىل العمل عىل مستند اإ جبار الوفود اإ ذكر وفد مرص أأنه ل ميكن اإ
منفتحا  وهو يظلني، واكن الوفد مل يتلق أأي تعليقات أأو مقرتحات من الوفود عىل الوثيقة. . منذ ذكل احل4الوثيقة يف مايو 

 وعىل اس تعداد للنظر يف أأي تعليقات أأو أأفاكر من الوفود. 

هنج جديد ومثري  وهوأأيد املرشوع. و أأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. و  .265
م دلراسة الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية من خالل الس ياحة، وقطاع التمنية همم للغاية يف مجيع أأحناء العامل لالهامت

وليس فقط ابلنس بة للبدلان النامية. ومن املؤسف أأن اللجنة ل ميكن أأن تبين املرشوع يف هذه ادلورة. ومع ذكل، أأعرب عن 
بعض الوفود قد حتتاج مزيدا من الوقت للرد عىل و يام بذكل يف أأقرب وقت ممكن. عىل الق  رةكون قادتس   اأأمهل يف أأهن
ساعد يف حل مهوهمم والتأأكد من انه لن يكون هناك مزيد من التأأخري يف ت رمسية أأن اللسات غري ومن شأأن اجل الاقرتاح. 

 اعامتد املرشوع يف وقت لحق. 
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ري من التكنولوجيا ابهظة المثن. املرشوع ميكن أأن يقدم مثال تطلب الكثي ذكر وفد الاكمريون أأن قطاع الس ياحة ل و  .266
جيدا لقصة جناح يف معل اللجنة. ذلا، ينبغي للجنة تعطيه فرصة. ينبغي أأن يكون هناك بعض املرونة. اكن ل بد أأن يكون 

 هناك قلق. فميكن تناولها مع املناقشات من خالل. 

ىل أأن  ىأأ وربشلك أأكرب.  ناقشي ذكر وفد اندونيس يا أأن املرشوع جيب أأن و  .267 اجلدارة يف الاقرتاح. وأأشار الوفد اإ
. اكن ذكل قبل ثالثة أأسابيع من انعقاد دورة اللجنة. وقد قدمت بعض املالحظات عىل 4102مايو  4الوثيقة املؤرخة يف 

أأو جلنة املعارف التقليدية  مبسارالاقرتاح. أأيد فكرة عقد اجامتع غري رمسي ملناقشة الاقرتاح. ميكن أأن تؤخذ املاوف املتعلقة 
 مناقشات حول املؤرشات اجلغرافية يف أأثناء تكل املشاورات. 

تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية  - CDIP/13/9النظر يف الوثيقة 
منائية حمددة   املرحةل الثانية –كحل لتحدايت اإ

حمددة  -افتتح الرئيس مناقشات حول املرحةل الثانية من مرشوع بناء القدرات يف جمال اس تخدام التكنولوجيا املالمئة  .268
ىل تقدمي الوثيقة.   التقنية واملعلومات العلمية وحال لتحدايت التمنية اليت مت حتديدها. ودعا الأمانة اإ

بعد املرحةل الأوىل مت  4102ل من يونيو اىل سبمترب ( اليت أأجري تقيمي مس تقش نكورووأأشارت الأمانة )الس يد  .261
دارة املشاريع، مبا يف ذكل  طار املرشوع؛ اإ ىل تصممي اإ هنا أأشارت أأيضا اإ الانهتاء من املرشوع يف نيسان من ذكل العام. فاإ

 الكبري من اللجنة يف أأدوات الرصد والإبالغ؛ فعالية املشاريع؛ واحامتل اس تدامة النتاجئ احملققة. تنفيذ املرحةل تلقيت ادلمع
ىل املرحةل الثانية. وطلبت للتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي 04دورهتا ال . ونتيجة ذلكل، وافقت اللجنة عىل متديد املرشوع اإ

عداد الليمت تضميهنا يف وثيقة املرشوع للمرحةل الثانية. وفقا ذلكل،  ، مع الأخذ بعني الاعتبار CDIP/13/9وثيقة مت اإ
املقمي وتعليقات ادلول الأعضاء بشأأن تنفيذ املرحةل الأوىل تغطي وثيقة املرشوع للمرحةل الثانية العديد من القضااي توصيات 

الهامة. أأول، أأهنا توفر معايري واحضة وشامةل لختيار أأقل البدلان منوا املشاركة جلعل املرشوع أأكرث وذات صةل ومس تدامة 
عداد مبادئ عىل الطلب. اثنيا، أأدخلت اتفاقية رش  اكة أأو مذكرة تفامه لتوضيح أأدوار والزتامات ادلول املشاركة والويبو. اثلثا، اإ

توجهيية بشأأن أأفضل الس بل لإجراء معلية لتحديد جمالت احلاجة لضامن التشاور وحتديد الأولوايت وامللكية واثئق حصيحة. 
عداد مبادئ توجهيية حتدد معايري الاختيار، وتكويهنا،  ، كريس والبدلت واحلوافز والتنس يق والوضع  املواصفاترابعا: اإ

القانوين لفريق اخلرباء الوطين. خامسا، قدمت مبادئ توجهيية بشأأن أأفضل الس بل ينبغي تنفيذ مرشوع لتعزيز بناء القدرات 
عداد تقارير الرباءاتللبحث  ية بشأأن ما جيب ، واملناظر الطبيعية وخطط الأعامل. سادسا، قدمت مبادئ توجهي الرباءات، واإ

مراعاهتا يف معلية الرصد واملراجعة والتقيمي، وكيفية احلصول عىل أأفضل للخروج منه. سابعا، قدمت اقرتاحات بشأأن مدة 
املرشوع املناس بة. الثامنة. اهنا حددت واملنظامت اليت ميكن أأن تلعب دورا هاما يف تنفيذ املرشوع املوىص هبا. وتضمنت 

جلدول الزمين، منوذج طلب أأن يمت الانهتاء من البدلان املس تفيدة والاحتياجات من املوارد. اكن بناء الوثيقة أأيضا تنفيذ ا
القدرات التقنية يف أأقل البدلان منوا يعمتد عىل الس ياسات احمللية اليت ميكن أأن تشجع عىل اس تخدام املعلومات العلمية 

هناك أأيضا عوامل أأخرى مثل الاكتشافات التكنولوجية واملوارد  والتقنية لتحقيق المنو الاقتصادي والتمنية أأيضا. اكنت
الطبيعية والثقافة اليت ميكن أأن تعزز وتشجع عىل اس تخدام التكنولوجيا كأداة للتمنية. نقص الادخار والاستامثر جعل من 

اكن فهم أأسايس لس تخدام الصعب بناء قواعد واملؤسسات التكنولوجية يف أأقل البدلان منوا، واس تخداهما من أأجل التمنية. 
املعلومات العلمية والتقنية لتحقيق التمنية عىل ان تبقى مفتوحة لتعقيد احلقيقي للعمليات العاملية لالبتاكر ونرشها، واملمرات 

 الرئيس ية من خاللها الس ياسات واجلغرافيا والاقتصاد والثقافة ميكن أأن تشلك تدفق التكنولوجيات حول العامل. 

. يأأمل يف اخلربات 4101هورية كوراي الانهتاء بنجاح من املرحةل الأوىل من املرشوع اليت بدأأت يف رحب وفد مج و  .271
ىل ادلول الأعضاء الأخرى اليت متىن  واملامرسات املس تخدمة يف بنغالديش ونيبال وزامبيا عىل أأساس جترييب سيمت توس يعه اإ

الثانية، واليت ركزت عىل دمع ثالثة بدلان رائدة لتنفيذ خطط أأعامهلم  تكييفها لظروفها اخلاصة. أأيد الوفد املوافقة عىل املرحةل
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وتوس يع املرشوع ملشاركني جدد لتعظمي نتاجئ املرحةل الأوىل ملكتب امللكية الفكرية الكوري قد رشعت يف تطوير التكنولوجيا 
 واكن عىل اس تعداد لتقامس خربهتا يف هذا اجملال.  4101املناس بة منذ عام 

 وثيقة الوثيقة املرشوع التفصيلية اليت أأعدهتا الأمانة. عن تقديره لفد الولايت املتحدة الأمريكية و وأأعرب  .270
CDIP/13/9  بدا ملعاجلة الشواغل والتوصيات لتقيمي املرحةل الأوىل فامي يتعلق تصممي واسرتاتيجية تسلمي املرشوع. وأأكد

ن همامت لسامع املزيد عن رصد عىل املدى الطويل لتنفيذ املشاريع يف الوفد أأن الاس تدامة والتكرار للمرشوع هممة جدا. س يكو
ن وفد تكون هممتة يف معرفة كيفية  البدلان الرائدة املرحةل الأوىل. عىل وجه اخلصوص، فامي يتعلق بتنفيذ خطط العمل، فاإ

دراج مراقبة يف همارات ختطيط الأعامل التقنية والعلمية وضعت يف املرحةل الأوىل اس تخدمت من قبل املشا ركني. ميكن اإ
املرحةل الثانية وينعكس يف وثيقة املرشوع لضامن اس تدامته. أأعرب عن أأمهل يف هذه املعلومات الإضافية عىل التنفيذ الاكمل 

للمرشوع من شأأنه أأن يكشف قصص النجاح وأأفضل املامرسات اليت ميكن اس تخداهما من قبل ادلول الأعضاء الأخرى 
 ع احلد الأدىن من ادلمع من الويبو. لتكرار املرشوع م

ملرحةل الثانية من املرشوع ويأأمل أأن ابوفد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورّحب  .274
 ادلروس املس تفادة من تقرير التقيمي عىل املرحةل ميكن تطبيقها أأان حس امب يكون مناس با. 

كنولوجيا اكن دامئا اس تخداهما لتحقيق المنو الاجامتعي والاقتصادي والتمنية. صح وفد بنغالديش أأن املعرفة والت و .272
ذلا، اكن من الرضوري لتعزيز املهارات الفنية والعلمية يف البدلان الأقل منوا من أأجل دفعهم ملواهجة التحدايت الاجامتعية 

دارة واس تخدام املهارات يف البدلان والاقتصادية. ان املرشوع سيساعد عىل تعزيز القدرات الوطنية لتحسني الإد ارة، واإ
الأقل منوا. من شأأنه أأن يساعد أأيضا عىل بناء قاعدة تكنولوجية سلمية وتسهيل نقل املعرفة. واعترب املرحةل الأوىل من 

دة، اكن وفد املرشوع من قبل املقميني واملس تفيد أأقل البدلان منوا لتكون انحجة للغاية. ابعتبارها واحدة من ثالثة بدلان رائ
عن رأأي مفاده أأن اللجنة ينبغي أأن توافق املرحةل الثانية من املرشوع دلمع ثالثة بدلان رائدة لتنفيذ خطط أأعامهلم وتوس يع 

املرشوع لأقل البدلان منوا الأخرى. وأأعربت عن أأملها أأن احتياجات الهنج القا م سيس متر يف املرحةل الثانية. انه يتوقع أأيضا 
نه  الرباءاتلكتساب املزيد من املهارات يف حبث خرباء وطنيني  ىل حد ما، فاإ من خالل مرشوع. لأن املرشوع اكنت فعاةل اإ

ينبغي أأن تدرج يف مزيانية الويبو العادية. ينبغي ختصيص موارد اكفية لتنفيذ املرحةل الثانية. وأأعرب عن أأمهل أأن الرشاكء يف 
رشوع لأقل البدلان منوا أأخرى يف املس تقبل. وأأعربت عن تقديرها دلور الويبو، ل التمنية أأيضا دمع التنفيذ السلمي وتوس يع امل 

 س امي مسامهة شعبة البدلان الأقل منوا يف تنفيذ املرشوع. اهنا تتوقع نطاق وتواتر املرشوع ليمت توس يع نطاقه. 

منوا. ذلا، اكن املرشوع همم جدا.  وقال وفد مجهورية تزنانيا أأن بناء القدرات أأمر حامس لتحسني الوضع يف أأقل البدلان .272
 أأعرب الوفد عن تطلعه لنتاجئ املرحةل الثانية. واكن الوفد يتوقع املزيد من البدلان ليمت تضميهنا يف املرشوع التجرييب. 

ىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور. علهيا ذكر الرئيس أأن املرحةل الثانية من املرشوع متت املوافقةو  .275  ، نظرا اإ

ادلراسة الاس تكشافية اخلاصة بقطاع التكنولوجيا واملعلومات املرصي ودور امللكية  - CDIP/13/INF/7الوثيقة  النظر يف
 الفكرية: تقيمي اقتصادي وتوصيات

قدمت الأمانة )الس يد فنسنت ونش( دراسة اس تطالعية عىل قطاع تكنولوجيا املعلومات املرصي ودور امللكية  .276
وع أأوسع اللجنة تدار من قبل مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني. قدمت ادلراسة نظرة الفكرية. اكن ذكل جزءا من مرش 

اخلصائص الرئيس ية لقطاع التصالت وتكنولوجيا املعلومات املرصي. دور امللكية الفكرية يف صناعة تكنولوجيا حول اثقبة 
تصالت، فضال عن اخلدمات والربجميات؛ املعلومات والتصالت، سواء يف جمالت الأهجزة تكنولوجيا املعلومات وال

الاس تخدام احلايل للملكية الفكرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مرص. والس ياسات اليت ميكن أأن تسهم يف 
كية تطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات والتصالت، وتعزيز الابتاكر احمليل وفرص العمل والمنو الاقتصادي املرتبطة ابملل 
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بعثة لتقيص احلقائق ؛ ومسح للرشاكت؛ اس تبيان حازما احلديثة الفكرية. واستندت ادلراسة عىل مجع البياانت والإحصاءات
 ؛ ورشة معل مع أأحصاب املصلحة. منظمةومقابالت 

س ية ( حملة عامة عن اخلصائص الرئي الش ناوي)الس يدة املرصية قدمت ممثل وزارة التصالت وتكنولوجيا املعلومات و  .277
يف المنو الاقتصادي وفرص العمل يف مرص. وسامه يسامه  هاموهو قطاع لقطاع التصالت وتكنولوجيا املعلومات املرصي. 

حقق قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت و يف تطوير القطاعات الأخرى، ول س امي التعلمي والرعاية الصحية والس ياحة. 
ىل 07معدلت منو مرتفعة من حنو  جيابية بعد الثورة يف وحتققت . 4100٪ قبل 08٪ اإ مسامهة وبلغت . 4100معدلت منو اإ
رية . بقيت مرص وهجة استامثيف الارتفاع٪. واصلت صادرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت 2انجتها احمليل الإجاميل حوايل 

خدمات جذابة لرشاكت تكنولوجيا املعلومات والتصالت الأجنبية اليت تركز عىل تقدمي واس تضافة الأنشطة يف جمال 
 املاكتب. وأأعامل تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

الأمانة )الس يد ونش فنسنت( أأن قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مرص املتخصصة يف اخلدمات  تذكر و  .278
لعمليات التجارية الاس تعانة مبصادر خارجية. واكن من املفهوم جيدا نسبيا دور امللكية الفكرية يف جمال الأهجزة. ومع ذكل، وا

اكن أأقل حفص دورها يف جمال خدمات تكنولوجيا املعلومات والتعهيد. اكنت هذه املنطقة من أأمهية اقتصادية كبرية ابلنس بة 
 املعلومات تكنولوجيا خدمات عىل عادة الأويل تركزيها اكن كامنخفض واملتوسط لكثري من البدلان ذات ادلخل امل 

ىل أأيضا صةل ذات تكون ادلراسة أأن الأمانة تأأمل. والتصالت  تكنولوجيا مناطق اكنت املاضيني، العقدين يف. أأخرى بدلان اإ
ملوصالت، واجملالت ذات الصةل مثل لمكبيوتر وأأش باه اا وتكنولوجيا الرمقية، التصالت من والتصالت املعلومات

ىل ارتفاع  الرباءاتالتكنولوجيات الطبية شهدت أأرسع منو يف تسجيل  عىل املس توى العاملي. اكن هذا يرجع يف معظمه اإ
، استامثرات كبرية رأأس املال الاستامثري والابتاكر. ومن العوامل الأخرى اهامتما لبناء قاعدة البحث والتطوير نفقات

ملنع  الرباءاتجيا احمللية لتجنب دفع الإاتوات ورسوم الرتخيص للرشاكت الأخرى؛ اسرتاتيجيات لإخراج غابة التكنولو 
املنافسني. والرغبة يف درء املنازعات املتعلقة ابلرباءات. اكن هناك درجة عالية من امحلاية للربجميات من خالل خمتلف أأشاكل 

ن دور امللكي ة الفكرية يف جمال خدمات التعهيد اكن أأقل حتليلها عىل الرمغ من أأن هذا القطاع امللكية الفكرية. ومع ذكل، فاإ
اكن معظم أأمهيهتا ابلنس بة لكثري من البدلان النامية. درست عدة ورقات صعود خدمات تكنولوجيا املعلومات الهندية وصناعة 

ن بعض معيارا رئيس يا يف جن امللكية الفكريةالربجميات. ومع ذكل، ل يعترب ملكية  اح الهند يف هذا القطاع. ومع ذكل، فاإ
امللكية مقديم خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت واخلدمات ببو هندية ابرزة حتجميها بشلك ملحوظ النشاط الايداع 

يف الس نوات القليةل املاضية. اكنت نتاجئ ادلراسة عىل امتصاص امللكية الفكرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات  الفكرية
والتصالت املرصي رمبا صاحلة للعديد من القطاعات الأخرى يف البالد وغريها من البدلان النامية. وجدت ادلراسة أأن 

. يف احلالت اليت تقدمت محلاية الرباءاتمل يتقدم عدد كبري من طلبات رشاكت تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصية 
تكنولوجيا  الرباءات، فعلوا ذكل عىل املس توى الوطين دون حامية اخرتاعاهتم يف اخلارج. وقد قدمت غالبية الرباءات

قامة املعلومات والتصالت احمللية من خالل الرشاكت متعددة اجلنس يات الأجنبية. يبدو املرتعني  مع اجلنس ية املرصية أأو الإ
يداعات الرباءات يف اخلارج. عىل الرمغ من أأن مرص دلهيا نظام مناذج املنفعة، واكنت البياانت غري متوفرة عىل  يف عدد من اإ

ىل الاس تخدام املنخفض أأو غائبا من نظام مناذج املنفعة م ن امتصاص احلايل يف س ياق هذه ادلراسة. وأأشار الأدةل القولية اإ
قبل رشاكت تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مرص. اكن قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي أأيضا ليست 

 الثقيل املس تعمل العالمات التجارية. واكنت غالبية التسجيالت من الرشاكت الأجنبية متعددة اجلنس يات. 

ا املعلومات والتصالت املرصي ل يزال واعدا عىل الرمغ الوزارة )الس يدة الش ناوي( أأن قطاع تكنولوجي ذكر ممثةلو  .271
صناعة الربجميات احمللية من ذوي املهارات العالية واملتعلمني. اكن والكفاءات العامةل يف من التحدايت اليت ذكرهتا الأمانة. 

طالق الاسرتاتيجية اجلديدة أأيضا  ( التكنولوجيا وبرانمج املمتزي واملناجه ادلراس ية. متTIECمركز الابتاكر رايدة الأعامل ) اإ
ICT  رايدة الأعامل والابتاكر وتصنيع الإلكرتونيات يف مرص. واكنت احلكومة قد لهذا العام. وتضمنت الراكئز الأساس ية

ن هذه العوامل تساعد احلكومة عىل حتقيق أأهدافها يف  ىل الس ياسات، فاإ خصصت استامثرات كبرية يف هذا الصدد. ابلإضافة اإ
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صناع القرار ب نظرة عامة عىل توصيات الس ياسة العامة الواردة يف ادلراسة. أأول، ميكن   الوزارةممثةل تقدمو لقطاع. هذا ا
جراء حتول يف الس ياسة الاسرتاتيجي مع ضامن حتسني  ةحنو الابتاكر ورايدة أأعامل تكنولوجيا املعلومات والتصالت احمللي ةاإ

وجود. ميكن تطوير ثقافة ومسعة للبحث املالعرض س ياق علومات والتصالت يف التنس يق وتقيمي س ياسات تكنولوجيا امل
واملشاريع اجلديدة يف مرص خالل زايدة احلاضنات . برانمج TIECوالابتاكر وامللكية الفكرية عىل الصعيد احمليل من خالل 

يد العائدات من امللكية الفكرية يف الس نوات اسمخس القادمة؛ الأهداف ومؤرشات الأداء الرئيس ية اليت مت حتديدها لتول 
الس نوات اسمخس القادمة؛ وس ياسات تكنولوجيا املعلومات والتصالت لتعزيز الابتاكر. واكنت الوزارة بدأأت التنس يق مع 

نشاء برامج الابتاكر يف  الوزارات الأخرى مثل وزارة الرتبية والتعلمي العايل لتشمل امللكية الفكرية يف املناجه اجلامعية واإ
تكنولوجيا املعلومات و املدارس. اثنيا، ميكن تعممي التدريب العميل عىل حقوق امللكية الفكرية يف برامج رايدة الأعامل 

والتصالت. وهذا من شأأنه خلق الوعي والرتكزي أأيضا عىل بناء قدرات أأحصاب املشاريع، والرشاكت املبتدئة والرشاكت 
واس تخدامه والاس تفادة  تهاملهن القانونية عىل دور امللكية الفكرية يف الابتاكر وكيفية حامي الصغرية والأاكدمييني والعاملني يف 

هنامللكية الفكريةاقتصاداي من  اس تخدام امللكية الفكرية يف و تمكل برانمج س ياسة تكنولوجيا املعلومات والتصالت.  ا. فاإ
، مؤسسات امللكية اثلثاأأكرث وضوحا. بشلك  اية وينبغي تقيميخدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت والربجميات معقد للغ

الفكرية القامئة عىل اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت للرشاكت والابتاكر. ل ينبغي أأن تناقش س ياسات امللكية 
ومات والتصالت اجلهات الفاعةل س ياسة تكنولوجيا املعلو الفكرية يف عزةل بل كجزء من مجموعة أأوسع من الس ياسات. 

رمسي بني املرتعني احملليني، التصال ويالحظ قةل الاملرصية الرمسية ميكن أأن تعمل بشلك وثيق.  امللكية الفكريةواملؤسسات 
نشاء لعمل يف هذا الصدد، وخصوصا ابس يضطلع و . امللكية الفكريةمجموعات التكنولوجيا واجلامعات التقنية واملؤسسات  اإ

مراجعة اخلدمات واملساعدة اليت تقدهما مؤسسات ومن املطلوب أأيضا دة يف الس نوات الس بع املقبةل. س بعة قرى ذكية جدي
بدأأ العمل عىل مراجعة قوانني امللكية الفكرية وقد امللكية الفكرية التقليدية يف س ياق قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت. 

طار معل  برئاسة وزير الشؤون اخلارجية. ورمغ أأن اللجنة   يق امللكية الفكريةلتنس  لجنة الوطنية ال يف مرص. اكن ذكل يف اإ
اخلارجية، ميكن أأن تلعب دورا هاما يف  امللكية الفكريةحنو التنس يق بني الوزارات بشأأن مسائل أأكرث حاليا موهجة أأهنا يبدو 

 طاعية. امللكية الفكرية وس ياسات الابتاكر القمفرتق الطرق بني مسائل تنس يق الس ياسات عىل 

ىل املزيد من العمل يف بعض اجملالت اليت ما و  .281 ذكر الأمانة )الس يد ونش فنسنت( أأن ادلراسة حددت أأيضا احلاجة اإ
ىل العديد من ادلول الأعضاء الأخرى.  زالت الأس ئةل. اقرتح ينبغي أأيضا أأن تكون جمالت البحوث املس تقبلية ذات الصةل اإ

كل دور امللكية الفكرية يف الاستيالء الابتاكر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات أأبرزت الأمانة بعض املناطق، مبا يف ذ
والتصالت وخدمات التعهيد. دورها يف تعزيز صعود خدمات تكنولوجيا املعلومات والتعهيد احمللية القوية يف الاقتصادات 

ىل أأي مدى اكنت أأسواق اخلدمات وبرامج تكنولوجيا املعلومات والتصالت مفتوحة لدلاخلني  املنخفضة واملتوسطة ادلخل؛ اإ
ىل السوق ودور امللكية الفكرية يف هذا الصدد، مع الأخذ يف الاعتبار أأن مناذج الربجميات امللكية واملعايري وقضااي  اجلدد اإ

لية للرشاكت التشغيل البيين اكنت عوامل هامة يف هذا القطاع؛ كيفية تعظمي الآاثر غري املبارشة الإجيابية من الأنشطة احمل 
متعددة اجلنس يات، ودور امللكية الفكرية يف هيلكة عالقات بني نظام التدبري املزنيل، ورشاكت تكنولوجيا املعلومات 

والتصالت احمللية والرشاكت متعددة اجلنس يات لتحقيق أأقىص قدر من تكل الآاثر غري املبارشة. ما ادلروس اليت ميكن 
رى مع خدمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت الرائدة ومقديم ببو فامي يتعلق جبميع هذه اس تخالصها من الهند وبدلان أأخ

املناطق. اكن هناك أأيضا مسأأةل تنقل املوظفني املهرة واملرتعني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي وكيف 
 سامه يف الابتاكر. 

ؤسسات امللكية الفكرية ميكن مل الوزارة )الس يدة الش ناوي( أأن ادلراسة ساعدت عىل توضيح كيفية ممثةل تذكر و  .280
دور يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي يف املس تقبل. وميكن للبدلان النامية أأداء امللكية الفكرية الفاعلني يف و 

وهتدف تس تفيد أأيضا من هذه ادلراسة وتوصياهتا. أأن ، فهيا صالتالأخرى، ول س امي قطاعات تكنولوجيا املعلومات والت
طالقها يف الأشهر القليةل املقبةل. وحبثت ادلراسة يف امللكية  ىل خطة معل سيمت اإ ىل حتويل التوصيات اإ السلطات الوطنية اإ
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منايئ.الفكرية من منظور قانوين واقتصادي  ىل امللكية الفكرية واإ سهم يف المنو الاقتصادي لقطاع ي ن كعامل همم ميكن أأ  وي نظر اإ
 تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي والبدل كلك. 

حول كيفية صح وفد مرص أأن توصيات الس ياسة اكنت واسعة وغطت خمتلف جوانب نظام امللكية الفكرية و .284
ادلروس املس تفادة من التجربة املرصية ميكن و صناعة الربجميات وتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف القطاع العام. اس تفادة 

زيد من التفصيل يف خطة العمل اليت مت ختصيصها مبجديرة العامة س ياسة ال توصيات و تكييفها لتطبيقها يف بدلان أأخرى. 
ىل وأأعرب الوفد عن ترحيبه هبا وتطلّعه لحتياجات مرص واجملالت ذات الأولوية.  وانب ملعاجلة جتسخريها من أأجل تكييفها اإ

جياد حوافز لرايدة الأعامل يف السوق احمللية لصناعة الربجميات والصناعات الأخرى ذات الصةل يف قطاع تكنولوجيا  تطوير واإ
نه أأيضا يكون من املفيد أأن ننظر يف كيفية واملعلومات والتصالت.  عىل سبيل و . وقف جهرة الأدمغةيف هذا الصدد، فاإ

ن العديد من اخلرباء يف ىل مرص املثال، فاإ  هذا اجملال يعملون يف الرشاكت متعددة اجلنس يات اليت دعيت لهذهاب اإ
عىل ومل يعرث البدل بتاكر خرباهئا يف هذا اجملال يف مرص واخلارج. االبالد ميكن أأن تس تفيد من و لالس تعانة مبصادر خارجية. 

طاع تكنولوجيا املعلومات املرصي اكنت . واكن معدل التوظيف يف قنطاق التشغيلوس يةل ملموسة لالس تفادة مهنا خارج 
عالية منذ وقت مبكر من هذا القرن. وميكن تشجيع أأحصاب املشاريع والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف هذا القطاع للتسجيل 

ومعرفة الكيفية اليت ميكن أأن تس تفيد من نظام حامية امللكية الفكرية من أأجل السوق احمللية. هذا ميكن أأن يساعد يف 
ىل الاعامتد أأكرث عىل العامل الإلكرتوين، بدل من الرتكزي عىل الواثئق. كام امل دارس واجلامعات واملؤسسات احلكومية وغريها اإ

فهيا،  الوزارة عضوو من قبل وزير الشؤون اخلارجية.  امللكية الفكريةجاء يف العرض، وترأأس جلنة التنس يق الوطنية 
أأن يساعد يف التنس يق مع الهيئات واجلهات املعنية الأخرى  ذكل من شأأنو طهتا. س تعرض ادلراسة يف اللجنة كجزء من أأنشو 

 يف معلية التنفيذ.

ن اخلرباء أأجروا مقابالت فضال عن البحوث وحتليل الأدبيات لوفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رسوره  وأأعرب .282
شأأهنا أأن تساعد احلكومة املرصية عىل الاس تفادة  املتوفرة شامل. وأأعرب عن أأمهل يف املعلومات الواردة يف ادلراسة من

الاكمةل من نظام امللكية الفكرية ملزيد من المنو يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت حامس يف البالد. اهنا تعلمت الكثري 
ىل أأن بناء الوعي عن خطط يف هذا الصدد من خالل العرض التقدميي. حتقيقا لهذه الغاية، لحظ الوفد أأن الكتاب خلص اإ 

ابمللكية الفكرية والتسويق التجاري قد يكون أأفضل طريقة للميض قدما ابلنس بة للحكومة املرصية دلمع زايدة الابتاكر والمنو 
ىل اس تنتاج مماثل يف العديد من ادلراسات الاقتصادية اليت درست  يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت. ومت التوصل اإ

ىل  خمتلف قطاعات الأعامل يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. قد حكومهتا اخلاصة وصلت اإ
نفس النتيجة فامي يتعلق املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم يف الولايت املتحدة الأمريكية. ونتيجة ذلكل، 

ت الصغرية من خالل رفع الوعي ابمللكية الفكرية ومساعدهتم عىل وضع اسرتاتيجيات اكن يعمل حمليا دلمع تكل الرشاك
ىل مشاريع ملموسة ذات تأأثري العامل احلقيقي للخروج من الويبو.  ظحل. واكن وفد بريو امللكية الفكريةللتسويق  احلاجة اإ

ىل  مساعدة احلكومات يف بناء هذا النوع من ورأأى الوفد أأن ادلول الأعضاء، عىل أأفضل وجه عن طريق اجلهود الرامية اإ
ىل نفس النتاجئ،  الوعي والقدرة عىل الابتاكر عىل املس توى احمليل، بدل من تلكيف العديد من ادلراسات اليت رمبا س يصل اإ

ن الوفد دمع الأنشطة املس تقبلية يف الويبو اليت اكنت الفوائد ا لعملية وتأأثري وجمرد حتليل وتقرير عن الثغرات. ولهذه الغاية، فاإ
نشاء  ضافية، حول مرشوع اليت اكنت قد مسعت شيئا سوى الهذاين الاس تعراضات.  TISCsملموس مثل اإ  اإ

ىل وأأشار وفد اجلزائر  .282 . ورأأى أأن دور امللكية الفكرية بشلك مفرط موهّجان حنو امللكية الفكريةأأن ادلراسة والعرض اإ
درس فقط من منظور الابتاكر. ينبغي أأول حفصه من حيث يي أأن يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت ل ينبغ

ىل املعرفة والتكنولوجيا  ىل الرشاكت اليت دلهيا ل س امي وأأن الوصول اإ البدلان النامية عىل مس توايت خمتلفة من التمنية، وتفتقر اإ
ىل امللكية الفكريةاع طلبات املعرفة واملهارات الالزمة لس تخدام امللكية الفكرية فضال عن املوارد املالية لإيد . وتطلع الوفد اإ

املسأأةل من منظور امجلهور، بدل من منظور القطاع اخلاص. أأنه مجعها من العرض التقدميي اذلي ركزت ادلراسة عىل هذا 
ع الأخري. يبدو أأن الهدف أأن يكون تطوير رشاكت تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتشجيع الابتاكر يف هذا القطاع. وم
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هامهل يذكل، يعتقد الوفد أأن املنظور العام واجملمتع ادلور الرئييس يف تنظر أأن لس ياسات والويبو كلك ل جيب و . امل ينبغي اإ
أأن دلراسة ول بّد لاذلي يلعبه نقل التكنولوجيا يف هذا اجملال، بدل من الرتكزي فقط عىل امللكية الفكرية كغاية يف حد ذاهتا. 

آراء احملارضين يف هذا اهامتمه ب الرتكزي فقط عىل الابتاكر والقطاع اخلاص. وأأعرب الوفد عن وعدم تكون متوازنة  سامع أ
 الصدد. 

اكن  امللكية الفكريةممثل ش بكة العامل الثالث بعض املالحظات عىل ادلراسة. أأول، عىل الرمغ من أأن اس تخدام وقّدم  .285
قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املبتكرة للغاية. وذكرت  منخفضا جدا، اكن واحضا أأن مرص اكنت انحجة جدا يف خلق

ادلراسة أأنه يف رشاكت تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصية الأكرث ابتاكرا، اكن مس توى الوعي ابمللكية الفكرية واملنفعة 
تقدمة نسبيا. وقد منت دون الاقتصادية منخفضة. ومع ذكل، اكن قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي امل 

ىل عدم وجود املهارات والوقت واملوارد املالية واملعوقات يف  اس تخدام قوي للملكية الفكرية. الثانية، أأشارت ادلراسة أأيضا اإ
شأأنه أأن يساعد عىل منو  امللكية الفكرية. اثلثا، استندت اخليارات الس ياس ية عىل افرتاض أأن امللكية الفكريةاس تخدام 

ومناذج املنفعة والعالمات التجارية.  الرباءات. ينبغي أأن ميزي امللكية الفكريةة. ومع ذكل، هناك حاجة أأيضا تقيامي لآاثر الصناع
معا يف الآاثر ميكن أأن تكون خمتلفة يف لك فئة. بعض الأس ئةل البحوث  امللكية الفكريةجيب تقيمي ل مقطوعة مجيع أأشاكل 

. وذكرت ادلراسة أأنه فقط يف امللكية الفكريةيضا ليست متقدمة جدا يف اس تخدام املشاركة تبحث يف الهند، واكن أأ 
الس نوات الأخرية أأن تكنولوجيا املعلومات والتصالت الهندي الأبرز ومقديم اخلدمات ببو قد حتجميها بشلك ملحوظ 

ت والتصالت متقدمة جدا. وذكر أأيضا أأنه اخلاصة هبم. واكنت الهند قطاع تكنولوجيا املعلوما امللكية الفكريةبأأنشطة الايداع 
معظمها كياانت متعددة اجلنس يات، اكن من املرحج أأهنا ميكن أأن تصبح عائقا أأمام الرشاكت  امللكية الفكريةعندما اكنت مملوكة 

ىل املعرفة وتعزيز موقف الكياانت متعددة اجلنس يات. هناك أأبعاد خمتلفة لهذه املشلكة. هناك حاجة ملعاجلة  احمللية للوصول اإ
هذه القضااي والنظر يف الآاثر املرتتبة عىل امللكية الفكرية عند وضع خطة العمل. وذكرت ادلراسة أأن املزيد من البحوث 

ىل القيام به من أأجل فهم أأفضل للقضية. ويف هذا الصدد، أأكد املمثل أأن الآاثر املرتتبة عىل امللكية الفكرية الالزمة  يتاج اإ
 ستس تفيد المنو.  امللكية الفكريةل ينبغي أأن يفرتض أأن ليمت تقيميها. 

 للرد عىل أأس ئةل وتعليقات من احلضور.  مؤلفي ادلراسةدعا الرئيس و  .286

الأمانة )الس يد فنسنت ونش( أأن منطقة الأحباث الرئيس ية لدلراسة ركزت عىل حماوةل حتسني حاةل قطاع وأأقّرت  .287
بتاكر. يف هذا الس ياق، اكن وفد اجلزائر الصحيح أأن الرتكزي اكن عىل القطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت من خالل الا

اخلاص ودور امللكية الفكرية يف هذا الس ياق. اكن هناك اثنني من الأهداف الرئيس ية يف التحليل. اكن أأول من جتنب مشريا 
ىل أأن امللكية الفكرية حل لك ظرف من الظروف. اكن هناك الكثري من الفروق ادلق  ذا اكن اإ يقة يف ادلراسة. ومسأأةل ما اإ

للتطبيق أأو مناس بة يف ظروف معينة أأثريت. اكن ذكل همام. وقد وصفته بقدر كبري من التفصيل يف هذه  امللكية الفكرية
ادلراسة، خاصة فامي يتعلق قطاع الربجميات. نوقشت التوازن بني مناذج امللكية لتطوير الربجميات مفتوحة املصدر والهنج 

. انقشت دراسة الأشاكل املتلفة للملكية الرباءات أأثرها عىل العامةل والمنو. واكن الهدف الثاين لتجنب النظر فقط يف وكذكل
ىل تعليقات وفد  الفكرية، واقرتح أأن العالمات التجارية يه أأدوات ختصيص أأكرث كفاءة يف بعض الظروف. وأأشارت الأمانة اإ

ن ادلراسة اكن لها هدف معيل. اكنت الفكرة لتطوير الس ياسات القامئة عىل الأدةل. ان الولايت املتحدة الأمريكية، وذكرت أأ 
 دراسة مكدخل خلطة العمل اليت س تضعها مرص. 

ل أأن ادلراسة لالوزارة )الس يدة الش ناوي( أأن هناك الكثري من املبادرات يف مرص  ممثةل تذكر و  .288 ىل املعرفة. اإ لوصول اإ
ن التنس يق مع الوزارات الأخرى اليت  مل تركز فقط عىل القطاع اخلاص. كام تضمنت القطاع العام. كام ذكر يف العرض، فاإ

يف مرحةل مبكرة. اكن هذا همم جدا. كام ان  امللكية الفكريةتساعد امجلهور، ل س امي الطالب يف املدارس واجلامعات، لفهم 
TIEC  تكون  طلق لهذا الغرض. يف املس تقبل، سوفبأأنشطة لزايدة الوعي العام. مت وضع برانمج مصمم خصيصا وأأ يقوم

جنازات حقيقية يف قطاع  امللكية الفكرية عنرصا يف برانمج الابتاكر الوطين. واستندت مجموعة من الأهداف عىل عوامل واإ
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دون القطاع الكثري وحقق تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الس نوات العرش املاضية. كام ذكر ممثل ش بكة العامل الثالث، 
. وابلتايل، فقد حان الوقت ذلكل ليمت تضميهنا يف الإطار السلمي، امللكية الفكريةأأو حىت ابس تخدام  ملكية الفكريةوعي جيد لل 

س يطلب مساعدة الويبو دلمج امللكية الفكرية يف الس ياسات و وتعظمي الفوائد اليت ميكن اس تخالصها من ذكل. 
 والاسرتاتيجيات يف املس تقبل. 

معلومات عن الأنشطة املتعلقة بربانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية، وخاصة مهنا  - CDIP/13/12الوثيقة النظر يف 
 املعلومات عن اجلوانب املتعلقة ابلتمنية

ىل أأشارت الرئيس  .281 من  4102يف ديسمرب  54ا يف سلسةل اجامتعاهت تأأن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، طلباإ
بالغ ادلول الأعضاء يف ادلورة 08برانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية )الربانمج  للجنة عىل تمنية الثالثة عرشة ( اإ

ىل تقدمي الوثيقة.   جوانب توهجات أأنشطهتا. ودعا الأمانة اإ

. حبلول 4118/4111. تأأسست يف الربانمج واملزيانية للفرتة 08مج انلربل( مقدمة فيتشاردالأمانة )الس يد  وعضت .211
يف املناقشات اليت جرت يف احملافل ادلولية الأخرى بشأأن التحدايت العاملية مثل تغري  امللكية الفكريةذكل الوقت، أأدرج 

املناخ والصحة العامة. ومع ذكل، مل يكن دليك الويبو القدرة املؤسس ية لتوفري املدخالت يف تكل املناقشات. ذلكل، اقرتح 
لقاء نظرة عىل التقاطع بني امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة املدير العام وافق ت ادلول الأعضاء، لوضع برانمج لإ

العاملية مثل تغري املناخ والصحة العاملية. قدم برانمج املعلومات وحتليل الواقع القا م. لكن، وكام ورد يف وثيقة الربانمج 
عىل تطوير وجناح، ومشاريع تركز عىل النتاجئ امللموسة اليت النفوذ الابتاكر واملزيانية لفرتة الس نتني هذه، سيمت الرتكزي 

 برانمج ويبو ريرستشوامللكية الفكرية من أأجل التمنية. اكنت الأنشطة الأساس ية للربانمج يف هذا اجملال. تضمنت مرشوعات 
ىل تعزيز الابتاكر يف جمالوبرانمج ويبو غرين أأمراض املناطق املدارية املهمةل )املنس ية(  . السابق اكن كونسورتيوم هتدف اإ

آاثر هذه  والسل واملالراي. وقدم هذا الأخري منصة لتسهيل نقل التكنولوجيات اخلرضاء. اكن لك جانب التمنية وشعروا أ
 التحدايت العاملية معظمهم يف البدلان النامية. 

اكنت الرشاحئ من العرض املتاحة عند الطلب.  ( بعض الأنشطة الرئيس ية للربانمج.كراتيغرالأمانة )الس يد  تأأبرزو  .210
عىل عالجات ولقاحات جديدة لأمراض البحث والتطوير الويبو رد: اكن البحث أأمه نشاط لها. اكن الهدف هو حتفزي وترسيع 

باحثني وادلراية املتوفرة لل  امللكية الفكريةاملناطق املدارية املنس ية واملالراي والسل، من خالل توفري منرب حيث قدمت 
ىل كونسورتيوم توافق عىل مبادئ معينة. جيب أأن جتعل أأصول  املؤهلني عامليا. جيب أأن أأولئك اذلين يرغبون يف الانضامم اإ

نتاج يف أأي ماكن يف العامل، وما ينتج عهنا من  امللكية الفكرية املتاحة مبوجب تراخيص امللوك اخلالية للبحث والتطوير والإ
ن خالية من امللوك يف مجيع أأقل البدلان منوا. واكنت وثيقة مع تفاصيل املبادئ املتاحة خارج مبيعات املنتج جيب أأن تكو

(، BVGHللصحة العاملية )البيوتكنولوجيا شاريع امل القاعة يف مجيع لغات الأمم املتحدة. توفري رشاكة احملور، تدار من قبل 
اف املعنية يف منح الرتاخيص وفرص التعاون البحيث، ويه منظمة غري حكومية مقرها الولايت املتحدة، ودمع الأطر 

طالق املبادرة يف  ماكنيات التواصل وخيارات المتويل للبحث والتطوير. مت اإ عضوا و  82عضوا. حاليا، هناك  21مع  4100واإ
ن هناك القليل التعاون البحيث. حمفظة املدرات املعنية يف املقام الأول. اكنت هناك أأيضا بعض التشخيص. ومع ذكل، اك 56

جدا عىل اللقاحات. وتضمن خط أأانبيب حمفظة الأنشطة املتعلقة ابلبحوث الأساس ية، واكتشاف، واملصادقة الهدف، 
ن الأمانة قريبا نرش كتاب عن رشااكت خمتلفة. وبدأأت مسة "اس تضافة"  والتحسني وبعض الأعامل قبل الرسيرية. فاإ

تنطوي عىل وضع علامء من الاكمريون ومرص وغاان ونيجرياي  4102سرتاليا يف عام الصندوق الاستامئين لالرتتيبات بدمع من 
وجنوب أأفريقيا يف معاهد البحوث يف الهند وسويرسا والولايت املتحدة الأمريكية. اكن البحث املتاحة عىل موقع يوتيوب: 

ىل التعاون الثاليث بني منظمة الصحة  العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية. مت تنظمي فيديو عىل الويبو رد. وأأشارت الأمانة اإ
ىل تكنولوجيا الطبية  ثالث ندوات التقنية يف هذا الس ياق وأأدرجت التفاصيل يف الوثيقة. ادلراسة الثالثية، "تعزيز الوصول اإ

بل املنظامت الثالث. التقاطعات بني الصحة العامة، وامللكية الفكرية والتجارة" اكن أأول منشور مشرتك من ق  -والابتاكر 
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اكنت هذه املادة متوافرة خارج القاعة. ان ادلراسة س تكون متاحة يف الإس بانية والفرنس ية والروس ية والصينية والعربية أأيضا. 
ىل  . اكن سوق التفاعيل اذلي يروج الابتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء من خالل ربط غرين ويبوحتولت الأمانة اإ

 اخلدمات مع أأولئك اذلين يسعون حلول مبتكرة. اكن الهدف هو تعزيز بيئة لالبتاكر مع متكني نرش أأرسع التكنولوجيا ومقديم
ىل مجيع أأحناء العامل، مبا يف ذكل البدلان النامية. وتضمنت قاعدة بياانت عىل الإنرتنت اليت عرضت  للتكنولوجيات اخلرضاء اإ

فراد والرشاكت لإدراج  امللكية الفكريةات والأصول العقارية عىل قامئة من منتجات التكنولوجيا اخلرضاء واخلدم ، ومسحت للأ
احتياجات التكنولوجيا اخلرضاء؛ والش بكة اليت مضت مجموعة واسعة من الالعبني يف سلسةل القمية والابتاكر والتكنولوجيا 

و ترخيص أأو الوصول أأو توزيع اخلرضاء، وأأحصاب متصل التكنولوجيات اجلديدة مع الأفراد أأو الرشاكت تبحث لتسويق أأ 
عالن عن  مانة أأن مساعدة املنظامت واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واجلامعات لالإ التكنولوجيا اخلرضاء. ميكن للأ

رشياك من خمتلف  22الرشاكء. حاليا، هناك  22مع حوايل  4102تكنولوجياهتا عىل املنصة. أأطلقت الويبو الأخرض يف نومفرب 
)مجموعة من اتفاقية الأمم املتحدة برانمج الأمم املتحدة للبيئة ضم عدد من املنظامت الرئيس ية كرشاكء، مبا يف ذكل أأحناء العامل. ان

املناخ البنك برانمج تغيري -( املناخ( وتمنية املعلومات )UNFCCCالإطارية بشأأن تغري املناخ )ش بكة مركز تكنولوجيا 
تغري املناخ. اكنت هناك أأيضا العديد من املنشورات وادلراسات. اكنت بعض العامل(. نظمت أأيضا بعض الأحداث املتصةل ب 

 متوفرة خارج القاعة. 

ن الأمانة تكون قادرة غرين سائران يف التطوروويبو ريرستش ويبو برانمج ( أأن فيتشاردالأمانة )الس يد  تذكر و  .214 . فاإ
مت اس تخدام قدرة تعبوية لتحفزي التعاون بني عىل مواصةل تطويرها بدمع ومساهامت من ادلول الأعضاء. واكنت منظمة 

أأحصاب املصاحل املتعددة املؤسسات العامة واخلاصة من أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة وتسامه يف مواهجة التحدايت العاملية من 
ج القاعة. خالل نظام امللكية الفكرية واس تخدام أأدوات امللكية الفكرية. كررت الأمانة أأن املنشورات وادلراسات متاحة خار 

ومل تتوفر أأيضا نسخا من الرشاحئ. وقد وصفت عناص العرض التقدميي يف أأكرب بكثري من التفصيل يف الوثيقة 
CDIP/13/12 ميكن احلصول عىل ادلول الأعضاء املعنية من خالل تشجيع املؤسسات العامة واخلاصة ذات الصةل عىل .

. أأهنا ميكن أأيضا تشجيع تكل املؤسسات برانمج ويبو ريرستشوث يف املشاركة من خالل املسامهة أأو الاس تفادة من البح
عالن عن تكنولوجياهتا أأو الاحتياجات التكنولوجية عىل  . ادلول الأعضاء اليت اكن ميكن أأن الصناديق برانمج ويبو غرينلالإ

اس تضافة ترتيبات لتطوير البالد الاستامئنية يف الويبو النظر اقتداء الاسرتايل من خالل توفري الأموال لرعاية أأنشطة مثل 
الباحثون يف املتربات للمساعدة يف تعزيز الأحباث يف جمالت مثل أأمراض املناطق املدارية املنس ية عىل وجه اخلصوص. 

دعت الأمانة ادلول الأعضاء عىل اس تكشاف هذه الاحامتلت. ميكهنم التصال ابلأمانة ملناقشة التعاون أأو التعاون ممكن. يف 
أأدةل من  -دوة القادمة التحدايت العاملية، واضعي ادلراسة بعنوان "تكنولوجيا الطاقة املتجددة: تطور س ياسة والآاثر الن

الأدب الرباءات" س تدعى لعرض أأعامهلم. أأهنا بنيت عىل دراسة سابقة أأجراها تشااتم هاوس، وذكل ابس تخدام بياانت 
اهات يف تطوير وتوزيع تكنولوجيات الطاقة املتجددة. ان الندوة أأيضا فرصة واملعلومات التجارية عىل حتديد الاجت الرباءات

 لدلول الأعضاء للتفاعل مع الأمانة. ويف الوقت نفسه، س يكون من سعداء لتقدمي أأي معلومات قد تكون مطلوبة. 

تحدايت العاملية اليت ال امللكية الفكرية و شعبة الإعالمية ل حرض الندوات أأنه وفد الولايت املتحدة الأمريكية وقال  .212
وقعت يف املايض عىل هامش اجامتعات اللجنة. وقد تعلمت الكثري عن الربامج من خالل تكل الاجامتعات. ومع ذكل، اكن 

ضافية من خالل الوثيقة والعرض التقدميي اذلي اكن أأدىل به للتو. املعهد الوطين  من املفيد أأيضا احلصول عىل معلومات اإ
لبضع س نوات حىت الآن. وأأعرب  برانمج ويبو ريرستشةل الأحباث الطبية يف البالد، اكن رشياك يف الأمرييك للصحة، واك

الوفد عن رسوره ملعرفة املزيد من التقرير حول توس يع منصة وأأنشطة املشاريع الأخرى، ول س امي ترتيبات اس تضافة بدأأت يف 
الصحية. الاكمريون ومرص وغاان ونيجرياي وجنوب أأفريقيا والهند  ، مما انعكس حقا الطبيعة العاملية للعمل يف العلوم4102عام 

وسويرسا والولايت املتحدة الأمريكية ومجيع العاملني يف هذه التبادلت العلمية الأولية. أأعرب عن أأمهل يف أأن اكن شيئا ميكن 
، السوق تفاعيل للتكنولوجيات اخلرضاء أأطلقت يف العام املايض، يبدو برانمج ويبو غرينأأن يس متر يف املس تقبل. لوحظ أأن 

دخالت التكنولوجيا يف  811لبنك ادلويل وأأكرث من من برانمج الأمم املتحدة للبيئة وارشاكء  21أأن بدأأ بداية جيدة مع  اإ
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عن العمل اذلي تقوم به خللق أأداة ممكنة السوق عىل الانرتنت. رأأى الوفد الكثري من الوعد يف املنصة. اكن همامت ملعرفة املزيد 
ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ذات الصةل التكنولوجيات  املناظر الطبيعية براءة يسمى "الويبو الأساس ية" لتوفري الوصول اإ

ول هذا الصحية الأساس ية. ويود الوفد لسامع املزيد عن أأداة لأهنا املتقدمة. شعبة ميكن أأن تس تضيف ندوة وقت الغداء ح
املوضوع عىل هامش اجامتع اللجنة يف املس تقبل، حسب الاقتضاء. وأأخريا، لحظ الوفد أأن معل الشعبة مع منظمة الصحة 

العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأأن امللكية الفكرية وقضااي الصحة ومؤثرة جدا. بدءا من التدريب والندوات وورش العمل 
قامة الش باكت، و  امللكية اكن من الواحض أأن شعبة اكن مساهام رئيس يا يف املناقشات وحتسني فهم تقاطع واملطبوعات واإ

 مع الصحة العاملية.  الفكرية

 برانمج ويبو ريرستشنشطة الويبو اجلارية بشأأن خمتلف القضااي العاملية، وخباصة عن تقديره لأ وفد الياابن وأأعرب  .212
ط. حكومهتا أأيضا مت توفري خمتلف وسائل ادلمع يف هذه اجملالت من خالل ، اذلي مت صناعة الياابن بنشابرانمج ويبو غرينو 

دارة امللكية الفكرية ورشة معل تدريبية للعلامء الأفارقة، الصندوق الاستامئين لل  ياابن. وقد اس تخدمت بعض هذه املوارد دلمع اإ
نتاج أأرشطة الفيديو لتسليط الضوء عىل معل العلامء "اس تضافت" من قبل أأعضا . تقدم املعرفة، برانمج ويبو ريرستشء واإ

عقدت التكنولوجيا والس ياسة واملامرسة يف كينيا يف يونيو املايض: املؤمتر املعين بتغري املناخ الابتاكر يف أأفريقيا. وقد مت متويل 
آس يا الصندوق الاستامئين لل جزيئ من قبل  واحمليط ياابن. وهناك أأيضا خطط لعقد حلقات دراس ية يف أأفريقيا ومنطقة أ

طار اذلي مكن الصناعة عىل التربع للقضااي العاملية.  جياد اإ الهادئ يف املس تقبل القريب. وأأخريا، أأكد الوفد أأنه من املهم اإ
 وس تواصل التعاون بنشاط مع الويبو يف هذا الصدد. 

ول الأعضاء ابملعلومات تزويد ادل امجلعية العامةذكر وفد الربازيل اذلي قدم الطلب لهذه ادلورة املعلومات من قبل و  .215
عالمية حققت هدفها كام قدمت الوثيقة حملة  الالزمة لتقيمي التقدم احملرز يف الربانمج وأأنشطته. يف هذا الصدد، ان جلسة اإ

مانة يف ادلورة  نه متكني ادلول الأعضاء من توفري التوجيه الالزم للأ . وينبغي للجنة املزيانية 44موجزة عن أأنشطة الربانمج. فاإ
آلية املعلومات عىل أأساس منتظم لتعزيز قدرة الأمانة الاستشارية ملساعدة ادلول الأعضاء. اكن من املهم دامئا لتحسني تن  فيذ أ

ىل اس مترار هذه  الشفافية يف الويبو، ل س امي بشأأن القضااي اليت تؤثر عىل لك ادلول الأعضاء. ورحب الوفد عرض ويتطلع اإ
الويبو ل ينبغي أأن يتدخل يف املناقشات اليت جتري يف احملافل املتخصصة بشأأن تغري املناخ، العملية. الأنشطة اليت تقوم هبا 

والأمن الغذايئ والصحة العاملية. اكنت التفاقية الإطارية احملفل املناسب لإجراء مناقشات بشأأن تغري املناخ، وخصوصا عىل 
ة الويبو حول هذا املوضوع عىل أأساس طوعي وغري ملزمة. طرائق التعريف ونقل التكنولوجيات السلمية بيئيا. وقع أأنشط

خالء يف املواد اليت وضعها الربانمج جلعل من الواحض أأن الآراء املعرب عهنا يف  أأعرب الوفد عن تقديره ممارسة مبا يف ذكل اإ
آراء ادلول الأعضاء والأمانة. وطلب الوفد معلو  آراء أأحصاهبا ول متثل ابلرضورة أ ضافية عن تنفيذ املنشورات اكنت أ مات اإ

ىل  ىل أأن  برانمج ويبو ريرستشاملنصات الإلكرتونية. وأأشارت اإ التعاون البحيث اكنت يف ماكن اعتبارا من شهر  21وأأشار اإ
فرباير من هذا العام. س يكون من املفيد أأن نعرف كيف مشلت العديد من تكل تعاون البدلان النامية فضال عن تفاصيل 

، أأبرز الوفد أأن أأحدث تقرير لالمم املتحدة بشأأن تغري املناخ وذكر أأنه عىل الرمغ من بربانمج ويبو غرينمشاركهتا. فامي يتعلق 
حقوق امللكية الفكرية قوية قد يعزز تطوير ونقل التكنولوجيات اخلرضاء يف البدلان املتقدمة، اكن هناك عدم وجود أأدةل دلمع 

دلان. يف هذا الس ياق، أأعرب عن حريصة عىل معرفة املزيد عن العمل والنتاجئ تعزيز امللكية الفكرية يف البدلان النامية الب
 احملققة فامي يتعلق هبذا النظام الأسايس. 

ىل أأن أأشار و و  .216 وأأبرزت  CDIP/13/12وثيقة الفد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ
. اكنت املفوضية الأوروبية ويه ادلامع الرمسي وبرانمج ويبو غرين بو ريرستشبرانمج وي اجلهود املمتاز جلعل الويبو يف س ياق 

ىل الأمام وحتقيق املزيد من  للويبو رد: حبث. يأأمل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فهيا أأن هذه املشاريع ميكن أأن تتحرك اإ
ىل تلقي املزيد من التحديثات من شعبة النجاح يف معاجلة الأمراض املدارية املهمةل ونرش التكنولوجيات اخلرضاء.  أأهنا تتطلع اإ

 ، اليت اكن يعتقد احملفل املناسب لهذه املناقشة. جلنة املزيانيةالتحدايت العاملية للملكية الفكرية وعىل هذه املبادرات يف س ياق 
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نه يممثل ش بكة العامل الثالث وقال  .217 وتوصياهتا.  التمنية جدول أأعاملعرف كيف اسرتشد معل الشعبة من قبل يريد أأن اإ
ىل توصيات حمددة تكون مفيدة يف هذا الصدد. شارة اإ  س يكون اإ

وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن الويبو رد: اكن حبث مبادرة جيدة جدا. نفذت بطريقة انحجة وذكر  .218
طالق حىت الآن. لحظ الفريق أأن نظام امللكية الفكرية احلايل معلت بشلك جيد من منظور  ىل اإ نقل التكنولوجيا. وأأشارت اإ

العام املايض. اكن سعيدا ملعرفة أأن املرشوع قد حصلت عىل بداية جيدة، ومت تطويره بطريقة جيدة. لربانمج ويبو غرين انحج 
وشارك أأعضاء الفريق بنشاط يف جلسات الإحاطة مفيدة جدا اليت أأجريت ابس تخدام هامش اللجان املتلفة. أأهنا تشارك 

. تأأمل اجملموعة أأن نظمت دورات 08ط يف املناقشة يف جلنة بناء السالم، اليت يه احملفل املناسب ملناقشة برانمج بنشا
عالمية عىل هامش اللجان املتلفة ومناقش هتا يف احملفل املناسب، ويه ستس متر يف  بطريقة جيدة. ويف الوقت  جلنة املزيانيةاإ

ىل  امجلعية العامةنفسه، اعرتفت قرار  ىل اللجنة ابعتباره قرارا الوحيد، مع الأخذ بعني الاعتبار اإ طلب تقرير من برانمج اإ
الصورة الاكمةل ووضع الربانمج واملزيانية يف تكل اللحظة. اكن العرض اذلي قدمته الأمانة ابملعلومات. ينبغي مواصةل هذا 

 النوع من الامترين يف احملفل املناسب. 

الفكرية عنرصا حاسام اليت ميكن أأن تساعد البدلان املتقدمة والنامية لتسهيل تنفيذ صح وفد املكس يك أأن امللكية و .211
 الالزتامات الوطنية وادلولية. فاإهنا ترغب يف معرفة املزيد حول ما مت القيام الويبو يف هذا الصدد. 

ية قد جرت يف اللجنة ذكر وفد ش ييل أأن هذه املناقشات اكنت هممة جدا. حقيقة أأن عرض عىل قضااي التمنية والعامل و  .211
ىل أأهنا تعمل يف املناطق املتلفة والتحدث مع غريمه من العاملني يف جمال التمنية. اكن هذا همم جدا. يف الوقت  أأشارت اإ

نفسه، أأبرز الوفد أأن هناك جوانب أأخرى تتعلق التحدايت العاملية اليت ينبغي أأن تدرس يف اللجان الأخرى واملناطق 
ماكنية مناقشة هذه املسائل يف خمتلف اجملالت واللجان املنظمة.  الأخرى يف املنظمة.  ل ينبغي استبعاد اإ

 الرئيس الأمانة للرد عىل أأس ئةل وتعليقات من احلضور. وجعا  .210

ىل سؤال من وفد الربازيل عىل عدد من أأوجه التعاون اليت تنطوي عىل البدلان فيتشاردالأمانة )الس يد  وأأشارت .214 ( اإ
عداد وس تقدم عندما اكنت جاهزة. مشلت التعاون عىل مس اتفاقيات الاس تضافة اليت النامية. املعلوم ات وجيري حاليا اإ

اس تفادت الأحباث يف أأفريقيا. وأأجريت أأنشطة تدريبية للباحثني الأفارقة أأيضا يف جنيف وجنوب افريقيا. فامي يتعلق مبشاركة 
. كام شاركت يف مؤمترات هاتفية ملواصةل برانمج ويبو غريناس يا يف اكن رشياك أأسفورتيك لك من الربازيل وذكرت الأمانة أأن 

تطوير منصة. مل يكن هناك أأي احتياجات التكنولوجيا. رمبا ميكن أأن تساعد وفد الأمانة للوصول يف هذا الصدد. أأشارت 
ىل  طالق  اكن واحدا من الرشاكء املؤسسني. ومثلبيوكروز وذكر أأن  برانمج ويبو ريرستشالأمانة أأيضا اإ ذكل عندما مت اإ
ذا اكن وفد وميكن أأيضا أأن تساعد الأمانة لتشجيع املزيد من املشاركة يف 4100منصة يف نومفرب  . وس يكون من املفيد اإ

. برانمج ويبو ريرستش، وهو مؤسسة حبثية كبرية وهممة، واكن عضوا يف فورتيك. اكن يرس الأمانة أأن برانمج ويبو ريرستش
ذا اسرتشد معل الشعبة من قبل  ،  جدول أأعامل التمنيةفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه ممثل ش بكة العامل الثالث عىل ما اإ

يف الوثيقة. ورأأى شعبة سامه أأيضا يف بعض البدلان الأخرى،  24و  21، 21، 45و مت ذكر  01ذكرت الأمانة أأن التوصيات 
نه سامه بشلك ملموس يف تلبية أأهداف . ذلكل، ف20و  48مبا يف ذكل التوصيات  . وافقت الأمانة متاما جدول أأعامل التمنيةاإ

مع التعليق اذلي أأدىل به وفد الربازيل أأن الويبو ل ينبغي أأن يتدخل يف املناقشات يف احملافل املتخصصة الأخرى. قدمت 
يف بعض املناقشات اليت جرت يف منظمة  الويبو املشورة حمايدة عندما يطلب مهنا ذكل. ومل تتدخل. عىل سبيل املثال،

الصحة العاملية، وطلب من الويبو لتقدمي معلومات واقعية حول قضااي مثل املراحل براءة بعض املركبات اليت لها صةل بفريوس 
لطلب، . اكن هذا هو نوع املعلومات اليت تقدهما املنظمة. وجاء ذكل عقب املناقشات لتوفري املعلومات عند اH1N1أأنفلونزا 

 وعدم املشاركة كطرف يف املناقشات. 
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ج الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلف - CDIP/13/INF/6النظر يف الوثيقة   التحليل املقارن للهن 

ىل أأنه دعا  .212 ىل النظر يف حتليل مقارن للهنج الوطين عىل التنازل الطوعي حقوق الطبع والنرش. وأأشار اإ الرئيس اللجنة اإ
قال يف  املواصفاتدلراسة يف دورته املقبةل. وقد انقش ا مواصفاتعة، طلبت اللجنة من الأمانة أأن تعرض يف دورته التاس

ىل تقدمي الوثيقة.   ادلورة العارشة للجنة وطلب من الأمانة امليض قدما يف ادلراسة. ودعا الأمانة اإ

عداد ادلراسة نوقش أأول مايو  (نترييلالس يد )وأأشارت الأمانة  .212 أأثناء مناقشة الوثيقة املعنونة  4104أأن اإ
)أأ( من دراسة اس تطالعية حول حق املؤلف  4)و( و  0)ج( و  0"السيناريوهات واخليارات احملمتةل خبصوص التوصيات 

ن التنازل ا 0(. التوصية CDIP/9/INF/2واحلقوق اجملاورة واملكل العام ") لطوعي عن حق املؤلف يف )ج( عىل التايل: "اإ
ىل احلد اذلي  املصنفات والتفاين يف املكل العام ينبغي الاعرتاف بأأنه ممارس هتا املرشوعة للحقوق النرش والتأأليف التفرد، اإ

تسمح به القوانني الوطنية )رمبا ابس تثناء أأي التخيل عن أأخالقية حقوق( وعىل حاةل وأأعرب رمسيا، أأبلغ واملوافقة احلرة 
عداد ادلراسة مع فهم للمؤلف.  جراء مزيد من الأحباث للخروج عىل هذه النقطة. "وافقت اللجنة عىل اإ ومن املؤكد أأنه ميكن اإ

ىل أأن يكون متوازان يف تلبية مصاحل املس تخدمني وأأحصاب احلقوق. وعالوة عىل ذكل، ينبغي أأن ادلراسة مل يشجع  أأنه يتاج اإ
يف دورته  املواصفاتهنج املتلفة املطبقة يف خمتلف البدلان. انقشت اللجنة أأي نظام حمدد، بل جمرد تسليط الضوء عىل ال

وطلب من الأمانة امليض قدما يف ادلراسة، مع الأخذ يف الاعتبار املالحظات اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء. وفقا  01العارشة 
جراء حتليل مقارن من قبل ادلكتور أأندريس  ن امللكية الفكرية، جامعة ساسكس، ، حمارض يف قانوغواداموزذلكل، مت اإ

 اململكة املتحدة. دعت الأمانة استشاري، وهو من مواطين كوس تارياك، لتقدمي ادلراسة. 

ادلراسة. وذكر أأن قضية التخيل الطوعي حقوق الطبع والنرش عناص ( أأبرز غواداموزاملستشار )ادلكتور وعرض  .215
ما جتاهل أأو عدم التعامل بوضوح مع يف العديد م ن القوانني. يف بعض الولايت القضائية، مل يكن جيوز لأحصاب احلقوق واإ

ىل طبيعة حق املؤلف نفسه. املربر الاقتصادي أأو  عىل التنازل طوعا حقوقهم، بيامن مسح البعض الآخر. هذا ميكن أأن ترجع اإ
ىل امللكية التقليدية. وذلكل، ينبغي أأن ي كون من املمكن لأحصاب احلقوق النفعية حلقوق الطبع والنرش رأأى أأهنا أأقرب اإ

ذا اكن يعترب حقوق الطبع والنرش من منظور أأخاليق، مماثةل حلق  لالجيار أأو بيع أأو حىت التخيل عن حق املؤلف. ومع ذكل، اإ
غري قابل للترصف للشخصية، يف التخيل عنه س يكون من املس تحيل. وهكذا، لك ذكل يعمتد عىل النظرية السائدة بشأأن 

لهيا املصطلحات املس تخدمة يف التقرير. عبارة "التنازل" و "نبذ" حامية حق املؤ  لف يف لك ولية قضائية. مستشار املشار اإ
قد يكون لها بعض دللت سلبية، وخاصة ابلنس بة لأولئك اذلين يرغبون يف تعزيز نطاق املكل العام. يف بعض ادلوائر، 

ىل وذلكل يفضل مصطلح "التفاين". حاول تقرير للتغلب عىل  هذا عن طريق اس تخدام لك املصطلحات ابلتبادل. وابلإضافة اإ
ذكل، مت اس تخدام مصطلح "التخيل" بطريقة اكن خمتلفا قليال عن س ياقها املعتاد. ومشل التقرير عدة بدلان. اكن واحدا من 

ذا اكنت البدلان اليت وفرت حامية قوية للحقوق املعنوية س تكون قادرة عىل السامح  للتنازل أأو التخيل حق املاوف ما اإ
املؤلف. يف هذا الصدد، اكنت كينيا مثال جيد. يف كينيا، اكن من املمكن للمؤلفني لنبذ حقوق الطبع والنرش اخلاصة هبم. املادة 

ىل 0) 25 ]...[ )ب( يعمل يف جمال الكتاب اذلي ختلت املكل العام ( من قانون حق املؤلف صح، "الأعامل الآتية تنمتي اإ
( من قانون صح قائال "لأغراض الفقرة )ب( ونبذ من قبل املؤلف أأو خلفه يف عنوان حقوقه جيب 4) 25املادة  حقوقهم".

أأن يكون خطيا وعىل امللأ ولكن ل يكون أأي تنازل من هذا القبيل ل يكون خمالفا لأي اكن الالزتام التعاقدي السابق 
راءات لنبذ. قدمت كولومبيا مثال جيد عىل كيف ميكن فصل تنازل املتعلقة بعمل. "هذه املامرسة اجليدة كام وصفت الإج

ماكنية نقل  املؤلف واحلقوق املعنوية. جعلت قانون حق املؤلف متيزي واحض بني الطبيعة غري القابةل للترصف احلقوق املعنوية واإ
من القانون ما ييل: "الفن.  21ادة أأو التنازل عن حقوق الرتاثية. عىل الرمغ من مسح ختيل حقوق التأأليف والنرش، وذكرت امل

( احلقوق املعنوية ][ املذكورة أأعاله ل جيوز التنازل عهنا أأو نقلها. عندما نقل املؤلفني وتأأذن ممارسة حقوقهم الرتاثية أأهنا 0) 21
لهيا يف العقد مهنا، و]الأخالقية[ احلقوق املنصوص علهيا يف هذه املادة الا حتفاظ ". مت فصل متنح المتتع والترصف املشار اإ

عالج حقوق الرتاثية واحلقوق املعنوية أأيضا يف ولايت قضائية أأخرى مثل ش ييل. ل ميكن التنازل عن احلقوق املعنوية يف 
معظم البدلان. ومع ذكل، مسح تنازل املؤلف يف بعض البدلان مثل ش ييل وكولومبيا والهند وكينيا. مل يكن هذا واحضا يف 
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القضائية الأخرى اليت مت حتليلها. مزيد من التفاصيل ميكن العثور علهيا يف التقرير. اكن من املفهوم أأن العديد من الولايت 
حقوق الطبع والنرش همم جدا ابلنس بة لالقتصاد والناس بشلك عام. ميكن العثور عىل بعض الأمثةل التخيل حقوق الطبع 

العلمية املعنية مثل مرشوع اجلينوم البرشي ومرشوع هاب ماب، والنرش من قبل الأفراد واملؤسسات. معظمهم من املشاريع 
وهو هجد دويل لتحديد أأوجه التشابه والكتالوج الوراثية والاختالفات يف البرش لأغراض الصحة. ميكن جتاوز الشكوك 

اكنت العديد عمل، (. و CC0صفر )املشاع الإبداعي القانونية احمليطة نبذ من خالل اس تخدام أأنظمة الرتاخيص املفتوحة مثل 
ىل املكل العام لرتاخيص أأضيق مع العديد من القيود. تعمل  وعرضت مجيل تراخيص ترتاوح بني يكرس العمل مبارشة اإ

CC0  ىل أأقىص حد يسمح به القانون. مسحت لنبذ والتفاين واحضة يف املكل العام اذلي يتنازل املؤلف عن حقوق الرتاثية اإ
ذا اكن ل جيوز التنازل الطوعي يف ولية قضائية، خالية من  الطوعي حق املؤلف والتنازل عن مجيع احلقوق الرتاثية. فاإ

لغاء وغري مرشوط ملامرسة مجيع  الااتوات، غري قابةل للتحويل، غري ترخيص من الباطن، رخصة غري حرصية وغري قابل لالإ
، مبا CC0هناك العديد من الرشاكت اليت تبنته  احلقوق يف العمل أأن مينح. اكن هذا نفس تأأثري وضع العمل يف املكل العام.

أأاير، أأصدرت حكومة  1يف ذكل املكتبة الربيطانية، مكتبة جامعة هارفارد، وحكومة هولندا، جامعة مونرتايل ويوروبياان. يف 
عاملي املكل العام الولايت املتحدة الأمريكية خطة العمل البياانت املفتوحة يف الولايت املتحدة. مت الرتخيص لها مبوجب ال

. ويف اخلتام، أأكد املستشار أأنه مل جيد الكثري من الأدةل عىل أأن هناك العديد من الأفراد اذلين يرغبون يف CC0 1.0التفاين 
التخيل عن حقوق الطبع والنرش اخلاصة هبم. وقد مت ذكل يف الغالب من قبل املؤسسات اليت دلهيا شلك ما من أأشاكل 

ىل املكل العام. واكنت هذه منطقة هممة لإجراء مزيد من البحوث. الالزتام العام أأو   الترشيعي لتكريس الأعامل اإ

 أأغلق الرئيس مناقشة هذا البند نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور. و  .216

ا الترشيعي مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف وتنفيذه - CDIP/13/10النظر يف الوثيقة 
 اجلزء الثالث -عىل الصعيد الوطين والإقلميي 

مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف وتنفيذها بشأأن ابب النقاش فتح الرئيس  .217
ىل تقدمي الوثيقة. اجلزء الثالث -الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإقلميي   . ودعا الأمانة اإ

عداد وثيقة عىل اثنني من املرونة احلادية عرشةذكرت الأمانة )الس يد الامين( أأنه يف ادلورة  .218 ، وطلب من اللجنة اإ
، الرباءات، أأو الاستبعاد من الرباءاتللنبااتت، واملرونة فامي يتعلق و  الرباءاتاملتعلقة ابلرباءات، ويه نطاق الاستبعاد من 

ذات الصةل. وتناولت  الرباءاتنت مهنجية لإعداد وثيقة لنفس الواثئق السابقة عىل املرونة الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات. اك
جوانب املرونة قال ومشلت اثنني من املرفقات اليت حتتوي عىل اجلداول اليت تصنف خمتلف جوانب املرونة والأحاكم 

ىل  جزأأين. اجلزء الأول يركز عىل نطاق الاستبعاد من القانونية ذات الصةل يف عدد من الولايت القضائية. مت تقس مي الوثيقة اإ
من اتفاق  47.2للنبااتت. وقدمت، عىل وجه اخلصوص، توضيحا للطرق خمتلفة لتنفيذ الزتاماهتا مبوجب املادة  الرباءات

ااتت والأصناف تريبس فامي يتعلق النبااتت. مل يشملها احليواانت وأأصناف النبااتت يف ادلراسة. وثيقة أأبرزت الفرق بني النب
آليات امحلاية املتوفرة لالخرتاع معني.  النباتية. اكن المتيزي همم لأنه يف العديد من الولايت القضائية اليت اكن اخلط اذلي يقسم أ

)ب( من اتفاق تريبس يف قوانني الرباءات يف ادلول الأعضاء فامي يتعلق  47.2وقد مت تنفيذ الوثيقة تركز عىل طريقة املادة 
. ابس تثناء الأصناف النباتية من حامية الرباءاتااتت. مت حتديد اخليارات املتلفة مبا يف ذكل، ابس تثناء النبااتت من حامية النب

 الرباءاتللنبااتت. وابس تثناء أأو السامح  للرباءات. السامح الرباءات. ابس تثناء النبااتت والأصناف النباتية من حامية الرباءات
ىل الأحاكم الواردة يف القوانني الوطنية. من العملية البيولوج  نتاج النبااتت. ويتضح هذا يف الوثيقة مع الإشارة اإ ية الأساس ية لإ

املتعلقة ابلربجميات واملناجه املتلفة املعمتدة عىل املس توايت الوطنية  الرباءاتقدم اجلزء الثاين توضيحا من القضااي املتعلقة 
قلميية. بدأأت مع مقدمة عامة اإ  ىل الاخرتاعات ذات الصةل الربجميات. مل اتفاق تريبس ل يتوي الأحاكم اليت اكنت حمددة والإ

من التفاقية ينص عىل حامية برامج المكبيوتر حتت  01.0من الاخرتاعات ذات الصةل الربجميات، يف حني أأن املادة  الرباءات
 47.4من التفاقية. املواد  47.0خرتاعات يف املادة من الا رباءاتقانون حقوق التأأليف والنرش. تأأسست املبدأأ العام ل
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. ميكن تصنيف القوانني الوطنية لدلول الأعضاء حتت ثالث الرباءاتاملنصوص علهيا بعض الاس تثناءات املمكنة من  47.2و
ىل من برامج المكبيوتر الرباءات. السامح صاحة عىل الرباءاتفئات، ويه، ابس تثناء برامج المكبيوتر صاحة من  . وتفتقر اإ

 من برامج المكبيوتر.  الرباءاتأأحاكم حمددة بشأأن 

كرر وفد ش ييل موقفه عىل أأمهية املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف. سامه وجود هذه و  .211
ىل املعرفة. جملس ال  ش يوخ يف مجهورية تش ييل املرونة وحرية لك بدل لتنفيذها للتوازن بني حقوق امللكية الفكرية والوصول اإ

نه مساعدة السلطات عىل  اكن يناقش مرشوع قانون وس تكون ادلراسة عىل املرونة أأن تكون مفيدة جدا يف هذا الصدد. فاإ
طار اتفاق تريبس والصكوك ادلولية الأخرى.   فهم أأفضل لأوجه املرونة املتاحة يف اإ

ىل  امللكية الفكريةنظام  بعض البنود حيث جاءعىل طلب وفد الربازيل بضعة تصحيحات و  .201 اخلاص به. وأأشارت اإ
نتاج النبااتت واحليواانت يف الفقرة  ىل أأن مفهوم العملية البيولوجية  22اللواحئ الربازيلية عىل معليات لإ من الوثيقة، وأأشار اإ

ىل مبادئ توجهيية أأك رث حتديدا يف هذا الطبيعية ونقلت بشلك حصيح يف النص. ومع ذكل، ينبغي احلاش ية املقابةل الرجوع اإ
يف جمال التكنولوجيا احليوية والصناعات ادلوائية  الرباءاتاملوضوع، ويه، ث حتولت املبادئ التوجهيية الربازيلية لفحص 

ىل املعلومات املقدمة يف جدول يلخص نطاق استبعاد من 4114سنت يف شهر أأغسطس  للنبااتت يف  الرباءات. الوفد اإ
من الوثيقة. ورأأى انه قد يكون هناك بعض الارتباك يف جتميع البياانت حول الربازيل لقانون  4بدلان خمتلفة يف امللحق 

امللكية الفكرية مل يذكر صاحة مصطلح "مصنع"، "الأصناف النباتية"، "احليوان" و "الساللت احليوانية"، ولكن تضمن 
ثية "و" العملية البيولوجية الطبيعية ". يف هذا الصدد، عبارات مثل "املعيشة الاكئنات احلية "،" اجلينوم "،" املادة الورا

ابس تثناء املعدةل وراثيا الاكئنات احلية ادلقيقة. وذلكل، طلب الوفد من  الرباءاتاكن القانون واحضا عىل استبعادمه من 
 الأمانة أأن حتقق من لك مداخل وتصحيح اجلدول. 

حلقوق املتعلقة ابلرباءات اكنت هممة لأهنا جعلت من املمكن وذكر وفد الأرجنتني أأن الاس تثناءات والقيود عىل ا .200
اليت اكنت متوازنة بشلك جيد. اهنم متكني البدلان عىل التكيف مع ترشيعات امللكية الفكرية  امللكية الفكريةتصممي نظام 

ماكنية استبعاد بعض 47.2لسرتاتيجيات التمنية الوطنية. املادة  . الرباءاتاملوضوعات من  )ب( من اتفاق تريبس تنص عىل اإ
ما عن طريق  أأو نظام قانوىن خاص فعال أأو أأي مزجي مهنا. اعمتد  الرباءاتوينبغي أأن توفر ادلول محلاية الأصناف النباتية اإ

، مبا يف ذكل حامية الابتاكرات املتعلقة  الرباءات. ووضع مبادئ توجهيية لتسجيل 4102يف الأرجنتني يف ديسمرب  422قرار 
والتكنولوجيا احليوية احلية. ل تعترب املواد اليت اكنت موجودة مس بقا يف الطبيعة لتكون الاخرتاعات لأغراض قانون  ابملواد

ىل الفرد الاكمل  الرباءات. ل تعترب املادة احلية تتكون من نبااتت أأو مواد الإكثار وأأجزائه أأو املكوانت اليت تؤدي اإ
نت الأصناف النباتية ل براءة. اكنت محمية من قبل نظام خاص مبوجب القانون الاخرتاعات واكنت ابلتايل ل براءة. اك

من اتفاقية الاحتاد ادلويل. وذكر الوفد أأن حامية الأصناف النباتية من  0178عىل البذور وتربية النبات وقانون عام  41.427
عىل أأنواع يقترص البحث والتطوير من شأأنه أأن خيلق احتاكرات يف منطقة ذات أأمهية حيوية. سوف  الرباءاتخالل 

. حقوق املزارعني عىل حفظ البذور لس تخداهما اخلاص من شأأنه الرباءاتالنبااتت والبذور لالس تخدام احلرصي من أأحصاب 
من اتفاقية الاحتاد ادلويل. من املهم أأن نضع يف الاعتبار  0178أأيضا أأن تكون حمدودة. وابلتايل، قد اعمتدت الأرجنتني لعام 

ن النبااتت والأصناف النباتية والبذور اكنت املدخالت الأساس ية يف السلسةل الغذائية. أأهنا أأثرت عىل أأسعار املواد الغذائية أأ 
 والأمن الغذايئ يف البدلان. 

ذكر وفد الياابن أأن الوثيقة تضمنت بعض أأخطاء واقعية فامي خيص القوانني واملامرسات الوطنية. وقد قدم تصويبات و  .204
ىل الأ  ماكن الأمانة أأن تقدم وثيقة منقحة يف دورة مقبةل. اإ ذا اكن ابإ  مانة يف الكتابة. وابلتايل، س يكون موضع تقدير أأنه اإ

ىل فد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأشار و  .202 عىل  CDIP/13/10تكل الوثيقة  ةبنياإ
ىل املرونة املتعلقة ابلرباءات، وممارسة CDIP/5/4و CDIP/7/3الوثيقتني  . أأهنا متثل اجلزء الثالث من حتقيقات اللجنة اإ
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الأمر اذلي يدل عىل املرونة احلالية يف خمتلف الأطر والنظم القانونية املتعددة الأطراف. املرفقات شامةل يف الوثيقة 
CDIP/13/10 رونة املتعلقة ابلرباءات. قد تساعد البدلان عىل قد تكون وس يةل مفيدة لتبادل املعلومات حول اس تخدام امل

اختاذ خيارات الس ياسات اخلاصة هبا، عىل وجه اخلصوص، يف التنفيذ اجلاري لتفاق تريبس. ومع ذكل، ل ينبغي أأن ينظر 
ىل املرونة اليت جرى التحقيق عن توصيات الويبو أأو ادلول الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية، ولكن اخليار  ات لعامتدها اإ

 عىل احلمك يف لك دوةل من ادلول الأعضاء عند الاقتضاء. 

طلب وفد غواتاميل تصحيح أأن يكون جعلت يف املراجع لترشيعها الوطين يف مرفقات هذه الوثيقة. صدر املرسوم رمق و  .202
 ، كام نقلت يف الوثيقة.4111، وليس أأيلول 4111يف نومفرب  57-4111

ىل أأن يسمح اتفاق تريبس البدلان قدم وفد الهند بعض املالو  .205 حظات العامة عىل ادلراسة. ذكر أأن الوثيقة بدت تشري اإ
عفاء أأن الاكئنات ادلقيقة من هذا الاستبعاد. أأنه يعين مضنا أأن مجيع الاكئنات ادلقيقة الرباءاتلستبعاد النبااتت من  ، ومت اإ

ذا اكناكنت براءة. ومع ذكل، اقرتح التفسري احلريف لالتفاق تريبس أأ  ل اإ رباءة يشلك ت الن الاكئنات ادلقيقة ميكن أأن يكون اإ
. وبعبارة أأخرى، جيب أأن تكون جديدة وغري واحض. وذلكل، ميكن أأن حتدث بشلك طبيعي الاكئنات الرباءاتتفي مبتطلبات 

أأيضا عىل اجلينات،  )ب( من اتفاق تريبس. هذا ينطبق 47.2، مبا يف ذكل مبوجب املادة الرباءاتادلقيقة ل تقع مضن نطاق 
البالزميدات وهمل جرا اليت حتدث بشلك طبيعي. مل يشء اكن القدمي ل تصبح براءة عىل اكتشاف خاصية جديدة، عىل 

النحو املنصوص عليه يف مذهب الاس تنساب. حتس با لأصيل، ليس من الرضوري أأن يعرتف مسة متأأصةل يف وقت 
. ويدعي لس تخدام جديد، وظيفة جديدة أأو غري معروفة امللكية اليت اكنت الاخرتاع. اكن شيئا موجودا ابلفعل ل براءة

موجودة أأصال يف حاةل التقنية الصناعية السابقة مل جيعل ابلرضورة املطالبة براءة. عىل سبيل املثال، سلسةل املروج ادعى 
ن متوقعا من قبل البالزميد التقنية حصل علهيا تسلسل البالزميد التقنية الصناعية السابقة اليت مل التسلسل سابقا، اك

الصناعية السابقة اليت متتكل ابلرضورة نفس تسلسل امحلض النووي كام ادعى أأليغنولكيوتيد[. هذا ل ميكن أأن يكون موضوع 
براءة، كام أأن اكتشاف خصائص مادة معروفة مل جتعل من الرواية. وأأشارت ادلراسة أأنه عىل الرمغ من النبااتت استبعدت، 

الاي النباتية أأو اجلينات قد تكون براءة كام يف حاةل بعض الولايت القضائية. ومع ذكل، قد يزداد مت اس تجواب هذا الهنج اخل
 يف الس نوات الأخرية. هذا وينبغي أأيضا انعكست يف التقرير. 

)ب(، مل يأأخذ هبا  47.2دة ن هذه املرونة ينبغي دامئا احلفاظ لأن اتفاق تريبس، يف هذه احلاةل املااإ وقال وفد تزنانيا  .206
ذا اكنت أأو مل تكن براءة.  ىل زراعة أأنواع وطلب توضيحا بشأأن ما اإ  بعيدا عن السلطات القضائية الوطنية. وأأشار الوفد اإ

ذكر وفد الاكمريون أأن ادلراسة اكنت هممة دلول مثل تلقاء نفسها البحوث الزراعية حيث مت تقلع مرة أأخرى. و  .207
نه توفري مبادئ توجهيية ملعاهد البحوث الزراعية وتشجيع البحوث يف النبااتت. وس يكون من املفيد جدا ل  لاكمريون. فاإ

ىل خطأأين يف الوثيقة. صدر قانون امللكية الصناعية من املكس يك يف  .208 ، 0110يونيو عام  47وأأشار وفد املكس يك اإ
 . 4104أأبريل  2، وليس 4104أأبريل  1. اكن التعديل الأخري يف 0110يونيو  45وليس 

فزنويال عن اعتقاده واليت مت ربط املرونة املتعلقة ابلرباءات مع التمنية وحزي الس ياسات املتاح للبدلان فامي وفد وأأعرب  .201
ماكنية تغطية املرونة يف جمالت امللكية الفكرية مثل العالمات التجارية الأخرى. اكنت امللكية الفكريةيتعلق  . أأاثر الوفد اإ

ىل املرونة املتعلقة ابلرباءات. ومع ذكل، ميكن أأيضا أأن يكون هناك مرونة يف اجملالت الأخرى اليت هناك دراسات شامةل ع
 قد تكون هممة ابلنس بة مجليع البدلان. 

ىل القانون املدين الرويس، وليس قانون اطلب وفد الاحتاد الرويس حصيحو  .241 . وقال الرباءات. ينبغي أأن تشري الوثيقة اإ
ن الاحتاد الرويس لي ىل مادة حمددة الصحيحة. الرباءاتس دليه قانون اإ  . ومع ذكل، اكنت الإشارة اإ
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وفد كوس تارياك عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد فزنويال. ساعدت اثئق من هذا النوع لتسليط الضوء وأأعرب  .240
طار خمتلف  الولايت القضائية. ذلا، ينبغي عىل الأس باب اليت جتعل بعض املوضوعات ميكن أأن تكون محمية أأو غري محمية يف اإ

أأن تشمل مناطق أأخرى من امللكية الفكرية مثل تكل اليت اقرتهحا وفد فزنويال. وأأيدت هذا الطلب لأن الواثئق من شأأنه 
 أأن يساعد البدلان عىل التكيف قوانيهنا مع املعايري ادلولية السائدة أأفضل. 

قة والعمل اذلي تقوم به الأمانة يف هذا الصدد. واكنت املعلومات كرر وفد السلفادور أأنه رأأى قمية كبرية يف الوثيو  .244
الواردة يف دراسة قمية للغاية وذات الصةل، كام ذكر وفد كوس تارياك وغريها. وأأيد أأيضا البيان اذلي أأدىل به وفد فزنويال. اكن 

ن من دواعي رسور الوفد مع العمل تشجيع السلطات عىل املسامهة بنشاط أأكرب جلهود الأمانة لإثراء وحتديث الوثيقة. اك
 اذلي مت القيام به عىل مدى فرتة طويةل من الزمن. 

صح وفد أأوروغواي أأن العمل املنجز عىل املرونة املتعلقة ابلرباءات اكن قامي للغاية. ساعد حتليل لتسليط الضوء و .242
ل مراعاة التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود، عىل خمتلف جوانب امللكية الفكرية. وعىل الرمغ من واثئق ميكن حتسيهنا من خال

واكن العمل املنجز جيدة وذات قمية لدلول الأعضاء، ول س امي ماكتب امللكية الفكرية كام اكنت مسؤوةل عن تنفيذ ترشيعات 
زنويال أأن امللكية الفكرية. وحث الوفد عىل مواصةل هذا العمل يف الويبو. كام انضمت الوفود الأخرى يف دمع اقرتاح وفد ف

العمل عىل املرونة ل ينبغي أأن يقترص عىل املرونة املتعلقة ابلرباءات. وأأيدت دراسة املرونة يف جمالت أأخرى من امللكية 
 الفكرية يف ضوء تأأثري ذكل عىل اجملمتع. 

 الرئيس الأمانة للرد عىل أأس ئةل وتعليقات احلضور.  ادعو  .242

ىل أأخطاء وأأشارت  .245 أأنه سيمت تصحيحها عندما مت تنقيح الوثيقة. ث  تواقعية يف الوثيقة، وذكر الأمانة )الس يد الامين( اإ
ىل التعليق اذلي أأدىل به وفد تزنانيا. واكن الغرض من وثيقة لتحليل مساحة الس ياسة اليت اكنت متاحة مبوجب  أأشار اإ

نفيذها يف الأطر القانونية الوطنية املعاهدات املتعددة الأطراف مثل اتفاق تريبس، وتسليط الضوء عىل اخليارات املتلفة لت 
قلميية دون اختاذ أأي توصيات يف هذا الصدد. فامي يتعلق الأصناف النباتية، ذكرت الأمانة أأن اتفاق تريبس يسمح لدلول  والإ

هنا استبعدت يف العديد من الولايت االرباءاتالأعضاء يف منظمة التجارة العاملية لستبعاد النبااتت من  لقضائية، . وذلكل، فاإ
كام هو مبني يف الوثيقة. اكنت هناك أأيضا العديد من الولايت القضائية الأخرى اليت استبعدت فقط الأصناف النباتية. 

، الرباءاتعندما مت استبعاد هذه، ميكن بعض التطورات مثل التعديالت أأو التحسينات الوراثية للنبااتت أأن ختضع محلاية 
ية الرباءات الأوروبية. العديد من الولايت القضائية اليت نصت عىل استبعاد الأصناف النباتية، كام هو احلال ابلنس بة لالتفاق 

من تطورات معينة يف النبااتت. واكنت هذه املرونة. وابملثل، اكن استبعاد النبااتت وكذكل الأصناف  لرباءاتيسمح ل
ىل عدد من الولايت النباتية أأيضا املرونة. اكن لك اخليارين لدلول الأعضاء يف منظ مة التجارة العاملية. أأشارت الوثيقة أأيضا اإ

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الهند. نوقشت  من املواد  الرباءاتالقضائية حيث اكنت النبااتت براءة. وأأشارت الأمانة اإ
هذه املواد، واملوقف  اءاتبر . وانقشت قضااي تتعلق CDIP/7/3املوجودة يف الطبيعة بقدر كبري من التفصيل يف الوثيقة 

من املواد اليت، عىل الرمغ موجودة يف الطبيعة، وتعرضوا لعملية تقنية ملن العزةل، وتنقية أأو  الرباءاتاذلي اختذته ادلول عىل 
ذا ما  التوليف. كام هو موحض يف الوثيقة، يف بعض الولايت القضائية، املواد املوجودة يف الطبيعة ميكن أأن تكون براءة اإ

تعرضوا ملثل هذه العملية. هذا ينطبق عىل الاكئنات احلية وكذكل أأنواع أأخرى من املواد مثل املواد غري احلية اليت اكنت 
حددت عدم وجود تعريف يف  CDIP/7/3موجودة ابلفعل يف الطبيعة. عىل الاكئنات ادلقيقة، ذكرت الأمانة أأن الوثيقة 

من اتفاق تريبس ومرونة. وثيقة توحض املناجه املتلفة اليت اعمتدهتا البدلان يف هذا الصدد. تكل اليت اعمتدت  47.2املادة 
التعريف الواسع ملصطلح "الاكئنات ادلقيقة" يسمح املزيد من التطورات يف هذا اجملال ليكون براءة، ابملقارنة مع غريها من 

 هات اليت اعمتدت تعاريف أأضيق لهذا املصطلح. اجل 

ذ أأغلق الرئيس املناقشات بشأأن الوثيقة و  .246  مل تكن هناك تعليقات أأخرى من احلضور. قيد النظر اإ
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الوثيقة ) العمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطرافالنقاش حول  مواصةل
CDIP/10/11  والوثيقةCDIP/10/11 Add.) 

ىل الرئيس اللجنة  ادع .247 متعدد القانوين يف الإطار  املتعلقة ابلرباءاتأأن تواصل مناقش هتا بشأأن مواطن املرونة اإ
ىل أأنه متت مناقشة هذه الواثئق يف CDIP/10/11 Addو CDIP/10/11 تنيق ي وث الالأطراف الواردة يف  . وأأشار اإ

. وقد مت حتديد أأربعة جمالت. وطلبت اللجنة من الأمانة للقيام مبزيد من العمل بشأأن املناطق ةاحلادية عرش و ادلورتني العارشة 
ىل تقدمي CDIP/13/10املشموةل يف الوثيقة  ، وقررت مواصةل املناقشات حول املناطق املتبقية. ودعا الأمانة اإ

 .CDIP/10/11 الوثيقة

ىل وأأشارت الأمانة )الس يد الامين(  .248 للجنة. وغطت أأربعة جمالت املمكنة للعمل يف العارشة  ادلورة عرض الوثيقة يفاإ
، طلبت اللجنة من الأمانة القيام ابملزيد من العمل عىل احلادية عرشةذات الصةل. يف دورته  الرباءاتاملس تقبل عىل املرونة 

الأخرى أأن يكون أأولوية  . ومع ذكل، مل تعترب اثنني من اجملالتCDIP/13/10جمالني. غطيت هذه اللجنة يف الوثيقة 
نفاذ  ، والتدابري املتعلقة ابلأمن الرباءاتعندما جرت مناقشات. أأهنا املعنية املرونة لتطبيق / ل ينطبق العقوابت اجلنائية يف اإ

ىل احلد من حقوق  ىل اتفاق بشأأن هذه  الرباءاتاليت قد تؤدي اإ )حتتفظ مبا يسمى ب "اس تثناء أأمان"(. مل يمت التوصل اإ
 اجملالت، وأأهنا اكنت مفتوحة للنظر فهيا. 

ذا اكن القاعة يف السائد صمت الوأأشار الرئيس  .241 موافقة أأو خالف اس متر عىل تكل املرونة اثنني. يدل عىل وسأأل ما اإ
ذا اكن من املس تحسن أأن  تأأيت مع قامئة من املرونة يف جمالت أأخرى للعمل يف املس تقبل. اكنت تكل أأراد أأيضا معرفة ما اإ

 خياران عىل الطاوةل. اكن مطلواب توجهيات واحضة من اللجنة يف هذا الصدد. 

نه ل وفد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وقال  .221 يرى أأن الصمت ميكن أأن يفرس عىل اإ
 أأنه موافقة. 

، واقرتح أأن ميكن أأن يكون هناك جتميع واقعية الهنج يف ولايت قضائية خمتلفة. جملالني اثنني متبقينيوفد الهند أأشار و  .220
ىل أأية توصيات.   ل ينبغي أأن يؤدي اإ

ىل صح وفد فزنويال أأن اقرتاح وفد الهند مثرية لالهامتم. ومل نشاطر الرأأي وفد اليوانن. وأأشار الصمت و .224  موافقة. اإ

وفد تزنانيا أأنه س يكون من الأفضل الرتكزي عىل املرونة املتعلقة ابلرباءات قبل دراسة املرونة يف منطقة أأخرى صح و .222
 من امللكية الفكرية. 

ذكر وفد فزنويال أأن املرونة يف جمالت أأخرى مثل العالمات التجارية جيب النظر فيه. ينبغي توس يع نطاق. دراسة و  .222
 ول الأعضاء. مناطق أأخرى ميكن أأن تساعد ادل

ذا اكن الاقرتاح املقدم من وفد الهند بشأأن كيفية امليض قدما فامي يتعلق اثنني من املناطق و  .225 اس تفرس الرئيس ما اإ
ىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور.   املتبقية مقبول. اعمتد الاقرتاح، نظرا اإ

ىل وأأشار الرئيس  .226 مع منسقي اجملموعات عىل ثالثة مشاريع أأنه قد أأطلع اللجنة عىل نتاجئ مشاوراته غري الرمسية اإ
الويبو بشأأن املسائل الفكرية ذات الصةل؛ املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية؛  امجلعية العامةفقرات القرار، أأي قرار 

لآراء يف الظهور عىل واملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. وقال انه يفهم أأن توافق ا
هنا قد اكحف مع مضمون الأخرى فقرتني. عىل قرار  ، تبادل امجلعية العامةمرشوع الفقرة بشأأن املراجعة اخلارجية. ومع ذكل، فاإ

منسقي اجملموعات ترى أأن عىل الرمغ من أأن مرشوع الفقرة تعكس احلقائق، جيب عىل اللجنة يف حماوةل لجياد سبيل للميض 
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جيابية مما ذكر. عىل املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية، ذكر الرئيس أأنه ليس من الواحض كيف قدما اليت اك نت أأكرث اإ
اللجنة س متيض قدما يف الانهتاء من قامئة املتحدثني وحتديد مواعيد جديدة لهذا احلدث. ومع ذكل، أأعرب عن بعض الآراء 

يض قدما. فهم الرئيس قد وفد أأوروغواي مت التشاور مع الوفود الأخرى بشأأن املثرية لالهامتم بشأأن الس بل املمكنة للم
 الويبو بشأأن املسائل الفكرية ذات الصةل.  امجلعية العامةمرشوع نص. وطلب من الأمانة أأن تال مرشوع الفقرة عىل قرار 

قدم مرشوع الفقرة ملنسقي الأمانة )الس يد ابلوش( أأهنا حاولت وصف الوقائع الوضع مع توجهيات الرئيس. و  تذكر و  .227
 امجلعية العامةمن جدول الأعامل، انقشت اللجنة قرار  7اجملموعات يف اليوم السابق. اكن عىل النحو التايل، "حتت البند 

ىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل ". CDIP/12/5الويبو بشأأن املسائل املتعلقة الفكرية )الوثيقة   (. ل ميكن للجنة التوصل اإ

ذا مت ترك الفقرة عىل هذا النحو، أأنه يعين مضنا أأن أأي ، اإ ينيا، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةوقال وفد ك  .228 نه اإ
خطوات أأخرى من شأأنه الواجب اختاذها يف هذا الشأأن. اكن حصيحا أأن اللجنة ل ميكن أأن توافق عىل هذه املسأأةل. ومع 

 ذكل، ينبغي أأن تركز عىل ما ميكن معهل حلل املشلكة. 

ذا اكنت هناك أأي مقرتحات حمددة يف هذا الصدد. و  .221  اس تفرس الرئيس ما اإ

نه يعتقد أأن وفد كينيا وقال  .221  . ابءقدم اقرتاحات ابمس اجملموعة قد وفد الياابن اإ

 اجملموعة. وهو يناسب . اوفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن مرشوع الفقرة اكن واقعيوقال  .220

حداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، أأن العمل جيب أأن تؤخذ وفقا للولية املمنوحة من فد أأوروغواي، متأأكّد و و  .224
سقاط هذه القضية. جيب عىل جلنة حتقيق ولية وتقرير عن ما حدث.   قبل امجلعية العامة. ل ميكن اإ

لهيا يف مرحةل .222  لحقة. جيب عىل اللجنة تقدمي واقرتح وفد جنوب أأفريقيا أأن اللجنة ميكن أأن نفكر يف املسأأةل والعودة اإ
ىل امجلعية العامة. رمبا ميكن أأن يطلب من رئيس  جراء مشاورات غري رمسية قبل انعقاد دورة اللجنة  امجلعية العامةتوصية اإ اإ

 املقبةل. 

منحها وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأنه مل ينكر أأن اللجنة ينبغي أأن يكون يف خط مع الولية اليت وذكر  .222
وتقدمي تقرير عن الوضع احلايل. يف الوقت نفسه، جيب عىل اللجنة أأن تضع يف اعتبارها تعليق من قبل رئيس  امجلعية العامة
ذا اكن بعض الإجراءات  امجلعية العامة أأن القضااي العالقة يف اللجان ل ينبغي أأن تعرض عىل امجلعية العامة للمناقشة. وذلكل، اإ

 . امجلعية العامةالرضورية، ينبغي أأن تس متر القضية ملناقش هتا عىل مس توى اللجنة، وليس يف 

الواقع، مل متثل ما قيل يف هذا الصدد. ذكر وفد كندا أأن الفقرة ينبغي أأن تعكس مناقشة يف اجللسة العامة. يف و  .225
آخر. مل يناقش الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا.   وذلكل، فشل الوفد أأن نرى ملاذا ينبغي أأن يضاف أأي تفسري أ

ىل اقرتاح وفد الياابن. توصية ميكن أأن تكون أأن اللجنة س تواصل مناقشة يف دورته املقبةل. أأشار و  .226  فد أأملانيا اإ

نوب أأفريقيا أأنه جمرد أأكد أأن مرشوع الفقرة ل ميكن أأن ترتك عىل هذا النحو. اكن عىل اللجنة من أأجل وأأوحض وفد ج  .227
لهيا يف مرحةل لحقة. اكن عليه  ىل امجلعية العامة. وابلتايل، ينبغي للجنة التفكري يف هذه القضية، والعودة اإ ىل توصية اإ التوصل اإ

كام اكن  امجلعية العامةقول أأن اللجنة س تواصل املناقشات. اكن ل بد من أأقرهتا . رمبا ميكن الجمعية العامةأأن يعطي شيئا لل 
 مقرر من امجلعية. 
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لتدخالت من وفود أأملانيا وجنوب أأفريقيا أأن التقرير ينبغي عىل الأقل أأن موضوع ادلوةل عن تأأييد ل وفد الهند وأأعرب  .228
ثقال اكهل مع  امجلعية العامةتوافق عىل مبدأأ أأن ستناقش مرة أأخرى يف اللجنة. من املفهوم أأن اللجنة ميكن أأن  جيب عدم اإ

ىل حل عىل مس توى اللجنة.   مسائل مل حتل من لك وجنة. جيب أأن يعكس التقرير حقيقة أأن املسأأةل حتتاج اإ

ذا تطلبت ولية للقيام بذكل. وميكن أأن و .221 ىل امجلعية العامة اإ صح وفد الاكمريون أأن اللجنة جيب توجيه توصية اإ
ذا اكن غري قادر عىل العمل  تتضمن توصية طلب مزيدا من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل. ينبغي أأن تعكس اللجنة عىل ذكل. اإ

عادة توجيه  امجلعية العامةعىل قضااي غري الفنية، قد  انطباع أأن اللجنة ل تقوم بعملها. قد مت حتقيق الكثري يف اللجنة. سوف اإ
ىل امجلعية العامة بشأأن هذه جنازات اللجنة. اكن مضمون التوصية الهامة.  توصية اإ  املسأأةل تكون متسقة مع اإ

أأن اقرتاح وفد أأملانيا ميكن أأن تكون عن اعتقاده بفد أأوروغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، أأعرب و  .251
مر سيس تغرق ماكن بعد ادلورة . ان الادورة اللجنة الرابعة عرشةفكرة جيدة. ميكن للجنة أأن تقرر مواصةل املناقشات يف 

. ينبغي لدلول الأعضاء يف حماوةل لإجياد حل هنايئ لهذه املسأأةل. يف أأي حال، ميكن اقرتاح وفد أأملانيا أأن يكون امجلعية العامة
جيابية أأن اللجنة تتعامل مع هذه املسأأةل، واكنت ادلول الأعضاء الالزتام مناقشة. يأأمل الفري شارة اإ نه يعطي اإ ق ميكن حال. فاإ

ىل ادلورة املقبةل قد تكون احلل الصحيح.  ىل حل هنايئ. تأأجيلها اإ  أأن التوصل اإ

ىل امجلعية العامة.  .250 عداد مرشوع القرار، ولكن اكن علهيا أأن تتضمن توصية اإ وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن الأمانة ميكن اإ
يف أأجل أأن تفعل ذكل. اليت ل ميكن أأن تقررها أأن تقرر أأن تقوم اللجنة مواصةل مناقشة هذه املسأأةل  امجلعية العامةاكن 

 . امجلعية العامةاللجنة. اكن علهيا أأن يقرره 

 الأمانة قراءة فقرة مرشوع القرار بناء عىل املناقشات اليت دارت يف القاعة. من طلب الرئيس و  .254

لويبو بشأأن املسائل ل العامةامجلعية من جدول الأعامل، انقشت اللجنة قرار  7الأمانة ما ييل، "حتت البند  أأتقر و  .252
ىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل. ومل تس تطع اللجنة (. CDIP/12/5)الوثيقة ابللجنة ذات الصةل  ىل و التوصل اإ تطلب اللجنة اإ

 متديد هذه الولية ملدة س نة أأخرى ".  امجلعية العامة

ىل قرار  وفد الهند توضيحا بشأأن اس تخدام مصطلح "ولية". ويه تود أأن تعرف ماوالمتس  .252 ذا اكن هذا يشري اإ اإ
ذا اكنت ولية فقط لس نة واحدة.   مواصةل مع ممارسة الرايضة واإ

نه  .255 يعتقد أأنه س يكون من الأفضل المتسك اللغة يف قرار امجلعية العامة "تطلب من اللجنة ملناقشة هذه وقال الرئيس اإ
ارة: "مواصةل مناقشة هذه املسائل اثنني" ميكن أأن ". هذه العبالثانية  عرشة والثالثة عرشةا هياملسائل اثنني خالل دورت

تس تخدم بدل من مصطلح "ولية". ومت التفاق يف وقت لحق أأن انه س يعمل عىل املرشوع املنقح مع الأمانة. سيمت تقامسها 
 مع الوفود. 

ندئذ ميكن صح وفد فزنويال أأن اللغة اليت اقرتهحا الرئيس ميكن أأن تس تخدم. اس تخدام مصطلح "ولية" وع و .256
 جتنهبا. 

ىل مرشوع و  .257 ىل وفود الأمهية املعلقة عىل املؤمتر. العديد من فقرة التفت الرئيس اإ القرار عن املؤمتر ادلويل. وأأشار اإ
الطرائق ملؤمتر اجلوانب مت الانهتاء بعد معلية مضنية. ومع ذكل، ظلت اثنني من القضااي العالقة، ويه قامئة املتحدثني وتوارخي 

 وقال انه يفهم ان وفد أأوروغواي مشاورات مع الوفود الأخرى ومعلت عىل مرشوع القرار الفقرة. للمؤمتر. 

قلميية. أأرادت بعض الوفود لعقد مؤمتر و  .258 ىل مناقشات مع منسقي اجملموعات الإ ذكر وفد أأوروغواي أأن اقرتاحه يستند اإ
ن الأمانة ل يعرف ما مع القامئة احلالية من املتحدثني، والبعض الآخر يود أأن يكون دليك اإ  ماكنية لقرتاح أأسامء أأخرى. وقال اإ
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ذا اكن هؤلء عىل لحئة ل تزال متاحة. ذلكل، يعتقد أأن اجملموعة لن يكون من املمكن القول أأن القامئة الهنائية. ان مرت  اإ
ن عىل اللجنة أأن تقرر أأول عىل املواعيد املقرتحة وأأنه مل يكن عىل يقني من أأن مجيع من مه عىل قامئة اكنت ل تزال متاحة. اك

ذا اكن اخلرباء ل تزال متاحة. عندما مت القيام به، وسوف تقدم  ن الأمانة معرفة ما اإ بعض التوارخي. ومبجرد القيام بذكل، فاإ
عداد القامئ ة فرصة لدلول الأعضاء ومجموعات لتقدمي اقرتاحات للقامئة. سوف تؤخذ بعني الاعتبار من قبل هذه الأمانة يف اإ

ذا اكنت املتحدثني مل يعد متاحا أأو ترغب يف املشاركة يف املؤمتر. واكن الوفد مشاورات مع أأمرياك الالتينية  الهنائية، اإ
عطاء الضوء الأخرض لإعداد مرشوع مقرر الفقرة.  قلميية الأخرى والعديد من الوفود. أأنه مت اإ والاكرييب، منسقي اجملموعات الإ

جياد حل هنايئ والتوفيق بني املوقفني املذكورة أأعاله ميكن تعممي نص. وأأيد اقرتا ح أأمرياك الالتينية والاكرييب. اكن الهدف هو اإ
قلميية. ومع ذكل،  ن الوفد ل تعرف نتاجئ املناقشات يف اجملموعات الإ فامي يتعلق قامئة املتلكمني. وقد أأعد هبذه الروح. قال اإ

 اح. ارتكبت أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل الاقرت 

 الرئيس وفد أأوروغواي لقراءة اقرتاحه لتنظر فيه اللجنة. ادعو  .251

طار وفد أأوروغواي ما ييل، "يف  وقرأأ  .261 من جدول الأعامل، انقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر ادلويل حول امللكية  7البند اإ
، أأو الرابعة عرشة أأو اخلامسة عرشةادلورة يف يناقش / مؤمتر يف ]التارخي رمبا  هالفكرية والتمنية. وافقت اللجنة عىل أأن عقد

آخر[. وطلب  مكتحدثني يف القامئة الواردة يف الوثيقة املتقرحني لتحقق من توافر اخلرباء االأمانة من أأي اترخي أ
WIPO/IPDA/GA/13/INF/1 Prov. . ىل تقدمي قامئة من اخلرباء واجملموعاتالأعضاء ]ويدعى ذا اتفق عىل ذكل[ اإ ، اإ

احلاجة مللء الشواغر[ نشأأت الأمانة عند وضع اللمسات الأخرية عىل قامئة املتلكمني ]يف حال فهيا تنظر  يكيونيو[  05قبل ]
ىل الأمانة. املتحدثني غري املتوافرين مب]هبدف استبدال   رحشني جدد[ ". وذكر الوفد أأنه ميكن معل نسخ وتسلميها اإ

اذلي مت التفاق ينبغي احرتاهما. ينبغي أأن تعكس ملخص وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن املبدأأ وذكر  .260
الرئيس فقط املناقشات يف اجللسات العامة. ذكر الفريق أأنه يف تكل املناقشات، أأرادت بعض اجملموعات قامئة املتحدثني 

غري الرمسية.  لإعادة النظر. ومع ذكل، قد ذكرت اجملموعة أأن الوفود جيب أأن يرتم ما مت التفاق عليه خالل املشاورات
جراء مؤمتر مع القامئة احلالية من املتحدثني. مل يكن هناك يشء أأكرث من ذكل يف اجللسة العامة. ينبغي أأن تعكس  وينبغي اإ

عداد ملخص الرئيس. ينبغي أأن تعكس ما دار  عادة التفاوض عىل مضمون املناقشة يف اإ ملخص الرئيس فقط ذكل. ل ينبغي اإ
دقيقة. يف هذا الصدد، اكنت اللجنة قد انقشت مسأأةل املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية. يف اجللسة العامة بطريقة 

وقدمت الوفود وهجات النظر املتباينة، وسوف تواصل اللجنة مناقشة هذه املسأأةل يف دورة مقبةل. وينبغي أأن تنعكس هذه 
عداد ملخص الرئيس. احلقائق يف ملخص الرئيس. العناص اجلديدة اليت مل تناقش يف   اجللسة العامة ل ينبغي أأن تناقش يف اإ

ذكر وفد فزنويال أأن اجللسة العامة ل تزال مس مترة. اكنت حقيقة أأن بعض عىل لحئة قد ل تكون قادرة عىل و  .264
ذا اكنت مجيع املشاركة يف املؤمتر. اكن عىل اللجنة أأن تقرر ما جيب القيام به مع قامئة. وذكرت الأمانة ابلفعل أأنه ل ي عرف ما اإ

تكل عىل أأهنا اكنت ل تزال متاحة. اكن الاقرتاح املقدم من وفد أأوروغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وس يةل 
ن تكل عىل لحئة اذلين اكنوا ل تزال متاحة س يدعى، أأو عىل الأقل، اليت سيمت مناقش هتا. أأمرياك الالتينية  للخروج. فاإ

للنظر يف الاقرتاح كام ل تزال  ابء يعتقد أأن هناك بعض اذلين لن يكون قادرا عىل املشاركة. وحث وفد اجملموعة والاكرييب
 هناك س بع ساعات لهذهاب قبل هناية اجللسة العامة. 

املناقشات، ومعظمهم لأنه ذكر أأن عىل الأمانة أأن يعكس حفوى اقرتاح عن اعتقاده بأأن نص وفد الربازيل وأأعرب  .262
ذ يف الاعتبار القامئة. وأأكد الوفد أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية قد اقرتحت أأسامء أأخرى، وأأهنا مل تأأخ

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد  تؤخذ بعني الاعتبار يف القامئة. وذلكل، اكن الاقرتاح يف الوقت املناسب. وأأشار الوفد اإ
ول أأن نفرتض أأن بعض املتحدثني لن يكون متاحا. وذكر الاقرتاح ما ييل: "]يف حال احلاجة فزنويال وذكر أأنه اكن من املعق
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مللء الشواغر ينشأأ[". أأنه يعين مضنا أأن الأمانة سوف تأأخذ يف الاعتبار الأسامء املقرتحة عىل أأساس افرتاض أأنه لن يكون 
 هناك حاجة لالستبدال، ولكن ليس مرشوطا احلاجة لستبدال. 

ذا اكن هناك أأكد وفو  .262 د كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأن دلهيا مشلكة مع القامئة. ولهذا السبب مل يعقد املؤمتر. اإ
ىل اخلطوة التالية لعقد املؤمتر. يعتقد أأن اجملموعة و  مجموعة جدول أأعامل مشلكة مع القامئة، اكن ل بد من تسويهتا قبل الانتقال اإ

شاكلية اكنت قامئة غري م  التمنية توازنة. اقرتاح مجموعته حاولت سد تكل الفجوة. اكن اجلانب الوحيد من الفقرة واليت قد تكون اإ
عبارة "هبدف استبدال املتحدثني املتاحة مع املرحشني اجلدد"، لأن ما اكن عىل اللجنة أأن قامئة مؤقتة. واكنت قامئة يف ادلورة 

ن اللجنة يكن دليك قامئة لهذه ادلورة. اكن عليه يف معلية الأخرية، ولكن هناك حتدايت وأأنه ل ميكن التوص ىل قرار. فاإ ل اإ
اخلروج مع مواعيد جديدة فضال عن قامئة جديدة من املتحدثني. ستس تخدم القامئة يف ادلورة الأخرية كأساس أأو توجهييي 

عداد قامئة جدي قلميية ميكن تقدمي امسني أأن لوضع لحئة جديدة. اقرتح اقرتاح أأمرياك الالتينية والاكرييب بأأن يف اإ دة، لك مجموعة اإ
ىل جانب أأسامء أأخرى يف تكل القامئة. وذكرت الأمانة أأن  ىل 41ينظر اإ ٪ مهنم قد ل تكون متاحة. كرر الفريق اليت 21٪ اإ

ةل لطرح اكنت اللجنة قامئة يف ادلورة الأخرية، لكنه مل يكن دليك واحدة لهذه ادلورة. اكنت هناك عدة اقرتاحات عىل الطاو
برام هذه العملية.   قامئة جديدة. ينبغي للجنة النظر فهيا، انظر أأفضل الس بل ملواهجة التحدايت يف اجللسة السابقة واإ

، "مت التفاق عىل أأن تتوىل الأمانة وضع قامئة احلادية عرشةالرئيس الفرع ذي الصةل من ملخص لدلورة وتال  .265
 ة املنسقني للمصادقة عليه". املتحدثني يف املؤمتر، وتعمميها عىل مجموع

فد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن بعض املتلكمني عىل القامئة قد ل تتوفر للمؤمتر. ومع ذكل، ميكن لحظ و .266
دخال  عداد قامئة، مع مراعاة املمكن الشواغر. أأمل يكن من الرضوري اإ مانة اإ تطبيق نفس الإجراء مللء الشواغر. ميكن للأ

جراءات جديدة مثل تقدمي املتحدثني اقرتح الإجراءات ا دخال اإ جلديدة اليت خرقت املبدأأ اذلي مت التفاق عليه يف املايض. اإ
اختلف من حيث املبدأأ املتفق عليه. ميكن الوثوق الأمانة مللء الشواغر اليت قد تنشأأ. املبدأأ املتفق عليه اذلي مت تطبيقه يف 

عداد قامئة املتلكمني رضب التوازن ادل عداد قامئة للمؤمتر اإ قيق بني الشفافية وجتنب اجلزئية. ذلا، ينبغي أأن تطبق أأيضا يف اإ
 القادم. 

ن الاقرتاح املقدم من وفد أأوروغواي عىل ما يبدو حل اإ وفد مرص، متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال  .267
ن النص وسط جيد.  شاي اذلي مت تعمميه يف اليوم السابق مل وقال اإ ىل اثنني من الأجزاء املوضوعة بني قوسني يف تضمن اإ رة اإ

ىل  رحشني جدد [ ". وأأعرب عن املتحدثني غري املتوافرين مبالشواغر[" و ]هبدف استبدال ملئ هناية "، ]يف حال احلاجة اإ
نه من غري املؤكد أأن مجيع من مه عىل  . نيمتاح ونس يكونقامئة الاعتقاده أأنه ل ينبغي أأن يكون مرشوطا. كام ذكر وفد كينيا، فاإ

نه ل ينبغي أأن و  اكنت اللجنة بدأأت مناقشة مواعيد جديدة، مما يعين أأنه اكن أأيضا يف معلية اختيار قامئة جديدة. وابلتايل، فاإ
ن الوفد يفضل وضع نقطة بعد لكمة أأو استبدال املتحدثني غري املتاحنيالشواغر مبلء يكون مرشوطا  . وذلكل، فاإ

نه عىل اس تعداد لقبول الاقرتاح املقدم من وفد أأوروغواي. املتحدثني"  ". ومع ذكل، فاإ

جرائي اطلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية توضيحو  .268 ذا اكنت اللجنة تناقش ملخص ااإ . ويه تود أأن تعرف ما اإ
ىل البند  ذا اكن ذاهبا اإ ذا من جدول الأعامل يف مناقشة مضمون املؤمتر ادلويل حول امل  7الرئيس أأو اإ لكية الفكرية والتمنية. اإ

طار البند  ن وفد صدى الشواغل اليت أأعربت عهنا منسق  1اكنت اللجنة تناقش موجز الرئيس يف اإ من جدول الأعامل، فاإ
ىل الأمام، مع ملخص الرئيس. جيب أأن تعكس ما مت مناقش ته. مل  ىل الوراء، وليس اإ قلميية عىل أأن اللجنة تتطلع اإ اجملموعة الإ

ىل اتفاق يف املناقشات لأن بعض الوفود مل تتفق عىل قامئة املتحدثني اليت اقرتحهتا الأمانة، واقرتحت بعض  يمت التوصل اإ
ذا مل تكن متاحة املتحدثني الأصيل. اكن ذكل يف حدود  مانة العامة لإجياد متحدثني البديل اإ عطاء املرونة للأ ىل اإ الوفود أأيضا اإ

ذا من انح  ىل أأن يذكر يف احملرض أأنه املناقشة يف اليوم السابق. اإ ية أأخرى، تناقش اللجنة هذا البند مرة أأخرى، ورمبا يتاج اإ
عادة فتح املناقشة.   مت اإ
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هذا البند يف اجللسة العامة. تقدمي فقرة مرشوع مقرر بشأأن هذه املسأأةل اكن انقشت أأوحض الرئيس أأن اللجنة  .261
 ا. املقصود فقط ملساعدة اللجنة توافق بشأأن كيفية امليض قدم

ىل ترتيب أأولوايت القضااي يف هذه ادلورة. ميكن للجنة أأن تقرر ختصيص مس عرشة وأأشار  .271 وفد اململكة املتحدة اإ
ىل البنود الأخرى اليت ل يزال كثري لبد من  ذا ظهر يشء، جيب عىل اللجنة الانتقال اإ دقيقة عىل الأكرث لهذا البند. اإ

، ذكر الوفد أأنه دليه ثقة اكمةل يف معل الأمانة وأأراد أأن يعطي الضوء الأخرض للمؤمتر. مناقش هتا. فامي يتعلق املسأأةل قيد املناقشة
اهنا تريد امليض قدما يف املؤمتر يف أأقرب وقت ممكن. واتفق مع وفد فزنويال اليت اكنت رمبا هناك املتحدثني عىل القامئة اليت لن 

مانة أأن تفعل ما عرفت كيفية القيام أأفضل. واكن الكثري من اخلربة يف  تكون متاحة. ومع ذكل، جيب عىل اللجنة السامح للأ
مانة ابس تخدام القوا م  ن أأرسع طريقة للميض قدما يف السامح للأ تنظمي الأحداث، ودعوة املتحدثني وهمل جرا. وذلكل، فاإ

ذا اكنت بعض متوفر، وتنظمي املؤمتر مرة  اخلاصة هبم ادلاخلية والإجراءات املعتادة يف التصال اخلرباء، واس تكامل القامئة اإ
ذا مل يكن كذكل، اكن للجنة أأن نكون واقعيني  ىل اتفاق يف هذه ادلورة. اإ ىل الأبد. وأأعرب عن أأمهل أأن يمت التوصل اإ واحدة واإ

 ووقف املناقشة بعد فرتة زمنية معينة. 

ىل حل فد أأوروغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، بعض املالحظات. أأ أأبدى و  .270 رادت مجيع الوفود اإ
ذا اكنت اللجنة تناقش ملخص الرئيس أأو  هنايئ. قد يكون من املفيد لقضاء املزيد من الوقت عىل هذه املسأأةل. ول هيم ما اإ

قضية طاملا مت العثور عىل احلل. وحتدث وفد كينيا عن التوارخي. شهدت اجملموعة هذا كام وضع ادلجاجة والبيضة. ل ميكن 
مئة دون مواعيد هنائية. عندما مت تنظمي مؤمتر أأو ندوة، لن تكون مغلقة قامئة حىت اليوم الأخري للغاية. يشء ميكن مناقشة قا

أأن يدث يف اللحظة الأخرية. ذلكل، ل ميكن كتابة القامئة يف احلجر. ردت اجملموعة عىل تعليق من وفد الياابن ابمس اجملموعة 
. مل يمت تغيريه. س متنح ادلول الأعضاء اليت ترغب يف اقرتاح أأسامء فرصة للقيام بذكل. ومع وذكر أأنه جيري احرتام الإجراء ابء

ىل الوثيقة الأولية.   ذكل، جيري احلفاظ عىل هذا الإجراء. وهذا هو السبب أأشري اإ

تفاق عىل ، ذكر أأنه متكن من ال مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقوفد امجلهورية التش يكية، متحداث ابمس وذكر  .274
قامئة املتحدثني اليت يمت اختيارها بعناية من الأمانة للموضوعات املؤمتر بناء عىل العمليات املتفق علهيا سابقا. جيب أأن يوضع يف 

الاعتبار أأن هناك العديد من املواضيع ومت اختيار املتحدثني للك موضوع. وابلتايل، مل يكن قامئة بس يطة. يف الوقت نفسه، 
جياد حل وسط وامليض قدما. ويود الفريق أأيضا للميض قدما من اعرتفت اجمل ىل اإ موعة ابجلهود اليت يبذلها وفد أأوروغواي اإ

أأجل مؤمتر لتأأخذ ماكن. لن يكون هناك مشلكة السلمية حل مناقشات املشاركني يف جمال امللكية الفكرية والتمنية. وذلكل، 
وفد أأوروغواي مع التفاقات والإجراءات السابقة يوضع يف الاعتبار. ميكن اكن مجموعة مس تعدة للنظر يف الاقرتاح املقدم من 

النظر جديد املتلكمني من الأمانة فقط يف حالت عدم توفر شواغر أأو، كام ورد يف النص املقرتح. ان اجملموعة مل يسمع 
مئة. واكن اليشء الوحيد املذكور التوازن. اعرتاضات عىل أأي من املتحدثني من قبل أأولئك اذلين مل يمتكنوا من املوافقة عىل القا

ن اجملموعة ترغب يف سامع عن ذكل، والنظر يف ما  ذا اكن هناك مشلكة مع اللغة احملددة، فاإ شهدت الوفود توازن خمتلف. اإ
نه ل يرى مشلكة يف امليض قدما بشأأن هذه املسأأةل.  ذا اكن يقوم اجلدارة. خالف ذكل، فاإ  اإ

نوفد جنوب أأفريقيا وقال  .272 بعيدا عن املشلكة الرئيس ية. مل أأيد قامئة اليت أأعدهتا الأمانة صار جلنة ه يعتقد أأن انشغال ااإ
لهيا. الاقرتاح املقدم  ن الوفد ل يفهم ملاذا اللجنة اكن عىل وشك العودة اإ للمصادقة عليه من قبل ادلول الأعضاء. وابلتايل، فاإ

لقامئة ليست مقبوةل دلى مجيع الوفود. وابلتايل، اقرتح أأن ادلول من وفد أأوروغواي حاول حل املشلكة تتعلق حبقيقة أأن ا
الأعضاء جيب تقدمي أأسامء لتنظر الأمانة يف وضع الصيغة الهنائية لالحئة. اكن توافر تكل املوجودة عىل قامئة قضية أأخرى. أأن 

ظراي. ل تزال ل تقبل القامئة. ذلا، مشلكة واهجت العام املايض مل يذهب بعيدا حىت لو مجيع من مه عىل قامئة اكنت متاحة ن
جياد حل لهذه املشلكة ابذلات. وبرصف النظر عن امجلةل الأخرية اليت اكنت بني قوسني، ابقرتاح وفد أأوروغواي عىل  ينبغي اإ

الأقل اس تولت عىل حقيقة أأن اللجنة سوف تكون قادرة عىل حل املشلكة. اكن عليه أأيضا حقيقة أأن ليس لك من تضمهم 
ة س تكون متاحة. عىل سبيل املثال، أأدرج الوزراء احلايل التجارة والصناعة يف جنوب أأفريقيا يف قامئة مكتحدث رئييس. القامئ
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سيمت تشكيل حكومة جديدة يف الأس بوع التايل وانه ميكن نقلها. جيب تغيري القامئة كام قدمت به الأمانة يف فرباير من العام 
 وروغواي وفرت خمرجا. املايض. الاقرتاح املقدم من وفد أأ 

ذا اكنت معيبة من حيث التوازن اجلغرايف يف القامئة، أأعطى الوضع و  .272 ىل مغلقة. اإ ذكر وفد الاكمريون أأن املسأأةل حتتاج اإ
مانة فرصة لتصحيح ذكل. الاقرتاح املقدم من وفد أأوروغواي خففت الأرض. ومن الصحيح أأن بعض عىل القامئة  احلايل للأ

مانة أأن تضع يف اعتبارها شاكوى من بعض امجلاعات لن تكون متاحة. وابلت ماكنية من يل حملهم. ينبغي للأ ايل، اكن هناك اإ
ذا اكن الهدف من مؤمتر ملناقشة التمنية، لن  ىل القضااي اليت سيمت مناقش هتا. اإ الأخرى لأن املتحدثني اكن اختيار استنادا اإ

ذا مل تنعكس الآراء ووهجات النظر الأخرى. وذل ذا اجملموعة الأفريقية وغريها من امجلاعات وتثري خماوف، ل تتحقق اإ كل، اإ
ينبغي جتاهلها. قدم اقرتاح من وفد أأوروغواي فرصة للتصدي لها. لن تؤخذ ولية بعيدا عن الأمانة. جيري احرتام الإجراءات. 

 اكنت القضية ببساطة للحصول عىل لك املناطق وامجلاعات عىل منت الطائرة. 

آس يا الوسطى وأأورواب الرشقية، متحداث ابمس الروسبيوفد وقال  .275 نه  مجموعة بدلان القوقاز وأ فهم أأن املشلكة الرئيس ية اإ
مع قامئة املتحدثني اكن التوازن. وأأعربت عن تقديرها الاقرتاح املقدم من وفد أأوروغواي. ميكن أأن تكون هناك هناية 

عداد ورفض. وذلكل، ينبغي بذل املشلكة واحضة. ما اكن يعترب ينبغي ذكر التوازن. اكن  للمناقشات واملزيد من القوا م ميكن اإ
ل ممثل واحد عن دراسة حاةل عن قريغزيس تان. ومع ذكل، مل نرى أأي مشالك مع القامئة اليت أأعدهتا الأمانة.  دلى اجملموعة اإ

 جشع الفريق مجيع الوفود أأن تكون مرنة كام اكن أأن أأبسط طريقة للخروج من املشلكة. 

ىل القامئة وعدم د و أأكّ و  .276 وذكّر بأأن . اذف مهناحلفد مرص، متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، أأنه يريد أأن يضيف اإ
ىل القامئة. الاقرتاح املقدم من تقامئة. اهنا جمرد العىل  يناملوجود تقل بعدم بقاء أأولئك اجملموعة مل ضافة املزيد من الأسامء اإ ريد اإ

. وابلتايل، نيمتاح ونكونيبعض عىل القامئة قد ل ال لفسحة، خاصة واكنت الأمانة قد ذكرت أأن وفد أأوروغواي قدمت بعض ا
طار زمين لعملية  مل يكن هناك جمال للمناقشة. ومع ذكل، جيب عىل اللجنة أأن تقرر أأول عىل مواعيد من أأجل احلصول عىل اإ

 د. القرار الهنايئ يف هذا الصداختاذ تقدمي أأسامء و و قامئة، البشأأن 

ىل مرشوع و اس تأأنف الرئيس املناقشات. و  .277 لويبو بشأأن املسائل الفكرية ل امجلعية العامةقرار عىل قرار فقرة الالتفت اإ
ىل قراءة الفقرة. النص ذات الصةل، وذكر أأن الاقرتاح الأصيل قد حتسن. وقد مت تعممي مرشوع  . ودعا الأمانة اإ

طار ، "النص التايلالأمانة )الس يد ابلوش( وقرأأت  .278  امجلعية العامةمن جدول الأعامل، انقشت اللجنة قرار  7البند يف اإ
ىل اتفاق بشأأن هذه املسائل. ومل تس تطع اللجنة (. CDIP/12/5)الوثيقة ابللجنة لويبو بشأأن املسائل املتعلقة ل التوصل اإ

ىل امجلعية العامة متكيهنا من مواصةل النقاش خالل دورتهيا  الرابعة عرشة واخلامسة عرشة وتقدمي وفقا ذلكل، تطلب اللجنة اإ
ىل امجلعية العامة يف عام  ". وأأوحضت الأمانة أأنه بعد تدخل وفد الهند، واكن اجلزء  4105تقرير وتوصيات بشأأن املسأألتني اإ

 يف قرار امجلعية العامة.  هالأخري من امجلةل الثانية ابلضبط نفس

ن .271 ىل مرشوع مت اعامتد الفقرة، نظرا لعدم وجو  هوقال الرئيس اإ القرار فقرة د مالحظات من احلضور. وانتقل بعد ذكل اإ
ذا اكن ميكن  عن املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. وقال انه يفهم أأن اقرتاح وفد أأوروغواي قد معم وتساءل عام اإ

 للجنة أأن توافق عىل ذكل. 

ىل ال انقشت اللجنة ووفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن موقفها مل يتغري. وذكر  .281 قضية، ول ميكن التوصل اإ
 اتفاق. وس يكون التعامل مع هذه القضية يف ادلورة املقبةل. 

نه وفد أأوروغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، وقال  .280 ه. اكن يعتقد أأن الوقت قد حان لسحب اقرتاحاإ
مليض قدما. مل تعد تكل اجملموعة املقرتح أأو نظر يف البدائل. أأهنا حصلت يف املسائل اخبيبة أأمل لأن هناك مجموعة ل تريد 
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الإجرائية ول تريد أأي حركة عىل الإطالق. بيد أأن العديد من الوفود الأخرى أأعربت التفاق. اكن عدد قليل فقط اليت مل 
ىل حل يف ذكل اليوم. تبذل أأي هجد للنظر يف امل  قرتحات. اكن هذا مؤسف ويعتقد أأن اجملموعة اكن من املمكن التوصل اإ

وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن املؤمتر هام. عىل اختيار املتحدثني، ذكرت اجملموعة أأن املهمة املولكة وأأكد  .284
جياد بدائل عىل أأساس املعايري نفسها عن ىل اإ ىل الأمانة متتد اإ دما ظهرت الشواغر. اهنا ملزتمة الاخنراط بشلك بناء من أأجل اإ

ىل الأمانة لإعداد  املؤمتر عىل امليض قدما. جيب أأن يعكس القرار الفقرة الواقع. مل يكن دليك مجموعة اقرتاحا اللغة وتركها اإ
 مرشوع اليت تعكس الواقع. 

عقد عىل ن هذا عىل النحو التايل، "اتفقت مجيع الوفود يعكس الوضع. اكأأنه وفد اململكة املتحدة اقرتاحا يعتقد وقّدم  .282
ىل أأنه مل تكن هناك اعرتاضات عىل انعقاد املؤمتر.  مانة اختاذ اخلطوات الالزمة لتنظمي وفقا ذلكل". وأأشار اإ  مؤمتر وميكن للأ

ذا مت نقل الق  .282 ل وقال وفد كينيا ، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية أأنه لن يدث أأي فارق اإ ىل ادلورة املقبةل اإ ضية اإ
ذا اكن  نه لن يساعد اإ ىل اتفاق مل يكن حال. فاإ ذا اكنت هناك بعض الأفاكر اجلديدة. تأأجيل القضية لأنه ل ميكن التوصل اإ اإ

اياب مع القامئة والإجراءات، وميكن أأن تكون هناك  وس يةل للتعامل مع هذه القضية مل يكن وصفه. تود اللجنة أأن تسري ذهااب واإ
غالق القضية.ل اية هن نه ميكن القول أأيضا أأنه مل يكن همامت واإ ذا اكنت اللجنة غري مس تعدة حلل القضية، فاإ  لتأأجيل. اإ

نه وفد مرص، متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال  .285 ىل الوراء. اإ وغين عن القول يعتقد أأن املناقشات تسري اإ
ن اللجنة  ذكلس بق التفاق عىلملا ر أأن ادلول الأعضاء وافقت عىل عقد مؤمتبذكر أأن ن ذا قيل لن . فاإ ن اإ تنفذ القرار السابق اإ

يشء جديد مل تناقش. مل يكن هناك اتفاق عىل أأن باستبدال هذا القرار معىن ذكل وفقا ذلكل. وس يكون  هالأمانة ستنظم
ؤمتر هذا العام. اكن الاقرتاح املقدم من ام مت التفاق عليه منذ أأكرث من عام. اكن من املفرتض أأن يعقد املتعود عاللجنة سوف 

أأن الفقرة املقرتحة جيب أأن تنهتيي الوفد  . يف هذا الس ياق، كررمن هذا الطريق املغلق وفد أأوروغواي وس يةل جيدة للخروج
زاةل الرشوط املتعلقة املتحدثنيبعد عبارة "وضع اللمسات الأخرية عىل قامئة   . املتحدثنيفر الشواغر وعدم تو اب". جيب اإ

ن لقرتاح أأمرياك الالتينية والاكرييب مكيف عىل حقيقة أأن القامئة الأصلية من اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .286
املتحدثني اكنت مقبوةل دلى مجيع ادلول الأعضاء. وفد جنوب أأفريقيا ووفود أأخرى من احملمتل أأيضا، قد ذكرت أأن القامئة 

نه ل معىن ملناقشة الاقرتاح الاكرييب ذا اكن الرشط املس بق أأدرجت يف ذكل غري الأصلية اكنت غري مقبوةل. وابلتايل، فاإ  اإ
 مقبول لدلول الأعضاء. 

ن عناص الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة ليست جديدة. وأأكد الوفد أأن اللجنة ينبغي أأن اإ وقال وفد سويرسا  .287
بت اللجنة من الأمانة أأن تقدم تتبع العملية اليت تقرر من أأجل املؤمتر املزمع عقده. اكن هذا موقفها منذ بدء املناقشات. وطل 

قامئة املتلكمني وتنظمي املؤمتر. جيب أأن تس متر هذه العملية. اكن الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة وس يةل معلية للميض 
ذا اكن الوفود مشلكة مع هذه العبارة: "اتفقت مجيع الوفود لعقد مؤمتر"، وهذ ا مت قدما يف أأرسع وقت ممكن لعقد املؤمتر. اإ

ذا اكنت هذه يه املشلكة، هناك العديد من الطرق  التفاق عليه من قبل، ميكن ذكر أأن الوفود أأكدت الزتاهما لعقد املؤمتر. اإ
ذا اكنت  ىل النقطة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وذكر أأنه اكن نقطة مركزية. اإ للتغلب علهيا. وأأشار الوفد اإ

ذا املشلكة القامئة احلال  ىل العودة شوطا طويال لإجياد بدائل للقامئة فضال عن التوارخي. اإ ن اللجنة حباجة اإ ية من املتلكمني، فاإ
 أأرادت الوفود حقا هذا املؤمتر، اكن الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة أأبسط وأأكرث عقالنية وس يةل للميض قدما. 

أأن الوفود اكنوا يتحدثون من اثنني من وهجات نظر تمنية مجموعة جدول أأعامل ال صح وفد مرص ، متحداث ابمس  .288
خمتلفة. مل يكن هناك أأرضية مشرتكة. يبدو أأن هناك سوء فهم متعمد للتدخالت السابقة. اكن من املفرتض أأن بعض الوفود 

قلميية. مل لغة اقرتاح من وفد أأوروغواي وةل اليت اكنت مكيفة يست ادلل  مشالك مع القامئة الأصلية اليت اكنت مكيفة لقامئة الإ
ىل الأمانة.  قلميية. ذكر أأن الوفود قد تشري أأسامء اإ  لقامئة الإ
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وأأشار وفد جنوب أأفريقيا للتدخل يف وقت سابق، وأأكد أأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل املشلكة اليت حصلت عليه يف  .281
ىل أأن يمت التصديق من ق  بل ادلول الأعضاء. وجاء ذكل مع قامئة. يريد الوضع احلايل. لكفت اللجنة الأمانة عىل صياغة قامئة اإ

لهيا. هذه الأسامء مل تقبل وفود أأخرى. اكن ذكل  لك من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية لقرتاح أأسامء لإضافة اإ
ضافية لقامئة واقعيا. ونتيجة ذلكل، مل يكن هناك اتفاق. قدم اقرتاح من وفد أأوروغواي فرصة لدلول الأعضاء لقرتاح أأ  سامء اإ

أأن الأمانة س تعد. واكن لتنقيح القامئة السابقة لأن معظم الناس عىل أأهنا لن تكون متاحة. يف تنقيح القامئة، س متنح ادلول 
لهيا. وميكن بعد ذكل عقد املؤمتر. يبدو أأن بعض الوفود ل يريدون حل املشلكة. ان تأأجيل املناقشة  الأعضاء فرصة لإضافة اإ

ىل اتفاق. ميكن أأن يكون ذكل خاضعا ملزيد من التأأجيل حىت  حىت نومفرب . املقرتح من قبل وفد 4141ل يؤدي ابلرضورة اإ
ن  ن بعض الوفود ل تريد امليض قدما. وفود مل يعد يرص عىل تأأييد قامئة فاإ أأوروغواي توفري وس يةل للميض قدما. ومع ذكل، فاإ

امء اليت سوف تنظر الأمانة عند وضع اللمسات الأخرية عىل القامئة. واكن الأمانة تأأيت مع. اهنا تريد فقط فرصة لإضافة أأس
 واحضا أأن بعض الوفود اكنت عازمة عىل عرقةل العملية من امليض قدما. 

فد أأوروغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، أأن اليشء الوحيد املطلوب اكن للوفود املهمتة أأن ذكر و و  .211
ن الأمانة اختاذ قرار وفقا تعطى فرصة لتقدمي  الأسامء. مل يمت تغيري الإجراء. قدمت اقرتاهحا احامتل واحد أأو امسني لتقدميها. فاإ

ذا أأرادت الوفود للميض قدما وعقد  ىل الأمام لأن ذكل. اإ لالإجراءات املبينة يف الوثيقة اليت تثبت الولية. اكن كام عىل التوايل اإ
ىل الأمام ينبغي أأن يسمح للقيام بذكل. املؤمتر، ينبغي أأن يكون هناك ب عض املرونة. أأولئك اذلين يريدون وضع أأسامهئم اإ

ن اجملموعة ل تفهم ما يه املشلكة، وملاذا اكن من الصعب جدا لإظهار  دعيت مجيع ادلول الأعضاء للقيام بذكل. وابلتايل، فاإ
 بعض املرونة. 

نه يؤيّد وادلول الأعضاء فيه، فد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب قال و و  .210 اختصاص الأمانة بشأأن هذه القضية. اإ
هنا ميكن  حراز تقدم يف املنظمة. من أأجل التسوية، فاإ مل يكن دلهيم أأحد املتحدثني عىل القامئة. ومع ذكل، يعتقد أأهنم جيب اإ

 كبرية جدا.  امليض قدما يف اختاذ قرار بشأأن املؤمتر ادلويل. أأهنم مل يفهموا ملاذا اكنت اخلالفات

ىل النداء اذلي عرّب عنه انضم وفد الاكمريون و  .214 ىل رفض اإ ماكنية اقرتاح أأسامء ل ترىق اإ وفد أأوروغواي. وذكر الوفد أأن اإ
القامئة. ابقرتاح أأسامء، ساعدت ادلول الأعضاء الأمانة يف هممهتا يف البحث عن مرحشني جدد يف حال اكن بدائل يف هذا 

رتاح لتسهيل هممة الأمانة. وأأكد الوفد أأن اقرتاح وفد أأوروغواي اكن حال وسطا جيدا. ذكر أأن الشأأن. اكن املقصود من اق
اقرتاحات اكن ل بد من النظر فهيا من قبل الأمانة. أأهنا ستنظر الأمانة عىل أأساس املعايري اليت تضمن المتثيل اجلغرايف 

نة. س يكون من املمكن مجليع الوفود لتقدمي املقرتحات. وحثت واملعرفة. يف هناية املطاف، سيمت اختاذ القرار من قبل الأما
ىل بذل هجد وجتنب تبادل الهتامات.   الوفود اإ

ىل العمل بشلك بناء من أأجل حل هذه اإ وفد كينيا، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال  .212 ن الوفود حباجة اإ
راد املؤمتر املزمع عقده. عندما اكن هناك مشلكة، والبحث عن القضية وامليض قدما. من املفهوم أأن مجيع ادلول الأعضاء أأ 

هنا  ذا الوفود تسري عىل المتسك مبواقفها القدمية، فاإ طاةل أأمد القضية. يف هذا الصدد، اإ حلول حللها بطريقة مل تضف أأو اإ
 س تكون هناك حىت وقت متأأخر. 

ىل أأن وأأشار وفد زميبابوي  .212 مانة أأن جانبني أأبقت الناش ئة يف مجيع أأحناء ااإ ملداولت. اكنت هناك الوفود اليت ل تريد للأ
التفاصيل ادلقيقة يف معلية اختيار املتحدثني. اكن هناك أأيضا مسأأةل املوافقة عىل قامئة املتلكمني. وأأشار الوفد أأيضا أأن ل أأحد 

ضافة أأسامء. ومع ذكل، أأولئك اذلين ذكر أأ  هنم ل يريدون التدخل يف قد اعرتضت عىل القامئة. أأن بعض الوفود ترغب يف اإ
ذا اكن من املقبول أأو املمكن للوفود لتقدمي  جابة واحضة عىل أأن تقدهما الأمانة بشأأن ما اإ ادارة الأمانة اكنت ضدها. ويود الوفد اإ

ىل القامئة اليت مت تعمميها. اكن هذا السؤال ليس لدلول الأعضاء أأن تقرر أأهنا سوف الادارة املفص ةل املزيد من الإضافات اإ
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ن الإضافات تساعد عىل تسهيل معل الأمانة. وقد تعجز مجيع اخلرباء يف املنطقة واكنت  الأمانة. كام ذكر وفد الاكمريون، فاإ
ضافية. اهنم ل يعرتضون عىل القامئة احلالية. أأهنا جمرد أأريد أأن أأضيف بعض الأسامء.   ادلول الأعضاء التطوع لتقدمي أأسامء اإ

ادلورتني احلادية املناقشات يف الاجامتعات غري الرمسية اليت جرت يف الفرتة بني أأن وش( ذكرت الأمانة )الس يد ابلو  .215
. شعرت الوفود أأن هناك حاجة للحد من املوضوعات. وأأنفق الكثري من الوقت يف حماوةل لتحديد جامعي عرشة والثانية عرشة

ىل أأن حتديدها بوضوح من حيث عدد  ادلول اليت اكنت مطلوبة عىل لك موضوع املوضوعات. اكن عدد من املتحدثني اإ
وكذكل من وهجة نظر املزيانية. كام هو مبني يف الربانمج املؤقت اذلي مت توزيعه يف اليوم السابق، اكن هناك عدد حمدد من 

لقرار املتحدثني حتت لك موضوع. اكنت هناك أأيضا املتلكمني يف دراسات احلاةل اليت طلبهتا ادلول الأعضاء. ومع ذكل، اكن ا
ىل مكتب املراقب املايل لتأأمني مزيانية وأأعيد  تذهبشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية متاما يف أأيدي ادلول الأعضاء. ان  اإ

ذا اكنت مزيانية اكفية.  ىل التحقق مع مكتب املراقب املايل اإ ن الشعبة س تحتاج اإ  املال غري املنفق. فاإ

نه ليسوفد الولايت املتحدة الأمريكية وقال  .216 ذا  امتأأكد اإ يف نفس نص الاقرتاح املقدم من أأمرياك تبحث الوفود اكنت اإ
الالتينية والاكرييب. يبدو كام لو اكنوا يبحثون يف نصوص خمتلفة. واكن الوفد نصا يتضمن ما ييل، "وطلب من الأمانة للتحقق 

". وذكر أأنه يف  .WIPO/IPDA/GA/13/INF/1 Provمن توافر اخلرباء اقرتح مكتحدثني يف القامئة الواردة يف الوثيقة 
ن الوفد ليس دليه أأي مشالك  الفقرة الثانية من الاقرتاح. وقد أأعدته الأمانة قامئة قال وفقا ملعايري معينة من قبل اللجنة. وقال اإ

ذا كنت قادرا عىل مجيع ادلول الأعضاء توافق عىل  طلب كبرية مع اقرتاح وفد أأوروغواي. واكنت الفقرة الثانية جزء منه. اإ
الأمانة للتحقق من توافر تكل املوجودة عىل القامئة الأصلية، تقدمي أأسامء لبدائل ميكن بعد ذكل مناقش هتا. واكن وفد مفتوحة 
ذا  للمناقشة عىل افرتاض أأن القامئة الأصلية اكنت مقبوةل مجليع الوفود وس تقوم الأمانة بدء التحقق من توافر تكل عىل ذكل. اإ

ذا الوفود قراءة نفس الا ن الأمانة مل حتقق من توفر املتحدثني يف تكل القامئة اإ قرارا من القامئة الأصلية. فاإ قرتاح، مل تتضمن اإ
ىل أأن معظم املتحدثني سيتحدث فقط ملدة  ىل القامئة  05الوفود مل توافق عىل ذكل. وأأشار اإ ضافات اإ جراء اإ ذا مت اإ دقيقة. اإ

آاثر يف املزيانية، وس دقيقة. وأأعرب عن اعتقاده أأنه لن  01-5وف يقترص للك متلكم لتقدمي عرض الأصلية، لن تكون هناك أ
عطاء مقدمة فقط.  يكون من املمكن أأن أأقول أأي يشء املوضوعية أأو القمية يف عرش دقائق. ان املتحدث تكون قادرة عىل اإ

ضافة املزيد من املتحدثني داخل نفس الإطار الزمين للمؤمتر وعن طريق احلفاظ عىل نفس املواضيع.  وابلتايل، ل ميكن اإ
 واكنت مس عرشة دقيقة احلد الأدىن. أأراد وفد املؤمتر أأن لها قمية. 

نه يؤيد وفد أأملانيا وقال  .217 الترصيات اليت أأدىل هبا وفود لك من الياابن واليوانن والولايت املتحدة الأمريكية واململكة اإ
ىل أأن اللجنة مل تكن يف بداية معلي ة تفاوضية. اكنت هناك مفاوضات مكثفة واكن هناك نتيجة ذلكل من املتحدة. وأأشارت اإ

حيث الإجراء. تكل اليت أأراد املؤمتر أأن يعقد اتباعها بدقة الإجراء. تقرر أأن تقوم الأمانة وضع قامئة وعرضها عىل ادلول 
ما تقرر الإجراء، ميكن الأعضاء للمصادقة عليه، وهو ما يعين قول نعم أأو ل. وقد اس تخدم مصطلح "تأأييد" معدا. عند

قلميية ل نتوقع من مجيع تفضيالهتم الواجب توافرها. عىل سبيل املثال، كام ذكر وفد اليوانن، والأمانة مل يلتقط  للمجموعات الإ
متحدث من الاحتاد الأورويب. مع ذكل، أأنه مل يكن السبب يف الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الاعرتاض عىل القامئة. 

منا اكن العكس. معوما، اكنت قامئة مقبوةل هلم. وأأيدوا ذكل. يتعني عىل الوفود أأن تلزتم الإجراء املتفق علهيا. تكل اليت يريد واإ 
 تعديل القامئة، يف تناقض مع ما مت التفاق عليه، جيب طرح أأس باب واحضة للرغبة يف القيام بذكل. 

نه ،  ة أأورواب الوسطى ودول البلطيقمجموعوفد امجلهورية التش يكية، متحداث ابمس وقال  .218 يعتقد أأن ادلعوة لتأأييد ل اإ
يعين دعوة لس تكامل القامئة. اكن هناك متيزي واحض. ذكر الفريق أأنه عندما مت التفاوض اللغة، اكنت لكمة "تأأييد" من بني تكل 

ىل تعليق من وفد الولايت ا جامع بعد بعض املناقشات. وأأشارت اجملموعة اإ ملتحدة الأمريكية أأن معظم املتحدثني اليت مجعت اإ
ما استبدال  05اكن فقط  ن اس تكامل قامئة يعين اإ فتحات دقيقة. وس يكون مؤمتر ملدة يومني مع موضوعات حمددة. وذلكل، فاإ

 بعض الأسامء أأو متديد مدة املؤمتر. من شأأنه أأن يكون منطقة خمتلفة متاما للمناقشة. وذكر أأيضا أأن معظم املتحدثني مل تكن
ذا مل تكن متوفرة صخص ما،  متوفرة. ومع ذكل، ل ميكن أأن يعرف هذا كام انه مل يطلب املتحدثني. اكن هناك قامئة موجودة. اإ
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آخرين ليحلوا حملهم، مبا يف ذكل تكل اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء. اكن  ينبغي أأن تكون الأمانة قادرة عىل النظر متحدثني أ
اخلطوط. ومع ذكل، ميكن لبعض الوفود اليت حث الآخرين عىل النظر يف الاقرتاح مل يقبل اقرتاح الاكرييب عىل طول تكل 

ن اللجنة لن تكون قادرة عىل التفاق عىل ذكل. وابلتايل، ميكن  ذا اكن الاقرتاح أأن ينظر، فاإ هذه الرشوط. وذلكل، حىت اإ
ن ل ت اجملموعة للفريق أأن نفهم ملاذا أأمرياك الالتينية والاكرييب حسبت اقرتاهحا. اكن يست متأأكدة ما اكنت اللجنة مناقشة. فاإ

ذا اكنت بعض الوفود  يست يف وضع ميكهنا املوافقة عىل ل اخليار الأفضل أأن يكون لإقرار القامئة وامليض قدما يف املؤمتر. اإ
أأجل احلصول عىل مزيد القامئة، ميكن للجنة عىل الأقل أأن تطلب من الأمانة للتحقق من توافر تكل املوجودة عىل قامئة من 

ذا اكنت هناك حاجة أأسامء جديدة. ميكن أأن ينعكس هذا القرار يف الفقرة.  من الوضوح بشأأن ما اإ

نه يؤيد عقد املؤمتر. طرح وفد سؤالني البالغية لدلول الأعضاء. أأول، مك بوفد اململكة املتحدة وأأقّر  .211 أأمهية املؤمتر. وقال اإ
رشاك ادلول الأعضاء؟ اثنيا، ملاذا تأأخر املؤمتر يف خطر وعدم اختاذ  من املؤمترات الناحجة نظمت الأمانة يف املايض دون اإ

ذا ما يكفي من  ىل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وقدمت الاقرتاح. امجلةل: "اإ ماكن عىل الإطالق؟ وأأشار الوفد اإ
 يف هناية الفقرة الثانية. سيمت حذف الفقرة الأخرية.  املتحدثني املتاحة، تتفق ادلول الأعضاء للمؤمتر عقده"، ميكن أأن تضاف

نه يعتقد أأنه وفد الاكمريون وقال  .511 ىل الأمانة والشواغل اليت اإ ضافة وتبديل. لو اس متعت اإ اكنت هناك مشلكة تتعلق اإ
ة اليت اكن من أأاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية. اكن الطلب ليس عن زايدة عدد املتلكمني يف املؤمتر. واكنت القضي

املتوقع الوفود للموافقة عىل القامئة املقدمة من الأمانة. ومع ذكل، عىل دراسة القامئة، وجدت بعض الوفود مل يرتم معيار 
التوازن اجلغرايف بشلك حصيح. اكن من الواحض تقريبا أأن بعض املتلكمني لن تكون متاحة. ذلكل، عندما مت استبداهل هبا، 

 الاعتبار أأن بعض املناطق مل ميثل بشلك حصيح. وهذا لن يضيف شيئا للتاكليف. ينبغي أأن يوضع يف 

ىل التوازن، تتعلق قضية التوازن يف وهجات وأأوحض و  .510 فد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأنه عندما يشار اإ
ملنظورين. وميكن حتقيق ذكل بطرق النظر، والتوازن اجلغرايف ليس يف حد ذاته. اهنا تريد أأن يكون مؤمتر حيث مثلت لك ا

ذا اكن املتحدثني من املنطقة نفسها وهجات نظر  خمتلفة. وميكن حتقيق ذكل من خالل ما ورد. وميكن أأيضا أأن يتحقق ذكل اإ
خمتلفة جدا. وذلكل، اكنت القضية ل حقا عن التوازن اجلغرايف. واكن حنو التوازن بني وهجات النظر. ذكر الفريق أأن الرئيس 

اقرتح يف البداية أأن مشاورات غري رمسية تعقد. ادلول الأعضاء مل تكن يف صاحل هذا الاقرتاح. سوف ومع ذكل، يعتقد  قد
أأن اجملموعة مشاورات غري رمسية تكون مناس بة لأن املندوبني مل يرغب يف الاعرتاض عىل أأي صخص عىل القامئة يف 

ىل أأي ماكن. الوفود جيري ادلبلومايس. ل أأحد يريد أأن ينتقد أأي صخص عىل  اجللسات العامة واملناقشات سوف يؤدي اإ
القامئة. اكن دلى اجملموعة املالحظات لكهنا ل تريد أأن تذكر هلم يف اجللسة العامة. اكنت هناك طلبات للوفود أأن نشري حيث 

ن اجللسة العامة لن تكون احملفل املناسب القول اذلين دلهيم مشالك  مع عىل القامئة. جيب التعامل مع اكن دلهيم التحدايت. اإ
هاملها.   التحدايت بطريقة يمت مبوجهبا احلفاظ عىل سالمة الأشخاص املتارة أأو اإ

نه ي وفد الولايت املتحدة الأمريكية وقال  .514 نه اإ تفق متاما مع وفد كينيا. الناس لن تناقش يف اجللسة العامة. ومع ذكل، فاإ
ىل أأن هناك مشاورات غري رمسية بشأأ  ن هذا املوضوع ابذلات قبل س تة أأشهر، وأأحرض ليس امس واحد حىت غري أأشار اإ

 مقبوةل. 

ىل قامئة املتحدثني يف املؤمتر. ومل يكن من املمكن لإضافة برح وفد تزنانيا و ص .512 ضافة أأسامء اإ أأن القضية ليست حول اإ
ضافية للأ  عطاء خيارات اإ مانة العامة ملامرسة وفقا لتقديرها اخلاص أأسامء مكتحدثني عندما مل احملدد. فهم الوفد أأن طلب املعنية اإ

 عند اختيار أأسامء لإدراهجا يف القامئة الهنائية للمتحدثني. وشدد عىل أأن اختيار ستبذل الأمانة. 

ذا لزم الأمر، الامتس  .512 ىل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية واقرتح حال وسطا. هذه العبارة: "اإ وأأشار وفد جورجيا اإ
ضافهتا يف الفقرة الثانية يف هناية امجلةل "، وطلب الاقرتاحات م ن ادلول الأعضاء من أأجل استبدال املتحدثني متوفر"، ميكن اإ
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من الأمانة للتحقق من توافر اخلرباء اقرتح و املتحدثني يف القامئة الواردة يف الوثيقة 
WIPO/IPDA/GA/13/INF/1 Prov.  ." 

نه ي وفد الربازيل وقال  .515 املقدم من وفد أأوروغواي وسطا معظم الوفود. واكن وفد أأوروغواي التنس يق  عتربت الاقرتاحاإ
مع الوفود الأخرى للتأأكد من أأن الاقرتاح متوازن ومعقول وغادر من املبدأأ الأسايس أأنه اكن هناك خالف الواقع. ل ينبغي 

ا ردم اخلالفات. اكن هذا هو السبب النظر يف احلجج ملاذا مل يكن هناك خالف. الاقرتاح املقدم من وفد أأوروغواي حاولو 
عادة صياغة نفس احلجج.  عادة فتح هذا البند. الوقت قد حان جلوهر. مل يكن هناك أأي نقطة يف اإ  ملاذا اكن جيري اإ

ىل أأن املناقشات ل تزال تدور يف حلقات مفرغة، عىل الرمغ من اجلهود لسد الثغرات. ودعا الأمانة و  .516 أأشار الرئيس اإ
 القرار بشأأن هذا البند. رة فقلقراءة مرشوع 

الأمانة )الس يد ابلوش( مرشوع الفقرة عىل النحو التايل: "انقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر ادلويل حول امللكية وقرأأت  .517
 تقرر مواصةل مناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل ". و اقرتاح وفد أأوروغواي اهامتما من اللجنة. وتلقى الفكرية والتمنية. 

نه يسحب وفد أأوروغواي، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، وقال  .518 اقرتاحه. ذلا، س يكون من الأفضل عدم اإ
 تسجيهل.

زالهتا. وطلب من الأمانة أأن  .511 ن الإشارة سيمت اإ  الفقرة املنقحة. تقرأأ وقال الرئيس اإ

تقرر مواصةل مناقشة هذه و لفكرية والتمنية. الأمانة ما ييل: "انقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر ادلويل حول امللكية اوقرأأت  .501
 املسأأةل يف ادلورة املقبةل ". 

ذا اكن هناك أأي اعرتاض عىل هذه الفقرة. و  .500  اس تفرس الرئيس ما اإ

ذا اكن قد قرر أأن املشاورات بني ادلورتني لن تقوم هبا الأمانة أأو الرئيس عن هذه و  .504 اس تفرس وفد الهند بشأأن ما اإ
ىل حاةل القضية اإ  ادلورة املقبةل قد ل يساعد عىل حلها، وسوف تس متر هذه القضية ل بد من تأأجيلها. وفد تعلق القضية. اإ

 أأمهية كبرية عىل املؤمتر. اكن هذا هو السبب يف أأهنا اكنت صامتة بناءة. 

ن وفد الاكمريون وقال  .502 ادق عىل عطى انطباعا بأأن اخلالف اكن معيقا. أأنه نداء. اكن من املتوقع أأن تصيتأأجيل الأمر اإ
قامئة الوفود. وأأعرب عن اعتقاده أأنه حىت لو أأهنا مل تفعل ذكل صاحة، معظم الوفود أأيد مضنيا القامئة. وأأعرب عن اعتقاده أأنه 

ذا اكن تأأييد املعرب عهنا، وميكن أأن يمت ذكل. الوفود من دلهيم الشجاعة  ىل القامئة، وأأيد ذكل. اإ منذ اعرتضت ل أأحد علنا اإ
ن الأمانة امليض قدما يف هذه املهمة وسيمت احلفاظ عىل القامئة. اكن جملرد طلب من الأمانة أأن ييط علام عامل  لتأأييد القامئة. فاإ

ذا مت دفع هذه  ىل حد رفض القامئة. وأأعرب الوفد عن خيشون أأنه اإ قال عندما اكن هناك حاجة لستبدال. أأهنا مل تصل اإ
ىل دورة لحقة، سيمت تصلب املواقف.  عطاء الأمانة املسأأةل اإ عطاء الوفود فرصة لإعادة النظر يف مواقفها، اعامتد قامئة واإ ميكن اإ

ذا اكن هناك حاجة لالستبدال، وطلب من الأمانة أأن تأأخذ علام هبذا العامل.  ولية لتنظمي املؤمتر مع هذه القامئة. ومع ذكل، اإ
 اهنا بس يطة عىل هذا النحو. 

ذا مل تكن متوفرة خبري. لن تكون الأمانة تنقيح برانمج  وذكر وفد الهند أأن الأمانة ومن الواحض .502 حباجة اىل اجياد بديل اإ
ىل الأسامء الأخرى اليت  مانة أأن تويل الاعتبار الواجب اإ اكمل لهذا السبب. وحثت الوفود أأن تكون مرنة وتسمح للأ

 اقرتحت عندما اكنت هناك حاجة لستبدال. 
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ىل يف اس تئناف املناقشا ااكن الرئيس مرتددو  .505 ت بشأأن هذه املسأأةل كام اكنت هناك غريها من البنود اليت حتتاج اإ
ىل أأنه مل تكن هناك ردود فعل لنداء وفد الاكمريون.  التفاق  علهيا. وأأشار اإ

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس  1البند 

ىل النظر يف مرشوع ملخص الرئيس ادع .506 ضافية اليت باكمهل الرئيس اللجنة اإ دخال عناص اإ . وطلب من الوفود عدم اإ
ىل قراءة الفقرة   . 0مل تكن ذات أأمهية حامسة. ودعا الأمانة اإ

. 4102مايو، وحرض  42-01، "وعقدت ادلورة الثالثة عرشة للجنة من النص التايلالأمانة )الس يد ابلوش( وقرأأت  .507
ىل  48دوةل عضوا و  11ادلورة   أأن قد تتغري الأرقام والعد الهنايئ وسيمت ذكل بعد الاجامتع. مراقبا." وأأشارت الأمانة اإ

ن الفقرة  .508  عدم وجود مالحظات من احلضور. نظرا ل تاعمتد 0وقال الرئيس اإ

ىل  4الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرات من وقرأأت  .501  كام ييل:  2اإ

 ويت، رئيسا. انتخاب السفري محمد س ياد دواليه، املمثل ادلا م جليبأأعادت اللجنة : 4"الفقرة 

 .CDIP/13/1 Prov.3: اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة 2الفقرة 

طار البند 2الفقرة  من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة الثانية عرشة للجنة الوارد يف الوثيقة  2: يف اإ
CDIP/12/12 Prov.." 

ن الفقرات  .541  اعمتدت نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور.  2ىل اإ  4وقال الرئيس اإ

طار البند  5الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة وقرأأت  .540 ىل بياانت  5كام ييل: "يف اإ من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ
حوار بناء  عامة من الوفود. يف حني تؤكد دمعها لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، أأعربت الوفود عن الزتاهما الاخنراط يف

ىل اتفاق بشأأن القضااي الهامة قبل ادلورة، مثل الانهتاء من وضع ل هبدف  س تعراض املس تقل لتنفيذ مواصفات الالتوصل اإ
 ".  جدول أأعامل التمنيةتوصيات 

ن الفقرة  .544  عدم وجود مالحظات من احلضور. نظرا ل تاعمتد 5وقال الرئيس اإ

طار لنحو التايل، "عىل ا 6الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة وقرأأت  .542 من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف  6البند يف اإ
ابلس تعراض رحبت اللجنة و . CDIP/13/2، الوارد يف الوثيقة جدول أأعامل التمنيةتقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات 

أأجاب انئب و  للتقدم احملرز. ، الوارد يف التقرير، وأأعربت عن تقديرها4102خالل عام  جدول أأعامل التمنيةلتنفيذ الشامل 
دمع ادلول الأعضاء يف الويبو يف تنفيذ بىل املالحظات اليت أأبدهتا الوفود وجدد الزتام الأمانة عاملدير العام، الس يد أأونياما، 

 توصيات جدول أأعامل التمنية". 

ن الفقرة  .542  عدم وجود مالحظات من احلضور. نظرا ل تاعمتد 6وقال الرئيس اإ

 عىل النحو التايل:  7الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة وقرأأت  .545

طار "  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف تقارير تقيمي املشاريع التالية: نفسه البند يف اإ
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تقرير التقيمي عىل مرشوع بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية  "0"
 ؛ CDIP/13/3وأأقل البدلان منوا، الوارد يف الوثيقة 

تقرير التقيمي عىل مرشوع بشأأن تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية  "4"
 ؛ CDIP/13/4لبدلان النامية والبدلان الأقل منوا الوارد يف الوثيقة فامي بني ا

تقرير التقيمي عىل مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، الواردة يف الوثيقة  "2"
CDIP/13/5 ؛ 

 ؛CDIP/13/6تقرير التقيمي عىل مرشوع بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، الوارد يف الوثيقة  "2"

 .CDIP/13/7تقرير التقيمي اذلايت عىل مرشوع بشأأن الرباءات واملكل العام، الوارد يف الوثيقة  "5"

تقرر أأن الأمانة سوف تتخذ الإجراءات املناس بة بشأأن التوصيات و وعقب تقدمي تقارير التقيمي، جرى تبادل لوهجات النظر. 
وافقت اللجنة عىل توصية بمتديد مدة املرشوع عىل و هبا ادلول الأعضاء.  تالواردة يف التقارير، مع مراعاة التعليقات اليت أأدل

والبدلان الأقل منوا لس نة واحدة،  النامية تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان
جناز الأنشطة املعلقة مضن مزيانية املرشوع املتبقية ".   مما يتيح اإ

ىل امجلةل الثانية من الفقرة الأخرية، وذكر أأنه مل يكن الصحيح للواقع. أأبدا وأأ  .546 شار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ن الوفد يود  قررت اللجنة أأن تأأخذ عىل منت مجيع التوصيات. اكن هناك عدد مهنم. أأبدا قررت اللجنة عىل ذكل. وذلكل، فاإ

 امجلةل الثانية اليت يمت حذفها. 

نه ل وفد الهند ال وق .547 ذا اكن شيئا املناسب، سيمت اإ يتذكر أأي معارضة لتنفيذ التوصيات حسب الاقتضاء. وذلكل، اإ
 تنفيذه. اكن ل بد ينعكس يف الفقرة. 

ىل أأن امجلةل قال عىل املالحظة الأمانة )الس يد ابلوش(  تردو  .548 من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وأأشار اإ
دراج مجيع التفاصيل يف التقرير لدلورة. عىل وتضمنت عبارة "مع  مراعاة التعليقات اليت أأدىل هبا ادلول الأعضاء". سيمت اإ

سبيل املامرسة العملية، ذهبت الأمانة من خالل التقرير بعد لك دورة وحفصها التعليقات عىل لك توصية من التوصيات 
ىل ادلول الأ   عضاء لختاذ قرار. لرؤية اليت سيمت تنفيذها. ومع ذكل، اكن ليصل اإ

ذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن التوصيات مل تكن اعمتدت تلقائيا من قبل ادلول الأعضاء. اهنم حباجة و  .541
ىل  ن الوفد ل يتذكر املوافقة عىل اعامتد مجيع التوصيات. بعض التوصيات دعا اإ لالتفاق علهيا بعد أأن قدم التقارير. قال اإ

ضافية، ودعا  بعض لمتديد املشاريع، ودعا البعض ملعاجلة القضااي اليت تتطلب موارد البرشية واملالية كبرية. ل ميكن دراسات اإ
افرتاض أأن توصيات اعمتدت تلقائيا جملرد أأاي من الوفود ذكر أأهنا مل توافق عىل اعامتد التوصيات. اكن لبد من بيان الإجيايب 

 هناك. 

نه يعتقد أأن وفد مرص وقال  .521 طار مرشوع بشأأن تعزيز الوحيد واحض القرار الاإ فامي يتعلق بمتديد املشاريع اكن يف اإ
قل منوا، واليت اكنت مضن والبدلان الأ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية 

ن اجملموعة ت مزيانية املرشوع املتبقية.  ات معلية وسيمت تنفيذها يف ضوء املالحظات اليت أأبدهتا مجيع التوصي بأأنعتقد وقال اإ
ذا مل تكن هناك اعرتاضات واحضة لتكل التوصيات، ذكل يعين أأن ادلول الأعضاء  مانة ادلول الأعضاء. وذلكل، اإ تعطي للأ

 واصةل معلها يف هذا الصدد. التفويض مل
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ن اجلنوب متت الإشارة يف مجةل منفصةل. واكن الوفد مل وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن املرشوع فامي بني بدلا .520
زالهتا كام أأهنا تعكس ما حدث يف وقت سابق من اجللسة. وفد املطلوبة  ىل اإ لجمةل الثانية من الفقرة ليطلب لهذه امجلةل اإ

زالهتا كام أأنه ل يعكس ما تبني. و ىل اإ بشأأن مجيع التوصيات الواردة أأبدا عىل اختاذ الإجراءات املناس بة مل يتفق الوفد الأخرية اإ
 يف تقارير التقيمي. 

ذا اكنت امجلةل  .524 ىل أأن الأمانة قد فال بد من البحث عن خمرج للسري قدماحذف، س توذكر الرئيس أأنه اإ أأيت ت. وأأشار اإ
ىل الأمام. والمتس قامئة من التوصيات لدلورة القادمة. ب  وهجة نظر الأمانة بشأأن الطريق اإ

حدى الطرق يه ابلوش( الأمانة )الس يد  تذكر و  .522 عادة النظر يف تقارير التقيمي. أأن اإ  ميكن جتميع بدل من ذكل،و اإ
عدم مالحظات بشأأن تنفيذها أأو تقدمي لوفود لميكن و التوصيات الواردة يف تكل التقارير التقيميية يف وثيقة لدلورة املقبةل. 

 . تقدميها

 ر. القرا فقرة واس تفرس الرئيس عن الكيفية اليت ستنعكس يف .522

ىل وأأشارت الأمانة )الس يد ابلوش( .525 عادة النظر يف توصيات  اإ أأن الفقرة ميكن أأن تشمل ما ييل، "قررت اللجنة اإ
 الأمر يف يد اللجنة. و املقبةل". وهذه الطريقة واحدة.  اتقارير التقيمي يف دورهت

نه يوفد الهند وقال  .526 الواردة يف تقارير التقيمي. وتساءلت  رغب يف معرفة ما اكن ميارس يف املايض فامي يتعلق ابلتوصياتاإ
ذا مت حفص فردي من قبل اللجنة. وأأشار  ذا اكن لغة مماثةل قد أأدرجت يف موجز الرئيس فامي يتعلق ابلتوصيات، أأو اإ عام اإ

ىل أأن هناك الكثري من العناص املعلقة فامي يتعلق توصيات املراجعة اخلارجية للمساعدة الويبو التقنية. و  ن الوفد أأيضا اإ قال اإ
الوفد ل يبذ النظر يف توصيات لك تقرير عىل حدة ابمس اللجنة مل يكن دلهيا الوقت للقيام بذكل. ومل تكن هذه يه املرة 

ىل اللجنة.   الأوىل اليت قدمت تقارير التقيمي اإ

قارير التقيمي وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن ل يشء قد الوفود طلبت من الأمانة يف املناقشات بشأأن ت .527
آاثر من حيث املوارد املالية والبرشية. مل  ملتابعة مجيع التوصيات. دعت بعض التوصيات للعمل يف املس تقبل. ذلا، اكن دلهيم أ

مانة أأن متابعة تكل وفقا لتقديرها لو اكنوا عىل  بعض التوصيات ل يتطلب توس يع أأو توس يع مشاريع أأو دراسات. ميكن للأ
ىل حتسني املرشوع أأو يش ن هذه حتتاج اإ ضافية. فاإ ىل دراسات اإ ء من هذا القبيل. ومع ذكل، عددا من التوصيات دعت اإ

 تقدميها بصورة واحضة وافقت علهيا اللجنة. 

 القرار. فقرة واس تفرس الرئيس عن الكيفية اليت ميكن أأن تنعكس يف  .528

املناقشات بشأأن تقارير التقيمي وادلوةل  ذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن قرار جيب أأن يعكس ما جرى أأثناءو  .521
اليت قدمت تعليقات ادلول الأعضاء. بقية امجلةل ميكن أأن تبقى سلمية. اكن متديد مرشوع التعاون بني بدلان اجلنوب يف حدود 

 املزيانية احلالية توصية الوحيدة اليت مت التفاق علهيا صاحة. 

معل . ومع ذكل، انه ل بد من التوصيات الواردة فهيتنفيذا جامعيا ل د رييول لك التقارير ل تعجبه ذكر وفد مرص و  .521
اختاذ قرار بشأأن الإجراءات يف ساعد تقارير تقيمي اللجنة وت ك عىل الرف. رت تقرأأ يف القاعة وتيك فقط ومل تعّد مع التقارير. يشء 

نه ليست املرة الأوىل اليت درست اللجنة  ذا مل املس تقبلية. كام ذكر وفد الهند، فاإ ما عىل قرار تنص فقرة الكن تتقارير التقيمي. اإ
مانة أأن تطلب  قدمي تعليقات مكتوبة علهيا، وميكن للجنة اختاذ تادلول الأعضاء من ميكن القيام به مع التوصيات، ميكن للأ

جياد طريقة من خاللها ميكن دراسة  التقارير ومناقشة قرار بشأأن التوصيات الواردة يف ادلورة املقبةل. اكن عىل اللجنة اإ
ذا ما يك توجه التوصيات الواردة فيه واختاذ قرار بشأأهنا. اكن هذا رضوراي  جراءات بشأأن التوصيات. اإ املناقشات حنو اختاذ اإ

نفاق املال عىل ممارسة ليس لها قمية حقيقية للمس تقبل.   تركت جانبا، قد مت اإ
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ذا مت استامثر املال واملوارد البرشية لإجراء العملية، واعترب  وقال وفد كينيا ، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية .520 أأنه اإ
ذا اكنت اللجنة جادة يف تنفيذ توصيات  ، واكنت موهجة  جدول أأعامل التمنيةأأن تكون هممة وينبغي اختاذ الإجراءات الالزمة. اإ

نه يبدو أأن اللجن ل فاإ ة ليس دلهيا نية لتنفيذ أأو القيام بأأي يشء املشاريع حنو حتقيق هذا الهدف، اكن للنظر يف النتاجئ، واإ
حول البنود املدرجة يف جدول الأعامل. ذكر الفريق أأنه يف عدة مناس بات ذكر أأن الوفود مل تتفق عىل امليض قدما. حاجة 

ىل التفكري يف ما تريد حقا والنتاجئ من حيث معل اللجنة.   ادلول الأعضاء اإ

ىل تدخل وفد الولاي .524 ت املتحدة الأمريكية، ويعتقد أأنه دلهيا خماوف بشأأن التوصيات اليت تتطلب وأأشار وفد الهند اإ
ىل ادلراسات اجلديدة اليت يتعني الاضطالع هبا. واقرتح الوفد أأن هذه ميكن  ضافية يف املزيانية وتكل اليت دعا اإ موارد اإ

ضافة امجلةل القول بأأهنم سوف تنظر اللجنة يف دورة مقبةل. ميكن أأن يكو ىل الأمام. ومع ذكل، فهم الوفد استبعاد ابإ ن الطريق اإ
ىل اللجنة. عرضت هذه التقارير يف الس نوات القليةل املاضية. فهم الوفد  أأن هناك سابقة. مل مت تقدميه تقارير التقيمي مرة الأوىل اإ

ذا اكن هؤلء ميكن أأن تضطلع هبا الأمانة يف حدود املو  ارد املوجودة، أأيضا مل تكن هناك مشالك بشأأن بعض التوصيات. اإ
زاةل هذه امجلةل من قرار الفقرة.   جيب أأن ل تمت اإ

نه يعتقد أأنأأن وفد الاكمريون وقال  .522 الشواغل اليت أأعرب عهنا وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن تفعل مع الطريقة اإ
اليت صيغت الفقرة. امجلةل "، وقرر أأن الأمانة سوف تتخذ الإجراءات املناس بة بشأأن التوصيات الواردة يف التقارير، مع مراعاة 

مانة ويفرتض أأنه يعرف أأين اكن هناك التفاق أأو  التعليقات اليت أأدىل هبا ادلول الأعضاء"، أأعطى صالحيات واسعة للأ
ذا اكن خص املرشوع عىل التعاون بني بدلان اجلنوب خارج، واكن  الاختالف. ورأأى ميكن أأن تبقى هذه امجلةل. ومع ذكل، اإ

 من الرضوري أأيضا لتسليط الضوء عىل مناطق أأخرى حيث اكن هناك اتفاق وكذكل تكل اليت اكن هناك خالف. 

نه يعتقد أأن ايت املتحدة الأمريكية وفد الولوقال  .522 املسأأةل فعال مسأأةل التدبري الإداري للجنة. كام أأشار العديد من اإ
ىل الأمام يف اللجنة، أأن  الوفود، واكن للجنة أأجندة واسعة النطاق. وأأعرب عن اعتقاده أأنه من أأجل احلفاظ عىل العمل اإ

ذا اكن الوفود لهذهاب هناك حاجة ملناقشة لك مرشوع كام جاء يف جدول الأعامل ىل اس تنتاجات وث الانتقال. اإ ، والوصول اإ
هنا س تكون دامئا هناك حىت وقت متأأخر جدا ليةل امجلعة أأو  ىل معلية اختاذ القرار يف لك يشء ملخص الرئيس، فاإ ابس مترار اإ

اقرتح الوفد يف يف وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وذلكل، رأأى الوفد أأن تعكس بدقة ملخص ما حدث. ومع ذكل، 
ن الأمانة سوف تتخذ الإجراءات املناس بة عىل التوصيات  روح التوافق ان هناك شيئا ميكن أأن تدرج عىل غرار ما ييل: "اإ

آاثر يف املزيانية".   اليت ليست لها أ

نه يتفق وفد اجلزائر وقال  .525 سة تقارير من حيث املبدأأ مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية ملا جاء يف لك من تقيمي م اإ
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف املرفق.  اختاذ قرارات ملزمة. وأأعرب عن اعتقاده ذكل تضمن ي مل وأأن دعيت اللجنة اإ

ىل فقط ل تدعى الوفود أأن  أأن يذكر يف احملارضأأنه من الرضوري  ذ أأن واثئق بأأن تأأخذ علام اإ دون جراءات اإ الأمانة ستتخذ اإ
ا سيمت القيام به. وذلكل، اقرتح الوفد أأن امجلةل الافتتاحية ملرشوع الفقرة ميكن أأن تعدل ليصبح نصها مبالوفود مس بقا معرفة 

طار البند نفسه من جدول الأعامل، نظرت اللجنة  علام بتقارير تقيمي املرشوع التايل". اكن هذا وأأحاطت كام ييل: "يف اإ
تخذ الإجراءات املناس بة بشأأن التوصيات الواردة يف التقارير، مع أأن الأمانة سوف ت  ت"وقرر. امجلةلأأما ابلضبط ما حدث. 

ىل سيمت حذفها، وميكن للجنة أأن تدعو الأمانة ف مراعاة التعليقات اليت أأدىل هبا ادلول الأعضاء"  للنظر فهيا جتميع التوصيات اإ
ن اجلوانب الأخرى من الفقرة تبقى كام اكنت دقيقة.   يف دورة مقبةل. اإ

نه يعتقد أأن وفد مرص وقال  .526 زيد من املناقشة مبلشفافية و اباملوقف اذلي أأعرب عنه وفد اجلزائر وسطا. انه يسمح اإ
 حول مضمون التوصيات. وذلكل، أأيد الوفد الاقرتاح. 



CDIP/13/13 
112 
 

فهم وفد الهند أأن الوفود قد اختذت علام تقارير التقيمي، ومل املطلوبة لختاذ أأي قرارات يف هذه ادلورة. ومع ذكل، و  .527
هنا ترغ ذا فاإ ذا اكنت هناك حاجة لختاذ قرارات الوفود بعد جتميع هذه الأمانة والواردة يف وثيقة منفصةل، أأو اإ ب يف معرفة ما اإ

 اكن جمرد يتعني علهيم أأخذ علام هبا. 

ن الأمانة )الس يد ابلوش( وقالت  .528 امرسة يف منظومة الأمم املتحدة. واكن الفقرتني العمل املللت و اكن ادلالسؤال اإ
س ية. أأن ييط علام ل يعين جمرد النظر يف وثيقة. اكنت هناك أأربع فقرات معل موحد للتقارير الويبو. يف حاةل تقدمي تقارير القيا

ىل الأمانة  ذا طلب اإ ىل الإحاطة علام ابملعلومات لأنه من غري املؤكد ستتخذ هذا الإجراء. اإ التقيمي، قيل دامئا أأن دعيت اللجنة اإ
ن الفقرة يكون العمل القياس ية للوفود لختاذ جتميع التوصيات من تقا رير التقيمي يف وثيقة منفصةل ملزيد من العمل، فاإ

 الإجراءات الالزمة. 

ىل النظر يف الفقرة ودعا  .521 لس تعراض املس تقل كام اكن انئب الرئيس السابق عىل املواصفات عىل  02الرئيس اللجنة اإ
ىل أأخذ اللكمة. فوشك الرحيل.   دعاه اإ

ائب السابق للرئيس اذلي حقق تقدما ممتازا يف املشاورات غري الرمسية. واتفقت الوفود عىل عدد من صح النو .551
نه ل ميكن وضع اللمسات الأخرية بسبب اخلالف حول لكمة واحدة تتعلق اخلربة املواصفاتالفقرات وأأجزاء من  . للأسف، فاإ

سوف يمت  املواصفاتالت اهنا تعتقد أأن هناك احامتل كبري أأن العملية فريق من اخلرباء ليمت التعاقد الويبو. ومع ذكل، وق
ىل حد كبري من قبل ادلول الأعضاء. اكن  املواصفاتالتفاق علهيا قبل جلسة اللجنة املقبةل. مت التفاق عىل أأجزاء أأخرى من  اإ

اكنت غرامة معها. أأرادت مجموعة واجملموعة الأفريقية عىل لكمة واحدة. ادلول الأعضاء الأخرى  ابءهناك خالف بني اجملموعة 
واحدة لكمة "معلية" لتحذف، يف حني أأن مجموعة أأخرى يود أأن يكون احلفاظ علهيا. عىل الرمغ من أأن هناك احامتل أأن 

أأن يمت التفاق يف ادلورة اللجنة القادمة، سيمت تأأجيل الاس تعراض املس تقل لأن معلية ستس تغرق س نة واحدة  املواصفات
 لإكامل. 

ذا اكن انئب الرئيس السابق يقرتح و  .550  املشاورات غري الرمسية أأن ما بني ادلورتني.اس مترار اس تفرس الرئيس ما اإ

لرئيس أأن اجامتع تشاوري غري رمسي واحد ميكن أأن يدث قبل ادلورة اللجنة القادمة حلل السابق لنائب ال ذكر و  .554
ماكنية أأن  كن بعد ذكل وافقت اللجنة يف ادلورة املقبةل. اكن هناك تقدما مي املواصفاتالقضية العالقة املاضية. اكن هناك اإ

ذا اكنت املشاورات غري الرمسية سوف يكون مقبول دلى  هائال وجيب أأن ل تضيع. ومع ذكل، وقالت اهنا ل تعرف ما اإ
 ادلول الأعضاء. 

ذا اكن ميكن للجنة أأن توافق عىل اقرتاح من انئب الرئيس لعقدو  .552 اجامتع واحد ملشاورات غري  اس تفرس الرئيس عام اإ
ىل أأنه مل تكن هناك اعرتاضات من احلضور. وقال الرئيس املواصفاترمسية لوضع اللمسات الأخرية عىل  . مت التفاق، ابلنظر اإ

ىل النظر يف الفقرة  عادة النظر يف مرشوع القرار فقرة وفقا ذلكل. ودعا اللجنة اإ ن الأمانة سوف اإ  . 8اإ

طار البند  8لوش( الفقرة الأمانة )الس يد ابوقرأأت  .552 من جدول الأعامل أأيضا، انقشت اللجنة الوثيقة  6كام ييل: "يف اإ
واطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين مباملتعلقة 

تقدير لعمل الأمانة يف هذا اجملال. ال هامتم و الاعن  (. وأأعرب عدد من الوفودCDIP/13/10)اجلزء الثالث  -والإقلميي 
ىل املرفقات. و  الوفود أأيضا عىل اجلوانب املوضوعية للوثيقة. وأأعرب عن  تعلقو عرضت بعض الوفود تصحيحات واقعية اإ

 اهامتم أأيضا لتوس يع هذا العمل ليشمل جمالت أأخرى من امللكية الفكرية". 

ن الفقرة  .555  عدم وجود مالحظات من احلضور. را لت نظاعمتد 8وقال الرئيس اإ
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 كام ييل:  1الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة وقرأأت  .556

طار البند  ،"نظرت اللجنة  املشاريع التالية: يف مقرتحات من جدول الأعامل  7يف اإ

مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة: دمع أأهداف تمنية وحامية الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان  "0"
. جرى تبادل للآراء، حيث أأعرب عدد من الوفود عن CDIP/13/8ية الأخرى، الواردة يف الوثيقة النام 

 تأأييدها للمرشوع. قررت اللجنة مناقشة املرشوع يف دورته القادمة؛ 

حمددة التقنية  -املرحةل الثانية من مرشوع بناء القدرات يف جمال اس تخدام التكنولوجيا املالمئة  "4"
. وافقت اللجنة CDIP/13/9علمية وحال لتحدايت التمنية اليت مت حتديدها، الوارد يف الوثيقة واملعلومات ال 

 عىل مقرتح املرشوع. "

ىل مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة، ويود امجلةل الثانية لتحل حملها مع ما ييل "، جرى  .557 وأأشار وفد مرص اإ
أأن تعترب واحدة من البدلان الرائدة اليت اهامتهما با للمرشوع وكذكل تبادل للآراء، حيث أأعرب عدد من الوفود عن تأأييده

ىل الأمانة حبلول املوعد الهنايئ يف  رسال التعليقات أأو النقاط التوضيحية اإ يونيو  05س يغطهيا املرشوع. ينبغي لدلول الأعضاء اإ
راسة الوثيقة ابلتفصيل. وذلكل، اقرتح عىل وثيقة املرشوع ". وخالل املناقشات، قيل أأنه اكن هناك عدم كفاية الوقت دل

ىل الأمانة من أأجل أأن يكون عىل اس تعداد  الوفد أأنه يف ما بني ادلورتني، ميكن أأن تقدم الوفود نقاط توضيحات وتعليقات اإ
ذا لزم الأمر، من دون تغيري التوجه ونطاقه. وهذا من شأأنه جراء تعديالت طفيفة عىل وثيقة املرشوع، اإ  لتقدمي الردود واإ

جراء مناقشة ممثرة والقرار يف ادلورة املقبةل.   متكني اللجنة من اإ

خماوف" بعد امجلةل "جرى تبادل عن مجلةل، "أأعربت وفود أأخرى أأن تضام اطلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية و  .558
ىل الاقرتاحات به وفد مرص،  وذكرت أأن التارخي للآراء، حيث أأعرب عدد من الوفود عن تأأييدها للمرشوع". وأأشار الوفد اإ

يونيو لدلول الأعضاء لتقدمي تعليقاهتا يف املناقشات. كذكل مل يذكر تقدمي  05ل ينبغي أأن تعاد صياغهتا. مل تذكر املوعد الهنايئ 
تعليقات ادلول الأعضاء. قررت اللجنة مناقشة املرشوع يف ادلورة اللجنة القادمة. وأأبرز الوفد أأن الغرض من ملخص 

تعكس السجل، وهذا مل يكن انعاكسا دقيقا ملا تبني يف القاعة. بدا للجنة أأن تفعل ذكل مرارا وتكرارا، أأول مع الرئيس اكن ل 
 ث مع هذه الفقرة.  7الفقرة 

وفد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأنه ميكن أأن تقبل هذه العبارة: "وكذكل وذكر  .551
دة من البدلان الرائدة وكذكل املهمتني يف أأن تعترب واحدة من البدلان الرائدة "أأو يشء هبذا املعىن. مصلحة يف أأن تعترب واح

هنا أأيضا مثل امجلةل التالية اليت ميكن ان تضاف، "طلبت وفود أأخرى ملزيد من التوضيح".   ومع ذكل، فاإ

لإجبار ادلول الأعضاء عىل القيام بذكل. اكن أأوحض وفد مرص أأنه مت اقرتاح مناقشة مؤقتة، وليس بقرار من اللجنة و  .561
ىل الأمانة. ومن شأأن ذكل متكني الأمانة لتكون جاهزة مع وثيقة  اقرتاح فقط ملنحهم فرصة لرفع خماوفهم يف شلك مكتوب اإ

 يف ادلورة املقبةل.  العامتده

ذا و  .560 عادة فتح البند من جدول الأعامل أأو اإ ذا اكنت اللجنة اإ طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئاسة توضيح ما اإ
عادة فتح بند جدول الأعامل وتناقش اللجنة ما ينبغي  اكن يناقش ملخص الرئيس. ويود الوفد أأن يعرف ملاذا اكن جيري اإ

 يف املناقشة.  القيام به يف ما بني ادلورتني عندما مل تذكر

ىل أأنه يف املناقشات، اقرتح  .564 املرشوع املزيد من املشاورات لتقدمي توضيحات للشواغل اليت أأحصاب وأأشار الرئيس اإ
جبار  أأعربت عهنا الوفود املتلفة. ومع ذكل، اكنت الاس تجابة من الوفود الأخرى السلبية. ث ذكر دعاة املرشوع أأنه ل ميكن اإ

اركة يف املناقشات عندما مل تكن عىل اس تعداد للقيام بذكل. مجعت الرئيس أأن اكن هناك توافق يف ادلول الأعضاء عىل املش
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ناكره. اكن عليه أأيضا  ىل الاهامتم اذلي أأبدته العديد من الوفود الأخرى. اكن ذكل واقعي ول ميكن اإ شارة اإ دراج اإ الآراء عىل اإ
عن اعتقاده ينبغي أأن تنعكس هذه اجلوانب يف القرار الفقرة. أأن بعض الوفود أأعربت عن قلقها وطلبت توضيحات. وأأعرب 

 اس تحق املرشوع الاهامتم اذلي اكن مدعوما من قبل العديد من الوفود يف اللجنة. 

ىل الأمام اكنت عن فد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأعب و و  .562 دمع التعليقات اليت أأدىل هبا وفد مرص. الطريق اإ
ذا اكن املقرتح ينبغي امليض قدما يف ادلورة املقبةل. جيب أأن تكون هناك حاجة لتجن ب خطر تأأجيل اختاذ قرار بشأأن ما اإ

ىل ادلورة املقبةل. ان الهنج احلايل يؤدي العمل املزدوج  هناك طريقة معلية للتعامل مع القضااي وعدم تأأجيل لك القضااي اإ
هنا س تحتاج للتعامل مع جدول أأعام ل هذه ادلورة وكذكل ما سيمت مناقش ته يف تكل ادلورة. واكنت هذه لدلورة املقبةل. فاإ

العملية ملكفة ومس هتلكة للوقت. مل يكن وس يةل فعاةل من حيث التلكفة لإدارة وقت اللجنة ومواردها. وهناك طريقة معلية 
ل لن يتحقق أأي يشء. س يكون لك يشء يس متر تأأجيهل. دمع ت اجملموعة اقرتاح وفد للتعامل مع القضااي ينبغي أأن توجد، واإ

ىل  برام ذكل يف ادلورة القادمة بدل من تأأجيلها مرة أأخرى اإ مرص لأنه اكن وس يةل معلية للتعامل مع هذه القضية، وعىل اإ
 ادلورة التالية. 

نه يؤيفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، قال و و  .562 بغي د تعليق اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. ين اإ
عداد ملخص الرئيس، واليت ينبغي أأن تعكس فقط ما جرى يف اجللسة  احرتام هذا املبدأأ. اكنت تعمل اللجنة حاليا عىل اإ

العامة. ل ينبغي أأن تدرج عناص جديدة يف هذه املرحةل. وذلكل، من منظور مهنجي، قضية بشأأن العمل املؤقت ل ينبغي 
 مناقش هتا. 

نه مراتح لأمريكية وفد الولايت املتحدة اوقال  .565 للغة اليت اقرتهحا الرئيس لأنه اكن واقعيا. فهو عكس ما حدث يف اإ
 اجللسة العامة فامي يتعلق هبذا املرشوع. 

ىل الأمانة قبل  اطلب وفد مرص مزيدو  .566 من التوضيح من الوفود اليت عارضت تقدمي التعليقات والنقاط التوضيحية اإ
ذا اكن  انعقاد ادلورة املقبةل. ويود الوفد أأن دمع كبري خالل املناقشات. دون هناك عىل املرشوع. واكن  اضااعرت ذكل يعرف اإ

نه لن يكون من املؤكد أأن قرارا سيتخذ يف املرشوع يف ادلورة املقبةل، وميكن تأأجيل ذكل ملدة عام. أأراد وفد  معلية انتقالية، فاإ
 لتأأكد من أأن العملية متيض قدما بدل من تأأجيلها. ا

لولايت املتحدة الأمريكية أأن اللجنة مل تناقش مزااي املرشوع ما مل يمت فتح هذا البند من جدول الأعامل. كرر وفد او  .567
اهنا تناقش ملخص الرئيس. ورأأى أأنه من غري املناسب ملناقشة املرشوع يف تكل املرحةل. واكن الوفد أأعرب عدد من 

ب أأن تساعد عىل حتسني املرشوع قبل ادلورة املقبةل. تناقش الشواغل. اكن عىل يقني من أأن الأمانة أأخذت علام هبا. جي
جياد طرق لطلب ادلول  مانة اإ اللجنة ما حدث يف املايض، وليس ما س يحدث يف املس تقبل. اكن عىل يقني من أأنه ميكن للأ

ىل تقدمي تعليقات يف هذه الأثناء. قد فعلت ذكل من قبل وميكن تنقيح املرشوع مبا يريض مجيع  الوفود. ومع ذكل، الأعضاء اإ
 مل تكن اللجنة قد مناقش ته يف هذه النقطة. 

متام فد اليوانن، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، قال و  .568 نه يدمع بشدة اإ طار اإ اللجنة معلها مضن اإ
قط ملخص الرئيس. أأليس أأن اللجنة تناقش ف ابءزمين معني. وأأيدوا أأيضا البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة 

عادة فتح املرشوع. أأرادوا ملخص لتعكس ما حدث فعال خالل اجللسة العامة. مل يناقش مشاورات ما بني  كذكل اإ
هنا تدمع بقوة اقرتاح الرئيس.   ادلورتني. وذلكل، فاإ

ىل بيانه  مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقوفد امجلهورية التش يكية، متحداث ابمس وأأشار  .561 بشأأن هذا البند من ، اإ
جدول الأعامل، وذكرت أأن جاء موقفها بناء عىل اقرتاح واحض. طلبت اجملموعة توضيحات بشأأن عدة مناطق من الاقرتاح. 

ىل تلقي اقرتاح منقح اليت سيمت مناقش هتا يف ادلورة املقبةل. ويف هذا الصدد، اقرتح الفريق أأن  بعد طلهبا، ان اجملموعة تتطلع اإ
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ة يف الفقرة ليصبح نصها كام ييل: "قررت اللجنة مناقشة الاقرتاح املنقح للمرشوع يف دورهتا املقبةل". ث س يكون امجلةل الأخري 
من الواحض أأن الاقرتاح سيمت تنقيحها لتعكس شواغل حمددة أأو طلبات التوضيح من قبل العديد من الوفود، مبا يف ذكل 

 . مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق

الاكمريون أأن هناك دمع شعيب لهذا املرشوع. وأأعرب عدد كبري من ادلول الأعضاء أأيضا رغبهتم يف أأن وافق وفد  .571
ذا اكن وفد مرص اكن يطلب لهذا أأن أأبرز، من شأأنه أأن جيعل الفقرة أأكرث متاساك. ومع  تكون البدلان الرائدة للمرشوع. اإ

ات. هذا وينبغي أأيضا املذكورة يف هذه الفقرة. ميكن ذكل، اعرتف الوفد أأيضا أأن بعض الوفود الأخرى قد طلبت توضيح
ىل الفقرة التالية.   للجنة ث الانتقال اإ

ذا اكن هناك اعرتاض عىل خطوة مرحلية مبا يف ذكل، و .570 نه يصح وفد مرص أأنه اإ النحو عىل امجلةل الأخرية تعديل ود فاإ
قرا االتايل، "قررت اللجنة مناقشة املرشوع يف دورهت  رها". املقبةل هبدف اإ

نه لن يكون دقيقا القول أأنه  .574 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اللجنة ستنظر ابلتأأكيد الاقرتاح. ومع ذكل، فاإ
قرارها.   س يكون هبدف اإ

 ، بصيغهتا املنقحة. 7الرئيس الأمانة لقراءة الفقرة ودعا  .572

ام ييل "عقب تقدمي تقارير التقيمي، جرى تبادل ها كتعديل بعد  7الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة الأخرية من الفقرة وقرأأت  .572
ىل ادلورة املقبةل للجنة  اتقرر أأن الأمانة س تقوم بتجميع قامئة من التوصيات الواردة يف تقارير التقيمي وتقدميهو لوهجات النظر.  اإ

 للنظر فهيا ". 

نه تفكري يف الصيغة املقرتحة لأنه طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس، عىل مواصةل مع الفقرات الأخر و  .575 ى. فاإ
ما  نه قد يكون قادرا عىل اإ ذا اكن للوفد الوقت الاكيف للتفكري، فاإ ما زال ل تعكس ما حدث يف اجللسة العامة. ومع ذكل، اإ

ىل لغة بديةل أأو تأأييد هذا اكس تثناء.   التوصل اإ

ن مرشوع الفقرة املنقحة س يجري توزيعه. ث دعا اللج  .576 ىل النظر يف الفقرة وقال الرئيس اإ  . 01نة اإ

مواطن املرونة املتعلقة كام ييل: "انقشت اللجنة وثيقة العمل بشأأن  01الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة وقرأأت  .577
املتعلقة  تاملروانمن اثنني  عىلوثيقة يف (. ووافقت اللجنة CDIP/10/11)ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف 

العقوابت اجلنائية يف  أأو عدم تطبيقابلرباءات تكون عىل اس تعداد للمناقشة يف دورة قادمة للجنة، ويه املرونة لتطبيق 
نفاذ  ىل احلد من حقوق 60املادة  TRIPS) الرباءاتاإ )ما يسمى  الرباءات( والتدابري املتعلقة ابلأمن الأمر اذلي قد يؤدي اإ

( ". أأبلغت الأمانة اللجنة أأن وفد الهند قد اقرتح بعض التعديالت عىل النص بعد أأن 72س املادة ب "اس تثناء أأمان"( )تريب
دراج فاصةل بعد عبارة "املرونة لتطبيق  ". واقرتحت أأيضا أأن عبارة "عىل أأساس جتميع أأو عدم تطبيقمت تعمميه. اقرتح الوفد اإ

 ثانية بعد لكمة "وثيقة". واقعي مع أأي توصيات عىل الإطالق"، أأن تدرج يف امجلةل ال 

ن التعديل الثاين اذلي اقرتحه وفد الهند اكن انعاكسا دقيقا ملناقشة هذا البند من جدول الأعامل. اعمتد  .578 وقال الرئيس اإ
 مع التعديالت اليت اقرتهحا وفد الهند، نظرا لأنه مل تكن هناك اعرتاضات من احلضور.  01الفقرة 

كام ييل: "وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات عن أأنشطة برانمج امللكية  00فقرة الأمانة )الس يد ابلوش( الوقرأأت  .571
 ". CDIP/13/12الفكرية والتحدايت العاملية، وخاصة يف اجلوانب املتعلقة ابلتمنية، الواردة يف الوثيقة 

ن الفقرة  .581  عدم وجود مالحظات من احلضور. ت نظرا لاعمتد 00وقال الرئيس اإ
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لويبو بشأأن ل امجلعية العامةعىل النحو التايل "انقشت اللجنة قرار  04ابلوش( تال الفقرة  الأمانة )الس يدوقرأأت  .580
ىل اتفاق بشأأن هذه املسائل. وفقا ذلكل، CDIP/12/5)الوثيقة ابللجنة املسائل ذات الصةل  (. ل ميكن للجنة التوصل اإ

ىل  تهيا الرابعة عرشة واخلامسة عرشة وتقدمي تقرير من مواصةل النقاش خالل دور امتكيهن امجلعية العامةتطلب اللجنة اإ
ىل امجلعية العامة يف عام   ".  4105وتوصيات بشأأن املسأألتني اإ

ن الفقرة  .584 ىل الفقرة و عدم وجود مالحظات من احلضور. نظرا ل تاعمتد 04وقال الرئيس اإ  . 02التفت اإ

وقرأأت مل تكن مدرجة يف الوثيقة اليت مت توزيعها.  02الأمانة )الس يد ابلوش( اللجنة أأن اجلزء الأخري من الفقرة  تأأبلغ .582
الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. بعد مواصفات النحو التايل: "انقشت اللجنة الأمانة الفقرة عىل 

ىل عرض موجز من قبل امليرس وانئب الرئيس السابق للجنة، قررت اللجنة عقد اجامتع واحد ما بني ادلورات للسام ح اإ
 املقبةل ".  ااتفاق بشأأن القضااي العالقة. ستناقش اللجنة هذه املسأأةل يف دورهت

نه ،  مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقوفد امجلهورية التش يكية، متحداث ابمس وقال  .582 يفرتض أأن مصطلح "اجامتع اإ
لهيا اجامتع غري رمسي يعقد قبل ادلورة اللجنة ال ذا اكن الافرتاض ما بني ادلورات" املشار اإ قادمة. ويود الفريق أأن أأعرف اإ

 الصحيح. 

مجموعة أأورواب الوسطى ودول دمع وفد اململكة املتحدة للتعليق اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية نيابة عن و  .585
ىل أأن اللغة املس تخدمة يف ملخص الرئيس لدلورة السابقة، واقرتح ما ييل، "طلب من رئيس االبلطيق للجنة . وأأشارت اإ

 ". دورة اللجنة الرابعة عرشةلعقد مشاورات غري رمسية واحدة قبل 

ن الأمانة سوف  .586  النظر يف مرشوع الفقرة بناء عىل تكل التعليقات.  تعيد وقال الرئيس اإ

ة. كام ييل: "انقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمني 02الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة وقرأأت  .587
 تقرر مواصةل مناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل ". 

ىل أأن اقرتاح حل وسط قدم و  .588 نه ينبغي أأيضا الإشارة اإ ذكر وفد مرص أأن الفقرة جيب أأن تكون واقعية. ذلكل، فاإ
ىل توافق عىل ذكل.   وفشلت اللجنة يف التوصل اإ

 . قرروا حسبه أأحصاب الاقرتاح أأبلغ الرئيس وفد مرص أأن اقرتاح حل وسط حذفت من الفقرة لأنو  .581

ذا ذكرت أأنه متوازنة أأن تكون ذكر وفد اجلزائر أأن الفقرة ميكن و  .511 ىل اتفاق. كام مل يكن هناك اتفاق عىل اإ مل يمت التوصل اإ
اخلالفات فامي يتعلق جبميع هل ينبغي ذكر الوفود أأن تقرر وعىل الاس تعراض املس تقل. للويبو ومواصفات  امجلعية العامةقرار 

 لقضااي الثالث. ا

ذا اكن وفد اجلزائر اكن يقرتح ان اخلالف يف هذا اجملال ينبغي أأن ينعكس أأيضا يف الفقرة. و  .510  اس تفرس الرئيس عام اإ

 ذكر وفد اجلزائر أأن اخلالف بشأأن هذه املسأأةل ينبغي أأن ينعكس أأيضا. و  .514

ىل اتفاق وقررت مواصةل امل و  .512  ناقشة." اقرتح الرئيس ما ييل: "ل ميكن للجنة التوصل اإ

نه يعتقد ابه وفد الاكمريون وقال  .512 ميكن حتسني صياغة لأنه أأعطى انطباعا أأن اللجنة مل توافق عىل فكرة عقد املؤمتر. اإ
 اكن اخلالف ليس عىل ذكل. ينبغي أأن تعكس صياغة اتفاق واسع يف هذا الصدد. 
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ن القضية املعلقة  .515 ن تعكس حقيقة أأن مل يكن هناك اتفاق عىل ذكل. الفقرة ميكن أأ و قامئة املتلكمني. تعىن بوقال الرئيس اإ
حراز تقدم هائل أأنه واكد جمددا  جراءات مت اإ  وفقا ذلكل.  مرشوع النص تنقيحهوسيمت أأخرى للمؤمتر. بشأأن اإ

كام ييل: "انقشت اللجنة الاس تعراض اخلاريج ملساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون  05الأمانة الفقرة وقرأأت  .516
(. CDIP/11/4و  CDIP/8/INF/1 ،CDIP/9/14 ،CDIP/9/15  ،CDIP/9/16واثئق الية )لأغراض التمن 

آراء متباينة بشأأن مواصةل تنفيذ التوصيات الواردة يف الاس تعراض، مع الاعرتاف بأأن تنفيذ و  ىل أ جدول اس متعت اللجنة اإ
 بةل ". املق  اقررت اللجنة أأن تنظر يف املسأأةل يف دورهتو . هو معل متواصل أأعامل التمنية

آراء متباينة بشأأن مواصةل تنفيذ اقرتح و  .517 ىل أ فد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، حذف امجلةل "اس متعت اللجنة اإ
 ". متواصلمعل هو  جدول أأعامل التمنيةالتوصيات الواردة يف الاس تعراض، مع الاعرتاف بأأن تنفيذ 

نه ي فد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، قال و و  .518 نه عتقد باإ أأن اجلزء الأول من هذه امجلةل زائد عن احلاجة. وابلتايل، فاإ
ىل جنب مع اقرتاح وفد كينيا.   ميكن أأن تذهب جنبا اإ

فامي يتعلق عبارة "الاعرتاف  ابءتدخل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ل  هدمععن فد الولايت املتحدة الأمريكية أأعرب و  .511
اكن التقدم يف العمل". ومع ذكل، وفامي يتعلق الاقرتاح الاكمل من قبل وفد كينيا، أأكد الوفد أأنه  جدول أأعامل التمنيةبأأن تنفيذ 

ن امجلةل "، أأعربت اللجنة عن وهجات نظر متباينة"، ينبغي احلفاظ  سعى للتعبري عن ما حدث فعال يف اللجنة. وذلكل، فاإ
 علهيا. 

نه وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، وصح  .611 ذا تباينت وهجات النظر بشأأن مواصةل قائال اإ مل يكن متأأكدا ما اإ
آراء متباينة بشأأن مواصةل تنفيذ لأن اللجنة  تنفيذ لأن هناك مقرتحات وأأهنا مل تناقش ابلتفصيل. ل ميكن ذكر أأنه اكنت هناك أ

ومن ث التفاق عىل معل لتنفيذ مل حىت وافقت عىل كيفية تنفيذ التوصيات. وذلكل، اكنت الفكرة ملناقشة هذه املسأأةل 
 التوصيات. ميكن القول أأن اللجنة انقشت القضية وافقت عىل النظر فيه يف ادلورة املقبةل.

آراء خمتلفة بشأأن لك قضية تقريبا مناقش هتا يف اللجنة. وابلتايل، ميكن أأن يكون  .610 وأأشار وفد الاكمريون أأن أأعرب عن أ
آراء متباينة يف أأن يذكر فامي يتعلق تقريبا زائدا عن احلاجة لهذا أأن ينعكس يف الفق ل قد حتتاج أ زالته واإ رة. اقرتح الوفد أأن يمت اإ

ىل ادلورة املقبةل. هو أأن القضية احلقيقية.  ىل اتفاق ومت نقل املسأأةل اإ  مجيع القضااي. مل يمت التوصل اإ

ىل اقرتاح وفد اجلزائر فامي يتعلق اب .614 ملناطق الأخرى أأن يكون هناك توازن وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ىل اتفاق، وقررت النظر يف هذه املسأأةل يف دورة مقبةل لها ".  ن اللجنة مل تصل اإ  مناسب، واقرتح ما ييل: "اإ

ن الأمانة سوف  ىل التعليقات اليت أأدىل هبا الوفود. وانتقل بعد فقرة النظر يف مرشوع تعيد وقال الرئيس اإ القرار استنادا اإ
ىل   . 06الفقرة ذكل اإ

 كام ييل:  06الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة وقرأأت  .612

طار البند و"  علام ابلواثئق التالية: وأأحاطت ، انقشت اللجنة أأيضا من جدول الأعامل 7يف اإ

ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي: طب الأعشاب الطبية يف  "0"
 ؛ CDIP/13/INF/2يف الوثيقة  ة، الواردغاان

ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي: قطاع تشغيل املعادن غري  "4"
 ؛ CDIP/13/INF/3يف الوثيقة  ة، الواردالرمسي يف كينيا
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ي: الرشاكت غري الرمسية ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمس "2"
 ؛ CDIP/13/INF/4يف الوثيقة  ةأأفريقيا، الوارداملصنعة ملنتجات العناية الشخصية واملزنلية يف جنوب 

ج الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلف "2" ، الوارد يف الوثيقة التحليل املقارن للهن 
CDIP/13/INF/6؛ 

كنولوجيا واملعلومات املرصي ودور امللكية الفكرية: تقيمي ادلراسة الاس تكشافية اخلاصة بقطاع الت  "5"
 . CDIP/13/INF/7يف الوثيقة  ة، الوارداقتصادي وتوصيات

ن الفقرة  .612 ىل الفقرة نظرا ل تاعمتد 06وقال الرئيس اإ . ورأأى أأنه ل 07عدم وجود مالحظات من احلضور. التفت اإ
ىل قراءة ا 07ينبغي أأن تشلك أأي مشالك كام اكن واقعيا. الفقرة  عمتد يعطى عدم وجود مالحظات من احلضور. ودعا الأمانة اإ

 فقرات مرشوع اس تنتاج أأن نقحت وفقا لتعليقات من احلضور. 

الاس تعراض املس تقل عىل النحو التايل "انقشت اللجنة مواصفات عىل  02الأمانة )الس يد ابلوش( الفقرة وقرأأت  .615
. بعد عرض موجز من قبل امليرس وانئب الرئيس جدول أأعامل التمنيةالاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات  موصفات

يغوتياالسابق للجنة، الس يدة اياكترين  ىل اإ ، قررت اللجنة عقد اجامتع غري رمسي واحد قبل ادلورة املقبةل للجنة للسامح اإ
 اتفاق بشأأن القضااي العالقة. ستناقش اللجنة هذه املسأأةل يف دورهتا املقبةل ". 

ىل الأمانة أأن تعمم أأحدث نسخة من  طلب وفدو  .616  لدلول الأعضاء.  املواصفاتاململكة املتحدة اإ

فد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اس تخدام مصطلح "مشاورات غري رمسية" لتعكس القرار اذلي اختذ اقرتح و و  .617
 يف ادلورة املاضية. 

ن الفقرة  .618 ىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور. ، نابءمع اقرتاح اجملموعة اعمتدت  02وقال الرئيس اإ  ظرا اإ

عىل النحو التايل: "انقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر  ت، بصيغهتا املنقحة. اكن02( الفقرة الس يد ابلوشالأمانة )وقرأأت  .611
ىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل. اللجنة تتوصل ومل ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية.  ةل يف تقرر مواصةل مناقشة هذه املسأأ و اإ

 ادلورة املقبةل ". 

ل خالف. اجلانب اذلي اكن حوهل ىل تعليقات وفد الاكمريون، وذكر أأن الفقرة ينبغي أأن تعكس اإ وأأشار وفد مرص  .601 واإ
 عقد املؤمتر. مل تتفق عىل يبدو أأن اللجنة فس 

ىل وأأشار الرئيس  .600 ن اإ ىل اتفاق ما مت التفاق عليه، واقرتح أأن امجلةل الثانية ليصبح نصها كام ييل، "اإ اللجنة مل تتوصل اإ
ىل عدم وجود مالحظات أأخرى اعمتدت  02بشأأن قامئة املتحدثني للمؤمتر". ذكر الرئيس أأن الفقرة  مع التعديل املقرتح، نظرا اإ

ىل الفقرة و من احلضور.   . 05التفت اإ

مل تس تطع عىل النحو التايل: " بقيت عىل حالها. مت تعديل امجلةل الثانية 05الأمانة أأن امجلةل الأوىل من الفقرة  تذكر و  .604
ىل اتفاق وقررت النظر يف املسأأةل يف دورهتا املس تقب اللجنة   ة". ليالتوصل اإ

". وقد اس تخدمت يف السابق يف مس تقبليةاقرتح وفد اجلزائر اس تخدام مصطلح "دورة مقبةل" بدل من "دورة و  .602
 الفقرات الأخرى. 
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ن الفقرة  .602 ىل أأنه مل تكن هناك مالحظات مع التعديل  تاعمتد 05وقال الرئيس اإ املقرتح من قبل وفد اجلزائر، ابلنظر اإ
ىل الفقرة و أأخرى من احلضور.   . 7التفت اإ

نه يسمح لبعض العمل اذلي يتعني بدأأت  ةعودالاقرتح وفد سويرسا و  .605 ىل النص الأويل املقرتح من قبل الأمانة. فاإ اإ
ىل التعليقات اليت أأدىل هبا ادلول الأعضاء. وق د اس تخدمت هذه الطريقة يف املايض وسيسمح للجنة للميض قدما. استنادا اإ

ن النص الأصيل تسهيل معل اللجنة يف  اكن وس يةل معلية لبدء بعض الأعامل مضن املزيانية اليت مت ختصيصها لهذه الأنشطة. اإ
 املس تقبل. 

ذا اكنت هناك أأي اعرتاضات عىل اقرتاح وفد سويرسا. وأأبرز أأن و  .606 النص الأصيل املقرتح للفقرة اس تفرس الرئيس ما اإ
مشلت امجلل التالية "وعقب تقدمي تقارير التقيمي، جرى تبادل لوهجات النظر. تقرر أأن الأمانة سوف تتخذ الإجراءات  7

 7املناس بة بشأأن التوصيات الواردة يف التقارير، مع مراعاة التعليقات اليت أأدىل هبا ادلول الأعضاء ". النص الأصيل للفقرة 
 نه مل تكن هناك اعرتاضات من احلضور. نظرا لأ  اعمتد

القرارات املس تقبلية حتليل ذكر وفد مرص أأنه يف ضوء املناقشات بشأأن هذه الفقرة، ميكن أأن يطلب من الأمانة أأن و  .607
ىل ا  ميكن للجنة اختاذ قرارات بشأأن التوصيات عىل هذا الأساس.و . بطريقة قامئة أأكرث عىل اختاذ الإجراءاتجلنة اإ

 املقبل العمل – الأعامل جدول من 8 البند

 دعا الرئيس الأمانة لقراءة قامئة القضااي أأو الواثئق املصصة لدلورة التالية.  .608

ىل أأّن القضااي الأربعة الأوىل مأأخوذة من ادلورة  .601 قرأأت الأمانة لحئة القضااي والواثئق املصصة لدلورة القادمة منّوهًة اإ
 الحئة عىل النحو التايل:احلالية. وأأتت ال

ة، س تقوم الأمانة بعقد جلسة لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنياملس تقةل واصفات املراجعة ابلنس بة مل "0"
 غري رمسية يف الوقت املناسب تناقش خاللها اللجنة املواصفات وتضع اللمسات الهنائية علهيا.

، تأأمل الأمانة أأن يتابع علقة بلجنة التمنية وامللكية الفكريةاملسائل املت ابلنس بة لقرار امجلعية العامة حول "4"
 النقاش بعد أأن تنظر امجلعية يف تقرير اللجنة.

 ةيل حول امللكية الفكرية والتمنياملؤمتر ادلوو  "2"

 ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةا "2"

 الس نوي لسري املشاريع قيد التنفيذ والتوصيات التسع عرشة للتنفيذ الفوريلتقرير ا "5"

 قتصاديةالاحول امللكية الفكرية والتمنية  التقارير التقيميية حول املشاريع املس تمكةل، مثل املرشوع "6"
 والاجامتعية

لفيةسامهة الوي م  "7" ذ انقشت اللجنة ادلورة بو يف الأهداف الإمنائية للأ املاضية وثيقة عن املوضوع . اإ
 وطلبت مراجعهتا من أأجل ادلورة القادمة

 حول امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية س تطرح بعض ادلراسات املنطوية حتت املرشوع "8"
 من ملخص الرئيس. ورباّم يزداد عددها. 07يف ادلورة القادمة مبا فهيا تكل املذكورة يف الفقرة 



CDIP/13/13 
120 
 

، في أأمل  أأن تس تطيع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية بة للمرحةل الثانية ملرشوعابلنس   "1"
اللجنة متحيص ادلراسات وتقدمي بياانت حتضري املرحةل الثانية للمرشوع لينظر فهيا ادلورة القادمة. ورمغ أأن 

ّل أأّن الأم انة س تحرض املرحةل الثانية للمرشوع وتقّدمه اللجنة مل تس تطع النظر يف ادلراسات يف هذه ادلورة، اإ
عراب العديد من ادلول الأعضاء عن اهامتهما  برفقة التقرير التقيميي للنظر اثناء ادلورة القادمة. والسبب هو اإ

ابملوضوع. وتضمن املرحةل الثانية الاس مترارية، ولكن يبقى لدلول الأعضاء القرار يف تنفيذ مرحةل اثنية من 
 عدمه.

س تتشاور اللجنة مع مدراء مشاريع جدول أأعامل التمنية ليقدموا بعض ادلراسات واملعطيات يف ادلورة  "01"
 القادمة.

 ةاخلتامي تالبياان

البنود الهامة جلدول . وتطلّب التفاق عىل بعض ّن الكثري أأجنز خالل ادلورة، مع وجود بعض التحفظرأأى الرئيس أأ  .641
ويف بيانه  ثري. ولو تركت املسائل اخلالفية عىل حالها لاكن هذا احجافًا للجهود اليت بذلت.ز الك ولكن أأجن ًا كبريًا،هجدالأعامل 

ّل أأهّنا حققت تقدما حّث املدير العام اللجنة عىل أأن حتاول كرس حاجز اخلالف، و فتتايح، الا رمغ فشل اللجنة يف ذكل اإ
 ملحوظًا.

اكنت هناك نتاجئ هجود ادلول الأعضاء. فظمة واس تعدادها ملساندة لك الأمانة )الس يد أأونياما( جاهزية املن رتكرّ  .640
جيابية  دامعة لك ادلمع جلهود ادلول الأعضاء. الفات، ولكن دامئا اكنت الأمانةبعض اخلجدا، و  اإ

ىل أأنّه اكن ابلإماكن حتقيق املزيد رمغ وعي الوفد ابلت .644 قدم اذلي أأجنز. أأشار وفد كينيا متحداًث ابمس اجملموعة الافريقية اإ
مة ليك تس تمكل القضااي العالقة وتعاجل القضااي املرتامكة جيري وأأملت اجملموعة الأفريقية وجود روح تعاونية اعىل يف ادلورة القاد

. وابلرمغ من العوائق العديدة اليت تقف يف طريق وقد أأظهرت اللجنة صعوبة العمل املرتبط ابلتمنيةتعامل مع قضااي جديدة. ال 
ّ امليض ّل أأن نفاذ   للتمنية. واكنت هذه قضااي شائكة. وس يأأيت وقت يكون فيه توازناكً لكية الفكرية حمر مل ه ميكن اعتبار ا قدما اإ الإ

عادة توجيه من حيث املنظور. وتؤمن اجملل تتطلب سوى سأأةل أأمرًا طبيعيًا، فامل  املسائل اليت متس املصلحة العامة و موعة اإ
 بني مصاحل احصاب احلقوق والرضورات العامة. س تجري املوازنةبأأنه ومع مرور الوقت 

عية العامة جلدول أأعامل التمنية وصح وفد الياابن متحداًث ابمس اجملموعة ابء، بأأن س بع س نوات مضت عىل اعامتد امجل  .642
معل املنظمة. ولطاملا اذلي اعتقد البعض أأنه س يعلن ولدة عهد جديد للويبو، وبأأن اعتبارات التمنية س تحدد لك جوانب 

ىل العمل املرتبط ابلتمنية مككّوٍن رضوري لنظام ملكية فكرية حيوي ، نظرت اجملموعة حىت قبل اعامتد جدول أأعامل التمنية، اإ
ّ  ، واعتربت امللكية الفكريةومتجدد ىل لك القضااي عربأأن تند مفهوم أأداة هامة للتمنية. ومع ذكل فأأن اجملموعة ل تؤي  ظر الويبو اإ

هئا، عىل يّ وس نعاكسات جدول أأعامل التمنية، حس هنا ر الويبو مليًّا ابعدسة التمنية. وترى اجملموعة أأن الوقت قد حان لتفكّ 
ىل اتفاق ا الصدد، اكن من املؤسف عدم التوصاملنظمة. ويف هذ كون خطوة يف الاجتاه عىل املواصفات اليت ميكن ان تل اإ

واملرونة اليت أأبدهتا اجملموعة هبدف امتام وضع املواصفات يف هذه ادلورة. وكررت الصحيح، ابلرمغ من لك التقدم الكبري 
نفاذ حامية  اجملموعة أأن أأهداف الويبو واحضة متاما ومنصوص علهيا يف املادة الثالثة من اتفاقية الويبو. فقد انشئت املنظمة لإ

جدول اعامل التمنية اذلي اعمتدته امجلعية العامة حتت نفس  امللكية الفكرية حول العامل عرب تعاون ادلول. وكنتيجة منطقية وقع
آخر، ل ينبغي  املظةل، واكن من اجليّل أأن يمت تطبيقه بطريقة تامتىش وأأهداف املنظمة. واكن هذا واجبًا ل خيارًا. أأي و مبعىن أ

ول يف حتقيق اهداف املنظمة بأأن ان يغري جدول أأعامل التمنية طبيعة املنظمة، ول أأن يغري مسارها. وينبغي أأن يسهم اجلد
، وأأن يدمع أأهداف اتفاقية الويبو، فاجلدول مل يأأت ليحل جزأأ من معل الويبول يت الاعتبارات الإمنائية جزءجعل ن ضمي

حملها. وأأعربت اجملموعة عن قلقها العميق لكون العديد من النقاشات ادلائرة حول جدول أأعامل التمنية، ل عىل تنفيذه الفعيل، 
جيابية يف عدد من القضااي ومن بيهنا قضااي التمنية  متناقضة ابلاكمل مع الأهداف املذكورة سابقا، كام أأعاقت خطوات اإ
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اللجنة املعنية مبعايري املوضوعية. وتعطي حادثة وقعت الأس بوع املايض مثال عىل ذكل. واكنت تمنية وتنفيذ املعايري من قبل 
نرش املعلومات املتعلقة ابمللكيّة الفكرية اليت يه جزء أأسايس من معل الويبو لتحقيق  من الأنشطة الرئيس ية بغية الويبو

ينبغي للّجنة أأن تضعف وتعيق أأنشطة املنظمة  أأهدافها، وعاد هذا ابلنفع عىل املاكتب الصغرية واليافعة بشلك خاص. ول
لعامة مامتش يا مع أأهداف املنظمة. ورأأت اجملموعة أأن الأساس ية بنس يان أأهداف املنظمة. وينبغي أأن يكون تنفيذ قرار امجلعية ا

الاعتبارات توصيات جدول أأعامل التمنية نفذت طبقا ملا س بق بنجاح، وأأّن جدول أأعامل التمنية حقق غايته يف أأن تكون 
ة. ث لفتت اجملموعة . وأأشادت اجملموعة يف هذا الصدد بعمل املدير العام والأمانة واللجنجزأأ من معل الويبول يت الإمنائية جزء

ىل بنية دخل املنظمة وأأكدت عىل اختالفها عن سائر منظامت الأمم املتحدة. وعىل ادلول الأعضاء أأن ترشح ملن  الانتباه اإ
يداعهم للطلبات يف نظام التسجيل ادلويل، كيف انفق ما دفعوه وكيف س يعود علهيم هذا  يزودون املنظمة ابلإيرادات عرب اإ

أأو غري مبارش. وتتحمل ادلول الأعضاء يف املنظمة مسؤولية هذا الرشح. ويف اخلتام، كررت اجملموعة  ابلنفع بشلك مبارش
 الزتاهما ابلخنراط يف الأنشطة املرتبطة ابلتمنية مبا يامتىش مع أأهداف املنظمة كهيئة خمتصة ابمللكية الفكرية.

أأن اجملموعة تنظر للجنة كأكرث  واب الوسطى والبلطيقمجموعة بدلان أأوروأأكد وفد مجهورية التش يك متحداًث ابمس  .642
منتدى مال م لدلول الأعضاء لتتشارك فيه خبرباهتا يف حقل امللكيّة الفكرية والتمنية. وعرّبت اجملموعة عن اقتناعها بوجوب 

ضااي التمنية مضن حرص العمل املرتبط بتوصيات جدول الأعامل يف اللجنة. فهذه يه الطريقة الأكرث فعالية للتعامل مع ق
املنظمة. وميكن حتسني معل اللجنة عن طريق مساهامت متكررة من خرباء ماكتب امللكية الفكرية الوطنية، وعروض عن 

افضل املامرسات وجتارب املنظامت املس تفيدة يف تنفيذ مشاريع مضن حقل امللكية الفكرية والتمنية. وتوّد اجملموعة أأن تركّز 
ورات أأكرث موضوعية وهتدف لتحقيق النتاجئ. ورّحبت بلك اقرتاحات املشاريع املبنية عىل مطالب اللجنة معلها عىل مشا

واحضة من قبل ادلول الأعضاء يف مبادراهتا الأصلية. وجلبت العمليات املوهجة ق طراًي الفائدة لأهنا عكست احتياجات لك 
. وأأّما معلية املراجعة، البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةا أأو بدل مبا يالمئه سواء اكن بدلا انميا أأو من البدلان الأقل منو 

فينبغي لها أأن تس متر وتعزز جلعل التقياميت واحضة وشفافة ومقرونة ابلأدةل ومسبّبة. وميكن حتسني جودة وفعالّية واس مترارية 
ل أأهنا مس تعدة للمشاركة تصاداهتا مبرحةل انتقاليةاليت متر اق  مشاريع جدول الأعامل. ومع أأن اجملموعة تضم عددا من البدلان ، اإ

يف معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشلك مكثف وموضوعي يعطي مس تخديم أأنظمة حقوق امللكية الفكرية نتاجئ 
 ملموسة.

جي لتمنية مس تدامة يف لك أأصقاع متحداًث ابمس الاحتاد الأورويّب ودوهل الأعضاء، أأن الزتامه ابلرتو وصح وفد اليوانن .645
ذ بلغ جحم % من 21مليار يورو، أأي أأكرث من  24 الس نوية اليت أأنفقهتا اجملموعة املساعدة الإمنائية الرمسية املعمورة اكن جليًا. اإ

آس يا العاملي. ومتتّعت البدلان النامية ومن مضهنا عدد من دول اجملموعة الأفريقية و  املساعدة الإمنائية الرمسيةجحم  مجموعة بدلان أ
، بعالقة ممثرة مع الاحتاد الاورويب ودوهل الأعضاء يف هذا الس ياق. ويعطي دمع اجملموعة للمساعدة التقنية واحمليط الهادئ

آخر عىل الزتام اجملموعة ابلتمنية. وذكّر  النقاشات ادلائرة خالل ادلورة اجملموعة بتنوع  توبناء الكفاءات يف س ياق الويبو، مثال أ
طاق الأنشطة الإمنائية للمنظمة متاش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية اسمخس وأأربعون. ومضن هذا الإطار الواسع، يبقى ون

الاحتاد الاورويب ودوهل الأعضاء ملزتمني ابلرتوجي للمساعدة التقنية وبناء الكفاءات كوس يةل لتعزيز القبول العاملي لقواعد 
وليًا. واتبعت اجملموعة ابهامتم شديد عروض تقارير التقيمي اخلارجية لعدد من املشاريع املكمتةل، امللكية الفكرية املتفق علهيا د

ىل اتفاق هنايئ  وأأملت أأن تس تخدم لك ادلروس املس تفادة يف تصممي وتنفيذ املشاريع املس تقبلية. وخيّب الفشل يف الوصول اإ
. عالقةقضااي ذكل حدث تقدم خالل الاس بوع وسويّت عدة عىل مواصفات املراجعة املس تقةل أأمل اجملموعة. ورغام عن 

وس يمكل الاحتاد الأورويّب ودوهل الأعضاء مشاركهتم البنّاءة يف البحث عن حلول يقبلها امجليع. وحتّدد اتفاقية الويبو دور 
 حتقيق الازدهارتسهيل  املنظمة بشلك واحض. مفهّمة الويبو كضامن ومرّوج حلقوق امللكية الفكرية أأعطهتا دورًا منفردًا يف

طارًا مفيدًا لعمل الويبو  4117واملسامهة يف تمنية الاقتصاد العاملي. واكن اعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية عام أأداة تركزي واإ
ر يف املسائل املتعلقة ابلتمنية، دون تغيري ادلور اجلوهري للمنظمة.  ويف هذه املرحةل احتاجت ادلول الأعضاء للتفكر يف دو 

 اللجنة املس تقبيل لتضمن اس مترارها بتقدمي مسامهة مفيدة ملهّمة الويبو. وتطلعت اجملموعة للمسامهة يف هذه املهمة.
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ىل دمج جدول  .646 ىل اّن عددا من الوفود حتدث خالل الأس بوع عن احلاجة اإ وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
لويبو. وتساءل العديد عن مدى تركزي الويبو عىل حامية امللكية الفكرية. وذكر أأعامل التمنية بشلك أأوسع يف لك أأوجه معل ا

نفاذأأن اتفاقية الويبو تنص عىل أأهنا أأنشئت هبدف "الوفد  ". التعاون بني ادلول من خالللكية الفكرية عرب العامل حامية امل  اإ
نفاذ تعاون عىل دمعادلول الأعضاء عىل توصيات جدول الأعامل مفن أأجل ال واتفقت   التمنية عن طريق اس تخدام وحامية واإ

ولكن لحظت اجملموعة مؤخرًا أأن جدول أأعامل التمنية اس تخدم لإعاقة التقدم يف عدد من هيئات الويبو. فقد امللكية الفكرية. 
ول الأعضاء. وأأّما اللجنة املعنية مبعايري الويبو الأس بوع الفائت دون نتاجئ وهو أأمر ذو عواقب عىل املنظمة وادل انهتيى اجامتع

صار بعض الوفود عىل أأن تقدم هذه اللجنة التقنية تقريرًا عن تنفيذها جلدول  حراز التقدم يف ذكل الاجامتع، فهو اإ ما أأعاق اإ
برام معاهدة بشأأن قانون أأعامل التمنية. كام أأخفقت امجلعية العامة ويف ثالث مناس بات يف عقد امل ؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ

بسبب طلب بعض الوفود لفقرة حتدد املساعدة التقنية كرشط مس بق. ومن املؤسف أأّن سوء تصوير جدول أأعامل  التصاممي
التمنية عرقل يف الس نوات الس بع املاضية الأاثر واجلهود الإجيابية للمنظمة، واليت يفيد كثري مهنا البدلان النامية والبدلان الأقل 

نفاذ حامية امللكية الفكرية، وهو هدف مل يأأت جدول اعامل  منوا بشلك مبارش. فدور الويبو كام جاء يف نص اتفاقيهتا هو اإ
، ل ليعرقل معلها. ولطاملا من معل الويبو جزءًا ل يتجزأأ الاعتبارات الإمنائية التمنية لتغيريه. بل جاء جدول أأعامل التمنية جلعل 

ذا ما اس متر جدول جدول أأعامل التمنية  أأكّد الوفد أأنه ل ينبغي أأن يؤثر تنفيذ سلبًا عىل العمل املوضوعي للجان الويبو. واإ
أأعامل التمنية يف الوقوف عرثة أأمام العمل املوضوعي للمنظمة يف حتقيق أأهدافها الرئيس ية، فرمبا لأّن الوقت حان لإعادة تفكري 

 جامعية يف وظيفته.

أأن  عىلمعهل. وعقد الوفد الأمل  يتعني مما. ومع هذا، ل يزال هناك الكثري حتققت جيدة نتاجئ أأنبوفد الصني  وصح .647
نه وقالتس تطيع ادلول الأعضاء العمل معًا مبزيد من املرونة جلرس الفجوات والاختالفات املتنوعة بغية حتقيق الأهداف.   اإ

جناز أأجل من بناء حنو عىل املناقشات يف الاخنراطس يواصل   يف ادلورة القادمة. الإجيابية النتاجئ من املزيد اإ

 الوصول عىل اللجنة قدرة لعدم أأسفه عن معراب والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس أأوروغواي وفد وحتدث .648
ن قالو . أأساس ية قضااي بشأأن لتفاق ن  ،تدور عىل مدى شهر يف املنظمة فتئت ما الاختالفات رحا اإ مل  املرشوعاتبل اإ

 اجملموعة بذلت واكلعادة،. يشء عن للأسف تسفر مل اليت املفاوضات يف املس تغرق الوقتت فحص خالل ادلورة من جراء 
راء. وتكرر ظهور بعض املواقف املتطرفة. وبعد يف الآ  مل تكن اكفية لتحقيق توافق هذه اجلسور لكن اجلسور لبناءاها قصار 

ىل بياانت بعض اجملموعات والوفود، اكن الشاغل الأكرب من أأي وقت مىض كيف يرى هؤلء املنظمة. وبدا  اس امتع اجملموعة اإ
 دة ملا بعديف املناقشات بشأأن جدول أأعامل التمنية للأمم املتح تشاركأأهنم تناسوا أأن الويبو واكةل اتبعة للأمم املتحدة 

ىل الويبو وكأهنا رشكة جتارية. 4105 عام ن. وبدا أأهنم ينظرون اإ  البعض يبدوالتمنية. ومع هذا،  مناقشةمن الرضوري  وقال اإ
نشاء  بسببادلول الأعضاء  ول يلزم تذكريحساسًا حيال لكمة "تمنية" وهذا أأمر مثري للقلق.  اجملموعة  وصح بأأن. الويبواإ

 25البالغ عددها  التمنية أأعامل جدولتوصيات يف اعامتد  مركزي أأمرمن الأمم املتحدة وأأن التمنية  جزء أأيضاً أأن املنظمة تؤكد 
ن التمنية ،بذكل ول فتااتً ادلول الأعضاء هبة  ىت عط ول. توصية ل يتجزأأ من معل املنظمة. وتكل يه رؤية الوفد  جزء بل اإ

جياد حلول للمشالكت اليت  عىلس تحافظ  اجملموعة وصح بأأنللمنظمة ولن تتغري.  ولن  ،اللجنة تواهجهامرونهتا من أأجل اإ
جيايب.  وقال للمشالكت.  التصديو كبري  تقدمحتقيق  الأمر ويس تلزمتتأأثر ابلتعنت. وس تواصل املشاركة يف املناقشات بتوجه اإ

ن  نشاء  فهيي. الويبو ابتفاقية للتذكرة حباجةليست  اجملموعةاإ َحد أأل جيب ملموسة عناص فهناك. الويبوسبب اإ  أأن ميكن ول جت 
َحد  .اللجنة بعمل الزتاهما للرئيس اجملموعة وأأكدت. جت 

ىل تقنيةطبيعة  هلاملنظمة، من كوهنا انداي حرصاي  معل مسار غرّي  التمنية أأعامل جدول أأنبوفد مرص  وصح .641 مزيد  اإ
 عن طريق اختاذمن الاخنراط يف منظومة الأمم املتحدة كلك مكنظمة أأممية متخصصة حتت مظةل التمنية، والتوجه حنو التمنية 

حق قا م بذاته وتكل يه الطريقة اليت  التمنيةصح بأأن التمنية، وحقوق الإنسان، والسالم والأمن كأراكن ركينة يف معلها. و
جناز الأهداف اللكية ملنظومة الأمم املتحدة. ولقد اكن جدول ينبغي أأن تنظر هبا املنظم ىل طريقة معلها يف املس تقبل يف اإ ة اإ

عادة توجيه لكي للس ياسة اخلاصة ابملنظمة. وأأكد  اخزتال جدول أأعامل التمنية ول ميكن  ينبغي ل أأنهالوفد أأعامل التمنية اإ
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ىل جمرد تقدمي املساعدة   معل يف وتعمميه التمنية أأعامل جدولتنفيذ  بدء قبل الويبو به تضطلع نشاط وهو ،التقنيةاخزتاهل، اإ
ن املنظمة متويل مصادر بشأأن الوفود بعض أأكدهتا اليت الفريدة الطبيعة ورمغ. املنظمة  يقودها منظمة تبقى أأناملنظمة علهيا  فاإ

ن و . القةل مصلحة وليس العام الصاحل ختدم الأعضاء، ل للمساءةل ختضعالأعضاء ل  ادلولراح يقول اإ وليس  اشعوهب أأمام اإ
الرتوجي محلاية  يهأأمام أأي هيئة أأخرى. ولحظ الوفد أأنه يف مناس بات عديدة جرى التأأكيد عىل أأن وظيفة وولية الويبو 

ن عنرص التعاون تغاىض الناس عنه. ويف الشهور الأخرية، وكام ذكر وفد أأوروغواي اكنت هناك  امللكية الفكرية. ومع هذا، فاإ
ىل ابومعلها املس تقبيل  املنظمة وجاهة وقد وضع هذا التعنتدرجة عالية من التعنت يف معليات الويبو.  امللكية  نظاملنس بة اإ

تقدم وهذا  يرز أأيتتحقق مصاحل لك ادلول الأعضاء من خالل التعاون، فلن  مل ما دامت لأنهالفكرية ذاته يف حمل تساؤل 
الويبو. وانشد الوفد ادلول الأعضاء اليت تعيق العمليات ودلهيا صورة حمدودة للغاية حول ما ينبغي أأن  معلمراجعة  تطلبي 

 أأكدتعمهل الويبو أأن تراجع مواقفها وأأن تعيد توجيه مسارها جتاه الأغلبية يف دوائر املنظمة ولكها من ادلول الأعضاء. وختامًا، 
 املنظمة حيال نظرتنا عليه تكون أأن جيب ما وهذا. التمنية حنو موهجةظةل أأممية متخصصة حتت م واكةلالويبو  أأن الوفد

 .ومعلها ووظيفهتا

ذ مل تتناول اللجنة لك بنود جدول الأعامل  وأأعرب .621  ويف. نظرا لرضورة مناقشة قضيتني هممتنيوفد الربازيل عن أأسفه اإ
مناقشات مفتوحة بشأأن موضوعات  دارترى، مل يذهب سدى. ومرة أأخ املنقيضعن تقديره لأن الوقت  أأعرب ذاته، الوقت

 تعَمم حىت وقتاً  الأمر وسيس تغرق. مييض يف املسار الصحيحهممة خاصة ابللجنة. وأأكد الوفد أأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية 
ل قدمًا، العملية متيض أأن بد ل هذا، ومع. الويبو معل يف متاما التوصيات ن واإ العمل  لك اخلالفاتتكتسح مثة خماطرة بأأن  فاإ

ىل نتاجئ ادلورة بطريقة متفائةل. ويف هذا الس ياق، رحب  ياولبأأنه  الوفد وصحاجلاري يف املنظمة.  اقرتاحًا  بأأنأأن ينظر اإ
عداد للمؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية أأخذ يكتسب دعام ملحوظًا. وعقد أأمال  جلرس املواقف بشأأن الإجراءات لالإ

اللجنة اس تغالل ذكل عند مناقشة هذه القضية مرة أأخرى. ورأأى أأن املناقشات بشأأن تفاصيل اختصاص عىل أأن تس تطيع 
ذ مفيدةتوصيات جدول أأعامل التمنية  تنفيذل املراجعة املس تقةل   النصوص، عىل القامئة املفاوضات خالل جيد تقدم حتقق اإ

البعض. ويف هذا الس ياق، أأكد الوفد أأن املراجعة املس تقةل  ابعضه ملواقف أأفضل فهم اكتساب من الوفود املناقشات ومكنت
 جوانب من جانب أأيتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، دون الاقتصار عىل  تكون شامةل من منظور نطاق تقيمي ينبغي أأن

عطائه التمنية أأعامل جدول ىل امللخص اذلي قدمه النائب اولويةالأ  أأو اإ لسابق للرئيس وصح . ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ
 وختامًا،. القاعة يف واحدة مجموعة وليس كثرية، مجموعات دلى علهيا متفق ادلورة بهناية بدت للتو ذكرها اليت النظر وهجة أأنب

 وعقد. واحض حنو عىل حتسم مل الأعامل جدول بنود من الكثري نلأ  اأأمله خيبة عن التعبري يف الأخرى الوفود الوفد شارك
جياد عىل الأمل  .الأعضاء من أأي صاحل يف ليس اللجنة قضااي يف للتقدم التام فالغياب. مس تقبال حلول اإ

واكةل أأممية متخصصة. وذلا،  فالويبوجدول أأعامل التمنية ليس جحر عرثة كام ذكر أأحد الوفود.  أأن ندونيس يااإ وفد  ورأأى .620
ىل أأن املادة  )أأ( من امليثاق تنص  55هناك الزتام قانوين ابلمتثال مليثاق الأمم املتحدة. ويف هذا الصدد، لفت الوفد الانتباه اإ

اذلي عىل "رغبة يف هتيئة دواعي الاس تقرار والرفاهية الرضوريني لقيام عالقات سلمية ودية بني الأمم مؤسسة عىل الاحرتام 
يقيض ابلتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأأن يكون للك مهنا تقرير مصريها، تعمل الأمم املتحدة عىل حتقيق مس توى أأعىل 

للمعيشة وتوفري أأس باب الاس تخدام املتصل للك فرد والهنوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجامتعي. وسلط 
ىل املادة  الوفد الضوء عىل أأن التمنية ذكرت صاحة يف من امليثاق، "يتعهد مجيع الأعضاء بأأن  56هذه املادة. وأأشار أأيضًا اإ

". وانتقل 55يقوموا منفردين ومشرتكني مبا جيب علهيم من معل ابلتعاون مع الهيئة لإدراك املقاصد املنصوص علهيا يف املادة 
ىل املادة  يف لك ادلول الأعضاء  أأنلتعاون بني ادلول. ورأأى من اتفاقية الويبو وسلط الضوء عىل العنرص اخلاص اب 2الوفد اإ

ذ أأن الويبو واكةل أأممية متخصصة. ول ميكن تعريف التمنية فقط  الويبو علهيا الزتام قانوين ابلمتثال مليثاق الأمم املتحدة اإ
مع لك ادلول  التعاون وأأعرب عن عزمه عىل. وينبغي تنفيذ لك توصيات جدول الأعامل والامتثال لها. تقنيةمكساعدة 
 .املتحدة الأمم وميثاق الويبو واتفاقية املنظمة أأهداف تنفيذ عىل الويبويف الأعضاء 
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 .القضااي من عدد عىلللقلق. وأأعرب عن أأسفه لعدم التوصل لتفاق  ةمثري  املداخالت بعض أأفريقيا جنوب وفد ووجد .624
 بعض تبنت هذا، ومع. قضاايال عىلمع ادلول الأعضاء الأخرى لتحسني بيئة العمل والتفاق  للعمل اس تعداده الوفدوأأبدى 

ىل تعود أأن ميكن املنظمة أأن مفادها نظر وهجة الوفود نه. وهذا أأمر س يواصل الوفد حماربته. 4117 عام قبل ما مرحةل اإ  وقال اإ
ن املنظمة ليست رشكة جتارية ك دارهتا. وادلول  اً جزء تام أأن ادلول الأعضاء ليسفهم اتفاقية الويبو. ومع هذا، فاإ من جملس اإ

فقط أأمام شعب  مسؤول هوصح الوفد بأأنشعوهبا، بغض النظر عن مصادر متويل الويبو.  مفقط أأمامسؤوةل الأعضاء 
ل الأعضاء أأي هجة أأخرى. وشدد الوفد عىل أأن ادلو  مسؤول أأمام يكون بأأن الاقرتاحات املقدمة متاماً جنوب أأفريقيا. ورفض 

ىل مرحةل التأأسيس للوقوف عىل  ِّلعودةا يلزهما جياد حل.  كيفية سري الأموراإ جزء من جممتع الأمم  فالويبويف طريق خطأأ وحملاوةل اإ
 ابلعودة الوفود بعض هتديدلسبيل  ل منمليثاق الأمم املتحدة. ذلا  املتحدة، وهو جممتع من بدلان أأعضاء عىل قدم املساواة طبقاً 

ىل هنا  ، بلمبرشوع ليست التمنية أأن عىل الوفد وشدد. بعيداً  يذهب لن. وجدول أأعامل التمنية 4117 عام قبل ما حقبة اإ اإ
طار زمين. وصح  جيادس يواصل  أأنهبمعلية مس مترة وليس لها اإ احللول املبتغاة للميض قدمًا ابملنظمة. ومع هذا  املشاركة يف اإ

ن الوفد لك ادلول  وحثول الأعامل يف درجة أأدىن من الأهداف اللكية للمنظمة. يف وجه أأي حماوةل لخزتال جد س يقفه فاإ
ىل أأش ياء من قبيل  وعدم الإشارةعىل حل القضااي اليت أأسفرت عن غياب التقدم يف الويبو  لرتكزيعىل االأعضاء  املساءةل اإ

جهمة مبارشة عىل أأهداف التمنية  أأهناو  دانالأب لهامن قدم متوياًل للمنظمة. ووجد الوفد أأن بعض تكل املالحظات تقشعر  أأمام
حنوها كجزء من منظومة الأمم املتحدة. وهذا أأمر س تطرحه بعض الوفود عىل أأعىل  وجهتتكلك اليت احتاجت املنظمة أأن 

جياد امس توى من خالل سفراهئ عىل أأعىل مس توى حول كيفية ميض املنظمة قدمًا. وشدد الوفد عىل أأن الويبو لن  حل بغية اإ
ىل حقبة ما قبل يبقى واكن لزامًا عىل املنظمة أأن تنفذ  ليك وضعأأعامل التمنية  جدولوصح بأأن . 4117 عام تعود مطلقًا اإ

 .وتوصياته التمنية أأعامل جدول أأهداف لتحقيق معاً  العمل عىل الأعضاء ادلول وحثمعلية مس مترة  هناأأ  وأأضاف توصياته.

ن من املهموفد ش ييل عىل الزتامه جبدول أأعامل التمنية.  وشدد .622 امللموسة اليت بوسعها  الاقرتاحات النظر يف وقال اإ
امللكية  أأنظمةتطوير وتنفيذ  ينبغيصح بأأنه و. امع مس توى التمنية اخلاصة هب ابلامتيشمتكني البدلان من تنفيذ التفاقيات 

ىل ابلنس بة  قميّ الفكرية بطريقة متوازنة. جفدول أأعامل التمنية  املنظمة. ومع هذا أأصيبت العمليات ابلشلل. واعت مد جدول  معلاإ
جناز التقدم. وذلا،  ن أأعامل التمنية بغية اإ  من القادمة ادلورة يف أأكرث قضااي عىل التفاق يتحقق أأن عىل الأمليعقد  الوفدفاإ

جناز للجنة يسمح معيل هنج خالل  .واملأأموةل املتوقعة النتاجئ ابإ

آس يا الوسطى  بدلانمجموعة  ابمس بيالروسوفد  حتدثو  .622  لك حيال مرونته للجنة مؤكداً الرشقية  وأأوروابوالقوقاز أ
جناز بغية حتل مل اليت القضااي  هذا اتباع عىل الأعضاء وادلول اجملموعات لك وجشع". الفكرية للملكية العاملية"الأرسة  أأهداف اإ

 .الهنج

ابدلور اذلي ميكن  متبرصةنفسها عىل س ياق متغري. ولك البدلان  نتوطّ  ادلولية املنظامت أأنب ونري الاكم وفد وصح .625
ن عىل قدم وساق.  ت عد املنصات والهيالك وصح بأأنالفكرية كقوة دفع هممة للتمنية.  امللكية تؤديهأأن  ن الويبووقال اإ مل  اإ

ذ  معتتكيف  نهذا الوسط رمبا خرجت من املشهد. فالأمر يتجاوز حامية امللكية الفكرية، اإ مناذج  تس تخدمادلول  بعض اإ
ن. ذلا، قدماً  وتتحرك هباحامية فريدة من نوعها  القا م هو أأن تتكيف الويبو مع تكل الوقائع. وهذا جزء من  التحدي فاإ

نوراح يقو الأهداف الاكمنة وراء جدول أأعامل التمنية.   اتقدم أأن الوفد ورأأي. حتديدها املفيد منو متوقعة  العقبات ل اإ
وأأردف قائال بني بعض ادلول.  مشالكت هناك بأأن انطباع يهدل ليسأأفاد بأأن و . تكل القصور جوانب رمغحتقق  ا قدمس تدام

ن ىل فقط تنظرالوفود  اإ منصة مفيدة  اللجنة وصح بأأنعاملي.  أأثر للتمنية يكون أأن وينبغي. العامل من خمتلفة زوااي من التمنية اإ
 .الفكرية امللكية بفضل العاملية للتمنية ادلافعة القوة تكونبوسعها أأن الويبو  أأنو 

جياد تمكن يفوفد مجهورية كوراي أأن أأهداف الوفود  ورأأى .626  ومع. القادمة الأجيال ذكل يف مبا للجميع، أأفضل مس تقبل اإ
ن و . العاملي واجملمتع القادم للجيل أأفضل مس تقبل هناك س يكون واملناقشات، املفاوضات يف املرونة تتطلب  املرونةقال اإ



CDIP/13/13 
125 
 

ىل ادلول الأعضاء كجريان، والتفكر أأكرث يف موقف  النظر جناز نتاجئ أأفضل. وعقد الوفد الأمل عىل  بذكل ها،اإ جراءميكن اإ  اإ
 .القادمة ادلورة يف أأفضل نتاجئحتقيق مناقشات ممثرة و 

ن. املدىل هبا ابلبياانت علامً  الرئيس وأأحاط .627 اللجنة وما  وضع يفللتفكر معًا  ل تزال قامئة ودعا امجليع شواغلال  وقال اإ
جدول أأعامل  أأهدافب وتتعلقوالقضااي املطروحة خطرية جدا  الأس ئةل وصح بأأنينبغي علهيا معهل بشأأن جدول أأعامل التمنية. 

نه مقتنعالتمنية.  رادهت بأأن نتاجئ التفكر امجلاعية وقال اإ الس ياس ية ملواصةل املناقشات وتعميقها  استسمح لدلول الأعضاء بتأأكيد اإ
جناز الأهداف.  ل أأهناحتداًي.  تطرح الأطراف تعددةامل  املفاوضات وأأفاد بأأنبغية اإ نه و . تس متر أأن ويلزمهممة  اإ أأن  منذقال اإ

آن يف والأمل القلق من القدر هبذا مطلقاً شغل منصب الرئيس مل يكن   تطل عندما ت تخذ القرارات أأفضل أأن ذكل واحد، أ
 .برأأسها الأزمة

 .ادلورة خالل ومعلهم مشاركهتم عىل للجميعيف بيانهتم اخلتامية الرئيس وادلول الأعضاء والأمانة ابلشكر  توجهو  .628

 ]ييل ذكل املرفق[
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Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Edi YUSUP, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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Ahmad Mujahid RAMLI, Director General, Directorate General of Intellectual Property Rights, 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Razilu RAZILU, Executive Secretary, Directorate General of Intellectual Property Rights, 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Karjono KARJONO, Director, Information Technology, Directorate General of Intellectual 
Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Sabirin MOCHTAR, Deputy Director, Prevention and Enforcement, Ministry of Communication 
and Informatics, Jakarta 
 
Agus WIBOWO, Deputy Director, Law and Cooperation, Directorate General of Industrial 
Manufacturing Base, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Andriensjah ANDRIEANSJAH, Head, Foreign Affairs Division, Directorate of Cooperation and 
Promotion, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human 
Rights, Jakarta 
 
Indra APRIADI, Head, Section for Prevention, Ministry of Communication and Informatics, 
Jakarta 
 
Andos Manggala LUMBANTOBING, Head, Section for Intellectual Property Rights Affairs, 
Directorate for Trade, Industry, Investment and Intellectual Property Rights, Foreign Affairs, 
Jakarta 
 
Suranho SURAHNO, Head, Finance Division, Secretariat, Directorate General of Intellectual 
Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Setio HARTONO, Secretary, Directorate General of Industrial Manufacturing Base, Ministry of 
Industry, Jakarta 
 
Muhammad TAUFIQ, Assistant to the Deputy Director, Standardization and Technology, 
Directorate General of Industrial Manufacturing Base, Ministry of Industry, Jakarta 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Hiyam NEAMAT MAHMOOD (Mrs.), Director General, Industrial Property Department, Central 
Organization for Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of Planning, Baghdad 
 
Wisam SAEED AASI, Head, Industrial Property Department, Industrial Property Department, 
Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of Planning, 
Baghdad 
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IRLANDE/IRELAND 
 
Cathal LYNCH, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Hirokazu NAKANO, Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy 
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kazuhide FUJITA, Deputy Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, 
Policy Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Yoshinari OYAMA, Deputy Director, Legislative Affairs Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Zain AL AWAMLEH (Mrs.), Acting Director, Industrial Property Protection, Ministry of Industry, 
Trade and Supply, Amman 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Nurlan AKAYEV, Deputy Chairman, Branch of the State Enterprise, National Institute of 
Intellectual Property, Ministry of Justice, Almaty 
 
 
KENYA 
 
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Office of the Attorney 
General and Department of Justice, Nairobi 
 
Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Mrs.), Expert, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LUXEMBOURG 
 
Christine DALEIDEN DISTEFANO (Mrs.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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MADAGASCAR 
 
Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Noor Mohamad Hazman HAMID, Assistant Director, Intellectual Property Corporation of 
Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
Nurhana IKMAL (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALTE/MALTA 
 
Laura DESIRA (Ms.), Economics Officer, Commerce Department, Valletta 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Salah Edine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Miguel Raúl TUNGADZA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MYANMAR 
 
Win Zeyar TUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OMAN  
 
Ahmed AL-SAIDI, Director, Intellectual Property Department, Directorate General of 
Organizations and Commercial Relations, Ministry of Commerce and Industry, Muscat 
 
Fatima AL-GHAZALI (Ms.), Minister (Commercial Affairs), Permanent Mission, Geneva 
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PAKISTAN 
 
Aamir HASAN, Director General, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), 
Islamabad 
 
Irfan BOKHARI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente de Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PARAGUAY 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property 
Section, Ministry of Economic Affairs, The Hague 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Hebert TASSANO VELAOCHAGA, Presidente, Consejo Directivo, Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Elzbieta BALCEROWSKA (Ms.), Chief Expert, Promotion and Innovation Support Department, 
Patent Office, Warsaw 
 
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KANG Huiman, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Lesly FRANCO CUZCO (Sra.), Asesora Técnica, Oficina Nacional de la Propiedad 
Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria y Comercio, Santo Domingo 
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Ysset ROMAN (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Myong Nam, Director, Department of International Registration, Trademark, Industrial 
Design and Geographical Indication Office (TIDGIO), Pyongyang 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
JANG Yong Ho, Adviser, Senior Examiner, Department of International Registration, 
Trademark, Industrial Design and Geographical Indication Office (TIDGIO), Pyongyang 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
Jan WALTER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Hakiel Ombeni MGONJA, Assistant Registrar, Intellectual Property Division, Business 
Registrations and Licensing Agency (BRELA), Dar es Salaam 
 
Toba HOROMBO (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Daniela BUTCA (Mrs.), Expert, International Cooperation Bureau, Bucharest 
 
Ioana CHIREA (Ms.), Expert, International Cooperation Bureau, Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Francis ROODT, Senior Policy Adviser, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
 
 
RWANDA 
 
Myriam GATSIMBANYI (Ms.), Professional in Charge of Intellectual Property Policy, Ministry of 
Trade and Industry, Kigali 
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SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Silvano TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente 
d’observation, Genève 
 
Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente d’observation, Genève 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Birane NIANG, secrétaire général, Ministère de la culture et du patrimoine, Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SRI LANKA 
 
Asitha Kumar SENEVIRATNE, Additional Secretary (Policy Development), Ministry of Industry 
and Commerce, Colombo 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Mission permanente, Genève 
 
Ursula SIEGFRIED (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Navarat TANKAMALAS, Trade Officer, Department of Intellectual Property, Bangkok 
 
Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 
 
 
TOGO 
 
Essohanam PETCHEZI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Abderrazak KILANI, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Youssef BENBRAHIM, directeur général, Organisme tunisien des droits d'auteur et droits 
voisins, Tunis 
 
Jalel SNOUSSI, directeur, Coopération multilatérale, Ministère des affaires étrangères, Tunis 
 
Raja YOUSFI MNASRI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY  
 
Ismail GÜMÜS, Patent Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ankara 
 
 
URUGUAY 
 
María del Rosario MOREIRA MÉNDEZ (Sra.), Encargada Relaciones Internacionales, Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo 
 
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, 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, Director, International Cooperation Division, National Office of Intellectual 
Property (NOIP), Hanoi 
 
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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ZIMBABWE 
 
Garikai KASHITIKU, Principal Administrative Officer, Ministry of Foreign Affairs, Harare 
 
Blessing SHAVA (Ms.), Law Officer, Policy and Legal Research, Ministry of Justice, Legal and 
Parliamentary Affairs, Harare 
 
Winnet MUPASO (Mrs.), Intellectual Property Senior Examiner, Intellectual Property Office, 
Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare 
 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
SOUDAN DU SUD/SOUTH SUDAN  
 
Gloria Gune LOMODONG (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Christopher KIIGE, Director, Industrial Property, Harare 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Khabibullo FAYAZOV, Vice-President, Moscow 
 
 
L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Rémi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION 
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation to the United Nations, Geneva 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)  
 
Aïda BOUGUENAYA (Mlle), assistante de coopération aux affaires économiques, Genève 
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
WU Xiaoping (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC) 
 
Slimane CHIKH, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, Genève 
 
Halim GRABUS, premier secrétaire, Délégation permanente, Genève  
 
 
SECRÉTARIAT D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE CENTRAMERICAINE (SIECA)/CENTRAL 
AMERICAN ECONOMIC INTEGRATION SECRETARIAT (SIECA)  
 
Javier GUTIERREZ RAMIREZ, Asesor, Temas Comerciales, Despacho de la Secretaria 
General, Guatemala 
 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle 
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)  
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva 
Barbara BAKER (Ms.), General Secretary, Geneva 
 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva 
Jeremy DE BEER, Expert Advisor, Geneva 
Dick KAWOOYA, Expert Advisor, Geneva 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Program Manager, Geneva 
Alejandro MATSUNO REMIGIO, Program Assistant, Geneva 
 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Céline GRILLON (Ms.), International Advocacy Coordinator, Paris 
 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Jennifer BRANT (Mrs.), Consultant, Geneva 
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Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)  
Jacques MATUETUE, président, Kinshasa 
Odette KASONGO KANZA (Mme), secrétaire générale, Kinshasa 
Colette MAMBU KEINA (Mme), expert, Gestion collective des droits d'auteurs, Kinshasa 
 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF)  
Bertrand MOULLIER, Senior Expert, Paris 
Sandro FIORIN, Adviser, Paris 
Simone LAHORGUE (Mrs.), Adviser, Paris 
Silvia RABELLO (Mrs.), Adviser, Paris 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
James LOVE, Director, Washington, D.C. 
 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques 
(ORIGIN)/Organization for an International Geographical Indications Network (ORIGIN) 
Victor AMBLARD, Intern, Geneva 
 
 
 
 
V.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Mohamed Siad DOUALEH (Djibouti) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (OMPI/WIPO) 
 
 
VI. 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 
 
Georges GHANDOUR, administrateur principal de programme, Division de la coordination du 
Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development Agenda 
Coordination Division 
 
Ammar IBRAHIM, administrateur adjoint chargé de l'appui au programme, Division de la 
coordination du Plan d’action pour le développement/Associate Program Support Officer, 
Development Agenda Coordination Division 
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