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 2016 أأبريل 15اإىل  11جنيف، من 

 
 

 التقرير

مانة اذلي اعمتدته  الأ

 .2016 أأبريل 15 اإىل 11يف الفرتة من املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ادلورة السابعة عرشة للجنة  تقدع   .1

، بلزي، بواتن، بيالروسادلول التالية يف ادلورة: اجلزائر، الأرجنتني، أأرمينيا، أأسرتاليا، المنسا، جزر الهباما، ومثلت  .2
و، الاكمريون، كندا، تشاد، ش ييل، الصني، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، كوس تارياك، كوت صاالربازيل، بلغاراي، بوركينا ف

كوادور، امجروهورية الكونغو ادلميقراطية، ادل، ، مجروهورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةيةروهورية اليش يك اجل ديفوار، كواب،  منارك، اإ
ثيوبيا، فرنسا، الغابون، جورجيا، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، غينيا، هاييت، الكريس الرسويل،  مرص، السلفادور، اإ

يران )مجروهورية  ندونيس يا، اإ يران هندوراس، الروهند، اإ يطاليا، الياابن، الأردن، كينيا، قريغزيس تان، اإ الإسالمية(، اإ يرلندا، اإ
، موريتانيا، املكس ي،، ميامنار، انميبيا، نيبال، هولندا، نياكراغوا، النيجر، نييرياي، عنان، ابكس تان، لتفيا، لبنان، مايل

ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجروهورية كوراي، مجروهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية 
روهورية العربية السورية، طاجيكس تان، اجل س بانيا، رسيالناك، سويرسا، السعودية، الس نغال، سيش يل، جنوب أأفريقيا، اإ 

اتيلند، تونس، تركيا، تركنانس تان، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، مجروهورية تزنانيا املتحدة، 
 ثلت فلسطني بصفة مراقب.. وم  (دوةل 96انم، زامبيا، زميبابوي ) الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواي، فيت

(، ACPاملنظنات احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: مجموعة ادلول أأفريقيا والاكرييب واحمليط الروهادئ )وشاركت  .3
الاخرتاع لرباءات ة نظمة الأوروبيامل (، AUالاحتاد الأفريقي )، (ARIPOنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية )  امل 
(EPO ،) ل ةنظمة الأوروبيامل( لقانون العامEPLO( منظمة الأغذية والزراعة ،)FAO ،الأمانة العامة جلاعة دول الأنديز ،)

(، منظمة التيارة العاملية WHO) ة، مركز اجلنوب، منظمة الصحة العاملييمكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون اخلليج
(WTO( منظمة التعاون الإساليم ،)OICالاحتاد ا ،)( لأورويبEU) ،لغرب أأفريقيا  والنقدي الاحتاد والاقتصادي
(WAEMU( )14 منظمة.) 
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 مركز جامعة أأنقرة لبحوث حقوق امللكية الفكرية والصناعيةاملنظنات غري احلكومية التالية بصفة مراقب:  ممثلووشارك  .4
(FISAUM) ،رابطة املرتمجني الفوريني ابلأرجنتني (AADI غرفة التيارة ،)( والصناعة يف الاحتاد الرويسCCIRF ،)

 الاحتاد(، FWCC) جلنة الأصدقاء العاملية لليشاور، (ELSA)الرابطة الأوروبية لطالب القانون كروب ليف ادلولية، 

(،  IIPSJبتاكر، معروهد امللكية الفكرية والعداةل الاجيعاعية )بصائر الا(، FILAIE)الأداء  لفناين الايبريي الالتيين الأمرييك
(، الاحتاد ادلويل ICTSDاملس تدامة )املركز ادلويل للتيارة والتمنية (، AIPPIاجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )

 (، الرابطة ادلوليةIFPMAالاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية )، (IFIAخملرتعني )ارابطات ل
(، الرابطة ادلولية I3PMاملعروهد ادلويل لإدارة امللكية الفكرية ) (،STM) الطبيةو  العلمية والتقنيةللنارشين يف اجملالت 

يكولويج ، (IVFفيديو )لل (، الاحتاد ادلويل INTAادلولية للعالمات التيارية )الرابطة (، IPAللنارشين ) رشكة نودلج اإ
نرتانش يوانل اجلعية الربتغالية الأدوية، اخرتاع براءات مجمع (، MSF، منظمة أأطباء بال حدود )مالواك انرتانش يوانل، (KEI) اإ

 25، )(WWIEA) وصاحبات الأعنال رابطة تقاليد الغد واخملرتعات العامليات(، ش بكة العامل الثالث، SPAلمؤلفني )ل
 .منظمة(

 السفري لويس انري، شافزي ابساغويييا، املمثل ادلامئ لبريو.ادلورة ترأأس و  .5

 تتاح ادلورةمن جدول الأعنال: اف  1البند 

ىل أأن وجود العديد من الوفود ابلوفود وأأشار رحب املدير العام  .6 يالهئا عالمة عىل الأمهية اليت هو اإ لعمل اللجنة. يمت اإ
السؤال الأسايس يف للنظر ا مناس بحداث اكن أأفاد بأأنه والتمنية. و  مللكية الفكريةبشأأن اوأأشار اإىل الانعقاد الناحج للمؤمتر ادلويل 

. وعالوة عىل ذكل، ممثرةلتمنية. واكنت املناقشات املس متدة من هذا احلدث مفيدة و ارتباطروها ابامللكية الفكرية و تأأثري حول 
بنود  أأفاد بأأن العديد من. و أأجندة التمنيةبشأأن تنفيذ توصيات  املس تقةلحول املراجعة ابلعملية اجلارية  علناأأحاط اللجنة 
ملسائل املتعلقة اللجنة حول ا. أأول، قرار اجلعية العامة للويبو كبريةأأمهية ذات اكنت اللجنة املطروحة عىل جدول الأعنال 

ىل أأناملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ، (اجلعية العادية الثاين والعرشين)اجيعاعروها السابع والأربعني يف اجلعية العامة  . وأأشار اإ
عداد التقاريرواصةل املناقشات بشأأن تنفيذ أ ليات ال ت للجنة مبمسحقد  جراءات الرصد والتقيمي واإ ىل جانب تنس يق واإ بند ، اإ

لويبو يف جمال التعاون لالركن الثالث من ولية اللجنة. اثنيا، املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية حول ديد جدول الأعنال اجل
اس تخدام أأحدهنا حول ، فهيناللنظر  التمنيةع جدول أأعنال يين من مشار مرشوعني جديدطرح من أأجل التمنية. اثلثا، 

تقرير تقيمي مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي ، ملؤسسات القضائية. رابعااتدريب والثاين حول العام كل املعلومات يف امل
ه. للنظر فيس ي قدم ثانية من هذا املرشوع ال ملرحةل بشأأن ااقرتاحا وأأفاد بأأن وبعض البدلان الأفريقية.  فاصوالبرصي يف بوركينا 

ىل أأن جدول الأعنال اكن أأيضا ابلنظر فيه اللجنةس تقوم ملنظمة اخلاصة ابعدد من الأنشطة هناك وأأخريا،  مضغوطا . وأأشار اإ
ىل البند و اإىل حد ما.  ىل ، ودعا أأعضاء املكتبانتخاب بشأأن من جدول الأعنال  2التفت املدير العام اإ بني الرتش يح من اإ
 .املشاركني

 الأعنال: انتخاب أأعضاء املكتبمن جدول  2البند 

متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ترش يح السفري لويس انرييك شافزي  ا،وفد جزر الهباماقرتح  .7
 .للجنة ابساغويييا، املمثل ادلامئ لبريو، رئيسا

، رئيس الإدارة الوطنية للملكية فولكريي  /اقرتح وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ترش يح الس يدةو  .8
 انئبا للرئيس. ،والتكنولوجيا يف جنوب أأفريقياملساحة الفكرية يف وزارة ا

لبعثة ادلامئة لرتكيا ل  ، السكرتري الثاينغوكتوركعامثن  /اقرتح وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، ترش يح الس يدو  .9
 دلى منظمة التيارة العاملية، انئبا للرئيس.
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عامثن  /والس يد فول كريي /علن املدير العام انتخاب السفري لويس انرييك شافزي ابساغويييا رئيسا، والس يدةوأأ  .10
ىل عدم وجود اعرتاضات من ني انئب غوكتورك ىل املنصة. ودعا السفري شافزي ابساغويييا  جانب املشاركني.للرئيس، نظرا اإ  اإ

قليمية ) لوفود وشكر ادلول الأعضاء، لس اميابرحب الرئيس و  .11 عىل أأمرياك الالتينية والاكرييب(، مجموعة بدلان مجموعته الإ
ىل مب تلكيفه  املعنية ابلتمنية اللجنة جتاه دليل عىل الزتام املنظمة ه هو وجود املدير العام وانئبأأن سؤولية رئاسة اللجنة. وأأشار اإ

املناقشات يف املايض قد أأظروهرت الاختالفات القامئة بني البدلان املتقدمة أأن عىل الرمغ من أأشار أأنه . و وامللكية الفكرية
ل أأنه والنامية،  حراز تقدم يف معلروها. وسلط الضوء عىل عىل اللجنة اإرصار اعمتد عىل اإ ملكية الفكرية لل قصوى المهية الأ اإ

ىل الأمهية اخلاصة للملكية الفكرية والتمنية جليع ادلول الأعضاء واجملمتع املدين وغريمه من أأحصاب املصلحة. كنا أأ  ابلنس بة شار اإ
 لتمنية الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية.ا ابللبدلان النامية، نظرا لرتباطروه

قرار جدول الأعنال 3البند   من جدول الأعنال: اإ

ىل قد ( CDIP/17/1Prov. 3أأن مرشوع جدول الأعنال )الوثيقة برئيس اللجنة الأأبلغ  .12 عداده اسينادا اإ مت اإ
قرار للويبو. ادلاخيل من النظام  5ووفقا للنادة ادلورة السادسة عرشة للجنة  خاللاليت جرت املناقشات   جدول الأعنالومت اإ

 .جانب املشاركنيعدم وجود مالحظات من ا لنظر 

 من جدول الأعنال: اعيعاد املراقبني 4البند 

 CDIP/17/6النظر يف الوثيقة 

 ودعا الأمانة اإىل تقدمي الوثيقة.البند  ئيسافتتح الر  .13

لمنظنات احلكومية اخملصص ل عيعاد قد نص عىل الاأأن النظام ادلاخيل للجنة باللجنة ( ابلوش /الس يد)الأمانة  تأأبلغو  .14
معروهد  وهنا:ني من املنظنات غري احلكومية ياثن هناك لروهذه ادلورة، وابلنس بة . نيبصفة مراقبادلولية واملنظنات غري احلكومية 

 Global EcoLomicsاملنظمة ادلولية لالقتصادات البيئية )و ( Institut Cerveau Vert) 2063العقل الأخرض 
International،)  ىل اختاذ قرار بشأأن الطلبات. و . خمصص اعيعاد روهاقد طلبت منح مت منح املنظنات ودعا الرئيس اللجنة اإ
 .جانب املشاركنيد اعرتاضات من عدم وجو لظرا خمصص نمراقب صفة غري احلكومية 

 من جدول الأعنال: اعيعاد مرشوع تقرير ادلورة السادسة عرشة للجنة 5البند 

 .CDIP/16/10 Prov.النظر يف الوثيقة 

مل ترد أأية تعليقات و، 2015 يوليو 29رش يف قد ن  ( ن.CDIP/15/8 Provأأن التقرير )الوثيقة برئيس اللجنة الأأبلغ  .15
ىل  ىل اعيعاد التقرير. اإ  .املشاركنيعدم وجود اعرتاضات من لنظرا التقرير د اعيعاومت الأمانة. ودعا اللجنة اإ

 عامةالبياانت ال من جدول الأعنال:  6البند 

لقاء افتح الرئيس  .16  لبياانت العامة.اجملال لإ

املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية اإىل شار وفد جزر الهباما، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأ  .17
املتصةل  قضااياكن أأداة هامة لنقل املعرفة اإىل مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين بشأأن الورأأى أأنه والتمنية. 

يف  اأأمهيهتعىل  عن دمعه لعمل اللجنة وأأكدوفد لملكية الفكرية والتمنية. وأأعرب الل ابجلوانب الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية 
املناقشات  الإشارة اإىل اس مترارو  أأجندة التمنية، تنفيذ توصياتاملدير العام بشأأن . وأأعرب عن سعادته لتلقي تقرير الروهاجم

ىل الوثيقة اب ذات الصةل قضاايبشأأن ال أ لية لتحديث قاعدة بشأأن اليت تتضمن مقرتحني  CDIP/17/5للجنة. وأأشار أأيضا اإ
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التوازن يف وفرت أأن املرونة جزء ل يتجزأأ من نظام امللكية الفكرية و أأعرب الوفد عن اعتقاده بملرونة. و اخلاصة ابالبياانت 
ىل اتفاق. تتوقع أأن اجملموعة وأأفاد ب. امللكية الفكريةقواعد متعددة الأطراف اليت حمكت الوضع  كنا أأعرب عن سعادة التوصل اإ

ىل SDGsاملس تدامة )التمنية تنفيذ أأهداف لفائدة و بشأأن أأنشطة الويب CDIP/17/8لوثيقة مجموعته اب روهائل ال مك ال(. وأأشار اإ
ىل وأأشار من العمل اذلي تضطلع به املنظمة وأأثره الإجيايب عىل البدلان النامية.  البنية التاسع بشأأن توفري روهدف ال بوجه خاص اإ

به الويبو  تدمعه للعمل اذلي قامالوفد عن بتاكر. وأأعرب تشجيع الاالتصنيع الشامل واملس تدام و  عزيزالتحتية املرنة وت
(. وجشع املنظمة عىل اس تكشاف الس ياسات CDIP/17/9لأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا )الوثيقة لخارطة رمس بشأأن 

ىل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية. اليت هتدف  املتعلقة ابمللكية الفكرية واملبادرات ينبغي اختاذ  ورأأى أأنهاإ
ت ياالواردة يف التفاق و املرونة حول تلفة اخمل حاكم الأ اكمل والاس تفادة من الفروهم ال التدابري املناس بة لمتكني البدلان النامية من 

 ادلولية.

اجناز الناحج للمؤمتر ادلويل حول عن تقديره لالإ وأأعرب وفد الروهند، متحداث ابلنيابة عن مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ،  .18
. بناء  جدا و  الفيات خمتلفة. واعترب املؤمتر مفيدب وجود متحدثني من خمتلف اجملالت و فاد الوفد بلكية الفكرية والتمنية. وأأ امل 

(. وأأقر بأأن أأمانة الويبو CDIP/17/2)الوثيقة  أأجندة التمنيةتنفيذ توصيات حول علنا بتقرير املدير العام وفد ط اليوأأح 
وطنية معل الويبو عىل تطوير اسرتاتيجيات وأأفاد بأأن قضااي التمنية. حول اس مترت يف اتباع هنج موجه حنو امللكية الفكرية 

يف عامال مساهنا  هام نظام امللكية الفكرية ابعتبار اس تخدمن لبتاكر تركز عىل متكني البدلان النامية وأأقل البدلان منوا خاصة اب
نفاذ امللكية الفكرية ه أأغلبيف  يكن أأجندة التمنية ملاجملموعة اإىل أأن تركزي وفد  حتقيق أأهدافروها التمنوية. ومع ذكل، أأشار عىل اإ

منوا من ال اثر البدلان البدلان النامية وأأقل هبدف حناية ( IPRsأأيضا عىل كيفية صقل حقوق امللكية الفكرية )اكن ولكن 
موقعا مركزاي يف احتلت قد لأن امللكية الفكرية للمجموعة مباكن ابلنس بة من الأمهية ذكل الفكرية. واكن  السلبية محلاية امللكية

أأشار اإىل معل أأاكدميية الويبو يف توفري التدريب يف جمال امللكية الفكرية كنا احلياة.  نايحمجيع م  ت يفالنظام الاقتصادي وأأثر 
وفد طلب الو دل نتاجئ وتوصيات املراجعة اخلارجية املس تقةل مع ادلول الأعضاء. بات من الأمانة  والقضااي ذات الصةل. وطلب

مع منظمة التيارة العاملية ومنظمة الصحة لس امي معلومات تفصيلية عن مشاركة الويبو مع هيئات الأمم املتحدة الأخرى، 
ىل فريق الأمني العام للأمم الأخصوأأشار، عىل  اليت ل يوجد فهيا توافق يف ال راء بني ادلول الأعضاء.اجملالت العاملية يف  ، اإ

وفد يف جنيف ونيويورك حول هذا املوضوع. وذكر اليت متت حلصول عىل الأدوية والإحاطات املعين اب املتحدة رفيع املس توى
لاكمةل من املرونة كون عىل تعزيز الاس تفادة اتاجملموعة أأن تركزي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو ينبغي أأن 

تبادل اخلربات فامي بني حول املزيد من الأنشطة وأأعرب عن أأمهل يف . من تناول أأهداف التمنية املس تدامةلمتكني املنظمة 
بدلان اجلنوب بشأأن حناية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وفامي يتعلق بأ لية حتديث 

املرونة بشأأن الوطنية  االتحديثات املتعلقة بأأحاكهمنقل ادلول  ه ينبغي عىلاجملموعة أأنوفد املرونة، رأأي بشأأن اانت قاعدة البي
ىل لإضافهتا لحقا  اليت بدأأت يف أأهداف التمنية املس تدامة مسامهة الويبو يف حول ناقشة وفد ابمل قاعدة البياانت. ورحب الاإ

املتعلقة بأأهداف التمنية قضااي الالويبو بشأأن سامهة من الأمانة اإطالع اللجنة عىل م  للجنة. وطلبسادسة عرشة ادلورة ال 
املشرتك بني فريق اخلرباء للجنة، لس امي يف ادلورة السادسة عرشة والسابعة عرشة ني مت تنفيذها ما باليت املس تدامة 
التابعة للأمم  تكنولوجياال تيسري أ لية ، و ( ذات الصةلIAEG-SDGsأأهداف التمنية املس تدامة )ؤرشات املعين مبالواكلت 
ىل مناقشة اخلطوات الروهامة اليت يتعني اختاذها يف املس تقبل عن تطلعه اجملموعة وأأعرب وفد (. TFM) املتحدة كيفية حول اإ

قليمية الأخرى عىل العمل موفد حث الو . أأهداف التمنية املس تدامة مسامهة امللكية الفكرية يف حتقيق ن أأجل اجملموعات الإ
ىل اتفاق   تذكر الوفد أأيضا أأن أ ليات التنس يق اكنو . ابللجنة ذات الصةلالقضااي قرار اجلعية العامة بشأأن حول التوصل اإ

( واللجنة املعنية مبعايري PBCجنة الربانمج واملزيانية )بل لس امي فامي يتعلق  أأجندة التمنية،عنرصا أأساس يا يف تنفيذ توصيات 
ىل أأمهية املساعدة التقنية للمجموعة واحلاجة يمت تسوية القضيةأأن عن أأمهل يف اجملموعة فد أأعرب و (. و CWSالويبو ) . وأأشار اإ

ىل تقيمي املاكسب اليت حتققت من أأفاد الوفد بأأن هناك فعاةل وميعاسكة. وأأخريا، بطريقة يف الوقت املناسب و قدميروها لت حاجة اإ
العمل التاكميل والتمكييل. وطلب من الأمانة جيب أأن يس متر فهيا  اليت التمن أأجل حتديد اجملأأجندة التمنية خالل مشاريع 

اجملموعة وأأعرب وفد ادلول الأعضاء. من قبل نظر فهيا لل متةل احمل ديدة اجلنشطة الأ أأن تقدم مجموعة من البياانت املتاحة واقرتاح 
ىل املسامهة يف املناقشات عن تطلعه   دورة ممثرة.يف اللجنة وعن أأمهل اليت جتري داخل اإ
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أأن اللجنة س تكون قادرة عىل حتقيق تقدم خالل هذه عن ثقته بوفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب  .19
ىل بعض بنود جدول الأعنال. أأول، رحب وفد أأشار الو ادلورة.  أأفاد . و أأجندة التمنية تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصياتب اإ

. أأجندة التمنيةتوصيات ومبادئ هبا الويبو  تالطريقة اليت نفذبشأأن حتلييل وشامل و  ع النطاقوصفا واسقدم هذا التقرير بأأن 
ىل أأنه مت رتياح أأشار الوفد ابو  اإحراز تقدم كبري يف هذا الشأأن، واعترب أأن اللجنة اجنحت يف مناقشة امللكية الفكرية والتمنية اإ
 فاصوتقيمي مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا  يف وليهتا. اثنيا، فامي يتعلق بتقريرقدمهتا ابلاكمل و 

ىل وبعض البدلان الأفريقية،  . 11و  10و  4و  2و  1 أأجندة التمنية رمق مسامهة املرشوع يف تنفيذ توصياتأأشار الوفد اإ
دمع صناعة السيامن اليت تساعد هبا يف  للملكية الفكرية أأن عىل الكيفية اليت ميكن اجيد مثالاكنت نتاجئ هذا املرشوع أأفاد بأأن و 

ىل املؤمتر ادلويل  وفد لعبت بدورها دورا هاما يف خلق الروهوية الثقافية وسامهت يف التمنية الاقتصادية. وأأخريا، أأشار اجملموعة اإ
ن مجموعة متنوعة من هناك مجموعة واسعة من املتحدثني واملشاركني اذلين ميثلو تاكنوأأفاد بأأنه حول امللكية الفكرية والتمنية. 

ه امللكية الفكرية يف تط الفريق علنا ابدلور الإجيايب اذلي لعب يوهجات النظر حول التفاعل بني امللكية الفكرية والتمنية. وأأح 
اتحة  عىل أأمهيةالوفد التمنية الاجيعاعية والاقتصادية. وعالوة عىل ذكل، شدد  من وقت اكف قبل اجيعاع اللجنة بالواثئق اإ

عدأأجل  طار مزيد من التفصيل يف حلق ابوفد واحتفظ الالوفود. جانب اد أأفضل من اإ لك بند من بنود جدول الأعنال. يف اإ
 خالل ادلورة.ء مجموعته أأعضاجانب لرئيس أأنه ميكن الاعيعاد عىل الروح البناءة وادلمع من الوفد لوأأكد 

ىل وأأشار  .20 املؤمتر أأفاد بأأن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية. و وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
غفاهل ور ادلأأظروهر وأأفاد بأأنه للغاية.  اانحجا ومفيداكن  . الأوسع الس ياقيف تيسري التمنية يف للملكية الفكرية اذلي ل ميكن اإ
جناع عىل دور امللكية الفكأأو أأنه مل يكن هناك تقارب أأعرب الوفد عن اعتقاده بو  تكل وحتتاج رية يف النظام الاقتصادي. اإ

ىل مزيد من ادلراسة. وأأعرب عن أأمهل  تطلع وأأعرب عن نتاجئ املؤمتر بعض الزمخ لعمل اللجنة. يف أأن تضيف العالقة اإ
ىل املشاركة البناءة  بعض موضوعات اللجنة التفاق عىل طرح حتقيق التقدم و هبدف دلول الأعضاء من جانب ااجملموعة اإ

بشأأن  أأجندة التمنيةالاقرتاح املشرتك من قبل اجملموعة الأفريقية ومجموعة ذكل لمناقشة. ومشل ل نذ فرتة طويةل م املؤجةل 
اىل موعة وأأشار وفد اجمللويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية والتنفيذ الاكمل لولية اللجنة وأ لية التنس يق. لاملساعدة التقنية 

تعلمي جمال التعاون يف حول لتمنية الاقتصادية، و فائدة االعام ل كلخدام املعلومات يف املاس تحول مقرتحات املرشوع املعدل 
وعلق وفد حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. 

. أأجندة التمنية عىل توصيات واحضا اقيمة وأأثر قد أأضافت لجنة ال ضنان أأن املشاريع اليت تقوم هبا عىل اجملموعة أأمهية خاصة 
ملرحةل اثنية من مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا اقرتح وفد اجملموعة مبوعالوة عىل ذكل، رحب 

من ادلول الأخرى اهيعاما أأظروهرت العديد خرى و الأ فريقية الأ بدلان ال اثنني من واذلي مض وبعض البدلان الأفريقية،  فاصو
ىل النظر يف . وأأعرب عن تطلعه أأجندة التمنية تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصياتالوفد ب لالس تفادة منه. وأأخريا، رحب  اإ

 بتعليقات حمددة حسب الاقتضاء.ه س يديل وتقارير التقيمي واملبادئ التوجهيية. وأأضاف أأن تقارير رمس اخلرائط

ىل لالإشارة عادته س وفد الصني عنأأعرب و  .21 بفضل  نتاجئ ممثرة لصاحل البدلان الناميةحققت  أأجندة التمنيةأأن توصيات اإ
يف  (TISCsمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ) رشت ش بكةي ن اعىل سبيل املثال، فلويبو وادلول الأعضاء. لاجلروهود املشرتكة 

التكنولوجية والابتاكر. وأأشار اإىل الانعقاد الناحج للمؤمتر  بدور فعال من حيث توزيع املعلوماتوقامت العديد من البدلان 
يف املس تقبل. وأأشار الوفد  أأجندة التمنيةلروهام لعمل اإ املناقشات اكنت مصدر وأأفاد بأأن ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية. 

ىل التقدم اذلي أأحرزته اللجنة منذ دورهتا ال اكنت و . أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  املس تقةلذكل املراجعة ومشل  رابعة عرشة.اإ
طار معلية املراجعة. الصني قد شاركت يف ادلراسة اليت أ   لعمل اذلي اضطلع به فريق ه لتقدير عن الوفد وأأعرب جريت يف اإ

ىل ه حرصأأعرب عن راجعة و امل القليةل املاضية ورات جرت يف ادلاليت بناءة ال ناقشة امل عىل مواصةل التعاون. وأأشار الوفد اإ
وذلكل، أأعرب  املطلوب.هناك قدر كبري من العمل وأأفاد بأأن املساعدة التقنية يف جمال التعاون من أأجل التمنية. حول قضية 

بداء املرونة والانفتاح والتعاون من أأجل حتقيق التقدم. تواصل عن أأمهل يف أأن  يف أأعرب عن أأمهل كنا مجيع ادلول الأعضاء اإ
جراء مزيد من ا  ضطلععىل املنظمة أأن توأأفاد بأأنه . أأهداف التمنية املس تدامة ملناقشات بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذاإ
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ىل مللأمم املتحدة. وأأشار الوفد اتبعة مبسؤولياهتا بوصفروها واكةل متخصصة  ، 2015يف عام ته فاهمي التمنية اليت قدمهتا حكوم اإ
 دمع معل اللجنة.بأأنه سيس متر يف وفد وذكر ال. ومعل الويبو أأجندة التمنيةمتاما مع ميسقة واكنت 

ىل املؤمتر ادلويل حول امللكية CEBSوالبلطيق )الوسطى وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب وأأشار  .22 (، اإ
امللكية  أأمهيةبادلول الأعضاء ذك ر املؤمتر أأفاد بأأن يف املناقشات. و وأأعرب الوفد عن سعادته ابملسامهة  ،الفكرية والتمنية

أأثر الس ياسات والبىن أأبرزوا  من خمتلف املناطق نياملتحدثكنا أأفاد بأأن الفكرية يف التمنية الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية. 
جيابية وبناءة يف المشاركة جملموعة لل وأأعرب عن اس تعداد االتحتية للملكية الفكرية عىل مجيع جوانب التمنية.   قضاايبطريقة اإ

  اللجنة.املعروضة عىل

ىل متحداث ابمس أأقل البدلان منوا،  ،وفد بنغالديش وأأشار .23 حتديد وتوضيح من أأجل لمجموعة ابلنس بة للجنة ال أأمهية اإ
التوصل من اللجنة سيمتكن توجهيات الرئيس، ه، مع بأأنته تعزيز تنفيذ التمنية. وأأعرب الوفد عن ثق  لملكية الفكريةل كيف ميكن 

ىل نتاجئ حامسة وحتقق  ىل املالحظات المتروهيدية  النياح املتوقع. وأأشاراإ سامهة الأمانة وبدمع شعبة أأقل أأقر مب لمدير العام و لاإ
ىل البدلان منوا. و  ىل أأجندة التمنية أأن تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات أأشار الوفد اإ حرازه تقدم ال يشري اإ يف اذلي مت اإ

، وأأكد عىل اس مترار هيئات الويبوخمتلف واقعية يف الالتطورات قدم تقرير ال أأفاد بأأن . و س نواتال دار أأنشطة الويبو عىل م
ىل تعممي توصيات  . ومع ذكل، لحظ الربانمج واملزيانيةجلنة حسب اعيعاد تلفة، اخمل ربامج اليف أأجندة التمنية اجلروهود الرامية اإ

امللكية أأفاد بأأن نفيذ نظام امللكية الفكرية. و ساس من خالل ت يف الأ لتعامل مع قضااي التمنية حنو اميل وجود اجملموعة وفد 
بدا أأ لن يؤدي يناسب اجليع اذلي واحد حل املقاس النظام فريد من نوعه. ومع ذكل، فاإن قد أأديرت بشلك أأسايس ب الفكرية 

لروهام البدلانو الويبو.  دلىأأجندة التمنية تصور لأجلروها مت اىل حتقيق النتاجئ املرجوة اليت  ىل اإ البدلان النامية وأأقل  سعى التقرير اإ
ىل اجملموعة وأأشار وفد . أأهداف التمنية املس تدامةوس يةل لتحقيق والاس تخدام امللكية الفكرية ابعتبارها املسار بشأأن منوا  أأن اإ

عادة نظر  ىل اإ أأفاد منوا. و البدلان عند النظر يف قضية التمنية الاجيعاعية والاقتصادية يف أأقل جادة، لس امي هذه الفكرة حتتاج اإ
قرار ومن الرضوري  قد سارت بشلك متواز،حقوق ومسؤوليات التمنية و أأن امللكية الفكرية  تاالتارخي والتجربة أأثب بأأن  اإ

ضبط رشط عىل اجملموعة وفد امللكية الفكرية مفيدة لأقل البدلان منوا. وعالوة عىل ذكل، أأكد ليك تكون وتشجيع الابتاكر 
يبو يف أأقل البدلان منوا بشأأن امللكية الفكرية والقضااي ذات الصةل. وينبغي أأن يتضمن التدريب اليت تقدهما الو احتياجات 

مع املنظنات ادلولية ة الويبو شاركمب . وفامي يتعلق مللكية الفكريةاخلاصة ابالابتاكر وتنفيذ املرونة لك من طريقة الو ى تو احمل 
قضية التمنية دون املساس مبس تقبل أأقل البدلان منوا. ايدة يف ابلرلويبو دامئا أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتتفظ االأخرى، 

نظرا لأن أأقل البدلان منوا، فامي يتعلق باجملموعة أأن أأمهية التعاون بني بدلان اجلنوب ل ميكن ان يكون مبالغا فيه  وفد وذكر
ىل  يعاعية والاقتصادية اخملتلفةالأنشطة الاجتدفع تبادل و ال اسرتاتيجيات التعمل و ا ليك تطور الوقت قد حان ابلنس بة لروه اإ

اجملموعة أأعرب وفد (، CDIP/17/4لإشارة اإىل خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو )الوثيقة واب. الأمام
ل وجيب أأن تشمروهود التعاون بني بدلان اجلنوب. جل رمسي العممي التلتعزيز أأنشطة الويبو مع عن اعتقاده بأأن هناك جمال كبري 

أأقل من أأجل احلالية  لملكية الفكريةاحلالية ل املرونة مواطن التمنية املس تقبلية يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اس تخدام 
طار اتفاق  وحناية املوارد الوراثية واملعارف  (،TRIPSاجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية )البدلان منوا يف اإ

لملكية الفكرية وغريها من العديدة ل الت اجملتعبري الثقايف التقليدي والاس تثناءات والتقييدات يف التقليدية وأأشاكل ال 
تصال أأعرب الوفد عن تفضيهل لاملرونة، حول مواطن أ لية حتديث قاعدة البياانت وفامي يتعلق ب. من نوعروها فريدةالالإجراءات 

دراج لحق يف قاعدة البياانت. وأأشار  ىل أأن أأقل البدلان منوا اكنت معفاة من معظم وفد مبارش مع الأمانة واإ اجملموعة اإ
من أأن تشمل أأي لقاعدة البياانت ل ينبغي اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية وابلتايل الزتامات 
ىل الأحاكم. اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية فروهم عىل أأهنا املرونة اليت ميكن أأن ت  مواطن  وجتدر ابلإضافة اإ

ش يوعا من  الأكرثاحلد الأدىن للفئات جناع ابإ اكن حقوق امللكية الفكرية اجلوانب املتصةل ابلتيارة من أأن اتفاق الإشارة اإىل 
البدلان بعض و  فاصوتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا  تقيمي الإجيايب ملرشوعالوفد ابل مجيع البدلان. ورحب 

واملوارد الأخرى الالزمة جلعلروها مس تدامة يف  ةراقبة الاكفيحتتاج اإىل دمع ابملاملرحةل الثانية من املرشوع أأفاد بأأن الإفريقية. و 
اجملموعة وأأقر وفد منوا. البدلان أأقل فائدة لرشوعات الويبو مل  يالفور عىل الاعيعادادلول الأعضاء الوفد املس تقبل. وحث 



CDIP/17/11 
 

مشاركة الويبو تكون البدلان منوا يف أأن  وأأعرب الوفد عن أأمل أأقل. أأهداف التمنية املس تدامةسامهة الويبو يف حتقيق مب 
قامة التوازن بني نظام امللكية الفكرية دون النطاق ل تنفيذ واسع ال واسعة ومتنوعة وتركز أأكرث عىل التمنية بدل من الرتكزي عىل  اإ

تلقي وأأعرب عن تقديره ل ، 2030معلية مس مترة حىت عام يه أأهداف التمنية املس تدامة وأأفاد بأأن احلقوق والواجبات. 
أأن عىل أأيضا الوفد . وأأكد أأهداف التمنية املس تدامةملخصات منتظمة عن مشاركة الويبو وغريها من املنظنات يف حتقيق 

ىل أأن ، وحيتاجان مني للغاية لأقل البدلان منوااجمالني ههنا املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا  ابلطلب  نيمدفوع كوانياإ
لويبو يف جمال التعاون لأغراض لملساعدة التقنية اخلاصة ابة. واعترب أأن املراجعة اخلارجية يشفاف يمتزيان ابل التمنية و موهجني حنو و 

. وتس تجيب لروها أأولوايت أأقل البدلان منواعىل ا همنا جلعل املساعدة التقنية أأكرث خضوعا للمساءةل ومركزة ثل هجدمت التمنية 
أأجندة الاقرتاح املشرتك املقدم من مجموعة قد يكون املساعدة التقنية أأكرث فعالية، ليك تكون  هأأنأأعرب الوفد عن اعتقاده بو 

تنمتي معظم أأعضاء أأقل البدلان منوا لأن أأساسا للمفاوضات التاسعة للجنة  رةالأفريقية خالل ادلو  ( واجملموعةDAG) التمنية

ىل  حدى اإ عدم وجود أأي ه أأشار اإىل عىل الرمغ من أأنأأفاد بأأنه . وفامي يتعلق مبسأأةل نقل التكنولوجيا، تنيأأو الك تكل اجملموع اإ
ل أأنه تعريف اثبت،   احللول وضعتكنولوجيا: التحدايت املشرتكة و سلط الضوء عىل تنفيذ مرشوع امللكية الفكرية ونقل ال اإ

أأشار اإىل خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو )الوثيقة كنا (. .CDIP/6/4/Rev)الوثيقة 
CDIP/17/4 نفاذ حقوق امللكية الفكرية دلى (. وأأظروهرت التجربة املنظنات ادلولية الأخرى مثل منظمة التيارة العاملية أأن اإ

جيابية  يكن هلمل  ىل أ لية التنس يق، وابنقل التكنولوجيا. ب أأي عالقة اإ عدم توافق  أأن يكون هناك املؤملاعترب أأنه من لإشارة اإ
طار أ لية التنس يق. اتقال  ميتقدب حتديد هيئات الويبو املعنية حول  الربانمج واملزيانية أأن جلنة وأأعرب عن اعتقاده برير يف اإ

أأجندة رير عن تنفيذ التوصيات اتقال تقدمي ب لبد من اعتبارها هيئات الويبو املعنية يه الليان اليت بو واللجنة املعنية مبعايري الوي 
مجموعة وفد لتحقيق هذه الغاية. وأأخريا، تعروهد راء يف ال  توافق  اإىلاكفة الأعضاء بذل هجود جدية للتوصل من . وطلب التمنية

 نياح ادلورة.ب اقتناعه عىل لرئيس وأأكد لدلمع الاكمل اباء يف الأمم املتحدة ميثل ربع ادلول الأعضواذلي البدلان الأقل منوا، 

العديد من القضااي يف ادلورة املاضية مل أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، مس متحداث اب ،وفد هولنداأأفاد و  .24
ىل قضااي هامة مت ترحيل فورا وتؤيت مثارها  جدول أأعنال أأصبح جنة. ونييية ذلكل، لل سابعة عرشة جدول أأعنال ادلورة ال اإ

ىل و  ثقالم ادلورة احلالية  دارة الوقت هناك حاجة اإ ىل أأهدافروها. بطريقة اإ أأن املؤمتر ادلويل وجتدر الإشارة اإىل صارمة للوصول اإ
سامه املؤمتر يف تعزيز احلية القائةل و مع دراسات حاةل مفيدة ومثرية لالهيعام.  حول امللكية الفكرية والتمنية اكن حداث متوازان

الاحتاد الأورويب وادلول وفد أأعرب و رضوري ليشجيع الابتاكر ودمع التمنية. هو أأمر لملكية الفكرية القوي ل نظام ال بأأن 
جيابية وتعاونية بشأأن العن الأعضاء فيه  هل ، وأأعرب عن أأمالروهامة عىل جدول الأعنالقضااي رغبته يف مواصةل العمل بطريقة اإ

اجملموعة ملناقشة الس بل املمكنة أأعرب الوفد عن اس تعداد لعمل يف املس تقبل، وفامي يتعلق ابوأأخريا،  .قرارات بناءةيف اختاذ 
 لتحسني معل اللجنة لصاحل مجيع ادلول الأعضاء.

ىل أأن اللجنة نيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأ ، فريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به نييرياياإ وفد جنوب وأأعرب  .25 شار اإ
ماكانت كبرية  ليه هدف التمنية فائدة امللكية الفكرية ل لإاجنازدلهيا اإ س امي البدلان النامية. لخمتلف ادلول الأعضاء، اذلي تسعى اإ

ىل أأن اللجنة اكنت حمتية لتحقيق أأهداف التمنية يف أأفريقيا  لهيع  لأنه وأأشار الوفد اإ ويبو عنال الامس لأ تقيمي احلجراء ال ابإ ا روهد اإ
تعزيز مشاركة ادلول الأعضاء والاس تفادة من هندسة حول وتقدمي مقرتحات ملموسة  أأجندة التمنيةبشأأن تنفيذ توصيات 
وضع الصيغة الهنائية لثنني من املناقشات الروهامة، بشأأن لجنة اإىل حتقيق تقدم ملموس الوفد ال  ا. ودعةامللكية الفكرية ادلولي

لمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية ومناقشة الركن الثالث من املراجعة اخلارجية ل نا قضية وه
ىل تقرير مراجعة مس تقةل لتنفيذ الويبو لتوصيات املناقشات اليت ورأأي أأن . أأجندة التمنية ولية اللجنة. وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل التفاق عىل أأن أأنظمة امللكية الفكرية املتوازنة س  دارت يف املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية  اليت تدمع تؤدي اإ
الويبو دور هام يف دمع هجود ادلول وأأفاد بأأن دلى جع الابتاكر والمنو. تشأأن  امن شأأهنلدلول أأهداف الس ياسة العامة 

هداف التمنية من خالل تزويدمه مبجموعة من الأدوات. ومشلت هذه ادلامعة لأ الأعضاء لصياغة س ياسات امللكية الفكرية 
لتعزيز الوصول اإىل املعرفة ودمع الابتاكر  اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية اتفاقمرونة الأدوات مواطن 

 .من الأدوات ونقل التكنولوجيا وغريها
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نيابة عن مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ. وأأشار اإىل الاختتام الناحج ، وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به الروهندوأأيد   .26
جشع و مجموعة واسعة من املتحدثني من البدلان املتقدمة والنامية. اذلي شارك فيه للمؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية 

قدر وهجات تأأن بن يسمح لدلول الأعضاء من شأأنه أأ وأأفاد بأأن ذكل عقد فعاليات مماثةل يف قضااي أأخرى. عىل الوفد الويبو 
وجود حزي س ياسة عامة دلى عىل رضورة أأكدوا  نياملتحدثأأفاد بأأن منو نظام متوازن للملكية الفكرية. و حول النظر اخملتلفة 

بدلان خدمت اس ت، ةتارخييوذكر أأنه من الناحية ال البدلان النامية لتحديد نظام امللكية الفكرية الأنسب لحتياجاهتا الإمنائية. 
اس تخدمت ادلول املتقدمة يف البداية أأنظمة ملكية و وسائل خمتلفة لتحقيق أأهدافروها الإمنائية. بخمتلفة حناية امللكية الفكرية 

ن أأي مل تقم بتقويهتا فكرية ضعيفة و ىل مس توى معني من التصنيع. وذلكل، فاإ ل بعد التوصل اإ لإصالح امللكية الفكرية  هنجاإ
ىل أأن ي واحد خيار املقاس اللس ياقروها احملدد دون تطبيق ا كون حساسأأن ييف الاعتبار تنوع ادلول الأعضاء و  أأخذحيتاج اإ

اكن لروها تأأثري عىل حياة فقد يناسب اجليع. وشدد الوفد عىل أأنه نظرا ملركزية امللكية الفكرية يف النظام الاقتصادي، اذلي 
الصحة والتعلمي. وهبذا املعىن، فاإن دور اللجنة يف تنفيذ س امي فامي خيص لالناس وقدرهتم عىل المتتع حبقوق الإنسان الأساس ية، 

ىل ورأأى حامس. هو دور أأجندة التمنية وتبس يط توصيات  املسامهة الوفد أأن الوقت قد حان لالنتقال من البياانت الوصفية اإ
أأن التنفيذ الاكمل لولية اللجنة فامي أأعرب الوفد عن اعتقاده بلروهذا السبب، و من أأجل حتديد الثغرات وتصحيحروها. ة وضوعيامل

عىل مشاريع أأجندة التمنية توصيات ل تقترص . وعالوة عىل ذكل، من املروهم أأ هو أأمر رضورييتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية 
لهيا ينظر جيب أأن حمددة ولكن  طار س ياسة أأ اإ املشاريع ما لأن نهتاء مرشوع هتيي ابوسع. وشدد عىل أأن التوصيات مل تن يف اإ

التمنية يف  بشأأنوضوعي لقواعد امللكية الفكرية املس تقل امل تقيمي وأأفاد بأأن ال . تكل التوصيات جمرد واحدة من وسائل تنفيذيه 
ىل الأمانة لإطالع اللجنة عىل مت تقدميه لنظام متوازن للملكية الفكرية. وأأشار الوفد اإىل طلب  رضوراياكن خمتلف البيئات  اإ

فهيا توافق يف مل يكن اليت الت يف اجمللس امي نظمة مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى شاركت امل مبوجهبا  الاختصاصات اليت
الأمانة املتعلقة اخلاصة مبروهام حاطات الإ مت تلقي طلب من املنظنات غري احلكومية حول وأأفاد بأأنه ال راء بني ادلول الأعضاء. 

"من خالل اليشكي، يف الوفد ما ييل: أأ قر و . يف جنيف ونيويورك فيع املس توىفريق الأمني العام للأمم املتحدة ر بعملية 
تشجيع بشأأن أأن هناك عدم اتساق س ياسات بني قوانني وأأنظمة امللكية الفكرية باملس توى الفريق رفيع ولية املبدئية لفرضية ال

أأجندة التمنية بأأن ذكل يسري عكس اجتاه  وأأفاد .الابتاكر ورضورة توفري الأدوية وغريها من اخلدمات الصحية للمحتاجني"
بني حناية امللكية الفكرية واملصلحة العامة، وسعى ات تنافر الس ياسل وجود الأسايس أأقرت الأأجندة التمنية وأأفاد بأأن . انفسروه

ىل تشجيع الويبو وادلول الأعضاء  ن مسامهة طلع ادلول الأعضاء بشأأ تمعاجلة هذا التنافر. وطلب الوفد من الأمانة أأن عىل اإ
الشمولية يؤكد عىل الويبو يف الفريق رفيع املس توى. وشدد الوفد عىل رضورة العمل من أأجل نظام متوازن للملكية الفكرية 

 قوة يس تفيد مهنا اجليع.نقطة والاحرتام املتبادل خملتلف احتياجات ادلول الأعضاء حبيث يصبح التنوع 

الس نوات امخلس ار عىل مدأأجندة التمنية أأن اللجنة أأحرزت تقدما جيدا يف تنفيذ التوصيات بوفد مجروهورية كوراي وأأقر  .27
ىل أأنه يف  واحدة من أأكرب عوامل التنافس ية. و قوة دافعة  امللكية الفكريةاكنت قامئ عىل املعرفة، القتصاد الااملاضية. وأأشار اإ

البدلان النامية يف تعزيز المنو املس تدام واملتوازن يف ية الفكرية مللك ابأأمهية تنفيذ املشاريع ذات الصةل الوفد فروهم يت وذلكل، 
سرتاتيجيات امللكية الفكرية من أأجل النياح يف تنفيذ املشاريع. ابرضورة زايدة الوعي العام بالوفد  قرأأ و والبدلان الأقل منوا. 

لتحسني الظروف تدابري متابعة  اختاذوجيب  نهتاء مرشوع معني.يي ابنهت ي مل أأجندة التمنية وشدد الوفد عىل أأن تنفيذ توصيات 
 املرشوع اخلاص بـشاريع مثل ورأأى أأن امل الاجيعاعية والاقتصادية وضنان المنو الاقتصادي املس تدام يف البدلان املس تفيدة. 

ةل جيدة عىل أأمث " اكنتكحل لتحدايت التمنيةاحملددة ابلتكنولوجيا  علومات التقنية والعلميةامل"بناء القدرات يف اس تخدام 
ىل أأن كنا اس تخدام التكنولوجيا. فائدة ل مللكية الفكريةابالعالقة بني امللكية الفكرية والتمنية وتعزيز الوعي العاملي  أأشار الوفد اإ
سامه يف تطوير التكنولوجيا قد ( KIPOلملكية الفكرية )كوراي ل مرشوع تقامس امللكية الفكرية ادلولية اليت وضعروها مكتب 

ندونيس ياانم  تينوعية احلياة يف أأقل البدلان منوا. وأأضاف أأن مجروهورية كوراي تنفذ املرشوع يف في من اليت تعزز املناس بة  . واإ
تقدمي املساعدة وفامي يتعلق ب لتعاون من أأجل التمنية. اباتباع هنج متوازن وبناء ملناقشة املشاريع ذات الصةل عىل جشع الوفد و 

الويبو وادلول الأعضاء فهيا تبادل أأفضل املنارسات من أأجل ضنان جودة املشاريع. ومكثال عىل مللكية الفكرية، جيب يف جمال ا
الصندوق يف منغوليا يف العام املايض بمتويل من  تعقدواليت التكنولوجيا يف جمال منافسة اإىل عىل ذكل، أأشار الوفد 
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أأعرب الوفد و . يةروهورية ادلومينيك اجل عد أأس بوع يف ب انس يعقدختايم ورشة معل وحفل هناك أأن وأأفاد بكوري. الاسيامئين ال
جراء مناقشات بناءة خالل ادلورة. ىل اإ  عن تطلعه اإ

ندونيس ياوفد وأأعرب  .28 شارك نيابة عن مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ و  عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد الروهند اإ
ورأأي . أأجندة التمنيةتنفيذ العام بشأأن نظمة كنا ورد يف تقرير املدير الوفد عن تقديره البالغ لعمل امل كنا أأعرب وقفه الوطين. مب

ه جيب مللكية الفكرية والابتاكر واليسويق. ورأأى أأنمحلاية ااتباع هنج متوازن أأن يضمن جيب أأجندة التمنية توصيات تعممي أأن 
ي للك دوةل من ادلول الأعضاء. اثنيا، طلب هذه عىل قدم املساواة دلمع المنو الاقتصاد امللكية الفكريةأأمعدة  التعامل مع 

فريق الأمني العام للأمم املتحدة رفيع التابع ل نيمن اللجنة أأن تقدم تقريرا عن مشاركة الويبو يف فريق اخلرباء الاسيشاريالوفد 
لوراثية النباتية املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد االطلب اذلي تقدم به أأمني حول حلصول عىل الأدوية و املعين اباملس توى 

اس تكشاف اجملالت املمكنة للرتابط بني معاهدات الويبو هبدف مع الويبو مشاركة ( لل ITPGRFA) ةللأغذية والزراع
الضوء عىل الإاجناز الناحج الوفد . اثلثا، سلط ةاملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراع من 9واملادة 

جراء مزيد من املنجيب ، ورأأى أأنه حول امللكية الفكرية والتمنيةللمؤمتر ادلويل  لعديد من املوضوعات لتوجيه املنظمة ل ةاقشاإ
دراج "العمل والابتاكر ابإ . ومكثال عىل ذكل، أأوىص الوفد أأجندة التمنيةالأعضاء بشأأن كيفية تنفيذ توصيات ادلول و 

ىل وفد اعترب الملرونة،  يتعلق ابوفاميجدول الأعنال. من بنود والتكنولوجيا" كبند دامئ  هذا املوضوع كجزء ل يتجزأأ من نظام اإ
الويبو وغريها من يتعني عىل . وعالوة عىل ذكل، أأجندة التمنية( من 14رمق ) توصيةال تنفيذ عىل امللكية الفكرية وجشع 

اجلوانب املتصةل ابلتيارة من لواردة يف اتفاق املرونة ابشأأن فروهم املنظنات ادلولية أأن توجه البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
امللكية الفكرية يف جمال املرونة مواطن الاس تفادة الاكمةل من بيسروهيل اللجنة تقوم أأعرب عن أأمهل يف و . حقوق امللكية الفكرية

ه سيمت للتأأكد من أأن اماهاكن لصياغة دور تمنوي أأكرب للملكية الفكرية كأداة للمنو الاقتصادي. ورأأى أأن تنفيذ أ ليات التنس يق 
لب الوفد الويبو أأن تلعب دورا رئيس يا يف ابطريقة منسقة. وط ايف مجيع أأنشطة الويبو وهيئاهتأأجندة التمنية توصيات  تعممي

عطاء الويبو ولية واحضة يف هذا الشأأن. 2030عام لأأهداف التمنية املس تدامة  خطةحتقيق  ، وحث ادلول الأعضاء عىل اإ
أأمانة الويبو من للنقاش عىل أأساس الرشاكة ملواهجة التحدايت العاملية. وعالوة عىل ذكل، طلب انفتاحه وأأعرب الوفد عن 
( IAEG-SDGs)هداف التمنية املس تدامة بفريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين أأ  اجنز فامي يتعلقرشح العمل اذلي أ  

ممالتكنولوجيا التابعة حول أ لية تيسري و  هو أأجندة التمنية أأن أأحد أأهداف تنفيذ توصيات أأعرب عن اعتقاده باملتحدة. و  للأ
امليض قدما يف تنفيذ الركن الثالث من عىل وفد اللجنة التقليل الفجوات املعرفية بني ادلول املتقدمة والنامية. وذلكل، حث 

ىل املعرفة. ولية  بني بدلان فامي يويل أأمهية خاصة للتعاون بأأنه الوفد  كنا أأفاداللجنة فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا والوصول اإ
الوفد مبادئ توجهيية لتنفيذ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وأأيد أأيضا اللجنة تصدر أأن يف اجلنوب، وأأعرب عن أأمهل 

فامي بني ربات تبادل اخل ( اس تخدام2)، امللكية الفكريةيف جمال املرونة ملواطن ( تشجيع الاس تخدام الاكمل 1اقرتاحني: )
لتمنية الاجيعاعية لفائدة احناية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  بدلان اجلنوب بشأأن

الانضنام تعزتم بالده وأأفاد بأأن من مساعدة الويبو. تس تفيد ده بالتظل أأعرب عن أأمهل يف أأن و والاقتصادية لدلول الأعضاء. 
نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )دلول الأعل تشجيع ودمع اجلامعات أأو  اإىلدف وهي(. TISCsضاء الأخرى يف اإ

مراكز دمع التكنولوجيا أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. و  مؤسسات التعلمي العايل لس تضافة
 التطوير عىل املس توى اجلامعي.الابتاكر من خالل البحث و نشأأة يف سيسامه والابتاكر 

بيئة مفتوحة شلك هذا احلدث وأأفاد بأأن ملؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية. اأأبرز وفد الربازيل اجناح و  .29
املتعددة لفيات ذوي اخل  من نياملتحدثوذكر بأأن تلفة بشأأن النظام ادلويل للملكية الفكرية. اخمل نظر ال ورصحية لتبادل وهجات 
ويف حني أأقر . منيةحتقيقروها يف ضوء الت حنو مكنة للميض قدما امل طرق الأأهدافروها و و  أأساس امللكية الفكريةقد أأتوا بأأفاكرمه بشأأن 

نتاج مزيد من البياانت لإ وا دمع الابتاكر والتكنولوجيا، أأشار يف بدور امللكية الفكرية اخلرباء  ىل اإ جراء أأيضا عىل احلاجة اإ
الويبو. دلى الاقتصاد والإحصاء شعبة أأمهية معل عىل . وهذا يؤكد هوحتدايت اثر نظام امللكية الفكرية احلايلحتليل شامل ل  

تامة لأهداف الس ياسة الوطنية لدلول الأعضاء من أأجل مواهجة التحدايت ال راعاة املاملتحدثون أأيضا عىل رضورة كد أأ و 
 فقط ميكن أأن يكون نظام امللكية الفكرية أأكرث مشولويف ذكل الوقت مة. الفردية وتعزيز التمنية الاجيعاعية الاقتصادية العا
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ىل التمنية. وتوازان وموجه حنو  بشأأن ملعاجلة التعقيد املزتايد ا كن اكفييمقاس واحد يناسب اجليع مل هنج فكرة أأن واحناز الوفد اإ
نييية جاءت ك العامة لدلوةل لضبط ترشيعاهتا رضورة احلفاظ عىل حزي الس ياسة وأأفاد بأأن قوق امللكية الفكرية. حختصيص 
أأعرب الوفد عن تطلعه ملواصةل اس تكشاف القضااي اليت متت مناقش هتا خالل هذا احلدث، وأأعرب عن أأمهل يف و طبيعية. 

يالهئا مهية الأ عمل اللجنة، أأكد الوفد عىل وفامي يتعلق ب. ادلورةروح املؤمتر خالل احلفاظ عىل  ذ ولية ملناقشة تنفياليت مت اإ
وأأعرب عن أأمهل يف منذ فرتة طويةل عىل جدول أأعنال اللجنة. اكنت مطروحة هذه الأمور أأفاد بأأن اللجنة وأ لية التنس يق. و 

ىل اتفاق حول هذه ال أأن تشارك  اليت طال  قضيةاكفة ادلول الأعضاء يف املناقشات بروح بناءة ومفتوحة من أأجل التوصل اإ
ىل أأمهية التعاون  الربازيل شاركت يف العديد من الأنشطة ابلتعاون أأفاد بأأن نوب. و فامي بني بدلان اجل أأمدها. وأأشار الوفد أأيضا اإ

ىل توقيع ومع البدلان النامية وأأقل البدلان منوا يف الس نوات الأخرية.  الويبو  اتفاق معيف جمال امللكية الفكرية، أأشار الوفد اإ
أأن بالوفد أأقر ، بأأهداف التمنية املس تدامة ثالثية من هذا النوع. وفامي يتعلقال لتعزيز الأنشطة أأمرييك مليون دولر  خصيصلت 
التأأكيد عىل اللجنة ورأأى أأنه يتعني عىل . تكل الأهداف حتقيقبشأأن لويبو دور هام يف مناقشة أأحصاب املصلحة املتعددين ل

أأهداف التمنية ملناقشة اخلطوات الأوىل يف تنفيذ ي تشلك شرتك بني الواكلت اذلالعمل امل يق مسامهة املنظمة يف فر أأن 
مناقشة ملرة واحدة، ل ميثل ذكل وأأفاد بأأن . حنو التطويرنظام امللكية الفكرية املوهجة جبوانب سرتشد ت ينبغي أأن املس تدامة 

 كبند دامئ من جدول الأعنال.يمت دجمه ينبغي أأن بل 

وهنأأ  ،عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية فاصووفد بوركينا وأأعرب  .30
ىل أأن امللكية الفكرية ئبيه الرئيس وان ، ومن هذا املنطلقأأداة هممة للتمنية الاقتصادية يف أأفريقيا. اكنت عىل انتخاهبم. وأأشار اإ

أأعرب عن ارتياحه بشأأن تمنية وأأثىن عىل هجود الويبو يف هذا الصدد. و رحب بعقد املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية وال 
وأأعرب عن . فاصولبوركينا ابلنس بة أأمهية كبرية اكنت لروها أأجندة التمنية وأأفاد بأأن . أأجندة التمنية تنفيذحول تقرير املدير العام 

بعض و  فاصوسمعي البرصي يف بوركينا لالس تفادة منه، لس امي من خالل مرشوع تعزيز وتطوير القطاع ال ه بالدامتنان 
ىل متكني النتاجئ الإجيابية لتقيمي املرحةل الأوىل من املرشوع تؤدي عن أأمهل يف أأن الوفد أأعرب و البدلان الإفريقية.  ادلول اإ

وضع القطاع الواحض للتقيمي من امن شأأنه أأن يسمح للبدلان املس تفيدة وأأفاد بأأن ذكل املرحةل الثانية. من اعيعاد الأعضاء 
 .بشلك خاص فاصوالسمعي البرصي يف أأفريقيا بشلك عام ويف بوركينا 

يران )مجروهورية وأأيد  .31 يران وفد اإ نيابة عن مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ.  ،الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد الروهنداإ
ج وهجات نظر وهن  أأظروهرت اليت و  منيةملناقشات اليت جرت خالل املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والت ابوفد الورحب 

أأفاد بأأن . و أأجندة التمنية تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصياتب ط الوفد علنا يخمتلفة حول دور امللكية الفكرية يف التمنية. وأأح 
عىل ى أأنه يتعني ورأأ يف معل الويبو. أأجندة التمنية حملة عامة عن مشاركة املنظمة يف تنفيذ وتعممي مجيع توصيات قدم التقرير 

وأأفاد بأأنه من . منذ بدايهتامع الأخذ يف الاعتبار أأهداف وولية اللجنة للجنة اثئق الأخرى والو مي التقريرياللجنة مناقشة وتق 
حداث توازن يف الفكرة الرئيس ية وتمتثل العمل العام للمنظمة. يمت مبعزل عن ينبغي أأل أأجندة التمنية حض أأن تنفيذ توصيات الوا اإ
ينبغي أأن يكون الرتكزي الرئييس و وهذا يتطلب تعممي اعتبارات التمنية يف معل الويبو. ،  أأحصاب احلقوق واملصلحة العامةبني

ىل ادلور الروهام اذلي تقوم به اللجنة داخل املنظمة نييية من مصمي العمل اليويم لأأجندة التمنية جزئية عىل جعل  لويبو. وأأشار اإ
كل ت. ورأأى أأن مجيع هيئات الويبو ينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار امخلسة والأربعني لأجندة التمنية وصياتالتنفيذ ا يف ت لتفانهي

. وعالوة عىل ذكل، من الرضوري أأن يكون اأأنشطهتا، لس امي يف قرارات رمس الس ياسات اخلاصة هبعند تنفيذ التوصيات 
الوفد أأفاد . و املوهجة حنو التمنيةلإطار املفاهيمي للمساعدة ا لتعاون الإمنايئ أأويف جمال اهناك فروهم واحض لأغراض أأنشطة الويبو 
قرار الروهيئة اليت جيب يه للجنة ت اأأنه يف جمال وضع القواعد واملعايري، اكن احلق يف التمنية من خالل اس تكشاف أأن تقوم ابإ

ات يتفاق الاس تخدام املرونة يف تضمنت هذه الوسائل ورأأى أأن حتقيق أأهداف التمنية. يف وسائل توظيف امللكية الفكرية 
العام ومواءمة قوانني امللكية الفكرية محلاية أأشاكل التعبري الثقايف واملوارد الوراثية كل وتوس يع امل لملكية الفكريةادلولية ل 

 مجيع أأنشطهتا يفأأهداف التمنية املس تدامة دمج أأن تللأمم املتحدة، ينبغي اتبعة كواكةل وأأفاد بأأن الويبو، واملعارف التقليدية. 
املشرتك بني فريق اخلرباء  معلومات عن دور الويبو يف مناقشات ميمسامههتا يف تنفيذها. وطلب الوفد من الأمانة تقدتطلق و 

طالع ادلول الأعضاء عىل مشاركة الويبو يف القضااي ذات الصةل أأهداف التمنية املس تدامةؤرشات املعين مبالواكلت  ، واإ
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أ لية تيسري و جموعة اخلرباء املذكورة  يتعلق مبللجنة، لس امي فاميسادسة عرشة منذ انعقاد ادلورة ال تدامة أأهداف التمنية املس  ب
عن قلقه بشأأن الوفد أ لية التنس يق، أأعرب وفامي يتعلق بحلصول عىل الأدوية. ابفريق رفيع املس توى املعين الالتكنولوجيا و 

جزءا ل يتجزأأ من معل مجيع هيئات الويبو، مبا أأجندة التمنية كون تجيب أأن ورأأى أأنه لية. ال  دمج اليت تقوم بالروهيئات قضية 
أأجندة ليان لتحقيق أأهداف مض تكل القرار بشأأن الولكن وجلنة الربانمج واملزيانية،  يف ذكل اللجنة املعنية مبعايري الويبو

ليهمل التمنية  أأنه من املؤسف أأن بعض البدلان قد رفضت فاد بأأ لركن الثالث من ولية اللجنة، اب. وفامي يتعلق يمت التوصل اإ
دراجه كبند من بنود جدول مناقشات بشأأن الصالت الروهامة بني امللكية فرصة لل س يييح ذكر بأأن ذكل الأمر . و الأعنال اقرتاح اإ

طار املنظمة العاملية للملكية الفكرية وفامي يتعلق برمس الفكرية والتمنية.  خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اإ
مواطن عىل تعزيز الاس تفادة الاكمةل من بشلك أأوسع (، رأأى الوفد أأن هذه الأنشطة ينبغي أأن تركز CDIP/17/4)الوثيقة 
خلربات الاجيعاعية يف جمالت براءات الاخرتاع وحقوق هداف ذات الصةل وتبادل االأ امللكية الفكرية ملعاجلة يف جمال املرونة 

ىل تبادل خربات التعاون وأأفاد بأأن . وخالفه املؤلف والعالمات التيارية بني بدلان اجلنوب بشأأن حناية فامي هناك أأيضا حاجة اإ
نظمة الأ حقوق امللكية الفكرية و عىل تعزيز وتقوية قد ركز املذكور ارطة مس اخلوذكر بأأن راملعارف التقليدية واملوارد الوراثية. 

ىل أأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ادل طار الربانمجقد مت تنفيذه امعة. وأأشار اإ  بشلك رئييس من قبل املاكتب الإقليمية يف اإ
عرب نوب التعاون فامي بني بدلان اجل بشأأن تعممي أأنشطة الويبو حول خارطة طريق أأن ترمس مانة اكن لبد للأ . وابلتايل، التاسع

اجنازات ذكر بأأنه عىل الرمغ من أأنه خمتلف القطاعات الفنية الأخرى. وأأخريا،  أأجندة يف تنفيذ توصيات خضمة اكنت هناك اإ
ل أأنه  ىل معاجلة هممة ل تزال هناك أأوجه قصور التمنية، اإ رادة س ياس ية والزتام جديد لروهذا اكمةل، حتتاج اإ ىل اإ وهناك حاجة اإ

 زتامه ابملشاركة البناءة يف املناقشات املقبةل.الغرض. وأأعرب الوفد عن ال

البدلان منوا أأقل نيابة عن اجملموعة الأفريقية و  ،الديشغنييرياي وبني وفد أأوغندا الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدوأأيد  .32
قد يف اذلي ع  خالل املؤمتر ورد كنا وأأفاد بأأنه رتكزي الويبو عىل متكني مشاركة أأقل البدلان منوا. بعىل التوايل. ورحب 

، أأن تلعب دورا يف التقدم الاجيعاعي والاقتصادي يف البالد. ذلكلعلهيا وجيب  لملكية الفكريةل ، ميكن ايضاملقبل الأس بوع 
ىل الوفد أأشار  وفامي يتعلق يف خطط التمنية الوطنية. هبدف اش يعالروها أأن أأوغندا بصدد تقدمي س ياسة وطنية للملكية الفكرية اإ

ورش  بدمع من خمتلف خرباء الويبو من املناطق الأفريقية وال س يويةأأوغندا، اجلنوب، اس تضافت  بدلان فامي بنيلتعاون اب
للمدربني يف جمال املشاريع  وادلورات التدريبية راكز دمع التكنولوجيا والابتاكرمللإجراء أأنشطة مثل ادلورات التدريبية معل 

تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال بناء ب أأوغندا قامت التدريبات املذكورة أأعاله، ولفائدة الصغرية واملتوسطة. 
لب االبالد رشاكة مع معروهد كينيا للملكية الصناعية لتدريب فاحيص الرباءات. وطأأقامت ويف مارس من هذا العام،  ،القدرات

، وأأفاد بأأن الويبو تيسروهيالب ااكت احلكومية ادلولية، رحب الوفد لرش وفامي يتعلق ابواصةل دمع هذه املبادرات. مبالوفد الويبو 
لملكية كوراي ل  مكتبو (، JPOالتعاون مع مكتب الياابن للرباءات )مواصةل من ابلس تفادة د الباله روهذل مسح ذكل قد 
قليمية نظمة امل كوراي و اللجنة املؤسس ية يف الفكرية، و  بأأنشطة بناء القدرات. وأأعرب الاضطالع يف  الفكريةالأفريقية للملكية الإ

يف دمع أأنشطة الويبو يف جمال السخي  هاوردل هتقدير أأعرب أأيضا عن الوفد عن امتنانه لدلمع اذلي تقدمه تكل املنظنات و 
حزي التنفيذ يف أأبريل دخل قد اخلاص ببالده امللكية الصناعية قانون س تخدام املرونة، ذكر الوفد أأن وفامي يتعلق ابالتمنية. 
وضع معايري و اسيبعاد املنتيات الصيدلنية من براءات الاخرتاع،  ،املرونة من بني أأمور أأخرىمواطن بعض  ت. ومشل2015

د، واسيبعاد الأصناف النباتية واحليوانية من براءات الاخرتاع، تيناسب مع مس توى التمنية يف البالاليت براءات الاخرتاع 
قانون امللكية ينص اخرتاعات. ومل هبا اليت حتتوي عىل رتبطة املعن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية كشف ومتطلبات ال 
رصاحة مت النص علهيا عىل الرمغ من أأنه  اسوب،برامج احل حولرباءات الاخرتاع احلرصية لاية امحلعىل ي وغندالأ الصناعية 

ىل أأن أأوغندا  ورأأى أأنه مل تشارك يف دراسات حول الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية. يف قانون حق املؤلف. وأأشار الوفد اإ
اجنازه بشأأن بناء عىل العمل اذلابل لأمانة مطالبة اينبغي للجنة أأن تنظر يف  املرونة عىل براءات الاخرتاع مواطن تنفيذ ي مت اإ

يف س ياق البدلان لس امي الربجميات، تأأثري هذه الرباءات عىل صناعة ل ملزيد من ادلراسة هبدف ا اسوبربامج احلاخلاصة ب
نفاذ حقوق اخملصص ل ليل ادلمن  ةوفد نسخالامللكية الفكرية، تلقى حقوق النامية. وفامي يتعلق ببناء احرتام  لتدريب عىل اإ

نفاذ حقوق امللكيةهبدف دارس الرشطة اخلاصة مبسيمت دجمه يف برامج التدريب وأأفاد بأأنه امللكية الفكرية.   بناء قدرات اإ
لمنسقني يف املؤسسات البحثية ندوة ل بالده اس تضافت أأفاد الوفد بأأن راكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وفامي يتعلق مبالفكرية. 
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نشاء س بعة مراكز واخملتلفة فضال عن املؤسسات الأاكدميية.  الباحثون مهنا تكنولوجيا والابتاكر يف البالد يس تفيد ال مع دلمت اإ
قبال عىل مت الإعالن عن سسات. ووالعلناء من تكل املؤ  هذه اخلدمة عىل نطاق واسع يف وسائل الإعالم اخملتلفة لزايدة الإ

ضافية ب مع التكنولوجيا والابتاكردلمراكز  نشاء سمسةأأعرب الوفد عن توقعه ابإ الطلب. ونييية ذلكل،   يتعلق فاميو هناية العام. اإ
متناسق ة بناء ثقافة حول اس تخداهما من خالل برانمج بناء قدرات تقيمي اس تخدام هذه املوارد، أأشار الوفد اإىل رضور ب 

ىل . وخمصص ىل تحقيق الوصول ب ربة نقل ادلراية واملعرفة. كنا س تكون زايدة اخلزايدة فرص وأأفاد بأأن هناك حاجة اإ الروهادف اإ
 العام.كل امللتعزيز اس تخدام املعلومات يف هممة قصص اجناح ذكل أأن يبين شأأن من للمعلومات موضع ترحيب. و 

قد أأظروهرت اللجنة وأأفاد بأأن وأأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية.  .33
لقد منوا. البدلان لجنة الأكرث أأمهية ابلنس بة للبدلان النامية وأأقل ال  اكنت تشلكابلتايل و ،أأنشطة الويبو املتعلقة ابلتمنية واقعية

حرز بشأأن أ  وأأعرب الوفد عن سعادته مبالحظة التقدم اذلي للملكية الفكرية. متوازن وصيا عىل نظام و مقياسا  اكنت اللجنة
بعض و  فاصوتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا املعين ب . واكن هذا املرشوع أأجندة التمنيةتنفيذ توصيات 
فريقية الأ بدلان ال اثنني من  افهياليت سيشارك رحلته الثانية ادته مبعن سعاجناح كبري. وأأعرب الوفد مبثابة البدلان الإفريقية 

بداء املرونة و الأ  ىلبناءة من أأجل ال ال روح الخرى. وحث ادلول الأعضاء عىل اإ  نتاجئ بناءة. توصل اإ

ىل وأأشار وفد بريو  .34 وضوعات اثنني من املميكن مناقشة  اكنت حمفال هاما للحوار حيث، وأأفاد بأأهنا أأمهية اللجنةاإ
طار متعدد الأطراف تأأيت يف صلب املناقشات ومل تكن تكل القضااي الوقعة امللكية الفكرية والتمنية. وهنا الرئيس ية  يف اإ

ىل وفد بريو أأشار أأيضا عىل املس توى الوطين. و حفسب، بل اكنت تأأيت  نشاء اللجنة يف عام اإ من قبل اجلعية العامة  2008اإ
فضال عن تقييمروها جندة التمنية امخلسة والأربعني لأ وضع خطة معل لتنفيذ التوصيات ا اكنت تمتثل يف وليهتأأفاد بأأن للويبو. و 

اجنازه أأن فرضية "املرشوع التجربة أأثبيت و ورصدها.  الضوء الوفد  سلط. و ةكن دقيقت" مل مت تنفيذها يساوي توصيةاذلي مت اإ
رشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: فامي يتعلق مب . أأول، التمنية أأجندةلمشاريع اليت شلكت ل طويةل القامئة العىل أأربعة من 

فامي جنبا اإىل جنب مع املنظنات الأخرى. اثنيا، ميكن أأن يمت تنفيذه العمل أأفاد الوفد بأأن ، وضع احللول –التحدايت املشرتكة 
يف لتفكري امن املروهم اكن  ، أأفاد بأأنه(CDIP/17/8) أأهداف التمنية املس تدامةارطة أأنشطة الويبو املتعلقة بينفيذ يتعلق ب

هناك حاجة ملزيد أأفاد بأأن لتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، فامي يتعلق ابلك منظمة دولية. اثلثا،  تقدهما املسامهة اليت ينبغي أأن
ىل مؤمتر التعاون بني بدلان اجلنوب اذلي ع  ومن الزمخ.  نتاجئ ذكر بأأن . و 2015قد يف بريو يف يف هذا الشأأن، أأشار الوفد اإ
تكرار مرشوع امللكية الفكرية أأعرب الوفد عن أأمهل يف وطنية للملكية الفكرية. رابعا، الواكةل موقع العىل متاحة املناقشات 

دارة التصممي ل اإىل حتسني القدرة هيدف املرشوع وذكر بأأن تطوير الأعنال يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. فائدة واإ
ومن شأأن  ،الصناعية التصامميالصغرية واملتوسطة من خالل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية، وخاصة شاريع ة للم التنافس ي

 ذكل أأن يسامه يف تطوير الأنشطة الاقتصادية.

أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان وأأيد وفد كواب البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما نيابة عن  .35
ىل تطبيق أ ليات التنس يق يف ل ركزية أأساس ية يه لويبو اخلاصة ابأأجندة التمنية  لمنظمة وادلول الأعضاء فهيا. وهناك حاجة اإ

هل يف احلصول عىل نتاجئ عن أأمالوفد أأعرب و . املعنية مبعايري الويبو وجلنة الربانمج واملزيانيةلجنة ال مجيع جلان الويبو مبا يف ذكل 
ىل توسعة . بشأأن هذه القضية تتياوز الهنج القامئ عىل املرشوع. ورأأى الوفد أأن البعد الإمنايئ وأأفاد بأأن أأجندة التمنية حباجة اإ

وجود نظام ملكية فكرية جيب أأن تضمن أأجندة التمنية أأن كنا رأأى درج يف مجيع أأنشطة الويبو. ي  ينبغي أأن جندة التمنية لأ 
املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية ات مع الس ياسات العامة، كنا ورد يف مناقش، لس امي  متوازن مع الس ياسات الوطنيةدويل

 والتمنية.

ىل أأن اللجنة نيابة عن دىل به وفد رسي لناك عن تأأييده للبيان اذلي أ  وأأعرب  .36 مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ، وأأشار اإ
تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات ب ط الوفد علنا يالتمنية. وأأح لفائدة ة من امللكية الفكرية لعبت دورا حيواي يف الاس تفاد

املكوانت الأساس ية ويه ورأأى أأن نظام امللكية الفكرية اكن هل دور رئييس يف دمع الابتاكر والتكنولوجيا،  أأجندة التمنية.
قد أأن امللكية الفكرية التأأكيد عىل ا اللجنة لبدء املناقشات بشأأن كيفية للتمنية املس تدامة. ورحب الوفد ابملبادرة اليت اختذهت
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أأعرب الوفد عن تطلعه و لويبو. لأأجندة التمنية وتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف خلق روابط بني فعاةل وس يةل ت كس تخدما
ىل أأن بال ىل مواصةل املناقشات يف هذا الصدد خالل هذه ادلورة. وأأشار اإ  طانق 10مكونة من حاليا خطة معل تنفذ ده اإ

نومفرب شروهر يف أأعقاب الزايرة اليت قام هبا املدير العام لرسيالناك يف  2014حزي التنفيذ منذ  تدخلواليت لتعاون مع الويبو، اب
خمتلف فروع املنظمة يف تطوير ودمع تنفيذ أأظروهرته تقديره للتعاون القمي اذلي عن وفد أأعرب ال. ويف هذا الس ياق، 2013

نشاء هذه اخلطة. وبناء عىل هذه اخلطة،  طار يف أ لية تنس يق مت اإ العام املايض لضنان التاكمل الفعال للملكية الفكرية يف اإ
أأمني عام ة ( برئاسSCIPرسي لناك. وعقدت اللجنة التوجهيية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية )يف س ياسة الابتاكر ادلولية 

، ومنذ ذكل احلني اكن هناك تبادل منتظم يف وهجات النظر بني اللجنة التوجهيية 2015وزارة الصناعة والتيارة يف يوليو 
حرازه تقيمي التقدم هبدف الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ومسؤويل الويبو  معل امللكية الفكرية  يف تنفيذ خطةاذلي مت اإ

ىل  العمل. وأأشار الوفد امللكية الفكريةالويبو  -ومة رسيالناكحلك طانق 10 املكونة من رائد يف قطر رسي لناك كمشاركة اإ
هداف التمنية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان النامية أأ مرشوع اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: 

مت ي. واكنت هذه يه املرة الأوىل اليت 2015قدت يف أأبريل اليت ع  رشة امسة ع اخلورة الأخرى اليت اعمتدهتا اللجنة خالل ادل
املرشوع يف تعزيز الوعي حول دور امللكية يسروهم أأعرب عن أأمهل يف أأن و اختيار رسيالناك للمشاركة يف مرشوع اللجنة. 

ىل مداولت أأعرب الوفو البالد.  ابلس ياحة يفودمع الأنشطة الاقتصادية ذات الصةل  الفكرية يف رسي لناك د عن تطلعه اإ
  ممثرة خالل ادلورة واملسامهة يف املناقشات عىل أأساس روح بناءة.

ىل أأن اذلي مت تنفيذه لعمل املس متر عىل اشكر وفد الغابون الويبو و  .37 طار اللجنة، وأأشار اإ مت تقارير هناك س بعة يف اإ
ىل اللجنة. وأأيد الوفد تقرير تقيتقدميروها حىت ال ن  مي مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا من املدير العام اإ

البدلان الإفريقية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف الاس تفادة من املساعدة التقنية وبناء القدرات من أأجل حتديد بعض و  فاصو
ىل  . وأأشار الوفدأأجندة التمنيةمن توصيات  (أألف) ورمس اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وفقا للكتةل ىل أأن هناك حاجة اإ اإ

الوفد أأعرب لملكية الفكرية من أأجل الاس تفادة من معل اللجنة واس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية. و وطنية ل اسرتاتيجية 
 دمع ادلول الأعضاء يف هذا الصدد.عن أأمهل يف 

قليمية الأفريقية للملكية الفكريةامل وأأشاد ممثل  .38 تنفيذ بشأأن لويبو والأمانة ادير عام لعمل اذلي قام به ماب نظمة الإ
قليمية الأفريقية للملكية الفكرية ومنطقة أأفريقيامل يف ادلول الأعضاء يف واليت مت تنفيذ معظمروها ، أأجندة التمنيةتوصيات   انظمة الإ
الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد نييرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية ووفد بنغالديش نيابة عن أأقل املنظمة ممثل وأأيد كلك. 

قليمية الأفريقية للملكية الفكرية بدمع من امل  بدأأها وتنفيذها يف منطقةمت جسل بعض الإاجنازات اليت و البدلان منوا.  نظمة الإ
اس تخدام وأأمهية امللكية الفكرية ابلشرتاك مع حول مللكية الفكرية و ابية ورش معل وندوات للتوع وأأفاد بأأنه مت تنظمي الويبو. 
الويبو بناء القدرات وتمنية املوارد البرشية يف املنطقة. دهما املساعدة التقنية اليت تقأأوجه متعاون. ومشلت بعض ي، لك رش 

قليمامل مشاركة الويبو من خالل املنظمة اإىل ويف هذا الصدد، أأشار ممثل  مكتب ي لأفريقيا وأأاكدميية الويبو ابلتعاون مع كتب الإ
قليمية الأفريقية للملكية الفكريةالتابع للويبو وامل لويبو لاليت دمعت برانمج درجة املاجس تري و ، الياابن للملكية الفكرية  نظمة الإ
ىل و  يف جمال امللكية الفكرية. رج القادمة وقد ة دلورلأأن الربانمج يعمل ال ن أأشار اإ خبري ملكية فكرية حىت  200من أأكرث خ 

ىل أأن برانمج التدريب الإقليمي املنظمة أأشار ممثل كنا ال ن.  رباءات أأصبح أأداة التدريب الرئيس ية لفاحيص الرباءات الفحص لاإ
لملكية الفكرية املساعدة يف ادلورات كوراي ل قدم مكتب  ، حيث مساهنات بعض الرشاكء اخلارجينيوذكر . التابعني للمنظمة

لتقدمي املساعدة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية  اقدمت الويبو من خالل برانجمروهكنا تدريبية وبرامج امللكية الفكرية اخملتلفة. ال 
نظام ال من املشاركة الفعاةل يف ا البدلان منوا لمتكيهنأأقل اكتب واملؤسسات الوطنية يف البدلان النامية و فائدة املل أأعنال نظم

عداد قاعدة بياانت الاسيامئنية الويبو والصناديق وأأفاد بأأن لملكية الفكرية. العاملي ل  من شأأهنا حديثة الياابنية تساعد حاليا يف اإ
قليميةال مجيع تضع أأن  ىل املنظمة يف أأداة واحدة. وأأشار ممثل للملكية الفكرية املنشورة  بياانت الإ ىل أأن البدلان النامية حباجة اإ اإ

نشاء قاعدة بياانت لس امي يف جمال ادلمع التقين،  املزيد من املساعدات  تقد طلبو ابملعارف التقليدية. مرتبطة فامي يتعلق ابإ
أأداة ، ويه امللكية الفكرية الويبو لتوافق التمنية مع من خالل قاعدة بياانت افني دعنانظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية امل 
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ملزيد من املنظمة اعارف التقليدية. وطلب ممثل املقاعدة بياانت فائدة نشاء ومجع البياانت لدلول النامية لإ ابهممة جدا ومفيدة 
 بأأمكلروها. ةلأفريقياملنطقة اادلمع املايل دلمع 

نيابة عن مجموعة أ س يا واحمليط الروهادئ. وأأشار اإىل اجناح املؤمتر  ،وفد نيبال متاما البيان اذلي أأدىل به وفد الروهندوأأيد  .39
مفيدة. اكنت ن ون واحملارض ووهجات النظر اخملتلفة اليت أأعرب عهنا املتحدثأأفاد بأأن لكية الفكرية والتمنية. و ادلويل حول امل 

حرازه ط الوفد علنا ابلتقدم يوأأح  البعد الإمنايئ وأأفاد بأأن يف الس نوات القليةل املاضية. أأجندة التمنية يف تنفيذ توصيات اذلي مت اإ
يف تنفيذ وتعممي ية س تقبل امل ساعي الويبو مل دمعه عىل لويبو. وأأكد جمددا لمج الاسرتاتيجية عرب الأهداف والرباقد جرى صونه 

جيب أأن تشجع أأن امللكية الفكرية اذلي مفاده بدأأ مل ابوأأفاد بأأن أأجندة التمنية اكن لبد لروها أأن تسرتشد . أأجندة التمنية توصيات
لهيا. ماسة اذلين مه يف حاجة شخاص والأ للأقطار الابتاكر وتوفر الوصول  عبارة الابتاكر وتكنولوجيا املعلومات ورأأى أأن اإ

نشاء ة بالده يف عن رغبأأعرب أأقل البدلان منوا، ممثال دلوةل مضن ابعتباره و. منية أأي قطرمكوانت أأساس ية لت عن  اإ
 بالده بصدد وضعنت حكومة لروهذا الغرض، اكو من الابتاكر وتمنية شامةل.  س توىحم س تدامة ومنو اقتصادي م تكنولوجيا 

نشاء مكتب معلت بالده س ياسة ملكية فكرية وطنية متاكمةل وصياغة قانون ملكية فكرية جديد. وعالوة عىل ذكل،  عىل اإ
 بناء القدرات والبىنهممة، لأن الويبو التقنية اليت تقدهما ساعدة امل يف هذا الس ياق، اكنت و. س تقلملكية فكرية متاكمل م 

تكل املساعدة قامئة عىل كون تأأقل البدلان منوا مثل نيبال. وس  يف ية حيوية للتمنية الاقتصادية والاجيعاعية التحتية ذات أأمه 
نشاء مراكز التكنولوجية أأساس الطلب وموهج والابتاكر، والتدريب عىل تمنية  احنو التمنية. وأأقر الوفد مبادرات الويبو حنو اإ

. القطرأأمهية كبرية لروهذا و ذاذلي يعد مللكية الفكرية، وحتويل القطاع غري الرمسي املروهارات التقنية، وبناء وحتديث مؤسسات ا
الاس تفادة من ليك تمتكن من  القدراتو بناء البىن التحتية واملؤسس ية واملادية والبرشية ل دمع الويبو أأعرب الوفد عن أأمهل يف و 

الهنج القامئ عىل املرشوع، وينبغي أأن تكون تياوز جيب أأن ت ذه اجلروهود وأأفاد بأأن هفرص الابتاكر والتقدم التكنولويج. 
 متاكمةل وممكةل لنظام امللكية الفكرية الوطين.

 أأجندة التمنية توصياتاكفة تنفيذ بشأأن رير اتقتقدمي ال من جدول الأعنال: رصد وتقيمي ومناقشة و  7لبند ا

 فاصوتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا مرشوع  بشأأن تقيميال تقرير  - CDIP/17/3النظر يف الوثيقة 
 وبعض البدلان الأفريقية

 وثيقة.الاريج لتقدمي اخلقمي املالرئيس  ادع .40

يف املقام ركز  رشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصيأأفاد بأأن م أأونيل( التقرير. و  /اريج )الس يداخلقمي املقدم و  .41
ىل أأكتوبر  2013املرشوع من فرباير وبدأأ . أأفريقيةدول بعض و  فاصو الأول عىل قطاع السيامن يف بوركينا . واكن 2015اإ

زايدة فروهم بغرض ترسيع معلية تطوير القطاع السمعي البرصي الأفريقي من خالل املساعدة التقنية وبناء القدرات هو روهدف ال 
ىل اللجنة.  فاصوقرتاح اذلي تقدم به وفد بوركينا لالاس تياب املرشوع و نظام حق املؤلف.  من قبل وضع املرشوع بعد و اإ

ثالثة واكن للمرشوع كينيا والس نغال يف املرشوع. و  فاصوثالث دول يه بوركينا أ درجت اللجنة، واعيعاده من الأمانة 
دارة حقوق امللكية الاجتاه الأ رئيس ية للأنشطة. وركز اجتاهات  ول عىل البحث ونرش دراسة اس تطالعية ودراسة عن اإ
الثالث عىل تمنية املروهارات واملنارسات بيامن ركز الاجتاه التعمل عن بعد. و الثاين عىل برامج التدريب الاجتاه وركز الفكرية. 

تصممي وفامي يتعلق ب قمي اىل وصف النتاجئ الرئيس ية. وبعد ذكل، انتقل امليف هذا اجملال. الالزمة والبنية التحتية والأدوات 
دارة املشاريع دارة  ،واإ املزيانية كنا هو خمطط لروها، ة ومت اس تخدام مت تنفيذ الأنشطة اخملطط هأأنأأكدت عىل املرشوع تبني أأن اإ

دارة املرشوع، لس امي ت هجوالتكيف حسب الرضورة. وقد و بشأأن تغيري ال بعض ب لسناح مع ا أأن بعض التحدايت يف اإ
ىل املوارد املتاحة قد جتاوزت متطلبات املرشوع  جد أأن من حيث الفعالية، و  و يذ املرشوع. بعض التأأخري يف تنف مما أأدى اإ
للعمل السمعي البرصي ابلنس بة الاهيعام وبنت املعرفة حول الاس تخدام احملمتل لنظام امللكية الفكرية  تأأنشطة املرشوع خلق

ة أأسفر عن حتدايت كبري ، الأمر اذلي تدن مس توايت الوعي القامئةأأن هناك وجدت الأمانة و يف ادلول الثالث املشاركة. 
ردود الفعل  تأأشار ، شروهرا. ومع ذكل 32 هل والبالغ تغيري جوهري مضن الإطار الزمينمن حيث أأي لروهذا املرشوع ابلنس بة 
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مبثابة  السيامنجمال بني اخملتصني يف خطية اس تخدام عقود واكن موضوع فعل. حدث ابلهل و ه وضعمت أأن التغيري املطلوب اذلي 
ىل لمرشوع، لتزال هناك حاجة ل  لنتاجئ الاكمةلاحتقيق ليك يمت . ومع ذكل، مثال عىل ذكل البدلان  يف هذه تمكيليةأأنشطة اإ

والأطر والروهيالك. وقد مت ذكل املؤلف اليت سامهت يف حقوق و لبدلان الثالثة امبادرات يف بينفيذ قام املرشوع كنا الثالثة. 
دارة اجلاعية يف كينيا الس ياسات ذات الصةل ودمع و القوانني وضع من خالل عىل وجه اخلصوص  نشاء منظنات جديدة لالإ اإ

ىل أأن فاصووالس نغال وتطوير قدرات هذه املنظنات القامئة يف بوركينا  قد لتعلمي عن بعد اخملطط ل ربانمج ال. وأأشار املقمي اإ
لزايدة ية لأول الأسس ا من حيث الاس تدامة، وجد املقمي أأن هذا املرشوع قد وضعو تأأخر واكن من املقرر اإطالقه هذا العام. 

ة ل الثالث. ومع ذكل، لضنان اس تداماملعرفة والاس تخدام احملمتل للملكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي يف ادلو 
نب توفري ادلمع املس متر ااإىل جهئا الويبو ورشاكجانب مزيد من ادلمع من عن ر اس تفسهناك حاجة اإىل الا، املرشوع

وقدم أأربعة اس تنتاجات تلهيا ثالث توصيات. ، ول املقمي اإىل الاس تنتاجات والتوصياتللسلطات يف البدلان الثالثة. مث حت
ىل أأن املرشوع قد اجنح يف  قطاع السمعي البرصي ويف ابلنس بة للابملزااي احملمتةل للملكية الفكرية التوعية أأول، خلص التقيمي اإ

س تخدام الافرصة ليسليط الضوء عىل  ملشاركة. كنا أأنه اكنخلق قوة دفع لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف ادلول الثالث ا
أأوجه القصور لبعض املرشوع تعرض ، اصناعة الإبداعية مثل صناعة السيامن. اثنيفائدة ال جيايب للملكية الفكرية يف أأفريقيا لالإ 

ه مل يمت تنفيذ أأيضا أأنذكل بعض التأأخري يف تنفيذ املرشوع. ويعين  ىلى اأأداملتفاوت اذلي توفر املوظفني وادلمع احمليل نييية 
عىل برانمج التدريب يف موقع بلك رئييس خمطط لروها. اثلثا، أأظروهرت النتاجئ أأن تركزي املرشوع اكن اكن كنا ات تابعاكفة امل 
 الأنشطة املس تقبلية. زيتركماكن  مؤرش عىل احيعالذكل مبثابة وأأقل من ذكل عىل دمع البنية التحتية والإطار. واكن العمل 

يتطلب ه ولكن امللكية الفكريةاملزيد من اس تخدام ذكل عىل بىن ميكن أأن ي  و تقدم يف البدلان الثالثة. ه اكن هناك رابعا، تبني أأن
روها عىل اكن يبدو مناس با أأن الويبو ركزت دمع و لنظر يف نوع من ادلمع. السبيل هو ااكن و املزيد من ادلمع من قبل املنظمة. 

ىل املزيد من ادلمع املوجه للمروهنيني  من  وغريمهيف صناعة السيامن تعزيز هجودها يف البدلان الثالثة رمبا من خالل الانتقال اإ
ىل . وابلإضافة اإىل ذكل، هيئات البثأأحصاب املصلحة ذوي الصةل مثل احملامني و  دمع البنية التحتية لزالت هناك حاجة اإ

دود من حيث عدد احلتعيني علهيا بدلان أأخرى ولكن س يكون يف لنظر يف متديد تنفيذ املرشوع ميكن للويبو او والإطار. 
ىل أأن بللجنة  اأأول، أأوىص .توصياتثالث قمي وقدم املالبدلان نظرا حملدودية املوارد.  دمع املرحةل الثانية للمرشوع وأأشار اإ

حرازه حىت تصممي املرحةل الثانية للرتكزي عىل تعزيز التقدم  التنفيذ الفعال. اثنيا،مبا ميكن من املوارد الالزمة متوفرة  اذلي مت اإ
ذا أأض  بعناية تصممي نطاق ادلمع املقدمو ال ن يف البدلان الثالثة،  ضافية. وعالوة عىل ذكل، ياإ طاملا أأنه س تكون فت بدلان اإ

ىل  نه أأفضلومتابعة مراقبة هناك حاجة اإ ينبغي أأن تدرج مزيانية اكفية دلمع البدلان الثالثة كنا ينبغي زايدة ادلمع الإداري. ، فاإ
ىل أأية دوةل أأخرى. اثلثا، أأوىص املقمي احلالية  الصةل يف ادلول ني ذوي مجيع أأحصاب املصلحة الوطنيحيافظ أأن بابلإضافة اإ

، مثل هجات الأدوار الرئيس يةذكل التأأكيد عىل دمع ومساندة  ذا املرشوع. ومن شأأنهبىل دمعروهم والزتاهمم عاملشاركة 
 .ايف معلروه، التصال

 قاتللتعلياجملال فتح الرئيس و  .42

أأن املرشوع هيدف اإىل ترسيع تطوير القطاع السمعي البرصي  ،وأأشار وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية .43
هو ف من تقرير التقيمي الأفريقي من خالل املساعدة التقنية وبناء القدرات لزايدة فروهم واس تخدام نظام حق املؤلف. واكن الروهد

ىل أأثناء تنفيذ املرشوع ورمبا حتسيهنا. ة رب اخللتعمل من ا بشلك حج املرشوع انأأن أأن تقرير التقيمي وجد وأأشار وفد اجملموعة اإ
اجملموعة وأأعرب وفد ملوظفني. تعلقة ابالتأأخري يف اليسلمي بسبب القيود امل ولكنه أأشار اإىل شامل يف حتقيق هدفه الرئييس. 

ملوظفني وضنان ت املتعلقة ابالتحدايغلب عىل تل لمرحةل الثانية من املرشوع وطلب اختاذ التدابري املناس بة ل أأييده التام لعن ت
س يكون من املروهم أأيضا ضنان ختصيص املوارد كنا خرى اإىل املرشوع. الأ بدلان ال اثنني من  انضناميف ضوء ذكل اكن و تنفيذها. 

دارته الفعاةل. وأأخريا، جشع الاكفية للمرحةل الثانية من املرش  جياد أ لية وع لضنان اإ للتأأكد من أأفضل  مراقبة ومتابعةالوفد عىل اإ
ىل مرة أأخرى وأأشار النتاجئ. حتقيق هذا املرشوع و تعزيز  تفق متاما مع التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي ودمع املرحةل م أأنه اإ

املزيد من املوارد وتوفري  رصد والتقيميالعىل حتسني أأكرث ، ينبغي الرتكزي يف املرحةل الثانيةوأأفاد بأأنه الثانية من املرشوع. 
 من املوظفني لضنان التنفيذ الاكمل للمرشوع. اكيفالعدد الو 
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ىل أأن املرشوع نفذ املبادرات اليت تسروهم يف ورحب  .44 وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، بتقرير التقيمي وأأشار اإ
لزايدة املعرفة والاس تخدام احملمتل للملكية الفكرية يف الأوىل لأسس اكن ذكل مبثابة لبنة ا. و ؤلفحقوق املوهيالك أأطر 

لقطاع ابلنس بة لاملرشوع يف بناء الوعي حول الفوائد احملمتةل للملكية الفكرية اجنح القطاع السمعي البرصي يف البدلان الثالثة. و 
أأن أأعرب الوفد عن اعتقاده بية الفكرية يف ادلول الثالث املشاركة. و اس تخدام امللك لتعزيز السمعي البرصي وخلق قوة دفع 

ىل أأن املرشوع سامه يف توصيات وفد جيايب اكن خطوة يف الاجتاه الصحيح. وأأشار الالإ تقيمي ال   4و  2و  1 رمق التمنيةأأجندة اإ
حتديد نوع ادلمع الالزم لضنان أأن اكن لبد من وأأفاد بأأنه قمي. املأ راء أأيد وفد اجملموعة س تدامة املرشوع، اب. وفامي يتعلق 11و 

بعني الاعتبار حمدودية الأخذ البدلان املس تفيدة و دلى بشلك جيد داخل القطاع السمعي البرصي قد اندجمت امللكية الفكرية 
 ملرشوع.اليت قد ينطبق علهيا االبدلان دلى املوارد 

تطوير املعرفة يف القطاع السمعي البرصي من رشوع قد مكن امل أأفاد بأأن تقرير التقيمي. و ب  فاصورحب وفد بوركينا و  .45
املرحةل الثانية. عىل اعيعاد علن عهنا يف التقيمي، حث الوفد ادلول الأعضاء يف أأفريقيا. وبناء عىل اجناح املرحةل الأوىل اليت أ  

ىل مر البناء س يييح ذكر بأأن هذا الأمر و  ىل أأنعىل التقدم احملرز يف املرحةل الأوىل وترمجته اإ لبد من معاجلة  هحةل اثنية. وأأشار اإ
وأأفاد تابعة توصيات املقمي. مب لب الوفد الويبو وادلول الأعضاء اا مثل عدم توافر رشاكء وطنيني. وطهتواهجمت مالصعوابت اليت 

عىل وجه  فاصوواصةل تعزيز القدرات يف القطاع السمعي البرصي يف مجيع أأحناء العامل ويف بوركينا مبيسمح س توصيات ال أأن ب
 اخلصوص.

ىل أأن املرشوع ساعد عىل زايدة ب رحب وفد الس نغال و  .46 تقرير التقيمي اذلي مشل اخلطوط الرئيس ية للمرشوع. وأأشار اإ
عىل أأمهية املرشوع ومسامهته يف تنفيذ أأكد التقرير ذكر بأأن الوعي ابمللكية الفكرية وبناء القدرات يف البدلان املس تفيدة. و 

حقق نتاجئ ملموسة يف املرحةل الأوىل. وسلط الضوء عىل التدريب املقدم لأحصاب املروهن وأأفاد بأأنه . يةأأجندة التمن توصيات 
دارة جناعي جديد.  لمرحةل الثانية من املرشوع من أأجل البناء لالوفد عن تأأييده وأأعرب القانونية، وتعزيز القواعد وتنفيذ نظام اإ

 .كلكاس تعداده دلمع العملية عىل أأكد  عىل الإاجنازات اليت حتققت ابلفعل. وابلتايل،

اجناز والبلطيقالوسطى أأورواب ، نيابة عن مجموعة بدلان لتفيارحب وفد و  .47 لنياح وأأعرب عن سعادته اباملرشوع. ، ابإ
من الأمهية مباكن أأن نتعمل من تقرير التقيمي لضنان التحسني املس متر لتقدمي ذكر أأنه تقرير التقيمي. و ب الشامل للمرشوع ورحب 

اإىل ترسيع معلية تطوير اكن هيدف املرشوع أأفاد بأأن حتسني املرحةل الثانية من املرشوع نفسه. و لس امي املساعدة التقنية، 
دف زايدة فروهم واس تخدام نظام حق هبالقطاع السمعي البرصي الأفريقي من خالل تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات، 

ىل أأن  ورأأى عي حول الفوائد احملمتةل للملكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي اكنت انحجة. بناء الو معلية املؤلف. وأأشار اإ
اس تخدام امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي، مبا يف ذكل دمع خرباء السيامن يف لتقدم مج ادلاكنت رضورية تابعة أأن امل 

 أأحصاب املصلحة ال خرين.و 

املرشوع أأفاد بأأن اد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، عىل النتاجئ اليت حتققت. و متحداث ابمس الاحت، وفد هولنداوأأثىن  .48
للقطاع السمعي البرصي. وقد خلق قوة دفع املؤلف ابلنس بة اجناح شامل يف بناء الوعي حول الفوائد احملمتةل حلقوق مبثابة 

ملشاركة. ومن املروهم اس تخالص ادلروس من بعض ادلول الثالث ادلى صناعة الإبداعية ال لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف 
دارة املرش  لبد اس تنتاج مفاده أأنه اكن وأأفاد بأأن مجموعته شاركت يف . الضوء علهيا قميسلط املع اليت وأأوجه القصور يف اإ

امللكية الفكرية بشلك جيد داخل القطاع السمعي البرصي يف هذه البدلان. دمج ديد نوع ادلمع الالزم لضنان للمرشوع من حت
ميكن أأن يمت ذكل من و ينبغي أأن تركز الويبو عىل تعزيز هجودها يف ادلول الثالث املشاركة ليرسيع اس تخدام امللكية الفكرية. و 

ىل املزيد من ادلمع املوجه خل لبنية التحتية والإطار. ادمع كنا جيب . ملصلحةأأحصاب امن  وغريمهرباء السيامن خالل الانتقال اإ
ىل املناقشات. أأفاد بأأنه و  من حيث عدد القيود فد توصية املقمي بشأأن وأأيد الو درس اقرتاح املرحةل الثانية ابهيعام ويتطلع اإ

مانة دودةاحملبرشية ال يف ضوء املوارد املالية و  روهاميكن للجنة دمع اليت البدلان  ادلمع املس متر من فاد بأأن أأ . وعالوة عىل ذكل، للأ
 رضوري لضنان الاس تدامة.الصةل أأمر اجلروهات ذات 
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تنفيذه بشلك جيد للغاية، وعىل قد مت املرشوع أأفاد بأأن تقرير التقيمي. و ب نييرياي فامي يتعلق مداخةل مع وفد تونس ود .49
ل أأنه ظل  أ مال أأن لمرحةل الثانية من املرشوع، لاجناحا حقيقيا. وذلكل، أأعرب الوفد عن تأأييده يشلك الرمغ من الصعوابت، اإ

 البدلان الأفريقية الأخرى منه.تس تفيد بالده و 

لوفد أأشار ا لنتاجئ،وفامي يتعلق ابجدا.  امفيداكن املرشوع أأن تقرير التقيمي ووجد ب رحب وفد الاحتاد الرويس و  .50
ىل رتياح اب للقطاع السمعي البرصي ابلنس بة كية الفكرية الوعي بفوائد املل من سروهل قد رشوع امل أأن تنفيذ املرحةل الأوىل من اإ

ىل اخلاصة ب توصيات وفامي يتعلق ابل نظام امللكية الفكرية. ل حافزا لس تخدام أأكرث فعالية م وقد نتاجئ املرحةل الأوىل، أأشار الوفد اإ
ىل املرحةل الثانية،  ىل مزيد من ادلمع تدمعروها. وأأشار الوفد حيث أأهنا رضورة أأخذها بعني الاعتبار أأثناء الانتقال اإ ىل احلاجة اإ اإ

تأأثري عىل اإرشاك مجيع الروهيالك ذات الصةل يف مواصةل تنفيذ الأمر لروهذا ذكر بأأن الإداري من الأمانة يف بعض البدلان. و 
لمرحةل الأوىل بعني الاعتبار يف تنفيذ املرحةل لالاس تنتاجات والتوصيات التالية تؤخذ أأعرب عن أأمهل يف أأن و املرشوع. 

 .الثانية

ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية  شاروأأ  .51 الانتفاع جشع عىل املرشوع وأأفاد بأأن دمعه لروهذا املرشوع من البداية. اإ
أأعرب الوفد و هذا الأمر عىل نطاق أأوسع. تنفيذ للجنة أأن تنظر يف عىل اينبغي وأأفاد بأأنه دفع جعةل التمنية. يف ابمللكية الفكرية 

يف أأن تؤخذ بعني الاعتبار يف ، كنا أأعرب عن امهل ات والتوصيات الواردة يف تقرير التقيميس تنتاجالانتاجئ ول عن تقديره ل 
 ملشاريع املس تقبلية.يف ااملرحةل الثانية وكذكل 

للقطاع ابلنس بة الفوائد احملمتةل للملكية الفكرية بشأأن نياح املرشوع يف بناء الوعي عن تقديره ل وفد الياابن وأأعرب  .52
جيالسمعي البرصي و  وفد املرحةل الوكينيا والس نغال. وأأيد  فاصولملكية الفكرية يف بوركينا املعزز ل الس تخدام اد قوة دافعة لاإ

اكن هناك تأأخري يف تنفيذ بعض الأنشطة حىت ال ن. حيث يف التقرير وأأفاد بأأنه ظروهرت حتدايت الثانية من املرشوع. واعترب 
ضنان التنفيذ السلس  ذكل املرحةل الثانية. ومن شأأناإىل خول ادلل تفاصيل املرشوع قب ه جيب النظر بعناية يفورأأى أأن

 ويف الوقت املناسب مضن املزيانية والإطار الزمين املقرتح.للمرشوع 

جيابية للغاية. و اليت أأكد وفد أأملانيا أأن نتاجئ املرشوع و  .53 ادلمع فامي يتعلق مل يقدم املرشوع أأفاد بأأن حتققت حىت ال ن اإ
أأن امللكية الفكرية ميكن أأن تسروهم ذكل أأثبت و للمروهنيني الأفراد يف قطاع السيامن. حفسب، بل  لحكوماتابمللكية الفكرية ل

ىل  سروهاما قامي يف القطاع السمعي البرصي. وأأشار الوفد اإ دورات خالل  تعرضاليت يدة من الأفالم الأفريقية اجل نوعية ال اإ
زايدة حتسني اجلودة. وأأشار الوفد اإىل رضورة يف امللكية الفكرية  ه ميكن اس تخداماللجنة السابقة. وأأظروهر املرشوع ابلفعل أأن

 ناس بة.امل طريقة لمعاجلة مسأأةل كيفية ضنان اس مترار املرشوع اب

ىل أأن تقرير التقيمي  .54 ىل قد ملس وأأشار وفد كينيا اإ املرشوع وأأفاد بأأن صحيح. ال شلك ل قمي اباملالقضااي اليت قدهما فريقه اإ
ىل الأمام  ملرشوع حىت ابكرر تأأييده والزتامه و فريق الويبو.  تاليت واهجوالغدارية الرمغ من التحدايت املالية  عىلقد تقدم اإ

دورا رئيس يا يف رفع مس توى الوعي يف صناعة  املرشوع ولعب، اس تفادت من املرشوعقد كينيا وأأفاد بأأن بالده هل. ناكس تا
دارة جناعية للقطاع السمعي ا نشاء منظمة اإ يف وفد املرحةل الثانية من املرشوع. وأأعرب عن أأمهل اللبرصي. وأأيد السيامن وبدأأ اإ

 .يف الاعتبار اللجنة اس تنتاجات وتوصيات املقميعن طريق أأخذ مقرتح املرشوع يمت اعيعاد أأن 

ىل أأن املرحةل عىل تقرير التقيمي وسلط الضوء ب رحب وفد غينيا و  .55 توقعاته بشأأن الاس تنتاجات والتوصيات. وأأشار اإ
املرحةل عىل اعيعاد وفد اللجنة الوتدريب املوظفني. وحث ابلمتويل اكنت انحجة. واكنت هناك بعض اخملاوف فامي يتعلق  الأوىل
أأن تكون جزءا من املرحةل الثانية ببالده اهيعام تكل الصعوابت. وأأعرب الوفد عن التغلب عىل يف ، كنا أأعرب عن أأمهل الثانية

ىل تعزيز وتطوير قط  السمعي البرصي. روهااع نظرا حلاجهتا اإ

 .الصادرة من املشاركنيتعليقات ال أأونيل( للرد عىل  /مي )الس يدالرئيس املق  ا دعو  .56
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ىل  وأأشار املقمي   .57 مثل هذه تنفيذ هناك حاجة ل وأأفاد بأأن دمع املرحةل الثانية من املرشوع. بتوصية عىل ال اتفاق الوفود اإ
العمل املنجز حىت ال ن لضنان ميكن البناء ابلفعل عىل املشاريع بطريقة مس تدامة وتوفري املوارد الالزمة. وهبذه الطريقة، 

 الاس تدامة يف البدلان الثالثة املس تفيدة، ورمبا يف بدلان أأخرى يف املس تقبل.عنرص 

جيابيوأأشار الرئيس املناقشة، وخلص  .58 ىل أأن التعليقات اكنت اإ اجناز ة اإىل حد ما فامي يتعلق ابلتقرير والطريقة التياإ مت اإ
هذا املوضوع يف وقت لحق يمت مناقشة لمرحةل الثانية من املرشوع. وس لدمع وأأفاد بأأن هناك . هبااملرحةل الأوىل من املرشوع 

 .املشاركنيعدم وجود مالحظات أأخرى من لأأغلق الرئيس املناقشة نظرا و خالل ادلورة. 

 التمنية أأجندةتقرير املدير العام عن تنفيذ  - CDIP/17/2لوثيقة لنظر يف اا

ىل تالرئيس املدير العام ا دع .59   تقريره.ميقداإ

ىل اللجنة. وأأبرز التقرير املوضوعات املقدم التقرير الس نوي السابع هل أأفاد بأأنه قدم املدير العام حملة عامة عن تقريره. و و  .60 اإ
اكن حداث كبريا لقد . أأجندة التمنيةأأمهية الأول وضوع املأأوجز و تنفيذها من قبل الأمانة.  معليةو التمنية أأجندة هبا  تاليت اتسم
حراز تقدم هائل خالل الس نوات الامثن ابلنس بة  يعمل املاضية. واكن من املصلحة املشرتكة لدلول الأعضاء أأن  يةللويبو ومت اإ

التقدم الكبري الثاين اإىل وضوع املنظام امللكية الفكرية بفعالية يف التمنية الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية جليع البدلان. وأأشار 
حرازه اذلي مت  جنة الل من مرشوعات مرشوعا أأربعة عرش وقد مت تعممي يف تعممي امللكية الفكرية. أأجندة التمنية منذ اعيعاد اإ

 يتعلق ببناء القدرات وأأنشطة فاميدث هذا التعممي كنا حاملذكورة يف التقرير يف برانمج الويبو. جندة التمنية أأ لتنفيذ توصيات 
فامي يتعلق ابلأنشطة ها أأبعادو التمنية يف نظر مل ي مل يكن هناك أأي جزء من املنظمة و. كلكاملساعدة التقنية داخل املنظمة 

املعرفة عنرصا من ت أأصبحولكنا . جمالت عديدةتغطي عىل حنو مزتايد و أأفقية قضية  امللكية الفكريةوأأصبحت اخلاصة به. 
نتاج ومركز  امللكية الفكرية قضية أأفقية. وابلتايل، جيب أأن تكون العالقة بني امللكية لكنا أأصبحت توليد الرثوة، ل  اعنارص الإ

 أأيضا أأن العديد من الكياانت الأخرى التابعة هناك ما يعيناملنظمة. وعالوة عىل ذكل، عرب  ةأأفقيعالقة الفكرية والتمنية 
روهذه ل دد احمل وضوعاملاختصاص ما اكن عادة و سأأةل امللكية الفكرية بطريقة أأو بأأخرى، ترتبط مب  تملنظومة الأمم املتحدة اكن

 اتعاوهنالويبو واصلت و ظلت الويبو تشارك بنشاط يف معل منظومة الأمم املتحدة. و أأقوى.  مللكية الفكريةا ابالكياانت وعالقهت
ليشجيع ، منظمة التيارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية، فضال عن تعاوهنا مع خمتلف واكلت الأمم املتحدةمع الثاليث 

يف التعاون الثاليث بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة ذكل الابتاكر وسد الفجوة الرمقية وتعزيز التمنية املس تدامة. وحتقق 
الصحة والتيارة وامللكية بشأأن مهنا لك  ولايتاملتعلقة بقضااي المعاجلة اإىل سعى هذا التعاون الناحج و لعاملية والويبو. التيارة ا
القضية بشلك لبد من معاجلة رحةل حامسة، واكن متر مبالويبو  توتنفيذها، اكنأأهداف التمنية املس تدامة وفامي يتعلق بالفكرية. 
ل أأنه اكن زال يف مرحةل مبكرة، تل اعىل الرمغ من أأهنو حصيح.  للمسامهة  اواحض فروهناأأن تضع من املروهم ابلنس بة للمنظمة اإ

 9، لس امي الروهدف رمق 17و 9 رمق أأهداف التمنية املس تدامة. وقد حددت ادلول الأعضاء يف أأهداف التمنية املس تدامةددة احمل
موجود من أأجل تشجيع الاسيامثر يف الابتاكر كلك لكية الفكرية نظام امل وأأفاد بأأن . واسع النطاق بتاكرالاوضوع مب املتعلق

الأعنال درج الإبداع و أ  وقد الاجيعاعية.  روهامنافع تقامس و  هاومن أأجل ضنان مجموعة متوازنة من حقوق املعرفة فامي يتعلق بتعزيز 
ىل كوهنا مسأأةل أأفقية، والإبداعية أأيضا يف هذه الفكرة.   معقدةقضية ة الفكرية يف لك ماكن امللكيأأصبحت قضية ابلإضافة اإ

في الزراعة فبطريقة ترامكية.  امللكية الفكرية ونس تخدمخرين ي ال   نيالاقتصاديؤسسات والوالكء املواكنت عىل حنو مزتايد. 
أأخرى من الابتاكر، مت جمالت نب العالمات التيارية. ويف اعىل سبيل املثال، مت اس تخدام املؤرشات اجلغرافية اإىل ج

بشلك مزتايد نرش هذا المنوذج الرتامكي للحناية ومت والتصاممي والعالمات التيارية يف نفس الوقت. ات رباءنظام الاس تخدام 
عىل الاس مترار يف الرتكزي يف الوقت الراهن هو البتاكر. واكن التحدي اليت تواهجه املنظمة لتنافس ية ال زية املمن أأجل تأأمني 

ىل القيمة املضافة للمنظمة مبثابة اليت اكنت و تحديد قضية ال أأاثر التقرير و ا الأساس ية. أأنشطهت أأصبحت فهيا البيئة املعقدة اليت اإ
حىت ال ن أأفاد املدير العام بأأهنا ضطلع هبا، املأأجندة التمنية شاريع وفامي يتعلق مب لالقتصاد. ابلنس بة ضية مركزية ق امللكية الفكرية 

 26وهناك . أأجندة التمنيةمن توصيات توصية  33مرشوعا لتنفيذ  31مت الاضطالع مبا مجموعة حىت ال ن، و ة. انحجلكروها اكنت 
ديد يف جمال امللكية الفكرية اجلرشوع امل قيد التنفيذ، مبا يف ذكل مشاريع  5وهناك تقييمروها. أأاجنزت ومت  قدا مهنمرشوع 
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مت تعممي اث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية. وعالوة عىل ذكل، والس ياحة والثقافة: دمع أأهداف التمنية وتعزيز الرت 
من املزااي، عىل الرمغ من أأهنا مل  ال ش، فيه عدداريع قد قدم مبا أأن هنج املشورأأى . أأجندة التمنيةمن املشاريع مرشوع  14

. وقد مت حتقيق عدد من النتاجئ 2015التقرير عىل وجه التحديد عام غطي . و كلك أأجندة التمنيةامللكية الفكرية و نطاق تشلك 
نقل و  مللكية الفكريةاملعين ابتقرير منتدى اخلرباء ادلويل النتاجئ يه من تكل ة واحد تاكنو اجليدة خالل تكل الفرتة. 

وهناك عدد من الأنشطة  عاما حىت ال ن. 40أأكرث من عىل مدار اليت نوقشت دوليا و معقدة جدا ويه قضية تكنولوجيا، ال 
فامي يتعلق لس امي مت تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، وتحسني مسامهة الويبو يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. اليت متت ل 

، مبا يف ذكل 2015شعبة الاقتصاد والإحصاء يف أأنشطة حمددة طوال عام وشاركت . افريقييف اإ لصناعة السمعية البرصية اب
نشاء قا تحليل الاقتصادي وحتليل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا، فائدة ال ل لملكية الفكريةفريد من نوعروها ل عدة بياانت اإ

يف قيد التنفيذ بدأأت دراسة كنا اكنت هناك . قطرؤخرا يف هذا المتت مبادرات امللكية الفكرية اليت مل فضال عن تقيمي جترييب 
ىل اس تكشاف دو وهت 2015عام  وفامي يتعلق  .ر نظام امللكية الفكرية وأأثره عىل الابتاكر والقطاع الصحي يف بولندادف اإ

ىل ابلتعاون مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى،  مض من رشااكت الويبو العامة / اخلاصة. أأول، حبث الويبو اذلي يني اثن أأشري اإ
 يفالتعاون اخملتلفة وجه من أأوجه ما يقرب من مائة برام ومت اإ عضو من مجيع أأحناء العامل ومن مجيع القطاعات.  100أأكرث من 

وخالفه،  س تخدامبغرض الانقل التكنولوجيا وتبادل التقنيات اجملالت مثل تغطي مجموعة واسعة من اكنت هذا الصدد، و 
املؤسسات يف العلناء الأفارقة مشاركة مؤسسات البدلان النامية. ومشلت أأيضا أأنشطة بناء القدرات مثل و لس امي من قبل 

 .اإىل حد كبريطويةل الأجل واكنت أأهدافه ، بشلك خاص امؤسسات العامل املتقدم. وقد اكن هذا التعاون انحجيف الأاكدميية و
هذا الأمر مبثابة اكن لقد يف جمال أأمراض املناطق املدارية املروهمةل واملالراي والسل. دوية دف اىل ترسيع اكيشاف الأ واكن هي

لهيا تمتثل يف اكنت املبادرة الثانية املشار ا. و ابلرضورة تدرجيييكون التقدم فيه د كبري، وس  حت لويبو، لبياانت اخلرضاء ال قاعدة اإ
تنامية امل ش بكة ال مضت  ،2015يف هناية والتقنيات واخلدمات اخلرضاء. عروض عرض من  2000اليت أأدرجت أأكرث من 

حراز فذت واليت ن  نشطة ن الكثري من الأ حديثة قائال أأ املدير العام واختمت عىل مس توى العامل. ي، رش  65 يف فهيا تقدم مت اإ
نظمة لضنان امل داخل قطاع التمنية وعرب به ع ضطالمت الاسلط الضوء عىل العمل اذلي و . ةاكنت خضمة وأأساس ياملنطقة 

 .أأجندة التمنيةالتقدم يف تنفيذ 

ىل رتياح ابوالبلطيق سطى الو متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب  ،شار وفد لتفياأأ و  .61 أأجندة تنفيذ بشأأن معل الأمانة اإ
أأاكدميية الويبو اخلاصة ابملساعدة التقنية و واحضا من خالل أأنشطهتا اكن يف أأعنال املنظمة أأجندة التمنية تعممي أأفاد بأأن . و التمنية

أأجندة تقيمي تنفيذ سعادته بتعممي املتحدة ذات الصةل ابلتمنية. وأأعرب الوفد عن  الأمميف خمتلف مؤمترات ومبادرات  اومشاركهت
ىل وأأفاد بأأن . 2014ودجمه يف تقرير أأداء الربانمج يف عام التمنية  واليت مت تنفيذها مرشوعا  31اعيعاد معل اللجنة أأدى اإ

 ،تصبح جزءا ل يتجزأأ من أأنشطة الويبويك لمرشوعا  14مكنت هذه اجلروهود كنا . أأجندة التمنيةسامهت يف تفعيل توصيات 
 يف معل الويبو.أأجندة التمنية تعممي عززت من وابلتايل 

ىل الأمهية اليت علقهتا وأأشار وفد الصني  .62 ة توصي 45سعادته بينفيذ . وأأعرب الوفد عن أأجندة التمنيةالويبو عىل تنفيذ اإ
اجناز أأجندة التمنية من  اجلعية العامة قد  ، اكنت2015يف عام واحل البدلان النامية. مرشوعا لص 31نفذت بشلك مطرد ومت اإ

عقد املؤمتر الوزاري يف أأفريقيا، مت لأول مرة معلية التقيمي يف معلية التقدم. وووضعت أأيضا التمنية"، نفقات تعريف "حددت 
ىل بشأأن دفع ادلراسات   دورات تدريبية للبدلان النامية ومتميقدمت تفضال عن املؤمترات ادلولية الأخرى بنياح. و املرونة اإ

ىل جامل الأمام. واكنت   أأيضا يف مبادرات الأمم املتحدة اخملتلفة. تنب واكلت الأمم املتحدة الأخرى، وشاركانظمة تعمل اإ

ىل متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية،  ،وأأشار وفد نييرياي .63  أأن التقرير قدم حملة عامة عن مشاركة املنظمة يف تنفيذ وتعممياإ
طار وأأنشط، فضال عن أأجندة التمنيةتوصيات  ن أأنشطة الويبو قد ذكر بأأ التقرير أأن . وعىل الرمغ من ة الويبواملبادئ يف اإ

ل أأن ، 2015طوال عام أأجندة التمنية توصيات ومبادئ ب مازالت تسرتشد  دارة أأكرث مشولية ملشاركة تتوقع اجملموعة الأفريقية اإ اإ
عدم التنفيذ الاكمل لقرار اجلعية بشأأن عن قلقه وفد . ويف هذا الس ياق، أأعرب الالتمنيةأأجندة الويبو يف تنفيذ توصيات 

أ لية مناس بة لتقيمي من احلصول عىل ادلول الأعضاء منعت الفجوة القامئة وذكر بأأن أ ليات التنس يق. بشأأن  2010لعام العامة 
يف تشجيع مشاركة املدير العام بشأأن ته سيس متر أأن مجموع الويبو بكفاءة. وأأضاف دلى أأجندة التمنية وتنفيذ وتعممي توصيات 
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كنا هو مبني يف التقرير. ومشل  2015بعض التطورات الروهامة يف عام عن موافقته عىل اجملموعة وأأعرب وفد هذه املسأأةل. 
ىل توافق يف ال راء بشأأن تعريف  . 2014لربانمج يف عام يف تقرير أأداء اأأجندة التمنية تنفيذ دمج التمنية و نفقات ذكل التوصل اإ

من قبل الويبو ليسروهيل اليت مت تطويرها والاضطالع هبا مثل أأنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات  لأنشطةالوفد ابورحب 
الصغرية واملتوسطة وتوس يع رشوعات اس تخدام امللكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا، مبا يف ذكل مساعدة امل 

شاركة مب منوا. وأأقر الوفد البدلان لأحصاب املصلحة يف البدلان النامية وأأقل خمصصة تقدمي دورات يف ميية الويبو دور أأاكد
ذات الصةل، أأهداف التمنية املس تدامة عىل الرمغ من أأن الويبو سامهت يف تنفيذ وأأفاد بأأنه الويبو مع منظومة الأمم املتحدة. 

ل أأهنا دلهيا الفرصة  تركز عىل امللكية الفكرية والتمنية اليت الأمم املتحدة مشاراكت ثري من اطا وتقود الك نشلتكون أأكرث اإ
مانة. أأول، توفري مزيد من  تالاجيعاعية والاقتصادية. وبناء عىل حمتوايت التقرير، قدم اجملموعة الأفريقية سمسة طلبات للأ

يف جمال امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  دخلت حديثااليت أ  عن بعد لتعمل املتقدمة ل ورة ادلاملعلومات عن 
ىل البدلان النامية والأقل منوا فامي يتعلق  الثقايف التقليدي من قبل أأاكدميية الويبو. اثنيا، تقدمي تقيمي مس تقل ملساعدة الويبو اإ

اعيعاد أأو بشأأن عىل الطلب، و القامئة دة اليرشيعية وطنية للملكية الفكرية. وينبغي أأن يركز التقيمي عىل املساعالسرتاتيجيات لاب
قليمية. اثلثا، فتح  عمل املشرتك بني الواكلت اليشاورية ملشاركة الويبو يف فريق ال عملية ال تعزيز الأطر القانونية الوطنية أأو الإ

. وينبغي توفري 2015بعد لتمنية ملا بأأجندة اوالعمليات الأخرى ذات الصةل أأهداف التمنية املس تدامة التابع للأمم املتحدة بشأأن 
 وعات مزيد من املعلومات حول توجه مشاركة الويبو مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى والروهيئات ادلولية املعنية بقضااي أأو موض

. رابعا، توفري مزيد من املعلومات حول مشاركة الويبو يف الفريق رفيع بشأأهناهجات نظر متباينة و دلول الأعضاء يف الويبو ل
ىل الفريق. خامسا، وضع تقرير واقعي عن املعين املس توى  اتحة املدخالت املقدمة اإ احلصول عىل الأدوية، مبا يف ذكل اإ

ىل مواصةل العمل حث الفريق الوي و مسامهة الويبو بشأأن القضااي املتصةل بتعزيز التمنية ونقل التكنولوجيا.  دارة تنفيذ لفائدة بو اإ اإ
فائدة شاريع لامل القامئة عىل املشاريع، وتقدمي معلومات أأكرث تفصيال عن روهود اجل تتياوز بطريقة متاكمةل أأجندة التمنية توصيات 

 فضل لفعالية لك مرشوع.الأ تقدير من ال متكن ال 

يدل عىل مكية هائةل من العمل املكرس وأأفاد بأأنه رير. شمولية التقب وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، ورحب  .64
، مت تعممي أأربعة عرش مرشوعا 2015يف عام وذكر بأأنه يف أأنشطة الربامج ذات الصةل الويبو. أأجندة التمنية لتنفيذ توصيات 

ىل ميتقديمت . وس املس تقةلء املراجعة بدمت يف أأنشطة برامج الويبو وأأجندة التمنية ب  ثامنة عرشة.ال  ادورهتيف ة لجنال  نتاهجروها اإ
. وعالوة عىل ذكل، رابعة عرشةال الجنة دورهتال لختصاصات اليت وافقت علهيا ابالتقرير يتقيد أأن يف عن أأمهل الوفد وأأعرب 
. وأأكد أأجندة التمنية، ومسامههتا يف تنفيذ توصيات 2015لتطورات يف خمتلف هيئات الويبو خالل عام اوجز وفد مبرحب ال
حبلول هناية عام ذكر أأنه التوصيات. و تكل املوارد املالية اخملصصة لتنفيذ من خالل أأجندة التمنية بالزتام الويبو  الوفد عىل
اخملصصة لروهذه تقديرية . واكنت املوارد املالية ال ةثالثة وثالثني توصيمت تنفيذ واحد وثالثني مرشوعا ومت تطوير ، 2015

ىل و مليون فرن، سويرسي.  28املشاريع حوايل  أأن اعتبارات التمنية جزء ل يتجزأأ من معل الويبو من أأجل أأشار الوفد اإ
جيابية متكني ادلول الأعضاء من اس تخدام امللكية الفكرية كأداة  نظام ال الويبو عىل مواصةل تطوير وفد للتمنية. وأأخريا، حث الاإ

  لملكية الفكرية بطريقة متوازنة وفعاةل.ادلويل ل 

هل ميع هيئات املنظمة والويبو. وميكن قد مت تعميمه جب أأجندة التمنية أأن تنفيذ توصيات اإىل ويس وأأشار وفد الاحتاد الر  .65
اجناز مت وأأفاد بأأنه التقرير. ا فقط مع جيابياإ تفاعل ي أأن  ىل أأن ت قيد التنفيذ بشلك املشاريع بنياح أأو اكناإ انحج. وأأشار الوفد اإ

ىل أأن بالده س تواصل دمع هجود الويبو يف حتقيق تنفيذ امل رباء اخلقبل  ورد منالتقيمي الإجيايب لتنفيذها قد  س تقلني. وأأشار اإ
 .أأجندة التمنيةتوصيات 

الضخم اذلي عمل الأأظروهر حيث لتقرير ابمتحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  ،ورحب وفد هولندا .66
أأفاد أأنه ادلول الأعضاء. و ا يق الأهداف اليت وضعهت. ورحب ابجلروهود املبذوةل لتحق أأجندة التمنيةالويبو يف تنفيذ قامت به 

 28 قدرها ختصيص مزيانيةومت  .أأجندة التمنيةتوصيات توصية من  33تنفيذ و مرشوعا  31اعيعاد  ، مت2015حبلول هناية عام 
وملموس  تأأثري حقيقيمبنح قوي الالزتام الويبو ت تكل املبالغ عىل . وأأكدتكل املرشوعات مليون فرن، سويرسي لتنفيذ

ىل لأرقام ت تكل اأأشار كنا . أأجندة التمنيةتوصيات ل  أأفاد املتحدة. و  الأممأأمانة الويبو يف املبادرات ادلولية اليت تدمعروها مشاركة اإ
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امللكية الفكرية كأداة للتمنية الاقتصادية والاجيعاعية والثقافية من خالل تشجيع الابتاكر احمليل اش يعال من الرضوري بأأنه 
 والاسيامثر ونقل التكنولوجيا.والإبداع 

ىلمتحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و  ،وفد جزر الهباماوأأشار  .67 أأن التقرير يعكس العمل اجليد  الاكرييب، اإ
 33مرشوعا تغطي  31ابعيعاد اجملموعة وأأعرب عن سعادة . أأجندة التمنيةاذلي أأحرزته الويبو بشأأن تنفيذ وتعممي توصيات 

ىل أأعرب عن تطلع . و 2015حبلول هناية عام  أأجندة التمنيةوصيات من تتوصية  أأجندة تنفيذ املطرد لتوصيات ال اجملموعة اإ
أأمهية حيوية الأمر ذو هذا أأفاد بأأن ولصاحل مجيع ادلول الأعضاء. و ابلفعل أأعنال املنظمة شامةل تصبح املتبقية حبيث التمنية 

 .اكرييبالجملموعة بدلان أأمرياك الالتينية و ابلنس بة 

وأأفاد بأأن أأمرياك الالتينية والاكرييب. مجموعة بدلان نيابة عن  ،لبيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهبامااوفد الأرجنتني وأأيد  .68
حرازه تقدير اجلروهود والتقدم من ادلول الأعضاء مكن التقرير  يف تعممي وتنفيذ توصيات أأجندة التمنية. وأأشار الوفد اذلي مت اإ

ىل أأن بالده اكنت اليت  31الـاملشاريع ت مجيع أأعنال الويبو. واكنتعممي التمنية يف هبدف وذكل أأجندة التمنية باملبادرين مضن  اإ
ىل أأن بالكنا الروهدف. حتقيق عىل  فذت حىت ال ن دليالن   من بعض مشاريع أأجندة التمنية. أأول،  تده قد اس تفادأأشار اإ

لشرتاك بني أأاكدميية الويبو واملعروهد الوطين للملكية الصناعية تنظيمه اب اذلي متاجس تري يف جمال امللكية الفكرية برانمج امل
(INAPI وجامعة أأوسرتال )لملكية الفكرية والروهيئات الوطنية ل نظنات امل تدريب املوظفني من واضطلع الربانمج ب لأرجنتني. اب

دارة التصممي ل تجرييباحلكومية واجلامعات يف مجيع أأحناء أأمرياك الالتينية. اثنيا، املرشوع ال  فائدة يف جمال امللكية الفكرية واإ
بشأأن حناية التوجيه . وقدم املرشوع 2014بدأأ تنفيذه يف عام ي واذل ،البدلان منواأأقل الأعنال يف البدلان النامية و تمنية 

تطبيق من أأجل الصغرية واملتوسطة فضال عن تقدمي املساعدة يف معلية ال مرشوع من املرشوعات  42لـ التصاممي الصناعية 
الصغرية رشوعات مت رفع الوعي حول امللكية الفكرية بني امل وأأفاد بأأنه تنفيذ. ال نتاجئ بشأأن وأأعرب الوفد عن ارتياحه  ا.حنايهت

 مللكية الفكرية.بشأأن اواملتوسطة ومت حتسني القدرات املؤسس ية الوطنية 

فائدة شاريع ميكن أأن توفر مساعدة الويبو لامل ن خالل أأن تنفيذ أأجندة التمنية مته بوأأعرب وفد مجروهورية كوراي عىل ثق  .69
من خالل  تسامهوأأفاد بأأن بالده قد النتاجئ احملمتةل. عظمي عىل اتباع هنج متوازن وبناء لت، جشع لتعاون والتمنية. وذلكلا
 بناء القدرات يف البدلان النامية.ة يف كوريال يةصناديق الاسيامئن ال 

تنفيذ أأجندة التمنية. كنا حنو  2015به الويبو يف عام  تقدم تقيامي شامال للعمل اذلي قاموأأشار وفد كندا أأن التقرير ي .70
الأخرض. وأأشار الوفد املعروهد حبوث الويبو و معروهد عىل العمل اذلي أأاجنزه  وأأثىن ،علنا ابلأنشطة املذكورة يف التقريرحيط الوفد أأ 

ىل  مكتب قام  ،1997منذ عام أأفاد أأنه يف جمال التعاون التقين. و أأنشطة الويبو جانب بالده بمن جل سامهة طويةل الأ امل اإ
 همتخصصة يف رشاكة مع أأاكدميية الويبو. وجدد الوفد الزتامس نوية دورات تدريبية بينظمي وتقدمي امللكية الفكرية الكندي 

 واصةل التعاون الإجيايب.أأعرب عن تطلعه مب

ىل أأن اعتبارات ب أأظروهر الزتام الويبو ذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن التقرير و  .71 توصيات أأجندة التمنية. وأأشار اإ
املعنية  من خالل اللجنة ادلامئةاملؤلف التمنية تشلك جزءا ل يتجزأأ من معل الويبو يف العديد من اجملالت، مبا يف ذكل حقوق 

من جانب يئات البث بطريقة شامةل ومدفوعة عاهدة حناية ه مبالأعنال املتعلقة مت تنفيذ . وقد حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية املتعلقة ذكل سامه كنا الاعتبار الواجب خملتلف مس توايت التمنية. منحت اليت الأعضاء و 

اكن و ة. الويبو تقدما كبريا يف تنفيذ التوصيات أأجندة التمنيوقد أأحرزت . 15رمق توصية لس امي ال بوضع القواعد واملعايري، 
فهيا. ويف هذا الصدد، ذكر  تفذالعام هو أأن الأنشطة اكن لروها تأأثري كبري عىل امللكية الفكرية والتمنية يف البدلان اليت ن   روهاانطباع 
ولية بأأهداف التمنية املس تدامة املرتبطة بذات الصةل عنال الأ لس امي مشاركة الويبو الفعاةل يف أأنشطة الأمم املتحدة، الوفد 
 (IP-DMDلويبو )لامللكية الفكرية اخلاصة بتوفيق تمنية قاعدة بياانت وفامي يتعلق بوالأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة.  اللجنة

يف رباءات اليسميات والعالمات والأأن مكتب بوفد اللجنة ال، أأبلغ (WIPO Matchاإىل )يف ال ونة الأخرية اليت تغري امسروها 
( شارك يف تنظمي اثنني من الأحداث الرتوجيية مع الويبو وغرفة التيارة الأمريكية. UPSTO) الولايت املتحدة الأمريكية
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ىل اجلع بني أأحصاب املصلحة  لويبولامللكية الفكرية اخلاصة بتوفيق تمنية قاعدة بياانت اكنت و  احتياجات وفيق لتكلك هتدف اإ
ىل التقارير و لملكية الفكرية. ل الإمنائية ددة مع املوارد املتاحة وتوس يع أأثر املساعدة احملامللكية الفكرية  أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 املدير العام.املس تقبةل الصادرة عن 

هنأأ الوفد ادلول و نيابة عن اجملموعة الأفريقية. ، أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نييريايو  .72
ىل توافق يف ال راء بشابالأعضاء يف الويبو  يف ذكل ن يساعد يف أأ  التمنية. وأأعرب عن أأمهللنفقات أأن التعريف املنقح لوصول اإ

جراء تقيمي أأكرث دقة  طار الأنشطة املوهجة حنو التمنية. ورحب أأيضا ل اإ نياح أأاكدميية الويبو يف ب لنفقات الفعلية املتكبدة يف اإ
شارة يف جنوب أأفريقيا. ا واحدة مهنواليت س تقام تقدمي أأنشطة بناء القدرات من خالل ادلورات واملدارس الصيفية،  و يف اإ

ىل الأمهية املزتايدة لعمل أأاكدميية الويبو،  مواصةل العمل مع تركزي من ، اكن ل بد للويبو (3رمق ) لتوصيةلس امي فامي يتعلق اباإ
نه ميكن ملرية، بصياغة أأو مراجعة س ياسات امللكية الفكتقوم العديد من البدلان النامية وطاملا أأن واحض عىل التمنية.  هنج فاإ

حتقيق الأهداف يف املساعدة يف الوقت املناسب بشأأن أأفضل الس بل لالس تفادة من نظام امللكية الفكرية أأن يقدم متوازن 
ؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية املالتيارة والصناعة يف ير أألقاها وزاليت رئيس ية اللكمة الالإمنائية الأوسع. وأأشار الوفد اإىل 

ىل أأن التارخي قد أأظروهر أأن ادلول اختذت مسارات خمتلفة يف السعي اإىل حتقيق التمنية  قبل أأس بوع. ، وأأشار الوزير يف لكمته اإ
من أأجل تسروهيل و حناية امللكية الفكرية بطرق خمتلفة ويف أأوقات خمتلفة دلمع هجودها الإمنائية. ت اس تخدما الاقتصادية واهن

مع أأجندة التمنية فضال عن احتياجات ة ومتناسقة املناجه احلالية واملس تقبلية متوازنتكون  أأناملزيد من التقدم، اكن لبد أأن 
ذا اكنت أأاكدميية الويبو عىل طريق حتقيق الأهداف الأوسع للمنظمة، طلب الوفد من و البدلان اخملتلفة.  من أأجل تقيمي ما اإ

عنرصا أأساس يا وأأفاد بأأن ذكل اكن لويبو مع مجيع ادلول الأعضاء. لأاكدميية ا املس تقةل ةاخلارجياملراجعة توصيات تقامس الأمانة 
مؤسسات التدريب القضايئ يف دلى تعلمي حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين بشأأن لنظر يف مقرتح مرشوع التعاون ل 

ىل لعب دورا حاسنا يف كيفية نظر ي البدلان النامية وأأقل البدلان منوا، واذل ط الوفد ي. وأأح وتطبيقروها لفكريةامللكية اأأي قطر اإ
. وأأشار اإىل 40و  31 و 30 و 24 رمق شاركة الويبو النشطة يف أأعنال الأمم املتحدة مبا ييعا ى مع توصيات أأجندة التمنيةمب علنا 

يع نيابة عن مج املقدمة وضوعية املدخالت املمعل الويبو املتعلق بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وطلب من الأمانة تبادل 
ىل أأن التقرير كنا ادلول الأعضاء.  ىل الفريق الرفيع املس توى أأورد أأشار الوفد اإ مشاركة الويبو يف فريق اخلرباء الاسيشاري اإ

اتساق اليت توفر تقيمي املقرتحات واقرتاح احللول ا ممتثةل يف مراجعة واكنت وليهت الأدوية.للأمم املتحدة بشأأن احلصول عىل 
الويبو توضيح موقفروها من من الفكرية وحقوق الإنسان وقواعد التيارة والصحة العامة. وطلب الوفد س ياسات بني امللكية 

ليه لأمم املتحدة لولية الفريق الرفيع املس توى  هييمن املدير العام، يعمل كنا وأأفاد بأأنه ومشاركهتا يف الفريق نفسه. املشار اإ

من الرضوري اكن الشفافية، ولفائدة لنقاش ادلائر حاليا يف مجيع أأحناء العامل. التفاعل بني امللكية الفكرية والصحة العامة عىل ا
من لأمم املتحدة املذكور. وطلب الوفد لفريق الرفيع املس توى المشاركهتا ومسامههتا يف بشأأن الويبو ادلول الأعضاء تبلغ أأن 

اتحة املعلومات ذات الصةل عىل صفحة الويب اخلاصة هب ابلفعل من قبل منظمة الصحة العاملية قد مت ذكل وذكر بأأن . االويبو اإ
لنياح يف تعممي أأجندة التمنية يف سعادته ابعن الوفد ومكتب مفوض الأمم املتحدة السايم حلقوق الإنسان. وأأخريا، أأعرب 

دلويل حول امللكية سلط املؤمتر اذكر بأأن أأن يمت تنفيذها ابلاكمل. وعالوة عىل ذكل، اإىل معل الويبو. وأأعرب عن تطلعه 
تعمل يف ضوء ذكل، اكن من الرضوري أأن ولك معل. لروهدف مشرتك ك لتمنية ل الفكرية والتمنية الضوء عىل الأمهية احلامسة 

اس مترار التأأكيد عىل أأن بعض من اخلطأأ امللكية الفكرية من أأجل التمنية. واكن أأل وهو هدف مشرتك: عىل مجيع جلان الويبو 
بذل املزيد من اجلروهود عىل جشع الوفد الويبو و يف أأجندة التمنية.  اقدم مسامههتعلهيا أأن تصةل وليس الليان مل تكن ذات 

اذلي يس تنتج  تقيميمن املمكن القول بأأن ال هبذه الطريقة، س يكون و . املذكور شرتكامل روهدف ال ملواءمة أأهدافروها والعمل من أأجل 
 .س يصبح ممكنا يف أأعنال املنظمة وبشلك اكملابلفعل  روهامت تعميم قد أأجندة التمنية بأأن 

جابة عىل الأس ئةل اليت طرحهتا الوفود.لأأعطى الرئيس اللكمة للمدير العام و  .73  الإ

ىل وأأشار املدير العام  .74  يرحت من قبل وفدلس تفسارات اليت ط  وفامي يتعلق ابهبا الوفود.  تمجيع التعليقات اليت أأدلاإ
بني نوعني من العمليات اخلارجية. ه مت المتيزي ذكر أأن ،العمليات اخلارجية نييرياي وجنوب أأفريقيا بشأأن مشاركة الأمانة يف

من قبل الأمم املتحدة. أأهنا بدأأت رمغ العمليات غري احلكومية ادلولية خرى، من هجة، ومن اجلروهة الأ العمليات احلكومية ادلولية 
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، والعديد من العمليات اليت أأجريت فامي أأهداف التمنية املس تدامة وتشمل العمليات احلكومية ادلولية معل الويبو عىل تنفيذ
الوفدية ختص جلنة اخلرباء من قبل اليت ذكرت عملية وأأفاد بأأن ال يتعلق بمتويل أأقل البدلان منوا وبرانمج معل اسطنبول. 

حيث أأن حرجة ا اكنت مواقف هناإ ذكر كن معلية حكومية دولية. و تمل بأأهنا رفيعة املس توى للأمني العام. وأأشار املدير العام ال
ىل أأن نييرياي أأشار اكنت مشاركة فقط كأ الويبو  ىل أأنيح ت بشلك حص مانة ل تقدم سوى املعلومات. وأأشار املدير العام اإ  هاإ
مانة ل ميكن وهناك وهجات نظر متباينة بني ادلول الأعضاء بشأأن بعض تكل القضااي. اكنت  مل وتبين رأأي أأو أ خر. ت أأن للأ
ىل الويبو ونظرت هناك أأي وثيقة س ياسة اعمتدهتا ادلول الأعضاء بشأأن تكل القضااي.  يكن دورها يف توفري املعلومات اإ

وفامي يتعلق بأأهداف التمنية متعلقة ابمللكية الفكرية. أأو قضااي عملية ذات الصةل فامي يتعلق بأأي مسائل ال للمساعدة يف 
طار ولأأن تقرتح خرى، الأ ت نظنامثلروها مثل امل لويبو، اكن ل املس تدامة، ملتخصصة فامي يهتا االتدابري اليت ينبغي اختاذها يف اإ

ل أأن هذا القرار، روها عىل الرمغ من أأن ادلول الأعضاء قد ل يروق و . تكل الأهداف ينفيذب يتعلق  من شأأهنا أأن تتخذ الويبو اإ
طار وليهتا احملددة. املس تدامة أأهداف التمنية تنفيذ من خاللروها ينبغي للمنظمة اليت س بل ال بشأأن  اقرار  لفريق وفامي يتعلق ابيف اإ

ىل أأن هناك اكن  هالرفيع املس توى، ميكن حتميل مساهنات الويبو يف همةل قصرية عىل الرتتيبات اللوجسيية. ومع ذكل، أأشار اإ
لية اليت اكنت ال  الناحية الاقتصادية، من امللكية الفكرية أأن يف هذا اجملال. وعىل الرمغ من ات تنافر س ياسليس توتر 

ماكنية  أأوجدت فرضت امللكية الفكرية احلقوق اليت أأنشأأت يف السوق عن طريق الوصول اإىل سلعة قابةل للبيع، التبادل اإ
قيدت يف الوقت نفسه  االابتاكر ولكهن تأأن امللكية الفكرية سروهلبقيقة احل نييية التوتر ظروهر الوصول. و القيود عىل ذكل 

ليهصول الو  ن الأمانة قضيةنظرا لختالف ال راء حول هذه ال و . وشدد املدير العام عىل حساس ية هذا اجملال. اإ سيتعامل ، فاإ
 ىل احلياد يف توفري املعلومات فامي يتعلق بتكل العمليات.س تحافظ عو لزتام معروها مبنهتيى الا

يران )مجروهورية  .75 يران ورصح وفد اإ جراءمتكني اللجنة هو قرير املدير العام أأن الروهدف الرئييس من تبالإسالمية( اإ  من اإ
وأأعرب عن أأمهل  مناقشة موضوعية لتقيمي الكيفية اليت يمت هبا تنفيذ توصيات أأجندة التمنية من خالل أأنشطة هيئات الويبو.

جياد من خالل هيئات الو أأجندة التمنية نظرة مشولية لتنفيذ عىل تكوين مثل هذا النقاش ادلول الأعضاء يساعد أأن يف  يبو، واإ
تقيمي ذايت للتقدم اذلي أأحرزته الأمانة يف تنفيذ اكن مبثابة تقرير املدير العام ورأأى أأن   س بل ووسائل معلية لتحسني العملية.

عىل المك وليس اكن أأن تركزي التقرير يبدو ، أأجندة التمنيةبلأنشطة املضطلع هبا فامي يتعلق اب. وفامي يتعلق أأجندة التمنيةوتعممي 
ىل مراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات أأعرب الوفد ودة. ذلكل، اجل يعكس تقرير املدير العام  لجيب أأ و . أأجندة التمنيةعن تطلعه اإ

ناية قيود اخلاصة حباية من ال اثر السلبية وال امحلضبط و ال ركز أأيضا عىل كيفية حفسب، بل ي ادلور الإجيايب للملكية الفكرية
البدلان النامية. ووفقا لتقرير املدير العام، شاركت الويبو يف عدد من معليات الأمم املتحدة حيث امللكية الفكرية اليت تواهجروها 

مت النظر يف قضااي امللكية الفكرية، مثل فريق اخلرباء الاسيشاري من الفريق الرفيع املس توى للأمني العام للأمم املتحدة بشأأن 
 املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أأن أأمني احلصول عىل الأدوية. وابملثل، أأشار التقرير اإىل

(ITPGRFA) من  9ملشاركة واس تكشاف اجملالت احملمتةل للعالقات املتبادةل بني معاهدات الويبو واملادة ابلب الويبو اط
لفريق الرفيع املس توى للأمني العام ابامي يتعلق فلس امي عىل أأنشطة الأمانة،  الاطالعدلول الأعضاء حيق ل هاملعاهدة. ورأأى أأن

جنوب أأفريقيا ونييرياي وطلب من  يللأمم املتحدة بشأأن احلصول عىل الأدوية. ومن هذا املنطلق، أأيد الوفد مداخالت وفد
ذا اكن من املمكن بأأنه س يقدر ما وفد أأفاد الالأمانة أأن تقدم معلومات مفصةل. وعالوة عىل ذكل،  ة عىل لجنع ال طالاإ اإ

 .املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أأمنيالطلبات اليت تقدم هبا 

ىل وأأشار وفد ش ييل  .76 أأن تقرير املدير العام اكن أأداة مفيدة جدا ملتابعة العديد من الأنشطة اليت تقوم هبا املنظمة، اإ
ىل أأنأأجندة التمنيةبتكل املتعلقة لس امي  اليت جتري حاليا بشأأن  املس تقةلراجعة دليه الفرصة للمشاركة بفعالية يف امل . وأأشار اإ

جيابية هناك أأن وأأعرب عن ثقته ب. أأجندة التمنيةتنفيذ توصيات  . ويف هذا الس ياق، أأشار الوفد اإىل معل امهنس تخرج نييية اإ
 ااهيعام تظروهر أأ واكنت ادلورة انحجة جدا و  مدرسة الويبو الصيفية يف ش ييل للعام الثالث.دورة عقد مت أأاكدميية الويبو. و

ادلراسات الاجيعاعية والعلوم. وشدد عن طالب ادلراسات العليا واملروهنيني الش باب اذلين دلهيم خلفية جانب من  امزتايد
عات عن أأنشطة نقل التكنولوجيا يف اجلام نياملروهنيني الش باب املسؤول احرضهقد عىل أأن ادلورة اليت عقدت يف يناير املايض 

ىل من انحية أأخرى، أأشار الوفد و . من خارهجامن ش ييل و  ومراكز البحوث . حبوث الويبو وبرانمج الويبو الأخرضمبادرات اإ



CDIP/17/11 
 

ىل املعلومات والتوصيةبشأأن أأجندة التمنية من  19رمق توصية ال تنفذ املبادرات هذه واكنت  بشأأن نقل  25 رمق الوصول اإ
املنظنات ادلولية الأخرى. أأخرى مع بادرات يف م لدلول اليت شاركت للغاية ابلنس بة  هامةاكنت تكل التوصيات و التكنولوجيا. 
اإىل عرض أأفضل التقنيات يف البالد لأولئ، اذلين يسعون لالأعنال  أأحصابمنصة جديدة ختدم قد بدأأت ش ييل وأأفاد بأأن 

مبثابة لقضااي العالقة. واكنت لمفيدة حلول مبتكرة. واكنت تكل املنصة متاحة للجميع يف حماوةل للبحث عن حلول جديدة و 
احلال اكن هذا هو و ( تسليط الضوء عىل أأمهية املعلومات. INAPIاملعروهد الوطين للملكية الصناعية )حاول حيث  ،بوابة
باحث عن ال "، Proyecta"مبادرة برويكتا ش ييل مثل يف لمعروهد الوطين للملكية الصناعية ل خرى الأ مبادرات ل ل ابلنس بة أأيضا 

رباءات يف جمالت الخرائط رمس تكنولوجية معلومات مثل ال دمات اخلالعام. ويف ال ونة الأخرية، قدمت كل التكنولوجيا يف امل
دارة املياه للحكومة  تسروهل الس ياسات العامة. وعالوة عىل ذكل، اكن من املناسب الاس مترار يف حتديث ليك التعدين واإ

ضطلع يالوفد يف العمل اذلي بذكل، شارك أأجندة التمنية. وفامي يتعلق من  14رمق توصية ل ل املرونة، وفقا بشأأن قاعدة البياانت 
ىل املعلومات اليت تقدهما الويبو، معل يف به املعروهد الوطين للملكية الصناعية  عىل رمس خرائط البدلان الوفد ش ييل. واسينادا اإ

نفس الرؤية يبادل للتعرف عىل املعايري ادلولية والبدلان اليت ت أأداة مفيدة ذكل مبثابة يكون قد . و ااملرونة اخلاصة هبمواطن و 
ىل أأشار الوفد ، يف الهنايةوالأداة مع الأمانة. ميكن تبادل حول هذا املوضوع. و  مسامهة الويبو يف وضع الصيغة الهنائية اإ

الإحصاءات وهيلكة صدار ابإ الويبو  مسحت املساعدة املقدمة من قبل خرباءو الوطنية يف جمال امللكية الصناعية. هتا لسرتاتيجي
وزير الاقتصاد والتمنية عيعاد من قبل م مرشوع الوثيقة لالس يقد  و . العاماسرتاتيجية مبشاركة اجملمتع املدين من خالل اليشاور 

 والس ياحة مبناس بة يوم امللكية الفكرية.

ن تقرير املدير أأفاد بأأ ، و ابءيابة عن اجملموعة ن ، وأأعرب وفد الياابن عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن .77
أأن حتسني نظام امللكية الفكرية من أأعرب عن اعتقاده القوي باس تعراضا شامال لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية. و قدم العام 
أأمهية كبرية الوفد يف هذا الس ياق، علق ويف خلق الابتاكر. يسامه و ذاتية الاس تدامة دفع جعةل التمنية الاقتصادية أأن يشأأنه 
تقدم أأنواع خمتلفة اكنت بالده فامي يتعلق بتكل الأنشطة، و لأنشطة الإمنائية، مبا يف ذكل املساعدة التقنية وبناء القدرات. عىل ا

قليميةتنظمي الياابنية  يةصناديق الاسيامئن أأنشطة ال  ت. ومشليةالاسيامئن  روهامن املساعدة من خالل صناديق   احللقات ادلراس ية الإ
قليمية والوطنية، وورش العمل وادلورات التدريبية والبعثات الاسيشارية املتخصصة زماةل طويةل الأجل الوبرامج  ،ودون الإ

مما اليت تديرها الويبو، والأنشطة الياابن عدد من املشاريع دمعت من خالل تكل الأنشطة، و لويبو. حمددة اتبعة لوترمجة مواد 
ىل  الرثوة وتعزيز القدرة التنافس ية وتطوير الاقتصاد. فائدة توفري ال اس تخدام امللكية الفكرية لتبادل اخلربات يف جمأأدى اإ

ىل أأجندة التمنية، أأشار الوفد بومكثال عىل الأنشطة املتصةل  ىل والأخرض. لربانمج الويبو التمنية احلالية اإ عية اجل ابلإضافة اإ
وأأفاد بأأن الويبو الأخرض. برانمج ( مؤخرا رشاكة مع JPAAرباءات )حملاميي ال يةالياابن بدأأت اجلعية ملكية الفكرية، لل الياابنية 
كنا أأعرب عن الويبو الأخرض. برانمج رغب يف مواصةل التعاون مع املس تخدمني الياابنيني من أأجل تسروهيل تقنيات بالده ت
ىل اس مترار تطلعه  ية امللكية الفكرية مع مراعاة أأهداف املنظمة، يف تنفيذ أأجندة التمنية من خالل الرتكزي عىل تعزيز حناالويبو اإ

 ( من اتفاقية الويبو.3كنا هو منصوص عليه يف املادة )

أأن أأفاد بأأمرياك الالتينية والاكرييب، و مجموعة بدلان نيابة عن  ،البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما وفد الربازيلأأيد و  .78
بشأأن تنفيذ وتعممي أأجندة التمنية. اذلي مت اإحرازه ذكر التقرير التقدم كنا لجنة. مفيدة لتقيمي معل ال هامة و التقرير قدم معلومات 

طار اللجنة، أأفاد بأأن بالده و  طار مرشوع امللكية و  اليت من ادلراسة لس امي الربازيل قد اس تفادت من املشاريع يف اإ ضعت يف اإ
هامة نتاجئ ل شاريع توفري امل الويبو و دلى أأمهية أأجندة التمنية بومن املؤكد أأن الاعرتاف الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجيعاعية. 

لتعممي الفعال لأجندة التمنية ل العديد من أأوجه القصور هناك عالمة جيدة. ومع ذكل، لتزال اكن مبثابة  لدلول الأعضاءابلنس بة 
نشاء اللجنة وأأفاد بأأن لويبو. لعمل املوضوعي اليف  اجنازا اكن اإ أأنتجت . و 2007د أأجندة التمنية يف عام يف أأعقاب اعيعاصعبا اإ

 ورأأى أأن. املشاركة دلول الأعضاءابلنس بة لجدا بناءة  كنا ذكر املدير العاماكنت ، هامةاللجنة العديد من دراسات مشاريع 
منا يه معلية ها مجموعة بس يطة من مشاريع حمددة زمنيا تنفذ تأأجندة التمنية ليس ة الفكرية رتكزي عىل حقوق امللكيللاللجنة واإ

. وعالوة عىل ذكل، ايف مجيع أأنشطة الويبو وجلاهنأأجندة التمنية مع هذا الرأأي، ينبغي تعممي و . ولملسامهة يف تمنية ادلهبدف ا
يف عن أأمهل الوفد مسامهة هيئات الويبو من خالل تنفيذ أأجندة التمنية قضية متنازع علهيا. وأأعرب تظل اكن من املؤسف أأن 
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ىل  تأأسيس أ ليات التنس يق و لس امي بشأأن ملزيد من تعممي أأجندة التمنية، ابلنس بة فيدة امل اتفاق حول القضااي أأن يمت التوصل اإ
املعين لفريق الرفيع املس توى للأمني العام للأمم املتحدة وفامي يتعلق اب. بنود الأجندةامللكية الفكرية والتمنية كبند دامئ من 

الترصحيات اليت أأدىل هبا ممثلو أأفاد بأأن ح اذلي تقدم به املدير العام. ومع ذكل، لتوضيابحلصول عىل الأدوية، رحب الوفد اب
عقد املتفاعل ومل يكن ال الويبو خالل اجيعاعات مؤمتر فرباير املايض سبب قلقا كبريا من خالل اليشكي، يف ولايت الفريق. 

قرار ابلإجناع يف ا لقضية جديدة. لقد اكن هدفاملنقذة للحياة الأدوية بني حناية امللكية الفكرية ورضورة ضنان وصول 
ىل توليد  2001 عام حقوق امللكية الفكرية بطريقة مانعة مت اس تخدام ابلإضافة اإىل ذكل، والعديد من املبادرات. أأدى اإ

قطاع املسح اخلاص ابليف ذكل العامة للمجمتع. وقد مت توثيق فاهية الر من  تحلصول عىل الأدوية وخفضأأرضت ابللمنافسة 
تأأسس الفريق الرفيع املس توى للأمم املتحدة عىل وجه التحديد لبحث س بل توفري احلوافز و ادلوايئ التابع للمفوضية الأوروبية. 

أأدوية براءات الأدوية أأو مبادرات خمزون كثرية مثل أأدوات  هذه احلوافز أأشاكلوميكن أأن تأأخذ الابتاكر والوصول.  من للك
الويبو ومنظمة التيارة العاملية ومنظمة الصحة أأجرهتا راسة الثالثية اليت وتطرقت ادلأأمور أأخرى.  الأمراض املروهمةل، من بني

ىلالعاملية  جيابية عىل بعض تكل القضااي. وحث الوفد الويبو  اإ لفريق الرفيع املس توى للأمم اخلاصة ابلمناقشة ل تقدمي مسامهة اإ
ىل ه تطلعأأعرب عن املتحدة، و   عندما تكون متاحة.املقدمة للفريق  امسامههتالاطالع عىل اإ

ىل وأأشار وفد أأوروغواي  .79 ىل أأن بشأأن املقدم من املدير العام وضوعي التقرير الشامل واملاإ تنفيذ أأجندة التمنية. وأأشار اإ
ادلورات التدريبية ودورات التعمل عن الضوء عىل الوفد سلط . و بشلك كبري ماكتب امللكية الفكرية الوطنيةت الويبو دمع

طار  أ جريتال اثر الاجيعاعية والاقتصادية اليت بشأأن راسات ادلفضال عن  من بالده مسؤولنييت اس تفاد مهنا بعد ال يف اإ
العديد من اإىل مدخالت هامة لتطوير اسرتاتيجيهتا الوطنية. وأأخريا، أأشار الوفد مبثابة اكنت لك تكل و مرشوع اللجنة. 

ىل التعاون  حرازه نوب والعمل والتقدم بني بدلان اجل فيا الإشارات اإ  يف هذا الصدد.اذلي مت اإ

عتبارات التمنية بدل ابسرتشد ت لأمم املتحدة، ينبغي أأن اتبعة لذكر ممثل ش بكة العامل الثالث أأن الويبو، ابعتبارها واكةل و  .80
نفاذ امللكية الفكرية.  ركزت أأكرث عىل ذكر بأأهنا التمنية. و نا اكن قبل اعيعاد أأجندة ظل كتركزي املنظمة وأأفاد بأأن من حناية واإ

ىل اجلوانب الإجيابية للملكية الفكرية بدل من الرتكزي عىل تطوير نظام ملكية فكرية متوازن وموهجة حنو التمنية. وأأشار  اإ
عنال املادة الويبو أأن أأنشطة اعترب ممثل الش بكة قضيتني رئيس ييني. أأول،  املوارد  ملعاهدة ادلولية بشأأنامن  9تقوض تنفيذ واإ

حفظ واس تخدام وتبادل وبيع البذور، يف املزارعني عنيت حبقوق  تكل املادةوأأفاد بأأن الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 
املشاركة املتاكفئة يف اقيسام  صت التفاقية عىل حق املزارعني يفوكذكل احلق يف املشاركة يف معليات صنع القرار. كنا ن

يف  أأعضاءتخدام املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. واكنت العديد من البدلان النامية واملتقدمة املنافع الناش ئة عن اس  
. من هيئهتا الإداريةقرارات الوراء اعيعاد  ادافعواكن ذكل ملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ا
ىل امل ارية بناء عىل قرار من تكل الروهيئة الإدو  ملعاهدة ادلولية بشأأن الك من الويبو و  ت، تشارك2015مارس يف نظمة واملبلغ اإ

 لرتابط فامي بني الصكوك ادلولية للك مهننا.املمكنة للميالت عىل التحديد املشرتك ل املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
ىل أأن التقرير  اليت هتدف من يفية الك تقدمي معلومات عن ب الويبو الش بكة لب ممثل ا، طقضيةروهذه ال مل يتطرق ل وابلنظر اإ

ىل حد مشاركة نظمة التعامل مع هذه املسأأةل، و خاللروها امل  املعاهدة  ينبغي للمنظمة أأن تدعو أأمنيورأأى أأنه ادلول الأعضاء. اإ
ي مت تنفيذه والعمل اذلهيئهتا الإدارية لطالع اللجنة عىل قرارات  ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

ىل أأ  أأشارقضية العالقات املتبادةل مع الويبو. اثنيا، بشأأن  لأمني العام للأمم املتحدة للفريق الرفيع املس توى ابنه فامي يتعلق اإ
املدير العام. ر كنا ذكجمرد توتر أأكرث من كوهنا مشلكة عدم اتساق س ياسات مبثابة بشأأن احلصول عىل الأدوية، اكنت القضية 

حلقوق الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية، مثل احلق يف ابحرتام والوفاء ابادلول أألزم القانون ادلويل حلقوق الإنسان وأأفاد بأأن 
ىل بدائل عالجية متاحة بأأسعار يعد الصحة واحلق يف العمل. و  وأألزم رشطا أأساس يا لإعنال احلق يف الصحة. مناس بة الوصول اإ

لس امي حنابة النظام ادلويل للملكية الفكرية، ولكن مواطنهيا بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. متتع ضنان ادلول بلعمل احلق يف ا
ن الوفاء ابلزتاماهتا املتعلقة م يضا ادلول املتقدمةوأأ البدلان النامية أأعاق البياانت، حرصية و  اتملنتياخلاصة اببراءات الاخرتاع 

ىل عدم متاس، الس ياسات بني الالزتامات ادلولية حلقوق الإنسان والقانون التياري، حبقوق الإنسان. وأأدى ذ وكذكل كل اإ
قد  جلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكريةاتفاق تكون مواطن املرونة ابقد ل و يف هذا الس ياق.  امللكية الفكرية
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ن حققت  كثري من ول يزال هناك ال سان والقانون التياري لأس باب خمتلفة. النتاجئ املتوقعة يف معاجلة التنافر بني حقوق الإ
ماكنية احلصول عىل الأدوية بأأسعار  ليسالناس يف البدلان النامية واملتقدمة  نظام أأدى . وعالوة عىل ذكل، مناس بةدلهيم اإ

( 3الروهدف رمق )من لس امي الروهدف الفرعي الثالث  أأهداف التمنية املس تدامة، تنافر س ياسة معايل اإىل خلق مللكية الفكرية احلا
تحقق دون احلصول عىل منتيات طبية ي الأمراض املعدية وغري املعدية واليت ل ميكن أأن من أأهداف التمنية املس تدامة بشأأن 

جمرد أأهنا  القضية عىلفصل يف عدم الواكن من املروهم ات تنافر س ياسوأأفاد بأأن الأمر ابلفعل مسأأةل . مناس بةوبأأسعار  جديدة
 توتر.

الاس تفسارات اليت ا بشأأن توضيحوقدم هبا الوفود.  تلتعليقات اليت أأدلابعلنا ( ماتوس /الس يدوأأحيطت الأمانة ) .81
يران و دي أأاثرها وف قضية الفريق الرفيع املس توى للأمم املتحدة حول احلصول عىل بشأأن ش بكة العامل الثالث ممثل الربازيل واإ
ىل رير التقأأفاد بأأن الأدوية. و  اجيعاع أأعضاء الفريق الرفيع مت عقد بعض القضااي اليت طرحهتا الوفود لس ببني. أأول، مل يتطرق اإ

ن التقرير اذلي تضمن 2016مارس يف أأول جلسة علنية عقد . اثنيا، مت 2015املس توى للأمم املتحدة يف ديسمرب  . وذلكل، فاإ
تقدمي املزيد من املعلومات يف من الأمانة ورمبا تمتكن القضااي.  س تنتاجات بشأأن تكلمل يمتكن من مض الا 2015أأنشطة عام 

 .أأجندة التمنيةلمدير العام بشأأن تنفيذ توصيات املقبل لتقرير ال 

 جانب املشاركني.نه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من ، نظرا لأ تقرير املدير العامبشأأن ناقشة امل رئيس الاختمت و  .82

 يف برانمج معل تنفيذ التوصيات املعمتدةمن جدول الأعنال: النظر  8البند 

 الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية املقدمة مناملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية  - CDIP/16/6النظر يف الوثيقة 

ىل أأشار الرئيس  .83 يه  اكن لبد من النظر يف ثالث واثئق أأخرىو سابقا. قضية هذه ال اللجنة قد انقشت  أأناإ
CDIP/9/15 ،CDIP/9/16 ،CDIP/8/INF/1. 

التحديث  اواكن أ خره، عدت حول هذا املوضوعأ  قد عددا من الواثئق هناك  ابلوش( أأن /الأمانة )الس يد توأأكد .84
الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية  املقدمة منملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية عىل االإدارة  بشأأن رد

(CDIP/16/6 وخلصت .) ىل ادلورة القضيةوتعود س ياق. ال القضية احلالية يف لوضع ناقشات السابقة امل الوثيقة الثامنة  اإ
واليت  من أأجل التمنية،يف جمال التعاون املقدمة من الويبو لمساعدة التقنية ل تقدمي تقرير عن املراجعة اخلارجية حيث مت للجنة 

طار الرابعة  يف ادلورةمت طلهبا  طار م للجنة يف اإ يف تكل ادلورة، قررت اللجنة ونتاجئ الويبو. عىل دارة القامئ لالإ العمل رشوع اإ
زائدة عن التوصيات الالتوصيات الواردة يف املراجعة اخلارجية للتعرف عىل تكل  مبدئيا يففريق عامل خمصص للنظر تأأسيس 

اجناز د ذات صةل. مل تع  اليت احلاجة أأو  التغيريات التنظيمية خالل قدر كبري من العمل من قبل الويبو من حيث وحيث مت اإ
هناك حاجة لإعادة تقيمي  ت(، اكنCDIP 8/INF/11التقرير )الوارد يف الوثيقة قدمي املرشوع وتاعيعاد الفرتة ما بني 

عداد رد الإدارة عىل التقرير. التوصيات. وخالل الفرتة نفسروها، ط   ادلورة ا الرد خالل هذمي قدمت تولب من الأمانة أأيضا اإ
الويبو يف جمال  املقدمة منملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية عىل االإدارة رد "بعنوان  CDIP/9/14لوثيقة ابة للجنالتاسعة 

تنفيذ بعض التوصيات. وخالل الفرتة نفسروها موقف ، قدمت الأمانة للجنة ادية عرشةيف ادلورة احل". والتعاون من أأجل التمنية
وضع دليل لتقدمي املساعدة التقنية اليت تقدهما حتديدا، عىل بعض التوصيات، عمل أأن تالأمانة من طلبت ادلول الأعضاء 

وقع املاملعلومات املتعلقة ابلتمنية عىل ، جعل (IP-TADحتديث قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )، الويبو
يف والإدارة. رد مانة مرة أأخرى حتديث لب من الأ ، ط  امسة عرشة للجنةيف ادلورة اخلولويبو أأكرث وضوحا. لالإلكرتوين 
س بانياقدم وفد سادسة عرشة، ادلورة ال  بعض هذه التوصيات. وظل هذا الاقرتاح وثيقة غري تناول اقرتاح بشأأن كيفية  اإ

 سابعة عرشة.ناقشة لدلورة ال امل رمسية ومت تأأجيل 

س بانيا تذكري اللجنة من طلب الرئيس و  .85  قرتاحه.ابوفد اإ
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س بانياوأأشار وفد  .86 ىل  اإ عداد الأمانة مطالبة نقاط من اقرتاحه. أأول، اإ  جتميع لأفضل املنارسات للمساعدة التقنيةابإ
)واكلت الأمم املتحدة وتنس يق ا دوليا و لتحسني داخليل تحديد مقرتحات جديدة ب الأمانة مطالبة . اثنيا، املقدمة من الويبو

. املقدمة مهناتحديد التدابري الالزمة لزايدة كفاءة املساعدة التقنية ب مانة الأ مطالبة تقدمي املساعدة التقنية. اثلثا، بشأأن الربامج( 
ابلتحديث الأمانة مطالبة تقدمي املساعدة التقنية. خامسا،  عداد مبادئ توجهيية لختيار اسيشاريييابإ الأمانة مطالبة رابعا، 
صفحة الويب اخلاصة قسم ل فكري يف التحسينات املمكنة لتابالأمانة مطالبة . سادسا، الإنرتنتقامئة الاسيشاريني عىل املنتظم ل

بالغلاخملصصة لويبو اب  عن اس تعداده لتقدمي مزيد من التوضيحات.الوفد أأنشطة الويبو بشأأن املساعدة التقنية. وأأعرب ب الإ

ىل وأأشار الرئيس  .87 املناقشة  ءالوفود لبدا ، ودعاملطروحةأأن مجيع املواد ذات الصةل الالزمة لس تئناف املناقشات اإ
 بشأأن هذا املوضوع.

ل أأنه التقدم بأأنه رمغ سعادته وفد الولايت املتحدة الأمريكية  فادوأأ  .88 حرازه، اإ ليس يف وضع يسمح هل بقبول اذلي مت اإ
ىل  1البنود من  قدم معلومات اكفية للمسؤولني عن ياقرتاح غامض متاما، ومل نص . واعترب أأن الإس باينمن الاقرتاح  4اإ
ىل أأنه عرض طريقة للميض قدما خالل ادلورة املاضية ابقرتاح تنفيذها. وأأ  جراء شار الوفد اإ و  1لبنود عىل اتعديالت بناءة اإ

يف زايدة حتسني معلية تقدمي املساعدة التقنية من خالل يسامه أأن ذكل  من شأأنورأأى أأنه اكن من الاقرتاح املذكور.  3و  2
رشادات اكفية للأ أأفيد توصيات جعل ال  بعض مل تكن مع ذكل، أأفاد أأنه، مانة بشأأن كيفية حتسني أأنشطة معينة. و وتقدمي اإ

الاخنراط يف قضية حتسني س يواصل وفد وذكر بأأن الادلول الأعضاء يف وضع يسمح لروها بقبول أأو مناقشة تكل التغريات. 
غالق هذا البند من جدول الأعنال يف املس تقبل   القريب.املساعدة التقنية بطريقة بناءة ومعلية هبدف اإ

ىل الرئيس وانتقل  .89 وفد الولايت املتحدة الأمريكية اقرتهحا الوفود اليت مل تكن يف وضع ميكهنا من مناقشة التعديالت اإ
ذاعنا قرتاح الإس باين. وتساءل الاعىل  ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية، الاس يعاع ، بعد اكنوا عىل اس تعداد اإ لبدء اإ

 فروهم مشرتك.التوصل اإىل عىل أأمل  املناقشة مع مقديم الاقرتاح،

عدم بشأأن الولايت املتحدة الأمريكية وفد وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن أأسفه ملوقف وأأعرب  .90
ىل  1قبول الفقرات من  مصاحل واهيعامات خمتلف الفئات، وميكن أأن تناول الاقرتاح ورأأى أأن . الإس باينمن الاقرتاح  4اإ

ىل  1من البنود ابلرشوط الواردة يف الوفاء لأمانة مل تس تطع اطالق. واسينادا اإىل ممارسات الويبو، نقطة انيكون  دون  4اإ
مليض قدما يف هذا ابلسناح الأمانة االلجنة الوفد من من أأجل امليض قدما، طلب و ادلول الأعضاء. جانب مسامهة من 
 ذكل. لنظر يف النتاجئ بعداادلول الأعضاء طلب من الاقرتاح، و 

 نييرياي تكرار اقرتاحه.من وفد رئيس الطلب و  .91

حال وسطا بني ميثل  الإس باينالاقرتاح عن رأأي مفاده أأن متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية،  ، وفد نييريايوأأعرب  .92
عة املساعدة مجمو . وتضمن املقرتح بعض العنارص اليت قدمهتا اجملموعة الأفريقية و اومصاحلروه اادلول الأعضاء وخمتلف اهيعاماهت

اس تئناف املناقشات هبدف قبول هذا الاقرتاح ب  ةموعاجملوفد  لباطو وبعض العنارص املقدمة من اجملموعات الأخرى. الإمنائية 
مانة جتميع أأفضل املنارسات والتعرف عىل و عىل أأساس ذكل النص.  ديدة كنا هو موحض يف النقاط من اجلقرتحات املينبغي للأ

ىل  1 ليس يف وضع يسمح هل بقبول أأفاد بأأن الوفد . و اوتعليقاهت امدخالهتللحصول عىل ول الأعضاء وعرضروها عىل ادل 4اإ
ىل  1الفقرات من د اعيعامن دون  6و  5الفقرتني   .4اإ

ذا اكن س يقبل عنا املتحدة الأمريكية الولايت رئيس وفد ال وسأأل .93  اجملموعة الأفريقية.وفد لقرتاح اذلي طرحه اباإ

وضع يسمح هل قد ل يكون يف وأأنه لفعل، عن ذكل اب الولايت املتحدة الأمريكية أأنه قد أأعربوأأشار وأأعرب وفد  .94
 قبول الاقرتاح.ب 
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وأأوحض وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأنه مل يطلب من وفد الولايت املتحدة الأمريكية قبول الاقرتاح  .95
عادة الن وارد،كنا هو  ذا اكن ينبغي اإ وفد  ورأأىكيفية امليض قدما. بشأأن ظر يف الاقرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية ولكن ما اإ
 لقضيةهذه اوأأفاد الوفد بأأنه ينظر اإىل مليض قدما. هبدف اعىل الأمانة جتميع املعلومات من ادلول الأعضاء  ه يتعنينأأ اجملموعة 
 دورات.ة جدول أأعنال اللجنة لعديقف عائقا يف طريق مكوضوع 

يران )مجروهورية و وأأفاد  .96 يران فد اإ اكن عبارة عن جتميع ملواقف وأ راء ادلول الأعضاء  الإس باينالإسالمية( أأن الاقرتاح اإ
اجملموعة الأفريقية لس تئناف املفاوضات عىل أأساس أ خر نسخة من الوثيقة. واعترب وفد اخملتلفة. وأأيد الاقرتاح اذلي تقدم به 
 أأن الاقرتاح أأساسا جيدا للميض قدما.

قرتاح الابحث ل الأخرية  الفعل قدرا كبريا من الوقت يف دورهتاس تغرقت ابقد اكنت اللجنة بأأن ح وفد كندا ورص .97
ل أأفاد بأأنه . و بشأأنه تعديهل وامليض قدماهذا الاقرتاح و  . ورمبا اكن من احلمكة اس تخداما مطروحااكن هناك اقرتاحو الإس باين. 

 روهذا الاقرتاح.ل اللجنة سبب جتاهل يفروهم 

نقطة انطالق جيدة كنا ميثل عىل الرمغ من أأن الاقرتاح و . الإس باين الرئيس أأنه ل توجد نية لنبذ الاقرتاح وأأوحض .98
ل أأنه ذكرت بعض الوفود،  وفد من طلب و اكن ل بد من مناقش ته يف شلك مفاوضات من أأجل حتقيق النتاجئ املرجوة. اإ

جراء مناقشات مع الوفود اليت تبادلت اخملاوف، س بانيا اإ يران وكندا. اإ  ويه وفود من الولايت املتحدة الأمريكية ونييرياي واإ

س بانيااكن وفد و  .99 مع التعليقات احملدث الاقرتاح قضية، وأأفاد بأأن دليه ىل قيادة املناقشات بشأأن هذه ال ا عحريص اإ
لس امي بشأأن مريكية، للتباحث مع وفد الولايت املتحدة الأ  هأأعرب الوفد عن اس تعدادكنا لإدراهجا.  هاس تعدادأأعرب عن و 

ىل الأمانة وفد الطلب اذلي تقدم به أأيد . و (1)الفقرة   جتميع أأفضل املنارسات.بشأأن اجملموعة الأفريقية اإ

س بانيا قيادة مت التفاق عىل  هأأنبالرئيس وأأفاد  .100 حراز تقدم امل جراء لإ وفد اإ ذا اكن ميكن اإ شاورات مع الوفود ملعرفة ما اإ
تكل املناقشة. وطلب الرئيس من جراء الأنسب لإ املاكن أأن اجللسة العامة مل تكن رأأى رة. و خالل ادلو  قضيةبشأأن هذه ال 
س بانيا. و اناقشة امل عىل اس تعداد للمشاركة يف اليت مجيع الوفود  امليض قدما عن أأمهل يف الرئيس أأعرب لتواصل مع وفد اإ

 بطريقة أأكرث ديناميكية.

شارةيف  ،وفد كندا فادوأأ  .101 ىل اإ ىل أأنه مل يقرتح جتاهل الاقرتاح الإس باين ولكن ،الأخريبيان ال  اإ ناقشة ء امل اقرتح بد هاإ
ىل النص املقرتح  الاس تنتاجات املس تخلصة من تكل وأأفاد بأأن مناقش ته يف ادلورة الأخرية للجنة. اذلي جرت اسينادا اإ

 قيمة ومفيدة.اكنت املناقشة 

 يح.بشلك حص  تقلأأن رسالته قد ن  بطمأأن الرئيس وفد كندا و  .102

يران )مجروهورية  .103 يران واقرتح وفد اإ الرئيس ملناقشة الاقرتاح  يبئالإسالمية( عقد مشاورات غري رمسية بقيادة أأحد اناإ
 .بشلك مفصل الإس باين

ىل أأن الطريقة العملية للميض قدما جتاه تكل ال  .104 س بانيا، اذلمن طلب قضية يه الوأأشار الرئيس اإ هذا ي قدم وفد اإ
دلورة. وأأرص الأوقات اخملصصة لاملشاورات خارج جيب أأن جتري الاقرتاح، قيادة املناقشات مع الوفود الأخرى. ومع ذكل، 

ماكنية لإجراء مشاورات يف الوقت احملدد لدلورة. وابلتايلل توجد عىل أأنه  جراء ، يتعني اإ  10:00 الساعة شاورات قبلامل اإ
عىل الرمغ من وأأفاد بأأنه . يض قدمالملأأفضل وس يةل مناس بة ا أأهنرأأى اسرتاحة الغداء. و  أأو أأثناء 6:00 بعد الساعةصباحا و 

س بانيا ل هتفروهم ل  جراء مشاورات واسعة،ابإ رغبة وفد اإ  .الأخرى الواثئقبشأأن عىل اللجنة امليض قدما أأنه يتعني  اإ

يران )مجروهورية  .105 يران وأأيد وفد نييرياي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإ مت وفقا خلطة العمل املؤقتة، وأأفاد بأأنه ية(. الإسالم اإ
مشاورات  لإجراءليس هناك حاجة ورأأى أأنه ص اجللسة الصباحية من اليوم التايل لروهذا البند من جدول الأعنال. يص خت 
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يسمح مبشاركة أأكرث من ادلول مفيدة أأكرث وس الرئيس يقودها أأحد انئيب املشاورات اليت وقد تكون خارج اجللسة العامة. 
 جدول الأعنال.أأخرى من الأعضاء واملنسقني الإقليميني دون التدخل يف بنود 

ىل هناك حاجة و . بلك ما تعنيه اللكمةوأأوحض الرئيس أأن خطة العمل املؤقتة اليت أأنشأأهتا الأمانة اكنت مؤقتة  .106 اإ
بني يف املايض. ت كنا نطاقا  وسعالأ شلك ال تحقق يف ت لن اجئ أأن النتواحض من اللوقت لإحراز تقدم. واكن الكفء لس تخدام الا

س بانيا كنا أأن  جمال لأي متثيل اكف للجميع.  تمشاركة املنسقني الإقليميني وأأعطتضمنت طريقة العمل اليت اقرتهحا وفد اإ
ة العامة املناقشات اجللستس تأأنف العامة. ومع ذكل،  ةأأن مناقشة هذا البند جيب أأل جتري يف اجللسجمددا الرئيس ورأأى 

 .اذلي يمت تعديهل وتنقيحه س باينالإ قرتاح الابناء عىل 

يف ادلورة املاضية، وأأفاد أأنه احملافظة عىل النص. بشأأن دمع وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية بيان وفد كندا و  .107
لنص مع التعديالت اليت ابملشاركة ابانة . وطلب الوفد من الأمالإس باينعدد من الوفود ابلفعل تعديالت عىل الاقرتاح اقرتح 

بشأأن اقرتحهتا ادلول الأعضاء خالل ادلورة املاضية من أأجل تسروهيل املناقشة. وأأيد أأيضا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد نييرياي 
 مناقشة تكل الوثيقة صباح اليوم التايل.

بتعممي هذه الوثيقة مع التعديالت املقرتحة. وفامي يتعلق س تقوم الأمانة أأكد عىل أأن ط الرئيس علنا ابلطلب و يأأح و  .108
ىل أأنامل العامة لإجراء اجللسة ابس تخدام وقت  حراز ه شاورات، أأشار اإ بشأأن تقدم عن طريق التفاوض الكثري من ال ميكن اإ

ذا و بديل اجلديد. س تكشاف هذا ال ابلسناح هل االوفود وطلب من . ديناميكيةقرتاح الإس باين يف مجموعة أأصغر مجنا وأأكرث الا اإ
جياد مل  ن القضية يمت اإ ىل اجللسة العامة و س  اتفاق مبوجب هذا الشلك، فاإ املشاورات اإىل شلك أأوسع. وأأخريا، س تنتقل تعود اإ

ىل أأن املشاورات غري الرمسية  س بانيا بقيادة اكنت مفتوحة جليع الوفود املروهمتة.بقيادة أأشار الرئيس اإ  وفد اإ

بداء عقد مشاورات غري رمسية. وأأعرب الوفد عن بشأأن ان اذلي أأدىل به وفد نييرياي دمع وفد جنوب أأفريقيا البيو  .109 اإ
 لشلك. يتعلق ابرونة فاميامل

س بانيا. وينبغي عىل الوفود املروهمتة  روهاتنس يق و املشاورات غري الرمسية  ه سيمت عقدوأأكد الرئيس أأن .110 أأن جتمتع من قبل وفد اإ
س بانيابوفد   .اإ

لمنسقني الإقليميني. ل املطلوب والتواجد شاورات به امل عقد تبشأأن الوقت اذلي س   وفد جزر الهباما توضيحاوطلب  .111
ذا  ىل أأنه اإ يف اجللسة العامة ملناقشة متواجدة كون تعددا من الوفود لن فاإن ، بشلك متوازعقد تناقشات س  اكنت امل وأأشار اإ

 املسائل الروهامة الأخرى.

ىل أأن بشلك مزتامنالعامة وليس ج وقت اجللسة س تجري خار ن املشاورات غري الرمسية بأأ الرئيس أأفاد و  .112 . ولفت اإ
وابلتايل لن مساء  6:00 الساعة خالل اسرتاحة الغداء وبعدو ، صباحا 10:00 الساعة كون قبلتس  ات للمشاورالفرتة الزمنية 

 يكون هناك أأي تداخل.

قليمية. ومن الصعب س يكون دلى ، صباحا 10:00 الساعة ذكر وفد نييرياي أأنه قبلو  .113 معظم الوفود اجيعاعات تنس يقية اإ
صباحا.  7:00 حبلول الساعة رمسيةالشاورات غري امل تبدأأ صباحا، ما مل  10:00 الساعة قبلأأن جيد وقت للوفد ابلنس بة 

كن ه ميقية أأناجملموعة الأفري وأأعرب وفد ذلكل، و. قبل ذكلأأو صباحا  10:00 - 9:00 جيمتع ما بني الأفريقيوأأفاد بأأن الوفد 
ىل اللجنة. الشاورات غري امل وقت لإجراء حتديد للجنة  ىل كنا رمسية خارج اجللسة العامة ومن مث تقدمي تقرير اإ أأشار أأيضا اإ

 صباح هناك جمال لعقد مشاورات غري رمسية يفورأأى أأن برانمج العمل املؤقت اذلي خصص نصف يوم لروهذه املناقشة. 
 اليوم التايل.

حىت تفقد الوفود فرصة املشاركة يف  لليلسة العامة ازيمو زمين غري الرئيس اقرتاح هيلك  من وطلب وفد الصني .114
 املناقشات الروهامة خالل اجللسة العامة.
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 .ابلتوازيعقد أأن املشاورات غري الرمسية ل ينبغي أأن ت  عىل وأأكد الرئيس  .115

، عىل النحو اذلي اقرتحه مساء 6:00الساعة  لإجراء مناقشات مفتوحة بعد ةرضور أأنه ليس هناك وفد اليوانن ورأأى  .116
 اللجنة يف يوهما الأول.حيث أأن الرئيس، 

ىل وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .117 وحيث أأن أأن هناك وقت خمصص للموضوع قيد املناقشة يف اليوم التايل. اإ
 مناقش ته خالل اجللسة الصباحية يف ما سيمتعن خارج اجللسة العامة، اس تفرس الوفد جتري املشاورات غري الرمسية سوف 

 اليوم التايل.

أأسروهل هناك طريقة ورأأى أأن . بشلك واحض فروهم اقرتاحهمن مجيع الوفود السابق حىت تمتكن الرئيس رشحه كرر و  .118
س بانيا فرصة دمع املناقشة. و  عطاء وفد اإ شلك حول  النقاشوقتا اكفيا ابلفعل يف قد ا س تغرق للميض قدما من خالل اإ

املشاورات غري الرمسية اليت عقدت حتت مسؤولية وفد  هو الوارد يف الإس باينقرتاح املنظور لالشلك وس يكون ال . املناقشة
س بانيا.  ىل وس يعود اإ ذا لزم الأمر، قد ي انه رمغ ذكل ذكر الرئيس لجنة لالإبالغ عن نتاجئ هذه املشاورات. و ال الوفد اإ سمح، اإ

خطة العمل بشأأن أأن يكون واحضا للغاية أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأخرى، من انحية و ناقشة أأوسع يف اجللسة العامة. مب 
يف اليت اكنت لموضوعات لتسلسل جمرد يف وقت سابق من صباح ذكل اليوم. واكنت هذه الوثيقة اليت اعمتدت املؤقتة 
من بعينه ي بند صة لأ خمصأأو ثالث ساعتني أأو ساعة أأن دلهيم  وا الأمر عىل. وطلب من الوفود أأل يفرس ةلمناقشا ل طريقروه
س تعداد ملناقشة لاللوفود مطروحة عىل ا ،اليت مل يعدها رئيس نفسهو تكل الوثيقة، وأأفاد بأأن جدول الأعنال. بنود 
س بانيا الفرصة لعقد مشاورات غري رمسيةنح اللجنة أأن مت من طلب الرئيس أأخريا، . و احملددرتتيب ضوعات بذكل الاملو   ،وفد اإ

عادة ا ىل اجللسة العامةملناقشة وسيمت اإ  .تكل املشاورات عىل نتاجئبناء  مرة أأخرى اإ

س بانيافق وفد توا .119 بأأنه مع شلك املفاوضات اليت اقرتهحا الرئيس، ويه املشاورات غري الرمسية. وأأبلغ الوفود الأخرى  اإ
أأن املفاوضات بيكية كندا والولايت املتحدة الأمر  يوفدوأأبلغ عىل مدار الأس بوع لتلقي مالحظاهتم. س يكون عىل اس تعداد 

ىل ادلورة اخلق  اليت ثيقة الو مت عىل أأساس يس  هدار ذا املعىن، وهبللجنة. امسة عرشة دمت اإ أأعرب اجلروهود السابقة. و لن يمت اإ
 املشاورات. اإىللنضنام ابترصف الوفود املروهمتة عن اس تعداده ليكون حتت الوفد 

يران )مجروهورية وا .120 من العنارص لدلول الأعضاء وعنرص ابلنس بة غاية الأمهية  الإسالمية( أأنه موضوع يف -عترب وفد اإ
أأن يمت أأول عقد هذه املسأأةل. واقرتح الوفد تناول ، هناك طريقتان ل وابلنس بة هلمن جدول أأعنال اللجنة.   الأمدطويةل

ذا و توجيه من الوفد الإس باين. ب مناقشات  املشاورات غري  شلكدمع س يوفد المن املناقشة، فاإن مل يمت التوصل لنييية اإ
 الرمسية عىل النحو املقرتح من قبل العديد من الوفود.

عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ، عن موافقته وأأعرب وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية .121
يران ابلنس بة لتكل س امي ، لجدا ابلنس بة لدلول الأعضاء يف الويبواكن هاما وضوع املهذا أأفاد بأأن الإسالمية(. و  - )مجروهورية اإ

س بانيا الوفد من . وطلب أأجندة التمنيةمجموعة اجملموعة الأفريقية و  منالبدلان اليت قدمت الاقرتاح   موعد انعقادحتديد وفد اإ
 شاورات.امل 

يران )مجروهورية .122  الإسالمية( ابلنس بة للشلك. -وأأيد وفد الصني الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإ

يران فامي يتعلق الشلك. وطلب الوفد من الأمانة أأن تعمم النص وأأيد وفد الربازيل الاقرتاح  .123 ىل اذلي تقدم به وفد اإ اإ
الاقرتاح هو واجملموعة الأفريقية مجموعة أأجندة التمنية عىل أأن الاقرتاح اذلي تقدمت به وأأكد املقرتحات الأخرى.  جانب

 لوفد الربازيل.ابلنس بة الرمسي الوحيد 

س  يقوم واقرتح الرئيس أأن  .124 التعديالت توصل اإىل مشاورات مع الوفود املعنية الأخرى وحماوةل ال بعقد بانيا وفد اإ
ىل و الرضورية.    ادلورة.من وثيقة يف مرحةل لحقة الميكن للجنة العودة اإ
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س بانيا مبطالبة ادلورة  الرئيس اس تأأنفو  .125 حرازه اللجنة عىل التقدم  طالعابوفد اإ  يف املشاورات.اذلي مت اإ

س بانيا  وأأفاد .126  نتظر مقرتحات الوفود املروهمتة.ي أأنه بوفد اإ

 ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ذات الصةل قضاايقرار اجلعية العامة للويبو بشأأن ال - CDIP/16/9النظر يف الوثيقة 

ىل أأن /الأمانة )الس يدأأشارت  .127 للجنة مناقشة قد طلبت من الويبو لاجلعية العامة ، اكنت 2013يف عام  هابلوش( اإ
مطروحة عىل بند جدول الأعنال حول امللكية الفكرية والتمنية قضية تنفيذ ولية اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يق. واكنت  قضيتني:

حسب التلكيف و . دورات سابقةأ لية التنس يق قيد النظر لعدة اكنت قضية . وابملثل، السادسة لروها اللجنة منذ ادلورة
ىل . قضااياللجنة مواصةل النقاش بشأأن هذه التعني عىل ة، ي الصادر عن اجلعية العام امسة أأنه يف ادلورة اخلوجتدر الإشارة اإ

. خالل اجللسات غري الرمسية مت للميض قدما عىل أأنه نصهطريق كالاقرتاح اذلي تقدم به وفد املكس ي، تبىن الرئيس ، عرشة
مانة أأن تعمم نص الرئيس و مدخالت من الوفود. بعد تعديل النص  ذا عىل ميكن للأ  ذكل.الأمر طلب تالوفود، اإ

ىل أأن  .128 عادة النص اإىل طاوةل امل وأأشار الرئيس اإ منا اإ من الأفضل ورأأى أأنه يتوقف عىل الوفود. ناقشات من عدمه اإ
ب الرئيس من اعرتاض، طلوحيث مل يكن هناك أأي . انهتيىلبناء عىل التقدم اذلي حتقق ابلفعل واس تئناف النقاش حيث ا

 من ادلورة السابقة وتوزيعه عىل الوفود.املقدم الأمانة تقدمي نص الرئيس 

ىل أأنه يف ادلورة اخل .129 وتبىن . بسحبه يف وقت لحقوقام ، قدم وفد املكس ي، اقرتاحا امسة عرشةوأأشارت الأمانة اإ
وادلول اخملتلفة اجملموعات املقدمة من قبل اكنت الاقرتاحات و . تهملناقش   به وفد املروهمتالالنص كنص هل، ودعا أ نذاك الرئيس 

ىل ما ييلقرأأت لك فقرة. ومكثال عىل ذكل، مدونة حتت خالل اجللسات غري الرمسية  عند الانهتاء من العمل : "نصه الأمانة اإ
لك دورة من دورات اللجنة، ينبغي توفري فرصة لدلول الأعضاء اليت ترغب يف مناقشة تكل الأنشطة اليت املوضوعي ل

والرئيس  اجملموعة الأفريقيةوفد و ابء اجملموعة وقدم وفد ". اليت سامهت يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنيةو تضطلع هبا اللجنة 
ىل أأن ال تأأهيالأأضاف وفد الولايت املتحدة الأمريكية كنا لتكل الفقرة.  بديالنصا  حصول الأوىل، أأي  قضية. وأأشارت الأمانة اإ

حراز أأي تقدم بشأأن القضية الثانية  يف حني ،اهيعام كبريعىل تقرير هيئات الويبو املعنية  امئ حول امللكية ادلبند ال من مل يمت اإ
عىل اجلزائر ونييرياي أأمثةل  يعىل النحو اذلي اقرتحه الرئيس، قدم وفدو الثانية، وفامي يتعلق ابلقضية الفكرية والتمنية. 
طار البند اجلديد للنظر فهيا يف ترتقي الأنشطة اليت قد  ما مت تقيمه جدول الأعنال. واكنت الأمانة عىل اس تعداد لإاتحة من اإ
 من قبل الوفدين.

لعمل عىل انه س يكون من الصعب للغاية ورأأى أأ . عليهأأي نص يفضلون العمل وا قرريوطلب الرئيس من الوفود أأن  .130
من أأجل حتقيق و . حرصية بشلك متبادلالنصوص البديةل اليت اكنت أأساس ما دلهيم نظرا لأن اللجنة قد اختارت أأن تقدم 

دراج املوضعىل ال توافق يف ال راء، اكن  ىل أأن هامةبدو ت أأو القضااي اليت  اتعو لجنة عىل نص واحد، وحتسني أأو اإ . وأأشار اإ
لبدء يف العمل عىل متباينة عن بعضروها البعض. ومن املروهم اليست مجيع الوفود وافقت عىل العمل عىل أأساس سمسة بنود 

اليت لتزال موضع تسوية القضااي اكن ل بد أأيضا من و نص واحد. يف التقارب بني الأفاكر، يف حماوةل للتوفيق بيهنا أأساس 
ىل أأن املشاورات غري الرمسية للحصول عىل املساعدة ال  كرار نفس العملية تتجنب سي وانه ابلفعل جارية تقنية خالف. وأأشار اإ

عادة قراءة الاقرتاحات اخملتلفة اليت ط  للجنة. وهكذااب فاكر الأ لك من بشأأن ترصحيات الوفود الاس يعاع ل رحت و، اقرتح اإ
ىل أأي مدى امخلسة  جياد وذكل لتقيمي اإ   تقارب.ميكن اإ

اتحة الأمانة من طلب وفد نييرياي و  .131  .ابضع دقائق هلم للنظر فهيتوفر الوثيقة جليع الوفود و اإ

اتحة الأمانة من وطلب وفد اليوانن أأيضا  .132  الوثيقة.اإ

 علق الرئيس اجللسة لمتكني الوفود من النظر يف الوثيقة.و  .133



CDIP/17/11 
 

ىل أأن اقرتاح .134 جياد أأرضية مشرتكة. ه املعدل وأأشار الرئيس اإ ميكن تلخيص و اكن نييية ملناقشة مطوةل للغاية من أأجل اإ
ماكنية لدلول الأعضاء لتقدمي مداخالت يف النييية  يف ت سامهيروا أأهنا قد اليت و للجنة اخلاصة ابهذه الأنشطة بشأأن توفري اإ

ىل أأن الرئيس السابق قد بذل هجدا ل أأجندة التمنيةتنفيذ توصيات  عىل أأساس املناقشات نصا عكس ي. وأأشار الرئيس اإ
تقدم ن أأ ي دوةل عضو ه حيق لأ ل ميكن لأحد أأن يعرتض عىل حقيقة أأنورأأى أأنه السابقة اليت قد تعرب عن موقف مشرتك. 

يع ادلول الأعضاء احلق يف جل ، ةنفس الطريقوب . أأجندة التمنيةقد سامهت يف تنفيذ ترى أأهنا الأنشطة اليت ةل بشأأن مداخ
بساطة القضية أأمام اللجنة. وتساءل الرئيس عنا تعكس الفقرة اكنت ذات الاهيعام. وذلكل، قضااي الإدلء بتعليقات بشأأن ال

ذا اكن  ىل أأنبشأأن تعليقات أأي  ،شاوراتامل بعد دلى الوفود، اإ مل يكن هناك أأي تعليقات،  هاقرتاح الرئيس املعدل. وابلنظر اإ
حول ديل بتعليق يف أأن ت أأي دوةل عضوبشأأن حق هذا الاقرتاح يعكس فروهم احلمك، اعتبار أأن صعوبة يف أأي هناك مل تكن 

 .أأجندة التمنية سامهت يف تنفيذ توصيات ى أأهنا أأنشطة اللجنة اليت تر 

ذا اكن النص سوف يكون الإصدار الهنايئ. وطلب  .135 نظرا لأنه مل يكن دليه فرصة و وفد هولندا توضيحات بشأأن ما اإ
 .قضيةهذه ال بشأأن مرة أأخرى حبقه يف العودة لوفد احتفظ املناقشة النص مع مجموعته، 

ادلورات السابقة. تضمن املقرتحات املقدمة يف ل ي كون نصا مرجعيا يوأأوحض الرئيس أأن اقرتاح الرئيس املعدل س   .136
أأبسط تعبري، ليك تكون يف هدفه هو خفض عدد من املقرتحات أأفاد بأأن اعيعادها رمسيا. و مت هذا ل يعين أأن النص قد و 

 طريقة بس يطة.بحبيث ميكن للجنة أأن تنظر يف النص لكه 

ىل أأن مجموعته وأأشار  .137  1هحا كنا جاء يف الفقرة قرتاترغب يف الاحتفاظ ابوفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
 كأساس للمناقشة.

اليوانن ترغب يف الاحتفاظ به واقرتاح اذلي يرغب وفد الفرق الأسايس بني الاقرتاح ا بشأأن رئيس تفسري وطلب  .138
 الرئيس املعدل.

 طلوب.أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وقدم الإيضاح املي الأمريكية التعليق اذلدمع وفد الولايت املتحدة و  .139
تكل الليان اليت تعترب  مع أ ليات التنس يق املعمتدة يف اجلعية العامة. واكنتابء اكن متناسقا بوضوح اقرتاح اجملموعة أأن وذكر 

اقرتاح الرئيس أأن يبدو و . أأجندة التمنيةاليت س تقدم تقريرها بشأأن تنفيذ توصيات يه أأجندة التمنية أأغراض بنفسروها ذات صةل 
ىل الأنشطة اليت اعتربت املعدل اذلي يشري  ي اذلابء ييناقض مع اقرتاح اجملموعة أأجندة التمنية سامهت يف تنفيذ أأهنا ليان الاإ

ىل أأن اقرتاح اجملموعة  ىل الليان اليت تعترب نفسروها ذات صةل. وأأشار الوفد اإ ىل الفقرة ابء اسيند أأشار بوضوح اإ من قرار  (4)اإ
ىل هيئات الويبو املعنية ييل "اذلي نص عىل ما اجلعية العامة بشأأن أ لية التنس يق  صدار تعلاميت اإ أأن تدرج يف تقريرها باإ

ىل االس نوي  ىل أأن مصطلح .جلعيات وصفا ملسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية"املقدم اإ  "ذات الصةل" وأأشار الوفد اإ
مسامهته يف عىل حلفاظ أأيضا ا. وطلب الوفد طلحابء مض ذكل املصاقرتاح اجملموعة فاإن يف قرار اجلعية العامة. وهكذا، 

 (.1) الفقرة

وأأعرب وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن تأأييده لقرتاح الرئيس املعدل يف حماوةل للميض قدما.  .140
  حلفاظ عىل اجلزء الأخري من اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية.اوطلب أأيضا 

ىل أأن اقرتاح الرئيس كنا ، ذلي أأدىل به وفد نييريايوأأيد وفد ابكس تان البيان ا .141 هو نيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ
 ملرونة املطلوبة.وارد يوفر ا

يران )مجروهورية واحناز  .142 ىل البيان اذلي أأدىل به الإسالمية(  -وفد اإ عن تأأييده لقرتاح أأعرب نييرياي وابكس تان و  يوفداإ
 الرئيس.
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ملقرتحات الأربعة فقط ويه: اقرتاح الرئيس اب 1وطلب من الأمانة تعديل نص الفقرة ، 1قرة أأغلق الرئيس مناقشة الفو  .143
وفد املقرتحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية و الأخرية من فقرات ال، ابءاملعدل، الاقرتاح املقدم من اجملموعة 

طار ظلت الأربعة حات قرت املعىل الرمغ من أأن و اجملموعة الأفريقية، عىل التوايل.  ل أأن ، 1الفقرة يف اإ ىل أأشار الرئيس اإ حراز اإ اإ
ىل الفقرة ت ىل أأن النص  2قدم. مث انتقل اإ خالل واذلي نوقش يف الفقرة املتضمن املتعلقة امس بند جدول الأعنال. وأأشار اإ

 وفتح الباب للتعليق عليه. لمناقشةل هذا النص كأساس يس الرئ واختذ مؤقت. عليه بشلك تفاق قد مت الالسابقة،  ورةادل

ذا اكنت الفقرة عاس تفرس وفد ابكس تان و  .144 سيشمل اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية اليت تنص عىل أأن بند جدول  2نا اإ
دراجه لن تكون مفتوحوأأن  اكون موجز يالأعنال س    للمناقشة من قبل ادلول الأعضاء. ااإ

ىل أأن النقاش حىت ال ن  .145 ، عىل النحو املتفق عليه 2الفقرة ورأأى أأن جدول الأعنال. بند حول امس وأأشار الرئيس اإ
ىل ال موقف بصفة مؤقتة، تعكس  طار اجملموعة الأفريقية وفد اليت اقرتهحا عبارة النقاش. وأأشار اإ ( وفتح الباب 2الفقرة )يف اإ

 .اتللتعليق

بقاء عىل ال وأأعرب وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفري  .146 ىل  أأشاره املقرتحة. ولكن عبارةقية، عن رغبته يف الإ أأن اإ
يف أأو  2يف الفقرة ا وارداكن يعرتض سواء ن ن الوفد لوأأفاد ابمن الاقرتاح املكس ييك.  3يف الفقرة قد ورد الاقرتاح نفسه 

دراجهطاملا أأنه  3الفقرة   .قد مت اإ

طار اقرتاح اجملموعة الأفريقية يمت التعامل مع واقرتح الرئيس أأن  .147 نص متفق عليه بصفة ك  2الفقرة وتظل . 3الفقرة يف اإ
ي جرت تشري اإىل طبيعة بند جدول الأعنال اذل 3الفقرة وأأفاد بأأن مؤقتة عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة. 

 .عىل امسهوالتفاق مؤقتا مناقشة 

ىل متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ، وفد نييريايوأأشار  .148 دراجه بند جدول الأعنال  أأناإ ابلنس بة هل س يكون موجزا وأأن اإ
طار بند تنعكس للمناقشة من قبل ادلول الأعضاء. وشدد عىل أأن املناقشة ينبغي أأن  اكون مفتوحيلن  دامئ ل جدول أأعنايف اإ
 الليان. دلى

ذا اكن وفد  اس تفرس الرئيسو  .149 أأن يود  مالصياغة احلالية املقدمة من الرئيس السابق أأ س يقبل اجملموعة الأفريقية عنا اإ
بند دامئ يف مبثابة جعلت هذا البند وردت قد كنا ورأأى أأن العبارة ذا البند من جدول الأعنال. لروهامئة ادلطبيعة رصاحة ال يذكر 
دراجه لن يكون مفتوحا قد اإىل أأن النص املقرتح  ا  نظر ذكل حاجة لتحديد  يكن هناك ملولفعل. ابالأعنال جدول  ذكر أأن اإ

 عضاء.للمناقشة من قبل ادلول الأ 

بقاء ال  ،متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ،وفد نييريايأأفاد و  .150 كون ي"أأنه س  املقرتحة، أأي عبارة أأنه س يوافق عىل اإ
دراجه مفتوحلن يكون و ا موجز  ىل اتفاق  للمناقشة من قبل ادلول الأعضاء"، ااإ ذا مت التوصل اإ هذا البند من جدول حول اإ

 ذكر مضنا أأنه بند دامئ من جدول الأعنال.عبارة تحلقيقة أأن ال  نظربه ابل اجملموعة الأفريقية وس تقبل الأعنال. 

 يف جدول أأعنال.دامئا أأنه س يكون بندا بفروهم ال وأأيد وفد الربازيل اقرتاح اجملموعة الأفريقية يف  .151

امئ تعمتد عىل النسخة ادلبند حول ال طبيعة القضية ورأأى أأن مضين.  يشءل يوجد  هوأأشار وفد اململكة املتحدة أأن .152
ىل أأن هناك حاجة 1الهنائية من الفقرة  ىل توفر . وأأشار اإ مت التفاق علهيا مؤقتة، قضية . أأول، أأهنا قضيةبشأأن هذه ال طني رش اإ

حدث فقط يف تكل الليان اليت اجمتعت قبل اجلعية العامة. أأن ذكل قد أأهنا ذات صةل. اثنيا، رأأت تكل الليان اليت يف 
 .ادامئ املعىن، اكن واحضا للوفد أأنه مل يكن بندذا اوهب

دراج اقرتاح اجملموعة و  .153 وأأن البياانت  ابند جدول الأعنال موجز يكون . واتفق عىل أأن 3يف الفقرة ابء دمع وفد اليوانن اإ
 تكون مفتوحة للمناقشة من قبل ادلول الأعضاء. نالواردة فيه ل
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 احه.وفد اليوانن توضيح مضمون اقرت من طلب الرئيس و  .154

ىل أأ وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، وأأشار  .155 لبيان اذلي أأدىل به وفد ل كن متابعة تمل  ةالسابقمداخلته ن اإ
الوفد ذلكل، طلب و. 1املتفق عليه للفقرة النص عمتد عىل ت س   3وافق عىل أأن صياغة الفقرة  ،اململكة املتحدة. ومع ذكل

 عىل نطاق أأوسع يف ضوء املالحظات اليت أأدىل هبا وفد اململكة املتحدة .اقرتاحه، واقرتح فتح نقاش احلفاظ عىل 

ذا اكن هناك اتفاق دي ذكر الرئيس أأنه وفقا لوفو  .156 ، 1الفقرة حول اململكة املتحدة واليوانن، ميكن الاس تدلل عىل أأنه اإ
نه حينئذ ل دراج النص اذلي تلته يكون من الرضوري ن فاإ سيمت  تكل الفقرة. وذلكل، الوفود املذكورة عىل التوايل يفاإ
ىل أأهنابء، جملموعة اخلاصة ابصياغة النص الاحتفاظ ب   .1ضع لنتاجئ املناقشات بشأأن الفقرة ا ختمشريا اإ

حول زاةل صياغته ابإ يقبل  أأن لوفد يف الوقت احلارضلميكن ل  همتحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن ،وأأشار وفد اليوانن .157
 .قرتاح مؤقتا اكأأو وضعروه 3الفقرة 

يمت الإشارة أأن املفيد جدا . وأأكد أأنه س يكون من الهنايئيف النص ابء س يظروهر ط الرئيس علنا أأن اقرتاح اجملموعة يأأح و  .158
ىل بوضوح   .1يف ضوء نتاجئ املناقشات املتعلقة ابلفقرة يف النص يعاد النظر ه س  أأناإ

دراج اقرتاح اجملمو طلب و  .159 ذكل مبثابة كون س يعىل النحو التايل: "ابء عة وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ
دراج الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بنود من دامئ بند   .2لتفاق بشأأن الفقرة رشيطة اجدول الأعنال". وطلب أأيضا اإ

حرازه مواقفروها وتعزيز التقدم اذلعدم تغيري وحث الرئيس الوفود  .160 لفقرة اخلاص ابملناقشة احىت ال ن. وخلص وضع ي مت اإ
وذكر بأأن فد النص املقدم من الرئيس السابق خالل ادلورة الأخرية للجنة يعكس فامي يبدو تفامه مشرتك. وذكر بأأن . 3

ىل أأنه ميكن أأن تكون ابء اجملموعة  وأأفاد بأأن واليت لتزال قابةل للتفاوض.  1نقطة تفامه اعيعادا عىل نتاجئ الفقرة هناك أأشار اإ
ىل  جملموعة الأفريقيةوفد ا طار دمع هذا النص يأأنه ميكن أأن أأشار اإ ظروهار عن رغبته رئيس وأأعرب النفس الرشط. يف اإ يف اإ

عادة تقيمي موقفروها  تأأرص ابء أأن اجملموعة متثلت يف هذه النييية ورأأى أأن نتاجئ املناقشة يف النص.  عىل احلفاظ عىل اقرتاهحا واإ
 هذا النص.حول س يةل لتعزيز التقدم أأن يكون و ذلكل . وميكن 1الفقرة بشأأن تفاق البناء عىل 

قبول اقرتاح الرئيس أأو اقرتاح املكس ي، يسمح لروها ب وأأشار وفد نييرياي أأن اجملموعة الأفريقية س يكون أأيضا يف موقف  .161
، حيث الأصيل وكذكل الاقرتاح الربازييل ااقرتاهحاش يعال اجملموعة الأفريقية عىل أأرصت . وهكذا، 1تفاق بشأأن الفقرة بعد ال

ىل هذه ال س تعود اللجنة  نأأ   .قضيةاإ

الأسود، س يكون ابللون اقرتاحه أأن حلفاظ عىل مجيع املقرتحات الواردة يف النص. ولكن عىل ما يبدو اقرر الرئيس و  .162
 ".1الفقرة رشيطة اعيعاد ليه الاقتباس "ي 

بقاء اقرتاح يذكر وفد اليوانن أأنه ل ميكن أأن و  .163  فقط يف الوثيقة.الرئيس وافق عىل اإ

 ينعكس برشوطه.س ن الاقرتاح بأأ الرئيس أأفاد وقف وفد من اليوانن. و مبالرئيس علنا  طيأأح و  .164

يف اش يعاهل هذا النص ل يصلح ورأأى أأن . 3لفقرة لالاقرتاح الأخري ا بشأأن موقف وفد اململكة املتحدة توضيحوطلب  .165
 .3الفقرة 

ىل أأن النص  .166 ليه وأأشار الرئيس اإ ىل الفقرة  يل ينمتكنا لو اكن من قبل وفد اململكة املتحدة يف الواقع يبدو اذلي أأشري اإ اإ
طلب و ارتباطا وثيقا.  انترتبط 3والفقرة  1رمبا يرجع ذكل اإىل حقيقة أأن الفقرة و . 1للفقرة من ذكل أأنه ينمتي بدل ويبدو  3

 توضيح.تقدمي ال الوفد من نييرياي 
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دراج أأن، ة البدلان الأفريقيةوفد نييرياي، متحداث ابمس مجموعوأأفاد  .167 طار اقرتاحه يفضل اإ ىل أأنه 4الفقرة ه يف اإ . وأأشار اإ
الليان. داخل الرئيس بشأأن املناقشات ا قدمه موجز  بشلك عاميشمل قدمت لك جلنة تقريرا  ،يف ظل املنارسات املعتادة

للمفاوضات بني  ةمفتوحالتقارير كون تلن الأخرية اليت تنص عىل ما ييل: "عبارة ذلكل، رمبا مل يكن هناك حاجة لإدراج ال و
 ."ادلول الأعضاء

أأن ملخص الرئيس لن يكون مفتوحا الرصحي بكر اذلوفد اليوانن عىل ا حول سبب اإرصار رئيس توضيحوطلب ال .168
ىل أأنه ل يوجد أأي أأساس قانوين يف النظام ادلاخيل للجنة بني للمفاوضات  جيربه عىل ادلول الأعضاء. وأأشار الرئيس اإ

دف اإىل جتنب أأي نوع من هياملنارسة يف املنظنات ادلولية بوضوح أأن ملخص الرئيس حددت . وعالوة عىل ذكل، اقش تهمن
 ممارسة شائعة يف الإطار ادلويل.مبثابة يشء اكن يطلب توضيح وفد اليوانن ورأأى أأن املفاوضات. 

ىل أأنوأأشار  .169 التقرير اذلي س يكون عبارة عن جتميع لبياانت  اكن يشري اىله وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
وافقت عىل حقيقة أأن التقارير اليت ته قد عىل الرمغ من أأن مجموع و للتفاوض.  ةكون خاضعتل ينبغي أأن يه ادلول الأعضاء و

ل أأ ، مفاوضاتقدهما الرئيس ل ميكن أأن تكون مفتوحة لل وحا نه يود أأن يطمنئ أأن جتميع البياانت أأيضا لن يكون مفتاإ
 للمفاوضات.

هبا ادلول  تالترصحيات اليت أأدلمل تكن فروهمه، حسب أأنه ، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ،وقال وفد نييرياي .170
ىل الأعضاء مفتوحة للتفاوض من قبل ادلول الأعضاء الأخرى. و  اجملموعة أأن لخص الرئيس و مبمتعلقة  4أأن الفقرة أأشار الوفد اإ

 ةمفتوح اأأبدومل تكن أأي حال يف التقرير، بيع بياانت ادلول الأعضاء اليت من شأأهنا أأن تظروهر اىل جتم ابء اكنت تشري 
 للمفاوضات.

البياانت املقدمة من ادلول الأعضاء يف التقرير. واتفق أأيضا عىل اش يعال  ورصح وفد الربازيل أأنه ليس ضد فكرة .171
ورأأى الوفد أأن ملخص من الرئيس، حتت مسؤوليته اخلاصة، للمفاوضات.  ةكون مفتوحتل ميكن أأن مبجرد تقدميروها البياانت 

 من شأأنه أأن حيقق قيمة مضافة للمناقشات.

ذا اكن بأأ لرئيس أأفاد او  .172 يع جل ملخص الرئيس حتت مسؤوليته أأو جتميع سيمت صياغة ن القضية يف هذه املرحةل يه ما اإ
حتت مسؤولية صيغ التقرير اذلي  أأن خيضعنه ل ميكن نت املنارسة أأ اكيف منظومة الأمم املتحدة، و الأعضاء.ول ادلبياانت 

ذا ورأأى سينعكس الفرق ابلشلك هبا ادلول الأعضاء للتفاوض.  تاليت أأدلبياانت الرئيس ول ال  فكرة بيان تعايشت الأفضل اإ
أأن يعمم ميكن نتاج اقرتاح جديد ابإ لسناح هل االلجنة من رئيس الالرئيس مع فكرة جتميع بياانت ادلول الأعضاء. وهكذا، طلب 

ذا اكن القضية . واكد جمددا ان مفامي بيهن أأن مشرتك ومن املفروهوم بشلك . من عدمهكون مفتوح للتفاوض يس  الأمر ليست ما اإ
ذا اكنت فكرة خاضع أأبدا الأعضاء مل يكن  ولادلقدم من الرئيس وجتميع بياانت املوجز امل للمفاوضات. وتود اللجنة تقيمي ما اإ

اذلي اقرتاحه كبديل للنص احلايل وأأفاد بأأنه س يقوم بتضمني الأعضاء. ادلول موجز الرئيس ميكن أأن تتعايش مع جتميع بياانت 
 لوثيقة.لاقرتاحه يف القراءة الثانية يف نظر  ال متيابللون الأسود. وس كتب 

يكون هناك قواعد خمتلفة يف الإبالغ عن ل ينبغي أأن ، أأنه وفد نييرياي، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية فادوأأ  .173
ىل الفريق أأشار . و أأجندة التمنيةتنفيذ توصيات يف ليان المسامهة  هبا  تاليت أأدلبياانت وأأن ال  موجزاأأن ملخص الرئيس اكن اإ

دراهجا ادلول الأعضاء عادة ما  هنيمت اإ شمل ي ئيس س كون مبثابة سابقة غريبة أأن نرى أأن موجز الر تس   ايف التقرير. وابلتايل، فاإ
ذا اكن عنا اجملموعة وفد  اس تفرسو ادلول الأعضاء. مداخالت  ادلاخيل املعمول به يف من النظام قاعدة جديدة ذكل مبثابة اإ
نه يرغب يف  ،مجيع الليان ذا اكن الأمر كذكل، فاإ جراء واإ ذا اكن ذكل اإ جراءات حمددة فقط عبارة عن مناقشة. ومع ذكل، اإ اإ

نه ، أأجندة التمنيةملناقشة تنفيذ التوصيات   سابقة.ال رحب مبثل هذه يلن فاإ

ىل أأهنيأأح و  .174 جيب أأن قضية هممة  اط الرئيس علنا ابلبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية وأأشار اإ
 يف الاعتبار.توضع 
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 متحداث ابمس اجملموعة ابء، توضيحا بشأأن النص الفعيل قيد املناقشة. ،اليوانن وفد وطلب .175

ىل أأنه، كنا جاء خالل املشاورات غري الرمسية يف وقت سابق من  .176 وقدم وفد نييرياي توضيحا لوفد اليوانن. وأأشار اإ
ىل  1من بيسلسل مقرتحات ت طرحقد ذكل اليوم، اكنت اجملموعة الأفريقية  ىل انهتت هذه املقرتحات و . 5اإ اقرتاح بضمروها اإ

ىل  1من اليسلسيل نفس الرتتيب ب من املكس ي،  . وذلكل، فاإن الاقرتاح الأخري يف ذات املاكنصلح مل تكن تحىت لو  ،5اإ
ىل أأنه 1لفقرة معين اباكن  3قرتاح بشأأن الفقرة الا( و5لفقرة )معين اباكن  4مبوجب الفقرة  اإىل شار فقط أأ . وأأشار الفريق اإ

طار يقية لمجموعة الأفر الأخري لقرتاح لأن الا 4لمجموعة الأفريقية يف الفقرة الأول لقرتاح الا ل ينطبق عىل  4الفقرة يف اإ
 .4 الفقرة

ىل الفقرة ابل ط الرئيس علنا يأأح و  .177 أ ليات التنس يق. وأأوحض أأن فهيا املتعلقة ابلظروف اليت سيناقش  5توضيح وانتقل اإ
وعة وثالثة مقرتحات املقدمة من اجملمابء ليه اقرتاح واحد من اجملموعة ي وثيقة الابللون الأسود عىل قد كتب الاقرتاح 
يف  الظاهراجملموعة الأفريقية توضيح ما اذا الاقرتاح الفعيل وفد من أأجل تسروهيل املناقشة، طلب الرئيس من و الأفريقية. 
طار ا ىل الفقرة  4لفقرة اإ طار ل  ني اأأنه س يحل حمل املقرتحأأن يؤكد عىل و  5ينمتي اإ  .5الفقرة خرين يف اإ

طار من مجموعة البدلان الأفريقية الأخري قرتاح الاوأأوحض وفد نييرياي أأن  .178 ميكن و  5ينمتي ال ن اإىل الفقرة  4الفقرة يف اإ
زاةل  طار الاقرتاح الثاين اإ حلفاظ عىل الاقرتاح الأخري لأن هناك بعض املقرتحات ا. ومع ذكل، طلب الفريق 5الفقرة يف اإ

 واجملموعة الأفريقية.ابء اجملموعة جانب الإضافية املتعلقة به من 

من أأجل امليض قدما، حث الوفود و الأسود. ابخلط كتوب امل نص ال عىل  أأولالتعليق اللجنة أأن من ئيس طلب الر و  .179
طلب الرئيس كنا . مذا النص وعدم الإرصار عىل تقدمي مقرتحات جديدة أأو ادلفاع عن تفضيالهتم ومقرتحاهتهبالمتس، عىل 

ىل من الوفود  ساعد يف التوصل ي ميكن أأن  ، الأمر اذليوب ابللون الأسودبعض الصياغات املقرتحة عىل النص املكتالتوصل اإ
ىل اتفاق بني املواقف   .املتباينةاإ

اقرتاح اجملموعة وأأفاد بأأن نص . القرتاهح تهمجموع سبب تفضل وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية،  أأوحضو  .180
ن "اكن كنا ييل:  5يف الفقرة  الوارد داخل اللجنة بناء عىل بشلك رئييس  مناقش هتا واردة يمتكنا يه قضية أ ليات التنس يق اإ

ىل و  ."توصية من اجلعية العامة ن تلكف أأ نة ل ميكن للج وميساوية أأن مجيع الليان يه أأن الفكرة وراء اقرتاحه أأشار الوفد اإ
تطبيقه يف جلان أأخرى ل يمت قبو لن "كنا ييل: الثانية عبارة الثاين من ال سطر . واكن ال أأن تقوم بهما جيب بشأأن جلنة أأخرى 

يف و. ة ابلنس بة للجمعية العامةكن مناس بت" مل يمت قبوهللن أأن عبارة "وفد ". ورأأى الهذا الغرضل تناسب هذه الليان ن لأ 
. واكن من ةرضوريتكن " مل يمت قبوهللن "فاإن عبارة . وابلتايل، تنصاع ذلكل التوجيه والليانأأن اجلعية العامة تقدم  رأأيه

املعنية   أأو اللجنة ادلامئةاللجنة املعنية مبعايري الويبو ابجتاه حتاول أأن تدفع النقاش حول أ ليات التنس يق  نللجنة لاأأن الواحض 
أأشار يف ضوء ما س بق، وعقد مثل هذه املناقشات. بليان الأأن توجه للجمعية العامة قط ميكن ف. و بقانون براءات الاخرتاع

ىل  وفدال  يف النص الهنايئ.واردة " يمت قبوهللن "عبارة كون تأأنه ل يفضل أأن اإ

ىل أأن .181 اإىل الاقرتاح الأصيل اذلي قدمه وفد ينمتي النص املكتوب ابللون الأسود فاإن فروهمه، ه حسب وأأشار الرئيس اإ
 لرئيس.لهذا النص اكقرتاح مت اعيعاد . مث قضيةبنفسه عن الاقرتاح يف حماوةل للميض قدما يف هذه ال ى نأأ ، واذلي املكس ي،
ذا اكن تقييمه دقيقعنا الرئيس وفد املكس ي، وسأأل  زاةل اقرتاح املكس ي، من  ا،اإ نه يوافق عىل اإ ذا اكن الأمر كذكل، فاإ واإ
 .ابءيبقي فقط اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية واقرتاح اجملموعة ي النص و 

بعد ن بناء. ومع ذكل، قررت كوأأن يدمع هذه العملية و  روهذا الاقرتاح، حاوله عند تقدميه ل ذكر وفد املكس ي، أأنو  .182
ليس دلى . وذلكل، هكنصاختذ النص رتك اجملال مفتوحا للمفاوضات من قبل اكفة الأعضاء وكذكل الرئيس اذلي يأأن ذكل 

ذا اكن ذكل من شأأنه أأن يسامه يف  حراز الوفد اعرتاض عىل تعديهل اإ  تقدم.اإ
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بدأأ من أأين اقرتاح املكس ي، الأويل مكرجع ملعرفة  حلفاظ عىلاذكر وفد اململكة املتحدة أأنه قد يكون من احلمكة و  .183
ىل أأين التفاوض و   اكن يتحرك اإىل الأمام.اإ

ىل أأن .184 ذا اكنت و مكرجع يف التفاوض.  متاس تخداليت لك وفد قادر عىل تيبع الواثئق ه جيب أأن يكون وأأشار الرئيس اإ اإ
أأكرث  امرحةل التفاوض نصحتتاج تفاداي لاللتباس. يف رأأيه، حذفروها قد يكون من احلمكة ففقرة معينة مل تعد مفيدة للتفاوض، 

ىل أأن املسائل كن اللجنة من الرتكزي عىل املقرتحات اليت تعكس حقا ميمن شأأنه أأن تقدما  اليت سيمت مناقش هتا، ابلنظر اإ
ن من الأفضل س يكوف ، اواجملموعة الأفريقية قدمت اقرتاحابء اجملموعة وحيث أأن لك من النص قدم صعوابت موضوعية. 

دراجه عىل النص. وأأضاف أأنه حىت ب قرتاح ذكل الاوفد يتبىن أأي اقرتاح املكس ي، الأصيل، ما مل حذف  نفسه ويرص يف اإ
 أأي وفد يف ذكل.مل يرغب ال ن 

. ورأأى الوفد أأن مناقشة أ ليات 4وأأيد وفد الربازيل اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية عىل النحو املبني يف الفقرة  .185
ذلكل أأن حيد من عىل مناقشة القضااي املشرتكة. ومع ذكل، ل ينبغي  اقدرهتل اأأساسا يف اللجنة نظر تمت يق ينبغي أأن التنس  

ذا ماالأ ليان الالنقاش من قبل   .أأجندة التمنيةكون ضد روح تعممي يلأنه س  رأأت أأن ذكل رضوراي  خرى اإ

ذا املعىن، اكن من املرحي للوفود وأأفاد أأنه هبيقة. أأيد وفد ش ييل اقرتاح الرئيس من أأجل امليض قدما يف هذه الوث و  .186
ذا اكنت فامي لتفكري ااكن من املروهم و . مكراجع اللجنةاملقدمة من حلفاظ عىل اقرتاح املكس ي، واملقرتحات السابقة أأخرى ا اإ

ذا اكنت س  املقرتحات السابقة  ىل أأنه بعد الاس يعاع س  مقرتحات جديدة هناك تفقد ادلمع أأو اإ ىل تأأيت. وأأشار اإ اجملموعة مداخةل اإ
ن الصياغة يف الفقرة  عطاء الأولوية للجنة، دون ل توفر ما يكفي من املرونة  5الأفريقية، فاإ لجمعية العامة لتوجيه املناقشات واإ

ماكنية  ذا تقرر ذكل. اإىل ع يعاس الااسيبعاد اإ هو وفد، اكن اقرتاح اجملموعة الأفريقية يرى الذلكل، بقدر ما وجلان أأخرى، اإ
 الأكرث أأمهية يف هذه الفقرة ابذلات.

طار الاقرتاحني ارتباط  يةاجملموعة الأفريقية رشح كيف من وفد رئيس الطلب و  .187  .5الفقرة يف اإ

ىل أأن الاقرتاح الأول  أأشارو  .188 طار وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ يتفق مع اقرتاحه  5الفقرة يف اإ
". وذلكل، فاإن الاقرتاح الوحيد من بناء عىل توصية من اجلعية العامةصيغة التالية "ناقشات، تضمن ال امل السابق. وبعد 

طار بقى للنظر ي جيب أأن ي اجملموعة الأفريقية اذل ن  " :عىل ما ييلينص  5الفقرة فيه يف اإ كنا يه قضية أ ليات التنس يق اإ
 ".العامة داخل اللجنة بناء عىل توصية من اجلعيةبشلك رئييس  مناقش هتا واردة يمت

ىل أأنه اكن يشري اإىل الاقرتاح التايل و  .189 من مجموعة املقدم شكر الرئيس وفد نييرياي عىل تفسريه. ومع ذكل، أأشار اإ
أأن تؤكد عىل نفذ بطريقة معلية و ت  لبد أأن  لليان أأن تضع يف الاعتبار أأن أ لية التنس يقيتعني عىل االبدلان الأفريقية: "

اجنازل قضية املناقشات بشأأن هذه ال  ". ، وذكل متش يا مع توصيات أأجندة التمنيةأأعنالروها املوضوعية متنع مثل هذه الليان من اإ
ليه يف بيان اجملموعة الأفريقية، عن رغبته يف الرئيس وأأعرب  حيث أأن معرفة العالقة بني هذا الاقرتاح والاقرتاح املشار اإ

طار الكهنا حاليا   .5الفقرة يف اإ

ذا و  .190 اإىل حد نع هذه الليان ذكل قد مي  الليان، فاإنداخل أ ليات التنس يق ن ولبد من مناقشة اكذكر وفد نييرياي أأنه اإ
اجنازمن كبري  بطريقة معلية من أأجل ضنان العمل قضية مناقشة هذه ال اكن قرتاح وأأفاد بأأن معىن الا. وضوعيالعمل امل اإ
 لليان الأخرى.وضوعي امل

ىل أأن  .191 يف اجلزء الأخري من الوثيقة. وتضمن اجلزء الأخري  تانعكسقد اي وفد نييري روهاأأوحض اليت فكرة الوأأشار الرئيس اإ
ضافي  ىلوأأشارت . تنيمن الوثيقة فقرتني اإ اقرتاح مجموعة البدلان اإىل الفقرة الثانية أأشارت و  ابءاقرتاح اجملموعة  الفقرة الأوىل اإ

ىل أأن اقرتاح اجملموعة الأفريقية اكن نفس الرئيس الأفريقية. وأأشار  . وابلتايل، اقرتح الرئيس حتري، تنيالفقر  يف الكالاقرتاح اإ
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ىل  العميلأ ليات التنس يق والتنفيذ بشأأن القضية  ذا اكن س يوافق عىل عنا اجملموعة الأفريقية من وفد . واس تفرس 6الفقرة لروها اإ اإ
 .هبه الطريقةامليض قدما 

 التغيري اذلي اقرتحه الرئيس.عن موافقته عىل وفد نييرياي وأأعرب  .192

ن التغيري  .193 مقدم من اجملموعة الأفريقية أأحدهنا ، نيمقرتحعىل نطاق املناقشة قرص ح يف املقبول قد اجنوقال الرئيس اإ
ىل هذا املوضوع ت. وأأضاف أأن اللجنة س  ابءمقدم من اجملموعة وال خر   قراءة اثنية.هبدف عود اإ

حلفاظ عىل اقرتاح املكس ي، مكرجع. ابفد ش ييل دمع الاقرتاح اذلي تقدم به و يذكر وفد اململكة املتحدة أأنه ميكن أأن و  .194
اقرتاح املكس ي،. واكن ذكل سببا اكفيا ابلنس بة هل للحفاظ عىل نص اقرتاهحا عىل  تقد بن تاكنابء أأن اجملموعة وأأشار اإىل 

انحية أأخرى،  منو . االلجنة مناس باذلي تراه شلك ابل ظروهر يف الوثيقة الهنائية كحاش ية أأو ي الاقرتاح الأصيل مكرجع. وميكن أأن 
ىل التعليقات وأأفاد بأأنه . يمت مناقش ته خالهلاملدى اذلي من املقرر أأن بشأأن أأاثر الوفد خماوف  لهيا اسينادا اإ اليت اس متعت اإ

ىل أأن هناك بعض املقرتحات اليت جشعت الليان الأخرى  ن الوفد ل يرى الغرض من وجود نقاش ابلنظر اإ عىل اللجنة، فاإ
 قضيةالمتس الوفد توضيحات بشأأن هذه ال و اوف. اخملالنقاش وأأاثر قد عقد أأن مصطلح "أأساسا" ر وأأشاعقد نفس املناقشة. 

  الأخرية.

ىل أأن كنا وفد اململكة املتحدة. أأعرب عهنا اليت اخملاوف وأأشار الرئيس  .195 يمت س  5وضوعية بشأأن الفقرة املناقشة امل أأشار اإ
ىل أأن وفد اململكة املتحدة قد فروهم عكس ما ذكر لتعليق الأول، ابيف القراءة الثانية. وفامي يتعلق  وفد ش ييل. واكن وفد  هأأشار اإ

قرتاح أأو الاد و بعض الوفتتبىن ما مل و حلفاظ عىل النص الأصيل. ااتفق مع الرئيس عىل أأنه ليس من الرضوري قد ش ييل 
ن الرئيس لح لروهاااش يعاهل اكقرت طلب من الرئيس تو  تؤيده  .يف املرشوع الهنايئن يدرجه ، فاإ

وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن رغبته يف زايدة توضيح الأساس املنطقي وراء البيان اذلي أأدىل وأأعرب  .196
ىل به وفد اململكة املتحدة.  ملالحظة الثانية اليت أأاثرها وفد ابعىل اقرتاح املكس ي،. وفامي يتعلق مبين أأن اقرتاحه وأأشار الوفد اإ

ىلاململكة املتحدة،   .5ساعد يف التوصل اإىل حل وسط بشأأن الفقرة اش يعال ذكل النص قد ي  أأن أأشار اإ

ىل وأأشار الرئيس  .197 وأأفاد بأأن . 5اجلزء الأخري من الفقرة سيمت حذف عىل النحو املتفق عليه مع اجملموعة الأفريقية، ه أأناإ
أأفاد بأأنه لن يف وقت لحق. و مناقش هتنا  يمتوس ابء اجملموعة واقرتاحا من اقرتاحا من مجموعة البدلان الأفريقية مشلت  6الفقرة 
ذا ابءاجملموعة مبداخةل فامي يتعلق و مقرتح املكس ي،. ليشمل ناقشة امل ميدد  ىل أأنه اإ قرتاحا بناء ابء ااجملموعة وضعت ، أأشار اإ
. ومبوجب هذا املنطق، مل يكن هناك أأي االأصيل مل يكن مقبول ابلنس بة لروهفروهذا يعين أأن الاقرتاح قرتاح الأصيل الاعىل 

هذا الاقرتاح عىل ظ افاحلعدم قبول حسب الاقرتاح الأصيل. وأأخريا، كرر انه ليس دليه اعرتاض عىل ابء لسبب اجملموعة 
ذا   .تبناه أأي من الوفودالأصيل اإ

ىل وأأشار وفد اململكة املتحدة  .198 بقاء الاقرتاح الأصيل مكرجع. اإ نه هبو أأن وفد ش ييل قد اقرتح اإ دمع فكرة يذا املعىن، فاإ
 ترك الاقرتاح الأصيل مكرجع.

ىل أأن .199 حمتوى جيب أأن يقترص فامي يتعلق مبضمون النص. و التباس عقدة وليس هناك هذه املفاوضات م وأأشار الرئيس اإ
جيب عىل و . ميثل تضليال أأي نوع أ خر من املراجعورأأى أأن النص عىل املقرتحات املتفق علهيا أأو اليت لتزال قيد التفاوض. 

ذا احتفظ اببع املقرتحات السابقة. وأأوحض الرئيس أأني ت أأن ي لك وفد  نه يضع سابقة تمتثل لنص الأصيل مكرجع، ه اإ اش يعال يف فاإ
ذا وأأفاد بأأن ال. ليس دلهيا قيمة من حيث التفاوضاملراجع اليت  الاقرتاح الأصيل بتبين تقدم أأي وفد مل ي قواعد واحضة واإ

من جانب تعليقات أأي نه مل تكن هناك نظرا لأ القراءة الأوىل للنص ت ختمتالاقرتاح. وا  حذف  سيمتف خاص به، اكقرتاح 
ىل التقدم املشاركني حرازه . وأأشار الرئيس اإ يف املناقشة وطلب من الأمانة تزويد اللجنة بنسخة هنائية للنص. وأأشار اذلي مت اإ

ىل أأن املناقشة  ىل فروهم مشرتك.من مو الأمر اذلي ميكنه النص أأقرب، جعلت اإ  اصةل النقاش من أأجل التوصل اإ
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حتسني القدرة التقنية لفائدة نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير حفزي تجرييب لتال رشوع امل  - CDIP/17/10النظر يف الوثيقة 
نتاج اتاجلامعات وقطاعاحمللية اليت أأنتجهتا عىل اسييعاب العلوم والتكنولوجيا   الإ

كوادور الرئيس اس تأأنف  .200 ىل ادلورة ودعا وفد اإ  .وثيقةتقدمي الاإ

كوادور أأن بال .201 البحث والابتاكر من قوية كأداة لتبطريقة اسرتاتيجية ده عززت اس تخدام امللكية الفكرية وذكر وفد اإ
ىل أأن يكون هيدف املرشوع اكن مقرتح خالل اللواحئ والس ياسات العامة للتمنية. و  ت مسامهة هامة يف تنفيذ توصيامبثابة اإ

وخلق منوذج ابتاكر وفقا لحتياجاهتا النامية البدلان يف امللكية الفكرية نظم و العايل لتعلمي ااإىل حتسني  ى. وسعأأجندة التمنية
نه واقعروهاو  سروهل الاسيامثرات الأجنبية والوطنية ونقل التكنولوجيا والتفامه، وتشجيع واسييعاب التكنولوجيا ي . وهكذا، فاإ

ىل ما س بق وس يؤدي  احمللية ونظام الرباءات. نتاجية. اإ س تفيد من ي أأن عن توقعه بوفد وأأعرب التغيري يف مصفوفة الإ
وصف العنارص الرئيس ية للمرشوع. وأأبرز أأن الوفد يف حتسني مقرتح املرشوع. ورشع لفائدة الوفود الأخرى مدخالت 

هذا وأأفاد بأأن اف الاسرتاتيجية. الأهدأأهداف من  5، فضال عن أأجندة التمنيةتوصيات توصيات من  10تناول رشوع امل 
احلاجة وذكر بأأن القدرة التقنية عىل اسييعاب العلوم والتكنولوجيا احمللية الناجتة عن اجلامعات. من حسن س ي املرشوع 
اكنت املشلكة الأكرث ش يوعا اليت مت و دلفع الابتاكر. الالزمة احلصول عىل املعلومات يه لأوساط الأاكدميية لالأساس ية 

يف دول وطرف اثلث. لجيوز حبث أأو دراسة أأو اس تخدام براءات الاخرتاع  انه لتمتثل يف حتديدها يف الأوساط الأاكدميية 
كوادور،  . روهاأأنفق  لوقت واملوارد والأموال اليتلرتع لفرتة حمددة، نظرا جانب اخملاحتاكر معني من عىل أأهنا رباءات الفروهم مت مثل اإ
عىل العكس من و الروهدف الأسايس من قانون براءات الاخرتاع. هذه بحتة ال قتصادية الانظر ال هجة و عكس تل وومع ذكل، 

ىل املرشوع هيدف وأأفاد بأأن الأشخاص ال خرين من اس تخدام املعلومات الواردة يف براءة الاخرتاع. ت منعلقد ذكل،  اإ
املرشوع عزتم ويأأن براءات الاخرتاع اكنت أ ليات خلصخصة املعرفة. ب دلان الناميةالسائد يف الب لتخلص من التصور اخلاطئا

منح حق حرصي خالل فرتة زمنية حمدودة مقابل الكشف أأل وهو الروهدف احلقيقي من قانون براءات الاخرتاع: تعريف 
اجلوانب املتصةل ابلتيارة من تفاق من ا 29.1اس تخدامه. وقد غطت املادة من اجليع ، الأمر اذلي ميكن خرتاععن الاالاكمل 

لكشف اباءة الرب حلصول عىل امقدم طلب  قومأأن ييتعني عىل الأعضاء اشرتاط اليت تنص عىل أأنه "حقوق امللكية الفكرية 
مقرتح املرشوع واشرتط ". املروهينشخص ال اع من قبل تسمح بينفيذ الاخرت عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا فيه الكفاية 

ما ) ،ؤهلاملاحلصول عىل و ادلورة، اذلين عىل وش، الانهتاء من لطالب اتنفيذ مطلب   اس تنساخمتكني أأو تنفيذ أأو ( 1اإ
( اقرتاح بديل اس تخدام 2أأو ) ،املاضية واليت مل يمت منحروها حمليا سلس نوات امخلخالل ابراءات الاخرتاع املمنوحة يف اخلارج 

لبتاكر: القطاع هجات أأساس ية معنية اب 3املرشوع دمج اقرتح لتنفيذه، و ت الاخرتاع املمنوحة حمليا. أأو منوذج منفعة لرباءا
تدريب لك اكن ادلمع املطلوب مرتبط ب يف حاةل املؤسسات الأاكدميية واجلامعات، ووالأوساط الأاكدميية.  اخلاص والقطاع العام

ىل اإىل ات الاخرتاع. وس تكون هناك حاجة أأيضا كيفية قراءة وحناية براءىل من الطالب واحملارضين ع أأدوات للوصول اإ
احتياجات السوق  أأنلأوساط الأاكدميية لضنان ابالقطاع اخلاص ربط املعلومات املتعلقة ابلرباءات. وعالوة عىل ذكل، جيب 

لء الطالب من جيب عىل القطاع اخلاص توظيف هؤكنا انعكست عىل براءات الاخرتاع املدرجة يف مشاريع الطالب. قد 
حتسني نظام البحث. وعالوة عىل يف متويل القطاع اخلاص اش يعال من املروهم كنا أأنه البحثية الأاكدميية.  روهممشاريع  نفيذأأجل ت 

توفري ملؤسسات الأاكدميية. ومن الرضوري أأيضا ابذكل، جيب عىل القطاع العام خلق احلوافز املناس بة لربط القطاع اخلاص 
حفص الرباءات، وكذكل توفري المتويل الالزم ليسجيل براءات الاخرتاع احمللية جودة ناس بة لتحسني رسعه و البنية التحتية امل 

أأمهية امللكية حول يف اخلارج. وابلإضافة اإىل ذكل، اكن من الرضوري توفري التدريب للقطاع اخلاص والأوساط الأاكدميية 
توافق مع توقعات الاقرتاح. الرباءات عىل ال  ن املروهم أأيضا تدريب فاحيصعىل اس تخداهما. وابملثل، ماملفروضة الفكرية والقيود 

أأيضا عىل كيشاف فن براءات الاخرتاع وتشجيع أأساتذهتم لمجموعة من الطالب الصغار هناك واكن من املتوقع أأن يكون 
طر هدر املوارد غري الرضورية عىل يشء س بق اخرتاعه. خمن الأمر س يحد  تعليمروهم أأحدث التقنيات. ومن الواحض أأن هذا

العديد من  ، حيث أأنلملكية الفكريةادلويل ل نظام ال تعزيز جمال لفائدة عىل اجملمتع ادلويل يف س يعود ابأأن املرشوع بوأأضاف 
يف املادة اخرتاعاهتم عىل النحو املنصوص عليه الاكمل عن أأكرث حذرا حول الكشف  ونمودعي طلبات الرباءات س يكون
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كوادور حريصة عىل س تكون . وابلإضافة اإىل ذكل، اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكريةمن اتفاق  29.1 اإ
 املرشوع.اس تنساخ تقدمي أأي مساعدة تطلهبا ادلول الأعضاء املروهمتة يف 

يكن يف وضع ميكنه من حتليل الوثيقة.  وفد هولندا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، بأأنه ملوأأفاد  .202
 قرتح النظر يف املرشوع خالل ادلورة املقبةل للجنة.يوذلكل، 

ىل التعليق عىل طريقة امليض قدما يف من طلب الرئيس و  .203  املرشوع.مقرتح الأمانة اإ

داخل ن خالل جوةل من املناقشات قد مر مابلوش( أأن أأي اقرتاح تقدمت به الوفود  /وأأوحضت الأمانة )الس يد .204
يف الاعتبار. ونييية ذلكل، سينظر  من قبل ادلول الأعضاءمداخالت خذ أأي لأ مت تعديل املقرتحات وعادة ما ياللجنة. 
ذا اكن يف حاةل والالحقة.  االاقرتاح املعدل يف دوراهتوتعمتد  اللجنة يف أأقرب  الأمانةس تقوم مقرتح املرشوع قيد النظر، ما اإ
كوادور  ممكن من اس تالم وقت اتحة النسخة الهنائية من البعثة ادلامئة لالإ ابملوعد يفي تقدمي املرشوع مل يكن الوثيقة. وذلكل، ابإ

وثيقة نقل الكنا أأشار وفد هولندا نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ميكن للجنة و شروهرين. وهو الهنايئ املعتاد 
ىل الفعيل  هاصدار ابإ   هذه الوثيقة من قبل مجيع الوفود يف الفرتة الانتقالية بني مراجعةبدل من ذكل، ميكن و املقبةل.  ادورهتاإ

ىل وفد ثامنة عرشة وميكن لتكل الوفود ال ادلورة السابعة عرشة و  كوادورتقدمي تعليقاهتا اإ كوادور أأيضا أأخذ كنا . اإ ميكن لوفد اإ
عادة النظر يف الاقرتاح. وابلتايل س ت   وفود لتقيميمبختلف الزمام املبادرة لالتصال  ىل اإ ذا اكنت هناك حاجة اإ قدم نسخة ما اإ

    قبول واسع نسبيا.ب دلورة املقبةل للجنة لمنقحة أأخرى 

كوادور، مبساعدة من يقوم أأن اقرتح تقيمي املرشوع يف أأرسع وقت ممكن. و هبدف فضل الرئيس الهنج الثاين و  .205 وفد اإ
جراءالأمانة،  حلق يف الإدلء ابنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، احتفظ، د هولندا اذلي اتصالت مع وف ابإ
 يف أأقرب وقت ممكن.من الاقرتاح ميكن الانهتاء حبيث املرشوع، حول بتعليقات 

يؤدي أأن الهنج الثاين اكن أأكرث واقعية ومن شأأنه أأن عن اعتقاده بوفد جزر الهباما، متحداث بصفته الشخصية،  وأأعرب .206
ىل نييية أأفضل يف احلصول عىل الوثيقة الهنائية   ادلورة املقبةل للجنة.حبلول موعد اإ

 (ييبعللجنة )الصةل ابذات  قضاايقرار اجلعية العامة للويبو بشأأن ال - CDIP/16/9النظر يف الوثيقة 

واليت سوف تيرس اعيعاد  1ركز النقاش حول الفقرة ين أأ النص قيد املناقشة. واقرتح ه مت اختصار الرئيس أأن حضأأو .207
يف أأي قضية ا طرح مداخالهتا س يادة مجيع ادلول الأعضاء. وميكهنفسار بشأأن مل يكن هناك أأي اس ت وأأفاد بأأنه فقرات أأخرى. 

جياد صيغة يه القضية الرئيس ية ذكر بأأن للويبو. و  ادلاخيلابلنظام مسرتشدة  ذات اهيعام ابلنس بة لروها للجنة اباملتعلقة  للقضااياإ
تشلك موضوعا ملناقشات لحقة يف مجيع هيئات الويبو.  موجزة وفعاةل، ولو يمت مناقش هتا بطريقة ميكن التنبؤ هبا حبيث 

اثرة اخملاوف، وحيث أأن  طار اجلعية العامة. ينبغي أأن تركز لدلول الأعضاء احلق يف اإ املناقشة عىل املسائل املتعلقة اللجنة يف اإ
قدرا كبريا من ادلمع،  ىتلقاذلي املناقشات السابقة: اقرتاح الرئيس املعدل، و ني قد نتيا عن اقرتاحني مركزين هناك وأأفاد بأأ 

شك، أأن ي مل يس تطع  أأل وهو أأن الكهنا مشرتاك اروهذين املقرتحني عنرص ل يف الواقع، اكن و. ابءوالاقرتاح املقدم من اجملموعة 
. وابلتايل، أأجندة التمنية قد سامهت يف تنفيذأأهنا  تكل الأنشطة اليت يرونبشأأن ت تقدمي مداخاليف يف حق ادلول الأعضاء 

من أأنه تكل الأنشطة. واعترب الرئيس بتأأسيس عايري مبتعلق اخلالف ، بيامن مل يكن هناك أأي خالف حول القضية املركزية
جياد الصعب  . أأجندة التمنية تنفيذقليل يف أأكرب أأو  قد سامه اإىل حدأأن يكون عنارص موضوعية لتحديد مىت ميكن لنشاط اإ

. واعترب الالزمة للمداخةل، حيدد الظروف 1رئيس املعدل للفقرة اليف حماوةل لإجياد صيغة، بناء عىل اقرتاح عىل وحث اللجنة 
نه ينبغي أأن ي  أأنه الرئيس  أأن تقرر  يفرتك الأمر لتقدير لك دوةل عضو من الصعب العثور عىل معايري موضوعية. وابلتايل، فاإ
ذا اكن من املقبول أأن عنا ئيس الر اس تفرس و . أأجندة التمنيةتنفيذ مل يسامه يف صةل أأو سامه أأو ذي النشاط يكون مىت  متارس اإ

ذا اكنت هناك  ة ذلكل.رضور ترى وحبسن نية عندما مناس بة يف الإدلء ببياانت بطريقة ا ادلول الأعضاء حقروه وتساءل عنا اإ
ىل معيار حمدد لتوجيه   مسأأةل ثقة متبادةل. ارأأى أأهنو ادلول الأعضاء. مداخالت حاجة اإ
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تدرك أأمهية هذه القضية ته مجموع وأأفاد بأأن وأأشار وفد اليوانن أأن املسأأةل نوقشت خالل خمتلف دورات اللجنة.  .208
ضافية صيلاتفوذكر ابلنس بة لبعض الوفود. لس امي  من املعدل قرتاح الابني اقرتاحه واملروهم فارق الاقرتاحه، موحضا أأن حول  اإ
اجملموعة أأمهية كبرية عىل وعلق وفد ". التمنيةأأجندة بأأغراض ذات صةل  الليان اليت تعترب نفسروهازء التايل: "يس هو اجلقبل الرئ 
الليان اليت تعترب نفسروها عىل جيب أأى أأنه ور. رفع التقارير عن طريقه متيالس ياق اذلي جيب ان و  ريرالتقيف رفع اليان الحق 

 تنفيذ.ال يف هتا مناقشة مسامهأأجندة التمنية  أأغراضبذات صةل 

يف تنفيذ توصيات أأو مل تسامه حتملوا مسؤولية حتديد الأنشطة اليت سامهت من القضية تمكن يف أأن الرئيس وأأفاد  .209
طار . أأجندة التمنية املسؤولية عىل عاتق لك دوةل من ادلول تقع خمتلف الوفود، اذلي دمعته  اقرتاح الرئيس املعدلويف اإ
طار الأعضاء.  لجنة ل ميكن أأن يضع أأي قيود عىل حقوق ال لجنة. واعترب أأن عىل ال سؤولية امل ، تقع ابءاقرتاح اجملموعة ويف اإ
ه املنارسة، حتديد ، وفقا لروهذميكن للجنة كيفالرئيس عن تساءل  صدد،يف هذا الوتعديل أأي نظام داخيل.  يف دوةل عضو

بعض الضوء عىل هذه ابء تسليط اجملموعة وفد . وطلب الرئيس من أأجندة التمنية الأنشطة اليت سامهت يف تنفيذ توصيات
 .قضيةال 

حد أأن يشك، يف حق ادلول الأعضاء ميكن لأ ل  هأأنفامي يتعلق بوفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به الرئيس أأيد و  .210
تقدمي ي توجهيات لدلول الأعضاء حول كيفية لأ ليس هناك حاجة ف ، ومبا أأن ذكل قد قيلموضوع.  التدخل يف أأييف 

ميكن و . الأساس يةالفرضية يه . واكنت هذه موقفروهالتعبري عن أأبدا من اادلول الأعضاء وحسب فروهمه، مل يمت منع . املداخالت
غالق هذه القضية  يف ذكل. ترغبمىت أأي موضوع ويف جلنة ادلول الأعضاء قادرة عىل التدخل يف لك وتكون  اإ

ىل وأأشار الرئيس  .211 نه من الإ ، ه طاملا أأن هذه القضية قد نوقشت بشلك مطولأأناإ لرد عىل بعض أأن حناول ا جيايبفاإ
ىل الأس ئةل الأساس ية مثل: ملاذا اكنت هناك حاجة  ذا عنا هذا النوع من احلمك. وتساءل اإ قد شعرت أأي دوةل عضو اكنت اإ

 .بأأجندة التمنية تتعلقبشأأن أأي قضية  أأو يف أأي جلنة اجلعية العامة حقروها يف التدخل قبلبأأى قيود عىل أأي وقت مىض يف 

توجيه الاجيعاع هو لغرض بنود جدول الأعنال يف طرح وفد نييرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأن سبب  كدوأأ  .212
ىل أأن مناقشة تنفيذ أ لية التنس يق تعود  ىل عام املناقشات. وأأشار اإ اعيعاد أ لية التنس يق نفسروها قد نوقشت قضية . و 2010اإ

يف ومبا يف ذكل اجملموعة الأفريقية.  ،لبدلان الناميةااكمل اكن من مصلحة ابلأ لية التنس يق وأأفاد بأأن تنفيذ أأيضا لعدة دورات. 
للجنة اباملتعلقة قضااي شة المن جدول الأعنال أأو أ لية ملناق خمصص بند هناك ن يكون أأعرب الوفد عن تفضيهل لأ ضوء ذكل، 

ماكنية تقدمي مداخالت حول هذه القضية وفقا لتقدير ادلول الأعضاء.دلى   الليان، بدل من ترك اإ

دراج بند خمصص من جدول الأعنال اكنت وفد نييرياي  االيت أأاثرهاوف أأوحض الرئيس أأن اخملو  .213 طار متعلقة ابإ يف اإ
طار قد مت تناولروها يفالليان. واكنت هذه القضية  من الاقرتاح قيد املناقشة. وأأبرز أأن أأي دوةل من ادلول الأعضاء  2الفقرة  اإ

دراج بند يف جدول الأعنال. مجعية عامة  يف أأي جلنة أأو يفتطلب قد  ىل اتفاق اكنت حتاول االلجنة وأأفاد بأأن اإ بشأأن لتوصل اإ
فروهم ت من املناقشات السابقة، و بشلك موحد. معروها يمت التعامل للجنة ميكن أأن اباملتعلقة قضااي أأي طريقة للتأأكد من أأن ال

جراء  طارهناقشات امل الرئيس أأن الصعوابت مل تكن يف عنوان بند جدول الأعنال ولكن يف طرق اإ ىل وأأفاد بأأن ا. يف اإ لتوصل اإ
 .متفق عليه بشلك مشرتكعنوان ب التدخل ووضع بند جدول أأعنال يف حق ادلول الأعضاء بشأأن اتفاق 

ىل أأن أ لية التنس يق اكنت بقرار من اجلعية العامة  .214 وتتعلق املناقشات اجلارية  ،2010عام لوأأشار وفد الربازيل اإ
ىل الفقرة ب  ن الروهدف من : "ما ييلعىل نصت )أأ( من أ لية التنس يق  1ينفيذها. وأأشار اإ التمنية هو ضنان أأن اعتبارات أأجندة اإ

فروهم من هذه ميكن أأن ي  وحسب ما ". هذا الروهدفأأن تعزز لية التنس يق ينبغي ل  جزءا ل يتجزأأ من معل الويبو و يه التمنية 
 .أأجندة التمنيةتنفيذ بشأأن ليسروهيل املناقشة  ةتقدمي وهجة نظر منظميمكن يف الروهدف من أ لية التنس يق هو أأن  الفقرة
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من الصعب وراى أأنه . الرئيس قدمهوفد نييرياي توضيحا بشأأن مداخةل وفد اململكة املتحدة والتفسري اذلي  وطلب .215
 لعملتيح لدلول الأعضاء احلق يف أأي حال أ  و من الاقرتاح قيد املناقشة.  1جدول الأعنال والفقرة من بند هذا ال فصل عنوان 

 .خالت ولكن بطريقة منظمة. واكن هذا هو سبب وجود بنود جدول أأعنال لليان والاجيعاعاتادم

ىل البيان اذلي أأدىل بوأأشار  .216 ىل هذا البند من جدول الأعنال و وفد اليوانن اإ ردت ه وفد نييرياي. وذكر أأن الإشارة اإ
لاقرتاحه أأكرث حتديدا من اقرتاح الرئيس أأن . واعترب 1وليس يف الفقرة  2يف الفقرة   س يكون. ونظرا لأمهية هذه املسأأةل، املعد 

 اقرتاح أأكرث تفصيال موضع ترحيب.أأي 

ىل وأأشار  .217 تنفيذا مت تنفيذها وفد الربازيل بشأأن أ لية التنس يق. واعترب أأن أ لية التنس يق  خةلادموفد اململكة املتحدة اإ
ل، ل تشلك اعتبارات التمنية جزءا ل يتجزأأ من الويبو، كنا وردت يف تقارير املدير العام وغريها من الواثئق.  ناكمال. واإ

ىل الفقرة  أأن أأي  ورأأىالويبو. حومكة واجية يف ترتيبات جتنب الازد اليت تنص عىل)د( من أ لية التنس يق  1وأأشار الوفد اإ
ىل اجلعية العامة  يتضمننظام   متاما ممتثال يكونلأنشطة املتعلقة ابلتمنية ابالويبو وتقوم فيه الإبالغ عن بياانت ادلول الأعضاء اإ

الروهيئات الأخرى ينبغي أأن مع التمنية أأن تنس يق جلنة عىل  اجلعية العامةقرار  نصلقرار اجلعية العامة. وعالوة عىل ذكل، 
مت ذكل  أأنالوفد  ورأأىسروهل معل اللجنة وهيئات الويبو املعنية. أأن ي وشفاف وواقعي، وجيب  ءوكف وفعال كون مراني

يف اللجنة ينبغي أأن تركز عىل قضااي مثل املشاريع اليت تعود اليت تدور أأن املناقشات أأيضا تنفيذه ابلاكمل. ورأأى الوفد 
ىل أأي بنود وشلكت ان النامية. ابلنفع عىل البدل اعتبارات التمنية جزءا ل يتجزأأ من الويبو. ونييية ذلكل، مل يكن هناك حاجة اإ

ىل  تؤديأأو قضااي اليت من شأأهنا أأن  دامئة  .تكل النيييةاإ

ىل اجملموعة  ابء.ل واقرتاح اجملموعة عد  املاقرتاحه  عىلركز النقاش أأن يالرئيس وطلب  .218 الكيفية  ابء حولوكرر سؤاهل اإ
ىل حتديد  يف سبيلروهاجنة الل  هبا اكنتاليت  من الرضوري الإجابة واكن  أأجندة التمنية. سامه يف تنفيذ توصيات اذلينشاط ال اإ

ىلتقيمي جدوى هذا املقرتح. ل عىل هذا السؤال  مجيع ادلول ونظرا لأن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة.  وأأشار اإ
تكل التوضيحات. وردا عىل القلق اذلي أأعرب عنه وفد  تقدميمن الرضوري  مل يكناحلق يف التدخل، رمبا اكن لروها الأعضاء 

ىل أأن هذه الفرضية اكنت تتعلق  ملناقشات عىل حنو منظم، يك جترى الو أأمور أأخرى. بولكن ليس  1لفقرة ابنييرياي، أأشار اإ
 وافق عليه مجيع ادلول الأعضاء.تنوان ع  حتتجدول الأعنال عىل اكن من الرضوري أأن يكون هناك بند 

ىل وأأشار وفد الروهند  .219 ىل اتفاق عىل نص اإ اقرتح و العامة. اجللسة مفاوضات  قامئ عىلأأن اللجنة قد وصلت ابلاكد اإ
ىل املهنجية املعمتدة يف ادلورات الأخرية ملناقشة املسأأةل يف مشاورات غري رمسية من أأجل تعديل النص.  الرجوع اإ

ن  .220 ىل أأن اللجنة  اليت ذكرهاهنجية امل وقال الرئيس اإ يف مرحةل تفاوض  مل تكنوفد الروهند مل تؤد اإىل حل. وأأشار أأيضا اإ
 ه.النص ولكن يف مرحةل أأولية لفروهم حول

 املنتدىيه اكنت اللجنة و لبيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة. عن تأأييده ل وأأعرب وفد مجروهورية اليش ي،  .221
 حول جيرياكن  طويال االوفد عن أأسفه لأن نقاشوأأعرب . ذات الصةلمجيع الأعنال  تكثفي أأن وينبغ لأجندة التمنية الرئييس

ىل أأن اللجنة عىل وهو يفضل مناقشة بنود أأخرى  ،املسائل الإجرائية  ايف دورهتتمتكن  ملجدول الأعنال. ويف اخلتام، أأشار اإ
 .أأي اقرتاح مشاريع حمدد اعيعاد من الأخرية

ىل ملتحدةوفد اململكة ا وأأشار .222 هناك مربر وراء اكن الرتكزي عىل أ لية التنس يق. و  يه للميض قدماأأن الطريقة احلكيمة  اإ
ىل بعض هيئات الويبو، عىل النقيض من لك هيئات الويبو. خمتصةاس تخدام مصطلح " أ لية التنس يق ترش مل و" لالإشارة اإ
ىل أأي بنود دامئة  . وأأكد أأن اللجنة جيب أأن التمنيةجلنة  جدول أأعنال ودبن أأحداإىل جدول الأعنال يف جلان الويبو ولكن عىل اإ

 تركز عىل القضااي اليت ميكن أأن تؤيت مثارها.
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اجملموعة أأمهية  تمن انحية أأخرى، أأرجعو . هاتنفيذمت أأن أ لية التنس يق  ورأأىوفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .223
ىلكبرية   أأن تقوم بهالليان  يتعني عىل اكن هذا تقياميندة التمنية. و أأج  أأغراضبتكون خمتصة أأن  جيبحقيقة أأن الليان  اإ

ىل ادلول الأعضاء املشاركة. وأأكد  الإشارةاكن يمت يان، اللعند ذكر و . مأأنفسروهب ىل متيزي واحض بني الوفد اإ أأن هناك حاجة اإ
ل عد  امل ة. وقدم اقرتاح الرئيسدداحمل ويةاللغالصيغة هذه  ابءوغري اخملتصة. وهكذا، تضمن اقرتاح اجملموعة  اخملتصةالليان 

 أأجندة التمنية.قد سامهت يف تنفيذ أأهنا  اليت رأأواجلنة أأي أأنشطة  حولخالت، بشلك عام، ادم لإجراءفرصة لدلول الأعضاء 
ذا اكنت اللجنة  بشأأنمل يكن هناك أأي متيزي يف السطر الأول من هذا الاقرتاح و أأن الليان  موعةاجمل ورأأتأأم ل.  خمتصةما اإ

 أأجندة التمنية. مسامههتا يف تنفيذ توصيات ةناقشم  ااخملتصة فقط ميكهن

طلب الرئيس مزيدا من التوضيح من اجملموعة ابء عن كيفية حتديد النشاط اذلي سامه يف تنفيذ توصيات أأجندة و  .224
 التمنية.

ل، عىل النحو املبني يف وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن اقرتاحه أأكرث حتديدا من اقرت  .225 اح الرئيس املعد 
 قيد النظر. 1الفقرة 

ذا اكنت مسأأةل ما ذات صةل أأم ل. .226  واس تفرس الرئيس من اجملموعة ابء عن الكيفية اليت ميكن هبا حتديد ما اإ

ىل أأن مصطلح "اخملتصة" تعلق ابلغرض من أأجندة التمنية. ومل .227 ج وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ  يدر 
ل. ومل يتضمن اقرتاح اجملموعة ابء مجيع الليان ولكن تكل اليت تعترب نفسروها خمتصة بغرض  هذا العنرص يف اقرتاح الرئيس املعد 

 أأجندة التمنية. ووفقا ل لية التنس يق جيب أأن يكون هناك متيزي أأو خالف ذكل، ميكن اعتبار مجيع الليان خمتصة.

الإجابة عىل السبب يف أأن جلنة املزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو مل يكوان واعترب وفد الروهند أأنه من خالل  .228
 خمتصتني، سوف تكون اللجنة قادرة عىل امليض قدما.

واعترب وفد اململكة املتحدة أأن القضية الرئيس ية يف املناقشة اكن تتعلق بتأأثري قرار اجلعية العامة والقيمة املضافة لوجود  .229
يغ. اثنيا، لحظ الوفد أأن يف املنظمة اكنت ادلول الأعضاء مه اذلين يقررون ما اذلي اقرتاح قيد ال  نظر عىل النحو اذلي ص 

صةل أأم ل. وقبل بضع س نوات، اكنت ادلول الأعضاء قد قررت ابلفعل، عىل أأساس خمصص، أأن قليال من الليان  اكن ذا
ية حول هذه القضية. واقرتح الوفد الرتكزي عىل حماوةل العثور اكنت خمتصة يف تكل املرحةل. ول تزال هناك خالفات مفاهيم 

جياد حل س يكون أأمرا صعبا للغاية.  عىل طريق للميض قدما، لأن اإ

قدت الأس بوع املايض حول دور الويبو يف تيسري التمنية. ومن  .230 وأأبرز وفد جنوب أأفريقيا املناقشات املفيدة اليت ع 
دة التمنية ابلتايل أأداة لتحقيق ذكل. ومل تكن هناك أأس باب تعوق جلان الويبو عن منطلق أأن التمنية يه الروهدف، اكنت أأجن

ىل  جراء هذا النقاش. وذلكل، أأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاح الرئيس املعدل اذلي انعكس يف هذا املعىن، مشريا مع ذكل اإ اإ
فريقية اإىل "مجيع الليان"، بيامن ذكر اقرتاح رئيس اختالفه الطفيف مع اقرتاح اجملموعة الأفريقية. وأأشار اقرتاح اجملموعة الأ 

 املعدل "لك دورة من دورات الليان". ومن شأأن المتكن من دمج الاقرتاحني أأن يكون تقدما.

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة. وابلنس بة لعدد كبري من الوفود،  .231  واكونيمن املروهم أأن  اكنأأشار الرئيس اإ
ؤدي الأطر القامئة توفد اململكة املتحدة، قد  كنا ذكرو مع هذه املسأأةل يف جلان خمتلفة. هبا سيمت التعامل اليت  يةكيف ابل عىل عمل 
ىل مفروهوم  ةبو صعهناك أأي  فليس. ومبوجب هذا الفروهم، اجيعاعمعاجلة املسأأةل يف أأي من متكني أأي وفد أأن يمت  اأأنه اكن اكفي اإ
ما ورد يف عكس رئيس لك جلنة ين هذا البند من جدول الأعنال وكيف س  نوع من القدرة عىل التنبؤ بشأأ  يف توفري

وفد اململكة  ؤال اذلي أأجاب عليهسال املنارسة القياس ية للمنظمة. وأأشار الرئيس اإىل يه املداخالت واملناقشات. واكنت تكل 
ذا اكن  ن مل يكن. أأو ل ذا صةلاملتحدة. وتساءل كيف قررت لك جلنة ما اإ املقصود به ترك القضية مفتوحة للمناقشة يف  واإ

طار لك جلنة،  اقرتاح بند يف جدول من الهنج الأكرث حمكة هو الاعرتاف بأأن القواعد احلالية مكنت ادلول الأعضاء  س يكوناإ
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ن التفروهم املشرتك  قرتح تأأن ميكن : )أأ( لك دوةل عضو س يكون عىل النحو التايلالأعنال ملناقشة خماوفروهم. وبعبارة أأخرى، فاإ
دراج هذا البند من جدول الأعنال خي. )ب( أأل أأجندة التمنية عاجل مسامههتا يف تنفيذيمن جدول الأعنال يف أأي جلنة  ابند ضع اإ

ىل رئيس لك جلنة أأن يشري ادلول الأعضاء مداخالت مقتضبة وبناءة. )د( تقدم للنقاش. )ج( أأن  خالت يف تقريره. ادتكل املاإ
قضية لغوية.  مسأأةل معقدة ولومل تكن يف املنظنات ادلولية وعىل وجه اخلصوص يف الويبو.  أألوفةاملاملنارسة  اعكس هذو 

ل. وطلب أأن تعديل اقرتاح الرئيس املعد  ل واكنت مسأأةل ثقة متبادةل. وأأشار اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا 
املنارسات  تلفقرات املتبقية. وأأكد الرئيس أأن الفقرات عكسمن أأجل امليض قدما يف ا 1لفقرة لصيغة  عنوفد يبحث ذكل ال

 املعمول هبا يف املنظمة.

ىل و وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .232 أأيدت اجملموعة الإطار احلايل و شلك. املتعلق بتغيري ال قرتاح الاأأشار اإ
 للمناقشات.

بناء للغاية من وفد جنوب أأفريقيا يف ما خيص الفقرة  ارئيس اقرتاحالتلقى و أأوحض الرئيس أأنه ل تغيري شلك املناقشة. و  .233
الروهدف من هذه املشاورات س يكون جراء مشاورات مع الوفود الأخرى بشأأن اقرتاحه. و اإ وفد ذكل الذلكل، طلب من و. 1

جياد صيغة من شأأهنا أأن تييح للجنة  ذا اكن من املمكن، يف فرتة وجزية، اإ  أأننة عن مليض قدما. وأأعربت اللج اهو تقيمي ما اإ
ش ناق  ي س تحق الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا أأن وا. 1اإىل حل مرض للفقرة خضعت  بصفة عامة، ،املناقشة

 لشلك احلايل.ابش الفقرات املتبقية بشلك غري رمسي يف حماوةل لإجياد صيغة متفق علهيا. وسوف تناق  

 ن الاقرتاح.وفد الولايت املتحدة الأمريكية توضيحا بشأأن مضمو وطلب .234

ىل أأن وفد جنوب أأفريقيا س  من رئيس وطلب ال .235 كون يف وضع ميكنه من يوفد جنوب أأفريقيا تكرار اقرتاحه. وأأشار اإ
جراء هو اكن الشلك الأكرث مالءمة لروهذا الغرض و تقريب املواقف اخملتلفة والأفاكر اخملتلفة املقرتحة خالل املناقشات.  اإ

 مشاورات غري رمسية وجزية.

ىل العمل حتتاج اإ الويبو  وأأناللجنة هدف فرضية أأن التمنية ينبغي أأن تكون  عنجنوب أأفريقيا أأن اقرتاحه ذكر وفد و  .236
ليان مناقشة المجيع عىل أأداة لتحقيق التمنية. وبناء عىل ذكل، ينبغي  تاكنأأجندة التمنية من أأجل حتقيقروها. وأأوحض أأن 

ذلكل، بدل من "لك دورة" جيب و. 1فقرة كمن اقرتاح اجملموعة ابء  السطر الأول اعتبارمسامههتا يف تنفيذه. واقرتح الوفد 
ودعا الوفد . بقية النصب  ولن يمت املساس. "اجلعية العامة دلورة الأخرية قبلل املوضوعي"العمل الفقرة كنا ييل نص  أأن يكون

 ادلول الأعضاء للتفكري يف الاقرتاح.

بالغ  س يقوممع وفد جنوب أأفريقيا. ويف وقت لحق،  متبادل تعليقاهتعىل وحث الرئيس ادلول الأعضاء  .237 الوفد ابإ
 املدخالت الواردة. بشأأناللجنة 

ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية  وأأشار .238 دراجموقف وفد جنوب أأفريقيا اإ ينبغي النظر يف انه  ورأأى"لك" جلنة.  ابإ
هذا املوقف من أأجل التوصل اإىل  يفلميض قدما ل يف سبيهلالليان اخملتصة فقط. ومل يتضح كيف اكن وفد جنوب أأفريقيا 

 توافق يف ال راء.

ملكية الفكرية لل س متر يف قيادة تطوير نظام دويل ت وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وأأكد أأن املنظمة ينبغي أأن وحتدث  .239
 وأأشاروض ابمللكية الفكرية. احرتام هدفروها الأمسى، أأل وهو الهنمع الابتاكر والإبداع لصاحل مجيع  أأاتح وهذامتوازن وفعال. 

ىل أأيضا  جزء ل يتجزأأ من معل الويبو من أأجل متكني ادلول الأعضاء من اس تخدام امللكية الفكرية  اكنتأأن اعتبارات التمنية اإ
جيابية للتمنية.  كأداة اإ

صيغة ميكن أأن  لمشاورات غري الرمسية، مل جتد ادلول الأعضاءل نييية ك  هرئيس ادلورة وأأبلغ اللجنة بأأنالاس تأأنف و  .240
دراج عبارة "يه اكنت الصعوبة الرئيس ية و تليب مجيع الاحتياجات.  دراج أأو عدم اإ ". ومن الناحية العملية، اكنت خمتصةاإ
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جياد صيغة هنا  هناك خيارانواكن يف جلنتني عىل وجه اخلصوص. التمنية لجنة ب الءمة عالج املسائل املتعلقة مب تتعلقالقضية  اإ
واصةل مناقشة املسأأةل يف ادلورة القادمة. مأأو  حتديدا تنيجن الل  هاتنييض قدما يف مجيع الليان ابس تثناء لمتكني اللجنة من امل

ذا عن أأنه س  الرئيس  وأأعربفامي بيهنم.  املسأأةلدعا الرئيس ادلول الأعضاء ملناقشة و  بهناية اليوم الرابع من مت، يكون ممتنا اإ
ىل التوصلادلورة،  للتغلب عىل الصعوابت. اب السناحصيغة مقرتحة من شأأهنا  اإ ن التقرير واإ اكنت  هأأن سيلسي ببساطة  فاإ

زاةل بعض املقرتحات ابملقارنة مع ادلورة املاضية. ومع ذكل، و هناك مناقشات بشأأن الاقرتاح.  ل تزال اكنت اكن من املمكن اإ
اقتنع و ت يف هناية اجللسة الصباحية. زعو  اليت وثيقة الوردت تكل القضااي يف وقد هناك بعض الأس ئةل اليت بقيت معلقة 

ذا وافقت ادلول الأعضاء عىل صياغهتاحلالفقرة  يه 1أأن الفقرة بالرئيس  علق و . ةكون الفقرات الأخرى صعبت لن، اامسة واإ
ىل  دراج بند جدول الأعنال  حول تاليةال  املسأأةلالرئيس مناقشة تكل الفقرة، وانتقل اإ ماكنية اإ  ة والتمنية.مللكية الفكرياب املتعلقاإ

ىل أأن قرار اجلعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة  تأأشار و  .241 . بقضيتنياختص التمنية لجنة ب الأمانة )الس يد ابلوش( اإ
 تعلقو التمنية ينفيذ ولية جلنة ب تعلقت الثانية و . للتوتنفيذ أ لية التنس يق، وهو الأمر اذلي متت مناقش ته يه  وىلالأ  تاكن

دراج بند جديد دامئ يف جدول الأعنال، بعنوان امللكية الفكرية والتمنية عىل جدول أأعنال اللجنة. ب ذكل طلب بعض الوفود اإ
اجلزائر ونييرياي بعض الأمثةل عىل الأنشطة اليت ميكن أأن يمت  ابناء عىل طلب من الرئيس، قدم وفدو خالل ادلورة املاضية، و 

ذا   ميكن تعميمروها يف الغرفة.و . واكنت هذه الوثيقة متوفرة قرارهاإ  اكن متالتعامل معروها يف مثل هذا البند، اإ

تنفيذ قرار اجلعية عىل الاكمةل  القدرةدلهيا التمنية اكن أأن جلنة  ورأأىوفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية،  وحتدث .242
وضع برانمج معل  روهااكن أأول و . هيااللجنة فأأن تشارك واكن من املفرتض التمنية جلنة  تقوم علهيااكنت هناك ثالث راكئز و العامة. 
رصد وتقيمي ومناقشة تنفيذ تكل التوصيات املعمتدة وتقدمي هو الثاين  الركنواكن أأجندة التمنية  توصياتتوصية من  45لتنفيذ 

مللكية تعلقة ابامل قضااي المناقشة هو  لثالثا الركنلتنس يق مع هيئات الويبو املعنية. واكن القيام ابولروهذا الغرض  هرير عناتق
منذ بدء اللجنة، مل يكن و ا اجلعية العامة. هتبل اللجنة، وكذكل تكل اليت قررعىل النحو املتفق عليه من ق   الفكرية والتمنية

 عالوة عىلالقضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية عىل وجه التحديد،  ةعاجلمعنال من شأأنه الأ جدول عىل هناك بند خمصص 
 طرهحاتأأو الأنشطة الأخرى القامئة عىل املوارد الإمنائية اليت تقوم هبا الأمانة أأو الإرشادية دةل الأ و التقدميية ع والعروض املشاري

قضااي السمح مبناقشة ي اللجنة بند يف جدول الأعنال  أأن يكون دلىجيب أأنه اكن اجملموعة الأفريقية  ورأأتادلول الأعضاء. 
بعض  التمنية حولاجلزائر ونييرياي مقرتحات يف ادلورتني السابقتني للجنة  ام وفددقو مللكية الفكرية والتمنية. املتعلقة اب

ميكن للجنة مناقشة احلصول عىل املعرفة واملعلومات والعوائق اليت قد تواجه البدلان النامية يف و املواضيع اليت ميكن مناقش هتا. 
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.  ااملوضوعات اليت اختارهتأأحد اكن و تمنية البرشية واجملمتعية. احلصول عىل املعلومات الالزمة لل 

طار هذا البند مثل طلبات  أأو تبس يط طلبات معينة رباءات الاكنت هناك العديد من املواضيع اليت اكن ميكن مناقش هتا يف اإ
يد  وسوفرباءات خلدمة غرض التدريس. ال أأن توافق ادلول الأعضاء عىل التنفيذ الاكمل بجملموعة الأفريقية وفد نييرياي وايش  

 لقرار اجلعية العامة.

يران )مجروهورية  .243 ة من توصيات توصي 45اعمتدت اجلعية العامة للويبو  2007الإسالمية( أأنه يف عام  -وذكر وفد اإ
ثالث ولايت ملناقشة التمنية العامة للجنة  أأعطى قرار اجلعيةو  جلنة خمصصة لتنفيذ تكل التوصيات. ت، وأأنشأأ أأجندة التمنية

ىل وفد أأن جدول أأعنال اللجنة ال ورأأيمللكية الفكرية والتمنية. املتعلقة ابقضااي  وضع  نااثنني من العنارص الثالثة، وهأأشار اإ
 تهومناقش   عمتدةورصد وتقيمي تنفيذ مجيع التوصيات امل أأجندة التمنية  توصياتمن  ةعمتدمل اتوصية  45البرانمج معل لتنفيذ 

وذكل من قرار اجلعية العامة،  الثالث الركنتنفيذ  التمنية بشأأنولية جلنة باللجنة الوفاء عىل . وذلكل ينبغي عنه ريراتقدمي تقو 
جراء مناقشة واحضة بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.  ىل اجلعية علهيا للجنة، ينبغي ة اوفقا لوليو من خالل اإ أأن تقدم توصيات اإ

نشاهئ حوللجنة يف مناقشات ال اكن الوقت قد حان ملشاركة و العامة.  التمنية جيب عىل جلنة و ومس تقبلروها.  االروهدف الأويل من اإ
ذا اكنت اللجنة ومعلروها قد حقق توقعات تكل  هامةمنافع يف تقدمي ساعدة امل  وملموسة للبدلان النامية واس تكشاف ما اإ

ىل أأنه يف عام البدلان. و   يف جدول أأعنال جلنة هجادر لإ اقرتاحا مكتواب  الإمنائية املساعدة مجموعة تقدم 2010أأشار الوفد اإ
جدول الأعنال عىل مللكية الفكرية والتمنية. وأأيد الوفد بشدة وجود بند دامئ املتعلقة ابقضااي ال عن، ابعتباره بندا دامئا التمنية
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لتنفيذ الركن الثالث من قرار اجلعية العامة، وأأيد الاقرتاح  الإمنائية املساعدة مجموعةه تي اقرتح ، عىل النحو اذلالتمنية يف جلنة
 ل هذا الاقرتاح املشلكة القامئة منذ فرتة طويةل يف اللجنة.حيقد و اجلزائر ونييرياي.  ااملشرتك املقدم من وفد

أأنه يرى أأن هذه اللجنة قد انقشت قضااي حمددة يف جمال امللكية الفكرية وأأوحض  وفد اليوانن امس اجملموعة ابءوحتدث  .244
. اليت منحهتا لروها اجلعية العامةلجنة ال والتمنية حىت ال ن، واكنت اجملموعة مس تعدة ملواصةل هذه العملية مبا ييعا ى مع ولية 

ابلفعل  تطلبكن لدلول الأعضاء أأن ميل الأعنال. و جدو من لقيمة املضافة للبند اجلديد املقرتح اباكنت اجملموعة غري مقتنعة و 
ضافية  ابنود دلول الأعضاء جتنب عىل اعنال القامئ. وينبغي الأ جدول  مضنجدول الأعنال مل تكن مشموةل ابلفعل عىل حمددة اإ

 مناقشة امللكية الفكرية والتمنية.هو دور اللجنة اكن ابلفعل  لأنالتكرار يف مناقشاهتم 

 قدمتولية هامة شامةل و التمنية لقرار اجلعية العامة. واكن للجنة  ةالثالث الأراكنينفيذ ب يل الزتامه وفد الرباز  وأأكد .245
الوفد  رأأىمن جدول الأعنال، ادلامئ مل ميكن التفاق عىل البند وعىل الرمغ من أأنه ملنظمة. يف ابعض املساهنات ذات الصةل 
دراجه اكن مسأأةل تنفيذ  بل جمرد حزمة من املشاريع.  تاكنأأجندة التمنية  أأن مل ير، س بق ذكرهكنا و مة. قرار اجلعية العالأأن اإ

ضافة بند دامئ  ىرأأ  كلمعقدة يف التفاعل بني امللكية الفكرية والتمنية. وذل اكن مناقشة امللكية الفكرية والتمنية من  عنأأن اإ
 .النقاشزيد من مبشأأهنا أأن تسمح 

احملمتةل لروهذا  املزاايجد صعوبة يف التعرف عىل وأأورواب الوسطى والبلطيق، و ابمس مجموعة بدلان  وفد لتفياوحتدث  .246
جدول من  قامئةال بنودال  أأن اجملموعة ورأأتناقش امللكية الفكرية والتمنية. اكنت ت اللجنة باكملروها  لأن البند من جدول الأعنال

جراء عنال مسحت الأ  رأأت اجملموعة أأن من املواضيع املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. وأأخريا،  كبريةمناقشات حول مجموعة ابإ
 .هاذينف مت ت ولية اللجنة 

 تأأهداف التمنية املس تدامة، اكن بشأأن 2030دول أأعنال الأمم املتحدة جلرمسي العيعاد الاوفد الصني أأنه بعد  وذكر .247
 بشأأنحباجة للتفكري يف القضااي اجلديدة  واكن الوفدطة ابمللكية الفكرية. منصة مثالية ملناقشة قضااي التمنية املرتبالتمنية جلنة 

الوفد اقرتاح جعهل بندا دامئا يف جدول أأعنال ومضن هذا البند  أأيدمن وهجة نظر اترخيية. وذلكل  والتعرف علهياهذا املوضوع 
املشاركة يف تنفيذ  توس يعق املناقشات حول كيفية نييرياي واجلزائر وميكن تعمي اميكن للجنة مناقشة القضااي اليت اقرتهحا وفد

 امئ.ادلبند ال مضمون  حولسناع وهجات جديدة عن أأمهل يف الوفد  وأأعربأأهداف التمنية املس تدامة. 

ناقشة امللكية التمنية مب جلنة  ه مت تلكيفذكر أأنو وفد هولندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وحتدث  .248
تقارير التقيمي و رحلية املتقارير ال تناقش اللجنة وسوف من املواضيع.  كبريةتضمن جدول أأعنال ادلورة مجموعة و ة. الفكرية والتمني

 ورأأىمسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.  وكذكلديدة واملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اجلقرتحات وامل
وليهتا ابلاكمل. ب وأأوفتمن القضااي  كبريةاجنحت يف التصدي جملموعة التمنية ن جلنة أأ الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه 
اللجنة  جعل املمتثل يفبند دامئ من أأجل حتقيق الروهدف بوجود الاقرتاح اإىل ل حاجة  هأأنبونييية ذلكل، فاإهنم اكنوا عىل قناعة 

 ية داخل هيئات الويبو.وتنفيذ أأجندة التمن  التمنيةقضااي امللكية الفكرية و  تتعامل مع

 ةلباطيف مدوةل عضو، ول مجموعة من ادلول الأعضاء أأي مل جيد أأي نص يقيد حقوق ووذكر الرئيس النظام ادلاخيل.  .249
تصبح أأن بوضوح، مل يكن هناك توافق يف ال راء بشأأن و يف جدول الأعنال قبل بدء املناقشات.  بنددخال ابإ املدير العام 

بيهنم، ورمبا مع الوفود اليت أأعربت فامي احلوار  املؤيدون يواصلعنال. وينبغي أأن الأ ة بندا دامئا يف جدول امللكية الفكرية والتمني
دخال  تأأو تكل اليت فضل عدم موافقهتاعن  ىل  ورأأىجديد يف جدول الأعنال.  بندعدم اإ أأنه س يكون من الصعب التوصل اإ

دراج بند جديد يف  مضندلاخيل العامة. وذكر الرئيس أأن النظام ااجللسة اتفاق يف شلك  لدلول الأعضاء احلق يف طلب اإ
ىل مواصةل احلوار  بشأأن ر اجلعية العامة بقرا املرتبطلعمل ابغري رمسي. واختمت بشلك جدول الأعنال. مث دعا ادلول الأعضاء اإ

ىل. ومع ذكل، أأعرب عن أأمهل يف التمنية لجنةب املسائل املتعلقة  ماكنية التوصل اإ يف هذه احلاةل، سيمت وايم القادمة. حل يف الأ  اإ
ىل تقدمي هذا البند  ةمناقش ته يف اجللس  خالل اليوم التايل. للمناقشةالعامة. مث دعا الرئيس الأمانة اإ
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تقدمي مشاريع خمتلفة للحصول عىل ب مدراء املشاريع  خمصص لقيامالأمانة )الس يد ابلوش( أأن اليوم التايل وذكرت  .250
- الأفريقيةالبدلان بعض و تمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو و تعزيز  حولاملوافقة احملمتةل. واكن أأول مرشوع 

واكن  لتمنية الاقتصادية.غراض ايف املكل العام لأ املوجودة مقرتح ملرشوع اس تخدام املعلومات هو الثاين اكن الثانية، و  املرحةل
يف  يئالتدريب القضا مؤسساتمع والتدريب املروهين حقوق امللكية الفكرية  يف جمال تعلميلتعاون بشأأن ااملرشوع الثالث 

ىل يمت قل منوا. واكن هناك أأيضا خرائط لأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب يف الويبو ل الأ البدلان النامية والبدلان  تقدميروها اإ
ىل ادلورة اليف الأ رر تقدميروها اللجنة، واليت اكن من املق اللجنة قد هبا س متيض اليت كيفية ال عىل  وبناء. التمنية للجنة 16صل اإ

 أأهداف التمنية املس تدامة.بأأنشطة الويبو املتعلقة  خريطةعىل مناقشة  ينأأيضا قادر  واكوني

ذا أأحرزت اللجنة تقدما جيدا و قدر أأكرب من الطاقة واحليوية. بز اللجنة عىل القضااي اجلوهرية أأن تركالرئيس وفضل  .251 اإ
ضايف واحد. سوف تتخذالوقت، مسح و   الأمانة اخلطوات الالزمة للتعامل مع بند اإ

القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الإفريقية  وتمنيةتعزيز  - CDIP/17/7النظر يف الوثيقة 
 املرحةل الثانية -

ىل تقدمي الوثيقة. دعا .252  الرئيس الأمانة اإ

 4و 2و1أأجندة التمنية سامه املرشوع يف تنفيذ توصيات و ( حملة عامة عن املرشوع. كرويال الأمانة )الس يدةوقدمت  .253
ذ املرشوع ينف مت ت النظر عن بوركينا فاسو،  وبغضللجنة. التاسعة  يف ادلورة هداعيعاومت وفد بوركينا فاسو  هقدمو . 11و 10و

 وتضمنالقطاع السمعي البرصي الأفريقي.  تمنيةدمع  هويف الس نغال وكينيا. واكن الروهدف الرئييس من هذا املرشوع  أأيضا
الأطر والبىن التحتية من أأجل زايدة فروهم واس تخدام نظام حق املؤلف كأداة  عنتنفيذه بناء القدرات والأنشطة ذات الصةل 

اثرة الاهيعام ويف بناء املعرفة حول الاس تخدام و السمعية والبرصية.  املصنفاتلمتويل وتوزيع  اكنت املرحةل الأوىل فعاةل يف اإ
قد سادت مس توايت منخفضة جدا من الوعي يف البدلان فيف القطاع املذكور. ومع ذكل،  املؤلفاحملمتل لأدوات حقوق 

دارة الفرص املتاحة لس تخدام  بشأأناملشاركة  برصي. ولتوضيح ذكل، أأشارت لصاحل القطاع السمعي ال  املؤلفحقوق واإ
ىل عدم وجود فروهم واس تخدام  قانون السمعي البرصي، مما أأعاق احملامني اللعقود القامئة عىل حق املؤلف وغياب لتعلمي لالأمانة اإ

بعض املناطق يف واكنت تقدمي املشورة القانونية للقطاع. واكن املرشوع قادرا عىل خلق الاهيعام يف تكل العمليات. عن 
هناك حاجة ملزيد من الوقت لتحقيق تغيري جوهري يف املنارسات اكنت التغري املتوقع. ومع ذكل،  تشروهدان املس تفيدة البدل

لرتكزي عىل تعزيز املعرفة والتقدم احملرز يف املرحةل الأوىل. واكنت هو ا، اكن الروهدف من املرحةل الثانية الس ياقيف هذا واملروهنية. 
عىل أأمهية احلفاظ أأيضا مس تدامة وحتقيق الأهداف والنتاجئ العامة للمرشوع. وشددت الأمانة  النية تتيه لضنان حتقيق نتاجئ

لمرحةل الأوىل اليت انهتت مؤخرا، مبا يف ذكل تدريب املس تفيدين منه. لتنفيذه الفعال تطلب متابعة لأن عىل الزمخ للمرشوع، 
مراعاة املالحظات اليت أأبداها مع بوركينا فاسو والس نغال وكينيا، وقد مت تصممي املرحةل الثانية بدمع من السلطات اخملتصة يف 

من خمتلف اخلرباء ادلوليني قدمة امل روهاماتوالإس ونيل أأ لني غأأجراه الس يد اذلي تقيمي ال وفد الولايت املتحدة الأمريكية، و 
 املكوناملرحةل الثانية عىل مكوانت مرشوع مماثةل لتكل اليت من املرحةل الأوىل. واكن مت بناء و .اذلين شاركوا يف املرحةل الأوىل

يف القطاع السمعي البرصي. املتوفرة لنشاط البحيث، مبا يف ذكل دراسة جدوى بشأأن مجع البياانت الإحصائية هو االأول 
ىل دمع ت الث كوناملواكن لتدريب وبناء القدرات. ل مج انبرهو الثاين  كونواكن امل املروهارات والبنية التحتية  منيةالث هيدف اإ

يف القطاع السمعي البرصي من خالل مجموعة من املنارسات  ةحقوق احملرزلل تنيفعال الدارة الإ نارسة و املاملؤسس ية، ول س امي 
طار هذا العنرص  ن الأنشطة املضطلع هبا يف اإ الأدوات املتاحة تسلط الضوء عىل سوف الفردية واجلاعية. ونييية ذلكل، فاإ

لميض ل ااملرحةل الثانية أأيضا تصورووضعت يف املنطقة.  متوازان اس توفر منظور وكذكلاملهنجيات وفقا للمنارسات ادلولية، و 
وفر الاس مترارية يف املوضوعات اليت يتعني معاجلهتا تأأن  اومن شأأهن .دلروس املس تفادة يف املرحةل الأوىلالاس تعانة ابقدما مع 

مل يمت تناول وتركزيا واملزيد من ادلمع الفردي واملزيد من دراسات احلاةل واملزيد من الاهيعام ابلبىن التحتية والأطر.  هنج أأكرثب
ىل أأن الأولوية يف هذه املرحةل اكن تناول اكماللبنية التحتية والأطر اب اخلاص املكون تدريب ل  تيف املرحةل الأوىل، ابلنظر اإ

ن  اأ خر  ااكنت البيئة الس ياس ية يف بعض البدلان املس تفيدة سببو وعي. املروهنيني الش باب وبناء ال للتأأخري. ومكثال عىل ذكل، فاإ
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نشاء منظمة الإدارة اجلاعية اجلديدة يف الس نغال   وبشأأن .2015وافقة عليه يف هناية عام املعلن قبل عامني تلقى املاإ
الأمانة الضوء عىل بعض العنارص الأساس ية. أأول وقبل لك يشء، لهتيئة  تاسرتاتيجية التنفيذ املقرتحة للمرحةل الثانية، سلط

لنرش املس متر واملس تدام للمروهارات املكيس بة من خالل توفري أأنشطة التدريب وبناء القدرات جملموعة واسعة من ل الظروف 
املرحةل  سوف تقوم. اثنيا، البثهيئات أأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل خرباء السيامن واحملامني والقضاة وأأعضاء النيابة العامة، و 

غنية، ال و  املكمتةل، مثل مشاريع التعمل عن بعد همكوانتأأدوات لمرشوع و ل تطوير الأدوات املعمرة معلية تابعة وتعزيز مب الثانية 
نشاء صفحة ويب خمصصة أأيضا املبادئ التوجهيية لصياغة العقود يف القطاع السمعي البرصي. وسيمت  وكذكل لويبو اتبعة لاإ

ىل املوارد   البدلانتس هتدف املرحةل الثانية سوف ، ا. اثلثيقيلسوق السمعي البرصي الأفر اباملروهمتني  للمروهنينيلتوفري الوصول اإ
ضافي ينس تفيدم ن ياملشاركة القامئة وبدل بقى ي ( س 1عنرصين: )ب دود احملر هذا المتديد يرب مت تاملغرب وكوت ديفوار. وقد هنا  نياإ

لأي يناميكية ادلامخلس، الأمر اذلي جعل من الصعب ضنان نفس الاس تدامة و  للبدلانابلنس بة  كنا يهلتنفيذ امزيانية 
مانة للمشاركة يف املرشوع. لقد قدمت ( 2نفذ عىل أأرض الواقع؛ و)ي مرشوع  اكن و املغرب وكوت ديفوار طلبات مبكرة للأ

القطاع السمعي البرصي يف هذين البدلين  تمنيةمن  مرحةل متقدمة نسبياهو خذ بعني الاعتبار اذلي أ  ضايف الإ عنرص ال 
املغرب وكوت ديفوار دلى غالبا ما ذكر هذا العنرص ممثلو بوركينا فاسو والس نغال خالل أأنشطة املرشوع. واكن و . نيضافيالإ 

تعزز تبادل املنارسات واخلربات مع سوف  . ومن مث فاإن مشاركهتنايالبرص  السمعي ناهيؤسس ية انحجة يف قطاعمبنية حتتية 
فعة املرحةل الثانية  وسوف يتواصل تنفيذخطر حدوث جفوة. رابعا، من  احلدالأوىل من البدلان يف املرشوع، بيامن سيمت  ادل 

ذا أأمكن، للعمل مكدرب عىل دلهياابلتنس يق مع ادلول املس تفيدة من خالل نقطة اتصال   اخلربة الالزمة لتنس يق املرشوع، واإ
بالغ ابالاهيعام  مزيدا منتوفر املرحةل الثانية  سوفاملس توى احمليل. خامسا،  ملسح والرصد، وذكل ابس تخدام أأدوات اإ

ضافية لتحديد التحدايت اخلاصة منذ  عداد خطة  سيتوىليف بداية املرحةل الثانية، و. اتنفيذهبداية اإ عىل لك بدل مس تفيد اإ
ن لتحسني رصد واملشارك ميلؤها اليتالتقيمي  لامنذج دقيق حتليل ميقدمت تالتنفيذ. وسي ثناءفهيا أأ عادة النظر يمت اإ الصعيد القطري ل 

ومرونة لضنان التنفيذ الفعال للمرشوع، مع الأخذ يف  اوتقيمي أأثر لك نشاط. سادسا، قدم مقرتح املرشوع توازن اكفي
اختمتت الأمانة و يات اجلديدة يف البدلان املس تفيدة. الاعتبار عنارص مثل البيئة الس ياس ية وتأأثري التطور الرسيع للتكنولوج 

 يف تنفيذ املرحةل الأوىل. املمتزيبتوجيه الشكر اإىل حكومات بوركينا فاسو والس نغال وكينيا، عىل دمعروهم 

جمال املعرفة يف  يف تمنيةاملرحةل الأوىل  مدى فائدةسلط الضوء عىل و  ،ابمس اجملموعة الأفريقية وفد نييرياي وحتدث .254
الأنشطة البارزة مبا يف ذكل بناء سلسةل القيمة جلذب اكنت قد و اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي. 

بعض الأصول الأكرث من اكنت الثقافة والصناعات الإبداعية امللكية الفكرية. و  ماكانتلإ خلق فروهم يف الاسيامثرات مفيدة أأيضا 
اجملموعة وأأيدت حرجة للمنو والتمنية يف املنطقة.  جمالتاكنت تكل و يف أأفريقيا من حيث اقتصاد املعرفة.  ورحبيةحيوية 

 ادلول الأعضاء الأخرى. تأأييد وتوقعتتأأييدا اكمال،  الأفريقية املرحةل الثانية من املرشوع

اجملموعة الأفريقية. وأأقر بأأن املرحةل  ابمس الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي عن تأأييدهوأأعرب وفد بوركينا فاسو  .255
طار مس تدام للقطاع السمعي البرصي  دف أأيضا اإىل هياكن و هيلك همين يف السوق.  يقوم عىلالأوىل ركزت عىل وضع اإ
 السمعية والبرصية. املصنفاتحناية وتسويق وتوزيع من أأجل حتسني التفامه والاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية 

وضع توقعات بشأأن املرحةل الثانية ومت . اليت واهجهتا نياح املرحةل الأوىل عىل الرمغ من الصعوابتب رضاه عن وفد ال وأأعرب
امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي يف البدلان املس تفيدة الأخرى. اليت حتققت يف جمال لتحسني املعرفة وادلراية 

ىل املرحةل الثانية  وسوف تؤدي ىل فروهم أأفضل لنظام امللكية  تقودحتقيق الكفاءة املروهنية للعامل السمعي البرصي وسوف اإ اإ
جيابية. ودعا حتقيق توقع من مث ميكن سرتاتيجيات والإبداع، و الاالفكرية. ونييية ذلكل، ميكن تعزيز  الوفد نتاجئ اقتصادية اإ

قامة قطاع   اتنفيذه ومن شأأنزدهر. مو  وفعال مسعي برصي حقيقيادلول الأعضاء لعيعاد املرحةل الثانية من أأجل ضنان اإ
 املرحةل الأوىل، فضال عن ها مقمّي  اأأخذ يف الاعتبار أأيضا املالحظات اليت أأبديالتغلب عىل الصعوابت احملمتةل، وسوف 
 اخملاوف اليت أأاثرهتا بعض ادلول الأعضاء.

بعناية.  همت حفصالأوىل ذكر أأن تقرير تقيمي املرحةل و ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  وفد لتفياوحتدث  .256
يف  يتواصلأأن اكن لزاما بدأأ اذلي العمل أأن أأن بش قمّي  مع امل هامجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وهجة نظر  وتبادلت
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ح مرشوع املرحةل الثانية قرت  مالبدلان الثالثة املس تفيدة لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي. وبدا أأن 
وهيئات  وأأعضاء النيابةحملامني يشمل اأأخذ يف الاعتبار التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي، ويه توس يع نطاق التدريب ل 

ىل املرصيف، و والقطاع املايل  واملنظمني البث ة أأنه ميكن الاس مترار يف الأنشطورأأى الوفد منظنات الإدارة اجلاعية. ابلإضافة اإ
هنا وأأ يف املرحةل الثانية.  ةناس بامل رصد وال ةبعاتمل أأنشطة اتمت الوفد أأن  وتوقعاليت تدمع الإطار والبنية التحتية للقطاع. وأأخريا، 

 س تدام عىل القطاع السمعي البرصي يف البدلان املس تفيدة.امل تأأثري ال ضمن س ت

اجملموعة الأفريقية. ورأأى الوفد أأن  ابمسنييرياي وأأعرب وفد الس نغال عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد  .257
. وعىل الصعيدين 11و 10و 4و 1، ل س امي مع التوصيات ت أأجندة التمنيةالأهداف والنتاجئ املتوقعة تتفق متاما مع توصيا

سة وقاعدة راادلمكوانته اخملتلفة مثل  من شأأنو الأثر الاجيعاعي والاقتصادي للمرشوع. سيمت تعزيز الوطين والإقليمي، 
طارا مرجعيا. تبياانت أأن تعزز قدرات أأحصاب املصلحة املس هتدفة وس  ال  هذا متاما مع الأهداف الس نغالية. ودعا واتفق كون اإ

تابعة من شأأهنا أأن تعزز الإاجنازات اليت أأن امل د املرحةل الثانية من املرشوع، والتأأكد من عيعااو  لتأأييدادلول الأعضاء الوفد 
 اس مترار املرشوع. أأيدتدلول الأعضاء اليت لشكر توجيه ال تمت الوفد بيانه ب حتققت ابلفعل. واخ 

ل أأنه تنفيذ املرحةل الأوىل  وفد الصني أأنه عىل الرمغ من الصعوابت اليت واهجه ورأأى .258 بشلك عام. وأأيد  ااكن انحجاإ
مع تنفيذ وتقدم املرشوع يف و لمرحةل الثانية من املرشوع. ل أأعرب عن تأأييدهبه اجملموعة الأفريقية و  تالوفد البيان اذلي أأدل

ن القطاع السمعي البرصي يف تكل البدلان الإ البدلان املس تفيدة القامئة و  ذا و تطور. ال واصل سوف يضافية، فاإ املرحةل  متتاإ
املنارسني يف القطاع  من عىل مزيددة ئلفامما يعود ابذ مرشوع مس تقبيل يف مزيد من البدلان يميكن تنف فسوف الثانية بنياح، 

 السمعي البرصي.

ىل أأن املرحةل الأوىل من املرشوع تلقى و ابمس اجملموعة ابء،  وفد اليواننوحتدث  .259 . ةعديدوفود واسعا من  تأأييداأأشار اإ
ىل أ راء   يفةل الأوىل الويبو لالس تفادة من التقدم احملرز يف املرحمن ضايف الإ د التأأيي املتصةل قمّي  املوأأشارت اجملموعة أأيضا اإ

من الاهيعام  عايلالس توى ابمل  وأأقرتاجملموعة ابء املرحةل الثانية من املرشوع وأأيدت لملكية الفكرية. ل اس تخدام أأكرث جوهرية 
الوفد عن  وسأألاذلي أأبدته ادلول الأعضاء يف تعزيز فروهم نظام امللكية الفكرية لتعزيز القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا. 

بشأأن  امن الأمانة توضيح طلبلبدلان املس تفيدة. كنا من اعدد املوسع مع المدير املرشوع هبا  يتعاملسوف اليت كيفية ال 
  بعني الاعتبار.قمّي  املاختاذ النتاجئ والتوصيات اليت قدهما هبا الكيفية اليت ينبغي 

اجملموعة الأفريقية. وقد اتبع ابهيعام كبري  ابمسبه نييرياي  توأأعرب وفد كوت ديفوار عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدل .260
دراهجنا يتعني ينخر أ  ن يمن بدل ةاكنت كوت ديفوار واحدو س مترار يف املرحةل الثانية. ل تأأييدهاملرشوع وأأعرب عن  يف املرحةل  اإ

، 2009 يف عاموضعت ادلوةل س ياسة لتحديث ودمع القطاع السمعي البرصي هبدف حتسني قدرته التنافس ية. والثانية. و 
ىل أأن التطور ذكليف املشاركة يف تنفيذ املرشوع، مؤكدا  عن رغبتهوفد ال أأعرب الرسيع  يف ادلورات الالحقة للجنة. وأأشار اإ

من شأأن اس مترار هذا و يكون رضوراي ومفيدا. س  لتمنية. وابلتايل، فاإن دمع الويبو ل للقطاع السمعي البرصي مثل حتداي 
عادة تأأهيل البنية  بلورة يزيد منعزز و أأن ياملرشوع  الإاجنازات اليت حتققت ابلفعل يف القطاع السمعي البرصي، ول س امي، اإ

طار مؤسيس وتنظيمي وتعليمي. كنا أأنه  نشاء اإ السمعية والبرصية  الفعالياتمشاركة كوت ديفوار يف  س يييحالتحتية واملرافق واإ
ىل أأن تصبح م و الروهامة يف مجيع أأحناء العامل.  نصة للقطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا جنوب الصحراء هتدف كوت ديفوار اإ

نتاج وتوزيع احملتوايت السمعية والبرصية، وكذكل اليت تالأفريقية احلالية  الفعالياتبعض الوفد رسد والكربى.  نشاء واإ دمع اإ
وائد املذكورة غري الفوتعد مبثابة منتدايت تبادل للمختصني وصناع القرار واملسيمثرين من القطاع السمعي البرصي. تعد 

دراج كوت ديفوار س يحقق فوائد تتياوز الحرصية. وأأيد   البالد.حدود وفد املرحةل الثانية من املرشوع واعترب أأن اإ

ملشاريع اليت تعزز احرتام امللكية الفكرية ابوفد هولندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورحب وحتدث  .261
اكنت اجملموعة مس تعدة للمشاركة البناءة يف املناقشات و سيامثر يف القطاع الإبداعي. أأجل الا منوتعزيز حاةل قطاع الأعنال 

عىل الزمخ  س تبين أأهنا كناوتوس يع النتاجئ الأولية.  تعزيزرشوع امل املرشوع. ومن شأأن املرحةل الثانية من  التوسع يفبشأأن 
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القطاع السمعي البرصي احمليل وتوفري املزيد من اليقني  تمنيةاحلايل واخلربات اليت حتققت يف املرحةل الأوىل للميض قدما يف 
نه  لقرتاحالوفد ابترحيب ومن خالل القانوين.  عدد من القضااي يف املرحةل بواحض الالزم والضنان الاهيعام عىل جشع الأمانة فاإ
جيابيا عىل أأن الأمانة اكنت عىل عمل قدماملقدمت و الثانية.  ىل  واكنتبعض هذه القضااي ب ة مؤرشا اإ أأخذها يف أأن تهتدف اإ

ىل مزيد من الوضوح بشأأن الوفد عىل وجه اخلصوص، سلط و تنفيذ املرحةل الثانية. عند الاعتبار  الضوء عىل احلاجة اإ
دلروس املس تفادة من املرحةل الأوىل ليشكيل املرحةل اب نةسيمت الاس تعاالأنشطة املقرتحة لتعزيز نتاجئ املرحةل الثانية وكيف 

ىلال ل ينبغي  هالثانية. وشددوا عىل أأن لمرشوع ولكن ابعتبارها فرصة لتعزيز فعالية وكفاءة ل املرحةل الثانية مكجرد امتداد  نظر اإ
الاس تفادة أأيضا من  م ميكهنحىت يف الصورةالبدلان املشاركة يف املرشوع  وضع يةكيف حول املرشوع. وأأثريت مسأأةل أأخرى 

 اخملتصةادلمع املتواصل من اجلروهات  ضنان يةكيف عن اجملموعة  تاملرحةل الأوىل. وأأخريا، اس تفرس  املتحققة يفادلروس والنتاجئ 
شار امل ابجلروهود اليت تبذلروها الأمانة يف التصدي لتحدايت المتويل والقدرة  تنتاجئ مس تدامة بعد انهتاء املرشوع. وأأشاد لتحقيق
لهيا  يف تقرير التقيمي. اإ

بل العديد من ادلول الأعضاء ملرشوع من ق  ابكبري ال هيعام الاوفد الاحتاد الرويس أأن نتاجئ تقيمي املرحةل الأوىل و ورأأى .262
دهما التوصيات اليت قيمت أأخذ توقع أأن و وفد تنفيذ املرحةل الثانية. الجدواه وقدرته عىل حتقيق نتاجئ معلية وملموسة. وأأيد  اأأثبت
يالء بعني الاعتبار، و قمّي  امل أأن جيعل املرشوع أأكرث فعالية ذكل الاهيعام الالزم للتعاون بني ادلول املشاركة. من شأأن  أأن يمت اإ

 ويساعد عىل نرش النتاجئ الإجيابية اليت حتققت يف تنفيذه.

اجملموعة ابء. وينبغي أأن  ابمسوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن  .263
، شدةب  رشوعامل الوفد  يديف حني أأ وتؤخذ النتاجئ والتوصيات اليت مت مجعروها يف تقرير التقيمي يف الاعتبار أأثناء تنفيذ املرشوع. 

نه أأاثر بعض اليساؤلت حول ت ضافةوس يع نطاقه، فاإ ىل أأنه وفقا لتقرير  ابإ بدلان جديدة وأأنواع جديدة من املشاركني. وأأشار اإ
حمدودية املوارد الطبيعية. وذلكل طلب توضيحا حول كيفية التعامل يف  تمتثلأأن املشلكة الرئيس ية  بداتقيمي املرحةل الأوىل، 

 مع ضنان اس تدامة واجناح املرشوع. احملدودية همع هذ

 ورأأىقرتاح توس يع املرشوع. ابرسور عن  وأأعرب .اجملموعة ابء ابمسكندا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن  وأأيد وفد .264
 اس تخدام لكيفية فعال مثالابعتباره رأأى الوفد املرشوع و . قروهان اس تدامة نتاجئ املرشوع وحتقي ضنا اأأن املرحةل الثانية من شأأهن

رفع مس توى الوعي حول الفوائد احملمتةل للملكية الفكرية يف القطاع السمعي واكن دية. كأداة للتمنية الاقتصا امللكية الفكرية
نه  دارة س  البرصي، ول س امي ابلنس بة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، خطوة حامسة. اإ يؤدي اإىل الاس تفادة من وجود اإ

يف تبين  هاهجودعىل الأوىل، هنأأ الوفد الأمانة املرحةل  عنيف ضوء تقرير التقيمي واسرتاتيجية خللق منافع اقتصادية للتمنية. 
. مكفولالتدريبية عىل الرمغ من العديد من العوامل غري املتوقعة. وأأبرز أأن التنفيذ الفعال للمرشوع اكن  اوزايدة أأنشطهت

ىل املالحظات الواردة يف تقرير التقيمي ابلنس بة لإدارة املرشوع.  يالء ووأأشار اإ متابعة  لإجراء زمالال الاهيعامذلكل جيب اإ
دارة املشاريع وادلمع الإداري لضنان اجناح املرحةل الثانية. املسؤولني عن ، فضال عن توافر مناس بني ورصد وفد الاختمت و اإ

ىل  هللمرشوع وتطلع عىل تأأييدهتأأكيد ابل   نتاجئ ملموسة.حتقيق اإ

وفد الياابن تنفيذ املرحةل وأأيد  .اجملموعة ابء ابمسلبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن عن تأأييده ل وفد الياابن  وأأعرب .265
نتاجية من خالل تعزيز امللكية الفكرية. من روهدف اكن ال الثانية. و  ساعد يف تعزيز القطاع السمعي فروهو سي املرشوع تعزيز الإ

 الثانية.وافقة من املرحةل ابملسامه يف التمنية الثقافية. وأأوىص الوفد ي البرصي يف البدلان الأفريقية، وابلتايل 

قد اجملموعة ابء. و  ابمسوفد اليوانن و أأملانيا البياانت اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وفد  وأأيد .266
لرد عىل احلالت غري املتوقعة. وأأشار اإىل يف اأأظروهر تقرير التقيمي للجنة النتاجئ الإجيابية والواعدة للمرشوع و مرونة الأمانة 

طار حق املؤلف و القيمة الكب قامة رشااكت  تأأييدهرية لتوس يع فروهم اإ ىل القطاع السمعي البرصي. كنا سلط الضوء عىل اإ احملمتل اإ
نتاجئ حتقيق رضوري اتباع هنج حمدود من أأجل مواصةل ضنان ال أأنه منالوفد رأأى مع ذكل و احلكويم واخلاص.  نيبني القطاع

نه  فرصة لتعزيز النتاجئ اليت اكن تنفيذها أأن  ورأأىرحةل الثانية من املرشوع. لمل أأعرب عن تأأييدهجيدة. وبناء عىل ذكل، فاإ
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السمعي البرصي  الابتاكرحتققت ابلفعل، مع الأخذ بعني الاعتبار النتاجئ والتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي. وأأكد عىل أأمهية 
روهرجان امل لوفد تقديره للجروهود املس مترة ملنتدى تشكيل الروهوية. وأأكد ا احمليل والإقليمي، وخاصة من أأجل تعزيز الثقافة و

من مجيع املقدمة جنال وأأمهية الأفالم عىل  يف جنيفاحلارضة  اإطالع الوفود يف( FIFDHالسيامنيئ ادلويل حلقوق الإنسان )
طار حق  الأطرافتطلبات والفرص املتاحة خملتلف مل اكن رفع الوعي ابو أأحناء العامل، وخاصة أأفريقيا.  املؤلف املشاركة يف اإ

 خطوة أأوىل هممة جدا لتعزيز هذه الصناعة الروهامة.

الوفد عن تقديره للعمل به خالل وأأعرب  .لبياانت اليت أأدىل هبا وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابءاوفد سويرسا  وأأيد .267
ع الأخذ بعني الاعتبار التوصيات الواردة يف تقرير يد تنفيذ املرحةل الثانية، مأأ املرحةل الأوىل، وأأثىن عىل التقدم احملرز. وذلكل، 

ماكنيات جديدة جليع الأطراف من القطاع السمعي البرصي. امللكية الفكرية بشلك  التقيمي. ولوحظ أأن تعلمي معني قدم اإ
قامة هنج العمل اخملتار حنو بورحب الوفد  دمني، مبا يف ذكل نظام ملكية فكرية متوازن للمبدعني والفنانني واملنتيني واملس تخاإ

 تطوير منظنات الإدارة اجلاعية.

 نياح املرحةل الأوىل.ب وفد املغرب  ورحب .268

لربازيل. ل من الناجت احمليل الإجنايل %2.5 بنس بةوفد الربازيل عىل أأمهية الصناعات الإبداعية، اليت سامهت  وأأكد .269
ىل أأن عددا من الوفد أأيد  لتمنية الثقافية أأيضا. وابلتايل،اب ترتبطواكنت اجلوانب الاقتصادية  تنفيذ املرحةل الثانية، مشريا اإ

 بل جلنة من أأجل توفري املوارد املالية والبرشية الاكفية.التحليل من ق   تس تحقا عنيةالأطراف امل 

نشطة التدريب عىل البنية التحتية والأطر. ويف هذا الصدد، طلب لأ تصور وضع قرتاح وفد أأوغندا أأن الاولحظ  .270
 املرحةل الثانية بعض الرشاكء دلمع تطوير همارات أأحصاب املصلحة يف القطاع السمعي البرصي.ذب جتالوفد أأن 

نطاق املرشوع ل تعزيز يف مزيد من ال قيمة ال  مللمرشوع ومساهناهت تأأييدمه( الوفود عىل كرويالالأمانة )الس يدة  تشكر و  .271
ىل الأس ئةل اليت طرح البدلان املس تفيدة. يف سلطات ال ادلمع املقدم من  بشأأنت وجعل تنفيذه أأكرث فعالية. وأأشارت الأمانة اإ

 من قبل لك حكومة. ننيأأن املرحةل الأوىل قد نفذت بتنس يق وثيق مع السلطات الوطنية واملنسقني احملليني املعي  توأأكد
ادلمع الالزم لتنفيذ الأنشطة، مبا  قدموا. كنا هاوتعزيز  احتياجات بدلاهنمعن يف التعبري  نين فعالون احملليوواكن هؤلء املنسق

سيس متر هذا اجلانب يف املرحةل الثانية، عىل النحو املوىص و يف ذكل تصممي الربامج واختيار املوضوعات واخلرباء واملشاركني. 

حضت وأأو تابعة. امل رصد و اكنت متعلقة ابلتقرير التقيمي مت عرضروها يف قضية أأخرى  وهناك .به يف تقرير تقيمي املرحةل الأوىل
عداد  3النييية  ىل 2أأشارت التوصية كنا التقارير. وتقدمي أأن أأدوات رصد املرشوع اكنت مناس بة لأغراض اإ ه اكنت هناك أأن اإ

عداد التقارير س  نشطة. ويف هذا الصدد، اكن من املتصور أأن املرحةل الثانية حاجة اإىل رصد ومتابعة أأفضل للأ  تطور أأدوات اإ
ليه يف العرض و زيد من التفاصيل. مبواملسح  مس توى عىل ، سيمت وضع خطة مرشوع الأويلالتقدميي عىل النحو املشار اإ

ذا لزم الأمر.  مراجعةقطري ابلتنس يق مع السلطات الوطنية واملنسق احمليل. وسيمت  هذه اخلطة وحتديهثا بصورة منتظمة اإ
تأأثري الأنشطة  لرصدحتليل النتاجئ وتوحيدها سيمت و أأكرث انتظاما.  بشلكلك نشاط أأيضا  عنسيمت توزيع اس يعارات التقيمي و 

اخلربة واملعرفة يف تقدمي مساعدة تقنية حمددة وبناء  زايدةأأيضا مت تكل اليت سيمت تنفيذها. و اختيارأأفضل من أأجل بشلك 
أأو قضية تحديد يف مرحةل مبكرة من أأي حتد ال تابعة و امل تنفيذ و ال دور فعال يف تيسري  لروهذاالقدرات لأسواق معينة. واكن 

معينة. واكن توافر املوظفني لإدارة املشاريع قضية أأخرى أأاثرهتا الوفود. وأأوحضت الأمانة أأن التأأخري يف اإطالق تنفيذ املرشوع 
ىل أأن  يعوداكن  دارة املرش املسؤولني عن  نيوظفامل توفريؤمتر مراكش ادلبلومايس. وابلتايل، ميكن مل تنظمي الأمانةاإ ع للمرحةل واإ

دراج بدلان أأخرى يف املرحةل الثانية، وكيفية جعلروها  ، أأشارت عىل ادلراية الالزمةالثانية. وردا عىل املالحظات املثارة بشأأن اإ
ىل أأن املرشوع مت  عن رغبهتا يف املشاركة يف  أأعربتاكنت تكل البدلان قد و من البدلان.  احمدود اعدديضم ل  توس يعهالأمانة اإ

أأيضا بصفة مراقب يف العديد من الأنشطة ذات الصةل ابملرشوع يف  واورات السابقة للجنة. واكنوا قد شاركاملرشوع يف ادل
ىل . وكنا هو موحض سابقا، ابلإضافة 2015عام  أأي كوت ديفوار واملغرب أأيضا  سوف تدمع، بعض الفجوة املعرفيةسد اإ
جيابية يف املرشوع من خالل تقدمي وعرض جتربكيدينامي  ىل امل  هتناة اإ تقدمة يف القطاع السمعي البرصي. وأأشارت الأمانة اإ
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من جديد أأن أأنشطة بناء القدرات اليت سيمت  تس تدامة املرشوع بعد الانهتاء منه. وأأكدابسلسةل من الأس ئةل املتعلقة 
طار املرحةل الثانية سيس هتدف مجموعة واسعة من اخملتصني يف القطاع السمعي البرصي.  يشمل س  لأنشطةوهذه اتنفيذها يف اإ

لمعرفة اليت سيشرتي وميكن ل. للقطاع السمعي البرصي يف أأفريقيابأأقل قدر ممكن والقطاع املايل اذلي تعرض بث ال  هيئات
عىل حتويل القطاع السمعي البرصي القامئ عىل ادلوةل  وتعملمن الاحيعالت من حيث المتويل والاسيامثرات،  اعدد توفرأأن 
ىل أأن تنفيذ املرحةل الثانية من  تر ابعض أ اثر دامئة. وأأش خلقمن شأأن ذكل أأن يسروهم يف السوق. و  تقوده قطاعاإىل  أأيضا اإ

ثراء مرشوع التعمل عن بعد و من املروهنيني يف لك بدل.  كبريةمجموعة  جلذبتد اإىل خارج العوام مي شأأنه أأن  خلربة واملواد ابسيمت اإ
طار املرحةل الثانية. ومن شأأ  اس تحداهثااليت سيمت  كنا سيمت بل الأجيال القادمة. ن ذكل ضنان اس تدامته واس تخدامه من ق  يف اإ

 ةأأبرزت الأمانة تطوير واس تخدام العقود السمعيو الأدوات الرتبوية الأخرى مثل املبادئ التوجهيية للعقود المنوذجية.  وضع
بل  ةالبرصي البدلان املس تفيدة، خصوصا الس نغال احملامني املشاركني يف الندوات اخلاصة اليت تنظم لأول مرة يف من ق 

أأوحضت أأن عددا من الرشاكء من القطاع اخلاص، و الأمانة عىل املسأأةل اليت أأاثرها وفد أأوغندا،  توبوركينا فاسو. وأأخريا، رد
 يف تنفيذ املرشوع. وا بشلك فعالتعاونقد عىل الصعيدين الإقليمي وادلويل، 

من املرشوع. وأأعرب عن تقديره للتقدم احملرز عىل الرمغ من الصعوابت  وفد مجروهورية اليش ي، املرحةل الثانية وأأيد .272
ماكنية منظنات الإدارة اجلاعية اليت س   سؤالا وطرحيف مرحةل مبكرة.  حدثتاليت  عززها املرشوع. يأأو  هئانش ي حول اإ

 مانة معروهم.الأ اذلي قد أأقامته تعاون ال  نواس تفرس الوفد عن مس توى تقدم منظنات الإدارة اجلاعية تكل وع

طار املرحةل كرويالالأمانة )الس يدة  تأأشار و  .273 ىل أأن القضااي اليت أأاثرها وفد مجروهورية اليش ي، قد مت معاجلهتا يف اإ ( اإ
حقوق يف القطاع السمعي لحلقوق والإدارة اجلاعية لحول االتفاوض اجلاعي  عندراسة خاصة ومت أأيضا تقدمي  .الأوىل

أأن الإدارة يف القطاع السمعي يف للجنة. ومتثلت النييية الرئيس ية لروهذه ادلراسة  رشرابعة ع يف اجللسة ال وذكلالبرصي 
ز ج من الأدوات الفردية والتفاوض اجلاعي والإدارة اجلاعية. ولوحظ أأن التفاوض حنو مكس عىل أأفضل متار   تالبرصي اكن

عمل بشلك عام يف أأفريقيا. وخلصت يم مل اجلاعي تطلب تنظمي القطاع السمعي البرصي يف النقاابت املروهنية، وهو نظا
ىل أأن هذا املرشوع من شأأنه أأن يكون مفيدا يف تعزيز بعض  ضنان املعرفة يف معينة من الإدارة اجلاعية و جمالتادلراسة اإ

دارة الفعاةل للحقوق يف القطاع السمعي البرصي. الالزمة لواملروهارات الاكفية   اليتذكرت الأمانة بعض احلالت اخلاصة و الإ
دارة أأجر النس  اخلاص. سوف حتتاج هماملرشوع عىل تطوير بعض بأأن يساعدمه البدلان املس تفيدة فهيا لبت اط ارات اإ
ىل الإ ارات هم وجد فهيا ي، ويه منطقة ل الإنرتنتعىل  تعزيز فامي يتعلق ابس تخدام املصنف السمعي البرصيال دارة أأيضا اإ

أأكدت ادلراسة املذكورة أأن هذه املنطقة اليت تشروهد منوا رسيعا قد تتطلب مزيدا من و نيابة عن أأحصاب احلقوق. حتصيل 
ىل الإدارة اجلاعية. س   اليتاملنطقة  حتديدلك بدل مس تفيد  ه اكن يتعني عىلذكرت الأمانة أأيضا أأنو الاهيعام.  من و يعروهد هبا اإ
أأحصاب املصلحة حاةل كينيا مكثال حيث أأعد  تذكر طرية اليت س بق ذكرها. وأأخريا، نعكس أأيضا يف اخلطط الق  ي أأن ذكل شأأن 

 .حتصيل جلعيةلتمنية املس تقبلية ل الأساس الأول 

عن تقديره للرشح اذلي قدمته الأمانة وأأكد وأأعرب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  اوفد هولندوحتدث  .274
 دمعه للمرحةل الثانية من املرشوع.

اجنازات عن اهرضعن وأأعرب وفد اجلزائر  .275 . املؤلف قحلمكتب  أ نئذسة امخل البدلان املس تفيدة دلى املرشوع. واكن  اإ
 من خالل قيادهتاالأفارقة يف جمال حق املؤلف،  الروادوعالوة عىل ذكل، أأصبحت بوركينا فاسو يف الس نوات الأخرية أأحد 

يف املنطقة  عىل توفري التيسريات الالزمةالوفد  حث، عليه وبناءملؤلفني وامللحنني. المكتب الإقليمي لالحتاد ادلويل جلعيات ل 
ىل امحلاية اليت س بق تقدميروها.  ابلإضافة اإ

 للمرشوع. تأأييدهوفد كندا وأأكد  .276
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 املؤلف قحلأأدىل به وفد اجلزائر. وذكرت أأن مكتب اجلزائري اذلي تعليق ال  ( اإىلكزويالالأمانة )الس يدة وأأشارت  .277
الإدارة اجلاعية، وقدم أأيضا التدريب ذا الصةل للموظفني  يف جمال( اكن يعمل جبد ONDAاملؤلف،  قكتب الوطين حلامل )

 من بوركينا فاسو.

 لع هبا يف املرشوع.لأنشطة املضط  ل اظل مراقبيللمرحةل الثانية من املرشوع وس   تأأييدهوفد أأوغندا وأأكد  .278

ىل أأن املرحةل الثانية من املرشوع، ابلنظ ه متت املوافقة عىلالرئيس أأنوذكر  .279 التأأييد اذلي أأبداه احلارضون يف ر اإ
 .اجللسة

لتمنية لأغراض ايف املكل العام املوجودة مرشوع اس تخدام املعلومات  - CDIP/16/4 Revالنظر يف الوثيقة 
 الاقتصادية

ىل تقدمي الوثيقة.دعا  .280  الرئيس الأمانة اإ

ىل الأمانة )الس يد رواك اكمبانيا(  وأأشارت .281 املرشوع هيدف واكن للجنة.  السادسة عرشةأأن املرشوع قدم يف ادلورة اإ
ىل املعرفة والتكنولوجيا للبدلان النامية والبدلان  ىل تيسري الوصول اإ قل منوا وملساعدة ادلول الأعضاء يف حتديد والاس تفادة الأ اإ

ىل التوصل  سيمتو يف وليهتا القضائية.  هفي دخلاملكل العام أأو يف من املوضوع اذلي اكن  تكل الأهداف عن طريق تقدمي: اإ
( خدمات 2) .يف املكل العاماملوجودة لتحديد الاخرتاعات  (TISCركز دمع التكنولوجيا والابتاكر )أأفضل ملخدمات  (1)

 يف املكل العام كأساس لتطوير خمرجاتاملوجودة دمع اس تخدام الاخرتاعات فائدة ركز دمع التكنولوجيا والابتاكر لأأفضل مل
دارهتا وتسويقروها. )  أأكربالاس تخدام وحمتوى أأكرث يف سروهوةل ب  تمتزي( بوابة حمس نة 3حبثية جديدة ومنتيات جديدة ومزيد من اإ

: ما ييلاسرتاتيجية تسلمي املرشوع  وتشملكيفية احلصول عىل معلومات بشأأن الوضع القانوين يف ولايت قضائية خمتلفة.  عن
عداد دليلني معليني جدا،  املوجود اس تخدام الاخرتاع  عن وأ خريف املكل العام، املوجودة حتديد الاخرتاعات عن  حدوا)أأ( اإ

عداد مواد تدريبية  .اخلربات وأأفضل املنارسات يف كثري من البدلان النامية يف هذا الصدد توثيق)ب(  .يف املكل العام )ج( اإ
. )د( قامئة بأأسناء اثنني عىل ناس بق ذكرهدلليلني الذلين امركز دمع التكنولوجيا والابتاكر بناء عىل لفائدة جديدة ومعززة 

ركز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ملدلمع الش باكت الوطنية برشية  موارد نامنطقة بصفهت للك نيالأقل من اخلرباء الأساس ي
ىل  ادلليلني ةترمجيمت . وس ناواحلصول عىل ردود الفعل عىل اس تخداهم يلنيل ادلجتريب  الأمم املتحدة عىل النحو مجيع لغات اإ

كز دمع التكنولوجيا ار محدد تالأمانة اخلرباء وس  ختتار  سوفللجنة.  سادسة عرشاذلي اقرتحه وفد الصني خالل ادلورة ال 
التنوع اجلغرايف مع الأخذ يف الاعتبار كز دمع التكنولوجيا والابتاكر اسيمت حتديد مر و . الأدةلش باكت لتجريب ال والابتاكر أأو 

ضافية.  عداد وجتريب  بفاعليةارك تشسوف و والاقتصادي، فضال عن قدرهتا عىل دمع ورصد وتقيمي خدمات اإ . الأدةليف اإ
مت لظروفروها الوطنية يف مجيع مراحل املرشوع. و هتاتطبيق ومالءملل  مدى قابلية الأدةلعىل  االحظاهتهنا موسوف يطلب م

اجناز اقرتح  الأموال لروها اليت أأدرجت  2016/2017خالل فرتة الس نيني  -تنفيذه عىل مدى ثالث س نوات املرشوع و أأن يمت اإ
خيضعان يف للجنة بناء السالم. و  الرابعة والعرشين ادلول الأعضاء يف ادلورة ناوافقت علهي ذلينيف برانمج الويبو ومزيانيهتا، ال

زمنية  اتاملرشوع عدة أأنشطة حمدودة بفرت  ومشل. 2018 عاملالربانمج واملزيانية  عىلملوافقة اللجنة املذكورة  2018عام 
ىل تطوير لأول مرة منتيات وأأدوات حمددة.  لحقا يف ادلمع املتواصل املقدم لش باكت مركز دمع  اهجادر يمت اإ س و حمددة هتدف اإ

نه  50التكنولوجيا والابتاكر يف أأكرث من  عزز مسامههتا يف ويرة عىل تقدمي خدمات متطو  اقدرهت رسسوف يي بدلا. وهكذا، فاإ
ذا اكن هناك ش بكة اس تخدام يع البدلان النامية جل ميكن و التمنية الاقتصادية.  تكل املنتيات والأدوات بغض النظر عنا اإ

ىل أأن  واجتروهت. 20و 16 أأجندة التمنية توصييتب ركز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأم ل. وتعلق املرشوع مبارشة ملوطنية  النية اإ
الأمانة سيتوىل كذكل و ابع معيل جدا. واكنت العديد من البدلان النامية حريصة عىل املشاركة وجتريب الأدةل. كون ذا طي

. وقد ولايت القانونيةالبدلان يف معرفة معلومات عن الوضع القانوين يف مجيع الدمعروها تطوير البوابة املذكورة أأعاله ملساعدة و 
 نرش مثل هذه املعلومات عىل املس توى ادلويل. عنايري معرتف هبا دوليا لويبو أأو معللوحظ عدم وجود أأي معايري 
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ىل ترمجة نظرية ادلراس تني  .282 بتلكيف من اللتني أأجريتا وذكرت الأمانة )الس يد أأندرو زايكوفسيك( أأن املرشوع هيدف اإ
ىل بيئة ع التمنية عنجلنة  يف البدلان النامية. وشددت عىل املسامهة املبارشة  يةواقع  مةلابراءات الاخرتاع وامللكية العامة، اإ

 تطوير وتسويق منتيات حبثية جديدة.جمال يف  متتاليت قد تكون ابلتايل 

ىل مدىوأأشار وفد غواتاميل  .283 ىل املعلومات التكنولوجية لبالده مكس تخدم  أأمهية اإ ركز دمع التكنولوجيا ملالوصول اإ
نتاو والابتاكر.  ىل التمنية الاقتصادية يف قطاعات خمتلفة من البالد. وأأعرب جشع اس تخدامه أأفاكر الإ ج اجلديدة اليت أأدت اإ
 .بدلهأأفضل وفوائده لبدلان مثل عىل حنو ملرشوع اروهم اهيعامه بأأن يف الوفد عن 

من لتعليقات ادلول الأعضاء. و  هتاالأمانة مع مراعا تهأأثر اذلي ل، وأأيد وفد الصني املوافقة عىل اقرتاح املرشوع املعد   .284
ىل املعرفة والتكنولوجيا  وتيسريشأأن هذا املرشوع حتسني خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  النامية  للبدلانالوصول اإ

لملكية العامة الواردة يف ل ختضع اليت سائل امل والأقل منوا. ومن شأأنه أأيضا أأن يساعد اخملرتعني يف حتديد والاس تفادة من 
متاحة يف املشاع بشأأن حتديد واس تخدام الاخرتاعات  املنقحةدةل الأ فد عن تقديره لقرار جعل أأعرب الو و واثئق الرباءات. 

بعد تسلمي املرشوع، و ملزيانية يف هذا الصدد. ابالرمسية للأمم املتحدة. وينبغي ختصيص موارد اكفية الست ميع اللغات جب 
المتس الوفد توضيحا و بني جممتع امللكية الفكرية الصيين.  هس تخدمت و  هنرش ت ليل و ادلالسلطات الوطنية الصينية املعنية  سرتوج

 ، يف بعض أأجزاء من مقرتح املرشوع املنقح، متوقعة فقط ابللغتني الفرنس ية والإس بانية.بدت بشأأن ترمجة الأدةل اليت

طار املرشوع همنااذلي مت وضوع املوفد ش ييل ورأأى  .285 زيد أأمهية أأن يرشوع امل للغاية. ومن شأأن اعيعاد  معاجلته يف اإ
ىل املعلومات الواردة يف طلبات  املكل ىل أأن املكل العام هو جزء ل يتجزأأ الالعام عن طريق توس يع الوصول اإ رباءات. وأأشار اإ
نتاجية والابتاكر والمنو" أأجندة من " ش ييل موقعروها أأنشأأت ، جندةتنفيذ تكل الأ هجودها ل يف ولحكومة اليش يلية. لالإ

ش ييل ابنتظام  فقد أأصدرت حريصة عىل تقامس التجربة مع الأمانة. وعالوة عىل ذكل،اكنت املكل العام، و  عنالإلكرتوين 
ىل تكل النرشات املتوفرة عىل املوقع عصول حوفد ادلول الأعضاء للالنرشات حول القضااي املتعلقة ابملكل العام. ودعا 
لتقنيات ذلوي الاحتياجات اخلاصة اب(، ول س امي تكل املتعلقة INAPIش ييل )ب الإلكرتوين للمعروهد الوطين للملكية الصناعية 
املرشوع  اكن، من أأجندة التمنية 20 توصيةال  بشأأنكوس يةل لإحراز تقدم بناء و وتكل اليت تتعامل مع الكوارث الطبيعية. 

 قضائية.املكل العام يف وليهتا ال تدخل مضنخطوة أأوىل ملساعدة ادلول الأعضاء يف حتديد املواد اليت 

أأن املرشوع ميكن أأن يكون خدمة تمكيلية مقدمة من خالل  ورأأىوفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية،  وحتدث .286
نه  .مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ىل املعرفة و يحّس  س  فاإ اخملرتعني واملبدعني يف البدلان النامية  يفيدن اإىل حد كبري الوصول اإ

ذا اكنت الأمانة قد عنا اس تفرست اجملموعة أأيضا و ملقرتح املرشوع املنقح.  تأأييدهاعن اجملموعة  تقل منوا. وأأعربالأ والبدلان  اإ
ىل املعلومات  الإبداععىل الابتاكر أأو الضئيةل القدرة  ذاتبعض البدلان الأقل منوا يف أأفريقيا  حتدد ومساعدهتم يف الوصول اإ

ىل البدلان الأخرى يف املنطقة.ميكن لروهذه البدلان تقدمي ادلو تكون متاحة. س  اليت من   مع اإ

من ش بكة  دلهياأأن السلفادور ب وأأفادلموافقة عىل مقرتح املرشوع املنقح. اجلدير عن تأأييده لوأأعرب وفد السلفادور  .287
رجال الأعنال واخملرتعني  مما يعود ابلفائدة عىلرشوع توس يع اخلدمات املقدمة، امل  ومن شأأن .مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

 . ودعا الوفد للموافقة عىل املرشوع.نيوطنيال

لمعرفة ل أأسايسوفد هولندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأقر بأأمهية املكل العام مكس تودع وحتدث  .288
كبرية للبدلان ال فوائده عىل  لمرشوع، وسلط الضوءل  تأأييدهالإنسانية ومكصدر همم للأفاكر اجلديدة والابتاكر. وأأعرب عن 

 النامية.

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءاتالإ وذكر وفد  .289 يشلك و أأكرث دميقراطية،  كوادور أأن املرشوع من شأأنه أأن جيعل الوصول اإ
 .ة عليهموافقلل هيدأأي تعن  أأعربأأداة قيمة للمبدعني يف البدلان النامية. وذلكل 
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ىل املؤمتر ادلويل حول  مسدىل به وفد نييرياي ابلبيان اذلي أأ اوفد جنوب أأفريقيا  وأأيد  .290 اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ
ىل  7من امللكية الفكرية والتمنية اذلي عقد  أأن املرشوع قيد املناقشة ميكن أأن يسروهم يف قضية امللكية  ورأأى. 2016، 8اإ

الكيفية اليت سيمت هبا  وعناملكل العام، الوفد توضيحا بشأأن نطاق ومعىن  طلبمن انحية أأخرى، و الفكرية من أأجل التمنية. 
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت مزتايد من أأن جنوب أأفريقيا دلهيا ش بكة ب وأأفادمعاجلة مسأأةل املطالبات مضن املرشوع. 

ذكل الرشاكت العامة مبا يف  اومؤسساهت معاهدهاس تخدم يف ت   تيس تخدهما الأفراد داخل مكتب نقل التكنولوجيا هبا. كنا اكن
 تأأييده للمرشوع.الوفد كرر و اململوكة لدلوةل. 

ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية  وأأشار .291 ين عىل العمل الناحج السابق اذلي أأاجنزته اللجنة. وس يكون أأن املرشوع ب  اإ
التوسع يف  ومن شأأنوا. للباحثني واخملرتعني والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان الانتقالية والنامية والأقل من امفيد

تحديد املعلومات املتعلقة ابلرباءات اليت ب تسمح للمس تخدمني أأن  اخلدمات اليت تقدهما مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
منتيات وتقنيات جديدة من أأجل الصاحل العام وتعزيز  لبتاكرس تخدم هذه املعلومات املكل العام. وسوف ت   تدخل مضن

 للمرشوع. تأأييدهتأأكيد ب اختمت وفد و الابتاكر يف بدلاهنم. 

ىل وفد الربازيل  وأأشار .292 ىل اإ ضافة خدمات وأأدوات  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر تمكةلأأن املرشوع هيدف اإ القامئة ابإ
يف املكل العام، املوجودة تحديد الاخرتاعات ب تسمح أأيضا أأن ات اجلديدة جديدة لتكل املقدمة حاليا. ومن شأأن هذه اخلدم

ىلالأهداف الهنائية تؤدي  وسوفدمع اخملرتعني والباحثني ورجال الأعنال يف اس تخدام تكل املعلومات. تو  ومنتيات نتاجئ  اإ
عابية للبنية التحتية التكنولوجية عمتد نرش املعلومات التكنولوجية عىل عوامل أأخرى مثل القدرة الاسييواجديدة.  حبثية

طار هذا املرشوع خطوة أأوىل ورصيدا قامي. وذلكل و والاقتصادية للأعضاء.   أأعرباكن توفري املعلومات املنصوص علهيا يف اإ
د الوفالأمانة. وأأيد  تهذكر اذلي  عىل النحوبادرات أأخرى، مب س تمكل يف املس تقبل ي  لمرشوع، واليت ميكن أأن ل  عن تأأييدهالوفد 

 أأيضا طلب الإيضاح اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا.

 هبا وفود أأخرى لصاحل املوافقة عليه. تللمرشوع، وسلط الضوء عىل البياانت اليت أأدل تأأييدهوفد كوس تارياك وأأكد  .293

رباءات مقرتح املرشوع. وأأيد اس تخدام املعلومات املتعلقة ابل مراجعةروهود الأمانة يف عن تقديره جل وفد الياابن وأأعرب  .294
-2014يف الفرتة من  أأقامتالياابن  أأنب وأأفاد أأيضاملرشوع. االوفد  وأأيد والأقل منوا. دلفع التمنية الاقتصادية للبدلان النامية

لمتكني الباحثني واخملرتعني  روهايم صم مت ت وقد  .لعديد من الندوات وورش العمل حول مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرا، 2015

مزيد من حتقيق واكن من اخملطط  .أأكرث فعاليةامللكية الفكرية بشلك  علوماتماس تخدام  منيف ادلول النامية والأقل منوا 
 التعاون مع الويبو يف هذا اجملال يف املس تقبل القريب.

 للمرشوع. تأأييدهوأأكد وفد كواب  .295

تعريف املكل العام. ومن شأأن مراكز دمع ل نقح، رشيطة وجود فروهم واحض وفد اندونيس يا مقرتح املرشوع امل وأأيد  .296
 يفاس تخدام أأي من املعلومات املتاحة  ليمتكنوا منالتكنولوجيا والابتاكر أأن تساعد اخملرتعني والباحثني ورجال الأعنال 

ىل   جديدة.حبثية  نتياتم نتاجئ و التوصل اإ

ذا اكنت اللجنة مس تعدة عالرئيس  اس تفرسو  .297  للموافقة عىل مقرتح املرشوع املنقح.نا اإ

بشلك رباءات الأأمهية تشجيع اس تخدام معلومات حيث أأدرك لمرشوع، عن تأأييده ل وأأعرب وفد مجروهورية كوراي  .298
 أأفضل.

ىل املعلومات يف ااملرشوع مفيد جدا أأن ورأأى الوفد نيبال  .299 اكنت و . ايف املكل العام واس تخداهماملوجودة لوصول اإ
نشاء مركز مراكز دمع التكنولو  لتكنولوجيا ودمع الابتاكر، ل جيا والابتاكر يف الواقع أأداة قيمة للغاية. وأأعرب الوفد عن الزتامه اإ

 للمرشوع. عن تأأييدهوكذكل 
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 الرئيس الأمانة للرد عىل الأس ئةل اليت طرحهتا الوفود.ودعا  .300

وع. وردا عىل املالحظة اليت أأبداها وفد لمرش ل  تأأييدمهالوفود عىل اإىل شكر ابل الأمانة )الس يد رواك اكمبانيا( وتوهجت  .301
يف وثيقة املرشوع. كنا شكرت  ي ذكرأأن ذكل من شأأن و أأن الأدةل سيمت ترمجهتا اإىل مجيع لغات الأمم املتحدة.  أأكدتالصني، 

ندونيس يا، اإ جنوب أأفريقيا و  يوفد مبداخةلحتت ترصفروها. وفامي يتعلق  يف هذا اجملال بالدهالأمانة وفد ش ييل لوضع جتربة 
تعلق بتحديد امل ول الأ ليل ادلوسع. وذكرت أأيضا أأن الأ يكون س  اءات لرب ابفامي يتعلق املكل العام  فروهمعىل أأن  تشدد

، أأن املرشوع سيتعامل مع القضية بشلك اكمل وأأكدتتعامل مع موضوع املطالبات. ي يف املكل العام س املوجودة الاخرتاعات 
قد مت حتديد العديد من البدلان يف  هالتعليق اذلي أأدىل به وفد نييرياي، لوحظ أأن ردا عىلو جتنب أأي التباس ممكن. مع 

، من خالل وتؤكد علهيا أأفريقيا للمشاركة يف املرشوع. واكنت الأمانة تتيه حنو اس تدامة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
 .مخدماهتيف توسع ل أأدوات ل بتزويدمه 

 ادلمع داخل املنطقة الأفريقية. وردا عىل ريتوف االيت ميكهن ابلبدلانبعض الأمثةل الأمانة )الس يد زايكوفسيك( وقدمت  .302
ىللأمانة ا تاملالحظة اليت أأبداها وفد غواتاميل، أأشار  ضافية مي هأأن اإ ىل الوصول يف زيد من املساعدة من املكن توقع فوائد اإ اإ

ىل السوق اكن جانبا هاما يف معلية الابتاكرالفكرة  نقلأأن ب أأفادت. وأأخريا، اواس تخداهم تكنولوجيا املعلومات  .كلك اإ

 .احلارضين يف ادلورةمتت املوافقة عىل املرشوع، نظرا لأنه مل تكن هناك اعرتاضات من  أأنه الرئيس وذكر .303

تعلمي حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع  بشأأنالتعاون  -.CDIP/16/7 Rev وثيقةالالنظر يف 
 منواالأقل البدلان و مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية 

يعكس املالحظات اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء يف ادلورة مبا نقح امل رشوع امل  مقرتح( بيجويقدمت الأمانة )الس يد  .304
 املنقحاملرشوع  مقرتحمة والبناءة املقدمة. وأأوحض خالت القيّ ا املدللوفود عىل اعن شكره تللجنة. وأأعرب سادسة عرشال 

ىل املؤسسات الوطنية وس توجيهسيمت و اجلانب الوطين للمرشوع.  نشأأ ابلتنس يق الاكمل مع وف ي  لك مرشوع عىل حدة اإ
هداف التمنية الوطنية. ددة وأأ احملأأهداف التعمل مع احتياجات وأأولوايت التدريب الوطين وسوف تيعا ى السلطات الوطنية. 

رد يف س ياساهتا او ال عىل النحورتكل الاحتياجات والأولوايت، مبا يتفق مع برانمج التعلمي والتدريب  يمت تصمميس و 
ن الإمنائية الوطنية.  اواسرتاتيجياهت حتديدها يمت ابلتايل لك برانمج تدرييب س هيا يف تغطاليت يتعني ابلضبط املواضيع وكذكل فاإ
س يكون بعض الوفود،  تكنا اقرتحو ذات الصةل. أأجندة التمنية  مع توصيات  ىيعامبا يلاكمل مع لك بدل مس تفيد و ابلتنس يق ا

ىل املؤسسات بدل من املعاهد وذكل لتغطية مجيع البدلان النامية، مبا يف ذكل تكل ي يف طبيعته، وسوف  اعام العنوان شري اإ
لن نظر أأيضا يف املوارد احملدودة لبعض البدلان. وهكذا، فاإن ذكل ي كرس معاهد تدريب. ومن شأأن املرشوع أأن تاليت مل 

يتضمن س لضنان اس تدامة املرشوع بعد هنايته. وأأخريا،  لكن مبا يكفيالبدل املس تفيد، و  اشرتاكيتطلب سوى احلد الأدىن من 
دة يف مجيع أأحناء العامل وتوفري التدريب يف جمال امللكية الفكرية. عام ملؤسسات التدريب الإضافية املوجو  مسحاملرشوع 
جراء هذه العملية الأمانة  تتوىلوسوف  عىل مجيع ادلول الأعضاء. واكنت معلية  اعىل أأساس دراسة اس تقصائية لتعميمروهاإ
ابلتنس يق مع البدلان  راؤهاملقرر اإجن تقيمي احلاجات يف جمال التعلمي والتدريب عىل املس توى الوطين عاخملتلفة  املسح

 املس تفيدة.

 التعليق عىل مقرتح املرشوع املنقح.عىل مالحظات  ال تزال دلهياكنت الرئيس الوفود اليت وحث  .305

يران )مجروهورية  وذكر .306 أأيضا  وأأبرزبل ادلول الأعضاء. الإسالمية( أأن اللجنة جيب أأن تكون مدفوعة من ق   -وفد اإ
 قيودقضااي مثل املرونة والاس تثناءات وال تكون نفاذ. ونييية ذلكل، جيب أأن لإ واإ  العامةاملصلحة الشواغل املتعلقة بقضااي 
لتنفيذ هذا املرشوع، اكن من الرضوري حتديد الثغرات يف و  ت أأجندة التمنية.مع توصياامليعاش ية جزءا من برامج التدريب 

احتياجات البدلان النامية. واقرتح الوفد مرحلتني لتنفيذ  ينبغي أأيضا حتديدو الربامج التدريبية القامئة اليت تقوم هبا الويبو. 
جراء دراسة اس تقصائية عن املبادرات التدريبي1املرحةل الأوىل: ) شملاملرشوع. وسي  جيب و يف مجيع أأحناء العامل. ة احلالية ( اإ
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تاجئ اليت حتققت. وينبغي مناقشة أأيضا حملة عامة عن حمتوى امللكية الفكرية وطرق اليسلمي والن  تقدم ادلراسة الاس تقصائيةأأن 
النظام امللكية الفكرية يف عىل تدريب لل ( مراجعة مس تقةل 2يف ادلورة املقبةل للجنة. ) ادلراسة الاس تقصائيةمرشوع اس تبيان 

سوف تركز املرحةل و قل منوا يف الس نوات الأخرية. الأ يف البدلان النامية والبدلان املضطلع هبا املؤسسات املناثةل و  يئالقضا
ونتاجئ الاس تقصائية وتنفيذ أأدوات التدريب، مع الأخذ يف الاعتبار ردود الفعل اليت وردت من ادلراسة  تقدميالثانية عىل 
 .املس تقةل املراجعة

دخالوفد الروهند  وأأفاد .307 ىلالعديد من التحسينات يف مقرتح املرشوع املنقح. ومع ذكل،  ابإ  الوضعأأنه يف ضوء  أأشار اإ
 لس تحداثاكن املربر و املقرتحات اليت نوقشت يف اللجنة.  دفعدلول الأعضاء عىل احيركه الأعضاء يف الويبو، ينبغي اذلي 

وس يةل كغري واحض. واقرتح الوفد اختاذ هنج تدرجيي التمنية حتت مظةل مشاريع جلنة اليت أأنشطة الويبو احلالية بشأأن القضية 
مؤسسة التدريب القضايئ معنية. واكن التدريب القضايئ قضية حساسة  تر ما اكنأأفضل للتعامل مع التعاون والتدريب بقد

عادة النظر يف برامج تدريب الويبو و يف العديد من البدلان النامية، مبا يف ذكل الروهند.  كخطوة أأوىل، س يكون من املروهم اإ
الأدوات واملواد املناس بة قبل اختيار عىل هذا الأساس، ميكن وضع و احلالية، وحتديد ادلروس املس تفادة ومجع املعلومات. 
 من املعلومات حول تكل القضااي. االبدلان الرائدة لربانمج التدريب. وطلب الوفد مزيد

. وطلب الوفد معلومات ت أأجندة التمنيةاملساعدة التقنية لتوصيا مجموعةوذكر وفد الربازيل أأن املرشوع تعامل مع  .308
جيب أأن تركز عىل التمنية الطلب يف الاعتبار حقيقة أأن مشاريع جلنة  أأخذتدريب. وقد حول املواضيع اليت سيمت تناولروها يف ال 

. عىل امللكية الفكرية نتظمامل  عرضت الويبو ابلفعل مجموعة من الأدوات املفيدة لتعزيز التدريبو نشطهتا. لأ  مكحركالتمنية 
أأجندة  اجلوانب املوهجة حنو التمنية يف توصياتس بان احل يف التمنية يه أأن يأأخذ القيمة املضافة ملرشوع جلنة  اكنتوهكذا، 
لهيا الثالثة اليت اسيند  التمنية لقضاة دور هام يف تفسري نطاق حقوق امللكية الفكرية وتعزيز التوازن بني لاملرشوع. واكن اإ

ن النقاش حول املرونة، مبا يف  أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومس تخديم حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وذلكل، فاإ
طار التفاقات ادلولية،  يبدو جزءا رضوراي من سوف ذكل الاس تثناءات والقيود املفروضة عىل حقوق امللكية الفكرية يف اإ

هذه املواضيع من  ةعاجل هبا ممتيس اليت حلصول عىل معلومات حول كيفية االربانمج. وبناء عىل ذكل، طلب الوفد من الأمانة 
التمنية  عىل الاهيعام مبسائل المت مت هبا الإبقاءكيفية ال عن  وافية معلومات ميكنا طلب من الأمانة تقدخالل املرشوع. 
 واملصلحة العامة.

 اجملموعة عن تقديرها تأأعربكنا . نقحاملرشوع امل  ملقرتحتأأييده عن  عربوفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، و وحتدث  .309
ىل واهجة بني الأمانة وادلول املس تفيدة.  تواسيند اءعضالأ ول ادلركروها حتالعملية أأصبحت لكون   واردكون لك نشاط وس ياإ

ابلتايل احتياجات التمنية والزتاماهتا  يف الاعتبارخذ لأ ا معبل البدلان املس تفيدة، من ق   ايف مقرتح املرشوع املنقح مدفوع
ملرشوع. وأأكد أأن حكومته اباهيعامه عن أأعرب و لوطنية، حتدث وفد نييرياي بصفته او ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية. 

ولوايت التمنية الوطنية، مبا يف ذكل مسأأةل املرونة. ورحب لأ  ةناس بم الأنشطة اليت يتعني الاضطالع هبا تكون س تضمن أأن 
يران )مجروهورية اب  ن الأمانة.توقع اس تيابة اكفية مو الإسالمية( والروهند والربازيل،  -ملالحظات اليت أأاثرهتا وفود اإ

 .اليت أأدلت هبا الوفود احلارضةتعليقات ال الرئيس الأمانة للرد عىل ودعا  .310

ىل الأمانة )الس يد بيجوي( وأأشارت  .311  البيئة املناسبكون تأأن اللجنة ل ميكن أأن عن أأن عددا من الوفود أأعرب اإ
نفاق عىل التمنية،  اهام اعنرص  اكانالأمانة الضوء عىل أأن التدريب والتعلمي  تللمرشوع. ويف هذا الصدد، سلط من عنارص الإ

طار اللجنة. مقرتح  رضورة مناقشةيف ضوء ذكل، رأأت الأمانة وعليه ادلول الأعضاء. عىل النحو اذلي اتفقت  املرشوع يف اإ
 لسييعابتثقيف وتدريب القضاة يف جمال امللكية الفكرية. كنا أأنه س يمثل فرصة هلم  بشأأنمرشوع منظور واسع لل واكن 
يران )مجروهورية و مبوجب قوانيهنا الوطنية.  امي امللكية الفكرية والتعرف عىل تنفيذهمفاه فامي يتعلق ابملالحظات اليت أأاثرها وفد اإ
ىل املنقحاملرشوع  مقرتحالإسالمية(، أأشارت الأمانة اإىل أأن  - جراء أأشار اإ لتقيص احلقائق بشأأن مبادرات تدريب دراسة  اإ
راسة ابلتوازي مع تنفيذ الأنشطة ادل ىيف مجيع أأحناء العامل. وسوف جتر  القامئةية الفكرية حقوق امللك عىل لقضاء اجلارية ا
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جراؤهامع السلطات الوطنية. سوف املشرتكة  ىل تيسريابلتوازي  يؤدي اإ جراء دراسةتنفيذ املرشوع.  اإ  وسوف يمت أأيضا اإ
طار احل كذكل فاإن. لك بدل أأولوايتاحتياجات و خمصصة لتقيص احلقائق لتحديد  د من املواضيع اليت سيمت تناولروها يف اإ

التدريبات قد يعين عدم أأخذ احتياجات وأأولوايت ادلول الأعضاء بعني الاعتبار. وينبغي لدلول الأعضاء أأن حتدد املوضوعات 
 .مج قضااي مثل املرونة بناء عىل طلهبادر اإ ميكن و تقيص احلقائق.  دلراسةاليت سيشملروها التدريب وفقا 

ذا اكنت التفسريات اليت قدمهتا الأمانة مرضية.عئيس من الوفود اليت أأبدت املالحظات الر  واس تفرس .312  نا اإ

 مزيد من الوضوح بشأأن بعض جوانب املرشوع.لل سعياوفد الروهند عقد اجيعاع غري رمسي مع الأمانة  واقرتح .313

 رشوع.معايري اختيار البدلان الأربعة اليت سيمت اختيارها لتنفيذ امل  عنوتساءل وفد لبنان  .314

لزام  فقطاملرشوع يركز جيب أأن ول وهجة نظره بشأأن نطاق املرشوع. عن ندونيس يا اإ وفد  وأأعرب .315 عىل عنرص الإ
ثراء وهجة نظر العاملني يف ال فروهم ال القانوين ولكن أأيضا عىل ابتاكر وتسويق امللكية الفكرية. ومن شأأن  شامل للملكية الفكرية اإ

دراج قضية تامللكية الفكرية. وابلتايل، وفقا ملا ذكر  عنالقضاء   هاملرونة. وأأعرب الوفد عن حرصأأوجه ه بعض الوفود، ينبغي اإ
 مناقشة مقرتح املرشوع مبزيد من التعمق.عىل 

ىل تعليقات  .316 لرد عىل مالحظاهتم. ل عنيةجري مشاورات مع الوفود امل ت، وذكر أأن الأمانة س  احلضوروأأشار الرئيس اإ
 البند من جدول الأعنال.هذا نه علق املناقشات بشأأن اإ كل، قال وفقا ذلو 

جيابية. باللجنة  اس تأأنف الرئيس املناقشات وأأبلغو  .317 الوفود  تحتاجواأأن املشاورات اليت أأجرهتا الأمانة اكن لروها نتاجئ اإ
ىل مزيد من الوقت لإجراء املزيد من املشاورات مع عوامصروها.   ناقشات يف اليوم التايل.يف ضوء ذكل، سيس متر امل واملعنية اإ

طار املنظمة العاملية لأ  اإجراء مسح – CDIP/17/4النظر يف الوثيقة  نشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اإ
 للملكية الفكرية

ىل تقدمي الوثيقة.دعا  .318  الرئيس الأمانة اإ

عدادهاوذكرت الأمانة )الس يد دي بيرتو( أأن الوثيقة قيد النظر  .319 لمحة عامة عن أأنشطة بالأعضاء لزتويد ادلول  مت اإ
طار التعاون  وفقا مسح نوب. وأأجريت معلية فامي بني بدلان اجل التمنية املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت قامت هبا املنظمة يف اإ

ة والبدلان لتوصية تقيمي مرشوع تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامي
أأعنال الويبو بشأأن التعاون من أأجل التمنية بني  تمكوانأأحد الأقل منوا. واكن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب منذ وقت طويل 

نه مل  دراكهأأو  هر يتصو يمت البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. ومع ذكل، فاإ واثئق  هناككن يهذا النحو. ونييية ذلكل، مل عىل  اإ
الأساس ية، ول مبادئ توجهيية أأو طريقة معل حول كيفية التعرف عىل الطلبات املقدمة من ادلول  سرتاتيجيةالاس ياسة أأو لل 

ىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب لأول مرة يف وثيقة الربانمج  شارات واحضة اإ الأعضاء بشأأن املوضوع. وتضمن التقرير اإ
بشأأن ه منظومة الأمم املتحدة تي قدم توجيه اذلال . وبعد 20والربانمج  9لربانمج لة شار ابلإ ، ل س امي 2017-2016واملزيانية 

طار ل التعاريف اليشغيلية  لتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، اس تعرضت الأمانة أأنشطهتا الإمنائية وحددت تكل اليت تقع يف اإ
مع  شاوروابلي مع أأخذ تكل املبادئ بعني الاعتبار و . تيعا ى مع ولية الويبواكنت مبادئ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اليت 

نظمة حيث اكن لك من البدل املس تفيد أأو البدلان امل هبا  تقومبعض ادلول الأعضاء، تضمن التقرير قامئة الأنشطة اليت 
املتحدثني واخلرباء أأيضا أأيت لك أأو غالبية يجيب أأن و بدلان الأقل منوا. من ال  وأأ انمية  زود بدلااناملوالبدل املضيف أأو املس تفيدة 

الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو مبشاركة صناديق الاسيامئن من البدلان واكنت قل منوا. الأ البدلان أأحد من بدل انم أأو من 
البدلان املتقدمة أأو يف أأحد . ومع ذكل، اكنت الأنشطة اليت عقدت يف مقر الويبو، يف املسحيف معلية ابلتأأكيد  مدرجةالنامية 

اليت تنظم بمتويل من ادلول املتقدمة أأو  الأنشطةمل تكن  و. خاضعة للمسحدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ل تعترب الب
لويبو ابملكية الفكرية لل التقنية  ملساعدةاابس تخدام قاعدة بياانت  املسحمت تنفيذ معلية والأنشطة الوطنية مدرجة يف الوثيقة. 
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الأمانة يف فرتة هبا  قامتعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية( مكصدر للمعلومات عن الأنشطة اليت )قاعدة بياانت املسا
عىل  العملية، اسيند هذكر س بق كنا و . نشاطا 83. ونييية لروهذه العملية، مت التعرف زمنيا عىل ما مجموعه 2015-2014الس نيني 

التقنية  ملساعدةافئات املدرجة يف قاعدة بياانت ال . ومتش يا مع الأعضاء ابلأمم املتحدة مبادئ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب
املؤلف واحلقوق حق لملكية الفكرية، ويه ل رئيس ية  تسعة موضوعات أأو جمالت يفالأمانة الأنشطة  مجعتملكية الفكرية، لل 

، واسرتاتيجيات امللكية التيارية العالماتتكوين افية و املؤرشات اجلغر و والعالمات التيارية  رباءات والابتاكرالاجملاورة و 
دارة امللكية الفكرية وبناء الاحرتام يف جمال امللكية الفكرية و  علهيا والتدريب روهاالفكرية وتعليم   واس تيابتملاكتب. ا ةأأمتتواإ

ىل مبادئ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب  تسينداالأنشطة ملتطلبات ادلول الأعضاء،  لأمم املتحدة، مثل احرتام ء ابالأعضااإ
ضعت. يةرشوط امل عدم و الس يادة الوطنية وامللكية الوطنية  هذه املبادئ أأيضا يف وثيقة نريويب اخلتامية ملؤمتر الأمم املتحدة  وو 

 ميقدمت تيف ملحق الوثيقة،  مدرجرفيع املس توى بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وعالوة عىل ذكل، للك نشاط 
 املس تفيدة دلانالبدل املس تفيد أأو البو البدل املضيف و النييية املتوقعة و الروهدف و  النشاطو عنوان وال تارخي ال علومات التالية: امل
لواكلت الأمم الهنايئ، ذكرت الأمانة توصية وحدة التفتيش املشرتكة  روهاتعليق ويف عدد املشاركني واللغات املس تخدمة والتلكفة. و 

وفقا و الأساس ية من أأجل تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.  هتم٪ من مزياني0.5ل تقل عن تخصيص نس بة ب املتحدة 
٪ من مجموع 1.5فرن، سويرسي وهو ما ميثل  3513000مبلغ ، 2015-2014الويبو يف فرتة الس نيني خصصت ذلكل، قد 

 تلكفة غري املوظفني لتكل الفرتة.

ىل والاكرييب، ن أأمرياك الالتينيةوفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلا وحتدث .320 التقدم الكبري اذلي حتقق منذ عام  وأأشار اإ
ىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة أأوىص . و 2011 دراجمجيع واكلت الأمم املتحدة اإ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ابعتباره  ابإ

التمنية جلنة  تافقو من الإاجنازات يف هذا اجملال منذ  يف الويبو، مت حتقيق العديدو. لالس تفادة من التمنية واكفيةوس يةل فعاةل 
مرشوع تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. عىل 

نشاء وحدة خاصة نييية لتوصية واردة يف تقرير تقيمي املرشوع املذكور. وأأ يه واكنت الوثيقة قيد النظر  وصت اللجنة أأيضا ابإ
 أأن أأهداف التمنية املس تدامةبالوفد أأيضا  وأأفادعىل غرار ما حصل يف مجيع أأحناء منظومة الأمم املتحدة.  اتصالوتعيني نقطة 

دة م عنمن الأمانة الوفد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأداة هامة لتحقيق تكل الأهداف. وابلتايل، اس تفرس  اعتربت 17
 هيلك وحدة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. نالعمل املس تقبيل يف هذا اجملال وع

التحدايت والتيارب من  اذلي يس تفيدالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب،  وأأيدوفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء،  وحتدث .321
وا. واكن أأيضا عنرصا ممكال هاما للتعاون التقليدي بني املشرتكة لتعزيز التمنية الاقتصادية بني البدلان النامية والبدلان الأقل من

عن تقديره للجروهود اليت الوفد  عرّب و . املشاركةللتعمل من مجيع الأطراف أأيضا  ااكن التعاون الثاليث مفيدو الشنال واجلنوب. 
، عىل الرمغ من قةل املعلومات املتاحة من ادلول الأعضاء وعدم وجود خربة سابقة يف حتديد املسحبذلهتا الأمانة لإجراء معلية 

ضيقة جدا يف بعض كوهنا ق املهنجية املس تخدمة ابس مترار يطب يمت ت نطاق التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. ومع ذكل، مل 
ىل هذا قد يرجع و احلالت، ويف حالت أأخرى واسعة جدا.  اإىل الاعيعاد عىل تعريف للأنشطة الإمنائية املتفق  الأمانةحاجة اإ

مع واسع النطاق ابدل. ومع ذكل، اعرتف الوفد كروهذه لعملية مسحصلح ياكن هذا التعريف ل و لأغراض احملاس بة.  خصيصاعلهيا 
ىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. اذلي قدمته  املنظمة اإ

علنا ابلتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة للأمم وأأحاط  وفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث .322
نشاء مجموعة بدلان  ابمسلبيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ل  هديأأي أأعرب عن تاملتحدة. و  أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن اإ

شطة التعاون بني بدلان اجلنوب لتعاون بني بدلان اجلنوب. كنا شدد عىل رضورة وضع خارطة طريق لتعممي أأن ل  شعبة خاصة
 القياميف الويبو، عىل النحو املوىص به من وحدة التفتيش املشرتكة للأمم املتحدة. وسلط الضوء عىل مشاركة الأمانة يف 

فصل يف الوثيقة قيد النظر. وتناولت الوثيقة تقريبا لك منطقة ونشاط امل عىل النحوبأأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، 
 قل منوا.الأ التمنية يف البدلان النامية و  تيسرييف  ااعدس
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اليت مت الثالثة والامثنني سلط الضوء عىل الأنشطة و  ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقابمس وفد لتفيا وحتدث   .323
دلور الروهام اذلي . وأأظروهرت تكل الرشااكت يف وبني البدلان النامية ا2015-2014لفرتة الس نيني  املسححتديدها يف معلية 

التعاون فامي بني بدلان اجلنوب من خالل ختصيص  يف ةالتمنية. وأأثىن عىل الأمانة ملشاركهتا الإجيابي يفامللكية الفكرية  هلعبت
اليت أأوصت هبا وحدة التفتيش  %0.5٪ من املزيانية غري الشخصية الإجنالية يف الرتو ج هل. واكنت هذه النس بة أأعىل من 1.5

 للأمم املتحدة.املشرتكة 

عن تقديره لإعداد وعرض وثيقة. واكن لفتا وأأعرب وفد هولندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وحتدث  .324
طمنئ أأيضا أأن جتاوزت املنظمة حصة الروهدف من املزيانية واكن من املالوثيقة.  هتاأأبرزاليت خمتلف الأنشطة  عن معرفة املزيد

عن الوفد ينبغي، وفقا لوحدة التفتيش املشرتكة للأمم املتحدة أأن ختصص لتعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وأأعرب  اليت
طار مفروهوم التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، دون تلقى  ادلول من توجيه أأي تقديره جلروهود الأمانة يف حتديد نطاق الأنشطة يف اإ

ن الأمانة اإىل مجموعة من الأنشطة اليت اكنت واسعة جدا يف بعض اجلوانب وضيقة جدا يف التعريف املقرتح م ىأأدو الأعضاء. 
اجلنوب. وقد  وبدلانعن التضامن بني شعوب  اأأخرى. واكن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، قبل لك يشء، تعبري جوانب 

قد تلعب منظنات مثل الويبو دورا و . ر القيادةاليت لعبت دو مع احلكومات بذاهتا البدلان النامية  تدار أأ و  هنظمتو ذكل  تبدأأ 
التقنية  ملساعدةاز اس تخدام قاعدة بياانت يعز ت امن شأأهنو مفيدة لصناع القرار وادلول الأعضاء  املسحداعنا. واكنت معلية 

 .ملكية الفكريةلل 

النامية  البدلانعاون بني ورأأى الوفد الصني التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية ابعتباره صداقة وت .325
ىل الأمام يف  تقوموالأقل منوا  نه يدفع ابس مترار امللكية الفكرية والابتاكر اإ  بدلانالثقة املتبادةل واملنفعة املتبادةل والتضامن. اإ

الوفد عرب العامل. وأأ عىل مس توى نظام امللكية الفكرية ل سروهم يف حتقيق تمنية أأكرث توازان وأأكرث مشول ي نوب ومن شأأنه أأن اجل 
 تابعتبارها دوةل انمية، علقويف جمال التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل مر الس نني.  هتاعمل الويبو، ومسامهلعن تقديره 

لتعاون فامي بني ل اكنت الصني قد شاركت يف عدد من أأنشطة الويبو و الصني أأمهية كبرية عىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. 
الصني  اكنتيف جمال امللكية الفكرية. وابلإضافة اإىل ذكل،  يةيف ذكل اس تضافة مدرسة الويبو الصني الصيف بدلان اجلنوب، مبا 

ىل عام  2011من عام ويف الفرتة لتعاون فامي بني بدلان اجلنوب. ل الأنشطة الأخرى هو ، و تواصل أأيضا السعي لتحقيق هدفروها اإ
 520تلقى و تدريبية للبدلان النامية.  ةدور 46جلروهورية الصني الشعبية )سيبو( لملكية الفكرية احلكويم ل كتب امل ، عقد 2015

الصني تتعاون أأيضا مع البدلان النامية يف جمالت  واكنتحمارضات يف البدلان النامية. متنوعون خرباء وأألقى خشصا التدريب. 
لتعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وأأشار ل  الأخرى واملشاركة يف أأنشطة الويبو يةس تواصل تنظمي مدارس الويبو الصيف و خمتلفة. 
ىل أأن البدلان النامية ميكن أأن الوفد   .فامي بيهنميبادل اخلربات والتعمل ت اإ

ندونيس ياوأأشار وفد  .326 ىل اإ دور  برضورة تعزيز أأفادفقا ذلكل، ومسامهة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف التمنية. و  اإ
معل فعال لصاحل البدلان النامية. وكررت الزتامه بدمع معل الويبو يف جمال التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وحث  لتوفريالويبو 

عمتد أأن ت أأن املبادئ التوجهيية جيب  ورأأىمبادئ توجهيية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو.  تقدميادلول الأعضاء عىل 

بشأأن التعاون فامي بني  2009التعاون وفقا ملبادئ مؤمتر الأمم املتحدة عايل املس توى لعام  أأن يمتبعض املبادئ. أأول، ينبغي 
ل أأن  اليت حيركروها طلبعملية ال  بدلان اجلنوب. اثنيا، ينبغي تعممي الرتكزي عىل قضااي  ينصبادلول الأعضاء. اثلثا، ل ينبغي اإ

لزام لدلول  ووافيةامللكية الفكرية. رابعا، ينبغي توفري معلومات شفافة القانوين ولكن أأيضا عىل التوازن الرضوري لنظام  الإ
بني بدلان اجلنوب. خامسا، جيب أأن تعمل الويبو بطريقة منسقة فامي لتعاون عىل الويب اخملصص ل الأعضاء عىل موقع الويبو 

عهباوموحدة بني  ا، المتس الوفد توجهيات الرئيس لتقدمي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل حنو فعال. وأأخري  أأقساهماو  ش 
مرونة امللكية الفكرية يف أأوجه العامة بشأأن  تبياانال دمت خالل دورة بشأأن كيفية مناقشة طلبات ادلول الأعضاء اليت ق  

طار التعاون   فامي بني بدلان اجلنوب.اإ

أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقدمت الوثيقة  ابمس مجموعة بدلانوأأيد وفد الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما  .327
. وحدد 2015-2014يف فرتة الس نيني  الويبوهبا  قامتلأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اليت  اكمال اقيد النظر ملخص
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الأنشطة هذه من  10املضيف واملس تفيد من يه البدل اكنت الأرجنتني و يف تكل الفرتة.  هاذينف ت  مت اخمتلف نشاطا 83التقرير 
كون التعاون فامي يميكن أأن و الوعي والتدريب عىل قضااي امللكية الفكرية. زايدة نرش املعلومات و يف أأمهية كبرية لروها اليت اكن 

 تقومميكن أأن و بني بدلان اجلنوب أأداة مفيدة جدا لمتكني البدلان النامية من الاس تفادة من خربة ومعرفة بعضروهم البعض. 
 معلومات ميمن الأمانة تقدالوفد بناء عىل ذكل، طلب و وتعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.  تيسري يف الويبو بدور رئييس
 أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل مدى الس نوات القادمة.املزيد من تنفيذ  يفبشأأن كيفية امليض 

التعاون وي عد أأمرياك الالتينية والاكرييب.  مجموعة بدلانابمس كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما الإ وأأيد وفد  .328
، من أأجل حتقيق أأهدافروها هاوموارد اهتاوخرب  اوهماراهت البدلان النامية معارفروهاتقامس ت  نفامي بني بدلان اجلنوب أ لية فعاةل لأ 

طة التعاون فامي بني بدلان لتعرف عىل أأنشابالوفد عن رسوره  أأعربالإمنائية من خالل اجلروهود املشرتكة. ونييية ذلكل، 
اخلطوة الأوىل دلمج وتعممي التعاون فامي بني  تهنا شلكاإ وردت يف الوثيقة قيد املناقشة.  كيفنااجلنوب اليت تقوم هبا الويبو 

 اليتمع املبادرات املناثةل  ارتباطهبدلان اجلنوب ابعتباره عنرصا أأساس يا من أأنشطة الويبو. وهذا من شأأنه ضنان اس تدامته و 
الويبو للتعامل مع مسائل  داخلأأن الوقت قد حان لإنشاء وحدة خاصة  ى الوفدرأأ  كلخرى. وذلالأ نظنات هبا امل  تقوم

 التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.

أأمرياك الالتينية والاكرييب. واكن التعاون فامي  ابمس مجموعة بدلانوأأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما  .329
 اثةل دامئا مفيديعااملصائص اخلابلنس بة للبدلان النامية. واكن تبادل اخلربات بني البدلان ذات  ابني بدلان اجلنوب أأساس ي

 يففذ أأنشطة التعاون ني ( INAPIاملعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل )واكن بني التمنية املنشودة والتوقعات.  ةقارنللم
يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب مثل الربازيل وبريو وترينيداد  بدلانموضوعات امللكية الفكرية املتنوعة، وخاصة مع 

نشاء برانمج بشأأنمع كولومبيا  متتالضوء عىل التبادلت املمثرة اليت الوفد وتوابغو وابراغواي وأأوروغواي. كنا سلط  مركز  اإ
ىل ش بكة الربانمج املذكور. د ش ييل التعاون والعمل وتعزز مع التكنولوجيا والابتاكر. وأأعرب الوفد عن رغبته يف الانضنام اإ

رباءات والتصاممي الحول العالمات التيارية و  اجلنوبيةأأمرياك بني بدلان قليمية الإ رشاكة وال بنشاط يف حتالف احمليط الروهادئ 
عىل مواصةل العمل يف جمال  هحرص وأأبدىالويبو. اذلي تشجعه أأيضا التعاون العاملي د الوف. وأأيد (PROSURة )الصناعي

طارالبحث ادلويل والفحص المتروهيدي جمال حرص عىل تقدمي املعرفة واخلربة يف و التعاون التقين الثنايئ.  معاهدة التعاون  يف اإ
دمت خالل املؤمتر ادلويل حول نولوجية اليت ق  الربامج التك  يفجتربته عىل (. وسلط الضوء أأيضا PCTبشأأن الرباءات )

أأنشطة التعاون  اعتبار. وأأخريا، شدد عىل أأمهية 2016 من عامأأبريل  8و  7امللكية الفكرية والتمنية اذلي عقد يف الويبو يف 
جزءا أأساس يا من معل  تظلللمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، واليت ينبغي أأن  ممكال افامي بني بدلان اجلنوب عنرص 

 املنظمة.

أأمرياك الالتينية والاكرييب.  ابمس مجموعة بدلانجزر الهباما وفد لبيان اذلي أأدىل به عن تأأييده ل وأأعرب وفد الربازيل  .330
حىت ال ن. وابلتايل س يكون من املفيد اختاذ قرار بشأأن  اليت مت تنفيذهاوثيقة قيد املناقشة حملة واحضة عن أأنشطة القدمت و 
لهيا.  املزمعهداف الأ  ىل وقدم التعاون فامي بني بدلان اجلنوب العديد من الفرص لتلبية احتياجات التمنية. و التوصل اإ ابلإضافة اإ

ناثل من املالواقع الاجيعاعي والاقتصادي  ذاتيبادل الأفاكر واخلربات بني ادلول ب ذكل، مسح التعاون بني بدلان اجلنوب 
طار املبادئ أأجل البحث عن حلول للتحدايت ا ىل تعاريف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اليت وضعروها اإ ملشرتكة. وأأشار اإ

قرارهالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب وكذكل ل دمع الأمم املتحدة  بشأأنالتوجهيية اليشغيلية  خالل مؤمتر الأمم  تكل اليت مت اإ
 ى تكل التعريفات مع املبادئ التوجهيية للربازيل يف التعاون املتحدة رفيع املس توى حول التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وتيعا

أأن التعاون الثاليث الوفد  وأأوحضفامي بني بدلان اجلنوب. واكنت ذات فائدة كبرية لتنفيذ وتقيمي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. 
أأخذ شلك ترتيبات خمتلفة لتنفيذه يقد و . ةواحضلتعاون الثاليث مزااي نسبية ل مكل اجلروهود الثنائية. واكن تشلك طريقة للتمنية 

ميكن تلخيص مبادئ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل أأنه  لوفدا ورأأىتشمل بدلان انمية وبدلان متقدمة ومنظنات ادلولية. 
خلصائص ابعرتاف ، اس تيابة ملطالب البدلان النامية؛ اثلثا، ااالنحو التايل؛ أأول، دبلوماس ية مشرتكة تقوم عىل التضامن. اثني

خامسا، عدم  .أأنشطة التعاونباملصاحل التيارية أأو الأرابح  ربط، عدم ارابع .ف التيارب السابقة مع أأنشطة مماثةلياحمللية وتكي 
يف مشاريع التعاون بني بدلان اجلنوب، مبا يف ذكل  فاعليةشاركت الربازيل بو لرشاكء املتعاونني. ل التدخل يف الشؤون ادلاخلية 
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ىل تيسري الربانمج  وأأدى هذاوضعه ابلشرتاك مع الويبو من أأجل تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. مت تنفيذي  برانمج اإ
عىل مواصةل  هلتمنية الاقتصادية والاجيعاعية. وأأعرب الوفد عن حرصل تعزيز املؤسسات املشاركة يف أأنشطهتا فائدة التعاون ل

ىل أأنه، عىل سبيل املثال،  ابلتعرف عىلمسح  املسحىل أأن املناقشات بشأأن هذا املوضوع. وأأشار اإ  جمالت التحسني. وأأشار اإ
تبادل اخلربات فامي بني بدلان اجلنوب بشأأن حناية املعارف التقليدية واملوارد العامة. وعالوة عىل ذكل، ل ر أأي أأنشطة مل جت  
عدادها الأمانة خارطة طريق لتعممي التعاون بني بدلان اجلنوب أأن ت عد جيب  عىل النحو املنصوص عليه يف تقرير تقيمي ويكون اإ

تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية والبدلان الأقل  بشأأناملرشوع 
 منوا.

 وب يف املس تقبل.حلصول عىل خطة معل للتعاون فامي بني بدلان اجلناالأمانة من وفد غواتاميل وطلب  .331

ىل أأن بدله قد اس تفاد من عدد من الأنشطة املدرجة يف الوثيقة قيد النظر. وأأكد عىل مدى و   .332 أأشار وفد السلفادور اإ
اخلدمات اليت تقدهما مؤسسات  فعاليةلخرباء يف خمتلف اجملالت، وابلتايل حتسني لاملعرفة التقنية  لتعزيزفائدة تكل التيارب 

ىل ندوة حول نظام اهب  يعملوناليتامللكية الفكرية  رأأى و . 2014ش ييل يف أأكتوبر ا رباءات نظمهتال. ومكثال حمدد، أأشارت اإ
الوفود الأخرى لروهذه  أأبدتهي دلمع اذلل وأأعرب عن تأأييدهيف املس تقبل.  الندوةدورة اثنية من تكل  الوفد أأنه من املروهم عقد

الاضطالع بأأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.  واصةلهبا ممانة توضيحات بشأأن الكيفية اليت تعزتم الأ  وطلباملبادرة. 
 أأمرياك الالتينية والاكرييب. ابمس مجموعة بدلانجزر الهباما وفد يد البيان اذلي أأدىل به أأ وأأخريا، 

واس تفرس من وأأيد وفد فزنويال البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  .333
جراءات لطلب التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وأأعرب عن رغبته  املزمعاخلطوات التالية  عنالأمانة  اختاذها لوضع مبادئ واإ

 الأنشطة املس تقبلية مضن هذا الإطار. وضعيف املشاركة يف 

دلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. جزر الهباما ابمس مجموعة بوفد لبيان اذلي أأدىل به عن تأأييده ل وفد أأوروغواي وأأعرب  .334
 وتساءل أأيضا عن اخلطوات املقبةل ملتابعة هذه العملية.

 .اليت أأاثرهتا الوفود احلارضةالرئيس الأمانة للرد عىل املالحظات ودعا  .335

ىل ثالث نقاط.  تالأمانة )الس يد دي بيرتو( علنا ابلتعليقات والاقرتاحات املطروحة. وأأشار وأأحاطت  .336 بشلك خاص اإ
ىل أأنه ل يوجد مفروهوم موحد أأو نه التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وهبذا املعىن، بشأأن  يهعل  متفقل، أأشارت الأمانة اإ فاإ

طار الويبو عىل مفروهوم ةوافقاملمع الوفود من أأجل صقل و  سيتواصل عىل أأساس توافقي. ، التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اإ
اليت طبيعة ال  ،رطة الطريق والعمل يف املس تقبل بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوباما يتعلق بيف  ،اثنيا، ذكرت الأمانة

جراءات عىل النحو ت  سوفوالتعاون يف املنظمة. وبناء عىل ذكل،  ةنشطة املساعدة التقنيلأ الطلب حيركروها  اذلي تخذ اإ
خارطة طريق  وضعتحديد و ل  عنيةد امل مع الوفو  تواصللل  ااس تعداده تيف هذا الس ياق، أأكدوادلول الأعضاء.  اقرتحته
ىل أأن تال. اثلثا، أأشار هذا اجملللأنشطة املس تقبلية يف مناس بة  واكنت يف مكتب انئب املدير العام.  اتصالنقطة مت تعيني  هاإ
 تابع أأعنال الأمانة يف هذا اجملال.ت ، تنسق و املذكورتصال، ابلتنس يق مع مدير املكتب النقطة 

، مع أأخذ ا التاسعة عرشاللجنة علنا ابلوثيقة، وطلب من الأمانة تقدمي وثيقة جديدة يف دورهتط حتيواقرتح الرئيس أأن  .337
 .احلارضيننظرا لعدم وجود اعرتاضات من   هذاعىل التفاق ومتبعني الاعتبار.  الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود

، التمنية للجنة ثامنة عرشعروضة عىل ادلورة ال عدد من القضااي امل حولمشاورات الرئيس عقد وابلإضافة اإىل ذكل، عرض 
ندونيس يا طرحهي اذل السؤالمبا يف ذكل   املرونة.عن  وفد اإ
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علومات امل عن. وكرر رأأيه املعنيةابلتنس يق مع الوفود  روهاوضع  املزمعوفد اليوانن توضيحا بشأأن خارطة الطريق  والمتس .338
جراء معلية اليت دودة احمل عداد  عناس تفرس من الأمانة و . عالوة عىل ذكل، املسححتت ترصف الأمانة وافتقارها للخربة يف اإ اإ

 وثيقة حمدثة.

عداد وثيقة حمدثة وأأنه مت التفاق عىل  .339  .الوفود احلارضةنه مل يكن هناك اعرتاض من ذكل لأ وأأوحض الرئيس أأنه اقرتح اإ

 املرونةأأوجه حديث قاعدة بياانت أ لية لت - CDIP/17/5النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي الوثيقة.دعا  .340  الرئيس الأمانة اإ

ىل أأنه يف دورهتالالأمانة )الس يد ابلوش( قدمت  .341 ، نظرت اللجنة يف الوثيقة السادسة عرش اوثيقة. وأأشارت اإ
CDIP/16/15  ح أ لية من اقرت اة يف أأثناء املناقشة، طلبت اللجنة من الأمانواملرونة. أأوجه بشأأن حتديث قاعدة بياانت

جراء مح اسي ال شأأهنا  املرونة يف نظام امللكية الفكرية، مع أأخذ املالحظات اليت أأبدهتا أأوجه و حتديث دوري لقاعدة البياانت ابإ
وفقا ذلكل، اقرتحت الوثيقة قيد النظر خيارين حممتلني لتحديث قاعدة البياانت املذكورة. و بعني الاعتبار.  ادلول الأعضاء
ىل أأن وأأشارت الأ  الاس تخدام هو ، قد ل يكون بذولتقيمي أأو فكرة عن مجم العمل امل  وجودأ لية معقدة دون  تفعيلمانة اإ

نشاء قاعدة البياانت قبل ب وأأفادتالأمثل للموارد.  مانة. هناك  مل تكنس نوات،  5أأنه منذ اإ  ىنطو واأأية حتديثات متوفرة للأ
املرونة املدرجة يف بأأوجه الوطنية ذات الصةل  التحديثات املتعلقة بأأحاكهمابادلول الأعضاء الأمانة تزود عىل أأن  الأوليار اخل 

دراج التحديث  وسيمتقاعدة البياانت.  يف قاعدة البياانت يف حقل جديد يسمى "حتديثات من ادلول  املبلَّغ بهمبارشة اإ
 سوفالأمانة. ف  اخنراطخليار الثاين عىل درجة معينة من نطوي اوا.  دون مساسسيبقى احلمك الأصيل سلاميو الأعضاء". 

دراجهدى مالءمته ليمت مبادلول الأعضاء فامي يتعلق من  أأي دوةلمك املقدم من احلالأمانة  تفحص  وأأكدتيف قاعدة البياانت.  اإ
 .املبذولكخطوة أأوىل، س يكون من املناسب تقيمي مجم العمل  هالأمانة أأن

عايري املنطاق و ل فامي يتعلق اب اتوضيحوالمتس ، والاكرييب مس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةوفد جزر الهباما ابوحتدث  .342
 اخليار الثاين.وفقا ملا تضمنه  الفحصس تخدهما الأمانة يف املزمع أأن ت 

لهيا يف  12الأمانة )الس يد ابلوش( أأن الفقرة وأأوحضت  .343 اليت واثئق نطاق واملعايري الواردة يف الال املذكورة أ نفا املشار اإ
 لجنة يف ادلورات السابقة.ال املرونة اليت انقش هتا  بشأأن

 لتعليق عىل هذه املسأأةل.ل أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلان ودعا وفد جزر الهباما ادلول الأعضاء الأخرى يف  .344

 عدد من املعلومات اخلاطئة.املرونة عىل أأوجه احتوت قاعدة بياانت وفد الصني أأنه نظرا لبطء وترية التحديث،  وذكر .345
للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل، مبا يف ذكل  ةمفيد الفحصأأن معلية  رأأىقرتاح الأمانة. و لاخليار الثاين الوفد وأأيد 

ىل  أأشاراملرشعني واملنارسني. ومع ذكل،   ايلاحليف احملتوى اليت خطاء الأ عاجل ي ملالأمانة الذلين اقرتحهتنا أأن أأاي من اخليارين اإ
التحديثات املقدمة من ادلول أأساس احملتوى احلايل عىل  يفالأمانة تصحيحات أأن جتري قاعدة البياانت. وابلتايل، اقرتح ل

اإىل ختصيص املوارد املالية  هامرونة امللكية الفكرية ودعاأأوجه الوفد عىل التقدم اذلي أأحرزته املنظمة يف جمال  وأأكدالأعضاء. 
 .مرونة امللكية الفكريةفامي خيص أأوجه بياانت وللبحث ال اظ عىل قاعدة والبرشية الاكفية للحف

 احلزياملرونة تعكس  أأوجهأأن قاعدة بياانت  ورأأىوفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وحتدث  .346
ميكن ل ا الوطنية. ومع ذكل، ترشيعاهتا عىل احتياجاهت من أأجل تركزيالتفاقات متعددة الأطراف لدلول الأعضاء  توفرهي اذل

ىل الويبو وادلول الأعضاء يف منظمة التيارة العاملية  ااعتبار الأحاكم الواردة فهي ملرونة يف وجه اتفسريا لأ  أأوتوصيات اإ
أأيدت و تقع خارج ولية اللجنة.  افاإهن ،عىل خالف ذكلو . (تريبس) اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية اتفاق

وجود بشأأن للجنة  سادسة عرشاجملموعة الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية يف ادلورة ال 
ىل املرونة ابنتظام. وأأشارت أأوجه أ لية لتحديث قاعدة بياانت  عدد قليل جدا من  عناملعلومات اليت قدمهتا الأمانة اإ
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رأأت عىل هذا الأساس، فاإن و . لروها صصةاخملويب الة القصرية اليت قضوها عىل صفحة قاعدة البياانت والفرت لاملشاهدين 
س تخدام ل ةمفرط وغري مناس بزايدة  تأأن زايدة املوارد البرشية واملالية لس تكنال العمل املقرتح يف اخليار الثاين اكناجملموعة 

 يف الوثيقة قيد املناقشة. الوارد الأوليار اخل قاعدة البياانت. ونييية ذلكل، أأيدت اجملموعة 

حد اكن من املفيد والعميل أأن يكون مزجيا من الك أأي  عن اإىلوفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وتساءل  وحتدث  .347
دراج قرتح ا، وانطالقا من هذااخليارين.  ادلول الأعضاء.  اذلي تقدمهيف قاعدة البياانت عىل النحو هبا  املبلَّغالتحديثات اإ
اس تفرست و سابقا.  ينلنطاق واملعايري املذكورمع ا تتوافقونرش التحديثات اليت  حفصدما يف يض الأمانة ق  متقد  ،وابلتايل

ذا اكن   عنالأمانة. كنا اس تفرست من الأمانة  اذلي تقوم هبا الفحصلتحديثات الناجتة عن ل معود  س يوجداجملموعة عنا اإ
 خيار مدمج.وجود جدوى 

نشاء منصة جديدة  نظرا لأنهدرجة من المتويل  تضمن الأوليار اخل ابلوش( أأن وأأوحضت الأمانة )الس يد  .348 ينبغي اإ
تقوم س  الأمانة  لأنيف اخليار الثاين، مل يكن هناك أأي حقل جديد و. ""حتديثات من ادلول الأعضاءاحلقل اجلديد ليشمل 

جراء الفحص  ينطوي عىل أأن دمج اخليارين  ومن شأأنيف الوثيقة.  املوحضةالتحديثات لحقا وفقا للنطاق واملعايري  وتدرجابإ
 توجيه الأمانة يف هذا الصدد.يف لجنة يعود ل مر املزيد من املوارد البرشية واملالية. واكن الأ 

 منصة جديدة. لإنشاء اخملصصةوفد نييرياي مزيد من املعلومات عن املوارد املالية  وطلب   .349

ىل اللجنة وعرضت  .350 ىل أأنه يف تكل اللحظة مل يكن من ابالأمانة الرجوع اإ ل اثر املالية املرتتبة عىل لك خيار. وأأشارت اإ
مي اخليار الأكرث يوتق  مطروحني للنقاشيارين اخل عىل  الإبقاءح ااقرت مت . وابلتايل، تلقهيايمت س مجم التحديثات اليت  تقديراملمكن 

 العامني القادمني. مدارعىل  هياتلقاليت سيمت حديثات جدوى، من حيث املوارد البرشية واملالية، فامي يتعلق بعدد الت

نشاء قاعدة البياانت. و وفد هولندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وحتدث  .351 طار متعدد الإ  وعرضأأيد اإ
اليت نوقشت املرونة أأوجه جياد حلول مالمئة تأأخذ يف الاعتبار احتياجات خمتلف البدلان. وأأبرزوا أأن ابإ مسح اذلي الأطراف 

لهي ىل اتوصيات  ابعتبارها ايف اللجنة ل ينبغي أأن ينظر اإ حملة عامة  والويبو أأو ادلول الأعضاء يف منظمة التيارة العاملية. اكناإ
طار الروهدف من الشفافية وتبادل اخلربات الوطنية. وأأكدوا أأيضا أأن تفسري  امتارسروهاليت يارات اخل عن  ادلول الأعضاء يف اإ

ذا اكنفقط  اغرضروهسوى  دمأأن قاعدة البياانت لن خت ورأأواتريبس اكن خارج ولية اللجنة.  اتفاق أأوجه املرونة يف  حمدثة تاإ
لهياو  ل أأنه ينبغي و  ميكن الوصول اإ اليت اكن  الكثافةمع  اسيمثر متناس بمل كون مقدار الوقت اي أأنحتتوي عىل معلومات دقيقة. اإ

نخفض من الزوار امل عدل املتواضع جدا و امل الس تخدام لاملعلومات املوجودة يف قاعدة البياانت. ونظرا  حولاليشاور هبا جيري 
اذلي  الأوليار اخل  اهنم فضلو فاإ خالل ادلورة الأخرية للجنة،  ما مت معرفته حبسبيف قاعدة البياانت، ي مت قضاؤه والوقت اذل

مانة.  عىل اعبئا واقعية ومتناس ب الأوليار اخل ، يشلك اخليار الثاين عكس عىل هالأمانة. ورأأوا أأنته اقرتح  املوارد احملدودة للأ
بل مت حفصروها من ق  يبوضوح أأن الأحاكم مل ذكر من ادلول الأعضاء اليت ترد لتحديثات ل  اخملصصوأأيدوا أأن احلقل اجلديد 

لهيا عو رجلا اليت يمتالأمانة للتحقق من مطابقهتا للمرونة   .اإ

ذا اكن ابس تطاعةوتساءل وفد املكس ي،  .352 التحديثات  نادلول الأعضاء معلومات عمن تطلب ابنتظام  أأنالأمانة  عنا اإ
 حتديثبني الأمانة وادلول الأعضاء ضنان  وتدفقاقناة تواصل أأكرث ثباات وجود يف اليرشيعات ذات الصةل هبا. ومن شأأن 

دراجأأن ميكن و املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت.  عدم اليشاور يف كثري من السبب يف هو معلومات مؤرخة  يكون اإ
ذا عنا خليار الثاين، تساءل الوفد ابجذاب لدلول الأعضاء. وفامي يتعلق بشلك غري  ظروهورهاقاعدة البياانت و الأحيان بشأأن  اإ

 .معمول بهمك احملدث احل مل يعد للفحصاكن قد يكون حصيحا أأنه بعد الوقت اخملصص 

تجربة أأثبيت ال لإجراء الفحص. واكنت  املناسبلامين( أأن ال ليات ينبغي تنفيذها لضنان وقت أأ لأمانة )الس يد اوذكرت  .353
عىل و . كثرياتكرر ت ي أأجري حىت ال ن، مل املرونة اذلأأوجه بعمل  فامي يتعلقرباءات، الأأن التغيريات اليت أأدخلت عىل قانون 
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نفذ يف فرتة معقوةل من شأأنه ي أأي معل  أأنهذا  أأوحضمن اليرشيعات. و العكس، اكن هناك بعض الاس تقرار يف هذا النوع 
جيابية  خلق ليه شار اذلي أأ السيناريو وأأن أ اثر اإ  حيدث. لنوفد املكس ي، اإ

يعا ى مع يل دلهيم ف وضبط نظام امللكية الفكرية ياملرونة ساعدت ادلول الأعضاء عىل تكي أأوجه وأأكد وفد الربازيل أأن  .354
لزتامات عىل التفاقات ادلولية واليرشيعات الانقل ل هذا اإىل طرق خمتلفة  ايتس ياسال  احلزيأأشار و  هدف الس ياسة ادلولية.

كتصور  وبدا ذكلدرجت يف قاعدة البياانت. أ   بلس تريبساتفاق أأن بعض أأحاكم ب أأفاد الوفدذات الصةل. ومع ذكل،  ادلولية
تفاقات لدلول الأعضاء. تركته الحلزي اذلي اب ،بدل من ذكل ،مرتبطةاملرونة اكنت أأن أأوجه  ورأأىاملرونة. أأوجه خاطئ ملعىن 
ىل أأن   حولقل منوا الأ املشورة املتاحة للبدلان النامية والبدلان  بتقدميالويبو  من أأجندة التمنية طالبت 14 توصيةال وأأشار اإ

املرونة أأم ل.  غاللأأن تقرر اس تيف و يعود اإىل لك دوةل عض اكن الأمراملرونة يف اتفاق تريبس. ومع ذكل، أأوجه اس تخدام 
. بلستصحيح املعلومات املتاحة عىل قاعدة البياانت واسيبعاد أأحاكم تريبس عىل يف ضوء ما س بق، حث ادلول الأعضاء و

ن أأنه ميكن أأ  وأأعرب عناملذكور يف الوثيقة،  الأوليار اخل وفامي يتعلق ابخليارات قيد املناقشة، أأيد الوفد، من حيث املبدأأ، 
 يكون يف صاحل اخليار الثاين يف املس تقبل.

اجملموعة الأفريقية وجوانب حمددة  ابمسلموقف اذلي عرب عنه وفد نييرياي ل تأأييده عنوأأعرب وفد جنوب أأفريقيا  .355
 تعمتد عىل هتاأأن قاعدة البياانت أأداة حامسة للبدلان النامية اليت اكنت فائد ورأأىالصني والربازيل.  يلك من وفد ا طرهح
 لأنهعىل موقع الويبو يف الوصول جعل قاعدة البياانت أأكرث سروهوةل الوفد . واقرتح ااملعلومات اخلاصة هبعىل حتديث ظ افاحل

لهياصعب حاليا ياكن  لقرتاح اجملموعة الأفريقية  تأأييده. وأأكد الوفد القليل اس تخداهمل اهذا أأيضا سبب لكون، رمبا الوصول اإ
تقيمي ابلتعاون مع منظمة التيارة العاملية لتأأكيد أأن املرونة قد مت ل ومبوجب هذا اخليار، ميكن القيام ابخيار مدمج. بشأأن وجود 

 تفسريها وتطبيقروها ابلطريقة الصحيحة.

ىل ( TWNممثل ش بكة العامل الثالث )وأأشار  .356 ل أأحاكما بشأأن اليرشيعات الوطنية ت أأن قاعدة البياانت مل اإ تضمن اإ
معلومات عن اخلربات الوطنية ودراسات احلاةل املذكورة يف تقرير حتديث قاعدة بياانت  يسة الرباءات ول املرون بأأوجهاملتعلقة 
بياانت  عىلبياانت ال قاعدة احتوت أأنه يف الوقت الراهن  ذكرنطاق احملتوى،  وعن(. CDIP/16/5املرونة )الوثيقة أأوجه 

تدابري اتفاق  ورأأى أأناملرونة.  مفروهوم أأوجه بشأأن قلق أأيضا ريأأثو نة. اليت وضعهتا الأماالتمنية من واثئق جلنة  مس تقاةحمدودة 
ما عادة و املرونة املعمتد من واكلت الأمم املتحدة الأخرى. لأوجه  الشائع للمفروهوم اكنت مناقضةاملرونة مثل أأوجه  بلستريبس 

زاةل  ايتتعزيز احلزي الس ياس هواملرونة أأوجه اكن مفروهوم  د اعيعامت  وهبذا املنطق لكية الفكرية.امل  اجزو حأأحد عن طريق اإ
 من أأجندة التمنية. 14 توصيةال 

ىل أأن اللجنة  واقرتح .357 علنا  أأحاطتالرئيس مواصةل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل للجنة. وأأشار أأيضا اإ
دراج ال اثر املالية املرتتبة عىل لك خيار،  وسوف تنقحيف الوثيقة قيد املناقشة.  ينخليارين الوارداب الأمانة الوثيقة من أأجل اإ

ماكنية وجود خيار اثلث يف ضوء املالحظات اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء. و دلراسةوأأيضا  هذ نظرا لعدم مت التفاق عىل اإ
عرش  ةالسابعادلورتني بني  الرئيس أأيضا مشاورات بشأأن هذه القضية يف الفرتة ما وس يجري. الوفودوجود اعرتاضات من 

 للجنة. والثامنة عرش

 نشطة الويبو املتعلقة بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامةلأ  مسح -CDIP/17/8النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي الوثيقة. .358  دعا الرئيس الأمانة اإ

عدا وأأشارت الأمانة )الس يد .359 ىل أأن ادلورة اخلامسة عرش للجنة، ومت مطالبة الأمانة ابإ د وثيقة حتليلية تيناول ابلوش( اإ
اجناز أأجندة التمنية ملا بعد عام  . ويف دورهتا 2015مسار الأعنال اليت ميكن أأن تدمع فهيا الويبو هجود ادلول الأعضاء يف اإ

حاطة اللجنة CDIP/16/8) 2015ا بعد عام ملالويبو وأأجندة التمنية السادسة عرشة قدمت الأمانة وثيقة بعنوان  (. وأأثناء اإ
الوثيقة احتوت وابلتايل، فاإن وثيقة طلبت من الأمانة تقدمي مسح لأنشطة الويبو املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة. علنا ابل
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 بأأهداف التمنية املس تدامة، متعلقة 2015اإىل سبمترب  2014هبا من أأكتوبر  مت القياملأنشطة اليت ابقيد النظر عىل قامئة 
من قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال  ااجلدول الوارد يف مرفق الوثيقة مقتطف . واكنCDIP/16/8املذكورة يف الوثيقة 

ن ان الأخري ااكن العمودو امللكية الفكرية، مبا يف ذكل البدلان املس تفيدة، وماكن النشاط وفئة النشاط ووصف النشاط. 
تتصل توصف بأأهنا  اليتتمنية املس تدامة ، ويه أأهداف ال CDIP/16/8ملعايري ذات الصةل احملددة يف الوثيقة يتعلقان ا
قد تقدم املنظمة دعنا غري مبارش لدلول الأعضاء  روهاحتقيق  من أأجل اليتعمل املنظمة، وأأهداف التمنية املس تدامة بمبارشة 

 وغريها من اجلروهات الفاعةل.

ىل أأن العديد من الأنشطة الواردة يف الوثيقة قيد املناقشة  .360 أأنشطة  مسحيضا يف أأ  مدرجةوأأشار وفد املكس ي، اإ
دف اإىل هي اكن املسحالأصيل لعملية  هأأن اقرتاحب وأأفاد(. CDIP/17/4التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو )الوثيقة 

أأهداف التمنية املس تدامة. وهكذا، طلب بتعلق فامي ي نظمة امل تعزيزها من لك تكل اليت تقوم هبا  املزمعالتعرف عىل الأنشطة 
عداد هذه الوثيقة. زيد الوفد امل  رأأىالأمانة،  تعليقاتبغض النظر عن و من تعليقات الأمانة بشأأن املعايري املس تخدمة يف اإ

جراءمن املفيد أأن أأنه وفد ال أأهداف التمنية املس تدامة، ب اصالهتو نشطة للأ  الوضع احلايلقدم حملة عامة عن يمتابعة  مسح اإ
 التخطيط داخل املنظمة. حيسن هذا أأن ومن شأأنوأأية تعديالت مطلوبة لتحسني كفاءهتا. 

سلط الضوء عىل عدد كبري من الأنشطة املتعلقة و وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وحتدث  .361
الوفد . وشارك 2015 ملا بعدالتمنية  أأجندةعملية تنفيذ ب اجملموعة  تلزتماأأهداف التمنية املس تدامة اليت تضطلع هبا الويبو. و ب

 عمل الويبو ووليهتا.ب اكان متعلقني 17و 9 التمنية املس تدامة الأمانة، مبعىن أأن هديف اذلي أأجرتهالتقيمي 

أأعرب عن الزتاهمم بينفيذ أأهداف التمنية و وفد هولندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وحتدث  .362
الأكرث اكن الويبو  معلاملتقدمة والنامية. وأأكدت الوثيقة أأن  للبدلان مالمئةأأهداف التمنية املس تدامة أأن  ورأأىاملس تدامة. 

أأن دمع الويبو  عىل. واتفق الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه مع الأمانة 17و 9 التمنية املس تدامة هديفمالءمة لتنفيذ 
نصبا ينبغي أأن يكون فعال و  عىل أأن  واووليهتا . ومع ذكل، شدد لعمل املنظمةالأكرث مالمئة عىل أأهداف التمنية املس تدامة م 

لتمنية الاقتصادية والاجيعاعية اخلاصة به. وابلتايل ل ميكن املبالغة يف دور الس ياسات جتاه ااملسؤولية الرئيس ية للك بدل 

 الوطنية والاسرتاتيجيات الإمنائية.

الويبو، ابعتبارها واكةل قيام لكيفية ثابة مسح شامل يه مب وثيقة ال ورأأى أأنوفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .363
حتقيق  فاإنولية الويبو،  ويف ضوءساعدة ادلول الأعضاء يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. مب متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، 

ولكن عىل ادلول  ول يف املقام الأول عىل املنظمة،ل يعمتد منفردا أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلبتاكر والتكنولوجيا 
العوامل الأخرى اليت ميكن أأن تلعب دورا  ت امللكية الفكرية أأحداكن اكنت تكل قضااي معقدة حيامثوجبانب ذكل، الأعضاء. 
جيابيا  ىلأأوسع، أأممي  نطاقفامي يتعلق مبشاركة الويبو يف العمليات عىل و حتقيق التمنية املس تدامة. يف اإ أأن الويبو مل  أأشار الوفد اإ

ولية ل ابلنس بة 9ة بارشة لروهدف التمنية املس تدامامل مهية الأ . وسلط الضوء عىل 2030عام أأجندة  بشأأنكن واكةل رائدة ت
 وغاايته 17 هدف التمنية املس تدامةميكن اعتبار أأن . وعالوة عىل ذكل، )ب(9و )أأ(9و 9.5و 9.4 للغاايتالويبو، وحتديدا 

عداد الوثيقة قيد النظر، مل تمتكن  أأنهاجملموعة  وأأدركتالت معل املنظمة. أأيضا لعدد من جممالمئة  17.8و 17.7و 17.6 يف اإ
بل ؤرش هدف التمنية املس تدامة، حيث مت اعيعاده مؤخرا جدا من ق  ملطار العاملي الإ من أأن تأأخذ يف الاعتبار  بعدالأمانة 

الأمم املتحدة التابع جمللس الاقتصادي والاجيعاعي بل االلجنة الإحصائية للأمم املتحدة وما زال يتعني املوافقة عليه من ق  
من خالل  ميكن، التمنية للجنة السادسة عرشيف ادلورة  تهقش  اناذلي مت م  وعىل النحوواجلعية العامة للأمم املتحدة. 

بو. ختصاص الوي ابأأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بشلك مبارش أأو غري مبارش  عىل املتحاورين اإطالعؤرشات امل
"، 2015ا بعد ملالتمنية  وأأجندةبعنوان "الويبو  CDIP/16/8ل الوثيقة س تكنااالأمانة  منطلب أأن ي  الوفد قرتح اوابلتايل، 

 اجلعية العامة للأمم املتحدة. اعمتدهأأن ت  مبجردف التمنية املس تدامة اهدأأ مع الأخذ بعني الاعتبار مؤرشات 
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اذلي مت من العمل  القدر الكبريركز عىل و ، والاكرييب بدلان أأمرياك الالتينيةوفد جزر الهباما ابمس مجموعة وحتدث  .364
مجموعة بدلان أأمرياك يف بنياح. وكشفت الوثيقة أأن مجيع ادلول الأعضاء  هاز ااجناليت مت اإ عديدة التدريبية ال فرص الو  هز ااجناإ 

حدىن فاإ الواقع يف قد اس تفادت من هذا العمل. و الالتينية والاكرييب أأنشطة نشاطا من  35ل الأعضاء اس تفادت من ادلو  اإ
أأثرت بشلك تأأن البدلان النامية والبدلان الأقل منوا قد الوفد اإىل  وأأشارالويبو ذات الصةل بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. 

جيايب  التعاون  عىلجشع و لتنفيذ هدف التمنية املس تدامة،  وأأكد تأأييده .9 تنفيذ تركز عىل عىل هدف التمنية املس تدامةال  وأأناإ
 قل منوا.الأ الويبو والبدلان النامية و بني 

أأنشطة الويبو اليت تؤثر بوفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن اعتقاده بأأن الوثيقة تقدم قامئة شامةل وحتدث  .365
أأن الويبو ميكن ب عىل رأأهياعة اجملمو وظلت . 17و 9 ةالتمنية املس تدام ديفهبعىل أأهداف التمنية املس تدامة، ومعظمروها تتعلق 

ىل الأ التمنية املس تدامة وغاايت يف العديد من أأهداف  اواحض اأأن تلعب دور وفد اذلي طرحه طلب الخرى. وأأشار اإ
عداد للجنة  اخلامسة عرشاملكس ي، يف ادلورة  الويبو ملساعدة  تنهتجروهااليت ميكن أأن  مسارات العمل توحضوثيقة حتليلية ابإ

 أأنهاجملموعة  رأأت، املسحاملعلومات املقدمة من معلية  ضوء ويفادلول الأعضاء عىل تنفيذ وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. 
ختلف أأهداف مب ممكنة  صالتلموسة املنشطة الأ  وثيقة أأكرث مشول يف ادلورة املقبةل للجنة. وينبغي أأن تتضمن ميينبغي تقد

 .افهي انظمة دورامل  تلعب من املنتظر أأن اليتامة التمنية املس تد

دور أأو مسامهة الويبو يف تعريف مؤرشات بتعلق ي  روهاأأول اكن ورأأى وفد اجلزائر أأن هناك بعض الأس ئةل املتبقية. و  .366
مت هبا قااليت الأنشطة  الوفد عنف التمنية املس تدامة، ول س امي يف املناقشات املشرتكة بني الواكلت. اثنيا، تساءل اهدأأ 

 الويبو منذ ادلورة الأخرية للجنة من أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.

 هتالويبو واملزيد من مشاركلوضعت أأساسا جيدا للمساعي املس تقبلية  املضطلع هبا معلية املسحوفد الصني أأن  وذكر .367
ىل أأن الوثيقة قيد املناقشة تاهدأأ يف تنفيذ  ركزت عىل ادلورات التدريبية اليت نظمهتا ف التمنية املس تدامة. وأأشار الوفد اإ
الويبو يف الس نوات الأخرية مثل  اليت أأطلقهتاتعاون ال  منصاتذكر قواعد بياانت التكنولوجيا والابتاكر الروهامة أأو تالويبو. ومل 

ريسريش" "ويبو  املتعلق ابلبحث الويبو مرشوعو  (WIPO Green"ويبو غرين" ) اخلرضاء للتكنولوجيا الويبو برانمج
(WIPO Re:search)  مركز دمع التكنولوجيا والابتاكرو (TISC) . مرتبطة ارتباطا وثيقا  املنصاتتكل ورأأى الوفد أأن
ىل الإصدارات املس تقبلية من الوثيقة. وابلإضافة اإىل ذكل، يف  اتوقع أأهنو ينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. ب  ميكن أأن تضاف اإ

ىل مشاركة الويبو بصفة مراقب يف فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين للجنة، أأشا لسادسة عرشادلورة ا رت الأمانة اإ
 اذليمع طويل الأجل ادل(. كنا سلط الضوء عىل sهدف التمنية املس تدامة -IAEG) هدف التمنية املس تدامةأأ مبؤرشات 
تقدمه أأن يكون هناك حتديث يف  عن رغبتهوفد ال وأأعربملؤرشات املتعلقة بأأنشطهتا. ابلويبو لفريق اخلرباء املعين ا س تقدمه

 الأمانة ناأأعدهت تنيل ال  تنيق ي يف الوث وطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة. ابإ تعلق امل  العملالأمانة بشأأن مشاركة الويبو يف 
 املس تدامةأأهداف التمنية مت وصف ، (CDIP/17/8و CDIP/16/8للجنة ) سابعة عرشوال  السادسة عرش نييف ادلورت

. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن تتعلق هباترتبط ارتباطا وثيقا بأأنشطة الويبو أأو  ابعتبارها 13و 12و 8و 7و 4و 3و 2و 17و 9
 تعرب عىل النحو اذلي عمل الويبو، بأأخرى تتعلق أأيضا غاايت ( وعدة 1.4غاية )ال 1 تأأييده لفكرة أأن هدف التمنية املس تدامة

عن اعتقاده بأأن هناك صةل بني أأهداف الوفد . وعالوة عىل ذكل، أأعرب التمنية ة الأخرية للجنةعنه بعض الوفود يف ادلور
 واذلي( 16.8 الغاية) 16 أأنشطة الويبو، ويه: هدف التمنية املس تدامةبالإضافية التالية عىل الأقل الأربعة التمنية املس تدامة 

املؤسسة العاملية الرئيس ية  الويبو بوصفو . احلومكة العاملية" ات"توس يع وتعزيز مشاركة البدلان النامية يف مؤسسينص عىل 
يف هذا النامية اجليد ملواصةل توس يع وتعزيز مشاركة البدلان  ابناء عىل معلروهال  علهياحقوق امللكية الفكرية، ينبغي  حلومكة

 اوثيقارتباطا  ل البدلان وفامي بيهنا"املساواة داخ انعدام احلد من" اذلي ينص عىل 10 هدف التمنية املس تدامةويرتبط الصدد. 
نشاء نظام عاملي فعال جب  ىل اإ ملكية الفكرية يأأخذ يف الاعتبار مصاحل مجيع الأطراف. هدف التمنية لل روهود الويبو الرامية اإ

"حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واس تخداهما عىل حنو مس تدام لتحقيق التمنية  وينص عىل 14 املس تدامة
دارة الغاابت عىل حنو مس تدام، وماكحفة " بشأأن 15 . وأأخريا، هدف التمنية املس تدامة14.8و  14.7غاايته و املس تدامة"  اإ

 15.9و 15.6 غاايتهعن  فضال، التصحر، ووقف تدهور الأرايض وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولويج"
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ىل أأن هديف)أأ(15و تكل حبناية املوارد الوراثية. واقرتح أأن تدرس الأمانة  نيمتعلقاكان  15و 14ة التمنية املس تدام . وأأشار اإ
ماكنية العمل يف املس تقبل يف تكل  لبحث دراسة وافية لتمنية املس تدامةالأربعة ل هداف الأ   يف ادلورة الأخريةو. اجملالتاإ

طارالعديد من الوفود مناقشة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة  تللجنة، اقرتح امئ امللكية الفكرية والتمنية. وأأيد ادلبند ال  يف اإ
الروهامة  صالتتتعلق ابل 169ال الغاايتو  17الأأن العديد من أأهداف التمنية املس تدامة ب هداعتقأأعرب عن اهذا الرأأي و الوفد 

طارا شامال لالسرتشاد به يف السعي املشرتك ل و تمنية. بني امللكية الفكرية وال  لتمنية تحقيق ااكنت أأهداف التمنية املس تدامة اإ

الويبو منصة متخصصة ودامئة جليع ادلول الأعضاء ملناقشة  تنشئلأن هناك حاجة واكنت املشرتكة يف الس نوات املقبةل. 
يف اللجنة ملناقشة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والقضااي بند دامئ  وضعذلكل، اكن من الرضوري والقضااي ذات الصةل. 

 الرئيس ية الأخرى ذات الصةل.

وسلط الضوء عىل مئات  ابءاجملموعة  ابمسوفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن  وأأيد .368
ا ملالتمنية أأجندة  معليةعن تقديره ملشاركة الويبو يف أأعرب خالل س نة واحدة. و  ابدلا مس تفيد 160الأنشطة اليت أأجريت يف 

 وبشلكوليهتا وأأهدافروها الاسرتاتيجية، بوتركزيها عىل أأهداف التمنية املس تدامة املرتبطة بشلك مبارش  2015بعد عام 
الابتاكر هذا العمل يف املس تقبل من أأجل تشجيع  اراس متر يف  مهلأأ  وأأعرب عن. 17و 9التمنية املس تدامة  هديف أأسايس

 واس تخدام نظام امللكية الفكرية دلمع التمنية.

حتقيق  بشأأنمن أأحصاب املصلحة  اليت مضت عدداناقشة امل وفد الربازيل أأن الويبو اكن لروها دور هام يف  ورأأى .369
ة بشأأن كيفي توافق يف ال راء تعكسبني الوفود و جرت ناقشات طويةل مل نييية مجيعروها واكنت أأهداف التمنية املس تدامة. 

الفقر  القضاء عىليف مسائل مثل  مناس بةقد تقدم الويبو مسامهة و جملمتع ادلويل لتحقيق تكل الأهداف قصوى. اختطيط 
لفية، ميكن تطبيق نفس املنطق اذلي لامتدادا و وحناية كوكب الأرض والرخاء للجميع.  س تخدمه الأهداف الإمنائية السابقة للأ

لفيةالويبو أأهد وجعلتاملنظمة يف املايض.  ادلول الأعضاء أأبلغت  ذكلكو . معروها عملتو  افروها تيعا ى مع الأهداف الإمنائية للأ
ولية اللجنة وضعت طبيعي وبشلك أأهداف التمنية املس تدامة يف معل الويبو. دمج . وابملثل، جيب القضيةابنتظام بشأأن 

م و فروهقدم هذا امل و ملناقشة يف مجيع جلان الويبو الأخرى. ابدون املساس  التمنية جلنة مراقبة حتتأأهداف التمنية املس تدامة 
نتاج  ن عمل يذهب بعيدا ولكنه بل ادلول الأعضاء. تقيمي أأويل من ق  جراء لإ  امفيد املسحوثيقة قيد التحليل. واكن الالأساس لإ

الوثيقة أأكرث مشول وحتليلية أأعرب الوفد عن تأأييده للوفود اليت طلبت أأن تكون و املناقشة اليت جرت خالل ادلورة السابقة. 
طار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة. وينبغي أأيضاجتو  أأهداف التمنية املس تدامة  مجيعدرج اإ  لب تطورات أأخرية، مثل اإ

واكةل متخصصة بصفهتا لويبو ابتتعلق اليت خرى الأ حدد الوفد العديد من أأهداف التمنية املس تدامة و اليت حددها الأعضاء. 
وهدف التمنية  2.5 والغاية 2 املتحدة. ومشلت أأهداف التمنية املس تدامة تكل ما ييل: هدف التمنية املس تدامة للأمماتبعة 

ىلبتعزيز  ذات الصةل، 15.6 والغاية، 15املس تدامة  عارف تقليدية واملاملنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد اجلينية  "الوصول اإ
ىل أأن الأنشطة اليت )ب(3و 3.3والغايتني ، 3دف التمنية املس تدامة هبوفامي يتعلق  ".بعدل واإنصاف روهاوتقامس  ، أأشار أأيضا اإ

، وهدف 1عىل قضااي الصحة. وذكر أأيضا هدف التمنية املس تدامة  ةطبقامل املرونة أأوجه تضطلع هبا الويبو قد تشمل اس تخدام 
ىل  أأشارت اليت 17.6 والغايةسأأةل نقل التكنولوجيا، مب مبارشة  ني، املتعلق17التمنية املس تدامة  التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اإ

ىل العمل والتكنولوجيا والابتاكر. وأأعرب عن أأمهل  أأن تتحول املناقشة حول أأهداف التمنية املس تدامة اإىل يف يف الوصول اإ
جراءات جيب أأن ت  و أأعنال ذات مغزى.  ىل اإ وضع مؤرشات  اكنري حياة من مه يف أأشد احلاجة. و يمن شأأهنا تغ  فعليةرتمج اإ

فريق اخلرباء ل الفعالمع تقدمي ادلاملنظمة عىل  الوفد لضنان التنفيذ الصحيح من قبل اللجنة. وحث اأأساس يأأمرا ميسقة 
بند دامئ  بوجودمؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة. وأأيد أأيضا الاقرتاح املقدم من وفد الصني  بشأأناملشرتك بني الواكلت 

 امة.أأهداف التمنية املس تد عن

ندونيس يا الرأأي القائل بأأن هناك حاجة لرشاكة قوية دلمع تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وحث الوفد مجيع  وأأيد .370 وفد اإ
ينبغي مراعاة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف مجيع و ىل النظر يف أأمهية حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. عادلول الأعضاء 
لهيا عىل حنو شامل. ال أأهداف التمنية املس تدامة قضية شامةل جيب لوفد ورأأى االويبو.  جلان وهيئات ىل أأيضا  ولفتنظر اإ اإ

مانة ينبغي أأن  شمل مجيع أأهداف التمنية املس تدامة. وأأعرب عن اعتقاده بأأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن ي أأن العمل التحلييل للأ
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أأهداف حول عن كثب النقاش  ةركاشامل الوفد عن رغبته  توجه الويبو يف مناقشة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وأأعرب
، مبا يف ذكل مناقشة مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد هواملسامهة في التمنية املس تدامة

أأعرب عن  وكذكلشة. الإضافية اليت ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار أأيضا يف املناق الأربعة أأهداف التمنية املس تدامة  عنالصني 
دراج أأهداف التمنية املس تدامة املذكورة يف بيانه. ورأأى أأن تأأييده اب ىل اإ لبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن احلاجة اإ

ي اليت املعيار  الضبطقترص عىل ورشة العمل أأو الأنشطة، ولكن ينبغي أأن تركز أأيضا عىل معليات ت املناقشة ل ينبغي أأن 
ىلأأنالوفد . وأأبرز الويبوتقوم هبا   2.5 الغايتان تعاجلروهافقط يف وثيقة فامي يتعلق ابملسائل اليت واحدة ورشة معل  ه مت الإشارة اإ

الوفد  أأعربيف ضوء ما س بق، وذكر وفد الربازيل. ومل ترد معلومات بشأأن معلية اللجنة احلكومية ادلولية.  حس امب، 15.6و 
ىل الفقرة  وأأشارعن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر يف ادلورة الأخرية للجنة.   سادسة عرشمن تقرير ادلورة ال  267اإ

عداد  بشأأن( CDIP/16/10للجنة )الوثيقة  الويبو تعرض من الأمانة. وذلكل اقرتح أأن  ةمتوقعبدرجة أأكرب وثيقة حتليلية اإ
 ري يف مناقشات الأمم املتحدة حول مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة.املعيا الضبطمعليات قضية 

بل اللجنة، لتحليل مسامههتا يف أأهداف التمنية ل س امي من ق  وللجروهود اليت تبذلروها املنظمة،  تأأييدهوأأكد وفد ش ييل  .371
املنظمة يف وضع ميكهنا من  نتاكعمل الويبو. وابلتايل، بأأن خمتلف أأهداف التمنية املس تدامة اكنت مرتبطة  ابدو املس تدامة. 

أأوجه تطوير الأدوية واس تخدام  بشأأن 3هدف التمنية املس تدامة بدا أأن عىل سبيل املثال، و . تكل الأهداف التعاون يف تنفيذ
متعلقة 17و 12و9و 8و 5 أأهداف التمنية املس تدامةأأن  رأأىابلإضافة اإىل ذكل، و. ريسريشويبو مبنصة  متعلقااملرونة 

 بشأأن 11هدف التمنية املس تدامة أأن التكنولوجيات. وذكر أأيضا  تعمميوبناء القدرات التكنولوجية والعلمية ونرش و لبتاكر اب
عىل  تتركز  15بشأأن املوارد الوراثية، وهدف التمنية املس تدامة  15هدف التمنية املس تدامة و الرتاث الثقايف والطبيعي 

 تدمجدلول الأعضاء أأيضا أأن عىل اينبغي أأنه  ورأأى الوفداملس توايت. تطوير مؤسسات فعاةل ومسؤوةل وشفافة عىل مجيع 
ىل. امخلسة وأأربعني من أأجندة التمنية توصياتال أأهداف التمنية املس تدامة يف أأنشطهتا جنبا اإىل جنب مع   املسحأأن  وأأشار اإ

املتوقع من تكل  الاهيعام مدى حولاملكس ي، والصني  يالأمانة اكن أأداة مفيدة. ومع ذكل، اتفق الوفد مع وفد أأعدتهي اذل
فروهم معايري اختيار الأنشطة وحتديد املوارد الأخرى، مثل قواعد البياانت. واس تفرس الوفد عن أأس باب ب  الوفود املذكورة

خرى مثل الأ يف الوثيقة قيد املناقشة، ابس تثناء أأهداف التمنية املس تدامة  17و 9 التمنية املس تدامة هديفتسليط الضوء عىل 
ىل أأن متابعة أأهداف التمنية املس تدامة سوف يس تفيد من املؤرشات العاملية تكل  ف التمنية اهدلأ املذكورة سابقا. وأأشار اإ

أأهداف التمنية بعن الأعنال املتعلقة من معلومات  تقدمي ما يس تيداعيعادها. وطلبت اللجنة من الأمانة  زمعاملس تدامة امل
قرارات يف املس تقبل الاختاذ يف  ابلغ الأمهيةهذه املعلومات الإضافية أأمرا  وس تكوناملس تدامة ومشاركة الويبو يف حتقيقروها. 

 بشأأن هذا املوضوع.

يران )مجروهورية  ورأأ  .372 الإسالمية( أأن أأهداف التمنية املس تدامة اكنت الزتامات من جانب واحد هممة للبدلان  -وفد اإ
دمج أأهداف التمنية علهيا لأمم املتحدة، ينبغي اتبعة ل متخصصة لويبو واكةلا املتقدمة والنامية عىل حد سواء. وهكذا، ابعتبار

وحتديد  17و 9التمنية املس تدامة  ملنظمة جتاوز هديفعىل اينبغي و املس تدامة يف مجيع أأنشطهتا واملسامهة يف تنفيذها. 
داف التمنية املس تدامة. أأه عنبند دامئ  بوجودالأخرى ذات الصةل. وأأيد اقرتاح وفد الصني  واملؤرشات غاايتالأهداف وال

املالحظات اليت أأبدهتا  وتشمل ةكون حتليليتأأن الوثيقة جيب أأن  ورأأىالبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، الوفد كنا أأيد 
التمنية غري احملددة يف واثئق جلنة  والغاايتصوص أأن تشمل أأهداف التمنية املس تدامة عىل وجه اخلغي بادلول الأعضاء. وين 

فريق اخلرباء املشرتك بني  جرت داخلدور الويبو يف املناقشات اليت  عنالأمانة توفري معلومات  منالسابقة. وأأخريا، طلب 
معلومات بشأأن مشاركة الويبو يف القضااي  تقدميالأمانة  منهدف التمنية املس تدامة. وطلب أأيضا أأ الواكلت املعين مبؤرشات 

اخلرباء  داخل فريق اليت جرتللجنة، ل س امي تني السادسة عرش والسابعة عرش مة بني ادلورف التمنية املس تدااهدبأأ املتعلقة 
 .التكنولوجياتيسري ل مم املتحدة لأ ااملذكور ويف أ لية 

حتقيق أأهداف اليت اكن علهيا مهية الأ وأأبرز مدى  ابء،اجملموعة  ابمسوأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن  .373
قل منوا يف الأ البالد يف تقدمي املساعدة للبدلان النامية والبدلان عليه اكنت اذلي ط انشال  مدىملس تدامة للياابن و التمنية ا
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 اليتف التمنية املس تدامة اهدأأ حتقيق من أأجل تخذها الويبو اليت ت ج قدر الهن  عن أأنه س يوفد ال وأأعربالعديد من اجملالت. 
 مضن وليهتا.تدخل 

اجملموعة الأفريقية. واتفق عىل أأن  ابمسفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي وأأعرب وفد جنوب أأ   .374
جراء  يس تلزماملس توى التايل جيب أأن  مساعدة ادلول الأعضاء لتحقيق أأهداف التمنية يمت هبا حتليل للكيفية اليت ينبغي أأن اإ

التكنولوجيا ل، مبا يف ذكل حتديد دور الويبو يف أ لية تيسري عالوة عىل ذكل، اتفق عىل أأمهية مثل هذا التحليو املس تدامة. 
 دور امللكية الفكرية.عىل  مت التأأكيد بشلك واحض حيامثف التمنية املس تدامة اهدبشأأن أأ 

دامئ، كجزء من تنفيذ  بشلكدرج مضن معل الويبو ي  أأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ينبغي أأن  كوابورأأى وفد     .375
 الربازيل والصني. االيت أأدىل هبا وفد بياانتال  أأيدالولية الثالثة للجنة. وابلإضافة اإىل ذكل، 

ىل الوثيقة  ت. وأأشار معلية املسحيف  تنعكساعايري املالشواغل املثارة بشأأن  بأأنالأمانة )الس يد ابلوش( وأأفادت  .376 اإ
CDIP/16/8  هديفأأن تكل الوثيقة وذكرت للجنة.  سادسة عرشيف ادلورة ال  2015 ملا بعدالتمنية  وأأجندةالويبو بعنوان 
عمل الويبو، ومشلت أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل غري املبارشة الأخرى. بمبارشة صةل  ذوا 17و9 التمنية املس تدامة

بناء عىل طلب من اللجنة.  تعد أ  يتر، الاملعايري املس تخدمة يف الوثيقة قيد النظيه اكنت الصةل املبارشة وغري املبارشة و 
اكن و . امه فهيانظمة أأو ينبغي أأن تسسامهت فهيا امل أأهداف التمنية املس تدامة بأأي  فامي يتعلقهناك وهجات نظر خمتلفة  واكنت
عداد الوثيقة. وأأشار تأأن  املفضلمن  ىل الفقرة  ت الأمانة كون تكل ال راء قبل اإ ادلورة  من امللخص اذلي أأعده رئيس 6.1اإ

عدادالأمانة  ةلباطمبوجبه مت مالأخرية للجنة اذلي  مت خالل تكل ادلورة وأأهداف التمنية املس تدامة.  عنوثيقة أأخرى  ابإ
طار مؤرشات حول  التحاور أأن النقاش بشأأن مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة س يكون أأكرث وضوحا بعد اعيعاد اإ

 أأهداف التمنية املس تدامة.

 .2030مجيع املناقشات املتعلقة جبدول أأعنال عام اكنت تتابع عن كثب ( أأن املنظمة هاموالأمانة )الس يدة وأأوحضت  .377
هناك ل هدف مل يكن  هعىل الرمغ من أأنو قدم املعلومات املطلوبة. ياملناقشة و  يتابعواكن مكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك 

فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت  الأمانة بصفة مراقب مناقشة ت، حرض مللكية الفكرية ابصةل ناهل غايةالتمنية املس تدامة ول 
جرت املناقشات بني ادلول الأعضاء. واكنت الأمانة حريصة عىل  ومع ذكل و .املعين مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامة

طار تكن مل  أأن تنفيذها اكن يف مرحةل مبكرة وأأشارتاملسامهة يف هذه العملية اجلارية.  قد  الإبالغبعض العمليات مثل اإ
طار مؤرشو بعد.  تمكلس ت  ا  2016سبمترب حبلول ف التمنية املس تدامة من حيث املبدأأ اهدأأ  اتسيمت الانهتاء من العمل يف اإ

اتحة املعلومات ذات  متابعةس تواصل الأمانة و . 2017وسيمت تطوير املهنجيات البياانت حبلول مارس  تكل العمليات، واإ
واكلت الأمم املتحدة  التوصلحافظت عىل  كنابعض الوفود.  تطلب حس امبادلول الأعضاء اإطالع  وس تواصلالصةل، 

قدمت الويبو و يف النقاش حول التكنولوجيا والابتاكر.  تالأخرى مثل منظمة اليونسكو والاحتاد ادلويل لالتصالت، شارك
املهنجيات  وذكل بشأأن الواكلت املعين مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامةفريق اخلرباء املشرتك بني أأيضا املشورة لأعضاء 

ىل أ لية تيسري  تؤديوصياغة بياانت الابتاكر والتطوير التقين. كنا شاركت املنظمة بشلك وثيق يف العملية اليت  . التكنولوجيااإ
طار  مناقشةمت و ذه ه تنفيذمع . و 2030جدول أأعنال عام طلقت خالل اعيعاد معل أأديس أأاباب وأ   برانمجهذه ال لية يف اإ

ن ال لية فريق العمل هو يصبح سوف  فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامة، فاإ
يف  نظمة تسامه أأيضاامل م والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل أأهدف التمنية املس تدامة. واكنت و لعلاب املعيناملشرتك بني الواكلت 

التحضري ملنتدى أأحصاب املصلحة املتعددين يف العلوم والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل أأهدف التمنية املس تدامة اذلي 
حاجة ادلول  تلبيةبشأأن كيفية  داخلروهاش انقال . وس تواصل الأمانة 2016يونيو،  17و 6س يعقد يف مقر الأمم املتحدة يف 

 .2030ول أأعنال عام أأفضل فامي يتعلق بينفيذ جدبشلك الأعضاء 

توجد معايري موحدة يف جلنة أأهدف التمنية املس تدامة  وأأشار الرئيس اإىل حتديث الوثيقة. ويف هذا الصدد، ذكر أأنه مل .378
ىل تفامه مشرتك بشأأن هذه املسأأةل بذات الصةل  ف التمنية اهدأأ اعيعاد مؤرشات  عندعمل الويبو، وأأنه ينبغي التوصل اإ
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ىل الأمانة فامي يتعلق أأهدف التمنية املس تدامة  املعنيةادلول الأعضاء جيب عىل  هاملس تدامة. مث اقرتح أأن تقدمي تقارير مكتوبة اإ
الأمانة املدخالت الواردة وسوف تتقامس وهجات نظرمه. ل االتقارير تفسريا/تربير  تشمللعمل الويبو. وينبغي أأن  ةمناس ب ايروهن

ىل  ثامنة عرشيف ادلورة ال  دراج بند دامئ يف جدول الأعنال بشأأن هذه املسأأةل، عىل النحو اذلي للجنة. وأأشار أأيضا اإ رضورة اإ
ىل أأنه وفقا و اقرتحه عدد من الوفود.  أأن ي دوةل من ادلول الأعضاء لأ  جيوزادلاخيل اللجنة،  للنظامكحل مؤقت، أأشار اإ

 ج هذا املوضوع عىل جدول أأعنال ادلورة املقبةل للجنة.ادر اإ املدير العام من طلب ت

ىل الأمانة بشأأن أأهدف التمنية املس تدامة لعرضروها عىل اليت س تقدم تقارير ال  عنوفد اليوانن اقرتاح الرئيس ومل يؤيد  .379 اإ
عن تام ال  ضاءهر  أأبد. وهبذا املعىن، 2030دول أأعنال عام جلكن واكةل رائدة تادلورة املقبةل للجنة. وأأكد أأن الويبو مل 

طار مؤرشات أأ  ورأأىالتفسريات اليت قدمهتا الأمانة   ف التمنية املس تدامة.اهدأأ ن أأي حتديث ينبغي أأن يمت بعد اعيعاد اإ

عطاء الفرصة للوفود اليت  .380 ضافية ذات الإ ف التمنية املس تدامة اهدأأ أأن عترب اأأوحض الرئيس أأن الغرض من اقرتاحه هو اإ
وسيمت لأمانة تكل املعلومات اوف تعمم سو لتربير املناسب. اب مصحوبة خطياصةل بعمل املنظمة، لتقدمي وهجات نظرمه 

 يشءالوثيقة اكفية  اليت مشلهتاأأهدف التمنية املس تدامة رأأت أأن  اليتالوفود  ومل يكن دلىمناقش هتا يف ادلورة املقبةل للجنة. 
بالغيتعني  ىل الأمانة. هاإ  اإ

 .اقدم مالحظاته خطييلقرتاح الرئيس وس   عن تأأييدهوفد الصني وأأعرب  .381

ىل أأن  التقاريرموعد هنايئ لتقدمي  حتديدلجنة من ال لوش( الأمانة )الس يد ابوطلبت  .382 ىل الأمانة. وأأشارت أأيضا اإ اخلطية اإ
ف التمنية اهدبأأ  املتعلقةوثيقة الللجنة رشيطة أأن تكون  السادسة عرشمن امللخص اذلي أأعده رئيس ادلورة  6.1الفقرة 

ما يف ادلورة  روهامي الأمانة ميكن تقدتعدها أأن املزمع املس تدامة  أأنه بعد ب وأأفادتللجنة.  الثامنة عرشأأو ادلورة  السابعة عرشاإ
ف التمنية املس تدامة اهدأأ العيعاد املقبل ملؤرشات ل. ونظرا مسحلإجراء معلية  جاءت احلاجة، 6.1يف الفقرة  املدونةناقشة امل 

ف اهدلأ ديدة اجلوثيقة الهنايئ لإعداد ، اقرتحت الأمانة متديد املوعد ال2016بل اجلعية العامة للأمم املتحدة يف سبمترب من ق  
ىل ادلورة ال  ن أأ ر اعتبمع ا، اقضية مفتوحاملوعد الهنايئ لل بقى ي بدل من ذكل، ميكن أأن و للجنة.  تاسعة عرشالتمنية املس تدامة اإ

سروهامات حولالنقاش   م هبااليت تقو ترشدها اإىل حتديد أأنشطة املتابعة  سوفيف ادلورة القادمة للجنة  اءعضالأ وةل ادل اإ
 الأمانة.

ىل الأمانة يف موعد أأقصاه منتصف يوليو، عىل الرئيس  وشدد .383  .2016أأن تقارير ادلول الأعضاء ينبغي أأن تصل اإ

 .التقاريرندونيس يا أأن الأمانة أأرسلت طلبا خطيا لتقدمي اإ وفد وأأوحض  .384

 السابعة عرشكون جزءا من تقرير ادلورة يعىل وش، أأن اكن التفاق لأن  يطلب رضور اللرئيس أأن ومل ير ا   .385
ديدة، مع الأخذ يف الاعتبار أأن اللجنة سوف اجلوثيقة اللإعداد  امفتوح املوعد الهنايئناسب ترك أأنه من امل أأيضا  ورأأىللجنة. 

س  ثامنة عرشيناقش يف دورته ال س  ضافية  بشأأنادلول الأعضاء  روهاماتاإ  لتمنية املس تدامة.ل أأهدف اإ

 لأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيال مسح – CDIP/17/9 النظر يف الوثيقة

ىل تقدمي الوثيقة.دعا  .386  الرئيس الأمانة اإ

السادسة ادلورة  طلبهتاالأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا  مسح وثيقة أأن وذكرت الأمانة )الس يدة أأولغا س باس ييش(  .387
جراء مسحقررت اللجنة و الفكرية ونقل التكنولوجيا. ، أأثناء النظر يف تقرير تقيمي مرشوع امللكية التمنية للجنة عرش نشطة لأ  اإ

الوثيقة عىل  تتركز و ع واختاذ القرار بشأأن التحسينات املمكنة يف أأنشطة الويبو. والويبو احلالية من أأجل متابعة املرش 
قل منوا، الأ البدلان  وجلامعات ومراكز البحث والتطوير يف معظم البدلان النامية ابالأنشطة ذات الصةل يف املقام الأول 

لمعرفة والتكنولوجيا وامللكية الفكرية. وأأشارت الأمانة ل يه كربى منتجيوكذكل يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية اليت اكنت 
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ىل أأن  ىل ااملعرفة والتكنولوجيا  منتجيمن  الانتقالاإ ملس تخدمني مثل اجملمتع والأفراد والصناعات الوطنية أأو ادلولية. وذلكل، اإ
 مطلواباكن ما وهو املسامهة يف خلق نظام بييئ أأكرث مشول،  يمتثل يف. واكن انشطة خمتلفالأ اكن الهنج املتبع يف عرض 

ىل حدى راكئز تاكنو . ناروهميكن نقل  لتنيودة ال اجل يتمهنجي للمعرفة وامللكية الفكرية عاليابتاكر  للتوصل اإ مثل هذا النظام  هتيئة اإ
طار قانوين مالمئ لنقل املعرفة والتكنولوجيا. واكنت الفئة الأوىل من اخلدمات والأنشطة املقدمة لدلول  هو وضعالبييئ  اإ

د أأجريت تكل لأطر القانونية لنقل املعرفة والتكنولوجيا. وقاب اليت تسمحاخلدمات والربامج الاسيشارية تمتثل يف الأعضاء 
قليمية واملؤسس ية عن طريق تقدمي املشورة  عداد س ياسات ابتاكر حول الأنشطة عىل املس توايت الوطنية والإ كيفية اإ

يه القضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا  تاكن جزء من الس ياسات اليت عاجلو س ياسات ملكية فكرية وس ياسات اقتصادية. و 
نش امتالك . القطاع العاماؤها يف املؤسسات، ول س امي املؤسسات البحثية واجلامعات املموةل من امللكية الفكرية اليت مت اإ

دارة امللكية و وقدمت الأمانة أأيضا املساعدة وادلورات التدريبية واملشاريع لوضع س ياسات امللكية الفكرية املؤسس ية.  لتيسري اإ
ات، فضال عن املرشوع اذلي تناول الاحتياجات عىل بناء القدر خمتلفة ل برامج مت تنظمي املؤسيس  عىل الصعيدالفكرية 

نشاء هيالك تنظيمية يه نظام بييئ  هتيئةيف  الركن التايلالصعيدين املؤسيس والقطري. واكن  اكن هؤلء و نقل التكنولوجيا. ل اإ
من القطاع  س تخدمنيم  املعرفة وامللكية الفكرية وأأولئ، اذلين اكنوا مس تخدمني، ومه مبدعيالوسطاء بني أأولئ، اذلين اكنوا 

ميكن و نقل املعرفة يف جمال العلوم الاجيعاعية. ل مثةل الأ من املس تخدمني. وهناك املزيد واملزيد من  ةأأو مجموعات خاص يالصناع
معات(، ولكن أأيضا عىل واجمل، امللكية الفكرية ومراكز)حدائق التكنولوجيا،  البدلأأن تكون الروهيالك الوس يطة عىل مس توى 

ميكن أأن و . اوالباحثني عهن االتكنولوجيا ومقدمهي منتجيواتية لردم الروهوة بني املظروف ال هتيئةاملس توى املؤسيس من أأجل 
البىن  هتيئةمناذج ل  تبتكرشلك مكتب نقل التكنولوجيا. وابلإضافة اإىل ذكل، اكنت هناك مشاريع وبرامج تدريب ذكل أأخذ ي

متام  ومتهناك مرشوع يف ادلول العربية من املقرر الانهتاء منه يف تونس، اكن زمة. و التحتية الال تقيص احلقائق يف ل هممة اإ
أأنشأأت الويبو ابلفعل مراكز و من البنية التحتية الالزمة.  اأ خر  ااجلزائر. واكنت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر نوع

مراكز دمع التكنولوجيا مركزا من  350من خاللخشص  1500حنو  ربط متبدلا، حيث  50لتكنولوجيا ودمع الابتاكر يف ل 
نشاء الإطار القانوين والروهيلك التنظيمي الالزم و والابتاكر.   أأحديف و. ةالبرشييه املوارد  معاجلهتا املقرر اكنت القضيةبعد اإ

عدم وجود  مل يقترصقدمة والبدلان النامية. وأأكرب جفوة بني البدلان املتابعتباره ف هذا يعر ت مت تقارير مؤرش الابتاكر العاملي
دمع ب يقومونن اذلين دلهيم همارات وكفاءات متعددة التخصصات واملروهنياكن جمال امللكية الفكرية ولكن أأيضا  عىل همنيني

ىل تدريبات خمصصة. و  بذل روهود ت  اكنت اجل معليات الابتاكر. واكنت برامج التدريب يف جمال نقل التكنولوجيا معلية، اسينادا اإ
. وابلإضافة احمليط هبم لس ياقل بتكرة حمليا من أأجل تدريب املشاركني وفقا ملشالكروهم و م ، ابس تخدام تقنيات أأكرث روهالتخصيص 

بعض جلان دلى واكن  ملناقشة القضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا وتبادل اخلربات. منتدايتاإىل ذكل، مت التخطيط لإنشاء 
نقل التكنولوجيا.  بشأأنجدول الأعنال  عادي عىل(، بند SCPنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )الويبو ادلامئة مثل اللج 

أأنشطة يف جمالت حمددة، يف حماوةل لتيسري التعاون بني املؤسسات البحثية يف البدلان املتقدمة والنامية بقامت الويبو أأيضا و 
نشاء متوتعزيز نقل املعرفة والكفاءة وامللكية الفكرية. ل و   امجبر و  ريسريشويبو منصة معرفة من خالل للمفيدة وتبادل  روابط اإ

ابنتظام  تشاركالويبو واكنت امللكية الفكرية جمال لتكنولوجيا جتاوز ل هنجي امللنقل اأأن دمع اإىل . وأأشار تقرير التقيمي ويبو غرين
 جمالتبعض املشاريع ودمع الأنشطة يف ب  ضطالعالا حولناقش مع الرشاكء تي تعمل و ت نقل املعرفة ل ب يف احملافل ذات الصةل 

ركزت عىل فرتة وتيف الوثيقة.  2015و 2014 هبا يف عايم مت القياملأنشطة اليت اب قامئة ميقدتأأيضا مت . وج امللكية الفكريةخار 
الاقتصاديني يف الويبو بذل هجدا  كبريذكرت الأمانة أأن و . اليت مت الانهتاء مهنانشطة الأ عىل  فعيلالس نيني املاضية مع مثال 

 قل منوا.الأ اقتصادات البدلان النامية والبدلان  عىللفروهم كيفية تأأثري الس ياسات املتعلقة بنقل التكنولوجيا 

وثيقة املشاركة النشطة للويبو يف مجموعة الوثيقة شامةل. وأأظروهرت ال ورأأى أأنوفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .388
الأقل منوا، وكذكل البدلان ذات والبدلان البدلان النامية  اليت عادت ابلفائدة عىلطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا من الأنش كبرية

تراجع أأن  اجملموعة ت، اقرتحاملسحمعلية  أأاجنزتهلبناء عىل العمل اجليد اذلي ومن أأجل االاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية. 
ضافية الواردة الإ مواد والواثئق والأنشطة لتكنولوجيا من خالل دمج روابط لال نقل ل حلالية صفحة ويب الويبو ا ثالأمانة وحتد
ليسويق والتقيمي اب اخلاصةدةل ابلأ  وكذكل مبنصيت ويبو غرين وويبو ريسريش اربطروه سيمتعىل سبيل املثال و . املسحيف وثيقة 

عدادها والرتخيص،  ويب هذه أأكرث سروهوةل اللأمانة يف خيارات جلعل صفحة اميكن أأن تنظر و بتلكيف من الويبو. اليت مت اإ
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املتاحة لصانعي الس ياسات واملنارسني  القامئةملوارد ابالويبو تعزيز الوعي أأن تواصل ومالءمة للمس تخدمني. ومن املروهم أأيضا 
لأمانة اميكن أأن تنظر و للقضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا والتطبيق العميل لتكل الأدوات.  فضلفروهم أأ  لضنانومعاهد البحوث 

جراء أأيضا يف  ىل املعلومات املتوفرة عىل صفحة لحتليل اإ يف التمنية معل جلنة  اإطالعأأجل  منويب احملدثة اللفجوات اسينادا اإ
 .املسحنقل التكنولوجيا. وهذا من شأأنه ضنان اس تدامة املاكسب اليت حتققت من خالل معلية  عىلأأفضل بشلك املس تقبل 

تعقيد  تعكسوأأهنا وثيقة مفيدة جدا ورأأى أأن ال ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقفيا، ابمس وفد لت وحتدث  .389
خدمات نقل التكنولوجيا اليت تقدهما الويبو  ومشلتوالروهام للويبو يف هذا الصدد.  املالمئظروهرت ادلور أأ نقل التكنولوجيا و 

طار قانوين لنق توفريمجموعة واسعة من الأنشطة، بدءا من  وبناء  ،نشاء الروهيالك الالزمة لنقل التكنولوجيااإ ل التكنولوجيا، و اإ
 عىلاملعلومات معروها  تتعاونت الويبو مع املنظنات ذات الصةل وتبادلو نقل التكنولوجيا.  يسريوالعديد من أأدوات ت  ،القدرات

 املسحمعلية تسمح يف أأن  اأأملروه عن اجملموعة تولية الويبو. وأأعرب خارجخدمات  تاليت قدمو املس توايت الوطنية وادلولية 
 ووضعمن تقرير تقيمي مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة، الواردة  الأخرىالتوصيات و ناقشة ابمل 

 احللول.

أأن نقل التكنولوجيا اكن ظاهرة متعددة الأوجه ب وأأقر ،وفد هولندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوحتدث  .390
عطاء نظرة من أأن أأمانة الويبو قد متكنت بأأعربوا عن اعتقادمه  مع ذكل،و عىل تعريف مشرتك. لروها مل يكن من السروهل العثور  اإ

ىل هناك اكنت  هأأن املسحذات صةل. وأأكدت معلية  هار اعتباعامة شامةل خملتلف أأنشطة الويبو اليت ميكن   كبريةوعة مجمحاجة اإ
ولية الويبو.  يقع مضنالعديد من تكل التدابري واخلدمات  اكنلتعزيز فعالية نقل التكنولوجيا و وذكل من التدابري واخلدمات 

نشاء منظنات نقل التكنولوجيا لعىل وجه اخلصوص، ذكرت الوثيقة اخلدمات الاسيشارية و  طار قانوين دلمع اإ لويبو حنو اإ
ىل العديد من ومراكز دمع التكنولوجيا  ىل املعلومات املتخصصة املتعلقة ابلرباءات. وأأدى ذكل اإ والابتاكر ودمع الوصول اإ

 وأأبرزتالويبو. أأعدهتا فيدة وقامئة طويةل من الأدوات والأدةل والكتيبات اليت امل  رباءات وبرامج بناء القدراتال واقعتقارير 
نقل التكنولوجيا. وعالوة عىل ذكل، اكنت  تهجود التعاون اليت عززخري مثال عىل  ريسريشاجملموعة الضوء أأن برانمج ويبو 

عدادها مت يتال غرينمبادرة ويبو  الاحتاد  ورأأىس تحق املزيد من الاهيعام. ا التعزيز نقل التكنولوجيا اخلرضاء املبتكرة نشاط اإ
أأنشطة الويبو لتعزيز نقل التكنولوجيا.  مئةمال ملدىفروهم أأمعق ب وثيقة مفيدة للغاية لأهنا مسحت الالأورويب وادلول الأعضاء فيه 

الاحتاد  أأيدرباءات يف تعزيز نقل التكنولوجيا. وأأخريا، اللملكية الفكرية وخاصة ل والإجيايب  روهمور امل ادل العملية تكلوأأكدت 
لتحديث صفحة ويب الويبو احلالية  ابءاجملموعة  ابمسالأورويب وادلول الأعضاء فيه املقرتحات اليت تقدم هبا وفد اليوانن 

جراء حتليل  طالعل  ثغراتبشأأن نقل التكنولوجيا والنظر يف اإ يف املس تقبل بشأأن هذه املسأأةل التمنية معل جلنة  تحسني اإ
 الروهامة.

يؤثر عىل اجناح أأنشطة  همنا وفد الصني أأنه مع عوملة الاقتصاد والتكنولوجيا، وقد أأصبح نقل التكنولوجيا عامالوذكر  .391
وكذكل بتاكر. واكنت أأيضا حلقة وصل هممة بني تكنولوجيا املعلومات والأرابح والتمنية الاقتصادية والاجيعاعية الشامةل، الا

نقل التكنولوجيا ل متوازنة وفعاةل ودون عوائق قاعدة ذكل من شأأن وضع وببني البدلان املتقدمة والبدلان النامية.  حلقة وصل
طار يأأن  لتكنولوجيا وتشجيع نرش الابتاكر. وأأعرب الوفد عن تقديره للتقدم اذلي أأحرزته الويبو يف ار بتاكل اقانوني اوفر اإ

هذا من أأنشطة الويبو يف  كبرية. وقدمت الوثيقة طائفة CDIP/17/9رد يف الوثيقة او ال عىل النحوجمال نقل التكنولوجيا 
يف املسح أأنشطة  بشأأنفيذ قرار ادلورة الأخرية تن عىل حتسن تكل الأنشطة. وشكر الوفد الأمانة أأيضا  توعكس اجملال

ىل  من خالل الأخذ يف الاعتبار هالوقت املناسب وبكفاءة. وأأعرب عن اعتقاده بأأن ولية الويبو لتوفري نقل التكنولوجيا اإ
مللكية الفكرية ونقل مشاريعه املتعلقة ابيف س متر ي البدلان النامية ليرسيع التمنية الاقتصادية والاجيعاعية والثقافية، ينبغي أأن 

املشاريع القامئة وفقا لقرتاحات ادلول الأعضاء، أأو من خالل تصممي مشاريع  تعديلالتكنولوجيا. وميكن أأن يمت ذكل من خالل 
وأأهدف التمنية  2030دول أأعنال عام جبربط نقل التكنولوجيا يف معلية جديدة. وخالل هذه العملية ميكن أأن تنظر الويبو 

وس يةل هامة لتحقيق أأهدف التمنية املس تدامة املتعلقة حبناية اكن أأن تعزيز نقل التكنولوجيا الوفد . ورأأى خلاصة بهااملس تدامة 
دلور امللكية الفكرية يف تنفيذ أأهدف التمنية  متامااجملال  لإفساحالبيئة واملياه والصحة العامة. واكن أأيضا وس يةل هامة 

 لتعزيز التعاون مع الويبو وادلول الأعضاء الأخرى يف هذا اجملال. هىل اس تعداداإ املس تدامة. وأأشار الوفد 
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 أأدركتروهود الويبو يف تعزيز نقل التكنولوجيا. ويف الوقت نفسه، جب  وأأقرابمس اجملموعة الأفريقية،  وفد نييريايوحتدث  .392
ىل أأن ل ور كبري ادلاجملموعة  ىل املعرفة يف منو البدلان النامية. وأأشارت اجملموعة اإ نقل  تيسرينقل التكنولوجيا والوصول اإ

نشاء الويبو بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم  من اتفاق 1ولية الويبو عىل النحو الوارد يف املادة هو التكنولوجيا اكن  اإ
ىل  بشأأن نقل التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات  أأجندة التمنيةات توصيمن  اجملموعة جاملتحدة. وأأشار الوفد أأيضا اإ

ىل أأن طلب اإ صول و وال توالتصال أأفاكر نتاجئ  حولاخلالف  جاء نييية مسحوثيقة  توفريىل املعرفة. وأأشارت اجملموعة اإ
وثيقة املسح توفر بأأن  اجملموعة تطلبو . احللول وضعالتحدايت املشرتكة، و مرشوع نقل التكنولوجيا: الواردة من  اخلرباء
هجود  وتوحض حيهنامن املعلومات ونظرة رسيعة عىل أأنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا. واكنت الوثيقة متاحة  امزيد

أأن اخلطوة  ورأأت اجملموعةوثيقة معلومات جيدة اكنت مرجعا للمجموعة الأفريقية، القدمت و الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا. 
نقل التكنولوجيا  تيسريرسيع لأنشطة الويبو يف جمال ال تيبع من أأجل ال أأو خطة معل  فعليةأأنشطة رمس  يمت أأن  التالية جيب

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وكررت اجملموعة الأفريقية اقرتاهحا  التمنية بأأن ادلورة السابقة للجنة اذلي قدمته يف اإ
اكن و يف هذا الصدد. اليت عقدت ندوة ال النظراء اليت مت اس تخداهما كجزء من املرشوع و ناقش اللجنة نتاجئ دراسات مراجعة ت 

جراء وهذا هو السبب يف  النتاجئهناك اتفاق عىل  ىل و الأنشطة الإضافية.  مسحالنقاش حول سبب اإ رمبا من خالل العودة اإ
ىل توافق يف ال راء بشأأن اجملالت اليت ميكن للمنظمة  من التوصللوفود ا تمتكنمناقشة تكل ادلراسات والواثئق يف اللجنة،  اإ

ىل  ختطوأأن   ملساعدة يف تيسري نقل التكنولوجيا.من أأجل الأنشطة لخطة جديدة  واضعيالأمام و فهيا اإ

وأأكد وفد الربازيل أأن نقل التكنولوجيا مسأأةل هامة لبدله. وسلط الضوء عىل أأمهية مناقشة هذه املسأأةل يف اللجنة،  .393
يف ادلورة  هميقدمت تي تقرير التقيمي اذل بعدتعزيز نقل التكنولوجيا. وجاءت الوثيقة قيد النظر يف  دور امللكية الفكرية ول س امي

لأنشطة اواصةل تطوير ملنية متفق علهيا  تأأول مجموعة من املقرتحات املقدمة لدلول الأعضاء، واكنيه السابقة للجنة. واكنت 
 اذلي مت اعيعادهلمرشوع الأصيل بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ل كن سوى أأداة تمل  اهنيف هذا الشأأن. وذكر الوفد أأ 

توصيات  تلقي اإىلدف واكن ذكل هي معلقازال ياكن تنفيذ املرحةل الأخرية من هذا القرار ل و . التمنية للجنةالسادسة يف ادلورة 
عادة تأأكيد الروهدف الهنايئ. من ادلول الأعضاء فامي يتعلق بأأنشطة حمددة يف الويب يف ما وو لتعزيز نقل التكنولوجيا. وينبغي اإ

تكل عىل الوفد  أأثىنأأنشطة الويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا. و عن معلومات  قدمت االوفد أأهن رأأى، املسحخيص معلية 
ىل أأن موضوع اأأشو  لتكنولوجيا.الأخذ بعني الاعتبار العوامل اليت أأثرت عىل نقل امع  هاأأنه ينبغي تعزيز  ورأأىاجلروهود،  ر اإ
كر املرونة أأوجه  ومت املرونة دورا هاما من خالل متكني الإطار القانوين لنقل التكنولوجيا. لأوجه اكن و مرة واحدة فقط. ذ 

خالل ادلويل اليت متت مناقش هتا عىل الصعيد عنوان اقتصاد امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا اليت حتمل ثيقة الو يف  حبث هذا
ىل  جملالمثال  تاكنو . التمنية للجنة رابعة عرشادلورة ال ميكن مناقش ته يف املس تقبل. وأأشار الوفد اإىل أأنه مل يمت التوصل اإ

 حاولتأأن نقل التكنولوجيا ظاهرة متعددة الأوجه واقعيا بتوافق يف ال راء بشأأن تعريف نقل التكنولوجيا. واكن ذكل اعرتافا 
برازها تعكس أأنشطة الويبو  ملومليض قدما يف هذا الاجتاه. ا املناسب. واكن من ومل تمتكن تعريفروهامنظنات خمتلفة  يف اليت مت اإ

قليمية اليت الناجتة النتاجئ والاقرتاحات  املسح طار املرش  أأجريتمن ادلراسات التحليلية والاجيعاعات اليشاورية الإ ع ويف اإ
حتقيق أأهدف هبدف . وأأخريا، شدد الوفد عىل أأن أ لية تيسري التكنولوجيا هتامعاجلاللجنة يتعني عىل  قضيةاملعمتد. واكنت هذه 

حدىالتمنية املس تدامة اكنت  يف ضوء دورها الروهام يف نقل التكنولوجيا عىل فهيا ميكن للويبو أأن تشارك اليت  اجملالتأأمه  اإ
طاق البدلان النامية وحتفز الرشااكت لية نال  حتدد  سوف، 2030عام  جدول أأعنالمن  70وفقا للفقرة و الصعيد ادلويل. 

ىل التكنولوجيات اب وتسمح ق العمل ياكنت الويبو جزءا من فر و تاكليف اكفية لتنفيذ أأهدف التمنية املس تدامة. ب لوصول اإ
مم املتحدة جنبا اإىل جنب مع منظنات الأمم املتحدة الأخرى مثل اليونيدو واليونسكو التابع املشرتكة بني الواكلت  للأ

يكون وس يةل س  بني أأهدف التمنية املس تدامة ومعل الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا  مناس بةونكتاد. وذلكل، فاإن وجود صةل والأ 
 مفيدة للميض قدما.

عن الوفد  وأأعرباجملموعة الأفريقية.  ابمسوفد نييرياي،  اذلي أأبداهموقف لل عن تأأييدهوأأعرب وفد جنوب أأفريقيا  .394
ماكنية تطوير واسعة رغبته يف ا للعديد من ادلول الأعضاء، يف لك من البدلان املتقدمة النطاق لتأأكيد عىل أأن املرشوع وفر اإ
دلول الأعضاء تقدمي مقرتحات لبعد ذكل ميكن و نقل التكنولوجيا املتعلقة ب  هتاأأنشط مبسحلب من الأمانة القيام والنامية. وط  
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 عنالوفد الويبو عىل املعلومات املقدمة  وشكر الاعتبار الثغرات اليت مت حتديدها. لختاذ مزيد من الإجراءات مع الأخذ بعني
امليض  بشأأن واقعيتقدمي اقرتاح رضورة  رأأىلتكنولوجيا وتسويق امللكية الفكرية وتقيمي امللكية الفكرية و ل الرتخيص الناحج 

اخلربات ونقل واكنت لمنو يف البدلان النامية. اب الابتاكر املتعلق تعوقاكنت هناك حتدايت خمتلفة و قدما يف املرشوع. 
برام الصفقات ل فعاةل الدارة الإ وظائف  تمشلاليت التكنولوجيا  ليسويق موجودة بدرجات متفاوتة يف بغرض الملكية الفكرية واإ

ىل نقص همارات املوارد البرشية ظل عدم ا حلصول عىل الأموال، البدلان املتقدمة والنامية والاقتصادات الناش ئة. وابلإضافة اإ
ىل تطوير تكنولوجيا  ،وعىل سبيل املثال  يف بدء اس تخداهما يرشي، صناعلأي مرحةل انجضة مبا فيه الكفاية حبيث ميكن ما اإ
، يشلك حتداي. واكنت رشااكت المتويل بني القطاعني العام واخلاص من أأجل تسويق رشاكت منبثقةأأو  منشأ ت انش ئة

، وميكن أأن توفر الزمخ الالزم حنو انتقال أأكرث سالسة من تصور امللكية اهامأأمرا التكنولوجيا  الابتاكرات من مجيع قطاعات
ىل ا الفكرية ىل ا، عهنالكشف اإ ىل حسب الاقتضاء، هبا  ةرتبطاملمحلاية واإ تطبيق التكنولوجيا من حيث املنتيات والعمليات واإ

ماكنية  دلول ا وليك تعاجلث أأثر اقتصادي واجيعاعي. وبعبارة أأخرى، امللكية الفكرية لأغراض التمنية. احداإ و اخلدمات مع اإ
ىل تطوير الأعضاء هذه املشلكة، ميكن للويبو وضع برانمج هبدف  مجموعات همارات الأفراد داخل ماكتب نقل التكنولوجيا اإ

طار املشاريع الصغرية واملتوسطة، ومساعدة  ( 1ابملروهام الرئيس ية التالية: ) للقياماملبدعني الطاحمني وداخل املؤسسات، يف اإ
( تيسري 2) .عرفةاملنظم بأأنواع خمتلفة من التكنولوجيا و ذات صةل ومالزمة لروها وضع اسرتاتيجية متوازنة محلاية امللكية الفكرية 

املية والأونكتاد ومنظمة الصحة وزايدة العالقات مع املؤسسات املتعددة الأطراف ذات الصةل، ول س امي منظمة التيارة الع
الرشاكت الصغرية واملتوسطة بني طابقة ول س امي امللليسويق يف الأسواق العاملية وتيسري  أأفضلالعاملية من أأجل تقدمي فروهم 

دارة امللكية الفكرية 3. )الصناعة من جانب أ خريف املعنيني رشاكء ال ملمولني احملمتلني أأو من جانب واواملبتكرين  فعال  بشلك( اإ
. ةوالرصد مع الرتكزي عىل متكني البدلان النامية من أأجل ضنان عدم وجود طرف اثلث يس ئي حلقوق امللكية الفكرية املمنوح

برام صفقات لأ 5( الرتكزي عىل تسويق امللكية الفكرية والتواصل مع الرشاكء يف الصناعة. )4) ليسويق مبا يف ذكل غراض ا( اإ
عداد  عنوكذكل  اخملاطرب تجنل و  ،اسرتاتيجيات التفاوض ( اس تخدام 6. )الانفصال هبا مث يف الهناية منشأأة انش ئةكيفية اإ

لحتياجات التكنولوجية للبدل. ومتش يا اب املتعلقةاملرونة يف الوصول اإىل التكنولوجيات أأوجه أأدوات امللكية الفكرية مبا يف ذكل 
ذا ل تطبيقات وجود ل التكنولوجيا وضنان أأمهية نقيف ضوء الوفد الأمانة  سأألطويةل، القامئة المع  اكن ما لملكية الفكرية، اإ
 .عىل حد سواء حيث املوارد البرشية واملاليةمن ، هذا اجملالقدرة الويبو يف  تأأكيد اميكهن

ادلول أأغلب  ونظرا لأنمعل الأمانة.  وأأيد، والاكرييب وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةوحتدث  .395
مسأأةل نقل اكنت قل منوا، الأ البدلان  البدلان النامية ومضن فئة  يقعون والاكرييب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةيف الأعضاء 

الس ياسات واملبادرات املتعلقة  دراسةجشع الوفد الويبو عىل مواصةل و يف التمنية الاقتصادية والاجيعاعية.  هممةالتكنولوجيا 
 ةالبرشي املواردنقص  أأنالوثيقة  يتضح منالالزمة ليشجيع نقل ونرش التكنولوجيا. ومن املثري لالهيعام أأن  ابمللكية الفكرية

ابعتباره جفوة كربى  مت تعريفهقل املعرفة نالابتاكر ونظم دمع  عىل القادرةاملروهارات املروهنية الالزمة املتعددة التخصصات ذات 
تقوم  تأأن الويبو اكنب عن رسورهااجملموعة  وأأعربت. هسب مع خمرجات الابتاكر ونتاهجاملتقدمة والبدلان النامية مبا يينابني 
لعلناء والباحثني ومديري التكنولوجيا والطالب وغريمه من فائدة اتطوير اخلربة العملية عىل أأساس برامج بناء القدرات لب 

روهذه العمليات، وذكل اس تيابة لالحتياجات. ل مع ادل تقدم منظمةمن  ااملشاركني يف معليات الابتاكر أأو اذلين اكنوا جزء
تعزيز  من أأجلة البحثية والعلمية ياملؤسس   مىل مواصةل تقامس قدراهتعوحثت اجملموعة ادلول الأعضاء من البدلان النامية 

اصلت وذى به. و هجود الويبو مثال حيتورأأت أأن قل منوا. الأ التعاون مع مؤسسات التمنية يف البدلان النامية، وباصة البدلان 
حقوقروهم مضن هذا الإطار  واقدر يك يوالأدوات الالزمة ل عىل الاس تفادةمجيع أأعضاء الويبو حصول  بضنانمنظمة لل  هتادعو 

 .وميارسوهنا بشلك اكمل

اكن و . املسحلبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وشدد عىل أأمهية معلية عن تأأييده ل وفد كندا وأأعرب  .396
أأو  أأطر امللكية الفكرية القامئة ت عىلنيب   اليتبشلك خاص مبعرفة الهنج املبتكرة الناش ئة لنقل التكنولوجيا،  كندا هميعا وفد
ىل أأن  أأشار. عىل سبيل املثال، ممكةل لروها تاكن قامةيف  ويبو غرين وويبو ريسريشمعل املبادرات الأخرية مثل اإ  يسري اإ

ن  املبتكرين بنيالروابط  يسويق. وأأعرب ال لأفراد أأو الرشاكت اليت تسعى اإىل ابق تسعى لربط املبتكرين اسو أأ شاء وكذكل يف اإ
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جراء أأنه من املفيد جدا بعن اعتقاده الوفد  ىل املعلومات  ثغراتحتليل اإ  الأمر اذليحمدث  ويبعىل موقع املتوفرة اسينادا اإ
ىل  هتطلعأأعرب عن و  بعملية املسحرحب يف حتديد الاحتياجات يف جمال نقل التكنولوجيا. و  ممثرةكون خطوة س ي مزيد من اإ

 العمل املس تقبيل يف هذا اجملال.

عدم وجود يه  واكنتيتعني معاجلهتا، هممة فاهيمية مناك قضية اكنت ه وثيقة. ومع ذكل، عىل الوفد الروهند  وأأثىن .397
واكنت م الأمانة لنقل التكنولوجيا. و فروهم بشأأن  يضاحوفد مزيد من الإ وطلب اللتكنولوجيا. ل  تعريف متفق عليه ملا يشلك نقال

طار قانوين: تذكر نصا ما ييلويب الصفحة  وكذكل ترخيص  للجمروهوراخرتاعاهتم  التكنولوجيا ابلكشف عنحصاب لأ سمح ي  "اإ
كربموعة جمل ابلتايل ميكن ولرباءات ا لهي من الباحثني واملروهندسني أأ . ومع ذكل، من خالل قراءة وختام ادلراسات " االوصول اإ
نقل التكنولوجيا  تعزيزيف أأحسن الأحوال دورا متواضعا جدا يف لعبت  أأن امللكية الفكريةعىل  لس تدلالاتحليلية، ميكن ال 

ىل قل منوا. الأ ادلويل يف البدلان النامية والبدلان عىل الصعيد  توصل  يةكيف  حولبعض الوضوح املفاهيمي واكنت هناك حاجة اإ
ىل ، املسح املوقع. اثنيا، يف معلية املذكور عىلالأمانة اإىل الاس تنتاج  "هدف  عىل النحو التايل:نقل التكنولوجيا مت الإشارة اإ

ىل اجلامعات واملؤسسات البحثية يف البدلان املقدمة لويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا لدمات احلالية طبيعة اخللفروهم أأسايس  اإ
ىل اخلدمات  وفد توضيحا بشأأن هذا وبذكل طلب ال" . املسحيف معلية  املوحضةا وهنقدمياليت الأخرى النامية ابلإضافة اإ

 البيان.

فائدة كبرية يف بناء القدرات واملروهارات يف  ذاتنقل التكنولوجيا  بشأأندةل وكتيبات التدريب أأن الأ وفد كواب ورأأى  .398
ىل اللغة الإس بانية، ل س امي تكل اليت  الأدةلوفد ترمجة الالبدلان. وطلب خمتلف  كية الفكرية لتيسري بناء القدرات يف املل  عناإ
 الوطنية. مقدراهت

 هذه التعليقات. للرد عىلالرئيس الأمانة ودعا  .399

ما املوارد البرشية واملالية. ودامئا  عنوفد جنوب أأفريقيا اذلي طرحه سؤال ال الأمانة )الس يد انبوليتانو( عىل  وردت .400
ىل الأمانة  الأمر يرجعاكن ذكل قيدا واكن  ع ادلول الأعضاء لتحديد الأولوايت وختصيص املوارد البرشية واملالية لعمل ميف ااإ

 يههممة الأمانة واكنت  .من املوارد املاليةأأكرث  املوارد البرشية ت هناك حاجة اإىلاكنمن الأحوال جدا يف كثري و ،املناس بة
 ييس ىن لروها تنفيذ املشاريع مدخالت من ادلول الأعضاء حىتاإىل حتاج ت س  من أأجل هذا بشلك حصيح و  تالأولواي ترتيب

مثر جدا مع ادلول الأعضاء امل لتعاون ا ومكنهذا اجملال.  عىلفقط ول تقترص اكن ذكل قضية ما والأنشطة الفعاةل. ودامئا 
 لعمل بكفاءة.من االأمانة 

تعريف نقل  ،كنقطة انطالق ت،اس تخدمحتديدا وثيقة ال هروهذابلنس بة ل  أأنهالأمانة )الس يدة س باس ييش( وأأضافت  .401
اكن مبدأأ و احللول.  ووضعيف تقرير تقيمي مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة، املعمتد التكنولوجيا 

ىل اللغة الإس بانية اكنئترمجة الواثأأن ذكرت و وفد كواب،  السؤال اذلي طرحهالأمانة  وتناولتللوثيقة.  اتوجهيي ابلاكمل  تق اإ
ىل اللغة لتكنولوجيا مت حتديهثا يف العام املايض وت  ل ناحج ال رتخيص عن الاكنت هناك أأدةل و ول الأعضاء. حتت ترصف ادل رمجت اإ

تأأثري قانون املنافسة خالل مفاوضات  طبيعةفروهم  رتخيص لأنالقانون املنافسة يف كتيب يف نظر ال الإس بانية. وأأضافت 
اللوازم لرتخيص  مس تعدةلأمانة ا تاكنو ملفاوضني من البدلان النامية. جه االيت توااملشالك الرئيس ية  أأحد اكن يعترب الرتخيص

ادلول الأعضاء  ليك تس تخدماالتدريب  لوازمحتتوي عىل تقدميية عروض ا اكنت مصحوبة بدةل عادة ممما اكن يعين أأن الأ 
أأن يمت تدريب ميكن  ك لوازمولكن اكنت هنا ،دلمعلتوفري ا. واكنت الأمانة متاحة دامئا بشلك مس تقلوأأحصاب املصلحة 

عدادها بل  اإ مانة أأن تساعد و  ،اجلامعاتبشلك منفصل أأو من ق  رتمجهتا. وفامي يتعلق ابلقضية اليت أأاثرها وفد الروهند بميكن للأ
ىل تقدميروهااليت مت  الفعليةدمات اخل عن اكنت شاريع فردية عندما مب قوم أأيضا تمانة اكنت الأ جامعات ومؤسسات حبثية فردية،  اإ

 ميرطلب املساعدة ما اكن عادة و . ةالبرشي املواردمثل تطوير مكتب نقل التكنولوجيا أأو  فعليةشالك مب  هلم تتصدىاجلامعات 
. وبناء هو غري موجودتحديد ما هو موجود وما ل  بشلك مشرتك هالأمانة تبحثاكنت  اذلي ادلراسة الاس تقصاءخالل من 

مانة أأن تساعد ية توحض أأين ؤسسات البحث امللليامعات أأو  معلح خطة ااقرت مت ، الاس تقصائية عىل نتاجئ ادلراسة  يفميكن للأ
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 هبا. لاتصيمت الفردي عندما  بشلكالأمانة تعمل أأيضا اكنت بعض العنارص اليت اكنت مطلوبة لنقل التكنولوجيا. و  تطوير
زيد من املعلومات. املعن طريق توفري ، اكنت الأمانة تعمل عىل جعهل أأكرث مالءمة للمس تخدمني الويب يف ما خيص موقعو
ىل أأنه يف املايض، تهخل ادعىل م وفد جنوب أأفريقيال عربت عن شكرها كذكلو  يف جمال نقل  اءرب أأحد اخل أأجاب. وأأشارت اإ

ملناقشة تكل القضااي ولتطوير وحتسني  مس تعدةادلول الأعضاء. ومع ذكل اكنت الأمانة طرحهتا عدة أأس ئةل  عىلالتكنولوجيا 
 احتياجات املؤسسات البحثية. تلبيةالربانمج من أأجل 

رؤية أأفضل لأمهية امللكية الفكرية والوصول اإىل  تعطأأ وثيقة هامة للغاية حيث أأهنا ال أأنوفد ش ييل ورأأى  .402
بل االتكنولوجيات اجلديدة  العامة والأصول غري  الصناديق عنادلراسات اجلديدة عىل لبدلان النامية هبدف التعرف من ق 

أأعرب الوفد عن تقديره و يف الروهيئات احلكومية اخملتلفة يف ش ييل.  ة ذكلمتت مناقشو ديدة. اجلتكنولوجيا ال وخدمات  العينية
نشاء برانمج  يفيد اجل عمل الويبو ل الابتاكر. واكن كز دمع التكنولوجيا وار منقل التكنولوجيا. ورحب الوفد ابلعمل عىل اإ

ىل قواعد البياانت. و وزايدة لملكية الفكرية ل أأدوات أأفضل  تقدميالروهدف هو  من املروهم مواصةل هذه اجلروهود خللق اكن الوصول اإ
 بشأأن، خصوصا كبريب يح برت الأعنال املنجزة يف تش ييل وحظيت . تكريناملعلومات ذات الصةل متاحة أأكرث للمب  وجعلمنصة 

ىل أأن ونرغباكنوا ياملزيد من الناس لأن زيد رباءات كنا اكنت املال ابلتعاون مع  هيف احلصول علهيا لك عام. وأأخريا، أأشار الوفد اإ
يناير. وقد مت تبادل اخلربات يف جمال نقل التكنولوجيا بني شروهر عقد ندوة حول نقل التكنولوجيا يف فرنسا يف مت الويبو 

التيارب  عنأأن يكون دلي، مزيد من املعلومات تمتثل يف فكرة جيدة للمس تقبل  مثةاجلامعات والرشاكت واملؤسسات. و 
نقل  يه أأسسقواعد البياانت، اكنت تكل بالويبو. وفامي يتعلق من اخملتلفة يف صياغة دمع امللكية الفكرية للبدلان مبساعدة 

 أأجندة التمنية. التكنولوجيا عىل النحو املذكور يف

. الويب ، اقرتحت اللجنة عددا من املقرتحات اليت تضمنت حتسني موقعابملسحفامي يتعلق الرئيس املناقشة. و وخلص  .403
أأعرب و هذا املوضوع.  حول شانقمواصةل ال الأمانة علنا بتكل الاقرتاحات. ومع ذكل، اكن هناك قلق حول كيفية  وأأحاطت

اللجنة مس تعدة تكن  وملضوعا حمددا جدا اكن مو  هأأن ورأأىلبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا. ل لرئيس عن تقديره ا
ىل الأمانة وهجات نظرمه حول النقطةلدلخول يف هذه  ىل أأن ادلول الأعضاء اليت أأخذت اللكمة جيب أأن ترسل اإ . وأأشار اإ

 يتعلقيوليو. وابملثل، فامي شروهر منتصف  ويمت تقدميه يف رأأهيم خطيا ويكوناملناقشة،  رضورية ملواصةل اليت يروهناكيفية 
الأمانة مجموعة من  وف ت كوناملرونة. س أأوجهأ لية حتديث قاعدة بياانت  بشأأنتناولروها يف اليوم السابق اليت مت قضية ل اب

 ورة القادمة للجنة.ادليف  امناقشاهتمن أأجل املقرتحات املقدمة وتوزعروها 

ن التعليقات . وماملسحقيمة معلية وأأعرب عن تقديره ل وفد اململكة املتحدة وهجة نظر الرئيس وأأيد  .404  املزمعع ذكل، فاإ
ذا الرئيس ما البند التايل يف جدول الأعنال. واس تفرس الوفد يه  تفامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل اكنالإدلء هبا  فتح ينوي اإ

ذا اكنت الإجابة و خطوات مقبةل. كتقدمي مقرتحاهتم ب لدلول الأعضاء  يسمحالنقاش أأو  اهذ تقدمي ب الأعضاء  مطالبة يهاإ
، بعد ذكلذا اكن سيمت فتح هذا البند واإ بعض التعليقات. ب  الإدلءرغب يف سوف يوفد اململكة املتحدة  فاإن خطياقرتحات امل

ذن الإدلء اب علنا ابلوثيقة وتأأخذ بعني الاعتبار أأن حتيط  علهياأأن اللجنة  اإىلوفد وأأشار اللتعليقات يف وقت لحق. سيمت اإ
 .روهامي قدمت ت مجيع املالحظات والاقرتاحات اليت

ىل البند التايل  واختمتلوثيقة، ابالرئيس علنا وأأحاط  .405 جدول الأعنال، حيث س تكون الوفود  مناملناقشة مث انتقل اإ
ذا اكنت هناك صةل بني البندين، فاإن ادلول الأعضاء   بشأأن الك البندين. اتخذ قرار سي قادرة عىل تقدمي تعليقات واإ

 ادلويلعىل الصعيد نقل التكنولوجيا  بشأأنمنتدى خرباء الويبو عن تقرير  - CDIP/15/5النظر يف الوثيقة 

خمرجات مرشوع امللكية الفكرية ونقل  أأحد. تضمن CDIP/15/5الأمانة )الس يد غندور( الوثيقة قدمت  .406
عىل ، تنظمي منتدى خرباء بشأأن نقل التكنولوجيا 2010يف عام  املعمتدلول ووضع احلالتكنولوجيا: التحدايت املشرتكة، 

ىل  16عقدت الندوة يف جنيف يف الفرتة من و . الصعيد ادلويل  اتلخيص CDIP/15/5الوثيقة وقدمت . 2015فرباير  18اإ
أأفاكر اخلرباء. وقد نوقشت هذه الوثيقة خالل اجللس تني السابقتني للجنة.  وعرضتلمناقشة اليت جرت يف املنتدى، ل 
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طار هذا املرشوع يف حني طلبت ادلول املتقدمة  نامية مناقشة الأنشطةال ول ادلطلبت  CDIP/15 يفو ذات الصةل يف اإ
لب من الأمانة . وط  املسأأةلتقرر مواصةل النقاش حول هذه  CDIP/16يف واخلرباء.  تدور حول أأفاكرناقشة امل  أأن تظل

 لأنشطة نقل التكنولوجيا يف الويبو. مسحتوفري  امن شأأهن CDIP/17تقدمي وثيقة يف 

ىل و  .407 الأنشطة املتعلقة بنقل  مسحالربط بني  بشأأنبيان أأدىل به من قبل وفد اململكة املتحدة أأشار الرئيس اإ
 (، والوثيقة قيد النظر.CDIP/17/9التكنولوجيا )الوثيقة 

ثيقة بو تعلق ي هذا البند اكن يف الرأأي بأأن وفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، واتفق مع وفد اململكة املتحدة وحتدث  .408
حيث رأأى التمنية عنا ورد فيه يف ادلورة الأخرية للجنة  اتلفخم موقف اجملموعة الأفريقية  ومل يكن. مت النظر فهيا للتو يتال سحامل 

ورأأت التوصيات الواردة يف دراسات مراجعة النظراء واملناقشات اليت جرت خالل الندوة.  مقابليف أأفاكر اخلرباء  تفاوات
أأن  االفرصة ملناقشة تكل ادلراسات واجتاه املناقشات يف الندوة، حبيث ميكهن ت منحجيب أأن ة التمنياجملموعة الأفريقية أأن جلنة 

 موضوع نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية. بشأأن اليت يتعني تناولروها التوافقحتدد لنفسروها جوانب 

جياد توافق"، سل "فرصة ل بقول عنيه اكن ي وفد نييرياي رشح ما من الرئيس وطلب  .409 دلورة أأو يقصد اواء اكن مناقشة واإ
 منتدى خاص لتكل املناقشات. عقد

وردت فاكر اخلرباء لأ اكنت هناك قامئة من مثانية نتاجئ و دء املناقشة. بي فد نييرياي بأأنه س ييبع توجهيات الرئيس و ذكر و و  .410
أأن ورأأت اجملموعة ر اخلرباء. نتاجئ أأفاك عىلاجملموعة الأفريقية وكذكل بعض ادلول النامية الأخرى توافق  وملللندوة. أأعضاء من 

شلك أأجزاء من ت ندوة ويف ادلراسات ينبغي أأن ال ب عهنا يف اعر مت الإ الأخرى اليت  ابلغة الأمهيةبعض املقرتحات أأو الأفاكر 
 امليض اميكهن اليتالتوافق  جوانبدد حتهذه ادلراسات يف اللجنة، و التمنية جلنة تناقش  اجملموعة أأن تطلبو أأفاكر اخلرباء. 
ذا اكن الرئيس مس تعدا، ميكن للجنة مناقشة املسأأةل يف دورهتو. قدما من خاللروها املقبةل، أأو يف الوقت الفاصل بني  اذلكل، اإ
اليت  اجلوانبعقد نواب الرئيس مشاورات لتحديد عدد من أأن يبدل من ذكل، ميكن و الرئيس.  اتتوجهيادلورتني طبقا ل 

 ميكن مناقش هتا يف اللجنة.

التمنية نة جل وبشلك بناء يف مناقشات واثئق  بفاعليةوذكر أأن اجملموعة شاركت  ،ابمس اجملموعة ابء يواننوفد ال وحتدث  .411
ول ، ميكن لدلCDIP/16من جاء يف ملخص الرئيس  وعىل النحو اذلياملتعلقة بنقل التكنولوجيا خالل ادلورة املاضية. 
اجملموعة  وأأبدت. التمنية للجنة لثامنة عرشيف ادلورة ا امناقش هتيمت ل  املسحالأعضاء أأن تقدم مقرتحات بعد النظر يف وثيقة 

ىل الأمام.مليض ا اطريقذكل  ابدو للمشاركة البناءة يف ادلورات املقبةل  ادهاس تعدا  للجنة اإ

اكن احللول  ووضعوفد اململكة املتحدة أأن مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وذكر  .412
اكنت هناك ورش معل و عدة عنارص. ويتكون من  املس توايتعىل مدى س نوات عديدة واكن متعدد  انيرش م  امرشوع

هناك اخلطوة الهنائية للمرشوع، ويه منتدى اخلرباء رفيع املس توى  توبعد ذكل اكنمراجعة للنظراء دراسات و وندوات، 
بأأن هناك الإقرار لرد عىل سؤال من زميل من الروهند و ابتعليق و  ءدلالإ أأراد الوفد و ادلويل. عىل الصعيد نقل التكنولوجيا  بشأأن
هذا املرشوع اكن هناك تعريف متفق عليه بني ادلول الأعضاء ولكن اكن وفامي خيص حول نقل التكنولوجيا وتعريفه.  مشلكة

، حتديدارشوع ذكل امل  مقترصا عىلحساسة جدا، اكن هذا التعريف املتفق عليه اكنت من الواحض جدا أأنه نظرا لأن املسأأةل 
معرتف هبا، مع الأخذ بعني الاعتبار أأن النظام لكه  مشلكةأأيضا لأهنا اكنت و ول ميكن اس تخدامه يف أأي أأنشطة أأخرى. 

مدى التعقيد اذلي  اأأظروهر هذو عىل حلروها.  اكن قادر ي تعامل مع نقل التكنولوجيا ومنظومة الأمم املتحدة بأأرسها ملي  اكناذلي 
اكن هناك و ممتازة. اكنت  اجلودةأأن  ورأأىنتدى رفيع املس توى. امل حرض وفد اململكة املتحدة و القضية. هذه اكنت عليه 

دراج  هن حرضوو ن ابرزومتحدث دراجاملرشوع اليت متت ابمجيع الأعنال السابقة ومت اإ يف هذا املنتدى، مبا يف ذكل  اجيد اإ
لهيراسات مراجعة النظراء دل التقدمييةالعروض  رفيع منتدى اخلرباء  ورأأى أأنالزميل من اجملموعة الأفريقية.  االيت أأشار اإ

رحتلرتكزي عىل تكل الأفاكر اليت ا اكن علهياملرشوع وذكل يعين أأن اللجنة املسلطة عىل ا مبثابة النقطة املضيئةس توى امل   ط 
طار هيالك الويبو احلالية، مع الأخذ بعني الاعتبار ما اكن واقعيا  وعرفهذا املنتدى يف  كيف اكن ميكن اسييعاهبا يف اإ
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ماكنيات أأمانة الويبو  معرفةو  خلطوات املقبةل. اب حيث اكن يمكن اهيعاهمماكن ذكل  أأنرأأى الوفد و . روهاعض يف امليض قدما بب اإ
من منتدى اخلرباء ادلويل رفيع  ةصدور أأي توصيعقب "التمنية ة من ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا جلن 28الفقرة وقرأأ 

يف ورقة املرشوع اليت اعمتدهتا جلنة التمنية، سيمت دمج أأي نتاجئ انمجة عن الأنشطة املذكورة أأعاله  الوارداملس توى عىل النحو 
أأجرت مناقشات مكثفة حول الندوات ". واكن واحضا أأن اللجنة التمنيةنظر فهيا واعيعادها من جلنة ال يف معل املنظمة بعد 
ما  وايف املنتدى وانقشموجودين س توى امل  رفيعومجيع الأعنال يف الاعتبار عندما اكن هؤلء اخلرباء  مت أأخذوادلراسات. وقد 
اجملال. لنظر يف هذا للميض يف انطقية امل وس يةل والولية ال اكنرأأى الوفد أأنه و خطوات مقبةل يف هذا اجملال. كميكن القيام به 

 بعض القضااي اليت س بق ذكرها.ب امليض قدما يف ميكن النظر و 

اجملموعة الأفريقية، بشأأن تباين أأفاكر اخلرباء والتوصية  ابمسوفد الربازيل البياانت اليت أأدىل هبا وفد نييرياي  وأأيد .413
ىل اس تخدام واتضح جليا من خالل راجعة النظراء. مب املتعلقة شارة اإ اليت خرجت تريبس بني الأفاكر  مرونةأأوجه غياب أأي اإ

تعزيز نقل رأأوا أأنه من الرضوري عضاء الأ شمل مسأأةل أأن عددا كبريا من ي نطاق املناقشة ل  ينبغي توس يع همن املنتدى أأن
دلورة موضوعا  اكنتو والاكرييب التكنولوجيا. وأأثريت هذه املسأأةل خالل الاجيعاع اليشاوري جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية 

أأنه ينبغي رأأى الوفد مرونة تريبس أأدوات هامة لتعزيز نقل التكنولوجيا و أأوجه اكنت و جنة. الل اكمةل يف واحدة من دراسات 
يف أأي مقرتحات أأو توصيات. وميكن تعزيز نقل التكنولوجيا عىل املس توى ادلويل من خالل قنوات جديدة مثل ها ج ادر اإ 

عمل ابلتوازي مع املزيد من الطرق التقليدية لنقل الالعاملية. وميكن لدلول الأعضاء  الابتاكر املفتوح أأو ش باكت الابتاكر
 ةمت مساوا حيثيف املفاهمي  اأأن هناك خلط ابدو التكنولوجيا مع مراعاة أأحدث حدود معرتف هبا من أأجل التنفيذ الفعال. 

يف بعض الأحيان وميشاهبة اكنت فاهمي املأأن  يشجيع الابتاكر خالل املنتدى عىل الرمغ منب  هدف تعزيز نقل التكنولوجيا
وفد  رأأىنييية لروهذا املرشوع. وأأخريا، ك العمل املمكنة  مساراتاكن من الرضوري الرتكزي عىل الانهتاء من و . ممكةل لبعضروها
مات والأوساط العامة من احلكو  يةعاهد البحث املالتعاون ادلويل بني  تيسريس بل  حبثلعمل هبدف القيام ابينبغي  هالربازيل أأن

والأوساط  يةعاهد البحث املالرشااكت بني  تشجيعدف هباحلكومة الربازيلية داخليا  عاجلهتاالأاكدميية. واكنت هذه قضية 
 الأاكدميية.

لبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ووفد اململكة عن تأأييده ل وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .414
عن تقديره للعمل اذلي قامت به الأمانة يف اجلع بني مجموعة الوفد كر خالل ادلورات السابقة أأعرب ذ  ما  ىل حنووعاملتحدة. 

ادلويل من البدلان النامية والبدلان املتقدمة والبدلان عىل الصعيد نقل التكنولوجيا املرموقني يف جمال رباء اخلمتنوعة تتأألف من 
من  وتأأيتأأفاكر منتدى اخلرباء بناءة ومعلية،  ورأأى أأننتدى رفيع املس توى. هذا امل قالية، خالل اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انت

عىل نقل التكنولوجيا. ورأأى أأن هذه الأفاكر تس تحق دراسة متأأنية من  يويمال الناس اذلين شاركوا يف التدريب العميل 
من ادلراسات التحليلية الواردة رباء خالل املنتدى التوصيات أأخذ اخلاللجنة. وفامي يتعلق ابدلراسات اليت مت ذكرها، 

قليمية بعني الاعتبار. واسيندت الأفاكر  اكفة مواد املرشوع، مبا يف ذكل ادلراسات التحليلية ونتاجئ  اإىلوالاجيعاعات الإ
قليمية وكذكل اخلربات العملية واملعرفة  اللجنة خالل ادلورة املاضية تقرير  أأيضا انقشتو أأعضاء اللجنة.  اليت دلىاملؤمترات الإ

ىل نتاجئ ملموسة احتاجت أأن اللجنة ب منيرأأي املقيّ   واتفق معالتقيمي للمرشوع.  جياد وس يةل لرتمجة نتاجئ املرشوع اإ ىل اإ اإ
أأيضا  اخلطوة الأوىل يف هذا الاجتاه. وطلب الوفد هوأأنشطة الويبو احلالية املتعلقة بنقل التكنولوجيا واكن مسح ومس تدامة. 

وضع املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت. ومن شأأن تقامس أأفضل املنارسات وقصص بلك جديد عن لجنة ال  اإطالعالأمانة من 
كون اخلطوة التالية املناس بة من أأجل امليض قدما يف هذا املرشوع. يالنياح من خالل املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت أأن 

ىل أأنه لن  عادة فتح مناقشة هذه يؤيدوأأشار اإ اكن و . بشلك مس تفيضادلراسات. واكنت اللجنة قد انقشت هذه ادلراسات  اإ
ىل الوراء.  عودةهناك حاجة للتكن  ملالأس ئةل ولتلقي  س تعدينوم  حارضين املؤلفون تطلع اإىل خطوات ل اكنت هناك حاجة ل و اإ

 وتزويد، رباء، ورمبا توصيات املقمّي  أأفاكر فريق اخل ةناقشيه م أأن اخلطوة التالية املناس بة الوفد  رأأىأأخرى يف هذا الاجتاه، و 
من ادلول الأعضاء اليت مت التفاق  واقعيةمشاريع  عىل لعمل املس تقبيلوبناء افيدة امل نتدى عىل ش بكة الإنرتنت ابملعلومات امل 

 علهيا خالل ادلورة املاضية.
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لهيا تطرقمت ال منظورين. واكن ذكل أأيضا مسأأةل لروها سأأةل امل  أأنالرئيس ورأأى  .415 دلى اكن و عند مناقشة البند السابق.  اإ
مواصةل العمل بشأأن هبا قد مت التعبري عن البعض مهنا بشأأن الكيفية اليت ينبغي  مجيع ادلول الأعضاء مصاحل مرشوعة، و
اكن هناك الكثري من املعلومات الأساس ية و ف. اطر بني الأ  احوار جيد وتطلب هذامسأأةل نقل التكنولوجيا داخل املنظمة. 

وهجات نظر خرباء. واكنت ادلول يه ابلضبط اكنت أأفاكر اخلرباء و ثري من املقرتحات والكثري من وهجات النظر املتباينة. والك 
ىل الأمانة فامي يتعلق م الأعضاء يف منظنات دولية مثل الويبو  عطاء تعلاميت دقيقة اإ خليارات اليت ابسؤوةل عن اختاذ القرارات واإ

مناقشة من هذا النوع فامي بني ادلول الأعضاء درجة معينة من واحتاجت . اتباعروهاوا يرغبون يف اكناليت سارات امل و  وهااختار 
ىل أأن الواثئق املوجودة مت حتديدها ابلفعل، وابلتايل ينبغي أأن تركز اللجنة عىل التفاق  الإعداد والتنظمي. وأأشار الرئيس اإ

جراءات  حول ادلول الأعضاء. واكن الرئيس مس تعدا لإجراء  تقرتحهقرتاح جديد لنظر يف املقرتحات والواثئق املقدمة وأأي اااإ
ىل نتاجئ ملموسة. ل مشاورات مع مجيع الأطراف املعنية من أأجل تنظمي هذا النقاش   هقيق حت ميكن  يئامل يكن ذكل ش ولتوصل اإ

دلخول يف سبب ليكن هناك مل ودخل يف مناقشة أأاكدميية. تل ميكن للجنة أأن وداخل اللجنة أأو بني ممثيل ادلول الأعضاء. 
ىل مناقشة اكنت اخلرباء ابلفعل يف أأماكن أأخرى. و  اهامناقشة قد أأجر  ىل قرار ملموس، من املهناك حاجة اإ رحج أأن تؤدي اإ
نشطة الأ هناك حاجة اإىل حتديدها اكنت الأمانة واخلرباء يف الاجيعاعات السابقة. و  ااملعلومات اليت قدمهت مجيععىل أأساس 

ىل ما قال جراءات. و الإ و  ادلول  تهاكن هذا هو الروهدف من الاجيعاعات واملناقشات بني ادلول الأعضاء. ومع ذكل، ابلنظر اإ
جراء  يف وناقشة يف اجللسة العامة. امل الأعضاء، مل يكن هناك وقت متاح خالل هذا الأس بوع، وابلتايل، مل يكن من املمكن اإ

ماكنية واحضة  تالبند السابق اقرتح جراء  لختاذجنوب أأفريقيا اإ نوع املقرتحات احملددة الالزمة يه اكنت تكل و يف املس تقبل. اإ
ابلعمل يف املس تقبل عىل نقل التكنولوجيا تتطلب  ةتعلقامل أأن القضية بع الرئيس ااقتنيف لإجراء مناقشات وهذا هو السبب 
 متفسرياهتب  ومشفوعة ةخطيقعات وال راء أأن تكون تكل التو  واكن جيبتوقعاهتم وأ راهئم. من من ادلول الأعضاء تبادل ما اكن 

أأو اجة ملزيد من ادلراسات حباللجنة  ومل تكنيف التفكري يف تكل القضااي دون أأي سوء فروهم.  ءبدال حبيث ميكن للجنة 
. الفعلية املطلوبةتدابري ال مناقشة عىل أأساس املعلومات اليت اكنت متاحة واختاذ  ولكن لتنظمي الندواتمنتدايت اخلرباء أأو 

ذا اكن أأي من ادلول الأعضاء عنا الرئيس  وسأأل مقرتحات حمددة بشأأن كيفية امليض قدما يف العمل عىل نقل  دليهاإ
ىل فروهم مشرتك. وجشع ادلول وجود التكنولوجيا مع  وهجة نظر حول القضااي الرئيس ية اليت ينبغي مناقش هتا واليت حتتاج اإ

مانة ىل تقدمي مقرتحات مكتوبة حبيث ميكن لعالأعضاء  عداد مناقشة من  مجموعة جتميعلأ اختاذ  تس هتدفتكل التقارير واإ
لو القرارات يف هناية اليوم.  ذا متكنت اللجنة من مجع لك املقرتحات اليت قد أأشار اإ هنا حبلول منتصف يوليو،  هيا الرئيساإ فاإ

ا س تكون مناقشة جيدة التنظمي هنأأ الرئيس  ورأأىالأمانة يف املشاورات خالل ادلورة املقبةل. من دمع بميكن أأن تشارك 
ىل  أأفاكر ومقرتحات حمددة مقدمة من ادلول الأعضاء. تسيند اإ

دلى لطريقة املقرتحة. واكن ابهذا البند، وطلبت توضيحا فامي يتعلق  بشأأناس تنتاجاته عىل  الرئيسوشكر وفد اليوانن  .416
قد مناقشة  اأأهن رأأى هادلويل ولكنعىل الصعيد الوفد بعض املالحظات عىل منتدى الويبو للخرباء بشأأن نقل التكنولوجيا 

ىل تقدمي تعليقات مكتوبة ابلجرت  كيف ميكن  مل يعرفتوقعات وأ راء منتدى اخلرباء،  حولفعل. وفامي يتعلق بدعوة الرئيس اإ
ل املنتدى أأن اللجنة بعض الأفاكر وقد وافقت قب اكن دلىاملنتدى،  انعقادمنذ و السابق بشأأن نقل التكنولوجيا.  ابلبند روهاربط 

كيف ميكن لدلول يعرف  ملعصف ذهين مفيدة جدا ولكنه  هذه اكنت معلية ى أأنرأأ الوحيدة. و الأفاكر يه تكل س تكون 
ىل الأمانة.ب  فامي يتعلقبناء عىل أأفاكر هذا املنتدى ال الأعضاء   تقدمي املقرتحات اإ

لهيا اخلرباء مل تكن لأفاكر ولكن الاس  لاشات قمن ن توذكر الرئيس أأن منتدايت اخلرباء تأألف .417 تنتاجات اليت توصل اإ
ذا طلبو ملزمة.  حتليلروها ومن مث اختاذ قرار بشأأن مدى ذكل من أأجل املنظمة من مجموعة من اخلرباء تقدمي أ راهئم اكن  تاإ
ماكنية اء يف تأأخذ تكل ال راء أأو الاقرتاحات املقدمة من اخلرب أأن ابلرضورة ومل يكن وضع تكل ال راء موضع التنفيذ أأم ل.  اإ

كن شيئا جديدا. ومل ييف الاعتبار عندما تتخذ القرارات.  تضعروهالك دوةل أأن عىل احلس بان الاعتبارات الس ياس ية اليت اكن 
 مقرتحات بعد النظر يف وثيقة ميدلول الأعضاء تقدميكن لأأن " عىلمن ملخص الرئيس لدلورة املاضية  5.2الفقرة ونصت 
أأو ترمجة نتاجئ العمل  حتويلاكن عىل اللجنة و مس متد من طبيعة املواضيع.  فروهوجديدا،  موضوعاهذا مل يكن و". املسحأأنشطة 

ىلالفكري اذلي قام به اخلرباء يف املنتدى  جراء تخذها ادلول الأعضاء و ت القرارات  اإ من املروهم اكن مناقشات. و تطلب هذا اإ
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ينبغي  حتديد املسار اذليالإجراءات املس تقبلية و ادلول الأعضاء توضيح ورشح أأفاكرمه حول عىل ينبغي  هالتأأكيد عىل أأن
حبلول منتصف  خطياقدم أأفاكرمه تأأن ينبغي دلهيا أأفاكر حمددة حول مسارات العمل اكن ، فاإن دول اليت كلذلواتباعه. 

 ملطروح.وحض السؤال اأأ هذا التفسري يكون أأن يف  أأمهلعن الرئيس وأأعرب يوليو، حبيث ميكن للجنة مناقش هتا واختاذ القرار. 

ذا اكن من املمكن فصل عنا روهذه الفكرة. مث سأأل الوفد ل  تأأييده عنوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .418 قرتحات املاإ
كيفية امليض قدما أأو القضااي املفاهيمية اليت ترغب ب  املتعلقةن الأفاكر عوفد جنوب أأفريقيا، قدمه اذلي املقرتح لموسة مثل امل

يف  الفعليةعملية و ال شاريع امل  تغفلدلول الأعضاء ل ا علمن شأأنه أأن جيأأن ذكل وفد ال ورأأىقش هتا. منايف ادلول الأعضاء 
 وثيقة.المعلية مناقشة 

اكن هناك ابلفعل و التوصية اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  اتباعمجيع ادلول الأعضاء من الرئيس وطلب  .419
رسالروها املزمع الرئيس أأن املقرتحات ورأأى مقرتحات مفصةل واعتبارات العامة بشأأن الس ياسات.  هناناقشة امل ن من مس تواي اإ

ىل الأمانة   أأن تيبع هذا الروهيلك.جيب اإ

ىل البيانوأأشار  .420 لنظر يف اباذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وس يكون من املروهمتني  وفد اململكة املتحدة اإ
بعض تكل اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا. وابلنس بة للنقطة الثانية المتس الوفد ك والعملية  الفعليةبعض املقرتحات 

 ةفقحظيت مبو للغاية  واقعيةاللجنة معلية دلى  اكنخرى يف الويبو، يف هذه احلاةل الأ ناس بات امل عىل عكس و توضيحات. ال 
ىل بيان الرئيس هيلكة تفكريمه والهو . واكن الروهدف من املرشوع قيد املناقشة جلية عمل عىل نقل التكنولوجيا. وأأشار الوفد اإ
 تههيلك يه رشوع امل من العامة عقدة جدا. واكنت الفكرة امل القضيةهذه  اليت حولمن العمل واملواد  املقدار الكبري عن
حيث اكنت هناك  منتدى اخلرباء هو أأبرزهاعملية العديد من اخلطوات واكن لل ما ميكن القيام به. واكن واحضا أأن  معرفةو 

دلول معلية ينبغي عىل ا ةفكر  يهمن الناس اذلين يعملون يف هذا اجملال املس متدة وهجات نظر متباينة. واكنت النييية 
دراهجيف لبدء االأعضاء  ادلول الأعضاء  س تقدهمابىن مجيع املقرتحات اليت معل الويبو. ورأأى الوفد أأنه من املروهم أأن ت   مضن ااإ

ىل اخلطوة الأوىل ومل حتقق أأي يشء يف هذه العملية.لعادت مت فتح اخليار للك يشء، لو و عىل هذا الأساس.   اللجنة اإ

ىل أأن وفد اململكة املتحدة قد أأاثر نقطة هامة.  .421 طار حمدد. حتاللجنة  واكنتوأأشار الرئيس اإ اول بناء يشء مضن اإ
املناقشة.  نطقيامل يسلسل ال  احملافظة عىلللجنة عىل اقضااي جديدة. ولكن اكن  عناملناقشة من الصفر  ءبدبصدد  تاكنو 

ىل أأن العمل مت ابلفعل واكن ت أأن جيب الرئيس أأن ادلول الأعضاء  ورأأى من اكن العمل. و اإىل ذكل  تسيندقرارات  صنعشري اإ
 املروهم احلفاظ عىل الزمخ الإجيايب والثقة من أأجل امليض قدما.

س ياق املناقشات اليت جرت ابلفعل ب طلب توضيحا فامي يتعلق و وفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية،  وحتدث .422
اليت اكنت لخرباء لفاكر الامثنية الأ ذا املرشوع، وليس فقط هبتضمنت دراسات مراجعة النظراء ومجيع الأنشطة ذات الصةل و 

 مدرجة يف التقرير.

تلف مع خت حق ادلول الأعضاء أأن لخرباء. واكن من لمنتدى الويبو هو وذكر الرئيس أأن املوضوع قيد املناقشة اكن  .423
لهيا املنتدى، ولكن  اسيند هذا  أأي يشءالف وعىل اخل أأس بابمن املروهم أأن يعرف اجليع اكن الاس تنتاجات اليت توصل اإ

حلد من الأس باب التعبري عن مالحظاهتم ومقرتحاهتم أأو يف اعضاء الأ د من حق احل هالرئاسة أأن أأحدا ميكنير اخلالف. مل 
 املقرتحات الواردة من ادلول الأعضاء.الاكمنة وراء 

بعني  هاخذأأ أأي من نتاجئ املرشوع جيب ببياانت اليت أأدىل هبا الرئيس فامي يتعلق ال الأمانة )الس يد ماتيس( وأأيدت  .424
ذا اكن ينبغي أأن تكون نقطة الانطالق  فقط أأفاكر اخلرباء اليت اتفق علهيا اخلرباء خالل منتدى اخلرباء رفيع يه الاعتبار وما اإ

اكن هناك و عندما بدأأ املرشوع.  2010املس توى. وأأشار اإىل خمرجات املرشوع الأصلية اليت وافقت علهيا اللجنة يف عام 
قليمية، وس تة دراسات  مشلت خمرجاتس تة أأو س بعة   ملراجعة النظراء، حتليليةمن بني أأمور أأخرى عقد اجيعاعات تشاورية اإ

دراج اليف والرئيس ية الأربعة.  يه اخملرجاتاكنت تكل و ومنتدى اخلرباء.  ،ميهافاملورقة و  "أأي نتاجئ انمجة عن الأنشطة هناية اإ
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ىل اجلعية العامةمقدمة وأأية توصيات حممتةل التمنية جلنة فهيا نظر أأن ت املذكورة أأعاله يف برامج الويبو بعد  . واكن "من اللجنة اإ
أأن تأأخذ يف الاعتبار مجيع نتاجئ ب روهاف ي لك ت اللجنة مت مطالبة  هخمرجات املرشوع يف البداية أأن هباواحضا من الطريقة اليت صيغت 

طالعروهامناقشة الأمانة  عندمجيع خمرجات املرشوع  نقل  بشأأن معلروها يف املس تقبلعليه ركز جيب أأن يا مبيف هناية املطاف  واإ
لمرشوع، النقطة املضيئة ل  هوما اكن يف الواقع عىل هذا  أأن يقترص كن الروهدف بأأي شلك من الأشاكل هوومل يالتكنولوجيا. 

 .ميهارقة املفوراسات و ادلجيعاعات و الاأأيضا  مشلت خمرجاتويه منتدى اخلرباء ولكن هذا مل يكن سوى واحد من عدة 

الأمانة الوثيقة اليت اكنت  تكلوفد اململكة املتحدة أأنه اكن عىل بينة من الأوراق والواثئق اخملتلفة، ول س امي وذكر  .425
لهيا دراج النتاجئ يف برامج الويبو.  بشأأن 28الفقرة  ت تضمنيتال 2014 املنقحة يف عام ميهافاملاكن هناك أأيضا ورقة و . تشري اإ اإ

يف ورقة املرشوع  الواردرفيع املس توى عىل النحو  من منتدى اخلرباء ادلويل اتتوصيصدور أأي عقب "الوفد ما ييل:  وتال
 اهميفامل ورقيتأأراد الوفد فروهم العالقة بني و . يف معل املنظمة" النشاطاليت اعمتدهتا جلنة التمنية، سيمت دمج أأي نتاجئ انمجة عن 

 املنقحة.و الأولية 

عادمن رئيس وطلب ال .426  .طرحهة صياغة السؤال اذلي وفد اململكة املتحدة اإ

اخلطوة الهنائية لك العمل اذلي مت القيام  ومشلتخطوات خمتلفة. لروها  اكن ميهاوفد اململكة املتحدة أأن ورقة املفوأأكد  .427
ذا اكن حتاللجنة تكل النتاجئ و أأنت تناقش به يف السابق. واكن من املفرتض  لن يشء متوفر،  لكاول دجمروها يف معل الويبو. اإ

ىل مقرتحات ل سوى ال ادلول الأعضاء  الأمر من يتطلب مناقش هتا. واقرتح الوفد الرتكزي عىل اخلطوة الأخرية يمت توصل اإ
جراء  مس متدة واقعيةمقرتحات  تقدمي. وميكن لدلول الأعضاء ابناء علهيال للمرشوع و  بطريقة أأو بأأخرى من ذكل، وبعد اإ

، مع الأخذ بعني الاعتبار هيالك الويبو احلالية وكذكل امليض هبا قدمامناقشة حول اخلطوات والقضااي املقبةل اليت ميكن 
 لأمانة.احقائق 

ىل أأن و وفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية،  وحتدث .428 نتدى رفيع املس توى اكن مزجيا من مجيع أأنشطة امل أأشار اإ
قليمي الندواتنتدى رفيع املس توى، متت مناقشة بعض نتاجئ امل خالل و املرشوع.  أأفاكر نتاجئ  ومل تقترصة اليت عقدت. الإ

أأن أأفاكر اخلرباء جاءت من دراسات مراجعة أأدركت اجملموعة يف املقام الأول، ونتدى رفيع املس توى. امل اخلرباء فقط عىل 
ذا اكنت ادلول الأعضاء   عىل النحو اذلينتدى رفيع املس توى، امل نتاجئ  عىل اتبين مقرتحاهت سوفالنظراء. وذلكل، حىت اإ

 وتطرقيف الاعتبار.  أأخذ مجيع أأنشطة املرشوع تواصل، ميكن للجنة أأن هأأن وفد اململكة املتحدة اقرتحمت اجملموعة فروه
دلراسات. لالويبو يف الواقع مراجعة النظراء  يف أأن جتريهذا هو السبب اكن يع أأنشطة املرشوع و جل نتدى رفيع املس توى امل 
، حىت مع املوقف ميكهنال يزال  ذلكل، فاإن ادلول الأعضاءوامثنية. الاخلرباء  رأأفاك حولأأنه اكن هناك خالف  اجملموعةكرر و 

الأنشطة املتعلقة ابملرشوع، وجيب أأل تتفق مع أأفاكر  تسيند اإىله وفد اململكة املتحدة، تقدمي مقرتحات نع  بعر أأ اذلي 
 من جانب ادلول الأعضاء. علهيا بعداخلرباء الامثنية اليت مل يمت التفاق 

ىل أأنه لن  وأأشارالرئيس املناقشة، وعلق  .429 ذا اكنت ادلول الأعضاء جياإ مل  ااقرتاحس تقدم ري املناقشات الإجرائية. واإ
مل يكن من الرضوري تكرار وبديت خالل املناقشات س يكون من الصعب امليض قدما. يأأخذ يف الاعتبار ال راء اليت أ  

حرازاللجنة حاولت املواقف املعروفة جيدا مرة أأخرى. وذكر الرئيس أأن  ىل تقدم وأأهنا حباجة  اإ ىل مقرتحات اإ ما مت تسيند اإ
اجنازه  ىل  ةكون الوفود مس تعدتجيب أأن و . هاترخيحىت اإ . وأأعرب عن ابملوافقة علهياملزمة  يستقرتحات ول امللالس يعاع اإ

 عكس فروهم اجليع.تاعتقاده بأأن ادلول الأعضاء حباجة للعمل معا عىل صياغة عامة 

نتدى رفيع امل أأنه يف  احصيحواكن اجملموعة الأفريقية.  ابمسلبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي، املكة املتحدة وفد املوأأيد  .430
توضيحية منتدى رفيع املس توى لتقدمي عروض ل صصت اجللسة الأوىل ل اس تخدام اكفة املواد املتاحة سابقا. وخ  مت املس توى 

 أأجروالهيا تعليقات أأولئ، اذلين يدلراسات، توضيحية ليضا عروض مراجعة النظراء حفسب، بل أأ ليس ، الس تة راساتلدل
مت التوصل خطوة هنائية حيث مت تقيمي مجيع الواثئق ومناقش هتا وتقييمروها ومن مث اكن املؤمتر أأن  الوفد ورأأىمراجعة النظراء. 

ىل   من أأجل امليض قدما. ذكلأأنه حباجة للبناء عىل وأأعرب عن اعتقاده بنييية. اإ
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أأحد منتدى اخلرباء. لقد اكن حقا اخلطوة الأخرية من  عناليوانن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة  وأأيد وفد .431
جرائية.  يعتربهمل وجراءات، الإ  للغاية واكن  امعقد ارأأى الوفد أأن اللجنة وافقت أأن نقل التكنولوجيا اكن موضوعو مناقشة اإ

قدي اذلاكن منتدى اخلرباء و يتأألف من جوانب خمتلفة.  ىل  دافعليه. وأأ  البناءميكن شيئا  ع  ىل أأنه أأشار يف بيانه أأيضا اإ الوفد اإ
نه . سادسة عرشملخص الرئيس لدلورة ال  جيب و . املسحأأعطى الفرصة لدلول الأعضاء لتقدمي مقرتحات بعد النظر يف وثيقة اإ

ليه اكن هذا هو ما أأشار و عىل مقرتحات حمددة جدا مثل املشاريع. مس تقبال  زيرتكال ىل اإ  الوفد شاروأأ . هوكرر هالوفد يف بياناإ
رأأى الوفد أأن فتح نقاش واسع بشأأن نقل التكنولوجيا اكن ل يتفق مع و ين عىل النتاجئ. املرشوع اكن شيئا ملموسا وأأنه ب  أأن 

 لخرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية.لهذا البند من جدول الأعنال، عىل الأقل ليس مع منتدى الويبو 

ناقشات حول هذا املرشوع. امل أأنه طلب من الأمانة يف ادلورة الأخرية أأن ختتمت اللجنة بوفد مجروهورية اليش ي،  أأفادو  .432
اجنازمت و اللجنة: "ميكن تقدمي أأي مقرتحات جديدة  قررتهوفد اليوانن، وذكر أأنه قرأأ ما  خةلادمفق الوفد مع تاو املرشوع.  اإ

 ورأأىهذا الإجراء.  يفوفد أأي مشلكة الير  ابلتايل ملوللجنة".  ثامنة عرشدلورة ال يف ا ةلمناقشل تعليق ال بعد النظر يف جعل 
الإطار  اليت تراعيقدمة من ادلول الأعضاء املتركز عىل مقرتحات حمددة، ورمبا مقرتحات املشاريع، ينبغي أأن أأن اللجنة 

 الس يايس جلدول أأعنال التمنية.

ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأشار  .433 منه أأن هذا املرشوع مت الانهتاء بهممة  أأاثر نقطةأأن وفد مجروهورية اليش ي، اإ
طار هذا املرشوع، واكنت اخلطوة التالية و لهنائية.  امل يكن مرشوعووتقييمه.   اقرتاحاتسناع يه أأمكلت اللجنة العمل يف اإ
 احات حمددة من ادلول الأعضاء.القضااي املفاهيمية ولكن اقرت  ت، وليساأأفاكر  يستادلول الأعضاء. ل من  حمددة

ىل اجلعية املقدمة حتديد التوصيات املمكنة  هواللجنة يف دورهتا الأخرية اكن دلى م و فروهامل وذكر الرئيس أأن  .434 من اللجنة اإ
نه من املروهم لدلول الأعضاء أأ الرئيس  ورأأىحتديد تكل التوصيات. يه املرحةل الهنائية و أأن يمت ذكل. املقصود اكن و العامة. 

توقف عن اس تخدام لكمة "املقرتحات"، ويقول سوف ي نه اإ . وقال عليه تكل التوصيات جيب أأن تكونأأن  ما اعتقدوا وضيحت
ىل اجلعية العامة حول هذا املوضوع".تقدميروها لجنة ال  يتعني عىل عىن "التوصيات اليتمبا ي"التوصيات"،   اإ

 ي، ووفد الولايت املتحدة الأمريكية.وفد مجروهورية اليش  أأبداها اليت  املالحظاتوأأيد وفد سويرسا  .435

ل املقرتحات أأو ارساإ دلول الأعضاء جيوز ل هأأنباملسار املقرتح  عىل ووافقوفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث  .436
ىل اجلعية العامة  روهاناقش اللجنة ينبغي أأن ت  أأن  ىالتوصيات اليت تر   واصةل النظر فهيا.مبأأو تويص اإ

 اليوانن توضيحات بشأأن اسيبدال لكمة "املقرتحات" بلكمة "التوصيات".وفد والمتس  .437

ىلوأأوحض الرئيس أأنه أأشار  .438 ىل اجلعية العامة حول هذا املوضوع. تقدميروها   اللجنةالتوصيات املمكنة اليت اكن عىل اإ اإ
ىل الوثيقة  (.ز( )1، الفقرة )2، الصفحة CDIP/15/5 وأأشار اإ

ىل أأن الروهدف من تأأييدا لاليت أأدىل هبا وفد نييرياي  لبياانتعن تأأييده ل وفد الربازيل وأأعرب  .439 قرتاح الرئيس. وأأشار اإ
دماج   ذكل الروهدف. حتقيقنشطة يف برانمج الويبو وحىت ال ن مل يمت الأ املرشوع اكن اإ

يران )مجروهورية  .440  الربازيل. اجملموعة الأفريقية ووفد ابمساليت أأدىل هبا وفد نييرياي  البياانتالإسالمية(  -وأأيد وفد اإ

س بانيا الوفود احلارضينالرئيس املناقشة نظرا اإىل عدم وجود مالحظات أأخرى من واختمت  .441 ىل. مث دعا وفد اإ  عقد اإ
 اجيعاع تشاوري غري رمسي، عىل النحو املطلوب.

تعلمي حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع  عىلالتعاون  - .CDIP/16/7 Revالنظر يف الوثيقة 
 (تدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان أأقل منوا )اتبعمؤسسات ال 
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ىل أأن بعض الوفود أأعربت عن قلقروها حول الوثيقة  .442 ، وأأنه طلب من الأمانة CDIP/16/7 REVأأشار الرئيس اإ
 جياد حل.اإ  أأفضل وحماوةلعىل حنو فروهم طبيعة تكل اخملاوف ل تكل الوفود ب ل اتصال

( أأن الأمانة أأجرت مشاورات ممثرة مع الوفود اليت دلهيا خماوف بشأأن مقرتح املرشوع. بيجويوذكرت الأمانة )الس يد  .443
ىل الوفود اليت ساعدت يف امليض قدما.  دراج لكمة "التمنية" يف العنوان لتعزيز هو اكن التغيري الأول و وتوجه ابلشكر اإ اإ

دراج مجةل( )ب(، 1( )3، الفقرة )11صفحة لا يفحتسني النص هو الأهداف الإمنائية للمرشوع. واكن الاقرتاح الثاين  يف  ابإ
 وحمتوى ادلورةالأدوات مبجموعات أأن يتضمن التقرير مجيع املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق ينبغي هناية الفقرة تنص عىل "

يف قبول  مشلكةالأمانة أأي  ىليس دلو  خالف ذكل. ما مل تذكر البدلان املس تفيدةوأأية معلومات أأخرى مفيدة، مث فاصةل، 
 النص اجلديد. عىلاللجنة توافق هذه التغيريات وأأعرب عن أأمهل يف أأن 

 عند مناقشة هذه املسأأةل، طلبت عدد من الوفود اللكمة من أأجل التعبري عن تأأييدمه ملرشوع هأأنبالرئيس وأأفاد  .444
ىل التعليق عىل النص النص  غري طبيعة الوثيقة.تالأمانة مل  اهتأأن هذه التعديالت الطفيفة اليت قرأأ من منطلق . ودعا الوفود اإ

مانة الشكر لوفد املكس ي، ووجه  .445 تفاصيل الواردة يف الاقرتاح. وأأعرب الوفد عن التقدميي املتعلق ابل عرض عىل اللأ
دخلت عىل الوثيقة اليت جاءت نييية مشاورات مع ادلول الأعضاء اليت أأعربت عن قلقروها. وأأعرب تقديره للتعديالت اليت أ  

 10و 3أأن هذه الصعوابت قد مت التغلب علهيا. ولحظ أأن هذا املرشوع ييعا ى مع التوصيات  ةعرفمب البالغرسوره الوفد عن 
وافق الوفد و ش به الإقليمي. و  الوطين والإقليمي ايتاليت تشجع عىل تعلمي امللكية الفكرية والتدريب املروهين عىل املس تو 45و

يف  الرائدرشوع امل تنفيذ  من الصواب هأأن ورأأىأأنه من املروهم للغاية حتسني تدريب املروهنيني يف جمال امللكية الفكرية. عىل أأيضا 
روهذه الوثيقة، وأأعرب عن رغبته يف تأأييده ل املنطقة العربية. وكرر يف الاكرييب، وكذكل و مناطق أأفريقيا وأأمرياك الالتينية 

 .الاهيعام الالزم طلبهيلقى أأن يف أأعرب عن أأمهل  كنااملشاركة يف هذا املرشوع الرائد. 

 لتقدميسابقة وضعت ىل بعض الوقت للتفكري يف التعديالت لأهنا اإ أأنه يف حاجة بوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأفاد  .446
ىل مجيع مواد وحمتوايت ادلورات  فد القليل . وطلب الو ةممارسة طبيعيذكل مل يكن ومنتظم، حنو عىل  روهااللجنة لس تعراض اإ

 .ة الأمرمن الوقت ملناقش

أأيد و اجملموعة الأفريقية يف ادلورة السابقة.  ابمساليت أأدىل هبا وفد نييرياي  بياانتل عن تأأييده ل وفد غابون  وأأعرب .447
ملوظفي اجلارك ورجال الرشطة والقضاة  نظمهتا الويبو من ورشة معل لأحصاب احلقوق تاملرشوع، وذكر أأن غابون اس تفاد

قادرة  اكوهنب رسورها الشديد وأأبدتتكل الورش التدريبية مرة أأخرى قريبا. ت عقد يف أأن  اغابون عن أأملروهوأأعربت مني. واحملا
 تكييفروها وفقا لحتياجات بدله.مت  معينةعىل الاس تفادة من دورات تدريبية 

بشأأن التغيريات يف  لروهذا املرشوع يف نسخته الأصلية. وطلب توضيحاتعن تأأييده وفد اململكة املتحدة وأأعرب  .448
ذا اكن هذا خطأأ مطبعي عنا الوفد  وسأألالعنوان.  ىل  هاأأن لكمة "حقوق" مت اسيبعادحيث اإ أأيضا من العنوان. وابلإضافة اإ

دخلت عىل التغيريات اليت أ   حولذكل، أأعرب الوفد عن حاجته ملزيد من الوقت للنظر أأو سناع املزيد من التفسريات 
 .11الصفحة 

مصطلح "حقوق" لأنه  مت حذفالأمانة )الس يد بيجوي( أأنه عندما أأضيف مصطلح "التمنية" يف العنوان،  تأأكدو  .449
التعاون يف جمال التمنية وامللكية الفكرية، مبا يف ذكل حقوق امللكية الفكرية والالزتامات.  عن لك يشءوتناول بدا مرباك. 

ىل أأن اجلزء التايل من النص اكن ضنانة:  تتحدة الأمريكية، وأأشار القلق اذلي أأعرب عنه وفد الولايت امل  وعاجلت الأمانة اإ
ن أأي البدل مل يرغب يف الكشف  كلذوب. خالف ذكل" ما مل تذكر البدلان املس تفيدة" التعبري  هتقاريره يف اللجنة، ميكنعن فاإ

علنا وأأحاطت لمرشوع ل ن الوفود عدد مبتأأييد عن ذكل. واكن هذا هو جوهر معىن اجلزء الأخري من اجلةل. ورحبت الأمانة 
 جبميع طلبات املشاركة.
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 تاكن اأأهنورأأى أأن حذف لكمة "حقوق" جعلت اجلةل أأقل تعقيدا. عىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية ومل يوافق  .450
الوفد أأنه  ع عن حقوق امللكية الفكرية. وذكرسناللسلطات القضائية ال روهم جدا ومن امل قصرية والقضاء عليه  ةلكمة واحدجمرد 
 اأأهنالوفد . أأما ابلنس بة للنقطة الثانية، رأأى بلكمة واحدة عنوان أأقرصال حذف لكمة "حقوق" فقط من أأجل جعل  يؤيدلن 
جيابي االزتام توضع ما زال حباجة وأأنه ممارسة غريبة. تكل عىل البدل املس تفيد أأن يطلب عدم مشاركة املعلومات واكنت  ااإ

 لبعض الوقت للنظر يف ذكل.

يف ص،  اد روح الإبداع نظريهجتتنافس ية تقوم عىل القدرة الإبداعية وجيب أأن ال زااي املوفد كوس تارياك أأن وأأدرك  .451
طار مؤسيس قوي حيمي امللكية الفكرية وجود رضوري  منقانوين و  قد حولت كوس تارياك نفسروها، واكن ولاخملتلفة.  اأأشاكلروهباإ

لتطبيق السلمي لتكل احلقوق ل  ، اكن التدريب القضايئ رضوراياقا الس ييف هذواقتصادها قامئ بشلك مكثف عىل املعرفة. 
أأهداف التمنية املس تدامة، ل س امي هدف التمنية  بشدة وأأيد. 2012عىل النحو الوارد يف اسرتاتيجية امللكية الفكرية 

بتاكر، وهدف التمنية الوطنية وتشجيع الا ةومس تدام مأأسسة شامةلو اذلي اقرتح تطوير بنية حتتية قوية  9ة املس تدام
اذلي كرر تأأييده و تعزيز الشفافية واملؤسسات شامةل.  قامئ عىلجممتع شامل خلق  عىلي حتدث عن العمل اذل 17ة املس تدام
امللكية الفكرية عىل التعلمي والتدريب املروهين و  حقوق امللكية الفكرية عىللتعاون امرشوع  عن CDIP/16خالل عنه أأعرب 

ىل الوثيقة  مع مؤسسات التدريب وأأعرب عن  .CDIP/16/7 Revالقضايئ يف ادلول النامية والأقل منوا. وأأشار الوفد اإ
دلى  تاكنو تنفيذه. مع املوارد البرشية والبنية التحتية أأن تيعا ى عرض و مرشوع رائد.  بدلختياره ك اباهيعامه الشديد 

لهيوجودها ع   واتخالل لك س نو . 2001كوس تارياك مدرسة تدريب قضايئ تأأسست يف عام  مبروهمة التدريب من أأجل  اروهد اإ
دارة العداةل. واكن من املروهم جدا تدريب القضاة  يف كوس تارياك. واكن هذا التدريب املروهين ومؤسسة التدريب  واحلاكمحتسني اإ

اليت  2004 لعام تفامهال مذكرة  يفاملعرتف هبا عىل النحو خاصة للملكية الفكرية و رضورية، التطلبات امل اكفة ميتلاكن القضايئ 
 لعقدالتنس يق والتعاون الوثيق بني املؤسس تني  هومذكرة التفامه  وموضوعوقعهتا الويبو وحممكة العدل العليا يف كوس تارياك. 

واحملامني يف النظام القضايئ  واحلاكماختيار وتعيني القضاة  وكذكلامللكية الفكرية،  عنندوات وورش معل ودورات تدريبية 
 هعززو ، 2008لقضاة يف عام ابرامج التدريب اليت تقدهما الويبو . وقد انعكس هذا الالزتام الوطين يف دورات للتعاون يف 

ىل أأن التعاون بني 2015اتفاق جديد للتعاون بني أأاكدميية الويبو مؤسسة كوس تارياك للملكية الفكرية يف عام  . وأأشار الوفد اإ
ة أأنه خالل زاير بالوفد  أأفاد. وأأخريا، 1995يف اتفاقية التعاون املوقعة يف عام  ةا لأول مر رمسي مت صياغتهالويبو وكوس تارياك 

بالده اختيار خمتلف املنظنات ادلولية يف جنيف عىل ، عرض 2015رئيس اجلروهورية، غيريمو سوليس اإىل جنيف يف عام 
طار مالمئ للمشاريع مثل و  ،مكخترب للتمنية اك مسرية طويةل من التعاون مع الويبو، عرضت كوس تاريو قيد املناقشة.  املرشوعاإ

هذا التعاون، ينبغي الاس مترار يف تعزيز هذه  وانطالقا منوسلمي.  مدربموارد برشية خالقة، وكذكل هيلك توافر مع 
 العالقة.

ندونيس ياوأأعرب وفد  .452 )ب( بشأأن  2الفقرة  حولناقشة امل  أأيدالتغيريات. ومع ذكل  عىل ووافقارتياحه للتقدم عن  اإ
اكن و حمرض اجللسة. يف  وتدويهناكشف عن معلومات ال  مأأن املوظفني القضائيني ل ميكهن ورأأىالكشف عن معلومات معينة. 

 وأأبدىملعلومات. ا عىل رسيةيف احملمكة وأأي ماكن أ خر. وابلتايل ينبغي احلفاظ  تقدميروهاهناك بعض املعلومات من املفرتض 
 لمعلومات اليت مت مناقش هتا يف احملمكة.لرسية ال الوفد مرونة فامي يتعلق هبذه املسأأةل ولكن أأكد أأن هناك بعض 

أأن ييشاور مع عامصة  عليهخمتلف، وابلتايل فاإن  جمالتدريب يف ال تركزي  نقلوفد أأملانيا أأن التغيري يف العنوان ورأأى  .453
 .لأمر ا. وذلكل، طلب املزيد من الوقت للنظر يفبدله

ىل أأن هناك وفد واحد، وه وأأدرك .454 ىل مزيد من الوقت. وأأشار اإ املتحدة الولايت وفد  والرئيس أأن الوفود حباجة اإ
العنوان. واكن من املفيد النظر يف احلاجة امللحة اإىل حذف تكل اللكمة.  منلكمة "حقوق"  حذفالأمريكية اذلي اختلف مع 

يبدو س عملية قانونية. و ل مفروهوم التحفظ يف امللخص املروهم. واكن ذكل جمرد ضنان أأن  هوواكن الشاغل الثاين لكثري من البدلان 
طار ت عترب عواقب تبادل املعلومات اليت لفروهم القضاة أأنفسروهم  يرسأأن ردود الفعل تكل اليت وردت يف الفقرة الثانية قد ت  يف اإ
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التغيريات حىت اليوم التايل. واكنت  بشأأنالتفكري  ىل النظر يف تكل احلجج يفعقوانيهنا بياانت محمية. وحث الرئيس اللجنة 
ىل  عىل وش، التوصللجنة ال   هذه القضااي تأأجيل اعيعاد الوثيقة.تعن حل، ومل اإ

 لكمة "حقوق".لوفد اليوانن توضيحا بشأأن تقيمي الرئيس وطلب  .455

دراجالرئيس أأنه ل يرى أأي صعوبة وأأوحض  .456  اءعطاإ  املناسبمن  داوبلكمة "حقوق" يف هذا اجلزء من اجلةل.  يف اإ
شارة للقضاة  حرتم ولن تكون علنية. واكن هذا هو الغرض من هذه رسية الإجراءات س ت   حبمكمية احمل أأن بعض املعلومات باإ

جياد حل، حيث أأن وياللغالصياغة   مل يكن. وتنيمعقول  مسأألتنيا تاكن  هااتنة. وذكر الرئيس أأن اللجنة ليست بعيدة عن اإ
عادة  بصددالرئيس  يف هذه الأثناء، و. الاليعاسيف  للتفكريمسائل  دلهيافتح ابب املناقشة، وطلب من الوفود اليت لتزال اإ

جياد حل يف حني س تواصل اللجنة معلروها.  اكنت الأمانة مس تعدة ومتاحة للمساعدة يف اإ

 .روهاتعقب التغيريات من أأجل تسروهيل تنس يق ب  حمررة وثيقة ميالأمانة تقد منوطلب وفد أأملانيا  .457

 انئب رئيس مناقشة املرشوع.اس تأأنف و  .458

هذا التغيري عىل  س يظروهرالأمانة )الس يد بيجوي( نتاجئ املناقشات. ومشل التعديل لكمة "التمنية" يف العنوان. و وقدمت  .459
 .رفق، ويف املCDIP/16/7 Rev وثيقةال ،صفحة الغالف للمرشوع

مللحق اب وعىل النحو الواردليت اكنت حمورا همنا للجنة. وفد الروهند أأن العنوان اجلديد يعكس الرتكزي عىل التمنية اوذكر  .460
حتقيق  عناكن أأجندة التمنية  أأن الثالثةهذه التوصيات وعكست . من أأجندة التمنية 45و 10و 3 اتلتوصيل اكن وفقا 

كن أأيضا عىل ولحفسب قوق احلالتدريب القضايئ عىل يركز جيب أأن ول التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة. 
عن خذ صورة شامةل لأ املتاحة هلم  والقيوداملرونة والاس تثناءات أأوجه  ىلمت تدريب القضاة أأيضا عياجلانب التمنوي حبيث 

شارة هبا و  ارحبم اهذا تغيري  واكن. كربعامة الأ الصاحل املهذا وحتقيق التوازن الصحيح بني حقوق امللكية الفكرية و  أأعطى اإ
جيابية  حقوق التمنية وامللكية الفكرية.هو ساس يف الأ ي اكن هذه اللجنة اذلاهيعام حمور  عن اإ

دراكه بشلك اكملوفد أأملانيا  وأأعرب .461 اإىل تكل لسبب اذلي جعل هناك حاجة لإضافة لكمة "التمنية" ل  عن عدم اإ
نا ع اوفد توضيحال. وطلب عذ املرشويتنف  ةتأأثري هذا الإدراج عىل طريقكيف س يكون عنوان املرشوع، كنا أأنه مل يفروهم متاما 

ذا اكن املرشوع   متاما. س يكون يف نطاق اختصاص الويبواملعدل العنوان  ذواإ

يف لأهنا وردت أأي تأأثري عىل تنفيذ املرشوع  ادراج لكمة "التمنية"، لن يكون لروهابإ نه اإ الأمانة )الس يد بيجوي( وقالت  .462
 الويبو. مضن وليةيقع هذا املرشوع  أأنوثيقة املرشوع وليس هناك ش، 

دراج لكمة "التمنية".  وكرر تأأييد ،وفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وحتدث .463  ورأأتاجملموعة الأفريقية للمرشوع مع اإ
لبدلان املس تفيدة ملكية الأدوات ل  تركتأأن حمتوايت املرشوع برحبت اجملموعة الأفريقية و املرشوع. حمور تركزي  أأهنا عدلت

 املرشوع.اليت مت تطويرها لتنفيذ 

ضافة لكمة "التمنية" يف عنوان املرشوع. عىل وشكر وفد الربازيل الأمانة  .464 الوفد أأن مشاريع اللجنة جيب  وأأدركاقرتاح اإ
الاعتبار أأخذ يف تالقيمة املضافة للمرشوع اليت من شأأهنا أأن هو  ذكلنشطهتا. واكن لأ  حركأأن تركز ابلرضورة عىل التمنية مك

عن املرشوع. وأأعرب الوفد أأيضا علهيا اليت اسيند  ةمثل تكل املذكورة يف التوصيات الثالث يةاملوهجة حنو التمن وانب اجل
جموعات مب املتعلقةتوي عىل مجيع املعلومات حي نص عىل أأن التقرير جيب أأن ت  يتة الأصلية الوياللغالصياغة  موافقته عىل
الربازيل الشفافية يف وفضلت . خالف ذكل بدلان املس تفيدةال تذكر حمتوى ادلورة وأأية معلومات أأخرى مفيدة ما مل و الأدوات 

أأنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات أأن  تذكر  أأجندة التمنية اليت من 1مع التوصية  يعا ى ذكليوس مجيع أأنشطة الويبو. 
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ادلول  ي عىلينبغلطلب وشفافة. واكنت هذه قضية ابمدفوعة و كون، من بني أأمور أأخرى، موهجة حنو التمنية تجيب أأن 
يالء الاهيعام الواجب   يف اللجنة.هبا الأعضاء اإ

 ىل أأخذ اللكمة.اإ لتعديالت املقرتحة ابانئب الرئيس الوفود املعنية ودعا  .465

يران )مجروهورية  .466 دراج لكمة "التمنية" يف  البياانتالإسالمية(  -وأأيد وفد اإ اليت أأدىل هبا وفد الروهند ووفد الربازيل بشأأن اإ
هن جيابية للبدلان اليت دلهيا ت سوف االعنوان. فاإ شارة اإ  يمت النظر يف، وسوف حنو التمنية موجهأأن املرشوع م باهيعارسل اإ

 هذا التغيري. شدةالوفد ب  أأيدجوانب التمنية اخملتلفة خالل الربانمج التدرييب. وذلكل، 

ىل وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .467  .ه التام هلأأعرب عن تأأييدأأمهية هذا املرشوع، و وأأشار اإ

أأنشطة بناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية وأأيد  ،وفد هولندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوحتدث  .468
من دون نظام قضايئ  وجوده مكنمن املظام ملكية فكرية يعمل بشلك جيد مل يكن أأن أأي ن ورأأى ،يف القطاع القضايئ

سروهاما قامي يف وف احملامك وسيف دراية ذوو خرباء هناك يكون  يعمل بشلك جيد. ومن الأمهية مباكن أأن يسروهم هذا املرشوع اإ
 عىل ووافقملرشوع ابالقوة والقدرات يف جمال حقوق امللكية الفكرية. وذلكل رحب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه 

وتنفيذ املرشوع، كنا هو مقرتح يف الأصل. التعديل املقرتح يف عنوان املرشوع عىل أأساس أأن هذا التعديل لن يغري مضمون 
 تنفيذ املرشوع بنياح وفقا لوصف املرشوع ومبا يتفق مع ولية الويبو. سوفأأن أأمانة الويبو ب عن ثقته وأأعرب

ذا اكنت اللجنة انقشت بشأأن  اوفد الولايت املتحدة الأمريكية توضيح والمتس .469 عنوان أأو ال التعديل عىل حفسب ما اإ
ىل اتفاق ال متيى نوقشت يف اليوم السابق ومل أأي تعديالت أأخر   .علهيا توصل اإ

دراج لكمة "التمنية" يف العنوان.هو ( أأن التعديل الوحيد قيد املناقشة اكن بيجويالأمانة )الس يد وأأوحضت  .470  اإ

 .الوفودتعليقات أأخرى من وجود  لعدمغلق املناقشة نظرا أأ ده و اعيعا عىل النحو اذلي مترئيس املرشوع الانئب وأأعلن  .471

املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من  - CDIP/16/6النظر يف الوثيقة 
 التمنية )اتبع(أأغراض أأجل 

س بانيا الانئب دعا  .472  معلومات عن املشاورات اليت جرت يف الصباح.أأحدث  لتقدميرئيس وفد اإ

س بانيا اجللسة العامة  .473 ىل اتفاق. اإ ادلول الأعضاء  تقد توصلو اورات غري الرمسية اكنت انحجة ن املشبأأ وأأبلغ وفد اإ
لوثيقة. ما جاء ابشكر الوفد ادلول الأعضاء ملا بذلوه من هجد. مث تال و سوف يمت تعممي هذه الوثيقة اجلديدة داخل اللجنة. و 

ىل اجللسة العامة  اقدهم الفقرة اليتنفس  يه الأوىلفقرة الواكنت  ع ممارساهتا يتجم ب لبت الأمانة ايث طقبل ح من الوفد اإ
منتدى منتظم لدلول  عقدلويبو عىل اابلإضافة اإىل ذكل، ينبغي وتقدمي املساعدة التقنية. املتعلقة ب احلالية ا ومهنجياهت اوأأدواهت

ىل اجللسة العامة من قبل، حيث طلبت ادلول  روهامي قدمت ت الفقرة اليتنفس  يهالأعضاء لتبادل اخلربات. واكنت الفقرة الثانية  اإ
ذا اكن ذكل ممكنا،  منالأعضاء  املتحدة،  التعاون مع واكلت وبرامج الأمم وكذكلالأمانة "مواصةل حتسني التنس يق ادلاخيل، اإ

قليمية بشأأ  ن القضااي املتعلقة وغريها من املنظنات ادلولية ذات الصةل، وكذكل التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإ
الفقرة الفرعية  وجاءت". التمنية تحديد مقرتحات جديدة لروهذا الغرض وتقدمي تقرير اإىل جلنةب ابملساعدة التقنية وتقوم الأمانة 

ىل  ةوصيتضمن تمع تعديل صغري  3الثانية من الفقرة  جراء متوازن بالأمانة اإ س بانيا رأأى  . ومع ذكلملراجعة النظراءوضع اإ وفد اإ
ن عبعة خمتلفة ار الابلفعل. واكنت الفقرة  عاليةودة معليات التقيمي اليت تقوم هبا املنظمة يف جمال املساعدة التقنية اكنت أأن ج

تقدمي ب الأمانة  مبطالبةهذه الفقرة  عنادلول الأعضاء  أأجرهتامن قبل أأيضا. وانهتت املناقشة الطويةل اليت  روهامي قدمت تتكل اليت 
الويبو احلالية املتعلقة ابختيار الاسيشاريني لتقدمي املساعدة التقنية وهذا من شأأنه أأن يكون لأغراض وثيقة تتضمن ممارسات 

 ميروهناقدت الفقرتني اللتني متنفس هنا  اأأقل قدر من العمل واكنت ياوأأعط  هداعيعامت  أأول ما هنا 6و 5ن اكنت الفقراتو املعلومات. 
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نرتنت عىل الإ املوجودة ( 5قامئة خرباء واسيشاري املساعدة التقنية )الفقرة لتظم ملن تحديث اابل الأمانة  تالب اطحيث من قبل، 
أأنشطة ب لالإعالمكرس عىل الإنرتنت املقسم صفحة الويبو ل  التحسينات املمكنة وبأأن تدرس، اهامس تو  حتسنيذا أأمكن اإ و 

 .ذكل القسم وتقدمي تقرير بشأأن (6الويبو بشأأن املساعدة التقنية )الفقرة 

س بانيا، ويه أأنه الفقرتوأأشار  .474 ىل ما قاهل وفد اإ . يةخالل فرتة الصباح مهننا اليت مت الانهتاء  4و 3 نيانئب الرئيس اإ
ليه يف املشاورات غري  اأأن هذا البند مل يكن مفتوحا للتفاوض واملناقشة. واكن اتفاقبر انئب الرئيس كذكل ذكَّ و  مت التوصل اإ

 أأي نوع من التعليقات واملالحظات بناء عىل ما مت التفاق عليه.د مجيع الوفو تقدم بأأن رتحيب مت الالرمسية و

نوقش يف اذلي س بانيا اإ اذلي تقدم به وفد  الاقرتاحأأن  ورأأىابمس اجملموعة الأفريقية،  وفد نييريايوحتدث  .475
ية امليض قدما يف دلول الأعضاء بشأأن كيف اليت قدمهتا الأفاكر اخملتلفة لجوانب أأبسط  اختياراملشاورات غري الرمسية حاول 

ىل الأمام يف أأن اجملموعة ورأأت التمنية. أأغراض موضوع املساعدة التقنية يف جمال التعاون من أأجل  هذه اكنت خطوة أأوىل اإ
ىل هذا  ال تزال دلهي اهذه القضية، وأأهن بند فتح عىل  يف الإبقاءقرتحات مس تقبلية، ويف هذا الصدد، مباحلق يف العودة اإ
 التمنية. لأغراضن املساعدة التقنية يف جمال التعاون جدول الأعنال بشأأ 

أأن هذا اكن خطوة أأوىل حنو جتس يد هذه املسأأةل، وأأقر بوفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، وحتدث  .476
 وجشع مجيع ادلول الأعضاء عىل مواصةل العمل يف هذا الاجتاه.

عدد من القضااي مثل  يفيف الس نوات الأخرية التمنية وأأعرب وفد الصني عن ارتياحه للتقدم اذلي أأحرزته جلنة  .477
ىل توافق  منمتكنت اللجنة أأيضا و ، والانعقاد الناحج للمؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية. املس تقةل املراجعة التوصل اإ

س بانيا لتقدمي اإىل شكر ابل الوفد وتوجه ة. يف ال راء بشأأن مسأأةل املساعدة التقني قرتاح وعقد مشاورات بشأأن هذه الاوفد اإ
مثل  وبدلان، اكنت مس تفيدة من املساعدة التقنية امللكية الفكرية وبناء القدرات من الويبو اانمي بدلاابعتبار الصني واملسأأةل. 

نشاء نظام ملكية فكرية اكمل نسبيا يف   معىن، تتفروهم الصني متاما كلذلوعاما.  30الصني يف أأقل من أأملانيا، اليت سامهت يف اإ
الويبو فصال املقدمة من دخل املساعدة التقنية بأأن توأأمهية املساعدة التقنية للبدلان النامية. وأأعرب عن أأمهل من ال ن فصاعدا 

 جديدا.

ليه فامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل بشأأن اب ورحبوفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء،  وحتدث .478 لتفاق اذلي مت التوصل اإ
غالق املراجعة اخلارجية ال ن. هب هأأن ورأأت اجملموعةهذا البند.  كثفة امل جروهود لل  هار يتقدعن اجملموعة  وأأعربتذا التفاق مت اإ
س بانيا اليت بذلروها  يف مسأأةل حتسني املساعدة التقنية. قدما للميض طريق مقبول للطرفني عىل ادلول الأعضاء  لوضعوفد اإ

 أأشادت 3لنقطة امي يتعلق ابفو . 4و 3النقطتان عىل وجه التحديد و ، الست نقاطال طة خلفروهمروها ت وأأوحضت اجملموعة كذكل 
بتلكيف اليت جرت فكرة تعممي معلية مراجعة نظراء قوية لدلراسات  حيالنفتاح الوفود اليت اكنت يف البداية مرتددة اباجملموعة 

بعناية  ادلراسات قرأأهاأأن تكل  عرفلأنه  ابلغةأأن مصداقية دراسات الويبو اكنت ذات أأمهية  ورأأت اجملموعةمن الويبو. 
ن والطالب ومجموعة واسعة من املس تخدمني، مبا يف ذكل احلكومات وصناع القرار وأأحصاب املصلحة والباحثواهمت هبا كثريا 

نظر ال وهجات  يف الاعتبارمن ادلراسة البحثية ذا مصداقية، جيب أأن تأأخذ نتاهجروها  أأي نوعأأن يكون من أأجل و وغريمه. 
عىل يقوم من التحليل النقدي،  متوازان اخرى وغريها من البحوث القامئة من أأجل التأأكد من أأن النييية الهنائية اكنت نتاجالأ 

 من ادلراسات نشأأت من خالل مشاريع جلنة اكبري  اعدد وحيث أأنمكتوب جيدا ومفيد يف هناية املطاف. و أأسس سليمة، 
 4النقطة  وبشأأن. التمنية لجنةب مجيع ادلراسات املتعلقة عىل روهامة ال ، اكن من الأمهية مباكن أأن تطبق الأمانة هذه املنارسة التمنية

لدلول  هميتقديمت لتقنية س املساعدة ا لأغراضاحلالية املتعلقة ابختيار الاسيشاريني  اجملموعة أأن عرض الأمانة ملنارساهتأأدركت ا
 هذه ميقدمت ت. والتمنيةأأن أأي مناقشة لروهذه املنارسة غري مالمئ ملنتدى جلنة و الأعضاء لأغراض املعلومات فقط، خاصة 

 ادهاس تعدعن ااجملموعة  أأعربتبداء املرونة، اإ السابقة، ولكن من أأجل الشفافية و التمنية جلنة  دوراتاملعلومات خالل 
الأمانة.  لتعطيل معلأأي حماولت بفقط وأأهنا لن تغامر  الاطالعاكن لأغراض ذكل ه النقطة عىل أأساس أأن للموافقة عىل هذ

غالق ال نمت التفاق عىل هذه النقاط الست،  من خاللنه اجملموعة أأ  ورأأت مناقشة املراجعة اخلارجية. ومن شأأن هذه  اإ
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ادلول الأعضاء دلى  اكن، الست نقاطال خطة  ومن خالل. التمنية لجنةل الأساس الوحيد لدلورة القادمة تكون  أأنالنقاط 
هذا، جنبا اإىل جنب مع نتاجئ و ذكل لأن اكن مرضيا جليع ادلول الأعضاء. رأأى أأن مسار للحصول عىل املساعدة الفنية و 

 القادمة. ادلوراتل دلول الأعضاء خالا روهاناقش ي حبث و يك يعين برانمج اكمل من القضااي الروهامة لسوف  املس تقةل املراجعة

وأأعرب وفد الربازيل عن رسوره ملالحظة التقدم احملرز بشأأن املساعدة التقنية. وأأعرب عن تطلعه ملواصةل مناقشة  .479
اليت أأدىل هبا وفد  البياانتالوفد أأيد ، ومن هذا املنطقاملناقشة ال ن. غلق افق عىل ويف ادلورة القادمة، و  املسأأةلهذه 

 يقية فامي يتعلق هبذه املسأأةل.الصني واجملموعة الأفر 

يران )مجروهورية  وذكر .480 هذا الاقرتاح  يوافق عىلأأن  هحل وسط ميكنالتوصل اإىل من أأجل  هالإسالمية( أأن -وفد اإ
ليه ال  احو فتم أأساس أأنه ظل  عىلاكن  حيث اختيار  بشأأنمن الاقرتاح،  4لبند اب  يتعلقفاميو ذكل.  بعددلول الأعضاء يعود اإ

املساعدة تقدمي  لأغراضالاسيشاريني  لختيارالوفد أأن اللجنة حباجة اإىل وضع مبادئ توجهيية حمددة الاسيشاريني، رأأى 
يران اإىل وجود عروض  وتطلعتالتقنية.  أأي من ادلول  من أأن عىل الرمغالأمانة بشأأن هذه املسأأةل توضيحية تقدهما اإ
ذا لزم الأمر.ا النظام ادلاخيلوضع مبادئ توجهيية أأو حتسني ب ةلباطاملاحلق يف اكن هل الأعضاء   لقامئ، اإ

ومكنت أأن هذا الاقرتاح اكن حال وسطا. وأأقر ب ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقابمس  وفد لتفياوحتدث  .481
ىل اتفاق.  لتوصل اإىل هذا ابرسورها عن اجملموعة  وأأعربتاملرونة اليت أأبداها مجيع ادلول الأعضاء اللجنة من التوصل اإ

 .التمنية بعد مناقشة القضية خالل عدة جلسات جلنةالتفاق 

غالق النقاش حول املراجعة اخلارجية، ل س امي  وأأيد .482  علهياأأن هذه اللجنة س يكون و وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
لويبو ملدة لتقنية نتاجئ مراجعة املساعدة ال  تناقشاكنت ادلول الأعضاء و املقبةل.  ايف دورهت املس تقةل املراجعةلنظر يف نتاجئ ا

عطاء الاهيعام الالزم ل . و2011للجنة يف نومفرب  ادية عرشسمس س نوات، منذ انعقاد ادلورة احل لك الواثئق و لتقرير مت اإ
البعض مهنا ابلفعل،  قد مت تنفيذو ابس تفاضة. ووافقت اللجنة عىل بعض التدابري امللموسة،  واالالحقة حتت هذا البند ونوقش

مل خر أأن يس تغرق بعض الوقت لتنفيذه، عىل سبيل املثال تكل اليت مت التفاق علهيا اليوم. ومع ذكل، ومن شأأن البعض ال  
أأن الويبو، مع ذكل، س تقدم املساعدة بالولايت املتحدة الأمريكية عن اعتقاده  وفدوفد عىل بعض الأمور. وأأعرب يوافق ال

والانتقال عن املراجعة قد حان لإغالق هذا البند من جدول الأعنال  ابس مترار، ولكن الوقتا التقنية وسيمت حتديهثا وحتسيهن
ىل غريه من القضااي اليت اكنت   الالحقة. الجنة يف دوراهتال  مطروحة أأماماإ

وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به وفد الولايت وأأيد  .483
جراء أأن  ورأأىاملتحدة الأمريكية.  اول سد الفجوات يف وهجات نظر حتاللجنة  تقرتاح الإس باين، اكنالا حولهذه املناقشة اإ

ي اكن ل بعض اذلال أأمام اللجنة و مطروحة كزي عىل غريه من القضااي اليت اكنت الوفود من أأجل الانهتاء مع هذا البند، والرت 
 يتوهجوجود ق هذا البند مع غلتهذا املوقف و س تؤيد  هباللجنة ا تاكناليت  يةكيف جتاه ال  ته. وأأعرب الوفد عن حري ازال معلقي

التفاق. وأأعرب عن اعتقاده بأأن ادلول  اهذح ما يه تفاهنات ورشوط يوض ترأأى الوفد أأنه من املروهم و جدا.  تنينظر متعارض 
، واليت ابلتأأكيد قدمت بعض النتاجئ 3و 2و 1 النقاطالأعضاء متكنت من التفاق عىل بعض النقاط الروهامة جدا، خصوصا 

اثرة لليدل و يه  4النقطة أأيضا أأن وفد ورأأى الصاحل اجليع. يف تكون س  امللموسة اليت   ذكل ومعة. يساس  احل القضية الأكرث اإ
يف التفاصيل الإدارية  واتدخلي مل  مىل اتفاق قامئ عىل حقيقة أأهناإ صول و أأن ادلول الأعضاء متكنت من الب أأعرب عن رسوره

 يف ادلورة املقبةل. طالع فقطالأمانة لأغراض الاتوضيحي تقدمه عرض عىل سوى  يطلعواعمل الأمانة، وأأهنم لن ل

عدة س نوات بشأأن اس مترت ملفاوضات  نيييةس بانية اكنت الإ يف الوثيقة الست نقاط ال وفد سويرسا أأن وأأكد  .484
ل  تأأشار وعىل النحو اذلي . ااملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون الإمنايئ ورحبت هب اليوانن نيابة عن  يهاإ

علهيا ، بل وجيب ا، وابلتايل، ميكهنالتمنية ال ن أأساسا متينا للمناقشة يف ادلورة املقبةل للجنةدلهيا اللجنة  فاإن، ابءاجملموعة 
يف املناقشات اليت دارت حول هذه الوثيقة، هبا  ت. واكنت هذه يه الروح اليت شاركالستامليض قدما يف هذه النقاط 
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واصل ينبغي أأن تأأن اللجنة الوفد . ورأأى هعنال جيب غلقالأ جدول  منأأن هذا البند ب اعتقادهأأيضا السبب يف أأنه  تواكن
 عىل املراجعة اخلارجية. اترخيهالأساس الوحيد للتوافق حىت يه وثيقة الإس بانية اليت اكنت اليقة بناءة عىل العمل بطر 

ابكس تان عن أأعربت يف حني ووفد ابكس تان أأن املساعدة التقنية مسأأةل هممة ابلنس بة جليع البدلان يف اللجنة. ورأأى  .485
هناا الصدد، س بانيا يف هذاإ هبا وفد  للمساهنات اليت أأدىل اتقديره حقيقة أأن اللجنة اكنت أأن هذا املوضوع همم جدا، و رأأت  فاإ

 الاس مترار يف مناقشة املوضوع.علهيا عين أأنه ل يزال ينبغي تعىل لك يشء  وافقةمتكن من املت مل 

اكن التحسني املس متر و اجملموعة الأفريقية.  ابمسنييرياي وفد وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به  .486
صالحلتحسني معلروهم و  هبا مجيع املنظنات أأن تضطلععىل للجودة رضورة  الثغرات اليت مت حتديدها وجتنب املشالك يف  اإ

الأفاكر اجلديدة اليت من شأأهنا أأن تكون ذات فائدة  عىلاملس تقبل. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن تكون اللجنة مفتوحة دامئا 
 ول س امي يف جمالت املساعدة التقنية. جليع ادلول الأعضاء،

ذا اكن حول وفد ابكس تان توضيحا من رئيس الانئب وطلب  .487 لهيااليت الست النقاط عىل  موافقاما اإ يف  التوصل اإ
غالق هذا البند من جدول الأعنال، أأو اكن الوفد  لنالصباح، و  عادةود وابلتايل ي، الستالنقاط عىل فق غري مواحيبذ اإ فتح  اإ
ىل اتفاق.ابب امل   ناقشة والتوصل اإ

ل يزال هناك حاجة لإجراء مزيد من املشاورات. حيث مت املعنية هبذا الشأأن ميكن للجنة أأنه وفد ابكس تان ورأأى  .488
 اليت مت التفاق علهيا يف الصباح.الست امليض قدما يف النقاط 

ىل أأنه  .489 الست نقاط ال مجيع الأطراف عىل  اتفاق بني وجودمن مداخالت ادلول الأعضاء  اتضحوأأشار انئب الرئيس اإ
ىل الأمانة. ومع ذكل، فقد لوحظ اب عين أأن الست تنقاط ال خالف حول ما اذا اكنت هذه وجود لوثيقة وميكن تسليمروها اإ

غالق  ةالأصلي الوثيقة الواردة يفمناقشة مجيع التوصيات  لـ  مرتواكوضع املسيند الأصيل أأن يكون اقرتح انئب الرئيس و . روهامت اإ
CDIP/18  مانة يف ادلورة ال وأأن يمت بداء الرأأي للأ  ديداالست حتخطة تنفيذ هذه خطوات  التمنية حولللجنة  ثامنة عرشاإ

 ادلول الأعضاء.هيا قد وافقت علاليت 

ذا اكن انئب الرئيس اقرتح أأن أأن يمت  عن رغبته يفوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .490 بقي هذا ي توضيح ما اإ
ذا اكن هذا و . الست نقاطال تنفيذ بصدد الأمانة اكنت جدول أأعنال ادلورة القادمة، ويف الوقت نفسه البند عىل  هو اإ
غالق أأن الوفد يود حول اليت أأديل هبا يف اللجنة  البياانتالوفد رأأى أأنه يتعارض مع عدد من فاإن ، املقصود هذا البند من اإ

 يؤيدلن و  ،اليت أأدىل هبا عدد كبري من الوفود بياانتن من املمكن جتاهل ال الولايت املتحدة أأنه اكمل ير وفد جدول الأعنال. و
ذا  بقاء هذا البند من جدول الأعنال لدلورة املقبةل. ومع ذكل، اإ الأمانة تود تقدمي خطة حول كيفية التحرك بشأأن البنود اكنت اإ

ن املتفق علهيا،  لهيا عمتس  سي وفد الولايت املتحدة فاإ ذا اكن  ابلتأأكيد ولكن حتت اإ دلى عنوان خمتلف. وابلإضافة اإىل ذكل، اإ
البند من جدول الأعنال هذا عىل  الإبقاءدون  روهاأأي وفد مقرتحات ملموسة لتحسني املساعدة التقنية، ميكن للجنة أأن تسمع 

من  الوفوددلى بشأأن لك ما قد يكون  الواقعيةقرتحات املسناع  الوفد أأن يمتاقرتح و مفتوحا ملدة س تة س نوات أأخرى. 
غالق هذا البند يمت موضوعات والنظر تكل عىل مزاايها، ولكن  نه لن اإ املراجعة اخلارجية. و  بشأأناإ كن تمل و ي غلق أأبدا،ل فاإ

 لجنة قدما.ن متيض ال وس يةل معلية وواقعية لأ تكل 

ملدة سمس تبقى  اليتيف الويبو  الأوىل القضيةهذا لن يكون رأأى أأن و  ،وفد نييرياي ابمس اجملموعة الأفريقيةوحتدث  .491
ىل الوقتس نة. واكنت  15س نوات أأو ست س نوات أأو عرش س نوات أأو  اتفاق حول هذا املوضوع قصري.  املتبقى للوصول اإ

ذا و . التمنية تركه مفتوحا اإىل حني انعقاد ادلورة املقبةل للجنةيه أأسروهل طريقة  اكنتوذلكل،   اإىلعضاء الأ ول ادل مل تتوصلاإ
ىل هذا يف ادلورة املقبةل من دون ترك هذا البند من جدول الأعنال تكيف ميكن للجنة أأن  عرفتاتفاق فاإن اجملموعة ل  عود اإ

 مفتوحا.
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ىل  .492 غالق أأحد بنود جدول الأعنال جيب التوصل اإ وذك رت انئبة الرئيس ادلول الأعضاء بأأنه من أأجل أأن يمتكنوا من اإ
ت النظر واكن هناك عدد من الوفود اليت تطالب بأأن متثل توافق يف الرأأي. واكن من الواحض أأن هناك اختالف كبري يف وهجا

النقاط الس تة أأول خطوة من خطوات أأرادت أأن حتققروها من خالل توصيات مراجعة املساعدة التقنية، كنا اقرتح عدد من 
ىل توافق يف الرأأي، اكن من املس تحيل احلمك يف أأي من الاجتاهني.  غالق البند. وبدون التوصل اإ  الوفود اإ

وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه ليس من ادلقيق وصف تكل اخلطوات بأأهنا اخلطوات الأوىل. وقد اكن  ورأأى .493
جراء مناقشات موسعة. واكنت اللجنة تناقش الأمر عىل مدى سمس س نوات. ومل  الوفد قد وافق ابلفعل عىل ثالثة بنود بعد اإ

ىل اتفاق مي كنه من التوصل لتوافق يف الرأأ  ي حول أأي بند بعد التدبر الالزم بعد مرور سمس س نوات وعرش يصل الوفد اإ
دورات. وقد رأأى الوفد أأنه قد حان الوقت لإهناء املناقشات ورمبا امليض قدما ابلنس بة لبعض املقرتحات اليت ميكن لدلول 

ية وغلق النقاش حول هذا الأعضاء املنفردة أأو اجملموعات طرهحا حتت بند جدول أأعنال خمتلف، تنفيذا لبند جدول أأعنال التمن 
البند لأن اللجنة اكنت س تقوم بعمل مراجعة مس تقةل واليت من املرحج أأن تس متر وقت طويل وتس هتكل الكثري من الوقت 
واجلروهد. واكن عىل اللجنة أأن تهنيي هذه املراجعة عند نقطة ما ورأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن الوقت احلايل هو 

 يام بذكل. الوقت الصحيح للق 

عدادها  6وعرب وفد مجروهورية اليش ي، عن رسوره لأن ادلول الأعضاء متكنت من اس تخالص  .494 مقرتحات ملموسة مت اإ
ذا اكنت اللجنة تود الاس مترار  س بانيا. وقد عرب الوفد عن شعوره بأأنه جيب أأن يكون من الواحض ما اإ ابلتعاون مع زمالهئم من اإ

م ل. وقد يمكن احلل يف اختاذ قرار يف هذه ادلورة بأأن ادلورة التالية س متثل الفرصة بشأأن بند جدول الأعنال املطول هذا أأ 
ىل أأي توصيات أأو مقرتحات ملموسة ت س تخلص من الوثيقة الأصلية لوضعروها عىل جدول أأعنال الاجيعاع  الأخرية للتوصل اإ

 التايل. 

س بانيا أأن السعادة تس متر يف الويبو فرتة أأقرص من اخلو  .495 ف. وقد شعر أأن ادلول الأعضاء سوف تكون ولحظ وفد اإ
ىل اتفاق حول  نقاط. وابلرمغ من ذكل،  6أأكرث سعادة بسبب النياح اذلي مت حتقيقه بعد س نوات عدة من خالل التوصل اإ

ما لبثت تكل السعادة أأن تبددت وبدأأت الوفود يف التفكري يف اخلوف اذلي يتعلق مبا اكن علهيم أأن يغلقوا هذا البند أأم ل. 
مانة يك تمتكن من الاس مترار يف السري  رشادات للأ ورمبا اكن علهيم الرتكزي بصورة أأكرب عىل ما مت حتقيقه للتو وأأهنم قد قدموا اإ
عىل درب معني والاس مترار يف حتليل تكل املوضوعات يف ادلورات القادمة. ورأأى الوفد أأنه س يكون من الاكيف أأن يظروهروا 

ذا أأخذان يف احلس بان ما مت التفاق عليه يف للناس أأهنم قد قاموا بأأمر ما و  قد قاموا بتحقيق الكثري وفقا ملعايري الويبو وخاصة اإ
دراك أأن هناك تقرير جديد عىل وش، الظروهور وأأن عىل اللجنة أأن تكرس وقتا هل وذلكل اكن  الس نوات امخلس املاضية مع اإ

يف وقت ما. ورمبا ميكهنم الرتكزي بصورة أأكرب عىل ما قامت به علهيم أأن يغلقوا النقاش حول هذا البند من بنود جدول الأعنال 
ىل الأمور عىل املدى البعيد. ورأأى الوفد أأن اللجنة أأماهما معل تقوم به من أأجل ادلورة التالية ورمبا ل  اللجنة وأأل ينظروا اإ

غالق النقاش يف البند من عدمه.   جيب علهيا أأن تشغل نفسروها بصورة مبالغ فهيا بشأأن اإ

أأكد وفد ش ييل عىل الهتنئة اليت مت التعبري عهنا جتاه من شاركوا يف املفاوضات يف تكل ادلورة وادلورة اليت س بقهتا. و  .496
لقد اكن موضوعا قامت اللجنة مبناقش ته لفرتة طويةل. ورمبا اكن جيب الالزتام به لأنه اكن مبثابة أأساس معل مس تقبيل وأأل يمت 

ضاعة ما اس تطاعت ادلول الأعضاء الأخرى التفاق بشأأنه من خالل التوافق يف الرأأي. ورأأى الوفد أأن مسأأةل املساعدة  اإ
جراءات الويبو قد جتاوزت معلية تقيمي معينة. واكن يريد حتليل هذا املوضوع بغض النظر عن قيام  التقنية وحتسني تقدميروها واإ

عدادها يف ىل الواثئق واملسيندات اليت مت اإ ذا اكن الأمر كذكل، ميكن للجنة أأن تضع بندا  الوفود اخملتلفة ابلرجوع اإ املايض. واإ
ن ما أأاثر اهيعام وفد ش ييل هو اس مترار اللجنة يف التعامل مع  جديدا حول املساعدة التقنية وس يقوم الوفد بدمع ذكل. اإ

وعة بدلان أأمرياك املوضوع. وابلنظر للأمر من هذا املنظور، فقد أأيد الوفد ما رصح به وفد جزر الهباما ابلنيابة عن مجم
عداد تقرير. وعرب وفد ش ييل عن  س بانيا مؤخرا بأأن العمل مل ينته فقط ابإ الالتينية والاكرييب ووفد سويرسا وما طرحه وفد اإ

ىل اتفاق حول صيغة متكن من الاس مترار يف دراسة النقاط الست والنظر فامي  أأمهل يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء من التوصل اإ
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املس تقبل. وبأأخذ ما اكن مطروحا عىل املائدة كركزية، ميكن للك وفد أأن يطرح الأمر عندما يكون الأمر  ميكهنم حتديده يف
ضاعة ما قامت به اللجنة أأثناء تكل ادلورة، وهو ما يعترب معال خضنا.   ساحنا بصفته القومية أأو  مضن مجموعته مع عدم اإ

ذا اكن وفد ش ييل يقرتح اإغال .497 ق النقاش حول بند جدول الأعنال هذا ووضع بند جدول وتساءلت انئبة الرئيس عنا اإ
 " أأو شيئا عىل هذا النسق.  املساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية أأعنال بعنوان "

ووافق وفد ش ييل عىل أأن هذا اكن اقرتاحه. ومل يكن متأأكدا بشأأن الصياغة ولكن هذا الأمر ميكن أأن تفكر فيه  .498
 اللجنة. 

ذا اكن مقبول للميض فيه قدما يف وطالبت انئ  .499 بة الرئيس الوفود الأخرى بدراسة هذا الاقرتاح احملدد وامللموس وما اإ
 املس تقبل. 

ووافق وفد جزر الهباما، متحداث بصفته القومية، عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ش ييل. واكن من الأفضل ترك  .500
طار تبغي اللجنة وضعروها فهيا، حبيث يسمح ذكل للوفود بفرصة مسائل املساعدة التقنية عىل جدول الأعنال، يف أأي اإ 

الاس مترار يف تقدمي مقرتحات بشأأن هذا الأمر. وقد اس متع الوفد اإىل مداخالت وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول 
ذا اكن وفد نييرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، يقول أأنه يريد أأن  املراجعة اخلارجية. ومل يعرف وفد جزر الهباما ما اإ

ن اكن الأمر يتعلق  ي بقى موضوع املراجعة اخلارجية اخلاصة مفتوحا أأم أأنه يريد موضوع املساعدة التقنية أأن يظل مفتوحا. لكن اإ
 مبوضوع املساعدة التقنية، فقد دمع وفد جزر الهباما بصفته القومية، وضع بند جديد عىل جدول أأعنال ادلورة الثامنة عرش

غالق النقاش حول موضوع املراجعة اخلارجية اخلاصة املطروح أأمام اللجنة.   ووافق عىل اإ

يران )مجروهورية   .501 اإسالمية( أأن هذا البند جيب أأن يبقى لأن عىل اللجنة اتباع النقاط الس تة  –ورأأى وفد اإ
يران عن شكره لوفد ش ييل عىل اقرتاحه ووجد أأنه  والاقرتاحات املتعلقة بكيفية حتسني تقدمي املساعدة التقنية. وعرب وفد اإ

ىل اقرتاح مثري لالهيعام. واكن ميكن للجنة أأن تسري قدما يف طرح بند جديد من بنود  جدول الأعنال لكن اكن جيب التوصل اإ
 توافق يف الرأأي قبل لك يشء حول عنوان هذا البند. واكن هذا أأمرا همنا. 

ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن خياره هو امليض قدما فامي يتعلق ابلنقاط الست امللموسة أأو أأن تس متر   .502
دة عدة س نوات. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء من اللجنة يف املناقشات املفتوحة اليت اكنت دائرة مل

مام من خالل خطة النقاط الست. واكن  جيايب للأ التفاق حول الرتكزي عىل املقرتحات امللموسة حبيث تسري عىل درب اإ
جنة املعنية ابلتمنية الثامنة عرش لل  الوفد يرغب يف دراسة مقرتح ش ييل بفتح بند جديد من بنود جدول الأعنال لدلورة 

دراجه حتت أأي بند من بنود جدول  وامللكية الفكرية، حبيث ل يكون بندا مس تقال عىل جدول الأعنال، ولكن عىل أأن يمت اإ
الأعنال احلالية. واكن أأحد تكل البنود هو "رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال التمنية وتقيمي التنفيذ ومناقشة التقيمي 

والثاين اكن يتعلق "بدراسة برانمج معل تنفيذ التوصيات اليت مت تبنهيا". واكنت اللجنة تناقش موضوعا خمتلفا والإبالغ عنه" 
قليال لكن ميكن لأي دوةل من ادلول الأعضاء يف أأي وقت أأن تقرتح وثيقة ملموسة أأو قامئة ملموسة من املسائل ملناقش هتا أأو 

أأي من ادلول الأعضاء من القيام بذكل. وقد عرب الوفد عن قلقه من أأن ينتقل تقدمي اقرتاح ملموس، ول يشء ميكن أأن مينع 
نه يف  ذا اكن هناك مقرتحات ملموسة ميكن مناقش هتا. وابلرمغ من ذكل فاإ بند جدول الأعنال من اجيعاع ل خر بدون هناية اإ

نه ليست هناك حاجة للعودة ملوضوع املراجعة اخلار   جية. حاةل عدم وجود مقرتحات ملموسة فاإ

وأأعادت انئبة الرئيس صياغة ما طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية عندما قال أأنه يدمع وجود بند من بنود جدول  .503
ليس بصفته  الأعنال حيمل عنوان املساعدة التقنية عىل الأقل يف ادلورة الثامنة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

دة ولكن من أأجل قيام ادلورة الثامنة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ابلتفكري يف عنوان بندا قامئا بصورة غري حمدو 
 يتعلق ابملساعدة التقنية. 
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ىل واثئق املراجعة اخلارجية. لقد اكنت  .504 وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه س يفكر يف الأمر لكن ليس ابلإضافة اإ
واثئق الواردة حتت هذا البند، ومجيعروها وردت حتت عنوان املراجعة اخلارجية لدلمع التقين للويبو يف هناك مجموعة اكمةل من ال

غالق النقاش حول هذا  جمال التعاون لأغراض التمنية ذا وافقت ادلول الأعضاء عىل اإ ىل أأربعة واثئق. واإ ، وقد أأشارت اإ
جراء مناقشات حول  املعنية ابلتمنية وامللكيةع اللجنة البند، ميكن لوفد الولايت املتحدة أأن يفكر يف اس مترار اجيعا التايل يف اإ

 املساعدة التقنية، وحول خطة النقاط الست اليت مت التفاق علهيا مؤخرا. 

 وطالب وفد اليوانن بفرتة اسرتاحة ملدة سمس دقائق من أأجل تقيمي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ش ييل.  .505

وذكر وفد نييرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، أأن املراجعة اخلارجية لدلمع التقين يف جمال التعاون لأغراض  .506
ذا وافقت اللجنة عىل وضع بند جديد من بنود جدول الأعنال، ميكن  التمنية مل يكن بندا مغلقا من بنود جدول الأعنال. واإ

دراج اكفة الواثئق املوجودة أأو ا ملقرتحات املس تقبلية املتعلقة ابملساعدة التقنية حتته. وانضم وفد نييرياي لوفد اليوانن يف اإ
 طلب اسرتاحة قصرية ملناقشة هذا الأمر داخل اجملموعة. 

ىل هذا البند.  .507 وأأوىص وفد اململكة املتحدة بأأنه ميكن بعد الاسرتاحة للجنة الاس مترار يف دراسة الإرشادات مث العودة اإ
من احلمكة مناقشة ذكل قبل مغادرة اخلرباء. اثنيا، سوف يسمح ذكل للوفود واملنسقني ابسييضاح املسأأةل املتعلقة وس يكون 

 ابلبند اذلي يقومون مبناقش ته. 

س بانيا عن قلقه لأن اللجنة اكنت تقوم بتأأجيل هذه املسأأةل منذ اليوم السابق واكن الوقت ينفد. وأأحياان ما  .508 وعرب وفد اإ
تفادة من أأن تكل اكنت مناقشة مطوةل حول املوضوع، ولأن الوفد اكن يعتقد أأن اللجنة اكنت قريبة من اكن جيب الاس  

ذا اس مترت ادلول الأعضاء يف تأأجيل املسائل، فسوف يمت  ل، اإ ىل اتفاق، فاكن جيب أأن حتاول التوصل اإىل حل واإ التوصل اإ
 تأأجيل الأمر لدلورة التالية. 

 7 أأن املناقشات افرتاضية لأن هناك بند مس تقل من بنود جدول الأعنال، وهو رمق وأأشار وفد مجروهورية اليش ي، اإىل .509
يتعلق "برصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال التمنية وتقيمي التنفيذ ومناقشة التقيمي والإبالغ عنه" واكنت هناك العديد من 

قرتاحه ابختاذ قرار بأأن يكون الاجيعاع التايل هو الفرصة توصيات جدول أأعنال التمنية املتعلقة ابملساعدة التقنية. وكرر الوفد ا
غالق التعليقات الرمسية يف ادلورة التالية. ومل يقصد وفد  ىل أأي توصيات ملموسة أأو حتسيهنا مث يمت اإ الأخرية للتوصل اإ

ن لأي دوةل من مجروهورية اليش ي، أأل يمت اس تخدام هذا التقرير الضخم يف بعض الأنشطة الأخرى أأو املبادرات اليت ميك
 ادلول الأعضاء القيام هبا فامي يتعلق ابملساعدة التقنية. 

س بانيا بعد حماوةل  .510 وعرب وفد نييرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن تفروهمه لالإحباط اذلي شعر به وفد اإ
الف فامي يتعلق بطة النقاط الست التوصل اإىل طريق يدفع ادلول الأعضاء للأمام. وقد رأأى وفد نييرياي أأنه ليس هناك خ

س بانيا. ولكن املسأأةل اكنت تتعلق ببند جدول الأعنال اذلي س يقومون ابلس مترار يف  اليت مت التفاوض بشأأهنا حتت قيادة وفد اإ
 مناقشة الأمر مضنه لأن هناك عدد كبري من ادلول الأعضاء يف نفس اللجنة اليت تعتقد بأأهنا ليست يف مرحةل ميكهنا فهيا
غالق النقاش حول بند جدول الأعنال وأأنه قد يكون هناك سببا لطرح اقرتاحات يف املس تقبل تتعلق هبذه املسأأةل.   اإ

ن حماوةل حتديد وقت  واس تغلت اجملموعة هذه الفرصة لأن تذكر بأأن ذكل أأيضا يعد أأحد توصيات جدول أأعنال التمنية. اإ
 ييعا ى مع توصيات جدول أأعنال التمنية. لإغالق النقاش حول بند من بنود جدول الأعنال ل 

ورأأى وفد املكس ي، أأن املفاوضات اليت جرت اكنت ممتازة وممثرة واكن هناك توافق يف الرأأي حول املوضوع. ودعا  .511
ىل اعيعاد النقاط الست ذات الصةل واليت غطت الاقرتاحات اليت اكنت تنظرها اللجنة لعدة س نوات.  الوفد الوفود الأخرى اإ

ذا اكن من وفامي ي  ذا اكن عىل اللجنة أأن تس متر يف دراسة املسأأةل املتعلقة ابملساعدة التقنية، تساءل عنا اإ تعلق ابلقلق بشأأن ما اإ
املمكن أأن يتضمن التقرير اعرتاف اللجنة بأأمهية الاس مترار يف دراسة مسأأةل املساعدة التقنية. ورأأى الوفد أأن لك من يف 

 لحة من وراء الاس مترار يف دراسة مسأأةل املساعدة التقنية. اللجنة قد وافقوا عىل أأن هناك مص
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ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن وهجات النظر اخملتلفة حاليا اكنت انجتة عن أأن بعض الوفود أأو اجملموعات قد معلت  .512
حاليا حول ما  عىل ورقة النقاط الست معتقدين أأهنم سوف يقومون ابلنهتاء من البند باكمهل. وهذا هو سبب وجود سؤ فروهم

اذلي جيب القيام به فامي يتعلق ابلأمر برمته. وقد وجد الوفد أأن اقرتاح وفد ش ييل اقرتاحا بناء وأأن ادلول الأعضاء يف حاجة 
عطاءه فرصه. وفامي عدا ذكل فاإن الاس تنتاج الوحيد هو أأنه ليس هناك اتفاق وأأنه عىل اللجنة أأن تس متر يف دورهتا  ىل اإ اإ

اكفة املسائل اليت تندرج حتت بند جدول الأعنال ذكل. ومل يكن ذكل اخليار الأفضل وذلا فعىل اللجنة  التالية يف مناقشة
 دراسة الاقرتاح البديل اذلي مت طرحه للتو. 

وأأيد وفد الولايت املتحدة الترصحي اذلي تقدم به وفد اململكة املتحدة وطالب بفرتة اسرتاحة قبل اختاذ قرار حول  .513
 كل خطة النقاط الست. البند مبا يف ذ

واس تأأنفت انئبة الرئيس الاجيعاع وذكرت بأأنه قبل اسرتاحة تناول القروهوة اكن اجليع متفقون بشأأن توصيات النقاط  .514
س بانيا. وقام وفد ش ييل ابلتقدم بتوصية حول كيفية السري ابلأمر قدما، أأي، وضع بند جدول أأعنال  الست بناء عىل اقرتاح اإ

 جديد. 

د، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي ، بأأن غالبية دول مجموعة بدلان أ س يا ورصح وفد الروهن .515
املساعدة التقنية اليت تقدهما واحمليط الروهادي تؤيد اقرتاح ش ييل كسبيل للميض قدما ووضع بند جدول أأعنال جديد حول 

رأأت اجملموعة أأنه س يكون بندا مس تقال من بنود جدول . وابلرمغ من ذكل، فقد الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية
س بانيا والاس مترار يف مناقشة املراجعة اخلارجية واكفة الاقرتاحات ذات الصةل.   الأعنال وسيتضمن اقرتاح اإ

ي. وأأيد وفد نييرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، املوقف اذلي عربت عنه مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهاد .516
املساعدة التقنية يف جمال التعاون ووافق الوفد عىل أأنه جيب أأن يكون هناك بند جديد من بنود جدول الأعنال حول 

واذلي اس تغرق جمروهودا كبريا ووقتا طويال من ادلول  الإس باينوأأنه جيب عىل اللجنة مناقشة الاقرتاح  لأغراض التمنية
ىل الواثئق احلالية حول ه  ذا املوضوع. الأعضاء ابلإضافة اإ

 وأأيد وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، اقرتاح دوةل ش ييل.  .517

ذا اكن يدمع وجود بند مس تقل عىل جدول الأعنال أأو بند  .518 وطلبت انئبة الرئيس توضيحا من وفد اليوانن حول ما اإ
املساعدة التقنية يف جمال ل ملناقشة جدول أأعنال مضين. وذكرت بأأن وفد ش ييل قد اقرتح وضع بند جديد عىل جدول الأعنا

ومتت مطالبة الوفود بتقدمي مدخالت حول هذا الأمر. وبناء عليه اكنت هناك مداخةل من قبل مجموعة  التعاون لأغراض التمنية
صفة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي واجملموعة الأفريقية، حيث قامت ابملوافقة عىل عنارص من الاقرتاح الش ييل لكهنا طالبت ب

 خاصة بوجود بند مس تقل وأأن يظل عدد من الواثئق اليت اكنت تمت مناقش هتا مفتوحة للقيام مبزيد من املناقشات. 

ىل التحدث عىل املنصة.  .519  ودعا وفد اليوانن لك وفود اجملموعة ابء اإ

يفروهمه. وفامي  وطالب وفد مجروهورية اليش ي، انئبة الرئيس بأأن تكرر الاقرتاح الأصيل اذلي تقدم به وفد ش ييل حىت .520
يتعلق ابلقرتاح املتعلق بوضع بند مس تقل من بنود جدول الأعنال، كرر الوفد ما رصح به من قبل، أأي أأنه ميكن للك دوةل 

"برصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال  7من ادلول الأعضاء اقرتاح ما تريد من خالل بند جدول الأعنال املس تقل رمق 
اقشة التقيمي والإبالغ عنه". ويف اجملموعة أأ، اكنت هناك العديد من التوصيات املتعلقة ابملساعدة التمنية وتقيمي التنفيذ ومن

التقنية. وطالب وفد اليش ي، ادلول الأعضاء ابلتحيل ابلروح البناءة من أأجل اختتام بند جدول الأعنال املاثل بني أأيدهيم. 
س بانيا يف املرحةل الأوىل.   وذلكل اقرتح تبين اقرتاح اإ

غالق بند جدول الأعنال ذكل، واملوافقة عيل  .521 وخلصت انئبة الرئيس اقرتاحني رئيس يني. واكن الاقرتاح الأول يتعلق ابإ
التوصيات الست. وميكن للجنة بعد ذكل فتح بند جدول أأعنال جديد كبند مس تقل ومفتوح وميكن لدلول الأعضاء الرجوع 
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، ابلإضافة اإىل أأي واثئق أأخرى تمت مناقش هتا حاليا حتت بند جدول اإىل خطة النقاط الست اخلاصة ابلقرتاح الاس باين
عادة فتح بند جديد لكن حتت بند  الأعنال ذكل. واكن الاقرتاح الثاين يتعلق بقبول النقاط الست واملوافقة علهيا وغلق البند واإ

 التنفيذ ومناقشة التقيمي والإبالغ من جدول الأعنال واملعنون "رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال التمنية وتقيمي 7رمق 
ىل  املساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية عنه" مع بند حيمل عنوان " ". وميكن للجنة أأن ترجع بصورة مبدئية اإ

ىل اكفة الواثئق  1وثيقة الاقرتاح الاس باين واليت متثل امللحق رمق  شارة اإ مللخص الرئيس ويف احلوايش س تكون هناك اإ
 ملوجودة اليت تندرج حاليا حتت هذا البند. ا

عادة فتحه حتت  .522 غالق البند واإ وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية الاقرتاح الثاين أأي قبول خطة النقاط الست، واإ
تلف "رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال التمنية وتقيمي التنفيذ ومناقشة التقيمي والإبالغ عنه" حتت عنوان خم  7بند رمق 

ىل الواثئق احلالية.   والإشارة يف احلوايش اإ

ذا  .523 وأأوحض وفد اململكة املتحدة أأن الاقرتاح الأول اذلي ذكرت خطوطه العريضة انئبة الرئيس مل يكن اقرتاحا جديدا. فاإ
ما ل تراتح اكن هناك بند ميكن من خالهل لاكفة ادلول الأعضاء تقدمي اكفة الواثئق فاإن ذكل يعد مبثابة فرض أأمر واقع وهو 

ليه العديد من الوفود. وأأيد وفد اململكة املتحدة الاقرتاح الش ييل من خالل فروهمه بأأنه من خالل اسيبدال بند جدول الأعنال  اإ
ن اللجنة تكون قد أأحرزت نقطتني: تكون قد حافظت عىل خطة النقاط الست واس مترت يف مناقشة املساعدة  احلايل فاإ

عة ابء أأن تكل املناقشة مناقشة هامة يف هذه اللجنة. وابلرمغ من ذكل، ومن أأجل حتقيق ذكل، التقنية. وقد رأأت وفود اجملمو 
ذا أأظروهرت الوفود الأخرى مرونة فاإن الاقرتاح اذلي  ىل أأن تظروهر اكفة ادلول الأعضاء املزيد من املرونة. واإ اكنت هناك حاجة اإ

 تقدمت به اململكة املتحدة سوف يمت اس تكناهل. 

ذا اكن ميكهنا أأن تؤكد أأن وفد اململكة املتحدة يؤيد الاقرتاح الثاين.  وتساءلت انئبة .524  الرئيس عنا اإ

 وأأكد وفد اململكة املتحدة ذكل.  .525

ذا اكن هناك خياران، فاإن الصني  وأأيد وفد الصني مواقف اجملموعة الأفريقية و .526 مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي. واإ
ىل مزيد من الوقت دلراس هتنا.   اكنت يف حاجة اإ

وأأيد وفد ابكس تان الاقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي والصني واجملموعة الأفريقية. وعرب وفد  .527
من ادلول الأعضاء قد أأقروا ذكل. كنا أألقى الضوء عىل أأنه اكن اقرتاحا شامال ومل ابكس تان عن اعتقاده بأأن هناك جزء كبري 

 يس تنث أأي  ىء وذلكل فقد حثت ابكس تان اكفة ادلول الأعضاء ابلتحيل بروح املرونة حىت جتد مرونة يف املقابل. 

س بانيا بأأنه مل يتلق هذا المك من الهتاين من قبل لكنه اكن حزينا لتلقهي .528 ا. لقد اكن هذا أأمرا غريبا لكنه اكن وقال وفد اإ
ذا اكن الناس غري معتادين عىل ديناميكيات التفاوض. واعتقد الوفد أأن  حيدث غالبا يف الويبو. لقد اكن من الصعب فروهم ما اإ
ليه بشأأن النقاط الست. ومل يعرتض أأي أأحد علهيا  هناك نقطتان. أأحدهنا اكنت متثل اتفاقا صعبا اكن من الصعب التوصل اإ

كن من املؤسف أأهنا أأصبحت مرتبطة ابملناقشات املتعلقة ابلإجراءات وما جيب القيام به يف املس تقبل. واكن من العار أأن ل
س بانيا. وقد  حيدث ذكل لأن ذكل قد يعرض أأمرا وافقت عليه اكفة ادلول الأعضاء للخطر. واكن الك اخليارين مناس بني لوفد اإ

س بانيا مرة اثنية عنا أأراد من اجليع أأن يتحلوا بروح ابملر  ىل اتفاق، فسيسأأل اإ ذا مل تمتكن اللجنة من التوصل اإ ونة كنا اكنوا. واإ
ذا اكن هناك أأي خشص يعارض النقاط الست وعندئذ ميكن للجنة الاس مترار يف مناقش هتا الرائعة حول جدول الأعنال وما  اإ

 س تقوم به يف املس تقبل والإجراءات ولك تكل الأمور. 

 اي عىل دمع اجملموعة الأفريقية لقرتاحات مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي والصني. وأأكد وفد نييري .529
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ورصح وفد سويرسا بأأنه من بني اخليارين فاإن اخليار الأول، كنا فروهمته، ميثل فرض أأمر واقع ، ومل يغري أأي يشء.  .530
ىل اخليار الثاين. وعرب الوفد عن شكره للزمالء الش يليني  عىل مهنجروهم العميل وحماولهتم دلفع املناقشات واكن الوفد مييل اإ

 للأمام. وعرب الوفد السويرسي عن دمعه الواحض للخيار الثاين. 

س بانياوأأيد وفد ش ييل ما قام وفد  .531 ابلتعبري عنه. ومن خالل صفته الوطنية قام وفد ش ييل بتقدمي اقرتاح مفتوح.  اإ
ش ييل واقعية. فقد اكنت  م املناقشات وهو ما تريده اللجنة. اكنتورأأى الوفد أأن الك اخليارين املطروحني س يمكنان من تقد

ليه يف تكل  طارا لالس مترار يف التفاق اذلي توصلت اإ الأمور تتغري ويف الواقع أأن ما تقوم اللجنة بتبنية ال ن ميكن أأن يصبح اإ
سف أأن ترتاجع اللجنة عن التفاق ادلورة. وما ميكن أأن حيدث يف املس تقبل يعمتد عىل ما اكن سيمت هناك. وس يكون من املؤ 

ليه. وكنا قال وفد  س بانيااذلي توصلت اإ نه لن يكون هناك طائل من وراء اإ ذا مل تقم ادلول الأعضاء بتحقيق أأي يشء، فاإ ، اإ
لك ما قامت به. وعرب وفد ش ييل عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء من التحيل بروح املرونة والتفاق حول حتقيق يشء. 

حراز تقدم. وذلا، فقد أأيد الوفد ورأأى  ىل التفاق حول اخلطة، مث ترى بعد ذكل كيف ميكهنا اإ الوفد أأن اللجنة اكنت حتتاج اإ
 الك الاقرتاحني. 

جراءات  الإس باينوعرب وفد هولندا عن شعوره بأأن الاقرتاح  .532 اكن ميثل ترمجة معلية ونفعية للمراجعة يف صورة اإ
أأل تنظر للخلف لكن جيب أأن تنظر للأمام لتبادل ال راء يف املس تقبل ومتابعة التوصيات.  ملموسة واكن يرى أأن اللجنة علهيا

 وعرب الوفد عن شكره لوفد ش ييل عىل اقرتاحه وأأكد عىل دمعه للخيار الثاين. 

وأأحاط وفد كندا علنا ابخليارين املطروحني عىل املائدة. واكن اخليار الأول غري مقبول لأنه ميثل فرض أأمر واقع. وأأيد  .533
 الوفد اخليار الثاين، متاش يا مع وفود الولايت املتحدة الأمريكية وسويرسا واململكة املتحدة وهولندا. 

من خالل تبين وثيقة النقاط الست. فلقد اكنت طريقة بناءة  وأأنضم وفد الربازيل للوفود اليت اقرتحت السري قدما .534
لهينا، أأيد وفد الربازيل مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي واجملموعة الأفريقية  ومعلية للسري قدما. وفامي يتعلق ابخليارين املشار اإ

ىل اقرتاح الصني حول فكرة وجود بند مس تقل عىل جدول الأعنال. وأأيد ال وفد اخليار الأول ومل يوافق عىل ابلإضافة اإ
غالقروها وميكن لدلول الأعضاء الاس مترار  الاحتفاظ بفرض الأمر الواقع، لأن املناقشات اخلاصة ابلتقرير اخلاريج سوف يمت اإ

ذا أأرادت القيام بذكل.   يف مناقشة هذا التقرير يف ادلورات التالية اإ

ثل فرضا لأمر واقع. ففي رأأيه أأن الأمر أأكرث من فرض أأمر واقع. ومل يفروهم وفد الروهند سبب اعتبار أأن اخليار الأول مي  .535
ومل يعرتض أأحد عىل اقرتاح النقاط الست. وقد أأيد اقرتاح اجملموعة الأفريقية والصني والربازيل. لقد اكن اقرتاحا شامال. ومل 

وجودة. ذلا فقد اكن أأمرا معليا يس تثين أأي يشء. لقد اكن اقرتاحا نوعيا اس تطاع اسييعاب اكفة مواقف ادلول الأعضاء امل
طار روح العمل اليت سادت بيهنم يف الويبو، واليت تمتثل يف فروهم موقف لك من الأعضاء وحماوةل التوصل  ونفعيا وقد أأىت يف اإ
ىل أأمر مقبول للجميع. وطالب الوفد من الأعضاء ال خرين تقدمي مربرا قواي لعدم قبول هذا اخليار. وبدون القيام بذكل، فمل  اإ

ماكنية للتوصل اإىل أأي حل.   ير وفد الروهند اإ

ومل يكن وفد مجروهورية اليش ي، مس تعدا للمناقشة اليت تتعلق بتبين بند مس تقل عىل جدول الأعنال حبيث يكون  .536
مكرسا لدلمع التقين. واقرتح تأأجيل النقاش لدلورة التالية للجنة. وأأكد الوفد عىل أأنه مل يفروهم سبب وجوب اسيبعاد املساعدة 

تقنية من قامئة التوصيات وختصيص بند خاص لروها يف اللجنة. وذلكل، كرر وفد مجروهورية اليش ي، طلبه العميل ابلقيام ابلتبين ال 
 الرصحي خلطة النقاط الست اليت متت مناقش هتا يف املشاورات غري الرمسية.

غال .537 ىل أأن بند جدول الأعنال مع اقرتاح النقاط الست لن يمت اإ ذا توصلت ادلول وأأشارت انئبة الرئيس اإ ل اإ قه اإ
ىل اتفاق حول السري للأمام. وقد أأصبح هذا الأمر ميثل معضةل يواهجوهنا يف الوقت احلايل  ليس هناك توافق  لأنهالأعضاء اإ

ضاعة الزمخ اذلي اس تطاعوا حتقيقه  يف الرأأي حول السري قدما ابلنس بة للبند. وقد طالبت انئبة الرئيس ادلول الأعضاء بعدم اإ
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غالقه والسري قدما بيقني فامي يتعلق بكيفية التعامل مع املسأأةل يف املفاوضات والتوص ل اإىل حل وسط حبيث يس تطيعوا اإ
 القامئة واليت تفي ابحتياجات اكفة الوفود. 

ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأنه خالل ادلورة، قامت ادلول الأعضاء بكثري من اجلروهد واس تطاعت التوصل لتوافق  .538
ضاعة التوافق يف الرأأي اذلي مت الإس باينخطة النقاط الست واليت أ طلق علهيا امس الاقرتاح يف الرأأي حول  . ومل يرغب يف اإ

زاء كيفية اس مترار النقاش حول تكل النقاط يف املس تقبل، اكن يبدو أأن اخليار  ليه. ولأن هناك وهجات نظر خمتلفة اإ التوصل اإ
النقاط الست واس مترار املناقشات بدون أأي اإرضار ابلتوافق يف الرأأي اذلي  الثاين ميثل مهنيا معليا لأنه سيسمح ابسيبقاء

 حققته ادلول الأعضاء. واكن الاحتاد الرويس يفضل اخليار الثاين. 

ورصح وفد لتفيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، بأأنه اكن من املروهم ابلنس بة للمجموعة  .539
اجنازه قبول العمل اذلي مت هذا الأس بوع من أأجل املوافقة عىل النقاط الست اليت معلت علهيا ادلول الأعضاء ابجهتاد  اإ

 وتوصلت لتفاق. ومن أأجل عدم فقدان النقاط الست اليت مت التفاق بشأأهنا، أأيدت اجملموعة اخليار الثاين املقرتح. 

 اخليار الثاين.  أأسرتالياوأأيد وفد  .540

س بانياع وفد ووافق وفد جنوب أأفريقيا م .541 عىل أأن اللجنة جيب أأن حتافظ عىل النقاط الست. وفامي يتعلق ابخليارين  اإ
أأيد الوفد اخليار الأول لأنه س يمكن من اس مترار املناقشات املتعلقة ابملساعدة التقنية، واليت متثل ربع جدول أأعنال التمنية. واكن 

ىل توضيحه من خالل احلوايش. وعرب الوفد عن شكره لوفد  شامال وواحضا ومل يكن هناك أأي مغوض خفي يف البنية حيتاج اإ
 ش ييل عىل هجوده للتوصل اإىل حل بناء. 

ليه وفد جنوب أأفريقيا فامي يتعلق مبجموعة بدلان أ س يا واحمليط الروهادي واجملموعة الأفريقية  .542 وأأيد وفد ابكس تان ما أأشار اإ
ىل اخليار ا ىل اقرتاح الصني. واكن الوفد مييل اإ  لأول وطالب اجليع ابلتحيل بروح املرونة املتبادةل. ابلإضافة اإ

ضاعة العمل  .543 وانشد وفد نييرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ادلول الأعضاء، واليت اكنت مواقفروها هتدد ابإ
ىل أأن الاقرتاح اذلي الشاق اذلي مت بذهل خالل الأس بوع ويف ادلورات السابقة، أأن تعيد التفكري يف مواقفروها. كنا أأشار أأيضا  اإ

س بانياطرحه وفد  مل ينبع من فراغ. فقد خرج من رمح الاقرتاحات اليت طرحهتا اجملموعة الأفريقية و الفريق املعىن جبدول  اإ
. واكن جيب أأن تمتكن ادلول الأعضاء املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةأأعنال التمنية حول 

س بانياناقشة تكل النقاط الس تة اليت مت التفاق علهيا حتت قيادة من م  ، مبا يف ذكل الواثئق الروهامة ابلنس بة لدلول الأعضاء اإ
جراء هذه النقاشات مبا يف ذكل  حول هذا البند من بنود جدول أأعنال التمنية. وذلا، اكن وفد نييرياي س يدمع موقفا يسمح ابإ

س بانياالاقرتاح اذلي طرحه وفد   . اإ

ذا قام لك خشص يف القاعة ابملوافقة عىل  ىء، فاإهنم لن يس متروا يف  .544 وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه اكن من اجليل أأنه اإ
النقاش بعد ذكل. واكن يبدو أأن الاختالف يف الرأأي لزال قامئا واكن علهيم التوصل اإىل طريقة لختتام ادلورة مع مالحظة 

ىل خيار اثلث أأو مواصةل ذكل النقاش يف ادلورة  أأن الساعة أ نذاك اكنت السادسة مساء وسمس دقائق واكن علهيم التوصل اإ
 التالية. ابلرمغ من أأنه اكن يبدو أأن العامل املشرتك يف القاعة يمتثل يف اخليار الثاين. 

ىل أأهنا تريد الس .545 ري قدما يف وقالت انئبة الرئيس أأهنم جيب أأن يسريوا قدما. واكن هناك عدد من الوفود اليت أأشارت اإ
هذا الأمر واكنت مس تعدة لقبول أأي من اخليارين كنا عربت عن شكرها لروها عىل هذا القدر من املرونة. لكن قامت بعض 

الوفود ابلرمغ من ذكل بتأأييد اخليار الأول وقامت وفود أأخرى بتأأييد اخليار الثاين لأس باب مرشوعة. وقد عربت الوفود عن 
ذا مل يمت التوصل لتوافق يف الرأأي فسيس متر النقاش حول بند وهجات نظر خمتلفة بشأأن الاقرت  احات اليت تمت مناقش هتا. واإ

س بانياجدول الأعنال يف ادلورة الثامنة عرش للجنة. وهنأأت انئبة الرئيس وفد  عىل العمل البارز اذلي قام به من أأجل  اإ
ىل توافق يف الرأأي حيث اعرتفت ادلول الأعضاء أأن هذا الأمر اك ن معلقا ملدة سمس س نوات. وقد توصلت اللجنة التوصل اإ
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ىل توافق يف الرأأي بنس بة مائة ابملائة حول خطة النقاط الست اليت طرهحا وفد  س بانيااإ واليت قام لك وفد من الوفود بطرح  اإ
ىل نق مام. ولسوءتعليقات بناءة بشأأهنا للتوصل اإ ىت ادلورة احلظ أأن هذا الأمر سوف يظل معلقا ح طة ميكن مهنا التحرك للأ

يف ملخص الرئيس. واعرتفت انئبة الرئيس ابلعمل  1وسوف يظروهر يف ملحق   املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةالتالية للجنة 
 الرائع اذلي مت من أأجل الوصول لروهذه النقطة. 

 من جدول الأعنال: العمل املس تقبيل  9البند رمق 

ىل بند رمق  .546  من بنود جدول الأعنال حول العمل املس تقبيل.  9انتقلت انئبة الرئيس بعد ذكل اإ

( تقرير مرحيل حول تنفيذ 1وقامت الأمانة )الس يد ابلوتش( بقراءة قامئة العمل املتعلقة ابدلورات التالية كنا ييل: ) .547
ىل اللجنة. وابلنس بة دلورة الربيع، توصيات جدول أأعنال التمنية واملرشوعات. وعىل سبيل املنارسة، مت ت  بادل التقارير املوهجة اإ

قامت الأمانة بتقدمي تقرير املدير العام حول تنفيذ جدول أأعنال التمنية؛ وابلنس بة دلورة اخلريف، قدمت التقرير املرحيل 
ك رت الأمانة بأأن ( تقرير املراجعة املس تقةل حول تنفيذ توصيات جدول أأعنال ا2املتعلق ابلتوصيات واملرشوعات ) لتمنية. وذ 

مثل هذه املراجعة قد مت طلهبا حتت مظةل أ لية التنس يق. واكن هناك فريق مراجعة واكن من املتوقع أأن يكون تقريره جاهزا 
ت ( تقرير حول املؤمتر ادلويل للملكية الفكرية والتمنية اذلي عقد الأس بوع السابق. ووفقا لقرار قام3ابلنس بة لدلورة التالية )

( وثيقة منقحة حول حتديث قاعدة بياانت نقاط 4اللجنة ابختاذه، سيمت تسلمي اللجنة تقرير وقائع قصري حول وقائع املؤمتر)
ىل خيار اثلث وفقا لطلب اجملموعة الإفريقية ) ( مجموعة 5املرونة اليت سيتضمن التوابع املتعلقة ابلتلكفة واس تكشاف التوصل اإ

ىل من مدخالت ادلول الأعضاء حو  لفية. وكنا ذكر الرئيس، س تقوم ادلول الأعضاء بتقدمي مدخالت اإ ل الأهداف الإمنائية للأ
لفية ذات صةل بعمل الويبو. وس تقوم الأمانة بتجميع اكفة  ىل جانب تفسري أأس باب اعتبارها للأهداف الإمنائية للأ الأمانة اإ

عضاء، وثيقة حول أأنشطة حتديد اجملالت املتعلقة بنقل ( بناء عىل مقرتحات ادلول الأ 6املدخالت وتقوم بتقدميروها للجنة )
( مرشوع جترييب لالإرساع يف نقل التكنولوجيا والبحث والتمنية من أأجل حتسني القدرات التقنية لسييعاب 7التكنولوجيا )

نتاج وفقا لقرتاح وفد الإكوادو   6-9ر. وكنا ورد يف الفقرة العلوم والتكنولوجيا احمللية اليت تقوم بتطويرها اجلامعات وقطاع الإ
من ملخص الرئيس، س يقوم وفد الإكوادور مبشاورات مع ادلول الأعضاء املعنية ومن احملمتل أأن يتوصل اإىل وضع وثيقة 

( تقرير حول تنفيذ توصيات أأهجزة الويبو اذلي 8منقحة أأو اختاذ قرار بشان الطريقة اليت ترغب فهيا يف السري يف الأمر )
العامة. يف لك دورة من دورات اجلعية العامة، تقوم خمتلف أأهجزة الويبو بتقدمي تقرير يتضمن، يف غالب قدمته اجلعية 

رساهل  نه عادة ما يمت اإ ىل اجلعية العامة، فاإ ذا مت تقدمي التقرير اإ ىل مشاركهتا يف تنفيذ جدول أأعنال التمنية. واإ شارة اإ الأحيان، اإ
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  ( خمرجات مرشوعات جدول أأعنال التمنية واليت 9الفكرية وبذكل سيمت طرحه أأمام اللجنة )اإ

ن الأمانة،  ذا اكن مدراء املرشوعات مس تعدون بأأي خمرجات مثل ادلراسات أأو الأدةل أأو التقارير، فاإ اكنت غري مؤكدة دامئا. واإ
وكنا ذكر الرئيس أ نفا، مل تمتكن اللجنة من مناقشة الأدةل ابليشاور معروهم، اكنت تقوم بطرهحا أأمام اللجنة. ويف هذه ادلورة، 

الثالثة املتعلقة بنقل التكنولوجيا ويه ادلليل العميل لتقيمي الأصول غري امللموسة يف مؤسسات البحوث والتمنية، ومناذج 
ب تقيمي امللكية الفكرية للمؤسسات العقود املتعلقة ابلتمنية الفكرية لليامعات واملؤسسات البحثية املموةل من القطاع العام وكتي

( مرشوع التقرير الهنائية دلورة اللجنة هذه واذلي سيمت 10الأاكدميية. واكن سيمت عرض تكل الأدةل أأيضا يف ادلورة التالية )
ذا رغبت يف القيام بذكل.   تبنيه يف ادلورة التالية. ودعت الأمانة ادلول الأعضاء لقرتاح أأنشطة أأخرى اإ

ذا اكنت اللجنة س تقوم بتبين قامئة العمل اليت اقرتحهتا الأمانة من أأجل ادلورة التالية. وتساءلت ان .548 ئبة الرئيس عنا اإ
 واكن سيمت تبنهيا رشيطة عدم وجود حتفظات من احلضور. 

 من جدول الأعنال: ملخص الرئيس  10البند رمق 

 دعت انئبة الرئيس اللجنة دلراسة لك فقرة يف مرشوع امللخص.  .549
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ىل الفقرات من وأأشار  .550 ىل  1ت اإ املتعلقة ابفتتاح اجللسة وانتخاب الرئيس وانئيب الرئيس، ومرشوع جدول الأعنال  5اإ
ىل تقرير حول ادلورة السادسة عرش. واكنت انئبة  اذلى مت تبنيه والاعرتاف ابثنني من الروهيئات غري احلكومية ابلإضافة اإ

 ن احلضور. الرئيس س تيبىن الفقرات رشيطة عدم وجود اعرتاضات م

ىل الفقرات  .551 حول البياانت العامة للوفود وتقرير املدير العام وتقرير التقيمي حول  8و  7و  6مث انتقلت بعد ذكل اإ
املرشوع بشأأن تعزيز وتمنية قطاع السمعيات والبرصايت يف بوركينا فاصو وبعض ادلول الأفريقية. واكنت انئبة الرئيس سوف 

 اعرتاضات من احلضور.  تتبىن الفقرات رشيطة عدم وجود

ىل الفقرة  .552 حتديد جمالت أأنشطة التعاون بني دول اجلنوب. ومتت الإحاطة  1-9( 1اليت اكنت كنا ييل: ) 9مث انتقلت اإ
عداد وثيقة جديدة من أأجل ادلورة التاسعة عرش ) أ لية حتديث قاعدة  2-9( 2ابقرتاحات الوفود واكنت الأمانة س تقوم ابإ

الأمانة س تقوم مبراجعة الوثيقة والنظر يف التبعات املالية واس تكشاف وجود خيار اثلث يعترب مزجيا من  بياانت املرونة. واكنت
قرار املرشوع كنا  3-9( 3اخليارين السابقني. ) مرشوع حول تعزيز وتمنية قطاع السمعيات والبرصية املرحةل الثانية. وقد مت اإ

الت أأنشطة الويبو املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة. ومتت الإحاطة وثيقة حول حتديد جم 4-9( 4هو حمدد يف الوثيقة. )
مانة قبل  رسال الطلبات مكتوبة من ادلول الأعضاء للأ . مث تقوم الأمانة عندئذ 2016يوليو  10هبذه الوثيقة واكن جيب اإ

املنقحة حول الويبو وجدول أأعنال  بتجميع عدد من اخملرجات اليت تتعلق هبذا الغرض. وقد تقرر أأيضا أأن يمت تقدمي الوثيقة
تقرير حول منتدى خرباء الويبو حول نقل التكنولوجيا العاملية.  5-9( 5يف دورة مس تقبلية للجنة )  2015التمنية ملا بعد عام 

ثامنة وقد أأحاطت اللجنة علنا بأأنشطة حتديد اجملالت وقررت أأن تقوم ادلول الأعضاء املعنية بتقدمي اقرتاحات يف ادلورة ال 
مانة حبلول  مت طرح اقرتاح من قبل وفد  6-9( 6. )2016يوليو  10عرش للجنة. وجيب أأن تصل تكل الاقرتاحات للأ

الإكوادور. وقررت اللجنة اس مترار دراسة الوثيقة يف ادلورة الثامنة عرش وس يقوم وفد الإكوادور مبشاورات مع ادلول الأعضاء 
قرار مرشوع حول اس تخدام املعلومات املتاحة للعامة  7-9( 7متل حبضور الأمانة. )املعنية لتطوير اقرتاح مرشوع منقح حم  مت اإ

اتحهتنا بلغات الويبو وسيمت تنقيح  طار املرشوع ويمت اإ عدادهنا يف اإ دراك أأن هناك دليلني يمت اإ من أأجل التمنية الاقتصادية مع اإ
بشأأن املساعدة التقنية ات حول تقرير املراجعة اخلارجية وقررت اللجنة اس مترار املناقش 8-9( 8الوثيقة حبيث تعكس ذكل. )

مع وجود الواثئق ذات الصةل. وقد وافقت اكفة الوفود عىل الاقرتاح  اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية
 مللخص الرئيس.  1كنا هو مرفق يف امللحق رمق  الإس باين

ىل من .553 اقشة ملخص الرئيس. ورصح بأأنه س يكون من املنطقي بصورة أأكرب القول ومل يكن وفد اململكة املتحدة مييل اإ
ل فاإن الأمر مل يكن واحضا للغاية.  الإس باينبأأن "الوفود اكنت موافقة عىل الاقرتاح  لكهنا قررت الاس مترار يف املناقشات" واإ

ق شامل عىل املسأأةل. واقرتح الوفد اكن هناك اتفاق لكن ادلول الأعضاء قررت اس مترار املناقشات لأنه مل يكن هناك اتفا
 الالتفاف حول املرحلتني جلعل الأمر أأكرث منطقية. 

يف  1كنا هو مرفق يف امللحق  الإس باينواقرتحت انئبة الرئيس العبارة التالية "اكنت اكفة الوفود متفقة مع العرض  .554
ند اخلاص من بنود جدول الأعنال ابلإضافة ملخص الرئيس لكهنا اتفقت عىل القيام ابس مترار املشاورات حول وضع هذا الب 

ىل تنفيذ الاقرتاح   ". الإس بايناإ

واقرتح وفد مجروهورية اليش ي، حذف اجلةل الأخرية لأهنا ل صةل لروها ابجلةل الثانية. وقد ذكر وفد اململكة املتحدة أأنه مل  .555
. ومتت الإس باينس ابلنس بة لالقرتاح يكن هناك اس تنتاج حول املسأأةل وقررت اللجنة أأن متيض قدما يف املسأأةل لكن لي

 . الإس بايناملوافقة عىل الاقرتاح 

ورصحت انئبة الرئيس بأأن التفاوض بشأأن النص اخلاص مل يكن واردا. اكن الأمر لضنان أأن املناقشات قد انعكست  .556
وفود موافقة عىل العرض بدقة يف ملخص الرئيس. ذلا فقد اكن الاقرتاح هو أأن يمت عكس العبارتني حبيث نقول "اكنت اكفة ال

ابمللخص وبعد ذكل قررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات حول تقرير املراجعة  1كنا هو مرفق ابمللحق رمق  الإس باين
 ".اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةاخلارجية للمساعدة التقنية 
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ذا مت ذكر "لكهنا" بدل منورصح وفد اململكة املتحدة بأأنه ميكنه املوافقة عىل ه .557  "وبعد ذكل".  ذا الاقرتاح اإ

 ورأأي وفد الروهند أأن الطريق الثالث للخروج من املأأزق يمتثل يف وضع "وبعد ذكل" بدل من "لكهنا".  .558

ذا اكنت هناك لكمة "وبعد ذكل" .559  واعتقدت انئبة الرئيس أأن املصطلحات سوف تكون أأكرث حيادية اإ

 ووافق وفد نييرياي عىل أأن لكمة "وبعد ذكل" يعكس حيادية أأكرب.  .560

هنا تعطي  .561 وطلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية من انئبة الرئيس بتكرار الصياغة املقرتحة. وكنا يه موجودة، فاإ
ليه امللخص ا ذلي مت عرضه أأثناء انطباعا بأأن اللجنة قد وافقت عىل ذكل وأأهنا سوف تسري قدما، وهو الأمر اذلي مل يرش اإ

 مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعنال. 

كنا هو مرفق  الإس باينكنا ييل :" توافق اكفة الوفود عىل الاقرتاح  8-9وقامت انئبة الرئيس بقراءة الفقرة املنقحة  .562
ير املراجعة اخلارجية ابمللخص وقررت اللجنة اس مترار املناقشات املتعلقة بتقرير املراجعة اخلارجية حول تقر  1ابمللحق 

ىل اكفة الواثئق اخلاصة بذكل. اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةللمساعدة التقنية   "، وسيمت الإشارة اإ

 واتفق وفد اململكة املتحدة مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل أأن ذكل ل ميثل تفسريا وقائعيا حصيحا ملا حدث.  .563

ذا اكنت الوفود تفضل اسيبدال "وبعد ذكل" بلكمة "لكن". وذكرت أأهنا لن توافق عىل  .564 وتساءلت انئبة الرئيس عنا اإ
لكنات مثل "وبعد ذكل" أأو "لكن"، وذلا فقد اقرتحت ترك النص كنا هو حبيث يكون "قررت اللجنة اس مترار املناقشات 

ىل جانب  يف جمال التعاون لأغراض التمنيةحول تقرير  قامئة من الواثئق. وقد وافقت اكفة الوفود، كنا متت الإشارة العديد من اإ
 املرفق.  الإس بايناملرات، عىل العرض 

وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن انئبة الرئيس قد تقدمت ابقرتاح ملموس حول الصياغة واليت مل تس تطع  .565
قرتاحه. لقد قالت انئبة الرئيس شيئا مؤداه أأن "اكفة الوفود قد اسييعاب لك يشء، فور قيام وفد اململكة املتحدة بطرح ا

ىل تنفيذ البند".  الإس باينوافقت عىل الاقرتاح  لكهنا اتفقت عىل اس مترار املناقشات حول وضع بند جدول الأعنال ابلإضافة اإ
 واكن يبدو أأن تكل الصياغة مفيدة. 

ررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات املتعلقة ابلتقرير اخلاص واقرتحت انئبة الرئيس أأن تكون العبارة كنا ييل : "ق .566
مع قامئة الواثئق ذات الصةل. وقد وافقت اكفة الوفود  لمساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنيةابملراجعة اخلارجية ل 

 الاجيعاع التايل حول وضع بند للملخص ووافقت عىل الاس مترار يف املناقشات يف 1املرفق ابمللحق  الإس باينعىل الاقرتاح 
ىل تنفيذ الاقرتاح  "و" و"لكن". وأأرادت انئبة الرئيس  ال نف اذلكر". وهنا متت مناقشة الإس باينجدول الأعنال ابلإضافة اإ

ذا مت ذكر "لكن" فاإن ذكل يعىن أأهنم مل يعودوا موافقني عىل الاقرتاح  جيابية. واإ  ، وقد أأكدوا يفالإس باينصياغة النص بصورة اإ
. ومل يوافقوا عىل وضع بند جدول الأعنال والطريقة اليت سيمت الإس باينالعديد من املواقف عىل موافقة اللجنة عىل الاقرتاح 

هنا الإس باينهبا تنفيذ الاقرتاح  . وأأكدت انئبة الرئيس عىل أأن لكمة "لكن" غري مقبوةل يف ملخص الرئيس. أأما لكمة "و" فاإ
ذا   قامت اللجنة ابلس مترار يف الأمور كنا اكنت عليه. مصطلح سوف يمت اس تخدامه اإ

اليت تقدهما ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن بند جدول الأعنال اكن حيمل عنوان املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية  .567
لطريقة اليت مت وليس عنوان التقرير. واكن جيب أأن تالحظ الأمانة أأن هناك خطأأ وميكهنا تصحيح هذا اجلزء. ومل تكن االويبو 

طارها. وطالب الوفد ابلتكرم بقراءة الفقرة  مرة  8-9ذكر الواثئق هبا يه نفس الطريقة اليت مت وضع بند جدول الأعنال يف اإ
 اثنية. 
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وذكرت انئبة الرئيس أأن وفد اململكة املتحدة اكن عىل صواب وأأن بند جدول الأعنال مل يطلق عليه مسمى تقرير.  .568
ن الفقرة ال يت أأعيدت صياغهتا اكنت اكلتايل :" قررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات املتعلقة ابملراجعة اخلارجية وذلا، فاإ

للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية وس تقوم الأمانة بتصحيح قامئة الواثئق اليت مت تعديلروها وفقا 
من هذا  1املرفق ابمللحق  الإس بايننال. وقد وافقت اكفة الوفود عىل الاقرتاح ذلكل ابلرتتيب الصحيح وفقا جلدول الأع

 يف الاجيعاع التايل".  الإس باينامللخص ووافقت عىل اس مترار املناقشات حول وضع بند جدول الأعنال هذا وتنفيذ الاقرتاح 

من الأليق ترك النص كنا اقرتحته انئبة  وعرب وفد نيجراي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن اعتقاده بأأنه .569
عادة  ضافة "و". ورأأت اجملموعة أأنه قد يكون هناك سبب لقيام اجملموعة ابإ جراء أأي تعديل فيجب اإ ذا اكن جيب اإ الرئيس. واإ

ل اجليع . فقد قاالإس باينالتفكري يف الصياغة اجلديدة املقرتحة. ومل يكن الأمر واحضا. ومل تر اجملموعة أأي معارضة لالقرتاح 
عادة صياغة ملخص  ذا اكن عىل اللجنة اإ أأهنم يؤيدونه. فقد أأجعبوا ابلقرتاح. وما مت وضعه يف الأصل اكن يعرب عن احلقيقة. واإ

ذا اكن ذكل مقبول.   الرئيس، فاإن وفد نييرياي يريد مناقشة الصياغة اليت متت قراءهتا أأمام أأعضاء اجملموعة اإ

ىل تضمني أأنه مل يكن  الإس باينهناك اتفاق حول الاقرتاح  وأألقى وفد ابكس تان الضوء عىل أأن .570 لكهنم اكنوا يف حاجة اإ
 هناك اتفاق عىل كيفية تنفيذه. وذلكل، فقد أأيد وفد ابكس تان الصياغة اليت مت اقرتاهحا للتو. 

يران )مجروهورية .571 ىل وفود نييرياي وابكس تان والروهند يف بياانهتا اليت أألقهتا.  -وانضم وفد اإ ومل يس تطع املوافقة اإسالمية( اإ
بقاء النص عىل ما هو عليه.  ضافة عبارات جديدة. واكن يفضل اإ  عىل اإ

 ووافق وفد الصني عىل اقرتاح انئبة الرئيس.  .572

ىل توافق يف الرأأي بشأأن الفقرة  .573 وذلكل، ونظرا لأن البند اكن مغلقا  8-9ورصحت انئبة الرئيس بأأن اللجنة مل تتوصل اإ
ىل التوصل اإىل طريقة أأنيقة لعرضه يف الوثيقة. ورصحت انئبة ومعلقا ومت التفاق عىل الس ري قدما، فقد اكنت هناك حاجة اإ

ضافية من التعقيد ولن تكون مفيدة. واقرتحت حبذفروها من ملخص الرئيس يف  الرئيس بأأن الفقرة ملتوية وتضيف مس توايت اإ
اللجنة الاس مترار يف املناقشات املتعلقة ابملراجعة  حاةل عدم وجود اتفاق بشأأهنا. واكن الاقرتاح بأأن تكون كنا ييل :"قررت

اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية مع قامئة الواثئق الصحيحة يف أأعقاهبا. وقد 
ىل  1كنا هو مرفق ابمللحق  الإس باينوافقت اكفة الوفود عىل الاقرتاح  ىل من امللخص". وقد أأشاروا اإ أأن هناك حاجة اإ

اس مترار املناقشات. واكن مرشوع حمارض املناقشات اليت جرت سابقا سوف يعكس أأن هناك حاجة لس مترار املناقشات، 
 ويف مصلحة تبين خملص الرئيس، اعتقد الرئيس أأهنم جيب أأن يوافقوا عىل ذكل ويسريوا قدما. 

اكن ذكل جمرد تقرير وقائعي ملا قيل وكيف مت اختتامه واكنوا  وشارك وفد اململكة املتحدة انئبة الرئيس يف رأأهيا. فقد .574
. الإس باينحيتاجون اإىل صياغة أأنيقة. وعندما قيل ذكل، اكن هناك زمالء يقرتحون أأنه ليس هناك اتفاق حول تنفيذ الاقرتاح 

هيم قوهل هو أأنه مل يكن هناك ومل تكن هناك مناقشات حول كيفية تنفيذ الاقرتاح، ذلا فاإن ذكل مل يعكس احلقيقة. وما اكن عل
. وميكن عندئذ للجنة أأن جتمتع وتفكر يف ما الإس بايناتفاق حول كيفية السري قدما بشأأن هذا البند، مبا يف ذكل الاقرتاح 

جيب أأن تقوم به بشأأن ها البند وكيفية السري قدما ابلنس بة هل. ورأأى الوفد أأن هذا الأمر وقائعي وسوف يساعد عىل توضيح 
ث ابلفعل. ومل يضف أأي يشء ملا تريد أأن تراه ولكنه ذكر نقطة الاختالف يف الرأأي واخلالف الرئييس اذلي اكن ما حد

 . الإس باينكيفية السري قدما بشأأن البند مبا يتضمن الاقرتاح  هناك. وذلكل، مل يكن هناك اتفاق بشأأن

زاء الفرصة اليت أأعطهتا ورأأي وفد ش ييل أأن امللخص خيضع لسلطة الرئيس. وذلكل، عرب عن شكره  .575 لنائبة الرئيس  اإ
ماكنية تضمني بند جديد من بنود جدول الأعنال  لدلول الأعضاء للتعليق. واكن من احلقيقي أأنه اكن هناك نقاش طويل حول اإ

ذا قاموا بتضمني حقيقة أأن هناك اختالفات حول كيفية اختتام  وهو أأمر يتياوز البند املعني الوارد عىل جدول الأعنال هذا. واإ
، فيجب علهيم أأن يقوموا أأيضا بتضمني افتتاحية حممتةل لبند جديد عىل جدول الأعنال يف الإس باينهذا البند والاقرتاح 
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نه  ذا مل يمت تضمني ذكل فاإ امللخص. ورأأي الوفد أأنه من املروهم أأن يمت ظروهور ذكل لأنه يعترب احيعالية مس تقبلية هامة ورأأي أأنه اإ
ذا مل حيدث ذكل فاإن وفد ش ييل يوافق عىل ملخص الرئيس. لن يعكس تفاصيل النقاش   ابلاكمل. واإ

ومل يرد وفد مجروهورية اليش ي، أأن يعيد التفاوض بشأأن ما مت القيام به، لكنه اعتقد أأن اللجنة جيب أأن تس تخدم اللغة  .576
س بانيادمت به املعتادة يف امللخص. ومل يشعر وفد مجروهورية اليش ي، أأن اللجنة مل توافق عىل الاقرتاح اذلي تق يف الأساس،  اإ

فقط. لقد اكن اقرتاح شائع فامي بعد. ولقد وافقت اللجنة عىل هذا الاقرتاح. وقد ظروهرت به  الإس باينولكنه مل يكن الاقرتاح 
ن النقاش اذلي مت بعد ذكل بشأأن كيفية مسايرة املراجعة اخلارجية اكن نقاشا منفصال. لقد اكن هناك  صياغة شائعة وذلكل فاإ

اح بوضع بند منفصل من بنود جدول الأعنال ومل توافق اللجنة عليه. ووافقت اللجنة عىل الاس مترار يف مناقشة املراجعة اقرت 
 اخلارجية يف ادلورة التالية. وقد شعر الوفد بأأن تكل يه الصورة الصحيحة ملا مت. 

ل تضمني بند جديد وقد لىق الأمر دعنا وانضم وفد الربازيل لوفد ش ييل يف البيان القائل بأأنه اكنت هناك مناقشة حو  .577
ضافته يف امللخص. وبعد  عادة فتح النقاش يف النقاط الست وهذا البند اخلاص، فيجب اإ ذا قاموا ابإ خضنا يف اجللسة العامة. واإ

ون أأن قال الوفد ذكل، وافق عىل الصياغة اليت اقرتحهتا انئبة الرئيس. لقد اكن ببساطة ملخصا من وضع الرئيس. وسوف تك
ذا مل يوافق أأي وفد عىل التفسري يف ادلورة التالية، ميكن أأن يمت طرح التقرير للمناقشة  اكفة البياانت متوافرة يف التقرير. واإ

 وس يكون منتدى ذو قيمة كبرية. 

ىل دراسة الفقرة  .578 التعاون عىل التعلمي والتدريب املروهين يف اقرتاح املرشوع بشأأن "حول  9-9ودعت انئبة الرئيس اإ
. وقد قرأأت املرشوع اذلي اكن "جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

ىل أأنه " مت اعيعاد هذا املرشوع مع تعديل بس يط  يف العنوان. وسوف يمت توفري نسخة منقحة منه.". وبسبب  مبنّي يشري اإ
ىل الفقرة  عدم وجود أأي تعليقات من احلضور، قرار اجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة  10-9انتقلت انئبة الرئيس اإ

. وقرأأهتا واكنت اكلتايل: " قامت اللجنة بدراسة عدد من الاقرتاحات. وقاموا بتجميع لتمنية وامللكية الفكريةاملعنية ابنة ابللج 
اللجنة من اجلعية العامة أأن تسمح لروها ابلس مترار يف املناقشات  تكل الاقرتاحات يف امللحق الثاين من امللخص. والمتست

ىل اجلعية العامة يف عام  ." 2017أأثناء ادلورتني الثامنة عرش والتاسعة عرش ورفع تقرير لروها وتقدمي توصيات حول املسأألتني اإ
ىل الفقرات واكنت انئبة الرئيس س تقوم بتبين الفقرة رشيطة أأل يكون هناك أأي تعليقات علهيا من  احلضور. مث انتقلت اإ

الثالثة التالية املتعلقة ابلعمل املس تقبيل، واليت اكنت اكلتايل "وافقت اللجنة عىل قامئة من املسائل/الواثئق من أأجل ادلورة 
ىل الفقرة رمق  10التالية". كنا مت اعيعاد الفقرة  واليت اكنت  11رشيطة أأل يكون هناك اعرتاضات علهيا من احلضور. مث انتقلت اإ

للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية سوف يمت دراس ته  17اكلتايل "أأحاطت اللجنة علنا بأأن مرشوع التقرير اخلاص ابدلورة 
ىل أأن "اإىل أأن ملخص ادلورة  12للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية." وأأشارت الفقرة  18من أأجل تبنيه يف ادلورة   16اإ

ىل اجلعية العامة". ولأنه مل تكن هناك تعليقات من احلضور، فقد مت اعيعاد وتقرير املدي ر العام ميثالن تقرير اللجنة املقدمة اإ
 هذه الفقرات. 

ىل الفقرة  .579 لأنه اكن هناك عدد من ال راء املتعارضة. وقد أأخفقت اللجنة أأيضا يف التوصل  8-9وعادت انئبة الرئيس اإ
ىل توافق يف الرأأي بشأأن الفقر  . ومن الأمور اليت قالوها هناك أأن اللجنة قد وافقت عىل الاس مترار يف املناقشات. 10-9ة اإ

ليه أ نفا. ومل يكن ذكل ليصبح مبثابة مفاوضات بشأأن  8-9وميكن تضمني ذكل بصورة جزئية يف الفقرة  كنا متت الإشارة اإ
د أأمه متفقون مائة يف املائة بشأأن املصطلحات. ملخص الرئيس لأنه جمرد انعكسا وقائعيا للمناقشات يف مقابل تأأكد لك وف

وميكن أأن تكون اكلتايل "قررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات حول املراجعة اخلارجية لدلمع التقين اذلي تقدمه الويبو يف 
الأمر عىل وجه جمال التعاون لأغراض التمنية". ورأأت انئبة الرئيس أأن اللجنة مل توافق عىل اس مترار املناقشات بشأأن هذا 
كنا هو  الإس بايناخلصوص وذلكل جيب أأن يرد ما ييل "توافق اكفة الوفود عىل ما متت مراجعته ال ن وتوافق عىل الاقرتاح 

 مرفق ابمللحق الأول من امللخص." 
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ن وأأرص وفد اململكة املتحدة عىل أأن يصبح الأمر أأكرث وقائعية. اكنت هناك اقرتاحات أأخرى ليست وقائعية، لكن اك .580
وطالبت  الإس باينهناك خيار أأيضا يمتثل يف مهنجية تس تخدم غالبا، حيث ميكهنم القول أأن بعض الوفود دمعت الاقرتاح 

غالق هذا البند من بنود جدول الأعنال. وأأيدت الوفود الاقرتاح  وطالبت ابلس مترار يف ترك هذا البند مفتوحا.  الإس باينابإ
 للجنة ميكهنا السري دول اخلوض يف العديد من التفاصيل. واكن ذكل أأكرث الأمور وقائعية لأن ا

ل أأن ادلول الأعضاء .581 تقوم ال ن مبناقش ته. واكن الوفد  ورصح وفد الروهند أأنه عادة ما ل تمت مناقشة ملخص الرئيس اإ
 يوافق عىل ما ختتاره انئبة الرئيس بوصفروها أأن لروها اللكمة الأخرية وميكهنا اعيعاد ذكل. 

 لهباما عىل ما قاهل وفد الروهند. فروهذا هو ملخص الرئيس وجيب أأن يمت المتس، به. ووافق وفد جزر ا .582

ن ما طالب به الوفد كنا فروهم  .583 ومل ير وفد سويرسا أأن وفد اململكة املتحدة اكن يطلب التفاوض بشأأن ملخص الرئيس. اإ
بأأن هناك ما ينقص يف هذا البند  وفد سويرسا هو وضع تقرير وقائعي للمناقشات اليت متت. واحتاجت اللجنة اإىل الاعرتاف

لأن الفقرة تمت صياغهتا حاليا لأهنا مل تعكس بصورة اكمةل حاةل املناقشات. واكن هناك رأأيني متعارضني حول كيفية السري قدما 
ما. وقد بشأأن هذا البند. وقد قال الزميل من اململكة املتحدة لتوه انه مل يكن هناك اتفاق حول كيفية السري يف هذا الأمر قد

اقرتح صياغة اكنت وقائعية للغاية قائال أأن هناك بعض مجموعات ادلول اليت تتبىن رأأاي وأأن بعضروها ال خر يتبىن رأأاي خمتلفا. 
واكنت هناك حاجة لأن يكون امللخص أأكرث وقائعية وذلكل اكن وفد سويرسا يود أأن تظروهر هذه النقطة يف املناقشات بشلك 

 كن ذكل تفاوضا، لكن اكن من املروهم أأن يكون هناك انعاكسا وقائعيا ملا قيل. . ومل ي8-9اكمل مضن الفقرة 

الأصيل اذلي مت التفاق بشأأنه أأثناء  املشاورات  الإس باينوأأساء وفد مجروهورية اليش ي، فروهم ما مت ابلنس بة لالقرتاح  .584
مسأأةل منفصةل متعلقة بكيفية القيام غري الرمسية وبعد ذكل لأنه مل يكن هناك من يعارض الاقرتاح يف القاعة. واكنت هناك 

مبسايرة التوصيات الرمسية بصورة أأفضل، أأي املراجعة اخلارجية. ومل تكن تكل املرة الأوىل اليت يمت فهيا اعيعاد توصيات 
س بانياملموسة يف اللجنة. ووفقا لوفد مجروهورية اليش ي،، وافقت اللجنة عىل الاقرتاح الوسط اذلي طرحته   . اإ

وأأيد وفد نييرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، الوفود اليت رصحت بأأن الرئيس هو املاكل الأصيل مللخص  .585
الرئيس. وفامي يتعلق ابقرتاح طرح يف القاعة بشأأن امليل جتاه الصياغة املعتادة واليت اكنت اكلتايل "أأيدت بعض الوفود الاقرتاح 

ىل اجلانب املعاكس تظروهر أأن وطالبت بغلق هذا الب  الإس باين شارة اإ ند من بنود جدول الأعنال"، لكن جيب أأن يكون هناك اإ
 وطالبت بأأن يظل هذا البند مفتوحا مبا يف ذكل اكفة الواثئق املوجودة.  الإس باينبعض الوفود قد أأيدت الاقرتاح 

مر مل يكن تفاوضا. وعندما يكون الأمر واتفق وفد اململكة املتحدة مع وفد الروهند ووفد جزر الهباما يف القول بأأن الأ  .586
ىل جانب ذكل اكنت هناك تعديل قام به وفد نيجراي حول مسأأةل بعض الوفود والوفود  ن الوفد س يعطيه لك دمع. واإ وقائعيا فاإ

 الأخرى مع توضيحه. واكن الوفد موافقا عىل ذكل ومل يوافق عىل رأأي الزميل من وفد مجروهورية اليش ي، حول تقييمه.

ىل القرار اذلي مت قبوهل ابلفعل يف 8-9ئبة الرئيس بتعليق املناقشات حول الفقرة وقامت ان .587 . وأأشارت انئبة الرئيس اإ
ضافة صغرية عليه. وفامي ييعا ى مع  16ادلورة  دخال اإ للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فامي يتعلق مبلخص الرئيس وقامت ابإ

ن الفقرة العديد من توصيات الوفود بأأن يصبح امل لخص ملاك للرئيس، فقد تفضلت انئبة الرئيس بطلب التعاون. وذلكل، فاإ
اكنت اكلتايل " قررت اللجنة الاس مترار يف نقاش تقرير بشأأن املراجعة اخلارجية لدلمع التقين اذلي تقدمه الويبو يف جمال  9-8

ىل قامئة. وقد وافقت الوفود عىل الا املنقح كنا هو مرفق ابمللحق الأول  الإس باينقرتاح التعاون لأغراض التمنية ابلإضافة اإ
للملخص." وكنا متت الإشارة يف العديد من املناس بات، س تظروهر املناقشات املس مترة يف السيل. وقامت انئبة الرئيس ابعيعاد 

 القرار. 

  ومل يوافق وفد اململكة املتحدة عىل أأن ذكل ميثل انعاكسا وقائعيا للمناقشات حول هذا البند. .588
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ىل البند الأخري يف ادلورة السابعة  .589 ن اللجنة قد وصلت اإ ورصحت انئبة الرئيس أأنه بعد دراسة جدول الأعنال، فاإ
 عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. 

مل تكن وقائعية بصورة اكمةل، كذكل فعل وفد اململكة  8-9وأأشار وفد الولايت املتحدة اإىل ختوفه بشأأن أأن الفقرة  .590
ىل انه  8-9ورأأى أأن الفقرة تحدة. امل  مضمون ابلرمغ من أأنه اكن هناك اتفاق حول تعكس فقط جزء من املناقشات وأأشار اإ

 . ، ليس هناك اتفاق حول كيفية التعامل مع الاقرتاح وهل ينبغي السري قدما بهاملنقح الإس باينالاقرتاح 

ىل البياانت اليت أألقاها وفدي اململكة املتحدة والولايت املتحدة حول بند  .591 ه وجد أأنه غري لأن 8-9وأأيد وفد سويرسا اإ
 وقائعي ابملرة. 

وعرب وفد نييرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن شكره لنائبة الرئيس عىل قيادهتا وعرب عن تقدير  .592
 اجملموعات للرئيس وانئيب الرئيس. 

يضاحا ب  .593 ذا اكنت لكمة "لك" قد متوطلب وفد مجروهورية اليش ي، اإ ذا 8-9حذفروها من نقطة  شأأن ما اإ ن . واإ حص ذكل، فاإ
 الوفد ل يوافق عىل ذكل. 

ذا اكنت لكمة "لك" مفقودة من النص، فاإن ذكل قد حدث عن طريق اخلطأأ. وجيب أأن  .594 وقالت انئبة الرئيس أأنه اإ
ن النقاش حول  يكون النص اكلتايل "لك الوفود" لأن اللجنة قد انقشت ذكل يف العديد من املناس بات. وابلرمغ من ذكل، فاإ

غالقه.  ملخص الرئيس قد  مت اإ

بأأنه يؤيد املواقف اليت عربت عهنا وفود اململكة املتحدة والولايت املتحدة  8-9وذكر وفد الياابن فامي يتعلق ابلفقرة  .595
 الأمريكية وسويرسا عىل التوايل. 

 بياانت ختامية 

حرازه بشأأن ادلمع التقين. وأأشاد ابجلروهود اليت بذلروها وفد  .596 س بانياوأأحاط وفد الربازيل علنا ابلتقدم اذلي مت اإ يف التوصل  اإ
جيايب ومعيل للسري للأمام يف موضوع ذو أأمهية كربى وهو ما نتج عنه وثيقة يف امللحق الأول اخلاص مبلخص  اإىل طريق اإ

وافقي من قبل اللجنة. لكن للأسف فقد منع تبنهيا املعارضة اليت أأبدهتا بعض ادلول الرئيس. وقد مت تلقى الوثيقة برتحيب ت
الأعضاء جتاه وثيقة "املراجعة اخلارجية لدلمع التقين اذلي تقدمه الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية". وعرب الوفد عن 

لوثيقة املوافقة عىل أأن امللحق الأول للملخص مل تأأت اعتقاده بأأنه جيب ترك جزء من الواثئق لدلورة القادمة. وقد أأظروهرت ا
ىل جانب الواثئق املتعلقة ابدلورات الأخرى. وجيب أأن  من فراغ. فلروها عالقة مبارشة ابلتقرير اخلاريج والتوصيات الواردة به اإ

ذا اختارت ادلول الأعضاء القيام بذكل. عالوة عىل ذكل، جيب  تأأخذ مناقشة النقاط الست املراجعة اخلارجية يف احلس بان اإ
أأن تكون مسأأةل ادلمع التقين بندا مس تقال عىل جدول أأعنال اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بسبب أأمهيهتا. وعرب الوفد 
ىل اتفاق  ىل اتفاق حول هذا الأمر يف ادلورة الثامنة عرش. ولسوء احلظ، مل يكن من املمكن التوصل اإ عن أأمهل يف التوصل اإ

لسري قدما بشأأن قرار اجلعية العامة. وشاركت ادلول الأعضاء يف تنفيذ ادلعامئ الثالثة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية حول ا
الفكرية. واكن رأأي الربازيل أأن تتضمن هيئات الويبو املعنية بأأغراض أ لية التنس يق جلنة الويبو للمعايري وجلنة املوازنة. لقد اكن 

لتيسري جدول أأعنال التمنية لأهنا تؤثر مجيعا يف أأنشطة ادلول الأعضاء. عالوة عىل ذكل، فاإن ادلعامة  معل اكفة الليان همنا
الثالثة لقرار اجلعية العامة اكنت ذات أأمهية قصوى ابلنس بة لدلول النامية مع تضمني بند مس تقل عىل جدول الأعنال حول 

زيل التعليق عىل أأهداف التمنية املس تدامة. واكن تفويض اللجنة املعنية "امللكية الفكرية والتمنية". ويف الهناية، ودت الربا
ابلتمنية وامللكية الفكرية يطرح بصورة طبيعية موضوع أأهداف التمنية املس تدامة حتت نطاق معل اللجنة، بدون التأأثري عىل 

امة الأخرى اليت حددهتا ادلول املناقشات يف اكفة جلان الويبو الأخرى. وجيب أأن تتضمن أأيضا أأهداف التمنية املس تد
هنا ل ترد يف الوثيقة. وقد حددت الربازيل العديد من أأهداف التمنية املس تدامة الأخرى  الأعضاء. ويف الوقت احلايل، فاإ
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ىل الأمان ة املتعلقة ابلويبو بوصفروها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة. وقد مت ذكر تكل الأهداف يف البيان وسوف يمت رفعروها اإ
جراءات مفيدة.  ىل اإ يف وقت لحق. وعربت الربازيل عن أأملروها يف أأن تتحول املناقشات حول أأهداف التمنية املس تدامة اإ
لهيا احتياجا  ىل تغيري حياة من حيتاجون اإ ىل تدابري ملموسة تؤدي اإ وجيب ترمجة أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش اإ

دفعة واحدة فقط ولكهنا تعترب مثال جيدا ملوضوعات اليت جيب أأن متثل جزءا من  كبريا. ويف رأأيه أأن هذه املناقشات لن تمت
البند ادلامئ املقرتح عىل جدول الأعنال. وهناك دورا هاما للويبو يف املناقشات اليت جتري بني أأحصاب املصاحل املتعددين 

نييية مناقشات طويةل بني الوفود وعكست حول حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.  وقد ظروهرت أأهداف التمنية املس تدامة 
توافق يف الرأأي حول كيفية ختطيط اجملمتع ادلويل لتحقيق تكل الأهداف املروهمة. وقد تضمنت وضع هناية للفقر وحناية الكوكب 

ية من وضنان حتقيق الرخاء للجميع. وعربت وفد الربازيل عن أأمهل يف أأن ختلق نتاجئ هذا الأس بوع زخنا للمناقشات املس تقبل 
ىل املناقشات اليت سوف تعقد يف ادلورة الثامنة عرش وخاصة فامي  ىل تفامه حول املسائل العالقة. وتطلع الوفد اإ أأجل التوصل اإ

 يتعلق ابملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعنال التمنية. 

 أأنه أأثناء هذا الأس بوع اكن أأمام وأأكد وفد لتفيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عىل .597
اللجنة فرصة ساحنة ملناقشة تنفيذ توصيات جدول أأعنال التمنية من خمتلف وهجات النظر. وقد اطلع عىل ملخص قدمه 

ىل تنفيذ جدول أأعنال التمنية. وقد شعرت اجملموعة ابلرسور لأهنا رأأت أأن  املدير العام وانقش مرشوعات ملموسة هتدف اإ
نة يتحسن ابس مترار من خالل التقيمي املنتظم للمرشوعات وتضمني التوصيات يف املرشوعات املس تقبلية. معل تكل اللج 

س بانياوعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن شكرها لوفد  عىل اقرتاحه واجلروهود الضخمة اليت بذلروها والتوجيه  اإ
ىل اتفاق حول مجم ىل التوصل اإ ىل أأمانة الويبو حول طرق حتسني القدير اذلي قاد به اللجنة اإ وعة من التوصيات اليت رفعت اإ

تقدمي ادلمع التقين. وعربت عن أأسفروها لعدم متكن ادلول الأعضاء من السري قدما بشأأن تكل املسأأةل. لقد اكن الروهدف املشرتك 
ى والبلطيق عددا من نتاجئ هو حتسني جودة الأنشطة اليت تمت يف س ياق تكل اللجنة. وقد رأأت مجموعة بدلان أأورواب الوسط

حتديد اجملالت اليت قدمت للجنة. ويف هذا الصدد، تود اجملموعة التأأكيد عىل أأن الروهدف الرئييس لروهذه اللجنة هو تنفيذ 
التوصيات امخلسة والأربعني جلدول أأعنال التمنية. ويف نفس الوقت فاإن تكل الأنشطة قد تندرج حتت مبادرات/معليات 

بني دول اجلنوب أأو أأهداف التمنية املس تدامة ولكن ذكل مل يغري أأو يزيد من تفويض هذه اللجنة. ويف  أأخرى مثل التعاون
مانة واملرتمجني واذلين ما اكن ميكن من دوهنم لالجيعاع أأن يمت كنا شكرت اكفة الوفود  الهناية، عربت اجملموعة عن شكرها للأ

 عىل تعاوهنا. 

حرازه يف ادلورة بشأأن ادلمع التقين واعيعاد مرشوعات جديدة مثل ورحب وفد مجروهورية كوراي ابلتقدم اذل .598 ي مت اإ
املرحةل الثانية"، و"اس تخدام  –"تعزيز وتطوير قطاع السمعيات والبرصايت يف بوركينا فاصو وبعض ادلول الأفريقية 

والتثقيف بشأأن حقوق امللكية  املعلومات املتاحة للعامة من أأجل حتقيق التمنية الاقتصادية"، و "التعاون من أأجل التمنية
الفكرية والتدريب املروهين مع مؤسسات التدريب يف ادلول النامية وأأقل ادلول منوا". كنا رحب أأيضا بتقرير املدير العام حول 

حرازه لتنفيذ جدول  CDIP/17/2تنفيذ جدول أأعنال التمنية املتضمن يف وثيقة رمق  واذلي أأوحض التقدم املذهل اذلي مت اإ
حول معل حتديد جمالت لأنشطة التعاون بني دول اجلنوب يف الويبو مت تقدميروها يف   CDIP/17/4التمنية. ولأن وثيقة أأعنال 

هذه ادلورة، فقد شارك وفد مجروهورية كوراي بصورة مس مترة يف تنفيذ جدول أأعنال التمنية من خالل مرشوع صناديق كوراي 
الوفد الضوء عىل أأن اللجنة جيب أأن تركز بصورة أأكرب عىل املسائل البناءة الاسيامئنية ومشاركة امللكية الفكرية. وأألقى 

س باين وأأكد عىل أأنه قد حان الوقت ابلنس بة والعملية. ويف هذا الصدد، رحب وفد مجروهورية كوراي ابلتفاق بشأأن الاقرتاح الأ 
غالق النقاش حول بند جدول الأعنال املتعلق ابملر  اجعة اخلارجية. ويف الهناية أأوحض موقفه للجنة لأن تتحرك للأمام بعد اإ

حول الأمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. فلك جلنة من الليان تمتتع بتفويض ووظائف. وجيب التعامل 
نة املعنية معروها بصورة ميساوية. لقد اكن من الرضوري اختاذ قرار رسيع من قبل اجلعية العامة حول الأمور املتعلقة ابللج 

جراء مناقشات بناءة وممثرة يف ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكر  ىل اإ  ية. ابلتمنية وامللكية الفكرية. وتطلع الوفد اإ

وأأكد وفد جزر الهباما، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأنه اكن أأمام اللجنة جدول أأعنال  .599
تظ جيب مناقش ته وأأهنا اس تطاعت تناول غالبية البنود الواردة عىل قامئة النقاش. كنا عرب عن تقديره لدلمع املمتاز املقدم مك 
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من الأمانة واملرتمجني. وأأحاطت اجملموعة علنا ابملناقشات املتعلقة مبوضوعات متنوعة واليت انقش هتا اللجنة وتداولهتا خالل هذا 
ها لأن املرحةل الثانية من تعزيز وتطوير قطاع السمعيات والبرصايت يف بوركينا فاصو وبدلان الأس بوع. وعربت عن رسور 

أأفريقية معينة قد مت تبنهيا واملوافقة علهيا من قبل اللجنة، ابلإضافة اإىل مرشوع املعلومات املتاحة للعامة والتثقيف بشأأن 
القضائية يف ادلول النامية وأأقل البدلان منوا. وشاركت مجموعة بدلان حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع هيئات التدريب 

أأمرياك الالتينية والاكرييب بصورة اكمةل يف املناقشات واملشاورات املتعلقة مبسأأةل ادلمع التقين اذلي تقدمه الويبو يف جمال 
بروح التوافق والزماةل. وعربت عن شكرها لوفد التعاون لأغراض التمنية. وشاركت اكفة اجملموعات الإقليمية يف تكل املناقشات 

س بانيا ىل توافق يف ال راء حول خطة النقاط  اإ بصفة خاصة عن اكفة اجلروهود والعمل الشاق اذلي قامت به حبثا عن الوصول اإ
ىل توافق يف الرأأي حول السري  للأمام الست، واليت تبنهتا اكفة الوفود. وابلرمغ من ذكل مل تس تطع ادلول الأعضاء التوصل اإ

حاةل املسأأةل لدلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. واكن الأمر ذو أأمهية قصوى ابلنس بة لدلول الأعضاء  ومتت اإ
ىل توافق يف الرأأي حول هذا الأمر.  يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واكنت اجملموعة ملزتمة ابلعمل عىل التوصل اإ

ىل اتفاق اكمل وبذكل قا مت بيشجيع اكفة ادلول الأعضاء عىل املشاركة يف مناقشات ومفاوضات بناءة للعمل عىل التوصل اإ
وتبين هذا العمل. وقد عربت اجملموعة عن شكرها للرئيس والأمانة عىل الزتاهمنا مبساعدة ادلول الأعضاء عىل العمل عىل حل 

لجنة، وخاصة فامي يتعلق بوضع أ لية لتحديث قاعدة معلومات أأوجه املرونة، املسائل العالقة اليت أأحاطت ابملناقشات يف ال 
وتعزيز أأنشطة التعاون بني دول اجلنوب داخل الويبو، ابلإضافة اإىل الرتكزي عىل الأنشطة املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة. 

بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ملزتمة ابلقيام  واكن هناك الكثري من العمل للقيام به فامي يتعلق بتكل الأمور واكنت مجموعة
بدورها يف دمع هذا العمل. وأأكدت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من جديد عىل أأن نقل التكنولوجيا ميثل أأداة هممة 

زيز التصنيع الشامل واملس تدام لدلول النامية والبدلان الأقل منوا الأعضاء يف الويبو ملساعدهتا عىل بناء بنية حتتية مرنة وتع
وتبين الابتاكر. وبذكل أأبدت تطلعروها اإىل الاقرتاحات اليت اكن سيمت تقدميروها ومناقش هتا يف ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية 

ل ن. وامللكية الفكرية وجشعت ادلول الأعضاء عىل املشاركة يف حوارات ومفاوضات بناءة للبناء عىل العمل اذلي مت حىت ا
واكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قلقة للغاية ابلرمغ من ذكل لأنه ابلنس بة لقرار اجلعية العامة للويبو بشأأن الأمور 
ن املناقشات اليت جرت هذا الأس بوع حول تفويض اللجنة املعنية ابلتمنية  املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، فاإ

مام. وعربت عن أأملروها يف أأن تعمل الأطراف، قبل ادلورة واملل  كية الفكرية وتنفيذ أ لية التنس يق مل تؤد اإىل حتري، الأمر للأ
ىل توافق يف الرأأي حول املسأأةل واليت اكنت ذات أأمهية حيوية ابلنس بة لعمل الويبو املتعلق  التالية للجنة، من أأجل التوصل اإ

نت ذات أأمهية حيوية ابملثل ابلنس بة لضنان التعامل مع خماوف ادلول النامية واملتقدمة بينفيذ جدول أأعنال التمنية، كنا اك
ىل ادلورة الثامنة عرش لروهذه اللجنة، وعربت عن أأملروها يف أأن يس متر  الأعضاء يف هذه املنظمة. وعربت اجملموعة عن تطلعروها اإ

ىل توافق يف ال راء حول املسائل املعلقة. الزمخ اذلي مت حتقيقه يف املناقشات واملفاوضات املس تقبلية للجنة   للتوصل اإ

 وعربت انئبة الرئيس وادلول الأعضاء يف بياانهتم اخلتامية عن شكرمه للجميع عىل مشاركهتم ومعلروهم أأثناء ادلورة.  .600

 

 ]ييل ذكل املرفقات[

 



CDIP/17/11  
ANNEX 

 املرفق
 
LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICIPANTS 
 
 
I. ÉTATS/STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/(in the alphabetical order of the names 
in French of the States) 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Kerry FAUL (Ms.), Head, National Intellectual Property Management Office (NIPMA), Ministry of 
Science and Technology, Pretoria 
 
Batho MOLAPO, Expert, Economic Section, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Nacira AIYACHIA (Mme), directrice des membres de l'identification et répartition, Office national 
des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Harald SCHOEN, Staff Counsel, Division for Trademark Law, Design Law, Law Against Unfair 
Competition and Measures to Combat Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer 
Protection, Berlin 
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Department, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Fahad AL HARBI, Representative, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACSI), 
Saudi Patent Office, Riyadh 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Nicolás ABAD, Secretario de Embajada, Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales y  
G-20, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ARMÉNIE/ARMENIA 
 
Armen AZIZYAN, Head, Intellectual Property Agency, Ministry of Economy, Yerevan 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
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Kieran POWER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Shoura ZEHETNER-HASHEMI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Tia HANNA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Ivan SIMANOUSKI, Head, International Cooperation Division, National Center of Intellectual 
Property (NCIP), Minsk 
 
 
BELIZE 
 
Koreen FLOWERS (Ms.), Senior Assistant Registrar, General Registry Department, Attorney 
General's Ministry, Belize Intellectual Property Office (BELIPO), Belmopan 
 
 
BHOUTAN/BHUTAN 
 
Yeshi LHAMO (Ms.), Intellectual Property Officer, Intellectual Property Division, Ministry of 
Economic Affairs, Thimphu 
 
Tshering TENZIN, Legal Officer, Intellectual Property Division, Ministry of Economic Affairs, 
Thimphu 
 
Kinley WANGCHUK, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Cauê OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission of Brazil to the WTO, Geneva 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Boryana ARGIROVA (Ms.), Second Secretary, United Nations and Development Cooperation 
Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Sofia 
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BURKINA FASO 
 
Évelyne Marie Augustine ILBOUDO (Mme), ambassadeur, représentant permanent adjoint, 
Mission permanente, Genève 
 
Sibdou Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), secrétaire générale, Bureau burkinabé du droit 
d’auteur (BBDA), Ouagadougou 
 
Wennepousdé Philippe OUEDRAOGO, conseiller des affaires économiques, Ministère du 
commerce, de l’industrie et de l’artisanat, Ouagadougou 
 
Ben Omar TINDANO, chef de service, Institutions spécialisées des Nations Unies, Ministère 
des affaires étrangères, Ouagadougou 
 
Samson Arzouma III OUEDRAOGO, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Nadine Ylande DJUISSI SEUTCHUENG (Mme.), experte en propriété intellectuelle, Division 
des politiques scientifiques et de la planification (DPSP), Ministère de la recherche scientifique 
et de l’innovation (MINRESI), Yaoundé 
 
Boubakar LIKIBY, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies, 
Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
George ELEFTHERIOU, Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Ottawa 
 
Saida AOUIDIDI (Ms.), Analyst, Policy, Planning, International Affairs and Research Office, 
Canadian Intellectual Property Office, Ministry of Industry, Québec 
 
Frédérique DELAPREE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Felipe FERREIRA, Asesor Legal, Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago 
 
Catalina OLIVOS (Sra.), Asesora, Departamento Internacional y de Políticas Públicas, Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago 
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
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CHINE/CHINA 
 
WU Kai, Director General, International Cooperation Department, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Beijing 
 
DENG Yuhua (Ms.), Division Director, Copyright Administration Department, National Copyright 
Administration, Beijing 
 
LIU Guodong, Deputy Division Director, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHONG Yan, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHAO Xing, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
COMORES/COMOROS 
 
Ahmed Said MROUDJAE, chef, Service de la qualité et des droits d'auteurs, Direction générale 
de l'industrie et de l'artisanat, Ministère de la production, de l’environnement, de l'énergie, de 
l'industrie et de l'artisanat, Moroni 
 
 
CONGO 
 
Luc-Joseph OKIO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Saturnin Jean-Claude NTARI, conseiller spécial du ministre d’État, Cabinet du ministre d’État, 
ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Ministère du 
développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville 
 
Bernadette ONIANGUE (Mme), directrice, Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI), 
Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville 
 
Jacqueline KIABIA (Mme), chef, Service administratif et financier, Antenne nationale de la 
propriété industrielle (ANPI), Brazzaville 
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Vincent Ferrier MAYOKE, chef, Service juridique, Antenne nationale de la propriété 
industrielle (ANPI), Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, 
Brazzaville 
 
Charles Prince TCHEMIABEKA, chef, Bureau de l’assistance, Antenne nationale de la propriété 
industrielle (ANPI), Brazzaville 
 
Bernard MBEMBA, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
COSTA RICA 
 
Elayne WHYTE-GÓMEZ (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Marcelo VARELA-ERASHEVA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Agustin MELÉNDEZ GARCÍA, Subdirector General, Dirección General, Registro Nacional, 
Ministerio de Justicia y Paz, San José 
 
Juan Carlos MONTERO VILLALOBOS, Miembro de la Junta Administrativa, Registro Nacional, 
Ministerio de Justicia y Paz, San José 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CUBA 
 
María de los Ángeles SÁNCHEZ TORRES (Sra.), Directora General, Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial, La Habana 
 
Madelyn RODRÍGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Roman TSURKAN, Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Business and Growth, Taastrup 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Lamiaa ELMOUGY (Ms.), Deputy Director, Technical Information and Technology Department, 
Egyptian Patent Office, Ministry of Foreign Affairs, Cairo 
 
 
EL SALVADOR 
 
Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
José Andrés Francisco TINAJERO MULLO, Director Nacional de Propiedad Industrial, Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito 
 
Byron Patricio ROBAYO ARROYO, Experto en Transferencia de Tecnología, Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito 
 
 
ESPAGNE/SPAIN  
 
Adelaida DOPICA PÉREZ DE RADA (Sra.), Consejera Técnica, Subdirección General de 
Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
 
Lucía GUTIÉRREZ GARCÍA (Sra.), Consejera, Subdirección General de Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
 
Ana URRECHA ESPLUGA (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Coordinación Jurídica 
y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, Madrid 
 
Elena PIÑA MARTÍNEZ (Sra.), Asesora, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
Madrid 
 
Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Theodore ALLEGRA, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Marina LAMM (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and External Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Debra LEE (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and External Affairs, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Melissa KEHOE (Ms.), Counsellor, Economic and Science Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Economic and Science Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 
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ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Mandefro Eshete WOLDEMICHAEL, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office 
(EIPO), Addis Ababa 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Natalia BUZOVA (Ms.), Director, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Division, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Moscow 
 
 
FRANCE 
 
Nelson EMERI, ingénieur des brevets, Département des brevets, Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Courbevoie 
 
 
GABON 
 
Erick-Blaise NDONG-ABOGHE, directeur général adjoint, Office gabonais de la propriété 
industrielle (OGAPI), Libreville 
 
Edwige KOUMBY (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
David GABUNIA, Chairman Advisor, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), 
Mtskheta 
 
Ana GOBECHIA (Ms.), Head, International Affairs and Project Management Unit, Legal and 
International Affairs Department, National Intellectual Property Center of Georgia 
(SAKPATENTI), Mtskheta 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Ginebra 
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GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseiller (affaires économiques et commerciales), 
Mission permanente, Genève 
 
 
HAÏTI/HAITI 
 
Rodrigue JOSAPHAT, directeur, Direction des affaires juridiques et de la propriété industrielle, 
Ministère du commerce et de l’industrie, Port-au-Prince 
 
 
HONDURAS 
 
Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Fadua ORTÉZ (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
Gerson RUIZ, Interno, Misión Permanente, Ginebra 
 
Kimberly SHIU (Sra.), Interna, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
INDE/INDIA 
 
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Robert Matheus Michael TENE, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Abdulkadir JAILANI, Director for Economic and Socio-Cultural Affairs, Directorate General of 
Legal Affairs and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Parlagutan LUBIS, Director, Directorate of Intellectual Property Cooperation and Empowerment, 
Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Bambang GUNADI, Deputy Director of Laws, Bureau Law and Organization, Ministry of 
Industry, Jakarta 
 
Ezra BINTANG TUMPAL, Assistant Deputy Director, Intellectual Property Rights and 
Investment, Directorate of Multilateral Negotiation, Ministry of Trade, Jakarta 
 
Razilu RAZILU, Executive Secretary, Directorate General of Intellectual Property Rights, 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
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Azniyetti AZIZ (Ms.), Head, Section of Facility, Center Research of Technology and Intellectual 
Property Rights, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Vita VITA NOVIANTI (Ms.), Head, Section of Handling Technical Barriers to Trade, Directorate 
of Trade, Industry, Investment and Intellectual Property Rights, Ministry of Foreign Affairs, 
Jakarta 
 
Firman Harryanto SAGALA, Head, Commercialization Intellectual Property Rights Section, 
Center for Research and Development of Industrial Technology and Intellectual Property, 
Ministry of Industry, Jakarta 
 
Irni YUSLIANTI (Ms.), Head, International Organization Cooperation Section, Directorate 
General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Hendra YETTY (Ms.), Acting Head, Research and Development of Industrial Technology, 
Center for Research and Development, Industrial Technology and Intellectual Property, Ministry 
of Industry, Jakarta 
 
Amelia KHAIRA (Ms.), Staff, Sub-directorate for Intellectual Property Rights, Investment, 
Environment and New Issues, Directorate of Multilateral Negotiation, Ministry of Trade, Jakarta 
 
Denny ABDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Rina SETYAWATI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Erik MANGAJAYA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Patricia O’BRIEN (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
John NEWHAM, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Francesca MARIANO NARNI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
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JAPON/JAPAN 
 
Tatsuo TAKESHIGE, Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA, Deputy Director, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Yoshiaki ISHIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Saja MAJALI (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Zeid ABUHASSAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Zain AL AWAMLEH (Mrs.), Deputy Director, Industrial Property Protection, Ministry of Industry, 
Trade and Supply, Amman 
 
 
KENYA 
 
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Counsel, Office of the Attorney General and Department 
of Justice, Kenya Copyright Board, Nairobi 
 
Peter KAMAU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Denis GRECHANNYI, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Janis KARKLINS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Ieva ABELITE (Ms.), Director, Administrative Department, Patent Office of the Republic of 
Latvia, Riga 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Abbas MTEIREK, Head, Service of Treaties, Direction of International Organizations, 
Conferences and Cultural Relations, Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Beirut 
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MALI 
 
Aya THIAM DIALLO (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
Amadou Opa THIAM, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Jarr INALLA, premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Alma Elena DOMÍNGUEZ BATISTA (Sra.), Directora Divisional de Oficinas Regionales, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Ciudad de México 
 
Laura Cristina SÁNCHEZ VILLICAÑA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección, 
División de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), 
Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MYANMAR 
 
Win Mar OO (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Section, Ministry of Science and 
Technology, Nay Pyi Taw 
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Ainna Vilengi KAUNDU (Ms.), Head, Industrial Property Rights, Ministry of Trade and Industry, 
Windhoek 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Maheshwor NEUPANE, Director General, Department of Industry, Ministry of Industry, 
Kathmandu 
 
Lakshuman KHANAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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NICARAGUA 
 
Hernán ESTRADA ROMAN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGER 
 
Ayouba IDI, cadre, Direction de l'innovation et de la propriété industrielle, Agence nationale de 
la propriété industrielle et de la promotion de l’innovation, Ministère des mines et du 
développement industriel, Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Michael AKPAN, Deputy Director, Nigerian Copyright Commission (NCC), Abuja 
 
Ugomma EBIRIM (Ms.), Expert Adviser, Department of Global Policy Issues and Education, 
University of Nigeria, Enugu State 
 
Jane IGWE (Ms.), Principal Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry, 
Commercial Law Department, Federal Ministry of Trade, Industry and Investment, Abuja 
 
 
OMAN 
 
Hilda AL-HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Abdulwahab AL-MANDHARI, Director General, Handicrafts Care, Public Authority for Craft 
Industries, Muscat 
 
Mohamed AL SAADI, First Secretary, Commercial Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Agaba GILBERT, Manager, Intellectual Property, Uganda Registration Services Bureau 
(URSB), Kampala 
 
George TEBGANA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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PARAGUAY 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Richard ROEMERS, Senior Policy Officer, Innovation and Knowledge, Economic Affairs,  
The Hague 
 
 
PÉROU/PERU 
 

Luis Enrique CHÁVEZ BASAGOITIA, Embajador, Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra 
 
Hebert TASSANO VELAOCHAGA, Presidente del Consejo Directivo, Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
 
PHILIPPINES 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Marta LUTOMSKA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Imad ALDIN AZIZ, Director, Directorate of Industrial and Commercial Property Protection, 
Ministry of Internal Trade and Consumer Protection, Damascus 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
SON Eunjong (Ms.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office, Daejeon 
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Octavian APOSTOL, Director General, State Agency of Intellectual Property of the Republic of 
Moldova, Chisinau 
 
Liliana VIERU (Ms.), Head, International Cooperation and European Integration Division, State 
Agency of Intellectual Property of the Republic of Moldova, Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
 
Marie Agnes Tuendele Penyi NTUMBA, directeur, Service de la propriété intellectuelle, 
Secrétariat général à la culture et aux arts, Kinshasa 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Seka KASERA, Assistant Registrar, Business Registrations and Licensing Agency (BRELA), 
Ministry of Industry and Trade, Dar es Salaam 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adrian NEGOITA, Deputy Director General, State Office for Inventions and Trademarks, 
Bucharest 
 
Carmen SOLZARU (Ms.), Head, Appeals and Revocations Division, Bucharest 
 
Livia PUSCARAGIU (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Ana-Maria TUNARU (Ms.), Counsellor, International Relations Department, Romanian 
Copyright Office (ORDA), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Francis ROODT, Senior Policy Adviser, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
 
Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva 
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SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Gabriele VERGA, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
SEYCHELLES 
 
Benjamine Marie-Francee ROSE (Ms.), Principal Secretary, Department of Culture, Ministry of 
Tourism and Culture, Victoria 
 
Sybil Jones LABROSSE (Mrs.), Manager, Cultural Property and Copyrights, Department of 
Culture, Ministry of Tourism and Culture, Victoria 
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Sheitha BELIGAHAGEDERAPETERLAGE (Ms.), Additional Secretary, Commerce, Ministry of 
Industry and Commerce, Colombo 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Olga ALLEMANN (Mme), responsable du projet coopération internationale, Division du droit et 
des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Sanaz JAVADI (Mme), stagiaire, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle, Berne 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Boymurod BOEV, Deputy Director, National Center for Patent and Information (NCPI), Ministry 
of Economic Development and Trade, Dushanbe 
 
Parviz MIRALIEV, Head, Division of International Registration of Trademarks, National Center 
for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade, Dushanbe 
 
 
TCHAD/CHAD 
 
Bedei Toullomi AHMAT, directeur adjoint, Direction de la propriété industrielle et de la 
technologie, Direction générale de l’industrie, Ministère des mines et de l’industrie, Ndjamena 
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THAÏLANDE/THAILAND 
 
Kitjawat TACHAROEN, First Secretary, Department of International Economic Affairs, Ministry 
of Foreign Affairs, Bangkok 
 
Ranee SAISALEE (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Bangkok 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Mohamed Adel CHOUARI, chef de service, Institut national de la normalisation et de la 
propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, Tunis 
 
Raja YOUSFI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN 
 
Atageldi HALJANOV, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Hemra AMANNAZAROV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Ismail GUMUS, Senior Expert, International Affairs Department, Turkish Patent Institute, Ankara 
 
Okan POLAT, Assistant Expert, Ministry of Development, Ankara 
 
Hasan YENIGÜL, Assistant Expert, Ministry of Development, Ankara 
 
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Anatolii GORNISEVYCH, Director for Intellectual Property Relations Development, Ministry of 
Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv 
 
Inna KOSTENKO (Ms.), Head, Division of Events for the Development of Intellectual Property, 
Ministry of Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine, 
State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv 
 
Nadiia MOLOTOVA (Ms.), Head, Division of Innovation Development, Ministry of Economic 
Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine, State Enterprise 
“Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv 
 
Oleksiy SHANCHUK, Head, European Integration and International Cooperation Section, State 
Intellectual Property Service of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property 
Institute”, Kyiv 
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Ivan KRAMAR, Chief Examiner, Division of Quality Control and Improvement of Examination of 
Applications for Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, Ministry of 
Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
PHAN Ngan Son, Deputy Director General, National Intellectual Property Office (NOIP), Hanoi 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Margret KAEMBA (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Rhoda NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE 
 
Somoud ABUAYYASH (Ms.), Third Secretary, Responsible, Human Rights Department, Ministry 
of Foreign Affairs, Ramallah 
 
Ali THOUGAN, Registrar of Trademarks and Patents, Ministry of National Economy, Nablus 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DE DROIT PUBLIC (EPLO)/EUROPEAN PUBLIC LAW 
ORGANIZATION (EPLO) 
 
George PAPADATOS, Permanent Observer, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 
 
Ahmad MUKHTAR, Economist, Liaison Office, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 
 
Peter BEYER, Senior Advisor, Public Health, Innovation and Intellectual Property Team, 
Geneva 
 
Simon GOTTWALT, Consultant, Public Health, Innovation and Intellectual Property Team, 
Geneva 
 
Tobias Gyde JACOBSEN, Intern, Public Health, Innovation and Intellectual Property Team, 
Geneva 
 
 
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 RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/ 
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Christopher KIIGE, Director, Industrial Property, Harare 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
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Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC) 
 
Abdelouahab DERBAL, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, 
Genève 
 
Halim GRABUS, conseiller, Délégation permanente, Genève  
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE) 
 
Norah ALGAHTANI (Ms.), Patent Office Director, Riyadh 
 
Nada ALBEHAIJI (Ms.), Patent Examiner, Substantive Examination Department, Riyadh 
 
 
GROUPE DES ÉTATS D’AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE (GROUPE ACP)/ 
AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP OF STATES (ACP GROUP) 
 
Marwa KISIRI, Ambassador, Geneva 
 
Alfred Busolo TABU, Interim Director General, Agriculture Fisheries and Food Authority, Ministry 
of Agriculture, Livestock and Fisheries, Nairobi 
 
Felix MAONERA, Deputy Head, Geneva 
 
Paul OKECH, Junior Expert, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Remi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for 
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Property, Brussels 
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Barna POSTA, Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
Andrea TANG (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Alessia VOLPE (Ms.), Project Coordinator, International Cooperation, Munich 
 
 
GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY/SECRETARÍA GENERAL DE LA 
COMUNIDAD ANDINA 
 
Elmer SCHIALER, Director General, Lima 
 
Deyanira CAMACHO (Sra.), Funcionaria Internacional en Propiedad Intelectual, Lima 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU) 
 
Amadou DIENG, délégué permanent, Délégation permanente de la Commission de l’UEMOA, 
Genève 
 
Koffi GNAKADJA, conseiller, Délégation permanente de la Commission de l’UEMOA, Genève 
 
 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Associación Argentina de Intérpretes (AADI) 
Susana RINALDI (Sra.), Directora, Relaciones Internacionales, Buenos Aires 
Martín MARIZCURRENA, Consultor de Asuntos Internacionales, Buenos Aires 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Ambre MORVAN (Ms.), Head, Brussels 
Ainara BORDES PEREZ (Ms.), Representative, Brussels 
Yasmeen DUFILS (Ms.), Representative, Brussels  
Fatma Nur ERTEKIN (Ms.), Representative, Brussels 
Paul-Julien LAFONT (Ms.), Representative, Brussels 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Reinhard OERTLI, Representative, Zurich 
 
 
Centre de recherches sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle de l’Université 
d’Ankara (FISAUM)/Ankara University Research Center on Intellectual and Industrial Property 
Rights (FISAUM) 
Arzu OGUZ (Ms.), Director, Ankara 
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Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/ 
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Pedro ROFFE, Senior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
Jimena SOTELO (Ms.), Junior Programme Officer, Geneva 
 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF) 
Elena KOLOKOLOVA (Mrs.), Representative, Geneva 
 
 
Comité consultatif mondial de la société des amis(CCMA)/Friends World Committee for 
Consultation (FWCC) 
Patrick ENDALL, Programme Assistant, Food and Sustainability, Geneva 
Susan BRAGDON (Ms.), Representative, Food and Sustainability, Geneva 
 
 
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luís COBOS PAVÓN, Presidente, Madrid 
Jose Luis SEVILLANO, Presidente, Comité Jurídico, Madrid 
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Madrid 
Miguel PÉREZ SOLÍS, Asesor Jurídico de la Presidencia, Madrid 
 
 
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Andrew JENNER, Senior Adviser, Cardiff 
Claus GAWEL, Legal Adviser, Geneva 
 
 
Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA)/International Federation of 
Inventors’ Associations (IFIA)  
Alireza RASTEGAR ABBASALIZADEH, President, Geneva 
Bijan NASIRI AZAM, President and Executive Office Manager, Tehran 
Masoud SHAFAGHI, Strategic Planning and Coordination Manager, Geneva 
Hossein VAEZI ASHTIANI, Executive Committee Member, Geneva 
 
 
Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux/ International 
Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM) 
André MYBURGH, Attorney, Basel 
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Innovation Insights 
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Geneva 
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva 
 
 
Institute for Intellectual Property and Social Justice (IIPSJ) 
Yeshi LHAMO (Ms.), Intellectual Property Officer, Thimphu 
 
 
International Institute for Intellectual Property Management (I3PM) 
Ana VIGOUROUX (Mrs.), Observer Representative, Munich 
 
 
International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva 
 
 
Maloca Internationale 
Leonardo RODRÍGUEZ PÉREZ, Expert, Bogota, D.C 
 
 
Médecins sans frontières (MSF)  
HU Yuanqiong (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva 
Claire WEIL (Ms.), Consultant, Paris 
Roz SCOURSE (Ms.), Policy and Analysis Intern, Geneva 
 
 
Medicines Patent Pool 
Erika Angela DUEÑAS LOAYZA (Ms.), Advocacy Officer, Geneva 
 
 
Société portugaise d’auteurs (SPA) 
Paula CUNHA (Ms.), Director General, Lisbon 
 
 
Third World Network (TWN) 
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)  
José BORGHINO, Secretary General, Geneva 
 
 
World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA) 
HAN Mi-young (Ms.), President, Seoul 
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V.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Luis Enrique CHÁVEZ BASAGOITIA (Pérou/Peru) 
 
Vice-Présidents/Vice Chairs: Kerry FAUL (Mme/Ms.) (Afrique du Sud/South Africa) 
 
     Osman GOKTURK (Turquie/Turkey) 
 
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 
 
Mario MATUS, 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 
 
Mihaela CERBARI (Mme/Ms.), administratrice adjointe chargée de l'appui au programme, 
Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate Program Support 
Officer, Development Agenda Coordination Division 
 
Maria Daniela LIZARZABURU AGUILAR (Mme/Ms.), administratrice adjointe chargée de l'appui 
au programme, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate 
Program Support Officer, Development Agenda Coordination Division 
 
Luis Enrique CHAVEZ PRADO, stagiaire, Division de la coordination du Plan d’action pour le 
développement/Intern, Development Agenda Coordination Division 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


