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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرونادية والاحلالدورة 
 2018مايو  18إىل  14جنيف، من 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته اللجنة

مايو  18إىل  14عرشون للجنة املعنية ابمللكية الفكرية والتمنية )جلنة التمنية( يف الفرتة من ادية وال ادلورة احل تقدع   .1
2018. 

ألبانيا، اجلزائر، أنغوال، األرجنتني، أسرتاليا، المنسا، بيالروس، بلجياك، بنن،  ومثلت يف ادلورة ادلول التالية: .2
، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، و، الاكمريون، كندا، ش ييلصالربازيل، بلغاراي، بوركينا فا
ابون، غ، فنلندا، أثيوبيا، إس تونيا، مرص، السلفادور، إكوادور، يةهورية ادلومينيك امجل منرك، جيبويت، اامجلهورية التش يكية، ادل

، اإلسالمية( -، ايران )مجهورية نيس ياإندو ملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميال، الكريس الرسويل، هندوراس، الهند، أجورجيا، 
، مالزياي، مالوي، ليتوانيا، ليبيا، لبنان، التفيا، قريغزيس تان، كينيا، اكزاخس تان، الياابن، جاماياك، إيطاليا، أيرلندا، العراق

امن، نيجرياي، النيجر، هولندا، ميامنار، املغرب، منغوليا، املكس يك، موريتانيا ، بولندا، الفلبني، بريو، بامن، ابكس تان، ع 
، الس نغال، اململكة العربية السعودية، رواندا، الاحتاد الرويس، رومانيا، مجهورية مودلوفا، مجهورية كوراي، قطر، الربتغال
اتيلند، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ، العربية السورية، امجلهورية سويرسا، السودان، رسي الناك، س بانياإ، فريقياأجنوب 
، تركامنس تان، أوغندا، أوكرانيا، اإلمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، مجهورية تركيا، ترينيداد وتوابغو، تونس، السابقة

(. 102زميبابوي )، البوليفارية(، فييت انم، المين -تزنانيا املتحدة، الوالايت املتحدة األمريكية، أوروغواي، فزنويال )مجهورية 
ثلت فلسطني بصفة مر   اقب.وم 

،  (ARIPO)شاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكريةو  .3
، منظمة األغذية والزراعة لألمم  (EUIPO)، مكتب الاحتاد األورويب للملكية الفكرية (EPO)املنظمة األوروبية للرباءات

، مكتب براءات الاخرتاع  (OIC)، منظمة التعاون اإلساليم (IBRD)والتعمري البنك ادلويل لإلنشاء، (FAO) املتحدة
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، منظمة األمم املتحدة للتمنية الصناعية  (SC)(، مركز اجلنوبGCC Patent Officeجمللس التعاون دلول اخلليج العربية )
(UNIDO)، منظمة التجارة العاملية (WTO( )10.) 

الش بكة ،  (CCPIT)التالية بصفة مراقب: اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية شارك ممثلو املنظامت غري احلكوميةو  .4
برانمج الصحة ،  (CSEND)الاقتصادية ، مؤسسة مركز التمنية الاجامتعية(CROPLIFEالعاملية لصناعة العلوم النباتية )

،  (IHRAS)اإلنسان وماكحفة الفساد، امجلعية ادلولية حلقوق  (IPIC)، معهد امللكية الفكرية الكندي(HEPوالبيئة )
 ، الاحتاد ادلويل للنارشين (ALAI)، امجلعية ادلولية األدبية والفنية (IIPCC)اجمللس ادلويل لتسويق امللكية الفكرية

(IPA)، األدوية مجمع براءات(MPP) ، امللكية الفكرية للمصلحة العامة يمستشار  (PIIPA)(11.) 

ول، رئيس املكتب االس يدة كريي ف، وتولت امئادل هاممثل و  إندونيس يا سفري الس يد حسن لكيب،ورة ترأس ادلو  .5
، والس يد راي أوغس تو فريقياأالعلوم والتكنولوجيا، بريتوراي، جنوب وزارة ب  (NIPMO)الوطين إلدارة امللكية الفكرية

،  (INDECOPI)لدلفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية التابع للمعهد الوطينة مدير قسم اإلشارات املمزيّ ميلوين غارس يا، 
 .لرئيساانئيب همام لامي، بريو، 

 من جدول األعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

من جدول األعامل، دعا اللجنة إىل اقرتاح  2ورة. ويف إطار البند ادل انئب املدير العامماتوس،  الس يد ماريوافتتح  .6
 .ئبيهاملرحشني لشغل مناصب الرئيس وان

 من جدول األعامل: انتخاب أعضاء املكتب 2البند 

 املمثل لكيب، حسن السفري سعادةرحش و  ،(APG) الهادئ واحمليط آس يابدلان  مجموعة ابمس إندونيس يا وفد وحتدث .7
 .الرئيس ملنصب إندونيس يا، مجلهورية ادلامئ

رئيس املكتب الوطين إلدارة امللكية  ول،اف كريي الس يدةرحش و  األفريقية، البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد وحتدث .8
 .رئيسال انئب ملنصب فريقياأ نوبب  (NIPMO) الفكرية

 راي الس يد ترش يح واقرتح ،(GRULAC) والاكرييب الالتينية أمرياك بدلان مجموعة ابمس إكوادور وفد وحتدث .9
 للرتش يح تأييده عن الوفد أعرب كام. اللجنة رئيس انئب نصبمل  بريو،ب  املمزيةقسم اإلشارات  مدير غارس يا، ميلوين أوغس تو
 البدلان مجموعة ابمس املغرب وفداذلي تقدم به و  ،آس يا واحمليط الهادئ بدلان مجموعة عن نيابة إندونيس يا، وفد به تقدم اذلي

 .األفريقية

 .الرتش يحات مجيع ليتوانيا وفد وأيد .10

 ميلوين أوغس تو راي والس يد فوول كريي والس يدة ،للجنة رئيسا   إندونيس يا من لكيب حسن السفري انت خبو  .11
 .احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا   للرئيس، انئبني غارس يا

 عىل الرئيس انئيب وهنأ م هلدلمعه امتنانه عن وأعرب ،للجنة والعرشين احلادية ادلورة يف ابلوفود الرئيس رحبو  .12
 القديرة قيادته عىل املتحدة، األمم دلى لتونس ادلامئ املمثل ،شدود وليد السفري واليته، املنهتية الرئيس شكر كام. انتخاهبم
 والاقتصادية الاجامتعية للتمنية هاما حمراك تشلك تزال ال الفكرية امللكية أن إىل الرئيس وأشار. أهدافها حتقيق حنو للجنة

 وحتدايهتا والتمنية الفكرية امللكية بدور املتعلقة املوضوعات حول النقاش دفع يف حاسامال يزال  اللجنة معلوأفاد أن . والثقافية
 أنوحض وأ ادلورة أعامل جدول إىل وأشار. النية وحسن التوافق بروح اللجنة تعمل أن يف أمهل عن الرئيس وأعرب. احلالية
 يف الويبو ملسامهة الس نوي روالتقري( CDIP/21/2 الوثيقة)أجندة التمنية  تنفيذبشأن  العام املدير تقرير يف ستنظر اللجنة
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 ذكل، إىل ابإلضافةوذكر أنه (. CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف( SDGs) املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ
 مرشوع عن تقيمي وتقرير ،التمنيةألغراض  التعاون جمال يف التقنية للويبو املساعدة موضوع ملناقشة الفرصة اللجنة س ت منح
 أنه الرئيس أبرزكام . التمنيةأجندة  توصيات لتنفيذ العمل بربانمج املتعلقة الواثئق من وغريه التمنية اذلي مت الانهتاء منهأجندة 
 جتميعأفاد أن و  ،فهيا للنظرعىل الوفود  قرار فقرة بتعممي األمانة س تقوم وثيقة، أو قضية لك حول املناقشات من الانهتاء بعد
 .ادلورة خالل جيد تقدم إحرازب للجنةأعرب عن متنيه و . الرئيس ملخصس ميثل  الفقرات تكل

 السابق للرئيس امتنانه عن وأعرب ادلورة يف املشاركة ابلوفود( ماتوس ماريو الس يد) العام املديرانئب  رحبو  .13
 جدول يف جديد بند إنشاء مثل اللجنة يف احملرز التقدمسلط الضوء عىل و . لتونس ادلامئ املمثل ،شدود وليد السفري ،للجنة
انئب املدير  وأكد. الصدد هذا يف األعضاء ادلول من الواردة املعلومات إىل أشاركام ". والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل
 الويبو ملسامهة الثاين الس نوي التقرير يف ستنظر اللجنة أن وذكر املس تدامة، التمنية بأهداف الويبو الزتامعىل  جديد منالعام 
 مناقشة اللجنة س تواصل ذكل، إىل ابإلضافةكام أفاد أنه (. CDIP/21/10 الوثيقة) املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف

 ادلور إىل وأشار. الرئييس املقميّ  مع فيديو مؤمتر عرب التمنيةأجندة  توصيات لتنفيذ املس تقةلراجعة امل من 11و 5 التوصيتني
 امللكية قضااي حول املعلومات نرشو  الوعي زايدة يف لتأسيسها، العرشين ذلكرىيت حتتفل ابال الويبو، أاكدميية تلعبه اذلي املهم

اإلانث  من %50 من أكرث بيهنم من ،2017 عام يفدوةل  193 من طالب 70000 تخدم األاكدميية أن وأبرز. الفكرية
 الوثيقة) التمنيةأجندة  تنفيذ بشأن العام املدير تقرير: ويه األعامل جدول يف املدرجة املوضوعات بعض قدم كام. املشاراكت

CDIP/21/2)،  التقنية املساعدة توفري وأدوات ومهنجيات احلالية، الويبو ممارسات مجموعةو (وثيقةال CDIP/21/4)، 
 ذكل، إىل ضافةوابإل (.CDIP/21/9 الوثيقة) التقنية املساعدة غراضأل الاستشارينياخلرباء  الختيار الويبو وممارسات

 ،األعامل ورايدة الابتاكر يف املرأة دور تعزيز( 1: )ويه األعضاء ادلول اقرتحهتا جديدة مشاريع ثالثة عىل الضوء سلط
 اس تخدام تعزيز 2)) ،(.CDIP/21/12 Rev الوثيقة) الفكرية امللكية نظام اس تخدام عىل النامية البدلان يف النساء تشجيعو 

 الطهيي وفن والس ياحة الفكرية امللكية 3)) ،(CDIP/21/7 الوثيقة) األفريقية البدلان يف الربجميات قطاع يف الفكرية امللكية
 (.CDIP/21/14 الوثيقة) الفكرية امللكية خالل من بريو يفالطهيي  وفن الس ياحة تمنية تعزيز: بريو يف

 األعامل جدول اعامتد: األعامل جدول من 3 البند

 أساس عىل CDIP/21/1 Prov.3 الوثيقة يف الوارد األعامل جدول مرشوع إعداد مت هأن اللجنة الرئيس أبلغ .14
بشأن  مالحظات أو تعليقات أيب املشاركة إىل املشاركني ودعا .للجنة العرشين ادلورة خالل جريتأ   اليت املناقشات
 .جدول األعامل ، أ عمتداحلضور من مالحظات وجود لعدم نظراو  . األعامل جدول مرشوع

 املراقبني اعامتد: األعامل جدول من 4 البند

 /21/3CDIP الوثيقة يف النظر

 اعامتد تقدمي ميكن ،(.CDIP/1/2 Rev الوثيقة) للجنة اإلجرائية لقواعدلوفقا  أنه( ابلوش الس يد) األمانة ذكرت .15
 غري املنظامت إحدى من مقدم عامتدا طلبحتتوي عىل  CDIP/21/3 الوثيقةوأفاد أن . احلكومية غري للمنظامت خمصص
 .احلكومية

معهد  مِنح، مت احلضور من اعرتاضات وجود عدم إىل ابلنظرو. الطلب بشأن قرار اختاذ إىل اللجنة الرئيس دعاو  .16
 .خمصص مراقبوضع  الرويس، الحتاداب الفكرية امللكية هيئة ،(RSRIIP) البحث العلمي امجلهوري للملكية الفكرية
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 للجنة العرشين ادلورة تقرير مرشوع اعامتد: األعامل جدول من 5 البند

 /Prov 20/13CDIP. الوثيقة - تقريرال  مرشوع

 الوثيقة) للجنة السابقة دلورةل رئيسال ملخص من 11 الفقرة إىل( ابلوش الس يد) األمانة أشارت  .17
CDIP/20/SUMMARY .) السابقة ادلورة عن مفصال   تقريراأعدت  األمانةأفاد بأن و (الوثيقة CDIP/20/13) رشن  ، و 

عمتد ا  ، احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظراو . األعضاء ادلول من تعليقات أي تلقي يمت ومل ،2018 مارس 8 يف التقرير

 .التقرير

 العامة البياانت: األعامل جدول من 6 البند

 .العامة لبياانتدالء ابلإل بابال  الرئيس فتح .18

 للملكية دويل نظام تطوير قيادة يف الويبو هممة وأيد ،آس يا واحمليط الهادئ بدلان مجموعة ابمس إندونيس يا وفد وحتدث .19
 خالل من أعاله املذكورة املهمة تنفيذ ميكنوذكر أنه . امجليع لفائدة واإلبداع الابتاكرمن  نوميك   والفعاليةتوازن ابل  يتسم الفكرية
 جدول من 7 ابلبند املتعلقة الواثئق بميع علاموفد ال أحاطو . التمنية جندةأل املعمتدة 45 الـ التوصيات لتنفيذ العمل برانمج
 الس نوي والتقرير( CDIP/21/2 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذ بشأن العام املدير تقرير ناقشةمل  هتطلعأعرب عن و  األعامل
 إعداد عىل األمانة وشكر(. CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الويبو ملسامهة
حتليل أوجه القصور يف خدمات وأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة ، الس امي الواثئق ابملتعلقة التكنولوجيا بنقل املتعلقة الواثئق

خارطة  تلكفةواثئق و  ،(CDIP/21/5 الوثيقة) جمي" من أجندة الويبو للتمنية بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات "الفئة
الطريق بشأن الرتوجي الس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت 

 جمال يف للويبو التقنية املساعدة بربانمج املتعلقة الواثئق إىل ابإلضافة ،(CDIP/21/6 الوثيقة) املشرتكة وبناء احللول"
 املداوالت يف للمشاركةعن اس تعداده  اجملموعةوأعرب وفد (. CDIP/9و CDIP/21/4 الوثيقتان) التمنية ألغراض التعاون
مجموعة بدلان آس يا واحمليط لـ همام جماال ثلمت  زالت الاملساعدة التقنية  أن حني يفوأفد الوفد أنه . أعاله املذكورةقضااي ال حول
 آليةتوفري  إىل ودعا. رتابطالو  كفاءةلاببشلك يتسم و  املناسب الوقت يف يمت أن جيبقدمي املساعدة التقنية تإال أن  ،الهادئ

 حول املناقشةتؤدي  أن يف أمهل عن اجملموعةوفد  وأعرب. للمواردأفضل  توجيه وضامن الازدواجية لتجنب مؤسس ية
. القامئة واملامرسات للعمليات والوضوح األفضل والتنظمي التوحيدإىل  التمنيةألغراض  التعاون جمال يف للويبو التقنية املساعدة

 حول ممثرة مناقشات إىله تطلعأعرب عن و  الصةل ذات الواثئق ميعأحاط علام ب  األعامل، جدول من 8 ابلبند يتعلق وفامي
 ابلتوصيات ورحب. والتمنية الفكرية امللكية بشأنلك عامني  دويل مؤمتر عقد بشأن األفريقية البدلان جملموعة املنقح الاقرتاح
 التقدم مناقشة إىل هتطلعأعرب عن و ( CDIP/18/7 الوثيقة) التمنية أجندة توصيات لتنفيذ املس تقةلراجعة امل يف الواردة
 أجندة التمنية توصياتأن و  األجل طويةل معليةة هو مبثاب أجندة التمنية تنفيذوأفاد أن . املذكورة ابلتوصيات يتعلق فامي احملرز

 املعمتدة للتوصيات التنفيذ واسرتاتيجيات طرق بشأن األعضاء ادلول من دخالتامل بلك رحب كام .العملية هذه من يه جزء
 عن فضال   وبريو، كينيا يوفد هبا تقدم اليت ابملقرتحات علاموفد ال أحاط كام(. CDIP/21/11 الوثيقة) املس تقةلللمراجعة 

 امجلعية بقراروفد ال أشاد األعامل، جدول من 9 ابلبند يتعلق وفامي. األمريكية املتحدة والوالايت واملكس يك كندالك من  وفود
أن تؤدي و  التنس يق بآليات املتعلق القرار تنفيذ يمت أن يف أمهل عن وأعرب ،ابللجنة املتعلقةقضااي ال بشأن للويبو العامة

 دويل نظام تطوير يف الويبو هممة تعزيزإىل زايدة  "والتمنية الفكرية امللكية" بشأن اجلديد األعامل جدول بند موضوعمناقشة 
 ابمللكية املتعلقة املسائل بشأنممثرة  مناقشة إجراء أمهية عىل الضوءوفد ال وسلط. والتوازن ابلفعالية يتسم الفكرية للملكية
اذلي و  التمنية، يف الفكرية امللكية اس تخدام تيسرييمتثل يف  الاسرتاتيجية الويبو أهداف أحد أن إىل وأشار ،والتمنية الفكرية

 التمنية يفيسامه و  الابتاكر فزحيو  اإلبداعياكئف  الفكرية للملكية متوازن دويل نظام تطوير يف الويبو هممةيف املقابل  دمعي
 .ممثرة جلسة عقدأعرب عن متنيه بو  اللجنة يف املناقشات يف املسامهة إىل جملموعةأعرب عن تطلع او . الاقتصادية
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حول  التقرير تقدمي عىل العام املدير، انئب والاكرييب الالتينية أمرياك بدلان مجموعة ابمس متحداث، إكوادور وفدشكر و  .20
 الربامج مجيع يف أجندة التمنية وتعممي لتطبيق الويبو هبااضطلعت  اليت ابألنشطة علام وأحاط. 2017 لعام أجندة التمنية تنفيذ
 الوفد وجشع. لمنظمةالربامج املوضوعية ل  يف 45 أجندة التمنية توصيات تضمني املهم منوأفاد أنه . ملنظمةدلى ا الصةل ذات
 أهداف إىلوفد ال أشاركام . ممعله من يتجزأ ال جزءا اإلمنائية الاعتبارات تكون أن ضامن عىل فهيا األعضاء وادلول الويبو
 قبل من ابإلجامعقد اعمتدت   2030وأشار إىل أن أجندة التمنية لعام . هتاأمهي وأبرز هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية

 اليت الرئيس ية والفرعية األهداف من واسعة مجموعة لتنفيذ ادلويل اجملمتع إرادة ثلمت و  ،2015 عام يفامجلعية العامة لألمم املتحدة 
 التقريرإىل  كبري ابهامتموأشار الوفد . املس تدامة ةالتمني ألهداف والبيئية الاجامتعيةوالاقتصادية  بعاداأل معاجلة إىل هتدف
 أن إىل وأشار( CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الويبو مسامهةبشأن 

ا أكرث إجراءات حنو بقصد التقدم مع اجملاالت تكل يف األفاكر تبادلتسامه يف  التقرير ذكل يف املقدمة املعلومات . حتديد 
 مواصةلأفاد أن و . املس تدامة التمنية وأهداف التمنية بشأن الويبوواحضة بني أجندة ال املتبادةل ابلعالقات علاموفد ال وأحاط

 القابل وغري العاملي الطابع مراعاة مع ،األولوايتيه مضن  2030 عامأجندة التمنية ل تنفيذ يف الويبو دور بشأن املناقشات
 معل توجه أن وينبغي متقاربة توجهياتقدمت  املس تدامة التمنية أهدافذكر أن و . 17ـ ال املس تدامة التمنية ألهداف للتجزئة
 املراجعة توصيات تنفيذ حول املناقشاتاجلارية ستس تأنف  املناقشةوأفاد أن . املتحدة األمم منظومة من يتجزأ ال كجزء الويبو

 إىل والتوصل ابلفعل املعمتدة التوصيات تنفيذ طرق لتحديد املناقشات مواصةل يف رغبته عن اجملموعةوفد  وأعرب. املس تقةل
 وبريو املكس يك وفود من املقدمة للمساهامت اجملموعة تقدير عن أعربكام . 11و 5 التوصيتني بشأن اآلراء يف توافق

مراجعة لل رئييسال قمي  امل   مع ابلفيديو مؤمتر عقد إىل هتطلعأعرب عن و . CDIP/21/11. الوثيقة يف الواردة ابء واجملموعة
 ابلتوصيتني املتعلقة الرضورية األس ئةل وحضيس  ي اذلو  ،(CDIP/18/7 الوثيقة) التمنية أجندة توصيات لتنفيذ املس تقةل
 ،"والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل دولب جديد بند بتضمني العامة امجلعية قرارإىل  اجملموعةوأشار وفد . املعلقتني
 فرصةوأفاد أهنا مبثابة (. .CDIP/21/8 Rev الوثيقة) املسأةل هذه بشأن األعضاء ادلول من املقدمة التقارير عن فضال  
 املكس يك وفدي من املقدم القرتاحته لمجموع أعرب عن تأييد و . لجنةال  والية من الثالث الركن تنفيذ يف تقدم إلحراز

 الفكرية امللكية" األعامل جدول بند إطار يف بونمجموعة  قضاايتناول و  الرويس الاحتاد وفد مبساهامت ورحب والربازيل،
 العملوأثىن عىل  تأسيسها ذكرى يف الويبو أاكدميية اجملموعةهنأ وفد  اخلتام، ويف(. .CDIP/21/8 Rev الوثيقة" )والتمنية
رب ع التدريبية ادلوراتذكر أن و . التمنية أجندة توصيات تنفيذ ويف القدراتعزيز وت تدريبال  يف بهاضطلعت  اذلي الهام

 .واإلقلميي الوطين املس تويني عىل فرصا يوفر املهين التدريب برانمجأن و  مفيدة األاكدميية قدهمات اليت اإلنرتنت

 به تضطلع اذلي اخلاص ادلور أبرزو  ،(CEBS) البلطيق ودول الوسطى أورواب دول مجموعة ابمس ليتوانيا وفد وحتدث .21
وفد  وأعرب. لتأسيسها العرشين الس نوية ابذلكرى الاحتفال أمهيةأشار إىل و  األعضاء ادلول اس تفادة يف الويبو أاكدميية
حول  العام املدير تقريرذكر أن و . األعامل جدول بنود من بند لك حول املداوالت يف البناءة للمشاركة اس تعداده عن اجملموعة
. السابقة الس نواتار مد عىل ابلتمنية املتعلقة الويبو أنشطةعن  شامةل نظرةقدم ( CDIP/21/2 الوثيقة) التمنيةأجندة  تنفيذ
 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الويبو مسامهةالصادر بشأن  التقريرأفاد أن و 

CDIP/21/10 ) بندكام أفاد بأن . اجملال هذا يف وأنشطهتا الويبو أدوات من العديد عن للمعلومات مفيد مصدرهو مبثابة 
 املتعلقة واألدوات الس ياسات مسامهة قضااي ملناقشة فرصةيوفر " والتمنية الفكرية امللكية" بشأن اجلديد األعامل جدول
 بشأن منفصل لبند حاجة هناك بأن مقتنعةمل تكن  اجملموعةوذكر بأن . املس تدامة التمنية أهداف حتقيق يف الفكرية ابمللكية
 الرويس والاحتاد واملكس يك الربازيل وفودء و اب للمجموعة لالهامتم املثرية ابملقرتحات رحب كام. املس تدامة التمنية أهداف
 ممثرة مناقشات هتوقعأعرب عن و ". والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل جدول بند إطار يف ناقشست   اليت القضااي بشأن
 إىل وأشار أجندة التمنية مبشاريع املهمتني األعضاء مبقرتحات اجملموعةوفد  رحبو . للجنة املقبةل ادلورات حمتوى حتدد أن ميكن
 اهتقدم اليت املشاريع مقرتحات إىل أشار كام. النتاجئ أفضل حتقق املس تفيدين وملكية الطلب عىل القامئة املبادرات مبادئ أن

 من أكرث مقرتحات تلقي إىل هتطلعأعرب عن و  ،األمريكية املتحدة والوالايت واملكس يك وكندا وبريو كينيا من لك وفود
أعرب  التمنية، أجندة توصيات تنفيذ بشأن املس تقةلراجعة ابمل يتعلق فاميو . املس تفيدين احتياجات تعكس ليك املهمتني األعضاء



CDIP/21/15 
6 

 

 ابملقرتحات اجملموعةوفد  ورحب. 11و 5 التوصيتني لتوضيح الرئييس املقميّ  مع ابلفيديو مؤمتر عقد إىله تطلعالوفد عن 
 الوثيقة) املعمتدة لتوصياتل  التنفيذاسرتاتيجيات  بشأن وبريو املكس يك وفديو  ابء اجملموعةوفد  من املقدمة

CDIP/21/11.) 

. الويبو أاكدميية إلنشاء العرشين اذلكرى عىل ،فيه األعضاء وادلول األورويب الاحتاد ابمس ، متحداثبلغاراي وفد أثىنو  .22
 يامتىش مبا العامل أحناء مجيع يف الفكرية لملكيةالوطنية ل  ماكتبلل املهنية القدرات تعزيز يف حاسام دوراتلعب  اكدمييةوأفاد بأن األ

 وريهو أمر ض و  ،وإنفاذها الفكرية امللكية حقوق قمية بشأن الوعي زايدة يف حيواي دورا لعبت كام. أجندة التمنية أهداف مع
 العام املدير بتقريرعلام  فيه األعضاء وادلول األورويب الاحتادوفد  أحاطو . العاملي البتاكرالبييئ ل لنظامل  ادلقيق التوازن دلمع

 نشطةأل التمنية أجندة توصياتتشكيل  مدى عىل الضوء الوفد وسلط(. CDIP/21/2 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذحول 
أجندة حول  الويبو وأنشطة مشاريع بشأن املناقشات إىلأعرب عن تطلعه و . اضيةامل العرش الس نواتار مد عىل املنظمة
 فيه األعضاء وادلول األورويب الاحتادوفد  رحبو ". والتمنية الفكرية امللكية" بشأن اللجنة أعامل جلدول اجلديد والبند التمنية

 تنظر أن ينبغيوأفاد أنه . اجلديد األعامل جدول بند إطار يف مناقش هتا ستمت اليت املوضوعات حول األعضاء ادلول مبقرتحات
 امللكية بشأن دويل مؤمتربعقد  األفريقية البدلان جملموعة امل عّدل املقرتحوأفاد أن . بعملها صةل األكرث املوضوعات يف اللجنة
 لالهامتم مثرييعترب " النظام يعمل كيف"املمتثل يف  وموضوعه س نتني لك مرة( CDIP/20/8 الوثيقة) والتمنية الفكرية

 اخملتلفة الاقرتاحات ينتظرون األعضاء ودوهل األورويب الاحتاديزال  ال ذكل، معذكر أنه و . الاس تكشاف من مزيد ويس تحق
 األعامل جدول بند إطار يفإدراجه  يمت أن ميكن املوضوع هذا اكن إذا ما اس تكشافيتعني  أنهيروا و  األفريقية للمجموعة

 إىلعن تطلعه  فيه األعضاء وادلول األورويب الاحتادأعرب وفد  املس تقةل، ابملراجعة يتعلق فاميو ". والتمنية الفكرية امللكية"
 األعضاء ادلول جانب مناملقدمة  البناءة ابالقرتاحات رحب كام. 11و 5 للتوصيات الرئييس املقميّ  من املزيد إىل الاس امتع
 (.CDIP/21/11 الوثيقة) والاسرتاتيجيات الطرق تنفيذ بشأن

 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذبشأن  العام املدير بتقرير ورحب ابء، اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتدث .23
CDIP/21/2 )شامةل نظرةتوفر  الواثئق تكلأفاد بأن و . جندة التمنيةاجلارية أل رشوعاتمل اب املتعلقة األخرى والواثئق 

 املشاريع مبقرتحات اجملموعةوفد  ورحب. ومبادهئا التمنية أجندة لتوصيات الويبو تنفيذ وكيفية املرشوعات نتاجئل حتليلية و 
 عززت أن أمهية عىل جديد من وأكد. األمريكية املتحدة والوالايت واملكس يك وكندا وبريو كينيا وفود من املقدمة اجلديدة
 عىل األعضاء ادلول جشع كام. للتمنية كأداة الفكرية امللكية اس تخدام عىل األعضاء ادلول قدرةمن  أجندة التمنية مشاريع
 الاجامتعية التمنيةلفائدة  الفكرية امللكية لنظام فعالية األكرث الاس تخدام تعزز أن شأهنا من معلية مقرتحات تقدمي مواصةل

 بشأن ملموسة مقرتحاتوفد ال قدم ،"والتمنية الفكرية امللكية" بشأن اجلديد األعامل جدول ببند يتعلق فاميو . والاقتصادية
 التمنية أهدافاعامتد  أن جملموعةوفد ا اعتربو . اجلديد األعامل جدول بند إطار يفوضوعية امل التبادالت إطالق كيفية

أعرب عن و . املتحدة لألمم ةادلولياألجندة  يف ابرزة عالمةهو مبثابة  املس تدامة التمنية حول املتحدة األمم مقة حبلول املس تدامة
 حتقيق عن األساس ية املسؤولية بأن رذك  بيامن  تنفيذها، يف للمسامهة الويبو وهجود املس تدامة التمنية هدافأل الاكمل هدمع

 للوصول األعضاء ادلول دمع يف هام دور للويبو ذكل، معأفاد أنه و . األعضاء ادلولتقع عىل عاتق  املس تدامة التمنية أهداف
 أن مراعاة مع لواليهتا مالءمة أكرثتعترب  يه اليت املس تدامة التمنية أهداف عىل تركز أن للويبو ينبغيو . األهداف تكل إىل
 أهداف لتحقيق رئيس ية حمراكتعبارة عن  والابتاكر والتكنولوجيا العملوذكر أن . مرتابطة املس تدامة التمنية أهداف مجيع
 امللكية أدوات الس تخداملموسة وامل العملية الطرق مبناقشة الزتامه عىلجمددا  اجملموعةكد وفد أ وذلكل،. املس تدامة التمنية
 فامي للجنة العرشين ادلورة خالل احملرز التقدم أبرزكام . وهممهتا املنظمة لوالية وفقا املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الفكرية
وفد ال وأحاط. البناءة املناقشات يف املس مترة مشاركته عن وأعرب التمنية، أجندة توصيات لتنفيذ املس تقةلراجعة ابمل يتعلق
 .معها التعامل اللجنة عىل يتعني اليت املوضوعات من الواسعة ابجملموعة علام

بأنه  ،(CACEEC) الرشقية وأورواب والقوقاز الوسطى آس يا بدلان مجموعة ابمسمتحداث  ،اكزاخس تان وفدأفاد و  .24
 املنظمة به اضطلعت اذلي العمل عىل الضوء وسلط. التمنية أجندة تنفيذ يف الويبو به اضطلعت اذلي للعمل كبرية أمهيةيويل 
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 والابتاكر الفكرية امللكية عن املعلومات ونرش التمنية وخطط والابتاكر الفكرية لملكيةل الوطنية  سرتاتيجياتالا صياغة يف
. املعلومات وتبادل اجليدة ملامرساتلمشاركة ابل  إطالقها مت اليت املشاريع من وعدد القدرات وبناء الترشيعية املشورة وتقدمي
. الفكرية ابمللكية املتعلقة املوضوعات بشأن التعلمي توفري يف الويبو أاكدميية به تقوم اذلي اإلجيايب العمل عىل اجملموعة وفد وأكد
 بشأن األعامل جدول بند إطار يف الرويس الاحتاد وفد به تقدم اذلي الاقرتاح دمع األعضاء منه بطلب اجملموعةوفد  واختمت

 امللكية عىل اجلديدة التكنولوجيات وتأثري لالقتصاد الرمقيةنية التق  قضااي مناقشة إىل هيدف اذليو  ،"والتمنية الفكرية امللكية"
 .الفكرية

 عىل ؤثرتو  الاقتصادي النظام مركز يهلكية الفكرية امل  أن وأكد األفريقية، البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد وحتدث .25
 ودمع الفكرية امللكية نظام تعزيز يف تقدم إحراز مواصةل عىل وجشعها اللجنة عملله عن تأييدالوفد أعرب و . احلياة منايح مجيع

تعترب و . التمنية أجندة توصيات تنفيذ يف هام بدور للقيام اللجنة تفويض متوأفاد أنه . األعضاء لدلول ناميةت امل  الاحتياجات
. منوا   البدلان وأقل النامية والبدلان األفريقية للبدلان أمهية ذات التكنولوجيا ونقل القدرات وبناء التقنية املساعدة مثل قضااي

 التقدم عن عامة حملة قدم اذلي ،(CDIP/21/2 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذبشأن  العام املدير بتقرير علاموفد ال أحاطو 
 املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الويبو ملسامهة الس نوي ابلتقرير علام أحاط كام. ملنظمةاخلاصة اب االتاجمل مجيع يف احملرز

 تأخذ أن جيب، و الويبو أنشطة مجيع يف التمنية أجندة تعممي ينبغيوذكر أنه (. CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف
 األخرى ادلولية املنظامت مع تتعاون أن للمنظمة ينبغي كام. أنشطهتا يف أجندة التمنية توصيات الاعتبار يف الويبو هيئات مجيع
 عىلا اطالع أكرث األعضاء ادلول تكون أنعن توقعه ب اجملموعةأعرب وفد و . املس تدامة التمنية أهداف لتحقيق الصةل ذات

 يف الاس مترار ينبغيوأفاد أنه . والتمنية الفكرية امللكية ومنتدايت املتحدة األمم هيئات خمتلف يف ومشاركهتا الويبو مساهامت
ليك ل اجلهود من مزيدا تبذل أن للجنة ينبغي أنهوفد إىل الأشار و . األعضاء ادلول وأولوايت احتياجات لتلبية املوارد ختصيص

 املس تدامة التمنية أهداف إىل أشاركام . القدرات بناءاملساعدة والتقنية و  متكن ادلول األعضاء من الوصول بشلك أسهل إىل 
 أن ينبغي وذلكل بيهنا، فامي وثيقا ارتباطاترتبط  املس تدامة التمنية أهداف مجيعذكر أن و . وعامليهتا للتجزئة قابليهتا عدمإىل و

عىل  جديد من اجملموعةوفد  وأكد. تنفيذها يف رئيس يا دورا تلعب وأن املس تدامة التمنية أهداف بميع هممتة الويبو تكون
 وأعرب املس تدامة، التمنية أهداف بشأن األعامل جدول يف دامئ بند وضع بشأن الربازيل وفد به تقدم اذلي لالقرتاح دمعه
 يف أمهل عن اجملموعةوفد  أعرب كام. ادلورة تكل خاللجيدة  نتاجئ عن املوضوع هذا حول املناقشات تسفر أن يف أمهل عن
 اذلي ابلقرارالوفد  ورّحب .املعمتدة التوصيات مجيع تنفيذ أجل من املس تقةل املراجعة من 11و 5 التوصيتني اللجنة تعمتد أن

 مناقشات إجراء إىل وتطلع" والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل جدول يف بند إدراج بشأن للويبو العامة امجلعية اعمتدته
 جمال يف األفريقية اجملموعةبدلان  ذكل يف مبا النامية للبدلان الكبري الاهامتم نوأفاد أ. ادلورة تكل خالل البند هذا حول
ذكر أن و . التمنية يف يسامه نشاط أي جناح ضامن عىل وتصمميها اللجنة معل بأمهية اقتناع إىل يستند والتمنية الفكرية امللكية
 الفكرية امللكية بشأن س نتني لك مرة يعقد دويل مؤمتر تنظمي نبشأ للجنة عرشة التاسعة ادلورة يفاقرتاحا قدمت  اجملموعة
 ادلورة يف( CDIP/20/8 الوثيقة) الاقرتاح نفس من منقحة نسخةت قدمكام أفاد بأهنا (. CDIP/19/7 الوثيقة) والتمنية
 .بنجاح ادلورة تكل خالل املنقح الاقرتاح شاتاختتام مناق  يف أمهل عنالوفد  أعرب الصدد، هذا ويف. للجنة العرشين

 منوا األقل والبدلان النامية البدلان أفاداذلي و  السابقة،دورهتا  منذ اللجنة أحرزته اذلي التقدم إىل الصني وفد وأشار .26
 أجندة التمنية وتنفيذ تعزيز أجل من لتفانهيم وفريقه العام للمدير تقديره عن وأعرب. يةانتقال  مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان

 دورها لعبتواصل  الويبوذكر أنه و . أجندة التمنية مرشوع إجنازات واس تخدام تعزيز مواصةل إىل وتطلع واتالس ن ردام عىل
طبقا و . املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ عىل كبرية أمهيةبالده تعلق  حكومةوأفاد أن . املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الفريد
 حكوميا   قطاعا 43 مشلت الوزارات بني مشرتكة تنس يق آليةالصني  تأنشأ، األجل وطويةل متوسطة الوطنية التمنية ططخل
جمال أهداف  يف لالبتاكر جتريبية مناطق 10 إلنشاء التالية الس نوات مدى عىلالبالد  خططتكام . التآزركون ت أجل من

 أن يف أمهل عن وأعرب. ادلويل اجملمتع ومع األخرى املناطق مع النجاح وقصص اخلربات تقامس إىل هتدفالتمنية املس تدامة 
أن و  ملموس تقدم إحراز يف أمهل عن أعرب كام. املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ وتعزيز مناقشة يف ابس مترار اللجنة تسهم
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". والتمنية الفكرية امللكية"املعنون  ديداجل بندال  إطار يف حمددةوعات موض بشأن اتفاق إىل التوصل من األعضاء ادلول تمتكن
 املرونة إبداء األعضاء ادلول مجيع تواصل أن يف أمهل عن وأعرب بناءة بطريقة املناقشة يف النشطة مشاركتهالوفد  وأكد

 .إجيابية نتاجئ لتحقيق املناقشات خالل التعاونية والروح والشمولية والانفتاح

 البحث يف حتققت اليت ابلنتاجئ وأقر األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغربوفد  به أدىل اذلي البيان تونس وفدأيد و  .27
 وللدا لجميع هنمتناا عنأعرب و للجنة  السابقني الاجامتعني ترأس تونس سفري أن إىل وأشار. أجندة التمنية لتنفيذ حلول عن
 أجندة التمنية لتنفيذ حلول عن البحث يف حتققت اليت والنتاجئ للمناقشات البناءة ابلروح ورحب. نهاوتعا على ءألعضاا

 يفوذكر أنه . املس تدامة التمنية أهداف وتنفيذ التكنولوجيا نقلقضااي  بشأناليت أ جنزت  واألنشطة املس تقةل املراجعة وتوصيات
 حتقيق يف العنارص أمه أحدتعد و  للغاية هاما دورا الفكرية امللكية لعبت العاملي، الصعيد عىلادلراية التقنية واملعرفة  اقتصاد
 ويف اخلرباء ملنتجات للرتوجي التجارية العالمات اس تخدام ويف( منوا البدلان وأقل النامية البدلان يفالس امي ) الاقتصادي الرخاء
 العمل فرص خلق أجل من التقليدية واملعارف الوطنية التكنولوجية القدرات تعزيز إطار يف الرباءات بشأن املعلومات تبادل
 تنفيذبشأن  العام املدير بتقرير الوفد ورحب. املعرفة ونقل الابتاكر وتشجيع تقنيةال  واملساعدة القدرات بناء وتعزيز والرثوة

 القرتاح دمعهجمددا عن  الوفدأعرب و . املس تقةل املراجعة من 11و 5 تبقيتنيامل  توصيتنيال  اعامتد إىل ودعا أجندة التمنية
 للجميع مفيداس يكون  املؤمترأفاد بأن و . س نتني لك والتمنية الفكرية امللكيةحول  دويل مؤمتر عقد بشأن األفريقية اجملموعة
 أمهية عىل وشدد. والثقافية والاقتصادية الاجامتعية للتمنية ابلنس بة وأمهيته الفكرية امللكية لنظام األسايس ادلور وس يعزز
وأفاد . األنشطة هذه لتطوير الاكمل دمعه بتقدمي زتامهال عن وأعرب املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة تعزيز

. الرمسي اعامتدها بعد ،2020إىل  2016للفرتة من  امخلس ية التمنية خطة يف املس تدامة التمنية أهداف أدرجت تونسأن بالده 
 تقارير إعداد إىل هيدف التونس ية واحلكومة املتحدة األمم منظومة بني مشرتك برانمج بتوقيعبدأت  الوطنية اخلطةوذكر أن 
 .التقدم من الكثري ادلورة حترز أن يف أمهل عنمعراب  واختمت. تونس يف التقيمي معلية تتبعها اليت املس تدامة التمنية أهداف

 تقديره عن وأعرب الهادئ واحمليط آس يابدلان  مجموعة ابمس إندونيس يا وفد به أدىل اذلي البيان ابكس تان وفد وأيد .28
زخام إجيابيا يف تنفيذ وتعممي رير حدد وأفاد أن التق(. CDIP/21/2 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذ بشأن العام املدير لتقرير
 والابتاكر العامة الصحة جمال يف املتحدة األمم واكالت مع الويبو تعاون نذكر أو . ويبوال ومزيانية برانمجمضن التمنية أجندة 
 مساعدة برانمج مثل تطويرها مت اليت اتالس ياس ومبادرات أدوات إىل الوفد أشاركام . ابلثناء جدير الفكرية وامللكية والتجارة
 ؤسساتامل وأنشطة برامجوذكر أن . النامية البدلان يف الصغرية واملنشآتاملوارد  إىل ونفتقر ي  يناذل اخملرتعني طابقةمل اخملرتعني
 الالحقة لتقاريرل  ينبغيكام . فيه براجمها الويبو تواصل أن ينبغي آخر جماليه  البحوث وقطاع( SMEs) واملتوسطة الصغرية

 اإلمنائية أهدافها حتقيق عىل النامية البدلان قدرة عىل الفكرية امللكية نظام يفرضها اليت التاكليف عىل الضوء تسلط أن
 املسائلبشأن توصيات ال  من كجزء األدوات من املزيد تطوير األمانة عىل واقرتح. التاكليف هذه لتخفيف املمكنة والس بل
عن  الوفدأعرب و . التمنية حنو املوجه الهنج عىل الرتكزي مع التكنولوجيا، ونقل املعرفة إىل والوصول أجندة التمنيةب املتعلقة
 الربانمج لكون تقديره عن أعرب كام. 11و 5 املس تقةل املراجعة توصيات اعامتد ذكل يف مبا املعلقة، القضااي مناقشة إىلتطلعه 
 تنفيذ يف الويبو مبسامهة املتعلق التقرير يف الوارد النحو عىل املس تدامة التمنية أهداف مع امتىشت 2018/2019للفرتة  واملزيانية
 طبيعة ذات الفكرية امللكية أن إىل أشارو  ،(CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف
 أن جيبكام أفاد أن التقرير . لتنفيذها هممهو مبثابة أمر  املس تدامة التمنية أهداف مجيع يشمل مشويل هنج اتباع وأن شامةل
 التنفيذ أجل من الفكرية مللكيةاحملمية اب كنولوجياتت ال  إىل التلكفة وامليسور العادل الوصول قضااي عىلاملس تقبل  يف يركز
 اقرتاح وأيد ،املس تدامة التمنية أهداف بشأنممثرة  مناقشة إىل الوفد وتطلع. الاكمةل أبعادهاب املس تدامة التمنية ألهداف الفعال
 برانمج وضع عىل األعضاء ادلول وجشع. املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ بشأن األعامل جدول يف دامئ بند بإدراج الربازيل وفد
تحليل أوجه القصور يف ب  املتعلق التقريرذكر أن و . املس تدامة للتمنية حمددة أهداف تتناول بأنشطة الاضطالع شأنه من معل

 الوثيقة) جمي" من أجندة الويبو للتمنية خدمات وأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات "الفئة
CDIP/21/5) أشار إىل و . دقيق ضبط إىل حباجة املهنجية أفاد أن ذكل، ومع. الصحيح الاجتاه يف الصحيحة اخلطوة هو
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 بشأن رؤاها تقدمي األمانة من وطلب قياس، عالمات أو مؤرشات وضع إىل حاجة هناك املوضوعي، التحليلألغراض  أنه
 التقنية املساعدة لتقدمي واألدوات واملهنجيات احلالية الويبو ممارسات جموعةمب اخلاص ابلتقرير يتعلق وفامي. املوضوع هذا
 ضامنول. حمل تقدير األعضاء ادلول إىلتقنية ال  املساعدة تقدمي اس تكامل يف الويبو هجودتعترب  ،(CDIP/21/4 الوثيقة)

لوفد اطلب . وللموارد األمثل التوزيع وضامن الازدواجية لتجنب مؤسس ية آلية إنشاء اقرتح ،لمساعدة التقنيةل  الفعال التنفيذ
لتقنية ة المساعدانشطة ق أعلى تقييم نطا ادلولساعد يأن مكن ي التقنيةة لمساعداشأن ب شامل دليلضع وألمانة امن 
 جملموعة املنقح رتاحوأيد الاقلتقنية. ة المساعدانشطة أبو لكل فئة من يلوافي ل التصاا لنقاطت معلوما وإدخاللمحتملة ا

 اذلي املؤمترذكر أن و (. CDIP/20/8 الوثيقة) والتمنية الفكرية امللكية بشأن س نتنيلك  دويل مؤمتر بتنظمي األفريقية البدلان
 والتمنية، الفكرية امللكية جمال يف األخرية التطورات بشأن األعضاء ادلولإعالم  يف هاما دورالعب  2016 عام يف عقد

. والثقافية والاقتصادية الاجامتعية التمنية يف الفكرية امللكية أمهية مناقشة للمشاركني املس تقبل يف ابنتظام عقده وس يتيح
 املرأة دور زايدة بشأن األمريكية املتحدة والوالايت واملكس يك كندا وفود من املقدم املرشوع قرتحم أمهية عىل الوفد وشدد
 ةاخملرتعاملرأة  تواهجها اليت القيودتناول ي  أن لمرشوعل  ينبغيوأفاد بأنه (. CDIP/12/12 الوثيقة) األعامل ورايدة الابتاكر يف
 تقديره عن الوفد أعرب كام منوا. البدلان وأقل النامية البدلان يف الس امي الفكرية، ابمللكية احملمية التكنولوجيا إىل الوصول أثناء

" والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل جدول ببند يتعلق فامي الرويس والاحتاد ابء واجملموعة الربازيل وفد قدهما اليت للبياانت
 للملكية الشامةل الطبيعة عىل تركز أن ينبغي والتمنية الفكرية امللكيةحول  ناقشةامل  أن وأبرز(. .CDIP/21/8 Rev الوثيقة)

 الفكرية للملكية اإلجيايب والتأثري الفكرية امللكية يف املرأة دور بشأن اخلربات تبادلأفاد الوفد أن  ذكل، إىل وابإلضافة. الفكرية
 امللكية عىل املرتتبة السلبية آلاثرا كادر يمت إ أن املهم من أنه إىل الوفد أشاركام . هياف النظر جيب اليت الهامة اجلوانبهام مضن 
 ابلنس بةالس امي  الفكرية، امللكية وس ياسات قوانني بتطوير املرتبطة والتاكليف التكنولوجيا عىل ابحلصول يتعلق فامي الفكرية
 الفكرية امللكية بني ابلعالقة املتعلقة للمنشوراتمراجعة  بتجميع األمانة تقوم أن واقرتح. منوا األقل والبدلان النامية للبدلان

 بشأن الربازيل وفد اقرتاح وأيد .الصدد هذا يف التقليدية الافرتاضات بعض واختبار اثقبة نظرةتوفري  أجل من والابتاكر
 أعرب اخلتام، ويف. العامة الس ياسة منظور من الفكرية امللكية نزاعات حاالت جتمع أن شأهنا من للويبو بياانت قاعدة تطوير
 .ممثرة دورة إىل هوتطلع للرئيس الاكمل دمعه عن الوفد

 بند إدراج أن أبرزكام . الهامة للقضااي توافقية حلول إىل التوصل مت حيث السابقة ادلورات بنتاجئ مرص وفد ورحب .29
. األعضاء ادلول بني التعاون بسبب حتققت اليت الرئيس ية اإلجنازات أحدميثل " والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل جدول

 احلالية املقرتحاتليك تقدم  األمانة ومع معا عملأن ت األعضاء ادلولعىل و  ،حتقيقه يتعنيمما  الكثري هناك ذكل، معذكر أنه و 
 إىل الويبو تقدمه اذلي التقين ادلمع إىل ابإلضافةأفاد أنه و . جندة التمنيةأل الاقتصادية والبيئية الاجامتعية ابجلوانب املتعلقة
 وفقا العامل بدلان مجيع يفامللكية الفكرية  وتقدمي أجندة التمنية بتنفيذ الويبو جلان مجيع تلزتم أن إىل حاجة هناك النامية، البدلان
 بشأن س نتنيلك  دويل مؤمتر عقد بشأن األفريقية البدلان مجموعة اقرتاحالوفد  وأيد. إماكنياهتاو قدراهتا مع يتناسب لنظام
 يف توافق إىل للتوصل بناءة بطريقة األخرى البدلان مجيع مع املسأةل ملناقشة اس تعداده عن وأعرب والتمنية الفكرية امللكية
 أكرث وبشلك األعامل، جدول بنود إطار يف تفصيال   وأكرث إضافية بياانت س يقدم أنه إىل الوفد أشار اخلتام، ويف. اآلراء
 .11و 5 املس تقةل املراجعة وتوصييت( CDIP/21/2) الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذحول  العام املدير تقرير بشأن حتديدا

. الهادئ واحمليط آس يابدلان  مجموعة ابمس إندونيس يا وفد به أدىل اذلي البيان( اإلسالمية - مجهورية) إيران وفد وأيد .30
 دورا لعبتو  العامل أحناء مجيع يف والثقافية والاجامتعية الاقتصادية التمنية من يتجزأ ال جزءا دامئامتثل  الفكرية امللكيةوأفاد أن 

 ابعتبارها للويبو، ينبغي أنهكام أشار إىل . املس تدامة للتمنية أساس ية مكوانتتعترب  اليت والتكنولوجيا الابتاكر دمع يف هاما
 النامية البدلان قدرة وزايدة التمنيةو  الفكرية امللكية حنو موجه هنج اعامتد املتحدة، لألمم التابعة املتخصصة الواكالت من واحدة

 للملكية الوطنية والاسرتاتيجيات الس ياسات وتنفيذ تقنيةال  املساعدة خالل من اإلمنائية أهدافها حتقيق عىل ومساعدهتا
 يف التمنية حول املناقشات نتاجئ أمه أحديه  التمنية أنبش الويبوأفاد الوفد أن أجندة  ذكل، عىل وعالوة. والابتاكر الفكرية
 نظامال  وتطوير تنفيذ يف للمسامهة واس تعداده أجندة التمنيةب املتعلقة لألنشطة املس متر دمعه الوفد وأكد. الفكرية امللكية جمال
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أشار إىل و (. CDIP/21/2 الوثيقة) التمنيةأجندة  تنفيذ حول العام املدير بتقرير علام الوفد وأحاط. الفكرية لملكيةل ادلويل 
 ابلفيديو مؤمتر عقد إىل هتطلعأعرب عن و  ،املس تقةلراجعة امل فريق قدهما توصية 12 أصل منتوصيات  10 اعمتدت اللجنة
 أن يف أمهل عن وأعرب. 11و 5 التوصيتنيعىل  الضوء من مزيدوضيح وتسليط لت املس تقةلراجعة امل لفريق الرئييس املقميّ  مع

 املتحدة األمم واكالت شأن شأهنا الويبو، عىل يتعني أنه أبرز كام. املتبقيتني التوصيتني اعامتد عىل اللجنة الفيديو مؤمتر يساعد
 علامالوفد  وأحاط. شامةل بطريقة تناولها ينبغي اليت املس تدامة التمنية أهداف مع متوافق معلها أن ضمنأن ت األخرى،
 املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الويبو إسهامات بشأن CDIP/21/10 الوثيقة يف الواردة ابملعلومات

 مسامهةيه مبثابة  املتحدة لألمم الواكالت بني املشرتك املهام فريق إطار يفنفذة امل  وأنشطهتا الويبو مشاركة أن واعترب هبا،
 .تناول أهداف التمنية املس تدامة يف إجيابية

 فامي اللجنة معل أمهية إىل وأشار ،األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أدىل اذلي البيان نيجرياي وفد وأيد .31
 45 عددها البالغ أجندة التمنية توصيات مجيع لتنفيذاذلي مت الاضطالع به  العمل الس امي والتمنية، الفكرية ابمللكية يتعلق
 اللجنة والية تطبيق وضامن فعال بشلك التمنية أجندة توصيات وتعممي تنفيذ وتقيميمتابعة  عىل الويبو أعضاء وجشع. توصية
 والناش ئة املعلقة القضااي حول منتظمة مناقشات إجراء تشجيع س يواصل أنه الوفد وأكد .أعضاهئا ملصلحة مناسب بشلك
 املنقح ابالقرتاح يتعلق فامي، الس امي ادلورة تكل خالل ممثر نقاش إجراء إىل هتطلعأعرب عن و . والتمنية الفكرية ابمللكية املتعلقة
 والواثئق( CDIP/20/8 الوثيقة) والتمنية الفكرية امللكية بشأن س نتنيلك  دويل مؤمترعقد ل األفريقية اجملموعة من املقدم

 بناء وأنشطة للويبو التقنية املساعدة أنشطة جعل أمهية إىل وأشار. األعامل جدول من 9و 8 ابلبندين املتعلقة األخرى
حتليل أوجه القصور يف خدمات وأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل  إىل أشار كام. األعضاء ادلول متناول يف القدرات

سعي ابل  اهامتمه عن وأعرب ،(CDIP/21/5 الوثيقة) جمي" من أجندة الويبو للتمنية التكنولوجيا بناء عىل توصيات "الفئة
 التكنولوجيا، بنقل يتعلق فامي القامئة واألنشطة اخلدمات يف للويبو المكية املسامهة بوضوح تقيس أن شأهنا من رامجبحنو إجياد 

 .للجنةاملس تقبلية  وراتادل يف

 إىللعه تطأعرب عن و ، الهادئ واحمليط آس يابدلان  مجموعة ابمس إندونيس يا وفد به أدىل اذلي البيان الهند وفد وأيد .32
 الويبو مسامهةالصادر بشأن  والتقرير( CDIP/21/2 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذحول  العام املدير تقرير بشأن املناقشات

للحصول عىل  أنهب اعتقاده عن وأعرب(. CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف
يف  خذوأفاد أنه البد من األ. تأثريهيف  شاملأن ننظر بشلك  الرضوري من الفكرية، للملكية وفعال متوازن دويل نظام

 النامية لبدلانابلنس بة ل  هتوافر عىل املرتتبة التاكليفكذكل و  الابتاكر بتشجيع يتعلق فامي الفكرية امللكية فوائد من الاعتبار لك
 لوضع الرئيس ية الهيئة بصفهتا لويبو،وذكر أنه عىل ا. والاقتصادية الاجامتعية التمنية هدفأ حتقيقبغرض  منوا البدلان وأقل

 لوضعالالزمة  التوجهيية املبادئ وضع يف بكثري أكرب دورأن تلعب  العامل،حول  الفكرية امللكية جمال يف واملعايري القواعد
 س ياق ويف. التمنية حنو وموجه ومتوازن فعالبشلك العاملي  الفكرية امللكية نظام تنفيذ وضامنادلولية  والس ياسات املعايري

 ينبغيو . هدافتكل األ من حمدد عدد عىل يقترص أن ميكن ال الويبو دور أن الوفد أكد ،امةللتمنية املس تد 17األهداف 
. للتجزئة قابةل وغريمتاكمةل و  عاملية املس تدامة التمنية أهداف دامت ما شامةل بطريقةاألهداف  هذه لكتناول ت  أن للويبو

 بند إطار ويف. الويبو بأنشطة اكمل بشلك يتصل املس تدامة التمنية أهدافهدف من  لك بأن اعتقاده عن الوفدأعرب و 
 CDIP/21/8الوثيقة) أنشطة س تة اقرتح اذلي الربازيل وفد ابقرتاح الوفد رحب ،"والتمنية الفكرية امللكية" األعامل جدول
Rev. .) مناقشة اقرتح اذليو  األعامل، جدول من نفسه البند إطار يف الرويس الاحتاد وفد به تقدم اذلي ابالقرتاح رحبكام 
 أن يف ثقته عن الوفد وأعرب. الفكرية امللكية جمالعىل  اجلديدة التكنولوجيات وتأثري الاقتصادات برمقنة املتعلقة القضااي

 األفضل والتنظمي التوحيد حيقق أن شأنه من التمنية ألغراض التعاون جمال يف للويبو التقنية املساعدة وثيقة بشأن املناقشات
 .ورةادل خالل املناقشات يف وبناءة ممثرة بصورة الخنراطه لتطلعأعرب عن  وأخريا،. القامئة واملامرسات للعمليات والوضوح

 امللكيةوأفاد بأن . الهادئ واحمليط آس يابدلان  مجموعة ابمس إندونيس يا وفد به أدىل اذلي البيان مالزياي وفد وأيد .33
 ابعتباره مزتايد حنو عىل به معرتف ابلتمنية اجلوهري ارتباطها وأصبح الاقتصادي، النظام يف مركزاي موقع احتتل  الفكرية
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 واألربعني، ةامخلس اوتوصياهت التمنية بشأن الويبو ذكر الوفد أن أجندة الصدد، هذا ويف. اليومية احلياة متس شامةل س ياسة
 به ضطلعيتعني أن ت اذلي ادلور عىلإمنا تؤكد  عرش، الس بعة املس تدامة التمنية وأهداف 2030 عامالتمنية ل خطة إىل ابإلضافة
 النامية البدلان إىل الصةل ذات التكنولوجيا نقل تيسري يفحفسب، بل  والفكري اإلبداعي النشاط تعزيزجمال  يف ليس الويبو
 " هأن عىل تنص تريبس اتفاق منالسابعة  املادة أن عىل الوفد وشدد. والثقافية والاجامتعية الاقتصادية التمنيةفزي حت أجل من
 املنفعة حيقق مبا ونرشها، التكنولوجيا ونقل التكنولويج الابتاكر تعزيز يف وإنفاذها الفكرية امللكية حقوق حامية تسهم أن جيب

 يف توازن وإىل ةوالاقتصادي ةالاجامتعي يةالرفاه  إىل تفيض وبطريقة، التكنولوجية املعارف ومس تخديم ملنتجي املتبادةل
 املعنية اللجنةوذكر أن . كلك اجملمتع لفائدة التكنولوجية للتمنية أداة الفكرية امللكية اعتبار ينبغي ذلكل،". والواجبات احلقوق
 أجندة التمنية تعممي ضامن يف تمتثل جنةالل  والية أنابعتبار  الهامة، املناقشة لهذه هام منتدى مبثابةيه  الفكرية وامللكية ابلتمنية

 مواصةل إىلعن تطلعه  الوفدأعرب و . واإلبالغ والتقيميتابعة امل  آليات خالل من الويبو معل يف املس تدامة التمنية وأهداف
 تنفيذ يف الويبو مسامهةالصادر بشأن  والتقرير( CDIP/21/2 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذ بشأن العام املدير تقرير مناقشة
يف جمال  المئةامل املساعدة توفري بأنمنه  وإقرارا(. CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف

 يف زدهارالاو املس تدامة التمنية أهدافحتقيق  ملواصةل النامية للبدلان ابلنس بة حاسام اأمر يعد  التكنولوجيا ونقل القدرات بناء
 التفصيلية املعلومات إىل وأشار .السابق العام مدار عىل املشاريع خملتلف الويبوتنفيذ  عىلالوفد  أثىن، املعرفة عىل قامئ اقتصاد
 الفكرية امللكية حول ادلويل املؤمتراجئ نتومن خالل . مناقش هتا مواصةل إىل هتطلعأعرب عن و  الصةل ذات الواثئق يف الواردة
 الفكرية امللكية بشأن س نتنيلك  دويل مؤمتر بإجراء األفريقية اجملموعة اقرتاحالوفد  أيد ،2016 أبريل يف املنعقد والتمنية
 احلكومية واملنظامت األاكدميية األوساطوممثيل  والتمنية الفكرية امللكيةمماريس و  الس ياسات صانعي جتمع أن ورأى والتمنية
عن تطلعه  الوفدأعرب  كام. للتمنية كأداة الفكرية امللكية حول مكثف نقاش إجراء عىلس يحفز  املدين اجملمتع ومنظامت ادلولية
 مجيع الاعتبار يف األخذ مع املس تقةل املراجعة توصيات تنفيذ ومناقشة األفريقية البدلان مجموعة اقرتاح يف املشاركة مواصةل إىل

 من األعضاء ادلولس ميك ن  الرئييس املقمي   معفيديو ال  مؤمترأفاد أن و . CDIP/21/11 الوثيقة يف الواردة واملدخالت الواثئق
" والتمنية الفكرية امللكية" املعنون األعامل جدول بندل  كبرية أمهيةالوفد  وأوىل. قضيةال  هذه بشأن الوضوح من املزيد اكتساب

 يفيض مما اللجنة، والية من ةالثالثزية الرك تنفيذ ييرس أن شأنه من اللجنة تكل أعامل جدول يف دامئ كبند إدراجه أن ىورأ
 إجراء إىل هتطلعأعرب عن و . للغاية املهم املوضوع هذا حول النتاجئموهجة حنو و  والتوازن الرتكزي من زيدتتسم مب مناقشة إىل

 الويبو أاكدميية الوفد هنأ اخلتام، ويف. األعامل جدول من البند هذا إطار يف املقدمة املقرتحات خمتلف بشأن جمدية مناقشة
 .اليت قدمهتا املفيدة التدريبية ادلورات من لعديد اعىل وأثىن لتأسيسها العرشين اذلكرىمبناس بة حلول 

 املدير تقرير أنأشار إىل و . أجندة التمنية وتنفيذتابعة مل  منتدى مبثابةتعد  اليت اللجنة، معل أمهية عىل امنع   وفد أكدو  .34
 تنفيذ يف الويبو مبسامهة املتعلقة ابلوثيقة علام أحاط كام. للغاية مفيد( CDIP/21/2 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذحول  العام

 املساعدة وأنشطة برامج مجيع راقبت اليت ،(CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف
 عن الوفد أعرب األعامل، جدول من 8 ابلبند يتعلق وفامي. املس تدامة التمنية أهداف يف الويبو مسامهة يف نظرت و  التقنية،
 تنفيذ س يعزز املؤمتر أن عىل وشدد. لك س نتني والتمنية الفكرية امللكية بشأن مؤمتر بعقد األفريقية اجملموعة القرتاح تأييده

 اتباع ضامنهبدف  البدلان احتياجات حتديد من س ميكن أنه كام، ابلتمنية املتعلقةقضااي ال دراسة عىلكذكل  يساعدس و  املوضوع
 يف الفكرية امللكية تلعبه اذلي الرئييس ادلور مراعاةأيضا  املهم منوأفاد أنه . النامية البدلان مصاحل خمتلف بني متوازن هنج
 إىل لوفدا أشار ،9 ابلبند يتعلق فاميو . املس تدامة التمنية أهداف لتحقيق الرئيس ية األداةميثل  واذلي والتمنية، التكنولوجيا دمع

 لصاحل ادلورة تكل معل يف بناء بشلك اإلسهام مواصةل إىل احلاجة عىل الوفد شدد اخلتام، ويف. األعضاء ادلول مساهامت
 .ةاملعنياألطراف  مجيع

 إىل وأشار. الهادئ واحمليط آس ياوفد مجموعة بدلان  به أدىل اذلي البيان وأيد الوطنية، بصفته إندونيس يا وفد وحتدث .35
 احرتام أجل من التمنوية أهدافها يف ومسامههتا الفكرية مللكيةمن ا الاكمةل الفائدة عضو دوةل لك حتقق أن الرضوري من أنه

 تنفيذ يف س امي ال اللجنة دور أمهية عىل الوفد شدد الصدد، هذا ويف. ذلكل تبعا وإنفاذها وتنفيذها الفكرية امللكية حقوق
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 بفعالية الفكرية امللكية نظام اس تخدام من منوا   البدلان وأقل النامية البدلان متكنأن  شأهنا من، واليت التمنية أجندة توصيات
 معليف و أنشطهتا يف التمنية أجندة توصيات وتعممي تنفيذ يف الويبو هجود إىل الوفد وأشار. تمنيهتا يف يسامه كعامل ملصلحهتا
 تأييده عن وأعرب(. CDIP/21/2 الوثيقة) أجندة التمنية تنفيذ بشأن العام املدير تقرير يف الوارد النحو عىل الويبو، هيئات
 إجنازات حتقيق عىل املنظمة وجشع والفعالية ابلتوازن يتسم الفكرية للملكية دويل نظام إنشاء يف ومسامههتا الويبو دلور الاكمل
 املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الويبو مبسامهة املتعلق ابلتقرير ورحب. أجندة التمنية توصيات تنفيذ يف أمهية أكرث

 ابعتبارها املس تدامة التمنية أهداف تصور جيب بأنه اعتقاده عن وأعرب( CDIP/21/10 الوثيقة) هبا املرتبطة واألهداف
 وحتديد إلبراز امفيد امرجعميثل  املذكور التقرير أن إىل الوفد وأشار. البدلان مجيع بنيمشرتكة  مسؤولياتذات  ةعامليأجندة 
 بشأن األعامل جدول يف دامئ بند إنشاء طلبات وأيد. املس تدامة التمنية أهداف حتقيق يف األعضاء وادلول الويبو مسامهة
 تقديره عن الوفد أعربكام . الصدد هذا يف الويبو الزتام عىل يربهن أن شأنه من اذلي األمر املس تدامة، التمنية أهداف
حتليل أوجه القصور يف خدمات وأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات  إعداد يف األمانة جلهود
 النامية للبدلان حتداي ميثل يزال ال التكنولوجيا نقل أن وأبرز. (CDIP/21/5 الوثيقة) جمي" من أجندة الويبو للتمنية "الفئة
 الوثيقة إثراء ميكن أنه إىل أشاركام  .للتمنية كأداة والابتاكر الفكرية امللكيةالسعي حنو  إىل السعي س ياق يف منوا البدلان وأقل
 إىل تسعى اليت البدلان بني املوجودة الفجوات لتحديد الويبو هباضطلع ت اليت واألنشطة الربامج تقيمي تضمني طريق عن

 بتقيمياملس تمكل و  جيدبشلك  دروسامل الفجوات حتليل أن الوفد ورأى. وتنفيذها التكنولوجيا نقل أنشطةاحلصول عىل 
 واألولوايت اجلديدة للمقرتحاتتوجيه  مبثابة يكون أن ميكن جمي، الفئة يف الويبو أنشطةأثر و  كفاءةالو  فعاليةويضم ال عمقتم 
 املتلقية البدلانظروف و  حتياجاتال الويبوراعاة مب الوفد أشاد ،ساعدة التقنيةابمل  يتعلق وفامي. جمي الفئة توصيات تنفيذ يف

 اس تعداده عن وأعربتقنية، ال  املساعدة حول منتدى إنشاء مناقشة إىل هتطلعأعرب عن و . لها والاس تجابةلتكل املساعدة 
لك  والتمنية الفكرية امللكية بشأن دويل مؤمتر عقد بشأن املنقح األفريقية اجملموعة ابقرتاح يتعلق وفامي. املناقشة يف للمسامهة
 امللكية حول ادلويل للمؤمتر الناحج اإلجناز إىل وأشار لالقرتاح دمعهجمددا عىل  الوفدكد أ ،(CDIP/20/8 الوثيقة)س نتني 
 لتبادل منتدى مبثابة واكن املصلحة أحصاب من كبري عدد حرضهوأفاد بأن هذا املؤمتر . 2016 عام يف املنعقد والتمنية الفكرية
 حول مؤمتر تنظمي نأفاد أ والتمنية، الفكرية امللكيةقضية  وإحلاح أمهية إىل إشارةيف و. املشاركني بني اخملتلفة النظر وهجات
 امللكية س ياسات تسخري كيفية حول الوعي زايدة إىل قمية س يضيف األفريقية اجملموعة اقرتحته كام والتمنية الفكرية امللكية
 والوالايت واملكس يك وكندا وبريو كينيا وفود من املقدمة ابملقرتحات علام الوفد وأحاط. للتمنية أداةك هبا والتعجيل الفكرية
 عن الوفد وأعرب. األعامل جدول من 8 البند إطار يف املقرتحات هذه مناقشة إىل هتطلعأعرب عن و  األمريكية املتحدة
 لضامن كلك التوصيات مجيع اعامتد ضورة إىل وأشار. التمنية أجندة توصيات تنفيذل  املس تقةلراجعة امل توصيات لتنفيذ تأييده
. 11و 5 التوصيتني اعامتد بشأن الس امي ،قضيةال  مناقشة يف بناء بشلك املشاركة عىل األعضاء ادلول حث كام الفعال، تنفيذها
 9 ابلبند يتعلق فامي اإلقلميية واجملموعات األعضاء ادلول خمتلفاليت قدمهتا  للمدخالت تقديره عن الوفد أعرب الهناية، ويف
 اللجنة دور من اجلديد األعامل جدول بند يعزز أن يف أمهل عن وأعرب ،"والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل جدول من
ملواطن املرونة للملكية  الاكملغالل الاس تعىل  لمتويش   والفعالية ابلتوازن يتسم الفكرية للملكية دويل نظام وجود ضامن يف

 .اللجنة لعمل دمعه وكرر األعامل جدول من البند هذا حول املناقشة يف املسامهة تطلعه اىلكام أعرب عن . الفكرية

 اذلي البيان وأيد. لعملها الكبرية األمهية وأبرز لتأسيسها العرشين اذلكرىمبناس بة  الويبو أاكدميية زمبابوي وفد وهنأ .36
 زميبابوي واسرتاتيجية الوطنية الفكرية امللكية س ياسة بأن الوفد ورصح. األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أدىل
أن  الويبو من لوفد الفرصة تس نح أن املتوقع ومن إطالقها يمت أن وشك عىل للويبو التقنية املساعدة إطار يفت ورط  اليت 

 مبا الوطنية، الفكرية امللكية ماكتب حتديث أجل من الويبو تقدمه اذلي املس متر لدلمع تقديره عن وأعرب. حيرض هذا احلدث
. األفريقية القارة يف الفكرية للملكية الرتوجي يفاملضطلع به  الويبومعل  عىل وأثىن الفكرية، للملكية زمبابوي مكتب ذكل يف

 أهداف أن أكدكام . دوةل للك هممة التمنية ألن الويبو أنشطة مجيع يف التمنية أجندة دمج يمت أن يف أمهل عن الوفد وأعرب
 األساس ية والبنية الابتاكر ابس تخدام هممتة البدلان مجيع وأن فصلها ميكن وال مرتابطةغاايهتا و  عرش الس بعة املس تدامة التمنية
 .ملواطنهيا ةالعام يةوالرفاه  اجلنسني بني املساواة ومعاجلة والفقر املساواة عدم من واحلد العمل فرص خللق
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 أمهية عىل وشدد. التمنية أجندة توصيات تنفيذ يف جيدا تقدما حققت اللجنة أن إىل كوراي مجهورية وفد وأشار .37
 املرتبط التنوع أن إىل وأشار. منوا األقل والبدلان املتقدمة البدلان بني املتوازن المنو تعزز اليت الفكرية ابمللكية املتصةل املشاريع
 يعمل السبب ولهذا التكنولوجيا، حتسن مع أمهية أكرث يصبح أن ميكن منوا األقل والبدلان املتقدمة البدلان بني الفكرية ابمللكية
 الاس تفادة خالل من األعضاء ادلول بني الفجوة سد عىل الويبو، مع ابلتعاون ،(KIPO) الكوري الفكرية امللكية مكتب
 مكتب سيشارك أعاله، املذكورة الرؤية حتقيق إىل الرامية اجلهود من كجزء أنه الوفد وأكد. لكوريةالاستامنئية ا الصناديق من
 .2018 عام يف انم وفيت مكبوداي يف المئةامل تكنولوجيةال  سابقاتامل  تنظمي يف ،الويبو مع ابالشرتاكالكوري،  الفكرية مللكيةا
 ةالنس يجي الصباغة تكنولوجيا لتطوير الفكرية امللكية تقامس مشاريع الكوري الفكرية امللكية مكتب بدأ ذكل، عىل عالوةو 
 املكتب خططكام . املنطقة يف املالبس صناعة تعزيز هبدف انم فيت يف احلرير لصناعة جتارية عالمة وإنشاء للبيئة صديقةال

. املنطقة يف اإلنتاجية حتسني هبدف منغوليا يف ادلفيئة حماصيل لزراعة تكنولوجيا لتطوير الفكرية امللكية تقامس مشاريع لتنفيذ
 احتياجات لتلبية بدلا 13 يف امناس ب تكنولوجيا مرشوعا 15 ابلفعل الكوري الفكرية امللكية مكتب نفذ ذكل،ابالضافة إىل و

مدة  طوال بناء بشلك الاهامتمات من األنواع هذه مناقشة إىل هتطلععن  الوفدأعرب و . النامية والبدلان منوا البدلان أقل
 .ادلورةانعقاد 

 يف وحموري عاملي عنرص التمنية أن ورأى. خاص بشلك همم اللجنة معل أنوأفاد  الوطنية بصفته املغرب وفد وحتدث .38
 الاعرتاف مع املس تدامة التمنية لصاحل والعمل املنظمة أعامل يف الاكمةل للمشاركة اس تعداده عن وأعرب. الفكرية امللكية قضية
 وسلط. وكراع مكس تفيد الويبو مشاريع يف بنشاطركت اوذكر أن بالده ش. الفكرية امللكية جمال يف ابلتحدايت نفسه الوقت يف

 إجراء واقرتح التمنية بشأن الويبوأجندة  تنفيذ إىل وأشار. ألجندة التمنية 45الـ  وصياتالت تنفيذ ترسيع إىل احلاجة عىل الضوء
 والاقتصادية والاجامتعية البيئية اجلوانب إىل ابلنظر الس امي املس تدامة، التمنية أهداف حتقيق يف الويبو مسامهة حول مناقشة
أهداف التمنية و امخلسة واألربعني  أجندة التمنية توصيات بتنفيذ شك دون ستسمح اليت اجلنوب بدلان بني فامي للتعاون

 جناحأشار إىل و  لك س نتني، التمنيةو  الفكرية امللكيةحول  مؤمتر عقد بشأن األفريقية البدلان مجموعة اقرتاح وأيد. املس تدامة
م اذلي املوضوع نفس بشأن املؤمتر  ابس مترار الويبو تنظمها أخرى ؤمتراتلهم مبي  أن للمؤمتر ميكنأفاد أنه و . 2016 عام يف ن ظ 
 . أخرى دوليةمنظامت  مع ابلتعاون أو مس تقل بشلك إما

 اللجنة معل أمهية إىل وأشار األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أدىل اذلي البيان وصفا بوركينا وفد وأيد .39
 املرحةل تنفيذ بنجاح سعادته عن الوفد وأعرب. وصفا لبوركينا الويبو تقدمه اذلي ادلمع إىل وأشار. أجندة التمنية تنفيذ وكذكل
 للغاية همم أمر وهو األخرى، األفريقية البدلان وبعض وصفا بوركينا يف البرصي السمعي القطاع تطوير مرشوع من الثانية

 من املصلحة أحصاب مجيع مع العمل يف رغبته جديد من وأكد. البدلان يف والاقتصادية والاجامتعية الثقافية للتمنيةابلنس بة 
 بشأن اجلدوى بدراسة ورحب. األفريقية البدلان وبعض وصفا بوركينا يف البرصي السمعي القطاع وتطوير تعزيز ضامن أجل
( CDIP/21/INF/2 الوثيقة) األفريقية البدلان من عدد يف البرصي السمعي القطاع عن الاقتصادية البياانت مجع تعزيز
 .والتمنية الفكرية امللكية بشأن س نتني لك يعقد اذلي ابملؤمتر يتعلق فامي األفريقية اجملموعة القرتاح دمعه وأكد

 وأشار. الهادئ واحمليط آس يا انبدل مجموعة ابمس إندونيس يا وفد به أدىل اذلي البيان املتحدة العربية اإلمارات وفد وأيد .40
 أن إىل وأشار. الفكرية امللكية نظام فوائد فهم تضمن اليت والتمنية الفكرية امللكية بشأن مشاريع إطالق يف الويبو دور إىل

 ابالشرتاك قدتع   اليت الورشةأشار إىل و . الفكرية امللكية جمال يف والوطنية اإلقلميية األنشطة تدمع املتحدة العربية اإلمارات
 العربية اإلمارات معلت كام. الفكرية امللكية أمهية حول األساتذة تثقيف بشأن كوراي يفامعات اجل مع وابلتعاون الويبو مع

 الس نوية ابذلكرى الويبو أاكدميية وهنأ. والابتاكر الفكرية امللكية نظام فوائد ملناقشة أخرى دول يف جامعات مع املتحدة
 .اللجنة أعامل يف للمشاركة اس تعداده عن وأعرب لتأسيسها العرشين

 معل أن إىل وأشار. الهادئ واحمليط آس يابدلان  مجموعة ابمس إندونيس يا وفد به أدىل اذلي البيان اتيلند وفدأيد و  .41
 يتسم الفكرية للملكية دويل نظام تطوير إىل أدت اليت الويبوهمة مل  دمعه الوفد وواصل. ألعضاهئاابلنس بة  للغاية همم اللجنة
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 الوثيقتان) التكنولوجيا بنقل املتعلقة ابلواثئق علام وأحاط. امجليع لفائدة واإلبداع الابتاكر متكني وإىل والتوازن ابلفعالية
CDIP/21/5 وCDIP/21/6 )الوثيقتان) للويبو التقنية ابملساعدة املتعلقة الواثئق وكذكل CDIP/21/4 

 حيث لألعضاءهمم  جمالأفاد الوفد أن املساعدة التقنية يه  التمنية، أجل من التعاون جال يتعلق مبفاميو (. CDIP/21/9و
 جدول بند حول املناقشات تؤدي أن يف أمهل عن الوفد أعرب كام. ومامتساك فعاال قدمي املساعدة التقنية تيتعني أن يكون 

 .األعضاء مجيع لفائدة الفكرية امللكية نظام تعزيز إىلة الفكرية والتمنية بشأن اللكي اجلديد األعامل

 إطارا متثل اللجنة أن إىل وأشار. األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أدىل اذلي البيان ديفوار كوت وفد وأيد .42
 حتقيق أجل منتتسم ابلكفاءة والفعالية  مناقشة إجراء عىل اللجنة وحثامخلسة األربعني،  أجندة التمنية توصيات لتحقيق قواي

 والتمنية الفكرية امللكية بشأن مؤمتر بعقد اخلاص الاقرتاح إىل الوفد أشاركام  .العاملي الفكرية امللكية لنظام املطلوب التوازن
 احلقيقية ابالحتياجات ترتبط حمددة قضااي يعاجل أنجيب  وفعاال، مبدعا  هذا املؤمتر  يكون ليكبأنه  واقرتحلك س نتني 
 .هذه ادلورة خالل املنفعة متبادةل نتاجئ حتقيق أجل من البناءروح و  ابملرونة التحيل إىل الوفود مجيع دعاو . لألعضاء

 وأشار ،والاكرييب الالتينية أمرياك بدلان مجموعة ابمس إكوادور وفد به أدىل اذلي للبيان تأييده عن الربازيل وفد وأعرب .43
ميثل  العادل توزيعها دون الرثوة إنشاء أن وذكر. ادلويل اجملمتع يواهجها اليت التحدايت أخطر من واحدة تزال ال التمنية أن إىل

. السواء عىل والنامية املتقدمة البدلان يف بشعبية حتظى ال العوملة علجي اذلي األمر ، العامل يف الرئيس ية املشالكإحدى 
 يف فهيا مرغوب غري عواقب إىل الهناية يف ؤديي قداألمر اذلي  ،اجملهوةل املياه حنو يتجه العامل أن بدوي  ذكل، عىل عالوةو 

أدت إىل بدئ  اخللفية هذهأفاد أن و . الفكرية وامللكية والتجارة الس ياس ية اجلغرافيامثل  ادلولية الساحة عىل اجملاالت خمتلف
 الوفد وحث. كام هو احلال اآلن ضورية أبدا تكن مل البناءة والروح والتعددية التعاونوأفاد بأن . اللجنة يف الوفد مشاركة
 بوالية للوفاء األمهية امسةواحل علقةامل قضااي ثالثال  حلل ادلورة معل يف اكمل بشلك الاخنراط عىل األعضاء ادلول مجيع
 برانمج بشأن اآلراء يف توافق إىل للتوصل جاهدة تسعى أن األعضاء ادلول مجيع عىل ينبغي بأنه اعتقاده عن وأعرب. اللجنة
 املوضوعات اختياروذكر أن . أعاله املذكورة املعلقة القضااي أحد وهو ،"والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل جدول بند معل

 الفكرية امللكية اس تخدام: وهام متاكملني فكريني منظورين بني الصحيح التوازنهذا جيب أن ختلق  العمل بربانمج اخلاصة
 الهنجني يف الك أخذ خالل منو . دبلومايس خطابوأفاد بأنه ليس . التمنية حنو املوهجة الفكرية وامللكية ،التمنية أجل من

 جتنبيؤدي اىل و  األعضاء ادلول مجيعفائدة ل يعمل أن شأنه من األطراف متعدد إطارهناك  يكون أن ميكنفقط  الاعتبار
 واجملموعة واملكس يك الرويس الاحتادلك من  وفود من املقدمة ابملقرتحات الوفد ورحب. احلايل الفكرية امللكية نظاموجود 

 الاقرتاح إىل الوفد أشار الثاين، ابملوضوع يتعلق وفامي. مشرتكة جماالت إلجيادامجليع  مع للعمل اس تعداده عن وأعرب ،ابء
 متخصصة واكةل بصفهتا الويبو، بأن طويةل فرتة منذاذلي أعرب عنه  موقفهأكد جمددا عىل و  املس تدامة التمنية بأهداف املتعلق
 املقدم اقرتاحه أن الوفد ورأى. املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف جوهرية مسامهة لها يكون أن ينبغي ،املتحدة لألمم اتبعة
 خالل املوضوع هذا حول املناقشات يعزز أن ميكن ،CDIP/18/4 الوثيقة يف الوارد للجنة، عرشة الثامنة ادلورة خالل
 الشفافية تعزيز عىل سيساعد املس تدامة التمنية أهدافبشأن  أعامل جدول بند أنأعرب عن اعتقاده ب كام. ادلورة تكل

 يف أنه إىل وأشار. العامة امجلعية لتوصيات الامتثال عىل املنظمة يساعد مما وإجراءاهتا، الويبو برامجيف  واملساءةل والرتكزي
 دورا الويبو تلعب أن يف ادلويل اجملمتع من كبري جزء رغبة يعكس مما البدلان، لبيةأغ  بدمع اقرتاحه حظي السابقة ادلورات

 املراجعة من 11و 5 التوصيتني املعلقة الثالثة القضية تناولتو . املس تدامة التمنية أهداف تعممي حنو وشفافية نشاطا أكرث
 القضااي هذه معاجلة أن وأكد. املوضوع هذا بشأن املرونة بعض إبداء عىل األعضاء ادلول مجيع الوفد وحث. املس تقةل
 أن شأنه من ،  واذليالتمنية حنوأكرث توهجا و  وتوازان   مشوال   أكرث فكرية ملكية نظام إىل الوصول يف سيساعد الثالث الرئيس ية

 الوفد حث اخلتام، ويف. اجملمتع قطاعات ومجيع األعضاء ادلول مجيع لفائدة والطويل املتوسط املدى عىل الاقتصادي المنو يزيد
 .واحلوار الشمولية من بروح املناقشات يف الاكمةل املشاركة عىل أخرى مرة األعضاء مجيع

 يف اللجنة معل أمهية عىل وشدد األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أدىل اذلي البيان السودان وفد وأيد .44
الصادر بشأن  والتقرير CDIP/21/2 الوثيقة يف الوارد العام املدير بتقرير ورحب. املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ جمال
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 شددكام . CDIP/21/10 الوثيقة يفالوارد  الواردة هبا املرتبطة واألهداف املس تدامة التمنية أهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة
 إىل التكنولوجيا نقل وكذكل وأولوايهتا الحتياجاهتا وفقا األعضاء لدلول القدرات وبناء نيةتق ال  املساعدة توفري أمهية عىل الوفد
 اذلي ادلويل ابملؤمتر يتعلق فامي األفريقية اجملموعة من املقدمة للمقرتحات دمعه عن وأعرب. منوا األقل والبدلان النامية البدلان
 الفكرية امللكية" بشأن األعامل جدول ببند املتعلقة املقرتحات إىل ابإلضافة ،والتمنية الفكرية امللكية حول س نتني لك يعقد

 عن وأعرب. السودان مع زيمتامل  تعاونال  إىل وأشار لتأسيسها العرشين اذلكرىمبناس بة  الويبو أاكدميية وهنأ". والتمنية
 واملؤسسات جلامعاتفائدة ال الفكرية امللكية س ياسات وحامية تعزيز إىل الرامية والتوصيات املقرتحات لتنفيذ اس تعداده
 .السودان يف األاكدميية

 نهأ الوفدذكر و . األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفدلبيان اذلي أدىل به ل  تأييده عن فريقياأ جنوب وفد وأعرب .45
وأفاد بأن . ومثريممتلئ  عاملاأل جدول أن يف شكأدىن  يوجد ال للجنة، والعرشين احلادية ادلورة أعامل جدولإىل  ابلنظر

 برانمج يف النظربند و  األعامل، جدول من 8 البندلك من  ينطوي ذكل، ومع. القدر بنفس هممةمجيع بنود جدول األعامل 
 من الكثري عىل" والتمنية الفكرية امللكية" بشأن األعامل جدول وبند ،ةاملعمتد املس تقةلة عجار امل توصيات لتنفيذ العمل

 عن وأعرب لتأسيسها العرشين اذلكرى مبناس بة الويبو أاكدميية هتنئة يف األخرى الوفود إىلصوته  الوفد ومض. اإلماكانت
 الهائل ادلمع من مس تفيدة أفريقيا جنوبأفاد أن بالده و . احمللية القدرات لتطويريه تلق اذلي مت  املس متر لدلمع الصادق امتنانه
 العملورشة  مثل العمل وورش الصيفية واملدارس اإلنرتنت عرب يةادلراس   ادلورات ذكل يف مبا الويبو، أاكدميية تقدمه اذلي
 من والعديد البدلان مجليع مفتوحةاكنت  العمل ورشةذكر بأن و . والابتاكر الفكرية امللكية س ياسة بشأن عقدت اليت األخرية
 وعرب. الفكرية امللكية س ياسات صياغة كيفية حول ومتقدمة وقوية غنية مناقشات هناك واكنت متنوعة خلفيات من الزمالء
 حتضانال القادم للجيل فرصة ووفر األاكدميية وضعته اذلي واملعلمني للش باب الفكرية امللكية ربانمجب سعادته عن الوفد

 العاملية التجارة منظمة - الويبو ندوةلام ب ع اللجنة الوفدحاط وأ. اإلنفاذ منظور منبدال  اإلبداع منظور من واإلبداع الابتاكر
 أو صياغةهجة  ألي ميكن الوأفاد بأنه . 2018 أبريل يف بريتوراي يف قدتع   اليت أفريقيا يف واألحباث الفكرية امللكية ملعلمي
 تواصل أنعىل  وجشع مبعزل، اخملتلفة والرتتيبات التجارية والس ياسات الابتاكر ونظم املتطورة الفكرية امللكية أنظمة تنفيذ
 للويبو العام املدير به أدىل اذلي ابلبيان الوفد وأقر. نتظمشلك م ب  مشرتك برانمج يف املشاركة العاملية التجارة ومنظمة الويبو
 صعوبة القضااي أكرث من واحد هو التمنيةامللكية الفكرية و  بشأن اجلديد األعامل جدول بند إن: "للجنة العرشين ادلورة خالل
 ولك يشء لك تغطي املس تدامة التمنية أهدافاملدير العام أفاد بأن  أنوأشار إىل . به " واستشهدوالعامل املنظمة تواجه اليت

 اس تثنائية أمهية ذو اأمر واليت تعد  التكنولوجيا، بنقل تعلقت  ةمعيققضية أخرى  معاجلة إىل حباجة اللجنة بأن أقر كام. خشص
 معاجلة يف رئيس ية آلية يشلكيظل  التكنولوجيا نقلأفاد بأن و . التكنولوجية ابلقدرات يتعلق فامي الامتثل عدم تزايد بسبب
 تقوم اذلي العمل جحم أكدت الويبو قدمهتا اليت احملددة املالحظات تكل من الكثري بأن الوفد ورصح. هذه الامتثل عدم أوجه
 يف األدةل عىل القامئة وادلراسات احلامسة املناقشات تكل ثرتؤ  كيف هو املطروح السؤال وأن احلامسة، وأمهيته اللجنة به

 .اللجان لتكل املعياري العمل

 امللكية تعزيز يف سامهت اليتو  التمنية أجندة تنفيذ يف الويبو بذلهتا اليت ابجلهود السورية العربية امجلهورية وفد وأقر .46
. املشاريع من العديد يف درجت   مل صعبا، وضعا تواجه اليت سورايوذكر بأن . الاقتصادية التمنية يف فعاةل أداة وجعلها الفكرية
. اجملاورة البدلان يف نفذت   اليت األنشطة يف املشاركة من سورايعىل متكني  العريب واملكتبويبو لل العام املديرمعل  ذكل، ومع

 وزايدة واملتوسطة الصغريةؤسسات امل ودمع خربة ملركز التحتية البنية إنشاء يف ادلولية اخلربة عىل تعمتد سورايوذكر بأن 
 يف حتققت اليت النتاجئ إىل بإجيابية نظربالده ت  بأن الوفد ورصح. القطاعات خمتلف يف الفكرية امللكية جمال يف والثقافة الوعي
 اليت ابدلراسات اإلملام يف أمهل عن أعرب كام. ادلورة هذه يف مماثةل نتاجئ حتقيق يف أمهل عن وأعرب للجنة، السابقة ادلورة
 املنتدايت تعزيز أجل من التكنولوجيا نقل دمعجمال  يف الس امي النامية، البدلان يف الفكرية امللكية ماكتب لصاحل الويبو أجرهتا

 دويل مؤمتر لعقد دمعه عن الوفد وأعرب. التمنية أجندة توصيات من كجزء اعامتدها سيمت اليت املشاريع من وغريها اإللكرتونية
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 أن يف أمهل عن وأعرب 11و 5 التوصيتني أيد كام. الفكرية امللكية ملفهوم قمية يضيف أن شأنه منواذلي  س نتني لك مرة
 .ابلنجاح ورةادل هذه لكلت  

 املساعدة لتقدمي وأدواهتا ومهنجياهتا احلالية الويبو ممارسات مجموعة مناقشة إىلعن تطلعه  س نغافورة وفدأعرب و  .47
 الفكرية امللكية"بند جدول األعامل  إطار يف ناقشست   اليت ألعضاءاقضااي ل فضلاأل فهمال و ( CDIP/21/4 الوثيقة) التقنية
 ".والتمنية

 احلكومة قدمت ،1987 عام منذأفاد أنه و . ابء اجملموعة ابمس سويرسا وفد به أدىل اذلي البيان الياابن وفد وأيد .48
 مببلغ للتربع الياابن خططت ،2018 عام يفو. الفكرية امللكية حقوق جمال يف اإلمنايئ تعاونبغرض ال  الويبو إىل تربعات الياابنية
نفذت  الياابنية، الاستامئنية الصناديق من الفعاةل الاس تفادة وبغية. السابق العام يف فعلت كام سويرسي، فرنك مليون 5.9

 امللكية جمال يف فريقيةاأل املناطقو  الهادئ احمليط ومنطقة آس يا يف النامية للبدلان املساعدة برامج من متنوعة مجموعة الياابن
 للملكية إقلميية ماكتب وأربعة بدلا 59 من( 1996 عام منذ) مشارك 1800 من أكرث تدريب األنشطة ومشلت. الفكرية
. 1987 عام منذ بدلا 35 إىل خرباهئا منخبري  300 من أكرث وإرسال ،ندواتوال  العمل ورش من العديد وعقد الفكرية،

 التحتية البىن تعزيز إىل الرامية ابملبادرات الهنوض عىل الويبو الياابنساعدت  الياابنية، الاستامئنية الصناديق خالل منو 
. الفكرية امللكية ماكتب يف املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية وحتسني الورقية الواثئق رمقنة مشاريع ذكل يف مبا املعرفية،
 آس يا منطقةمن  بدلا 27 من متدراب 350 من أكرث اآلن حىت الياابن اس تقبلت املؤلف، حق جمال يفو ذكل، إىل وابإلضافة
 املؤلف حق أنظمة إنشاء خالل من واحملتوى الثقافة صناعة تطوير الياابنية الاستامئنية الصناديق ودمعت. الهادئ واحمليط
 الصناديق ودمع النامية للبدلان املساِعدةأنشطهتا و  التعاونية يةالياابن  نشطةولأل. املنطقة تكل يف البرشية املوارد وتطوير

 الثالثة الس نوية ابذلكرى الياابنية الاستامئنية الصناديق احتفلتو . البارزة اإلجنازات من العديد مع طويل اترخي الاستامئنية
 ومكتب الويبو عقدت الياابنية، الاستامثر لصناديق الثالثني ابذلكرى الاحتفال ويف. 2017 املالية الس نة يف لها عرشة

 الاجامتعيةو قتصاديةالا التمنية ألغراض الفكرية امللكية نظام اس تخدام بشأن املس توى رفيع الويبو منتدى الياابين الرباءات
 إلجراء أخرى وبدلان دوةل 54 من مشارك 100 حوايل املنتدى مضو. 2018فرباير  23و 22 يف طوكيو يف والثقافية
 الياابن أن الياابنية احلكومة أعلنتو . الياابنية ةالاستامئني قيداالصن أنشطة خالل من املس تقبيل التعاون حول مناقشات
 ذكل، إىل وابإلضافة. العامل يف املناطق من املزيد لتغطية الياابنية الاستامئنية الصناديق إطار يف نفذست   اليت األنشطة س توسع
 املس هتدفة املناطق يف املعززة التعاون ملبادرات املتوقعة التاكليف تغطية أجل من الويبو إىل تربعاهتا مبلغ زايدة الياابن تعزتم

 أنشطة ،أوال. ةالياابني ةالاستامئني قيداالصن إطار يف مبادرتني الياابنية احلكومة اقرتحت ذكل، عىل وعالوة. مرضية بصورة
 إىل هتدفاليت  بادراتامل  اثنيا ،. جديدة دولية أسواقتأسيس و  إقلميية جتارية عالمة إلنشاء الفكرية امللكية حنو موهجة

 منوا البدلان وأقل ألفريقيا الياابنيةامئنية الاست صناديقال  الياابنية احلكومة أنشأتو . الابتاكرات خللق الفكرية امللكية اس تخدام
 الس نوية ابذلكرىاحتفل  الصندوقوأفاد الوفد بأن (. WIPO DA)للتمنية  الويبو أجندة توصيات اعامتد بعد ،2008 عام يف

 املنظمة هذه أهداف مع يامتىش مبا وفعالية بكفاءة تطويرية بأنشطة القيام بأمهية قر وفد الياابنوا. 2018 عام يف هل العارشة
 لضامن مبادراته حتسني مبواصةل الزتامه وعىل الويبو مع تعاونه عىل الوفد أكد اخلتام، ويف. الفكرية امللكية حامية وتعزيز
 .وفعالية كفاءةشلك أكرث ب  الياابنيةغالل الصناديق اس ت

 أمهية تعلقال تزال  إثيوبيا أن وذكر. األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد هبا أدىل اليت البياانت إثيوبيا وفد وأيد .49
 عىل ابلتأكيد تركز وأهناالس امي  التمنية، بشأن الويبوجندة أل 45 التوصيات لتنفيذ األساسمتثل  اليتو  اللجنة، معل عىل كبرية

 إىل وتطلع اإلمنائية الويبو أجندة بتنفيذ الويبو اللزتام تقديره عن الوفد وعرب. دالبال بتمنية الصةل ذات املس تدامة التمنية أهداف
 س ياق يف األاكدميية بعمل تعرتف إثيوبيا أن وأبرز الويبو ألاكدميية العرشين اذلكرى مبناس بة الويبو وهنأ. العام املدير تقرير

 عىل (IPStart-upبدء امللكية الفكرية ) أاكدميية إنشاء عىل إثيوبيا تعمل ذكل، عىل عالوةأفاد أنه، و . الصةل ذات أنشطهتا
 وافقت للجنة عرشة التاسعة ادلورة نيمت التذكري بأ أن املهم منكام أفاد أنه . الويبو أاكدميية من وتعاون بدمع الوطين املس توى

هذا ل  ميكنو . اللجنة والية من ةالثالثزية الرك لتنفيذ" والتمنية الفكرية امللكية"بعنوان  األعامل جدول يف جديد بند وضع عىل
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 امللكية نظام لعالقة نقدي حتليل وإجراء أعىل مس توى إىل اللجنة يف النقاش مس توى رفعمن جدول األعامل أن ي بندال 
 النامية للبدلان الفكرية امللكية نظام إطار يف املتاحة واملوارد األدوات توس يع عىل الويبو الوفد وجشع. أجندة التمنية مع الفكرية
 يف املعرفة عىل القامئة واألنشطة املبادرات من العديد دلمعابلنس بة  األمهية ابلغ اللجنة معل أنأشار إىل و . منوا األقل والبدلان
 يعقد اذلي ادلويل املؤمتر بشأن األفريقية اجملموعة أعدته اذلي املنقح الاقرتاح الوفد أيد ذكل، عىل وعالوة. البدلان من العديد
 لويبوندة اج أب الوعي زايدة خالل من قمية يضيف أن ميكن املؤمتر هذا أن وأبرز والتمنية، الفكرية امللكية بشأن س نتني لك

. الفكرية امللكيةيف جمال  القرار صناع بواسطة معاجلهتا ينبغي اليت املتقدمة ابلتمنية الصةل ذات القضااي وكذكل ،اوأمهيهتللتمنية 
 .اللجنة مناقشات يف بنّاء بشلك ابملشاركةعن الزتامه  الوفدأعرب و 

 نطاق توس يع عىل الويبو وجشع. األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أدىل اذلي البيان الس نغال وفد وأيد .50
 البحث مؤسسات مع التعاون تعزيز عىل املتقدمة، البدلان الس امي البدلان، جشع كام. الرمقية الفجوة تقليص إىل الرامية أنشطهتا
 التقنية املعلومات اس تخدام يف القدرات بناء مرشوعبشأن  التقيمي تقرير إىل الوفد وأشار. منوا   البدلان أقل يف والتطوير
 اخلرباء أن إىل وأشار( CDIP/13/9 الوثيقة) الثانية املرحةل - احملددة التمنية ملشالكت كحلا تكنولوجي املالمئة والعلمية
 من للمشاريع الناحج التنفيذ يف ونمهاويس ابلتكنولوجيا املرتبطة ملسائلاب  يتعلقفامي كبريةات خرب  مدلهي وادلوليني الوطنيني
 بدلان يف س تنساخهاا وإعادةوس يعها وت منوا البدلان أقل تس هتدف اليت األنشطة ه ينبغي دمعأن الوفد وذكر. معارفهم خالل
 .الس نغال يف مماثل مرشوع تنفيذالوفد ب  لباط كام. أخرى

 للجنةا اجامتعيف اجمللس ا املرة األوىل اليت يشارك فهيا أهن( CCPITاجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية ) ممثل ذكرو  .51
 والاستامثر، التجارة لرتوجي وطنية واكةل وبوصفه. للطرفنيابلنس بة  كبرية أمهية ذات مشاركته أن إىل وأشار. دامئ مراقب بصفة
 بتوفريأعرب عن الزتامه و  الصني، يف األعامل لقطاع الرمسيني املمثلني منا واحداجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية يعد 

امللكية  سلسةل من شرب لك نغطوي اذلين احلقوق وأحصاب الصناعة ومنظامت العامة لإلدارات وقوية متاكمةل خدمات
 اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية ممثلذكر أن و . واإلدارةوجي الرت وصوال إىل و  الس تفادةمرورا ابو  اإلنشاء منالفكرية بدءا 

وأفاد أنه . ابملشاركني ورحب 2018 عام خريف يفيجني ب  يفس تعقد  الفكرية امللكية بشأنمقة دولية  حولمبعلومات شارك 
 األطراف واملتعددة الثنائية التجارية العالقات بتطوير اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلوليةالزتم  ،1952 عام منذ تأسيسه يف

 هممة مع كبري حد ىلإيامتىش  الالزتام ذكلأفاد بأن و . كلك البرشية رفاهيةالسعي حنو و  العاملي الاقتصادي الازدهار لتعزيز
 كام. والفعالية ابلتوازن يتسم الفكرية للملكية دويل نظام تطوير خالل منخشص  لك لفائدة واإلبداع الابتاكر تشجيع يف الويبو
 واألمل الوجودذكر أن التمنية توفر . اإلنساين اجملمتع يف دامئ موضوع التمنية أن اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلولية ممثل أبرز
 التمنية، قضااي جتاه والزتاهما الويبو بتفاين اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلوليةأقر ممثل و . والرشف اإلنسانية لكرامةل رمزتو 

 يف وإدماهجا أولوايهتا حتديد متيو  معلها من جزءا التمنوية الاعتبارات تكون أن وضامن جندة التمنيةأل الويبو اعامتد ،الس امي
 إىل الوفد وأشار. واحرتاهما الفكرية امللكية حقوق عىل كبرية أمهيةيعلق  الصيين األعامل قطاعأفاد أن و . الويبو أنشطة مجيع
 وحاميهتا الفكرية امللكية حقوق بإنشاء يتعلق فامي الصني يف األعاملمؤسسات و  رشاكت دلى القدراتزايدة و  الوعيرفع 

 عرب ق دمتاليت  وليةادل رباءاتال لطلبات مكصدر الثاين املركز إىل الصني نتقلتا ،2017 عام يفأفاد أنه و . واس تخداهما
 أصبحت ،2017 عام يفو. األمريكية املتحدة والايتأن ادلوةل الرائدة عىل املدى الطويل ويه ال من أكرث واقرتبت الويبو
 قوي بدمعأفاد أنه و . ادلولية رباءاتال طلبات تقدمي يف األوىل الرشكة خاصة، صينية رشكة ويه ،(Huaweiهواوي ) رشكة
اجمللس الصيين لتعزيز أصبح  ،زيةاملمت التجارية مواردمه من وبدمع الصينيني، الفكرية امللكية وخرباء الصيين األعامل قطاع من

 املهنية التبادالت لتعزيز الويبو وفرهتا اليت والفرص للويبو اس تخدام أفضل قيحتق  يف واجبها وملزتم بواثق التجارة ادلولية
 .اكمل بشلك وظائفها ممارسةحىت تمتكن من  الويبو مع والتعاون

 دلى معمتدة اكمريونية حكومية غري منظمة الربانمج عبارة عن أن إىل( HEP) والبيئة الصحة برانمج ممثةل تأشار و  .52
 الويبو تقدهما اليت ابملزااي اهامتهما عن توأعرب. الس نوية اذلكرىحبلول  الويبو أاكدميية ممثل توهنأ. س نوات لعدة الويبو
 رشحي  أنيعزتم  والبيئة الصحة برانمجأفادت أن و . عام بشلك أفريقيا ويف الاكمريون يف والبيئة الصحة برانمج ألعضاء



CDIP/21/15 
18 

 

 من لالس تفادة ابلويبو الاتصال كيفية الوطنيني املصلحة أحصاب من وغريمه احلكومية غري واملنظامت احلكوميني لألعضاء
الس امي  املشاركة، وفرص التدريب حيث من املس متر ادلمع يف أملها عن أعربت كام. حقوقهم عن ادلفاع وكيفية أنشطهتا
 .احلكومية غري املنظامت ملمثيلابلنس بة 

 والنظر أجندة التمنية، توصيات مجيع تنفيذ عن التقارير وأعداد ومناقشة متابعة وتقيمي: األعامل جدول من 7 البند
 أجندة التمنية حول تنفيذ العام املدير تقرير يف

 CDIP/21/2 الوثيقة - أجندة التمنية حول تنفيذ العام املدير تقرير

 املذكور املوضوع حول لويبوا عام ملدير التاسع الس نوي التقرير هأن إىل( ماتوس ماريو الس يد) العام املديرانئب  أشار .53
 عىليسلط الضوء  األول اجلزءوذكر أن . جزأين إىل مقسم أنه إىل مشريا التقرير هيلك انئب املدير العام ووصف. أعاله
جندة أل اجلارية شاريعامل  تنفيذ يف الرئيس ية التطوراتيصف  التقرير من ثايٍن ال  زءوأفاد أن اجل. أجندة التمنية وتعممي تنفيذ
 ،45الـ  أجندة التمنية توصيات تنفيذوضع  عرضت اليت املرفقات من عدد عىل التقريرحيتوي  ذكل، إىل ابإلضافةو. التمنية

كام . اللجنة قبل من تقيميهامت و مهنا الانهتاء مت اليت واملشاريع ،2017 عام يف ذتفن   اليت أجندة التمنية مشاريع عىل عامة نظرةو 
 حتديد يف 2019-2018لعام  واملزيانية الربانمجاس متر  أوال،. التقرير جوانب بعض عىل الضوءانئب املدير العام  سلط

 ،2017 عام يف اثنيا،. الاسرتاتيجية الويبو أهداف عرب وربطها تعمميها خالل من املس تدامة التمنية وأهداف التمنية أولوايت
 واللجنة( IGC) ادلولية احلكومية اللجنة يف اتعمميه متو. الويبو يف والكياانت الهيئات مجيع يف أجندة التمنية تعممي اس متر
ؤرشات وامل الصناعيةتصاممي وال  التجارية العالمات بقانون املعنية ادلامئة واللجنة( SCP) الرباءات بقانون املعنية ادلامئة

 الفريقو  ابإلنفاذ املعنية الاستشارية واللجنة (SCCR) اجملاورة واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة واللجنة( SCT) اجلغرافية
 تعممي اس مترار عىلانئب املدير العام  أكدو . (PCT Working Group) الرباءات بشأن التعاون عاهدةاملعين مب العامل
 تطوير يف تقدم إحراز مت ،2017 عام يفوذكر أنه . مرشوعا 19 حاليا املشاريع عدد يبلغ حيث الويبو، نظام يف التمنية مشاريع
 امللكية إحصاءات مجع عىل األعضاء لدلول الفكرية امللكية ماكتب يساعد أن شأنه من اذلي الفكرية امللكية إحصاءات دليل

 بشأن واحملددة الصحيحة البياانت نقص عاجلاألمر اذلي ي ،دوليا املنسقة التعاريف أساس عىلالتقارير بشأهنا  إعدادو الفكرية
 عىل الويبو صفحة عىل عرضها مت اليت اإلحصاءات ه مت حتديثأن ذكركام . أسايس بشلك الفكرية ابمللكية املتعلقة املسائل
 بني حمددة رشاكة منصات بشأن العامل أحناء مجيع يف املدنية وامجلعيات املؤسسات مع العمل واصلأفاد أهنا تو  الويب،
 (WIPO Re:Search) ويبوريسورتش برانمجو  ،(ABC) امليرسة الكتب احتادمنصة  مثل واخلاص، العام القطاعني

وبرانمج  ،(ARDIإىل البحوث من أجل التمنية والابتاكر )نفاذ ال برانمج ،  و (WIPO Greenبرانمج "ويبو غرين" )و 
انئب املدير العام  أشارو (. ASPI) الرباءات بشأن املتخصصة املعلومات إىلبرانمج النفاذ و  ،(RD) البحوثالكشف عن 

 مليون 30 جتاوزت املستمثرة املزيانية وأن ،أجندة التمنية توصيات من توصية 34 مشلت ،مرشوعا 35 نفذت املنظمة أن إىل
ال تزال و اللجنة قبل من ومناقش هتا تقيميهامت و مرشوعا 28 من الانهتاء مت ،2017 عام هناية حبلولذكر أنه و . سويرسي فرنك
 وتعزيز اإلمنائية األهداف دمع: والثقافة والس ياحة الفكرية امللكية( 1: )يف املشاريع هذه وتمتثل. التنفيذ قيد مشاريع س تة
 لتمنيةفائدة ال العامكل امل يفاملوجودة  املعلومات اس تخدام( 2) النامية، البدلان من وغريها مرص يف الثقايف الرتاث

 مؤسسات مع املهين والتدريب الفكرية امللكيةحقوق و  التمنية احلقوق جمال يف التثقيفبشأن  التعاون( 3) الاقتصادية،
 وبعض وصفا بوركينا يف البرصي السمعي القطاع وتطوير تعزيز( 4) منوا، األقل والبدلان النامية البدلان يف القضايئ التدريب
 الفكرية امللكية( 6) ،ةثانيال رحةل امل - املالمئة التكنولوجيا اس تخدام يف القدرات بناء( 5) الثانية، املرحةل - األفريقية البدلان
 .الثانية املرحةل - الاجامتعية الاقتصادية والتمنية

 التقرير أنى وفد اجملموعة ورأ. هبا ق دم اليت وابلطريقة التقرير بشمولية ورحب ابء اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتدث .54
 عمليةوب  مرشوع للك التحلييل ابلوصف رحبكام . للتمنية واملكرس الويبو بهاضطلعت  اذلي الكبري العمل مقدار يعكس
وذكر . مفيد بشلك التمنية أجندة توصياتمت تنفيذ  هأنرفقات أظهرت امل يف الواردة التفصيلية العنارصوأفاد أن . اذلايت التقيمي
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 يف سامهت الصةل ذات املنظمة قطاعات تشمل اليت واألنشطة الربامج من واسعة مجموعة أن عىلأكد  العام املدير تقريرأن 
 عىل وشدد. وأنشطهتا الويبو برامج يف هممة مسةمتثل  املس تدامة التمنية افأهد بأن الوفد ورحب. املس تدامة التمنية أهداف
 الابتاكرميكن  النظام هذاأقاد أن و . والفعالية ابلتوازن يتسم الفكرية للملكية دويل نظام تطوير يف املنظمة دور اس مترار أمهية

أشار الوفد و . العامل أحناء مجيع يف الفكرية امللكية حامية تعزيز وهو أال ،للويبو الرئييس هدف، بيامن يلزتم ابل امجليع لفائدة واإلبداع
 الفكرية امللكية اس تخدام من األعضاء ادلول لمتكني الويبو معل من يتجزأ ال جزءا أصبحت قد التمنوية الاعتبارات أنإىل 
 .ورحب بذكل التمنية لتعزيز كأداة

 أجندة التمنية تنفيذيشأن  العام املدير تقرير أن وذكر فيه، األعضاء وادلول األورويب الاحتاد ابمس بلغاراي وفد وحتدث .55
قبل  مرة ألولاعامتدها  مت، منذ أن التمنية أجندةتوصيات  تنفيذ عن وشامةل اكمةل معلومات قدم( CDIP/21/2 الوثيقة)

 بناء وأنشطة لويبواليت تقدهما ا التقنية املساعدة أنأشار إىل  أوال،: الرئيس ية اجملاالت بعض وأبرز. س نوات عرش من أكرث
. العادي الويبو برانمج من كجزء وضعها مت قد منوا   البدلان أقل وشعبة الويبودلى  تمنيةال  قطاع هبا يضطلع اليت القدرات
رقع و  الفكرية، امللكية تمنية وخطط والابتاكر، الفكرية للملكية وطنية اسرتاتيجيات بوضع املتعلقة األنشطة ذكل ومشل

 بتقامس املتعلقة األنشطة من وسلسةل القدرات، وبناء الترشيعية، املشورة وتقدمي الفكرية، امللكية بأمهية الوعيمس توى 
 هذه بأن ابالعرتاف فيه األعضاء وادلول األورويب الاحتادعن سعادة  وأعرب. املفيدة اخلربات وتبادل املامرسات أفضل

 النشطة ومشاركهتم والابتاكر التكنولوجيا دمع مراكز من املزتايد ابلعدد ورحبوا التمنية حنو وموهجة ابلطلب مدفوعة األنشطة
 دلمع هبا املضطلع األنشطة من واسعة مجموعة عىل الضوء يسلط أعاله إليه املشار التقرير أن إىل وأشار. الويبو مشاريع يف

. خمتلفا برانجما عرشين يف األنشطة ذكل يف مبا الاسرتاتيجية، الويبو أهداف مجيع يف تعمميها مت اليت املس تدامة التمنية أهداف
 عىل وجشعها األخرى، ادلولية املنظامت مع النشطة الويبو مشاركةيدركون  فيه األعضاء وادلول األورويب الاحتادكام أفاد أن 
 األكرث املس تدامة التمنية أهداف عىل تركز أن للويبو ينبغي أنه ورأى. األعضاء ادلول دمع يف نشط دور لعب يف الاس مترار

 والهدف التحتية، والبنية الصناعي ابالبتاكر املتعلق املس تدامة التمنية أهداف منالتاسع  الهدف أي املنظمة، بوالية صةل
وأعرب الوفد عن سعادته . املس تدامة التمنية أجل من العاملية الرشااكت بشأن املس تدامة التمنية أهداف منالسابع عرش 

 مدى عىل الضوءيسلط  العام املدير تقريروأفاد أن . عاما 20 قبل إنشاهئا منذ الويبو أاكدميية أحرزته اذلي التقدم ةالحظمب
 عدد مع تعاوهنا وعززت ،2017 عام يف مشارك 64.000 حلوايل التدريب، حيث وفرت النامية البدلان يف األاكدميية نشاط
 جمال يف والتدريب التعلمي احتياجات تلبية يف الثالثية كةاوالرش  اجلنوب بدلان بني التعاون خالل من النامية البدلان من

 وادلول األورويب الاحتادوفد  وأشار. انتقالية مبرحةل متر اليت والبدلان منوا البدلان وأقل النامية البدلان يف الفكرية امللكية
 البدلان يف ظمتن   قد املقدمة ادلورات من% 70 وأن بعد عن للتعمل دورة 155 من أكرث تنفيذ مت أنه إىل فيه األعضاء
 مرشوعا 35 وتنفيذ تطوير مت السابقة، الس نوات وخالل ذكل، عىل عالوةو . األعضاء ادلول مؤسسات مع ابلرشاكة النامية
 وإاتحهتا مواضيعية دراسة 47 إجراء ومت املنظمة أعامل يف مرشوعا 19 تعممي مت اآلن، وحىت. التمنية أجندة توصيات لتنفيذ
 وجزعادته مبس عن فيه األعضاء وادلول األورويب الاحتادوفد  أعرب وأخريا،. املصلحة أحصاب مجليع الش بيك املوقع عىل

 .التنس يق آليات مع يامتىش مبا املعنية الويبو هيئات نفذهتا اليت األنشطة

أجندة  تنفيذحول  العام املدير تقرير إىل وأشار والبلطيق الوسطى أورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد وحتدث .56
أشار وفد و . املايض العام خالل املنظمة ألنشطة للغاية شامال   عرضا قدمأفاد أن التقرير يو (. CDIP/21/2 الوثيقة) التمنية

 الويبو أاكدميية أنشطة خالل ومن ،تقنيةال  املساعدة أنشطة خالل من املنظمة معل يف أجندة التمنية تعمميإىل  ابرتياح اجملموعة
 تنفيذ يف األاكدميية معل عىلوفد اجملموعة  وأثىن. ابلتمنية الصةل ذات املتحدة األمم ومبادرات مؤمترات خمتلف يف واملشاركة

 أجندة التمنية توصيات أنيف إحاطة بو. األعضاء دلولل العام الوعيرفع مس توى و  القدرات بناءالشديدة ب  الصةل ذات املهام
الاس تغالل التجاري  تروجي يف لألنشطة اخلاصة ابألمهيةأقر الوفد  للويبو، املنتظم العمل يف جيد بشلك عكستان  قد
أعرب الوفد عن اطمئنانه و . الاقتصادي المنو يف الفكرية امللكية مساهامت لتعزيز كبرية أمهية ذاي يعد واذل الفكرية لملكيةل 
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 واملسامهة امجليع لصاحل الابتاكر تعزز اليت الفكرية امللكية س ياسات تنفيذيف  الصحيح الطريق عىل مسريهتا واصلت الويبو أنب
 .التمنية أجندة تنفيذ يف

 أومت اعامتده  مرشوعا 35هناك و  توصية 34 تنفيذ مت ،45 الـ أجندة التمنية توصيات بني من أنه إىل الصني وفد وأشار .57
 مواضيعية دراسة 47 بـ الاضطالع ومت املنظمة، أعامل يف مرشوعا 19 تعممي مت املشاريع، تكل بني ومن. التنفيذ قيد الزال
 جماالت يف األعضاء ادلول الحتياجات لالس تجابة األنشطة من ابلعديد الاضطالع مت ذكل، عىل وعالوة. املشاريع س ياق يف

 إىل وأشار. 2017 عام يف حتققت اليت والنتاجئ هامتم بأجندة التمنيةالا العام املدير إليالء تقديره عن الوفد وأعرب. حمددة
. الويبو مع تعاوهنا تعزيز الصني واصلت ،2017 عام يفوذكر أنه . الصةل ذات اجملاالت يف بالده حققهتا اليت اإلجنازات بعض
 طريقاليت تسري يف  لبدلانفائدة ال الفكرية امللكية جمال يف التعاون بشأن اتفاقا والويبو الصني وقعت ذكل، عىل وعالوة
 امللكية قانون يف املاجس تري برانمجأطلقت  الويبو، أاكدميية مع ابالشرتاك ش نغهاي، يف تونغجي جامعةوأفاد أن . التمنية
 الصني س تواصل ،2018 عام يفو. الصيفية املدارس لتنظمي الويبو مع ابالشرتاك العمل الصينية اجلامعات وواصلت. الفكرية
 .ابلتمنية املتعلقة الويبو أنشطة يف املشاركة

 وأشار. التمنية أجندة توصيات تنفيذ يف احملرز ابلتقدم علام وأحاط األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد وحتدث .58
 يف( أجندة التمنية توصيات منتوصية  34 تغطية إىل هتدف) مرشوعا 35اعامتد  مت ،2017 عام هناية يف أنه إىل اجملموعة وفد
 اليت القدرات بناء أنشطةعىل و  الفين التقيميوفد عىل ال أثىنو . سويرسي فرنك مليون 30 عىل تزيد مبزيانية اللجنة، إطار
 أن وذكر 2017 عام يف القدرات وبناءتقنية ال  املساعدة يف الويبو أاكدميية دور عىلكام أكد . النامية البدلان إىل الويبو قدمهتا
 امللكية جمال يف التدريب الحتياجات لالس تجابة اجلنوب بدلان بني فامي التعاون لفوائد مزتايدة لويةأو  منحت الويبو أاكدميية
تكل  وتاكمل تنفيذ أن ورأى. لتمنيةالويبو ل  أجندة اعامتد منذ العارش العام هو 2017 عاموأفاد أن . النامية البدلان يف الفكرية
من  األعضاء ادلول متكنيل  اجلهود وزايدة املشاريع، وختطيط لتنس يق املس متر التحسني يتطلب الويبو أنشطة يفاألجندة 

 اليت الس ياسات لوضع هجودها يف النامية للبدلان املس متر وادلمع ،بشلك أكرب القدرات وبناء التقنية املساعدةالوصول إىل 
 .الفوائدإىل  التلكفة معدلو  الشفافية زايدة وضامن لتمنية،املهمة ل  وانباجل مجيع الاعتبار يف تأخذ

أشار إىل و . األخرى ادلولية احلكومية واملنظامت املتحدة األمم منظومة مع الويبو تعاون أمهيةوأبرز  ش ييل وفدحتدث و  .59
رئيس  معل إىل أشاركام . الويبو قدمهتا اليت املساعدة من أيضا واس تفادت التمنية أجندة توصيات تنفيذ تشجع ش ييل أن

 يف مبا ش ييل، يف الصناعية امللكية جماالت خمتلف يف ادلراسات من العديد تنفيذ يف وفريقه الويبو يف الاقتصاديني اخلرباء
 إطالق يف( INAPI) الصناعية للملكية الوطين املعهدساعدت  ادلراسات هذهوأفاد أن . ش ييل يف التعدين قطاع ذكل

 وأعرب. ةنور يتسم ابلقوة وامل نظام حنو التقدم لتحقيق دللبال طريق خارطة مبثابةتعد  واليت الصناعية، امللكية اسرتاتيجية
 الابتاكر جماالت إىل ابإلضافة اجملال هذا تطوير عىل ش ييليف  التعدين عن الهنائية ادلراسة تساعد أن يف أمهل عن الوفد

 من% 30 ثليت مت ال دالبال أن إىل األسف مع الوفد وأشار. التعدين منتجات وجتاوز البدائل إجياد من البالد ومتكني األخرى
 واقرتح. بعينه القطاع هذا يف والتكنولوجيا الابتاكرجمال  يف والتطوير لالستامثر دوليا مركزاليست  معني ملنتج العاملي اإلنتاج
مثل  ش ييل، يفبكرثة  املوجودة األخرى لمعادنل ابلنس بة األخرىات الصناع/  القطاعات يف النحاس صناعة جتربة تكرار
 دوةل 193 من واحدة يه ش ييل أن إىل وأشار تأسيسها عىل العرشين الس نوية ابذلكرى الويبو أاكدميية الوفد هنأكام . الليثيوم

 اشرتكت الفكرية امللكية عن صيفية دورة ن، كام اس تفادت م2018 عام يف تقدميها مت اليت التدريبية ادلورات من اس تفادت
كام . الويبو دورات حلضور املنطقة من مشاراك 150 من ألكرث الفرصة أتيحت وقد. الصناعية للملكية الوطين املعهد الويبو فهيا
 اس تكشافمتكني الش يليني من  يف ش ييل يف يعمل اذلي ،(CATI) والابتاكر التكنولوجيا دلمع مركز أولإنشاء  سامه

 الويبو معل أن امللموسة النتاجئ هذه وأظهرت. هبم اخلاصة الفكرية امللكية حقوق وإدارة وحامية إنشاءيف و املبتكرة، إماكانهتم
 .املنظمةقود ت اليتراكئز ال أحد يظل أن ينبغي وإدماهجا التمنية أجندة توصيات تنفيذ يف



CDIP/21/15 
21 

 

 اليت العميقة التكنولوجية والتغيريات الابتاكر فيه يزتايد وقت يفنعقد ت  للجنة احلالية ادلورة نبأ منغوليا وفدأفاد و  .60
 أعامل جدول بنود معظم عكسيو . التمنية يف رئيس يا   دورا واإلبداع والابتاكر املعرفةتلعب و . العاملي الاقتصاد يف حتدث
أفاد بأن . وأنشطهتا الويبو عىل كبرية أمهية علقذكر الوفد أنه يو . التمنية يف واس تخداهما للتكنولوجيا ادلينامييك ادلور ادلورة
 التكنولوجيا ابس تخدام التمنيةتعترب حيوية ابلنس بة لتحفزي  ذكل، من واألمه الاقتصاد، قطاعات عمجلي حيوية الويبو خدمات
 وبناء التكنولوجيا ونقل الفكرية للملكية وطنيةال اكتبامل إنشاء جمال يف خدماتقدمت  املنظمةوذكر أن . للتمنية كأداة

 لهنج الكبري تقديره عن الوفد وعرب. والابتاكرات البيولويج والتنوع الصناعةو  التجارية والعالمات التكنولوجية القدرات
 بعني تأخذ املنظمةأفاد بأن و . للويبو التقنية املساعدة وثيقة إطار يف املعمتدة املواضيعيةيع ر ااملش حنو املنظمة يف األعامل
 الكبري تقديره عن الوفد وأعرب. منوا البدلان وأقل النامية للبدلان اإلمنائية والاحتياجات والتحدايت األولوايت الاعتبار
 عىل الوفدأكد و . الربامج هذه تعزيز جيب نهأفاد بأو  الويبو، تنرشها اليت التكنولوجية القدرات وتمنية التقنية املساعدة لربامج
 الس تخدام الوطنية القدرات وبناء الوطنية الفكرية امللكية ماكتب وحتديث تعزيز جمال يف املساعدة من مزيد إىل احلاجة
 احللول واس تخدام الفكرية، لملكيةوجي لالس تخدام التجاري ل رت الو  ملنتجاتومس ا خالل من للتمنية كأداة الفكرية امللكية

 . يةو التمن تحدايتال  ومعاجلة الاقتصادي لتنوعفائدة ال والابتاكرات التكنولوجية

 أجندة التمنية تنفيذحول  العام للمدير الس نوي التقرير عىل حتسينات إلدخال جماال هناك نأ الربازيل وفدذكر و  .61
 صنع يف اإلمنايئ البعد دمج إىل واحلاجة ادلويل املس توى عىل الاعرتافايد ز ت إىل وأشار(. CDIP/21/2 الوثيقة)

 الوفد دواستشه. العاملية التجارة منظمة يف حتققت اليت اإلجنازات إىل أشاركام . الفكرية امللكية حبامية املتعلقة الس ياسات
الاتفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من  جملس يسرتشد أن" عىل نصي اذلالوزاري  دلوحةا إعالن من 19 ابلفقرة
 يأخذ وأن تريبس اتفاق من 8 و 7 املادتني يف علهيا املنصوص واملبادئ ابألهداف( اتفاق تريبسوق امللكية الفكرية )حق

( 4 الفقرة يف جوهرهانعكس  اذلي) العامة والصحة تريبس اتفاق بشأن ادلوحة إعالنذكر أن و ". احلس بان اإلمنايئ يف البعد
 اس تكامهل مت وقد العامة؛ الصحة محلاية تدابري اختاذ من األعضاء مينع أن ينبغي والنع مي  مل تريبس اتفاق أن عىل بوضوحقد نص 
 التجاري القانون إطار يف العامة الصحة حامية عىل جديد من وأكدت 2017 عام يف التنفيذ حزي دخلت اليت 6 ابلفقرة مؤخرا  
 ،WO/GA/31/11 الوثيقة يف موحض هو وكام. أجندة التمنية تنفيذ عىل يضاحتث أ النامية البدلانكام أفاد أن . ادلويل
. 2004 عام يف للويبو العامة امجلعية خالل الاقرتاح هذا تعممي ومت. ةجديد أجندة تمنية إنشاء واألرجنتني الربازيل اقرتحت
 معل يف التمنية اعتبارات إدراج بأن األعضاء ادلول بني مزتايدا اعرتافا الويبو يف األعضاء ادلول أظهرت احلني، ذكل ومنذ
 ادلولجانب  من الطلب ذكل لتمنيةا وجلنةأجندة التمنية  إنشاءمسأةل  تأظهر  وقد. أولويةمبثابة  يكون أنالبد و  الويبو

 نطاق عىل قبوهل عىل وجشع الفكرية امللكية نظام مصداقية عززي الويبو أنشطة يف اإلمنايئ البعد حتقيق نذكر الوفد أو . األعضاء
 حمور يف التمنية عىل للحفاظ أبدا تنهتيي ال مس مترة هجودأن هناك  الوفد أبرزكام . والتمنية الابتاكر لتعزيز هامة كأداة أوسع

أن و  إماكانتهأخفق يف حتقيق مبتغاه من حيث  أجندة التمنية تنفيذ بشأن العام املدير تقريروأفاد أن . الويبو يف املناقشات
 قدمو . حصيح بشلك تناولها يمت مل الوفد عن فضال األعضاء ادلول من العديد اهتأكد واليت السابق التقرير يف الواردة عيوبه
 التقرير يدمج أالأفاد أنه يتعني . هيلكه تغيري تس تلزم ال واليت للتقرير املس تقبلية اإلصدارات لتحسني الاقرتاحات بعضالوفد 

 الرمغ عىل منفصل بشلك معها التعامل جيبو  خمتلفة مبادرات ألهنا نظراأهداف التمنية املس تدامة  مع أجندة التمنية توصيات
 واقترصت 2004 عام يفبدأت  أجندة التمنية توصيات تنفيذ معليةوأفاد أنه . املوضوعني لالك املتداخةل اجلوانب بعض من
 األعضاء ادلول مجيع قبل من 2015 عام يف نطاق ا وسعاأل 2030 لعام املس تدامة التمنية خطة عمتدتا   حني يف الويبو، عىل
 أجندة التمنية توصيات مجيع إدراج خالل من التقرير هيلك حتسني ميكن ذكل، إىل ابإلضافةو. وواكالهتا املتحدة األمم يف

الثانية والثالثني  للتوصية ميكن املثال، سبيل عىلوذكر أنه، . حمددة س نة يف تنفيذها يمت اليت الويبو أنشطة مجيع عن واإلبالغ
 صورة يعطي أن ذكل شأن ومن. فقط حمددة س نة/لفرتة األنشطة مجيع تدرج أن املنافسة وس ياسات الفكرية امللكية بشأن
مل تش متل عىل  أوبعيهنا  بياانت إىل تفتقر التقرير من كثرية أجزاء أن إىل الوفد وأشار. حمددة لفرتة الويبو ألنشطة دقة أكرث
 هذه القصور أوجه الوفد وعرض. اجملالني الك يف النقص هذا لوحظ احلاالت، بعض فيف. األنشطةتكل  فهيا جرت اليت الفرتة
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 ابلنس بة جيداس يكون  الاقرتاح هذاأفاد أن . املقمية بشلك حرصي الفرتة من جزءا تكن مل اليت األنشطة استبعاد واقرتح
 .قدمية معلومات عىل حيتوي أنهب نطباعاا يعطي احلايل التقرير ألن نفسها وللمنظمة للبدلان

 واألمانة العام املدير وشكر ابء اجملموعة ابمس سويرسا وفد به أدىل اذلي البيان األمريكية املتحدة الوالايت وفد وأيد .62
 أظهرو  املس مترة الويبو مشاركةأظهر  التقريرأفاد أن و . 2017 عام يف أجندة التمنية تنفيذ حول مدروس تقرير إعداد عىل
 يفابلفعل  لإلجعاب مثرية التقرير يفواردة ال الويبو أنشطةأفاد أن و . التمنية أجندة توصيات تنفيذ يفاذلي أ حرز  كبريال  تقدمال 

 األعضاء ادلول يف والتمنية الفكرية امللكية عىل كبري تأثري 2017 عام يف املنفذة لألنشطة اكنكام . وصولها ومدى نطاقها
 املتعلقةو  ابالبتاكر ةلذات الص األنشطة الس امي املتحدة، األمم أنشطة يف واملس مترة النشطة الويبو مشاركة وأيد. املس تفيدة
 (WIPO Re:Search) "ويبوريسورتش" برانمج جناح إىل الوفد وأشار. للمنظمة الاسرتاتيجية واألهداف ابلوالية

أعرب عن الزتامه و . األخرى وبراجمها الويبو ومبادرات اخملرتعني مساعدة وبرانمج (WIPO Greenبرانمج "ويبو غرين" )و 
 ،والاقتصادية الاجامتعية للتمنية كأداة الفكرية امللكية دور تعزيز يف املنظمة به تقوم اذلي الهام العمل يف بنّاء بشلك سامهةابمل 
 .العام املدير من املقبةل التقارير إىل هتطلعأعرب عن و 

 يف ويسامه املس تدامة الاقتصادية التمنية جعةل يدفع أن شأنه من الفكرية امللكية نظام حتسني أن الياابن وفد ورأى .63
 أنواع وقدمت. القدرات وبناءتقنية ال  املساعدة ذكل يف مبا اإلمنائية، األنشطة عىل كبرية أمهيةتعلق  لياابنوأفاد أن ا. الابتاكر
 ودورات معل ورشو  ندوات تنظمي األنشطة تكل ومشلت. الاستامئين الياابن الويبو صندوق خالل من املساعدة من خمتلفة
 ومن. املنظمة الويبو وادمل وترمجة األجل طويةل زماالت وبرامج للخرباء استشارية وبعثات ووطنية إقلمييةدون و  إقلميية تدريبية
 ابس تخدام يتعلق فامي خبربهتا واشرتكت الويبو تديرها اليت واملبادرات املشاريع من عددا الياابن دمعت األنشطة، تكل خالل
 إىل هيدف نرتنتاإل عرب تعلميي مورد إنشاءوأفاد أن . الاقتصاد وتمنية التنافس ية القدرة وتعزيز الرثوة خللق الفكرية امللكية
 19و 14 بني أعامرمه ترتاوح اذلين الش باب بني إنتاجه يمت اذلي الزتييف شلكةالتعريف مب و  التجاريةات ابلعالم الوعي زايدة
 وأشار. 2017 يف الياابنية ةالاستامئني قيداالصن ألنشطة ملموسة نتاجئتعترب  الاخرتاع، براءات عن جديد تقرير إنتاج أو عاما
 خاص بشلكالوفد  دمع املرشوعات، تكل بني ومن. 36 الفقرة يف املعممة ألجندة التمنية شاريعامل  ذكر التقرير أن إىل الوفد

 هل رّوج اذلي (WIPO Greenبرانمج "ويبو غرين" )و  (WIPO Re:Search)" ويبوريسورتش"برانمج  مرشوع
 منصة تعزيز يف الويبو لعمل تقديره عن الوفدأعرب و . العمل وورشالندوات  من العديد خالل من الياابن يف الويبو مكتب
رتفع امل التوقعاتمس توى  عىل وأكد. الويبو توفرها اليت يةالتوفيق  بياانتال  عدواق خدمات إحدى ويه للمطابقة، الويبو

أجندة  لتوصيات الويبو تنفيذ إىلعن تطلعه  لوفدكام أعرب ا. املرشوع ذاهب الياابنينيامللكية الفكرية  مبس تخديم والاهامتم
 اتفاقية من 3 املادة يف عليه منصوص هو كام الويبو، أهداف مراعاة مع الفكرية امللكية حامية تعزيز عىل ركزت اليت التمنية
 .الويبو

 الشامل العام املدير تقرير إىل وأشار. األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أدىل اذلي البيان نيجرياي وفد وأيد .64
 أشاركام . والتمنية الفكرية امللكية بقضااي الاضطالع ملواصةل الويبو اس تعداد يثبت التقرير نأفاد أو  أجندة التمنية تنفيذ عن
 ، الصدد هذا ويف. النامية البدلان يف التمنية حتدايت ومعاجلة الفكرية امللكية نظام ملوازنة أجندة التمنية اعامتد أنه مت إىل الوفد

 وإدماهجا التمنية أجندة معل خطة تنفيذ الويبو عىل ه يتعنيبأن األفريقية اجملموعة موقفوعىل  الافتتايح بيانهكد جمددا عىل أ
 .املعنية الويبو هيئات من وغريها الويبو لربامج العادية األنشطة يف

 يف وإدماهجا التمنية أجندة تنفيذ يف األمانة أنشطة بزتايد ورحب. التقرير مبحتوى علام الرويس الاحتاد وفد وأحاط .65
ومت  املنظمة، أنشطة يف فعال بشلك درجتأ   أجندة التمنية تنفيذ يف املبذوةل اجلهود أن الوفد ورأى. للمنظمة العادية األنشطة

 لتكل الالزم المتويل لضامن حيواي، األمر اذلي يعد منتظم أساس عىل ضعتوو   املنظمة، ومزيانية برانمج اش امتلها يف
. مس تقلون خرباء يدمعها املشاريع هذه مجيعأفاد بأن و امخلسة والثالثني  املعمتدة أجندة التمنية مشاريع إىل وأشار. األنشطة
 إطار يف األنشطة مهنجية تنفيذ إىل الرامية العملية ابألنشطة ورحب أجندة التمنية حتقيق يف والعميل البناء هنجه عىل وأكد
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 وتوس يع الويبو، أاكدميية تقدهمااليت  تنوعةامل  تدريبيةال  وراتادل: املرشوعات لهذه اإلجيابية النتاجئ إىل أشاركام . التمنية أجندة
 املعيارية املشورة وتقدمي العلمي، البحث ومنظامت اجلامعات تس هتدف اليت واألنشطة واملتوسطة، الصغريةرشاكت لل  الش بكة
 .املوضوع هذا حول التايل التقريرالاطالع عىل  إىلعن تطلعه  الوفدوأعرب . وغريها للبدلان،

إطالق و املنظمة أنشطة يف أجندة التمنية توصيات تعممي يف األمانة أحرزته اذلي ابلتقدم علام األرجنتني وفد وأحاط .66
 وشدد. النامية البدلان يف الويبو أطلقهتا اليت التقنية املساعدة وأنشطة القدرات ببناء ورّحب. ت امخلسة والثالثنيرشوعاامل 

 أجل من للبدلان ضوري أمر وهو الفكرية، امللكية مسائل بشأن التثقيف يف األاكدميية تلعبه اذلي الهام ادلور عىل الوفد
 للملكية الوطين املعهد بدأ 2018 عام يف أنه عىلكام أكد . الابتاكر وتشجيع للتمنية كأداة الفكرية امللكية اس تخدام يف البدء

. الفكرية امللكية جمال يف اجلديد املاجس تري برانمج الويبو، مع جنب إىل جنبا أندريس، سان وجامعة األرجنتني يف الصناعية
 التمنية وإدماج أجندة التمنية بتوصيات يتعلق فامي الويبو تبذلها اليت للجهود ودمعه أجندة التمنيةب الزتامهجمددا عىل  الوفدأكد و 
 .املنظمة معل يف

 العام، للمدير التاسع الس نوي التقرير إىل وأشار ابء اجملموعة ابمس سويرسا وفد به أدىل اذلي البيان كندا وفد وأيد .67
أفاد و . الصةل املنظمة ذات برامج يف وإدماهجا أجندة التمنية تنفيذ يف الويبو هبا تضطلع اليت األنشطة عن عامة حملة قدم اذلي
 املبذوةل املشرتكة واجلهود التقرير يةبشمول  ورحب. 2017 عام يف الويبو أجنزته اذلي للعمل شامال تقياميقدمت  لوثيقةأن ا
 إىل وأشار التمنية بشأن الويبو أجندة عامتدال العارشةابذلكرى  األعضاء ادلول ومجيع الويبو وهنأ. اوتوصياهت أجندة التمنية لتنفيذ
 حتقيق يف النشطة الويبومشاركة  عىل وأثىن. التمنية أجندة تنفيذ يف بنّاء بشلك وشاركت مرة 20 اجمتعت قد اللجنة أن

 الفعاليات من عدد يف وشاركت أنشطة عدة الويبو نظمت ،2017 عام يف أنهإىل  رتياحأشار ابو  أهداف التمنية املس تدامة
 الابتاكر ورد لتعزيز ضورية املشاركة هذه بأن الوفد ورصح. الرشيكة الرئيس ية ادلولية احلكومية نظامتامل  نظمهتا اليت

 أرسة مع تعاوني  أن رسوره دواعي منوأفاد أنه . اخلرضاء التكنولوجيا تعزيز يف املتواصةل هجودها عىل الويبو هنأكام . وتأثريه
 عىل الوفد أثىنكام . املشرتكة األهداف لتحقيق همم أمر وهو ،2017 أكتوبر منذ (WIPO Green) "ويبو غرينبرانمج "
 واألدوات اخلربات تبادل أجل من القدرات وبناءتقنية ال  املساعدة بشأن انحجة مس تديرة مائدة وتقدمي تنظمي يف الويبومعل 

 إلرشاك الربامج تنظمي أمهية أبرز( ماتوس ماريو الس يد)تاله انئب املدير العام  اذلي الاس تنتاج أن إىل وأشار. اتواملهنجي
 بإطالق سعادته عن وأعرب الش باب، فهيا شاركي  اليت للمبادرات الوفد وتطلع. الفكرية ابمللكية تعلقت  قضااييف  الش باب
 إىل وأشار لتأسيسها، العرشين اذلكرىحبلول  الويبو أاكدميية وهنّأ. واملعلمني للش بابأال ويه امللكية الفكرية  أداة، أحدث

. متخصصة تدريبية دورات الويبو، أاكدميية مع ابالشرتاك ،1997 عام منذوقدم  نظم الكندي الفكرية امللكية مكتب أن
 .املس متر دمعهاعىل  لألاكدميية تقديره عن الوفدأعرب و 

 بإدراج رحب كام. أجندة التمنية وتعممي تنفيذ يف احملرز املس متر ابلتقدم الوطنية، بصفته إندونيس يا، وفد ورحب .68
 عىل أقوى تأثري رؤية يف أمهل عن وأعرب التقرير، من األول اجلزء يفالس امي  ،أجندة التمنية يف املس تدامة التمنية أهداف
 وأعرب عن أمهل يف رؤية. التمنية قضااي يف الفكرية امللكية حنو موجه هنج اتباع يف الويبو وأيد. املس تقبل يف الويبو أنشطة
انمجة عن  تداعيات أو سلبية خارجية آاثر أيللحامية ضد  الس ياسات صانعي احتياجات تتناول اليت املس تقبلية األنشطة
 من الويبو هممة تعزيز إىل احلاجة الوفد وأبرز. املتقدمة أو النامية البدلان يف سواء ،دوةل لك يواهجها اليت الفكرية امللكية حامية
 دون الفكرية امللكية حقوق أحصاب لصاحل الابتاكر ويعزز والفعاليةتوازن ابل  يتسم الفكرية للملكية دويل نظام تطوير أجل

 .مس تقبلية تقارير تقدمي إىله تطلعأعرب الوفد عن  اخلتام، ويف. واجملمتع العامة صاحلجتاهل امل

 من التخفيف من منوا البدلان وأقل النامية البدلان متكني لكيفية الواجب الاعتبار إيالء ينبغي أنه ابكس تان وفد وذكر .69
الالزمة  والوسائل ابلطرق جمهزا الالحق التقرير يكون أن للغاية املهم منأفاد أنه . الفكرية امللكية بتنفيذ املرتبطة التلكفة

أجندة  توصيات من كجزء التمنية عىل وتركزيا كفاءة أكرث أدوات تطوير األمانة عىل الوفد واقرتح. التاكليف هذه من للتخفيف
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 حتليل يصبح أن جيبذكر بأنه  كام. التكنولوجيا لونق املعرفة إىل والوصول الفكرية ابمللكية املتعلقة املرونة مواطن بشأن التمنية
 .املس تقبلية التقارير من جزءاتكل األدوات  فعالية حول املتابعة

 خالل أنه إىل وأشار. األعضاء ادلول أبدهتا اليت ابلتعليقات علام( ماتوس ماريو الس يد) انئب املدير العام أحاطو  .70
 خالل من يه األساطري تكل ملعاجلة الوحيدة الطريقةأن و  الفكرية امللكية حول أساطري هناك اكنت املاضية العرش الس نوات

للماكتب الوطنية  لعاديةا الاجامتعات أحد املثال سبيل عىلوذكر  .اإلحصائية واألدةل القدرات وبناء واحلوار املعلومات تبادل
 عن دراسة الويبو أعدت الاجامتع، هذا يفأفاد أنه و . أسابيع بضعة قبل مرص يفى جر ي اذل العربية ادلوليف  الفكرية للملكية
 أن ادلراسة نتاجئ وأظهرت(. STEM) والرايضيات والهندسة والتكنولوجيا مو للعل املكرسة املرأة بدلان، مخسة يف املرأة حاةل

 يفو. والرايضيات والهندسة والتكنولوجيا العلومتناولن  أون رسك  قد  امخلسة العربية البدلان تكل يف النساء من% 37 حوايل
 والهندسة والتكنولوجيا العلومالاليت يركزن عىل  األورويب الاحتاد يف املاتللع املئوية النس بة اكنت ذكل، غضون

 اإلحصائية البياانت مجع جيب ،نساجل  نوعاملتعلقة ب  قضاايال حول األسطورة عاجلةومل. %32 أو %31 والرايضيات حوايل
 .اجلنسايننظور ابمل  املتعلقة

 العام املدير بتقرير علام اللجنة أحاطتو . واقرتاحاهتا ومالحظاهتا الوفود بتعليقات علام س تحيط األمانة أن الرئيسوأفاد  .71
 .CDIP/21/2 الوثيقة يف الوارد

املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملاالت تكنولوجية حمددة حال  خدامشأن مرشوع بناء القدرات يف اس تالتقرير التقيميي ب 
 CDIP/21/13 ، الوارد يف الوثيقةلتحدايت إمنائية حمددة ـ املرحةل الثانية

 .الوثيقة تقدمي إىل اخلاريج املقميّ  الرئيس دعا .72

 اليتو  املرشوع، من الثانية املرحةل يفنظر  لتقيميوأفاد أن ا. التقرير( اداغأو  توم الربوفيسور) اخلاريج املقميّ  قدمو  .73
 اخلربة إىل املرشوع من الثانية املرحةل واستندت. وإثيوبيا ورواندا تزنانيا يه بدلان ثالثة ومشل ،2017 إىل 2014 من فذتن  

 ونيبال زامبيا يف 2013 إىل 2010 من الفرتة ن فذت يف اليتو  املرشوع، من األوىل املرحةل من املس تفادة وادلروس
 تلبية يف المئةامل والعلمية التقنية املعلومات اس تخدام زايدة تيسري: يه للمرشوع الرئيس ية األهدافوذكر أن . وبنغالديش
 لتلبية والعلمية التقنية املعلومات الس تخدام وطنيةال ؤسس يةامل قدراتال بناء، و وطنيا احملددة اإلمنائية الاحتياجات

 التقين اجملال حول املناس بةادلراية  وتوفري المئةامل والعلمية التقنية املعلومات اسرتجاع وتنس يق، احملددة منائيةاإل حتياجاتالا
ينجح  مل وما جيد بشلك جنح ما يف النظر: اثننييف هدفني  التقيمي أهدافتمتثل . وفعاةل معلية بطريقة التكنولوجيا لتنفيذ
كام أفاد أن . القرارات اختاذ هبدف اللجنة إىل األدةل عىل قامئة معلومات وتقدمي، لمرشوعل  املس تقبيل تنفيذال  لتحسني كطريقة
وركز الثاين . التنفيذ عىل هريأثت يةوكيف  وإدارته املرشوع تصممي عىلركز  األولاملعيار أفاد أن و . معايري أربعة يفنظر  التقيمي
 توصيات تنفيذ يف املرشوع مسامهة مدى الرابع، بيامن تناول الاس تدامة جانب عىل الثالث املعيار تناولو . املرشوع فعالية عىل

عىل  املرشوع وإدارة تصمميئية جز  كام اش متلت. توصيات ةومخس اس تنتاجات تسعةو  نتاجئ عرشة التقيميوأظهر . التمنية أجندة
أن  اجليد نوم. احملققة النتاجئ وتقيمي املرشوع لتنفيذ كدليل اكفية املنقحة الوثيقة أنيف  األوىل النتيجة متثلتو . نتاجئ مخسة

 املرشوع يف املشاركة األعضاء ادلول وقعت ذكل، عىل وعالوة. املرشوع وثيقةل مراجعة دون املرشوعمت تنفيذ  هأن الحظن
 الك الزتامات توضيح يف التفامه مذكرة ساعدت وقد. اإلماكن قدر فعاال املرشوع تنفيذ جعلت اليت التفامه مذكرة عىل والويبو

 تكون أن املتوقع من اكن األوىل، املرحةل جتربة عىل وبناء   ذكل، ومع. للمرشوعناسب امل  البدء مضنت وابلتايل، الطرفني،
أن  تبني قد هأنمتثلت النتيجة الثانية يف و . املوازنة حمدودية بسبب أبداذكل  حيدث ملو ،لمس توىل  رفع مبثابة الثانية املرحةل
. املرشوع تنفيذ يف احملرز التقدم عن معلومات لتقدمي ومفيدة اكفية ابملرشوع اخلاصةاعداد التقارير و  والتقيميتابعة امل  أدوات
 بدء قبل املناسب الوقت يف العمل خطط وضع ومت ،حسب الاقتضاء توقيعها، مت قد التفامه مذكرات مجيع أن لوحظ وقد
أما . احملدد الوقت يف وإهنائه املرشوع تنفيذ مت وابلتايل اللجنة، عىل وعرضها املطلوبة التقارير مجيع إعداد متو. املرشوع تنفيذ
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 املرشوع تنفيذ من مكن مما ما، حد إىل اكفية اكنت األمانة داخل األخرى الكياانت مساهامت أنالنتيجة الثالثة فمتثلت يف 
 أنالنتيجة الرابعة يف  ومتثلت. أجندة التمنية تنس يق وشعبة الرباءات معلومات خدمات إدارة مساهامت الس امي وكفاءة، بفعالية
 أما النتيجة اخلامسة فمتثلت يف. املرشوع تنفيذ عىل سلبا تؤثر مل وابلتايل، حتدث، مل املعدةل املرشوع وثيقة يف احملددة اخملاطر

 البدلان أنإىل  سار بشلكأشري و . الناش ئة اخلارجية والعوامل والتكنولوجيات الاجتاهات الاعتبار يف أخذ املرشوع أن
 من لوفود مالزياي إىل زايرة الويبو نظمت كام. أفريقيا يف انشئ اهامتم جمال وهو الزراعة، بشأن مرشوعاانتقت  املعنية الثالثة
 زايدة تيسري يف ومفيد فعال املرشوع أن أشري إىل وقد. املرشوع بفعالية تتعلقالنتيجة السادسة  تاكنو . الثالثة البدلان تكل

كام أشري إىل . التمنية أجل من الوطين الصعيد عىل احملددة الاحتياجات تلبية يف المئةامل والعلمية التقنية املعلومات اس تخدام
إىل  أيضاأشري و . ناس بةامل  عملال خطط عدتأ   ذكل، عىل وبناء المئة،امل تكنولوجياتال  حتديد ومت مشاريع س تة اختيار متأنه 
 خالل من املياه تنقية بشأن آخر مرشوع هناك واكن. للقهوة الشميس التجفيفبشأن  اكن إثيوبيااملنفذة يف  املشاريع أحد أن

 أن متثلت النتيجة السابعة يفو . البدل لهذا اإلمنائية الحتياجاتابلنس بة ل للغاية هام جمال وهو رواندا،ى دل الشميس التقطري
 اجملال يف والعلمية التقنية املعلومات اس تخدام يف الوطنية املؤسس ية القدرات بناء يف ومفيد ما حد إىل فعاال اكن املرشوع
 نيالوطني اخلرباء أفرقة من عضوا 180 تدريب ومت الثالثة، البدلان يف القدرات لبناء برانجما 12 مجموعه ما تنفيذ ومت. احملدد
 يف جدا أيضا فعاال اكن املرشوع أن الثامنة فمتثلت يفأما النتيجة . املسؤولني كبار من 240 وكذكل الثالثة البدلان من

 فريق نظركام  .وفعاةل معلية بطريقة التقنيات هذه لتنفيذ حتديدها مت اليت تقنيةال  اجملاالت يف املناس بة ادلراية اسرتجاع تنس يق
 األعامل خططيمت تنفيذ  أن احامتل ومتثلت النتيجة التاسعة يف. احوله نتاجئ أربعة هناك واكنت الاس تدامة، قضااي يف التقيمي
أما النتيجة العارشة . العمل خطط لتنفيذ أموالا خصصت قد الثالثة البدلان مجيع أنأشري إىل و . املشاريع يف تطويرها مت اليت

األمر  املرشوع، من الانهتاء بعد حىت الثالثة البدلان يف تكنولوجيا املالمئةال  مرشوع يس متر أن احامتل هناك أنفمتثلت يف 
 يشمل تكنولويج طريق خارطة برانمج طورت قد إثيوبيا أنكام أشري إىل . املرشوع الس تدامة للغاية هاما عنرصا يعد اذلي
 يف" الابتاكر مساحات" امس عليه يطلق برانجما بدأت تزنانيا بأن الاعرتاف مت كام. مناسب تكنولويج أعامل جدول

 يف تكنولوجيا املالمئةال  قضااي أيضا رواندا أدرجت وأخريا،. الربانمج هذا من جزءا أيضا المئةامل التقنية واكنت اجلامعات
 أن عىل قواي مؤرشاذكل  اكن فقد وابلتايل،. 2026-2019 لعام الصناعية للبحوث الوطين للمعهد الاسرتاتيجية اخلطة
 وادلول الويبو تس متر أن احملمتل من أنه عرشة يف ومتثلت النتيجة احلادية. البدلان تكل يف ستس متر تكنولوجيا املالمئةال  مشاريع
 مشاريع ةلتجرب خيطط الاكرييب ومنطقة الالتينية ألمرياك اإلقلميي املكتب أن التقيمي عملمنا إىل و . املرشوع تنفيذ يف األعضاء

 امناس ب ايتكنولوج  مرشوع لتنفيذ موزمبيق حكومة مع التفامه مذكرة توقيع مت ،وبانب ذكل. منطقته يف تكنولوجيا املالمئةال 
 بعض يف مالمئة اتكنولوجي مشاريع بتنفيذ الويبو، مع ابلتعاون الكوري، الاستامئين الصندوق قام ذكل، عىل وعالوة. هناك
ومتثلت النتيجة الثانية عرشة يف . أخرى أعضاء دول يف املرشوع هذاتنفيذ  عىل قوي مؤرش هناك اكن ذلا،. النامية البدلان

 املرحةل من املس تفادة ادلروس إىل تستندا الثانية املرحةل أن إىل مياملق   وأشار. معتدال اكن األوىل املرحةل تنفيذ مس توى أن
 اكن( GEF) العاملي البيئة صندوق وأن بنجاح تنفيذه مت قد زامبيا يف األمطار مياه جتميع مرشوع أنوأشري إىل . األوىل
 وأن نيبال يف ن فذ قد احليوية الكتةل قولبة مرشوع أن كام أشري إىل . زامبيا يفتوس يع نطاقه و  املرشوع هذا تبين عىل حريصا
. بنغالديش يف التنفيذقيد  مرشوعان هناك ذكل، جانب إىلو. الكتةلحيوي  جحري حفم إنتاج يف شاركوا املامرسني صغار عددا
 أنأشري إىل  كام. أجندة التمنية توصيات من 31و 30و 19 للتوصيات اس تجاب املرشوع أنيف  األخرية النتيجةمتثلت و 

 ذكل، إىل وابإلضافة. أجندة التمنية من 19 للتوصية اس تجابة والتكنولوجيا، املعرفة إىل منوا البدلان أقل وصول يرّس  املرشوع
 ابمللكية املتعلقة املعلومات إىل الوصول تيسريل  الصةل ذات واملنظامت األخرى املتحدة األمم هيئات مع التعاون املرشوع دمع

 تيسري يف املرشوع سامه الهناية، ويف. 30 للتوصيةاس تجابة  ،منوا البدلان أقلدلى  الاهامتم جمال يف واس تخداهما الفكرية
 تسعة التقيميأظهر  النتاجئ، هذه عىل بناءو . 31 ابلتوصية يتعلق فاميوذكل  للجمهور املتاحة رباءاتال معلومات إىل الوصول

 لبدلانى ادل تكنولوجيا املالمئةال  ملشاريع املس تقبيل للتنفيذ اكفية املرشوع وثيقة أنيف  األول الاس تنتاجمتثل و . اس تنتاجات
 إرشاك الس امي تعزيز، إىل حتتاج األخرى الويبو كياانت مسامهة أن يف الثاين الاس تنتاج متثلو . منوا األقل والبدلان النامية
 لبناء وطنية أهجزة ابعتبارها الوطنية، اخلرباء ألفرقة الفعال الاس تخدام أن يف الثالث الاس تنتاج متثلو . اإلقلميي املكتب
 قد املرشوع بةجتر  معلية أنيف  الرابع الاس تنتاجومتثل . حتداي   ميثل يزال ال ،تكنولوجيا املالمئةال  مرشوع وتنفيذ القدرات
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 قدرته بنجاح أظهر املرشوع أن فقد متثل يف اخلامس الاس تنتاجأما . نطاقه وتوس يع املرشوع تعممي وينبغي بنجاح، اكمتلت
 البدلان ألقلابلنس بة  الس امي ،اوطني احملددة اإلمنائية الاحتياجات تلبية يف تكنولوجيا املالمئةال  اس تخدام يف القدرات بناء عىل
 خطة تنفيذ عىل الرتكزي وينبغي البدلان، من املزيد ليشمل املرشوع نطاق توس يع ينبغي فعاليته، زايدةوبغرض  ذكل، ومع. منوا

 أفضل بفرص ، مبا يسمح تغيري إىل حتتاج الرباءاتجمال  يف للبحث احلالية املامرسة أن يف السادس الاس تنتاجمتثل و . العمل
 اس تنتاجات ثالثةوأفاد أنه مت التوصل إىل . الرباءاتجمال  يف البحث بشأن الوطنيني اخلرباء مجموعات ألعضاء القدرات لبناء
 ثلالزال مي  نطاقها وتوس يع وتكرارها األعامل خطط تنفيذ أنيف  السابع الاس تنتاجمتثل و . التقيمي من الاس تدامةئية جز  لحو 

 القانونية األطر وضع تيسري عىل يركز مل املرشوع تصممي أنيف  الثامن الاس تنتاجمتثل و . املرشوع الس تدامة نقطة أضعف
 لك أن التاسع يف الاس تنتاجمتثل  وأخريا، .العمل خطط تنفيذ بعد املرشوع اس مترار لضامن املناس بة والس ياساتية واملؤسس ية

 والاس تنتاجات، النتاجئ إىل استناداوذكر أنه . تكنولوجيا املالمئةال  مرشوع مبواصةل اهامتهما أبدت األعضاء وادلول الويبو من
 أقل لصاحل تكنولوجيا املالمئةال  مرشوع تعممي عىل اللجنةأن توافق  األوىل التوصية واقرتحت. توصيات خبمس التقيمي جاء

 األمانة يتعني عىل ،وتوس يع نطاقهللمرشوع  الفعال التعممي متكني أجل من أنه الثانية التوصية وذكرت. والاتقاء به منوا البدلان
 أقلمن قبل  الس تخدامقابليته لو املرشوع  رونةم ضامن: ييل ما لتلبية املالمئة تكنولوجياال  مرشوع تنفيذ إجراءات حتديث
 لك تنفيذ وقت تقليل، و بدل للكاريع املش عدد زايدة ضامن، و التنفيذ أثناء اإلقلميي التوزيع ضامن، و النامية والبدلان منوا البدلان
 اخلرباء أفرقة جانب منللتقارير  الفعال اإلعداد ضامن، و املهمتة النامية البدلان ليشمل املرشوعيف  توسع، وال مرشوع
 اس تخدام بشأن ادلراية ونقل القدرات بناء تعزيز يف الثالثة التوصيةمتثلت و . اإلقلميية املاكتب مشاركة وتعزيزني، الوطني

: تضمن أن الويبو ألمانة ينبغيوأفاد أنه . األعضاء لدلول اإلمنائية الاحتياجات تلبية أجل من املالمئة والعلمية التقنية املعلومات
 إلعداد اس تعدادها عن فضال   الرباءات،جمال  يف حبث إجراء عن اكمةل مسؤولية مسؤوةل نيالوطني اخلرباء أفرقة تكون أن

 التقنية املعلومات اس تخدام عىل التدريب يف األشخاص من أكرب عدد، ومشاركة األعامل وخططتنس يق املواقع  تقارير
الرابعة  التوصية وذكرت. بدل للك املرشوعات من املزيد تنفيذ، و األعضاء لدلول اإلمنائية الاحتياجات تلبية يف المئةامل والعلمية

 أن ضامن: ييل مباضطلع ت أن الويبو ألمانة ينبغي ،نطاقها وتوس يع املشاريع وتكرار العمل خطة تنفيذ فرص تعزيز أجل من أنه
 مشاركة تعزيز، و التفامه مذكرة من يتجزأ ال جزءو  املرشوع يف املشاركني الختيار الرئييس الرشط األعامل خطط تنفيذ يصبح
 تعممي تعزيز، و املعنية البدلان يف املشاريع وتنفيذ تطوير يف احلكومية غري واملنظامت احمللية املالية واملؤسسات اخلاص القطاع

 للمديرين مراجعة اجامتع، وعقد األعضاء لدلول الوطنية والس ياسات الاسرتاتيجيات يف تكنولوجيا املالمئةال  اس تخدام
 كيفية الس تكشاف الصةل ذات احلكومية واإلدارات( الثانية املرحةل يف ثالثةو  األوىل املرحةل يف ثالثة) الست لدلول السابقني
 اس مترار تؤثر عىل حتدايت أي تذليل سيساعد عىل الاجامتعوذكر أن . البدلان تكل يف المئةامل التقنيات اس تخدام تعزيز

 كربانمج تكنولوجيا املالمئةال  مرشوع دمج: التالية اإلجراءات اختاذ األمانة عىلاخلامسة  التوصية اقرتحت وأخريا،. املرشوع
 يف النامية البدلان يف املالمئةتكنولوجيا ال  مرشوعبة لتجر  اإلقلميية املاكتب هجود وتشجيع تعزيزمنوا، و  البدلان أقل شعبة داخل
 املشاريع وتوثيق مراجعة، و جديدة رشااكت وإنشاء تكنولوجيا املالمئةال  مبرشوع الصةل ذات القامئة الرشااكت تعزيز، و منطقهتا
 للمعلومات مصدرا س يكون واذلي منوا البدلان أقلشعبة  داخل للمتزي مركز وإنشاءالالزمة  النجاح قصص لتوفري القامئة

 .تكنولوجيا املالمئةال  األعضاء عن لدلولابلنس بة 

 أن إىل الوفد وأشار. البدل ذكل يف التمنية جلهود دمع من قدمته ملا للويبو إثيوبيا حكومة تقدير عن إثيوبيا وفد وأعرب  .74
 أخرى مشاريع تنفيذيف  مفيدة خربهتا س تكون واليت ،تكنولوجيا املالمئةابل  املتعلقة املرشوعات تنفيذ من اس تفادت قد إثيوبيا
 التقنية املعلومات اس تخدام تيسري يف ومفيدة فعاةل املشاريع اكنت التقيمي، تقرير يف كرذ   كامأفاد أنه و . مماثةل طبيعة ذات

 جتفيف: هام حمددين جمالني يف حلول توفري يف املشاريع ساعدتو . احملددة اإلمنائية الاحتياجات تلبية ويف المئةامل والعلمية
 وإضافة الغذايئ واألمنوفري فرص العمل لت األمهية ابلغ اجملالني الكوذكر أن . املائية األحياء وتربية الشمس ية ابلطاقة القهوة
 والتقنية العلمية للمعلومات الفعال الاس تخدام يف دللبال الالزمة القدرات تطوير يف سامه املشاريع هذه تنفيذأفاد أن و . القمية

 يف عقدت   اليت تكل مثل واألقالميية، الوطنية التكنولوجية القدرات بناء اجامتعاتأفاد بأن  كام. المئةامل التكنولوجيات وحتديد
 اسرتجاع تنس يق يف فعاال اكن املرشوع أنأظهر  التقيمي تقريرذكر بأن و . الصدد هذا يف للغاية حيويةتعترب  والسويد، مالزياي
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 ساعدت وقد. وفعاةل معلية بطريقة احملددة التكنولوجيات لتنفيذ الالزمة ادلراية وتوفري المئةامل والعلمية التقنية املعلومات
 وتلبية دالبال متطلبات مع اوتكييفه ةاملطلوب التكنولوجيا نقل اختيار عىلبالده  الويبو من املقدمة والعلمية التقنية املعلومات

 وادلوليون الوطنيون اخلرباء أعدها اليت العمل خطة توفر ذكل، إىل ابإلضافةو .تكنولوجيا املالمئةل املتعلقة اب حتياجاتالا
 تاملشالك جماالت وحتديد املناقشات يف للمشاركة املتعددين املصلحة ألحصاب الوطنية واجملموعات الوطنيني للخرباء الفرص
 إثيوبيا حكومة أن إىل الوفد وأشار. التعمل خالل منامرسة وامل ابملامرسة التعمل خالل منلها  حلول إجياد إىل والسعي وحتليلها

 جمال يف العمل س تواصل اليت تكنولوجيا املالمئةابل  املعنية الوطنية اللجنة وأنشأت املشاريع لتنفيذ اكفية مالية موارد خصصت
 العلوم وزير أعرب ،2017 عام يف العام املدير مع قدع   اذلي الاجامتع وخالل ذكل، عىل وعالوة. تكنولوجيا املالمئةال 

 الواكةلوأفاد أن . البالد من خمتلفة أجزاء يف وتكرارها التكنولوجيا لهذه تطبيق أول رؤية يف رغبته عن إثيوبيا يف والتكنولوجيا
ذكر الوفد أن  ذكل، إىل ابإلضافةو. الشمس يةالطاقة  ألواح بإنتاج املهمتنيصغار رواد األعامل  من س تدمع مجموعات املنفذة
 الصادق تقديرهجمددا عن  لوفدأعرب ا اخلتام، ويف. األش ياء حتسني عىل العمل يف أيضاشاركت  زراعية أحباث مؤسسة
 البدلان كأحد إثيوبيا واختيار الصغرية الاقتصادات يف التكنولوجية القدرات بناء لتطوير هجوده كرس اذلي العام، للمدير

 .املرشوع ذكل نفيذلت  املس تفيدة

 عن وأعرب. املناقشة من ملزيد جيد أساس مبثابةهو  التقيمي تقرير أن وذكر ابء، اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتدث .75
 تلبية يف المئةامل والعلمية التقنية املعلومات اس تخدام زايدة تيسري يف ومفيد فعال املرشوع بأن اليت تفيد للنتيجة تقديره

 وإثيوبيا، ورواندا تزنانيا يف األرحج عىل سيس متر املرشوع أن حبقيقةوفد ال ورحب. الوطين الصعيد عىل احملددة الاحتياجات
 .فيه ابملشاركة اهامتهما ابلفعل أبدت األخرى األعضاء ادلول أنبو 

أظهرت بأن التقدم قد أ حرز  الواثئق أن فيه، األعضاء وادلول األورويب الاحتاد، متحداث ابلنيابة عن بلغاراي وفد ذكرو  .76
 اليت التفامه مذكرات خالل من كبري بشلك املرشوع يف العملري سي ت  متوأفاد أنه . املرشوع من األوىل املرحةلس تكامل ا منذ

قعت  أنه عىليف الرأي  الوفداتفق و . للخطر املرشوع تنفيذ تعريض يمت ومل خماطر أي حتدث ملو. الثانية املرحةل بداية قبل و 
 تكون أن ميكنكام أفاد بأنه . حمددة نتاجئ تقدمي مدة يف النظر إعادة ينبغيأفاد أنه و  املرشوع، هذا تعممي يف النظر ميكن

 تعممي لضامن اإلقلميية املاكتب وإرشاك تكنولوجيا املالمئةال  مبرشوع الوعي زايدة يف أيضا مفيدة اإلقلميية الويبو ماكتب مساعدة
 من املزيد عن ادلولوذكر أن التقرير أظهر أنه ينبغي أن تعرب . الوطنية الفكرية امللكية اسرتاتيجيات يف تكنولوجيا املالمئةال 

 املرشوع، مراحل من مرحةل لك يف بفعاليةني الوطني اخلرباء مجموعات إرشاك الرضوري ومن. مماثةل مشاريع بتنفيذ الالزتام
ني الوطنيمجموعات اخلرباء  ختياراب الاهامتم من املزيد إيالء ميكن أنه الوفد وذكر. والتقيميتابعة وامل  التصممي مراحل يف الس امي

 وسعاأل شاركةامل و  لضامن جديدة حلول يف النظر ميكن التصممي، مرحةل خالل بأنه الاعرتاف متوذكر أنه . اوتشغيلها وعضويهت
. إجنازها بعد األنشطة واس مترار األعامل خطط لتنفيذ اجلهود من ملزيد حاجة هناك ذكل، عىل وعالوة. واس تدامهتا للمشاريع
 قانونية أطر إلنشاء الظروف وهتيئة احلكومية، غري املنظامت أو /و اخلاص القطاع إرشاك خالل من ذكل حتقيق وميكن

 .األعامل خطط تنفيذ بعد يةات وس ياس ومؤسس ية

 من الثانية املرحةلمت اس تكامل  كر،ذ   كامأفاد أنه، و . التقيمي تقرير يف الواردة ابملعلومات علام السودان وفد وأحاط .77
عزز من و  املس تفيدة البدلان املرشوعمكن  كام. األهداف مجيع أجنزت اليت املس تفيدة البدلان يف بنجاح نفذتو   املرشوع

 البدلان منبدل  لك يف مناس بتني تكنولوجيتني حتديد، وعىل بفعالية والتقنية العلمية املعلومات اس تخدام عىلهتا قدر 
 الوطنية، القدرات بناء يف املرشوع جنح كام. ابلتمنية ذوايت صةل حمددتني ملسألتني األجل طويةل حلوال يوفر مما املس تفيدة،

 أن إىل الوفد وأشار. والعلمية التقنية املعلومات اس تخدام يفالوطنية  القدرات لبناء اجامتعات بعدة الاضطالع خالل من
 شعبة يف برانمجإىل  املرشوع نطاق وتوس يع تعممي دمع ينبغي أنه وذكر. الزراعة جمال يف املرشوع من ابالس تفادة ةهممت هدبال

 مرشوع تنفيذ وطلب الويبو وشكر الوفد وهنأ. األخرى منوااألقل  لبدلانا يف املرشوع تكرار وينبغي ،منوا األقل البدلان
 .امثةلامل شاريعامل  من لالس تفادة التفامه مذكرة عىل للتوقيع اس تعداده عن أعربكام . األولوية سبيل عىل السودان يف مماثل
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 ورواندا إثيوبيا حلكومات تقديره عن وأعرب والبلطيق، الوسطى أورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد وحتدث .78
كام . املرشوع نتاجئعن  إثيوبيا حكومةبرضا  علام وأحاط ،املرشوع من الثانية املرحةل يف النشطة ومشاركهتا الهامتهما وتزنانيا
 .وتزنانيا ورواندا إثيوبيا يشمل وال يقترص عىل مبا املهمتة، األعضاء ادلول يف املرشوع مبواصةل ورّحب ابلتقرير علاموفد ال أحاط

. كوراي مجهورية بدأته اذلي املقرتح املرشوع اس تكامل يف انجاهحل  الويبو ألمانة امتنانه عن كوراي مجهورية وفد وأعرب .79
 أنه إىل الوفد أشاركام . منوا البدلان وأقل النامية البدلان قدرات بناء يف ومعيل فعال املرشوع أن أظهر التقيمي تقرير أن وذكر
 .الويبو يف تكنولوجيا املالمئةال  مشاريع وتعممي التقيمي تقرير وتوصيات نتاجئ يف التفكري الرضوري من

 لبناءابلنس بة  األخرى والتقنية العلمية واملعلومات الرباءات واثئق أمهية أظهر املرشوع تقيمي أن منغوليا وفد وأكد .80
 وغريها الرباءات واثئق وفائدة أمهية إثبات يف إجنازاهتا عىل الويبو وهنّأ. منوا البدلان وأقل النامية للبدلان التكنولوجية القدرات

 تقريرأفاد أن و . منوا األقل والبدلان النامية للبدلان التكنولوجية القدرات وبناء للتكنولوجيا مكصادر والتقنية العلمية اجملالت من
 والعلمية التقنية املعلومات اس تخدام زايدةيسري ت  يف ومفيدا فعاال اكن املرشوع من الثانية املرحةل تنفيذ أنذكر أن  التقيمي
 يف فعاال اكن املرشوع أن التقيمي ريرتق أبرزكام . املس تفيدة البدلان يف للتمنية وطنيا احملددة الاحتياجات تلبية ويف املالمئة
. وفعاةل معلية بطريقة احملددة التكنولوجيات لتنفيذ المئةامل ادلراية وتوفري المئةامل والعلمية التقنية املعلومات اسرتجاع تنس يق
 دارةالناحجة إل تقنياتال و  امرساتامل تطبيق خالل من للمرشوع املهمة واإلجنازات النتاجئ التقيمي تقرير أبرز ذكل، عىل وعالوة
 الرئيس يني الوطنيني املصلحة أحصاب من املؤلف الوطين اخلرباء فريق: ييل ما للمرشوع الرئيس ية اإلجنازات ومشلت. املشاريع
 اخلاصة العمل وخطة الرباءات،يف جمال  البحث وتقارير طلبات وإعداد التمنية، احتياجات جمال وحتديد املرشوع، دلمع

 لتقدمي الويبو ملبادرة منوذجاميثل  منوا البدلان أقل شعبة تنفذه اذلي املالمئة التكنولوجيا مرشوعأفاد أن و . التكنولوجيا بتطبيق
 ألنشطة العادل تقيميه عىل مياملق   وشكر املرشوع نتاجئ تقيمي الوفد ودمع. تكنولوجيا املالمئةال  نقل جمال يف تمنوية رشاكة

تجريبية ال  للبدلان مفيد املرشوع هذاأفاد أن و . بنجاح املرشوع لتنفيذ املطبقة الاسرتاتيجية عىل الويبو شكركام . املرشوع
 اس تخدام خالل من العاجةل اإلمنائية لتحدايهتا التصدي يف األخرى النامية والبدلان منوا البدلان أقل مساعدة وميكنه

 تنفيذ من ابالس تفادة منغوليا حكومة اهامتمعىل  الوفد وأكد. الوطنية والعلمية التقنية ابملهارات والهنوض تكنولوجيا املالمئةال 
الوفد  طلب ذكل، إىل وابإلضافة. أولوية ذات مكسأةل منغوليا إىل بعثة إيفاد إىل منوا البدلان أقل شعبة مدير ودعا املرشوع

 .تكنولوجيا املالمئةال  مرشوع تنفيذ اسرتاتيجية عن مرجعي دليل إعداد منوا البدلان أقل شعبة من

 جمالني ملعاجلة املالمئة التكنولوجية احللول حتديد يف األمانة دلمع تقديره عن املتحدة تزنانيا مجهورية وفد وأعرب .81
 تطبيق أن عىل الوفد وأكد. املائية األحياء وتربية البحرية األعشاب معاجلة: هامو دلى بالده  األولوية جماالت من رئيس يني

 بنياملوقعة  التفامه مذكرةوأفاد أن . القطاعني هذين يف هدلبال الاقتصادي المنو ويعززحامت  التمنية دمعس ي احملددة التكنولوجيات
األمر  املرشوع، بداية منذ الطرفني بني احملددة املسؤوليات لنطاقواحض  أكدت عىل تعريف والويبو املتحدة تزنانيا مجهورية
 تتألفني وطني خرباء أفرقة إنشاء يفمتثل ي األخرى  ةرئيس يال رصاعنذكر أن أحد ال و . يذهتنف  جناح يف ايرئيس   عامال اكن اذلي
 خاص بشلك فعاال اكن املرشوع أن الوفد وأبرز. التمنية ووالكء األاكدميية واألوساط اخلاص والقطاع احلكومة من أعضاء من
جمال  يف وتقريرين للبحث طلبني إعداد خالل منالس امي  والعلمية، التقنية املعلومات اس تخدام يف املؤسس ية القدرات بناء يف

 لبناء اجامتعات مخسةأفاد أنه مت عقد و . المئةامل التكنولوجيات لتحديد التكنولوجيةيف جمال تنس يق املواقع  وتقريرين الرباءات
 واس تخداهما المئةامل والعلمية التقنية املعلومات اسرتجاع يف التقنية القدرات بناء عىل ركزتواليت  تزنانيا، وطنية يفال القدرات

. مالزياي يف أ جريت اليت التكنولوجية القدرات بناء دراسة يف هدبال تشارك كام .الوطنية اإلمنائية األهداف حتقيقيف 
 للعلوم األفريقي مانديال نيلسون ومعهد السالم دار جامعة مع ابلتعاون القدرات لبناء برامج عدة ن ظمت ذكل، إىل وابإلضافة

 مت كام. الرباءات واثئق ذكل يف مبا والتقنية، العلمية املعلومات إىل الوصول عىل التدريب برامجركزت و  ،والتكنولوجيا
 الس تخراج البحرية األعشاب ملعاجلة احملددة تكنولوجيا املالمئةال  عن معلومات لنرش زجنبار يف توعية بربامج الاضطالع
املعنية بتسخري  لجنةال  مع ابلتعاون الويبو نظمته اذلي الاجامتع إىل الوفد وأشار. احمللية اجملمتعات مس توى عىل الاكراجينان

قد  الاجامتعوأفاد أن (. CSTD) ألغراض التمنية والتكنولوجيا العمل  التجارة وزير مبشاركة 2018 عام يف زجنبار يفع 
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 اجملموعة وأعضاء الس ياس يني من وغريهام النواب جملس رئيسلاملتحدث الرمسي و  لزجنبار الثورية احلكومة يف والصناعة
. اجلهات التنفيذيةو  القرار وصناع اجملمتع دلى الوعي مس توى رفع يف املشاركة ملس توى تقديره عن الوفد وأعرب. الوطنية
 التحالف إنشاءالنتاجئ  تكل ومشلت. الرئييس هاوبر  زجنبار من لك يف معلية مؤسس ية نتاجئ حتقيق مت الاجامتع، لهذا ونتيجة

 نطاق وتوس يع لتعممي ادلمع من مزيد إىل حاجة هناك أن عىل الوفد وأكد. تكنولوجيا املالمئةال  مشاريع لتنفيذ الاسرتاتيجي
 ورصح. مماثةل حتدايت واجهيت تال منوا البدلان أقل من املس تفيدين من اوغريه دالبال من أخرى مناطق ليشمل املرشوع
 أولوايتإحدى  ابعتبارها والتصنيع، واحلفظ البيئةمبا يقترص عىل جماالت  ،المئةامل التكنولوجيات ديدبشأن حت يتفق أنه الوفد
 .عام بشلك فريقيااو  ،هدبال

 للبدلان ابلنس بة األمهية ابلغة اكنت املرشوع نتاجئ نأ األفريقية، البدلان مجموعة ابمس، متحداث املغرب وفد ذكرو  .82
 اس تدامهتا ضامن إىل احلاجة الس امي املشاريع، هذه تنفيذ من املس تخلصة والاس تنتاجات ابلتوصيات علام أحاط كام. املس تفيدة
 البدلان أقل إىليره صدتو  تنفيذه لضامن املرشوع تعزيز الوقتهذا  يف املناسب من س يكون أنه اجملموعةوفد  وذكر. ونطاقها

 .األخرى النامية البدلانو  منوا

 املعلومات اس تخدام يف القدرات بناء مرشوع من الثانية املرحةل، وأفاد بأن التقرير ابس تنتاجات رواندا وفد ورحب .83
 جماالت منجمالني  حتديد متو. بنجاح جنزتأ   قد رواندا يف حمددة إمنائية لتحدايت كحلول التكنولوجية املالمئة والعلمية التقنية
 أن املتوقع ومن. املائية األحياء تربية( 2)و الشمس ية الطاقةس تخدام اب املياه تقطري( 1: )وهام املرشوع إطار يف احملددة التمنية
 الوطنيني القطاعني يف والتكنولوجية والاقتصادية الاجامتعية التمنية تعزيز إىل احملددة المئةامل التكنولوجيات تكل تطبيق يؤدي

 الوطنية واملؤسسات نيالوطني اخلرباء وفريق الويبو بني واملمثرة املس مترة املشاركة، اكنت التقرير أشار كاموذكر أنه . الرئيس يني
ني مشل الوطني اخلرباءأفاد أن فريق و . املرشوعات نتاجئ مجيع تحقيقا ل أساس يعنرصا  نيوادلولي نيالوطني اخلرباءو  األخرى،
 ووزارة رواندا، وجامعة التعلمي، ووزارة ،(NIRDA) الصناعي والتطوير للبحث الوطنية الواكةل مثل الرئيس ية املؤسسات

 وملكيته، املرشوع جناح يف الرئيس ية املؤسسات هذهبني  الوثيق التنس يق سامهكام . اخلاص القطاع واحتاد والصناعة، التجارة
 اختذت ،أفاد أنه للميض قدماو . التكنولوجية القدرات وبناء لتكنولوجياالناحج ل  نقلال و  الاحتياجات بتحديد يتعلق فامي الس امي
 اخلرباء فريق حتويل( 2) التكنولوجيات، وتطبيق الاكفية األموال ختصيص( 1: )ييل ما تشمل وطنية إجراءات رواندا
ابلنس بة  الربانمج الس تدامة هممة خطوة ، األمر اذلي ميثلتكنولوجيا املالمئةال  س تخداممعنية اب وطنية هيئة إىل نيالوطني

يؤيد  خرى،األ بدلانال و  رواندا من لك يف اإلجيابية التطورات هذهمع مثل  نهبأ قائال   لكمته الوفد واختمت. املس تقبلية للمشاريع
 أقلبدلاان أخرى من  أيضا ليشمل املرشوع نطاق بتوس يع وأوىص منوا البدلان أقل شعبة يف كربانمج املرشوع تعمميالوفد 
 .منوا البدلان

 أن يف أمهل عن وأعرب. للغاية مفيدةأهنا بأفاد و  واقرتاحاهتا تعليقاهتا عىل الوفود مجيع( توم أوغادا الس يد) املقمي   وشكر .84
 للتوصية تقديره عن املقمي   أعرب كام ه.تعممي مبجرد املرشوع وثيقة حتسنيتكل التعليقات واملقرتحات يف  األمانة تس تخدم
 البدلان أقل يف املرشوع نطاق يوسع أن ذكل شأن منأفاد بأن و . املرشوعتوس يع نطاق و  بتعممي ةاملتعلقو  للتقيمي الرئيس ية

 التكنولوجيات اس تخدامينبغي  اليت األخرى النامية البدلان يفأيضا و  ،للغاية مفيدة املشاريع تكل تكون حيث األخرى منوا
 .تلفةاخمل  قتصاديةالا قطاعاتفهيا هبدف حتفزي ال المئةامل

 إىل وأشار. كبريا جناحا حقق اذلي التجرييب املرشوعبشأن  عاما تعليقا( ماريو ماتوس الس يد) انئب املدير العام قدمو  .85
 ذلكل، ونتيجة. الاقتصادي والمنو الفكرية ابمللكية وعالقاهتا اخلاصة القتصاداهتمابلنس بة  املرشوع أمهية أبرز قد امجليع أن

 املرشوع أنشطةتنفيذ  لتكرار النامية البدلان منبل  ،حفسب منوا البدلان أقل منليس  طلباتال  تلقيب  الويبو بدأت
 اجلدوى تقيمييف  املعنية األطراف مع وستشارك الطلبات بتكل علامأحاطت  الويبوأفاد بأن و . واملنطق الهنج نفس ابس تخدام
 .رشوعامل  من جزءاس تكون  األنشطة هذه مادامت
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 من أخرى مالحظات توجد ال، حيث التقيمي تقرير يف الواردة ابملعلوماتعلام  اللجنةحتيط  أن الرئيس اقرتحو  .86
 .احلضور

 التمنية ألغراض التعاون جمال يفاليت تقدهما الويبو  التقنية ساعدةامل : األعامل جدول من( 1) 7 البند

 /21/9CDIP الوثيقة - التقنية املساعدةني ألغراض ستشارياخلرباء الا الختيار الويبو ممارسات

 .الوثيقة تقدمي إىل األمانة الرئيس دعا .87

 الثامنة ادلورة يف عمتدا   اذلي املساعدة التقنية بشأن الست النقاط ذيإىل القرار ( ابلوش الس يد) األمانة وأشارت .88
 فرعيبند  إنشاءإىل  ،أخرى أمورمن بني  ،دعا واذلي( CDIP/17/SUMMARY الوثيقة من األول رفقامل) للجنة عرشة

لب. األعامل جدول من( 1) 7  دورات ستعىل مدار  أعاله إليه املشار ذي النقاط الست القرار تنفيذ األمانة من وط 
 بشأن احلالية الويبو ممارسات صفي املناقشة قيد التقرير أن إىل( ابلوش الس يد) األمانة أشارتكام . إبالغها بهو للجنة
 الختيار العام اإلطار( أ: )جزأين حولتمتحور  الوثيقةاملساعدة التقنية. وأفادت بأن  ألغراض ستشارينياخلرباء الا اختيار

( 45/2013 رمق املكتب تعلاميت" )الفردية التعاقدية اخلدمات بشأن الويبو س ياسة" يف الوارد املنظمة، يف الاستشاريني
الس امي  ،الاستشارينياخلرباء  تعيني عىل املطبقة الفعلية املامرسات( ب) ، 5 الفصل يف الس امي للويبو، املالية والقواعد واللواحئ
 سرتاتيجياتالا( 1: )لويبواليت تقدهما ا التقنية املساعدة من التالية رصيةاحل غري الفئات عىل املنطبقة التقنية، املساعدة لتقدمي

، الترشيعية املساعدة( 4)، القدرات بناء( 3)، واإلدارية تقنيةال  التحتية البنية( 2)، التمنية وخطط الفكرية لملكيةالوطنية ل 
 الفعلية، املامرسات حاةل يفوذكرت أنه . واخلاص العام القطاعني بني الرشااكت( 6)أجندة التمنية، ب املرتبطة املشاريع( 5)
 معليةو  ،املرحشني حتديدو  ،الاختصاصات إعداد، والاحتياجات تقيمي عيني: الت  لعملية التالية اخلطوات الوثيقة صفت

 .والتقيميتابعة امل ، و راءالنظ اس تعراض، و الاختيار

 وفقا متي الاستشارينياخلرباء  اختيار أن وأبرز والبلطيق الوسطى أورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد وحتدث .89
 أفضل ابختيار سمحت  بل ،داع دون العملية هذهأعباء زائدة عىل ال تفرض هذه األسس ذكر أن و . ومتوازنة شفافة سسأل

 األداة هذه حتديث عىل األمانة وجشع الاستشاريني اخلرباء قامئة بفائدةالوفد  أقر ذكل، عىل وعالوة. املناس بني اخلرباء
 وأولوايت احتياجات لتلبية مصممة لويبواليت تقدهما ا التقنية املساعدة أن ابرتياح الوفدأشار  اخلتام، ويف. ابس مترار

 .افعاليهت يف األسايس العاملما ميثل  وهو املس تفيدين،

ني اخلارجييني الستشار ل الويبو إرشاك أن إىل وأشار الهادي، واحمليط آس يا بدلان مجموعة ابمس إندونيس يا وفد وحتدث .90
اخلرباء  اختيار أن إىل أشار كام. للويبو املالية والقواعدلواحئ وال الفردية التعاقدية اخلدمات بشأن الويبو س ياسة إطار يفيأيت 

 رمق املكتب تعلاميت) اجلنسني بني ابملساواة املتعلقة الس ياسة بشأن الويبو مكتب بتعلاميت يسرتشد الاستشاريني
 أعاله، املذكورة الوثيقة من 7 الفقرة يف الواردة للمبادئ وفقا تمت اخلارجيني الستشارينيل الويبوإرشاك  أن وأبرز(. 47/2014
 الزناهة،مراعاة و  لامل،ل قمية أفضلحتقيق و  للويبو، فعاةل خدمات توفري تضمناليت  فعاةلالو  تنافس يةال  ختيارالا إجراءات: مثل
 بأنه وذكّر. للمشاركة احلكمية امرساتمراعاة املو  للمنظمة، العليا املصاحلمراعاة و  التنفيذ، يف الشفافيةومراعاة  الرسية،مراعاة و 

اخلرباء  اختيار يشمل أن ينبغي الوثيقة، من 8 الفقرة يف الواردة الاستشارينياخلرباء  اختيار بشأن الرمسية لإلجراءات وفقا
 الالزتام( 2) ،املوظفني غريالاس تعانة مبصادر من  يتطلب اذلي النشاط معل خطة يف موافقة( 1: )ييل ما الاستشاريني

 والقابةل موسةاملل واخملرجات والغاايت األهداف) توقعةامل  واصفاتامل عىل حتتوي اليت التفصيلية املرجعية الرشوط بإدراج
 حمددة رمسية إجراءاتراعاة مب لزتامالا( 3)، (النتاجئ لتقيمي األداء ومؤرشات التسلمي وتوارخي لعمللتلكيف اخلاص ابل  للقياس

 .تنفيذها مواصةل عىل وحث املامرسات تكل بتنفيذ رحبو . ابلتكرمي يتعلق فامي
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 بشأن القامئة واملامرسات القواعد عنمفصال  عرضا قدمت الوثيقة أن اعتربو  ابء، اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتدث .91
 املامرسات أفضل مع وتتطابق والتوازن ابلشفافية تتسم أهنارأى و . املساعدة التقنية ألغراض ستشارينياخلرباء الا اختيار
 أعباء فرضت ال بطريقة القواعد هذه تصممي متأفاد أنه  ذكل، إىل ابإلضافةو. األفراد الاستشارينياخلرباء عيني ت  بشأن ادلولية
 لتحديد للغاية مفيدة أداةمتثل  الوثيقة يف املذكورة الاستشارينياخلرباء  قامئةذكر أن و . الاختيار معلية عىل ضورية غري

 .ابنتظام املذكورة األداة حتديث عىل الويبو اجملموعةوفد  وجشع .اللغوية وهماراهتم خلربهتم وفقا املتخصصني

 أجندة التمنية توصيات مبادئ بعت ت  الويبو بأن وأقر فيه، األعضاء وادلول األورويب الاحتاد ابمس بلغاراي وفد وحتدث .92
. ابلطلب ومدفوعة التمنية حنو موهجةشفافة و  بطريقةتقنية ال  املساعدة توفري مت الس ياق، هذا يفو. ابلتقيمي املتعلقة أنشطهتا يف
. الكفاءة ضمن، األمر اذلي ياألعضاء لدلول الوطنية واألولوايت الاحتياجات لتلبيةه مت تصممي املساعدة التقنية أن أكد كام
 اختيار تأييد من القدر نفس عىليه  الاستشارينياخلرباء  الختيار احملددة الويبو ممارسات أن إىلالوفد  أشار اخلتام، ويف

 .املنظمة مصلحة وحامية املناس بني املرحشني أفضل

 خالل من تنفيذه مت قد الاستشارينياخلرباء إرشاك  أن إىل وأشار ،األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد وحتدث .93
 خدمات بشأن الويبو س ياسة ،التوصية الساسة من توصيات أجندة التمنية إىل وأشار. ودميقراطية وشفافة تفصيلية معلية

اخلرباء  أن أبرز كام. للويبو املالية والقواعدلواحئ وال اجلنسني بني املساواة بشأن الويبو وس ياسة الفرديني املتعاقدين
 املؤسسة أو نشاطال  من بأي سابق ارتباط أو همين اهامتم أي دلهيم وليس للمساءةل خيضعوا أن جيب اخملتارين الاستشاريني

 األمانة منوفد ال وطلب. ذكل ضامن متي كيف توحض مل التقارير أن إىل أشار ذكل، ومع. فهيا النشاط هذا تنفيذ املقرر من اليت
. معينة أنشطة يف اخملتارين الاستشارينياخلرباء دلى  املصاحل يف تضارب أيوجود  عدم ضامن مسأةل أكرب بشلك توحض أن
 عالوةو . الصدد هذا يف للس ياساتابلنس بة متبعة  توجهيية مبادئ هناك اكنت إذا ما توضيح املالمئ من س يكونذكر أنه و 

 التمنية ألغراض التعاون جمال يفتقنية اليت تقدهما الويبو ال  مساعداتل ل  اخلارجية املراجعة أن إىل الوفد أشار ذكل، عىل
 عنكشف ال  لضامن لويبواليت تقدهما ا التقنية املساعدة أنشطة يف اخلاص القطاع إلرشاك توجهيية مبادئ ابعامتد أوصت
 الاستشاريني بإرشاك يتعلق فامي لويبواليت تقدهما ا التقنية ساعدةامل  نشاط فعالية حتسنيوألغراض . املصاحل تضارب

 يف مناسب بشلك املؤهةل التوجهيية املبادئ من مجموعة تتبعو  شفافية أكرث اختيار معلية تضمن أن للجنة ينبغي اخلارجيني،
 .الصدد هذا

 الشفافة العملية إىل ابإلضافة الوثيقة، قدمهتا اليت املتعمقة واملعلومات الوضوح عىل الرويس الاحتاد وفد أكدو   .94
 .اجملال هذا يفاخلاصة هبم  املامرسات وأفضل خرباهتم لتبادل الروس اخلرباء اس تعداد عن وأعرب. فهيانصوص علهيا امل 

 أجندة اعامتد منذذكر أنه و . األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أدىل اذلي البيان ابلاكمل أوغندا وفد وأيد .95
 األخرى اإلمنائية الاهامتمات ليشمل وإنفاذها الفكرية امللكية تعزيز يف التقليدي دورهاوجتاوز  الويبو دور سعات  التمنية،
. القدرات وبناء التقنية املساعدة أنشطة توس يع إىل أيضا ذكل أدى وقد. فهيا األعضاء ادلول لغالبية الفكرية ابمللكية املرتبطة

 اليت القدرات وبناء التقنية املساعدة خدمات نطاق انتقل الرمقية، والثورة الفكرية امللكية حلقوق املتغرية الطبيعة معذكر أنه و 
 وصلته النظام فهمإىل  الفكرية، امللكية قواعد فهم جمرد يف املمتثةل التقليدية الفكرية امللكية خدمات من األعضاء ادلول تطلهبا

 للمس تفيدين ابلنس بةوأفاد أنه . املناخ وتغري والتمنية املؤسس ية واإلصالحات الفقر من واحلد الزراعة مثل األخرى ابجملاالت
س تفيدين امل  معارف قاعدةتوس يع و  املهارات نقل عىل وقدرهتم ملعرفهتم الاستشاريني اخلرباء إرشاك ينبغي ،تقنيةال  املساعدة من
امرسات ذكر أن تكل املو . الاستشارينياخلرباء  اختيار يف األمانة تس تخدهما اليت اخملتلفة املامرسات إىل وأشار. املهمة تنفيذ أثناء
قصوى  أمهيةحتظى ب العميلأفاد أن مصلحة و  وحمايدين، وموضوعيني همنيني اخملتارون الاستشاريون اخلرباء يكون أن ضمنت
 .للجنة التالية ادلورة يف الاستشارينياخلرباء  مقميي ختيارال ممارساهتا أيضا األمانة تعرض أن الوفد واقرتح. األوقات مجيع يف
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السادسة من توصيات  توصيةال  أن عىل أكدتو  الوفود أبدهتا اليت املالحظات عىل( ابلوش الس يد) األمانة وردت .96
 خاص اهامتم إيالء طريق عن للمساءةل وختضع حمايدةتظل املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو  أنأجندة التمنية تنص عىل 

 املوظفني وعي زايدةعىل  املنظمة معل إىل أشار الصدد، هذا ويف. مصاحل تضاربأي  وجتنب احلالية السلوك قواعد دونةمب
 اختيار أثناء ةاملذكوردونة امل ألحاكم خاصا اهامتما املوظفون يويل ذكل، عىل بناءأفاد أنه و . السلوك قواعد مبدونة
دف هت بنود عدة اخلارجيني والاستشاريني املنظمة بني املوقعة العقودتتضمن  ذكل، إىل وابإلضافة. اخلارجينيستشاريني الا
 .اجلانب هذا ضامن ىلإ

 أحاطتو . احلضور من أخرى تعليقات وجود لعدم نظرا   ،CDIP/21/9 الوثيقة حول املناقشات الرئيس واختمت .97
 .ابلوثيقة علام اللجنة

 /21/4CDIP الوثيقة - الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية مجموعة ممارسات ومهنجيات وأدوات

 .الوثيقة تقدمي إىل األمانة الرئيس دعا .98

ادلورة الثامنة عرشة  يف الست النقاط قرار من األوىل للفقرة اس تجابت الوثيقة بأن( ابلوش الس يد) األمانة ذكَّرتو  .99
لبو . لويبواليت تقدهما ا التقنية املساعدة بشأن للجنة وأفادت أن . اوأدواهت اومهنجياهتاملنظمة  ممارسات مجموعة األمانة من ط 
 البنية( 2)، التمنية وخطط الوطنية الفكرية امللكية اسرتاتيجيات( 1: )التالية الس تة اجملاالت حولتمتحور  النظر قيد الوثيقة
 الرشااكت( 6)أجندة التمنية، ب املرتبطة املشاريع( 5)، الترشيعية املساعدة( 4)، القدرات بناء( 3)، واإلداريةتقنية ال  التحتية

 .وأقساهما الويبوشعب  خمتلف من الواردة املدخالت أساس عىل الوثيقة عدتأ   وقد. واخلاص العام القطاعني بني

 اليت املمثرة للمناقشات اس متراريه  الوثيقة أن وذكر فيه، األعضاء وادلول األورويب الاحتاد ابمس بلغاراي وفد وحتدث .100
 املس تديرة ائدةامل تقرير" يف واملقدمة 2017 عام يف القدرات وبناءتقية ال  املساعدة حول املس تديرة ائدةامل اجامتع يف جرت
ت سلطأفاد أهنا و (. CDIP/20/3 الوثيقة) "واملهنجيات واألدوات اخلربات تبادل: القدرات وبناء التقنية املساعدة حول
كام . التقرير يف إلهيا املشار األربع اخلطواتاتفق حول و  التقنية، املساعدة تقدمي يف الويبو تبعتهت  اذلي املنظم الهنج عىل الضوء

 كام. والتقيميتابعة امل ( 4)، التنفيذ( 3)، والتصممي التخطيط( 2)، الاحتياجات تقيمي( 1: )يه األربع اخلطوات هذهأفاد أن 
 إىل هتدف أن للويبو ينبغي أنه عىل وأكد املس تفيدين احتياجات تلبية يف عليه الرتكزي مت اذلي للتأكيد تقديره عن الوفد أعرب
 التمنية وخطط الفكرية امللكية اسرتاتيجيات مع يامتىش مبا السابقة التمنية أنشطة عىل البناء أوس تكامل ال مشاريع تنفيذ

 الويبو مؤسسات بنيفامي  التنس يق حتسنيأن يمت  املتوقع من ،تقنيةال  املساعدة ألنشطة األفقية للطبيعة نظراوذكر أنه . الوطنية
 يف الصةل ذات الوطنية املؤسسات مشاركة وضامن األنشطةهبدف تصممي  التكنولويج الابتاكر دمع ومراكز اإلقلميية واملاكتب
 .تنفيذها

 ضطلعت اذليزي املم العمل كبري حد إىل وحضت القامئة واألدوات واملهنجيات املامرسات مجموعة أن عىل الربازيل وفدأكد و  .101
قدمي ت خالل منوأفاد أنه . الوطنية الفكرية للملكية املؤسس ية نظمها وحتسني تطوير عىل األعضاء ادلول ملساعدة الويبو به

 الفكرية امللكية نظام اس تخدام من منوا، البدلان وأقل النامية البدلان الس امي األعضاء، ادلول ت الويبومكن ،املساعدة التقنية
 يف الويبو معل جنح ،أجندة التمنية اعامتد منذوذكر أنه . العاملي الاقتصاد يف الابتاكر مس توى وزايدة اإلمنائية أهدافها لتحقيق
 اجملمتع لفائدة واإلبداع الابتاكرتعزيز و  تشجيع يف تؤديه دور لها الفكرية امللكية أنالرساةل ب نقل يف معقول حد إىل اجملال هذا
 عام منذوأفاد أنه . التمنية العتبارات الاس تجابة عىل والقدرة الانفتاح من مزيدا الويبو موظفو أظهر ذكل، عىل وعالوة. كلك
 األولوايتوتراعي  ،وشفافة ابلطلب ومدفوعة التمنية حنو توهجا أكرث الويبواملساعدة التقنية اليت تقدهما  أصبحت ،2007

 النحو عىل األعضاء ادلول لتمنية اخملتلفة املس توايت وكذكل منوا األقل والبدلان النامية للبدلان اخلاصة والاحتياجات
 يف الويبو املساعدة التقنية اليت تقدهما اس تفادت من الربازيلوذكر أن . أجندة التمنية مناألوىل  التوصية يف عليه املنصوص
 بناء برانمج إىل الوفد أشار كام. املؤسس ية هتااوقدر  اإلحصائية بياانهتا قاعدة حتسني يف الس امي املواضيع، من متنوعة مجموعة
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والالزتامات املرتبطة  قوقحلاب املعرفة إىل يفتقرون اذلين الربازيليني القضاة لتدريب والويبو الربازيل نظمتهاذلي  القدرات
 الفكرية امللكية ألحصابابلنس بة  القانوين والاتساق اليقني تعزيزهو  الربانمج هذا من الهدفأفاد أن و  .الفكرية مللكيةاب

 الالتينية أمرياككام ذكر أن . أجندة التمنية مناألوىل  التوصية مع اتم توافق يف تواه، وجرت صياغة حم الربازيل يف واملستمثرين
 عىل جيدا مؤرشا اكنت واليت لويبواليت تقدهما ا التقنية املساعدة وثيقة من أكرث اس تفادت اليت املناطق إحدى يه والاكرييب

، حيث أن والتمنيةاملساعدة التقنية  بني المتيزيالبد من  ذكل، من الرمغ عىلو . الويبو تقدهما اليت للخدمات والتقدير الثقة
 الاقتصادي المنو وحتقيق الابتاكر عىل قدرهتا لتحسني اس تخداهما للبدلان ميكن اليت األدوات من واحدةاملساعدة التقنية يه 

 الاقتصادي المنو مثل العنارص من واسعة مجموعة شملي  وتعقيدا مشوال أكرث مفهومامتثل  ابدورهأما التمنية فهيي  ،املس تدام
 .البيئية والاس تدامة الاجامتعية والعداةل

 تفيد اليتو  قريرالت يف الواردة ابحلقيقة الهادئ، واحمليط آس يا بدلان مجموعة عن نيابة متحداث إندونيس يا، وفد ورحب .102
قدمي ت مراحل من مرحةل لك يف ومشاركهتم ملكيهتم لضامن املس تفيدين أو األعضاء ادلول مع منتظم حوار إجراء مت بأنه

. والتقيمي ووصوال إىل مراحل املتابعة تصمميال و  التخطيطومرورا مبراحل تنفيذ  الاحتياجاتمرحةل تقيمي  منبدءا  املساعدة،
 لويبواليت تقدهما ا التقنية املساعدة حتسني حولأو نظر  مناقشة ألي مفيدا أساساثل مت  أن كنمي املناقشة قيد الوثيقةوأفاد أن 

 .التمنية ألغراض التعاون جمال يف

 هو جندة التمنيةأل الفعال التنفيذ من كجزء املساعدة التقنية تقدمي أن وذكر ابء، اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتدث .103
 املساعدة جمال يف وأنشطهتا وبراجمها الويبو مبادرات يف الكبري التنوع أخذ مع أنه الوفدأكد و . للويبو الرئيس ية األولوايت أحد
تقنية ال  للمساعدة الرئيس ية اجملاالتتربز  النظر قيد الوثيقةذكر أن و  .ابملعلومات غنيةو موجزة  الوثيقةتعد  الاعتبار، يفتقنية ال 

 أن املهم ومن. الصدد هذا يف مس تنرية خيارات اختاذ من املهمتة واملؤسسات األعضاء ادلول كنمت اليت الصةل ذات واألنشطة
 والاسرتاتيجيات الس ياسات تنفيذ يف املساعدة عن فضال القدرات وبناء التقليدية القانونية املساعدة تقدمي الويبو تواصل
 يف الفكرية للملكية والفعال الاسرتاتيجي الاس تخدام أجل منثر األ ذاتامللموسة  واملرشوعات الفكرية للملكية الوطنية
 حول منظمةتقنية ال  املساعدة أنشطة تظل أن الرضوري منكام أنه . والتكنولوجية والثقافية والاجامتعية الاقتصادية التمنية
 ورحب. ادلولية للمامرسات وفقا التقيميتابعة و وامل  والتنفيذ والتصممي والتخطيط الاحتياجات تقيمييه و الاكمةل التنفيذ دورة
 رّحبكام . السابقة التنفيذ جتارب من املس تفادة ادلروسبناء عىل  الويبو طورهتااليت  ددةاحمل هنجياتامل و  دواتألابوفد ال
 فهم جلأ من النتاجئ تابعة املوجه حنوامل  نظام اس تخدام عىل الويبو وجشع ،احملمتلني للمس تفيدين املهنجية عمليةل  الويبوإاتحة ب

 .املس تقبلية املشاريع تصامميفائدة ل النتاجئ تكل اس تخدام عىل املنظمة حث كام .واملشاريع الربامج وآاثر نتاجئأفضل ل 

 اكمةل مجموعة عىل حتتوي الوثيقة أن إىل والبلطيق، الوسطى أورواب بدلان مجموعة عن نيابة اثمتحد ليتوانيا، وفد وأشار .104
 جيدا مرجعا س يكونوأفاد أن ذكل . أجندة التمنية أهداف لتحقيق أساس ية تعترب اليت التقنية للمساعدة الويبو أنشطة من
ضعت  الفكرية للملكية الوطنية الاسرتاتيجيات إىل وأشار. األعضاء ادلول احتياجات حتديدعند   الويبو من بتوجيهاليت و 
 لتطوير الوطنية واألهداف األولوايت صياغة يف للغاية مفيدة األداة هذهوأفاد أن . معينة حاالت ملعاجلة خصيصات موص  
 نظم أمهية عىل الضوء سلط كام. اسرتاتيجية بطريقةتقنية ال  املساعدة من ملزيد الاحتياجات وحتديد الفكرية امللكية أنظمة

 .قدميالت معلية وتوجيه صقل زايدةهبدف  املس تفادة وادلروس اتاملرشوع آاثر تقيمي أجل من والتقيميتابعة امل 

أفاد أن و . الصةل ذات قدراهتا حتسني عىل النامية البدلان مساعدة إىل هتدف تقنيةال  املساعدة نأ الصني وفد ذكرو  .105
 من املزيد تشارك املنظمة، معل يف التمنية تعممي ومع. الفكرية امللكية خالل من التمنية تعزيزيمتثل يف  الرئيس ية املناجه أحد

 النامية البدلان من العديدأن  وأفاد. واسع نطاق عىل التقنية املساعدة أنشطة يف اخلارجيني نيستشاريوالا الويبوشعب 
 الصني مجلهورية الفكرية مللكيةا مكتب مع الويبو تعاون إىل أشار كام. الصني ذكل يف مبا األنشطة، تكل مجيعاس تفادت من 

 والهاي مدريدأنظمة و  الرباءات بشأن التعاون معاهدة تعزيزهبدف  املساعدة التقنية جمال يف الرباءات ملكتب التابع الشعبية
 يف الصينينيمودعي الطلبات  قدرات حتسني، ويف دالبال يف الفكرية امللكية حقوق جمال يف والوساطة التحكمي وأنظمة
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 لطالب اليةامل ساعداتامل و  الفكرية امللكية حقوق جمال يف تدريبية وراتإىل ادل الوفد أشارو . أعاله املذكورة النظم س ياق
 امللكية حقوق بشأن للويبو املشرتك الرئييس الربانمجكام أشار إىل  ش نغهاي، يف تونغ جياو امعةلاللتحاق ب النامية البدلان
 .الصني يف الوطنية الفكرية امللكية السرتاتيجية العارشة اذلكرىيوافق  2018 عام أن إىل أشار وأخريا،. الفكرية

 أجندة التمنية مشاريع أن السابق بيانه إىل وأضاف فيه، األعضاء وادلول األورويب الاحتاد ابمس بلغاراي وفد وحتدث .106
 ابمللكية املتعلقة القضااي بشأن الوعي زايدة يف امتكل املشاريع اله دور عىل وشدد. تقنيةال  املساعدة أدوات أمه من واحدة يه

 وإرشاك اجلنسني بني املساواة حتسني عىل تركز أدوات تطوير عىل رصاحة كرثاأل تأكيدال  عىل وجشع. والتمنية الفكرية
 بأن اعتقاده عن الوفد وأعرب. اكامتلها بعد املشاريع اس تدامة لضامن والتقيميتابعة امل  أمهية عىل الضوء سلط كام. الش باب
أفاد أن و . تقنيةال  املساعدة لتقدمي اهتاوأدو  ومهنجياهتا الويبو ممارساتحول  مفيدة عامة نظرة قدمت املناقشة قيد الوثيقة

 وتطوير حتسني مبواصةل للويبو تسمح أن وينبغي مالمئة املناقشة قيد الوثيقة يف املساعدة التقنية الواردة وفئات خطوات
 .احملددة الوطنية الاحتياجات ملعاجلة خصيصا   مصممة مشاريع

 املساعدة بشأن أجندة التمنية توصيات من ألف الفئة عىل وعلّق األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد وحتدث .107
 هذا يفو املساعدة التقنية. من فرعية فئة ابعتبارها الوثيقة يف انعكست القدرات تمنية أن إىل وأشار. القدرات وبناء التقنية

 وتطبيقها الفكرية امللكية قواعد فهمبغرض  التقنية لمساعدةل  حاسام ممكال تعد القدرات تمنية أن اجملموعةوفد  ذكر الس ياق،
 معاهدات بعض أنأفاد أنه إشري إىل و . األعضاء دلوللاإلمنائية  تطلعاتال  لتلبية املقدمة األدوات من الاكمةل والاس تفادة

 عىل النامية البدلان من العديد لقدرات التقدير من وقليل النامية البدلان يف التمنية مبشالك الوعي من أقل قدرا تعكس الويبو
 دفع عىل قدرهتا ولتعزيز النامية البدلان تواهجها اليت املشالك فهم لتعزيز التقنية املساعدة إىل دامئا حاجة هناك وذلكل،. تنفيذها
 البدلان مساعدة جملردتقنية جيب أال يكون ال  املساعدة تقدمي وأدوات مهنجية ميتصم وذكر أن. إىل األمام اإلمنائية أهدافها
 ذكل، عىل وبناء  . التمنية تطلعات عىل والسلبية اإلجيابية آاثرها لفهمبل  ،حفسب الويبو معاهدات الزتامات تنفيذ يف النامية
 يف التمنية دلى اجلهات الطالبة مس توايتو  اخلاصة الاحتياجات أخذ مع ابلطلب، دفوعةتقنية مال  املساعدة تكون أن ينبغي

 املامرساتأفاد أن و . التمنية حنو وموهجة ومس تدامة وتشاركية وتعاونية وشفافة خمططة بطريقةقدمي املساعدة وت الاعتبار،
 وأشاد. املس تقبل يف معلها لتحسني جيدا أساسامتثل  التقنية املساعدة لتقدمي الويبو وضعهتا اليت واألدوات واملهنجيات احلالية
 وأشار. ذكل تعزيز مواصةل عىل وحثتقنية ال  املساعدة تقدمي يف املصلحة أحصاب إلرشاكها العديد من ابلويبو خاص بشلك
 الوثيقة من األول املرفق) للجنة عرشة الثامنة ادلورة يف املعمتدذي النقاط الست  قرارال من 2 الفقرة إىل

CDIP/17/Summary .) العاملية الصحة منظمة مع الس امي األخرى، الواكالت مع تعاوهنا تعزز أن للمنظمة ينبغيوأفاد أنه 
(WHO ) العاملية  التجارة منظمةو(WTO )والتمنية للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر (UNCTAD )تقنية ال  املساعدة تقدمي يف

 يف األعضاء ادلول ممثيل مع تعاوهنا تعزز أن لألمانة ينبغي كام. تنافسهم وعدم أنشطهتم تاكمل لضامن الفكرية ابمللكية املتعلقة
 املساعدة أنشطة فئات بتطوير دوريبشلك  تقوم أن عىل األمانةوفد ال وحث. تقنيةال  املساعدة وتقدمي ختطيط يف جنيف

 من املقدم املشرتك الاقرتاح إىل أشار وأخريا،. التنس يق هجاتتعمميها عىل ادلول األعضاء يف الويبو وعىل و تقنية املمكنة ال 
 الوارد التمنية ألغراض التعاون جمال يف لويبواليت تقدهما ا التقنية املساعدة بشأن األفريقية البدلان ومجموعة أجندة التمنية مجموعة
 ختطيط كيفية بشأن توجهيية مبادئ وضع يف تنظر أنللجنة  ينبغيأفاد أنه  الصدد، هذا ويف. CDIP/9/16 الوثيقة يف

 .العملية أو اجلوهر حيث من سواء التمنية حنو املوهجة املساعدة من املزيد وتنفيذ

 عن أعرب ذكل، عىل عالوةو . للغاية مفيدة أهنا رأىو  الوثيقة يف الواردة املساعدة التقنية فئات إىل ميامنار وفد وأشار .108
 امللكية واسرتاتيجية س ياسة وتطوير الترشيعات يف املساعدة الس امي ميامنار، يف الويبو توفرها اليتلمساعدة التقنية ل  تقديره
 أصبحت هافضل اليت ب و  ميامنار، يف امجلاعية اإلدارة منظمة إنشاء بشأن الفكرية امللكية جمال يف واملساعدة والتعلمي الفكرية
 .مكتب امللكية الفكرية اخلاص هبا لبدء اس تعداد عىل ميامنار
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 الوثيقة قدمته اذلي الشامل امللخص أن وذكر ،ابء اجملموعة ابمس سويرسا وفد به أدىل اذلي البيان أسرتاليا وفد وأيد .109
 .نتاجئ املساعدة التقنية من الاس تفادة تعظمي كيفية حول املس تقبلية للمناقشات مفيدا مصدرا س يكون

الست للمساعدة  فئاتال  إىل وأشار. األفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب به أدىل اذلي البيان أفريقيا جنوب وفد وأيد .110
 اكنت إذا عام وتساءل" القدرات بناء" بعنوان حرصيةمتثل فئة  الفئات تكل إحدى أن إىل أشاركام . الوثيقة يف احملددةالتقنية 
 أجندة التمنية توصيات منألف  الفئة عنوان اكن بيامن أنه إىلأيضا  وأشار. املساعدة التقنية عىل تقترص األخرى امخلس الفئات
 فرعية فئة ال تعترب  القدرات بناء وأن يمتساوٍ  وضع لهاسميات امل  تكل أن يبدوإال أنه  القدرات، وبناء التقنية املساعدة هو
 عىل اتعريفه متكرر وميكن تباديل بشلك س تخدمتا  قد  القدرات وتمنية القدرات بناء أن إىل أشار كام. املساعدة التقنية من
 أهدافهموضع لعلهيا  ها واحلفاظوتعزيز الالزمة  القدرات عىل احلصولخاللها  من واجملمتعات واملنظامت األفراد نمك  ت   معلية اأهن

 تتخذ أن ميكن اليتبىن التحتية ال  من األدىن احلد وإنشاء أساس وضع من كنمت التقنية املساعدةكام ذكر . وحتقيقها اإلمنائية
. اتالقدر  تمنيةتحفزي ل  حمددة احتياجات وضع البدلانيتعني عىل  فإنه التنفيذ، حزي دخولها مبجردأفاد أنه و . خمتلفة أشاكال  

 زايدة عىل الويبو وجشع. للتمنية أداة ولكهنا ،املساعدة التقنية من فرعية فئة ليست القدرات تمنية أن الوفد ىأر  وابلتايل،
 .املساعدة التقنية لتمكةل القدرات تمنيةحنو  املوهجة مساعداهتا

يعد  أجندة التمنية اعامتد وأن أجندة التمنية اعامتد قبل التقنية املساعدة تقدمي يف بدأت الويبو أن إىل كندا وفد وأشار .111
 املساعدة التقنية ألن تقديره عن وأعرب. التقنية ساعدةابمل  يتعلق فامي منظم إطار توفري أاتح مما للويبو، ابلنس بة هممة خطوة
إجراء  عىلأثىن  ذكل، عىل وعالوة. وثيقةال يف املذكورة األدوات ذكرو . س تفيدةامل  البدلان واحتياجات أولوايت إىل تستند
 مع تكييفها مت اليت واألدوات واملهنجيات املامرسات بإضافة املساعدة التقنية من خمتلفة جماالت لس تة شامل لتحليل األمانة
 احتياجات مع فهيوتكي  إليه الوصول للجميع ميكن اذلي اجلودة عايل التدريب اخلصوص وجه عىل وأبرز. الفئات هذه من لك

 أشار وأخريا،. املساعدة التقنية يف املوحضة األهداف حتقيق عىلس تفيدة امل  األعضاء ادلول ومجيع الويبو الوفد وجشع. البدلان
 .من املساعدة التقنية وس تحسن كفاءة أكرث املشاريع س تجعل املتابعة ومؤرشات النتاجئ عىل القامئة األداء مؤرشات أن إىل

 أحاطتو . احلضور من أخرى تعليقات وجود لعدم نظرا CDIP/21/9 الوثيقة حول املناقشات الرئيس واختمت .112
 .ابلوثيقة علام اللجنة

 املساعدة التقنية بشأن منتدى إنشاء حول مناقشة

 .القضية هذه تقدمي إىل األمانة الرئيس دعا .113

 منتدى إنشاء هو األعامل جدول من( 1) 7 البند إطار يف الثالث املوضوع أن( ابلوش الس يد) األمانة أوحضتو  .114
النقاط الست  قرار من 1 للفقرةأفادت بأنه يس تجيب و . واملهنجيات واألدوات اخلربات حول اآلراء لتبادل األعضاء لدلول

 (.CDIP/17/Summary الوثيقة من األولرفق امل) للجنةبشأن املساعدة التقنية اذلي اعمتد يف ادلورة الثامنة عرشة 
 املتوقعة الفوائد أو النتاجئ بشأن املعلومات من املزيد تطلب أوال ،. املذكور القرار لتنفيذ التوجهيات بعض األمانة طلبتو 

اخلاصة  واألدوات واملهنجيات ابملامرسات مرتبطة اكنت إذا عام حتديدا تواس تفرس  املنتدى، إطار يف الهنائية واملناقشات
ت طلب الصدد، هذا ويف. الويب منتدى مزيات إىل تشار أ اثني ا،. CDIP/21/4 الوثيقة يف الواردةو  املساعدة التقنية توفريب 

 املنظامت يف بلحفسب،  الويبو يف فقط ليس املامثةل للمنتدايت املنخفض الاس تخدام اعتبارها يف تضع أن اللجنةاألمانة من 
 وغري للموظفني احلالية املوارد مضن استيعاهبا ميكن ال ونرشه الويب منتدى بتصور املرتبطة التاكليف أن أوحضت كام. األخرى

 أن املس تحسن من ذكل، إىل ابإلضافةو. املوارد تكل عىل الطلب من دىناأل داحل عىل تعمتدإدارته جيب أن  وأن املوظفني،
 مدةمثل  املعلومات، ختزينحول  القضااي بعض أثريت كام. احلقيقي س تخدامهاس تجابة ال للتطوير قابل هيلكه يكون

 منتدى مزيات حول األس ئةل من عددا ذكل بعد األمانة وطرحت. الفور عىل حذفها ينبغي اكن إذا وما ابملعلومات الاحتفاظ
 يكون أن جيب( 2)، زمنيا حمددة أو دامئة تكون أن جيب( 1: )اكن إذا عام تاس تفرس  ،ببنية املنتدى يتعلق وفامي. الويب
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 هناك اكنت وإذا متعددة، غرف أو واحدة دردشة غرفة من تكوني  أن ينبغي( 3)، مرور بلكمة ومحميا مقيداإليه  وصولال
 يتعلق وفامي. CDIP/21/4 الوثيقة يف املوحضة املساعدة التقنية فئات بواسطة تنظميها ينبغي اكن إذا ما متعددة، غرف

 مفتوحا   أو فقط األعضاء لدلول متاحا املنتدى يكون أن ينبغي اكن إذا عام ت األمانةاس تفرس  املنتدى، يف ابملشاركني
 يكون أن ينبغي إذا وما املصلحة أحصاب هؤالء يكون أن ينبغي مفن كذكل، األمر اكن وإذا أيضا، اآلخرين املصلحة ألحصاب

 يكون أن جيب اكن إذا اماس تفرست ع للغات،وفامي يتعلق اب. خمتلفة وصول حقوق املصلحة أحصاب مجموعات خمتلف دلى
 إنشاء حاةل ويف الست، الرمسية املتحدة األمم بلغات أو واإلس بانية والفرنس ية اإلجنلزيية ابللغة أو واحدة بلغة الويب منتدى
 املنتدى تنظمي مت إذا املثال، سبيل عىل. فواحدة لغة من بأكرث أيضا متاحةس تصبح  غرفة لك اكنتما إذا  متعددة، غرف
 لك إدارة سيمتهل و  ،منفصةل دردشة غرفة مهنا للك يكون أن ميكنفهل  ،لمساعدة التقنيةل  ساس يةالس تة األ كوانتامل حول
 اكن إذا عام األمانةت اس تفرس  وأخريا،(. اجملموع يف دردشة غرفة 36 إنشاء إىل يؤدي مما)الست  املتحدة ألمما لغاتب غرفة
 سيمت اليت املوارد مراعاة مع ،ذكل عنمسؤوال  س يكون اذلي مفن كذكل، األمر اكن وإذا لإلرشاف، املنتدى خيضع أن ينبغي
 .األمانة مشاركةضورة  حاةل يف( مرشفني س تة بواسطة لغات بست الساعة مدار عىل األرحج عىل) نرشها

 الكفاءة مراعاة وجوب عىل وشدد الويب منتدى تعقيدات إىل( ماتوس ماريو الس يد) العام املديرانئب  أشارو  .115
 ينبغيالويب  منتدى اكن إذا ما بشأن قرار اختاذ اللجنة من وطلب األمانة ذكرهتا اليت املسائل وخلص. إنشائه يف والفعالية

 أو واحد وعشلك موض يف تنظميه يمت( 3)، متعددةغرف  أو فرديةة غرفتألف من ي ( 2) ،زمنيا حمدد مأ دامئ كوني( 1: )أن
CDIP/21/4 ،(4 ) الوثيقة يف املوحضة الفئات إطار يف املناقشات تنظمي إماكنية ذكل يف ما للمناقشة متعددةات موضوع

 اخملتارين، املصلحة وأحصاب األعضاء دلولعىل ا مأ فقط األعضاء ادلول عىل قترصي  مأ عام بشلك مجلهورأمام ا امفتوح كوني
 اإلرشافس يكون هل سلطة  ومنمن عدمه  لإلرشافا خاضع كوني( 6)ة، لغيكون بأي ( 5)، اختيارمه معايري يه وما
 .عليه

 تزويد امهن وطلب األمانةرهتا اثأ اليت القضااي ملناقشة قصرية اسرتاحة واقرتح الوطنية بصفته إندونيس يا وفد وحتدث .116
 .املس تخدمبوينت -عرض ابورب الوفود

ما و  هتنفيذ طرق يه مفا كذكل، األمر اكن وإذا ابلفعل، موجود املنتدى هذا مثل اكن إذا عام املكس يك وفد وتساءل .117
 .ادليناميكية هومعليات هشلكما هو و  التشغيلية هطرقيه 

هتا دوراعمتدته اللجنة يف  اذلي املساعدة التقنية بشأن الست النقاط ذي القرار إىل( ابلوش الس يد) األمانة وأشارت .118
مت تنظمي مائدة  ،كام ذكر أنه وفقا لهذا القرار. عرشة السابعة ادلورة رئيسملخص  من األولرفق امل يف والوارد عرشة الثامنة

 املذكور القرار أن وأوحضت. ملناقشة تقيمي الاحتياجات وختطيط وتصممي وتنفيذ وتقيمي أنشطة املعونة 2017مس تديرة يف عام 
 املناقشات تفضيل متو. املساعدة التقنية بشأن واخلربات واملامرسات األفاكر لتبادلويب  منتدى تنفيذ األمانة من يتطلب
 أنالويب  منتدى يف للمناقشة ميكن مدى أي إىل نفهم أن املهم من الس ياق، هذا يفو .املناقشات نتاجئ حيث من لوجه وهجا
املساعدة  ملناقشة دامئ منتدى أي تنشئ مل املنظمة أن توذكر . التقنية املساعدة تقدمي لتحسني واملنظمة األعضاء ادلول تفيد

 .التقنية

 ادلولأخذها ت تكن مل واليت عرضها، يف األمانة حددهتا اليت القضااي بأمهية األمريكية املتحدة الوالايت وفد وأقر .119
 .املثارة القضااي يف للتفكريورة ادل من الحق وقت حىت املناقشة تأجيل اقرتح مث، ومن. سابقايف الاعتبار  األعضاء

 من ابملزيد للوفود للسامح األمريكية املتحدة الوالايت وفد به تقدم اذلي الاقرتاح التش يكية امجلهورية وفد وأيد .120
 .املناقشة قيد القضية بشأن التوجيه لتقدمي الاس تعداد
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 يف املس تخدمبوينت -ابور عرض توفري األمانة من وطلب األمريكية املتحدة الوالايت وفد اقرتاح ليتوانيا وفد وأيد .121
 .امداخلهت

 مقابل الفوائد وموازنة مضافة قمية للمنتدى اكن إذا ما تقرر أن األعضاء لدلول ينبغي أنه إىل الربازيل وفد وأشار .122
 ومع. بفائدهتاا مقتنع كني مل وابلتايل، للغاية، إجيابيةمل تكن  املنتدايت هذه ثلمب  السابقة جتاربهذكر أن و . تأسيسه تاكليف
 .موقفه تغيري من الوفد متكن قد اليت املعلومات بعض لتبادل األخرى الوفود مع بناءة مناقشات س يجري نهأفاد أ ذكل،

 إطار يف األخرى القضااي يف قدما امليض أجل من املسأةل هذه إرجاء اقرتحت اليت الوفود مع املغرب وفد واتفق .123
 .األعامل جدول

 األعامل جدول بند إطار يف املعلقة املناقشة أمهية إىل وأشار ،املغرب وفد به أدىل اذلي البيان الربازيل وفدأيد و  .124
 ".والتمنية الفكرية امللكية" بشأن

 من الحق وقت يف املسأةل هذه تناول واقرتح األعامل جدول بند عىل املعروضة علقةامل القضااي إىل الرئيس أشارو  .125
 منتدى وظيفة عىلأوال  األعضاء ادلول فقتت  أن واقرتح. اإلقلميية اجملموعات أو الوفود بني اتفاق إىل التوصل بعد ادلورة،
 متاحة س تكون األمانةمداخةل  يف املس تخدمبوينت  -ابور عرض من ورقية نسخة أن ذكركام . شلكه مسأةل تتناول مث الويب
 .للوفود

 يف املس تخدمبوينت  -ابور عرض من إلكرتونية بنسخة اإلقلمييني املنسقني تزويد األمانة إىل إندونيس يا وفد وطلب .126
 .امداخلهت

 .األس بوع هناية يف املسأةل هذه حول املناقشة اس تئناف سيمت اكن إذا ما حول توضيحا املغرب وفد وطلب .127

 ، األس بوع هناية يف ابلرضورة تس تأنف لن املناقشةوأفاد أن . اللجنة معل تقدم عىل يعمتداألمر  أن الرئيس أوحضو  .128
 الوفود، بعض رددته اذلي األمريكية، املتحدة الوالايت وفد اقرتاح عىل ووافق. فواصل توفرت ما إذا سابق وقت يف ولكن
 .ادلورة تكل من الحق وقت يف املوضوع إىل والرجوع فهيا والتفكري املسأةل هذه حول املناقشة بتأجيل

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

 ورايدة الابتاكر يف املرأة دور تعزيز بشأن األمريكية املتحدة والوالايت واملكس يك كندا وفود من قدممقرتح املرشوع امل
 .CDIP/21/12 Rev. الوثيقة - الفكرية امللكية نظام اس تخدام عىل النامية البدلان يف النساء وتشجيع األعامل،

 .الوثيقة تقدمي إىل كندا وفد الرئيس دعا .129

 النساء متكني يمت مل ما مس تحيل أمرهو  املس تدام والسالم الشامةل الاقتصادية التمنيةحتقيق  نأ كندا وفدأفاد و  .130
 املس توى عىل كندا حلكومة قصوى أولويةاألمر ميثل  هذاوأفاد أن . متكيهنن وتعزيز الناقص متثيلهن عىل لقضاءمن ا والفتيات
 يفموجودة و  احلدود جتاوزت مسأةل الفكرية وامللكية األعامل رايدة جمال يف للمرأة الناقص المتثيلوذكر أن . والعاملي الوطين
 حيث من األولحتتل املركز  األمريكية املتحدة الوالايت اكنت ،2017 عام يفذكر أنه و . السواء عىل والنامية املتقدمة البدلان
 هذا ويف. النساء قبل من سستأ  قد  املبتدئة الرشاكت منفقط % 18 أن من الرمغ عىل النسائية، رايدة األعامل دمع

 املس توى عىل املسأةل هذه عىل املوارد إنفاق عىل العزم األمريكية املتحدة والوالايت واملكس يك كندا عقدت الس ياق،
 مس توى لرفع( CIPO) الفكرية للملكية الكندي املكتب ينفذها اليت الربامج عىل األمثةل من عددا الوفد وقدم .الوطين
 للملكية الكندي املكتبوأفاد أن . النفس اجمل يف اجلنسني بني املساواة وتعزيز الفكرية امللكية جمال يف املرأة وتثقيف الوعي
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واليت  الفكرية امللكية بشأن الويب مشاريع من سلسةل ونفذ الفكرية امللكية يف املرأة شاركةاملتعلق مب  التقريرأيضا  نرش الفكرية
 إزاةل عىل عاملألا وقادة عاملألرائدات اب للهنوض املتحدة ايتالالو -اكند جملس معل كام. األعامل رائدات مع تكييفها مت

 مشاريع وتنفيذ إطالق عىل املكس يك ركزتو . التقدم عىل ومساعدهتا عاملألا جمال يف املرأة مشاركة تعرتض اليت العقبات
 لصغريةا املشاريع يف ابملرأة الهنوض برانمج ذكل يف مبا الفكرية وامللكية األعامل جماالت يف املرأة مشاركة لزايدة ابتاكرية

 املكس ييك الوطين املعهد مع جنب إىل جنبارواد األعامل ل الوطين املعهد قبل من الربانمج إنشاء متوأفاد أنه . واملتوسطة
 عام يفوذكر أنه . اجلنسني بني املساواة وتعزيز األعاملائدات ر  لتعزيز اإلنرتنت عرب منصة ويه ،147 وفيكتوراي للمرأة
 أحدومتثل . والفتيات النساء متكني عىل كندا مساعدة لرتكزي الكندية النسائية ادلولية املساعدة س ياسة كندا وضعت ،2017
 اإلماكنيات إىل املرأة وصول إماكنية زايدة إىل املبادرة هذه وسعت. امجليع خلدمة المنو تعزيزيف  الس ياسة لهذه العمل جماالت
 تعزيزقضية  تاكنكام . حياهتا عىل أكرب س يطرة لها مث ومن اقتصاداي مس تقةل تكون أن عىل ومساعدهتا الاقتصادية، واملوارد
 أن من واثقة كندا واكنت. 2018 عام يف( G7) الس بع ادلول جملموعة كندا لرئاسةهممة ابلنس بة  قضية اجلنسني بني املساواة
 وكذكل املرأة، ومتكني اجلنسني بني املساواة لتعزيز حمددة حلول إلجياد معا للعمل الفرصة هذه س تنهتز س بعى ال  مجموعة دول
 الوزاري املؤمتر يفوأفاد أنه . املناخ تغري مثل العاملية للتحدايت حلول وخلق الاقتصادي المنو يف الاكمةل مشاركهتم لضامن
 منظمة يف واملراقبني األعضاء من 118 اعمتد ،2017 ديسمرب يف قدع   اذلي العاملية التجارة ملنظمة( MC11) عرش احلادي
 مض اذلي اإلعالن، هذا سعى وقد. للمرأة الاقتصادي والمتكني التجارة حول آيرس لبوينس املشرتك اإلعالن العاملية التجارة
 الس امي املاضية، القليةل األشهر مدى عىلو . املرأة متكني دون حتول اليت العقبات إزاةل إىل موقعة، عضو دوةل 123 اآلن حىت
 عدمأن قضية شب  شديد بوضوحعن أنفسهم  الكنديون القادة عرب الفكرية، للملكية العاملي واليوم للمرأة ادلويل اليوم يف

 أسقفا أو جدراان والفتيات النساء فيه تواجه لن عامل بناء معا ميكننا" كندا، وزراء لرئيس ووفقا. والرجلرأة امل بني املساواة
متكني " اكن 2018 الفكرية للملكية العاملي اليوم موضوعذكر أن و ". إماكنياهتن إىل الوصول حبرية فيه نيمتتع عامل زجاجية،

 العامل يف املرأة تلعبه أن جيب اذلي ادلور عىل الضوء سلطوأفاد أن ذكل ي ". واإلبداع الابتاكرجمال  يف املرأة: تغيريال 
 يف القادة رددهي ما وهو واإلبداع، الابتاكر يف املرأة مشاركة لزايدة إجراء الختاذ العام املدير دعوة إىل الوفد وأشار. احلديث
 النساء بني الفجوةوأفاد أن . اللك فائز حاةل مبثابةيه  الاقتصادية التمنية يف للمرأة النشطة املسامهةذكر بأن و . العامل أحناء مجيع

 الراخس اعتقاده عن الوفد وأعرب. والنامية املتقدمة البدلان من لك يف واقعة حقيقة الفكرية وامللكية األعامل رايدة يف والرجال
 للبدلان الابتاكرية القدرة تعزيز هو للمرشوع الهنايئ الهدفأفاد أن و . الهدف هذا حتقيق يف يسامه أن ميكن املرشوع بأن

 النساء معارف توس يع خالل من ذكل وسيمت. الوطنية الابتاكر نظم يف اخملرتعاتالنساء  مشاركة زايدة خالل من املس تفيدة
 وإماكنية ااس هتداف أكرث وتوعية دمع برامج خالل من وتسويقها التجارية اخرتاعاهتن محلاية الفكرية امللكية واس تخدام اتعرت اخمل

 توصيات من عدد حتقيق يف هادف بشلك املسامهة عىل القدرة املرشوع دلىوذكر أن . لتواصلا وفرص التوجيه إىل الوصول
 هذا حتقيق ميكن الوأفاد أنه . املس تدامة التمنية أهداف وكذكل( 31و 19و 12و 10و 1 التوصيات احتديد) لتمنيةا أجندة
 من عدد خالل من املقرتح املرشوعقدمي ت سيمت النحو، هذا عىلو . األوجه متعدد هنج خالل من إال الطموح الهدف

 امللكية نظام اس تخدام يف واملبتكرات اخملرتعات النساء تواهجها اليت للمشالك أفضل فهم اكتساب خالل من أوال،. اخملرجات
 هذا يف املامرسات وأفضل اخلربات ومجع املوجودة األدبيات مراجعةامللكية الفكرية بناء عىل  عىل قامئة رشاكت إلنشاء الفكرية
 لمتكيهنن اتواملبتكر  للمخرتعات اس هتدافا أكرث دمع لتوفري القامئة والربامج الهيالكو  اآلليات حتديد خالل من اثنيا،. املوضوع

 عن معلومات توفر أعامل أو موارد مراكز إنشاء خالل من اثلثا، .فعالية أكرث حنو عىل الفكرية امللكية نظام اس تخدام من
 خدمات ذكل يف مبا فقط، للنساء اخملصصة البيئات يفات واملبتكر  للمخرتعات الصةل ذات ادلمع وخدمات الفكرية امللكية
 والتكنولوجيا العلوم لتعزيز واملدارس األحباث ومراكز للجامعات التوعية أنشطة إىل ابإلضافة الرباءاتيف جمال  البحث

 اخملرتعات ش بكة توس يع أو إنشاء خالل من رابعا،، وأمهية امللكية الفكرية ابلنس بة لهذه اجملاالت. والرايضيات والهندسة
 إقلميية أو وطنية ش بكية فعاليات وتنظمي املنطقة، أو البدل يف للمبتكرينمتواصال  دعام توفر أن شأهنا منرائدات األعامل و 

 يف دداجل بتكراتامل و  رتعاتاخمل إىل الفكرية امللكية توجيه برامج توس يع أو إنشاء خالل من خامسا،. رائدات األعاملل منتظمة
 القانوين ادلمع برامج توس يع أو إنشاء خالل من سادسا،. واجلامعات للمدارس التوعية أنشطة عن فضال   املنطقة، أو البدل

 املامرسات أفضلمجموعة  أو /و أدوات مجموعة إنشاء خالل من وأخريا،. الفكرية هتنملكي حامية يفن ملساعدهت للمبتكرات
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ذكر أنه بشلك و . تاملامثال املبتكرات النساء دمع برامج وتوس يع إنشاء يف األخرى البدلان مساعدة هبدف املس تفادة وادلروس
 اختيار وسيمت. لمرشوعل  اتواملبتكر  اخملرتعات للنساء قامئة وطنية رابطات دلهيا بدلان أربعة اختيار البداية يف سيمت ، عام
 التمنية يف والتنوع اجلغرايف التوازن مراعاة مع حمددة، معايري أساس عىل املكس يك، إىل ابإلضافة ،جتريبية بدلان ثالثة

 متي اليت الشخصية غري التقديرية التاكليف) واملزيانية( شهرا 48) املرشوع مدة إىل الوفد أشاركام . والاقتصادية الاجامتعية
 بني ابملساواة العميق ابلزتامهالوفد  وذكّر(. سويرسي فرنك 435.000بقمية  س نوات أربع فرتة خالل تدرجيي حنو عىل إنفاقها

 .الوفود من مالحظات أو أس ئةل أي عىل للردأعرب عن اس تعداده و . الفكرية مللكيةاب والهنوض اجلنسني

 أنشطة يف اترخييبشلك  انقصا متثيال ممثةل املرأةذكر بأن و . كندا وفد مداخةل األمريكية املتحدة الوالايت وفد وأيد .131
 ولكن لالرج من ابتاكرا أقل ألهنا ليس والنامية، املتقدمة البدلان سواء العامل أحناء مجيع يف البدلان من العديد يف الابتاكر
 عددا وقدم. الابتاكر بأنشطة يتعلق فامي اجلنسني بني الفجوة يف سامهت  اليت والاقتصادية الثقافية العوامل من العديد بسبب
الورقية  رحشاتاملو  للحريق املضادة السامة غري البناء ومواد الرايح درع ماحسات مثل النساء اخرتاعات عىل األمثةل من كبريا
 رمغ املبتكرة، األنشطة قياس الصعب منوذكر أنه . الثورية املنتجات من وغريها الاكفلية واأللياف العاكس غري والزجاج لقهوةل 

 والهندسة والتكنولوجيا العلوم جمال يف والوظائف ابلتعلمي املرتبط الاخرتاع براءات سلوك خالل من حفصها مت أنه
 أنشطة يف اجلنسني بني الفجوة أس باب لك ومعاجلة اس تكشاف إىل يطمح مل املرشوع أن حني يفأفاد أنه و . والرايضيات
 اخرتاعاهتن محلاية الفكرية امللكية نظام اس تخدام يف النساء منات املبتكر  ودمع ومساعدة تشجيعإال أنه يعمل عىل  الابتاكر،
يمتثالن يف  املذكورة اجلنسني بني الفجوة يف تسامه أهنا عىل الباحثون ذكرها اليت األس باب منني اثنوأفاد أن . وتسويقها

 خالل من الس ببني هذين معاجلةس يحاول  املرشوعوذكر أن . دامعة ش باكت وجود وعدم املعلومات إىل الوصول حمدودية
 وفرص ش باكت توس يع أو إنشاء طريق عن وكذكل املعلومات، إىل وصولهن تيسريل  للمبتكرات ادلمع مراكز توس يع أو إنشاء

 لفهمات للمبدع الفردية والقصص املامرسات وأفضل األدبياتة مراجع مثل مفيدة معلومات املرشوع س يجمعكام . لهن العضوية
 النسائية الرابطات مع تعمل أن للويبو ينبغي املرشوع، تنفيذ أثناءوذكر أنه . فعالية أكرث بشلك ومعاجلهتا املشلكة مدى

 اس تدامة ولضامن. املهمة الفاعةلهات اجل  نمه موغري واحملامني البحث ومؤسسات واجلامعات الفكرية امللكية وماكتب الوطنية
 األخرى للبدلان ميكن واليت املرشوع من خالل املس تفادة ادلروس إىل تستند أدوات مجموعة بتطوير الويبو س تقوم املرشوع،
 .الوفود تطرهحا أس ئةل أي عىل لإلجابةعن اس تعداده  الوفدأعرب و . بتكراتالنساء امل  دلمع اخلاصة براجمها إلنشاء اس تخداهما

 امللكية بنظام معرفهتن تعزيز عىل النامية البدلان يف اخملرتعات مساعدة إىل هيدف املرشوع نأ املكس يك وفد أفادو  .132
 املهنية نحياهت تطوير عىل نومساعدهتلرائدات األعامل  األعامل تطوير عىل وذكر أن املرشوع اكن يركز من قبل. الفكرية

 من ش بكة إنشاء وسيمت للنساء، دمع مراكز إنشاء سيمت ،اعامتد املرشوع حاةل يفوأفاد أنه . أعاملات ورائدات خرتعمك
 من مجموعة أو أدوات مجموعة إىل ابإلضافة للنساء، الفكرية امللكية حول دورات إطالق وسيمت ،ورائدات األعامل اخملرتعات
 املس تدامة التمنية ألهداف الشامةل الطبيعة إىل وأشار. النامية ادلول ىف اخملرتعات دمع برامج وتوس يع إلنشاء املامرسات أفضل

 القرن يف لالبتاكر األساس جحرمبثابة  املرشوع إطار يف العمل يصبح أنب هتوقعأعرب عن و . الابتاكر يف املرأة بدور وعالقهتا
 مت فيديو رشيط مشاهدة إىل الوفودا ودع. قرار وصناع ومبتكرين علامء كقادةنساء ابل  الاعرتاف يمت حىت والعرشين احلادي
 .الفكرية وامللكيةرأة املبشأن  عرضه

 تنفيذ يف ستسامه اليت اجلديدة املبادرة إطالق وأيد فيه، األعضاء وادلول األورويب الاحتاد ابمس بلغاراي وفد وحتدث .133
 ال الاختيار معايري كأحد للمخرتعات وطنيةوجود رابطة  بأن الوفد ورصح. 31و 19و 12و 10و ،1 أجندة التمنية توصيات
 الافتقاروأفاد أن . للمرشوع احملمتةل األنشطة أحد مبثابة تعترب بل احملمتلني املس تفيدين لبعضعقبة ابلنس بة  تكون أن ينبغي
 ههذ مع التعامل املهنية امجلعيات أو اجلامعات مع للرشااكت ميكن كام املرشوع، اس مترارية ضامنقد يؤثر عىل  للموهجني احملمتل
 .طرااخمل
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 اتاملبتكر النساء  س يدمع املرشوع أن إىل وأشار الهادي، واحمليط آس يا بدلان مجموعة ابمس إندونيس يا وفد وحتدث .134
 أعاله املذكور املرشوع يف إجيايب بشلك ستنظر اجملموعة أن وأكدت. الفكرية امللكية بنظام ومعرفهتن وعهين زايدة خالل من
 .املقرتح للمرشوع تفصيال   أكرث مدخالت توفري أجل من وطنية التكون هناك مداخت أن املتوقع ومن

 إماكانهتا من الاس تفادة يف النامية البدلان يف املرأة مساعدة أمهية إىل وأشار ،ابء اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتدث .135
 وتوس يع إنشاء احتياجات يعاجل املقرتح املرشوع أن وذكر. الفكرية امللكية نظام اس تخدام يف األعامل رايدةواخلاصة ب الابتاكرية

 بني ابملساواة املتعلق املس تدامة التمنية أهداف مناخلامس  الهدفيتناول  املقرتح املرشوعأفاد أن  كام. اخملرتعات دمع برامج
 مثل املس تدامة، التمنية أهداف حتقيق يف يسهم أن شأنه من اذلي للمرشوع دمعه عن اجملموعةوفد  وأعرب. اجلنسني
 لعام الفكرية للملكية العاملي اليوم مبوضوع صةل وذ املرشوع موضوع أن إىل أشاركام . املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة
 .العامل يف التغيري تقود اليت املرأة وجشاعة هاوإبداع قدرة املرأة عىل الصمود ب الويبو فيه احتفلت اذلي 2018

 .املكس يك وفد أعده اذلي الفيديو رشيطوفود ال تهداوش .136

 س يعزز مما البدلان، من العديد يف واجامتعيا اقتصاداي النساء مساعدة يف سيسامه املرشوع أن إىل تونس وفد وأشار .137
 اجلنسني بني الفجوة سد أمهية عىل وشدد. املس تدامة والتمنية احلديثة التكنولوجيا يف واإلبداعي النشطمن دورهن  بدوره
 .والرجل املرأة بني املساواة وحتقيق

. الاقتصادية التمنية يف لمرأةل يةبتاكر الا نشطةاأل وتعزيز التوعية عىل كبرية أمهيةبأنه يعلق  كوراي مجهورية وفدأفاد و  .138
ات الفائز  صلوحت. خرتاعهتن املتعلقة ابالأنشط لتحفزي للنساء اخرتاع مسابقات كوراي مجهورية تس تضيف عام لك يفوذكر أنه 

 مع وابلتعاون. اإلبداعية نأفاكره لعرض س نوية معارضتقام  وابملثل،. ناخرتاعاهت وتسويق الس تخدام حكويم دمع عىل
 الفكرية امللكية جمال يف والتدريب التعلمي الفكرية للملكية الكوري املكتبيوفر  الصةل، ذات وامجلعيات احمللية احلكومات

ا عام لك امرأة 3000 حلوايل  الاخرتاعات جمال يف رباتهخب شاركةامل  عىلعن حرصه  الوفدأعرب و . 2008 عام من اعتبار 
 .النسائية

 يتفقأفاد أنه و  اليوم، عامل يف املوضوع أمهية وأبرز والبلطيق الوسطى أورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد وحتدث .139
 الفكرية للملكية العاملي اليوم إىل وأشار. اجلنسني بني املساواة بشأن املس تدامة التمنية أهداف مناخلامس  الهدف مع
 ذكل يف مبا العامل، أحناء مجيع يف املوضوع أمهية عىل وأكد ملرأةاخلاص اب واإلبداع الابتاكر خالل من التغيري لمتكنيصص اخمل

 البدلان يف جيدة نتاجئ لتحقيق كبرية إماكانت دليه املرشوع أن اجملموعةوفد  ذكرو . والبلطيق الوسطى أورواب منطقة
 .املس تفيدة

 فامي العامل أحناء مجيع يف والرجلاملرأة  بني الفجوة بشأن العامل أحناء مجيع يف ادلراسات تعدد إىل ش ييل وفد وأشار .140
 وامل خرتعات اخملرتعني من املقدمة الفكرية امللكية طلبات بني الفرق إىل أشاركام . الفكرية امللكية أنظمة يف ابملشاركة يتعلق

 عام من الفرتة يف املقدمة الفكرية امللكية طلبات من% 94 أن الوفد وأفاد. ش ييل يف واذلكور اإلانث منوأحصاب الرباءات 
اكنت  ذكل، غضون ويف. اإلانث الطلباتدعي م من فقط% 6 وأن اذلكورمودعي الطلبات  ختص 2014 عام إىل 1991
مودعي الطلبات  من% 15 الفرتة نفسيف  املامثةل املنتجات من وغريها الصناعيةجمال التصاممي  يف املقدمة الطلبات نس بة 
 اكنت نس بة ،1999-1986 الفرتة يف اجملاورة واحلقوق املؤلف حقجمال  يف املقدمة ابلطلبات يتعلق فامي وابملثل،. النساء
 بني الفوارق اإلحصاءات تكل وتوحض. % مهنا3 سوى املرأة تقدم ومل احلقوق، وأحصاب اذلكور الطلباتودعي م من% 91

 قاميدورا  يلعب أن ميكن املناقشة قيد املرشوعأفاد أن و . الفجوة لسد حمددة تدابري اعامتد الرضوري من، وذلكل. اجلنسني
 النوع هذا تكرار للغاية املرغوب من س يكونو . للمس تفيدين هممة مدخالت وس يوفر التفاوت هبذا الوعي زايدة حيث من
 انطالق نقطة املرشوع يصبح أن وميكن. اإلبداعية الصناعات جمال ويف اجملاورة واحلقوق املؤلف حق جمال يف الاقرتاح من
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 عن الوفد وأعرب. القدرات بناء وبرامج للويبو املساعدة التقنية برامج يف مس متر بشلك املوضوع هذا إدراج حيث من جيدة
 .املرشوع من ابالس تفادة اهامتمه عن وأعرب ابذلات اجملال هذا يف خربته مشاركة يف رغبته

 املس تفيدة البدلان اختيار عىل تطبيقها سيمت اليت املهنجية حول توضيحا وطلب الوطنية، بصفته املغرب وفد وحتدث .141
 .شهرا 48 إىل 36 من املرشوع متديدحول و 

 امللكية لنظام النساء اس تخدام معدل اخنفاض سبب أن ذكر ،أوال. املالحظات من بعدد إندونيس يا وفد أدىلو  .142
يشري  اثنيا،. الفكرية امللكية معدل اخنفاض عن فضال   اخملرتعاتقةل عدد ب يرتبط منوا البدلان وأقل النامية البدلان يف الفكرية
. الرباءات بنظام املتعلقة القيود بعض إىل أيضا املقرتح النصيشري  بيامن عام، بشلك الفكرية امللكية نظام إىل الاقرتاح عنوان
 العلوم جمال عىل تقترص أال ينبغي منوا، البدلان وأقل النامية للبدلان فائدة أكرث املقرتحات هذه مثل تكون ليك اثلثا،

 رابعا،. اإلبداعية والصناعات الصناعية التصاممي املثال سبيل عىل تشملجيب أن  ولكن والرايضيات والهندسة والتكنولوجيا
 اذلين املصلحة أحصاب نطاق املرشوع يوسع أن ينبغي وأخريا،. التسجيل بعد التسويق مسأةل درجت   أن املهم منأفاد أنه 
 مناملبتكرات  منع ينبغي ال، وللمخرتعات وطنية رابطة منوا البدلان وأقل النامية البدلان دلى يوجد ال حيث إرشاكهم، ينبغي

 .اعامتده حاةل يف املرشوع إىل الانضامم

وذكر أنه . املس تقبل وتشكيل العامل تغيري عىلتكرات املب  النساء تشجيع إىل هيدف املرشوع بأن ديفوار كوت وفد وأقر .143
 وقد. اجملاالت من متنوعة مجموعة يف املعرفة وتطوير اليومية احلياة وحتويل لتحسني ثورية تقنية إبداعاترأة امل طورت يوم لك يف

 وإماكنياهتا املرأة سلطةالاقرار ب  عىل املرشوع تنفيذ وسيساعد. والعامة اخلاصة احلياة جماالت مجيع يف قوهتن النساء أظهرت
 قامئة وفدوذكر . واإلبداع الابتاكر عىل النامية، البدلان يف الس امي العامل، أحناء مجيع يف والفتيات النساء من أكرب عدد وتشجيع

 من الليثيوم عىل واحلفاظ حتويل ومعلية غلقة،امل دارته يف زاالتلف أهجزة تأمني ونظام الس يارة تدفئة مثلئية النسا الاخرتاعات
 وأخريا،. أخرى أمور بني من السكري، مرض مع للتعامل طبيعية ادةمل ديفوار كوت من امرأةاخرتاع و  تجميد،ال  خالل
 .لالقرتاح تأييده عنالوفد  أعرب

 امللكية نظم اس تخدام من وميكهّننتكرات املب  النساء تشجيع يف همامدورا  س يلعب املرشوع أن ابكس تان وفد ورأى .144
 النساء حبوث مراكز إنشاء مثل) الاقرتاح يف املقدمة األفاكرأفاد أن و . كفاءة أكرث حنو عىل نهب اخلاصة الوطنية الفكرية

 رشااكت إقامة أيدو . ابلثناء جديرةمعلية و ( القانوين ادلمع برامج ومتديد الفكرية امللكية جمال يف املرأة توجيه وبرامج املبدعات
 إيالء مع اجلنسني بني للمساواة األولويةمنحت  ابكس تانوأفاد أن . للمرشوع الناحج التنفيذ أجل من الوطنية املؤسسات بني
 يف احلكومة نفذهتا اليت الصةل ذات املبادرات إىل وأشار. رايدة األعامل وتمنية الابتاكر جمال يفة الباكس تانيرأة ملاب ابلغة أمهية
 ويف. والرايضيات والهندسة والتكنولوجيا العلومجمال  يف سامهت و  قيادية أدوارب أيضاة تضطلع الباكس تانيوأفاد أن املرأة . البالد
 .لمرشوعل  التجريبية البدلان من واحدة ابكس تان اعتبار يف رغبته عن الوفد أعرب اخلتام،

 يف ابلفعلذكر أن ذكل ينعكس و . منخفض الفكرية امللكية نظام يف املرأة متثيل نعن أسفه بأ أسرتاليا وفد عربوأ .145
 لملكيةل  أسرتاليامكتب  مؤخراه نرش اذلي التقريرأفاد أن و . اتاخملرتع قبل من أسرتاليا يف املودعة الرباءات طلبات عدد

 زايدة من احملمتةل اإلجيابية النتاجئ إىل وأشارت. املاضية الثالثني الس نوات يف اخملرتعات عدد يف تدرجيية زايدةهر أظ  الفكرية
 .ملرشوعاملقرتح اخلاص اب ودمعرائدات األعامل و  اخملرتعات عدد

 دور تعزيز نوذكر أ. العامل أحناء مجيع يف اجملاالتلك  يف للمرأة النشطة املشاركة إىل ابحلاجة وصفا بوركينا وفد وأقر .146
 عىلن ملساعدهت املناسب الوقت هو هذاوأفاد أن . النامية البدلان يف الس امي حيوي، أمر األعامل ورايدة الابتاكر يف املرأة
 .ملرشوعاخلاص اب قرتاحالا الوفد وأيد. هواس تخداملنظام امللكية الفكرية  أفضل فهم
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 من أنه الوفد رأى املشاركة، مبعايري يتعلق وفامي. الوفود بعض أس ئةل عىل األمريكية املتحدة الوالايت وفد ورد .147
 ميكن واذلي ادلمع تقدمي ميكنه البدل يف كيان هناك يكون أن ينبغيوأفاد أنه . معها للرشاكة نسائية رابطة وجود الرضوري
األمر  مجعية، يف النساء تنظمي من الويبو تمتكن ال قد حيث همم، عيارامل  هذاأفاد أن و . املرشوع من تس تفيد أنلعضويته 

 وحول. اخملرتعات أو األعامل س يدات أواملرأة  رابطة مع العمل للويبو ميكن ذكل، ومع. الويبواذلي يعترب خارج نطاق والية 
 يتعلق وفامي. شهرا 36 خالل تنفيذه يمت أن من أكرب املتوخاة األنشطة عدد أنالوفد  أوحض شهرا، 48 إىل 36 من المتديد

 وكذكل اجلانب، هذا يف التوسع أجل من تكل، اللجنة دلورة الوثيقة من منقحة نسخة إعداد ميكنذكر الوفد أنه  ابملهنجية،
 املصلحة وأحصاب الفكرية امللكية وماكتب اجلامعات مع الرشااكت أن عىل وشدد. الزمين واجلدول املرشوع مزيانية بشأن

 اجلانبكام ذكر أن . املرشوع من األمهية ابلغ جزءا تشلك التفامه، مذكرات خالل من معوما املنظمة أنشأهتا اليت اآلخرين
يقترص عىل  النطاق إىل أشار كام. نقحةامل  وثيقةال يف أيضا الاعتبار يف يؤخذ سوف إندونيس يا وفد ذكره اذلي التجاري

 هذاأفاد أن و . وغريها والتصممي اإلبداع ذكل يف مبا الفكرية، امللكية جماالت مجيع يف ادلمع لتقدمي حاجة هناك وأن لرباءاتا
. الفكرية امللكية محلاية األخرى اجلوانب بشأن املنوال نفس عىل آخر مرشوع وجود دون ولن حيول بداية نقطةهو  النطاق
 .الوفود قدمهتا اليت والاقرتاحات التعليقات مجيع مراعاة مع منقح مرشوع اقرتاحه سيمت تقدمي أن جديد من وأكد

. القطاعات خمتلف يف جدهااو تو  معرفهتا بفضل اجملمتع تمنية لعملية دعامة متثل اجلزائر يف املرأة أن اجلزائر وفد وأبرز .148
 قيد املرشوع القرتاح دمعه عن وأعرب. اجلزائر يف الفكرية للملكية العاملي اليوم يف المرأة خمرتع أفضل جائزة منح مت أنه وذكر

 .جتريبية كدوةل املرشوع يف للمشاركة اس تعداده عن أعربكام . املناقشة

 قدمهتا اليت التعليقات مجيع تتناول منقحة بنسخة اللجنة بزتويد ووعد. مدمعه عىل الوفود مجيع كندا وفد وشكر .149
 .الوفود

 املؤيدة للوفود الوقت بعض بإعطاء املناقشة واختمت. الوفود تلقته اذلي للمرشوع الكبري ادلمع عىل الرئيس أكدو  .150
 .األس بوع خالل الحقة مرحةل يف منقح اقرتاح إىل للتوصل

 الوثيقة - األفريقية البدلان من عدد يف البرصي السمعي القطاع عن اقتصادية بياانت عيم جت  تعزيز بشأن جدوى دراسة
CDIP/21/INF/2 

 .الوثيقة تقدمي إىل األمانة الرئيس دعا .151

 البرصي السمعي القطاع عن الاقتصادية البياانت مجع تعزيز بشأن اجلدوى دراسة( كرويال الس يدة) األمانة قدمتو  .152
 وتمنية تعزيز مرشوع من كجزء اهب الاضطالع متأفادت أنه و (. CDIP/21/INF/2 الوثيقة) األفريقية البدلان من عدد يف

وأفادت أن (. CDIP/17/7 الوثيقة) الثانية املرحةل - األفريقية البدلان وبعض وصفا بوركينا يف البرصي السمعي القطاع
 أجل من البرصي السمعي القطاع يف الاسرتاتيجي واس تخداهما الفكرية امللكية فهم تعزيز هو املرشوع من الرئييس الهدف

 تعزيز بشأن الاس تطالعية ادلراسة س ياق ويف. اإلعالم وسائل مجيع يف البرصية السمعية املصنفات وتوزيع المتويلوفري ت
 وصفا بوركينا من املهنيني مع الحقة بأنشطة الاضطالع مت ،2013 عام يف به ضطلعا   اذلي البرصي السمعي القطاع وتمنية

 املهنيني من الكثريوذكرت أن . تجرييبال  املرشوع من املس تفيدة البدلانويه  واملغرب ديفوار وكوت وكينيا والس نغال
 واحدةيه  املنطقة يف البرصي السمعي القطاع يف اقتصادية بياانت وجود عدمأن  عىل ابس مترارأكدوا  احلكوميني واملسؤولني

 همم جمال أنه عىل املصلحة أحصاب بني النطاق واسع اتفاق وهناك. الصناعة عىل املهين الطابع إلضفاء الرئيس ية التحدايت من
 إىل تقدميها ميكن موثوقة لبياانت األساس ووضع الصناعة، عىل املهين الطابع إضفاء يف املساعدة أجل من معاجلته يتعني

 املقرتحات ببعض والتقدم جدوى دراسة خالل منمدى الاهامتم  تقيميل  طلب هناكو . احملمتلني للمستمثرين وكذكل احلكومة
 صيغت اليت التوصياتأفادت أن و . خاص بشلك األخرى الناش ئة البرصية السمعية األسواق جتربةبناء عىل  الوضع لتحسني
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 عند واإلقلميي الوطين املس تويني عىل األعضاء ادلول مساعدةلتكل التوصيات  وميكن. فقط الويبو إىلمل ت وجه  ادلراسة يف
 .البرصية السمعية س ياس هتا وضع

 يف نقص وجود إىل خلص أكرب مرشوع من اجزءاكنت  ادلراسة أن( ديدر كيفن الس يدة) الاستشارية أوحضتو  .153
 خبمسة الاتصال ومت. املؤلف حق إدارة لتحسني س ياسات تنفيذ عىل العمل الصعب من جعلت اليت الاقتصادية البياانت
 وصفا بوركينا: أجريت فهيا ادلراسة يه بدلان مخسة يف وممثرة مس تفيضة مناقشات وأجريت األقل، عىل خبريا   وعرشين
 قدمت كام. املتاحة املؤسساتو  البياانتما يه  ملعرفة مكتبية حبوث أجريت كام. والس نغال واملغرب وكينيا ديفوار وكوت
 املقبةل واخلطوات اإلقلميية املؤسسات ووجود أخرى، مناطق يف البياانت بمع يتعلق فامي املتبع الهنج عن عامة حملة ادلراسة
 السوق فهم املهم نم اكنو . خمتلفة ألس باب اخملتارة البدلان أسواق بتطوير يتعلق فامي هممة الاقتصادية البياانت اكنتو . احملمتةل
 مس توى عىل عملاجلهات اليت ت وكذكل واملوزعني ، املدفوع التلفزيون ومشغيل ،هيئات البث)ة الرئيس ي هات الفاعةلواجل 
 لوسائل املس هتلكني ابس تخدام املتعلقة البياانت اكنت كام. بشلك مشرتك املصنفات إلنتاج رشاكء إجياد أجل من( فريقياا معوم

 دور يف احلضور وعدد امجلهور بياانت عن معلوماتواكن يتعني احلصول عىل . اخملتارة البدلان يف موجودة وغري هممة اإلعالم
 إىل الصناعة حتتاج قد اليت القدرة وتعزيز الاس هتالك فهم أجل من ة،التلفز اكت ااشرت  دفعواي اذلين واملشرتكني السيامن

 شاهدوايرحج أهنم  اذلين األشخاص عدد فهم إىل حباجة البث هيئات مع يتفاوضون اذلين املنتجون اكنو  .بشأهنا التفاوض
أفادت الاستشارية و . استامثر ومصارف آخرين مستمثرين إلرشاك أيضا هممة البياانت اكنت كر،ذ   كامو . تلفزيونيا برانجما أو فيلام
 وميكن التطوير، قيد هو ما وتوحض الوقت مبرور السوق اجتاهات إنتاج يف البياانت تساعد أن ميكن النظام، تطوير مبجردأنه 
 اليت اخملتلفة العمل ومناذج البرصي السمعي القطاع معرفة اكنتو  وخالفه. جديدة اسرتاتيجية خطط تطوير يف تساعد أن
ينبغي احلصول عىل  واكن. اليت ن فذت بنجاح النرش حقوق وس ياسات أطر يف جدا همم مكونمبثابة  متكرر بشلك تغريت 

 ومراعاةاملؤلف  حقوق س ياسة تكييف أجل من املتغرية األعامل ومناذج اإليرادات بشأن السوق اجتاهات عن املعلومات
ت اجلهات اكن ذكل، ومع. حاسام املؤلف حلقوق الترشيعي اإلطار اكن وابلتايل،. الاس تغالل اجلديدة وأمناطهات الفاعةل اجل 

 إدارة ملؤسسات ابلنس بة املهم من اكنو . اوجامهريه صنفاتامل  حول تقارير وإعداد ملعلوماتاب شاركةمل اب أيضاة ملزمالفاعةل 
 من واكن. واملشرتكني السيامن ومشاهدي مجلهورمعلومات عن ا األمر طلبوت. ةالرئيس يهات الفاعةل اجل  معرفةاملؤلف  حقوق
 نيلمنتجواكن ينبغي ل . التلفزيون مبشرتيك املتعلقة البياانت وكذكل اجملاين بثلل  اإلعالن بسوق املتعلقة البياانت مجع أيضا املهم

. التوزيع يف ةاملهماجلهات الفاعةل و  السيامن شاشات عىل لبياانتابلنس بة ل  مماثل الاحل اكنو . أعامهلم قمية وافهمي  ني أنواملبدع
 صانعي عىل للضغط هامة أداة ملفرص العو  اإلجاميل احمليل الناجت يف البرصي السمعي القطاع مسامهة عىل ادلليل واكن

حتليل  ادلراسة وأظهرت. اإلجاميل احمليل والناجت فرص العملو  اجملمتع يف القطاع سامهي  مدى أي إىل وإثبات الس ياسة
 املدفوع التلفزيون سوق إيرادات أن أظهرتكام . س نوات مخس ملدة املدفوع التلفزيون وسوق اإلعالانت وبياانت اإليرادات
 إيرادات اكنت أورواب ويف راكدة، اإلعالانت إيرادات ظلتو . الارتفاع يف ةس متر م  الصناعية ألمقارالبث ابو  الكبيلللبث 
 يف خاص دور لها اليت املؤسسة بياانت إىل الوصول ادلراسة عرضتكام . مس متر تزايد يف الطلب حسب الفيديو خدمات
 أن اخلرباء اكتشف املؤسسات، هذه حتليل أثناءو (. 21 صفحة ،1 الشلك)ذي الاختصاص احملدد  البرصي السمعي القطاع
 مجع ميكنوأفادت بأنه . امالكهي من تكل البياانت لك عيم جت  كيفية يه الرئيس ية القضية اكنتو . متاحة فعلية بياانت هناك

 حقوق أطر لتنفيذ السوق وفهم الس ياسة تنظمي يف تساعد مضافة قمية ا ويكون لهامع املنظامت هذه جتمعها اليت البياانت
 كام. ذكل إىل وما إنتاجه مت وما هناك املوجودة الرشاكت وعدد السوق هيلك إظهار عىلتكل البياانت  توساعد املؤلف.
 السمعية الصناعة وتيسري وتنظمي وإدارة مساعدة جمال يف املشاركة الفاعةل اجلهات من العديد هناك أن (1) الشلك أظهر

دور ( البث تنظمي هيئات الوزارات، ،املؤلف حق مجموعات النقاابت، السيامنئية، املعاهداجلهات الفاعةل )تكل  لكول. البرصية
 متت اذلين املصلحة ألحصاب وفقاو . السوق عن ملزيدأن تفيد اب لبياانتلتكل ا ميكنو  البياانت وامجعتقوم به، فرمبا لكهم 

 مكو  اإلنتاج، رشاكت عدد عن بياانت هناك تكن ملف. حتديدها مت اليت الرئيس ية والعقبات التحدايت بعض هناك مقابلهتم،
 أو جزئيا - إحصائيات أي وضع للغاية الصعب من اكنو . املال ميلكون اذلين املديرين أو املؤلفنيأو  تابالك  أو  هنينيامل  عدد
 كثري يفو. املناس بة املؤسسات دلى التسجيل يف بطيئة اكنت الرشاكت أن قيقةنظرا حل  – أسايس بشلك احلاالت بعض يف
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. البدلان يف فعليا إنتاهجا مت اليت ادلراما أو التلفزيونية املسلسالت أو األفالم عدد عن معلومات هناك تكن مل األحيان، من
 قياس يمت ملف. لتلفزيونا مجهورعن  بياانت هناك تكن مل البدلان بعض يف ألنه األعامل تكل جناح فهم يف صعوبة هناك اكنو 

 إىل وصول هناك يكن ملو. عامة رشكة أي قبل من وليس جتارية رشكة قبل منذكل  مت فقد قياسهذكل، وإن اكن قد مت 
 يشارك من معرفة جدا الصعب من اكنو . السيامن دخول عن بياانت حىت هناك يكن مل األحيان من كثري يفو. املعلومات تكل
. الربجمة اجتاهات اكنت وماذاشاهده ي  اكناذلي  ومن صنعه، مت قداذلي  مكالما هو و  ،ذاما يصنع ناك اذليومن  ،عاملاأل يف

 واألمه. صورة توجد ال حيث السوق، تساعد أن ميكن واسرتاتيجية س ياسة أي تطوير تعوق العقبات هذه لكوأفادت بأن 
 عناوين وسلسةل البياانت هذه بدونو . للغاية صعبة املؤلف حق وماكتب امجلاعية اإلدارة منظامت أعامل واجعل مأهن ذكل من
 ابلنس بة للغاية هممة قضيةتكل  اكنتو . املشاركة عىل والبنوك املستمثرين تشجيع الصعب من اكن ،املؤلف حق لواثئق فعاةل

 من مجموعة بني ةتفرقم  ولكهنا البدلان، معظم يف متاحة اكنت البياانت أن إىلمقدم العرض  وأشار .للمنتجني واملصممني
 لكهنا مجعها مت معلومات هناك اكنت أخرى، انحية منو . واحد وطين تقرير يف وتوحيدها مجعها متي ما اندراو املؤسسات،

 الوقت ويف. املكف فهيا الاشرتاك /هياإل لوصولا أصبح وابلتايل التجارية، الرشاكت قبل منها مجع مت  جتاريةمعلومات  اكنت
كام . ةاملدفوعة التلفز  جمال يف الس امي وطين، عرب حنو عىل الرشاكت من العديد تمعل العوملة، أسواق تطور ومع نفسه،
 أو مصنفاهتم تسجيل عىل املرتتبة ابلفوائد دراية عىل دامئا يكونوا مل املنتجني، مثل املصلحة، أحصاب أن ادلراسة أظهرت
 مث ومن المتويل من يس تفيدوا أن ميكنو . اإلحصاءات حتسني يف ساعدت  ألهنااملؤلف  حق إدارة يف املشاركة من أو رشاكهتم،
 وأن الصناعة يف واحملادثة التعاون يف عام نقص هناك أنإىل  أيضاكام أشري . صنفاهتممل  قوقاحل اكتساب عىل قادرين يصبحون

 يف تقدميها مت اليت البياانت نوع عىل مثال جمرد ذكل واكن. مموقفه لتحسني معا والعمل والتفامه اخلربات تبادل إىل حاجة هناك
 إحدى أن ةالاستشاري ةخلبري ا تأكد املامرسات، وأفضل الفرص حيث منو . جتارية لرشاكت مملوكة ولكهنا البدلان تكل

 املدراءو  ،البرصي السمعي القطاع يف املذهةل اإلماكانت حول اكنت مقابلهتمجرت  نمم تلقهيا مت اليت الرئيس ية الرسائل
ىك اليت الثقافية والقصص القصصو  ،الابتاكر، واملثرية األفاكرو  ،العظامء  عظمية حلظة تاكن اأهنأشري إىل  كام. ينبغي أن حت 

 حلظة اكنتلقد . اجلهات الفاعةل من اكمةل جديدة مجموعة مع يظهر اإلنرتنتبدأ و  الرمقياألريض  التلفزيونجرى إدخال  هألن
 اكنوا امب ريراتقإعداد و احمليل احملتوىابحلصول عىل  تراخيص عىل حصلت اليت القنوات إلزام خالل من احمليل اإلنتاج لتشجيع
 هناك واكنت. امجلهور لقياس التحتية البنية إلدخال اس تخداهما ميكن اليت ربعاتامل إعداد حلظة أيضا اكنتلقد . هيعرضون
 سبيل عىلف. الويبو عليه تعمل اذلي ابملرشوع يتعلق بعضها اإلجيابية، والتطورات اجليدة املامرسات عىل األمثةل من العديد
 يف السيامنيئ املركز قبل من والبرصية السمعية والوسائل األفالمإنتاج  حول البياانت منممتزية  مجموعة هناك اكنت املثال،
 الرضيبية التخفيضات بعضمت إدخال  ديفوار، كوت ويف. الس نغال يف خاصةجتميع  إدارة ؤسسةم إنشاء خراومت مؤ . املغرب
 للتلفزيون، احمليل احملتوى عىل حصص مت إدخال كينيا، ويف. لتسجيلعىل ا للرشاكت حافز مبثابة اكنت واليت اإلنتاج، لقطاع

 أوسع نطاق عىلو . السوق لهيلك أفضل صورة عىل واحلصول الرشاكت تصنيف لتحسني اإلحصاء معاهد معكام جرى العمل 
 أورواب، فيف. البياانت هذه مجلع معا تعمل اإلقلميية واملراصد واملعاهد الهيئات جلعل سنيحت  هناك اكن أخرى، جماالت يف

 اإلفريقي الاحتاد إطالق واكن. ملكتيبا األمرييك املرصد هناك اجلنوبية أمرياك يف، والبرصي السمعي األورويب املرصد هناك
 تعزيز لزايدة أخرى فرص هناك اكنت رمباو . آخر هاما تطورا األفريقي الاحتاد قبل من والسيامن ةالبرصي السمعيللمنتجات 

 تطوير مت اليت البدلان من املس تفادة املعلومات أساس عىل لألفاكرة موجز ، حيث ميثل ذكل تغذية الاقتصادية البياانت مجع
 الترشيعات وأن البياانت، مجلع بيئة إجياد إىل احلاجة يه األعضاء ادلول إىل إعادهتا أرادوا اليت الرساةلمتثلت و . فهيا ادلراسة

 عامل يه( الربامج أنواعالتقارير بشأن  إعداد أو حميل حمتوى عىل احلصول أو البث حصص حتديد إعادة مثل) والس ياسات
 دخولب املتعلقة البياانت تسلمي قواعد وحتسني الرشاكت مجيع مناليت تأيت  البياانت شفافية زايدة املهم من اكنو . رئييس
 لتسجيل معلومات بتقدمي وملزمة واحضة صالحيات لها ادلراسة يف رضتع   اليت املؤسسات مجيع أن ولضامن السيامن،
 بني املس متر احلوار تيسري أن كام. التسجيل مبزااي الوعي زايدة وكذكل جدا همم الرشاكت تسجيل تشجيعأفادت بأن و . رشاكهتا
 النظام وفهم التعاون إىل حيتاجون بيامن اخلاصة زاويهتم يف العمل إىل مييلون الناس ألن القدر بنفس همم أمر املصلحة أحصاب
اذلين جيمعون  األشخاص خمتلف بني التعاون وتشجيع البياانت توحيد عىل نفسه اليشء وينطبق. تطويره يةوكيف  بأمكهل البييئ

 بني أو املؤسسات تكل مجيع بني العمل ورش من املزيد تنظمي س يقرتحون بأهنم ةالاستشاري ةاخلبري  ترصحكام . البياانت
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 تكل إلنشاء اختاذها ميكن اليت التالية اخلطوة يف والنظر واخلربات املامرسات أفضل وتبادل للتعاون املصلحة أحصاب مجيع
 تنظمي ميكنو . اإلقلميي أو /و الوطين املس توى عىل ذكل تنفيذ ميكنأفادت بأنه و . هبم اخلاصة اإلعالم وسائل ألسواق الصورة
 نياملشارك وذكرت أن. البرصي السمعي القطاع يف البياانت مجع قمية بشأن املصلحة أحصاب تثقيف شأهنا من اليت األنشطة

سيامن ال  جلنة: كونتس  ، ف ملؤسساتوفامي يتعلق اب. واملؤلفون واملوزعون واملذيعون املنتجون مهس يكونون  الصناعة هذه من
 لبياانتل  هممجع  وكيفية ممعله كيفية تقامس وميكهنم. املهنية وامجلعيات التنظميية والهيئات والوزارات فاملؤل حق وماكتب

 عىلمفيد  ذكل اكن إذاو. ذكل إىل وما اخلرباء ش باكت تطويرو  املشرتكة التقارير يف احملمتل التعاون ومناقشة املهنجياتو 
. فهيا البعضم بعضه مع البياانتتقامس  ميكهنميت السيامن ال  جلان مجيع يف ش باكت دلهيم يكون أن فميكن اإلقلميي، املس توى
 ذكل مت وقد. البدلان مجيع يف معا العمل أيضا املهم من اإلعالم، أسواق مجيع يف ملموسا اكن اذلي العوملة تأثري إىل وابلنظر

 لك قبل ولكن. الوطنية احلدود عرب تعمل اليت الرشاكت ميعب  املعلومات لتبادل طريقة واكنت اجلنوبية وأمرياك أورواب يف
 ميكن اليت والطرق املعلومات يف والثغرات العقبات لتحديد الوطنية املعاهد مع نقاش إطالق اجليد من س يكون يشء،
 التجارية، الرشاكت جتمعها اليت السوق بياانت عىل عامة نظرة توفري املهم من س يكونو . العملية هبا يعزز أن ادلويل للتعاون

 وبشلك. املعلومات وتبادل املواردمت جتميع  هأن يعين مما املوارد، جتميع طريق عن اهئرشا متي أورواب يف، املثال سبيل عىلف
 بشأن لس ياساتاصانعي و  األعضاء ادلول وعي تعزيز يف يسامه أن اجملال هذا يف آخر حبث أو إضايف معل ألي ميكن عام،
 األفريقي الاحتاد مثل ملنظامتابلنس بة  التعاون هبذا الوعي تعزيز يف واإلسهام القضااي هذه يف للتعاون فوائد وجود سبب

 .اإلقلميية الاقتصادية الكياانت مس توىعىل و 

 اليت التحدايت اكنت نفسه، الوقت يفو. ومفيدة متاحة اكنت البياانت بأن القائل الاس تنتاج عن كينيا وفد واس تفرس .154
. البياانت تكلعن عدم اقتناعه بتوافر  الوفدأعرب و . لالس تخدام القابةل البياانت مجع أمام قيقيةح  عوائق متثل ةاخلبري  ذكرهتا

يس هل ل  وبعضها النوااي ختلفمب  مجعها مت حيث معينة جتارية قرارات اختاذ عىلقدرة لل وحتليلها البياانت مجع ميكنوأفاد أنه 
 .التقرير يف املذكورة التحدايت مواهجة يف اخلالصة بشأن التفصيل من مزيدا وطلب. عىنم

 القمية واملقرتحات الاس تنتاجات من مجموعة قدمت اجلدوى دراسة أن وذكر ابء، اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتدث .155
 بعض فرتوو . والس نغال واملغرب وكينيا ديفوار وكوت وصفا بوركينا يف البياانت مجع حتسني حنو احملمتةل املقبةل للخطوات

أيد و . السوق يف الشفافية لتعزيز اختاذها ميكن اليت التالية ابخلطوات يتعلق فامي الس ياسات لصانعي ابلنس بةالتغذية الفكرية 
 الاجتاه ملواهجة وقانونية ومبتكرة جديدة خدمات لتطوير أفضل بيئة لهتيئة فرصة ميثل الرمقي التحول أن يف اخلرباء رأيالوفد 
 مرشوع من الثانية للمرحةل املقبل املرحيل التقرير تقيمي إىل هتطلعأعرب عن و . البثقرصنة و  البرصية السمعية القرصنة حنو

 .األفريقية البدلان وبعض وصفا بوركينا يف البرصي السمعي القطاع وتطوير بتعزيز املعين أجندة التمنية

 السمعي للقطاع بدئيام  تطورا ميثل وأنه املرشوع من الثانية املرحةل من تاس تفادأن بالده  ديفوار كوت وفد أفادو  .156
 .ادلراسة الوفد وأيد. البرصي

 ذات الاقرتاحات وس متكن. اخملتارة البدلان يف ابلفعل حيدث ملا صورة أظهرت ادلراسة إن وصفا بوركينا وفد ذكرو  .157
 ابلقطاع املتعلقة البياانت مجع لتحسني آليات إنشاء من و،صفا بوركينا ذكل يف مبا املس تفيدة، البدلان من املقدمة الصةل

 بدأ اذلي ةالرمقي ةالتلفز  إىل لالنتقال وس يكون. أفضل حنو عىل الوطين الاقتصاد عىل أثرها تقدير أجل من البرصي السمعي
 معرفة إىل احلاجة إناكر ميكن الوأفاد أنه . اإلقلميي دون الاقتصاد وعىل وصفا لبوركينا الوطين الاقتصاد عىل كبري تأثري ابلفعل
 كام الاقتصادية البياانت مجلع ختصصا أكرث نظام إنشاء الرضوري من بأنه الاقتناع عززفقد . الوطين الاقتصاد عىل تأثريه
 .ابملوضوعوثيقة  صةل ذات CDIP/21/INF/2 الوثيقة يف الواردة الاقرتاحات أن الوفد واعترب. ادلراسة يف هحااقرت جرى 

 وأقر ادلراسة يف الواردة ابملعلومات علام وأحاط فيه األعضاء وادلول األورويب الاحتاد ابمس بلغاراي وفد وحتدث .158
وذكر أن . األفريقية ادلول وبعض وصفا بوركينا يف البرصي السمعي القطاع وتمنية تعزيز مرشوع إطار يف املضطلع به ابلعمل
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ا بيهن منذكر أن و . املس تفيدة البدلان يف البرصية السمعية القطاعات لتحسني قليةل جماالت وحدد أهدافهحقق  املرشوع
 حيامث املناسب الترشيعي اإلطار إدخال جانب إىل وفوائده املؤلف حق اس تخدام بأمهية الوعي زايدة إىلعاجةل ال احلاجة
 البياانت تأمني احتياجات أن املؤكد ومن. أفضل بتعاونيسمح و  الشفافية عززأفاد أن من شأن ذكل أن يو . األمر اقتىض
 امهب يتعلق فامي الفاعةل اجلهات خملتلف املقابةل الالزتاماتبشأن  وكذكل اإلنتاج ومقدار اإلنتاج قطاع جانيب عىل املوثوقة

 حلاةلمنتظمة  خريطة لوضع الالزمة اخلطوات التنظميية اللواحئ س توفر كام. القطاع هذا يف القواعد وضع من ابلتأكيدس تفيد ست 
 وادلول األورويب الاحتادوفد  وأعرب. املرشوع يف املشاركة للبدلان امفيد كوني قداذلي  األمر، قوهتا ونقاط السوق
 مجلع معهد إنشاء بشأن جدوى دراسة اس تكامل خالل من الويبو مساعدة من املزيد تقدمي لفكرة تقديره عن فيه األعضاء
 هذه إجناز أجل من أنهى ورأ. األفريقي املس توى أو اإلقلميي دون املس توى عىل البرصي السمعي ابلقطاع املتعلقة البياانت
 غري واملنظامتبشلك جزيئ  اخلاص والقطاع للبدلان الوطنية املؤسسات رشاكقد يكون هناك حاجة إل ،بنجاح املهمة

 .وخالفه والرشاكت املهنية واملنظامت احلكومية

 ديفوار وكوت وصفا لبوركينا امتنانه عن وأعرب والبلطيق، الوسطى أورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد وحتدث .159
 البدلان يف البياانت مجع حتسني كيفيةاقرتحت  ادلراسةوأفاد أن . ادلراسة يف ابملشاركة الهامتهما واملغرب والس نغال وكينيا

 لتطوير أفضل بيئة خللق فرصة ميثل الرمقي التحول بأن اجملموعةوفد  وأقر. البرصي السمعي القطاع شفافية وتعزيز املس تفيدة
أيد  كام. للغايةوهو أمر سلمي  ،البثقرصنة و  البرصية السمعية القرصنة حنو الاجتاه ملواهجة جديدة وقانونية مبتكرة خدمات
 اإلمنائية الس ياسات وضع معلية يفاملهمة للغاية  األوىل اخلطوةميثل  اهب املوثوق البياانت مجع بأن القائل الرأي اجملموعةوفد 

 السمعي ابلقطاع املتعلقة البياانت مجلع معهد إنشاء بشأن أخرى جدوى دراسةأعرب عن دمعه إلجراء و . التنظميي واإلطار
 .األفريقي املس توى أو اإلقلميي دون املس توى عىل البرصي

 .التعليقات عىل لردل األمانة الرئيس دعاو  .160

 السؤال إىل أشارتكام . اإلجيابية املرتدة للتغذية تقديرها عن( كيفن ديردري الس يدة) الاستشارية اخلبرية وأعربت .161
 مناسب قانوين إطار إىل حاجة هناك تزال ال لكن البياانت، من ملزيد قامئة هيالك هناك أن وأوحضت كينيا وفد طرحه اذلي
وأفادت أهنا ال . إجيابية تطورات اهيدل دلوةل جيد مثال كينياوذكرت أن . املصلحة أحصاب مجليع ملشاركةاو  التوعية مزيد منو 

 .للجميع متاحة اكنت البياانت أن تقول أن تقصد

 صناعةاألمر عىل أنه  إىل ي نظر ليك أنه يدركوا أن املصلحة ألحصاب املهم من أنه عىل( كرويال الس يدة) األمانة أكدتو  .162
 ابلقول واختمتت. احملمتلني للمستمثرينوأفادت بأن هذه البياانت هممة ابلنس بة . موثوقة بياانتجادة، ينبغي للمهنيني أن يوفروا 

 .موثوقية أكرث بياانت إىل للوصول املنطقة يف العمل حتسني ميكن كيف ملعرفة للسوق صورة توفري إىل هتدف ادلراسةأن 

. احلضور من إضافية مالحظات وجود لعدم نظرا   CDIP/21/INF/2 الوثيقة بشأن املناقشة الرئيس أغلقو  .163
 .الحقة مرحةل يف األنشطة من املزيد مناقشة كنأفادت بأنه ميو  ،ادلراسة يف الواردة ابملعلومات علام اللجنة وأحاطت

 – كينيا مجهورية من قرتحامل األفريقية البدلان يف الربجميات قطاع يف الفكرية امللكية اس تخدام تعزيز مرشوع
 /21/7CDIP الوثيقة

 البدلان يف الربجميات قطاع يف الفكرية امللكية اس تخدام تعزيزه بشأن مرشوعمقرتح  تقدمي إىل كينيا وفد الرئيس دعا .164
 .CDIP/21/7 الوثيقة يف الوارد ،فريقيةاأل

 البدلان يف الربجميات قطاع يف الفكرية امللكية اس تخدام تعزيز مرشوع بشأن CDIP/21/7 الوثيقة كينيا وفد وقدم .165
 مناقشاتبأنه أجرى  الوفدذكر و . التفصيل من املزيد ويتطلب األولية مرحلته يف املرشوع مقرتح أن إىل وأشار. فريقيةاأل
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 الصفحة يف الواردة لألس باب فريقياأ يف الش بابيس هتدف  املرشوعوأفاد أن . املرشوع تعزيز بشأن الويبو أمانة مع أولية
 أن يف السبب هو وذكل فريقيةاأل املنطقة يف اذلكية الهواتف عىل كبري إقبال هناكوأفاد أن . CDIP/21/7 الوثيقة من الثانية
وذكر أن . الوثيقة من الثانية الصفحة يف وارداخللفية كام هو  معلومات نفس دلهيا اليت األفريقية البدلان عىل اكن املرشوع تركزي

 اذلكية، الهواتف ويس تخدمون جيدا، ومه ش باب متعمل فريقيةاأل البدلان يف الساكن من األكرب القسمميثل  الش باب
 حياة وغريت مفيدة التطبيقات هذهواكنت . التطبيقات من العديد إنشاء طريق عن التكنولوجية احلركة من نو س تفيدي 

 حتويل ونظام املرصيف النظام داخل الكثريين حياة غري كينيا يف (M-Pesa) برانمجذكر أن و . فريقيةاأل البدلان يف الساكن
 والاعرتاف ابتاكراهتم حاميةبشأن  املعلومات نقص بسبب حمدودة اكنت الش باب عىل تعود اليت الفائدة، إال أن األموال
 لتلبية املرشوع ميصممت ت السبب، ولهذا. والتسويق للتوسع املال ورأس الائامتن عىل للحصول كضامن الفكرية ابمللكية احملدود
 من عدد يف أيضايسهم ميكن أن  املرشوع أنكام أفاد . 27و 24و 23و 11 التوصيات الس امي اللجنة، توصيات من عدد

 الفكرةوذكر أن . وثيقةال منالثالثة  الصفحة يف املتوىخ النحو عىل 9و 8و 3و 2و 1األهداف  مثل املس تدامة التمنية أهداف
 للش بابإاتحهتا و فقودةامل الفائدةكني لمت اإلبداع ومراكز الفكرية امللكية مؤسسات بني ترابط خلق يه املرشوع هذا وراء

، للقطاع تدريبية ومواد توعية برانمج طويريف ت الفكرةتمتثل  اثنيا،. القطاع هذا يف العمل يف يرغبون قد اذلين واألشخاص
 أيضا هناك ولكنات الس ياسإطار و القانوين ابإلطار تتعلق ألس باب الفكرية امللكية عىل حمدود اعامتد لقطاعحيث دلى ا

 امللكية استيعاب تدمع اليت التدابري حفص قرتحا   ،اثلثا. القطاع هذا لتطوير الفكرية امللكية ابس تخدام الوعي حول سؤال
 هذه عىل احلصول إماكنيةوفري تتمتثل يف  الفكرةوذكر أن  .لقطاعفائدة ال الفكرية امللكية معلومات إىل والوصول الفكرية

 امللكية اس تخدام يف لبدءذكر الوفد أنه ينبغي ا وأخريا،. التكنولوجيا رفع مس توى دون الطلب عند متاح ماكن يف املعلومات
 وكرر. أفريقيا يف الفكرية امللكية قطاع يف للتمنية التايل اخلطميثل  اذلي الائامتن عىل للحصول كضامن القطاع لهذا الفكرية
 التجارية العالمات تطبيق كيفية ينظر يف وأنه اللجنة مرشوع مقرتحات مع يامتىش مبا الاقرتاح عىل يعمل يزال ال أنه الوفد

 أداةك الفكرية امللكية اس تخدام وكيفية أفريقيا يف الربجميات جمال يف الاخرتاع وبراءات التجارية واألرساراملؤلف  وحقوق
 هناك تكون قدوأفاد أنه . األخرى واجلامعات واملراكز املنظامت مع العمل إماكنيةالوفد يف  ينظر كام. الس ياق هذا يف للتمنية
 األطر تطوير جمال يفواملساعدة التقنية  التوعية ومواد العملوكذكل ورش  املرشوع لهذا ادلراسات بعض لتطوير حاجة

 واسع نطاق هل املرشوعأن  قائال لكمته الوفد واختمت. القطاع هذا يف الفكرية امللكية اس تخدام دمع شأهنا من اليت الترشيعية
 .الويبو برامج يفيمت تعمميه و  مفيدا يكونقد  شيئا يبين أن وميكنه

 والاتصاالت املعلومات تكنولوجياتوأفاد أن . س تقبيلامل  التقدم يف كبريا دورا لعبت التكنولوجيا أن أوغندا وفد وذكر .166
 الرئيس يةالناش ئة  اإلفريقية الربجميات لرشاكت ابلنس بةاألكرب  شلكةوتمتثل امل . النامية البدلان يف مزتايدة أمهية ذاتأصبحت 

 واألدوات املعرفةليس دلهيا  الربجميات رشاكت من العديدوذكر أن . ابتاكراهتا تسويق أجل من المتويل عىل احلصوليف 
 التجارية البنوك تعرتف مل الاخرتاع،ة قميحتديد  يمت وليك. األويل املال رأس إىل الوصول غرضب الابتاكراتتدقيق ل  الالزمة

بدلان ك  جنحت اليت النامية البدلان من العديدذكر أن و . الضامانت تقدمي ألغراض كأصولامللكية الفكرية  بربجميات الواقع يف
 تعزيز إىل هتدف حماوةل يفو. العامة املوارد خالل من األعامل ورايدة الابتاكردمعت  الربجميات، رشاكت رعاية يفرائدة 

البد من  واكن. منتجاهتم تسويق عىل املبتكرين ملساعدة المتويل ختصيص يف جريئة خطوة أوغندا حكومة اختذت الابتاكر،
. يااكف  العام المتويلمل يكن  ذكل، ومع. والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف املوهوبني للش باب خاصترصحي  منح
وذكر أن . كبرية أمهية وذو لالهامتم مثري كينيا وفد اقرتاح علجي ما وهذا. املعلومات تكنولوجيا قطاع يف متويلية جفوة هناكو 

. المتويل لتأمني كضامن اس تخداهما غرضب الفكرية امللكية أصول وتقيمي الربجميات لتطوير املساعدة تقدمي إىلهيدف  الاقرتاح
األمر اذلي  الاستامثري، املال رأس رشاكت مثل املالية غري املؤسسات من األموال مجع منمتكنت  الوحدات بعضأفاد أن و 

هذه  المتويل طرق إىل الوصول بدمج اخلاص لالقرتاح تأييده عن وأعرب. كضامناخلصة هبا  الفكرية امللكية أصولمينح 
 .الاقرتاح عىل املوافقة عىل األخرى األعضاء ادلول وجشع. النامية البدلان وضع عىل تطبيقه ميكنواذلي 

 التمنية أجندة توصيات لتنفيذ املس تقةل املراجعة من 11و 5 التوصيتان
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 .املناقشة قيد القضيةعن  خلفية تقدمي إىل األمانة الرئيس دعا .167

 عام من الفرتة غطيت التمنية، أجندة توصيات لتنفيذ مس تقةل مراجعة إجراء مت أنه إىل( ابلوش الس يد) األمانة وأشارت .168
 للجنةالثامنة عرشة  ورةادل إىل أجندة التمنية توصيات لتنفيذ املس تقةل املراجعة تقرير دموق   ،2015 عام إىل 2008

. املذكور التقرير يف الواردة للتوصيات اخملتلفة اجلوانب تناقش اللجنة اكنت احلني، ذكل ومنذ(. CDIP/18/7 الوثيقة)
 التقرير، من 11و 5 التوصيتني عنارص بعض حول النظر وهجات يف اختالف هناك اكن ،ادلورة العرشين للجنة خاللو 

 توصياتل  فعالية أكرث تاكمل لضامن احلالية النتاجئ تعديل أو( ERs) ديدةاجل توقعةامل  نتاجئال  بإدراج املتعلقة التوصية الس امي
 CDIP/19/3 الوثيقة يف الوارد املنظمة موقف واكن. مس تدامة وبطريقة فعالية أكرث حنو عىل الويبو معل يف أجندة التمنية

 طلبتو (. RBM) النتاجئ عىل القامئ اإلطار تعديل إىل حاجة توجد ال وأنه التوصيات من لقصدفي ابي القامئ الهنج أن هو
 بعد املراجعة فريق قررو . الفيديو عرب مؤمتر خالل من املناقشة يف املراجعة فريق يسامه أناضية امل دورهتا يف اللجنة

 .عرضه تقدمي إىل الرئييس املقمي   األمانة دعتو . العملية هذه يف غوبتا،. يك. فإ الس يد الرئييس، ملقمي  اأن يشارك  املناقشة،

 وفتح الظهر بعدما  جلسة إىل الرئييس املقمي   مع املناقشة تأجيل سيمت التقنية، املشالك بعض بسبب أنه الرئيس أعلنو  .169
 .11و 5 التوصيتني بشأن الوفود بياانتب  إلدالءل الباب

 CDIP/19/3وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، واعترب أنه متاش يا مع اس تجاابت األمانة املبينة يف الوثيقة  .170
. وذلكل، أدرك 11و 5والتوضيحات اليت قدمهتا األمانة خالل ادلورة السابقة، فإن الهنج املتبع يفي ابلغرض من التوصيتني 

أعرب عن تطلعه إىل عاجلهتا ابلفعل. وقال الوفد إنه  اعامتد رمسي، نظرا ألهنا قد متت مالوفد أن هذه التوصيات ال حتتاج إىل
 الاس امتع إىل تفسريات كبري املقيّمني بشأن هذه املسأةل ابذلات. 

 وأيد وفد ليتوانيا البيان اذلي أدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء. .171

تنظر يف ربط توصيات  5ول األعضاء فيه، وأشار إىل أن التوصية وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادل .172
انمج أجندة التمنية ابلنتاجئ املتوقعة الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية. وعىل أساس الربانمج واملزيانية احلاليني وتقرير أداء الرب

دوات الالزمة لرصد معلية دمج توصيات أجندة واخلطة الاسرتاتيجية متوسطة األجل املعدةل، اكن دلى الويبو ابلفعل األ
إىل إنشاء آلية لرفع تقارير عن توصيات أجندة التمنية الواردة يف تقارير التقيمي وعن  11التمنية يف أعاملها. وتتطلع التوصية 

ة عىل النتاجئ املوجود حاليا يفي النتاجئ املعممة ملشاريع أجندة التمنية. واتفق الوفد يف الرأي مع األمانة عىل أن هنج اإلدارة القامئ
ابلغرض من هذه التوصية. وأعرب عن تأييده للتعليق اذلي أدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء بأن اآللية املقرتحة يف 

 قد تكون عبئا ثقيال. 11التوصية 

ا بعد الظهر. ومتت املوافقة واقرتح الرئيس تأجيل املناقشة إىل حني تقدمي العرض من ِقبل كبري املقيّمني يف جلسة م .173
 نظرا لعدم وجود تعليقات أخرى من جانب احلضور.

الوثيقة  -مرشوع لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان األفريقية مقرتح من مجهورية كينيا 
CDIP/21/7 )تمتة( 

 كينيا.اس تأنف الرئيس ادلورة ومناقشة مقرتح املرشوع املقدم من وفد  .174

وقال وفد غابون إن قطاع تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وقطاع الربجميات بوجه عام هام قطاعان يمتتعان  .175
بإماكنيات غري حمدودة، وأفريقيا ال تفتقر إىل العباقرة اذلين ميكهنم العمل يف هذا القطاع. وأشار إىل أن غابون واهجت مشالك 

تسويق امللكية الفكرية. وأعرب عن اعتقاده بأن املرشوع اذلي اقرتحه وفد كينيا مثري خمتلفة مثل صعوابت امحلاية وصعوبة 
 لالهامتم وأيد املقرتح.
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وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأيد املقرتح. ورأى أن املقرتح مدفوع ابلطلب  .176
من همنديس الربجميات واليت حتتاج إىل زايدة وعهيم بشأن أدوات وطرق ويامتىش مع احتياجات البدلان اليت دلهيا أعداد كبرية 

حامية امللكية الفكرية اخلاصة هبم. ورأت اجملموعة أن فكرة تقدمي قمية أصول امللكية الفكرية للمؤسسات املالية كضامنة يه 
إىل أن اجملموعة س تؤيد تضمني املساعدة فكرة مثرية لالهامتم وميكن مناقش هتا ابس تفاضة مع أحصاب املصلحة املعنيني. وأشار 

يف تقيمي األصول اليت ميكن أن تؤثر إجيااب عىل خيارات المتويل ملطوري الربامج. وحث األمانة عىل تقدمي املشورة بشأن كيفية 
وع. ويف اخلتام، اس تكامل املقرتح مبزيد من التفاصيل حول األنشطة اخملطط القيام هبا يف إطار املقرتح والنتاجئ املتوقعة للمرش 

قال الوفد إهنم يرون املقرتح املقدم من وفد كينيا مبثابة أساس جيد لتطوير مرشوع ذي مغزى من شأنه حتقيق قمية للبدل 
 املس تفيد، وس يكون مبثابة مثال ألعضاء آخرين من احملمتل أن يكونوا هممتني ابألمر.

 23و 11ار إىل أن مقرتح املرشوع يأمل يف تنفيذ التوصيات وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وأش .177
. ورأى الوفد أنه سيسامه يف رفع الوعي دلى الشعوب 9و 8و 3و 2و 1ألجندة التمنية وأهداف التمنية املس تدامة  27و 24و

 يف أفريقيا بشأن حقوق امللكية الفكرية وتنفيذها. وأعرب عن تأييده للمقرتح.

 %60البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وأشار إىل أن أكرث من  وأيد وفد جنوب أفريقيا .178
من ساكن كينيا يمتلكون هواتف ذكية، وكشفت تقارير خمتلفة أن تكل اإلحصاءات متتد لتشمل معظم البدلان األفريقية مع 

يةل هامة للحصول عىل التحديثات الطبية، ويه مصدر وجود اجتاه تصاعدي متوقع. وابلتايل، أصبح اس تخدام التطبيقات وس  
معلومات للمتويل، من بني أش ياء أخرى كثرية. ومن أجل ماكفأة اإلبداع والابتاكر دلى مطوري الربجميات، مفن الرضوري 

فادة منه. وجود فهم واحض لنظام امللكية الفكرية حىت يمتكن هؤالء املطورين من العمل مضن نظام امللكية الفكرية والاس ت
 وأيد الوفد املقرتح.

وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وأعرب عن تقديره لمنو وإماكانت جمال التكنولوجيا  .179
يف أفريقيا إىل جانب حاجته احلالية لفهم امللكية الفكرية واس تخداهما بشلك أفضل، ال س امي من جانب مطوري التطبيقات. 

أن املرشوع يبدو أكرث أمهية ألن دليه الطموح للمساعدة يف حتقيق أربعة توصيات ألجندة التمنية تشمل التوصيات  وأشار إىل
. كام أن مقرتح املرشوع هيدف إىل املساعدة يف تقيمي أصول امللكية الفكرية وخلق فرص المتويل، وتوس يع 27و 24و 23و 11

ضمني البنوك ومؤسسات المتويل وميكن أن يوضع حماميو امللكية الفكرية يف نطاق اجملموعة املس هتدفة منه وذكل من خالل ت
الاعتبار. وأوحض أن املقرتح حييط علام حبقيقة أن املؤسسات املالية يف أفريقيا ال تعترب الربجميات وامللكية الفكرية أصوال غري 

من اإلجراءات الهادفة للجمع بني القطاعات ملموسة. وميكن أن ينعكس ذكل يف األنشطة املقرتحة إىل جانب وضع املزيد 
 اخملتلفة لتحقيق أهداف املرشوع. ورأى الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه أن املقرتح مثري لالهامتم.

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، ورأى أن املقرتح يتناول موضوعا ابلغ األمهية. وأشار إىل أن هندسة  .180
ا حنو القمة بني العديد من البدلان عرب القارة األفريقية. وأوحض أن نريويب معروفة ابلفعل ابمس سافاان الربجميات تشهد صعود

السليكون يف رشق أفريقيا بسبب األعداد الكبرية للمربجمني. ودلى تطوير الربجميات الكثري من اإلماكانت ليكون أداة للتمنية 
الية. وأعرب عن تأييد اجملموعة بشلك عام للفكرة اليت يقوم علهيا مقرتح املرشوع الاقتصادية لالقتصادات اليت متر مبرحةل انتق

اذلي تقدم به وفد كينيا واذلي من الواحض أنه معين ابلطلب ومالمئ للبدل. واتفقت اجملموعة يف الرأي عىل أنه من األمهية مباكن 
وابتاكرات األهجزة النقاةل بني اخملرتعني واملبدعني الش باب يف  زايدة الوعي بشأن حامية امللكية الفكرية املتاحة محلاية تطبيقات

البدلان األفريقية. كام أيد الوفد املقرتح اخلاص مبساعدة املس تفيدين عىل تقيمي امللكية الفكرية من أجل اس تخداهما كضامنة 
ساعدة املطورين واخملرتعني عىل إنفاذ للحصول عىل الائامتن ورأس املال. ورأى أنه يامتىش متاما مع مقرتح القيام بأنشطة مل 

حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم. ورأت اجملموعة أيضا أنه ينبغي توس يع مقرتح املرشوع احلايل من خالل حتديد أهداف 
املرشوع بوضوح، عىل سبيل املثال، زايدة الوعي بني اجملموعات املس هتدفة، وقامئة األنشطة والنتاجئ، ووصف املس تفيدين 
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لرئيس يني وأحصاب املصلحة املعنيني، وكذكل تفاصيل املزيانية. وأعرب الوفد عن أمهل يف أن تساعد األمانة وفد كينيا يف ا
 الانهتاء من تكل اجلوانب يف مقرتح املرشوع. وأعرب عن تطلع اجملموعة إىل مناقشة مقرتح مرشوع منقح يف ادلورة املقبةل.

به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وأعرب عن تقديره للعرض  وأيد وفد السودان البيان اذلي أدىل .181
املعلومايت اذلي قدمه وفد كينيا. ورّحب ابملقرتح وأيده، نظرا ألن املقرتح يسامه يف المنو الاقتصادي للبدل ويف تنفيذ أهداف 

 املرشوع عندما تعمتده جلنة التمنية. التمنية املس تدامة. وحث الوفد األمانة عىل مساعدة وفد كينيا من أجل تنفيذ

وهنأ وفد بوركينا فاسو وفد كينيا عىل بدء املرشوع. وأيد البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان  .182
األفريقية. ورأى أن مقرتح املرشوع اخلاص بتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان األفريقية يعكس 

وضوح الصعوابت اليت يواهجها مطورو الربجميات. وأشار إىل أن الهدف من املرشوع يمتثل يف متكني مطوري الربجميات، ب
اذلين ليسوا عىل دراية اكفية يف كثري من األحيان، من إدراك احلاجة إىل حامية اخرتاعاهتم من خالل امللكية الفكرية. ومن 

اعاهتم ويؤدي إىل احلصول عىل ائامتانت للمتويل. وأوحض أنه مل يعد من الرضوري شأن ذكل أن ميكهّنم من معرفة قمية اخرت 
من أجندة التمنية. ورأى الوفد أن  27إثبات أمهية تكنولوجيا املعلومات يف التطور الاجامتعي الثقايف. وتوحض ذكل التوصية 

 املرشوع اذلي قدمه وفد كينيا همم ألفريقيا وأيده تأييدا اتما.

د الاحتاد الرويس أن هذا املرشوع مفيد وهمم للغاية وموجه حنو تنفيذ عدد كبري من توصيات أجندة التمنية. ورأى وف .183
وأشار إىل أن نتاجئ تنفيذ املرشوع س تأيت بشلك ملموس ومعيل، وأن تنفيذ املرشوع س ميكن ادلول األعضاء من اس تخدام 

 الرمقية. وأيد الوفد املقرتح. مجيع مزااي نظام امللكية الفكرية يف جمال التكنولوجيا

وأشار الرئيس إىل أن وفد كينيا أبلغ اللجنة بأن املرشوع ال يزال يف العملية األولية. واكنت األمانة قد عينت ابلفعل  .184
. واقرتح تضمني القرار التايل يف CDIP/21/7خشصا سيساعد وفد كينيا يف هذه العملية. واختمت الرئيس مناقشة الوثيقة 

رئيس: نظرت اللجنة بشلك إجيايب يف املرشوع املقرتح وطلبت من وفد كينيا، بعد التشاور مع األطراف املعنية، ملخص ال
وال س امي أمانة الويبو، مواصةل التوسع يف املرشوع يف ادلورة التالية. ومت اعامتد القرار نظرا لعدم وجود مالحظات من 

 احلضور.

لكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي يف بريو حتت عنوان: تعزيز تمنية الس ياحة مقرتح مرشوع مقدم من وفد بريو بشأن امل 
 CDIP/21/14الوثيقة  -وفن الطهيي يف بريو من خالل امللكية الفكرية 

 دعا الرئيس وفد بريو إىل تقدمي مقرتحه. .185

اين هو الس ياحة. وإىل وذكر وفد بريو أن قطاع فن الطهيي هو أحد القطاعات األكرث إنتاجية يف البدل، والقطاع الث .186
مكقصد لفن الطهيي. وعىل نفس  من الس ياح اختاروا بريو %82جانب مناطق اجلذب الس يايح املعروفة عامليا يف بريو، فإن 

املنوال، مت اختيار بريو كأفضل مقصد لفن الطهيي للس نة السادسة عىل التوايل من ِقبل جوائز السفر العاملية. وابملثل، اكنت 
وفية قد حصلت، يف الس نوات السابقة، عىل أعىل اجلوائز عىل املس توى ادلويل. وقد أدت س ياحة فن الطهيي املطامع البري 

يف بريو إىل حلقة ممثرة من اخلدمات املرتبطة هبا، وأصبحت أداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف البدل. ومل تقترص 
ا، بل امتدت أيضا ألحصاب املشاريع الصغرية والصغرى يف هذا الاس تفادة من هذا الزمخ عىل املطامع املعرتف هبا دولي

مطامع يف اليوم يف لامي، عاصة  56القطاع. ووفقا إلحصاءات صادرة عن املعهد الوطين لإلحصاءات يف بريو، يمت افتتاح 
بل أيضا خللق  البالد. ويف هذا الس ياق، ليس هناك فقط حاجة للحفاظ عىل جودة فن الطهيي التقليدي البريويف وحفظه،

قمية مضافة وزايدة األنشطة املتعلقة ابلس ياحة الاقتصادية، مما يعود ابلفائدة عىل سلسةل القمية بأمكلها. وس يوفر املرشوع 

فرصا للحفاظ عىل الفوائد املذكورة واحلفاظ علهيا من خالل الاس تخدام املكثف لنظام امللكية الفكرية يف س ياحة فن الطهيي، 
ية األصناف النباتية واملعارف التقليدية وتسميات املنشأ والشهادات والعالمات امجلاعية والرسوم والامنذج مبا يف ذكل حام
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الصناعية وحقوق املؤلف. وس يكون الهدف من املرشوع هو تعزيز الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية من خالل 
 أخرى تمتتع بإماكنيات متساوية يف هذا اجملال.س ياحة فن الطهيي. وميكن توس يع نطاق املرشوع ليشمل بدلان 

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وقال إن اآلراء األولية حول مقرتح املرشوع اكنت  .187
احلصول عىل  إجيابية إىل حد ما. وذكر الوفد أنه مع ذكل، ومبا أن الوثيقة مت تقدميها يف مرحةل متأخرة للغاية، فإنه يرغب يف

مزيد من الوقت لتقيميها. وقال إنه يشاطر الرأي القائل بأن تنفيذ مقرتح املرشوع القامئ عىل الاحتياجات امللموسة لدلول 
األعضاء هو أداة فعاةل للغاية لتنفيذ أجندة التمنية. ورّحب الوفد بشدة مبقرتح بريو وحث عىل تقدمي املقرتحات من ِقبل 

 تتوافق مع احتياجاهتا التمنوية اخلاصة.الوفود األخرى اليت 

وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وأيد تقدمي املشاريع اليت تسامه بشلك ملموس يف  .188
أعرب عن تطلعه املرشوع قبل ادلورة بقليل، فإنه حتقيق توصيات أجندة التمنية. وقال الوفد إنه نظرا ألنه قد تقدمي مقرتح 

 إىل مناقش ته يف ادلورة املقبةل للجنة.

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، ورّحب مببادرات ادلول األعضاء لتقدمي مقرتحات مشاريع إىل جلنة التمنية.  .189
وأشار إىل اترخي التقدمي وأعرب عن رغبته احلصول عىل مزيد من الوقت لتقيميه بشلك اكمل وإبداء مالحظاته. ومع ذكل، 

 ه ميكن لبعض وفود اجملموعة ابء تقدمي تعليقات وطلب إيضاحات مبا لها من صفة وطنية يف تكل املرحةل.ذكر أن

وقال وفد ش ييل إن الس ياحة وفن الطهيي هام قطاعان اقتصاداين يمتتعان بإماكانت كبرية. ذلكل، س يكون من املهم  .190
ىل أن ش ييل جنحت يف تنفيذ برانمج "ِخمت املنشأ" اذلي حبث كيفية تعزيز هذا القطاع لفائدة مجيع ادلول األعضاء. وأشار إ

سامه يف نرش إماكانت املنتجات الش يلية املرتبطة ابملنشأ. وطلب املزيد من املعلومات عن التاكليف املرتبطة ابملرشوع 
أبدى الوفد اس تعداده ومراحل تنفيذه ونتاجئه املتوقعة. كام المتس إيضاحا بشأن ما إذا اكنت هناك منتجات حتظى ابألولوية. و 

 ملشاركة خرباته للمسامهة يف صياغة املرشوع.

وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ ورّحب ابملقرتح بشلك إجيايب وطلب املزيد من الوقت  .191
 دلراس ته بطريقة أمعق وأكرث تفصيال.

مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة واذل ورأى وفد الاحتاد الرويس أن املرشوع مثري لالهامتم. وأشار إىل  .192
(. .CDIP/15/7 Revحيمل عنوان: دمع األهداف اإلمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان النامية األخرى )الوثيقة 

 قة بناءة.وسلّط الضوء عىل النتاجئ العملية اجليدة ملثل هذا املرشوع وأعرب عن اس تعداده للنظر يف مقرتح بريو بطري

 ورحب وفد الربازيل مبقرتح املرشوع. ورأى أن املقرتح واعد جد وأعرب عن اهامتمه الكبري ابملوضوع. .193

وأثىن وفد غواتاميال عىل مقرتح املرشوع ورأى أن مثل هذا املقرتح يفتح اجملال أمام ادلول األعضاء لعرض ثراهئا  .194
 الثقايف.

املرشوع وطلبت من وفد بريو تنقيحه بدمع من األمانة للنظر فيه يف دورته  واقرتح الرئيس أن تأخذ اللجنة علام مبقرتح .195
 التالية. وقد مت الاتفاق عىل ذكل يف ضوء عدم وجود تعليقات أخرى من احلضور.

من جدول األعامل: رصد تقرير عن تنفيذ مجيع توصيات أجندة التمنية وتقيميه ومناقش ته وحبث تقرير  7البند 
 تنفيذ أجندة التمنية )تمتة(املدير العام عن 

 /21/10CDIPالوثيقة  -تقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة واألهداف املرتبطة هبا 
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 دعا الرئيس األمانة إىل تقدمي الوثيقة. .196

رشة للجنة التمنية وقدمت األمانة )الس يد بوعبيد( التقرير الثاين اذلي أعدته األمانة ردا عىل قرار ادلورة الثامنة ع  .197
واذلي تضمن ثالثة أجزاء: )أ( األنشطة واملبادرات اليت اضطلعت هبا الويبو بشلك فردي. )ب( األنشطة املضطلع هبا داخل 
منظومة األمم املتحدة كلك. )ج( املساعدة اليت تقدهما الويبو إىل ادلول األعضاء بناء عىل طلهبا. وتناول اإلصدار األول من 

، 2018مت تقدميه يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية مسامهة الويبو كجزء من منظومة األمم املتحدة. ويف عام  التقرير اذلي
ادلول األعضاء عىل مشاركة الويبو ومسامههتا ورشااكهتا مع خمتلف مؤسسات األمم  الطالعاس تمكلت األمانة هذا اجلزء 

ألنه مل تكن هناك طلبات من ادلول األعضاء للحصول عىل املساعدة املرتبطة بأية املتحدة. ومل يتغري اجلزء الثالث من التقرير 
عىل اجلزء األول من الطلب ويوحض  (CDIP/21/10 )الوثيقة 2018تمنية املس تدامة. ويركز تقرير عام هدف من أهداف ال 
يع واألنشطة اليت ميكن أن تساعد ادلول تقريرا اكمال عن إسهام الويبو يف الربامج واملنصات واملشار  التفاصيل بشأنه ويقدم

األعضاء يف إنشاء أو تطوير بيئة مفيدة لإلبداع والابتاكر، واليت ميكن أن يكون لها تأثري إجيايب عىل تنفيذ أهداف التمنية 
لربانمج واملزيانية . وهذه يه املرة األوىل اليت يقمي فهيا ا2019-2018املس تدامة. ويستند العمل إىل الربانمج واملزيانية للفرتة 

روابط بني األهداف الاسرتاتيجية للويبو وأهداف التمنية املس تدامة. ويتضمن التقرير سلسةل من الرسوم البيانية واجلداول 
اليت تربط أهداف التمنية املس تدامة وبرامج الويبو من هجة وأهداف التمنية املس تدامة )اليت تسهم فهيا إما بشلك مبارش أو 

ومتاش يا مع املؤرشات( والنواجت املتوقعة للويبو من هجة أخرى. مث شدد عىل أن الوثيقة تقدم بطريقة بس يطة غري مبارش 
الروابط املبارشة و/ أو غري املبارشة بني األهداف الاسرتاتيجية والربامج وأهداف التمنية املس تدامة. وابلنس بة ألولئك اذلين 

اتيجية وصلهتا بأهداف التمنية املس تدامة، يقدم ملحق الوثيقة صورة أكرث يريدون إجراء حتليل متعمق لألهداف الاسرت 
تفصيال للصةل بني برامج الويبو ومؤرشاهتا والنواجت املتوقعة وأهداف الويبو الاسرتاتيجية وأهداف التمنية املس تدامة . ويوحض 

تضطلع هبا الويبو يه أنشطة اسرتاتيجية هتدف إىل أن أنشطة التعاون اإلمنايئ واملساعدة الفنية وأنشطة تكوين الكفاءات اليت 
يف برانمج برانجما، من مضن الربامح األحد والثالثني الواردة  21تقدمي املساعدة إىل األعضاء بناء عىل طلهبم. ويمت ربط 

من  بأهداف التمنية املس تدامة، ويمت نرش تكل األنشطة يف مجيع أحناء املنظمة وينفذها عدد ،ومزيانية الويبو
عب اخملتلفة للويبو. وأشار كذكل إىل قرار امجلعية العامة لألمم املتحدة اذلي مت اعامتده بتوافق اآلراء يف   20القطاعات/الش 

حتت عنوان "العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض التمنية"، واذلي تؤكد فيه عىل اجلهود املس مترة اليت تبذلها  2017ديسمرب 
يف هذا اجملال. وتشجع الويبو عىل مواصةل تقدمي أنشطة ادلمع الفين، يف مساعدة البدلان عىل تصممي  خمتلف برامج الويبو

 وتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع اسرتاتيجياهتا اإلمنائية.

ديره لفرصة مناقشة التقرير الس نوي وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه وأعرب عن تق .198
ملساهامت الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة واألهداف املرتبطة هبا. وأشار إىل أن الاحتاد األورويب ملزتم بدمع حتقيق 

ىل مسؤوليات أهداف التمنية املس تدامة ابعتبارها شديدة األمهية ابلنس بة لدلول املتقدمة والنامية. أفاد بأن التقرير يؤكد ع
وعن تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية. وأوحض أن مقدار األنشطة واملبادرات اليت  2030ادلول األعضاء عن تنفيذ أجندة عام 

اضطلعت هبا الويبو لتنفيذ أجندة التمنية مثري لإلجعاب من حيث النطاق والمك. وكرر الاحتاد األورويب موقفه بأن دمع الويبو 
من أهداف  17و 9نصبا عىل تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعملها وواليهتا، وخاصة الهدفني ينبغي أن يظل م  

التمنية املس تدامة. وبوصفها جزءا من منظومة األمم املتحدة، شاركت الويبو يف عدد كبري من األنشطة واملبادرات، مبا يف ذكل 
دة حول التمنية املس تدامة. وسوف ت عقد ادلورة التالية للمنتدى الس يايس يف املنتدى الس يايس الرفيع املس توى لألمم املتح

، وسرتكز عىل اس تعراض تنفيذ 2018يوليو  18إىل  9الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة يف نيويورك يف الفرتة من 
فرصة أخرى للويبو ملشاركة نتاجئ . وس تكون هذه 17و 15و 12و 11و 7و 6أهداف التمنية املس تدامة، ال س امي يف الغاايت 

 أعاملها ومواصةل التأكيد عىل أمهية امللكية الفكرية كأحد األدوات املهمة لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة.

وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادي، وقال إن أعضاء اجملموعة ملزتمون بدمع حتقيق أهداف  .199
ب مبساهامت الويبو لتحقيق هذه الغاية. وأحاطت اجملموعة علام ابلتقرير، ورحبت به. ورأت أن التمنية املس تدامة، ورحّ 
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" األنشطة اليت 2" األنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا الويبو، "1التقرير هذه املرة أكرث مشوال ومت تقدميه يف ثالثة أقسام: "
املساعدة املقدمة من الويبو إىل ادلول األعضاء عند الطلب. وفامي  "3تضطلع هبا الويبو كجزء من منظومة األمم املتحدة، "

يتعلق ابألنشطة واملبادرات اليت اضطلعت هبا الويبو يف امليدان، أعرب عن رسور اجملموعة بأن ترى أن التقرير يذكر أن 
 ميكن أن تقدهما الويبو إىل ادلول التنفيذ الفعال جلدول أعامل الويبو يعترب أولوية رئيس ية وعنرصا رئيس يا يف املساعدة اليت

األعضاء فهيا لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة. كام أعرب عن تقديره لكون الويبو نشطة للغاية كجزء من منظومة األمم 
املتحدة. وأعرب عن اس تعداد اجملموعة لرؤية اس مترار الويبو يف التأكد من أن نظام امللكية الفكرية املتوازن هو املفتاح 
لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة. وفامي يتعلق ابلقسم الثالث من التقرير املتعلق ابملساعدة اليت تقدهما الويبو إىل ادلول 

األعضاء عند الطلب، أشار إىل أن اجملموعة ال حتث األمانة حفسب بل أيضا ادلول األعضاء عىل التواصل والتنس يق عىل 
ملزيد من املساعدة احلقيقية لدلول األعضاء. وفامي يتعلق بتحقيق أهداف التمنية حنو أفضل حىت يتس ىن للويبو تقدمي ا

من أهداف التمنية املس تدامة حيظى بأمهية حمورية  9املس تدامة. أعربت اجملموعة عن تقديرها لتأكيد التقرير عىل أن الهدف 
 8و 6و 3و 2ية املس تدامة األخرى، مثل األهداف يف والية الويبو، كام أقرت بأن الابتاكر هل تأثري مبارش عىل أهداف التمن 

 .15و 14و 1، ابإلضافة إىل أمهية س ياسات الابتاكر بشأن أهداف التمنية املس تدامة 13و 11و

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، ورّحب ابلفرصة الس نوية ملناقشة كيفية مسامهة امللكية الفكرية يف حتقيق  .200
أهداف التمنية املس تدامة. وجشع ادلول األعضاء عىل الامتس املساعدة من األمانة فامي يتعلق بتحقيق أهداف التمنية املس تدامة. 

مفيدة للغاية عن األنشطة واملبادرات اليت قامت هبا الويبو بشلك فردي واألنشطة  أن التقرير حيتوي عىل معلومات وأوحض
اليت تضطلع هبا املنظمة كجزء من منظومة األمم املتحدة واليت هتدف إىل املسامهة يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة 

ل األعضاء اليت تطلب املساعدة يف حتقيق واألهداف املرتبطة هبا. وأشار الوفد إىل أن الويبو مل تتلق أي طلب من ادلو 
أهداف التمنية املس تدامة للس نة الثانية عىل التوايل. وأشار إىل اعامتد أهداف التمنية املس تدامة من ِقبل مقة األمم املتحدة 

لويبو للمسامهة حول التمنية املس تدامة يشلك عالمة ابرزة. وأعرب الوفد عن تأييده التام ألهداف التمنية املس تدامة وهجود ا
يف تنفيذها، مع اإلشارة إىل أن املسؤولية األساس ية عن حتقيق أهداف التمنية املس تدامة تقع عىل عاتق ادلول األعضاء. ومع 
ذكل، أوحض أن للويبو دور هام يف دمع ادلول األعضاء للوصول إىل تكل األهداف. واحتفظ الوفد ابحلق يف احلصول عىل 

أن هذه القضية، وأكد من جديد أنه ليس يف موقف يسمح هل بدمع مقرتح وضع بند دامئ يف جدول املزيد من التفاصيل بش
األعامل بشأن أهداف التمنية املس تدامة. وأوحض أن ال يشء منع أو مينع جلنة التمنية من مناقشة أهداف التمنية املس تدامة 

 بشلك شامل يف إطار هيلك جدول األعامل احلايل.

عن اعتقاده بأن التقرير يعطي رؤية جديدة ألنشطة الويبو يف هذا اجملال، وال س امي املساعدة  وأعرب وفد غابون .201
املقدمة للبدلان اليت تطلهبا. وقال إنه التقرير األكرث أمهية. وأوحض أن التمنية املس تدامة ضورية ابلنس بة للبدلان وللمنظامت 

ميكن أن تسامه هبا البدلان يف حتقيق تكل األهداف يف عامل تسوده العوملة  ادلولية وأن التكنولوجيا والابتاكر يه الطريقة اليت
حتظى فيه معرفة التكنولوجيا ابألمهية البالغة. ويورد التقرير األنشطة املتعددة اليت ميكن الاضطالع هبا هبدف املسامهة يف 

ود. وأقر الوفد بأمهية النظام اذلي أنشأته الويبو التمنية، ولكن أيضا املس توايت اخملتلفة اليت ميكن من خاللها بذل هذه اجله
ملساعدة ادلول األعضاء عىل الوصول إىل املعلومات العلمية والتقنية والاس تفادة من امللكية الفكرية. وأشار بوجه خاص إىل 

. وأشار إىل ضورة أن إنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف عدد من البدلان النامية والبدلان األقل منوا، مثل غابون
يعمل املركز يف غابون حبلول هناية ذكل العام. وأعرب الوفد أيضا عن رسوره لالس تفادة من تدريب موظفي امللكية الفكرية 
ابلتعاون مع املنظمة األفريقية للملكية الفكرية والويبو. وأعرب عن تقديره لكون أهداف التمنية املس تدامة جزءا من األهداف 

. وقد انعكس ذكل بوضوح يف التقرير اذلي أشار إىل أنه 2030يجية للويبو اليت ت ظهر الزتام املنظمة جتاه أجندة عام الاسرتات 
برانجما معنيا بأهداف التمنية املس تدامة. كام  20، هناك أكرث من 2019-2018برانجما يف الربانمج واملزيانية للفرتة  31من بني 

املس تدامة والتكنولوجيات املبتكرة مما يشري عىل ما يبدو إىل الزتام أكرب من جانب الويبو  أن هناك صةل بني أهداف التمنية
كرت يف قرارين بشأن تأثري التطور التكنولويج الرسيع  حنو حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. ويشري التقرير إىل أن الويبو ذ 
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التكنولوجيا والابتاكر من أجل أغراض التمنية، مما جيعل لزاما عىل حتقيق أهداف التمنية املس تدامة، وعىل أن يكون العمل و 
من أهداف التمنية  7عىل الويبو مواصةل دمع ادلول األعضاء يف وضع اسرتاتيجيات التمنية الوطنية. وفامي يتعلق ابلهدف 

ول إىل األدوية. وأكد من جديد املس تدامة، أيد الوفد التعاون بني منظمة التجارة العاملية والويبو حيامث يتعلق األمر ابلوص
 تعاونه الاكمل مع املنظمة.

وأعرب وفد اإلمارات العربية املتحدة عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط  .202
تدامة فامي الهادئ. ورأى أن الرصد عىل أساس س نوي همم ملساعدة ادلول األعضاء يف اس تعراض تنفيذ أهداف التمنية املس  

يتعلق ابمللكية الفكرية. وأعرب الوفد عن تقديره لتقرير الويبو فامي يتعلق بإدراج مجيع أنشطهتا ومبادراهتا بشلك فردي وكجزء 
من منظومة األمم املتحدة. ومع ذكل، أوحض أنه ميكن حتسينه يف املس تقبل ابلرتكزي عىل هنج موجه حنو النظام. وأحاط الوفد 

والكيفية اليت مت هبا ربط إطار وبرامج نتاجئ الويبو بأهداف التمنية املس تدامة. وأشاد ابلتقدم يف الربط بني علام ابلتقرير 
أهداف الويبو الاسرتاتيجية وأهداف التمنية املس تدامة لألمم املتحدة وبرامج الويبو احلالية. كام أحاط علام بعدم وجود طلبات 

. 2015ة من الويبو فامي يتعلق بأهداف التمنية املس تدامة منذ اعامتد األهداف يف عام من ادلول األعضاء اليت تلمتس املساعد
ويف هذا الصدد، طلب الوفد من اللجنة حتديد الوسائل والتوجهيات الالزمة للمساعدة يف توس يع نطاق التفاعل بني الويبو 

امة. وأشار إىل أن اإلمارات العربية املتحدة رائدة يف وادلول األعضاء والقيام بأنشطة ومبادرات تتناول أهداف التمنية املس تد
املنطقة يف إنشاء البنية التحتية والتطوير والتصنيع والتجديد. ويف املايض القريب، أعلنت اإلمارات العربية املتحدة عدة 

منية املس تدامة، ض الت امبادرات وس ياسات يف جمال التصنيع، واسرتاتيجيات التمنية الوطنية، والاقتصاد األخرض ألغر 
اللجنة  اتيجية الابتاكر الوطنية. وتتألفواسرتاتيجية ما بعد النفط يف اإلمارات العربية املتحدة، والاقتصاد والابتاكر، واسرت 

هجة حكومية. ومت تلكيف مكتب امللكية الفكرية بوضع خطة تنفيذ وطنية  18الوطنية ألهداف التمنية املس تدامة من 
س تدامة. وعىل هامش مقة احلكومة العاملية مكنصة الس تعراض ومراقبة أهداف التمنية املس تدامة الس بعة ألهداف التمنية امل 

عرش، اس تضافت اإلمارات العربية املتحدة اجامتع معل س نوي حول أهداف التمنية املس تدامة ملناقشة التحدايت بطريقة 
 حكومهتا بغية إجياد فهم أوسع للتمنية املس تدامة، وإنشاء مناصب شامةل وعاملية. وقامت اإلمارات العربية املتحدة بإعادة تنظمي

وزارية جديدة )مثل الرتكزي عىل قضااي الش باب، والنساء املس نات، واذلاكء الاصطناعي، وما إىل ذكل(. وأوحض أن بالده 
لبدل. وأعرب الوفد عن اس تعداده بطريقة تتوافق مع التعهدات والالزتامات ادلولية ل  2030ملزتمة بتنفيذ أجندة التمنية لعام 

 للعمل مع امجليع وتعهد بعدم إغفال أي خشص وحتويل العامل إىل مسار مس تدام ومرن.

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وأوىل أمهية كبرية ألهداف التمنية املس تدامة  .203
ضو إىل حتمل املسؤولية الاكمةل يف بذل لك هجد ممكن لتلبية احتياجاهتا . ودعا لك دوةل ع2030وتنفيذها الاكمل حبلول عام 

اخلاصة من أجل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية. وأشار إىل أن أمانة الويبو تقدم العديد من خيارات املساعدة اخملتلفة 
تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. وأفاد الوفد بأنه  اليت هتدف إىل تعزيز التمنية من خالل الابتاكر، واملسامهة هبذه الطريقة يف

وفقا للوثيقة، مل تتلق الويبو أي طلبات من ادلول األعضاء للحصول عىل املساعدة املتعلقة ابحتياجاهتا اخلاصة لتحقيق أهداف 
مم املتحدة. وأوحض أن امللكية التمنية املس تدامة. كام أشار إىل عدد األنشطة واملبادرات اليت شاركت فهيا الويبو يف منظومة األ

الفكرية والابتاكر من املسامهني ذوي الصةل يف حتقيق العديد من أهداف التمنية املس تدامة. ومع ذكل، ظل موقف اجملموعة 
بدون تغيري. وذكر أنه ينبغي عىل الويبو أن تس متر يف الرتكزي عىل دمع تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بواليهتا، 

. وأعرب عن تقدير اجملموعة للفرصة الس نوية ملناقشة القضااي املتعلقة مبشاركة الويبو وتنفيذ أهداف التمنية 17و 9وهام الهدفان 
املس تدامة. ومع ذكل، مل ير حاجة إىل وضع بند مس تقل جديد يف جدول األعامل بشأن أهداف التمنية املس تدامة. وأوحض أن 

سمح ابلفعل بإجراء مناقشة شامةل حول القضااي ذات الصةل بتنفيذ أهداف التمنية املس تدامة من بنود جدول األعامل احلالية ت 
 خالل بعد الويبو.

وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية، وأشار إىل أن مسأةل أهداف التمنية املس تدامة هممة للقارة  .204
لويبو بصورة أكرث من املشاركة الفعاةل يف تنفيذ أهداف التمنية األفريقية. وأوحض أن اجملموعة سعت دوما إىل إرشاك ا
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املس تدامة. وذكّر بأن اللجنة طلبت يف دورهتا الثامنة عرشة من أمانة الويبو تقدمي تقرير آخر يتضمن معلومات عن املسامهة 
قدم معلومات عن املساعدة اليت تقدهما يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة واألهداف املرتبطة هبا. ورأى الوفد أن التقرير ال ي

الويبو بناء عىل طلب ادلول األعضاء. وأشار إىل أن السبب املوحض هو أنه يف وقت إعداد هذا التقرير، مل تتلق األمانة أي 
طلبات من ادلول األعضاء للمساعدة يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. واس تفرست اجملموعة عن األنشطة اليت اضطلعت 
هبا األمانة لالطالع عىل املساعدة املقدمة فامي يتعلق بأهداف التمنية املس تدامة، حيث س يكون من املالمئ معرفة اإلجراءات 
عيت األمانة أيضا لتوضيح املبادرات اليت مت اختاذها اس تجابة لطلبات  واآلليات لالس تفادة من أهداف التمنية املس تدامة. ود 

األعضاء ملساعدهتا عىل حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. ورأى الوفد أن إجنازات أهداف التمنية املساعدة الواردة من ادلول 
املس تدامة هممة ابلنس بة للجميع وتتعلق بقطاعات اجامتعية وثقافية واقتصادية خمتلفة. وشدد عىل أن أهداف التمنية املس تدامة 

ع أهداف التمنية املس تدامة. ورّحب الوفد ببعض األنشطة اليت نفذهتا غري قابةل للتجزئة ومن مث ينبغي عىل الويبو تنفيذ مجي
الويبو بنفسها وابلتعاون مع املنظامت األخرى سعيا لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة. وأعرب عن ثقته يف أن هذه األنشطة 

ة حقيقية ملشاركة الويبو ومسامههتا قد تسامه يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. كام أعرب عن رغبته يف رؤية فوائد ملموس
يف اجامتعات وأنشطة واكالت األمم املتحدة األخرى. وطلب الوفد من األمانة تقدمي مدخالت يف تكل الاجامتعات أو 

املنتدايت وعرض النتاجئ من حيث املسامهة يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. وأوحض أنه ينبغي عىل الويبو أن حتّسن 
يف أهداف التمنية املس تدامة عن طريق ربط برانجمها ومزيانيهتا بأهداف وغاايت التمنية املس تدامة. كام حث الويبو مسامههتا 

عىل إجراء دراسة تبني كيف ميكن لألولوايت واملعايري احلالية كتكل اليت ختضع للتفاوض أن تسامه بشلك كبري يف حتقيق 
راسات، مبا يف ذكل ادلراسات املس تقبلية، س توحض كيف ميكن للجنة أن تسهم أهداف التمنية املس تدامة. واشار إىل أن ادل

يف تعزيز حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. وميكهنا أن تعزيز العمل وتوعية األعضاء بشأن احلاجة إىل اختتام املناقشات اليت 
 يبدو أهنا ترتاجع.

كنه من التعرف عىل أهداف الويبو وادلور الهام اذلي م  CDIP/21/10وقال وفد مرص إن التقرير الوارد يف الوثيقة  .205
تلعبه الويبو يف هذا اجملال، نظرا لقدراهتا وكفاءاهتا. وقدم عددا من التعليقات ليك تنظر فهيا الويبو من أجل إحراز تقدم يف 

ألمم املتحدة والقطاع اخلاص، تنفيذ أهداف أهداف التمنية املس تدامة. وأفاد بأن الويبو ال تدخر هجدا يف تعزيز الروابط بني ا
وأنه ميكن حتقيق ذكل بتعاون أوثق مع ادلول األعضاء حيث ميكن أن يعزز ذكل املساعدة الفنية املقدمة من الويبو وميّكن 

ادلول األعضاء من فهم عنارص املرونة التجارية املرتبطة ابمللكية الفكرية بشلك أفضل حىت ميكن للبدلان الاس تفادة من اتفاق 
من أهداف التمنية املس تدامة )"الصناعة والابتاكر والبنية األساس ية"( واألهداف املرتبطة  9ريبس. وأشار إىل أن الهدف ت

به أسايس. ومع ذكل، رأى أن من املهم أن توسع الويبو، ابلتوازي مع ذكل، أنشطهتا من أجل مراعاة الغاايت املهمة األخرى 
التعاون ذي الصةل. وأفاد بأن تعزيز املساعدة الفنية يف البدلان النامية أمر ضوري أيضا يف اليت هتم البدلان النامية يف إطار 

جمال نقل التكنولوجيا، وميكّن الويبو من زايدة وعي ادلول األعضاء فامي يتعلق مبزااي امللكية الفكرية وفوائدها. وجيب أن يأيت 
دد للغاية من خالل التعرف عىل الربامج املمثرة والبدلان اليت تكوين الكفاءات جنبا إىل جنب مع التنفيذ عىل حنو حم

اس تفادت مهنا. وذلكل ي عد التقيمي جزءا حيواي من أي مرشوع. وأشار الوفد كذكل إىل القسم الثالث من التقرير بشأن 
فيذها عىل مس توايت املساعدة املقدمة لدلول األعضاء. وأوحض أن هناك أهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش ويعمتد تن 

التمنية للك بدل وكذكل تطوير أنظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبم. ويف اخلتام، أكد الوفد عىل تأييده الاكمل لتنفيذ أهداف 
 التمنية املس تدامة وحتقيقها.

لوثيقة وحتدث وفد إكوادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب، وأحاط علام ابلتقرير الوارد يف ا .206
CDIP/21/10 وأوحض أن التقرير تضمن معلومات عن مسامهة الويبو يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة، واألهداف .

والغاايت ذات الصةل فامي يتعلق ابألنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها واألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة كجزء 
املساعدة املقدمة من الويبو إىل ادلول األعضاء اليت تطلهبا. وأشار إىل بيانه الافتتايح وأكد  من منظومة األمم املتحدة وكذكل

عىل أن اجملموعة ترى أن أهداف التمنية املس تدامة متثل خطة معل تسمح بوضع أبعاد التمنية الثالثة موضع التنفيذ، ويه: 
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أهداف التمنية املس تدامة عريضة النطاق وشامةل بشلك ينبغي أن التمنية الاقتصادية والاجامتعية والبيئية. ورأى الوفد أن 
يوجه معل الويبو كجزء من منظومة األمم املتحدة. كام اعترب أن جلنة التمنية يه الهيئة املثالية للويبو من أجل عرض مساهامهتا 

وأشار الوفد كذكل إىل القرار اذلي يف معلية تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة وإطالع ادلول األعضاء عىل تكل املساهامت. 
اختذته اللجنة يف اجامتعها السابق ابس تئناف املناقشات حول كيفية معاجلة أهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات التالية للجنة 

اجملموعة التمنية، مبا يف ذكل طلب وضع بند دامئ يف جدول األعامل. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل اإلسهامات اليت قدهما 
. وتتضمن هذه الوثيقة مساهامت ادلول CDIP/18/4يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة واليت ميكن الاطالع علهيا يف الوثيقة 

األعضاء بشأن أهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو. وأشارت اجملموعة يف مسامههتا إىل أن "الصةل بني خمتلف 
جلوانب اخملتلفة للملكية الفكرية تتطلب مشاركة كبرية من املنظمة يف معلية التنفيذ. ولهذا السبب أهداف التمنية املس تدامة وا

(، من 2، املرفق الثاين، الصفحة CDIP/18/4رأت اجملموعة أن املناقشة جيب أن تس متر كدول أعضاء يف الويبو )الوثيقة 
ال ذا صةل لالمتثال ألهداف التمنية املس تدامة، وابلتايل حتديد أجل حتديد تكل اجلوانب اليت تشلك فهيا امللكية الفكرية عام

العمل اذلي س تقوم الويبو بتطويره يف تقدهما". وسلط الوفد الضوء عىل نطاق معل أهداف التمنية املس تدامة وخصائصها، 
ه معل الويبو بصفهتا واكةل مثل عامليهتا وعدم قابليهتا للتجزئة. وأكد من جديد أن حتقيق لك هدف من األهداف ميكن أن يدمع

 متخصصة اتبعة لألمم املتحدة. وأوحض الوفد رغبهتا يف مواصةل املشاركة بطريقة استباقية يف املناقشات حول هذه القضية.

وحتدث وفد إكوادور بصفته الوطنية، وقال إن أهداف التمنية املس تدامة لها أمهية كبرية ابلنس بة إلكوادور. وأفاد بأن  .207
للبدل متوافقة متاما مع أهداف التمنية املس تدامة. وهناك أهداف مشرتكة لضامن حياة كرمية مجليع  2021-2017ة خطة التمني

األشخاص يف مجيع األوقات. وتشري إكوادور يف خطة التمنية هذه إىل مشاركة امللكية الفكرية، ال س امي فامي يتعلق ابملوارد 
رأى الوفد أن من األمهية مباكن أن يس متر معل الويبو يف الابتاكر ونقل التكنولوجيا الوراثية واإلبداع، والعامةل املس تدامة. و 

وأن نظام امللكية الفكرية برمته مرتبط بعملية تطوير هيلكي. ورّحب الوفد ابجلهود اليت تبذلها املنظمة دلمع تنفيذ أهداف 
لنس بة للمجمتع ادلويل، وأكد الزتامه بتحقيق أهداف التمنية املس تدامة يف جماالت اختصاصها. واعرتف بتحدايت التنفيذ اب

 التمنية املس تدامة، وجشع الويبو عىل القيام بذكل أيضا.

وقال وفد الصني إن التقرير يشري إىل أن الابتاكر يقع يف صلب هممة الويبو، وإن أهداف التمنية املس تدامة تعمتد   .208
بتاكر تأثري عىل العديد من أهداف التمنية املس تدامة. وأوحض أن الصني عىل تطوير ونرش التقنيات املبتكرة. وأشار إىل أن لال

ترى أن الابتاكر يمكن يف العديد من جوانب احلياة البرشية. ومن شأن تشجيع الابتاكر أن يساعد يف معاجلة خمتلف 
تفادة من خرباهتا ومزاايها املشالك والتحدايت اليت يواهجها اجملمتع البرشي. ولهذا السبب، جشع الوفد الويبو عىل الاس  

يؤسس  2019-2018واملشاركة بنشاط يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. ورّحب الوفد بأن الربانمج واملزيانية للفرتة 
لعالقة بني أهداف الويبو اإلسرتاتيجية وأهداف التمنية املس تدامة ألول مرة. ويساعد هذا التقدم يف توضيح العالقة بني هممة 

وأهداف التمنية املس تدامة، وسيشجع إدارات الويبو عىل املشاركة بفعالية يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. وأعرب  الويبو
الوفد عن تقديره للعمل اذلي تقوم به الويبو لتنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. ويف جمال امللكية الفكرية، أوحض أن الصني 

لتمنية املس تدامة إلعطاء حقوق امللكية الفكرية بشلك اكمل وجلعل امللكية الفكرية دعام فنيا ملزتمة ابملسامهة يف تنفيذ أجندة ا

ومؤسس يا قواي للتمنية الاقتصادية والاجامتعية املس تدامة يف الصني. وأفاد بأن الصني تسعى لبناء منظومة قوية للملكية 
ني ولواحئ امللكية الفكرية وعززت إنتاج امللكية الفكرية. وينتج الفكرية، ومّعقت إصالح إدارة امللكية الفكرية وتوسعت يف قوان

عن ذكل تطوير سوق سلمية وبيئة تشغيل. ومت إنشاء نظام اخلدمة العامة الوطنية لتفعيل امللكية الفكرية من أجل تشجيع 
البالد تعزز ثقافة الابتاكر  نقل امللكية الفكرية والتحويل ابإلضافة إىل متويل تعهدات حقوق امللكية الفكرية. وأضاف بأن

وامللكية الفكرية. وأصبح تعلمي امللكية الفكرية عامليا ومت إنشاء بيئة تتعلق ابمللكية الفكرية. وتعزز الصني قدرهتا يف تقدمي 
ى خدمات امللكية الفكرية وتوفري املعلومات العامة للملكية الفكرية بشلك منصف للجميع، وتقمي رشاكة مع البدلان األخر 

، نظم املكتب الصيين للملكية الفكرية والويبو ندوة مشرتكة يف تشجيانغ 2018للتعاون يف جمال امللكية الفكرية. ويف فرباير 
حول امللكية الفكرية والتمنية املس تدامة. واكن الهدف من الندوة إىل تعريف املزيد من الناس ابلعالقة بني امللكية الفكرية 
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يع املزيد من الرشاكت واألفراد عىل املشاركة يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. واس تضافت الندوة والتمنية املس تدامة وتشج 
مشارك من احلكومات وواكالت امللكية الفكرية والرشاكت واألوساط األاكدميية. واختمت الوفد لكمته ابلتعبري عن  100حوايل 

ارساته مع ادلول األعضاء األخرى يف اس تخدام امللكية الفكرية لتنفيذ اس تعداده ملشاركة املزيد من الفرص ومناقشة جتاربه ومم
 أهداف التمنية املس تدامة.

وأعرب وفد تونس عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. ورأى أن التقرير الوارد  .209
شديد األمهية وغين من حيث حتليل املعلومات. وأكد كذكل عىل ادلور األسايس اذلي تلعبه  CDIP/21/10يف الوثيقة 

الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة واهامتهما الكبري ابملناقشة اليت ينبغي أن تلهم ادلول األعضاء يف س ياساهتا الوطنية 
ال تشري بشلك حمدد إىل امللكية الفكرية. ومع ذكل، ينبغي أن  2030لتنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. ورأى الوفد أن أجندة 

تشارك الويبو يف تنفيذها، ال س امي فامي يتعلق ابالبتاكر واإلبداع، وهام صاكن أساس يان ميكن اس تخداهمام للتوصل إىل حلول 
فردي، واألنشطة اليت تنفذها يف  ها الويبو بشلكأن األنشطة واملبادرات اليت تنفذمبتكرة ملواهجة حتدايت التمنية. وأوحض 

إطار منظومة األمم املتحدة، تكشف عن اجلهود الكبرية املبذوةل ومتكن ادلول األعضاء من رؤية التقدم احملرز يف هذا اجملال. 
ليت تتناول وعرّب الوفد عن تقديره لألنشطة اليت قانت هبا الويبو واملبادرات اليت اختذهتا، وال س امي العدد املهم من األنشطة ا

أهداف التمنية املس تدامة. ورأى الوفد أن أهداف التمنية املس تدامة يه أهداف غري قابةل للتجزئة. ورأى الوفد أيضا أن 
طلبات املساعدة الفنية جيب أن تأيت من ادلول األعضاء. ومع ذكل، أفاد ابعامتد األعضاء عىل خربات الويبو وتعاوهنا 

 فقهتا من خالل توجهيها حنو هنج أفضل لتحقيقها أهداف التمنية املس تدامة.ومشاركهتا من أجل دمعها ومرا

 من جدول األعامل: النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة )تمتة( 8البند 

 من الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أجندة التمنية )تمتة( 11و 5التوصيتان 

 يّمني إىل تقدمي عرضه.اس تأنف الرئيس املسأةل ودعا كبري املق  .210

، فإن القضية الرئيس ية تمتثل يف أن توصيات 5وأوحض كبري املقيّمني )الس يد يف. كيه. غوبتا( أنه فامي يتعلق ابلتوصية  .211
أجندة التمنية جيب أن ترتبط ابلنتاجئ املتوقعة. وأقر فريق الاس تعراض بأنه مت بذل هجود كبرية إلدراج اعتبارات التمنية يف معل 

بو، مبا يف ذكل معلية التخطيط. ومع أخذ ذكل يف الاعتبار، أشار إىل أن أحد أهداف املراجعة هو اقرتاح إدخال الوي 
يف زايدة تعزيز دمج توصيات أجندة التمنية يف معلية التخطيط،  5التحسينات املمكنة. وذلكل، يمتثل الهدف من التوصية 

( والربانمج واملزيانية واإلطار القامئ عىل النتاجئ. وأفاد بأن اخلطة MTSPوال س امي اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل )
ال تتضمن اسرتاتيجيات حمددة تتعلق بتنفيذ توصيات أجندة التمنية، وال  2015-2010الاسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

النتاجئ مما أدى إىل حدوث تقصري يف تنفيذ  ترتبط التوصيات ارتباطا مبارشا ابلنتاجئ املتوقعة يف إطار اإلدارة القامئة عىل
وحتدد للك مهنا حتدايت وفرص معينة )مثل  اسرتاتيجيةتوصيات أجندة التمنية. وأوحض أن للخطة املذكورة تسعة أهداف 

وابإلضافة الرباءات والعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية( ابإلضافة إىل الاسرتاتيجيات اليت جيب اتباعها لتحقيقها. 
إىل ذكل، تتضمن اإلدارة القامئة عىل النتاجئ نتاجئ متوقعة للك برانمج من برامج الويبو. ويف هذا الصدد، أشار إىل أنه مت 

تقدمي تقارير عن التقدم احملرز عىل مس توى النتيجة املتوقعة، وليس عىل مس توى الربانمج. يف نفس السطر، أشار إىل أن 
ها أيضا عىل مس توى النتيجة املتوقعة. وابملثل، فإن خمصصات املزيانية متت عىل مس توى النتيجة مؤرشات األداء مت تعريف 

ليس  2015-2010املتوقعة وليس عىل مس توى الربانمج. وابلتايل، أوحض بأنه يف إطار اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل 
جندة التمنية، وابملثل ليس هناك برانمج خمصص يف هناك هدف اسرتاتيجي فامي يتعلق ابلتوصيات امخلس واألربعني أل

الربانمج واملزيانية فامي يتعلق ابلتوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية. وأفاد بأن فريق الاس تعراض عىل دراية ابجلهود اليت 
ف الويبو الاسرتاتيجية تبذلها املنظمة دلمج توصيات أجندة التمنية يف معلية التخطيط، مثل تعيني هذه التوصيات يف أهدا

برانجما، مضن أمور أخرى. ومع ذكل، أشار إىل أن اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل  31وبرامج الويبو البالغ عددها 
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ال حتدد اجملال الرئييس للتحدايت والفرص والاسرتاتيجيات فامي يتعلق ابلتوصيات امخلس واألربعني  2015-2010للفرتة 
ابملثل، يمت ختصيص موارد الربانمج واملزيانية عىل مس توى النتاجئ املتوقعة يف إطار اإلدارة القامئة عىل النتاجئ. ألجندة التمنية. و

وال الربانمج واملزيانية بني التوصيات امخلس  2015-2010وابلتايل، مل تربط اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل للس نوات 
ملتوقعة. وقدم كبري  املقيّمني بعض األمثةل دلمع تفسرياته. وذكر أن تعيني التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية ونتاجئها ا

واألربعني ألجندة التمنية مع القامئة احلالية للنتاجئ املتوقعة س يضمن حتقيق مجيع األهداف املعلنة لتكل التوصيات. وابإلضافة 
ج إىل تعديل أو لوضع نتاجئ متوقعة جديدة الزمة للمسامهة يف حتقيق إىل ذكل، فإنه يسهل حتديد النتاجئ املتوقعة اليت حتتا

من تقرير  13والاس تنتاج عىل  11مجيع أهداف توصيات أجندة التمنية املذكورة أعاله. وعالوة عىل ذكل، أشار إىل التوصية 
لتقدمي تقارير عن التوصيات  " احلاجة إىل آلية1: "11الاس تعراض املس تقةل. وأفاد بأن اجلزأين ذوي الصةل من التوصية 

" احلاجة إىل مواءمة معلية اإلدماج مع النتاجئ املتوقعة املعمتدة. ويف هذا الصدد، 2املتفق علهيا الواردة يف تقارير التقيمي، و"
ن هيدف إىل توفري نتيجة ملموسة لعملية التعممي وهيدف اجلزء الثاين إىل ضام 11أشار إىل أن اجلزء األول من التوصية 

من تقرير الاس تعراض  14واخلالصة  14اس تدامة املشاريع املنجزة وإزاةل الغموض عن معلية التعممي. مث أشار إىل الاس تنتاج 
املس تقل وقدم بعض األمثةل عىل التوصيات املتفق علهيا الواردة يف تقارير التقيمي، حيث ميكن أن يؤدي الاس تعراض و/ أو 

 اريع املنجزة واملعممة.التنفيذ إىل تعزيز اس تدامة املش

وأنه ابلتايل لن  5وذكّر وفد الربازيل بأن األمانة أبلغت اللجنة يف دورهتا السابقة بأهنا اكنت تنفذ ابلفعل التوصية  .212
تكون هناك حاجة العامتدها. ومن مث، اس تفرس الوفد عام إذا اكن كبري املقيّمني موافق عىل هذا التقيمي. وعالوة عىل ذكل، 

 إذا اكن ينبغي يف منظور كبري املقيّمني اعامتد التوصيات حىت لو اكنت األمانة تنفذها ابلفعل، وبذكل يمت استيعاهبا اس تفرس عام
 يف معل الويبو يف املس تقبل.

وأشار كبري املقيّمني )الس يد يف. كيه. غوبتا( إىل أن الويبو قامت بعمل كبري دلمج اعتبارات التمنية يف معلها. ورأى أن  .213
توصية من  45. وأشار إىل تسعة أهداف اسرتاتيجية و 5مة تناولت اثنني من اجلوانب الثالثة الواردة يف التوصية املنظ

، 2011-2010توصيات أجندة التمنية وردت يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل. وأفاد بأنه يف الربانمج واملزيانية للفرتة 
من توصيات أجندة التمنية. ومع ذكل، قال إن هذا العمل ليس مكمتال. وما مل يمت توصية  45برانجما إىل  31قاموا بتعيني 

تعيني النتاجئ املتوقعة إىل التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية، مفن غري املرحج أن تتحقق مجيع األهداف. ومن املمكن 
 امتد التوصيات، رأى أن عىل اللجنة اختاذ القرار.أن يكون التعيني فامي يتعلق بربامج الويبو غري اكف. وفامي يتعلق ابع

 5وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، ورأى أن التوضيحات اإلضافية بشأن التوصيتني  .214
 مفيدة للغاية. وأوحض أنه يريد بعض الوقت اإلضايف للنظر يف مزيد من التضمينات. 11و

 أنه وفقا لكبري املقيّمني فقد مت إدراج توصيات أجندة التمنية إىل حد ما يف إطار اإلدارة وأشار وفد جنوب أفريقيا إىل  .215
القامئة عىل النتاجئ. ومع ذكل، فقد مت ذكل عىل مس توى الربانمج ومل يكن هناك أي صةل ابلنتاجئ املتوقعة اليت مت تكرارها يف 

. وابلتايل، عندما حتدد النتاجئ املتوقعة 2015-2010األجل للفرتة الربانمج واملزيانية ويف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة 
األساس اذلي يمت عىل أساسه ختصيص املزيانية، مفن املرحج أن لن يكون لبعض توصيات أجندة التمنية هذه مزيانية خمصصة 

يات أجندة التمنية غري قابةل ألهنا ال تتوافق مع نتاجئ متوقعة معينة. ونتيجة ذلكل، قد يكون هناك توصية أو أكرث من توص 
للتنفيذ. وأفاد يف هذا الس ياق بأن اآللية املطلوبة ستتألف من تعيني توصيات أجندة التمنية إىل النتاجئ املتوقعة وحتديد ما إذا 

ع توصيات اكنت هناك نتاجئ متوقعة إضافية يلزم إدراهجا يف الربانمج واملزيانية للحصول عىل مزيانية خمصصة من أجل تنفيذ مجي
 أجندة التمنية. التوصيات. وتساءل عام إذا اكن هذا الفهم حصيحا.

وذكر كبري املقيّمني )الس يد يف. كيه. غوبتا( أن تعيني التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية إىل األهداف  .216
متوفرة لتحقيق أهداف مجيع توصيات  الاسرتاتيجية للويبو وبرامج الويبو ليس اكفيا، نظرا ألن النتاجئ املتوقعة احلالية غري
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من توصيات أجندة التمنية. وقال إن اقرتاح فريق الاس تعراض مفاده أن  11أجندة التمنية. وأشار إىل مثال التوصية 
 التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية جيب أن يمت تعييهنا إىل النتاجئ املتوقعة أو جيب حتديد النتاجئ اليت جيب رصدها أو

دخال يف الربانمج  إذا اكنت هناك نتاجئ جديدة فإنه ينبغي إضافهتا. وأوحض أن القامئة املعدةل للنتاجئ املتوقعة س تصبح م 
واملزيانية، وابلتايل يمت إنشاء إطار مؤسيس ملواصةل حتقيق أهداف مجيع التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية عىل املدى 

 الطويل.

ابمس اجملموعة ابء، وأشار إىل املالحظة اليت أبداها كبري املقيّمني بشأن العمل الكبري اذلي تقوم وحتدث وفد سويرسا  .217
. وأوحض أن توصيات أجندة التمنية قدمت توجهيا اسرتاتيجيا عىل مس توى أعىل لعمل 5به الويبو فامي يتعلق بتنفيذ التوصية 

مت تقس مي التوجيه الاسرتاتيجي عايل املس توى إىل نتاجئ أكرث تفصيال الويبو. ومن خالل نظام اإلدارة القامئة عىل النتاجئ، 
وقابلية للقياس. ويدمج الربانمج واملزيانية توصيات أجندة التمنية عرب األهداف والربامج الاسرتاتيجية من خالل إشارات 

انمج. وأفاد بأنه يف الربانمج واملزيانية مرجعية حمددة إىل تكل التوصيات يف الربامج مث حيدد نتاجئ معينة قابةل للقياس للك بر
، مت إدراج األولوايت الرئيس ية وجماالت الرتكزي الرئيس ية واسرتاتيجيات التنفيذ عالية املس توى وذكل 2019-2018احلاليني 

لرتكزي عىل حتسني "لزايدة تعزيز تنفيذ أنشطة الويبو املوهجة حنو التمنية ابالسرتشاد بتوصيات أجندة التمنية"، وكذكل "لتعزيز ا
تصممي أنشطة الويبو يف جمال التمنية وختطيطها ورصدها وتقيميها وإقامة رشااكت دامئة عىل مجيع املس توايت إلعالن اس تدامة 
النتاجئ اإلمنائية ". ويف هذا الس ياق، أشار إىل أن توصيات أجندة التمنية تشلك بوضوح جزءا ال يتجزأ من وثيقة الربانمج 

بعد النقاط املثارة يف تقرير الاس تعراض املس تقل. وابإلضافة إىل ذكل، أفاد بأن واثئق مشاريع  2019-2018لفرتة واملزيانية ل
أجندة التمنية تشري إىل توصيات أجندة التمنية اليت ترتبط هبا تكل املشاريع وابلنتاجئ املتوقعة اليت تسامه فهيا. وهذا يعين أنه 

بط واحض بني توصيات أجندة التمنية والنتاجئ املتوقعة. مث يدمج الربانمج واملزيانية هذا من خالل واثئق املشاريع هناك را
الارتباط، ألنه يأخذ يف الاعتبار حمتوى مجيع واثئق املشاريع. وعندما يكون الربانمج مسؤوال عن تنفيذ واحد أو أكرث من 

قعة للمنظمة سواء من حيث احملتوى أو املوارد. وقد ورد ذكل مشاريع أجندة التمنية، فإن هذه املشاريع مرتبطة ابلنتاجئ املتو 
 2019-2018من تقرير الاس تعراض املس تقل. وعالوة عىل ذكل، وأوحض أن الربانمج واملزيانية  5أيضا يف الاس تنتاج 

صيات حيتواين عىل يشء جديد، حيث حيتوي لك برانمج عىل رمس بياين حيدد بوضوح الروابط إىل توصيات حمددة من تو 
من تقرير الاس تعراض املس تقل وليست  5أجندة التمنية. وأعرب عن ترحيبه بذكل التحسني اذلي يتناول بوضوح التوصية 

هذه ممارسة تمت يف وقت إجراء الاس تعراض. وتتناول هذه اإلضافة اجلديدة للربانمج واملزيانية أيضا نقطة أخرى أاثرها تقرير 
اريع أجندة التمنية. وابلتايل، تس متر هذه الربامج يف تناول توصيات أجندة التمنية الاس تعراض املس تقل، ويه تعممي مش

وتس متر تكل التوصيات يف املسامهة يف النتاجئ املتوقعة للمنظمة حىت بعد اكامتل املرشوع. وينعكس هذا الرابط اآلن يف الرمس 
من تقرير  7جود اجتاه مت حتديده ابلفعل يف النتيجة البياين اجلديد. وأوحض أن اإلضافة اجلديدة املذكورة أعاله تؤكد و 

الاس تعراض املس تقل اذلي يتتبع التقدم الثابت من املقدمة األوىل لتوصيات أجندة التمنية يف الربانمج واملزيانية يف عام 
ض. ويف هذا ، ويه أحدث برانمج ومزيانية متاحني يف وقت إجراء الاس تعرا2015-2014حىت تكل املتعلقة ابلفرتة  2009

الس ياق، اس تفرس عام إذا اكن املقيّمون عىل دراية بتكل املزية اجلديدة للربانمج واملزيانية. وأخريا، أوحض أن الاس تعراض 
. ومع ذكل، فإن اخلطة 2015-2010املس تقل أظهر أوجه قصور حمددة يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

غري املتاحة وقت إجراء الاس تعراض املس تقل، تدمج الاسرتاتيجيات  2021-2016للفرتة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل 
. وابلتايل، مت ابلفعل 6و 5و 3والتحدايت والفرص املرتبطة بتوصيات أجندة التمنية، وحتديدا بشأن األهداف الاسرتاتيجية 

. يف اخلتام، اس تفرس من املقمي 2015-2010رتة معاجلة أوجه القصور احملددة يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل للف
 الرئييس عام إذا اكن عىل دراية ابلتجديدات املذكورة أعاله.

وأكد كبري املقيّمني عىل أن الاس تعراض املس تقل يعرض أدةل قوية عىل اجلهود الكبرية اليت بذلهتا الويبو منذ عام  .218
( من املس تجيبني لالس تبيان اذلي مت إجراؤه %94 أن نس بة عالية )دلمج اعتبارات التمنية يف معل الويبو. وأشار إىل 2008

كجزء من معلية الاس تعراض املس تقل يرون أن الهنج القامئ عىل املشاريع جيد مبا فيه الكفاية لرتمجة املبادئ الواردة يف 
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كام يه. ويمت حتديد خمصصات توصيات أجندة التمنية إىل أنشطة قابةل للتنفيذ. ومع ذكل، أوحض أن القضية الرئيس ية تظل 
املزيانية عىل مس توى النتيجة املتوقعة وت عترب القامئة احلالية للنتاجئ املتوقعة غري اكفية يف إطار حتقيق مجيع أهداف التوصيات 

جل امخلس واألربعني ألجندة التمنية. وأشار إىل التحسينات اليت ذكرها وفد سويرسا يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األ
والربانمج واملزيانية. ويف هذا الصدد، أفاد بأن القضية الرئيس ية يه إذا ما مت تعديل قامئة النتاجئ املتوقعة وإذا ما مت تعيني 

التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية مبارشة مع القامئة احلالية للنتاجئ املتوقعة. وأشار كذكل إىل األهداف الاسرتاتيجية 
، اذلي يشري إىل "تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية"، 3 العنوان املربك للهدف الاسرتاتيجي ، وإىل6و 5و 3

عىل الرمغ من أنه ال يعين توصيات أجندة التمنية. ورأى أن اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة األجل ينبغي أن تكون أكرث 
، وابلتايل أعرب عن 2015إىل عام  2008ملس تقل يغطي الفرتة من عام اس تجابة. وأخريا، أشار إىل أن تقرير الاس تعراض ا

لالس تعراض املس تقل ال ميكن أن  5. وكرر الوفد أن التوصية 2015عدم قدرته عىل التعليق عىل التطورات األخرية بعد عام 
 ذا تطلب األمر تعديل هذه النتاجئ.تتحقق إال بتعيني التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية إىل النتاجئ املتوقعة، حىت إ

وأشار وفد جنوب أفريقيا إىل أن مجيع النتاجئ املتوقعة لها توصية أو أكرث من توصيات أجندة التمنية مرتبطة هبا. ومع  .219
 ذكل، رأى أنه ليس ابلرضورة أن تكون مجيع التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية لها نتيجة متوقعة مرتبطة هبا. وأشار

من توصيات أجندة التمنية وقدم مثاال ملرشوع يقع منفردا مضن هذه التوصية. وقال إنه نظرا لعدم وجود نتاجئ  11إىل التوصية 
متوقعة لهذه التوصية، مفن غري املمكن ختصيص مزيانية لتنفيذ املرشوع املذكور. واس تفرس أنه إذا ما أظهرت احلاةل وجود 

 يعين أن البدلان لن تكون قادرة عىل طرح مشاريع بسبب القصور املذكور آنفا. قصور يف النظام القامئ فإن هذا

وأوحض كبري املقيّمني أن مزيانية املشاريع دامئا ما يمت ختصيصها مبجرد املوافقة علهيا من ِقبل اللجنة، حىت لو مل تكن  .220
املرشوع. ومع ذكل، قال إذا اكن هناك نتيجة هناك نتاجئ متوقعة متعلقة بتوصيات أجندة التمنية اليت مت تنفيذها من خالل 

متوقعة للك توصية من التوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية، فسيمت تنفيذ التوصيات بشلك مس متر حىت بعد اكامتل 
 املشاريع.

قرتح وأغلق الرئيس املناقشة حول العرض املقدم من كبري املقيّمني نظرا لعدم وجود تعليقات أخرى من احلضور وا .221
 يف مشاورة غري رمسية. 11و 5مواصةل مناقشة اعامتد التوصيتني 

من جدول األعامل: رصد وتقيمي ومناقشة تقرير عن تنفيذ مجيع توصيات أجندة التمنية وحبث تقرير املدير  7البند 
 العام بشأن تنفيذ أجندة التمنية )تمتة(

 CDIP/21/10الوثيقة  -امة واألهداف املرتبطة هبا تقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تد
 )تمتة(

 .CDIP/21/10اس تأنف الرئيس مناقشة الوثيقة  .222

 CDIP/21/10وأيد وفد جيبويت البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية، وذكر أن الوثيقة  .223
يه الوثيقة اخلامسة اليت أعدهتا الويبو بشأن مسامههتا يف أهداف التمنية املس تدامة. وتعرض الوثيقة اجلهود اليت تبذلها الويبو. 
وأفاد بأن التحدي األول يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة هو ضامن اس تقالل األهداف وعامليهتا وعدم قابليهتا للتجزئة. 

رة اليت قدمهتا األمانة يف الوثيقة إىل إنشاء بنية حتتية مرنة وتشجيع الابتاكر والتغلب عىل المتيزي. وقال وأشار الوفد إىل اإلشا
بشأن املياه والطاقة. وذكر أنه يف خطط التمنية الوطنية يف  7و 6إنه ال ميكن حتقيق تكل األهداف إال إذا مت حتقيق الغايتني 

ا. وأفاد بأنه حيتاج إىل البنية التحتية والتكنولوجيا من أجل تنفيذ مشاريع التمنية، وأن جيبويت ي عد التصنيع يف البدل أمرا هام
البدل يواجه حتدايت تتعلق ابالبتاكر والقدرات التكنولوجية. وأشار إىل أن بعض البدلان، وال س امي البدلان األقل منوا، متتكل 

س تغالل تكل املوارد الطبيعية وتطويرها يف املدى املتوسط. وذلكل، فإن املوارد الالزمة ولكهنا ال متتكل التكنولوجيا الالزمة ال
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مسأةل نقل التكنولوجيا هممة للغاية. وهناك حاجة إىل وضع إطار من شأنه متكني الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص 
املصلحة واجلهات املاحنة إىل زايدة وتقامس املعارف وإيالء اهامتم خاص للبدلان األقل منوا. ويف اخلتام، دعا الوفد أحصاب 

 من أهداف التمنية املس تدامة. 17عىل أساس الهدف  9و 7و 6تعاوهنم لضامن حتقيق أهداف التمنية املس تدامة 

وأشار وفد الاحتاد الرويس إىل أن التقرير يقدم حملة مهنجية عن معل املنظمة املوجه حنو حتقيق أهداف التمنية  .224
أعرب عن ارتياحه إلدماج مسأةل التمنية يف مجيع أعامل الويبو، وال س امي يف الربانمج واملزيانية للفرتة املس تدامة وتنفيذها. و 

وغاايته وأهدافه الاسرتاتيجية. وأوحض بأهنام مرتبطان بأهداف التمنية املس تدامة. وأشاد بعمل املنظمة املكرس  2018-2019
بطة هبا مع الهيئات األخرى يف منظومة األمم املتحدة ودمع معلها املس متر لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة واألهداف املرت 

 واملتواصل يف هذا الاجتاه.

جعال األهداف الاسرتاتيجية للمنظمة تامتىش  2019-2018وأشار وفد ابكس تان إىل أن برانمج الويبو ومزيانيهتا للفرتة  .225
يف مساعدة ادلول األعضاء يف بلوغ أهدافها اإلمنائية. ورأى أنه مع أهداف التمنية املس تدامة. وذكر أن للويبو دور رئييس 

لتسخري إماكانت برامج الويبو وأنشطهتا لتنفيذ مجيع أهداف التمنية املس تدامة، مفن املهم للغاية أن توجه األمانة ادلول 
ة الويبو لدلول األعضاء فامي يتعلق األعضاء بشأن كيفية القيام هبذا وما يه خارطة الطريق اليت ينبغي اعامتدها لزايدة مساعد

بأهداف التمنية املس تدامة. وأقر الوفد بأن امللكية الفكرية ذات طبيعة شامةل وأن اتباع هنج شامل يدمج مجيع أهداف التمنية 
وأوىص من أهداف التمنية املس تدامة.  17و 9املس تدامة يعد جزءا ال يتجزأ من تنفيذها، بدال من الرتكزي فقط عىل الهدفني 

بأن يركز التقرير يف املس تقبل عىل قضااي الوصول العادل وبتلكفة مناس بة إىل التكنولوجيات أو املعارف املشموةل ابمحلاية 
مبوجب امللكية الفكرية من أجل التنفيذ الفعال ألهداف التمنية املس تدامة ابلاكمل. والمتس توضيحات من األمانة حول ما إذا 

ية أو غري رمسية قامئة لتتبع معلية األنشطة املضطلع هبا من أجل أهداف التمنية املس تدامة وكيفية اكنت هناك أي معلية رمس 
أة غير مجزوقة متسقة يمة بطرالمستدالتنمية اف ادهبأين لمتعلقاألنشطة والبرنامج األمانة بتسليم البناء علهيا. وأوىص ا

س تدامة حقيقة واقعة ومعلية مس مترة. وأيد الوفد اقرتاح وفد وأوحض أن أهداف التمنية امل لمثلى. النتيجة اعلى ل للحصو
الربازيل بإدراج بند دامئ يف جدول األعامل بشأن تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة يف جلنة التمنية. وقال إن من شأن ذكل 

. وجشع الوفد ادلول توفري طريق واحض لربط النقاط وإجراء مناقشة موهجة حنو النتاجئ بشأن أهداف التمنية املس تدامة
األعضاء عىل وضع برانمج معل للقيام ابألنشطة الالزمة ملعاجلة أهداف حمددة من أهداف التمنية املس تدامة. وأعرب عن 

 تطلعه إىل مناقشة ذات مغزى بشأن هذا البند من جدول األعامل.

ية. وشدد عىل األمهية الكربى للموضوع يف وأيد وفد بنن البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريق  .226
. وأوحض أن التقرير 2030إطار اجلهود املؤسس ية الالزمة لإلسهام بفعالية يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة حبلول عام 

املقدم للنظر هو إعادة عرض لألدوات املؤسس ية واألنشطة املضَطلع هبا يف خمتلف القطاعات الاقتصادية والنشاط 
امتعي من خالل الابتاكر واإلبداع. ورأى الوفد أن هذه اجملاالت مفيدة حيث ميكن للويبو مواصةل العمل من أجل الاج

تشجيع املزيد من الاهامتم وحتقيق نتاجئ أكرب يف اس تخدام الابتاكر واإلبداع عىل النحو اذلي ميكن رؤيته من خالل الربط 
وبرامج الويبو. كام رأى الوفد أنه من خالل اس تخدام الابتاكر واإلبداع بني نتاجئ أهداف التمنية املس تدامة ومشاريع 

واس تخدام التكنولوجيات اجلديدة، ميكن أن تتغري احلياة اليومية للساكن يف مجيع أحناء العامل بطريقة جوهرية. وميكن مالحظة 
وفد عن أمهل يف أن يمت توس يع هذه األهداف ذكل يف األمثةل الواردة يف الوثيقة بشأن خمتلف األنشطة واملبادرات. وعرّب ال

 . وطلب ربط مرشوع يف بنني بأهداف التمنية املس تدامة.2030لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة حبلول عام 

وأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وأشار إىل أن التقرير يقدم ملخصا  .227
املبادرات اليت تضطلع هبا الويبو بشلك فردي، وكجزء من منظومة األمم املتحدة، واملساعدة املقدمة من الويبو إىل لألنشطة و 

ادلول األعضاء بناء عىل طلهبا. ورأى الوفد أن من املفيد أكرث أن يوحض التقرير ويسلط الضوء عىل صةل الويبو بأهداف 
تمنية املس تدامة واألهداف املرتبطة هبا، وال س امي يف نظام امللكية الفكرية الس ياسة العامة احملددة وعالقهتا بأهداف ال 
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ومشاركهتا يف خمتلف منتدايت األمم املتحدة املتعلقة بأهداف التمنية املس تدامة. وأشار إىل أن هناك حاجة ملزيد من التوضيح 
ية املس تدامة لدلول األعضاء. ورأى الوفد أنه س يكون بشأن نوع املساعدة اليت ميكن أن تقدهما الويبو فامي يتعلق بأهداف التمن 

 من املفيد لألعضاء تقدمي طلبات حمددة للمساعدة.

من أهداف التمنية املس تدامة ابعتباره ي قر بأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر  9وأشار وفد املكس يك إىل الهدف  .228
تدامة. وأقر الوفد أيضا بأن الابتاكر هو جوهر هممة األمم املتحدة عنارص هممة للغاية تعزز التنفيذ الاكمل ألهداف التمنية املس  

من أهداف التمنية املس تدامة يبدو هو األكرث مالءمة لوالية املنظمة وأن العديد من أهداف  9والويبو. وأشار إىل أن الهدف 
ل اذلي مت حتديده هنا مناسب جدا التمنية املس تدامة تعمتد عىل إنشاء ونرش تكنولوجيات مبتكرة. وأوحض أن النطاق الشام

ابس تثناء حقيقة أن الابتاكر واإلبداع ليسا أهدافا حبد ذاهتام، بل وسائل، وأهنام صكوك تؤثر عىل إجنازات األهداف وحتاول 
ول إجياد حلول مبتكرة ملشالك التمنية. ورأى الوفد أن حتديد صكوك الويبو وبراجمها ومنصاهتا ومشاريعها وأنشطهتا يساعد ادل

األعضاء عىل خلق أو تعزيز الظروف اليت تعزز الابتاكر واإلبداع من أجل دمع تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. وأقر الوفد 
بأمهية القرار اذلي يفيد بأن املنظمة ميكن أن حتتفظ بعالقة تاكملية بني أجندة التمنية وأهداف التمنية املس تدامة وتصممي هذه 

ائل تنفيذها. ورأى الوفد أن اس تخدام موارد الويبو همم للغاية. وحث األمانة عىل مواصةل حتسني الربامج واألنشطة ووس
العمل اذلي تضطلع به الويبو بصفهتا راعية الابتاكر وعىل البحث عن التحسينات يف النظم. وأعرب الوفد عن دهش ته من 

 توجد معلومات عن ذكل. واس تفرس عن السبب اذلي أن التقرير يذكر أنه ال توجد طلبات مساعدة من ادلول األعضاء وال
دعا األمانة للقول بعدم وجود مثل هذه الطلبات. كام تساءل عام إذا اكنت األمانة تعزتم القيام ببعض األنشطة اليت من شأهنا 

هنا. ورأى الوفد أن متكني ادلول األعضاء من معرفة بدائل املساعدة املقدمة واإلجراء الواجب اتباعه حىت ميكن الاس تفادة م
 من التقرير. 49ذلكل س يكون مفيدا وأعرب عن أمهل يف احلصول عىل بعض التعليقات بشأن اجلزء )ج(، الفقرة 

وأيد وفد اجلزائر البياانت اليت أدىل هبا وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وقال إن التقرير ميّكن األعضاء من  .229
بادئ التوجهيية للويبو ذات الصةل بتحقيق أهداف التمنية املس تدامة. ورّحب الوفد ابلزتام الويبو أن ينظروا ابرتياح إىل امل 

ابملسامهة يف أهداف التمنية املس تدامة وما حترزه من تقدم فهيا. وأشار إىل أن الويبو تنظر يف معلية تنفيذ نظام ملكية فكرية 
ايل يف التمنية وحتقيق أهداف التمنية املس تدامة. ورّحب بهود الويبو يف متوازن وفعال يشجع الابتاكر واإلبداع ويسامه ابلت

تنفيذ الربامج واملنصات واملشاريع واألنشطة اليت تساعد ادلول األعضاء عىل هتيئة بيئة مالمئة لالبتاكر واإلبداع. وأفاد بأن 
والتعاون يف جمال أهداف التمنية املس تدامة. ومع  الوفود تؤيد فكرة احلاجة إىل املزيد من املشاريع من أجل املساعدة الفنية

ذكل، رأى أنه ينبغي دمج مفهوم أكرث توازان يف تكل املشاريع، للسامح لدلول األعضاء ابلوصول إىل التكنولوجيا واملعرفة 
 للتجزئة. وأشار بشلك يكون أكرث إنصافا وعدال وأسهل يف التعامل معه. وقال إن أهداف التمنية املس تدامة شامةل وغري قابةل

من أهداف التمنية املس تدامة يمكن يف صمي والية الويبو. كام رأت أن تكل األهداف لها  9إىل أن األمانة ترى أن الهدف 
ابإلضافة إىل غريها اليت لها دور يف  13و 8و 6و 3و 2تأثري عىل العديد من أهداف التمنية املس تدامة، ال س امي األهداف 

يج مواٍت لالبتاكر. ومع ذكل، قال إنه يبدو عدم وجود طلبات من ادلول األعضاء للحصول عىل املساعدة تنفيذ نظام إيكولو
يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. وأشار الوفد إىل األمهية اليت ت علَق عىل أهداف التمنية املس تدامة، ال س امي يف البدلان 

أمهية هذا اإلجراء. وابلتايل، أوىص األمانة بتقدمي مزيد من املؤرشات عن نوع النامية والبدلان األقل منوا، وتساءل الوفد عن 
املساعدة اليت تمتكن الويبو من تقدميها فامي يتعلق بأهداف التمنية املس تدامة. وأعرب عن رسوره مبعرفة أن الويبو تشارك يف 

يضا عىل أن تتيح، من خالل وثيقة تلخيصية موجزة، العديد من األنشطة املرتبطة بأهداف التمنية املس تدامة. وجشع األمانة أ
مبادئ توجهيية أوصت هبا الويبو فامي يتعلق بدور نظام امللكية الفكرية ألغراض أهداف التمنية املس تدامة واألهداف املرتبطة 

 هبا.

ة اليت ميكن للويبو وطلب وفد فيتنام من الويبو أن حتدد بشلك أكرث نوع املساعدة املتعلقة بأهداف التمنية املس تدام .230
 تقدميها، وكذكل الكيفية اليت ميكن هبا لدلول األعضاء احلصول عىل هذا النوع من املساعدة من الويبو.
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وأحاط وفد الربازيل علام ابلتقرير وأعرب عن تقديره للتحسينات اليت أ دخلت عليه. ورّحب عىل وجه اخلصوص  .231
األهداف الاسرتاتيجية للويبو، فضال عن وضع مؤرشات لألداء. وأشار الوفد بإدراج العالقة بني أهداف التمنية املس تدامة و 

أيضا إىل فوائد وجود بند دامئ يف جدول األعامل بشأن أهداف التمنية املس تدامة. أوال، أعرب الوفد عن اعتقاده أنه 
ح فرصة للويبو لتقدمي تقارير دورية سيساعد ادلول األعضاء واألمانة عىل مزيد من املساءةل بشأن هذه العملية. كام أنه س يتي

إىل األعضاء حول إجراءاهتا بشأن تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. ومن شأن وجود بند دامئ أن يزود ادلول األعضاء 
واألمانة بس يطرة أكرث عىل العملية وأن تشعر البدلان بأهنا ملزمة بإجراء مناقشات موضوعية يف إطار هذا البند. واثنيا، 

الوفد عن اعتقاده بأن إدراج البند س يوفر مزيدا من الوضوح والشفافية للمناقشات يف اللجنة. ومن شأن هذا البند  أعرب
ادلامئ أن يتيح معاجلة شامةل ودورية ومس مترة للموضوع. وستتاح الفرصة لألعضاء ملناقشة العديد من املوضوعات حول 

وقال إن من املعروف أن املناقشات حول التمنية تصبح يف بعض األحيان  أهداف التمنية املس تدامة وتقدمي مقرتحات حمددة.
جمردة للغاية، ذلا من املهم أن يكون هناك بند دامئ من شأنه أن يعمل كعنرص يساعد عىل الواقعية والثبات من أجل تركزي 

لثا، رأى الوفد أن وجود بند دامئ س مينع اجلهود عىل املبادرات اليت تضيف قمية حقيقية إىل تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. اث
أيضا التداخل وازدواجية العمل. ومبا أن أجندة التمنية متشاباك إىل حد ما مع أهداف التمنية املس تدامة، فإن املوضوعني 

والتقرير  (CDIP/21/2خيتلطان يف كثري من األحيان. وأفاد بأن الك من تقرير املدير العام عن تنفيذ أجندة التمنية )الوثيقة 
( يشريان إىل نفس املبادرات مكثال عىل CDIP/21/10بشأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة )الوثيقة 

هجودمه املبذوةل لتنفيذ تكل األجندات. وقد يزتامن جدول األعامل يف بعض األحيان، ولكن األمر ليس كذكل. ومن شأن 
عىل عدم اخللط بيهنا. وأخريا، رأى الوفد أنه ابعامتد بند دامئ بشأن تنفيذ أهداف وجود بند منفصل أن يساعد األعضاء 

التمنية املس تدامة، سرتسل ادلول األعضاء رساةل هممة وواحضة مفادها أن الويبو، بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة لألمم املتحدة، 
وماس ية صغرية لها تبعات س ياس ية هممة. وذكّر الوفد أيضا تقوم بدورها يف تنفيذ توصية امجلعية العامة، ويه إمياءة رمزية دبل

بأن البند ادلامئ املقرتح مت تقدميه ابلفعل يف ادلورات الامثنية عرش والتاسعة عرش والعرشين للجنة التمنية، وحظي بدمع أغلبية 
 عىل النحو الواجب.الوفود، مما يعكس رغبة اجلزء األكرب من ادلول األعضاء واليت ينبغي أن تؤخذ يف احلس بان 

وأعرب وفد لبنان عن تقديره للتطورات اليت حدثت منذ ادلورة التاسعة عرشة من الناحيتني المكية والكيفية، ال  .232
، هبدف املسامهة يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة، وال 2017س امي فامي يتعلق ابألنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة منذ عام 

هو الركزية األساس ية ألنشطة الويبو ويتصل هبا مبارشة حيث أن الويبو مسؤوةل  9وذكر أن الهدف . 17و 9س امي الغايتني 
عن سد الفجوة بني البدلان. وتزتامن أهداف التمنية املس تدامة مع األهداف اليت حددهتا العديد من ادلول ألنفسهم. ورأى 

سام والقطاعات اليت حولت املنظمة انتباهها إلهيا. ورّحب الوفد أنه من الطبيعي أن ينعكس جدول األعامل عىل خمتلف األق 
ابألنشطة املذكورة يف التقرير وأثىن عىل الرشاكة القامئة بني الويبو والواكالت املتخصصة األخرى داخل منظومة األمم املتحدة 

 تقدهما الويبو ملصلحة البدلان ألن ذكل ينبغي أن يزيد من دفع أجندة التمنية. وأشار إىل أن لبنان يس تفيد من األنشطة اليت
النامية. وذلكل، رأى أنه ال ينبغي للمنظمة إهدار اجلهود بل تكثيفها هبدف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة حبلول عام 

. ومن الرضوري تغيري احلقائق املذكورة يف هناية التقرير. وابلتايل، س يكون من املفيد للمنظمة أن تسعى للحصول عىل 2030
يح لرباجمها يف إطار أهداف التمنية املس تدامة حبيث ميكن لدلول األعضاء أن تسعى إىل مزيد من التعاون يف حتقيق هذه توض 

 األهداف.

اإلسالمية( عىل أمهية مشاركة الويبو مع املنظامت ادلولية األخرى ذات الصةل يف  -وأكد وفد إيران )مجهورية  .233
تدامة. وأبرز التقرير أن مسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة ال تقترص املساعدة عىل حتقيق أهداف التمنية املس  

عىل أهداف حمددة. ورأى أنه ميكن للمنظمة أن تلعب دورا يف تنفيذ مجيع أهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش. وحث 
ا مع واكالت األمم املتحدة األخرى يف تنفيذ أهداف الوفد األمانة عىل تقدمي تقارير أكرث تفصيال عن تضافر هجود الويبو وتعاوهن

والكيفية اليت ميكن هبا لدلول  كام طلب من األمانة املزيد من التوجيه والتوضيح بشأن أنواع املساعدةالتمنية املس تدامة. 
 األعضاء الامتس املساعدة املتعلقة بتحقيق أهداف التمنية املس تدامة.
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ىل به وفد اإلكوادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب. وشدد عىل الطبيعة وأيد وفد ش ييل البيان اذلي أد .234
العاملية وغري القابةل للتجزئة ألهداف التمنية املس تدامة. وانشد األعضاء بذل اجلهود من أجل تنفيذها الاكمل، وجتنب اتباع 

مةل ومتعددة القطاعات لتنفيذ أهداف التمنية املس تدامة من هنج منعزل جتاه ذكل. وأوحض أن ش ييل تشارك يف تنفيذ أعامل شا
أجل حتقيقها. وحددت ش ييل أنشطة حمددة واسرتاتيجيات وطنية للملكية الصناعية، وتتوىخ إدراج تكل األنشطة يف معل 

الانفتاح عىل  قسم امللكية الفكرية، مضن أمور أخرى. ورأى الوفد أن من املهم تبادل اخلربات واس مترار احلوار ومواصةل
 تبادل رؤى وتدابري احملددة لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة دون إغفال ما هو السبب وراء تعزيز اإلبداع والابتاكر.

وحتدث وفد إندونيس يا بصفته الوطنية، وأعرب عن تقديره لعمل الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة من خالل  .235
ثىن عىل التقرير املتعلق مبسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة واألهداف املرتبطة هبا. براجمها وأنشطهتا اخملتلفة، وأ

وقال إنه يف ظل عامل اليوم اذلي يزداد تاكمال، جيب اعتبار أهداف التمنية املس تدامة جدول أعامل عاملي حقيقي مع تقامس 
ملشاركة يف إجراءات جامعية تتطلب دعام من البدلان املتقدمة والنامية املسؤوليات بني مجيع البدلان عىل أساس الزتام قوي اب

عىل السواء. ويف هذا الصدد، أوحض أن الويبو تلعب دورا هاما ويه يف وضع ميّكهنا من البناء عىل نقاط القوة يف الرشاكة 
لكية الفكرية العاملي لصاحل مجيع البدلان. وب غية العاملية احلالية من أجل التمنية مع جتاوز إطارها احلايل لضامن أن يعمل نظام امل 

معاجلة أهداف التمنية املس تدامة يف جلنة التمنية، كرر الوفد تأييده لوضع بند دامئ يف جدول األعامل بشأن أهداف التمنية 
ادلول األعضاء عىل  املس تدامة وزايدة توضيح الزتام الويبو ودورها يف املسامهة يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. وجشع

طلب املساعدة فامي يتعلق بتحقيق أهداف التمنية املس تدامة، وكذكل جشع الويبو عىل العمل بنشاط عىل تعزيز الربامج 
 واألنشطة اليت تدمع حتقيق أهداف التمنية املس تدامة من جانب ادلول األعضاء.

يدة اليت اضطلعت هبا الويبو خالل الس نة املاضية، سواء وأشار وفد مالزياي من التقرير إىل األنشطة واملبادرات املزتا .236
يف اجلزء )أ( عن األنشطة الفردية، أو كجزء من منظومة األمم املتحدة يف اجلزء )ب(، وأثىن عىل الويبو لقياهما هبذا اجلهد. 

دلول األعضاء فهيا بناء عىل ومع ذكل، أشار إىل أن التعليقات الواردة يف القسم اخلاص ابملساعدة اليت تقدهما الويبو إىل ا
طلهبا، اليت يف اجلزء )ج(، مل تتغري عىل الرمغ من الطلبات العديدة من ادلول األعضاء يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية 

كل، عند تقدمي التقرير األول بشأن أنواع املساعدة اليت ميكن أن تقدهما الويبو وتوجهيها لدلول األعضاء يف هذا الصدد. وذل
كرر الوفد طلب زايدة التفاعل بني ادلول األعضاء واألمانة. وقال إنه برصف النظر عن أمانة جلنة التمنية، فإن هذا التفاعل أو 

املشاركة ميكن أن يشمال خمتلف املاكتب اإلقلميية داخل الويبو، ألهنا يه القادرة عىل تقدمي مشورة أفضل بشأن جماالت 
. كام اقرتح الوفد أن يمت إطالع ادلول األعضاء ابنتظام عىل التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة الويبو املساعدة احملددة للك بدل

ومبادراهتا ذات الصةل بأهداف التمنية املس تدامة. وأفاد بأنه ميكن وضع هنج ميكّن ادلول األعضاء من إبالغها ابنتظام ويساعد 
مس توى مرشوع أكرث فعالية وحتديدا للوفاء ابجلزء )ج( من التقرير. كام  الويبو وادلول األعضاء عىل التواصل والتنس يق عىل

طلب الوفد أن تصف التقارير املس تقبلية مشاركة الويبو بشلك نوعي وأن تتضمن تقيامي أو نتيجة للك مسامهة. وعىل الرمغ 
داف التمنية املس تدامة حمور من ذكل، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن التقرير ي عد خطوة يف الاجتاه الصحيح يف جعل أه

املناقشة، ليس فقط يف إطار جلنة التمنية ولكن أيضا اجلهد والالزتام الشاملني للمنظمة. كام أيد الوفد إدراج أهداف التمنية 
املس تدامة كبند دامئ يف جدول أعامل اللجنة. ورأى أنه ميكن لألعضاء أن يكونوا طموحني يف حتقيق أهداف وغاايت أهداف 

منية املس تدامة وينبغي علهيم أن يكونوا كذكل. وأفاد بأن إدراج أهداف التمنية املس تدامة كبند دامئ يف مناقشات اللجنة الت 
س يتيح مزيدا من املناقشات املتعمقة حول هذا املوضوع الهام وس يعزز يف هناية املطاف دمج أهداف التمنية املس تدامة يف 

اوض عىل أهداف التمنية املس تدامة واتفق علهيا مجيع ادلول األعضاء وأن مجيع الوفود أنشطة الويبو. وأوحض أنه قد مت التف
. ولضامن ذكل، أقر الوفد بأن ادلول األعضاء تقوم بدور أسايس 2030احلالية ملزتمة متاما برؤية حتقيقها بشلك اكمل يف عام 

عاون من مجيع اجلهات الفاعةل. ويف ضوء ذكل، جشع ولكنه رأى أيضا أنه جيب أن يكون هناك الزتام أقوى بإقامة رشاكة وت
ج مبتكرة يف بناء الرشااكت مع ادلول األعضاء وغريها  الوفد الويبو عىل مواصةل معلها اجليد يف هذا اجملال من خالل اتباع هن 

 .من هيئات األمم املتحدة، وتعزيز أهداف التمنية املس تدامة ابلتعاون مع مجيع أحصاب املصلحة اآلخرين
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وأحاط وفد السودان علام مبحتوى التقرير. وأيد متاما تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة، ال س امي تكل املتعلقة ابمللكية  .237
الفكرية، عىل أساس اخلطط اإلمنائية للبدل. وجشع الوفد الويبو عىل مواصةل التعاون مع ادلول األعضاء وزايدة تقدمي املساعدة 

 بدلان األقل منوا لبلوغ األهداف وحتقيق التمنية املس تدامة.الفنية للبدلان النامية وال 

وحتدث وفد املغرب، بصفته الوطنية، وشدد عىل أمهية أهداف التمنية املس تدامة كجزء من معل الويبو. وأشار إىل  .238
للموضوع قيد املناقشة بيانه الافتتايح اذلي يوحض الزتامه الاكمل بأنشطة املنظمة وعالقهتا ابلتمنية. وأعرب عن تقديره التام 

وأشار إىل زايدة مسامهة الويبو يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. وفامي يتعلق ابألنشطة واملبادرات اليت يمت القيام هبا كجزء 
من منظومة األمم املتحدة، أفاد بأن املعلومات الواردة يف التقرير قيّمة وتعكس نوعية تكل األنشطة املضطلع هبا. ورأى أن 
هذه األنشطة ضورية لتفعيل أهداف التمنية املس تدامة وحتقيقها. وأشار إىل أن التقرير التفصييل هو مبثابة أساس ممتاز 

ملواصةل تعزيز أنشطة املنظمة يف نطاق أهداف التمنية املس تدامة. ومن شأن الرشااكت القامئة عىل حتقيق تكل األهداف أن 
 ققة. وال ميكن حتقيق ذكل إال من خالل مشاركة مجيع ادلول األعضاء يف هذا اجملال.تساعد عىل حتسني نوعية النتاجئ احمل

وأيد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وأوحض أن الوثيقة  .239
CDIP/21/10  منية املس تدامة. ورّحب الوفد حتتوي عىل األنشطة اليت تضطلع هبا الويبو، ال س امي يف تنفيذ أهداف الت

لب مهنا تنفيذ ذكل. وأشار إىل أن بوركينا فاسو  برتكزي بعض هذه األنشطة عىل املتطلبات واحتياجات ادلول، خاصة إذا ط 
اس تفادت من دمع الويبو وتواصل الاس تفادة منه. وأوحض أن أمهية أهداف التمنية املس تدامة للبدلان النامية مثل بوركينا 

، عقدت بوركينافاسو ورشة معل وطنية إلثبات حصة تصورها ألهداف 2016ست حباجة إىل إثبات. ويف عام فاسو لي 
. وأشار الوفد 2030التمنية املس تدامة، واذلي يعكس الزتاهما جتاه أهداف التمنية املس تدامة عىل النحو احملدد يف أجندة 

 ملساعدة الفنية والمتس توضيحات من الويبو لتقدمي الطلب كذكل.كذكل إىل الفقرة )ج( من التقرير املتعلقة بطلبات تلقي ا

وأكد الرئيس أن القامئة الطويةل للمتحدثني تعكس األمهية الكبرية ألهداف التمنية املس تدامة والاهامتم الكبري لدلول  .240
 األعضاء هبا. مث دعا األمانة إىل الرد عىل املالحظات والتعليقات اليت قدهما األعضاء.

عب التابعة للمنظمة هيدف إىل وأوحض .241 ت األمانة )الس يد بوعبيد( أن العمل اذلي تقوم به خمتلف القطاعات/ الش 
إطالع ادلول األعضاء بأكرب قدر من اإليضاح عىل اجلهود اليت تبذلها الويبو من أجل تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة. 

دها ونوعية املداخالت. مث أشار إىل طلب ادلول األعضاء ملزيد وأعربت األمانة عن تقديرها للمناقشات الرثية من حيث عد
من التفاعل، ال س امي بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لألمانة وادلول األعضاء امليض قدما يف حتقيق تاكمل أفضل بني 

يف األمانة س يواصلون الاحتياجات وما ميكن للمنظمة أن تقدمه. وأكدت األمانة أن مكتب املدير العام للويبو وسائر زمالئه 
والعمل ابلتعاون الوثيق مع ادلول األعضاء. وأعربت األمانة عن توقعها بأن يكون دلهيا فهم واحض  2030تنفيذ أجندة عام 

الحتياجات البدلان وأولوايهتا اإلمنائية وأن تمتكن من تقدمي ادلمع األمثل يف إطار اس تخدام نظام امللكية الفكرية والابتاكر 
أهداف التمنية املس تدامة. مث تناولت األمانة بعض األس ئةل املطروحة، وأشارت إىل أهنا أكدت لدلول األعضاء بأن لتحقيق 

األمانة مس تعدة متاما ملساعدهتا عىل فهم النظام القامئ عىل حنو أفضل وابلطريقة اليت ميكن أن تس تفيد هبا من املساعدة. وفامي 
أشارت األمانة إىل جلنة الربانمج واملزيانية الس نوية وتقرير أداء الربانمج اذلي يبحث يف يتعلق ابلهنج املوجه حنو التقيمي، 

التقدم اذلي حيرزه لك برانمج. وقالت إن من شأن التفاعل األفضل بني التقريرين )التقرير اخلاص بأهداف التمنية 
منية املس تدامة ولتقيمي برامج ومشاريع الويبو. وفامي املس تدامة، وتقرير أداء الربانمج( أن يسمح بفهم أفضل لتنفيذ أهداف الت 

يتعلق مبسائل حتسني التفاعل مع األمانة بشأن آليات وإجراءات املساعدة الفنية، كررت األمانة تأكيدها عىل التوافر التام لهذه 
 العام املايض مت تنظمي ا عىل أي طلب وتوضيحات إضافية. كام أشارت إىل أنه يفاهحاآلليات واإلجراءات، وكذكل عىل انفت

مائدة مس تديرة حول املساعدة الفنية وتكوين الكفاءات: تبادل اخلربات واألدوات واملهنجيات. وأفاد بأن عقد حلقة دراس ية 
أو مائدة مس تديرة إضافية لتوضيح اإلجراءات واملهنجيات اليت تطبقها املنظمة ميكن أن يكون حال لتوضيح تكل اجلوانب. 

اضها يف األشهر القليةل التالية. وشددت األمانة عىل أنه يف العام السابق، مت بذل هجود إلنشاء طريقة للتقدمي وميكن اس تعر 
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التقرير، يف حماوةل للتغلب عىل أوجه القصور، وعرض واحض ملا ميكن للمنظمة أن تقدمه والكيفية اليت ميكن هبا أن تساعد يف 
اع ويف اس تخدام حقوق امللكية الفكرية يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. وأشارت هتيئة بيئة إجيابية حنو الابتاكر واإلبد

كذكل إىل السؤال اذلي طرحه وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية بشأن املشاركة يف املنتدايت والاجامتعات ادلولية. 
معلومات واقعية عن دور نظام امللكية الفكرية فامي يتعلق  وتناولت الويبو املفاوضات واملداوالت املرتبطة بواليهتا بشأن توفري

مبا يقوم به أعضاء آخرون يف منظومة األمم املتحدة واجملمتع املدين وحول خمتلف برامج ومشاريع ومبادرات الويبو نفسها اليت 
تناولها للتعليق الثاين اذلي ميكن أن تساعد ادلول األعضاء عىل تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة هذه وحتقيقها. ويف معرض 

أدىل به وفد املغرب، أعربت األمانة عن اس تعدادها ملناقشة فكرة إعداد دراسة، عىل حنو ثنايئ. وأشارت إىل أن عددا من 
الوفود أدلوا بتعليقات عىل مسأةل الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص ونقل التكنولوجيا. وأفادت بأنه يف التقرير احلايل 

امج املنظمة وأنشطهتا، هناك عدد معني من الربامج اليت هتدف إىل تعزيز هذه األنواع من الرشااكت، مثل: قاعدة بياانت وبر 
الويبو للبحث "ويبو ريسريش" والربانمج األخرض للويبو "ويبو غرين"، وغريها. وأعربت األمانة عن اس تعدادها لتوفري مزيد 

س تقبل. وأكدت عىل أنه س يكون دلهيا هنج ذي توجه أفضل حبلول ادلورة يف عام من املعلومات حول هذه املسأةل يف امل 
 بشأن الاحتياجات واحلاالت اخلاصة ابلبدلان فامي يتعلق بأهداف التمنية املس تدامة. 2019

. وأشار إىل أن اللجنة نظرت يف املعلومات الواردة يف التقرير CDIP/21/10واختمت الرئيس مناقشة الوثيقة  .242
 طت علام ابلردود اليت قدمهتا األمانة.وأحا

 عرض من وفد املكس يك بشأن تسمية املنشأ " أوليناال "

 دعا الرئيس وفد املكس يك إىل تقدمي عرض حول تسمية املنشأ "أوليناال". .243

وية ورصح وفد املكس يك بأن طالءات اللوكري من أوليناال يه نتيجة لتجربة ثقافية. ولقد شلك الرتاث والتقاليد معا ه .244
نسمة، وتقع يف جبال والية غرييرو يف جنوب املكس يك.  5000أوليناال ألكرث من مخسامئة عام. ويبلغ تعداد ساكن أوليناال 

وقد مت التعبري عن هوية أوليناال يف احلرف اليدوية، حيث وجد ساكهنا يف تقنية األسالف هذه أداة متكهنم من تعزيز تمنيهتم 
ع ذكل، وحىت وقت قريب، اكن إنتاج هذا الفن الشعيب عرضة للضياع. ومت إطالق خطة الاقتصادية والاجامتعية. وم

جديدة موهجة للش باب والنساء والساكن األصليني اذلين ميثلون نصف ساكن أوليناال عىل األقل. وقد قامت حكومة والية 
ني واحلرفيات املعمتدين عىل إنشاء غرييرو، من خالل مدرسة تدريب متخصصة، بتنفيذ برانمج شامل ودامئ لتدريب احلرفي

أعامل ذات قمية مضافة. وهذه يه الطريقة اليت بدأت هبا أوليناال يف تطوير ساكهنا مع إنقاذ وحامية تراهثا الثقايف. وقال الوفد 
، حياول إن لكميت"التقاليد والابتاكر" تصفان قوة "أوليناال" ومتزيان عرصا جديدا يف إنتاج السلع املطلية. ويف لك يوم

املنتجون العمل يف تصاممي مبتكرة وتنس يقات تعرض خرباهتم وخياهلم ومه مس تعدون خللق رؤية جديدة ومتجددة للعامل. وأفاد 
بأنه تقرر اللجوء إىل نظام امللكية الفكرية، كأداة ملساعدهتم عىل حامية أسلوهبم. وتعد أوليناال واحدة من أصل ست عرش 

 تؤكد أصاةل هذا التعبري الثقايف وتكفل إرثه. ومن خالل تعزيز األساليب التقليدية واملوروثة، تسمية منشأ مكس يكية، واليت
فإهنم يزيدون الوعي بأمهيته ويف الوقت نفسه حيمون هذه األساليب لتشجيع التمنية الاقتصادية والاجامتعية. وأشار الوفد 

ىل تطوير جممتع "أوليناال". ويف هذا الصدد، سلط الضوء عىل دمع املعهد إىل أمهية تسمية املنشأ والتأثريات اإلجيابية املرتتبة ع
( والويبو، فضال عن انضباط املنتجني ومثابرهتم. ودعا الوفود إىل مشاهدة مقطع فيديو IMPIاملكس ييك للملكية الصناعية )

 يمت عرضه عن تسمية املنشأ "أوليناال".

وفد املكس يك وأعرب عن تقديره للمبادرة بعرض هذا النوع من القضااي وأثىن وفد الربازيل عىل العرض اذلي قدمه   .245
 يف اللجنة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للعرض اذلي قدمه وفد املكس يك وأغلق املناقشة نظرا لعدم وجود تعليقات أخرى من  .246
 احلضور.
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 من جدول األعامل: امللكية الفكرية والتمنية 9البند 

جتميع ملدخالت ادلول األعضاء بشأن القضااي اليت يتعني معاجلهتا يف إطار بند جدول األعامل اذلي حيمل عنوان 
 /Rev 21/8CDIP.الوثيقة  -"امللكية الفكرية والتمنية" 

يف عن جتميع ملدخالت ادلول األعضاء اليت يتعني تناولها  .CDIP/21/8 Revدعا الرئيس األمانة إىل تقدمي الوثيقة  .247
 إطار بند جدول األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية".

وأشارت األمانة )الس يد ابلوش( إىل أنه يف ادلورة السابقة للجنة، مت اختاذ قرار بأن تقدم ادلول األعضاء مقرتحات  .248
الوثيقة قيد النظر عبارة بشأن ما ينبغي إدراجه حتت بند جدول األعامل اجلديد بشأن "امللكية الفكرية والتمنية". وأوحض أن 

عن جتميع للمقرتحات اليت تلقهتا األمانة. وذكّر كذكل بأن هناك طلبا من بعض الوفود بوضع بند من جدول األعامل بعنوان 
 "امللكية الفكرية والتمنية" عىل جدول أعامل جلنة التمنية. ووافقت اللجنة عىل ذكل ووافقت عليه فامي بعد امجلعية العامة للويبو.

 ودعا الرئيس ادلول األعضاء اليت قدمت مقرتحات لعرض مقرتحاهتا. .249

وقال وفد الربازيل إنه يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية، توصلت ادلول األعضاء إىل توافق يف اآلراء بشأن أمهية  .250
حتقيق الوالية الاكمةل للجنة التمنية. وجود بند دامئ يف جدول األعامل بعنوان "امللكية الفكرية والتمنية" من شأنه املساعدة يف 

وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن إدراج البند ادلامئ من شأنه أن يسهل تنفيذ الركزية الثالثة للجنة التمنية ألنه لن يوفر فقط مزيدا 
هذا اجملال لصاحل من الشفافية ملناقشة اللجنة، بل سيساعد أيضا عىل بدء نقاش أكرث تركزيا وتوازان وتوهجا حنو النتاجئ يف 

مجيع ادلول األعضاء. ورحب ابملقرتحات املقدمة من وفود الاحتاد الرويس واملكس يك واجملموعة ابء. وأفاد بأن مقرتح الاحتاد 
الرويس مماثل للمقرتح املقدم من الربازيل. وابلتايل، أعرب الوفد عن تأييده ملثل هذا املوضوع الهام. وللمسامهة يف هذه 

م الوفد مقرتحا يتضمن س تة عنارص لتنظر فهيا ادلول األعضاء. ورأى أنه ميكن لألنشطة املقرتحة استيعاب العملية، قد
وهجات النظر اخملتلفة بني أعضاء الويبو وكذكل املسامهة يف وضع نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية. وأعرب 

وأيد اتباع هنج شامل جتاهها. ورأى أن  ..CDIP/21/8 Revواردة يف الوثيقة الوفد عن اهامتمه احلقيقي بميع املقرتحات ال
أفضل طريقة للميض قدما يه اعامتد مسار يأخذ يف الاعتبار مجيع املقرتحات، عىل أمل أن يمت ذكل يف تكل ادلورة. وهبذه 

مج بعض املقرتحات اليت تطرقت إىل الطريقة لن يمت إغفال أحد. وأوحض عدم وجود العديد من املقرتحات، وأن من املمكن د
مواضيع مماثةل مث تناول تكل اليت ال ميكن دجمها. ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد أنه س يكون من املفيد عقد جلسات غري رمسية 
حول هذا املوضوع للتوصل إىل اتفاق. ورأى أن من األمهية مباكن أن يتوصل األعضاء إىل اتفاق يف تكل ادلورة حىت يتس ىن 
للجنة خالل ادلورات املقبةل الرتكزي عىل القضااي املعلقة. وأعرب الوفد عن اس تعداده للتفاوض مع ادلول األعضاء األخرى 

حملاوةل إجياد حل معيل. وأبدى الوفد اس تعداده لإلجابة عىل أس ئةل الوفود األخرى اليت دلهيا شكوك حول موضوعات حمددة 
 من مقرتحه.

يس مناقشة البند املتعلق مبسائل "امللكية الفكرية والتمنية" املرتبطة ابمللكية الفكرية واقرتح وفد الاحتاد الرو .251
والاقتصاد الرمقي. وأشار إىل أن هناك تأثري كبري لسلسةل السجالت والتقنيات الرمقية األخرى عىل الاقتصاد الرمقي وعىل 

كرية. ورأي أيضا أمهية إجراء حتليل بياانت شامل وجه اخلصوص فامي يتعلق بأولوايت حقوق املؤلف وحقوق امللكية الف
وتطوير نظم اذلاكء الاصطناعي. وأشار إىل أن مكتب الرباءات الرويس يس تخدم ابلفعل مادة سلسةل السجالت 

واخلوارزميات اخملتربة ويس تخدم اذلاكء الاصطناعي للباحثني. وبدمع من الويبو، اضطلع املكتب بعدد من الفعاليات ادلولية 
أبريل يف موسكو، مت تنظمي مؤمتر دويل حول التحول الرمقي وامللكية الفكرية  17و 16ارك فهيا خرباء روس ودوليون. ويف ش

وتكنولوجيات سلسةل السجالت، حتت رعاية دول الربيكس، وحرضه كبار اخلرباء الروس واألجانب يف جماالت امللكية 
من املهم للغاية وجود فهم مشرتك للطريقة اليت ميكن أن تساعد هبا التكنولوجيات الفكرية واملعلومات والتكنولوجيا. وأفاد بأنه 

اجلديدة يف التغلب عىل التحدايت اجلديدة اليت تواجه امللكية الفكرية. وقال إن ذكل سيساعدان يف حتقيق عدد من التوصيات 
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الوطنية من خالل تطوير البنية التحتية وزايدة يف مجموعيت أجندة التمنية ألف وجمي، مبا يف ذكل حتسني القدرة املؤسس ية 
اإلماكانت والتغلب عىل الفجوة الرمقية، مما يسهل اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف أهداف التمنية وأيضا 

بغي أن تركز لبحث ادلور الهام لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية. ورأى أن املناقشة ين 
أيضا عىل س ياق امللكية الفكرية يف الاقتصاد الرمقي والنظر يف لك من فوائد وخماطر اس تخدام هذه التكنولوجيات. واقرتح 

 25إىل  23كذكل أن يمت يف إطار جلنة التمنية تبادل للخربات يف هذا اجملال. وأفاد بأن الاحتاد الرويس أعلن أنه يف الفرتة من 
قد اجامتعا للماكتب ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي، وقال إن اخلرباء الروس يشاركون بنشاط يف ذكل ، س يع2018مايو 

الاجامتع، وأعرب عن أمهل يف أن تصبح هذه الاجامتعات منتظمة. وأشار الوفد كذكل إىل أن املقرتح اذلي تقدم به وفد 
درة عدد كبري من اجلوانب األخرى املثرية لالهامتم، مثل الربازيل يتداخل مع مقرتحه. وعالوة عىل ذكل، رأى أن لهذه املبا

تبادل املعلومات بني البدلان النامية حول اس تخدام امللكية الفكرية. ورّحب الوفد أيضا ابالقرتاح اذلي يدعو إىل تنظمي حدث 
اس تخدام امللكية الفكرية يساعد عىل إجياد فهم أفضل للصالت بني اس تخدام امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية، وكذكل 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. وأشار إىل أن الاحتاد الرويس يويل اهامتما كبريا مبقرتيح اجملموعة ابء واملكس يك وأنه 
 مس تعد للعمل مع مجيع الوفود لتحقيق تكل األهداف.

ني امللكية الفكرية والتمنية وقال إن هناك صةل ب .CDIP/21/8 Revوعرض وفد املكس يك مقرتحه الوارد يف الوثيقة  .252
وعالقة واحضة بني أهداف التمنية املس تدامة والعمل اذلي تقوم به الواكالت املتخصصة، مبا يف ذكل الويبو. ورأى الوفد أنه 
جيب حتليل موضوع امللكية الفكرية والتمنية بطريقة شامةل، مع الاس تفادة من إماكنية الابتاكر يف حتقيق التمنية يف نظام 

مللكية الفكرية والبحوث. وأعرب الوفد عن اقتناعه برضورة النظر يف هذا املوضوع من خالل هنج براغاميت، والنظر يف ا
من أهداف التمنية  9اخلربات وأفضل املامرسات لدلول األعضاء األخرى واملنظمة نفسها، من أجل تعزيز حتقيق الهدف 

س تدامة. وأشار إىل أن اجملاالت املواضيعية اليت ميكن أن تعمل فهيا الويبو كثرية، املس تدامة وتأثريه عىل بقية أهداف التمنية امل 
وأهنا تساوي عىل األقل عدد أهداف التمنية املس تدامة نفسها. ورأى الوفد أن املنظمة ميكن أن تركز، يف البداية، عىل 

قر وحتسني الصحة واملساواة بني اجلنسني والبحث اجملاالت اليت يكون فهيا للملكية الفكرية أثر إجيايب عىل التغلب عىل الف
األاكدميي واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والتمنية الاقتصادية والاجامتعية. وقال إن هناك حاجة إىل حتديد األدوات اليت 

اليت ميكن أن يكون  القادرة عىل تعزيز تمنية اجملمتع عىل مجيع املس توايت. وقد تكون البداية ابلنظر يف حتديد أفضل املامرسات
لها تأثري مضاعف، بقيادة الويبو وبتنس يق من ِقبل ادلول األعضاء املهمتة. وأشار الوفد إىل أن الويبو خصصت اليوم العاملي 
للملكية الفكرية للنساء ابعتبارهن عوامل للتغيري والابتاكر، ولهذا أعرب الوفد عن رغبته يف دراسة دور املرأة يف اس تخدام 

الفكرية. واقرتح أن تتبادل ادلول األعضاء جتارهبا وحتدايهتا فامي يتعلق ابلتدابري والس ياسات العامة اليت يمت تطبيقها  امللكية
لتعزيز مشاركة املرأة يف الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية. وأفاد بأن بدلان رشاكة ميتاك )املكس يك وإندونيس يا ومجهورية 

هيا معرض يف الويبو يقدم أمثةل لنساء انحجات يسامهن من خالل هماراهتن ومعرفهتن لالبتاكر. ورأى كوراي وتركيا وأسرتاليا( دل
أنه ال يزال هناك الكثري اذلي يتعني القيام به يف هذا اجملال. وذلكل اقرتح الوفد أن تبدأ اللجنة العمل يف هذا اجملال وربطه 

وفد إىل املقرتح املقدم من وفود كندا والوالايت املتحدة األمريكية واملكس يك ابلتمنية وبأهداف التمنية املس تدامة. مث أشار ال
إلقامة مرشوع بشأن زايدة دور املرأة يف الابتاكر ورايدة األعامل وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام 

هحم وأعرب عن أمهل يف أن يمت قريبا إعداد (. وشكر الوفد أولئك اذلين أيدوا مقرت CDIP/21/12امللكية الفكرية )الوثيقة 
نسخة منقحة مع التعليقات املس تلمة. ويف اخلتام، اتفق الوفد يف الرأي مع وفد الربازيل عىل وجود أوجه تشابه وتداخل بني 

حد املقرتحات. وأعرب عن أمهل يف أن تمتكن اللجنة من التوصل إىل نص يتناول أوجه التآزر هذه مع ضامن وجود هنج مو 
 ألهنا متاكمةل.

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، ورأى أن مسامهة ادلول األعضاء تقدم مدخالت هممة لمتكني جلنة التمنية من  .253
إجراء مناقشات ملموسة ومعلية يف إطار بند جدول األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية". وأشار الوفد إىل أن طلب 

بعقد مؤمتر بشأن كيفية الاس تفادة من النظام ميكن اعتباره موضوعا للمناقشة يف إطار بند جدول  مجموعة البدلان األفريقية
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األعامل اجلديد. ورأى أن جتميع ملدخالت ادلول األعضاء ممارسة مفيدة للغاية لتقيمي ليس فقط املواضيع اليت هتمت هبا ادلول 
التمنية اختاذه يف إجراء تكل املناقشات. وأفاد بأن التجميع ي ظهر األعضاء، بل أيضا يف إطار الشلك اذلي ينبغي عىل جلنة 

بعض التداخل بني املقرتحات، ورحب ابالهامتم املشرتك مبناقشة نفس املسائل. ويف حماوةل إلجياد أرضية مشرتكة ولتيسري 
اقرتهحا لك من وفد املكس يك العمل ودفعه، اقرتح الوفد عقد جلسات تقامس حول مواضيع "املرأة وامللكية الفكرية" اليت 

عىل النحو اذلي اقرتحه وفدا الربازيل  واجملموعة ابء و"التغيريات التكنولوجية وانعاكساهتا عىل حقوق امللكية الفكرية"
للجنة التمنية. ورأى الوفد أن موضوع "املرأة وامللكية الفكرية" ذو أمهية  23و 22والاحتاد الرويس ملناقش هتام يف ادلورتني 

صة حيث أن املوضوع الرئييس لليوم العاملي للملكية الفكرية هو "متكني التغيري: املرأة والابتاكر واإلبداع". وأشار إىل أن خا
موضوع "التغيريات التكنولوجية وانعاكساهتا عىل امللكية الفكرية" من شأنه أن يوفر فرصة ممتازة لدلول األعضاء لتبادل 

بادرات اليت تقوم هبا ملعاجلة تأثري هذه التكنولوجيات اجلديدة عىل امللكية الفكرية. وسيستند وهجات النظر واخلربات بشأن امل 
الهنج عىل أساس مشرتك بني املدخالت اليت تتلقاها األمانة وميهد الطريق للتوصل إىل اتفاق بشأن البند اجلديد من جدول 

ني. ورأى أن شلك املناقشات ينبغي أن يأخذ يف الاعتبار عبء األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" لدلورتني التاليت
العمل الالزم مجليع الوفود للتحضري عىل النحو املناسب إلجراء مناقشة موضوعية جمدية. وذلكل، رأى الوفد أن من املفيد 

لألنشطة ذات الصةل اليت اختيار موضوع واحد للك دورة من دورات جلنة التمنية. وينبغي أن تقدم أمانة الويبو عرضا موجزا 
تضطلع هبا األمانة للك موضوع من املوضوعني، عند الاقتضاء. وابإلضافة إىل ذكل، ينبغي عىل أمانة الويبو أن تنظر فامي إذا 
اكن من املمكن عرض أي مشاريع قامئة بأجندة التمنية تتعلق بأي من هذين املوضوعني عىل ادلول األعضاء. وأعرب الوفد 

موعة إىل املشاركة البناءة يف املناقشات املتعلقة بتجميع ملدخالت ادلول األعضاء بشأن القضااي اليت يتعني عن تطلع اجمل
 معاجلهتا يف إطار بند جدول األعامل "امللكية الفكرية والتمنية".

مة ومثرية وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، ورأى أن املقرتحات تعرض مواضيع هم .254
للنقاش، وأن عددا قليال مهنا يقرتح تبادل أويل لآلراء بشأن امللكية الفكرية والابتاكر والتمنية. ومن شأن هذه املناقشة أن 

تساعد األعضاء عىل تشكيل معلهم املس تقبيل يف إطار بند جدول األعامل اجلديد وحتديد اجملاالت اليت يرغبون يف أن حيدث 
وأفاد بأن موضوع املناقشة اذلي اقرتحه عدد قليل من الوفود هو التسويق التكنولويج، والتغريات  فهيا تأثري جوهري.

التكنولوجية وانعاكساهتا عىل امللكية الفكرية وكذكل التكنولوجيات ورمقنة اجملمتع. ورأى الوفد أن تكل املوضوعات جديرة 
إىل أن هناك  وأشارم ولها تأثري كبري عىل امللكية الفكرية والتمنية. ابلبحث ألن التكنولوجيات تعمل ابس مترار عىل تغيري حياهت

موضوع آخر متكرر هو دور املرأة يف تنفيذ امللكية الفكرية واس تخداهما لنظام امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان 
ية يعدان أمرين هامني، إىل جانب تعديل األقل منوا. وأوحض أن املساواة بني اجلنسني والوصول العادل إىل امللكية الفكر 

املؤسسات الصغرية ومتناهية الصغر واملتوسطة لتتوافق مع واقع امللكية الفكرية اجلديد عىل النحو اذلي اقرتحته اجملموعة ابء. 
رص الرئيس ية وأوحض موافقة الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه عىل املقرتح املقدم من اجملموعة ابء بشأن مناقشة العنا

لنظام امللكية الفكرية املفيدة للتمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية. وأشار إىل أنه يامتىش مع موقفه بشأن طلب اجملموعة 
 األفريقية عقد مؤمتر عن كيفية الاس تفادة من النظام وكذكل تنظمي املؤمتر اذلي يعقد مرة لك س نتني حول نفس املوضوع.

إن املقرتحات املقدمة من اجملموعة ابء ووفود املكس يك والربازيل والاحتاد الرويس ذات حمتوايت وقال وفد الصني  .255
( 1قمية تغطي اجلوانب الهامة للملكية الفكرية والتمنية. وأيد الوفد مقرتح وفد الربازيل اذلي يتضمن س تة مواضيع يه: )

( تقامس نتاجئ الويبو 3مللكية الفكرية يف البدلان النامية"، )( "دراسات حاةل ا2"س ياسات امللكية الفكرية ودور القضاء"، )
( التغيريات 5( التمنية الاقتصادية والابتاكر ودور امللكية الفكرية، )4واألعامل ذات الصةل ابمللكية الفكرية والتمنية، )
ة متاحة وفعاةل أكرث للرشاكت الصغرية ( اسرتاتيجيات جلعل العالمات التجاري6التكنولوجية وانعاكساهتا عىل امللكية الفكرية، )

واملتوسطة. ورأى الوفد أن مناقشة هذه املواضيع ستساعد البدلان، وال س امي البدلان النامية، عىل تعزيز قدرهتا عىل 
تأثري  اس تخدام امللكية الفكرية يف التمنية. وابإلضافة إىل ذكل، أيد الوفد أيضا مقرتح وفد الاحتاد الرويس اذلي اقرتح مناقشة
الاقتصاد الرمقي والتكنولوجيات اجلديدة عىل امللكية الفكرية وكيف ميكن لقطاع امللكية الفكرية التكيف مع التكنولوجيات 



CDIP/21/15 
70 

 

اجلديدة. وأفاد بأن اذلاكء الاصطناعي، والبياانت الضخمة، واإلنرتنت، والتجارة اإللكرتونية، متثل مجيعها حتدايت مشرتكة 
لوفد عن اعتقاده بأن املناقشة والتبادل بشأن تكل املواضيع من شأهنام تزويد البدلان مبزيد من احللول مجليع البدلان. وأعرب ا

وطرق التفكري للتصدي لتكل التحدايت. وقال إن الويبو بصدد عقد منتدى دويل حول التكنولوجيا اجلديدة يف قطاع 
فد مبناقشة مواضيع أخرى. واقرتح كذكل أن تقوم األمانة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف األس بوع التايل. ورحب الو 

بتوحيد مجيع املوضوعات يف فئات وأن ت عد قامئة ابملواضيع ليك ميكن لدلول األعضاء النظر فهيا بطريقة واحضة. كام أعرب عن 
تعداده للمشاركة بنشاط أمهل يف أن يمت حتديد مواضيع حمددة يف أقرب وقت ممكن حىت يبدأ العمل احلقيقي. وأبدى الوفد اس  

 يف مجيع املناقشات.

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وأشار إىل املقرتحات الواردة يف الوثيقة  .256
CDIP/21/8 Rev.،  ورأى أن بعض املواضيع ذات الصةل، ويه "املرأة يف امللكية الفكرية" و"التغيريات التكنولوجية

عىل حقوق امللكية الفكرية" مت اقرتاهحا يف أكرث من بيان. وأيد الوفد مناقشة تكل املوضوعات يف دورات جلنة  وانعاكساهتا
التمنية القادمة. أوحض أن هذا ال يعين أنه لن يؤيد مناقشة مواضيع أخرى يف املس تقبل. واتفق يف الرأي الوفود األخرى بأنه 

موضوع واحد يف لك دورة من دورات جلنة التمنية. وأعرب عن تطلعه إىل قد يكون من الصعب للغاية مناقشة أكرث من 
إجراء مناقشة يمت اإلعداد لها جيدا، مبا يف ذكل عرض تقدمه األمانة بشأن أنشطة الويبو ومشاريع املساعدة الفنية املتعلقة 

لوفد أنه سيشرتط عقد ما ال يزيد ابملوضوع، وكذكل العروض الوطنية ورمبا العروض املقدمة من أحصاب املصلحة. وأوحض ا
عن مؤمتر يس تغرق يوما واحدا حول كيفية الاس تفادة من النظام يف إطار بند جدول األعامل اجلديد بشأن "امللكية الفكرية 
والتمنية" خالل إحدى ادلورات املقبةل للجنة التمنية. وأعرب عن تطلعه إىل إجراء مناقشات ذات مغزى يف إطار ذكل البند 

جدول األعامل، مع الرتكزي عىل القضااي املواضيعية اليت من شأهنا أن تساعد ادلول األعضاء عىل اس تغالل إماكنيات من 
 أدوات امللكية الفكرية بشلك أفضل من أجل حتفزي تمنيهتا.

ل وحتدث وفد اكزاخس تان ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية، ورأى أن مقرتحات ادلو  .257
األعضاء مثرية لالهامتم. وأيد املقرتح املقدم من الاحتاد الرويس مبناقشة موضوع "الاقتصاد الرمقي وتأثريه عىل امللكية الفكرية" 
حتت البند ادلامئ بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" للجنة التمنية. وقال إن التحول الاقتصادي، املرتبط بإنشاء الاقتصاد الرمقي 

ش ياء، هل تأثري عىل جماالت امللكية الفكرية. وعىل مدى الس نوات القليةل املاضية هناك أعداد مزتايدة من وإنرتنت األ
التطبيقات ملشاريع التكنولوجيا الرمقية. وميكن للتكنولوجيات اجلديدة أن تساعد ماكتب الرباءات يف حتقيق معلها. ورأى الوفد 

ملدير العام للويبو، الس يد فرانسيس غري، اذلي مت إعداده يف ادلورة السابعة أن من املهم العمل بنشاط عىل تنفيذ مقرتح ا
والثالثني للجمعية العامة للويبو بشأن احلاجة إىل اس تخدام أكرث فعالية ألنظمة البياانت الضخمة وإنرتنت األش ياء واذلاكء 

ات واآلراء داخل منتدى للويبو أن ميكّن الاصطناعي يف جمال امللكية الفكرية. ورأى الوفد أن من شأن تبادل املعلوم
 األعضاء من التعرف عىل أحدث التقنيات الرمقية يف جمال امللكية الفكرية.

وأعرب وفد ابكس تان عن تقديره للبياانت املقدمة من ادلول األعضاء. ورأى أن املناقشة حول "امللكية الفكرية  .258
ل عىل طبيعة الشامةل للملكية الفكرية. وقال إن تبادل اخلربات بشأن والتمنية" يف جلنة التمنية ينبغي أن تركز بشلك أفض

النظر يف دور املرأة يف امللكية الفكرية والنظر يف اآلاثر اإلجيابية للملكية الفكرية ي عدان من اجلوانب الهامة للنظر فهيا. ومع 
 يتعلق ابحلصول عىل التكنولوجيا وتلكفة وضع ذكل، جيب أن يظل األعضاء عىل دراية ابآلاثر السلبية للملكية الفكرية فامي

قوانني وس ياسات للملكية الفكرية، خاصة ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان األقل منوا. واقرتح أن تقوم األمانة بتجميع 
دد والقيام اس تعراض لألدبيات املتعلقة ابلعالقة بني امللكية الفكرية والابتاكر للتعرف عىل بعض الافرتاضات يف هذا الص

ابختبارها. وأيد الوفد مقرتح وفد الربازيل بشأن س ياسات امللكية الفكرية ودور السلطة القضائية. وأعرب عن تطلعه إىل 
 إجراء مناقشة بناءة بشأن هذا البند من جدول األعامل.
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وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن تقديره للهنج الاستبايق اذلي اختذته وفود الربازيل والاحتاد الرويس واملكس يك  .259
واجملموعة ابء. وأشار إىل املوضوعات ذات الصةل اليت اقرتحهتا الوفود املذكورة آنفا. ورأى أنه نظرا ألن العديد من هذه البنود 

اخل أو التاكمل بني املواضيع املقرتحة. وعىل هذا النحو، أعرب الوفد عن اعتقاده بأنه مواضيعي للغاية، فإن هناك جمالني للتد
بقليل من التعديل، س تجد مجيع الطلبات طريقها بطريقة أو أخرى إىل خطة العمل يف إطار هذا البند من جدول األعامل 

مللكية الفكرية وبطريقة موهجة حنو التمنية. وميكن برشط أن يمت توجيه مجيع املناقشات يف إطار امللكية الفكرية و/ أو حقوق ا
إىل وجود تاكمل بني موضوعات امللكية  وأشاراس تخدام املواضيع الست املقرتحة للمناقشة اليت أعدها وفد الربازيل كأساس. 

كرية والتقدم التكنولويج الفكرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الربازيل واجملموعة ابء وامللكية الف
عىل النحو اذلي اقرتحه وفدا الاحتاد الرويس والربازيل، والعالقة بني امللكية الفكرية والتمنية، مبا يف ذكل التمنية الاقتصادية 
والاجامتعية عىل النحو اذلي اقرتحته وفود املكس يك والربازيل واجملموعة ابء. وأعرب الوفد عن تطلعه إىل وضع خطة معل 

موحدة توجه األعضاء حنو بدء بعض املناقشات التفصيلية وتبادل اخلربات بشأن أفضل املامرسات ذات الصةل بهنج موجه حنو 
 التمنية يف جمال امللكية الفكرية.

وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية، ورأى أن املقرتح املقدم من اجملموعة ابء يتطلب مزيدا من الوقت  .260
ته بشلك متعمق. وأعرب عن أمهل يف أال تؤجل املناقشات واملفاوضات بشأن املقرتح املعدل جملموعة البدلان األفريقية دلراس  

بشأن عقد مؤمتر دويل لك س نتني يف إطار بند جدول األعامل اجلديد بشأن "امللكية الفكرية والتمنية". وأعرب الوفد عن 
 ؤسيس عىل املؤمتر واقرتح أن يمت ذكل قبل أي مقرتح قادم من اجملموعة ابء.رغبة اجملموعة األفريقية إضفاء الطابع امل

وحتدث وفد إندونيس يا بصفته الوطنية، ورأى أن مجيع املقرتحات قمية ووثيقة الصةل ابمللكية الفكرية والتمنية. ورّحب  .261
ن قادرة عىل حتديد القضااي اليت ينبغي بفكرة وفد الربازيل ابستيعاب مجيع املقرتحات. ورأى أنه ينبغي عىل اللجنة أن تكو

معاجلهتا يف إطار بند جدول األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" يف الاجامتعات املقبةل للجنة التمنية. وأعرب الوفد عن 
أشار الوفد تقديره لفكرة وفد املكس يك ابلرتكزي عىل املرأة ألنه ميكن تطبيقه عىل مقرتحات أخرى مقدمة من بدلان أخرى. و 

إىل احلاجة إىل تبادل اخلربات ولكنه رأى أن التبادل جيب أال يقترص عىل أفضل املامرسات. وبدال من ذكل قال إنه ينبغي 
مناقشة التحدايت أيضا. وأعرب عن اعتقاده بأن مناقشة التحدايت س تكون أمرا همام ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان األقل 

ا أن مواضيع امللكية الفكرية والتمنية لها قامئة غري شامةل وأن آليات اقرتاح األفاكر وتوفري املدخالت منوا. ورأى الوفد أيض
إىل أن من بني القضااي الهامة اليت ميكن وينبغي مناقش هتا يف إطار بند جدول األعامل  وأشارينبغي إاتحهتا يف مجيع األوقات. 

يه كيفية معاجلة أي آاثر سلبية محلاية امللكية الفكرية تواهجها البدلان النامية من أجل ضامن نظام متوازن للملكية الفكرية، 
 حامت. ورأى الوفد أن املرونة جزء ال يتجزأ من نظام امللكية الفكرية.

ورأى وفد ش ييل أن مجيع املقرتحات تتضمن عنارص ميكن مناقش هتا يف إطار بند جدول األعامل بشأن "امللكية  .262
". وأيد الوفد املقرتح اذلي تقدم به وفد الربازيل اذلي يعرض اس تخدام املقرتحات معا ومناقش هتا داخل الفكرية والتمنية

اللجنة. كام أيد الوفد وفد املكس يك واقرتح إعطاء األولوية ملوضوع "املرأة يف جمال امللكية الفكرية" للتغلب عىل الفجوة بني 
 اجلنسني.

يق بني املقرتحات اليت تش متل عىل أوجه تشابه ودجمها يف مقرتح موحد بشأن وخلص الرئيس املناقشة. واقرتح التوف  .263
 القضااي اليت يتعني معاجلهتا. واقرتح مناقشة ذكل يف اجامتعات غري رمسية والعودة إىل الاجامتع الرمسي.

 من جدول األعامل: النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة )تمتة( 8البند 

ل للمجموعة األفريقية بشأن تنظمي املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية لك  مناقشة حول املقرتح املعدَّ
 /20/8CDIPالوثيقة  -س نتني 
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 دعا الرئيس وفد املغرب إىل عرض القضية. .264

قد يف وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية، وقال إن مقرتحه جاء مدفوعا بنتاجئ املؤمتر ادلويل ا .265 ذلي ع 
بشأن امللكية الفكرية والتمنية. ومن مث، قدمت اجملموعة األفريقية مقرتحا إىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية  2016أبريل 

بشأن تنظمي مؤمتر دويل حول هذا املوضوع لك س نتني، حتت رعاية اللجنة. وقدم وفد الس نغال مقرتحا معدال ابمس مجموعة 
يف ادلورة العرشين للجنة التمنية. كام قام بتوضيح املقرتح مع األخذ يف الاعتبار القضااي اليت أثريت يف  البدلان األفريقية

غضون ذكل. وتضمن املقرتح املعدل املعلومات التالية. يمتثل الهدف الرئييس للمؤمتر يف إطالع األعضاء عىل التطورات 
املشاركني من مناقشة أمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية  األخرية يف جمال امللكية الفكرية والتمنية، ومتكني

. وينبغي أن يرتبط العنوان 2019-2018والثقافية. وس يعقد املؤمتر مرة لك س نتني لفرتة أولية مدهتا ست س نوات من الثنائية 
 املوافقة عليه خالل ادلورة األوىل للجنة، اليت س تجمتع الثانوي للمؤمتر ابمللكية الفكرية والتمنية وعواقهبا العملية. وسيتعني

خالل الس نة األوىل من دورة مزيانية الويبو. وميكن أيضا حتديد بعض املوضوعات خالل دورة جلنة التمنية. وابلنس بة دلورة 
موعة تنظمي املؤمتر خالل ، فإن املوضوع احملدد املقرتح هو "كيفية الاس تفادة من النظام". واقرتحت اجمل2019-2018املزيانية 

األشهر الس تة األوىل من الس نة الثانية من دورة مزيانية الويبو لفرتة ترتاوح بني يومني وثالثة أايم. ومت اقرتاح أن تعقد لك 
دورة يف اجللسة العامة مع حضور فريق مؤلف من اثنني إىل ثالثة من مقديم العروض. وس ي عقد املؤمتر يف جنيف أو يف بدل 

ر تقرتحه ادلول األعضاء. وس تكون حمصةل املؤمتر عبارة عن تقرير واقعي مقدم إىل جلنة التمنية. وملزيد من التشجيع عىل آخ
إجراء مناقشات بشأن هذه القضية، أكدت اجملموعة األفريقية أن التطورات والاجتاهات العاملية يف هذا اجملال تتطلب من 

اجلديدة بصورة أكرث تتابعا. ورأت من شأن عقد هذا النوع من املؤمترات أن يفيد  األعضاء مناقشة األفاكر ووهجات النظر
مجيع البدلان، وال س امي البدلان األقل منوا والبدلان النامية. وأشار الوفد إىل أن اللجنة وادلول األعضاء هبا أقرت ابلفعل 

رأت عدة وفود أن املقرتح عاجل وهمم. واقروا ابإلسهام اذلي . و 2016ابلنتاجئ الرئيس ية اليت توصل إلهيا املؤمتر املنعقد يف عام 
ميكن أن يقدمه هذا النوع من املؤمترات يف املناقشات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية، وأعربوا عن اهامتهمم برؤية هذا املؤمتر. 

"امللكية الفكرية والتمنية". وأوحض أهنا ورأى الوفد أن بوسع املؤمتر ادلويل تقدمي مساهامت كبرية يف جدول األعامل بشأن 
مبادرة تمكيلية هامة لهذا البند اجلديد من جدول األعامل وينبغي دراس هتا ابلتوازي. ونظرت املنظمة يف املسائل اللوجستية 

قد يف أبريل  أن املؤمتر ينبغي . ورأى الوفد 2016املتعلقة بعقد مؤمتر، تكل اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء يف املؤمتر اذلي ع 
أن يأخذ يف الاعتبار اخلربات اليت شهدها أثناء تنظمي املؤمترات ادلولية الناحجة األخرى، سواء بشلك فردي أو مشرتك، مثل 
املنتدى العاملي املعين ابملؤرشات اجلغرافية اذلي تنظمه الويبو لك س نتني مع دوةل عضو أخرى. وأشارت اجملموعة كذكل إىل 

أدىل به املدير العام للويبو، الس يد فرانسيس غوري، خالل افتتاح ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية عندما البيان اذلي 
بشأن امللكية الفكرية والتمنية اكن انحجا للغاية. وأكد الس يد غري أيضا أن املؤمتر  2016قال إن تنظمي املؤمتر ادلويل يف عام 

ثةل يف تأثري امللكية الفكرية وصالهتا ابلتمنية. مث خلص إىل أن املناقشات اليت جرت اكن فرصة دلراسة القضية األساس ية املمت 
احلاجة إىل عقد مؤمتر دويل مثل  2016اكنت ثرية ومفيدة للغاية. وقد أظهرت ثروة املعلومات وفائدة املناقشات يف مؤمتر 

 ف بناء يف القيام بذكل.ذكل اذلي اقرتحته اجملموعة، مبشاركة مجيع ادلول األعضاء واختاذ موق

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، ورّحب ابملناقشات البناءة اليت أجرهتا اجملموعات خالل ادلورة العرشين  .266
للجنة التمنية هبدف التوصل إىل فهم مشرتك أفضل للنقاط األساس ية الواردة يف املقرتح. وأعرب الوفد عن ثقة اجملموعة يف أن 

رهتا بعض ادلول األعضاء، مبا يف ذكل تكل اجملموعة، ستنعكس يف النسخة املعدةل التالية من املقرتح الشواغل اليت أاث
األفريقي. وأعرب عن تطلع اجملموعة إىل دراسة ذكل. وأشار إىل أن اللجنة وفرت، يف الوقت احلاض، منصة جيدة ملناقشة 

من ذكل أن اللجنة وضعت عىل وجه التحديد بندا جديدا يف جدول  املوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. واألكرث
األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" ميكن لدلول األعضاء من خالهل مناقشة التحدايت احلالية واملس تقبلية ألنظمة امللكية 

ركة بشلك بنّاء يف املناقشات املتعلقة الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية. وأكد الوفد أن اجملموعة ستس متر يف املشا
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مبقرتح مجموعة البدلان األفريقية. وأعرب عن أمهل يف اس مترار الروح اإلجيابية اليت سادت يف املناقشات خالل اجللسات 
 السابقة يف تكل ادلورة.

احلالية للجنة من وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ، وأعرب عن أمهل يف أن تمتكن ادلورة  .267
قدت حىت قبل ادلورة السابقة، مع الاعرتاف  الاتفاق عىل عقد املؤمتر ادلويل املقرتح معتربا أن املناقشات حول املقرتح قد ع 

 مبسامهة هذا النوع من املؤمترات. مل ير الوفد أي ضر يف عقد هذا املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية.

 ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وأشار إىل بيانه الافتتايح. وأفاد بأن موضوع "كيفية وحتدث وفد بلغاراي .268
معل النظام" اذلي يأخذ يف الاعتبار مضمون مقرتح مجموعة البدلان األفريقية ميكن تناوهل يف إطار بند جدول األعامل اجلديد 

الاس تفادة بشلك جيد من الوقت واملاكن اخملصصني، دون تكبد أي  "امللكية الفكرية والتمنية". ومن شأن ذكل أن يتيح
تاكليف إضافية للسفر أو اإلقامة، حىت تتطابق األهداف الواردة يف ورقة اجملموعة األفريقية مع تكل الواردة يف بند جدول 

كية الفكرية والتمنية" قد نوقش األعامل اجلديد. وقال إنه ابلنظر إىل حقيقة أن وضع بند جديد يف جدول األعامل بشأن "املل 
خالل جلنة التمنية، فإنه س يكون ممتنا إذا اكن الغرض من املؤمتر ادلويل املقرتح وقميته اإلضافية مقارنة ببند جدول األعامل 

أن  اجلديد املكرس للملكية الفكرية التمنية مؤهلني ودقيقني. ورأى أنه ال ينبغي عقد أي مؤمتر خارج جلنة التمنية، وأوحض
الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه سوف ينظرون يف مؤمتر واحد فقط يف لك مرة. وأشار بأن العنوان املقرتح "كيفية 
الاس تفادة من النظام" ال يزال يبدو واسعا إىل حد ما، وأفاد بأنه سوف يقّدر أن تقدم اجملموعة األفريقية بعض األهلية 

تطلع الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه إىل الاس امتع إىل آخر املس تجدات من اإلضافية يف هذا الصدد. وأعرب عن 
 اجملموعة األفريقية حول املقرتح املعدل، مع مراعاة املناقشات مع مجيع الوفود.

فريقية وحتدث وفد إكوادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب، وأيد املقرتح املعدل املقدم من اجملموعة األ .269
بشأن تنظمي مؤمتر دويل حول امللكية الفكرية والتمنية لك س نتني. وأعرب عن سعادته ابملؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية 

. وأوحض أن اجملموعة شاركت بقوة يف هذا املؤمتر. وأقر يف الوقت 2016أبريل  8إىل  7والتمنية اذلي انعقد يف الفرتة من 
دمهتا مؤمترات من هذا القبيل إىل املناقشات املشرتكة بني القطاعات بشأن امللكية الفكرية والتمنية املناسب ابملسامهة اليت ق

فامي يتعلق ابمللكية الفكرية. وأعرب عن اهامتم اجملموعة بعقد مؤمتر. وأعرب عن تقديره للمتابعة اليت قامت هبا اجملموعة 
وعات. وأعرب عن أمهل يف أن يمت التوصل إىل اتفاق يف تكل ادلورة. وقال األفريقية، ومراعاة الشواغل اليت أعربت عهنا اجملم

 إن قرار اللجنة يف هذا الشأن س يكون خطوة ملموسة إىل األمام ويف الاجتاه الصحيح لإلسهام يف تعزيز والية اللجنة.

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وقال إنه درس بعناية املقرتح املعدل مرة أخرى،  .270
مع األخذ يف الاعتبار املناقشات اليت دارت يف ادلورة السابقة للجنة التمنية، سواء عىل املس توى الرمسي أو غري الرمسي، مع 

د جديد دامئ يف جدول األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية". ومع ذكل، أعرب عن مراعاة التطورات األخرية مثل وضع بن
عدم فهم اجملموعة للمزااي اليت قد يقدهما ما يسمى بإضفاء الطابع املؤسيس عىل مثل هذا املؤمتر. ووقال إنه ال يزال يفضل 

ة إىل جانب حتليل فوائد التلكفة. ومع ذكل، مفع تنظمي حدث بشأن مواضيع حمددة ويأخذ يف الاعتبار الاحتياجات احلقيقي
مراعاة املوارد البرشية واملالية احملدودة، أعرب عن عدم اقتناعه بأن عقد مؤمتر دويل منفصل خارج دورات جلنة التمنية ميكن 

الاحتياجات أن حيقق نتاجئ أفضل مقارنة بأشاكل أخرى من اإلنفاق املس هتدف بشلك جيد، أي املشاريع اليت تتوافق مع 
امللموسة للتمنية دلى املس تفيدين احملمتلني. وفّضل انعقاد ادلورات العادية للجنة التمنية حول مداوالهتا عن ادلول األعضاء 

وأحصاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين املعنية يف دورات 
دل وهجات النظر واخلربات والتعليقات بشأن أجندة الويبو بشأن التمنية، وامللكية الفكرية، واملسائل األخرى ذات اللجنة لتبا

الصةل، وابلتحديد يف بند جدول األعامل اجلديد بشأن "امللكية الفكرية والتمنية". وأكد عىل اقتناع اجملموعة بأن معلية أجندة 
ل منتدى للعمل املوضوعي، مبا يف ذكل تقامس املدخالت املقدمة من اخلرباء من ماكتب التمنية داخل اللجنة قد وفرت ابلفع

امللكية الفكرية ومن العوامص، وغريمه من أحصاب املصلحة ذوي اخلربة الكبرية، عىل سبيل املثال، من ادلوائر األاكدميية أو 
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قرتح اخلاص بتنظمي مؤمتر ملرة واحدة حول موضوع "كيفية من املنظامت غري احلكومية. ومع ذكل، رأى الوفد إماكنية تأييده للم
الاس تفادة من النظام" إذا ما مت حتديده خالل إحدى دورات جلنة التمنية وامللكية الفكرية التالية، وبعد ذكل توفر إماكنية 

اس تعداده ملزيد من املناقشة،  تقيمي عالقته وقميته املضافة فامي يتعلق ابلبنية اجلديدة جلدول أعامل اللجنة. وأعرب الوفد عن
ث من شأنه أن يعاجل القضااي اليت أاثرهتا الوفود األخرى.  ويفضل أن يكون ذكل عىل أساس مقرتح حمدَّ

وكرر وفد الربازيل تأييده الشديد ملقرتح مجموعة البدلان األفريقية بشأن عقد مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية. وقال  .271
ة أظهرت ما يكفي من الصرب واملرونة إلدراج معظم املقرتحات اليت قدمهتا ادلول األعضاء األخرى. وأشار إن اجملموعة األفريقي

الوفد إىل أنه يف املفاوضات متعددة األطراف، تكون الرغبة يف التوصل إىل حل وسط ذات أمهية قصوى للوصول إىل 
فاوضات، ال يكون هنج إما "رأيي" وإال "فال" فّعاال، وال موضع التوازن والنتاجئ املوهجة حنو النتاجئ. ويف هذا النوع من امل

ترحيب. وقد مت إحراز تقدم لتقريب وهجات النظر اخملتلفة، مما يعطى األمل يف التوصل إىل اتفاق يف الهناية. وحث الوفد 
وااي احلس نة للموافقة الهنائية عىل مجيع ادلول األعضاء اليت مل تعرب عن تأييدها جملموعة البدلان األفريقية عىل إبداء بعض الن

 املقرتح يف ادلورة احلالية.

وكرر وفد ابكس تان تأييده الشديد للمقرتح املعدل املقدم من مجموعة البدلان األفريقية لعقد مؤمتر لك س نتني بشأن  .272
قد يف عام  ول األعضاء وتزويدها بإجياز لعب دورا هاما يف إعالم ادل 2016امللكية الفكرية والتمنية. وقال إن املؤمتر اذلي ع 

عن التغيريات األخرية يف جمال امللكية الفكرية والتمنية، كام أن نقل هذه املعلومات من شأنه متكني البدلان النامية واملتقدمة 
لعنوان. ومع من مناقشة أمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. وأبدى الوفد مرونة وفامي يتعلق اب

ذكل، اقرتح أنه من أجل جعل العنوان أكرث مشوال ووضوحا، ميكن أن ي طلق عليه "كيفية الاس تفادة من النظام: التحدايت 
والفرص". وأوحض أن هذه اإلضافة س تحدد النطاق وتطرح مجيع وهجات النظر عىل طاوةل النقاش ملساعدة األعضاء يف البناء 

فكرية والتغلب عىل التحدايت املرتبطة به. وأعرب الوفد عن أمهل يف اختاذ قرار إجيايب بشأن هذا عىل فوائد نظام امللكية ال
 البند من جدول األعامل يف ادلورة احلالية للجنة التمنية.

وأعرب وفد غابون عن تأييده ملقرتح وفد املغرب اذلي قدمه نيابة عن اجملموعة األفريقية بشأن تنظمي مؤمتر حول  .273
الفكرية والتمنية لك س نتني. وأيد احلجة اليت طرهحا وفد املغرب وشدد عىل أن املؤمتر س يكون مبثابة منصة هامة امللكية 

للمس تفيدين، اذلين يس تخدمون امللكية الفكرية يف املامرسة العملية، إلبداء آراهئم ملناقشة ما هو عىل احملك يف موضوع 
 امللكية الفكرية والتمنية.

، بصفته الوطنية، تأييده للمقرتح األفريقي املعدل بعقد مؤمتر دويل حول امللكية الفكرية والتمنية لك وأكد وفد إكوادور .274
س نتني. وقال إن من شأن هذا املؤمتر ادلويل أن يساعد عىل فهم أفضل لدلور اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف التمنية، 

والبدلان النامية. ورأى الوفد أن هذه احملافل ضورية لطرح مزيد من األفاكر وال س امي تركزي الاهامتم عىل البدلان األقل منوا 
بشأن الس ياسات العامة وعواقهبا يف اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية وليس كغاية يف حد ذاهتا. وأعرب عن تأييده 

 إقامته يف الثنائيات املقبةل.ملقرتح إقامة هذا احلدث ألول مرة يف الثنائية التالية والاس مترار يف ذكل يف 

وأيد وفد كوت ديفوار تأييدا اتما البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وقال إن تنظمي مؤمتر  .275
ن يعقد لك س نتني بشأن امللكية الفكرية والتمنية س يكون إطارا للتعامل مع مواضيع حمددة تتعلق ابالحتياجات احلقيقية للبدلا
النامية بطريقة مبتكرة وفعاةل. ودعا الوفد مجيع الوفود إلبداء قدر أكرب من املرونة وروح بناءة فامي يتعلق بتحقيق نتاجئ ذات 

 منفعة متبادةل عند النظر يف هذا املقرتح املقدم من اجملموعة األفريقية.

لبدلان األفريقية. ورّحب ابملقرتح املعدل املقدم وانضم وفد السودان إىل البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة ا .276
من اجملموعة األفريقية بشأن املؤمتر ادلويل اذلي يعقد لك س نتني بشأن امللكية الفكرية والتمنية وشدد عىل أمهية هذا النوع من 
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يفوار واملغرب. واختمت لكمته املؤمترات ومساهامته. كام أيد متاما مداخالت وفود إندونيس يا والربازيل وغابون وابكس تان وكوت د
 بتشجيع مجيع الوفود عىل القيام بذكل.

وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وقال إن اجملموعة  .277
اذ قرار من أجل ضامن أكرب تأثري األفريقية قدمت معلومات اكفية لتحديد احتياجات هذا املؤمتر ومه يف وضع يسمح هلم ابخت

 وأمهية وقمية من حيث املعرفة املكتس بة واملتقامسة، ابإلضافة إىل املوارد اخملصصة.

اإلسالمية( عن تقديره جملموعة البدلان األفريقية عىل النسخة املعدةل من املقرتح املتعلق  -وأعرب وفد إيران )مجهورية  .278
كرية والتمنية مرة لك الس نتني. وأشار إىل أن اللجنة انقشت املقرتح يف ادلورات األخرية بتنظمي مؤمتر دويل حول امللكية الف

وقد نقحته اجملموعة األفريقية ملعاجلة الشواغل اليت أاثرهتا بعض الوفود. وس يكون تنظمي مؤمتر ي عقد مرة لك س نتني مفيدا 
املؤمتر اذلي يعقد مرة لك س نتني هو مبثابة احلفاظ عىل اذلات للجميع، وخاصة للبدلان األقل منوا وللبدلان النامية. وقال إن 

ابلنس بة للويبو وادلول األعضاء فهيا إلجياد توازن بني املصاحل املتنافسة ألعضاهئا املتنوعة. وحث الوفد مجيع ادلول األعضاء 
 ه يف تكل ادلورة للجنة.عىل النظر يف هذا املقرتح حبسن نية وبطريقة مرنة وبناءة، وأعرب عن تطلعه إىل اعامتد

، عقدت الويبو مؤمترين دوليني بشأن امللكية الفكرية والتمنية. وقد 2016و 2013وأشار وفد أوغندا إىل أنه يف عايم  .279
أاتح املؤمترين فرصا عديدة لطائفة واسعة من أحصاب املصلحة للتعامل مع موضوعات من مجيع أحناء العامل لتبادل اخلربات 

حول كيفية مسامهة امللكية الفكرية يف التمنية عىل املس توايت الوطنية واإلقلميية وادلولية. وذكر أيضا أن  وأفضل املامرسات
هناك سابقة يف الويبو حيث تنظم الويبو لك س نتني الندوة ادلولية بشأن املؤرشات اجلغرافية ابلتعاون مع ادلول األعضاء 

اجلوهرية ودورات املعلومات اليت جتري يف اللجان اليت تعاجل قضااي جوهرية تتعلق  املهمتة. وت عقد الندوة ابلتوازي مع املناقشات
ابملؤرشات اجلغرافية. وأوحض أن األساس املنطقي للمؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية هو أن املؤمتر سيشجع تبادل 

خرية يف جمال امللكية الفكرية ومناقشة األبعاد الس ياس ية اخلربات الوطنية واإلقلميية حبرية وبشلك ممثر، وحتليل التطورات األ
والتكنولوجية والاجامتعية والاقتصادية للملكية الفكرية وتأثرياهتا عىل اجلهود اليت تبذلها ادلول النامية الس تخدام نظام امللكية 

أى أنه ليك يكون ذا مغزى، مفن األمثل الفكرية لتلبية احتياجاهتا التمنوية. وأفاد بأن جدول أعامل اللجنة مثقل ابلفعل. ور
اعامتد الشلك املس تخدم يف املؤمترين السابقني. وكرر الوفد تأييده ملقرتح اجملموعة األفريقية بشأن عقد املؤمتر. وأعرب عن 
ة تطلعه إىل إجراء مناقشات ممثرة بشأن هذه املسأةل وجشع مجيع ادلول األعضاء عىل التفاوض حبسن نية وبطريقة شفاف

 وتعاونية.

وأيد وفد مالزياي املقرتح األفريقي بشأن عقد مؤمتر دويل لك س نتني بشأن امللكية الفكرية والتمنية. وقال إن املؤمتر  .280
سيسمح بمع العديد من أحصاب املصلحة اخملتلفني من صناع الس ياسات، ومماريس تطوير امللكية الفكرية، واألوساط 

وكذكل منظامت اجملمتع املدين، وسيسمح بتبادل ثري للمعرفة واملعلومات حول امللكية الفكرية األاكدميية، واملنظامت ادلولية، 
كأداة للتمنية. وذلكل، حث الوفد األعضاء اآلخرين عىل إبداء املرونة، والتحيل بروح بناءة، وامليض قدما بدول األعامل يف 

 جدا مجليع أحصاب املصلحة.دورة جلنة التمنية من خالل تأييد عقد هذا املؤمتر املفيد 

وكرر وفد أنغوال تأييده للمقرتح اذلي تقدم به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية. وأعرب عن أمهل يف أن توافق  .281
 ادلورة عىل مقرتح تنظمي مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية.

ظمي املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية لك وأيد وفد نيجرياي بشدة مقرتح مجموعة البدلان األفريقية بشأن تن .282
 ء.لمؤتمر لألعضاا اذهقدمها يأن مكن يلتي ائد اتعلق بالفوينة فيما ولمرر اظهاإلى إن يآلخرا اعس نتني. ود

وأشار الرئيس إىل عدم وجود اتفاق بشأن هذه املسأةل. واقرتح عىل األعضاء مناقشة املقرتح بشلك غري رمسي. مث  .283
 ملناقشة حول املسأةل.أرجأ ا
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 وأعرب وفد املغرب عن امتنانه للتأييد والتعليقات اليت قدمهتا ادلول األعضاء. .284

وأكد الرئيس أن اللجنة س تعود إىل اجللسة العامة إلمتام املناقشة. ومع ذكل، فّضل أن يناقش األعضاء املسأةل يف  .285
الرمسي ذلكل الصباح. وبعد الاس امتع إىل مجيع الوفود أثناء إطار غري رمسي أكرث. مث أبلغ الرئيس اللجنة ابالجامتع غري 

املشاورات غري الرمسية، اقرتح الرئيس النص التايل "قررت اللجنة أن تعقد يف ادلورة التالية للجنة التمنية حوارا تفاعليا بشأن 
عىل ش بكة اإلنرتنت، عىل النحو املساعدة الفنية. وتقرر أيضا أنه ميكن للجنة أن تعيد النظر يف إماكنية إنشاء منتدى 

)ب( من التذييل األول للملخص املقدم من رئيس  1املطلوب يف قرارها بشأن املساعدة الفنية الوارد يف الفقرة الفرعية 
ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية، إذا ما طلبت ادلول األعضاء ذكل". وأوحض أن هذا يعين أن اللجنة س تحاول عقد حوار 

 بشأن املساعدة الفنية يف دورة التالية للجنة التمنية، ما مل يكن هناك أي طلب إلعادة النظر يف األمر.تفاعيل 

وطلب وفد إس بانيا مزيدا من املعلومات عن مدى قابلية املنتدى للمامرسة العملية. وأعرب عن رغبته بأن تعرض   .286
ئةل اليت طرحهتا األمانة عىل الوفود. وأضاف أنه إذا اكن من األمانة التاكليف ألن ذكل من شأنه املساعدة يف الرد عىل األس  

 املقرر اختاذ قرار، فيجب أن يكون مبنيا عىل أساس متني.

 واقرتح الرئيس إدراج طلب وفد إس بانيا يف فقرة القرارات. .287

 وقال وفد إس بانيا إنه س يكون أكرث راحة بأن ي ذكر ذكل يف النص. .288

عام إذا اكن بإماكن األمانة، ابإلضافة إىل مقرتح وفد إس بانيا، إعداد بعض األفاكر واس تفرس وفد امجلهورية التش يكية  .289
حول املامرسة املتعلقة بنوع مماثل من احملافل يف واكالت األمم املتحدة األخرى املامثةل، وبشلك رئييس يف املنظمة األوروبية 

وداخل هذه الش بكة هناك ش بكة عىل اإلنرتنت تتيح  للرباءات. وأشار إىل وجود ما يسمى ابلش بكة األوروبية للرباءات،
 الوصول إىل مجيع ماكتب الرباءات الوطنية املكرسة لتحقيق هدف مماثل.

وتساءل وفد الوالايت املتحدة األمريكية عام إذا اكن من املمكن تأجيل القرار بشأن ذكل البند والعودة بعد إجراء  .290
 مشاورات مع ادلول األعضاء.

ن هناك ابلفعل مشاورات غري رمسية بشأن هذا البند املقرر يف اليوم التايل. وأشار كذكل إىل أن وذكر الرئيس أ .291
هناك ابلفعل قرار بإنشاء منتدى. ومع ذكل، هناك بعض األس ئةل اليت طرحهتا األمانة عىل ادلول األعضاء. كام طلب وفد 

تدى. واقرتح الرئيس فقرة قرار عىل النحو التايل: "قررت إس بانيا من األمانة أن ت عد ورقة غري رمسية حول جدوى هذا املن 
اللجنة أن تعقد يف ادلورة التالية للجنة حوارا تفاعليا بشأن املساعدة الفنية، وطلبت من األمانة تقدمي ورقة غري رمسية عن 

 جدوى إنشاء منتدى عىل اإلنرتنت للمساعدة الفنية". مث أبلغ الرئيس األعضاء ابجلدول الزمين.

جتميع ملدخالت ادلول األعضاء بشأن طرائق واسرتاتيجيات التنفيذ للتوصيات املعمتدة من الاس تعراض املس تقل 
 .CDIP/21/11الوثيقة  -

 دعا الرئيس األمانة إىل عرض الوثيقة. .292

وأشارت األمانة )الس يد ابلوش( إىل خلفية الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أجندة التمنية )الوثيقة  .293
CDIP/21/11 .كام أشارت إىل أن اللجنة اعمتدت عددا من التوصيات املنبثقة عن تقرير الاس تعراض املس تقل .)

وأوحضت أنه تقرر خالل ادلورة السابقة ضورة دعوة ادلول األعضاء لتقدمي مقرتحات بشأن طرائق واسرتاتيجيات التنفيذ 
قيد املناقشة حتتوي عىل املدخالت الواردة من اجملموعة بشأن تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل. وأوحضت أن الوثيقة 

 ابء، ووفد املكس يك، ووفد بريو.
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وحتدث وفد إكوادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب، وشدد عىل أمهية وجود نظام ملكية فكرية متوازن  .294
ويف هذا الس ياق، رأى أن دمج التوصيات امخلس  وفعال يعزز الابتاكر لصاحل امجليع. وأوحض أن هذا يتطلب هجودا مشرتكة.

واألربعني ألجندة التمنية يف معل الويبو ميثل ابلتأكيد عامال أساس يا للمسامهة يف حتقيق هذا الهدف. وذلكل، فإن التوصيات 
تقبيل للجنة اليت مت إعدادها يف تقرير الاس تعراض املس تقل ت عد وس يةل لتعزيز تنفيذ أجندة التمنية وحتسني العمل املس  

واملنظمة نفسها. وأكد من جديد عىل أمهية تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل أعرب عن اس تعداده للمشاركة بشلك بنّاء 
 يف املناقشات اليت هتدف إىل حتديد طرائق ذلكل التنفيذ.

ساسا جيدا ملناقشة وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، ورأى أن الوثيقة ت عد أ  .295
اللتني ال تزالان مفتوحتني. وأقر بأن التوصيات الواردة يف الوثيقة موهجة إىل  11و 5التوصيات املعمتدة، ابس تثناء التوصيتني 

هجات فاعةل خمتلفة مشاركة يف تنفيذ أجندة التمنية، وابلتحديد ادلول األعضاء واللجنة واألمانة. كام أن التوصيات خمتلفة يف 
عهتا. وقال إنه يشاطر اجملموعة ابء ووفد املكس يك الرأي بأن بند جدول األعامل اجلديد بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" طبي

. ورأى الوفد أن بعض املقرتحات الواردة يف الوثيقة مت تناولها 1يعد أساسا جيد ملعاجلة القضااي املتعلقة بتنفيذ التوصية 
. كام أشار إىل تعيني املمثل اخلاص للمدير العام املعين بأهداف التمنية املس تدامة التابعة 3توصية ابلفعل، مثل تكل املتعلقة ابل 

لألمم املتحدة واذلي تناول مقرتح وفد املكس يك الوارد يف الوثيقة. وعالوة عىل ذكل، أعرب عن عدم اقتناعه ابحلاجة إىل 
اليت مت حتديدها يف س ياق مشاريع أجندة التمنية، عىل النحو املبني  إنشاء قاعدة بياانت لدلروس املس تفادة وأفضل املامرسات

من تقرير الاس تعراض املس تقل. وتوقع الوفد أن تس تخدم أمانة الويبو ادلروس املس تفادة من املرشوع يف  7يف التوصية 
إذا اكنت فوائد قاعدة البياانت تربر أنشطهتا اإلضافية دومنا تأخري. وقال إنه نظرا للبيئة رسيعة التغري، فإن هناك شكواك فامي 

تلكفة إنشاهئا وتشغيلها. ومع ذكل، أعرب عن حرصه عىل الاس امتع إىل احلجة فامي يتعلق ابألساس املنطقي لتنفيذها. وفامي 
 ، قال إن اجملموعة تؤيد املقرتح املقدم من اجملموعة ابء واس تفرست من وفد بريو عام إذا اكن س يعرض12يتعلق ابلتوصية 

خطة العمل احملمتةل اليت أشار إلهيا يف مدخالته. وأخريا، ذكر أن اجملموعة تويل أمهية كبرية لتقرير املدير العام عن تنفيذ أجندة 
التمنية وترى أنه أفضل أداة لتقدمي تقارير عن العملية املتعلقة بتنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل ورصدها لضامن معاجلة 

 بطريقة شامةل يف وثيقة واحدة. تنفيذ أجندة التمنية

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وأشار إىل التقدم الهام اذلي مت إحرازه خالل ادلورات السابقة فامي يتعلق  .296
. وأفاد بأن التوصيات املذكورة أعاله موهجة إىل هجات 11و 5ابعامتد توصيات الاس تعراض املس تقل ابس تثناء التوصيتني 

األمانة. وفامي يتعلق ابلتوصيات املوهجة إىل األمانة، أشار إىل فائدة رد األمانة فاعةل خمتلفة، ويه: ادلول األعضاء واللجنة و 
. وأوحض أن مدخالت اجملموعة ابء تناولت التوصيات املوهجة إىل جلنة التمنية. وأشار أيضا CDIP/19/3الوارد يف الوثيقة 

ذ خمتلفة. وأضاف أنه مت تنفيذ بعض التوصيات إىل أن توصيات حمددة أو أجزاء مهنا سوف ختضع لطرائق واسرتاتيجيات تنفي
من خالل قرار بس يط ابالعامتد، والبعض اآلخر يتعلق أكرث ابلعمليات. وفامي يتعلق بعملية إعداد التقارير والاس تعراض، 

س تخداهما أيضا أشار إىل أن جلنة التمنية تبحث س نواي تقرير املدير العام عن تنفيذ أجندة التمنية. ورأى أن هذه أداة مفيدة ال
يف معلية إعداد تقارير عن التقدم احملرز فامي يتعلق بتوصيات الاس تعراض املس تقل واس تعراضه. وذلكل، اقرتح إدراج التقارير 
عن التقدم احملرز واس تعراضه يف تقرير املدير العام املذكور أعاله. وأوحض أن هذا من شأنه أن يسمح لدلول األعضاء بإلقاء 

 تنفيذ أجندة التمنية يف وثيقة واحدة. وأكد الوفد عدم تأييده إجراء معلية إعداد تقارير موازية قد تكون مرهقة نظرة شامةل عىل
 لألمانة وكذكل لدلول األعضاء، ورأى أهنا بدال من إضافة مزيد من الوضوح، فإهنا سزتيد من التعقيد والازدواجية.

ل األعضاء فيه، واتفق يف الرأي بأن التوصيات موهجة إىل هجات وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلو  .297
املقدمني من اجملموعة ابء  1فاعةل خمتلفة، أي ادلول األعضاء واللجنة واألمانة. وأعرب عن تأييده للمقرتحني املتعلقني ابلتوصية 

ن أساسا جيدا دلفع هذه املناقشات ووفد املكس يك بأن بند جدول األعامل اجلديد بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" س يكو
لألمام. ورأى أن هذا املقرتح س يكون متسقا مع مقرتح وفد بريو. وأفاد بأن الويبو قدمت ادلمع إلجنازات توصيات أجندة 
عب خمتلفة عىل أساس دامئ. وهبذا املعىن، اتفق الوفد يف الرأي مع اجملموعة ابء عىل أن اجلهود  التمنية بطرق خمتلفة ولش 
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بشأن التنس يق والرصد وإعداد التقارير والتقيمي ينبغي أن تقودها جلنة تنس يق البياانت. كام اتفق يف  3بذوةل لتنفيذ التوصية امل 
الرأي مع وفد املكس يك عىل أنه ميكن إيالء اهامتم خاص للمراحل املنفصةل من تنفيذ املرشوع. وقال إنه ميكن النظر يف 

مع مراعاة مسؤولية الويبو والزتاماهتا جتاه تنفيذ أجندة التمنية يف إطار واليهتا.  4ة التوصية مقرتح اجملموعة ابء بشأن متابع
، أيد الوفد احلاجة إىل تبادل اخلرباء 6واستنادا إىل املقرتحات املقدمة من اجملموعة ابء ووفد املكس يك وتنفيذ التوصية 

أنه ينبغي النظر يف املقرتح املقدم من وفد املكس يك بإرشاك خرباء  الوطنيني بشلك أكرث أثناء تنفيذ أنشطة الويبو. كام رأى
من خمتلف اجملاالت عند مناقشة املوضوعات ذات الطابع األفقي. وأيد الوفد تنفيذ مشاريع أجندة التمنية اجلديدة وهنج موجه 

بتقدمي مزيد من املعلومات عن شلك  حنو النتاجئ ورصد أفضل الس تدامهتا. وأعرب عن تأييده لطلب اجملموعة ابء إىل األمانة
قاعدة البياانت من أجل خفض التاكليف واحلد من َضعف املشاريع يف هناية املطاف. وأوحض أمهية املقرتح املقدم من اجملموعة 

من الاس تعراض  8ابء ووفد املكس يك لتعزيز فعالية مشاريع أجندة التمنية ومشولها واس تدامهتا، استنادا إىل التوصية 
ري ابلفعل تغيريات يف طريقة إدارة املشاريع ورصدها، مما ي ظهر الزتاهما امل  س تقل. ويف هذا الصدد، أشار إىل أن الويبو جت 

ابالس تجابة عىل حنو أفضل للوقائع اجلديدة. وأعرب الوفد عن تأييده للمقرتحات املقدمة من اجملموعة ابء بشأن تنفيذ 
ج معلومات مالية إضافية يف التقرير املرحيل التايل األمر اذلي من شأنه زايدة شفافية ، وال س امي بشأن إدرا10و 9التوصيتني 

مع الرتكزي عىل اس تخدام املوارد املتاحة،  12معل الويبو. وفّضل الوفد املقرتح املقدم من اجملموعة ابء بشأن تنفيذ التوصية 
علومات املتعلقة بتنفيذ أجندة التمنية عىل حنو أفضل. وأخريا، ومن مث، إذا لزم األمر، العمل عىل إجياد حلول بديةل لنرش امل

أعرب عن اعتقاده بأنه ينبغي تقدمي تقارير عن معلية الرصد اخلاصة بتنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل إىل ادلول األعضاء 
 من خالل تقرير املدير العام عن تنفيذ أجندة التمنية.

آس يا واحمليط الهادئ، وأشار إىل املقرتحات الواردة يف الوثيقة قيد املناقشة. وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة    .298
 وأبدى مرونة بشأن الاس مترار يف مناقش هتا ولكنه أشار إىل أن بنود جدول األعامل اليت ال تزال معلقة.

املساهامت  وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية، وفّضل أن يأخذ وقتا أطول ليبحث بشلك دقيق .299
. وبناءا عىل 11و 5الواردة يف الوثيقة. ورأى أنه ال ميكن تنفيذ هذه العملية إال بعد الانهتاء من املفاوضات بشأن التوصيتني 

 ذكل، حث ادلول األعضاء عىل الرتكزي أوال عىل اعامتد التوصيتني املتبقيتني.

ة يف الوثيقة. ومع ذكل أوحض أنه، بسبب ضيق الوقت، لن وأقر الرئيس بأن هناك مقرتحات مماثةل بني التقارير الوارد .300
تسمح املناقشة ابلتوفيق بيهنا. كام أيد السامح بتلقي طلبات إضافية من وفود أخرى. وعالوة عىل ذكل، ذكر أنه ميكن 

قا عىل مناقشة اس تئناف مناقشة التوصيات املعمتدة يف ادلورة التالية للجنة. كام أشار إىل أن ذكل ال ينبغي أن حيمك مس ب
 والاتفاق علهيام انتظارا العامتدهام. 11و 5التوصيتني 

وأعرب وفد الربازيل عن عدم قدرته عىل اختاذ أي قرار بشأن هذا املوضوع يف تكل ادلورة. واقرتح تأجيل املناقشة  .301
ن هذا املوضوع. وأعرب عن إىل ادلورة التالية حىت يتس ىن لدلول األعضاء احلصول عىل مزيد من الوقت لتقدمي أفاكرها بشأ

 تفضيهل عدم اخللط بني مواضيع خمتلفة من راكئز خمتلفة.

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وأحاط علام بأن بعض الوفود ليست مس تعدة للميض قدما يف تكل النقطة.    .302
ن املنتظر اعامتدهام وابلتايل يف مرحةل ، واللتني م11و 5وذكّر كذكل بأن التوصيات العرشة املعمتدة غري مرتبطة ابلتوصيتني 

 أخرى من املناقشة. وأرص عىل أن هاتني قضيتان خمتلفتان.

. ويف 11و 5وأكد الرئيس من جديد أن املناقشة بشأن تنفيذ التوصيات املعمتدة لن تؤثر مس بقا عىل التوصيتني    .303
إىل ادلورة التالية للجنة حىت تمتكن للوفود املعنية من ضوء الطلبات املقدمة من بعض الوفود، اقرتح الرئيس تأجيل املناقشة 

 تقدمي املزيد من املدخالت. كام اقرتح التوفيق بني املدخالت اجملمعة يف الوثيقة.
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والمتس وفد الوالايت املتحدة األمريكية توضيحا بشأن مقرتح الرئيس، ال س امي فامي يتعلق بإجراء التوفيق بني   .304
 املقرتحات املتعددة.

ذكر الرئيس أن الوفود اليت قدمت املدخالت الواردة يف الوثيقة جيب أن تشارك يف مناقشة للتوفيق بيهنا ودمج و    .305
القضااي املتقاربة. وأكد كذكل عىل ما أبداه وفد سويرسا من رأي بأنه ينبغي أن تكون املناقشات متصةل بتنفيذ التوصيات 

. وبناء عىل ذكل، اقرتح الرئيس أن تواصل اللجنة مناقشة هذه 11و 5 املعمتدة دون احلمك مس بقا عىل مناقشة التوصيتني
املسأةل يف دورهتا التالية.، وأنه ميكن للوفود املهمتة تقدمي مدخالت إضافية إىل األمانة. وحث ادلول األعضاء اليت قدمت 

رتحاهتا. وقد مت الاتفاق عىل ذكل يف ضوء مدخالت واردة يف الوثيقة املذكورة عىل مناقشة املسأةل فامي بيهنا والتوفيق بني مق
 عدم وجود تعليقات أخرى من احلضور.

مناقشة حول كيفية تناول أهداف التمنية املس تدامة يف دورات جلنة التمنية يف املس تقبل، مبا يف ذكل طلب وضع 
 /18/4CDIPالوثيقة  -بند دامئ عىل جدول األعامل 

 دعوة ادلول األعضاء يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية إىل تقدمي أشارت األمانة )الس يد ابلوش( إىل أنه مت .306
مدخالت بشأن أهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل املنظمة. واقرتح وفد الربازيل وضع بند دامئ يف جدول األعامل 

 واصةل النظر فيه.بشأن أهداف التمنية املس تدامة. وقد نوقش هذا يف ادلورات السابقة للجنة، لكن يلزم م

 وأكد وفد الربازيل تأييده للمقرتح واقرتح مواصةل املناقشة يف جلسات غري رمسية. .307

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وذكر أنه حىت ذكل التارخي اكنت املناقشات حول أهداف التمنية املس تدامة  .308
ج أكرث واقعية ومعلية ميكن أن يساعد ادلول األعضاء يف ذات طبيعة نظرية إىل حد ما، وأن الوقت قد حان لالنتقال إىل هن

تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة عىل أرض الواقع. كام أكد أن اللجنة دلهيا ابلفعل نظام شامل لآلليات يسمح لدلول األعضاء 
اخلاص بتقدمي تقارير س نوية ابلتعبري عن آراهئا وتبادل املعلومات حول أهداف التمنية املس تدامة. عىل سبيل املثال، اإلجراء 

عن أهداف التمنية املس تدامة، والتقرير الس نوي املقدم للمدير العام عن تنفيذ أجندة التمنية، وبند جدول األعامل اذلي مت 
شة وضعه مؤخرا عن "امللكية الفكرية والتمنية". وذكر الوفد أن تكل األمثةل ت ظهر أن ال يشء منع أو مينع جلنة التمنية من مناق 
أهداف التمنية املس تدامة بصورة شامةل يف إطار هيلك جدول األعامل احلايل. وعليه، مل أعرب عن عدم تأييده للمقرتح 

 الربازييل.

واقرتح الرئيس مواصةل املناقشات يف إطار غري رمسي، وإعالن القرار يف جلسة اليوم التايل. وعالوة عىل ذكل،  .309
 أن يتوىل رئاسة البند التايل من جدول األعامل.طلب من انئب الرئيس، ادلكتور كريي، 

مقرتح مرشوع مقدم من وفود كندا واملكس يك والوالايت املتحدة األمريكية بشأن تعزيز دور املرأة يف الابتاكر 
 CDIP/21/12الوثيقة  -ورايدة األعامل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية 

 )تمتة(

 اس تأنفت انئب الرئيس مناقشة مقرتح املرشوع ودعت وفد كندا إىل أخذ اللكمة. .310

ورّصح وفد كندا أن األمانة توفر نسخة حمّدثة من املقرتح تعكس التعليقات اليت أدلت هبا الوفود وتتناولها. وأشار إىل  .311
ن جتريبية نظرا لعدم وجود رابطة وطنية أن بعض ادلول األعضاء أعربت عن قلقها من احامتل عدم متكهنا من املشاركة كبدلا

للنساء اخملرتعات واملبتكرات. وأوحض أن النسخة احملّدثة وّسعت نطاق معايري الاختيار للبدلان املس تفيدة من ليشمل تكل 
ا من شأنه اليت دلهيا برانمج أو ورابطة للنساء اخملرتعات واملبتكرات أو منظمة دمع أعامل للنساء أو منظمة تدمع املرأة. وهذ

أن يضمن وجود ش بكة قامئة ميكن أن تساعد يف الوصول إىل النساء اخملرتعات واملبتكرات يف البدلان التجريبية. كام أشار 
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الوفد إىل أن تكل ادلول األعضاء اليت تعرب عن اهامتهما بتقامس املعارف واخلربات وأفضل املامرسات خالل تنفيذ املرشوع قد 
م بذكل يف إطار ركزية النواجت اخلاصة ابملرشوع األول. وأقر الوفد برثوة اخلربات الوطنية يف هذا الشأن تكون قادرة عىل القيا

وأثىن عىل العمل القمّي اذلي تقوم به ابلفعل ادلول األعضاء لسد الفجوة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية. وأوحض أن 
جوهرية عىل النسخة السابقة من الوثيقة. فالتحديثات ببساطة توحض األنشطة املقرتح احملّدث مل يقدم بشلك عام أي تغيريات 

اليت يتعني الاضطالع هبا يف إطار لك انجت من نواجت املرشوع، ومزيانية املرشوع )اليت س تصل إىل تاكليف غري خشصية 
فصييل للتنفيذ )اعتبارا فرنك سويرسي تنفق بشلك تدرجيي عىل مدى فرتة أربع س نوات(، وجدول زمين ت  415000قدرها 

(. وأشار إىل أنه إذا مت اعامتد املرشوع يف تكل ادلورة، فإنه يدعو ادلول األعضاء اليت 2022إىل ديسمرب  2019من يناير 
أبدت اهامتهما ابملشاركة كبدلان جتريبية لتقدمي طلب رمسي هبذا املعىن، مع مراعاة معايري املرشوع حىت يمت النظر يف ترش يحها 

  مناسب.بشلك

 وفتح انئب الرئيس الباب لتلقي التعليقات من الوفود. .312

وحتدث وفد املغرب بصفته الوطنية وشكر الوفود املؤيدة عىل مقرتح املرشوع املعدل وأعرب عن اهامتمه بأن يصبح    .313
 بدلا جتريبيا للمرشوع.

 ا للمرشوع.وشكر وفد تونس الوفود املؤيدة وأعرب عن اهامتمه بأن تكون تونس بدلا جتريبي .314

وأشار وفد ابكس تان إىل أن منظمة امللكية الفكرية بباكس تان عىل اتصال وثيق بميع أحصاب املصلحة وأهنا تدير  .315
األنشطة القامئة عىل املعرفة بشلك فعال يف مجيع أحناء البدل. إىل جانب ذكل، أشار إىل وجود بعض التعاون بني جلنة التعلمي 

مراكز يرأسها نساء. وأشار إىل أنه خالل  6مركزا دلمع الابتاكر التكنولويج من بيهنا  27إنشاء العايل والويبو اكن مثرته 
مكتبا آخرا. كام ذكر أنه مت إنشاء مراكز حاضنات أعامل للنساء من خالل هيئة تمنية  25املرحةل الثانية سيمت إنشاء 

س تان مخس غرف نسوية نشطة تشجع الابتاكر واإلبداع، املرشوعات الصغرية واملتوسطة. وابإلضافة إىل ذكل، يوجد يف ابك 
يعطي األولوية  2023-2018ال س امي ابلنس بة لرائدات األعامل. وذكر أيضا أن إطار الس ياسات التجارية الاسرتاتيجية للفرتة 

املذكورة أعاله، أعرب  للمرأة عىل وجه التحديد ويدمع تمنية هماراهتا يف الابتاكر واإلبداع. ومع األخذ يف الاعتبار العنارص
 الوفد عن رغبة ابكس تان يف أن تكون بدلا جتريبيا للمرشوع. وأعرب عن تطلعه إىل مناقشة ممثرة حوهل واعامتده.

ورّحب وفد الصني مبقرتح املرشوع. وأشار إىل أن البياانت اليت نرشهتا الويبو يف س ياق األايم العاملية للملكية الفكرية  .316
 دورا همام يف الابتاكر واإلبداع ولكن ال تزال الفجوة بني اجلنسني قامئة. وقال إن هذا املرشوع تكشف أن النساء يلعنب

سيسامه يف زايدة الوعي ابمللكية الفكرية بني النساء وزايدة قدرهتن عىل اس تخدام النظام. كام سيسامه يف حتقيق أهداف 
 التمنية املس تدامة املتعلقة ابلنوع الاجامتعي.

رواندا مقرتح املرشوع، ورأى أنه يامتىش مع س ياسة املساواة بني اجلنسني يف رواندا وال س امي س ياس هتا وأيد وفد  .317
اخلاصة بمتكني املرأة اقتصاداي. وأوحض أن الابتاكر والاخرتاعات يقعان يف صمي التمنية، وقال إن هذا املرشوع س يكون يف 

 تصبح بدلا جتريبيا للمرشوع.غاية األمهية. وذلكل فقد أعرب عن اهامتم بدله بأن 

وأعرب وفد الربازيل عن تأييده الاكمل ملقرتح املرشوع. ورأى أنه يعرض املساهامت امللهمة لعدد ال حيىص من    .318
 النساء حول العامل. وأوحض أن التأييد الواسع النطاق للمرشوع ي عد مثاال عىل األمهية والرمزية اللتني ميثلهام.

 مقرتح املرشوع املعدل يأخذ يف الاعتبار املقرتحات والتعليقات اليت قدمهتا الوفود. وأيد اعامتده.وأبرز وفد ش ييل أن  .319

وأيد وفد الس نغال مقرتح املرشوع تأييدا اتما. وأعرب عن رغبته يف أن يمت توس يع نطاقه ليشمل البدلان النامية  .320
 األخرى.
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ت عنه الوفود ملقرتح املرشوع. واعمتدت اللجنة مقرتح واختمتت انئب الرئيس املناقشة وأبرز التقدير اذلي أعرب .321
 املرشوع املعدل.

من جدول األعامل: رصد تقرير عن تنفيذ مجيع توصيات أجندة التمنية وتقيميه ومناقش ته وحبث تقرير  7البند 
 املدير العام عن تنفيذ أجندة التمنية )تمتة(

امئة يف الويبو فامي يتعلق بتوصيات أجندة الويبو بشأن حتليل الفجوات يف خدمات وأنشطة نقل التكنولوجيا الق
 /21/5CDIPالوثيقة  -التمنية "اجملموعة ج" 

دعا انئب الرئيس األمانة إىل تقدمي وثيقة حتليل الفجوات يف خدمات وأنشطة نقل التكنولوجيا القامئة يف الويبو فامي   .322
 يتعلق بتوصيات أجندة الويبو بشأن التمنية "اجملموعة ج".

وذكّرت األمانة )الس يد زايكوفسيك( ابملقرتح املشرتك لوفود الوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا وكندا بشأن  .323
اذلي يطلب من األمانة إجراء حتليل  ،.CDIP/18/6 Revابلوثيقة  1األنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا الواردة يف املرفق 

القامئة يف الويبو فامي يتعلق بتوصيات اجملموعة ج يف أجندة التمنية. وذكرت أن  للفجوات يف خدمات وأنشطة نقل التكنولوجيا
، وهتدف إىل تقدمي 2017إىل  2014من اخلدمات واألنشطة اليت مت تنفيذها يف الفرتة من  400الوثيقة تش متل عىل أكرث من 

ذات األولوية وتقيميها. وأوحضت أن معظم املساعدة إىل ادلول األعضاء عند النظر يف املقرتحات ذات الصةل واجملاالت 
من أجندة التمنية واليت تشجع عىل نقل التكنولوجيا  25األنشطة اليت مت تنفيذها خالل تكل الفرتة الزمنية تتعلق ابلتوصية 

شأن من أجندة التمنية ب  32ونرشها لصاحل البدلان النامية. وأفادت بأن أقل عدد من األنشطة هو اذلي يتعلق ابلتوصية 
تبادل اخلربات واملعلومات الوطنية واإلقلميية فامي يتعلق ابلروابط بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة. وقالت 

 األمانة إن ذكل قد ينطوي عىل احامتل انتقال األنشطة من منطقة إىل أخرى.

ثيقة وأقر ابلعمل الكبري والقمي اذلي تقوم وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، ورّحب ابلو  .324
به املنظمة. والمتس توضيحات من األمانة ومن الوفود األخرى بشأن كيفية وضع مؤرشات أو عالمات قياس من أجل تقيمي 

 حتليل الفجوات بشلك أفضل.

املفيد مساعدة ادلول األعضاء  وحتدث وفد أملانيا ابمس اجملموعة ابء، ورّحب ابلوثيقة اليت قدمهتا األمانة وأقر بأنه من .325
يف حتديد املقرتحات واجملاالت ذات األولوية املتعلقة ابلتوصيات اجملموعة ج من أجندة التمنية. كام حث األمانة عىل مواصةل 

 معلها حىت تسهم اخلدمات واألنشطة يف حتقيق لك توصية من توصيات اجملموعة ج من أجندة التمنية.

واتفاق تريبس. وبناء عىل ذكل، قال إنه عىل  1موعة من البنود من دس تور الوالايت املتحدةوذكّر وفد الربازيل مبج .326
الرمغ من أن العديد من العنارص اخملتلفة تؤثر عىل نقل التكنولوجيا، فإن نظام الرباءات يلعب دورا رئيس يا فيه. وذلكل، رأى 

تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها، عىل النحو أن حامية حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها ينبغي أن يسهام يف 
من توصيات أجندة التمنية وأكد  31و 30و 29و 28و 25من اتفاق تريبس. وأشار الوفد إىل التوصيات  7املذكور يف املادة 

مجليع ادلول األعضاء. ومن هذا  عىل أن نقل التكنولوجيا ونرشها ينبغي أن ي فيض إىل حتقيق الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية
 املنطلق، رّحب وفد الربازيل ابلوثيقة اخلاصة بتحليل الفجوات ومسامههتا يف معل مجيع الوفود بشأن هذا املوضوع.

                                                
 (.8( )8) 1جدير ابذلكر ، املادة  1
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وأعرب وفد ش ييل عن تأييده لبياانت التأييد اليت قدمهتا العديد من الوفود بشأن الوثيقة. وأشار إىل وجود جفوة  .327
من توصيات أجندة التمنية ابجملموعة ج، وأعرب عن أمهل يف حتسني خدمات نقل التكنولوجيا  24و 26ني واحضة بني التوصيت
 احلالية ذات الصةل.

ورّحب وفد أسرتاليا ابلوثيقة وأبرز العمل املمتاز اذلي يمت من خالل الصناديق الاستامئنية املشرتكة بني الويبو  .328
رى يف فيتنام وإندونيس يا. وأوحض أن برانمج ، مثل التدريب املتقدم الناحج عوأسرتاليا ىل الرتاخيص التكنولوجية اذلي جي 

املتابعة هذا هيدف إىل الارتقاء مبهارات املشاركني يف جمال تراخيص امللكية الفكرية لمتكيهنم من حتديد قمية الرتخيص 
للبيان اذلي أدىل به وفد أملانيا ابمس اجملموعة التكنولويج وإعداد املرشوع األول التفاقية الرتخيص. وأعرب الوفد عن تأييده 

ابء. وحث األمانة عىل مواصةل معلها حنو الوفاء بلك توصيات أجندة التمنية الواردة ابجملموعة ج وأعرب عن تطلعه إىل أن 
 يكون قادرا عىل املساعدة حيامث أمكن.

وأنشطة متوازنة، ينبغي قياس حتليل الفجوات  ورّحب وفد إندونيس يا ابلوثيقة، وأكد أنه من أجل احلصول عىل برامج .329
بشلك أفضل. واقرتح إجراء مزيد من املناقشات حول املؤرشات ذات الصةل واقرتح أن يكون التحليل اجلنساين جزءا من 

من توصيات أجندة التمنية )واليت  32و 27و 26املؤرشات. وأشار إىل اخنفاض معدل األنشطة املنفذة يف إطار التوصيات 
عد هممة بشلك خاص لها(، ومتىن لألمانة واللجنة بذل اجلهود لسد الفجوة يف مجيع توصيات أجندة التمنية الواردة يف ت  

 ج. اجملموعة

واقرتح انئب الرئيس أن تبحث ادلول األعضاء املؤرشات ذات الصةل اليت سيمت اقرتاهحا وتقدميها إىل ادلورة الثانية  .330
 هيا. وقال إن الوفود وافقت عىل ذكل، وأحاطت اللجنة علام ابلتقرير.والعرشين للجنة التمنية للنظر ف

تقدير تاكليف خارطة الطريق بشأن تعزيز اس تخدام املنتدى اإللكرتوين املنشأ يف إطار "مرشوع امللكية الفكرية 
 /21/6CDIPالوثيقة  -ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" 

انة إىل تقدمي وثيقة تقدير تاكليف خريطة الطريق بشأن تعزيز اس تخدام املنتدى اإللكرتوين دعا انئب الرئيس األم .331
 املنشأ يف إطار "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول".

اليت حتدد اإلجراءات املمكنة اختاذها لتعزيز منتدى  CDIP/20/7وأشارت األمانة )الس يد زايكوفسيك( إىل الوثيقة  .332
للمحتوى تستند إىل هذا  اسرتاتيجيةالويب. وأفادت بأن تكل اإلجراءات تشمل إجراء تقيمي للجمهور املس هتدف، ووضع 

ووضع اسرتاتيجية  التقيمي، ووضع متطلبات تقنية لتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى بفعالية، ونرش املنصة وتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى،
اتصاالت وتروجي لتحديد القنوات الفعاةل للوصول إىل رشاحئ امجلهور املس هتدف، والسعي إلقامة رشااكت تكون أسست 

ابلفعل جممتعات مرتبطة بنقل التكنولوجيا. ومن أجل تقيمي جدوى تنفيذ مثل هذه اإلجراءات، طلبت اللجنة من األمانة تقدمي 
( وتشمل العديد 2واملرحةل  1رة احلالية. ومت تقس مي اإلجراءات املمكنة إىل مرحلتني زمنيتني )املرحةل تقدير للتاكليف يف ادلو 

من الاسرتاتيجيات مثل توظيف خرباء خارجيني أو خبري يف جمال الاتصاالت الرمقية، ووضع اسرتاتيجية التحليل وإنشاء 
الفعال بني اخلرباء اخلارجيني وأحصاب املصلحة ادلاخليني واخلارجيني احملتوى، وإعادة توزيع املوارد احلالية، لضامن التنس يق 

 ومراقبة وضامن جودة املنجزات.

وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه وأكد جمددا دمعه للمقرتح املشرتك املقدم من الوالايت  .333
املمكنة الواردة يف الوثيقة، ويه املوهجة حنو النتاجئ وتقدم خطوات املتحدة األمريكية وأسرتاليا وكندا. ورّحب ابإلجراءات 

حرصا عىل الاتساق  6و 5معلية لإلجراءات اليت يتعني اختاذها. واقرتح الوفد أن يمت مس بقا تنفيذ اإلجراءين املقرتحني 
وافقة عىل مزيانية لك مرحةل، والوقت والتنس يق بني خمتلف األنشطة املقرتحة. وأعرب عن تقديره لقيام جلنة التمنية ابمل

 وأعرب عن تطلعه إىل أن تواصل األمانة هجودها يف تنفيذ املرشوع.
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يس هتكل الكثري من املوارد.  1وحتدث وفد أملانيا ابمس اجملموعة ابء ورّحب ابلوثيقة ولكنه أشار إىل أن تنفيذ املرحةل  .334
 سبيل املثال املنصة اإللكرتونية ملراكز دمع التكنولوجيا واقرتح إجياد طريقة لالس تفادة من منصات الويب القامئة، عىل

(، من أجل جتنب الازدواجية والاس تفادة من املوارد املوجودة. وطلب الوفد من األمانة التفكري يف eTISCوالابتاكر )
 جدوى اس تخدام هذا النظام األسايس، ابإلضافة إىل خيارات إضافية، وعرضها عىل ادلورة التالية.

وفد الاحتاد الرويس عن تأييده الاكمل للمقرتح ورأى أنه متوازن ومعيل. وأيد البيان اذلي أدىل به وفد أملانيا  وأعرب .335
 ابمس اجملموعة ابء بشأن اس تخدام منصات الويب املوجودة ابلفعل من أجل ادخار لك من املوارد البرشية واملالية لألمانة.

مانة. وأعرب عن رسوره ملالحظة مسامههتا يف إجراء تقيمي أكرث وضوحا ورّحب وفد ش ييل ابلوثيقة اليت قدمهتا األ .336
وشفافية للتدابري اليت ينبغي اختاذها. ومع ذكل، المتس الوفد توضيحات من األمانة بشأن األدوات واملهنجيات اليت يتعني 

 اعامتدها لضامن فعالية وتنفيذ هذه التدابري.

 األس ئةل والتعليقات الواردة من احلضور. ودعا انئب الرئيس األمانة إىل الرد عىل .337

وأعربت األمانة )الس يد زايكوفسيك( عن تأييدها للمقرتح اذلي تقدم به وفد أملانيا ابمس اجملموعة ابء. ومع ذكل،  .338
أكدت أن األمر مرتوك لدلول األعضاء لتقرير مىت يمت النظر يف املنصات القامئة، مثل املنصة اإللكرتونية ملراكز دمع 

(، وحتديد سبيل امليض قدما. وفامي يتعلق ابملنصة اإللكرتونية ملراكز دمع التكنولوجيا eTISCكنولوجيا والابتاكر )الت 
(، اقرتح الوفد تأجيل مناقشة تكيفها إىل ادلورة التالية للجنة التمنية، حبيث ميكن لألمانة النظر يف eTISCوالابتاكر )
 اجلدوى.

مريكية عن تأييده الاكمل للبيان اذلي أدىل به وفد األمانة بشأن املنصة اإللكرتونية وأعرب وفد الوالايت املتحدة األ .339
 (.eTISCملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )

وأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة ووافقت عىل أنه ينبغي عىل ادلول األعضاء تقدمي مقرتحات بشأن اس تخدام املنصات  .340
(، للنظر فهيا يف دورة التالية للجنة التمنية. eTISCونية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )احلالية، ال س امي املنصة اإللكرت 

 .CDIP/22وعالوة عىل ذكل، وافقت اللجنة عىل أن تقوم األمانة بإعداد نسخة معدةل من الوثيقة وتقدميها يف الوثيقة 

 توصيات املعمتدة )تمتة(من جدول األعامل: النظر يف برانمج العمل بشأن تنفيذ ال  8البند 

دراسة حول "امللكية الفكرية: آلية لتعزيز الهوية اإلقلميية يف إطار مرشوع "حديقة إمبابورا اجليولوجية 
 /5INF//21CDIPالوثيقة  -)جيوابرك(" " 

والس ياحة  دعا انئب الرئيس األمانة إىل تقدمي وثيقة "التقدم الق طري يف اإلكوادور يف إطار مرشوع امللكية الفكرية .341
والثقافة وعرض دراسة وطنية عن "امللكية الفكرية: آلية لتعزيز الهوية اإلقلميية يف إطار مرشوع حديقة إمبابورا اجليولوجية 

 )جيوابرك(".

وأشارت األمانة )الس يد دي بييرتو( إىل البدلان التجريبية األربعة اليت جيري فهيا تنفيذ املرشوع )إكوادور ومرص  .342
انميبيا( وإىل أن مرحةل التنفيذ س تنهتيي يف هناية ذكل العام. وقالت إن العرضني املتعلقني بتنفيذ املرشوع ورسي الناك و

يركزان عىل العمل املنجز بشلك خاص يف اإلكوادور. وس يقوم املدير التنفيذي للمرشوع )الس يدة توسو( بتقدمي العرض 
ر، ممثةل يف ادلائرة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية "سينادي" )أو األول، ويتعلق األمر ابلعمل اذلي أجنزته حكومة إكوادو 

"ييب" السابقة(، لتنفيذ املرشوع خالل الس نتني ونصف املاضيتني. ويتألف العرض الثاين من دراسة قام هبا مستشار خاص 
 لوجية يف اإلكوادور.من اإلكوادور )الس يدة سيباستيان ابريرا( يناقش اس تخدام امللكية الفكرية يف احلديقة اجليو 
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وقدمت األمانة )الس يدة توسو( الوثيقة املتعلقة ابلتقدم احملرز يف إكوادور يف تنفيذ املرشوع، منذ إطالقه يف عام  .343
)قامت به األمانة ابلنيابة عن ادلائرة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية(. واستشهدت مبسارات التنفيذ الثالثة املتوازية:  2016

" التعلمي وتكوين الكفاءات يف اس تخدام امللكية الفكرية فامي 2امللكية الفكرية يف الرتوجي للملكية الفكرية، " " اس تخدام1"
" مرشوع احلديقة اجليولوجية يف مقاطعة إمبابورا. ويف إطار املسار األول، أوحضت أن سلطات 3يتعلق ابلس ياحة، "

من األصول الثقافية اليت تشجع الس ياحة )عىل سبيل املثال، التارخي  الس ياحة يف اإلكوادور أشارت إىل وجود مجموعة واسعة
والفنون والعامرة(، واليت ميكن للبدل الاس تفادة بطرق خمتلفة من اس تغاللها التجاري. ويستند الاس تغالل التجاري لتكل 

س ياحية واجتذاب الزوار اجلدد. املوجودات إىل إنشاء وتروجي وتسويق املنتجات واخلدمات اليت من شأهنا تعزيز التجربة ال 
وتتألف الاسرتاتيجية من تطوير سوق للمنتجات واخلدمات الثقافية احمللية )مثل املصنفات األدبية أو املصنفات السمعية 
البرصية( اليت ميكن دمعها ابالس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية. ويعمل مكتب امللكية الفكرية بشلك وثيق مع هيئات 

حة من أجل خلق ثقافة الس تخدام امللكية الفكرية يف الس ياحة والاضطالع بإجراءات مثل تطوير وحدات تدريبية الس يا
حول تكل املوضوعات املوهجة إىل أحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة، هبدف خلق وعي أقوى بكثري ابلروابط بني الس ياحة 

هنج مواضيعي، يف جماالت فن الطهو أو الفن ادليين، عىل سبيل  وامللكية الفكرية. ويمت اختاذ إجراءات أخرى بشأن تبين
املثال. ويف جمال التعلمي وتكوين الكفاءات، أقام املكتب الوطين للملكية الفكرية رشااكت ممثرة مع لكيات الس ياحة يف بعض 

ية الفكرية والس ياحة. اجلامعات، من أجل إدخال مناذج وعقد دورات من شأهنا توعية لك من املدربني والطالب ابمللك 
، جامعة القوات املسلحة( مث مدها لتشمل جامعات أخرى. ويمت ESPEوتمتثل اإلسرتاتيجية يف البدء بامعة مرموقة واحدة )

 2018تقدمي حمتوى امللكية الفكرية عرب اللكيات، وليس لكية الس ياحة فقط. وسيبدأ برانمج تدريب املدربني يف أكتوبر 
ذلي أعدت الويبو من خاللها املناجه واحملتوى. وس تضاف دورات جديدة حول هذا املوضوع إىل العرض كدورة جتريبية، وا

. وهيدف املسار الثالث، وهو مبادرة احلديقة اجليولوجية يف مقاطعة إمبابورا، إىل دمع 2020املقدم من اجلامعة يف عام 
ة الفكرية، ورفع الوعي دلى أحصاب املصلحة املعنيني، مثل الاس تغالل الس يايح للمواقع الطبيعية من خالل اس تخدام امللكي

املؤسسات الصغرية واملتوسطة املرتبطة ابلس ياحة. وتمتثل هذه املبادرة، اليت س يقدهما الس يد سيباستيان ابريرا، يف النقاط 
ام أدوات امللكية " حتديد إماكنية اس تخد2" حتديد خصائص العرض الس يايح يف تكل املقاطعة، "1الرئيس ية التالية: "

" حتديد واس تخدام آليات لتعزيز هوية املقاطعة. واختمتت األمانة عرضها من 3الفكرية لتعزيز مرشوع احلدائق اجليولوجية، "
خالل تسليط الضوء عىل أمهية العمل املزتامن عىل املسارات الثالثة واإلشارة إىل احلاجة إىل تعاون أقوى بني مكتب امللكية 

ائرة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية، لصاحل التمنية احمللية والق طرية. وأعربت عن رغبهتا يف أن يمت اس تخدام الفكرية وادل
 ادلروس املس تفادة من هذا املرشوع لصاحل بدلان أخرى معنية داخل اللجنة.

لكية الفكرية ملكتب وذكر املستشار اخلاص )الس يد سيباستيان ابريرا( أن الغرض من ادلراسة هو حتليل جوانب امل  .344
الس ياحة يف إمبابورا، وخل ص إىل أن الاس تخدام الصحيح للملكية الفكرية ميكن أن حيسن العروض الس ياحية احمللية ويعزز 
الاقتصاد احمليل. وأشار إىل أن مقاطعة إمبابورا تمتتع بصناعة س ياحية ذات إماكانت منو قوية تستند إىل التقاليد والرثوات 

 تنقلها الشعوب األصلية عرب األجيال، فضال عن خصائصها اجلغرافية والبيئية اخلاصة اليت جعلت من جيوابرك الثقافية اليت
مقاطعة غنية للغاية. وأضاف املستشار أن األجزاء اخملتلفة من إمبابورا تعترب مقدسة دلى خمتلف الشعوب واجلنس يات. 

مللكية الفكرية يف تكل املرحةل، ولكن الغالبية العظمى من الفرص وأشار إىل أنه ال توجد روابط ملموسة بني الس ياحة وا
متوفرة يف حامية املعامل الس ياحية لزايدة اس تخداهما لصاحل اجملمتعات احمللية. وتشملت هذه املعامل اجلغرافية )مثل ماكن املراقبة 

ية، والتخصصات الغذائية التقليدية )اليت مريادور اراكجنيل يف ايبارا، عاصة املقاطعة(، وصناعات النس يج واحلرف اليدو 
ميكن أن تكون مشموةل ابمحلاية كتخصصات تقليدية مضمونة مبوجب الترشيعات اإلكوادورية(، أو "احلفالت الثقافية" )اليت 

يح حتتفل ابلروابط بني الطبيعة والناس(. وخل ص إىل أن اس تخدام امللكية الفكرية س يكون مفيدا يف الرتوجي للعرض الس يا
 وتشجيع املنافسة السلمية يف جمال الس ياحة.
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وأكد وفد إكوادور، بصفته الوطنية، الزتامه بتنفيذ نظام ملكية فكرية عادل ومتوازن، نظام واسع النطاق ينرش املعرفة  .345
دا يف ويعزز الابتاكر يف خمتلف قطاعات اجملمتع بطريقة شامةل. وكام هو موحض يف العروض، فإن تنفيذ ذكل املرشوع حتدي

إكوادور يعين مشاركة خمتلف القطاعات. وقد سامه ذكل يف حدوث تآزر يف اجملاالت الثالثة اليت يركز علهيا هذا املرشوع. 
وأشار الوفد إىل أن الس ياحة يف اإلكوادور ت عد نشاطا ازدهر كثريا وسامه يف الاقتصاد واجملمتع ألنه يوفر الكثري من الوظائف. 

وأجندة التمنية الوطنية لها عىل أهداف واسرتاتيجيات للهنوض ابالس تخدام املس تدام للموارد  ويش متل دس تور إكوادور
الوطنية. وتمتتع اإلكوادور بإماكانت س ياحية كبرية، عىل الرمغ من أهنا األصغر بني بدلان األنديز واثين أصغر بدل يف أمرياك 

اء الثقايف، ويمتثل ذكل يف لك هذه التنوعات املناخية اخملتلفة وثروة من الالتينية. ودلهيا تنوع كبري يف املناظر الطبيعية والرث 
الرتبة الرباكنية، ويشلك لك ذكل بدلا ذات سامت فريدة. وادلليل عىل ذكل هو أهنا بدل ي عد من أغىن البدلان يف التنوع 

العاصة كيتو مدرجة عىل قامئة الرتاث احليوي يف العامل. وي عد األمازون والساحل واجلبال دليال عىل لك ذكل. كذكل فإن 
، ويه واحدة من األوائل يف هذا الصدد. وابلتايل، ميكن للس ياحة خلق فرص معل وتعزيز 1978الثقايف لليونسكو منذ عام 

، 2016تمنية الاقتصاد. وأشار الوفد إىل أنه يمت ابس مترار تنفيذ اخلطط والس ياسات العامة لتعزيز هذا القطاع. ويف عام 
. وسلط الضوء عىل العمل املنجز يف مقاطعة إمبابورا، %5لغت مسامهة الس ياحة يف الناجت احمليل اإلجاميل أكرث من ب

واملعروفة ابمس منطقة البحريات، واليت اكنت املقر الرئييس ملرشوع حديقة إمبابورا اجليولوجية )جيوابرك(. ويربط هذا 
 س ياحة.املرشوع بشلك حصيح بني امللكية الفكرية وال 

وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، واتفق مع الراي القائل بأن الس ياحة ميكن أن تلعب  .346
دورا رئيس يا وتعود ابلفائدة عىل المنو الاقتصادي والتمنية الشامةل. وأوحض أن ادلراسة أيدت أيضا وهجة نظره من خالل توفري 

ووهجات النظر اخملتلفة للمس تقبل وحتليل املامرسات اجليدة يف الوالايت املتحدة األمريكية معلومات عن توقعات العمالء 
وكندا وأملانيا واململكة املتحدة. وخلقت ادلراسة جرسا بني الس ياحة وامللكية الفكرية من خالل توفري احللول املمكنة للملكية 

يف أن تكون النتاجئ اليت توصلت إلهيا مفيدة لواضعي الس ياسات يف  الفكرية محلاية السلع التقليدية الوطنية. وأعرب عن أمهل
 املنطقة.

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وأشاد ابلعرض التوضيحي اذلي قدمه وفد إكوادور  .347
يف ذكل تسميات املنشأ أو ومعل الس يد سيباستيان ابريرا. وأشار إىل أن خمتلف أشاكل حقوق امللكية الفكرية، مبا 

املؤرشات اجلغرافية، قد مت الاعرتاف بأهنا تنطوي عىل إماكانت للتأثري إجيابيا عىل تعزيز املنطقة وزايدة قميهتا مكقصد س يايح 
اثةل وكذكل زايدة قمية السلع التقليدية. ورأى أن ادلراسة ت عد أيضا مثاال جيدا لدلول األعضاء األخرى اليت دلهيا إماكانت مم

 لتطوير اخلدمات الس ياحية املشاهبة.

وقال وفد رسي الناك إن الس ياحة يف رسي الناك تظل صناعة رئيس ية ومصدر دخل رئييس. وال يزال هدف  .348
املرشوع املمتثل يف املسامهة يف إذاكء الوعي بدور امللكية الفكرية يف رسي الناك ودمع األنشطة الاقتصادية ذات الصةل 

مس مترا وتتوىل تنس يقه جلنة توجهيية وطنية تقودها وزارة الس ياحة وهيئة تمنية الس ياحة يف رسي الناك.  ابلس ياحة ال يزال

وأشار إىل أن املستشار الوطين اذلي اختارته الويبو إلجراء دراسة شامةل هبدف تنفيذ املرشوع قدم ابلفعل تقرير ادلراسة 
. وقد حددت 2017ة يف رسي الناك"، واليت مت إطالقها رمسيا يف نومفرب بعنوان "امللكية الفكرية يف جمايل الس ياحة والثقاف

ادلراسة العديد من اجملاالت احملمتةل اليت ميكن من خاللها دمج حقوق امللكية الفكرية يف صناعة الس ياحة يف رسيالناك، مبا يف 
والامنذج الصناعية والرباءات وحقوق املؤلف ذكل دمج العالمات التجارية والعالمات امجلاعية واملؤرشات اجلغرافية والرسوم 

، مت عقد العديد من ورش العمل والاجامتعات 2016واحلقوق ذات الصةل. وكجزء من تنفيذ املرشوع منذ انطالقه يف يناير 
 ألحصاب املصلحة املعنيني وفقا جلدول زمين. وهتدف هذه األنشطة إىل خلق الوعي وتكوين الكفاءات بني صانعي الس ياسات
واجلهات املعنية ابلس ياحة اليت تدعو إىل تاكمل امللكية الفكرية يف الس ياسات الس ياحية واملامرسات التجارية. وأشار إىل أن 

إحدى النتاجئ الرئيس ية األخرى للمرشوع تمتثل يف تطوير مناجه بشأن امللكية الفكرية للس ياحة الس تخداهما يف مدرسة 
 املشاريع الصغرية واملتوسطة ذات الصةل ابلس ياحة واليت يه قيد التطوير حاليا. ومكتابعة الفنادق يف رسيالناك وللمنخرطني يف
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لتنفيذ املرشوع، تعمل رسي الناك أيضا عىل حتديد ثالثة جماالت عنقودية ذات أولوية ابلنس بة للس ياحة يف رسي الناك، 
ىل مزيد من التعاون مع الويبو يف التنفيذ الاكمل ويه الس ياحة الثقافية والبيئية والعالجية. وأعرب الوفد عن تطلعه إ

 للمرشوع وأنشطة متابعته.

وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وأحاط علام ابلتقرير ونتاجئه، وأوحض أن اخلدمات الس ياحية القامئة أو احملمتةل  .349
ية الفكرية وأن ت س تخدم يف التسويق الناحج يف حديقة إمبابورا اجليولوجية )جيوابرك( ميكن أن ترتبط بأنواع خمتلفة من امللك 

 لتكل اخلدمات.

ورّصح وفد مرص بأن املرشوع مت تنفيذه أيضا يف مرص، عىل الرمغ من أن نوع املرشوع عىل مس توى التمنية خيتلف  .350
لعالقة بني من بدل إىل آخر. وهنأ وفد إكوادور عىل التقدم احملرز، وأبرز أن هجوده جديرة ابلثناء حقا، مشريا إىل أن ا

زايرة قامت هبا الس يدة توسو إىل  2018الس ياحة وامللكية الفكرية قد تعززت. وأشار إىل أن مرص اس تقبلت، يف مارس 
القاهرة، والتقت مع السلطات املرصية. ودرسوا املشاريع عن كثب وتأكدوا من أن امللكية الفكرية س تكون مس تدامة وأن 

الرتوجي لها. ومت إجراء زايرة إىل النوبة يف اجلنوب، ومت اختيار عدد من القرى يف النوبة صناعة احلرف اليدوية احمللية سيمت 
لتنفيذ املرشوع. وت عد منطقة النوبة معروفة جيدا حبرف األجداد وقد مت اختيار إحدى البدلات يف املنطقة للرتوجي للحرف 

وية تكل القرى اليت دلهيا إماكانت اس تثنائية جلذب الس ياح اليدوية والفوللكور. وأشار الوفد إىل أن األمر يتعلق بتعزيز ه
ولكهنا ليست معروفة جيدا مقارنة ابألقرص أو اإلسكندرية. وذلكل، متت تروجي هذه القرى جلذب املزيد من الس ياح ألن 

سو خالل زايرهتا دلهيا ترااث ثقافيا غري عادي. كام أشار إىل أن مرص أحاطت مرص علام ابألفاكر اليت طرحهتا الس يدة تو 
امليدانية. كام أحاطت علام ابلتوصيات اليت قدمهتا خالل لقاهئا مع السلطات املرصية وأهنم س يحاولون الاس تفادة من تكل 

األفاكر بأفضل طريقة ممكنة. وأكد الوفد كذكل أنه س يظل عىل اتصال دامئ مع أمانة الويبو. وأعرب عن رغبته يف امليض قدما 
حرصه عىل دراسة مجيع األفاكر والتوصيات الواردة، من أجل تنفيذ املرشوع. وأعرب عن رسوره بسامع  يف املرشوع وأبدى

 جتربة ادلول األعضاء األخرى، ال س امي جتربة إكوادور.

واس تفرس وفد الوالايت املتحدة األمريكية بشأن البيان اذلي أدىل اكتب ادلراسة. وذكر أنه ال توجد صةل ملموسة بني  .351
 الفكرية والس ياحة وبأن أدوات امللكية الفكرية س تعزز الس ياحة. وطلب توضيحا لهذه الترصحيات اليت تبدو متناقضة. امللكية

وأشار وفد الربازيل إىل أن هناك الكثري اذلي جيري مناقش ته بشأن التمنية، ويف بعض األحيان من الصعب ترمجة    .352
األحيان. وأعرب الوفد عن رسوره لسامع العرض ألن ذكل ي عد مثاال ذكل املفهوم. فهو يبدو جمردا إىل حد ما يف بعض 

 واحضا لكيفية ترمجة مفهوم التمنية إىل مرشوع ملموس يتضمن خمرجات ملموسة.

وأوحض وفد بريو أمهية املرشوع. وأشار إىل أن بريو تبذل هجودا حثيثة الس تخدام امللكية الفكرية يف الرتوجي  .353
 قمية أنشطة مجيع ثقافات األنديز. للس ياحة، وال س امي إلبراز

وأشارت األمانة )الس يد دي بييرتو( إىل النقطة اليت أاثرها وفد الوالايت املتحدة األمريكية. وأوحض أن ما فهمه ابللغة  .354
ية يف اإلس بانية هو أن اكتب ادلراسة ذكر أنه ال توجد صةل بني امللكية الفكرية والس ياحة أو عدم اس تخدام نظام امللكية الفكر 
صناعة الس ياحة يف جيوابرك يف ذكل الوقت. وليست هناك أمثةل عىل املامرسات أو الاس تخدامات اجليدة يف جمال 

اخلدمات أو املنتجات يف مقاطعة جيوابرك. ولكن هناك إماكانت هائةل الس تخداهما، وأوحض أن الاكتب حياول تفسري كيف 
ية أو املؤرشات اجلغرافية، لتحسني وتشجيع جاذبية جيوابرك بشلك أفضل. ميكن اس تخدام، وال س امي نظام العالمات التجار 

 وأشار إىل أن الاكتب ال حياول أن يقول إنه ال توجد صةل بني نظام امللكية الفكرية وصناعة الس ياحة، بل العكس.

ميه إىل اللجنة وأعلن أن املرشوع س يخضع لتقيمي سيمت تقد CDIP/21/INF/5واختمت انئب الرئيس مناقشة الوثيقة  .355
للنظر فيه يف دورهتا التالية. وأشار إىل أن اللجنة أحاطت علام ابلتقدم عىل املس توى الق طري يف اإلكوادور يف إطار مرشوع 
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الس ياحة وامللكية الفكرية يف جمال امللكية الفكرية وابلعرض التوضيحي املقدم حول ادلراسة الوطنية بشأن امللكية الفكرية: 
 الهوية اإلقلميية يف إطار مرشوع إمبامبورا جيوابرك، نظرا لعدم وجود تعليقات أخرى من جانب احلضور. آلية لتعزيز

 /4INF//21CDIPالوثيقة  -دراسة بشأن اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل 

 دعا انئب الرئيس األمانة إىل عرض ادلراسة. .356

املرحةل الثانية  -ة الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية وأشارت األمانة )الس يد فينك( إىل املرشوع اخلاص ابمللكي .357
(. وأوحض أنه يف س ياق هذا املرشوع، مت إعداد عدد من ادلراسات. ومت عرض دراس تني يف ادلورة CDIP/14/7)الوثيقة 

نظام امللكية  " اس تخدام2(، و"CDIP/20/INF/2" اس تخدام امللكية الفكرية يف كولومبيا )الوثيقة 1السابقة للجنة، "
(. وقد مت إعداد دراس تني لدلورة احلالية CDIP/20/INF/3الفكرية يف أمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية )الوثيقة 

)واحدة عن ش ييل وواحدة أخرى عن صناعة األغذية الزراعية يف أوغندا(. وهناك ثالث دراسات أخرى يف مرحلهتا الهنائية 
إىل ادلورة التالية للجنة التمنية )واحدة عن اس تخدام نظام التصممي يف منطقة اآلس يان، والثانية  من اإلعداد، وسيمت تقدميها

عن الابتاكر يف جمال امللكية الفكرية يف صناعة التعدين، والثالثة عن دور امللكية الفكرية يف قطاع الصحة يف بولندا(. وقدم 
(. وأشار إىل أن هذه ادلراسة يه متابعة CDIP/21/INF/4الوثيقة كذكل دراسة عن اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل )

للعمل اذلي مت الاضطالع به يف إطار املرحةل األوىل من مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية، اليت 
الفكرية لبناء قاعدة بياانت  . وخالل تكل املرحةل، معلت األمانة مع املعهد الش ييل للملكية2014إىل  2011اس مترت من عام 

عن اس تخدام امللكية الفكرية تتضمن مجيع املعلومات الببليوغرافية عن تصممي العالمات التجارية ونتاجئ مناذج املنفعة. ومن مث 
مكنت قاعدة البياانت من إجراء دراس تني عن قرصنة العالمات التجارية والرباءات الصيدالنية مت عرضهام كجزء من مجموعة 
دراسات املرحةل األوىل من املرشوع. وقال إن امل دخل الهنايئ للمرحةل األوىل من املرشوع هو بناء قاعدة بياانت أكرب جتمع 

بني بياانت امللكية الفكرية يف معهد ش ييل للملكية الصناعية وبياانت أداء الرشاكت املتوفرة يف معهد اإلحصاء الش ييل )املعهد 
من قاعدة البياانت الكبرية هذه.  CDIP/21/INF/4واس تفادت ادلراسة الواردة يف الوثيقة  (( .INEالوطين لإلحصاء )

وتطرح ادلراسة سؤالني: "ما اذلي حيدد اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل؟" و"ما الفرق اذلي حتدثه يف أداء الرشاكت؟" 
هيلمرز يف جامعة سانتا الكرا، اذلي يشارك أيضا وأوحض أن هناك مستشارين معالن يف ادلراسة هام الربوفيسور كريستيان 

يف املرحةل األوىل املرشوع، والربوفيسور برونوين هول يف جامعة اكليفورنيا بريلكي الشهري يف اقتصادايت الابتاكر يف 
قدم مقرتحات الوالايت املتحدة األمريكية. وقام الربوفيسور روبرتو ألفاريز من جامعة ش ييل ابس تعراض النتاجئ الهنائية، و 

مفيدة حول كيفية حتسني ادلراسة. وأشار إىل أن البياانت اليت أبرزت ادلراسة اس تخدمت ثالثة أنواع خمتلفة من مصادر 
املعلومات، أحدهام هو إيداعات امللكية الفكرية دلى معهد ش ييل للملكية الفكرية. وقام معهد اإلحصاء الش ييل بإجراء 

سة مسحية للتصنيع تناولت بشلك أسايس وعىل أساس س نوي لك رشاكت التصنيع اليت " درا1دراس تني مسحيتني هام: "
" قاعدة بياانت دراسة مسحية عن الابتاكر. وأجرت ش ييل دراسات مسحية عن 2تضم عرشة موظفني عىل األقل، و"

ة الابتاكر للرشاكت، الابتاكر لك ثالث إىل أربع س نوات. وقد طرحت هذه ادلراسات مجموعة كبرية من األس ئةل حول أنشط
وإىل أي مدى تشارك الرشاكت يف الابتاكر، ونوع الابتاكر، وما إذا اكن ذكل جديدا عىل الابتاكرات العاملية، وما إىل 

ذكل. ومت جتميع مصادر البياانت هذه عىل مس توى لك رشكة. ومن املمكن القيام بذكل حيث أن هناك معرفات ضيبية يف 
مللكية الفكرية ولكهنا تشلك يف األساس جزءا من بياانت املسح اليت يقدهما معهد اإلحصاء. وتسمح ش ييل تأيت مع إيداعات ا

مبطابقة سهةل نسبيا لقواعد البياانت. ويمت بذل هجود مماثةل يف بدلان أخرى حيث تستند املطابقات إىل خوارزميات مطابقة 
عّرف  ضييب فريد هو اذلي يسمح مبزجي من قواعد البياانت اخملتلفة. أسامء معقدة نسبيا ومليئة ابلعيوب. ويف ش ييل مثة م 

وي عد التعاون مع معهد اإلحصاء الوطين حاسام يف احلصول عىل بياانت رسية عىل مس توى الرشكة. ويف العديد من البدلان، 
ويهتا من قِبل معهد ت لزم القوانني اإلحصائية الرشاكت بأن تس تجيب للمسوح اإلحصائية، ذلا يمت احلفاظ عىل إخفاء ه

اإلحصاء الوطين. ويقوم املعهد مبطابقة البياانت وإصدار قاعدة بياانت جمهوةل املصدر ال تسمح بتتبع أية معلومات خاصة 
يف الوثيقة فكرة عن تغطية البياانت ويوحض أن تغطية بياانت مسح الابتاكر أقل من بياانت  1ابلرشكة. ويقدم اجلدول 
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رشكة فريدة مضن قاعدة البياانت.  10000 حاةل بياانت التعداد الصناعي، فإنه تغطي ما يقرب من التعداد الصناعي. ويف
وهذا يوحض عامل التصنيع يف ش ييل، ابس تثناء الرشاكت اليت تضم أقل من عرشة موظفني. وتعد البياانت اخلاصة بأداء 

اء ادلراسة التجريبية إىل ثالثة أجزاء. يقدم اجلزء األول الرشاكت وإيداعات امللكية الفكرية بياانت غنية. ويمت تقس مي اس تقص
مجموعة من اإلحصائيات الوصفية لرمس صورة شامةل عن اس تخدام امللكية الفكرية بني رشاكت التصنيع الش يلية. ويبحث 

في. وعىل وجه اجلزء الثاين يف حمددات اس تخدام امللكية الفكرية بني الرشاكت الش يلية بناء  عىل حتليل الاحندار الوص
اخلصوص، يقيس إىل أي درجة توحض خصائص الرشاكت والصناعات اخملتلفة ما إذا اكنت الرشاكت تس تخدم أشاكال خمتلفة 
من امللكية الفكرية وكيف تفعل ذكل بشلك مكثف. وتشمل اخلصائص ذات الصةل جحم الرشاكت وجحم كثافة رأس املال 

نبيا، وما إذا اكنت تقوم ابلتصدير، وموقعها يف ش ييل واجملال اليت تعمل فيه. ويتعمق دلهيا، وما إذا اكنت مملوكة حمليا أو أج 
دث فرقا يف أداء الرشكة.  اجلزء الثالث يف حبث اس تخدام الرشاكت للملكية الفكرية ويتساءل عام إذا اكن هذا الاس تخدام حي 

بية. وعىل وجه اخلصوص، فإن جمرد وجود عالقة ويشلك حتديد أي عالقة س ببية لهذا التأثري حتداي من الناحية التجري 
إحصائية بني اس تخدام امللكية الفكرية وأداء الرشاكت ميكن أن يشري ببساطة إىل أن الرشاكت الناحجة يف جمال الابتاكر أكرث 

دث فرقا. ومن أجل السعي ملعاجل ة هذا القلق جناحا يف السوق. وذكل ال يعين، من تلقاء نفسه، أن احلق القانوين نفسه حي 
دث فرقا يف  واتباع هنج األدبيات السابقة، تركز ادلراسة عىل ما إذا اكن اس تخدام أدوات امللكية الفكرية اخملتلفة ألول مرة حي 
أداء الرشاكت. وألس باب مهنجية، فإن الرتكزي ينصب عىل الاس تخدام األول. وقدمت ادلراسة نتاجئ غنية. وأظهرت النتاجئ 

من رشاكت التصنيع يف ش ييل يه اليت قدمت طلبات للحصول عىل  %2.4متناثر، حيث ال يوجد سوى أن منح الرباءات 
من  %52. وأظهرت أن اس تخدام العالمات التجارية أكرث كثافة. وأن حنو 2010إىل  1990الرباءات خالل الفرتة من 

دات اس تخدام امللكية الفكرية يف الوضع الرشاكت تقدمت بطلب للحصول عىل عالمة جتارية واحدة عىل األقل. كام أن حمد
الاقتصادي القيايس ذات دالةل إحصائية ومماثةل لتكل املوجودة يف البدلان ذات ادلخل املرتفع. ويمت اس تخدام الرباءات بشلك 

منح  أكرب يف الرشاكت الكبرية، يف الرشاكت اليت تقوم ابلتصدير ويف الرشاكت املوجودة يف العاصة، سانتياغو. كام أن
الرباءات أكرث تواترا يف املواد الكمييائية واملعادن واآلالت واملركبات، وغري موجود يف قطاع الكهرابء واإللكرتونيات. وتكل 

النتيجة خمتلفة بشلك ملحوظ عن البدلان ذات ادلخل املرتفع، حيث أن قطاع الكهرابء واإللكرتونيات فهيا عادة ما يكون هو 
كرث كثافة للرباءات. وكشفت ادلراسة أيضا أنه يمت اس تخدام العالمات التجارية بشلك أكرث اتساقا السبب يف الاس تخدام األ

عرب القطاعات، مع أعىل معدل اس تخدام يف املواد الكمييائية والصناعات ذات الصةل، اليت تشملت األدوية. وجاءت النتيجة 
كة ذات شقني. وهناك دليل واحض عىل منو جحم الرشاكت بعد أول فامي خيص مدى ارتباط اس تخدام امللكية الفكرية بأداء الرش 

طلب عالمة جتارية أو إيداع براءة. ومع ذكل، فإن هذا يوحض إىل حد كبري أن الرشاكت اليت اس تخدمت نظام امللكية 
أرسع قبل اس تخدام الفكرية خالل فرتة التحليل يه الرشاكت اليت تمنو برسعة أكرب. ولقد أظهرت تلكل الرشاكت ابلفعل منوا 

امللكية الفكرية للمرة األوىل ومل يغري هذا الاس تخدام مسار منوها. ويرتبط اس تخدام العالمة التجارية اببتاكر املنتجات 
اجلديدة. وهذا يشري إىل أن العالمة التجارية تلعب دورا يف اسرتاتيجية الابتاكر للرشاكت. وي عد هذا الاس تنتاج راخسا نسبيا 

ات الاقتصادية، ولكن مل يمت عرضه واختباره جتريبيا يف س ياق اقتصاد متوسط ادلخل. ويمتثل ادلرس املس تفاد يف يف األدبي
أن جناح األعامل يقود الاس تخدام األول امللكية الفكرية، ولكن ليس ابلرضورة العكس. ومن اآلاثر احملمتةل للس ياسة أن 

ت التوعية ابمللكية الفكرية للحد من العجز القامئ يف املعلومات املتوفرة عن يشارك العديد من موظفي امللكية الفكرية يف محال
نظام امللكية الفكرية. وأشارت نتاجئ ادلراسة أن محالت التوعية تكون أفضل اس هتدافا للرشاكت اليت دلهيا حمفظة أصول غري 

رتابط بني ابتاكرات املنتجات اجلديدة ملموسة مزتايدة، بدال من اس هتداف مجيع الرشاكت يف اقتصاد معني. وأوحض ال
والعالمات التجارية، إىل جانب الاس تخدام احملدود نسبيا للرباءات اذلي شهدته ش ييل، أن العالمة التجارية يه طريقة أكرث 

هذه  أمهية لتحقيق عائدات مناس بة لالستامثرات يف جمال الابتاكر يف البدلان املتوسطة ادلخل. واختمتت األمانة قائةل إن
 النتاجئ مت تبس يطها ومت تقدمي نتاجئ إضافية يف ادلراسة الاكمةل.

وأشاد وفد ش ييل بعمل األمانة بشأن ادلراسة. وقال إن ادلراسات املتعلقة ابلتمنية الاقتصادية وامللكية الفكرية يف  .358
رية األخرى. وتتضمن الس ياسة ش ييل قدمت معلومات هامة فامي يتعلق بسلوك مودعي طلبات الرباءة أو طلبات امللكية الفك
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العامة يف ش ييل بشأن امللكية الفكرية معلومات قاعدة البياانت املتعلقة ابالبتاكر والصناعة اليت يوفرها املعهد الوطين 
لإلحصاء يف ش ييل وقاعدة بياانت مكتب امللكية الصناعية، اليت تقدم حتليال مس تفيضا حول السلوك بشأن أولئك اذلين 

ات امللكية الفكرية. وتساعد يف دقة التفاصيل يف جمال اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف مناطق خمتلفة من البدل يودعون طلب
وتربز أمهية مواصةل العمل مع الرشاكت املبتِكرة وتوفري اإلماكانت الاقتصادية للملكية الصناعية. وعىل أساس هذه 

نية، يوجد دلى ش ييل برامج خمتلفة دلمع الرباءات يف البالد. وحتقق هذه الاس تنتاجات واسرتاتيجية امللكية الصناعية الوط 
الربامج نتاجئ انحجة عىل املدى القصري. وابملثل، يعمل املعهد الوطين إلنفاذ القانون عىل تطوير مرشوعني مع رشاكت مبتِكرة، 

ميكن لك رشكة من وضع اسرتاتيجية امللكية  أحدهام برانمج لزايدة الوعي ملديري الرشاكت ذات اإلماكانت التكنولوجية، مما
الفكرية اخلاصة هبا. وأوحض أن ش ييل تتعاون مع فرنسا يف هذا الربانمج. ويتألف الربانمج الثاين من زايرات إىل املراكز 
ق العلمية والبحثية حيث يقوم خرباء من ش ييل بتحديد تكنولوجيات حيمتل أن تكون قابةل للرباءة لتوس يع احلافظة وخل

إماكانت اقتصادية وقمية اقتصادية. وت ظهر هذه األمثةل القمية واإلماكانت اليت حتققها دراسات التمنية الاقتصادية. واكن التأثري 
املرحةل الثانية بشأن  -إجيابيا واكنت ادلراسة الالحقة يف إطار مرشوع بشأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية الاجامتعية 

جدا أيضا لش ييل. وت عد املعلومات املقدمة يف ادلراسات قمية للبحوث. ويف اخلتام، كرر الوفد اهامتمه مبواصةل التعدين هممة 
 املشاركة يف هذه ادلراسات.

وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وأشار إىل أن ادلراسة الواردة يف الوثيقة  .359
CDIP/21/INF/4  يف بدل متوسط ادلخل تقدم معلومات مفصةل وشامةل عن تأثري حقوق امللكية الفكرية يه أول دراسة

عىل أداء الرشاكت. ووفقا للنتاجئ، فإن املس تخدمني الرئيس يني للملكية الفكرية مه رشاكت كبرية وأجنبية يف املناطق احلرضية 
ة جملمتع أعامل أوسع. وأبرزت ادلراسة أيضا أن الرئيس ية. ويرتك هذا مساحة للرتوجي ملزااي نظام حقوق امللكية الفكري

 الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية ميكن أن يعزز منو الرشاكت. وهذا ميكن أن يساعد عىل حتقيق التمنية املس تدامة.

رى فهيا هذه ادلراسة لبدل  .360 متوسط وحتدث وفد أملانيا ابمس اجملموعة ابء، وأبرز حقيقة أن هذه يه املرة األوىل اليت جت 
ادلخل. وحث األمانة عىل مواصةل إعداد دراسات تسامه يف حتسني معرفة أس باب وعواقب اس تخدام امللكية الفكرية بني 

الرشاكت يف البدلان املتوسطة ادلخل. ورحب الوفد ابلنتاجئ الرئيس ية لدلراسة. وأشار إىل البحث متكن من حتسني الفهم ملا 
دث فرقا يف أداء الرشاكت. وأوحض الوفد أن قاعدة البياانت حيدد اس تخدام نظام امللكية الفكري ة يف ش ييل وإىل أي مدى حي 

اليت استندت إلهيا ادلراسة انجتة عن املرحةل األوىل من املرشوع. وأظهرت اس تدامة املرحةل األوىل من املرشوع بعد الانهتاء 
 الثانية من املرشوع بشأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية منه. وأعرب عن تطلع اجملموعة إىل تقيمي التقرير املرحيل للمرحةل

 الاجامتعية.

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأشار ابهامتم إىل ادلرسني املس تفادين يف ادلراسة  .361
ادلخل. وأوحض أن نتاجئ ادلراسة تقدم بشأن س ياسات امللكية الفكرية اليت قد تكون ذات صةل ابلبدلان األخرى املتوسطة 

توصيات بشأن تتابع س ياسات امللكية الفكرية مع الرتكزي بشلك أكرب نسبيا عىل نظام العالمات التجارية يف مراحل التطوير 
السابقة. ورأت اجملموعة أن ادلراسة س تكون مرجعا جيدا لصانعي الس ياسات، ليس فقط يف ش ييل ولكن أيضا يف بدلان 

 اثةل.أخرى مم

ابلنظر إىل عدم وجود مالحظات أخرى من  CDIP/21/INF/4واختمت انئب الرئيس املناقشة حول الوثيقة  .362
 .CDIP/21/INF/3احلضور. مث دعا األمانة إىل عرض الوثيقة 
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دراسة حول تعزيز الابتاكر يف قطاع األغذية الزراعية يف أوغندا: دراسات قطاعية حول مواد زراعة النب يف 
 /3INF//21CDIPالوثيقة  -روبوس تا وجتهزي الفاكهة الاس توائية 

بشأن ملخص ادلراسة حول تعزيز الابتاكر يف  CDIP/21/INF/3عرضت األمانة )الس يد ونش فنسنت( الوثيقة  .363
غذية الزراعية يف أوغندا: دراسات قطاعية عن مواد زراعة النب يف روبوس تا وجتهزي الفاكهة الاس توائية. وأشارت قطاع األ

، كجزء من املرحةل الثانية من مرشوع 2016إىل أنه مت تقدمي طلب إجراء هذه ادلراسة من قِبل حكومة أوغندا يف عام 
ة. وتنظر أوغندا إىل الابتاكر يف القطاع الزراعي مكحرك رئييس للتمنية، مبا يف امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادي

" يه 1ذكل يف جماالت مثل العلوم البيولوجية والتشخيص. وأوحضت األمانة أن ادلراسة مثرية لالهامتم لثالثة أس باب: "
ا يعين أن هناك حتدايت جتريبية ومهنجية ادلراسة األوىل لشعبة الاقتصاد واإلحصاء اليت أجريت عىل بدل منخفض ادلخل، مم

" نتج 3" تتناول ادلراسة بعمق قطاعني حمددين، أحدهام قطاع النب ومضن هذا القطاع، جتهزي الفواكه والتعبئة ، "2قليةل، "
يضا عن التحليل اذلي مت إجراؤه عدد من التوصيات املتعلقة ابلس ياسات واليت تتعلق أوال وقبل لك يشء بأوغندا، ولكن أ

تتعلق بس ياسات الابتاكر وامللكية الفكرية يف بدلان خمتارة أخرى. واكن املستشاران الرئيس يان الذلان شاراك يف ادلراسة هام 
ترافيس ليبربت، األس تاذ بامعة اكليفورنيا، وأس تاذ أوغندي حميل يف جامعة ماكرييري. واكنت الفرضية األساس ية لدلراسة 

لبدلان منخفضة ادلخل ي عد القطاع الرئييس للتمنية الاقتصادية والعامةل. وأظهرت معظم ادلراسات يه أن القطاع الزراعي يف ا
أن الابتاكر غائب عىل طول سلسةل القمية الزراعية الغذائية. وهناك معدالت منخفضة من الابتاكر تسفر عن مس توايت 

ود اليت حتول دون قيام سالسل توريد املدخالت يف منخفضة من اإلنتاجية. وتناولت ادلراسة عدة مسائل يه معاجلة القي
أوغندا بتحسني اإلنتاجية والعوامل املثبطة يف قطاع التجهزي الزراعي )وهو ما يأيت بعد القهوة أو الفواكه أو احلصاد أو 

ة إىل املزارعني. ويمت املعاجلة أو احملوةل(. ومت اختيار زراعة النب بسبب نقل البحوث العامة والتطوير من معاهد البحوث العام
يف العديد من البدلان إجراء الكثري من البحوث عىل أنواع النبااتت، مما جيعل بذور النب مقاومة بشلك خاص لألمراض 

احمللية. ومل يمت نقل هذا البحث أبدا إىل معليات املزارعني الفعلية واكن هذا حتداي. ومت اختيار قطاع جتهزي الفواكه ملعرفة ملاذا 
ملاذا ال تتبىن الرشاكت الصغرية واملتوسطة ابلفعل التكنولوجيا املتوفرة يف السوق وتستمثر فهيا. ومل يتبع تصممي البحث نفس أو 

الهنج املبني يف ادلراسة اليت أجريت يف ش ييل، حيث أن مس توى البياانت مل يكن معروضا بشلك مماثل وأن هذا النوع من 
الفكرية بشلك فعال حىت اآلن. وليست هناك بياانت حول استيعاب امللكية الفكرية أو  املشغلني ال يس تخدم نظام امللكية

الابتاكر. ويمت اس تخدام دراسات مسحية متثيلية واسعة النطاق ألحصاب هذه العمليات الزراعية من خالل مجع البياانت 
جيد ومت وصفها مبزيد من التفصيل يف ورقة  األولية والثانوية بوصفها اسرتاتيجية حبث. ومت إعداد ادلراسة املسحية بشلك

العمل. وعرب القطاعات األخرى، تواجه القطاعات الفرعية للمدخالت واخملرجات الزراعية الكثري من املآزق. ومن بني 
 الرسائل اليت است بعدت من ادلراسة أنه من اخلطأ الاعتقاد بأن اخنفاض معدل اس تخدام امللكية الفكرية هو مصدر القضااي
واملشالك أو أنه حل حممتل. وحددت ادلراسة املآزق الفعلية. ويمتثل أحدها يف عدم احلصول عىل مدخالت زراعية جيدة 

)بذور( أو أمسدة )فائض قليل من جانب البحث والتطوير يف القطاع العام الزراعي(. والثاين هو أنواع خمتلفة من القيود اليت 
التكنولوجيات املوجودة يف السوق. وأظهرت ادلراسة أن استيعاب امللكية الفكرية  تعوق املزارعني يف األساس من اعامتد

منخفض نسبيا أيضا بسبب عدم الوعي وارتفاع تاكليف املعامالت. وكام هو احلال يف ش ييل، فإن نفقات الابتاكر منخفضة، 
الابتاكر الالكس يكية مثل نفقات  ولكن هذا ال يعين عدم وجود ابتاكر يف تكل القطاعات الفرعية. ومل تظهر مؤرشات

البحث والتطوير، وأرقام إنتاجية بياانت الرباءات، ومل يتضح معظم الابتاكر اجلاري يف هذه القطاعات من البدلان ذات 
ادلخل املنخفض. واتضح أن الكثري من هذا الابتاكر غري رمسي يف طبيعته ومل يرتمج إىل نواجت ابتاكر رمسية، مثل الرباءات. 

إىل أن لقطاع جتهزي الفواكه )خلط العصري، واس تخراج عصري  وأشارتثقت ادلراسة الكثري من الابتاكرات اليت حتدث. وو
يدوي، وتعبئة الزجاجات، وما إىل ذكل( تأثري إنتايج حقيقي قابل للقياس. ويف جمال زراعة النب، كشفت أن قيود الابتاكر 

البذور واألمسدة. ومتثلت املشلكة يف أن نقل التكنولوجيا ال يمت بني معهد البحوث مرتبطة مبخاوف جودة املدخالت املمتثةل يف 
العامة والعمليات الزراعية. ومت تقدمي بعض املقرتحات للتغلب عىل هذه القيود يف ادلراسة اليت اعمتدت يف الغالب عىل عدم 

يوعا يف قطاع جتهزي الفواكه الاس توائية يف الس يوةل كفاءة سالسل التوريد املتعلقة مبواد البذور. ومتثلت القيود األكرث ش  
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ورأس املال اذلي عطل اعامتد التكنولوجيات أو الاستامثر فهيا. ومت وضع الكثري من التوصيات املتعلقة ابلس ياسات لتحسني 
اكت اليت تعمل الروابط بني منظامت البحوث الزراعية الوطنية واحلرفيني واملزارعني احملليني. وأظهرت ادلراسة أن الرش 

بشلك وثيق مع أحصاب املصلحة دلهيا إماكنية أكرث للوصول إىل المتويل وحتقيق نواجت أفضل قابةل للقياس. وأظهرت ادلروس 
املس تفادة أن توافر البياانت بشأن أنشطة الابتاكر يف هذا القطاع متناثر. وليس هناك مصادر بياانت ابتاكرية منوذجية مثل 

ومسوحات الابتاكر أو إحصاءات امللكية الفكرية اليت تشلك جحر الزاوية دلراسات مماثةل يف الاقتصادات البحث والتطوير، 
املتقدمة؛ وال يمت الاضطالع بنفقات الابتاكر الرمسية؛ واندرا ما يسعى املمثلون للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة 

ياانت الثانوية، حتتاج األحباث إىل الاعامتد عىل مجع البياانت األولية عرب أو يعمتدون علهيا. وبسبب الافتقار إىل مصادر الب 
إجراء املسوحات أو املقابالت. ومع ذكل، فإن تنفيذ ادلراسات املسحية أو غريها من أساليب مجع البياانت األولية ميثل 

دلى املس تجيبني خلفيات تعلميية متنوعة حتداي مساواي. وكذكل أظهرت ادلراسة أن القطاع الزراعي متنوع وموزع جغرافيا. و
عىل نطاق واسع وغالبا ما يفتقرون إىل جسالت رصحية لالستامثرات أو املعامالت السابقة واملس تقبلية. ويشلك التصممي اجليد 

للمسح واملعاينة السلمية واخلربة يف إدارة مثل هذه ادلراسات املسحية يف س ياق الاقتصادات ذات ادلخل املنخفض 
ملناطق الريفية عامال أساس يا للحصول عىل نتاجئ متثيلية. ويف بعض احلاالت، تكون دراسات احلاةل املستندة إىل مقابالت وا

و ميكن دلراسات احلاةل املصممة بشلك حصيح واليت تستند إىل مقابالت  منظمة يه الاسرتاتيجية البحثية الوحيدة الصاحلة.
م وذات صةل ابملوضوع. ويف نفس الوقت، ال تقوم دراسات احلاةل يف معظم احلاالت منظمة أن تسفر عن رؤى مثرية لالهامت

بإنشاء قواعد بياانت سلمية كبرية متكن من إجراء حبوث متابعة مكية وتكون ذات طبيعة نوعية أكرث. وهناك عدد قليل من 
عة ماكرييري، يقوم يف الوقت احلايل ( يف جامISCP-Uاملبادرات، مثل الربانمج األوغندي ألنظمة ومجموعات الابتاكر )

بتسهيل معلية اكتساب امللكية الفكرية لكنه يفتقر إىل املوارد الاكفية لتوفري ادلمع للعديد من رواد األعامل والرشاكت اذلين 
 حيتاجون إىل املساعدة. وغريت ادلراسة األوىل لألنواع يف س ياق ادلخل املنخفض املقاربة لألمور بسبب غياب قواعد
البياانت ونتيجة للتحدايت الكبرية فامي يتعلق بتوفر البياانت. وأظهرت ادلراسة أيضا انعدام إيداعات امللكية الفكرية أو 

 اخنفاضها. ومع ذكل، فقد ثبت أن هذا ال يعين انعدام الابتاكر.

أبداها واضعو ادلراسة وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ورّحب ابملالحظات اليت  .364
بشأن أنه ابلرمغ من القيود والتحدايت اليت تواهجها أوغندا فإهنا تركز بشلك مزتايد عىل الابتاكر مكحرك للتمنية يف بعض 

قطاعاهتا الرئيس ية. وأعرب عن أمهل يف أن تس تفيد حكومة أوغندا من خيارات امللكية الفكرية ومقرتحات الس ياسات اليت 
ة. ورأى أهنا مثال آخر عىل الكيفية اليت ميكن هبا لدلول األعضاء الاس تفادة من موارد الويبو اليت تسعى صيغت يف ادلراس

 إىل اس تخدام حقوق امللكية الفكرية بشلك أفضل يف معاجلة الاحتياجات املتنامية.

ع األغذية الزراعية يف وحتدث وفد أملانيا ابمس اجملموعة ابء، وأشار إىل أن ادلراسة حول تعزيز الابتاكر يف قطا .365
أوغندا: ادلراسات القطاعية حول مواد زراعة النب يف روبوس تا وجتهزي الفاكهة الاس توائية يه أول دراسة للويبو يف البدلان 

ذات الاقتصاد األقل منوا. وتقدم فرصة تعلميية فريدة هممة بشلك خاص للجنة التمنية. وجشع الوفد الويبو وأيدها بشأن مواصةل 
ر دراسات تساعد الاقتصادات األقل منوا عىل التغلب عىل املعوقات اليت حتدت من البحث والتطوير والابتاكر ونرش تطوي

التكنولوجيا. كام رّحب الوفد بنتاجئ ادلراسة واس تنتاجاهتا. وأشار إىل أن البحث من متكن من حتسني فهم ادلور اذلي يلعبه 
زراعي يف أوغندا وحتديد القيود التجارية والفنية واملؤسس ية والس ياساتية اليت حتد أو الابتاكر وامللكية الفكرية يف القطاع ال

تضعف من تأثري البحوث والتمنية الزراعية والابتاكر ونرش التكنولوجيا يف قطاع. وأعرب عن تطلع اجملموعة إىل تقيمي التقرير 
 التمنية الاقتصادية الاجامتعية. املرحيل للمرحةل الثانية من املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية و 

وحتدث وفد بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وأشار إىل أمهية ادلراسة. وأقر ابلظروف الصعبة  .366
إلجراء ادلراسة، مما جيعل نتاجئ ادلراسة وتوصياهتا أكرث أمهية. وأشار إىل أن التحدايت اليت تواجه الابتاكرات يف قطاع 

ة الزراعية يف أوغندا، مثل غريها من البدلان النامية والبدلان األقل منوا، ترتبط ليس فقط ابملوارد والظروف الطبيعية األغذي
بل أيضا ابلواقع القانوين والاقتصادي. وكذكل فإن احلاجة إىل ظروف منو مواتية وإقامة رشاكة بني القطاعني العام واخلاص، 
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ت عد عالمة أخرى عىل أن حتقيق أهداف التمنية املس تدامة يتوقف عىل اإلجراءات  وحتسني فرص الوصول إىل األسواق،
 اليت تتخذها ادلول األعضاء بشلك فردي.

نظرا لعدم وجود تعليقات أخرى من احلضور. وأشار إىل  CDIP/21/INF/3واختمت انئب الرئيس مناقشة الوثيقة  .367
أن اللجنة أحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة. مث دعا األمانة إىل تقدمي عرض حول صفحة الويب اجلديدة اخلاصة 

 ابملساعدة الفنية للويبو.

 جمال التعاون ألغراض التمنية )تمتة(من جدول األعامل )أوال(: املساعدة الفنية اليت تقدهما الويبو يف  7البند 

 عرض صفحة الويب اجلديدة للمساعدة الفنية اليت تقدهما الويبو

أشارت األمانة )الس يد دي بييرتو( إىل أن اللجنة طلبت من األمانة أن تتناول حتسينا حممتال لصفحة الويبو عىل  .368
يف ادلورة التاسعة عرشة  CDIP/19/10األمانة الوثيقة اإلنرتنت بشأن املساعدة الفنية وأن تقدم تقريرا عن ذكل. وقدمت 

للجنة التمنية. وأشارت إىل أن صفحة الويب اجلديدة اخلاصة ابملساعدة الفنية تأخذ يف الاعتبار املعلومات الواردة يف تكل 
 الوثيقة.

الصفحات متاحة وعرضت األمانة )الس يدة دي إياكزا( الصفحات اجلديدة اخملصصة للمساعدة الفنية. وقالت إن  .369
مبارشة ابللغة اإلجنلزيية. وس تكون متاحة ابللغات الرمسية األخرى قريبا. وأشارت إىل صفحات أخرى مرتبطة ابلصفحة 
اجلديدة. ويمت اس تضافة مجيع هذه الصفحات حتت قسم "التعاون". ويضم القسم ثالثة أقسام فرعية: "التعاون اإلمنايئ" 

واخلاص" و"التعاون العاملي". وليس هناك تغيري كبري يف تكل القامئة مقارنة مبا اكن من قبل.  و"الرشااكت بني القطاعني العام
ومت ختفيض عدد البنود الواردة حتت القسم الفرعي "التعاون اإلمنايئ" من أجل تسليط الضوء عىل املساعدة الفنية وتكوين 

الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص"، وال يقترص ذكل عىل الكفاءات البرشية وأجندة التمنية. ومت توس يع القسم الفرعي "
"ويبو ريسريتش" وكونسورتيوم الكتب امليرسة والربانمج األخرض للويبو "ويبو غرين"، بل  للبحث الويبو قاعدة بياانت

ت املتخصصة بشأن وبرانمج النفاذ إىل األحباث ألغراض التطوير والابتاكر، وبرانمج النفاذ إىل املعلومايشمل أيضا عىل 
وظل القسم الفرعي "التعاون العاملي" كام هو، وحيتوي عىل "البنية التحتية العاملية"  ،قاعدة بياانت "ويبو ماتش"و  الرباءات

ملساعدة الفنية" عىل معلومات عن و"بناء الاحرتام للملكية الفكرية". وحتتوي صفحة الويب اجلديدة اخملصصة لـ "ا
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، والس ياسة، واملشورة الترشيعية الوطنية، وحلول األعامل ملاكتب امللكية الفكرية وتكوين 

الكفاءات البرشية )اليت حتتوي عىل معلومات عن ادلورات اليت تقدهما أاكدميية الويبو وورش العمل األخرى(. وهناك روابط 
علومات أساس ية عن الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص، ويف الهناية، التعاون العاملي. كام تعرض الصفحة إماكنية وم

الاتصال بنقاط اتصال املساعدة الفنية. ومت تقس مي الصفحة إىل "املساعدة الفنية املقدمة للحكومات" و"املساعدة الفنية 
صفحة اليت حتمل عنوان "الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية" يه نفسها كام املقدمة ملس تخديم امللكية الفكرية". وال

اكنت سابقا، وتغريت قليال صفحة "الس ياسة واملشورة الترشيعية"، و ال تزال صفحة "حلول املاكتب التجارية" يف مرحةل 
اصة ابلربانمج عىل الصفحة. كام مت توفري املراجعة. ومت إدراج قسم صغري يسلط الضوء عىل بعض مشاريع املساعدة الفنية اخل

رابط إىل القامئة الاكمةل ملشاريع أجندة التمنية. أما بعض موارد املساعدة الفنية للحكومات املشموةل يف الصفحة فهيي قامئة 
لكثري من الاستشاريني ودراسات التمنية، وما إىل ذكل. وحيتوي قسم "املساعدة الفنية ملس تخديم امللكية الفكرية" عىل ا

، واملساعدة القانونية، التكنولوجيا والابتاكر مراكز دمعاملشاريع اليت تفيد بشلك مبارش مس تخديم امللكية الفكرية مثل: 
وبرانمج مساعدة اخملرتعني، واجلامعات، ومبادرات امللكية الفكرية، ومجموعة صغرية من مشاريع أجندة التمنية. ومت تسليط 

رايف وأنواع خمتلفة من امللكية الفكرية. أما صفحة "تكوين الكفاءات البرشية" فهيي جديدة أيضا، الضوء عىل التوازن اجلغ
وتوفر روابط ملراكز تنس يق تكوين الكفاءات البرشية. ومت تقس ميها إىل "أاكدميية الويبو" وتقدم اس تعراضا "لورش العمل 

العمل القادمة، حيث يمت عرض نظرة عامة موجزة عن ادلورات الفنية". ومع ذكل، مت توفري رابط إىل القامئة الاكمةل لورش 

http://www.wipo.int/wipo-match/ar/
http://www.wipo.int/wipo-match/ar/
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املتاحة للجمهور املس هتدف مثل صناع الس ياسات وموظفي امللكية الفكرية وسلطات اإلنفاذ واخملرتعني واملبدعني وأحصاب 
داث الس ياسات حقوق امللكية الفكرية. كام مت تنقيح صفحة "الس ياسات والترشيعات". وتش متل عىل بعض املعلومات عن أح

تزال صفحة الويب  واملساعدة يف جمال الس ياسات مث املساعدة الترشيعية وقسم يتضمن مجيع الروابط املتعلقة ابملرونة.وال
 املنقحة بعنوان "حلول األعامل للملكية الفكرية" قيد التنفيذ.

ا لعدم وجود مالحظات من واختمتت انئب الرئيس املناقشة حول صفحة الويب اجلديدة للـمساعدة الفنية، نظر  .370
 احلضور. ومت فض الاجامتع.

 من جدول األعامل: امللكية الفكرية والتمنية )تمتة( 9البند 

جتميع ملدخالت ادلول األعضاء بشأن القضااي اليت يتعني معاجلهتا يف إطار بند جدول األعامل "امللكية الفكرية 
 )تمتة( CDIP/21/8 Rev.الوثيقة  -والتمنية" 

اس تأنف الرئيس الاجامتع. وأشار إىل القضااي األربع اليت مل حتل. أوال، الوثيقة املتعلقة بتجميع اشرتااكت ادلول  .371
 CDIP/21/8األعضاء بشأن القضااي اليت ستناقش يف إطار بند جدول األعامل "امللكية الفكرية والتمنية" )الوثيقة 

Rev. ملخصه: "قررت اللجنة تناول موضوع املرأة وامللكية الفكرية والتمنية" يف (. واقرتح الرئيس إدراج الصيغة التالية يف
إطار بند جدول األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" يف دورته الثانية والعرشين، وطلب من األمانة تقدمي عرض موجز 

يف إطار هذا البند من جدول األعامل يف  لألنشطة ذات الصةل اليت تضطلع هبا األمانة. وأوحض أن القضية اليت سيمت تناولها
ادلورة الثالثة والعرشين للجنة يه تمنية امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية. وتستند القضااي األخرى واملسائل املس تقبلية األخرى 

 واملقرتح املقدم من ادلول األعضاء، إن وجد، عىل أساس توقيت التقدمي." .CDIP/21/8 Revإىل الوثيقة 

أبدى وفد الربازيل مرونة بشأن البند املتعلق بأهداف التمنية املس تدامة ووافق عىل مناقش ته يف إطار بند جدول و  .372
األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية". وطلب توضيحا حول ما إذا اكنت أهداف التمنية املس تدامة واملقرتحات األخرى قيد 

يف التأكد من أنه لن يصل إىل هناية معلية اإلعداد للموضوعات األخرى املتعلقة اإلعداد موضوعات خمتلفة وأعرب عن رغبته 
 ابمللكية الفكرية والتمنية.

وذكر الرئيس أن هذا الفهم حصيح. واعمتد الرئيس نص القرار املقرتح نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور. مث  .373
حول طريقة معاجلة أهداف التمنية املس تدامة يف دورات جلنة التمنية انتقل بعد ذكل إىل القضية الثانية املعلقة، ويه املناقشة 

يف املس تقبل، مبا يف ذكل طلب وضع بند دامئ يف جدول األعامل. واقرتح الرئيس الصياغة التالية للنص اذلي سيمت إدراج يف 
من  9سيمت يف إطار البند ملخصه: "قررت اللجنة أن أي نقاش حول أهداف التمنية املس تدامة يف دورات جلنة التمنية 

جدول األعامل بشأن امللكية الفكرية والتمنية". ومت اعامتده نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور. مث أطلع الرئيس اللجنة عىل 
املسألتني املتبقيتني. وأشار إىل عدم جود توافق حول مقرتح اجملموعة األفريقية بعقد مؤمتر لك س نتني حول امللكية الفكرية 

من الاس تعراض املس تقل. وأوحض الرئيس أنه استشار خمتلف الوفود املعنية وقرر تأجيل مناقشة  11و 5والتمنية والتوصيتني 
من جدول األعامل  8.1هذه القضااي إىل ادلورة التالية. وقال إن الصيغة املقرتحة يه: "قررت اللجنة تأجيل مناقشة البند 

ن األفريقية بشأن عقد مؤمتر دويل لك س نتني حول امللكية الفكرية والتمنية ومناقشة حول املقرتح املعدل جملموعة البدلا
من الاس تعراض املس تقل إىل ادلورة القادمة. ومت الاتفاق عىل ذكل نظرا لعدم وجود اعرتاضات من  11و 5التوصيتني 
 احلضور.
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 من جدول األعامل: العمل املس تقبيل 10البند 

ش( قامئة العمل املس تقبيل. وأشارت إىل أن اللجنة ستنظر يف دورهتا التالية يف أعاملها قدمت األمانة )الس يد ابلو  .374
" خمرجات مشاريع 4" تقرير ادلورة احلادية والعرشين، "3" تقارير التقدم، "2" اعامتد املراقبني، إن وجد، "1العادية ويه: "

اريع( أجندة التمنية. وأوحضت األمانة أنه فامي يتعلق ابلبيان " تقرير تقيمي )تقياميت( مرشوع )مش5أجندة التمنية، إن وجدت، "
اذلي صدر يف وقت سابق عند مناقشة ادلراسة اليت أجريت يف إطار مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة حتت 

اع بأن من املؤكد أن يمت عنوان: دمع األهداف اإلمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية، هناك انطب
تقدمي تقرير التقيمي يف ادلورة التالية. والمتس من اللجنة إبداء املرونة بشأن هذه املسأةل، ملعرفة ما إذا اكن املرشوع قد تقدم 

توصيات  " مسامهة هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ6بدرجة اكفية إلجراء تقيمي. وواصلت األمانة تناولها لقامئة أعاملها، ويه: "
ها توصيات أجندة التمنية أو تنفيذها ومت تقدمي تقرير ل أجندة التمنية. وهذا يشمل تقارير من مجيع اللجان اليت نوقشت بداخ 

بذكل إىل امجلعية العامة. وبعد ذكل ترسل امجلعية العامة التقرير إىل جلنة التمنية. وسيمت تعديل مقرتيح املرشوع الذلين 
" املقرتح اذلي تقدم به وفد بريو بشأن 7ة احلالية للجنة التمنية ويمت مناقش هتام يف ادلورة التالية، وهام: "سينظر فهيام يف ادلور

امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي يف بريو حتت عنوان: تعزيز تمنية الس ياحة والفن الطهيي يف بريو من خالل امللكية 
أن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان األفريقية. " املقرتح املقدم من وفد كينيا بش8الفكرية، "

وأشارت األمانة كذكل إىل املناقشة املتعلقة بإجراءات حتديث لقاعدة بياانت املرونة. وأوحضت أن يف هذا القرار، هناك نص 
" 9ول األعضاء. ويف حاةل تلقي أي حتديثات، "يطلب من األمانة تقدمي تقرير إىل جلنة التمنية عندما تتلقى حتديثات من ادل

سيمت تقدمي وثيقة بشأن حتديثات قاعدة البياانت حول مواطن املرونة إىل اللجنة. واستنادا إىل مقرتح النقاط الست بشأن 
حوار تفاعيل " سيمت تنظمي 10املساعدة الفنية، س تقدم األمانة تقريرا عن اإلجراءات املطلوبة. وقررت ادلورة احلالية أنه "

" 12" وسيمت تقدمي وثيقة جدوى بشأن منتدى الويب. ابإلضافة إىل ذكل، "11بشأن املساعدة الفنية يف ادلورة التالية، "
جتميع ملؤرشات تقيمي األنشطة الواردة يف الوثيقة بشأن حتليل الفجوات مع تقدير تلكفة خريطة الطريق بشأن الرتوجي 

" سيمت أيضا تقدمي خريطة طريق منقحة بشأن تشجيع 13يا عىل ش بكة اإلنرتنت، "الس تخدام منتدى نقل التكنولوج 
" ستس متر مناقشة توصييت 14اس تخدام منتدى الويب حول نقل التكنولوجيا، إىل ادلورة التالية للجنة التمنية، "

دلول األعضاء بشأن " سيمت تقدمي مدخالت إضافية من ا15بشأن تنفيذ أجندة التمنية، " 11و 5الاس تعراض املس تقل 
اسرتاتيجيات وطرائق تنفيذها إىل ادلورة التالية، يف حاةل تلقهيا. وأشارت األمانة إىل القرار اذلي قرأه الرئيس للتو بشأن كيفية 
تناول أهداف التمنية يف ادلورات املقبةل. وذكرت أن موضوع أهداف التمنية املس تدامة س يكون جزءا من بند جدول األعامل 

" دراسة جدوى عن احتياجات وجدوى القيام ابملزيد من األعامل 16امللكية الفكرية والتمنية". وس تقدم األمانة أيضا "بشأن "
ذات الصةل بشأن تعزيز مجع البياانت الاقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد من البدلان األفريقية حس امب تَقرر يف 

 ادلورة احلالية.

 ة العمل املس تقبيل نظرا إىل عدم وجود مالحظات من احلضور.ووافقت اللجنة عىل قامئ .375

 من جدول األعامل: ملخص الرئيس 11البند 

دعا الرئيس اللجنة إىل النظر يف مرشوع ملخص الرئيس. وأشار إىل أن اللجنة س تقوم فقط بفحص لك فقرة للتأكد  .376
. وأوحض أنه مت اعامتدها نظرا لعدم وجود اعرتاضات 1 من أهنا تعكس املناقشة اليت دارت حول هذه املسأةل. وانتقل الفقرة

 .7.1نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور. مث انتقل إىل الفقرة  6و 5و 4و 3و 2من احلضور. كام مت اعامتد الفقرات 

املقرتحات وقال وفد الربازيل إن الفقرة ال تعكس بدقة ما حدث، مفن املهم اإلشارة إىل أن بعض الوفود قدمت بعض  .377
البناءة لتحسني التقرير. وقام كذكل بتالوة مجةل مقرتحة عىل النحو التايل: "قدم وفد الربازيل مقرتحات بناءة لتحسني التقرير، 

 ووافقت األمانة عىل أخذها بعني الاعتبار".
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أحاطت األمانة علام وقال وفد الوالايت املتحدة األمريكية إن الفقرة تذكر ابلفعل أن بعض الوفود قدمت مقرتحات و  .378
ابلتعليقات واملقرتحات ويه موجودة ابلفعل يف النص. واعرتض كذكل عىل إدراج امجلةل التالية: " قدم وفد الربازيل مقرتحات 
بناءة". وأوحض أن هذه مسأةل رأي. وقال إهنا ال تشري إىل أن األمانة ذكرت أهنا س تدمج لك مقرتح بناء قدمه وفد الربازيل. 

 د اقرتاحا أكرث حيادية ينص عىل: " قدمت بعض الوفود مقرتحات".وقدم الوف

وقال وفد الربازيل إنه ال ميانع يف الاس تعاضة عن "املقرتحات البناءة" بلكمة "الانتقادات". ورأى أنه من املهم ذكر  .379
 ذكل يف ملخص الرئيس.

 سني التقرير وستنظر فهيا األمانة".واقرتح الرئيس نصا بديال جاء فيه ما ييل: "قدمت بعض الوفود مقرتحات لتح  .380

 وفّضل وفد الوالايت املتحدة األمريكية اس تخدام لكمة "مدروسة". .381

 ووافق وفد مرص عىل النص اذلي اقرتحه الرئيس. .382

مع املقرتح املقدم من الرئيس نظرا لعدم وجود مالحظات أخرى من احلضور. ومتت  7.1ووافقت اللجنة عىل الفقرة  .383
نظرا لعدم وجود تعليقات من  9.3، 9.2، 9.1، 9، 8.4، 8.3، 8.2، 8.1، 8، 7.5، 7.4، 7.3، 7.2ات املوافقة عىل الفقر 

للمتيزي بني مدخالت ادلول  9.5و 9.4. وأوحض أنه فصل عن قصد بني الفقرتني 9.4احلضور. مث انتقل الرئيس إىل الفقرة 

من  11و 5 الاس تعراض املس تقل، ومناقشة التوصيتني األعضاء بشأن الطرائق واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة يف
 9.9و 9.8و 9.7و 9.6الاس تعراض املس تقل. ومت اعامتد ذكل، نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور. كام مت اعامتد الفقرات 

 .9.10نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور. مث انتقل الرئيس إىل الفقرة 

 .9.10ار مفقودة يف الفقرة وذكر وفد سويرسا أن هناك مجةل قر  .384

وقرأ الرئيس فقرة القرار وأضافها إىل النص. ومت الاتفاق عىل ذكل، نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور. كام مت  .385
 دون إبداء أي مالحظات. وهنأ الرئيس اللجنة عىل معلها الشاق. 13و 12و 11و 10و 9.11اعامتد الفقرات 

 البياانت اخلتامية

بلغاراي ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وذكر أن ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية متت حتدث وفد  .386
بطريقة الفتة للنظر. وأعرب عن تقدير الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه لنتاجئ ادلورة. وأشار إىل أنه، خالل ادلورة، مت 

أاكدميية الويبو. وأوحض أن ألاكدميية الويبو دور حموري يف تعزيز القدرة املهنية  الاحتفال ابذلكرى الس نوية العرشين إلنشاء
للماكتب الوطنية للملكية الفكرية. وأشار إىل أن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه شاركوا بشلك بنّاء يف املناقشات حول 

ات ممثرة حول تنفيذ أجندة التمنية وخمتلف مشاريع الويبو مجيع البنود املدرجة يف جدول أعامل اللجنة. وأوحض أن هناك مناقش
والتقارير املرحلية ومنتدى املساعدة الفنية وغريها. وقال إن دلهيم فرصة احلصول عىل معلومات أكرث تفصيال عن مواقف 

 تقدميها ورشهحا ومناقش هتا اجملموعات اإلقلميية وادلول األعضاء يف الويبو بشأن هذه القضااي. وأقر ابملقرتحات اجلديدة اليت مت
خالل تكل ادلورة. وأثىن عىل وفود كندا واملكس يك والوالايت املتحدة األمريكية وبريو وكينيا لتقدميها مقرتحات مشاريعها. كام 

أعرب عن تطلعه إىل بدء املناقشة يف إطار بند جدول األعامل اجلديد بشأن "امللكية الفكرية والتمنية"، وال س امي بشأن 
املرأة وامللكية الفكرية" و"امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية" يف ادلورتني التاليتني. وأعرب عن تطلعه إىل تلقي مزيد من "

اإليضاحات من اجملموعة األفريقية بشأن مقرتهحم بعقد مؤمتر دويل حول امللكية الفكرية والتمنية، وأكد الزتامه بدفع جعةل معل 
 مجيع املوضوعات املدرجة عىل جدول أعاملها.جلنة التمنية يف إطار 
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وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وأشار ابرتياح إىل العدد الكبري من ادلراسات ومقرتحات املشاريع اليت  .387
 نوقشت يف تكل ادلورة. ورّحب ابملبادرات اليت اختذهتا البدلان لتقدمي مقرتحات مشاريع ملموسة إىل جلنة التمنية. كام رحب

مبوافقة وفود كندا واملكس يك والوالايت املتحدة األمريكية عىل املرشوع اخلاص بتعزيز دور املرأة يف الابتاكر ورايدة األعامل، 
وأعرب عن امتنانه للوفود املعنية عىل معلهم الشاق يف إجناز هذا املرشوع. وأعرب عن تطلع اجملموعة إىل مواصةل النظر يف 

ة من وفد كينيا بشأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان األفريقية، فضال مقرتحات املشاريع املقدم
عن مقرتح مرشوع بريو بشأن امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي. وأعرب عن تقدير اجملموعة للمدخالت املقدمة بشأن 

امللكية الفكرية والتمنية". كام أعرب عن تطلعه إىل إجراء مناقشات القضااي اليت يتعني معاجلهتا يف إطار بند جدول األعامل "
ة هممة وبناءة حول موضوع "املرأة وامللكية الفكرية" يف ادلورة التالية للجنة التمنية و"امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية" يف ادلور

اض املس تقل خالل تكل ادلورة واملناقشات التالية الثالثة والعرشين للجنة. وأحاط علام ابلعرض اذلي قدمه مقمي  الاس تعر 
من الاس تعراض املس تقل. وأعرب عن تقديره للجهود اليت يبذلها الرئيس إلجياد حل  11و 5اليت جرت بشأن التوصيتني 

لبند توافقي من أجل أن تتخذ اللجنة قرارا بشأن هذه القضااي. وأعرب عن اس تعداد اجملموعة ملواصةل املناقشات حول هذا ا
يف ادلورة التالية. كام أحاط الوفد علام ابملناقشات املتعلقة ابملقرتح املعدل جملموعة البدلان األفريقية فامي يتعلق بتنظمي مؤمتر 
بشأن امللكية الفكرية والتمنية مرة لك س نتني. وأعرب عن أمهل يف أن تس متر املناقشة يف ادلورة التالية للجنة التمنية بروح 

دةل وأن يمت أخذ شواغهل الرئيس ية بعني الاعتبار يف أي نص أو مقرتح معدل يف املس تقبل. وأحاط علام بقرار اللجنة بناءة متبا
وضع أي مناقشات بشأن أهداف التمنية املس تدامة حتت بند جدول األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية" إذا طلبت 

ل طلب وضع بند دامئ يف جدول األعامل بشأن أهداف التمنية ادلول األعضاء ذكل. ورّحب بإغالق املناقشات حو 
 املس تدامة. واختمت الوفد بتأكيد الزتامه بدفع املناقشات قدما يف إطار مجيع املواضيع املدرجة يف جدول أعامل جلنة التمنية.

الويبو لالحتفال ابذلكرى  وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأعرب عن هتانيه ألاكدميية .388
العرشين إلنشاهئا. كام أعرب عن تقدير اجملموعة الكبري للفرصة الس نوية املتاحة ملناقشة تقرير املدير العام بشأن تنفيذ أجندة 

وضيحي التمنية والتقرير املتعلق مبسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة واألهداف املرتبطة هبا. ورّحب ابلعرض الت
اذلي مت تقدميه عىل صفحة الويب اجلديدة بشأن املساعدة الفنية والاتفاق عىل إجراء حوار تفاعيل بشأن املساعدة الفنية 

خالل ادلورة التالية للجنة التمنية. وأشار إىل أن ادلورة احلالية غنية ابملوضوعات. ومت خاللها مناقشة مشاريع ملموسة يقودها 
مللكية الفكرية يف تلبية احتياجات التمنية. وحث ادلول األعضاء تقدمي مقرتحات مشاريع بدال من الطلب تتعلق بتوظيف ا

مناقشة القضااي اإلجرائية عىل نطاق واسع. وأشاد الوفد ابجلهود اليت يبذلها الرئيس حلل القضااي العالقة. وأعرب عن أمهل يف 
 إغالق القضااي العالقة املتبقية يف ادلورة التالية.

وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادي، وأعرب عن تأييد اجملموعة التام ملقرتح مجموعة البدلان  .389
األفريقية بعقد مؤمتر دويل حول امللكية الفكرية والتمنية، وأيد التوصيات اليت قدهما الاس تعراض املس تقل. وأعرب عن أمل 

 إجيايب بشأن هذه املسائل يف دورهتا التالية ألهنا اقرتبت ابلفعل من ذكل.اجملموعة يف أن تتوصل اللجنة إىل اتفاق 

وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان األفريقية، وأعرب عن أسفه لعدم اختتام النقاش عن عقد مؤمتر دويل حول  .390
 منية.امللكية الفكرية والتمنية. وأعرب عن أمهل يف الانهتاء منه يف ادلورة التالية للجنة الت 

وحتدث وفد إكوادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب. وقال إن ادلورة احلالية تتناول العديد من املسائل  .391
اليت هتم مجيع ادلول األعضاء والويبو. ورّحب ابالتفاق اذلي مت التوصل إليه بشأن املساعدة الفنية، وبشأن أهداف التمنية 

جلدول األعامل بشأن "امللكية الفكرية والتمنية". وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إىل اتفاق بشأن  املس تدامة، والبند اجلديد
أو املقرتح األفريقي املعدل بعقد مؤمتر دويل لك س نتني بشأن امللكية الفكرية والتمنية. ودعا األعضاء إىل  11و 5التوصيتني 

 وافق يف اآلراء يف دورهتا التالية.إظهار املرونة والالزتام ابلسامح للجنة ابلتوصل إىل ت
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 وأعرب وفد الصني عن ارتياحه للقيادة أثناء ادلورة والالزتام اذلي أبدته الوفود. .392

 وأعرب وفد الربازيل عن ارتياحه للقيادة أثناء ادلورة. .393

 وأشاد وفد الاحتاد الرويس أيضا ابلقيادة أثناء ادلورة ورّحب ابإلجنازات اليت مت التوصل إلهيا. .394

 ّجه الرئيس وادلول األعضاء الشكر للجميع عىل مشاركهتم ومعلهم خالل ادلورة. ومت إغالق ادلورة.وو .395

 ]ييل ذكل املرفق[
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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 (NIPMO), 
Department of Science and Technology, Pretoria 
 
Verushka GILBERT (Ms.), Deputy Director, Companies and Intellectual Property Commission 
(CIPC), Department of Trade and Industry, Pretoria 
 
Thembani MALULEKE (Mr.), Assistant Director, Multilateral Trade Relations, International 
Relations and Cooperation, Pretoria 
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Oltjon MUZAKA (Mr.), General Secretary, Public administration, Ministry of Culture, Tirana 
 
Sofjan JAUPAJ (Mr.), Legal Advisor to the Minister, Cabinet of the Minister, Ministry of Culture, 
Tirana 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Sami BENCHEIKH EL HOCINE (M.), directeur général, Office national des droits d’auteur et 
droits voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger 
 
Tarik SELLOUM (M.), directeur, Département des marques, Institut national algérien de la 
propriété industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la 
promotion des investissements, Alger 
 
Fayssal ALLEK (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Carl-Christian ZWICKEL (Mr.), Staff Counsel, Federal Ministry of Justice and Consumer 
Protection, Berlin 
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ANGOLA 
 
Alberto Samy GUIMARÃES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Sager ALFUTAIMANI (Mr.), Director General, Saudi Patent Office, King Abdulaziz City for 
Science and Technology, Riyadh 
 
Ahmed ALSALAMAH (Mr.), Senior Patent Specialist, Saudi Patent Office, King Abdulaziz City 
for Science and Technology, Riyadh 
 
Ibtisam MOHAMED NABIL AL-MADAH (Ms.), Member, Ministry of Culture and Information, 
Riyadh 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Martin DEVLIN (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, 
Melbourne 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Johannes WERNER (Mr.), Head of Department, Austrian Patent Office, Vienna 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Arthur AKHRAMENKA (Mr.), Head, International Cooperation Division, National Center of 
Intellectual Property (NCIP), Minsk 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Sien VANDEZANDE (Ms.), stagiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
Chite Flavien AHOVE (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Samo GONÇALVES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
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BULGARIE/BULGARIA 
 
Rakovski LASHEV (Mr.), Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Rayko RAYTCHEV (Mr.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
 
Yoncheva ANDRIANA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Vladimir YOSSIFOV (Mr.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Wahabou BARA (M.), directeur général, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA), Ministère 
de la culture, des arts et du tourisme, Ouagadougou 
 
Sibdou Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), Attachée, Mission permanente, Genève 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
NDJALI BENG (M.), directeur, Direction du développement technologique et de la propriété 
industrielle (MINMIDT), Ministère de l’industrie, des mines et du développement technologique, 
Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
Saida AOUIDIDI (Ms.), Senior Policy Analyst, Policy and International Relations Office, 
Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Gatineau 
 
Amélie B. GOUDREAU (Ms.), Trade Policy Officer, Global Affairs, Ottawa 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Alejandra NAVEA (Sra.), Asesora, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago de Chile 
 
María Catalina OLIVOS (Sra.), Asesora, Departamento Internacional y de Políticas Públicas, 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago de Chile 
 
 
CHINE/CHINA 
 
WU Kai (Mr.), Director General, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office, Beijing 
 
DUAN Yuping (Ms.), Deputy Director General, Copyright Department, National Copyright 
Administration (NCAC), Beijing 
 
YANG Ping (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office, Beijing 
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ZHENG Xu (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, 
Misión Permanente, Ginebra 
 
Juan Carlos GONZÁLEZ VERGARA (Sr.), Embajador ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Representante Permanente Adjunto ante la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), Misión Permanente ante la OMC, Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI FORERO (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Manuel Andrés CHACÓN (Sr.), Consejero Commercial, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
 
Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Jacques Roger Claude EKRA (M.), directeur général, Office ivoirien de la propriété 
intellectuelle (OIPI), Ministère de l’industrie et des mines, Abidjan 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Tanja MILOVIĆ (Ms.), Head, Education, Promotion and IP Development Section, State 
Intellectual Property Office, Zagreb 
 
 
CUBA 
 
Ernesto VILA GONZÁLEZ (Sr.), Director General, Centro Nacional de Derecho de 
Autor (CENDA), Ministerio de Cultura, La Habana 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Kim FOGTMAN (Mr.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, 
Business and Financial Affairs, Taastrup 
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DJIBOUTI 
 
Kadra AHMED HASSAN (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
Oubah Moussa AHMED (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Alaa YOUSSEF (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Lamiaa EL-MOUGY (Ms.), Director, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research 
and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 
 
Mohanad ABDELGAWAD (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EL SALVADOR 
 
Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Eduardo Giovanny BIGUEUR CORNETO (Sr.), Colaborador Jurídico de Propiedad Intelectual, 
Registro de la Propiedad Intelectual, Centro Nacional de Registros (CNR), San Salvador 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Representative, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Diego AULESTIA VALENCIA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, 
Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Ñusta MALDONADO SARAVINO (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Heidi Adela VASCONES MEDINA (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Alberto CASADO FERNÁNDEZ (Sr.), Jefe Servicio, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM), Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid 
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Marta MILLÁN GONZÁLEZ (Sra.), Técnica Superior, Subdirección General de Propiedad 
Intelectual, Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Madrid 
 
Lucía GUTIÉRREZ GARCÍA (Sra.), Consejera, Subdirección General de Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Montonen VEIKKO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Yoseph KASSAYE (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Yidnekachew Tekle ALEMU (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Simcho SIMJANOVSKI (Mr.), Head, Department of Trademark, Industrial Design and 
Geographical Indication, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Moscow 
 
Ekaterina LIBOVA (Ms.), Head, International Cooperation, Federal Service for Intellectual 
Property (ROSPATENT), Ministry of Economic Development, Moscow 
 
Galina MIKHEEVA (Ms.), Head of Division, Federal Service for Intellectual 
Property (ROSPATENT), Ministry of Economic Development, Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright, Ministry of Education and Culture, 
Helsinki 
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GABON 
 
Marianne Odette BIBALOU BOUNDA (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission 
permanente, Genève 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GHANA 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
HONDURAS 
 
Carlos ROJAS SANTOS (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, 
Misión Permanente, Ginebra 
 
Mariel LEZAMA PAVON (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
INDE/INDIA 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Hasan KLEIB (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Christine REFINA (Ms.), First Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Fitria WIBOWO (Ms.), First Secretary, Directorate of Trade, Commodities and Intellectual 
Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Arghavan GHOBADI LANGROUDI (Ms.), Legal Officer, International Legal Department, Ministry 
of Foreign Affairs, Tehran 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
IRAQ 
 
Mahmoud ALATIYYAH (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Baqir RASHEED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Matteo EVANGELISTA (M.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Luigi BOGGIAN (M.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Yukio ONO (Mr.), Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 
 
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Aliya KHABIDENOVA (Ms.), Head, Division of Development and International Cooperation, 
National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, 
Astana 
 
Dilda NURALINA (Ms.), Chief Specialist, Division of Development and International 
Cooperation, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan, Astana 
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KENYA 
 
Edward SIGEI (Mr.), Executive Director, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Samat BAIZAKOV (Mr.), Deputy Chairman, State Service of Intellectual Property and Innovation 
under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Jānis GUOBIS (Mr.), Legal Advisor, Legal and Administrative Department, Patent Office of the 
Republic of Latvia, Rīga 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Salim BADDOURA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LIBYE/LIBYA 
 
Elhussein AREBI (Mr.), Member, Industrial Research Center, Tripoli 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Amran MOHAMED ZIN (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Syed Edwan ANWAR (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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MALAWI 
 
Robert Dufter SALAMA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Loudon Overson MATTIYA (Mr.), Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 
 
Jollam BANDA (Mr.), Deputy Director, Development Planning, Department of Economic 
Planning and Development, Ministry of Finance, Economic Planning and Development, 
Lilongwe 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Mohammed GHAZALI (M.), secrétaire général, Département de la communication, Ministère de 
la culture et de la communication, Rabat 
 
Ismail MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain du droit d’auteur, Rabat 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Cheikh SHEIBOU (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Alma Delia DOMÍNGUEZ BATISTA (Sra.), Directora Divisional de Oficinas Regionales, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Bernardo ROSENDO PONCE (Sr.), Director, Unidad de Capacitación Olinalá, Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO), Olinalá, Guerrero 
 
Alejandro Raúl SALAS (Sr.), Titular de la Oficina Regional de Bajío, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Myagmardorj ERDENEBAYAR (Ms.), Director, Copyright Department, General Authority for 
Intellectual Property and State Registration (GAIPSR), Ulaanbaatar 
 
Oyuntsetsen BADARCH (Ms.), Senior Examiner, General Authority for Intellectual Property and 
State registration, Ministry of Justice and Internal Affairs, Ulaanbaatar 
 
Munkhjargal DANGAASUREN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MYANMAR 
 
Nwe Yee WIN (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Education, 
Nay Pyi Taw 
 
 
NIGER 
 
Ali BOUKARI (M.), secrétaire général, Secrétariat général, Ministère de l’industrie, Niamey 
 
Lasse DIDIER SEWA (M.), deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Stella Ozo EZENDUKA (Ms.), Deputy Chief Registrar, Commercial Law Department, 
Trademarks, Patents and Designs Registry, Nigeria Intellectual Property Office, Federal Ministry 
of Industry, Trade and Investment, Abuja 
 
Benaoyagha B. M. OKOYEN (M.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Jane IGWE (Ms.), Assistant Chief Registrar, Commercial Law Department, Trademarks, 
Patents and Designs Registry, Nigeria Intellectual Property Office, Federal Ministry of Industry, 
Trade and Investment, Abuja 
 
 
OMAN 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Margret Kaddu NABAKOOZA (Ms.), Principal State Attorney, Attorney General’s Chambers, 
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
Dick KAMUGASHA (Mr.), Director, Technology Development Centre (TDC), Uganda Industrial 
Research Institute, Ministry of Science, Technology and Innovation, Kampala 
 
Farouk LUBEGA (Mr.), Senior State Attorney, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, 
Kampala 
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Timothy KAKEMBO (Mr.), Legal Counsel and Intellectual Property Expert, National Agricultural 
Research Organization (NARO), Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Entebbe 
 
Joseph MBIHAYEIMAANA (Mr.), Senior Intellectual Property Officer, National Agricultural 
Research Organization (NARO), Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Kampala 
 
Irene LUGAYIZI (Ms.), Commissioner Legal Drafting (Subsidiary Legislation), Directorate of 
First Parliamentary Counsel, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
Hosea KIZIMULA (Mr.), Agribusiness Officer, Department of Agricultural Investments and 
Enterprise Development, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Kampala 
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Farukh AMIL (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Nauman ASLAM (Mr.), Executive Director, Intellectual Property Organization (IPO), Ministry of 
Commerce, Islamabad 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Johana MÉNDEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Henk EGGINK (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Ray Augusto MELONI GARCÍA (Sr.), Director, Dirección de Signos Distintivos, Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Asuntos Económicos, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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POLOGNE/POLAND 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
QATAR 
 
Khalifa AL-HITMI (Mr.), Director, Intellectual Property Protection Department, Ministry of 
Economy and Commerce, Doha 
 
Ahmed AL-SAADI (Mr.), Assistant Director, Intellectual Property Protection Department, Ministry 
of Economy and Commerce, Doha 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Jamal Eddin CHUEIB (Mr.), Deputy Minister, Directorate of Industrial and Commercial Property 
Protection, Ministry of Internal Trade and Consumer Protection, Damascus 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
JANG Jinuk (Mr.), Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
YANG Dae Gyeong (Mr.), Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
 
JUNG Dae Soon (Mr.), Counselor (IP Attaché), Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Marin CEBOTARI (Mr.), Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMÁN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK (Mr.), Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Elia Nelson MTWEVE (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Dănuţ NEACŞU (Mr.), Deputy Director General, State Office for Inventions and Trademarks 
(OSIM), Bucharest 
 
Viorica DUCA (Ms.), Expert, Legal, International Cooperation and European Affairs Division, 
State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Francis ROODT (Mr.), Senior Policy Adviser, UK Intellectual Property Office (UK IPO), London 
 
Angelica GARCIA (Ms.), Senior IP Adviser, Intellectual Property Office (IPO), Sao Paulo, Brazil 
 
 
RWANDA 
 
Myriam GATSIMBANYI (Ms.), Officer in Charge of Intellectual Property, Intellectual Property 
Unit, Ministry of Trade and Industry, Kigali 
 
Édouard BIZUMUREMYI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Observer Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Makhtar DIA (M.), directeur général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et 
l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et des mines, Dakar 
 
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Adil Khalid Hassan HILAL (Mr.), Registrar General, Registrar General of Intellectual Property, 
Ministry of Justice, Khartoum 
 
Azza MOHAMMED ABDALLA HASSAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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SRI LANKA 
 
Aliyar Lebbe Abdul AZEEZ (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dulmini DAHANAYAKE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Olga ALLEMANN (Mme), coordinateur de projet, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Alebe LINHARES MESQUITA (M.), conseiller politique, Relations commerciales internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Pajaree UNGTRAKUL (Ms.), Internship, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Garvin PETTIER (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 

 
Walid DOUDECH (M.), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Holla BACHTOBJI (Mme), directeur général, Direction générale des organisations et 
conférences internationales (DGOCI), Ministère des affaires étrangères, Tunis 
 
Amel ZAHI EP BEN FARHAT (Mme), directeur général, Institut national de la normalisation et 
de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie et des petites et moyennes 
entreprises (PMEs), Tunis 
 
Sami NAGGA (M.), ministre, Mission permanente, Genève 
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TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN 
 
Orazmyrat SAPARMYRADOV (Mr.), Deputy of Head, State Service of Intellectual Property, 
Ministry of Finance and Economy, Ashgabat 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Ismail GÜMÜŞ (Mr.), Senior Expert, European Union and International Affairs Department, 
Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara 
 
Sermin SAATCIOGLU (Ms.), IP Expert, Department for European Union and Foreign Affairs, 
Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara 
 
Eda ORAL (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Dmytro CHERKASHYN (Mr.), Director, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property 
Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Kateryna KOLODII (Ms.), Head, Planning and Finance Division, State Enterprise Ukrainian 
Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, Kyiv 
 
Olena SYLKA (Ms.), Chief Accountant, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property 
Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Néstor MÉNDEZ TRINIDAD (Sr.), Asesor XII, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, 
Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo 
 
Juan BARBOZA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Violeta FONSECA OCAMPO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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ZIMBABWE 
 
Willie MUSHAYI (Mr.), Deputy Chief Registrar, Intellectual Property Office, Ministry of Justice 
and Legal Affairs, Harare 
 
 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE  
 
Imad J. M. HASAN (Mr.), Head, Division for Renewal and Amendments of Applications, Ministry 
of National Economy, Ramallah 
 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT 
(BIRD)/INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)  
 
Rowena Margaret GOROSPE (Ms.), Senior Counsel, Legal Vice-Presidency, Washington, D.C. 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
Vitor Henrique PINTO IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
 
OFFICE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(EUIPO)/EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)  
 
Nestor MARTINEZ-AGUADO (Mr.), Expert, International Cooperation and Legal Affairs 
Department, Alicante, Spain 
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Nasser ALAJMI (Mr.), Head, Administrative and Financial Support Section, Riyadh 
 
Saad BIN BAKHEET (Mr.), Head, Regional Relations, Riyadh 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Nassima BAGHLI (Ms.), Ambassador, Permanent Observer, Permanent Delegation, Geneva 
 
Halim GRABUS (Mr.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)  
 
Carolyn RODRIGUES BIRKETT (Ms.), Director, Liaison Office, Geneva 
 
Ahmad MUKHTAR (Mr.), Economist, Trade and Food Security, Liaison Office, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
(ONUDI)/UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)  
 
Frank VAN ROMPAEY (Mr.), Representative to the United Nations (UN) Office and other 
international organizations in Geneva, Geneva 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
WU Xiaoping (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
 
Jorge GUTIERREZ (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government Procurement 
and Competition Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
John Ndirangu KABARE (Mr.), Intellectual Property Operations Executive, Harare 
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IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic 
Association (ALAI)  
Victor NABHAN (Mr.), Professor, Ferney-Voltaire, France 
 
China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)  
HE Ying (Ms.), Deputy General Director, Department of Legal Affairs, Beijing 
LI Fan (Mr.), Deputy Director, CCPIT Patent and Trademark Law Office, Beijing 
PEI Xinya (Ms.), Project Manager, Department of International Liaison, Beijing 
ZHANG Honggen (Mr.), Project Manager, Department of Legal Affairs, Beijing 
 
CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
Foundation for a Centre for Socio-Economic Development (CSEND)  
Lichia SANER YIU (Ms.), President, Development, Geneva 
Raymond SANER (Mr.), Professor, Research, Geneva 
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), président, Genève 
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève 
 
Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of 
Canada (IPIC)  
Paula CLANCY (Ms.), Chair, International Trademark Issues Committee, Ottawa 
 
International Human Rights & Anti-Corruption Society (IHRAS)  
Udoisong UDOFIA (Mr.), Director General, Nill, Nigeria 
 
International Intellectual Property Commercialization Council (IIPCC)  
KONG Johnson (Mr.), Board Member, Hong Kong 
YU Ronald (Mr.), Board Member, Hong Kong 
 
Medicines Patent Pool (MPP)  
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva 
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Manager, Geneva 
 
Public Interest Intellectual Property Advisors (PIIPA)  
Pacyinz LYFOUNG (Ms.), Executive Director, Washington, D.C. 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)  
José BORGHINO (Mr.), Secretary General, Geneva 
James TAYLOR (Mr.), Director, Communications and Freedom to Publish, Geneva 
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V.  BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair:   Hasan KLEIB (M./Mr.) (Indonésie/Indonesia) 
 
Vice-Présidents/Vice Chairs: Kerry FAUL (Mme/Ms.) (Afrique du Sud/South Africa) 
 
     Ray Augusto MELONI GARCIA (M./Mr.) (Pérou/Peru) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
 
VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
Mario MATUS (M./Mr.), vice-directeur général/Deputy Director General 
 
Irfan BALOCH (M./Mr.), secrétaire du Comité du développement et de la propriété 
intellectuelle (CDIP) et directeur, Division de la coordination du Plan d’action pour le 
développement/Secretary to the Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) 
and Director, Development Agenda Coordination Division 
 
Georges GHANDOUR (M./Mr.), administrateur principal de programme, Division de la 
coordination du Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development 
Agenda Coordination Division 
 
Maria Daniela LIZARZABURU AGUILAR (Mme/Ms.), administratrice adjointe de programme, 
Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate Program Officer, 
Development Agenda Coordination Division 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


