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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 5151 يناير 51التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 اخلمسونسلسلة االجتماعات 
ىل  55جنيف، من   5152 سبمترب 01اإ

 
 

 التقرير العام

متدته   امجلعياتاذلي اع

 احملتوايت

 الفقرات 

ىل  5من  مقدمة  6اإ

  بنود جدول الأعامل املوّحد

ىل  7من  افتتاح ادلورات :5البند   8اإ

ىل  9من  انتخاب أأعضاء املاكتب :5البند   55اإ

ىل  50من  اعامتد جدول الأعامل :0البند   52اإ

 51 تقرير املدير العام :2البند 

ىل  56من  بياانت عامة :1البند   506اإ

  الهيئات الرئاس ية واملسائل املؤسس ية

ىل  507من  قبول املراقبني :6البند   526اإ

 527 تعيني نواب املدير العام ومساعديه :7البند 
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العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر  5151مرشوعات جداول أأعامل دورات  :8البند 
 الويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن

528 

  التدقيق والرقابة الإدارية

 529 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة :9البند 

ىل  511من  تقرير مراجع احلساابت اخلاريج :51البند   518اإ

 519 التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية :55البند 

  مسائل الربانمج واملزيانية

ىل  561من  تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية :55البند   511اإ

طار التقنني ادلويل   جلان الويبو واإ

تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول  :50البند 
 أأعامل التمنية

516 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  :52البند   517 معاهدة بشأأن قانون التصامميالنظر يف ادلعوة اإ

 518 بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة :51البند 

بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد  :56البند 
 الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

519 

 561 خرىلأ تقارير عن جلان الويبو ا :57البند 

  خدمات امللكية الفكرية العاملية

 565 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :58البند 

 565 نظام مدريد :59البند 

 560 نظام لهاي :51البند 

ىل مجعية احتاد لش بونة خبصوص عقد  :55البند  سداء جلنة الويبو للتنس يق املشورة اإ مؤمتر اإ
دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية 

 5151يف عام 

562 

 561 نظام لش بونة :55البند 

نرتنت :50البند   566 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإ
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  شؤون املوظفني

 567 املوارد البرشيةالتقرير الس نوي بشأأن  :52البند 

نظام املوظفني ولحئته: تعديالت عىل نظام املوظفني للموافقة علهيا؛ والإخطار  :51البند 
 بتعديالت عىل لحئة املوظفني

568 

  اختتام ادلورات

 569 اعامتد التقرير العام وتقارير لك هيئة رئاس ية :56البند 

ىل  571من  اختتام ادلورات :57البند   589اإ
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 مقدمة

 يسجل هذا التقرير العام املداولت والقرارات اخلاصة ابمجلعيات وسائر الهيئات العرشين لدلول الأعضاء يف الويبو: .5

 (والعرشوناخلامسة )ادلورة الاس تثنائية  والأربعونالسادسة للويبو، ادلورة امجلعية العامة  (5)
 عرشة( الرابعةالثالثون )ادلورة الاس تثنائية و اخلامسة ومؤمتر الويبو، ادلورة  (5)
 الأربعون(و  اخلامسة)ادلورة العادية  الس بعونوجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (0)
 والعرشون( الثامنةوالأربعون )ادلورة الاس تثنائية  التاسعةومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (2)
 (اخلسون)ادلورة العادية  سونواخل  الرابعةواللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، ادلورة  (1)
 (الثانية والعرشون)ادلورة الاس تثنائية  الثالثة والأربعونومجعية احتاد برن، ادلورة  (6)
 والأربعون( اخلامسة)ادلورة العادية  الس تونواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)
 والعرشون( الثامنةورة الاس تثنائية والأربعون )ادل الثامنةومجعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)
 عرشة( اخلامسة)ادلورة الاس تثنائية  ثالثونوال  الرابعةومجعية احتاد لهاي، ادلورة  (9)
 (عرشةالثالثة )ادلورة الاس تثنائية  ثالثونوال  الرابعةومجعية احتاد نيس، ادلورة  (51)
 (احلادية عرشة)ادلورة الاس تثنائية  احلادية والثالثونومجعية احتاد لش بونة، ادلورة  (55)
 عرشة( الرابعة)ادلورة الاس تثنائية  ثالثونوال  الرابعةومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة  (55)
 عرشة( السادسةالثالثون )ادلورة الاس تثنائية و اخلامسة ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، ادلورة  (50)
 (والعرشون السابعةوالأربعون )ادلورة الاس تثنائية  السادسةبشأأن الرباءات، ادلورة ومجعية احتاد معاهدة التعاون  (52)
 عرشة( الرابعة)ادلورة الاس تثنائية  احلادية والثالثونومجعية احتاد بودابست، ادلورة  (51)
 (الثانية عرشةوالعرشون )ادلورة الاس تثنائية  السابعةومجعية احتاد فيينا، ادلورة  (56)
 (الثامنة)ادلورة الاس تثنائية  عرشةالرابعة ية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة ومجع  (57)
 (الثامنة)ادلورة الاس تثنائية  عرشةالرابعة مجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة  (58)
 (الثامنة)ادلورة الاس تثنائية  الثالثة عرشةومجعية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة  (59)
 (الرابعة)ادلورة الاس تثنائية  السابعةومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة  (51)

ىل  55واجمتعت تكل الهيئات يف جنيف يف الفرتة من  وأأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا يف اجامتعات  5152سبمترب  01اإ
لهيا فامي ييل بعبارة "الاجامتعات مشرتكة لثنتني أأو أأكرث من ا ىل الانعقاد )واملشار اإ مجلعيات وسائر الهيئات املذكورة واملدعوة اإ

 املشرتكة" وعبارة "مجعيات ادلول الأعضاء" عىل التوايل(.

ىل ا .5 ( وجلنة الويبو WO/GA/46/12تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة ) لتقرير العام هذا، أأعّدتوابلإضافة اإ
( واللجنة التنفيذية لحتاد برن P/EC/54/1واللجنة التنفيذية مجلعية احتاد ابريس )( WO/CC/70/5س يق )للتن 

(B/EC/60/1 )( ومجعية احتاد مدريدMM/A/48/4( ومجعية احتاد لهاي )H/A/34/3 ) ومجعية احتاد لش بونة
(LI/A/31/3 )( ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتPCT/A/46/6). 

راقبني املقبولني يف . قامئة ابدلول الأعضاء يف امجلعيات وسائر الهيئات املعنية واملA/54/INF/1 Revوترد يف الوثيقة  .0
 .دوراهتا

 (:A/54/1 قةة من جدول الأعامل )الوثيوترأأس الأشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالي .2



A/54/13 
5 
 

 55و 55و 51و 9و 6و 1و 2و 0و 5و 5البنود 
  57و 56و 57و 56و 51و 52و 50و

ويف  عية العامة،مجل ا ةرئيس، (فنلندا) ابيفي اكيرامو ةالسفي 
ميخائيل السفي  انئب الرئيسة ،يف أأحد الأايم صباحا اغياهب

 .خوس توف )بيالروس(

رئيس جلنة الويبو )فييت انم(  نغيان ترنغ اتنالسفي  51و 52و 55و 8و 7البنود 
 للتنس يق

رئيسة مجعية الس يدة سوزان أأس س يفبورغ )السويد( ،  58البند 
 احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ساهاك )غاان( 59البند   رئيسة مجعية احتاد مدريد ،الس يدة غريس اإ

ساهاك )غاان( 51البند  عية احتاد مؤقتة مجل  ةرئيس، الس يدة غريس اإ
 لهاي

يطاليا( 55البند  رئيس مجعية احتاد ، الس يد تيبييو مشيدلن )اإ
 لش بونة

يل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت مبداخالت وفود ادلول وممث فهرسهذا التقرير، الثاين من رفق امل، يف دي وس .1
 A/54/1املعمتدة، وقامئة املشاركني يف الوثيقتني  تهصيغ جدول الأعامل، ب د ي غي احلكومية املذكورة يف هذا التقرير. وس

 عىل التوايل. A/54/INF/3و

 هذا التقرير.الأول من رفق املويرد تقرير املدير العام يف  .6

 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 افتتاح ادلورات

ليه فامي ييل بعبارة "املدير العام"(  .7 ىل عقد دعا املدير العام للويبو، الس يد فرانسس غري )املشار اإ سلسةل اإ
 .لويبو وسائر هيئاهتاادلول الأعضاء يف امجلعيات  الرابعة واخلسنيالاجامتعات 

(، دورات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو وسائر فنلندا) ابيفي اكيرامو ةالسفي امجلعية العامة،  ةرئيس توافتتح .8
 وأأدلت ابلبيان التايل: ات املعنية الأخرى العرشينهيئاهتا يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات والهيئ

 ،السعادة واملدير العام "معايل الوزراء وأأحصاب

 حرضات الضيوف املوقرين، الس يدات والسادة الكرام،"

"يرشفين أأن أأرحب بمك يف افتتاح سلسةل الاجامتعات الرابعة واخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة 
 العاملية للملكية الفكرية.

ريقه عىل تزويدان، ادلول الأعضاء، هبذه املرافق "أأما بعد، أأود أأوًل أأن أأغتمن هذه الفرصة لأهئن املدير العام وف
متاهما مضن الوقت احملدد شاهدًا عىل معايي الكفاءة  املمتازة أأي قاعة املؤمترات اجلديدة والرائعة هذه اليت يقف اإ

 اجلديدة اليت حققهتا الويبو يف الس نوات الأخية.
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عادة انتخابه ابلإجامع لولية اثنية من "فدعوين أأغتمن هذه الفرصة لأهئن املدير العام جمددًا عىل   ستاإ
 س نوات رئيسًا لهذه املنظمة الهامة. وأأهديه أأطيب المتنيات يف معهل ومساعيه خالل الس نوات القادمة.

 "حرضات املندوبني املوقرين، الس يدات والسادة،

علهيا من أأجل ضامن  "أأمامنا جدول أأعامل ثقيل. فأأطلب منمك التقيد ابجلداول الزمنية واملواعيد املنصوص
ىل مسائل املاكتب اخلارجية  نتاجية امجلعيات. وتيسيًا لهذا العمل، أأعزتم عقد بضع مشاورات غي رمسية ستتطرق اإ اإ

وابلأخص املبادئ التوجهيية، واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
ّينت، مثلام ذكر يف اجامتع املنسقني الإقلمييني اذلي عقد الأس بوع املايض، ميرسين للمشاورات والفوللكور. ولقد ع 

غي الرمسية التالية وهام سفي أأملانيا الس يد فيتشني ملشاورات املاكتب اخلارجية والس يد أأاين غوس من أأسرتاليا 
ي الرمسية بناءة وهتدف للميض قدما عرب ملشاورات اللجنة احلكومية ادلولية. وأأرجو أأن تكون هذه املشاورات غ

 الإجامع. وأأعدمك بأأن ُأبقي اجللسة العامة عىل اّطالع حباةل املشاورات.

 "وهبذه اللكامت، أأود أأن أأرحب بمك جمددًا وأأمتىن لمك حتقيق نتاجئ انحجة خالل هذه امجلعيات العامة.

عيات ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية "والآن أأعلن افتتاح سلسةل الاجامتعات الرابعة واخلسني مجل 
 ".)الويبو( الفكرية

 دمن جدول الأعامل املوحّ  5البند 

 انتخاب أأعضاء املاكتب

ىل الوثيقة  .9  .A/54/INF/1 Revاستندت املناقشات اإ

ىل انتخاب أأعضاء مك أأفضت املشاورات غي الرمسية بني منسقو  .51 التالية جلنة الويبو للتنس يق تب ي اجملموعات اإ
 :5152سبمترب  50أأسامؤمه يف 

 جلنة التنس يق
 نغيان ترنغ اتن )فييت انم( الرئيس:

 أأحالم سارة شارخيي )اجلزائر( الس يدة  انئب الرئيس:
 )هنغاراي( داين الس يدة فياغ كريس تينا هالغاند انئب الرئيس:

ىل انتخاب أأعضاء  .55 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ماكتب وأأفضت املشاورات غي الرمسية بني منسقي اجملموعات اإ
 :5152سبمترب  51يف واللجنة التنفيذية لحتاد برن التالية أأسامؤمه 

 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس
ساهاك الرئيس:  )غاان( الس يدة غريس اإ

 سلفادور(ال الس يدة مارات منخيفار كورتيس ) يس:انئب الرئ 

 اللجنة التنفيذية لحتاد برن
 )اململكة املتحدة( غريغا كومي الرئيس:

 )هنغاراي( ملكوس ابندزيل انئب الرئيس:
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 .A/54/INF/4وترد قامئة أأعضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقة  .55

 املوّحد من جدول الأعامل 0البند 

 اعامتد جدول الأعامل

ىل الوثيقة  .50  ..A/54/1 Provاستندت املناقشات اإ

، اعمتدت كام ينبغيوبعد أأن نظرت لك مجعية من مجعيات ادلول الأعضاء وسائر الهيئات املعنية يف هذا البند  .52
 ..A/54/1 Provيف الوثيقة  النحو املقرتح عىل جدول أأعاملها

 املوّحد من جدول الأعامل 2البند 

 تقرير املدير العام

 املدير العام:نّص الاكمل خلطاب ال ويرد أأدانه  .51

 السفية ابيفي اكيرامو، رئيسة امجلعية العامة للويبو، سعادة"
 معايل الوزراء،

 أأحصاب السعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،
 حرضات املندوبني املوقرين،

ىل رئيسة امجلعية العامة للويبو واليت أأودُّ شكرها عىل حسن قيادهتا، لأرحب " رسوري اليوم عظمي بأأن أأنضّم اإ
ّن امتام قاعة املؤمترات، بمك أأحّر الرتحيب ال  يوم يف أأول اجامتع مجلعيات الويبو يعقد يف قاعة املؤمترات اجلديدة للويبو. اإ

يعلن هناية برانمج البناء اذلي اس متر عىل مدى الس نوات الست الأخية، واكن حصيلته املبىن اجلديد الناحج جدًا 
أأن تاليق قاعة املؤمترات هذه جناحا مماثال، بفضل قاعات اذلي يشغهل موظفو الويبو منذ ثالثة أأعوام. واليوم امتىن 
نة، ومرافق لدلول الأعضاء.   الاجامتعات املوصوةل واحملس ّ

وشلّك مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة حتداي عىل أأكرث من صعيد. يعطي احتفالنا اليوم ابفتتاهحا رمسيا "
حوا يل أأن أأخّص ابلشكر زمييّلِّ الس يد أأميب س ندارام الفرصة لنشكر لك من معل عىل هذا املرشوع. ولكن امس

دارة والتس يي ، فهام من قادا الفريق شعبة البىن التحتية للمباين ةمدير ، والس يدة ايزابيل بوتيون مساعد املدير العام لالإ
ىلاذلي معل جاهدا عىل املرشوع. وقد أأجنز الكهام معال ممتزيا ليؤيت مرشوع معقد كهذا مثاره ومضن املزي  حّد  انية اإ

 كبي.

ذ أأهنينا سنيت " بفائض  5150و 5155وشهدت الس نة املاضية دوام حصة الوضع املايل للمنظمة واس تقراره. اإ
جاميل قدره يرادات حبجم  02.6 اإ % 1.5مليون فرنك سويرسي، أأي أأعىل بنس بة  681مليون فرنك سويرسي عىل اإ

يراد املزيانية للثنائية، وهذا يف معظمه نتيجة ، وحتديدا معاهدة التعاون أأنظمة امللكية الفكرية العامليةملعدل منو  من اإ
نفاق لفرتة الثنائية  مليون فرنك سويرسي، أأي بنس بة  655بشأأن الرباءات، اذلي فاق توقعات املزيانية. وبلغ جحم الإ

نفاق املتوقع يف املزيانية نتيجة ل 1.6 ب الانتاجية وابلأخص ، وماكستحقيق الكفاءة من حيث التاكليف% أأقل من الإ
يف بعض اجملالت.  الاس تخدام احلكمي للمصادر اخلارجيةعرب نظم تكنولوجيا املعلومات وأأدوات الإدارة اجلديدة، و

مليون فرنك، أأي أأعىل من الهدف اذلي حددته ادلول  518.8وأأّما الاحتياطيات حفالها سلمية بصايف أأصول يبلغ 
 الأعضاء.
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اجلديدة، ولكن جتربة الشهور الامثنية الأوىل تشي  5151-5152 مبكرة من الثنائية ومع أأننا مازلنا يف مرحةل"
ذا ما سار لك يشء عىل ما يرا ىل أأننا عىل طريق حتقيق توقعات املزيانية. واإ ، وهذا ليس أأفضل افرتاض يف ظل ماإ

ية، فميكن أأن نتوقع جتاوز اقتصاد عاملي ليزال يعاين من عدم اليقني وتعاٍف خبطى مرتددة واخنفاض مس توى الرؤ
 املزيانية بنحو طفيف.

ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  نظمة امللكية الفكرية العامليةأأما احلاةل املالية اجليدة للمنظمة، فهيي نتاج لأ "
ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي. فقد ارتفع معدل العضوية و 

 الاس تخدام لهذه الأنظمة بشلك همم خالل الس نوات العرش املاضية.

دوةل  552دد ادلول الأعضاء من % ليتفع ع59بنس بة  العضوية يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوازدادت "
ىل  5112يف عام  % مضن 67. كام ازداد عدد الطلبات املقدمة حتت هذه املعاهدة بنس بة 5150دوةل يف عام  528اإ

ىل  555605نفس الفرتة من  أألف  511أأول مرة يقدم فهيا أأكرث من  5150طلب. وشهد عام  511011طلب ليصل اإ
 طلب عاملي خالل س نة واحدة. 

ىل  5112طرفًا متعاقدًا يف عام  67% من 07عدد أأعضاء نظام مدريد بنس بة  وارتفع" طرفا متعاقدًا يف  95اإ
%، أأي 19. أأما ابلنس بة للطلبات ادلولية املودعة بناء عىل نظام مدريد خالل تكل الفرتة، فازدادت بنس بة 5150عام 
ىل  59276من   طلبًا.  26859اإ

ذ ارتفعت عضوية ويروي لنا نظام لهاي للتسجيل ادلويل"  للتصاممي قصة مشاهبة ولكن عىل نطاق أأصغر. اإ
طرفا متعاقدا بعدما اكنت  27% خالل الس نوات العرش املاضية لتبلغ 527بنس بة  بشأأن اتفاق لهاي وثيقة جنيف

ىل  5085%، أأي من 556طرفا. وعىل نفس املنوال ارتفعت الطلبات ادلولية محلاية التصاممي بنس بة  55  5991اإ
 ل نفس الفرتة.خال

ن ما ذكرته أأرقام مذهةل أأؤمن بأأهنا تظهر كون هذه الأنظمة أأمثةل عىل تعاون دويل انحج، ويه أأساس مصدر " اإ
% منه. ويعطي ما س بق أأس بااب وجهية للقول بأأن أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية 91دخل املنظمة مبا نسبته 

حدى الأولوايت الأساس ية  للمنظمة يف الس نوات الست القادمة. وذلكل سنبذل لك اجلهد لنرشف ينبغي أأن تكون اإ
نظمة لتكون عاملية يف تناولها، فضال عن متابعة حتسني بيئات تشغيل الكرتونية  عىل التوسع اجلغرايف املس متر للأ

ىل حتسني جودة اخلدمة. ويظل من املهم بقاء  نظمة توفّر الفعالية وماكسب الانتاجية، ابلإضافة اإ الأنظمة فعاةل من للأ
حيث التلكفة لتبقى متاحة للجميع. ويرسين أأن اذكّر أأنه مل ترتفع تلكفة أأي من الربامج يف الس نوات الست املاضية 

 رمغ ازدايد عبء العمل بسبب ازدايد عدد الطلبات.

ح معاهدتني وتبقى أأنشطة وضع القواعد واملعايي، أأكرب حتّد لربانمج املنظمة. وأأبرمت ادلول الأعضاء بنجا"
ىل جديدتني يف العامني املاضيني، وهام: معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي و  معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. وبدأأ  املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
ىل هاتني املعاهدتني اجلديدت ني، ذلا أأود أأن أأحث مجيع ادلول الأعضاء عىل حتويل العمل الشاق اذلي بذل الانضامم اإ

ىل ماكسب لفناين  ماكانت املعاهدتني اإ ىل انضامم لتدخال حزي النفاذ، وهو أأمر س يحول بدوره اإ لإجناح املعاهدتني، اإ
 الفكرية. الأداء والأشخاص ضعاف البرص، فضال عن تنفيذ الإطار املتعدد الأطراف اذلي حيمك امللكية

واكن التقدم يف مشاريع جديدة لوضع القواعد واملعايي بطيئا يف الأشهر الثين عرش املاضية، عىل الرمغ من "
حتقيق خطوات كبي من خالل التفامه عىل القضااي واملواقف اخلاصة بلك دوةل عضو. وأأحثمك عىل اس تخدام هذه 

كامل انحج للك املشاريع اجلاهزة، واليت اكنت موضع نقاش لعدة  ادلورة حملاوةل وضع جداول زمنية تقود املنظمة حنو اإ
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ىل املشاريع املتعلقة مبعاهدة قانون التصاممي املقرتحة، حيث مت أأساسا التفاق عىل نص  س نوات. وأأشي ابلتحديد اإ
ىل املعارف التقل  ىل خارطة الطريق من أأجل هناية انحجة. وأأشي اإ يدية وأأشاكل املعاهدة، والبث، حيث حنن حباجة اإ

آمل أأن  التعبي الثقايف التقليدي وامللكية الفكرية فامي يتعلق ابملوارد الوراثية، حيث أأعد خرباء املرسح ملفاوضات أ
 تس تطيع حتديد نتيجة قابةل للتحقيق وانحجة.

ادمة. وابلنس بة للمس تقبل، فاعتقد أأننا نعي أأن برانمج وضع القواعد واملعايي سيبقى حتداي يف الس نوات الق"
ن مل تكن زائدة عن اللزوم(  وجتري النقاشات بني ادلول الأعضاء لإجياد وس يةل لتحسني فعالية الاجامتعات الكثية )اإ

طار معل أأكرث فعالية لالجامتعات، مما يسمح للأعضاء ابلرتكزي  آمل أأن جتدوا اإ اليت ترعاها املنظمة يف هذا الشأأن. وأ
تاجئ جيدة. فهناك اعتقاد شائع بأأنه ينبغي للجان املعنية بوضع القواعد واملعايي عىل اجملالت املتفق علهيا لس تخالص ن 

أأن تركز عىل مشاريع وضع القواعد واملعايي فقط، بيامن هتمت مناقشات الاس تكشاف والتعمل ابلقضااي اجلديدة واملثية 
نتاج، أأمّ  بداعية واس هتالكها، فيفضل لالهامتم اليت أأنتجها تقدم التكنولوجيا والعوملة وثورة وسائل الإ ا توزيع الأعامل الإ

جامع واسع النطاق عىل احلاجة ملعاجلة موضوع  تناوهلام خالل مؤمترات عرضية ل تتحدد نتاجئها قبل تفامه مشرتك واإ
 معني عن طريق العمل املعياري.

طار التشغييل للجان والاجامتعات الإر " صالح لالإ ادة الس ياس ية، ول وحيدوين أأمل يف أأن تعزز أأي معلية اإ
تضعفها، للهنوض ابلتعاون متعدد الأطراف. ومن الظاهر للاكفة أأننا نشهد عاملًا متسارعًا متشعبًا يتعقب فيه امجليع 

تعاوان دوليا يف منتدايت وحمافل كثية خمتلفة. وحيدوين أأمل يف أأل نغفل التعاون متعدد الأطراف يف هذا العامل 
طارا مقنعًا يف أأكرث من اجلديد. ولقد ش يدت الويبو  معاهدة للتعاون ادلويل يف جمال امللكية  51عىل مدى معرها اإ

آمل يف أأن تتجىل الإضافة احلكمية املتبرصة حللول جديدة يف  الفكرية خاصة ابلبتاكر واملصنفات الإبداعية. وأ
ضيف قمية حقيقة للبيئة املعقدة الأولوايت والإرادة الس ياس ية اليت تعدها ادلول الأعضاء للس نوات القادمة. حلول ت 

 اليت تشلك الآن التعاون ادلويل.

ىل بعض منصات التعاون اجلديدة اليت اس تحدثهتا املنظمة خالل الس نوات املاضية " وأأود أأن أألفت الانتباه اإ
ىل:  واليت اكنت أأقل ظهورًا عن التعاون املنجز من خالل مشاريع وضع القواعد واملعايي. وأأشي هنا اإ

 بياانت عاملية للملكية الفكرية، وركن الرباءات وقواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية؛ قواعد -
منصات لتسهيل التعاون يف جمال تقدمي خدمات من خالل ماكتب امللكية الفكرية، مثل نظام الويبو  -

ىل نتاجئ البحث والفحص ) نظم ( و DAS(،وخدمات النفاذ الرمقي )WIPO CASEللنفاذ املركزي اإ
 التصنيف اخلاصة بنا؛

منصات للتعاون بني القطاعني العام واخلاص، مثل مرشوع الويبو املتعلق ابلبحوث، واحتاد الكتب  -
ىل البحوث لأغراض التطوير والابتاكر ) ىل املعلومات املتخصصة ARDIامليرسة، والنفاذ اإ (، والنفاذ اإ

 (؛ASPIيف الرباءات )
لفكرية وواكلت حقوق املؤلف، مثل نظام أأمتته امللكية الصناعية نظم من أأجل حتديث ماكتب امللكية ا -

(IPAS( ونظام معلومات حقوق املؤلف التابع للويبو )WIPOCOS.) 

وأأدرك أأن هذا العمل مرتع ابخملترصات املربكة اليت تس تعيص عىل الفهم. بيد أأنين أأود أأن أأؤكد أأمورا عدة "
 حول هذه املنصات.

تقدمًا هائاًل يف هذا اجملال خالل الس نوات الست املاضية. مفعظم تكل املنصات يف املقام الأول حققنا "
 املصممة من أأجل التعاون مل تكن موجودة من قبل.
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اثنيًا، اكنت املنصات لكها معاًل طوعيًا وتشلكت عىل أأساس انتقايئ، حيث اكنت ادلول الأعضاء تقرر كيف "
ذ اكنت ترغب يف املشاركة يف تكل املنص مشاراكت ادلول الأعضاء وشاهدان اخنراطًا  ات. واعمتدت املنصات عىلوما اإ

جيابيًا بناًء للغاية من ادلول الأعضاء يف خمتلف املنصات.  اإ

اثلثًا، اكنت املنصات قوة دفع فاعةل للغاية لإجناز عدد من أأهداف الس ياسة املشرتكة، ل س امي الكفاءة "
فكرية للمبتكرين واملبدعني؛ وتقدمي معلومات جتارية واقتصادية أأوسع للك من: والفاعلية احملس نة لعلمية نظم امللكية ال

ماكتب امللكية الفكرية حىت تتخذ قرارات خاصة مبنح حقوق ملكية فكرية، وتقدمي معلومات للمشاريع وامجلهور يف 
علهيا )عىل سبيل املثال، اختاذ قرارات وحتليل معل نظم امللكية الفكرية؛ والهنوض العميل مبواقف الس ياسة املتفق 

ماكنيات يقدم منافع حقيقية  هيدف احتاد الكتب امليرسة لتقدمي مساعدة معلية يف تنفيذ اتفاقية مراكش(؛وبناء فعال لالإ
 للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا.

يااًن نفرط يف لقد أأطلت يف احلديث عن هذا اجملال التقين، خماطرًا ابلإثقال عليمك، لكنين أأعتقد أأننا أأح "
التشاؤم حيال منجزات التعاون ادلويل. حنن منيل للرتكزي عىل اجلانب املظمل للصعوبة الاكمنة يف وضع املعايي، 

ونتغاىض متاما عن أأن املنصات بوسعها أأن تكون فاعةل، يف س ياقات بعيهنا، يف الهنوض ابلتعاون ادلويل مثل 
لك تكل املنصات يه مناذج جيدة لتنفيذ هدف جدول أأعامل التمنية  املعاهدات. وعالوة عىل ذكل أأود أأن أأؤكد أأن

م جانب كبي منه للبدلان النامية حتديدًا تشلكل خارج قطاع  املتجّسد يف تعممي التمنية. فهذا الربانمج برمته ،اذلي ُصم
ذ تشلكل أأساسًا يف القطاع العاملي للبنية التحتية، ويف قط اع القضااي العاملية أأيضًا، وقطاع التمنية الرمسي اخلاص بنا، اإ

ىل أأي مدى اكنت دلينا القدرة عىل تعممي التمنية.  الثقافة والصناعة الإبداعية. وهذا يمظهر اإ

ىل منصاتنا العديدة، ستبق" مساعدتنا التقنية العامة وبرانمج تكوين الكفاءات أأولوية مركزية.  ىوابلإضافة اإ
ونسعى للعمل عن قرب مع ادلول الأعضاء يف حماوةل لإجناز النتاجئ اليت تتصدى لظروف وتطلعات اقتصادية بعيهنا 

ىل العمل املهم يف تكوين ال كفاءات اذلي نفذته خاصة ابلبدلان النامية والأقل منوًا. وأأود أأن أألفت الانتباه خباصة اإ
% من 29أألف خشص يسجلون لك عام يف مقررات التعلمي عن بعد، مهنم  21111أأاكدميية الويبو. مفا يزيد عىل 

ىل نظام الاقتصاد احلر. كام أأن املقررات وخدمات الإرشاف 21البدلان النامية، و % مهنم من البدلان املنتقةل اإ
 واملتابعة متاحة بس بع لغات.

ىل موظفني من ادلرجة الأوىل. وأأود أأن  وبغية التصدي" ننا حباجة اإ للتحدايت الكثية املاثةل أأمام املنظمة، فاإ
أأغتمن هذه الفرصة لأشكر العاملني ابلويبو خلدماهتم املهنية واملتفانية. ومل يزدد عدد العاملني ابملنظمة عىل مدى 

نتاجية ليس فقط من الس نوات الست املاضية، رمغ الزايدات الكثية يف ضغط العمل. وق د زاد هذا حمصالت الإ
 تكنولوجيا املعلومات وممارسات ونظم الإدارة احملس نة، لكن أأيضًا من العمل اجلاد للعاملني.

ىل هذه امجلعيات اقرتاحايت لفريق الإدارة العليا اجلديد. وقد اختذان معليات مكثفة " ويسعدين أأن أأقدم اإ
ىل الاقرتاحات، اليت مشلت مر  مرتحش. كام أأود أأن أأشكر لك ادلول  061املتاحة من  باجعة طلبات للمناصللوصول اإ

عىل اخنراطها البناء يف العملية. وأأتطلع للعمل عن قرب مع فريق الإدارة العليا اجلديد، اذلي أأحس به فريقًا  ءالأعضا
 ممتزيًا.

م خالل الس نوات اخلس وينبغي يل أأن أأتوجه ابلشكر للأعضاء السابقني من فريق الإدارة العليا لعلمه"
ذ اكنت هناك نتاجئ كثية انحجة خالل تكل الفرتة واضطلع أأعضاء فريق الإدارة العليا بدور ل غىن عنه يف  املاضية. اإ

جناز تكل النتاجئ.  اإ
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حنن نعيش فرتة أأحضى فهيا الابتاكر حموراي يف الاقتصاد ويف قدرة اجملمتع عىل التصدي للتحدايت اجلديدة. "
نتاج والتوزيع والاس هتالك للأعامل الثقافية والإبداعية عىل مدى وابملثل حن عام  611ن نشهد أأمعق ثورة يف الإ

ن امللكية الفكرية جزء ل يتجزأأ للك من هذين التطورين. وحيدوين أأمل أأن تكون  املاضية، منذ اخرتاع الطباعة. واإ
همم يف وضع الس ياسات، وبناء املنصات  املنظمة، خالل الس نوات الست القادمة، قادرة عىل الاضطالع بدور

 "والتعاون اذلي يس تجيب حلجم التحدايت الناش ئة من أأمهية الابتاكر والبيئة الرمقية.

 املوّحد من جدول الأعامل 1البند 

 بياانت عامة

 التايلواملنظامت احلكومية ادلولية الأربع واملنظامت غي احلكومية الس بع  واخلس املائةادلول أأدىل الوفود واملمثلون عن  .56
والمنسا أأفغانس تان واجلزائر وأأنتيغوا وبربودا والأرجنتني وأأسرتاليا : عاملالأ  جدول من 1 البند ارطاإ  يف بياانت ذكرها

وبنغالديش وبرابدوس وبيالروس وبلجياك وبنن وبواتن وبوتسواان والربازيل وبروين دار السالم وبوركينا فاسو ومكبوداي 
والاكميون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوت ديفوار وكرواتيا وكواب وامجلهورية التش يكية ومجهورية كوراي 

ثيوبيا الشعبية ادلميقراطية وامجلهورية ادلوم  كوادور ومرص والسلفادور واإ وغامبيا وجورجيا وأأملانيا وغاان وفرنسا ينيكية واإ
يران )مجهورية اإ ن وغواتاميل وغينيا وهنغاراي و واليوان ندونيس يا واإ يطاليا والياابن وكينيا  -يسلندا والهند واإ الإسالمية( واإ

ومايل واملكس يك واجلبل ومالزياي وليرباي ومدغشقر ومالوي  وقيغزيس تان ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ولتفيا وليسوتو
الأسود واملغرب وانميبيا ونيبال ونيوزيلندا والنيجر ونيجياي والرنوجي وابكس تان وبامن وابراغواي وبيو والفلبني وبولندا 

ياليون وس نغافورة وسلوفاكيا ورومانيا والاحتاد الرويس والس نغال ورصبيا وسومجهورية مودلوفا والربتغال ومجهورية كوراي 
س بانيا وجنوب أأفريقيا   وتوغو ورسي لناك والسودان وسوازيلند والسويد وسويرسا وامجلهورية العربية السورية واتيلندواإ

وفزنويال وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا وأأوغندا وأأوكرانيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي 
املنّظمة الأفريقية ( و OAPI، واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )وفييت انم وزامبيا وزمبابويالبوليفارية(  -رية )مجهو 

قلميية للملكية الفكرية  (SC) ومركز اجلنوب (EAPO) املنظمة الأوروبية الآس يوية بشأأن الرباءاتو ( ARIPO) الإ
لكرتونية للمكتبات  (IPA) امجلعية ادلولية للنارشين( و HEPوبرانمج الصحة والبيئة )( eIFL.net) ومؤسسة املعلومات الإ

مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ( و KEIواملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ) (IVFوالاحتاد ادلويل للفيديو )
(NABA( وش بكة العامل الثالث )TWN.) 

عادة  .57 ليه ابلشكر أأيضا عىل معهل وعىل هجوده املضنية اليت وهنأأ مجيع املتحدثون املدير العام عىل اإ انتخابه، وتوهجوا اإ
ىل الأمانة عىل الواثئق املمتازة اليت أأعدهتا لجامتعات امجلعيات. وهنأأوا  يبذلها لفائدة قضية امللكية الفكرية، كام توهجوا ابلشكر اإ

 .الرئيسة أأيضا عىل انتخابه لهيئة املكتب للس نة الثانية عىل التوايل

ىل  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبفد ابراغواي ابمس حتدث و و  .58 ولفت الانتباه فامي يتعلق بلجنة حق املؤلف اإ
ىل اتفاق يف جمال التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي  ماكنية التوصل اإ والتدريس اإ

ن اجملموعة تقرتح ابلتايل اعامتد خطة معل تشمل جدول  ويف جمال البث خبصوص اعامتدوالبحث  خطة معل متوازنة. وقال اإ
أأعامل لالجامتعات هبدف اعامتد صك قانوين ابعتبار ذكل أأمرًا مناس بًا للتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور 

ىل  فامي خيص معاهدة مراكشاحملفوظات وجتدد أأيضًا رغبهتا يف مواصةل املناقشات بشأأن حامية هيئات البث. و  لتيسي النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ ، لفت النظر اإ

ية واملوارد ثالث همام رئيس ية للهنوض بدخولها حزي التنفيذ يف أأرسع وقت ممكن أأل ويه ضامن املساعدة التقنية واملوارد البرش 
عرب  القابةل للنفاذ يف نسق ميرّس املالية الالزمة لتنفيذها فضاًل عن تيسي التعاون ادلويل لضامن فعالية تبادل املصنفات 

ن القضية الأخرى ذات الأولوية يه املفاوضات لالتفاق عىل نص صك واحد أأو أأكرث من أأجل ضامن  احلدود. ومىض يقول اإ
ىل  التقليدي الثقايف التعبي أأشاكلملعارف التقليدية و حامية املوارد الوراثية وا )النابعة أأساسًا من البدلان النامية( وأأشار اإ
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ن من شأأن ادلول الأعضاء بعد ميض 5152التقدم امللحوظ احملرز خالل س نة  س نة عىل بدء املفاوضات  52. وأأضاف قائاًل اإ
ؤمتر دبلومايس يف أأرسع وقت ممكن ومن شأأن برانمج معل فعال أأن تركز يف الوقت احلايل عىل القضااي العالقة بغية عقد م

ىل هدف اجملموعة املمتثل يف تعزيز تبادل وهجات النظر  للس نة التالية أأن يساعد عىل حتقيق ذكل الهدف. وأأشار جمددًا اإ
ماكنية تنظمي ذكل اجلزء عقب الا ىل فائدة اإ جامتع الأخي للجنة بشأأن القضااي الس ياس ية الأساس ية املتصةل ابملفاوضات واإ

مما حيقق الأداء الأمثل لأي تقدم حمرز خالل تكل الس نة بشأأن القضااي  5151احلكومية ادلولية املزمع عقده خالل س نة 
التقنية. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، عرب عن اس تعداد اجملموعة لتباع أأي توافق يف الآراء يف ادلورة احلالية للجمعية من 

ق عىل وثيقة مبادئ توجهيية توجه فتح تكل املاكتب عىل النحو احملدد يف ولية انش ئة عن ادلورة اخلاصة للجمعية أأجل التفا
ن اعامتد مبادئ توجهيية من ذكل القبيل هو مبثابة خطوة أأوىل جيب اختاذها لتحديد 5150العامة يف ديسمرب  . وأأوحض قائاًل اإ

ن عدد املاكتب اخلارجية اجلديدة وموقعها. و  ن أأمهية وظائف املاكتب اخلارجية وأأنشطهتا أأمر مفروغ منه واإ اسرتسل قائاًل اإ
اجملموعة تبدي جمددًا اهامتهما بفتح مكتب خاريج جديد يف أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب عن أأسفه لكون اختالف 

آلية تنس يق لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف عداد  الأس باب اليت تفرس النتاجئ السلبية وهجات النظر بشأأن تطبيق أ
ىل  ىل اتفاق يف ذكل اجملال وتعزيز املساعدة التقنية املقدمة اإ نه من احلمتي التوصل اإ احملققة يف الأشهر الأخية. وأأردف قائاًل اإ

تصبح فعاًل أأداة البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا بناء عىل توصيات جدول أأعامل التمنية حىت يتس ىن للملكية الفكرية أأن 
 للتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف ادلول الأعضاء يف الويبو.

آس يا واحمليط الهادئ وحتدث وفد بنغالديش ابمس  .59 ىل أأن بدلان اجملموعة ابعتبارها من البدلان مجموعة بدلان أ وأأشار اإ
الاقتصادي والرفاه العام للشعوب. وعىل النسق ذاته النامية والبدلان الأقل منوا، تعترب امللكية الفكرية حافزا همام لتحقيق المنو 

ترى اجملموعة أأنه ينبغي حتقيق التوازن عن طريق حامية حقوق املبتكرين وتلبية احتياجات الناس واجملمتع عىل حد سواء أأي 
ل الويبو عن طريق حتقيق توازن منصف بني احلقوق واملسؤوليات يف جمال امللكية الفكرية. ومن شأأن تنفيذ جدول أأعام

ن رشوط التقدم يف تعممي جدول أأعامل  بشأأن التمنية أأن يسهم يف حتقيق هذا التوازن أأيضا بل ويضيف أأليه. وأأردف قائال اإ
ن من الرضوري تطويع أأنظمة امللكية التطويع املناسب مع احتياجات  التمنية يف الويبو ينبغي أأن توضع يف صيغهتا الهنائية، واإ

ز المنو الاقتصادي والتمنية فهيا. وأأحاط وفد بنغالديش علام مع املوافقة مبوقف الويبو املايل السلمي فرادى البدلان بغية تعزي
وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمراعى مجيع التوصيات املفيدة الواردة يف تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وتقرير شعبة 

طالع ادلول الأعضاء عىل ما حيرز من تقدم يف تنفيذها. التدقيق ادلاخيل والرقابة وتقرير مراقب احلساابت  اخلاريج، مع اإ
ىل مجيع ادلول الأعضاء. ورصح الوفد بأأن  وخالل الس نة املاضية جرت مفاوضات عىل مسائل تكتيس أأمهية كربى ابلنس بة اإ

آس يا واحمليط الهادئ أأعضاء  نفاق عىل ال مجموعة بدلان أ ىل الانهتاء من تعريف الإ تمنية يف أأرسع وقت ممكن واختاذ تتطلع أأيضا اإ

ن مدة وتواتر اجامتعات الويبو ليست من مسائل  قرار ميهد لإجراء مناقشات حول مسائل احلومكة يف الويبو. وراح يقول اإ
احلكومة يف يشء، لكهنا ميكن أأن تكون نقطة انطالق مفيدة للتفاوض عىل املسأأةل برمهتا. ورصح بأأن اجملموعة تأأمل أأيضا يف 

آن واحد لمتكني  التوصل آلية التنس يق، مع تاليف عقد الاجامتعات الرمسية وغي الرمسية يف أ ىل توافق يف الآراء حول تنفيذ أ اإ
ن اجملموعة  ىل مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية، وقال اإ ادلول الأعضاء من الرتكزي عىل املسائل املعروضة علهيا. والتفت الوفد اإ

ن اجملموعة تشدد حتيط علام ابلنقاش ادلائر وتقدر م ا يبذهل امليرس من هجود لقيادة هذا املسار قيادة شفافة. وأأضاف قائال اإ
من جديد عىل رضورة اتباع مسار تقوده ادلول الأعضاء مع وضع معايي ومبادئ توجهيية لإنشاء ماكتب خارجية جديدة، 

فد عن جدول الأعامل التنظميي الآخر ورصح بأأن أأعضاء اجملموعة ستشارك مشاركة بناءة يف هذا املسار. وحتدث الو 
ن اجملموعة تالحظ أأن تقدما هائال قد أأحرز يف النصوص الثالثة اخلاصة ابملوارد الوراثية وأأشاكل التعبي  للمنظمة، وقال اإ

حراز درجة من التقدم يف النصوص الثالثة مجيعها من أأجل عقد مؤمت ن اجملموعة تأأمل يف اإ ر الثقايف التقليدي. ومىض يقول اإ
دبلومايس بشأأهنا يف املس تقبل القريب. ورصح الوفد بأأن اجملموعة تؤيد مبادرة امليرس هبدف وضع نص الصك ادلويل اخلاص 

ابمحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف صيغته الهنائية، كون اعامتد معاهديت 
ن من التطورات الإجيابية الأخرى التقييدات والاس تثناءات ومراكش ل يزال ح بيجني ارضا يف أأذهان امجليع. وأأردف قائال اإ

لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس ولفائدة الأشخاص املعاقني، والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. 
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ن التقدم احملرز خبصوص معاهدة البث مشجعة كذكل، واإ  ن من املأأمول أأن يبلغ النص قريبا درجة اكفية من النضج وقال اإ
لختاذ قرار توافقي بشأأن نص ميكن اعامتده. وأأعرب عن تأأييد اجملموعة الاكمل لهذه املبادرة اليت اختذها امليرس. واس تطرد 

ن اجملموعة تالحظ أأيضا التقدم احملرز يف املفاوضات ادلائرة حول مرشوع معاهدة قانون الت صاممي. ورصح بأأن التوافق قائال اإ
هنا تشدد عىل أأمهية تضمني نص  ل أأن أأعضاء اجملموعة ابعتبارها من البدلان النامية وأأقل البدلان منوا، فاإ س يحقق عن قريب، اإ

جيا د املعاهدة حكام ملزما من الناحية القانونية فامي يتعلق بتكوين الكفاءات، معربة عن اس تعدادها للمشاركة عىل حنو بناء يف اإ
 حل يف هذا الصدد ومعربة عن أأملها يف أأن تتحىل سائر ادلول الأعضاء بقدر معقول من املرونة.

ن املنظمة أأحرزت تقدما كبيا يف جمالت خمتلفة يف الأعوام الأخية.  .51 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
ىل خدمات امللكية الفكرية العاملية، اليت اعتربها جزءا ج وهراي من ولية املنظمة ومصدرا أأساس يا لدلخل، مشيا وتطرق اإ

ىل زايدة مطردة يف عدد الطلبات واتساع نطاق العضوية. وأأضاف أأن تكل احلصيةل حتققت بفضل اجلهود اليت تبذلها الويبو  اإ
كل يف جمال من أأجل الاس تجابة للطلبات املتطورة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية. ورّصح بأأن الويبو أأحرزت تقدما كذ

البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية، اليت اعتربها الركن الركني لتبادل املعلومات ونرشها. وأأضاف أأن توصيات جدول أأعامل 
التمنية نمفذت بنجاح وأأن الاعتبارات الإمنائية متثّل جزءا ل يتجزأأ من معل الويبو. وأأوحض أأن الويبو متكّنت من حتسني احلومكة 

حراز املزيد من خال ل الإدارة القامئة عىل النتاجئ وبرانمج التقومي الاسرتاتيجي. وأأوىص ادلول الأعضاء ابحلرص، للمتّكن من اإ
من اتفاقية الويبو،  0من التقدم، عىل مراعاة مبدأأين رئيس يني وهام، أأّول، هدف املنظمة الأسايس املنصوص عليه يف املادة 

ىل أأن املنظمة أأنشئت  ؛ واثنيا، لزوم  مع حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن طريق التعاون بني ادلولدلاليت تشي اإ
موةل من مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية، مّما يقتيض ضامن أأن خيتار  أأن تكون املنظمة، يف معظم الأحوال، مم

ن من ا ىل املس تخدمون الويبو ابعتبارها أأّول مقدم للخدمات. وقال اإ ملهم أأن تفي لك جلنة مبسؤولياهتا وتقدم توصيات فعلية اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون  ىل ادلعوة اإ امجلعية العامة. وتناول جدول الأعامل التقنيين وأأعلن أأنه يتطلع اإ

عىل رضورة أأل يرتكز أأي قرار التصاممي وأأنه يرغب يف املسامهة يف املناقشات حول معاهدة حممتةل بشأأن هيئات البث. وأأكّد 
ىل أأنه ل ينبغي أأن حتول الاعتبارات الأخرى دون اس تفادة  ىل جوهر املوضوع، مشيا اإ يمتخذ يف هذا الشأأن سوى اإ

ىل اللجنة احلكومية ادلولية، وحّث عىل رضورة  املس تخدمني من تبس يط الإجراءات مضن نظام التصاممي الصناعية. وتطرق اإ
ضع يف املس تقبل ابلعقالنية والتوازن وأأن تبلور اجملموعة الواسعة من الآراء املوجودة، فضال عن مجمل أأن تتسم أأية خطة تو 

أأولوايت الويبو وأأعباء معلها. وشّدد عىل وجوب الالزتام ابلشفافية طيةل املسار القادم. ورّصح يف هذا املضامر بأأن ش بكة 
ذاك ء الوعي وتقدمي ادل مع خلدمات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية. متسقة من املاكتب اخلارجية تؤدي دورا هاما يف اإ

ىل  ّددت مقارها استنادا اإ غي أأنه ل ميكن، يف رأأيه، بلوغ الهدفني املذكورين من خالل ش بكة صغية من املاكتب اخلارجية حم
ة من املبادئ التوجهيية اليت تنص عىل قواعد اعتبارات اسرتاتيجية. وأأضاف أأنه ينبغي لدلول الأعضاء التفاق عىل مجموعة قوي

نشاء املاكتب اخلارجية، وكذكل بشأأن أأدوار ووظائف املاكتب اخلارجية القامئة وتكل اليت س تمنشأأ  حمّددة بوضوح خبصوص اإ
آلية تدق  ىل أأن للويبو دورا هاما يف تطوير نظام امللكية الفكرية العاملي. ورأأى أأن انهتاج أ يق فعاةل من يف املس تقبل. وأأشار اإ

 الأمور احلامسة الأمهية فامي خيص معل املنظمة.

رز بشأأهنا سوى  .55 وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن أأسفه من أأن عددًا من القضااي املهمة، اليت مل حيم
ىل نقص الإرادة الس ياس ية يف امل  رح مّرة أأخرى عىل امجلعية يك تنظر فيه. وأأشار اإ شاركة حبسن نية. وأأوحض تقدم حمدود، طم

ن اجملموعة الأفريقية توّد أأن يمتخذ قرار هنايئ  أأن الويبو منظمة كبية مبا يكفي لتلبية مصاحل مجيع ادلول الأعضاء. ومىض يقول اإ
صدت فعال ذلكل الغرض  خبصوص فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية الراهنة. وأأوحض أأن الأموال الالزمة قد رم

ىل اعامتد املبادئ التوجهيية املعنية، والقرار ذي الصةل اخلاص بعدد املاكتب اخلارجية يف ا ملزيانية. وأأفاد بأأن اجملموعة تتطلع اإ
نه  ىل معل اللجنة احلكومية ادلولية ، وقال اإ ىل عقد مؤمتر دبلومايس ومقارها. وتطرق اإ ينبغي أأن يمتخذ قرار حول ادلعوة اإ

واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي. وأأكّد  لضامن حامية فعاةل للموارد الوراثية بشأأن اعامتد صك ملزم قانوان
ىل عقد ذكل املؤمتر يف عام  ماكنية ادلعوة اإ ىل أأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية تنهتيي يف ذكل 5151عىل اإ . ولفت الانتباه اإ
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ن أأي قرار خبصوص ذكل املؤمتر ينبغي أأن يمتخذ خالل ادلورة الراهنة. وشّدد دراج املساعدة التقنية  العام وقال اإ عىل أأن اإ
ماكنية التنبؤ بتكل املساعدة فامي خيص تنفيذ املعاهدة  ابعتبارها جزءًا ل يتجزأأ من معاهدة قانون التصاممي املقرتحة س يضمن اإ

عالانت  توفي ويضمن توافرها. ورّصح بأأن املناقشات اخلاصة ابملساعدة التقنية اتسمت ابلتعقيد. وأأضاف أأنه عىل الرمغ من اإ
آب ن التقرير الهنايئ املؤرخ أ ن الواقع ظّل كئيبا حمزان. واستشهد يف ذكل قائال اإ واخلاص  5155 املساعدة التقنية، فاإ

ىل أأنه مت، بدل  ابس تعراض خاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية مل يمنفذ بعد. وأأشار اإ
توصيات، ادلفع حنو مناقشة أأفضل املامرسات املتعلقة ابلطريقة الفعاةل لتوفي املساعدة التقنية. وأأعلن من الرتكزي عىل تنفيذ ال 

من معاهدة التعاون بشان الرباءات )معاهدة الرباءات(، ويه مادة حامسة الأمهية  15أأن ذكل امجلود أأثّر أأيضا يف تنفيذ املادة 
ماكنية تنفيذ املادة من حيث متكني البدلان النامية من تنفيذ املع نظرا لرتباط ذكل بتسوية  15اهدة. وأأعرب عن شكّه يف اإ

الوضع مضن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(. وذكر أأن عددا من ادلول الأعضاء يرى أأنه ل ميكن تنفيذ 
منا  15املادة  ل بعد تسوية املأأزق القامئ مضن جلنة التمنية؛ وذكل اإ هو مؤرش أأكيد عىل نقص الإرادة الس ياس ية خبصوص توفي اإ

ىل البدلان النامية مبا ميكّهنا من تكوين الكفاءات والبنية التحتية الالزمة للمشاركة عىل حنو اكمل يف  مساعدة تقنية هادفة اإ
عدة تقنية هادفة لتنفيذ معاهدة نظام امللكية الفكرية. وأأوحض، بناء عىل ما س بق، أأن اجملموعة الأفريقية تلمتس ضاماًن بأأن مسا

دراج ذكل احلمك قد يتسبّب  دراج حمك حمّدد يف هذا الشأأن يف املعاهدة. وأأكّد أأن عدم اإ قانون التصاممي س تموفر من خالل اإ
ىل طلب حلّها.  ن البعض تساءل، يف جلنة التمنية، عن وجاهة وجدوى اللجنة، دون اذلهاب اإ يف دوام امجلود الراهن. وقال اإ

ن وضع حمك واحض وملزم أأمر رضوري لتنفيذ املعاهدة املقرتحة. وتناول قضية تسجيل التصاممي التقليدية واس تط رد قائال اإ
هنا قضية أأخرى ذات أأمهية. وبنّي أأن املادة  من معاهدة قانون التصاممي املقرتحة  0وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي وقال اإ

ىل الامتس البدلان املتقدمة تنص عىل قامئة حمدودة من الرشوط اليت مي نه نظرا اإ كن أأن تطلاها الأطراف يف املعاهدة. وقال اإ
قدرا كبيا من الاس تثناءات والتقييدات خالل املفاوضات حول املعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملوارد 

ذ ا ما نمفذت معاهدة قانون التصاممي قبل اس تكامل الوراثية سيتعّذر تنفيذ عدد من تكل الرشوط، ول س امي رشط الكشف، اإ
ن من الأمهية مباكن انتظار اس تكامل املفاوضات مضن اللجنة  ىل اعامتد املعاهدة وقال اإ مسار اللجنة احلكومية ادلولية. وتطرق اإ

طار اللجنة احلكومية ادلولية حىت يتس ىن، عند اعامتد الإجراءات الشلكية، مراعاة أأحاكم خمتلف الصكوك املندرجة يف  اإ
ىل اللجنة ادلامئة  احلكومية ادلولية. وأأضاف أأن ذكل الهنج ابلغ الأمهية للحفاظ عىل معل اللجنة احلكومية ادلولية. وتطرق اإ

ن اجملموعة الأفريقية ل تزال تد مع املعاهدة املقرتحة محلاية  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف( وقال اإ
. ورّصح بأأن اجملموعة تقدمت بعدد من الاقرتاحات املتعلقة 5117ث، طبقا لولية امجلعية العامة لعام هيئات الب

ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث ومعلت مع مجموعات أأخرى لإعداد 
املؤلف، عن الانهتاء من معلية التوحيد اخلاصة بلك القضااي نص موحد. وذكر أأنه ُأعلن، خالل الاجامتع السابق للجنة حق 

ىل مرحةل النضج برسعة مرضية، مّما ميكّن  املرتبطة ابملكتبات ودور احملفوظات. واس تنتج أأنه ميكن الوصول ابلنص املعين اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس حبلول عام  5151امجلعية العامة من اختاذ قرار يف عام  . وأأفاد بأأن اجملموعة 5156بشأأن ادلعوة اإ

طار اس تعراض الإدارة والتس يي يف الويبو، وبتوصيهتا  الأفريقية ترّحب ابلتوصية اليت أأصدرهتا جلنة التفتيش املشرتكة يف اإ
طار احلومكة يف الويبو واملامرسات الراهنة، بغرض تعزيز قدرة الهيئات الرئاس ية عىل  امجلعية العامة للويبو حتديدا ابس تعراض اإ

طالق معلية تشاور غي رمسية لتناول القضااي املرتبطة ت وجيه معل املنظمة ورصده. وأأعرب يف هذا الصدد عن رضورة اإ
ن اجملموعة ترّحب بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج والتوصيات الواردة فيه مشيا، عىل وجه  ابحلومكة بطريقة شامةل. وقال اإ

ىل لزوم اعامتد تعريف جديد ملص ّصصت ‘ نفقات التمنية’طلح التحديد، اإ وذكل لمتكني ادلول الأعضاء من تتبّع املوارد اليت خم
لتنفيذ جدول أأعامل التمنية. ورّصح بأأنه خالل ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية( اكد املشاركون أأن يتفقوا 

ن اجملموعة تت ىل عقد مشاورات غي رمسية يف هذا الصدد خالل عىل تعريف جديد ذلكل املصطلح. واختمت قائال اإ طلع اإ
 الراهنة. امجلعيات

آس ياحتدث وفد و  .55 ن أأنشطة ة،الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقي بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ  عززت الويبو وقال اإ
آليات بناء القدرات جيب أأن يف  هجود الويبووأأضاف أأن  الوطنية. اكتب الرباءاتمل القدرات والإماكانت بناء تنفيذ أأحدث أ
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ىل سد ينبغي أأن هتدف، و انتقاليةاليت متر مبرحةل  الاقتصادات احتياجات ومتطلباتتكون متوازنة، وتليب  املعرفة  جفوات اإ
ىل كام ينبغي لها أأن، البنية التحتيةحتديث و  والتكنولوجيا  أأسفه لقةلعن  وعرب الوفد .قواعد البياانت املتخصصة تيرس النفاذ اإ

 أأعضاء امتالك عىل الرمغ من مس توى الإدارة العليا، فهذا هو احلال مبا يف ذكل، أأمانة الويبو داخل وعته الإقلمييةمجممتثيل 
 وغيها من الأنشطة الرباءات الوطنية نظم، نظرا لنجاح معليات اجملموعة يف الويبو خربة وجتربة كبيتني ميكن أأن تفيد اجملموعة

ىل املنمتية البدلان موظفهيا من رعاايزايدة عدد تدابي لال  الأمانة أأمهل يف أأن تتخذ أأعرب الوفد عن ذلا الفكرية. جمال امللكية يف  اإ
قلميية ذ يف وضع املعايياملنظمة احلايل  ثىن الوفد عىل معل. وأأ مجموعته الإ برام اعترب الوفد أأن. اإ همم  التصاممي معاهدة قانون اإ

)جلنة اجلغرافية البياانت والامنذج الصناعية و  ملعنية بقانون العالمات التجاريةا ورأأى أأن اللجنة ادلامئةموعته، جدا جمل
اللجنة  يف اجامتعات مرارا وأأعاد الوفد التأأكيد عىل رأأي مجموعته اذلي ذكر مرشوع املعاهدة. يف أأحرزت تقدما كبياالعالمات( 

 أأمهل يف أأن مثل هذا املؤمتر. وأأعرب الوفد عن عقد من املناسب وأأنه، ؤمتر ادلبلومايسامل وامجلعية العامة بشأأن عقد ادلامئة
 البناءة مشاركهتا مواصةل اجملموعة اس تعدادكرر بشأأن هذه املسأأةل، و  املتبقية اخلالفات عىل ادلول الأعضاء يف الويبوتتغلب 

ىل  الوفد ودعا .هذا الهدف املشرتك السعي لتحقيق يف  واحلقوق اجملاورة املعنية حبق املؤلف ادلامئة داخل اللجنة العمل تعزيزاإ
تكل مؤمتر دبلومايس ل  عىل عقد يف املس تقبل القريب اختاذ قرار هبدف، حقوق هيئات البث حامية مرشوع معاهدة عىل

نفاذجنة أأبدى تقديره لل و املعاهدة.  بشأأن  من خمتلف املناطق بني ادلولتبادل املعلومات مكنتدى ل  الاستشارية املعنية ابلإ
اللجنة العمل اذلي قامت به و  الرباءات بقانون ادلامئة املعنية احلايل للجنة الفكرية، ورحب ابلعمل حقوق امللكية حامية

ن القضااي الفوللكور. وقال الوفداملعارف التقليدية و و  الوراثية ابمللكية الفكرية واملوارد احلكومية ادلولية املعنية  اليت تتناولها اإ
عىل الرئاسة والأمانة و  للمدير العام ابلشكربيانه  وخمت الوفد يف هذا اجملال. نتاجئ انحجة حتقيق الوفدل أأممعقدة، و  اللجنة

 الفكرية. اية امللكيةالعمل محل تفانهيم يف

وأأعرب عن تأأييده املتواصل لأنشطة امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  وفد حتدثو  .50
الفريد يف الهنوض حبامية امللكية الفكرية حتقيقًا لإماكانت امللكية الفكرية يف جمايل الابتاكر والإبداع وخدمًة  الويبو ودورها

وجشع ملصاحل امجليع. وأأشاد الوفد ابلوضع املايل الراهن للويبو وسلط الضوء عىل معل جلنة املزيانية وأأعرب عن تقديره لها. 
التسجيل أأنظمة ة يف الإدارة املالية وفقًا لتوصيات جلنة املزيانية. ورحب الوفد بتوسع الأمانة عىل مواصةل س ياس هتا احلكمي

الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن  ومبواصةل حتسيهنا. وأأعرب الوفد عن تأأييده اخلاص للأنشطة اليت يقوم هباالعاملية 
طار وضع املعايي والقواعد دامهواس تخ نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتعزيزالرباءات  . ول تزال مواصةل حتسني اإ

برام الناحج ملعاهد ىل وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية. وبعد الإ بيجني  يتواس تكامهل يكتس يان أأمهية ابلنس بة اإ
نه يتعني عىل امجلعية مراكشو  لعامتد  5151 عام دبلومايس يفاختاذ قرار خالل هذه ادلورة بشأأن عقد مؤمتر ، قال الوفد اإ

ىل نيالإجراءات الشلكية وحتس تبس يط بغية معاهدة قانون التصاممي  حامية التصاممي يف ش ىت أأحناء العامل ولس امي ابلنس بة اإ
ذ الرشاكت الصغية واملتوسطة. و  ذلي أأقرت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأمهية حامية البياانت اجلغرافية وابلتقدم ااإ

بعقد مؤمتر  5150 عام ابلقرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة يف رحبتأأحرزه الفريق العامل املعين ابحتاد لش بونة، 
 العديد من البدلان ، اذلي يشمل كذكل البياانت اجلغرافية،. وسيس تقطب نظام لش بونة املراَجع5151 عام دبلومايس يف

نولية. وقال الوفادلكومية احلنظامت وامل  طار جلنة الرباءات بشأأن عدد من القضااي مبواصةل  اً ظل ملزتمي هد اإ املناقشات يف اإ
مسار طول بعمل جلنة حق املؤلف، وعربل جمددًا عن شواغهل بشأأن  ه الراخسمواءمة الرباءات. وأأعلن الوفد الزتام وخباصة

أأمهل يف عقد  أأبدى، و جية للقرن احلادي والعرشينيف ضوء املس تجدات التكنولو  صون امحلاية القانونية ادلولية ملنظامت البث
. وفامي خيص جلنة الويبو احلكومية ادلولية، أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل عىل حنو بنّاء بغية 5156 عام مؤمتر دبلومايس يف

ىل نتيجة مالمئة من حيث التوازن واملرونة؛ وحتقيقًا ذلكل، أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون برانمج  العمل املس تقبيل التوصل اإ
ىل أأنشطة اللجنة الاستشارية  للجنة احلكومية ادلولية موهجًا حنو النتاجئ وواقعيًا وفعاًل. وشدد الوفد عىل الأمهية اليت يولهيا اإ

هناء التقليد والقرصنة عىل مجيع املس توايت نفاذ مؤكدًا الزتامه الراخس ابإ ة . وشكر الأمانة عىل ما قدمته من مساعداملعنية ابلإ
ىل بدلان املنطقة وخباصة يف صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وتقدمي مساعدات قانونية ومالية وغيها. ورحب  اإ

وذكر أأن ولية املدير العام املتجددة وولية فريق الإدارة العليا اجلديد تنطواين عىل ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو. الوفد 
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رشا وقال الوفد  د معل الأمانة والزتام الهيئات الرئاس ية ابلوفاء مبا قدمته من وعود العام املايض.مسؤوليات جديدة من حيث اإ
ىل املنظمة من حيث املهنيني ذوي املهارات واخلرباتاإ  خلدمة  ن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق دلهيا الكثي لتقدمه اإ

لل أأن  ه يتوقعأأنو  الهدف املشرتك  يف الأمانة. أأكرث مالءمة متثيالً  مجموعتهتممث

واغتمن وفد الصني هذه الفرصة ليبني التقدم الهائل اذلي أأحرزه البدل يف تطوير امللكية الفكرية عىل مدى العام  .52
عداد الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية  املنرصم. وأأوحض أأن تعهد الصني جتاه امللكية الفكرية تقدم بوتية مشجعة عقب اإ

دارهتا.  وتنفيذها منذ بداع يف جمال امللكية الفكرية والانتفاع هبا وحاميهتا واإ ىل تزايد تعزيز القدرة عىل الإ س تة أأعوام، ما أأدى اإ
ن قانون الرباءات وقانون حق املؤلف يف الصني خيضعان جلوةل أأخرى من  طار امللكية الفكرية القانوين، وقال اإ وحتدث عن اإ

خالل  ملؤمتر الشعيب الوطين. ويف أأبريل نظر ا5152مايو  5املعّدل حزي النفاذ يف التعديالت، عقب دخول قانون العالمات 
يوليو أأودعت حكومة الصني صك  9دورته الثامنة يف معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي وصدق علهيا. ويف 

ىل اتفاق لهاي، ويف التصديق عىل املعاهدة دلى الويبو. ويف هذه الغضون بمذلت هجود موازية للميض قدما اب نضامم الصني اإ
نشاء حممكة للملكية الفكرية يف لك من بيجني وش نغهاي وغوانغزو هبدف تعزيز امحلاية  ذ قرار رمسي ابإ هناية أأغسطس اختم

ىل طلبات امللكية الفكرية، وأأفاد بأأن الصني اس تلمت خالل الأشهر الس تة الأوىل  القضائية للملكية الفكرية. والتفت الوفد اإ
 5 156 111طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و 55 111طلب براءة و 015 111ما يبلغ  5152ن عام م

يف املائة عىل التوايل مقارنة ابلفرتة  59.2يف املائة و 51.1يف املائة و 51.8طلب تسجيل عالمة جتارية، ما ميثل زايدة بنس بة 
بأأن عدد تسجيالت حق املؤلف، ومهنا تسجيالت املصنفات وحق املؤلف يف ذاهتا من العام املايض. وأأفاد الوفد أأيضا 

يف املائة  55.5ما مثل ارتفاعا بنس بة  5150تسجيل يف عام  5 119 111الربجميات احلاسوبية واملطالبة حبق املؤلف، بلغ 
ىل أأن الويبو، 5155 مقارنة بعام ابعتبارها واكةل متخصصة من واكلت . وأأعرب عن تقديره العميق للكمة املدير العام، مشيا اإ

 الأمم املتحدة، ملزتمة بتطوير نظام امللكية الفكرية العاملي وحتقيق نتاجئ ممثرة يرىض هبا امجليع. مث هنأأ املدير العام عىل اس تكامل
عادة تعيينه املرتقب خالل الأايم القليةل املق  بةل، ما من شأأنه أأن يريس انتخابه لهذا العام، كام هنأأ فريق الإدارة العليا عىل اإ

ن بفضل هجود املدير العام الس يد فرانسس غري  قاعدة متينة تد مع معل الويبو خالل الأعوام الس تة املقبةل. وأأردف قائال اإ
وفريقه، اس متر التعاون بني الصني والويبو يف التقدم، كام يربهن عىل ذكل افتتاح مكتب الويبو يف بيجني يف يوليو من هذا 

ا أأاتح منصة جديدة للتعاون والتبادل بني الويبو والصني، وكذكل عدد الأحداث املنظمة ابلشرتاك بيهنام واملصممة العام، م
للهنوض ابس تخدام أأنظمة لهاي ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد، وتعزيز تطوير الصناعات املتعلقة حبق املؤلف يف 

، والندوة نظام لهاي للتسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعيةاع بفعالية ب الصني، من قبيل الندوة اجلواةل عن الانتف
للتسجيل ادلويل املتقدمة عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وندوات الويبو اجلواةل عن الانتفاع بفعالية بنظام مدريد 

ىل الويبو عىل واملنتدى ادلويل حلق املؤلف والإبداع والتمنية. وأأعرب الوف للعالمات التجارية د عن رغبته يف التقدم ابلشكر اإ
ىل زايدة التعاون العميق واملوسع مع  ىل الصني خالل الأعوام املاضية، وأأعرب عن تطلعه اإ ما قدمته من د مع مس متر بّود اإ

طار معل الويبو، ويه أأول جين الفوا ئد الاكمةل الويبو يف املس تقبل. مث قدم الوفد مالحظاته عىل ثالثة مواضيع وجهية يف اإ
ن املعاهدة ينبغي  من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتقيق قدرته ابعتباره نظاما دوليا لتقدمي طلبات الرباءات، وقال اإ

أأن تمنقّح لزايدة جودهتا وفاعليهتا، مع مراعاة اختالف مس توايت التمنية يف خمتلف البدلان ومع الاس تجابة لاكمل احتياجات 
ن شواغل البدلان النامية بشأأن جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن تراعى الرشاكت البالغ ة الصغر والصغية واملتوسطة. وقال اثنيا اإ

اتحة ما يكفي من مدخالت برشية ومالية مس تدامة لتنفيذ خمتلف توصيات جدول أأعامل  عىل النحو املناسب عن طريق اإ
ىل أأن الصني ابعتبارها من البدل ان النامية تقدر وتد مع خمتلف اجلهود املبذوةل يف هذا الصدد، ويه التمنية. وأأشار الوفد اإ

عازمة عىل الإسهام يف هذه اجلهود بقدر ما تسمح به قدراهتا. ورّصح بأأن حكومة الصني س تخصص يف هناية هذا العام مبلغا 
ىل تعزيز تكوين كفاءات البدلان النامية وتقدمي املساعدة التقني لهيا. وحتدث الوفد اثلثا عن معل لأنشطة الويبو الرامية اإ ة اإ

برام  ن هذا العمل ينبغي أأن مييض قدما لبلوغ مس توى أأعىل من التوافق يف الآراء والإرساع يف اإ اللجنة احلكومية ادلولية وقال اإ
ن الصني ابعتبارها بدلا انميا مسؤول س تواصل د مع أأعامل امجلعية الع امة وسائر صكوك دولية ملزمة قانونيا. واس تدرك قائال اإ

جلان الويبو، ويف الوقت ذاته س تعمق تعاوهنا مع سائر البدلان ومع الويبو، من أأجل تعزيز الابتاكر العاملي وحامية امللكية 
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ىل منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلاصة التابعة  الفكرية والإسهام يف حتسني النظام ادلويل للملكية الفكرية وتطويره. وتطرق اإ
هنا ن فريقا عامال قاده وزير التجارة  للصني، وقال اإ تعزز بفعالية تطوير التجارة حبقوق امللكية الفكرية بشلك عام. وقال اإ

طارا اسرتاتيجيا لهذا الغرض، وأأضاف الوفد أأن التدابي اخلاصة املتخذة تشمل اقرتاح وضع نظام  والتمنية والاقتصادية صاغ اإ
جراء دراسة اس تقصائية عن الأنشطة املتعلقة ابلتجارة حبقوق "منح أأصيل" للرباءات، ملواصةل حتسني نظام املل  كية الفكرية، واإ

ضفاء القمية عىل امللكية الفكرية فضال عن التحكمي والوساطة يف جمال امللكية  امللكية الفكرية، ودراسة املواضيع املتعلقة ابإ
آس يا للأعامل يف  جمال امللكية الفكرية اذلي س يعقد يف هونغ كونغ الفكرية. واختمت الوفد لكمته بتقدمي ادلعوة حلضور منتدى أ

 ، لس تطالع الفرص الهائةل اليت يتيحها اس تغالل حقوق امللكية الفكرية والتجارة هبا.5152ديسمرب  1و 2ابلصني يف يويم 

آ  نغافورة ابمس رابطة أأمم جنوب رشقحتدث وفد س  و  .51 س يا وأأفاد بأأن الرابطة قد شهدت تمنية ومنواً اقتصاديني أ
مس تدامني خالل الس نوات الأخية. ويمتوقع اس مترار هذا المنو رمغ حاةل الشك اليت تسود الأجواء العاملية. ويبقى توس يع 

فاظ عىل هذا الزم الطلب احمليل والاستامثر الأجنيب املبارش دافعي التوسع الاقتصادي للرابطة. وأأقرت الرابطة بأأن احل
قلميية،  يكتيس أأمهية حامسة وذلا واصلت املنظمة التشديد عىل التاكمل الاقتصادي. ومن العنارص الأخرى لهذه املبادرة الإ

ذ اعتمربت امللكية الفكرية جزءًا ل يتجزأأ من  التدفقات التجاريةمواصةل حتقيق التاكمل مع  ىل نظام امللكية الفكرية. اإ اليت تلجأأ اإ
ىل زايدة اخنراطها يف اق  تصادات املنطقة. وواصلت ادلول الأعضاء يف الرابطة املشاركة يف برامج ابتاكرية ومتنوعة سعيًا اإ

قلميية تغطي اكمل جم لع مببادرات اإ لت اأأنشطة عالية القمية هتتدي خبطة معل الرابطة بشأأن حقوق امللكية الفكرية. واضطم
تعاجل املس توايت اخملتلفة للتمنية يف صفوف ادلول الأعضاء. ولول احلوار القامئ مع رشاكء حبيث  5155 عام امللكية الفكرية منذ

قق ما ُأجنز يف خطة العمل. وأأعرب الوفد عن فائق تقديره للويبو ملا قدمته من  الرابطة اخملتلفني، وخباصة الويبو، ملا حم
سهامات يف أأهداف البناء يف الرابطة. وعىل الصعيد الإقلميي،  العالمات التجارية شاركت الويبو الرابطة يف تدريب فاحيص اإ

ىل  س نغافورة وفييتالفلبني و مدريد. واستندت عدة دول أأعضاء، مهنا  بروتوكولالرابطة عىل التابعني لبدلان  انم، يف أأعاملها اإ
ىل الربوتوكول يف املس ت  هنا تعمل عىل الانضامم اإ قبل القريب للغاية. كام تَواصل بروتوكول مدريد. أأما ابيق ادلول الأعضاء فاإ

ذ انضمت بروين ىل التفاق لتصبح بذكل اثين دول الرابطة انضاممًا بعد س نغافورة.  دار توسع عضوية اتفاق لهاي؛ اإ السالم اإ
جراءات فعاةل ملبدعي التصاممي الصناعية  أأما ابيق ادلول الأعضاء فس تواصل النظر يف مبادرات ما قبل الانضامم لتوفي اإ

ل امحلاية للتصاممي وحتافظ علهيا من خالل تسجيل دويل واحد. واكتىس حضور الويبو يف املنطقة أأمهية رئيس ية ابلنس بة تكف
ىل تمنية امللكية الفكرية يف الرابطة. وقد معل مكتب الويبو يف س نغافورة عىل حنو وثيق مع ادلول الأعضاء يف الرابطة لتوثيق  اإ

تخدام الفعيل لنظام التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي. وعىل مدار العامني التعاون يف الرابطة وتروجي الاس  
قدت أأكرث من  ىل برانمج الويبو للمدارس الصيفية وشارك يف هذه  51السابقني، عم ضافة اإ ندوة وحلقة معل وبرانجمًا تدريبيًا اإ

ىل هذه الصكوك، للرابطة يف الاس تعداد مساعدة ا ضافة اىللإ دوةل عضوًا. واب 51مشارك من  111و الأحداث حن النضامم اإ
دمعت الويبو البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية يف الرابطة من خالل نظام أأمتتة امللكية الصناعية 

فاحيص ىل مساعدة اإ املنتدى الافرتايض املعين بتبادلت فاحيص الرباءات يف الرابطة وهيدف فضاًل عن رمقنة الواثئق. 
ىل أأحصاب املصلح . واس تطرد الوفد ذاكراً ةالرباءات يف الرابطة عىل التعاون بصورة أأكرث فعالية وتقدمي خدمات فعاةل اإ

جراءات املكتب يف  اختذتمبادرات مثل برانمج تعاون الرابطة يف حفص الرباءات وبيئات تقامس العمل يف الرابطة اليت  اإ
ىل تسعة أأشهر. نفاذ  غضون س تة اإ نفاذها يف الرابطة. وس تضم مقة س نوية لإ ززت حامية امللكية الفكرية واإ وبقيادة الفلبني، عم

نفاذها يف أأكتوبر. وُألف فريق معل خمصص لفحص قضااي الرباءات  امللكية الفكرية خرباء ملناقشة حقوق امللكية الفكرية واإ
ىل ختفيض طلبات ابلعالمات التجارية  املعنيةيدة اجلد قيادة فرقة العملوالعالمات التجارية. وتولت مالزياي  والرامية اإ

السالم  دار وامليض قدمًا حنو وضع مبادئ توجهيية مشرتكة للعالمات التجارية. واس تضافت بروينالعالمات التجارية املرتامكة 
ادلول الأعضاء تعاواًن أأكرب أأول اجامتع لفريق العمل املعين ابلعالمات التجارية بشأأن تصنيف العالمات التجارية. وشهدت 

ندونيس يا ودمعته اكمبوداي  عىل قضااي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي أأيدته اإ
ىل تيسي وضع س ياسات حملية أأو تعديلها.  ادلميقراطية لو ومجهورية الشعبية من خالل حلقة معل بشأأن الس ياسات تريم اإ

انم.  مترب اجلاري معرض جغرايف يف هانوي بشأأن حامية البياانت اجلغرافية بناء عىل مبادرة قادهتا اتيلند وفييتونمظم يف سب 
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نشاء لوتصدرت اتيلند هجود الرابطة من خالل مسابقة الرسوم املتحركة للرابطة ومسابقة التصاممي املقبةل  لرابطة. واكن اإ
قلميي للملكية مكتب ميامنار للملكية الفكرية شاهدًا كذكل  طار نظام اإ عىل عالقة العمل الوثيقة بني أأعضاء الرابطة يف اإ

ذ اكنت ميامنار مراقبًا ومشاراكً نشطًا يف اجامتع جامعة املامرسات يف الرابطة اذلي شهد تبادل أأفضل  امرسات املالفكرية. اإ
ىل تنفيذ امللكية الفكرية بفضل د مع مجيع ادلول اخلاصة بفاحيص الرباءات يف الرابطة. وحتققت مؤخرًا هجود س نغافورة الرامية  اإ

ىل ذكل، اإ الأعضاء. وستمس تخدم املنصة الش بكية بوابًة للمعارف اخلاصة ابمللكية الفكرية يف الرابطة. و  قاعدة  أأطلقتضافة اإ
حدثة املنطقةاليت حتتوي أأكرث من مليوين عالمة جتارية يف الرابطة بياانت  ذا التقدم لول د مع . وملا أأمكن حتقيق هببوابة مم

نشاء  بني الرابطة وأأسرتالياالتجارة احلرة منطقة  خمتلف رشاكء احلوار مبا يف ذكل الويبو، وأأسرتاليا ونيوزيلندا من خالل اتفاق اإ
ومكتب امللكية ، مكتب التنس يق يف السوق ادلاخليةو  ونيوزيلندا، واملكتب الأورويب للرباءات، واملكتب الياابين للرباءات،

ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. وأأعربت الرابطة عن فائق تقديرها  ،كرية مجلهورية الصني الشعبيةالف
سهامات  ء احلوارمجليع رشاك . وتعاونت الويبو مؤخرًا مع الرابطة يف املعنية ابمللكية الفكرية الرابطةلفائدة أأوساط ملا قدموه من اإ

جراء دراسة لتقيمي مد ى حتقق أأهداف خطط معل الرابطة بشأأن حقوق امللكية الفكرية. وتعلقت هذه ادلراسة مبرشوعات اإ
طالق مكمتةل وثغرات التنفيذ. ويمنظر يف  ىل صكوك الويبو ولس امي معاهدة مراكش 5151بعد عام مبادرة اإ ن الانضامم اإ . واإ

تجزأأ من رؤية ي جزء ل  السمعي البرصيومعاهدة بيجني ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء 
 الرابطة للمس تقبل.

يطاليا ابمس الاحتاد الأوريب وادلول الأعضاء فيه وأأثىن عىل املنخرطني يف .56 مرشوع قاعة املؤمتر اجلديدة.  وحتدث وفد اإ
ولقد معلت حقوق امللكية الفكرية مكحفز عىل الإبداع والابتاكر، فهيي تد مع خيارات املس هتكل وخلق فرص العمل، فضاًل 

عن العمل كقوة دافعة للتنافس ية والمنو. وتبقى حامية وتعزيز حقوق امللكية الفكرية أأولوية رئيس ية لالحتاد الأورويب وادلول 
يف املائة من النشاط  09ضاء فيه يف ضوء دورها احملوري للرخاء الأورويب يف املس تقبل. وعىل سبيل املثال، حقق الأع

مليون يورو س نواًي، ابلرمغ من أأنه تودل عن صناعات كثيفة الاس تخدام  2.7الاقتصادي لالحتاد الأورويب دخاًل مقداره 
ائة من جحم الاس تخدام يف الاحتاد الأورويب تقّدمه هذه الصناعات بشلك يف امل 01حلقوق امللكية الفكرية، وميثل تقريبا 

مبارش أأو غي مبارش، ويف ظل وجود الويبو مكحور مركزي للبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية ومكنتدى فريد للس ياسة 
تبقى الرساةل احملورية للويبو يه خدمة ووضع املعايي وتقدمي املعلومات والتعاون والوساطة والتحكمي واملساعدة التقنية. و 

أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة لش بونة ولهاي ومدريد. وينبغي ختصيص املوارد لتعزيز وتقوية هذه الأنظمة. 
قدمي ويضمن العمل املعياري للويبو ليس فقط ضامن احملفزات املناس بة وتفعيل نظام امللكية الفكرية العاملي، ولكن أأيضا ت

رساء معلها املعياري بشأأن املبدأأ القامئ عىل أأن الاعرتاف حبقوق امللكية الفكرية  حتسينات ملموسة. وينبغي أأن تواصل الويبو اإ
ن الفّت يف عضد هذا الاعرتاف وتكل امحلاية س يكون  بداع والابتاكر، وكذكل التنافس ية والمنو. واإ وحاميهتا رضوراين لالإ

ىل ضامن أأمرًا خطيًا وسينطوي عىل  تبعات سلبية عىل الصعيد الاقتصادي والقانوين والتشغييل. ذلا أأرص الوفد عىل احلاجة اإ
استناد العمل املعياري للمنظمة عىل دليل قانوين واقتصادي راخس، ونضج تقين، فضاًل عن تقيمي مكني لآاثرها. وسعى الاحتاد 

لتنس يق ملؤمتر ديبلومايس فامي خيص معاهدة قانون التصاممي. وقد الأورويب وادلول الأعضاء فيه لتعزيز توافق الآراء بشأأن ا
ذا ما ُأريد لعمل الويبو املعياري أأن حيتفظ مبصداقيته، فعىل الويبو أأن تتحرك صوب  قدمت جلنة العالمات نصًا مكمتاًل. واإ

الأعضاء فيه ، حتتاج مراجعة نظام  املرحةل التالية من خالل التنس يق ملؤمتر ديبلومايس. وفامي خيص الاحتاد الأورويب وادلول
لش بونة أأن تكون أأولوية أأوىل للويبو. وبشأأن البياانت اجلغرافية، وابلامتيش مع قرار العام املايض لحتاد لش بونة، من املقرر 

ىل جلنة حق املؤلف واحلقوق املرتبطة هبا، طلب الاحتاد الأورويب وادل5151عقد مؤمتر ديبلومايس يف  ول . وابلنتقال اإ
تط مسار حنو املؤمتر ادليبلومايس.  الأعضاء فيه أأيضًا تسجيل املزيد من التقدم بشأأن مرشوع معاهدة حلقوق البث وأأن خيم

واكنت هناك حاجة لأن جند طريقة مناس بة حنو جلنة حق املؤلف فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات يف ضوء الهنج اخملتلفة 
والنتاجئ الأكرث قبوًل. ومن الرضوري أأيضَا الاضطالع بتأأمل شامل بشأأن العمل  اليت تواجدت ملسار العمل الأنسب

املس تقبيل، وبرانمج جلنة حق املؤلف، وتدابيها العملية ودورها. وفامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية التابعة للويبو املعنية 
ول الأعضاء فيه علامً ابملدى الواسع للخيارات والبدائل ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية، أأحاط الاحتاد الأورويب وادل



A/54/13 
19 
 

املفتوحة للس ياسة يف الوثيقة اليت انقش هتا اللجنة. وفامي خيص املوارد الوراثية، ظل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه 
ملناس بة ول يؤثر تأأثيًا منفتحني ملناقشة بشأأن رشط الكشف، رشيطة أأن حيتوي ضامانت تكفل القانونية والوضوح واملرونة ا

نفاذ الفعال حلقوق الرباءات. وفامي خيص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف  معاكسًا بأأي شلك عىل الصالحية والإ
ن الاحتاد الأورويب وادلول  التقليدي، ويف ضوء أأن حرايت هممة فنية وثقافية ودينية وغيها من احلرايت يف خطر، فاإ

رون أأنه لإنشاء أأي صك دويل أأو صك ما، ينبغي أأل يكون ملزمًا، وأأن يكون مراًن، قامئًا عىل القرائن، وواحض الأعضاء فيه ي
ىل التفاق  عىل حنو اكف. ويرى الاحتاد الأورويب أأن مس تقبل برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن يعكس العوز اإ

ناقشة حيال هذا املوضوع، وذلا جيب النظر يف بدائل للنتاجئ املعيارية. وشدد بشأأن اخلطوة القادمة، رمغ س نوات كثية من امل 
 التمنية. الويبو بشأأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عىل دمعهم والزتاهمم بتنفيذ توصيات جدول أأعامل

طار تنفيذ  .57 الإصالح املؤسيس واملمتثةل وحتدث وفد بنن ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا، ورحب ابلنتاجئ احملققة يف اإ
خاصة يف تنش يط نظام امللكية الفكرية ومواصةل الأعامل التقنينية وتعزيز التعاون من أأجل التمنية وحتسني ظروف العمل 

ىل حتقيق فائض ملموس. وجشعت اجملموعة الويبو عىل مواصةل برانجمها  والأداء املايل السلمي للمنظمة اليت تشي بياانهتا املالية اإ
وتكثيف أأعاملها اليت تصب يف مصلحة البدلان الأقل منوا، وفقا جملالت العمل الرئيس ية اليت حددت يف  5152/51 للثنائية

سطنبول يف عام  ، واليت شدد علهيا من جديد املؤمتر 5155مؤمتر الأمم املتحدة الرابع املعين بأأقل البدلان منوا اذلي عقد يف اإ
نتاجية للبدلان الأقل منوا واذلي عقد يف الوزاري للبدلان الأقل منوا ب  ىل تعزيز القدرات الإ شأأن الرشااكت اجلديدة الرامية اإ

ىل  58يف الفرتة من  كوتونو جناح  سامهلك من شكر املنظمني واملشاركني و . واغتمن الوفد الفرصة ف 5152يوليو  05اإ ذكل يف اإ
نتاجية يف أأقل البدلان منوا،  كوتونو جدول أأعامليف  ةرداو ال، تريم توصياتهاملؤمتر اذلي  ىل لتعزيز القدرات الإ مهنا  مجةل أأموراإ

ىل فرص أأفضل للنفاذ ضامن معامةل تفضيلية للبدلان الأقل منوا و  العملية، وتريم بشلك عام  والتكنولوجيات وادلراية سواقالأ اإ
ىل هتيئة  التعهدات واحرتام فامي خيص ملرونة امواطن رف و ااملعالقامئ عىل ادلويل  قتصادظروف أأفضل للمشاركة يف الااإ

اها الإمنايئ. وأأفاد بأأن اجملموعة حتث الويبو وادلول الأعضاء فهيا عىل تأأييد س تو وفقا مل  منوا الأقل لبدلانل ادلولية  الالزتامات
سطنبول وجدول أأعامل  عامل التقنينية . وحتدث الوفد عن الأ كوتونواجلهود اليت تبذلها البدلان الأقل منوا لتنفيذ برانمج معل اإ

ن اجملموعة تشجع عىل مواصةل التشاور عىل التقييدات  للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وقال اإ
والاس تثناءات من أأجل الهنوض ابلتعلمي والبحث وكذكل التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبامية هيئات البث وذكل ابتباع 

شارات  ىل عقد املؤمتر ادلبلومايس املتعلق مقاربة تقوم عىل اإ البث. ورصح الوفد بأأن اجملموعة تؤيد بشدة املبادرة الرامية اإ
يالء الاهامتم لتعزيز كفاءات البدلان النامية. وتطرق  ابلتصاممي الصناعية، وسلط الضوء عىل رضورة تقدمي املساعدة التقنية واإ

ىل الأعامل اجلارية يف اللجنة احلكومية ادل ن اجملموعة تشدد من جديد عىل اهامتهما ابس تكامل املفاوضات، الوفد اإ ولية، وقال اإ
هنا تشجع امجلعية  موحضا أأن هذه امحلاية س تعطي حرااك جديدا للتمنية الاجامتعية والاقتصادية لأعضاء اللجنة. وابلتايل فاإ

ها من أأجل اعامتد صكوك قانونية تكفل وتلكيف اللجنة ابلإرساع يف أأعامل  5151العامة عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي. وأأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده لعامتد 

رشوع املبادئ التوجهيية املتعلقة بفتح ماكتب خارجية وحتديد أأعدادها عىل حنو رسيع ومتوازن من أأجل حتقيق هذا امل 
براز أأنشطة  ابلفعل، لأن أأنشطة هذه املاكتب ستسمح بتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية وتكثيف التعاون من أأجل التمنية واإ
ن اجملموعة تناشد مجيع الوفود ابلتحيل بروح من التوافق من أأجل حتقيق نتاجئ انفعة تكفل  الويبو. واختمت الوفد لكمته قائال اإ

سهاهما يف التمنية املس تدامة.وتعزز حامية امللكية الفك  رية واإ

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورحب وفد ابراغواي ابمس وساند وفد ترينيداد وتوابغو البيان اذلي قدمه  .58
الوفد ابملؤرشات الإجيابية من الوفود الأخرى فامي خيص معاهدة قانون التصاممي والصك ادلويل للمعارف التقليدية، وأأشاكل 

التعبي الثقايف التقليدية واملوارد الوراثية. وقد اخنرطت ترينيداد وتوابغو ابلفعل يف مساعدة الويبو يف جعل الإصالحات 
ركزًا للغاية  الترشيعية تسمح لها ابلس تفادة من معاهديت بكني ومراكش. واكنت اس تحداث الأنظمة ادلولية للملكية الفكرية مم

تجاهال أأحيااًن ابتاكرات هممة يف القطاع العام. وتبنت حكومة ترينيداد وتوابغو وهجة النظر غالبًا عىل القطاع اخلاص، وم 
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القائةل بأأن، اجلهود ينبغي أأن تبدأأ يف اس تكشاف الفرص التجارية اليت رمبا تنشأأ من تقدمي اخلدمة كنتيجة للفرص املتودلة من 
املتواصل لأاكدميية امللكية الفكرية من خالل مكتب امللكية الفكرية يف امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو دلمعها 

ترينيداد وتوابغو. واكنت أأاكدميية الويبو مصدرًا جيدًا دل مع املرشوع اذلي اكن مييض قدمًا. ورحب وفد ترينيداد وتوابغو 
ابع للقطاع العام. وس يصبح هذا املرشوع ابملرشوع املعين "ببناء الاحرتام للملكية الفكرية"، مبوجب برانمج الاستامثر الت

ىل بروتوكول مدريد خالل العام. وترتيبا املوارد  تجزءًا من معل الويبو ونفقاهتا اجلارية. واقرتحت ترينيداد وتوابغو الانضامم اإ
يعية لرتينيداد البرشية جاهزة، وبد مع من قطاع التصاممي والعالمات التجارية التابع للويبو. واعمتدت جلنة املراجعة الترش 

وتوابغو ابلفعل قوانني ولواحئ العالمات التجارية اجلديدة املقرتحة وينبغي أأن يناقشها الربملان بهناية العام. وأأشاد الوفد ابلهنوض 
ابلقسم الاكرييب يف املكتب اخلاص ببدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورحب بتعيني رئيسة جديدة للقسم، مما س يحقق مزيدًا 

ن املكتب بوسعه أأن ينجز أأهدافه. والتقدم يف اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املوارد  من التعزيز للقسم الاكرييب ومن مث فاإ
. وقدمت ترينيداد وتوابغو 5151الوراثية، واملعارف التقليدية والشعبية رفع من سقف التوقعات لعقد املؤمتر ادليبلومايس يف 

 ود املدير العام لس تكامل الولايت اخلاصة ابدلول الأعضاء مشجعة للغاية.عددًا من الاقرتاحات. واكنت هج

ابلأمانة اليت بذلت قصارى هجدها لإعداد واثئق العمل املطروحة للبحث خالل مجعيات  وفد كوت ديفوارأأشاد و  .59
ها الويبو وحث مجيع الوفود عىل ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأكد جمددًا امتثاهل ملثل املساواة واملشاركة والعداةل اليت تنهتج 

ابلعزمية والتفتح وحسن النية يف التعاون عىل حل القضااي العالقة ولس امي القضااي املتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد  التحيل
اقرتان نظام حيوي  . وذكر أأنه ل ريب يف أأنالبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقيةالوراثية. وأأيد الوفد 

ن نظام امللكية الفكرية حافز لالبتاكر والتكنولوجيا. وحتتاج  ذ اإ لالبتاكر بنظام شفاف حيمي امللكية الفكرية دافٌع قوي للتمنية. اإ
ىل هذا احلافز لالس تفادة من موادها اخلام العديدة يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامت عية البدلان النامية مثل كوت ديفوار اإ
نشاء  والثقافية للبالد. وميكن للويبو أأن تؤدي يف هذا الصدد دورًا رئيس يًا يف توفي التكنولوجيات املالمئة. ويعد مرشوع اإ

ذ لن تقترص هذه املبادرة عىل توفي املعلومات التكنولوجية  مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر مبادرة ممتازة يف هذا الصدد. اإ
منا س تضم مساعدة ال  درااكً من رئيس امجلهورية لأن توفي حامية أأفضل اإ بدلان املس تفيدة عىل تطبيق التكنولوجيات احملددة. و واإ

 50حلقوق امللكية الفكرية قد حيفز القطاعات الصناعية والثقافية من هجة وحيفز الاستامثر املبارش من هجة أأخرى، أأصدر يف 
ة وحامية حقوق امللكية الفكرية يف احلدود. وأأنشئت اللجنة الوطنية قانواًن بشأأن ماكحفة التقليد والقرصن 5150ديسمرب 

داراًي مس تقاًل، من وحدة واحدة معنية ابلوقاية  ملاكحفة التقليد مبوجب هذا القانون. وتتأألف هذه اللجنة، اليت تعترب كيااًن اإ
القضاء يف حالت كشف  والتحقيق ومسؤوةل عن العمل عىل منع دخول سلع مقدلة أأرايض كوت ديفوار وطلب تدخل

جمال امللكية الأدبية والفنية، اكنت حكومة كوت ديفوار قد وضعت يف ُصمي أأولوايهتا د مع الإبداع الفين بغية  التقليد. ويف
طارًا ترشيعيًا طموحًا يف هذا  ىل أأن كوت ديفوار قد وضعت اإ در الإشارة أأيضًا اإ تعزيز تمنية الصناعات الثقافية والإبداعية. وجتم

ال. ومن أأبرز هذه الترشيعات، القانون املتعلق ابلس ياسة الثقافية الوطنية واذلي حيدد الزتامات ادلوةل من حيث تروجي اجمل
حياء السيامن. وشكر الوفد الويبو  ىل اإ حقوق امللكية الأدبية والفنية وحاميهتا والقانون بشأأن قطاع صناعة الأفالم اذلي يطمح اإ

 ا عىل تعاوهنام املثايل ومتابعهتام لكوت ديفوار خالل تنفيذ لك هذه املبادرات.ولس امي فريق الإدارة العلي

وساند وفد أأوغندا البيانني الذلين قدهمام وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ووفد بنن ابمس البدلان الأقل منوًا،  .01
عادة توجيه برانمج تنس يق الويبو حنو املشا ريع الفعلية لدلول الأعضاء. ووضع الوفد أأمهية عظمية وأأحاط علامً مع الاهامتم ابإ

جياد  عىل الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية لصاحل التطوير التكنولويج والمنو الاقتصادي والاجامتعي فضاًل عن اإ
ىل اقتصاد صناعي تقديم. وا لبدل عىل وعي بأأمهية الوظائف. وأأخذت أأوغندا عهدًا ابلنتقال من الاقتصاد القامئ عىل الزراعة اإ

ذ أأن  دور امللكية الفكرية يف د مع العمل والتكنولوجيا والابتاكر وتكنولوجيا املعلومات والتصالت لتعزيز التنافس ية الصناعية. اإ
طارًا تنظمييًا دس توراًي لإاتحة الفرصة لالس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية. و يف احلكومة أأنشأأت بيئة قانونية مواتية واإ

صدر قانون حامية الأصناف النباتية.  5152صدر قانون امللكية الصناعة وقانون البياانت اجلغرافية ويف عام  5150 عام
وأأعرب وفد أأوغندا عن امتنانه وعرفانه مبساعدة الويبو ودمعها من خالل املشورة الترشيعية وبرامج تكوين الكفاءات. 
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نفاذ امللكية الفكرية عن احرتام امجلاهي للملكية ومبساعدة الويبو، نمظمت حلقة معل انحجة  للقضاة الأوغنديني وواكلت اإ
الفكرية، ويه من هنا تساعد عىل رفع الوعي بأأمهية امللكية الفكرية للتمنية واس تحضار قضااي القرصنة والزتوير يف الضمي 

ن والاقتصاد، وعىل الصحة الوطنية. وميكن لوعي امجلعي. ول ميكن املبالغة يف خماطر تزوير املنتجات والقرصنة عىل الأما
أأوغندا ابمتالك س ياسة امللكية الفكرية الصحيحة اجلاهزة أأن يسهم يف حتسني مناخ الاستامثر. وقد أأسهمت املنظمة يف 

كنولويج حتديث أأنظمة امللكية الفكرية ملساعدة أأوغندا يف توفي نظام أأحسن وأأكرث فاعلية للعمل يف تأأسيس مراكز ادل مع الت 
ىل الرباءات واملعلومات العلمية والتقنية وحبوثنا الوطنية وكذكل ابتاكر املشاريع. وختامًا،  والابتاكر اليت ستسهل النفاذ اإ

شكر وفد أأوغندا مرة أأخرى الويبو عىل برانمج التعاون واخملرجات امللموسة املقدمة لأفريقيا عامة وأأوغندا خاصة. وأأخذت 
هذا التعاون يف حلقات معل والعمل عن كثب مع الويبو وغيها من الواكلت الشقيقة من أأجل أأوغندا عهدًا بتعزيز 

 الاس تخدام الفعال لأنظمة امللكية الفكرية لصاحل الشعب الأوغندي.

يران  .05 آس يا واحمليط الهادئالبيان اذلي أألقاه وفد بنغالديش ابمس  )الإسالمية  -مجهورية(وساند وفد اإ . مجموعة بدلان أ
آاثر معتربة عىل حقوق امللكية الفكرية ومثل حتداًي واك ن للك من التمنية واحلضور املزتايد لتكنولوجيا التصالت واملعلومات أ

نشاء قواعد ولواحئ جديدة عىل الصعيدين احمليل وادلويل يأأخذ بعني  للكثي من املبادئ احلامكة محلاية امللكية الفكرية. وينبغي اإ
ة واحلاجة للحفاظ عىل توازن بني مالك حقوق امللكية الفكرية والصاحل العام. ومثل هذا الهنج يكفل الاعتبار جوانب التمني

د مع هنج الويبو وجلاهنا املتوهجة ي الوفد فئتتعزيز نظام امللكية الفكرية للتمنية ويقلل الفجوة الرمقية بني الشامل واجلنوب. وما 
ىل نظام ملكية أأن مثل هذا الهنج بوسعه أأ  ورأأىحنو التمنية  ن يساعد ادلول الأعضاء، ل س امي البدلان النامية، عىل النفاذ اإ

جياد جممتع عاملي ابتاكري ودينامييك. وعىل ادلول الأعضاء أأن تنسق  فكرية متوازن، يس تطيع بدروه أأن يؤدي دورًا همامً يف اإ
لآلية التنس يق. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن حترز اللجنة  لمتهيد الطريق أأمام التنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية والأداء الفعال

جياد معايي جديدة مرتبطة ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية. وفامي خيص  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تقدمًا فامي خيص اإ
ن الوقت أأزف لإهناء اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقلي دية والفللكور، فاإ

الصكوك ادلولية امللزمة قانواًن والبدء يف التنس يق ملؤمتر دبلومايس. وعىل الويبو أأن تقدم املساعدة التقنية دلولها الأعضاء 
تقليدي لمتكيهنم من صياغة نظام حامية فعال خاص ابملوارد الوراثية، واملعارف التقليدية، وأأشاكل التعبي الثقايف ال 

واس تكشاف طرق فامي خيص تسويق احلقوق املرتبطة لصاحل مالكهيا. وقد أأنشأأ الفريق العامل املعين مبراجعة نظام لش بونة 
بقوة التنس يق ملؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق  الوفد نظامًا مبسطًا وموحدًا محلاية تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية. ود مع

. وأأعرب الوفد عن رضاه حيال التقدم احملرز من 5151 عام تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يفاملعين ب  املعدللش بونة 
دراج مادة بشأأن توفي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات  جانب جلنة العالمات فامي خيص معاهدة قانون التصاممي ود مع بقوة اإ

صياغة صكوك ملزمة يف جمال التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف  للبدلان النامية. وفامي خيص جلنة حق املؤلف، د مع الوفد
نشاء ماكتب خارجية أأن  للمعاهد التعلميية والأرش يف واملكتبات، ومعاهدة بشأأن حامية هجات البث. وينبغي لأي قرار بشأأن اإ

نشاء م هناء املبادئ التوجهيية اخلاصة ابإ طار مبدأأ الشفافية ودومنا متيزي. وجيب اإ اكتب خارجية يف ضوء اقرتاحات يؤخذ يف اإ
يران )مجهورية   الإسالمية( اس تضافة مكتب للويبو يف طهران. –البدلان الأعضاء وقد عرضت اإ

ىل املاكنة الفريدة من نوعها اليت تمتتع هبا الويبو من مضن منظامت الأمم املتحدة وأأكد أأن الويبو  .05 وأأشار وفد الياابن اإ
س امي عن طريق حتسني اخلدمات العاملية  مواصةل تعزيز العالقات مع املنتفعني ول تس تطيع حتقيق نتاجئ ممتازة من خالل

اتحة خدمات أأجدر ثقة وأأكرث  للملكية الفكرية عىل غرار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي هبدف اإ
ي ولحظ متش يًا مع رغبة قطاع الصناعة أأن جاذبية للمنتفعني. وشدد عىل أأمهية أأنشطة املنظمة يف جمال وضع القواعد واملعاي

بدله يأأمل أأن تمتكن ادلول الأعضاء من التفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية أأثناء 
عد اجامتع امجلعيات احلايل. وأأيد أأيضًا مواصةل املناقشات بشأأن معاهدة هيئات البث هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف مو 

ن بدله رحب مبا مجموعه  خبي متدرب يف جمال امللكية الفكرية وعقد منتدايت للبدلان النامية يف منطقة  5 111مبكر. وقال اإ
آس يا واحمليط الهادئ ويف أأفريقيا ابس تخدام الصناديق الاستامئنية املشرتكة بني الويبو والياابن اليت رفع بدله مبلغ مساهامته فهيا  أ
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ىل ما يناهز  هبدف املسامهة مع الويبو يف المنو الاقتصادي يف البدلان النامية.  5152مليون فرنك سويرسي خالل عام  1.9اإ
نشاء نظام للربط خالل عام  ذ ذكر عىل سبيل املثال اإ بني نظام ملف البوابة الواحدة اذلي أأنشأأه املكتب الياابين  5152واإ

ىل البحث والفحصللرباءات و  كن من مشاطرة نتاجئ البحث والفحص بني ماكتب امللكية الفكرية مي نظام النفاذ املركزي اإ
ىل املعلومات عن امللكية  نشاء بنية حتتية عاملية للملكية الفكرية تسمح للمنتفعني يف العامل ابلنفاذ اإ املشارك، وأأكد الزتام بدله ابإ

ن بدله معل يك يصبح "الأمة املعمتدة عىل امل  ىل تعزيز الفكرية ابجملان. وأأضاف قائاًل اإ لكية الفكرية" الرائدة يف العامل سعيًا اإ
ىل  ن املكتب الياابين للرباءات س يقرص فرتة الفحص الالزمة ملنح حقوق الرباءات اإ شهرًا أأو أأقل يف املتوسط  52الابتاكر واإ

جراءات الفحص من الطراز العاملي من حيث الرسعة واجلودة 5150حبلول هناية الس نة املالية  . ومىض يقول بغرض حتقيق اإ
دارة اجلودة يديره خرباء خارجيون. وأأفاد بأأن بدله وضع الصيغة الهنائية  ن املكتب الياابين للرباءات س يعمتد أأيضًا نظامًا لتقيمي اإ اإ

ىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي هبدف قبول طلبات التصاممي ادلولية مبوجب اتفاق لهاي يف ربيع  لقانون التصاممي وسينضم اإ
ىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي . 5151عام  ن بدله أأصبح ادلوةل العضو الرابعة املنضمة اإ واختمت بيانه قائاًل اإ

 .5152يف يونيو 

ىل عهد املعارف ودور الفكر. وأأوحض يف هذا الصدد أأن  .00 واعرتف وفد الهند بأأن القرن احلادي والعرشين ينمتي اإ
ىل ابتاكر يقوم بعد ذكل بتسويقه، مّما يفرّس الأمهية البالغة اليت ابتت مس تقبل أأي بدل يعمتد عىل قدرته عىل  ترمجة املعارف اإ

تكتس هيا القضااي املرتبطة ابس تحداث امللكية الفكرية وتقيميها وحاميهتا واس تغاللها. وأأفاد بأأن واضعي الس ياسات يف لك أأحناء 
يكولوجية تشّجع عىل الابتاكر. وقال، عىل تكل العامل يركّزون بشلك أأكرب عىل هتيئة أأنظمة حلقوق امللكية  الفكرية وأأنظمة اإ

ن عددا من املبادرات نمفذ من قبل حكومة بدله ومكتاها املعين ابمللكية الفكرية. وأأضاف أأن مكتب الرباءات الهندي  اخللفية، اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف أأكتوبر  رشف عىل اجلهود اليت تمبذل من ، كام أأنه ي 5150رشع يف العمل اكإ

دراج عدة خدمات نشطة لأغراض طلبات الرباءات والعالمات التجارية.  دارة امللكية الفكرية ابإ أأجل حتسني الشفافية يف اإ
وخّص ابذلكر، من مضن تكل اخلدمات، نظام "اخملزون والتدفق" الرائد، اذلي يبنّي يف الوقت املناسب طلبات الرباءات يف 

ن حكومة الهند خمتلف موا ن ذكل النظام يمظهر للعامل مجمل وظائف املكتب. ومىض يقول اإ قع مكتب الرباءات الهندي. وقال اإ
نشاء  ن الشهر املايض شهد اإ اجلديدة اختذت عدة خطوات لتعزيز نظام املكتب عىل صعيد البدل. وأأطنب يف ذكل قائال اإ

نشاء املزيد  111رشوع بقمية وظيفة جديدة يف مكتب الرباءات، فضال عن اعامتد م  5100 مليون دولر أأمرييك لأغراض اإ
من املرافق والبىن التحتية اخلاصة ابمللكية الفكرية. وأأعلن أأيضا عن اعامتد خطة معل حملاوةل احلد من املرتاكامت املوجودة يف 

صاد وأأعرب عن الزتامه بضامن حامية طلبات الرباءات والعالمات التجارية. وأأقّر بأأمهية حقوق امللكية الفكرية يف تطوير الاقت
ىل أأن  نه ابلنظر اإ من طلبات الرباءات املودعة يف الهند تصدر عن غي  يف املائة 81امللكية الفكرية وتشجيعها. ومىض يقول اإ

ن التحدي املطروح أأمام البدل هو تعزيز معلية اس تحداث امللكية الفكرية وزايدة تسويق التكنولوجيا اليت تمطّور.  املواطنني، فاإ
عداد س ياسة وطنية حلقوق امللكية الفكرية يف الأشهر الس تة املقبةل بغرض الهنوض ابملصلحة  وأأضاف أأن الهند تعزتم اإ

الوطنية. وأأفاد بأأن الوقت قد حان للعمل تدرجييا عىل توس يع ش بكة املاكتب اخلارجية التابعة للويبو من أأجل امليض يف 
يداع طلبات تطوير النظام العاملي للملكية الف ىل أأنه من املتوقع أأن يرشع عدد مزتايد من مواطين الهند يف اإ كرية. وأأشار اإ

دولية عرب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأنه من املرتقب، يف هذا الس ياق، أأن يس تفيد املس تخدمون بدرجة كبية 
ماكنية فتح مكتب من اخلدمات اليت عىل مكتب خاريج توفيها. وأأعرب عن اس تعداده للعمل م ع الويبو عىل اس تكشاف اإ

خاريج يف الهند بغرض حتسني خدمة العدد الكبي من املس تخدمني يف البدل، واس تعداده لتقدمي لك املساعدة اللوجستية 
الالزمة، مبا يف ذكل املوقع والبىن التحتية الأخرى الرضورية لس تضافة مكتب خاريج داخل مبىن املكتب الهندي للملكية 

ىل ضامن الامتثال للقوانني ا لفكرية. وأأعرب عن ابلغ قلقه حيال الضغوط اليت تمامرس من جانب واحد عىل البدلان سعيا اإ
خارج احلدود، مؤكّدا عىل أأن تكل الضغوط ل حترتم التفاقات ادلولية. وأأوحض أأن النظام ادلويل الساري يسمح بتطور 

ىل قاعدة  نظامية تس تجيب عىل النحو الأفضل لظروف تكل البدلان وتكفل أأكرب قدر النطاق اذلي تنطبق فيه الس ياسات اإ
ىل  من الفعالية يف حتقيق التمنية املس تدامة لها. وأأبدى انزعاجه حيال طريقة حتويل املفاوضات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية اإ

ىل مسارات أأخرى متعددة الأطراف. ورّصح بأأنه قلميية واإ ىل جانب الهدف املعلن املمتثّل يف الامتس  اتفاقات جتارية ثنائية واإ اإ
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طار اتفاق تريبس، جيري العمل بدون هوادة عىل تعزيز القواعد املرتبطة ابمللكية  نفاذها خارج اإ حامية امللكية الفكرية واإ
راف الفكرية. وأأوحض أأن ذكل النشاط اجلاري خارج الالزتامات القانونية ادلولية الراهنة يضعف املسار املتعدد الأط

ن بدله يركّز عىل عدة نتاجئ يه د مع اس تكامل صك  ىل جدول الأعامل الراهن للجمعية العامة، وقال اإ ومؤسس ته. وتطرق اإ
. وذكر 5151قانوين دويل لتوفي امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية حبلول عام 

جلديد املنشود عىل مس توى اللجنة احلكومية ادلولية س يكون خطوة هممة حنو التصدي للمتكّل غي يف هذا الصدد أأن الصك ا
املرشوع ملعارف املعاجلني التقليديني والأنظمة الطبية البديةل. ورأأى أأن النصوص بلغت مرحةل النضج وأأنه جيب، يف هذا 

ىل نتيجهتا املنطقية. وأأبدى د مع الهند ملعاهدة بشأأن املنعطف، ضامن الإرادة الس ياس ية للميض قدما والوصول ابملفاوضا ت اإ
ىل  ؛ ولكنه 5117، طبقا لولية امجلعية العامة لعام ‘الهنج القامئ عىل الإشارات ابملعىن التقليدي’حامية هيئات البث استنادا اإ

دراج ‘ الهنج القامئ عىل احلقوق’رّصح بأأن مسأأةل اتباع  زاء حامية هيئات البث، فضال عن اإ أأية عنارص من البث عرب اإ
ىل مزيد من التفكي والنقاش.  الإنرتنت والبث ابلزتامن، ل تزال حباجة اإ

وفامي . ابء الياابن ابمس اجملموعة وفدعن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به الأمريكية الولايت املتحدة وأأعرب وفد  .02
ن بدله يرحب بتوقيع معاهدة  ىل تنفيذهام ويمتىن دخوهلام خيص جانب التقنني، قال الوفد اإ بيجني ومعاهدة مراكش ويسعى اإ

أأبدى تأأييد ممي و امرشوع معاهدة قانون التصالكبي احملرز يف  تقدمحزي النفاذ يف أأقرب وقت ممكن. ورحب الوفد أأيضا ابل 
ن لعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام تكل املعاهدة.  بدله التام طار تكل التقنية  املساعدةفامي خيص نتيجة  ةأأيومىض يقول اإ يف اإ

نه و  لجمعية العامة.ل  احلالية ورةادلوليس يف  يف املؤمتر ادلبلومايسينبغي اختاذ قرار بشأأهنا  ملعاهدةا س يكون اسرتسل قائال اإ
ذا منعت أأي برام املدوةل عضو  ةمن املؤسف اإ املساعدة التقنية قبل عقد مؤمتر بشأأن أأساس نتيجة حمددة سلفا عىل عاهدة اإ

بشأأن قرار صياغة ن ورمغ أأهنا ترى أأ  اضية.لولايت املتحدة واحضة جدا يف املناقشات طوال الس نة املوقد اكنت ا. دبلومايس
يف  أأن تكون منفتحة عىل اس تعدادهنا فاإ ، والأنسب لكسب الوقت كرث فعاليةالأ وس يةل الكون س ي تقدمي املساعدة التقنية

ن وشدد عىل أأ هذا املس توى من املرونة. يبدوا مل  ينلآخر اأأن وتأأسف عىل الشلك الهنايئ للحمك.  فامي خيصاملؤمتر ادلبلومايس 
ىل  لتفاديالوقت قد حان  ن يف وملصمميعقد علهيا امعاهدة بشأأن مؤمتر دبلومايس عقد وضع رشوط مس بقة وامليض قدما اإ

آمال كبية البدلان املتقدمة والنامية لتقدم احملرز يف املناقشات حول ابرحب أأيضا ن بدله يوواصل الوفد لكمته موحضا أأ  .أ
وأأضاف أأنه يفضل . ستتواصلاملناقشات تكل البناءة يف  بدله مشاركةأأن البث وأأكد بشأأن حامية هيئات عاهدة املقرتحة امل

، فوظاتاحملدور و  ،ملكتباتفائدة اوضع مبادئ وأأهداف مشرتكة وحتسني التقييدات والاس تثناءات الوطنية لالعمل عىل 
عاقات أأخرى، رمغاو  ،مؤسسات التعلمي والبحثو  . اجملالتيف تكل  ةأأنه ل يؤيد وضع معايي ملزم لأشخاص ذوي اإ
ن بدله عىل اس تعداد خبصوص املناقشات يف اللجنة احلكومية ادلولية، و   5151 تكل املناقشات يف ملواصةلقال الوفد اإ

ىل بعيدة عن  عضاءالأ واحض متاما أأن من المية ادلولية، مغ اجلهود احلثيثة للجنة احلكو رأأنه وتأأسف عىل  اتفاق حىت التوصل اإ
قوس، مما يدل عىل عدم  011أأكرث من  مشاريع النصوص الثالثةوص. وتتضمن مرشوع النصيف عىل الأحاكم الأساس ية 

 ه من السابق لأوانهأأنومفاده منذ فرتة طويةل اذلي أأبداه  وقفمرة أأخرى عن امل اؤكدواسرتسل مثالثة. النصوص ال نضج 
 بشأأن لجمعية العامةل عارض أأي قرار ومن مثة فهو ي، وص اللجنة احلكومية ادلوليةالنظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن نص

دارة و . ةأأي من مشاريع النصوص الثالثبشأأن موعد لعقد مؤمتر دبلومايس حتديد زمين حمدد أأو جدول ضع و  حول موضوع اإ
 لتوقفاملنظمة وادلول الأعضاء. ونظرا بتاكليف عالية عىل الكثي من الاجامتعات  تن الويبو عقداإ لوفد قال االاجامتعات، 

الويبو اجامتعات  تعقد أأن الوفد ، اقرتحاحملرز بشلك عام يف أأغلاها التقدموضعف  5152 عام ن يفااجامتعات اللجمن  عدد
نه يرى أأ . 5151 عام يف أأقل جرائية  مناقشاتوجرت فهيا  نتاجئ ةأأي تسفر عنامتعات مل ن الكثي من الاجواس تطرد قائال اإ اإ

ىل حد مل ت أأو  فقط ميكن خفض و التفاق عىل اعامتد جدول أأعامل الاجامتع.  معه ادلول الأعضاءس تطع وصل هبا الأمر اإ
ن طريق احلد من ع اياقضعىل معاجلة الأأكرث تركز بيئة هتيئة ، و التاكليف اليت ترصفها الويبو وادلول الأعضاء عىل الأسفار

نشاء مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر وحتسني وتية الاجامتعات.  وميكن رصف الأموال املدخرة لتحقيق أأهداف من قبيل اإ
نة الربانمج واملزيانية لإجراء مشاورات غي رمسية بشأأن رئيس جل س تعداد ابورحب الوفد قواعد البياانت واخلدمات الأخرى. 

ن  امجلعيات.بعد جدا  هذه املسأأةل الهامة وذكّر بدور الويبو كام ورد يف التفاقية هو: "الهنوض حبامية امللكية الفكرية"، وقال اإ
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ن الهدف من جدول الأعامل هو ضامن أأن الاعتبارات الإمنائية تشلك جزءا ل  هذا الهدف مل يغيه جدول أأعامل التمنية، بل اإ
الفريق جيسد طيفا  أأنب اعرتفماجلديد،  العليا فريق الإدارةابختيار ورحب الوفد  يتجزأأ من أأعامل الويبو وليس عائقا أأماهما.

اذلي  جيالس يد جون ساندأأن الفريق يضم  هاكن من دواعي رسور و . ربات من خمتلف أأحناء العاملواخل واسعا من التجارب
سهاما سامهالس يد ساندجي سي  يعتقد أأنو  بتقدير كبي حمليا ودولياحيظى  وواصل الوفد لكمته مش يدا املنظمة. معل يف  اكبي  اإ

جنازات وخدمعىل ما قدمه من  فريق الإدارة العليا املنهتية وليتهب الوفد انئب املدير شكر الأعضاء. و  هالويبو ودول لممتازة  اتاإ
سهاماته الإجيابية عىل بويل جميس  الس يد العام يق يف مساعيه ومتىن هل التوف  ملنظمة عىل مدى الس نوات الست املاضيةيف ااإ

ضايف يف جدول أأعامل جلنة الويبو للتنس يق وطلب الوفد. يف املس تقبل دراج بند اإ لمتكني تكل الهيئة الرئاس ية  هذا الأس بوع اإ

ىل مجعية احتاد املهمة من  سداء املشورة اإ لش بونة خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات اإ
نه ي 5151 اجلغرافية يف عاماملنشأأ والبياانت  ىل مزيد من املناقشات بشأأن . وقال اإ وادلول  مع الأمانة القضية تكلتطلع اإ

عند مناقشة الاجامتع ملسأأليت  املداخالتلعديد من س يقوم ابأأعلن أأنه و البند من جدول الأعامل. تناول ذكل  الأعضاء عند
نه يأأمل يف تعزيز هذ والرقابةالتدقيق  أأن الولايت املتحدة الأمريكية هنيى الوفد لكمته مؤكدا أأ و ه الوظائف يف الويبو. وقال اإ

أأكرث بشلك أأفضل و جلعل الويبو منظمة ملكية فكرية تعمل بشلك س تواصل العمل مع الأمانة وادلول الأعضاء الأخرى 
ن تظل املنظمة مركزة بقدر كبي أأ و  ةعامليعىل جودة خدمات الويبو  تكون أأن احلرص عىل الوفد واصليشفافية وفعالية. وس  

 .املالمئ للملكية الفكريةحرتام عىل ضامن الا

جعابه ابلنتاجئ والتقدم احملقق يف جمالت التقنني، وخدمات امللكية الفكرية العاملية،  .01 وأأعرب وفد فييت انم عن اإ
رساء ، و ريةوتطوير البنية التحتية للملكية الفك ،الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض الابتاكرو ، حرتام حقوق امللكية الفكريةااإ

جنازات الويبو هذه عىل الهنوض ابلبتاكر والإبداع وحامية امللكية الفكرية مبا فيه منفعة ادلول  وتسوية الزناعات. ومل تساعد اإ
أأكد الوفد عىل الأعضاء حفسب، بل أأكّدت وأأظهرت أأيضا تصاعد أأمهية دور الويبو يف معاجلة القضااي العاملية املس تجدة. و 

. وعرّب الوفد عن تقديره للتقدم برانمج التقومي الاسرتاتيجيدمعه الراخس لعمل املنظمة يف سبيل حتقيق الأهداف املرسومة يف 
، وتقديره لعمل اللجنة احلكومية ادلولية عىل معاهدة قانون التصاممي الصناعيةاذلي أأحرزته جلنة العالمات هبدف اس تكامل 

برام رسيع لصكوك حامية املوارد  الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي. وأأعاد الوفد التأأكيد عىل الزتامه ابإ
ىل نتاجئ مناقشات الويبو بشأأن الرباءات، والعالمات التجارية، والبياانت اجلغرافية، وحق  دولية هبذه الأمهية. وأأشار الوفد اإ

بيق معايي امللكية الفكرية، ول س امي النتاجئ الإجيابية اليت حققها احملققة من خالل تنفيذ مشاريع املؤلف واحلقوق اجملاورة، وتط 
من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية لصاحل ادلول الأعضاء النامية والأقل منوًا. وجدد الوفد دمعه الراخس للتعاون بني بدلان 

ناس بة لفائدة امجليع. وبفضل التحسينات امللحوظة يف املسائل املؤسس ية اجلنوب، وحث الويبو عىل تطوير أأمه املشاريع امل 
والإدارية يف الويبو، ازدادت العمليات الهامة للمنظمة يرسا وشفافية وفعالية وكفاءة. وازدادت عالقة فييت انم ابلويبو قوة 

طار جدول أأعامل ا ذ اس تفادت فييت انم يف الس نوات السابقة مضن اإ لتمنية، من عدد من املشاريع مهنا برانمج مبرور الوقت. اإ

ىل قواعد البياانت املتخصصة، وتطوير التوس مي، ووضع اسرتاتيجيات التوس مي ملنتجات خمتارة،  التعلمي عن بعد، والنفاذ اإ
يذ الفعال. وتكوين اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية. وُأعدْت بعض الأنشطة التعاونية الأخرى بني اجلانبني من أأجل التنف 

وأأهنيى الوفد بيانه ابلإعراب عن الزتام بالده الاكمل والراخس بعمل الويبو يف سبيل تطوير نظام حديث ومتوازن للملكية 
 الفكرية العاملية يعود ابلفائدة عىل لك املنتفعني وادلول الأعضاء لس نوات قادمة.

يطاليا ابمس و وأأيد وفد هنغاراي بياانت وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى  .06 البلطيق، ووفد اإ
، نظم مكتب امللكية 5150. وحتدث عن معل بالده الوثيق وادلامئ مع الويبو، ففي عام وادلول الأعضاء فيهالاحتاد الأورويب 

قلمييا بشأأن التصاممي الصناعية، وعقد املؤمتر الفكرية يف هنغاراي ابلشرتاك مع الوي  بو ومكتب تنس يق السوق ادلاخلية، مؤمترا اإ
عىل هامش أأس بوع بودابست العارش للتصاممي، وركز عىل تعزيز حامية التصاممي كقوة دافعة لالبتاكر. وأأعاد الوفد التأأكيد عىل 

وأأبدى أأسفه لفشل امجلعية العامة يف عقد مؤمتر دبلومايس هبذا الزتام بالده الشديد ابعامتد املعاهدة بشأأن قانون التصاممي، 
ن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي متنح املصممني ذات املزااي اليت يمتتع هبا  أأحصاب حقوق امللكية الفكرية الشأأن. وقال اإ
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تنس يق الرشوط اف أأن الأخرون مبوجب معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية. وأأض
التصاممي يعود ابلنفع عىل مقديم الطلبات واملنتفعني يف لك أأحناء العامل، مما يسهل الامتس حامية التصاممي يف الشلكية لقانون 

نه ينبغي منح ادلول الأعضاء ضامان بأأن الويبو س تواصل تقدمي املساعدة التقنية يف جمال التصممي،  اخلارج. وأأردف قائال اإ
يف س ياق تنفيذ املعاهدة بشأأن قانون التصاممي. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتخذ امجلعية العامة قرارا بعقد مؤمتر وخاصة 

لعامتد اتفاق دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي. ورحب الوفد بقرار مجعية احتاد لش بونة عقد مؤمتر دبلومايس 
. ورشح أأن العمل اذلي يقوم به الفريق العامل عىل 5151 والبياانت اجلغرافية يف عام شأأ لش بونة املراجع بشأأن تسميات املن 

تطوير نظام لش بونة جيعل النظام أأيرس اس تخداما وأأكرث فعالية وعاملية من حيث الوصول. كام رحب الوفد بنتاجئ ادلورة 
لتوصية اليت قدمهتا مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن السابعة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل س امي ا

عادة منح دور اخلبي للجنة معاهدة التعاون  جراءات تعيني الإدارات ادلولية. وأأضاف أأن اإ الرباءات عىل اعامتد تفامه بشأأن اإ
ات املس تقبلية. وأأعلن الوفد بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين، متكن ادلول الأعضاء من اختاذ قرارات تتجاوب مع التعيين

دارات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتسينه. واس تطرد  موافقته التامة عىل هدف احلفاظ عىل نوعية العمل اذلي تقوم به اإ
ن مثة حاجة للتواصل فامي بني ماكتب امللكية الفكرية، بدل من النظام الشديد املركزية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءا ت، قائال اإ

ن امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا يعملون سوية  واليت تعيق مبادرات تيسي الطلبات. وخمت الوفد ابلقول اإ
قلميية جديدة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، تسمح للمنتفعني ابحلصول عىل حامية براءات دولية، وتتيح  دارة اإ نشاء اإ عىل اإ

صل مع هذه الإدارة اجلديدة بلغهتم، مما يشجع الابتاكر والإبداع والمنو الاقتصادي والقدرة للمنتفعني القدرة عىل التوا
 التنافس ية يف املنطقة.

ىل البيان اذلي أأدلت به كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. ورصح بأأن امللكية الفكرية أأداة هممة  .07 وانضم وفد اجلزائر اإ
ىل تعزيز الابتاكر للهنوض ابلبتاكر التكنولويج والإب ن هممة الويبو تريم اإ داع الثقايف ما دامت تشمل البعد الإمنايئ. وقال اإ

ن هذه امجلعيات لفرصة ل  ىل البدلان النامية. واإ هنا ملزمة بتيسي نقل التكنولوجيا اإ والإبداع وحاميهتام، وعالوة عىل ذكل فاإ
يالء تفوت لتقيمي التقدم احملرز ووضع اسرتاتيجيات متضافرة تليب  تطلعات الشعوب واحلكومات. ويف هذا الصدد يلزم اإ

طار احللول املتضافرة والتوافقية. واملقصود أأول هو فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل  أأولوية خاصة لبعض املسائل يف اإ
مللكية الفكرية يف القارة ، ليساهام من دون أأدىن شك يف رأأب الهوة التكنولوجية بني الأقالمي ويف تعزيز ا5152/51الثنائية 

ن مرشوع املبادئ التوجهيية اليت أأعدت بعد مشاورات غي رمسية متثل أأساسا ممتازا  الأفريقية. ويف هذا الصدد قال الوفد اإ
ن من املناسب املقام الثاين هتيئة ظروف مواتية لوضع قواعد قضائية دولية  للعمل من أأجل مواصةل املناقشات. وراح يقول اإ

ن من املهم أأن تلكل املفاوضات ادلائرة يف اللجنة احلكومية أأكرث توا زان وتوهجا حنو التمنية. ويف هذا الس ياق قال الوفد اإ
رادة الس ياس ية من أأجل الانهتاء من الأعامل اخلاصة  ن اجلزائر يرى أأن مثة حاجة ملحة لالإ ادلولية ابلنجاح. وأأردف قائال اإ

عداد  برانمج معل يكون هدفه اعامتد صك واحد أأو أأكرث ملزم من الناحية القانونية. ابللجنة احلكومية ادلولية، وذكل ابإ
ن من الالزم يف املقام الثالث، من حيث حق املؤلف، تأأييد التفاق عىل برانمج معل مناسب  واس تدرك قائال اإ

عداد صك لالس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات وكذكل لفائدة مؤسسات التعلمي والبح ث هبدف اإ
ن من املهم أأن تراعي اجلهود املبذوةل  ىل تسجيل التصاممي الصناعية، قال اإ قانوين دويل واحد أأو أأكرث. ورابعا وابلنظر خاصة اإ

دماج مادة  ىل اإ من أأجل هتيئة ظروف مواتية لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة، املطالب الرشعية خملتلف الوفود الرامية اإ
ن امجلعيات علهيا أأن هتمت من  أأخيال أأمام التعاون النافع يف شلك مساعدة تقنية وتكوين للكفاءات. وراح يقول تفتح اجملا اإ

جديد مبسأأةل احلومكة، وتمتثل أأفضل طريقة ذلكل من دون شك يف تدشني مسار رمسي لتبادل الآراء بشفافية يف مجيع 
ىل وضع هيلك حومكة يف الاقرتاحات اليت تقدهما ادلول الأعضاء. ومن شأأن مسا ر التفكي والتشاور هذا أأن ينهتيي بطبيعته اإ

الويبو يتسم ابملزيد من الشفافية والإنصاف والشمول. وشدد الوفد من جديد عىل الأمهية اليت يولهيا لتنفيذ جدول أأعامل 
ن املنظمة  علهيا يف الواقع مواصةل ما تبذهل من التمنية، اذلي ل بد أأن يظل مضن الأولوايت الاسرتاتيجية للويبو. ومىض يقول اإ

صالح أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين  هجود بل ومضاعفهتا من أأجل تعممي جدول أأعامل التمنية يف مجيع براجمها وأأنشطهتا مع اإ
ىل مجيع املسا ن الوفود علهيا أأن تويل الاهامتم اإ ئل الواردة يف الكفاءات وزايدهتا لفائدة البدلان النامية. وأأهنيى لكمته قائال اإ
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جياد حلول متوازنة حتظى ابلتوافق.  جدول أأعامل امجلعيات وأأن تبدي التفامه فامي بيهنا وجتدد الزتاهما وتعاوهنا الصادق لإاتحة اإ
 ورصح بأأن الوفد سيشارك مشاركة اكمةل يف هذا املسار.

بداء رأأيه يف وضع القواعد واملعايي  .08 عىل الصعيد ادلويل ويف خدمات امللكية وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن رغبته يف اإ
نه يؤمن بأأن جممتع امللكية الفكرية ينبغي هل أأن يعمل عىل تطوير وحتسني وضع القواعد  الفكرية وجدول أأعامل التمنية. وقال اإ

نيف واملعايي عىل الصعيد ادلويل لفائدة مودعي الطلبات واملس تخدمني، ذلكل أأودعت مجهورية كوراي صاك ملحقا بوثيقة ج 
 5152لضامن تقدمي أأعىل نوعية من اخلدمات، مث وقعت معاهدة مراكش يف يونيو  5152التابعة لتفاقية لهاي يف مارس 

جناز أأنشطة  ىل اإ لتحقق التوازن بني املس تخدمني وحامية امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي هذه اجلهود اإ
نه يرى أأن أأخرى يف جمال وضع القواعد واملعايي  جيابية فورية. وحتدث عن خدمات امللكية الفكرية وقال اإ لتحقيق نتاجئ اإ

ىل املس هتلكني.  ىل مس توى توقعات عامة امجلهور ابعتبارها مراكز متطورة لتقدمي ادل مع اإ املاكتب اخلارجية ينبغي أأن ترتقي اإ
سهاهبا يف الاستامثر يف هذه ا ن مجهورية كوراي أأعربت برصاحة عن اإ ىل تناول هذه املسأأةل وقال اإ ملسأأةل، وأأعرب عن تطلعه اإ

بطريقة مناس بة وبناءة وتدرجيية. وأأعرب عن رغبته يف ذكر اجلهود املبذوةل لرأأب الهوة بني ادلول الأعضاء يف جمال امللكية 
ن مجهورية كوراي ابعتبارها من اجلهات اليت اكنت حتصل عىل املعونة سابقا، تفهم جي دا حمنة الفكرية. وراح يقول اإ

ن مجهورية كوراي يف  ىل اكمل قدراهتا. وأأردف قائال اإ الاقتصادات املاكحفة، كام أأهنا معلت جاهدة ملساعدهتا عىل الوصول اإ
العقد املنرصم ساعدت عىل تكوين كفاءات خمتلف ماكتب امللكية الفكرية وزادت من الوعي العام ابمللكية الفكرية عن طريق 

ن عام  51.8املسامهة مبا مجموعه  واكب  5152مليون فرنك سويرسي يف برانمج صندوق كوراي الاستامئين دلى الويبو. وقال اإ
نه يرى أأن أأنشطته اكنت موقوتة وفعاةل، وأأكد الزتامه بتضييق الهوة بني ادلول  اذلكرى العارشة لإنشاء هذا الصندوق، واإ

. مث حتدث عن اسرتاتيجية كوراي الوطنية لبلوغ اقتصاد الأعضاء يف جمال امللكية الفكرية ومبساعدهتا عىل تكوين كفاءاهتا
بداعي قامئ عىل امللكية الفكرية، وأأعرب عن رغبته يف تسليط الضوء عىل بعض التطورات الكربى اليت حتققت مؤخرا،  اإ

ىل أأفاكر مبتكرة، أأخذت مجهو  ىل تعزيز ضامن حقوق امللكية الفكرية والتعجيل برضبة البداية استنادا اإ رية كوراي تعمل فسعيا اإ
عىل توس يع نطاق املنتفعني احملمتلني املؤهلني للحصول عىل متويل قامئ عىل امللكية الفكرية، كام نفذ البدل س ياسة حكومية 

ىل املعلومات اخلاصة ابحلكومة واس تخداهما، 0.1جديدة، ابمس احلكومة املفتوحة  ، متكن عامة امجلهور من الوصول بسهوةل اإ
ة الفكرية واملصنفات اليت متلكها احلكومة أأو أأنشأأهتا أأو لكفت هبا من أأجل اس تحداث متغيات جديدة. مثل واثئق امللكي

نشاء حقوق جديدة عالية اجلودة يف جمال امللكية  ن نظام الفحص خضع ملزيد من التحسني من أأجل تيسي اإ واس تطرد قائال اإ
جيابية تساعد مودع الطلب عىل اكتساب براءات عالية اجلودة عن طريق تعزيز التواصل  الفكرية ابس تحداث خدمات حفص اإ

التفاعيل مع الفاحصني فامي يتعلق بنطاق الاخرتاع، والنظام امجلاعي اذلي ميكن فيه حفص طلبات متعددة تتعلق مبنتج واحد. 
نه جنح ل اإ ن جممتع امللكية الفكرية ادلويل يواجه حتدايت جديدة يف عهد عدم اليقني اجلديد، اإ يف التعاون عىل تطوير  وقال اإ

ىل الويبو عن طريق املزيد  ىل تقدمي دمعها الاكمل اإ وحتسني نظام امللكية الفكرية ادلويل، ورصح بأأن مجهورية كوراي تطوق اإ
 من التعاون مع ادلول الأعضاء فهيا، مؤمنة بأأن هذا التعاون هو مفتاح اجتياز العاصفة الاقتصادية احلالية.

ن حك .09 درااكً اتمًا أأمهية دور الابتاكر وامللكية الفكرية يف المنو الاقتصادي وتشكر وقال وفد مدغشقر اإ ومة بدله تدرك اإ
يف هذا الصدد الويبو جزيل الشكر عىل املساعدة املقدمة لإعداد وثيقة اسرتاتيجيهتا وس ياس هتا الوطنية لالبتاكر وامللكية 

ن اجلهود تبذل الفكرية اليت وضعت صيغهتا الهنائية وس تعرضها الويبو عىل  احلكومة يف وقت قريب لعامتدها. وأأوحض قائاًل اإ
ىل خمتلف  طالع عىل نظام امللكية الفكرية وتدعمي دوره كوس يةل لتمنية البدل الاقتصادية وأأشار اإ أأيضًا عىل الصعيد الوطين لالإ

ىل املشاورات مع اجلامعات وا نه يعزتم اللقاءات الوطنية اليت أأجريت مع العاملني الاقتصاديني واإ لباحثني. وأأضاف قائاًل اإ
عادة حتديد الاسرتاتيجية املتصةل ابلتوعية يف جمال امللكية الصناعية ول س امي التوعية املقربة املعمتدة عىل الهنوض بهنج فردي  اإ

التقيمي اليت للمنتفعني ابلنظام من أأجل حتسني فهم احتياجاهتم وتوقعاهتم. وأأفاد ابعامتد ذكل الهنج اجلديد نتيجة لعمليات 
أأجريت عقب الندوة املتعلقة بصياغة الرباءات ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت نظمت ابلتعاون مع الويبو يف شهر 

يونيو املايض ومعرض البحوث يف خدمة القطاع الاقتصادي والعمل اذلي اس هتلته جامعة أأنتاانانريفو وأأعلن أأن ذكل النشاط 
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ةل متجوةل للتوعية تس هتدف ست جامعات يف البدل وختطط يف وقت قريب بفضل د مع الويبو سينظم ابلتناوب مع مح
دارة امللكية الفكرية يف البدل أأي مكتب  ىل املكتبني املعنيني ابإ املشجع. وأأعرب عن امتنانه للويبو للمساعدة املقدمة ابنتظام اإ

يز القدرات التقنية واملؤسس ية والقانونية. وذكر بأأن مدغشقر للملكية الصناعية ومكتب مدغشقر حلق املؤلف يف جمال تعز 
ىل  اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ و  الصناعية تصامميادلويل لل  التسجيلاتفاق لهاي بشأأن بدله يس تعد لالنضامم اإ

ىل معاهدة وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل الإنرتنت وأأحاط علامً بأأن  والتفاقات ادلولية املتعلقة ابلتصنيف ادلويل بعد انضاممه اإ
ىل تكل التفاقات س تودع دلى الويبو ابس مترار نتيجة لس هتالل الإجراءات عىل الصعيد الوطين. وأأيد يف  واثئق انضامم بدله اإ

دراج املادة املتعلقة ابملسا عدة هذا الس ياق عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية معراًب عن رغبته يف اإ
ىل مواصةل املناقشات بروح بناءة. وفامي خيص أأعامل جلان الويبو، عرب عن  التقنية يف املعاهدة املذكورة. ودعا ادلول الأعضاء اإ

مجموعة البدلان الأقل منوًا. وشدد بوجه وفد بنن ابمس و  ابمس اجملموعة الأفريقية كينيا وفد هبام أأدىل الذلينتأأييده التام للبيانني 
مهية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور وجشع اللجنة املعنية بتكل املسائل عىل مواصةل بذل هجودها خاص عىل أأ 

نعاش أأنشطة معهد مدغشقر 5151للسامح بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  . وأأفاد بأأن حكومة بدله تولت زمام املبادرة يف اإ
ال بناء السفن وصناعة املركبات يف مدغشقر مل يعد معهدًا منتجًا منذ عدة لالبتاكر اذلي هو عبارة عن معهد متخصص يف جم

س نوات ورصح أأن مشورة الويبو ومساندهتا س تكوانن شديدة الفائدة ورضورية ملواهجة ذكل التحدي. واختمت بيانه معراًب 
وعن اعتقاده أأن تكل العالقات املفيدة  عن اغتباطه لعالقات التعاون املمتازة بني املنظمة وبدله اليت علق علهيا أأمهية كبية

 سيتواصل توطيدها بأأشاكل متعددة يف املس تقبل.

أأعرب وفد زمبابوي عن فائق تقديره لأداء الويبو خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير فضاًل عن رؤيهتا املس تنية يف تعيني و  .21
ىل البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا املوقر ابمس الس يد فرانسس غري مديرًا عامًا لها. وعرب الوفد أأيضًا عن رغبته يف الا نضامم اإ

ذ يعد هذا التربع  ىل جدول أأعامل التمنية. اإ ىل صوت الصني ويقدر التربع اذلي قدمته اإ نه يضم صوته اإ اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
كينيا ابمس اذلي أأدىل به وفد ملفصل خطوة ومبادرة رئيس يتني يف هذا اجملال البالغ الأمهية. ويف هذا الصدد وفامي خيص البيان ا

عادة قراءهتا عىل امجلعية. ومع ذكل  اجملموعة الأفريقية، أأعلن الوفد أأنه يود فقط تأأكيد املواقف املبينة يف البيان املذكور دون اإ
ع املاكتب رغب الوفد يف التشديد عىل رضورة الإبرام الرسيع مجليع املعاهدات اليت هتم البدلان النامية. وذكر أأن موضو 

اخلارجية اكن موضوعًا شهد اختالفات عديدة خالل امجلعيات السابقة. وشدد عىل قانون الويبو احملوري القايض بضامن انتفاع 
نشاء ماكتب خارجية يف  مجيع البدلان ابمللكية الفكرية من أأجل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وسيسهم اإ

سهامًا جلي ىل املوافقة عىل هذه أأفريقيا اإ ًا يف تعزيز الزتامات أأفريقيا مبجال امللكية الفكرية. ومن مث أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
املبادرة وختصيص املوارد املالية الالزمة لإنشاء املاكتب املعنية. وأأعلن اس متراره يف تقدير املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو 

ىل خمتلف منظامت امللكية الفكرية يف زمبابوي معراًب عن تقديره لربانمج املاجس تي يف امللكية الفكرية اليت ترشفت بالده  اإ
ن  ىل أأن الربانمج ل يزال حمل احرتام وطلب يف القارة الأفريقية بأأمكلها. ومن مث فاإ ابس تضافته يف جامعة أأفريقيا. وأأشار الوفد اإ

ىل أأن الرب انمج حموري لالرتقاء ابلتعلمي والابتاكر يف جمال امللكية الفكرية يف الوفد يعمتد عىل د مع الويبو املتواصل نظرًا اإ
ذ سيساعد ذكل عىل  ىل زايدة املوارد املتاحة لأاكدميية الويبو يك تمتكن من الوفاء مبهمهتا يف جمال التدريب اإ أأفريقيا. ودعا الوفد اإ

ىل أأرسة  تعزيز الكفاءات البس يطة للبدلان النامية. وأأعرب وفد زمبابوي عن رسوره بالغ امجلعية أأن زمبابوي ستنضم قريبًا اإ ابإ
ىل الإسهام يف املناقشات املقبةل بشأأن  نه يتطلع اإ ىل بروتوكول مدريد. وأأخيًا، قال الوفد اإ ذ اس هتلت معلية الانضامم اإ مدريد اإ

 .العامة بنود حمددة من جدول الأعامل اذلي تنظر فيه امجلعية

ن البدل هو يف .25 مقدمة جاهة ماكحفة الفقر ويعلق أأمهية كبية عىل امللكية الفكرية كأداة للهنوض  وقال وفد ابراغواي اإ
ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتمنية احلصيفة للصناعات الإبداعية "والاقتصاد الربتقايل" يف البدل. وأأعرب عن 

طار مرشوع ات خمتلفة جارية مثل ختطيط اسرتاتيجية وطنية للملكية امتنانه لتعاون الويبو ومساعدهتا التقنية املقدمة يف اإ
ن الهدف الرئييس من الاسرتاتيجية هو تنفيذ الإصالحات الالزمة لإنشاء نظام متوازن للملكية الفكرية  الفكرية وأأوحض قائاًل اإ

ن املديرية  يهنض ابلتكنولوجيا والابتاكر ويوفر يف الوقت ذاته الأمن القانوين الرضوري لالستامثر الأجنيب. ومىض يقول اإ



A/54/13 
28 
 

ىل اختاذ تدابي قصية الأجل عىل الرمغ من صعوبة تنفيذ مبادرات تتطلب تكريس  الوطنية للملكية الفكرية تدرك احلاجة اإ
ن املديرية الوطنية  الوقت والتحيل ابلصرب مما يربر معلها مبساعدة الويبو عىل وضع مرشوع لتدعمي املؤسسات. وأأضاف قائاًل اإ

برام اتفاقات مع ش ييل وكولومبيا واملكس يك يف مجةل تس تخلص ا دلروس عىل حنو مماثل من املامرسات اجليدة يف املنطقة ابإ
يف جمال امللكية الفكرية مبا يف ذكل الربانمج الأيبيي الأمرييك  والأقالمييةأأمور. وأأفاد بأأن بدله يشارك أأيضًا يف اجلهود الإقلميية 

ونظام التعاون الإقلميي بشأأن امللكية الصناعية )اذلي تولت ابراغواي  LATIPATت مرشوع بياانللملكية الصناعية وقاعدة 
نه يرصد عن كثب العمل املنجز يف خمتلف جلان الويبو من حيث برانمج  رئاس ته املؤقتة يف الآونة الأخية(. وأأردف قائاًل اإ

ىل مجيع ادلول الأعضاء العمل من أأجل دخول  وضع القواعد واملعايي وأأنظمة حامية امللكية الفكرية. وبناء عىل ذكل، طلب اإ
ن  نه من املتوقع أأن يودع بدله وثيقة التصديق قبل هناية الس نة. واس تطرد قائاًل اإ معاهدة مراكش حزي التنفيذ برسعة وقال اإ

ن ذكل الإجراء يتطلب  ابراغوايحكومة  ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واإ ادل مع جتري تقياميً وطنيًا لفوائد انضامم البدل اإ
ليه ويه المتكن من ضامن وجود ممثلني لبدله يف  ىل مسأأةل أأخرى ذات أأولوية ابلنس بة اإ املتواصل من الويبو. ولفت النظر اإ

أأمانة الويبو يف الأمد القصي وحتسني المتثيل اجلغرايف يف صفوف موظفي املنظمة حبيث يتس ىن للمحرتفني من ابراغواي حشذ 
طار وليته الثانية  هماراهتم قبل اس تخدام معارفهم املكتس بة حديثًا يف بدلمه. وأأهنيى لكمته ممتنيًا للمدير العام التوفيق يف اإ

ومعراًب عن أأمهل أأن يتس ىن أأيضًا حتقيق الأهداف اليت تفيد املنظمة وادلول الأعضاء بقدر النجاح احملقق يف بناء قاعة 
 املؤمترات اجلديدة.

ن س نة  .25 ن بدله بذل هجودًا جبارة  5152وقال وفد الاحتاد الرويس اإ شهدت نشاطًا مكثفًا يف جمال امللكية الفكرية واإ
لتحسني قانونه يف ذكل اجملال. وخص ابذلكر التعديالت املوسعة املدخةل يف جمالت حق املؤلف أأي اس تخدام حصائل 

قوق املتصةل ابلعالمات النشاط الفكري عىل ش بكة الإنرتنت وسائر ش باكت املعلومات والتصالت وحقوق الرباءات واحل
ن معظم التعديالت املذكورة س تدخل حزي التنفيذ يف  . 5152أأكتوبر  5التجارية ووسائل المتيزي الأخرى. وأأوحض قائاًل اإ

ن جلنة الاحتاد الرويس للرباءات والعالمات اس تضافت مؤمترًا دوليًا همامً بشأأن التصاممي الصناعية يف أأبريل  ومىض يقول اإ
ن املؤمتر احتفى ابذلكرى الس نوية اخلسني بعد املائة لأول قانون رويس بشأأن  لالحتفال 5152 ابليوم العاملي للملكية الفكرية واإ

مشارك من املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية مبن فهيم ممثلون من منظامت دولية.  511التصاممي الصناعية واجتذب حوايل 
ن املؤمتر اكن مبثابة عا ىل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل واسرتسل قائاًل اإ مل همم لتعزيز معل البدل عىل الانضامم اإ

آخر أأل وهو افتتاح مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس يف موسكو يف  ىل حدث همم أ  55للتصاممي الصناعية. ولفت الانتباه اإ
ىل عدد من الأحداث املشرتكة املقررة اليت نظمت ومشلت ندوة روس ية وصين  ية ومنغولية عقدت يف موسكو بشأأن يوليو واإ

طار الإجراءات الإدارية وشارك فهيا ممثل للويبو مشاركة نشطة. وأأضاف  النظر يف املنازعات املرتبطة ابمللكية الفكرية يف اإ
ىل العمل النشط واملكثف نشاء مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر وأأشار اإ ىل اإ ن بدله جنح يف تنفيذ مرشوع يريم اإ يف  قائاًل اإ

ىل الاجامتع الثالث ملراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر اذلي س يعقد يف  سبمترب يف سانت بطرسربغ.  51و 52ذكل اجملال واإ

نشاء أأربعة مراكز من ذكل القبيل ختص  طار زمين وجزي جدًا وأأعرب عن أأمل  18وأأطلع احلضور عىل اإ منطقة يف البدل يف اإ
اس مترار التعاون بني املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية للرباءات من شأأنه أأن يعزز بدله أأن يواصل ذكل املرشوع. وأأكد أأن 

ىل التقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف الس نتني املاضيتني عىل  كفاءة العمل وفعاليته يف ميدان امللكية الفكرية. ولفت النظر اإ
دراج مسأأةل عقد مؤمتر ىل اإ دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي  مس توى أأنشطة جلان الويبو وهيئاهتا الرئيس ية واإ

ىل مجيع ادلول الأعضاء أأن توجه طاقاهتا حنو اس تكامل الأعامل التحضيية  الصناعية يف جدول الأعامل يف الواقع وطلب اإ
حراز تقدم رسيع يف جلنة حق املؤلف واللجنة احلكومية ادلو  املعنية  ليةاخلاصة بتكل املعاهدة ادلولية. وأأعرب عن اهامتم بدله ابإ

. ولحظ أأن هناك عددًا من املسائل الأخرى املهمة ابلنس بة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
ىل أأنشطة الويبو واملطروحة عىل امجلعية مثل تعيني نواب املدير العام ومساعديه يف الويبو. وأأيد يف ذكل الصدد البيان  اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية املدىل به ابمس خبصوص رضورة ضامن مبدأأ املساواة يف المتثيل اجلغرايف  مجموعة بدلان أ
نه  نه منفتح لإجراء املناقشات واإ جامًل. وأأهنيى لكمته قائاًل اإ عىل أأرفع مس توايت املنظمة وعىل مس توى س ياس هتا التوظيفية اإ

 بني مصاحل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. سيبذل قصارى هجده لإجياد حل حيقق التوازن
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وسمّل وفد جورجيا بأأن معل الويبو عّزز قدرات ماكتب الرباءات الوطنية وجّشع الأمانة عىل مواصةل تنفيذ الربامج  .20
ة ذات الصةل ابلتمنية. وطلب الوفد الإرشاد من الويبو يف تنفيذ اسرتاتيجية ملكية فكرية طويةل الأجل، وتطوير اسرتاتيجي

ىل  ذاكء الوعي العام ورفع الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية. وأأشار الوفد اإ الابتاكر، وتعزيز املؤسسات التعلميية هبدف اإ
نون التفاق الناحج املربم بشأأن مجموعة من القرارات املتعلقة بربانمج معل اللجنة املعنية مبعايي الويبو؛ واللجنة ادلامئة املعنية بقا

تجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية؛ واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ورّحب الوفد العالمات ال 
، اذلي أأحرز الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةبنتاجئ العمل املوضوعي اذلي أأجنزته اللجان وأأعرب عن دمعه جلهود 

مرشوع لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية والقواعد املقابةل يف  تقدما كبيا فامي خيص مرشوع اتفاق
ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام التنفيذية الالحئة ىل رضورة ادلعوة اإ لعامتد صك واحد يشمل تسميات  5151. وأأشار اإ

 جية مرتفع.املنشأأ والبياانت اجلغرافية عىل حد سواء. وأأقّر بأأن الطلب عىل ماكتب خار 

آفاق  عنوفد س نغافورة وأأعرب  .22 ىل أ ثقته يف أأن املنظمة حتت قيادة املدير العام سوف تكون قادرة عىل الوصول اإ
ن  ىل تتطلع س نغافورةأأوسع وقال اإ  التقنية املساعدة برامج تنفيذ أأمثر وقد. القادمة الس نوات يف املنظمة مع تعاوهنا تعزيز اإ

. وقد قمدمت هذه الربامج أأساسًا ابملشاركة مع املنظمة مبا يف ذكل تكل اليت اكنت مبوجب 5150عام  يف املنطقة يف اجليدة
مبادرة المتويل املشرتك بني برانمج التعاون الس نغافوري واملكتب الإقلميي للمنظمة يف س نغافورة. وعىل مدى العامني 

طار اللجنة ادلامئة بمتويل حكويم املعنية   511بقانون الرباءات، عقد س بعة برامج تدريبية ملا يربو عىل املاضيني مت يف اإ
ىل جانب لك برامج املنظمة الأخرى أأدار مكتب براءات س نغافورة واخنرط يف ما يزيد عىل  مسؤوًل ابملشاركة مع الويبو. واإ

بدلًا.  51مشارك من  111 ندوة وحلقة معل وبرانجمام تدريبًا واملدرسة الصيفية للويبو وقد شارك يف لك هذه الفعاليات 51
حدى الفعاليات املهمة يف تقومي امللكية الفكرية اكن أأس بوع امللكية الفكرية يف س نغافورة ابملشاركة مع الويبو  وذكر الوفد أأن اإ

واذلي حرضه املدير العام مكتحدث رئييس وشارك فيه أأكرث من أألف مشارك مما يزيد عىل ثالثني بدلًا مبا يف ذكل معظم بدلان 
آس يا واحمليط الهادئ وبعض البدلان الأوروبية والأمريكية شاركت يف أأنشطة امللكية الفكرية اليت امتدت عىل مدى  منطقة أ

آس يا املعين ابمللكية الفكرية أأعربت  عامل التابع لرابطة أأمم جنوب رشقأأس بوع. وبوصفها رئيس الفريق ال عن  س نغافورةأ
 مبادراتتواصل تقدمي  س نغافورةا الإقلميي للرابطة وللمنطقة لكها. وأأعلن الوفد أأن تقديرها لدل مع املقدم من املنظمة ومكتاه

رشكة متعددة اجلنس يات تعمل يف س نغافورة. ومكثال  7111جديدة لتقوية نظام ملكيهتا الفكرية دل مع املشاريع احمللية وكذكل 
ىل نظام لتحسني جودة الرب  5152عىل ذكل ذكر الوفد الانتقال يف فربير  اءات. ولزايدة ادل مع املقدم لقطاع الصناعة اإ

مّعت قدرات الفحص املوضوعي للرباءات ودخلت  ىل الرامية الرتتيبات من املزيد يف س نغافورةالابتاكرية يف س نغافورة، دم  اإ
ائة يف امل 91 يشلكون دكتوراه محةل تضم اليت الرباءات وحبث حفص وحدة وس تقوم. ابلرباءات املتعلقة الأعامل مشاطرة
. 5150 عامعن  مكتبا 55ويه زايدة قدرها  5151عام  مطلع حبلول اخرتاع براءة مكتب 01 مع الأعامل ملشاركة برتتيبات

ومشلت مبادرات مشاركة أأعامل الرباءات طرق رسيعة ثنائية ملعاجلة الزناعات والربانمج العاملي للطرق الرسيعة ملعاجلة 
الآس يوي وقد مكنت مشاركة نتاجئ حفص الرباءات من الإرساع بعملية تقدمي طلب  الزناعات وبرانمج تعاون حفص الرباءات

اخملصص  تالرباءة وأأسفرت عن نتاجئ عالية اجلودة، ووفرت يف الوقت واللكفة للمبتكرين. ومشل برانمج تعاون حفص الرباءا
رابطة ملشاركة أأفضل املامرسات واخلربات لرابطة الأس يان مجعية ممارسة لفاحيص الرباءات واذلي مجع فاحيص الرباءات يف ال

ىل البحث والفحص  س نغافورةومساعدة بعضهم البعض. وستشارك  أأيضا بنشاط يف مبادرات متعددة مبوجب النفاذ املركزي اإ
التابع للويبو. وأأعرب الوفد عن تقديره للمنظمة لرشاكهتا وأأضاف أأهنا واصلت الاضطالع بدور همم يف تقدمي منافع للجميع، 

 ودول للسالمة العاملية واملنظمة الويبو، مع ورشاكهتا برؤيهتا الزتاهما عىل س نغافورةاكنت رشاكة حمورية للمنطقة. وبقيت و 
 الصيين احلكويم املكتب مع ابملشاركة نمظم اذلي المتويل منتدى أأن الوفد وذكر. اجلهود بتكل قدماً  السي يف أأخرى أأعضاء

 5152 سبمترب 52 الأربعاء يوم الفكرية للملكية س نغافورة ومكتب املتحدة ابململكة الفكرية امللكية ومكتب الفكرية للملكية
شنت يف مطلع  س نغافورةحيث اكنت تشارك  خربهتا يف جمال متويل امللكية الفكرية للرشاكت الصغية واملتوسطة اليت دم

املأأمول متكني الرشاكت من وضع امللكية الفكرية . ومن خالل خدمات قامئة عىل الأهداف لتقيمي امللكية الفكرية، من 5152
ن وضع نظام براءات  وأأردفيف صلب اسرتاتيجية أأعامهلم وتشجيعهم عىل المنو والتوسع من خالل ملكيهتم الفكرية.  قائال اإ
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 نظام يف فعال حنو عىل يسهم أأن شأأنه من ماس نغافورة،  يف املزدهرفعال حامس من أأجل د مع مركز البحث والتطوير 
ن وقال. ادلويل الرباءات دارة اإ آس يا رشق جنوب يف ادلولية الرباءات بشأأن التعاون معاهدة اإ املبدعني يف جمال  ستشجع أ

آس يا و ىل  وأأعرب. املعاهدةزايدة الانتفاع بنظام  عىل املنطقة يف املهمتة الأعامل رشاكتامللكية الفكرية يف أ الوفد عن تطلعه اإ
دارة دولية. د مع ادلول الأعضاء للامتسه الت  الوفد لكمته مؤكدا عىل الزتام س نغافورة ابلتعاون مع الويبو للميض  واختمتعيني اكإ

ىل الارتقاء مبس توى املناقشات اخلاصة ابمللكية الفكرية  يكولويج نظام وهتيئةيف اجلهود الرامية اإ وتعزيزه  والمنو للرشاكت دا مع اإ
 به امجليع.  لينتفع

ىل البيانني الذلين أأدىل هبام وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية ووفد بنن ابمس مجموعة وانضم وفد الس نغال ابلاكمل اإ  .21
ن التحدايت الكربى اليت عىل املنظمة أأن تواهجها ترتبط ابلتطور التكنولويج الرسيع وزايدة الطلب  البدلان الأقل منوا. وقال اإ

عارف بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية، وخاصة البدلان واكتساء نظام الرباءات ابلطابع ادلويل، وتفاوت مس توايت امل
الأقل منوا، وانتشار ظاهرة القرصنة والتقليد واملاكفأأة العادةل عىل الإبداعات الفنية والأدبية يف البدلان النامية. وأأضاف أأن 

بطبيعهتا. وحلسن احلظ ميكن هذه التحدايت تظل مطروحة بشلك مس متر ومتواصل بسبب تعلقها مبجال امللكية الفكرية 
التغلب علهيا ودلى املنظمة ما يلزم من أأدوات ملواهجهتا عىل النحو املناسب. وأأعرب الوفد عن رسوره ابلنتاجئ الإجيابية احملققة 

طار تنفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي، ويه تمتثل يف الاس تقرار املايل املرحي وعقد مؤمترين دبلو  ماس يني خالل الثنائية يف اإ
يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وتنبع النتاجئ احلامسة اليت حققهتا  5150ومراكش يف عام  5155 يف بيجني يف عام

طار تنفيذ توصيات جدول أأعامل  املنظمة يف الس نوات الأخية أأيضا من احتالل مسائل التمنية مركزا ابرزا فهيا، وخاصة يف اإ
آلية التنس يق التمنية اخلس والأربعني،  وادلور احلامس اذلي تؤديه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وخاصة فامي يتعلق بأ

ن من املهم أأيضا مراعاة التوازن احلساس الرضوري بني املصلحة العامة  واملساعدة التقنية وتعزيز الكفاءات. وأأردف قائال اإ
ىل غاية يف احلقيقة من خالل  ومصلحة أأحصاب احلقوق، مبعىن أأن امللكية الفكرية ليست غاية يف حد ذاهتا، لكهنا تتحول اإ

التحفزي عىل الابتاكر والإبداع، وس بل بلوغ أأهداف الس ياسة العامة املرتبطة ابلس بل الاجامتعية والاقتصادية ومهنا الصحة 
الس نغال تويل أأمهية كربى لالإرساع يف  والتغذية والتعلمي والبحث والبيئة والتمنية بشلك عام. ويف هذا الصدد رصح الوفد بأأن

العملية التقنينية هبدف ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف شلك 
عدا د معاهدة وعقد صك وطين ملزم من الناحية القانونية واحد أأو أأكرث؛ والانهتاء من الأعامل املتعلقة حبامية هيئات البث ابإ

ىل 5156مؤمتر دبلومايس يف موعد أأقصاه عام  ضافة اإ ؛ وحتسني الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث، اإ
املكتبات ودور احملفوظات يف شلك صك ملزم من الناحية القانونية واحد أأو أأكرث؛ ومواصةل تنفيذ جدول أأعامل التمنية تنفيذا 

الأعامل املتعلقة مبرشوع املعاهدة اخلاصة ابلتصاممي الصناعية، مع مراعاة الاحتياجات من حيث تقدمي  فعال؛ والانهتاء من
ن الس نغال يف ادلورة السابقة للجنة  ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا وتعزيز كفاءاهتا. واس تطرد قائال اإ املساعدة التقنية اإ

ىل ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجمل نه ابلنظر اإ اورة، أأعربت عن رغبهتا يف أأن تنظر اللجنة يف حق التتبع. وراح يقول اإ
نشاء جملس وطين للتعاون والتمنية  ىل مجيع املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية، من املزمع اإ الاهامتم اخلاص اذلي توليه الس نغال اإ

عا لسلطة رئيس الوزراء. وأأضاف أأن الس نغال ترحب أأيضا مبا يف جمال امللكية الفكرية، بناء عىل مرسوم رئايس، يكون اتب
طار مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتعزيز القطاع  حققته الندوة اليت نظمت يف داكر ابلتعاون مع الويبو، يف اإ

نغال، وقد حقق هذا احلدث أأصداء السمعي البرصي يف أأفريقيا، واكنت البدلان الرائدة يف تنفيذه بوركينا فاسو وكينيا والس  
جيابية دلى املهنيني املتخصصني يف هذا اجملال واملشغّلني املاليني وهيئات البث والكياانت الاقتصادية والتقنية املشاركة يف  اإ

ن الس نغال تطالب بشدة بزايدة متثيل ال ىل التكنولوجيا الرمقية يف الس نغال. واختمت الوفد لكمته قائال اإ ويبو بفضل الانتقال اإ
 فتح ماكتب خارجية، ما من شأأنه أأن يسامه يف حتسني فهم هذا اجملال، وتقدمي مساعدة تقنية أأكرث اس هتدافا.

، وابلتايل توفي الهنوض ابلبتاكر والإبداعورّصح وفد الربتغال بأأن حامية امللكية الفكرية لعبت دورًا أأساس يًا يف  .26
ادي. وخلصت دراسة حديثة قام هبا املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الأورويب فرص العمل وزايدة املنافسة والمنو الاقتص
ىل أأّن حوا يف املائة من الناجت احمليل الإجاميل  02يف املائة من الوظائف يف الربتغال و 52يل للتنس يق يف السوق ادلاخيل، اإ
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ىل ارتفاع عدد طلبات تسجيل للبدل تأأيت من صناعات تعمتد بشلك مكثف عىل امللكية الفكرية. وتشي الإ  حصاءات الأخية اإ
الرباءات والعالمات التجارية يف الربتغال، وهذا مؤرش واحض عىل جتدد البيئة الاقتصادية، ويؤكده تقّدم الربتغال يف 

متتكل الربتغال التصنيفات ادلولية مثل مؤرش الابتاكر العاملي للويبو وتقرير التنافس ية العاملية للمنتدى الاقتصادي العاملي. و 
صدار ل آخر اإ ربانمج تدريب جسال طويال يف التعاون مع الويبو بشأأن املساعدة التقنية، فقد شاركت يف مبادرات، مثل أ

يف البدلان الأفريقية الناطقة ابلربتغالية.  املدربني عىل الإدارة الفعاةل لأصول امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغية واملتوسطة
ىل تشجيع اس تخدام امللكية الفكرية وتعزيز حاميهتا يف  واكنت الربتغال عىل اس تعداد للمشاركة يف مشاريع أأخرى هتدف اإ

زاء انعدام التقدم يف جدول الأعامل املعياري، رمغ التفاق عىل  جامعة البدلان الناطقة ابلربتغالية. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ
ىل ات5150برانمج معل ثقيل عام   5151فاق خالل امجلعيات احلالية بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس عام . وينبغي التوصل اإ

لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي. ويف جمال حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، دمعت الربتغال وضع خطة معل طموحة 
ىل العمل اجلاري بشأأن اعامتد حز  مة ترشيعية وطنية بشأأن التفاوض عىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث. وتطرق الوفد اإ

ىل تعديل الترشيعات املتعلقة حبقوق املؤلف يف الربتغال ملواهجة التحدايت اليت تفرضها السوق الرمقية يف جمال امحلاية.  هتدف اإ
ذ ارتبطت املنتجات املعنية ابلصناعات الوطنية الكربى  وللربتغال اترخي طويل يف جمال البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ، اإ

محلت عبء اقتصاداًي واجامتعيًا وثقافيًا كبيًا عىل املس توى الوطين. ولهذا السبب يلزتم الوفد مبراجعة نظام لش بونة، وهو  اليت
س ياليق جناحا. ويمتىن أأن تس تضيف الربتغال هذا احلدث. وهنّأأ الوفد الويبو  5151واثق بأأّن املؤمتر ادلبلومايس املقرر عام 

. وعرّب عن أأمهل مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ممعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظا عىل زايدة ادلخل الناجت عن
قامة ش بكة من املاكتب اخلارجية. ىل اتفاق خالل امجلعيات عىل اإ  ابلوصول اإ

صالحات دس تورية هامة، وحتسني تنفيذ أأنظمهتا العاملية وامليض .27  وأأبدى وفد أأسرتاليا ثقته يف أأن تواصل الويبو تنفيذ اإ
ىل  قدما جبدول أأعامل وضع القواعد واملعايي. وأأوحض أأنه عىل ادلول الأعضاء قيادة التقدم يف معل املنظمة وأأن أأسرتاليا تتطلع اإ

العمل مع تكل ادلول بغرض حتقيق نتاجئ من شأأهنا تعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية. وأأفاد بأأن أأسرتاليا وقّعت، يف يونيو 
جراءات مترير املعاهدة عىل الربملان الأسرتايل بغرض التصديق علهيا. وأأعرب ، عىل معاهدة م5152 راكش وأأنه جيري تنفيذ اإ

ىل  نه يتطلع اإ الوفد عن الزتامه ابمليض قدما بعمل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف( وقال اإ
عقودة مؤخرا. وأأبدى أأمهل يف أأن تمتكن ادلورات القادمة للجنة من ضامن التعاون البناء عىل الزم املالحظ يف الاجامتعات امل

لس تكامل التوصيات. وأأوحض أأن بدله يواصل الإسهام بنشاط يف د مع الإصالحات القانونية والتقنية اجلارية عىل صعيد نظام 
ىل اجلهات اليت تس تفيد من خدماهتام من معاهدة التعاون بشان الرباءات ونظام مدريد، الذلين يكتس يان أأمهية ابلغة اب لنس بة اإ

ن بدله يوّد الاعرتاف مبا تبديه مجيع ادلول الأعضاء من الزتام  ماكتب امللكية الفكرية واملبتكرين واملبدعني. ومىض يقول اإ
ة ذات دلةل يف س يكون عاما حموراي لبلوغ نتيج 5152ومرونة يف امليض قدما بعمل اللجنة احلكومية ادلولية. وأأكّد أأن عام 

جياد اتفاق حول برانمج معل اللجنة احلكومية لعام  . كام 5151هذا الصدد. وحّث لك البدلان عىل مواصةل العمل معًا عىل اإ
ن نظام الويبو  جياد حلول تقنية للقضااي املطروحة يف النظام العاملي للملكية الفكرية. وقال اإ ىل اإ أأعرب عن الزتام بدله ابلسعي اإ

طالقه يف عام للنفاذ امل ىل تقارير البحث والفحص قد أأاتح، منذ اإ ، للفاحصني يف املاكتب الأعضاء نقطة واحدة 5155ركزي اإ
ىل الواثئق والبحث فهيا وحفصها. وذكر أأن عضوية ذكل النظام تشهد اتساعا وقد بلغ العدد الإجاميل للماكتب الأعضاء  للنفاذ اإ

قامة وصةل بني نظام الويبو للنفاذ 5152مكتبا ابنضامم س بعة ماكتب يف عام  55الآن  . ورّصح أأيضا بأأن الياابن يرشف عىل اإ
ىل تقارير البحث والفحص ونظام ملف البوابة الواحدة مّما س ميكّن ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية اخلسة وماكتب  املركزي اإ

ين كفاءات البدلان يف جمال قضااي امللكية الفكرية الويبو من تبادل معلومات امللفات. وذكر أأن بدله يعمل مع الرشاكء عىل تكو 
من خالل الربانمج الإقلميي للتدريب يف جمال حفص الرباءات، اذلي اس تقطب مجموعة واسعة اثنية من املتدربني، ومن خالل 

ىل مواصةل العمل مع ادلول الأعضاء والأمانة ن بدله يتطلع اإ عىل التصدي  صندوق أأسرتاليا الاستامئين. ويف اخلتام قال اإ
 للتحدايت يف سبيل تعزيز الابتاكر والإبداع والمنو الاقتصادي يف لك البدلان.
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دارة الويبو اجلديد س يجد منظمة أأحسن ابملقارنة مع الولية الأوىل للمدير العام. ورأأى  .28 ورّصح وفد الربازيل أأن فريق اإ
التمنية، يسمح الهيلك املؤسيس اجملدد للويبو بتلبية  الوفد أأنه وبعد مرور س بعة أأعوام عىل اعامتد املنظمة جلدول أأعامل

ن جدول أأعامل التمنية  احتياجات مجيع ادلول الأعضاء بشلك أأفضل، سواء اكنت من البدلان املتقدمة أأو النامية. وقال الوفد اإ
بداع واملواهب ال  آت العادةل لذلاكء والإ ىل هو أأساس رشعية املنظمة، مما يذكّر بوجوب اس تكامل املاكفأ برشية ابلنفاذ املكفول اإ

ىل عدد من املبادرات اليت نفذت بنجاح، عىل الرمغ من  الصحة، والثقافة، والعمل واملعرفة واملعلومات والتعلمي. وأأشار الوفد اإ
ة يف أأن جدول أأعامل التمنية لزال معال جاراي، ومن مضهنا ادلراسات اليت أأجراها كبي خرباء الاقتصاد عىل دور امللكية الفكري

برام ادلول الأعضاء ملعاهدة مراكش، حتت جدول أأعامل التمنية، هو حلظة اترخيية  اقتصادات البدلان النامية. وذَكر أأن اإ
للمنظمة واجملمتع ادلويل. وأأضاف أأنه من املهم امليض قدما وحل اخلالفات املس تعصية اليت شلّت مؤخرًا معل املنظمة، وخاصة 

ن من بني املسائل الهامة عىل جدول أأعامل  القضااي اليت تؤثر عىل مصاحل أأكرث من ثليث ادلول الأعضاء يف الويبو. وقال الوفد اإ
امجلعية مسأألتني مفصليتني ابلنس بة لبالده وهام: تعريف خطة معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد 

حراز ت ن اللجنة الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛ واإ قدم بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف. واتبع قائاًل اإ
ر حامية فعاةل من المتكّل غي املرشوع توفّ ، وقد حان الوقت لوضع قواعد 5115احلكومية ادلولية تناقش تكل القضااي منذ عام 

ردف أأنه ينبغي ترك الاكتفاء ابذلات واملصاحل الصغية . وأأ للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي
جانبا من أأجل تنفيذ فعال للولية املمنوحة للجنة احلكومية ادلولية من قبل امجلعية العامة، وأأن املشاركة ادلولية يف النقاش 

عائقًا أأمام أأمناء املكتبات بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف مسأأةل أأولوية. وحذر من أأن تقف امللكية الفكرية 
واحملفوظات يف هممهتم ابحلفاظ عىل املعرفة ونرشها ملليارات من البرش. وذكّر أأن جناح امجلعية العامة يعمتد عىل قدرة الأعضاء 

امية جممتعني عىل معاجلة القضااي بطريقة تراعي مصاحل امجليع، ذلكل لبد للجمعية العامة من وضع برانمج معل متوازن يضمن ح
نفاذ التمنية ابلتوافق مع جدول أأعامل التمنية اذلي اعمتدته لك ادلول الأعضاء. وشدد عىل أأن الإرصار  حقوق امللكية الفكرية واإ

عىل برانمج معل ل يعكس مصاحل امجليع، وابلأخص غالبية ادلول الأعضاء، حيول دون مردود يكون ملصلحة امجليع. وأأهنيى 
ن جتا هل هذا الوضع أأو التظاهر بأأن املنظمة ل تلعب دورا أأبعد من حامية حقوق امللكية الفكرية وتقدمي الوفد لكمته ابلقول اإ

 اخلدمات سزييد من معق اخلالفات القامئة.

ابمس اجملموعة ابء، وذكّر ابلنجاحات احملققة عىل الصعيد التقنيين يف  اذلي أأدىل به وفد الياابنوأأيد وفد سويرسا البيان  .29
داراي جديدا قد شلك وبذكل ميكن للمنظمة أأن تركز  5155و 5155عايم  ن فريقا اإ ابعامتد معاهديت بيجني ومراكش. وقال اإ

من جديد عىل اجملالت املوضوعية، سواء اكنت التمنية أأو حتديث نظم التسجيل والبىن التحتية العاملية اليت تديرها الويبو أأو 
جيابية من أأعامل وضع القواعد اجل ارية بشأأن أأسامء البدلان أأو التصاممي الصناعية أأو حق املؤلف أأو املوارد الوراثية حتقيق نتاجئ اإ

نه ينتظر ابهامتم الانهتاء من الأعامل املتعلقة مبراجعة اتفاق لش بونة وعقد مؤمتر  واملعارف التقليدية والفوللكور. وقال الوفد اإ
. وأأفاد بأأن التعديالت 5150نة الربانمج واملزيانية وامجلعيات يف عام دبلومايس يف الس نة املقبةل ليمتم هذه الأعامل وفقا لقرار جل 

اليت أأدخلت عىل التفاق احلايل حتّدث نظام لش بونة بغية مراعاة التطورات اليت طرأأت عىل هذه املسائل عىل الصعيد 
اتحة نظام تسجيل وحامية دويل فعال للتعيينات املسجةل مبوج ب هذا التفاق. واس تطرد قائال ادلويل منذ اعامتد التفاق، واإ

ن هذه التحسينات قد تزيد من جاذبية النظام يف الواقع وابلتايل تيرس انضامم الأعضاء اجلدد. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأيضا  اإ
يف وضع برانمج معل مفيد للجنة احلكومية ادلولية يضمن تنش يط املفاوضات تنش يطا حقيقا وزايدة التفاعل بني ادلول 

جيابية من هذه الأعامل يف أأقرب وقت. وأأعلن الوفد الأعضاء هب ىل نتيجة اإ دف تقريب املواقف والتوصل يف هناية املطاف اإ
جياد حل لفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو، مسلطا الضوء عىل أأن املبادئ التوجهيية الالزم اعامتدها جيب  رصاره عىل اإ عن اإ

ىل تزويد املنظمة بش بكة حمدودة من امل اكتب يف أأماكن اسرتاتيجية، مع مراعاة أأن بعض الأقالمي البعيدة عن املقر أأن هتدف اإ
هناء  الرئييس ليس فهيا أأية ماكتب بعد أأو ليس فهيا سوى مكتب واحد. واختمت الوفد لكمته معربا عن رغبته يف الإسهام يف اإ

جيايب.  هذه امجلعيات عىل حنو اإ
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عامل التوازن  ة املدير العامل فرتة وليوأأعرب وفد مرص عن ثقته يف أأن املنظمة ستشهد خال .11 الثانية دفعة حنو اإ
املطلوب وامللح بني اعتبارات املصلحة العامة وبني املنظور الضيق لنظام امللكية الفكرية املنحرص حىت حني عىل الرمغ من 

عالء حامية حقوق امللكية ا لفكرية كهدف وليس كأداة مضن التطورات والتحولت اليت شهدهتا الفرتة املنقضية بقدر كبي يف اإ
حزم أأوسع من الأدوات اليت ميكن اس تغاللها لتشجيع الابتاكر من أأجل الهدف الأكرب والأمشل وهو التمنية، فنحن عىل 

لتحقيق أأهداف التمنية الألفية وبصدد صياغة مس تقبل التمنية عىل الصعيد العاملي كام  5151أأعتاب انهتاء الأجل احملدد يف 
لتدشني معلية لصياغة أأجندة عاملية للتمنية املس تدامة تبىن عىل أأهداف الألفية   (RIO+20)نذ عامني وثيقة ريواعمتدتنا م 

ن الويبو كواكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة 5151للتمنية ولينصهرا معًا يف أأجندة التمنية ملا بعد عام  . وقال وفد نرص اإ
منا ليست ببعيدة ول جيوز أأن تكون بعيدة ع ن هذه الأطر الأوسع والأمشل ليس فقط لكوهنا واكةل اتبعة للمنظومة الأممية واإ

ن الويبو حققت قفزة  لكون وليهتا واختصاصها الأصيل يرتبط بصورة لصيقة باكفة هذه املسارات املتداخةل. واس تطرد قائال اإ
ل أأننا جند أأنفس نا مع الأسف نعيد عقارب الساعة  توصية 21وعددها لأجندة التمنية بتوصيهتا  5117حتولية دلى اعامتدها يف  اإ

ىل الوراء ملا قبل عام  ، العام اذلي دشنت فيه املشاورات حول هذه الأجندة. ولحظ الوفد بأأنه ل خيفى عىل أأحد 5112اإ
دماهجا ابلشلك املالمئ يف مجيع أأنشطة املنظمة  ميثل أأحد أأمه من احلضور أأن التباطؤ والرتاجع يف تنفيذ أأجندة التمنية واإ

زالت حريصة  الأس باب وراء احلاةل ش به اجلامدة خملتلف املسارات التفاوضية يف الويبو. وأأكّد الوفد عىل أأن مرص اكنت وما
عامل هذه  نه من هذا املنطلق س يظل يدفع حنو اإ جناح أأجندة التمنية للويبو اليت متثل نقطة حتول داخل املنظمة. وقال اإ عىل اإ

اها ابلشلك املالمئ. ولحظ الوفد ازدحام جدول أأعامل هذه ادلورة واضطالعها مبسؤولية اختاذ قرارات الأجندة باكفة جوان
بشأأن موضوعات جعزت جلان الويبو اخملتلفة عن رفع توصيات توافقية حولها. وذكّر الوفد ابلعامني املاضيني الذلين شهدا 

ن من عقد مؤمترين دبلوماس يني أأحدهام اعمتد اتفاقية حامية حقوق التقدم احملرز عىل صعيد وضع املعايي، ل س امي مع المتك
الأداء السمعي البرصي والآخر مثل حتوًل جزراًي يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابعامتد أأول اتفاقية حتت مظةل الويبو 

اتحة الأعامل ا ملنشورة للمعاقني برصاي، ولكننا هذا العام تتيح تطبيق اس تثناءات وقيود لصاحل املعاقني برصاًي، اتفاقية تيسي اإ
لن يتس ىن لنا بدء أأعامل ادلورة بذات الروح الإجيابية بعد فشل جلان الويبو اخملتلفة يف رفع توصيات حول أأعاملها للجمعية 

هناء املناقشات حول كيفية  العامة. وبدأأ الوفد أأول بلجنة التمنية وامللكية الفكرية اليت منعهتا حاةل الاس تقطاب يف املواقف من اإ
دماج  آلية التنس يق لمتكني اللجنة من النظر بصورة شامةل يف مدى الزتام املنظمة باكفة جلاهنا بتنفيذ أأجندة التمنية واإ تفعيل أ

ىل حمفل لس تعراض وليس ابلرضورة تقيمي  ن جلنة التمنية قد حتولت اإ البعد التمنوي يف معل الويبو. واس تطرد قائال اإ
 الفين وبناء القدرات لدلول النامية مبا خيزتل أأجندة التمنية يف حفنة من الربامج واملرشوعات اليت ل تعرب عن مرشوعات ادل مع

ن الانقسام حول أأجندة التمنية ينسحب عىل معل جلان  املنظور الشامل لهذه الأجندة وهو الأمر اذلي ل ميكن قبوهل. وقال اإ
ضافة أأخرى من أأبرزها جلنة املعايي اليت مل ت  متكن من الانعقاد نتيجة اخلالف حول اعامتد جدول أأعاملها لرفض بعض ادلول اإ

سهام نشاطها يف تنفيذ أأجندة التمنية علامً بأأن مثل هذا البند يتسق متامًا مع تلكيف امجلعية  بند حول رفع اللجنة لتقرير حول اإ
آلية التنس يق لإلزام اكفة جلان املنظمة بص  5151العامة يف  نشاء أ ياغة مثل هذه التقارير. ولحظ الوفد أأن جلنة حق املؤلف ابإ

ل أأن اللجنة يشوهبا  طار الويبو، اإ واحلقوق اجملاورة جنحت العام املايض يف اعامتد اتفاقيتني هامتني أأحدهام متثل سابقة يف اإ
ملكتبات والأرش يف وللأغراض حاليًا تعرث املشاورات حول اعامتد اتفاقيتني جديدتني يف جمال الاس تثناءات والقيود لصاحل ا

حراز تقدم  ن ذكل يرهتن ابإ طار الويبو، فاإ جناح املسارات التفاوضية يف اإ ذ تؤكد عىل اهامتهما ابإ التعلميية. ورصح بأأن مرص اإ
متوازن وموازي يليب شواغل مجيع ادلول ويراعي أأولوايهتا ومس توايهتا التمنوية. ومن هذا املنطلق ترى مرص أأن منظومة 

س تثناءات يف جمال حق املؤلف لبد أأن تكمتل ابعامتد التفاقيتني مع الأخذ يف الاعتبار أأن التعلمي ميثل أأولوية القيود والا
ن ذكل ينطبق أأيضًا  اتحته للجميع. وقال الوفد اإ عاملية ومن هنا تنبع أأمهية توفي اكفة الس بل اليت حتسن من جودته وتيرس اإ

لثقافة والإسهام يف العملية التعلميية، وابلتايل حمتية متكيهنا من لعب هذا ادلور من عىل دور املكتبات يف رفع الوعي ونرش ا
ن املشاورات حول صياغة صكوك قانونية دولية محلاية  خالل توس يع حزمة الأدوات اليت تتيح لها ذكل. وأأضاف الوفد قائال اإ

عامًا وعىل الرمغ من التقدم البطيء  52بدأأت منذ ما يربو عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والتعبيات الثقافية املأأثورة 
هناء معلها وابلتايل يتعني علينا أأن نتيح لها فرصة  ل أأن اللجنة دخلت يف مرحةل جديدة قد متكهنا من اإ يف املشاورات اإ

 لعامتد الصكوك ، متهيدا لعقد مؤمتر دبلومايس5151لس تكامل املشاورات من خالل اعامتد برانمج معل متوازن لعام 



A/54/13 
34 
 

ىل صيغة  القانونية ذات الصةل. وفامي يتعلق مبسأأةل املاكتب اخلارجية للمنظمة، أأعرب الوفد عن تقديره جلهود امليرس للتوصل اإ
ن مرص تتطلع لمتكن ادلورة احلالية للجمعية العامة من حتقيق التوافق  توافقية للخطوط الاسرتشادية يف هذا الشأأن، وقال اإ

زتمني يف ذكل مبحددات املوقف الأفريقي. وبعد ذكل، اس تعرض وفد مرص يف جعاةل التطورات عىل الصعيد املطلوب، مل
قرار دس تور مرص اجلديد اذلي مشل مادة تنص رصاحة  ن بداية هذا العام شهدت اإ ادلاخيل يف جمال امللكية الفكرية. وقال اإ

نشاء هجا لزام ادلوةل حبامية حقوق امللكية الفكرية واإ طار أأوسع للزتامات ادلوةل الأخرى مبا عىل اإ ز خمتص لهذا الغرض مضن اإ
عامل حقوق املواطنني يف جمال التعلمي والصحة والتمنية املس تدامة ود مع اقتصاد املعرفة لصاحل التمنية الشامةل. وقال  يف ذكل اإ

ن ادلس تور ذاته يعكس هذا الرتابط حيث ينص يف مادته رمق  نس يجًا مرتابطًا والكًّ ل يتجزأأ عىل أأن ادلس تور يشلك  557اإ
وتتاكمل أأحاكمة يف وحدة عضوية واحدة، وانطالقًا من هذا احلمك العام، حترص مرص عىل تشجيع الابتاكر والإبداع ورعاية 
ىل ما ذكره يف مس هتل اللكمة، من أأن  حقوق امللكية الفكرية مضن حزمة أأوسع من الس بل الرامية لتحقيق التمنية. وعاد الوفد اإ

ىل توافق مل تمتكن اللجان اخملتلفة من  جدول أأعامل هذه ادلورة مزدمح وتضطلع امجلعية العامة مبسؤوليات ثقيةل للتوصل اإ
ل أأن حاةل امجلود اليت تشهدها تتطلب  جناح معل املنظمة، اإ ذ يؤكد عىل حرص مرص عىل اإ نه اإ دراكه خالل العام. وقال اإ اإ

عادة النظر يف املنظومة ادلولية للملك  دارهتا حىت يتس ىن كسب هذا امجلود وعدم السامح هل اإ ية الفكرية مبجملها وأأسلوب اإ
 ابلتأأثي عىل املنظمة ذاهتا وتقويض وليهتا كأحد الأطراف الهامة يف املنظومة الأممية.

 عامل وشدد وفد ش ييل عىل أأمهية توازن نظام امللكية الفكرية اذلي يعد أأساس يًا للهنوض ابلصناعات وضامن النفاذ يف .15
ن  ذ تتسق مع  داء السمعي البرصين الأ معاهدة بيجني بشأأ يمتحور حول املعرفة. وقال اإ ىل الأمام؛ اإ اكنت خطوة رئيس ية اإ

مسار التحديث يف ش ييل وتوفر أأداة هامة للأوساط الفنية يف البالد. وأأضاف أأن جملس النواب الوطين يف صدد التصديق 
ىل ذكل، رأأى أأن م ضافة اإ جنازات الساحة املتعددة عاهدة مراكش عىل معاهدة الأداء السمعي البرصي. واإ تمعترب من اإ

ىل جملس النواب الش ييل للتصديق علهيا. الأطرا فع كذكل اإ ن عام ف. وأأن هذه املعاهدة سرتم اكن عاما ذا  5152ومىض يقول اإ
ذ شهد بلوغ اذلكرى العرشين لتفاق تريبس  املربم مع منظمة التجارة العاملية. وأأوحض أأن دلةل ابلنس بة للعمل املتعدد الأطراف اإ

رشاف الويبو بشلك مبارش عىل تنفيذ ذكل التفاق ما فئت يطرح حتد اي ابلنس بة لكثي من البدلان وأأنه عىل الرمغ من عدم اإ
نه ل يزال هناك ارتباط مبارش ابلبدلان املنفِّذة هل وتأأثي مبارش عىل طريقة تنفيذها هل. وأأضاف الوفد أأن  ذكل التنفيذ، فاإ

ىل امجلعية العامة اقرتاحًا  خمتلفة أأخرىالأرجنتني والربازيل اكان قد قدما، منذ عرش س نوات وبد مع من بدلان  مبا فهيا ش ييل، اإ
وأأفاد بأأن ش ييل تقدمت ابقرتاح محلاية توصية يندرج تطبيقها يف معل الويبو.  21بشأأن جدول أأعامل للتمنية تلكل ابعامتد 

طالق املعهد الوطين الش ييل لل  لأداة تتيح الأساس  ملكية الصناعيةاملكل العام وتعزيزه، وأأن ذكل أأسفر، يف ش ييل، عن اإ
منا يعد جزءًا ل يتجزأأ من املنظمة قال و لالخرتاعات املوجودة يف املكل العام.  ن جدول أأعامل التمنية ليس مسأأةل دورية؛ واإ اإ

لكية وذلا يتعني عىل الويبو مواصةل التقدم يف هذا اجملال. وفامي خيص امللكية الفكرية، س يحتفل املعهد الوطين الش ييل للم 
دارة للبحث ادلويل حبدث ابرز وهو: مبارشته أأعامهل رمسيًا  ،حبضور املدير العام للويبو، 5152 أأكتوبر 55ة يف الصناعي اكإ

دارة للفحص المتهيدي. ل منذ أأربع س نوات ابلتعاون مع الويبو  واإ ن هذا اليوم شاهد عىل تلكل مسار اس هتم وقال الوفد اإ
سهامات من أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الربا ذلكل الإجناز. ويبحث جملس النواب، يف العميق ءات، وأأعرب عن تقديره وابإ

ة مثل اس تخدام العالمات هذا الصدد، قانواًن جديدًا بشأأن امللكية الفكرية يضم جمالت حامية جديدة ويرتقي ابجملالت القامئ
ىل فعالية تسجيل احلقوق وتقليص مدة املعاجلة ووضع معالتجارية؛ مما سيسهم يف زايدة  ايي امتثال أأكرث رصامة. وأأشار الوفد اإ

ىل أأدت الثورة اجلديدة النامجة عن تطور الإنرتنت  كام أأنأأن امجلعيات تنعقد يف وقت يتوسع فيه جممتع املعرفة توسعًا رسيعًا.  اإ
ابملائة من  21حنو أأصبح اذلاكء الاصطناعي واقعًا. ووفقًا لالحتاد ادلويل لالتصالت، يس تخدم لتدرجيي للمعرفة. و التعممي ا

نرتنت عىل ا 5157 ابملائة مهنم حبلول عام 81الساكن الإنرتنت ويتوقع أأن يمتتع  لهواتف احملموةل. بتغطية عالية الرسعة لالإ
ذ تبلغان و  نرتنت بواسطة الهواتف احملموةل يف الصني والولايت املتحدة الأمريكية اإ ابملائة.  85تتساوى نسبتا مس تخديم الإ

نرتنت الأش ياء" وقد يزداد هذا الرمق بعدد يرتاوح بني  وذكر الوفد  81و 21أأن أأكرث من مثانية ماليني من الأهجزة متصةل "ابإ
ىل مجيع املعارف 5151 حبلول عام مليارا ذا نفذ امجليع افرتاضيًا اإ ل الوفد يف الآاثر املرتتبة عىل امللكية الفكرية والصناعية اإ . وتأأمل

الثالثية الأبعاد والأدمغة الاصطناعية. وأأاثر مسأأةل صاحب السلع اليت تنتجها أأنظمة ذاكء اصطناعي؛  املودلة عامليًا والطباعة
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الوفد بيانه قائاًل  متواحلقوق والواجبات املرتتبة عىل ذكل؛ واجلهة اليت ستتوىل تنظمي التطبيق السلمي لها والإرشاف علهيا. واخت
نه يتعني عىل ادلول الأعضاء التحيل برؤية ن ذكل سيسهم  اإ دارة احلارض، واإ مس تقبلية لبحث الاحامتلت املس تقبلية بغية اإ

سهامًا ملحوظًا يف تكل احلقائق. وعليه يتعني عىل ادلول الأعضاء القيام ابلكثي من العمل حارضًا ومس تقباًل لرتقب التغيات  اإ
 احلمتية املقبةل.

وفد ابمس اجملموعة ابء و  قدمه وفد الياابنة وأأيد البيان اذلي اس تعداده خلوض مناقشات بناءة وممثر أأملانيا وأأعلن وفد  .15
يطاليا ابمس  ن حقوق امللكية الفكرية يه مقومات قانونية واقتصادية وثقافية أأساس ية للمؤسسات اإ الاحتاد الأورويب. وقال اإ

حقوق امللكية الفكرية تثي مناقشات  واجملمتع كلك. وما ورد يف التقارير اليومية الصادرة يف ش ىت أأحناء العامل خي دليل عىل أأن
حادة. وتواجه الويبو، بوصفها مهزة الوصل للمناقشات العاملية بشأأن امللكية الفكرية، حتدي الاس تجابة للقضااي والوفاء مبهمهتا 

ىل  ام الرئيس ية واحلساسة ومن املهحتقيقًا لس تدامة التمنية وتكوين الرثوات.  بفعاليةالهنوض ابمللكية الفكرية وحاميهتا الرامية اإ
ىل حتقيق  ثبات أأن الويبو هتدف اإ التوازن يف هذا الصدد، هتدئة اخملاوف املتعلقة برتجيح الويبو بعض اجملموعات عىل غيها واإ

طار  وضعس امي يف س ياق الصحة والبيئة. وأأعرب الوفد عن تأأييده ل الأمثل بني أأحصاب احلقوق وخمتلف رشاحئ اجملمتع ول اإ
نوحيفز الابتاكر ويشجع تطوير التكنولوجيا ونقلها والشواغل دويل متني ومناسب للملكية الفكرية حيقق توازن املصاحل ذ اإ  . اإ

طار قانوين دويل أأبسط وأأكرث اتساقاً  مبا فهيم، ةالعديد من أأحصاب املصلح  ماكتب امللكية الفكرية، سيس تفيدون من وجود اإ
ن قانون حق املؤلف وقانون الرباءات وقانون العالمات التجارية. واس تطرد الوفد قائال موضوعية بشأأن اً أأحاكم يضم ه ينبغي اإ

يف جدول أأعاملها  افظابعتبارها الويص عىل الترشيعات العاملية واملامرسات املتسقة يف جمال امللكية الفكرية، أأن حت ،لويبول
ىل سالسة معل خدمات التسجيل يف الويبو اليت تعد من وتوىل أأمهية املفاهمي القانونية. تكل  تنس يق مسأأةل عىل كبية اإ

الأنشطة الرئيس ية للويبو واملصدر الرئييس لإيراداهتا. وقد أأودع املس تخدمون الأملانيون عددًا كبيًا من الطلبات واس تفادوا 
ىل حد بعيد من تكل اخلدمة.  طار اإ ىل أأن املداولت، يف اإ حضت أأن هممة تنس يق املفاهمي ، أأو جلنة حق املؤلفوأأشار الوفد اإ

. واس تدرك اكفة القانونية عىل الصعيد ادلويل يف هذا اجملال هممة معقدة تتطلب تكريس اجلهد والوقت لها عىل الأصعدة
ن الويبو س تظل تتيح الإطار اذلي يسمح بتحقيق النتاجئ الإجيابية يف حال تعاون ادلول الأعضاء بروح توافق الآراء  قائال اإ

ومن الأمثةل عىل ذكل معاهدة مراكش اليت وقعهتا . أأطراف املصلحةزم الراخس عىل حتقيق توازن عادل بني مجيع وعقد الع
ن  أأملانيا. وينبغي للويبو أأيضًا أأن حتافظ عىل اجملالت الأخرى املتعلقة ابلتنس يق القانوين ادلويل يف جدول أأعاملها. وقال الوفد اإ

ىلالبث  بتحسني حامية هيئات ةملزتم أأملانيا يراعي نطاق تطبيقها  توافق يف الآراء بشأأن معاهدة دولية ابلتواصل اإ
التكنولوجيات احلديثة. ويتعني حتديث امحلاية املمنوحة ومعاجلة القضااي التكنولوجية الناش ئة وتناول هذه املسائل ابدلرجة 

احلقوق املمتتعني حبامية معاهدات دولية. وعليه قال نفسها من الإحلاح اذلي تعاجل هبا قضااي حامية املؤلفني وغيمه من أأحصاب 
ن بالده س تد مع بفعالية معل جلنة حق املؤلف بغية التقدم يف وضع نص معاهدة دولية بشأأن حامية هيئات البث.  الوفد اإ

. والمتس منذ بدء التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وتأأسيس الويبوواكتىس قانون الرباءات أأمهية معلية ونظرية 
وهو نداء لبته الويبو وجلنة  –مس تخدمو نظام الرباءات من ش ىت أأحناء العامل مواصةل تطوير نظام الرباءات وحتسينه 

نه ينبغي للجنة الرباءات. وأأقر الوفد ابلعمل املتواصل للجنة الرباءات قائال مبدأأ برانمج معل متوازن بغية  تعدل عن أأل اإ
ىل خمتلف ملواصةل العمل عىل قضااي جودة  هملوهجة لإجراء مناقشات عىل النحو الواجب. وأأبدى حتمسالطلبات ا الإشارة اإ

نالرباءات مبا فهيا أأنظمة الاعرتاض ورسية التصالت  ذ اإ عىل مجيع البدلان برصف  ةالعمل يف ذكل اجملال س يعود ابلفائد اإ
وما انفك وفد للملكية الفكرية وموثوقيته واس تقراره. النظر عن مس توى تمنيهتا لأن من شأأنه تعزيز مصداقية النظام ادلويل 

ىل جلنة الرباءات يركز عىل الرباءات والصحة. ولكن ينبغي احرتام اجلهود اليت بذلهتا جلان الويبو الأخرى ومنظامت  أأملانيا اإ
طبقة عىل حقوق الرباءات دولية يف جنيف يف هذا اجملال. وأأقر الوفد بأأمهية املسائل املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات امل 

. عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل عامة الناسالعمل يف هذا اجملال ينبغي أأن حيافظ ورأأى أأنه 
ملناقشات املطوةل بشأأن برامج الأعامل واملسائل الإجرائية بغية الرتكزي وينبغي للجنة الرباءات أأن تتفادى، يف أأعاملها املقبةل، ا

ن املسائل اجلوهرية.  عىل أأحدث الأرقام املتصةل بتطور عدد الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقال اإ
ة يه أأمه ن تكل املعاهد. وأأضاف أأ تبني الأمهية الأساس ية اليت يكتس هيا نظام املعاهدة فامي يتعلق ابلبتاكر وتكوين الرثوات



A/54/13 
36 
 

ن أأملانيا تقدر حسن أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن  واسرتسل قائال. عامل مزتايد العوملةأأداة حلسن أأداء نظام للرباءات يف  اإ
 للرباءات الأملاين الرباءات بصفهتا بدلًا شديد النشاط يف جمال الرباءات عىل الصعيدين الوطين وادلويل. وأأفاد بأأن املكتب

ابملائة من  81وأأن حوايل  –أأي بزايدة عن العام السابق  – 5155 طلبًا دوليًا خالل عام 1 510التجارية عاجل  والعالمات
ضافية لزمة فامي يتصل بنظام معاهدة  تكل الطلبات أأودعها أأشخاص من خارج البدل. وعليه، أأعلن الزتامه بأأي تطورات اإ

الوفد أأن الفريق العامل التعاون بشأأن الرباءات وجشع مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو عىل الاس تفادة من ذكل النظام. ورأأى 
ىل التعديالت الالزمة لقواعد املعاهدة،  احلديث املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأحرز تقدمًا ل يس هتان به يف التطرق اإ

ىل مناقشات تقنية ممثرة. وفامي خيص ادلورة  ورحب ابلروح البناءة اذلي يتحىل هبا الفريق العامل واليت أأدت اإ
جراءات تسجيل التصاممي وتبس يطها. ومىض والثال احلادية ىل التقدم احملرز يف تنس يق اإ ثني للجنة العالمات، أأشار الوفد اإ

ن من شأأن اتفاق متعدد الأطراف أأن يوطد حامية التصاممي بتعزيز الابتاكر والإبداع والإسهام يف ضبط النظام يف  يقول اإ
ن ادلراسة عن احامتل تأأثي معل  جلنة العالمات يف قانون التصاممي الصناعية واملامرسات املرتبطة هبا الأسواق يف العامل. واإ

ىل أأن مرشوع نص املعاهدة  5151 ينبغي أأن تظل مفتوحة. ومن مث، د مع عقد مؤمتر دبلومايس يف عام تعترب اكفية ول نظرًا اإ
نه ينبغي وقف أأية مفاوضات مقبةل بشأأن معاهدة قانون التصاممي اإ  ذا جعزت هذه امجلعية عن التوصل جاهز لالعامتد. وقال اإ

ىل اتفاق يف هذا الشأأن. وأأوحض قائال ىل الرشاكت اإ ن حامية التصاممي أأصبحت تكتيس أأمهية مزتايدة ابلنس بة اإ  يف الإبداعية اإ
شديدة. وأأنه من الأسايس أأن حتصل الرشاكت املعمتدة عىل التجارة عرب احلدود عىل حامية اكفية  منافسة اليت تشهد الأسواق

لتصاممي اخلاصة مبنتجاهتا بواسطة التسجيل السهل والعايل املردودية للتصاممي الصناعية بناء عىل نظام لهاي للتسجيل ل 
لنظام لهاي للتسجيل  القانوين ابلتطوير املعين العامل ادلويل للتصاممي الصناعية. وأأحاط علامً ابلعمل الناحج اذلي أأداه الفريق

جراء مناقشة بشأأن س بل الرتكزي حرصًا يف  ادلويل للتصاممي الصناعية، ىل مواصةل حتديث نظام لهاي واإ وأأعرب عن تطلعه اإ
ثة. وأأحاط علامً بتوافق  للتصاممي ادلويل التسجيل لهاي بشأأن املس تقبل عىل وثيقة جنيف لتفاق الصناعية وأأحاكهما احملدل

طار اللجنة احلكومية ادلولية وبأأن الأمانة قد أأدت دورًا الآراء الواسع النطاق بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل العمل يف  اإ
ىل مفاوضات قامئة عىل النصوص.  بناًء للغاية يف معلية التفاوض الصعبة هذه. وأأعلن الوفد تأأييده لتواصل العمل استنادًا اإ

ىل توافق الآراء بشأأن صك قانوين خاص غي ىل احامتل وجود سبيل ما لتحقيق هدف التوصل اإ  ملزم يراعي املصاحل وأأشار اإ
ىل سي  املكتس بة لأحصاب املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي دون الإساءة يف الوقت ذاته اإ

ىل امجلعية  النظام ادلويل للملكية الفكرية. وأأعرب عن أأسفه لعجز اللجنة احلكومية ادلولية عن التفاق بشأأن توصية ترفعها اإ
عامة. وطلب من مجيع ادلول الأعضاء الالزتام ابملشاركة الفعاةل واملركزة يف ادلورات املقبةل والتعاون البناء والشفاف ال

يكون ملزمًا قانونيًا يف املس تقبل يه أأمه بكثي  أأكرث ل والاس تفادة من نتاجئ معلية امليرسين. ورأأى أأن جودة صك خاص أأو
ىل أأمهية القضااي املطروحة يف اللجنة احلكومية ادلولية. ومن مث، مل حين الوقت  الصكوك من جمرد رسعة وضع الصك أأو نظرًا اإ

ن اكن  ىل مرحةل النظر يف اعامتد صكوك قانونية واإ بعد لختاذ املزيد من اخلطوات. وعىل امجلعية أأن تتقبل واقع عدم التوصل اإ
التقدم يف جمال التمنية وعن دمعه لتنفيذ التوصيات اخلس والأربعني هذا الواقع حمبطًا. وأأعرب عن الزتامه التام وادلامئ مبواصةل 

ىل توافق الآراء. وأأحاط علامً ابلتقدم احملرز عىل مدى العام السابق فامي يتعلق  جلدول أأعامل التمنية عىل حنو متوازن ومستند اإ
املناقشات قد بلغت طريقًا مسدودًا بشأأن بعدة مرشوعات أأدارهتا جلنة التمنية. ومع ذكل أأعرب الوفد عن قلقه من أأن تكون 

نفاذ جناحًا  5152 واعتمرب اجامتع عامعدد من القضااي مبا يف ذكل التحضيات للمؤمتر املعين ابمللكية الفكرية والتمنية.  للجنة الإ
ن التحدي هو نفاذ واإ طارًا جيدًا لالإ ن امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية تتطلب اإ ىل حلول  عىل نطاق واسع. وقال اإ التوصل اإ

نفاذ املوجه حنو املوضوعات واذلي اتبعته يف دوراهتا السابقة أأمثر  ن هنج جلنة الإ تراعي مجيع املصاحل املعنية بصورة متوازنة. واإ
نفاذ  عن رؤى مس تنية ومفيدة بشأأن س بل معاجلة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل جلنة الإ

سهاهم نفاذ امللكية الفكرية. اإ قامة ش بكة من املاكتب ا يف مناقشة شامةل حول موضوعات تقنية تتعلق ابإ نه يؤيد فكرة اإ وقال اإ
ضافية فعلية عىل  اخلارجية التابعة للويبو تكون صغية وحمدودة واسرتاتيجية املوضع وممثةل جغرافيًا عىل أأن يضفي ذكل قمية اإ

يالء  معل املنظمة بناء عىل مجموعة واحضة من املبادئ. ورحب ابلتقدم احملرز يف وضع مبادئ توجهيية. ورأأى الوفد أأنه ينبغي اإ
ىل أأمهيته، وشدد عىل أأمهية الإدارة احلكمية يف الويبو وقيادة املنظمة. ومشل ذكل  عناية خاصة ملوضوع احلومكة يف الويبو نظرًا اإ

جراء هيالك الإدارة الشفافة والواحضة واعامتد معليات اختاذ لل ىل ذكل، ينبغي لدلول الأعضاء اإ ضافة اإ قرارات يتيرس فهمها. واإ
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ىل حلول متوازنة ومس تدامة يف نطاق الإطار احلايل لالتفاقية. وقد تكون التدابي العملية املتعلقة  مناقشة معمقة للتوصل اإ
معان النظر يف خ دارة الاجامتعات والواثئق نقطة انطالق تكل املناقشات. كام ينبغي اإ فض تواتر الاجامتعات ويف ابإ

ذ ميكن جملموعات اخلرباء، املتأألفة من خرباء رحشهتم دول  الاس تخدام الفعال لجامتعات اخلرباء اذلين ترحشهم ادلول الأعضاء. اإ
أأعضاء، أأن تسهم يف مناقشات أأقل عالقة ابلس ياسة وبناءة أأكرث عىل أأن تتاح الفرصة مجليع ادلول الأعضاء املهمتة يك ترحش 

آزق اليت تواهجها عدة خب جراء نقاش بناء بغية اخلروج من املأ يًا يشارك يف الاجامتعات. وينبغي أأن يكون الهدف املشرتك هو اإ
التجارية أأقام تعاواًن انحجًا مع الويبو وغيها من ماكتب امللكية الفكرية  والعالمات للرباءات الأملاين جلان. وذكر أأن املكتب

وفدًا من الويبو برئاسة انئب املدير العام، ادلكتور  5152 الفكرية. واس تقبل املكتب يف يوليوومنظامت معنية ابمللكية 
قدات يف ميونيخ وبرلني  قدت احملاداثت عىل هامش ندوتني جوالتني للويبو عم فيتشارد، ملناقشة س بل التعاون يف املس تقبل. وعم

ن املكتب والويبو ي 511وضام أأكرث من  عزتمان تنظمي دورة تدريبية متقدمة متصةل ببحث الرباءات مشارك. وقال الوفد اإ
. وواصل 5152 وحفصها يف جمال البيوتكنولوجيا حيرضها خرباء الرباءات من البدلان النامية ويمزمع عقدها يف ميونيخ يف أأكتوبر

جراء حوارات ممثرة مع ماكتب رشيكة يف ش ىت أأحناء العامل مشلت مناقشات بشأأن موضوعات  امللكية الفكرية الراهنة املكتب اإ
أأجراها مع نظرائه من املاكتب. وحافظ عىل العالقات الوثيقة اليت تربطه مباكتب رشيكة عىل املس توى العميل. ومن الأمثةل 

بفاحيص براءات اتبعني ملكتب اململكة املتحدة للملكية  5152 عىل ذكل تبادلت فاحيص الرباءات، فرحب املكتب يف مايو
عاون لحقًا هذا العام مع فاحيص براءات من أأسرتاليا واليباابن ومجهورية كوراي. ووسع املكتب ش بكة الطريق الفكرية وسيت

واملكتب  ملكتب الفنلندي للرباءات والتسجيلمع ا جترييب للطرق الرسيعة برانمج الرسيع ملعاجلة الرباءات من خالل تنفيذ
طال 5152 يف النصف الأول من المنساوي للرباءات ضايف مع واإ يف  مكتب س نغافورة للملكية الفكريةق برانمج اإ

ىل ذكل، نفذ املكتب 5152 أأكتوبر ضافة اإ للطرق الرسيعة مع ماكتب امللكية الفكرية يف الياابن والولايت  اجتريبي برانجما. واإ
ت برامج الطرق الرسيعة . وعزز5156 املتحدة وكندا واململكة املتحدة والصني وقمرر متديد أأربع من هذه الربامج حىت عام

ل. وعقد املكتب ندوة دولية  عجل فعالية حفص الرباءات من خالل تقامس النتاجئ وأأاتحت للمس تخدمني الاس تفادة من حفص مم
زاكًء للوعي  5152 يوليو 55ملس تخديم الطرق الرسيعة ابلشرتاك مع مثانية من ماكتبه الرشيكة يف برامج الطرق الرسيعة يف  اإ

خديم هذه الربامج، وقمدمت يف هذه الندوة معلومات بشأأن الربامج التجريبية للطرق الرسيعة والتوهجات يف صفوف مس ت
ن املكتب قد شارك يف العديد من  61الرئيس ية ونوقشت مسائل مع أأكرث من  مشاراكً من ش ىت أأحناء أأملانيا. وقال الوفد اإ

، وتضم الأحداث 5152 ونيخ بشأأن قانون الرباءات ادلويل يف يونيوالندوات والربامج التدريبية الأخرى، مبا يف ذكل مؤمتر مي
الياابنية والاجامتع اخلاص خبارطة الطريق يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت. ويف اخلتام،  –املقبةل الندوة الأملانية 

ىل الهنوض ابلبتاكر والإبداع حتقيقًا للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع  أأكد الوفد دمعه للويبو وهممهتا الرامية اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن البنود  ادلول الأعضاء من خالل نظام ملكية فكرية متوازن وفعال، وأأعرب عن ثقته يف التوصل اإ

 املدرجة يف جدول الأعامل. 

جياد حل شامل مجليع  .10 ىل اإ وشكر وفد بولندا الرئيسة عىل ما بذلته من هجود خالل الس نة املاضية، وعىل سعهيا اإ
التقارير املعروضة اليت تبني التقدم احملرز والنتاجئ احملققة خالل  القضااي املطروحة. وشكر أأيضا أأمانة املنظمة ومديرها العام عىل

ىل 5152و 5150عايم  ، وجسل تقديره للشفافية والفعالية اليت صيغت هبا تكل التقارير. وأأعرب أأيضا عن رغبته يف الانضامم اإ
يطاليا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ووفد امجلهورية الت   أأوروابش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

ن الس ياسة ل ينبغي ول والبلطيقالوسطى  . ولحظ مع القلق البالغ الزتايد املس متر يف اس تقطاب النقاش يف املنظمة، وقال اإ
منظمة ميكن أأن تكون العامل املؤثر السائد يف أأعامل املنظمة. وأأعرب عن أأسفه لهذه التطورات. وأأضاف أأنه جيب السامح لل 

بتنفيذ ميثاقها اخلاص بتحقيق الأهداف الاسرتاتيجية، وخاصة الأهداف املتعلقة بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية، والإطار 
القانوين العاملي والبىن التحتية العاملية واملوارد املرجعية العاملية والتطوير من أأجل حتقيق أأقىص وقع، لكوهنا اجملالت اليت 

ن بولندا تويل أأمهية كربى لإنشاء نظام دويل متوازن حتظى فهيا املنظ مة مبزية نسبية وميكن أأن ترتك أأثرا فهيا. واس تدرك قائال اإ
آمنة لالستامثر يف البحث العلمي والصناعي وتعزيز  للملكية الفكرية ولصونه. وشدد عىل الأمهية احلامسة للمنظمة يف هتيئة بيئة أ

لوفد من جديد دمعه للمنظمة يف الاضطالع مبهمهتا. وأأعرب عن رضاه ابلعديد من املنتجات واخلدمات املبتكرة. وأأكد ا
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الإجنازات املوحضة يف تقرير أأداء الربانمج وجشع الأمانة عىل حتسني هجودها وأأنشطهتا بل وتوس يع نطاقها من أأجل الارتقاء 
ود لإاتحة حمفل دويل لإجراء نقاشات معمقة، مباكنة املنظمة وزايدة فاعليهتا. كام أأعرب عن رضاه مبا تبذهل املنظمة من هج

وتعزيز الفعالية يف اس تخدام امللكية الفكرية وحاميهتا وتعزيز دورها يف ش ىت أأرجاء العامل، لأن هذه اجلهود ل تفتأأ تعزز التمنية 
ن الأداء اجليد يتوقف عىل  الإدارة اجليدة والعمل الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف ش ىت أأصقاع املعمورة. وأأردف قائال اإ

ن من الالزم اختاذ خطوات كربى لتبس يط وحتسني الاتساق بني ترتيبات احلومكة؛ وقد ثبت عدم  يف خمتلف اللجان، واإ
ذ تبعث فعاليهتا عىل  آن الأوان للنظر يف أأساليب معل اللجان ادلامئة والأفرقة العامةل، اإ القدرة عىل حتمل املقاربة الراهنة وقد أ

وأأفاد الوفد بأأن أأمه عنرص من عنارص حتسني الاجامتعات مبا حيقيق الفائدة مجليع أأحصاب املصاحل هو فصل املسائل احلية. 
ن بولندا ترحب ابلتقدم احملرز والتطورات الإجيابية احملققة فامي يتعلق بسي  املوضوعية عن الس ياسة. واس تدرك حديثه قائال اإ

ال امللكية الفكرية اليت يديرها املكتب ادلويل. ورحب أأيضا ابلمنو احملقق يف أأنظمة أأنظمة التسجيل والإيداع ادلولية يف جم
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل عالوة عىل  التسجيل يف اإ

ن زاياتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية دة العضوية يف هذه الصكوك سامهت يف اتساع . وقال اإ
ىل تيسي  ن بولندا تقر مبزااي اتفاق لهاي، وسعيا مهنا اإ نطاق خدمات التسجيل أأكرث وأأكرث ما عاد ابلفائدة عىل امجليع. وقال اإ

جراءات التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ممكتب التنس يق يف السوق ادلاخليةالإجراءات دلى  ن خالل ، عالوة عىل اإ
ىل  يناير  50اعتبارا من  الصناعية للتصامميويل ادلتصنيف ال اتفاق لواكرنو اذلي وضع مبوجبه الويبو، انضمت امجلهورية اإ

ل أأهنا تأأسف لأن هذا 5152 . وأأضاف أأن مجهورية بولندا ترحب ابلتقدم احملرز خالل ادلورة العرشين للجنة الرباءات؛ اإ
ىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأعرب عن أأمل امجلهورية يف حتقيق التقدم بطيء، رمغ أأن أأنشطة اللج  نة هممة ابلنس بة اإ

ىل مواصةل العمل يف اللجنة عىل أأساس برانمج العمل املقبل الواسع النطاق  نتاجئ موضوعية يف املس تقبل القريب، وتطلعها اإ
ن مجهورية اذلي سيشمل النظر يف تنس يق قانون الرباءات عىل الصعيد ادلويل. وا ىل جلنة العالمات وقال اإ لتفت الوفد اإ

يف جنيف.  5151بولندا تأأمل يف أأن حتدد امجلعيات موعدا لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف عام 
 اخلارج ورصح بأأنه عىل يقني بأأن هذه املعاهدة من شأأهنا أأن تعود ابلفائدة الكربى عىل ادلول الأعضاء الراغبة يف العمل يف

ن بولندا تقر بأأمهية  وتزيد من فعالية اتفاق لهاي، وتقلص من التاكليف والبيوقراطية كثيا. وحتدث عن جلنة املعايي وقال اإ
ىل توافق يف الآراء حول تنظميها ونظاهما ادلاخيل اخلاص. مث  العمل التقين اذلي تضطلع به هذه اللجنة وتأأسف لعدم التوصل اإ

ىل حق املؤ  لف موحضا أأن معاهدتني كربيني قد أأبرمتا يف املايض القريب، وأأعرب عن أأمهل يف حتقيق املزيد. وراح تطرق اإ
ن بولندا ترى أأن أأعامل جلنة حق املؤلف املقبةل ينبغي أأن تركز يف املقام الأول عىل النظر يف اقرتاح معاهدة محلاية  يقول اإ

ىل قرار بعقد مؤمتر دبلوم . وأأضاف أأن من الرضوري جدا توفي امحلاية 5156ايس يف عام هيئات البث، هبدف التوصل اإ
ن  ىل القرن احلادي والعرشين قد تأأخر كثيا. واس تدرك قائال اإ املناس بة لهيئات البث عىل املس توى ادلويل، وأأن الانتقال اإ

جراء املزيد من املناقشات والتبادلت املمثرة بشأأن املسائل املتعلقة بأأنشط ىل اإ ة املكتبات ودور احملفوظات بولندا تتطلع اإ
طار املعاهدات ادلولية والقوانني الوطنية القامئة. وشدد الوفد عىل أأمهية العمل  ومؤسسات البحث العلمي والتدريب يف اإ

ن عىل اللجنة أأن تيرس سي التقييدات والاس تثناءات  اذلي تنجزه تكل املؤسسات يف نرش وتبادل التجارب. وراح يقول اإ
ية يف هذه اجملالت يف العاملني التناظري والرمقي عىل حد سواء. وأأقر بأأمهية العمل اذلي تضطلع به اللجنة وتطبيقها بفعال 

ميان راخس بأأن أأي صك دويل واحد أأو أأكرث متوقع ينبغي  احلكومية ادلولية، وأأعرب عن الزتامه املس متر مبواصةل املناقشات ابإ
ملزم. وأأضاف أأن املكتب البولندي للرباءات أأجنز العديد من الأنشطة اخملتلفة، أأن يتسم ابملرونة ويكون واحضا مبا يكفي وغي 

وواصل تنظمي مؤمترات وندوات وحلقات معل ودورات تدريب واسعة النطاق تس هتدف خمتلف املؤسسات واملهن، ومن 
ىل تعممي املعارف بشأأن امللكية الصناعية عىل سبيل املثال الا حتفال ابليوم العاملي للملكية الصناعية بني أأمه املبادرات الرامية اإ

اذلي نظم ابلتعاون مع الويبو وعقد خالهل مؤمتر "الرباءات من أأجل الأدوية، حامية امللكية الفكرية يف القطاع الصيدلين". 
رااكو " يف اكامللكية الفكرية يف الاقتصاد الابتاكريعقدت الندوة ادلولية العارشة يف سلسةل " 5152ويف بداية سبمترب 

نشاء الرشاكت من خالل الابتاكر"، وحرض هذه الندوة ممثلون عن املكتب الأورويب للرباءات  بعنوان "أأفاكر مفيدة، اإ
وماكتب امللكية الفكرية يف عدد من ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب، فضال عن خرباء من بولندا وأأورواب الغربية 

نظمت منافس تان جديداتن شبهيتان  5150ا وبدلان من الرشق الأقىص. ويف عام والولايت املتحدة الأمريكية ونيوزلند
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مبنافسة الأطروحات والصور الأاكدميية اليت نظمها املكتب البولندي للرباءات. ونرش عهنام بالغ حصفي وفيمل قصي يركز عىل 
تب الرباءات للمرشوع املهنجي املعنون "د مع الرتوجي للفوائد النامجة عن حامية امللكية الفكرية. ونتيجة ملواصةل تنفيذ مك 

اس تخدام امللكية الصناعية بفعالية يف الاقتصاد القامئ عىل الابتاكر" اذلي يركز عىل حفز اس تخدام حقوق امللكية الصناعية 
ملتناهية يف تطوير الاقتصاد البولندي، اختذت مبادرات عديدة تس هتدف مجموعات خمتلفة تشمل املقاولني، وخاصة الرشاكت ا

الصغر والصغية واملتوسطة، ومؤسسات د مع الأعامل، ومهنا اجلامعات والوحدات العلمية، واحملامون املتخصصون يف الرباءات 
وغي ذكل من وحدات ومنظامت مشاركة يف حامية امللكية الصناعية واس تخداهما. واختمت الوفد لكمته مغتامن الفرصة لشكر 

دارة البدلاالأمانة وخاصة  عىل تعاوهنا املتواصل ومساعدهتا عىل الاضطالع  ن اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمةاإ
سهام املنظمة يف الهنوض حبقوق امللكية  نه يقدر كثيا اإ ابملبادرات العديدة اليت اختذها املكتب البولندي للرباءات. وقال اإ

 الفكرية يف بولندا.

ىل بياين وأأعرب وفد اتيلند عن رغبته يف الان .12 نه س يعمتد جدول وفد بنغالديش و وفد ضامم اإ س نغافورة، وأأعلن قائال اإ
وذكل عقب معلية مشاورات طويةل. وذلكل ينبغي أأن تقر امجلعية بأأمهية ادلور اذلي ميكن أأن  5151أأعامل التمنية ملا بعد عام 

ن وفد اتيلند تؤديه امللكية الفكرية يف املساعدة عىل التحول الاقتصادي والقضاء عىل الفق منائية. وعليه فاإ ر ورأأب الهوة الإ
ن البدلان النامية والبدلان املتقدمة تس تفيد من برامج  ىل جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية. واس تدرك قائال اإ يويل أأمهية كربى اإ

ىل ، يف تعزيز امللكية الفكرية ابعتبار 5117املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، منذ اعامتدها يف عام  ها أأداة تضيف قمية اإ
املنتجات ومتيض قدما ابلبتاكر والمنو والتمنية. ومع ذكل ل تزال البدلان النامية تواجه عراقيل يف المتتع بفوائد امللكية الفكرية 

ىل الإطار القانوين للهيا ن الويبو مبقدورها القيام ابملزيد لتقدمي د مع أأكرب اإ لك الاستشارية. متتعا اكمال ومتساواي. وأأردف قائال اإ
نفاق عىل التمنية، حبيث ن الوفد يشدد عىل أأمهية حتسني تعريف الإ نفاق عىل الأنشطة املرتبطة ابلتمنية  ومن مث فاإ يبني قدر الإ

ىل التصدي لهذه املسائل  نفاق ابلامتيش مع تنفيذ جدول أأعامل التمنية. وسعيا اإ ومن املس تفيد مهنا، بل ويبني أأيضا أأثر هذا الإ
من املسائل، أأكد الوفد من جديد اس تعداده للعمل مع سائر ادلول الأعضاء، وخاصة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية وغيها 

ىل مرشوعات معلية  الفكرية، من أأجل تعممي جدول أأعامل التمنية يف مجيع جوانب أأعامل الويبو وضامن حتول هذا اجلدول اإ
ىل النجاحات احملققة فامي خيص معاهديت بيجني ملموسة. وأأضاف أأن من همام الويبو الرئيس ية  وضع القواعد، وأأشار اإ

ن من الالزم القيام ابملزيد، كام يلزم تنحية الفوارق جانبا والبناء عىل الأسس املشرتكة القامئة بشأأن  ومراكش، لكنه قال اإ
ىل اللجنة احلكومية ادلولية، وقد العديد من املسائل البارزة املطروحة عىل امجلعية. ورصح الوفد بأأنه يويل أأمهية خاص ة اإ

آن الأوان للنظر يف خطة معل  بلغت أأعامل اللجنة بشأأن أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي مس توى اكف من النضج حبيث أ
ىل املسائل الإدارية، ورحب ابلفائض اذلي ستس متر املنظمة يف حتقيقه  للس نة املقبةل تنهتيي بعقد مؤمتر دبلومايس. والتفت اإ

ىل اختيار املدير العام للمرحشني ورحب مبراعاة  عىل الرمغ من تعايف الاقتصاد العاملي عىل حنو غي منتظم. وأأشار أأيضا اإ
مانة  ىل تعيني املرحشني رمسيا يف هناية هذا الأس بوع. وشدد من جديد عىل شكره للأ المتثيل اجلغرايف. وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية.وأأكد تأأييد اتيلند الاكمل للمنظمة وتعا  وهنا معها للعمل من أأجل الوصول اإ

ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس  .11 آس يا واحمليط الهادئوأأيد وفد اإ . كام أأعرب عن رغبته مجموعة بدلان أ
ندونيس يا ابلتعاون مع الويبو  يف جمال حقوق امللكية الفكرية. وتكل احلقوق يف مشاركة املعلومات بشأأن التقدم اذلي أأحرزته اإ

ندونيس يا تدابي لتطوير نظاهما للملكية الفكرية. وقد سنت  تمعد أأساس ية للتقدم الاقتصادي عىل الصعيد الوطين وقد اختذت اإ
ومات بشأأن . ومن املقرر مشاركة املعلمعاهدة مراكشقانواًن حلق املؤلف يتضمن أأحاكمًا منصوصًا علهيا يف معاهدة بيجني و 

خالل مناقشة املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.  اتالقانون املنقح حلق املؤلف مع امجلعي
ىل اتفاق لهاي  ىل الانضامم اإ ندونيس يا ل تزال تسعى اإ الصناعية  تصاممياملتعلق ابلتسجيل ادلويل لل وأأفاد الوفد بأأن اإ

ندونيس يا والويبو أأخيًا مذكرة تفامه علق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتالربوتوكول املتو  . وقد وقعت حكومة اإ
ندونيس يا اس تفادت بدرجة كبية  ن اإ ندونيس يا مس تعدة للعمل عىل طرائق تنفيذ تكل املذكرة. وقال اإ بشأأن تسوية املنازعات. واإ

ندونيس يا ترّحب ابملساعدة التقنية اليت قدمهتا لها الويبو  من املساعدة التقنية املقدمة من الويبو. وأأضاف يف هذا الصدد أأن اإ
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آس يا الاسرتاتيجية يف جمال حقوق امللكية الفكرية للفرتة عداد خطة رابطة أأمم جنوب رشق أ ىل . 5151-5156 يف اإ وتطرق اإ
التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف

جياد حل ملشلكة الوضع املايل الراهن لصندوق التربعات اخلاص ابجلامعات الأصلية  وأأعرب عن أأسفه حيال عدم المتكّن من اإ
ندونيس يا تويل أأمهية لضامن متويل ميكن التنبؤ به، وذلا ترى أأنه ما ينبغي ختفيض مزي  ن اإ انية برانمج اللجنة واحمللية. وقال اإ

، بأأنه ينبغي 5151احلكومية ادلولية. وأأفاد، فامي خيص توصية امجلعية العامة للويبو بشأأن معل اللجنة احلكومية ادلولية لس نة 
ىل أأنه مت، يف ادلورة الثانية والعرشين  آراء بشأأن اس تكامل ولية اللجنة. وأأشار اإ ىل توافق أ أأن تصل امجلعية العامة للويبو اإ

قامة مشاورات غي رس مية مفتوحة تشمل لك ادلول الأعضاء يف الويبو. ورأأى أأن للجن ة الربانمج واملزيانية، طرح اقرتاح ابإ
 ذكل اقرتاح جيد وأأن رئيسة امجلعية العامة للويبو يه اليت ينبغي أأن توجه تكل املشاورات.

ىل معاهدة  .16 معاهدة س نغافورة قانون الرباءات، و ورصح وفد كندا أأن بالده أأعلنت بشلك رمسي عزهما الانضامم اإ
ىل بشأأن قانون العالمات ، ونظام مدريد للتسجيل نظام لهاي للتسجيل ادلويل للامنذج الصناعية التجارية، والانضامم اإ

ن ىل  تعديل ادلويل للعالمات التجارية، وتصنيف نيس. وقال اإ القانون الكندي للعالمات التجارية قّرب البدل من الانضامم اإ
الصكوك الثالثة للعالمات التجارية. وأأضاف أأن تكل اخلطوات ساعدت الرشاكت الكندية العامةل عىل الصعيد ادلويل أأو 

ىل التوسع يف أأسواق جديدة، وأأهنا تقدم ادل مع للرشاكت الأجنبية الراغبة يف تقدمي الط  لبات يف كندا. وذكر الوفد أأن الطاحمة اإ
. وأأعلن الوفد أأن 5152أأغسطس  50واللتني دخلتا حزي النفاذ يف  الويبو بشأأن الانرتنت يتمعاهدكندا صدقت عىل 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية تشمل:  كامل وتعزيز قانون حقق املؤلف؛ قانون ماكحفة املنتجات املقدلةالترشيعات اجلديدة لإ ؛ واإ
جراءات جديدة مات التجارية. وقانون العال نفاذ عىل احلدود و ومشلت التعديالت يف هذا الصدد اإ أأحاكم دلعاوى مدنية لالإ

بسبب عدم  بدله وأأعرب الوفد عن قلق وأأفعال جنائية جديدة. وطور الترشيع اجلديد معليات الطلب والاعرتاض وبسطها.
ىل امجلعية ا تقدهماتوصية  اتفاق عدد من جلان الويبو عىل . وذكر الوفد أأن قيام بعض اللجان بعمل تقين مفيد دون أأي لعامةاإ

معاجلة للقضااي املعيارية، يثي حتفظاته. وأأضاف أأن كندا عاجلت لك القضااي من خالل تقيمي لك اقرتاح بناء عىل مضمونه. 
الأساس ية ورحب بوجود من أأجل متابعة حتقيق أأهداف الويبو  5151وحث الوفد الوفود املشاركة عىل العمل معا يف عام 

جراءات تسجيل موحدة وأأكرث كفاءة من  وأأضافتوافق واسع حول املضمون اجلوهري ملرشوع معاهدة قانون التصاممي.  أأن اإ
كندا س تواصل معارضة أأي اقرتاحات تضع رشوطا مس بقة لعامتد  ولكنشأأهنا أأن تعود ابلنفع عىل املصممني الصناعيني. 

ىل مزيد من العمل عىل مرشوع النص قيد ، يرى الوفد أأن ة احلكومية ادلوليةللجنوفامي خيص ا .املعاهدات هناك حاجة اإ
املناقشة عىل مس توى اللجنة من أأجل معاجلة اخلالفات بشأأن القضااي الرئيس ية مثل الأهداف ونطاق امحلاية. وذكر أأنه مل 

طار ومايس. ورأأى أأنه ينبغي مواصةل يكن أأي من النصوص الثالثة انجضا مبا فيه الكفاية للرشوع يف مؤمتر دبل املفاوضات يف اإ
ىل  اللجنة احلكومية ادلولية عىل أأساس برانمج معل معيل لتحديد التدابي الالزمة ملعاجلة القضااي املطروحة هبدف التوصل اإ

طار اللجنة ادلامئة مجليع. وأأعرب الوفد عن تطلعه لرؤية املزيد من التقدم يف جمال حامية هيئات البث يفيتفق علهيا انتيجة   اإ
عىل التقييدات والاس تثناءات ابلتوافق مع التوصيات اليت وافقت علهيا  مواصةل العملاملعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، و 

ن 5155امجلعية العامة عام  ىل . وقال اإ عداد التقارير والإدارة القامئة عىل النتاجئكندا تدعو اإ يف مجيع أأنشطة  ختطيط سلمي واإ
ملبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية. ا مرشوعاملفاوضات اجلارية بشأأن كندا  قميتساس عىل ذكل الأ ، و لويبوا

ىل معل مكتب امللكية الفكرية الكندي ) ىل مسامهة كندا الطويةل يف أأنشطة الويبو للتعاون التقين، واإ ( مع CIPOوأأشار اإ
دورات تدريبية س نوية متخصصة ملسؤولني من البدلان النامية. واختمت الوفد منّوهًا وتقدمي عىل تنظمي  5997 يونيوالويبو منذ 

ىل مشاركة عرشة من كبار مسؤويل امللكية الفكرية يف ورشة معل  يف مكتب امللكية الفكرية الكندي مشرتكة بني الويبو و اإ
مت ورشة العمل للمشاركني نظرة عن نظام وقدبشأأن تطبيق تقنيات الإدارة يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية.  5152 عام

ماكتب امللكية الفكرية  دف بناء قدرات، وذكل هيمكتب امللكية الفكرية الكنديامللكية الفكرية الكندي وتقنيات الإدارة يف 
 وتوفي منتدى لتبادل الأفاكر وأأفضل املامرسات.يف البدلان النامية 
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وأأيد وفد زامبيا الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية، ووفد بنن ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا.  .17
وأأكد الوفد الزتامه بعمل الويبو، مبا يف ذكل الأنشطة املضطلع هبا لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية، واملفاوضات 

كومية ادلولية. وتأأسف الوفد لطول املفاوضات، ومتىن أأن ينجز معل اللجنة احلكومية ادلولية يف الوقت اجلارية يف اللجنة احل
املناسب، مع مراعاة مجيع النقاط اخلالفية، من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس. وأأثىن عىل ادل مع الهام واملس متر اذلي تقدمه الويبو 

ن تقدما كبيا أأحرز يف حتسني معليات مكتب براءات للبدلان النامية عن طريق الربامج واملشاريع ال  تمنوية. وقال الوفد اإ

دارة الواثئق الإلكرتونية مما  ىل نظام جافا، وزّود ابإ دارة امللكية الصناعية اإ ّدث نظام اإ الاخرتاع يف زامبيا العام املايض، كام حم
ني بتلكيف من الويبو بشأأن التكنولوجيا املناس بة يسمح مبسح ضويئ للطلبات املقدمة وختزيهنا. وأأضاف أأن املرشوعني املقام

نتاجية صغار املزارعني يف املناطق  لتنقية مياه الرشب واحلصاد يف زامبيا، سيسهالن احلصول عىل املياه النظيفة وحتسني اإ
 مثل أأمهية الريفية. وذكر الوفد أأن مشاورات عقدت بني الويبو ومسؤولني من زامبيا خالل فرتة املشاريع، وتناولت قضااي

ن وزارة الصحة يف زامبيا  اس تخدام التكنولوجيا املناس بة لتكوين الكفاءات الوطنية ملواهجة حتدايت التمنية. واتبع قائال اإ
ن مبادرة رائدة أأطلقت يف منطقة معرضة للجفاف يف زامبيا بمتويل من 5152مايو  50اس تلمت املعدات التكنولوجية يف  ، واإ

والرشاكت. وأأضاف أأن مرشوع مركز د مع التكنولوجيا والابتاكر اذلي أأطلق قبل عامني أأصبح واكةل تسجيل الرباءات 
راخسا، وأأاثر قدرا كبيا من الاهامتم. وطلب الوفد من الويبو تزويد مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر مبزيد من املعدات. 

نه يراقب عن كثب املناقشات حول مرشوع معاه دة قانون التصاممي، وخاصة ما يتعلق ابملساعدة واختمت الوفد ابلقول اإ
 التقنية وتكوين الكفاءات، ولضامن اس تجابة الوثيقة الهنائية ملصاحل التمنية يف البدلان النامية.

ىل البيان اذلي أأدىل به الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه والبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن  .18 وانضم وفد اليوانن اإ
ىل امللكية الفكرية ابعتبارها دافعا لتحقيق المنو املايل عىل أأسس صلبة ابلنيابة  نه يويل أأمهية كربى اإ عن اجملموعة ابء. وقال اإ

طار أأرسة الأمم املتحدة، وأأعرب عن  وحامية هذا المنو. ويف الآن ذاته أأقر الوفد ابدلور الفريد اذلي تضطلع به الويبو يف اإ
سهامات الويبو يف املايض القريب، وأأن أأعامل رسوره حلضور مجعيات ادلول الأعضا ء يف الويبو. ورصح بأأنه اتبع عن كسب اإ

دماج أأي من مرحشي أأعضاء الاحتاد الأورويب املؤهلني عىل  املنظمة قد بلغت منعطفا حاسام. وأأعرب عن أأسفه البالغ لعدم اإ
ل أأنه يتوقع من الفريق اجلديد قيا دة تنفيذ أأهداف املنظمة الاسرتاتيجية بفعالية. والتفت أأعىل درجة يف فريق الرئاسة العليا؛ اإ

ن مرشوعها احلايل انجض مبا يكفي ليك يمنظر يف مؤمتر دبلومايس. وعليه وابلرمغ من  ىل معاهدة قانون التصاممي، وقال اإ الوفد اإ
ن ذكل ينبغي أأل يعرقل امل  دماج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املعاهدة، فاإ ىل حتسني أأنه ينبغي اإ ساعي العامة الرامية اإ

ىل النتاجئ الاقتصادية الربانجمية، وأأيد بشدة عقد مؤمتر دبلومايس  نظام امللكية الفكرية يف ش ىت أأرجاء املعمورة. وأأشار الوفد اإ
يع نطاق لأن هذا املؤمتر س ميهد الطريق حامت لتوس   5150ملراجعة نظام لش بونة معال ابلقرار املتخذ يف مجعيات الويبو لعام 

ن املناقشات ادلائرة يف جلنة حق املؤلف، وخاصة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات  حامية البياانت اجلغرافية. وأأردف قائال اإ
ن اللجنة علهيا أأن  ىل مؤسسات التعلمي والبحث، تثي بعض الشواغل. ومىض يقول اإ ضافة اإ لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اإ

ابلفعل وتركز علهيا، عوضا عن اخلوض يف مناقشات ل هناية لها وتقلل من احامتل حتقيق حصيةل  حتدد املسائل املتفق علهيا
معلية. وأأضاف أأن تزايد عوملة سالسل العرض والتجارة يسلط الضوء عىل أأمهية التعاون ادلويل يف جمال حقوق امللكية 

نه يؤيد بشدة اعامتد بند دامئ نفاذها. وعليه فاإ نفاذ مبا  الفكرية وحاميهتا واإ ضايف يف جدول أأعامل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ اإ
ن معل اللجنة احلكومية ادلولية قد شهد تقدما، ومع  نفاذ الوطنية عرضا طوعيا. واس تدرك حديثه قائال اإ يتيح عرض أأنظمة الإ

ن من الالزم مواصةل النظر يف ا لنصوص املعدة، كام ينبغي وضع ذكل ل تزال العديد من املسائل البارزة من دون حل. وقال اإ
ىل اتفاق خالل ادلورات السابقة. وأأعرب  برانمج واقعي للعامني املقبلني، مع مراعاة تاكليف الاجامتعات وعدم التوصل اإ

نه يؤيد مواصةل املناقشات يف  الوفد أأيضا عن تأأييده الشديد ملواءمة قانون الرباءات عىل الصعيد ادلويل، وذلكل السبب فاإ
ن حتسني نظام جلنة ال رباءات. وأأضاف أأنه يؤيد أأيضا معل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وراح يقول اإ

املعاهدة ينبغي أأل يتوقف لالس تجابة لالحتياجات املتغية للمس تخدمني والغي وماكتب امللكية الفكرية يف ش ىت أأرجاء العامل. 
جياد حلول منصفة وأأعرب الوفد عن تطلعه ملناقشة امل  سائل املطروحة عىل جدول الأعامل وأأبدى عزمه عىل الإسهام يف اإ

 ومتوازنة بروح من التعاون، ومبا يعود ابلفائدة عىل مجيع الأطراف املشاركة.
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آس يا واحمليط الهادئوأأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس  .19 . وأأكد مصلحة مجموعة بدلان أ
 تطوير نظام ملكية فكرية مرن ومتوازن وقادر عىل تلبية الاحتياجات ادلول الأعضاء واجملمتع املدين اخملتلفة عىل ابكس تان يف

اختالف مس توايهتا الإمنائية، وتعزيز الابتاكر والتقدم التكنولويج يف الوقت ذاته. وأأوحض أأن الأمهية الفعاةل واملس مترة جلدول 
ت الويبو، والتقدم املّطرد للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وتنفيذ توصيات جدول أأعامل أأعامل التمنية وصلته جبميع هيئا

زاء امجلود يف جلنة حق املؤلف  التمنية، تشلك مجيعها عوامل حامسة لنظام ملكية فكرية متوازن. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ
حراز تقدم ملموس حنو وضع صك بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات واملؤسسات التعلميي ة. وذكر الوفد رضورة اإ

قانوين دويل يس تجيب ملبادئ حقوق الإنسان، ول س امي احلق يف التعلمي والتمنية. ورأأى الوفد أأنه يتعني عىل اللجنة احلكومية 
د من جمرد جتديد وليهتا، حنو وضع ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور التحرك لأبع

دراج مادة مضن معاهدة قانون التصاممي  صك ملزم قانونيا محلاية الأصول التقليدية من المتكل غي املرشوع. وأأبدى د مع بالده اإ
عن تكوين الكفاءات، ورشط ملزم ابلكشف من أأجل ضامن امحلاية، ومنع المتكل غي املرشوع. ورضب الوفد مثال بيع 

" بأأربعة اضعاف مثهنا Peshawari chappalية التقليدية املصنوعة يف مدينة بيشاور بباكس تان واملعروفة ابمس "الأحذ
نه جيب وضع صيغة هنائية جملموعة شامةل  العادي كشاهد عىل المتكل غي املرشوع. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، قال الوفد اإ

لية وفعالية التاكليف لهذه املاكتب، كجزء من معلية تقودها ادلول الأعضاء. وأأضاف من املبادئ التوجهيية حتدد املعايي والو
جراء تقياميت الاحتياجات ودراسات جدوى لأية ماكتب خارجية حممتةل. واختمت ابلقول أأنه ينبغي القيام ابملزيد  أأنه ينبغي اإ

 عىل مس توى الإدارة العليا.لضامن احرتام مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل داخل املنظمة، ول س امي 

وساند وفد نيجياي البيان اذلي قدمه وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقد جتمعت ادلول الأعضاء معًا يف امجلعيات  .61
احملمةل ابخلالفات والتعنت. وقد ثبط عزمية الوفد أأن يالحظ أأن الانقسام، يف بعض احلالت، قد تعمق فامي خيص معل 

بداء املرونة، الأمر اذلي انعكس يف شلك اللجان. واتسم ت معظم مفاوضات الويبو ابخلالفات العميقة وعدم الرغبة يف اإ
ىل نظام ملكية فكرية عاملي قوي ومتوازن هدف أأسايس من أأهداف  تساؤل خطي حول ُصمي أأنشطة املنظمة. واكن السعي اإ

تمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للك البدلان من خالل املنظمة، لكن العمل عىل تعزيز الابتاكر والإبداع فامي خيص ال 

النقطة ومن مث جتنب فتنة التقوقع يف ًا. ومن املهم التأأكيد عىل هذه نظام ملكية فكرية دويل فعال ومتوازن مل يكن انحج
فراد والهيئات والأمم ن دور الويبو يف احلياة الاقتصادية والاجامتعية للأ أأمه من أأن يسمح ابلكتفاء  جناحات املايض. واإ

ذا أأريد حتقيق تقدم. ومن الصعب حتقيق التقدم اذلي ينشده امجليع،  طار معل امللكية الفكرية ادلويل اإ ابملوجود. وجيب تنقيح اإ
ية نظرًا لطبيعة الإطار املتناقضة يف أأهدافها. وعّظم هذه الشواغل املرشوعة دينامية البيئة العاملية والاجامتعية والاقتصاد

جياد حلول استيعابية متبادةل وأأرضية مشرتكة ليبىن عىل أأساسها  والتكنولوجية السائدة، ومن مسؤولية الوفود الأساس ية اإ
آراء أأدىن عىل الأقل بشأأن القضااي اخملتلف علهيا. وأأظهرت اجملموعة الأفريقية ابس مترار اس تعدادًا لالخنراط مع لك  توافق أ

م والشفافية وحسن النية واملرونة والإرادة الس ياس ية للميض قدمًا وجتاوز اخلالفات. أأحصاب املصلحة بروح من الالزتا
ويعطي الوفد أأولوية للهنوض بوضع املعايي اخلاصة ابلويبو بطريقة مسؤوةل وفاعةل ميكن قبولها يف النظام. واتمفق عىل متويل 

ىل نشاء مكتبني خارجيني يف  املاكتب اخلارجية من مزيانية الثنائية التالية. وتطلع الوفد اإ اختتام املناقشات بشأأن هذا الأمر واإ
أأفريقيا يف الثنائية القادمة. ورصح الوفد أأن الاستامثر يف امللكية الفكرية يف أأفريقيا س يكون استامثرًا يف مس تقبل مشرتك 

 ية.ومتبادل املنفعة وأأن قيادة املنظمة عىل وعي بأأن أأفريقيا عرضت فرصًا فريدة للمنو والتمن 

كوادور ابقرتاح تعيني السفي ماريو ماتوس مبنصب انئب املدير العام لقطاع التمنية، وأأيد البيان اذلي  .65 ورحب وفد اإ
عداد نصوص يف  حراز تقدم يف اإ نه ورمغ اإ أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال الوفد اإ

ىل جمالت املوارد الوراثية واملعار  ف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي، مازال يتعني القيام ابلكثي من أأجل التوصل اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس خالل ثنائية  جامع يفيض اإ بقاء رشطي الكشف  5156-5151اإ مع برانمج معل متوازن. ورأأى أأن اإ

ىل تعريف عن بدل املنشأأ يف براءات الاخرتاع ومنشأأ املوارد الوراثية يف طلبا ت الرباءات لنظام الأصناف النباتية، ابلإضافة اإ
املوافقة املس بقة عن عمل، يه مسائل أأساس ية. وأأضاف أأن الاعرتاف عىل املس توى ادلويل بشأأن أأشاكل التعبي الثقايف 
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ة ميكن عقده بعد التقليدي أأمر هام. ود مع الوفد تنظمي جزء رفيع املس توى لتبادل وهجات النظر يف قضااي الس ياسات الرئيس ي
آخر دورة للجنة احلكومية ادلولية وترك عام للعمل التقين وفقا لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وفامي يتعلق  أ

حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، أأعلن الوفد أأن جلنة حق املؤلف جيب أأن تتابع معلها بناء عىل برانمج معل متوازن يوفر فرصة 
ة قضااي البث، والتقييدات والاس تثناءات للمكتبات واحملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية. وأأضاف أأنه ينبغي ملناقش

عىل امجلعية العامة البّت يف مسأأةل املاكتب اخلارجية للويبو، وأأن تعمتد ابلإجامع املبادئ احلامكة لفتتاهحا، مع احلاجة، يف 
نشاء ثالثة ماكتب مماثةل ليزال مرحةل قادمة، لتحديد عدد هذه املاك تب ومواقعها، ومع الأخذ ابحلس بان أأن القرار املتعلق ابإ

نشاء مكتب خاريج لبدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. 5151-5152معلقا لثنائية  . ويف هذا الصدد شدد الوفد د مع بالده اإ
ة وطنية للملكية الفكرية، لتقديره لتعاون املنظمة مع ادلول عىل توقيع اتفاق تعاون مع الويبو لإنشاء أأاكدميي ورصح بعزم بالده

الأعضاء يف هذا احلقل، وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن برانمج أأاكدميية الويبو مصدر رئييس للتعلمي والتدريب من أأجل التمنية. 
كوادور تد مع الأنشطة اليت ستنفذ مبساعدة الويبو كجزء من برانمج "مراك ن اإ ز التحكمي والوساطة". وطلب وأأضاف قائاًل اإ

من الويبو التعاون التقين يف جمال أأساليب تسوية املنازعات خارج نطاق القضاء. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن دمعه حلسن 
 سي املنظمة والزتامه ابلعمل من أأجلها.

يطاليا  وفد بيانوأأيد وفد اململكة املتحدة  .65 ن ، و ابء اجملموعة ياابن ابمسبيان ال و  الاحتاد الأورويبابمس اإ اململكة قال اإ
لصني وس نغافورة ل نيالوطني نياملكتبابلتعاون مع  5152سبمترب  52ندوة يف  ستنظماملتحدة لربيطانيا العظمى وأأيرلندا الشاملية 

ىل املشاركة يف تكل الندوة املندوبني داعيا  "يف قطاع الأعاملبتاكر لمتويل الا حفزموضوع "امللكية الفكرية مكبشأأن  ملناقشة اإ
القطاع العام أأن يمتكن يف الاقتصادات احلديثة، من الرضوري  حقوق امللكية الفكرية ونظرا لتنايم أأمهيةهمة. كل املسأأةل امل ت

فد أأن وأأضاف الو . أأصول امللكية الفكرية جلذب المتويل الالزم لتسويق أأفاكرهامما دلهيام من اس تخدام من اخلاص القطاع و 
ذا أأديرت تكل العملية و  م يف هذه العمليةهمدور تضطلع ب كوماتاحل اتحة فرص للحصول  ان شأأهنمفبشلك مناسب، أأنه اإ اإ

ىل تعزيز اململكة املتحدة  وسعت عىل حنو أأفضل. لبتاكرالهنوض ابو أأكرب  ويلعىل مت  ةالويبو الرئيس ييف أأنظمة  هتاعضوياإ
دراجيعلن مرسورا بأأن وفد واكن ال الثىن عرش شهرا املاضية. فرتة خالل عام ل قانون امللكية الفكرية الوطين حمك يف عن اإ

الاحتاد الأورويب. بصفهتا الوطنية وليس بصفهتا عضوا يف تصبح عضوا يف نظام لهاي من أأن اململكة املتحدة ميكّن  5152
واسرتاتيجية معل تناسب  اية أأفضل حلقوقههذه املبادرة مرونة أأكرب للرشاكت يف ادلاخل واخلارج لختيار تغط وأأاتحت 

ىل زايدة مشاركة الرشاكت يف ادلول الأعضاء تؤمن بقوة ب اململكة املتحدة واس تطرد موحضا أأن . اأأهدافه تعزيز اجلهود الرامية اإ
ن أأكرث فعالية. و ليكون يف مجيع مراحل التمنية حىت يتس ىن للمنظمة تكييف هنجها  خدمة هو هدف املنظمة قال اإ

خلدمات املقدمة. وأأعرب عن سعادته س يعزز حامت ا هتانظام امللكية الفكرية العاملي وزايدة مسامهيف املس تخدمني واملس هتلكني 
ذاكء أأجل من  5152 كتوبرأأ سلسةل من الندوات يف مجيع أأحناء اململكة املتحدة يف يف تنظمي  من املنظمة ءمع زمالابملشاركة  اإ

دخالن املنظمة اس مترت يف أأ  رسورب الوفد  ولحظقطاع الأعامل واملهنيني. انطباعات ع يم جت الوعي خبدمات الويبو و   اإ
دارة فعاةل ملنظمة منمن أأجل  ةرضوريتكل التحسينات  أأن ني ويرىاملاليوالإبالغ  حتسينات كبية يف معليات الرصد  هذا اإ

التأأمني مهنا اخلصوم املتعلقة ابملعاشات و  س نوات املقبةل ال يفعدد من التحدايت املالية الكربى وأأوحض أأنه ينبغي رفع جم. احل
ىل أأن احلل بعد اخلدمةملا لموظفني لالصحي  ضمن أأن متينة، توضع س ياسة استامثر  هوملعاجلة تكل التحدايت ، وأأشار اإ
ىل العمل عىل الوفد  وتطلع. ة اس تغالل جيداحتياطيالاأأموالها الويبو تس تغل   ةزيانية اجلديدملقبل ا التحديمعاجلة ذكل اإ

ن هذه الس نة اكنت س نة . 5151يف املقبةل  ه جلان الويبو، ومن الواحض أأنلعدد من  ابلنس بةصعبة وواصل الوفد لكمته قائال اإ
جياد هنج مشرتك للعمل يف املس تقبل. ورأأى أأنمن أأجل العديد من التحدايت ل بد من رفع  ه ل بد من الاس مترار يف حتسني اإ

لهيا، و مناقشة القضااي املهمة امل من لجان يف كثي من الأحيان ومل تمتكن ال. يف يديدا العمل طريقة   وضعنظرا لأمهية س ندة اإ
اليت مت  تقنيةعمل عىل املسائل ال ابلتكل اللجان ل سمح يم ، من الرضوري أأن اصالهحاإ أأنظمة واتفاقات امللكية الفكرية ادلولية و 

ىل ما يكفي من ا اتحة يف  لتقاربالتوصل بشأأهنا اإ . القضااي حمل اخلالفلس تكشاف لتكل اللجان  الوقتوهجات النظر واإ
ىل  نشاء نظام ملكية فكرية عاملي املنظمة عىل  قدرةوأأهنيى الوفد لكمته مشيا اإ . وأأضاف مجيع الأطراف املعنيةخيدم مصاحل اإ

ىل أأنه يتطلع   الهدف.ت بناءة مع مراعاة ذكل اجامتعا امجلعية العامةأأن تعقد اإ



A/54/13 
44 
 

آس يا واحمليط الهادئوفد مكبوداي البيان اذلي قدمه وفد بنجالديش ابمس  ساند .60 ، وبيان س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ
آس يا أأمم جنوب رشقرابطة  وبيان بنن ابمس مجموعة البدلان الأقل منوًا وشدد عىل التقدم احملرز مبوجب قيادة مكبوداي احلالية  أ

امللكية الفكرية. ومعلت هذه الس ياسة عىل تشجيع الأنشطة الإبداعية  حيث ُأنشئت س ياسة اقتصادية شامةل تضمنت
ىل مكبوداي. وقمدمت اسرتاتيجية وطنية بشأأن  والابتاكرية، والتطوير التكنولويج وكذكل جذب الاستامثر الأجنيب املبارش اإ

يف أأن تنفيذ اسرتاتيجية مناس بة بشأأن  امللكية الفكرية للجنة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية بمكبوداي. وأأعرب الوفد عن ثقته
 8امللكية الفكرية س يودل الرثوة وسيسهم يف المنو الاقتصادي وختفيض أأعداد الفقراء. وقد حققت مكبوداي منوًا س نواًي بنس بة 

ىل  5112 عام يف املائة عىل مدى الس نوات العرش املاضية من  عام يف ادولر  081. وقد زاد دخل الفرد من 5150عام اإ
ىل  5111 ىل  5150عام يف  اأأمريكي ادولر  5120اإ . وقد أأسهمت امللكية 5152 عام مليار دولر يف 56ووصل جحم التجارة اإ

 الفكرية جزئيًا يف هذه الإجنازات الاقتصادية.

أأكرب  ورأأى وفد الفلبني أأن امللكية الفكرية من شأأهنا أأن تؤدي، يف عرص يشهد عوملة وتقدمًا تكنولوجيًا مطردًا، دوراً  .62
ن ما تقرره امجلعيات س يعزز أأو يضعف نظامًا يقوم عىل الروح الإبداعية  وأأكرث أأمهية يف رمس مالمح املس تقبل. وقال اإ

آس يا منوًا مما جيعلها مؤهةل لتصبح القوة الاقتصادية الكربى اجلديدة يف  البرشية. وأأضاف أأن الفلبني يه اثين أأرسع اقتصادات أ
ودينايم وأأكرث تطورًا للملكية الفكرية من شأأنه أأن يكفل منوًا اقتصاداًي اكماًل وشاماًل لساكن  املنطقة. وأأن وضع نظام فعال

نفاذ امللكية  ن الفلبني أأحرزت تقدمًا ملحوظًا يف الس نوات الأخية فامي خيص اإ البالد املزتايدة أأعددامه. واس تطرد قائاًل اإ
ذ ت ىل وضع هنج شامل لإصالح امللكية الفكرية مبا يف ذكل الفكرية وجوانب أأخرى من تمنية امللكية الفكرية. اإ ريم الفلبني اإ

جراء تعديالت يف ترشيعاهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية وزايدة استامثراهتا يف تكوين الكفاءات ود مع الابتاكر والبحث يف  اإ
ن البالد تس تع ج جديدة لتسويق امللكية الفكرية. ومىض الوفد يقول اإ د، بصدور قانون امجلهورية اجلامعات واتباع هنم

نفاذ حقوق امللكية الفكرية 51075 رمق ، لإرساء أأسس قانونية أأقوى للملكية الفكرية. وتتأأهب الفلبني لإنشاء مكتب معين ابإ
نفاذ القانون الأخرى. وتتجهز لإنشاء مكتب معين حبق املؤلف دل مع القدرة التنافس ية يف الصناعات  يعمل ابلتعاون مع واكلت اإ

لبالد. وتعد الفلبني كتاابت وس ياسات بشأأن امللكية الفكرية ابلتعاون مع الأوساط الأاكدميية الإبداعية املتنامية والواعدة يف ا
وقطاع الأعامل وماكتب حكومية أأخرى من خالل مركزها احلديث املنشأأ املعين بقانون امللكية الفكرية وس ياساهتا، وتنظر يف 

 مثل تقيمي امللكية الفكرية وتسويقها ونقل التكنولوجيا. وضع س ياسات ملكية فكرية مالمئة لأحصاب املصلحة وتتناول قضااي
اذلي تدمعه الويبو ابلقبول يف صفوف أأحصاب املصلحة. ويف الفرتة املمتدة  الس بل البديةل لتسوية املنازعاتوحظى برانمج 

ىل الوساطة يف  672، اختار 5152 ويوليو 5155 بني فرباير بول الربانمج قضية. وبلغ معدل ق  5 196طرفًا اللجوء اإ
ابملائة من القضااي. وواصلت الفلبني الاستامثر يف تكوين الكفاءات فامي خيص اجملالني القضايئ  25ابملائة وجنحت تسوية  65

ىل تعزيز همارات القضاة واملدعني العامني واحملققني وكتاب احملامك من حيث تناول قضااي امللكية  نفاذ امللكية الفكرية سعيًا اإ واإ
ىل تعزيز برامج الفكرية ن احلاجة اإ . والعمل جار عىل مواصةل نرش املسار بتشجيع املزيد من أأحصاب املصلحة عىل املشاركة. واإ

ىل  ىل زايدة فائدة النظام ابلنس بة اإ التعلمي من خالل تشجيع جيل الش باب تندرج يف ُصمي جدول الأعامل. وهيدف ذكل اإ
منا ينبغي القطاعات املتخصصة وكذكل للجمهور العام. ول  زاكء الاحرتام للملكية الفكرية حفسب واإ ينبغي تعزيز الابتاكر واإ

ن مكتب د مع الابتاكر والتكنولوجيا  كذكل تثقيف امجلهور العام بشأأن س بل اس تخدام النظام عىل النحو الأمثل. وقال الوفد اإ
ىل قواعد بياان 72يعمل حاليًا مع  ت التكنولوجيات والرباءات لالرتقاء مدرسة وجامعة ومؤسسة حبوث ويتيح لها النفاذ اإ

ىل ذكل، رحب الوفد برتش يح مكتب س نغافورة  ضافة اإ بأأنشطة البحث والتمنية وتيسي نقل التكنولوجيا عىل نطاق أأوسع. واإ
 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأكد الوفد دارة للفحص المتهيدي ادلويلاإ دارة للبحث ادلويل و للملكية الفكرية اكإ 

ىل  طار اللجنة احلكومية ادلولية. ونظرًا اإ دمعه للمناقشات واجلهود املبذوةل يف سبيل ترسيع التفاقات والصكوك الالزمة يف اإ
ضعاف حقوق امللكية الفكرية. ويف اخلتام،  ىل اتفاق يزيد من خطر اإ ن التأأخر يف التوصل اإ رسعة التطور التكنولويج، فاإ

طار أأعرب الوفد عن خوفه من أأن يؤدي عد ىل فشل هجود اللجنة واندى ابحلفاظ عىل الزم املكتسب ووضع اإ م التفاق اإ
 محلاية العبقرية البرشية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا.
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لإبداع، وأأيد البيان اذلي أأدىل به  أأنتيغوا وبربوداوأأعرب وفد  .61 عن ثقته يف أأن قيادة أأعامل الاجامتع س تتسم ابلبتاكر واإ
بداعه املتواصل وفد ابراغواي ابلن  يابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأثىن عىل هجود املدير العام غي املنقطعة واإ

دارته احلذرة للموارد. وعرب الوفد  ىل البيئة العاملية اجلديدة، ومش يدا ابإ يف حتويل املنظمة العاملية للملكية الفكرية لالس تجابة اإ
ث للملكية الفكرية والزتامه الراخس بذكل، وأأبدى تقديره ملا تقوم به املنظمة من تنس يق عن تطلعاته لإنشاء مكتب حدي

ىل ضامن حتقيق النجاح  الاجامتعات وحلقات العمل بنجاح خالل الس نة املاضية، وعىل الإدارة املمتازة وادل مع التقين الرايم اإ
الاشرتاك يف العمل مع الويبو عىل مسائل ومنصات هتم تتعهد مبواصةل  أأنتيغوا وبربوداعىل مجيع املس توايت. ورصح بأأن 

جراءات امللكية  ن تنفيذ نظام أأمتتة اإ امجليع، وتتوقع تواصل ادل مع من أأمانة املنظمة ملساعي البدل اجلارية. وأأردف قائال اإ
نشاء مكتب حديث. وأأفاد بأأن  أأنتيغوا وبربوداالصناعية يف  جيابية يف اإ ل تدرك أأمهية امللكية ل تزا أأنتيغوا وبربوداخطوة اإ

ن البدل يطبق يف الوقت الراهن قانون الرباءات لعام   5155الفكرية ابلنس بة خلطط وأأهداف التمنية الوطنية دلهيا. وقال اإ
صالح قانون العالمات التجارية وحق  ن البدل يقوم يف الوقت الراهن ابإ ورصح بأأن لواحئه التنفيذية س مترر عام قريب. وقال اإ

ن ش باب املؤلف. وأأرد دماج امللكية  أأنتيغوا وبربوداف قائال اإ ن البدل حياول اإ يتعاملون يوميا مع أأنظمة امللكية الفكرية، واإ
ن  الفكرية يف املناجه التعلميية، ول يزال مكتب امللكية الفكرية يتناقش مع وزارة التعلمي يف هذا الصدد. وراح يقول يف الواقع اإ

مع مرصف سكوات اذلي اس تضاف مسابقة لأفالم  5152 يوم العاملي للملكية الفكرية يف عاماملكتب ووزارة التعلمي احتفال ابل 
الفيديو القصية للمدارس الابتدائية والثانوية يف ش ىت أأرجاء البدل. وأأفاد بأأن املبادرة لقت جناحا هائال مبشاركة العديد من 

ىل الفائزين، وأأعرب الوف ىل الويبو عىل مساعدهتا املدارس. وقد قدمت املنظمة الكؤوس اإ د عن رغبته يف التقدم ابلشكر اإ
قلميية الرئيس ية وواكلهتا وموظفهيا للتدريب عىل  ن مبساعدة الويبو خضعت املؤسسات القانونية ودون الإ ابلهدااي. وقال اإ

طار واس تفادت من هذا التدريب، ومشلت هذه املساعدة عقد مؤمتر عن  أأنتيغوا وبربوداامللكية الفكرية يف  التوس مي يف اإ
ن أأنتيغوامع الرتكزي عىل الأانانس الأسود يف  5152امللكية الفكرية يف عام  تثين  أأنتيغوا وبربودا. ويف ختام لكمته قال الوفد اإ

عىل أأعامل جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة العالمات. ورصح بأأنه يؤمن بأأن البدل بتعاونه املتواصل مع الويبو، س يجين 
 وما بعده. 5151 من الفوائد يف عام الكثي

يطاليا بدور الويبو يف تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية والانتفاع هبا عىل نطاق العامل وذكر النتاجئ  .66 ورحب وفد اإ
ىل  امللحوظة احملققة يف برانمج وضع القواعد واملعايي وأأمهية الإصالحات الإدارية الأخية ولفت النظر يف الوقت ذاته اإ

طار أأنظمة امللكية الفكرية منذ عام ا . وحث الويبو عىل الاعامتد عىل ذكل 5119س مترار المنو املسجل يف عدد الطلبات يف اإ
التقدم يك تليب برسعة الاحتياجات املتغية لدلول الأعضاء وأأوساط امللكية الفكرية الأوسع نطاقًا وحيا ابسرتاتيجية املوارد 

وبقبول الويبو لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة.  5151-5150خلاصة ابملردودية املتخذة للفرتة البرشية املوضوعة والتدابي ا
ىل حتقيق نتيجة حتظى بتوافق الآراء  دارة أأعامل اللجان ويسعى اإ ن بدله يشجع حتسني اإ دارة املنظمة احملس نة، قال اإ ذ سمل ابإ واإ

ىل فوائد ش بكة حمدودة وم  س تدامة من املاكتب اليت تد مع دعامً نشطًا حتقيق الأهداف خبصوص املاكتب اخلارجية مشيًا اإ
ىل تعزيز انتفاع الرشاكت الصغية واملتوسطة حبقوق امللكية الفكرية وحدد احلاجة  الاسرتاتيجية. وأأكد تأأييده للأنشطة الرامية اإ

جراءات وضع القواعد واملعايي ادلولية فامي يتعلق بتنس يق الإجراءات الشلك  ىل اإ ية لتسجيل التصاممي الصناعية الواحضة اإ
ن بدله يؤيد مواصةل  مشددًا عىل ما تعود به معاهدة تيرس ذكل الأمر من فوائد عىل مجيع ادلول الأعضاء. وأأضاف قائاًل اإ

طار الأعامل  ىل حل وسط بروح بناءة ومعقوةل يف اإ التقدم يف املناقشات بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث ويأأمل التوصل اإ
ملوارد الوراثية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي. وأأعرب أأيضًا عن تأأييده لتوس يع نطاق اتفاق لش بونة يك يشمل املتصةل اب

البياانت اجلغرافية لضامن متكن الويبو من تكييف أأوجه الاختالف الراهنة يف طريقة حامية البياانت اجلغرافية عىل املس توى 
. ورأأى أأن مراجعة اتفاق لش بونة س يجعل نظام لش بونة أأكرث 5151خالل عام الوطين ورحب بقرار عقد مؤمتر دبلومايس 

مداد املنتجات  اس تقطااًب للمنتجني من البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء بمتكني الانتفاع ابلبياانت اجلغرافية هبدف اإ
تغاللها وأأن مواصةل متويل احتاد لش بونة عرب بقمية مضافة وتعزيز الاستامثرات يف جمال حفظ املعارف التقليدية واملهارات واس  

 مزيانية الويبو س يكون أأمرًا أأساس يًا لبلوغ تكل الغاية.
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نه لحظ أأن السلسةل احلالية من امجلعيات تتحمل جدول أأعامل واسع املدى مثقل ابلبنود، فضال  وفد كولومبياوقال  .67 اإ
نه يرى أأن من الرضوري الوصول عن القضااي واملوضوعات العالقة اليت تتطلب روح املواءمة وا لرباغامتية واملرونة. وقال الوفد اإ

ىل الصعاب والاختالفا5151 لتفاق بشأأن خطة معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام نه ابلإشارة اإ يف وهجات  ت. وقال الوفد اإ
هنا ليست ابلرضورة  ن الوفد يؤكد اإ طار معل النظر داخل اللجنة فامي خيص طبيعة الصكوك احملمتةل، فاإ نشاء اإ عقبة يف طريق اإ

ىل تعريف مس تقبل معل جلنة حق املؤلف موضوع عايل الأثر وذو أأمهية كبية ابلنس بة  ن احلاجة اإ متوازن. وقال الوفد اإ
ليه الأعضاء. ومكثال  ىل التوازن اذلي يتطلع اإ لكولومبيا حيث ينبغي مناقشة لك موضوع تتناوهل اللجنة حىت يتس ىن الوصول اإ

ن يأأمل أأن يتحقق اتفاق بشأأهنا. عىل ذكل قا نه لحظ أأن هناك موضوعات خمتلفة هممة ملدى متنوع وأأردف قائاًل اإ ل الوفد اإ
نه شدد عىل أأمهية اعامتد كتيب لفتح ماكتب الويبو اخلارجية حبيث حيتوي عىل مبادئ توجهيية  ومكثال عىل ذكل قال الوفد اإ

جة يف الوفاء ابلحتياجات لكام جتىل مهنا يشء. وأأكد الوفد جمددًا أأمهية د مع متكن ادلول الأعضاء من اتباع معلية شفافة وممهن
الويبو للهيئات التقنية يف كولومبيا ولواضعي الس ياسة املمثلني يف اللجنة املشرتكة بني القطاعات للملكية الفكرية، عندما تكون 

ن الويبو قدمت دعامً كبيًا لل  ىل وضع الأساس خلطة تمنية وطنية يف هناك حاجة لهذا ادل مع. وقال الوفد اإ جهود الوطنية الرامية اإ
، 5158-5152جمالت العلوم والابتاكر والتكنولوجيا. وشدد الوفد عىل طلبه لدل مع يف جمال تنفيذ خطة التمنية اجلديدة للفرتة 

نه يثق 5150امجلعيات املنعقدة يف سبمترب بغية تعزيز منو مس تدام بيئيًا واجامتعيًا واقتصاداًي. واختمت الوفد قائاًل، كام فعل يف  ، اإ
ىل زايدة مس توايت امحلاية والأنظمة املتعددة يف جمال حقوق امللكية  جناح املبادرات الرامية اإ يف املساعي امحليدة للويبو يف اإ

 ات سالفة اذلكر.الصناعية وحتسيهنا وتسهيلها، رشيطة أأن تراعي تكل احلقوق مصاحل وحقوق املشاركني أأو املراقبني للمبادر 

اتحته الفرصة ومض صوته للمهنئني بتولهيا رئاسة هذه الاجامتعات وأأعرب عن ثقته  .68 وشكر وفد السودان الرئيسة عىل اإ
عادة انتخابه مديرًا عامًا  ىل نتاجئ ممثرة، كام هنأأ الس يد املدير العام ادلكتور، فرانسس غري عىل اإ يف أأهنا سوف تصل هبا اإ

املدير العام واملكتب ادلويل عىل الواثئق اجليدة واليت أأعدت بعناية فائقة ومتىن للمجمتعني مداولت دلورة أأخرى وهنأأ أأيضا 
ن السودان من ادلول اليت عرفت امللكية الفكرية من قدمي الزمان، فدليه قاعدة قضائية اترخيية قدمية تأأسست  انحجة. وقال اإ

 وهو أأن الإنسان ميتكل ما يبدع وهذا الأمر تقتضيه الفطرة السلمية عىل مبدأأ اس تقرت عليه مجيع الترشيعات الساموية، أأل
وقواعد العداةل والإنصاف فهو نتاج هجده بغض النظر عن طبيعة هذا اجلهد سواء اكن جسامنيًا أأو ذهنيا. وهبذا الفهم العميق، 

نشاء املنظمة العاملية  ن السودان اكن من ادلول الس باقة لالنضامم لتفاقية اإ كام وأأنه عضو  5972للملكية الفكرية يف عام قال اإ
، واتفاقية التعاون بشأأن الرباءات 51/2/5982يف العديد من التفاقيات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية، ويه: اتفاق ابريس 

، 56/1/5982، واتفاق مدريد اخلاص ابلتسجيل ادلويل للعالمات التجارية 51/2/5982، وبروتوكول هراري 6/2/5982
، ومعاهدة قانون الرباءات 56/5/5151، وبروتوكول مدريد 58/55/5111واتفاق برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية 

ن نضامم ملنظمة التجارة العاملية، والسودان الآن يفاوض يف الا5999، ووثيقة جنيف محلاية الامنذج الصناعية 5111 . وقال اإ
ية امللكية الفكرية مهنا عىل سبيل املثال: مسجل عام امللكية الفكرية، بوزارة هناك عدة هجات يف السودان مناط هبا حام

، وحممكة 5112العدل، واجمللس الاحتادي محلاية املصنفات الأدبية والفنية وزارة الثقافة، وامجلارك ونيابة امللكية الفكرية 
الفكرية، مراكز دراسات امللكية الفكرية. كام أأن امللكية ، وامجلعيات الطوعية يف جمال د مع امللكية 5115حقوق امللكية الفكرية 

حدى العديد من اجلامعات السودانية.  الفكرية صارت مادة تدرس يف دارة مسجل عام امللكية الفكرية ويه اإ وحتدث عن اإ
دارات وزارة العدل املتخصصة وختتص بتسجيل العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع والامنذج الصناعية من  خالل ثالثة اإ

ىل جانب المتثيل اخلاريج وادلاخيل يف  ىل جانب عدد من الكوادر الفنية املساعدة. اإ أأقسام عىل رأأس لك قسم مستشار اإ
بداء املشورة لوزير العدل وأأهجزة ادلوةل يف أأي مسأأةل تتعلق ابمللكية  قلميية وادلولية اخلاصة ابمللكية الفكرية، واإ الاجامتعات الإ

سم العالمات التجارية: خيتص بتسجيل العالمات احمللية بناء عىل الطلبات اليت تقدم وفقًا لقانون العالمات الفكرية. أأول، ق 
عالمة جتارية واجلدير ابذلكر أأن تسجيل  10 111وقد بلغ عدد العالمات التجارية املودعة حىت اترخيه  5969 التجارية لس نة

عالن حتذيري ينرش يف الغازيتة مث اكنت امحلاية وفقًا لأحاكم  العالمات التجارية حمليًا قد بدأأ حبامية العالمة التجارية مبوجب اإ
وحل حمهل قانون العالمات احلايل  5905ر أأول قانون للعالمات التجارية لس نة وبعد ذكل صد 5899القانون اجلنايئ لس نة 

ويمت الفحص للعالمات التجارية شلكيًا وموضوعيًا وتنرش العالمات التجارية املقبوةل ابجلريدة الرمسية اليت تعدها  5969لس نة 
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مدريد وبروتوكول مدريد وبلغ عدد الطلبات حىت الإدارة وكذكل خيتص القسم بدراسة طلبات التسجيل ادلويل وفقًا لتفاقية 
عداد مسودة مرشوع قانون  8 711اترخيه  عالمة. وملواكبة التطورات واملس تجدات اليت ظهرت عىل الساحة ادلولية فقد مت اإ

اهما اخملتلفة. العالمات التجارية وهو الآن يف مراحهل الهنائية. وتعمل الإدارة يف الوقت احلايل لإكامل حوس بة مجيع ملفات أأقس
 5972واثنيا، قسم الامنذج الصناعية: خيتص قسم الامنذج الصناعية بتسجيل الامنذج الصناعية وفقًا لقانون الامنذج الصناعية 

ويقوم القسم ابلفحص الشلكي وفقًا لأحاكم القانون وتصنف الامنذج الصناعية دلى الإيداع وفقًا للتصنيف ادلويل للامنذج 
منوذج. وتنرش الامنذج الصناعية املقبوةل ابجلريدة  5581لواكرنو( وقد بلغ عدد الامنذج الصناعية املسجةل  الصناعية )تصنيف

دارة امللكية الفكرية. وفامي يتعلق ابلسعي لبناء القدرات فالقسم يتطلع ملزيد من التدريب يف جمال  الرمسية اليت تصدرها اإ
ساعدة غي املدربة. واثلثا، قسم براءات الاخرتاع: خيتص القسم بتسجيل التسجيل وتصنيف الامنذج الصناعية للكوادر امل 

ويتبع نظام الفحص الشلكي للطلب وبلغ عدد الرباءات احمللية  5975براءات الاخرتاع وفقًا لأحاكم قانون الرباءات لس نة 
ىل تعديل ملواكبة التفاقيات براءة. وقانون الرباءات السودا 0 711احملمية يف السودان وفقًا لأحاكم هذا القانون  ين حباجة اإ

وبلغ عدد الرباءات احملمية يف السودان وفقًا  (PCTادلولية، وكذكل خيتص القسم بتطبيق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )
ىل تدريب ملزيد من التجوي 151لأحاكم هذه التفاقية  ن العاملني يف هذا القسم يف أأمس احلاجة اإ د براءة. وقال الوفد اإ

جيااًب عىل املكتب. وحتدث الوفد أأيضا عن اجمللس الاحتادي للمصنفات الأدبية والفنية.  والارتقاء هبم الأمر اذلي ينعكس اإ
ن املصنفات الأدبية والفنية ختتص حبامية حق املؤلف واحلقوق واجملاورة ويه تتبع لوزارة الثقافة وأأول قانون نظم حق  وقال اإ

يداع املص  وقد أألغي هذا  5972ومن بعده اكن قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة  5966نفات لعام املؤلف هو قانون اإ
واذلي  5111وتاله قانون املصنفات الأدبية والفنية لس نة  5969القانون مبوجب قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة 

مسؤوًل عن تنفيذ أأحاكم قانون حق املؤلف واحلقوق  مبوجبه مت تشكيل اجمللس الاحتادي للمصنفات الأدبية والفنية ليكون
اجملاورة واملصنفات الأدبية والفنية واذلي يضم يف طياته الأحاكم املتعلقة ابلفوللكور والإدارة امجلاعية والفضل يف ذكل التطور 

سهامًا فاعاًل جبانب اخلرباء الوطنيني. وتطر  ىل الرشطة )امجلارك(، الترشيعي يعود للمنظمة واخلرباء اذلين أأسهموا اإ ق الوفد اإ
ويه اجلهة املناط هبا ماكحفة اجلرامئ والوقاية من جرامئ الاعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية وذكل ابلتنس يق مع اجلهات 

دارة امجلارك منذ عام  نشاء وحدة خاصة ابمللكية الفكرية يف اإ  . مث حتدث عن نيابة امللكية5118الأخرى ذات الصةل، وأأنه مت اإ
ىل دور النيابة التجارية واليت  نه ول بد لنا وحنن نتحدث عن واقع امللكية الفكرية يف السودان أأن نتطرق اإ الفكرية، وقال اإ

آخر  5/2/5110أأنشئت مبوجب أأمر تأأسيس صادر من الس يد وزير العدل بتارخي  صدار أأمر أ حتت امس النيابة التجارية مت اإ
صاصها وذكل بتخويلها النظر يف اخملالفات املنصوص عليه حبامية امللكية الفكرية من الس يد وزير العدل يقيض بتعديل اخت

ىل اختصاصها السابق. وتناول أأيضا حممكة حقوق امللكية الفكرية ويه تعد أأول حممكة يف الوطن العريب ختتص  ابلإضافة اإ
ىل بنظر القضااي اجلنائية واملدنية املتعلقة بقوانني امللكية الفكرية ويرجع تأأس  بأأمر صادر من رئيس القضاة.  55/7/5115يسها اإ

ىل صدور قانون التقاوي وحامية الأصناف النباتية يف عام  واذلي  5155وذكر أأيضا اجمللس القويم للأصناف النباتية، وأأشار اإ
سامهني وأأشخاصًا يمعىن حبامية الأصناف النباتية اجلديدة، واجمللس القويم للأصناف والتقاوي يضم عددا من املس تفيدين وامل 

ذا اكن جديدًا وممزيًا ومتجانسًا واثبتًا وهل امس  من ذوي اخلربة والكفاءات يف جمال الأصناف والتقاوي ومينح امحلاية للصنف اإ
نه يف عام   5155وأأي رشوط أأخرى يقررها اجمللس. وحتدث الوفد أأيضا عن اللجنة الفنية الوطنية للملكية الفكرية، وقال اإ

زير العدل احلايل الس يد/محمد بشارة دوسة بتشكيل اللجنة الفنية للملكية الفكرية وقد مضت اللجنة لك صدر قرار من و 
اجلهات ذات الصةل ابمللكية الفكرية عىل سبيل املثال وزارة الزراعة، والثقافة، والعلوم والتقانة والصناعة، وامجلارك، ومراكز 

ام امللكية الفكرية مبثابة نقطة التصال للتنس يق مع اجلهات ذات الصةل. البحث العلمي وغيها عىل أأن يكون مكتب مسجل ع
وابرشت اللجنة أأعاملها وذكل بتلكيف لك هجة بتقدمي تقرير حول وضع امللكية الفكرية يف مؤسساهتم ورؤيهتم لالسرتاتيجية 

الاسرتاتيجية. ويف جمال نرش الوعي يف للفرتة املقبةل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف مساعدة املنظمة يف املسامهة يف وضع هذه 
ن مفهوم امللكية الفكرية واذلي اكن يشوبه يشء من الغموض يف املايض القريب بدأأ ينقشع  جمال امللكية الفكرية، قال الوفد اإ

دارة مسجل عام امللكية الفكري ة ومكتبة عنه احلجب ليربز امس امللكية الفكرية لمعًا براقًا، فقد مت تأأسيس مركزًا مببىن اإ
لكرتونية وذكل لنرش الوعي وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية، أأما عىل صعيد اجلامعات السودانية أأصبح للملكية  اإ
الفكرية وجودًا فاعاًل يف معظم اجلامعات وقد احتلت مؤلفات امللكية الفكرية حزيًا مقدرًا عىل أأرفف مكتبات اجلامعات 
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جبامعة اخلرطوم ابلعديد من رسائل املاجس تي وادلكتوراه يف جمال امللكية الفكرية وأأن العديد  وتزخر مكتبة ادلراسات العليا
دارة امللكية الفكرية يف  نه جبانب اإ من اجلامعات السودانية تقوم بتدريس مادة امللكية الفكرية لطالهبا يف لكيات احلقوق. وقال اإ

كية الفكرية ومهنا عىل سبيل املثال أأاكدميية اخلرطوم للملكية الفكرية ومجعية السودان هناك العديد من اجلهات املهمتة بنرش املل 
عزة للملكية الفكرية وامجلعية السودانية محلاية ود مع امللكية الفكرية واملركز السوداين للملكية الفكرية. وشاركنا يف العديد من 

ة الفكرية، عىل النطاق الوطين مهنا عىل سبيل املثال: السمنارات وورش العمل لنرش الوعي وبناء القدرات يف جمال امللكي
دارة امللكية الفكرية  ورش معل لحتاد اخملرتعني وورش معل يف املركز القويم للبحوث. وحتدث فامي بعد عن خطة اإ

نه، تأأكيدًا لالهامتم املزتايد ابمللكية الفكرية من قبل وزارة العدل ممثةل يف الس يد وزي5152 للعام ر العدل ووكيل وزارة ، وقال اإ
العدل بأأمهية امللكية الفكرية وادلور الفعال اذلي تلعبه امللكية الفكرية كأداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، فقد مت 

دارة ومت وضع اخلرط والتصاممي وسوف يمت التنفيذ يف ديسمرب عام  مبشيئة هللا.  5152ختصيص قطعة أأرض لبناء مقر دامئ لالإ
ىل ما ييل: مراجعة مجيع القوانني والترشيعات املتعلقة ابمللكية الفكرية وحتديهثا مبا يواكب  ن اخلطة تريم أأيضا اإ وقال اإ

نشاء قاعدة بياانت حتتوي  عداد مسودة مرشوع قانون العالمات التجارية؛ والعمل عىل اإ التفاقيات ادلولية يف هذا الشأأن مت اإ
ىل املنتفعني عىل لك العالمات التجارية وبرا ءات الاخرتاع والامنذج الصناعية املسجةل؛ وتطوير اخلدمات اليت يقدهما املكتب اإ

نفاذ حقوق امللكية  قامة رشااكت فعاةل مع اجلامعات ومراكز البحوث والسلطات اخملتصة ابإ ابمللكية الفكرية، ود مع الابتاكر؛ واإ
شاعة ثقافة امللكية الفكرية عرب وسائل الإع قامة ورش معل واملشاركة يف املنتدايت والسمنارات الفكرية؛ واإ الم اخملتلفة واإ

املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ والعمل عىل تمنية املوارد البرشية ابعتبارها من أأمه الرثوات اليت تدفع جعةل المنو الاقتصادي وذكل 
العون من املنظمة من أأجل خلق من خالل املؤمترات وورش العمل ومحالت التوعية ولتنفيذ لك ذكل نأأمل تقدمي يد 

ىل مصاف ادلول املتقدمة يف هذا الشأأن.  مس تقبل أأفضل للملكية الفكرية يف السودان وذكل من أأجل الوصول اإ

وساند وفد غواتاميل البيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وشدد عىل رغبة  .69
نه يش يد بالده يف مواصةل العمل  للوفاء ابلأهداف والغاايت اليت وضعهتا املنظمة للس نوات الست القادمة. وقال الوفد اإ

دارة الس ياسة العامة  ابدلور اذلي تلعبه امللكية الفكرة يف اقتصادايت البدلان عىل املس توى العاملي كعنرص أأسايس لتعزية اإ
ة يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية لتعزيز اس تخدام أأنظمة والتأأكيد عىل دور الويبو بصفهتا واكةل متخصصة وكهيئة رشيك

طار مشاريع  نه حيدوه الأمل يف أأن تطبق توصيات جدول أأعامل الويبو للتمنية تطبقا اكمال يف اإ امللكية الفكرية. وقال الوفد اإ
ن مبادرة الويبو لإنشاء مراكز د مع التكنو  لوجيا والابتاكر يف أأمرياك الوسطى املنظمة وهجودها لتعزيز ثقافة التمنية . وقال اإ

وخاصة يف غواتاميل أأساس يٌة لضامن التمنية الاقتصادية يف البدل، ل س امي يف ضوء احلاجة امللحة لتعزيز تبادل معلومات 
ن هذه املراكز دجمت وعززت أأيضا البحوث الأاكدميية واملؤسسات  التكنولوجيا لتوليد ابتاكرات جديدة. وقال الوفد اإ

قلميية من مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر رضورية من حيث تسهيل الابتاك نشاء ش بكة دون اإ ن اإ رية يف البدل. وابلتايل فاإ
ن الهدف هو تروجي نقل  دارهتا يف سبيل تشجيع املعرفة التقنية. وقال الوفد اإ حامية حقوق امللكية الفكرية وممارس هتا واإ

نشأأ هيلكة خدمة مس تدامة قادرة التكنولوجيا وخلق خدمات تعاون قامئة عىل ك فاءات ومزااي موجودة يف البدل، ومن أأجل اإ
عىل المتويل اذلايت. وأأعرب الوفد عن تقديره جلهود الويبو يف وضع املعايي لإنشاء منتدايت تفاوض متعددة اجلوانب لصياغة 

لق ابملوضوعات اجلديدة املطروحة، كام وتطبيق الصكوك القانونية اليت تتصدى لشواغل واحتياجات ادلول الأعضاء فامي يتع
ن غواتاميل يف مرحةل التصديق عىل املعاهدة، ملا تكفهل ملعايق البرص يف البدل.  اكن احلال يف معاهدة مراكش. وقال الوفد اإ

ىل أأن العمل اذلي قامت به جلنة حق املؤلف، حيث تواصلت املناقشات حيال نصوص تتعلق  ولفت الوفد الانتباه اإ
اءات وتقييدات حق املؤلف للمكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية واملدرسني ومراكز البحث. وبني الوفد ابس تثن

أأمهية مسائل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف يف تنوع غواتاميل البيولويج والثقايف. وعليه، اكن من 
تقدم حلوًل متنع امتالكها واس تخداهما بشلك غي مرشوع وأأن تضمن مشاركة امجليع يف  الرضوري وضع صكوك قانونية دولية

التقامس العادل للمزااي املس متدة من اس تخداهما . وذلا حث الوفد ادلول الأعضاء عىل مواصةل مناقشة هذه القضية هبدف 
ختمت الوفد لكمته موهجًا الشكر للويبو من خالل ادلعوة عن قريب لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد هذه الصكوك. ويف الهناية ا

مديرها العام، دلمعها الفعال ومساعدهتا يف جمال تكوين الكفاءات التقنية، والإعداد للمشاريع والتدريب املس متر لفائدة املكتب 
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ىل املناق  نه يتطلع اإ شات اليت س تجرى خالل الوطين والقطاعات العامةل يف جمالت امللكية الفكرية املتعددة. وقال الوفد اإ
ىل اتفاقات ملموسة تنفع املاليني  الاجامتعات وأأعرب عن ثقته يف أأن هذه املناقشات ستسامه يف هذا الصدد، بغية التوصل اإ

 اذلين يضعون ثقهتم وأأملهم يف امللكية الفكرية.

ىل لبيانوأأعرب وفد مايل عن تأأييده التام  .71  أأن بالده ترحب دامئًا ابدل مع اذلي وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية مشيًا اإ
ىل اجلهود املبذوةل يف سبيل تمنية امللكية الفكرية رمغ الأزمة غي املس بوقة اليت شهدهتا بالده. وشدد  ما انفكت الويبو تقدمه اإ

ية الفكرية يف بشأأن وضع اسرتاتيجية وطنية لتمنية امللك  5119 الوفد خباصة عىل توقيع مذكرة تفامه بني مايل والويبو يف عام
نشاء مركز دل مع اتفاق  5155 أأكتوبر 8يف اعامتدها. وُأبرم يف  حكومة مايلمايل. وُأعدت دراسة يف هذا الصدد وتنظر  بشأأن اإ

. ولكن الأزمة اليت شهدهتا البالد أأثرت سلبًا عىل تنفيذ التفاق. وذلا أأعرب الوفد جمددًا عن رغبته يف التكنولوجيا والابتاكر
جراءات التصديق عىل معاهدة مراكش مواصةل الت ىل أأن بدله قد رشع يف اإ عاون بني مايل والويبو وتعزيزه. وأأشار اإ

وسيس تمكل تكل الإجراءات يف القريب. كام رحب ابجلهود املبذوةل اكفة اليت دمعهتا الويبو لس امي من خالل تعزيز قدرات 
حراز تقدم ملحوظ يف املوارد البرشية يف مايل. ويف اخلتام، انشد روح التوافق  اليت تتحىل هبا مجيع الوفود يك يتس ىن اإ

 القضااي اجلوهرية املدرجة يف جدول الأعامل وعليه تتلكل أأعامل امجلعيات احلالية ابلنجاح.

ن بدله يعي أأن امللكية الفكرية متثّل أأداة من أأدوات تمنية البدلان، وذلكل اختذ خطوات من  .75 وقال وفد املكس يك اإ
لبتاكر والبحث من خالل حتديث أأنظمته اخلاصة ابمللكية الفكرية. واستشهد يف ذكل بربانمج حامية الابتاكر أأجل الهنوض اب

ىل تعزيز التمنية الاقتصادية احمللية بتيسي وتعزيز حامية امللكية الفكرية وزايدة عدد الطلبات 5150-5158 ، اذلي يريم اإ
ن ذكل الربانمج مكّن، هو وتدابي أأخرى، من تعزيز امللكية الوطنية من أأجل الهنوض ابلبتاكر يف البدل. و  أأوحض قائال اإ

الفكرية بدرجة كبية، مّما جعل املكس يك البدل اذلي حيتل املرتبة اخلامسة عرشة فامي خيص تسجيل العالمات التجارية واملرتبة 
ىل الأوىل يف أأمرياك الالتينية فامي خيص الرباءات املمنوحة، وذكل مبعدل منو وص  5112 يف الفرتة بني عايم يف املائة 515ل اإ

. وأأضاف أأن التدابي اليت اختذهتا املكس يك يف جمال امللكية الفكرية مل تقترص عىل الصعيد الوطين، مبّينا أأن أأنشطة 5155و
ذ ابت  يس تفيد من مكتبا للملكية الفكرية  05املكس يك يف جمال التعاون شهدت توسعا عىل الصعيدين الإقلميي وادلويل، اإ

قعت مع  ددت أأو وم ن اتفاقات جم دارة طلبات الرباءات، اذلي اس تحدثته املكس يك. ومىض يقول اإ نظام ادل مع اخلاص ابإ
ىل الأمهية اليت  املاكتب الرئيس ية للملكية الفكرية يف لك أأحناء العامل بغرض تنفيذ املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات. وتطرق اإ

ىل أأن املدير العام للويبو قد التقى، خالل الزايرة اليت  تولهيا املكس يك للويبو وقال ن التعاون مع املنظمة يف تزايد، مشيا اإ اإ
ىل املكس يك يف مارس  ، مع كبار املسؤولني من السلطة التنفيذية وجملس الش يوخ واحملمكة العليا ومع 5152قام هبا اإ

ن  املكس يك اس تضافت دورة أأاكدميية الويبو الصيفية اخلاصة املؤسسات الأاكدميية. وتناول مسأأةل تكوين الكفاءات وقال اإ
قدت فهيا مؤخرا DL-101S؛ كام نمظمت فهيا ادلورة العامة يف جمال امللكية الفكرية "5152ابمللكية الفكرية يف يونيو  "؛ وعم

ىل جمال وضع القواعد ادلورة التدريبية املتقدمة اخلاصة بفحص العالمات التجارية لفائدة بدلان أأمرياك الالتينية. مث  انتقل اإ
منا هو دليل عىل الزتاهما ابلأشخاص ذوي الإعاقات البرصية،  ن توقيع املكس يك املؤقت عىل معاهدة مراكش اإ واملعايي وقال اإ
يداع الصك دلى الويبو يف املس تقبل القريب. ويف  جراءات التصديق عىل املعاهدة من أأجل اإ علام بأأن املكس يك بدأأت فعال اإ

ىل أأن ذكل مبثابة هذا الص دد أأبدى الوفد قلقه حيال حالت العجز املتكّررة اليت يشهدها معل بعض جلان الويبو. وأأشار اإ
حراز التقدم ل يعرقل تطوير نظام امللكية الفكرية يف العامل حفسب، بل يؤثر سلبا كذكل عىل  اجتاه خميف لأن الإخفاق يف اإ

هنا تواجه املوارد البرشية واملالية للمنظمة وادلول  الأعضاء. ورّصح بأأنه عىل الرمغ من اتسام الويبو بوضع مايل سلمي، فاإ
عداد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  . ومىض يقول، فامي خيص 5157-5156ضغوطا قوية ل بد من أأخذها يف احلس بان عند اإ

نه يؤيد توصيات جلنة التفتيش املشرتكة ويرى أأنه من  ىل رؤية مشرتكة مبنية عىل احلومكة يف الويبو، اإ الرضوري التوصل اإ
حراز تقدم يف هذا الشأأن يف الأجلني القصي واملتوسط، أأاي اكنت  توافق الآراء خبوص طريقة امليض قدما، مؤكّدا عىل أأمهية اإ

احلومكة  درجته. ورّصح بأأن املكس يك تعزتم العمل مع مجيع البدلان عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات واحضة متكّن من تعزيز
رشاد معل املنظمة ومراقبته لفائدة ادلول الأعضاء فهيا. وأأبدى أأمهل يف أأن تفتح امجلعيات ابب املناقشة حول احلومكة  وابلتايل اإ
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وتضع خريطة طريق لس تكامل هذه العملية. كام حّث الويبو عىل مراعاة توصيات جلنة التفتيش املشرتكة لتصحيح الاختالل 
دارة املوارد البرشية. وأأكّد جمددا عىل القامئ يف التوزيع ا ىل ضامن الشفافية يف معليات التوظيف واإ جلغرايف للموظفني واحلاجة اإ

رغبة املكس يك يف اس تضافة مكتب خاريج للويبو، وهو تطلّع يتوافق، يف رأأيه، مع هجود تكوين الكفاءات التقنية ومبادرات 
املكس يكية فعال مع خمتلف بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومناطق أأخرى.  حامية امللكية الفكرية اليت تضطلع هبا املؤسسات

طار ومسار واحضني فامي خيص فتح  وأأخيا أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمتد امجلعيات املبادئ التوجهيية الرضورية لضامن اإ
 لن تؤثر عىل مزيانية املنظمة العادية وتكون ماكتب الويبو اخلارجية. ورأأى، يف هذا الصدد، أأنه جيب المتيزي بني املاكتب اليت

 ذاتية المتويل، مثلام س يكون احلال يف املكس يك، واملاكتب اليت ستتطلب دعام ماليا.

موعة الأفريقية. وبعد عرشة أأعوام من طرح جدول أأعامل اجملساند وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي قدمه وفد كينيا ابمس  .75
ىل موازنة حامية امللكية التمنية، ل يزال تنفيذ تعم مي توصيات جدول أأعامل التمنية حتداًي ماثاًل. ويسعى جدول أأعامل التمنية اإ

الفكرية مع شواغل الس ياسة الأ مع الأوسع فامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات؛ وهام جمالن حاسامن للبدلان النامية 
دماج املساعدة التقنية يف من منظور التنفيذ واملنافع الناش ئة من أأنظمة حام ن الوفد د مع بقوة اإ ية امللكية الفكرية. وذلا فاإ

ىل املصنفات  الأحاكم امللزمة قانواًن يف معاهدة قانون التصاممي. وبيامن حتقق جناح مع اعامتد معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف ن جنوب أأفريقيا ل يزال املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ  قراءة املطبوعات، فاإ

ذا ما أأرادت  ىل الزم والإرادة الس ياس ية اإ يساورها القلق أأن العمل عىل جمالت أأخرى ل يزال يعاين تأأخراً. ومثة حاجة اإ
طار اللجنة احلكومية ادل ولية للحشد اللجنة أأن تس تمكل وليهتا. وترى جنوب أأفريقيا أأنه حان وقت العمل واملفاوضات يف اإ

. واكن النص مكمتاًل ود مع الوفد موقف مجموعة البدلان الأفريقية أأن هناك فرص كثية حباجة 5151 عام ملؤمتر دبلومايس يف
ىل مؤمتر دبلومايس. ومعلت جلنة حق املؤلف مبوجب الولية املنوطة هبا من امجلعية العامة يف  عام ملزيد من التصفية للوصول اإ

ىل مؤمتر دبلومايس جيري التنس يق هل يف املس تقبل القريب. ومع هذا، فامي خيص . وحتقق تقدم 5117 كبي ودعا الوفد اإ
زاء تعطل املناقشات يف ادلورتني السابعة والعرشين  التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف، أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل اإ

بشأأن املكتبات، ودور احملفوظات ومؤسسات البحث والتعلمي. والثامنة والعرشين للجنة. وأأوىل الوفد أأمهية كبية للمناقشات 
وشدد الوفد عىل دمعه لإجياد صك دويل ملزم قانواًن. ورحب الوفد أأيضًا بتوصيات املراجع اخلاريج ووحدة التفتيش 

ىل اخلاصة بوحدة التفتيش املشرتكة. فاحلومكة قضية حامس 5املشرتكة وحث عىل تنفيذها اكمةل، ل س امي التوصية  ة وحتتاج اإ
ىل تعريف مناسب "لنفقات  معاجلة لبناء الثقة وضامن حتقيق شفافية أأكرب وخضوع للمساءةل داخل املنظمة. ومثة حاجة اإ

التمنية" لضامن الانسجام والشفافية يف تعقب حصة التمنية اخلاصة ابلويبو ورفع التقارير عهنا. وحث الوفد امجلعية العامة عىل 
 بيل امليض قدمًا.توفي التوجيه يف س 

ىل البيان .70 بنن ابلنيابة عن مجموعة  ووفدكينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية  ام وفدهب أأدىل نيذلال نيوانضم وفد ليبياي اإ
البدلان الأقل منوا، وأأعرب عن تقديره ملا تقدمه الويبو من د مع تقين لتطوير امللكية الفكرية يف البدلان الأقل منوا عىل وجه 

اخلصوص، وملا أأحرز من تقدم يف وضع خطة معل تطوير امللكية الفكرية يف ليبياي. وذكر الوفد اخلطوات املتخذة يف ليبياي، 
جراء اس تعراض لأغراض التصديق عىل  ومهنا وضع قوانني امللكية الفكرية اجلديدة يف صيغهتا الهنائية مبساعدة من الويبو واإ

دارة جامعية ملسائل حق  قامة منظمة اإ لهيا ليبياي، واإ مجيع اتفاقيات امللكية الفكرية وبروتوكولهتا ومعاهداهتا اليت انضمت اإ
ذاكء وعي امجلهور قد اس هتلت. وأأعرب الوفد عن امتنانه ملا قدم من تدريب جبامعة تورينو املؤلف، مضيفا أأن التعلمي وب رامج اإ

ىل املوظفني القانونيني يف مكتب امللكية الفكرية، وملا قدم من مساعدة أأثناء مؤمتر  واجلامعة الأفريقية يف ماتوري بزمبابوي، اإ
س أأيضا املساعدة من الويبو عىل تنظمي حلقات معل للهيئة القضائية، . والمت5152الرشاكت الصغية واملتوسطة يف مطلع عام 

ىل "الألبسة املصنوعة من اللوف" ابعتبارها  ضافة اإ وحلقة معل عن البياانت اجلغرافية لأن ليبياي حددت "الأرز الأمحر" اإ
ف تصنعها النساء يف مقاطعة اكلهون منتجات حممتةل للحامية مبوجب البياانت اجلغرافية. وأأضاف أأن الألبسة املصنوعة من اللو 

نتاج مركز النس يج املقرتح عىل التوس مي مبساعدة من الويبو. وأأعلن مع احلزن عن  يف ليبياي، وأأعرب عن أأمهل فأأن حيصل اإ
يبول اذلي أأودى حبياة أأكرث من   ليبيي، مبن فهيم معدة مدينة ترتكز فهيا صناعة اللوف. وذكّر الوفد 5 111تفيش فيوس الإ
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يبول وأأثره يف  بأأن ليبياي احتفلت مؤخرا مبرور عرش س نوات من السمل والاس تقرار، وأأعرب عن أأسفه لنتشار وابء الإ
ايه ابلهتديد العاملي اذلي يس تلزم اس تجابة عاملية. وعرب عن امتنان ليبياي لس تجابة اجملمتع ادلويل  الشعب الليبيي، واصفا اإ

ملرض، وانشد ش بكة اخملرتعني واملبتكرين مبشاركة سائر العامل يف ماكحفة هذا الهتديد اذلي الإجيابية من أأجل احتواء هذا ا
 حيدق ابجلنس البرشي.

آس يا واحمليط الهادئ ابمس بنغالديشاذلي أأدىل به وفد وساند وفد رسي لناك البيان  .72 . وأأقّر ابلإجنازات مجموعة بدلان أ
برام معاهدة مراكش تباعا ملعاهدة بيجني. وأأعرب عن أأمهل يف أأن الكبية اليت حققهتا الويبو يف العام املايض ، مبا يف ذكل اإ

تواصل الويبو حتقيق نتاجئ هممة لتمنية البدلان ونظام امللكية الفكرية بضامن تعممي جدول أأعامل التمنية. وأأفاد بأأن بدله يويل أأمهية 
وبيامن أأحاط الوفد علامً الاقتصادي والتطوير التكنولويج. عي وكبية للملكية الفكرية ابعتبارها أأداة تسهم يف المنو الاجامت

نه  ابلعمل املتواصل يف الويبو، مبا يف ذكل تعممي جدول أأعامل التمنية فضال عن املداولت املرتبطة بقانون التصاممي والبث، فاإ
سهام أأنظمة رأأى أأن من الأمهية مباكن التقدم يف املناقشات املوضوعية بشأأن الإطار املفاهميي الأ  وسع املتعلق ابلتمنية لضامن اإ

امللكية الفكرية يف المنو والتمنية عىل الصعيدين الاجامتعي والاقتصادي. وأأضاف أأنه ينبغي للجمعية العامة، بصفهتا الهيئة 
جراء اس تعراض دقيق وختصيص املزيد من الوقت ملن الوحيدة اخملّوةل ملراقبة اقشة تقرير تنفيذ جدول أأعامل التمنية معوما، اإ

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن تنفيذ مجيع هيئات الويبو جلدول أأعامل التمنية. وأأحاط علام بتقارير الويبو 
ىل تعزيز تنفيذ جدول أأعامل  التدقيقية، ول س امي التوصيات املتعلقة بتعممي اعتبارات التمنية عىل أأنشطة الويبو، وأأبرز احلاجة اإ

من خالل خمتلف جلان الويبو وصياغة خطط قطرية هادفة تشمل جمالت تعاون حمّددة لتوفي املساعدة التقنية من التمنية 
قبل الويبو. وتناول املناقشات اليت جرت مؤخرا عىل مس توى اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق 

ن بدله يقرتح اعامتد املؤلف( بشأأن حامية هيئات البث والتقييدات  والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وقال اإ
هنج حمايد تكنولوجيا فامي خيص وثيقة العمل املرتبطة مبعاهدة بشأأن حامية هيئات البث. وأأكّد عىل رضورة أأن تكون امحلاية 

، فامي خيص بث الإشارات، 5117ؤلف يف عام املمنوحة مبوجب املعاهدة اجلديدة متوافقة مع الولية املمنوحة للجنة حق امل
من أأي منصة اكنت، من قبل هيئات البث/هيئات البث الكبيل التقليدية بوصفها اجلهات املس تفيدة من تكل املعاهدة، مبا 

ن بدله أأحاط علام ابلتقدم احملرز يف  ىل مرشوع قانون التصاممي وقال اإ يف ذكل حامية الإشارة السابقة للبث. وتطرق اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس، غي أأنه أأكّد عىل رضورة مواصةل العمل من أأجل بلورة خمتلف امل فاوضات وابلقرتاح ادلاعي اإ

ىل ضامن اتساق أأنشطة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  مس توايت التمنية لدلول الأعضاء يف نص املعاهدة. كام أأبرز احلاجة اإ
ذا اكن املسار اجلاري يساعد جلنة الرباءات الرباءات مع تنفيذ جدول أأعامل التمنية،  جراء تقيمي منتظم لتبنّي ما اإ ىل اإ واحلاجة اإ

عىل امليض قدما حنو وضع خطة معل ملموسة ومتوازنة وقامئة عىل توافق الآراء. ورّصح بأأنه يضع أأمهية عظمى عىل ما تقوم به 
راثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية( من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الو 

معل يف جمال وضع القواعد واملعايي. وس تكون هجودها لصياغة صك قانوين دويل يوفر امحلاية الالزمة للموارد البرشية 
جناز مرشو ن الإرادة والطبيعية ذات نفع عظمي للعامل النايم. ويف حني انهتيى اخلرباء من معلهم عىل اإ ع الصك القانوين، فاإ

ىل صك ملزم قانواًن يسهم  الس ياس ية أأمر رضوري لتحويل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية، من خالل مؤمتر دبلومايس، اإ
ن بدله  بطريقة عادةل ومتوازنة يف احلفاظ عىل التنوع البيولويج واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي. وقال اإ

ىل اتفاق بشأأن ي رى، ابعتباره بدلا انميا، أأنه ينبغي للويبو منح الأولوية لهذه املسأأةل يف امجلعية العامة اجلارية من أأجل التوصل اإ
قرار حول خطة معل جديدة للجنة احلكومية ادلولية حتّدد اترخي عقد مؤمتر دبلومايس. وأأعرب عن تقديره لزايرة املدير العام 

ىل رسي لناك خالل  نومفرب من العام املايض، ويه زايرة أأنعشت امللكية الفكرية يف رسي لناك ودمعت التعاون بني حكومة اإ
حت خالل الزايرة. وهذا معل  5152رسي لناك والويبو. ويف  دخلت حزي التنفيذ خطة معل من عرش نقاط اكنت قد اقرتم

أأحصاب املصلحة الآخرين يف رسي لناك. ومبوجب هذه  متوقع لتعزيز كفاءات املكتب الوطين للملكية الفكرية، فضاًل عن
قدت مناقشات مبدئية بشأأن تنفيذ ش باكت مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف رسي لناك وأأهنيت وثيقة مرشوع  اخلطة، عم

ع املكتب لإنشاء مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف اجلامعات ومعاهد البحث والتطوير يف البدل. ويف هذا الصدد وق
قلميية بشأأن 5152أأبريل  51و 55الوطين مع الويبو اتفاق خدمة. ونمظمت، يف كولومبو يف الفرتة بني  ، حلقة معل دون اإ
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قدت مناقشات مع أأحصاب املصاحل املعنيني من أأجل 5152صياغة الرباءات. ويف يونيو  ، زارت كولومبو بعثة من الويبو وعم
صدار توصيات بشأأن دمج حبث س ياسة الابتاكر يف البدل، وحت ديد الثغرات والاحتياجات من منظور امللكية الفكرية، واإ

اجلهات الفاعةل يف ميدان امللكية الفكرية ونظام امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر. ذكل أأن رسي لناك حتتاج، بوصفها بدلا 
ىل دمج امللكية الفكرية يف معلية صوغ الس ياسات الوطنية، طاملا اعتربت الابتاكر والعمل والتكنولوجيا والإبداع  انميا، اإ

ن بدله يرى أأن التعاون بني حكومته والويبو ميكنه أأن يكون  وسائل للتمنية والمتكني يف اجملال الاقتصادي. ومىض يقول اإ
ة الفكرية لطائفة أأوسع منوذجا مفيدا للبدلان النامية يف حتديث أأنظمهتا اخلاصة حبامية امللكية الفكرية وتوفي منافع حقوق امللكي

ن رسي آس يا  من أأحصاب املصاحل. وقال يف اخلتام اإ لناك شّددت، بصفهتا منسق بدلان رابطة التعاون الإقلميي يف جنوب أ
، عىل 5152سبمترب  56لالجامتع التشاوري بني بدلان الرابطة والويبو حول التعاون يف جمال امللكية الفكرية اذلي عقد يف 

ىل تعزي ز تنفيذ جدول أأعامل التمنية، وأأمهية اس تحداث خطط قطرية هادفة لإجناز الأهداف اخلاصة ابملساعدة التقنية احلاجة اإ
ىل وضع تعريف لنفقات التمنية ميكّن من تتبّع نفقات التمنية عىل حنو أأفضل. وأأضاف أأن مذكرة  اليت تقدهما الويبو، واحلاجة اإ

ني الويبو وبدلان الرابطة اليت من املتوقع النظر فهيا خالل اجامتع القمة يف نومفرب التفامه املقرتحة لتقوية التعاون املتبادل ب
 ستسهم أأيضا يف تطوير أأنظمة امللكية الفكرية يف بدلان الرابطة. 5152

 عامالدير املعام ومساعد الدير املانئب ادلومينيكية املدير العام عىل اقرتاحه اخلاص بتعيني  وشكر وفد امجلهورية .71
ىل فريق الإدارة الراحل وخباصة الس يد الذل ين وجه هلام الوفد الهتنئة ودعا هلام وللمدير العام ابلنجاح. كام أأزىج الشكر اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن موضوعات هامة  والس يد تريفور أأونياما جيفري نه يتعني عىل هذه امجلعيات التوصل اإ الكرك. وقال اإ
مبواصةل  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املس تقبل وأأعرب عن ثقته يف أأن اقرتاح مثل معل اللجنة احلكومية ادلولية يف

ىل جانب  5151 املفاوضات يف قد يصبح مهزة الوصل بني مجيع مواقف البدلان وقد يتيح عقد مؤمتر دبلومايس. واإ
)املكتب(، أأقميت رشااكت  صناعية الوطينمكتب امللكية ال  الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليت تقع حتت رعاية

اسرتاتيجية مع رابطة الصناعات يف امجلهورية ادلومينيكية واجمللس الوطين للمنافسة. وأأقميت هذه التحالفات بغية الهنوض 
ولت يف بنظام الابتاكر والاس تخدام الفعال للملكية الفكرية وتعزيز القدرات الابتاكرية والتنافس ية لقطاعي الصناعة واملقا

سهاماته متويل ادلراسة الأوىل عن "اإ  وامللكية الصناعية يف دارة رأأس املال الفكري البدل. ومن أأنشطة املكتب واإ
ىل حتليل بشأأن "أأنظمة الابداع ورأأس املال  امجلهورية ادلومينيكية: حوافز نظام الإبداع الوطين وهيلكه" اذلي أأدى اإ

ىل حاةل امجلهورية ث املكتب منصة خدمة العمالء يف يوليوادلومي  الفكري: تطرق اإ ىل ذكل، حدل ضافة اإ  5152 نيكية". واإ
جراء معجل وفعال لطلب تسجيل العالمات التجارية والأسامء التجارية من خالل املوقع الإلكرتوين  حبيث تقدم ملس تخدمهيا اإ

حصائية، ودلي 5152 للمكتب. وأأطلق املكتب يف براءات الاخرتاع وبراءات مناذج  ل محةل من املطبوعات أأبرزها أأول نرشة اإ
عالمية بشأأن الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي املنفعة ، واثين نرشة لرصد التكنولوجيا يف قطاع صناعة الألبان، وأأدةل اإ

د مع  الصناعية بغية مواصةل املساعدة يف نرش اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف البدل والهنوض به. وشارك الوفد يف ش بكة
الرشاكت الصغية واملتوسطة )ش بكة ادل مع( من خالل انئب الوزير املعين بتعزيز الرشاكت الصغية واملتوسطة، ووزارة 

ىل ا ىل تنس يق هجود كياانت تقدم خدمات اإ لرشاكت املتناهية الصغر الصناعة والتجارة. وهتدف ش بكة ادل مع أأساسًا اإ
ضفاء الطابع ة. وشارك املكتب والرشاكت الصغية واملتوسط يف هذا الصدد يف اجامتعات مائدة مس تديرة بشأأن الإدارة واإ

دارة الأعامل ومعل من خاللها عىل حتسني جسالت امللكية الفكرية والهنوض هبا حبسب دور لك رشكة متناهية  الرمسي واإ
نتاهجا. أأما فامي خيص املعهد الوطين للملكية  ع نطاق أأنشطته الصغر ورشكة صغية ومتوسطة وغرضها ومنطقة اإ الفكرية فقد وسل

ب أأكرث من  نشائه ودرل ضع عىل مدار العام املايض واس هتدف  01خشص من خالل أأكرث من  5 111منذ اإ نشاطًا أأاكدمييًا وم
همنيني من خمتلف اجملالت ومراكز البحوث واجلامعات وقطاعات الرشاكت املتناهية الصغر والرشاكت الصغية واملتوسطة. 

كز د مع التكنولوجيا والابتاكر، من جانبه، أأن يقمي اتصالت مع قطاعات هممتة ول س امي مع جامعات ومراكز واس تطاع مر 
ضافية دل مع التكنولوجيا  نشاء مراكز اثنوية اإ ىل الهنوض ابإ ضافة اإ حبوث بغية تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية والإملام هبا اإ

ىل الأاكدميية الوطنية ومركز د مع التكنولوجيا والابتاكر. وأأعرب والابتاكر. وأأعرب الوفد عن شكره للويبو ملا قد مته من د مع اإ
صص هلام املوارد البرشية واملالية الالزمة ملواصةل تدريب  ىل تعزيز الربانجمني ويف أأن ختم عن أأمهل يف مواصةل اجلهود الرامية اإ
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د عىل أأمهية الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية املوارد البرشية من خالل برامج خاصة ابلتعلمي والتدريب والبحث. وشد
ىل بالده وطلب يف هذا الصدد د مع الويبو لضامن تطبيقها عىل حنو أأكرث فعالية. وفامي خيص تشكيةل موظفي الويبو  ابلنس بة اإ

ىل أأن املنظمة قد حافظت عىل المتثيل املالمئ خملتلف ادلول الأع در الإشارة اإ سواء يف هيئات ضاء وس ياسة اللغات فهيا، جتم
. ويف هذا الصدد، أأبدى الوفد أأمهل يف مواصةل حتقيق توازن جغرايف وتوازن بني اختاذ القرارات أأو يف عدد املوظفني املهنيني

مجموعة بدلان اجلنسني مالمئني لصاحل ادلول الأعضاء واملنظمة. ويف اخلتام، أأيد الوفد البيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس 
 .الالتينية والاكرييبأأمرياك 

ن معهد تركيا للرباءات قد أألف فريقًا حيواًي جديدًا لتناول أأهداف املعهد الاسرتاتيجية  .76 وحتدث وفد تركيا قائاًل اإ
أأولوية لزايدة القدرة  01الاسرتاتيجية أأكرث من  تتضمنالعديدة. واعمتدت حكومة تركيا مؤخرًا اسرتاتيجية وطنية للتصاممي. و 

عداد الوثيقة اخلاصة ابلسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاسرتاتيجية الوطنية  التنافس ية يف قطاع التصاممي. وجيري اإ
ىل أأن معهد ت نه يفتخر ابلإشارة اإ ىل مواصةل تعزيز نظام امللكية الفكرية يف تركيا. وقال الوفد اإ ركيا للبياانت اجلغرافية الهادفتني اإ

تجارية يف أأورواب واثين أأعىل عدد طلبات ال عالمات الللرباءات تلقى، حبلول اذلكرى العرشين لإنشائه، أأعىل عدد طلبات 
 21 111طلب فامي خيص العالمات التجارية و 519 111، 5150فقد بلغ عدد الطلبات اليت تلقاها، يف أأواخر عام تصاممي. ال 

ن التعاون مع املاكتب الوطنية واملنظامت  طلب 55 111طلب فامي خيص التصاممي و فامي خيص التصاممي. وأأضاف قائال اإ
، عىل 5152فقد وقّعت، يف عام . التعاونية تفاقاتجنهتا تركيا من تكل الادلولية اس متر يف المنو بفضل النتاجئ اجليدة اليت 

عىل هامش امجلعية العامة، التوقيع عىل بروتوكول  بروتوكول تعاون مع املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية وسيمت،
آخر مع مركز طاجيكس تان الوطين للرباءات واملعلومات. وأأفاد بأأن تركيا بصدد التخطيط أأيضا ملراجعة الربوتوكول اذلي  أ

اق تعاون اتف 51، 5152. وس يكون دلى تركيا، حبلول أأواخر عام مكتب امللكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبيةوقّعته مع 
 5152مع املاكتب الوطنية يف لك أأرجاء العامل. ودلى البدل أأيضا اتفاقات تعاون مع املنظامت ادلولية. ومعال خبطة العمل لعام 

، حلقة معل بشأأن الاسرتاتيجية اخلاصة ابلبياانت 5152تركيا، يف اجلزء الأول من عام املشرتكة بني الويبو وتركيا، نّظمت 
شأأن التطوير الابتاكري للكفاءات يف الرشاكت الصغية واملتوسطة، فضال اس تضافة بعثتني من بعثات اجلغرافية وندوة ب 

طالق برانمج ماجس تي ابلتعاون مع جامعة تركية. ومىض  نشاء أأاكدميية للملكية الفكرية يف تركيا واإ الويبو حول التعاون عىل اإ
ن اجلزء الثاين من عام  دارة امللكية سيشهد تنظمي طائفة  5152يقول اإ متنوعة من املؤمترات والندوات وحلقات العمل بشأأن اإ

الفكرية عىل مس توى اجلامعات، واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية، وتدريب املدّربني، ومعايي أأهلية الاخرتاعات 
ىل فضال عن بعثة أأخية موهمارات الرتخيص والتفاوض، ونظام مدريد،  الصيدلنية للحامية برباءة، من أأجل عهد امل ن الويبو اإ

تعزيز التواصل الإلكرتوين يف جمال نظام مدريد. وأأعلن أأن الويبو واملعهد س يوقّعان، عىل هامش امجلعية العامة، عىل مذكرة 
ىل التعاون يف جمال  تفامه بشأأن تعزيز التعاون يف جمال نظام مدريد وتعزيز التواصل الإلكرتوين فامي خيص تطبيقاته. وتطرق اإ

ىل أأن املديرية العامة الرتكية حلق املؤلف والويبو قد أأجنزات مؤخرا دراسة مشرتكة بعنوان "ترّصد املسامهة  حق املؤلف وأأشار اإ
ن  ىل التعاون مع املكتب الأورويب للرباءات وقال اإ فاحيص الاقتصادية للصناعات القامئة عىل حق املؤلف". مث تطرق اإ

من ادلورات التدريبية الواسعة اليت وفرهتا أأاكدميية ذكل املكتب. وأأضاف أأن التعاون الناحج  الرباءات برتكيا قد شاركوا يف عدد
جيابية من حيث عدد ونوعية تقارير البحث الصادرة عن فاحيص الرباءات برتكيا.  مع املكتب املذكور قد أأسفر عن نتاجئ اإ

اذلي مض  5152 الرباءات لعام مكتبات مركز مترواس تضاف املعهد مؤ وأأعلن أأن اس مترار مرشوع التوعية يف اجلامعات. 
ومشلت املناقشات املامرسات الفضىل ابلرباءات.  تعلقةامل معلومات مركزا من املراكز الرتكية لل 75ًا ودلب 08مشارك من  011

آخر التطورات يف جمال مكتبات الرباءات. وعىل هامش ذكل احلدث، وقّع املعهد بروتوكو  ل تعاون مع واملعلومات املتعلقة بأ
عادة هيلكة مراكزها اخلاصة مبعلومات الرباءات. كام تواصل، يف عام  52 ، التعاون مع مكتب 5152جامعة من أأجل اإ

التنس يق يف السوق ادلاخلية يف شلك ندوات من أأجل الهنوض بنظام امجلاعة الأوروبية للعالمات التجارية والتصاممي، ويف 
عارات خلرباء وطنيني.شلك  ىل ذكل، أأدجمت تركيا قاعدة بياانت املعهد للعالمات التجارية مع نظام وابلإضا اإ  TMViewفة اإ

دماج قاعدة بياانت TMclassالتابع ملكتب التنس يق املذكور واس تمكلت معلية الإدماج مع نظام  . وتمتثل اخلطوة التالية يف اإ
تركيا يف مرشوعات التقارب اليت وضعها مكتب  . كام شاركتالتابع ملكتب التنس يق Designviewاملعهد للتصاممي مع نظام 
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مسجةل ابلأسود والأبيض  ج املقبوةل اخلاصة ابلعالمات التجارية امل التنس يق ومتاش يا مع ادلراسات اجلارية، اعمتد املعهد الهنم
وفد عن تقديره للعمل ، أأعرب الالتقنيين للويبو . وفامي خيص جدول الأعاملرفض النسبيةواملبادئ التوجهيية املتعلقة بأأس باب ال

ه الاكمل لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتدها يف هدة قانون التصاممي وأأعلن د مع بدلالشاق اذلي بذلته جلنة العالمات بشأأن معا
نه رمغ التقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف املوضوع الهام املتعلق ابملوارد الوراثية  املس تقبل القريب. واس تطرد الوفد قائاًل اإ

نه من السابق لأوانه البت يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن هذا املوضوع. واملعارف  ىل التغيي التقليدية والفوللكور، فاإ وتطرق اإ
ن بدله يؤيد فكرة أأنه ينبغي مواصةل التعيينات عىل أأساس املعايي احلالية  دارات البحث ادلويل وقال اإ احملمتل ملعايي تعيني اإ

آزر، اذلي شهدته معاهدة مراكش، يف ادلورات املقبةل بشأأن وأأبحىت يمت حتديد معايي جديدة.  دى الوفد أأمهل يف تواصل التأ
 ولفائدة والبحث التعلمي ومؤسسات احملفوظات ودور املكتبات حامية منظامت البث، والتقييدات والاس تثناءات املطبقة عىل

عاقاتالأشخاص ذوي  ىل وضع نظام دويل حلق املؤلف يكون . ورحب الوفد يف هذا الس ياق جبهود الويبو الر أأخرى اإ امية اإ
ن تركيا ترحب كذكل ابسرتاتيجية الويبو يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت، اليت أأكرث فعالية وتوازاًن.  ومىض يقول اإ

طار التعاون بني املعهد والويبو لتعزيز التواصل يف نظام مدريد. وأأفاد بأأن املعهميكن تنفيذها ابلتساق مع  عكف عىل اتباع د اإ
طالق مرشوع معلومايت لرمقنة قاعدة بياانته اخلاصة بلك  هنجا مماثال يف الارتقاء مبس توى خدماته الإلكرتونية وهو بصدد اإ

ىل عام  دماج قاعدة البياانت  5112الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي اليت يعود اترخيها اإ مفا فوق. وسيمت، بعد ذكل، اإ
دارة معليات التسجيل الروتينية اليت يضطلع هبا املعهد. الرمقية يف بر وأأعلن انمج حاسويب جديد قيد الاس تحداث لأغراض اإ

آزر مع بنك التكنولوجيا  نشاؤ الوفد جمددًا اس تعداده لس تضافة مكتب خاريج يف تركيا يضمن التأ ه. للبدلان الأقل منوًا املزمع اإ
 والبدلان منوا البدلان بأأقل املعين السايمالأمم املتحدة  ممثل حتت رعاية مكتب وذكلر بأأن بنك التكنولوجيا هو مرشوع يمنفذ

ضع يف عام أأوحض أأن و  النامية. الصغية اجلزرية وادلول الساحلية غي النامية ر الأمم خالل مؤمت 5155ذكل املرشوع، اذلي وم
نشاء مكتب للأمميريم قل البدلان منوا، املتحدة الرابع املعين بأأ  ىل اإ املتحدة يف تركيا يتوىل تقدمي املساعدة التقنية واملشورة  اإ

ىل املبدعني والباحثني يف البدلان الأقل منوا لمتكيهنم من حتديد أأكرث التكنولوجيات تناس با مع حبوهثم ويؤدي دور  ،اخلبية اإ
ىليسعى كذكل املرشوع  وأأضاف أأنالوس يط يف التفاوض عىل اتفاقات الرتخيص.  بني الباحثني اذلين   تيسي التواصلاإ

دماج الويبو يف تكل ادلراسة  ن تركيا ترى أأن اإ يعملون عىل املواضيع ذاهتا يف البدلان الأقل منوا والبدلان املتقدمة. وقال اإ
ىل العمل مع ادلول الأعضاء  آزرًا يسهم يف جناح هجود لك طرف. وأأعلن عن تطلع تركيا اإ س يضمن اس تدامة املرشوع ويكفل تأ

 امجليع.لفائدة نية من أأجل توفي نظام للملكية الفكرية يد مع الابتاكر والإبداع واللجان املع 

قلميية وس يادهتا.  .77 ىل امجلعية العامة يف وقت صعب تاكحف فيه بالده ضد انهتااكت سالمهتا الإ نه أأىت اإ وقال وفد أأوكرانيا اإ
ىل وأأشار ، وتعمل عىل هتدئة الوضع والبدء بعملية لتحقيق أأن حكومته تعمتد مبدأأ الالعنف يف تعاملها مع الأحداث الأخية اإ

الاس تقرار يف البالد، ليك يس تعيد شعاها ثقته حبقه يف التعبي والعمل والأمل يف مس تقبل أأفضل. وأأعرب الوفد عن امتنانه 
بدل قدما للمجمتع ادلويل عىل الزتامه بد مع الاس تقرار الاقتصادي والإصالحات الهيلكية والإصالحات الأخرى للميض ابل 

خالل هذه الفرتة العصيبة. ورحب الوفد بد مع اجملمتع ادلويل املس متر وتعاطفه مع الأمة الأوكرانية، ودمعه لس تعادة وحدة 
الأرايض الأوكرانية، وخاصة يف قضية الضم غي القانوين لش به جزيرة القرم. وأأضاف الوفد أأن بالده تتعامل يوميا مع قضااي 

هود ملواصةل حامية احلقوق القانونية ملقديم الطلبات وأأحصاب احلقوق اليت يكفلها ادلس تور والقوانني يف معقدة، ولكهنا تبذل اجل 
ن  أأوكرانيا والإطار ادلويل للملكية الفكرية، مبا يف ذكل اتفاقية برن ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق مدريد. واتبع قائال اإ

آلية حامية امللكية الفكرية يف ش به جزيرة القرم. ويف هذا الس ياق، عرب الوفد عن أأوكرانيا تسعى جاهدة للحفاظ عىل تطبي ق أ
نه ونظرا للوضع الصعب يف املنطقة، مل يكن  أأمهل حبل سلمي للوضع، وابس مترار د مع رشاكئه ادلوليني القيّمني. وقال الوفد اإ

ر للملكية الفكرية كعامد لالقتصاد التنافيس والابتاكر ، ولكهنا تنظ5152لأوكرانيا مبادرات يف جمال امللكية الفكرية يف عام 
والازدهار. وأأفاد أأن احلفاظ عىل نظام ملكية فكرية متني وشامل وفعال ودمعه، يبقى حمط تركزي ادلوةل ابلرمغ من 

سهاهما يف تعزيز نظام حامية امللكية الفكرية يف  أأوكرانيا. واس تطرد الصعوابت. وعرب الوفد عن القمية الكبية ملساعدة الويبو واإ
ن الويبو حماور يقظ وجدير ابلثقة، ومنظمة هتمت ابنشغالت لك دوةل من دولها الأعضاء، وتدفع اجملمتع ادلويل حنو تغيي  قائال اإ

ىل املبنية عىل املعرفة. وذكر الوف د أأن مفهوم العمل احملقق للرثوة، والتمنية الاقتصادية املس تدامة للك الاقتصادات من املادية اإ
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بداع والتكنولوجيا، ود مع التنوع  الويبو تلعب دورا هاما يف حشد اجلهود الوطنية وادلولية لدلول الأعضاء بغية الرتوجي لالإ
الثقايف، ومساندة ادلوةل والرشاكت وأأحصاب املصلحة من القطاع اخلاص، وبناء بنية حتتية فعاةل للملكية الفكرية، من بني 

ىل نظام الاقتصاد احلر، وأأعرب الوفد ع أأدوار أأخرى. ن أأمهل يف أأن يقود التعاون بني هيئات امللكية الفكرية والبدلان املنتقةل اإ
ىل رشاكة عادةل بني لك ادلول الأعضاء يف الويبو. وشكر الوفد الويبو ملساعدهتا يف صياغة اسرتاتيجية أأوكرانيا الوطنية  اإ

الويبو خلدمة امللكية الفكرية احلكومية الأوكرانية لفرتة تصل حىت عام  للملكية الفكرية، والتفاق املرتقب املتعلق مبساعدة
دارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة. وخص ابلشكر 5156 بداء  مدير اإ عىل معهل يف املنطقة. واختمت الوفد ابإ

جراء نقاشات ممثرة خالل امجلعيات.   اس تعداده وجاهزيته للتعاون، ومتىن اإ

وأأعرب وفد تونس عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وذكر أأن بدله مينح ماكنة ممزية  .78
للملكية الفكرية والقواعد اليت توهجها بقدر ما يظل تكوين الرثوات والمنو ميثالن الوس يلتني الرئيس يتني لتحقيق الأهداف 

ن نظام امللكي ن س ياسة بدله احملددة. وقال اإ ة الفكرية يعد يف هذا الصدد ركزية قوية للمنو وأأداة لتوجيه الانفتاح عىل العامل واإ
ىل اقتصاد قامئ عىل  ىل حتويل الاقتصاد التونيس من اقتصاد ذي قمية مضافة ضعيفة اإ يف جمال امللكية الفكرية تريم أأساسًا اإ

تكل الرؤية يف ادلس تور التونيس اجلديد اذلي  لرشاكء فيه. وتأأكّدتالابتاكر يتسم بقوة مضمونه التكنولويج وانفتاحه عىل ا
ىل بلوغ تكل 25يضمن، مبوجب املادة  ن بدله يبذل قصارى هجده يف سعيه اإ ، حامية حقوق امللكية الفكرية. ومىض يقول اإ

ىل التفاقيات واملعاه جراءاته مع أأمسى املعايي ادلولية والانضامم اإ ىل الغاية لتكييف قواعده واإ دات ادلولية. وعليه، أأشار اإ
حيدد الرشوط والطرق لتدخل صندوق تشجيع الإبداع الأديب والفين اذلي يمتتع  5150اعامتد مرسوم يف أأواخر يوليو 

ىل  عانة لتشجيع الإبداع الأديب والفين واإ املؤلفون وفنانو الأداء واملنتجون بفضهل من الآن فصاعدًا ابحلق يف احلصول عىل اإ
ىل بروتوكول مدريد  5150ه خالل شهر أأكتوبر انضامم بدل عادة تأأكيد وزراء الاحتاد  بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتاإ ىل اإ واإ

املنظمة الأفريقية موافقهتم عىل عرض تونس بشأأن اس تضافة مقر  5152الأفريقي املعنيني ابلعلوم والتكنولوجيا يف أأبريل 
برام اتفاق يف مس هتل  5152ومات الأفريقية لقرار يف هذا الصدد يف يونيو مث اعامتد رؤساء ادلول واحلك للملكية الفكرية ىل اإ واإ

بني تونس واملنظمة الأوروبية للرباءات بشأأن التصديق عىل الرباءات الأوروبية اليت تشمل تونس تكون  5152شهر يوليو 
ج منتظم ومنظم للمساعدة ل يتعلق بتحديث مزيته ترس يخ النظام التونيس لإصدار الرباءات. وأأفاد بأأن بدله يس تفيد من برانم

ماكتب امللكية الصناعية وحق املؤلف حفسب بل يتصل أأيضًا ابلهنوض بأأنشطة مجيع اجلهات املعنية وأأعرب عن اغتباط بدله 
عدة س امي بفضل اس مترار املسا للمس توى املريض لعالقاته مع املكتب ادلويل ورغبته يف توطيد عالقات التعاون املذكورة ول

طار جدول أأعامل التمنية،  ذ أأبدى تأأييده للأهداف الاسرتاتيجية اليت حددهتا الويبو وخصوصًا يف اإ ليه. واإ اليت تقدهما الويبو اإ
ن بدله سيبذل قصارى هجوده دل مع الربامج واخلطط الإمنائية املوضوعة.  أأهنيى بيانه قائاًل اإ

آس يا واحمليط الهادئمجموعة بدلان ابمس  بنغالديشوفد  وفد نيبال بيانوأأيد  .79 مجموعة البدلان الأقل ابمس وفد بنن بيان و  أ
ىل أأن  اي شم مواءمة أأنظمهتا من أأجل قل منوا البدلان الأ منوا. وأأثىن عىل ادلور الهام اذلي تضطلع به الويبو يف مساعدة  اإ

البرشية واملؤسس ية، ونقل  تكوين الكفاءاتاليت تتطلب  الإمنائيةمثل نيبال واهجت العديد من التحدايت  البدلان
ن والقدرة عىل تسويق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل املعارف التقليدية .  ،التكنولوجيا مبادرات الويبو لإنشاء ومىض يقول اإ

نشاء، تقنيةتمنية املهارات ال ، وتقدمي خدمات مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر  ا،مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية وحتديهث واإ
س ياسة ال أأمكلت مرشوع  بدلهحكومة أأفاد أأن لأقل منوا. و ابلنس بة للبدلان  ابلغةأأمهية  اكتستوحتويل القطاع غي الرمسي 

اجلهود جارية لتحديث و من البدل.  مناطقالقطاعني العام واخلاص يف مخس بني حوارات  ونظمتلكية الفكرية للم  الوطنية
، وتعزيز القدرة املعنية لبرشية، وحتديد مدى توافق الترشيعات مع املعاهدات ادلوليةماكتب امللكية الفكرية وتمنية املوارد ا

نفاذعىل  محلاية ابمجيع الفئات من احلقوق س تحظى س ياسة امللكية الفكرية حزي النفاذ، تدخل  وعندماقواعد امللكية الفكرية.  اإ
ملشاريع اليت تقوم هبا اب. ورحب الوفد نطاقاوسع الأ  ت اجملمتعحتياجاتمراعى ااملبدعني و لك من حرتم حقوق س تم الفعاةل والاكفية و 

ن بدله واس تخدام التكنولوجيا املناس بة، و  تكوين الكفاءاتالويبو يف جمال  ىل احلصول عىل مزيد من املساعدة قال اإ يتطلع اإ
فرص للش باب. ورحب ابلتقدم  والتمنية البرشية والاجامتعية، مع الرتكزي عىل توفيتكوين الكفاءات من الويبو يف جمالت 
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دراج حمك ملزم قانوان بشأأن املساعدة التقنية عىل  اكدمؤممي ااحملرز يف املفاوضات بشأأن مرشوع معاهدة قانون التص وتكوين اإ
ىل أأن يف نص املعاهدة.  الكفاءات نيبال غنية ابملوارد الوراثية واملعارف من قبيل منوا الأقل  البدلانواسرتسل مشيا اإ

دور حيوي يف احلياة اليومية  هل هاوتنوع تكل املوارد واملعارف والأشاكل وفرة و  ،يدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليديالتقل 
المتكل غي املرشوع قضية من من هتا لموارد الوراثية واملعارف التقليدية ووقايلحامية فعاةل أأصبح توفي لشعوهبا. وذلكل 

ىل البدلان  س يكوناعامتد معاهدة جديدة يف هذا اجملال واس تطرد الوفد موحضا أأن . امللحةالقضااي  قل منوا الأ رساةل واحضة اإ
جياد احتياجاهتا ومتطلباهتا. و يأأخذ يف عني الاعتبار  نظام امللكية الفكريةبأأن   وقدتسوية هنائية لتكل القضااي من املهم مباكن اإ

ىل ا يف  ، لهذا الغرض،ختتام املفاوضات. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن امجلعية ستنظرحان الوقت لتعزيز اجلهود الرامية اإ
 النص املقدم من اللجنة احلكومية ادلولية.

وذكل كجزء من  5152سبمترب  50دخل حزي التنفيذ متامًا يف  5150ورصح وفد نيوزيلندا أأن قانون الرباءات لعام  .81
اصة ابمللكية الفكرية. وقد قارب قانون الرباءات بني النظام النيوزيلندي تعهد نيوزيلندا بتحديث الترشيعات الوطنية اخل

مما س يدفع  والرشاكء ادلوليني التجاريني للبالد، وجعل قوانني الرباءات الوطنية أأكرث اتساقًا مع املامرسات ادلولية الفضىل
نتاجية. واشرتط نظام الرب  اءات اجلديد حفص اخلطوة الابتاكرية واجلدة الابتاكر ويساعد عىل خلق اقتصاد أأكرث تنافس ية واإ

املطلقة ابلامتيش مع املعايي ادلولية املقبوةل وسوف يتصدى لشواغل املاوري املتصةل مبنح براءات لالخرتاعات املأأخوذة من 
نشاء جلنة استشارية للاموري لتقد مي املشورة النبااتت واحليواانت الأصلية أأو من املعارف التقليدية للاموري من خالل اإ

ملفوض الرباءات. ويطلب النظام أأيضًا من مقديم الطلبات ووالكهئم املعينني أأن يقدموا طلبات ويرتاسلوا مع مكتب امللكية 
الفكرية بنيوزيلندا من خالل التواصل الإلكرتوين. ويف سبيل الهنوض بتحديث قانون الرباءات الوطين، قام املكتب بتدشني 

دارة حديث عرب لك أأقسام امللكية الفكرية. ويف العام املايض، بلغت النس بة الإجاملية لطلبات امللكية الفكرية املقدمة  مرفق اإ
لكرتونيا للمكتب  يف املائة، وقد قلل املرفق العمل املس تغرق للرشاكت الصغية واملتوسطة يف نيوزيلندا وساعد  99.8اإ

. 9115اجلودة دمعها العمليات التشغيلية املعمتدة بشهادة الأيزو  املكتب عىل احلفاظ عىل نتاجئ الفحص ومعلومات عامة عالية
رشح  نيف املائة يف عدد طلبات العالمات التجارية املقدمة. وميك 51ويف العام املايل املايض، شهدت نيوزيلندا زايدة قدرها 

ىل الربوتوكول املرتبط ابتفاق مدريد فامي خي ص التسجيل ادلويل للعالمات يف هذا الاجتاه أأساسًا ابنضامم نيوزيلندا اإ
ابلإضافة اىل اقتصاد عاملي متحسن. ورحب الوفد ابلتعامل الإجيايب مع نظام بروتوكول مدريد من خالل  5155 ديسمرب

يف املائة يف عدد  50رشاكت نيوزيلندية راغبة يف تقدمي العالمات التجارية حول العامل. وشهدت نيوزيلندا زايدة قدرها 
قدمة. وعىل العكس، اكن هناك نقص يف عدد الطلبات املعيارية للرباءات ودخول املرحةل الوطنية. واكنت التصاممي امل

نيوزيلندا نش يطة يف مشاركة معارفها وخربهتا مع بدلان أأخرى خالل العام املايض. واس تضاف مكتب امللكية دراسة امتدت 
ندونيس يا ومجهورية ل ئه يف و ادلميقراطية الشعبية. وس يواصل مكتب امللكية د مع زمالعىل مدى أأس بوع من ممثيل مكبوداي واإ

ىل بروتوكول مدريد ويقدم هذا ادل مع من خالل أأنشطة الويبو وجلنة  رابطة أأمم جنوب رشق آس يا حيث أأهنم يعدون لالنضامم اإ أ
نيوزيلندا لتطوير الأعامل، يعمل  امللكية الفكرية لتفاقية التجارة احلرة بني نيوزيلندا وأأسرتاليا والاس يان. وكجزء من برانمج

مكتب امللكية الفكرية مع عدد من الواكلت احلكومية واخلاصة لتحسني جودة معلومات امللكية الفكرية املتاحة للرشاكت 
النيوزيلندية. واكن الهدف تقدمي معلومات وموارد وأأدوات حمس نة للمشاريع لتعزيز فهمها للملكية الفكرية، فضال عن 

كرث حول كيفية تسويق امللكية الفكرية. وس تواصل نيوزيلندا العمل مع أأسرتاليا بشأأن مباردة السوق الاقتصادي معلومات أأ 
  املوحد اليت س تفيد طاليب الرباءات يف البدلين.

الية اليت جّسلت فائضا يف املزيانية. ولحظ الإدارة امل 5150وأأعرب وفد مالزياي عن ارتياحه لبياانت الويبو املالية لعام  .85
رساء نظاهما الوطين للملكية الفكرية.  ن مالزياي اس تفادت من تكل الربامج يف اإ احلذرة اليت اعتممدت يف تنفيذ املشاريع وقال اإ

آ  رابطة أأمم جنوب رشقبيان س نغافورة ابمس الوفد  وأأيد ن س ياأ  ابس تكاملتقوم حاليا  الهيئة املالزيية للملكية الفكرية. وقال اإ
ىل بروتوكول يالرباءات والعالمات التجارية يك  انونتعديل ق ن مالزياي مس تعدة لالنضامم اإ امتىش مع املامرسات ادلولية، واإ

ىل زمرة البدلان املرتفعة ادلخل يف  دخال البدل اإ ىل اإ مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات. وكأحد أأراكن اخلطة الرامية اإ
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ية الفكرية ابعتبارها جمال حاسام يلزم تعزيزه والهنوض به، وقد ساعد ارتفاع قمية ، اعمتدت مالزياي امللك 5151موعد أأقصاه عام 
الهيئة املالزيية للملكية رأأس املال الفكري والأصول غي املادية عىل وضع امللكية الفكرية يف ُصمي الاقتصاد. وأأضاف أأن 

ّفت بزايدة مشاركهتا يف القطاع الاقتصادي وبتعزيز قبول ا الفكرية مللكية الفكرية ابعتبارها عالقة بني طرفني، بغية تيسي لكم
الهيئة املالزيية ، أأطلقت 5152ويف يونيو . ة وقابل للتجارةميوالهنوض ابمللكية الفكرية كأصل ذي ق  املعامالت القامئة علهيا

لكية الفكرية املتطور، كام أأقر قوق امللكية الفكرية. وأأقر الوفد ابلتقدم احملرز يف تناول مشهد امل بوابة حل للملكية الفكرية
برام واعامتد معاهدة  ن أأوجه النجاح يف هذا املضامر تشمل اإ ىل املعارف يف جمال امللكية الفكرية، وقال اإ اتحة النفاذ اإ برضورة اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش  أأو لتيسي النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ، ويربهن هذان التفاقان عىل النية احلس نة اليت تمتتع هبا مجيع ادلول معايق البرص أأو ذوي اإ

الأعضاء. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف توس يع نطاق هذه اجلهود يك تشمل املعاهدات املقرتحة اخلاضعة للمناقشة يف اللجان. 
ن مالزياي بدل فيه ن اللجنة  وراح يقول اإ ن من الرضوري حامية أأصوهل املادية وغي املادية. وأأردف قائال اإ تنوع هائل واإ

 جبهوداحلكومية ادلولية ينبغي أأن تواصل معلها لبلوغ اتفاق عىل الصكوك القانونية ادلولية الوجهية اليت تكفل امحلاية. ورحب 
نفاذها واس تغاللها  مللكية الفكرية وحاميهتامساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير حقوق ايف  واصةلاملتالويبو  هبدف حتقيق واإ

ن اس مترار مساعدة الويبو لدلول الأعضاء ينبغي أأن  كون من الأولوايت يف يالتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛ وقال اإ
 الثنائية املقبةل.

نه عىل ثقة من أأن .85 املواءمة، موليًا اهامتمًا خاصًا لحتياجات  املدير العام س يواصل العمل بروح وقال وفد السلفادور اإ
نه خطط للعمل معًا يف أأنشطة عادية وأأنشطة وضع  ادلول الأعضاء ولس امي البدلان النامية مثل السلفادور. وقال الوفد اإ

نه مقتنعًا أأن أأنشطة تكوين الكفاءات تتسم ىل تكوين الكفاءات املؤسس ية. وقال الوفد اإ بدرجة  املعايي ويف أأنشطة تريم اإ
نه فامي خيص هجود  ليه البدلان. وقال الويبو اإ نسانية كهدف هنايئ تطمح اإ عالية من الوعي والاعرتاف ابلبعد الاجامتعي لالإ

الويبو لوضع املعايي، خاصة معل جلنة العالمات، هنأأ الوفد ادلول الأعضاء والأمانة عىل هجودمه العالية لإهناء املناقشات 
ن السلفادور تد مع التنس يق ملؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة  املعنية ابعامتد معاهدة محلاية العالمات الصناعية. وقال الوفد اإ

نه فامي خيص ادلول الأعضاء  بداء املرونة بغية حل النقطة الباقية يف هذا الصدد. وقال اإ املذكورة ودعا لك الأطراف ملواصةل اإ
ن أأحد امل وضوعات اليت تشلك عامد املعاهد هو الاعامتد عىل الزتام الويبو بتقوية من البدلان النامية مثل السلفادور فاإ

ن املعاهدة  الكفاءات املؤسس ية والبرشية اليت تقدم الأمن الرضوري لالضطالع ابلزتامات امللكية الصناعية. وقال الوفد اإ
ىل سوف توفر التوجيه اذلي حتتاجه ماكتب امللكية الفكرية الوطنية لتقدم للتصاممي الص  ناعية حامية أأفضل. وأأشار الوفد اإ

طار معل اللجنة احلكومية ادلولية وشدد عىل التقدم احملرز وكذكل حاةل اجلهود التقنية، ومشددًا  النشاط املكثف اجلاري يف اإ
رساع اخلطى بغية اعامتد واحد أأو أأكرث من الصكوك محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأ  ىل اإ شاكل التعبي عىل احلاجة اإ

نه لهذا السبب اصطف مع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف د مع "اجلزء رفيع املس توى"  الثقايف التقليدي وقال الوفد اإ
، اذلي وفرت توصياته الأساس للخرباء الوطنيني يف أأنشطهتم التقنية واملتخصصة. وقال 5152مثل ذكل اذلي عقد يف فرباير 

نه عىل  ىل التفاؤل واكن عىل ثقة من أأن العمل الوفد اإ وعي أأن هناك الكثي اذلي يتعني معهل؛ ومع هذا فقد أأكد احلاجة اإ
س ينهتيي طبقًا للجدول الزمين املعمتد، بغية توفي امحلاية للقطاعات املعنية، اليت تعاين معظمها هشاشة الوضع. وأأكد الوفد أأن 

فاعةل للخرباء من عوامص البدلان. ويف هذا الصدد أأكد الوفد احلاجة املوضوع حمل النظر تطلب احلضور واملشاركة ال
لتخصيص متويل اكف لضامن مشاركهتم وحضورمه. وفامي خيص جلنة التمنية أأعرب الوفد عن رضاه عن العمل املنجز خاصة 

قلميية مواصةل الع ظهار أأعىل اعامتد معظم املشاريع لصاحل لك ادلول الأعضاء. ودعا الوفد لك اجملموعات الإ مل معًا ومواصةل اإ
ذ يف امجلعيات العامة  بشأأن  5151درجة من الالزتام بغية امليض قدمًا مع جدول أأعامل الويبو للتمنية وتنفيذ القرار اذلي اختم

ذا ما أأظهر لك أأعضاء املنظمة حسن النية، واملهارات  نه اإ آلية للتنس يق لتوصيات جدول أأعامل التمنية. وقال الوفد اإ أ
ن جلنة حق املؤلف معنية ادلبلو  ن هذا يسهم يف اخلروج هبذه الآلية. وقال الوفد حيث اإ ماس ية، والوعي الاجامتعي، فاإ

ن خربة الس يد تريفور  ن الوفد يثين عىل العمل اذلي أأحرزه الس يد تريفور الكرك. واس تطرد الوفد قائاًل اإ ابلأمر، فاإ
اتفاقات رئيس ية لصاحل البرشية مثل التفاق غي املس بوق اذلي ادلبلوماس ية وحمكته الإنسانية جعلت من السهل اعامتد 
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ىل املصنفات العامة للأشخاص املكفوفني، أأو معايق البرص، أأو 5150مثلته معاهدة مراكش لعام  ، واملصمم لتسهيل النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. ويف هذا الصدد هنأأ الوفد لك ادلول الأعضاء عىل الزتاهم ا وتفانهيا يف تغيي مسار ذوي اإ

التارخي من خالل حتسني جودة احلياة للمكفوفني عىل نطاق العامل، اذلين بوسعهم الآن المتتع حبرايهتم وحقوقهم الإنسانية 
ن  ىل الرتاث الأديب والثقايف واملعارف الزاخرة يف بطون الكتب. وقال الوفد اإ وبوسعهم تعزيز قدراهتم من خالل نفاذ أأفضل اإ

السلفادور أأهنت الإجراءات القانونية احمللية للتصديق عىل املعاهدة وخططت لإيداع الصك للتصديق خالل  حكومة
جراءاهتا القانونية والإدارية  جراءات ملموسة وتهنيي اإ ن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تواصل اختاذ اإ امجلعيات احلالية. وقال الوفد اإ

نه فامي خيص حبيث تدخل املعاهدة حزي النفاذ حىت يتس ىن لل قطاعات املعنية المتتع ابملزااي امللموسة للمعاهدة. وقال الوفد اإ
ن الوفد يعرب عن تقديره لهذه املساعي اليت قدمت  العمل التقين اذلي ينفذه الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فاإ

ن ىل حتسني جودة الفحص لطلبات الرباءات. وقال الوفد اإ ه كام ذكر يف مناس بات أأخرى، حصل مكتب التوجيه الرايم اإ
ن هذه الإجراءات مل تكن معروفة فقط للمكتب بل اكن يشجعها لتحقيق  امللكية الفكرية يف بالده عىل شهادة جودة. وعليه فاإ

ن عىل ادلول الأعض نحتسينات مس مترة لصاحل املس تفيدي نه فامي خيص العمل املعياري للفريق، فاإ اء من املكتب. وقال الوفد اإ
نه قبل اختاذ  آخر موعد مدرج يف خريطة الطريق اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقال الوفد اإ آن أأوان أ أأن تدرك أأنه أ

ن هناك حاجة للتفكي يف "مس توايت التمنية" لدلول الأطراف يف هذه املعاهدة، مثل بدله. ويف هذا  اخلطوات التالية فاإ
ىل الصدد وخاصة فامي خيص الابتاكر قا ىل الباحثني القادمني من البدلان النامية اإ ن وتية منو البحث والتطوير ترجع اإ ل الوفد اإ

ىل ضامن أأن امللكية  ن هذا الأمر قدم دلياًل جديدًا عىل احلاجة اإ بدلان حتتل "عادة" مقة مؤرشات الابتاكر عامليًا. وقال الوفد اإ
اء ذات الاقتصاد الهش، مثل السلفادور، عىل التصدي للتحدايت الفكرية أأداة لتعزيز التمنية اليت تساعد ادلول الأعض

العاملية. وفامي خيص مسأأةل املاكتب اخلارجية، أأثىن الوفد عىل العمل اذلي ابتدأأه الس يد فوك س نغ وأأمكل الطريق من بعده 
ن القدرة عىل الاعامت نه فامي خيص السلفادور ولك ادلول الأعضاء. فاإ د عىل مبادئ توجهيية لإنشاء الس يد فتشن. وقال الوفد اإ

هناء املبادئ التوجهيية.  ظهار دلئل املواءمة واإ نه من الرضوري مواصةل اإ ماكتب خارجية والإرشاف علهيا ميثل أأولوية. وعليه فاإ
نه حتت قيادة رئيس السلفادور، الزتمت البالد بضامن اس مترارية س ياسة عامة خاصة ابمللكي الفكرية  ةوراح الوفد يقول اإ

ن من اخملطط مواصةل اسرتاتيجية عرض منافع امللكية الفكرية للرشاكت لصا حل لك املواطنني. ولتحقيق هذه الغاية قال الوفد اإ
الوطنية الصغية واملتوسطة؛ يف قطاع الصحة، لتحصل عىل مزااي املنصات ملواصةل هجود البحث والتطوير، كتكل اليت تقدهما 

، يف القطاع القانوين، من خالل برامج تكوين الكفاءات املؤسس ية؛ يف القطاع Essentialوالويبو  ReSearchمنصة الويبو 
آاثر  ن الويبو بوسعها أأن تقدم مسامهة حامسة يف تعويض أ الإداري والثقايف؛ ويف املكتب الوطين للملكية الفكرية. وقال الوفد اإ

منصة لنقل التكنولوجيا والابتاكر. ويف هذ الصدد، قال الأزمة املالية الاقتصادية العاملية، وذكل من خالل التمنية وتعزيز 
ن السلفادور تشارك يف ش بكة وطنية ملراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر املنترشة حاليًا يف البالد وبد مع من الويبو  الوفد اإ

بداعية للمواطن
ِ
ني، ودمعت وعززت وساعدت عىل حتقيق جودة أأعىل موهجة للأشخاص يف جمال املساعدة التقنية للجهود ال

ىل مركز د مع التكنولوجيا والابتاكر اذلي أأنشئ يف دائرة الابتاكر واجلودة، وكذكل ثالثة  نقل التكنولوجيا. وأأشار الوفد اإ
ن الهدف من مراكز د مع التكنولوجيا  مراكز فرعية داخل البالد )اثنان يف سان ميغول والآخر يف أأوسولتان(. وقال الوفد اإ

ىل املشاريع والابتاكر هو تقوي ة الش بكة الوطنية وتوفي الأساس للتواصل والتعاون بني املؤسسات املشاركة. وأأشار الوفد اإ
الضخمة الأخرى اليت ُأدجمت خالل الفرتة قيد الاس تعراض حيث اكن مهنا تكل املتعلق ابسرتاتيجيات وضع عالمات ممزية 

ىل املنشأأ اجلغرايف للمنت نشاء مكتبة الإيداع اخلاصة ابلويبو يف املركز الوطين للسجالت؛ لالس تخدام امجلاعي، استنادًا اإ ج؛ واإ
هناء املرحةل الثالثة من مرشوع الامتثال للقضاة ومديرو العموم؛ واجلهود املتواصةل لنرش امللكية الفكرية يف اجلامعات. وأأكد  واإ

ززت هذه الأنشطة بربامج وطنية  الوفد عىل أأمهية تواصل أأنشطة التمنية ابلويبو واس تدامهتا وكفالهتا وتوسعها لبالده، وقد عم
ن  ىل مشاريع اسرتاتيجية شلكت جزءًا من برانمج العمل الوطين. وقال الوفد اإ "خمصصة" تعرض منافع ملموسة وحتولها اإ
السلفادور واصلت بناء الروابط بني لك املؤسسات املسؤوةل عن أأو املنخرطة يف حقوق امللكية الفكرية لتعزيز املكتب 

املتخصص للملكية الفكرية التابع للمركز الوطين للسجالت. واختمت الوفد لكمته موهجًا الشكر للك رؤساء اللجان والأفرقة 
رشادمه التنويري للعمل املنوط هبم من قبل امجلعيات. كام أأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام، والأمانة  العامةل عىل قيادهتم واإ

اهمم بتوفي املتابعة وادل مع والتنس يق للأنشطة واملشاريع اليت اس هتلهتا حكومة السلفادور. وشدد الوفد واملوظفني ابلويبو للزت 
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عىل ثقته يف العمل اذلي قام به املدير العام وفريقه، واذلي تواصل للرتكزي عىل تعزيز دور الويبو مكورد خدمات يف عامل 
 الفكرية.الاقتصاد وكأفضل مدير للمعاهدات ادلولية للملكية 

ثيوبيا عن متنياته لأعضاء فريق الإدارة العليا يف الأمانة املنهتية وليهتم ابلتوفيق يف مساعهيم املس تقبلية.  .80 وأأعرب وفد اإ
مرحشا ملنصب مساعد املدير العام. وأأظهر قناعته بأأن  السفي مينليك الميو جيتاهون رواس تطرد معربا عن سعادته ابختيا

وفد البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية، والبيان اذلي الخربة السفي الواسعة س تكون ذخرا للمنظمة. وأأيد 
قلمي  فتحشهد  املايضعام الأألقاه وفد بنن ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا. وأأضاف أأن  مىض يقول يني للملكية الفكرية. و مكتبني اإ

نه أأجريت،  صالحاتاإ ىل ذكل، اإ نشاء سّن ترشيع بشأأن  مهنا، ملكية الفكريةل الوطين الإثيويب ل نظام ال يف  رئيس ية ابلإضافة اإ اإ
دارة امجلاعية حلق املؤلف،  آليمجعية لالإ ثيوبيا ة مجلع الااتوات املرتتبة عىل حق املؤلفواس تحداث أ  تعمل عىل. وأأعلن أأن اإ

ىل  ترسيع الويبو، مثل الانهتاء من وفد عدة مشاريع تعمل بد مع من الاملعاهدات اليت تديرها الويبو. وذكر  خمتلفانضامهما اإ
نشاء مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر؛  للملكية الفكريةصياغة س ياسة واسرتاتيجية  وتعزيز فعالية عىل الصعيد الوطين؛ واإ

للبدل؛ ورمقنة النظام الوطين لإيداع حق املؤلف يف الناجت احمليل الإجاميل  نظاموتقيمي مسامهة  لناش ئة؛اكدميية امللكية الفكرية اأأ 
ىل  ثيوبيا تويل، ابلنظر اإ ما تزخر به طبات س ندات امللكية الفكرية؛ واختيار التكنولوجيات املناس بة وتنفيذها. وأأوحض أأن اإ

أأمهية كبية ملسأأةل صون املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي  ،متعددةمن تنوع بيولويج وثقافات وتقاليد ولغات 
وأأكّد أأن حامية تكل الأصول عىل الصعيد ادلويل تؤدي دورا حاسام يف الهنوض ابلعلوم والتكنولوجيا والفنون  .الثقايف التقليدي

املصاحل الوطنية من حيث التمنية الاجامتعية وضامن تقدهما. وشّدد، يف هذا الصدد، عىل رضورة مراعاة الاحتياجات و 
ثيوبيا تؤيد بشدة اعامتد صك ملزم قانوان أأو  والاقتصادية، ل س امي يف حاةل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأعلن أأن اإ

الصعيد ادلويل. وانشد  صكوك ملزمة قانوان محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي عىل
ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الصدد يف عام الوفد امجلعية العامة اعامتد  ىل عدم وجود 5151قرار لدلعوة اإ . واشار الوفد اإ

قلميي للويبو يف أأفريقيا،  ن املنظمة ستمتكّن، بفتحمكتب اإ ماكتب خارجية يف تكل القارة، من القضاء عىل ذكل التفاوت  وقال اإ
ن املنطقة ستس تفيد أأيضا من مرافق معّززة والهن قلميية وادلولية. ومىض يقول اإ آن واحد، مبصاحل امللكية الفكرية الإ وض، يف أ

يالء الأولوية لعامتد قرار من  وأأدوات امللكية الفكرية.حيث الابتاكر ونقل التكنولوجيا  من وحّث الوفد امجلعية العامة عىل اإ
. وأأكّد عىل رضورة وضع توصيات جدول أأعامل التمنية 5152/5151يقيا خالل الثنائية أأجل فتح مكتبني خارجيني يف أأفر 

رشاد تنفيذ أأنشطة املساعدة اخلس والأربعني  موضع التنفيذ يف أأقرب وقت ممكن، ولزوم أأن تس متر تكل التوصيات يف اإ
ن الأقل منوا والبدلان النامية. كام أأكّد الوفد ود مع البدلاالتقنية اليت اس تمحدثت من أأجل سّد الفجوة يف جمال امللكية الفكرية 

ىل تعممي تكل التوصيات.  عىل رضورة تعزيز اجلهود الرامية اإ

ىل وضع نصوص قانونية ملزمة تضمن حامية  .82 وأأعرب وفد بيو عن دمعه القوي جلهود اللجنة احلكومية ادلولية الرامية اإ
آن الوقت  املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبي حراز تقدم كبي، فقد أ الثقايف التقليدي. ورأأى الوفد أأنه رمغ اإ

لتعجيل النقاش من أأجل ضامن وضع صك ملزم يف أأقرب وقت ممكن، ويكفل حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف 
أأنه ينبغي مجليع الأطراف أأن  التقليدية، اليت ل تعترب هممة لبيو وأأمرياك الالتينية فقط، بل وأأيضا للبرشية مجعاء. وأأضاف

، كام اقرتحت 5151تظهر روحا توافقية لإمتام املفاوضات رسيعا. ومن املفيد تنظمي جزء رفيع املس توى بعد العمل التقين عام 
تتخذ فيه قرارات تعطي امجلعية العامة الالحقة القدرة عىل عقد مؤمتر دبلومايس. بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، مجموعة 

هناء النقاش حول مواضيع معلّقة منذ بدء املسار أأي  وأأوحض الوفد أأن هذا ل يعين التضحية ابلنتاجئ كام يعتقد البعض، بل اإ
نفاذ، وقد وافقت عىل اقرت  جراء دراسات حول وقع القرصنة منذ أأربعة عرش عاما. وأأشاد الوفد بعمل جلنة الإ اح بيو ابإ

لرئيسها الس يد مارتني موسكوزو. أأعضاء جلنة حق املؤلف والتقليد عىل الاقتصاد. كام أأعرب عن تقديره للثقة اليت منحها 
ن بني أأظهر قدرته عىل املسامهة يف توحيد جدول أأعامل التعاو  امللكية الفكريةبيو لقانون املنافسة و عهد وذكر الوفد أأن م 

قلميية لفاحيص الرباءات املعهد بدلان اجلنوب. وأأضاف أأن  والويبو لعبا يف هذا اجملال دورا أأساس يا كام يتضح يف ادلورة الإ
نه ينبغي عىل 5151، ويف ادلورة اخملصصة حلق املؤلف واملقررة لعام 5152اليت عقدت عام  آخر، قال الوفد اإ . وعىل صعيد أ
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قية مع ادلول الأعضاء من أأجل العمل بفعالية أأكرث، ومع مراعاة خصوصيات لك منطقة. واتبع أأنه املنظمة تعزيز هجودها التنس ي 
ينبغي أأن يكون ما س بق منطلق الرتكزي فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية اجلديدة، وينبغي اعامتد املبادئ التوجهيية ذات الصةل 

صدار قرار بشأأن عدد املاكتب اجلديدة وموقعها. ورصح الوفد أأن بالده  يف سلسةل الاجامتعات اجلارية، وذكل هبدف اإ
مقتنعة بأأن حامية امللكية الفكرية حمرك للتمنية، ذلا أأقرت بأأمهية صياغة س ياسة عامة للملكية الفكرية كأداة رئيس ية للتمنية 

كامل اسرتاتيجية وط  ىل اإ ىل املرحةل الأخية من معلية تريم اإ نية للملكية الفكرية بهناية الاقتصادية. وأأضاف أأن بالده وصلت اإ
ن هذه الاسرتاتيجية 5152عام  ، تعطي رؤية شامةل للعمل عىل املدى القصي واملتوسط والطويل. وأأهنيى الكمه ابلقول اإ

 س تؤّمن قبول بيو عضوا يف منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي.

ىل البيان اذلي أأدىل .81 رية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى امجلهو وفد به  وانضم وفد سلوفاكيا اإ
يطاليا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وبياين وفدي هنغاراي وبولندا. وحث عىل الإرساع يف اختاذ قرار بشأأن وفد والبلطيق، و  اإ

ن هذه املعاهدة من 5151عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام  ذ قيل اإ شأأهنا أأن تيرس الإجراءات ، اإ
ىل الإجراءات نفسها يف ش ىت أأرجاء العامل. ورحب الوفد ابلتقدم  الشلكية للحصول عىل امحلاية للتصاممي وحتسن النفاذ اإ

. 5151املتواصل اذلي حيققه الفريق العامل التابع لحتاد لش بونة وبقرار مجعية احتاد لش بونة بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
ن ن ظام لش بونة املراجع اذلي يغطي أأيضا البياانت اجلغرافية س يجذب العديد من البدلان من خمتلف الأقالمي وكذكل وقال اإ

خمتلف املنظامت احلكومية ادلولية. ووعيا منه ابلفوائد امجلة اليت س تعود عىل املس تخدمني، أأعرب الوفد عن تأأييده ملواصةل 
قلميية تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل  يصبح أأكرث توازان ومفتوحا أأمام سطات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإ

اجلديدة من أأجل ضامن تقدمي خدمات جيدة يسهل احلصول علهيا. ورصح بأأنه يرى أأن امللكية الصناعية حتظى ابعرتاف 
ل مساعدة الرشاكء ادلوليني. وأأقر مزتايد يف سلوفاكيا بفضل املشاركة الفعاةل من مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية وبفض

مانة عىل ما قدمته من د مع ومساعدة للمكتب. وأأعرب عن أأسفه  الوفد بأأمهية التعاون مع الويبو وأأعرب عن شكره اخلاص للأ
لغاء زايرة املدير العام اليت اكن من املزمع القيام هبا يف فرباير  ن سلوفاكيا س تترشف بزايرته يف 5152لإ ل أأنه قال اإ ، اإ

ملس تقبل القريب، واعترب الزايرة فرصة ساحنة ملواصةل حتسني عالقات ادل مع الثنائية ولإذاكء وعي حكومة سلوفاكيا بأأمهية ا
امللكية الفكرية يف اجملمتع املتطور وابدلور الرائد اذلي تضطلع به الويبو يف نظام امللكية الفكرية. وأأفاد الوفد بأأن مكتب 

خذ يشارك بفعالية يف العديد من الأنشطة الوطنية أأو الأنشطة املشرتكة بني الأقالمي فامي يتعلق سلوفاكيا للملكية الصناعية أأ 
ابلتعلمي والتوعية يف جمال امللكية الفكرية، وقد نمظمت ابلتعاون مع الويبو أأحداث شارك فهيا صناع الس ياسة وقادة رشاكت 

ناسب بدور امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية الأعامل وادلوائر الأاكدميية، من أأجل حتقيق الإقرار امل 
ن شهر مايو  شهد عقد اجامتع مشرتك بني الأقالمي يف براتسالفا عن اجلوانب  5152عىل الصعيد الوطين. وأأردف قائال اإ

الصناعية ومركز سلوفاكيا للمعلومات  الاقتصادية حلقوق امللكية الفكرية، نظمته الويبو ابلتعاون مع مكتب سلوفاكيا للملكية
قلميي عن  آخرين، وهام اجامتع اإ العلمية والتقنية ووزارة الاقتصاد وجامعة العلوم الاقتصادية، يف حني يمنظر يف عقد حدثني أ

 58يم "أأحدث التحدايت يف جمال امللكية الفكرية"، تنظمه الويبو ومكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية ومن املزمع عقده يف يو
أأكتوبر يف ابنساك بسرتياك، وحلقة معل عن "س ياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحث" تنظمها الويبو  59و

. وأأفاد الوفد أأيضا بأأن مكتب 5152نومفرب  57ومكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية وجامعة ترانفا ومن املزمع عقده يف 
دارة امجلارك يف سلوفاكيا وقد نظم يف سلوفاكيا للملكية الصناعية عزز التعا حلقة معل عن أأعامل  5152سبمترب  57ون مع اإ

مكتب الاحتاد الأورويب للتنس يق يف السوق مرصد الاحتاد الأورويب وقاعدة بياانت بنك املعلومات الأورويب اليت أأعدها 
ن مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية واصل تعاونه امل ادلاخلية والرابطة كثف مع الأاكدميية القضائية يف بزينوك . وأأردف قائال اإ

، ويف الوقت ذاته أألقى خرباء سلوفاك حمارضات عدة عن امللكية الفكرية أأمام دوائر الأعامل الأوروبية لطلبة القانون
ل امللكية واصل مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية بنجاح تنفيذ مرشوع التعلمي يف جما 5152والأوساط الأاكدميية. ويف عام 

شن يف عام  دراج القدر الأدىن من املعارف  5155الفكرية اذلي دم لتالميذ املدارس الابتدائية والثانوية، والهدف منه هو اإ
ن مكتب  بشأأن امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية، واذلي ل تزال جتري املفاوضات بشأأنه مع وزارة التعلمي. واس تطرد قائال اإ

الصناعية اس هتل محةل معلومات جديدة يف مايو بشأأن الفواتي املغشوشة، فعقب أأول بالغ رمسي يرسل بعد سلوفاكيا للملكية 
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ىل الزابئن عن الفواتي  صدار شهادة امحلاية، يرسل مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية نرشة معلومات اإ يداع طلب وعند اإ اإ
ن رتنت يف هذا الصدد. وشدد الوفد عىل اجلهود اليت يبذلها املكتب املغشوشة، كام أأنه نرش حتذيرات عامة عىل موقعه عىل الإ

ابلتعاون مع الرشاكء الوطنيني وادلوليني، وخاصة الويبو، لختاذ التدابي القانونية وغي الرمسية الفعاةل ضد هيئات معينة. 
نف 5152وأأضاف أأن املكتب واصل يف عام  ذاكء وعي امجلهور ابمللكية الفكرية والإ اذ عن طريق عقد املنتدايت وتوزيع محةل اإ

املواد املطبوعة يف جمال امللكية الفكرية، وقد تواصل هذا الأمر، وكذكل عن طريق حتضي معرض متنقل بعنوان "يف بيتنا 
طارها الترشيعي الوطين املتعلق حبق املؤلف يف عام  ويه ختطط  5152اخرتاع". وأأفاد الوفد أأيضا بأأن سلوفاكيا حسنت اإ

 .5151قانون جديد بشأأن حق املؤلف يف عام  لعامتد

جنازات اليت حققهتا الويبو، ل س امي ما خيص بلوغ أأهداف برانجمها اخلاص ابلتقومي  .86 وأأعرب وفد املغرب عن ارتياحه لالإ
ورّحب يف  الاسرتاتيجي، وتنفيذ جدول أأعامل التمنية، وحتقيق نتاجئ مالية جيدة كام يبيّنه وضع املنظمة املايل السلمي للغاية،

ىل ترسيع العمل من  الوقت ذاته ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة العالمات بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي الصناعية ودعا اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس واعامتد صك قانوين دويل قبل هناية عام  ىل مسأأةل ماكتب 5151أأجل المتكّن من ادلعوة اإ . وتطرق اإ

ن ب ىل فتح مكتبني الويبو اخلارجية وقال اإ دله يؤّكد جمّددا عىل تطلّع أأفريقيا الرشعي يف هذا الشأأن ويد مع الاقرتاح ادلاعي اإ
جيابية لهذه املسأأةل خالل ادلورة 5151-5152خارجيني للويبو يف أأفريقيا خالل الثنائية  جياد تسوية اإ ، معراب عن أأمهل يف اإ

ن بدله يؤكّد جمددًا عىل رغبته يف اس تضافة أأحد عند اعامتد النص اخلاص ابملبادئ التوجهيية. وقال، يف  هذا الصدد، اإ
طار تناوهل خلطة العمل ملا بعد عام  ىل أأن امللكية الفكرية س تؤدي دورا كبيا وأأساس يا يف ضامن 5151املكتبني. وأأشار يف اإ ، اإ

ن اململكة املغربية تقدم وتطور البرشية مجعاء عىل الصعيدين الاقتصادي والاجامتعي الثقايف. وأأضاف يف هذا امل ضامر قائال اإ
رشعت يف معلية واسعة لتحديث نظاهما اخلاص ابمللكية الفكرية مبا يتفق مع الزتاماهتا ادلولية وذكل من أأجل ترسيع تمنيهتا 

صالح الإطار القانوين للملكية الصناعية اذلي بدأأه  ن اإ املس تدامة من الناحيتني الاجامتعية والاقتصادية. ومىض يقول اإ
ملغرب يس تجيب لرضورة تعزيز نظام حامية حقوق امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين مع مراعاة تطلعات مقديم اخلدمات ا

ىل اعامتد الربملان، يف  ، لقانون جديد بشأأن 5152فرباير  55والأحداث اجلارية عىل الصعيد العاملي. وأأشار يف هذا الشأأن اإ
متخذة لتحسني بيئة حامية وحتسني نظام امللكية الصناعية  طار الإجراءات امل وفقا للمعايي ادلولية؛ وأأوحض أأن بدله يواصل، يف اإ

امللكية الصناعية، تنفيذ خطة العمل اليت وضعها يف جمال امللكية الصناعية وماكحفة التقليد. وأأكّد عىل أأن املغرب يويل أأمهية 
كرية سواء مع الويبو أأو رشاكئه الأجانب، ول س امي مع البدلان خاصة لتطوير الرشااكت التعاونية من أأجل تعزيز امللكية الف

الأفريقية والعربية اجملاورة، ويعترب امللكية الفكرية جانبا همام يف س ياس ته اخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب. ويف هذا 
ملس متر يف سبيل وضع مرشوعات رائدة يف الس ياق، شكر الوفد الويبو، وخباصة مكتاها الإقلميي للبدلان العربية، عىل ادل مع ا

ن املغرب يبدي حامسه للمشاركة يف خمتلف مرشوعات الويبو، ل س امي املرشوع  جمال امللكية الفكرية يف املغرب. وقال اإ
ن املكتب املغريب للملكية الصناعي دارة التصاممي الصناعية من أأجل تطوير الرشاكت املغربية. ومىض يقول اإ ة الرائد اخلاص ابإ

والتجارية يواصل توفي دورات تدريبية لفائدة خرباء ومقديم خدمات أأجانب من اجلزائر وليبيا وفلسطني وقطر والسودان 
ن املغرب  ىل جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقال اإ والمين ومن بدلان أأعضاء يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وتطرق اإ

صالحات تريم آليات الشفافية واحلومكة الرش يدة يف جمال حق املؤلف، مع ضامن مشاركة رشع هذا العام يف اإ ىل تدعمي أ  اإ
أأحصاب احلقوق. وأأضاف أأن من الإجراءات املندرجة مضن تكل الإصالحات اعامتد القانون احملّول للمكتب املغريب للملكية 

ىل مؤسسة مس تقةل يف ديسمرب  اض خشصية، ووضع النظام احلاسويب ، والقانون املتعلق ابلنسخ لأغر 5150الفكرية اإ
ملرشوع قانون يتعلق ابلتصديق  5152مايو  5( ابلتعاون مع الويبو، واعامتد جملس احلكومة يف WIPOCOSويبوكوس )

عىل معاهدة مراكش. ويف اخلتام أأعرب الوفد عن الزتامه ابلإسهام بطريقة فعاةل وبناءة يف أأعامل هذه امجلعيات وخباصة يف 
ىل  جيابية تقوم عىل توافق الآراء بشأأن مجيع القضااي العالقة.التوصل اإ  نتاجئ اإ

. وأأعرب مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوأأيد وفد مودلوفا البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابمس  .87
ىل مواصةل حتسني الإدارة املؤسس ية وأأنظمة  عن تقديره جلهود الويبو املبذوةل لضامن اس تقرارها الس يايس واملايل وعن تطلعه اإ
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ىل حتسني نشاط جلان الويبو وأأفرقهتا العامةل. وأأحاط علامً ابلتقدم  ن بدله يقر ابحلاجة اإ الترشيعات اليت تديرها الويبو. وقال اإ
تعلق بوضع املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث ومراجعة نظام لش بونة وسائر املسائل املس تجدة يف جدول أأعامل احملرز فامي ي 

ىل قرارات من شأأهنا أأن تاكئف مجيع اجلهود  نه ملزتم ابلعمل مع مجيع ادلول الأعضاء من أأجل التوصل اإ الويبو وأأضاف قائاًل اإ
متر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية يف املس تقبل املبذوةل. وأأفصح عن توقعه حتديد موعد عقد املؤ 

القريب. ورأأى أأن تنس يق التسجيل املتصل ابلتصاممي س يعزز ثقة املؤلفني بقمي امللكية الفكرية ويزيد انتفاع الصناعات 
ىل وضع املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث  ضافية الإبداعية بنظام حامية التصاممي. وابلإشارة اإ جراء مناقشات اإ نه يد مع اإ قال اإ

. وأأعرب 5151بشأأن النص احلايل هبدف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد مثل تكل املعاهدة أأثناء اجامتع امجلعية العامة يف س نة 
لعامة املعرب عنه خالل الاجامتع الثالث واخلسني للجمعية ا مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقعن تأأييده الشديد ملوقف 

آلية فعاةل ومتوازنة  وجلنة املزيانية من حيث س ياسة الويبو العامة بشأأن املاكتب اخلارجية )وعىل الأخص رضورة التفاق عىل أ
نه من الرضوري اعامتد مبادئ لتشغيل ماكتب  دارهتا(. ويف هذا الصدد، مىض يقول اإ وذات مردودية لإنشاء ماكتب الويبو واإ

لقادمة عىل النحو الواجب يف الأمد الطويل. وأأفاد بدخول اتفاق مربم بني بدله والاحتاد الأورويب الويبو اخلارجية احلالية وا
ن مثل ذكل التطور الس يايس املهم من  5152سبمترب  5حزي التنفيذ يف  )مشل منطقة جتارية حرة شامةل(. وأأردف قائاًل اإ

ىل سن القانون بشأأن واكةل مودلوفا شأأنه أأن حيفز المنو الاقتصادي ويزيد فرص الانتفاع ابمللكية ا لفكرية يف بدله. وأأشار اإ
آخر من شأأنه أأن يوطد النظام الوطين للملكية الفكرية ويضمن اس تقالل الواكةل وماكنهتا  جنازًا همامً أ للملكية الفكرية اذلي ميثل اإ

ة تويل الويبو أأمر تكوين بيئة دولية بوصفها أأقوى عنرص من نظام حقوق امللكية الفكرية يف البدل. وأأهنيى لكمته مؤكدًا أأمهي
 متوازنة وحمدثة للملكية الفكرية ومعراًب أأيضًا عن أأمهل أأن يتواصل د مع املنظمة لأنظمة امللكية الفكرية الوطنية.

وأأعرب وفد النيجر عن اغتباطه للتطورات الكبية الطارئة عىل مس توى تطبيق الإصالحات وتوطيد التعاون  .88
سامه مسامهة خاصة يف تعزيز تعممي امللكية الفكرية يف البدلان النامية والعمل املمتزي املنجز يف جمال وضع لأغراض التمنية اذلي 

ن  5150القواعد واملعايي والنتاجئ املالية احملققة خالل عام  آخر املطاف اليت تشهد عىل وضع املنظمة املايل السلمي. وقال اإ يف أ
د عادة اإ راج بندين هممني لفتا عىل سبيل التذكي انتباه ادلول الأعضاء الشديد خالل ادلورات النظر يف جدول الأعامل يربز اإ

هناء  برام معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية من هجة وابإ ن البندين يتعلقان بعقد مؤمتر دبلومايس لإ املاضية. ومىض يقول اإ
د صكوك قانونية محلاية املوارد الوراثية واملعارف املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية هبدف عقد مؤمتر دبلومايس لعامت

ن امجلعية مناداة يف ذكل الصدد  التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف الأمد القصي من هجة أأخرى. وأأضاف قائاًل اإ
جناز العملني املذكورين يف أأرسع وقت ممكن. ىل توافق يف الآراء واإ وفامي خيص عقد  برضورة مرونة ادلول بغرض التوصل اإ

مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية، رأأى أأنه جيب اس تغالل توافق الآراء اذلي بدا بشأأن رضورة توفي 
املساعدة التقنية للبدلان النامية من أأجل تعزيز قدراهتا برصف النظر عن الشلك اذلي ستتخذه تكل املساعدة مضن املعاهدة. 

ىل ما س بق ذكره أأن يتس ىن حتقيق توافق يف الآراء عىل وجه الرسعة يف امجلعية بغية المتكن يف وأأعرب أأيضًا عن أأ  مهل ابلنظر اإ
ن بدله يبدي رسوره  هناية املطاف من عقد ذكل املؤمتر ادلبلومايس. أأما عن املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية، فقال اإ

ىل توافق رسيع يف الآراء بشأأن النقاط املتبقية هبدف عقد مؤمتر للتطورات احملققة يف تكل املفاوضات ويشجع التو  صل اإ
ن بدله بوصفه بدلًا من البدلان الأقل منوًا يشجع الويبو عىل الاس مترار يف تعزيز 5151دبلومايس يف عام  . واس تطرد قائاًل اإ

ثر انهت اء املؤمتر الرابع للأمم املتحدة بشأأن البدلان الأقل مساعدهتا لفائدة البدلان الأقل منوًا متش يًا مع خطة العمل املعمتدة عىل اإ
ىل جعل امللكية الفكرية أأداة للتمنية 5155منوًا اذلي عقد يف اسطنبول خالل عام  . وأأحاط علامً بأأن السلطات يف بدله تطمح اإ

الويبو الأخية يف بدله بدجمها بوجه خاص يف الس ياسات والربامج الإمنائية. وأأعرب يف ذكل الصدد عن اغتباطه لتنظمي بعثة 
عداد تكل اخلطة يف الطلب من الويبو أأن  من أأجل تزويده خبطة لتمنية امللكية الفكرية والابتاكر. وأأبدى رغبة بدله بعد اإ

تسانده يف تنفيذ خطة العمل اليت تنشأأ عن ذكل. وأأهنيى لكمته مؤيدًا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية 
 ان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة البدلان الأقل منواً.والبي
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ىل أأنه منذ عام  .89 نظمت ، 5155وأأيد وفد بامن بيان وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، مشيا اإ
تعديل و  رباءاتالالتجارية و  كتيبات العالمات ثابلتعاون مع الويبو، جيري حتديووامللكية الصناعية.  حق املؤلفقوانني  بامن

وفقا للقواعد اجلديدة واملعاهدات التجارية اليت وقعهتا بامن، وحتديهثا مديرية العامة لتسجيل امللكية الصناعية للة يب و سانصة احلامل 
 الأولوية للجامعاتُأعطيت التدريب، جمال يف و. LATIPATقاعدة بياانت الرباءات فضال عن املتطلبات التقنية لنرش 

 حلقةركزت و يف اجلامعات الوطنية.  ابلشرتاك مع الويبو امللكية الفكريةبشأأن مل الأوىل نمظمت حلقة العومراكز البحث و 
دارة نتاجئ الابتاكر يف اجلامعات ومراكز البحث.  ن العمل عىل اس تخدام نظام امللكية الصناعية يف اإ العاملني يف ومىض يقول اإ

ن . شاركوا يف تظاهرة أأخرى ؤلف واخلرباء الوطنينيحق املو  ماكتب امللكية الفكرية معرض الكتاب ادلويل واسرتسل يقول اإ
حق املؤلف ابلتنس يق مع الويبو بشأأن  التاسع وطينالؤمتر امل، نظم الضيفاملكس يك البدل فيه ي اكنت بامن، اذلل العارش 

"قهوة ابمليا" الويبو يف مرشوع ة اليت قدمهتا القميأأعرب الوفد عن تقديره للمساعدة و املس توى.  وخرباء رفيع فيه شاركو 
ن تطوير العالمات التجارية امجلاعية. ل   5155ن تسجيل العالمة التجارية يف أأفادوا أأ  صغار املنتجني يف منطقة ابملياوقال اإ

جيايب عىل حياهتم و  ىل جانب صفات هويةأأعطى اكن هل تأأثي اإ دد اجل نيرئيس يال سنيناف امل من أأصبح  الفريدة، هللمنتج اذلي، اإ
دارة عرشوتوصياته ال رير وحدة التفتيش املشرتكة بتقوفد ورحب اليف الأسواق احمللية وادلولية.  . وتس ييها الويبو لتحسني اإ

ادلول الأعضاء الويبو و أأمانة عىل اليت جيب و  ،قل أأمهيةتل رمغ أأهنا  مضنيةاليت اكنت  ا من التوصياتوحدد التقرير أأيضا عدد
تكل مجيع املزمع اتباعه لتنفيذ  هنجمعلومات عن الاملدير العام يقدم أأن واسرتسل الوفد معراب عن أأمهل يف جبدية. فهيا النظر 

أأمهية خاصة مل حتل منذ فرتة طويةل يف ووردت قضية ذات  الأنشطة املعنية.وابلتفصيل عن تنفيذ برسعة التوصيات والإبالغ 
التوزيع اجلغرايف من أأجل ضامن قدر أأكرب من التنوع  نظماملبادئ اليت ت دراسة س يق جلنة التن  رضورة أأن تعيد: 6 التوصية

ىلاجلغرايف بني املوظفني الفنيني للويبو. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن الرساةل   51 رئيس جلنة التنس يق يف املوهجة اإ
ىل أأن واس تطرد معاجلة هذه املسأأةل يف أأقرب وقت ممكن. عىل لجنة ال س تحفز  5152 مايو التفتيش املشرتكة  وحدةمشيا اإ

ىل معلية عقالنية وشفافة لإنشاء ماكتب ممارسات ما اكن يف املايض من ورضورة جتنب  جديدة خارجية أأبرزت احلاجة اإ
نشاء ماكتب بشأأن بناء من أأجل اعامتد مبادئ متواصل و بشلك جاهدة  معلتبامن وواصل الوفد لكمته مؤكدا أأن  ذاتية. اإ

بدله أأبدى أأن بالوفد  ذكّراملاكتب واحضة وشفافة. و تكل معلية فتح تكون ضامن أأن ل، ويه اخلطوة الأوىل خارجية جديدة
 يف املنطقة. لبدلهبعني الاعتبار املزااي التنافس ية  فيه قدم اقرتاحا أأخذو  لويبولرغبته يف اس تضافة مكتب  5117منذ 

والبيان  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوأأيد وفد رومانيا البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابمس  .91
يطاليا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأحاط علامً ابلتقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف ميدان  اذلي أأدىل به وفد اإ

برام معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ومعاهدة حقوق امللكية الفكرية يف الس نوات ا لقليةل املاضية ومشل جناح اإ
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو عاقات أأخرى يف قراءة  مراكش لتيسي النفاذ اإ ذوي اإ

نه ينبغي عقد مؤمترين دبلوماس يني بشأأن اعامتد معاهدة  قانون التصاممي الصناعية وحامية هيئات البث املطبوعات. وقال اإ
ىل صك دويل يتكيف متامًا مع واقع التكنولوجيا يف القرن  خالل الثنائية املقبةل. ويف حاةل هيئات البث، رأأى أأن هناك حاجة اإ

جلنة حق احلادي والعرشين. وأأعرب جمددًا عن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات بشأأن املسائل املدرجة يف جدول أأعامل 
املؤلف مثل التقييدات والاس تثناءات. وذكر أأنه اتبع عن كثب املناقشات اليت دارت يف جلنة الرباءات وأأعرب عن تطلعه 

ىل التنس يق يف ذكل اجملال. وفامي خيص  جراء مناقشات بشأأن القضااي املتعلقة بقانون الرباءات اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإ ىل اإ اإ
اعرتف بأأمهية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي والفوللكور واملوارد الوراثية. وأأكد اللجنة احلكومية ادلولية، 

ىل وضع صكوك مرنة وغي ملزمة بناء  جمددًا الزتامه مبواصةل املناقشات بشأأن املسائل املطروحة يف اللجنة هبدف التوصل اإ
نفا ن اإ ذ حقوق امللكية الفكرية ما زال يعترب أأولوية رئيس ية من أأولوايت بدله عىل برانمج معل مس تقبيل واقعي. ومىض يقول اإ

ن  اضطلعا بأأنشطة عديدة لتوطيد التعاون  رومانيا حلق املؤلفومكتب  املكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجاريةواإ
نفاذ نفاذ القانون. وعرب عن اهامتم بدله اخلاص بأأنشطة جلنة الإ ىل الزتامه مباكحفة التقليد والقرصنة.  مع الواكلت املعنية ابإ وأأشار اإ

وأأفاد ابجلهود املكثفة اليت بذلت يف بدله يف الس نوات الأخية لإذاكء الوعي يف صفوف الش باب خبصوص امللكية الفكرية 
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ىل دراج املوضوع يف مناجه التدريس الثانوي اليت يه يف مرحةل متقدمة. وأأعرب عن تطلعه اإ ىل اإ التوصل  وابخلطط الرامية اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن املبادئ التوجهيية املتصةل مباكتب الويبو اخلارجية.  اإ

ن فرتة وليته جيب أأن توجه حنو حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية  .95 عادة انتخابه وقال اإ وهنأأ وفد كواب املدير العام عىل اإ
 مجيع أأنشطة الويبو. وحتدث عن املواضيع للمنظمة، وخاصة تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية، وتعممي التمنية عىل

ن من الرضوري مراجعة النصوص القانونية املعمتدة والتقدم احملرز يف  املطروحة للمناقشة يف هذه ادلورة من امجلعيات، وقال اإ
ما يلزم  اللجنة احلكومية ادلولية والبت يف عقد مؤمتر دبلومايس. وأأضاف يف هذا الصدد أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تبدي

من عزم س يايس للموافقة عىل موعد لعقد هذا املؤمتر، مبا يتيح امليض قدما واملوافقة عىل نقاط ملموسة يف النصوص اخلاضعة 
ن جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية هو أأحد الأمعدة اليت ترتكز علهيا املنظمة وادلول الأعضاء فهيا،  للتفاوض. وأأردف قائال اإ

ن ومن الأمهية مباكن  النتاجئ احملققة يف تطبيق بعض توصيات جدول أأعامل التمنية بفضل تنفيذ مرشوعات خمتلفة. وراح يقول اإ
آلية التنس يق و من الرضوري حل املشالك املتعلقة بتطبيق  عداد التقاريراإ أ ىل جانب تعممي التمنية  جراءات الرصد والتقيمي واإ اإ

ن ادلول  الأعضاء علهيا أأن جتري نقاشا حول امللكية الفكرية والتمنية ابعتبارها عىل مجيع أأنشطة املنظمة. واس تطرد قائال اإ
الركزية الثالثة اليت تقوم علهيا جلنة التمنية، وتواصل الاعامتد عىل مزيانية املنظمة العادية يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية 

معاهدة مراكش لتيسي النفاذ من الرضوري ضامن دخول ويف تنفيذ ما تبقى من أأنشطة التعاون واملساعدة التقنية. وأأفاد بأأن 
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ حزي النفاذ،  اإ

حتقيق نتاجئ ملموسة ما يتطلب بدوره اختاذ التدابي الالزمة لتيسي التعاون ادلويل عىل تطبيقها. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف 
فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث مبا يضمن متكن معايق 

عداد  ىل أأدوات التعلمي والتمنية البرشية. وأأضاف أأن أأعامل جلنة الرباءات ينبغي أأن توجه حنو مواصةل اإ البرص من النفاذ اإ
اءات والصحة، مع الرتكزي عىل الاس تثناءات والتقييدات، مسلطا الضوء عىل عراقيل الرباءات املفروضة ادلراسات عن الرب 

أأمام النقل. وسلط الوفد الضوء عىل ادل مع اذلي تقدمه الويبو، وخاصة من خالل مكتب التعاون اخلاص هبا لبدلان أأمرياك 
هيئات امللكية الفكرية احمللية، كام سلط الضوء عىل البىن التحتية الالتينية والاكرييب، هبدف بناء القدرات الوطنية خملتلف 

لتكنولوجيا املعلومات واعامتد خدمات تكنولوجيا املعلومات من أأجل حوس بة امللكية الفكرية )وحدة الرباءات والعالمات 
دارة ماكتب امللكية الفكرية، وقد  التجارية(، مبا يف ذكل اخلطوات املتخذة وأأداة الإدارة اجلديدة املعمتدة اليت حسنت اإ

ساعدت هذه اجلهود عىل تطوير البنية التحتية التكنولوجية يف املكتب وكذكل قدرات وهمارات مديري النظام الوطين. 
وعالوة عىل ذكل سامه مرشوع مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف تطوير الش بكة الوطنية عن طريق صقل القدرات 

تكنولوجيا املعلومات. واختمت الوفد حديثه معراب عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك  واملهارات عىل اس تخدام
 الالتينية والاكرييب.

وأأعرب وفد أأوروغواي عن ثقته يف اس مترار اجلهود اليت يبذلها املدير العام لتعممي جدول أأعامل التمنية يف املنظمة  .95
من الالزتام، يك تضحى امللكية الفكرية أأداة اسرتاتيجية تد مع التمنية. وأأيد أأيضا البيان اذلي  خالل وليته الثانية ابلقدر ذاته

ن أأوروغواي تراقب عن كثب املناقشات  أأدىل به وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال اإ
ياس ية خالل سلسةل الاجامتعات احلالية مبا يبني الرغبة احلقيقية يف ادلائرة يف الويبو، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتخذ قرارات س  

حراز تقدم يف مواضيع أأاثرت مناقشات حمتدمة بني ادلول الأعضاء. ويف هذا الصدد مثة رضورة ملحة لتنفيذ القرارات  اإ
نه أأن يساعد عىل ضامن ، نظرا لأن اعامتد قرار وجيه من شأأ WO/GA/46/10املتعلقة بلجنة التمنية الواردة يف الوثيقة 

ن الويبو ابعتبارها واكةل متخصصة من واكلت الأمم  جيابية خالل سلسةل الاجامتعات احلالية. وراح يقول اإ حتقيق حصيةل اإ
غفال أأمهية البعد الإمنايئ وطبيعته احملورية يف جدول أأعاملها ويف أأعامل خمتلف اللجان.  املتحدة، ل ميكهنا الوقوف جانبا واإ

ن تقدما هائال قد أأحرز يف وأأردف قا نه يعي ما يبذل من هجود لإدماج توصيات جدول أأعامل التمنية وتنفيذها، وقال اإ ئال اإ
ىل تعزيز  ىل أأن أأوروغواي قد اس تفادت من املرشوعات الرامية اإ ن املرشوعات قد نفذت بنجاح. وأأشار اإ هذا الصدد واإ

ىل الويبو عىل الا نهتاء من دراسة عن الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية يف قطاعات الابتاكر والتمنية، وتقدم بشكر خاص اإ
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عداد اسرتاتيجيات امللكية  سهاما كبيا يف اإ الصيدةل واحلراجة وصناعة الأخشاب، نظرا لأن اس تنتاجات تكل ادلارسة أأسهمت اإ
ىل مرشوع مراكز قام الفكرية. وأأشار الوفد أأيضا اإ ة ش بكة من تكل املراكز، كام أأاتح د مع التكنولوجيا والابتاكر، اذلي أأاتح اإ

ن تعاون الويبو عىل التدريب والتصممي التنظميي أأمر  تكوين الكفاءات عىل الصعيد احمليل. وأأردف قائال يف هذا الصدد اإ
ن من الرضوري ضامن  حامس، وس يظل د مع الويبو ومساعدهتا التقنية يؤداين دورا همام يف هذا الصدد. وعليه قال الوفد اإ

موال واملوارد وتوزيعها عىل حنو مناسب وشفاف ومتوازن مبا يضمن اس تدامة املرشوعات املوهجة حنو التمنية. ختصيص الأ 
جراءات امللكية الفكرية يف املنطقة وتعزيز  دارة اإ ويف هذا الصدد رحب مبا تبذهل الويبو من هجود لتعزيز كفاءات مديري نظام اإ

تخدام برامج تكنولوجيا املعلومات اليت يتيحها املكتب ادلويل"، وذكّر بتأأكيد هماراهتم التقنية، كام رحب بقرار "رشوط اس  
ن  املس تخدمني من جديد عىل الزتاهمم جتاه النظام خالل حلقة معل تدريبية نظمت مؤخرا يف كوس تارياك. وقال مع ذكل اإ

لبدلان املس تخدمة، كام أأهنا مل توافق عىل الويبو مل تضع بعد مسارا حقيقيا لنقل التكنولوجيا يف صيغته الهنائية، كام طلبت ا
ن  ىل رموز املصدر اخلاصة ابلنظام لضامن اس تدامته، وهو نظام ل غىن عنه يف معل املاكتب. وأأردف قائال اإ طلب النفاذ اإ

ابلتصديق عىل معاهدة مراكش. وأأعرب  59.565القانون  5152أأغسطس  59اجلهات التنفيذية يف أأوروغواي سنت يف 
دخال املعاهدة حزي النفاذ يف الوفد عن  يداع صكوك التصديق عام قريب، معربا عن عزمه اذلي ل يزتعزع عىل اإ أأمهل يف اإ

أأقرب وقت ممكن. وعليه حث البدلان املوقعة الأخرى عىل الإرساع يف التصديق عىل التفاقية وانشد الويبو بضامن تقدمي 
تطبيق املعاهدة تطبيقا فعال. ويف ختام لكمته شدد الوفد عىل رضورة تعزيز  املساعدة التقنية واملوارد البرشية واملالية لضامن

دور أأمرياك الالتينية يف املنظمة، ما سيتطلب اختاذ خطوات لضامن حتقيق تنوع جغرايف أأكرب وحتقيق املساواة بني اجلنسني 
ن تعزيز التوازن اجلغرايف و  حتقيق توازن بني املصاحل ملن الأمعدة الرئيس ية بني موظفي الويبو املهنيني. وعالوة عىل ذكل قال اإ

ن  ىل اتفاق خالل سلسةل الاجامتعات احلالية، وقال اإ ىل أأنه من غي املس تحيل التوصل اإ ملسار الإصالح يف الويبو. وأأشار اإ
جياد حلول حتقق املنافع مجليع ادلول الأعضاء وحتسن املاكنة الاسرتاتيجية اليت حتظى هب  ا املنظمة.أأوروغواي ملزتمة ابإ

يطاليا ابمس الاحتاد الأورويب  .90 ، وبيان وفد امجلهورية وادلول الأعضاء فيهأأيّد وفد لتفيا البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل أأن الفرتة الفاصةل بني ادلورتني اكنت ممتلئة ابلعمل، مما البلطيقو بدلان أأورواب الوسطى التش يكية ابمس مجموعة  . وأأشار اإ
جياد حلول يطيل جدول أأعامل امجل  عية العامة. وأأعلن الوفد اس تعداد بالده لالخنراط بطريقة بناءة للتغلب عىل أأية خالفات واإ

ماكنية حل  تناسب مجيع ادلول الأعضاء. وحتدث الوفد عن التارخي الطويل ملعاهدة قانون التصاممي، وأأعرب عن ثقته ابإ
ة، وعقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب. وذكر الوفد أأنه اخلالفات القامئة، لأهنا حسب رأأيه ليست عىل مضمون املعاهد

. 5156يبقى عىل نظرة مفتوحة وبناءة بشأأن املفاوضات حول املعاهدة بشأأن هيئات البث وعقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
ن فرتة ما بعد امجلعية العامة السابقة اكنت مكثفة للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  وقال اإ

ذكل رأأى الوفد بأأن النتاجئ ل تتوافق مع عدد  واملعارف التقليدية والفوللكور، ودار فهيا عدد من املناقشات املثية للفكر. ورمغ
ىل نتاجئ تضمن حامية فعاةل ىل أأرضية مشرتكة من أأجل التوصل اإ  الاجامتعات الكبي، وأأنه مازالت احلاجة قامئة للتوصل اإ

للموارد الوراثية واملعارف التقليدية. وأأشار الوفد لوجود أأمثةل عديدة لتنفيذ جدول أأعامل التمنية توحض تأأثي امللكية الفكرية 
 عىل التمنية الاقتصادية، واختمت الوفد قائال أأنه ينتظر تطّور معلية التنفيذ، اليت شعر بأأهنا جيب أأن تقوم عىل مبادئ قوية.

ق علهيا س  و  5150معاهدة مراكش يف عام عىل  عوقّ  بدله ناإ  وفد أأفغانس تانوقال  .92 تفامه ال ذكرة ملدمعه  اعلنم قريبا يصدل
آس يا للتعاون الإقلميي. وأأيد الوفد بياناملقرتحة  آس يا  مسبنغالديش اب وفد بني الويبو وبدلان مجعية جنوب أ مجموعة بدلان أ

النظام ادلويل  هاواهج ياليت  الكثيةالتحدايت لرفع هجود الويبو فامي تبذهل من  واصةل التعاون معمبالزتامه  وأأكد واحمليط الهادئ
للجنة احلكومية  الثامنة والعرشين ورةالوفد حبصيةل ادلرحب و . متغيةللملكية الفكرية يف بيئة جتارية وتكنولوجية عاملية 

ضافية ل  مناقشاترى أأن جتتوقع ولكنه ، الثامنة والعرشين للجنة حق املؤلفادلولية وادلورة  مسأأةل وضع القواعد تناول اإ
اقرتاح واس تطرد الوفد مؤيدا كذكل قل منوا. الأ البدلان من أأفغانس تان ابعتبارها  اواحتياجات ادلول الأعضاء، مبا فهيواملعايي 

جراءات ومعايي شفافة وضع  نشاء ماكتب خارجية جديدة. بشأأن اإ امللكية  نظامته عىل تعزيز حرص حكوم وأأوحض الوفد اإ
ىل أأن  الفكرية يف البدل  ملسؤولنيفائدة امعل وندوات وزايرات دراس ية ل حلقاتالويبو نظمت يف الس نوات الأخية مشيا اإ
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قوق امللكية الفكرية اكن وواقعي يف جمال ح اتباع هنج حقيقيبيد أأن ، املعنّية القطاع اخلاص هيئاتو عن امللكية الفكرية 
وأأضاف أأن حقوق املؤلفني واخملرتعني، يضمن لأمة ادس تور واسرتسل الوفد موحضا أأن  .نس تانجتربة جديدة ابلنس بة لأفغا

نفاذ قوانني امللكية الفكريةتسعى حلكومة ا ىل تعزيز التعاون مع الويبو للتغلب عىل حتدايت تنفيذ واإ وتكل التحدايت يه  ،اإ
نفاذالوعي و وضعف امللكية الفكرية، نتيجة لنقص اخلربة يف  الوفد حاجة ذكر . و يف ذكل امليدان اكدمييةالأ راسات قةل ادل، و الإ

ىل أأفغانس تان  نشاء مركز يف جمالت مهنا  د مع تقين من الويبواإ اخملرتعني زتويد  مع التكنولوجيا والابتاكر يف جامعة اكبول لدلاإ
 امللكية الفكرية. ملبادئد مع أأفغانس تان عىل لتأأكيد املطلوبة. واهنيى الوفد لكمته ابدمات تكنولوجيا املعلومات خب

وأأفاد وفد بواتن بأأن بدله يواصل الاس تفادة من املشاركة املمثرة مع الويبو من منظور املعطيات التقنية وبرامج تكوين  .91
الكفاءات القامئة مبوجب الإطار الثنايئ. وأأعرب عن معيق تقديره للمساهامت اليت ل تقدر بمثن اليت قدمهتا الأمانة لتصممي 

الربامج اليت تتصدى لالحتياجات الإمنائية للبدلان الأقل منوًا. وبغية توفي حامية فعاةل واكفية حلقوق امللكية الفكرية، وتنفيذ 
أأمكلت بواتن صياغة س ياسة امللكية الفكرية اخلاصة هبا، وأأمكلت تعديالت عىل ترشيعات امللكية الفكرية. وتعمل بواتن أأيضًا 

ماكنية تدشني م راكز خدمات د مع الابتاكر والتكنولوجيا واملكتبة الرمقية للمعارف التقليدية. يف حني أأن عىل اس تكشاف اإ
هناك اعرتافا واسع النطاق بأأمهية امللكية الفكرية كأداة قوية للتمنية الاقتصادية وخلق الرثوة، جند أأن البدلان الأقل منوًا مثل 

امللكية الفكرية كجزء من تمنيهتا الاقتصادية. وحث وفد بواتن الويبو  بواتن ليست قادرة بعد عىل الاس تفادة الاكمةل من منافع
عىل مواصةل تسهيل اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض تمنية البدلان الأقل منوًا ومواصةل الرتكزي عىل الأنشطة الإمنائية املنحى، 

ىل وخاصة عىل تعزيز كفاءة املوارد البرشية، وتقوية الأطر املؤسس ية والترشيعي ة، والبنية التحتية التقنية، وزايدة النفاذ اإ
املعارف الناجتة عن نظام امللكية الفكرية العاملي، فضال عن تيسي مشاركة البدلان الأقل منوًا يف أأنشطة وضع القواعد واملعايي 

دة والتقنية، اليت اكنت قيد عىل املس توى ادلويل. وحيتوي جدول أأعامل امجلعيات الكثي من القضااي املهمة ذات الطبيعة املعق
املداولت يف خمتلف الهيئات واللجان ادلامئة للويبو خالل العام املايض. وأأثىن الوفد عىل العمل اذلي نفذته طائفة واسعة من 

ىل مداول نه يتطلع اإ مانة عىل مشاركهتا النشطة يف خمتلف املشاريع. وقال اإ ت اللجان التابعة للمنظمة. وأأعرب عن تقديره للأ
بناءة حول لك بنود جدول الأعامل يف الأايم القادمة وتعهد بتقدمي دمعه لتحقيق تقدم كبي يف لك القضااي املطروحة عىل 

 امجلعية.

ن  ابلنيابة عن رابطة أأمم جنوب رشق وأأيد وفد بروين دار السالم البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة .96 آس يا. وقال اإ أ
جراءات امللكية الصناعية يف يونيو النجاح اذلي حققه نرش نظام أأمتت جراء حتسينات ابرزة يف مكتب  5152ة اإ ىل اإ قد أأدى اإ

بروين دار السالم للملكية الفكرية، حبيث اخنفض الوقت اذلي تس تغرقه الطلبات وأأحضت الإخطارات ترسل بشلك أأرسع. 
ن الويبو علهيا أأن تقدم ادل مع فامي يتعلق برمقنة واثئق امللكية  يداع الطلبات والبحث فهيا وراح يقول اإ الفكرية لإاتحة اإ

ن اخلطط جارية من أأجل تنفيذ نظام محلاية الأصناف النباتية، متاش يا  نرتنت. واس تطرد قائال اإ والاس تفسار عن وضعها عرب الإ
نشاء مكتب ملكية فكرية خمصص ابلاكمل محلاية مج  يع مع الهدف اذلي حدده مكتب بروين دار السالم للملكية الفكرية ابإ

ن بروين دار السالم تعزتم بلوغ غاايهتا املتعلقة بتنفيذ  خطة معل الرابطة بشأأن أأشاكل امللكية الفكرية يف ماكن واحد. وقال اإ
ىل معاهدات التسجيل ادلويل الرئيس ية يف موعد أأقصاه 5155/51حقوق امللكية الفكرية للفرتة  ، كام تعزتم الانضامم اإ

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام . ورصح بأأن بروين دار 5151 عام اتفاق لهاي و  5155السالم قد انضمت اإ
ىل 5150يف عام  بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ، وتعزتم الانضامم اإ

ىل5151يف موعد أأقصاه عام  ادلويل للعالمات حداث من املزمع عقدها يف بروين دار  55 . وأأوحض أأن الويبو قدمت ادل مع اإ
دارة التكنولوجيا. وأأعلن 5152السالم يف عام  ، ما بني دورات تدريب لفاحيص العالمات التجارية وندوات وطنية بشأأن اإ

نفاذ يف سبمترب  لكتا ، وأأن 5152أأن مكتب بروين دار السالم للملكية الفكرية قد نظم ابلتعاون مع الويبو ندوة انحجة بشأأن الإ
قلميية بشأأن اس تخدام أأنظمة تصنيف العالمات التجارية  الهيئتني ستتعاوان مع مكتب الياابن للرباءات عىل عقد ندوة دون اإ

ىل جانب دورة تدريبية ملوظفي مكتب بروين دار السالم للملكية الفكرية  اس تخداما فعال، ورصح بأأن هذه الندوة س تعقد اإ
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ن من الأولوايت املبارشة لربوين دار السالم اس تكامل الس ياسة عىل نظايم تصنيف نيس وفيينا. واخ  تمت حديثه قائال اإ
عدادها يف الوقت الراهن مبساعدة من الويبو.  الوطنية للملكية الفكرية، اليت جيري اإ

ىل وساند وفد الأرجنتني البيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار اإ  .97
: التصاممي الصناعية وحامية هيئات البث. وقال موضوعني خضعا ملفاوضات وضع املعايي وحيظيان ابهامتم خاص من الأرجنتني

ن العمل عىل التصاممي الصناعية أأوشك عىل الانهتاء، ولك ما تبقى هو الوصول اىل اتفاق بشأأن املساعدة التقنية.  الوفد اإ
نه عىل ثقة من أأن ادل نه من وقال الوفد اإ ول الأعضاء ستبدي الإرادة الس ياس ية الرضورية للتغلب عىل اخلالفات املس مترة واإ

املمكن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بأأرسع وقت ممكن. وُأحرز تقدم ملموس فامي خيص املفاوضات اجلارية بشأأن حامية 
نه ابلرمغ من أأن ب نه من املمكن التوافق هيئات البث واليت بدأأت منذ س نوات. وقال الوفد اإ عض القضااي ل تزال معلقة، فاإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف الثنائية القادمة. وذكر الوفد عىل ما شدد عليه  عىل جدول زمين واحض لإهناهئا، وميكن ادلعوة اإ
وارد البرشية يف البدلان املدير العام يف تقريره فامي خيص التدريب، أأي أأن الأاكدميية تلعب دورًا همامً يف تكوين كفاءات امل

قلميي للامجس تي يف امللكية الفكرية  النامية. ونفذت الأاكدميية أأنشطة عديدة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب، مثل برانمج اإ
نه يأأمل يف أأن تواصل الأاكدميية هجودها  مبساعدة جامعة أأوسرتال ببيونس أأيرس، واذلي مثل أأمهية كبية للمنطقة. وقال الوفد اإ
يف تكوين الكفاءات يف البدلان النامية، بغيت متكني البدلان النامية من املشاركة يف نظام امللكية الفكرية. واختمت الوفد قائاًل، 

نه يف هذا الصدد، يدرك التقدم احملرز يف تطبيق التوصيات  ن الارجنتني ملزتمة بتنفيذ جدول أأعامل التمنية. وقال الوفد اإ اإ
 شلكت جدول الأعامل، وكام يأأمل أأن تواصل ادلول الأعضاء معلها بروح بناءة حلل املسائل العالقة. اخلس والأربعني اليت

ن تقرير املدير العام يلقي حملة عامة عىل  .98 وأأيد وفد الكونغو البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
ن تكل الوثيقة تلفت انتباهه فامي يتعلق بوضع الويبو املايل السلمي  سي معل الويبو خالل العامني املاضيني. ومىض يقول اإ

وخصوصًا فامي يتصل مبنابر التعاون بني الويبو وادلول الأعضاء. وأأعرب عن اغتباط بدله دل مع الويبو املس متر لتطوير امللكية 
ن حكومة بدله أأنشأأت جلنة للتنس يق وتطوير ا مللكية الفكرية هبدف توطيد ذكل التعاون الفكرية يف البدل. واس تطرد قائاًل اإ

آراء عىل الصعيد الوطين بشأأن مجيع املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية  صدار أ ن تكل اللجنة لكفت بعدة همام من بيهنا اإ واإ
دارة البياانت اجلغرافية، أأش ار وتنس يق الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية يف ذكل اجملال. وعالوة عىل ذكل ويف س ياق اإ

نشاء جلنة وطنية لتنس يق البياانت اجلغرافية. ويف املضامر ذاته، أأبدى رغبته يف وضع برانمج  عداده لإ ىل مرشوع نص جار اإ اإ
طار تثبيت اخلطة الوطنية لتطوير امللكية الفكرية ومواصةل تنفيذ مركز د مع التكنولوجيا والابتاكر فامي بني الكونغو  جديد يف اإ

املفاوضات بني خمتلف اللجان اليت لها صةل بوضع القواعد واملعايي بشلك عادي عىل الرمغ من بعض والويبو. ولحظ اس مترار 
لزامًا محلاية املوارد  النقاط اليت ل تزال قيد النقاش وخص ابذلكر مسأأةل عقد املؤمتر ادلبلومايس لعامتد صك قانوين أأقل اإ

ىل مناقشة الاس تثناءات والتقييدات لفائدة 5151يف عام  الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف . ولفت النظر اإ
املكتبات وخدمات احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث يف جلنة حق املؤلف وكذكل مرشوع النص بشأأن هيئات البث. 

دراج مادة متعلقة ابملساعدة التقنية يف مرشوعات النصوص بشأأن التصاممي الصنا ن اإ عية مسأأةل ما زال جيري وأأردف قائاًل اإ
نشاء ماكتب خارجية يظل أأيضًا حمط قلق لأفريقيا. وأأعرب عن رغبة بدله يف ذكل  التفاوض بشأأهنا. وأأفاد بأأن موضوع اإ

 الصدد يف تزامن اعامتد املبادئ التوجهيية والقرار بشأأن فتح املكتبني يف أأفريقيا وموقعهام.

ن برانمج ادلوةل لتطوي .99  5155/56ر امللكية الفكرية والابتاكر يف مجهورية قيغزيس تان للفرتة وقال وفد قيغزيس تان اإ
ىل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية والمتكني والتشجيع عىل الابتاكر وتكوين الكفاءات يف البدل. وأأعرب  يريم اإ

وتنظمي الندوات يف جمال امللكية الفكرية، لأن عن تقديره البالغ ملا تقدمه الويبو من مساعدة متواصةل لنظام امللكية الفكرية 
هذه املساعدة تسمح لقيغزيس تان بتطوير املوارد الفكرية الوطنية وحاميهتا. وأأضاف أأن قيغزيس تان عضو انشط من أأعضاء 

ن الويبو وملزتم بد مع املنظمة وحتقيق الامتياز من خالل تعزيز أأفضل املامرسات لفائدة مجيع ادلول الأعضاء. وأأرد ف قائال اإ
قيغزيس تان تؤيد ابلاكمل مبادرات الويبو يف جمال املساعدة التقنية، وخاصة فامي يتعلق بتدريب اخلرباء من البدلان النامية 

ىل املعلومات جانب رئييس من جوانب تطوير امللكية الفكرية وهمم للغاية لإاتحة  والبدلان الأقل منوا. ورصح بأأن النفاذ اإ
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قق أأهدافه الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية. وأأيد الوفد اعامتد اسرتاتيجية الويبو بشأأن تكنولوجيا الفرصة للبدل يك حي
 املعلومات والتصالت؛ ويه وس يةل هممة لنرش املعلومات يف جمال امللكية الفكرية.

فد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن و وأأبدى وفد بوركينا فاسو تأأييده للبيان اذلي أأدىل به  .511
آفاقا  ن امللكية الفكرية ابتت تتيح للبدلان الأفريقية معوما وبوركينا فاسو خصوصا أ ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا. وقال اإ

جياد حلول مناس بة خملتلف التحدايت اليت تواهجها يوميا. وأأفاد بأأ  ن بدله حرص، وعيا منه ابدلور املهم اذلي حقيقية متكّن من اإ
جيب أأن تؤديه امللكية الفكرية، عىل الزتّود بعدد من الوسائل يف هذا اجملال، ل س امي جلنة تمعىن بتطوير وتنس يق امللكية 

جمال الفكرية، واسرتاتيجية وطنية للهنوض ابلتكنولوجيا والإبداع والابتاكر، وش بكة للكفاءات والرشاكء التقنيني يف 
الابتاكر، وجلنة تمعىن ابلإرشاف عىل البياانت اجلغرافية، وخطة معل لالسرتاتيجية الوطنية للهنوض ابلتكنولوجيا والإبداع 

ىل اجلهود اليت 5152والابتاكر. وأأضاف أأن بدله س يدّشن، قبل هناية عام  ، مركزا للتوثيق يف جمال امللكية الفكرية. وأأشار اإ
اون مع خمتلف الرشاكء يف جمال تطوير امللكية الفكرية، مؤكّدا أأنه ل يزال هناك العديد من التحدايت بذلهتا سلطات بدله ابلتع

املطروحة. وذلكل تلمتس أأعىل سلطات بوركينا فاسو الويبو يك ترافق البدل يف وضع اسرتاتيجيته اخلاصة بتطوير امللكية 
ىل الفكرية والإنشاء الفعيل ملركز د مع التكنولوجيا والابت اكر. وأأكّد الوفد، يف س ياق املعرفة احلايل اذلي يسوده اللجوء اإ

تكنولوجيا املعلومات والتصالت، عىل أأمهية ولزوم أأن تكثّف الويبو براجمها املتعلقة بتحديث ماكتب امللكية الفكرية وحتسني 
ىل تكنولوجيا املعلومات. وأأضاف، يف هذا املضامر، أأن بدله يش يد ابجلهود  اليت تبذلها الويبو من أأجل زايدة تعممي النفاذ اإ

ىل مرشوع تعزيز وتطوير القطاع  ىل املعارف واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا. وتطرق اإ التمنية عىل أأنشطهتا، وتعزيز النفاذ اإ
قدت يف و  نه جتدر الإشادة ابلندوة اليت عم اغادوغو يف شهر السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية، وقال اإ

يوليو من هذا العام بغرض تكوين كفاءات املؤلفني واكتيب السيناريوهات واخملرجني وملحين موس يقى الأفالم واملنتجني 
السمعيني البرصيني والبنوك واملؤسسات املالية وفناين الأداء واحملامني املتخصصني والنارشين وممثيل الإدارة العامة يف اجملال 

جيابية ومزتنة خالل هذه امجلعيات وأأكّد جمددا عزمه عىل السمعي البرصي ماكنية حتقيق نتاجئ اإ . كام أأعرب الوفد عن اقتناعه ابإ
ىل نتاجئ ملموسة، والزتامه الفعيل بذكل. جيابية يف تفكي مشرتك كفيل ابلإفضاء اإ  الإسهام بنشاط وبروح اإ

فد بنن واملشاعر اليت عرب عهنا لك واحد مهنام ابمس اجملموعة وأأيد وفد سياليون البيانني الذلين أأدىل هبام وفد كينيا وو .515
الأفريقية ومجموعة البدلان الأقل منوًا عىل التوايل. وأأعرب عن امتنانه الشديد للجهود املتواصةل اليت تبذلها الويبو يف العامل 

التكنولويج. وعرب عن تقديره ملبادرات الويبو ملواهجة التحدايت املطروحة عىل نظام امللكية الفكرية يف جمال الإدارة والابتاكر 
ىل البدلان الأقل منوًا اليت تشمل بدله وتبس يطها، مما مكن بدله من املشاركة يف  ىل تعزيز املساعدة التقنية املقدمة اإ الرامية اإ

ن حكومة بدله تالحظ أأي ضًا مع ابلغ الامتنان الندوات وحلقات العمل وبرامج التدريب اليت تنظمها الويبو أأو تدمعها. وقال اإ
جراءاهتا الس بعة املتفق علهيا يف احملفل الرفيع املس توى اذلي عقد يف اسطنبول من أأجل الارتقاء  موقف الويبو من تنفيذ اإ

ن الويبو جنحت يف متويل ندوة عن الانتفاع ابمللكية الفكرية كأداة  بنظام امللكية الفكرية يف البدلان الأقل منوًا. ومىض يقول اإ
طار  5152و الاقتصادي وتنظميها يف سياليون وأأجرت أأيضًا تقياميً لالحتياجات لإنشاء مكتب حلق املؤلف يف نيسان للمن يف اإ

ن تدعمي نظام  منائية اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية يف البدل. وأأضاف قائاًل اإ العمل المتهيدي لقرتاح الويبو صياغة خطة اإ
ىل طرح مرشوع قانون العالمات امللكية الفكرية يف بدله يتصد ر اجلدول الزمين حلكومة بدله. وأأشار يف ذكل الصدد اإ

. وأأحاط علامً بسن 5152التجارية اذلي ينص عىل أأحاكم تفي ابملعايي ادلولية وتمتىش مع اتفاق تريبس عىل الربملان يف يوليو 
التصاممي الصناعية دلى اس تئناف جلسات  وتوقع سن مرشوعي قانون الرباءات وقانون 5155قانون حق املؤلف لعام 

ل 5152الربملان يف أأكتوبر  ن قانون الرباءات يف بدله موروث من اململكة املتحدة يف الأربعينات ول يسمح اإ . وأأضاف قائاًل اإ
ن مسودة مرشوع قانون الرباءات دلى س هنا س   متكن بدله بتسجيل الرباءات املسجةل يف اململكة املتحدة. وأأهنيى لكمته قائاًل اإ

ن امللكية الفكرية تدرس أأيضًا يف جامعة سياليون. جراء التسجيل الأصيل للرباءات للمرة الأوىل واإ  من اإ

ىل التقدم احملرز يف عام  .515 أأنه  5152وأأيد وفد انميبيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأكد ابلنظر اإ
آن الأوان ليك تتخذ امجلعية قراراً  لعامتد صك ملزم قانونيًا أأو أأكرث، من أأجل  5151بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس خالل عام  أ
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توفي حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي. وأأحاط علامً بوجوب اختاذ قرار بشأأن 
ىل ا . وأأعرب عن تقديره 5151نهتاء ولية اللجنة احلكومية ادلولية يف عام عقد املؤمتر ادلبلومايس خالل ادلورة احلالية نظرًا اإ

ن الهنوض حبامية امللكية الفكرية أأمر ل ميكن فصهل عن التمنية لأن  للعمل التدرجيي اذلي تضطلع به جلنة التمنية وأأضاف قائاًل اإ
وةل لتعزيز التمنية املس تدامة. وذكّر بأأن بدله مثل ذكل الإطار من شأأنه أأن يقوض املسؤوليات العامة اليت تقع عىل عاتق لك د

واكةل معنية  5152مبساعدة الويبو وأأفاد بأأن البدل أأنشأأ خالل عام  5155أأقر قانواًن جديدًا بشأأن امللكية الصناعية يف عام 
دعا الوفد الويبو وسائر  بقطاع الأعامل وامللكية الفكرية جتمع لك املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بنية واحدة. وختامًا،

ىل توفي املساعدة التقنية وادل مع لتنفيذ برامج بدله الوطنية للملكية الفكرية.  اجلهات الرشيكة الإمنائية اإ

زاء بطء  .510 وأأعلن وفد بوتسواان تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية، واتبع معراًب عن قلقه اإ
ىل أأن املرونة والإرادة الس ياس ية مجليع ادلول الأعضاء لزمة لتحقيق التقدم يف اللجان امل  عيارية منذ امجلعيات املاضية، وأأشار اإ

يداع طلبات براءات  التقدم. وأأضاف أأن ادلول الأعضاء يف الويبو عىل مس توايت خمتلفة من التمنية، وأأن الزايدة املهمة يف اإ
ىل املساعدة التقنية  الاخرتاع وتسجيل العالمات مشلت عددًا قليالً  من البدلان، أأّما القارة الأفريقية مفازالت متأأخرة وحباجة اإ

ىل حد كبي يف التمنية املس تدامة، وجيب عىل الويبو أأن تس متر يف  نه ميكن للملكية الفكرية أأن تسهم اإ وبناء القدرات. وقال اإ
هناء مفاوضات تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل اللجنة وأأن تضمن تنفيذه ا ومراقبهتا. وشدد الوفد عىل أأمهية اإ

اللجنة احلكومية ادلولية، واملفاوضات بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات واحملفوظات واملؤسسات التعلميية، وأأعرب 
ة امللكية الفكرية عن أأمهل يف أأن تعطي امجلعيات الإرشادات املناس بة. ونقل الوفد أأن بالده وافقت عىل اخلطة الوطنية لتمني

نشاء 5155عام  نه وبعد اإ ، وأأهنا تبحث مع الأمانة مسأأةل املساعدة يف وضع س ياسة وطنية للملكية الفكرية. واتبع قائال اإ
، وذكل 5152، وّزعت الإاتوات يف صناعة املوس يقى يف فرباير ومرة أأخرى يف سبمترب 5151منظمة الإدارة امجلاعية يف عام 

بداعهم. وأأعرب الوفد عن تقديره للمساعدة اليت تلقهتا بوتسواان من لتشجيع أأحصاب احلقو  عطاهئم الثقة ليمتتعوا بمثرة اإ ق واإ
دارة الواثئق الإلكرتونية يف مايو  ، وبوضع مرشوع قانون 5152الويبو يف تطوير نظام امللكية الفكرية، واستشهد بنرش نظام اإ

ىل أأمهية بوتسواان محلاية الأصناف النباتية اجلديدة، وترش  يعات ماكحفة التقليد وقواعد التحكمي املعنية حبق املؤلف، وأأشار اإ
ة يف تعزيز الكفاءة وامحلاية والمنو الاقتصادي. وأأهنيى الكمه ابحلديث عن حاجة بالده دل مع الويبو املس متر قاخلطوات الساب

 مس تقةل. لفائدة الإدارة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية اليت أأنشئت مؤخرا كهيئة

وساند وفد برابدوس البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأثىن عىل معل  .512
جلنة التمنية يف سعهيا حنو الهدف املشرتك لتوفي حامية امللكية الفكرية للجميع، كام أأثىن عىل الرتكزي املوجه حنو التدريب، 

ذ يدرك أأن وجشع خصوصًا عىل امل نه اإ زيد من التدريب لفاحيص الرباءات والعالمات التجارية يف البدلان النامية. وقال الوفد اإ
منا يشدد عىل الفاعلية احليوية للملكية الفكرية يف ترسيع التمنية الاقتصادية. وتعيل برابدوس من قمية  الطريق ل يزال طوياًل، اإ

ذ ل تزال هناك فائدة معل الويبو، حىت يف تكل اجملالت مثل الت صاممي الصناعية، اليت مل يكن لربابدوس حظًا كبيًا مهنا، اإ
ىل تقدم أأكرب خالل الأشهر القادمة، كام ساند  عظمى مهنا للبدلان النامية. وأأكد الوفد دمعه للمفاوضات بشأأن البث وتطلع اإ

ذا م جناز الكثي اإ ذ أأنه ميكن اإ ىل تشجيع انعقاد مؤمتر التنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية، اإ ا اس متر العمل بشلك بناء. ودعا اإ
، وفامي خيص املاكتب اخلارجية، 5151دبلومايس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف 

ىل فتح ماكتب يف البدلان النامية من خالل وضع مبادئ توجهيية لضامن السالسة يف معلية اختاذ القرار. وأأثىن  دعا أأيضا اإ
ة الوفد عىل اخنراط الويبو يف املؤمتر املعين ابلبدلان النامية اجلزرية الصغية املنعقد يف ساموا وأأقر بأأمهية مبادئ الويبو التوجهيي

يف ادلول  اخلاصة ابدلول الصغية. وشدد الوفد من جديد عىل الزتامه بتمنية امللكية الفكرية يف البدلان النامية، وخاصة
 الاكريبية الصغية وأأكد د مع برابدوس لأنشطة الأمانة.

ىل  .511 يطاليا ابلنيابة عن الاحتاد  ووفداجملموعة ابء  البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابلنيابة عنوانضم وفد المنسا اإ اإ
بداع والا بتاكر والإسهام بذكل يف حتقيق الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وشدد عىل قدرة امللكية الفكرية ودورها يف حفز الإ

جنازاهتا الإجيابية املوحضة يف تقرير  التمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية يف مجيع البدلان. ورحب بسجل أأنشطة الويبو وابإ
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، وسلط الضوء عىل توقيع معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش. ورصح الوفد بأأنه سيس متر بلك 5155/50أأداء الربانمج 
خالص يف  تأأييد اجلهود اليت تبذلها الويبو يك تعمل مكنتدى عاملي لإجراء حوارات معمقة عن مجيع شؤون امللكية الفكرية، اإ

ن أأعامل  ىل الاشرتاك يف حتقيق املزيد من التقدم يف تطوير الإطار القانوين ادلويل الوجيه. وراح يقول اإ وأأعرب عن تطلعه اإ
طلبات والاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية القامئة عىل الأدةل وينبغي أأن حتقق الويبو التقنينية ينبغي أأن تعمتد عىل ال 

ن من بواعث الرضا يف نفسه أأيضا تزايد  جراء تقيمي شامل لأثرها املعني وأأثرها العام. وقال اإ الوضوح واليقني القانونيني بعد اإ
لفكرية اليت يديرها املكتب ادلويل، وخص ابذلكر معاهدة الفعالية يف سي أأنظمة التسجيل والإيداع ادلولية يف جمال امللكية ا

ن املنظمة ينبغي أأن تواصل  التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، وهام املدّران الرئيس يان لدلخل يف الويبو. وراح يقول اإ
احلالية، وتظل  هجودها وأأنشطهتا يه وموظفوها بل وتوسع من نطاقها من أأجل مواصةل تعزيز هذه الأنظمة خالل الثنائية

ابلتايل منظمة قابةل للبقاء وفعاةل وحتقق نظاما متوازان وفعال للملكية الفكرية يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصاحل. وأأردف 
نه أأحاط علام ابملعلومات الواردة عن معل جلنة التمنية اليت واصلت يف دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة مناقشة  قائال اإ

ن تقريري ادلورتني والواثئق اليت نظرت فهيا اللجنة، عالوة عىل تقرير أأداء الربانمج  تنفيذ جدول أأعامل التمنية. وقال اإ
وخمتلف التقارير الوجهية لهيئات الويبو برمهتا، تبني حتقيق العديد من التطورات والإجنازات الإجيابية يف هذه  5155/50

لإمنايئ يف الويبو. ويف ضوء أأمهية وتعقيد هذه املسأأةل، أأعرب الوفد عن تأأييده للقرار املبادرة املهمة ملواصةل تعزيز البعد ا
ورفع تقرير للجمعية العامة مرة  5150املقرتح ابلسامح للجنة التمنية مبواصةل مناقشاهتا القامئة عىل قرار امجلعية العامة يف عام 

جيابية ابلتقار 5151أأخرى يف عام  نه أأحاط علام ابإ وأأعرب عن  WO/GA/46/4من الوثيقة  0ير املذكورة يف الفقرة . وقال اإ
ىل توافق يف  نه مل يمت التوصل اإ ىل تقرير ادلورة السابقة للجنة حق املؤلف وقال اإ ىل جلنة التمنية. والتفت اإ تأأييده لإحالهتا اإ

امية هيئات البث، وأأكد يف الوقت الآراء عىل العمل املقبل للجنة. وشدد عىل اهامتمه اخلاص ابلنهتاء من الأعامل اخلاصة حب
ىل  ذاته من جديد الزتامه مبناقشة الفرص املتاحة لإدماج التقييدات والاس تثناءات يف الأطر القانونية الوطنية استنادا اإ

مواطن املرونة اليت تتيحها املعاهدات ادلولية الراهنة. ورحب الوفد بنتاجئ مداولت جلنة العالمات. وشدد من جديد عىل 
لأمهية اليت يولهيا ملواءمة وتبس يط تسجيل التصاممي والإجراءات الشلكية، اليت تس تحق العرض عىل مؤمتر دبلومايس يف ا

أأرسع وقت ممكن يف ضوء وضع العمل املنجز والتقدم احملرز حىت الآن. وحث الوفد امجلعية العامة عىل ادلعوة خالل هذه 
. ورحب مبا أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية من 5151ة قانون التصاممي يف عام ادلورة لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهد

يف النظر يف نصوص صك دويل وصياغته لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية  5152تقدم يف عام 
نه ل يزال مثة الكثي من العم ىل وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي. ومع ذكل قال اإ ل، وأأعرب عن أأسفه ابلتايل لعدم التوصل اإ

توافق يف الآراء عىل توصية بشأأن العمل املقبل. ورصح الوفد ابلزتامه املتواصل ابلعمل مع مجيع الوفود ومع املكتب ادلويل 
ع ىل نتاجئ وقرارات بشأأن وضع برانمج معل مقبل معقول للجنة. وحتدث عن الصك الواحد أأو أأكرث الالزم اإ داده، للوصول اإ

ن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تتحىل ابملرونة يف اختيار شلك واحد أأو أأكرث للحامية يريض خمتلف الطلبات احملمتةل، ما  وقال اإ
ذا اكن قابال  نه عىل قناعة بأأن نظام الرباءات اإ لزام. واس تطرد قائال اإ يس تلزم وضع صكوك منفصةل تتسم ابملرونة وعدم الإ

نه س يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصاحل. وأأحاط علام بتقرير ادلورة العرشين للجنة الرباءات ورحب  للبقاء ومتوامئا فاإ
بقرار مواصةل املناقشات القامئة عىل برانمج العمل اذلي وضع يف ادلورة التاسعة عرشة، وخاصة عن مواضيع "جودة 

ن النتاجئ الرباءات ومولّكه حصانة العالقة بني وكيلالرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض" وكذكل " ". وقال اإ
دارة حبث  ذ متثل اإ والاس تنتاجات ميكن أأن تزيد من حتسني نظام الرباءات برمته عىل الأجل القصي. ورصح بأأن المنسا اإ

هنا قد شاركت بفعالية يف املداولت اليت دارت  دارة حفص متهيدي دويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فاإ دويل واإ
الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأعرب ابلتايل عن تأأييده الاكمل للتعديالت املقرتحة للواحئ التنفيذية يف 

والتوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل للفريق العامل الواردة  PCT/A/46/3ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف الوثيقة 
جراءات تعيني الإدارات ادلولية" الوارد يف  .PCT/A/46/1يف الوثيقة  وأأعرب عن تأأييده أأيضا لعامتد الفهم املقرتح بشأأن "اإ

وتوصية الفريق العامل بشأأن دخول هذا الفهم حزي النفاذ. وشاطر الوفد الرأأي القائل بأأن وجود  PCT/A/46/4الوثيقة 
دارات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأمر مفيد للنظام ومس تخدميه، وأأعرب عن  أأرسة متشعبة ومتطورة ابس مترار من اإ

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف جلنة التعاون  دارة من اإ تطلعه لتعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اكإ
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طار املرحةل ا آن يف اإ لثانية من برانمج التقين ويف مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ورصح بأأن النتاجئ احملققة حىت ال
منا تبعث عىل الفخر. ورحب بتدشني هذا  حتديث تكنولوجيا املعلومات يف نظام مدريد، كام يه مبينة يف التقارير املرحلية، اإ

ليقدم للمس تخدمني وماكتب الأطراف املتعاقدة خدمات أأفضل وأأحدث فامي يتعلق بتسجيل  5151الربانمج يف بداية عام 
دار  اهتا. وأأفاد بأأنه شارك مشاركة فعاةل يف ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل املعين بنظام مدريد، العالمات ادلولية واإ

 . 5151يناير  5وأأعرب عن تأأييده للتوصيات بتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت س تدخل حزي النفاذ يف 

يطاليا ابمس الاحتاد وساند وفد بلجياك البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة اب .516 ء والبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية بشلك رمسي خالل  الأورويب وادلول الأعضاء فيه. ودعا اإ

ىل نضوج النص أأنه ليس هناك ما يربر أأي أأعامل أأخرى يف س ياق جلنة العالمات بعد 5151عام  الاجامتع . ورأأى ابلنظر اإ
عداد أأي  ىل الواقعية والتوازن والروح العملية مكبادئ رئيس ية ينبغي أأخذها يف احلس بان دلى اإ احلايل للجمعيات. وأأشار اإ

ن وضع املناقشات يف اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن النصوص الثالثة أأدى  مرشوع لوضع القواعد واملعايي. واس تدرك قائاًل اإ
ىل الاعتقاد أأن عقد م ل أأنه أأبدى اس تعداده به اإ ؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب لن يكون أأمرًا واقعيًا يف الوقت احلايل اإ

ىل  ضافية بشأأن خطة معل معقوةل وفعاةل خاصة ابللجنة. وفامي يرتبط ابحلومكة، شدد عىل احلاجة اإ للمشاركة يف مناقشات اإ
نشاء ش بكة متسقة من املاكتب اخلارجية ذات مجموعة متينة من املبادئ التوجهيية والإرشادات اليت من ش أأهنا أأن توجه اإ

ن احلومكة املتسمة ابلشفافية والفعالية وادلميقراطية تكتيس أأمهية  املواقع الاسرتاتيجية يف عدد صغي من ادلول. ومىض يقول اإ
س بانيا ووفد املكس يك اقرتاحاً  نه أأعد ابلعمل مع وفد اإ ىل أأي منظمة. وأأضاف قائاًل اإ يشمل عددًا من التدابي  ابلنس بة اإ

رساء ثقافة الشفافية فامي يتصل ابحلومكة ورحب اب العملية لتعزيز فعالية الاجامتعات. وختامًا، رأأى أأنه  تقاريرل من املهم اإ
 يف الويبو ومن جانبوالرقابة  ادلاخيل التدقيق للرقابة وشعبة قةلتاملس   الاستشارية اللجنة الصادرة والأنشطة املضطلع هبا يف

 املراجع اخلاريج للحساابت.

نتايج  .517 درااكً اتمًا تأأثي الانتفاع الاسرتاتيجي ابمللكية الفكرية يف تنويع قطاعه الإ ن بدله أأدرك اإ وقال وفد الاكميون اإ
ثر ذكل خطة وطنية لتطوير امللكية الفكرية لفرتة اخلس الس نوات املقبةل.  ن حكومة بدله اعمتدت عىل اإ وتمنية اقتصاده واإ

برام اتفاق رشاكة مع الويبو لإنشاء مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر يف مارس وعال وة عىل ذكل، أأعرب عن رسور بدله لإ
ىل التفاؤل يف 5152 آن مبس تقبل يدعو اإ ن الشغف وتوسع تكل الش بكة داخل اجلامعات ومراكز البحث يتنبأ . ومىض يقول اإ

أأن تنوع املنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات قطاع الثقافة وتمنيهتا ميثالن جمال الابتاكر والتمنية التكنولوجية يف البدل و 
ن بدله يعمل حبزم من أأجل توطيد حماور التعاون ومساعدة ادلول  عنرصين أأساس يني من تكل الاسرتاتيجية. وأأردف قائاًل اإ

د مثل التمنية واملساواة والإنصاف التقنية عىل مس توى البىن التحتية وعىل الصعيدين التقين والبرشي حىت يتس ىن جتس ي
العليا اليت تتوخاها املنظمة. وعليه، أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأحاط علامً بأأن امجلعية مدعوة 

طار اللجان التقنية وخص ابذلكر عقد مؤمترين دبلوماس يني خالل ع بداء رأأهيا بشأأن مسائل مل حتسم يف اإ ىل اإ بشأأن  5151ام اإ
نه جيدر التذكي بأأمهية  اللجنة احلكومية ادلولية وبشأأن حامية التصاممي الصناعية أأو مراجعة اتفاق لش بونة. وأأضاف قائاًل اإ

ذ تش يد املنظمة هبا يف مجيع أأرجاء العامل وتناوهبا الوفود  قرارات امجلعية من أأجل الاعرتاف حبقوق امللكية الفكرية واحرتاهما اإ
جياد حل مناسب لتكل املسائل يف حال الاضطالع ابلأعامل بروح يف ذكل يف  بدلاهنا. وأأعرب أأيضًا عن اقتناعه ابحامتل اإ

ىل حل وسط وتوافق يف الآراء. وأأهنيى لكمته معراًب جمددًا عن اعزتام بدله الراخس الهنوض ابمللكية  تضمن التعاون والتوصل اإ
 الاقتصادية يف خمتلف ادلول.الفكرية بد مع من الويبو هبدف حتقيق التمنية 

وأأشاد وفد كرواتيا بأأنشطة الويبو يف جمال التعاون اليت تعزز امحلاية القانونية للملكية الفكرية عىل الصعيد العاملي وتتيح  .518
والإيداع حمفاًل للتحاور بشأأن تطوير نظام امللكية الفكرية. ورحب جبهود الويبو املبذوةل لضامن فعالية تشغيل أأنظمة التسجيل 

ادلوليني للملكية الفكرية والزايدة يف عدد الإيداعات. وحث الويبو عىل حتديث برامج التعاون مع بدلان مثل كرواتيا وتطويرها 
نشاء نظام اكمل التطور محلاية  مفيدًا بأأن بدله اس تمكل العملية الانتقالية غي أأنه ل يزال يواجه مشالكت حمددة من حيث اإ

ورأأى أأنه ينبغي مراعاة خصائص لك نظام دلى ختطيط أأنشطة التعاون وتنفيذها وأأنه ل ينبغي قرص تكل  امللكية الفكرية.
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ىل رضورة اتباع هنج أأكرث مرونة وانفتاحًا للهنوض ابلنظام  منائية حمددة. وأأشار اإ الأنشطة عىل توفي املساعدة التقنية لأغراض اإ
دم احملرز يف الس نوات الأخية مبا يشمل اعامتد معاهدة بيجني ومعاهدة العاملي للملكية الفكرية. وأأعرب عن تقديره للتق

نه يأأمل  مراكش وعن أأسفه لعدم تكرر ذكل النجاح فامي يرتبط ابعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية واس تدرك قائاًل اإ
جناز تكل العملية يف عام  بعقد مؤمتر دبلومايس. وسلط  . ولحظ أأن الأعامل يف جلنة العالمات بلغت مرحةل تسمح5152اإ

ىل املنظمة أأن تواصل د مع برانمج ادلراسات  الأضواء عىل رضورة أأن تقدم أأاكدميية الويبو برامج وأأنشطة مالمئة وطلب اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل النحو  ن اإ الصيفية يف جمال امللكية الفكرية املنظم يف دوبروفنيك بكرواتيا. وأأضاف قائاًل اإ

والنجاح يف ماكحفة مشلكيت التقليد والقرصنة أأمران يعمتدان عىل مس توى وعي امجلهور خبصوص حامية حقوق  الواجب
ذاكء الوعي وأأنشطة التعاون مع بدلان أأخرى.  امللكية الفكرية. وأأبدى اس تعداد بدله ملشاطرة جتاربه املتعلقة بربامج اإ

يطاليا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه والبيان  وأأيد وفد امجلهورية التش يكية البيان اذلي أأدىل به وفد .519 اإ
ن امجلهورية التش يكية تراقب عن كثب دور  اذلي أأدىل به هو ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وقال الوفد اإ

هنا بداع والتنافس ية والمنو الاقتصادي والتمنية الاجامتعية واإ عىل وعي ابحتياجات اجملمتع الرمقي  امللكية الفكرية يف الابتاكر والإ
طار التقنيين ادلويل للملكية  القامئ عىل املعرفة. وعليه، يرحب الوفد جبهود الويبو ويدمعها من أأجل املزيد من التحسني لالإ

مه املس متر الفكرية ابلامتيش مع المنو التكنولويج والاقتصادي بغية التصدي للتحدايت العاملية اجلديدة. وشدد الوفد عىل الزتا
ن معل جلنة العالمات يف جمال التصاممي  ىل املزيد من الفعالية. وقال الوفد اإ بعمل لك جلان الويبو والأفرقة العامةل لكنه دعا اإ

نه الوفد يؤيد انعقاد مؤمتر دبلومايس من أأجل اعامتد معاهدة قانون التصاممي يف  ، وعرب 5151الصناعية اكن جديرًا ابلثناء واإ
ن أأيضا عن اق  تناعه بأأن النصوص اليت صاغهتا جلنة العالمات بلغت مس توى تقنيا يسمح ابختاذ هذا القرار. وقال الوفد اإ

امجلهورية التش يكية تقّر بأأمهية حامية تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية، وتواصل د مع معل الفريق العامل لحتاد لش بونة 
ىل عقد مؤمتر  املعين بتطوير نظام لش بونة لتوسعه وجعهل أأكرث اس تقطااب. ورّحب الوفد بقرار مجعية احتاد لش بونة لدلعوة اإ

ىل ذكل، يرى الوجف 5151دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف  . وابلإضافة اإ
نه أأن معل جلنة الرباءات س يد مع املناقشة بشأأن القضااي التقنية اخلاصة بقانون ا لرباءات هبدف تنس يق الرباءات. وقال الوفد اإ

يويل اهامتمًا كبيًا لقاعدة بياانت الويبو العاملية مكصدر ملعلومات تكنولوجية ومعلومات بشأأن الرباءات وغيها من معلومات 
تية التقينه اخلاصة ابمللكية امللكية الفكرية القمية، وغيها من خدمات املعلومات املتنوعة، ويد مع مزيدًا من التطوير للبنية التح 

ىل هذه املعلومات ومشاركهتا. وأأقّر الوفد بأأمهية معل جلنة حق املؤلف ويد مع خاصة التقدم  الفكرية اليت متكن من النفاذ اإ
ن وضع هذه املعاهدة يف صيغهتا  احملرز حنو املعاهدة ادلولية اليت طال انتظارها محلاية حقوق أأحصاب البث. وقال الوفد اإ

ن امحلاية الالزمة لهيئات البث عىل املس توى ادلويل أأمر الهن ائية جيب أأن يكون أأولوية للجنة حق املؤلف حليا. وقال الوفد اإ
نه يؤيّد انعقاد املزيد من املناقشات بشأأن امحلاية  حامس وحان الأوان لتحديثه يك يواكب القرن احلادي والعرشين. وقال الوفد اإ

ملعارف التقليدية والفللكور، ويرى أأن برانمج وضع برانمج معل جديد للجنة احلكومية ادلولية للعام الفعاةل للموارد الوراثية وا
نفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية  نفاذ الرايم لتحسني فهم أأمهية نظام الإ القادم ليس ابملس تحيل. وتطّرق الوفد لأنشطة جلنة الإ

نه يظل عىل  ذاكء الوعي العام. وقال الوفد اإ الزتامه بعمل جلنة التمنية. وأأخيًا، أأعرب الوفد عن دمعه املس متر لأنشطة الويبو واإ
فامي خيص حتسني معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة، اليت تقّدم خدمات عاملية قمية للمودعني 

ىل رضو متام مبادئ التوجهيية املقرتحة واعامتدها يف وأأحصاب احلقوق. وفامي خيص املاكتب اخلارجية للويبو، أأشار الوفد اإ رة اإ
بذكراه اخلامسة والتسعني  5152أأرسع ميكن. وختامًا، قال الوفد مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية احتفل عام 

لتعاون مع الويبو كأول مكتب براءات يف املنطقة. وختليدا لهذه اذلكرى، نظمت امجلهورية التش يكية مؤمترًا دوليًا يف براغ اب
حول "حامية امللكية الصناعية يف أأورواب"، قبل انعقاد امجلعيات بأأس بوعني حبضور املدير العام للويبو وانئب رئيس الوزراء 

التش ييك ووزير الصناعة والتجارة ورئيس مكتب الرباءات الأورويب ومكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية والكثي من 
آس يا والكثي من املمثلني دلوائر الأعامل والصناعة والتكنولوجيا ومعاهد ماكتب امللكية الفكرية  من أأقالمي متنوعة مبا يف ذكل أ

ن امجلهورية التش يكي ىل مزيد من التعاون مع الويبو يف املس تقبل. ةالبحوث والأاكدمييات. وقال الوفد اإ  تتطلع اإ
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ن تؤيت سلسةل اللقاءات مثارها، مث عرب عن امتنانه وأأعرب وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية عن أأمهل يف أأ  .551
نه وابلرمغ من مرور أأكرث من عرش س نوات عىل بدء  للمدير العام وفريقه ملا يبذلونه من هجود حثيثة يف التنظمي. وأأتبع قائال اإ

وارث الطبيعية والأمراض، القرن الواحد والعرشين، ليزال تغي املناخ يشلك حتداي همام للعامل، ابعتباره السبب الرئييس للك
يف حني تس متر الأزمة املالية العاملية. وأأضاف الوفد أأن بالده ترى أأنه من الرضوري، ملواهجة هذه التحدايت، أأن ل تنحرص 

أأنشطة الويبو عىل تقدمي الأليات القانونية واملؤسساتية محلاية امللكية الفكرية حفسب، بل أأن تشمل أأيضا الاس تعامل الفعال 
دم العلمي والتقين املثبت يف حل القضااي العاملية وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية وحتسني س بل العيش. وأأطرى للتق

طار معل عاملي محلاية امللكية الفكرية، مبا يتفق مع متطلبات عرص اقتصاد  الوفد عىل اجلهود اليت بذلهتا املنظمة لرتس يخ اإ
ىل اعامتد  ، 5150، واعامتد معاهدة مراكش عام 5155معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي عام املعرفة. وأأشار الوفد اإ

واملناقشات جارية لتبين معاهدة قانون التصاممي، واملعاهدات املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
نه ينبغي توجيه أأنشطة املنظمة  حلل التحدايت العاملية، مع التقدير لإجنازاهتا السابقة. وأأضاف أأنه والفوللكور. واس تدرك قائال اإ

، من املهم للمنظمة زايدة الرتكزي 5151ويف الوقت اذلي جتري فيه صياغة أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة ملا بعد عام 
طاقة والأمن الغذايئ والرعاية الصحية، عن طريق عىل نظام محلاية امللكية الفكرية يعاجل القضااي العاملية يف جمالت البيئة وال

آلية متوازنة للملكية الفكرية لمتكني النجاح العلمي والتكنولويج  نشاء أ العلوم والتمنية التكنولوجية. وشدد الوفد عىل أأمهية اإ
أأن من الرضوري تقدمي ادل مع واملسامهة يف رفاهية البرشية ابعتبارها الزتاما أأخالقيا، مع حامية حقوق العلامء والباحثني. ورأأى 

للبدلان النامية لتعزيز قدرهتا عىل وضع أأليات محلاية امللكية الفكرية حس امب يناسب حالها، ومن الرضوري الاهامتم ابلبدلان 
ينبغي النامية عند وضعها لسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية وتطويرها لبناها التحتية. ومن هذا املنطلق، أأعلن الوفد أأنه 

عىل البدلان املتقدمة الوفاء ابلزتاماهتا ابملساعدات املالية، وادل مع الاكمل للمساعدة التقنية اليت تقدهما املنظمة، وأأن تسمح 
نفاذ جدول أأعامل التمنية  ىل تعزيز اإ ن هناك حاجة اإ ىل البدلان النامية دون أأي رشوط مس بقة. وقال اإ بنقل التكنولوجيا اإ

جلنوب، هبدف تضييق الفجوة بني الشامل واجلنوب والتغلب عىل املشالك الاجامتعية كهجرة الأدمغة. والتعاون بني بدلان ا
وأأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لطلب بعض البدلان وضع مساعدة تقنية للبدان النامية فامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي. 

 منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(ومبا فهيا وأأمل الوفد أأن تعزز املنظمة تعاوهنا مع املنظامت ادلولية 
ىل امليل لتس ييس مشاريعها وأأنشطهتا. وذكر الوفد  وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية، وأأن تواصل الانتباه اإ

، ومحلاية حقوق امللكية الفكرية اهامتما كبيا، أأن رئيس مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية يويل لتطوير العلوم والتكنولوجيا
وحث عىل جعل العلوم والتكنولوجيا وسائل لترسيع بناء أأمة مزدهرة. وذلكل جتري أأنشطة واسعة النطاق لتعزيز هذه 

قامة بالده لعدة معارض س نواي اكملعرض الوطين للعلوم  الأهداف وتلبية مطالب عرص اقتصاد املعرفة. وحتدث الوفد عن اإ
والتقنيات، واملهرجان الوطين لتصممي الآلت، واملعرض الوطين لتصممي الفنون الصناعية، واملعرض الوطين لالخرتاعات 

والتكنولوجيا اجلديدة، واملعرض الوطين لعلوم الش باب والنجاحات التكنولوجية، وذكل هبدف زايدة الوعي الاجامتعي 
ىل التمنية التكنولوجية وحامية امللك  عداد حكومته، مبساعدة من املنظمة، لسرتاتيجية للحاجة اإ ية الفكرية. وأأفاد الوفد عن اإ

بداعية والثقافية اليت تعكس املثل  آليات حامية حقوق امللكية الفكرية وانتاج املزيد من الأعامل الإ ىل تطوير أ وطنية هتدف اإ
ن بالده س تواصل، بصفهتا دوةل آليات حامية حقوق العليا لشعوهبا. واهنيى الوفد لكمته ابلقول اإ  عضوا يف الويبو، تطوير أ

 امللكية الفكرية، والوفاء ابلزتاماهتا، وتعزيز التعاون ادلويل يف هذا اجملال.

وأأيد وفد غامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابلنيابة عن  .555
قامة مشهد عاملي للملكية الفكرية يتسم ابملزيد من التوازن متاش يا البدلان الأقل منوا. وق ن املنظمة تؤدي دورا حاسام يف اإ ال اإ

مع جدول أأعامل التمنية، وبغض النظر عام حققته الويبو من ماكسب هائةل خالل العامني املنرصمني من حيث وضع القواعد 
ىل التقدم البطيء يف املفاوضات املتعلقة بربانمج وضع القواعد واملعايي يف اللجنة احلكومية  واملعايي، أأشار الوفد مع القلق اإ

بداء العزم الس يايس من أأجل حتقيق تقدم ملموس يف التوصل  ادلولية. وانشد مجيع ادلول الأعضاء بقطع الزتامات صارمة وابإ
ىل معاهدة داخل اللجنة. ورصح بأأن غامبيا بذلت هجودا مضنية يف ميادين وضع القواع د واملعايي وتكوين الكفاءات اإ

ذاكء الوعي هبدف نرش ثقافة وطنية دامئة يف جمال امللكية الفكرية. وأأفاد بأأن غامبيا صدقت عىل بروتوكول اتفاق  املؤسس ية واإ
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ن الرتتيبات الالزمة لإيداع صكوك الانضامم للربوتوكول 5152مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات يف أأغسطس  ، وقال اإ
ن غامبيا تعمل عىل ضامن متايش ترشيعاهتا اخلاصة ابلعالمات التجارية مع نظام مدريد 5152ل يف هناية عام ستس تمك ، واإ

 سواكومباند محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الفوللكوريالقانوين. وعىل النسق ذاته صدقت غامبيا عىل بروتوكول 
جراءات امللكية الصناعي سهام دوائر صناعة ونفذت نظام أأمتتة اإ جراء دراسة حول اإ ن الويبو دمعت التلكيف ابإ ة. وراح يقول اإ

نشاء نواة من املامرسني يف جمال امللكية الفكرية وأأن  حق املؤلف يف التمنية الاقتصادية يف غامبيا. وأأضاف أأن من الرضوري اإ
ن الويبو و غامبيا أأدخلت قانون امللكية الفكرية يف املناجه التعلميية يف اجلامعات. و  قلميية الأفريقية قال يف ختام لكمته اإ املنظمة الإ

ن اجلهود املبذوةل لوضع س ياسة يف جمال  للملكية الفكرية ىل برانمج املاجس تي يف قانون امللكية الفكرية، واإ تقدما ادل مع اإ
 امللكية الفكرية، مبساعدة من الويو، حيالفها النجاح.

وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن تقديره للويبو ملسامههتا يف تكوين  وساند وفد غاان البيان اذلي أأدىل به .555
الوعي الالزم بشأأن أأمهية امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر والإبداع وحاميهتام والانتفاع بنظام امللكية الفكرية عىل الصعيد 

ىل تسجيل فائض يف  العاملي كأداة لتحقيق التمنية وتكوين الرثوات. وهنأأ املنظمة عىل وضعها املايل السلمي املؤدي اإ
طار برانمج العمل املكثف للجنة احلكومية ادلولية خالل الس نة 5155/50 الثنائية . ورحب ابلتقدم امللحوظ احملرز يف اإ

ىل التقدم وأأعرب عن أأمهل أأن تركز أأعامل اللجنة القادمة عىل وضع صك دويل ملزم قانواًن وترسيع وتية ذكل. ولفت الن ظر اإ
دراج توفي املساعدة  ىل اإ نه يثق بأأن الاقرتاح ادلاعي اإ امللحوظ احملرز بشأأن معاهدة قانون التصاممي الصناعية املقرتحة وقال اإ
طار  جيابية يف اإ ىل حتقيق نتاجئ اإ التقنية للبدلان النامية س يحقق توافقًا يف الآراء لضامن جناح نتاجئ العملية. وأأفصح عن تطلعه اإ

مل اجلاري يف جلنة حق املؤلف واملتصل مبعاهدة جديدة لتحديث حامية هيئات البث وتناول قضااي الاس تثناءات الع
والتقييدات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي. وحث مجيع الوفود عىل التعاون عىل حنو شفاف ومرن 

ىل العمل املنجز هبدف حتقيق توافق الآرا شاكل حىت الوقت احلارض. وعرب عن والاستناد اإ ء بشأأن جمالت اكنت موضع اإ
ذاكء الاحرتام للملكية  تقديره للويبو خملتلف الأنشطة املضطلع هبا يف بدله لتدعمي نظام امللكية الفكرية والشامةل لندوات بشأأن اإ

نفاذ امللكية الفكرية وبرانمج ت ىل سكل القضاء والواكلت املعنية ابإ درييب خاص ابلنتفاع الاسرتاتيجي الفكرية موهجة اإ
ىل ترقب مرشوع  ىل مؤسسات البحث والأوساط الأاكدميية يف مجةل أأمور. وأأشار اإ ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات وموجه اإ
ن حكومة بدله تلزتم الزتامًا راخسًا  بشأأن مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يس هتدف مؤسسات البحث واجلامعات. وقال اإ

هنا اس هتلت حتقيقًا بتحديث  النظام الوطين للملكية الفكرية من أأجل د مع الابتاكر والقدرة التنافس ية والمنو الاقتصادي واإ
قرار مرشوع قانون التعديل اخلاص  لتكل الغاية عددًا من املبادرات اليت مضت اس تعراض س بعة قوانني للملكية الفكرية واإ

عىل أأحاكم مبنية عىل بروتوكول مدريد توسع نطاق امحلاية ليشمل عالمات اذلي ينص  5152ابلعالمات التجارية يف مايو 
ىل احلد من جتارة املنتجات املقدلة ووضع الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية املزمع  الشلك والصوت مبا فهيا الأحاكم الرامية اإ

ىل عدد من البدلان مبا فهيا حكومة  بدء تنفيذها يف املس تقبل القريب يف هناية املطاف. وتوجه بعبارات الشكر اخلاص اإ
سويرسا والوزارة السويرسية للشؤون الاقتصادية واملكتب السويرسي للملكية الفكرية عىل تواصل املرشوع املشرتك بني 
نشاء مكتب وطين للملكية الفكرية يف البدل وق ىل حتسني وضع امللكية الفكرية وعىل اإ د سويرسا وغاان للملكية الفكرية الرايم اإ

ىل اس تعراض مخسة قوانني بشأأن امللكية الفكرية. كام شكر شكرًا خاصًا حكومة هولندا عىل توفي  أأدى ذكل التعاون اإ
أأنشطة تدريبية يف جمال امللكية الفكرية واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومجعية اخملرتعني الكورية عىل التعاون املتواصل مع 

للمنافسة يف جمال الرباءات وعىل أأنشطة متابعة  مجعية كوراي للهنوض ابلخرتاعني الويبو و بدله من خالل الربانمج املشرتك ب
 مرشوع تربية النحل مع مجعية مريب النحل يف منطقة فولتا.

وأأيد وفد غينيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة  .550
الأقل منوًا. وذكر أأنه يتبع ابهامتم تطور أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية وأأن بدله يمتتع يف الواقع بطاقات هائةل من حيث البدلان 

لهيا  طار تنظميي ميكن من النفاذ اإ املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبي الفوللكوري اليت ينبغي الهنوض هبا يف اإ
ن ذكل املسعى ينسجم مع الشواغل املعرب عهنا وتقامس املنافع الناش ئ مبادرة "النفاذ وتقامس كجزء من ة عن اس تغاللها. وقال اإ
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ىل . بروتوكول انغواي بشأأن التنوع البيولويجو  املنافع" معاانة بدله يف أأوائل القرن احلادي والعرشين من واس تطرد مشيا اإ
ميع املواضيع التقليدية لقطاع احلرف )املنسوجات واجللود واخلزف(. ممارسات التقليد من جانب رشاكت أأجنبية فامي يتصل جب 

ىلواسرتسل اكنت السلطات جمربة عىل اختاذ خطوات صارمة ملواهجة هذه املشلكة.  ونتيجة ذلكل، اليت  نبتة كنكيليبا مشيا اإ
يه نبتة وتنبت يف منطقة غرب أأفريقيا وتس تخدم منذ قرون يف الس ياق التقليدي يف جمال الأغذية ويف دس تور الأدوية 

ن زبدة الكريتة املس تخدمة لأغراض بشأأهنا براءة حاليا جامعة يف بدل متقدم طلبت  لأوجه اس تخدام مطابقة أأو مماثةل واإ
ن اجملمتعات الأصلية س تجرد تدرجييًا من ممتلاكهتا دون أأي متعددة يف الس ياق التقليدي مل خيتلف مص يها. وأأوحض قائاًل اإ

آليات مناس بة عىل الصعيد ادلويل تسمح  ىل حتديد أ تعويض يف حال اس مترار ذكل الاجتاه مما يفرس احلاجة امللحة اإ
د من الفقر والتخفيف من الزنوح من ابلس تغالل احلصيف لتكل املوارد لفائدة اجملمتعات اليت متلكها هبدف الإسهام يف احل

بشأأن املعارف  5151الأرايف. وذلكل ووفقًا ملا ذكرته اجملموعة الأفريقية، أأعرب عن تأأييده لفكرة عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
ىل اعامتد صك قانوين اية. وأأبدى ملزم لتوفي امحل دويل التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبي الفوللكوري بغية التوصل اإ

ىل الويبو عىل  س امي لأغراض الهنوض  لتمنية ولانفيذ جدول أأعامل ت ود هجأأيضًا رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر اإ
ن تنظمي مؤمتر وزاري أأفريقي بشأأن الإبداع والابتاكر  مبشاركة وزارء من مجيع حكومات ابلبتاكر يف أأفريقيا. وأأردف قائاًل اإ

سهامًا كبيًا يف تعزيز توعية صانعي القرارات الرفيعي املس توى  5150ورية تزنانيا املتحدة خالل عام يف مجهأأفريقيا  أأسهم اإ
ن مثل تكل املبادرة جيدر  خبصوص رضورة الاستامثر يف الأصول غي امللموسة من أأجل تمنية اقتصاد قامئ عىل املعارف واإ

نشاء ش بكة مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف تكرارها قدر الإماكن. وأأفاد بأأن بدله يأأمل جتس يد  مبادرة الويبو املتعلقة ابإ
ذكر و البدل عقب تنظمي الندوة عن تدريب اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي والتقين ويه أأنشطة أأرجئت مرارًا وتكرارًا. 

يبول الزنفية يف بدله مير حاليا بأأزمة حصية ل سابق لها بسبب أأن  . وهيدد هذا املرض اذلي انترش 5152ية بداظهور محى الإ
يف جمال التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول املعنية.  يف عدد من بدلان غرب أأفريقيا بتقويض اجلهود املبذوةل من قبلم 

يبول. ويف خطاب  ايم أأ جملس الأمن ادلويل قبل أأمام وأأضاف أأن حكومة بدله بزعامة رئيس البدل تبذل ما بوسعها حملاربة الإ
يبول ليس أأمرًا حمتومًا" وأأنه س يتس ىن التغلب عليه برسعة عن طريق اختاذ اإ "قليةل، قال الس يد أألفا كوندي  ن مرض الإ

جراءات منسقة.  ن حكومة بدله توجه ابلتايل نداء وللمجمتع ادلوىل، مبا فيه الويبو دور حملاربة هذا الوابء. اإ واس تطرد قائاًل اإ
ىل اجملمتع ادلويل  آزر ذلكل الوابء اذلي هيدد البرشية برمهتا هبدف التغلب ملحًا اإ لتعاضد اجلهود من أأجل التصدي الفعال واملتأ

الأدوية الصيدلنية من تقدمي املواد ويرى الوفد أأن عىل الويبو أأن تشجع الابداع والبحث الطيب لمتكني صناعة عليه. 
يبول وغلبدلان املترضرة واللقاحات املناس بة ل  وأأعرب عن اقتناعه يه من الأمراض املعروفة ابلأمراض "املهمةل". ملعالجة الإ

 جمالت اختصاصها وتبذل ما بوسعها يفبأأن الويبو عىل غرار غيها من مؤسسات الأمم املتحدة ستشارك يف تكل اجلهود 
نشاء وفامي خيص املاكتب اخلارجية، أأبدى الوفد رغبته، عىل غرار ما شددت عليه اجمل تصداًي لتكل الآفة. موعة الأفريقة، يف اإ

ماكتب يف أأفريقيا وجدد تأأييده للمنظمة وما تقدمه من مساعدة تقنية وأأنشطة تكوين الكفاءات يف البدلان النامية، ومهنا 
غينيا. ويف الأخي، أأعرب الوفد عن أأمهل يف تعزيز تكل الأنشطة وتنويعها وزايدة عددها يف غينيا لضامن أأن حيصل البدل عىل 

 دوات واخلدمات اليت تقدهما الويبو دلولها الأعضاء.  لك الأ 

آخر  .552 يسلندا اس تضاف ندوة يف أ يسلندا أأن مكتب الرباءات ابإ بشأأن خدمات ومبادرات الويبو اليت  5150وقال وفد اإ
 ركزت خباصة عىل تطورات متعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات التجارية،

ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية، ومركز الويبو للتحكمي والوساطة. ومرت الندوة بنجاح وس تعقد الويبو 
يسلندا واملكتب مؤمترًا يف نومفرب  ، بشأأن التعاون فامي خيص رفع الوعي ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا 5152وجامعة اإ

ن أأنظمة الإيداع ادلول  ية هممة لإيسلندا وقد اس تقر عدد الطلبات عىل مدى العامني املاضيني. وس يجدد املكتب اجلامعية. واإ
يداع الإلكرتوين للعالمات التجارية والتصاممي بشلك مبديئ وبعدها  رسيعًا نظام الإيداع وجسالت حقوق امللكية الفكرية، لالإ

ة بقواعد البياانت اليت وضعهتا وتديرها الويبو بشلك يويم، للك املهام اليت يقوم هبا املكتب. ويس تعني أأخصائيو امللكية الفكري
" وقاعدة بياانت العالمات التجارية ROMARIN" وقاعدة بياانت "PATENTSCOPEمبا يف ذكل قاعدة بياانت "

رح أأمام الربملان الآيسلندي يف  ن انضامم مرشوع قانون بشأأن حامية البياانت اجلغرافية وينبغي أأن يسفر ع 5152العاملية. وطم
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ىل اتفاق لش بونة محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل. ود مع الوفد التنس يق ملؤمتر دبلومايس بشأأن  يسلندا اإ اإ
يسلندا ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف5151اتفاق لش بونة املراجع يف  ابملشاركة يف  5152 عام . واحتفل مكتب الرباءات ابإ

عداد لسرتاتيجية  معرض حول الابتاكر ذت اخلطوات الأوىل لالإ ركز عىل حقوق امللكية الفكرية وأأمهيهتا لالبتاكر. واختم
وطنية خاصة ابمللكية ابلفكرية، واكنت املعلومات اليت تقدهما الويبو، مثل املهنجية والأدوات لصياغة اسرتاتيجيات ملكية 

 فكرية وطنية، مفيدة جداً.

للجمعيات دمعه لإجناح هذه ادلورة ورحب ابلرؤية الواردة يف التقرير  قراطية الشعبيةمجهورية لو ادلميوأأكد وفد  .551
ىل امجلعيات فامي يتعلق جبدول أأعامل التمنية والتصدي للتحدايت الرئيس ية املطروحة يف ميدان امللكية  اذلي قدمه املدير العام اإ

ىل البياانت اليت أأدىل هبا وفد بنغالديش ابلنيابة عن  آس يا واحمليط الهادئالفكرية. وانضم الوفد اإ ووفد بنن  مجموعة بدلان أ
ن القرن احلادي  رابطة أأمم جنوب رشق البدلان الأقل منوا ووفد س نغافورة ابلنيابة عن مجموعة ابلنيابة عن آس يا. وراح يقول اإ أ

ن املعارف اجليدة يف جمال امللكية الفكرية حامسة ل  تحقيق أأقىص فائدة والعرشين هو عهد الاقتصاد القامئ عىل املعارف، ذلا فاإ
ىل بدل من البدلان الأقل منوا مثل  ن هذا الأمر حصيح عىل وجه اخلصوص ابلنس بة اإ من القدرة عىل الابتاكر والإبداع، وقال اإ

لهيا الويبو من توجهيات ومساعدة خبية من أأجل الهنوض ابمللكية الفكرية عىل الصعيد احمليل.  لو اليت تعمتد عىل ما تقدمه اإ
كومة لو تقر برضورة حامية امللكية الفكرية، ذلا فاإهنا تعزتم تطوير اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية، وكذكل ورصح بأأن ح

ىل بروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات يف موعد أأقصاه عام  سهامات الويبو 5151الانضامم اإ . ورحب الوفد ابإ
نشاء البىن التحتية يف ل ىل أأن وزارة لو للعلوم والتكنولوجيا أأعدت مبساعدة من الويبو يف تكوين الكفاءات واإ و، وأأشار اإ

ىل لغة لو ونظمت  دارة جامعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وترمجت منشورات الويبو اإ خريطة طريق لإنشاء نظام اإ
. ورصح بأأن مساعدة خرباء الويبو ندوات عن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية

ىل بروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات.  مكنت لو أأيضا من التحضي لالنضامم اإ

وساند وفد ليسوتو البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة  .556
ن البدلان الأقل منوًا. وفامي يتص نه طال انتظار معاهدة يف ذكل اجملال. واس تطرد قائاًل اإ ل بأأعامل اللجنة احلكومية ادلولية، قال اإ

عداد خطة وطنية  دارة امللكية الفكرية مبا يف ذكل اإ طار عدد من الأنشطة املتصةل ابإ بدله اس تفاد من مساعدة الويبو يف اإ
نشاء مراكز دل مع  ن اخلطة تنطوي عىل اإ ىل تكثيف العمل عىل للملكية الفكرية واإ التكنولوجيا والابتاكر. ولفت النظر اإ

رساء رشااكت جديدة مشرتكة بني القطاعات  5152سبمترب  50الربانمج الوطين للتوعية ابمللكية الفكرية وتنظمي معرض يف  واإ
ىل عقد ندوة عن تدريب املدربني ابلتعاون مع رشكة اب سوتو للتمنية املؤسس ية لإذاكء الوعي خبصوص امللكية الفكرية. وأأشار اإ

ىل الاضطالع بأأعامل مبشاركة  5152يف عام  ضافة اإ لقاء عدد من احملارضات عن امللكية الفكرية يف خمتلف املعاهد التقنية اإ واإ
وزارة التجارة والصناعة والتعاونيات والتسويق لتوفي التدريب يف جمال رايدة الأعامل وامللكية الفكرية لطالب الهندسة يف 

نه تقرر عقد املزيد من الندوات خالل عام جامع عدادًا لتنظمي معرض وطين يف عام  5152ة ليسوتو الوطنية. ومىض يقول اإ اإ
ن 5151 . وأأحاط علامً ابملشاورات اليت أأجريت أأيضًا مع وزارة الصحة بشأأن فرص احلصول عىل الأدوية. وأأردف قائاًل اإ

ن بدله شارك يف برانمج الأاكدميية للتطوير املهين وحصل أأاكدميية الويبو أأاتحت التدريب ملوظفي مكتب أأمني  السجل العام واإ
ىل فرنسا للمشاركة يف احللقة  رسال موظف من بدله اإ املوظفون فيه عىل التدريب من مجهورية كوراي. وأأطلع احلضور عىل اإ

بنقل التكنولوجيا والرتخيص وذهاب واملتعلقة  مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعيةادلراس ية املشرتكة بني الويبو و 
ىل الرنوجي للمشاركة يف التدريب املشرتك بني الويبو واملكتب الرنوجيي للملكية الصناعية واملرتبط ابلفحص  آخر اإ موظف أ
والإجراءات اخلاصة ابلعالمات التجارية. وأأعرب عن أأمهل توفي املزيد من الأنشطة التدريبية املتعلقة بقضااي حق املؤلف. 

ىل رضورة احلصول عىل مساعدة الويبو واجلهات و  ىل نرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف بدله بد مع من الويبو واإ لفت الانتباه اإ
ىل املزيد من  دارهتا. وذكر أأن هناك حاجة اإ نشاء املنظامت امجلاعية واإ دارة امللكية الفكرية واإ الرشيكة الأخرى فامي يتصل ابإ

نفاذ امل  نشاء ماكتب خارجية للويبو ورأأى أأنه ينبغي أأن تس تضيف أأفريقيا التدريب يف جمال اإ لكية الفكرية. ورحب ابقرتاح اإ
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ن أأي مبادئ توجهيية تعمتد يف ذكل الصدد ينبغي أأن جتسد ذكل  مؤسس تني من ذكل القبيل عىل الأقل. واختمت بيانه قائاًل اإ
 املوقف.

ىل فتح وأأيد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجمل .557 موعة الأفريقية وتناول يف مجةل أأمور القرار الرايم اإ
ن تكل املسأألتني  مكتبني خارجيني يف أأفريقيا ومسأأةل املساعدة التقنية يف س ياق معاهدة قانون التصاممي الصناعية. وقال اإ

التكنولوجية والمنو الاجامتعي والثقايف  تؤثران تأأثيًا مبارشًا يف هجود أأفريقيا املبذوةل لإحراز التقدم اجملدي يف حتقيق التمنية
ىل الربوتوكول املتعلق  والاقتصادي. وأأفاد بأأن بدله قطع شوطًا كبيًا يف ميدان امللكية الفكرية مبا يف ذكل يف حتضي الانضامم اإ

ن الويبو قدمت دمعها يف ذكل الصدد مبا يف ذكلبشأأن التسجيل ادلويل للعالماتابتفاق مدريد   املساعدة . ومىض يقول اإ
عارة  5151املتصةل بتنظمي ندوة وطنية للموظفني وغيمه من أأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية يف مالوي يف عام  واإ

املوظفني ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان الأطراف يف بروتوكول مدريد وامللمة ابلربوتوكول. وسمل ابلتقدم احملرز فامي يتعلق 
احلكومية ادلولية ورأأى أأن النص املعين بلغ نضوجًا اكفيًا لختاذ قرار أأثناء اجامتع امجلعيات احلايل بشأأن عقد  بعمل اللجنة

ن مسأأةل الاعرتاف ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وتوفي امحلاية لن متكن  مؤمتر دبلومايس. وأأوحض قائاًل اإ
هم من الناحية التجارية حفسب بل ستشجعهم أأيضًا عىل مواصةل اختبار تكل املعارف الساكن املعنيني من اس تغالل معارف 

ىل القدرات أأمر حيول دون أأن تشارك البدلان الأقل منوًا مشاركة فعاةل يف نظام  ن الافتقار اإ لهيا. واسرتسل قائاًل اإ والاستناد اإ
كر الويبو عىل التدريب اذلي أأاتحته فامي يتصل بنظام أأمتتة امللكية الفكرية وتنتفع به لأغراض الابتاكر والإبداع الثقايف. وش

امللكية الصناعية ومكتب الرباءات الياابين عىل ادل مع اذلي قدمه عرب الصندوق الاستامئين الياابين من أأجل تمنية املوارد 
حراز البرشية وتكوين الكفاءات يف بدله. وأأخيًا، طلب من املنظمة تقدمي املزيد من ادل مع املايل  والتقين لمتكني بدله من اإ

 التقدم يف ميدان امللكية الفكرية حتقيقًا لتمنيته الاجامتعية والثقافية والاقتصادية.

ىل نظام  .558 دارة الويبو للبدلان املنتقةل اإ وأأعرب وفد اجلبل الأسود عن تقديره اخلالص ملا قدمه لك من جسل لش بونة واإ
دة ملكتب اجلبل الأسود للملكية الفكرية يف تنس يق تنظمي املؤمتر الإقلميي املعين الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة من مساع

ىل أأن تكل التظاهرة، اليت تغطي القضااي والتوهجات 5152حبامية البياانت اجلغرافية يف بودغوريتسا يف يوليو  . وأأشار اإ
صداقية املؤمتر املهنية. وأأفاد بأأن من التظاهرات الراهنة، أأحرزت جناحا كبيا وأأن خرباء الويبو أأسهوا بقدر وافر يف ضامن م

من قانون حقوق امللكية الفكرية  7الرشوع يف مفاوضات بشأأن الفصل  5152املهمة اليت نمظمت يف اجلبل الأسود يف عام 
ىل الاحتاد الأورويب يف املؤمتر احلكويم ادلويل املعقود يف بروكسل يف شهر مارس، واذلي  مت التأأكيد فامي خيص الانضامم اإ

نفاذ القواعد واللواحئ اخلاصة حبقوق امللكية  خالهل عىل أأن حتقيق املزيد من املواءمة مع ترشيعات الاحتاد الأورويب وامليض يف اإ
الفكرية من الأمور اليت ستسهم بقدر كبي يف تمنية اجلبل الأسود من النوايح التكنولوجية والعلمية والقافية والاجامتعية. 

قّعت يف فرباير بني مكتب اجلبل الأسود للملكية الفكرية ومكتب التنس يق يف السوق وخّص ابذلك ر مذكرة التفامه اليت وم
ادلاخلية بغرض تعزيز التعاون بني املكتبني، واليت تنص يف مضموهنا عىل حتسني كفاءات موظفي مكتب امللكية الفكرية 

ادلورات التدريبية واملعلومات املتعلقة ابلعالمات التجارية والتصاممي املذكور وبنيته املعلوماتية من خالل تبادل اخلربات و 
اتحهتا يف قاعديت البياانت  . ورّصح بأأن وفدا من الاحتاد الأورويب أأطلق يف شهر أأبريل DesignViewو TMViewواإ

وع يشمل عنارص ختص مرشوعا توأأمة مصغّر من أأجل تعزيز حامية امللكية الفكرية يف اجلبل الأسود، وأأوحض أأن ذكل املرش 
ذاكء الوعي. وأأضاف أأن الوفد رّحب بمتديد  بناء املؤسسات ومواءمة الترشيعات اخلاصة ابمللكية الفكرية وتكوين الكفاءات واإ

ىل حتسني الإطار 5151-5152خطة التعاون الثنايئ مع املكتب الأورويب للرباءات. للفرتة  ، مبّينا أأن تكل اخلطة تسعى اإ
صّممة خصيصا ملوظفيه، وحتديث تكنولوجيا املعلومات املؤسيس ملكتب ا جلبل الأسود للملكية الفكرية من خالل تدريبات مم

ىل  لنظام الرباءات، وتوفي ادل مع لصياغة الترشيعات اخلاصة ابلرباءات، وذكل لكه يف سبيل تيسي انضامم اجلبل الأسود اإ
، دعام تقنيا وماليا لمتكني ممثيل مكتب 5152-5150ضا، يف الثنائية اتفاقية الرباءات الأوروبية. وأأعلن أأن الويبو قدمت اي

نفاذ واحملامك من املشاركة يف ندوات وزايرات دراس ية  اجلبل الأسود للملكية الفكرية ووزارة الاقتصاد والسلطات املعنية ابلإ
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ىل ماكتب خمتارة من ماكتب امللكية الفكرية ويف دورات نظمهتا أأاكدميية الويبو، ف ضال عن حضور اجامتعات اللجنة ادلامئة اإ
 املعنية بقانون الرباءات.

وشدد وفد الرنوجي عىل أأمهية الارتقاء بقدرة ادلول الأعضاء عىل مراقبة الشؤون املالية والإدارية للويبو. وأأثىن عىل  .559
طار نظام معاهدة ااملكتب ادلويل لرتكزيه املس متر عىل  نظام و لتعاون بشأأن الرباءات أأفضل اخلدمات العاملية املتاحة يف اإ

ن سالسة الأنظمة والتفاين املس متر لتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةل مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ونظام لهاي  ذ اإ . اإ
ىل الاس تخدام املتواصل  من أأجل تبس يطها وحتقيق وفورات يف تاكليفها لصاحل املس تخدمني يكتس يان أأمهية حامسة ابلنس بة اإ

ن الأفرقة العامةل املعنية حترز تقدمًا من حيث الارتقاء واملزتا يد للخدمات العاملية للملكية الفكرية. واس تطرد الوفد قائاًل اإ
ل أأن النتاجئ  طار اللجان ادلامئة اإ حراز بعض التقدم يف اإ ابللواحئ التنفيذية واملبادئ التوجهيية واملامرسات. وذكر أأنه تس ىن اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون املتعلقة بقضااي موضوعية  اكنت حمدودة الطابع. وأأعرب الوفد عن تطلع بالده اإ
. ولكن ل يزال العمل جاراًي عىل النصوص 5152 التصاممي. وذكلر بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قد اجمتعت ثالث مرات يف

ومن مث، أأعلن الوفد تأأييده للعمل املتواصل واملركز عىل هذه  الثالثة املتصةل هبا وتباينت الآراء بشأأن موضوعات جوهرية.
طار جلنة التمنية واللجان  ىل مواصةل العمل يف اإ املسأأةل. أأما فامي خيص جدول أأعامل التمنية، فقد أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ن مسأأةل  ن اخلرباء املؤلفني م معايي تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية التكنولوجية ل تزال الأخرى. وقال اإ سأأةل هامة واإ
سهامات جليةل ىل أأنظمة التسجيل ادلولية والوطنية للجنة املعنية مبعايي الويبو قدموا اإ آخر ومعلية اإ ىل أ . وأأما ابلنس بة اإ

ىل اتفاق لندن بشأأن ترتيبات ترمجة  5152 مايو املس تجدات يف الرنوجي، فقد عمدل قانون الرباءات يف لإاتحة الانضامم اإ
لهيا، أأصبحت ترمجة مواصفات الرب  نحت براءة ابللغة الإنلكزيية أأو تمرمجت اإ ذا مم اءات اليت مينحها املكتب الأورويب للرباءات. فاإ

يداع طلبات الرباءات  لزامية. وأأجريت تعديالت كذكل لإاتحة اس تخدام الإنلكزيية يف اإ ىل الرنوجيية غي اإ تكل الرباءة اإ
ذا اكنت الرباءات املمنوحة الوطنية أأو منح الرباءات الوطنية ىل الرنوجيية اإ . ولكن جيب يف احلالتني ترمجة طلبات الرباءات اإ

. وعمدل قانون حق املؤلف يف 5151 يناير 5ابلإنلكزيية. ويزمع دخول اتفاق لندن وتعديالت قانون الرباءات حزي النفاذ يف 
جراء تعديالت يف توجيه الاحتاد  5152 الرنوجي يف عام اذلي عدل توجيه املفوضية  5155 لس نة 77 الأورويب رمقكجزء من اإ

بشأأن مدة حامية حق  5116 ديسمرب 55الصادر عن الربملان الأورويب وعن اجمللس يف  5116 لس نة 556 الأوروبية رمق
فعت مدة حامية التسجيالت الصوتية يف الرنوجي من املؤلف وحقوق جماورة معينة ىل  11. ورم اس تثناء وأأدرج عامًا.  71اإ

نتاجات السمعية البرصية. ودخل التعديل حزي النفاذ يف وذكلر الوفد بأأن . 5152 يوليو بشأأن التسجيالت الصوتية يف الإ
ىل املصنفات املنشورة لفائدة  ،5150 ، الصادرة يف عامعاهدة مراكشم 5152 بالده قد وقعت يف يونيو لتيسي النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعاتالأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص   .أأو ذوي اإ

. وأأحاط مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوساند وفد رصبيا البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابمس  .551
مما  5152ير علامً مبنح حممكتني يف رصبيا اختصاص احملمكة الابتدائية يف القضااي املدنية املتعلقة ابمللكية الفكرية منذ شهر ينا

ن مكتب امللكية الفكرية أأاتح املعلومات عرب مركز التعلمي والإعالم  يعد أأمرًا مناس بًا للقضااي املسجةل يف ذكل امليدان. وقال اإ
التابع هل للرشاكت عن مزااي حامية أأصولها يف جمال امللكية الفكرية والهتديدات اليت تطرهحا ممارسات القرصنة والتقليد. وأأشار 

ىل ت  خشص واس هتدفت الرشاكت  5111ندوة ابلتعاون مع غرف التجارة والأاكدميية القضائية شارك فهيا حوايل  78نظمي اإ
ىل عقد ندوة دون  الصغية واملتوسطة نفاذ حقوق امللكية الفكرية، واإ احلجم ومعاهد البحث والتطوير واجلامعات املشاركة يف اإ

قلميية عن نقل التكنولوجيا يف بلغراد يف سب  طار 5152مترب اإ ، وتنظمي مبادرة مدرسة للملكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو يف اإ
ذاكء وعي امجلهور  ن التفاين يف العمل عىل نرش املعارف واإ ىل مساعدة منطقة هنر ادلانوب. ومىض يقول اإ املبادرات الرامية اإ

بات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي يف املائة املسجةل يف عدد طل  51ابمللكية الفكرية قد يفرس الزايدة بنس بة 
حداهام مبسامهة الصناعات 5150الصناعية يف عام  جناز دراس تني هممتني بد مع من الويبو اتصلت اإ . وأأطلع احلضور عىل اإ

وأأضاف املعمتدة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد الرصيب والأخرى بأأثر س ياسة بدله العامة بشأأن امللكية الفكرية عىل الابتاكر. 
ن ادلراس تني ستسهامن يف وضع الس ياسات احمللية ول س امي فامي يتعلق مبرشوع قانون الابتاكر. وسلط الأضواء عىل  قائاًل اإ



A/54/13 
79 
 

دارة امللكية الفكرية هو املنصة  منصة الويبو للمعلومات اليت يس تخدهما املكتب الرصيب للملكية الفكرية وأأحاط علامً بأأن نظام اإ
ىل اللغات املتاحة يف الرئيس ية لإدارة حقو  دارة السلع واخلدمات يف نظام ق امللكية الفكرية وأأن اللغة الرصبية أأضيفت اإ خدمة اإ

ن بدله س يواصل تعاونه مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا من أأجل حل مجيع قضااي امللكية الفكرية مدريد . واختمت بيانه قائاًل اإ
رساء نظام منسق ومس تدام حلقوق امللكية الف  كرية.واإ

وساند وفد سوازيلند البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن تأأييده للتقدم اذلي أأحرزته  .555
ىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. ودعا ادلول الأعضاء بوصفه ممثاًل  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وعن تطلعه اإ

بداء قدر من املرونة يف وضع صك ملزم قانواًن من لبدل دليه وافر من الت  ىل اإ نوع البيولويج الغين ابملوارد الطبيعية والثقافية اإ
نه  شأأنه أأن يعود ابملنفعة عىل أأحصاب تكل املوارد الأصليني وأأكد تأأييده التام لعقد مؤمتر دبلومايس حتقيقًا لتكل الغاية. وقال اإ

تحيل ابملرونة فامي يتصل مبعاهدة قانون التصاممي الصناعية هبدف حتقيق التوافق يف ينبغي لدلول الأعضاء عىل حنو مماثل ال 
. ود مع التوصيات 5151الآراء بشأأن تزويد املعاهدة بتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية وعقد مؤمتر دبلومايس خالل عام 

دارة امللكية الفكر  نشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا لتيسي اإ ن بدله أأحرز تقدمًا ملحوظًا يف املتعلقة ابإ ية. وأأضاف قائاًل اإ
ن أأجزاء من الترشيعات  اس تعراض الترشيعات احمللية بشأأن امللكية الفكرية بفضل املساعدة التقنية املقدمة من الويبو واإ

ن . واس5151الوطنية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وامللكية الفكرية والرباءات من الواجب س هنا يف عام  رتسل قائاًل اإ
رسال بعثة  ىل اإ جراء جوةل دراس ية يف بوتسواان يرسهتا الويبو. وأأشار اإ بدله قرر اعامتد نظام أأمتتة امللكية الصناعية عقب اإ

رشاف عىل املرحةل الهنائية لتنفيذ نظام الأمتتة املذكور يف أأكتوبر  ىل بدله لالإ . وأأفصح عن الزتامه بد مع 5152أأخرى للويبو اإ
ت الويبو وجعل امللكية الفكرية وس يةل لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف البدلان النامية والمتس د مع مجيع مبادرا

 .5155الويبو فامي يتعلق هبدف احتالل املرتبة الأوىل يف العامل يف مجيع قطاعات الاقتصاد الوطين حبلول عام 

مبقدور مقديم طلبات الرباءات احملليني يف السويد أأن يقدموا أأصبح  5152أأبلغ وفد السويد امجلعيات أأنه منذ يوليو و  .555
ن السويد تعتقد أأن هذا س يفيد لك من مقديم الطلبات احملليني اذلي يرغبون يف  طلباهتم اكمةل ابللغة الإجنلزيية. وقال الوفد اإ

ة ابتاكراهتم داخل السويد. وقال وفد توفي امحلاية ادلولية لرباءاهتم وكذكل مقديم الطلبات من اخلارج اذلين يرغبون يف حامي
يط نه يد مع دعامً اكماًل البيان اذلي قدمته الياابن ابمس اجملموعة ابء وبيان اإ ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء.  الياالسويد اإ

ن السويد تؤكد دمعها للويبو يف رسالهتا لتعزيز الابتاكر والإبداع من أأجل التمنية الاقتصا دية والاجامتعية وقال الوفد اإ
ن الويبو  ةوالثقافي نه لتحقيق هذه الرساةل، فاإ للك البدلان، من خالل نظام ملكية فكرية دويل فعال ومتوازن. وقال الوفد اإ

آليات  ن السويد تواصل ترحياها ودمعها للتدابي اليت تسفر عن أ حتتاج أأن حتظى ابلكفاءة يف لك املهام. وقال الوفد اإ
نه ابلرمغ من حتسن أأداء املنظمة بشلك كبي؛  وتزيد من فعاليةعىل مر الوقت  مس تجيبة وشفافة وصلبة الويبو. وقال الوفد اإ

نه من الأمهية العظمى أأن تتحسن خدمات الويبو بشلك فعال وتفي ابحتياجات  ل أأن التحدايت ل تزال ماثةل. وقال الوفد اإ اإ
ن الويبو جيب أأن توفر وتطور الإطار القانوين ادلويل للملكية العمالء للحامية ادلولية للملكية الفكرية اخلاصة هبم. و ابملثل، فاإ

نه يسمل ابلأمهية  الفكرية وبنيهتا التحتية بغية الاس تغالل الأمثل للملكية الفكرية كقوة دافعة للتمنية الاقتصادية. وقال الوفد اإ
اممي ويعتقد الوفد أأن العمل الضخم اذلي تقوم العظمى والقمية املضافة للتنس يق والتبس يط لإجراءات وخطوات تسجيل التص

نه فامي خيص جلنه  به جلنة العالمات قد أأسفر عن نتاجئ متكن من عقد املناقشات الهنائية بشأأن مؤمتر دبلومايس. وقال الوفد اإ
نه يعرب عن امتنانه لأمانة الويبو جلهدها املتواصل لتحريك القضااي يف جدول الأعامل وشدد  الوفد عىل الزتامه حق املؤلف، فاإ

ابملشاركة البناءة يف املداولت املس تقبلية للجنة. وشدد وفد السويد عىل أأمهية العمل اذلي تقوم به جلنة التمنية واللجنة 
ن السويد ل تزال ملزتمة ابملشاركة  ىل وضع  وتتطلعيف معل اللجنة احلكومية ادلولية  املمثرةاحلكومية ادلولية. وقال الوفد اإ اإ

نه من املهم أأن النتاجئ اليت خرجت من معل اللجنة احلكومية ادلولية مل تؤثر خطة مع ل لنتاجئ واقعية ومتوازنة. وقال الوفد اإ
ىل  ن معل اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن يكون  مكل عامسلبًا عىل الابتاكر أأو الإبداع أأو تقيد النفاذ اإ ثري. وقال الوفد اإ

وشدد الوفد عىل تفهمه أأنه لإنشاء أأي صك دويل يف اللجنة ية وتقوده ادلول الأعضاء. عىل درجة من الكفاءة والشفاف 
نه ينبغي أأل يكوناحلكومية ادلولية  ن السويد ملزتمة بدفع التنس يق  وأأنملزمًا  فاإ مراًن وواحضًا عىل حنو اكف. وقال الوفد اإ
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ون بشأأن الرباءات وكذكل الزتاهما ابلعمل القمي للفريق العامل ادلويل لقانون الرباءات وتؤكد الأمهية العظمى لنظام معاهدة التعا
التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأعرب الوفد عن معيق تقديره للتعاون املمتاز بني املكتب ادلويل ومكتب التسجيل 

ية، واذلي متوهل الواكةل السويدية والرباءات السويدي فامي خيص برامج التدريب املتقدم بشأأن اجلوانب اخملتلفة للملكية الفكر 
 ادلويل.للتعاون الإمنايئ 

وتقدم وفد امجلهورية العربية السورية ابلشكر اجلزيل لاكفة العاملني يف الويبو وعىل رأأسهم رئيسة امجلعية والس يد  .550
العربية السورية وهنأأ الس يد  املدير العام لس مترارمه يف تقدمي ادل مع واملسامهة يف تطوير واقع امللكية الفكرية يف امجلهورية

نه عىل ثقة بأأن هجود الس يد املدير  عادة انتخابه ابلإجامع لرئاسة املنظمة العاملية للملكية الفكرية وقال اإ فرانسس غري عىل اإ
جيابيًا عىل تطوير واقع ا ىل املزيد من النتاجئ املمثرة اليت تنعكس اإ مللكية العام وروح التعاون املوجودة يف املنظمة س تؤدي اإ

الفكرية يف اكفة اجملالت. وقد سامهت املنظمة يف تطوير الواقع الترشيعي والبنية التحتية للملكية الفكرية يف سوراي من خالل 
اجلغرافية واملنافسة الغي مرشوعة ومن  ارية والامنذج الصناعية والبياانتالناظم للعالمات التج 5117لعام  8القانون رمق 

الناظم لرباءات الاخرتاع اذلي مشل ولأول مرة مناذج املنفعة. ويمت العمل عىل وضع  5155 لعام 58خالل القانون رمق 
سهاهم ميااًن بأأمهية تعزيز دورها واإ ا يف تطوير اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ

مجيع النوايح الإبداعية والابتاكر للتمنية الشامةل يف سوراي. واتبعت امجلهورية العربية السورية هجودها دل مع املبدعني 
بداع والاخرتاع يف الفرتة من  قامة ادلورة السادسة عرش ملعرض الباسل لالإ  5150ديسمرب  55-8واخملرتعني ومتثلت يف اإ

طالق املسابقة  بداع وتبع ذكل اإ طالقها مع افتتاح معرض الباسل لالإ بداع والاخرتاع اليت تزامن اإ الوطنية الأوىل لالإ
ىل  وأأسهمت املسابقة يف تشجيع املبدعني واخملرتعني وخاصة الش باب عىل تقدمي ما دلهيم  01/2/5152والاخرتاع وامتدت اإ

ن وجود طاقات شابة مبدعة مييل واجب اس مت بداعات واخرتاعات. وقال اإ رار تقدمي ادل مع لها وتوجهيها حنو املزيد من من اإ
بداع والاخرتاع  الإبداع من خالل توفي اكفة أأوجه ادل مع، وعليه قامت امجلهورية العربية السورية بتشكيل جلنة عليا دل مع الإ

بداع والاخرتاع. واس مترت امجلهورية العربية السورية يف تطبيق وتطوير برانمج نرش  هممهتا ربط اكفة القطاعات بعملية د مع الإ
ثقافة امللكية الفكرية اذلي مشل التوجه حنو اجلامعات واملدارس وذكل عرب توعيهتا بأأمهية امللكية الفكرية وتشجيعها عىل د مع 

عداد  اخلطوات الإبداعية وكام مشل الربانمج التوجه حنو الرشاكت الصغرى واملتوسطة وقطاع التجارة والأعامل حيث مت اإ
عداد حملة موجزة عهنا ابللغة العربية مجموعة هامة  من املعلومات واملنشورات الصادرة عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية مع اإ

اتحة هذه املعلومات عىل أأقراص مدجمة ومت توزيع أأعداد اكفية مهنا عىل خمتلف القطاعات مع الرتكزي عىل الانتفاع  ومتت اإ
ال الرباءات والتدريب عىل اس تخدام قواعد البياانت العاملية اليت حتتوي عىل واثئق خبدمات الويبو الإعالمية اجملانية يف جم

الرباءات ومت أأيضًا الاس تفادة من برانمج خماطبة امجلهور املعمتد عىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية من خالل تطبيق ما ورد 
صدار اجلريدة الشهرية للمديرية بشلك فيه وتطوير املوقع الإلكرتوين ملديرية حامية امللكية التجار  ىل اإ ضافة اإ ية والصناعة اإ

ىل بياانت تسجيل العالمات والرسوم  ضافة اإ لكرتوين اليت تتضمن مجموعة من املعلومات والأخبار يف جمال امللكية الفكرية اإ اإ
متام التفاق املتعلق والامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع يف سورية. وأأعرب وفد امجلهورية العربية السورية عن أأ  مهل يف اإ

نشاء الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية يف سورية حيث مت توفي  ابس تفادة امجلهورية العربية السورية من د مع املنظمة يف اإ
قام ىل مرشوع اإ ضافة اإ قالع هبذا العمل الهام اذلي يوفر الفائدة للمتدربني يف هذا اجملال اإ ة مراكز البنية التحتية املناس بة لالإ

عداد الربامج اليت تتناسب مع احتياجات  مانة العامة يف اإ للتكنولوجيا والابتاكر يف سورية. وأأشاد الوفد ابجلهود املمزية للأ
مانة العامة يف الإعداد والتحضي لهذا الاجامتع وللمكتب العريب يف املنظمة.  التمنية يف ادلول النامية وتطبيقها وكرر شكره للأ

. منوا قلالأ  البدلانمجموعة  ابمس بنن وفدبيان و  الأفريقية اجملموعة ابمس كينيا وفدلبيان  تأأييده عن غوتو  وفدأأعرب و  .552
ىلوالإبداع، اليت أأدت  التمنية جمالت يف الويبو هودجب  الوفد ورحب  لتحديد املبذوةل جلهودذكّر ابو  العمل، فرص خلق اإ

يالءالإمنايئ مع  العمل أأولوايت  تعزيز القدرة التنافس ية يف والتكنولوجيا والابتاكر لعملل الرئييس لدلورالواجب  الاعتبار اإ
 املبذوةل اجلهود وكذكل منوا، الأقل البدلان يف الفكرية امللكية نظام يلعبه اذلي دلوراب أأيضا الوفد ورحب. الاقتصادي والمنو
ىل اختاذ  ومىض. العاملي الفكرية امللكية لنظام الهنايئ الهدف التمنية جلعل  وزايدة الشفافية لتحسني تدابيالوفد مشيا اإ
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ن هج. 5151-5152 لثنائيةل  واملزيانية الربانمج وثيقة يف وردعىل حنو ما  ،يف املنظمة الأعضاء ادلول مشاركة  الويبو ودوقال اإ
ىل النفاذ لتيسي الأطراف متعددة مراكش معاهدة توقيع ىلأأفضت اإ  5150 يونيو يف كبيةال   معايق لفائدة املنشورة املصنفات اإ

عاقات ذوي أأو البرص الرباءات  جلنة س امي ول ادلامئة، اللجان خمتلف معل كبي بشلك توغو تقدرو . املطبوعات قراءة يف اإ
ىل تطلعت و  التمنية وجلنة وأأفاد . جدول أأعامل التمنية د معيو  املصلحة أأحصاب مجيع يشمل برانمج أأساس عىل اممعله اس مترار اإ

 نظام بياانت قاعدة لتطوير وذكل الصناعيةتصاممي وال  التجارية العالماتنظام  لتحسني العمل اس مترارأأيضا أأن توغو تد مع 
بشأأن  معاهدة لعامتد دبلومايس مؤمتر وعقد ،مدريد تفاقل املشرتكة التنفيذية الالحئة تعديل، و واخلدمات لسلعبشأأن ا مدريد
 بد معو . الأعضاء ادلول مجيع يف التمنية مس توايت الاعتبار يف أأخذي التقنية املساعدة بشأأن اقانونيتشمل حكام  ممياالتص قانون

 ومراكش نييجب يت ملعاهد الامتثال أأجل من اجملاورة واحلقوق املؤلف حق بشأأن قانوهنا توغوعدلت  الويبو، خرباء من
 الويبو بني لتعاوناب وأأقر. حق املؤلف جلنة يف احملرز التقدم بشأأن اجلزائر وفد لبيان تأأييده الوفدوأأبدى . مؤخراني وقعتامل

نشاء عن أأسفر ياذل منوا الأقل والبدلان  لأحصاب التقنية املهارات وتعزيز توغو، يف مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر اإ
 ،والابتاكر الفكرية للملكية اسرتاتيجياتو  س ياسات لوضع القانونية املساعدة وتوفي واخلاص، العام القطاعني يف املصلحة
ىلنفاذ ال  وتسهيل ىل التمنية أأجل من الأحباث اإ ما  مواصةل عىل الويبوالوفد  وحث. ابلرباءات املتخصصة املتعلقة املعلومات واإ

 ورجال والباحثني اخملرتعني ود مع ادلويل الاقتصاد يف مشاركهتا زايدة أأجل من منوا قلالأ  البدلانلفائدة  هجودهاتبذهل من 
ىل  العميق شكرهب  أأيضاالوفد  وتوجه. البدل يف والتقنية العلمية للمشالك مناس بة حلول لإجياد توغو يف واملبتكرين الأعامل اإ

آخرها واكن املتنوعة، مساعدهتا عىل لويبوا  نظم ياذل املس توى رفيعال جامتعالا خالل 5152 يونيو 55و 51 يف لويم يف أ
 الكونغو هوريةومج  بورونديو  الفكرية للملكية الأفريقية املنظمة يف الأعضاء ادلولفيه  شاركتو  الربملانلفائدة أأعضاء 

 الوطين املعهد اكنو . للفرنكوفونية ادلولية واملنظمة الياابين الرباءات مكتب مع ابلتعاون ومدغشقر، وجيبويت ادلميقراطية
حلقة  تنظمي هبدف الويبويف  منوا الأقل بدلانال  شعبة مع مناقشات بدأأ قد  توغويف ( INPIT) تكنولوجياال و  الفكرية للملكية

بداعاهأأبدين و . ليات اللوايت يزتايد أأعدادهن ابس متراروغو الت اتاخملرتعأأوساط  بني ابمللكية الفكرية الوعي لإذاكء معل  يف ناإ
 عىلمن قبلم  النساء تعبئة متّ  وقد. الفكرية امللكية أأدوات ابس تخدام يتعلق فامي عقبات نتواهج ما وكثيا القطاعات خمتلف

 .اجلهود هذه واصةلمل الويبو د مع عىل توغو حكومة وتعمتد الوطين الصعيد

قلميية وأأيد ممثل  .551 )الأريبو( البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة  للملكية الفكريةفريقية الأ املنظمة الإ
وفد بنن ابلنيابة عن البدلان الأقل منوا. ورصح بأأن التعاون بني الأريبو والويبو ل يفتأأ يزداد الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به 

ويسامه يف تعزيز عالقات العمل بني لكتا املنظمتني. وأأفاد بأأن أأعضاء الأريبو حصلوا عىل املساعدة من الويبو عىل تنفيذ نظام 
جراءات امللكية الصناعية، كام حصلوا عىل ادل  مع من حكومة مجهورية كوراي يف اس تكامل بنية تكنولوجيا املعلومات أأمتتة اإ

يداع عرب الإنرتنت، س تخضع  والتصالت. وأأضاف أأن لك الإجراءات املتعلقة مبعاجلة س ندات امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الإ
ن الويبو اس مترت يف التعاون مع الأريبو يف الإقل مي الأفريقي عىل تنظمي حلقات العمل للأمتتة يف املس تقبل القريب. وقال اإ

ن الويبو عقدت ندوة عن  والندوات لإذاكء الوعي بأأمهية امللكية الفكرية من أأجل حتقيق التمنية التكنولوجية. وأأردف قائال اإ
مة الياابن، بد مع من حكو  5150الإدارة القامئة عىل النتاجئ لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء يف الأريبو يف عام 

وقد سامهت هذه الندوة يف حتسني الإدارة يف الإقلمي. ورصح بأأن الأريبو زادت، بد مع من الويبو، من أأنشطة تكوين 
الكفاءات وقدمت التدريب عىل طائفة عريضة من املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية. ورحب املمثل يف ختام لكمته ابلتقدم 

 ولية وبأأنشطة الويبو املتعلقة بتنس يق قوانني امللكية الفكرية.احملرز يف اللجنة احلكومية ادل

ىل اعامتد هنج متوجه حنو التمنية فامي خيص املساعدة التقنية وجدول  .556 وقال ممثل مركز اجلنوب أأن الويبو احتاجت اإ
لبدلان النامية والبدلان أأعامل معياري لضامن أأن أأنظمة امللكية الفكرية تس تجيب للأهداف الاجامتعية والاقتصادية والوطنية ل 

الأقل منوًا. والويبو مسؤوةل عن الرتوجي للأنشطة الفكرية الإبداعية وعن تسهيل نقل امللكية الصناعية املرتبطة ابلتكنولوجيا 
ىل البدلان النامية بغية الإرساع ابلتمنية الثقافية والاجامتعية والاقتصادية. وعقد الوفد الأمل عىل أأن يكون هناك مسان دة اإ

لتعكس الرؤية املشرتكة لدلول الأعضاء. وقد اتبعت البدلان  5151أأكرب لسرتاتيجية الأمانة للأجل املتوسط يف الفرتة بعد 
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، اكنت 5895املتقدمة أأنظمة حامية ملكية فكرية ضعيفة عندما اكنت يف بداية املرحةل الأوىل للتمنية الصناعية. وقبل عام 
ل للمؤلفني الوطنيني. واحتاجت  ةالولايت املتحدة الأمريكي مس تورد صاف ملواد محمية مبوجب حق املؤلف ومل توفر امحلاية اإ

البدلان النامية أأن تس تفيد من مرونة مشاهبة فامي خيص امللكية الفكرية يف الوقت احلارض. وينبغي أأن تكون أأنشطة املساعدة 
يداع براءات التقنية والترشيعية للويبو متوهجة حنو التمنية. وينبغي ا س تقصاء الهنج املتوجه حنو الصحة العامة لفحص طلبات اإ

نفاذ والوعي العام حبقوق امللكية  املنتجات ادلوائية. وينبغي أأن تتجاوز مناقشات بناء الاحرتام للملكية الفكرية حدود الإ
لأعضاء أأن يواصال هجودهام فامي خيص الفكرية، وينبغي أأن تغطي أأيضًا منع انهتاك هذه احلقوق. وينبغي عىل الأمانة وادلول ا

ىل املصنفات  التنفيذ الاكمل والتام جلدول أأعامل التمنية وتعممي التمنية. وقد كشفت خامتة معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإ
جناز عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات أأن الويبو بوسعها اإ  املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

آراء يس تجيب لحتياجات واحضة. وعىل امجلعيات أأن توفر التوجيه للجان وضع املعايي التابعة للويبو، خاصة تكل  توافق أ
طار  نشاء برانمج معل ملموس بشأأن  اللجنة احلكومية ادلوليةاملتعلقة ابلتقدم يف املفاوضات القامئة عىل املاكتبات يف اإ واإ

 دور احملفوظات.التقييدات والاس تثناءات للمكتبات و 

أأن الويبو واملنظمة الأفريقية منظمتان دلهيام التطلعات واملثل  (OAPI)وقال ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  .557
العليا ذاهتا أأي أأن شواغلهام تمتثل يف الهنوض مبسامهة امللكية الفكرية الفعاةل يف تقدم البرشية وتوفي حامية فعاةل قدر الإماكن 

ن املنظمة حلقوق ا مللكية الفكرية والإسهام يف التمنية التكنولوجية يف البدلان املتسمة بضعف اقتصادها. وأأضاف قائاًل اإ
طار عالقة تعاون قامئة عىل التضامن وواسعة التعاون مع الويبو. ورأأى أأن تمنية أأفريقيا ترتبط  الأفريقية تتبع مثلها العليا يف اإ

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة. واغتمن هذه الفرصة مبشاركة فعاةل من مواطين دولها يف
ماكنية انضامم املنظامت احلكومية ادلولية املعنية  عادة النظر يف النصوص لتوقع اإ املتاحة للرتحيب بقرار احتاد لش بونة بشأأن اإ

ىل نظام لش بونة. كام أأوحض قائالً  نه يتابع ابهامتم خاص تطور أأعامل الفريق العامل املعين بذكل  مبسائل امللكية الصناعية اإ اإ
ىل اختاذ قرارات  النظام وأأعرب مس بقًا عن رسوره لتلكل تكل الأعامل ابلنجاح. وأأهنيى لكمته ممتنيًا أأن تتوصل ادلورة احلالية اإ

 ملموسة وواقعية تندرج يف مسار التمنية املس تدامة لنشاط الويبو.

آس يوية للرباءاتوقال ممثل املنظمة  .558 ن العام املايض شهد بذل هجود ملحوظة من أأجل  (EAPO) الأوروبية ال اإ
حتديث الإجراءات ادلاخلية، وتوس يع نطاق اخلدمات املتاحة ملس تخديم نظام الرباءات الأورويب الآس يوي، وحتسني أأمن 

ىل أأن املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات تكنولوجيا املعلومات وقابلية اس تخداهما لضامن فعالية معل اخلرباء. وأأشار امل  مثل اإ
 –نتيجة املوثوقية  –تويل اهامتما كبيا، ليس لوضع الإطار الترشيعي وحتسينه حفسب، بل كذكل لتحسني نوعية حفص 

آس يوية، وكذكل للتعاون مع املاكتب الوطنية ومساعدهتا يف معلها. وأأضاف أأن يف س ياق تزايد  الرباءات الأوروبية ال
الاندماج يف املنطقة الآس يوية الأوروبية، يزيد الطلب عىل الرباءات الأوروبية الآس يوية من قبل مودعني من ادلول الأعضاء 

يف املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات. وأأوحض أأن الغرض من نظام الرباءات الأورويب الآس يوي اكن، منذ البداية، خدمة 
، وأأن الاحتاد الاقتصادي الأورويب الآس يوي ميتكل الآن وس يةل موثوقة يف جمال براءات الاقتصادات الأوروبية الآس يوية

، برانمج التطوير 5152الاخرتاع الأوروبية الآس يوية. وأأضاف أأن املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات اس تمكل، يف عام 
ي مكّنه، رمغ عدم الاس تقرار الاقتصادي ، واذل5152-5151اذلي وضعته املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات للفرتة 

آس يوية. ورّصح بأأنه  العاملي، من احلفاظ عىل الاجتاه الإجيايب يف طلبات الرباءات الأوروبية الآس يوية ومنح براءات أأوروبية أ
آن تلقي أأكرث من  أأن ذكل طلب س نواي من مودعني من بدلان أأطراف يف اتفاقية الرباءات الأوروبية الآس يوية، و  0111يمت ال

الاجتاه يظّل مطردا. وأأوحض أأن املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يمعد واكةل للرباءات حديثة ومتطورة تس تخدم أأحدث 
لكرتونيا،  التكنولوجيا. وقد أأدرجت الواكةل التكنولوجيا الإلكرتونية لإدارة الطلبات، ونرش املعلومات اخلاصة ابلرباءات اإ

لكرتونية. وأأعلن أأن أأكرث من وصيانة احملفوظات والطلبات،  ابملائة  61وتزويد املس تخدمني خبدمات ش بكية وخيارات حبثية اإ
لكرتوين. وذكر أأنه يمت الرتكزي بشدة أأيضا عىل تطوير التعاون مع ادلول الأطراف يف اتفاقية  من الطلبات يرد حاليا يف شلك اإ

آس يوية ومع ماكتاها الوطنية للرباءات. وأأفاد بأأن املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات يعمل ابس مترار  الرباءات الأوروبية ال
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دراج همارات معلوماتية جديدة،  عىل تطوير جمال التعاون، مثل العمل مع ماكتب الرباءات الوطنية عىل تدريب املوظفني، واإ
ن ندوات تدريبية ذاكء الوعي بنظام امللكية الفكرية وزايدة املعارف ذات الصةل. ومىض يقول اإ تمعقد ابنتظام عىل صعيد  واإ

ن دورة تدريبية لفائدة متخصصني من ماكتب الرباءات الوطنية تمنظم س نواي عىل مس توى  ماكتب الرباءات الوطنية واإ
املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات بمتويل من املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات. وأأضاف أأن املنظمة املذكورة متّول 

 ملتخصصني من ماكتب الرباءات الوطنية يف الأاكدميية احلكومية الروس ية للملكية الفكرية ومركز التدريب تدريبا يمقدم س نواي
(. وذكر أأن تكل املنظمة أأسهمت بقدر كبي يف تطوير الابتاكر عىل مس توى Mikroinformيف جمال تكنولوجيا املعلومات )

ىل نظام البحث يف املعلومات  ادلول الأعضاء يف نظام الرباءات الأورويب الآس يويي من ماكنية النفاذ حبرية اإ خالل توفي اإ
املتعلقة ابلرباءات الأوروبية الآس يوية ويف املكتبات ومراكز البحث والتطوير التابعة لدلول الأعضاء فهيا. وأأكّد أأن املكتب 

ذ انضّم يف  ىل مرشوع املسار الرسيع الأورويب الآس يوي للرباءات يركّز بوجه خاص عىل بناء التعاون ادلويل، اإ العام املايض اإ
ملعاجلة الرباءات وبرانمج التبادل اخلاص ابلفاحصني بدعوة من مكتب الرباءات الياابين. وأأضاف أأن التعاون مع الويبو يشهد 

نه س يوفر زخام جديدا لتطوير نظام امل  لكية منوا كذكل، ورّحب بفتح مكتب خاريج جديد للويبو يف الاحتاد الرويس، وقال اإ
الفكرية يف روس يا والتصدي للتحدايت الهامة املمتثةّل يف توجيه اقتصاد البدل حنو مسار تمنية ابتاكري جديد. ورّحب املمثل 
قلميية وتشارك يف تدريب املتخصصني  بتعاون املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات ابنتظام مع الويبو عىل تنظمي تظاهرات اإ

ن مكتب الرباءات املذكور والويبو اشرتاك، يف عام  من ماكتب الرباءات الوطنية. قلميية يف 5152وقال اإ ، يف تنظمي ندوة اإ
ن تكل الندوة اس تقطبت أأكرث من  قيغزيس تان بشأأن اجلوانب القانونية والعملية محلاية الرباءات املتعلقة ابلأدوية، واإ

اءات الوطنية لدلول الأطراف يف اتفاقية الرباءات خشصا، مبا يف ذكل مثلون عن الويبو ومكتب الرباءات وماكتب الرب  61
الأوروبية الآس يوية وجورجيا وأأوزبكس تان وأأوكرانيا ووالكء براءات وخمرتعني وأأحصاب براءات وأأعضاء يف الربملان وأأعضاء 

يس يف هيئات حكومية وممثلون عن منظامت غي حكومية يف قيغزيس تان وممثلون عن الرشكتني الصيدلنيتني نوفارت 
طار نظام الرباءات العاملي، لإدارة  آليات فعاةل، مضن اإ وأأكتوجينيكس. وبنّي أأن الندوة اعمتدت قرار مشرتاك يؤكّد وجود أ

ن  س ياسة الرعاية الصحية الوطنية وتوافر سوق الأدوية الأساس ية، وفق الاحتياجات والظروف الاقتصادية للك بدل. وقال اإ
ىل أأن تنظمي تظاهرات ذكل القرار شّدد عىل رضورة مواصةل  املناقشات حول املوضوع عىل الصعيد الوطين. وأأشار املمثل اإ

ماكنية تطوير املزيد من التعاون،  مشرتكة من هذا القبيل بني املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات والويبو اكن مثال عىل اإ
جراؤها عىل  املس توى الإقلميي بشأأن القضااي ذات ليس عىل صعيد التدريب فقط، بل كذكل من حيث املناقشات املمكن اإ

الأمهية ابلنس بة جململ نظام الرباءات العاملي. ورأأى املمثل أأنه ينبغي مواصةل ذكل التعاون وتوس يعه خدمة ملصاحل املنطقة 
وثوقا للويبو الأوروبية الآس يوية قاطبة. ويف اخلتام أأكّد املمثل اس تعداد املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات لتظّل رشياك م

 يف تطوير نظام امللكية الفكرية.

ن من  (HEP)وأأعلن ممثل برانمج الصحة والبيئة  .559 أأن منظمته تقمّي التقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية. وقال اإ
الرضوري حامية هذه املوارد لصون مصاحل أأعضاء الربانمج ومصاحل لك اكميوين، ومنع أأي شلك من أأشاكل المتكل غي 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام ا  .5151ملرشوع أأو القرصنة. ورصح بأأن الربانمج يتطلع اإ

مؤكدا، أأن الويبو مل تعد منظمة محلاية حقوق امللكية الفكرية فقط يوم  (TWN) وذكّر ممثل ش بكة العامل الثالث .501
و، وضع عىل الأخية الزتاما قانونيا، وتىل أأصبحت واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة. وأأضاف أأن اتفاق الأمم املتحدة والويب

تعرتف الأمم املتحدة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية )املسامة فامي ييل "املنظمة"( بوصفها : "من املادة الأوىل لالتفاق ما ييل
الفكري اخلالق وتسهيل واكةل متخصصة وبوصفها مسؤوةل عن اختاذ التدابي املالمئة، للقيام، بوجه خاص، بتعزيز النشاط 

ىل البدلان النامية بغية تعجيل الإمناء الاقتصادي والاجامتعي والثقايف ورأأى .]...["نقل التكنولوجيا املتصةل ابمللكية الفكرية اإ
نتاج امللكية الفكرية والإ  نفاذ املمثل أأن وظيفة الويبو املركزية يه وبوضوح تعزيز خطة الأمم املتحدة للتمنية عن طريق موازنة اإ

ن س نة  طالق جدول أأعامل التمنية  5152مع احتياجات التمنية يف البدلان النامية. واتبع قائال اإ تصادف اذلكرى العارشة لإ
ىل وضع هذا اجلدول مازال قامئا، وهو: تعممي التوجه الإمنايئ عىل لك أأنشطة  للويبو، ولكن التحدي الكبي اذلي أأفىض اإ
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ن برانمج املساعدة التقنية، حسب رأأيه، يقرص يف خدمة أأغراض الويبو، وخاصة برانمج املساعدة  التقنية. وقال املمثل اإ
التمنية وغالبا ما يس تدعى، بشلك مبارش وغي مبارش، اختاذ تدابي غي معلية، ول تتناسب اقتصاداي واجامتعيا مع 

لأوجه املرونة يف جمال امللكية الفكرية تس تخدهما املس تفيدين. وأأضاف أأنه ينبغي عىل الأمانة أأن تس تقي العربة من أأمثةل خمتلفة 
ندونيس يا للرتاخيص الإجبارية لأدوية فيوس نقص  البدلان النامية لتلبية احتياجاهتا الإمنائية احملددة. ورضب مثال اس تخدام اإ

ن عىل  الويبو اذلهاب أأبعد من املناعة البرشية/الإيدز، واحلد من منح الرباءات لالمادة يف الأرجنتني والهند. واتبع قائال اإ
تطوير منصات التكنولوجيا، يك حتقق تعممي التمنية، كام ينبغي علهيا أأن تسهل نقل التكنولوجيا برشوط عادةل ومنصفة. وأأشار 

ىل اضطالع الويبو بدور رئييس يف تعزيز جدول أأعامل التمنية وتسهيل حلاق البدلان النامية بركب التكنولوجيا. وخمت احلديث  اإ
 ه ل ينبغي أأن يطغى دور الويبو مكزود خلدمات امللكية الفكرية عىل تطلعات التمنية لثليث البرشية.بأأن

ن س نة ( KEIة )املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفوقال ممثل  .505 برام معاهدة مراكش بعد ميض  5150اإ شهدت جناح اإ
احلدود لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق مخس س نوات عىل التفاوض من أأجل تيسي مشاطرة املصنفات احملمية عرب 

البرص أأو العاجزين عن القراءة. وحث ابلتايل ادلول الأعضاء عىل التصديق عىل املعاهدة حىت يتس ىن دخولها حزي التنفيذ. 
نه ينبغي للجنة حق املؤلف اس تعراض املساعدة التقنية املتصةل ابملعاهدة لضامن حصول البدلان عىل مع لومات ومىض يقول اإ

و فتحت معاهدة مراكش ابب النقاش بشأأن "معيار اخلطوات الثالث" اذلي ينبغي مواصلته  .عن اسرتاتيجيات التنفيذ
لتوضيح جمالت تطبيق ذكل املعيار والس بل احملمتةل لتقيميه عىل حنو يتسق مع الأهداف الاجامتعية والإمنائية. واس تطرد قائاًل 

ن أأحد التحدايت اليت تواهجها ا لويبو يمتثل يف صياغة اسرتاتيجية معلية لوضع القواعد واملعايي يف جمال حقوق املنتفعني اإ
ن  ىل هجات منتفعة هنائية مثل املدارس واملكتبات، واإ املرتبطة حبق املؤلف والاس تثناءات املتعلقة مبؤسسات تقدم خدماهتا اإ

ة القانونية لهيئات البث. وأأعرب عن أأمهل أأن تربط الويبو الويبو تعاجل أأيضًا طلبات عالقة لتوفي أأشاكل جديدة من امحلاي
ىل املعارف.  حسب مقتىض احلال وضع القواعد واملعايي ابلتحدايت املطروحة علهيا وأأن توسع يف الوقت ذاته نطاق النفاذ اإ

زاةل الصةل  وفامي يتصل ابلرباءات والصحة، حث املنظمة عىل الإحاطة علامً ابملناقشات اجلارية يف منظمة الصحة العاملية بشأأن اإ
عالن عام  ل اس تحال تصور حصول امجليع عىل الأدوية عىل النحو احملدد يف اإ بني البحوث وتاكليف التمنية وأأسعار املنتجات واإ

ىل 5115 ذ شدد عىل د مع اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية املقدم اإ  بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة. واإ
جلنة الرباءات بشأأن الرباءات والصحة، ولحظ أأن خرباء املساعدة التقنية ل ميزيون يف الغالب بني الرتاخيص الإجبارية 

جراءات اجلزء الثاين من اتفاق تريبس فامي يتعلق حبقوق الرباءات، والرتاخيص املمنوحة مبوجب اجلزء  املمنوحة بناء عىل اإ
ن الآليات الأكرث  الثالث من اتفاق تريبس فامي يتصل بس بل الانتصاف اخلاصة ابلتعدي عىل تكل احلقوق. وأأوحض قائاًل اإ

جباري يف الولايت املتحدة الأمريكية يه الآليات املرتبطة ابجلزء الثالث من اتفاق تريبس  اس تخدامًا للحصول عىل ترخيص اإ
. وأأيد ابلتايل طلب 05و 01ات املبينة يف املادتني اليت ل ختضع الرتاخيص الإجبارية مبوجاها للتقييد 22س امي املادة  ول

ىل تنظمي ندوة تقنية بشأأن ممارسات ادلول  ىل املكتب ادلويل وادلاعي اإ اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية املقدم اإ
فاق تريبس. وساند أأيضًا من ات 22و 05و 01املنطوية عىل الرتخيص الإجباري للتكنولوجيا الطبية مبا يف ذكل تطبيق املواد 

طارية توثق  جراء دراسة اإ ىل تلكيف خرباء مس تقلني ابإ اقرتاح هاتني اجملموعتني املطروح عىل املكتب ادلويل وادلاعي اإ
ممارسات ادلول املتصةل ابلرتخيص الإجباري مبا يف ذكل توفي بياانت جتريبية عن نسب الإاتوات احملددة يف لك حاةل. 

ي ش ييل اذلي ذكّر امجلعية بأأن جدول أأعامل التمنية ليس حداًث وحيدًا لن يتكرر بل هو جزءًا ل يتجزأأ واس تحرض ما قاهل سف
دارة مكتب كبي خرباء الاقتصاد يف الويبو ومعل  من املنظمة. وحث ادلول الأعضاء عىل الاضطالع بدور أأكرب يف جمال اإ

نه من ىل  الويبو املتصل ابلتحدايت العاملية. وأأردف قائاًل اإ غي اجليل أأن املكتبني املذكورين يقدمان ادل مع لتلبية احلاجة اإ
التغلب عىل العقبات املواهجة للحصول عىل الأدوية اجلديدة ملاكحفة الرسطان وحتديد اجملالت اليت تفرض احلقوق 

همة. ويف هذا املضامر، رأأى أأنه الاس تئثارية فهيا تاكليف غي مقبوةل عىل اجملمتع ول حتفز الابتاكر لالس تجابة لالحتياجات امل 
دراك التاكليف والفوائد النامجة عن  ينبغي لدلول الأعضاء التفكي يف نوع التحليل الاقتصادي اذلي من شأأنه مساعدهتا عىل اإ

طار اتفاق تريبس  رشوط الرباءات وحق املؤلف املوسعة وتقيمي مزااي بدائل احلقوق الاس تئثارية مبا يف ذكل ما ينفذ يف اإ
ن أأي نظام حيث مل  نظمة التجارة العاملية الراهن ويف الس ياقات اليت تقتيض التعديالت عىل ذكل الإطار. وأأهنيى لكمته قائاًل اإ
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يف املائة من ساكن العامل من فرص احلصول  81عىل الاستامثر يف جمال البحث والتطوير املتصل بأأدوية الرسطان ويستبعد 
صالح ذكل عىل تكل الأدوية هو نظام كريه من ا نه ينبغي للويبو أأن تكون يف عداد اجلهات املشاركة يف اإ لناحية الأخالقية واإ

 الوضع.

الويبو عىل هجودها لتنفيذ معاهدة مراكش، اليت تدمعها امجلعية متامًا، كام  (IPA)وهنأأ ممثل امجلعية ادلولية للنارشين  .505
ن امجلعية سامهت يف هذا املسار من خالل هنأأها عىل تدشني احتاد الكتب امليرسة، اذلي س يمكل معاهدة مر  اكش. وقال اإ

معلها عىل ميثاق الكتب امليرسة. ورأأى يف ذكل مثاًل عىل الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص وبدياًل جلدول أأعامل التقنني. 
ن بعض ال  ن جمالت أأخرى من العمل اكنت أأقل جناحًا، ل س امي جدول الأعامل التقنني. وقال اإ عقبات تقنية وأأخرى وقال اإ

س ياس ية، ولكن بعض بنود برانمج التقنني علهيا خالف أأسايس بني ادلول الأعضاء. ورضب ممثل امجلعية مثاًل بأأن 
مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية والاجامتعات الكثية يف العام املايض كشف عن اختالفات جوهرية حول طبيعة وشلك 

ن هذه اخلالفات جتلت أأيضًا يف جلنة وحمتوى وهدف أأي صك يف هذا اجملا ل، فضاًل عن قضااي حمددة عديدة. وقال املمثل اإ
هنا خالفات نشأأت  حق املؤلف، يف جمال التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات والأغراض التعلميية. وقال اإ

لية رمبا تدخل حزي النفاذ يف غضون مخس أأو خاصة بسبب تركزي املناقشات يف امجلعية عىل التغيات التقنينية ملعاهدة دو 
عرش س نوات وعام قد يرتتب علهيا من تغيات ترشيعية وطنية، يف حني أأن التغيات الفعلية اكنت يف احلقيقة معيقة. وقال 

نه مل حيدث من قبل أأن اكن هذا المك الكبي من املعلومات متاحًا هبذه اللكفة البس يطة للكثي من الناس،  ن املمثل اإ واإ
ذ تقام رشااكت جديدة، وتنطلق مشاريع انش ئة جديدة وتقدم  التغيات معيقة خاصة يف جمال الإعارة الإلكرتونية واحلفظ اإ

خدمات جديدة، وتتعامل ابلتعاون وابملنافسة مع النارشين واملكتبات، حبيث تتاح املصنفات للناس عرب العام. وتطرق أأيضا 
ىل العدد ىل جمال التعلمي فأأشار اإ آن وأأنظمة التعلمي عن بعد واملوارد التعلميية  اإ الكبي من مقررات التعلمي الش بكية املتاحة ال

ىل املعرفة، فاملعرفة  ىل البدلان الصناعية عند مناقشة جدول أأعامل التمنية يف س ياق النفاذ اإ ىل عدم النظر اإ املفتوحة. ودعا اإ
لتمنية يقع مع املبدعني واملدرسني والعلامء واملؤلفني يف العامل النايم. وقال احلقيقية مل تكشف بعد، والرتكزي احلقيق جلدول أأعامل ا

ىل أأن يتصدى  نه امجلعية تتطلع اإ ن موادمه ومعلوماهتم وثروهتم من املعرفة حتتاج ملن يكشفها ويقدهما للعامل. وقال اإ املمثل اإ
اتحهتا للجميع.جدول أأعامل الويبو لتوفي احلوافز للشعوب يف البدلان النامية خللق ا  ملزيد من املواد واإ

 61ويه رشيكة لتحالفات املكتبات يف أأكرث من  (eIFL.net) مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتباتوحتدث ممثل  .500
ىل نظام الاقتصاد احلر ورشيكة أأيضا ل  الحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات واملؤسساتبدلا من البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ

بدلا. وركز املمثل عىل أأعامل جلنة حق املؤلف وشكر ادلول الأعضاء عىل  511 متثل همن ي املكتبات يف أأكرث من اليت
الاهامتم ابملكتبات يف اللجنة، وخص ابذلكر العكوف عىل الاقرتاحات اخلاصة ابملواضيع الأساس ية اليت تؤثر يف الأنشطة 

ني. وأأعرب عن اعتقاده بأأن أأنشطة وضع القواعد واملعايي يف الويبو ينبغي أأن الرئيس ية من قبيل صون الثقافة والرتاث الوطني
ىل أأفريقيا  تركز عىل املشالك وتقوم عىل الأدةل، وهو سبب حضور أأمناء املكتبات ودور احملفظات من منظامت ميتد معلها اإ

ىل الأمريكية وأأسرتاليا وكندا وأأورواب وأأمرياك الالتينية والولايت املتحدة  دورات اللجنة يف هذا العام من أأجل عرض أأكرب اإ
ىل املعارف والتعلمي، وخاصة يف البيئة  عدد من احلالت الواقعية اليت تشهد عقبات قانونية تعرقل العمل عىل د مع النفاذ اإ

نه يرى أأن هذه الأمثةل الواقعية تبني الأبعاد الواحضة واملشرتكة بني البدلان، نظرا لأن مجموعات املصنفات  الرمقية. وقال املمثل اإ
يف املكتبات ودور احملفوظات يف أأي بدل عادة ما حتتوي عىل مواد لها أأمهية ثقافية واترخيية للشعوب يف بدلان أأخرى. وشدد 

املمثل عىل قمية وضع نظام متعدد الأطراف ميكنه أأن يليب احتياجات الناس يف أأي ماكن، بغض النظر عن الظروف 
لتمنية، وميكنه أأن يد مع املؤسسات مثل املكتبات ودور احملفوظات اليت ختدم مصاحل امجلهور، وميكنه الاقتصادية أأو مرحةل ا

أأن ينعزل عن الضغط اذلي قد يفرد عليه يف ظل الظروف الثنائية الأطراف، كام طرح هذه املسأأةل وفد الهند يف ادلورة 
قرارا بشأأن العمل املقبل يف اللجنة، يكون من شأأنه أأن  السابقة. وطلب املمثل من ادلول الأعضاء بلك احرتام أأن تعمتد

يكفل الزتاما متساواي جتاه مجيع املواضيع املطروحة عىل جدول الأعامل اذلي يتناول التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات 
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جدول أأعامل التمنية عىل أأعامل  ودور احملفوظات ولفائدة التعلمي والأشخاص املعاقني، متاش يا مع ولية امجلعية العامة بتعممي
 هيئات الويبو املعنية.

أأن الاحتاد ميثل الرشاكت والأفراد املشاركني يف مجيع جمالت صناعة  (IVF)ورشح ممثل الاحتاد ادلويل للفيديو  .502
ن بعض أأعضاء الاحتاد متخصصون يف نرش احملتوايت السمعية والبرص  ية عىل الافالم والقطاعات السمعية والبرصية. وقال اإ

ىل موهبة  وسائل الإعالم الرمقية والش باكت الرمقية، مبا فهيا الإنرتنت. وأأضاف أأن انتاج الاعامل السمعية والبرصية حيتاج اإ
طار الويبو ادلويل حلقوق املؤلف دورا أأساس يا يف تأأمني امحلاية حلقوق  والزتام واستامثر مايل كبي، ولهذا السبب يلعب اإ

ىل أأن المتويل العام واحلوافز الرضيبياملبدعني ويسمح الاستامث نتاج والتوزيع. وأأشار اإ يرادات الإعالانت ل  ةر يف التمنية والإ واإ
ميكن أأن تنشئ مبفردها قطاعا مسعيا وبرصاي مزدهرا ول أأن تمنيه بنجاح. وأأردف أأن حقوق املؤلف ل غىن عهنا. واتبع أأن 

نتاج وتوزيع غي معهودين ويتيح الإطار ادلويل حلقوق املؤلف ل تشوبه شائبة، ويق دم ابتاكرا ثقافيا غي مس بوق ويسمح ابإ
وصول واسعا وعامليا مزتايدا. ولكن تنفيذ هذا الإطار يطرح حتدايت عديدة عىل املس توى العاملي مبا يف ذكل يف العديد من 

حلاةل امجلود اليت تعرفها جلنة حق املؤلف، البدلان النامية اليت حتاول التأأقمل مع التقنيات الرمقية. وأأعرب املمثل عن أأسفه 
ل أأنه ميكن احلصول عىل نتاجئ أأفضل من خالل تبادل اخلربات  فبالرمغ من أأن التقييدات والاس تثناءات هممة ابلفعل، اإ

و بشأأن املتعلقة بتنفيذ الإطار املعياري القامئ ومن خالل املساعدة التقنية وبناء القدرات. وأأيد املمثل جدول أأعامل الويب
التمنية، واذلي يامتىش مع ولية املنظمة. وأأكد قدرة الويبو عىل لعب دور حامس يف مساعدة ادلول الأعضاء يف حتديث أأطرها 

بشأأن حقوق املؤلف، وتعزيز قطاعاهتا الثقافية، والتأأكد من تطبيق اس تثناءات حقوق املؤلف. وأأضاف أأن مثل هذا  احمللية
ن ادلول الأعضاء جيب أأن حتتفظ مبواطن املرونالعمل يتطلب هنجا متوازان وت   ةقنيا تقوده ادلول الأعضاء، واختمت ابلقول اإ

 القامئة بغية تنفيذ املعاهدات مبا يتناسب مع الواقع واملصلحة احملليني للك بدل.

ن امجلعية شاركت يف اجامتعات كثية للجنةNABA)مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة وقال ممثل  .501 حق املؤلف  ( اإ
طار معل احلقوق ادلولية وحامية  عىل مدى س نوات. وأأضاف الهدف الرئييس للجمعية يف الس نوات الأخية اكن حتديث اإ

هيئات البث للتصدي لتحدايت احلقبة الرمقية. وأأردف أأن جوانب أأخرى من اتفاقية روما بشأأن حامية فناين الأداء ومنتجي 
دثت يف عام التسجيالت الصوتية وهيئات البث قد  ، اتركة هيئات البث كآخر فئة من أأحصاب املصلحة اذلين مل 5996حم

ن العمل عىل اقرتاح معاهدة بث جديدة اكن مرشوعًا اس تغرق وقتا طويال،  يمعاجل وضعهم من خالل حتديث املعاهدة. وقال اإ
ىل اتفاق. وأأضاف أأنه مع مرور الوقت بدأأ أأحصاب هيئات البث يفقدون الأمل يف أأن الويبو بوسعها أأن تنجز  ومل يؤد اإ

ن القرارات الهنائية املطلوبة للتحرك حنو عقد مؤمتر دبلومايس مل تمتخذ بعد. وليزال  طار جلنة حق املؤلف. وقال اإ أأهدافها يف اإ
جرائية العمل البناء أأكرث صعوبة ومبا يف ذكل  عدد من القضااي القانونية املتعلقة ابلس ياسة يس تلزم حال، بيامن جعلت عوائق اإ

املنافسة بني قضااي متنوعة بشأأن جدول أأعامل جلنة حق املؤلف. وأأضاف أأنه ينبغي لدلول الأعضاء أأن تنظر عىل حنو جاد يف 
ن هيئات البث ل تزال تاكحف  نتاجية. وقال اإ التدابي املصممة لتجعل من جلنة حق املؤلف وغيها من اللجان أأكرث فعالية واإ

مفثل هذه الأنشطة تقّوض مصاحل هيئات البث واملؤلفني واملنتجني وأأحصاب  غي املرصح هبا،قرصنة البث والاس تخدامات 
ن الوفد حيث امجلعية عىل وضع خطة ملموسة لالإرساع ابلعمل بشأأن معاهدة  احلق، وامجلاهي العريضة يف أأحناء العامل. وقال اإ

 .5156 عام حول حامية هيئات البث بغية طرح املوضوع أأمام مؤمتر دبلومايس يف

نه اس متع بوافر الاهامتم  .506 وشكر املدير العام مجيع الوفود عىل تعليقاهتا السخية عىل أأعامل املكتب ادلويل والأمانة. وقال اإ
والعناية مجليع املالحظات اليت قدمت يف س بل حتسني أأداء الربانمج. وردا عىل سؤال وفد بامن عن تنفيذ توصيات وحدة 

ن الأمانة قدمت ردا مفصال التنفيذ املشرتكة، قال ا ن جلنة املزيانية انقشت هذه املسأأةل مناقشة مطوةل ابلتأأكيد واإ ملدير العام اإ
عن الطريقة اليت تعزتم الاس تجابة هبا لتكل التوصيات مجيعا. وأأضاف أأن الأمانة مرسورة جدا بتقرير وحدة التفتيش 

قارنة بسائر تقارير الإدارة وتس يي الشؤون اليت يعد اثنان مهنا لك املشرتكة. ورصح بأأهنا تعتقد أأن التقرير جيد جدا ومفيد، م
عام تقريبا للك املنظامت. وأأفاد بأأن الأمانة اس توعبت مجيع التوصيات املتعلقة هبا. وأأكد أأن بعض التوصيات وهجت مبارشة 

ن  ىل ادلول الأعضاء عىل وجه اخلصوص، مثل التوصيات املتعلقة مبسائل احلومكة. وقال اإ طار اإ هذه املسائل ستمناقش يف اإ
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ىل الوفود مرة أأخرى عىل مجيع  55البند  من جدول الأعامل يف تقرير جلنة املزيانية. واختمت املدير العام لكمته متوهجا ابلشكر اإ
 مالحظاهتا وعىل اهامتهما الشديد بتفاصيل تنفيذ الربانمج.

 املوّحد من جدول الأعامل 6البند 

 قبول املراقبني

ىل الوثيقةاستندت  .507  .A/54/2 املناقشات اإ

ىل الوثيقة .508 بشأأن قبول  A/54/2 وقدم املستشار القانوين هذا البند من جدول الأعامل ولفت انتباه ادلول الأعضاء اإ
ن الأمانة تلقت طلبا واحدا للحصول عىل  اللجنة من فئة املنظامت احلكومية ادلولية، أأل ويه  صفة مراقباملراقبني. وقال اإ

آس يويةالاقتصادي  من الوثيقة املذكورة. 2( كام هو وراد يف الفقرة EEC) ة للمنطقة الأوروبية ال

ن الأمانة توصلت أأيضا بطلبات للحصول عىل صفة مراقب من املنظامت ادلولية غي احلكومية املذكورة يف  .509 وقال اإ
الرشاكت والتجارة  مركز "5" (؛APPالواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ) "5"من الوثيقة، أأي:  7الفقرة 

 (؛IPOمجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ) "2" مبادرة تصورات الابتاكر؛ "0" (؛CREATe.org) املسؤوةل
 (؛PIUGمجموعة مس تخديم معلومات الرباءات ) "7" احتاد امللكية الفكرية؛ "6" (؛IAFاملنتدى ادلويل للمؤلفني ) "1"
 .ش بكة التقاليد يف خدمة الغد "51" نقابة اخملرتعني املرصيني؛ "9" (؛PPI) املنظمة ادلولية لأحزاب القراصنة "8"

الوطنية غي احلكومية املذكورة يف  توأأما الفئة الثالثة والأخية من طلبات احلصول عىل صفة مراقب فهيي املنظام .521
الأشخاص ذوي الاحتياجات  اندي "5"؛ (CILIPاملعهد املعمتد ملهن ي املكتبات والإعالم ) "5"من الوثيقة:  55الفقرة 

املؤسسة غي التجارية لتطوير مركز تطوير وتسويق التكنولوجيات  "0" (؛CPSNRPاخلاصة ملنطقة بريفزيا )
 )مؤسسة سكولكوفو(. اجلديدة

ىل الفقرات  .525 من الوثيقة اليت دعت مجعيات ادلول الأعضاء  50و 9و 6ولفت املستشار القانوين انتباه ادلول الأعضاء اإ
ىل اختاذ قرار بشأأن طلبات قبول املراقبني املقدمة من املنظامت اليت تىل أأسامءها.يف ال  ويبو اإ

أأكد و بصفة مراقب يف الويبو.  املنظمة ادلولية لأحزاب القراصنةد مع قبول ينه ل ميكن أأن اإ وفد الولايت املتحدة وقال  .525
ىل أأنه مل لأ احتاد  ا، ولكن لأهنللمنظمة يديولويجالفكر الأ بسبب  ليس ذكلعىل أأن   يس بقحزاب س ياس ية وطنية. وأأشار اإ

نه يف هذا الصدد، و. انشط امراقب 071لمنظمة أأكرث من ل حزب س يايس بصفة مراقب يف الويبو، رمغ أأن  قبول قال الوفد اإ
 .توافق يف الآراءوهو ما يعين انعدام بصفة مراقب، املذكورة  املنظمةعارض قبول ي

طار  تولحظ ،تعليقاتهعىل ت املتحدة وفد الولاي ةالرئيس تشكر و  .520 هذا البند من أأن أأي وفد مل يطلب التدخل يف اإ
ىل توافق الآراء بشأأن مجيع الطلبات الأخرى للابعلام  وأأحاطتجدول الأعامل،  ابس تثناء  حصول عىل صفة مراقبلتوصل اإ

 جدول الأعامل:من لبند لهذا االتايل واقرتحت نص القرار واحد، طلب 

واحدة، وتسع  دوليةحكومية  ةنظممل صفة مراقب  منحيات ادلول الأعضاء يف الويبو، لك فامي يعنيه، مجع "قررت 
من  55و 7و 2 ، وثالث منظامت وطنية غي حكومية كام هو وارد يف الفقراتغي حكوميةمنظامت دولية 

 "A/54/2 الوثيقة
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 قبول املنظامت احلكومية ادلولية بصفة مراقب

للجنة الاقتصادية للمنطقة قررت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، لك فامي يعنيه، منح صفة مراقب  .522
 (.EEC) الأوروبية الآس يوية

 قبقبول املنظامت ادلولية غي احلكومية بصفة مرا

قررت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، لك فامي يعنيه منح صفة مراقب للمنظامت ادلولية غي احلكومية  .521
مركز الرشاكت والتجارة  "5" (؛APPالواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ) "5التالية: " التسع

 (؛IPOية الفكرية )مجعية ماليك حقوق امللك  "2" مبادرة تصورات الابتاكر؛ "0" (؛CREATe.org) املسؤوةل
مجموعة مس تخديم معلومات  "7" احتاد امللكية الفكرية؛ "6" (؛IAFاملنتدى ادلويل للمؤلفني ) "1"

 .ش بكة التقاليد يف خدمة الغد "9" نقابة اخملرتعني املرصيني؛ "8" (؛PIUG) الرباءات

 قبول املنظامت الوطنية غي احلكومية بصفة مراقب

قررت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، لك فامي يعنيه منح صفة مراقب للمنظامت الوطنية غي احلكومية  .526
اندي الأشخاص ذوي الاحتياجات  "5"؛ (CILIPاملعهد املعمتد ملهن ي املكتبات والإعالم ) "5التالية: " الثالث

وير مركز تطوير وتسويق التكنولوجيات املؤسسة غي التجارية لتط "0" (؛CPSNRPاخلاصة ملنطقة بريفزيا )
 )مؤسسة سكولكوفو(. اجلديدة

 املوّحد من جدول الأعامل 7البند 

 تعيني نواب املدير العام ومساعديه

 .(WO/CC/70/5انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  .527

 املوّحد من جدول الأعامل 8البند 

ومجعية  سعية احتاد ابريومؤمتر الويبو ومج  العادية للجمعية العامة للويبو 5151مرشوعات جداول أأعامل دورات 
 احتاد برن

 .(WO/CC/70/5انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  .528

 املوّحد من جدول الأعامل 9البند 

 تقةل للرقابةرير جلنة الويبو الاستشارية املس  تق

 (.WO/GA/46/12الوثيقة ) للويبو امجلعية العامةدورة انظر تقرير  .529

 املوّحد من جدول الأعامل 10البند 

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

ىل  .511  ".تقرير مراجع احلساابت اخلاريج : "A/54/4 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

 ورحبت الرئيسة مبراجع احلساابت اخلاريج. .515



A/54/13 
89 
 

 احلساابت اخلاريج تقريرمه عىل النحو التايل: ووعرض مراجع .515

 الرئيسة، حرضات املندوبني الكرام، أأحصاب املعايل،"الس يدة 

. ويرشفين املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند، شايش اكنت شيما "أأود أأوًل أأن أأبلغمك حتيات الس يد
( عن أأن أأعرض عليمك اليوم، ابلنيابة عنه، نتاجئ مراجعة احلساابت اخلارجية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو

اتحيت هذه الفرصة.5150 الفرتة املالية املنهتية يف ديسمرب  . وأأشكر هذه امجلعية املوقرة عىل اإ

ىل ُأس نِّدت"  للملكية العاملية املنظمة حساابت مراجعة هممةم  للهند العام احلساابت ومراجع املايل املراقب اإ
ىل 5155 من املالية للس نوات( الويبو) الفكرية  للجمعية( العادية العرشين) الأربعني ادلورة موافقة عىل بناء 5157 اإ

قدت اليت للويبو العامة ىل سبمترب 56 من الفرتة يف جنيف يف عم د. 5155 أأكتوبر 1 اإ دل  وفقاً  املراجعة نطاق وحيم
 .النظام هذا مرفق يف الواردة واملبادئ املايل النظام من 51.8 للامدة

 ادلويل الاحتاد عن الصادرة احلساابت ملراجعة ادلولية ييللمعا وفقاً  احلساابت مراجعة وُأجرِّيت"
 والواكةل املتخصصة وواكلهتا املتحدة الأمم حلساابت اخلارجيني املراجعني فريق اعمتدها واليت( IFAC) للمحاس بني

 ملراجعة العليا للمؤسسات ادلولية للمنظمة احلساابت مراجعة ومعايي اذلرية، للطاقة ادلولية
 مراجعة تنظم اليت الإضافية والاختصاصات املايل، الويبو نظام من 51.8 واملادة ،(INTOSAI) احلساابت
مبنيل  النحو عىل الويبو حساابت  .املايل النظام مرفق يف امل

جراء مشاورات  ىل حبثنا قضااي خمتلفة تطلبت اإ ننا نقر بتأأخر صدور تقريران هذا العام. ويعزى ذكل اإ "واإ
طار مفصةل مع  الإدارة بغية تقدمي تقيمي وتوصيات مس تنية. ولكننا س نضمن يف املس تقبل أأن يصدر تقريران وفقًا لالإ

 الزمين املتفق عليه.

توصية. واس تممكلت التوصيات بعد تلقي ردود الإدارة عىل نتاجئ مراجعتنا للحساابت.  51"ويتضمن تقريران 
صد تنفيذ هذه ويسعدين أأن أأبلغمك أأن الويبو قد قبلت معظم توص  ياتنا وانقش هتا أأيضًا خالل اجامتع جلنة املزيانية. وسيم

 التوصيات عىل أأساس دوري.

ىل جمالت تتعلق بتحقيق الوفورات  ضافة اإ دلء رأأي بشأأن البياانت املالية للويبو اإ "ومشل نطاق مراجعتنا اإ
، والإدارة العامة للمنظمة وتس يي ادلاخلية املالية والضوابط ،احملاس يب والنظام املالية الإجراءاتوالفعالية والفاعلية يف 

 شؤوهنا. وكجزء من دورة املراجعة، مشلت املراجعة اجملالني التاليني:

آس يا وبدلان والعربية الأفريقية البدلان" –للويبو  9 الربانمج •  والاكرييب الالتينية وأأمرياك الهادئ واحمليط أ
 "؛منواً  الأقل  والبدلان

 ة املؤمترات اجلديدة.مرشوع بناء قاع •

 5150 لعام املالية البياانت يف احلساابت مراجع رأأي 

 فامي جوهريةً  عتربهان  أأخطاء أأو ضعف َمواطن أأي عن 5150 املالية للفرتة املالية البياانت مراجعةم  تكشف مل"
 بياانت يف بتحفظٍ مشفوع غي رأأايً  ناأأبدي  ذكل، عىل وبناءً . وحصهتا اكامتلها ومدى كلك املالية البياانت بدقة يتعلق
 .5150 ديسمرب 05 يف املنهتية املالية للفرتة املالية الويبو

جياز النتاجئ الرئيس ية ملراجعة احلساابت اليت ُأجريت خالل العام والتوصيات النامجة عهنا.  "وسأأتناول الآن ابإ
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ىل الشؤون املالية.  وسأأتطرق أأوًل اإ

 الشؤون املالية

نشاء متويل منفصل احتياطي اإ  اريعاملش ل

جياد يف الويبو تنظر أأن ميكن بأأنه 5155 املالية ابلس نة اخلاص تقريران يف أأوصينا قد كنا"  منفصل احتياطي اإ
ن ،ذكل ومع. املشاريع متويل لغرض  منفصل احتياطي أأي عن تفصح مل 5150 س نة عن للويبو املالية البياانت فاإ
جياد أأن تضمن فأأوصينا جمددًا بأأنه ميكن للويبو .املشاريع متويل لغرض  وأأن املشاريع متويل لغرض منفصل احتياطي اإ
 أأموال/فوائض من ترامك ما ابس تخدام املتعلقة املعامالت فهم حتسني أأجل من  املالية البياانت يف منفصةل بصورة تدرجه

 .احتياطية

ننا "وأأحطنا علامً بأأن الإدارة قدمت وثيقة يف هذا الصدد  ىل ادلول الأعضاء خالل اجامتع جلنة املزيانية. وذلا فاإ اإ
 س نواصل العمل مع الإدارة لتسوية هذه املسأأةل يف أأقرب فرصة ممكنة.

 مسائل أأخرى

ىل احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون  "كنا قد أأوصينا كذكل بتسوية رسوم الطلبات املودعة واملستندة اإ
 بناء املودعة الطلبات خيص فامي واملس تحقة املسددة ابلرسوم املتعلقة احملاسبية البياانت عىل احملافظةبشأأن الرباءات، و 

مس الرباءات بشأأن التعاون معاهدة عىل  .املس تخدمة ابلعمالت عرةوامل

 بعد ما ملس تحقات الأكتواري التقيمي يف املعمتدة ادلميغرافية الافرتاضات وحتديث س تعراض"كام أأوصينا اب
 .اخلدمة

آس يا وبدلان والعربية الأفريقية البدلان – 9 الربانمج  منواً  الأقل  والبدلان والاكرييب الالتينية وأأمرياك الهادئ واحمليط أ

ن   الوطنية الفكرية امللكية واسرتاتيجيات املس تدامة، الفكرية امللكية قدرات تعزيز هو 9 الربانمج هدف"اإ
 يف البرشية املوارد كفاءات وتكوين والتقنية، املؤسس ية التحتية والبنية والتنظميية، الترشيعية والأطر وس ياساهتا،

ضافةً  التمنية لأغراض الفكرية ابمللكية الفعال الانتفاع من يممكِّّن مما منواً  الأقل والبدلان النامية البدلان ىل اإ  تعزيز اإ
 .البدلان تكل يف احملليني والإبداع الابتاكر

منية  توصيات جدول أأعامل الت

ن"  جنازٌ  التمنية أأعامل جدول اعامتد اإ  يف رمسياً  الويبو يف الأعضاء ادلولم  أأرس ته وقد. للويبو ابلنس بة هممٌ  اإ
ن قرار يف ،5117 عام  أأعامل جدول توصيات أأن ونرى. التمنية أأعامل جدول توصيات من توصية 21 اعامتد تضمل

 جدول توصيات يعمجل  وعليه أأوصينا برضورة مراعاة الويبو وأأهدافها املنظمة لأنشطة ابلنس بة دامئة أأمهية ذات التمنية
 .التقنية املساعدة أأنشطة تصممي يف املعنية التمنية أأعامل

 اخلطط القطرية

طاراً  تقدم اليت الويبو مع املعين البدل علهيا يتفق وثيقة يه القطرية اخلطة"  ختطيط يكفل وشامالً  خمصصاً  اإ
 تكل تكتس هيا اليت القصوى الأمهية ورمغ. س نتني خالل املعين البدل يف وتنفيذها الويبو توفرها اليت التقنية املساعدة

ل تمعد مل القطرية اخلطط أأن وجدان فقد الوثيقة،  .بدلاً  508 أأصل من بدلاً  61 يف اإ
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جراء وضع الويبو لأمانة ميكن"فأأوصينا بأأنه   اعتبار أأيضاً  وميكن. القطرية اخلطط لصياغة معياري تشغييل اإ
قلميية املاكتب برصد اخلاصة الأداء مؤرشات من مؤرشاً  القطرية اخلطة صياغة طار يف أأداهئا وتقيمي الإ  .الربانمج هذا اإ

منية نفقات تتبع   الت

رسالها بشأأهنا التقارير عدادواإ  املالية املوارد تتبع يمعد" ىل واإ دارة اً أأساس ي طاً رش  املصاحل أأحصاب اإ  املالية لالإ
 يف سرتكز املنظمة" أأن 5150-5155 للثنائية واملزيانية الربانمج وثيقة ذكرت الصدد، هذا ويف . والشفافة احلصيفة

 عىل القدرة حتسني عنه ينتجس   مما، رصامة أأكرث حنو عىل الفعلية التمنية نفقات تتبع ضامن عىل 5150-5155 الثنائية
ىل التقارير رفع دارة نظام ينفذ عندما الطويل، املدى وعىل. الفعلية النفقات بشأأن الأعضاء ادلول اإ  املؤسس ية املوارد اإ

عداد والتتبع التخطيط س يدمج اكماًل، تنفيًذا  الأنظمة يف الويبو دجمًا اكمالً  لأنشطة الإمنايئ البعد بشأأن التقارير واإ
 بشأأن بياانت وافرت لضامن متني تتبع نظام تنفيذ تواصل أأن للويبو ميكن وعليه أأوصينا بأأنه  ".للمنظمة والإدارية املالية

نفاق  .ابلتقديرات مقارنة التمنية عىل الفعيل الإ

 املراقبة ادلاخلية

طار يمعد" دارة اإ آلية لتعزيز الويبو أأطلقهتا جيدة مبادرة اخملاطر اإ ولكننا لحظنا أأن جسل  .ادلاخلية الرقابة أ
ث  9اخملاطر اخلاص ابلربانمج  دل وعليه  .خماطر أأية اخلاصة املشاريع وشعبة منواً  الأقل البدلان شعبة حتّدد وململ حيم

 ابنتظام. اخملاطر جسالت جودة التمنية قطاع عن املسؤول العام املدير انئب يراقب بأأنأأوصينا 

 اجلديدة املؤمترات قاعةل التخطيط 

ل الاقرتاح وثيقة"مل تقدم   قاعةبناء  مرشوع نأأ بش جوهرية معلومات والواثئق الأوراق من وغيها املفصل
 الاستامثر عىل املرتتبة والفوائد للتاكليف حتليل يش متل عىلونرى أأنه اكن ينبغي لالقرتاح أأن . املقرتح اجلديدة املؤمترات

ىل استناًدا اجلديدة، املؤمترات قاعة بناء مرشوع يف املقرتح  للقمية وفقًا مبيلنةً  والصيانة والتشغيل البناء أأعامل تلكفة اإ
 املقرتح الاستامثر لتاكليف حتليل البناء مبشاريع اخلاصة املقبةل الاقرتاحات مجيع تتضمن بأأنوعليه أأوصينا  .احلالية

 .الراهنة بقميهتا والصيانة والتشغيل البناء تاكليف عىل بناء وفوائده

 اختيار املقاول العام

نح العقد للمقاول العام رمغ  دراك"مم  البناء مرشوع يف العام املقاول يسباها اكن اليت للمشالكت الأمانة اإ
 ابملشاريع يتعلق فامي خصوصاً  الاختيار، معايي يف املراعاة حق السابق املقاولني أأداء يمراعى بأأن. وعليه أأوصينا اجلديد
منفذة  .الويبو حلساب امل

دارة العقد مع املقاول العام  اإ

جناز مراحل أأية حتّدد مل أأنه لحظنا  الأقساط بتسديد اخلاص" السعر الثابت العقد" يف للمرشوع معينة اإ
ددت واإمنا الشهرية،  تسديد يرتبط بأأن. وعليه أأوصينا العام املقاول معل يف احملرز التقدم من التحّقق دون الأقساط سم
 .املمنفذة البناء مبراحل للمقاولني الأقساط

 مراقبة اجلودة يف أأعامل البناء

ّددت اجلودة مواصفات أأن رمغ" ن العقد، يف حم  الامتثال لضامن فيه تمدرج مل والاختبار التفتيش خطة فاإ
دراجوعليه أأوصينا  .لرشوطه  .الرأأساملية ابملشاريع املتعلقة العقود يف رصاحة اجلودة مراقبة تدابي ابإ
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جراء  العام احلساابت ومراجع املايل املراقب"ويف اخلتام ونيابة عن  لهيم هممة اإ ومجيع زماليئ اذلين ُأس ندت اإ
مانة وموظفي الويبو.  مراجعة حساابت الويبو، أأود تسجيل ابلغ تقديران لتعاون املدير العام والأ

 "أأشكرك الس يدة الرئيسة والنواب الكرام لإاتحتنا فرصة عرض هذه النتاجئ عليمك. شكرًا."

ن املراجعات اليت يقوم هبا مراجع احلساابت ورحب وفد الولايت املتحدة برأأي مراجع احلس .510 اابت الإجيايب. وقال اإ
ن الرأأي غي املشفوع املقدم يف الويبو ذكر أأن التقرير املايل شفاف  اخلاريج جزء همم من هيلك الرقابة يف الويبو. وقال اإ

أأجنع طريقة وأأكرثها فعالية.  وشامل وأأنه مل خيف أأية وقائع هممة، ول يعين ذكل ابلرضورة أأن الأموال قد اس تخدمت عىل
ىل أأن الويبو سددت أأموالا أأكرث من الالزم للمقاول  زاء املعلومات الواردة يف التقرير وتشي اإ وأأعرب الوفد عن قلقه البالغ اإ

دارة العقد. وأأعرب عن  العام املسؤول عن قاعة املؤمترات اجلديدة ومل حتّصل منه ما حيق لها من جزاءات عليه وأأساءت اإ
يره لتقرير جلنة الربانمج واملزيانية عن قاعة املؤمترات اجلديدة وللتقارير الشهرية اليت أأخذت الويبو تنرشها عىل موقعها عىل تقد

ن من الالزم احلصول عىل املزيد من املعلومات عن سبب عدم حتصيل املنظمة للجزاءات. وعرب عن تقديره  الإنرتنت. وقال اإ
تفاع الهيئات الأخرى بقاعة املؤمترات اجلديدة، وأأبدى تطلعه للحصول عىل املزيد من املعلومات لنفتاح الأمانة أأمام فكرة ان 

ن أأية من أأنشطة الويبو ل ينبغي أأن يتأأثر بتأأجي املبىن. وراح يقول  عن الإماكنيات اليت ميكن أأن يتيحها هذا الأمر. وقال اإ
ن الويبو حتظى بوضع غي عادي مقارنة بسائر املنظامت ا ل اإ ىل ما دلهيا من أأموال اكفية لمتويل املرشوعات، اإ دلولية ابلنظر اإ

آليات الرقابة. ماكن الويبو الاسرتخاء يف مراقبة املرشوعات، فوضعها املايل يسمح بزايدة أ  أأن ذكل ل يعين أأن ابإ

ىل مراقب احلساابت اخلاريج عىل تقريره اجليد وهنأأ الأمانة عىل تق .512 س بانيا ابلشكر اإ رير مراجعة وتوجه وفد اإ
ماكنية حتسني طريقة  احلساابت الإجيايب بشأأن البياانت املالية. وأأعرب عن رغبته يف التشديد عىل أأمهية التوصية املتعلقة ابإ

نه ينبغي زايدة الشفافية والوضوح يف اس تخدام الأموال الاحتياطية. ووافق عىل  اس تخدام الأموال الاحتياطية. وقال اإ
املؤمترات اجلديدة، وخاصة فامي يتعلق بتحسني حتليل التاكليف يف التقارير املقبةل. وأأعرب عن رغبته  التوصيات املتعلقة بقاعة

ىل املنظامت الأخرى  أأيضا يف احلصول عىل معلومات يف املس تقبل عن الطرق اليت ميكن هبا تأأجي قاعة املؤمترات اجلديدة اإ
زاء الاختالف الو  احض يف الآراء بني الأمانة ومراجع احلساابت اخلاريج بشأأن بعض الوقائع. القريبة. وأأبدى الوفد قلقه البالغ اإ

ن ليس مثة اختالف عىل التوصيات لكن بعض الوقائع أأاثرت شيئا من الاعرتاض. وأأبدى رغبته يف أأن يقوم مراجع  وقال اإ
ت لهذا الأمر نظرا لأنه مل يتح هل ما احلساابت اخلاريج ابلنظر يف هذا الأمر يف تقرير الس نة املقبةل وأأن يأأخذ املزيد من الوق

ىل توضيح أأوجه سوء الفهم وعرض  ن مراجع احلساابت مبكنه هو والأمانة السعي اإ يكفي من الوقت يف هذه الس نة. وقال اإ
 نسخة حمدثة من التقارير لدلول الأعضاء، ما يتيح اختاذ قرار هنايئ والنظر يف تكل الوقائع.

ىل مر  .511 نه أأحاط علام عىل وتوجه وفد الهند ابلشكر اإ اجع احلساابت اخلاريج عىل عرضه وعىل تقريره املفصل. وقال اإ
النحو الواجب ابلرأأي غي املشفوع وبأأن البياانت املالية للمنظمة عرضت حملة جيدة عن مجيع اجلوانب املادية اليت تس تحق 

نه أأحاط علام أأيضا ابملالحظات املوضوعي دارة الويبو التقدير علهيا. وقال اإ ة والتوصيات املعينة الواردة يف التقرير املتعلق اإ
ل عىل مخس توصيات من توصيات جدول  5152/51ابلأموال الاحتياطية وبأأن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ل حتتوي اإ

عىل  5155/50والثنائية  5151/55توصية يف الثنائية  57و 55، مقارنة ابحتواهئا عىل 9أأعامل التمنية لإرشاد الربانمج 
ىل أأن  ن بعض املالحظات أأشارت اإ نفاق عىل التمنية ليس واحضا يف الوقت الراهن. وقال اإ التوايل. وأأقر الوفد بأأن تعريف الإ

التعريف الراهن ل يتناول طبيعة أأنشطة تمنية امللكية الفكرية وأأثرها املتواصل. ورصح بأأنه متأأكد من أأن هذه املالحظات 
لواردة يف التقرير ستساعد ادلول الأعضاء عىل تطبيق تعريف أأكرث فعالية يف املس تقبل. والتفت وغيها من املالحظات ا

ىل التوصية  نه يرى أأن التوصيات الوجهية من جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن تطبق عىل مجيع الربامج من أأجل  1الوفد اإ وقال اإ
ن هذا يعترب عالمة هممة ينبغي الإقرار تنفيذ جدول أأعامل التمنية اذلي اعمتدته ادلول الأعضاء يف ا لويبو تنفيذا فعال، وقال اإ

قامة نظام ملكية فكرية يتسم ابملزيد من الشمول والتوجه حنو التمنية. وأأيد الوفد التوصية  جياد س بل لضامن اإ  7هبا، كام ينبغي اإ
نفاق عىل التمنية، ما من شأأنه أأن  يضمن الفعالية يف الربامج والأنشطة. وراح اليت طلب فهيا من الويبو أأن تعّرف بوضوح الإ
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ن التوصيات املتعلقة ابملسائل النقدية والإجرائية  ن مثة توصيات عديدة مفيدة تتعلق مبرشوعات البناء، وقال اإ يقول اإ
دارة الويبو.  والتعاقدية تس تحق الاهامتم من اإ

ىل مراجع احلساابت اخلاريج وأأكد من جديد طل  .516 به اذلي تقدم به يف جلنة الربانمج وتوجه وفد كينيا ابلشكر اإ
 واملزيانية، بأأن تنفذ الأمانة التوصيات ابلاكمل.

ن  .517 وأأكدت الأمانة لدلول الأعضاء أأن أأغلب التوصيات الصادرة عن مراجع احلساابت اخلاريج قد قبلت. وقالت اإ
يف توصياته املتعلقة مبرشوعات  عددا من الوفود تقدم مبالحظات عىل بعض اجلوانب اليت أأاثرها مراجع احلساابت اخلاريج

البناء. ورصحت بأأن لك املبالغ املسددة للمقاولني ولك ما مت معهم يامتىش مع القواعد والأحاكم املطبقة يف بدلية جنيف. 
وأأفادت بأأن التوصيات املتعلقة بعقود البناء س تطبق ابلتأأكيد قدر املس تطاع عىل مجيع املرشوعات يف املس تقبل. وأأضافت أأن 

ىل امجلعية العامة يغطي اختتام مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  5151ريرا س يقدم يف عام تق ىل جلنة الربانمج واملزيانية ومهنا اإ اإ
ن النقاش سيس متر مع مراجع احلساابت اخلاريج حول املسائل اليت  والعرب املس تخلصة منه. واختمتت الأمانة لكمهتا قائال اإ

 الوقائع. أأاثرت بعض الاختالفات يف فهم

بتقرير مراجع  وأأحاطت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك فامي يعنيه، علام .518
 (.A/54/4احلساابت اخلارج )الوثيقة 

 املوّحد من جدول الأعامل 11البند 

 داريةلإ شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة انوي املوجز ملدير التقرير الس  

 (.WO/GA/46/12انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .519

 املوّحد من جدول الأعامل 55البند 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية

ىل الوثيقة  .561 قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية ) A/54/5استندت املناقشات اإ
ىل  5) والعرشين ( 5155/50تقرير أأداء الربانمج ) .A/54/6 Corrوالوثيقة  .A/54/6 Rev(، والوثيقة 5152مترب سب  1اإ

طار املساءةل يف الويبو) A/54/7والوثيقة  وضع ) A/54/9( و5155/50تقرير الإدارة املالية للثنائية ) A/54/8( والوثيقة اإ
( 5150التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام ) A/54/10( والوثيقة 5152سبمترب  5تسديد الاشرتااكت يف 

املاكتب ) A/54/12( والوثيقة مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةو تقرير مرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ) A/54/11والوثيقة 
دخالها عىل النظام املايل ولحئته) WO/GA/46/11( والوثيقة اخلارجية  (.التعديالت املقرتح اإ

من جدول الأعامل ينسحب عىل مجيع املسائل اليت انقش هتا جلنة الربانمج واملزيانية  55رصحت الرئيسة بأأن البند و .565
ن تسع واثئق ختضع  طار "التدقيق والرقابة". وقالت اإ يف دورهتا الثانية والعرشين، فامي عدا املسائل الالزم مناقش هتا يف اإ

ن مسأأةل ا طار هذا البند من جدول الأعامل قد أأحالهتا جلنة للنظر، وكام قيل يوم الثنني، فاإ ملاكتب اخلارجية الواردة يف اإ
ىل امجلعية العامة، وأأضافت أأن املشاورات غي الرمسية جارية الآن حول هذه املسأأةل. ودعت الرئيسة  الربانمج واملزيانية اإ

ىل عرض نتاجئ جلنة املزيانية، فامي عدا النتاجئ املتعلقة ابملاك  تب اخلارجية.الأمانة اإ

املزيانية يف دورهتا الثانية الربانمج و  قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنةاليت حتتوي عىل  A/54/5وعرضت الأمانة الوثيقة  .565
ىل  5املعقودة من  والعرشين طالع امجلعيات عىل أأحدث تطورات 5152سبمترب  1اإ . ويف البداية أأبدت الأمانة رغبهتا يف اإ

حتتوي عىل  (A/54/9وضع تسديد اشرتااكت ادلول الأعضاء. ورصحت بأأن وثيقة وضع تسديد الاشرتااكت )الوثيقة 
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ىل صناديق رأأس املال ا . 5152سبمترب  5لعامل يف معلومات عن املبالغ املتأأخرة يف الاشرتااكت الس نوية والأموال املسددة اإ
( 5152فرناك سويرساي لعام  5 252وقد سددت البدلان التالية مبالغ يف هذه الصدد منذ ذكل احلني: أأريرتاي )اشرتاك مببلغ 

(. 5152فرناك سويرساي لعام  5 829(؛ وجامياك )اشرتاك مببلغ 5152فرناك سويرساي لعام  5 829وغياان )اشرتاك مببلغ 
ىل ذكل ضافة اإ فرناك سويرساي(؛ ومايل  555 خصم قدر ضئيل من رسوم مدريد/لهاي عىل النحو التايل: كوت ديفوار )واإ

 5155/50تقرير أأداء الربانمج فرناك سويرساي(. وحتدثت الأمانة عن  55فرناك سويرساي(؛ والنيجر ) 55)
ورد من وفد الهند، وأأن هذا التصويب سيد يف نسخة أأخرى  (، ورصحت بأأن تصويبا وقائعيا.A/54/6 Rev )الوثيقة

ن جلنة املزيانية  معدةل من التقرير س تنرش عىل موقع امجلعيات عىل الإنرتنت يف أأرسع وقت ممكن. وكام قالت الرئيسة فاإ
حراز تقدم يف مجيع بنود جدول الأعامل خالل دورهتا الثانية والعرشين. وقد اختذت اللجنة ق رارات وأأصدرت شاركت يف اإ

من جدول أأعامل جلنة املزيانية( وتعريف  51توصيات بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل، فامي عدا البنود املتعلقة ابحلومكة )البند 
نفاق عىل التمنية )البند  من جدول أأعامل جلنة املزيانية(، وقد أأحرز التقدم بشأأهنام خالل ادلورة، واختمتت مناقش هتام  55الإ

 يسة، كام يتبني ذكل يف الوثيقة اليت حتتوي عىل قامئة القرارات. مبلخص الرئ 

وقبل فتح ابب املناقشة، ذكلرت الرئيسة بأأن الوفود قد شاركت عىل حنو بناء للغاية وأأتيحت لها فرصة وافرة لإبداء  .560
قدت هذا الشهر. وحرصًا عىل الفعالية، آراهئا يف لك هذه املسائل خالل جلنة املزيانية اليت عم ذكرت الرئيسة أأن للوفود أأن  أ

ىل الأمانة اليت س تدرجه اكماًل يف التقرير. وذكلرت  ىل مداخالهتا خالل اللجنة املذكورة أأو أأن تقدم بياهنا الاكمل كتابًة اإ تشي اإ
قلميية أأو تكرارها.  الرئيسة الوفود أأيضًا بأأنه ل داعي لأخذ اللكمة لتأأييد بياانت قدهما منسقو اجملموعات الإ

ىل أأن هاتني املسأألتني وأأ  .562 ىل قرارات بشأأن تعريف نفقات التمنية واحلومكة نظرًا اإ عرب وفد كينيا عن رغبته يف التوصل اإ
ىل هذين املوضوعني. ويلزم  ن البياانت املقدمة حينئذ ل تزال ذات وجاهة ابلنس بة اإ قد نوقش تا خالل جلنة املزيانية. وقال اإ

آلية غي رمسية متكن ادلول اختاذ قرار بشأأن س بل امليض قدمًا يف  تعريف نفقات التمنية وقضية احلومكة. ورحج الوفد وضع أ
الأعضاء من مناقشة ما تبقى من مسائل صغية عالقة وحلها، وخباصة فامي يتعلق بنفقات التمنية اليت أأوشكت ادلول الأعضاء 

ذا فمقد هذا الزم لبدأأت املن ىل اتفاق بشأأهنا. وأأعلن أأنه اإ اقشات من الصفر يف جلنة املزيانية املقبةل. ورأأى الوفد عىل التوصل اإ
ذ ميكن بعدئذ اس تخدام  ىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل حتديدًا. اإ ماكنية التوصل اإ أأنه جيدر ختصيص وقت قصي للنظر يف اإ

املقبةل. وفامي خيص الذلين سيناقشان خالل جلنة املزيانية  5156/57 التعريف اجلديد يف حتضي الربانمج واملزيانية للثنائية
ىل النظر يف هذه املسأأةل. وأأبدت  حدى توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت دعت امجلعية العامة اإ احلومكة، ذكلر الوفد ابإ

اجملموعة الأفريقية رغبهتا حينئذ يف اتباع هنج شامل يك يتس ىن لدلول الأعضاء النظر يف التوصيات مبا يف ذكل اخليارات اليت 
دة التفتيش املشرتكة والاقرتاحات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء سابقًا. كام ذكلر ابقرتاح قدمته وفود بلجياك قدمهتا وح

س بانيا خالل جلنة املزيانية الأخية. ورأأى الوفد أأنه ينبغي اتباع هنج شامل فامي خيص احلومكة يك يتس ىن لدلول  واملكس يك واإ
ىل اتفاق يامتىش مع توصي ات وحدة التفتيش املشرتكة وكذكل مع الاقرتاحات والتعليقات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء التوصل اإ

 الأعضاء يف املايض.

س بانيا عن رغبته يف التعليق عىل فقرات البندين .561 ن القرار  51و 56 وأأعرب وفد اإ من وثيقة قامئة القرارات. وقال اإ
التأأمني الصحي للمتقاعدين صةل بشأأن متويل تقدمي س ياسة استامثر منف)س ياسة الاستامثر( قىض ب  56 بشأأن البند

(. وأأبدى الوفد أأمهل يف أأل يغي ذكل قرار العام السابق اخلاص مبوضوع التأأمني الصحي الصحي بعد فرتة اخلدمة التأأمني)
اح واذلي قىض بأأن تقدم الأمانة تفاصيل مبلغ اخلصوم النامجة عن هذا التأأمني. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ميتثل اقرت 

س ياسة الاستامثر املراجعة للقرار اذلي اختذته جلنة املزيانية العام املايض بشأأن اختاذ تدابي لحتواء خصوم التأأمني الصحي 
ىل واقع أأن 51 بعد فرتة اخلدمة. واثنيًا وفامي يتعلق ابلنص اخلاص ابملادة ، أأعلن الوفد اتفاقه التام مع التقرير ورأأى أأنه أأشار اإ

ماكنية اختاذ تدابي طويةل الأجل  ادلول الأعضاء ىل اإ ىل اتفاق يف جلنة املزيانية الأخية. واستنادًا اإ أأوشكت عىل التوصل اإ
وتنظاميً للنقاش الهام بشأأن احلومكة يف الشهور القادمة أأو حيامن ترى ادلول الأعضاء ذكل مناس بًا، رأأى الوفد أأنه ينبغي لدلول 

ىل اتفاق يف  هذه امجلعيات مما سيساعدها عىل اختاذ تدابي قصية الأجل لزايدة فعالية الاجامتعات. الأعضاء حماوةل التوصل اإ
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نه ميكن لدلول الأعضاء أأن متهد الطريق أأمام  ىل تكل النقطة. واختمت لكمته قائاًل اإ وذكلر الوفد بأأن العديد من الوفود أأشارت اإ
جراء مفاوضات حممتةل بشأأن قضااي تنظميية امتثاًل لتوصيات ىل رئيسة  اإ وحدة التفتيش املشرتكة وتلبيًة للطلب اذلي قمدم اإ

 امجلعية العامة ابلهنوض ابحلوار مع ادلول الأعضاء.

ىل تقرير جلنة املزيانية )الوثيقة  .566 ىل البند WO/PBC/22/29وأأشار وفد اجلزائر اإ لتقرير )املتصل اب 55( وخصوصًا اإ
ن نقاش جلنة املزيانية بشأأن  51( والبند 5150املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  )املتعلق ابحلومكة(. وقال اإ

مشل املناقشة بشأأن مسأأةل نفقات التمنية. وأأبدى رغبته يف مالحظة مواصةل تكل املناقشة بتحقيق هدف هنايئ  55 البند
ىل تعريف أأكرث عاملية ومشوًل لنفقات التمنية حىت يتس ىن لدلول الأع ضاء أأن تتخذ قرارًا بشأأن مسامهة يمتثل يف التوصل اإ

الويبو احملددة يف جدول أأعامل التمنية من الناحية املالية. وشدد عىل رغبته يف احلصول عىل تعريف ملموس يطبق يف الثنائية 
دف املقبةل. وعليه ووفقًا ملا ذكره منسق اجملموعة الأفريقية، أأعرب عن رغبته يف اس هتالل مشاورات رمسية أأو غي رمسية هب

ن تكل  حل هذه املسأأةل. أأما النقطة الثانية اليت أأاثرها فاتصلت ابحلومكة اليت تعترب مسأأةل يعلق علهيا أأمهية كبية. وأأوحض قائاًل اإ
ذ جيب عىل ادلول الأعضاء ضامن فعالية احلومكة يف الويبو وشفافيهتا. وذلكل السبب ذكر  املسأأةل يه من الأمهية مباكن اإ

ن تكل التوصيات تطلب مبارشة من امجلعية العامة حبث مسأأةل ابلتوصيات املقدمة م ن وحدة التفتيش املشرتكة. وقال اإ
ىل رضورة تعزيز  احلومكة وضامن متيش املامرسات املتبعة يف الويبو مع اتفاقية الويبو يف حد ذاهتا ونظاهما ادلاخيل وتشي أأيضًا اإ

ىل رئيسة رغب احلوار البناء مع ادلول الأعضاء. وعليه، عرب عن  ته يف معرفة نوع املتابعة اليت حظيت هبا الرساةل املوهجة اإ
ىل مناقشة تكل املسأأةل. واختمت بيانه قائاًل امجلعية العامة خبصوص مسأأةل احلومكة واس تفرس عام تعزتم الرئيسة فعهل  ابلنس بة اإ

ىل تكل النقطة يف ضوء املناقشات الإضافية  نه حيتفظ حبقه يف الرجوع جمددًا اإ  بشأأن هذا البند من جدول الأعامل.اإ

لهيا  .567 وأأحاطت الرئيسة علامً بتأأييد وفد اجلزائر للنقاط اليت أأاثرها وفد كينيا. كام أأحاطت علامً ابلتساؤلت املوهجة اإ
هنا س تعكف جمددًا علهيا لكها.  وقالت اإ

 دارت يف جلنة املزيانية. وفامي وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل التقرير عن املناقشات اليت .568
ن اجملموعة تكرر أأنه ينبغي مواصةل املناقشة بشأأن حتسني املنظمة بناء عىل برامج ملموسة وفعلية.  يتصل ابحلومكة، وقال اإ

ن اجملموعة ل تس تطيع من ذكل املنظور أأن ترى  صالح احلومكة بغرض التغيي فقط ل غي واإ نه ل ينبغي اإ وأأوحض قائاًل اإ
ن احلومكة يف الويبو حتسنت بوضوح نتيجة رضو جراء تغييات ملحوظة يف هيلك احلومكة يف الويبو. ومىض يقول اإ دارة رة اإ لالإ

. ورأأى أأنه ينبغي لدلول الأعضاء يف الوقت احلارض الرتكزي عىل حبث أأي برانمج التقومي الاسرتاتيجيو  القامئة عىل النتاجئ
كل املضامر، أأعرب عن اس تعداد اجملموعة للمشاركة يف املناقشات بشأأن احامتل مشالكت ملموسة يف ذكل امليدان. ويف ذ

جراء معلية رمسية ترشف علهيا رئيسة امجلعية العامة أأو  اختاذ تدابي لتخفيف الآاثر عىل أأساس برامج فعلية وملموسة واإ
ن اجملموعة ترحب بتكل العملي ن املناقشات قد تشمل التدابي خشص مكرس مثل رئيس جلنة املزيانية. وأأردف قائاًل اإ ة واإ

س بانيا يف ادلورة الأخية للجنة املزيانية واملسائل  القصية الأجل الواردة يف الاقرتاح املقدم من وفود بلجياك واملكس يك واإ
زيانية مبا يف املتعلقة هبيلك اللجان وبعض املسائل املنبثقة عن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة اليت ورد أأيضًا ذكرها يف جلنة امل

طار احلومكة يف الويبو. وأأكد يف الوقت ذاته أأنه ل ينبغي لدلول الأعضاء  ذكل وثيقة املعلومات الأساس ية الشامةل املتعلقة ابإ
ن مل يتضح وجود أأي جمالت  جراء مشاورات غي رمسية اإ الاس تعجال يف اختاذ قرار خالل ادلورة احلالية للجمعية العامة ابإ

وأأخذًا يف احلس بان قول الرئيسة احلكمي أأي أأنه ل ينبغي طرح املسائل غي احملسومة يف اللجنة عىل امجلعية  لتوافق الآراء.
نه ينبغي حل  دراج احلومكة كبند يف جدول أأعامل ادلورة احلالية للجمعية العامة. وأأضاف قائاًل اإ ىل مسأأةل عدم اإ العامة، وأأشار اإ

 أأ نفسه.مسأأةل تعريف نفقات التمنية وفقًا للمبد

نه يرغب يف التعليق عىل تقرير جلنة املزيانية، وخاصة البند  .569 )التقرير الس نوي بشأأن املوارد  50وقال وفد املكس يك اإ
مبوجب  بناءة ومفيدة الوفد أأن جلنة املزيانية شهدت نقاشات وذكر .من جدول الأعامل )بشأأن احلومكة(51 البرشية( والبند 

نه يرغب 50البند  قدمهتا ادلول الأعضاء، يف لك من  ة املقدمة للجمعيات، ويه توصياتالتوصي أأن يساير يف. وقال الوفد اإ
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. وقال الوفد يف املس تقبل بشأأن املوارد البرشيةالإعداد للتقارير الس نوية يف  وتطبقجلنة املزيانية وامجلعيات، وجيب أأن تدرج 
س بانيا بشأأن تاكليف التأأمني الصحي عقب التقاعد أأو  نه يؤيد البيان الصادر عن وفد اإ  التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة.اإ

جلنة املزيانية يف س ياسة الاستامثر املنقحة، لعامتد تدابي لحتواء هذه التاكليف  ب الوفد من الأمانة أأن تدرج توصياتوطل
ىل البند  الوفد ملها املنظمة. وأأشارالكبية اليت تتح  من جدول أأعامل جلنة املزيانية )بشأأن احلومكة( ولحظ أأنه كام ذكرت  51اإ

وفود أأخرى، أأن جلنة املزيانية حظيت بنقاشات بناءة جدًا بشأأن املسائل املتعلقة ابحلومكة، مبا يف ذكل اقرتاح وفد املكس يك 
س بانيا(، نهكام رصح يف بيانه الافتتايح،  ،تلقى دعامً من وفود أأخرى. وقال الوفدواذلي  )اذلي دمعه وفد بلجياك واإ عىل  اإ

لبدء حوار بشأأن لك الاس تعداد  وعي بأأمهية مواصةل النقاش بشأأن احلومكة يف امجلعيات احلالية وأأضاف أأنه اكن مس تعدًا 
نه يعتقد أأن هذا سوف  خريطة طريق ستساعد ادلول الأعضاء عىل امليض قدمًا. وقال وضعبغية  سائلهذه امل  الوفد اإ

 .فامي خيص احلومكةلبعض توصيات تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  ،عىل الأقل بشلك جزيئ ،يس تجيب

د مع وفد جنوب أأفريقيا الاقرتاح والبيان الذلين قدهمام وفد كينيا ووفد اجلزائر فامي خيص قضيتني، أأولهام احلومكة. و  .571
نه يعتربها قضية همم نه د مع اقرتاحًا وقال الوفد اإ ة، وصدرت توصية بشأأهنا يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. وقال الوفد اإ

ن القضية الثانية  ما يف امجلعية العامة أأو خارهجا. وقال الوفد اإ تعريف نفقات التمنية. وقال  يهيطلب مزيدًا من املشاورات، اإ
ىل تعريف واحض  نه يرى أأن هناك حاجة اإ بغية حتقيق الشفافية يف رفع التقارير ولتتبع حصة الويبو للتمنية. نفقات التمنية ل الوفد اإ

 املس تعصية.ولمتس الوفد توجهيات للميض قدما يف سبيل هذه املسأأةل 

أأنه قدم تعليقات عىل قضااي  ان أأورواب الوسطى والبلطيق وذكروحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدل .575
ن قال بيانه الافتتايح. و يف  ةتتعلق ابلربانمج واملزياني ند من جدول هذا الب حتت تناول قضية واحدة ترغب ف ي موعة اجملاإ

ويه قضية ماكتب الويبو اخلارجية.  أألاملزيانية و  الربانمج اكنت حمل مناقشة عىل مس توى امجلعية العامة وجلنةو  الأعامل،
نه رمبا  التأأكيد عىل موقفها الثابت.  تريدموعة اجمل ية اجلارية، ولكنغي الرمس س يكرر ما قاهل سابقا يف املشاورات وقال الوفد اإ

ن  ىلاجملوقال الوفد اإ ، ليس فقط خالل هذه املقبةلخلطوات ستسرتشد هبا اابعتبارها وثيقة  املبادئ التوجهيية موعة نظرت اإ
املبادئ  نأأ الوفد  للويبو. وذلكل جيدتب اخلارجية احلالية بشأأن معل املاك ، مبا يف ذكل التوجهياتالثنائية، ولكن بعدها أأيضاً 

اذلي  متيض حنو مناقشة بشأأن احلجم والشلكحىت يتس ىن لدلول الأعضاء أأن  ليست جمرد وثيقة توضع جانباً لهذا  التوجهيية
الوفد عىل عزمه أأنه قبل اختاذ أأي خطوة  شددستتخذه ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية يف الس نوات القليةل القادمة. و 

ىل توافق الآراء بشأأن املبادء املوهجة.أأخرى،  ن جيب الوصول أأول اإ ىل التأأكد من أأهنا  ادلول الأعضاء حتتاج وقال الوفد اإ تفهم اإ
ن اجملموعة ل تزال ب اخلارجية املس تقبلية كلك، مبا يف ذكل عنارصهاش بكة املاكت ،لاكمل املنظمة ما س تقدمه، . وقال الوفد اإ

ل يس يت لل  اخلارجية للويبو غي القابةل ختتلف مع فكرة انتشار املاكتب ن اجملموعة ل تس تطيع أأن تد مع اإ . وقال الوفد اإ
ن هناء املبادئ التاس تحداث ش بكة من هذه املاكتب كفؤة وذات قمية مضافة. وقال الوفد اإ ة والاس مترار يهي وج ه من الرضوري اإ

اصة ابملاكتب اخلارجية، ليس فقط اجلوانب الاقتصادية يف مناقشة بناءة مع لك ادلول الأعضاء بشأأن التاكليف واملنافع اخل
ن اجملموعة  ل تزال نقطة الامتس يف معل  تشدد عىل أأن املبادئ التوجهييةولكن أأيضًا اجلوانب الاسرتاتيجية. وقال الوفد اإ

هناهئا يف أأقرب وقت ممكن. و  ىل اإ ان اليت قدمت طلبًا الوفد الأمانة عىل تقدميها قامئة ابلبدل شكرادلول الأعضاء ودعهتم اإ
نه  ىل مىت توحض للتس تضيف مكتبًا خارجيًا للويبو. وقال الوفد اإ طار العمل برمته، فاإن اجملموعة سوف تتطلع اإ دلول الأعضاء اإ

مع تقرير اجلدوى  حبهثامن هذه البدلان، أأو املزيد من الطلبات والاقرتاحات من بدلان أأخرى،  ملموسةاس تالم اقرتاحات 
 الويبو.يف  ة لتنظر فهيا لك ادلول الأعضاء اخلاص ابلأمان

ىل أأهنا اقرتحت، عند  .575 فتتاح هذا البند من جدول الأعامل، أأن اوأأحاطت الرئيسة علام بتعليقات الوفد لكهنا أأشارت اإ
يتناول الأعضاء مجيع القضااي الأخرى ابس تثناء املاكتب اخلارجية، لأن املشاورات غي الرمسية بشأأن هذا املوضوع ل 

 جارية. زالت
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ورحب وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتقدم الويبو حنو تنفيذ املعايي اليت حددها تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. كام  .570
طار املساءةل بشلك اتم مع املعايي واملامرسات اليت تقّرها وحدة التفتيش املشرتكة.  ىل مواءمة اإ رحب جبهود الويبو الرامية اإ

قديره لتقرير الأمانة والتحليل القمي اذلي قدمته لدلول الأعضاء عن مسؤوليات الويبو يف املساءةل والرقابة. وأأعرب الوفد عن ت
ىل حتقيق املعايي املتصةل ابلكشف الرمسي للمعلومات. ىل هجود الويبو الرامية اإ وأأعرب الوفد عن تقديره للتقدم  وأأشار الوفد اإ

ىل ادلول الأعضاء واملاحنني، وأأبدى رسوره ابلأخص لأن ميثاق الرقابة احملرز من أأجل تقدمي تقارير اكمةل ملرا جعة احلساابت اإ
ىل نرش تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل موقع الويبو عىل ش بكة الإنرتنت يف غضون  شارة اإ  01ادلاخلية املعدل تضمن اإ

زتام الإدارة بتحديد نقاط الضعف احملمتةل للرقابة يوما من صدوره، ويه ممارسة شائعة عىل مس توى الأمم املتحدة، وتظهر ال
 ادلاخلية للمنظمة، واس تعدادها ملعاجلة هذه النقاط بطريقة شفافة.

ن قمية هذه الاقرتاح  -وأأشار وفد فزنويال )مجهورية  .572 س بانيا، وقال اإ ىل اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ البوليفارية( اإ
ىل الفعالية. ور أأى الوفد أأن الاقرتاح أأبرز قضااي ميكن للمندوبني أأن ينظروا فهيا دون اس تغراق الوقت يه أأنه لفت الانتباه اإ

بداء الرأأي يف  جياد حل ملا سامه الوفد "بعدم القدرة" عىل اإ يف املشاورات. وأأضاف أأن أأول ما ميكن للوفود القيام به هو اإ
نه يدرك جيدا أأن دلى مجيع الوفود تعلامي ت حول ما ميكن فعهل وأأنه ل حاجة لإجراء مناقشات مواضيع معينة. وقال الوفد اإ

لهيا،  طويةل ل حتل أأي قضية. ورأأى الوفد أأنه ل لزوم لوفود مجموعة معّينة طلب اللكمة دل مع مقرتحات اجملموعة اليت تنمتي اإ
فد أأن الكثي من الوقت لأنه لو مل حيصل الاقرتاح عىل د مع لك أأعضاء اجملموعة ملا اكنت اجملموعة قدمت الاقرتاح. وأأضاف الو 

خيصص لإبداء د مع اجملموعة أأو د مع ما اقرتحه املتحدث السابق وهو أأمر ل جيدي حسب رأأي الوفد. وذكّر الوفد أأيضا بأأنه 
نه ل يعتقد أأن هناك أأية مشالك قانونية ولكن  لب من املستشار القانوين تأأكيد ما قيل خالل جلنة املزيانية. وقال الوفد اإ طم

رادة من جانب املندوبني. ورأأى الوفد أأنه ميكن اختصار ساعات وأأسابيع أأو حىت أأشهر من املناقشات عام قاهل هناك مشلك ة اإ
ىل منتصف الليل، كام فعلوا يف املرات السابقة، دون  متحدث أأو مل يقهل، وابلعكس، ميكن أأن يناقش املندوبون مسائل اإ

نه س يكون من آراهئم، دون احلديث لفرتات طويةل،  اخلروج بنتيجة. واختمت الوفد ابلقول اإ املهم للوفود أأن يعربوا بدقة عن أ
 ابعتبار أأن احلديث الطويل يضيع الوقت وخيلق مشالك ل ميكن حلها لأن هناك أأصال قواعد موجودة حتمكها.

عادة ما فاته من مالحظات بشأأن .571  واعتذر وفد ابراغواي لتأأخره بسبب املشاورات اجلارية وطلب من الرئيسة اإ
 "قانون التصاممي وعقد اجللسات".

ماكنية تنظمي  .576 قلميية بشأأن اإ فذكلرت الرئيسة بأأهنا أأبلغت احلارضين ابملناقشة اليت أأجرهتا مع منسقي اجملموعات الإ
ىل أأن هذه  جلسات عن معاهدة قانون التصاممي عىل أأن يتوىل رئيس جلنة العالمات توجهيها. وذكلرت بأأهنا خلصت اإ

ن املعلومات يه  اجللسات قد تصبح ذا اكنت هناك اعرتاضات. ومن مث، فاإ ل اإ سبيل تقدم ادلول الأعضاء يف هذه املسأأةل اإ
قلميية.  ذاهتا اليت حصل علهيا وفد ابراغواي خالل الاجامتع املذكور مع منسقي اجملموعات الإ

الاقرتاح ولكن يتعني عليه التشاور  وذكلر وفد ابراغواي مبا قاهل خالل هذا الاجامتع وبأأنه ل يعرتض مبدئيًا عىل هذا .577
مع ابيق مجموعته يف اليوم التايل خالل اجامتع الصباح. وبناء عىل ذكل، أأعرب الوفد عن امتنانه لإاتحته بعض الوقت يك 

.  يتس ىن جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب النظر يف الاقرتاح اذلي يضم مسأأةل حتديد امليرّسِّ

ن هذه اجللسات س تمعقد، حبمك طبيعهتا، مع اجملموعات والوفود املهمتة، مضيفة أأهنا س تنتظر رد ولحظت الرئيسة أأ  .578
ىل الرد عىل الأس ئةل اليت طرحهتا الوفود.  اجملموعة وفقًا ملا اتمفق عليه. مث دعت الرئيسة الأمانة اإ

س بانيا وطلبه املتعلق بس ياسة الاستامثر. وأأكدت  .579 أأهنا سرتاعي املناقشات السابقة يف فبدأأت الأمانة ابلرد عىل وفد اإ
عداد س ياسة الاستامثر املراجعة. أأما النقطة الثانية اليت رغبت الأمانة يف التعليق علهيا فهيي مسأأةل احلومكة وتعريف نفقات  اإ

طار جلنة املزيانية وأأن الآلية ذا ىل أأن تكل املناقشات ستس متر يف اإ ن التقرير أأشار بوضوح شديد اإ ت الصةل التمنية. فقالت اإ
طار جلنة املزيانية.  ستندرج كذكل يف اإ
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هنا س تقرتح فقرة قرار تشمل مجيع القضااي املدرجة يف هذا البند من  .581 وشكرت الرئيسة الأمانة عىل توضيحاهتا. وقالت اإ
اكملعتاد يف جدول الأعامل ابس تثناء مسأأةل املاكتب اخلارجية اليت س تمتناول يف مرحةل لحقة مضيفًة أأن بياانت الوفود س تمدرج 

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت  تقرير الاجامتع. وجرى نص فقرة القرار املقرتحة عىل النحو التايل: " اإ
أأحاطت علامً بوثيقة "قامئة القرارات" الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية  "5" تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه:

ووافقت عىل اقرتاحات جلنة املزيانية كام ترد يف  "5(؛ "WO/PBC/22/29 رشين )الوثيقةوالع 
 ". مث سأألت الرئيسة الوفود عن قبولها فقرة القرار بصيغهتا املقرتحة.WO/PBC/22/29 الوثيقة

نه ل يزال يف انتظار الرد عىل الطلب املقدم بشأأن متابعة الطلب املتعلق بتنف  .585 يذ توصيات وحدة وقال وفد اجلزائر اإ
ىل رد  التفتيش املشرتكة فامي يتعلق ابحلومكة. ورصح بأأنه قد يأأخذ اللكمة اثنية للحديث عن هذه املسأأةل بعد أأن يس متع اإ

 الرئيسة.

س بانيا عن اعتقاده بأأن الرئيسة تعزتم اقرتاح قرارا هنائيا وسلط الضوء عىل رضورة تقدمي اقرتاحات معينة  .585 وأأعرب وفد اإ
س بانيا، هبدف جتربة تقبلها مجيع  ادلول الأعضاء. ويف هذا الصدد ساق الوفد مثال ذاكرا اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ

ن اكنت  ذا اكنت ستنظر امجلعيات يف هذا البند من جديد، واإ وحتسني العمل اليويم يف الاجامتعات. وتساءل الوفد عام اإ
قت علهيا بعض الوفود عىل ما يبدو من أأجل حماوةل وضع خارطة ستنظر، خاصة يف بعض التدابي القصية الأجل اليت واف

 طريق للنقاشات املهمة متاش يا مع ما قالته وحدة التفتيش املشرتكة.

ىل  .580 نفاق عىل التمنية واحلومكة. وأأوحض أأنه أأشار اإ وحتدث وفد كينيا عن الاقرتاحات املقدمة بشأأن كيفية تناول مسأأليت الإ
ليه تقريبا وأأن مجةل صغية فقط يه اليت  أأنه ل يرغب يف فقدان الزم ىل التفاق اذلي مت التوصل اإ املكتسب خاصة، ابلنظر اإ

ن مثة أأساسا لعقد مشاورات غي رمسية من أأجل الانهتاء من النظر يف هذه املسأأةل  مل يمت التفاق علهيا. وذكّر الوفد بأأنه قال اإ
يفية تناول مسأأةل احلومكة ينبغي أأن توحض لتاليف طرح هذا البند مرة بعيهنا. وأأضاف، متاش يا مع اقرتاح وفد اجلزائر، أأن ك 

أأخرى يف ادلورة املقبةل للجنة املزيانية دون أأن يتاح ما يكفي من الوقت للنظر فيه من أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة. واقرتح 
آلية غي رمسية، من الآن وحىت ادلورة املقبةل جلنة امل آلية معينة، رمبا أ قامة أ ن مل ميكن تناول هذه املسأأةل الوفد اإ زيانية، حىت اإ

خالل امجلعية العامة، تكون هذه الآلية موجودة عىل الأقل بني املدير العام وجلنة املزيانية للنظر يف املسأأةل بطريقة شامةل قبل 
ن ادلورة املقبةل للجنة املزيانية س تك ن لزم الأمر. وقال الوفد اإ ون الوقت الأنسب نظرا لأهنا ادلورة املقبةل للجنة املزيانية اإ

 ستناقش املزيانية املقبةل.

والمتس وفد الهند احلصول عىل برانمج اليوم التايل ليك يوزع وقته وفريقه، يف اجللسة العامة ويف اجللسات غي  .582
طار هذا البند من جدول الأعامل. وأأضاف أأنه اكن يتوقع احلصو  ل عىل املزيد الرمسية، عىل املسائل املوضوعية املطروحة يف اإ

نفاق عىل التمنية لأن هذه املسائل مل حتل يف دورة  من التوجيه من الرئيسة بشأأن بنود معينة من قبيل احلومكة وتعريف الإ
جلنة املزيانية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف تسجيل تأأييده لتوصيات وفدي اجلزائر وكينيا، مبعىن أأنه يتوقع التوجيه من الرئيسة 

ن اكن يلزم اإ  ن مل يكن خالل امجلعية العامة فليكن قبل ادلورة املقبةل للجنة املزيانية، وأأعرب الوفد عن عزمه واإ آلية، اإ قامة أأية أ
نه سلط الضوء عىل بعض  عىل املشاركة عىل حنو بناء يف أأية الزتامات خالل ادلورة احلالية أأو بعد امجلعية العامة. وقال اإ

ىل ادلول الأعضاء عن املسائل الأخرى املتعلقة بتوصيات وحدة  التفتيش املشرتكة، وبرضورة مواصةل الأمانة تقدمي التقارير اإ
 تنفيذ التوصيات املعنية.

يران )مجهورية  .581 الإسالمية( عن تأأييده لبياانت وفد اجلزائر وكينيا والهند، وتساءل عن اخلطة املعدة  –وأأعرب وفد اإ
نفاق عىل التمن  قامة مشاورات غي رمسية مفتوحة حلل املسأأةل خالل امجلعية حلل املسائل املعلقة مثل احلومكة والإ ية. واقرتح اإ

 العامة.
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زاء احامتل عدم توفر الوقت الاكيف حلل املسائل املتعلقة ابحلومكة ونفقات التمنية  .586 وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن قلقه اإ
ىل أأن تكل اللجنة تكون عادة مثقةل ابلأعباء وجي نه يف جلنة املزيانية نظرًا اإ ب علهيا تناول الكثي من بنود جدول الأعامل. وقال اإ

آلية تتصل بس بل امليض قدمًا خالل الاجامتع احلايل للجمعية العامة أأو  ابلتايل يقدر أأيضًا احلصول عىل بعض التوجيه بشأأن أ
ن اكن عبء العمل كبيًا.  رمبا يف الفرتة اليت تس بق ادلورة املقبةل للجنة املزيانية اإ

مرص مجيع التعليقات اليت قدهما وفد كينيا املنسق للمجموعة الأفريقية بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وساند وفد  .587
حدى  ىل حد ما فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة واملرتبطة ابإ ن موقفه اثبت اإ وقال اإ

ب عىل جلنة املزيانية مناقش هتا أأي احلومكة وتعريف نفقات التمنية. واسرتسل املسائل العالقة املدرجة يف قامئة البنود اليت جي
آلية  نشاء أ ن تكل املسائل يه بنود متكررة جيب تناولها وأأنه من املهم اس تكامل املناقشات. ورأأى ابلتايل أأنه ينبغي اإ قائاًل اإ

آلية فامي نشاء أ طار مشاورات غي رمسية بدًل من اإ  بني ادلورات مثل الآلية املقرتحة من جانب عدد خالل ادلورة احلالية يف اإ
حرازه خالل امجلعيات.  من الوفود الأخرى وأأن ذكل الأمر يسمح بتقيمي مدى التقدم اذلي ميكن اإ

آخر لتناول اللكمة، وأأبدت رغبهتا يف تقدمي عدد من التعليقات. ويف  .588 ذ لحظت الرئيسة أأنه مل يعد هناك أأي طلب أ واإ
ىل التساؤلت املطروحة والتعليقات املقدمة وأأنه من اجليل املقام الأول وفامي ي  هنا اس متعت اإ تصل ابلتعليقات العامة، قالت اإ

ىل نتيجة هنائية بشأأن تكل  انعدام التفامه ول س امي خبصوص املسائل املتعلقة ابحلومكة ونفقات التمنية وعدم التوصل كذكل اإ
ن هنا ك اقرتاحات متضاربة بشأأن س بل تناول تكل املسائل عرب مشاورات غي املسائل يف جلنة املزيانية. وأأضافت قائةل اإ

" عىل النحو 0". مث اقرتحت فقرة اثلثة "5" و"5، اقرتحت أأن تتلو فقرة قرار مقرتحة تشمل النقطتني "رمسية. ونتيجة ذلكل
يف املشاورات غي الرمسية بتوجيه من  التايل: فامي يتعلق ابحلومكة ونفقات التمنية، تلمتس من جلنة املزيانية مواصةل املشاركة

 اجامتع اللجنة القادم".رئيس جلنة املزيانية من أأجل تناول تكل املسائل يف 

نه مل ير أأن هناك وفود تعارض طلب بدء حوار بشأأن موضوع احلومكة يف اجامتع امجلعيات  .589 وقال وفد املكس يك اإ
ن التقدم البناء الرئييس قد  أأحرز يف جلنة املزيانية غي أأن هناك فعاًل بعض جوانب احلومكة اليت احلايل. وأأضاف قائاًل اإ

ن هاتني التوصيتني  تتطلب التوجيه من امجلعيات وفقًا للتوصيتني املقدمتني من وحدة التفتيش املشرتكة. ومىض يقول اإ
آلية  ىل اتفاق بشأأن أ ىل امجلعيات وأأعرب عن أأمهل يف ذكل الصدد المتكن من التوصل اإ تشاور ما خالل امجلعيات. موهجتان اإ

رجاء تكل املسائل دون أأي توجيه أأو خارطة طريق تساعد عىل امليض قدمًا  عادة اإ نه ليس متأأكداً من أأن اإ واس تطرد قائاًل اإ
ىل أأمهية أأن توضع يف الاعتبار مسأأةل وجود بعض التدابي الفورية اليت حتقق توافق الآراء بشأأهنا  هبا يعد فكرة جيدة مشيًا اإ

ميكن العمل انطالقًا من ذكل ريامث يتحقق توافق يف الآراء بشأأن املسائل الأوسع نطاقًا اليت قد تتطلب املزيد من الوقت. وأأنه 
نه من املهم التذكي بأأن جدول أأعامل دورات جلنة املزيانية لعام  ىل حد كبي بسبب  5151وأأردف قائاًل اإ س يكون مثقاًل اإ

ن اكن ل بد للجمعيات من و  5156/57مناقشة مزيانية الثنائية  ىل جلنة املزيانية اإ رجاء املناقشة برمهتا بشأأن تكل املسأأةل اإ ن اإ اإ
 تقدمي التوجيه يف ذكل الصدد ل يعترب ابلتايل فكرة جيدة.

للجنة املزيانية. وقال  5151وشدد وفد كينيا عىل ما قاهل سابقًا، وهو أأن جدول الأعامل س يكون مثقاًل جدًا ابلبنود يف  .591
نه من املهم أأن نعقد أأي مشاورات قبل جلنة املزيانيةالوف ذا ما اكنت هذه املشاورات  د اإ نه يرى أأنه اإ بفرتة مقبوةل. وقال الوفد اإ

نه من الأمهية  س تعقد خالل جلنة املزيانية، فقد تطرح القضية أأمام امجلعية العامة القادمة دون أأي قرار مناسب. وقال الوفد اإ
نه اتفق مع وفد املكس يك يف أأن  غي رمسية قبل جلنة املزيانية القادمة مباكن أأن نعقد أأي مشاورات بفرتة مقبوةل. وقال الوفد اإ

ن الأمر  قضية احلومكة ينبغي أأن تعاجل خالل امجلعية العامة احلالية ابلامتيش مع توصية وحدة التفتيش املشرتكة. وقال الوفد اإ
ن هذا أأمر همم لأنه يس تلزم خريطة طريق تقدهما امجلعية العامة احلالي ة حول كيفية تعاملها مع هذه القضية خاصة. وقال الوقد اإ

ىل اتفاق، فينبغي أأن حيصل عىل ولية واحضة جدا من امجلعيات.  ذا ما مت التوصل اإ  اإ
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هنا تسمل بأأن هناك وهجات نظر متباينة بشأأن القضااي وأأن املزيد من املشاورات مع املنسقني  .595 وقالت الرئيسة اإ
قلميي ني وكذا رئيس جلنة املزيانية )سفي كولومبيا( رضورية بشأأن الوسائل املمكنة لتحقيق تقدم يف هذه القضااي. وقالت الإ

ن هذه القضااي تتطلب مزيدا من التدبر. و هنا سوف حتيط املنسقني الإقلمييني علامً  الرئيسة اإ قالت الرئيسة يف هذا الصدد اإ
لهيا كثي من الوفود أأل ويه التوصية مبجرد انعقاد الاجامتعات، مبا يف ذكل  لوحدة التفتيش املشرتكة  5القضية اليت أأشار اإ

 املوهجة لرئيسة امجلعية العامة.

يران )مجهورية  .595 الإسالمية( عىل وهجة نظره أأن القضااي املتعلقة ابحلومكة وتعريف نفقات التمنية اكنت من  -وشدد وفد اإ
ىل عقد الأمهية مباكن كأي قضية أأخرى. وأأعرب ال وفد يف هذا الصدد، عن دمعه لقرتاح قدمه وفد مرص فامي خيص احلاجة اإ

ن هذه القضااي طرهحا جدول أأعامل جلنة املزيانية  مشاورات غي رمسية مفتوحة حلل القضية خالل امجلعية العامة. وقال الوفد اإ
نه من املهم جتنب تأأجيل القضية من جدول أأعامل اللجنة ىل جدول أأعامل امجلعية العامة مث تعود مرة  ابلفعل. وقال الوفد اإ اإ

ل مرة واحدة وبشلك هنايئ، خاصة أأن جدول أأعامل اللجنة القادم مثقل  ن هذه الفضية ل بد أأن حتم اثنية للجنة. وقال الوفد اإ
نه ليس متأأكداً من أأن هذه القضااي املطول ميكن أأن حتل  ىل ذكل. وقال الوفد اإ خالل ادلورة ابلبنود كام أأشار وفد كينيا اإ

 القادمة للجنة املزيانية.

جراء مزيد من املشاورات مع املنسقني الإقلمييني بشأأن الطريقة املثىل للميض  .590 ىل اإ ن اقرتاهحا الرايم اإ وقالت الرئيسة اإ
 قدمًا سوف يأأخذ هذه الشواغل يف الاعتبار.

ىل الاس تجابة لالقرتاح اذل .592 نه شعر ابحلاجة اإ يران )مجهورية وقال وفد امجلهورية التش يكية اإ الإسالمية(  -ي قدمه وفد اإ
نه يفهم أأن هذا العنرص أأو هذه العنارص بقيت  ووفد املكس يك اذلي مل يسجل اعرتاضًا عىل هذه الاقرتاحات. وقال الوفد اإ

نه يتفهم أأيضًا أأن املنا قشات مل تكن يف حوزة جلنة املزيانية، ومن مث سوف تعاجل هذه العنارص يف جلنة املزيانية. وقال الوفد اإ
نه س يكون هناك مسار  نه عمل أأن رئيس جلنة املزيانية قال اإ ىل ذكل قال الوفد اإ مهنكة وينبغي أأن تس متر يف اللجنة. وابلإضافة اإ

نه يرغب يف  بعد امجلعيات. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن اس تعداده لأن يتبع التوجيه احلكمي لرئيس اللجنة. وقال الوفد اإ
ىل جدول أأعامل جلنة املزيانية القادم املثقل ابلبنود. وأأكد الوفد أأيضًا عىل أأن امجلعيات التأأكيد عىل أأن  عددًا من الوفود أأشار اإ

دلهيا جدول مثقل ابلبنود وطلب من الرئيسة أأن تكفل أأل يمثقل اكهل امجلعية العامة، خاصة ابلعنارص اليت جرى التعامل 
 د املناقشة.معها يف اللجان اخملتصة واليت ل تزال قي

ىل بدء ، عىل الأقل، ت احلاجةوفد الربازيل الوفود اليت ذكر  وأأيد .591 يف الويبو.  احلومكةريقة حتسني حول طش امعلية النقاإ
توصيات وأأن تقبل  هذه العملية ادلول الأعضاءتبدأأ أأن  مؤيداذكر عىل وجه التحديد بيان وفد املكس يك يم  أأن ومتىن أأيضا

ىل  املوهجةلتوصيات اباملدير العام. وأأضاف أأن املناقشات ميكن أأن تبدأأ عىل حنو ما ذكره  وحدة التفتيش املشرتكة امجلعية اإ
طار رمسياقنل يمجرى اهبذه الطريقة، س  و هذا النقاش. الهترب من  بعد الآن اولحتل أأ  ادلول الأعضاءعىل وأأن  العامة  ش يف اإ

 العملية. بذكل  تنطلقوس 

هن ةالرئيس توقال .596  تكل ومعاجلةكيفية امليض قدما يف  مع املنسقني الإقلميينيمن التفكي  دلول الأعضاء بد لا ترى أأنه لاإ
ذ تأأخذ الرئيسة ذكل بعني الاعتبار، فهيي تود التأأكدالقضااي.  ذا اكنت ال واإ اليت  قرارالفقرات  وفود مس تعدة لالتفاق عىلمما اإ

 . عرضهتا

نه يفضل تعليق ال وفد اجلزائر وقال  .597 ىل أأن يتلقى هذا البند حول  بأأمكهل شانقاإ  لك يشء.  عنتوضيحات اإ

ذا اكن لبد من ه مضيفا أأنوفد اجلزائر ما قاهل وفد كينيا  وأأيد .598 جراء مشاورات غي رمسية مع املنسقني الإقلمييني، اإ نه اإ فاإ
 . القرار انتظار نتاجئ تكل املشاورات قبل اختاذ قرار بشأأن فقرةيفضل 
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ة النظر يف طريقة ومن مث ،مع املنسقني الإقلميينيهو أأن جتري يه أأول مناقشات  تهأأن ما اقرتح  ةالرئيس تأأوحضو  .599
ىل الأمام ىل عقد  فهيي حتتاجوعىل هذا الأساس،  ،اختالفات يف وهجات النظرا مسعت أأهن ت. وأأضافميض ادلول الأعضاء اإ اإ

 يف أأقرب وقت ممكن.  اجامتع منفصل مع املنسقني الإقلمييني

يران )مجه .511 نه يؤيد هذا البند. حول ش انقال الإسالمية( اقرتاح وفد اجلزائر تعليق -وريةوأأيد وفد اإ  ةاقرتاح الرئيسوقال اإ
اجامتع غي رمسي مع املنسقني، ولكن اقرتح أأن يكون "مع املنسقني والوفود املهمتة"، أأو "منسق واحد زائد عقد بشأأن 

 الرمسي. غي ع الاجامتذكل املشاركة يف يف رغب تقد  لأن بعض الوفودثالثة"، 

يران وفد تفكر يف اقرتاح هنا س  اإ  ةالرئيس تقالو  .515 غالق هذا يتس تط ذكرت أأهنا ل طلبه. و ب علام  تأأحاطهنا قد اإ و اإ ع اإ
آخر مع املنسقني الإقلمييني يف شلك س تعلن الأمانة يف أأقرب وقت ممكن.  عنه البند من جدول الأعامل قبل عقد اجامتع أ

 ش.االنق الرئيسة علقتو 

ىل أأنشارت وأأ  جلنة الربانمج واملزيانية"عن "تقرير املعنون  55البند حول  شاالنق ةالرئيس تس تأأنفوا .515 يغطي  البند اإ
طار "التدقيق والرقابة الإدارية" نة الربانمج واملزيانية ابس تثناء تكل اليت متّ جل مجيع قضااي  ىل أأن تناولها يف اإ . وأأشارت أأيضا اإ

تعليقات بعد نه اإ  ةالرئيس وقالت. خلارجية، اليت ما زالت قيد مشاورات غي رمسيةمسأأةل املاكتب ا تغطيهذه املناقشة لن 
( مشاورات جلنة املزيانيةوالسفي ديويك )رئيس ت يه اجللسة العامة يوم الثالاثء، عقد اتمناقشأأثناء ومالحظات الوفود 

ىل أأنخلصت تكل و  .غي رمسية ىل  التمنية نفقاتيف الويبو وتعريف  مكةاحلو تان بشأأن العالق  يتانقض حتال ال  املشاورات اإ اإ
سفي ديويك ال  عىل وجه اخلصوصو  البناءة امجيع الوفود عىل مشاركهتة الرئيس تشكر و . جنة الربانمج واملزيانيةادلورة التالية لل 

فتوحة امل ملشاركة يف املشاورات غي الرمسية ا أأن لك الوفود قد أأتيحت لها فرصة ةالرئيس وأأوحضتعىل هجوده ادلؤوبة. 
آراهئ ذا البند من املطروحة يف ه مجيع القضاايالتحدث عن يف  ترغب يتاللكمة للوفود ال ةالرئيس وأأعطت. اللتعبي عن أ

 ةمرونما أأبدته من مجيع الوفود عىل  ةالرئيس تتعليقات، شكر أأي يف غياب وجدول الأعامل ابس تثناء املاكتب اخلارجية. 
، كام بأأن فقرة القرار ادلول الأعضاء تر فتوحة. وذكّ امل رمسية الشاورات غي تفق علهيا يف امل القرار امل  فقرةعرضت وحوار بناء و 

القرار ة الرئيس وتلتيف مشاورات غي رمسية. موضع النقاش زال ت ل يتمسأأةل املاكتب اخلارجية العىل طبق تن  ذكر سابقا، ل
 :اعمتد القرار التايلف اعرتاضتبد الوفد أأي مل و املقرتح

طار هذا البند، ابس تثناء بند املاكتب اخلارجية، و  .510 ن مجعيات ادلول الأعضاء ففامي خيص املسائل املتناوةل يف اإ اإ
 يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه:

 (؛WO/PBC/22/29أأحاطت علام بقامئة القرارات )الوثيقة  "5"

جلنة الربانمج واملزيانية، كام وردت يف ووافقت عىل التوصيات اليت تقّدمت هبا  "5"
 .WO/PBC/22/29 الوثيقة

يف الويبو وتعريف نفقات التمنية يف احلومكة وطلبت من جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل النقاش حول  "0"
 دورهتا الثالثة والعرشين القادمة.

ىل البند  .512 ن اجللسة العامة س تعود اإ  لتغطية مسأأةل املاكتب اخلارجية. من جدول الأعامل 55وقالت الرئيسة اإ

 اس تممكلتهذا البند  أأن مجيع قضاايبالوفود  تر من جدول الأعامل وذكّ  55واس تأأنفت الرئيسة النقاش حول البند  .511
 تهشكر و  ،أأملانيامن السفي فيتشني  امليرّس  اليت نوقشت يف مشاورات غي رمسية برئاسة املاكتب اخلارجيةمسأأةل ابس تثناء 

ن عىل هجوده.  املايض عىل من العام ديسمرب ت مجعيات وافقأأن حرز تقدم كبي منذ أُ املشاورات اكنت مكثفة جدا و وقالت اإ
هذه امجلعيات من بعد زيد من الوقت ل بد من ممشاورات غي رمسية بشأأن املاكتب اخلارجية. ومع ذكل،  ولية لإجراء
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ليك تتواصل ، 5150 يف ديسمربعلهيا امجلعيات افقت اليت و ية ولالجتديد  ةالرئيس تاقرتحو هذه املسأأةل. يف  احلسمأأجل 
ىل حد كبي للقرار السابق اذلي اختذته صيغة القرار أأن ب ةالرئيسوأأقرت املشاورات غي الرمسية بعد هذه امجلعيات.  مشاهبة اإ

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف كام القرار املقرتح وتلت فقرة امجلعية العامة.  الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، ما ييل: "اإ
قدت خالل السلسةل الرابعة واخلسني  (5) لك يف ما يعنيه: أأحاطت علامً بتقرير امليرّس بشأأن نتاجئ املشاورات اليت عم

وقررت مواصةل  (5) لجامتعات امجلعيات و"مبرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" كام ُأرفق طيه؛
نشاء ماكتب الويبو اخلارجية امل  رشاد من رئيسة امجلعية العامة، بشأأن املبادئ التوجهيية املقرتحة وبشأأن اإ شاورات املفتوحة، ابإ

بغية الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية وتسوية مجيع القضااي الأخرى العالقة يك تنظر جلنة املزيانية فهيا وتصدر توصية 
من الوقت يف  اكبي  اقدر أأخذت هذه املسأأةل  أأن ةالرئيس تأأبرز. و "5151ة قرارًا فهيا يف سبمترب بشأأهنا، وتتخذ امجلعية العام

وأأن  ةعدّ امل اعىل تلخيص بياانهتهتا وجشعتوجز الوفود اليت ترغب يف أأخذ اللكمة أأن من  توطلب رمسيةالناقشات غي امل 
ذا لزم الأمر ،تقدم  يف التقرير.  لإدراهجا ابلاكمل كتابة لها نسخة اكمةل ،اإ

ىل اتفاق  ليك تتوصلهجوده عىل ما بذهل من شكر امليرّس ف  ابمس اجملموعة الأفريقية وفد كينياوحتدت  .516 ادلول الأعضاء اإ
ن اجملموعة اكنت واحضة جدا منذ حول هذه املسأأةل.  اتفاق عىل ذكل واكن  ،مفرتض أأن يمتهو ما خبصوص  البدايةوقال اإ

الاجامتع، مّت التفاق عىل ذكل واملنسقني الإقلمييني يف مارس من هذا العام. وخالل  ةالرئيس  الاجامتع الأول بنياملسار يف
اعامتد مث  املاكنالتفاق عىل  هيياخلطوة الثانية ف  وأأماالتفاق عىل املبادئ التوجهيية.  يهاخلطوة الأوىل و هنج من خطوتني. 

رمسية الشاورات غي امل أأنه شارك يف أأضاف واحدة. و يف شلك رزمة ماكهنا اكتب و املاملبادئ التوجهيية مع قرار بشأأن عدد 
فتح مكتبني يف ب قرار وتتخذ املبادئ التوجهيية ستس تمكل  هذه امجلعية العامة أأنبجدا  حبسن نية وبطريقة بناءة واكن متفائال

ىل هذه املبادئ التوجهيية. وأأشار الوفد أأصل تذكر ينبغي أأن ت لأن الوفود  أأفريقيا آخر دورة ل ح اقرتااإ بشأأن لجنة املزيانية يف أ
ا فتحمكتبني ن وقال اإ فتح مخسة ماكتب، اثنان يف أأفريقيا وواحد يف لك من روس يا والصني والولايت املتحدة الأمريكية. 

ىل التحفظات اليت أأاثرها بعض ادلول الأعضاء،  ابلنظر، ولكن فعال جراء اإ وضع حول مشاورات غي رمسية من شأأن اإ
بشلك بناء  تأأن اجملموعة الأفريقية شارك اددأأكد الوفد جم. و الثنائيةهذه يف  نياملكتبأأن تسمح بفتح ية واحضة مبادئ توجهي 

ابلتفاق بدل من البدء يف التشكيك فيه،  لزتمتيع الوفود أأن ينبغي مجل ، هذا املسارعىل  ةوافقاملعد أأنه بللغاية، وأأهنا تتوقع 
تطلبه ا مأأن هذا  وأأوحض مرة أأخرى التفاق عىل الورقوضع صعوبة يف  ةأأي أأنه ل ينبغي أأن تكون هناك الوفد يرىوابلتايل 

أأي قرار يف  جزءً املاكتب وماكهنا عدد مسأأةل أأعلن أأن اجملموعة الأفريقية تود أأن ترى و . ذكلاجملموعة وتساءل ملاذا ل ميكن 
 واحدة.  رزمةبشأأن اعامتد املبادئ التوجهيية ك

جياد حل لإ  تهيف حماول  اذلي قام به امليرّس وأأعرب عن تقديره للعمل الشاق  بصفته الوطنية فد مجهورية كورايدث و حتو  .517
نه ل توجد وسط بشأأن هذه املسأأةل.  ىل أأسف وتمبادئ توجهيية يف هذه املرحةل. ومىض يقول اإ توافق يف لعدم التوصل اإ

املبادئ ف لهذا الغرضو تناقش بطريقة منفتحة ومس تقرة ميكن التنبؤ هبا أأن مسأأةل املاكتب اخلارجية جيب أأن وأأوحض الآراء. 
. وذكر الوفد أأن بعض اجملموعات املاكتب وعددهااكن ول س امي ما يتعلق مبالتوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية نقطة انطالق، 

جراء قبل  اجلديدةاملاكتب اخلارجية عدد من  احلدترص عىل  مؤخرا.  نشأأةيل املاكتب اخلارجية امل نتاجئ تشغ ل  تقيمي موضوعياإ
بأأن اعتقاده اسرتسل مبداي . و أأقالميهاماكتب خارجية جديدة يف لفتح يف احلصول عىل ضامانت  تأأملعات و ماجملبعض بيد أأن 

ات ون أأي افرتاضالتوجهيية دبادئ أأن تناقش امل للجدل،  ةهذا النوع من القضااي املثي  ه جيب، معغي مناسب وأأنالك الهنجني 
ذلا، جيب أأن ويف املبادئ التوجهيية.  جمسدة أأصالوالتوقعات  الشواغلالوفد أأن مجيع  أأوحضاملبادئ. و  تكلوينبغي اتباع 

مؤكدا عىل رضورة وضع  لكمته املبادئ التوجهيية وتقيمي النتاجئ يف فرتة لحقة. واختمت الوفد تكون اخلطوة الأوىل تطبيقم 
جراءات  52أأن وذكّر ب املبادئ التوجهيية أأول الاس تعراض. بدلا أأعرب عن اهامتمه ابس تضافة مكتب خاريج، أأثناء أأو بعد اإ

ىل املبادئ التوجهيية، ميكن و  ش بكة املاكتب اخلارجية ل جم املناسب احلصول عىل بعض املعلومات العامة عن احلاستنادا اإ
 . يةاملس تقبل 
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 وىل، متكن الأ من خطوتني ارؤية هنجيؤيد موقفه بأأنه  جمددا عىل وأأكدعىل معهل الشاق  امليرّس هنأأ وفد ابكس تان و  .518
نشاء  عىل  بشلك شاملهذه املبادئ يف تطبيق  احلاجة، والثانيةحسب مجموعة شامةل وموضوعية من املبادئ التوجهيية اإ

 توجهييةاملبادئ ال أأول اس تكامل جيب مضيفا أأنه  من خطوتنييكون املسار أأن رضورة . وشدد الوفد عىل مقديم الطلبمجيع 
 . ا بعد ذكلوماكهناملاكتب  مناقشة عددمث 

. وأأشار املقدمر امرشوع القر وعىل  هذه املشاوراتتيسيا ل هجود عىل لك ما بذهل من  امليرّس وشكر وفد املكس يك  .519
ىل  لهيا نتيجة ال  هذه ليستاإ  ،ذكل ، رمغالوفدوأأبدى . الآن أأكرث من س نةمنذ  قيد النقاشاملسأأةل لأن  الوفداليت يسعى اإ

العمل ىل أأمهية وأأكد عمقاومة. ما تبديه من بعض الوفود و  شواغلنه يتفهم وقال اإ . امليرّس تأأييده ملرشوع القرار اذلي قدمه 
حراز تقدمعىل أأساس ما أأجري من  ىل  توصلال  معراب عن أأمهل يفامليض قدما و  مشاورات من أأجل اإ نتاجئ يف وقت ما اإ

ىل ادعا الوفود الأخرى و . مس تقبال ، مجعيات سبمترب املايضاملعروض عىل  هنفسلأنه النص  نظر يف هذا النص مبوضوعيةل اإ
جراء الوفود واذلي الزتمت مبوجبه   مناقشات مفتوحة. ابإ

جراء نأأ وحض يف مارس أأ أأنه بر . وذكّ هجودمن  امليرّس عىل ما بذهل وفد الصني  أأثىنو  .551 مناقشات حول املبادئ ه يود اإ
نشاء ، اديدة وماكهناجلارجية اخلاكتب امل عددقرار بشأأن حول التوجهيية و  وأأفاد أأن الوفود يف أأفريقيا. يف مكتبني والبدء ابإ

ىل  هذا العامل امجلعية العامة   يف مارس. وأأيد الوفد موقف اجملموعة الأفريقيةاحملقق تفامه ال بأأمانة جيسد قرار شامل تود التوصل اإ
ىل تضمني ذكل   . اديدة وماكهناجلارجية اخلب اكتاملعدد نصا بشأأن  القرارادلاعي اإ

ن امجلعيات. و عىل  ةمعروض كام يهدمعه لفقرة القرار أأبدى هجوده و عىل  امليرّس وفد اململكة املتحدة  شكرو  .555 قال اإ
 قبول مجيع الوفودب القرار حيظى هذا أأن يف يأأمل وأأضاف أأنه . ابمليض قدما هبذه املسأأةلالوضع الراهن وسيسمح جيسد  القرار

بأأن  أأيضا أأعرب عن اعتقادهو مجلعيات العام املايض. سلسةل الاجامتعات الثانية واخلسني قرار مبارشة من فقرة ه مأأخوذ لأن
ىل القرار يؤدي هذا أأن يف أأمهل مبداي واصةل املناقشات مب احلالية ستسمح الصيغة وعىل غرار الوفود توافق يف الآراء. اإ

آخر الأ ساس ية الأ طوة يه اخلأأن اعامتد املبادئ التوجهيية أأوحض الوفد ، الأخرى  ع ش بكةيتوس  ل وىل قبل اختاذ أأي قرار أ
 . املاكتب

يران )مجهوريةوأأيد  .555 د مرشوع وأأي. سارامل  اهذل  يرّس مل اب اديش  م مجهورية كوراي بيان ابكس تان و بيان لإسالمية( ا-وفد اإ
ىل ر املقدم االقر  يران مجلعيات. وذكّ اإ مس توايت خمتلفة من املنظمة عىل بناءة ونشاط يف املناقشات كت بروح شار ر الوفد أأن اإ

ن. املشاركة عىل هذا املنوالهنا س تواصل أأ و الآن حىت  5150يوليو  ه قبل اختاذ قرار بشأأن املاكتب اخلارجية، ومىض يقول اإ
رادة س ياس ية، يتطلب ي اذل عداد اإ مجيع املبادئ واملتطلبات. ولحظ أأن  تتضمن يةقانون ال هميلكة من الناحية وثيقةل بد من اإ

ذاينس  املسار  س نواتال مدى ا تظل سارية عىل مبادئ توجهيية سلمية قانونيلضامن مد هنج واحد حمدد، كأساس، اعتم  جح اإ
ىل أأنو قادمة. ال العديدة خارطة طريق ك هااملبادئ التوجهيية واعامتد أأول الانهتاء من وضعينبغي  هلهذا السبب، خلص الوفد اإ

 لإنشاء ماكتب الويبو اخلارجية يف املس تقبل. 

ن املتفق عليه.  املسارحول  وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية ما قاهل أأولامليرّس وأأكد  .550  شملت املرحةل الأوىل وقال اإ
 واجلداول بكةش  ال وجحم ا ماكهناملاكتب و  عدد. وأأما املرحةل الثانية فينبغي أأن تشمل النظر يف النظر يف املبادئ التوجهيية

املبادئ اخلاص بلك مرحةل، أأي قرار الكون اخلطوة الثالثة اعامتد وحني اس تكامل املرحلتني س تخرى. الأ مور الأ الزمنية و 
لهيا نتاجئ أأي التوجهيية و  ن هذا هو املرحةل الثانية. تفيض اإ مع مجيع املنسقني  ةالرئيساذلي بلورته التفاق ومىض يقول اإ

لهيا االإقلمييني يف مارس و  ، لهذا الغرض ابلضبط، استند أأنه امليرّس  أأوحضلعمل حىت اليوم. و هذه يه الفرضية اليت يستند اإ
ىل مرشوع القرار بشأأن اقرتاحه  ىل الفقرة صيغة القرار السابق نفس وأأضاف أأنه أأخذ فكرة الاس مترارية. اإ ولفت انتباه الوفود اإ

نه وأأ عمتد عليه العمل اي اذل التفاق حىت الآنهو أأن هذا ب اذكر ممواصةل املشاورات املفتوحة" وقررت : "جاء فهيا يتال 5
ل و كأساس للمناقشاتاملبلور تفاق ل اا املسار ويفيف هذ تثق بأأن. وانشد مجيع الوفود كذكلظل يس  الأمر واثق من أأن 
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ضافية. وحث الوفود عىل الاعامتدب الأمورعقيد ينبغي ت  ليه عىل ما  طلب رشوط اإ امجلعية العامة يف العام املايض توصلت اإ
 الاقرتاح.هذا املسار، وامليض قدما هبذا الثقة يف و النص املقرتح،  يفوالنظر 

 لتفاق عىل فقرة القرار.ا تالرئيسة السفي فيتشني وطلب تشكر و  .552

ىل أأن ابمس اجملموعة الأفريقية وفد كينياوحتدث  .551 ليس اجلزء الأكرب من الإجراء، ولكن امتد ه مّت تأأكيد املسار واعوأأشار اإ
عندما اجمتعت الوفود مع الرئيسة يف الاجامتع الأول يف شهر مارس، وافقت و تكرار قرار الاجامتع الأول. من املرغوب فيه 

عادة فتح ل يود  السابق، وابلتايل سارامل عدم تكرار الوفود عىل  قدما ابب النقاش حول ذكل املسار ويود امليض الوفد اإ
هذا و  ا،عدد املاكتب وماكهنيه تضمني القرار نصا بشأأن واحضة جدا من أأجل أأن تكون الأمور أأسهل طريقة للقيام بذكل و 

نه يود أأن يزيل أأي شك و. الأويلجزء من التفاق   يرغب أأن تكل الصياغة لأنه ملأأرص عىل فقد  ابلتايلومىض الوفد قائال اإ
نه يود ايف أأوقات خمتلفة. و يرتك النص مفتوحا لتفسيات خمتلفة  ىل  للرجوع يف حمرض الاجامتعحلفاظ عىل هذا العنرص قال اإ اإ

 مواصةل هذا العمل. من ، خيتلفون من املندوبني احلاليني، اذلين قد يف املس تقبل املندوبني مبا ميكنة، يكتاب ال القرارات 

 اأأو يبدو أأهن ،فريقية وذكر أأن مجيع الوفود اتفقتأأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأ و  .556
الوفد ملاذا ل ميكن وتساءل . اوماكهنمث عدد املاكتب  ملبادئ التوجهييةاب أأوليبدأأ ي ينبغي أأن اذل عىل هذا املسار ت،تفقا

تطلب بشلك فريقية . وشدد عىل أأن اجملموعة الأ تمثار بشأأنه التساؤلت مساريف ، وكيف ميكن وضع الثقة كتابةصياغة ذكل 
دراج معقول  يكن فقط ومل  اوماكهنهام عدد املاكتب  تنيالعالق يتني القض وأأوحض أأن . أأنه حيظى مبوافقة امجليع وبدي النص اذلي اإ

 . ذلين أأضيفا فامي بعدجم والتوقيت البعنرصي احل الأمر يتعلق

يه فقرة القرار اليت  تلهتا أأن فقرة القرار اليت توأأكدابمس اجملموعة الأفريقية. قدم اقرتاحا  ن وفد كينيااإ الرئيسة وقالت  .557
نذ اليت الزتمت هبا م بنفس الطريقة ملزتمة  الوفودأأن لك شيئا مل يتغي و وترى أأن يف ديسمرب.  ادلول الأعضاءوافقت علهيا 

ذا اكنت اجملموعة تذلا، طلبورمسية. التشاورية غي ال عملية أأثناء ال و  ديسمرب املايض د مع فقرة القرار  تودالأفريقية  الرئيسة ما اإ
 ، يف الوقت نفسه، موقف اجملموعة يف تقرير الاجامتع. وس يجلالرئيسة.  تهكام تل 

منسق أأنه بصفته د مع القرار و عىل من قدرة اجملموعة وأأعرب عن عدم تأأكده  ابمس اجملموعة الأفريقية وفد كينياوحتدث  .558
ىل هذه املسأأةل يف وقت لحق. امل . وطلب من الرئيسةاجملموعةابمس اختاذ قرار ل ميكنه  الأفريقية اجملموعة  يض قدما والعودة اإ

يران )مجهورية وأأبدى .559 جراء  الفائدةفهم يف الإسالمية( صعوبة -وفد اإ  باكملهاس نة عىل مدى مشاورات غي رمسية من اإ
ذا اكن مناقش ملبادئ التوجهييةبشأأن ا عتقد ي لهذا السبب، و ملبادئ التوجهيية. تكل اماكن املاكتب اخلارجية دون مراعاة  ةاإ
 خارطة طريق لفتح ماكتب الويبو اخلارجية يف املس تقبل. كعامتد املبادئ التوجهيية انه من املعقول الوفد أأ 

آس يا واحمليط الهادئ وعة مجمابمس اللكمة  وفد مجهورية كورايوأأخذ  .551 اعامتد املبادئ أأول ينبغي ه أأنبموقفه  اوحضمبدلان أ
جراء قرارات أأو اختاذ  وبعد ذكل التوجهيية مجموعة موقف هو . وأأكد الوفد أأن هذا امناقشات بشأأن عدد املاكتب وماكهناإ

آس يا واحمليط الهادئ  .بدلان أ

ن مج امليرّس  وقال .555 زاء املساريع الوفود قلقة للغاية اإ  يكون من املفيد معاجلة قد وذلكل والتسلسل السلمي للقرارات، اإ
ضافة اقرتح و ية. اجملموعة الأفريق  شاغل ذكر و "الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية".  عبارة عبارة "يف وقت لحق" بعداإ

خالل  الأخرى القضاايمث  املبادئ أأول، أأي تسلسل القراراتوحض لنص وس يل  امليرّس أأن هذا من شأأنه أأن يعطي توازان
 لتفاق. اب حيظذا مل اس تعداده لسحب هذا الاقرتاح اإ عن أأعرب امليرّس و املرحةل الثانية. 

لب من نه اإ  وفد جنوب أأفريقيا وقال .555  يذكالتوطلب من الرئيسة  لنظر يف اقرتاح العام املايضااجملموعة الأفريقية طم
ىل الأماملميض توضيح ما ينبغي فعهل لالقرار وذكل ل ذكل قبل تفق علهيام لإجراء واملسار امل اب  . اإ
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ن املشاورات غي الرمسية اكنت جارية منذ الربيع املايض توقال .550 . فهيا املشاركةمن مجيع الوفود متكنت و  الرئيسة اإ
ن وفد جنوب أأفريقيا  سأألتاملسار و  اهذ اجيد تأأن مجيع الوفود فهمب هتاثقوأأعربت عن   . شاغل حمدد اكن دليهاإ

نه مسع أأن قال اإ . و قدمابشأأن كيفية امليض  ذلاكرة لانتقايئأأو فقدان  لبسن هناك قائال اإ وفد جنوب أأفريقيا  أأجابو  .552
ن املسار مؤلف، ولكن امليرّس قال اخلطوة الأوىلكون ياعامتد املبادئ التوجهيية ينبغي أأن  من ثالث خطوات عىل النحو  اإ

وفد ال طلبو قرار. اختاذ ، ا، واثلثاوماكهناملاكتب مناقشة عدد ا، اثنيو ،املبادئ التوجهييةالانهتاء، وليس اعامتد، التايل: أأول، 
لبد من أأن هناك تفسيات خمتلفة. وابلتايل، ب ابمس اجملموعة الأفريقية وفد كينيا ما قاهلود مع  .لقضااي العالقةاملقصود ابح يوض ت
  العام املقبل. ها يفالقضااي نفس الأمور ليك ل تطرح ح يوض ت

ن فهم  توقال .551 ضافة يرّس امل وأأن  "مجيع القضااي العالقة"هو "مجيع القضااي العالقة" لعبارة  هاالرئيسة اإ "يف  عبارة اقرتح اإ
ضافة أأي شكوك،  االوفود اليت دلهي يفيداكن ذكل ن الرئيسة اإ  تطلبو وقت لحق".  الفقرة الثانية من مرشوع يف  العبارةاإ

، يف وقت نية فهيا وتصدر توصية بشأأهنا، وتتخذ امجلعية العامةالقرار كام ييل: "مجيع القضااي الأخرى العالقة يك تنظر جلنة املزيا
 اجملموعة الأفريقية. ذكل يفيد اكن ن لرئيسة اإ . وطلبت اقرارًا فهيا"لحق، 

يران )مجهوريةو  .556 نشاء ماكتب الويبو : "كام ييلامليرّس مرة أأخرى اقرتاحه  رأأ ق الإسالمية(-بناء عىل طلب وفد اإ اإ
ه ناإ الوفد  وقال". وضع املبادئ التوجهيية، ويف وقت لحق تسوية مجيع القضااي الأخرى العالقة اخلارجية بغية الانهتاء من

 لمجموعة الأفريقية. لقرتاح الآخر بشأأن الا اختاذ قرارأأيضا ينبغي 

ضافة عبارةواحض الآن أأصبح من النه اإ الرئيسة وقالت  .557  "يف وقت لحق".  ماكن اإ

يران )مجهورية .558 ما يدرك لأنه ل  "يف وقت لحق" عبارةاقرتاحه وطلب توضيح عىل الإسالمية( امليرّس -وشكر وفد اإ
ضافة  ليه اإ ىلهذه العبارة س تؤدي اإ  مرشوع القرار.  اإ

نه يعتقد وفد اجلزائر وقال  .559 ضافة عبارة "يف وقت لحق" و  امأأوهل قرتح عنرصين.اأأن امليرّس اإ عدد ضافة عبارة "اإ  الثايناإ
 . ا هبذا الشأأنالقضااي الأخرى العالقة. وطلب الوفد توضيحعبارة بعد  "اوماكهناملاكتب 

دراجه يف النصاجملموعة الأفريقية مرة أأخرى يود أأن ترشح نه اإ امليرّس وقال  .501 ن . ما تريد اإ ضافة ه اكن اقرتاحوقال اإ اإ
 موعة الأفريقية. اقرتاح اجملبشأأن قرار مث ينبغي بعد ذكل اختاذ "يف وقت لحق" عبارة 

ليس نه اإ الوفد  قاللقرتاح احلايل، ابفامي يتعلق و املبادئ التوجهيية. عىل لشاق ا معهلعىل وشكر وفد نيجياي امليرّس  .505
عدد املاكتب و التوجهيية  من املبادئمكونة واحدة يعترب ذكل رزمة  اجملموعة الأفريقيةوأأضاف أأنه، عىل غرار ما قالته اكفيا. 

سدويود أأن ا ماكهنو   يف قرار امجلعيات. ذكل  جيم

ن اجملموعة الأفريقية وقال اإ الوقت نفسه بيان نيجياي. مؤيدا يف  ح اقرتاح امليرّس يوض توفد جنوب أأفريقيا  وطلب أأيضا .505
سد أأن أأنه يود أأعلن . و ا اثنياماكهناملاكتب و  عددأأول، مث  املبادئ التوجهييةأأي اكن صفقة شامةل. لطاملا أأوحضت أأن ذكل  جيم

  القرار. يفاملوقف هذا 

ىل ناإ الرئيسة وقالت  .500 آن عدم التوصل اإ آ توافق يف ه من الواحض ال  راء بشأأن فقرة القرار. ال

ىل وأأشار امليرّس  .502 دعا و تقدمي اقرتاحات. وبني املواقف عىل تأأكيد ال عادة اإ الاقرتاح و ينبغي التفريق بني معارضة أأنه اإ
ىل اجملموعة الأفريقية  ل ف النص صياغة ه ل بد من مرة أأخرى. وأأضاف أأن اقراءة اقرتاهحاإ  امليض قدما. س يكون من املس تحيل واإ
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مشاورات مفتوحة،  عقد: "قررت هو كام ييلن اقرتاح اجملموعة اإ موعة الأفريقية وقال اجملابمس اللكمة  وفد كينياوأأخذ  .501
رشاد من رئيسة امجلعية العامة، بغية الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية  جلنة  ذكل يك تنظر يفوعدد املاكتب وماكهنا ابإ

 ."5151امجلعية العامة يف سبمترب و املزيانية 

يران )مجهوريةو .506 منا -رصح وفد اإ  مرحلتني. أأول من مسارأأنه  يرىالإسالمية( أأنه ل يعترب أأن املسار صفقة شامةل. واإ
ينبغي أأن ترسل وأأوحض أأنه . ماكهنااكتب و يف حتديد عدد املاملبادئ تكل ق ياملبادئ التوجهيية مث ينبغي تطب عىل  املوافقةينبغي 

ىل جلنة املزيانية  املبادئ تكلوفقا ل ، مجيع الطلبات عداد تقاريرللأ يف هذه املرحةل، ينبغي و. لتس تعرضهاالتوجهيية، اإ وفقا  مانة اإ
ّل فلن ول. واملوافقة علهيا أأ ينبغي النظر يف املبادئ التوجهيية ابعتبارها خارطة طريق و ملبادئ. لتكل ا تكون هناك أأي قاعدة واإ

نه  مجلعياتا مرشوع قرارالوفد لهذا السبب، أأيد و اختيار املاكتب. عند طبق قانونية تم  آخر ل يرى أأي قرار وقال اإ بشأأن هذا أ
 البند. 

ىل التاسعة مساء فرنسا توضيحات بشأأن املهنجية.  طلب وفدو  .507 ن الساعة تشي اإ  البند الأولبعد  يمس تمكلومل وقال اإ
نه يعتقد أأن ا. و أأخرىأأربعة بنود ئية اذلي يتضمن املسااجللسة جدول أأعامل من  س تفيض، عىل  ملناقشات غي الرمسيةقال اإ

ىل اتفاق  ذا و ، ه لن جترى أأي نقاشات أأخرىوأأنالأقل، اإ ىل بعد منتصف اإ ن اجللسة س تطول اإ أأجريت تكل النقاشات فاإ
ىل اتفاق بشأأن هذه القضااي. عىل وحث الوفود الأخرى  الليل.  التوصل اإ

ىل وأأشار وفد اململكة املتحدة  .508 املناقشات. تكل ابلفعل  أأجرتأأن الوفود اليت شاركت يف املشاورات غي الرمسية اإ
هو من املأأزق والسبيل الوحيد للخروج  ارمسية واحضالناقشات غي امل فريقية يف عنه اجملموعة الأ  تأأعربواكن املوقف اذلي 

ىل أأن جتس يد شواغل كام هو مقرتح يف الأصل و النص ترك  كام النص اجملموعة الأفريقية يف تقرير هذا الاجامتع. وأأشار الوفد اإ
. س يدون يف حمرض اجللسة نفس الاجتاه وهذا مرحلتني وأأن الوفود تعمل يفاملؤلف من الهنج  حيول دون اتباعهو حاليا لن 

 يف الأصل.  ةمقرتح وأأيد الوفد فقرة القرار كام يه

يران )مجهوريةما قاهل  وفد مجهورية كوراي د معو  .509 د مع فقرة القرار عىل بشأأن اململكة املتحدة وفد الإسالمية( و -وفد اإ
 النحو املقرتح أأصال.

لهياقضية س بق  هأأن هذترى وفد املكس يك بياانت تكل الوفود اليت وأأيد  .521 يف املناقشات غي الرمسية. وأأشار  التطرق اإ
ىل أأنه  جامع ال مناإ القامس  هو ،وفد فرنساة وأأن هذا، عىل حنو ما قاهل موقف اجملموعة الأفريقيعىل واحض متاما أأنه ل يوجد اإ

ىلأأنه مّت الوفد  وأأوحضاملسأأةل.  عىل العملمبواصةل سمح قد ي ي ذلااملشرتك الأدىن   ورمغز بعض التقدم. احر اإ تفامه و  التوصل اإ
ليه هذا القرار أأن  ىل ما يتطلع اإ  واصةل العمل. سيسمح مبقرار فهو الوفد، ل يرىق اإ

خطواتن ينبغي اختاذهام قرار بشأأن عدد املاكتب اختاذ ذكر وفد الاحتاد الرويس أأن املوافقة عىل املبادئ التوجهيية و و  .525
 ينبغي فتح مكتبني يف أأفريقيا.  هأأنويرى . معا

ىل اتفاق سهل وأأيد اقرتاح من غي نه اإ امليرّس وقال  .525 ن شواغل  فد اململكة املتحدةو املمكن التوصل اإ اذلي قال اإ
دراهجا يف حمرض الاجامتع جملموعة الأفريقيةا دراج كذكل وأأضاف . ميكن اإ عن  عرابم رضاحمليف للمسار تأأكيد الرئيسة أأنه ميكن اإ

 للتشاور مع الوفود الأخرى. املعدل نص ال ه لصياغة اس تعداد

هنا م  لرئيسةوقالت ا .520 آخر ةس تعداإ  ، حيثاحملرز مدّون بشلك جيد قدمبأأن التمجيع الوفود  تر ذكّ و  للبحث عن حل أ
ن  ميكن اعتباره  اتضمن مرفقفذكل النص ي ديسمرب املايض، مجعيات ابلضبط نفس فقرة قرار  وبدرمغ أأهنا ت فقرة القرار اإ

ن هذت لمبادئ التوجهيية. وقالصيغة الهنائية ل ال  الوفود تؤكد أأن يف رز منذ ديسمرب وتأأمل احملمكتوب عىل التقدم دليل  ااإ
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ن اكن هناك أأنه ت العمل املنجز والتقدم احملرز. وأأضاف آخأأي اإ سهام أ فهيي  وضع صيغة هنائية للقرارميكنه املساعدة عىل ر اإ
 .هللنظر فيمنفتحة 

نه يود توضيح وفد اجلزائر  وقال .522 دراجدون املساس مبوقف اجملموعة الأفريقية. وتساءل ملاذا ينبغي  موقفهاإ شواغهل  اإ
نه يمتىن . مرفق فقطجزء من كتوافق الآراء، حظيت ب اجملموعة الأفريقية، اليت شواغل جزء من تقرير الاجامتع و ك وقال الوفد اإ

ىل لمسائل اليت مّت ابلفعل ل توضيح احلصول عىل   . بشأأهنا تفاقاالتوصل اإ

دراج الرئيسة أأهنا  تأأوحضو  .521 مرشوع املبادئ التوجهيية ا تقصد ، ولكهنيف املرفقموقف اجملموعة الأفريقية ل تعين اإ
ن فقرة الر كدليل عىل التقدم احملرز. امرفق هذا القر س يدرج يف ي اذل ىل قرار واس تطردت قائةل اإ مرشوع املبادئ تشي اإ

ضافة عبارة اذلي تميلل اقرتاح امليرّس  :أأن هناك ثالثة اقرتاحات تحضلقرار. وأأو اب ملرفقا التوجهيية يف البداية، واقرتاح امليرّس اإ
ىل واقرتاح اجملموعة الأفريقية  ،"يف وقت لحق" دراج حذف جزء من النص يف الوسط، و و تعديل الفقرة الثانية، ادلاعي اإ اإ

ىل  شارة اإ هذا و توافق يف الآراء يف امجلعيات. يعين ببساطة انعدام  ثالثة اقرتاحات وجود أأنوأأضافت . اماكهنعدد املاكتب و اإ
ىل يؤدي ابلرضورة  ي الرئيسة أأن هذا س يكون قرار امجلعيات اذلبّينت قرار. و املمتثل يف عدم اختاذ أأي رابع القرتاح الااإ

ذا النوع من لن يرفق هبتقريبا اس تممكل ي مرشوع املبادئ التوجهيية اذلأأن ، عىل سبيل املثال، مهنا عواقب معينةس تكون هل 
قرر عدم تالرئيسة أأن  تقرتحاجامع، وابلتايل، اهناك ل يوجد الاقرتاحات،  بعضرمغ تأأييد نه واسرتسلت قائةل اإ القرار. 

 اختاذ أأي قرار. 

ليه مضيفا أأنه يف حال انعدام ناإ وفد املكس يك وقال  .526 توافق الآراء  هذا القرار ليس القرار اذلي يرغب الوفد التوصل اإ
نه يود أأن يطلب ترك هذا ال هذا النص  عىل جراء  بند عىل جدول أأعامل مجعياتيف املس تقبل، فاإ  املشاوراتسواء يف حال اإ

جراهئا ذا. أأو عدم اإ نه اإ ذا ، ميكن بذكل الوفود الأخرىقبلت  وقال اإ تقرر مواصةل  و مليرّس اقرير أأن حتيط علام بتللجمعيات اإ
 قبةل.املناقشات يف ادلورة امل 

 قرتاح اخلامس. عىل الاالرئيسة وفد املكس يك ت شكر و  .527

يران )مجهوريةو  .528  الإسالمية( اقرتاح وفد املكس يك. -أأيد وفد اإ

. وبغية امليض لإجامعابأأي مهنا مل حيظ بعض ادل مع ولكن تلقت ن هناك مخسة اقرتاحات، أأربعة مهنا اإ الرئيسة وقالت  .529
الرئيسة اتفاق وعليه، طلبت ر. االقر فقرة مرشوع لصياغة الوقت لبد من وفد املكس يك،  اقرتحهيف الاجتاه اذلي  قدما

ىل البند التايلعىل الوفود  ىل تأأي اعرتاض وانتقل ةرئيسومل تَر الوترك هذا البند مفتوحا.  الانتقال اإ  البند التايل من جدول اإ
 الأعامل.

من جدول الأعامل بشأأن  55البند النقاش حول فتح يسة ت الرئ دابعد مشاورات غي رمسية بني بعض الوفود، أأعو  .511
ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت  تاملاكتب اخلارجية وتل مرشوع القرار املقرتح عىل النحو التايل: "اإ

قدت خالل ، تديرها الويبو، لك يف ما يعنيه السلسةل الرابعة أأحاطت علامً بتقرير امليرّس بشأأن نتاجئ املشاورات اليت عم
الرئيسة  تطلب. و واخلسني لجامتعات امجلعيات ومبرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية كام ُأرفق طيه"

 فقرة القرار.اعامتد 

ىل  موقفهجمددا عىل وفد اجلزائر وأأكد  .515 نه . اوماكهن عدد املاكتباملبادئ التوجهيية من قضية حذف عدم ادلاعي اإ وقال اإ
 قرار. تفيد عدم اختاذ أأيسة س تقرتح فقرة قرار ي يعتقد أأن الرئ ن اك

ىل أأن مرشوع القرار املقرتح  تأأشار و  .515 قرار مبحماوةل   الواقعهو يفالرئيسة اإ حىت الآن، املنجزة ا مّت تناوهل والأنشطة لالإ
ذا مل  الرئيسة واسرتسلت ل يكون هناك قرار بشأأن هذا البند من جدول الأعامل.  ه، مفن الواحض أأنالاقرتاح قبل هذايم ولكن اإ
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ىل  عداد هذا القرار ا تلقت،أأهنمشية اإ مجيع ه عمتده من املمكن أأن ت أأنباملشاورات اليت جرت  منتأأكيدات ، طوال معلية اإ
 املقرتح. مرشوع القرارعىل أأنه ل يوجد اتفاق بالوفود. وطلب الرئيسة تأأكيدا من وفد اجلزائر 

 موقف اجملموعة الأفريقية. يعيد فقط بيان  وفد اجلزائر أأنه أأجابو  .510

ىل شاورات مع الرئيسة امل وفد وافق يف ال ناإ ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال  وفد كينياوتدخل  .512 عىل عدم التوصل اإ
آخر سوى نصاجملموعة الأفريقية ل تتوقع أأي وأأن مجيع الوفود، كام تعمل بذكل  العالقة بنودال أأي قرار بشأأن مجيع  عدم " أ

 تفاق". ال

، قرارا بشأأن ،مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك يف ما يعنيه ومل تتخذ .511
 .من جدول الأعامل هذا البنداملدرجة حتت  املاكتب اخلارجيةمسأأةل 

 املوّحد من جدول الأعامل 50البند 

 لتمنيةجدول أأعامل ا تعراض تنفيذ توصياتة ابلتمنية وامللكية الفكرية واس  تقرير اللجنة املعني

 (.WO/GA/46/12)الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة  .516

 املوّحد من جدول الأعامل 52البند 

ىلالنظر يف ادلعوة   التصاممي ن قانونعامتد معاهدة بشأأ عقد مؤمتر دبلومايس ل اإ

 (.WO/GA/46/12)الوثيقة  للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .517

 املوّحد من جدول الأعامل 51البند 

 بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 (.WO/GA/46/12)الوثيقة  للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .518

 املوّحد من جدول الأعامل 56البند 

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
 والفوللكور

 (.WO/GA/46/12)الوثيقة  للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .519

 املوّحد من جدول الأعامل 57البند 

 رىخلأ تقارير عن جلان الويبو ا

 (.WO/GA/46/12)الوثيقة  للويبو تقرير دورة امجلعية العامةانظر  .561

 املوّحد من جدول الأعامل 58 البند

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 (.PCT/A/46/6انظر تقرير دورة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )الوثيقة  .565
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 املوّحد من جدول الأعامل 59 البند

 نظام مدريد

 (.MM/A/48/4انظر تقرير دورة مجعية احتاد مدريد )الوثيقة  .565

 املوّحد من جدول الأعامل 51البند 

 نظام لهاي

 (.H/A/34/3انظر تقرير دورة مجعية احتاد لهاي )الوثيقة  .560

 املوّحد من جدول الأعامل 55البند 

عامتد اتفاق مؤمتر دبلومايس ل عقد بونة خبصوصىل مجعية احتاد لش  اإ  سداء جلنة الويبو للتنس يق املشورةاإ 
 5151والبياانت اجلغرافية يف عام  أأ لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنش

 (.WO/CC/70/5انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  .562

 املوّحد من جدول الأعامل 55البند 

 نظام لش بونة

 (.LI/A/31/3انظر تقرير دورة مجعية احتاد لش بونة )الوثيقة  .561

 املوّحد من جدول الأعامل 50البند 

 نرتنتلإ مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل ا مركز الويبو للتحكمي والوساطة،

 (.WO/GA/46/12)الوثيقة  للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .566

 املوّحد من جدول الأعامل 52البند 

 التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية

 (.WO/CC/70/5انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  .567

 املوّحد من جدول الأعامل 51البند 

 حئة املوظفنيخطار بتعديالت عىل للإ وا حئته: تعديالت عىل نظام املوظفني للموافقة علهيا؛نظام املوظفني ول

 (.WO/CC/70/5انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  .568

 املوّحد من جدول الأعامل 56البند 

 يةقرير العام وتقارير لك هيئة رئاس  اعامتد الت

 مرشوعات الأمانة، ستمهنيي هبا الوفود تاليت أأدل البياانتالرئيسة أأنه نظرا لتأأخر الوقت والعدد الكبي من  تأأعلن .569
ىل ادلول وعات مرش  سلسرتم و  5152 أأكتوبر 51 يف موعد أأقصاهالتقارير  املوقع الإلكرتوين نرش عىل تم الأعضاء و التقارير اإ
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ىل الأمانة ال تقدمي وأأضافت أأنه ينبغي لويبو. ل التقارير س تمعترب وبعد ذكل  5152ديسمرب  51 يف موعد ل يتجاوزتعليقات اإ
 . كأقىص حد 5151يناير  51يف  ةعمتدم الهنائية 

 املوّحد من جدول الأعامل 57البند 

 اختتام ادلورات

ىل توافق اجملابمس  وفد كينياوحتدث  .571 موعة الأفريقية وشكر الرئيسة وامليرسين عىل هجودمه ادلؤوبة يف حماوةل للتوصل اإ
ىل اتفاق بشأأن من كن  تمتن ادلول الأعضاء مللأ  خيبة أأمهل عنالوفد  وأأعرب. ةتلفاخمل القضااي  بشأأنالآراء  توصيات ال التوصل اإ

نه . ةتلفاخمل وضوعية بشأأن القضااي امل يف خمتلف  اعلهيمتفق لتشكيك يف ولايت احماوةل ابلإحباط بسبب يشعر أأيضا وقال اإ
عىل من التفاق ىت مل تمتكن حدلول الأعضاء أأوحض الوفد أأن الجنة حق املؤلف، ب فامي يتعلق و لجان يف ادلورات السابقة. ال
وف بعض الوفود ختتثناءات وذكل بسبب والاس   ،ذكر ابلمس املواضيع الثالثة قيد املناقشة، أأي هيئات البث، والتقييداتت

ىل يس  ذكل  أأنمن  ن تأأكيد ولية معل اللجنة. حد صل اإ عن دورها يف امجلعية  لتادلول الأعضاء قد ختومىض الوفد يقول اإ
عرقةل معل  من مثة، و ةتلفاخمل  اتتفسي لل ترك املسأأةل مفتوحة  ت بدل من ذكلواختار  العامة لإعطاء ولية واحضة للجان

ىل اي شحمزنة م هذ نتيجة أأوحض أأن . و اللجان بسبب اخلالف عىل  توافق الآراء بشأأن مرشوع قرار املاكتب اخلارجية غياب اإ
دلول الأعضاء اكن مل تمتاللجنة احلكومية ادلولية، وخبصوص  اكهنا.وماملاكتب قرار بشأأن عدد الاملبادئ التوجهيية و  اس تكامل

ىل أأن برانمج العمل يف اللجنةهذه ىل عقد مؤمتر وفقا لولية ع من التفاق أأن ينبين  احلكومية ادلولية ينبغي اللجنة. وأأشار اإ
عطاء التوجيه ادلقيق البرانمج  وضعحاولت مبوفد تفاجأأ اليف هذا الصدد، وعىل ولية اللجنة.  نتاجئ فامي خيص ال عمل دون اإ

لعامتد  5156اء قرار عقد مؤمتر دبلومايس يف عام تخذ ادلول الأعضت أأعرب عن أأمهل يف أأن و الاجامتعات.  املرجوة من تكل
عاهدة مب. وفامي يتعلق أأشاكل التعبي الثقايف التقليديصك ملزم قانوان لتوفي حامية اكمةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و 

هدة قبل عقد مؤمتر دبلومايس. بشأأن املساعدة التقنية يف املقرتح الأسايس للمعا أأن تمدرج مادةقانون التصاممي، يود الوفد 
للجان اولايت  تقليصدون  مصاحل اجملموعات اخملتلفةمراعاة وتقرر  يةدجبادلول الأعضاء يف أأن تفكر يأأمل  هووابلتايل ف 

نه يأأمل أأيضا اخملتلفة.  قدما وامليض  نتاجئ ممثرة يف دوراهتا املقبةلمن حتقيق  هذا الهنجتمتكن ادلول الأعضاء عرب يف أأنه وقال اإ
 بروح تعاون حقيقي. 

 لرئيسةلعن خالص شكره  عرابم ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقية هورية التش يك امجل وفد وحتدث  .575
مجيع الوفود عىل مساهامهتا يف املناقشات أأيضا شكر و عيات. امجل يف مداولت املنجز جلهود والعمل عىل امليرسين والأمانة وا

ا جلسات عامة ظهر يف واملشاركة  بعد حضور سلسةل من املشاورات حول العديد من املوضوعات هنقال اإ اجللسات. و  أأثناء
ىل الوفد  تطرقبدل من ذكل، و . تثبط اهلممهجة بل  هبيان يواصلأأن املؤسف جدا ، س يكون من ليالو  ساءوم  اجلوانب اإ

اليت من  ،التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهايمعاهدة أأنظمة لقرارات املتعلقة بورحب، عىل وجه اخلصوص، اب الإجيابية،
مبراجعة حتاد لش بونة و املعين ابعمل الفريق العامل بالزتامه جمددا حتسن خدمات امللكية الفكرية العاملية. وأأكد الوفد أأن  شأأهنا

ىل وقال اإ نظام لش بونة.  يالء الوفد يواصل وس  . 5151املؤمتر ادلبلومايس يف عقد مزيد من التقدم حنو حتقيق نه يتطلع اإ  اهامتماإ
س امي يف جلنة  ولأأكرث موضوعية،  مناقشاتتركز عىل ينبغي لها أأن ادلول الأعضاء  أأنوأأوحض لأنشطة جلان الويبو كبي 

. اترباءأأنظمة التنس يق من أأجل قانون الرباءات  قضاايحول املناقشات  تنطلق عام قريب أأعرب عن أأمهل يف أأنو . الرباءات
س تعداده للمشاركة يف مبداي ا الإدارة ادلاخليةمسأأةل س تواصل مناقشة  جلنة املزيانيةن لأ  هرتياحمعراب عن اواسرتسل الوفد 

 هذه املناقشة املهمة من أأجل حتسني كفاءة الاجامتعات. كام لحظ التقدم احملرز يف موضوع املاكتب اخلارجية، وخاصة
التقنني قرار. وفامي يتعلق بقضااي عدم المتكن من التفاق عىل نص العىل الرمغ من  ملبادئ التوجهييةاملتعلقة ابالتوضيحات 

ىل حل وسط بشأأن معاهدة قانون التصامميعدم التوصل ادلولية، أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل من  جلنة حق املؤلف و  اإ
س امي أأن  ولعن حلول لهذه القضااي، عىل اس تعداد للبحث هو و  دمعه يبديدامئا  أأنه اكن أأفادواللجنة احلكومية ادلولية. و 

جياد  ةقدر دليه  عىل عكس توقعات الوفد و . بروح من املرونة حاتاقرت ااملرونة يف مواقف ادلول الأعضاء وتقدمي أأوجه عىل اإ
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ىل حالت خيرس فهيا امجليعمرة أأخرى أأن الربط املصطنع بني املوضوعات  تبنّي خالل هذه امجلعيات،  ل اإ . وحث ل يؤدي اإ
ح سامينبغي لها ال الوقت ذات فتحة للحوار، ويف ن أأن تكون م و  ملشاركة بروح بناءة يف اكفة املوضوعاتعىل اوفود ال
ن عىل ادلول الأعضاء يف الوقت الراهن أأن تبطريقة مس تقةل. ابمليض قدما ناجضة ال  موضوعاتلل واجه واسرتسل الوفد قائال اإ

يف اخلتام، وتلفة. اخمل موعات اجملبني  الأمه من ذكلا و وعاهتوفودها ومجم سلمي عىل مس توىبشلك تفكر واقع هذه امجلعيات و 
 والس نوات القادمة. الشهورلويبو يف برامج املشاركة البناءة يف ابالزتامه تأأكيد وفد الأأعاد 

يف ادلؤوب  هممعل عىل مليرسين والأمانة وا لرئيسةلعن خالص امتنانه وأأعرب  حتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابءو  .575
وعىل غرار مسامههتم يف امجلعية العامة. عىل امجلعية العامة. وشكر الوفد أأيضا املرتمجني الفوريني ومجيع ادلول الأعضاء 

براز الوفد قال املتحدث السابق،  نه يود اإ . تنظاميحسن أأ لهذا العام امجلعية العامة ها أأن أأول و  للجمعية العامة ةانب الإجيابيو اجلاإ
من دلول الأعضاء مما مكّن االتداخل، فادي تمسحت ب رمسية بطريقة الشاورات غي امل جريت لعام املايض، أُ وعىل عكس ا

ىل ذكل، وافقت املشاركة يف  دخال عيات امجل املفاوضات. وابلإضافة اإ لملكية الفكرية، ل خلدمات عىل ابعض التحسينات عىل اإ
دار جزء أأسايس من املنظمة، يه اليت  ىل تعيني اإ ضافة اإ دخال تعديالت دولية جديدة و ة اإ عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة اإ

حباطهالتعاون بشأأن الرباءات.  وفامي  أأربع قضااي عالقة.من التفاق عىل كن تمتن ادلول الأعضاء ل لأ  ولكن الوفد أأعرب عن اإ
نه اعاهدة قانون التصاممي، مبيتعلق  ن تشعر ابلإحباط لأ ؤمتر دبلومايس قد مترى أأنه قد حان الوقت لعدلول اليت قال الوفد اإ

بعض الأعضاء، ولكن نص اكن لييض قرتاح ابأأنه بذل هجدا وأأوحض . ذكلادلول الأعضاء فشلت مرة أأخرى يف التفاق عىل 
ىل اتفاق. تمتاجلهود، من املؤسف أأن ادلول الأعضاء مل تكل رمغ  ىل اكن من الوصول اإ للجنة احلكومية ومىض الوفد مشيا اإ

اذلي من شأأنه أأن يسمح لدلول  برانمج العملمن التفاق عىل كن تمتن ادلول الأعضاء ل وأأعرب أأيضا عن أأسفه لأ ادلولية 
نه الوفد  قالملاكتب اخلارجية، ابفامي يتعلق و . وضوعيةاجلوانب امليف يض قدما ابملالأعضاء  بروح بناءة  اتشارك يف املناقشاإ

ىل نص اكن لييض قرار اليت ميكن اختاذ نقاط بشأأن ال اقرتاح بتقدمي  ضافة اإ زاء  الأعضاء اليتادلول بعض بشأأهنا اإ أأبدت قلقها اإ
املبادئ التوجهيية. وأأكد الزتامه من التفاق عىل تكل  ادلول الأعضاءوتأأسف لعدم متكن  التوجهييةاملبادئ و النتاجئ املرجوة 

آخر لتكون امل يف ابملشاركة  مه االيت ميكن أأن تس ش بكة املاكتب اخلارجيةة مبا فيه الكفاية لإنشاء متينتوجهيية ال بادئ مسار أ
ىل جلنة حق املؤلف، ص املنظمة. وفامي خيمعل يف  عاهدة هيئات مب ةتعلقامل  اتعبار عىل ال لإجامع ور نوع من اظهأأشار الوفد اإ

هتا القضااي الثالث ومعاجلصطنع بني مل ىل قرار موضوعي بسبب الربط اتتفق ع من املؤسف أأن ادلول الأعضاء ملبيد أأنه البث. 
ن . كقضية واحدة ادلول الأعضاء أأن تنظر دامئا أأثناء عىل أأن هو  ادلرس املس تفاد من هذه امجلعية العامةومىض يقول اإ

أأن بالرئيسة  مي اذلي قالتهكاحل الالكموأأل تكرر مواقفها عدة مرات. وردد املتفق علهيا العنارص املشرتكة يف املفاوضات 
عىل امجلعية العامة. وأأكد الوفد الزتامه مبواصةل املشاركة يف  هاعىل مس توى اللجنة ل ينبغي عرض اليت مل حتل القضااي 

 اعىل دمعهابء  . ويف اخلتام، شكر الوفد اجملموعةهماهمااللجان املعنية يف الويبو ليك تؤدي  املناقشات يف اللجان وامجلعية العامة
 نسق. امل  توليه هممةفرتة يف 

آس يا واحمليط الهادئوحتدث  .570 للتوصل ها اجلبارة قيادهتا وهجودعىل شكر الرئيسة و  وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ
ىل توافق الآراء. وشكر أأيضا انئيب ومىض مليرسين عىل هجودمه ادلؤوبة. وا املهمة هتماملدير العام والأمانة عىل مسامهالرئيسة و  اإ

هنا املثىل يف عدد من القضااي،  اجئالنتحتقق ول الأعضاء مل رمغ أأن ادله نالوفد يقول اإ  يأأمل همة اليت اختذت بعض القرارات امل فاإ
نه أأنشطة الويبو اخملتلفة. لإجناز  اواملسامهة بشلك كبي يف مساعهي س تقباللختاذ تدابي م متهد الطريق يف أأن  يشعر وقال اإ

العديد من القرارات، اختاذ  مجيع ادلول الأعضاء، مل يتسن لدلول الأعضاءاليت بذلهتا  اخمللصةنه رمغ اجلهود ابلإحباط لأ 
بدلان ل تس تفيد عزز التقدم والتمنية، تامللكية الفكرية أأن لبدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وذكر الوفد أأنه رمغ س امي ا ول

متوازن بشلك  هامللكية الفكرية واس تخدامنظام ق تطبيموحضا أأن الوفد اس تطرد س باب اترخيية. و لأ بنفس القدر لكها العامل 
آس يا واحمليط الهادئ. و أأمر الاجامتعية القامئة والاقتصادية  ظروفلوفقا ل ن ف  عليه،يف غاية الأمهية ابلنس بة دلول منطقة أ تح فاإ

دراج ماكتب الويبو اخلارجية، و  اتحة مادة بشأأن املساعدة التقنية يف معاهدة قانون التصاممي، و اإ لفائدة اس تثناءات وتقييدات اإ
عاقات أأخرى، و  ىل خمتلف املؤسسات والأشخاص ذوي اإ بشأأن املوارد الوراثية واملعارف  اتفاق دويل ملزم قانوانالتوصل اإ
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مجيع البدلان روح تبدي أأعرب عن أأمهل يف أأن و . ء اجملموعةقضااي هممة لأعضاالتقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي لكها 
لهيالتواف آمال يف أأن تقدم ق لإهناء املهمة املولكة اإ يف فرتة ما بني دورات الرئيسة توجهيات حكمية حلل مجيع القضااي العالقة ا أ

خي، شكر يف الأ البناءة يف هجود الرئيسة. ومبشاركته لجنة احلكومية ادلولية. وجدد الوفد الزتامه وخاصة ما يتعلق ابل ، امجلعية
اتحةالوفد الأمانة  املرتمجني الفوريني عىل دمعهم وادلول شكر جلديدة الرائعة و القاعة امجلعية العامة يف هذه فرصة عقد ا عىل اإ

 البناءة.  اروهحعىل الأعضاء 

والأمانة عىل  صربهاعىل شكر الرئيسة و  ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييباللكمة  فد ابراغوايأأخذ و و  .572
أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل و امجلعيات.  عىل طولاليويم  هممعل عىل املوظفني الإداريني عىل معلهم و  املرتمجني الفورينيو  تعاوهنا

مثرة مشاورات غي رمسية. وأأكد الزتام  يهاملوضوعات اليت يف كن من حتقيق النتاجئ املتوقعة تمتأأن ادلول الأعضاء مل من 
عىل جدول أأعامل الويبو.  عالقةوبناءة عىل مجيع املوضوعات اليت ما زالت جادة بطريقة عمل ابلبدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب 

ىل يف أأن تعود تكل العن أأمهل  عرابم أأمرياك الالتينية والاكرييباليت أأبدهتا بدلان بناءة ال روح الوأأبرز  أأجواء العمل روح قريبا اإ
 الويبو.يف 

آ ابمس مجموعة بدلان  بيالروسوفد وحتدث  .571  شكر الرئيسة واملدير العامو  والقوقاز وأأورواب الرشقيةس يا الوسطى أ
حتقيق النتاجئ املرجوة ن مادلول الأعضاء عىل عدم متكن أأسف هجودمه ادلؤوبة. وتوامليرسين واملرتمجني الفوريني عىل 

ن ادلول الأعضاء واملتوقعة طار يف س امي  ، ولعمل عىل ذكل يف املس تقبلس ت. ومع ذكل، فاإ ق اإ  لميية. اجملموعات الإ

ىل أأثناء جلهود املبذوةل عىل الأمانة اوشكر وفد الصني مجيع امليرسين و  .576 معظم بنود اس تكامل امجلعية العامة. وأأشار اإ
اليت هذه النتيجة عىل أأعرب عن أأسفه و . أأخرى بنودادلول الأعضاء من اس تكامل كن تمت للأسف، ملولكن،  جدول الأعامل

ابعتبارها وعليه، ينبغي للويبو ورا أأكرب يف المنو الاقتصادي والتمنية. تؤدي دلكية الفكرية للتفكي. وذكر الوفد أأن امل يه فرصة 
مىض الوفد تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية. و  دور أأفضل يفالاضطالع بالأمم املتحدة يف نظامت املتخصصة أأبرز امل من 

ذا أأن ي عمل الويبو لميكن  ل مجيع ادلول الأعضاء، وابلتايليه منظمة أأن الويبو موحضا  ل اإ ادلول الأعضاء  تحتداتقدم اإ
بل اف من مواهجة املشالك خت ينبغي لدلول الأعضاء أألّ و القضااي بطريقة معلية.  تانقشامجليع وصاحل وأأخذت بعني الاعتبار م

لإبداء قدر أأكرب من  الأخرىلعمل مع الوفود وأأعرب الوفد عن الزتامه اباملشالك.  تكلشجاعة حلل لها أأن تبدي ال ينبغي 
نشاء نظام دويل من أأجل د مع وذكل واملرونة والصرب س ياس ية ال رادة الإ  مبا خيدم بشلك أأكرث توازان يكون  فكريةالملكية لل اإ

 ز المنو الاقتصادي العاملي.يعز من أأجل تصاحل البدلان النامية و أأكرب م

يطالياحتدث و و  .577 والأمانة  شكر الرئيسة عىل هجودها ادلؤوبةو  اء فيهابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعض فد اإ
ن هذه امجلعيات. يف انحجة بتحقيق حصيةل الزتاهمم عىل وامليرسين  تفتخر ابلتأأكيد أأن  اادلول الأعضاء ل ميكهنومىض يقول اإ

 عندكن هناك أأعداء يمل أأنه دلول الأعضاء ل. وأأكد الظاهرينتاجئ النقاش. ورأأى أأن هذا النقاش قد خلق نوعا من الانقسام ب 
ش والعمل انقلل  هاس تعداداس تطرد معراب عن اللجنة احلكومية ادلولية أأو الاس تثناءات والتقييدات. و  لقضاايدية اجملناقشة امل 

بشأأن عاهدة قانون التصاممي و معين مبعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن أأي قرار لعدم اختاذ أأسف وتالقضااي.  عىل تكلبشلك بناء 
للجمعية  املواليةادلول الأعضاء الفرتة يف أأن تس تغل أأمهل أأبدى لجنة احلكومية ادلولية وجلنة حق املؤلف. و ال معل  يبرانجم

أأكد عىل همة. و التقنينية امل القضااي  تكلعمل عىل ابلد طريقة للميض قدما جتو ا وتوحض أأكرث مواقفها فامي بيهن لتتناقشالعامة 
 . يف ذكل اس تعداد للمشاركة

 هأأسفوأأعرب عن  هناية لهذه امجلعية العامةال هيان مكتوب لأنه مل يكن يتوقع هذليس دليه أأي ب نه اإ رنسا وقال وفد ف  .578
ليه من  ن النتيجة الإ بعض الوفودوكام س بق أأن قالته نتاجئ. عىل ما أأفضت اإ  تقدمظل منظمة تالويبو يه أأن جيابية ، فاإ

نه من ال لأعضاء. دم مجيع ادلول اختو  ثاحبللرشاكت أأو خمتربات الأ  اتاخلدم ت صحيح أأن جلنة التنس يق وافقومىض يقول اإ
برانمج التقنني يف نكر أأن ّل ت ينبغي لدلول الأعضاء أأ ولكن  5151اتفاق لش بونة يف ملراجعة املؤمتر ادلبلومايس  عىل عقد



A/54/13 
113 
 

سرتسل موحضا أأنه مل حتدد واأأزمة الويبو. توجد أأيضا والآن  أأزمة منظمة التجارة العامليةوأأضاف أأنه توجد ويبو يف أأزمة. ال
ادلول أأن تبلغ الأمانة من جلنة حق املؤلف واللجنة احلكومية ادلولية. وطلب الوفد و  جلنة الرباءات، أأي بعض اللجانولايت 

لمتكني ماكتب امللكية ها بعض عدم عقد جامتعات أأو جدول زمين لعقد بعض الامع  ديدةاجلعمل الطة خبالأعضاء برسعة 

ىل أأن لرحالهتالتخطيط من االعوامص يف الفكرية  املوظفني وينبغي تعبئة  فراغس تعاين من اللكثي من تكل املواضيع ا. وأأشار اإ
ملوظفني فامي يتعلق بواجباهتم. عىل اادلول الأعضاء  هام ميكن أأن تقرتحع. وتساءل وحفزمهتكل املواضيع الثالثة  عىلالعاملني 

عىل  ةرئيسالمواصةل العمل مع ادلول الأعضاء. وشكر ثي من الإحباط فهو يود وواصل الوفد لكمته مؤكدا أأنه رمغ الك 
 . يه أأيضا من حاةل التقنني يف الويبون ادلول الأعضاء ايئسة قال اإ هجودها و 

يف غاية لقضااي عىل الوقت املسخر وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيسة وامليرسين عىل معلهم الشاق و   .579
ذكل مل يكن مفاجأأة نتاجئ امجلعيات ولكن من ام شكر املدير العام والأمانة عىل هجودمه. وأأعرب عن خيبة أأمهل بة. كو صعال

حراز تقدم يف مجيع اللجان ادلامئة. وأأعرب عن أأمهل ابلنس بة هل نظرا ل قوة دافعة لدلول  فشل س يكونهذا ال أأن يف عدم اإ
، الأخية دورة جلنة املزيانيةكام س بق أأنه قاهل الوفد يف . و التقنينيةالتطلعات تبع لتحقيق امل  سارالأعضاء لإعادة التفكي يف امل 

تخذ تم اخلرباء" حيث  ان"جلقد يعين النظر يف هنج هذا و . ادلامئة انيل لنظام اللججياد بدحان الوقت للنظر جبدية يف اقد 
تخفيف ال يساعد يف  قدهذا النوع من الهنج و املناقشات واملفاوضات. تقنيني يف اخلرباء ال رشوع قبل أأول القرارات الس ياس ية 

 الإرادة الس ياس ية.غياب  عند ابلقوة القراراتلمترير الضغط من 

ين واملرتمجني امليرّس و  املدير العامو  سة والأمانةي لرئ ل هشكر  عنوفد املكس يك أأعرب  وعىل غرار الوفود الأخرى، .581
امجلعيات الراهنة، اليت اعتربها نتاجئ نتاجئ  منقلقه العميق وأأبدى . الأايم القليةل املاضية خالل موتفانهي مههجدعىل  الفوريني

ىل ثقة لل انعدام غي اكفية من حيث اجلوهر. ورأأى أأن ما أأبدته ادلول الأعضاء من  حراز تقدم يف التوصل اإ وجعز عىل اإ
ن يف بيانه الأويل أأن قال لوفد س بق لو متاما.  اتفاقات حول أأمّه بنود جدول الأعامل من الأمور اليت اكنت متوقعة حراز اإ عدم اإ

عىل املوارد الاقتصادية  كذكلؤثر سلبا حفسب بل س ي ظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العاملنتطور لن يقوض تقدم ال 
يف املنظمة  الكبية اليت حققهتاالإجنازات مع يتناقض متاما  الوضع احلايلالوفد أأن  رأأىعالوة عىل ذكل، و والبرشية للمنظمة. 

. دعوتنيعىل توجيه  الوفد حرصرمغ ذكل . و الشعور ابلإحباطالقريب، مما جيعل نتاجئ معل اليوم تزيد من درجة  املايض
ىل وة دع، أأولفوّجه،  ىل اإ املناقشات عىل صعيد  طبعت يتروح املرونة والإبداع ال من جديدأأن تبدي مجيع ادلول الأعضاء اإ

متع ختدم مصاحل لك البدلان املعنية واجمل  كبيةمن حتقيق نتاجئ  علام بأأن تكل املناقشات يه اليت مكّنت، يف املايض نظمةامل 
ذا اكنت قد بلغت  دلول الأعضاءااثنيا، حّث الوفد، و . بأأرسه ادلويل ذا اكن الوقتسدودم  اطريقعىل النظر فامي اإ قد  ا، وفامي اإ

ىل التفكي جبدية يف ل  اتللجمعيحان  آليات لتحّول اإ لهيا يف املادةتكل مثل ات القرار أأخرى لختاذ أ من النظام  51 املشار اإ
 للويبو.العام ادلاخيل 

يران )مجهورية .585 عامل الأ جدول خبصوص بند من بنود ن الرشط الرئييس لتحقيق نتيجة انحجة اإ الإسالمية( -وقال وفد اإ
 ذكلىل وعدم الانتباه اإ البدلان املتقدمة والبدلان النامية. ، مبا فهيا حل مجيع الأعضاءامتوازن يضمن مصهو وجود جدول أأعامل 

ىل مجود اتم و  نه النجاح يف امجلعية العامة. انعدام الواقع أأدى اإ من املؤسف أأن ادلول الأعضاء مل حترز أأي تقدم ومىض يقول اإ
ولية متفق علهيا يف بعض طعنت يف  بعض ادلول الأعضاءأأيضا أأن ومن احملبط لمنظمة. وضوعي والتقنيين ل العمل امليف 

ن اللجان.  ىل اتفاق بشأأن أأن ت امجلعية العامة ل ميكن واس تطرد قائال اإ اليت لجنة ويه ال ، اللجنة احلكومية ادلوليةتوصل اإ
ن اللجنة وبناء عىل جلنة دامئة. ليست  اان الويبو لأهنغيها من جلرث من ستتأأثر أأك امية للبدلان النابلنس بة مه الأ ذكل، فاإ

طبيعة هذه اللجنة يف نظر ال ادلول الأعضاء تعيد عن أأمهل يف أأن الوفد  أأعربو ادلرجة الثانية يف املنظمة. من لكجنة تعامل س  
 املقبةل. اعند البت يف وليهت

ا يف ظل ممصاحل اجملموعة الأفريقية طرح يف  يكون أأكرث بالغة من منسق اجملموعة الأفريقية ننه لاإ وقال وفد مرص  .585
جامع  فشال هر ااعتبميكن  ىل اإ وامليرسين عىل ما بدا أأنه  ةلرئيسلالوفد شكره قدم امجلعية العامة. ومع ذكل، يف يف التوصل اإ
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ىل نتيجة متوازنة. مهنم حرص  نه ل ميكن أأن يستشف من للوصول اإ سوى الأس بوع املايض مناقشات حتليل ومىض يقول اإ
جيادفشل يف  ال ويهة واحدخالصة  ن ذكل ازن بني مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة. و وسط يو حل  اإ يضع عىل س بق أأن قال اإ

ىل ال احملك مصداقية املنظمة  موقفا عن الوضع خذ تلت حصل  ما تقميّ  أأنيع ادلول الأعضاء وينبغي مجل . فهيا تشكيكويدعو اإ
فد موحضا أأنه ينبغي القيام واس تطرد الو . طريقة تشغيلهااملنظمة و لعمل شامل يف اس تعراض والبدء الراهن والهدف املنشود 

ذا ة وأأعضاهئا اذلين مه أأحصاب املصلحمجيع املنظمة يف مسارها خلدمة مصاحل  س متريف أأن ت رغبت ادلول الأعضاء  بذكل اإ
ىل أأن ما جيرى ل يف هذا الصدد، و. تعمل بتوجيه من دولها الأعضاءمنظمة  لأهنا ساس ادلول الأعضاءابلأ  أأشار الوفد اإ

ن بعض القضااي وفامي خيص الاجتاه.  تتجه يف ذكل يويح بأأن الأمور قضية الاس تثناءات والتقييدات قيد النقاش، قال الوفد اإ
 النامية ضد البدلان البدلانعىل سبيل املثال تظهر أأن احلجة اليت يدفع هبا يه أأن النقاش هو نقاش  داخل جلنة حق املؤلف

ذا اكنو فقط يف البدلان النامية. ل توجد التعلميية  املؤسساتو املكتبات والأمر ليس كذكل لأن  املتقدمة هناك مصلحة يف  تاإ
ىل  التوصل نوفقا ذلكل نتيجة اإ ىل مجيع ادلول الأعضاء يف  املسار، فاإ ن الوفد قالو املنظمة. ذكل يرجع اإ هنيي ي أأن يود ل ه اإ

ىلامجلعية العامة أأثناء هذه املناقشات سادت الأجواء السلبية اليت تعود  لّ أأ يف  أأمهلفأأعرب عن سلبية لكمته بنربة  اجامتعات  اإ
جيابية قال الويبو يف املس تقبل.  نوبنربة اإ   بداية الاجامتع. الإنرتنت أأصبحت متاحة يف القاعة رمغ بعض املشالك يف اإ

رشاداهتم مههجودعىل مجيع أأعضاء الأمانة و  وفد الربازيل الرئيسةوشكر  .580 حباطالوفأأبدى طوال امجلعية العامة. و  واإ  هد اإ
نه حمَبط ولكنه غي مفاجأأ نتاجئ امجلعية العامة.   منخيبة أأمهلو  ىل نظرا وقال اإ أأثناء بعض الوفود اليت أأبدهتا درجة املقاومة اإ

خرى الأ افل احملامئة و ادللجان الن مىض يقول اإ يف حمافل أأخرى يف املنظمة. و ذكل املناقشات منذ الأس بوع املايض وحىت قبل 
لهيا بعض  نكبةاملنظمة من ها مّت انقاد بفضل  وأأنهأأساس ية  مقاومة وهجود ما ابدته البدلان النامية من الوفود معدا رمغ دفعهتا اإ

 الآنلتعددية أأدى ل واستنارة  امعقكرث م فهم أأ اعدانمن املؤسف أأن أأضاف أأنه هذه امجلعية العامة. و  أأثناءعن املنظمة  ادفاع
ىل هذه النتيجة احملزنة. دلول الأعضاءاب ىل نتاجئ هذه امجلعية العامةأأوحض أأنه ابو  اإ ن امجل وفد هذ ير ح أأي مل لنظر اإ يع ه املرة بل اإ

 . قد خرسوا ورمبا خرسوا الكثي

يشعر فهو ن والأمانة. ومع ذكل، ووامليرس  به الرئيسة تلعمل الشاق اذلي قاملأأعرب وفد ابكس تان عن تقديره و  .582
حراز تقدم يف القضااي  تولهيا اليت  وجلنة حق املؤلف احلكومية ادلولية اللجنةوضوعية، ومهنا قضااي املخبيبة أأمل وأأسف لعدم اإ

ىل ضامن  العمل يف املس تقبلأأن يتجه يف وأأبدى أأمهل لبدلان النامية أأمهية خاصة. ا أأكرث توازان يكون فكرية الملكية لل نظام اإ
 .افهي لتمنيةايت امس توواختالف تنوع البدلان  صاخويراعي بشلك 

املرتمجني هذه امجلعية. وشكر ادلؤوب طوال  عىل العململدير العام والأمانة هتا واقيادعىل  ةرئيسالد نيجياي وشكر وف .581
الساعة املتأأخرة، وامليرسين اذلين معلوا بال لكل لتحقيق نتاجئ يف مجيع اللجان. وأأيد  تكلىت مكثوا للعمل حالفوريني اذلين 

ن منسق  الوفد بيان كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية فّصل مجيع القضااي اليت تتشبث هبا اجملموعة، وعليه اجملموعة الأفريقية قائال اإ
ىل أأ  وأأشارلن يأأخذ الكثي من الوقت لإعادة تفصيلها.  ياة الاجامتعية همام للغاية يف احل دورا  تؤدين امللكية الفكرية اإ

مل  ن أأي قرارلأ اجلديدة الرائعة و لقاعة املؤمتراتالنتيجة الأوىل يه  الفشلتأأسف لأن والاقتصادية مجليع ادلول الأعضاء. و 
فراد والرشاكت واملذات أأمهية ابلغة لبشأأن أأي من القضااي الرئيس ية اليت اكنت  تخذيم  يع ادلول الأعضاء. مج ؤسسات يف لأ

ىل مرسح للتقاعس امل و املؤمترات تحول قاعة ّل ت عن أأمهل يف أأ  عرابومىض الوفد م. أأمرا مشجا عىل الإطالق ليسوذكل  نظمة اإ
 ا،القضااي املعروضة علهييف معاجلة  مليض قدماينبغي لها أأن تلزتم ابمجيع ادلول الأعضاء واسرتسل مشددا عىل أأن عن العمل. 

ماكن نه وقال اإ . فامي بيهناعادة الثقة ، واس تالآخر لرأأى الطرف الإنصاتو  ذا اكن هناك ابإ ىل الأمام اإ ادلول الأعضاء أأن تتحرك اإ
رادة س ياس ية.  جيابيةامجلعية العامة  أأنواضاف اإ ينبغي لدلول الأعضاء و . ل مهنزممنترص وفهيي مل تسفر عن  رمغ أأهنا ليست اإ

عادة النظر يف خطط ا همجيع   يف املس تقبل. امعلهها عىل أأمل الرجوع بأأفاكر بناءة ملواصةل اإ

هنا ل تزال مفعمة ابحليوية والنشاط رمغ ال ةرئيسالوشكر وفد جنوب أأفريقيا  .586 تأأخر جدا. امل وقت عىل مثابرهتا وقال اإ
والزمالء  كام شكر الأمانةعمل املنظمة. القوي ب هدليل عىل الزتامهو و املتأأخر  هذا الوقت يفشكر املدير العام عىل حضوره و 
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 معل الويبو، جد هممة يفاقتصادية  مىض موحضا أأن هل مصاحل. و لولمه ملا اكن ذكل امجلع لينعقداذلين  واملندوبني احلارضين
ل عىل محم احملافل تكلالنتاجئ يف تأأخذ وأأن ، عىل محمل اجلد يف املداولت املهمةاملصاحل الاقتصادية تكل ويأأمل يف أأن تؤخذ 

تس تغل أأن الوفد يف ، يأأمل املنظمة نتظري العمل اذلي وفامي خيص . يف املس تقبل النامية ملصاحل الاقتصادية للبدلاناجلد ا
 ، ليس فقط للتفكي يف معل املنظمةمتوقعاالكثي من الأنشطة كام اكن  فهياهذا العام، ويه فرتة لن يكون ادلول الأعضاء 

بداء  ية التوصلأأيضا لإعادة تقيمي كيف بل  ىل وضع ير ح فيه امجليع، واإ رادة س ياس ية اإ طريقة وأأشاد أأيضا ابلالهناية.  أأقوى حىتاإ
الاحرتام املتبادل اليت ساد فهيا جواء تكل الأ خلق عىل امليرسين وشكر  املفاوضاتهبا املناقشات أأثناء الالئقة اليت أأجريت 

من التفامه ادلول الأعضاء س ميكن  الاحرتام املتبادلكل الانطالق عىل أأساس ذ أأنيف بني أأعضاء الوفود. وأأعرب عن أأمهل 
 .انتظرهي  حول العمل اذلي

وشكر امليرسين الأربعة اذلين  ىل مدى الأس بوع املايضع اتارشادعىل ما قدمته من  ةرئيسالشكر املدير العام و  .587
رشاف  ن  ئالقا شكر مجيع الوفودي طوال تكل الفرتة. وأأغتمن الفرصة ل ها معلوا حتت اإ  الوقت ذكلمن الوفود يف  حضور الكثياإ

نه يشاعرشة طوال الأايم ال أأبدته الوفود الالزتام اذلي دليل عىل جدا و  ةاس تثنائيحاةل من الصباح  طر الوفود املاضية. وقال اإ
وضع ملهم أأنه من اوأأوحض تحقق. يف أأن ت مجيع الوفود رغبت امجلعية العامة من حتقيق لك النتاجئ اليت  لعدم متكنخيبة الأمل 

وعليه، يود املدير العام أأن للمنظمة. التقنيين لربانمج يتعلق معظمها ابانعدام القرارات  الإخفاقات يف س ياقها مضيفا أأن حالت
اثرة للجدلالأكرث املوضوع هو  هذالأن  لويبوالتقنيين لربانمج ال حاةليف العميق لتفكي عىل اث مجيع الوفود حي التفكي، ، و اإ

 هشهدتاذلي جوهر اخلالف هو أأن هذا  ويرى. التقننيالتعاون املتعدد الأطراف يف جمال يف اجتاه صوص، عىل وجه اخل
من أأضاف أأنه تعليقات وفد فرنسا. و أأحاط علام ب نه املدير العام اإ الأس بوعني املاضيني. وفامي خيص املس تقبل، قال امجلعية يف 

ىل  الإخفاقات يفحاةل املنظمة بعد تكل  يفمعا فكر تجيب أأن  الواحض أأن الوفود والأمانة ذكل  يعتقد أأنو . اراتقر التوصل اإ
ىل  الرجوعيعين   لعمل يف الأشهر املقبةلاتوجهيات ما تتضمنه من درس بعناية ملعرفة أأن تم ينبغي اليت  الربانمج واملزيانيةوثيقة اإ

ىل أأنالس نة القادمة، بل وحىت امجلعيات املقبةل. و  تبذل قصارى هجدها لتيسي س انة، ابلطبع، الأم واسرتسل مشيا اإ
طار الربانمج  املقبلبرانمج العمل بشأأن اختاذ قرارات من دلول الأعضاء ان ميكّ مبا املشاورات بني ادلول الأعضاء  يف اإ

 وعرشينأأربع ملنظمة ملدة يف امعل  ياذل سنزو غهرني تشارلز عن امتنانه لأحد زمالئه الس يد  املدير العاموأأعرب واملزيانية. 
ن هذه امجلعية يه امجلعية احلادية والعرشين يف خدمات املؤمترات. عاما وقىض الس نوات احلادية والعرشين الأخية  وقال اإ

عرف تنه متأأكد من أأن العديد من الوفود أأ املدير العام وأأضاف . 5116وحدة الاجامتعات منذ س اذلي يرتأأس نزو غ لس يدل 
ىل  توجه ابلشكرطوال تكل الفرتة. و  سنزو غالس يد  وأأشاد بتفاينالقادم. ر الشهاذلي سيتقاعد يف  سنزو غالس يد  كذكل اإ

شكر املدير العام بدوره خي، ويف الأ . ويف أأثناهئا تحضي للجمعياتجاهدين يف مرحةل ال مجيع الزمالء الآخرين اذلين معلوا 
 الرائع.عىل معلهم املرتمجني الفوريني 

هنا تود بدورها . لكمتهعىل الرئيسة املدير العام  تشكر و  .588 ىل  شكر يف البدايةتتوجه ابل أأن وقالت اإ مجيع املندوبني اإ
 ةمشورتقدميه لل و عىل وجوده ادلامئ  املدير العام شكروخصت ابل امجلعيات.  تس يييف  موالزمالء عىل دمعهم وتعاوهن املوقرين

ن اعىل افتتاح قاعة املؤمترات الرائعة وهنأأته يف عدة مناس بات.  القاعة تقدم أأن يف وأأعربت عن أأملها لعمل فهيا ممتع. وقالت اإ
نه ابل  ةلئقاومضت لويبو وادلول الأعضاء فهيا يف الس نوات القادمة. خدمات جيدة ل ىل  نظراإ ، مجلعياتما جرى منذ بداية ااإ

معل أأاين عىل أأثنت عيات. ويف هذا الصدد، دون هوادة طوال امجل لميرسين اذلين معلوا لبد من التعبي عن تقدير خاص ل 
سهامات ههجودو غوس  السفي توماس ، و للجنة احلكومية ادلوليةاباملسائل املتعلقة بشأأن  56البند  حولاملناقشات ه لتيسي واإ

جلنة  بشأأن 51البند  حولملناقشات ا لتيسي مارتني موسكوزوالس يد و  ،املاكتب اخلارجية حولناقشات امل  لتيسيفيتشني 
 خلتام، أأعربتاقبل و معاهدة قانون التصاممي.  بشأأن 52البند حول املناقشات  لتيسيملاليك اوالس يد عادل  ،حق املؤلف

ىل عيات وفريقه، ، أأمني امجل لس يد انريش براسادل  هاعن شكر الرئيسة  ضافة اإ شؤون شعبة مدير ، الس يد سيجيو ابليرباياإ
. ة بلك طواعيةرئيسك ة لهاساعدامل و   معتقدمي ادلشار القانوين، عىل دوارد كواكوا، املست اإ وكذكل الس يد  ،الواثئقو امجلعيات 
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هنا، ابلطبع، و القمية عىل مدى امجلعيات  سة تقديرها مجليع موظفي الويبو اذلين قدموا خدماهتمي لرئ أأبدت اخي، ويف الأ  قالت اإ
 . ماملرتمجني الفوريني عىل صربمه وتعاوهن خاصبشلك  شكرت 

واخلسني للجمعيات وسائر هيئات ادلول  الرابعةالعامة للويبو سلسةل الاجامتعات واختمتت رئيسة امجلعية   .589
 الأعضاء يف الويبو.

 [الأول ييل ذكل املرفق]
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 الأول املرفق

 تقرير املدير العام

 5152سبمترب 

نيّن يف غاية الرسور هبذه الفرصة الساحنة  .5 آخر اإ لعرض العمل اذلي حقّقته املنظمة خالل العام اذلي انقىض منذ أ
 .5150اجامتع مجلعيات الويبو يف سبمترب 

 الأداء املايل

جاميل قدره  5150-5155 ظّل وضع املنظمة املايل سلامي جدا. فقد أأمكلنا الثنائية .5 مليون فرنك  02.6بفائض اإ
يرادات الثنائية  % مقارنة ابلهدف احملّدد يف 1.5 سويرسي، مّما يمعد زايدة بنس بة مليون فرنك 681سويرسي. وبلغت اإ

املزيانية، وذكل لعدة أأس باب مهنا أأساسا زايدة فاقت التوقعات يف معدلت منو أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية، ول س امي نظام 
ىل  % 1.6 ي، مّما يمعد اخنفاضا بنس بةمليون فرنك سويرس  655معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ووصلت نفقات الثنائية اإ

محققة يف التاكليف؛ واملاكسب  نفاق اكن نتيجة أأوجه الفعالية امل ّل من وفورات يف الإ مقارنة ابملبلغ احملّدد يف املزيانية. وما جسم
نتاجية، وذكل أأساسا من خالل اس تخدام أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والأدوات الإدارية  محققة عىل مس توى الإ اجلديدة؛ امل

 والاس تعانة مبوارد خارجية يف جمالت خمتارة، ل س امي الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات.

، بلغ صايف أأصول 5150 وبفضل ذكل الفائض احملقّق، ظلّت الأموال الاحتياطية يف وضع سلمي. ففي هناية عام .0
حّددته ادلول الأعضاء فامي خيص الأموال مليون فرنك سويرسي، مّما يفوق املس توى املس هتدف اذلي  518.8املنظمة 

الاحتياطية. ومع زايدة أأمهية املزيانية والأموال الاحتياطية، نرى أأّن الوقت مناسب لتقيمي فعالية س ياستنا الاستامثرية. وبناء 
ماكنية مراجعة س ياس عداد اقرتاحات خبصوص اإ ة الاستامثر عىل اقرتاح من الأمانة، وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل اإ

. ونرى، يف الس ياق نفسه، أأّن الوقت مناسب أأيضا لإعادة النظر يف املس توى 5151وذكل لأغراض اجامتع اللجنة يف عام 
ىل اس مترار صناديق رؤوس  املس هتدف اذلي حّددته ادلول الأعضاء فامي خيص أأموال املنظمة الاحتياطية، ويف احلاجة اإ

راحل الأوىل لأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية، عندما اكن الغموض حييط بدرجة اس تخدام الأموال العامةل اليت أأنشئت يف امل
الأنظمة يف املس تقبل. وقد وافقت جلنة الربانمج واملزيانية كذكل عىل هذا الإجراء املقرتح وس تمَعد اقرتاحات يف هذا الصدد 

 يف العام املقبل.

نّنا ل نزال يف مرحةل مبكّرة من الثنائية .2 مكتس بة يف الأشهر الامثنية الأوىل مهنا 5151-5152 اجلديدة اإ ، ولكّن التجربة امل
ذا تساوت لك املعايي، وهو افرتاض ل يمعد الأفضل يف اقتصاد  ىل أأنّنا عىل الطريق حنو حتقيق توقعات املزيانية. واإ تشي اإ

 جتاوز توقعات املزيانية للثنائية بنس بة متواضعة. عاملي ما زال يتسم ابلغموض والرتّدد يف الانتعاش وضعف الرؤية، نأأمل يف

 الأنظمة العاملية للملكية الفكرية

ّن الوضع املايل السلمي اذلي تتسم به منظمتنا انمج عن أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية، اليت يتأأىت مهنا  .1 % من 91اإ
يرادات املنظمة. وتتأأىت احلصة الكبية من تكل الإيرادات من نظام  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اذلي يسامه حبصة اإ

 % من مجمل الإيرادات.72

. ظّل اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يمنو بوتية قوية. ففي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .6
ة لأّول مّرة عتبة %، مع جتاوز مجموع الطلبات الس نوي1.5 ، زادت الإيداعات بناء عىل املعاهدة بنس بة5150 عام

 .5152طلب. وقد ساد اجتاه مماثل يف النصف الأّول من عام  511 111
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مسّجل يف الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  الاجتاه امل

 

 يه تقديرات الويبو. 5150مالحظة: بياانت 

 5152املصدر: قاعدة البياانت الإحصائية للويبو، مارس 

، شهدت الطلبات 5150 املودعة بناء عىل املعاهدة هو الولايت املتحدة الأمريكية. ففي عام وأأكرب مصدر للطلبات .7
% وجتاوزت، لأّول مّرة، عدد الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة قبل ظهور 51.8 الواردة من الولايت املتحدة زايدة بنس بة

كرب مودعي الطلبات بناء عىل املعاهدة، وتليه الصني. وشهدت . ويمعد الياابن اثين أأ 5117 الأزمة املالية العاملية يف عام
، وقد جتاوزت الصني أأملانيا لتصبح اثلث أأكرب مودعي 5150 % يف عام51.6 الطلبات الواردة من الصني زايدة بنس بة

ذ ورد  يداعات، اإ % من 21.6مهنا الطلبات بناء عىل املعاهدة. وفامي خيص املناطق، ظلّت البدلان الآس يوية أأكرب مصدر لالإ
 % من الطلبات ادلولية، عىل التوايل.58.5% و59.0مجموع الطلبات ادلولية. وورد من أأورواب وأأمرياك الشاملية 

 ماكتب تسمّل الطلبات اخلسة عرش اليت حتتل الصدارة

 

 يه تقديرات الويبو. 5150مالحظة: بياانت 

 5152املصدر: قاعدة البياانت الإحصائية للويبو، مارس 
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 طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة من ماكتب خمتارة من ماكتب البدلان املتوسطة ادلخل

 

 يه تقديرات الويبو. 5150مالحظة: بياانت 

 5152املصدر: قاعدة البياانت الإحصائية للويبو، مارس 

س امي املنصة الإلكرتونية ذلكل النظام، وظلّت بيئة التشغيل الإلكرتونية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ول  .8
ىل ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف نظام معاهدة التعاون  مقدمة اإ تتطّور وتدّر فوائد يف شلك مس توايت معّززة للخدمة امل

نة. حس ل نتاجية مم ىل املودعني، وكذكل يف شلك اإ  بشأأن الرباءات واإ

املكتب ادلويل يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. والغرض من وتمعد الرتمجة من اخلدمات املهمة اليت يوفرها  .9
اتحة املعلومات التكنولوجية الواردة  الرتجامت اليت يوفرها املكتب ادلويل هو تعزيز وظيفة الكشف لنظام الرباءات من خالل اإ

ية. ويكفل املكتب ادلويل، عرب الرتمجة، يف الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة بلغات غي تكل اليت أأودعت هبا الواثئق الأصل 
اتحة عناوين وملخصات لك الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية. ويف عام ، مشلت تكل 5150 اإ

اتحة تقارير البحث ادلويل والفحص المتهيد 280820العملية ترمجة  ىل ذكل، يكفل املكتب ادلويل اإ ي ملخصا. وابلإضافة اإ
 .5150 تقريرا من ذكل النوع يف عام 93459ادلويل ابللغة الإنلكزيية. وقد مشلت تكل العملية ترمجة 

ىل املعلومات التكنولوجية، فقد اس تحدثنا عددا من الأدوات اليت أأحتناها كذكل  .51 ىل أأمهية الرتمجة يف النفاذ اإ وابلنظر اإ
آخر أأداة أأتيحت ل  اليت أأطلقت عىل   WIPO Pearlلجمهور يه قاعدة البياانتللمس تخدمني واملاكتب وعامة امجلهور. وأ

آلف املصطلحات التقنية جبميع 5152 موقع الويبو الإلكرتوين يف سبمترب ىل أ ماكنية النفاذ اإ . وتتيح قاعدة البياانت املذكورة اإ
 اللغات العرش لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

نظام مدريد يمنو بوتية مرضية، فقد شهد عدد الطلبات ادلولية زايدة  . ظلّ نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .55
ذ زاد عدد 5152طلبا. واس متّر ذكل الاجتاه يف الأشهر الس تة الأوىل من عام  26 859% لتبلغ 6.2بنس بة  5150 يف عام ، اإ

 .5150% مقارنة ابلفرتة نفسها يف عام 1.0الطلبات ادلولية بنس بة 
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 ناء عىل نظام مدريدمنو الطلبات املودعة ب 

 

 يه تقديرات الويبو. 5150مالحظة: بياانت 

 5152املصدر: قاعدة البياانت الإحصائية للويبو، مارس 

 تسجيل دويل سار يف جسل مدريد ادلويل. 600000وهناك الآن أأكرث من 

فامي خيص جاذبية  همام ااملعّينة( مؤرشالأطراف املتعاقدة اليت يطلب فهيا املودعون امحلاية )الأطراف املتعاقدة وتمعد  .55
، ظلّت الصني الطرف املتعاقد الأكرث تعيينا، متبوعة ابلحتاد الرويس والاحتاد الأورويب 5150 ويف عام الأسواق اخملتلفة.

 والولايت املتحدة الأمريكية.

 أأعضاء نظام مدريد العرشون الأكرث تعيينا

 

 بو.يه تقديرات الوي  5150مالحظة: بياانت 

 5152املصدر: قاعدة البياانت الإحصائية للويبو، مارس 
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عضوا. وقد  95ويك يصبح نظام مدريد نظام عامليا ابلفعل، ل بّد أأن يتّسع نطاق العضوية ليتجاوز اجملموع احلايل وهو  .50
يتجّسد هذا العمل يف  شاركنا يف أأعامل حتضيية واسعة مع عدد كبي من الأطراف املتعاقدة اجلديدة احملمتةل. ونأأمل يف أأن

 انضامم أأعضاء جدد عىل مدى الشهور الثين عرش القادمة.

ومع اتساع نطاق نظام مدريد، سنتابع عن كثب فعالية اخلدمات اليت تقدهما الأمانة ونوعيهتا. ويف هذا الصدد رشعنا  .52
صالح كبي يف الشهور الثين عرش الأخية، وذكل بوضع خطة حتسني اسرتاتيجية طم وحة. ونتوقّع أأن يسفر تنفيذ تكل يف اإ

نتاجية، واقرتاح تبس يط  اخلطة عن نتاجئ كبية من حيث حتسني اخلدمة املقدمة للزابئن، وتبس يط الإجراءات وزايدة الإ
طار التشغيل الإلكرتوين للمكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية والأطراف املتعاقدة واملس تخدمني.  هيلك الرسوم وتعزيز اإ

. ظّل نظام لهاي يشهد منوا بطيئا ومطردا بشأأن عدد صغي نسبيا من هاي للتسجيل ادلويل للتصاممينظام ل .51
 طلبا دوليا. 2990% ليبلغ 52.8 ، زاد عدد الطلبات ادلولية بنس بة5150 الطلبات ادلولية. ففي عام

. وكام أأبلغ عنه 5152 كوراي يف مارسواكنت بداية ما نتوقّع أأن يكون حتّول كبيا يف نظام لهاي يه انضامم مجهورية  .56
يف الأعوام السابقة، نتوقّع انضامم املزيد من البدلان  ذات الاقتصادات الكربى يف املس تقبل القريب جدا. وقد بدأأان التحضي 

اليت لالرتفاع املتوقّع يف أأعداد الطلبات اليت ستسفر عهنا حالت الانضامم اجلديدة، وكذكل لالإجراءات الأكرث تعقيدا 
 سينطوي علهيا ذكل عندما تصبح البدلان اليت جتري الفحص املوضوعي أأطرافا يف نظام لهاي.

حراز تقدم جيد يف العمل عىل مراجعة اتفاق لش بونة محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عل الصعيد ادلويل .57 . يتواصل اإ
وافقت مجعية احتاد لش بونة عىل خريطة طريق  ،5150اتفاق لش بونة. مفنذ عام س بق، أأي يف اجامتع مجعيات الويبو لعام 

ىل عقد مؤمتر  اقرتهحا الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة لس تكامل معهل بشأأن املراجعة. وتتوقّع خطة العمل ادلعوة اإ
تجمتع اللجنة . وس  5151 دبلومايس لعامتد صيغة مراجعة من اتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام

، ابلزتامن مع دورة أأخرى للفريق العامل. وس تحّدد اللجنة التحضيية موعد 5152 التحضيية للمؤمتر ادلبلومايس يف أأكتوبر
 وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس، يف حني س يعد الفريق العامل نص الاقرتاح الأسايس للمعاهدة املراجعة.

املركز أأبرز مقديم اخلدمات يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول  . يظلّ مركز الويبو للتحكمي والوساطة .58
دراج  لتغيات يف  هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعينة )الإياكن(عىل الإنرتنت. وذكل اجملال يشهد تطورا رسيعا، مع اإ

دراج احلقول العليا اجلديدة املكوّ  ماكنية نظام أأسامء احلقول. ولعّل اإ نة من أأسامء عامة، عىل وجه اخلصوص، هو اذلي زاد من اإ
ساءة اس تخدام عالماهتم من خالل السطو الإلكرتوين.  تعّرض ماليك العالمات التجارية لإماكنية اإ

قضية من قضااي املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول. وأأودع القضااي مدعون ومدعى  2585، تسمّل املركز 5150 ويف عام .59
تبلغ . و لغة خمتلفة 52بدلا، واس تمخدمت 11وس يطا وحمكلام عّينهتم الويبو من  057وبّت يف القضااي بدلان.  519من  علهيم

ىل الويبو يف % 50نس بة قضااي احلقول العليا املكونة من رموز البدلان  جاميل القضااي احملاةل اإ ، أأي بزايدة 5150 عامتقريبا من اإ
هيئة وطنية لتسجيل أأسامء احلقول متصةل خبدمات الويبو لتسوية املنازعات  71حت وأأصب، مقارنة ابلس نة املاضية5%

املوحدة((  -.< )ميكرونزياي )ولايت FM، صار مركز الويبو مقدم احلقل >5150 عام ويف املتعلقة بأأسامء احلقول.
 .< )مايل(.ML.< )غرينادا( واحلقل >GDواحلقل>

جراء جديد لتسوية املنازعات )اإ وساعدت الويبو الإياكن يف وضع وتنفيذ  .51 ( جراء الاعرتاض املتعلق ابحلقوق القانونيةاإ
م لضامن أأل تنهتك احلقول العليا اجلديدة املكّونة من أأسامء عامة احلقوق املتعلقة ابلعالمات التجارية.  ّ واذلي ُصم

والبالغ عددها من ذكل النوع فهيا  يت بّت ، نرش مركز الويبو قرارات هيئة اخلرباء بشأأن القضااي الأخية ال5150 سبمترب ويف
 قضية. 69
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جراءات الوساطة والتحكمي والبّت يف جمال امللكية الفكرية  .55 ىل تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول واإ وابلإضافة اإ
 الطلب، مع ماكتب طائفة من اخلدمات اخلبية اليت تعّزز جتربة موظفيه وخربهتم. ويعمل املركز، بناء عىلركز معوما، يقدم امل

امللكية الفكرية اليت تعكف عىل وضع أأطر لتسوية املنازعات بوسائل بديةل من خالل التعاون عىل وضع برامج تدريبية 
ندونيس يا والفلبني وس نغافورة.  جراءات لإدارة القضااي. ومن معليات التعاون احلالية العمل مع ماكتب الربازيل وكولومبيا واإ واإ

)نظام الويبو( للمتّعن يف جتربة  ظام الويبو بشأأن التحكمي والوساطة والتحكمي املعّجلمؤخرا، اس تعراض ن واس تمكل املركز،
املركز الضخمة يف جمال تسوية القضااي والتطّور العاملي للمامرسات البديةل لتسوية املنازعات. وقد أأّدت خربة الويبو اخلاصة 

ىل العمل مع أأحصاب املصاحل يف عامابملنظم لتحكمي يف جمال الرباءات املعقدةاب منوذجية لالحتاكم اتفاقات عىل وضع  5150 ة اإ
وتكل التفاقات متاحة عىل موقع  تنطوي عىل حتديد رشوط ترخيص عادةل ومعقوةل وغي متيزيية.، نازعاتامل تسوية فامي خيص 

 الويبو الإلكرتوين.

طار وضع القواعد واملعايي ادلولية  اإ

ىل املعاهدات اليت تديرها املنظمة، مبا يف ذكل لبنشاط  ناج روّ  .55 معاهدة هام ، و املعاهداتن املربمتان مؤخراالنضامم اإ
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص و  5155 لعامني بشأأن الأداء السمعي البرصي يجب  معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة امل  انضامم حاةل  51شهدت الس نة املاضية . و 5150 لعام طبوعاتاملكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو.  ، وقّعت علهيا معاهدة مراكش ابب التوقيع عىل ، عندما أأغلق5152 يونيو  57ويف جديدة اإ

عىل  دولقت مخس وحلد الآن صدّ . 5152 يونيوالتصديق عىل املعاهدة يف  واكنت الهند أأول بدل يقدم وثيقةدوةل.  81
 ني.يجمعاهدة ب 

عىل و تفاق بعيد املنال. لا ، وظل5150 مجعيات عام منذبطيئا  ييااملعاملعنية بوضع القواعد و  التقدم يف اللجانواكن  .50
ىل الرمغ من عدم   ش.العديد من القضااي قيد النقل كربأأ من فهم نت الوفود نتاجئ ملموسة، متكّ التوصل اإ

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  ممي يف اقانون التصاملقرتحة بشأأن  عاهدةاملعىل  املوضوعي العملوحتقّق تقدم كبي يف  .52
توقف الأمر تفاق واسع. ومع ذكل، ابص املعاهدة املقرتحة حيض نالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية و 

ىل عقد اخلطوة الهنائية عند  برام املعاهدة مؤمتر دبلومايساملؤدية اإ اختالف يف الرأأي حول طريقة التعبي، يف هذه بسبب  لإ
الأمل عاهدة جديدة. و ملالامتثال  هتا عىللبدلان النامية ملساعدمن املنتظر تقدميها ل اقرتاح املساعدة التقنية اليت عن املرحةل، 

 الشلكي. رقالف اوس يةل للتغلب عىل هذ 5152 جتد امجلعيات يف دورهتا لعامأأن معقود عىل 

ولأس باب مفهومة، شعر مؤيدو عاما.  51 مرة منذبدأأ أأول البث هيئات معاهدة جديدة لتحديث حامية عىل العمل و  .51
التفاق عىل برانمج معل مل تمتكن من ن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلإحباط لأ املعاهدة اجلديدة 

ىل عقد ي العاملي، عىل الصعيد  امجلاهيكرثة التصال و يتسم ابنتشار وسائل يف عامل و. 5156 عام مؤمتر دبلومايس يففيض اإ
رئيس ية لمتويل الرايضة يف مجيع أأحناء العامل الوس يةل العىل سبيل املثال  ييه ف البث اقتصاداي واجامتعيا. أأمهية وسائل  تنامت

ذا تعرضت بيع حقوق البث.  عرب شار واإ ىل اإ ن ، دون ترخيصعىل مواقع أأصبحت متاحة القرصنة و ات البث اإ قوق احلقمية فاإ
شار  لبد منتناقص. وابلتايل، اليت اقتنيت ت  مرة و . المتكل غي املرشوع بدون ترخيصالبث من  اتمس توى مناسب محلاية اإ

ىل نتيجة قرتحة املعاهدة املمرشوع قدما يف ادلول الأعضاء متيض أأن فالأمل معقود عىل أأخرى،   وقت املناسب.يف الللوصول اإ

املكتبات الاس تثناءات والتقييدات املطبقة عىل  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةكام انقشت اللجنة ادلامئة  .56
عاقات أأخرى . وُأحرز بعض التقدم يف واحملفوظات واملؤسسات الرتبوية والتعلميية ومؤسسات البحوث والأشخاص املصابني ابإ

ن هذه اجمل ذ اإ ىل التغييات الرسيعة اليت تشهدها البيئة الرمقية واليت تؤثر يف هذه املناقشات. اإ الت معقدة نظرًا، عىل الأقل، اإ
نتاج املصنفات الإبداعية وتوزيعها واس هتالكها.  مصاحل ومواقف مجيع اجلهات الفاعةل يف اإ
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ن  .57 قد واصلت مناقشاهتا الطويةل الأمد  راللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكو واإ
من خالل برانمج معل مكثف. ورمغ أأن النصوص اخلاضعة للمناقشة قد نمقحت تنقيحًا ابلغًا نتيجة للمناقشات، فيبدو أأنه ل 

ىل أأن أأمهية هذا العمل معرتف هبا عامل  ىل العمل أأكرث عىل التفاوض بشأأن نتاجئ جمدية. وجتدر الإشارة اإ يًا. تزال هناك حاجة اإ
 وسيمناقش برانمج العمل للعام املقبل خالل ادلورة احلالية للجمعيات.

 التمنية

ىل تعممي  .58 رمغ أأن الويبو متتكل قطاعا وبرامج خمصصة للتعاون الإمنايئ تامتىش مع هدف جدول أأعامل التمنية الرايم اإ
ن العديد من قطاعات املنظمة وبراجمها الأخرى تقدم منابر ومساعد ات تقنية للبدلان النامية والبدلان الأقل منواً التمنية، فاإ

ىل نظام الاقتصاد احلر.  فضاًل عن البدلان املنتقةل اإ

ويعمل قطاع التمنية مع ادلول الأعضاء للمساعدة يف وضع اسرتاتيجيات للملكية الفكرية وتنس يق تنفيذ خطط العمل  .59
التقنية ونظم تكنولوجيا املعلومات. وتشارك مجيع مبوجب هذه الاسرتاتيجيات من خالل تكوين الكفاءات واملساعدة 

قطاعات املنظمة يف تنفيذ خطط العمل. واس تمحدثت العام املايض أأداة ش بكية جديدة للمساعدة يف هذا العمل. وتتضمن 
لكية قاعدة بياانت الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية بياانت عن النظم الوطنية للملكية الفكرية وعن اس تخدام امل 

الفكرية يف معاجلة جمالت التمنية ذات الأولوية يف البدلان، وهتتدي يف ذكل ابملهنجية املوضوعة كجزء من أأحد مشاريع جدول 
بدلًا  52بدلًا تقريبًا مبا يف ذكل  11 (. واعمتد اسرتاتيجيات خاصة ابمللكية الفكرية أأو نمفذت يف51 رمق أأعامل التمنية )املرشوع

آس يا واحمليط الهادئ و 55يف املنطقة العربية و 7يف أأفريقيا و  يف أأمرياك الالتينية والاكرييب. 51يف أ

وأأسفر العمل، اذلي أأرشفت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، عن مجموعة من التقارير وادلراسات اليت  .01
تلفة ولس امي التكنولوجيا املناس بة للتمنية؛ وامللكية ساعدت عىل فهم دور امللكية الفكرية فامي يتعلق بعدد من املوضوعات اخمل 

الفكرية وجهرة الأدمغة؛ والرباءات واملكل العام؛ وامللكية الفكرية وتوس مي املنتجات؛ والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب؛ وأأوجه 
 والاقتصاد غي الرمسي.؛ وامللكية الفكرية تعدد الأطرافامل قانوين الطار الإ الرباءات يف القامئة عىل املرونة 

ىل حنو  .05 بدلًا أأساسًا من خالل برانمج  589خشصًا من  01 111وقدمت أأاكدميية الويبو، خالل العام املايض، تدريبًا اإ
دثت منصة تعلمي امللكية  ىل اس تحداث دورة جديدة بشأأن امللكية الفكرية والإدارة امجلاعية، حم ضافة اإ التعمل عن بعد. واإ

نت ونظام التسجيل الإلكرتوين فهيا بغية تبس يط الالتحاق الإلكرتوين وحتسني مجع البياانت الإحصائية. الفكرية عىل الإنرت 
مسؤوًل حكوميًا عىل جمالت خمتلفة من امللكية الفكرية. والتحق مخسة وتسعون  511ودرب برانمج التطوير املهين حنو 

طالبًا وهمنيًا شااًب يف دورات صيفية نمظمت دلى  051وشارك  ةماجس تي يف جمال قانون امللكية الفكري اتشهادطالبًا يف 
 مؤسسات رشيكة يف تسع بدلان.

مرش دليالن جديدان للمبدعني يتعلق أأوهلام بقضااي  .05 وتس متر املنظمة يف التواصل مع املبدعني بوصفهم فئة خاصة. ون
اع ماليًا من أأصول حق املؤلف. وُأصدرت الطبعة الثانية امللكية الفكرية اخلاصة مبطوري أألعاب الفيديو، ويتناول اثنهيام الانتف

 .5152 يف يوليو "كيف تعيش من املوس يقى"من ادلليل الناحج املعنون 

 البنية التحتية العاملية

ىل الهنوض بعدد من أأهداف الس ياسة من خالل التعاون فامي خيص البنية التحتية  .00 ويسعى قطاع البنية التحتية العاملي اإ
 ييل: اكمنة وراء نظام امللكية الفكرية. وتشمل أأهداف الس ياسة تكل ماالتقنية ال
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( اليت متكّن DASأأداء أأكرث كفاءة لنظام امللكية الفكرية، عىل سبيل املثال من خالل خدمات النفاذ الرمقي ) -

 املتقدمني من تقدمي وثيقة أأولوية مرة واحدة لبدلان مشاركة متعددة، أأو لأنظمة الويبو للتصنيف؛

ودة معلومات أأفضل لختاذ القرارات، عىل سبيل املثال، من خالل قواعد البياانت العاملية للمنظمة، والنفاذ ج -

ىل نتاجئ البحث والفحص )  (؛CASEاملركزي اإ

خترجي املعلومات الاقتصادية والتجارية املتودلة عن نظام امللكية الفكرية للحصول عىل حتليل س ياسة وقرارات  -

 سبيل املثال، من خالل قواعد البياانت العاملية للمنظمة؛ جتارية أأفضل، عىل

نشاء نظم لتسهيل ذكل النفاذ، عىل سبيل املثال، من خالل مراكز د مع  - ىل التكنولوجيا واملعارف واإ النفاذ اإ

 (.TISCsالتكنولوجيا والابتاكر )

ية والتكنولوجية املتودلة من نظم . تساعد أأنظمة التصنيف عىل اسرتجاع املعلومات التجار أأنظمة التصنيف واملعايي .02
لهيا، وكذكل يف تنظمي املهامت الإدارية اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية. وتساعد املعايي يف  اتحة النفاذ اإ امللكية الفكرية وعىل اإ

دلويل متكني تبادل البياانت بني ماكتب امللكية الفكرية يف شلك أأنساق قابةل للتشغيل املتبادل. وقد رسع التصنيف ا
ىل  5155يف  52للرباءات من معهل اخلاص ابملراجعة مع عدد من مشاريع املراجعة اليت منت من  طالق خريطة  02اإ منذ اإ

. والتصنيف ادلويل للرباءات أأيرس الآن يف اس تخدامه مع منصة 5150طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات يف فرباير 
نرتنت تش متل عىل أأداة  حبث جديد وأأداة مقارنة أأنظمة التصنيف الرائدة. وكنتيجة ذلكل، حقق منشور نرش معدةل عىل الإ

(. وقد انعكس أأيضًا معدل التغي 5155زايرة يف  67111)مقارنة بـ  5150زايرة يف  81111التصنيف ادلويل للرباءات 
اذلي يراجع وينرش الآن الرسيع للسوق العاملي يف تصنيف نيس ) تصنيف السلع واخلدمات لأغراض تسجيل العالمات(، و 

ضع مبوجب فئات  س نواي. وتشمل منصة النرش الس نوية اجلديدة وظائف حبث جديدة وقامئة تصنيفية، ويه هيلك هريم وم
(. وسامهت منصة النرش اجلديدة يف زايدة هائةل OHIMابلتعاون مع مكتب تنس يق السوق ادلاخلية ) 21تصنيف نيس الـ

ذ ارتفع عدد  ىل  511111الزايرات من يف عدد الزايرات اإ مليون زايرة للمنصة اجلديدة يف  5.2زايرة للمنصة السابقة اإ
5150. 

آن ابثنني من قواعد البياانت العاملية وسوف متتكل الثالثة قريبًا قواعد بياانت امللكية الفكرية العاملية .01 . وحتظى الويبو ال
ىل قاعدة بياانت ويه تغطي حقوق امللكية الفكرية املسجةل، مع قواعد بياانت  التصاممي العاملية املتوقع أأن تنضم اإ

(PATENTSCOPE وقواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية قبل هناية العام. وتوفر قواعد بياانت الويبو عددًا من )
ت أأدوات البحث والتصفح متعددة اللغات، اليت تشمل البحث بلغات خمتلفة واس تخراج البياانت من قاعدة بياان

(PATENTSCOPE بـ )55 ( لغة وأأداة الرتمجة الآلية الفريدة اخلاصة ابلويبو املفصةل ملعلومات امللكية الفكريةTAPTA .)
والأداة الأخية هذه اس تحدهثا خرباء يعملون ابملنظمة. ويه الآن تشمل مثاين ثنائيات لغوية كام أأهنا مس تخدمة يف مقرات 

 يبو ومعاونهتا.الأمم املتحدة من خالل مساعدة الو 

وتشمل قواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية بياانت دولية، ويه بياانت من نظام مدريد، ونظام لش بونة  .06
)اثلثًا( وكذكل بياانت وطنية من نظم وطنية. وقد حققت تقدمًا هائاًل يف العامل املايض. وأأضيفت ثالث 6ومجموعات املادة 

ىل مجموعات جديدة )نيوزيالندا،  . وتضم 52وعامن، والولايت املتحدة الأمريكية(، رفعت الرمق الإجاميل للمجموعات الوطنية اإ
آن  (. وأأضيفت وظيفة حبث قامئة عىل الصور لقواعد 5155يف  711111مليون جساًل )بعد أأن اكنت  50قاعدة البياانت ال
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متاحة لقواعد بياانت العالمات التجارية جمانية الاس تخدام. البياانت العاملية للعالمات التجارية، ويه الأوىل من نوعها لتكون 
 وتسمح هذه الوظيفة للمس تخدمني ابلبحث عن الصور املتشاهبة والعنارص التصويرية للعالمات التجارية حول العامل.

دراج PATENTSCOPE لرباءاتتواصل قاعدة بياانت ا .07 واثئق براءات ل مليون جسل 07أأكرث من  توسعها مع اإ
 بناًء عىل املعاهدة. دولية نرشت مليون طلب براءة 5.1و  مكتب ملكية فكرية، 07 جسلت يف يف مجيع أأحناء العامل اخرتاع

ىل املعلومات التقنية واملعرفةوابلنس بة  .08 ىل املوارد واخلدمات عددا من م املنظمةدّ تق، للنفاذ اإ  معلومات لتعزيز الوصول اإ
مشاريع مراكز د مع رسوخا،  الوصول زايدة خدماتالبدلان الأقل منوًا. ومن أأكرث ان النامية و يف البدلواملعرفة  امللكية الفكرية

اس تضافت  فردايمرشوعا  051 املشاريعهذه  مركزا حول العامل. وتشمل 21يت يبلغ عددها الالتكنولوجيا والابتاكر الوطنية و 
التابعة  التعمل عن بعد دوراتيف  مشارك 5111 جسلتو  مشارك، 1111، ودّربت يف املوقع دورة تدريبية 86 فامي بيهنا

 املشاركني، اليت أأنشئت لتبادل املعرفة بني eTISC ش باكت اس تفسارا. كام يضم منتدى 591111 ودمعت ،الويبو لأاكدميية
ملواد ا منقرص مدمج  نسخة 5111ووزعت ، بدلا 91أأكرث من  منحاليًا  عضوا 951، يف مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر

ىل  عدة خصيصاامل عىل الانرتنت التدريبية  الويبو(. موقع  حتميلها من نسخة رمقية مت 1111)ابلإضافة اإ

ىل ويوفلر  .09 فراد واملؤسسات يف البدلان النامية  ةادلورياجملالت النفاذ اإ العلمية والتقنية وقواعد البياانت التجارية للأ
ىل املعلومات املتخصصة والبدلان الأقل منوا من خالل برانجمي النفا ىل البحث لأغراض التمنية و الابتاكر، والنفاذ اإ ذ اإ

ىل  ىل البحث لأغراض التمنية و الابتاكر الوصول اإ  57 وفّرهاجمةل وكتاب ومرجع ي 51111ابلرباءات. ويتيح برانمج النفاذ اإ
ىل  595العرش الأخية من  ارتفع عدد املس تخدمني املسجلني يف الربانمج يف الس نواتو من الرشاكء النارشين.   012اإ

ىل املعلومات املتخصصة ابلرباءات مع زايدة املهارات يف البدلان املؤهةل.  76مؤسسة يف  بدلًا. كام زاد اس تخدام برانمج النفاذ اإ
 الس نغال. ومدغشقر و كولومبيا  املسجلني، فهيي املس تخدمني أأكرب عدد من البدلان اليت دلهياوأأّما 

نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية، تس تطيع ك اكتب امللكية الفكرية ملوعالوة عىل أأنظمة الويبو  العاملية.املنصات  .21
ىل منصتني عامليتني ملشاركة معلومات مكتب امللكية الفكرية. وختّول منصة  )النفاذ  WIPO CASEادلول الأعضاء النفاذ اإ

ىل نتاجئ البحث والفحص(، ادلول الأعضا ىل نتاجئ البحث والفحص للرباءات املركزي اإ  تقدهماء التشارك يف العمل والنفاذ اإ
آخر اهامتمه  10ماكتب امللكية الفكرية املشاركة. ويشارك حاليا  ماكتب ملكية فكرية يف املنصة السابقة، وابدى عدد أ

رسال مشاركة من  ماكتب ملكية فكرية عرشة خدمات الويبو للنفاذ الرمقيابملشاركة. ومتكن  لكرتونية  نسخاإ واثئق ذات لاإ
 املنفعة.  مناذجالتصممي الصناعي وطلبات والعالمات التجارية و  متعلقة برباءات الاخرتاع أأولوية

مبا يف ذكل  الرئيس يني، مع عدد من الرشاكء ابلتعاونة وأأطلقت املنظمة احتاد الكتب امليرّس . ةاحتاد الكتب امليرّس  .25
أأهداف معاهدة مراكش بشأأن  ذللمساعدة يف تنفي، ديزي واحتاد للنارشين، والرابطة ادلولية العاملي للمكفوفني الاحتاد

حتقيق هذه العامل. و من أأجل  حولعلهيا  أأشاكل يسهل الاطالعب يرّسةالكتب امل زايدة عدد و  الأشخاص معايق البرص،
 :عىل ثالثة حماورالأهداف، يعمل الاحتاد 

نتا • علهيا يف البدلان النامية والبدلان الأقل  أأشاكل يسهل الاطالعب امليرّسةالكتب ج وتوزيع تقامس املهارات التقنية يف اإ

 منوا؛

عىل قدم  الرمقية املنشورات، حبيث ميكن للك الناس قراءة الشامل"النرش "من أأجل  تيسي معيار تشجيع اعامتدو  •

عاقة برصية  سواء املساواة  ؛و لأأ اكنوا ذوي اإ
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طار امل قاعدة بياانت  من خالل تطوير يسهل الاطالع علهياأأشاكل  يف الكتب تبادلو  • رشوع )املوارد العاملية يف اإ

من ، لغة 11يف  يرّس م  كتاب 508111 الآن أأكرث من ىلاإ قاعدة البياانت  ضموت .املتاحة للوسطاء املوثوق هبم( السابق

 .من مجيع أأحناء العامل مكتبات

 مصادر املراجع العاملية

 راجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية. املصادر العاملية الرائدة ملتواصل املنظمة تقدمي .25

 املعهد الأورويب لإدارة الأعامل، اذلي متوهل وتنرشه الويبو ابلتعاون مع (GII)مؤرش الابتاكر العاملي ويسعى  .20
ىل تقدمي أأداة قياس لتيسي املناقشات حول دور الابتاكر،  وجامعة ومساعدة صانعي الس ياسات والقادة يف جمال كورنيل، اإ

 الأعامل وغيمه من اجلهات املعنية عىل حتديد مواطن القوة والضعف يف نظم الابتاكر الوطنية.

". وُأصدر التقرير بد مع العامل البرشي يف الابتاكرلتقرير مؤرش الابتاكر العاملي هو " 5152واكن موضوع طبعة عام  .22
صدار لتقرير مؤرش الابتاكر من احلكومة الأسرتالية عىل  هامش اجامتع قادة الأعامل العرشين يف س يدين. ويعد هذا أأول اإ

 العاملي خارج جنيف مما ساعد عىل اس تقطاب مجهور جغرايف أأوسع نطاقًا لالطالع عىل نتاجئه.

ات اليت مجعهتا هو أأداة ش بكية تتيح الآن الاطالع عىل الإحصاء مركز البياانت الإحصائية عن امللكية الفكريةو .21

الويبو من خالل اس تبياانهتا الإحصائية الس نوية فضاًل عن بياانت الأداء الشهرية والفصلية والس نوية لنظام التعاون بشأأن 

الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي. ويتس ىن للمس تخدمني اختيار الفرتات الزمنية والبدلان واملؤرشات اليت هتمهم؛ وحتليل 

ية ابس تخدام وظيفة التصوير البياين؛ وحتميل البياانت مجةل لإجراء املزيد من التحليل. ويتطور هذا املورد الإحصاءات املعن 

حصاءات اخلاصة ابمللكية الفكرية يف العامل تلبية لحتياجات صانعي القرارات والباحثني وغيمه من  ليصبح املورد الرائد لالإ

 املس تخدمني.

اثين تقرير عاملي لها عن امللكية الفكرية بعنوان  5150 نرشت املنظمة يف نومفرب .فكريةالتقرير العاملي عن امللكية ال .26
ىل رشح "السمعة والصورة يف الاقتصاد العاملي –أأدوات التوس مي " . وهتدف سلسةل التقارير العاملية عن امللكية الفكرية اإ

ىل هل أأماًل يف تيسي  دور نظام امللكية الفكرية يف الاقتصادات وتوضيحه وتقدمي رؤى جديدة وضع الس ياسات املستندة اإ
سهامات من زمالء يف قطاع التوس مي والتصاممي. ويبحث التقرير  5150 . وأأصدر مكتب كبي الاقتصاديني تقرير عامالأدةل ابإ

الصعيد  القضااي الس ياس ية والتجارية والاقتصادية الرئيس ية املتعلقة بسلوك التوس مي واس تخدام العالمات التجارية عىل
 العاملي.

عاهدات امللكية الفكرية مل واجملانية شامةل، ويه قاعدة بياانت الويبو ال WIPO Lexوتواصل تعزيز قاعدة بياانت  .27
طالق  591وقوانني ولواحئ  بدلًا )عضوًا يف الويبو أأو منظمة التجارة العاملية أأو الأمم املتحدة( خالل العام املايض. ومنذ اإ

لكها.  لغات الأمم املتحدة الرمسية الستمتاحة الآن ب WIPO Lex، أأصبحت قاعدة بياانت 5150 الواهجة الروس ية يف
ىل لغات خمتلفة، وأأكرث من  55 111وتقدم أأكرث من  معاهدة ثنائية  711نص قانوين وطين، مبا يف ذكل الرتجامت املتاحة اإ

قلميية أأو متعددة الأطراف. وتتوسع قاعدة مس تخديم قاعدة  العامل. البياانت برسعة يف لك قارة وبدل يف الأطراف أأو اإ
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 الإدارة والتس يي

قدم قطاع الإدارة التس يي، يف أأداء همامه، خدمات ادل مع وأأاتح الهيلك املناسب لتحقيق الإجنازات الواردة يف هذا  .28
ىل حتديث أأنظمة الإدارة والتس يي اليت بدأأت يف مباكنة مركزية مضن  5151 التقرير. وحتظى املرشوعات الاسرتاتيجية الرامية اإ

دخال حتسينات عىل أأنظمة ضامن سالمة وأأمن زوار  تكل اخلدمات. ومن بني أأنشطة القطاع الأخرى يف الس نة املاضية اإ
ىل تقليص نفقات  لكرتونية حلجز تذاكر السفر واليت ختضع حاليا لالختبار وتريم اإ آلية اإ الويبو وموظفهيا وأأصولها، والعمل عىل أ

( اليت تقر ابملعايي ISO27001 الأسفار، وحصول ممارستنا يف جمال أأمن املعلومات عىل الشهادة ادلولية )شهادةالأمانة عىل 
دارة معلومات زابئننا احلساسة.  العالية اليت نلزتم هبا يف اإ

 اادلول الأعضاء ملسأأةل تعدد اللغات يف الويبو وأأمهيهت اليت تولهيا الأولوية العالية اتاللغبشأأن س ياسة الويبو  وجتسد .29
ىل  الست لأمم املتحدةبلغات ا اللغويةالتغطية  تددكام اكن مقررا، مم و . كلك داخل منظومة الأمم املتحدة مجيع الهيئات اإ

بطريقة تدرجيية  مةلالعاالأفرقة  معل واثئقالتغطية اللغوية لتشمل  نفسوس توسع . 5150هناية يف الرئيس ية واللجان ادلامئة 
زايدة الاعامتد عىل ب ،يف املقام الأول ،يمت استيعاب عبء الرتمجة الإضايفة. و القادميف الثنائية وفعاةل من حيث التلكفة 

عداد قواعد املصطلحات أأدوات جديدة للرتمجةواقتنت املنظمة . نيارجيمقديم اخلدمات اخل مبساعدة احلاسوب  واإ
 اتساقتعزيز لنصوص املرتمجة سابقا، و عىل االتلقايئ  والتعرفلتسهيل توحيد املصطلحات،  5150يف عام واس تمخدمت 

نتاجيةالرفع من و الرتجامت   ومراقبة اجلودة. ،الإ

آخر يف قاعة املؤمترات اجلديدة،  5152 لعام مجعيات الويبوس تعقد  .مرشوع مجمّع الويبو .11  مضنبناء رئييس ويه أ
ّ أأضيف اإ  ماث وأأحدالويبو. مجمّع مرشوع  موسع وهبو ، يط الأميناحمل و  ،دخل املركزي اجلديدواملع الويبو القاعة اجلديدة، ىل مجم

آرابد بوكش من قاعة ب قر ابل اجلديدة الصغية واملتوسطةعدد من قاعات الاجامتعات و مرمّمة، تقنية  ومرافق، يف مبىن أ
ها وتنظمي الاجامتعات جلدوةل وفرصا ساحنة ول الأعضاء دلتتيح هذه املرافق مرونة أأكرب لتوقع أأن ي . و ةديداملؤمترات اجل

 قاعة املؤمترات اجلديدة للمس تخدمني اخلارجيني.وستتاح أأيضا . وتس ييها

 املكتبان اخلارجيان اجلديدان

الك و ني وموسكو. يجيف ب  5152يف صيف عام  انجديد انخارجي انتح مكتب، فم 5150عام لوفقا لقرار مجعيات الويبو  .15
ىل مس توى  نيكتبامل  ىل أأن يصال اإ ران تدرجييا اإ مدى العام املقبل. وأأود أأن عىل التوظيف الاكمل جاهز ومشغل الآن وس يطول

اتحة مرافق يف  أأعرب عن امتناننا حلكوميت الصني والاحتاد الرويس لكرهمام ني يف يجتظهر صورة ملكتب ب و . نيبت ممتازة للمك اإ
  والصني.يجنيب يف ات سلطال  أأاتحتهي اذل املبىنهذا التقرير روعة 

 املوارد البرشية

ليه الأنشطة والإجنازات املذكورة يف هذا التقرير هو العمل اذلي يضطلع به زماليئ، أأي  .15 ّن الأساس اذلي تستند اإ اإ
دارة هؤلء املوظفني بفعالية وبني هتيئة بيئة مع ىل التوفيق بني اإ ل موظفي الويبو. وتريم اسرتاتيجية الويبو للموارد البرشية اإ

 دامعة ومناس بة تساعد عىل حتقيق أأهداف الربانمج يف لك جمالت الويبو.

وجنحنا العام املايض يف حتسني كفاءتنا ابس تخدام أأدوات جديدة من أأدوات تكنولوجيا املعلومات أأدرجت وظائف  .10
ماكنية التصويت الإلكرتوين، ووحدة حاسوبية ط املوارد املؤسس ية، لكشوف الأجور مضن ختطي تتعلق مبعلومات الأعامل، واإ

ع يف معلية ختطيط القوة العامةل، أأي ختصيص املوظفني  مقدمة هلم. كام رشم ونظاما لتتبّع طلبات الزابئن لتحسني اخلدمة امل
لأنشطة الربامج وفقا لعمليات التخطيط الأخرى، وتعممي تكل العملية. ومتكّن هذه الوس يةل العالية القمية من 
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عادة تنظميها، مع احلفاظ املوظفني للمجال ختصيص ت اجلديدة ذات الأولوية ومتكّن املديرين من حتسني نرش القوة العامةل واإ
 .5157-5156 للثنائية عىل اس تقرار جحمها الإجاميل. وس يمدمج هذا الإجراء ابلاكمل يف التخطيط

طار .12 مسجةل يف ختطيط القوة العامةل والتوظيف حسب احلاجة اإ تعاقدي جديد لعقود  ومن التحسينات الأخرى امل
املوظفني وغي املوظفني، واخنفاض يف الفرتة اليت يس تغرقها التوظيف، فضال عن زايدة اس تخدام مراكز التقيمي والاختبارات 

املكتوبة يف معلية التوظيف. كام أأحرز تقدم يف حتقيق املزيد من التنوّع اجلغرايف والتوزان بني اجلنسني )ذكل هو الهدف 
ىل عىل مجيع مس توايت املنظمة( لضامن أأن تكون القوة العامةل يف الويبو ممثِّّةل لدلول  5151  بلوغه يف عاماذلي نسعى اإ

ىل لك املواهب اليت تزخر هبا مجيع املناطق.  الأعضاء ومستندة اإ

ليه كثي من مبادرات املوارد البرشية يف عام .11 ىل املوظفني الأساس اذلي ارتكزت اإ ىل جانب  5152 واكن ادل مع املقدم اإ اإ
مدخةل عىل نظام العمل املرن والإجازات  س ياسات جديدة للصحة والسالمة املهنيتني وللتعمّل والتطّور. وتتيح التحسينات امل

للموظفني املزيد من اخليارات للتوفيق بني العمل والالزتامات الشخصية وقد أأسهمت يف حتقيق اخنفاض ملحوظ يف مس توى 
ع املوظفني خالل تنفيذ تكل الأنشطة عىل زايدة فهم احتياجاهتم واملشاركة معهم وتوفي د مع التغّيب. وقد ساعد التواصل م

فراد  جراءات جديدة متكّن من ماكفأأة الأداء املمتاز من خالل حوافز مالية وغي مالية تمعطى للأ واسع هلم. واختمربت اإ
جراءات أأخرى ضعف الأداء بطريقة مهنجية ودامع يض يف الإصالح اذلي أأدخل عىل نظام الويبو واجملموعات؛ وتتناول اإ ة. ومم

نة وتعزيز الوسائل غي الرمسية  جراءات حمس ّ للعدل ادلاخيل، اذلي وافقت عليه امجلعيات يف دورهتا السابقة، وذكل بوضع اإ
 لتسوية املنازعات.

لدلول الأعضاء والزتاهما ودمعها  ومل تكن النتاجئ اليت حققهتا املنظمة يف العام املايض لتتحقق لول املشاركة البناءة .16
والروح املهنية للموظفني وتفانهيم. ذلا أأوّد أأن أأعرب عن امتناين يف ذكل لدلول الأعضاء وللنساء والرجال من موظفي الويبو 

 اذلين أأسهموا بقدر عظمي يف معل املنظمة.

طارات[  ]اإ

ذاكء  لملكية الفكريةل حرتام الا اإ

رساء قوية اللنظم الإيكولوجية تتطلب ا نفاذ والإجراءات الوقائية. للملكية الفكرية اإ هذا هو التوازن و توازن بني أأنشطة الإ
ذاكء الامفهوم "جيسده ي اذل دخالساعدت الويبو و لملكية الفكرية". ل حرتام اإ  نقاشهذا الهنج اجلديد يف قلب  عىل اإ

نفاذ. واكنت ادلورة هذا النقاش ل  الركن الركنيهو أأيضا و يف هذا اجملال. الس ياسة العامة  يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
جراء "سوق أأفاكر هذا العامجنة املذكورة التاسعة لل  احمليط يف ابتاكرية واس تكشاف مبادرات  اتمناقش" أأاتحت فرصة اإ

نفاذ حقوق امللكية الف جمال تسوية املنازعات يفل ليات البديةل الآ  ماكنو  ،، وأأنشطة وقائية جديدةالش بيك  كرية. اإ

ذاكءيف جمال  الكفاءات وأأنشطة تكويندلول الأعضاء ابملساعدة الترشيعية ا تزويدتواصل الأمانة و  لملكية الفكرية. ل حرتام الا اإ
وطنية عىل أأساس اجلزء الثالث ال املتطلباهت مناس بةلول ترشيعية حلصياغة ة ساعددوةل عضوا امل  55تلقت يف العام املايض، و

مفذ من اتفاق تريبس.  رساءيف مجيع أأحناء العامل هبدف متكني السلطات الوطنية  ياتدريب برانجما ن ومخسة وعرش ون توازن ال  من اإ
نفاذ والوقاية الالزم للحد من الطلب عىل السلع  . الأصليةنتجات ابمل وزايدة الإمداد  املتعدية عىل حقوق امللكية الفكريةبني الإ

اليت تعطي الأولوية للمبادرات اليت و لملكية الفكرية ل حرتام الا لإذاكء لفة من وحداتمؤ  الويبو أأيضا اسرتاتيجية توعية وأأعدت
 .يف تقدير قمية امللكية الفكريةتساعد الش باب 
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 ريسورتش ويبومنصة 

ىل ويبو ريسورتش للحاجة امللحة تس تجيب منصة  مراض ل جديدة تكون أأفضل لقاحاتأأدوية و عالجات و اإ  ملدارية املهمةلالأ
من لك  صلحة املتعدديناملأأحصاب عضوا من  91وجيمع حاليا  5155ا املرشوع الابتاكري يف هذوانطلق  والسل. املالرايو 

لمنظامت ل نصة وتسمح امل من البدلان الأفريقية(. عضوا  57من القطاعني العام واخلاص من مجيع أأحناء العامل )مبا يف ذكل 
اتوات  العملية وادلراية ،واملرافق ،امللكية الفكرية، واملركبات، واخلربةبتقامس  جياد  ونعمليمع ابحثني مؤهلني بدون اإ عىل اإ

 املالراي والسل. و  املهمةللأمراض املدارية لحلول جديدة 

امللكية الفكرية والتكنولوجيا وغيها من جماان بشأأن ة متاحة يش بك قاعدة بياانت عىل أأساس وتعمل منصة ويبو ريسورتش 
منظمة مشاريع تسخي التكنولوجيا البيولوجية لأغراض الصحة تديره رشاكة  ساس مركزوعىل أأ  ،أأصول املعرفة

املس تخدمني احملمتلني واملرخص و أأحصاب أأصول امللكية الفكرية بني ربط وبفضل اختاذ هنج استبايق يف ال(. BVGH) العاملية
كومة صناديق استامئنية خسية حلبفضل ختصيص و يف الوقت نفسه، وحبثية.  ةرشاك 61أأكرث من  أأقامت املنظمة املذكورة، مهل

متويل مخسة علامء من بدلان أأفريقية )الاكميون ومرص وغاان ونيجياي وجنوب  ، متكنت منصة ويبو ريسورتش من أأسرتاليا
 جامعية يف الهند وسويرسا والولايت املتحدة الأمريكية.خاصة و  حبثأأفريقيا( يف مراكز 

 ويبو غرين

ماكنية  -الإطالق الرمسي ملرشوع ويبو غرين  5150 شهد شهر نومفرب وهو عبارة عن سوق للتكنولوجيا املس تدامة تتيح اإ
التواصل بني مقديم خدمات التكنولوجيا اخلرضاء وبني من يبحثون عن حلول ابتاكرية للتحدايت البيئية. والعنرصان 

لبياانت ميكن ملقديم اخلدمات حتميل منتجاهتم وخدماهتم الرئيس يان للمرشوع هام قاعدة البياانت والش بكة. مفن خالل قاعدة ا
فراد أأو الرشاكت أأو املنظامت الأخرى اليت  وما ميلكونه من أأصول امللكية الفكرية اخلاصة ابلتكنولوجيا اخلرضاء. وميكن للأ

ملنتجات املقرتحة من التكنولوجيات وا 5111تبحث عن حلول خرضاء تصفّح القامئة لإجياد مبتغاها من مضن ما يزيد عىل 
للرتخيص أأو البيع. كام متكّن قاعدة البياانت املس تخدمني من الإعالن عن احتياجاهتا التكنولوجية غي امللباة. أأما ش بكة 

مرشوع ويبو غرين فهيي تيرّس التواصل بني طائفة واسعة من اجلهات الفاعةل يف سلسةل القمية املتعلقة ابلتكنولوجيا اخلرضاء، 
منظمة رشيكة، من القطاع العام  11املنظامت احلكومية ادلولية واجلهات املستمثرة. وتتأألّف الش بكة من حنو مبا يف ذكل 

 واخلاص، تقع يف ش ىت أأرجاء العامل.

 التواصل

ذاكء الوعي بوضوح وفعالية دلى أأوسع مجهور ممكن بشأأن أأمهية امللكية الفكرية والابتاكر والإبداع. ويعين  ىل اإ تريم الويبو اإ
بداعية يف طريقة خماطبة الويبو ملس تخدمهيا واس تجابهتا هلم. وموقع الويبو  ذكل، يف البيئة الإلكرتونية، التفكي بصورة اإ

ليقدم  يتكيف تلقائياً ع للأمم املتحدة يس تخدم تكنولوجيا تصممي املواقع "املتجاوب" اذلي الإلكرتوين اجلديد هو أأول موق
اذلكية. كام يتفاعل مس تخدمو املوقع  أأنسب طرق للعرض والتصفح عىل احلواسيب الثابتة واحلواسيب اللوحية والهواتف

منتج ُأصدر هذا  511لويبو واليت يزيد عددها عىل الإلكرتوين اجلديد وجمةل الويبو املشهورة واملنتجات اليت حتمل عالمة ا
 العام مع هوية أأو عالمة الويبو املؤسس ية اجلديدة.

نرتنت خالل العام املايض ولس امي من خالل ما ييل:  واس مترت الويبو يف تعزيز حضورها عىل الإ

 صفحة جديدة ملركز الويبو الإعاليم تتفاعل مع تويرت لرتوجي أأنشطة الويبو؛ •
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مليون من الانطباعات  01% يف عدد متابعي املنظمة عىل تويرت من أأوساط امللكية الفكرية وأأكرث من 71ايدة وز •

 احملمتةل حول التغريدات؛

خبارية وقصصًا عن امللكية الفكرية وأأدةل توجهيية؛ 81و •  فيلامً جديدًا حيتوي مضامني اإ

طالق القناة يفمليون مشاهدة لأفالم الويبو عىل موقع ي 1.7وأأكرث من  •  .5151 وتيوب منذ اإ

ىل مس توى قيايس هذا العام بفضل محةل  5152 ووصلت مشاركة ادلول الأعضاء يف اليوم العاملي للملكية الفكرية لس نة اإ
فالم  قد يف  015اليت سلطت الضوء عىل  هواية عاملية" –"الأ بدلًا  90حداًث يف  506بدلًا )زايدة من  551حداًث عم

اوز عدد مشاهدات صفحة املنظمة اخلاصة ابليوم العاملي للملكية الفكرية ابللغة الصينية مشاهدات النسخة (. وجت5150 يف
الإنلكزيية لأول مرة هذا العام. وجسلت صفحة فيس بوك اخلاصة ابملنظمة أأكرب عدد "أأجعبين" من الهند والولايت املتحدة 

 واملكس يك ومرص والربازيل.

 منظامت الإدارة امجلاعية

تكتيس منظامت الإدارة امجلاعية أأمهية حامسة يف لك من الفضاء الرمقي واحمليط التقليدي للتحقق من أأنه يتس ىن للفنانني 
وفناين الأداء والاكتبني والنارشين ومجيع أأحصاب حق املؤلف حتقيق دخل من أأعامهلم. وتس تحدث الويبو عددًا من الأدوات 

نشاهئا ودمعها ملنظامت الإدارة امجلاعية. وس تصبح عالمة اجلودة واملوارد ملساعدة ادلول الأعضاء يف  اإ
"TAG of Excellence ىل ترس يخ املعايي " )للمتزي يف الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة( معيارًا طوعيًا جديدًا يريم اإ

ضفاء الاتساق عىل الإدارة امجلاعية عاملياً  وتقدمي املشورة وادل مع ملنظامت  املعرتف هبا دوليًا، وتوحيد أأفضل املامرسات، واإ
ىل حتقيق مس توايت الأداء املثىل. وُأحرز تقدم يف اس تقطاب هجات معنية رئيس ية واس هتالل  الإدارة امجلاعية يف سعهيا اإ

 العمل اخلاص بتحديد عنارص املعايي.

دارة احلقوق القامئ من خالل عدد من مشاريع نظم دارة البياانت. ويزمع أأحد هذه  وتمواجه التحدايت املاثةل أأمام هيلك اإ اإ
( WIPOCOSاملشاريع اجلديدة، اذلي أأطلق هذا العام بعد موافقة ادلول الأعضاء، حتديث نظام ويبوكوس )

ىل منظامت الإدارة امجلاعية  قابةل للتشغيل املتبادلالالبياانت وحدات دارة تكنولوجيا املعلومات املعين ابإ  )نظام واملقدم جمااًن اإ
بدلًا )أأغلاها يف أأفريقيا( وما انفك يساعد منظامت الإدارة امجلاعية عىل أأداء  55ن النامية(. وُأطلق نظام ويبوكوس يف يف البدلا

 العمليات الرئيس ية اخلاصة بلك من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

امية والبدلان الأقل منوًا من املشاركة كام حترز الويبو تقدمًا يف وضع منصة جديدة متكن مجعيات الإدارة امجلاعية يف البدلان الن
ليه ابمس  "( "ش بكة الويبو حلق املؤلفبفعالية يف سوق حق املؤلف العاملية. واس تممكل التصممي الأويل للنظام )املشار اإ

عليًا . وتتضمن املوارد الأخرى اجلاري اس تحداهثا ملنظامت الإدارة امجلاعية دلياًل ش بكيًا تفا5151 وستمس تحدث برجميته يف
آند ماكيزني؛ وبرانجمًا متخصصًا لتعمل الإدارة امجلاعية عن  دارة امجلاعية ُأعد ابلتعاون مع مكتب احملاماة العاملي بيكر أ جديدًا لالإ

طالقه يف أأوائل ؛ وبرانمج توجيه يربط بني منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية 5151 بعد تزمع أأاكدميية الويبو اإ
 البدلان املتقدمة؛ ومجموعة من أأدوات التصال املصممة خصيصًا ملنظامت الإدارة امجلاعية. ونظياهتا يف

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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 الثاين املرفق

 واملنظامت ادلولية غي وممثيل املنظامت احلكومية ادلوليةوفود ادلول واجملموعات الإقلميية  مداخالتفهرس 
 احلكومية

ىل الفقرات يف هذه الوثيقة(  )تشي الأرقام اإ
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برانمج الصحة والبيئة ، 500: (eIFL.net) مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات املنظامت غي احلكومية ادلولية:
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 .501: (TWN) ش بكة العامل الثالث ،501: (NABA)أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة مجعية ، 505: (KEIة )املعرف

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


