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 املرفق الثاين

 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

شكر املتحدثون لكهم املدير العام عىل معهل اكمال وهجوده ادلؤوبة يف خدمة امللكية الفكرية، وشكروا الأمانة عىل  .1
 اجامتعات امجلعيات.جودة الواثئق اليت أأعّدت لأغراض 

واغتمن وفد الصني الفرصة لتقدمي عرض موجز لآخر التطورات الطارئة عىل جمال امللكية الفكرية يف البدل خالل العام  .2
نشاء مركز للملكية الفكرية يف ظل الظروف اجلديدة اليت أأصدرهتا  املايض. وسلط الأضواء عىل الآراء بشأأن تعجيل ا 

هممة حمددة. واس تأأنف بيانه مؤكدًا أأن اخلطة امخلاس ية الثالثة عرشة للملكية  106ايض وعرضت احلكومة يف أأواخر العام امل
ىل القاعدة  2016الفكرية املدرجة يف عداد خطط البدل اخلاصة الرئيس ية يف مس هتل عام  تضع تصماميً جديدًا ينطلق من القمة ا 

ن  ىل تويخ ا  شاء مركز للملكية الفكرية بنشاط وفقًا للرتتيبات املذكورة أأعاله. لتطوير نظام امللكية الفكرية يف الصني ومشريًا ا 
ن بدله تلقى يف النصف الأول من عام  ما  2016وواصل التبليغ عن التقدم اذلي أأحرزه البدل يف العام املايض. وقال ا 

 اهدة الرباءات()مع طلب دويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 19 000طلب براءة اخرتاع و 553 000 مجموعه
يف املائة عىل  32يف املائة و 43.3يف املائة و 30.5طلب لتسجيل العالمات التجارية مما ميثل زايدة بنس بة  1 740 000و

ن عدد تسجيالت حق املؤلف بلغ  مما يمن عن زايدة  2015مليون تسجيل يف عام  1.641التوايل مقارنة ابلعام السابق وا 
زال يعترب حمراكً من احملراكت  نة ابلعام السابق. وانطالقًا من تكل الأرقام، الحظ أأن بدله مايف املائة مقار  35.5بنس بة 

الرئيس ية اليت تدفع جعةل المنو الرسيع يف الطلبات العاملية للملكية الفكرية. وأأشاد أأيضًا ابلنتاجئ البارزة العديدة اليت حققهتا 
رساء اال طار  ،ملدير العاماالس يد غري، الويبو خالل العام املايض بقيادة  وأأعرب عن تقديره ال جنازات الويبو احملققة يف ا 

ادلويل لوضع القواعد واملعايري يف جمال امللكية الفكرية ومساعدة البدلان النامية عىل تكوين الكفاءات. وأأبدى رسوره ملواصةل 
حظيت خدماته اجليدة املتاحة للزابئن بتقيمي  التعاون بني بدله والويبو مما كفل فعالية معل مكتب الويبو يف الصني اذلي

طار الويبو، تقامس املالحظات التالية. أأواًل، ذكر أأنه جيب أأن توىل  جيايب من أأطراف خمتلفة. وفامي خيص القضااي املعنية يف ا  ا 
نه ينبغي للملكية ا لفكرية بوصفها معيارًا دوليًا العناية الاكفية لشواغل البدلان النامية خبصوص القضااي املتصةل هبا. ومىض يقول ا 

ىل حتقيق التمنية املشرتكة عىل أأساس مبادئ مشرتكة ومعايري أأساس ية من  مواهجة واقع التمنية غري املتاكفئة يف العامل والسعي ا 
ن حكومة بدله نظمت طوال س نني دورات  خالل وضع ترتيبات مؤسس ية أأكرث مشواًل وتوازاًن وفائدة للجميع. وأأضاف قائاًل ا 

ىل البدلان النامية واس تضافت أأكرث من ت مشارك حتقيقًا ذلكل الغرض وأأنشأأت  900دريبية يف جمال امللكية الفكرية موهجة ا 
أأيضًا الصندوق الاستامئين الصيين مع الويبو ملساعدة تكل البدلان ومعلت مع الويبو لنجاح عقد املؤمتر الرفيع املس توى بشأأن 

اذلي هنض عىل حنو فعال ابلتعاون  2016ة يف منطقة طريق احلرير واحلزام الاقتصادي يف يوليو امللكية الفكرية للبدلان الواقع
لأغراض التمنية مع البدلان الواقعة يف تكل املنطقة. وأأبدى اس تعداده ملواصةل بذل اجلهود يف ذكل املضامر. واثنيًا، رأأى أأنه 

طالق العنان دلور الويبو املهم بوصفها املنرب ال ىل ادلول ينبغي ا  رئييس لوضع القواعد واملعايري ادلولية للملكية الفكرية. وطلب ا 
لهيا وتطلع )معاهدة بيجني( الأعضاء املهمتة ترسيع وترية التصديق عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي  والانضامم ا 

ىل املعاهدة بشأأن قانون التصاممي خالل ا جيابية ابلنس بة ا  ىل حتقيق نتاجئ ا  دلورة احلالية للجمعيات. وأأعرب عن أأمهل أأيضًا أأن ا 
)اللجنة  للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورايتس ىن اس مترار معل 

جمال امللكية الفكرية وتوس يع ابطراد. واثلثًا، ارتأأى أأنه ينبغي مواصةل حتسني اخلدمات واملعلومات يف احلكومية ادلولية( 
ومدريد والهاي وتوس يع نطاق املعلومات املتاحة يف جمال امللكية  معاهدة الرباءاتنطاقها. واقرتح تشجيع تطوير أأنظمة 

الفكرية ملواصةل تلبية طلبات املنتفعني. وأأعرب عن تأأييده لفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو يف أأفريقيا يف املقام الأول وعن 
ن حكومة بدله اع  تقاده أأن ذكل الأمر سيسهم يف حتقيق التوازن يف تطوير خدمات امللكية الفكرية العاملية. وأأردف قائاًل ا 

وتش يد ابلأهداف التسعة احملددة يف  2015-2010تثين ابلغ الثناء عىل تنفيذ خطة الويبو الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 
سهام يف التطوير املشرتك . وأأكد جمددًا اس تعداده لرت 2021-2016 خطة س ي  التعاون مع الويبو وادلول الأعضاء الأخرى اك 
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قرار  للمساعي املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل نطاق العامل. وفامي يتصل مبنطقة هونغ كونغ اال دارية اخلاصة يف الصني، أأفاد بأأن ا 
رساء نظا 2015مرشوع )تعديل( قانون الرباءات لعام  م جديد للرباءات يعد معلامً رئيس يًا لتعزيز تطوير أأكد يف ذكل العام ا 

ىل اضطالع منطقة اال دارية اخلاصة الابتاكر والتكنولوجيا ونظام متني للملكية الفكرية يف منطقة هونغ كونغ . ولفت النظر ا 
وقت ممكن معليًا حىت  بنشاط ابملهام التحضريية لبدء تنفيذ نظام "منح الرباءة الأصلية" يف أأرسع اال دارية اخلاصةهونغ كونغ 

قلميي لالبتاكر والتكنولوجيا. وذكر أأيضًا أأن منطقة هونغ كونغ ىل مركز ا  تواظب عىل دمع  اال دارية اخلاصة تتطور املنطقة ا 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة لتكوين قدرات القوى العامةل فهيا وتنظم برامج تدريبية متقدمة ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة 

دف تيسري تطوير جتارة امللكية الفكرية. وأأكد اعزتامه عىل تعزيز تطوير اخلدمات الوس يطة املتعلقة ابمللكية الفكرية املعنيني هب
من خالل رعاية خمتلف ادلورات التدريبية بشأأن املوضوعات املرتبطة ابمللكية الفكرية بغية تدعمي تمنية املواهب. واختمت بيانه 

 ربه.معراًب عن رغبته يف مشاطرة جتا

وحتّدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية فأأعرب عن قلقه من الوضع غري املشّجع جلدول أأعامل وضع املعايري يف  .3
الويبو وحّث ادلول الأعضاء عىل جتديد الزتاهما بتحقيق تقدم معيل يف معل وضع املعايري يف الويبو. وأأفادت اجملموعة الأفريقية 

قلميي ع ىل اتفاق ا  ىل عدد من املسائل العالقة. وأأعلنت اجملموعة عن اعتقادها بأأن جناح امجلعية العامة يتحقق بفضل ابلتوصل ا 
ىل أأن تتخذ امجلعية العامة قرارًا بشأأن مكتيب الويبو  ىل أأهنا تتطلع ا  املرونة والعمل البنّاء والالزتام. مث أأشارت اجملموعة ا 

عىل ادلول الأعضاء لتعمل بروح من الانصاف وادلمج والالزتام ابلقرار اخلارجيني يف اجلزائر ونيجرياي. وأأضاف أأنه يتلّك 
واذلي منح الأولوية لأفريقيا. وقد ُأعلمت ادلول الأعضاء يف الويبو ابلعملية الانتخابية  2015اذلي اعمتدته امجلعية العامة عام 

ىل اختيار نيجرياي واجلزائر الس تضافة املكتبني اخلارجيني، وفق الرشوط الواردة يف املبادئ التوجهيية املتعلقة  اليت أأفضت ا 
ىل أأن أأفريقيا غري ممثةل جغرافيًا يف ش بكة املاكتب اخلارجية التابعة للويبو،  ابملاكتب اخلارجية التابعة للويبو. والتفتت اجملموعة ا 

ىل موضو 2016وأأملت أأن يتغرّي هذا الوضع خالل امجلعية العامة لعام  ع اللجنة احلكومية ادلولية لتعود . مث تّطرقت اجملموعة ا 
فتؤكّد عىل الأولوية اليت تعريها ملفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية، ورّحبت ابلزمخ اذلي تشهده املفاوضات القامئة عىل 

ىل أأن الفرص متاحة للتوافق والتقدم. ورأأت اجملموعة أأن  النصوص، لكهنا سلّمت بوجود صعوابت مشرية يف الوقت عينه ا 
التقين الأسايس قد ُأجنز بشأأن النص املتعلق ابملوارد الوراثية وأأن نتاجئ ادلورة الأوىل اخملصصة للمعارف التقليدية قد  العمل

حراز تقدم يف النص املتعلق ابملعارف التقليدية وتعمتد عىل  ىل ا  هنا تتطلع ا  بلورت تفاهامت وقلّصت الثغرات. وقالت اجملموعة ا 
. مث انتقلت اجملموعة 2017-2016ا تبقى من برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية الزتام ادلول الأعضاء يف م

ىل موضوع  فأأكّدت دمعها لربانمج العمل املعمتد وعرّبت جمددًا )جلنة الرباءات( الرباءات ادلامئة املعنية بقانون لجنة ال الأفريقية ا 
طموحًا، ال س امي يف جمايل الرباءات والصحة. وأأملت اجملموعة أأن يشلّك  عن اعتقادها بأأن عىل اللجنة أأن تضطلع بعمل أأكرث

. أأهداف الأمم املتحدة بشأأن التمنية املس تدامةنقطة انطالق جيدة، مع مراعاة  SCP/24/4 اقرتاهحا احملّدث الوارد يف الوثيقة
فرّحبت ببدء رساين  (جلنة حق املؤلفاجملاورة )اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق مث تناولت اجملموعة موضوع 

ىل النفاذ لتيسري مراكش معاهدة عاقات ذوي أأو البرص معايق أأو املكفوفني الأشخاص لفائدة املنشورة املصنفات ا   يف أأخرى ا 
ىل حتقيق جناح مماث (معاهدة مراكش) املطبوعات قراءة ل يف وحثّت الأطراف املشاركة يف مفاوضات اللجنة عىل السعي ا 

ىل اتفاق لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية  ىل التوصل رسيعًا ا  هنا تتطلع ا  هيئات البث وهيئات املس تقبل. ومضت تقول ا 
ىل املعارف  قرصنة اال شارات.من  البث الكبيل ىل مشاركة أأكرب من ذي قبل يف معل اللجنة بشأأن الوصول ا  ودعت كذكل ا 

الس تثناءات والتقييدات. ومن شأأن خطوات كهذه أأن متّكن جلنة حق املؤلف من أأن واملعلومات عرب جدول الأعامل املتعلق اب
تعاجل املشالك احلالية وتركّز بشلك اتم وبنّاء عىل البنود القادمة اليت س تًدرج عىل جدول الأعامل. ورّحبت اجملموعة الأفريقية 

ملشاريع خاصة يف جمال تكوين الكفاءات تس هتدف املس تخدمني  (جلنة التمنيةنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )ع اللجنة امل ابعامتد 
ىل التوافق  ىل التوصل ا  وأأحصاب املصلحة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وأأملت اجملموعة أأن تسعى ادلول الأعضاء ا 

ة أأهداف التمنية املس تدامويبو يف غري املتاح حاليًا عىل القضااي الأخرى، من قبيل حومكة الويبو ونقل التكنولوجيا ومسامهة ال
ىل أأهنا تنتظر نتاجئ  آليات التنس يق، من مجةل قضااي أأخرى. ويف الس ياق نفسه، أأشارت اجملموعة ا  وتنفيذ والية جلنة التمنية وأ

مث الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية، بوصفه أأداة من أأدوات تقيمي أأثر مشاريع أأجندة التمنية وفعاليهتا. 
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ىل متثيل جغرايف متوازن يف القوة العامةل داخل الويبو فأأحاطت علامً ابلتقرير اخلاص ابلمتثيل  ىل احلاجة ا  تطّرقت اجملموعة ا 
اجلغرايف وأأعربت عن رغبهتا يف مناقشة اخلطوات الالزمة لتيسري اعامتد معلية توظيف يف الويبو تكون أأكرث مشواًل وتوازاًن 

ىل اتفاق  معاهدة التصاممي الصناعيةعليه اليوم. وأأسفت اجملموعة عند تناول موضوع  وشفافية ومساءةل مما يه لعدم التوصل ا 
بشأأن املساعدة التقنية والكشف يف ادلورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للجنة العالمات، وفق توجهيات امجلعية 

مصدر أأو منشأأ املوارد الوراثية واملعارف مة مبسأأةل الكشف عن . وأأعربت اجملموعة عن أأهنا تبقى ملزت 2015العامة لعام 
املس تخدمة يف التصاممي الصناعية، كجزء من قامئة رشوط تسجل التصاممي وأأهنا  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي التقليدية

 مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي. ترتك موضوع املساعدة التقنية حلني تناول

آس يا واحمليط الهادئوحتدث وفد الهند ابمس  .4 ىل رضورة أأن حيمي نظام عادل ومنصف ومتوازن  مجموعة بدلان أ وأأشار ا 
ن منطقة  آس يا واحمليط الهادئللملكية الفكرية حقوق املبتكرين ويليب احتياجات اجملمتع. وقال ا  تعلق أأمهية كربى عىل امللكية  أ

هنا اس توعبت الفكرية كحافز رئييس للتمنية الاجامتعي يف املائة من ساكن العامل واس تأأثرت  60ة والاقتصادية والتكنولوجية وا 
ن المنو بنس بة 2015يف عام  معاهدة الرباءاتيف املائة من طلبات اال يداع مبوجب  43.5 بنس بة يف املائة  9. وأأضاف قائاًل ا 

 املائة املسجةل عىل الصعيد العاملي يشهد عىل قدرة يف 1.7يف عدد طلبات اال يداع مبوجب املعاهدة يف املنطقة مقارنة بنس بة 
عىل حنو فعال. وفامي يتصل ابس تضافة املاكتب اخلارجية  خدمات الويبو العاملية للملكية الفكريةاملنطقة الكبرية عىل اس تخدام 

آس يا واحمليط الهادئة للويبو، أأفاد بأأن اجملموعة ترى أأنه ينبغي منح الأولوية لأفريقيا غري أأنه احتج أأيضًا بأأن منطق تس تحق  أ
ىل املبادئ التوجهيية. وارتأأى أأنه ينبغي ابلتايل لدلول الأعضاء النظر  اس تضافة املزيد من املاكتب اخلارجية للويبو استنادًا ا 

يران  ن اجملاال سالمية(  –)مجهورية بشلك موضوعي يف الاقرتاحات اليت قدمهتا ا  موعة والهند ومجهورية كوراي. وأأردف قائاًل ا 
حتيط علامً بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وتوصيات الرئيسني السابقني للجمعية العامة وجلنة التنس يق وترى أأنه ينبغي 
جراءاهتا املتصةل ابملشرتايت عىل حنو حيول دون تكرار تكل القضااي. ورحب  مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية ومبادئ الويبو وا 

يت اس هتلهتا ادلول الأعضاء يف الويبو والأمانة لالرتقاء ابلعنرص اال منايئ من معل الويبو. واسرتسل قائاًل ابخلطوات الرئيس ية ال
ذ تسرتشد مببدأأ تعممي التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو وجتعل التمنية جزءًا ال يتجزأأ  ن جلنة التمنية يه كيان حامس مضن املنظمة ا  ا 

ن معلها ينطوي عىل  توصية وينبغي مجليع هيئات الويبو  45تنفيذ توصيات أأجندة التمنية اليت يبلغ عددها من معل الويبو وا 
طار التمنية الأوسع نطاقًا لضامن  املعنية تعمميها يف أأنشطهتا. ورأأى أأنه من الرضوري حتديد س ياق حقوق امللكية الفكرية يف ا 

ناسب يف خمتلف البدلان من أأجل تعزيز المنو الاقتصادي تصممي أأنظمة امللكية الفكرية وحتقيق مس تواها الأمثل عىل النحو امل 
ن دخول أأهداف التمنية املس تدامة البالغ عددها  هدفًا والواردة يف  17والاجامتعي اللكي والتمنية املس تدامة. ومىض يقول ا 

ودها هبدف تنفيذ يتيح فرصة ساحنة للويبو ال عادة ضبط هج 2016حزي التنفيذ يف عام  2030خطة التمنية املس تدامة لعام 
ن أأنشطة الويبو ينبغي أأن تتوافق مع القول املأأثور  2030اخلطة لعام  رساء روابط متسقة مع تنفيذ أأجندة الويبو للتمنية وا  وا 

هنا  2015الوارد يف اخلطة ومفاده "عدم جتاهل أأحد". وأأبدى ارتياح اجملموعة للوضع املايل السلمي للويبو يف أأواخر عام  وقال ا 
وتعرتف بدور اللجنة املهم يف مساعدة ادلول الأعضاء يف  لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال  امً ابلتقرير املقدم منحتيط عل

ن اجملموعة تش يد ابلأعامل ادلقيقة اليت اضطلع هبا مراجع احلساابت  طار مسؤولياهتا يف جمال الرقابة. واس تطرد قائاًل ا  ا 
دارة الويبو خملتلف الربامج والأنشطة يف عام اخلاريج وتعليقاته املوضوعية وتوصيا . 2015ته اخلاصة املقدمة خبصوص أأداء ا 

ماكنية وضع القواعد واملعايريوفامي يرتبط بربانمج معل الويبو ل ىل ترحيب اجملموعة ابملعلومات اليت تفيد اب  ، لفت النظر ا 
ييد اجملموعة للمهنجية اليت يعمتدها الرئيس احلايل للجنة . وأأعرب عن تأأ 2016اس تئناف اللجنة احلكومية ادلولية لعملها يف عام 

وعن رغبهتا يف مالحظة التقدم يف معل اللجنة هبدف تضييق الثغرات يف مشاريع النصوص عىل النحو املطلوب يف القرار 
صك قانوين دويل  . وذكر أأن اجملموعة ترى أأنه من املهم وضع الصيغة الهنائية لنص2015الصادر عن امجلعية العامة يف س نة 

حراز املزيد من  ىل ا  أأو أأكرث حيمي عىل حنو فعال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتدعو ا 
ىل والية امجلعية العامة لس نة  املمتثةل  2007التقدم خبصوص املعاهدة محلاية هيئات البث وتأأمل اختتام املفاوضات املستندة ا 

ن اجملموعة حتيط علامً يف ح شارات البث ابملعىن التقليدي. وواصل بيانه قائاًل ا  امية هيئات البث ابعامتد هنج قامئ عىل ا 
برضورة مواصةل العمل يف املفاوضات اجلارية املتعلقة مبرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي وهتئن مجيع ادلول الأعضاء عىل 
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ال دخال معاهدة مراكش حزي التنفيذ يف الآونة الأخرية. وعرب عن رغبة اجملموعة انطالقًا من  هجودها الصادقة واخمللصة املبذوةل
تفاؤلها الناشئ عن معاهدة مراكش يف املشاركة النشطة يف املناقشات مع سائر الأعضاء بشأأن التقييدات والاس تثناءات 

عاقات أأخرى لفائدة املكتبات والتقييدات والاس تثناءات  لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث والأشخاص ذوي ا 
 .ودور احملفوظات

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، ورّحب .5 فتتاح ادلورة اب وفد طاجيكس تان، متحداث ابمس مجموعة بدلان أ
 ل الأعامل.البنود الهامة املدرجة عىل جدو بشأأن تقدما كبريا س تحرز أأهنا ب تهثق أأعرب عن عيات و امجل من السادسة وامخلسني 

ىل تطوير قدرات ماكتب امللكية الفكرية الوطنية جل  أأبدى تأأييد اجملموعةو   ورأأى أأن معل الويبو. وتعزيزهاهود الويبو الرامية ا 
كام انتقالية،  ا مبرحةلاقتصاداهت اليت مترالبدلان ومتطلبات لتلبية احتياجات  وخاصةيتطلب هنجا متوازان، خاص  هذا بشلك

عن ارتياح وأأعرب  .ةموعاجملتوس يع التعاون مع الويبو لتقدمي املساعدة التقنية للبدلان يف منطقة أأساس ىل يبىن ع ينبغي أأن
يف  سد الفجوة التكنولوجية بني البدلانل د مسار معني يالتمنية وشدد عىل رضورة حتد أأجندةتنفيذ يف لعمل الويبو  موعةاجمل

ّ  املس تقبل القريب. اليت تقّدهما رباءات اليف املائة عىل خدمات  50بنس بة خصم  يف منحاقرتاح الربازيل ابمس اجملموعة د وأأي
وأأشار ( للمؤسسات الأاكدميية من البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. معاهدة الرباءات وجب)مبالويبو 

ىل أأن منطقته ال زالت ممثةل ىل الأمر  تهمجموع تنبيه  ملنظمة، رمغيف ا غري متناسب متثيال الوفد ا  ن  يف لك عام.ا  وقال الوفد ا 
عىل  وأأضاف أأناملنطقة يف صفوفها.  متثيلواصل العمل لضامن ت، و والشفافية متسك مببدأأ التوازن اال قلمييأأن ت ينبغي الأمانة 

اجملموعة  يدأأي وأأبدى الوفد تازن يف الأمانة. بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة هذا الوضع، نظرا لأمهية المتثيل اال قلميي املتو  لويبوا
الختاذ قرار  اس تعدادا ىل مرشوع معاهدة حامية هيئات البثعالعمل تكثيف نشطة جلنة حق املؤلف، وأأكد عىل رضورة لأ 

لك رشوع املعاهدة تقدمت بشاملرتبطة مب نشطة ورأأى الوفد أأن الأ  املس تقبل القريب.ا يف بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ال براهم
أأن نظام حامية هيئات البث الوفد  ورأأىعقد مؤمتر دبلومايس. قد جيهز مرشوع املعاهدة مبا يتيح مبزيد من اجلهد و كبري، 

وهيئات البث  البث لهيئاتاحلالية واملس تقبلية التشغيلية امنذج ال يواكبعكس أأحدث التطورات التكنولوجية و يينبغي أأن 
قال الوفد ويف هذا الصدد،  رباءات.الد عىل أأمهية النظر يف موضوع جودة الرباءات، وشدّ ىل معل جلنة ا   وأأشار الوفدالكبيل. 

ن ن الأعضاء قددلول ا ا  ىل وضع برسعة وس يةل جلنة الرباءات معل أأفىض  تس تفيد ا  ادلامئة رباءات ابلما يسمى  ةشلكمل حل ا 
جلهود اللجنة مجموعته عن تقدير  الوفدعامل. وأأعرب ق تطوير الأدوية والرعاية الصحية يف مجيع أأحناء اليع ت اليت  الاخرضار،

رباءات ونقل التكنولوجيا ورسية العىل قانون  يداتقي ت رباءات والرعاية الصحية والاس تثناءات وال الدراسة قضااي يف  احلثيثة
ّ  االتصاالت بني حمايم الرباءات ومولكهيم. اجملمتع  للعالقة بني ملشالك التنظمي املتوازن يفاهميامل لوفد الاس تعراضد اوأأي

ن مجموعته رباءات. أأحصاب الو  أأن تبس يط  رأأىو واعامتدها، ممي اصياغة معاهدة قانون التصعىل تعلق أأمهية كبرية وقال ا 
جراءات تسجيل ال وتنس يق  دمع الابتاكر والتطوير. وأأكد الوفد موقف س يعاهدة املالصناعية املنصوص علهيا يف  تصامميا 

اال رساع يف حل مجيع الاختالفات من حيث املبدأأ وال س امي الاختالفات املتعلقة حباةل املساعدات مجموعته بشأأن رضورة 
ن مجموعته التقنية يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس يُعىن ابعامتد هذه املعاهدة يف املس تقبل القريب. و  عمل ابلعلام  تأأحاطقال ا 

توفري قدر أأكرب من هبدف معاهدات دولية وضع يف  اً كبري ا تقدمت أأحرزن ادلول أأ ضاف أأ رمثر للجنة احلكومية ادلولية. و امل 
أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية  يف توجيهتدخر هجدا لن  تهن مجموع ا   قالالتوازن يف البنية التحتية ادلولية للملكية الفكرية. و 

دعا الوفد، ابمس مجموعته، بة ادلاخلية، تقرير مكتب خدمات الرقاب . وفامي يتعلق للك الأطرافنتاجئ انحجة ومقبوةل حنو حتقيق 
ىل  ذاكء نعراادلول الأعضاء ا   املوضوعيومتكني املنظمة من الرتكزي عىل العمل  ،يف الويبوال رضورة لها ت اال جحام عن ا 

 .احلالية اواليهتل

ي مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتّدث وفد التفيا ابمس  .6 ن اجملموعة شعرت برضورة ا  الء اهامتم خاص فقال ا 
ىل اتفاق  ىل اعامتده. وأأعربت اجملموعة عن أأسفها لتعّذر التوصل ا  للربانمج الترشيعي جاري التنفيذ اذلي ترحب به وتتطلع ا 

اذلي س بق وأأن أأجنز يف صيغته الهنائية. وأأعربت اجملموعة عن امتناهنا لرئيس  قانون التصامميعىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد 
ىل اتفاق ال طالق هذا املؤمتر  اتجلنة العالم لتفانيه وللجهود اليت بذلها يف توجيه املفاوضات واس تطالع س بل التوصل ا 
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ىل اتفاق عىل عقد هذا املؤمتر. واعترب الوفد أأنه ينبغي وقف  2016ادلبلومايس. وأأملت اجملموعة أأن تشهد مجعيات  التوصل ا 
اذ قرار بشأأن املؤمتر. وأأضاف أأن ينبغي بذل هجود ال جناز الصيغة الهنائية العمل اذلي خيص املعاهدة، يف حال الاخفاق يف اخت

آخذة يف الاعتبار التطورات  عاهدة حامية هيئات البثمل اليت س بق وأأن نوقشت بشلك مس تفيض. وشّددت اجملموعة، أ
ن دلراسة الوضع احلايل. الرسيعة يف جمال تكنولوجيات االتصاالت، عىل أأمهية عقد مؤمتر دبلومايس جديد يف أأقرب وقت ممك

وأأقّرت اجملموعة بأأمهية حضور الويبو يف مجيع أأحناء العامل لتيسري نُظم امللكية الفكرية اليت تُعزز الابتاكر واال بداع. مث تطرقت 
ىل مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية فكررت تأأييدها للمبادئ اليت اعُتمدت خالل امجلعية العامة لعام  علقة املت 2015اجملموعة ا 

ذ اعتربت اجملموعة بأأن املاكتب اخلارجية ميكن أأن تسامه يف تعزيز حامية امللكية الفكرية وزايدة  .هاأأعداد املاكتب ومواقع ب وا 
التوعية، فهيي أأعربت عن اعتقادها برضورة تنفيذ القرارات واال جراءات من منطلق مصلحة الويبو الفضىل. وأأملت اجملموعة 

نه يتعني عىل  2016مجعيات  بأأن جتد ادلول الأعضاء يف حلواًل تس تفيد مهنا الويبو والأقالمي والبدلان عىل حد سواء. وقالت ا 
وانئب رئيسها  ادلورة الانتخابية لرئيس امجلعية العامة للويبوادلول الأعضاء يف الويبو أأن تنظر يف التغيريات املقرتحة عىل 
يف الويبو اليت  العمليات احلكومية ادلولية من الاقرتاح تعزيز لأجل حتسني التحضريات، وشّددت عىل أأن الغرض الرئييس

ىل متسوى مثايل. وأأمجع أأعضاء اجملموعة عىل رضورة تعزيز التغيريات املقرتحة وأأعربوا عن  تعترب اجملموعة أأهنا ال ترىق بعد ا 
ىل أأهنا تعري نظام لش بونة أأمهية كبرية وتدمع ت عزيزه لأنه يعود ابلفائدة عىل صانعي مرونة يف تنفيذها. وأأشارت اجملموعة ا 

طار احتاد لش بونة  قلميية التقليدية. وأأعربت اجملموعة عن ترحيهبا ابلنتاجئ اال جيابية اليت متخضت عن املناقشات يف ا  املنتجات اال 
ل تغطية والفريق العامل بشأأن الاس تدامة املالية، مبا يف ذكل اس تعداد العديد من ادلول الأعضاء لتقدمي مساهامت لأج

ىل التعاون مع رئيسها ومع الوفود  ىل دورة بنّاءة للجمعيات وا  هنا تتطلع ا  العجز املتوقع خالل الثنائية. وقالت اجملموعة ا 
قلميية الأخرى.  واجملموعات اال 

ا ُحقق من تقدم كبري ونتاجئ هامة يف الويبو عىل مدار الس نوات مب ورحب وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، .7
ذ ال ميكن حتقيق هذه الزايدة املنتظمة يف عدد الطلبات . املاضية، ال س امي يف العمل املتعلق ابخلدمات العاملية للملكية الفكرية ا 

ىل أأن الويبو  والأعضاء دون الاس تجابة للمطالب املتطورة للعامل احلقيقي. عىل اتصال مع  ىبقينبغي أأن ت وأأشار الوفد ا 
لأهداف اتفاقية  ةظل وفيتالأعضاء ينبغي أأن  هاوأأن املنظمة ودول  املبتكرين واملبدعني واملس تفيدين من نظام امللكية الفكرية

ن .ادلويلكأعضاء يف اجملمتع  االوفاء مبسؤولياهتبغية  الويبو سهامًا كبريًا يف تبادل املعلومات ونرشها الويبو  وقال الوفد ا  أأسهمت ا 
ىل املساعدة التقنية  جمال امللكية الفكرية من خالل معلها املتعلق ابلبنية العاملية للملكية الفكرية.يف وذكر ، والتفت الوفد ا 

جعاب اجملموعة ابء املس متر بوفرة وتنوع الربامج اليت تقدهما الويبو واليت أأسهمت يف التمنية عن طريق امللكية الفكرية. وهنأأ  ا 
وحتدث الوفد عن جدول أأعامل  وأأمل أأن تس متر الويبو يف الاس تجابة لتوقعات العامل احلقيقي. جنازاهتاالويبو عىل ا  الوفد 

ن  ،2016 مجعيات عام  33.27لغ اباحملقق ال فائض الال س امي و، 2015جيابية لعام اال  املالية ترحب ابلنتاجئ اجملموعة وقال ا 
ىل المنواذلي مليون فرنك سويرسي،  ىل حد كبري ا  ن اتباع و . معاهدة الرباءاتخدمات و يف يعزى ا  أأمر هنج حذر قال الوفد ا 

تغري وتأأثريه عىل مل ا، نظرا للوضع الاقتصادي 2017زيد من المنو يف النظام، عىل الأقل يف عام مب اتتوقعال رضوري رمغ 
يداع اجتاهات   االويبو والزتاماهت اتفقن الزايدة يفأأيضا يف مسأأةل عالوة عىل ذكل، ينبغي تويخ احلذر و . اتالرباء اتطلبا 

تجد الطريقة الأنسب س   2016اجملموعة بأأن مجعيات أأعرب الوفد عن ثقة ، للويبو اكتب اخلارجيةابملوفامي يتعلق  املس تقبلية.
أأن املاكتب اخلارجية ينبغي أأن تنشأأ وفقا للمبادئ التوجهيية اقتناعه ب الوفد أأبدىلتنفيذ هذا القرار املهم. ويف هذا الصدد، 

اليت س تضفهيا قمية ال ويبو و للالأهداف الاسرتاتيجية يف تنفيذ اذلي أأكد عىل مسامهة املاكتب اخلارجية  2015 اتوقرار مجعي
ىل  اجملموعةت الوفد ابمس وأأشار  لويبو.املاكتب عىل معل ا دول الأعامل املعياري وموضوع عقد مؤمتر جلطويل الالتارخي ا 

متنع حاليا املس تخدمني بصةل معاهدة ال متّت للن اعتبارات اجملموعة لأ سف أأعرب عن أأ و ممي. ادبلومايس ملعاهدة قانون التص
رأأي القائل بأأن ال 2014عام  اتيف مجعيوذكّر بأأن اجملموعة أأبدت  .ةممي الصناعياجراءات مبسطة يف نظام التصاب  من المتتع 

ىل مؤمتر دبلومايس. حيال ميكن أأن  SCT/31/2 النص الوارد يف الوثيقة للتفسريات املقدمة  اتقديره رمغو يف هذا الصدد، وا 
ن  بشأأن العالماتللجنة  اخلامسة والثالثنيخالل ادلورة  عىل اقتناع بعدم زال تال اجملموعة أأمهية رشط الكشف املقرتح، فا 

لجنة ل  اعن تقديرهاجملموعة  تأأعربكام جيابية. ا  بروح بناءة و نفّذ معل اللجنة احلكومية ادلولية أأن  اجملموعةورأأت رضورته. 
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وشكرهتم كذكل  تقاريرتقدميهم لل ومدقق احلساابت اخلاريج عىل تعاوهنم و  الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية
ىل أأنيف اضطالع ادلول الأعضاء مبسؤولياهتا املتعلقة ابلرقابة. ة ساعدعىل امل   متني الأداءنظام رقابة وجود  وأأشارت اجملموعة ا 

ىل مزيد من املساهامت يف هذا الشأأن. تطلّعها  جملموعةأأبدت ا، و بشلك حصيح لويبولتس يري أأعامل ارضوري  أأعربت  وختاما،ا 
ىل ، مشرية اجملموعة حسن حياة س ت  ةجلديدوثيقة أأن العن اقتناعها ب، 2016سبمترب  30معاهدة مراكش يف بدء رساين ا 
 عىل فعالية نظام امللكية الفكرية متعدد الأطراف. اشاهدة تقف أأن املعاهداال عاقات البرصية، و ذوي  صالأشخا

وأأكد وفد ش ييل، متحداًث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، عىل التحدايت الاسرتاتيجية اليت تواجه بدلان  .8
زاء توس يع نطاق امللكية الفكرية يف العامل ابع  تبارها أأداة للتمنية. وأأفاد بأأن بدلان اجملموعة كأعضاء، وتواهجها املنظمة نفسها ا 

اجملموعة قد قررت رفع التحدي وامليض قدمًا يف املسائل التنظميية واملؤسس ية اليت ختدم عىل أأمكل وجه مصاحل املنظمة، مبا 
ن اجملموعة ترى بأأنه من الأولوايت تنفيذ القرار اذلي مفاده فتح ماكتب للو  يبو يف يصب ابلفعل يف مصلحة أأعضاهئا. وقال ا 

جيابيًا لس تة مرحشني أأوليني مؤهلني وأأكفاء لالمتثال ابلاكمل ملا تقتضيه املبادئ املتفق  اخلارج، ويف هذا الصدد، قدمت ردًا ا 
علهيا، واملس توى التقين وادلمع املؤسيس الالزمني لفتح مكتب للويبو يف اخلارج. وعليه، أأظهرت اجملموعة الأمهية اليت تولهيا 

دراهجا يف البيئة الاقتصادية العاملية اجلديدة لتمنية تكل البدلان. ويف نفس للملكية الفكري ة يف تعزيز اقتصادات بدلاهنا وا 
ىل املنظمة من خالل اقرتاح مرحش واحد بناء عىل  الوقت، ثبتت القدرة الاستيعابية، ويه من القمي اليت تضيفها اجملموعة ا 

الربانمج وعىل النحو املبلغ عنه واملعروض بصفة رمسية خالل دورة جلنة توافق الآراء من بني اجلهات الأولية الست. 
. ولعل 2017-2016، قررت اجملموعة أأن تؤيد ترحش كولومبيا الس تضافة مكتب خاريج يف الثنائية )جلنة املزيانية( املزيانيةو 

دراهجا يف النظام  الاقتصادي ادلويل، حىت يف س ياق تراجع المنو، ادلينامية اليت أأظهرهتا بدلان اجملموعة يف العقود الأخرية يف ا 
جتعل أأمرياك الالتينية والاكرييب بيئة مؤاتية لتطوير جمال امللكية الفكرية، وهو من الأهداف اليت تتوخاها هذه املنظمة. 

نشاء مكتب للويبو يف كولومبيا خالل الثنائية احلالية، والمتت ماكنية مواصةل وانطالقًا من هذا الواقع، تتوقع اجملموعة ا  ع اب 
املسامهة يف املنظمة عىل مدى الثنائية املقبةل بفتح مكتب جديد يسمح مبواصةل توس يع نطاق امللكية الفكرية يف املنطقة. 

ىل االتفاقات الرضورية اليت تليب مجيع التوقعات. ولكن  وابلنس بة للقرار اذلي ستتخذه امجلعية، نأأمل أأن يتاح التوصل ا 
للمجموعة يمتثل بوضوح يف معاجلة مجيع املسائل اجلوهرية اليت تتعلق ابلأعضاء. وفامي يتعلق بشؤون  الاهامتم املؤسيس

الرصني ابالرتقاء ابلمتثيل املتوازن مجليع املناطق  املوظفني، يظل المتثيل اجلغرايف موضوع اهامتم. وتعرب اجملموعة عن الزتاهما
طار جلنة التنس يق التابعة عىل مجيع املس توايت، ومن أأجل ذكل ستس متر اجمل موعة يف املشاركة يف املناقشات اليت جتري يف ا 

للويبو. وأأوجه التقدم اليت قد تسجل يف جلان الويبو واال طار التنظميي املؤسيس حيوية. ذلا، فا ن اجملموعة تشارك يف خمتلف 
قاد امجلعية الأخرية، يف أأشغال اللجنة احلكومية البنود املدرجة يف جدول الأعامل. وابلأخص، شاركت اجملموعة بفعالية، منذ انع

ىل الزتام صارم. وعىل غرار جلنة حق املؤلف، تؤيد اجملموعة مزيدًا من  ادلولية، اليت يرسي برانمج معلها ابس مترار استنادًا ا 
زاء برانمج متوازن خبصوص الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، والاس تث  ناءات والتقييدات العمل ا 

ابلنس بة للمؤسسات التعلميية، وهيئات التعلمي والبحث والبث فامي يتعلق ابقرتاح اجملموعة وحتليل حق املؤلف يف البيئة 
( SCT/32/2الرمقية. وفامي يتعلق بلجنة العالمات، أأعربت اجملموعة عن اهامتهما ابملناقشات حول اقرتاح جاماياك )الوثيقة 

ن اجملموعة مس تعدة الس تعراض التقيمي املس تقل لتنفيذ أأجندة التمنية، وهو موضوع جلنة خبصوص أأسامء الب دلان. وابملثل، فا 
ن املناقشات بشأأن  التمنية يف السداس ية احلالية. وابلنس بة للمجموعة، ينبغي جتس يد البعد اال منايئ يف مجيع الأنشطة؛ ذلا، فا 

ة قصوى. ويف نفس النسق، فامي خيص الفريق العامل املعين مبعاهدة تكتيس أأمهي 2030دور الويبو يف تنفيذ خطة عام 
التعاون بشأأن الرباءات، أأعربت بدلان اجملموعة الأعضاء يف املعاهدة عن تأأييدها لالقرتاح املقدم من الربازيل )الوثيقة 

PCT/WG/9/25 نه ( فامي يتعلق ابلتخفيض ادلويل لرسوم املعاهدة ابلنس بة للجامعات يف البدلان النامية. وقالت اجملموعة ا 
ىل املصنفات املنشورة لفائدة املكفوفني،  ىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ لتيسري الوصول ا  جتدر اال شارة عىل حنو خاص ا 

واملعاقني برصاًي، أأو الأشخاص اذلين يعانون من صعوابت أأخرى يف الاطالع عىل املطبوعات. وتتجسد الأمهية التارخيية 
ىل أأمرياك للمعاهدة ، نتيجة جدول الأعامل اخلاص ابالس تثناءات والتقييدات، يف انامتء نصف البدلان اليت صادقت علهيا أأصاًل ا 

نه من دواعي رسور اجملموعة أأن يرتأأس  الالتينية والاكرييب، وأأن ذكل ميثل الزتامًا قواًي من جانب أأعضاء اجملموعة. ذلا، فا 
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جامع الأعضاء. وأأخريًا، جددت اجملموعة الزتاهما القوي والويف مجعية معاهدة مراكش وزير الثقافة يف  الربازيل، علامً أأنه حظي اب 
برام اتفاقات متكن املنظمة من امليض قدما. ىل ا   بتطوير هذه السلسةل من الاجامتعات والسعي ا 

آس يا .9 آس يان( وأأفاد وفد بروين دار السالم، متحداًث ابمس مجموعة رابطة أأمم جنوب رشيق أ أأن بدلان الرابطة قد ، ب)أ
ن الناجت احمليل اال جاميل للمنطقة بلغ  ترليون  2,43شهدت منوًا قواًي يف العام املنرصم رمغ الظروف مزتايدة الصعوبة. وقال ا 

 دوالر أأمرييك، مما أأكد ماكنة الرابطة ابعتبارها من مراكز المنو العاملي. وس يعمتد المنو اال قلميي يف املس تقبل عىل عدة عوامل،
ولكن املنظور الاقتصادي الشامل ابلنس بة للأعوام القليةل املقبةل يظل صامدًا. وذكر الوفد أأن امللكية الفكرية، نظرًا دلورها 

ن الفرص املتاحة  الاسرتاتيجي يف ادليناميات العاملية املتغرية، تعترب أأداة لالبتاكر والقدرة التنافس ية، وأأردف قائاًل ا 
ن والتحدايت املطروحة من ج ىل الاس تجابة عىل حنو استبايق. ومىض يقول ا  انب املشهد الصاعد س تدفع بدلان الرابطة ا 

قد انطلقت أأوائل هذا العام. وذكر أأهنا تتأألف من  2020-2016تنفيذ خطة معل الرابطة اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية للفرتة 
ا، وأأهنا كيفت لتدعمي اجلهود املبذوةل من اجل حتويل أأربعة أأهداف وتسع مبادرات، وتغطي طائفة امللكية الفكرية بأأمكله

ىل منطقة مبتكرة وتمتتع ابلقدرة التنافس ية. وعليه، أأعرب الفريق عن شكره للويبو ملا قدمته من مساهامت خالل  الرابطة ا 
بداع ويرسع وترية نقل التكنولوجيا، مبا  نه يأأمل يف أأن يشجع تنفيذها روح اال  ميكن املنطقة من صياغة خطة العمل. وقال ا 

امليض قدمًا ابعتبارها مركزًا تكنولوجيًا. وعىل مدى الأعوام العرشة املقبةل، س تصب الرابطة تركزيها عىل تعزيز نظام متني 
آلية  عداد مجموعة من املنصات والهيالك الأساس ية وتشجيع توليد الأصول واملتاجرة فهيا من خالل أ وشامل للملكية الفكرية، اب 

قلميية تشم ل أأنشطة بشأأن اس تخدام املؤرشات اجلغرافية لتعزيز قمية السلع واخلدمات احمللية وغريها من مشاريع الرابطة ا 
قلميية للملكية الفكرية، ودورها، خارج نطاق مسؤوليهتا التنظميية  نه سيمت أأيضًا تعزيز دور املاكتب اال  اال بداعية. وقال ا 

قلميية، ابعتبارها حمراكت لالبتاكر لتعزي ز املشاركة مع اجلهات املعنية ذات الصةل. وأأفاد بأأن ذكل سينجز من خالل تعزيز اال 
ن ادلمع اذلي قدمته الويبو اكن جوهراًي يف تنفيذ خطة العمل المتهيدية،  البيئة الس ياس ية للقطاع التكنولويج. وأأضاف قائاًل ا 

قلميية وتعزيز الوعي ابمللكية علامً أأن مكتب الويبو يف س نغافورة اكن رشياكً قاميً، ال س امي من خال ل مبادرة بناء القدرات اال 
دارة النواجت، وحق املؤلف، والتصاممي  قلميية بشأأن ا  الفكرية يف بدلان الرابطة. ويف العام املايض، وضعت الويبو برامج ا 

دارة ش باكت دمع التكنولوجيا والابتاكر  قامهتا. واس تفاد أأحصاب الصناعية، والعالمات التجارية، ونوعية حفص الرباءات، وا  وا 
طار التعاون مع الويبو، اضطلعت الرابطة أأيضًا بتشخيصات  قلمة. ويف ا  املصلحة يف املنطقة من تكل الرزم اليت خضعت للأ

ن هذا  للملكية الفكرية، مساعدًة ماكتب امللكية الفكرية التابعة للرابطة عىل حتديد اال طار املؤسيس القانوين املالمئ. وقال ا 
من شأأنه أأن ميكن ماكتب امللكية الفكرية من استيفاء والايهتا وكفاةل تقدمي خدمات تس تجيب لتوقعات املبدعني  العمل

واملس تخدمني وامجلهور عامة من حيث النوعية. وفامي يتعلق بقاعدة بياانت براءات الرابطة، ذكر أأن الويبو قدمت أأيضًا دمعها 
آمال معقود طالق اخلدمة يف املس تقبل القريب. كام اس مترت الويبو يف مساعدة الرابطة يف جمال الهيالك الأساس ية، وال ة عىل ا 

ىل الربوتوكول  ىل الصكوك ادلولية للملكية الفكرية. وقد انضمت أأربع دول أأعضاء يف الرابطة ا  ىل الانضامم ا  يف مساعهيا ا 
ضم دول أأخرى خالل العام املقبل. وابال ضافة املتعلق ابتفاق مدريد اخلاص ابلتسجيل ادلويل للعالمات، ومن املتوقع أأن تن

قلميية للملكية الفكرية ويف  نه يتوقع أأيضًا أأن تشهد املنطقة ارتفاعًا يف طلبات اال يداع اال  ىل توقعات المنو اال جيايب للرابطة، فا  ا 
اجملموعة عىل رشاكهتا الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية عىل مدى الأعوام القليةل املقبةل. ويف هذا الس ياق، سوف حتافظ 

 القوية مع الويبو ومكتب الويبو يف س نغافورة، مما سيساعدها يف تنفيذ خططها املقبةل.

ن وزراء تكل البدلان اعمتدوا عام  .10  2011وقال وفد بنغالديش متحداًث ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأقل منوا ا 
سطنبول لتوجيه ا قل منواالأ بدلان لل مرشوعات الويبو  لقضااي اليت ختص بدلاهنم صوب العقد املقبل. ويف أأعقاب ذكل يف ا 

بدلًا من اجملموعة ابلفعل س ياسات امللكية الفكرية لتعزيز اجلهود املبذوةل يف جمال التمنية. وتعزيزًا للمهارات  12الترصحي، اعمتد 
قلميية وبني الواكالت. وحبلول ع خشصا يف اجملموعة  2 866، اس تفاد 2015ام التقنية، ُأجنزت العديد من الأنشطة الوطنية واال 

اتحة التكنولوجيا املالمئة ملرشوعات التوس مي  من التدريب. وُُسلت تطورات جوهرية يف جمايل التوس مي والرتوجي، وال تزال ا 
عدة بدلان أأخرى ابلفعل من تنفيذ مرشوعات التكنولوجيا املالمئة. ومبسا 6بدلان من اجملموعة. واس تفادت  4مس مترة يف 
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بدلًا من  37مؤسسات و 309بدلًا من اجملموعة. واس تخدمت  18الويبو، ُأنشأأت مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف 
ىل البحث من أأجل التمنية والابتاكراجملموعة  ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات فهيي برانمج النفاذ ا  . أأمّا منصة النفاذ ا 

للبدلان شعبة الويبو منوًا. وأأعربت اجملموعة عن امتناهنا مجليع ادلول الأعضاء دلمعها ومساعدهتا ول متاحة مجليع البدلان الأقل 
قلميية  الأقل منوا لعملها الشاق واملتفاين، وعربت عن أأملها يف امليض قدمًا يف تلبية حاجات دول اجملموعة. وسامهت املاكتب اال 

قلميية معينة. وعربت اجملموعة عن رسورها ملسامهة  بدورها مسامهة كبرية يف حتقيق املنفعة لأعضاء اجملموعة مضن مجموعات ا 
ىل تقيمي  املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو مسامهة ملموسة يف حتقيق تمنية يف هذه البدلان تستند يف املقام الأول ا 

العديد من اخملرجات اال جيابية، مما اقتىض  قابةشعبة التدقيق ادلاخيل والر الاحتياجات وحتليلها. وأأبرز تقيمي التقرير الس نوي ل 
ىل  ، من أأجل ضامن منوا الأقل شعبة الويبو للبدلانمن الويبو مواصةل تقدمي املساعدة لبدلان اجملموعة، مفضةل يف ذكل اللجوء ا 

ن مجيع البدلان الأقل منوًا تواجه الصعواب ذ ا  قلميية، ا  ت نفسها مما يس توجب الاس مترارية وتفادي ازدواجية معل املاكتب اال 
ىل بدلان اجملموعة اليت طلبت من هذا  جياد حلول متشاهبة. واكتىس التنفيذ السلمي لأجندة التمنية أأمهية كبرية ابلنس بة ا  ا 

، مثل الأاكدمييات الناش ئة، عىل وجه الرسعة يف جلنة التمنية ويف منواالأقل بدلان املنطلق أأن يُنظر يف املرشوعات املوهجة لل 
لصدد، ينبغي عىل مجيع هيئات الويبو املعنية أأن تُطلع جلنة التمنية عىل اجلهود اليت تبذلها متاش يًا مع القرار اذلي اختذته هذا ا

آلية التنس يق. وشدد الوفد عىل أأن نفقات التمنية ال ينبغي أأن تتأأثر حبجة أأن مثة تناقضا بني  2008 امجلعية العامة يف بشأأن أ
يرادات خمتلف احتادات ال ىل مجةل من االتفاقات بشأأن  منوا الأقل لبدلانويبو ونفقاهتا. وأأعربت مجموعة اا  عن أأملها يف التوصل ا 

معها. وتزخر  جنة احلكومية ادلوليةل ل تغطي اجملاالت الثالث اليت تعاملت ا املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
جتارهبا أأن غياب اتفاق ملزم قانونيًا لن يتيح حامية هذه املوارد حامية فعاةل. طبيعيا هبذه املوارد وأأظهرت  منواالأقل لبدلان ا

جيابيًا. وتوقعت ا أأن اال جناز املقبل يف هذا الصدد س يكون  منوا الأقل لبدلانويُعد دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ تطورًا ا 
عاقات أأخرى، والأش مؤسسات التعلمي والتدريس والبحثوضع اس تثناءات وتقييدات لفائدة  خاص اذلين يعانون من ا 

عن دمعها القوي ال دراج  منوا الأقل لبدلانمشفوعًة بتقييدات واس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. وعرّبت مجموعة ا
هنا  ترحب مادة يف النص الأسايس للمعاهدة املقرتحة بشأأن قانون التصاممي تضمن توفري املساعدة التقنية. وقالت اجملموعة ا 

امجلعية  مبعناه التقليدي، كام هو حمدد يف والية قامئ عىل اال شاراتالهنج املابتباع بأأي مفاوضات بناءة فامي خيص معاهدة البث 
ولتوصيات الرئيسني السابقني  ادلاخلية الرقابةمكتب الأمم املتحدة خلدمات . وأأعلنت اجملموعة تأأييدها لتقرير 2007 العامة لعام

يثاق الويبو للرقابة . ومع ذكل، تبقى هذا البدلان عىل اس تعداد لقبول املراجعة املقرتحة مل ة وجلنة التنس يقلجمعية العامل 
واملبادئ العامة بشأأن املشرتايت واال جراءات املتبعة يف س ياقها. ويف نطاق الأهداف الس بعة عرش للتمنية  ادلاخلية

، يبقى اجلانب اذلي حيظى بأأكرب قدر من الأمهية هو ضامن حتقيق 2030 خطة التمنية املس تدامة لعاماملس تدامة احملددة يف 
التمنية املس تدامة يف بدلان اجملموعة وسائر البدلان. ويكتيس ادلور اذلي تضطلع به الويبو أأمهية ابلغة يف س ياق حتقيق التمنية 

بو بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة املنشودة. يف بدلان اجملموعة اليت تأأمل يف أأن يتّوج تعممي فكرة التمنية يف لك أأنشطة الوي 
من أأكرث من ُربع ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة. وتعهدت هذه البدلان بتقدمي دمعها  منواالأقل لبدلان وتتأألف مجموعة ا

 التامني. وتعاوهنا

رئاس ته عىل كفاءة لومبيا كو من دويك غابرييل وفد سلوفاكيا، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب، السفري وشكر  .11
تقدما يف العديد من اجملاالت، وال س امي املاكتب اخلارجية، وتوصلت اىل مبوجهبا املنظمة حققت  اليت – اته احلكميةوتوجهي
رشافه أأثىن الوفد عىل و  –املبادئ التوجهيية بشأأن توافق  وأأعرب للجنة احلكومية ادلولية. اوالية بشأأن جتديد اتفاق عىل ا 

)جلنة الصناعية والبياانت اجلغرافية تصاممي اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال لعدم متكّن  هأأسفالوفد عن 
كامل من العالمات(  قرار ل ووفقاممي، امن معاهدة قانون التص 3رشط الكشف، عىل النحو املقرتح يف املادة  نع امناقشاهتا 

ن معاهدة. و لوضع اللمسات الأخرية عىل الاقرتاح الأسايس لب 2015امجلعية العامة عام  الهدف من معاهدة قانون قال الوفد ا 
عداد اجلزء الأكرب من نّصهاممي، االتص جراءات التصهو ، اليت انهتيى ا  وك حول أأمهية شكال بعض  أأثريت ،لكنممي؛ و اتنس يق ا 

د و هوأأضاف الوفد أأّن اجل  .هوتبس يطالتسجيل عىل مواءمة عد أأو أأنه سيسا ةممي الصناعياللتصابلنس بة  رشط الكشف املقرتح
خر واممي أأ اعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصيف مسأأةل  بغية البّت خالل امجلعيات توافقي ال جياد حل ستبذل 
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ىل أأي اتفاق ورأأى الوفد أأنّه يف حال . 2017النصف الأول من عام  طار ناقشة س تنتفي احلاجة مل التوصل ا  هذا املوضوع يف ا 
 اتالاهامتم اليت تربزامخلس  االرباءات عىل توازن دقيق بني موضوعاهتجلنة حفاظ د الوفد عىل رضورة . وشدّ العالماتجلنة 

، حق املؤلفعمل املقبل. وفامي يتعلق بعمل جلنة الللجنة عىل رابعة والعرشين والأولوايت اال قلميية، ورحب ابتفاق ادلورة ال
ىل  بّث،برام معاهدة بشأأن حامية هيئات ال اب  الوفد الزتام الاحتاد الأورويب  أأكدّ  يف هجود اللجنة اس مترار وأأعرب عن تطلعه ا 

ن نتيجة انحجة. لتحقيق ظروف ال يئةهت  املوارد الوراثية بشأأن اجامتعني أأول سامه بشلك بناء يف  الأورويبالاحتاد وقال الوفد ا 
طار الوالية اجلديدة للجن املعارف التقليدية وينتظر بفارغ الصرب الأول بشأأن جامتع كام شارك يف الاة احلكومية ادلولية، يف ا 

، مبا وتعزيزهالكية الفكرية امل يع جماالت مجل يعلق أأمهية كبرية عىل التمنية الفعاةل وأأضاف الوفد أأن الاحتاد ثاين. عقد الاجامتع ال 
 الأخرى اليت تديرها الويبو. حتاداتمجيع الاعىل قدم املساواة مع ونة يف ذكل املؤرشات اجلغرافية ومعامةل احتاد لش ب

ىل تنايم ندونيس يا ا  وفد أأشار و  .12 أأمهية دور الويبو يف الس نوات الأخرية، وخاصة يف ضامن اتباع هنج متوازن لنظام ا 
ن بدله . وحتقيقها عاملي للملكية الفكرية، وابلتايل قبول أأهداف التمنية ثل حوايل مي  اانش ئ ااقتصادابعتبارها  –وقال الوفد ا 

آس يا املائة يف 40 تويل  – 2016عام  املائة يف 5.1بنس بة الناجت احمليل اال جاميل متوقع يف  وحبجم منو من سوق جنوب رشق أ
دراج وتثبيت رضورة شدد الوفد عىل و  ،حتقيق أأهدافها التمنويةبغية  هااية امللكية الفكرية وتعزيز كبرية محلأأمهية  دور الويبو يف ا 

بشلك عام.  ينبغي أأن تسهم يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامةورأأى الوفد أأن الويبو حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.  تعزيز
 ورأأى الوفد أأنوالية املنظمة ورسالهتا. ببوضوح مرتبطة الأهداف  تكونأأن يتطلّب ضامن أأكرب قدر من التأأثري وأأضاف أأن 

 17الهدف بدور اسرتاتيجي يف تنفيذ ركزية التمنية الاقتصادية يف أأهداف التمنية املس تدامة، وال س امي ع جيب أأن تضطلالويبو 
بداع.  بشأأن 9و 8والهدفني بشأأن وسائل التنفيذ  ىل أأن بدله تعمل عىل تشجيع الابتاكر واال  حتديث قوانني وأأشار الوفد ا 

رباءات حقوق الاللواحئ الوطنية بشأأن حق املؤلف و فقد حّسنت ادلولية: امللكية الفكرية مبا يامتىش مع املعايري واملامرسات 
دارة أأفضل لتشجيع الابتاكر وتوفري حامية معززة ونظام اخلاصة لواحئ الجيري أأيضا حتديث كام  ،ملكية فكرية أأكرث فعالية وا 

ن التقليدية وغري التقليدية. عالمات لابلعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية لضامن مزيد من امحلاية الشامةل ل وقال الوفد ا 
املفاوضات يف اللجنة وفامي يتعلق بأأحدث . املذكورة لجهودل اس تكامال  س يف مذكرة تفامهمع الويبو س تعزز وتكرّ بدله رشاكة 

رف التقليدية االوفد أأن تقدما حمدودا قد أأحرز يف جماالت امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملع ذكراحلكومية ادلولية، 
جيابية يف دورات اللجنة الالحقة. و حتقيق نتاجئ ع التفاوض و يرس ت يف أأعرب عن أأمهل الكبري و  ،والفوللكور نه ينبغيأأكرث ا   قال ا 

، وأأن الابتاكر الثقايف وأأن تراقهبا وحتمهيا وتطورها امجيع اجملمتعات يف أأن حتافظ عىل ملكيهتا الفكرية ال رهثحّق  مراعاة
عطاء الأولوية لوضع . يعرفان حدوداواال بداع ال  ىل رضورة ا  حلقوق الاقتصادية والأخالقية للرتاث اباعرتاف مشرتك وأأشار ا 

الآخرين ال بداء  الوفد الأعضاءدعا و الثقايف، مبا يف ذكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
جياد حل مرحب للج بغية املرونة  ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية بشأأن ا. ورأأى الوفد أأن املفاوضات القامئة عىل النصوص ميعا 

نه ال يعقل تعليق س متر. ت أأن ينبغي وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  جدول الأعامل املعياري ال برام صك ملزم واختمت ابلقول ا 
جراء قانوان دون  ماكنية ا   مراجعات معمقة.ا 

ىل برانمج املساعدة لتحديث مكتب سان مارينو للرباءات والعالمات التجارية اذلي حصل  وأأشار وفد سان .13 مارينو ا 
الاكمل التشغيل يف الوقت  نظام أأمتتة امللكية الفكريةبدله من خالهل عىل مساعدة الويبو يف تركيب الربانمج احلاسويب ال دارة 

ىل الربامج الالحقة لتحديث و  ظائف النظام املذكور مما سيساعد عىل مواصةل ترش يد معل موظفي احلايل. وأأعرب عن تطلعه ا 
ذاكء الوعي بقضااي امللكية  مكتب امللكية الصناعية. والحظ أأيضًا أأن أأنشطة الويبو يف جمال التعاون ادلويل مكنت بدله من ا 

يع القادمة تلبية لالحتياجات الفكرية دلى الرشاكت الصغرية واملتوسطة ورحب بتنظمي مؤمتر ملمثيل تكل الرشاكت يف الأساب 
ىل نظام الهاي عىل الرمغ من التأأخري البس يط وهو يس تمكل حتديث قانونه بشأأن  ن بدله انضم ا  اليت س بق حتديدها. وقال ا 

حق املؤلف اذلي مل يعد يليب احتياجات جممتع حديث يعمتد اقتصاده عىل أأدوات لتعممي املعلومات عىل نطاق العامل. ومىض 
ن ال ىل البدلان اجملاورة. وعرب عن يقول ا  قانون أأداة معل أأساس ية لبدل مثل سان مارينو اذلي ياكد ينفرد بوضعه ابلنس بة ا 

ن التصاممي  ارتياحه للتقدم احملرز هبدف تنظمي مؤمتر دبلومايس للتوقيع عىل املعاهدة بشأأن قانون التصاممي وأأضاف قائاًل ا 
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ىل تيسري احلصول عىل امحلاية الصناعية مسأأةل حتظى ابهامتم رشاكت بدله ا حراز تطورات ترشيعية هتدف ا  ىل ا  لشديد وتطلع ا 
 يف أأكرب عدد ممكن من البدلان.

يران )مجهورية  .14 ىل أأن عرص املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت رفع ماكنة امللكية الفكرية  –وأأشار وفد ا  اال سالمية( ا 
اتحة قواعد البياانت يف العامل، لك  يالء وعّزز الابتاكر وا  ىل رضورة ا  نه سهّل كذكل التعدي عىل احلقوق. والتفت الوفد ا 

الاعتبار الواجب لوضع البدلان من انحية القدرات والتمنية والتوازن بني احلقوق والواجبات ووضع معايري تفيد املصلحة 
ى يعزز الرفاه الاجامتعي املشرتكة لدلول الأعضاء النامية مهنا واملتقدمة، مبا يضمن أأن منو املعارف والابتاكر سيبق

نشاء املاكتب اخلارجية بشفافية وامتثال اتم  والاقتصادي ويعود ابملنفعة عىل الأفراد. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي ا 
يرا ن ا  ن للمبادئ التوجهيية وقرار امجلعية العامة، وعىل أأساس توزيع جغرايف عادل لتفادي المتيزي من أأي نوع اكن. وقال الوفد ا 

نشاء مكتب خاريج يف طهران، نظرًا ملا ال يران من قدرات يف  –)مجهورية  ل النظر يف ا  اال سالمية( تدعو ادلول الأعضاء ا 
جمال امللكية الفكرية. وأأكّد الوفد عىل رضورة أأن تتضمن معاهدة قانون التصاممي حكامً ملزمًا قانواًن بشأأن املساعدة التقنية 

دراج رشط الكشف يف املعاهدة املذكورة وشّدد عىل رضورة حل املشالك وتكوين الكفاءات وأأعرب عن دمع ه القرتاح ا 
العالقة قبل عقد مؤمتر دبلومايس. وأأعرب الوفد عن تقديره البالغ لعمل جلنة التمنية يف جمال صياغة برامج التمنية والتخطيط 

منية يف مجيع أأنشطة املنظمة، وال س امي يف جداول لها. وأأضاف أأنه من الرضوري مواصةل دمج توصيات جدول أأعامل الويبو للت 
أأعامل اللجان ادلامئة واملؤقتة، لضامن التطوير الرسيع للتكنولوجيا ونقلها ونرشها بني ادلول الأعضاء، ال س امي البدلان النامية. 

ابالتفاق حبيث ال تعيق انضامم ورّحب الوفد مبراجعة اتفاق لش بونة لكنه شّدد عىل رضورة معاجلة الاعتبارات املالية املرتبطة 
ليه، وخاصة البدلان النامية اليت يه يف هناية املطاف اجلهة املنسقة للمراجعة. ورّصح الوفد بأأن عىل   احلكومية اللجنةالبدلان ا 

ىل امجلعية ، ال متام املناقشات ادلائرة وتقدمي تقرير عن الوقائ2017-2016أأن تبذل وسعها، معاًل بربانمج معلها لفرتة  ادلولية ع ا 
ىل عقد مؤمتر  2017العامة لعام  ذا اكنت س تدعو ا  ىل تقدم اللجنة احلكومية ادلولية ما ا  ليك يتس ىن لها أأن تُقرر استنادًا ا 

نه يف حني ال يزال يتعني عىل اللجنة أأن حتقق النتيجة املنشودة، فهو يأأمل  دبلومايس أأو س تواصل املفاوضات. وقال الوفد ا 
عداد مرشوع صك دويل وأأن متهّد الطريق لعقد املؤمتر ادلبلومايس يف املهةل املرجوة. واعترب يف أأن تؤول املفا ىل ا  وضات ا 

الوفد أأن اس مترار النجاح يف أأنشطة وضع املعايري داخل سائر جلان الويبو، وخاصة جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة 
، سيتوقف عىل صياغة جدول أأعامل متوازن يعكس مصاحل مجيع ادلول (عايريجلنة املاللجنة املعنية مبعايري الويبو )العالمات و 

الأعضاء. ورأأى أأن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من املأأزق يف بعض اجملاالت. وأأوحض أأن الوفد سيبدي رأأيه يف جدول 
يران )مجهوري ن ا  اال سالمية( اختذت عدداً  –ة أأعامل هذه امجلعية ابلتفصيل يف الاجامتعات املتعلقة بلك بند. ومىض يقول ا 

حبقوق امللكية  من اخلطوات يف العام املنرصم لتعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا، مبا فهيا: مراجعة القوانني واللواحئ املتعقةل
معاهدة الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل ال يداع  مكتب تسمل الطلباتالفكرية؛ والاحتفال بيوم امللكية الفكرية؛ وفتح 

؛ وتنفيذ مرشوع الس نتني ال نشاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ وتنظمي عدة حلقات تدريب وندوات وطنية عىل الرباءات
 حقوق امللكية الفكرية ابلتعاون مع الهيئات الوطنية املعنية.

ضعها يف مصمي أأولوايهتا وجتهتد وذكَّر وفد اجلزائر بأأن حكومة بالده تويل عناية خاصة محلاية حقوق امللكية الفكرية وت  .15
ن اجلزائر ما انفكت تعترب أأن حامية املنتجات من  يف جعلها واقعًا يوميًا لفائدة الاقتصاد الوطين ولفائدة املبدعني والفنانني. فا 

ميااًن ب أأمهية حامية التقليد رشطًا أأساس يًا لربوز بيئة تنافس ية تشجع عىل الاستامثر وتضمن حقوق املسترمثرين واملبتكرين. وا 
حقوق امللكية الفكرية، معلت احلكومة اجلزائرية عىل مواءمة ترشيعاهتا مع مقتضيات الزتاماهتا اجلهوية وادلولية وكذا عىل بناء 
نفاذ تكل امحلاية، مس تفيدة يف ذكل من تعاوهنا مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا. وأأضاف الوفد أأن  وتقوية املؤسسات امللكفة اب 

ائر الس تضافة أأحد املاكتب اخلارجية املقرر أأن تفتحها املنظمة يف أأفريقيا ينطلق من حرصها الشديد عىل دمع هذا ترحش اجلز 
التعاون ومن يقيهنا يف ثقة ادلول الأعضاء بقدراهتا يف جعل ذكل املكتب مركزًا فعااًل لتقدمي خدمات دمع اس تعامل خمتلف 

س تعمل اجلزائر جاهدة عىل تعممي تكل اخلدمات عىل سائر دول اجلوار خدمة أأنظمة امحلاية وبناء القدرات والكفاءات. و 
ملصاحل أأفريقيا يف ميدان امللكية الفكرية وانسجامًا مع تطلعات الويبو. ويف هذا الس ياق، نوه الوفد بأأن اجلزائر رفقة نيجرياي قد 
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. وتوجه الوفد 2017-2016ارجيني للويبو خالل الفرتة اختارهتام اجملموعة الأفريقية بلك شفافية ودميقراطية الحتضان مكتبني خ
ىل تأأييد خيار اجملموعة  ىل لك ادلول اليت منحت بالده ثقهتا ودمعت ترحشها، ودعا ابيق ادلول الأعضاء ا  ابلشكر اجلزيل ا 

عطاء الأولوية لأفريقيا يف ذكل  اجملال بوصفها القارة الوحيدة الأفريقية توافقًا مع قرار امجلعية العامة السابقة اذلي أأقر برضورة ا 
ىل معاهديت بيجني ومراكش  جراءات الانضامم ا  متام ا  غري املمثةل يف الش بكة اخلارجية للويبو. وأأعلن الوفد أأن اجلزائر بصدد ا 

ن اجلزائر تويل اهامتمًا خاصًا ل  ذ تعتربهام مثالني جيدر الاقتضاء هبام لتحقيق نتاجئ حامسة. ويف اخلتام، قال الوفد ا  قضية احلومكة ا 
ضفاء الرشاد والشفافية والعداةل  ىل تبادل وهجات النظر بني ادلول الأعضاء يف ذكل اجملال بغرض ا  وتدمع املناقشات الهادفة ا 

 أأكرب. بصفة

ه يف التعاون العاملي والتفاعل يف جمال حامية ضطلع بأأبرز وفد أأذربيجان الطبيعة الفريدة للويبو وادلور احلامس اذلي تو  .16
عن امتنانه الوفد أأعرب و . يف هذا الصدداملكتب ادلويل والس يد فرانسس غري الوفد أأ هنّ و حقوق امللكية الفكرية والابتاكر. 

نشاء ؛ و كريةنفاذ حقوق امللكية الفا  ات التدريبية و كفاءتعزيز اليف جماالت  والويبو بدلهاملس متر واملرمثر بني  عاونللت مراكز تعىن ا 
تطوير نظام حامية حق املؤلف، وخاصة يف و  ؛لتكنولوجيا والابتاكر يف خمتلف املؤسسات العلمية والتعلميية يف أأذربيجاناب

صالح متاشت مع هذه اجلهود وذكر الوفد أأن . واسرتاتيجياهتاس ياسات امللكية الفكرية اجلامعات ل اعامتد  زيزوتع؛ اجملال الرمقي ا 
تسهيل اال جراءات وتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم. وأأعرب أأي رشاكت، ل ل املقّدمة لخدمات العامة لبيجان أأذر 

درااك  ،الوفد . وأأضاف لنشاط الابتاكري، عن رغبته يف مواصةل العمل مع املكتب ادلويل يف هذا الصددحتفزي الأمهية منه ا 
ىل البدله  أأن نه يفد قال الو ويبو. و للنية الأخرى القانو  واثئقتدرس الانضامم ا  علق أأمهية كبرية عىل مبادئ الشفافية واملساءةل، ا 

رئيس امجلعية العامة و  رئيسكفاءة وأأقّر الوفد ب. بطريقة مناس بة وكفاءة عالية معل أأي منظمة دوليةنظرا لأمهيهتا يف ضامن 
غالق احلاالت بشأأن ، وال س امي أأيد اس تنتاجاهتامو جلنة التنس يق،  آخر. ورأأى  دون اماملذكورة يف تقاريرها  جراء أ أأن الوفد أأي ا 

ادلول الوفد  وأأيّد. الويبو عىل املدى البعيدمصلحة  مراعاةلنظر يف هذه املسأأةل، مع افورا تهنيي عىل ادلول الأعضاء أأن 
ىل تعزيز الأعضاء، وتطلّ مصلحة ادلول تحقيق عمل اذلي يقوم به املدير العام ل لل هتقدير  ابال عراب عنالأعضاء الأخرى  ع ا 

القواعد  لتحقيق توافق بشأأنللتعاون مع الويبو وادلول الأعضاء  ادهس تعدا وأأبدىاملنفعة مع الويبو. متبادل التنس يق 
 تكرار مثل هذه احلاالت.ل  اً جتنبالقامئة واال جراءات 

ن وفود  بأأرسه. و متع ادلويلمفصيّل يطال اجمل  حدثمعاهدة مراكش كببدء رساين ورحب وفد الربازيل  .17 الربازيل قال ا 
مجلعية ادلورة الأوىل تشجع أأمهل يف أأن  وأأعرب عن. 2009الاقرتاح الأول للمعاهدة عام قّدمت واال كوادور وابراغواي 

ع سقوط احلواجز اليت حتول دون تدفق املعرفة بني ادلول، رّس أأن ت التصديق، و حاالت مزيد من عىل مراكش معاهدة 
ماكنية املعوقات أأموكذكل  ىل املعرفة  لأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصةا نفاذام ا  ورأأى الوفد أأن يف حاةل معاهدة مراكش. ا 

رشعية معل من أأراكن  ركن هام 2007اعمتدت عام توصية، اليت  45البالغ عددها التمنية  أأجندةالتنفيذ الاكمل لتوصيات 
 بتاكرلالالعادةل  اكفأأةم بأأن املاتال  هعاقتنالتمنية، أأعرب الوفد عن اق بأأجندة الويبو كعضو يف أأرسة الأمم املتحدة. وفامي يتعل

احلصول عىل اخلدمات الصحية والثقافة والعمل الأساس ية يف قوق احلضامن احلاجة ل أأن تتعايش مع نبغيرباعة ي الواال بداع و 
ال أأنه ال جدير ابلثناء، أأجندة التمنية  توصياتيف تنفيذ احملرز التقدم رأأى الوفد أأن  وذلكل،واملعرفة واملعلومات والتعلمي.  يزال ا 

 املبادئ التوجهييةوأأضاف أأن . 2030لتمنية املس تدامة لعام الأمم املتحدة ل  خطةضمن أأهداف ينبغي أأن يتو معال قيد اال جناز 
ن خالل التعاون فامي بني عمل عىل نرش ثقافة امللكية الفكرية ميي والية مكتب الويبو يف الربازيل، اذلعززت  لأجندة التمنية

ن افتتاح أأمرياك الالتينية والاكرييب ومناطق أأخرى. و منطقة بدلان اجلنوب يف  تطور هو ماكتب خارجية جديدة قال الوفد ا 
جيايب يف حتقيق الالمركزية يف أأنشطة الويبو اختار تعاون مع املاكتب القامئة. و ابل عمل وهذه املاكتب تس تطيع بل جيب أأن ت ،ا 

براز مسأأةل الويبو، ات اليت تعاجلها من بني القضااي الس ياسالوفد،  املناقشات يف جلنة حق املؤلف واللجنة ادلولية احلكومية ا 
ن عاهدة التعاون بشأأن الرباءات. املعين مبوالفريق العامل  دراج  ارئيس ي حتدايحق املؤلف تواجه جلنة فقال ا  قضااي جديدة يف ا 

أأداء حق املؤلف يف البيئة الرمقية  يةلوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة، مثل كيف الانتشار الرسيع لتكنو انمجة عن 
متديد والية اللجنة ب  وفدرحب الو . ، مضن قامئة معلهاالبث اجلديدةحامية هيئات والتقييدات والاس تثناءات وصياغة معاهدة 
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عن الوفد  عرّب و املعارف التقليدية.  يف جمالتقدما  تحرزأأ وثيقة جديدة بشأأن املوارد الوراثية و أأنتجت  يتاحلكومية ادلولية، ال
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، املعين مبالفريق العامل اجامتعات م يف قدّ امل، الربازيلاقرتاح قيه ل اذلي واسع التقديره للتأأييد 

ىلفامي يتعلق ابلقضااي اال دارية اليت و للجامعات.  اتالرباءات يداع طلبا  للحد من رسوم   وفدد الطريق مسدود، أأكّ  وصلت ا 
جياد حلول ختدم مصاحل الويبو   .وجه ممكن أأفضلعىل الزتامه اب 

بداع  قدرته عىل يف تظهر أأي بدلن مصداقية ا  وفد الهند  وقال .18 يف ولتعزيز المنو والتمنية،  ونرشها وتسخريهااملعرفة ا 
ىل معارف متقامسة قدرة أأي بدل عىل حتويل من شأأن  شابكت امل رتابط و اليوم املعامل   عززتأأن ما دليه من املعارف اململوكة ا 

ورأأى .  متنيلبناء اقتصاد معريف ةرضوريركزية  نظام ملكية فكرية مرن ودينامييكتوافر  أأضاف الوفد أأنو  ته التنافس ية.امزي 
يعمل  وذكر أأن بدلهللمجمتع.  مي حقوق امللكية الفكرية واملصاحل الأوسعحيشجع الابتاكر و ينبغي أأن ي نظام امللكية الفكرية  أأن

واتبع ابلقول  تعزيز ثقافة اال بداع والابتاكر.ل رئيس ية خمتلفة  ابراجموقد أأطلقت الهند اقتصاد قوي قامئ عىل املعرفة. بناء  عىل
ن  نشاء ا  ىل تسهيل الاستامثر وتعزيز تمنية املهارات وحامية امللكية الفكرية وا  صناعات من الطراز ش بكة هذه الربامج تسعى ا 

مع جيمن شأأنه أأن  امبتكر مبدعا و  اهنجيف الهند، وضعت لملكية الفكرية ل  ديدةاجلوطنية الس ياسة وذكر أأن ال العاملي يف البدل. 
ىل أأن لبدلهمنصة واحدة. يف لك حقوق امللكية الفكرية  طار ترشيعي وأأشار ا  داراي اا  محلاية حقوق امللكية راخسا  اوقضائي وا 

كنه من الوفاء ابلزتاماته ادلولية وهو ما مي ، (تريبسجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )ىش مع اتفاق يامت الفكرية
زايدة املوارد البرشية  وذكر الوفد .شواغهل التمنويةاملرونة املنصوص علهيا يف النظام ادلويل ملعاجلة مواطن مع الاس تفادة من 

ن  طلبات امللكية الفكرية املودعة.ارتفاع أأعداد و  ة وخفض أأوقات املعاجلةهند للملكية الفكريال يف مكتب  مؤرش وقال ا 
س تضافة مكتب بطلب ال تقدم وأأضاف أأن بدلهدلمع حقوق امللكية الفكرية والابتاكر.  هبدلهود أأقّر ب الابتاكر العاملي الأخري 

آس يا جيعاملي و عزز نظام امللكية الفكرية الذكل س ي رأأى الوفد أأنو . خاريج للويبو اليت ال  اجلنوبيةالوسطى و لب منافع ملنطقة أ
ىل أأن لن يؤثر سلبا عىل مصاحل أأي بدل يف العامل. و  بدلهيف  خاريجافتتاح مكتب وأأضاف أأن . تضّم مكتبا خارجيا أأشار ا 

ىل مزيد من التقدم يف هذا اجملال.الرئيس ية، الويبو همام أأحد هو تطوير اال طار املعياري  نشاء املكتبة  وتطلع ا  ورصح بأأن ا 
اس تطاع جزئيا منع بدله وأأضاف أأن  ذخر ابملعارف التقليدية.يي اذل لبدلهالرمقية للمعارف التقليدية يُعد تقدما هائال ابلنس بة 

البدلان اليت أأدرجت املكتبة يف أأدوات يف حماوالت متكل معارفه التقليدية متلاك غري مرشوع، بفضل هذه املكتبة، وخاصة 
ن ، حبهثا معاهدة عقد الأمل عىل أأن تضحى املكتبة جزءا من احلد الأدىن من الواثئق املطلوبة بناء عىل بدله يوراح يقول ا 

ن بدله يرحب ابلتقدم احملرز يف معل اللجنة احلكومية ادلولية وي  .الرباءات ىل الانهتاء رسيعا من وضع صك دويل وقال ا  تطلع ا 
ود أأن . وأأضاف أأن بدله يية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثة حامية فعاةلملزم قانوان محلاية املعارف التقليد

 الصكوك ادلولية.لك يف وفق رشوط متفق علهيا يدرج الكشف واملوافقة املس بقة املس تنرية والنفاذ العادل وتقامس املنافع 
جياد الس بل املناس بة محلاية املعار  الرضوريمن  ورأأى الوفد أأن التعبري الثقايف التقليدي أأشاكل ف التقليدية املتاحة حبرية و ا 

ممي يف اتصال قانون معاهدة نص وضع توقع الانهتاء من وأأضاف الوفد أأن بدله ي نة. نة وغري مقنّ يف أأشاكل مقنّ  تس متراليت قد 
دماج "يو  ،وقت مبكر ملعاهدة حامية هيئات البث بدله  د عىل دمعيتشدال  الوفد أأعادو كامدة يف املعاهدة.  ساعدة تقنية"امل دمع ا 

ن اتباع 2007ابتباع مقاربة قامئة عىل اال شارات ابملعىن التقليدي، متاش يا مع والية امجلعية العامة لعام  . وقال مع ذكل ا 
جراء  نرتنت والبث املزتامن يس تلزم ا  دراج أأية عنارص للبث عرب اال  املزيد "املقاربة القامئة عىل احلقوق" محلاية هيئات البث وا 

ن من املناقشات وتبادل الأفاكر. خطوات جديرة ابلثناء لضامن أأجنزت ادلول الأعضاء يف الويبو وأأمانة الويبو  وقال الوفد ا 
آلية مؤسس ية وأأبدى تأأييد بدله وضع التمنية. أأجندة  تعزيز التوجه اال منايئ يف معل الويبو وتعممي عىل أأجندة التمنية رصد تنفيذ لأ

ىل أأن حنو فعال. و  ذ. اعاهدة حزي النفدلخول امل هرسور أأعرب عن و  ،دق عىل معاهدة مراكشاصبدل أأول اكنت الهند أأشار ا 
زاء هوفد قلقأأبدى الوفامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية،  طاةل  ا  ىل أأجل غري مسمى. و املوضوع حماوةل ا  نا   قال ا 

ضع ادلول الأعضاء أأن حترتم هذا القرار وتعىل قرارا و  انة التنس يق أأصدر س السابق للجمعية العامة للويبو ورئيس جل يالرئ 
جراءات الويبو فامي يتعلق مراجعة توصية ب وفد الب رحّ و  لعملية التحقيق. ةمنطقيهناية  صالح ا  ميثاق الرقابة ادلاخلية وا 

ن ابملشرتايت.   يف الاعتبار.ينبغي أأن تؤخذ فعالية أأداهئا مصداقيهتا ومسعهتا و أأي املصاحل الكربى للويبو واختمت الوفد قائال ا 
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وأأفاد بعد ذكل  .وأأيد وفد الوالايت املتحدة الأمريكية تأأييدًا متامًا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن نيابة عن اجملموعة ابء .19
ىل قرارات وصل عىل التيف الويبو اكنوا قادرين عىل جتاوز اخلالفات الرئيس ية خبصوص مسائل خمتلفة و  ءأأن ادلول الأعضا ا 

بشأأن مجيع البنود املعلقة خالل مجعيات العام املايض. وبناء عىل ذكل، تدخل الوالايت املتحدة مجعيات هذا العام بنفس 
ذ أأعرب يف البداية عن قلقه  ىل ادلورات. وأألقى الوفد الضوء عىل أأربع مسائل تكتيس أأمهية خاصة. ا  الفكر البناء وتتطلع ا 

زاء الاس تدامة املال  ية الحتادات الويبو املموةل من الرسوم، والس امي احتاد لش بونة. وال تزال الوالايت املتحدة الأمريكية تنتظر ا 
أأن يسدد احتاد لش بونة القامئ مرصوفاته املبارشة وغري املبارشة املس تحقة يف مزيانيات الويبو املس تقبلية، وذكل وفقًا ملعاهدات 

عاانت مالي ن الوالايت املنظمة، ودون تلقي أأية ا  ىل املسأأةل الثانية وقال ا  ة من الاحتادات الأخرى. وانرصف الوفد بعدها ا 
جاماًل مقرتح   اسرتاتيجيةبوصفها رؤية  2021-2016اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة املتحدة الأمريكية أأيدت ا 

ىل ارفيعة املس توى  دارة اتفاق لش بونة مبارشة دون . ولكهنا اعرتضت عىل اخلطاابت اليت ت ملنظمةابلنس بة ا  نادي الويبو اب 
و. وتناول الوفد بعدها املسأأةل الثالثة ورّصح أأن اختيار ثالثة اتفاقية الويباحلصول عىل موافقة مجيع الأعضاء كام تقتضيه 

حتداًي. ومع ذكل، فقد اكن من الأمهية مباكن اس تخدام املبادئ التوجهيية  سوف يظلماكتب جديدة خالل الثنائية احلالية 
ىل غاية الساعة احلادية عرش خالل مجعيات  مكقياس دلى النظر يف هذه القضية. فقد دامت املفاوضات بشأأن هذه املبادئ ا 

ىل ادلول الأعضاء  الس نة املاضية بغية ضامن أأن يسامه أأي مكتب خاريج جديد مسامهة فعاةل يف تقدمي خدمات الويبو ا 
وأأحصاب املصاحل. وأأخريًا، رّصح الوفد بأأن موقف الوالايت املتحدة الأمريكية بشأأن التحقيق اذلي أأجراه مكتب خدمات 

دوةل عضوًا يف الويبو خالل اجامتع جلنة التنس يق  13الرقابة ادلاخلية موحض بالء يف البيان املشرتك اذلي صدر ابلنيابة عن 
. وأأعرب الوفد عن تقديره لتظافر هجود أأعضاء الويبو سعيًا مهنم ال جياد أأرضية مشرتكة توفر 2016سبمترب  12يف  املنعقد

سبياًل ال حراز التقدم ورحب عىل وجه اخلصوص ابلزتام ادلول الأعضاء للمشاركة مشاركة فعاةل يف اال صالحات املؤسس ية 
 ية واملساءةل داخل الويبو.اليت من شأأهنا أأن تضمن املزيد من الوضوح والشفاف 

والحظ وفد مجهورية كوراي أأن التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها الويبو تمتثل يف تعزيز الابتاكر وتضييق الهوة بني  .20
البدلان النامية والبدلان املتقدمة يف جمال امللكية الفكرية. واعترب الوفد أأن التقدم احملرز يف جمال الابتاكر وتطور الصناعات 

بتاكرية بفضل اذلاكء الاصطناعي والبياانت الكبرية معطيات اكن لها أأثر كبري عىل اجملمتع وعىل الأوساط املعنية ابمللكية الا
الفكرية. وأأاتحت البياانت الكبرية وس يةل جديدة لتقيمي احلاةل التقنية احلالية البتاكر ما أأو لتكنولوجيا ما واس تخداهمام عىل 

أأن التحول يف المنوذج املتبع عّزز حامية امللكية الفكرية عرب حظر بعض الأعامل اكالنتفاع اجملاين املس توى العاملي. وأأضاف 
ىل جذور نشأأته، أأي حامية أأشاكل جديدة من الابداع. ورأأي الوفد أأنه يتوقع أأن  والقرصنة. وبذكل يعود عامل امللكية الفكرية ا 

قبةل بسبب الثورة الصناعية الرابعة. وانطالقًا من أأمهية ردم هذه الهوة تتسع الهوة يف جمال امللكية الفكرية يف الس نوات امل 
الفاصةل بني ادلول الأعضاء، تعمل مجهورية كوراي مع الويبو عىل معاجلة مسأأةل اس تخدام الصناديق الاستامئنية لكوراي. 

ىل أأن منافع البحث عن البياانت قد ُعرضت يف احلدث املتعلق ابلتقامس  العاملي للملكية الفكرية اذلي نظمته والتفت الوفد ا 
وحرضه املدير العام. ورأأى الوفد أأن املاكتب  2016يف شهر أأغسطس  مكتب كوراي للملكية الفكريةكوراي واس تضافه 

ب اخلارجية التابعة للويبو تؤدي دورًا همامً يف تضييق الهوة بني ادلول الأعضاء يف جمال امللكية الفكرية. وميكن أأن يُعزز مكت
وأأن ينرش بني  معاهدة الرباءاتخاريج جديد يُفتح يف مجهورية كوراي اخلدمات املقدمة ملس تخديم أأنظمة مدريد والهاي و 

نشاء املاكتب  ن ا  ىل قوة اقتصادية يف أأقل من قرن. وخمت الوفد قائاًل ا  ادلول الأعضاء معلومات عن ارتقاء مجهورية كوراي ا 
ىل   اعتبارات س ياس ية أأو جغرافية، بل أأن يأأخذ أأهداف املنظمة يف احلس بان.اخلارجية ال ينبغي أأن يستند فقط ا 

. وأأكد 2016وأأعرب وفد الياابن عن امتنانه للتعازي املقدمة عقب الزالزل اليت شهدهتا مدينة كوماموتو يف أأبريل  .21
أأحصاب املصلحة، مبن فهيم الوفد جمددًا الزتامه بدمع أأنشطة الويبو، ال س امي الأنشطة اليت جتلب منافع مشرتكة مجليع 

نه ينبغي لها أأن تركز  مس تخدمو النظام. ونظرًا للغرض الأويل اذلي تتوخاه الويبو املمتثل يف تعزيز حامية امللكية الفكرية، فا 
 ، وبروتوكول مدريد، واتفاق الهاي. ذلا، يتعني عىل الويبوعاهدة الرباءاتعىل تعزيز اخلدمات العاملية للملكية الفكرية، مك

مع الرابطة الياابنية للملكية الفكرية،  2016اال صغاء لآراء املس تخدمني. وعىل النحو املبني يف مذكرة التعاون املربمة يف يونيو 
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ينبغي أأن تعزز الويبو التعاون مع منظامت املس تخدمني والصناعة عىل حد السواء. وقد معل مكتب الويبو يف الياابن، منذ 
نشائه قبل عرشة أأعوام، ع ، شارك املكتب 2016ىل توعية امجلهور خبدمات الويبو ومساعدة املس تخدمني. واعتبارًا من عام ا 

آس يوية املنظمة املقدمة من الصناديق الاستامئنية الياابنية، ليزتامن ذكل مع  يف أأنشطة املساعدة لفائدة البدلان يف اجملموعة ال
ويف الواقع، قدمت احلكومة الياابنية، من خالل هذه الصناديق  .2017الاحتفال بذكراها الثالثني اذلي سينعقد يف عام 

الاستامئنية، أأكرب مسامهة مالية يف معل الويبو. ومن الأدوار املهمة اليت أأدهتا الويبو أأيضا تقدمي املساعدة للبدلان النامية من 
جراءات اال يداع. خالل حتسني النظام ادلويل للملكية الفكرية، وتقدمي حامية امللكية الفكرية عىل حن و مالمئ، ودمع رمقنة ا 

آس يا واحمليط الهادئ اس تضافة  متدرب عىل مدى ثالث س نوات وعقد منتدايت  2 500ومشلت أأنشطة املساعدة يف منطقة أ
وحلقات معل. وس تواصل الياابن دمع املكتب لتعزيز أأنشطته واملسامهة يف تطور الويبو؛ وينبغي أأن يليب التعاون بني املكتب 

ياابن الاحتياجات التشغيلية وأأن جيعل أأنشطة املساعدة املقبةل أأكرث فعالية. وال بد من حتسني تشغيل البنية التحتية وال 
لتكنولوجيا املعلومات وتيسري اس تخداهما لفائدة املس تخدمني يف خمتلف أأحناء العامل، ال س امي قواعد البياانت العاملية وش بكة 

ىل البحث  لهيا الياابن بصفة رمسية يف عام  –التابعة للويبو  والفحصنظام النفاذ املركزي ا  . واعتبارًا من 2015اليت انضمت ا 
ىل معلومات امللفات انطالقًا 2016 يوليو ماكنية الوصول ا  ، منحت املنصة الياابنية ملعلومات الرباءات املشاركني يف الش بكة ا 

جيابية. ولعل امليض قدمًا يف تيسري الاس تخدام من من ماكتب امللكية الفكرية امخلسة. وأأبدى مس تخدمو املنصة  تعليقات ا 
خالل حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات أأسهل من صياغة لواحئ أأو معاهدات. ذلا، ينبغي منح الأولوية لالستامثر يف 

حول صياغة املعاهدات، وعقد  البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات. وأأعربت الياابن عن رغبهتا يف الارتقاء ابملناقشات
ىل التعجيل  مؤمترات دبلوماس ية يف أأقرب أأجل ممكن خبصوص املعاهدة املقرتحة بشأأن حامية هيئات البث. وستسعى أأيضا ا 

برانمج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات ابعامتد معاهدة قانون التصاممي. وعالوة عىل ذكل، معلت الياابن عىل توس يع ش بكة 
لكفاةل منح حقوق امللكية الفكرية عىل حنو رسيع. وقد اختذت املبادرة يف املناقشات بشأأن مواءمة نظم  رباءاتاخلاصة ابل

امللكية الفكرية اخلاصة ابلبدلان املتقدمة وبشأأن ترسيع وترية معلية الفحص. واضُطلع بأأنشطة تعاونية للمسامهة يف تطوير نظم 
ىل الثورة امللكية الفكرية يف البدلان النامية وتع نشاء حمامك للملكية الفكرية. ونظرًا ا  نفاذ، ال س امي من خالل ا  زيز أأنشطة اال 

الصناعية الرابعة، اليت انطلقت بظهور التكنولوجيات الصاعدة اكال نرتنت الأش ياء واذلاكء الاصطناعي، رشعت الياابن يف 
جراء مناقشات بشأأن الصةل فامي بني التكنولوجيات الصاعدة وبني تكل  التكنولوجيات ونظام امللكية الفكرية. ويف ا 

واذلي  2016، وافق رؤساء ماكتب امللكية الفكرية امخلسة عىل البيان املشرتك لتكل املاكتب يف طوكيو عام 2016 يونيو
ىل ثالث مبادرات رئيس ية، أأال ويه: تعزيز العالقة مع املس تخدمني؛ وتقدمي نتاجئ موثوقة وعالية اجلودة للفحص ؛ يستند ا 

طالق  ىل ذكل، وافق رؤساء املاكتب امخلسة عىل ا  ضافة ا  وحبث مدى الاس تعداد لالس تجابة للتكنولوجيات الصاعدة. ا 
طار جترييب خبصوص اال عداد املشرتك لتقارير البحث ادلولية ابلنس بة للطلبات ادلولية املودعة مبوجب  . معاهدة الرباءاتا 

لتشغيلية عىل أأساس حقوق امللكية الفكرية املقيدة ابلس يادة قد متخضت عن ثغرة وذكر الوفد أأن العوملة املزتايدة للأنشطة ا
ن أأمهية معل الويبو سيس متر يف التطور. وهو ما س ميكن من تشجيع الابتاكر يف النظام العاملي  يف امللكية الفكرية. ومن مث فا 

 للملكية الفكرية.

دىل هبا الاحتاد الأورويب والرئاسة واجملموعة ابء. وس يكون وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده للبياانت اليت أأ  .22
للقرار اذلي اختذته اململكة املتحدة مبغادرة الاحتاد الأورويب أأثر عىل امللكية الفكرية ولكن املفاوضات قد تس تغرق وقتًا ومن 

ورويب واململكة املتحدة. ويف الوقت غري املتوقع أأن يطرأأ يف الوقت الراهن أأي تغيري عىل العالقة اليت جتمع بني الاحتاد الأ 
ىل لك ما يتجاوز حدوده، وكبدل  براز صورهتا كبدل مل يطرأأ عليه أأي تغيري ويتطلع ا  نفسه، ترغب حكومة اململكة املتحدة يف ا 

ابلغا  ويويل اهامتماً  الأعاملقطاع عىل  امنفتحيراعي يف تفكريه الس ياق العاملي ويتحىل ابلطموح، أأي أأنه بعبارة أأخرى يبقى 
مياان شديدًا بأأن املنظمة يه  للملكية الفكرية لتحقيق رفاهيته يف املس تقبل. وس يظل أأيضا عضوا ملزتما يف الويبو، يؤمن ا 

احملفل ادلويل الوحيد يف جمال الس ياسات اذلي يتيح لأحصاب املصاحل املشاركة معًا يف معاجلة قضااي امللكية الفكرية املتطورة. 
ملكة املتحدة عن اقتناعها بأأن قمية امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها يه جوانب ال غىن عهنا لتحقيق التمنية ولطاملا عرّبت امل

ىل حتسني ممارساهتم املشرتكة يف العمل مضن الويبو. وأأضاف الوفد أأن املنظمة مضت قدما  الاقتصادية العاملية واندت امجليع ا 
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برام معاهديت بيجني ومراكش و  واملعايريعامل اخلاص بوضع القواعد الأ جدول يف  اعامتد خالل الس نوات الأخرية اذلي تلكل اب 
اليت اعمتدهتا جلنة املزيانية، وشّدد  خلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. وعليه، رحب الوفد ابوثيقة جديدة التفاق لش بونة

زاء عىل رضورة تقدمي ادلمع لدلول الأعضاء للتصديق عىل معاهدات الويبو وت  المنو املس متر نفيذها. وأأعرب الوفد عن تفاؤهل ا 
عضوًا. وعالوة عىل ذكل، تبذل  150اليت بلغ عدد أأعضاهئا  معاهدة الرباءات، عىل غرار يف عضوية أأنظمة الويبو الرئيس ية

ىل اتفاق الهاي بصفهتا الوطنية. وأأضاف أأنه متفائل أأيضًا اب لتقدم اذلي أأحرزه اململكة املتحدة لك ما يف وسعها لالنضامم ا 
زاء نظام مدريد ورحبت  ذاكء وعي معالهئا ا  الفريق العامل لنظام مدريد يف حتسني نظام مدريد. ومعلت اململكة املتحدة عىل ا 

 اذلي املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقيةابملقرتحات املقدمة يف وثيقة التمنية املس تقبلية. وختاما، أأشاد الوفد مبؤمتر الويبو 
ميانه العميق بأأن الزتام مجيع ادلول الأعضاء عىل حنو أأكرب من شأأنه أأن يتيح للويبو اعامتد هنج  2016انعقد يف أأبريل  وعرب عن ا 

 حسب الطلب س يكون هل تأأثري فّعال يف النظام العاملي للملكية الفكرية.

نه قال وفد ش ييلو  .23 وهنأأ الرئيس وانئب الرئيس  والاكرييب يةمجموعة بدلان أأمرياك الالتين  ي أأدلت بهالبيان اذل يؤيد ا 
نهلتويل قيادة هذه السلسةل من اجامتعات امجلعيات. وقال  اجللسة انحجة وسوف  ، س تكونبفضل توجهيات الرئيس يقيناً  ا 

داد تعكس دور الويبو مكنتدى لتوافق الآراء بشأأن امللكية الفكرية يف القرن احلادي والعرشين. وشكر الوفد أأيضا الأمانة ال ع
ىل أأن اأأوراق العمل ودمعه عضاء. وأأشار ا  يف هذه السلسةل من الاجامتعات قضااي ذات أأمهية كبرية  ُتعاجلس   هاملس متر للأ

تقدم يف جماالت مثل  ُأحرزيف هذا الس ياق، يعتقد الوفد أأنه وحتدايت كبرية ابلنس بة للمنظمة.  تطرحعضاء الأ ابلنس بة مجليع 
 دعوأأمور، مما ي يف مجةل، عالماتوجلنة ال رباءات،اللجنة احلكومية ادلولية، وجلنة الو املشاريع والتقيمي املس تقل خلطة التمنية، 

تسليط الضوء عىل معل اللجنة ادلامئة، ومع للتفاؤل يف املس تقبل القريب وقبل لك يشء، ملناقشة ماكتب املنظمة يف اخلارج. 
ىل تكثيف العمل  السعيلتقدم بطريقة متوازنة يف القضااي املطروحة عىل جدول الأعامل و اد جمددا عىل أأمهية أأك  يف جمالا 

ن دخولومن هذا املنظورالاس تثناءات والقيود.  عىل أأن امللكية  يدل يف الآونة الأخريةمعاهدة مراكش حزي النفاذ  ، فا 
قا أأمام احلصول عىل السلع الأساس ية مثل القراءة واملعلومات، وتكون مبثابة عائ ذكل شلكأأن ي الفكرية ميكن تطويرها دون 

 لمكتبل  وفقاً  احملرزة مهية اس تثناءات وقيود التعددية بوصفها أأداة لتيسري توافق الآراء. وشدد الوفد عىل النتاجئلأ اختبار 
 ورضحبملدرسة الصيفية الساعة الثالثة اجاح نظمت بن املكتبمساعدة أأاكدميية الويبو و  وبفضل ،الوطين امللكية الصناعية

قلميية حول  ةواس تضاف املكتب تنظميمبساعدة الويبو و  كام متالطالب الش باب من أأمرياك الالتينية وأأورواب؛  حلقة دراس ية ا 
)لتقف عىل  PPHمرحةل اتفاقيات  INAPI، دخل وعالوة عىل ذكلمعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية. 

بني ماكتب بدلان حتالف احمليط الهادئ  PPHص تسارع اال جراءات املتعلقة ابلرباءات"( مع التوقيع مؤخرا عىل اتفاق "حف
 يفكث ه جرى ت . وأأضاف أأناً مودع اً كتبم أأيضا  ابعتباره وصول املكتب، معنضامم، الا معلية بنجاح يت، وأأجر PROSURو

زاء التدريبية اليت نظمها ادلورات  أأمرياك اجلنوبية ومنطقة البحر الاكرييب، واليت وحرصت . امللكية الفكرية ماكتباملكتب ا 
نرتنت،  تنفيذ املعاهدات، وتعزيز حقوق امللكية الصناعية كوس يةل عىل تغطي خمتلف اجملاالت مثل منصة اخلدمات عرب اال 

محالت لتشجيع لك  تعمميلفكرية يف الوفد عىل العمل اذلي تقوم به وزارة حقوق امللكية ا أأكدلتشجيع الابتاكر، وغريها. و 
ىل جنب مع  هاسن مبكرة، وخاصة نرش  ذق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مثل احرتام تكل احلقوق منحبمن املعرفة  جنبا ا 

CERLALC  اذلي يعترب عنرصا أأساس يا ملعرفة وتقدير أأمهية حق  يعتقدون"، تعتقدأأعتقد، حتت شعار "وموقع اليونسكو
ىل الوفد أأشار، أأداة تعلميية. وأأخرياً  بوصفها من الأطفالانطالقًا  اورةاملؤلف واحلقوق اجمل ملساعدة يف قصد ارئاسة ه متاح للأأن ا 

ىل  اال جامع توخيًا للنجاح. التوصل ا 

ن  .24 اخلاص بوضع القواعد  الويبو جدول أأعاملوأأيّد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به نيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقال ا 
طار نظام عاملي وعرصي  ايريواملع زاء تشجيع املعارف التقليدية واال بداع والابتاكر وحاميهتا يف ا  اكن سببًا يف الشواغل القامئة ا 

ىل املعارف واملعلومات من أأجل حتقيق التمنية البرشية والاجامتعية املشرتكة؛ وتكييف نظام  للملكية الفكرية؛ وتسهيل النفاذ ا 
بغية تعزيز املشاركة واملنافسة يف الفضاء العاملي للملكية الفكرية؛ وتكريس المتثيل العادل يف القوى  امللكية الفكرية العاملي

نه ابلرمغ من ذكل، مل تشلك  العامةل للويبو. وعليه، رأأى الوفد أأنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد. وأأضاف قائاًل ا 
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اكنت فرصة ال ثبات مزااي تعددية الأطراف. وعليه، اكنت مجعيات الويبو العامة  املصاحل املتنافسة لأعضاء الويبو عائقًا بل
درااكً منه لوضعية معل الويبو يف جمال  2016 لعام نشاء أأنظمة متوازنة وفّعاةل للجميع. وا  فرصة الختاذ خطوة جريئة صوب ا 

لهيا. وفامي خيص مسأأةل  وضع القواعد واملعايري، رحب الوفد بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ وأأعرب عن نيته يف الانضامم ا 
ماكتب الويبو بشأأن املاكتب اخلارجية، رحب الوفد بقرار اس تضافة مكتب خاريج يف نيجرياي متاش يًا مع املبادئ التوجهيية 

ن قارة أأفريقيا اليت تزخر ابملوارد البرشية واملادية ليست ممثةل جغرافيًا مضن ش بكة ماكاخلارجية تب الويبو . ومىض يقول ا 
نشاء مكتبني خارجيني يف لك من اجلزائر ونيجرياي يف تقريب املنظمة من املنطق وحتسني قدرهتا  ةاخلارجية. وسوف يسامه ا 

عىل حتقيق نتاجئ من خالل أأهدافها وبراجمها، عىل غرار تسهيل اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية. وذلكل، اكن من 
ن  2016العامة لعام  املناسب أأن تعمتد امجلعيات نشاء املكتبيني اخلارجيني يف نيجرياي واجلزائر. واس تطرد الوفد قائاًل ا  قرار ا 

رمقنة ُسالت امللكية نيجرياي معلت عىل تعزيز بنيهتا التحتية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية واس متر القطاع الصناعي يف 
التمنية احمللية، مبا يف ذكل من خالل مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر. واس تخدام أأدوات ابتاكرية ملواهجة حتدايت  الفكرية

صالحات يف جمال حق املؤلف لبضع س نوات وُوضع مرشوع قانون حديث وعرصي بشأأن حق  ومعلت نيجرياي عىل تنفيذ ا 
ي. وفور سّن مرشوع املؤلف مبسامهة مدخالت متأأتية من أأحصاب املصلحة يف جمال حق املؤلف عىل الصعيدين احمليل والعامل

نه سوف يتيح لنيجرياي مواهجة التحدايت اليت تفرضها البيئة الرمقية والوفاء ابلزتاماهتا ادلولية ذات الصةل ابمللكية  القانون، فا 
دارة احلقوق. وفامي خيص التمنية واس تخد آفاق ا  ام الفكرية وتشديد العقوابت اليت تفرضها عىل انهتااكت امللكية الفكرية وتعزيز أ

البنية التحتية، أأعربت نيجرياي عن تقديرها لدلمع والرشاكة الذلان توفرهام الويبو يف صورة ورشات معل ومداخالت هتدف 
ىل اس تعادة ماكنة اال دارة امجلاعية للملكية الفكرية يف البدل. وعّولت نيجرياي عىل هذا التعاون لتعزيز احرتام امللكية الفكرية  ا 

جمال بناء القدرات البرشية واملؤسس ية. وأأخريًا أأعرب الوفد عن نيته يف العمل مع الوفود اليت هيمها وتسويقها وال س امي يف 
 من أأجل تعزيز الشفافية والزناهة واملساءةل داخل املنظمة. 2016ذكل خالل مجعيات الويبو لعام 

ثيوبيا عىل أأمهية التكنولوجيا يف حتقيق التمنية الشامةل واملس تدام دوأأكّ  .25 اجملمتع وضعها اليت وذكر أأن أأجندة التمنية ة. وفد ا 
ن أأدرجت فهيا التكنولوجيافرصة أأفضل للنجاح  س تحوزادلويل العام قبل املايض  وأأضاف الوفد أأن . اتنفيذهيف  نيكأداة متك ا 

ن نجاح. ال ودمع التمنية البيئية، هو جزء ال يتجزأأ من  التناسبتوفري التكنولوجيات الفعاةل من حيث التلكفة و  وقال الوفد ا 
نتاجية القطاعات اليت من شأأنه  بنيويرحةل حامسة ال حداث حتول  بدأأت بدله  دور حامس.بالتكنولوجيا تضطلع فهيا زايدة ا 

ىل أأ  الأيدي العامةل  تأأمنيو تكوين الكفاءات لتعزيز الابتاكر والتطوير و  ةد الالزمو بدأأت اجلهبدله ن حكومة وأأشار الوفد ا 
البنية التحتية لقطاعي الصناعات التحويلية هتيئة و  ،اجلودة اتعامتدال كفاءةوجيا، وابلتايل توفري الاملاهرة لنقل التكنول

نتاجية لل اواخلدمات حتقيق  اجلهود تتطلب بال شك دعاموأأضاف أأن هذه  ضامن قدرة تنافس ية يف السوق ادلولية.و جودة واال 
ن ال ملنظامت.ا يف طليعة هذهالويبو ، وتأأيت ثيوبياال  التمنية  ءمن رشاك تطوير نظام يف  املنوطة ابلويبو ةواليواتبع الوفد قائال ا 

بداع، جيعلها رشياك مثاليا. نيكلمتملكية فكرية دويل متوازن وفعال  مساعدة التقنية الويبو لل برانمج كام أأن  الابتاكر واال 
 ،لبدلان الناميةوالاحتياجات اخلاصة ل ولوايت يراعي الأ الشفافية، املقّدمة حسب الطلب واملبنية عىل املوهجة حنو التمنية و 

ن . ، ويؤدي دورا حاسامقل منواالأ  وال س امي البدلان ىل  رئييس يف نقلها تضطلع بدورقاعدة صناعية قوية  بدلهل وقال الوفد ا  ا 
ىل تعزيز . و 2025مصاف البدلان متوسطة ادلخل حبلول عام  حتياجات الرشاكت واملؤسسات اباهامتم الويبو دعا الوفد ا 

اسرتاتيجيات  وضعتقدمي املساعدة لدلول الأعضاء يف و ، ةتعامل مع البحوث والصناعات العلمييف ال الصغرية واملتوسطة احلجم 
ن بدله ترمثّنامللكية الفكرية الوطنية املالمئة.  وأأضاف  ات،كفاءالاملقّدمة من الويبو يف جمال تكوين املساعدة عاليا  وقال الوفد ا 
ورأأى الوفد أأن من منوا. الأقل وخباصة البدلان  ادلول الأعضاءمل ينفاك يعودان ابلنفع عىل  أأن خربة الويبو ودورها القيادي

وذكر ادلول الأعضاء. ا فيه مصلحة مواصةل العمل ملمن لويبو يك تمتكن اضد املدير العام الرضوري وضع حد للقضية املثارة 
ثيوبياالوفد أأن  احملليني واملزارعني ورجال احملاصيل الزراعية منتجي عّرفت الويبو اليت قّدمهتا ساعدة امل لتمنية و ل  املبتكرة برامج ا 

 من قمية منتجاهتحتسّ لها أأن كيف ميكن امللكية الفكرية و مفهوم عىل  ،الأعامل والأفراد واخملرتعني واملؤسسات التعلميية وغريها
والتكنولوجيا  ةم الوطنيو العليف جماالت منوا الأقل رسوره الس مترار الرتكزي عىل البدلان عن . وأأعرب الوفد وظروفهم املعيش ية

زايدة رئيس يان يف  عامالنأأن التكنولوجيا املتقدمة وادلراية ب عىل اقتناع وأأضاف أأن بدله. ومعاهدها ثو ومؤسسات البح
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ن  نتاجية.القدرة التنافس ية والا لمعارف التقليدية لحامية أأفضل للجوانب املعنوية واملادية س تفيد من سي الاقتصاد واتبع قائال ا 
اجملمتع يك يمتكن ضع اللمسات الأخرية عىل نص املعاهدة رأأى أأن الأولوية ينبغي أأن تعطى لو والفوللكور واملوارد الوراثية. و 

ن بدله تعترب امية هذه املوارد. و حبالتصدي بفعالية للتحدايت احمليطة  منادلويل  املعين املؤمتر ادلبلومايس عقد أأن اختمت ابلقول ا 
 ة.ممي مسأأةل ملحّ اعاهدة قانون التصمب

هبا  ت اليت أأدىلبياانالاكمل لل  هدمع أأبدى الوفدو  ،حوار بناء ومرمثريف سهم رغبة بدله يف أأن ت ن عوفد أأملانيا  عربوأأ  .26
ن . وادلول الأعضاء فيه حتاد الأورويبالاوفد سلوفاكيا ابمس و ابء  اجملموعةوفد اليوانن ابمس  حقوق امللكية وقال الوفد ا 

 واجملمتع بشلك نياملس هتلكيعود ابلنفع عىل  ركه املعرفةاذلي حتالابتاكر ، كام أأن أأساس ية للرشاكت واملطورينركزية الفكرية 
وتبادل  نقطة اتصال رئيس ية للمناقشة العامليةك  معلهاابعتبارها املنظمة العاملية الرائدة للملكية الفكرية، واصلت الويبو و .كبري

ة مكو الشفافية واحلاملمكنة يف عايري املأأعىل تس تويف  مكنظمة دولية رائدة أأن واكن لزاما عىل الويبو .الآراء وتطوير الترشيعات
للتنس يق بشأأن تقرير  جنة الويبول ل والس بعني  ةالثانيادلورة النامجة عن توصيات ال تقيمي و ابل وفد وذلكل، يرحب ال. اجلّيدة

وأأشار  .ة يف املنظمةمكو مواصةل حتسني احلبغرض  ،اخملالفات يف الويبو نمكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف الأمم املتحدة ع
ىل أأن دخال  اذلي يتطلع حنو املس تقبلبناء ال نقاش عىل اقتناع بأأن ال أأملانيا  الوفد ا  يه أأصال حتسينات عىل معايري بشأأن ا 

ىل او . هاضعف ولن ي الويبو  ييقوّ س   عالية، قرارات وتوصيات جلنة التنس يق  بشأأنهنج بناء  تّباعدعا الوفد ادلول الأعضاء ا 
س ياسة حامية املبلغني عن و  مبادئ الويبو العامة بشأأن املشرتايتو ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية مراجعة  املسامهة يفو 

 ال جراءات اليت من شأأهنا أأنلأأي اس تعراض بم، اذلي رحب ترحيبا حارا لمدير العاووّجه الوفد شكرا جزيال ل اخملالفات.
جراءاهتوحتسّ  ةمكو احلتعزز بنية  فذ أأية تغيريات سينأأن املدير العام اقتناعه بالوفد  وأأبدىمن الشفافية.  امزيدحتقق و  ان ا 

ال  ّيدةاجل  ةمكو مبادئ الشفافية واحلأأن  ورأأى الوفد .قادمةد الطريق ملواهجة أأي حتدايت هّمّما س مي ، يةرضورية بشفافية وفعال 
عىل ق ابس مترار تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، ولكن ينبغي أأيضا أأن تطبّ  هار قترص عىل املسائل اليت أأاثت ينبغي أأن 

ثرية امل صعبة و املاكتب اخلارجية ال معاجلة مسأأةل  أأبدى الوفد رغبته يفيف هذا الس ياق، والويبو. يف صنع القرار  اتمعلياكفة 
ىل أأن اللجدل.  ىل "املبادئ التوجهيية  ،2015عام  اتمجعيت، يف دلول الأعضاء يف الويبو وافقوأأشار ا  عىل معلية تستند ا 

نالوفد  قالو  بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية". قامة ش بكة صغرية وحمدودة من ماكتب الويبو اخلارجية ال زال ي ها  ؤيد فكرة ا 
جرائية واحضةوفق يجية ومتثل امجليع جغرافيا اسرتات  واقعم توزع عىل آليات ا  ىل أأن  .معايري وأ ادلول الأعضاء قد وأأشار ا 

قال ق تكل الأهداف. و يق يف حت كفاءة الدى مبيقاس س  أأداهئا أأن املبادئ التوجهيية، و  هاعامتدابحددت لنفسها أأهدافا واحضة 
نه وفد ال ىل أأن بدله . يف هناية املطاف الأهداف املرسومة قتحقأأن مجيع املاكتب اخلارجية اجلديدة س  بعىل ثقة ا  تعترب وأأشار ا 

اجملمتع يدار فيه و  عاملالأ اذلي متارس مضنه حقوق امللكية الفكرية جزءا ال يتجزأأ من اال طار القانوين والاقتصادي والثقايف 
 حتدايتواجه الويبو  وفد أأنورأأى ال عامل.عىل مس توى الو  شغفقش ب تنامعقدة مسأأةل ظل حقوق امللكية الفكرية وتكلك. 

ىل اس   قدميمتثل يف تي  رشادات تقود ا  ها يف تعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا عىل حنو أأهداف حظة وحتقيق الللقضااي مالمئة تجابة ا 
ن أأ تعزيز التمنية املس تدامة وتوليد الرثوة. بغية فعال  تخفيف من هو ال حساس ية  هاحد املهام الرئيس ية وأأكرث واتبع الوفد قائال ا 

ظهار أأن الهدف الااخملاوف املعرب عهنا ابس مترار من أأن تكون الويبو تفضل بعض اجملموعات عىل أأخرى، و س مترار يف ا 

اذلي تلزتم الويبو بتحقيقه هو حتقيق التوازن الأمثل بني أأحصاب احلقوق وخمتلف فئات اجملمتع، مبا يف ذكل يف قطاعي الصحة 
ىل اىل السعي، يف نطاق واليهتا، الوفد الويبو ع والبيئة. وحثّ  ة يف تنفيذ خطة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام شاركمل ا 

ن  جنيف. املنظامت الأخرى املوجودة يفتعاون وثيق مع ب  ا، وحتديد اجملاالت اليت ميكن أأن تسهم فهي2030 وراح يقول ا 
طار دويل متني ومناسب للملكية الفكرية حيقق التوازن بني خمتلف املصاحل والشواغل، ويشجع عىل  أأملانيا تؤيد وضع ا 

مبن فهيم  ،ورصح الوفد بأأن مجيع أأحصاب املصاحل. أأحاكم ورشوط متفق علهياا وفق الابتاكر ويعزز التمنية ونقل التكنولوجي
طار دويل أأبسط وأأكرث اتساقا، يتضمن الأحاكم املوضوعية لماكتب امللكية الفكرية،  ن ُوِضَع ا  قانون حقوق سيس تفيدون ا 

وينبغي للويبو بصفهتا الويص عىل الترشيعات العاملية واملامرسات املنسقة، أأن . املؤلف وقانون الرباءات وقانون العالمات مثال
ن املناقشات اجلارية يف جلنة حق املؤلف  أأجندهتا.تُبقي مسأأةل الاتساق بني املفاهمي القانونية مطروحة عىل  واس تطرد قائال ا 

غري أأن  س يق املفاهمي القانونية عىل الصعيد ادلويل يف هذا اجملال هممة معقدة تس تلزم تكريس الوقت والتفاين.أأن تن  بّينت
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ن الويبو س تظل  نا  الاعضاء ادلول  رصار مشرتك عىل حتقيق التوازن العادل بني مجيع املصاحل املعنية، فا  ضافرت هجودها اب 
جيابية يف هذا ا وأأعرب عن الزتام أأملانيا بتحسني حامية هيئات البث عن طريق التوصل  لصدد.اال طار املثايل لتحقيق نتاجئ ا 

ىل اتفاق حول معاهدة دولية تغطي أأيضا أأشاكل التكنولوجيا احلديثة. تطوير ليك ال زم تس تلوأأضاف أأن امحلاية املقدمة حاليا  ا 
تؤيد بشدة ما تبذهل بدله  الوفد أأن أأضافو  .ت منذ بدء النقاش بشأأن املعاهدةاس تجداليت تتصدى للقضااي التكنولوجية 

ىل معاهدة دولية لاللجنة من هجود  وأأفاد بأأن من ، هيئات البث محلايةلميض قدما ابلعمل القامئ عىل النصوص للتوصل ا 
الاخنراط بشلك مفيد يف بدله يف   للجنة. وأأبدى الوفد رغبةاملقبةلادلورات الالزم وضع خارطة طريق لتوجيه املناقشات يف 

ملنظامت وأأغراض معينة، وكذكل لفائدة أأشخاص غري املمنوحة  يداتقي ت دل اخلربات الوطنية بشأأن الاس تثناءات وال تبا
ن املطبوعات. ةالأشخاص العاجزين عن قراء ال ترى رضورة وضع صك دويل ملزم قانوان بشأأن هذه بدله  ولكنّه قال ا 

ومع ذكل قد  .الأخرى ادلول الأعضاء املعمول هبا يفأأعربت عن اهامتهما ابالطالع عىل الآليات القانونية غري أأهنا املسأأةل، 
من التوضيحات بشأأن النتاجئ املرتقبة من املناقشات ادلائرة حول الاس تثناءات  امجلعية العامة مزيدأأن تقّدم ايكون من املفيد 

ن والتقييدات. عادة  بشأأنتبادل وهجات النظر ب ضا أأملانيا هممتة أأي وقال الوفد ا  حق وحتدايت بيع ال قضااي أأخرى مثل حق ا 
ن قانون الرباءات اكتىس أأمهية جوهرية من الناحيتني النظرية والعملية منذ بدء  يف البيئة الرمقية. املؤلف وأأردف قائاًل ا 

ن املنتفعني بنظام الرباءات يف أأضاف أأ و  .الفكريةالتعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وتأأسيس الويبو كواكةل دولية للملكية 
ليه الويبو و  ، وهومجيع أأحناء العامل ينادون مبواصةل تطوير ذكل النظام وحتسينه هيئهتا ادلامئة املسؤوةل نداء ينبغي أأن تلتفت ا 

تفاق ابالورحب حبرارة  ،ملهمةعمل تكل اللجنة املتواصل عىل القضااي الاح يرت ه تشعر ابالأأن بدلالوفد وذكر  جلنة الرباءات.أأي 
حتمس بدله الشديد ملواصةل العمل عىل قضااي الوفد وأأبدى  لجنة ادلامئة.السابقة ل لسة اجل يف  ، اذلي حتققبشأأن العمل املقبل

ورأأى أأن تكثيف العمل يف ذكل اجملال س يعود ابلفوائد عىل مجيع  .جودة الرباءات مبا فهيا أأنظمة الاعرتاض ورسية االتصاالت
. البدلان برصف النظر عن مس توى تمنيهتا لأن من شأأنه تعزيز مصداقية النظام ادلويل للملكية الفكرية وموثوقيته واس تقراره

ن وفد أأملانيا دلى اللجنة ادلامئة نظر يف و  جلهود النظر فيه، فامي يتعلق ابمواصةل ويعزتم موضوع الرباءات والصحة قال الوفد ا 
الويبو يه املنتدى ومبا أأن  .الأخرى يف ذكل الس ياق سائر جلان الويبو واملنظامت ادلوليةوالأنشطة اليت اضطلعت هبا 

عداد خب الوفدرباءات، رحب الاملناسب ملعاجلة مسائل قانون  تفحص القيود اليت تواهجهام البدلان النامية والبدلان دراسة طة ا 
اءات وتأأثريها يف احلصول عىل الأدوية، وخاصة الأساس ية مهنا، قل منوا يف الانتفاع الاكمل مبواطن املرونة اخلاصة ابلرب الأ 

ىل أأن و  قل منوا.الأ بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان  أأحدث الأرقام لعدد أأشار الوفد ا 
ن . يف الهنوض ابالبتاكر والرثوة معاهدة الرباءاتأأمهية نظام تبنّي  معاهدة الرباءاتالرباءات املودعة بناء عىل  وأأردف قائال ا 

آلية رئيس ية لتوس يع نطاق نظام براءات يسري عىل خري ما يرام يف ظل عامل يتسم ابملزيد من العوملة. معاهدة الرباءات  ال تزال أ
ن الوفد وقال  .اءاتمعاهدة الرب ابعتبارها بدلا نشطا للغاية يف جمال الرباءات، تقّدر طريقة سري نظام  ،وأأضاف أأن أأملانيا ا 

ما يزيد عىل نس بة مهنا  –أأي أأكرث من العام السابق  –طلبا دوليا  6443املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية عاجل 
أأملانيا ملزتمة بلك التطويرات اال ضافية الرضورية لنظام  السبب تبقى ولهذا يف املائة من الطلبات أأودعت من خارج أأملانيا. 85
أأملانيا  وأأعرب الوفد عن تقدير ، وتشجع مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو عىل الاس تفادة من النظام.هدة الرباءاتمعا

دخال تعديالت عىل  معاهدة الرباءاتنظام  العديدة يفتحسينات لل   ةس ن 15عىل مدى اال طار القانوين اليت حتققت اب 
ن الفريق العامل املعين مبعاه املاضية. ته الأخرية قدرا جيدا من التقدم اأأحرز يف دور دة التعاون بشأأن الرباءاتوأأردف قائال ا 

دخالها عىل قواعد  ىل ادلورتني  .معاهدة الرباءاتيف تناول التعديالت الالزم ا  ة امسوالثالثني واخل الرابعةوالتفت الوفد ا 
ىل أأن املفاوضات  ،والثالثني للجنة العالمات ، اعدة التقنية ومتطلبات الكشف املمكنبشأأن املسمل تفض عن اتفاق وأأشار ا 

هذه ل  ةاحلمتي ةجيالنت واكنت أأرضية مشرتكة لعقد مؤمتر دبلومايس.   تتوافرونتيجة ذلكل، ملوفقا ملا تقيض به والية اللجنة. 
ىل طريق مسدود. ااملفاوضات بشأأن معاهدة قانون التصأأن تصل اجللسات غري املرمثرة،  اكنت  رمغ أأن املعاهدة املذكورةممي ا 

حات معقوةل اقرت اأأي  منفتحة عىلأأملانيا  وأأكّد الوفد أأن عت هذه الفرصة.يّ وجاهزة لالعامتد منذ بعض الوقت، ولكن ضُ انجضة 
فرصة واحضة الحتاد لش بونة لتحقيق الاس تقرار أأتيحت وثيقة جنيف، وضع بعد جناح ف . 2016العامة لعام  ةعيامجل قد تثار يف 

ن  هود أأعضاء احتاد لش بونة لبناء نظام فعال ومس تدام للمس تقبل.جل  يقو بدله اليد أأي توأأعرب عن وتعزيز نظام لش بونة.  وقال ا 
قلميية ل  يهحامية املؤرشات اجلغرافية  ىل وجود وأأ  منتجات الزراعية وغري الزراعية.ل وس يةل محلاية املعارف التقليدية اال  شار ا 
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طار اللجنة احلكومية ادلولية.مواصةل العمل يف بشأأن الآراء واسع النطاق بني ادلول الأعضاء يف توافق  وأأضاف أأن بدله تقّر  ا 
ىل توافق الآراء بشأأن صك . اللجنة احلكومية ادلوليةبأأمهية معل  ىل احامتل وجود سبيل ما لتحقيق هدف التوصل ا  وأأشار ا 

الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قانوين خاص غري ملزم يراعي املصاحل املكتس بة لأحصاب املعارف التقليدية واملوارد 
ىل سري النظام ادلويل للملكية الفكرية.  ن بدله مس تعدة ملواصةل املشاركة يف العملية. دون اال ساءة يف الوقت ذاته ا  وقال ا 

طار خطة الأمم املتحدة لل ، التام وادلامئ مبواصةل التقدم يف جمال التمنيةبدله وأأعرب عن الزتام  تمنية املس تدامة وخاصة يف ا 

ىل توافق الآراء. جندةلتنفيذ التوصيات امخلس والأربعني لأ  اوعن دمعه ،2030 لعام  وأأشار التمنية عىل حنو متوازن ومستند ا 
ىلالوفد  جنازات يف الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات ما  ا  التمنية واملؤمتر ادلويل بشأأن  أأجندةحققته جلنة التمنية من ا 

بفضل اليت اس تزنفت وقت اللجنة،  العالقةاملناقشات اليت واهجهتا وعرب عن أأمهل يف تذليل الصعوابت  .كية الفكريةالتمنية واملل 
سمح لدلول ت بأأن مثل هذه الروح س  تهوأأعرب الوفد عن ثق  .ةيف دورات اللجنة السابقأأبدهتا الوفود الروح البناءة اليت 

للجنة ونظرا ملا حتقق من جناح يف الاجامتعات السابقة  ل القريب.التحدايت يف املس تقبتكل تغلب عىل ابل الأعضاء 
نفاذ نفاذ( الاستشارية املعنية ابال  ىل املشاركة يف ادلورة )جلنة اال  نفاذ. و  عرشةالثانية ، أأعرب الوفد عن تطلعه ا  عرب للجنة اال 

طار جيد تتعن رأأي مفاده أأن حامية امللكية الفكرية بفعالية الوفد  نفاذطلب وضع ا  أأن أأقر الوفد و  يكون جوهر هذه امحلاية. لال 
جياد حلول تليب مجيع املصاحل بطريقة متوازنة. ىل أأن  التحدي املطروح هو ا  نفاذ هنج وأأشار الوفد ا  املوجه حنو القضااي جلنة اال 

 وقد وفّرتكية الفكرية. اخملتلفة ملعاجلة انهتااكت حقوق املل  الس بلالسابقة معلومات مفيدة للغاية يف  ادوراهتأأمثر بتقدمي 
ناقشة امل عب و س تت مساحة واسعة احلادية عرشة، عت يف ادلورة وسّ العارشة للجنة، واليت املوضوعات املتفق علهيا يف ادلورة 

عن أأمهل الوفد وعرب  مع ضامن توازن املصاحل. نيتحدثني املناس بامل  الأمانةاختارت  وقد وتبادل الأفاكر يف الاجامتعات املقبةل.
نفاذ امللكية الفكرية. يف جراء مناقشة شامةل حول اجلوانب التقنية ال  ن أأال تتوقف اللجنة عن اال سهام يف ا  أأملانيا  وقال الوفد ا 

هنا تأأمهية كبرية الحتياجات الأشخاص ذوي اال عاقة، وابلتايل تويل   سبمترب 30رحب بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف فا 
واكن . وتنفيذها تنظمي تنفيذ معاهدة مراكشب  2016الاحتاد الأورويب يف منتصف سبمترب  قرتاح. كام رحبت بالده اب2016

ىل تنفيذ رسيع يؤدي املؤمل أأن من   وذو و البرص  ومعاقيس تفيد يف الاحتاد الأورويب، وضامن أأن للمعاهدة الاقرتاح ا 
ىل أأنشطة التعاون، فامي خيص و خرى يف قراءة املطبوعات من الفرص اجلديدة يف أأقرب وقت ممكن. الأ عاقات اال   أأشار الوفد ا 

 واملاكتب عىلمع الويبو  ةالتعاون الناحجأأنشطة يف العام السابق واصل املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية أأن 
عداد حلقة معل  الأنشطةومشلت هذه  مللكية الفكرية.املعنية ابنظامت امل الأورويب والوطين و  ينياملس تو   2015كتوبر أأ يف ا 

ممثيل املكتب لويبو و بني ممثلني عن ا 2016 ينايريف اجامتع عقد و  ابالشرتاك مع الويبو ومؤسسة امللكية الفكرية يف مالزياي
 شرتكة مع الويبوامل سلسةل احللقات ادلراس ية اجلواةل  وأأضاف الوفد أأن. للويبو ناقشة من مرشوع عالمة المتزيالأملاين مل 
عداد  مهنامجموعة من مشاريع التعاون الناحجة  نفّذ املكتب الأملاينالسابق، يف العام و .ستس متر قلميية ا  حلقات دراس ية ا 

والواكةل الأملانية  ،ش نغهاي للصناعة والتجارة وواكةل ،مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةمع راخس الالتعاون مواصةل و 
كوراي مكتب و لملكية الفكرية، س نغافورة ل ومكتب  ة،ية الصني الشعبيمكتب امللكية الفكرية يف مجهورو للتعاون ادلويل، 

ف املكتب الأملاين اس تضاكام  رباءات.للالياابن مكتب و  ،ملكية الفكرية الكوري، ومكتب اململكة املتحدة للملكية الفكريةلل 
مائدة مس تديرة و ة امجلاعية، ندوة حول مس تقبل اال رشاف عىل مجعيات اال دار  اأأيضا عددا من الأحداث ادلولية، من بيهن

بشأأن الثالث مؤمتر ميوني  و ، اترباءالمائدة مس تديرة حول أأولوية منح و العالمات التجارية،  ومديريللمساعدين القانونيني 
 قانون الرباءات ادلويل.

عن تأأييده التام لبيان مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. ومن شأأن دخول معاهدة  مودلوفامجهورية وأأعرب وفد  .27
عاقات أأخرى يف قراءة  والبرص أأو ذو  والأشخاص معاقمراكش حزي النفاذ حل مشلك نقص الكتب اذلي يعاين منه  ا 

ن اعامتد املعاهدة ودخولها حزي النفاذ هو مثال بنّاء عناملطبوعات ن  . وأأضاف قائاًل ا  اال رادة الس ياس ية القوية. وأأضاف قائاًل ا 
ىل حلول سديدة  مودلوفامجهورية  من  بشأأن عقد مؤمترات دبلوماس يةس تواصل التعامل مع مجيع أأعضاء الويبو للتوصل ا 

ىل اعامتد معاهديت قانون التصاممي وحامية هيئات البث. ويف   عىل مودلوفا، وقعت مجهورية 2016أأبريل  11شأأهنا أأن تُفيض ا 
وثيقة جنيف التفاق لش بونة وابرشت اال جراءات ادلاخلية للتصديق عىل هذه املعاهدة املهمة. وعرّب الوفد عن اعتقاده بأأن 
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القامئ. وفامي خيص مسائل  لنظام أأحادي الاشرتااكتالصعوابت املالية املتعلقة هبذه الوثيقة ينبغي أأن تُعاجل دون املساس اب
، أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن الامتثال التام لقواعد الويبو املالية ولواحئها التنظميية والواثئق ذات الربانمج واملزيانية والرقابة

عاجلة الصةل هو أأمر حامس لتحقيق الاس تقرار املايل والس يايس داخل املنظمة. ورحب الوفد ابلزتام الأمانة فامي خيص م
يف حتسني نظام الرقابة. وفامي خيص املسائل ذات الصةل  ، وضامن امليض قدما2016اليت شهدهتا س نة  جوانب القصور

غلق اكفة وبأأنه يدمع الاقرتاح اذلي يقيض ب قرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةمبوظفي الويبو، رصح الوفد أأنه درس بعناية ت
آخر،ا   يف قضية امحلض النووي واملشرتايت، دون اختاذ أأي املزعومدير العام ملا بشأأن سوء سلوك التحقيقات مبا أأنه مل  جراء أ

شاكلية كبرية يف هذا الصدد. وأأضاف أأن   1مودلوفا مع الاحتاد الأورويب يف مجهورية اذلي وقعته  اتفاق الرشاكةيالحظ أأي ا 
نشاء بيئة مالمئة  2016يوليو  ىل حتفزي التجارة والمنو الاقتصادي، مما سيسامه يف ا  طار معل يف البدل هيدف ا  أأاتح وضع ا 

ت الأجنبية وتنفيذ النظام الأورويب للتحقق من حصة الرباءات. واكن ذكل الأمر أأيضا حافزًا لتعزيز نقل لالستامثرا
جناز من هذا القبيل ليتحقق لوال ادلمع اذلي قدمه رشاكء  مجهورية التكنولوجيات وتشجيع املشاريع املبتكرة.  ومل يكن ا 

  .ن امتنانه للويبو وادلول الأعضاء فهيا ملساعدهتا القيّمة ودمعها املعتربمودلوفا يف جمال التمنية. وذلكل، أأعرب الوفد أأيضًا ع

وأأيد وفد سويرسا البيان املدىل به ابمس اجملموعة ابء وتمكةل هل أأعرب عن رغبته يف التشديد عىل النقاط التالية: أأواًل،  .28
نه جيب مواصةل تركزي اهامتم الويبو عىل الأعامل اليت متثل جوهر والية املنظمة أأي تطوير أأنظمة التسجيل اليت تديرها  قال ا 

طار تنفيذ والية الويبو بصفهتا الهيئة  ن حسن أأداء تكل الأنظمة يعد عنرصًا أأساس يًا يف ا  املنظمة وحتديهثا يف املقام الأول وا 
ن قدرة تكل الأنظمة عىل جذب ا ملنتفعني ترتبط ارتباطًا العاملية لتقدمي اخلدمات يف ميدان امللكية الفكرية. واسرتسل قائاًل ا 

وثيقًا بودة التسجيالت ادلولية مما ينطوي عىل أأقرص همل ممكنة للمعاجلة وحلول معلوماتية مالمئة. واثنيًا، ذكر أأن أأعامل وضع 
جناز مثل تكل الأ  عامل القواعد واملعايري تندرج أأيضًا يف صلب والية الويبو وأأنه ينبغي أأن يوضع يف الاعتبار جناح املنظمة يف ا 

يف الآونة الأخرية. ورحب بدخول معاهدة مراكش حزي التنفيذ وأأعرب عن أأمهل أأن حتذو وثيقة جنيف التفاق لش بونة حذو 
معاهدة مراكش يف املس تقبل القريب حىت يتس ىن لأكرب عدد ممكن من اجلهات الانتفاع ابلنظام اجلديد للتسجيل ادلويل 

طار الأعامل اجلارية لوضع لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية. وأأ  جيابية يف ا  بدى رغبة بدله أأيضًا يف أأن تتحقق نتاجئ ا 
القواعد واملعايري بشأأن التصاممي الصناعية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور أأو بشأأن أأسامء البدلان أأيضًا. 

ن بدله يظل ممتساكً مب ىل النقطة الأخرية املذكورة، قال ا  واصةل املناقشات بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء وابلنس بة ا 
طار جلنة العالمات. ويف هذا املضامر، أأعرب عن أأسفه لعدم انطباق  اجلغرافية واال شارات املمزية الأخرى عىل اال نرتنت يف ا 

ية اليت اعمتدهتا امجلعية عىل أأسامء البدلان عىل الرمغ من التوص  الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
. وأأخريًا، أأفصح عن رغبته يف تعزيز حامية أأسامء البدلان والأقالمي وسائر الأسامء اجلغرافية لأجل مسمى 2002املعنية يف عام 

آلية للحامية تسمح مبنع التجاوزات وتعزيز الشفافية. واثلثًا، أأفاد بأأن بدله يتابع ابهامتم العملية اجلارية ال نشاء  ماكتب عرب أ
خارجية جديدة للويبو. وأأحاط علامً ابلقرار املتخذ يف ذكل الصدد أأثناء امجلعيات يف العام املايض وابملبادئ التوجهيية املعمتدة. 

برامه خالل ادلورة احلالية  نه ينبغي التشديد عىل كون ذكل القرار وتكل املبادئ أأساس لك اتفاق قادم حيمتل ا  ومىض يقول ا 
ن ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو جيب أأن متثل قمية مضافة فعلية للمنظمة وتسهم وهو أأمر يعقد علي ه الأمل. وأأوحض قائاًل ا 

يف حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية وفقًا ملا تؤكده املبادئ التوجهيية. واختمت بيانه معراًب عن الزتامه ابملسامهة يف اختتام امجلعيات 
جيايب.  بشلك ا 

البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية. ويف حديثه عن الابتاكر بوصفه  وأأيد وفد جنوب أأفريقيا .29
ىل القدرات الاكمنة للتمنية القامئة عىل الابتاكر كوس يةل من  عاماًل يكتيس أأمهية ابلغة يف حتقيق المنو الاقتصادي، أأشار الوفد ا 

ىل 2016، كام هو مبني يف تقرير مؤرش الابتاكر العاملي لعام شأأهنا كبح الرتاجع اذلي يشهده الاقتصاد العاملي . وأأشار التقرير ا 
أأنه ابلرمغ من أأن املزيد من البدلان النامية تكثف هجودها من أأجل حتفزي تطور مفاهمي ومناذج مبتكرة لتحسني قدرهتا 

ن الهوة بني البدلان ال تزال شاسعة وال س امي ىل أأفريقيا اليت ختلفت عن الركب. التنافس ية مضن الاقتصاد العاملي، فا   ابلنس بة ا 
ىل املاكنة املركزية اليت تتبوؤها امللكية الفكرية يف  ما أأن تثبط هجود البدلان الأفريقية سلسةل قمية الابتاكونظرًا ا  ر، مفن شأأهنا ا 
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بداع والابتاكر والتغري التكنولويج والعلمي يف اقتصاداهتا أأو أأن تعمل عىل حتف زيها. ومن أأجل تعزيز الابتاكر يف تشجيع اال 
والمنو الاقتصادي، ال جيب أأن يقترص دور أأنظمة امللكية الفكرية عىل حامية الاخرتاعات حفسب، بل ينبغي أأن يكيف 

ىل قدرة الويبو  حاجات التمنية اخلاصة وأأهداف البدلان يف جمال الس ياسات العامة وفقًا لأجندة التمنية. ولفت الوفد النظر ا 
اتح طالق العنان للقدرات الاكمنة اليت تزخر هبا مجيع ادلول الأعضاء. وميكن بلوغ عىل ا  ة نظام متوازن للملكية الفكرية بغية ا 

ىل ادلول النامية جلين أأقىص قدر من العائدات يف القطاعات اليت  هذا الهدف عىل وجه اخلصوص من خالل تقدمي املساعدة ا 
وارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وعليه، حث الوفد تمتتع ابمتياز تنافيس جيل، عىل غرار امل

من الناحية القانونية من خالل اللجنة احلكومية ادلولية بغية حامية املوارد الوراثية واملعارف  وضع قواعد ملزمةالويبو عىل 
ملرشوع، واعترب أأنه من احليوي حامية التصاممي التقليدية وذكل التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من المتكل غري ا

ىل مرشوع  بضم مادة تنص عىل رضورة اال فصاح فامي خيص حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ا 
ن وضع الصيغة الهنائية لصك دويل بشأأن الاس تثناءات والتقيي دات لفائدة املكتبات ودور قانون املعاهدة. وابملثل، فا 

احملفوظات ومؤسسات البحث والتعلمي من شأأنه أأن يُطلق عنان مواهب املاليني من الأشخاص الفقراء، مبا يف ذكل 
ىل املعلومات واملعارف حمدودا. ومن شأأن توفري امحلاية عىل أأساس اال شارة  الأشخاص ذوي اال عاقات اذلين ال يزال نفاذمه ا 

ليه يف لهيئات البث، كام ه أأن يسامه يف تعزيز القدرة اال بداعية للفنانني وأأن يزيد  ،2007والية امجلعية العامة لس نة و مشار ا 
من مسامهة الصناعات املبدعة يف الاقتصادات الوطنية. وأأكد الوفد جمددًا رأأيه القائل بأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية اكن 

ىل املعارف، وال س امي يف البدلان النامية، وذكل يف س ياق خطة أأمرا ال غىن عنه يف تعزيز الابتاكر ونفاذ ا دلول الأعضاء ا 
واتفاق ابريس من أأجل تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة اال طارية بشأأن تغري املناخ. ودعا الوفد  2030التمنية املس تدامة لعام 

ىل أأ جلناها الويبو، وال س امي  ن حترص عىل التنفيذ التام لتوصيات أأجندة التمنية وتعممي مفهوم املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ا 
ىل تلقي تقرير بشأأن اس تعراض تنفيذ أأجندة التمنية اذلي أأجري مؤخرًا.  التمنية يف العمل اذلي تضطلع به. وتطلع الوفد ا 

فها الوطنية وادلولية يف وأأضاف الوفد أأن جنوب أأفريقيا مضت قدما يف صياغة مرشوع س ياسات امللكية الفكرية وفقًا لأهدا
ىل الويبو لدلمع 2063جمال الس ياسات، وال س امي خطهتا التمنوية وخطة معل الاحتاد الأفريقي لعام  ، وتوجه بزيل شكره ا 

نه س يضطلع اضطالعًا اتمًا بميع القضااي اليت تسامه يف بناء توافق  اذلي توفره حاليا يف هذا اجملال. واختمت الوفد لكمته قائاًل ا 
 للآراء بني ادلول الأعضاء وجتسد حاجاهتا ومصاحلها.

آس يا واحمليط الهادئ مجموعة وفد الهند ابمس به  يد وفد س نغافورة البيان اذلي أأدىلوأأ  .30 ورصح أأن التحدي الاقتصادي أ
ذ تتسارع وترية العوملة والتغري التكنولويج بال هوادة، وسوف حتتا ج اجملمتعات اذلي ميزي هذا العرص هو تذبذب الأوضاع. ا 

نه يُقر بأأن هذه التغريات  ىل التكيف ابس مترار من أأجل مواكبة التطورات احلاصةل. وأأضاف قائاًل ا  والرشاكت واحلكومات ا 
تبعث عىل القلق، ولكن ينبغي اعتبارها مبثابة فرص ال هتديدات، وينبغي أأيضا أأن تتضافر اجلهود ال جياد الس بل الكفيةل 

قدما يف حتسني حياة الشعوب. ورأأى الوفد أأن أأي مؤسسة، بغض النظر عن جحمها، متكل ابغتنام هذه الفرص وامليض 
ن امللكية الفكرية ليست جمرد مسأأةل قانون حفسب، بل يه وس يةل لتقدمي  ملكية فكرية تس تحق حاميهتا وتسويقها. وعليه فا 

ىل العديد من املبدعني والرشاكت املبتِكرة يف البدلان ومساعدهتم عىل  جتس يد أأفاكرمه والتعبري عن شواغلهم عىل أأرض ادلمع ا 
نه من الرضوري أأال تكون هندس هتا عىل الصعيد العاملي  الواقع. ومبا أأن امللكية الفكرية من شأأهنا أأن تعزز أأداء الرشاكت، فا 

لهيا مجيع أأحصاب املصاحل عىل أأهنا متوازنة. وال جيب أأن تكون النتاجئ  متوازنة يف حّد ذاهتا حفسب، بل ينبغي أأن ينظر ا 
ىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ  واال جنازات احملققة ذات طبيعة اقتصادية فقط. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اببهتاج ا 

نه  منذ فرتة وجزية. وأأضاف أأن ادلور القيادي اذلي اضطلعت به الويبو اكن حاسامً يف حتقيق هذا التوازن. ومىض يقول ا 
. ومع ذكل، ينبغي التحيل وضع القواعد واملعايري حيامث اكن ذكل ممكنا جمال تحقيق التقدم يفل عدم ادخار أأي هجد ينبغي 

ابلصرب أأمام التحدايت الراهنة والرتكزي بثبات عىل ما ميكن حتقيقه بوسائل أأخرى. فعىل سبيل املثال، يبقى تصنيف السلع 
ىل  ىل تعدد واخلدمات يف س ياق العالمات التجارية مسأأةل عويصة ابلنس بة ا  العديد من فاحيص العالمات التجارية نظرًا ا 

نه ينبغي بذل جمهود أأكرب يف هذا اجملال من أأجل زايدة  أأنظمة التصنيف. وعىل الرمغ من حماوالت مقاربة هذه الأنظمة، فا 
جدول أأعامل افورة التنامغ بيهنا توفريًا لوقت الفاحصني وختفيضًا للتاكليف اليت تقع عىل عاتق أأحصاب الأعامل. وساندت س نغ
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مساندة اتمة وأأحاطت علامً ابلعمل املمتاز اذلي أأجنزنه يف ش ىت اجملاالت الأخرى. وأأشار  الويبو اخلاص بوضع القواعد واملعايري
جراء حتقيقات بشأأن الادعاءين املوهجني ضد  ىل قرارات رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق وتوصياهتام فامي خيص ا  الوفد ا 

عادة تركزي اهامتهما عىل أأنشطهتا الأساس ية، ومن بيهنا املدير ا لعام، ورحب هبا. ورأأى أأن هذه القرارات أأاتحت للويبو ا 
مكتب الويبو يف س نغافورة اذلي احتفل ابذلكرى العارشة لتأأسيسه العام املايض. وعىل مّر عقد من الزمن، معلت س نغافورة 

آس يا واحمليط الهادئ. مع مكتب الويبو اال قلميي من أأجل تقدمي املساع دة والاضطالع بأأنشطة لبناء القدرات يف منطقة أ
ىل العديد  مركز الويبو للتحكمي والوساطةولطاملا اكنت الرشاكة اليت جتمعها مع  رشاكة ال تقدر برمثن يف س ياق تقدمي العون ا 

مل مع لك املسؤولني عن الابتاكر يف من اجملالس واملؤسسات يف املنطقة. وأأكدت س نغافورة جمددا عىل الزتاهما القوي ابلع
جيابيا يف الاقتصادات واجملمتعات.  جمال امللكية الفكرية لضامن أأن حُتدث امللكية الفكرية تغيريًا ا 

وأأكد وفد ابراغواي جمددًا الزتامه بتطوير نظام دويل للملكية الفكرية متوازن وفعال، وتشجيع الابتاكر واال بداع لفائدة  .31
والستيفاء هذا الغرض، تواصل حكومة ابراغواي اس تخدام امللكية الفكرية ابعتبارها سالحًا اسرتاتيجيًا للقضاء عىل امجليع. 

زاء امللكية الصناع  نفاذ. ويف الفقر من خالل اجلهود اليت يبذلها املكتب الوطين للملكية الفكرية ا  ية وحق املؤلف واال 
نفاذها. ويف مارس، عقد النسخة الثانية من ، بذل املكتب عدة هجود لتعزيز حام2016 عام ية حقوق امللكية الفكرية وا 

زاء امللكية Naranjaiteمرشوع  ، املؤلف من سلسة من حلقات العمل اليت تشجع وتعزز القدرة التنافس ية للأشخاص ا 
بداعية، مبا حيقق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. و طار احلدث املنصب عىل الفكرية من خالل الصناعات اال  يف ا 

قلمييني أأوراق، واكن مثة معرض قدمت  200تطبيقات الربجميات والألعاب، اذلي حرضه  خشص قدم س تة خرباء وطنيني وا 
ىل جانب حلقة  10فيه  رشاكت منتجاهتا وخدماهتا. ويف أأبريل، عقدت حلقة دراس ية بشأأن دور الرباءات وتأأثري الابتاكر، ا 

خشصًا من الوسط الأاكدميي ومن القطاعني العام واخلاص، وحرضها  50اخلطية شارك فهيا أأكرث من  معل لطلبات الرباءات
حداهام  نفاذ، تتناول ا  معيد اجلامعة الوطنية بأأسنس يون ومعداء لكيات خمتلفة. ويف سبمترب، قدم املكتب ورقتني للجنة اال 

درااكً لأولوية ماكحفة القرصنة والزتييف. ويف يوم برامج التوعية اليت تتيحها املؤسسة، والأخرى حامية حقوق امل  لكية الفكرية، ا 
، وقع املكتب مذكرة تفامه مع مركز التحكمي والوساطة يف ابراغواي لتشجيع أأساليب تسوية املنازعات 2016 أأكتوبر 7امجلعة 

ذت مجيع تكل املبادرات بدمع مس متر  من املدير العام للويبو وفريقه املؤلف خارج نطاق القضاء يف جمال امللكية الفكرية. واختخ
من موظفني أأكفاء. وأأعرب الوفد عن تقديره لدلمع اذلي حترص أأمانة الويبو دومًا عىل تقدميه ورغبهتا يف تقدمي املساعدة. 

نه 2017وأأعرب عن رسوره الس تئناف معل اللجنة احلكومية ادلولية، اليت يتوقع أأن تس تمكل مفاوضاهتا يف  . وابملثل، فا 
غالق حتقيق مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية التابع للأمم املتحدة،  زاء املاكتب يف اخلارج، وا  ىل حل رسيع ا  حث عىل التوصل ا 

لأنه ميس بصورة الويبو ويشوهها أأمام اجملمتع ادلويل. وسلط الضوء ابلأخص عىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ، اليت 
بأأنه ينبغي للمنطقة، مدعاة للفخر عىل الصعيد العاملي، دمع املفاوضات اجلارية أأكرث توخيًا أأيدهتا ابراغواي منذ البداية. وأأفاد 

طار الأمانة، مما سيسامه يف  لعملية املصادقة. وأأخريًا، أأكد الوفد جمددًا طلبه بزايدة حضور ادلول الأعضاء غري املمثةل يف ا 
 تنوع اجلنس يات والقوى العامةل.

آس يان والبيان اذلي أأدىل به وفد وأأيد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفدا بروين  .32 مجموعة ابمس والهند ابمس رابطة أ
ىل أأس يا واحمليط الهاد هنا تيرّس نفاذ معايق البرص ا  ذ ا  ئ عىل التوايل. ورحب الوفد بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ، ا 

يض قدمًا يف بناء نظام عاملي شامل للملكية الفكرية لفائدة ادلول الأعضاء اكفة. وقال املصنفات املنشورة وحّث الويبو عىل امل
زاء امللكية الفكرية يف مالزياي والاهامتم اذلي حتظى به ما انفاك يزتايدان، ووفقًا مل ن الوعي ا  ، ؤرش الابتاكر العامليالوفد ا 

. وأأعرب الوفد عن أأمهل ذات دخل فوق املتوسطدوةل  34لثانية من بني احتل البدل املرتبة اخلامسة والثالثني عامليًا واملرتبة ا
طار خطة مالزياي احلادية عرشة للفرتة  ىل أأنه يف ا  ، يتبوأأ الابتاكر ماكنة 2020-2016يف حتسني مرتبة مالزياي عامليًا وأأشار ا 

اءات لتعزيز الابتاكر الصناعي، مبا يف ذكل ابرزة يف جدول أأعامل التمنية اذلي أأعدته احلكومة. واخُتذت ابلفعل مجةل من اال جر 
تشجيع نسج روابط بني العلوم والصناعة ونقل املعارف، متاش يًا مع أأهداف جدول الأعامل الوطين لتعزيز التعاون. وأأعرب 

ز  ذاكء الوعي ا  اء حقوق الوفد عن أأمهل يف التعاون مع الويبو ال نشاء مراكز دلمع الابتاكر والتكنولوجيا يف البدل من شأأنه ا 
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ن تسع جامعات ومعهد حبث واحد قد وقع مذكرة  قامة بيئة تسامه يف بلوغ الابتاكر مس توايت رفيعة. وقال ا  امللكية الفكرية وا 
ن تعديل قانون الرباءات جاٍر عىل قدم وساق مما  نشاء مراكز من ذكل القبيل يف مالزياي. ومىض الوفد يقول ا  تفامه من أأجل ا 

ىل معاهدة بودابست وقبول الربوتوكول س يتيح ملالزياي الانضام . وخيضع قانون الصحة العمومية بشأأنل التفاق تريبس املعدِّ م ا 
ىل بروتوكول مدريد. وبدمٍع من الويبو، يُرىج أأن  ىل تعديالت من أأجل تيسري معلية الانضامم ا  العالمات التجارية هو الآخر ا 

ىل تكل املعاهدات يف عايم الالزمة الانض ةتضمن التعديالت التشغيلية والتنظميي نشاء امجلاعة 2018و 2017امم ا  ن ا  . وقال ا 
آس يا يف عام  قلميي فاحتا سوقا كبرية  2015الاقتصادية لرابطة أأمم جنوب رشيق أ قد وضع جحرة الأساس للتاكمل الاقتصادي اال 

ن الرابطة تسعى جاهد 622تريليون دوالر أأمرييك ومبجموع  2.6بقمية  ة لتصبح حاضنة اقتصادية ذات مليون نسمة. وقال ا 
ن مالزياي تتطلع الس مترار  طاقة تنافس ية وحيوية، مما سزييد من الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية بطبيعة احلال. وقال ا 

. وأأبرز الوفد 2016/2017ادلمع والتعاون مع الويبو يف تنفيذ خطة العمل الاسرتاتيجية للرابطة بشأأن امللكية الفكرية يف 
قامة توازن بني حامية امللكية الفكرية وتعزيز التمنية وأأكّد يف الوقت نفسه أأن ذكل الرشط متوفر ابلفعل يف بدله. أأمهية  ا 

نه مع دخول  ، أأحضى من 2016ة حزي النفاذ يف يناير أأهداف الأمم املتحدة بشأأن التمنية املس تدامواس تطرد الوفد قائاًل ا 
. وأأحاط الوفد علام 2030مع جدول الأعامل الأوسع نطاقًا للتمنية املس تدامة لعام  الواجب عىل الويبو أأن تعمل ابنسجام أأكرب

مبسامهة املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف حتقيق التمنية عىل الصعيد ادلويل وتعهّد ابلعمل 
اليت تُناقش يف الوقت الراهن يف اللجنة احلكومية ادلولية، وتطلّع مع مجيع ادلول الأعضاء لسّد الثغرات بيهنا بشأأن املسائل 

ىل التعجيل يف وضع صّك دويل يف هذا الصدد. وعرّب الوفد أأيضا عن اقتناعه بأأن معل جلنة حق املؤلف ينبغي أأن يس متر  ا 
ىل الوالية احلالية بغية حتقيق خمرجات معلية. ويف اخلتام، انتقل الوفد للحديث  عن جلنة العالمات وحّث ادلول استنادًا ا 

 الأعضاء عىل اعامتد قرار بنّاء واكمل بشأأن القضااي العالقة لميكهنا بذكل تنظمي مؤمتر دبلومايس يف غضون الفرتة الزمنية احملددة.

ه وأأيد وفد بولندا البيان اذلي أأدلت به سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه والبيان اذلي أأدلت ب .33
ىل تنظمي دورة انتخابية  التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وأأعرب عن مساندة بدله القرتاح التفيا ادلاعي ا 

ن بدله يعرتف  جديدة لأعضاء ماكتب امجلعية العامة للويبو لأهنا س تعزز بشلك ملحوظ سالسة أأداء مجعيات الويبو. وقال ا 
ونظام مدريد ونظام  معاهدة الرباءاتالويبو لتحسني الأنظمة العاملية للملكية الفكرية أأي نظام  ابجلهود املتواصةل اليت تبذلها

اتحة خدمات تكنولوجيا املعلومات اجلديدة للمنتفعني ووضع تعديالت سهةل الاس تخدام وتعزيز الفعالية. و  أأيدت الهاي وا 
اءات اليت تس هتدف الارتقاء بنظام املعاهدة. وأأفاد بأأن بدله أأنشطة الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرب  بولندا

بوصفه عضوًا يف معهد فيسغراد للرباءات يسهم يف أأداء النظام املالمئ من خالل توفري خدمات عالية اجلودة للمنتفعني يف البدل 
دارة للفحص المتهيدي ادلويل. ورأأى أأن دارة للبحث ادلويل وا  زال من املهم تنفيذ املزيد من  ه ماوبدلان أأخرى عينت املعهد اك 

رساء نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية. ومىض  طار وضع القواعد واملعايري ادلولية من أأجل ا  أأوجه حتسني ا 
ليه خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الرباءات ملواصةل املناقشات بشأأن  ن بدله يرحب ابالتفاق املتوصل ا  املواضيع يقول ا 

امخلسة. وفامي يرتبط بلجنة العالمات، عرب عن أأسفه لعدم اتفاق امجلعيات يف سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني عىل عقد 
مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي بلغ نصها املتفاوض بشأأنه ملدة طويةل مس توى النضوج. وأأفصح عن 

عاهدة س تعود بفوائد حقيقية عىل الرشاكت املوجودة يف ادلول الأعضاء والراغبة يف العمل يف اخلارج. اقتناع بدله الراخس بأأن امل
يداع الطلبات ومواءمهتا أأمران س يعززان فعالية نظام الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي  جراءات ا  ورأأى أأن تبس يط ا 

سهامًا ملحوظًا يف ختفيض التاكليف واال جراءا ت الشلكية املرتبطة ابلتصدير. وأأعرب عن أأمهل أأن تتخذ الصناعية مما يسهم ا 
 2017قرارًا بشأأن حتديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي خالل عام  2016امجلعيات يف عام 

ذا اس ت ىل جلنة العالمات بتحميلها أأعباء معل غري مرمثر ا  حاةل املسأأةل ا  عادة ا  ىل عدم جدوى ا  حال جمددًا اختاذ ذكل وأأشار ا 
نه ال ميكن تس ييس معل اللجنة وال ينبغي ذكل  ن بدله يعرتف بأأمهية العمل التقين للجنة املعايري وا  القرار. واسرتسل قائاًل ا 

ىل حتقيق توافق يف الآراء بشأأن نظام  ن بدله حيث مجيع الأطراف عىل السعي ا  ىل طابعها التقين احملض. وأأردف قائاًل ا  نظرًا ا 
نه يرى أأمهية معل اللجنة اللج  ىل مجيع الأعضاء يف الويبو وا  ىل أأمهية مداوالهتا ابلنس بة ا  نة ادلاخيل التنظميي واخلاص نظرًا ا 

ن  احلكومية ادلولية وأأبدى اس تعداد البدل للعمل من أأجل حتقيق حصيةل تتسم ابلتوازن واملرونة املناس بني. وأأضاف قائاًل ا 
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ؤلف يه رضورة أأن تس تمكل اللجنة الاقرتاح املتعلق ابملعاهدة بشأأن حامية هيئات البث عىل الأولوية الرئيس ية للجنة حق امل
ىل  ن بدله يظل يعرتف بنداءات هيئات البث ادلاعية ا  حنو يليب احتياجات تكل الهيئات يف الوقت احلايل ويف املس تقبل وا 

الرضورية للخطر ويؤيد تكل النداءات. وأأحاط علامً اعامتد حل عاملي لقرصنة اال شارات اليت تعرض استامثراهتا املرشوعة و 
ذاكء  ىل ا  ذ شاطر ادلول الأعضاء الأخرى جتربته يف ذكل املضامر وسعى ا  نفاذ ا  بتأأييد بدله الشديد لربانمج معل واسع للجنة اال 

جنة. وخبصوص العمل احرتام امللكية الفكرية دلى عامة الناس. وذلكل السبب، أأبدى تأأييده لعقد اجامتعات س نوية منتظمة لل 
املتواصل عىل أأجندة الويبو للتمنية، أأفاد بأأن بدله يعيد تأأكيد دمعه لتنفيذ توصيات الأجندة عىل حنو مالمئ ويعرتف اعرتافًا اتمًا 

ىل البدلان النامية والبدلان ىل منوًا. ولفت النظر  الأقل برضورة تقدمي املزيد من خدمات املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ا  ا 
من خالل تنظمي مجموعة كبرية من  2015مواصةل تركزي املكتب البولندي للرباءات عىل الهنوض ابمللكية الفكرية يف عام 

ن  ىل تنظمي بعض مهنا ابلتعاون مع ممثيل الويبو. واس تطرد قائاًل ا  املؤمترات والندوات وحلقات العمل وأأنشطة التدريب وا 
نه عقد ندوات يف عام  املكتب البولندي للرباءات نظم أأيضاً  طار  2015أأنشطة تثقيفية اس هتدفت مجموعات خمتلفة وا  يف ا 

مبادرة خاصة جديدة التقى خاللها طالب املدارس الثانوية بش باب مه من أأحصاب الاخرتاعات ومناذج املنفعة. وأأحاط علامً 
تاحة عىل املوقع اال لكرتوين . وشكر بوجه مببادرة أأخرى جيدر ذكرها ويه املنصة التثقيفية الش بكية للمكتب البولندي امل 

ىل  ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة عىل تقدمي خدمات التعاون واملساعدة املمتزية ا  دارة الويبو للبدلان املنتقةل ا  خاص ا 
 بدله.

مج تغطية تاكليف وشكر وفد نيوزيلندا الويبو عىل دمعها وتعاوهنا املتواصلني عىل مدى الس نة املاضية واعرتف بربان .34
ىل صغر جحمه وانعزاهل  ن بدله نظرًا ا  املشاركة يف أأنشطة مدريد اذلي يعود بفوائد متبادةل عىل نيوزيلندا والويبو. وقال ا 

اجلغرايف يدرك أأمهية الابتاكر والاستامثر الكتساب مزية تنافس ية من شأأهنا توفري مس توايت معيشة عالية للشعب 
نه من الرضوري وجود نظام فعال وجدير ابلثقة للملكية الفكرية حيقق توازان بني مصاح أأحصاب النيوزيلندي. ورمغ ذكل، ف ا 

احلقوق ومس تخدميه. وشدد عىل الزتامه مبواصةل حتسني نظامه للملكية الفكرية وأأفاد ابس هتالل برانمج فعال حتقيقًا ذلكل 
مما سينطوي عىل تعديالت عىل رشاكة احمليط الهادئ  الغرض. وينظر الربملان حاليا يف مرشوع قانون هبدف التصديق عىل

ىل معاهدة مراكش اذلي يتطلب  جراء مشاورة عامة أأيضًا بشأأن الانضامم ا  ىل ا  الترشيعات احمللية للملكية الفكرية. وأأشار ا 
ن 2017هذه املسأأةل حبلول أأوائل عام  نتعديل القانون الوطين حلق املؤلف. وسيتخذ قرار بشأأ  بدله يسعى . ومىض يقول ا 

ىل  ىل حتديد أأفضل س بل تسمح لنظام امللكية الفكرية حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف. وأأشار جمددًا ا  جاهدًا ا 
جياد حلول جمدية وفعاةل مع ادلول الأعضاء الأخرى. ولفت النظر  ىل ا  تأأييده لعمل اللجنة احلكومية ادلولية وأأعرب عن تطلعه ا 

ىل دراسة جا رية عن س بل انتفاع الصناعات اال بداعية يف نيوزيلندا بأأنظمة البدل حلق املؤلف والتصاممي يف س ياق اقتصاد ا 
رمقي رسيع التطور لتحديد مدى حتقيق توازن مالمئ بني الهنوض ابالبتاكر وتوفري امحلاية الاكفية حلفز اس تحداث منتجات 

بداعية جديدة. وأأحاط علامً بأأنه جيري تنفيذ نظام تنظميي اتسامين حديث وموحد ملستشاري الرباءات الأسرتاليني  ا 

ىل تطبيق الترشيعات عىل املؤرشات اجلغرافية اخلاصة ابلنبيذ والكحول. وأأردف  والنيوزيلنديني أأيضًا واختاذ خطوات تريم ا 
ن مكتب نيوزيلندا للملكية الفكرية يتوىخ حتقيق هدفه املمتثل يف توفري خدمات ش بكية  أأكرث فعالية لزابئنه يف عام قائاًل ا 

ىل  2016 بدخول املرحةل ومواصةل عضويته يف اجملموعة الرائدة املعنية  لنفاذ الرمقيل  الويبو بوابة خدماتمن خالل الانضامم ا 
عداد موقعه اال لكرتوين بناء عىل احتياج عاهدة الرباءاتيف س ياق نظام اخلدمات اال لكرتونية مل الوطنية عادة ا  ات يف الويبو وا 

 الزابئن وأأحصاب املصلحة.

وأأعرب وفد تونس عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وذكَّر بأأن امللكية الفكرية  .35
والقواعد ادلولية اليت حتمكها حتظى مباكنة هامة مضن التوهجات الوطنية بتونس من منطق اقتناعها بدور تكل اجملاالت يف 

ن تونس مل التحفزي ع ىل تكل القناعة، فا  بداع ورايدة الأعامل وابلتايل دفع التمنية عرب العامل. واستنادًا ا  ىل الابتاكر وتعزيز اال 
جراءاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل لتسهيل انضامهما للمعاهدات واالتفاقيات  تدخر أأي هجد يف تكييف قوانيهنا وا 

لفكرية. وقد مت ترس ي  ذكل التوجه مضن دس تور امجلهورية الثانية اذلي نص عىل ضامن احلق يف ادلولية يف جمال امللكية ا
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امللكية الفكرية واحلق يف اال بداع وعىل أأن تكفل ادلوةل حامية املوروث الثقايف وحق الأجيال القادمة فيه. ومن أأبرز ما مت 
. 2016واملصادقة عىل معاهدة مراكش يف يونيو  2016 اختاذه يف ذكل الشأأن مصادقة تونس عىل معاهدة بيجني يف مارس

وأأضاف الوفد أأن اهامتم تونس بتطوير امللكية الفكرية مبختلف تفريعاهتا عىل الصعيد الوطين واخنراطها يف املسارات ادلولية 
قلميية ذات الصةل بوأأها مؤخرًا الحتضان مقر املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) آماًل OAPIواال  أأن يسهم تفعيل تكل ( أ

املنظمة يف دمع امللكية الفكرية يف القارة الأفريقية، يف كنف التعاون املرمثر بني مجيع الهيالك الناشطة يف ذكل اجملال عىل 
املس توى القاري. وأأشاد الوفد بعالقات التعاون املمتزية مع الويبو اليت مكنهتا من الاس تفادة من العديد من املشاريع والأنشطة 

ىل توطيد ذكل التعاون يف سبيل تعزيز قدرة الهيالك ادل امعة للتوهجات والربامج الوطنية. وأأعرب يف ذكل اال طار عن تطلعه ا 
الوطنية عىل الاضطالع بدور أأكرب يف معاضدة الاقتصاد الوطين ال س امي عرب الرفع من القدرة التنافس ية اليت يتيحها نظام 

اكر والتكنولوجيا وحامية اال بداعات والاخرتاعات وتطوير روح املبادرة دلى الش باب. ويف امللكية الفكرية من خالل دمع الابت
هذا الس ياق، أأكد الوفد جمددًا أأمهية تكريس البعد التمنوي مضن اكفة الأنشطة والربامج اليت ترشف علهيا املنظمة، مع ادلعوة 

ىل النظر يف س بل دمع دور املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية امل  س تدامة. وأأعرب عن ارتياحه للتقدم احلاصل يف أأعامل جلان ا 
الويبو معوما مؤكدًا أأمهية اعامتد هنج احلوار والتوافق ومراعاة تطلعات شعوب ادلول النامية للتطور والتقدم والتمنية املتاكفئة 

طار املداوالت والقرارات. ويف اخلتام، أأكد الوفد جمددًا اخنراط تونس التام يف امل  آماًل أأن يف ا  نظومة ادلولية للملكية الفكرية، أ
ىل حتقيق التقدم املنشود مبا خيدم التمنية املتاكفئة بني مجيع ادلول.  تتوفق أأعامل تكل السلسةل من الاجامتعات ا 

اذلي أأدىل به بيان ال و  ،الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهابمس سلوفاكيا وفد ي أأدىل به اذلالبيان وفد بلغاراي  وأأيّد .36
حتقيق وما تاله من  اليت حققهتا املنظمةكبرية ال لنتاجئ الوفد اب. وأأشاد بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مجموعةابمس  التفياوفد 

ىل حامية هيي اذل النظام ادلويل للملكية الفكريةوتعزيز عن ارتياحه لتطوير الوفد الاسرتاتيجية، وأأعرب املنظمة أأهداف  دف ا 
ىل ال واال بداع. وأأشار الوفد  الابتاكر  2017-2016ثنائية يف التفاق لش بونة لعجز املتوقع ابيف املناقشات املتعلقة احملرز تقدم ا 

ماكنية أأعرباملدى الطويل. و واس تقراره املايل عىل  ىل حل الوفد عن ثقته اب  ذب دول متعاقدة جديدة. يكون بقد  ،التوصل ا 
قضااي امللكية الفكرية. وأأعرب بشأأن نتدى دويل للحوار بعملها مك  س مترةل دمع هجود الويبو لت مبواصعىل الزتام بدله  وأأكّد الوفد

ىل  اليت ناطقمساحة أأكرب من امل االتفاقات ادلولية تغطي الوفد عن أأمهل يف أأن  . ويف هذا الصدد، معايري أأساس يةتفتقر ا 
د الزتامه مبساعدة الويبو أأكّ و ممي. اد معاهدة قانون التصعقد مؤمتر دبلومايس العامتبشأأن  قراربصدور  حبأأبدى الوفد أأنه سري 

ذاكءنظمة امل شكر اختمت ب و  ،معاجلة القضااي العاملية الناش ئةبغية للملكية الفكرية والقانوين يف حتسني اال طار ادلويل   عىل ا 
 الوعي ابمللكية الفكرية يف بلغاراي.

وأأعرب وفد مرص عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وسلط الضوء عىل بعض  .37
ن الوفد قد اتبع عن كثب التقرير اذلي عرض املدير العام بعض عنارصه يف اجللسة الصباحية، مشريًا  املسائل املهمة. فقال ا 

ىل أأنه ينطوي عىل قدر كبري من الاسترشاف اال   جيايب لأنشطة املنظمة يف جمال تقدمي خدمات امللكية الفكرية. وأأبدى أأسفه ا 
رادة الس ياس ية الفاعةل. ففامي يتعلق  لعدم حتقيق التقدم ذاته عىل صعيد أأنشطة وضع القواعد واملعايري اليت ما زالت تفتقر لال 

ىل حل توافقي يتيح ىل التوصل ا  قرار املعاهدة، مع المتسك بتضمهنا رشط  مبرشوع معاهدة قانون التصاممي، تطلع الوفد ا  ا 
اال فصاح عن أأصل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومصدرها يف تسجيل التصاممي 

ورات الصناعية فضاًل عن توفري أأنشطة ادلمع التقين وبناء القدرات لدلول بغية متكيهنا من تنفيذ املعاهدة. وأأما عن املشا
ىل جناح املشاورات النصية  طار اللجنة احلكومية ادلولية، فذكَّر الوفد بأأن المتسك ابحلوار البناء س يؤدي حامتً ا  اجلارية يف ا 

ىل وضع صكوك دولية ملزمة قانواًن محلاية الرثوات اليت تمتتع البدلان النامية مبزية نسبية فهيا، مبا حيقق قدرًا من التواز  ن الرامية ا 
ظام العاملي محلاية حقوق امللكية الفكرية ويسهم يف سد الفجوة القامئة عىل صعيد القدرات الاقتصادية والتمنوية للبدلان. يف الن

ن  قرار معاهدة مراكش، وا  وأأما عن أأجندة حق املؤلف، فالحظ الوفد الرتاجع اذلي شهدته أأعامل جلنة حق املؤلف منذ ا 
ب بدخول تكل املعاهدة حزي النفاذ.  ىل نسق رحَّ وأأفاد بأأن مرص تعمل ابلتعاون مع الويبو عىل حتويل النص العريب للمعاهدة ا 

درااكً لأمهية تكل املعاهدة  ىل خربة مكتبة اال سكندرية يف ذكل اجملال، ا  ميرسَّ ال اتحته لضعاف ومعايق البرص ابالستناد ا 
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اتحهتا للجمهور املس هتدف اكفة. وأأضاف أأن مرص لن ت  تواىن يف ادلفع حنو اس تكامل منظومة القيود وحرصًا عىل نرشها وا 
ن للتحدايت اليت تواجه أأجندة  ىل املعرفة لأغراض التمنية. واس تطرد قائاًل ا  والاس تثناءات يف جمال حق املؤلف ال اتحة النفاذ ا 

ىل البدل ان النامية عىل حق املؤلف عواقب عىل أأجندة الرباءات اليت تشهد مقاومة لتناول املوضوعات ذات الأولوية ابلنس بة ا 
غرار مسأأةل العالقة بني الرباءات والصحة. ويف هذا الس ياق، أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح الربازييل خبفض رسوم 

طار  ىل أأن حتريك  معاهدة الرباءاتالتسجيل يف ا  للمؤسسات التعلميية والبحثية واجلامعات يف البدلان النامية. ولفت الانتباه ا 
طار املنظمة يرهتن مبعاجلة اال شاكليات اليت تواجه املنظومة العاملية املتغرية للملكية الفكرية واليت املسارات التفاوضي ة يف ا 

اس تعرضها املدير العام يف اجللسة الصباحية واليت تتفق مرص مع حموارية حلها لتحقيق الاس تغالل الأمثل لأدوات امللكية 
. ويف هذا 2030 قيق خطة التمنية املس تدامة لعامية للويبو واال سهام بفعالية يف حت الفكرية يف سبيل التنفيذ الأمني لأجندة التمن 

آلية تنس يق تتيح متابعة تنفيذ  ىل غياب أ الصدد، ذكَّر الوفد ابلصعوابت اليت تشهدها معلية تنفيذ أأجندة التمنية نظرًا ا 
ىل هيئة يقترص دورها تقريبًا عىل اقرتاح تنفيذ بعض التوصيات املعنية يف خمتلف أأهجزة الويبو، فضاًل عن حتول جلنة التمنية  ا 

املرشوعات ومتابعهتا، ويه مرشوعات ال تراعي يف مجملها سوى قدر يسري من أأجندة التمنية املتاكمةل والشامةل لأبعاد تتجاوز 
ية حيث اس تقبلت مرص يف أأنشطة التعاون التقين. وأأضاف الوفد أأنه ينتظر نتاجئ معلية التقيمي املس تقةل لتنفيذ أأجندة التمن 

فرباير السابق أأحد أأعضاء فريق اخلرباء املس تقل املعين ابلتقيمي انطالقًا من حرصها عىل اال سهام بفعالية يف تكل العملية. 
ىل الاس امتع ملزيد من التفاصيل عن أأنشطة الويبو يف جمال حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، وال  وأأعرب الوفد عن تطلعه ا 

طار فريق العمل املشرتك بني واكالت الأمم املتحدة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف س امي يف  ا 
ن تكل املسأأةل تتطلب  آلية تيسري التكنولوجيا. وأأما عن احلومكة ادلاخلية للمنظمة، فقال الويبو ا  التمنية املس تدامة فامي خيص أ

ىل أأن اس مترار  رؤية شامةل تعاجل أأوجه القصور اليت ترى ادلول أأهنا تؤثر سلبًا يف سالسة الأداء وكفاءته. وأأشار الوفد بعدئذ ا 
جراءاهتا ادلاخلية دون تقدمي دالئل مادية عىل ذكل من شأأنه أأن يزعزع  الادعاءات بشأأن خمالفة املدير العام للواحئ املنظمة وا 

مث يشتت الانتباه بعيدًا عن القضااي امللحة املطروحة عىل أأجندة الثقة يف التسلسل القيادي ويثبط روح العمل ابملنظمة ومن 
املنظمة يف وقت تشهد فيه مناقشات موضوعية حول تكل القضااي املهمة واخلالفية. وعليه، أأيد وفد مرص التوصيات الواردة 

ىل غالق ذكل املوضوع. والتفت الوفد بعدئذ ا   اسرتاتيجية التمنية املس تدامة: يف تقريري رئيس امجلعية العامة وجلنة التنس يق اب 
اليت ُأطلقت يف العام السابق وتعول ابلأساس عىل اقتصاد املعرفة. فقد أأطلقت مرص خالل العام التايل  2030رؤية مرص 

نشاء قاعدة علمية 2030)مرص  2030الاسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر لعام  ىل ا  ( اليت هتدف ا 
نتاج املعرفة ودفع الابتاكر عن طريق هتيئة بيئة مالمئة حتفز العلوم والتكنولوجيا والابتاكر من خالل وتكنولوجية ق ادرة عىل ا 

اتحة  ىل تفعيل مفهوم ا  اتحة املعارف وقواعد البياانت فضاًل عن توظيف أأدوات امللكية الفكرية لتكل الأغراض. وسعيًا ا  ا 
وهو متاح للجميع وفقًا لطبيعة الأنشطة البحثية  –مليون دوالر  60لكفة بلغت املعرفة، أأنشأأت مرص بنك املعرفة املرصي بت

املس هتدفة. وُأجنزت ش بكة ماكتب نقل التكنولوجيا وابتت تغطي معظم اجلامعات واملراكز واملعاهد البحثية وأأقسام البحوث 
ىل ذكل، ُأطلق برانمج للحضاان ضافة ا  ذ تقدر والتطوير يف الصناعة وجتمعات الابتاكر. وا  ت التكنولوجية وحتالفات املعرفة. وا 

ىل دمع املرشوعات  مرص دور الويبو يف تعزيز قدرات ادلول من أأجل الاس تغالل الأمثل لأدوات امللكية الفكرية، دعا الوفد ا 
قامئة يف جمال وتطوير منظومة الابتاكر ونقل التكنولوجيا وتوطيهنا بناء عىل رؤية ادلول ومبا يساعد ادلول عىل سد الفجوة ال

 القدرات الاقتصادية وأأدوات حتقيق التمنية.

ىل وأأشار وفد الكريس الرسويل  .38 شارة يدّل علهيا أأن الويبو حققت نتاجئ كبرية، ا  بدء نفاذ معاهدة مراكش اليت أأرسلت ا 
ة بشلك العام ةصلحامل حقيقنظام فعال لت وقد تفيد املعاهدة ك  ،حلياةمتعددة الأشاكل مس متر وينبض ابقوية بأأن حمو الأمية 

ىل ووفّ  افرقا يف احلياة اليومية للمس تفيدين مهنورأأى الوفد أأن املعاهدة أأحدثت . ملموس واسع من  حقلر سهوةل الوصول ا 
نو  .بشلك أأكرب هنم من املسامهة يف اجملمتعومتكّ  هتمخشصيا يترث س  املعرفة اليت  الاقتصاد العاملي القامئ عىل املعرفة  قال الوفد ا 

ىل برز ىل منتجات وتقنيات جديدةاال  عارف املومفتاح التقدم هو التفوق يف حتويل الاكتشافات و  ،حزي الوجود ا  ميكن  ضافية ا 
عىل قدم امجليع خدمة يف منتجات التقدم العلمي، وخاصة املوارد الوراثية، تتطلب تسخري  العداةلورأأى الوفد أأن . تسويقها
ن من الرضوري تطبيق . قات اكمنة كبريةاملمتتعة بطاالقطاعات وليس فقط  املساواة  ةالعام ةصلحللماملبادئ الأساس ية وقال ا 
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 الأمسىعىل أأن الهدف الوفد وشدد  البرشية مجعاء.ابلنفع عىل املوارد املرتبطة هبذه يف البحوث احملرز التقدم أأن يعود لضامن 
مكسامهة يف الصاحل العام. اثنهيام الفرد و وتمنيةوس يةل للتعبري ، أأوهلام كبطريقتني نتاهجاهو حامية اال نسانية و  للملكية الفكرية

ىل تشجيع ال ي اال طار القانوين محلاية حقوق امللكية الفكرية ورأأى أأن  تاج الأديب والعلمي والفين والنشاط الابتاكري ملا ن سعى ا 
حتسني حصة يف  2030لعام تدامة التمنية املس   خطةلتحقيق هدف عامل جوهري الابتاكر وذكر الوفد أأن  مجليع.افيه خري 

املس تدامة التمنية سعى أأهداف ت يف عدد من الأهداف اليت قد ذكر الابتاكر ورفاهية مجيع الشعوب يف مجيع الأعامر، و 
جراء تقيمي أأمشلورأأى أأن هذه الأهداف . لتحقيقها البحوث الصحية ملمويل  اعترب أأن من الأسايس. و للوضع تتطلب ا 

حلاحا. حيّددوا، أأن التمنيةأأنشطة و  املس تدام واس تخدام و  العادلكام أأن المتويل  أأولوايت احتياجات الصحة العامة الأكرث ا 
بياانت شفافة وموثوقة  رأأى أأن توفري. و مماثةل أأمهية ، يه مسائل ذاتاسرتاتيجيبشلك و أأكرب صافة املوارد العامة واخلاصة حب

 هتاسامهمل الويبو وأأثىن الوفد عىل يف خمتلف املراحل.  رار مس تنريةت اختاذ قعمليال  حامسةعوامل ومتاحة عىل نطاق واسع 
اليت متتلكها  للملكية الفكريةالعاملية التحتية  يةالبن ش بكة ونرشها من خالل امللكية الفكرية تبادل معلومات يف جمال هامة ال 

ىل أأن مسامهة الوفد . وأأشار الويبو توفري  ا متتد لتطال، ولكهنوحده فقطخرتاع عىل الا قترصيف اجملمتع ال ت الاخرتاعات ا 
ن املعلومات التقنية ذات الصةل.  ىل نظام الرباءات العاملي حيتاج واختمت ابلقول ا   شفافية وكفاءة. ادزديك يحتسني مس متر ا 

ء ب لالحتياجات املتنوعة مجليع ادلول الأعضايس تج وي ملكية الفكرية متوازن نظام دويل لل وفد ابكس تان تطوير  وأأيد .39
وذكر الوفد أأن  محلاية املصلحة العامة.الالزمة س ياسة ال ساحة ابمل البدلان هذه ، وابلتايل تزويد هتامس توايت تمنيعىل اختالف 

اال جنازات الفعلية أأو النتاجئ عن ونوعية نظرة موجزة تقدم  واسعة للغاية وال تقرير أأداء الربانمجالواردة يف تقيمي ال مؤرشات 
التمنية واملعلومات أأجندة  توصياتتنفيذ ب  امبارش الأهداف يرتبط ارتباطا قليل نسبيا ملؤرشات ال عدد الوأأضاف أأن املتوقعة. 
جراء نفقات التمنيةلأغراض زيانية امل اس تخدام بشأأنالناقصة  مقارنة مبا أأجنز فعليا لأداء لتقيمي موضوعي ، جعلت من الصعب ا 

وافق عىل اعامتد املبادئ و  ،بنشاطفيه املاكتب اخلارجية وشارك بشأأن كثب النقاش اتبع عن  هنا  وفد وقال ال .من التوصيات
يف احلادة يف ضوء الصعوابت للوفد حصهتا  تالتوجهيية يف ادلورة السابقة مجلعيات الويبو، عىل الرمغ من التحفظات اليت ثبت

ن . حتقيق أأي توافق عقالين نشاء  دلهبواتبع الوفد قائال ا  بادئ الشمولية واال نصاف مل  وفقايف أأفريقيا  خارجينيمكتبني تؤيد ا 
مهية ابلأ  اقتناعه الشديدوفد وأأبدى ال أأساس اجلدارة. ينبغي أأن تفحص بشلك عادل عىلاملتقدمني الآخرين أأن طلبات و 

 .أأمر حامس أأيضالتمنية نة امعل جل التقدم يف ؛ وأأن الويبوهيئات يف مجيع  اتنفيذا فعاال، ودجمه اتنفيذهو  املتواصةل لأجندة التمنية
ن أأجندة التمنية  آلية لتحديد  انية، ولكهنتق جمرد وس يةل للحصول عىل املساعدة ال  تليسوقال الوفد ا  يف مواطن اخللل أأيضا أ

عطاء الأولوية  يف حتقيق أأهداف التمنية. تهسامه م ، وابلتايل ضامن هاوتصحيح  نظام امللكية الفكرية وأأعرب الوفد عن وجوب ا 
احلصول عىل املواد التعلميية والأدوية رأأى الوفد أأن عمل اللجان، وابلنس بة ل. ربشأأن تقيمي الأثندة التمنية أأج توصيات ل 

ثر عىل ابتاكر تؤ قضااي امللكية الفكرية اليت لاكمل الطيف العاجل ينبغي أأن تجلنة الرباءات كام رأأى أأن  ،مهيةمسأألتان ابلغتا الأ 
مقاومة و  ،زياكفريوس يبوال و فريوس ا  الطوارئ الصحية العاملية مثل  عادةل، وخاصة عىل ضوء أأسعارب اواحلصول علهيالأدوية 

مم املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدوية  وأأضاف الوفد أأن .ةاجلراثمي للأدوي العديد نظر يف فريق الأمني العام للأ
نظر فهيا بدية من أأن ت ينبغي  يف جمال امللكية الفكرية، ولية الرائدةابعتبارها املؤسسة ادل ،، ولكن الويبوالسابقةمن القضااي 

بداء أأقواله الأمانةينبغي أأن تتوىخ و  خالل مناقشات رصحية ومفتوحة. بشأأن هذه القضااي، وخاصة يف  ااحلذر الشديد يف ا 
ملواد ابصول عىل الأدوية. وفامي يتعلق فريق املعين ابحلأأمام الأأمانة الويبو يف مسؤول  اذلي أأدىل بهكمي احلضوء البيان غري 

حراز تقدم يف جلنة حق املؤلف أأعرب الوفد عن قلق بدله التعلميية،  زاء عدم ا  ملصلحة  اتديقي الت س تثناءات و الا بشأأنا 
عامل احلق اال نساين الأسايس يف التعلمي.يف اليت ال غىن عهنا  ،املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية ّ و  تيسري ا  د أأي

الختالس ل س يفيد يف التصدي أأنه رأأىو  ،مميايف معاهدة قانون التص كشفوفد طلب اجملموعة الأفريقية بشأأن اتفاق ال ال
ن امل . نياحلقيقيواال بداع  الابتاكروتشجيع  ن بدله أأضاف أأ و بذات اجلودة اليت تدار فهيا،  فقطتؤدي أأعاملها نظمة وقال الوفد ا 

زاء قضااي  ن، وخاصة عىل أأعىل مس توى. برزت املساءةل واال دارة اليتتشعر بقلق ابلغ ا  وفعالية املنظمة مسعة  واتبع قائال ا 
قرص س تادلول الأعضاء رأأى أأن و  .تشويش وجتنب النظر بدية يف تكل القضاايال حماوالت  طاملا اس مترت اعززلن ي هاأأداء
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ن واخ بشلك مبارش.  مل تعاجل تكل القضااي نا   يف أأداء واجهبا الرقايب ميثاق الرقابة  ومراجعةاحملاس بة الصارمة تمت ابلقول ا 
 .يه رضورات أأساس ية ة،مكو تقدم يف قضااي احلحتقيق و 

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب  .40 وانضم وفد السلفادور ا 
ن ذكل التعاون قد  سلط الضوء عىل مسأأةل امللكية الفكرية يف بدله من خالل أأنشطة عن شكره لدلمع املتلقى، وقال ا 

دراج امللكية الفكرية دلى معهد التدريب الوطين واجامتع اخلرباء دون اال قلميي بشأأن الرباءات لتنفيذ دليل  ومشاريع مثل ا 
ية ونقل التكنولوجيا وتنظمي وانعقاد رابع حلقة معل عن امللكية الفكر  معاهدة الرباءاتحفص الرباءات وأأنشطة تروجيية عن 

خنينيو" وجوةل املشاورات الآتية حول مرشوع معيار المتزي لبدلان أأمرياك الالتينية، وهذا فيض من غمي.  فعاليات بعنوان "ا 
ىل ادلمع املتلقى توخيًا للنجاح يف تنفيذ القرارات املتخذة خالل الاجامتع الوزاري الرابع بشأأن امللكية الف كرية وأأشار ابلأخص ا 

يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية، مما أأثر ال حماةل يف تطوير امللكية الفكرية والوعي هبا يف أأمرياك الوسطى.. وأأعرب 
نشاء مركز للتحكمي والوساطة مضن مركز التسجيل الوطين والعمل معا عىل  ىل مشاريع مقبةل، اكلتعاون عىل ا  عن تطلّعه ا 

طار س ياسة التجارة الوطنية فضال عن "خطة التمنية تسليط الأضواء عىل أأمهية  امللكية الفكرية كأداة جللب الاستامثرات يف ا 
نتاج والتثقيف والأمن. وشكر الوفد ادلول الأعضاء واجلهات الصديقة اليت أأيدت الأنشطة  2019-2014امخلاس ية  بشأأن اال 

ورد من أأنباء عن مصادقة السلفادور عىل معاهدة بيجني، ونظمت فعاليات شاركت فهيا البدلان. وشاطر، ابرتياح كبري، ما 
حدى اسرتاتيجيات اخلطة امخلاس ية  10وقياهما يف  ن ا  يداع صك املصادقة دلى املدير العام. وقال ا   2019-2014أأكتوبر اب 

ر تتوىخ من بني أأهدافها تطوير الفنون والرثوة الثقافية يف البالد. وأأكد الوفد أأن س ياسة امللكية الفكرية اليت تتبعها السلفادو 
الاسرتاتيجية تشجيع التمنية الثقافية وتعزيز القطاعات اال بداعية والفنية. وهبذا املعىن، سوف ترسع معاهدة بيجني من وترية 

 اجلهود املبذوةل وطنيًا اليت زادت يف الس نوات الأخرية من الزمخ، وعززت اال طار القانوين محلاية حقوق الفنانني، مبا ميكن من
تطوير تكل القطاعات عىل أأساس اال دماج واال نصاف. وسلط الضوء عىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ، وذكر بأأن ذكل 

، بناء عىل توافق وطين، تضع من أأولوايهتا تعزيز التعلمي 2019-2014يكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة لبدله لأن اخلطة امخلاس ية 
ىل اال دماج واال نصاف الاجامتع ي. وأأضاف الوفد أأن السلفادور اكنت أأول بدل يف أأمرياك الالتينية يودع صك استنادًا ا 

ىل  نه يتطلع ا  جامع البالد عىل امليض قدما ابلتصديق، وقال ا  التصديق عىل املعاهدة والثاين عىل صعيد العامل، واكن ذكل اب 
ني اذلين دمعوا هذا اال جناز وال يزالون يدمعون تنظمي ومعل ادلورة الأوىل مجلعية معاهدة مراكش، كام هنأأ املدير العام واملوظف

ىل جانب القطاعات املعنية اليت اكحفت وتفانت يف معلها العامتد  تطبيقه ابلنس بة لدلول الأعضاء اليت صادقت عىل املعاهدة، ا 
ن بدله ملزتم ابس تخدام تكل الأ  ىل جانب منظامت اجملمتع املدين بقطاعات أأخرى. وقال الوفد ا  داة عىل حنو انحج هذا الصك، ا 

ىل املعرفة والتعلمي والعامةل وقطاع الرتفيه لفائدة الأطفال والرجال  يف معلية اال دماج الاجامتعي، مما يشجع معلية الوصول ا 
 للأمل. حية املعاهدة يف حد ذاهتا مدعاةوالنساء اذلين ال يزال اجملمتع املعومل مدينًا هلم، علامً أأن صال

النتاجئ. حتقيق توجيه املدير العام الس يد فرانسس غري، كواكةل تركز عىل الويبو تعمل، بفضل  تركيا عىل أأن وفد وأأكدّ  .41
ن حقوق  يف ظل حكومات منتخبة دميقراطيا عىل أأفضل وجه تحسني حياة الناس ب  هاهدف حتقق امللكية الفكرية وقال الوفد ا 

، قامت هبا منظمة فتح هللا 2016يوليو  15يف  حملاوةل انقالب،تعرضت س يادة القانون. وأأضاف أأن حكومة تركيا  حتتو 
ن و .اال رهابية غولن خلّفت و  ياً ترك  امواطن 241ياة حب ت أأودجوهر ادلميقراطية  لزعزعةتكل احملاوةل املروعة اتبع الوفد قائال ا 

 اسرتجعوا، و حماوةل الانقالب ساعة 12يف أأقل من وشجاعة ب  واأأحبط بدلهمواطين وأأضاف أأن  .جرحي 2000 أأكرث من
الوفد وأأكد  .ات تضامهنأأبديع ادلول الأعضاء واملاكتب الوطنية اليت مجل  تهحكوم شكر عن الوفد ادلميقراطية والنظام. وأأعرب 

خالص. يمتسك هبا عىل احرتام مبادئ ادلميقراطية، اليت  عزم بدله بأأم  رأأت تركياكبري، ال يف أأعقاب هذا احلدث ومواطنوها اب 
ىل أأنادها. اقتص العني مدى متانة  بنيةنشاء اب   الوطينقتصاد الاالرتيك قدم مسامهة هامة لصحة الرباءات معهد  وأأشار الوفد ا 

ىل حد كبري، بنية تأأسست ويه؛ امللكية الفكرية احلديثة نشاء الاحتاد امجلريك نتيجة ، ا  واتفاق وتركيا الأورويب لالحتاد ا 
ن تريبس. صانعي مما دفع الاقتصاد الرتيك،  عىل بنيةو  ة الأوروبيواننيالقعىل تغيريات جلب  مرور الوقت وقال الوفد ا 

ىل أأنه من املتوقع أأن يعمتد ىل سن قوانني جديدة. ا  الس ياسات  هناية  اجلديدمرشوع قانون امللكية الصناعية وأأشار الوفد ا 
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ن  نب.اوالأج نياحمللين مامللكية الفكرية حقوق عود ابلفائدة عىل اجملمتع الرتيك وأأحصاب يمن شأأنه أأن و  ،2016 عام وقال ا 
يف نص القامئة ات اجلغرافية ؤرشالصناعية واملتصاممي مجيع قوانني الرباءات والعالمات التجارية وال س يدمج مرشوع القانون 

قانون تكيّف خمصصة حلقوق امللكية الصناعية، والعديد من التعديالت اليت  فصواليتضمن  وأأضاف أأن القانون اجلديدواحد. 
آن معا ليب احتياجات الاقتصاد الرتيكوي مع اال طار القانوين الأورويبلينسجم كية الصناعية املل  ىل أأن  .يف أ هذه وأأشار الوفد ا 

أأاكدميية امللكية الفكرية وتعزز حامية حقوق امللكية الفكرية وتنشئ  الرتيكعزز القدرات اال دارية ملعهد الرباءات س تاال صالحات 
 يةقانون  العمل بأأحاكمد ية معليات التسجيل والفحص وتع جودن ل معلية التسجيل وحتسّ تسهّو ويل نظام الاستنفاد ادل تدرجو 
ن  احملمكة ادلس تورية الرتكية.من قرار ب يتلغ أأ  ماجس تري يف درجة  برانمج 2016عام  اتركيا وأأاكدميية الويبو أأطلقتوقال الوفد ا 

؛ ن من العديد من ادلول اجملاورة وغريهاورحشوتقّدم للربانمج م أأنقرة.حقوق امللكية الفكرية يف جامعة القانون بتخصص يف 
ادلمع املايل والتقين.  هامي قدوعىل ت الكبري ات احملليةلبعدد الط عىل الفضل للويبو وعزى الوفد طلبا دوليا.  40وقبل أأكرث من 

ملنطقة  ةفائدحتقيق الو ه لضامن جناحمج يف الربان عىل املشاركة امن ماكتب امللكية الفكرية تشجيع موظفهيالوفد وطلب 
ن جغرافية أأوسع.  ىل وقال الوفد ا  التعاون بني املاكتب الوطنية واملسامهة يف نرش معلومات جسور  مدّ الربانمج هيدف ا 

 برانمج ستسهم، مع أأاكدميية امللكية الفكرية اليت ،ساعدة من الويبومب  ،قريبا ئنشس ت تركيا  امللكية الفكرية عامليًا. وأأضاف أأن
ىلقلميية اال  وطنية و الاجة احل سدّ  يف ،حقوق امللكية الفكريةالقانون بتخصص يف ماجس تري يف درجة  املهنيني املتخصصني  ا 

ن  وفقا لثالث اسرتاتيجيات وطنية.ته أأنشط  نفذ الرتيكالرباءات معهد وذكر الوفد أأن مللكية الفكرية. اب واتبع لوقد ابلقول ا 
طار هدفا  28أأهداف من أأصل  10شهد حتقيق  2016 عام وطنية للملكية الفكرية، يف حني اجنزت السرتاتيجية الايف ا 

حتقق الأهداف املتبقية يف املوعد احملدد.  وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأننصف الأهداف الاسرتاتيجية اجلغرافية الوطنية. 
ة من يدار اال  نشطة الأ  تلللملكية الفكرية، وسهّ فيدة للماكتب الوطنيةفعاليهتا كأدوات م  تثبتاسرتاتيجيات وأأضاف أأن الا

لتبادل اخلربات ذات الصةل مع ماكتب امللكية الفكرية عن اس تعداده الوفد وأأعرب ونتاجئ متوقعة. ممكنة خالل توفري أأهداف 
ن املعنية الأخرى. ات امللكية ودعي طلبمقديم اخلدمات ملأأمّه واحدة من كحافظت عىل ماكنهتا  بدله وأأضاف الوفد قائال ا 

أأي مكتب من فاق ما تسلّمه  من طلبات العالمات التجارية االرتيك عددالرباءات معهد تسمّل ، 2015في عام ف. الفكرية
ىل ارتفاع ممي. و اتصطلب محلاية ال  40000أأكرث من كام تسمّل املعهد  ماكتب امللكية الفكرية يف أأورواب، عدد أأشار الوفد ا 

 وأأعرب الوفد عن أأمهل يف .2016يف النصف الأول من عام  هجتاالا اس متر هذا ملحوظ، و رباءات احمللية بشلكالطلبات 
طار الرباءات تعيني معهد املوافقة عىل  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف ا  دارة للبحث ادلويل وا   معاهدة الرباءاتالرتيك اك 

ن املعهد. و 2016عام ات خالل مجعي ؛ اس تعدادا لهذا التعيني اصة نظام حفص الرباءاتز بنيته التحتية وخعزّ  قال الوفد ا 
امللكية الفكرية  مكتيبوذكر الوفد أأن  دارة اجلودة.ال   انظام وضعواثئق الفحص و وحّدث فاحيص براءات جدد؛  ووّظف

 السابقة،عقدت امجلعيات منذ ، عهدوقّع امل  كام يف الأعامل التحضريية.قّدما يد ملساعدة للمعهد س بانيا ومجهورية كوراي ال  
يف تعميق  أأذربيجان وجورجيا ومجهورية كوراي ورصبيا، واس مترّ لك من بروتوكوالت تعاون مع ماكتب امللكية الفكرية يف 

ىل أأن املعهد نّظم  غزيس تان.ري ابكس تان وقيف تعاونه مع ماكتب امللكية الفكرية  لملكية الفكرية يف كبريين ل  حدثنيوأأشار الوفد ا 
 ادلويل املعين ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف أأنقرةالويبو مؤمتر  عقد أأبريل، 13في ف .2016تركيا عام 

ذاكء ساعد عىل  وهومااخلامس، الرباءات الرتيك جوائز حفل الرئيس الرتيك كام حرض . للويبو ر املدير العامو ضحب الوعي ا 
وذكر الوفد أأن الويبو ولية. ادلوطنية و ال مللكية الفكريةامن وفود ماكتب ري  كب عدد  احلفل وحرض  مللكية الفكرية.ابالعام 

تنفيذ ل أأعّدت طط أأضاف أأن اخلو ؛ مع نظام مدريدومساعدة تركيا يف العمل املعارين  وطننيال اءرب اخلبرانمج اس مترت يف دمع 
طار نظام  ىل أأن ال .معاهدة الرباءاتمرشوع مماثل يف ا  مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية عمل مع وأأشار الوفد ا 

(EUIPO طار برانمج املعارين ساعد عىل مواءمة نظام التسجيل الرتيك مع ممارسات الاحتاد  وطننيال اءرب اخل( يف ا 
ن بدله بوصفها  الأورويب. ابس مترار  ثحتد ،كتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةمل برانمج التقارب يف  امراقبوقال الوفد ا 

لجنة العالمات، ل شاقة ال للجهود  بدله تقديروأأعرب الوفد عن ممي. اعالمات التجارية والتصلفحص الاملبادئ التوجهيية عن 
ممي تعاجل اقانون التصلاعامتد معاهدة  بشأأنمؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن، بدله عىل رضورة عقد  ةافقأأبدى مو و 

الوفد  فقد أأعربمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، وفامي يتعلق اب شواغل مجيع ادلول الأعضاء.
من املهم اتباع رأأى أأن عقد مؤمتر دبلومايس. و شأأن أأن ادلول الأعضاء س تجد أأرضية مشرتكة الختتام املفاوضات ب عن ثقته ب
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تحقيق النتاجئ خالل ادلورة ل ناقشات موهجة مجيع ادلول الأعضاء يف م أأن تنخرط ينبغي ذلكل التمنية، و أأجندةتوصيات 
دارة مالية سلمية.  هاأأ الويبو حلفاظ وفد بيان اجملموعة ابء وهنّ أأيّد ال، املزيانيةلجنة ل  وابلنس بة. التمنيةالقادمة للجنة  وأأّما عىل ا 

ينبغي أأن يكوان شعبة الرقابة ادلاخلية واملراجع اخلاريج ، فرأأى الوفد أأن جنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةل ل ابلنس بة 
ن ا. ال العكس وس يةل لزايدة كفاءة املنظمة املداوالت بشأأن هذه املسأأةل وتركز عىل  ينبغي أأن تغلق اتمجلعيوقال الوفد ا 
جراءات و  هأأي تعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية أأو قواعد لكنّه أأضاف أأناجلوانب التقنية والتمنوية. و  تس تحق مسأأةل ا 

آزر مع فرعمن شأأنه أأن يوجد حاةل من ال لويبو يف تركيا خاريج لمكتب فتتح ، أأكد الوفد أأن تاماالنظر. وخ  التكنولوجيا بنك  تأ
حتديد التكنولوجيات املناس بة ملواضيع عىل ساعد املبتكرين والباحثني سي  ي، واذلاملقرتح افتتاحه يف تركيا قل منواالأ  بدلانلل 

برام اتفاقات الرتخيص. يف الوس يط  دور ؤديهثم ويأأحبا نا  ضمن بنك التكنولوجيا س يمشاركة الويبو يف  وقال الوفد ا 
 .املبذوةل ابلنجاح اجلهودوتلكيل اس تدامة املرشوع 

ىل  .42 ورحب وفد املكس يك ابلتقرير اذلي قدمه املدير العام وأأكد أأنه سيشارك عىل حنو فعال وبناء يف التوصل ا 
حراز التقدم يف املسائل املتعلقة ابال طار التنظميي ادلويل. االتفاقات  الرضورية اليت متكن من مواصةل معل خمتلف اللجان وا 

. كام 2015وأأحاط علامً مع التقدير ابلرأأي اال جيايب اذلي أأبداه مراجع احلساابت اخلاريج، والنتاجئ املالية اجليدة املسجةل يف 
ىل أأنه ال تزال مثة حتدايت  يف هذا اجملال ومثة جماالت تتطلب التحسني ال بد من الاس مترار يف معاجلهتا يف هذه أأشار ا 

السلسة من الاجامتعات. وس يواصل الوفد تشجيع التوازن يف التنوع اجلغرايف للموظفني والكفاءة يف اس تخدام املوارد 
ده ملواصةل العمل مع الأمانة ومجيع ادلول لتحقيق وحتسني اال جراءات لتعزيز الشفافية واملساءةل يف الويبو. وأأكد جمددًا اس تعدا

ىل ذكل، تتطلب عدة مسائل من املسائل املطروحة عىل طاوةل نقاش جلنة املزيانية، كام يرد يف  ضافة ا  تكل التحسينات. ا 
لرقابة ادلاخلية. التقرير، حتيل ادلول الأعضاء ابملرونة واتساع اخليال، مبا يف ذكل فتح ماكتب ابخلارج وتنقيح ميثاق خدمات ا

جيايب، يف اس تعراض ومناقشة املسائل ذات الأمهية ابلنس بة للمنظمة، أأي:  وأأفاد بأأنه س يواصل املشاركة، متشبثًا مبوقف ا 
عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي؛ والتمنية وامللكية الفكرية؛ واملوارد الوراثية، واملعارف التقليدية 

، يف مجةل أأمور أأخرى. ويف هذا الصدد، سيس متر الوفد يف مشاطرة البدلان الأخرى، ال معاهدة الرباءاتر؛ ونظام والفوللكو 
جيابيات التقيد بنظام مدريد لفائدة ماليك العالمات التجارية. وأأكد أأن بدله ملزتم  س امي بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ا 

لعمل املنجز من خالل مؤسس تني، أأال وهام: املعهد املكس ييك للملكية الصناعية، واملعهد بتشجيع امللكية الفكرية واحرتاهما، وا
الوطين حلق املؤلف، وحيرض أأحصاهبام هذه السلسةل من الاجامتعات. وأأضاف أأن بدله حيظى مبكتب فعال يستبقي تفاعاًل 

ىل ذكل، تُمنح مرمثرًا مع البدلان الأخرى، وابلأساس مع منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب ضافة ا  ، وأأنه قد منح مليون عالمة. ا 
يف املكس يك براءاتن من أأصل لك ثالث براءات تُمنح يف أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكر الوفد أأن بدله يعترب الثقافة مصدرًا 

نفاذ امل  لكية الصناعية واس تخدام وسائل للفكر بغية تعزيز الرثوة اال منائية، مما جيعهل حريصًا عىل تعزيز وحامية حق املؤلف وا 
لتسوية املنازعات خارج نطاق القضاء. وشدد عىل أأن بدله يعمل عىل توطيد العالقة مع اجلامعات واملراكز املاحنة للرباءات، 

 CADOPATوعىل توافر الأدوات لتشجيع امللكية الفكرية، وهو ما يشاطره بدله عىل صعيد املنطقة وخارهجا، من قبيل 
دارة ال ىل جانب مبادرات من قبيل "ُسيل الأول، مصنفي الأول"، اذلي هو عبارة عن لعبة تعلميية تشجع وا  رباءات، ا 

زاء دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ اليت تعد املكس يك طرفًا  الامتثال فامي يتعلق حبق املؤلف. وأأعرب الوفد عن ارتياحه ا 
ا وتنفيذها. وأأيد جدول الأعامل متعدد الأطراف للويبو، مدراكً أأن امللكية فهيا، وأأبدى اس تعداده ملواصةل العمل عىل الرتوجي له

 الفكرية أأداة قيّمة لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. ونظرًا ملا تقدم، أأكد الوفد جمددًا عىل البيان اذلي أأدىل به
نشاء وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، مب عىن أأن أأمرياك الالتينية والاكرييب تود أأن تسامه يف ا 

ىل مواصةل اال سهام يف فتح مكتب جديد بأأمرياك الالتينية والاكرييب  مكتب للويبو يف كولومبيا خالل الثنائية اجلارية وتسعى ا 
 .2019-2018خالل الفرتة 

كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموع .43 ن بدله وأأيد وفد ا  ة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال ا 
يشجع احرتام حقوق امللكية الفكرية وحشذ الفكر البرشي كأداة لتعزيز التمنية، وأأفاد بأأنه جعل ابعامتد ترشيعات جديدة تدخل 



A/56/17 
Annex II 
31 

ىل أأهنا تعرتف ابال بداع وتشجع البحث والابتاكر وتهنض بنظ ام متوازن بني اجملمتع حزي النفاذ يف املرحةل املقبةل مشريًا ا 
ىل تنفيذ املبادئ  واخملرتعني واملؤلفني، لكفاةل حقوق امجليع بصفة اكمةل واحرتاهما. وعّرج عىل العمليات الشامةل اليت تسعى ا 

التوجهيية املكرسة يف ادلس تور اال كوادوري واخلطة الوطنية للعيش الكرمي. وسلط الوفد الضوء عىل اس تئناف أأشغال اللجنة 
ن بدله مفعم احلكو  حاطة مجيع اجلهات املعنية علامً ابمللكية الفكرية. وقال ا  مية ادلولية وأأعاملها اجلارية، نظرًا لأن بدله ملزتم اب 

ابلتنوع وأأنه بدل متعدد اجلنس يات والثقافات، ومن مث فهو يويل اهامتمًا خاصًا لتكل اللجنة، ورأأى أأن معلها ينبغي أأن يكفل 
لوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مبراعاة جوانب الكشف، واملوافقة املس تنرية املس بقة، وتقامس حامية فعاةل للموارد ا

املنافع. كام اعترب الوفد أأن معل جلنة التمنية تصاعدي لأنه طريقة تيرس متاسك نظام امللكية الفكرية بناء عىل أأهداف خطة 
ن بدله يشارك يف مرشوع ، من خالل مبادرات لنقل التكن2030 التمنية لعام ولوجيا وتعمميها. ويف هذا الس ياق، قال ا 

"امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة" واملرشوع املتعلق "ابس تخدام املعلومات يف اجملال العام من أأجل التمنية الاقتصادية". 
معل متوازنة تناقش مبوجهبا  ويف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، أأعرب الوفد عن اهامتمه ابمليض قدمًا حنو خطة

التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات، والتقييدات والاس تثناءات ابلنس بة للمؤسسات التعلميية، والأساتذة 
طار مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بتأأييد  ليه يف ا  ن االتفاق املتوصل ا  والباحثني، وهيئات البث. وحبسب الوفد، فا 

كوادور وسائر 2017-2016حش كولومبيا الس تضافة مكتب من ماكتب الويبو ابخلارج يف الثنائية احلالية، تر ، يدل عىل الزتام ا 
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلتشغيل املالمئ للمنظمة. ذلا، أأكدان عىل أأمهية ختصيص مكتب من املاكتب املقرر فتحها 

ىل دخول معاهدة مراكش خالل الثنائية احلالية ملنطقة مجم نه أأشار ا  وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وعالوة عىل ذكل، فا 
حزي النفاذ ابعتبارها عنرصًا رئيس يًا ال ضفاء طابع دميقراطي عىل املعرفة لأهنا ال تكفل حقوق املؤلفني وأأحصاب املصنفات 

ىل الزايرة الرمسية اليت قام هبا حفسب، بل تدمع أأيضًا امللكية الفكرية ابعتبارها من س بل احل قوق الأساس ية. وأأشار الوفد ا 
ىل مقر املكتب اال قلميي  كوادور، والزايرة الرمسية اليت قام هبا املدير ا  ىل ا  انئب املدير العام للويبو امللكف بقطاع التمنية ا 

نفاذ حقوق لأمرياك الالتينية والاكرييب، وشكرهام عىل ادلمع واملشاركة يف احللقة ادلراس ية  الوطنية للقضاة والوالكء، خبصوص ا 
 امللكية الفكرية، اليت ُعقدت يف كويتو يف شهر سبمترب املايض. وأأخريًا، أأعرب الوفد عن دمعه املتواصل للويبو.

اتحة فرص  .44 ىل حتقيق المنو الشامل والازدهار للجميع اب  وأأحاط وفد كندا علامً بأأن بدله يعترب الابتاكر اكلسبيل ا 
ية واجامتعية وبيئية جديدة وأأنه لهذا السبب يتوىخ حاليًا وضع خطة شامةل لالبتاكر يه عبارة عن اسرتاتيجية منسقة اقتصاد

ن اسرتاتيجية العمل للخمس س نوات القادمة يف املكتب الكندي للملكية الفكرية  دلمع الابتاكر. وبناء عىل ذكل، قال ا 
الاخرتاع والاكتشاف والنجاح التجاري عن طريق التحديث والتنس يق  س تدمع خطة كندا لالبتاكر ابلرتكزي عىل تشجيع

رساء برانمج  ن بدله ما زال يتوىخ ا  ادلويل وتعزيز تبس يط طرق حتقيق أأهداف امللكية الفكرية وفعاليهتا. واس تطرد قائاًل ا 
س نغافورة ومعاهدة قانون  بعيد املطمح لتحديث امللكية الفكرية وحيرز التقدم من أأجل تنفيذ بروتوكول مدريد ومعاهدة

ىل معاهدة مراكش يف يونيو  ىل 2016يونيو  30. ويف 2016الرباءات واتفاق الهاي واتفاق نيس وقد انضم ا  ، انضمت كندا ا 
دخال املعاهدة حزي النفاذ الأس بوع  معاهدة مراكش. ولكندا الرشف بأأن تكون أأحد البدلان املسامهة، رفقة بدلان أأخرى، يف ا 

ب الوفد عن تأأييد بدله الشديد للويبو بوصفها املنتدى الرئييس لوضع قواعد ومعايري دولية تهنض بنظام للملكية املايض. وأأعر 
ال  الفكرية يتسم ابلفعالية والتوازن ويكون يف املتناول. وتامتىش هذه الأهداف مع نظرياهتا املتعلقة بربانمج الابتاكر الكندي. ا 

حىت الآن عن حتقيق توافق يف الآراء خبصوص معاهدة بشأأن قانون التصاممي وال س امي ات جلنة العالمأأنه عرب عن أأسفه لعجز 
ن بدله يأأمل مواصةل العمل  خبصوص مسأأةل الكشف املطروحة أأيضًا للنقاش يف اللجنة احلكومية ادلولية. واختمت بيانه قائاًل ا 

خرى من أأجل حتقيق حصائل متوازنة ومتفق علهيا عىل مع مجيع ادلول الأعضاء يف س ياق اللجنة احلكومية ادلولية وس ياقات أأ 
ىل اللجنة املذكورة والويبو كلك تسوية أأوجه الاختالف عرب معليات قامئة عىل الوقائع.  أأساس متبادل ويطلب ا 

آس يا وأأثىن عىل التقرير ادلميقراطية الشعبية الو مجهورية وأأيد وفد  .45 البيان اذلي أأدلت به رابطة أأمم جنوب رشيق أ
جنازات الويبو خالل العام املايض وأأعرب عن مساندته التامة لتعاون الويبو املتواصل الشام ل الصادر عن املدير العام بشأأن ا 

ىل حتقيق التمنية الاقتصادية يف مجيع البدلان.  مع ادلول الأعضاء من أأجل تطوير نظام عاملي متوازن للملكية الفكرية هيدف ا 
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لكية الفكرية تطور منذ زايدة مشاركة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا واليت انضلت من والحظ الوفد أأن املشهد العام للم 
قامة نظام متوازن للملكية الفكرية يليب عىل حنو أأفضل حاجاهتا اليومية. وأأصبح ادلميقراطية الشعبية الو مجهورية  تأأجل ا 

ىل  آس يا ينضم ا  بروتوكول مدريد وهو يأأمل أأن حيصد الفوائد اليت س يعود هبا نظام مؤخرًا أأول بدل يف رابطة أأمم جنوب رشيق أ
ماكنياهتادلميقراطية الشعبية الو مجهورية عزتم ىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج. وتعالمات جتارية أأكرث تطورًا ع يف  اتطوير ا 

كل من خالل الاس تفادة من نقل املس تقبل القريب والاضطالع بدور أأكرث فعالية يف النظام العاملي للملكية الفكرية، وذ
ىل اتفاق الهاي وذكل بغية ن مواطن املرونة. وأأكد الوفد مواظ التكنولوجيا وما يصاحبه م بته عىل العمل من أأجل الانضامم ا 

من  ادلميقراطية الشعبيةالو مجهورية فتح تصامميه الصناعية احمللية عىل الأسواق اخلارجية وتشجيع الاستامثر الأجنيب يف 
ىل نظام التصاممي الصناعية. وأأضاف الوفد أأن الاهامتم سينصب عىل خال ل منح قطاع الأعامل تسهيالت من حيث النفاذ ا 

للمؤرشات اجلغرافية وذكل هبدف حامية مؤرشاته  ادلميقراطية الشعبيةالو مجهورية حتقيق املزيد من التطور فامي خيص نظام 
يل أأو يف الوالايت القضائية الأخرى بغية زايدة قميهتا التجارية. وتوقع الوفد أأن اجلغرافية وضامن جودهتا سواء عىل الصعيد احمل

تواصل الويبو مواءمة النظام العاملي للملكية الفكرية مع حاجات مجيع ادلول الأعضاء وقدراهتا وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل 
ه ومس توى تمنيته. ويف اخلتام، أأشاد الوفد ابلتقدم اذلي العمل مع الويبو لالس تفادة من املساعدة التقنية اليت تتكيف مع قدرات

 أأحرزته الويبو خالل الس نة املاضية وحهثا عىل انهتاج حومكة مؤسس ية رش يدة خدمة ملصاحل اكفة ادلول الأعضاء.

ي سامه يف وأأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدلت به نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية وأأثىن عىل معل املدير العام اذل .46
أأن تضطلع الويبو بدور قيادي عىل الصعيد ادلويل يف جمال امللكية الفكرية. وعرب الوفد عن رسوره دلخول معاهدة مراكش 

ىل تعزيز نفاذ املاليني من الأشخاص  عاقات يف حزي النفاذ ، ويه معاهدة اترخيية هتدف ا  املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 
ىل امل  قراءة املطبوعات ج س نوات طويةل من اجلهود احلثيثة ومتهد الطريق ا  ىل أأن هذه املعاهدة تتّوِ صنفات املنشورة، وأأشار ا 

حقاق العداةل الاجامتعية ومتكني الأشخاص  ىل املعارف وا  ىل حتقيق املساوة يف النفاذ ا  العامتد املزيد من املعاهدات اليت تريم ا 
لنفاذ بوضوح عىل أأن املكية الفكرية عادت ابملنفعة عىل الأشخاص وبث قمي التسامح. ويدل دخول معاهدة مراكش حزي ا

ذ يقر املغرب أأيضا ابلقمية املزتايدة للأصول غري امللموسة للملكية الفكرية وبرضورة حاميهتا يف جممتع عامده معايق البرص . وا 
نه يويل أأمهية لنظام امللكية الفكرية ال تنفك تزت  ايد، ولدلور اذلي تضطلع به أأعامل خمتلف جلان الاقتصاد القامئ عىل املعرفة، فا 

الويبو وهيئاهتا. واكن هدفه املنشود هو اس تخدام أأصول امللكية الفكرية اس تخدامًا رش يدا واسرتاتيجيا لتحقيق التمنية عىل 
لبرشية. وعليه، انشد الصعيدين الاقتصادي والاجامتعي بغية املسامهة يف الأهداف النبيةل ملبادرة جالةل املكل لتحقيق التمنية ا

وفد املغرب الوفود الأخرى لتجاوز الانقسامات اليت التزال قامئة يف العديد من املفاوضات اجلارية يف الويبو والتحيل بروح 
ىل حتقيق مجةل أأهداف من بيهنا  جيابية. ومن ذكل املنطلق، يتطلع املغرب ا  تعددية ليك ترمثر تكل املفاوضات عن نتيجة ا 

ىل الأدوية رضورة تشجيع ن ظام للملكية الفكرية حيقق التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل اجملمتع بصفة عامة؛ والنفاذ ا 
آاثر التغريات املناخية وتقليص الهوة الرمقية واس تخدام خمتلف مواطن املرونة الواردة يف االتفاقات  واملعارف والتغذية وختفيف أ

طار منظمة التجارة العاملية؛ ورضورة توفري  اتفاق تريبسادلولية اس تخدامًا أأمثل، مبا يف ذكل  واالتفاقات اليت عقدت يف ا 
امحلاية يف جمال املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ملنع متلكها بصورة غري مرشوعة والانتفاع 

ى غري الرشعية، جتارية اكنت أأم ال؛ وامليض قدما يف تنفيذ هبا عىل حنو تعسفي، وتقويض مجيع املامرسات والأنشطة الأخر 
ىل تعممي التمنية يف مجيع أأعامل جلان الويبو؛  مرشوعات أأجندة الويبو للتمنية اليت تُعد الزتامًا جامعيًا للمجمتع ادلويل يريم ا 

طار املكتب اال قلميي لدلول العربية. وخالل الس نة اجلارية، احتفل  ومواصةل برامج التعاون مع الفاعلني يف جمال التمنية مضن ا 
املغرب ابذلكرى املئوية للملكية الصناعية اليت شهدت تنظمي تظاهرة أأس بوع ادلار البيضاء للملكية الصناعية حتت الرعاية 

 1 300وجتاوز عدد املشاركني فهيا  الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو،السامية جلالةل املكل. واليت ُسلت مشاركة 
آس يا. ولكَّلت هذه الاحتفالية مجةل من الأعامل اليت أأجنزهنا املغرب خالل الس نوات  37خشص مثّلوا  بدلًا من أأفريقيا وأأورواب وأ

دخال العديد من اال صالحات يف الترشيعات  املاضية لتمنية نظام امللكية الفكرية وال س امي من خالل اال جراءات التالية : ا 
ة الفكرية؛ واعامتد الاسرتاتيجية املغربية يف جمال الابتاكر اليت اضطلعت بدور حمفز لتحقيق معل الوطنية يف جمال امللكي

ىل تشجيع الابتاكر  مشرتك يُدمج فيه مجيع أأحصاب املصاحل العامة واخلاصة املشاركني يف معلية البحث والتطوير اليت تريم ا 
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ىل رغبة السلطات  يف املغرب؛ واعامتد اسرتاتيجية املكتب املغريب للملكية الفكرية يف جمال امللكية الفكرية اليت تستند ا 
نشاء بيئة  املغربية اخملتصة وعزهما عىل تقوية قدرة القطاع الصناعي والتجاري يف املغرب عىل العمل يف الأسواق العاملية وا 

نشاء جلنة وطنية للملكية الصناعية جتارية أأكرث تنافس ية؛ وتعيني جلنة دامئة مشرتكة بني الوزارات ملاكحفة التقليد والقر  صنة؛ وا 
نشاء الأاكدميية املغربية للملكية الفكرية والتجارية اليت أأاتحت تقدمي العديد من ادلورات التدريبية يف  وماكحفة التقليد؛ وا 

عن براءات الاخرتاع جماالت امللكية الفكرية؛ وتوقيع مذكرة تفامه بني الويبو واملكتب الأورويب للرباءات للرتوجي للمعلومات 
 2016ونرشها يف ادلول العربية، وتُعد هذه املنصة أأول منصة لنرش الرباءات عىل ش بكة الأنرتنت؛ وتوقيع مذكريت اتفاق يف 

 بني املغرب والويبو يف جمال امللكية الصناعية، مما سامه يف تعزيز مجةل أأمور من بيهنا التعاون بني بدلان اجلنوب وحق املؤلف.

ىل  وفد أأسرتالياوأأشار  .47 يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة، وأأن معل  وراي مزتايد الامهيةدورا حم تؤديأأن امللكية الفكرية ا 
 عىل حنو مزتايد.الناش ئة العاملية القضااي النظام ادلويل للملكية الفكرية مع تكيف ضامن لالويبو وادلول الأعضاء فهيا أأسايس 

ول الأعضاء الرتكزي عىل املصاحل وينبغي لدل ،كبريةمسأأةل يري يف الساحة متعددة الأطراف حتدايت وضع املعاالوفد أأن  رأأىو 
وأأعرب . اخالفاهتتسوية  ادلول الأعضاء عىلجدول الأعامل املعياري اليت سيساعد فهيا تقّدم العمل يف املشرتكة واجملاالت 

واملساهامت احلديثة لدلول الأعضاء احملرز تقدم وأأقّر بأأمهية ال  ،ةناقشات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلوليعن تفاؤهل ابمل وفد ال
صالحات بنّ جراء القوي ال  بدله دمع  وأأبدى الوفد مناقشات هادفة.يف  معاهدة لملكية الفكرية، ال س امي ل نظام العاملي يف ال اءة ا 

التجارة العاملية يف  الانتشار يشجعواسعة فعاةل وأأضاف الوفد أأن تعزيز بنية ملكية فكرية وبروتوكول مدريد.  الرباءات
ىل  وهنّأأ الوفد المنو الاقتصادي والتمنية.مبا حيفز امللكية الفكرية  رمنتجات استامث ، معاهدة الرباءاتمكبوداي عىل انضامهما ا 

ىل بروتوكول مدريد وجزر كوك عىل ادلميقراطية الشعبية الو ومجهورية  ن  يف الويبو. وعضانضامهما كعىل انضامهما ا  وقال الوفد ا 
ىل نتاجئ البحث والفحص ماكتب الرباءات جناز  نظام الويبو للنفاذ املركزي ا  حامتل أأّن اخطوات واسعة عظمية و واصل ا 

النظام  اليت ال تس تخدمملاكتب الوفد ا حثّ . و أأصبح ش به مؤكّدهناية الس نة يف النظام حبلول مجيع املاكتب امخلسة مشاركة 
طالق  اختاذ القرارات.رفع جودة معلية ماكتب امللكية الفكرية و ايدة فعالية كز، هالنظر يف فوائدعىل  وأأعلن الوفد ابعزتاز ا 

مكتب أأسرتاليا للملكية وأأضاف أأن : 2016يف فرباير الأسرتالية للويبو الصناديق الاستامئنية برانمج من  ةالثاني نسخةال 
منوا يف الأقل مساعدة ادلول النامية والبدلان عىل معل مع الويبو  ابلتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة، ،الفكرية

عىل تسهيل الابتاكر والاستامثر  اهتامللكية الفكرية وقدر اب هتا اخلاصةحتسني أأنظممن أأجل  احمليطني الهندي والهادئ ةمنطق
ورأأى الوفد أأن  مكحفز للمنو الاقتصادي واحلد من الفقر. ةسرتاليا عىل املساعدأأ ش يا مع تركزي اونقل التكنولوجيا، وذكل مت

 ربط برانمج "ويبو غرين" ،عىل سبيل املثالفقضااي اجامتعية وبيئية هامة؛ تس هتدف  الاستامئنيةأأنشطة برانمج الصناديق 
الوفد أأن بدله يدمع  وبنّي حلول مبتكرة لتحدايت مثل تغري املناخ. الباحثني عن  مع الأشخاصاخلرضاء  قنّياتمزودي الت بني 

احتاد الكتب امليرّسة. ورحب  واصل دمعبأأنه س ياحمليطني الهندي والهادئ، و  ةمج الويبو البح ي يف منطقانتوس يع برمعلية 
 ،يف العامل الأكرث هشاشةبعض الفئات تعاين مهنا ملشالك حقيقية  املموس حالابعتبارها معاهدة مراكش رساين بدء ب  الوفد

ن تعاونت ها ميكن لدلول الأعضاء حتقيقمثال عىل ميه و ادلول غريها من واصةل العمل مع بدله مل اداس تعدوأأبدى الوفد . ا 
نظام ادلويل للملكية الفكرية خيدم املبدعني واملبتكرين ورواد ال وضامن أأن  ،معاجلة القضااي احلالية والناش ئةبغية  الأعضاء

 والعرشين. احلاديالأعامل يف القرن 

ليبرياي عن امتنانه للويبو دلمع بدله املتصل خبطته لتطوير امللكية الفكرية. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد وأأعرب وفد  .48
ن بدله يساند تنفيذ  نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس البدلان الأقل منوًا. وقال ا 

يبو يف الارتقاء بنظام ليبرياي للملكية الفكرية وقد وىف ابلعديد من الزتاماته توصيات جلنة التنس يق ويرحب مبسامهة الو 
القانونية مبا فهيا تعديل قانون امللكية الفكرية والقوانني التجارية املتصةل ابمللكية الفكرية والتصديق عىل خمتلف الربوتوكوالت 

ىل منظمة التجارة العاملية. وأأحاط علامً واالتفاقيات واملعاهدات ادلولية اليت وقع بدله علهيا كجزء رئ  ييس من برانجمه لالنضامم ا 
ىل معاهدة بيجني و  زالا معلقني وأأن  اجلديدة وتصديقه علهيام ما االتفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتيةبأأن انضامم بدله ا 

ن وزارة التجارة وال  ىل معاهدة بيجني سيمت يف وقت قريب. ومىض يقول ا  لرشاكت صناعة أأنشأأت شعبة معنية ابالانضامم ا 
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ن بدله ما البالغة الصغر والرشاكت الصغرية واملتوسطة فئت يعمتد عىل  تتيح خدمات التسجيل املتنقل للرشاكت الصغرية وا 
درار ادلخل يف  الويبو يف ظل خطة تطوير امللكية الفكرية للحصول عىل ادلمع التقين واملايل الالزم لالرتقاء بأأنشطة قطاع ا 

 الاقتصاد الليبريي وتشييد مبىن جديد للملكية الفكرية من أأجل تيسري توحيد مكتبيه للملكية الفكرية.

ىل بناء  .49 ىل أأن بدله حافظ عىل الزمخ الهادف ا  ىل أأن الفلبني  البتاكرلمركز وأأشار وفد الفلبني ا  يف اال قلمي. ونظرًا ا 
رشعت يف تعزيز القدرات الالزمة ال عداد نظام مواٍت لالبتاكر، فهيي متكنت من وضع أأساس متني يتطلب تدعاميً وتعزيزًا 

ىل أأن الفلبني تقّدمت يف عام  وست ُرتب يف مؤرش  مؤرش الابتاكر العامليتسع ُرتب يف  2016متواصلني. وأأشار الوفد ا 
يف الفلبني أأحضت اليوم تقود معليات  ماكتب دمع التكنولوجيا والابتاكرالاقتصادية. وأأعلن الوفد أأن ش بكة  احلرية

آخرين قد  ىل أأن الويبو ورشاكء أ اس تحداث امللكية الفكرية وحاميهتا، وتأأمل يف أأن تمتكن كذكل من تسويقها. وأأشار الوفد ا 
ه بأأن يساعد تاليق املساعدات والاهامتم والأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية أأحاطوا علامً مبا رشعت به الفلبني، وأأعرب عن ثقت

ىل نظام للملكية الفكرية يكون  2020الفلبني يف بلوغ هدف التوصل حبلول عام  والتفت  للتمنية. اً وموهج ًا ودميقراطياً مبسطا 
ىل أأن  الفكرية من س بع نقاط سزييد من تعزيز نظام امللكية  أأعّد جدول أأعامل للملكية مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنيالوفد ا 

ن مبادرة ) ىل  مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني( اليت تشمل خدمات جديدة يسعى Smelt IPالفكرية ودمعه. وقال الوفد ا  ا 
ىل نقل ىل التسويق وتريم ا  نشاهئا يف الس نوات املقبةل تغطي مجمل جوانب امللكية الفكرية من الاس تحداث ا  أأفضل  ا 

ىل العامل. وأأضاف أأن مبادرة ) تالاخرتاعا مكتب  ( س تؤمن كذكل قدرةSmelt IPوالابداعات والابتاكرات من الفلبني ا 
ىل  امللكية الفكرية يف الفلبني ذ أأن املبادرات الواردة يف جدول الأعامل س تؤول ا  عىل تلبية متطلبات نظام ابتاكر مزدهر، ا 

( يف Smelt IPوالهيالك ادلاخلية جلعل امللكية الفكرية سهةل املنال. وتتجّذر مبادرة )تنظمي صارم للس ياسات واال جراءات 
مبادرات تالمئ نرشًا واسع النطاق للمعارف املرتبطة ابمللكية الفكرية، مبا يكفل التعويض عن النقص يف مس توى الوعي 

ىل صناعة منتجات حملية ابمللكية الفكرية وتقدير قميهتا. ورأأى الوفد أأن اس تخدام الصناعات احمل  لية لهذا النظام س يؤدي ا 
الفصل يف ابتاكرية وسيسامه يف هتيئة بيئة متكينية لثقافة من الاحرتام والتفامه يف جمال امللكية الفكرية. مث تناول الوفد مسأأةل 

نفاذها ىل أأن الاصالحات القانونية واملؤسس ية اليت ابرشت هبا ا حقوق امللكية الفكرية وا  قد  2011لفلبني يف عام فأأشار ا 
قطعت شوطًا كبريًا، كام الحظت البدلان واجلهات املعنية يف اال قلمي. أأما يف موضوع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ىل أأن الفلبني قد اختذت خطوات لضامن حامية أأنظمة املعارف واملامرسات  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، التفت الوفد ا 
. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن المتكّل غري املرشوععها الشعوب الأصلية واجملمتعات الثقافية يف البدل، مبا حيول دون اليت تتب 

 يتخذ اجملمتع ادلويل خطوات ال تكفل حامية هذه الأصول الرمثينة حفسب بل تضمن بقاهئا كشواهد عىل عبقرية اال نسان.

ىل البيان اذلي .50 نه ينضم ا  س بانيا ا  أأدلت به اليوانن ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدلت به سلوفاكيا ابمس  وقال وفد ا 
الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وأأضاف أأنه يؤمن بشدة بأأمهية حامية وتعزيز امللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق 

مة الأساس ية للويبو يف تطوير نظام دويل اجملاورة، عىل حد سواء، لتعزيز التمنية الاقتصادية للمجمتع. وأأفاد بأأنه يقر ابمله
متوازن وفعال للملكية الفكرية، مبا يتيح اال بداع والابتاكر لفائدة امجليع. ويف هذا الس ياق، سلط الوفد الضوء عىل أأمهية اللغة 

س بانيا طرف  يف النظم ادلولية اال س بانية وتعدد اللغات يف الويبو لتحقيق أأهدافها وتعممي معلها عىل مجهور أأوسع، وأأعلن أأن ا 
الرئيس ية محلاية امللكية الفكرية. ويعد املكتب اال س باين للرباءات والعالمات التجارية من بني ماكتب الرباءات املعرتف هبا عىل 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وانطالقًا من اخلربة  21الصعيد العاملي والبالغ عددها  مكتبًا، يف املنظومة، اك 
ذ يسلط الضوء حاليًا عىل العمل اذلي امل  ن املكتب مبثابة هجة تستشريها املاكتب الأخرى، ا  كتس بة عىل مدى الأعوام، فا 

، 2015أأجنزه املعهد الرتيك للرباءات. وذكر الوفد أأنه مثة عالقة تعاون اترخيية طويةل ومرمثرة بني الويبو واملكتب. ويف عام 
ستامئين اال س باين اذلي تديره الويبو، ويمتثل هدفه الأسايس يف تعزيز املعرفة واس تخدام احُتفل ابذلكرى العارشة للصندوق الا

حقوق امللكية الصناعية لفائدة بدلان أأمرياك الالتينية، مع لفت الانتباه ابلأخص لأعاملها، ال س امي الرشاكت الصغرية 
ىل ماليني فرنك سو  4واملتوسطة. والحظ الوفد أأن بدله سامه مببلغ يفوق  ضافة ا  همين س نواًي من  200يرسي يف الصندوق، ا 

، مبا يربز ماكنة الابتاكرات اليت تفيد التكنولوجيا يف LATIPATخالل مشاريع عديدة، من قبيل قاعدة بياانت الرباءات 
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اتحة العديد من ىل وضع أأدةل مركزية للعالمات التجارية والرباءات، وا  ادلورات التدريبية  أأمرياك الالتينية؛ وأأشار الوفد أأيضًا ا 
نه قاد يف عام  أأنشطة برشاكة مع بدلان أأخرى تمتتع بدورها بصناديق استامئنية،  2016واحللقات ادلراس ية. وقال أأيضًا ا 

ن بدله يعمل أأيضًا عىل حنو وثيق مع الويبو ال عداد مشاريع تدريبية يف مناطق أأخرى.  اكملكس يك والربازيل. ومىض يقول ا 
ىل لك من مجهورية مودلوفا وأأوزبكس تان وأأوكرانيا، للمشاركة  2016ل املثال، قدم يف وأأفاد بأأنه، عىل سبي س بان ا  خرباء ا 

طار تكل الربامج التعلميية واحللقات ادلراس ية اليت تتيح معلومات أأساس ية  مكتحدثني يف حلقات دراس ية ش ىت. ويف ا 
ىل ذكل، يشجع املكتب أأساليب تسوية املنازعات  للمس تخدمني احملمتلني للأدوات ونظم امحلاية اليت تديرها الويبو. ضافة ا  ا 

خارج نطاق القضاء، ويتعاون لهذا الغرض مع مركز التحكمي والوساطة. وأأكد الوفد عىل أأنه يف نظام حامية نتاجئ مجيع أأنشطة 
فريقًا عاماًل متعدد  البحث والتطوير، ينبغي تذكر ادلور الرئييس اذلي يؤديه نقل التكنولوجيا. ولتلبية هذا الطلب، أأنشأأ 

عداد عقود منوذجية لنقل التكنولوجية واس تقبهل  يعاز من املكتب والويبو عىل حد سواء، ملكفًا اب  س بانيا، اب  التخصصات يف ا 
ن التعاون التقين من الراكئز الأساس ية الأخرى للتعاون مع الويبو. ويشارك  املس تخدمون خري اس تقبال. وأأردف الوفد قائاًل ا 

ىل املواطنني، وتيسري معل املكتب املكتب مش ىل جلب أأدوات امللكية الصناعية ا  اركة فعاةل يف تطوير الأنشطة الرامية ا 
س بانيا النسخة املقبةل من فرقة WIPO Caseوحتديثه، كقاعدة البياانت العاملية أأو  . ويف هذا الصدد، سوف تس تضيف ا 

نه يدرك ادلور الأسايس اذلي تؤديه الويبو ، حيث تُناقَش احللول التقنية املتعلقة ابلتوح XMLمعل  يد واملواءمة. وقال الوفد ا 
ىل نتاجئ  عداد القواعد ادلولية املتعلقة ابمللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مضيفًا أأنه يأأمل يف التوصل قريبًا ا  يف ا 

ىل حضور اخلرباء اال س بان خم  تلف جلسات اللجان والأفرقة العامةل التابعة جديدة مرضية مجليع ادلول الأعضاء. وأأشار ا 
حراز نتاجئ  للويبو، وشدد عىل الاقرتاح اال س باين يف جلنة الرباءات بشأأن تبادل اخلربات الختاذ خطوة مبتكرة، مبا ميكن من ا 

ىل توافق يف الآراء لتحسني املساعدة ال  طار جلنة التمنية، معل الوفد عىل حماوةل التوصل ا  تقنية للويبو، طبقًا يعتد هبا. ويف ا 
ىل املبادئ  ىل اتفاق استنادًا ا  لأجندة التمنية. وفامي يتعلق بفتح ماكتب جديدة يف اخلارج، أأعرب الوفد عن رغبته يف التوصل ا 

ن  ىل أأن النجاعة وتويخ احلذر املايل مفهومان ذوا أأمهية قصوى. ومىض يقول ا  التوجهيية اليت اعمتدهتا امجلعيات، مشريًا ا 
نتاجية. ورأأى الوفد أأن تويخ احليطة عىل صعيد املزيانية عنرص الويبو  تدرك هذا الوضع وتبذل هجودًا لتحسني الفعالية واال 

رئييس يظل رمغ ارتفاع املداخيل. ويقرتن الارتفاع املسجل يف املداخيل ابرتفاع يف التاكليف بنس بة أأعىل. وجشع الوفد الأمانة 
ىل روح التعاون بني ادلول لتوجيه الاجامتعات، والمتكني من التوصل عىل بذل اجلهود الالزمة الحتواء اال   نفاق. وأأخريًا، دعا ا 

ىل اتفاقات لتحسني سري معل املنظمة.  ا 

وأأكد وفد المين جمددًا أأن بالده عىل اس تعداد للتعاون من أأجل حتقيق الأهداف املنشودة من الاجامتعات ومبا خيدم  .51
ن وعادل. وأأعرب عن شكره للمدير العام عىل التقرير الوايف واملفصل حول أأعامل مصاحل ادلول الأعضاء وبشلك متواز 

املنظمة خالل الفرتة السابقة والتحدايت اليت واهجهتا ورؤيهتا املس تقبلية. وأأثىن عىل العمل اذلي قام به املدير العام ابلتعاون 
ىل الأمانة عىل م ا بذلته من هجود كبرية يف حتضري الاجامتعات والواثئق اليت مع فريقه عىل مدار العام السابق. وتوجه ابلشكر ا 

تضمن أأن جتري أأعامل امجلعيات بسالسة. وأأعرب عن تقدير بالده تقديرًا عاليًا لتفهم املنظمة الأوضاع الاس تثنائية اليت مرت 
الفكرية. ومع ذكل، ذكر الوفد أأن والزال متر هبا المين واليت حالت دون تنفيذ كثري من الأهداف اخملطط لها يف جمال امللكية 

المين قد احتفت ابليوم العاملي للملكية الفكرية من خالل عدد من الأنشطة حول التوعية والتثقيف والتعريف بدور الويبو يف 
ذ اس تفاد عدد من موظفي امللك  ية جمال امللكية الفكرية. وعرب الوفد عن شكره لاكدر أأاكدميية الويبو عىل تعاوهنم املس متر ا 

الفكرية من دورات التعلمي عن بعد اليت وفرهتا أأاكدميية الويبو واليت أأسهمت بشلك ملموس يف رفع القدرات وحتسني همارات 
ىل أأن التواصل جاٍر مع مكتب جامعة امللكية  طار التعاون اال منايئ وادلمع الفين، أأشار الوفد ا  ومدارك اخملتصني. ويف ا 

ة من أأجل الاس تفادة من الأنظمة اجلديدة لتسجيل حقوق امللكية الصناعية ومن املتوقع أأن الصناعية بوزارة الصناعة والتجار 
يبدأأ تطبيقها قبل هناية العام. وأأضاف أأن بالده تويل أأمهية كبرية للملكية الفكرية وذكل دلورها الهام يف المنو الاجامتعي 

ن بالده سعيدة بر  ؤية اخلطوات اليت تقوم هبا املنظمة من أأجل جعل التمنية والاقتصادي والتطور التكنولويج. وقال الوفد ا 
جزءًا ال يتجزأأ من مجيع أأنشطهتا. وأأعرب عن ثقته بتفهم الويبو لوضع امللكية الفكرية يف البدلان الأقل منوًا ومهنا المين اليت 

نفاذ احلقو  ق ونرش ثقافة امللكية الفكرية تواجه حتدايت وصعوابت كثرية يف جمال البناء املؤسيس وتأأهيل الاكدر البرشي وا 
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دماهجا يف خطط التمنية. ومن مث، أأبدى الوفد أأمهل يف أأن يمت قريبًا رفع احلظر املفروض عىل تقدمي الأهجزة واملعدات وتقدمي  وا 
املساعدة يف معل اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية، ويف زايدة معدالت مشاركة اخملتصني وصانعي الس ياسات ومتخذي 

قلميية وادلولية. ويف اخلتام، شكر الوفد املدير العام واملكتب العريب وشعبة املرشوعات الق رارات يف حضور الفعاليات اال 
 اخلاصة وأأاكدميية الويبو.

نه ينبغي  .52 وأأيد وفد الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وقال ا 
ة احلالية من الاجامتعات حبث عدة مسائل هممة ابلنس بة لدلول الأعضاء، مبا يف ذكل املسائل املتعلقة مبعاهدة يف السلس

ن العمل اذلي تنجزه جلنة العالمات أأساس اكف لبحث الاقرتاح الأسايس  قانون التصاممي. ويف هذا الصدد، قال الوفد ا 
ىل املرحةل املق  . 2017النصف الأول من عام  بةل وعقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة يفاملس تمكل أأساسًا، وميكن الانتقال ا 

ىل أأن املفاوضات حول املسأأةل دامت  وتتعلق املسائل الس ياس ية الأخرى ذات الأمهية حبامية هيئات البث. وأأشار الوفد ا 
ة مبكرة. كام أأبدى اهامتمه ابلتقدم عدة أأعوام، وذكر أأنه س يكون من املفيد االتفاق عىل أأفق زمين حمدد الختتام العمل بصف

احملرز يف الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات، واملؤسسات التعلميية، والأشخاص ذوي اال عاقات 
ندة الأخرى. ونظرًا لأمهية مسأأةل التوازن يف نظام امللكية الفكرية ابلنس بة للبدل، أأعرب الوفد جمددًا عن الزتامه بتنفيذ أأج 

ن تعليق الآمال عىل مناقشة الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية س يتيح  التمنية تنفيذًا فعااًل. ومىض يقول ا 
تقدمًا مس مترًا قياّمً يف تعممي املنظور اال منايئ عىل أأنشطة عنارص املنظمة. ويف جمال التدريب، شدد عىل ادلور الهام اذلي 

يب املوارد البرشية يف بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من خالل برانمج املاجس تري اال قلميي للملكية تؤديه الأاكدميية يف تدر 
آيرس. وأأعرب الوفد عن شكره للويبو ملا قدمته من دمع  الفكرية املتاح بصفة مشرتكة بني الويبو وجامعة أأوسرتال يف بوينس أ

سبمترب، مؤكدًا عىل أأن ذكل  30أأشاد بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف لهذه املبادرة وعن أأمهل يف الاس مترار مس تقباًل. و 

من املعامل املهمة ليس فقط ابلنس بة للويبو بل أأيضًا ابلنس بة ملاليني الأشخاص معايق البرص اذلين سيمتكنون من الوصول 
ىل الكتب. وأأضاف أأنه من الأسايس كفاةل التنفيذ الفعال للمعاهدة وحتق  يق مقاصدها، وأأعلن أأن بدله عىل أأهبة بطريقة أأسهل ا 

الاس تعداد للمسامهة يف هذه العملية. وأأخريًا، شكر الوفد الويبو عىل ادلمع اذلي تقدمه لبدله يف خمتلف الأنشطة، ال س امي يف 
لهيا يف املس تقبل القريب، كام أأعرب ع معاهدة الرباءاتمعلية حتليل  ن رغبته يف وتقيميها، وأأعرب عن أأمل بدله يف الانضامم ا 

 توطيد أأوارص التعاون يف املس تقبل توخيا جلدوى امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية للبدل.

ىل  .53 البيان اذلي و وادلول الأعضاء فيه الاحتاد الأورويب البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس وانضم وفد الربتغال ا 
ن بدله يرحب ابلتقدم اجملموعة ابء وطرح أأدىل به وفد اليوانن ابمس  عددا من الاعتبارات العامة بشأأن نظام لش بونة. وقال ا 

اذلي أأحرزه الفريق العامل املعين بتطوير احتاد لش بونة يف الأشهر القليةل الأخرية بعد أأن لكفته امجلعيات السابقة بذكل. وأأكد 
لتضامن واملعامةل املتساوية مجليع حقوق امللكية الوفد اس تعداد أأعضاء نظام لش بونة ال جياد احللول اليت تقوم عىل مبادئ ا

ذًا عىل الأجل القريب والبعيد. ومن اجلانب املايل، رأأى أأن من املهم أأال تغيب  الفكرية والصناعية، ومعاجلة جعز نظام لش بونة ا 
الويبو أأظهرت فائضا عن الأذهان أأن جعز نظام لش بونة ليس ابلعظمي يف س ياق مزيانية الويبو برمهتا، وال س امي أأن حساابت 

ىل 2015حصيا جدا. ورحب ابلنتاجئ املالية املمتازة احملققة يف عام  مليون فرنك سويرسي.  33.3 حيث وصل فائض الويبو ا 
ىل أأن أأعضاء نظام لش بونة قد اختذت تدابري ملموسة ملعاجلة العجز واتفقت يف أأحدث مجعية لها عىل رفع مس توى  وأأشار ا 

سأأةل من جديد يف املس تقبل. وأأضاف أأن الربتغال ويه عضو يف نظام لش بونة ستس متر بطبيعة احلال الاشرتااكت ومراجعة امل 
 2017-2016يف حتمل مسؤولياهتا وتنفيذ احللول اليت اعمتدهتا مجعية احتاد لش بونة من أأجل تصحيح العجز خالل الثنائية 

ن الربتغال تعزتم ا ىل الرتوجي الس تخدام وحتسني الصحة املالية لنظام لش بونة. وقال ا  ملشاركة هبمة ونشاط يف الآليات الرامية ا 
النظام اذلي ما زال نظاما عامليا مفتوحا لأي بدل، وستسامه يف حسن سريه واس تدامته املالية. وشدد الوفد مرة أأخرى عىل 

يف ضامن اس تخدام تسميات أأمهية النظام لقطاع الأعامل والرشاكت الصغرية واملتوسطة والأقالمي واملناطق فضال عن دوره 
قالمي وأأراضهيا.  املنشأأ املرتبطة بأأوارص شديدة ابلرتاث التارخيي والثقايف للأ
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طار  .54 وذكَّر وفد اال مارات العربية املتحدة بأأن بالده قد قطعت شوطًا كبريًا يف تطوير منظومة امللكية الفكرية دلهيا يف ا 
حيامن رخست التوجه حنو بناء اقتصاد معريف مس تدام  2021اال مارات  مسرية تمنوية واحضة وواحضة معاملها من خالل رؤية

نتاجية. وأأوحض الوفد أأن توجهيات القيادة جاءت برضورة ترس ي  دور الابتاكر وجعهل حمراكً أأساس يًا دلفع جعةل التمنية  وعايل اال 
ميااًن بأأمهيته يف تعزيز جاذبية بيئة الأعام ل يف ادلوةل والتحسني من بيئهتا الاستامثرية. الاقتصادية والاجامتعية املس تدامة ا 

ذ جراءات جادة وهادفة محلاية امللكية الفكرية: فاكنت من أأوائل  ا  تعد اال مارات يف طليعة ادلول اليت حرصت عىل اختاذ ا 
تطبيق تكل ادلول املوقعة عىل اتفاقيات املنظمة اخملتلفة ومعلت عىل حتديد قوانيهنا وترشيعاهتا مبا يتوافق مع متطلبات 

آخرها معاهدة مراكش اليت من شأأهنا ماكحفة جماعة الكتب والتأأسيس لعامل أأكرث يرسًا للأشخاص اذلين  االتفاقيات ومن أ
ىل ذكل، وقعت احلكومة مجموعة من مذكرات التفامه واالتفاقيات مع عدد من احلكومات وبيوت اخلربة  ضافة ا  يعانون اال عاقة. وا 

آفاق  التعاون يف جمال الابتاكر وامللكية الفكرية والعمل عىل تطوير البنية الترشيعية وتبادل املعارف العاملية هبدف توس يع أ
واخلربات وتوفري ادلمع الفين والتكنولويج. واكنت لتكل الس ياسات واملبادرات اليت تبنهتا اال مارات لتعزيز حامية امللكية 

احليوي. فقد ُأطلقت ابدلوةل سلسةل من اجلهود ومهنا تأأسيس املركز الفكرية نتاجئ الفتة سامهت يف رايدهتا يف ذكل اجملال 
ادلويل لتسجيل براءات الاخرتاع ابدلوةل وفق أأرىق املعايري لميثل مع اكامتل مراحل تسجيهل نقةل نوعية يف حتفزي املبدعني 

لتعاون الوثيق مع الويبو يف تطوير اب اال ماراتواخملرتعني وتعميق دور الابتاكر يف مفاصل الاقتصاد واجملمتع اكفة. وجنحت 
وحتديد الآليات املتبعة يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية اخملتلفة ومتكني مسار التحول اذليك فهيا. ومثلت تكل اجلهود جانبًا 

افسيته العاملية. من منظومة متاكمةل من الأنشطة والربامج اليت تتبناها اال مارات ال رساء دعامئ اقتصاد املعرفة وتعزيز تنوعه وتن
آخرها وأأبرزها تبوؤ ادلوةل املركز الأول عربيًا وتقدهما ست  وجتىل ذكل الأمر يف كثري من التقارير واملؤرشات العاملية من أ

ىل املركز  عامليًا يف مؤرش الابتاكر العاملي وكذكل الأول عربيًا والسادس عرش عامليًا يف مؤرش  احلادي والأربعنيمراتب ا 
جنازات اليت حققهتا اال مارات يف جمال امللكية الفكرية دور همم يف حتقيق تكل النتاجئ البارزة. التنافس ية  العاملي واكن لال 

اخلتام، أأعرب الوفد عن ثقته بأأن ادلور املهم اذلي تقوم به الويبو وتعاوهنا مع بالده عىل املس توى امجلاعي يف اجامتعات  ويف
ر يف واقع حامية امللكية الفكرية يف اال مارات مبا يعود مبنفعة كبرية عىل اقتصاد البالد املنظمة سينطوي عىل مزيد من التطوي

 وازدهار جممتعاهتا.

آس يا واحمليط الهادئوأأيد وفد اتيلند البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس  .55 والبيان اذلي أأدىل به وفد  مجموعة بدلان أ
آس   جياد بروين دار السالم ابمس رابطة أأمم جنوب رشيق أ ىل التقارب بشأأن القضااي العالقة وا  نه من الرضوري السعي ا  يا. وقال ا 

ن بدله يدمع  اال رادة الس ياس ية ال حراز التقدم يف خمتلف أأنشطة وضع القواعد واملعايري اليت تشارك فهيا الويبو. ومىض يقول ا 
آليات حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اللجنة احلكومية املناقشات البناءة بشأأن أ

ادلولية وأأعرب عن أأمهل أأن ترىس امحلاية الفعاةل يف الوقت املناسب. ورأأى أأن بعض القضااي املطروحة يف مرشوع املعاهدة 
يالء املزيد من العناية. و  ن بشأأن قانون التصاممي مبا فهيا متطلبات املساعدة التقنية والكشف تس توجب ا  اسرتسل قائاًل ا 

نه من الأسايس الزتود بنظام  امللكية الفكرية والابتاكر يؤداين دورًا همامً يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وا 
للملكية الفكرية يوازن بني حقوق أأحصاب امللكية الفكرية واملصاحل العامة عىل حنو مالمئ. وأأعرب عن حتمس بدله للمشاركة 

أأنشطة الويبو لتحقيق مثل ذكل التوازن أأخذًا يف احلس بان أأمهية تعممي أأجندة التمنية يف أأنشطة الويبو وعن تقديره للعمل يف 
الرئيس للجمعية العامة خبصوص اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وعن انئب اذلي أأجنزه الرئيس السابق و

ن امجلعية العامة لس نة  نشاء  2015احرتامه التام لقراراهتام وتوصياهتام. وأأضاف قائاًل ا  قررت رضورة منح الأولوية لأفريقيا يف ا 
ن املبادئ التوجهي  2017-2016ماكتب خارجية للويبو خالل الثنائية  ية املتصةل ابملاكتب اخلارجية للويبو توجه ادلول وا 

الأعضاء ال يالء العناية الواجبة للجوانب اال منائية واملناطق اليت ال توجد فهيا ماكتب خارجية وموقع املنتفعني خبدمات الويبو 
س توجه ادلول الأعضاء يف  . وأأفصح عن اعتقاده أأن مجيع تكل الاعتباراتعاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأولال

ىل التطورات اال جيابية الطارئة يف جمال امللكية  جيابية ميكن أأن يقبلها امجليع. وأأشار ا  ىل نتيجة ا  اختاذ قرار مناسب يفيض ا 
ن بدله يعزت  ىل بروتوكول مدريد وا  ن قانون العالمات التجارية قد عُّدل لالس تعداد لالنضامم ا  م الفكرية يف بدله. وأأردف قائاًل ا 

ن  ىل معاهدة مراكش. واس تطرد قائاًل ا  ماكنية الانضامم ا  ىل اتفاق الهاي يف املس تقبل القريب ويس تكشف ا  أأيضًا الانضامم ا 
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حكومة بدله تعرتف بأأمهية نظام وطين فعال ونشط للملكية الفكرية وقد أأعدت خارطة طريق يف جمال امللكية الفكرية دلمع 
نفاذها والهنوض ابالنتفاع ابمللكية الفكرية وتسويقها. واختمت بيانه الابتاكر واال بداع هبدف تعزيز حامي ة حقوق امللكية الفكرية وا 

رساء اقتصاد  ىل ا  ن مجيع تكل التطورات جتسد أأمهية امللكية الفكرية يف الس ياسات الوطنية يف اتيلند اليت تسعى ا  قائاًل ا 
 يقوم عىل القمية وحيفزه الابتاكر.

وحامية  الويبو لتعزيز نظام امللكية الفكريةبذلهتا اي الشعبية ادلميقراطية علام ابجلهود اليت وفد مجهورية كور وأأحاط .56
التقدم و الرساين املبكر ملعاهدة مراكش ورأأى الوفد يف بدء حقوق امللكية الفكرية يف عرص الاقتصاد القامئ عىل املعرفة. 

ن بدله. خطوتني مشجعتني مميايف صياغة معاهدة قانون التصاحملرز  القرارات اليت اختذت يف تشعر ابلرضا لأن  وقال الوفد ا 
وأأعرب الوفد عن جيري تنفيذها. ومعلياته حتاد لش بونة البشأأن الاس تقرار املايل الويبو عيات مجل  امسة وامخلسنيسلسةل اخلال 

م و س تخدام العلابحدايت العاملية معاجلة التهبدف حامية حقوق امللكية الفكرية ينبغي أأن يركز عىل أأن معل الويبو  رأأي مفاده
ىل نظام امللكية الفكرية  وأأضاف الوفد أأنوالتكنولوجيا.   الفاضةل؛ وأأن يضمن الزناهة والأخالق والآدابينبغي أأن يستند ا 

و الويبتقدمي وشدد الوفد عىل أأمهية  م والتكنولوجيا يف رفاه البرشية.و العلتسامه وأأن  ،حقوق العلامء وموظفي البحوثحامية 
ا عىل حامية حقوق امللكية الفكرية من خالل كفاءهتاحلكومية وتعزيز امللكية الفكرية للبدلان النامية يف بناء أأطر مساعدهتا 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون الوفد وساند  .وتنفيذها اسرتاتيجيات وطنية ضعو  الاقرتاح ادلاعي ا 
ن منتنص عىل حمك بشأأن التالتصاممي  منح  وضامن عدم تس ييستعزيز الكفاءة التنظميية الرضوري  عاون التقين. وقال الوفد ا 

ىل هت( 2020-2016وضعت اسرتاتيجية مخس ية للتمنية الاقتصادية الوطنية ) ة بدلهأأن حكومالوفد املساعدة. وأأضاف  دف ا 
رساء أأساس متني لالقتصاد الوطين.  دورا  ؤديأأن ت نبغيحقوق امللكية الفكرية، ي حامية و العلوم والتكنولوجيا ورأأى أأن ا 

ل عىل حصة س ياسة العلوم والتكنولوجيا الوطنية يل ادل وأأضاف الوفد أأن حموراي يف حتقيق أأهداف تكل الاسرتاتيجية.
طالقوحيوتهيا اكن  ىل أأن وأأشارع حمليا. نّ ُص  ي، اذل( ملراقبة الأرضKwangmyongsong-4الصناعي ) قمرال ا  طالق  ا  ا 

ملتطلبات  يبس تج ت الأنشطة الفكرية واال بداعية اليت  عتجشوذكر الوفد أأّن بدله س متر يف املس تقبل. ي الصناعية س  الأمقار
تعاون ب تنفيذ اسرتاتيجية وطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية حتّدث الوفد عن الاقتصاد القامئ عىل املعرفة. ويف هذا الصدد، 

دخال وثيق مع الويبو من خالل  ن حتسينات.و  حتديثاتا  أأو  لويبولأأربع معاهدات  عىل 2016دقت يف عام اص وقال الوفد ا 
لهيا واصةل حتسني امحلاية الوطنية حلقوق ملاس تعداده عىل د الوفد  ومعاهدة مراكش. وأأكّ يجنيمعاهدة ب مضهنا  ومن، انضّمت ا 

 امللكية الفكرية وتعزيز التعاون ادلويل لتحقيق هذه الغاية.

ن تأأييده التام للبيان اذلي أأدلت به نيجرياي وتوصياهتا املقدمة ابمس اجملموعة الأفريقية. وعرب جمددًا وأأعرب وفد تشاد ع .57
عن امتنانه للويبو للجهود احملمودة املبذوةل لتمنية القارة الأفريقية وخصوصًا لتدارك التأأخري املسجل يف جمال امللكية الفكرية 

الرئيسني عىل تقريرهيام وتوصياهتام. وأأشار  مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةصادر عن ال تقرير التحقيقات الهنايئوهنأأ خبصوص 
ال ستترضر مسعة  آن الأوان حلسم هذه املسأأةل هنائيًا وا  نه أ ىل عدم ارتاكب أأي خطأأ أأو خمالفة من جانب املدير العام وقال ا  ا 

اختيار املمثلني الأفريقيني أأي اجلزائر ونيجرياي  الويبو من ذكل. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، طلب أأن تقر امجلعيات
 املكتبني. الس تضافة

أأعرب وفد لبنان عن تقديره الس مترار الويبو بلك قطاعاهتا وأأقساهما يف املسامهة يف تطوير واقع امللكية الفكرية يف و  .58
ن ىل بريوت يف عام  بالده. وشكر املدير العام عىل العناية اليت طاملا أأبداها الحتياجات لبنان قائاًل ا   2009زايرته الرمسية ا 

ىل أأن عام  ما يتسم بأأمهية خاصة بفعل عودة  2016زالت حارضة يف أأذهان من واكهبا، ملا تبعها من نتاجئ حىت اليوم. وأأشار ا 
ىل بريوت بعد انقطاع دام أأكرث من س نتني. وذكر أأن لبنان حريص عىل التفاعل التام مع لك مبادرات الويبو.  أأنشطة الويبو ا 

نه يس تفيد من عدة مشاريع لبناء  ذ ا  وتطوير القدرات ومن املساعدة التقنية يف أأكرث من جمال وخاصة يف حتديث الأنظمة ا 
ىل مزيد من التعاون مع  والربامج اليت يعمل هبا املكتب اللبناين ال دارة حامية امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن تطلع بالده ا 

دماج مواضيع امللكية الفكرية يف القطاعات الأساس ية اليت تسامه يف حاميهتا اكجلامعات  الويبو يف مشاريع قادمة لنرش الوعي وا 
ومراكز الأحباث ومعهد ادلروس القضائية، ونرشها يف صفوف اجلهات الفاعةل الرئيس ية اكلقضاة، واملفتشني، وغريمه من 
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يع وتعديل بعض الكوادر. وأأضاف أأن لبنان ينوي العمل عىل بلورة اسرتاتيجيته الوطنية محلاية امللكية الفكرية وعىل ترش 
القوانني اخلاصة بشأأن املؤرشات اجلغرافية، والرسوم والامنذج الصناعية، وحامية امللكية الأدبية والفنية، وحامية العالمات غري 
ىل تطوير الآليات الوطنية ادلامعة لتكل القوانني. ولتحقيق تكل الأهداف، لن يتوقف لبنان عن الاعامتد  التقليدية ابال ضافة ا 

عداد املتقن لالجامتعات، عىل ا س مترار ادلمع البناء للويبو. وأأعرب وفد لبنان أأيضًا عن تقديره جلهود مجيع العاملني يف الويبو لال 

ىل أأن  ولتقرير املدير العام وجودة الواثئق اليت تبنّيِ بوضوح نتاجئ الأنشطة املنفذة عىل مدى الس نتني السابقتني. وتطلع ا 
ملا ملهام املنظمة من تأأثري  2030ها اكماًل يف الشق املتعلق هبا مضن أأهداف التمنية املس تدامة لعام تواصل الويبو القيام بدور

ىل توافق حول  جذري عىل رأأب الصدع بني املس توايت الاقتصادية املتفاوتة لدلول. وأأبدى أأمهل يف أأن تصل ادلول الأعضاء ا 
ىل انعقاد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون تفعيل املسارات التفاوضية املتأأخرة داخل الويبو خاصة  يف ادلعوة ا 

عداد صك قانوين دويل ملزم حيمي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  ىل ا  التصاممي، ويف التوصل ا 
ب وفد لبنا ىل لبنان. ورحَّ ن بدخول اتفاقية مراكش حزي التنفيذ التقليدي ملا للك تكل املواضيع من أأمهية حيوية ابلنس بة ا 

نه يقدر لك  لهيا يف أأول فرصة ساحنة. وقال ا  ىل املراحل القادمة لتطبيقها؛ وأأعلن اعزتامه الانضامم ا  جيابية ا  معراًب عن تطلعه اب 
نشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو مع مراعاة مبدأأ التوازن يف توزيع  ها اجلغرايف. ما قامت به اجملموعات اال قلميية يف سبيل ا 

ونوه بأأنه قد اتبع تداعيات التحقيق بشأأن احلومكة والشفافية داخل الويبو واطلع عىل الواثئق ذات الصةل اليت مل جيد فهيا ما 
يس تدعي مواصةل ذكل التحقيق. ذلكل، أأيد وفد لبنان التوصيات الصادرة عن رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق وانضم 

ىل ادلول ادلاعية  عادة الرتكزي عىل القضااي ا  ىل طي تكل الصفحة هنائيًا يف سبيل احلفاظ عىل متاسك الويبو وليتس ىن ا  ا 
 الأساس ية اليت تشغل الويبو.

وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن أأمهل أأن حتقق اجلهود املشرتكة والرغبة يف املوازنة بني مصاحل ادلول الأعضاء نتاجئ  .59
جيابية لتعزيز التعاون ادلويل  ن عدد ا  يف ميدان امللكية الفكرية. وذكر ببعض اال جنازات احملققة خالل العام املايض. وقال ا 

يف املائة  10بيامن ارتفع عدد حفوص العالمات التجارية بنس بة  2015يف املائة مقارنة بعام  17حفوص الاخرتاعات ارتفع بنس بة 
دة يف اال يداع اال لكرتوين لطلبات براءات الاخرتاعات ومناذج عىل الرمغ من الصعوابت الاقتصادية. وأأفاد أأيضًا بتسجيل زاي

ىل تقدمي عدد من الاقرتاحات املهمة 2016املنفعة ويف تسجيل العالمات التجارية يف النصف الأول من عام  . وأأشار ا 
ىل وضع رساء امحلاية القانونية للملكية الصناعية مبا فهيا اقرتاح يدعو ا  جراءات ا  جراء اعرتاض خاص  ملناقش هتا خبصوص ا  ا 

يداع الطلبات يف اال طار القانوين هبدف حتسني  دراج الطلبات المتهيدية والرتخيص يف مرحةل ا  بطلبات العالمات التجارية وا 
نشاء جملس  ىل املكتب الرويس للملكية الفكرية أأال وهو ا  ىل حدث همم ابلنس بة ا  أأداء املؤسسات الأاكدميية. ولفت النظر ا 

ىل املناقشات اجلارية بشأأن  اجلودة اذلي هيدف جراء تقيمي موضوعي ومس تقل جلودة اخلدمات وطابعها الشامل. وأأشار ا  ىل ا  ا 
هبدف تعزيز التنظمي اذلايت ووضع معايري للجودة ترشف علهيا الأوساط  لمحامني املتخصصني يف جمال الرباءاتتطوير معهد ل

ىل حدث همم نظم يف الاحتاد الرويس يف الفرت  ىل  20ة من احملرتفة وا  وهو اجامتع رؤساء ماكتب امللكية  2016يونيو  22ا 
الفكرية يف الربازيل والاحتاد الرويس والهند والصني وجنوب أأفريقيا. والحظ بوجه خاص أأن املدير العام الس يد فرانسس 

س ياق السادس، حيث شارك يف مناقشة بشأأن تطوير ال  منتدى سانت بطرسربغ القانوين ادلويلغري حتدث خالل 
ن املكتب الرويس للملكية الفكرية يس تعد لأداء دوره بصفته 2016املؤسيس للملكية الفكرية يف مايو  . واس تطرد قائاًل ا 

ىل أأنشطته الرئيس ية. والحظ التعاون الناحج مع مكتب الويبو  ضافة ا  اجلهة الوحيدة املعنية ابلتنظمي يف ميدان امللكية الفكرية ا 
نشاء ش بكة مؤلفة من أأكرث من  س امي خبصوص يف روس يا وال ذاكء الوعي. ويف ذكل املضامر، أأفاد اب  مركزًا دلمع  130ا 

ىل تطوير نظام امللكية الفكرية  ن مكتب الويبو يف روس يا ينظم ابنتظام أأحدااًث هتدف ا  التكنولوجيا والابتاكر. ومىض يقول ا 
حراز التقدم بشأأن خدمات التسجيل العاملية لفائدة مؤسسا ن حكومة البدل تدمع يف س ياق ا  ت التعلمي والبحث يف البدل وا 

ن املناقشات جارية بشأأن التوجه الاسرتاتيجي لعمل املكتب مبا يف ذكل بشأأن مسأأةل التعاون  تكل اجلهود. واسرتسل قائاًل ا 
أأنشطة الويبو الرئيس ية من أأجل وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية. والحظ أأن مجموعة كبرية من القضااي املتعلقة ب

ذ انهتت الثنائية بتسجيل فائض قدره  مليون فرنك  70.2س تطرح أأثناء امجلعيات. ورحب بوضع الويبو املايل الثابت ا 
ىل تاكليف املوظفني اليت تشمل  يف املائة من مجموع نفقات املزيانية وقد ارتفعت مقارنة  62سويرسي. ولفت الانتباه أأيضًا ا 
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مانة أأن تواصل العمل من أأجل ضبط تكل النفقات مع مراعاة توصيات هيئات الرقابة. ابلثنائية املاضية. ورأأى أأ  نه ينبغي للأ
نه حفص حفصًا دقيقًا توصيات مكتب الأمم املتحدة خلدمات الرقابة ادلاخلية والاس تنتاجات الواردة يف تقريره.  وأأضاف قائاًل ا 

نه يعترب املسأأةل حمسومة. وطلب ورأأى أأن التحقيقات أأجريت عىل النحو الواجب وأأن نتاجئها  واحضة وهنائية. وأأوحض قائاًل ا 
ىل مجيع ادلول الأعضاء اختتام العمل عىل مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي يف أأرسع وقت ممكن. وأأيد عقد مؤمتر  ا 

ن حفز اقتصاد بدله سيتطلب تعزيز املشا2017دبلومايس العامتد املعاهدة يف عام  ركة النشطة يف الأنظمة . وأأردف قائاًل ا 
ىل حتقيق  ىل نظام الهاي يه قيد النظر يف الوقت احلايل. وسعيًا ا  ن مسأأةل انضامم بدله ا  العاملية محلاية امللكية الفكرية وا 

التقارب يف هنج ادلول الأعضاء املتبعة فامي يتعلق ابجلوانب العالقة من مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي اقرتح أأن تنص 
ىل البدلان النامية هبدف تيسري تنفيذها للمعاهدة عىل حنو فعال. واختمت بيانه امل عاهدة عىل حمك بشأأن تقدمي املساعدة التقنية ا 

جيابية. نه سيبذل قصارى هجده لتحقيق نتاجئ ا   معراًب عن اس تعداده للعمل البناء خالل ادلورة احلالية للجمعيات وقائاًل ا 

حتقق  نوأأعرب عن أأمهل يف أأ  ،مجلعيات الويبوالسادسة وامخلسني سلسةل الاجامتعات فتتاح بيالروس ابب وفد ورحّ  .60
اذلي أأدىل به  بيانال الوفد وأأيّد  ة.بشأأن بنود جدول الأعامل العديد اتقدم ويف ظل توجهيات رئيس ادلورة، ،ادلول الأعضاء

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةمجموعة وفد طاجيكس تان ابمس  نبدلان أ اخلاصة عدد من القضااي تفصيل متىن ي  ه، وقال ا 
ّ يف مجيع اللجان العامةل املرمثر اذلي أأجنزته تاجئ العمل لن أأعرب الوفد عن ارتياحه و . ببدله تكثيف العمل يف الوفد د الويبو. وأأي

ىل دعا الوفد ادلول الأعضاء و مرشوع معاهدة حامية هيئات البث. عىل جلنة املؤلف، وخاصة  سات الأخرية عىل وضع اللم ا 
برام معاهدة قانون التص ن بدله تقّر ممي يف أأقرب وقت ممكن. اا  عمل كل فهيي توذل ،ومراكش بيجني أأمهية معاهديتوقال الوفد ا 

ىل ه ىل معاهدة قانون الرباءاتعىل وقع بدله رئيس وأأضاف الوفد أأن . نياملعاهدت اتنيعىل الانضامم ا   ،قانون بشأأن الانضامم ا 
ن اجل عمل عىل تنفيذه يف الترشيعات الوطنية. ؛ وجيري ال2016يف أأكتوبر القانون حزّي النفاذ يدخل وس   هود وقال الوفد ا 

. يف الويبو قطاع الرباءات والتكنولوجيابيالروس بدمع من  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يفمن ش بكة  بذلت ال نشاء
ب الوفد خالل ادلورة احلالية للجمعيات. ورحّ س يوقّع ية الفكرية والويبو بني املركز الوطين للملك  ااتفاق وأأضاف الوفد أأن

ما  تهأأسف أأن منطق وأأشار الوفد ب التمنية واملبادئ ذات الصةل يف معلها.أأجندة جلهود اليت تبذلها املنظمة لتنفيذ توصيات اب
سك مببدأأ التوازن اال قلميي عند تعيني املوظفني. لمت ابالأمانة الوفد يف الويبو. ويف هذا الصدد، انشد انقصا  متثيال ممثةلزالت 

جراءات الويبو أأبدى مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، و تقرير وأأعرب الوفد عن تقديره ال عداد  دمعه للجهود املبذوةل ملراجعة ا 
يقوض الصورة  قدس هذه املسأأةل ييالوفد الرأأي القائل بأأن تس   وأأيّد ضامن قدر أأكرب من الشفافية يف املس تقبل. من أأجل

الوفد  ىرأأ و  أأنشطة املنظمة.باملتعلقة مبارشة املوضوعية بنود جدول الأعامل اخملصص ل وقت من ال يس هتكلالعامة للمنظمة، و 
النقاش. وشكر الوفد الويبو عىل دمعها يف تنظمي ندوات هذا حاجة ال طاةل  والبشلك اكمل اس تعرضت جراءات املتبعة اال  أأن 

قلميية  ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان ابلشكر جلوانب اخملتلفة للملكية الفكرية، وخص ابشأأن وطنية وا  دارة البدلان املنتقةل ا  ا 
 عن أأمهل يف جناح العمل املقبل.الوفد . وأأعرب بفعالية تهمنطق يف تنفيذ املشاريع والربامج يف لعملها البناء واملرمثر  املتقدمة

وأأيّد وفد بنن البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وذكل اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس  .61
ىل مناقشات مرمثرة تعزز دور الويبو  البدلان الأقل منوًا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتس ىن التوصل يف هناية هذه امجلعيات ا 

ىل ومعلها للهنوض ابمللكية الفكرية والا بتاكر والتكنولوجيا والمنو الاقتصادي والاجامتعي والتمنية املس تدامة. والتفت الوفد ا 
ىل أأن عددًا من الأنشطة واملبادرات واملشاريع والربامج قد ُأعّد ونُفّذ، مبا يف  أأن تقرير املدير العام اذلي ُطرح للبحث يشري ا 

كن تلخيص هذه اال جراءات عىل النحو التايل: تدعمي القدرات البرشية ذكل يف البدلان الأقل منوًا ومهنا بنن. وأأفاد بأأنه مي
قلميية للهنوض ابمللكية الفكرية كأداة للتمنية؛ وتعزيز البحث والابتاكر دلمع التمنية املس تدامة.  واملؤسس ية الوطنية مهنا واال 

اخلطة الرئيس ية املقرتحة يف وأأعرب وفد بنن عن رغبته يف تسليط الضوء عىل أأمهية التوهجات والاسرتاتيجيات 
. وأأعرب الوفد عن ارتياحه ملا ميكن رصده من جتانس بني احتياجات 2021-2016للويبو لفرتة  الاسرتاتيجية متوسطة الأجل

البدلان النامية، وخاصة البدلان الأقل منوًا، وجماالت التعاون احملددة يف أأنشطة الويبو. وأأضاف الوفد أأن مجيع جماالت التعاون 
ماكنية تعزيز قدراته  املذكورة أأعاله جتلب قمية مضافة هممة للتعاون بني الويبو وبنن لأجل التمنية واعترب أأن ذكل مينح بدله ا 
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عىل اس تغالل نظام امللكية الفكرية بشلك فّعال لأغراض التمنية. ويف موضوع مرشوع معاهدة التصاممي الصناعية، أأعاد وفد 
لعقد مؤمتر دبلومايس وشّدد عىل رغبته يف أأن يُنظر يف الوقت املناسب يف اجلوانب املرتبطة  بنن التأأكيد عىل دمعه الاكمل

ابملساعدة التقنية وتعزيز القدرات، أأو أأن تُراعى مجةل أأمور مهنا مس توى التمنية يف البدلان الأقل منوًا والقيود اليت تواهجها 
أأن تُنجز وتُعمتد. وانهتز وفد بنن هذه الفرصة للتعبري عن امتنانه مجليع ورضورة مساعدهتا يف تنفيذ املعاهدة املس تقبلية، بعد 

ىل حتسني ظروف عيش الساكن. ويف هذا  الرشاكء التقنيني واملاليني اذلين يدمعون تنفيذ املبادرات املعززة للتمنية والهادفة ا 
طار بران ةالسخياملضامر، خّص الوفد ابلشكر حكومة السويد عىل مسامههتا  مج اسطنبول للعمل لصاحل البدلان الأقل يف ا 

كام انهتز الوفد هذه الفرصة للتأأكيد  .اذلي خصصته لأعضاء هذه اجملموعةمنوا، وخاصة الربانمج التدرييب بشأأن امللكية الفكرية 
متام معلية فتح املكتبني اخلارجيني التابعيني للويبو يف أأفريقيا، أأي يف اجلزائر و  . ية نيجرياي الاحتاديةمجهورعىل رضورة ترسيع وا 

وأأعرب الوفد عن قناعته بأأن الويبو ستمتكن من خالل اال رساع يف فتح هذين املكتبني من التقريب بني النظام املتعدد 
الأطراف للهنوض ابمللكية الفكرية والأقالمي والبدلان الأفريقية. وارتأأى أأن الابتاكر يف جماالت وقطاعات العمل اخملتلفة يودّل 

ويدمعه عىل حنو أأفضل. ويف اخلتام أأيّد وفد بنن التوصية اليت قدمهتا  رأأن فتح هذين املكتبني س يعزز هذا الابتاكالفرص و 
دارة حساابت الويبو  غالق ملف التدقيق اذلي أأجراه مراجع احلساابت اخلاريج يف ا  ىل ا  جلنة الويبو للتنس يق ادلاعية ا 

 .2015للس نة املالية 

للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية ولبيان مجموعة البدلان الأقل منوًا.  وأأعلن وفد السودان تأأييده .62
ن مما ال  وهنأأ املدير العام والأمانة عىل اجلهد املبذول يف اال عداد اجليد لواثئق الاجامتع ممتنيًا للمجمتعني مداوالت انحجة. وقال ا 

تمت من خالل اجملهودات املادية واذلهنية اليت يبذلها أأفراد ذكل اجملمتع لالرتقاء شك فيه أأن تمنية أأي جممتع من اجملمتعات 
ابملس توى الاجامتعي والاقتصادي والثقايف وغري ذكل. وال خالف عىل أأن اجملهود اذلهين ال يقل أأمهية يف دوره عن اجملهود 

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وذكَّر الوفد  املادي من أأجل تمنية اجملمتع. ذلكل تؤدي امللكية الفكرية دورًا همامً  ابلنس بة ا 
وادلس تور الانتقايل  1998ور بأأن السودان قد اهمت ابمللكية الفكرية وأأفادها نصوصًا يف دساتريه اخملتلفة ابتداء من دس ت

ىل الترشيعات الوطنية لقانون العالمات التجارية لس نة  2005 لس نة  1971ون براءات الاخرتاع لس نة وقان 1969ابال ضافة ا 
ىل العديد من الترشيعات والقوانني ذات العالقة ابمللكية الفكرية. وأأضاف  1974وقانون الامنذج الصناعية لس نة  ابال ضافة ا 

طار خطط التمنية املوقعة منذ عام  عىل تعديل الترشيعات الوطنية ملواءمهتا  2013أأن السودان يعمل ابلتعاون مع الويبو يف ا 
قلميية وادلولية والاس تفادة من الربامج واملساعدات الفنية وبناء القدرات اليت تقدهما املنظمة لتعزيز وتطوير  مع االتفاقيات اال 

نفاذًا لقوانيهنا، ُأنشئت حممكة خمتصة ابمللكية الفكرية يف  ثراء لثقافة امللكية الفكرية وا  نظام امللكية الفكرية يف السودان. وا 
ول حممكة متخصصة من نوعها يف الوطن العريب، وقد أأصدرت العديد من الأحاكم يف ادلعاوي اليت طرحت اخلرطوم ويه أأ 

ىل جانب ذكل، ُأنشئت نيابة متخصصة يف دعاوي التعدي عىل حقوق  أأماهما ودلهيا رصيد ثر من السوابق القضائية. وا 
نفاذ قوانني امللكية الفكرية، وأأنشئت رشطة متخصصة يف جمال املصنفات الأدبية و  الفنية فأأصبحت مجيعها أأذرعًا متاكمةل ال 

امللكية الفكرية يف السودان. وشدد الوفد عىل أأن املؤرشات اجلغرافية وس يةل هممة لالس تدالل عىل منش ئة السلع واملنتجات 
براز املزيات والسامت التفضيلية لتكل املنتجات. ويه نتيجة لعوامل برشية خي  تص هبا ماكن ومنشأأ الزراعية والصناعية مع ا 

قلمي معني أأو عوامل طبيعية أأو مناخية حيث يزخر السودان مبنتجات زراعية  تكل املنتجات مثل املهارات الصناعية يف ا 
وحيوانية ذات سامت تفضيلية متزيه عن املنتجات الأخرى مثل القطن والكركدية والسمسم والصمغ العريب والضأأن امحلري 

عداد والضأأن البدلي ابال ضافة ا   ىل ا  ىل قبيةل بين كنانة حيث يسعى السودان محلايهتا عىل املس تويني اال قلميي وادلويل ابال ضافة ا 
مرشوع وطين يكفل حامية املوارد الوراثية النباتية واحليوانية. وأأعلن الوفد أأن حكومة بالده تدمع امللكية الفكرية كام يتبنيَّ من 

ىل منظمة التجارة جيااًب يف ازدهار الاقتصاد السوداين 2017العاملية حبلول عام  العمل اجلاد لالنضامم ا  ، الأمر اذلي أأثر ا 
ذ اكنت نتيجة ذلكل ادلمع الس يايس وتوافر اال رادة الس ياس ية يف ادلوةل أأن  وتعزيز وحامية نظام امللكية الفكرية يف البالد. ا 

فقفزت العالمة التجارية لأرقام متضاعفة يف امحلاية  تقفز التسجيالت يف لك أأقسام امللكية الفكرية الصناعية يف السودان:
والتسجيل، كذكل الامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع. وذكَّر الوفد بأأن السودان قد وقع عىل معاهدة مراكش وهنأأ بدخول 
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ريب ومكتب . ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن شكره وتقديره للويبو واملكتب الع2016سبمترب  30املعاهدة حزي النفاذ يف 
 البدلان الأقل منوًا وأأمانة الويبو جملهوداهتم املتصةل بتقدمي املساعدات الفنية وبناء القدرات يف خمتلف جماالت امللكية الفكرية.

وأأيد وفد غابون البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن رغبته يف تقدمي بعض التعليقات  .63
تبطة ببدله. وأأبدى ارتياحه لمتكن ادلول الأعضاء من التغلب عىل أأوجه اختالفهم بشأأن بعض املواضيع املدرجة اال ضافية املر 

س امي يف جلنة  يف جدول أأعامل الويبو للسامح للمنظمة مبواصةل املناقشات يف ظل خمتلف اللجان خالل العام احلايل وال
لهيا سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسون املعايري. وأأبدى رغبته يف التعبري عن ارتياحه لالس   تنتاجات اليت توصلت ا 

حراز تقدم ملحوظ يسمح للويبو بأأداء دورها عىل وجه أأفضل يف جمال الهنوض  ىل ا  مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو وأأدت ا 
الوسائل اليت تتيحها امللكية الفكرية ابمللكية الفكرية بوصفها حمراكً لالبتاكر والتمنية ويف جمال مساعدة البدلان عىل التحمك يف 

ن اس تنتاجات سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني بشأأن أأولوية اس تضافة أأفريقيا ملكتبني  لتحقيق التمنية املتاكمةل. وقال ا 
وأأعرب عن خارجيني خالل الثنائية احلالية تعد يف رأأيه مكس بًا قواًي يرخس الويبو يف دورها مكنظمة تهنض ابمللكية الفكرية. 

نه  نشاء املكتبني املذكورين يف اجلزائر ونيجرياي يف املوعد احملدد. وأأوحض قائاًل ا  أأمهل أأن يطبق قرار اجملموعة الأفريقية بشأأن ا 
ن  جياد حلول مشرتكة للتحدايت املشرتكة اليت يواهجها لك بدل نتيجة للعوملة أأساسًا. ويف ذكل الصدد، قال ا  من امللح يف رأأيه ا 

ن التضامن ال ميكن اعتباره للويبو ب وصفها جزءًا من منظومة الأمم املتحدة دورًا تؤديه يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة وا 
خيارًا بل هو عبارة عن واجب أأخاليق يف الس ياق املتعدد الأطراف احلايل اذلي يشهد بوجه خاص عوملة التحدايت 

يف مجةل التحدايت. مث رحب بدخول معاهدة مراكش اليت تيرس نفاذ الاقتصادية والاجامتعية أأو حىت التحدايت الصحية 
النصوص املطبوعة واملنشورات حزي التنفيذ وجشع الويبو عىل  املكفوفني ومعايق البرص وغريمه من العاجزين عن قراءة

ة يف الوقت احلايل. ويف اس تكشاف س بل بديةل للميض قدمًا بربانجمها لوضع القواعد واملعايري بغية التصدي للتحدايت املواهج
طار اللجنة احلكومية ادلولية بوجه خاص، رأأى أأن املناقشات بشأأن مرشوع النص بلغت مس توى مرضيًا يف تقارب الآراء  ا 

ىل تأأكيد عزميهتا الصادقة للتغلب عىل العقبات املبدئية. وأأعرب عن أأمهل أأن تنبثق توصيات قوية عن  ودعا البدلان ا 
مداد املناقشات بشأأن حتسني القواعد واملعايري عامة ومشاريع املعاهدة املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية الاجامتعات احلالية ال  

ىل  ضافة ا  ابلزمخ احلامس. وذكر أأن رشط الكشف اذلي  معاهدة الرباءاتأأو املعاهدة بشأأن قانون التصاممي أأو هيئات البث ا 
امًا مع أأهداف الويبو. وأأبدى ابلتايل ارتياحه ال دراج توطيد التعاون يمتسك به يضمن يف حد ذاته اال نصاف مما يامتىش مت

لأغراض التمنية يف عداد أأهداف اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط للمدير العام خالل الس نوات الست القادمة وأأعرب 
دف الرشاكت الصغرية واملتوسطة عن تأأييده لرؤية املدير العام الواردة يف تكل اخلطة وجشعها عىل تدعمي الأعامل اليت تس هت

آمااًل كبرية عىل  ن بدله يعلق أ ومراكز البحث يف البدلان النامية من أأجل ضامن نقل التكنولوجيا بصفة خاصة. وأأضاف قائاًل ا 
 اعامتد خطة وطنية لتطوير امللكية الفكرية يتوقع المتكن من بدء تنفيذ أأنشطهتا خالل الأشهر القادمة ابالتفاق مع الهيئات

عادة تنش يط مكتب غابون حلق املؤلف  ىل بدله يف ا  اخملتصة يف الويبو. وأأهنيى لكمته شاكرًا الويبو عىل املساعدة اليت قدمهتا ا 
ىل العمل املس متر من أأجل تطوير ثقافة امللكية الفكرية يف صفوف املنتفعني  الرئيس يني. وجمددًا ثقته بسعي املدير العام ا 

لبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وشكر وأأعرب وفد بريو عن تأأييده ل  .64
الويبو عىل ادلمع التقين واملايل القمي املقدم لبريو، اليت تعترب نفسها رشياكً قامي للويبو يف املنطقة، من خالل التنظمي املشرتك 

قلميية تسامه يف تعممي وحتقيق فهم أأفضل حل دود امللكية الفكرية والتحدايت اليت تطرهحا يف أأمرياك الالتينية. وأأفاد لفعاليات ا 
بأأن دور املعهد الوطين لدلفاع عن القدرة التنافس ية وحامية امللكية الفكرية اكن مفيدًا يف هذا الصدد. وأأكد الوفد عىل أأن 

ن الأعضاء، لكجنة التمنية وجلنة حق املؤلف وجلنة مسامهة بدله مشهودة أأيضًا يف الهيئات اليت يرتأأسها بدله يف الويبو، بدمع م
التنس يق. وذكر أأن ادلور اذلي يؤديه بدله يف تكل اللجان يعكس الزتام بريو واس تعدادها للمسامهة مسامهة فعاةل يف النظام 

نه يويل، من حيث جدول الأعام ل الس يايس، ادلويل. وعقب تأأمني الالزتام املتجدد لبريو يف هذا املضامر، قال الوفد ا 
طار اللجنة احلكومية ادلولية. وعليه، عقدت اللجنة يف عام  اجامتعني  2016الأولوية القصوى للمفاوضات املضطلع هبا يف ا 

. وأأكد 2017بشأأن املوارد الوراثية شالك تقدمًا تقنيًا ملحوظًا، ووضع نتيجة هلام قامئة ابملسائل املعلقة الختاذ قرار س يايس يف 



A/56/17 
Annex II 
43 

حراز تقدم ذي طابع الوفد أأنه ال  حراز نتاجئ ملموسة، ومن مث يتعني العمل عىل ا  بد للويبو ودولها الأعضاء من الاس مترار يف ا 
طبقًا للوالية القامئة. وأأكد الوفد عىل تعزيز نظام لش بونة، مبا ميكن  2017تقين يف النصوص، من أأجل اختاذ قرار س يايس يف 

اتحة فرصة من حامية تسميات املنشأأ حامية فعاةل، مع  ىل ا  ضافة ا  مراعاة أأمهية النظام ومسامهته يف التمنية الشامةل للبدلان، ا 
من خالل حتسني ظروف معيشة الساكن. والحظ أأن دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ، يف مفاوضات أأمرياك الالتينية 

ماكنية جناز وليس فقط ا  طار الويبو، بل  والاكرييب، وال س امي بريو، لعب دورًا جوهراًي، وهو مبثابة ا  ىل اتفاقات يف ا  التوصل ا 
اجلدوى الاكمنة وراءه من الناحية العملية. ورأأى الوفد أأن هذه الروح ينبغي أأن توجه االتفاقات ادلولية املقرر التفاوض علهيا 

يصادقوا بعد عىل املعاهدة يف الويبو، لأهنا تعمتد عىل تعزيز اخلطة املعيارية للمنظمة. وهبذا املعىن، دعا الوفد الأعضاء اذلين مل 
طار الويبو يف مسامهة املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية  نه ينبغي مواصةل التفكري يف ا  ىل املصادقة علهيا. وخمت الوفد قائاًل ا  ا 

آلية فعاةل لرصد الأنشطة املنجزة لهذا الغ ىل أ  رض.املس تدامة، ال س امي املرتبطة مهنا بعمل الويبو، وشدد من مث عىل احلاجة ا 

عدادمه لالجامتعات وغريها من الأعامل  .65 وأأعرب وفد عامن عن شكره للمدير العام وفريق العمل دلى الويبو عىل ا 
ىل أأن عامن بدأأت يف تنفيذ بعض الربامج املتعلقة  وتعاوهنم احلثيث وادلامئ مع بالده يف الهنوض بقطاع امللكية الفكرية. وأأشار ا 

حد ى راكئز الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر. وأأعرب أأيضًا عن شكره للمنظمة عىل اختيار بالده بركزية امللكية الفكرية بوصفها ا 
جياد الأدوات املناس بة ليك تس تعني  حدى ادلول التجريبية لتعلمي ثقافة امللكية الفكرية يف املراحل املبكرة من معر الطالب وا  اك 

عداد مناجهها واسرتاتيجياهتا يف ذكل اجمل ال. وأأبدى تطلعه الس مترار تعاون املنظمة يك تمتكن عامن من تنفيذ بقية هبا ادلول يف ا 
الربامج حبسب اجلدول الزمين املعد. وفضاًل عن ذكل، أأعرب الوفد عن شكره للمدير العام عىل التقرير املرفوع للجمعية 

ية الفكرية من أأجل التمنية. ويف هذا واملتضمن للأنشطة والتحدايت اليت تواجه املنظمة مؤكدًا أأمهية احلفاظ عىل حقوق امللك 
ميااًن بأأن  اال طار، أأكد الوفد أأمهية تنفيذ اكمل توصيات أأجندة التمنية مبا خيدم مصاحل ادلول النامية يف جمال امللكية الفكرية ا 

ب لدلول النامية يف أأجندة التمنية وامللكية الفكرية جزء ال يتجزأأ من أأعامل الويبو. وشدد عىل أأمهية توفري ادلمع الفين املناس
نشاء املاكتب  ىل أأن تتخذ امجلعية العامة قرارًا بشأأن ا  حال اعامتد قانون التصاممي. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، تطلع الوفد ا 

اخلارجية حسب املبادئ التوجهيية املتفق علهيا. وأأعلن دمع بالده يف ذكل اال طار لطلب اجلزائر اس تضافة أأحد املاكتب 
ة يف الثنائية التالية. وفامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، أأعرب الوفد عن تقديره للرئيسني عىل اخلارجي

آماًل أأن ينهتيي النقاش حول هذا املوضوع ليتفرغ الأعضاء للرتكزي عىل املفاوضات والأعامل املهمة يف  الشفافية اليت تعامال هبا أ
ىل املكتب العريب عىل هجود ادلمع الفين اليت يقوم هبا ابلتنس يق مع الأقسام الفنية الويبو. ويف اخلتام، توجه الوفد اب لشكر ا 

 الأخرى يف املنظمة وعىل اجلهود واملساعدة اليت يقدهما لدلول العربية.

دىل به الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وذكل اذلي أأ وفد سلوفاكيا ابمس وأأيّد وفد رومانيا البيان اذلي أأدىل به  .66
، وأأعاد التأأكيد عىل الزتامه بتطوير نظام امللكية الفكرية ومواصةل ادلفع مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد التفيا ابمس 

ىل أأن رومانيا أأخذت علامً بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ وأأمل أأن يواصل  قدمًا بدول أأعامل الويبو. وأأشار الوفد ا 
ة الفكرية تأأمني توفيق مثايل بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل امجلهور العام. وأأفاد بأأن بدله يعري أأعامل اال طار ادلويل للملكي

ىل توافق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف العام املقبل بغية اعامتد معاهدة خاصة جلنة العالمات  أأمهية كبرية وأأمل ابلتوصل ا 
جراءات تسجيل التصاممي الصناعية س يعودان ابلفائدة عىل مودعي ابلتصاممي الصناعية. واعترب الوفد أأن تبس يط وجم انسة ا 

الطلبات كام عىل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية. ويف موضوع معل جلنة الرباءات، شكر الوفد حبرارة مجيع ادلول الأعضاء 
ليه يف دورهتا يف الويبو عىل تعاوهنا مع رومانيا ودمعها لها حني تولت رئاسة تكل اللجنة ورّحب اب التفاق اذلي توصلت ا 

ىل موضوع معل اللجنة احلكومية ادلولية وأأفاد بأأن رومانيا تُسمّل بأأمهية  الرابعة والعرشين بشأأن معلها املس تقبيل. وتطرق الوفد ا 
ىل تعزيز شفافية نظام الرباءات عىل أأنه هدف  س يايس وأأنه ميكن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. ورأأى أأنه ينبغي النظر ا 

)تسلاميً بأأن طلب الكشف هذا يقترص عىل  الكشف عن مصدر أأو منشأأ املوارد الوراثيةيف هذا النطاق القبول بطلب 
ىل أأن رومانيا هتمت كثريًا بعقد مؤمتر دبلومايس ال عداد معاهدة بشأأن حامية  الرباءات(. أأما عن جلنة حق املؤلف، أأشار الوفد ا 

ىل أأن رومانيا تشجع قيام حوار يف هيئات البث تتوافق متا م التوافق مع الواقع التكنولويج للقرن احلادي والعرشين. والتفت ا 
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وتبقى منفتحة الس تطالع مواضيع جديدة. وأأضاف أأن رومانيا تتابع  بشأأن التقييدات والاس تثناءاتتبادل املامرسات الفضىل 
نفاذعن كثب النقاش اجلاري داخل  . وعرضت رومانيا هذا التقليد والقرصنةعىل الزتام رومانيا مباكحفة  وأأعاد التأأكيد جلنة اال 

هبدف ادلفع يف تطوير نظام امللكية الفكرية يف  2017-2016العام فتح مكتب خاريج اتبع للويبو يف بوخارست خالل ثنائية 
قتصادية والاجمتعاية والثقافية يف عني املنطقة وتعزيز خدمات الويبو، مع أأخذ الرتابط الوثيق بني امللكية الفكرية والتمنية الا

ىل توزيع جغرايف متوازن للماكتب اخلارجية،  الاعتبار. وترى رومانيا أأنه ينبغي أأن يقوم أأي قرار يف هذا الشأأن عىل احلاجة ا 
مة. ورّصح الوفد حس امب ما يرد يف املبادئ التوجهيية اليت اتفقت علهيا ادلول الأعضاء جممتعة يف الاجامتع السابق للجمعية العا

ىل زايدة وعي اجليل الشاب بأأمهية احرتام حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا، وأأهنا أأدرجت مادة اختيارية  بأأن رومانيا تسعى ا 
عن امللكية الفكرية يف املهنج الوطين للتعلمي الثانوي. وشكر الوفد الويبو عىل ما قدمته من دمع لهذه املبادرة وكرر الزتام 

 لتعاون مع الويبو يف جمال التعلمي.رومانيا اب

وأأيّد وفد جيبويت دون حتفظ البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وانشد الوفد ادلول الأعضاء  .67
نه ابلعمل عىل تعزيز امللكية الفكرية يف مجيع البدلان، وال س امي يف أأفريقيا ويف البدلان الأقل منوًا. وأأعرب الوفد كذكل عن أأ 

 2016يونيو  23يدمع الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا ونتاج الابتاكر واال بداع. وانضمت جيبويت يف 
ىل  . وأأصبحت جيبويت ابلتايل ادلوةل امخلسني بعد 2016 سبمترب 23اليت اكنت قد دخلت حزي النفاذ يف  معاهدة الرباءاتا 

رادة س ياس ية عىل املس توى الرفيع بعل امللكية الفكرية رباءاتمعاهدة التعاقدة يف املائة امل  ان يعرّب عن ا  . وهذا الانضامم ا 
أأولوية وطنية للتمنية. وأأضاف أأن جيبويت تعترب يف هذا الصدد أأنه من الرضوري فتح املكتبني اخلارجيني يف القارة الأفريقية، 

بان دورًا مفصليًا يف تعزيز امللكية الفكرية وتطويرها يف أأفريقيا. يف نيجرياي واجلزائر، دون أأن تأأخري. وس يؤدي هذان املكت 
واعترب أأنه من الرضوري العزوف عن تقديس هذه املسأأةل البالغة الأمهية ابلنس بة للنظم الاقتصادية يف القارة ومنوها وتمنيهتا. 

ىل جانب ذكل، وضعت جيبويت مسائل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الورا ثية يف صلب اسرتاتيجيهتا اخلاصة ابلتمنية وا 
ىل ما متلكه من ثروات من التنوع البيولويج. وأأعرب الوفد يف هذا الصدد عن تأأييده غري  الاجامتعية والاقتصادية، نظرًا ا 

ىل أأن جيبويت املرشوط القرتاحات اجملموعة الأفريقية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور. والتفت الو  فد ا 
نشاء مراكز دمع للتكنولوجيا  اس تفادت من عدة أأنشطة ملموسة يف جمال املساعدة التقنية، وال س امي يف جمال تعزيز القدرات وا 

عداد اسرتات   يجية وطنية للملكية الفكرية.والابتاكر يف أأجل قريب وا 

ن كوت ديفوار عقدت العزم اجملابمس  وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي وأأيّد .68 موعة الأفريقية. وقال ا 
دراج امللكية الفكرية يف خطهتا الوطنية للتمنية لفرتة  عىل جعل امللكية الفكرية أأداة للتمنية. وأأضاف أأن كوت ديفوار تعّمدت ا 

ىل أأن مك  2016-2020 ىل اس تخدام امللكية الفكرية اس تخدامًا اسرتاتيجيًا. وأأشار الوفد ا  تب كوت ديفوار اليت تدعو ا 
طار املرشوع  للملكية الفكرية أأجرى يف هذا الس ياق محالت توعية ابمللكية الفكرية وتروجي لها يف مجيع أأحناء البالد، يف ا 

ىل ذكل، حس امب ما أأشار الوفد، اال جراءات الواسعة النطاق  الوطين املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية والعالمات امجلاعية. أأضف ا 
ىل موضوع امللكية اليت نفّذهتا ال  لجنة الوطنية ملاكحفة التقليد، ال س امي ملاكحفة تقليد املنسوجات والأدوية. مث تطرق الوفد ا 

ىل أأن كوت ديفوار سنّت قانواًن جديدًا حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وأأضاف أأن القانون يتضمن  الأدبية والفنية فأأشار ا 
الأخرية بشأأن امللكية الفكرية، مهنا معاهدة بيجني، وخاصة معاهدة مراكش اليت الأحاكم ذات الصةل الواردة يف االتفاقيات 

جراء التصديق عىل هاتني املعاهدتني يف طور التنفيذ. 2016 سبمترب 30 يف دخلت حزي النفاذ ىل أأن ا  . والتفت الوفد ا 
صالح مكتب كوت ديفوار حلق املؤلف اذلي ُأجنز مبساعدة الويبو  ىل أأن ا  وحتّدث الوفد عن موضوع اال دارة امجلاعية ليشري ا 

يف الس نوات الأخرية. ورّحب الوفد بشدة  اذلي شهد تناميًا ملحوظاً  اتواتاال  حتصيل بدأأ حيقق أأهدافه، وال س امي هدف 
رشاك كوت ديفوار يف املرحةل الثانية من  مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان اب 

دارة العامة للويبو وأأمانهتا عن امتنان حكومة كوت ديفوار لتعاوهنامالأفريقية  املثايل. . وانهتز الوفد هذه الفرصة ليعرب لال 
ن كوت ديفوار ترّحب مبا حققته الويبو من تقدم يف الس نوات الأخرية وتأأمل يف أأن يتواصل هذا الزمخ  ومىض الوفد يقول ا 
ن كوت ديفوار حتّض  لتحقيق املصلحة اليت تتفق علهيا مجيع اجلهات الفاعةل، أأاكنت ادلول الأعضاء أأو موظفو املنظمة. ذلا فا 
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بروح تقبّل التسوايت واحلوار البناء، بغض النظر عام س يكون مصري تقرير التحقيق اذلي أأجراه  مجيع الوفود عىل التحيل
ىل  مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف الأمم املتحدة، ال غالق هذه القضية هنائيًا عند انهتاء امجلعيات. مث تطرق الوفد أأخريًا ا 

الأعضاء، هام، من هجة، مسأأةل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية مسأألتني عالقتني معتربًا أأهنام تس تحقان اهامتم ادلول 
ىل نص توافقي بشأأهنا رمغ ما شهدته من تقدم ملحوظ، ومن هجة  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت مل يمت التوصل ا 

يل الأولوية بسبب عدم أأخرى، مسأأةل املاكتب اخلارجية، اليت شهدت تراجعًا عن مبدأأ ختصيص مكتبني لأفريقيا عىل سب 
ىل نتاجئ  رادة التوصل ا  ن الوفد يبقى عىل قناعة بأأن ا  ىل توافق يف هذا الشأأن وعدم التحيل حبسن النية. وخمت قائاًل ا  التوصل ا 

 مرضية وروح تقبّل التسوايت س يخامين لأس بوعني عىل أأعامل امجلعيات لتذليل اخلالفات.

يطاليا البيان اذلي أأدىل به الا .69 حتاد الأورويب والبيان اذلي أأدلت به اليوانن ابمس اجملموعة ابء وذكر أأن والية وأأيد وفد ا 
الويبو تنطوي عىل تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع ادلول الأعضاء عرب نظام دويل شامل وفعال 

جب اتفاق لش بونة ولفئة املؤرشات اجلغرافية للملكية الفكرية يشمل نظام لش بونة اذلي يوفر امحلاية لتسميات املنشأأ مبو 
ن نظام لش بونة ووثيقة جنيف 2015الأوسع بعد أأن تدخل حزي التنفيذ وثيقة جنيف التفاق لش بونة املعمتدة يف مايو  . وقال ا 

مع أأجندة التمنية  لن يعودا بفوائد كبرية عىل البدلان املتقدمة حفسب بل عىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا أأيضًا متش ياً 
ن الاستامثر يف ذكل الصدد  وعىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملنتجني والساكن الريفيني بوجه خاص. ومىض يقول ا 

س يحد من الفقر عن طريق زايدة حصص التجارة ادلولية وحتسني توزيع ادلخل بني خمتلف املناطق متش يًا مع مبادئ التمنية 
تحدة للتمنية املس تدامة. وشدد عىل رضورة الهنوض مضن الويبو بنظام لش بونة كلك مبا يف ذكل املس تدامة وأأهداف الأمم امل 

وثيقة جنيف بشلك فعال ومركز هبدف جذب أأطراف متعاقدة جديدة وأأفاد بأأن بدله يؤيد يف ذكل املضامر مبدأأ التضامن 
ىل تعزيز الشفافية ورأأى أأنه ينبغي التعامل مع احتاد املايل املديد بني الاحتادات ويدمع يف الوقت ذاته هجود الويبو الرامي ة ا 

ن مرونة املزيانية احلالية تزيد فعالية س ياسات الويبو بتوزيع  لش بونة عىل قدم املساواة مع سائر احتادات الويبو. وأأوحض قائاًل ا 
تطوير امللكية الفكرية وفعاليته.  التاكليف واملوارد بني الاحتادات يف ظل روح التعاون والتضامن مما ميكن من تعزيز توازن

وفامي خيص مسأأةل فتح ماكتب خارجية للويبو، أأعرب عن ثقته بقدرة امجلعية العامة عىل تنفيذ القرار املهم بشأأن املبادئ 
ىل ضامن التوزيع اجلغرايف عىل 2015 التوجهيية املعمتد يف عام أأوسع  عىل النحو املالمئ متش يًا مع الهدف الاسرتاتيجي الرايم ا 

جراءات تسجيل التصاممي الصناعية وتبس يطها من  ىل برانمج وضع القواعد واملعايري، أأيد تنس يق ا  نطاق ممكن. وابلنس بة ا 
. وجشع أأيضًا مواصةل املناقشات بشأأن معاهدة 2017يف عام  معاهدة بشأأن قانون التصامميخالل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد 

جياد ح لول جمدية تتسق مع الس ياق التكنولويج احلايل. وأأهنيى لكمته مسلامً بأأمهية الوالية اجلديدة محلاية هيئات البث بغية ا 
للجنة احلكومية ادلولية ابعتبارها فرصة السرتجاع روح التعاون بني الأعضاء وتكوين فهم مشرتك للقضااي الأساس ية ابحلفاظ 

آمن للملكية الفكرية حيفز الا طار قانوين أ  بتاكر واال بداع.يف الوقت ذاته عىل ا 

70.  ّ آس يا واحمليط الهادئ والبيان اذلي أأدىل به وفد وأأي د وفد بنغالديش البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أ
درااكً شديدًا أأن الويبو بصفهتا املؤسسة العاملية للملكية الفكرية  نه يدرك ا  بنغالديش ابمس مجموعة البدلان الأقل منوًا. وقال ا 

ىل تمنوا. و الأقل للبدلان  اخاص ااهامتم ، وتويلبدور حموري يف تطوير النظام العاملي للملكية الفكريةتضطلع  اتفاق ع يوق أأشار ا 
دارة الرباءات والتصاممي والعالمات التجارية يف يناير  ن تكل اال دارة  .2015ملس توى اخلدمات بني الويبو وا  وأأوحض قائاًل ا 

هندسة لل جامعة خولنا أأضاف أأن و . ذكل االتفاق مركزين دلمع التكنولوجيا والابتاكرأأنشأأت مبساعدة الويبو ومعاًل ب
دارة نقل لتطوير  ينبتكر امل البتاكر و تعىن ابت خلية نشأأ والتكنولوجيا أأ  العلوم جماالت الابتاكر يف والتكنولوجيا طرق ا 

ن بدله  وأأضاف .هاوالتكنولوجيا والابتاكر وتطوير امللكية الفكرية وتسويقها وتصنيع  ل قوانني ابمللكية يعديعمل عىل تقائاًل ا 
دارة مكتب امللكية الفكرية،  ،هثايدحتالفكرية و  دارة طلبات امللكية الفكرية ابلتعاون مع كام نفذ مرشوعا بشأأن نظام ا  من أأجل ا 

ىل اس هتالل دورة تدريبية قصرية بشأأن امللكية الفكرية أأيضًا يف معهد بنغالديش لال   الويبو.  دارة مبساعدة الويبو.وأأشار ا 
ن حكومة بدله  ىل  ختططومىض يقول ا  وأأعرب أأيضًا عن  .ومعاهدة مراكش وبروتوكول مدريد معاهدة الرباءاتلالنضامم ا 

عداد مسودات س ياسات البدل يف جمال امللكية الفكرية طار ا  خريطة ، اليت تتبع امتنانه الشديد للويبو للمساعدة املقدمة يف ا 
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وضع تطور موضوعي يف املفاوضات حنو رؤية يف  دلهبوأأعرب عن أأمل  للملكية الفكرية اليت أأاتحهتا الويبو.الطريق الوطنية 
دراج مادة عن املساعدة التقنية وتكوين وكذكل  ،ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوربشأأن املزمة قانوان  وثيقة ا 

نفاق عىل التمنية أأو خفضه بأأي شلك من الأشاكل ما دام عىل  وحثّ . الكفاءات يف معاهدة قانون التصاممي يقاف اال  عدم ا 
تفاق بشأأن هيئات البث وهنج قامئ ال دمع بدله ىدأأبو  الاختالف قامئًا خبصوص مسأأةل ليست البدلان الأقل منوًا طرفًا فهيا.

ن و  عىل اال شارات حسب املعىن التقليدي.  الأولوايت احملددة عنّي قد  2011م اال عالن الوزاري املعمتد يف اسطنبول عاقال ا 
 .جمال التعاون التقين املرتبط ابمللكية الفكرية اليت تس هتدف البدلان الأقل منواً مواصلهتا يف  اليت حتث بدله الويبو عىل

ن بدلهالبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقيةوأأيّد وفد غاان  .71 اليت نشطة الأ دمع واصلت  . وقال ا 
الفريد يف تعزيز حامية امللكية الفكرية بدور الويبو واعرتف  ،كجزء من جدول أأعامل وضع القواعد واملعايري ويبوالاضطلعت هبا 

املعرفة القامئ عىل قتصاد الاأأمهية الوفد عىل  شددالتمنية الاقتصادية والاجامتعية،  بدوافعوفامي يتعلق  يف مجيع أأحناء العامل.
ىلواملوارد الوراثية. و  رف التقليديةااملعو  طالق  أأشار الوفد ا  دليل عىل ك 2016س ياسة امللكية الفكرية الوطنية يف يناير ا 

بداع عىل املس توى الوطين، وذكر أأن ال . اليت تولهيا بدله للمسأأةل مهيةالأ  ماكانت الابتاكر واال  ىل تسخري ا  س ياسة هتدف ا 
اال بداع والقدرة هبدف تعزيز ملس تخديم نظام امللكية الفكرية  ءةوذات كفاتوفري خدمات فعاةل من ومتكني القطاع العام 

ن  وقال الوفد التنافس ية. دارة السجل العام امللكية الفكرية يف شعبة ا  ىل توفري ظل خطوات كبرية يف أأجنزت ا  هجودها الرامية ا 
ىل أأن . و متنيبيئة مواتية لنظام ملكية فكرية  طلبات التسجيل، ل العدد املزتايد يبيهّنا  هذه اجلهود أأسفرت عن نتاجئأأشار ا 

جتىل اذلي لزتام الويبو بدله التقدير أأعرب الوفد عن يف هذا الصدد، و العالمات التجارية والأسامء التجارية. وخاصة يف جمايل
نشاء  ن بدلهيف ادلول الأعضاء. والتكنولوجيا مراكز دمع الابتاكر يف ا  رة وحددت اس تفادت من هذه املباد وقال الوفد ا 

ىل توقيع اتفاق مس توى  هتطلع وأأعرب الوفد عن أأيضا. ذا الربانمجهب نتفعجماالت رئيس ية عىل املس توى الوطين ميكن أأن ت  ا 
تنفيذ أأنشطة رب حتسني نظام امللكية الفكرية ععىل ل يف التعاون مع الويبو وأأمِ  ،ربانمجالمع الويبو للرشوع يف  اتاخلدم

طار خطة الويبو بادرات الوفد ابمل ب رحّ و . الوطنية مللكية الفكريةا وس ياسةامللكية الفكرية لتمنية املشرتكة غاان و  حمددة يف ا 
تقدما كبريا  ورأأى الوفد أأنعىل املس توى الوطين.  ءداالأ ات وحتسني كفاءتمنية البدله يف جمال ملعاجلة احتياجات املوهّجة 

وأأعرب تنظمي املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. بشأأن وثيقة دولية  وضع معايريعىل  اللجنة احلكومية ادلوليةأأحرز يف معل 
ن بدله ت . يف هناية املطاف دم مصاحل مجيع الأطراف املعنيةا خيالقضااي العالقة مبحتل عن أأمهل يف أأن الوفد  تابع ابهامتم وقال ا 

 ،تسوية اخلالفات بني ادلول الأعضاءيف وهجود جلنة العالمات املقرتحة ممي اتصقانون ال املناقشات اجلارية بشأأن معاهدة 
 اللجنة ادلامئة يف مناقشاهتا اجلاريةتعاجل أأن وعرّب الوفد عن أأمهل يف . 2017الظروف الالزمة لعقد مؤمتر دبلومايس عام  جيادوا  

عىل ما قّدمته من ميق لدلول الأعضاء أأيضا عن تقديره الع  الوفدمجيع ادلول الأعضاء. وأأعرب  ةمصلحملا فهيا من  القضيةهذه 
طار املرشوع  احكومة سويرس من  الواردمع دلل اخاص عرفاانالوفد  بدىيف جمال امللكية الفكرية. وأأ  أأنشطة التعاون التقين يف ا 

ن . و ا/غاان املشرتكسويرس  ىل ا  الفكرية من قبل معهد امللكية  تاملرحةل الثانية من هذا املرشوع نفذاختمت الوفد ابال شارة ا 
 السويرسي والوزارات واال دارات والواكالت ذات الصةل.

وأأيد وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأحاط علامً بتقرير املدير العام وشّدد  .72
قامة اخلاص بوضع القواعد واملعايري أأعامل الويبو املس تقبيلجدول عىل رضورة النظر يف  طار معل مس تدام لغرض تطوير  وا  ا 

، لمتنح بذكل اليقني بروتوكول مدريد، كّيفت زمبابوي أأحاكم 2015امللكية الفكرية يعود ابملنفعة عىل امجليع. ومنذ مجعيات عام 
ىل املس تخدمني اذلين يسجلون عالماهتم يف البدل. وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل توفريها لدلمع التقين طوال  القانوين ا 

، ويه 2017ة يف أأوائل عام وطنية يف جمال امللكية الفكري واسرتاتيجية س ياسةهذه العملية. ومن املرتقب أأن تُطلق زمبابوي 
س ياسة طورهتا مبساعدة الويبو وابلتعاون التقين معها. واس تفادت زمبابوي أأميا اس تفادة من برامج الويبو التدريبية اليت تُقدم 

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةواملنظمابلتعاون مع  وسامهت هذه الربامج يف بناء القدرات يف زمبابوي والعديد من ادلول  .ة اال 
الأفريقية الأخرى يف جمال امللكية الفكرية. ويقتيض معل الويبو يف جمال املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور الزتام 

جياد الس بل  2016وفد عىل اللجنة احلكومية ادلولية لعملها عىل الاجامتع جمددا يف مجيع ادلول الأعضاء هبا. وأأثىن ال بغية ا 
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ىل توافق يف الآراء واقرتاح صكوك قانونية دولية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تسفر هذه العملية عن نتاجئ  الكفيةل ابلتوصل ا 
ىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. ولطاملا قّدرت جيابية ابلنس بة ا  اليت قامت هبا  معليات وضع القواعد واملعايريزمبابوي  ا 

جيايب بغية ضامن أأن تؤدي الويبو واليهتا عىل أأمكل وجه وأأن  خمتلف اللجان ويه تأأمل يف أأن تواصل مجيع الوفود عقد الزتام ا 
ن زمبابوي ستس متر يف التعاون مع الأمان ة وسائر ادلول الأعضاء تسطر أأهدافا يف هذا الصدد. واختمت الوفد لكمته قائاًل ا 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية خدمة للمصلحة العامة  ال نشاء نظام أأكرث فعالية للملكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل وا 
 احلقوق. وأأحصاب

نه ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال وفد به اميال بأأنه يؤيد البيان اذلي أأدىل ورصح وفد غوات .73 ا 
دخال معاهدة مراكش حزي النفاذ، متيحة بذكل أأداة  ىل ا  يرحب بكون بدله من بني البدلان العرشين اليت توصلت ا 

للأشخاص ذوي اال عاقات البرصية ليحظوا بفرصة الوصول عىل حنو أأيرس للتعلمي والثقافة. وأأعرب الوفد عن تقديره للعمل 
مفاوضات متعددة الأطراف لوضع وتنفيذ صكوك قانونية تليب احتياجات ادلول. املعياري اذلي تقوم به الويبو لفتح منتدايت لل

طار جلنة حق  وحث الوفد ادلول الأعضاء عىل مواصةل العمل اال جيايب، ومعل اللجنة احلكومية ادلولية، واملناقشات يف ا 
لمي والبحث. وأأعرب الوفد عن املؤلف بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، ومؤسسات التع

زاء بناء القدرة التقنية وصياغة املشاريع والتدريب املتواصل لفائدة املكتب الوطين  شكره للويبو عىل دمعها وتعاوهنا ا 
ىل امليض قدمًا يف مناقشات هذه السلسةل من جلسات  ىل أأنه يتطلع ا  والقطاعات املعنية مبسأأةل امللكية الفكرية. وأأشار ا 

ىل اتفاقات ملموسة تفيد ماليني الأشخاص امجلعيات ، وأأعرب عن أأملها يف املشاركة فهيا عىل حنو بناء قصد التوصل ا 
 املؤمنني ابمللكية الفكرية والواثقني مهنا.

حراز تقدم ملحوظ يف املواضيع  .74 وأأعرب وفد فرنسا عن قناعته بأأن امجلعيات ستمتكن يف ظل قيادة رئيسها من ا 
اخملتلفة املُدرجة يف جدول أأعاملها وأأيّد البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء من هجة والاحتاد الأورويب من هجة أأخرى، ليحيي 

دأأبت يف العام املنرصم عىل تعزيز امللكية الفكرية يف مجيع جوانهبا بفعالية وحرص ويشكر املدير العام ولك فرق الويبو اليت 
عىل مصلحة لك دوةل من ادلول الأعضاء. كذكل، شكر الوفد الأمانة اليت أأعّدت هذه اجملموعة الكبرية من الواثئق اليت 

ىل أأن فرنسا توّد التذكري بأأهنا تويل أأمهي ة ابلغة للهدف املمتثل يف التوصل خالل الأشهر س تدرسها امجلعيات. وأأشار الوفد ا 
ىل اعامتد  ىل تبس يط وجمانسة اال جراءات املتعلقة معاهدة التصاممياملقبةل ا  ىل أأن هذا النص اذلي اكن هيدف ا  . وأأشار ا 

ىل عقد مؤمتر  ابلتصاممي قد ُأجنز بشلك اتم. وأأضاف أأن فرنسا تعترب أأن ال سبب اكفيًا اليوم يربر تأأجياًل جديدًا لدلعوة ا 
ىل توافق يتيح أأخريًا اختاذ قرار  دبلومايس العامتد هذه املعاهدة. واعترب ابلتايل أأنه من املس تحسن التوصل يف الأايم املقبةل ا 
ن فرنسا تُسمّل ابلأمهية الأساس ية اليت يكتس هيا حسن معل لك  ىل جانب موضوع التصاممي، قال الوفد ا  بعقد هذا املؤمتر. وا 

ن اكن  نظام من أأنظمة دارته. واعترب الوفد أأن لك نظام ومعاهدة تديرها الويبو، ا  معاهدة نظام امللكية الفكرية وحسن ا 
، تسامه يف حتقيق أأهداف لمؤرشات اجلغرافيةللتصاممي أأو نظام لش بونة ل نظام الهاي وللعالمات أأ نظام مدريد  وأأ  الرباءات

ىل أأن فرنسا تمتسك بشلك خاص مببدأأ التضامن اذلي يكفل منذ هذه املنظمة اليت تنص علهيا اتفاقيهتا التأأسيس ية. و  التفت ا 
دارة نظام لش بونة للمؤرشات  ذ حترص فرنسا عىل حسن ا  س نوات عدة التطور السلمي والعمل السلمي يف الويبو واحتاداهتا. وا 

لتأأمني توازن مزيانيته ودميومة متويهل.  اجلغرافية، فهيي ترى أأنه جيدر الرتحيب ابلنتاجئ اليت ُأحرزت منذ انعقاد امجلعيات السابقة
ومن هذا املنطلق، أأعلن الوفد أأنه عقد العزم عىل مواصةل هذه الأعامل يف الأايم املقبةل، ليس فقط ملصلحة مجيع ادلول 

ليه، بل كذكل ملصلحة مجيع مس تخديم أأنظمة حامية املؤرشات اجل غرافية الأعضاء يف احتاد لش بونة وادلول املهمتة ابالنضامم ا 
جناح دورة امجلعيات هذه.  يف العامل. ويف اخلتام أأعلن الوفد الزتامه التام ابملسامهة يف ا 

البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية. ورحب ابلتقدم احملرز يف اللجنة  بوتسواانوأأيد وفد  .75
جياد  القانونيةصك دويل ملزم من الناحية احلكومية ادلولية، وتوقع اعامتد  ن التأأخري يف ا  محلاية اجملمتعات وحتقيق منفعهتا. وقال ا 

حل لهذه املسأأةل حرم العديد من اجلهات املتعامةل مع الويبو من فرصة اس تغالل املوارد اليت تعود ابلفائدة عىل شعوهبا. والأمر 
والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات نفسه ينطبق عىل جلنة حق املؤلف والعمل اذلي أأجنزته يف جمال الاس تثناءات 
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ومؤسسات البحث والتعلمي. وحث الوفد ادلول الأعضاء عىل استيعاب هذه القضااي نظرًا لدلور اذلي تضطلع به يف جمال 
ىل املعلومات يف البدلان النامية. وعليه، جشع الوفد امجلعية العامة عىل مواصةل دمع العمل املس مت ر لهذه الهيئات. التعلمي والنفاذ ا 

ابلتقدم احملرز يف جلنة الرباءات فامي خيص مسأأةل الرباءات والصحة، ويه مسأأةل تكتيس أأمهية حيوية يف  بوتسواانورحبت 
ىل الأدوية والصحة العامة. وأأضاف الوفد أأن جلنة العالمات أأحرزت  البدلان النامية، معربة عن أأملها يف حتسني النفاذ ا 

خيص حامية أأسامء البدلان من التسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية. وفامي خيص حق املؤلف، أأحاط بدورها تقدمًا فامي 
ىل معاهدة  ىل معاهديت بيجني ومراكش والتصديق علهيام، وأأفاد بأأنه عىل وشك الانضامم ا  الوفد علامً حباالت الانضامم ا 

عاقات يف جدول أأعاملها الوطين. ورحب الوفد مراعاة شواغل الأشخاص اذلين يعان بوتسواانمراكش. وس يتيح ذكل ل  ون من ا 
حداث مكتبني خارجيني للويبو يف أأفريقيا خالل الثنائيتني  ذ 2019-2018و 2017-2016ابلتقدم احملرز فامي يتعلق اب  . وا 

وفد ابلشكر ، توجه ال2016 سبمترب 30 اكنت بوتسواان قد احتفلت مبرور مخسني عامًا عىل اس تقاللها ثالثة أأايم من قبل يف
ىل الويبو عىل ادلمع اذلي قدمته لتمنية  نظاهما الوطين للملكية الفكرية. ووفرت الويبو املساعدة لبوتسواان من خالل مرشوع  ا 
منوذج مكتب امللكية الفكرية اذلي يقدم خدمات امللكية الفكرية عىل ش بكة الأنرتنت. وأأاتحت لها أأيضا الاس تفادة من نظام 

اةل من خالل توعية جممتع الأعامل. ووفرت لها أأيضا بناء القدرات يف جمال معاجلة طلبات العالمات التجارية مدريد اس تفادة فعّ 
طار معل يف جمال  ىل اقتصاد قامئ عىل املعرفة، فقد طورت مبساعدة من الويبو ا  ىل أأن بوتسواان انتقلت ا  ادلولية. ونظرا ا 

واملؤسسات التعلميية اليت متولها ادلوةل. ومن شأأن ذكل الأمر أأن حيفز س ياسات امللكية الفكرية يُعىن مبنظامت البحوث 
، احتضنت بوتسواان 2016الابتاكر وحيسن اال دارة املؤسس ية للملكية الفكرية ويقمي جسورًا مع القطاع الصناعي. ويف يوليو 

ىل معاهديت مراكش وبيجني و" قلميية، نظمهتا الويبو مع رشاكهئا، تطرقت ا   " والمتزي عىلWIPO Connectورشة معل ا 
. وخرجت بوتسواان بنتيجة تمتثل يف اختاذ قرار علمي للنفاذ املعيار ادلويل لضامن اجلودة يف منظامت اال دارة امجلاعيةمس توى 

ىل معاهدة مراكش ووضوح أأكرب بشأأن العالقة بني مكتب حقوق املؤلف ومنظامت اال دارة امجلاعية.  ا 

معاهدة ن يتلكل الاجامتع ابلنجاح وحيقق نتاجئ ملموسة ال س امي يف موضوع اعامتد وأأعرب وفد جورجيا عن أأمهل بأأ  .76
ىل موضوع املاكتب اخلارجية فاعترب أأنه ينبغي أأن تشلّك  قانون التصاممي اذلي ُأجنز نصه يف صيغته الهنائية. مث تطرق الوفد ا 

لويبو عنارص رئيس ية من عنارص القرار وأأنه ينبغي منح املبادئ التوجهيية الصادرة عن امجلعية العامة السابقة وتوزيع ش بكة ا
قالمي اليت ال توجد فهيا ماكتب خارجية. واعترب أأنه من املهم للغاية أأن العمل قد بورش يف عدد من املشاريع اجليدة،  الأولوية للأ

. وأأعلن الوفد أأن جورجيا تدمع مجيع ال س امي تكل اليت تناولت قدرات الهيئات اخملتلفة واملبادرات اخملتلفة ومهنا تدريب القضاة
نشاء مجموعة من  قامة ش باكت للتواصل، مبا فهيا مبادرة ا  ماكنيات ا  نشاء منصات خاصة تتيح ا  ىل ا  املبادرات اجلديدة الهادفة ا 

يف امللكية املدربني ادلوليني عىل امللكية الفكرية واجلهود اليت تبذلها أأاكدميية الويبو لتيسري بناء الش باكت بني املتخصصني 
نفاذالفكرية. ورّصح الوفد بأأن جورجيا تعري معل  اهامتمًا كبريًا وترّحب بتقريرها اذلي أأاثر اهامتم العديد من ادلول  جلنة اال 

طار قانوين مالمئ وأأعرب عن دمعه للتعديالت املقرتحة لتحسني  عداد ا  الأعضاء، من بيهنا جورجيا. وشّدد الوفد عىل أأمهية ا 
ىل أأن جورجيا أأخذت علامً ابملناقشات يف التقرير الصادر عن مكتب الأمم املتحدة للرقابة فعالية امجلعية . وأأشار الوفد ا 

ىل  نه يدمع حل هذه املسائل بشلك مناسب ويرحب بأأي خطوات تريم ا  ادلاخلية عن مشالك اال دارة يف الويبو. وأأضاف ا 
ىل املسأأةل ادل امهة املتعلقة ابلعجز يف احتاد لش بونة، فأأعلن أأن جورجيا حتسني الشفافية يف املنظمة. مث تطرق الوفد ا 

يطاليا مس تعدة لتقدمي مساعدة مالية لتقليص العجز القامئ. وأأعرب الوفد  وحكومات لك من فرنسا وامجلهورية التش يكية وا 
طار مالمئ من شأأنه أأن يكفل اس تدامة الن نشاء ا  ىل ا   ظام.عن أأمل جورجيا يف أأن تؤول املداوالت البنّاءة ا 

دخال التعديالت الأخرية عىل قانون حق املؤلف وقانون  .77 ورّصح وفد بواتن بأأن مكتبه الوطين للملكية الفكرية بصدد ا 
ىل تعزيز نظام امللكية الفكرية يف بواتن. وتامتىش هذه التعديالت مع املامرسات ادلولية املتبعة وتأأمل  امللكية الفكرية سعيًا منه ا 

طار معلها اال داري والقضايئ لصون حقوق امللكية الفكرية والوفاء ابلزتاماهتا ادلولية. ووضع بواتن أأن متيض قدما يف  حتسني ا 
مكتب امللكية الفكرية اللمسات الأخرية أأيضا عىل الس ياسة الوطنية يف جمال امللكية الفكرية اليت تنتظر موافقة احلكومة علهيا. 

التقنية اليت قدمهتا يف س ياق صياغة تكل التعديالت والس ياسة. ومعلت بواتن وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل املساعدة 



A/56/17 
Annex II 
49 

ضافية لالضطالع  ىل موارد ا  دارة مما خيول هل النفاذ ا  ىل ا  عىل الارتقاء مبس توى مكتهبا للملكية الفكرية اذلي حتول من قسم ا 
منية الاجامتعية والاقتصادية يف البدل. ورّحب بواليته اليت تمكن يف حامية امللكية الفكرية واس تخداهما كوس يةل لتشجيع الت 

الوفد ابدلور املس متر اذلي تضطلع به الويبو يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية لتطوير امللكية 
يف هذا الصدد، رحب الفكرية وحاميهتا وتعزيزها واس تغاللها بغية حتقيق التمنية يف اجملال الثقايف والاجامتعي والاقتصادي. و

نظام أأمتتة امللكية ، عىل غرار تقدمي ادلمع التقين لتحديث 2015/2016الوفد ابلربامج والأنشطة املنفذة يف بواتن خالل الفرتة 
نشاء ش بكة الصناعية ىل التكنولوجيا من أأجل الابتاكر وبشأأن ا  كز دلمع امر ، وتنظمي ورشة معل وطنية بشأأن النفاذ ا 

ابس تخدام أأعامل الفحص اخلارجية، وتنظمي  الفحص املوضوعي للرباءاتيف بواتن، والتدريب عىل  بتاكروالا التكنولوجيا
واملوارد الوراثية، وورشة وطنية بشأأن حق املؤلف واحلقوق  أأشاكل التعبري الثقايفورشة وطنية بشأأن املعارف التقليدية و 

كن بواتن قادرة عىل الاس تفادة من مزااي امللكية الفكرية. وعليه، طلب اجملاورة. وعىل غرار العديد من البدلان الأقل منوا، مل ت
ىل ادلول الأقل منوًا  تواصل الويبو تقدمي مساعدهتاالوفد أأن  حدى أأولوايتا   .برامج الويبو ومزيانيهتا ابعتبارها ا 

آس يا ابلأصاةل وفد طاجيكس تان وفد أأوكرانيا البيان اذلي أأدىل به وأأيّد  .78 الوسطى والقوقاز وأأورواب مجموعة بدلان أ
 ملاكسب اليت حتققت يف تطويرابترحب بدله  القضااي. وذكر الوفد أأن حتدث مبزيد من التفاصيل حول عدد منو  ،الرشقية

ون املتنامغ بني البدلان التعاالنظام عرب  تسهيل اس تخداميف وتكل اليت حققت  ،فكرية متوازن وسهل املنالملكية نظام 
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة س نغافورة  رالتعاون املرمثيس متر الوفد عن أأمهل يف أأن . وأأعرب قالميوالأ  يف ا 

 ّ ىل الوفد د واتفاق مدريد وبروتوكول مدريد. وأأي  مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب العامتدعقد أأيضا الاقرتاح ادلاعي ا 
معاهدة  رساينبدء ب ب ورحّ اكفة، اللجان ومجموعات العمل  تاجئ معل. وأأعرب الوفد عن ارتياحه لن معاهدة قانون التصاممي

ىل ابرشت  بدلهحكومة وذكر أأن مراكش.   ثقةعىل ال عن امتنانه للمدير العام املعاهدة. وأأعرب الوفد العمل عىل انضامم البالد ا 
طار معاهدة الت ةبينامل  للبحث ادلويل دارة اك   رباءات الاخرتاعا لأأوكرانييف تعيني مكتب  اليت جتلّتعاون بشأأن الرباءات، و يف ا 

نشاء ينص عىل النظام القضايئ  بشأأنقانون الأوكراين اجلديد أأن الالوفد املشاركني يف ادلورة أأبلغ و . والفحص المتهيدي ادلويل ا 
أأمهل يف أأن عن هبدف حتسني حامية حقوق امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد  ، وذكلعليا لقضااي امللكية الفكريةحممكة خاصة 

دمع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية يف البدلان النامية والبدلان ذات الاقتصادات اليت متر مبرحةل  مس تقبالتواصل الويبو 
قامة رشاكة متاكفئة بني مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. وفامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات بغية  ،انتقالية الرقابة ادلاخلية، دعا ا 

ي وضوعلرتكزي عىل العمل املابسمح للمنظمة أأن ت الأجواء داخل الويبو دون داع، و توتر لأاّل الوفد ادلول الأعضاء يف الويبو 
طار واليهتا  وأأعرب ، م حامية امللكية الفكرية العامليتعزيز نظااملمتثّل يف هدف املشرتك ل اببدله لزتام الوفد ا أأكدّ و بارشة. امل يف ا 

قامة تعاون متنامغ بني مجيع ادلول ا ىل ا  احلارضين مجليع لأعضاء. ويف اخلتام، متىن الوفد عن دمعه الاكمل للجهود الرامية ا 
 التوفيق يف معلهم.

وأأيّد وفد رواندا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وذكل اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس  .79
ىل أأن تقرير املدير العام قد سلّط الضوء عىل التقدم املمتاز اذلي أأحرز يف مجيع أأنظمة البدلان  الأقل منوًا. وأأشار الوفد ا 

ىل مسأأةل  امللكية الفكرية وعىل اال دارة الفعاةل للموارد واعترب أأنه ال بّد من اال شادة ابلأمانة عىل هذه النتاجئ. مث تطرق الوفد ا 
ة والتمنية، يف س ياق أأهداف التمنية املس تدامة اليت اعُتمدت مؤخرًا، فدعا مجيع ادلول الأعضاء يف الصةل بني امللكية الفكري

ىل تعزيز دور الويبو ومجيع أأنظمة امللكية الفكرية يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة عرب نرش املعارف والتكنولوجيات  الويبو ا 
واصل هجودها احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا وأأن تساعد يف الوقت عينه يف دلمع الابتاكر. ورأأى الوفد أأن عىل الأمانة أأن ت

حراز تقدم مضطرد يف معل الويبو املتعلق  نه يرتقب ا  الاس تخدام الفعال لهذه املوارد لأغراض الابتاكر. وخمت الوفد قائاًل ا 
نه ال يشك يف أأن هذا التقدم سيتحقق.  بوضع املعايري وا 

والبيان اذلي أأدلت به  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقيان اذلي أأدلت به التفيا ابمس وأأيد وفد هنغاراي الب  .80
ن هنغاراي ما زالت دوةل عضوًا مسؤوةل ونشطة يف  مجهورية سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وقال ا 

كرية وحتسينه. وأأعرب عن تأأييد بدله التام للويبو واملدير الويبو تسهم يف احلفاظ عىل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الف
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ىل امتياز التعاون بني الويبو وبدله عىل ادلوام. وأأفاد بأأن مكتب هنغاراي للملكية الفكرية  العام يف الوفاء بوالية الويبو وأأشار ا 
ن الندوة حققت  2015ترشف بتنظمي الندوة العاملية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف بودابست يف أأكتوبر  مبشاركة الويبو وا 

ذ اضطلع بدله بدور حازم يف الهنوض ابمحلاية العاملية للمؤرشات  جناحًا ابهرًا وشهدت عىل تعاون بدله املمتاز مع الويبو ا 
ىل التقدم احملرز يف  اجلغرافية وتسميات املنشأأ خالل عدة س نوات. وفامي يتعلق بعجز املزيانية يف نظام لش بونة، لفت النظر ا 

ذكل الصدد يف الفريق العامل املعين بنظام لش بونة وأأعرب عن تقديره للمساهامت املقدمة من حكومات عدة دول أأعضاء يف 
جياد حلول معقوةل ومتوازنة هبدف حتقيق الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف الأمد  احتاد لش بونة وعن مواصةل الزتام بدله اب 

نه جيد ىل جانب التضامن املايل والقدرة الطويل واس تدرك قائاًل ا  ر التشديد عىل رضورة مراعاة مبادئ الويبو وبراجمها املالية ا 
عىل ادلفع والتعاون بني خمتلف الاحتادات. وأأبدى رغبة بدله أأيضًا يف تأأكيد أأمهية تعزيز الهنوض بنظام لش بونة احلايل مبا فيه 

ن بدله اتبع ابهامتم شديد املناقشات بشأأن وثيقة جنيف هبدف جذب أأطراف متعاقدة جديدة حممتةل. و  اسرتسل قائاًل ا 
التقارير الصادرة عن مكتب الأمم املتحدة خلدمات الرقابة ادلاخلية واملتصةل بقضااي احلومكة مضن الويبو. واعترب أأن قرارات 

ائية وصاحلة. ورأأى أأنه من رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق وتوصياهتام عقب اس تعراض ذلكل التقرير عىل أأهنا هن
عادة  ىل ا  الرضوري تنفيذ تكل القرارات مما يعين حسم احلاالت الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية دون احلاجة ا 

فتحها أأو التفاوض بشأأهنا أأو اس تعراض التقرير يف خمتلف هيئات الويبو. ويف الوقت ذاته، أأبدى انفتاح بدله للمشاركة يف 
جراءات حمددة مضن الويبو. وأأكد جمددًا الزتامه الراخس ابعامتد املعاهدة املفا ىل تعزيز شفافية ا  وضات اليت ميكن أأن تفيض ا 

ىل وضع الصيغة  بشأأن قانون التصاممي وأأعرب عن أأسفه لعجز جلنة العالمات عن اختاذ قرارات بشأأن القضااي العالقة. وأأشار ا 
ىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس الهنائية لنص املعاهدة املذكورة وقا ن بدله يشجع ادلول الأعضاء عىل التوصل ا  ل ا 

طار قد عنُي  معهد فيسغراد للرباءاتالعامتدها. وذكر بأأن  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف ا  دارة للبحث ادلويل وا  معاهدة اك 
يوليو  1 م احلضور بأأن املعهد بدأأ معهل يفوعرب عن رسوره ال عال 2015خالل مجعية احتاد املعاهدة يف أأكتوبر  الرباءات

ن املعهد يتيح  2016 مبشاركة ماكتب امللكية الصناعية يف امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا. وأأضاف قائاًل ا 
ماكنية  خيارات مواتية وفعاةل للمنتفعني يف أأورواب الوسطى لالخنراط يف النظام ادلويل للرباءات والاس تفادة ابلتايل من ا 

بداع وتعزيز المنو الاقتصادي  ن بدله يرى أأن تكل املزااي تسهم يف الهنوض ابالبتاكر واال  التواصل مع نظام املعاهدة بلغهتم وا 
والقدرة عىل التنافس يف منطقة أأورواب الوسطى. وأأهنيى لكمته معراًب عن أأمهل أأن جترى املناقشات خالل امجلعيات يف 

 منفتحة. أأجواء

فد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية ورّحب بأأشاكل التقدم النوعي والمكي اليت وأأيّد و  .81
حققهتا املنظمة والنامجة عن روح التعاون البنّاء بني ادلول الأعضاء احلريصة عىل التعزيز ادلامئ للأطر املعيارية واملؤسس ية يف 

ذ أأن اللجنة  اللجنة احلكومية ادلوليةوالية  الويبو. واعترب الوفد أأن جتديد اليت طاملا عانت من الشلل يندرج يف هذا اال طار، ا 
عقدت دورتني خصصتا ملوضوع املوارد الوراثية. ورأأى الوفد أأن القرار اذلي اخُتذ بتعزيز الهيلك اال داري للويبو من خالل 

أأهنا القارة الوحيدة الغائبة عن ش بكة املنظمة الالمركزية، يندرج فتح ماكتب خارجية جديدة، ال س امي يف أأفريقيا اليت ذكّر ب
نه يُضاف ذلكل التنفيذ الفعال لأجندة التمنية عرب تنفيذ العديد من املشاريع مكرشوع تعزيز  أأيضًا يف اال طار نفسه. وقال ا 

ّحب الوفد يف هذا الصدد بقرار جلنة وعدد من البدلان الأفريقية، مهنا الس نغال. ور وسالقطاع السمعي البرصي يف بوركينا فا
التمنية اس تئناف املرشوع بتنفيذ مرحلته الثانية. واعترب الوفد أأنه ال بّد من الرتحيب هبذه التطورات املهمة دون أأن يغيب 

هناء املفاوضات حول فتح ماكتب خارجية، ال س امي يف أأفريقيا،  عن الأذهان أأن حتدايت عديدة ال تزال قامئة. ورأأى أأن ا 
ىل خواتميها، يبقيان مسأألتني  وادلفع ابملناقشات بشأأن صك قانوين ينّظم مسائل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور ا 

ن التنفيذ الأمثل لأجندة التمنية  حامستني يف نظام عاملي للملكية الفكرية يكون أأكرث توازاًن من ذي قبل. وخمت الوفد قائاًل ا 
 مرجعًا أأساس يًا للعداةل واال نصاف يف جمال امللكية الفكرية يتطلب التشديد عىل حمورهيا أألف وجمي، أأي الطموحة اليت تعترب

ىل املعارف من هجة أأخرى.   املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من هجة، ونقل التكنولوجيا والوصول ا 



A/56/17 
Annex II 
51 

جنازاهتا يف حتديث  .82 مما أأسهم يف  التحتية العاملية للملكية الفكرية البنيةوأأعرب وفد منغوليا عن تقديره لعمل والويبو وا 
تطوير نظام عاملي للملكية الفكرية أأكرث توازاًن ومشواًل يضمن الازدهار والتمنية للجميع. وأأفاد بنجاح تنفيذ مرشوعات حامسة 

ىل مرشوع للتعاو  ضافة ا  نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وتطويرها يف البدل ا  ن يف جمال تكنولوجيا مع الويبو مثل ا 
ىل العالمات التجارية املنغولية عىل قاعدة  . 2016منذ أأغسطس  بياانت العالمات التجارية العامليةاملعلومات أأاتح النفاذ ا 

ىل النجاح يف مواصةل مرشوعات تكنولوجيا املعلومات اجلارية اليت ستسامه يف حتسني معليات  وأأفصح عن تطلع بدله ا 
ىل املنظمة الوطنية لل  يف املس تقبل.  البياانت العاملية للتصامميوقاعدة  ركن الرباءاتملكية الفكرية وترسيعها وتسمح ابالنضامم ا 

ىل العمل البناء املقبل اذلي س يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة  وشكر الويبو عىل التعاون الفعال وأأعرب عن تطلعه ا 
مهية كربى عىل تنفيذ أأجندة التمنية اليت تكتيس أأمهية حامسة لسد الثغرات اال منائية يف جمال امللكية الفكرية يف البدل. وعلق أأ 

جراء معليات منتظمة  رساء نظام دويل شامل ومتوازن للملكية الفكرية. وبناء عىل ذكل، شدد عىل أأمهية ا  والتعاون من أأجل ا 
ن للويبو دورًا رئيس يًا يف ضامن تنفيذ الس تعراض تنفيذ توصيات الأجندة العام يف مجيع جماالت معل الويبو وتقي  ميه. وقال ا 

ميانه الراخس 2030أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة عىل حنو فعال يف ظل خطة التمنية املس تدامة لعام  . وأأعرب عن ا 
ىل الويبو بشأأن أأنشطة حممتةل تتعلق بأأهدا ف التمنية املس تدامة وعن مبشاركة ادلول الأعضاء البناءة يف تقدمي التوجيه املالمئ ا 

تقدير بدله الشديد للتقدم اذلي أأحرزته ادلول الأعضاء يف الس نوات الأخرية بقيادة الويبو من أأجل تطوير اال طار ادلويل 
للملكية الفكرية مبا يف ذكل اعامتد معاهدات جديدة ودخول معاهدة مراكش حزي التنفيذ. وأأيد اجلهود املتواصةل املبذوةل 

قدم يف املفاوضات بشأأن صكوك قانونية دولية محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد ال حراز الت
الوراثية وعقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة بشأأن قانون التصاممي. وأأعرب عن أأمهل أأن توجه روح تعددية الأطراف 

جراءات عقد املؤمترات ادلبلوماس ية يف املس   آس يا واحمليط الهادئتقبل القريب. وساند موقف مجموعة ا  ىل  بدلان أ ادلاعي ا 
ن بدله يرى أأن منطقته تس تحق اس تضافة  نشاء ماكتب خارجية للويبو. واس تدرك قائاًل ا  رضورة منح الأولوية لأفريقيا دلى ا 

ىل املبادئ التوجهيية وأأيد الاقرت  احات اليت قدمهتا مجهورية كوراي والهند عدد أأكرب من املاكتب اخلارجية للويبو استنادًا ا 
ن بدله يرى أأن تكل  واجلزائر. وفامي يتصل مبسأأةل حتقيقات الرقابة املطروحة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، قال ا 

يثاق الويبو املسأأةل ينبغي حسمها متش يًا مع قرارات الرئيس السابق للجمعية العامة ورئيس جلنة التنس يق وتوصياهتام وفقًا مل 
للرقابة ادلاخلية. وأأهنيى لكمته معراًب عن اعتقاده الراخس أأن حسم تكل املسأأةل س يفيد مصلحة الويبو الأكرب ويعزز فعالية أأداهئا 

 لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية.

ن اال بداع والابتاكر أأصبحا، يقيةوأأكد وفد كينيا تأأييده للموقف اذلي عرب عنه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفر  .83 ، وقال ا 
وحفظ التنوع  ؛احلصول عىل الأدوية والأمن الغذايئوتسهيل  ؛لتقدم التكنولويجل حمركني رئيس يني  عرص املعلومات، يف

ىل احلاجة امللحة وأأقّر الوفد،  للتحدايت اليت يطرهحا املرض واجلوع والفقر والبطاةل وتغري املناخ.والتصدي  ؛البيولويج مشريا ا 
نتاجية والقدرة التنافس ية،  مللكية انظام القامئة حاليا أأتت مكنتج فرعي ل  ة والشفافةيافس  التنأأن السوق بلضامن منو مس متر يف اال 

ّ امل الفعال الفكرية  نفاذ فعال للحقوق امية اكفية حبسم ت عن  ، فضالالضامانت س ياساتمن عىل مجموعة متوازنة ومناس بة مبيّن وا 
دارة يف حتديث للويبو عىل مساعدهتا بدله امتنان أأعرب الوفد عن يف هذا الصدد، و طر القانونية واملؤسس ية.الأ  نظام ا 

حق املؤلف تسهيل خمتلف أأنشطة ؛ و رباءات والعالمات التجاريةُسالت الرمقنة و  وصيانته؛ مكتب امللكية الفكرية
ذاكء اتنظمي فعاليات ؛ و اال بداعية اتصناعوال  امللكية الفكرية  بشأأنة معل حلق تنظمي؛ و وصناع القراراملوهّجة للجمهور وعي لا 

أأنشطة توفري و اس تغالل الأصول القامئة عىل املعرفة التقليدية؛ عىل املؤسس ية  كفاءةتعزيز ال؛ و والعالمات التجارية يف كينيا
دارة امللكيملوظفي امللكية الفكرية؛ و التدريب واملنح ادلراس ية  اتحة فرص او ؛ ة الفكريةحتديث ا  ملشاركة يف العديد من ا 

ىل الوفد أأشاد و الأحداث ادلولية.  عن نتاجئ واحضة يف كينيا ومشلت مشاريع حيوية لأفريقيا،  تسفر أأ  يتال التمنيةأأجندة أأيضا ا 
وكوراي اجلنوبية وأأسرتاليا وأأعرب الوفد عن امتنانه للياابن  مثل وضع س ياسات امللكية الفكرية الوطنية واسرتاتيجيات التنفيذ.

ىل أأمهية أأن يكون لدلول الأعضاء يف الويبو الوفد أأشار دمع أأفريقيا. و يف مع الويبو ادلامئ  هالعمل  حتقيق لرضورة  فهم مشرتكا 
ن بدلهحامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. يف تقدم فعال  ّ  وقال الوفد ا  لفعل ت ابسن

النظر  بغضللجنة احلكومية ادلولية ومجيع ادلول الأعضاء، الاكمل عىل احلصول عىل التأأييد  ةصيحر ويه ، لشأأنهذا ال  قانوان
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ىل املوارد  النفاذع الانهتاء من مجيع القضااي العالقة، مبا يف ذكل الكشف عن الرباءات و يرس لت  ضامان ، وذكلاخالفاهتعن  ا 
ن بدله تقّر ب وقال يدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.الوراثية واملعارف التقل  أأمهية امللكية الفكرية يف ميادين العمل الوفد ا 

قلميية وادلولية وأأفضل املامرساتوفقا ل اس ياسات امللكية الفكرية وترشيعاهتث ابس مترار اال نساين وحتدّ   ،لأطر الوطنية واال 
وذكر الوفد  جيا احليوية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والأمن الغذايئ والزتوير.معاجلة القضااي الناش ئة مثل التكنولو بغية 

العمل . وذلكل، جيري هتاوحامي هاوتعزيز  ينيالكين  مواطننيللاحلكومة دمع حقوق امللكية الفكرية يطلب من  بدلهدس تور أأن 
لغاء قانون العالمات التجارية و عىل  ابلتعاون  ،واصلتبدله حكومة وأأضاف أأن . 2001لعام قانون امللكية الصناعية تعديل ا 

ذاكءماكتب امللكية الفكرية، وبواسطة  مع واكالت دولية امللكية الفكرية والابتاكر يف حتقيق قمية مضافة  الوعي العام بدور ا 
ن كينيا للمنتجات احمللية يف السوق العاملية. املنتجة يف مقاطعة ال سالل السزي  عىل توس مين معا عمالتوالويبو  وقال لوفد ا 

ف الآفاق لالس تفادة من السوق احملمتةل حلجر منطقة كيس يي الصابوين عرب الابتاكر وحقوق امللكية اس تكشاو  ،اتفيتا-اتيتا
 افرص اذلي يتيحالابتاكر، التكنولوجيا ومركز دمع رشوع . وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل دمعها املتواصل مل ةالفكري

 التغلب عىل التحدايت التقنية يف البدلان النامية. يفساعد الباحثني ي ىل املعلومات العلمية والتقنية و ع حصولأأفضل لل
ن بدله وذلكل،  نشاء مر قال الوفد ا   البحث والتطوير.ومعاهد التعلميية املؤسسات الابتاكر يف التكنولوجيا وكز دمع اتشجع ا 

ىل أأن ا الوفد  وأأبدىالتقرير عوان كبريا للمنظمة. يكون أأن يف  أأمهلأأعرب عن و  بدله،تدقيق يف معلية  تلويبو رعوأأشار ا 
كينيا، وخاصة رمقنة يف امتنانه للويبو عىل التقدم اال جيايب احملرز يف تطوير البنية التحتية املادية يف معهد امللكية الصناعية 

مكوقع حممتل ملكتب خاريج نظرا بعني الاعتبار كينيا خذ أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأ  ،. ويف اخلتاموظفنياملالسجالت وتدريب 
 يف جمال امللكية الفكرية. خربهتا املتقّدمةو  ا،فريقيأأ يف الاسرتاتيجي ملوقعها 

آخذ يف تنفيذ تكل  .84 ن بدله، بناء عىل موافقة جملس ادلوةل املعين بس ياسة نظام امللكية الصناعية، أ وقال وفد كواب ا 
دراج أأنشطة امللكية الصناعية يف التمنية الاسرتاتيجية لمنوذج الس ياسة متاش يًا مع أأهداف التمنية  الوطنية والس ياسة العامة، وا 

، مبا يعزز يف املقابل التمنية املؤسس ية للأنشطة. وفامي يتعلق بسلسةل جلسات 2030الاقتصادي الكويب املعمتد حىت عام 
، أأن ذكل من شأأنه كفاةل التوجه اال منايئ يف مجيع 2021-2016امجلعيات، رأأى الوفد، حيال خطة املنظمة الاسرتاتيجية للفرتة 

. واعترب الوفد معل اللجنة 2030أأنشطة الويبو، مبا يوجه يف املقابل معل الويبو حنو حتقيق خطة التمنية املس تدامة لعام 
ل "ترسيع وترية معلها، بناء عىل مشاركة احلكومية ادلولية همامً يف الثنائية املقبةل، نظرًا لأنه ينبغي للجنة، طبقًا لواليهتا أأن تواص

ىل اتفاق بشأأن نص أأو نصوص صك قانوين دويل أأو أأكرث  ىل التوصل ا  مفتوحة واكمةل، خبصوص املفاوضات النصية الرامية ا 
ىل لكفاةل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية فعاةل". وأأشار الوفد يف هذ ا الصدد ا 

ىل حل توافقي بني ادلول. وذكر أأن أأجندة الويبو للتمنية من  أأمهية اال رادة الس ياس ية للأعضاء ملواصةل هذا العمل والتوصل ا 
لهيا املنظمة ودولها الأعضاء، مضيفًا أأن النتاجئ احملرزة يف تنفيذ بعض توصيات الأجندة، من  الراكئز الأساس ية اليت تستند ا 

نه يقر برضورة مشاركة ادلول الأعضاء يف حوار بشأأن خالل تنفيذ خمت لف املشاريع، متثل تقدمًا يف تفعيلها. ومع ذكل، قال ا 
طار الركزية الثالثة للجنة التمنية، ومواصةل تقدمي مزيانية عادية للويبو، وذكل عىل حد سواء من  امللكية الفكرية والتمنية يف ا 

ية، وأأنشطة التعاون واملساعدة التقنية الأخرى، ال س امي فامي يتعلق حبلول الربامج أأجل التنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمن 
بدلًا، مبا يشلك بنية حتتية عاملية  80التشغيلية ملاكتب امللكية الفكرية ونظام أأمتتة امللكية الصناعية، املس تخدم يف أأكرث من 

حراز التقدم يف ادلراسات املتعلقة بنقل التكنولوجيا، حقيقية للملكية الفكرية. كام ذكر الوفد أأنه ال بد من الاس مت رار يف ا 
زاء حقوق امللكية الفكرية، وتنفيذ أأوجه املرونة يف امللكية الفكرية، وتعزيز اجملال العام، يف مجةل  والتقييدات والاس تثناءات ا 

ىل أأنه ينبغي لأجندة التمنية أأن تكفل نظامًا دوليًا متوازانً  للملكية الفكرية حرصًا عىل الاتساق مع  مواضيع أأخرى. وأأشار ا 
الس ياسات اال منائية الوطنية. وفامي يتعلق بلجنة حق املؤلف، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حيقق العمل نتيجة خاصة بشأأن 

اتحة تكل الأدوات التعلمية وس بل التمن  ية الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والبحث والتعلمي، وا 
نه ينبغي توجيه العمل املقبل للجنة الرباءات ملواصةل ادلراسات خبصوص  البرشية لفائدة الأشخاص ذوي اال عاقات. وابملثل، فا 

ىل العقبات املطروحة أأمام نقل  براز اال شارة ا  الرباءات والصحة، ال س امي اجلزء اخلاص ابالس تثناءات والتقييدات، مع ا 
ن ا دلراسات املتعلقة ابالس تثناءات والتقييدات ينبغي أأن تعاجل املسائل اال منائية ورشوط تنفيذها. تكنولوجيا الرباءات. وقال ا 
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وسلط الوفد الضوء عىل ادلمع املقدم من الويبو، ال س امي من جانب مقر املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب يف بناء 
ىل جانب قطاع الهيالك القدرات الوطنية يف صفوف خمتلف اجلهات الفاعةل الاجامت عية يف النظام الوطين للملكية الصناعية، ا 

الأساس ية لتكنولوجيا املعلومات من أأجل تنفيذ خدمة امللكية الصناعية املتسمة ابلأمتتة، مبا يف ذكل الصيغ اجلديدة من النظام 
حراز نتاجئ أأفضل يف اال دارة املؤسس ية. وأأخ ريًا، أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد ودمعه اال داري اجلديد اذلي سامه يف ا 

 ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.

85.  ّ آس يا واحمليط الهادئي أأ د وفد رسي الناك البيان اذلوأأي الكبرية اليت  ابخلطواتورحب ، دىل به ابمس مجموعة بدلان أ
جنازات هامة  .الويبوأأمانة  اختذهتا ن الويبو حققت ا  برام معاهدة مراكش خاصةو  ،يف جمال وضع القواعد واملعايريوقال ا   .ا 

ىل التطورات الطارئة يف معل الويبو ويف تعممي الوفد وأأشار  ىل رضورة تطوير املناقشات املوضوعية نبّه و  .التمنية أأجندةا  ا 
سهام أأنظمة امللكية الفكرية يف  طار مفاهمي التمنية الأوسع نطاقًا لضامن ا  براز أأمه بشأأن ا  ية معل اللجنة احلكومية ادلولية، ا 

نه ي من  قانوان ةملزم ةدوليعىل وثيقة )أأو واثئق( توافق ابل معلية املفاوضات تتوج أأمل أأن ورحب بتجديد واليهتا. وقال ا 
ولفت  .يةحقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية واملامرسات الثقافية التقليدوتعزيز شأأهنا حامية 

ىل التقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف املفاوضات بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي غري أأنه ارتأأى أأنه من الرضوري  النظر ا 
تنفيذ املعاهدة يتطلب زايدة وأأضاف أأن تكثيف العمل لتجس يد خمتلف مس توايت تمنية ادلول الأعضاء يف نص املعاهدة. 

ن .لها املصاحبة ادلول عىل تنفيذ الالزتاماتكفاءة  لوفاء هبذه الالزمة ل بشأأن تكوين الكفاءات تقدمي بند مالمئ وقال ا 
ن التقدم احملرز  .واقعيةأأشّد  احامتالً حتقيق النتيجة املرجوة  س يجعلالالزتامات  معاهدة هيئات البث يف واسرتسل قائاًل ا 

ىل التفاؤل نه ينبغي اعامتد هنج حمايد من الناحية التكنو  .يدعو ا  امحلاية املمنوحة بناء عىل أأن لوجية فامي يتصل بوثيقة العمل و وا 
ىل جلنة حق املؤلف يف عام  ينبغي أأن متايشاملعاهدة اجلديدة  ماكتب خارجية  فتحقرار وأأضاف أأن  .2007الوالية املس ندة ا 

ش يا مع املبادئ التوجهيية املعمتدة اوذكل مت وتوافقية،بطريقة شامةل وشفافة ينبغي أأن يتّخذ القادمة يف الثنائية  للويبوجديدة 
نه ملاكتب اخلارجية. و بشأأن ا يالء الأولوية لأفريقيا، قال ا  لقاء ينبغي ا  ىل املقرتحات اليت قدهما أأعضاء  ةموضوعي ةنظر مع ا  ا 

آس يا واحمليط الهادئ الرئيس  علام بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، وتوصيات. وذكر الوفد أأن بدله أأحاط مجموعة بدلان أ
مراجعة مبادئ الويبو و أأن مسأأةل مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية أأعرب عن اعتقاده بوجلنة التنس يق، و  اتمعيللج السابق 

جراءاهتا العامة  وأأقر وفد . نع تكرار مثل هذه احلوادث يف املس تقبلمل بطريقة موضوعية تنفذ ينبغي أأن  ،بشأأن املشرتايتوا 
ا يتسق مع س ياسة ، مبفكرية كأداة هامة للتقدم التكنولويج والتمنية الاجامتعية والاقتصاديةرسي الناك بأأمهية امللكية ال

رغبته يف تسجيل فائق الوفد ويف ذكل الس ياق، أأبدى  احلكومة احلالية لتوجيه البدل حنو اقتصاد قامئ عىل املعرفة والابتاكر.
ذ معلت املنظم نقاط ميكن  10ة مع بدله لتطوير ودمع تنفيذ خطة معل مكونة من تقديره لتعاون الويبو القمي مع حكومة بدله ا 

نشاء هذا التعاون أأوحض الوفد أأن و  أأن تعد منوذجًا للبدلان اليت تكون يف الوضع ذاته. مللكية معنية اب جلنة توجهييةمشل ا 
واحدة من كناك لأول مرة ال رسي ت، انتخب2016عام بداية يف وابنتظام وهجات النظر مع مسؤويل الويبو.  تالفكرية تبادل

كام ذكر أأن بدله جلنة التمنية. اذلي أأطلقته امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة مرشوع الرائدة للمشاركة يف الأربعة البدلان 
ر وأأشا .اساعد يف زايدة تطويرهست وأأن الويبو ، حملة عامة عن بيئة الابتاكر يف البدلتقّدم البتاكر تعىن اب تطبيق لوحةبدأأت 

ىل أأن بعث تطوير مؤرش الابتاكر الوطين. وأأوفدت بشأأن لتقدمي املساعدة التقنية  2016يف يونيو زارت بدله ويبو لل جديدةة ا 
نشاء هبدف  2016بعثة أأخرى يف يونيو  وأأضاف العام واخلاص.  نيالقطاع منمع بني أأحصاب املصلحة نفاط ملكية فكرية جتا 

وموارده ت مكتب امللكية الفكرية الوطين كفاءالتقيمي  2016يف أأغسطس تشخيصية هممة أأجرى مكتب امللكية الفكرية  أأن
ن  وتعزيز نظام تسجيل امللكية الفكرية.  بشأأن 2018-2017لثنائية تنفيذ خطة معل بدله تعزتم حكومة واتبع ابلقول ا 

ىل  مع مساعدة تقنية  ،2018عام أأو أأوائل  2017وتوقع اس تكامل الانضامم حبلول هناية عام  تفاق مدريد وبروتوكوهلاالانضامم ا 
ن الويبو. و  من مجموعة معل وزارية مشرتكة من  أأضاف أأن. و 2016يف نومفرب س تعقد مدريد ال ذاكء الوعي بنظام جلسة قال ا 

ت ترشيعاكذكل و  ،صياغة س ياسة وطنية محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديتعزتم 
ن بدلهمعاهدة مراكش. عىل تصديق ال هبدف حممتةل  الوطنية املؤلف تعديالت عىل قوانني حق ال دخال  حترّض  واختمت ابلقول ا 
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عاقات أأخرى يف قراءة  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا  لتيسري النفاذ ا 
ىل توس يع التعاون مع اتتو  ،املطبوعات  لويبو.طلع ا 

ن اجملموعة دأأبت عىل تعزيز التمنية املس تدامة يف بدلاهنا  مجموعة امخلسة عرشوحتدث وفد رسي الناك ابمس  .86 فقال ا 
ىل أأن اجملموعة أأدرجت امللكية الفكرية منذ عام   2013الأعضاء عرب حتديد أأهداف مشرتكة بيهنا وتدعمي قدراهتا. وأأشار ا 

عاون وأأن الويبو برزت كرشيك همم يف مسعى بدلان اجملموعة لتحقيق أأهدافها املشرتكة. كواحد من جماالت الرتكزي الأربعة للت
ىل أأن اجملموعة تعاونت تعاواًن كثيفًا مع الويبو يف الس نوات الثالث الأخرية يف جماالت متعددة، ال س امي يف  والتفت الوفد ا 

ىل  أأن الويبو قدمت مساعدة خسية لرعاية حلقة معل ُعقدت يف جمال تكوين الكفاءات يف البدلان الأعضاء فهيا. وأأشار الوفد ا 
وتبادل فهيا خرباء البدلان الأعضاء جتارهبم وعززوا كفاءاهتم يف اجلوانب التقنية للملكية الفكرية  2016 اجلزائر يف شهر أأبريل

جنة احلكومية ادلولية ورّحب ابدلعوة ذات الصةل ابملعارف التقليدية. وأأضاء الوفد عىل الأمهية الكبرية اليت تعريها اجملموعة لل 
ىل صكوك دولية توافقية وملزمة قانواًن حتمي  ن اجملموعة تأأمل اختتام املفاوضات ليتس ىن التوصل ا  ىل جتديد واليهتا. وقال ا  ا 

تعزيزها. ومثّنت  حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية واملامرسات الثقافية التقليدية، وتسهم يف
اجملموعة كذكل اجلهود املبذوةل لتكوين الكفاءات يف البدلان النامية لتحسني التعاطي حبقوق امللكية الفكرية. ورّحبت اجملموعة 

ىل  2030خبطة التمنية املس تدامة لعام  ورأأت فهيا مسارًا عامليًا يتطلب مشاركة اجملموعة ومسامههتا يف تنفيذها. والتفت الوفد ا 
وربطه بتنفيذ أأجندة  2030ن عىل الويبو بصفهتا عضوًا يف املنظومة الأممية أأن تدرس كيف ميكهنا املسامهة يف تنفيذ خطة أأ 

الويبو للتمنية. وبناًء عىل ذكل رّحبت اجملموعة ابخلطوات املهمة اليت اختذهتا الأمانة لتكفل دمج أأجندة التمنية يف معل الويبو. 
ىل دمج البعد اال منايئ يف مداوالت الويبو. واعتربت اجملموعة أأنه أأحضى من املهم ورّصحت اجملموعة بأأهنا س   تواصل ادلعوة ا 

ىل قوة دفع فعلية وعنرص مسامهة فعال يف المنو  اليوم أأكرث من أأي وقت مىض يف ظل املناخ الراهن حتويل امللكية الفكرية ا 
ن بني بدلان اجلنوب ينبغي أأن يكون أأداة ال قامة رشااكت هممة والتمنية الاجامتعية والاقتصادية. وأأعلن الوفد أأن التعاو 

واسرتاتيجية ميكن أأن تؤدي دورًا حيواًي يف حتقيق الأهداف احملددة يف توصيات أأجندة التمنية بشأأن تعزيز التمنية املس تدامة. 
ىل جزء حيوي ن مجموعة الأنشطة واملشاريع املصممة لتحويل امللكية الفكرية ا  من الاسرتاتيجيات الوطنية للتمنية  وقال الوفد ا 

يف املفاوضات بشأأن  جلنة العالماتيف البدلان النامية يه حمط ترحيب. وأأشادت اجملموعة كذكل ابلتقدم اذلي أأحرزته 
ىل بذل املزيد من اجلهد ليك يعكس نص املعاهدة مس توايت التمنية اخملتلفة يف  معاهدة قانون التصاممي، وشّددت عىل احلاجة ا 

ضافية لتمتكن من الوفاء ادل ول الأعضاء. ورأأى الوفد أأن تنفيذ املعاهدة املقرتحة سيتطلب أأن تتسلح ادلول بقدرات ا 
ذا تضّمن أأحاكمًا مالمئة تتعلق ببناء هذه  ن مرشوع املعاهدة ا  ابلواجبات اليت تقع عىل عاتقها مبوجب املعاهدة. وبرأأيه، فا 

جناح القدرات سيسامه يف حتقيق النتجية املرجو  ىل ا  ن اجملموعة تبقى عىل الزتاهما ابلسعي ا  ة من املعاهدة. وخمت الوفد قائاًل ا 
 املنظمة ومعلها.

ىل العمل املوضوعي اذلي ُأجنز يف خمتلف اللجان وأأشاد بلجنة حق املؤلف عىل معلها وأأكّد  برابدوسوأأشار وفد  .87 ا 
ىل اع امتد الصكوك املالمئة يف جمال حامية هيئات البث اال ذاعي جمددًا عىل دمعه للمداوالت املس مترة للجنة واليت هتدف ا 

عاقات  ىل تعلمي الأشخاص املصابني اب  ضافة ا  والبث الكبيل والاس تثناءات والتقييدات واملكتبات ودور احملفوظات، ا 
بدلان يف ومساعدهتم. وفامي خيص جلنة العالمات، أأعلن وفد برابدوس عن دمعه ملواصةل املناقشات بشأأن حامية أأسامء ال 

ىل ادلول النامية. وفامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية، أأحاط الوفد  ىل أأمهيهتا البالغة ابلنس بة ا  تسجيل العالمات التجارية نظرًا ا 
وابملسائل اليت ال تزال عالقة ويُنتظر البت فهيا خالل ادلورات املقبةل وذكل هبدف  2016علامً ابلعمل اذلي قامت به يف عام 

ىل اتفاق يف الآراء بشأأن مرشوع املواد. واتبعت برابدوس ابهامتم الربانمج اجلاري للجنة التمنية وأأكدت للجمعية التوصل ا  
العامة دمعها التام للعمل اذلي تنجزه اللجنة. وأأعرب الوفد عن شكره للويبو عىل املساعدة التقنية اليت تقدهما حاليًا واليت 

جيابية للغاية يف ز ايدة تعزيز قدرة املكتب الوطين للملكية الفكرية ومن مثة حتقيق التمنية الاقتصادية عىل أأمثرت عن نتاجئ ا 
 النطاق الأوسع.
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ىل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،  .88 وقال وفد نياكراغوا، عقب الانضامم ا 
كرية كأداة للتمنية واال دماج الاجامتعي، وهنأأ الويبو عىل تفانهيا وهجدها ومعلها أأنه بُذلت يف بدله هجود لتعزيز نظام امللكية الف

قلميية اليت تغطي أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية. وأأفاد بأأن بدله يتحمل رئاسة  ادلؤوب املنجز يف املنطقة دون اال 
الويبو عىل سلسةل احللقات ادلراس ية وورشات ، ذلا شكر 2016-2015برملان أأمرياك الوسطى بصفة مؤقتة خالل الثنائية 

العمل وادلراسات وغريها من الأنشطة املضطلع هبا يف س ياق الالزتامات الواردة يف بيان الاجامتع الوزاري الرابع بشأأن 
لتقنية امللكية الفكرية املركزية، وحث عىل مواصةل هذا املنحى من العمل اذلي ميكن البدلان من التقدم وتعزيز القدرات ا

ىل  قلميية. وأأعرب الوفد عن تشبثه بقوة بفكرة العمل استنادًا ا  واملؤسس ية لتعزيز امللكية الفكرية وتشجيعها يف املنطقة دون اال 
نظام متوازن للملكية الفكرية، مبا يفيد مجيع ادلول الأعضاء ويسامه يف تقليص الفجوة القامئة اليوم بني البدلان املتقدمة 

ة. وذكر أأن امللكية الفكرية يه ال حماةل من احملراكت اليت ستساعد عىل حتقيق الهدف املنشود. وسلط الوفد والبدلان النامي
الضوء عىل ادلمع املقدم من هيئة أأاكدميية الويبو اليت تعزز قدرات املوظفني يف لك بدل من البدلان، والأدوات الأساس ية يف 

دارة حقوق مس تخديم نظام امللكية الفكرية وتعزيزها هذا املسعى اليويم يف جماالت الابتاكر والعمل ىل جانب ا   والتكنولوجيا، ا 
وحاميهتا. وأأعرب عن تقديره لدلمع املقدم من مقر املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب يف تنفيذ الأنشطة يف بدلان 

جيابية يف مناقشات أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية. ويف اخلتام، أأكد الوفد عىل أأن ه يرغب يف أأن يشارك مشاركة ا 
 هذه السلسةل من الاجامتعات وبذل لك اجلهود املمكنة ال جياد حل متوازن لفائدة مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو.

ورصح وفد كوس تارياك بأأنه يؤيد ابلاكمل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .89
زاء مسائل البنية التحتية  2016اكرييب. وأأفاد بأأن س نة وال شهدت تغريات يعتد هبا ابلنس بة ملكتب كوس تارياك، ال س امي ا 

التكنولوجية والتقدم احملرز يف تعزيز املوارد البرشية واخلدمات لفائدة مس تخديم امللكية الفكرية. وأأعرب عن شكره للويبو 
حراز الكثري من أأوجه التق دم تكل بفضل تعاون مقر املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعلن الوفد، للمتكن من ا 

ابرتياح كبري، انطالق العملية ادلاخلية للمصادقة عىل معاهديت بيجني ومراكش يف يونيو املايض، ورشوع ُسل حق املؤلف 
ىل اقتناعه ابلفوائد يف تنظمي حلقات معل ودورات تدريبية بشأأن تنفيذ املعاهدتني عىل حد سواء . وأأشار، فضاًل عن ذكل، ا 

اليت يس متدها املنتجون ذوو املشاريع الصغرى واملتوسطة يف كوس تارياك من نظام امللكية الفكرية، واس مترار مكتب كوس تارياك 
للغاية، ال س امي يف بذل هجود لتعزيز الش بكة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، ما دامت اخلدمات املتاحة مفيدة 

ابلنس بة للمنتجني واخملرتعني احملليني. وأأضاف أأنه، مبشاركة مكتب امللكية الفكرية يف توفري املعلومات ومن خالل احملاداثت مع 
املقاولني واملنتجني واخملرتعني والطالب يف احملافل، ارتفع بشلك ملحوظ عدد الطلبات اخلاصة ابلبحوث ابلنس بة للرباءات 

. وتلزتم كوس تارياك الزتامًا قواًي مبسأأةل 2015كام شهد عدد املشاورات والطلبات الوطنية املودعة ارتفاعًا مقارنة بعام املس بقة، 
ىل ش بكة  2016الابتاكر، وتثبت ذكل رتبهتا الثانية يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  يف أأمرياك الالتينية والاكرييب. واستنادا ا 

ىل أأن كوس تارياك يه مبثابة هجة تنس يق (CATICAR)وامجلهورية ادلومينيكية  املراكز يف أأمرياك الوسطى ، أأشار الوفد ا 
، وقد أأحرزت تقدمًا ملحوظًا يف توحيد الاس امترات الفرعية، ويف تطوير املعلومات القابةل للتعممي 2016 مؤقتة يف عام

ودامئة يف جلسات معل جلان الويبو. ويف اخلتام، أأعرب الوفد والتقارير التكنولوجية. وأأعرب عن اعزتامه املشاركة بصفة فعاةل 
عن اقتناعه بأأمهية امللكية الفكرية كأداة تعزز التمنية الاقتصادية والثقافية للبدلان، وأأفاد بأأنه س يعمل مع هجات معنية أأخرى 

عامل وحتقيق مشاريع تودل مزيدًا من الابتاكر واال بداع وتعزز نظام امللكية ال  فكرية ليصري أأكرث دينامية وفعالية.من أأجل ا 

وأأعرب وفد سلوفاكيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد التيفا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  .90
وللبيان الافتتايح اذلي أأدىل به الاحتاد الأورويب. وفامي يتعلق بعمل جلنة العالمات، شّدد الوفد عىل الرضورة امللحة للميض 

ن معاهدة  قدمًا بعد احملاوةل اليت ابءت ابلفشل لتنظمي مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي. وقال الوفد ا 
جراءات تسجيالت التصاممي الصناعية وأأن توامئها.  ىل مناقشات مس تفيضة ومن شأأهنا أأن تبسط ا  قانون التصاممي خضعت ا 

نه مقتنع بأأنه ينبغي عىل ومن مث، ينبغي أأن يكون اعامتدها حمض م  سأأةل تقنية وليس قضية س ياس ية. واس تطرد الوفد قائاًل ا 
امجلعيات العامة وضع خارطة طريق للمناقشات يف جلنة حق املؤلف بغية التعجيل بتنظمي مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية 
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ن املناقشات بشأأن الاس تثناءات هيئات البث اليت جيب حتديهثا لتواكب التطورات التكنولوجية احلاصةل. ومىض يقول ا  
والتقييدات اكنت منفصةل للغاية، سواء من حيث مضموهنا أأو مس توى نضجها. ومع ذكل، الزتمت سلوفاكيا الزتامًا اتمًا 
ابملناقشات بشأأن املسأألتني. وهنأأ الوفد الويبو وادلول الأعضاء فهيا عىل دخول معاهدة مراكش حزي التنفيذ بعد ثالث 

اعامتدها. ورحب الوفد أأيضا ابملساهامت املالية لبعض ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة ورصح أأن ذكل من  س نوات فقط من
شأأنه أأن يساعد عىل تغطية العجز املسجل. وأأضاف أأن بدله ال يزال ملزتمًا مبناقشة الاس تدامة املالية الحتاد لش بونة. ومع أأن 

ىل اتفاق يف  الآراء بشأأن افتتاح ماكتب خارجية للويبو ابلرمغ من اجلهود اجلبارة اليت بذلها جلنة املزيانية أأخفقت يف التوصل ا 
ىل  الرئيس وادلول الأعضاء، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تفيض مواصةل املناقشات بشأأن هذا البند خالل امجلعيات العامة ا 

يات العامة ورئيس جلنة التنس يق بعدم فتح حل يناسب مجيع البدلان املضيفة املرحشة. واتفق الوفد مع توصيات رئيس امجلع 
. ولكنه رحب بأأية خطوة ميكن اختاذها هبدف مكتب الأمم املتحدة خلدمات املراقبة ادلاخليةاملناقشات جمددًا بشأأن تقرير 

غالق هذا املوضوع. واعترب الوفد أأن اقرتاح تغيري ادلورة الانتخابية  ىل التعجيل اب  لرئيس ضامن شفافية املنظمة، وتطلع ا 
امجلعيات العامة هو اقرتاح معقول ويس تحق أأن حيظى بدمع واسع النطاق من ادلول الأعضاء. وفامي خيص حامية امللكية 

التابعة هل، مبا يف  ماكتب امللكية الصناعية الأربعةو  معهد فيسغراد للرباءاتالفكرية وتعزيز حقوقها يف سلوفاكيا، ذكر الوفد أأن 
دارة للفحص المتهيدي  امعله 2016يوليو  1ية الصناعية، ابرشت يف ذكل مكتب سلوفاكيا للملك  دارة للبحث ادلويل وا  اك 

صالح همم لنظام سلوفاكيا القضايئ حزي النفاذ ماحنًا حممكة مقاطعة معاهدة الرباءاتمبوجب  ادلويل . ويف اليوم نفسه، دخل ا 
ازعات امللكية الصناعية، وثالث حمامك يف مقاطعات أأخرى السلطة القضائية الوحيدة يف جمال البت يف من ابنساك بيسرتيتسا

سلطة البت يف املنازعات ذات الصةل حبق املؤلف واملنافسة غري العادةل. وابرش السجل السلوفايك لأسامء احلقول أأيضا الأخذ 
ىل مجيع الوفود حلضور ال  جراءات جديدة وبديةل لفض املنازعات. ويف اخلتام، وجه الوفد ادلعوة ا  تظاهرة اليت ستشهد عرضًا اب 

 لثقافات سلوفاكيا وتقاليدها من منظور جديد، احتفااًل برئاس هتا جمللس الاحتاد الأورويب.

أأمهل  الوفد دىبأأ ، العالمات. وفامي يتعلق بعمل جلنة امعل جلاهنعىل  وأأثىن ،لويبول هدمععن وفد قرغزيس تان  وأأعرب .91
حد اجملاالت أأن أأ الوفد ورأأى  يف املس تقبل القريب.هدة قانون التصاممي ملعا نص الاقرتاح الأسايستنهتيي صياغة يف أأن 

املشاريع الفعاةل وتنفيذها مع مراعاة وضع  هو ما يؤكدهتقدمي املساعدة وادلمع للبدلان النامية، و هو الرئيس ية لعمل الويبو 
عىل  املعروضةد أأن املشاريع ية. وذكر الوفقل منوا عىل مدى الس نوات القليةل املاض الأ  احتياجات البدلان النامية والبدلان

رائد لترسيع الرشوع بشلك خاص امل يدمع بدله تحق اهامتما خاصا، وأأن تس  للنظر فهيا  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
يف قطاع  والتقينلتطور العلمي ا قاعدةالتقنية، اليت تشلك العلمية و نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير لتحسني القدرة 

نتاج عىل املس توى احمليل  مرشوعو ؛ مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية؛ و اال 
قل منوا، لتوفري التدريب يف الأ  تعاون مع املؤسسات العامةل يف جمال تدريب املوظفني القضائيني يف البدلان النامية والبدلانال 

ّ و امللكية الفكرية. حقوق جمال  دراج أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية وتعزيز اال ماكانتأأي ، يف معاهدة قانون التصاممي د الوفد ا 
ىل ماكانت ضامن تعزيز لهذه الأحاكم أأمهية  وأأشار ا   . وذكرقل منواالأ  والبدلانالنامية التحتية يف البدلان  هتاامللكية الفكرية وبنيا 

جياد  هدف اسرتاتيجيلتحقيق ، 2022-2017لفرتة لتطوير امللكية الفكرية لحكوميا  جت برانمأأعدّ  بدلهأأن الوفد  سوق يف ا 
 صل عىل دمع الويبو يف تنفيذ هذا الربانمج.حت. وأأعرب الوفد عن أأمل بالده بأأن 2022عام فعال للملكية الفكرية حبلول 

ئ ووفد مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الهادعن وأأيد وفد نيبال البيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد الهند نيابة  .92
ن نيبال تقع يف جبال الهاميالاي وتمتزي بتضاريس خمتلفة وفريدة من  بنغالديش نيابة عن مجموعة البدلان الأقل منوًا. ومىض يقول ا 

الفكرية حيقق توازاًن  نوعها وذلكل فهيي رمز للتنوع الطبيعي والثقايف، بيد أأن املوارد اليت تزخر هبا ال ختضع لنظام للملكية
مناس بًا بني المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة، شأأهنا يف ذكل شأأن معارفها التقليدية. وذلكل فقد اكن من الرضوري ابلنس بة 

ىل نيبال أأن تس تغل مواردها عىل حنو مس تدام من خالل تطوير التكنولوجيا واملهارات واملعارف التقليدية اك جراء حيظى  ا 
ة. وتعمل حكومة نيبال عىل صياغة س ياسات وطنية يف جمال امللكية الفكرية أأكرث مشواًل وتاكماًل، تأأخذ يف الاعتبار ابلأولوي

املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وذلا، أأيّد الوفد تعجيل اال جراءات الالزمة ال برام معاهدة 
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الوفد مببادرات الويبو ال نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تمنية املوارد البرشية. والأخذ  تتناول هذه املسائل. ونّوه
بتوصيات الس ياسات وتوفري املساعدة التقنية. وذلكل رحب بتحقيق مزيٍد من التعاون مع الويبو فامي خيص تقدمي املشورة يف 

ذ س بق أأن أأفىض تعاون من هذا جمال الس ياسات وبناء القدرات والتمنية البرشية و الاجامتعية وتوفري فرص معل للش باب. ا 
رساء قاعدة وطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر. وأأضاف أأن املشاورات ادلاخلية بشأأن مراكز دمع  ىل ا  القبيل ا 

ىل الويبو الختيارها ن  قامة مرشوعها التكنولوجيا والابتاكر جارية عىل قدم وساق. وتوجه الوفد ابلشكر ا  يبال من أأجل ا 
مع معاهد التدريب القضايئ يف الرايدي بشأأن التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية 

ات ورحب الوفد بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ وأأحاط علامً ابلتقدم احملرز يف املفاوض البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.
براهما متاش يًا مع والية امجلعية العامة لعام  . وأأضاف أأنه ينبغي أأيضًا 2007بشأأن معاهدة البث اليت عرّب عن اقتناعه برضورة ا 

حراز املزيد من التقدم يف معاهدة قانون التصاممي. ويف اخلتام، أأوىل الوفد أأمهية كبرية لأجندة التمنية اخلاصة ابلويبو اليت  ا 
ورحب بتنفيذ الويبو لأجندة التمنية يف مجيع  ،2030طة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام الأوسع خلتندرج يف الس ياق 

ىل الابتاكر واال بداع يف جمال تنس يق س ياسات امللكية الفكرية والتمنية وأأن تكون  أأنشطهتا. وجيب أأن تستند أأجندة التمنية ا 
لهيا.  متاحة للبدلان اليت يه يف أأمّس احلاجة ا 

ىل أأنه يزتامن مع التحدايت اليت تواجه نظام امللكية و  .93 شكر وفد كولومبيا املدير العام عىل عرض تقريره الاكمل، مشريًا ا 
يف املائة س نواًي عىل مدى الس نوات االثين عرش املاضية بفضل اجلهود  5الفكرية. وأأكد أأن بدله يشهد منوًا بنس بة تقرب من 

هين، وزايدة الاستامثر اخلاريج. وعليه، فبالنس بة لنظام امللكية الفكرية، من الأمهية مباكن املبذوةل يف اجملالني املؤسيس وامل 
نتاج مصادر جديدة للرفاه. ويعرتف الوفد ابملساهامت اليت يقدهما نظام امللكية الفكرية يف  كفاةل المنو املس تدام والتحفزي عىل ا 

رة التنافس ية والابتاكر، حس امب تنص عليه وترومه خطة التمنية الوطنية حتقيق التمنية املنتجة ودورها املهم يف تعزيز القد
. وأأشار الوفد، حميطًا علامً ابلرتحيب الاكمل اذلي أأبداه وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك 2018-2014 احلالية للفرتة

ىل اقرتاح كولومبيا اس تضافة مكتب للويبو ، واملصادقة املسجةل يف 2017-2016يف اخلارج يف الثنائية  الالتينية والاكرييب، ا 
معاهدة تديرها الويبو، ومتتعه ابال رادة الس ياس ية  26من أأصل  13ادلورات الأخرية للجنة املزيانية، ال س امي أأهنا طرف يف 

أأن بدله يمتتع مبوقع جغرايف والالزتام املؤسيس للمسامهة يف معل الويبو وتنفيذ أأهدافها واسرتاتيجياهتا وبراجمها. وأأفاد ب
اسرتاتيجي، علامً أأنه قدم اقرتاحًا جديرًا جيدًا وحيواًي ومس تدامًا من حيث المتويل واملزيانية. وأأعرب الوفد عن يقينه بأأن هذا 

سهامًا جليًا يف تنفيذ برامج املنظمة يف املنطقة. وأأضاف أأنه يتعني الآن عىل ادلو  ل املكتب اجلديد من شأأنه أأن يسهم ا 
جيايب خبصوص فتح ماكتب جديدة  الأعضاء تنفيذ "املبادئ التوجهيية املتعلقة مباكتب الويبو يف اخلارج"، من أأجل اختاذ قرار ا 
خالل سلسةل الاجامتعات احلالية. وأأقر الوفد بأأنه من الالزم أأن تكون الش بكة مس تدامة، ومن احملبذ أأن تكون تكل املاكتب 

يف تنفيذ الربامج املنسقة واملتاكمةل مع الهنج املتبع يف مقر الويبو. وأأفاد بأأنه يرحب بدخول معاهدة مضيفة للقمية وانجعة وفعاةل 
ىل معاجلة لك من املوارد  مراكش حزي النفاذ وأأعرب عن الزتامه الراخس ابلعمل عىل بناء التوافق الرضوري يف الآراء للتوصل ا 

زاء قانون التصاممي الصناعية وحامية هيئات البث. واعرتف الوفد ابلآاثر واال جنازات  الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، وا 
اال جيابية عىل الصعيد الوطين، وما حققه البدل بفضل التعاون الوثيق واملساعدة التقنية املقدمة من الويبو وخمتلف املاكتب 

ملا أأجنزته من معل والزتام رؤساء ماكتب امللكية  الوطنية واملنظامت ادلولية. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن شكره للمنظمة
آخر اجامتع عقد بكولومبيا، واذلي أأظهر قناعة بأأن نظام امللكية  الصناعية وواكالت التصدير يف أأمرياك الالتينية ابملشاركة يف أ

 الصناعية سيساعد يف تعزيز قطاع التصدير يف كولومبيا.

ذ وتوجه وفد امجلهورية العربية السورية بزي .94 ل الشكر للمدير العام ملا قدمه من هجد ممتزي خالل توليه قيادة املنظمة ا 
أأوجد للملكية الفكرية ماكنة أأفضل خلدمة البرشية وجعلها تسامه مبا علهيا يف دمع وتعزيز منظومة اال بداع والابتاكر يف خمتلف 

ىل التطور يف معل جلنة التمنية. وذكَّر اجملاالت وتطوير الانتفاع حبقوق امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغرية وا ضافة ا  ملتوسطة ا 
الوفد بأأن بالده ترتبط بعالقات وثيقة مع الويبو اليت أأسهمت يف دفع معلية تطوير العمل يف ذكل اجملال الهام رمغ الظروف 

ة واعتربته عاماًل فاعاًل وركنًا اليت متر هبا. فقد أأولت امجلهورية العربية السورية موضوع امللكية الفكرية بأأنواعها أأمهية كبري 
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أأساس يًا يف تطوير الاقتصاد الوطين. ويف ذكل اال طار، مت توفري بيئة ترشيعية قوية لال سهام يف حامية مصاحل وحقوق 
ىل توافق القوانني اليت صدرت مع متطلبات االتفاقيات العاملية ومواكبهتا للتطورات اليت طرأأت عىل  املواطنني. وأأشار الوفد ا 

الناظم للعالمات التجارية والامنذج والرسوم الصناعية واملؤرشات  2007لعام  8قع القوانني العاملية منوهًا بصدور القانون رمق وا
جراء تعديالت عىل ذكل القانون لتجاوز الصعوابت اليت  اجلغرافية واملنافسة غري املرشوعة. وذكَّر بأأن العمل جاٍر عىل ا 

ن انضامم  2012لعام  18يضًا بصدور القانون رمق ظهرت خالل تنفيذه. وذكَّر أأ  الناظم ملنح براءات الاخرتاع. وقال الوفد ا 
ىل مجموعة من املعاهدات الرئيس ية يف جمال امللكية الفكرية مكَّهنا من الاس تفادة من املزيات اليت تتيحها تكل  بالده ا 

ن العمل جارٍ  عداد الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع  االتفاقيات وأأمهها بروتوكول مدريد. وأأردف قائاًل ا  عىل ا 
قامة  الويبو. وفضاًل عن ذكل، اتبعت امجلهورية العربية السورية دمعها جلهود املبدعني واخملرتعني من خالل الاس مترار يف ا 

قامة ادلورة الثامنة عرشة للم بداع والاخرتاع. وبدأأت معلية التحضري ال  عرض اليت س تقام خالل العام معرض الباسل لال 
قامة 2017 ميااًن بأأمهية ا  . ويف هذا الصدد، شكر الوفد املنظمة عىل الاس مترار يف تقدمي امليداليات للفائزين الأوائل ابملعرض ا 

ميااًن من احلكومة بأأمهية الطاقات الشابة ا ىل منتجات. وا  ملبدعة املعرض دلمع املبدعني واخملرتعني لتطوير أأفاكرمه وحتويلها ا 
بداع والاخرتاع اليت تعمل عىل ربط مجيع القطاعات الفاعةل  نشاء اللجنة العليا دلمع اال  ورضورة اس مترار تقدمي ادلمع لها، مت ا 

بعملية دمع اال بداع والاخرتاع من خالل حتديد دور للك هجة ميكن أأن تقوم به وصواًل لتحقيق التاكمل بني الأدوار لتحقيق 
ىل ن العمل مس متر عىل نتاجئ معلية تؤدي ا   تعزيز دور املبدعني واخملرتعني السوريني يف دمع الاقتصاد الوطين. وقال الوفد ا 

ىل عدة قطاعات واذلي مشل التوجه حنو اجلامعات واملدارس عرب توعيهتا بأأمهية  برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية املوجه ا 
ية. ومشل الربانمج أأيضًا التوجه حنو الرشاكت الصغرية واملتوسطة وقطاع امللكية الفكرية وتشجيعها عىل دمع اخلطوات اال بداع 

عداد حملة موجزة عهنا ابللغة  عداد مجموعة هامة من املعلومات واملنشورات الصادرة عن الويبو مع ا  التجارة والأعامل حيث مت ا 
اتحة تكل املعلومات عىل أأقراص مدجمة ومت توزيع أأعداد اكفية م هنا عىل خمتلف القطاعات مع الرتكزي عىل العربية. ومتت ا 

الانتفاع خبدمات الويبو اال عالمية اجملانية يف جمال الرباءات، والتدريب عىل اس تخدام قواعد البياانت العاملية اليت حتتوي عىل 
د فيه وتطوير املوقع واثئق الرباءات. ومت أأيضًا الاس تفادة من برانمج خماطبة امجلهور املعمتد يف الويبو من خالل تطبيق ما ور

لكرتوين ويه تتضمن  صدار اجلريدة الشهرية للمديرية بشلك ا  ىل ا  ضافة ا  اال لكرتوين ملديرية حامية امللكية التجارية والصناعية ا 
ىل بياانت تسجيل العالمات والرسوم والامنذج الصناعية  ضافة ا  مجموعة من املعلومات والأخبار يف جمال امللكية الفكرية ا 

نه بفضل برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية أأصبح ذلكل وبراءات  الاخرتاع يف امجلهورية العربية السورية. ومىض الوفد يقول ا 
ىل  املفهوم وجود فعال يف املدارس واملعاهد واجلامعات السورية وخاصة بعد أأن مت توقيع مذكرة تفامه مع وزارة الرتبية هتدف ا 

صدارات الويبو يف ذكل اجملال. تمنية املواهب اال بداعية وصقل همار  ىل منشورات وا  اهتا اعامتدًا عىل برامج توعية تستند ا 
وابلنس بة للتحقيق املتصل ابلرقابة ادلاخلية، فقد اطلع الوفد عىل واثئق التحقيق وأأعرب عن دمعه ال غالق ذكل امللف 

فد دمعه للجهود اليت تبذلها الويبو وأأعرب عن ارتياحه وتركزي اجلهود عىل الارتقاء بأأداء املنظمة وأأعاملها. ويف اخلتام، أأكد الو 
مانة عىل اال عداد والتحضري للواثئق  للتطور اال جيايب يف معل املنظمة وللتعاون الثنايئ القامئ معها. ووجه وافر الشكر للأ

لقامئ بني امجلهورية وجزيل الشكر للمكتب العريب اذلي يوفر لك اال ماكانت ويتيح اكفة متطلبات تنفيذ التعاون املشرتك ا
 العربية السورية والويبو.

ىل املصنفات املنشورة  ،2016سبمترب  30، يف بدء رساين معاهدة مراكشورّحب وفد الكونغو ب  .95 لتيسري النفاذ ا 
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات،  اليت تُعطي البعد اال نساين والتمنية لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 

الاجامتعية ماكنة هممة. ويؤيد الوفد ابلاكمل البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية. ويف موضوع املاكتب 
لهيا سلسةل ىل تعزيز تطبيق النتاجئ اليت خلصت ا   وامخلسون اخلامسة الاجامتعات اخلارجية التابعة للويبو، دعا وفد الكونغو ا 

ن مل تكن قد دّونت عىل النحو الواجب. وعليه، أأعلن الوفد أأنه من 2015الويبو يف عام  يف ضاءالأع ادلول مجلعيات ، وا 
الرضوري الاعرتاف ابلأولوية اليت منحت لأفريقيا ابس تقبال مكتبني خارجيني اتبعني للويبو، اختارت هلام بنفسها بدلي 

بتاكر واال بداع لغاايت التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية الاس تقبال  وهام اجلزائر ونيجرياي. وأأضاف الوفد أأن تعزيز الا
ل  لمنظمة اال فريقية للملكية الفكريةيف ادلول الأعضاء يتوقف عىل وجود نظام دويل فعال ومتوازن وأأن العقد اجلديد ل  املعّدِ



A/56/17 
Annex II 
59 

ىل أأن الكونغو قام لهذا السبب، وعىل  غرار البدلان الأخرى الأعضاء يف التفاق ابنغي يتبع هذا املنطق. والتفت الوفد ا 
ىل  2015ديسمرب  14، بتوقيع هذا االتفاق اذلي عُّدل يف ملنظمة اال فريقية للملكية الفكريةا يف ابماكو )مايل(. وأأشار الوفد ا 

نشاء املكتب الكونغويل للملكية الفكرية حظي مبوافقة احملمكة العليا وُعر  ض عىل أأن الكونغو اكن قد أأعّد مرشوع نص خيص ا 
ىل أأن جلنة وطنية لتنس يق امللكية الفكرية وتطويرها قد أأنشئت  احلكومة لالعامتد. وبناء عىل التوجه نفسه، أأشار الوفد ا 

آراء يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل املس توى الوطين، ولتنس يق الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية يف  ال بداء أ
حكومة الكونغو ترمُثّن مسامهة الويبو القيّمة يف تعزيز القدرات وأأفادت بأأهنا رشعت بفضل هذا هذا اجملال. وأأعلن الوفد أأن 

دارة الويبو مبا التصديق عىل اخلطة الوطنية وتطوير امللكية الفكريةادلمع يف معلية  . مث أأقّر الوفد برضورة حتسني وتعزيز ا 
صد من سوء تفامه يف غياب احلوار بني ادلول الأعضاء. وأأكد الوفد يسمح لدلول الأعضاء مبامرسة مراقبة للمنظمة لتفادي ما رُ 
غالق النقاش بشأأن  فرانسس غري،مرة أأخرى عىل ثقته التامة يف املدير العام للويبو، الس يد  وبناًء عىل ذكل، اقرتح الوفد ا 

ن الوقت قد حان  مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةتقرير  الس تعراض املسائل الرضورية قيد بشلك هنايئ. واختمت الوفد قائال ا 
 .2017النظر داخل جلان الويبو وطالب، يف هذا الصدد، بعقد مؤمتر ديبلومايس بشأأن التصاممي يف عام 

ىل أأن أأزمة الطوارئ يف الصحة العامة اليت حصدت الكثري من الأرواح قبل عام، مبا فهيا  .96 وأأشار وفد سرياليون ا 
ىل أأن سرياليون، عىل غرار أأخصائيون يف اجملال الطيب اكن البدل لهيم، بدأأت لتوها ابالحنسار. والتفت الوفد ا   بأأمس احلاجة ا 

البدلين اجملاورين لها، قد عانت من انعزال اتم وفقدت الكثري مما اكنت قد اكتسبته يف مسريهتا حنو التمنية املس تدامة. وشكر 
ارتياحه لأن الأطباء متكنوا من دمع املعارف احمللية لتحضري الوفد اجملمتع ادلويل عىل ادلمع الرائع اذلي قدمه وأأعرب عن 

عالجات أأنقذت الكثري من الأرواح، وهو ما سامه يف زايدة عدد الناجني من هذه الآفة بنس بة غري مس بوقة. واعترب أأن يف 
موقف اجملموعة الأفريقية اذلي عرّب ذكل برهااًن واحضًا عىل القدرة عىل الابتاكر يف أأفريقيا. وأأعلن الوفد أأن سرياليون تؤيّد بقوة 

عنه وفد نيجرياي وأأعاد التأأكيد عىل احلاجة امللحة ال نشاء مكتبني خارجيني اتبعني للويبو يف نيجرياي واجلزائر. ورأأى أأن ذكل 
ىل موضوع املوارد الوراثية واملعارف ا لتقليدية سيشلّك خطوة يف سبيل تعزيز الابتاكر وحاميته يف القارة. مث تطرق الوفد ا 

ىل " ىل أأن ال مبالغة يف تكرار احلديث عن احلاجة ا  صك دويل ملزم قانواًن وممتثل للمعايري ادلنيا وقابل والفللكور، فأأشار ا 
نفاذ ". وأأثىن الوفد عىل اجلهود ادلؤوبة اليت تبذلها اجملموعة الأفريقية وأأشاد بنجاهحا يف دفع جدول الأعامل الأفريقي قدمًا. لال 

ىل أأن سرياليون وأأعرب الوف د كذكل عن تأأييده الاكمل لبيان البدلان الأقل منوًا اذلي أأدىل به وفد بنغالديش. ونّبه الوفد ا 
خصصت موقعًا ال نشاء مكتب للملكية الفكرية، وأأهنا س ُتصّدق يف الأسابيع املقبةل عىل خطة سرياليون لتطوير امللكية الفكرية 

وفد عن امتنانه للويبو ملساعدهتا املس مترة يف نرش الأنشطة ذات الصةل. أأما خبصوص اليت ُأعّدت مبساعدة الويبو. وعرّب ال
"التعقيد" اذلي حتدث عنه املدير العام يف بيانه الافتتايح، أأكّد الوفد أأن عىل الويبو أأن تعزز، اليوم أأكرث من أأي وقت 

ىل أأن مىض، الأنشطة املدرجة عىل جدول أأعاملها لصاحل البدلان النامية والبدلا ن الأقل منوًا عىل حنو يدوم. والتفت الوفد ا 
ىل الزراعية التجارية، وأأن ذكل تصحبه  ىل الانتقال من زراعة الكفاف ا  سرياليون واحد من الأنظمة الاقتصادية الساعية ا 

ىل  التغليفمسائل ترتبط ابلتوس مي و  تطوير أأنظمة والتسمية والعالمات وغري ذكل. وسمّل الوفد حباجة البدلان املتقدمة ا 
للملكية الفكرية تليب متطلباهتا، لكنه شّدد عىل أأمهية التوازن اذلي يضمن أأال تقّوض هذه الأنظمة تمنية الأنظمة الاقتصادية 

منا تشّدد  ىل أأن سرياليون حني تدمع تمنية رشاكهتا الصغرية املتوسطة لتكون عوامل دفع للمنو، ا  مثل سرياليون. وأأشار الوفد ا 
وغريها من أأشاكل امللكية  والأصناف النباتية القصوى للبىن اليت حتمي املؤرشات اجلغرافية واملوارد الوراثية عىل الأمهية

 الفكرية. 

وأأعلن وفد أأوغندا تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية ووفد بنغالديش  .97
ن العامل يتغري ويرفع حتدايت بعضها مصريي ومل يُشهد هل مثيل من قبل، ولكن هذه  نيابة عن البدلان الأقل منوا وقال الوفد ا 

بداع العقل البرشي وعبقريته. وتعد أأهداف التمنية املس تدامة التحدايت نفسها تتيح الفرصة لتسخ ري موارد ال تنضب من ا 
من أأهداف الس ياسات اليت من شأأهنا أأن توجه بعضًا من أأنشطة الويبو. ومن املُسمل به أأن بلوغ أأهداف التمنية  2030لعام 

ي تنجزه الويبو بعض الأدوات اليت تسامه يف املس تدامة يه هممة تقع عىل عاتق احلكومات، ولكن ميكن أأن يتضمن العمل اذل
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بلوغ هذه الأهداف. وعليه، شدد الوفد عىل أأنه ينبغي أأن تكون التمنية يف مصمي أأنشطة املنظمة ومعلها وأأن تسرتشد هبا. 
فيدين من وحققت الويبو نتاجئ ابهرة، ال س امي فامي خيص اس تخدام امللكية الفكرية يف التمنية، واكنت أأوغندا من بني املس ت 

ىل جملس كينيا حلق املؤلف واليت سامهت يف تعزيز  خمتلف برامج املساعدة التقنية، مبا يف ذكل الزايرة ادلراس ية اليت قادهتا ا 
ىل حتسني جودة أأداء اخلدمات كام أأثبته  التعاون بني بدلان اجلنوب. وشاركت أأوغندا أأيضا يف عدد من املبادرات الرامية ا 

انمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأوغندا اذلي من شأأنه أأن يوجه تنفيذ الس ياسة الزراعية يف الاس تعراض الأخري لرب
البدل. وعالوة عىل ذكل، أأاتحت أأاكدميية الويبو لعدد من الأوغنديني تلقي التدريب لبناء قدراهتم يف جمال امللكية الفكرية 

جاماًل، وابس تثناء غياب تقدم زاءها. وا  حمرز عىل مس توى املشاريع التكنولوجية املالمئة، أأثىن الوفد عىل الأمانة  وتوعيهتم ا 
اخلطة الاسرتاتيجية للأجل ملواظبهتا عىل تعممي التمنية يف خمتلف أأنشطهتا. وجّشع الوفد ادلول الأعضاء يف الويبو عىل دمع 

مبا يف ذكل تسهيل اختاذ  2016عيات لعام واملشاركة عىل حنو استبايق يف الأخذ بقرارات امجل  2021-2016 للفرتة املتوسط
جراءات حامسة بشأأن معاهدة قانون التصاممي ومداوالت اللجنة احلكومية ادلولية وغريها.  ا 

وأأعرب وفد أأنغوال عن اقتناعه أأن اخلربة اليت اكتسبهتا الويبو خالل مشوار معلها الطويل من شأأهنا أأن تيرس معاجلهتا  .98
ىل حامية امللكية للمسائل اخلالفية الراهنة ا ليت تعرتض طريقها. وأأضاف الوفد أأن أأنغوال نفّذت مجةل من الس ياسات الرامية ا 

عادة هيلكة نظاهما القانوين واال داري بغية رفد الابتاكر وحتفزي  الفكرية وتعزيزها وتطويرها، ويه تعمل يف الوقت الراهن عىل ا 
ن الاقت صاد املبين عىل املعارف أأحضى أأداة ال غىن عهنا لتعزيز الابتاكر واملنافسة الاستامثرات وتوس يع التجارة. وأأردف قائاًل ا 

وحتقيق النجاح الاقتصادي. ولطاملا اكن تعزيز امللكية الفكرية رشطًا مس بقًا ورضوراًي لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية 
ىل نظام مطوّ  ر للملكية الفكرية يُمكّهنا من املسامهة يف حتقيق للشعوب والبدلان. وما انفكت أأفريقيا تُعترب قارة تفتقر ا 

الاس تقرار العاملي وبلوغ أأهداف التمنية املس تدامة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تويل الويبو ابلغ الاهامتم للقارة الأفريقية 
يات امخلس والأربعني الواردة يف التوص وأأن تدرهجا مضن أأولوايهتا. وأأثىن عىل اجلهود اليت بذلهتا جلنة الويبو للتمنية يف تنفيذ 

. ورأأى الوفد أأنه من املهم ومن املس تعجل اعامتد س ياسة 2007اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لدلول الأعضاء يف  التمنية أأجندة
ت تضمن حتقيق بعض من التوازن والمتثيل اجلغرايف أأثناء تعيني املوظفني يف أأمانة الويبو. وأأضاف أأن امجلعية العامة قرر

ىل مسأأةل افتتاح مكتبني خارجيني للويبو يف أأفريقيا خالل الثنائية  2015 يف يالء الأولوية ا  . وعليه، س يكون 2017-2016ا 
دوةل، من الاس تفادة من  33من العدل أأن يُفتتح املكتبان خالل الثنائية املقبةل يك تمتكن ادلول الأقل منوًا، واليت يبلغ عددها 

فكرية. وأأقر الوفد بدوى املناقشات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية مبا أأهنا موهجة صوب حامية أأنظمة الويبو للملكية ال
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ضد المتكل غري القانوين. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن 

ىل اتفاق لسن صك دويل ملزم هبدف تعزيز س نة من امل 15يمتكن أأعضاء الويبو، بعد أأكرث من  فاوضات، من التوصل ا 
املوارد التقليدية للشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية وحاميهتا من سوء الاس تخدام والمتكل غري القانوين وخسارة ما يقرتن هبا 

ة احلكومية ادلولية تُمثل قاعدة من فوائد اقتصادية. وذلكل، أأقر الوفد بأأن النصوص املعمتدة خالل ادلورات الأخرية للجن
ىل املعارف أأمر يكتيس أأمهية  ن النفاذ ا  ىل تسوية يف هذا الصدد. وختامًا، قال الوفد ا  متينة ال جراء املناقشات والتوصل ا 

ىل التمنية وحت ن امللكية الفكرية يه أأكرث الأدوات مشواًل اليت من شأأهنا أأن تسهل النفاذ ا  ذ ا  فزي جوهرية يف حتقيق التمنية، ا 
بداعاهتم وحاميهتا.  اال بداع وذكل من خالل الاعرتاف حبقوق املبدعني عىل ا 

وهنأأ وفد الأردن املدير العام عىل النجاحات املتعاقبة لأعامل املنظمة وما حتققه عىل صعيد مساندة ادلول الأعضاء يف  .99
ماكنياهتا يف جمال حامية حقوق امللكية الفكرية. وأأعرب عن شكره للأما نة عىل حسن اال عداد لالجامتعات والتعاون تعزيز ا 

ادلامئ واحلثيث مع بالده. وذكَّر بأأن اململكة الأردنية الهامشية تويل موضوع حامية حقوق امللكية الفكرية أأمهية كربى ملا لتكل 
عداد اسرتاتيجية وطنية ن الأردن بصدد ا  شامةل هتدف  احلقوق من دور يف التطور الاقتصادي والاجامتعي والثقايف. ذلا فا 

ىل العديد من االتفاقيات ادلولية يف  ىل الانضامم ا  ىل تعزيز القدرات دلى مجيع اجلهات املعنية ابمللكية الفكرية. ويسعى أأيضًا ا  ا 
ن احلكومة الأردنية حريصة عىل تروجي  جمال امللكية الصناعية مكعاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد واتفاق الهاي. وقال الوفد ا 

حقوق املليكة الفكرية ودورها احملوري يف تعزيز جاذبية بيئة الأعامل؛ فانهتجت أأفضل املامرسات يف تسجيل وصيانة احرتام 
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ن الأردن يمتتع ببيئة ترشيعية متقدمة ومتوافقة مع متطلبات االتفاقيات ادلولية.  حقوق امللكية الفكرية. ويف هذا الس ياق، فا 
طار اجلهود احلكومية لتقدمي امل علومات جملمتع البحث والتطوير وجممتعات الأعامل يف الأردن واملسترمثرين، مت تزنيل نظام ويف ا 

WIPO Publish  ىل الواثئق املنشورة وتسهيل تبادل البياانت والواثئق املنشورة مع اتحة النفاذ اال لكرتوين ا  هبدف ا 
طالق ت كل اخلدمة للمتعاملني حبقوق امللكية الصناعية الأنظمة ادلولية للملكية الفكرية. وبذكل أأصبح الأردن، من خالل ا 

حمليًا ودوليًا، أأول بدل عريب يقدم تكل املعلومات ابللغتني العربية واال نلكزيية. ويف اخلتام، شكر الوفد لك الوفود مضن جلنة 
وشفافية، وأأعرب  الويبو للتنس يق اليت طلبت مناقشة موضوع تقرير التحقيق ليمتكن امجليع من التعبري عن مواقفهم بوضوح

قفال ابب التحقيق هنائيًا. وأأبدى  عن تأأييده للقرارات والتوصيات الصادرة عن رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق اب 
 أأمهل يف أأن تس متر الويبو ابمليض قدمًا يف س ياق التعاون ودمع ادلول الأعضاء تقنيًا.

ّ و  .100 املالية املساعدة عىل وشكر الويبو  ،نيابة عن اجملموعة الأفريقية د وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد نيجريايأأي
ن بدله  التقنية املقدمة يف جمال امللكية الفكرية.و  من دمع بعيات املاضية من تنفيذ عدد من الأنشطة امجل متكنت منذ وقال ا 

امللكية الفكرية ، واكن موضوعها 2016يوليو اكدميية يف الأ أأفريقيا و يف مكتب الويبو نّظمها ندوة وطنية عقد  الويبو، مبا يف ذكل
. وأأضاف الوفد أأن الندوة أأسفرت من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث يف مالوي ةامللكية الفكرينظام والتعلمي واس تخدام 

 الوفدفاد القطاعني العام واخلاص يف مالوي. وأأ من ميع املسترمثرين تعىن ب وحدة ملكية فكرية  مهنا وضعنتاجئ هامة  عن
الوحدة. عمل مع خرباء الويبو بشأأن هذه من أأجل الحملارضين من ثالث جامعات يف مالوي اية رعقدمت الرسور أأن الويبو ب 

ىل  وأأضاف الوفد أأن دبدله تريم ا  وأأخرب الوفد  يف أأقرب وقت ممكن معليا. ةامللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية اجلامعي راجا 
بزايرة تعلميية لشعبة قانون الوفد . ونتيجة ذلكل، قام لبدله ني امللكية الفكرية الوطنيةقوان تنقيحالويبو دمع عن مواصةل 

مناقشة اكن  ،الهدف الرئييس من الزايرة أأضاف الوفد أأن. و 2016يف مايو الوطين رباءات الالرباءات ملناقشة مرشوع قانون 
ن بدله رباءات الوطين. العند صياغة قانون اهتا مراع ينبغياليت  يع احملددةض ااملو بعض عام و بشلك رباءات القانون  وقال الوفد ا 

 ت عىلصوّ اذلي ىل الربملان ا  لف جديد ؤ امل تعممي امللكية الفكرية يف براجمها، مرشوع قانون حقب دليل عىل الزتاهما قّدمت، ك
ن  .2016القانون يف يوليو  ىل  نفاذلتحفزي اال بداع وتسهيل ال بيئة مواتية توفري مرشوع القانون يضمن واتبع الوفد قائال ا  ا 

مرشوع كام ذكر الوفد أأن معايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات. املؤلف لصاحل الأشخاص ق املصنفات احملمية حب
ىل يف ادلورة الربملانية املقبةل.  س يطرحقانون العالمات التجارية اجلديد  قلميية حلقة تنظمي وأأشار الوفد ا  بشأأن معل ش به ا 

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةا (، الأريبو) لتمنية والاس تخدام الفعال ال حصاءات امللكية الفكرية لدلول الأعضاء يف املنظمة اال 
. 2016مبابوي يف سبمترب وعقدت احللقة يف ز  ،رباءات وحكومة زمبابوي والأريبوالياابن للمع الويبو ومكتب  وذكل ابلتعاون

ن حلقة العو  حصاءات امللكية الفكرية يف معلية مل قال الوفد ا  ، وخاصة يف جماالت التحليل اتالقرار اختاذ أأبرزت أأمهية ا 
 عديدةمناقشات  تعقدأأضاف أأن بدله تب امللكية الفكرية. و الاقتصادي والتمنية والأعامل التجارية والتخطيط لأنشطة ماك

حتديث مكتب امللكية الفكرية مع أأخرى بشأأن و  ،يف الويبو منواالأقل البدلان  مشاريع التكنولوجيا املناس بة مع شعبةبشأأن 
دراج بدلهشعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية.  حد كأ  2016لعام مؤرش الابتاكر العاملي مضن  وذكر الوفد أأن ا 

قرار ، هو حصيةلأأفريقيا جنوب الصحراءمنطقة املُحققة لالبتاكر يف أأكرب البدلان  اذلي تؤديه دلور الرئييس ه اببدلحكومة  ا 
ىل هجودها احلثيثة لتوفري البنية التحتية املناس بةو يف المنو الاقتصادي والازدهار امللكية الفكرية  ضافة ا  د دمع الويبو. وأأكّ ، ا 

 البنيةث مواصةل حتديبغية املساعدة املالية والتقنية من املنظمة احلصول عىل مزيد من ع وتوقّ  ،ه للويبو وواليهتاالوفد دمع
  التحتية وتنفيذ برامج امللكية الفكرية لتعزيز الابتاكر والمنو والتمنية.

وأأيد وفد انميبيا البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن الزتام بدله ابلقضاء عىل الفقر وتعزيز  .101
ن رئيس البدل أأعلن ماكحفة الفقر  نه ينفذ عىل وجه الرسعة الربامج املس هتدفة حتقيقًا ذلكل. وأأضاف قائاًل ا  ازدهار شعبه وقال ا 

ىل جذور الفقر الراخسة. ويف  والبطاةل وعدم املساواة ن مجيع احللول ستس توجب بذل هجود حصيفة ونشطة ومنسقة نظرًا ا  وا 
ىل ترسيع وترية تكل اجلهود وتنس يقها عىل حنو فعال مبنح  عداد خطة رئاس ية لالزدهار هتدف ا  ىل ا  ذكل الصدد، أأشار ا 

طار مؤسيس ال   هيئة الأعامل وامللكية الفكريةالأولوية ال نشاء  دارة امللكية الفكرية. وأأفاد ابلتوقيع عىل القانون بشأأن ووضع ا 
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اذلي مل ينفذ بعد يف الوقت احلايل. وعىل حنو مماثل، ذكر أأن مبادرة وضع س ياسة واسرتاتيجية  هيئة الأعامل وامللكية الفكرية
طالق طاقة امللكية الفكرية كأداة لالز  ىل ا  طارًا يؤدي ا  دهار والمنو التحوييل يف البدل. للملكية الفكرية من شأأهنا أأن تريس ا 

ن الويبو وانميبيا هام يف الواقع عىل  ن عضوية بدله يف الويبو سامهت يف املسار حنو حتقيق الازدهار يف البدل وا  وأأردف قائاًل ا 
ن مذكرة الت طارًا للتعاون من أأجل تطوير امللكية الفكرية يف البدل. وأأوحض قائاًل ا  برام مذكرة تفامه حتدد ا  فامه سرتيس وشك ا 

هنا تندرج أأيضًا يف  الأساس لوضع اسرتاتيجية شامةل ومس هتدفة لالنتفاع ابمللكية الفكرية هبدف الارتقاء ابلأولوايت الوطنية وا 
ن انميبيا أأحرزت تقدمًا ملحوظًا يف ميدان  ىل القضاء عىل الفقر وتعزيز الازدهار. ومىض يقول ا  اجلهود العديدة الرامية ا 

ن جلنة التمنية ساعدت عىل حتديد  امللكية الفكرية منائية من الويبو منذ أأن أأصبحت دوةل عضوًا يف الويبو وا  مبساعدة ا 
ن  طار املرشوع الأول من بني مرشوعني ابرزين. واسرتسل قائاًل ا  الس ياحة كدعامة اسرتاتيجية خلطة التمنية الوطنية يف ا 

دارته بدله يعزت بتنوعه الثقايف ومناظره الطبيعية املتباينة  واترخيه احلافل وتنوع الأحياء الربية فيه واخنفاض كثافة ساكنه وا 
ن تكل العنارص الفريدة متنح ابلطبع مزية نسبية لقطاع الس ياحة اذلي  البيئية السلمية اليت تضمن حفظ املوائل الطبيعية وا 

ن مرشوع املاكتب المنوذجي ة للملكية الفكرية اذلي يتيح أأمتتة وحلواًل ميكن أأن يس تفيد من املرشوع. ويف املقام الثاين، قال ا 
مس تدامة شامةل من شأأنه أأن يعزز فعالية مكتب انميبيا للملكية الفكرية وكفاءته. وسمل بأأن النظام الوطين املتني للملكية 

طار مؤسيس وطين راخس وفعال للملكية الفكرية. وبناء عىل ذكل، شكر الويبو عىل مساهامهتا يف تطوير  الفكرية يرتكز عىل ا 
امللكية الفكرية يف بدله وأأيد وفودًا أأخرى فامي مفاده أأن ادلول الأعضاء يف الويبو تضم عدة بدلان ختتلف مس توايت تمنيهتا 

آليات تليب احتياجات  نشاء أ ن النجاح يف الويبو يعمتد ابلتايل عىل الاعرتاف بتكل القوى احملركة وا  ومصاحلها. واس تطرد قائاًل ا 
ن مس توى التمنية اال جاميل لدلول الأعضاء يف الويبو هو مقياس مس توى منو الويبو مكنظمة. ونتيجة ذلكل، دعا مجيع البدلان  وا 

نشاء مكتبني خارجيني يف اجلزائر ونيجرياي كأولوية من أأولوايت الثنائية  ىل تعجيل ا  . ورأأى أأن احلفاظ عىل 2016/17ا 
آلية القرارات الصادرة عن امجلعيات العامة سالمة كيان املنظمة يعين منح الأولوية لتنفيذ قرا راهتا وأأنه ال ينبغي أأن تتجاوز أأي أ

ىل اللجنة احلكومية ادلولية، أأعرب عن تأأييده لتواصل العمل عىل صك دويل ملزم قانواًن لضامن الهنوض  للويبو. وابلنس بة ا 
واختمت بيانه مكررًا النداءات اليت وهجهتا اجملموعة  ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وحاميهتا عىل حنو فعال.

الأفريقية فامي يتعلق ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي وجلنة الرباءات وجلنة حق املؤلف والمتثيل اجلغرايف يف القوى العامةل يف 
 .الويبو وجلنة التمنية لأن الهنوض ابمللكية الفكرية أأمر مالزم للتدخالت اال منائية الوطنية

ن جملسًا يف حكومة بدله اعمتد وثيقة الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر يف جمال امللكية  .102 وقال وفد مدغشقر ا 
الفكرية هبدف الهنوض ابالبتاكر والانتفاع الفعال بنظام امللكية الفكرية يف تمنية بدله الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وشكر 

فيذ تكل الوثيقة الوطنية اليت تلهتا ندوة لتعزيز الكفاءات يف ميدان الاخرتاع والابتاكر. وأأوحض الويبو عىل مسامههتا يف تن 
ن تكل الندوة مسحت ملعهد مدغشقر لالبتاكر بتقدمي اقرتاحاته بشأأن خطة خاصة بس ياسة لالبتاكر يف مدغشقر  قائاًل ا 

ن  ن وضع تكل اخلطة يندرج يف التوصيات املقدمة وا  اخلطة س ُتدرج يف وثيقة الس ياسة والاسرتاتيجية. وأأضاف قائاًل ا 
ن معلية اعامتد  ىل الويبو عىل مساعدهتا املقدمة ال عداد الصيغة الهنائية لتكل اخلطة. وأأوحض قائاًل ا  ووجه أأيضًا شكره املس بق ا 

ىل اتفاق الهاي  ونة بشأأن حامية واتفاق لش ب بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةمشاريع انضامم بدله، وخصوصًا ا 
تسميات املنشأأ وتسجيلها ادلويل، أأحرزت تقدمًا ملحوظًا. وشكر الويبو عىل مشاركة بدله بصفة مراقب يف ادلورة السادسة 

ويف اجلوةل ادلراس ية اليت تلهتا  بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةالهاي  لفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظامل
عداد معاهدة دولية بشأأن التصاممي الصناعية وتشجيعه لها. وأأشار وأأعرب عن اب ىل ا  لغ ترحيبه ابجلهود واال جراءات الرامية ا 

ىل املشاركة النشطة ملكتب امللكية الصناعية يف بدله يف دورات الفريق العامل  مدريد  املعين ابلتطوير القانوين لنظامأأيضًا ا 
عىل اهامتم احلكومة بتأأمني الأصول غري املادية عىل حنو فعال. وشكر الفريق  بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات مما يشهد

العامل عىل ما أأبداه من ثقة وعىل تعيينه ملدغشقر يف منصب انئب رئيس الفريق خالل دورته الأخرية املعقودة يف عام 
ىل حتسني النظام. وأأبدى . ورحب أأيضًا ابقرتاحات التعديل اليت اعمتدها الفريق العامل وجشع اال جراءات 2016 الرامية ا 

ارتياحه الس مترار تعاونه املرمثر مع الويبو وخص ابذلكر تعاونه مع الشعبة املعنية حبق املؤلف خبصوص تعديل قانون البدل بشأأن 
وأأعرب بوجه امللكية الأدبية والفنية ولربامج تعزيز الكفاءات اليت تس ىن للعاملني يف هيئات امللكية الفكرية الاس تفادة مهنا. 
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خاص عن امتنانه لزايرة خبري الويبو ملكتب امللكية الصناعية يف بدله مما مسح عىل اخلصوص بتحديث نظام أأمتتة امللكية 
وحل بعض املشالك املرتبطة ابس تغالهل فضاًل عن تعزيز كفاءات موظفي املكتب التقنيني اذلين   3.1.1الفكرية يف املس توى

ىل حامية املعارف أأصبحوا قادرين عىل حل بعض  املشالك املرتبطة ابس تغالل تكل الأداة. وأأحاط علامً بأأن اال جراءات الرامية ا 
س امي تشكيل اللجنة اخملصصة املعنية بذكل اجملال يه يف املسار السلمي عىل  التقليدية املتعلقة ابس تغالل املوارد الوراثية وال

نه يكون شاكرًا للويبو لو املس توى الوطين وأأن تكل اللجنة بوصفها هيئة للتنس   يق ال حتل حمل الكياانت املتخصصة. وقال ا 
دماج تعزيز كفاءات املسؤولني وخصوصًا كفاءات احلقوقيني املعنيني ابملسائل يف ذكل امليدان يف برانجمها للمساعدة  تفضلت اب 

املعارف التقليدية واملوارد و ري الثقايف التقليدي أأشاكل التعبالتقنية. وأأعرب أأيضًا عن تقديره جلهود الويبو املبذوةل لتعزيز حامية 
نه يلمتس مشاركته يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية بغية حتسني فهم التحدايت والفوائد املتصةل  الوراثية وأأضاف قائاًل ا 

تطور املداوالت  والمتكن من متابعة املعارف التقليدية واملوارد الوراثيةو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابس تغالل 
 واملناقشات عىل الصعيد ادلويل. واختمت بيانه معراًب عن تأأييده التام للبياانت املدىل هبا ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة البدلان

 الأقل منواً.

الوفد أأن  وأأيّد وفد اليوانن البيانني الذلين أأدلت هبام اجملموعة ابء والاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. واعترب .103
نضجًا اكفيًا يسمح بعرضه عىل مؤمتر دبلومايس. ونظرًا القرتاح قُّدم  2014مرشوع معاهدة قانون التصاممي قد بلغ منذ عام 

دراج  جراءات تسجيل التصاممي. وقد نظرت  رشط موضوعيالحقًا اب  مضن رشوط اال يداع، مل تتسَن مع الأسف مواءمة ا 
جياد حل يمتّّش بتأأٍن يف املسائل ا جلنة العالمات ىل رضورة ا  لعالقة ومسائل املساعدة التقنية ورشط الكشف. والتفت الوفد ا 

. وأأحرزت اللجنة احلكومية ادلولية تقدمًا 2017مع املعاهدة السابقة وقانون التصاممي ليتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
زال تس تدعي احلل وأأن مشاريع الصكوك اليت أأعّدت ال ، رمغ أأن مسائل عالقة كثرية ال ت2016ملحوظًا يف أأعاملها يف عام 

ىل دراسة. وأأضاف الوفد أأن جلنة الرباءات واصلت مناقشة املواضيع امخلسة املطروحة لدلراسة. وأأفاد بأأن  تزال حتتاج ا 
طالق مناقشات يف موضوع مواءمة قانون الرباءات. وأأعرب الوفد عن  اليوانن تؤيد مواصةل املناقشات لكهنا هممتة أأيضًا اب 

. ورأأى أأن تغرّي احتياجات املس تخدمني واجلهات املعنية الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتدمعه لعمل 
ىل أأن اليوانن  وماكتب الرباءات ينبغي أأن يكون القوة ادلافعة ملواصةل حتسني نظام معاهدة الرباءات. والتفت الوفد ا 

عىل التوايل من تنفيذ املعاهدة ادلولية لربوتوكول مدريد اذلي دخل حزي النفاذ يف اليوانن  اس تفادت للس نة السادسة عرشة
. ورمغ العبء املايل اذلي تكبّده املكتب اليوانين للرباءات، فقد أأثبت التصديق عىل املعاهدة فائدته عىل املدى 2000عام 

يرادات امل  ىل أأن التصديق أأاتح زايدة ا  كتب الوطين اليت سامهت يف تأأمني اس تدامته املالية، لكنه الطويل. وأأشار الوفد ا 
س نح كذكل للكثري من الرشاكت اليواننية تعزيز وجودها عىل املس توى ادلويل خالل الأزمة الاقتصادية بفضل تسجيل 

ن اليوان ىل زايدة مطردة يف الطلبات ادلولية. ومىض الوفد يقول ا  ن واصلت عالماهتا التجارية دلى الويبو، ما أأفىض ا 
ىل زايدة تطوير هذا النظام. وأأشار الوفد  ابلتطوير القانوين لنظام مدريدمشاركهتا يف معل الفريق العامل املعين  نه يتطلع ا  وا 

ىل أأن اليوانن رأأت بعد عرض  ، أأن الوضع ادلويل اليت تعمل يف ظهل الويبو لجنة املزيانيةيف ادلورة الأخرية ل  البياانت املاليةا 
ىل موضوع املاكتب اخلارجية فأأعرب عن أأمهل يف يتطلب مهنا  تويخ احلذر، رمغ وضعها املايل السلمي. مث تطرق الوفد ا 

ىل قرار مناسب بعد القرار اذلي اعمتدته امجلعية العامة يف عام   .2015التوصل ا 

ن  طاجيكس تانوقال وفد  .104 الل الس نة . ونظم مكتب الرباءات الوطين خنعمت بتعاون مرمثر مع الويبو طاجيكس تانا 
املاضية حمفاًل النتخاب خمرتع العام ابلتعاون مع الويبو. وسلّط ذكل احلدث الهام الضوء عىل املشالك احملمتةل اليت يعاين مهنا 

اخملرتعون واملبتكرون وطريقة تفاعلهم مع القطاع الصناعي وتعاوهنم معه، وادلور اذلي تضطلع به امللكية الفكرية يف تكل 
يف جمال امللكية الفكرية عىل  طاجيكس تاناحملفل من بني مجةل من املبادرات الوطنية اليت قامت هبا حكومة العملية. واكن 

ىل أأن  أأحضت مؤخرًا عضوًا يف نظايم مدريد والهاي، ووقعت أأيضا  طاجيكس تانالصعيدين الوطين وادلويل. ونّبه الوفد ا 
ىل الأسواق العاملية. وركّز الوفد عىل عىل معاهدة س نغافورة. وأأضاف أأن حتقيق التمنية سوف يسامه  يف حتسني نفاذ البدل ا 

أأمهية تطوير اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية يف طاجيكس تان، مبساعدة الويبو، من أأجل توفري خمطط للوقت الراهن 
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 أأن تس متر الويبو يف تقدمي وعىل املدى البعيد من شأأنه أأن حيسن أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف
 ادلمع اذلي يتيح تنفيذ تكل الاسرتاتيجية.

نشاء  .105 ىل صوت وفد نيجرياي يف البيان اذلي أأدىل به ابمس اجملموعة الأفريقية ورّحب ابقرتاح ا  ومّض وفد غامبيا صوته ا 
ن اس تحداث امللكية ا لفكرية وحاميهتا وتسويقها أأمور مكتبني خارجيني اتبعني للويبو يف نيجرياي واجلزائر. وقال الوفد ا 

تكتسب زخامً يف مجيع أأحناء العامل ملا حتققه من منافع اقتصادية واجامتعية وثقافية مّجة ترتبط حبامية حقوق امللكية الفكرية. 
ىل أأن غامبيا تعي هذا التوجه املتنايم وأأهنا اختذت خطوات جدية ملنح امللكية الفكرية ماكنة ابرزة يف جدو  ل أأعاملها والتفت ا 

طار هذا املسعى دفعت  دارة حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا وأأهنا يف ا  ىل حتسني ا  اخلاص ابلتمنية. وأأضاف أأن غامبيا تسعى ا 
ن غامبيا تواصل هذه التطور املهم  عداد س ياسة واسرتاتيجية خاصة بغامبيا يف جمال امللكية الفكرية. وأأضاف الوفد ا  قدمًا اب 

أأحصاب املصلحة صادقوا عىل خطة لتطوير امللكية الفكرية. وس توقع قريبًا مذكرة تفامه ال طالق معلية مبساندة الويبو وأأن 
عداد مرشوع س ياسة خاصة ابمللكية الفكرية. ويف هذا الس ياق، أأثىن الوفد عىل املساعدة املتواصةل اليت يقدهما الفريق  ا 

ىل ذكل، ُعقد م هبدف تعزيز التوعية  والندواتؤخرًا عدد من حلقات العمل النشط العامل يف مكتب أأفريقيا. ابال ضافة ا 
آخرين دور رئييس يف تنظمي هذه الأنشطة. وأأعلن الوفد أأن غامبيا أأمتّت  ابمللكية الفكرية يف غامبيا. واكن للويبو ورشاكء أ

جراءات  ىل بروتوكول مدريدا  ىل الامتثال للمعايري ادلولية: عّدلت  الانضامم ا  غامبيا قانون امللكية الصناعية وأأهنا تعي احلاجة ا 
ىل أأن اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكريةليك يكون ممتثاًل للمعايري املنصوص عليه يف  نظام . وأأشار ا 

دارة مكتب جعل فكرية ال يزال يُس تخدم يف مكتب غامبيا للملكية الفكرية، ويُتوقع أأن يمتكن بدمع من رشاكئه من امللكية ال ا 
النظام أأكرث فعالية وسهوةل للمس تخدم. وعالوة عىل ذكل، رّصح الوفد بأأن غامبيا مثّنت الرعاية اليت وفرهتا الويبو للمرحشني من 

غامبيا لتحضري شهادات ماجس تري يف امللكية الفكرية يف زمبابوي، خاصة وأأن ذكل رفع بشلك كبري من قدرات موظفي 
ىل أأن جامعة غامبيا اس تفادت يه أأيضًا عىل نطاق واسع من مساعدات الويبو مكتب امللكية الصناعية. والتفت ا لوفد ا 

ن غامبيا سرتّحب بأأي مساعدة  التطوعية من خالل أأاكدميية الويبو اليت وفّرت كتبًا عن امللكية الفكرية. وخمت الوفد قائاًل ا 
ضافية لتحسني دارة امللكية ولتدريب موظفي مكتب امللك  نظام أأمتتة امللكية الصناعية ا  ية الصناعية وغريمه من املعنيني اب 

 الفكرية وحاميهتا يف غامبيا.

وأأشاد وفد الاكمريون ابلنتاجئ اال جيابية اليت حققهتا املنظمة وابدلمع الثابت اذلي تقدمه لدلول الأعضاء عامة وللبدلان  .106
ىل أأن املساعدة التقنية اليت قدمهتا الويبو النامية خاصة لتساعدها عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية. و  أأشار الوفد ا 

عداد س ياسات واسرتاتيجيات فعاةل يف جمال امللكية الفكرية مسحت لها بتحقيق  للاكمريون يف جمال تكوين الكفاءات ودمع ا 
ا واجلامعات البتاكر حلول نتاجئ ممتزية من حيث تنايم اس تخدام امللكية الفكرية، ال س امي من قبل الرشاكت لتعزيز قمية منتجاهت

نه يدمع اقرتاح الربازيل خبفض تاكليف امحلاية مبوجب براءات  ىل حتسني ظروف عيش الساكن. ومن هنا، قال الوفد ا  تريم ا 
اخرتاع للمؤسسات اجلامعية. ورّصح أأن ال شك يف أأن ذكل سيسهم يف تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية التكنولوجية اليت 

واليت حيتل الابتاكر التكنولويج فهيا ماكنة رئيس ية. وانطالقًا من هذه املكتس بات، أأشاد  2015الاكمريون يف عام اعمتدهتا 
نه يأأمل يف أأن تُنفّذ هذه  2021-2016الوفد ابخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل لفرتة  اليت اقرتحهتا الويبو وقال ا 

ىل أأن مسأأةل املوارد الوراثية حتتل اال جراءات الواحضة والفعاةل لزايدة نقل التك  ىل ادلول النامية. والتفت الوفد ا  نولوجيا ا 
اسرتاتيجية وطنية لتعزيز قمية هذه املوارد اليت مل تعد اال ماكنيات اليت تتيحها  2015صدارة اهامتمات بدله اذلي اعمتد يف عام 

للجنة احلكومية ادلولية ابعامتد صك ملزم بشأأن حامية للاكمريون حتتاج لربهان. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتوج أأعامل ا
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور. وأأمل كذكل بأأن تلقى املسائل العالقة اليت يدمع ما ورد بشأأهنا يف بيان نيجرياي 

حامية التصاممي الصناعية ومراعاة  ابمس اجملموعة الأفريقية، ال س امي مسائل املاكتب اخلارجية يف أأفريقيا والصك اجلديد بشأأن
رادة مواصةل هممة التمنية  ىل احلل يف مداوالت تتسم بروح التوافق وا  الاس تثناءات والتقييدات يف جمال البث، سبياًل ا 

ة يف الشامةل اليت تعمل لأجلها املنظمة. وخمت الوفد معيدًا التأأكيد عىل عزم الاكمريون املشاركة بفعالية يف امجلعيات واملسامه
جناح أأعاملها.  ا 
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مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأثىن عىل اجلهود اليت اذلي أأدىل به وفد التفيا ابمس بيان ال وأأيّد وفد أألبانيا  .107
ليت تبذلها الويبو لتعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية وتشجيع احلوار بشأأن تمنيته. ويُبرش التقدم اذلي أأحرزته الويبو والنتاجئ ا
دارهتا املعنية  حققهتا مبس تقبل واعد، مثلام يبينه التقرير املقدم. وتضطلع الويبو بدور ممزي يف منظومة الأمم املتحدة، والس امي ا 

ىل  ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة اليت مل تتوان يف تقدمي املساعدة ا  العامة املعنية  أألبانيامديرية ابلبدلان املنتقةل ا 
من خالل العديد من املبادرات. وأأعرب الوفد عن تقديره للويبو عىل مساهامهتا يف حتديث  اءات والعالمات التجاريةابلرب 

ىل تشجيع اال بداع والابتاكر، مما سامه يف حتفزي  امللكية الفكرية يف أألبانيا. وأأفىض توفري امحلاية الفعاةل يف جمال امللكية الفكرية ا 
الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية لتمنية يف اجملالني الثقايف والعلمي يف البدل. واعمتدت أألبانيا المنو الاقتصادي وحتقيق ا

ىل التصديق عىل االتفاقات الأخرى يف جمال امللكية الفكرية؛ واقتضاب املهةل احملددة ال جراء  2020-2016للفرتة  الرامية ا 
زاء حقوق امللكية  ذاكء الوعي العام ا  معليات الفحص؛ وتطوير املبادئ التوجهيية لفحص العالمات التجارية والرباءات؛ وا 

قامة هنج ابتاكري يف أألبانيا بصفة عامة. الفكرية واال ملام هبا عىل حنو أأفضل؛ وتطوير مناجه ال  تعلمي ومعداته ووحداته، وا 
زاء متويل  ذاكء الوعي يف قطاع الأعامل ا  وينصب اهامتم الاسرتاتيجية الوطنية أأيضا عىل صياغة مرشوعات وتنفيذها هبدف ا 

عالمية؛ وتقدمي ادلمع البحث والتطوير؛ وتسجيل امللكية الفكرية؛ وتعزيز التعاون مع غرفة التجارة الألبانية ل  تنظمي دورات ا 
ىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل العمل مع قطاع الأعامل لتوضيح عالقته ابمللكية الفكرية عىل حنو أأكرث دقة  ا 

 2016 يوليو 6والكشف عن املنافع اليت من شأأن امللكية الفكرية أأن تعود هبا عليه. وعالوة عىل ذكل، دمج املكتب يف 
. وتضمنت (EUIPO) للملكية الفكريةالتابعة ملكتب الاحتاد الأورويب Designview و TMviewه مع قواعد بياانت بياانت

دخال تعديالت ضافات. واعُتمد  الاسرتاتيجية الوطنية أأيضًا سّن مرشوع قانون جديد يُعىن ابمللكية الصناعية هبدف ا  وا 
طار العمل يف أألبانيا ونظريه يف الاحتاد الأورويب. ويف قانون جديد بشأأن حق املؤلف ال ضفاء املزيد من الانس جام بني ا 

اخلتام، شكر الوفد الويبو عىل مساعدهتا يف تطوير الاسرتاتيجية الوطنية وسّن مرشوع قانون امللكية الصناعية اذلي سامه 
 يف تعزيز قدرة املكتب الوطين واس تقالليته.

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب  وفد الش ييل نيابة عنبه  وفد أأنتيغوا وبربودا البيان اذلي أأدىلوأأيّد  .108
ع احلصول عىل دمع متواصل من عن تقديره للويبو لتنس يق عدة اجامتعات وندوات انحجة عىل مدى الس نة املاضية، وتوقّ 

ّن بدله الويبو.  ىل خطط التمنية اوقال الوفد ا  ن حكومته اس هتلت تنفيذ برانمج تعي أأمهية امللكية الفكرية ابلنس بة ا  لوطنية، وا 
داري صارم مصمم لضامن مواكبة القوانني اليت تنظم شؤون امللكية الفكرية للتطورات اليت تشهدها الساحة العاملية  ترشيعي وا 

ة تتيح أأكرب الصناعات اال بداعيذكل لأن نظام أأمتتة امللكية الصناعية. أأيضا تنفذ بدله يف قطاع امللكية الفكرية. وأأضاف أأن 
ن أأنتيغوا وبربودا بصفهتا دوةل جزرية انمية صغرية، ال تزال تس تطلع  فرصة لتحقيق المنو الاقتصادي اجلديد. ومىض يقول ا 

أأن يف  أأمهلوأأعرب الوفد عن الطريقة اليت ميكن هبا لصناعاهتا اال بداعية أأن تسهم عىل حنو أأفضل يف الناجت احمليّل اال جاميل. 
. للك منطقةفريدة من نوعها الاحلصافة املالية ومراعاة الاحتياجات الثقافية و زايدة عدد املاكتب اخلارجية  الويبو بنيتوازن 

ىل أأن و  ذاكء محالت أأشار ا  ن . ابمللكية الفكرية عرفةاملزادت بدله التوعية العامة يف ا  مكتب امللكية الفكرية ووزارة وقال ا 
د ير جت الرتبية والتعلمي نشاءتس تفيد من قد لويبو ورأأى أأن اامللكية الفكرية يف املناجه التعلميية.  راجمناقشات بشأأن ا  قسم  ا 

ذاكء الا املؤسسات عن اس تفادة  حتّدث الوفد. و اال لكرتوينللش باب عىل موقعها ويوّجه لملكية الفكرية ل حرتام يعىن اب 
أأنشطة  من ،بفضل مساعدة الويبو، ون اال قلمييوالواكالت الرئيس ية واملسؤولني واملوظفني الرئيس يني عىل الصعيدين احمليل ود

دارة الرباءات وكذكل دورات امللكية الفكرية اليت تقّدهما  التجارية لعالماتيف جمال امللكية الفكرية وا يةتدريب  ونظام مدريد وا 
 وجلنة العالمات.الرباءات  جلنة حق املؤلف وجلنةاذلي اضطلعت به عمل الوفد عن تقدير بدله لل عرب. وأأ أأاكدميية الويبو

لهيا. وفامي العامة وهنأأ وفد أأرمينيا امجلعية  .109 عىل دخول معاهد مراكش حزي النفاذ، اليت ابرشت أأرمينيا معلية الانضامم ا 
، شّدد الوفد عىل احلاجة امللحة العامتد صك جديد بغية توفري امحلاية ادلولية حق املؤلفجلنة خيص العمل اذلي أأجنزته 

نه جيب أأيضا وضع لهيئات البث ضّد الا شارات والبث غري املرشوع عىل حنو مالمئ وفّعال. وقال ا  س تخدام غري املرخص لال 
. ويف هذا الس ياق، ابرشت ودور احملفوظات ومعاهد الأحباث واملؤسسات التعلمييةاس تثناءات وتقييدات لفائدة املكتبات 
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نفاذ أأرمينيا تطوير قانوهنا اجلديد بشأأن حق املؤلف ابلتعاون مع ال زمالء الأوروبيني. ورحب الوفد ابجلهود اليت تبذلها جلنة اال 
ال ذاكء الوعي بشأأن الأمهية اليت تكتس هيا أأنظمة التنفيذ الفّعال يف جمال حقوق امللكية الفكرية واستيعاب مغزاها عىل حنو 

ىل أأن التحقيق اكن واس تنتا مكتب الأمم املتحدة خلدمات الرقابة ادلاخليةأأفضل. ودرس الوفد بمتعن توصيات  جاته وخلص ا 
يف حمهل واكنت النتاجئ اليت حققها واحضة وشامةل. وس تواصل أأرمينيا التعاون عىل حنو بنّاء مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا 

 ملواهجة التحدايت املس تقبلية يف جمال امللكية الفكرية.

سلوفاكيا ابمس الاحتاد وفد به  عة ابء والبيان اذلي أأدىلاليوانن ابمس اجملمو وفد به أأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل و  .110
الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وشدد عىل دور امللكية الفكرية يف حفز اال بداع والابتاكر ويف املسامهة ابلتايل يف التمنية 

جنازاهت ا اال جيابية املبينة يف تقرير املدير الاقتصادية والثقافية والاجامتعية والحظ مع التقدير الرمق القيايس لأنشطة الويبو وا 
ىل امجلعيات وتقرير أأداء الربانمج للثنائية  . 2015-2010واس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط  2014/15العام ا 

ن تكل اال جنازات تتجىل بوجه خاص يف املساعدة التقنية واملعلومات املتصةل بتوسع العضوية يف املعاهدات اليت  وأأوحض قائاًل ا 
يداعها  ن الويبو حسنت أأنظمة تسجيل امللكية الفكرية وا  تديرها الويبو ويف تنايم الانتفاع ابلنظام ادلويل للملكية الفكرية وا 

ونظام مدريد الذلين ميثالن املصدرين الرئيس يني دلخل الويبو. ورأأى أأنه ينبغي للويبو أأن  معاهدة الرباءاتوخص ابذلكر نظام 
طار امللكية الفكرية العام ابحلفاظ عىل منظمة  تكثف اجلهود لتنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط ومواصةل تدعمي ا 

رساء نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية نتيجة ذلكل. وفامي خيص تقرير جلنة حق  فعاةل وقابةل لالس مترار وا 
ىل رضورة مواصةل حبث بعض القض ااي املعقدة والتقنية خالل دورة اللجنة الثالثة والثالثني عىل الرمغ املؤلف، لفت النظر ا 

متام حامية هيئات البث وأأعرب جمددًا  من التوافق الناشئ يف الآراء بشأأن حامية هيئات البث. وأأبدى اهامتم بدله اخلاص اب 
عىل أأوجه املرونة املمنوحة مبوجب عن الزتامه ببحث الفرص لتنفيذ التقييدات والاس تثناءات يف الترشيعات الوطنية بناء 

ن وجود نظام للرباءات منسق وقابل لالس مترار يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة  املعاهدات ادلولية الراهنة. وقال ا 
ن التقرير عن ادلورتني الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين للجنة الرباءات وخصوصًا فامي يتصل بربانمج العمل املقبل جدير  وا 

جراء دراسة عن حامية املؤرشات اجلغرافية  ىل ا  ابلثناء. ويف ضوء املداوالت الأخرية يف جلنة العالمات، أأيد الطلب ادلاعي ا 
ن بدله يعلق أأمهية كبرية نظام أأسامء احلقوليف  . وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي، قال ا 

طها واملساعدة التقنية وفعالية تكوين الكفاءات يف تنفيذ وتبس ي التصاممي الصناعية الشلكية لتسجيل الرشوط عىل تنس يق 
ىل اتفاق أأثناء امجلعيات يف  معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف املس تقبل وأأعرب عن أأمهل الشديد أأن يتس ىن التوصل ا 

اتحة املعلومات عن العمل يف جلنة  .2017بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف النصف الأول من عام  2016 عام ىل ا  وأأشار ا 
ن الواثئق اخملتلفة اليت نظرت اللجنة فهيا قد ذكرت  التمنية اليت انقشت تنفيذ توصيات أأجندة الويبو للتمنية. وأأضاف قائاًل ا 

دارهتا مواصةل تنفيذ التطورات واال جنازات اال جيابية العديدة الناش ئة عن تكل املبادرة. وارتأأى أأنه ينبغي ملوظفي الويبو و  ا 
جيابية يف  ن معل اللجنة احلكومية ادلولية حقق نتاجئ ا  توصيات أأجندة التمنية كجزء ال يتجزأأ من أأنشطة الويبو. ومىض يقول ا 

جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية بتضييق الثغرات الراهنة يف فهم القضااي الأساس ية. وأأعرب عن الزتام بدله مبواصةل 
ناقشات املنفتحة والبناءة وخصوصًا فامي يتصل ابملعارف التقليدية خالل اجامتع اللجنة القادم. وأأفاد بأأن بدله شارك مشاركة امل 

نشطة يف املداوالت يف الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأنه يؤيد ابلتايل تأأييدًا اتمًا التعديالت املقرتح 
دخالها عىل الالحئ ىل فائدة زايدة عدد ا  ة التنفيذية للمعاهدة والتوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل للفريق العامل. ولفت الانتباه ا 

دارات  ن بدله سريحب بطلب تعيني املعهد الرتيك للرباءات  معاهدة الرباءاتا  دارة واسرتسل قائاًل ا  دارة للبحث ادلويل وا  اك 
مبتطلبات الواثئق والعروض. وفامي خيص نظام مدريد، ذكر أأن التقرير املرحيل  يف حال وفاء املعهد للفحص المتهيدي ادلويل

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريدعن  مكتب الاحتاد يعد تطورًا جديرًا ابلرتحيب وأأن التعاون مع  قاعدة بياانت ا 
أأمر  TMclassالأوروبية املنسقة لتنس يق وضع قبول املصطلحات املس متدة من قاعدة البياانت  الأورويب للملكية الفكرية

تعديالت القواعد ()أأ( من اتفاق مدريد والتوصيات بشأأن 2( و)1)14ينبغي تشجيعه. وأأبدى تأأييده التام لتجميد املادة 
ن بدله يظل يؤيد  العامة هبدف احلفاظ عىل نظام مدريد كنظام قامئ عىل معاهدة واحدة حبمك الواقع. وأأهنيى لكمته قائاًل ا 

 ويبو العامة.أأهداف ال
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اتحة  .111 والحظ وفد كرواتيا مع التقدير هجود الويبو املبذوةل يف تدعمي النظام العاملي للحامية القانونية للملكية الفكرية ويف ا 
حمفل ال جراء حوار معمق بشأأن تطوير خمتلف ميادين نظام امللكية الفكرية. ورحب مبسامهة الويبو الكبرية يف ضامن فعالية 

كام يتضح من عدد الطلبات املتنايم. وأأشار  اليت يديرها املكتب ادلويل لكية الفكرية ادلولية للتسجيل واال يداعأأنظمة امل أأداء 
ىل  ال أأنه أأعرب عن أأسفه لعدم التوصل ا  ىل التقدم اجلدير ابملالحظة احملرز يف خمتلف جلان الويبو عىل مدى الس نة املاضية ا  ا 

العالمات خبصوص اعامتد معاهدة رمسية بشأأن التصاممي الصناعية سيس تفيد مهنا  توافق يف الآراء حىت ذكل احلني يف جلنة
حامتً املنتفعون من مجيع ادلول الأعضاء برصف النظر عن مس توى تمنيهتا وعن أأمهل بناء عىل ذكل أأن يوجد حل مريض أأثناء 

بشأأن املعاهدة محلاية هيئات البث اليت متنح  امجلعية العامة عرب هنج بناء. وفامي يتصل بعمل جلنة حق املؤلف، أأيد املناقشات
ىل اال جنازات اجللية احملققة يف تنفيذ برانمج الويبو  تكل الهيئات امحلاية الفعاةل يف بيئة نشطة من الناحية التكنولوجية. وأأشار ا 

ليه يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية  . وجشع مواصةل حتسني مهنجية 2014/15ومزيانيهتا يف الثنائية السابقة عىل النحو املشار ا 
ىل الويبو عىل حنو مالمئ. وأأبدى ارتياحه للوضع املايل السلمي وأأيد  تقدير الأداء لتجس يد اال جنازات اليت تعزى بوضوح ا 

. ولفت النظر معاهدة الرباءاتالتقديرات املتحفظة بشأأن اال يرادات يف الأمد املتوسط املبنية عىل الطلب املتوقع يف قطاع 
ىل ما تكتس يه من أأمهية أأكيدة أأنشطة التدريب والتثقيف املتعلقة مبختلف جوانب نظام امللكية الفكرية واملتاحة للمحرتفني  ا 

عادة حتديد ماكنة  ىل ا  نه ينبغي ترسيع وترية اال صالح الرايم ا  وعامة امجلهور وبرامج أأاكدميية الويبو وأأنشطهتا. واس تدرك قائاًل ا 
ن 2014/15 عىل نطاق املنظمة للتدريب املهين وتكوين الكفاءات واملس هتل يف الثنائية الأاكدميية كوس يةل تس تخدم . وقال ا 

تعد أأنشطة تدريبية وتتيحها خملتلف فئات املنتفعني ابس تخدام  كتب ادلوةل للملكية الفكريةالأاكدميية الكرواتية التابعة مل 
بًا خاصًا بدمع الويبو وتعاوهنا يف تنظمي النادي الصيفي بشأأن مبادراهتا ومواردها وابلتعاون مع منظامت أأخرى. ورحب ترحي 

كفرصة ممتازة تتاح لطالب الس نة الأخرية واحملرتفني الش باب لتوس يع  2016امللكية الفكرية ملدة أأس بوعني يف زغرب يف يونيو 
العامل. وأأعرب عن امتنانه للمساعدة  نطاق معارفهم بشأأن امللكية الفكرية وتبادل الآراء بشأأن أأنظمة امللكية الفكرية عىل نطاق

عداد صيغة كرواتية حملية دلورة الويبو العامة الأكرث ش يوعًا بشأأن امللكية الفكرية  اليت قدمهتا أأاكدميية الويبو للنجاح يف ا 
ن الربانمج املنظم مرتني يف الس نة منذ عام زة لتثقيف يتيح فرصة ممتا 2014 كربانمج منتظم للتعمل عن بعد. وأأضاف قائاًل ا 

ن بدله يواصل هجوده ملاكحفة مشلكة القرصنة والتقليد املتنامية.  امجلهور خبصوص امللكية الفكرية يف كرواتيا والبدلان اجملاورة وا 
نفاذ تعمل مع سائر اجلهات صاحبة املصلحة ال ذاكء احرتام امجلهور للملكية الفكرية. وأأحاط علامً  وذكر أأن الهيئات املعنية ابال 

ال ذاكء وعي امجلهور ابخملاطر القانونية واملالية والصحية الناش ئة عن رشاء سلع مقدلة  2016وطنية ُشنت يف عام حبمةل 
ن بدله يشكر الويبو  خطاره ابلس بل املتاحة للحامية من رشاء مثل تكل السلع. واسرتسل قائاًل ا  ومقرصنة عىل اال نرتنت وا 

س تقالهل عىل دمعها وتعاوهنا املس مترين يف جمال تكوين الكفاءات. وشدد عىل مبناس بة اذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين ال
جيابية وبناءة ومعلية يف حمافل الويبو. جراء مناقشات ا   الزتامه اب 

ول الأعضاء فيه والبيان سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلوفد به  هورية التش يكية البيان اذلي أأدىلوأأيد وفد امجل  .112
ن بدله يدمع الويبو يف دورها مكحفل عاملي من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقالتفيا ابمس وفد به  اذلي أأدىل . وقال ا 

أأجل اخلدمات والس ياسات واملعلومات وعالقات التعاون يف جمال امللكية الفكرية ويعلق أأمهية عىل نظام فعال ويف املتناول 
ن للملكية الفكرية حيمي الابتاكر واال بداع ويس مح بتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والقدرة التنافس ية. ومىض يقول ا 

ىل حتسيهنا تلبية الحتياجات املنتفعني بنظام امللكية الفكرية والتطورات اجلديدة.  بدله س يواصل دمع أأنشطة الويبو وادلفع ا 
حملرز غري أأنه الحظ رضورة بذل املزيد من اجلهود واعرتف ابلتقدم ا 2014/15وأأبدى ارتياحه لتقرير أأداء الربانمج للثنائية 

وأأعرب عن تقديره  2021-2016 لتحقيق الغاايت املتبقية. ورحب أأيضًا ابخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط للويبو للفرتة
نظمة العاملية للملكية  س امي نظام  الفكرية واللتوهجها العام واسرتاتيجياهتا. وعىل حنو مماثل، رحب ابس مترار التوسع اجلغرايف للأ

ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ومنو الطلب عىل خدمات الويبو يف ذكل امليدان. ورحب أأيضًا  معاهدة الرباءات
بتوسع نظام الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية وعرب عن تقديره جلودة اخلدمات اليت تتيحها الويبو يف الوقت احلايل. 

ىل أأمهية نظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ وبناء عىل ذكل ، أأفصح عن تأأييده التام ال دارة الويبو. وأأشار أأيضًا ا 
ورأأى أأن وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية س تحدث النظام وتسهم يف توسعه 
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ن تكثيف الهن وض بنظام لش بونة أأمر حامس ورضوري جلذب دول متعاقدة اجلغرايف واس تدامته املالية. وأأردف قائاًل ا 
جديدة. وعليه، أأكد اس تعداده للمسامهة املالية يف القضاء عىل جعز احتاد لش بونة يف الثنائية احلالية معاًل ابلقرار الصادر عن 

السابقة املتصةل ابملعاهدة . وأأما عن جلنة العالمات، فأأعرب عن خيبة أأمهل لنتيجة ادلورات 2015مجعية احتاد لش بونة لعام 
نه ينبغي عقد مؤمتر  ن النصوص املوضوعية للمعاهدة املذكورة تاكد تس تمكل وا  بشأأن قانون التصاممي. وأأضاف قائاًل ا 

ضافية يف جلنة العالمات نتيجة ذلكل.  جراء مناقشة ا  ىل عدم رضورة ا  دبلومايس العامتدها يف أأرسع وقت ممكن. ولفت النظر ا 
رشط الكشف يتصل بنظام الرباءات وينبغي حبثه قريبًا يف اللجنة احلكومية ادلولية. وعىل الرمغ من امجلود ورأأى أأيضًا أأن 

زال من املمكن التوصل  املؤسف واملطول اذلي يؤثر يف العمل املتصل حبامية هيئات البث يف جلنة حق املؤلف، ذكر أأنه ما
ىل اتفاق عىل القضااي العالقة وعقد مؤمتر دبلومايس  خالل الثنائية املقبةل. ونظر يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف عىل نطاق ا 

أأوسع وأأيد مواصةل املناقشات وتقامس املعلومات بشأأن الترشيعات الوطنية وأأفضل املامرسات يف ميدان الاس تثناءات 
دراج موضوع جديد أأي حق التتبع. وساند معل  جلنة الرباءات والحظ والتقييدات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا 

التحسن املسجل يف املناقشات بشأأن تنس يق الرباءات ادلويل. وعىل حنو مماثل، أأعرب عن مواصةل الزتامه بعمل اللجنة 
احلكومية ادلولية وفقًا لواليهتا واعرتف بأأمهية الأنشطة يف جلنة التمنية اليت أأبدى أأيضًا اس مترار تأأييده لعملها. وأأخريًا، تعهد 

نفاذ ورحب بزايدة مشاركة ادلول الأعضاء من مجيع املناطق يف جدول أأعامل اللجنة. وختامًا، ابملواظ  بة عىل دمع معل جلنة اال 
سلط الأضواء عىل تقديره لأنشطة الويبو املتعلقة ابلتعلمي والتثقيف يف جمال امللكية الفكرية وأأاكدميية الويبو وس ياسات امللكية 

نه يعلق أأمهية عىل تعلمي امللكية الفكرية وتسويق الابتاكرات. الفكرية للجامعات ومؤسسات ال  بحث العامة. واس تطرد قائاًل ا 
قلميية بشأأن س ياسات امللكية  وأأفاد بأأن املكتب التش ييك للملكية الصناعية نظم يف براغ يف أأوائل الس نة "الندوة دون اال 

الويبو املشرتك بني الأقالمي لنقل التكنولوجيا بعنوان  الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحث" بدمع من الويبو "واجامتع
دارة "العمل معًا عىل التسويق الأاكدميي للملكية الفكرية يف املنطقة"" ابلتعاون مع جامعة براغ املرتوبولية. وشكر الأمانة و  ا 

ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة ن سلطات بوجه خاص عىل تعاوهنام ومسا البدلان املنتقةل ا  عدهتام. واختمت بيانه قائاًل ا 
ىل جتنب الآاثر السلبية ملامرسات الغش. ذاكء وعي أأحصاب املصاحل سعيًا ا   بدله تتعاون مع الويبو ابختاذ التدابري وا 

وأأحاط وفد ادلامنرك علامً بأأن الاقتصاد العاملي يواجه حتدايت كبرية وأأن الابتاكر يكتيس ابلتايل أأمهية أأكرب من ذي  .113
ىل رضورة املبادرات لتعزيز البحث قب ل عىل اال طالق لتحقيق المنو الاقتصادي املتجدد وحفزه. وبناء عىل ذكل، أأشار ا 

ن حقوق امللكية الفكرية تعترب أأداة  والتطوير ورضورة ضامن وجود حوافز اكفية لبذل تكل اجلهود. ومن ذكل املنطلق، قال ا 
ن  ذ تمتثل واليهتا يف الهنوض حبامية حقوق امللكية أأساس ية دلمع الابتاكر لأغراض التمنية وا  الويبو تضطلع بدور رئييس ا 

ىل وجوب بذل هجود متواصةل لضامن أأن تقدم  الفكرية عىل الصعيد العاملي من خالل التعاون بني ادلول. وعليه، لفت النظر ا 
 مبنتجات من ادلرجة الأوىل. واعرتف بهود الويبو خدمات للملكية الفكرية ذات مردودية تفي ابلغرض وتزود ابلتايل املنتفعني

الويبو املبذوةل لتحسني الأنظمة العاملية للملكية الفكرية ورحب ابلتعديالت اليت تس هتدف فائدة املنتفعني. وفامي يتعلق ابلعمل 
ىل  اتفاق خبصوص اخلاص بوضع القواعد واملعايري وأأساليب العمل، أأعرب عن خيبة أأمهل لعجز جلنة العالمات عن التوصل ا 

اذلي رأأى أأنه بلغ قدرًا اكفيًا من النضوج  2014املعاهدة بشأأن قانون التصاممي وأأبدى تأأييده لنص املعاهدة الصادر يف عام 
لعقد مؤمتر دبلومايس. وأأفصح عن تقديره الشديد لتقامس املعلومات من أأجل ماكحفة التعدايت عىل امللكية الفكرية يف جلنة 

نفاذ. وفامي يتص جراء اال  ل بأأسلوب معل اللجان، الحظ أأن املاكتب الوطنية تويل دامئًا العناية للأداء والنتاجئ امللموسة. وأأفاد اب 
حراز تقدم بس يط فقط يف معل اللجان ادلامئة وأأعرب عن أأسفه للنجاح  ىل ا  حتاليل منتظمة لتاكليف املهام وفوائدها. وأأشار ا 

ذا اكن احملدود احملقق خبصوص القضااي اجلوهرية. و  آن الأوان لفحص أأساليب العمل يف حمافل الويبو ونظر فامي ا  رأأى أأنه أ
نشاء جلان معل خمصصة عىل مس توى اخلرباء التقنيني ومن  ذا اكن من الأفضل ا  وجود اللجان ادلامئة أأمرًا فعااًل ويف حينه وما ا 

ىل اعتبار همم هو فصل القضااي املفيد انتخاب الرؤساء قبل الاجامتعات ليتاح هلم الوقت الاكيف للتحضري. و  لفت الانتباه ا 
ن تناول القضااي الوجهية عىل املس توى املناسب ميكن أأن يعزز فعالية  الس ياس ية عن مس توى اخلرباء التقنيني. وأأضاف قائاًل ا 

لتمنية. واس تطرد الاجامتعات وحيسن النتاجئ لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة. وهنأأ الأمانة عىل هجودها املبذوةل لتنفيذ أأجندة ا

ىل امللكية الفكرية برصف النظر عن مس توى التمنية  ن للويبو دورًا همامً تؤديه يف لفت انتباه مجيع أأحصاب املصلحة ا  قائاًل ا 
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دراج توصيات أأجندة التمنية ابلزتامن مع والية الويبو املمتثةل يف تعزيز حامية امللكية الفكرية عرب  نه ينبغي النظر يف مسأأةل ا  وا 
تعاون. وارتأأى رضورة تنفيذ توصيات أأجندة التمنية كجزء ال يتجزأأ من اجلهود املبذوةل للهنوض هبدف الويبو العام. وابلنس بة ال 

ىل التطورات الطارئة عىل جمال امللكية الفكرية يف بدله، أأفاد بأأن املكتب ادلامنريك للرباءات والعالمات التجارية أأنشأأ مكتبًا  ا 
قلمييًا للملكية الف ن ا  كرية يف غرب البدل لتحسني خدمة الرشاكت املتسمة بكثافة المنو والبحث يف املنطقة. واسرتسل قائاًل ا 

واكةل حكومية يديرها املكتب ادلامنريك املذكور تواصل هجودها املبذوةل ملاكحفة  12الش بكة الوزارية ملاكحفة التقليد املكونة من 
طاق للتوعية يف اليوم العاملي ملاكحفة التقليد. وذكر أأن املكتب ادلامنريك اس هتل التقليد. وأأحاط علامً بشن محةل واسعة الن

مرشوع الفهم املتعمق لقطاع الأعامل املرتبط حبقوق امللكية الفكرية ابلتعاون مع مؤسسة الصناعات ادلامنركية هبدف متكني 
ن الرشاكت ادلامنركية لتس متد أأكرب الفوائد من الفرص اليت تتيحها امللكي  معهد الرباءات لبدلان الشاملة الفكرية. ومىض يقول ا 

مداد مودعي الطلبات مبنتجات عالية اجلودة يف عام  نه عضو نشط يف خمتلف حمافل الويبو اليت تتناول  2016يواصل ا  وا 
دة التعاون بشأأن والرباءات بصفة عامة وخص ابذلكر اجامتع اال دارات ادلولية والفريق العامل املعين مبعاه معاهدة الرباءات

 لها. الرباءات. وشدد عىل الزتامه املتواصل ابملساهامت اال جيابية والبناءة والعملية يف معل الويبو والهيئات التابعة

وأأعرب وفد غينيا الاس توائية عن شكره خملتلف دوائر الويبو اليت حيفز أأداؤها وفعاليهتا دومًا عىل التحيل ابال جيابية يف  .114
ىل أأنه يف سلسةل الاجامتعات احلالية ستناقش املسائل املتعلقة تلبية ادلعوة الك رمية حلضور سلسة جلسات امجلعيات. وأأشار ا 

ابمللكية الفكرية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ويه جزء من الأولوايت احلالية حلكومة غينيا الاس توائية. وأأكد الوفد أأن 
آخذ يف الوقت احلايل 2020لتنفيذ مرشوع طموح ُوضع يف عام رئيس غينيا الاس توائية قد حدد اخلطوط العريضة  ، وبدله أ

منائية ورضيبية تدفع بعجةل المنو والرفاه  ىل طاقة ا  ىل طور التصنيع وحتويل املوارد املفيدة ا  آليات الانتقال ا  يف اس تعادة أ
دور امللكية الفكرية وحامية العالمات  الاجامتعي للساكن. وأأضاف أأنه يف هذا الربانمج املوسع، ال بد من التأأكيد جمددًا عىل

طار االتفاقيات املكرسة ويف جماالت الاختصاص،  التجارية واملؤرشات اجلغرافية. والمتس الوفد خربة الويبو الاسرتاتيجية يف ا 
 قصد مصاحبة تدابري حكومته والقيام ابلالزم لتحقيق اليت تنطوي علهيا املشورة.

ة رتبطلأجندة الترشيعية، وخاصة تكل املفامي يتعلق اب أأنشطة الويبوحبرص واهامتم ع باتأأنه وفد غينيا بيساو ورّصح  .115
ىل أأن ات وس ياسات التعاون. تكوين الكفاءو  ةلملكية الفكرياملية ل دمات العخلاب الويبو حققت يف الس نوات وأأشار الوفد ا 

شارة قوية كشمعاهدة مرا ومن مضهناتوقيع معاهدات خمتلفة، تلكلت ب ة محيدالأخرية نتاجئ  بشأأن مسأأةل ، اليت أأرسلت ا 
منوا والبدلان النامية. الأقل عىل البدلان أأكرث قليال  التمنيةتركّز أأجندة عن أأمهل يف أأن الوفد املعامةل املتساوية للجميع. وأأعرب 
نتاجية الرشاكت لملكية الفكرية كأداة للتمنية و فعال ل اس تخدام حتقيق نرش املعرفة و ورأأى أأن أأجندة التمنية تسامه يف  زايدة ا 

 اامللكية الفكرية وخدماهتس ياسات تطوير يف املس متر  اتفانهيل الويبو  وأأثىن الوفد عىلالعامةل يف جمال الاخرتاع والابتاكر. 
حق  ، بشأأن2016 أأبريلاليت نظمت يف بيساو يف  ،ناحجةال لندوة ل  بدلهامتنان عن  وأأعرب. بشأأهنا والتعاون اومعلوماهت

مراكز دمع تأأسيس مع الويبو يف صياغة خطة اسرتاتيجية وطنية لتطوير امللكية الفكرية ودمعها ل ودلاملؤلف واحلقوق اجملاورة، 
لمداوالت يف التعامل مع القضااي احلساسة تكون الغلبة لالهدوء و يسود أأن يف عن أأمهل الوفد التكنولوجيا والابتاكر. وأأعرب 

ن للويبو . املطروحة أأماهما تحدايتال الويبو عىل مواهجة يك تزداد قدرة فود، لضامن التعاون بني خمتلف الو  ابعتبارها وقال ا 
املساعدة هو تقدمي هذه الواجبات  وأأضاف أأن أأحدواجبات. أأن علهيا و  احقوق واكةل متخصصة اتبعة ملنظومة الأمم املتحدة،

للمساعدة بغية ة، والعمل بشلك وثيق مع البدلان املتلقية نية لدلول الأعضاء بشأأن الاس تخدام الفعال للملكية الفكريتق ال 
 ترسيع وترية المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة.

طار خمتلف اجلوانب املتعلقة حبقوق  .116 وأأعرب وفد أأيسلندا عن شكره للويبو عىل تعاوهنا املس متر ودمعها القوي يف ا 
ىل أأن مساعدة من هذا القبيل  ىل بدل صغري وحمدود املوارد. واكن احلدث امللكية الفكرية، نظرًا ا  تضطلع بدور حامس ابلنس بة ا 

، وذكل بفضل ما 2016البارز خالل الس نة اجلارية هو تنفيذ اسرتاتيجية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بأأيسلندا يف يونيو 
ونظاما مدريد والهاي، مل يتغري  اءاتمعاهدة الرب قدمته الويبو من موارد وخربات قيّمة. وفامي خيص أأنظمة اال يداع ادلويل، أأي 

واخنفاضا بس يطا يف  معاهدة الرباءاتعدد اال يداعات يف أأيسلندا مقارنة ابلس نوات املاضية، بيد أأنه ُسل زايدة طفيفة يف 
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ىل مكتب  قطاع العالمات التجارية والتصاممي ابلويبويف  سجل مدريدب العمليات  خدمةمدير نظام مدريد. وزار  زايرة ا 
اكن الغرض مهنا مناقشة مجةل من املوضوعات مهنا االتصاالت اال لكرتونية واال يداع اال لكرتوين  2015لندا للرباءات يف أأيس 

، ُعقد اجامتع بشأأن امللكية 2016وهنج الويبو لعناوين الفئات. ويف مايو  قاعدة بياانت مدريد للسلع واخلدماتوالتدريب عىل 
عن القطاع اخملتص يف حقوق امللكية الفكرية واجلامعات الأيسلندية والرشاكت الصغرية الفكرية وقطاع الأعامل مض ممثلني 

بامعة  2016 واملتوسطة والرشاكت الناش ئة. وتقرر عقد ندوة بشأأن الس ياسات املؤسس ية للملكية الفكرية يف أأكتوبر
. ومل تُدخل أأية تعديالت عىل ريكيافيكاشرتك يف تنظميها لك من الويبو واملكتب الأيسلندي للرباءات وجامعة  ريكيافيك

ىل املراجعة يف ضوء  2015القانون الأيسلندي يف  فامي خيص حقوق امللكية الفكرية ولكن بعض أأحاكم قانون الرباءات ختضع ا 
ىل املراجعة  التوجيه الأورويب بشأأن العالمات التجارية ومن املرتقب أأن خيضع قانون العالمات التجارية ولواحئه التنظميية ا 

خالل الأشهر املقبةل. وابلرمغ من موافقة الربملان عىل القانون اجلديد بشأأن املؤرشات اجلغرافية، مل تُسجل أأية مؤرشات 
ىل احامتل  ePCT املعاهدة اال لكرتويننظام جغرافية يف أأيسلندا. وأأعربت أأيسلندا عن أأملها يف تنظمي ندوة بشأأن  ضافة ا  ا 

 تنظمي ندوة بشأأن نظام مدريد يف املس تقبل القريب.

عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. ورأأى أأنه ينبغي اس تضافة  ليسوتووأأعرب وفد  .117
مجعيات الويبو السابقة. وهنأأ الويبو عىل دخول معاهدة مراكش مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية اجلارية معاًل بقرار 

ىل متكني من النفاذ قراءة املطبوعات ذوي اال عاقات الأخرى يف معايق البرص و  حزي النفاذ مش يدًا ببعدها اال نساين الهادف ا 
ىل املواد احملمية حفاظًا عىل كرامهتم وحقوقهم الأساس ية وصواًن ملبدأأ تاكفؤ الفرص. وأأعلن جناز  ا  الوفد أأن بالده تعزتم ا 

جراءات التصديق عىل املعاهدة يف مرحةل قريبة عىل الرمغ من الصعوابت الوطنية القامئة ومن أأبرزها توعية الأطراف املعنية  ا 
ىل حلقة معل وطنية عن معاهدة  قلمييني ا  الرئيس ية وواضعي الس ياسات يف ذكل اجملال. وذكَّر بأأن الويبو قد أأوفدت خرباء ا 

مت حلقة معل عن معاهديَت مراكش وبيجني يف غابورون ببتسواان يف يوليو 2016اكش ُعقدت يف فرباير مر  . 2016، ونظَّ
ىل أأهنا تعمتد عىل دمع  ونوه بأأن ليسوتو تعزتم تنظمي حلقة معل للربملانيني بغية ترسيع مسار التصديق عىل املعاهدة مشريًا ا 

آلية تتيح النفاذ الويبو يف أأنشطة التوعية املقبةل. وأأضا جناز مرحةل التنفيذ سيتطلب حتديث قانون حق املؤلف؛ ووضع أ ف أأن ا 
ىل املواد احملمية والأدوات املالمئة للجهات املس تفيدة من املعاهدة؛ وتذليل أأية عقبات حدودية حممتةل. والتفت الوفد بعدئذ  ا 

ىل مسأأةل حتديث املكتب الوطين للملكية الفكرية يف ليسوتو مذكِّ  رًا بأأن بالده ال تزال تتلقى دمع الويبو وحتديدًا دمع أأحد ا 
طار نظام مدريد. ومن مث،  خرباهئا اال قلمييني املنتدبني وأأمانهتا. وال تزال معاجلة الطلبات تطرح صعوابت وخباصة يف ا 

ب الوفد بأأنشطة الويبو املنفَّذة  ابلتعاون مع رشاكهئا من أأجل الُتمست مساعدة الويبو جمددًا لضامن سالسة معل النظام. ورحَّ
املنظمة الأفريقية توفري ادلمع التقين ملاكتب امللكية الفكرية، وابدلمع اذلي قدمه الصندوق الاستامئين الياابين حتت رعاية 

قلميية للملكية الفكرية . واس تفادت ليسوتو أأيضًا من تدريب يف جمال امللكية الفكرية قدمه مكتب الوالايت املتحدة اال 
آخر يف جمال امللكية الفكرية قدمته كوراي )الواكةل الكورية الأ  مريكية للرباءات والعالمات التجارية يف جمال حق املؤلف، وأ

بت ليسوتو أأيضًا بربانمج التدريب الطويل الأجل وال س امي برانمج  للتعاون ادلويل ومعهد كوراي ملعلومات الرباءات(. ورحَّ
عداد مجموعة اكفية من ممهتين امللكية الفكرية وعزز همارات املاجس تري املشرتك بني الويبو وج امعة أأفريقيا اذلي سامه يف ا 

 موظفي املكتب الوطين يف جمال امللكية الفكرية. ويف اخلتام، أأثىن الوفد عىل الويبو ال دماهجا قضااي التمنية يف براجمها.

ىل احلفاظ عىل ماكنة  .118 املنظمة بوصفها الهيئة العاملية للملكية الفكرية ورحب وفد اجلبل الأسود ابجلهود الرامية ا 
مانة وادلول الأعضاء التعاون من أأجل مواصةل  ىل تطوير نظام امللكية الفكرية. ورأأى أأنه ينبغي للأ واملبادرات اليت هتدف ا 

ن بدل دارة الويبو للمساعدة عىل مواهجة التحدايت القادمة اس تجابًة لزايدة تعقيد معلها. وقال ا  ه يؤيد البيان اذلي حتسني ا 
والبيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقأأدىل به وفد التفيا ابمس 

هبدف تنس يق  2016وادلول الأعضاء فيه. وأأحاط علامً بأأن بدله عّدل قانونه احمليل للملكية الفكرية اعتبارًا من يوليو 
طار معلية التاكمل مع الاحتاد الأورويب يف غرب الترشيعات اب لاكمل مع اال طار القانوين لالحتاد الأورويب وأأنه س ّباق يف ا 

نفاذ املعنية يضطلع بدور أأسايس يف  ىل جانب وزارة الاقتصاد وأأهجزة اال  ن مكتب امللكية الفكرية ا  البلقان. ومىض يقول ا 
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ن بدله يمتتع بعالقات تعاون ممتازة مع الويبو كام  املفاوضات بشأأن قانون امللكية الفكرية املقرر اختتاهما يف املس تقبل القريب وا 
ن الهنج ادلامع املعمتد 2016يتضح من ندوة نُظمت يف بودغورياك بشأأن نظايم مدريد والهاي يف سبمترب  . واس تطرد قائاًل ا 

ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمةيف  دارة البدلان املنتقةل ا  حيظى ابلتقدير  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقومجموعة  ا 
نه أأاتح للبدل الفرصة للمشاركة يف أأحداث نظمهتا الويبو يف جنيف وأأماكن أأخرى من بيهنا الفريق العامل املعين ابلتطوير  وا 

ودابست. وأأفاد بأأن مكتب القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات والندوة العاملية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف ب
ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية  املنظمة الأوروبية للرباءاتامللكية الفكرية يظل يعمل بتفان عىل توطيد التعاون مع 

 وضامن التعاون الثنايئ. واختمت بيانه مؤكدًا الزتامه ابملسامهة يف جناح امجلعيات.

ىل اعامتد بدله عىل دمع الويبو من  .119 وأأيد وفد سوازيلند البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشار ا 
أأجل تعزيز توازن تطوير امللكية الفكرية متش يًا مع أأجندة الويبو للتمنية. وأأشاد ابلتقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية وانشد 

بدي الزتاهما بتعجيل التقدم يف املفاوضات هبدف اعامتد مرشوع املعاهدة اذلي طال انتظاره. وأأبدى أأيضًا ادلول الأعضاء أأن ت 
زاء عدم وجود مكتب خاريج للويبو يف أأفريقيا وساند بدلااًن أأفريقية أأخرى يف التعبري عن تقديره وامتنانه للموافقة عىل  قلقه ا 

نشاء مكتبني خارجيني للويبو يف نيجرياي وا . وأأعرب عن أأمهل أأن يزيد فتح املكتبني 2016/17خالل الثنائية جلزائر ا 
ىل ادلول  دارة امللكية الفكرية يف أأفريقيا. وفامي يتعلق ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي، طلب جمددًا ا  املذكورين تيسري سالسة ا 

. وقال 2017ايس يف النصف الأول من عام الأعضاء التحيل ابملرونة خبصوص القضااي العالقة حىت يتس ىن عقد مؤمتر دبلوم
ن وثيقة س ياسة البدل واسرتاتيجيته يف جمال امللكية  دارته العامة للملكية الفكرية وا  طاره القانوين وا  ن بدله أأحرز التقدم يف ا  ا 

ن 2017الفكرية يف مرحةل الصياغة الهنائية وينبغي أأن تكون جاهزة يف النصف الأول من عام  نظام الويبو . وأأضاف قائاًل ا 
ضفاء الشفافية عىل معاجلة طلبات امللكية الفكرية وتوفري خدمات فعاةل  ال دارة ماكتب امللكية الفكرية نرش نرشًا اتمًا هبدف ا 

نه ال ميكن حتقيق أأي من تكل املسائل دون الزتام الويبو بتطوير امللكية الفكرية يف ادلول  ورسيعة وجديرة ابلثقة للزابئن وا 
ن بدله يعمتد أأيضًا عىل مساعدة الويبو يف الأعضاء وأأع رب عن امتنان بدله للويبو ملواصةل تقدمي ادلمع. واس تطرد قائاًل ا 

املس تقبل من أأجل صياغة اللواحئ التنفيذية دلى سن مرشوعات القوانني املقرتحة يف جمال امللكية الفكرية. وأأهنيى لكمته معراًب 
يبو يف جمال تطوير امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء وعن أأمهل أأن تواصل الويبو دمع عن الزتام بدله التام بدمع مبادرات الو 

ىل حتقيق رؤيته املمتثةل يف  ذ يسعى ا   .2022بلوغ مركز الصدارة العاملية يف لك قطاع من قطاعات الاقتصاد حبلول عام البدل ا 

ة ابء وذكل اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد وأأيّد وفد السويد البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموع .120
الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وشّدد الوفد عىل دمعه للويبو يف أأداء هممهتا املمتثةل يف تعزيز الابتاكر واال بداع لأجل التمنية 

توازنة وفعاةل. وأأعرب الوفد أأيضًا عن الاقتصادية والاجامتعية والثقافية مجليع البدلان عرب نُظم عاملية للملكية الفكرية تكون م 
تعاوان تعاواًن ممتازًا الأمانة ومكتب السويد للرباءات والتسجيل تقديره للمساهامت املقدمة لتعزيز معل الويبو. وأأعلن الوفد أأن 

ومىض  ال منايئ ادلويل.اليت متولها الواكةل السويدية للتعاون اللبدلان الأقل منوًا من أأجل امليض قدما بربامج التدريب املتقدم 
ن السويد تعري اال دارة اجليدة أأمهية كبرية ويه ال تزال ترّحب  آليات قادرة عىل  اليت تفيضابلتدابري يقول ا  ىل وضع أ ا 

ىل زايدة هذا  الاس تجابة وشفافة ومتينة. ىل أأن الويبو حققت حتسينات كثرية بفضل الأمانة وأأن السويد تتطلع ا  والتفت ا 
ن من الأمهية مباكن أأن حُتسن فعالية خدمات الويبو وأأن تليب تكل اخلدمات احتياجات الزابئن للحصول وأأفاد بأأ التحسني. 

ن الويبو ينبغي أأن تتيح اال طار القانوين ادلويل والبنية التحتية للملكية الفكرية و  عىل امحلاية ادلولية مللكيهتم الفكرية. قال ا 
ىل  واال بداع والابتاكر. وشّدد  بصفهتا القوة ادلافعة للتمنية الاقتصادية انتفاعية أأفضل مللكية الفكر اب الانتفاعوتطورهام سعيا ا 

أأعامل جلان الويبو، وأأكد من جديد الزتامه القوي بعمل جلنة الرباءات، وال س امي العمل الهائل اذلي  الوفد عىل أأمهية
 يف ضافةامل تهوقمي بأأمهية هذا العمل أأقر الوفد و  عاهدة قانون التصاممي.مالأخرية بشأأن القليةل اضطلعت به يف الس نوات 

جراءات تسجيل التصاممي. ىل جلنة حق املؤلف وأأعرب عن امتنانه لأمانة الويبو عىل ما  وانتقل الوفد تنس يق وتبس يط ا  ا 
بناء يف من هجود متواصةل للميض قدما ابلقضااي املطروحة عىل جدول الأعامل، وأأكد عىل الزتامه ابملشاركة عىل حنو  تبذهل

ىل معل املداوالت املقبةل للجنة. ىل حلول بشأأن اس تئناف جلنة املعايري  مث تطرق الوفد ا  ىل العمل حنو التوصل ا  فأأشار ا 
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الاجامتع الرابع مضيفًا أأن معايري الويبو اليت اعمتدت يف هذا الاجامتع والعمل اجلاري ال عداد معايري جديدة أأمران رضوراين 
معمل همم وأأعرب عن اس تعداد السويد  خدمات الويبو العامليةالعاملية للملكية الفكرية. واعترب أأن لتحسني البنية التحتية 

 ونظام مدريد. معاهدة الرباءاتللمسامهة يف أأعامل نظام 

ن والاكرييب الالتينية مرياكأأ  بدلان مجموعةالبيان اذلي أأدلت به  ترينيداد وتوابغووأأيّد وفد  .121  ترينيداد وتوابغو. وقال ا 
واصلت اس تكشاف التعديالت الترشيعية املمكنة لتفعيل املاكسب املتأأتية من توقيع معاهديت بيجني ومراكش ويه تعمل 

عىل حتضري التعديالت الرضورية ال دخالها عىل نظام حق املؤلف. وواصلت بعض منظامت اال دارة امجلاعية يف البدل بفعالية 
دراج دليل الشفافية واملساءةل واحلومكة يف  هيالكها التنظميية عقب مؤمتر الويبو بشأأن البث اال قلميي واال دارة امجلاعية اذلي ا 

طار  .2016يف  بورت أأوف س بنيُعقد يف  ولُكل ابلنجاح. وأأعرب الوفد أأيضا عن تقديره للمساعدة اليت قدمهتا الويبو يف ا 
وحدة تدريبية مرتبطة ابرش املكتب أأيضًا يف تلقني املبادرة الرامية ال نشاء أأاكدميية يف املكتب الوطين للملكية الفكرية. و

طار برانمج لنيل شهادة املاجس تري يف العلوم يف ميدان املعلوماتية  نديز. واسرتسلبابمللكية الفكرية يف ا   الوفد امعة وست ا 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية املقرتح مكرشوع لربانمج الاستامثر يف  ن املرشوع املتصل اب  القطاع العام قد أأدرج يف قائاًل ا 

آخر ن بدله أألغى قانونه املتعلق ابلعالمات التجارية واس تعاض عنه بقانون أ أأحاكم لسّن  خطة معل مكتب امللكية الفكرية وا 
ن البدل يشكر قطاع . متصةل بأأمناط جديدة من العالمات التجارية مما ميهد السبيل لتنفيذ بروتوكول مدريد ومىض يقول ا 

 اال قلميي كتبامل صاممي عىل دمعه املقدم لبلوغ تكل املرحةل. واعرتف ابلعمل الشاق اذلي يؤديه قسم الاكرييب يف العالمات والت
وأأفصح عن تلهف بدله للحفاظ عىل املاكسب الهائةل احملققة يف اللجنة احلكومية ادلولية عىل . بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبل 

ىل مدى الس نوات وعن تأأييده لالقرتاحا  ا.معلهتشجيع اللجنة و  متديد واليةت ادلاعية ا 

وأأعرب وفد فييت انم عن ارتياحه لأداء الويبو السلمي يف جماالت خمتلفة من الأنشطة وللجهود املمتزية اليت تبذلها  .122
ن فييت انم عىل قنا ىل حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة. وقال ا  طار سعهيا ا  عة بأأن ملواهجة التحدايت يف ا 

الويبو س تحقق املزيد من النجاح بوصفها املنظمة الوحيدة اليت توفر منتدى للس ياسات لهتيئة نظام دويل متوازن للملكية 
ىل برامج للتعاون وتكوين الكفاءات  ضافة ا  ىل حامية امللكية الفكرية عرب احلدود، ا  الفكرية وخدمات وبنية حتتية عاملية تريم ا 

الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. ويف هذا الصدد، قال الوفد متكّن مجيع البدلان من 
ن فييت انم ترّحب ابملشاريع والأنشطة اليت تنفذها  ىل  جلنة التمنيةا  لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وأأشار الوفد ا 

ات مرمثرة وأأن الويبو أأجنزت حتسينات يف املسائل املؤسس ية واال دارية. وأأعرب الوفد أأن جلان الويبو اخملتلفة عقدت مناقش
عن أأمهل يف حتقيق املزيد من التقدم يف وضع املعايري ادلولية، ال س امي يف جماالت معاهدة قانون التصاممي واملوارد الوراثية 

فد أأن دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف شهر واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري التقليدي الثقايف. واعترب الو 
ىل ما تضطلع به الويبو من همام رئيس ية أأخرى، أأعرب الوفد عن تقديره لقرارات  2016 سبمترب جيايب جدًا. ونظرًا ا  تطور ا 

م. وأأعرب رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق وتوصياهتام يف ما خيص التحقيقات يف الادعاءات اليت طالت املدير العا
الوفد عن امتنانه للويبو ملا قدمته من مساعدة ودمع فعالني ومالمئي التوقيت لفييت انم يف جماالت كتكوين الكفاءات وتدريب 

املوارد البرشية وتطوير البنية التحتية املرتبطة ابمللكية الفكرية وحتديث النظام الوطين للملكية الفكرية وزايدة توعية امجلهور 
ىل أأن الويبو ال تزال تؤدي دورًا همامً يف توفري نظام للملكية الفكرية فعال ومتاح يف فييت انم ابمللكية ا لفكرية. والتفت الوفد ا 

 اليت تأأمل يف زايدة تعاوهنا مع الويبو.

ن امللكية الفكرية تضط .123 لع بدور همم وأأيّد وفد زامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقال ا 
، 2015يف حتفزي اال بداع والابتاكر ويه تسامه ابلتايل يف حتقيق التمنية يف اجملال الاقتصادي والثقايف والاجامتعي. ومنذ عام 

ذ ستسامه القوانني اجلديدة يف توس يع نطاق  صالح نظاهما القانوين يف جمال امللكية الفكرية ا  أأحرزت زامبيا تقدما ملموسا يف ا 
ىل حد كبري، مشل ذكل حقوق امللك  ، ومن شأأهنا النشاط اال بداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليدية الفكرية القابةل للحامية ا 

ذ  اتفاق تريبس. وتدرك حكومة زامبيا الالزتامات اليت تقع عىل عاتقها مبوجب الاقتسام العادل للمنافع احملصةلأأيضا أأن تعزز  ا 
صاليح طموح يتناول وتكييف  اتفاق تريبسمجيع قوانيهنا املتعلقة ابمللكية الصناعية بغية الوفاء مبتطلبات  رشعت يف برانمج ا 
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عداد  قوانني البدل مع الظروف احمللية السائدة وحاجات الشعب. ويف هذا الصدد، أأشاد الوفد ابملدخالت القميّة للويبو يف ا 
ساعدة اليت قدمهتا الويبو، أأحرزت زامبيا أأيضا تقدمًا ملموسًا مشاريع قوانني العالمات التجارية والرباءات يف زامبيا. وبفضل امل 

يف الزتاهما بتحسني معليات مكتب امللكية الصناعية من خالل أأمتتة طرائق العمل وتدفقاته فامي خيص مجيع اال جراءات 
لكية الفكرية أأكرث كفاءة اال دارية والقانونية. وسيشمل التحديث أأيضا دورات تدريبية وبناء القدرات جلعل مكتب زامبيا للم 

ىل تقرير املدير العام وأأشاد ابال جنازات اال جيابية املوحضة فيه. وأأثىن  من حيث اخلدمات اليت يقدهما. وأأشار الوفد مع التقدير ا 
ن جلنة التمنية واللجنة احلكومية ادلولية مل تتوقف عن تق دمي الوفد أأيضا عىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ. وأأردف قائال ا 
ىل اتفاق بشأأن هذا  طار معل جلنة التمنية وأأعربت زامبيا عن أأملها يف أأن تتوصل ادلول الأعضاء ا  ادلمع. وُأحرز تقدم يف ا 

 املوضوع املهم. وتبقى الويبو من أأكرب املسامهني يف ادلمع اليت حتظى به هجود التمنية يف البدلان النامية.

لمدير العام وفريقه العامل عىل هجودمه يف اال عداد عن شكره ل ربيةجملس التعاون دلول اخلليج العوأأعرب ممثل  .124
الجامتع مرمثر مجع خرباء  يف اليوم السابقالتنظمي  س امي والللجمعيات وللفريق النشط يف املكتب العريب عىل أأعامهل املمتزية 

يف هذا الصدد بدخول معاهدة  بورحَّ مع مجموعة من اخملتصني املعنيني من جملس التعاون. الرباءات املنظمة يف معاهدة 
يف جمال امللكية  السابقةأأمه التطورات خالل الفرتة مث اس تعرض املمثل  .2016سبمترب  30مراكش حزي النفاذ بدءًا من 

لس عىل املس توى اال قلميي هبذا اجلانب الهام خاصة ما اجملالفكرية عىل مس توى جملس التعاون واليت تؤكد تنايم اهامتم دول 
الرشوع يف حتديث نظام براءات  "1" بني تكل التطوراتمن ذكر رباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف. و لمنه اب يتعلق

حداث نقهل نوعية فيه،  زايدة عدد دول اجمللس اليت صادقت عىل قانون و  "2"الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية وا 
دراسة مقرتح جديد لسن قانون موحد خاص حبقوق املؤلف جمللس و  "3"لتفعيهل، العالمات التجارية جمللس التعاون متهيدًا 

طلع ابلهنوض ضتشكيل جلنة دامئة خاصة ابمللكية الفكرية عىل مس توى جملس التعاون لتو  "4"التعاون دلول اخلليج العربية، 
قامة عدد من و  "5"الفاعل مبنظومة امللكية الفكرية،  تعزيز و  "6، "عىل مس توى جملس التعاون فعاليات يف جمال الابتاكرالا 

برامج ومشاريع رفع قدرة العاملني يف جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو واجلهات ادلولية املتخصصة يف عدد من ادلول 
 عن الاس تعانة ابخلربات املتجددة من داخل دول جملس التعاون. فضالً 

قلميية حكومية انطقة ابمس العرب مدافعة عن حقوقهم،  أأعلن ممثل جامعة ادلول العربية أأن منظمته،و  .125 بوصفها منظمة ا 
ذ ال تزال اجلامعة تؤدي دورها  ىل تعزيز بيئة الابتاكر واال بداع ونرش ثقافة امللكية الفكرية. ا  ما زالت تواصل هجودها الرامية ا 

ىل تقدمي ادلمع الس يايس لدلول العربية عن طريق ت ضافة ا  وفري قراءات مشرتكة ومعلومات ال رشاد التنس يقي والتحفزيي ا 
ىل اختاذ القرارات الصحيحة. ويف هذا الس ياق، ذكَّر املمثل بأأن الكثري من القرارات املهمة يف  صناع القرار يف ادلول العربية ا 

طار اجملالس الوزارية املتخصصة والقمم العربية ادلورية العادية اليت  تُعقد عىل مس توى جمال امللكية الفكرية قد اعُتمدت يف ا 
الرؤساء واحلاكم وامللوك يف ادلول العربية فضاًل عن القمم العربية بني جامعة ادلول العربية ودول أأمرياك اجلنوبية وجامعة 

ادلول العربية والاحتاد الأفريقي. وأأضاف أأن اجلامعة بصدد الاس تعداد لعقد القمة الأفريقية العربية الرابعة يف مدينة ماالبو 
نومفرب. مث أأعرب عن خالص شكره وتقديره للويبو واملدير العام عىل لك اجلهود احلثيثة  27و 26غينيا الاس توائية يف عامصة 

املبذوةل يف سبيل سد الفجوة بني ادلول النامية وادلول املتقدمة يف جمال الابتاكر واال بداع ونقل التكنولوجيا. وأأعلن أأن 
دارات الويبو. ويف اخلتام، شكر املمثل املكتب اجلامعة منخرطة يف عدد كبري من الأنش طة والربامج واملشاريع مع أأغلب ا 

العريب اذلي يربطه ابجلامعة تنس يق اتم وعدد كبري من الأنشطة والربامج واملشاريع واملبادرات اليت نفِّذت خالل ذكل العام 
ىل أأنه يُعزتم مواصةل تكل اجلهود يف عام  حىت يمتكن نظام امللكية الفكرية يف املنطقة العربية  2017والأعوام السابقة مشريًا ا 

 من التقدم والتطور بشلك أأفضل.

املس متر رتفاع التصدي ملشلكيت الا عىلالويبو وادلول الأعضاء فهيا  (MSF)منظمة أأطباء بال حدود  ممثل حثّ و  .126
هامل أأولوايت الصحة العامة يف نظام الابتاكر الطيب الأدوية سعار لأ  ن  وقالامللكية الفكرية. ىل املبين عوا  اتفاقيات التجارة ا 

احلصول عىل  ايةجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية محلالتفاقية اهتدد اس تخدام أأوجه املرونة ال تزال احلرة 
قلميية اكة لمفاوضات بشأأن الرش مرّسب لنص فقد كشف (، TPPاتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادي )خيص  فاميو  الأدوية. اال 
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بشأأن فرض أأحاكم تقييدية عىل اتفاقية الياابن وكوراي اجلنوبية قّدمهتا ة جمحفحات اقرت ا( عن RCEPالاقتصادية الشامةل )
ىل ممثل  أأشارأأسعار معقوةل. و ب دوية اجلنيسةبعملية توفري الأ  رضّ س من شأأهنا أأن تتريب فريق لالتقرير الهنايئ  نّ أأ املنظمة ا 

مم املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدوية واال حاطاتالأمني العام ل اتفاقية تريبس لأثر السليب لأحاكم أأكّد ا ،لأ
اقرتاحات امللكية ىل اختاذ موقف حازم يف رفض عالويبو وادلول الأعضاء فهيا  حثّ و  الأدوية.احلصول عىل  اال ضافية بشأأن

ن املنظمة قالاتفاقيات التجارة احلرة. و  بشأأنيف املفاوضات  اال ضافيةتريبس الفكرية املتعلقة بأأحاكم  العني  رأأي شاهدت ا 
ىل  –الهند للرباءات يف نظام حفص موضوعي وذكر أأن وجود  تريبس.ملروانت تنفيذ احلكويم ال فوائد  ضافة ا  صارمة معايري ا 

آلية لل ساس ية بأأسعار معقوةل للعامل النايم. الأدوية الأ و  نقذة للحياةامل  وفري الأدويةسهل ت -اعرتاض عىل منح الرباءاترباءات وأ
تقدمي املساعدة التقنية أأن معلييت  ورأأى تريبس.مروانت  نفيذت ال تزال تواجه حتداي يف العديد من البدلان النامية غري أأن 

قد أأظهر تقرير صدر و أأهداف التمنية الوطنية.  وتعاجلااحتياجات الصحة العامة  اس هتدفينبغي أأن ت وسن اال صالحات القانونية 
صالح قوانني محةل مؤخرا عن   ونظام حفص محلاية مبوجب براءةاة لأهلية متينمعايري  غيابجنوب أأفريقيا أأن يف رباءات الا 

جراءات الاعرتاضللرباءات موضوعي  آليات الرتخيص اال لزايمأأو  وا  ىل ارتفاع أأدّ  ،أ براءات دامئة منح  معدالتمفرط يف ت ا 
ىل ادلوائية، و للعقاقري التجدد  فريوس نقص املناعة البرشية/اال يدز و لأدوية الهامة لعالج الرسطان ل توافر بدائل عالجية قةّل ا 

اتحهتا والسل وغريها من الأمراض ورحب ابخلطوات العملية اليت اختذهتا حكومة جنوب أأفريقيا ملواهجة  بأأسعار معقوةل.، وا 
صالح س ياسة الرباء جنوب أأفريقيا وغريها من البدلان اليت أأيضا نظمة ات احلالية، وحثّت امل هذه التحدايت يف ظل معلية ا 

صالح قوانني عىل  ،تواجه هذا التحدي غياب  اراس متر أأن  ورأأىىل الأدوية. عصول حامية احلمن أأجل رباءات الوطنية الا 
ىل ئة الصياغةالرباءات ردي  اتبل مع ط أأمام التعامل الشفافية يف نظام امللكية الفكرية يشلك عقبة كبرية  ، ويه مشلكة أأدت ا 

 ،مرارا وتكرارا، نظمةدعت امل . و يف السوق املنافسةطرح الأدوية اجلنيسة  تر ملكف واحتاكرات أأطول وأأخّ  تقاٍض حاالت 
ىل كشف ال رباءات لالس تفادة من متطلبات الماكتب  ةل امللكية استنادا ا  وأأشارت املنظمة لأدوية. لالأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ىل ّ وذلكل الويبو مسأأةل الشفافية؛ تعاجل أأن برصاحة أأوىص تقرير فريق الأمني العام للأمم املتحدة رفيع املس توى  أأن ا   تحث
عطاءوادلول الأعضاء فهيا عىل الويبو نظمة امل  ن الأ ولوية لتحسني الشفافية يف نظام الرباءات. الأ  ا   ةر املتصاعداسعوقال ا 

وحض خماطر حتفزي تطوير أأ مجيع البدلان، و تؤثر عىل ىل التشخيص الرسيع والرمثن املرتفع للقاحات عصول وعدم احل للأدوية
ن رباءات. الالأدوية من خالل احتاكر  بأأسعار مالمئة أأدوات طبية ينتج  ملالعقاقري تطوير يف هذا الهنج وقالت املنظمة ا 

ىل ادلول الأعضاء ا اودعاس ية. مة الأسامعقوةل، وغالبا ما فشل يف تلبية احتياجات الصحة الع قوانني امللكية متتّع ضامن ا 
ىل ملرونة الالزمة محلاية الصحة العامة، و ابالفكرية  ن سعر املنتج البحث عمناذج البحث والتطوير اليت تفصل تاكليف  دراجا  ا 

 دوية.ة لتطوير الأ مناجه جديدبزوغ بدور بناء يف أأن تضطلع الويبو أأن عىل  ورأأى. ، وتعزيز هذه الامنذجالهنايئ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  ممثلوأأبدى  .127 تأأييد منظمته الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد  (ARIPO)املنظمة اال 
بشأأن معل جلنة التمنية اذلي  اجملموعة الأفريقية ومجموعة البدلان الأقل منواووفد بنغالدش، واملواقف اليت أأعربت عهنا  نيجرياي

طار دويل محلاية سهّل تنفيذ  ؛ املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوريعدد من املشاريع يف البدلان النامية وعزز وضع ا 
طارا مماثال من خالل  املمثلوأأشار  ىل أأن منظمته قد اعمتدت ا  ىل حزي النفاذ يف اذلي بروتوكول ساوكومبوند ا   11دخل ا 

ندوات يف املنطقة الأفريقية ال عمل و حلقات الواصلت تنظمي  هاالويبو ابلتعاون مع رشاكء أأن املمثلوأأضاف  .2015 مايو
نفيذ مشاريع يف ماكتب كام واصلت ت لتمنية التكنولوجية والاقتصادية، يف حتقيق التسليط الضوء عىل أأمهية امللكية الفكرية 

دارة حقوق امللكية الفكريةمنطقته بغية  ادلول الأعضاء يف نظام أأمتتة العمل ب و  مع، مبا يف ذكل رمقنة ملفات ماكتب ادلتسهيل ا 
ن الويبو عقدت،  املمثل. وقال قطاع البنية التحتية العاملية ابلويبو اذلي أأطلقه امللكية الصناعية الياابن ابلتعاون مع مكتب ا 

قلميية عديدة ،رباءاتلل امللكية الفكرية لدلول  اتحصاءتمنية والاس تخدام الفعال ال  خصصت أأحداها ملوضوع ال  حلقات معل ا 
كتب امل عن امتنانه للويبو، وال س امي  املمثلوأأعرب  تقدير كبري من قبل مجيع أأحصاب املصلحة.وحظيت ب  ،الأعضاء يف الأريبو

وتمنية ات الأريبو يف تكوين الكفاء يف مبادرات امملسامههت ترباءاالياابن للكتب ، ومل العامليةالويبو اال قلميي لأفريقيا وأأاكدميية 
الأريبو  اذلي تقّدمهيف جمال امللكية الفكرية،  درجة املاجس تريربانمج املوارد البرشية يف املنطقة، مبا يف ذكل ادلمع املس متر ل

أأ هنّ و  امللكية الفكرية. ريا يفخب 230عامه التاسع وأأنتج أأكرث من  وقد دخل الربانمج، بشلك مشرتك والويبو وجامعة أأفريقيا
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ل ،معاهدة مراكشعىل بو ومجيع البدلان اليت صادقت الوي  املمثل يف عضاء الأ ول ا من ادلتسعأأن  املمثلذكر . و هياأأو انضمت ا 
ن الأريبو وقعت املعاهدة.  الغالبية العظمى من الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص يعيشون يف البدلان وأأضاف ابلقول ا 

ىل أأن املمثلوأأشار  يف تكل البدلان.دىن الأ  هوالعمل سوق املعلومات و ىل ا   ونفاذمهمنوا الأقل البدلان و النامية  قاعدة بياانت  ا 
قلميية أأو وتنفيذ حتديد العديد من اجلهات املاحنة ال نشاء سامهت يف الويبو لتوافق التمنية مع امللكية الفكرية  قاعدة بياانت ا 

لكرتونية حلوقاعدة بياانت  ،معارف التقليديةة للمكتبة رمقي ن الأريبو وادلول الأعضاء فهيا. املؤلف تنتفع مهنا ق ا  واختمت ابلقول ا 
 .2016عىل هامش مجعيات س تعقد مناقشات بشأأن هذه املشاريع 

لكرتونية للمكتباتوأأفاد  .128 بأأن املنظمة غري احلكومية تؤيد فكرة نظام متعدد  (eIFL) ممثل مؤسسة املعلومات اال 
هنا شاركت يف بران ىل صك دويل محلاية هممة اخلدمة الأطراف. وعليه، فا  مج معل جلنة حق املؤلف اذلي تسعى من خالهل ا 

الأطراف وحدها الكفيةل بوضع معيار أأسايس  ةالعامة للمكتبات واحملفوظات. وتعزز موقفها لس ببني: أأواًل، اال جراءات املتعدد
ن اال جراءات املتعددلقوانني حق املؤلف يف مجيع الوالايت القضائية، ال س امي ابلنس بة للأنشطة ا الأطراف  ةلرمقية؛ واثنيًا، فا 

وحدها الكفيةل ابلمتكني من تبادل املعلومات تباداًل مامتساكً عرب احلدود دلمع معل العلامء والأاكدمييني املعارصين اذلين معلوا 
يل واال كوادور والهند عىل حنو تعاوين يف خمتلف التخصصات وعرب احلدود. وشكرت املؤسسة اجملموعة الأفريقية والرباز 

عىل اقرتاحاهتم بشأأن املكتبات واحملفوظات. وأأعرب املمثل عن تقديره للفرصة الأمريكية والأوروغواي والوالايت املتحدة 
زاء  SCCR/29/4املتاحة من خالل ورقة الرئيس غري الرمسية ملناقشة الاقرتاحات النصية املدرجة يف الوثيقة  وتقدمي أأدلهتا ا 

غفال قانو ن حق املؤلف للمكتبات ومس تخدمهيا اليوم. وشكرت املؤسسة الأمانة عىل ادلراسة احملّدثة واملمتازة اليت أأعّدها ا 
قلميية  الأس تاذ كينيت كروز بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل املكتبات واحملفوظات وجشعت عىل عقد اجامتعات ا 

جراء دراسات مماثةل يف ىل ا  املس تقبل تس هتدف الأنشطة واملعوقات التثقيفية. ودعت املنظمة  الس تعراض نتاجئها وتطلعت ا 
صالح قوانيهنا اخلاصة حبق املؤلف لأنه،  ىل مشاركة بناءة من مجيع ادلول الأعضاء، ال س امي املنكبة مهنا عىل ا  غري احلكومية ا 

ىل املعرفة، يتعني أأن تكون قوان ني حق املؤلف يف لك بدل مناس بة يف عامل رمقي يتيح فرصًا جديدة لتوس يع نطاق الوصول ا 
للغرض وأأن متكن احلصول علهيا بطريقة قانونية عرب احلدود. وأأشادت املؤسسة بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ وابنضامم 

ىل جانب املكتبات يف دمع التنفيذ  ىل عضويهتا، وحثت املؤسسة مجيع البدلان عىل الانضامم واملشاركة ا  منغوليًا مؤخرًا ا 
. وأأخريا، سامه تقدم أأوجه املرونة مثل تكل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات يف دمع تنفيذ أأجندة التمنية. وتويل الوطين

املؤسسة أأمهية كربى لهذه الأوجه يف معلها يف البدلان النامية. ويف اخلتام، هنأأت املؤسسة الس يدة س يلفي فورابن عىل 
 اال بداعية. ؤلف والصناعاتتعييهنا انئبة للمدير العام بقطاع حق امل

ىل مساةل التعقيد النامج عن مس توايت التمنية املتفاوتة  (TWN) ش بكة العامل الثالثشكر ممثل  .129 الأمانة لتطرقها ا 
الفجوة كواحد من التحدايت اليت تواهجها الويبو. واعترب أأنه من املهم أأن تعاجل الويبو بوصفها واكةل من واكالت الأمم املتحدة 

، وال س امي يف س ياق أأهداف التمنية املس تدامة. وارتأأى الوفد أأن مقاربة مسأأةل التمنية مقاربة مالمئة تتطلب الاعرتاف ةاال منائي
جياد حلول للتحدايت اليت تواهجها ادلول  حبدود امللكية الفكرية من حيث نقل التكنولوجيا ونرشها. ىل ا  ىل أأن احلاجة ا  وأأشار ا 

نتاجية النامية واحضة وأأن عىل الويبو  ىل أأن مرشوع تقرير جلنة اال  أأن تعمل ملنفعة مجيع ادلول الأعضاء. والتفت ممثل الش بكة ا 
ىل أأن نظامًا مثاليًا س يحول دون أأن حيتكر عدد صغري خمتار من البدلان  الأسرتالية املعنية برتتيبات امللكية الفكرية قد أأشار ا 

يع البدلان واجلهات املعنية ومصاحلها. وبرأأي ممثل الش بكة تربز حاجة جدول الأعامل العاملي للتعاون ادلويل وسرياعي رؤى مج 
ىل أأن ش بكة العامل الثالث تود أأن تسرتعي  ىل معاجلة مسأأةل حامية امللكية الفكرية، وال س امي جودة الرباءات، وأأشار ا  ملّحة ا 

ىل تقرير مكتب  ىل أأن الس ياسات اليت الأمريكية للمسحكومية الوالايت املتحدة انتباه ادلول الأعضاء ا  اءةل اذلي أأشار ا 
ابلنس بة للوقت اخملصص ال متام اس تعراض طلبات الرباءات  مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةيتبعها 

ىل نوعيته، من شأأهنا أأن تؤثر سلبًا عىل جودة الرب  ىل مكية العمل اذلي ينجزه الفاحصون ال ا  اءات واحلوافز املالية املستندة ا 
الصادرة. وأأوىص التقرير كذكل بصياغة تعريف متّسق جلودة الرباءات، توصية اكنت أأيضًا مبثابة دعوة للويبو لرتّجح كفة 

ىل  ىل مواصةل مناقشة تعزيز جودة الرباءات دون السعي ا  جودة الرباءات عىل مكيهتا. ودعا ممثل الش بكة ادلول الأعضاء ا 
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وأأسف لأن البدلان املتقدمة اس تخدمت املناقشات يف جودة الرباءات لتنفيذ أأجندة . قانون الرباءات املوضوعيمواءمة 
ىل تقرير فريق الأمم املتحدة رفيع املس توى  املواءمة من خالل تقامس العمل. واسرتعى ممثل الش بكة انتباه ادلول الأعضاء ا 

مبا فهيا تدابري جيدر ابلويبو أأن تتخذها. وخمت  املعىن مبسائل احلصول عىل الأدوية اذلي تضمن توصيات عديدة يف هذا الشأأن،
ن عىل أأمانة الويبو وادلول الأعضاء فهيا تنفيذ هذه التوصيات رسيعًا.  قائاًل ا 

الأضواء عىل هممته املمتثةل يف الهنوض حبامية حق املؤلف  (ICMP) الاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ممثلوسلط  .130
س امي جلنة حق املؤلف ورحب بدخول معاهدة مراكش حزي  عىل الصعيد ادلويل. وبناء عىل ذكل، أأشاد بعمل الويبو وال

فهيا حلول  التنفيذ. وأأعرب عن توقعه مواصةل مشاركته مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا خالل اللجنة اليت يؤمل أأن توجد
 معلية متاكفئة للقضااي العالقة يف جمال وضع القواعد واملعايري.

ثالث مسائل هممة ويه حامية  (IIPCC) اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ممثلوأأبرز  .131
ني. ومن أأجل ذكل، ينبغي بذل امللكية الفكرية يف العرص الرمقي وتسويقها والصعوابت اليت تقف أأمام مواهجة هذين التحدي

مزيد من اجلهد وسوف تشمل احللول التعاون مع هيئات مثل الويبو وماكتب الرباءات والعالمات التجارية واملنظامت غري 
ذا  اّل ا  احلكومية. ومتتكل بعض من هذه الهيئات قدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات. ولن حُيقق النجاح يف هذا الصدد ا 

الأطراف خربة بعضها البعض واحرتمت امللكية الفكرية يف الوقت عينه، لأن رشكة برامج حاسوب عىل سبيل  احرتمت مجيع
ىل خمزب، والعكس حصيح، فللك مهنام خربته اخلاصة. ومن شأأن احرتام امللكية الفكرية أأن يسامه  املثال لن ميكهنا أأن تتحول ا 

اكتب امللكية الفكرية أأن تتخصص وتعرث عىل احللفاء والرشاكء يف غرس الثقة وتفادي الازدواجية. ويقتيض ذكل من م
املناس بني وال س امي املنظامت احلكومية غري التجارية اليت تمتتع خبربة قيّمة. وميكن لأحصاب املصاحل العمل مع الويبو خلدمة اجملمتع 

 عىل حنو أأفضل ومعاجلة التحدايت الاجامتعية وحتدايت امللكية الفكرية.

قطاع حق املؤلف ل اجلديد نائب املدير العامب  (IFLA) الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدهال رحب ممثو  .132
نشاء نظام مس تدام  والصناعات اال بداعية رساء عالقات تعاون مرمثرة يف املس تقبل هبدف ا  ىل ا  وأأعرب عن تطلع الاحتاد ا 

ن املكتبات طاملا مثلت نقطة لتحقي هنا تقدم مسامهة س نوية ومتوازن حلق املؤلف. وقال ا  ق التوازن يف نظام حق املؤلف وا 
ىل املبدعني وأأحصاب احلقوق من خالل رشاء الكتب والصحف وسائر املصنفات واس تخدام  30 وايلقدرها ح مليار دوالر ا 

فاكر الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف وتسمح للمواطنني من مجيع الس ياقات ابلقراءة والاس تلهام واس تحداث أأ 
ىل املعارف أأمر يكتيس أأمهية حامسة لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة كام س بق تأأكيده. وأأضاف  جديدة ورأأى أأن النفاذ ا 

ال أأن ذكل  طار دورها لتحقيق التوازن املذكور حيامث مسحت الترشيعات بذكل ا  ن املكتبات طاملا أأثبتت قدراهتا يف ا  قائاًل ا 
ىل احامتل أأن يس تغرق الأمر الأمر ال ينطبق عىل لك بدل حس امب  تبنّي من ادلراسة املمتازة اليت أأجراها الأس تاذ كروز. وأأشار ا 

ن  عددًا من الس نني وحىت القرون قبل أأن تمتكن مجيع مكتبات العامل من بذل ما يف وسعها لفائدة جممتعاهتا. وأأردف قائاًل ا 
ىل املعارف بفضل التكنولوجيا وتوقعا ن اس تخدام الفرص املتاحة للنفاذ ا  ىل الأبد وا  ت املواطنني قد تبدلت يف تكل الأثناء ا 

الوسائل الرمقية لتوفري املعارف قد أأاتح يف الوقت ذاته فرصًا جديدة للحد من حرية املواطنني لالطالع عىل قمي جديدة 
نه جيب عىل املكتبات أأن واتقاهنا وتكويهنا عىل الرمغ من تنايم الطلب عىل التعاون يف جمال العلوم والبحث. ومىض يقول  ا 

تزود مبجموعة اكمةل من التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف يف مجيع البدلان حىت تواجه تكل التطورات وتواظب 
ن ذكل احلل سيسمح  عىل دورها يف حتقيق التوازن مما حيقق مكس بًا للثقافة واال بداع والابتاكر والتمنية. واس تطرد قائاًل ا 

ن ادلول الأعضاء يف الويبو بينت أأنه يتيح بتدفق املعارف  ىل التعاون العاملي احلقيقي يف جمال البحث وا  عرب احلدود ويفيض ا 
فرصة من خالل التوقيع عىل معاهدة مراكش. وأأشاد ابجلهات اليت وقعت عىل املعاهدة وجشع اجلهات الأخرى عىل 

ن ادلول الأعضاء بينت أأيضاً  ذ أأدجمت رشاكة  الاضطالع بذكل. واسرتسل قائاًل ا  ىل ذكل خارج نطاق الويبو ا  السبيل ا 
لزامية عرب احلدود. واختمت بيانه  احمليط الهادئ أأسلواًب متوازاًن بتأأييد حق املؤلف واقرتحت املفوضية الأوروبية اس تثناءات ا 

جياد حل بعيد املطمح يف جلنة حق املؤلف لن يتعدى عىل حق املؤلف ومعراًب عن تطلع ا ن ا  ىل العمل مع قائاًل ا  ملؤسسة ا 
 الويبو حتقيقًا ذلكل الغرض.
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بتعزيز نظام امللكية الفكرية وتشجيع الابتاكر الربانمج الزتام عىل تأأكيد ال  (HEP) برانمج الصحة والبيئة ممثةل وأأعادت .133
طار اللجنة احلكومية ادلو اليت جُترى ن املناقشات ا  يف هذا الس ياق وقالت ساكن الاكمريون.  تثقيفيف  تس تحوذ  ليةيف ا 

 .عالية اهامتهما بدرجة

بدخول معاهدة مراكش اليت سيس تفيد مهنا ماليني  (KEIممثل املؤسسة ادلولية ال يكولوجيا املعرفة )ورّحب  .134
عاقات أأخرى حزي النفاذ يف  . وهذه أأول معاهدة للويبو، وال ينبغي أأن تكون 2016سبمترب  30املكفوفني أأو املصابني اب 

 املصنفات احملمية حبق املؤلفمع من منطلق مصاحل املس هتكل لتوس يع احلقوق اليت يمتتع هبا مس تخدمو الأخرية، تُقرتح وتُد
ىل  50واليت لطاملا قضمهتا تدابري من قبيل متديد امحلاية بعد وفاة املؤلف من  عامًا وتضمني كثري من االتفاقات ادلولية  70ا 

 حتّد من الاس تثناءات عىل احلقوق وسن ترشيعات واسعة النطاق اليت اخلطوات الثالثاملتعلقة حبق املؤلف اختبارات 
ىل توس يع حقوق خمتلفة. وأأعربت املؤسسة عن دمعها حلق املؤلف  تشمل تدابري للحامية التقنية وغري ذكل من اجلهود الرامية ا 

ىل أأن الأنظمة اليت تتضمن ُمددًا وحقوقًا مفرطة واليت تبقى اس تثناءاهتا ضيقة النطاق مل تعد ختدم اجملمتع، واعترب  لكهنا لفتت ا 
عادة صياغة أأنظمة حق املؤلف حبيث ختدم اجملمتع بشلك أأفضل وتتناول املصاحل  معاهدة مراكش مثااًل يبنّي كيف ميكن ا 

نشاء نظام  املرشوعة ملس تخديم منتجات املعارف ومبدعهيا عىل حد سواء. ورأأى ممثل املؤسسة أأن اقرتاح الاحتاد الأورويب ا 
ىل املعارف ولأنه يتعارض تعارضًا مبارشًا مع "اث ماكنيات الوصول ا  نوي" حلق املؤلف مدعاة قلق لأن من شأأنه أأن حيّد من ا 

 1حقي املس تخدم اال لزاميني الذلين تنص علهيام اتفاقية برن، وحتديدًا الاس تثناءات بشأأن املقتطفات اليت تنص علهيا الفقرة 
ال تنطبق عىل الأخبار اليومية أأو عىل الأحداث اخملتلفة اليت " بأأن امحلاية 8من املادة  2رة ، وما تنص عليه الفق10من املادة 

نتاج تتصف بكوهنا جمرد معلومات حصفية ىل املعارف واملؤلفني وغريمه من املعنيني اب  " والذلين مُصام محلاية وصول امجلهور ا 
أأن عىل الويبو أأن تُدرج برانمج معل بشأأن حقوق املس تخدم يف حق املؤلف، عىل أأن يكون الهدف  املمثلاملعارف. ورأأى 

الرئييس منه تطبيق حقوق املس تخدم القامئة وال س امي تكل املضمنة يف اتفاقية برن ومعاهدة مراكش. مث تناول ممثل املؤسسة 
مني العام للأمم املتحدةلفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل التقرير الهنايئ ل اذلي صدر  الأدوية التابع للأ

ىل أأن متويل 2016 سبمترب 14 يف ىل أأن أأمه توصياته تتعلق بفصل لكفة البحث والتطوير عن سعر الأدوية، نظرًا ا  ، فأأشار ا 
دوية يف حني أأن هدف البحث والتطوير برفع أأسعار الأدوية ال بّد أأن يرّض ابملرىض ويُنتج انعدام مساواة يف احلصول عىل الأ 

ىل أأنه يتعني عىل جلنة الرباءات أأن تُناقش مجيع  املمثلاتساق الس ياسات هو حتديدًا متكني الابتاكر واال بداع. وأأشار  ا 
مم املتحدةالتوصيات الواردة يف التقرير الهنايئ ل مني العام للأ ، مبا لفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدوية التابع للأ

 ا تكل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات وفصل تاكليف البحث والتطوير عن أأسعار الأدوية.فهي

ىل أأن المتتع بنظام فعال للملكية الفكرية، يتيح  (Innovation Insights) وأأشار ممثل مبادرة تصورات الابتاكر .135 ا 
نفاذ ومالمئة من حيث التوقيت،  من العنارص الرئيس ية لبيئة متكينية للتقدم التكنولويج، وال س امي حقوقًا جيدة قابةل لال 

س ناد حبوث واعدة بني  للتعاون وتقامس املعارف. واعتربت املبادرة أأن حقوق الرباءات، عىل سبيل املثال، ميكن أأن تدمع ا 
قامة  ىل السوق. وتتيح الويبو رايدهتا، ليس فقط يف دمع ا  نظم فعاةل للملكية الفكرية، بل أأيضًا الرشاكء ميكن تنقيحها مث جلهبا ا 

شهرًا فقط،  18يف مساعدة عدة أأنواع من املبتكرين عىل اس تخدام حقوق امللكية الفكرية. فعىل سبيل املثال، يف ظرف 
ساعد برانمج مساعدة اخملرتعني عرشات اخملرتعني يف البدلان التجريبية )الفلبني، كولومبيا، املغرب( عىل تأأمني براءاهتم 

دارهتا. ويس تحق فريق الربانمج التنويه ال طالقه العاملي املقبل يف و  . وتس تحق مبادرات أأخرى للويبو، من 2016أأكتوبر  17ا 
قبيل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، ونقل التكنولوجيا، وبرانمج املتاجرة يف امللكية الفكرية، ومشاريع جلنة التمنية، 

العامل عىل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية اس تخدامًا أأجنع. وأأعربت املبادرة عن شكرها  الاعرتاف ملساعدة املبتكرين حول
مانة الس تضافة نظم امللكية الفكرية العاملية، ال س امي  ، واال جراءات العملية املتخذة يف سبيل ربط الصةل معاهدة الرباءاتللأ

ىل جانب منظمة بني وضع الس ياسات والبحوث والتحدايت العاملية املطروحة والا قتصاد الفعيل. واكنت املشاركة الثالثية ا 
الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية منصة هممة لقيام اخلرباء ببحث الشؤون املتعلقة ابمللكية الفكرية والتجارة والصحة، 

عىل الصعيد ونرش حلول جديدة يف جمايل الصحة والاقتصاد الأخرض  WIPO Greenو WIPO Re:Searchوبرانجمي 
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العاملي. وأأفادت املبادرة بأأهنا تدرك أأن التقارير املعدة من جانب شعب التحدايت الاقتصادية والعاملية ختضع الس تعراض 
صدارات موظفي الويبو ومستشارهيا. ويف  الأقران وأأعربت عن أأملها يف أأن توسع الأمانة نطاق هذه املامرسة ليشمل مجيع ا 

ية كفاةل متتع مستشاري الويبو وخرباهئا وغريمه من املسامهني بتجربة معلية يف جمال امللكية عىل أأمه  املمثلاخلتام، شدد 
دارة أأدوات امللكية الفكرية واس تخداهما أأو  الفكرية، مبا يف ذكل التجربة املكتس بة من العمل يف مكتب للملكية الفكرية أأو ا 

جراء حبوث جتريبية تتعلق ابمللكية الفكرية. وأأعربت امل  يف خمتلف جماالت  2017بادرة عن أأملها يف أأن يمتكن املبتكرون عام ا 
 التكنولوجيا، ال س امي من مجموعة من البدلان املتفاوتة من حيث التمنية، من مشاطرة جتارهبم مع الأوساط التابعة للويبو.

ول معاهدة مراكش حزي النفاذ، الويبو عىل دخ (FILAIE) الاحتاد الأمرييك الالتيين الأيبريي لفناين الأداءوهنأأ ممثل  .136
ىل هتيئة الظروف املالمئة لتفعيل املعاهدة، وأأضاف أأن الاس تثناءات أأو التقييدات املتعلقة  ىل فعالية الاحتاد وسعيه ا  وأأشار ا 

وات من اتفاقية برن اليت تنص عىل القواعد واتساع نطاق اخلط 9ابحلقوق ابلنس بة لالحتاد تغطهيا عىل حنو أأمثل أأحاكم املادة 
ن  حلاق رضر أأو أأذى جتاري ابملؤلفني. وقال املمثل ا  الثالث، أأي منح الرتخيص ي حاالت معينة، ما مل يتسبب ذكل يف ا 

نه يف  مجموعة الأشخاص معايق البرص يس تحقون تكل املعاهدة، وأأعرب عن رسور الاحتاد دلخولها حزي النفاذ. وقال ا 
، قدمت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اقرتاحًا بشأأن السوق 2015 اجامتعات جلنة حق املؤلف املعقودة منذ نومفرب

، اليت تسمى أأيضًا معاهدات اال نرتنت، أأثرت من الناحية 1996الرمقي. وذكر أأن الاحتاد يكتيس أأمهية كبرية لأن معاهدات 
قد اس ُتخدمت مجيعها يف معليات التنفيذ والتفسري العملية تأأثريًا سلبيًا عىل حقوق املؤلفني والفنانني. ورمغ التحوير املطلق، ف

حالل التوازن داخل اجملمتع بني حقوق املالكني واملصلحة  عن كثب ابلنس بة للفنانني وصالحية التأأليف، وال بد من ا 
ت، ويه املشرتكة، واكنت تكل الصالحية فقط يف أأيدي رشاكت التكنولوجيا الكربى. وأأفاد بأأن االتفاقات اليت أأبرمهتا الرشاك

ذن من  رشاكت متعددة اجلنس ية ومنصات كبرية، قوضت حقوق الفنانني واملؤلفني. ذلا، ميكن اعتبارها مس تخدمة دون ا 
املؤلفني والفنانني، فامي تدر السوق احلالية أأرابحًا طائةل لفائدة تكل الرشاكت الكربى عىل حساب املؤلفني والفنانني. ولهذا 

نه من احمل  يراد اقرتاح اجملموعة الرائع، بقيادة الربازيل، يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف للتعمق السبب، قال املمثل ا  بذ للغاية ا 
 فامي حيصل من الناحية الواقعية وحتليل املسأأةل، لأن تكل السلوكيات تلحق رضرًا جس اميً بأأحصاب حق املؤلف اكفة.

دوةل عضو  53دولية للبدلان النامية وتضّم أأن مركز اجلنوب منظمة حكومية  (SC)وأأوحض ممثل مركز اجلنوب  .137
آس يا وأأمرياك الوسطى والالتينية، وتدمع املنظمة العمل متعدد الأطراف حنو نظام دويل  موزعة عىل مجيع أأحناء أأفريقيا وأ

احلايل ال للملكية الفكرية شامل ومتوازن ومرن يعود ابلنفع عىل مجيع البدلان ومجيع املس تخدمني عىل تنوعهم، رمغ أأن اال طار 
يزال بعيدا عن الكامل. وأأضاف أأن كثريا من أأعضاء الويبو من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ترى أأن النظام ادلويل القامئ 

طارا داعام لتحقيق التمنية الشامةل واملس تدامة عىل النحو املتوىخ يف  نفاذها أأوجد أأطارا مقيّدا ال ا  محلاية امللكية الفكرية وا 
دماج قضااي ذات أأولوية للبدلان النامية أأهداف  ن نظام امللكية الفكرية أأبطئ يف ا  الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. واتبع ابلقول ا 

مثل حتسني الشفافية يف طلبات الرباءات لالخرتاعات اليت تس تخدم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. ورأأى أأن البدلان 
ن املركز يرى أأن النامية والبدلان الأقل منو  ىل حزي س يايس لصياغة أأنظمة ملكية فكرية وطنية مناس بة. وقال املمثل ا  ا حتتاج ا 

قلميية والثنائية اليت تفرض الزتامات امللكية الفكرية عىل البدلان  التحدي الأكرب هو انتشار اتفاقات التجارة والاستامثر اال 
ط الس يايس والاقتصادي اخلاريج القرسي مينع البدلان من الاس تفادة من النامية والبدلان الأقل منوا، وتودّل حاةل من الضغ

ن من واجب الويبو أأن تشجب هذه املامرسات وتدمع مرونة، خصوصا يف  أأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية. وقال ا 
ية وحتّد من مساحة الس ياسات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأكّد الوفد أأن هذه الضغوط غري املربرة تقوض التعدد

ىل أأن التقرير اذلي أأصدره مؤخرا  الوطنية وقد تقلل من احرتام حقوق امللكية الفكرية نتيجة تعميق حاةل فقدان الثقة. وأأشار ا 
ىل الضغوط  مم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدوية، أأبرز تكل املشلكة، وحتديدا ا  فريق الأمني العام للأ

لتجارية اليت تواهجها البدلان النامية للتخيل عن حقها القانوين يف اس تخدام مروانت تريبس لأغراض الصحة العامة. وأأبدى ا
عطاء الأولوية لوضع املعايري املتعددة الأطراف  املمثل دمع املركز لتوصيات تقرير الفريق وحّث ادلول الأعضاء يف الويبو عىل ا 

دخال التعديالت الرضورية. وهنّأأ ادلول الأعضاء يف الويبو عىل بدء رساين معاهدة بغية تعزيز معايري متوازنة  جديدة وا 
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ىل التصديق عىل املعاهدة. وأأعرب عن أأمل املركز يف أأن تشّجع روح معاهدة مراكش  مراكش. ودعا مجيع أأعضاء الويبو ا 
يالء العناية الواجبة لوالية امجلعية العامة هبدف التوصل ن املركز  الأعضاء عىل ا  ىل اتفاق بشأأن القضااي العالقة. وقال املمثل ا  ا 

يدمع وضع معايري دولية ملتطلبات الكشف عن منشأأ املوارد الوراثية ومصدرها، مبا يف ذكل املش تقات، وكذكل املعارف 
ذات الصةل. التقليدية يف طلبات الرباءات، وأأن يوسع نطاق متطلبات الكشف هذه ليشمل حقوق امللكية الفكرية الأخرى 

كام أأعرب املمثل عن دمع املركز للهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف 
حراز تقّدم يف أأجندة الويبو بشأأن  ن ا  واحلقوق اجملاورة ومواصةل العمل عىل موضوع الرباءات والصحة العامة. واختمت ابلقول ا 

ية للمركز، وأأنه س يواصل دمع ادلول الأعضاء من خالل تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال التمنية هو أأولوية رئيس  
 امللكية الفكرية وبذل اجلهود ملواءمة قواعدها الس ياس ية مع أأهدافها اال منائية.

آس يوية للرباءاتوقال  .138 ن املنظمة، خالل  (EAPO) ممثل املنظمة الأوروبية ال ىل س نة من الوجود،  20ا  قد أأرست ا 
جانب مكتب الرباءات الأورويب الآس يوي والويبو تعاواًن وثيقًا ومرمثرًا. وأأيد املكتب ابلاكمل س ياسات املدير العام للويبو، 

ىل تطوير نظام امللكية الفكرية يف املنطقة اليت تغطهيا  . املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءاتالس يد فرانسس غري، الرامية ا 
دد، تتقاطع أأهداف املنظمتني عىل حد سواء، لأن مثاين دول تقع يف منطقة املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات ويف هذا الص

طار اجلهد املبذول لزايدة تطوير نظم امللكية الفكرية  ليست فقط دواًل أأعضاء يف الويبو بل أأيضًا أأعضاء يف املنظمة. ويف ا 
طار منطقة الرباء ات الأوروبية الآس يوية، اعتربت املنظمة أأن الويبو حليف حقيقي ورشيك موثوق. الوطنية لتكل ادلول يف ا 

ىل أأن املكتب والويبو نفذا مرشوعني جديدين يف ذكل العام: مرشوع بشأأن عضوية املكتب يف  نظام الويبو وأأشار املمثل ا 
ىل نتاجئ البحث والفحص ىل  للنفاذ املركزي ا  رؤية مفادها أأن يصري مكتبًا متيحًا عىل املدى ابعتبارها مكتبًا منضامً، استنادًا ا 

ىل تطوير الأدوات اللغوية، ال س امي اس تخدام تكنولوجيا  البعيد؛ ومرشوع يف التعاون مع الويبو بشأأن الرتمجة الآلية يريم ا 
يت أأطلقهتا مطلوبة، ترمجة الويبو. وشدد املمثل جمددًا بوضوح عىل أأن التوجه العام لتطور الويبو والتكنولوجيات واملشاريع ال

قلميية لفائدة النظام العاملي للرباءات ومجيع املس تخدمني.  وأأهنا سامهت ابلفعل يف التعاون مع ماكتب الرباءات الوطنية واال 
مع تويل  2016، دخل املكتب عامه العرشين. ويواجه املكتب حتدايت جديدة يف العرص احلديث. وتزامن عام 2016 ويف

تب منصبه، ومن مث اعامتد رؤية جديدة ملاكنته ودوره. ولتحسني الظروف ابلنس بة لطاليب الرباءات الرئيس اجلديد للمك 
عدة مشاريع جتريبية لترسيع وترية حفص الطلبات الآس يوية الأوروبية، مبا يف ذكل  2016وأأحصاهبا، أأطلق املكتب يف عام 

ىل  ة الرباءاتمعاهدبرانجمه اخلاص للمتابعة الرسيعة للطلبات املقدمة مبوجب  قلميية من البحث ا  ىل املرحةل اال  اليت نُقلت ا 
ىل ذكل،  ضافة ا  جيايب بشأأن معايري أأهليهتا للحامية مبوجب براءة. ا  املكتب وأأدلت الواكالت الرائدة يف املرحةل ادلولية برأأي ا 

وخطط ال طالق مرشوع مماثل مع ت مع املكتب الياابين للرباءات، الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءاشارك املكتب يف برانمج 
املكتب الأورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية، وتوس يع نطاق مشاركته يف الربانمج مس تقباًل. وأأفاد املكتب 

بأأنه يويل اهامتمًا مزتايدًا يف معهل لتحسني نوعية حفص الرباءات وتطوير خدمات معلومات عرصية لطاليب الرباءات وأأحصاهبا 
طراف الثالثة. كام ذكر أأن الرقابة ادلاخلية لنوعية الرباءات املمنوحة ومعلومات الرباءات واخلدمات املتاحة ابتت جزءًا والأ 

ىل أأن املكتب يركز يف الوقت احلايل ابلأخص عىل أأمن معلومات الرباءات قبل كشفها.  اعتياداًي من معل املكتب. وأأشار ا 
ن املهام ذات ISO/IEC 27001:2013من املعلومات، طبقًا للمعيار ، أأدخل نظام املكتب لأ 2015ويف عام  . وقال ا 

املنظمة الأوروبية الأولوية للمكتب خبصوص التعاون ادلويل تشمل زايدة تطوير املشاركة املرمثرة مع ادلول الأعضاء يف 
ة قد شاطرت موقف دولها الأعضاء وتوثيق التعاون مع الويبو. ويف هذا الصدد، الحظ املمثل أأن املنظم الآس يوية للرباءات

زاء وقف النظر يف املسأأةل، بغية الرتكزي عىل العمل  خبصوص تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية التابع للأمم املتحدة ا 
املوضوعي مبوجب والية الويبو لفائدة ادلول اكفة. وأأعربت املنظمة عن اس تعدادها، ليس فقط لتقدمي ادلمع بل للمشاركة 

ىل زايدة تطوير القدرة الابتاكرية للمنطقة اليت تغطهيا املنظمة.بفعالي  ة يف مشاريع الويبو اجلديدة الرامية ا 

ن الويبو واملنظمة الأفريقية منظمتان دلهيام التطلعات واملثل ا  ( OAPIوقال ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) .139
وتوفري حامية فعاةل قدر اال ماكن حلقوق  ؛أأي شواغل الهنوض مبسامهة امللكية الفكرية الفعاةل يف تقدم البرشية ،العليا ذاهتا
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أأضاف املمثل أأن الأس باب و  .من ضعف ااهتاقتصاداليت تعاين واال سهام يف التمنية التكنولوجية يف البدلان ؛ امللكية الفكرية
ىل متابعة  السابقة يه اليت تدفع رساء حميط قانوين دويل جلعل نظام كبري وخاصة يف جمال ابهامتم  ويبوال هجودا  امللكية ا 

آاثر لّك الفكرية  أأيرس اس تعامال وأأسهل مناال والتوفيق بطريقة مالمئة بني حقوق امللكية الفكرية وحقوق امجلهور، مع مراعاة أ
ن البدلان النامية. و  عىلذكل  امللكية نظام أأوساط يف بشلك مرض داخل الويبو وأألكها  ؤيتتبدأأت تكل اجلهود قال املمثل ا 

ىل املمثل  أأشارو  الفكرية. عن أأمهل يف أأن املمثل وأأعرب . بدء رساين معاهدة مراكشو ديدة التفاق لش بونة اجلوثيقة الأأيضا ا 
 ورأأى أأنالفوللكوري.  حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبريبشأأن يف املس تقبل القريب تتحقق نتاجئ مماثةل 

دراج هذه العنارص  تس تطيع حتقيق ماكسب الويبو اقتناعه بأأن عن الوفد أأعرب و امللكية الفكرية. نظام  يد من عداةلزت سا 
ذا ما اهمتت مبشاغلها  س تحقق هذه املاكسب اأأهنجديدة و  ىل اكفة ادلول الأعضاء واجملمتعات احمللية وا  ذا ما ظلت تس متع ا  ا 

لعمل املمثل ابرحب و . هتامربراالويبو وتقدمي  أأهدافعىل  اطالعهاو خاصة للك مهنا ا واقرتاح حلول واس تالم مقرتحاهت
ىل حلول ملموسة وواقعية تندرج يف مسار التمن و املنجز خالل العام املايض،  ية متىن أأن تتوصل ادلورة احلالية للجمعيات ا 

طار معل   الويبو.املس تدامة يف ا 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[


