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 املرفق الأول
 

 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
 جودة الواثئق اليت أأعّدت لأغراض اجامتعات امجلعيات.

التايل ذكرها ببياانت  10 واملنظامت غري احلكومية 3 واملنظامت احلكومية ادلولية 114 أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول .2
طار هذا البند من جدول الأعامل: اجلزائر، أأنغوال، أأنتيغوا وبربودا، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، برابدوس،  يف ا 

تشاد، مجهورية أأفريقيا الوسطى، كندا، وركينا فاسو، ببيالروس، بنن، بوتسواان، الربازيل، بروين دار السالم، بلغاراي، 
ش ييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية 

كوادور، مرص، ادلميقراطية، ادلامنرك،  ثيوبيا، غينيا الاس توائية، السلفادورا  ، غامبيا، جورجيا، فرنسا، غابونفنلندا، ، ا 
ندونيس يا، هندوراس، بيساو، الكريس الرسويل،  -غينيا غينيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميال،  هنغاراي، أ يسلندا، الهند، ا 

يران )مجهورية  يطاليا،  -ا  الياابن، كينيا، قريغزيس تان، مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية، التفيا، جاماياك، اال سالمية(، ا 
املكس يك، اجلبل الأسود، املغرب، انميبيا، نيبال، نيوزيلندا، نيجرياي، مايل، تو، ليبرياي، مدغشقر، مالوي، مالزياي، ليسو 

مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، قطر، عامن، ابكس تان، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، الرنوجي، 
سرياليون، س نغافورة، جنوب أأفريقيا، رصبيا، سيش يل، الس نغال، عربية السعودية، ساموا، اململكة الالاحتاد الرويس، 

رسي الناك، السودان، السويد، سويرسا، امجلهورية العربية السورية، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، 
الوالايت املتحدة الأمريكية، فييت انم، المين، حدة، مجهورية تزنانيا املتأأوكرانيا، اال مارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  ، مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول (ARIPO)زامبيا، زمبابوي، املنظمة اال 
، (AIPLA(، امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )SC، مركز اجلنوب )(GCC Patent Office)اخلليج العربية 

، (FICPI، الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية )(HEP)برانمج الصحة والبيئة  ،(CIELمركز القانون البييئ ادلويل )
 اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود، (IFLAالاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها )

(IIPCC) الرابطة ادلولية ،( للعالمات التجاريةINTA) ، يكولوجيا املعرفية مجعية أأمرياك  ،(KEI)املؤسسة ادلولية لال 
 .(TWN) ش بكة العامل الثالث، (NABAالشاملية لهيئات اال ذاعة )

، عن أأسفه لأن جداول أأعامل امجلعيات مل تتغري عىل مر مجموعة البدلان الأفريقيةابمس متحّداث  ،وأأعرب وفد الس نغال .3
نّ الوفد وقال  .خمتلف بنودهاوالوقت اخملصص للتفاوض بشأأن هد املبذول المك الهائل من اجل  مغالزمن، ر هذا الوضع يرض  ا 

ثراءه وتطويره وتكييفه مع س تكامل ا  اب جناز واحدة من وظائف الويبو الرئيس ية، ويه النشاط املعياري ادلويل اذلي جيب ا 
 يةقتصادالا يف ضوء عديد القضااي والتحدايتو العرص الرمقي والعوملة.تيجة ال س امي ن  ،ياةاملتطلبات والاحتياجات وواقع احل 

يكولوجيا اة عن النامج رأأى الوفد ماكانت نناعية وفنية وأأدبية كبرية، تمتزّي اب  مللكية الفكرية، ال س امي يف البدلان النامية اليت ا 
وأأهداف التمنية املس تدامة من أأجل  التمنيةأأجندة ش يا مع تونيات التمنية متاملوهّجة حنو اا نشطهتتكثيف أأ  أأن عىل املنظمة

. وأأضاف مصلحة اجملمتعمل فيه دويل متوازن وفعال يعزز الابتاكر واال بداع ملكية فكرية  حتقيق رسالهتا املمتثةل يف تطوير نظام
حراز تقدم كبري، ذكر أأنّه أأن املنظمة تقف عند مفرتق طرق. و  اّل أأ رمغ ا  ومدرجة يف جدول  ةزال معلقدة ال تعدين أأس ئةل ا 

ينبغي أأن أأنشطة اللجنة احلكومية ادلولية رأأى الوفد أأّن ويف هذا الس ياق،  .هامدون تقدم و فرتة طويةل منذ أأعامل الويبو 
ىل  ىلابالستناد ا   املموس اتقدم ققحت قانوين الفراغ ال بغية ملءللويبو  امجلعية العامةالنصوص الثالثة ذات الصةل اليت أأحيلت ا 

ىل أأن تيك كرر الوفد تأأ و  بداع والابتاكر.ال  يتسم به جماال ا ادلويل اذلي لجنة املطلقة ل  عطى الأولويةد اجملموعة الأفريقية دعوهتا ا 
مبدأأ التوازن يف نظام و البعد اال منايئ القامئة عىل ا يف احلفا  عىل أأساس يات املنظمة اهتقرار اليت ستسهم احلكومية ادلولية 

طار ضع التفاق عىل برانمج معل طموح للجنة احلكومية ادلولية يرأأى الوفد أأّن الفرنة ساحنة لو  فكرية العاملي.امللكية ال  اا 
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ىل احضزمنيا وا ىل نياغة  نتاجئ ملموسة، يفيض ا  ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل امي حينك قانوين ملزم أأو أأكرث وا 
يف  ،فق ادلول الأعضاء ابال جامعوالت اعن ارتياهح موعة الأفريقيةاجمل توأأعربة. ومتوازن فعاةلحامية  التعبري الثقايف التقليدي

خالفاهتا يف وجناهحا يف تقليل  عىل موانةل معل اللجنة، 2017يف يونيو  ،ادلورة الرابعة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية
هذا القرار وتعقيبا عىل  ،اجملموعة الأفريقيةوذكر الوفد أأّن . ثةالثال نصوصال شاريع املتعلقة ب ال راء بشأأن القضااي اجلوهرية 

ادلورات العادية للجنة  تعاقب، ب WO/GA/49/17 ةربانمج معل ورد يف الوثيقلاقرتاحا  الهام، قّدمت الس يايس
وفامي يتعلق بسائل  ا.منذ عقدين تقريبة س متر ال زالت م ع أأعامل اللجنة اليت يرس ت اجامتعات الفريق العامل بني ادلورات بغية و 

د اجملموعة الأفريقية الزتاهما ابملشاركة البناءة يف يك أأعرب الوفد عن تأأ قانون التصاممي،  ؤمتر ادلبلومايس العامتد معاهدةمعقد 
ماكنية عقد ر رهنا بقراو ، 2015لعام للويبو نص وروح قرار امجلعية العامة متاش يا مع مؤمتر دبلومايس  املفاوضات املتعلقة اب 

القضااي الأخرى اليت هتم اجملموعة الأفريقية الوفد  ذكرو  سائل الأساس ية املتعلقة ابملساعدة التقنية والكشف.بشأأن امل مس بق 
كذكل و  ،الاس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثيةوال س امي بوجه خاص 

ىل أأنّ و  .عاقات يف قراءة املطبوعاتا  الأشخاص اذلين يعانون من لصاحل  قيد املناقشة منذ يه هذه املوضوعات  أأشار الوفد ا 
نّ 2004ادلورة الثانية عرشة للجنة حق املؤلف يف عام  خطة  تضعجلنة حق املؤلف س   اجملموعة الأفريقية واثقة من أأنّ  . وقال ا 

نّه ممتّسك بشدة. ةاملالمئ ةادلولي ةالقانوني وكطبيعة الصك نتعطي مؤرشات واحضة عمن شأأهنا أأن  معل وجهية  وقال الوفد ا 
ىل الطابع امللزم لتكل الصكوك ورضورة العمل بسأأةل  نّ  ابلقول متختاالنصوص الرمسية. و ابالستناد ا  ادلورتني السادسة  ا 

الثنائية  اليت س تفتح يف هذهالأربعة ية ارج يف مواقع املاكتب اخل ابتّ ت والعرشين والسابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية مل 
نّ شائكهذه القضية ال  لّ حلة ابحلاجة امللحة واملاسّ ذلا ذكّر الوفد  .ةالقادموالثنائية   ة واملعقدة نظرا لضيق الوقت. وقال ا 

 جناهحا.اجملموعة الأفريقية جتدد الزتاهما برافقة هذه العملية ومتىن 

ندونيس يا ابمس  .4 وسلط الأضواء عىل الأمهية اليت تعلقها املنطقة عىل  الهادئ واحمليط أ س يا بدلان مجموعةوحتدث وفد ا 
ن عدد طلبات الرباءات ومناذج املنفعة والعالمات  امللكية الفكرية مكحفز للتمنية التكنولوجية والاجامتعية والاقتصادية. وقال ا 

من مجموع الطلبات املودعة عىل نطاق العامل يف  يف املائة 61.9التجارية والتصاممي املودعة يف املنطقة ظل يرتفع ومثّل 
ذ تعتقد اعتقادًا راخسًا أأنه جيب عىل نظام امللكية الفكرية  2016 عام ن اجملموعة تشارك مشاركة بناءة يف مجيع جلان الويبو ا  وا 

ن اجملموعة ترى ابلتايل حامية أأحصاب احلقوق وتلبية احتياجات اجملمتع يك يتصف ابلعدل واال نصاف والتوازن. واسرتسل قائاًل  ا 
أأنه ينبغي جتس يد موقفها يف أأوساط امللكية الفكرية وجحمها مكجموعة يف متثيلها الأكرث توازاًن يف مجيع جلان الويبو وهيئاهتا 

ىل حل مسأأةل املاكتب اخلارجية يف أأرسع وقت الربانمج و تنس يق وجلنة الويبو لل اال دارية وخص ابذلكر جلنة  املزيانية. ودعا ا 
وعىل حنو متسق مع املبادئ التوجهيية وأأكد جمددًا الزتام اجملموعة بشاركهتا يف احلل. وأأعرب عن اغتباطه لأن اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة أأبدت ارتياهحا الس تخدام املوارد يف شعبة الرقابة ادلاخلية ولأن أأداء الويبو املايل اكن سلاميً 
ىل تسجيل فائض وزايدة  عىل املسار الصحيح حسب تقيمي  2017-2016يف نايف الأنول ولأن أأداء الربانمج للفرتة وأأدى ا 

ىل االتفاق عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ىل جلنة التمنية موانةل تعممي التمنية يف 2018/19الأداء. وتطلع ا  . وطلب ا 
دراج بند دامئ متصل ابمللكية الفكرية والتمنية مجيع أأنشطة الويبو هبدف تنفيذ تونيات أأجندة التمنية. وذكر  بوجه خاص أأن ا 

طار التمنية الأوسع نطاقًا ويضمن نياغة أأنظمة امللكية  يف جدول أأعامل جلنة التمنية س يضع حقوق امللكية الفكرية يف س ياق ا 
امة ويوجه الويبو يف حتقيق أأهداف الفكرية وحتقيق أأداهئا الأمثل لتعزيز المنو الاجامتعي والاقتصادي اللكي والتمنية املس تد

التمنية املس تدامة وتنفيذ أأجندة الويبو للتمنية مما يكفل فعالية امللكية الفكرية للجميع. وأأعرب عن أأمهل أأن حتل املسائل العالقة 
طار برانمج معل الويبو لوضع القواعد واملعايري خالل سلسةل الاجامتعات احلالية وعن تط لعه بناء عىل يف الوقت احلايل يف ا 

ىل جتديد والية اللجنة احلكومية ادلولية ووضع الصيغة الهنائية للصك القانوين ادلويل اذلي يوفر حامية فعاةل للموارد  ذكل ا 
متام املفاوضات املتصةل ابملعاهدة بشأأن حامية هيئات البث عىل  الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وا 

طار 2007لس نة  للويبو سق مع والية امجلعية العامةحنو يت  نه سيشارك يف مناقشة املسائل املطروحة يف ا  . وأأضاف قائاًل ا 
لتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التدريس والبحث واخرى الأ عاقات اال  الأشخاص ذوي معاهدة مراكش مثل 
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عمل عىل املواد والأحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين . وأأحاط علامً برضورة موانةل الاملكتبات ودور احملفوظاتو 
 الكفاءات يف معاهدة قانون التصاممي.

ورحب ابملشاركني يف  مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوحتدث وفد طاجيكس تان ابمس  .5
حراز تقدم يف مناقشة القضااي املهمة املدرجة يف  عن ثقته يف أأن تمتكّن امجلعيات، بقياد الرئيس وانئبه، منوأأعرب امجلعيات  ا 

ىل تمنية وتعزيز قدرات املاكتب الوطنية للملكية  جدول الأعامل. وأأضاف أأن مجموعته ظلت تدمع ابطراد أأنشطة الويبو الرامية ا 
ياجات ومتطلبات الفكرية. وأأبدى رأأي مجموعته وهو رضورة أأن تكون أأنشطة الويبو يف هذا اجملال متوازنة ومس تجيبة الحت 

يف تكثيف التعاون مع الويبو يف جمال املساعدة التقنية املُقدمة  اجملموعة البدلان ذات الاقتصادات املتحوةل. وأأعرب عن أأمل
قلمي مجموعته يف املنظمة ال يزال غري متناسب مع نس بة بدلان اجملموعة من مجموع  ىل بدلان اال قلمي. وأأبدى أأسفه من أأن متثيل ا  ا 

قلميي متوازن يف الأمانة. وأأفاد بأأن مجموعته تدمع اعامتد الربانمج واملزيانية أأعضاء ا لويبو. وشّدد ابلتايل عىل أأمهية متثيل ا 
ن مجموعته تؤيد فكرة حتسيهنا، 2018/19 للثنائية ىل مهنجية ختصيص اال يرادات والنفقات حبسب لك احتاد وقال ا  . وتطرق ا 

جراء حتليل مفّصل مجليع أأمهية الامتثال ملبادئ الويبو الأساس ية واحملافظة،  ت مجموعتهمصادر ادلخل. كام أأكّد با يف ذكل ا 
ن مراجعة املهنجية س تقّوض، يف رأأي  لفائدة لك الاحتادات، عىل نظام املزيانية املشرتكة اذلي تنهتجه املنظمة. ومىض يقول ا 

ابمس الوفد  نظام يتسم حاليا ابلفعالية. وأأثنتي، وهو مجموعته، نظام تسجيل امللكية الفكرية وحاميهتا عىل الصعيد العامل
ىل مسأأةل عقد املؤمتر ادلبلومايس  عىل العمل اذلي تقوم به املنظمة حاليًا يف جمال وضع القواعد واملعايري.مجموعته  مث التفت ا 

ماكنية عقد ذكل املؤمتر وقد رّصحت ب ن جموعته تؤمن اب  ذكل مرارًا يف العديد من ال برام معاهدة قانون التصاممي وقال ا 
ومع ذكل، تؤمن اجملموعة اال قلميية برضورة تسوية لك  .للويبو املناس بات أأثناء اجامتعات جلنة العالمات وامجلعية العامة

ذ س يؤدي ذكل  قبل البت يف عقد مؤمتر دبلومايس. -ومهنا تكل املتعلقة بوضع أأحاكم املساعدة التقنية  -اخلالفات الرئيس ية  ا 
ىل زاي دة الثقة دلى لك الأطراف يف أأن املؤمتر سيتلكل بوضع نك دويل يس تجيب لالحتياجات واملصاحل اخملتلفة لدلول ا 

 وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء يف الويبو من تسوية اخلالفات العالقة عىل تكل املسأأةل. الأعضاء يف الويبو.
ىل حتقيق الهدف املشرتك.وأأعلن اس تعداد مجموعته للمشاركة مشاركة بن ىل أأن مجموعته تؤيد  اءة يف الأنشطة الرامية ا  وأأشار ا 

طار جلنة حق املؤلف عىل مرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات البث يك يتس ىن البت يف عقد مؤمتر  تكثيف العمل يف ا 
قلميية أأنه مي دبلومايس ال برام تكل املعاهدة يف املس تقبل القريب. ذ ترى اجملموعة اال  كن التوفيق بني أ راء اجملموعات اال قلميية يف ا 

وأأشاد الوفد أأيضا بعمل  مرشوع املعاهدة؛ عىل أأن تُوىل الأولوية لتكل املسأأةل خالل الاجامتعات املقبةل للجنة حق املؤلف.
نفاذ حقوق امللكية ا نفاذ بونفها منتدى لتبادل املعلومات بني خمتلف البدلان واملناطق عن مسائل ا  ومن  لفكرية.جلنة اال 

نفاذ القانون عىل الصعيد  جناز تكل املهمة العاملية وخبانة بني واكالت ا  الأمهية باكن ضامن التعاون والتنس يق من أأجل ا 
ولعل موانةل العمل يف هذا اجملال عن طريق أ ليات مثل بعثات اخلرباء والزايرات والندوات  الوطين واال قلميي وادلويل.

ىل أأن توانل  د مفيدة للجنة.وحلقات العمل مفيدة بل ج وأأعرب الوفد عن ارتياحه للعمل اجلاري يف جلنة الرباءات، متطلعًا ا 
 اللجنة معلها عىل أأساس برانمج متوازن من أأجل موانةل تطوير نظام الرباءات ادلويل با خيدم مصاحل لك ادلول الأعضاء.

تدرك مدى تعقيد القضااي اليت تنظر فهيا جلنة املعارف مع تطلعها وأأعلن الوفد أأن مجموعته  .املعارفوأأيدت اجملموعة معل جلنة 
ىل حتقيق نتاجئ ملموسة يف ذكل اجملال. مانة الويبو لتعاوهنم الأ ويف اخلتام، أأعرب الوفد جمددًا عن تقديره البالغ للمدير العام و  ا 

ية امللكية الفكرية، أ ماًل أأن يزداد التعاون النشط املمتاز مع مجموعته واس تعدادمه ادلامئ لتقدمي املساعدة وتفانهيم من أأجل حام
 يف املنظمة خالل الس نوات املقبةل.

ّ  ،البلطيقو أأورواب الوسطى بدلان مجموعة ابمس متحداث  ،وفد جورجياقال و  .6 ن توانل تقدمي عىل ثقة بأأّن الويبو س   ها 
اخملصصة بشلك زايدة املوارد وذكل ب ،مدريد والهاي ولش بونة ةنظمأأ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و عن طريق  خدمات

ىل الوفد ودعا  قدم املساواة.مل معها عىل عاالتو هذه الأنظمة  تعزيزضمن ي يالء ا  سلسةل الاجامتعات يف  ،اهامتم خاصا 
 معاهدة حامية هيئات البثّ وضع اللمسات الأخرية عىل عامتد معاهدة قانون التصاممي و اكمسائل الترشيعية املعلقة لل  ،احلالية

ىل أأن مجموع الوفد وأأشار  يف الويبو.ومطّول  بشلك مس تفيضنوقشت  اليت عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة  أأنّ  ىر ت تها 
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 هيئات البث عرب وسائط اال عالم الأخرى.ال شارات فضل اتباع هنج يكفل حامية متساوية تو أأمر واجب،  التصامميقانون 
ىلالوفد ودعا   ضامان ،يف سلسةل الاجامتعات احلالية 2018/2019ة ثنائيالربانمج واملزيانية لل  اعامتدهبدف ق ال راء يتوف  ا 

ق ينبغي أأن تطبّ  2015عام للويبو يف امجلعية العامة اليت اعمتدهتا أأن املبادئ التوجهيية الوفد سن سري معل املنظمة. ورأأى حل 
ىل مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل مع ية املاكتب اخلارج وأأن ش بكة  ،اختاذ القرارات بشأأن املاكتب اخلارجيةيف  ينبغي أأن تستند ا 

عطاء الأولوية للمناطق اليت  يه املنطقة الوحيدة اليت ال  تهمجموع بدلان عىل أأن الوفد د وشدّ ماكتب مماثةل. توجد فهيا ال ا 
ىل الوفود دعا مجيع ، و مكتب رومانيا يه البدل الوحيد يف اجملموعة اذلي عرض اس تضافة وأأنّ مكتب خاريج، وجد فهيا ي ا 

يف دورة جياد حل متوازن ال   من املفاوضاتالطويل لقرارات واحرتام التارخ لزتام ابناحل الويبو من خالل الاا فيه العمل مل
ىل اتباع هنج قامئ عىل الأدةل يف املناقشة بشأأن والية اللجنة احلكومية ادلوليةالوفد ودعا  احلالية. اتامجلعي من أأجل  ،ا 

ىل مراعاة التونيات املتعلقة  وةعواختمت الوفد ابدلىل فهم مشرتك للأهداف الرئيس ية والأهداف القابةل للتحقيق. التونل ا   ا 
 املناسب. التمنية عىل النحو جندةبأأ 

أ خر التطورات الطارئة يف البدل يف جمال امللكية الفكرية خالل فرتة االثين عرش شهرًا املاضية.  الصنيوعرض وفد  .7
ن حكومة بدله نرشت يف أأواخر س نة  وثيقتني هممتني مبنيتني عىل مبدأأ تعزيز التصممي التنازيل لتطوير العمل  2016وقال ا 

حداهام اخلطة الوطنية امخلس ية ا ( بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية 2020-2016لثالثة عرشة )املتصل ابمللكية الفكرية ا 
والانتفاع هبا اليت حتدد جمددًا أأهداف التمنية واملهام والتدابري الرئيس ية لعمل بدله يف جمال امللكية الفكرية للفرتة بني 

دارة الشامةل حلقو  2020و 2016 عايم ق امللكية الفكرية. وأأوحض قائاًل والأخرى يه اخلطة العامة اخلانة ابال نالح الرائد لال 
دارة الشامةل للملكية  نالح الرائد لال  ن اخلطة املصممة دلمع التمنية اليت يوهجها الابتاكر تعرض خارطة طريق واحضة لال  ا 

براز ال اثر الشامةل الفكرية عىل املس توى احمليل وتدمج بفعالية مجيع عنارص العمل املتعلق ابمللكية ىل ا   الفكرية وهتدف ا 
دراج الأحاكم املتصةل ابمللكية الفكرية رمسيًا يف الأحاكم العامة للقانون  ىل ا  خملتلف أأشاكل حقوق امللكية الفكرية. وأأشار ا 
حراز تقدم ملحو  يف التعديالت املدخةل عىل قانون الرباءات وقانون حق املؤلف ولواحئ واكةل الرباءات يف  ىل ا  املدين وا 

ن  احلكومة اثبرت عىل تكثيف هجودها محلاية حقوق امللكية الفكرية واختاذ تدابري نارمة ملاكحفة غضون ذكل. وأأضاف قائاًل ا 
ىل تناول أأكرث من   40000مجيع أأشاكل التعدي عىل امللكية الفكرية خالل فرتة االثين عرش شهرًا املاضية. ولفت النظر ا 

نفاذ اال داري مما ميثل زاي ىل أأخرى بنس بة قضية من قضااي الرباءات عرب مسار اال  ىل  36.5دة من س نة ا  يف املائة وا 
 Swordقضية من قضااي التعدي عىل العالمات التجارية وتقليدها والتحقيق فهيا وشن امحلةل اخلانة املدعوة " 28000 رفع

Net ىل التصديق عىل الربامج احلاسوبية. ومىض ن " ملاكحفة حاالت التعدي والتقليد عىل اال نرتنت والسعي النش يط ا  يقول ا 
ىل هتيئة بيئة سلمية  احلكومة تعهدت حبامية حقوق امللكية الفكرية للرشاكت احمللية والأجنبية عىل قدم املساواة وتسعى جاهدة ا 

ن  ن الارتياح الاجامتعي محلاية امللكية الفكرية ازداد ابطراد نتيجة ذلكل. واسرتسل قائاًل ا  لالبتاكر ولصاحل قطاع الأعامل وا 
بداع امللكي ذ جتاوز عدد طلبات براءات الاخرتاعات احمللية مليون طلب ا  ة الفكرية يف بدله حافظ عىل زمخه يف العام املايض ا 

ن بدله شهد زايدة بنس بة  يف املائة يف طلبات الرباءات اليت بلغ  5.7وفاق عدد تسجيالت حق املؤلف مليوين تسجيل وا 
ىل أأغسطس 806000 مجموعها يداع حوايل 2017 طلب يف الفرتة من يناير ا  ىل ا  ماليني طلب  3.36. ولفت الانتباه ا 

طلب دويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف النصف الأول  21600 لتسجيل العالمات التجارية أأيضًا وتلقي حنو
ويبو عىل اال جنازات يف املائة مقارنة ابلفرتة نفسها من الس نة املاضية. وهنأأ ال 16مما يمن عن زايدة بنس بة  2017 من س نة

البارزة احملققة يف العام املايض. وأأكد جمددًا توطيد التعاون بني حكومة بدله والويبو وأأحاط علامً بأأن لكتا اجلهتني وقعتا عىل 
وشاركتا  2017" يف مايو منطقة طريق احلرير واحلزام الاقتصادي"يف االتفاق بشأأن تعزيز التعاون يف جمال امللكية الفكرية 

يف اينغزو وش نغهاي عىل  2017يف يونيو  واملنتدى ادلويل حلق املؤلفتنظمي الندوة العاملية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف 
التوايل. وأأعرب عن رسوره ملالحظة حسن تطور التعاون يف مجيع اجملاالت املهنية وحمافظة مكتب الويبو يف الصني عىل 

طار الويبو، اقرتح أأواًل التفعيل التام دلور الويبو مكنرب رئي ي لوضع تشغيهل الفعال. وخبصوص املسائل املعنية امل طروحة يف ا 
القواعد واملعايري ادلولية يف جمال امللكية الفكرية. ورحب ابلتغيريات اال جيابية الطارئة عىل املناقشات يف اللجنة احلكومية 
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جيايب  حراز تقدم ا  ىل ا  أأيضًا يف معل جلان أأخرى يف الويبو لتيسري عقد املؤمتر ادلولية وجلنة الرباءات وعرّب عن تطلعه ا 
ادلبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف وقت مبكر وتعجيل حتقيق توافق ال راء بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث 

يال عاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصيوالسامح بدخول م ىل رضورة ا  ء العناية التامة حزي النفاذ مبكرًا. وأأشار اثنيًا ا 
لشواغل البدلان النامية. وأأفاد بأأن بدله يرحب ابلنتاجئ الأخرية احملققة يف جلنة التمنية ويأأمل أأن يتس ىن اعامتد والية اللجنة 

ويتوقع من الويبو أأن تظل تتيح املوارد الاكفية  2017خالل امجلعيات لس نة  2018/19 احلكومية ادلولية وخطة معلها للثنائية
ىل النجاح لتعم مي البعد اال منايئ. وحث اثلثًا عىل توفري الضامانت الاكمةل لسالسة تنفيذ مجيع برامج الويبو وأأعرب عن تطلعه ا 

وعن تأأييده أأيضًا ملوانةل حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام  2018/19يف اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية 
مسأأةل الاعامتد عىل هنج التعاون وحتقيق الفائدة للجميع والتبادل اذلي س يدمع بفعالية تعددية مدريد. وسلط الأضواء عىل 

ىل العمل مع مجيع الأطراف دلمع معل الويبو هبدف املسامهة اال جيابية يف تطوير نظام عاملي متوازن وشامل  الأطراف ويفيض ا 
ن حكومة منطقة هونغ كونغ الصينية اال دارية اخلانة قادت تطوير  للملكية الفكرية يعود ابلفائدة عىل امجليع. واس تطرد قائالً  ا 

قرارها تنفيذ النظام ادلويل لتسجيل العالمات  2017هونغ كونغ مكركز لتجارة امللكية الفكرية يف املنطقة وأأعلنت يف أأوائل عام 
ماكنية ناحب  ىل ا  يداع طلب دويل للعالمة التجارية بناء عىل بروتوكول مدريد يف منطقة هونغ كونغ. وأأشار ا  عالمة جتارية ا 

ماكنية ناحب عالمة جتارية يف اخلارج طلب احلصول  التجارية يف املنطقة للحصول عىل حامية العالمة التجارية يف اخلارج أأو ا 
من  عىل حامية العالمة التجارية يف املنطقة عرب نظام التسجيل ادلويل دلى تنفيذ ذكل النظام. وأأطلع احلضور عىل سلسةل

ن منطقة هونغ كونغ أأقرت تعديالت عىل قانون التحكمي يف  املهام التحضريية اجلارية يف ذكل الصدد. وأأردف قائاًل ا 
ماكنية تسوية مجيع املنازعات بشأأن حقوق امللكية الفكرية اليت تشمل نالحية حقوق امللكية  2017 يونيو لتوضيح مسأأةل ا 

عرب عن أأمهل أأن يشجع عدد أأكرب من اجلهات عىل اختيار تسوية منازعاته بشأأن الفكرية عن طريق التحكمي يف املنطقة. وأأ 
 .امللكية الفكرية عن طريق التحكمي يف املنطقة. واختمت بيانه مبداًي رغبته يف تبادل جتاربه مع هجات أأخرى

ن ما اجملموعة ابءوحتدث وفد الياابن ابمس  .8 بو عىل مدار الس نوات ُحقق من تقدم كبري ونتاجئ هامة يف الوي  قائاًل ا 
ذ ال ميكن حتقيق هذه الزايدة  املاضية، ال جناٌز ال خالف عليه. ا  س امي يف العمل املتعلق ابخلدمات العاملية للملكية الفكرية، ا 

ىل و  ة للعامل احلقيقي.ايداملنتظمة يف عدد الطلبات والأعضاء دون الاس تجابة للمطالب املزت  املساعدة التقنية، تطّرق الوفد ا 
جعاهبا بوفرة الربامج اليت تقدهما املنظمة وتنوع  ،ب اجملموعة ابء برشاكة الويبو مع ادلول الأعضاءيرح نقل تو  . هاوأأعرب عن ا 
ىل فهم مشرتك لعمل املنظمة أأضاف أأّن من و  رأأى وبناء عىل ذكل،  .هتايف اتفاقيها املذكورة حتقق أأهداف يك الرضوري التونل ا 

ّ أأضاف ة لأهداف الويبو وطابعها. و هاملطبيعة الفريدة وال الوفد أأن من الواجب مراعاة ا ه يتعني عىل الويبو أأن تفي أأن
تعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا أأي بطريقة تتفق مع مبادهئا وأأهدافها الرئيس ية: ولكن بسؤولياهتا كعضو يف أأرسة الأمم املتحدة، 

ّن و وضامن التعاون اال داري بني الاحتادات. يتطلّب من  ،تعزيز حامية امللكية الفكريةحتقيق أأحد الأهداف، وهو اتبع ابلقول ا 
مبتكرين لل عىل اتصال ابلعامل احلقيقي أأهّنا جيب أأن تبقى الويبو أأن حتافظ عىل وجودها عىل أأرض الواقع. وبعبارة أأخرى، 

ىلو  واملبدعني ومس تخديم نظام امللكية الفكرية ومعلومات امللكية الفكرية وغريها. املوافقة عىل الربانمج واملزيانية  أأنّ  أأشار ا 
ىلسالسة معل الويبو. ويف هذا الصدد، يف حامس عامل  الأهن ،املقبةل مسأأةل ملحة لثنائيةل  معاجلة بعض رضورة  أأشار ا 

ماكنية املسائل و  دلويل اال يرادات املتأأتية من اخلدمات املدفوعة مقدما تأأيت من الطلب اذكّر بأأّن و  .اجلاريةادلورة يف حلها ا 
ىل  وطلبتاملايل، احرتاسها اجملموعة الويبو عىل  تأأ عىل س ندات امللكية الفكرية. وهنّ  الزايدة  أأن تضع يف احلس بان أأنّ الوفود ا 

ىل منو خدمة عاملية واحدة للملكية الفكرية، أأال ويه نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ورأأت الكبرية يف اال يرادات تعزى ا 
ىل احلاةل  اً نظر وذكل نظم الأخرى، ل زايدة منو ا اترمغ توقع ،الناحية املالية رصموانةل احلاحلمكة  مناجملموعة أأّن  ا 

اكتب اخلارجية، أأعربت اجملموعة عن ثقهتا يف مسأأةل املتؤثر عىل اجتاهات طلبات الرباءات. ويف قد الاقتصادية املتقلبة اليت 
قمية جيب أأن تعطي املاكتب اخلارجية لكن، رأأت اجملموعة أأّن و  .لولاحل نسبس تجد أأ اجلارية للويبو العامة  يةامجلع دورة  أأنّ 

ضافية للويبو وتسامه يف  للويبو وفقا للمبادئ التوجهيية وقرارات امجلعية العامة تؤسس وأأن  ،أأهدافها الاسرتاتيجيةحتقيق ا 
نّ  ت. وقال2015 لعام وأأعربت اجملموعة  ها.دناعية مسأأةل طال أأمعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي الص  ا 
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نظام وضع  نع املس تخدمني منذ وقت طويل من الاس تفادة منمت معايري اخلدمة، غري اعتبارات، الشديد لأّن  هاسف عن أأ 
رأأت اجملموعة أأن عىل كل، ذلو .2013املؤمتر ادلبلومايس عام عقد مل يعرتض عىل ذكّرت بأأّن أأحدا للتصاممي الصناعية. و 

ىلللويبو عية العامة مجل ا . وفامي يتعلق ابللجنة احلكومية 2018املؤمتر ادلبلومايس عام مسأأةل  حل املسائل العالقة والانتقال ا 
ىل تونية ادلورة  ىل امجلعية العامة  34ادلولية، أأشارت اجملموعة ا  ّ  تاليت نصللويبو للجنة ا  ه ينبغي للجنة موانةل معلها عىل أأن

ىل نتيجة توافقية تاللجنة اجملموعة عن أأملها يف أأن تؤدي املناقشات بشأأن والية  توأأعرب املقبةل.الثنائية خالل  ف يالط راعي ا 
ت اجملموعة عن امتناهنا للجنة ربّ وع الواسع من ال راء. وأأن توانل الاحتادات املعنية املناقشات لتحسني نظمها وأأنشطهتا.

. للويبو ىل امجلعية العامةعتقريره عرض اخلاريج اذلي احلساابت دقق مية و الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخل 
ن وجود نظام رقابة جيد رضور اجملموعة ابلقول  اختمتتو  دارة الويبو وأأنشطهتا وكفاءهتا وتعزيزها. ةا   للحفا  عىل فعالية ا 

ن اجملموعة رفعت التحدي املمتثل يف اختاذ  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد كوس تارياك ابمس  .9 وقال ا 
القرارات وامليض قدمًا خبصوص مسائل جوهرية ومؤسس ية ختدم مصاحل الويبو عىل أأفضل وجه بل ختدم يف الواقع مصاحل 

ن اجملموعة تركز عىل الهدف الهنايئ اذلي جيب عىل امجليع تويخ حتقيقه أأي حتقي ق عامل الأعضاء يف اجملموعة. ومىض يقول ا 
ومن واجب لك منظمة يف  2015مزدهر ومس تدام وعادل وهو هدف مرخس يف أأهداف التمنية املس تدامة املعمتدة يف عام 

سهامًا حمددًا. وأأعرب عن تقديره للعمل املتعدد اجلوانب اذلي تنجزه الويبو وينطوي عىل  منظومة الأمم املتحدة أأن تسهم فيه ا 
س امي قطاع التمنية وقطاع البنية التحتية العاملية ودمع التقدم يف وضع املعايري  املنظمة والالتعاون التقين عرب مجيع قطاعات 

ن اجملموعة ترى أأن اعامتد املزيانية للثنائية   2018/19وتوفري اخلدمات اليت جتعل نظام امللكية الفكرية فعااًل. وأأردف قائاًل ا 
ن خالل احلفا  عىل جماالت العمل املطورة والتقدم الشامل احملرز يكت ي أأمهية حامسة حىت يتس ىن ضامن معليات الويبو م

ىل موضوع املاكتب اخلارجية اذلي متنحه اجملموعة الأولوية وشكر الرئيس عىل اجلهود املبذوةل لتشجيع االتفاق  فهيا. والتفت ا 
ن العدد احملدد للماكتب اخلارجية نغري  . وأأضاف قائالً للويبو والوفاء ابلتايل ابلوالية املمنوحة من امجلعية العامة السابقة ا 

لهيا جمددًا نداء خانًا أأن تعمل ابلتايل عىل املس توى ادلاخيل للحد  قلميية اليت يوجه ا  نه جيب عىل اجملموعات اال  بدون نزاع وا 
ن اجملموعة س بق أأن اضطلعت بتكل املهمة الصعبة واملعقدة برتش يح كولومبيا  بتوافق ال راء من الاقرتاحات. وأأوحض قائاًل ا 

ىل عدم تقدمي أأي  2016/17 للثنائية ضافة ا  اليت أأوشك انهتاؤها مما ميثل دون شك مسامهة كبرية من اجملموعة يف املفاوضات ا 
ن اجملموعة ترى أأنه  2018/19 ترش يحات للثنائية نه يتعني عىل امجليع النظر يف تكل النقطة يف ضوء ذكل. واسرتسل قائاًل ا  وا 
ذ قرار خالل سلسةل الاجامتعات احلالية بشأأن فتح مكتب خاريج اثلث خالل الثنائية احلالية واس تضافته من الرضوري اختا

ىل اعامتد املبادئ التوجهيية. ورأأى أأنه من  جراء املفاوضات اليت أأدت ا  يف كولومبيا تكرميًا لسجالت اجملموعة ومساهامهتا منذ ا 
املوازنة بني قدرات مجيع البدلان لالس تفادة من الابتاكر والنظام ادلويل  الأسايس أأن تتخذ الويبو خطوات معلية تساعد عىل

للملكية الفكرية. وأأفاد بأأن منطقة أأمرياك الالتينية تواجه التحدي الكبري املاثل يف الهنوض ابقتصادات معمتدة عىل املعرفة 
 العملية. ورأأى أأن التقدم احملرز يف ذكل والاقتصاد وأأعرب عن أأمل اجملموعة أأن يسامه ذكل املكتب مسامهة بناءة يف تكل

ىل  الصدد يف جلان الويبو ويف برانمج العمل ادلويل لوضع القواعد واملعايري يكت ي أأمهية حيوية. وأأفصح عن تطلع اجملموعة ا 
طار برانمج العمل املذكور وتقدم جوهري يف س ياق مجيع املسائل العالقة. وذكر أأن اجملم حراز تقدم متوازن يف ا  وعة شاركت ا 

مشاركة نشطة خالل الثنائية احلالية يف جلنة الويبو احلكومية ادلولية وأأعرب عن أأملها أأن تعمل عىل جتديد الاختصانات 
ىل  حراز تقدم ملحو  وتصمم تصماميً معليًا وحمددًا لتحقيق النتاجئ. وحتدث عن املفاوضات اليت استندت ا  ىل ا  اليت تفيض ا 

هنا تكت ي أأمهية حيوية وتأأخذ يف احلس بان الرثوة البيئية والثقافية اليت توجد يف بدلان  2010نصوص تنظميية منذ عام  وقال ا 
ىل اس تعداد اجملموعة الس تعراض التقرير والتونيات بشأأن تنفيذ أأجندة  اجملموعة وتس تلزم حامية من ذكل القبيل. وأأشار ا 

ن اجملموعة ترى أأ  هنا ذلكل السبب تعلق أأمهية كبرية عىل التمنية يف جلنة التمنية. واس تطرد قائاًل ا  نه جيب تعممي التمنية وا 
ىل اجامتع الفريق العامل املعين بعاهدة 2030املناقشات بشأأن دور الويبو يف تنفيذ اخلطة لعام  . ويف ذكل املضامر، أأشار ا 

واملقدم من  PCT/WG/10/18التعاون بشأأن الرباءات وأأبدى تأأييد اجملموعة للموافقة عىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 
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ىل ختفيض الرسوم ادلولية للمعاهدة لفائدة اجلامعات يف البدلان النامية وتنفيذه املبكر. واختمت بيانه معراًب  الربازيل وادلاعي ا 
ىل اتفاق حىت يتس ىن للمنظمة أأن توانل امليض قدمًا. ىل التونل ا   عن اس تعداد اجملموعة للسعي ا 

ندونيس يا ابمس .10 ىل أأن رابطة ال س يان قد أأنبحت رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )ال س يان( وحتدث وفد ا  ، مشريًا ا 
نشاهئا، 50خالل  جاميل قدره  عاما من ا  تريليون دوالر أأمرييك وتعداد  2.6هجة فاعةل عىل املس توى العاملي بناجت حميل ا 

ن التاكمل الاقتصادي بني دول رابطة مليون نسمة جعل مهنا اثلث أأكرب سوق يف العامل. وقال الوفد  634 ساكين قدره ا 
ال س يان قد سامه يف التدفق والتبادل احليوي للسلع واخلدمات والاستامثرات حىت بلغ جحم جتارهتا تريليون دوالر أأمرييك يف 

قد ُحقق عدد . وال تزال امللكية الفكرية ركزية من راكئز الابتاكر والمنو الاقتصادي والقدرة التنافس ية يف املنطقة. ف2016عام 
. وقد 2025-2016من اال جنازات خالل الس نة الأوىل من تنفيذ خطة معل ال س يان بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة 

ىل بروتوكول مدريد. ويُتوقع انضامم  ىل معاهدة الرباءات ومثانية ا  انضمت تسعة من أأنل عرشة بدلان أأعضاء يف ال س يان ا 
طالق ركن الرباءات اخلاص هبا وهو منصة البدلان املتبقية يف املس تقبل ال ن ال س يان خفورة اب  قريب. وأأردف الوفد قائاًل ا 

قلميية عن الرباءات تشمل أأكرث من  ىل موارد ا  لكرتونية تتيح النفاذ ا  أألف وثيقة لرباءات ال س يان حتتوي عىل البياانت  500ا 
 الرباءات والتعاون عىل حفص الرباءات يف مضاعفة عدد الرئيس ية الاكمةل. ويف ذكل املقام، سامهت مبادرة تقامس العمل عىل

. وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن يس متر التعاون بني ال س يان والويبو يف جمال تقامس العمل بشأأن الرباءات. 2016الطلبات منذ عام 
اع والابتاكر بونفهام وأأضاف أأن ال س يان تزيد ابنتظام عدد مكتبات الرباءات وماكتب نقل التكنولوجيا من أأجل تعزيز اال بد

طار برانمج مراكز  م للجامعات يف ا  عاملني من عوامل المنو الاقتصادي والتمنية يف املنطقة. وأأشاد الوفد ابلتدريب القمّيم املقدَّ
ىل اس تكامل اس تعراض الويبو لبعض ماكتب امللكية الفكرية يف الرابطة،  الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر. وأأشار الوفد ا 

جراءاهتا وخدماهتا فضاًل عن الاس تجابة الحتياجات اجلهات املعنية ابمللكية الفكرية. ف  ساعد ذكل يف حتسني أأنظمهتا وا 
وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تُنجز معليات الاس تعراض اخلانة ابملاكتب املتبقية يف املس تقبل القريب بساعدة الويبو. 

قلميية لتكوين الكفاءات وتعزيز الاس تخدام  وخص ابذلكر مكتب الويبو يف س نغافورة اذلي م دعامً مس مترًا بتنفيذ مبادرات ا  قدَّ
الفعال خلدمات الويبو. وأأضاف أأن املنطقة قد اس تفادت كثريًا من املساعدات التقنية اليت قدمهتا الويبو واليت اكنت تتكيف 

ىل أ فاق المنو الاقت صادي يف املنطقة، سيتعني عىل ال س يان موانةل توس يع مع احتياجات ادلول الأعضاء يف الرابطة. ونظرًا ا 
يف جمال امللكية الفكرية. وأأبدى أأمهل يف توطيد اجلودة نظام امللكية الفكرية وحتسينه ملواكبة الطلب املزتايد عىل خدمات عالية 

تحدايت اليت طرهحا الرشاكة بني ال س يان والويبو لتيسري تنفيذ خطة العمل بشأأن حقوق امللكية الفكرية والتصدي لل 
الاقتصاد الرمقي ومواكبة التطورات التكنولوجية الرسيعة. ويف اخلتام، أأعلن الوفد اعزتام ال س يان حتسني اسرتاتيجيات الرتوجي 

ىلخلدمات امللكية الفكرية وحتسني تنفيذها لفائدة الأطراف املعنية. وذلكل،  توطيد التعاون مع الويبو ومكتب الويبو  دعا ا 
 افورة.س نغ يف

س تونيا ابمس  .11 وأأعلن أأن حامية حقوق امللكية الفكرية والهنوض هبا  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوحتدث وفد ا 
ن حامية امللكية الفكرية يف اقتصادات تعمتد عىل املعارف بصفة مزتايدة يف الاحتاد  أأولوية من الأولوايت الرئيس ية. وقال ا 

جياد فرص للعمل وحتسني القدرة التنافس ية والمنو. وذكر عىل الأورويب تكت ي أأمهية حامسة ل  تشجيع الابتاكر واال بداع وا 
 نتفاعنناعات كثيفة الايف املائة من مجموع النشاط الاقتصادي يف الاحتاد الأورويب تنجم عن  39سبيل املثال أأن نس بة 

. وأأضاف قائاًل يف الاحتادلعمل املبارشة وغري املبارشة مجيع فرص ا يف املائة من 35تودل أأيضًا حوايل  قوق امللكية الفكريةحب
ن تكل ال  ذ تزيد قمية هذا الفارق عىل صناعات ا  يف املائة وفقًا  40تدفع أأيضًا أأجورًا أأعىل بكثري مما تدفعه نناعات أأخرى ا 

ن الثورة الرمقية  2013يف سبمترب  مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةلتقرير نادر عن املكتب الأورويب للرباءات/ وا 
ن السلع واخلدمات اليت تنهتك حقوق  نفاذ امللكية الفكرية لتحدايت جديدة. واسرتسل قائاًل ا  عّرضت بوضوح النظام احلايل ال 

ن  امللكية الفكرية اليت تمتتع هبا هجات أأخرى يه موضع قلق مجيع املواطنني واملس هتلكني والرشاكت ودافعي الرضائب وا 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية وتس تمكلها  الاحتاد يعزتم تنفيذ مجموعة من التدابري تمكل التوجيه الراهن الصادر عن الاحتاد بشأأن ا 

نفاذ حقوق  جراء مناقشة بشأأن هنج مشرتك ال  ىل ا  ن الاحتاد يتطلع أأيضًا ا  نفاذ تكل احلقوق. ومىض يقول ا  مبادرات أأخرى ال 
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ن الويبو يه امللكية الفكرية يف الويبو وا   نفاذ يف الويبو تعد هيالًك همامً ومتثل حمفاًل مالمئًا ال جراء تكل املناقشة وا  ن جلنة اال 
ن هممة الويبو الأساس ية تظل تمتثل يف خدمة أأنظمة لبنية التحتية العاملية للملكية الفكريةاملركز احملوري ل  . وأأردف قائاًل ا 

ضافية للهنوض هبذه الأنظمة الأساس ية  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد والهاي ولش بونة وأأنه ينبغي ختصيص موارد ا 
للحقوق وتدعميها عىل قدم املساواة. ويف هذا املضامر، سلط الأضواء عىل أأمهية تطوير نظام متوازن دوليًا محلاية مجيع فئات 

ن الويبو متثل أأيضًا حمفاًل فريدًا ل  ووضع القواعد  س ياسة امللكية الفكرية العامليةبحث حقوق امللكية الفكرية. واس تطرد قائاًل ا 
واملعايري. وأأحاط علامً بزايدة معل الويبو يف جمال وضع القواعد واملعايري عىل مدى الس نني وشدد عىل رضورة أأال يضمن ذكل 

ملموسًا. ورأأى أأنه من العمل التشغيل املالمئ للنظام العاملي للملكية الفكرية حفسب بل أأن حيسن أأيضًا ذكل النظام حتسينًا 
للويبو الرضوري منح الأولوية بوضوح لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي هبدف ضامن جناح امجلعية العامة 

نه ينبغي عىل امجلعية العامة  قطع حاةل امجلود الس يايس  2017لعام للويبو من حيث معل املنظمة يف ذكل اجملال. وأأوحض قائاًل ا 
ن املعاهدة س تعود بفوائد كبرية عىل املصممني يف مجيع أأحناء العامل من خالل تبس يط واخت اذ ذكل القرار اذلي طال انتظاره وا 

ن النجاح يف حسم تكل املسأأةل املطروحة منذ فرتة طويةل  اال جراءات الشلكية لتسجيل التصاممي وتنس يقها. واس تطرد قائاًل ا 
دراج رشط للكشف اال لزايم يف القواعد واملعايريوضع الويبو لبرانمج س يعزز مصداقية  ىل ا  . وخبصوص الاقرتاح ادلاعي ا 

معاهدة قانون التصاممي، أأفاد بأأن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
ب لبحث املسائل الأساس ية املتصةل برشوط الكشف. والفوللكور تعترب يف رأأي الاحتاد وادلول الأعضاء فيه احملفل املناس

ىل جمال أ خر موضع اهامتمه خالل امجلعية العامة  تزال  أأال وهو املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث اليت الللويبو وأأشار ا 
ىل الأمهية الكبرية اليت يعلقها الاحتاد وادلول الأعضاء فيه  مطروحة للنقاش يف اللجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا 

ىل معاهدة جمدية تليب تلبية فعاةل احتياجات هيئات  عىل تكل املناقشات اليت ينبغي يف اعتقاده أأن تفيض يف هناية املطاف ا 
علامً بتونية اللجنة احلكومية ادلولية للجمعية العامة  الاحتاد وادلول الأعضاء فيه البث يف القرن احلادي والعرشين. وأأحاط

من املوافقة عىل والية. وعىل الرمغ من للويبو أأن توانل معلها يف الثنائية القادمة رشيطة أأن تمتكن امجلعية العامة برضورة 
التقدم احملدود جدًا احملرز بشأأن املواضيع الثالثة قيد النقاش يف اللجنة خالل الوالية احلالية، ذكر أأنه أأنبح من اجليل عدم 

ىل فهم مشرتك لأهدافها واملسائل الأساس ية املطروحة أأماهما، اس تطاعة اللجنة املشاركة يف مف اوضات جمدية دون التونل ا 
ىل وضع أأسس مشرتكة بشأأن تكل املسائل الأساس ية  ن التونل ا  واليت تتداخل معظمها مع املواضيع الثالثة. وأأردف قائاًل ا 

ذا  جتديد والية اللجنة بناء للويبو قررت امجلعية العامة ينبغي أأن يكون الهدف الرئي ي لعمل اللجنة خالل الثنائية القادمة ا 
ن الاحتاد وادلول الأعضاء فيه عىل اس تعداد للمشاركة النشطة يف املناقشات بشأأن والية جديدة حممتةل وبرانمج  عىل ذكل وا 

ن ادلورة السادسة والعرشين الأخرية للجنة الرباءات لكّلت ابلنجاح. ولفت النظر ا   ىل متكن جلنة الرباءات معل للجنة. وقال ا 
بعد مناقشات مطوةل من املوافقة عىل برانمج معل متوازن. وفامي يتعلق ابلعمل املتوانل عىل أأجندة الويبو للتمنية، أأكد جمدداً 

 تأأييد الاحتاد وادلول الأعضاء فيه لتنفيذ تونيات الأجندة عىل النحو املالمئ والزتامه بذكل. وأأطلع احلضور عىل معل الاحتاد
طوال الأشهر االثين عرش املاضية من أأجل ضامن امتثال ترشيعاته اللزتاماته يف الويبو. وعرّب بوجه خاص عن رسور الاحتاد 

ىل ضامن امتثال ترشيعات  وادلول الأعضاء فيه ال عالن اعامتد الربملان الأورويب وجملس الاحتاد اقرتاحني ترشيعيني يرميان ا 
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو هيا يف معاهدة مراكش لتيسري الاحتاد لاللزتامات املنصوص عل النفاذ ا 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  .2017سبمترب  13يف  )معاهدة مراكش( معايق البرص أأو ذوي ا 

منائية طموح مجموعة البدلان الأقل منواحتدث وفد بنغالديش ابمس و  .12 ىل حتقيق أأهداف ا  ة وأأن العديد من أأهنا تسعى ا 
ىل  ىل أأمهية الونول ا  بدلاهنا ميهد الطريق لتحقيق منو وتمنية اقتصاديني رسيعني للخروج من فئة البدلان الأقل منوًا. وأأشارت ا 

مس توايت أأعىل من القدرة التنافس ية الاقتصادية يف حتقيق تطلعاهتا بسد الفجوة اال منائية. ومن مث أأعطى واقع الس ياسات 
رساء قاعدة معرفية متينة لالبتاكر  اال منائية يف اجملموعة زخامً جديدًا لدلور اال جيايب اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف ا 

ر اجلهود املبذوةل من أأجل تعزيز  واال بداع من أأجل التمنية. وذلكل، ازدادت أأمهية معل الويبو ورشاكهتا مع اجملموعة اليت تقدَّ
طار التعاون يف الويبو. فقد اس تفادت اجملموعة من تعاون الويبو الاتساق بني الاحتياجات الوطنية  يف جمال امللكية الفكرية وا 
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قامة مراكز جديدة  دارة امللكية الفكرية، وا  ودمعها يف وضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتاكر، وحتديث أأنظمة ا 
ن الكفاءات البرشية واملؤسس ية بشلك مكثّف، وتعزيز النفاذ عام دلمع التكنولوجيا والابتاكر وتعزيز املراكز القامئة، وتكوي

ىل قواعد بياانت امللكية الفكرية يف جمايلي العلوم والتكنولوجيا. ولعل مشاريع تكوين الكفاءات يف جمال التكنولوجيا  وجماين ا 
املضافة للرشااكت مع الويبو وكشفت س بل املالمئة من أأجل مواهجة التحدايت اال منائية الرئيس ية يف اجملموعة قد أأبرزت القمية 

رساء قواعد معرفية وطنية عن طريق نقل التكنولوجيا املالمئة. وأأشارت اجملموعة، يف هذا  اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف ا 
ذ تكت ي أأجندة التمنية والتنفيذ الناحج ملشاريعها أأمهية حمو  ىل الأمهية الكربى لعمل جلنة التمنية. ا  رية لتمنية امللكية املقام، ا 

منائية جس مية وتعرتهيا  الفكرية يف البدلان الأقل منوًا اليت تشلك ربع ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة ولكن تواهجها حتدايت ا 
مواطن ضعف هيلكية. وذلكل ينبغي أأن تراعي جلنة التمنية يف معلها ومشاريعها الاحتياجات اخلانة للبدلان الأقل منوًا عند 

ىل رضورة أأن ترسع جلنة التمنية يف تنفيذ مشاريعها اخلانة ابلبدلان الأقل منوًا. وقالت  حتديد البدلان املس تفيدة. وأأشارت ا 
ن وضع نكوك متوازنة وملزمة قانواًن بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية  اجملموعة ا 

ىل دارة واس تخدام ثرواهتا من املعارف يكت ي أأمهية كبرية ابلنس بة ا  طار قانوين محلاية وا  ذ يتيح لها وضع ا   البدلان الأقل منوًا. ا 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. وأأضافت اجملموعة أأنه ينبغي حتقيق فهم أأكرب قبل االتفاق عىل 

ىل مسأأةل معاهدة قانون التصاممي مؤكدة  نك ملزم قانواًن أأو أأكرث يس تجيب الحتياجات مجيع الأطراف. والتفتت اجملموعة ا 
الزتاهما ابملشاركة مشاركة بناءة يف املناقشات ومشددة عىل أأمهية الأحاكم اخلانة ابملساعدة التقنية يف مضمون املعاهدة. 

البدلان النامية والبدلان الأقل منواً وأأكدت أأمهية وضع نظام متوازن وعادل ومنصف للملكية الفكرية يراعي قيود واحتياجات 
جراء مناقشات فعاةل وهادفة بشأأن شلك االتفاقات  من أأجل حتقيق التمنية. وفامي خيص معاهدة مراكش، أأيدت اجملموعة ا 

ادلولية اخلانة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريب والبحث فضاًل عن املكتبات ودور احملفوظات 
ىل والأ  ، اذلي شدد عىل الاتساق والتنس يق 2011لعام سطنبول ا  برانمج معل شخاص ذوي اال عاقات الأخرى. وأأشارت ا 

ىل  ىل أأقل البدلان منوا ونّوه ا  . وذكَّرت بأأن تقرير تقيمي مساعدة الويبو للبدلان الأقل منوًا، الويبويف أأمهية تنس يق ادلمع املقدم ا 
، قد سلط الضوء عىل أأمهية دمع التنس يق مع البدلان الأقل منواً يف الويبو. وأأعربت اجملموعة اذلي أأعدته شعبة الرقابة ادلاخلية

ذ ميكن للبدلان الأقل منوًا أأن تس تفيد  عن أأملها بأأن تنسق الشعبة لك املسائل املتعلقة ابلبدلان الأقل منوًا تنس يقا أأفضل. ا 
اكر" وفقًا ملؤرش الابتاكر العاملي. ويف اخلتام، رحبت اجملموعة خبفض كثريًا من تكل املشاريع املشرتكة بونفها "تالمذة الابت

 ابملئة راجية أأال يؤثر ذكل سلبًا يف نفقات الويبو عىل التعاون اال منايئ يف املس تقبل. 10الاشرتااكت الس نوية بنس بة 

ن اجلزائر تويل أأمهية تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية اجلزائرأأبدى وفد و  .13 . وقال ا 
هنا ابلتايل حريصة عىل وضع نظام جيعل من امللكية الفكرية عامال من  خانة للملكية الفكرية والقواعد ادلولية اليت تنّظمها، وا 

ن اجلزا ئر ترى عوامل التمنية الاجامتعية والاقتصادية ويكون فيه للويبو دور همم، رشط ترس يخ البعد اال منايئ. وأأضاف قائال ا 
ن ذكل النظام  أأنه ليس يف وسع نظام امللكية الفكرية ادلويل القامئ مراعاة مصاحل البدلان النامية وشواغلها. ومىض يقول ا 

ذا ما ذاكء الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية واحلفا  علهيا، بل  سيس تفيد ا  نصافا من أأجل امليض يف ا  أأنبح أأكرث مشوال وعدال وا 
د عن أأمهل يف أأن تتيح امجلعيات، ابعتبارها فرنة ساحنة للميض قدما بعمل الويبو يف جمال وضع القواعد وتعزيزها. وأأعرب الوف

ماكنية حتديد اسرتاتيجيات مشرتكة تس تجيب لتوقعات خمتلف أأحصاب املصلحة. وذكر بعض املسائل اجلديرة أأن  واملعايري، ا 
ىل املناقشات اليت تُمنح، يف رأأيه، أأولوية خانة كوهنا ترتبط ارتباطا مبارش  ا بذكل الغرض املنشود. وأأشار يف هذا الصدد ا 

ىل ما بلغته  17اس هُتلت قبل  ىل نتاجئ ملموسة ابلنظر ا  س نة عىل نعيد جلنة املعارف التقليدية واليت تس تحق أأن تفيض ا 
ىل املرحةل التالية. الواثئق ذات الصةل، أأثناء أ خر والية لتكل اللجنة، من تقدم ملحو  ومس توى نضج يسمح ابالنتقال  ا 

الوفد أأيضا الأعامل اجلارية عىل مس توى جلنة العالمات واليت تس تحق، يه أأيضا، أأن تشهد تطورا منسقا وملموسا،  وذكر
حبيث يسمح اختتام املناقشات حول النقاط العالقة، أأخريا، ابمليض حنو قرار خبصوص مرشوع معاهدة بشأأن قانون 

يف دورهتا للويبو ة لتجديد شكره مجليع ادلول الأعضاء عىل القرار اذلي اعمتدته امجلعية العامة التصاممي. واغتمن الوفد الفرن
ىل اال جراءات اجلارية 2016 لعام ، واذلي أأقّر فتح أأّول مكتبني خارجيني للويبو يف أأفريقيا يف اجلزائر العامصة وأأبوجا. وتطرق ا 
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ز  اتحة مبىن جديد الس تضافة لفتح املكتب يف اجلزائر العامصة وأأعرب عن رضاه ا  اء التقدم اال جيايب لتكل اال جراءات مع ا 
ن مرشوع اتفاق مقّر اس ُتمكل مؤخرا مع الأمانة وأأعرب عن أأمهل يف أأن تعمتده لك  املكتب. وأأضاف يف هذا الس ياق قائال ا 

مانة عىل توافرها والفعالية اليت أأبدهتا منذ بداية الويبو لل ادلول الأعضاء يف ادلورة املقبةل للجنة  تنس يق. وأأعرب عن شكره للأ
تكل اال جراءات، وأأبدى أأمل بدله يف بلوغ توافق بشأأن فتح مجموع املاكتب اخلارجية الأخرى وعددها أأربعة. ويف هذا 

ىل معاهدة اخلصوص، جّدد الزتام بدله برافقة أأي مبادرة يف هذا الاجتاه. وأأخريا، أأعلن الوفد  أأن اجلزائر انضمت مؤخرا ا 
ىل معاهدة مراكش. جراءات انضامهما ا   بيجني وأأهنا بصدد اس تكامل ا 

ّن أأنغوال تُنفّذ س ياسات بشأأن  أأنغوالوأأيّد وفد  .14 البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقال ا 
طارها القانوين واال داري بغية رفد الابتاكر وتشجيع الاستامثر حامية امللكية الفكرية وتعزيزها وتطويرها، ويه ت  عيد هيلكة ا 

عادة الهيلكة تكل بدمع العديد من اجلهات املعنية، وال  ىل تنويع اقتصادها. وحتظى هجود ا  وتعزيز التوسع التجاري سعيا مهنا ا 
مج املساعدة التقنية اذلي طّورته الويبو من . ويشمل بران2015س امي الويبو اليت تضطلع بدور نشط يف هذا اجملال منذ عام 

اذلي هيدف  نظام أأمتتة امللكية الصناعيةأأجل مجيع ادلول الأعضاء، واذلي تس تفيد منه أأنغوال دون شك، ادلمع التكنولويج ل 
ىل حتديث نظام امللكية الصناعية يف أأنغوال وتكييفه مع القواعد واملعايري ادلولية. وبناًء عىل ذكل، يوفر م  عهد أأنغوال للملكية ا 

الصناعية الظروف املناس بة عىل الصعيد احمليل، عىل غرار رمقنة املعلومات واال شارات، بغية تيسري الانتقال يف املس تقبل 
ىل سلطهتا التنظميية للنظر فيه،  عند تثبيت ذكل الربانمج احلاسويب. وتُبدي أأنغوال اهامتمًا ابلتوقيع عىل الربوتوكول اذلي قُّدم ا 

جراءاهتا نوب تنفيذ وم ن املنتظر أأن يُبت فيه. وتوجه وزارة الصناعة يف أأنغوال من خالل معهد أأنغوال للملكية الصناعية ا 
س ياسات احلكومة املتعلقة بتعزيز قضااي امللكية الصناعية ودراس هتا وتطويرها، عىل غرار الرباءات ومناذج املنفعة وغريها من 

ورواد التجارة. وحترص أأنغوال عىل توعية متخذي القرارات والأوساط الأاكدميية والقضاء  اال شارات املمزّية املس تخدمة يف
زاء وجاهة حقوق امللكية الفكرية وفائدهتا وامحلاية اليت  ورجال الصناعة من الش باب الأعامل وجممتع الأعامل وامجلهور العام ا 

ع الويبو. ومضن عامل تش تّد فيع العوملة واملنافسة، أأنبحت حامية متنحها. وتعّول أأنغوال يف هذا الشأأن عىل حتقيق تعاون أأكرب م
امللكية الفكرية منترشة عىل نطاق أأوسع. وذلكل، تعي أأنغوال أأن توفري امحلاية الواجبة ال بداعات الفكر البرشي هو أأمر حامس 

ظى امللكية الفكرية ابلنصيب لتطبيق الس ياسة الصناعية الوطنية، كام يه احلال يف الاقتصادات الأكرث تقدمًا، حيث حت
ىل الابتاكر  الأكرب من الأنول غري املادية. واملعرفة يه اليت تدفع جعةل العامل يف الوقت الراهن، ويه أأداة هممة ابلنس بة ا 
واملنافسة وحتقيق النجاح الاقتصادي. وحامية امللكية الفكرية يه رشط من الرشوط املس بقة لتحقيق التمنية الاجامتعية 

ىل تطوير، مما والا ذ حتتاج أأنظمهتا ا  ىل اخلربة يف جمال امللكية الفكرية، ا  قتصادية للشعوب والبدلان. وال تزال أأفريقيا تفتقر ا 
. وذلكل حثّت 2030جيعلها تسامه بدورها فامي يعرف "ابالس تقرار العاملي" وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة حبلول عام 

يالء اهامتم أأكرب ابلقارة الأفريقية وأأعربت عن أأملها يف أأن تكون القارة مضن أأولوايت املنظمة وادلول  أأنغوال الويبو عىل ا 
قلمييًا أأحسن بني املوظفني  الأعضاء فهيا. ومن الرضوري وامللح عىل حد سواء تنفيذ س ياسة تضمن توازاًن ومتثياًل جغرافيا وا 

جنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية يف أأمانة الويبو. وتعرتف أأنغوال جبدوى العمل اجلاري يف الل 
واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، با أأن نتاجئ املناقشات بشأأن هذه املسائل من شأأهنا تعزيز امحلاية ضد 

ىل توافق يف ال راء بعد أأكرث المتكل غري املرشوع. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتونل ادلول الأعضاء يف الويب و ا 
عامًا من املفاوضات من أأجل اعامتد نّك دويل ملزم قانواًن لتشجيع املعارف التقليدية للشعوب واجملمتعات الأنلية  16 من

ن املوافقة وحاميهتا من المتكل غري املرشوع والاس تغالل الذلان حيرماهنا من الفوائد التجارية املقرتنة بتكل املعارف. وابلتايل، فا  
للجنة احلكومية عىل الربانمج اذلي اقرتحته اجملموعة الأفريقية س ييرس حتقيق هذا الهدف وحيدد اترخ عقد املؤمتر ادلويل 

بونفها أأرضية  للجنة احلكومية ادلولية. ويف هذا الصدد، تدمع أأنغوال النصوص اليت اعُتمدت يف ادلورات الأخرية ادلولية
ىل عقد مؤمتر دبلومايس جيدة للمناقشة والالزت  ىل اتفاق لدلعوة ا  ام. وس توانل أأنغوال العمل عىل جنو بنّاء لضامن التونل ا 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس معاهدة قانون التصامميبشأأن  ماكنية ادلعوة ا  . ولكن كام رّصحت اجملموعة الأفريقية، جيب أأن تقرتن ا 
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جياد حل ملسأألللويبو اهتداء بقرار امجلعية العامة  ىل املعرفة هو رشط اب  يت املساعدة التقنية والكشف عن املصدر. والنفاذ ا 
 مس بق أأسايس لتحقيق التمنية، وامللكية الفكرية يه الأداة الأكرث مشواًل لتنظمي مثل هذا النفاذ. 

نشاء جسل حديث للملكية الفكرية والهنوض بثقافة امللكية الفكرية. وتعهد  أأنتيغوا وبربوداوأأعرب وفد  .15 عن الزتامه اب 
ابملواظبة عىل العمل مع الويبو عىل القضااي ذات الاهامتم املشرتك وعرب عن أأمهل احلصول من الويبو عىل ادلمع املتوانل 

رما وماراي خبدمة مجيع املنتفعني ملساعي البدل املس مترة. وشدد عىل الزتام بدله عىل الرمغ من ادلما عصارا ا  ر اذلي خلفه ا 
ىل اخلطط والأهداف اال منائية الوطنية وشدد  ابلسجل عىل الصعيدين احمليل وادلويل. واعرتف بأأمهية امللكية الفكرية ابلنس بة ا 

جتس يد التطورات العاملية. عىل تصممي برانمج معل احلكومة الترشيعي واال داري لتحديث القوانني الوطنية للملكية الفكرية و 
ن قانون الرباءات لعام  هنا حبلول هناية الس نة.  2012وقال ا  ن اللواحئ املتصةل به من املزمع س ي قراره وا  هو أأحدث ترشيع ينبغي ا 

ىل تقدمي املساعدة التقنية هبدف حتديث  اذلي ُعرض عىل وزارة الشؤون القانونية.  مرشوع قانون حق املؤلفوأأشار ا 
ل يف عام وأأردف قائ ن قانون العالمات التجارية س يعدَّ لكرتوين جديد. وأأفاد  2018اًل ا  ذاكء الوعي س يجري عرب موقع ا  ن ا  وا 

س امي يف جماالت  زال يس تكشف الس بل اليت متكن الصناعات اال بداعية القادرة عىل تعزيز المنو الاقتصادي وال بأأن البدل ما
دراج املوس يقى والرايضة والفوللكور من حتسني انجت ن ادلوةل ملزتمة اب  ه احمليل اال جاميل لأغراض تمنية مواطنيه. ومىض يقول ا 

ن  ىل اتصال الش باب اليويم بأأنظمة امللكية الفكرية نتيجة للتكنولوجيا بوجه خاص وا  امللكية الفكرية يف مناجهها التعلميية نظرًا ا 
ن اليوم العاملي للملكية الفكرية املسأأةل مطروحة للنقاش يف املكتب الوطين للملكية الفكرية ووزار  ة التعلمي. واسرتسل قائاًل ا 

نشائية للمدارس الابتدائية والثانوية عىل نطاق البدل ويوم مفتوح ومعرض نغري يف الشارع  2017 لس نة شهد تنظمي مسابقة ا 
ن امحل الت واملسابقات يف مكتب السجل وزايرات يف املدارس ال ذاكء وعي الش باب بختلف جوانب امللكية الفكرية وا 

ىل حصول موظفني يف مؤسسات  التعلميية للش باب قُدمت كوس يةل ال ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف البدل. ولفت النظر ا 
قلميية رئيس ية عىل تدريب يف جمال امللكية الفكرية يف عام  مشل مسائل متعلقة بربوتوكول مدريد  2017وواكالت حملية ودون ا 

ىل نطاق  والرباءات ومعاهدة نفاذ بساعدة الويبو. ولفت الانتباه ا  التعاون بشأأن الرباءات خالل ادلورة الثانية عرشة للجنة اال 
املبادرات الوطنية واملراحل اخملتلفة لتطوير امللكية الفكرية يف بدله ومنطقة الاكرييب الأوسع وأأثىن عىل الويبو اعرتافها برغبة 

م الفرص الوافرة والواسعة وغري املس تغةل اليت تتيحها امللكية الفكرية ابضطالع وحدة ادلول الأعضاء يف املنطقة يف اغتنا
منايئ متنوع.  الويبو ملنطقة الاكرييب بدور قيادي يف تنفيذ برانمج معل ا 

نّ  ،البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك نيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب الأرجنتنيوأأيد وفد  .16  وقال ا 
حتديث حامية مسأأةل  نّ ا  جدول أأعامل السلسةل احلالية من الاجامتعات يتضمن مسائل تتعلق ابال طار املعياري ادلويل، و 

قيد التفاوض لس نوات  اهنّ ا  و لبدله، ة يمه شديدة الأ  مسأأةل معياريةيه حاليا عىل جلنة حق املؤلف،  ةهيئات البث، املعروض
وذكل  ،هيئات البث حامية فعاةلحتمي وضع نيغة هنائية ملرشوع معاهدة أأن تعطى لالوفد أأن الأولوية ينبغي رأأى و  عديدة.

عن أأمهل يف التونل الوفد وأأعرب  .2018عقد مؤمتر دبلومايس عام من املمكن وأأن  ،اس تجابة للتغريات التكنولوجية الأخرية
ىل اتفاق معل اللجنة احلكومية ادلولية يف يف لتقدم احملرز اب أأقرّ معاهدة قانون التصاممي. و العامتد عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن  ا 

ىل أأن بعض القضااي الرئيس ية ال تزال معلقةو احلالية، الثنائية  وانل معلها لتاللجنة رضورة جتديد والية د عىل وشدّ  ،أأشار ا 
ن بدلوقال املقبةل،  الثنائية يف ىل اتفاق. هجود سهم بشلك بناء يف سي  ها  ىل الزتام بدله ابلتنفيذ عويف معرض تأأكيده التونل ا 

ىل تعممي قضااي التمنية يف أأنشطة املنظمة.الوفد التمنية، دعا  جندةالفعال لأ  ىل موانةل هجودها الرامية ا  عىل الوفد وأأثىن  الأمانة ا 
اذلي ية املاجس تري يف امللكية الفكر ربانمج وأأعرب عن امتنانه لدلمع املقدم ل ،مهتا أأاكدميية الويبودأأنشطة التدريب اليت ق

ابلتنفيذ  بدلهالزتام  كررو  مجيع بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.أأمام الطالب من فتوح امل بوينس أ يرس و جامعة س يف درّ ي
يع الأشخاص يتيرّس مجل  الفعال ملعاهدة مراكش وبذل مزيد من اجلهود لضامن حتقيق الأهداف احملددة بوجب املعاهدة، وأأن

ىل الكتب ب  ةذوي اال عاقات البرصيمن  ن املزيانية يه أأداة رضورية لسري معل املنظمة الوفد سهوةل. وقال النفاذ ا   ةسسالب ا 
ماكنية حّل  يف تهثق عن  وأأعربوحتقيق النتاجئ املتوقعة،  املقبةل. وأأعاد تأأكيد الثنائية املوافقة عىل مزيانية هبدف لقة ااملسائل العا 

ىل معاهدة التعاون بدله عزم   .بشأأن الرباءات يف أأقرب وقت ممكنعىل الانضامم ا 
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ن امللكية الفكرية وغريها من النواجت غري امللموسة تكت ي أأمهية مزتايدة يف عامل تصبح فيه  أأسرتالياوقال وفد  .17 ا 
ن دور  ن الابتاكر ميكن أأن حيفز مصادر جديدة للمنو الاقتصادي والازدهار وا  الاقتصادات أأكرث اعامتدًا عىل املعارف وا 

ماكنية تكيف النظام ادلويل للملكية الفكرية ملواهجة التحدايت احلالية واغتنام الويبو وادل ول الأعضاء فهيا حيوي يف ضامن ا 
نه ينبغي لدلول الأعضاء أأن تركز عىل التعاون وال س امي عىل مس توى املناطق دلمع املصاحل  الفرص القادمة. ومىض يقول ا 

الارتقاء بربانمج العمل لوضع القواعد واملعايري الأطر العاملية بقمية مضافة كبرية من املشرتكة يف جماالت ميكن يف س ياقها أأن ميد 
أأجل تعزيز التجارة والاستامثر وانتشار التكنولوجيا وتعمتد هنجًا بناء يف تصفح أأوجه الاختالف املتبقية. وأأفاد بأأن حتسن أأداء 

ىل تعزيز الفعالية وتدعمي النتاجئ ا ليت تعود ابلفائدة عىل مجيع املنتفعني بنظام امللكية الفكرية وأأن بدله اجامتعات الويبو أأدى ا 
يرحب بتوانل املشاركة البناءة لدلول الأعضاء هبدف وضع خطة معل قادمة للجنة احلكومية ادلولية وتطوير واليهتا لأن 

ىل الشعوب الأنلية ومن أأجل ا حلفا  عىل اس مترار ثقافة تكل املواضيع املطروحة للنقاش تكت ي أأمهية أأساس ية ابلنس بة ا 
ضافية يف نندوق الويبو للتربعات يف عام  ن بدله سامه مسامهة ا  قرارًا بذكل الواقع قال ا  لضامن  2017الشعوب وهويهتا. وا 

ىل تفاؤل بدله نتيجة  التعبري عن وهجات نظر الشعوب الأنلية خشصيًا ومسامههتا املبارشة يف املناقشات املقبةل. وأأشار ا 
حراز التقدم الفعيل بفضل توانل حسن  لتونية ماكنية ا  اللجنة احلكومية ادلولية برضورة موانةل تكل املناقشات واعرتافه اب 

نوااي ادلول الأعضاء وتعاوهنا. وأأعرب عن الزتام بدله أأيضًا ابحلومكة اجليدة يف الويبو اليت تشمل الرقابة الفعاةل والأخالقيات 
نصافها وجتس يدها لأفضل املامرسات يف الأمم املتحدة. وأأضاف وبضامن فعالية س ياسات الويبو ل لحامية من الانتقام وكفاءهتا وا 

ن بدله حيافظ عىل تأأييده الشديد لتوانل حتسني النظام العاملي للملكية الفكرية وخصونًا معاهدة التعاون بشأأن  قائاًل ا 
ن التعاون اال داري منطلق ممتاز لتوفري نظام عاملي للملكية الفكرية أأكرث تبس يطًا  الرباءات وبروتوكول مدريد. واسرتسل قائاًل ا 

ن بدله أأاتح يف ذكل الس ياق ملف معلوماته عىل منصة الويبو ل  ىل نتاجئ البحث والفحص وفعالية وا  -WIPOلنفاذ املركزي ا 
CASE اتحة تكل املعلومات أأمر همم لتعزيز شفافية نظام الرباءات ومساعدة امل 2017 يف عام ن ا  اكتب الأخرى عىل وا 

الاس تفادة من تقارير حبث بعضها البعض. ورأأى أأنه ينبغي لعدد أأكرب من املاكتب أأن يتيح ملف معلوماته لفائدة امجليع. 
ن ادلفعة الثانية ل  بدأأت تسجل بعض  2016واملطبقة منذ عام  سرتالياأأ  املعمتدة عىلصناديق الويبو الاستامئنية وأأردف قائاًل ا 

انم؛  س ية با فهيا وضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية يف بدلان تشمل الوس وكرييبايت ونيوي وفييتاال جنازات الرئي 
 WIPO قاعدة بياانتواملسامهة يف احتاد الويبو للكتب امليرسة؛ والتصدي لأمراض املناطق املدارية املهمةل عرب 

Re:Search  ىل أأمه العلامء  ة لأغراض الصحة العامليةمنظمة مشاريع التكنولوجيا البيولوجيابلرشاكة مع لتنسيب منح دراس ية ا 
ن  تساعد أأيضًا عىل حتقيق نتاجئ مس تدامة  سرتالياأأ  املعمتدة عىلنناديق الويبو الاستامئنية يف ذكل امليدان. واس تطرد قائاًل ا 

ن بدله يظل ملزتمًا ابلعمل مع متصةل بتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية والاحتياجات اال منائية. واختمت بيان ه قائاًل ا 
ادلول الأعضاء يف الويبو لضامن اس تخدام النظام ادلويل للملكية الفكرية لفائدة املبتكرين واملبدعني والرشاكت وتعزيزه للمنو 

 العاملي. والتمنية عىل الصعيد

18.  ّ س تونيا ابمس الاحتاد وا ،البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء المنساد وفد وأأي لبيان اذلي أأدىل به وفد ا 
حفز اال بداع والابتاكر مما يسهم يف التمنية املمزي يف امللكية الفكرية  دورعىل الوفد وشدد  الأورويب وادلول الأعضاء فيه.

املساعدة التقنية واملعلومات  يف جماالتوال س امي  اليت حققهتا الويبو،ة الهامجنازات وأأقّر ابال  الاقتصادية والثقافية والاجامتعية. 
ىل م نضامالابشأأن اس مترار  معاهدات عن  املنبثقةس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية تنايم ااملعاهدات اليت تديرها الويبو و ا 

ىل أأ و  .اواحتاداهتالويبو   للتسجيل واال يداعالتطورات اال جيابية الطارئة فامي خيص فعالية أأداء أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية شار ا 
ين الرئيس يني ال  و، اليت تديرها الويبو دعا الوفد و . الويبو يراداتال س امي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، املودّلم

ىل م ملنظمة وموظفهياا ىل تعزيز البيئة العامة للملكية الفكرية و  وانةلا    افبغية احل، نطاقها عيوس  تاجلهود والأنشطة الرامية ا 
وعود ابلنفع نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال يشمل مجيع فئات حقوق امللكية الفكرية با يؤسس ل وكفاءهتا  اهاعىل جدو 

طار مايل موثوق وسلميذكر الوفد رضورة و  مجيع أأحصاب املصلحة.عىل  ن أأرادت الويبو موانةل وضع ا   .تنفيذ هذه الأهداف ا 
وقال الوفد  .مجلعياتا تأأولواييه أأحدى  2019-2018ة ثنائيعىل الربانمج واملزيانية لل  املوافقة يف الوقت املناسبورأأى أأّن 
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نّ  ىلو  .غرضلهذا الوالويبو المنسا مس تعدة للعمل مع ادلول الأعضاء  ا  اختاذ اخلطوة الهنائية اليت طال أأخرى يه  أأولوية أأشار ا 
، من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممياللتني تعرقالن ني عالقتل القضيتني الأخريتني الحبانتظارها 

ىل  أأشار الوفد وفامي يتعلق بتقرير ادلورة الأخرية للجنة حق املؤلف،ها. وتبس يط ا ممي وشلكياهتاتسجيل التصمعليات مواءمة  ا 
جراء مزيد من املناقشات  راء بشأأن بعض املسائل لل  افق تو عىل الرمغ من بروز عض املسائل التقنية واملعقدة شأأن بب رضورة ا 

 اال جراءات املقبةل.صوص خبللويبو العامة  امجلعيةتوجهيات الامتس اللجنة عىل  أأنّ رأأى الوفد و  .حبامية هيئات البث ةعلقاملت
نّ الوفد وقال  عداد قامئ ،وضع اللمسات الأخرية عىل العمل املتعلق حبامية هيئات البثملسأأةل  اخان ااهامتميويل  بدله ا  ة وا 

ىل تونية بشأأن عقد مؤمتر يك ت تنظمي املناقشات املقبةل يف جلنة حق املؤلف، ل رطة طريق اخوضع و  ،قةابلقضااي املعلّ  تونل ا 
. وجود نظام براءات يتسم ابلفعالية واملواءمة س يكون مفيدا مجليع أأحصاب املصلحة أأضاف أأنو  .عىل وجه الرسعة دبلومايس

عمل البرانمج شأأن ب  ب ابلقرار اال جيايبادلورات اخلتامية للجنة الرباءات، ورحّ الصادر عن  رريتقذكر الوفد أأنّه أأحاط علام ابل و 
نّ  الئقااتبع و. ة بتوازننوعت امل ولوايت الأ اخملتارة  همواضيعتربز مخس من  اذلياملقبل  من مس تعد للعمل مع مجيع الوفود بدله  ا 

ابملناقشات املتعلقة بواءمة قانون اهامتما خانا مت هيموانةل حتسني نظام الرباءات كلك وعىل املدى القصري، وأأنه أأجل 
ّن و . الرباءات املوضوعي مناقشة تنفيذ تونيات  ،والتاسعة عرشالثامنة عرش يف دورتهيا  ،التمنية وانلت جلنةقال الوفد ا 

ىل أأّن التمنية. و  جندةأأ  من  اعدد، أأظهرت والواثئق اليت نظرت فهيا اللجنة وتقارير هيئات الويبو ذات الصةلالتقارير أأشار ا 
طار حققت يت اال جنازات ال ملدير العام والأمانة رأأى الوفد أأّن عىل او  عزز البعد اال منايئ للويبو.مما ي ،هذه املبادرة الهامةيف ا 

ىل تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع التمنية بنجاح كجزء ال يتجزأأ من  ندةج أأ موانةل تنفيذ تونيات  أأنشطة الويبو الرامية ا 
ىل أأمهيّة مراعاة أأحناء العامل. وفامي يتعلق ابلتقرير عن معل اللجنة احلكومية ادلولية،  ىل امجلعية أأشار الوفد ا  التونية املقدمة ا 

اللجنة والية مسأأليت يف للويبو العامة عية امجل  وأأن تبّت ، 2019-2018ة يف الثنائي بأأن يس متر معل اللجنةللويبو العامة 
ّن عىل و  .هاوبرانمج معل  رأأى اللجنة احلكومية ادلولية زايدة هجودها رمغ التقدم الكبري احملرز يف بعض اجملاالت. و قال الوفد ا 

فهم  بشأأهنا وحتقيق راء خمتلفةال   تسائل الأساس ية اليت ال زالامل توضيح ينبغي أأن تكون  ربانمج العمللبداية ال نقطة  نّ أأ 
ن المنسا  قالو لها.  مشرتك دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأيّدت االوفد ا  لتعديالت املقرتح ا 

جلنة التعاون  نظرعن تقديره ل الوفد وأأعرب . التعاون بشأأن الرباءات والتونيات املتعلقة ابلعمل املقبل للفريق العامل ملعاهدة
دارة للفحص المتهيدي ادلويل اك  تعيينه ديد يف دورهتا الثالثني يف طلب مكتب المنسا للرباءات مت قينالت دارة للبحث ادلويل وا 

 الوفد قالو  .تعيينهبمتديد معاهدة الرباءات وافقت ابال جامع عىل تونية مجعية أأهّنا و  ،بوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
، وأأضاف أأن أأداء مسأأةل مفيدة للنظام ومس تخدميهت ات التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاار دمجموعة اال  وتطّور تعدد  نّ ا  

ن المنسا عىل أأضاف أأ و  .املعروض أأماهما بلالطتدمع  يتال وادق واملئالواثجودة ىل عد تكل ينبغي أأن يعمت اتدار مجموعة اال  
دارة للفحص المتهيدي ادلويل.دارة لل اك  عيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية مع ت اس تعداد دل أأثىن الوفد عىل و  بحث ادلويل وا 

دارة السلع واخلدمات، و احملرز يف تقدم ال  ملكتب ادلويل التعاون مع رأأى رضورة أأن يوانل انظام مدريد بشأأن قاعدة بياانت ا 
قاعدة البياانت الأوروبية  من ة س تقامواءمة حاةل القبول للمصطلحات امل خيّص  فاميمكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية 

 (.TMclass) املوحدة

ىل تعزيز المنو الاقتصادي املس تدام غري املعمتد عىل النفط  أأذربيجانوقال وفد  .19 نه يوانل تنفيذ اال نالحات الرامية ا  ا 
ن الأهداف الأولية لتكل اال نالحات تمتثل يف اعامتد أأفض ل املامرسات وحيسن أأجواء الاستامثر ويطور رأأس املال البرشي وا 

ن تكل الأهداف والأولوايت  الترشيعية واملؤسس ية لتكوين الكفاءات املطبقة يف البدلان املتقدمة وتنفيذها. وأأوحض قائاًل ا 
املتصةل ابلنشاط الابتاكري مرخسة يف مراس مي رئيس مجهورية أأذربيجان اليت حتمك اعامتد خرائط طريق اسرتاتيجية للتمنية 

طار معلية الاقتصادية. ولفت الن ىل التغيريات املؤسس ية املالمئة اليت طرأأت عىل نظام حامية حقوق امللكية الفكرية يف ا  ظر ا 
نشاء مكتب الرباءات والعالمات التجارية بونفه اال دارة الوطنية املعنية بسائل الرباءات والعالمات التجارية  ىل ا  اال نالح وا 

ىل التغيريات اال ضافية الطارئة عىل املكتب ا ن الاعرتاف املتنايم ابالبتاكر كعنرص وا  لوطين حلق املؤلف. ومىض يقول ا 
أأسايس من الاقتصادات املس تدامة احلديثة حث عىل تكل اال نالحات يف حني أأن التغيريات املؤسس ية اس هتدفت الهنوض 
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ه الشديد لدلمع املتوانل اذلي بتطوير نظام حقوق امللكية الفكرية والوفاء ابملتطلبات ادلولية املتصةل بذكل. وأأعرب عن تقدير 
ن مذكرة التفامه بني الويبو وحكومة بدله متهد  توفره الويبو لتطوير نظام بدله محلاية حقوق امللكية الفكرية. وأأضاف قائاًل ا 
ىل اس هتالل عدد من املش ىل توس يع نطاق التعاون بني الطرفني. وأأشار ا  اريع السبيل جملموعة من املبادرات املشرتكة الرامية ا 

نفاذ املعين ابمللكية الفكرية  ىل تعزيز القدرات التدريبية يف املكتب الوطين للرباءات وواكةل حق املؤلف ومركز اال  اليت هتدف ا 
نشاء املراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف املؤسسات العملية والتعلميية. وذكر أأن عالقات  والتابع للواكةل املذكورة وتشجيع ا 

حجة مع الويبو تشمل العمل املشرتك املتعلق بس ياسة امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحث العلمية. التعاون النا
نشاء مكتب خاريج للويبو يف ابكو س يلقى أأشد الرتحيب ويوانل توطيد تكل العالقات. واختمت بيانه  ن ا  واسرتسل قائاًل ا 

ىل التعاون مع املكتب ادلو ن احلكومة تتوق ا  ىل خمتلف نكوك الويبو القانونية قائاًل ا  ىل الانضامم ا  يل يف ذكل الصدد وتتطلع ا 
 وتوس يع نطاق تعاوهنا مع املنظامت الأوروبية املعنية.

وخص  2017اهامتمه بعمل جلنة العالمات يف دورهتا السابعة والثالثني املعقودة يف أأوائل عام  برابدوسوأأبدى وفد  .20
امية أأسامء البدلان من تسجيلها والانتفاع هبا كعالمات جتارية مما يكت ي أأمهية ابلنس بة ابذلكر املناقشات املتوانةل بشأأن ح

ىل اعتبارات ادلول الأعضاء وتعليقاهتا ومالحظاهتا  ىل استناد التحليل ا  ىل بدلان انمية نغرية مثل بدله. وأأعرب عن تطلعه ا  ا 
الأعضاء عىل موانةل املناقشات يف الفريق العامل املعين  وموانةل املداوالت بشأأن مسأأةل العالمات التجارية. وجشع ادلول

يداع الطلبات من جانب اجلامعات والبدلان النامية  ىل حتفزي ا  بعاهدة التعاون بشأأن الرباءات خبصوص س ياسة للرسوم تريم ا 
ىل التقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية يف ظل واليهتا للف ن بدله  2017-2016رتة والبدلان الأقل منوًا. وأأشار ا  وقال ا 

. وأأحاط علامً ابلربانمج املتوانل للجنة التمنية وأأيد أأنشطته. وأأعرب عن تقديره 2019-2018يؤيد جتديد تكل الوالية للثنائية 
ىل بدله اذلي عزز قدرة مكتبه للملكية الفكرية وهنض ابلتايل ابلتمنية   الاقتصادية.للمساعدة التقنية املس مترة اليت تقدهما الويبو ا 

ىل التعاون مع  السابعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء سلسةل الاجامتعاتابفتتاح  بيالروسرحب وفد و  .21 متطلعًا ا 
لك ادلول الأعضاء تعاواًن فعااًل عىل تناول جدول الأعامل. وشدد الوفد عىل أأن بيالروس تويل الأولوية للتمنية القامئة عىل 

ر امللكية الفكرية يف التمنية العلمية والتقنية والتجارية والصناعية والاجامتعية الثقافية. خفالل الفرتة الابتاكر وأأمهية كربى دلو 
س امي التعديالت  املشموةل هبذا التقرير، بذلت حكومة بيالروس هجودًا كبرية لتحسني النظام الوطين للملكية الفكرية، وال

اخلدمات وقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وامللكية الصناعية؛ وختفيض املدخةل يف قانون العالمات التجارية وعالمات 
رسوم اخلربات الاستشارية يف جمال الرباءات؛ ومتديد فرتة رساين تسجيل العالمات التجارية؛ ودخول القانون اخلاص 

ىل معاهدة قانون الرباءات حزي النفاذ. وأأعرب الوفد عن تقديره للمساعد ة التقنية اليت تقدهما الويبو من ابنضامم بيالروس ا 
أأجل تطوير نظام وطين فعال للملكية الفكرية. وذكَّر بأأنه خالل سلسةل امجلعيات السابقة، ُوقع اتفاق ال نشاء مراكز دمع 

نشاء مركزين جديدين دلمع التكنولوجيا والابتاكر. ويف  التكنولوجيا والابتاكر يف بيالروس. ومعاًل بذكل االتفاق، جيري ا 
طار تنفيذ نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف بيالروس، أأجريت دورات معل منتظمة بشاركة خرباء دوليني من الويبو. وبفضل ا  

قلميية بشأأن خمتلف جوانب امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد أأيضًا عن تقديره  مساعدة الويبو، نُظمت ندوات س نوية وطنية وا 
نظمة كهيئة عاملية للملكية الفكرية. ورحب ابالس تقرار املايل للمنظمة. وعرّب عن ارتياحه جلهود الويبو من أأجل تعزيز ماكنة امل 

لنتاجئ معل جلان الويبو. وأأعلن دمعه لرتكزي النقاش عىل مرشوع معاهدة حامية حقوق هيئات البث مؤيدًا تكثيف تكل 
ىل اال رساع يف تسوية اخل الفات العالقة بشأأن نص معاهدة قانون التصاممي من املناقشات. ودعا لك ادلول الأعضاء يف الويبو ا 

. ورحب جبهود الويبو من أأجل تنفيذ تونيات أأجندة التمنية. ويف اخلتام، أأعلن 2018أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
 الوفد اس تعداده للمشاركة مشاركة بناءة وممثرة يف الاجامتعات املقبةل.

22.  ّ بنغالديش وفد به  البيان اذلي أأدىلو  ،مجموعة البدلان الأفريقية لنيابة عنس نغال اببه ال  البيان اذلي أأدىل بنند وفد وأأي
دراج الوفد ب ورحّ  منوا. الأقل نيابة عن البدلانابل  التقرير املتعلق بلجنة العالمات والتقرير اخلاص ابللجنة بندين بشأأن اب 

ّن و ، يف جدول أأعامل امجلعيات. احلكومية ادلولية دارةقال الوفد ا  تؤثر حامت عىل حياة س  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  ا 
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عدم حرمان هذه اجملمتعات من  شّدد عىل أأمهيةمن اجملمتعات احمللية يف مجيع البدلان، وال س امي يف البدلان النامية. و كثري 
ىلو  التقليدية.املوارد الوراثية واملعارف  ائدها من الأرابح املس متدة من اس تغاللو مواردها وضامن ع الأمهية البالغة اليت  أأشار ا 

ىل العمل اجلاري يفيض يف أأن بدله عن أأمل  عربوأأ  يولهيا بدله لهذه املسأأةل، عىل  الويبومداوالت ممثرة. وشكر الوفد ا 
الاسرتاتيجية الوطنية  وضعمركز التكنولوجيا ودمع الابتاكر و عن طريق ث احبيف قطاع الأ مساعدهتا للجهات الفاعةل 

 .الفكرية للملكية

ن ال  بوتسواانوأأيّد وفد  .23 لجنة ادلامئة البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية. وقال ا 
تس تحق الثناء عىل ما أأجنزته من معل موضوعي  املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

ىل عقد مؤمتر  2017لعام للويبو نون التصاممي، وأأعرب عن أأمهل بأأن توافق امجلعية العامة بشأأن معاهدة قا عىل ادلعوة ا 
دراج املواد املتعلقة ابدلمع التقين 2018دبلومايس للنظر يف تكل املعاهدة مع هناية النصف الأول من عام  ، رشيطة ا 

حراز تقدم كبري يف معل ش ىّت   جلان املنظمة، وال س امي اللجنة احلكومية ادلولية املعنية والكشف. وأأعرب عن تأأّسفه لعدم ا 
ذ تُمثل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور. ا 

ىل حّد أأدىن من معايري امحلاية ادلولية. التقليدي واملؤرشات اجلغرافية جانبًا همامً من جوانب امللكية الفكرية يقتيض أأن  خيضع ا 
ىل ما حظي به معل اللجنة احلكومية ادلولية من هجود وموارد، ينبغي امليض  وابلرمغ من تباطئ وترية التقدم احملرز، ونظرًا ا 

حبق املؤلف واحلقوق اللجنة ادلامئة املعنية قدما يف العمل املنجز. وتأأّسف ابلقدر نفسه عىل التقّدم احملدود اذلي أأحرزته 
مؤسسات التعلمي فامي خيص حامية هيئات البث، والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ولفائدة  اجملاورة

عاقات ىل معاهدة والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي ا  زاء تزايد عدد ادلول الأعضاء املنضّمة ا  . ولكن الوفد عرّب عن رضاه ا 
. وأأعربت بوتسواان عن امتناهنا عىل أأن حتذو حذوهاادلول الأعضاء الأخرى، وال س امي البدلان النامية،  كام جّشع .مراكش

ندار املصنفات املطبوعة يف أأنساق ميرّسة  لدلمع اذلي تقدمه الويبو من أأجل تنفيذ مرشوع رايدي لتكوين الكفاءات بغية ا 
ندار املصنّفات املطبوعة بأأنساق ميرّسة لفائدة الأشخاص حتت رعاية احّتاد الكتب امليرّسة. وسيسامه املرشوع يف  تشجيع ا 

عاقات يف قراءة املطبوعات هّنا ممتنة ذوي ا  ، فتتجىل بوضوح املنافع امللموسة اليت تعود هبا معاهدة مراكش. وقالت بوتسواان ا 
ذكل ادلمع يف التطور املس متر ال دارة  ابلقدر نفسه لدلمع اذلي تقدمه الويبو من أأجل تطوير نظاهما للملكية الفكرية. وسامه

قوانني امللكية الفكرية وزايدة وعي املواطنني ابمللكية الفكرية واستيعاهبم لها. وأأعربت بوتسواان أأيضا عن امتناهنا لتعييهنا 
سهامًا كبريًا يف ضامن تقدمي خدمات  للملكية الفكريةمككتب منوذيج  رجة الأوىل من ادليف أأفريقيا، وسيسامه ذكل املرشوع ا 

ىل اخلدمات سواء للمواطنني من بوتسواان  عىل الصعيد ادلويل ملس تخديم نظام امللكية الفكرية، وذكل بتوفري النفاذ السهل ا 
أأو خارهجا. وتوشك بوتسواان عىل وضع الصيغة الهنائية لس ياسة وطنية للملكية الفكرية، ويه عىل ثقة بأأهّنا س تعزز من مرونة 

ىل اقتصاد قامئ عىل املعارف عىل النحو املنصوص عليه يف الرؤية نظاهما للملكية ال فكرية وفعاليته وتسامه يف حتويل البدل ا 
 .2036 الوطنية لعام

قد للويبو بيان وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكَّر بأأن امجلعية العامة  الربازيلوأأيد وفد  .24
ذ ينبغي للملكية الفكرية أأن تكون أأداة للتمنية الاقتصادية  اعمتدت أأجندة التمنية قبل عرش س نوات دون أأن تفقد أأمهيهتا. ا 

والاجامتعية والثقافية وأأن تعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول الأعضاء. ولقد أأثبتت معاهدة مراكش أأن من املمكن بل من 
نشاءلكية الفكرية أأن تتطور بطريقة متوازنة الرضوري ملواطن املرونة يف نظام امل  الزتامات وحقوق للجميع. ويعّد دخول  أأي اب 

ىل الأمام. ويكت ي التنفيذ الاكمل لتونيات أأجندة التمنية امخلس  ل التفاق تريبس حزي النفاذ خطوة أأخرى ا  الربوتوكول املعّدم
ذ 2030الأمر ذاته عىل خطة التمنية املس تدامة لعام والأربعني أأمهية حمورية لرتس يخ مرشوعية معل املنظمة. وينطبق  ن. ا   ا 

دماج أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش يف معل الويبو. وفامي خيص مسائل وضع القواعد  عن ادلول الأعضاء مسؤوةل ا 
طار جلنة املعا ىل املناقشات اجلارية يف ا  رف والفريق العامل ملعاهدة واملعايري املطروحة أأمام امجلعية العامة، جُتدر اال شارة ا 

ب الوفد ابلتقدم  بعقد مؤمتر دبلومايس يف  التونيةيف مفاوضات جلنة املعارف متوخيًا االتفاق عىل احملرز الرباءات. ورحَّ
طار الفريق العامل ملعاهدة الرباءات بشأأن  املس تقبل القريب. وأأعرب عن تقديره لدلمع الواسع اذلي تلقاه اقرتاح الربازيل يف ا 
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ىل اجلامعات ن الربازيل عىل املوافقة ذكل الاقرتاححصول وأأبدى أأمهل يف  ،خفض رسوم طلبات الرباءات ابلنس بة ا  . وقال ا 
ىل اتفاق  العالقةس تدأأب عىل هنجها البناء يف لك املسائل  أأمام جلنة حق املؤلف. ويف اخلتام، أأعلن الوفد رضورة التونل ا 

 عىل مسأأةل املاكتب اخلارجية.

25.  ّ ندونيس ياالبيان اذل بروين دار السالمفد د و وأأي )رابطة أ س يان( رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا  مساب ي أأدىل به وفد ا 
ىل أأن بدله وانل ،مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئو  التحتية للملكية الفكرية  تهتطوير بني  ،لويبومطرد من ادمع ب ،وأأشار ا 
ىل اذات الصةل و  هحتسني خدماتو  بغية  مكتبه املعين ابمللكية الفكريةتبس يط معليات و  مللكية الفكرية ومالءمتهتعزيز النفاذ ا 

دون  بيئة مكتبية . وأأضاف أأن بدله اقرتب من مس توى هتيئةاخلدمات ملس تخديم امللكية الفكريةأأعىل مس توى من  تقدمي
دارة البياان ابلرمقنة نيالويبو املتعلق وعيرش مل  بنجاحمع تنفيذه  ورقيةمعامالت  دارية حقّ مما س يت اال لكرتونية، وا  ق ماكسب ا 

قاعدة بياانت أأدوات متاحة يف  ، اس ُتخدمتتقامس العملل  ةمبادر ذكر أأنه ابلتوازي مع . و الوطينكتب امللكية الفكرية كبرية مل 
قاعدة  "الرباءاتركن "أأعلن أأن بدله نرش يف حفص العالمات التجارية. و  مشوليةزايدة لأدوات التوس مي بغرض الويبو العاملية 

ىل وأأنع يتوقّع أأن تسامه مشاركة مكتب بدله املعين ابال يداع يف ، 2017 ويولي يفبياانته اخلانة ابلرباءات  نظام النفاذ املركزي ا 
( يف تعزيز برامج تقامس العمل ذات الصةل. وأأضاف أأّن النظر جار يف تنفيذ نظام WIPO Case) نتاجئ البحث والفحص

ىل فايل، وهو ن ويبو يداع اال لكرتوين لطلبات امللكية الفكرية، حسب املناقشات اليت دارت أأثناء زايرة بعثة الويبو ا  ظام لال 
ن  ىل معاهدة الويبو انضمت بروين دار السالم املكتب الوطين للملكية الفكرية يف وقت سابق من هذا العام. وقال الوفد ا  ا 

مما يعّزز خدماهتا يف جمال امللكية  ،2017يف فرباير  سجيل الصويتبشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والت 
نتاج مقاطع فيديوزارها  دوقالفكرية ويُعّزز اال بداع وامحلاية يف البيئة الرمقية.  ط الضوء عىل قصص تسلّ  فريق من الويبو ال 

بني بروين دار احملددة لتعاون ات والعالمات التجارية والرباءات احمللية. وقد مصمت الأنشطة يف جماال ؤلفجناح حق امل
 أأهداف البدلبال شك يف حتقيق هذا التعاون سهم ي يف جمال امللكية الفكرية، وس لّحة املالبدل السالم والويبو لتلبية احتياجات 

ىل مزيد من التعاون وموانةل ادلمع القمي اذلي أأخريا، دعا الوفد و . ية والاقتصاديةو التمن ة خبطة رتبطملقدمه الويبو للأنشطة اتا 
 .2025-2016بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة  نمعل رابطة أ س يا

س تونيا بياين  بلغارايوأأيّد وفد  .26 بدلان مجموعة  وفد جورجيا ابمسو  ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوفد ا 
طار قانوين دويل يف جمال . وأأعرب عن اكمل تقديره للجهود اليت تبذلها الويبو من أأجل تطوير البلطيقو أأورواب الوسطى  ا 

 القامئة وحتسيهنا، وحتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية. ومتاش يًا مع املقتضيات الراهنة اليت ال احلفا  عىل املعايري، و امللكية الفكرية
الس نة املنرصمة، ولكهّنا رّصحت بأأنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود. وأأعربت  تنفك تزتايد، أأثنت بلغاراي عىل أأداء الويبو خالل

ىل حّد ال ن ال عداد التعلاميت العامة فامي خيص وثيقة جنيف التفاق لش بونة  بشأأن تسميات املنشأأ عن تقديرها للعمل املنجز ا 
ىل تنظمي التسجيالت ادلولية ونون اس تقرارواملؤرشات اجلغرافية احتاد لش بونة من الناحية املالية يف الأمد  ، اليت هتدف ا 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي قبل هناية عام  عىل  2018الطويل. ورّحبت بلغاراي بقرار ادلعوة ا 
ىل اجلهات املعنية يف  نظام التصاممي وييرس الأرحج. ويعترب اعامتد معاهدة قانون التصاممي أأمرًا همامً، ومن شأأنه أأن يقدم املعونة ا 

عن طريق تطوير معاهدة الرباءات حامية التصاممي الصناعية. وأأشادت بلغاراي ابلتوسع املنتظم خلدمات امللكية الفكرية العاملية 
 حتمل يف ثناايها مزاايموانةل تقدمي اخلدمات عرب نظايم الهاي ومدريد للتسجيل ادلويل عىل حنو اثبت. كام أأن  وحتسيهنا

وأأضاف أأن بلغاراي تدمع أأجندة الويبو للتمنية وتلزتم  العامل وينبغي اال شادة هبا. يف مجيع أأحناءي الطلبات وأأحصاب احلقوق ملودع
جنازات الويبو  جنازًا مفيدًا من ا  بتنفيذ التونيات الواردة فهيا تنفيذًا مالمئًا. ورّحب بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ بونفها ا 

من اال طار ادلويل للملكية الفكرية التوازن املناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصلحة عامة وأأعرب عن أأمهل أأن يض
و اذلي جتىل من خالل تنفيذ عّدة أأنشطة خالل الويبو مكتب الرباءات يف بلغاراي  للتعاون القامئ بنيوأأبدى ارتياحه امجلهور. 

ن بلغاراي س تواظب عىل دمع الويبو يف2016عام   مواهجهتا للتحدايت اجلديدة اليت تعرتض معلية تطوير نظام . وختامًا، قال ا 
 عاملي متوازن ومس تدام محلاية امللكية الفكرية.



A/57/12 Prov. 
Annex I 
17 
 

وأأعرب عن أأمهل يف  البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية. بوركينا فاسووأأيد وفد  .27
حهتا اجملموعة. ويُعّد حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية لدلول من بني امليض قدمًا يف معاجلة القضااي اجلوهرية اليت طر 

لهيا نظام امللكية الفكرية العاملي. ومن هذا املنطلق،  ىل  الوفدقّدر يالأهداف العديدة اليت يتطلع ا  أأميا تقدير املبادرات الرامية ا 
لبدلان املس تفيدة من املرحةل الثانية للمرشوع املعنون "تعزيز النظر يف قسم التمنية من برامج الويبو وأأنشطهتا. وبصفهتا من ا

ىل الويبو وأأكدت من جديد  الوفد ، توجهوبعض البدلان الأفريقية" بوركينا فاسووتمنية القطاع السمعي البرصي يف  ابلشكر ا 
ذ تعي ادلور اذلي تضطلعه به امللكية الص  ناعية يف س ياسات التمنية، اخّتذت عىل اس تعدادها لتنفيذ املرشوع تنفيذًا فعااًل. وا 

جراءات من أأجل تشجيع اال بداع والابتاكر، ال س امي من خالل تنظمي معرض للمنتجات الابتاكرية  بوركينا فاسوحكومة  ا 
قامة منتدى وطين  ونتاجئ البحث يف جمال حامية امللكية الصناعية بناس بة الاجامتع الس نوي بني احلكومة والقطاع اخلاص، وا 

العلمي والابتاكر التكنولويج يُنظم مّرة لك س نتني. ويعترب ذكل املنتدى بثابة منرب لتقدير نتاجئ البحث اذلي أأجرته  للبحث
ىل أأسس ملموسة من أأجل اختاذ خيارات بوركينا فاسو ، مما يتيح ملتخذي القرار يف جمال الس ياسات تقيمي البحث ابالستناد ا 

ىل اعامتد مرسوم لتغيري التنظاميت العامة للأسواق احلكومية وتفويض مس تنرية يف هذا الصدد. و  ةاسرتاتيجي أأشار الوفد أأيضا ا 
 31نكوك التصديق عىل معاهدة مراكش يف  بوركينا فاسواخلدمات العامة بغية الهنوض ابمللكية الصناعية. وأأودعت 

تنفيذه تنفيذًا فعااًل لفائدة الأشخاص ذوي . وبذكل، يُقّر البدل اباللزتام هبذا الصك القانوين واملسامهة يف 2017أأغسطس 
جيابية وملموسة  ماكنية حتقيق نتاجئ ا  اال عاقات. والتحدايت اليت تواهجها املنظمة ال يُس هتان هبا، وأأعرب الوفد عن اقتناعه اب 

ىل الوفدشارك ي ابلعمل املشرتك. وس  حلول تريض  من هجهتا مشاركة فعاةل يف املناقشات اجلارية يف الويبو بغية التونل ا 
 الأطراف. مجيع

ُطّبقت تكل القمي من  عن الزتام بدله ابحملافظة عىل قمي ادلميوقراطية من تعددية وتنوع ومشولية. وقد كنداوأأعرب وفد  .28
ذ تعرتف تكل اخلطة بأأمهية امللكية الفكرية  خالل مبادرات متعددة يف جمال الس ياس يات، مهنا خطة لالبتاكر واملهارات. وا 

يالء اهامتم خاص  هنا تنطوي عىل الزتام بتطوير اسرتاتيجية وطنية جديدة للملكية الفكرية. ومن اجلدير ا  مضن بيئة ابتاكرية، فا 
اجملموعات غري املمثةل ابلقدر الاكيف يف نظام امللكية الفكرية، با يف ذكل النساء واجملمتعات الأنلية والش باب  بشاركة

والرشاكت الصغرية واملتوسطة. وكذكل، متيض كندا قدما يف تنفيذ جدول أأعامل تدرجيي للتجارة يُعاجل مجةل قضااي مهنا العمل 
ارة الرمقية والابتاكر. ويف هذا الصدد، اضطلعت الويبو بدور خمزن ثري للمعلومات والبيئة واملساواة بني اجلنسني والتج

طار جدول أأعاملها الطموح،  ىل بلوغ الأهداف اليت سّطرهتا كندا يف ا  ساعد احلكومة يف اختاذ مبادرات مس تنرية. وسعيًا ا 
ز اسرتاتيجية العمل للفرتة  لملكية الفكرية من النجاح اذلي حيققه اليت وضعها املكتب الكندي ل  2022 – 2017س تعّزم

طار الاقتصاد القامئ عىل املعارف، وذكل بتحقيق تعاون دويل أأكرب. وسيستند   املكتب الكندي للملكية الفكرية اخملرتعون يف ا 
(CIPOىل حلقة العمل التنفيذية بشأأن اال دارة اليت نظّمها جنازاته مع خمتلف ادلول الأعضاء وا  ىل ا  يف الويبو  عمابالشرتاك  ( ا 

قع كندا عىل مذكرة تفامه مع ويبو غرين، ويه مبادرة تامتىش واخلطة التكنولوجية الكندية من أأجل مس تقبل 2017عام  . وس توي
ىل رغبة  جيايب ا  يراعي المنو فيه البيئة. وعرّب الوفد عن أأمهل يف أأن تس تجيب مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل حنو ا 

مي خدمات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وما انفكت كندا تساند الويبو أأميا مساندة بونفها كندا بوانةل تقد
رساء نظام فّعال ومتوازن ومتاح يف جمال امللكية الفكرية، وذكل من  املنتدى الرئي ي لتطوير املعايري ادلولية اليت تشّجع ا 

دارة رش يدة ومناقشات قامئة عىل احلقائق، ويه أأولوايت تلزتم هبا كندا أأيضا عىل الصعيد الوطين. ومع ذكل، تأأسف  خالل ا 
ىل غاية ال ن عن بلوغ توافق يف ال راء بشأأن معاهدة لقانون التصاممي. وعىل نعيد اللجنة  الوفد لعجز ادلول الأعضاء ا 

لكور، ساندت كندا موانةل العمل مع فهم احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفول
جراء املزيد من املناقشات املس تنرية  مشرتك للأهداف وال اثر العملية لالقرتاحات دون احلمك عىل النتاجئ مس بقًا، بل ا 
مانة عىل دمعها املس متر والنفيس، بيامن توانل امل  سامهة واملوهجة، والعمل عىل مشاريع النصوص. وأأعربت كندا عن امتناهنا للأ

يف همام الويبو، وتُّوسع من نطاق مشاركهتا يف خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تقدهما الويبو، وذكل من خالل اجلهود اليت 
ىل اتفاق الهاي وبروتوكول مدريد واتفاق س نغافورة واتفاق نيس ومعاهدة قانون الرباءات.  تبذلها لالنضامم ا 
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ن بدله يشجع مجيع املبادرات املنفذة يك ال تكون امللكية الفكرية موضوعًا هيم  ىمجهورية أأفريقيا الوسطوقال وفد  .29 ا 
الأوساط الصناعية والتجارية حفسب عىل غرار ما اكن عليه احلال يف املايض بل لتصبح أأداة فعلية لتحقيق التمنية الاجامتعية 

جياد فرص للعمل عن طريق الاس تغالل الاسرتاتيجي مل ىل حصول والاقتصادية تشجع ا  كوانت تكل امللكية الفكرية. وأأشار ا 
العديد من الكوادر يف بدله عىل التدريب املالمئ يف ذكل اجملال بفضل ادلمع املتعدد الأشاكل وخصونًا املنح ادلراس ية 

ىل تدريس قانون امللكية الفكرية من ال ن فصاعدًا يف جامعة اب نغي ويف املعاهد املمنوحة عن طريق الأاكدميية العاملية للويبو وا 
نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا  ن برانمج الويبو للمساعدة من خالل ا  الكربى للتدريب التقين واملهين نتيجة ذلكل. ومىض يقول ا 

ن بدله يرى يف ذكل الربانمج وس يةل  والابتاكر ما زال أأولوية من أأولوايت البدلان الأقل منوًا عامة وأأولوايت بدله خانة وا 
ىل تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية، أأبدى رغبته أأيضًا للحد من ال ضافة ا  فجوة التكنولوجية. وا 

نشاؤه ابملوافقة املبدئية خالل العام املايض. واختمت بيانه معراًب جمددًا  يف طلب تشغيل املكتب اال قلميي للويبو اذلي حظي ا 
 ه بدله يف الفرتات الصعبة اليت شهدها اترخيه.عن امتنانه لدلمع اذلي حصل علي

البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية وأأشاد ابدلمع اذلي تقدمه الويبو  تشادوأأيّد وفد  .30
ىل هتيئة الظروف املناس بة لتطوير نظام منصف للملكية الفكرية، عامده الاحرتام وس يادة القانون.  ملساندة اجلهود الرامية ا 

م ليؤدي أأغراضًا عّدة، ولكّن رضورة تكييفه قد تتجىل يف  ن النظام احلايل للملكية الفكرية مُصّ ومثلام رّصح املدير العام، فا 
بعض اجملاالت. ومن البدهييي أأّن الرهاانت تكت ي أأمهية كبرية، وأأن التحدايت اليت جيب مواهجهتا مقرتنة بتكنولوجيات 

دخال تعديالت منطقية عىل أأساليب معلنا. و اال عالم واالتص ىل  الوفدشارك ي ال اجلديدة، مما يقتيض ا  يف املساعي اليت تصبو ا 
ىل توافق متوازن يف ال راء بشأأن القضااي املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  التونل ا 

ىل عقد مؤمت ر دبلومايس بغية اعامتد نك ملزم قانواًن من شأأنه أأن يضمن حامية انجعة وفعاةل التقليدي. وتؤيّد أأيضا ادلعوة ا 
لهذا الرتاث. وعىل غرار سائر ادلول الأفريقية، تزخر تشاد بتقاليد وتنوع ثقايف ثري يف ش ىت اجملاالت، مما يبني الأمهية اليت 

زاء التقشف املايل اذلي تعاين منه تمنية القدرات البرشية  يكتس هيا هذا املوضوع ابلنس بة لها، ولكن القلق ال ينفك يساورها ا 
واملؤسس ية. ورّحب الوفد ابجلهود احلثيثة اليت تبذلها ادلول الأعضاء وجّشعها عىل احملافظة عىل هذا الزمخ با يتيح للويبو 

قامة نظام متوازن وفّعال للملكية الفكرية، ن لهيا، ويُعزز ا  ظام يشجع عىل الابتاكر واال بداع امليض قدمًا يف الوالية املولكة ا 
 امجليع. خدمًة ملصلحة

ىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبابمس  كوس تارياكالبيان اذلي أأدىل به وفد  ش ييلوأأيد وفد  .31 ، مشريًا ا 
ىل بدله واملنطقة كلك. وأأكّد عىل أأنه من الأمهية باك ىل ش ييل أأن امجلعيات احلالية ستسفر عن أ اثر همّمة ابلنس بة ا  ن ابلنس بة ا 

ختّصص ما يكفي من املوارد للحفا  عىل ما تقدمه الويبو من تعاون ومساعدة يف اجملال  2018/19 تُعمتد مزيانية للثنائية
التقين، وامليض قدمًا يف هذا الصدد، فيكون بوسع ماكتب امللكية الفكرية والصناعية التكيف مع مقتضيات القرن احلادي 

دارة املكتب والعرشين. وذل كل، تويل ش ييل اهامتمًا خانًا بنظام أأمتتة امللكية الصناعية اذلي أأسفر عن زايدة الفعالية يف ا 
الوطين للملكية الصناعية وتس يري أأعامهل، وسامه ابلتايل عىل حنو كبري يف تقليص ال جال الزمنية ملعاجلة الطلبات. وأأعرب 

دارة رمقية ابلاكمل حبلول عام  الوفد عن أأمهل يف أأن املكتب الوطين للملكية ، وأأن 2018الصناعية س يعمل عىل أأن يكون ا 
يتيح خيار العمل عن بعد أأمام موظفيه معاًل برشوع رايدي مل يس بق هل مثيل يف القطاع العام يف ش ييل. وأأعرب عن أأمهل 

اف طموحة من تسوية املنازعات وحتقيق أأيضًا يف أأن ميكّن الزتام ادلول الأعضاء وعزهما عىل العمل بطريقة بناءة وحتديد أأهد
جيابية لصاحل منطقة  بشأأن موضوع املاكتب اخلارجية. وسلّط الضوء عىل التقدم اذلي أأحرزته ادلول  أأمرياك الالتينيةنتاجئ ا 

زنة الأعضاء يف ش ىت جلان الويبو وعرّب عن ثقته يف أأن املشالك اليت ُطرحت خالل املفاوضات س ُتحّل ابختاذ وهجة نظر متوا
ماكنية جتديد والية اللجنة  عن امللكية الفكرية حتقيقًا للمصلحة الاجامتعية الأمسى. وابلتايل، أأعرب الوفد عن ثقته يف ا 

جيابية فامي خيص معاهدة قانون التصاممي.  احلكومية ادلولية وحتقيق نتاجئ ا 
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32.  ّ ابلتقدم احملرز خالل الفرتة املشموةل  رية وأأقرّ املدير العام بشأأن حتدايت نظام امللكية الفكترصحيات  كولومبياد وفد وأأي
نّ  نتاجية،يشجع املنافسة احلرة و ي  بدله بتقريره. وقال ا  الهام يف تعزيز  هادورو  عرتف بسامهة نظام امللكية الفكرية يف تمنية اال 

امللكية الفكرية يف أأمهية دمع الويبو املس متر لكياانت الوفد  ذكل، أأقرّ  وبناء عىل الابتاكر واال بداع والقدرة التنافس ية.
عاليم عن امللكية الفكرية" يف كولومبيا يف بوغوات. وشكر الوفد كبري  مؤخراوذكر أأنّه أأطلق  .وأأثره اكولومبي "تقرير ا 

ة التمنية الوطنية ة أأثناء نياغة خطوجهيالاقتصاديني يف الويبو وفريقه عىل دمعهم يف تنفيذ ادلراسة اليت س تقدم مدخالت 
نّ الوفد وقال . 2022-2018للفرتة  اليت قة اليت مل حتل، و ميلء ابملسائل املعلّ و جدول أأعامل الاجامتع الس نوي احلايل طويل  ا 

ّ ةومرون تفهام للواقعو  اأأبدت مجيع ادلول الأعضاء الزتام نها ا  ميكن حلّ  كوس تارياك ابمس وفد به  د الوفد البيان اذلي أأدىل. وأأي
 2018/19للثنائية دا عىل رضورة املوافقة عىل الربانمج واملزيانية ، مؤكّ تأأييدا اتما عة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبمجمو 

ىل رضورة لضامن حسن سري معل الويبو حراز تقدم يف املفاوضات بشأأن جدول الأعامل املعياري، اذلي . وأأشار الوفد ا  ا 
لجمعية العامة للويبو أأن تضع اللمسات الأخرية عىل ورأأى أأنّه ينبغي ل . 2030خطة عام ر عن منو مس تدام وتنفيذ مثينبغي أأن ي 

ويف . 2018/19ة ثنائيأأخرى لل ماكتب  ةوثالث 2016/17ة ثنائيفيه بعد بشأأن مكتب خاريج واحد لل فصل القرار اذلي مل ي
د عىل أأمهية الاعرتاف جبهود شدّ و لاكرييب، ابدلمع املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية واالوفد ب هذا الصدد، رحّ 

ال راء، فضال عن الزتام املنطقة ومسامههتا يف العملية، ال س امي أأهنا مل تقدم مرحشا عليه توافق ت تقدمي مرحش يف  موعةاجمل
نّ الوفد وقال . 2019-2018 ةثنائيلل   ،املبادئ التوجهييةة الفنية ويتفق متاما مع حلنكاب تازمي بدله املكتب اذلي اقرتحه  ا 

الويبو يف بدل تفتتحه أأول مكتب س يكون هذا املكتب أأضاف أأّن أأمرياك الالتينية والاكرييب. و منطقة وس يعزز وجود الويبو يف 
ىل أأمهّية اانطق ابال س بانية.  ملوافقة عىل خطة طموحة للجنة ادلولية ابلنس بة لبدل متنوع ومتعدد الأعراق مثل وأأشار الوفد ا 

طار ذكل ختالفات يف الرأأي بشأأن طبيعة الصك )الصكوك( يف املس تقبل، ال ينبغي أأن حيول الاورمغ  كولومبيا. دون وضع ا 
ملشاركة النشطة ملديري ماكتب امللكية االقرارات. وأأعرب الوفد عن امتنانه للعمل اذلي أأجنزته الويبو و بوجبه خذ تتمتوازن 

ّن خري اذلي عقد يف كولومبيا. و الفكرية يف أأمرياك الالتينية يف الاجامتع الأ  أأمهية التعاون اال قلميي يف أأبرز الاجامتع قال الوفد ا 
التغلب عىل التحدايت اليت تواجه ماكتب امللكية الفكرية واملبدعني والصناعات اال بداعية، معتربا أأن حق املؤلف أأسايس 

 للتمنية الثقافية والاقتصادية يف بدلان أأمرياك الالتينية.

ىل التوافق يف ال راء بشأأن  الكونغووأأيد وفد  .33 البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. ودعا الأعضاء ا 
للقرار اذلي يسمح بعقد مؤمتر دبلومايس جيري خالهل التفاوض عىل نك دويل للويبو املسائل التالية: اعامتد امجلعية العامة 

؛ وتنظمي مؤمتر دويل لك لموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديةل لالتوفري امحلاية الفعملزم قانواًن 
س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية؛ وعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي. وعالوة عىل ذكل، رحب بتنفيذ 

نشاء املكتبني اخلارجيني للويبو يف أأفريق  ن اعامتد وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأأن القرار بشأأن ا  يا يف اجلزائر ونيجرياي. وقال ا 
ن ذكل  2015تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية يف مايو  ىل احتاد لش بونة والويبو وا  اكن بثابة حدث خارق ابلنس بة ا 

امم منظامت دولية أأيضًا مثل املنظمة المتديد مل ميثل يف الواقع تقدمًا ملحوظًا لتطوير املؤرشات اجلغرافية حفسب بل النض
الأفريقية للملكية الفكرية اليت تقوم مقام مكتب امللكية الصناعية للكونغو ومكتب تسمل الطلبات جملموع ادلول الأعضاء فهيا. 

ن بدله يؤيد مجيع املبادرات املتصةل ابلهنوض بنظام لش بونة ذلكل السبب. وأأعرب عن اغتباط حكومة بدل ه ومىض يقول ا 
ىل ادلول  ىل بدله. وأأهنيى لكمته ممتنيًا جناح الأعضاء للمساعدة املقدمة يف جمال تعزيز القدرات من أأمانة الويبو ا  وخصونًا ا 

 التام. املناقشات

. وسلّط مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبعن دمعه التام للبيان اذلي أأدىل به ابلنيابة عن  كوس تارياكوعرّب وفد  .34
اذلي من شأأنه أأن يعزز امللكية الفكرية يف  أأمرياك الالتينيةالضوء عىل ترش يح كولومبيا الس تضافة مكتب الويبو اخلاريج يف 

ىل التطورات املس مترة، ُأدخلت يف عام  ىل أأنّه نظرًا ا  تغيريات رئيس ية عىل مكتب  2017املنطقة عىل حنو كبري. وأأشار ا 
ص البنية التحتية، ومن مّث، تعّززت اخلدمات املقدمة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية وبلغت س امي فامي خي كوس تارياك، ال

ىل املكتب،  أأفضل مس توايهتا. وخّص ابلشكر الس يد يو اتاكيج، مساعد املدير العام، وفريقه عىل ادلمع اذلي قّدمته الويبو ا 
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ذ ُأحرز املزيد من التقدم بفضل اجلهود املشرتكة، وأأعرب عن أأمهل يف تلقي مزيد من ادلمع ال جناز مرشوعات جديدة يف  ا 
من أأجل بلوغ مس توى رفيع يف أأمتتة مجيع العمليات واخلدمات، فيصبح مكتب كوس تارياك بتكل القوة ادلافعة  2018 عام

مورمي بورهر، أأ  بياتريزلتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية عىل الصعيدين الوطين ودون اال قلميي. وشكر أأيضا الس يدة 
ملوظفي اخلدمة ، وفريقها، عىل تعاوهنم يف جمال التدريب الأسايس واملهين مرياك الالتينية والاكرييبمديرة املكتب اال قلميي لأ 

واملسؤولني وغريمه من مس تخديم نظام امللكية الفكرية يف كوس تارياك. وشكر الس يد رشيف سعد هللا، املدير  املدنية
ىل مدرسة القضاء لتدريب القضاة التنفيذي لأاكدميية ا يف جمال القضااي املتعلقة  واملدعني العامنيلويبو، عىل ادلمع الكبري املقدم ا 

ابمللكية الفكرية. وأأقّر بفخر ابلنتاجئ اليت حققهتا تكل املشاريع املنجزة واجلهود املبذوةل، وسلّط الضوء عىل احتالل كوس تارياك 
، ومن مّث، س يضاعف البدل من 2017حسب ترتيب مؤرش الابتاكر العاملي لعام  أأمرياك الالتينيةدوليًا والثانية يف  53املرتبة 

ىل ادلراسة. وأأفاد أأنه بعد أأن لُكّلت والية املكتب بنجاح كبري، وُأحرزت  هجوده الس تغالل الفرص املتاحة للتحسني استنادًا ا 
 ادلومينيكيةلتكنولوجيا والابتاكر يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية أأوجه تقدم رئيس ية، سمّل البدل هممة تنس يق ش بكة مركز دمع ا

وأأهّنا س تعمل مع الأعضاء ال خرين  نظام التعاون اال قلميي بشأأن امللكية الصناعية، وأأن كوس تارياك ُعّينت لرئاسة 2017يف عام 
عية والاقتصادية والثقافية. ويف اخلتام، أأعلن أأّن بونفها أأداة لتحقيق التمنية الاجامت أأمرياك الالتينيةللهنوض ابمللكية الفكرية يف 

بدله س ُيودع خالل سلسةل الاجامتعات وثيقة تصديقه عىل معاهدة مراكش، مما يؤكد من جديد الزتام كوس تارياك 
 الفكرية. ابمللكية

35.  ّ جلهود اليت بذلهتا ورحب اب ،الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةوفد به  البيان اذلي أأدىل كوت ديفوارد وفد وأأي
للس يد فرانسس غري، املدير وشكرها حكومة كوت ديفوار  هعن تقدير الوفد . وأأعرب عالية اجلودة واثئقال ندار الأمانة 

ّن و  .احلكمية قيادتهيف ظل كوت ديفوار للمنظمة مع  العام للويبو، عىل التعاون املثايل  اكبري  ااهامتمبدله تويل حكومة قال الوفد ا 
 لبدلهزايرة رمسية للقيام بلس يد فرانسس غري ل رئيس مجهورية كوت ديفوار وة اليت وهّجها عذكر الوفد ادلو  ،لفكريةملكية الل 

داة كأ امللكية الفكرية بتسخري  يك تعيد التأأكيد عىل الزتاهما واكنت هذه الزايرة فرنة حلكومة البدل .2017 ويولي 13و 12يويم 
منائية و ّ  جديدة مع الويبو.أأنشطة تعاون الاخنراط يف ا  كومة ترش يح الس يد دينيس لوكو بوهوسو احلدت ويف هذا الس ياق، أأي

تنفيذ املرشوع الوطين ب و بوجه عام،  عام للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وفامي يتعلق ابمللكية الصناعيةالدير ملنصب امل
ّن  قال الوفدص، اوجه خبات اجلغرافية والعالمات امجلاعية ؤرشبشأأن امل تنفيذ اتبع مكتب كوت ديفوار للملكية الفكرية ا 

جراءات ومحالت  ىل و  ات اجلغرافية والعالمات امجلاعية.والرتوجي للمؤرشتوعية ال ا  تعزيز اال طار القانوين والفين تطّرق ا 
ىل للأنول الأدبية والفنية، و  حكومة ي قطعته اذلعهد وذكر الوفد ال قطاعني العام واخلاص. يف التطبيق أأجور عادةل أأشار ا 

ذكر الوفد وفامي يتعلق ابال دارة امجلاعية حلق املؤلف،  التصديق.قيد تصديق عىل بعض املعاهدات ال و  حق التتبع،بتنفيذ بدله 
عادأأهنيى ( BURIDAمكتب كوت ديفوار حلق املؤلف )أأّن  مجع الأرابح من أأجل تابع حبزم هجوده ة الهيلكة وي معلية ا 

يف % 76بنس بة %، وارتفعت 18اال اتوات بنس بة  فعتتار  2016الفاعةل يف القطاع. ويف عام مجيع اجلهات عىل  هاوتوزيع 
ىل التلفزيون الرمقي رأأى الوفد أأن الاو . 2017 عام وظهور أأمناط جديدة لالتصال واس هتالك املصنفات  لأريضانتقال ا 

الوفد عن تقدير بدله وأأعرب تسويق. أأشاكل ال خمتلف بشأأن اال طار القانوين والتعاقد  هاما هو حتديد حتدايأأبرز  وتسجيلها،
الوفود بشأأن مسأأةل املاكتب فق وأأعرب عن أأمهل يف أأن تت ،جناح مشاريعهودورها يف الويبو تقدهما للمساعدة التقنية اليت 

قليدية ة واملعارف الت وراثي مسأأةل املوارد الامليض قدما يف مجيع الأطراف عىلالوفد  ية يف أأقرب وقت ممكن. وحثّ ارج اخل
ىل حل تو  متىّن تقدم. و من  ما أأحرزرمغ بعد،  اتوافقي انص مثراليت مل ت  ،وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف  فقياالوفد التونل ا 

 .فرتة انعقاد هذه ادلورة

اية عن تقديره للجهود اليت تبذلها الويبو والأنشطة اليت تضطلع هبا يف جمال بناء نظام عاملي محل كرواتياوأأعرب وفد  .36
امللكية الفكرية بوجب القانون، وتوفري منتدى مفتوح للحوار بشأأن التحسينات يف العديد من جماالت نظام امللكية الفكرية، 
مما أأسفر عن حتفزي اال بداع والابتاكر يف مجيع أأنقاع العامل. ومتيض الويبو قدمًا يف هجودها اجلبارة من أأجل ضامن سري معل 

يداع حقوق امللكية الفكرية الأنظمة ادلولية لتسجيل بفعالية. وأأعربت كرواتيا عن تقديرها للتقدم احملرز مضن خمتلف جلان  وا 
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قامة نظام عاملي متوازن وفّعال يف جمال امللكية  2017الويبو خالل عام  هّنا تشجع تكل الأنشطة اليت تسامه يف ا  وقالت ا 
ىل اتفاق يف ال راء خالل الاجامتع بشأأن اعامتد معاهدة الفكرية. وعرّبت عن خالص أأملها يف أأن تتونل ادلول الأع ضاء ا 

رمسية للتصاممي الصناعية يس تفيد مهنا املس تخدمون يف مجيع ادلول الأعضاء، بغّض النظر عن مس توى التمنية للك دوةل. 
ماكنية جتديد والية اللجنة احلكومية ادلولية  جراء مناقشات بناءة بشأأن ا  ىل ا  املعنية ابملوارد الوراثية وتطلّع الوفد أأيضا ا 

واملعارف التقليدية والفوللكور وبرانمج معلها. وأأعربت كرواتيا عن دمعها للمناقشات اجلارية يف اللجنة ادلامئة حلقوق املؤلف 
ىل حل هنايئ  ىل بذل املزيد من اجلهد للتونل ا  واحلقوق اجملاورة بشأأن معاهدة حامية هيئات البث، ودعت ادلول الأعضاء ا 

ىل توفري امحلاية املالمئة والفّعاةل لهيئات البث اليت بش زاء احلاجة الكبرية ا  أأن تكل املسأأةل العالقة. وليس هناك جمال للشك ا 
جيب أأن تُكيف با يس تويف متطلبات التكنولوجيات املس تقبلية الناش ئة. وحري ابدلول الأعضاء أأن تركز معل الاجامتع عىل 

ىل املس تخدمني وأأن جتري مناقشات بشأأن القضااي املنبثقة عن احتياجاهتم احلقيقية. ويف القضااي اجلوهرية الأمه ابلنس   بة ا 
. وُأنشئ مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية كرواتيا، احتفل البدل ابذلكرى اخلامسة والعرشين ال نشاء 2016ديسمرب 

كية الفكرية الساري منذ أأواخر القرن التاسع عرش. وُكّرست املكتب مبارشة بعد الاس تقالل، ليكون بثابة اس مترار لنظام املل 
لتوفري التدريب خملتلف مجموعات املس تخدمني )ووسعت نطاق  مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية كرواتيا أأاكدميية

ىل مبادراهتا ومواردها اخلانة أأو اب 2017أأنشطهتا يف عام  لتعاون مع منظامت لتشمل الأطفال والش باب(، مستندة يف ذكل ا 
، وابلتعاون مع أأاكدميية الويبو، تلقّت كرواتيا نسخة حملية من دورة امللكية الفكرية للتعمل عن 2014أأخرى. ومنذ بداية عام 

ىل ادلورات التعلميية عن امللكية الفكرية ابللغة الوطنية، ليس فقط للمس تخدمني من  (DL-101 HR)بعد  مما يتيح النفاذ ا 
للمتحدثني ابللغة الكرواتية يف البدلان اجملاورة. وتُنظم ادلورة التعلميية مرتني لّك س نة، وقد اغتمن كرواتيا، بل 

مشارك من كرواتيا وادلول اجملاورة فرنة توس يع معارفهم يف جمال امللكية الفكرية. وتُكّرس كرواتيا نفسها حملاربة  500 حوايل
نةللس نة الثانية محةل وطنية بشأأن اخملاطر املرتبطة برشاء  التقليد والقرننة يف البيئة الرمقية، ونُظمت ة واملُقرني  السلع املُقدلَّ

 عىل اال نرتنت. ولُكلت تكل امحلةل بنجاح ابهر.

ىل أأرس حضااي الأعانري اليت عصفت بنطقة الاكرييب والزلزال اذلي رضب املكس يك  كوابووّجه وفد  .37 أأحر التعازي ا 
ن الس ياسة اخلانة بنظام امللكية الصناعية اليت أأقرها جملس الوزراء يف قابضًا للروح وفالقًا للرصوح . وقال الوفد ا 

س امي الس ياسات الوطنية  قد بدأأ تنفيذها وفقًا للس ياسات اال منائية الوطنية وغريها من الس ياسات املعمتدة، وال 2014 أأكتوبر
والأجنبية املتعلقة ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر والاستامثر. وفضاًل عن ذكل، أأدرجت كواب امللكية الصناعية كركزية للتمنية 

ادلول الأعضاء  اعامتدورشعت يف تعزيز قدراهتا املؤسس ية. وأأيد الوفد  2030صادي لعام الاسرتاتيجية يف منوذهجا الاقت
فت اللجنة 2018/19 لربانمج ومزيانية الثنائية ذ لُكّم . وشدد عىل أأمهية معل جلنة املعارف التقليدية خالل الثنائية املقبةل ا 

طا ىل نصوص يف ا  ىل اتفاق عىل برتش يد أأعاملها عن طريق تنظمي مفاوضات مستندة ا  ر جلسات عامة مفتوحة بغية التونل ا 
اعامتد نك دويل قانوين يكفل حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورأأى أأنه 

ىل أأجندة التمنية جيب جتديد والية اللجنة للثنائية املقبةل وحتديد برانمج معل لتحقيق الأهداف املقرتحة. والتفت الو  فد ا 
ن نتاجئ تنفيذ املشاريع املعنية هو تقدم يف تنفيذ تونيات أأجندة  حدى أأمه راكئز املنظمة وادلول الأعضاء قائاًل ا  بونفها ا 

التمنية. ومع ذكل، يتعني عىل ادلول الأعضاء أأن تقمي حوارًا حول امللكية الفكرية والتمنية كجزء دامئ من الركزية الثالثة للجنة 
ضافية من مزيانية املنظمة احلالية لتنفيذ تونيات أأجندة التمنية وغريها من أأنشطة التعاون  التمنية، وأأن ختصص موارد ا 

س امي تكل املتعلقة بربانمج حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية ونظام أأمتتة امللكية الصناعية، تنفيذًا  واملساعدة التقنية، وال
يض قدمًا يف ادلراسات اخلانة بنقل التكنولوجيا، والاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق امللكية فعااًل. ورأأى أأنه جيب امل

الصناعية، وتطبيق مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، والهنوض ابملكل العام، وغريها من املوضوعات. ورأأى أأيضًا أأنه 
ىل حتقيق توازن دويل فعا ل يف جمال امللكية الفكرية يامتىش مع الس ياسات اال منائية الوطنية جيب عىل أأجندة التمنية أأن تسعى ا 

ىل متابعة ادلراسات اخلانة ابلرباءات والصحة  وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. وعليه جيب أأن هيدف معل جلنة الرباءات ا 
ل التكنولوجيا. وفضاًل عن ذكل، مع الرتكزي عىل الاس تثناءات والتقييدات والصعوابت املرتبطة ابلرباءات واليت تواجه نق
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جيب أأن تتناول ادلراسات املتعلقة ابالس تثناءات والتقييدات أأبعاد التمنية ورشوط التطبيق. وشدد الوفد أأيضًا عىل أأمهية أأن 
يراعي نص معاهدة قانون التصاممي مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأن يتضمن أأحاكمًا عن املساعدة التقنية ورشطًا بكشف 

س امي عن طريق  وال – عن أأنل املعارف التقليدية املرتبطة بتصامميهم. وسلط الضوء عىل ادلمع اذلي قدمته الويبو املودعني
من أأجل تعزيز قدرات اجلهات  –املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأاكدميية الويبو، وقطاع الرباءات والتكنولوجيا 

مه  الوطنية الفاعةل يف النظام الوطين للملكية الصناعية اذلي سامه يف تنفيذ الس ياسات الوجهية؛ وكذكل عىل ادلمع اذلي قدَّ
طالق أأحدث نسخ من نظام أأمتتة امللكية الصناعية وأ لية دمع اال دارة اجلديدة الذلين ساعدا  قطاع البنية التحتية العاملية يف ا 

عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان يف حتسني نواجت اال دارة املؤسس ية. ويف اخلتام، أأعرب الوفد 
 أأمرياك الالتينية والاكرييب، وهنأأ سفري فييت انم عىل انتخابه رئيسًا للجمعية العامة للويبو للثنائية املقبةل.

س تونيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه والبيان  امجلهورية التش يكيةوأأيد وفد  .38 البيان اذلي أأدىل به وفد ا 
ن بدله يعلق أأمهية كبرية عىل حامية حقوق  اذلي أأدىل به وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وقال ا 

ذ يوج ه الابتاكر واال بداع اقتصاده بصفة مزتايدة. وأأثىن عىل امللكية الفكرية ويعرتف بدور الويبو الرئي ي يف ذكل اجملال ا 
الويبو حتقيقها لأهداف براجمها ومتتعها بوضع مايل سلمي ومتني. وبناء عىل ذكل، أأعرب عن تأأييد بدله العامتد اقرتاح الربانمج 

كر أأن بدله يويل عناية كبرية . وذ2027-2018وعن ترحيبه ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  2018/19واملزيانية للثنائية 
ومس مترة لتحسني مجيع الأنظمة العاملية الأربعة محلاية امللكية الفكرية أأي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد 

راد معهد فيسغونظام الهاي ونظام لش بونة. وفامي يتعلق بعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأفصح عن مساندة بدله لمتديد تعيني 
بونفه اال دارة الوحيدة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف منطقة أأورواب الوسطى والبلطيق. أأما عن احتاد  للرباءات

لش بونة، فأأفاد بأأن بدله غطى جعزه املايل القصري الأمد وأأنه يبدي انفتاحه ملوانةل املناقشات بشأأن احللول الس تدامة متويل 
وخبصوص برانمج معل الويبو لوضع القواعد واملعايري، أأعرب عن أأمهل تسوية املسائل العالقة واختاذ  الاحتاد يف الأمد الطويل.

ن بدله يشارك مشاركة  القرار اذلي طال انتظاره بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي. وأأضاف قائاًل ا 
ىل توافق يف ال راء بشأأن معاهدة حامية نشطة يف معل جلنة حق املؤلف ويرى أأن ذكل العمل س يفيض  يف هناية املطاف ا 

هيئات البث اليت ستس تخدم كصك جمد لأغراض توفري امحلاية يف الوقت احلايل ويف املس تقبل. وأأبدى أأيضًا تأأييده ال دراج 
ن بدله يش يد ابلتقدم احملرز يف معل جل  عادة البيع يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئ. ومىض يقول ا  نة الرباءات ويرغب يف حقوق ا 

جراء نقاش يتسم بطابع تقين أأكرب بشأأن التنس يق املوضوعي لقوانني الرباءات ويظل ملزتمًا بتنفيذ برانمج معل معقول للجنة  ا 
احلكومية ادلولية خالل الثنائية املقبةل. واعرتف بأأمهية أأنشطة جلنة التمنية وساند أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية. 

طار الهدف الاسرتاتيجي املمتثل يف "وأأع ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةرب عن تقدير بدله الشديد لنشاط الويبو يف ا  ". ا 
نفاذ اليت تعترب املنتدى املتعدد الأطراف  نفاذ حتد عاملي ومبداًي تأأييد بدله املتوانل لعمل جلنة اال  ن اال  واختمت بيانه قائاًل ا 

 كل اجملال.لتبادل أأفضل املامرسات يف ذ

جنازات الويبو خالل االثين عرش شهرا املاضية:  الشعبية ادلميقراطيةمجهورية كوراي وأأشار وفد  .39 ىل ا  اال دارة فذكر ا 
يف مجعيات  تعمتداليت االتنفيذ الناحج التفاقية الويبو؛ والقرارات الأخرى و ؛ 2017-2016 لثنائيةالسلمية للربانمج واملزيانية ل 

الصناعية؛ وتقدمي مساعدة كبرية  تصاممييف تسجيل الرباءات وال  كبريةخطوة وحتقيق عىل تدريب اخلرباء؛ الرتكزي و ؛ 2016عام 
ه مجيع الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو نوب حامية امللكية الفكرية، لأنشطة ادلول الأعضاء نه ينبغي أأن تُّوجي . وقال الوفد ا 

تفاق لش بونة ضل العمل والتكنولوجيا. وأأضاف أأن أأنشطة الفريق العامل املعين ابملواهجة التحدايت العاملية عىل النحو السلمي بف
تس تحق الثناء، ولكن ينبغي أأن تُطّور أ لية لتثبيت مزيانية الاحتاد.  بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل

قامهتا أأنظمة ح ىل وضعها اخلاص. ودخول معاهدة وينبغي منح املساعدة الاستباقية للبدلان النامية خالل ا  امية ابالستناد ا 
نسانية. وجعل  لهيا من وهجة نظر ا  جيايب للغاية، وينبغي عىل مجيع ادلول غري الأعضاء الانضامم ا  جناز ا  مراكش حزي النفاذ هو ا 

دراج القائد الأعىل للشعب الكوري من بناء قوة علمية وتكنولوجية أأمسى هدف ينبغي حتقيقه من أأجل بناء الأمة . وبفضل ا 
العديد من الاخرتاعات والتكنولوجيات اجلديدة يف ش ىت جماالت الاقتصاد الوطين، أأنتج البدل معّدات حديثة ووسائل 
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تكنولوجية أأخرى بفضل ما يزخر به من قدرات وتكنولوجيات وموارد خانة، مما أأسفر عن تمنية الاقتصاد الوطين وحتسني 
والتكنولوجيا ، نُّظمت النسخة اخلامسة عرشة من املعرض الوطين لالخرتاعات 2017و س بل عيش املواطنني. ويف شهر يولي

اخرتاع وتكنولوجيا جديدة. ونُظمت أأيضًا  1 500، وشهدت عرض أأكرث من ورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةهمج يف  اجلديدة
أأن مسامههتا النشطة يف أأنشطة الويبو أأمر  الوفدرى ي. و 2017عروض ومعارض علمية وتكنولوجية قطاعية أأخرى يف عام 

. اتفاقية الويبو وغريها من املعاهدات اليت تديرها الويبوتعديالت  2017حيوي، ولهذا الغرض، اعمتدت يف شهر أأغسطس 
لواقع، وتوافر بيئة سلمية هو رشط مس بق لتطور العمل والتكنولوجيا الذلان ميثالن القوة ادلافعة لالقتصاد الوطين. ولكن يف ا

تتعرض س يادة البدلان النامية وحقّها يف الوجود والمنو، مشل ذكل تطوير العمل والتكنولوجيا واجملاالت الاقتصادية الأخرى، 
ىل  ىل عرقةل تطلعها ا  ىل خماطر جس مية ومتوانةل من جراء الس ياسات الاستبدادية يف بعض البدلان اليت تسعى عنوة ا  ا 

. فقد فرضت قوى معادية عقوابت وحش ية مل يس بق مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةىل حتقيق اس تقاللها. وهذا ينطبق ع
حماوةل اال طاحة ابلنظام الاشرتايك وتضييق اخلناق عىل معيشة الشعب.  هورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةلها مثيل عىل مج 

اّل أأهنا من ويالت تكل العقوابت القا هورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةمج وعانت  ىل مسوغات غري منطقية، ا  س ية اليت تُعزى ا 
اختذت تدابري لدلفاع عن نفسها من أأجل نون حقّها يف الاس تقاللية والوجود. ولكّن الواقع أأثبت أأنه لكاّم زادت تكل 

رصاره عىل حّدًة، زادت معها عزمية الشع هورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةمج العقوابت اليت تفرضها القوى املعادية عىل  ب وا 
قدمًا يف تعزيز حامية ملكيهتا الفكرية،  هورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةمج يض ادلفاع عن النظام الاشرتايك. وس مت الاس امتتة يف

والوفاء ابلزتاماهتا كدوةل عضو يف الويبو من أأجل توطيد التعاون ادلويل مع املنظمة وسائر ادلول الأعضاء يف جمال حامية 
 لفكرية.امللكية ا

بقوة البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال نيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية  ة الكونغو ادلميقراطيةيمجهوروأأيد وفد  .40
ذ تعرتف ابدلور املهم اذلي تؤديه امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية  وأأعرب عن تضامنه مع ادلول الأخرى يف املنطقة. وا 

دارة امللكية  ة الكونغو ادلميقراطيةيمجهورعية، ابرشت الاقتصادية والثقافية والاجامت نالحات يف نظام ا  للتّو القيام بعّدة ا 
ىل الويبو يف مارس  للحصول  2017الصناعية اخلاص هبا. ومن مّث، ُأحيل القانون املُنظم للملكية الصناعية اجلاري حتديثه ا 

ىل غرفيت الربملان العامت ده. وبُذلت هجود عّدة أأيضا ال نشاء مكتب مس تقل ال دارة امللكية عىل املشورة التقنية، قبل تقدميه ا 
قامة مركز دلمع الابتاكر والتكنولوجيا يف البدل. والمتس الوفد احلصول عىل مرافقة  الصناعية، واحلفظ اال لكرتوين للطلبات وا 

ن  ة الكونغو يمجهورالقلق ال يزال يساور الويبو التقنية ال جناز هذه املشاريع وتنفيذ مجيع حماور التعاون املرتقبة. وقال ا 
زاء مشلكة رعاية الأشخاص ذوي اال عاقات. وذلكل، فهيي عىل وشك التوقيع عىل معاهدة مراكش وغريها من  ادلميقراطية ا 

ىل أأنه يعزتم املسامهة عىل حنو كبري يف امليض قدمًا يف بنود جد ول الصكوك القانونية ادلولية املهّمة. وختامًا، أأشار الوفد ا 
يالء اهامتم خاص بطالب البدلان الأفريقية والبدلان الأقل منوا ومن بيهنا   .ة الكونغو ادلميقراطيةيمجهورالأعامل وأأنه يمتىن ا 

ن أأمهية البحث والتطوير لضامن اس تدامة المنو  ادلامنركوقال وفد  .41 ن الابتاكر حمرك رئي ي للمنو الاقتصادي وا  ا 
ىل توفري احلوافز املالمئة لضامن عائدات الاستامثر والتصدي من خالل ذكل للتحدايت ال عاملية والشامةل املتعددة تدعو ا 

ن حقوق امللكية الفكرية تعد أأداة أأولية جلين مثار الابتاكر لأغراض التمنية والاقتصاد  الكبري يف الابتاكر. وأأضاف قائاًل ا 
ذ أأنشئت من أأجل " ن الويبو تضطلع بدور رئي ي ا  دمع حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن وتقامس املعارف وا 

ىل وجوب توانل  3" عىل النحو املنصوص عليه يف املادة طريق التعاون بني ادلول نشاء الويبو. وعليه أأشار ا  من اتفاقية ا 
املنتفعني بنتجات  اجلهود لضامن أأن توفر الويبو خدمات ذات مردودية تفي ابلغرض يف جمال امللكية الفكرية وأأن متد ابلتايل

ىل حتسني الأنظمة العاملية للملكية الفكرية با فهيا نظام معاهدة التعاون بشأأن  ممتزية. وأأفاد بأأن بدله يقر جبهود الويبو الرامية ا 

الرباءات ونظام مدريد وخدمات تكنولوجيا املعلومات لصاحل املس تخدمني واملاكتب عىل السواء. ورحب ابلتعديالت لفائدة 
ذ تزيد فعالية الويبو التشغيلية. وفامي يتصل ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي، متسك برأأيه اذلي مفاده أأن النص امل  نتفعني ا 

بلغ مس توى اكفيًا من النضج لعقد مؤمتر دبلومايس. وأأعرب عن تقدير بدله لتبادل املعلومات يف جلنة  2014املنجز يف عام 
نفاذ بغية ماكحفة التعدي عىل حق وق امللكية الفكرية. والحظ التقدم الطفيف احملرز يف معل جلان وضع القواعد واملعايري. اال 
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ذ جنحت اللجنة يف املوافقة عىل  تنس يق قانون الرباءات املوضوعيورأأى أأن الهدف الأويل للجنة الرباءات هو تعزيز  ادلويل ا 
ىل رضورة جتديد والية اللجنة احلك ومية ادلولية. ورحب جبهود الأمانة املبذوةل لتنفيذ أأجندة برانمج معل قادم. ولفت النظر ا 

ىل مسأأةل امللكية الفكرية برصف  ن الويبو تضطلع بدور همم يف لفت انتباه مجيع اجلهات ناحبة املصلحة ا  التمنية. وأأوحض قائاًل ا 
دراج تونيات أأجندة التمنية أأمر جيب النظر فيه ابلزتامن مع ن ا  هدف الويبو العام السابق اذلكر  النظر عن مس توى التمنية وا 

ىل بدء معليات الوحدة اجلديدة  نشاء الويبو. وخبصوص التطورات الطارئة يف ادلامنرك، أأشار ا  عىل النحو املبني يف اتفاقية ا 
نفاذ وماكحفة التقليد يف مكتب  ن سلط2017يناير  1يف  ادلامنرك للرباءات والعالمات التجاريةاملعنية ابال  ات . ومىض يقول ا 

زالت تتعاون تعاواًن وثيقًا يف ماكحفة التقليد والقرننة عن طريق الش بكة الوزارية ادلامنركية ملاكحفة  احلكومة ادلامنركية ما
لكرتونية متقدمة للمحاس بني املامرسني لمتكيهنم من مساعدة التعدي عىل حقوق  امللكية الفكرية. وذكر أأن املكتب اس هتل أأداة ا 
طار مرشوع شامل الزابئن يف قطاع الأ  عامل عىل تصفح الفرص اليت تتيحها حقوق امللكية الفكرية واحلد من اخملاطر يف ا 

ه يشغل أأيضًا املوقع وأأن مؤسسة الصناعات ادلامنركية بدمع منلفهم املتعمق لقطاع الأعامل املرتبط حبقوق امللكية الفكرية ل 
لتشجيع املزيد من الرشاكت عىل تعزيز أأنشطة الرتخيص أأو رشاء أأنول امللكية  marketplace.org-www.ipاال لكرتوين 

رساء اتفاقات للتعاون مع منظامت أأخرى وال ىل ا  ن املكتب سعى بناء عىل ذكل ا  س امي  الفكرية وبيعها فهيا. واس تطرد قائاًل ا 
ذ وضعت املفوضية الأوروبية أأداة معلومات ش بكية لرتخيص عىل امل  ىل تنايم الاهامتم ابملوضوع ا  س توى ادلويل. ولفت النظر ا 

ن معهد الرباءات لبدلان الشامل جنح يف الرباءات كجزء من مجموعة أأكرب دلمع الرشاكت  الصغرية واملتوسطة. واسرتسل قائاًل ا 
وواظب أأيضًا عىل توفري منتجات عالية اجلودة ملودعي  2017ولية يف فرباير اس تضافة الاجامتع الس نوي لال دارات ادل

جيابية وبناءة ومعلية يف الويبو وهيئاهتا.2017 الطلبات دليه يف عام  . وشدد عىل الزتامه املس متر بأأن يسامه مسامهة ا 

كوادوروأأيد وفد  .42 من  ، وأأكّدمرياك الالتينية والاكرييبمجموعة بدلان أأ البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابلنيابة عن  ا 
بداعي والبحث والابتاكر  جديد عىل أأمهية امللكية الفكرية بونفها أأداة اسرتاتيجية حُتفّز توليد املعارف، فتُشّجع النشاط اال 

واليت تزخر  تعددة الثقافاتبونفها من الوسائل اليت تتيح سّد الثغرات القامئة حاليًا. وأأعرب عن اقتناعه بأأن البدلان امل 
ىل اقتصاد عامده  رساء اقتصاد قامئ عىل املعارف، والانتقال من اقتصاد مس تحّث ابلتصدير ا  بطاقات فكرية ينبغي علهيا ا 

كوادور عّدة قرارات عىل الصعيد ادلاخيل من خالل اعامتد س ياسات عامة  املعارف والابتاكر. وحتقيقا لتكل الغاية، اخّتذ ا 
ىل ىل تشجيع النفاذ ا  طار قانوين جديد تريم ا  ىل اعامتد ا   املعارف ونرشها وتعزيز نقل التكنولوجيا ورفد الابتاكر. وأأشار ا 

دارة املعارف والرتوجي لنظام متوازن يف جمال حقوق امللكية  2016لوضع القواعد واملعايري يف شهر ديسمرب  بغية تعزيز ا 
ن الفكرية ابس تخدام أأوجه املرونة القامئة، ومعاًل ابلصكوك ادل كوادور طرفًا فهيا. ويف ذكل الس ياق، قال ا  ولية اليت تعترب ا 

ىل قدر من املرونة  ىل احلاجة ا  كوادور. وفامي خيص جلنة حق املؤلف، أأشار ا  القضااي اليت تعاجلها الويبو حتظى بأأمهية كبرية يف ا 
كوادور س باقة يف تناولها، وناغت ال ىل للميض قدمًا يف معاجلة تكل القضااي اليت اكنت ا  عديد من الاقرتاحات اليت تستند ا 

معل متوازن يتيح االتفاق عىل الاس تثناءات والتقييدات بغية ضامن احلقوق الأساس ية، كام هو احلال يف معاهدة مراكش. 
ن بدله أأنبح لتوه طرفا يف  ن امللكية الفكرية جيب أأن تتسق مع التنظاميت الس يادية يف بروتوكول انغوايوأأردف قائاًل ا  ، وا 

ىل املوارد الوراثية والتوزيع املنصف للأرابح وتوفري امحلاية الفّعاةل ملا يقرتن بتكل املوارد من معارف تقليدية، جم ال النفاذ ا 
لفائدة أأحصاهبا الرشعيني، أأي اجملمتعات الأنلية واحمللية. وبناء عىل ذكل، أأعرب عن شكره للويبو عىل تعاوهنا التقين اذلي 

 ة الرش يدة للملكية الفكرية، وتعهّد ابلعمل مع املنظمة عىل اختاذ مبادرات مشرتكة.سامه يف تعزيز اال دار 

ا جاء يف بيان الس نغال نيابة عن اجملموعة الأفريقية ومثن ما تضمنه تقرير املدير العام من عن تأأييده مل مرصوأأعلن وفد  .43
جيابية مرتبطة بعمل املنظمة يف الوقت احلارض ومس تقبال، عىل ال من  يرمغ مما يواهجه جدول أأعامل املنظمة املعيار عنارص ا 

للبت فهيا، للويبو عوائق جنم عهنا ترحيل العديد من املوضوعات الهامة من قبل اللجان املعنية لدلورة احلالية للجمعية العامة 
ت. كام أأنه ورمغ التقدم احملرز ومهنا عىل سبيل املثال ال احلرص: تأأخر ادلعوة لعقد مؤمتر دبلومايس ال قرار اتفاقية قانون التصمامي

ضايف، الحظ الوفد يف معل جلنة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور بعض  حىت تلحق أأن هناك حاجة جلهد ا 
عىل هذا الشأأن، كام يقع  ملزم يف الأطراف ابلغالبية املقتنعة بأأنه قد أ ن الأوان لعقد مؤمتر دبلومايس ال قرار نك دويل

http://www.ip-marketplace.org/


A/57/12 Prov. 
Annex I 
25 
 

ن خالل ادلورة احلالية قرار جتديد والية اللجنة لىك تمُكل أأعامله الأعضاء  ابحللحةل اليتترحب مرص ا. وأأضاف الوفد قائال ا 
طالق برامج دمع فين وبناء قدرات خارج الصندوق لتطوير  ييشهدها حمور حق املؤلف مؤخرًا ابلتواز  مع قيام اللجنة اب 

قلميي، ولقد تولت مرص  حتويل النص العريب التفاقية مراكش لنص ميرس لضعاف ومعايق البرص، التعلمي عىل مس توى ش به ا 
طار حلول توافقية يس تفيد مهنا امجليع كسبيل لنرش العمل واملعرفة ويه  جناح معل اللجنة املعنية يف ا  عىل اس تعداد للعمل عىل ا 

رضورة ربط الرباءات بنظام الصحة العامة ، رأأى الوفد ويفم جمال الرباءات .للشعوب يف ادلول املتقدمة والنامية عىل السواء
والنفاذ للأدوية لدلول النامية حبيث تسهم الابتاكرات احلديثة واملعرفة يف دمع هجود احلكومات يف حتسني القطاع الصحي، 

مثن ، الس ياق مقرتح ختفيض رسوم اتفاقية الرباءات لصاحل اجلامعات واملؤسسات البحثية. ومن هذاوأأعرب عن تأأييد مرص 
عادة البحث معل املنظمة يفالوفد  جمال أأمراض املناطق احلارة  يف الهادف دلمع العمل البحيث WIPO Re:Searchبرانمج ا 
ىل اجمل املهمةل طار الالزم كبري ال هود . وأأشار الوفد ا  عامل أ لية التنس يق مع وضع ا  دلمع مسامهة الويبو يف حتقيق أأجندة التمنية وا 

وبناء القدرات يف ادلول الأعضاء وعدم الاقتصار عىل برامج فردية تُصمم للك حاةل عىل حدة  امج ادلمع الفينشامل وحممك لرب 
مد مظةل امللكية الفكرية لدلول املتشاهبة  دون غاية واحضة من ذكل أأو مسعى لالس تفادة من نتاجئ تنفيذ تكل املرشوعات يف

العام للمنظمة لأهداف التمنية املس تدامة وأأمل يف أأن مستشار املدير ق بتعيني يف هذا الس ياورّحب الوفد اقتصاداًي وتمنواًي. 
طار واليهتا نه  .يس تتبع ذكل خطوات أأخرى الخنراط املنظمة يف تنفيذ مجيع تكل الأهداف دون انتقاء وىف ا  من وقال الوفد ا 

ميان مرص بأأمهية امللكية الفكرية اتحته للجميع  ياوتكنولوج  ياعلم  اهنج، فقد اعمتدت منطلق ا  نتاج املعرفة والابتاكر وا  ال 
بداعات الش باب يف هذا الشأأن ويه الفئة اليت حيرص الس يد الرئيس عبد الفتاح السيىس عىل الالتقاء هبا  والاس تفادة من ا 

جيابيًا يف هجود نرش املعرفة والابتاكرات، ولقد أأطلقت مرص العام امل ايض خطة ابنتظام وتشجيعها عىل التفاعل والاخنراط ا 
مليون دوالر، وتس تمكل مد ش بكة ماكتب نقل التكنولوجيا لاكفة  60كام أأنشأأت بنك املعرفة برأأس مال قدره  2030التمنية 

ما أأعلنه الوفد س تدعى اويفم اخلتام،  اجلامعات ومؤسسات البحث، ونرحب بقيام الوايبو بدور ملموس دلمع تكل اجلهود.
د العمل من أأن البحث العلمي والتكنولوجيا ابات مكونني أأساس يني يف معلية التمنية الشامةل رئيس امجلهورية خالل الاحتفال بعي

نفاق احلكويم ، عالوة عىل ادلمع  ٪47مليار جنيه بزايدة قدرها  5عىل البحث والتطوير بنحو  يف مرص، حيث ارتفع اال 
ة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واجلامعة املرصية الياابنية. املبارش للمرشوعات القومية البحثية والعلمية مثل بنك املعرفة، ومدين

ن  عبارة الس يد الرئيس البليغة خلصت ذكل ابلقول "نسعى لسد الفجوة بني قصور الواقع وطموح واس تطرد الوفد قائال ا 
ذ اخليال "  ىل مصاا  ف ادلول اليت حققت خلصت هذه العبارة خطط ادلوةل الطموحة جلرس الفجوة املعرفية والانتقال ابجملمتع ا 

جنازات ملموسة يف ترس ي  .جلهود البحث والتطوير خ امللكية الفكرية وأأطلقت العنانا 

. ورّحب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبالبيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابلنيابة عن  السلفادوروأأيد وفد  .44
طار تقيميه للمزااي والفرص اليت سيس تفيد مهنا  ع التمنيةاملسؤول عن قطاابدلمع اذلي يقدمه انئب املدير العام  للسلفادور يف ا 

البدل بوجب بروتوكول مدريد، ولال جراءات اال دارية والقانونية اليت ينبغي اعامتدها. وأأقّر بأأمهية امللكية الفكرية كأداة 
ىل أأن العديد من املؤسسات الوط  قامة أأوجه اسرتاتيجية لتحقيق التمنية يف البدل، مشريًا ا  نية بذلت هجودًا مشرتكة من أأجل ا 

تأ زر واس تخدام امللكية الفكرية ملواهجة بعٍض من التحدايت يف البدل. وتشمل تكل املؤسسات املركز الوطين للسجالت 
لسلفادور ووزارة الاقتصاد وواكةل التصدير وتشجيع الاستامثر وأأمانة الثقافة التابعة للرئاسة ووزارة الصحة. وأأكّد الوفد أأن ا

ليه الشعار الوطين اذلي ُأطلق مؤخرًا "السلفادور: عظمي كشعبه"،  هو بدل نغري، بيّد أأن أأكرب ثرواته هو شعبه، كام يشري ا 
ىل مصاف الأمم. ورّصح أأن رفاهية الشعب  السلفادورينيواذلي يعرتف رمسيا بنجاح مجيع  اذلين ارتقوا ابلسلفادور ا 

جراء اس تعراض لتحديد السبيل الأمثل اذلي تضمن من خالهل امللكية السلفادوري حتظى ابلأولوية، وذل كل رُشع يف ا 
ىل الرعاية الصحية والأدوية، وتسامه يف تطوير القطاع الوطين لصناعة املس تحرضا الصيدالنية، وذكل  تالفكرية النفاذ ا 

ىل تعديل القوانني الوطنية بغية حامية الشعوب الأنلية يف البدل والرتاث الوطين، أأعرب الوفد  ذ أأشار ا  بساعدة الويبو. وا 
د والية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور لتعزيز فعالية ال عمل عن أأمهل يف أأن جُتدَّ

اذلي تضطلع به. ومما يبعث عىل الغبطة هو حضور املدير العام للويبو خالل الاجامتع الوزاري اخلامس لوزراء امللكية 
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، واذلي شهد وضع اللمسات الأخرية بامن سييتيف  2017اذلي ُعقد يف  امجلهورية ادلومينيكيةالفكرية يف أأمرياك الوسطى و 
اكمةل با يتيح تطوير امللكية الفكرية واس تخداهما يف املنطقة، وقُّدم خالهل عرض لنتاجئ عىل الربامج الرئيس ية والأنشطة املت

ادلراسة بشأأن أأثر اس تخدام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى. واعترب أأن تكل ادلراسة ستسامه أأميا مسامهة يف تعزيز وتقيمي 
سداء وجاهة اال جراءات املتخذة لتشجيع التمنية الاقتصادية يف امل  نطقة وتكوين الكفاءات لتطوير امللكية الفكرية أأكرث، وا 

 املشورة يف اختاذ القرارات املتعلقة ابمللكية الفكرية. 

عن طريق  ابلعمل اذلي تضطلع به الويبو عاما بعد عام لتعزيز التمنية املس تدامة للبدلان غينيا الاس توائيةوفد  أأشادو  .45
داة أ منة معلها املتنايم كأ س متر يف يك ت لويبو العون الالزم لمجيع الأطراف  تقّدميف أأن  تعزيز امللكية الفكرية. وأأعرب عن أأمهل

ىل التعاون و  ّن و  التوازن ادلويل.حتقيق وفعاةل للحوار والرتوجي والتبادل العاملي بفضل اسرتاتيجية جديدة هتدف ا  قال الوفد ا 
ىل اطموح اهدف" 2020أأفق "من خالل خطة بدله وضع   س تكاملالبدل الناشئ، اذلي ميكن حتقيقه اب تبةمر  هو الونول ا 

وذلكل، اكن من الرضوري تعزيز  معلية بناء ادلوةل اليت تنطوي عىل ترش يد املوارد الطبيعية وتسخري القدرات الفكرية للبدل.
وفد الس نغال ابمس مجموعة  الوفد البيان اذلي أأدىل بهوأأيّد امللكية الفكرية جلعل الأهداف اال منائية املقرتحة للبدل مس تدامة. 

نّ  اذلي تضطلع به  ر احملدودأأيضا ابدلو يقّر بدله، بونفه عضوا يف اجملموعة،  البدلان الأفريقية يف بداية الاجامتعات. وقال ا 
ىل وتعزز الويبو يف كثري من الأحيان يف تعزيز الهيالك اليت تنتج  ديدة جتروجي تقنيات نظاما جديدا للتعاون يف أأفريقيا يستند ا 

ىل حقبة وذكر الوفد  تطوير املعارف التقليدية.واس تخداهما يف  ماكنية اال شارة ا  اكن فقد أأفريقيا.  عىل االاس تعامر وأ اثرها 
جوةل لاملوضوع الرئي ي لهو  ، عن أ اثر الاس تعامر عىل الاقتصادات الضعيفة والناش ئةعرّب املناهض لالس تعامر واملاخلطاب 

ىل أأن اخلطب املناهض .هالأفريقية بعد اس تقالل الأوىل من اجامتعات ادلول ا  ةالس ياس ياخلطب لالس تعامر و  ةوأأشار الوفد ا 
 حتقيق تمنية مسؤوةل ومس تدامة.من أأجل  لبدلان الأفريقيةالالزم ل اذلات  تقديرب  ة وأأرضّ حادّ عرضت معا، مما أأاثر مناقشات 

نّه و  بدء حوار جديد من منظور أأنبح ابال ماكن بفضل ادلمع الالزم من الويبو واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية قال الوفد ا 
ماكانهتا ي  رئي يبدور فيه أأفريقيا تضطلع امللكية الفكرية  احرتام الاختالفات با يضمن ظهر السخاء والتضامن وي ثبت ا 

يف  تنيغب اينبغي للويبو دمع مناطق مثل أأفريقيا وأأمرياك الالتينية الر  أأنّه، رأأى الوفد وذلكل الس ياس ية.و التقاليد الثقافية و 
ماكتب الويبو يف عدة  فتحروح التضامن. وأأعرب الوفد عن تأأييده النشط ل تسوده املشاركة مرة أأخرى يف حوار عاملي 

ناقش أأمهية ي ليت تواهجها الويبو و د حتديد التحدايت ايع ي  مناطق عىل قدم املساواة، وأأعرب عن تفضيهل لعقد مؤمتر دبلومايس
ماكانهتا الالمركزية قد ي  منوذج أأنّ الوفد عقد امجلعيات عىل أأساس التناوب. ورأأى  ساعد القارة الأفريقية عىل حتقيق ا 

للتعاون ادلويل، مما س يعزز دون شك املناقشة املبارشة والتضامن  اوأأساس ي اجديدعنرصا نفسها يك جتعل من الاقتصادية 
 .السالم العامليالنشط و 

ثيوبياوأأيّد وفد  .46 البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. ورّصح أأّن اس تخدام التكنولوجيا  ا 
اس تخدامًا مالمئًا، وتشجيع الابتاكر هام أأمران جوهراين لتحقيق التمنية املس تدامة ومواهجة التحدايت الرئيس ية املشرتكة بني 

يالء الاعتبار عىل قدم من املساواة مجيع البدلا ذ ترتبط حامية امللكية الفكرية ابالبتاكر ارتباطًا وثيقًا، مفن الأمهية باكن ا  ن. وا 
ىل نرش التكنولوجيا بونفها وس يةل لتخطي العديد من التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية، وال س امي البدلان الأقل منوًا.  ا 

محلاية املناس بة للثقافة واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية اليت تزخر هبا اجملمتعات من أأجل التصدي ومن احليوي أأيضا توفري ا
دماج الابتاكر يف الهدف التاسع من أأهداف التمنية املس تدامة  لأوجه عدم املساواة ونقص التمنية. وعىل هذه اخللفية، يعترب ا 

جنازًا همامً نوب الاعرتاف ابلصةل ا ىل رصاحًة ا  ليت جتمع امللكية الفكرية ابلتمنية املس تدامة. وحتتاج الويبو عىل جعةل الرسعة ا 
توس يع نطاق أأجندة التمنية واملشاركة يف املرشوعات اليت تؤثر مبارشة يف التمنية والتحول الهيلكي يف البدلان النامية، وال س امي 

ادلول الأعضاء عىل تكوين الكفاءات وتطوير املؤسسات هبدف البدلان الأقل منوًا. والأمه من ذكل أأنه جيب علهيا مساعدة 
معاجلة قضااي الشمولية والنفاذ واال نصاف يف نظام امللكية الفكرية العاملي. وتويل احلكومة أأمهية كبرية ملرشوعات نقل 

طارها حيواي لتطوير املؤسسات الصغرية وامل  توسطة والصناعات التحويلية التكنولوجيا اليت يُعّد ادلمع اذلي تقدمه الويبو يف ا 
ىل املرشوعات الضخمة وذات التأأثري العايل، والتكنولوجيات اليت من شأأهنا  ثيوبيا. ومن املهّم توس يع ادلمع املقدّم ا  اخلفيفة يف ا 
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نتاج. ويكت ي اعامتد املعاهدات ادلولية أأمهية حامسة ابلنس بة ىل  حتفزي اال بداع احمليل وترسيع مسار معلييت التحديث واال  ا 
ثيوبيا للميض قدمًا يف برانمج التحويل الهيلكي لكونه يُدمج اقتصاد البدل يف النظام الاقتصادي والتجاري العاملي. ويف هذا  ا 

لهيا،  ثيوبيا للملكية الفكرية خّطة مخس ية لتحديد االتفاقيات ادلولية اليت ينبغي عىل البدل الانضامم ا  الصدد، وضع مكتب ا 
ق تكل الغاية. وخالل اجامتع ُممثر مجعه مؤخرًا ابملدير العام للويبو، أأكّد الوزير اال ثيويب للعمل ووضع جدول زمين لتحقي

ىل  والتكنولوجيا من جديد أأن احلكومة شارفت عىل الانهتاء من التحضريات للتصديق عىل معاهدة مراكش، وأأهّنا تسعى ا 
نّه يرحب ب أأي دمع ميكن أأن تقدمه الويبو لترسيع تكل العملية. وختامًا، التوقيع عىل معاهديت ابريس ومدريد. وقال الوفد ا 

ىل أأن تلُكل املناقشات بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ابلنجاح،  ىل احلاجة ا  ونظرًا ا 
ثيوبيا متديد والية اللجنة احلكومية ادل ىل الثنائية املقبةل، بغية الانهتاء من واليت طال أأمدها أأكرث من الالزم، تدمع ا  ولية ا 

 املشاورات واعامتد نكوك دولية ملزمة قانوان عىل أأساس دبلومايس.

س تونيا ابلنيابة عن لبيان اذلي أأدىل به وفد بدله ل يد أأي ت فنلنداد وفد أأكّ و  .47  ،الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيها 
نّ الوفد وقال . اجملموعة ابء عناذلي أأدىل به وفد الياابن ابلنيابة بيان لل و  مكتب ، فقد احتفل لفنلندا حافالاكن  2017عام  ا 

داراي مس تقال. لعمهل ابذلكرى الس نوية اخلامسة والس بعني  للرباءات والتسجيل افنلند ذ مكتبا ا  رأأت فنلندا أأن وجود نظام ا 
، أأنبحت 1921ويف عام  الاقتصاد الوطين. نارالتقدم ويطوّ  انعززس ي للملكية الصناعية وحامية الأعامل اال بداعيةسلمي 

طرفا يف اتفاقية برن. وبعد ميض مائة عام، أأنبحت فنلندا طرفا يف عدة  1928ويف عام  ،فنلندا طرفا يف اتفاقية ابريس
 نيالقطاعن وأأ واحدة من الاقتصادات الرائدة القامئة عىل املعرفة يف العامل،  ذكر الوفد أأن بدلهمعاهدات دولية تديرها الويبو. و 

دول مرتبة يف الابتاكر يف  10أأعىل فنلندا من بني أأضاف الوفد أأن و  بقوة يف البحث والتطوير.يستمثران اخلاص والعام 
نالح مسرية قوق امللكية الفكرية دورا هاما يف حل وذكر أأن. 2017مؤرش الابتاكر العاملي لعام  مائة س نة من التقدم يف ا 

نتاجية.الاقتصاد واحلياة الصناعية يف ن الوفد وقال   فنلندا وزايدة اال  دامئا تبدي طرف نشط يف مفاوضات الويبو وأأهنا بدله ا 
جياد حلول عىل الصعيد ادلويل.  ادهاس تعدا ىل أأن للمسامهة يف ا  يف امجلعيات السابقة أأمهية أأبرزت الويبو وأأشار الوفد ا 

وذكر أأن . 2016السوق العاملية للمحتوى الرمقي اذلي نظم عام  ا فنلندا يف مؤمتر الويبو بشأأنقدمهتة اليت البياانت الرشحيّ 
ة رشحيّ تصف مسار البياانت ال اليت ة مللفات املوس يقى الرمقية"، الرشحيّ بياانت ال نرش دراسة "بدله قرر، بناء عيل ما س بق، 

ىل خدمة املوس يقى الرمقية، و التسجيل مللف موس يقي من اس توديو  ىل اعامتد أأفضل أأنه ي ا  املامرسات لتحسني تطبيق سعى ا 
لملكية فنلندا ل ت معلية التحويل الرمقي دورا رئيس يا يف تطوير معليات مكتب أأدّ توزيع العادل للأجر: فقد ال و  ةاحلقوق املعنوي

ن املس تالوفد  قالو  .هوخدمات الفكرية  دشدو  ،ن خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تقدهما الويبوس تعملوني الفنلنديني ي خدما 
صاحل با خيدم منظايم مدريد والهاي كذكل والتحديث املس مترين لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و  التجديدعىل أأمهية 

 ،2017اجامتع احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي س يعقد يف وقت الحق من أأكتوبر  أأضاف الوفد أأنّ و  املس تخدمني.
دارات دارات و ادلويل البحث  س يقدم اقرتاحا بمتديد تعيني ا  مكتب عنّي س نوات، وقد  10الفحص المتهيدي ادلويل ملدة ا 

دارةللرباءات والتسجيل  افنلند ىل املساعي الهامة اليت تبذلها جلان  .2005وبدأأ معلياته عام  2003عام  اك  وأأشار الوفد ا 
حراز تقدم. جناح ادلورة السادسة والعرشين للجنة الرباءات وأأعمن أأجل ال س امي ، والويبو تطلّعه  دىأأبو رب عن أأمهل يف ا 

ىل ّ  وضع ا  طار دويل متسق للملكية الفكرية يشجع الابتاكر وضع د الوفد برامج معل متوازنة وفعاةل يف جلان أأخرى. وأأي ا 
نأأن أأحصاب املصلحة سيس تفيدون من نظام ملكية فكرية أأبسط وأأكرث تناسقا. و  رأأىو  ،واال بداع  بدله اختمت الوفد ابلقول ا 

أأن  ىيقرب من ثالثة عقود، ورأأ ومنذ ما حق املؤلف خلرباء من البدلان النامية عن من البدلان اليت تقدم تدريبا فعاال هو 
 .يف املس تقبلالتدريبية من املهم موانةل توفري تكل الفرص 

س تونيا هجة، و ابلنيابة عن اجملموعة ابء من لك من وفد الياابن البيانني الذلين ُأديل هبام  فرنساوأأيّد وفد  .48 ابلنيابة وفد ا 
ىل املدير العام ومجيع الفرق العامةل يف الويبو عىل وادلول الأعضاء فيه عن الاحتاد الأورويب  من هجة أأخرى. وتوّجه ابلشكر ا 

صاحل مجيع النتاجئ املمتازة احملققة خالل الس نة املنرصمة يف جمال تروجي امللكية الفكرية جبميع جوانهبا عىل حنو فّعال، وخدمًة مل
ادلول الأعضاء. وخص ابلشكر أأيضًا الأمانة عىل حتضريها خملتلف واثئق امجلعيات. وفامي خيص الربانمج واملزيانية، قال الوفد 
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ىل تعزيز وحدة  ن الأرابح الكبرية اليت حتققها الويبو لك س نة من شأأهنا أأن حتّث عىل امليض قدما يف اال نالحات الرامية ا  ا 
لتضامن بني الاحتادات. وسواء تعلق الأمر بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو نظام مدريد أأو الهاي، املنظمة وحتقيق ا

ن الأنظمة واملعاهدات اليت تديرها الويبو تسامه مجيعها يف حتقيق أأهداف املنظمة  وحىت نظام لش بونة للمؤرشات اجلغرافية، فا 
. وال تزال فرنسا ممتسكة ببدأأ التضامن اذلي يكفل 1967سيس ية للويبو لعام من االتفاقية التأأ  3املنصوص علهيا يف املادة 

منذ عّدة س نوات حسن سري الويبو واحتاداهتا، وتطورها عىل حنو جيد. ورّصح الوفد بأأنه لن يقبل أأن يكون الأداء الفردي 
 السداد، للنفقات غري املبارشة للمنظمة موضع شك، وال س امي فامي خيص استيعاب خمتلف الاحتادات، لٌك حسب قدرته عىل

ن هذه املهنجية املعمتدة يف املزيانية، واليت من شأأهنا أأن تتيح حتقيق التعاون عىل حنو مالمئ لفائدة ادلول النامية،  ذ ا  للمنظمة. ا 
ىل اع امتد معاهدة يه جحر الأساس اليت تقوم عليه الويبو. وحرنت فرنسا أأيضا عىل التذكري ابلأمهية اليت يكتس هيا التونل ا 

ىل تبس يط وتوحيد اال جراءات املتعلقة ابلتصاممي  ن ذكل النص اذلي هيدف ا  ذ ا  للتصاممي والامنذج الصناعية ابلنس بة لها. ا 
ىل  والامنذج الصناعية شارف عىل بلوغ نيغته الهنائية. وحاليًا، ترى فرنسا عدم وجود أأي سبب وجيه يرُبر تأأجيل ادلعوة ا 

ىل توافق يف ال راء خالل الأايم عقد مؤمتر دبلومايس من  جديد، هبدف اعامتد تكل املعاهدة. وأأعربت عن رغبهتا يف التونل ا 
ىل عقد ذكل املؤمتر ادلبلومايس. وبغض النظر عن التصاممي والامنذج الصناعية،  القادمة من أأجل اختاذ قرار بشأأن ادلعوة ا 

دارهتا عىل حنو جيّد تدرك فرنسا الأمهية احلامسة اليت يكتس هيا حسن سري لك نظ ام من أأنظمة حامية امللكية الفكرية، وا 
ىل املس تخدمني. ويف اخلتام، أأكّد الوفد من جديد عىل الزتامه ابملشاركة يف نقاش بنّاء خالل سلسةل الاجامتعات  ابلنس بة ا 

 اخلامسة والس بعني. 

ة الأفريقية ورغبته يف التشديد عىل عدد تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموع غابونوأأبدى وفد  .49
معني من نقاط الاهامتم. وأأكد الزتام بدله بأأهداف الويبو يف جمال الهنوض ابالبتاكر ورأأى أأنه جيب توجيه تكل الأهداف من 

ن حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة يف الواقع ميثل الأساس اذلي ينبغ ي لعمل خالل رؤية تركز عىل التمنية. وأأوحض قائاًل ا 
ليه حىت يتس ىن للجهود املشرتكة بلوغ غايهتا. ومن ذكل املنطلق،  الويبو ومعل منظامت الأمم املتحدة الأخرى أأن يستند ا 

ىل بعض التطورات البارزة اليت من شأأهنا أأن متد املفاوضات بنفس جديد وخص ابذلكر  أأعرب عن أأمهل أأن تؤدي ادلورة ا 
قانون التصاممي واملفاوضات املتصةل ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة 

طار الفريق العامل املعين بوضع  الثقايف التقليدي. وخبصوص نظام لش بونة، أأعرب عن رسور بدله للتقدم الأخري احملرز يف ا 
وعن أأمهل أأن يس متر ذكل الزمخ خالل امجلعيات  فاق لش بونةالالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف الت

نشاء جلنة وطنية معنية  ن بدله يعمل عىل ا  لتجديد والية الفريق العامل هبدف موانةل املناقشات بشأأن النقاط العالقة. وقال ا 
نه أأحىص منذ ال ن منتجات من شأأهنا أأن تس تفيد من امحلاية عن طريق املؤ نه ابملؤرشات اجلغرافية وا  رشات اجلغرافية وا 

ن بدله اس هتل أأعامل بناء مركز لواثئق امللكية الفكرية بساعدة املنظمة  يعلق أ مااًل كبرية عىل هناية تكل العملية. وأأضاف قائاًل ا 
ن تكل املبادرة تندرج يف اجلهود اليت يبذلها بدله ال رساء املؤسسات الالزمة لالس تفادة عىل أأفضل  الأفريقية للملكية الفكرية وا 

نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر الوسائل اليت تتيحها امللكية الفكرية لتحقيق التمنيةوجه من  . وأأفاد بأأنه من املتوقع ا 
ىل قواعد  ىل تدريب املوارد البرشية الالزمة لتنفيذ تكل الوسائل هبدف تيسري نفاذ مودعي طلبات س ندات امحلاية ا  ضافة ا  ا 

  هذه الفرنة اللامتس ادلمع التقين من الويبو حتقيقًا ذلكل الغرض.بياانت الويبو. واغتمن

البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس  غامبياوساند وفد  .50
ن مكتب امللكية الفكرية يف بدله شهد ارتفاعًا مط يداعات ادلولية للعالمات مجموعة البدلان الأقل منوًا. وقال ا  ردًا يف عدد اال 

طاره الوطين لوضع القواعد  ىل بروتوكول مدريد وجناح حتديث ا  التجارية اليت تعني البدل منذ حوايل عامني من انضاممه ا 
ىل الاهامتم احمليل العظمي بنظام الرباءات الناشئ يف نفوف الباحثني الش باب واملبتكرين ومؤسسات التعلمي  واملعايري. وأأشار ا 

نشاء مجعية وطنية لالبتاكر  ىل ا  اجلامعي يف البدل بفضل اس مترار تعاون مكتب الويبو ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مما أأدى ا 
اتحة  ىل حتسني ا  ن بدله يتوقع يف سعيه املتوانل ا  ىل حتسني تنس يق الأنشطة الابتاكرية ودمعها. واس تطرد قائاًل ا  تريم ا 

ويوقع عىل  2017ة أأن يضع الصيغة الهنائية لس ياس ته الوطنية يف جمال امللكية الفكرية يف أأواخر عام خدمات امللكية الفكري
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ن الويبو ما2017مذكرة امجلعية عىل هامش امجلعيات لعام  زالت تدمع مبادرات بدله الوطنية لتكوين  . وأأضاف قائاًل ا 
اطين البدل الش باب يف برامج امللكية الفكرية وتبادل املواد الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية من خالل رعاية مشاركة مو 

ن أأحد التحدايت الرئيس ية املواهجة يف بدله هو  القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية عن طريق أأاكدميية الويبو. وأأردف قائاًل ا 
املتصةل ابمللكية الفكرية ابملعارف  ضامن تزود املوظفني يف سكل القضاء اذلين يتوقع أأن يتولوا هممة التحكمي يف املنازعات

ىل أ لية لتسوية املنازعات يف نظام  نفاذ الفعال واحلاجة ا  ىل رضورة اال  واملواد القانونية الاكفية يف جمال امللكية الفكرية نظرًا ا 
سكل القضاء  امللكية الفكرية. وأأعرب عن أأمهل العمل مع الويبو لوضع برانمج للملكية الفكرية مصمم خصيصًا للموظفني يف

نفاذ يف جمال امللكية الفكرية يف بدله ويف البدلان النامية كلك. وذكر  من شأأنه أأن يودل هجازًا أأكرث فعالية لتسوية املنازعات واال 
رساء نظام عاملي متوازن وشامل للملكية الفكرية. وعرب جمددًا عن  أأن هيئات الويبو اخملتلفة وأأمانهتا سامهت مسامهة قمية يف ا 

 س امي يف س ياق أأجندة التمنية. ده لربانمج أأنشطة الويبو خالل الثنائية املقبةل والتأأيي

، وال ا اكفةشاريع أأاكدميية الويبو ومبادراهتب ب بيان مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. ورحّ  جورجيايد وفد أأ و  .51
ذ متملعاهدة قانون التصاممي،  ةصصاخملتدريبية ال ورات ادلس امي  نشاء أأاكدمييات شاريع واملبادرات هذه امل كن ا  البدلان من ا 

نشاء أأول برانمج تمنية  وتنفيذ برامج تطوير همين. ةملكية فكرية وطني وأأعرب عن امتنانه لدلمع اذلي قدمته الأاكدميية يف ا 
املؤهالت. وأأثىن مزيدا من املوظفني احملليني منح توس يع معارفهم و  مسؤولني احلكومينيل ل سهّل يف جورجيا، مما انحج همنية 

دارة البدلان امل  ختطيط وتنفيذ املشاريع ذات الأولوية يف مشاركهتا وتوجهيها املس مترين ، عىل والبدلان املتقدمة تحوةلعىل ا 
ىل اتباع هنج أأوسع نطاقا. اودعاملنتظم، من خالل التقيمي ة الأنشطوأأعرب عن رسور بدله بتحسن ، لبدله عىل الوفد أأثىن و  ا 

مانة يف تعزيز ثقافات البدلان اخملتلفة وتقاليد ،العايل لتنظمي املناس بات الثقافية واجلانبية يف الويبواملس توى   .هاوالهنج املهين للأ
ىل حتسني النظم وتلبية احتياجات املس تخدمني.يتوقع أأن و  وأأعرب عن  ؤدي المنو املتوانل خلدمات امللكية الفكرية العاملية ا 

وتقدمي خدمات أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن  ،و الاس تجابة الحتياجات ادلول الأعضاء بكفاءةأأمهل يف أأن توانل الويب
توفري املساواة يف و ، هاوتروجي الأنظمة ختصيص املوارد الالزمة الس تخدام من خالل الرباءات ومدريد والهاي ولش بونة 

يالء ابأأن من الواجب عن اعتقاده الوفد وأأعرب  املعامةل مجليع النظم. دول جل ،يف سلسةل الاجامتعات احلالية ،هامتم خاصا 
قبل وضعت نيغهتا الهنائية  أأنّ  الأعامل الترشيعي اذلي ال يزال معلقا، وال س امي معاهدة قانون التصاممي اليت مل تعمتد بعد رمغ

. وأأعرب عن أأمهل يف وأأعرب عن أأسفه لعدم املوافقة عىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي عدة س نوات.
اكتب املأأن ش بكة الوفد  ىورأأ  سن سري معل املنظمة.حل  بتوافق ال راء ضامان 2018/19لثنائية د الربانمج واملزيانية ل امتاع

عطاء الأولوية للمناطق اليت ال  ىل مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل، مع ا  ، كتب خاريجفهيا م  يوجداخلارجية ينبغي أأن تستند ا 
ادلول الوفد . ودعا مكتب وجد فهيايمجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق يه املنطقة الوحيدة اليت ال  أأنّ د عىل وشدّ 

ىل العمل با خيدم مصاحل الويبو الفضىل واحرتام املفاوضات الطويةل  .والالزتام به الأعضاء ا 

ن حقوق امللكية عن تأأييده التام للبيانني املدىل هبام ابمس اجملموعة  أأملانياوأأعرب وفد  .52 ابء والاحتاد الأورويب وقال ا 
ن الابتاكر اذلي حتركه املعرفة يعود أأيضًا ابلفائدة عىل  الفكرية ال تعترب مسأأةل أأساس ية للرشاكت واملصممني حفسب بل ا 

ن الويبو تظل  ابعتبارها املنظمة  ال راءرئيس ية للمناقشة العاملية وتبادل التصال االنقطة املس هتلكني واجملمتع كلك. وأأوحض قائاًل ا 
. وأأطلع احلضور عىل التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات املهمة املتخذة بشأأن قضااي احلومكة يف العاملية الرائدة للملكية الفكرية

ورأأى أأن من شأأن تكل القرارات أأن تريس قاعدة ممتازة ال حراز املزيد من التقدم وخصونًا فامي يتعلق بتعديل  2016 عام
 27. ورحب ابلتعليقات املقدمة من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف اية املبلغني عن اخملالفاتسة الويبو محلس يا

ن بدله سينظر يف مدى تناول تكل التعليقات عىل حنو شامل يف الس ياسة اجلديدة اليت أأندرها املدير  2017 سبمترب وقال ا 
ن ب2017 سبمترب 29العام يف  يزال يلزتم الزتامًا راخسًا ابلعمل البناء مع مجيع الأطراف املعنية يف  دله الزتم وال. ومىض يقول ا 

ن ذكل الأمر يشمل البحث ادلقيق ملا معمته اللجنة من اس تعراض  جمال جيب أأن يتفوق فيه اجلوهر عىل الرسعة وا 
ىل موانةل حتسني معايري يه عالية أأناًل عىل حن و بناء واسترشايف سزييدها قوة وأأن وتعليقات. ورأأى أأن سعي الويبو ا 

ىل القرارات والتونيات الصادرة عن جلنة التنس يق وامجلعية العامة  س يعود ابلفائدة عىل الويبو  2016لس نة للويبو الاستناد ا 
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ىل رضورة أأن يدمع مبدأأ   اجلّيدةالشفافية واحلومكة ومجيع الأطراف الأخرى املعنية وربا حىت عىل البرشية كلك. ولفت النظر ا 
ىل اختاذ قرار متسق حيقق  مجيع قرارات الويبو وخص ابذلكر ما يتصل مهنا ابملاكتب اخلارجية. وأأعرب عن ثقة بدله ابلتونل ا 

الأهداف احملددة الختيار املاكتب اخلارجية اجلديدة بتطبيق املبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية للويبو. وأأضاف قائاًل 
ن حقوق امللكية ال فكرية تعترب مسأأةل معقدة عىل ادلوام وجزءًا ال يتجزأأ من اال طار القانوين والاقتصادي والثقايف اذلي تعمل ا 

ن الويبو تواجه التحدي املمتثل يف  ورضورة الوفاء  اس تجابة مالمئة للبحث عن اترشاداال  تقدمي فيه الرشاكت واجملمتع كلك وا 
ىل  هبدف حتقيق التمنية املس تدامة وتوليد الرثوات. واسرتسل قائاًل  وحاميهتا عىل حنو فعالتعزيز امللكية الفكرية بهمهتا الرامية ا 

حدى املهام الرئيس ية اليت واهجهتا الويبو وما ن ا  ومفادها أأن املنظمة  عهنا ابس مترارزالت تواهجها يه ختفيف اخملاوف املعرب  ا 
ظهار أأن هدف  تفضل بعض اجملموعات عىل حتقيق التوازن الأمثل بني أأحصاب احلقوق الويبو احلايل هو غريها واملواظبة عىل ا 

س امي يف س ياق الصحة والبيئة. ورأأى أأنه ينبغي للويبو أأن تسامه يف نطاق واليهتا مسامهة نشطة يف  رشاحئ اجملمتع وال وخمتلف
الوثيق مع سائر املؤسسات اليت  وحتدد جماالت مسامههتا احملمتةل يف اخلطة ابلتعاون 2030تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام 

حيقق التوازن بني يفي ابلغرض و للملكية الفكرية  ومتسقطار دويل متني يوجد مقرها يف جنيف. وأأعرب عن تأأييد بدله ال  
عىل أأساس  خمتلف املصاحل والشواغل ويشجع عىل الابتاكر ويعزز التمنية ونقل التكنولوجيا وفق أأحاكم ورشوط متفق علهيا

ن اجلهات ناحبة املصلحة با فهيا متبادل. وا طار دويل أأبسط ستس تفيد من وضع  ماكتب امللكية الفكريةس تطرد قائاًل ا  ا 
ن الويبو بونفها  الأحاكم املوضوعية لقانون حق املؤلف وقانون الرباءات وقانون العالماتتنس يقًا يتضمن وأأكرث  التجارية وا 

تعترب احملفل الوحيد املالمئ للتغلب عىل تكل التحدايت وينبغي لها أأن تبقي  نسقةالترشيعات العاملية واملامرسات امل الونية عىل 
ن  املناقشات اجلارية يف جلنة حق املؤلف بّينت أأن مسأأةل تنس يق املفاهمي القانونية مدرجة يف جدول أأعاملها. وأأردف قائاًل ا 

. تكريس الوقت والتفاينم ابلتعقيد ويس توجب يف ذكل امليدان أأمر يتس تنس يق املفاهمي القانونية عىل الصعيد ادلويل
ن  جيابية اذلي يسمح ب اال طار تتيح الويبو س تظل واس تدرك قائاًل ا  ذا معلت تحقيق نتاجئ ا  معًا عىل أأساس ضاء عادلول الأ ا 

ن طريق بتحسني حامية هيئات البث ع بدلهعن الزتام  فصحوأأ . حتقيق التوازن بني مجيع املصاحل املعنيةتوافق ال راء وهبدف 
ىل  . ورأأى أأنه من الرضوري أأن تتجىل التطورات التقنية اليت طرأأت يف معاهدة دوليةتوافق يف ال راء بشأأن التونل ا 

غضون ذكل يف نطاق تطبيق املعاهدة ضاماًن الس مترار املعاهدة يف الأمد الطويل. ورحب ابملناقشة بشأأن املزيد من 
ال املؤجل الش بيك. وأأكد أأن بدله س يوانل دمع هجود جلنة حق املؤلف هبدف التكنولوجيات وخصونًا ما يتصل مهنا ابال رس

الارتقاء ابلعمل املعمتد عىل النصوص واملتصل بعاهدة دولية محلاية هيئات البث. وأأبدى اهامتم بدله بتبادل اخلربات الوطنية 
ري الأشخاص العاجزين عن قراءة غاملتعلقة ابالس تثناءات والتقييدات املمنوحة ملنظامت وأأغراض معينة ولأشخاص 

يف ذكل اجملال غري أأنه أأفصح عن  نك دويل ملزم قانوانً . وأأعرب عن اعتقاده الراخس أأنه ليس من الرضوري وضع املطبوعات
. وارتأأى أأنه من املفيد تبادل وهجات النظر يف ادلول الأعضاء الأخرىرغبته يف تعزيز اطالعه عىل املفاهمي القانونية املطبقة 

عادة البيع وحتدايت حق املؤلف يف البيئة الرمقيةشأأن مسائل أأخرى مثل ب  ن حق ا  قانون الرباءات . ووانل بيانه قائاًل ا 
اكتىس أأمهية جوهرية من الناحيتني النظرية والعملية منذ بدء التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وتأأسيس الويبو كواكةل 

ن دولية للملكية الفكرية املنتفعني بنظام الرباءات يف مجيع أأحناء العامل ينادون بوانةل تطوير النظام وحتسينه وهو نداء ينبغي  وا 
مراعاته. وأأبدى اعرتاف بدله بعمل اللجنة املتوانل عىل املسائل املهمة املرتبطة ابلرباءات وارتياحه هل.  جلنة الرباءاتو لويبو ل

الشديد ملوانةل العمل عىل  هحتمس أأحدث دورة للجنة. وأأعرب عناذلي حتقق يف  ابالتفاق بشأأن العمل املقبلورحب أأيضًا 
ورأأى أأن تكثيف العمل يف بني الزابئن ومستشارهيم.  جودة الرباءات با فهيا أأنظمة الاعرتاض ورسية االتصاالت مسائل

شأأنه تعزيز مصداقية النظام ادلويل ذكل اجملال س يعود ابلفوائد عىل مجيع البدلان برصف النظر عن مس توى تمنيهتا لأن من 
وذكر أأن وفد بدله دلى اللجنة شارك أأيضًا عن كثب يف املناقشات بشأأن الرباءات  للملكية الفكرية وموثوقيته واس تقراره.

جلان الويبو والصحة وس يظل يشارك يف حبث تكل املسائل مع مراعاة اجلهود والأنشطة اليت اضطلعت هبا يف ذكل الس ياق 
ن بدله يرحب ابخلطة اخلانة ابلأعضاء واملراقبني يف اللجنة ت ادلولية الأخرىواملنظام ىل تكل املسائل، قال ا  . وابلنس بة ا 

 املرونة اخلانة ابلرباءاتبأأوجه  يف الانتفاع القيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منواً اليت تمكل ادلراسة عن 
ن تكل ا لأغراض الصحة العامة يف  اللكفةيسورة امل الأساس ية الأدوية احلصول عىل الأدوية وخانة ملرونة ميكن أأن تؤثر يف وا 
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جيابيًا ابعتبار الويبو  البدلانتكل  . وأأفاد بأأن أأحدث الأرقام لعدد مسائل قانون الرباءات لتناولاملناسب  فلاحملمما يعد تطورًا ا 
وتوليد الرثوات وأأعرب عن نظام يف الهنوض ابالبتاكر ال اءات تبنّي أأمهية الرب التعاون بشأأن الرباءات املودعة بناء عىل معاهدة 

يداع الطلب ادلويل رمق  حاطة علامً اب  من جانب منظمة  2017فرباير  2ونرشه يف  3 000 000رسور بدله لال 
Fraunhofer Gesellschaft ن املوجودة يف أأملانيا ويه من أأكرب منظامت أأورواب للبحوث التطبيقية. واتب ع بيانه قائاًل ا 

ن جسل أأنشطة لعوملخيضع ليف عامل فعال نظام براءات  يه أأمه أأداة لنرشالرباءات التعاون بشأأن معاهدة  ة بصفة مزتايدة وا 
ماكنية حتقيق نتاجئ رائعة عن طريق مواءمة  الويبو يف ذكل اجملال الأسايس يشهد، عىل الرمغ من التحدايت الراهنة، عىل ا 

ن تكل النتاجئ ينبغي أأن تشجع الويبو عىل تكثيف هجودها لبلوغ روح العمل واملوا ىل حتقيق هدف وجيه وا  رد يف السعي ا 
ًا دولي طلباً  6325املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية عاجل أأرىق مس توايت احلومكة اجليدة املمكنة. وأأحاط علامً بأأن 

ن بدله يلزتم  يف املائة من 80وأأن نس بة تزيد عىل  2016يف عام  تكل الطلبات أأودعت من خارج البدل. وأأضاف قائاًل ا 
ضافية رضورية ابلتايل بأأي مجيع ادلول الأعضاء عىل الاس تفادة ويشجع  الرباءات التعاون بشأأن نظام معاهدةيف  تطورات ا 
دخال تعديالت عىل وجه الأ ه الشديد وأأعرب عن تقدير . من النظام اال طار القانوين عىل لتحسني العديدة اليت حتققت اب 

با يف ذكل التعديالت الالزمة عىل قواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ولفت الانتباه  س نة املاضية امخلس عرشة مدى
ىل الأجواء البناءة يف  ىل تبادل تقين ممثر. وفامي يرتبط  الفريق العامل املعين بعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتا  مما أأدى ا 

من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون  2016لس نة للويبو اليت دارت خالل امجلعية العامة ابملناقشات 
ىل اتفاق يف جمال املساعدة التقنية واجملال املتصل برشط الكشف عىل النحو املنصوص عليه يف  التصاممي، أأفاد بعدم التونل ا 

دراج رشط الكشف اال لزايم الوالية مما مل يرس أأسسًا مشرتكة لعقد مؤمتر دبلوم ىل ا  ن الاقرتاح ادلاعي ا  ايس. وأأوحض قائاًل ا 
دراج ذكل الرشط يف مسودة املعاهدة من شأأنه أأن يتعارض والهدف املمتثل يف تبس يط  ن ا  ليس هل نةل ابلتصاممي وا 

ن بدله يظل منفتحًا لأي اقرتاحات معقوةل تقدم أأثن جراءات التسجيل وتنس يقها. واس تدرك قائاًل ا  للويبو اء امجلعية العامة ا 
ن 2017لس نة  فرنة الحتاد لش بونة لتحقيق الاس تقرار وتعزيز نظام  اتحجناح وضع وثيقة جنيف أأ . وأأمكل بيانه قائاًل ا 

ىل جلهود أأعضاء احتاد لش بونة وعرّب عن تأأييد بدله الشديد  لش بونة  راح يقولو . بناء نظام فعال ومس تدام للمس تقبلالرامية ا 
قلميية  ن حامية املؤرشات اجلغرافية يه وس يةل محلاية املعارف التقليدية اال  ن  ملنتجات الزراعية وغري الزراعيةاخلانة ابا  وا 

ن اكن التقدم  طار جلنة الويبو احلكومية ادلولية اليت بذلت هجودًا جبارة وا  ادلول الأعضاء أأبدت اهامتمًا مس مترًا ابلعمل يف ا 
ىل فهم مشرتك  2016/17 احملرز يف الثنائية حمدودًا. ورأأى أأنه من الرضوري أأن يكون هدف اللجنة الأويل التونل ا 

لأغراضها واملشالك الأساس ية وأأن تتسق أأي حلول مع اال طار ادلويل احلايل محلاية امللكية الفكرية. وأأفصح عن رغبة بدله يف 
س امي يف ضوء خطة الأمم  وانةل التقدم يف ميدان التمنية والاملواظبة عىل مشاركته يف العملية وعن الزتامه التام واملس متر ب

لتمنية عىل حنو الويبو ل لأجندة . وساند أأيضًا اس مترار تنفيذ التونيات امخلس والأربعني 2030املتحدة للتمنية املس تدامة لعام 

يف الاس تعراض املس تقل لتنفيذ  2017طوال عام جلنة التمنية  احققهت ورحب ابلنتاجئ اليت توافق ال راء ومرتكز عىلمتوازن 
ىل التقدم امللحو  احملرز يف عدد من اجملاالت تونيات أأجندة التمنية واملؤمتر ادلويل بشأأن التمنية وامللكية الفكرية . وأأشار ا 

ءة وأأعرب عن أأمهل أأن يس متر الاس تعداد اذلي أأبدي خالل ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية للمشاركة يف اجلهود البنا
نفاذ ابلنجاح حسب التصورات عىل نطاق واسع، أأعرب عن  ىل تلكل الاجامتعات السابقة للجنة اال  والاسترشافية. ونظرًا ا 
طار متني  ىل املشاركة يف دورة اللجنة الثالثة عرشة وعن اعتقاده أأن امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية تقتيض وضع ا  تطلع بدله ا 

نفاذ يكون يف مصمي تكل امحل ىل وجوب لال  جياد حلول اية. ولفت النظر ا  ىل مسامهة ادل مجيع املصاحل تراعيا   ورات السابقةوا 
 حقوق امللكية الفكريةللجنة مسامهة مفيدة جدًا يف فهم غور خمتلف الأساليب املس تخدمة للتصدي حلاالت التعدي عىل 

ىل الهنج الشامل املعمتد. وأأحاط علامً بأأن املواضيع  واملوسعة يف ادلورتني احلادية  هيا يف ادلورة العارشة للجنةاملتفق علنظرًا ا 
املس تقبل. وعرب عن تقديره اللزتام الأمانة ابختيار وتبادل الأفاكر يف عرشة والثانية عرشة فسحت جمااًل واسعًا للمناقشة 

جراء مناقشة يف الوقت ذاته وعن أأمهل أأن يتس ىن للجنة موانةل  ضامن توازن املصاحلباملتحدثني املناس بني  اال سهام يف ا 
نفاذ امللكية الفكرية. بشأأنشامةل  واظب عىل تعاونه  املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجاريةوأأفاد بأأن  اجلوانب التقنية ال 

ع امجلهور الناحج مع الويبو وسائر املنظامت املعنية ابمللكية الفكرية واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية ونظم جمددًا ندوة ال طال
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ُعقدت يف مدينة درسدن  2017ابلتعاون مع الويبو وأأن ندوة الويبو اجلواةل لعام  2017عىل خدمات الويبو خالل عام 
خشصًا من قطاع الصناعة وماكتب احملاماة أأساسًا مما لكل احلدث ابلنجاح وأأن الندوة اجلواةل  60وشارك فهيا حوايل 

عداد دليل  من املزمع عقدها يف مدينة 2018 لعام ن املكتب والويبو تعاوان تعاواًن وثيقًا عىل ا  هامبورغ الأملانية. وأأردف قائاًل ا 
ن املكتب حافظ عىل حوار ممثر عرب الاجامتعات مع املاكتب الرشيكة هل يف المنسا وس نغافورة والصني  خدمات الويبو وا 

ىل الاجامتعات اال ضافية املقرر عقدها خ با فهيا الاجامتعات  2017الل الأشهر املتبقية من عام واكزاخس تان. ولفت النظر ا 
ن املكتب حيافظ عىل عالقات متينة مع املاكتب الرشيكة هل  مع ماكتب امللكية الفكرية يف الربازيل والصني. واس تطرد قائاًل ا 

ن هناك أأربعة برامج متوانةل للتبادل بني املكتب الأملاين وماكتب امللكية الفكرية يف الصني  والياابن ومجهورية كوراي وا 
طار الش بكة الأوروبية للعالمات التجارية  ىل التعاون الوثيق يف ا  واململكة املتحدة يف الوقت احلايل. واختمت بيانه مشريًا ا 

ىل اضطالع املكتب الأملاين أأيضًا بتنظمي عدة مؤمترات وندوات.  والتصاممي وا 

ل ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعرب عن تقديره للجهود البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغا غاانوأأيّد وفد  .53
ن امللكية الفكرية  زاء أأمهية امللكية الفكرية يف الاقتصاد املعريف. وقال ا  ذاكء الوعي الالزم ا  املتوانةل اليت تبذلها الويبو يف ا 

ن بدله شدد ابلت ايل عىل أأنظمة امللكية الفكرية ال ضفاء قمية تدمع الابتاكر وتسهم يف النجاح الاقتصادي يف أأمة معينة وا 
طار الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية اس هتدفت تكوين  ن الأنشطة يف ا  مضافة عىل الابتاكرات الوطنية. واسرتسل قائاًل ا 

ن احلكومة كفلت أأن مينح النظام الوطين للملكية الفكرية احلو  افز قطاع خاص انبض ابلنشاط يطابق التطلعات الوطنية وا 
ىل أأن الوضع املايل  املالمئة للمبتكرين واملبدعني لتطوير تكنولوجيات جديدة تليب الاحتياجات الوطنية. وأأشار الوفد ابرتياح ا 

ىل املسار الطويل يف برانمج العمل لوضع القواعد واملعايري يف اللجنة  جيابيا. ولفت النظر ا  يف املنظمة سلمي وأأهّنا حققت فائضًا ا 
ولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، ويف نياغة معاهدة قانون التصاممي احلكومية ادل

. وأأعرب عن أأمهل أأن توانل ادلول 2017ورحب ابلتقدم امللحو  احملرز يف الربانمج املكثف لعمل اللجنة خالل عام 
ىل ترسيع وترية وضعه. الأعضاء احملاداثت علامً بأأن معل اللجنة الق ادم سريكز عىل وضع نك دويل ملزم قانواًن وهيدف ا 

ن بدله يزخر ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ويعمل عىل وضع نك قانوين وطين لوقف  واس تطرد قائاًل ا 
اتحة نظام للحامية يهنض ابملعارف التقلي دية وأأشاكل التعبري الثقايف وحيفظها عىل الصعيد أأفعال الغري التجارية غري املرصح هبا وا 

الوطين. وأأفصح عن امتنان بدله للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف ذكل الاجتاه. وأأقّر حبجم العمل الكبري املنجز 
ىل توافق يف ال راء بشأأ  نه يثق بأأن ادلول الأعضاء ستتونل ا  ن املسائل خبصوص معاهدة قانون التصاممي املقرتحة وقال ا 

. وأأعرب أأيضًا عن أأمهل أأن تسد ادلول الأعضاء الفجوة املتصةل ابملسائل العالقة بروح 2016العالقة املوروثة عن مجعيات عام 
ن نناعة النس يج النابضة ابلنشاط  ىل عقد مؤمتر دبلومايس. وأأضاف قائاًل ا  جيابية لضامن حصيةل انحجة للعملية تفيض ا  بناءة وا 

ن اعامتد معاهدة قانون التصاممي ميكن أأن يتصدى لبعض الشواغل الوطنية يف ذكل يف بدله تنازع بب طء بسبب القرننة وا 
ىل تعزيز امللكية الفكرية  اجملال. وأأفاد بأأن الويبو ابرشت الاضطالع بعدة أأنشطة، عىل غرار برامج املساعدة التقنية الرامية ا 

الفكرية وأأن بدله عىل اس تعداد لنرش مرشوع مراكز دمع وتكوين كفاءات مؤسسات البحث وموظفي مكتب امللكية 
ن احلكومة تلزتم الزتامًا كبريًا بتحديث  التكنولوجيا والابتاكر لفائدة مؤسسات البحث واجلامعات الوطنية. وأأردف قائاًل ا 

نشاء النظام الوطين للملكية الفكرية دلمع الابتاكر واملنافسة والمنو الاقتصادي عىل الصعيد احمليل. وأأ  ن ا  هنيى لكمته قائاًل ا 
مكتب وطين للملكية الفكرية عىل النحو املتصور يف الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية يكتسب زخامً ومبداًي ارتياح بدله 

 لنرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية من أأجل السجالت الوطنية للرباءات والتصاممي.

ن  عن تأأييده للبيانني املدىل اليواننوأأعرب وفد  .54 هبام ابمس اجملموعة ابء والاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وقال ا 
ن الفائض البالغ  مليون فرنك  32الطلب العاملي عىل امللكية الفكرية اكن حمراكً للمنو املس متر لأنظمة الويبو للتسجيل وا 

ن اال دارة السلمية  يريس قاعدة مالية سلمية تضمن س يوةل اكفية ملواهجة الظروف 2016سويرسي يف عام  غري املرتقبة وا 
ىل الأداء املايل املتني ورحب ابقرتاح خفض اشرتااكت ادلول الأعضاء بنس بة  . 2018/19يف املائة للثنائية  10والفعاةل أأدت ا 

نشاء ماكتب خارجية جديدة بروح بناءة أأخذًا يف الاعتبار املبادئ  سهام يف املناقشات بشأأن ا  وأأبدى اس تعداد بدله لال 
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ىل التأأخري اذلي يؤسف هل يف عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة 2015التوجهيية اليت وضعهتا امجلعيات لعام  . وأأشار ا 
. ورأأى أأن اال جراءات الشلكية املنسقة س تعود ابلفائدة 2013قانون التصاممي مع أأن مرشوع املعاهدة اكن جاهزًا منذ عام 

أأنه ال ينبغي لالعتبارات غري املتصةل بقانون التصاممي مثل رشط الكشف اال لزايم أأن تؤخر عىل املنتفعني يف مجيع أأحناء العامل و 
نه من الرضوري االتفاق عىل برانمج معل واقعي للجنة  جمددًا اختاذ قرار بشأأن عقد املؤمتر ادلبلومايس. وأأضاف قائاًل ا 

ىل وجود عدة مسائل ال العمل املقبل عند االتفاق عىل املسائل الأساس ية مما  تزال معلقة ومبارشة احلكومية ادلولية نظرًا ا 
ىل النصوص. ورحب بربانمج العمل املتفق عليه للجنة الرباءات وأأيد  ميكن بعد ذكل من موانةل املناقشات املستندة ا 

ن بدله ما فعني وأأعرب عن زال همامتً ابلنظر يف مسائل تنس يق قانون الرباءات لفائدة املنت اس مترار املناقشات. ومىض يقول ا 
ىل حتسني النظام  أأمهل أأن يتحقق التوافق يف ال راء. وساند هجود الفريق العامل املعين بعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الرامية ا 

اذلي ينبغي أأن يتسم برونة اكفية عىل الرمغ من متانته ملواهجة التحدايت اجلديدة وتوفري احلوافز للهنوض ابلأنشطة 
ن البياانت تظهر زايدة يف عدد 2000فاد بنجاح تنفيذ نظام مدريد يف بدله منذ أأغسطس الابتاكرية. وأأ  . وأأردف قائاًل ا 

ن النشاط التجاري يعزز التوقعات بشأأن انتعاش  التسجيالت ادلولية املتعلقة ببدله كبدل تعيني وبدل منشأأ عىل السواء وا 
مة املكتب اليوانين للعالمات التجارية اال سهام يف تطوير نظام الاقتصاد بقدر ما يسهم يف المنو الاقتصادي. وذكر أأن هم

ىل املنشأ ت احمللية والأجنبية. ورحب ابالقرتاحات املقدمة من  الفريق العامل املعين مدريد ومرونته جلعهل أأكرث فعالية ابلنس بة ا 
ىل ربط املكتب ادلويل ابملكتب الوطين لابلتطوير القانوين لنظام مدريد  دارة أأكرث رسعة والرامية ا  لك عضو متعاقد من أأجل ا 

يداع  ن تكل الاقرتاحات ادلولي تالتسجيالوأأمااًن ومرونة دلى ا  ة ومن أأجل البالغات املتعلقة بلك عضو. وأأوحض قائاًل ا 
س تكفل أأيضًا اس تقالل التسجيل ادلويل عن الطلب الأسايس أأو التسجيل يف غضون فرتة امخلس س نوات النظامية. وأأهنيى 

ن بدله يشارك ابنتظام يف اجامتعات الفريق العامل ومعراًب عن الزتامه بتقدمي الاقرتاحات والتصويت بشأأهنا هبدف بيانه  قائاًل ا 
 جعل نظام مدريد أأكرث اس تقطااًب.

ن وأأكّد م اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبالبيان  غواتاميالوأأيد وفد  .55
جديد عىل الزتامه ابملسامهة عىل حنو بنّاء يف املناقشات. وأأضاف أأن امللكية الفكرية عنرص جوهري لتحقيق التمنية يف 

البدلان، با أأن اال بداع البرشي والابتاكر ونقل التكنولوجيا جتعل من املعارف أأنواًل ملموسة تنتج ثروات. وبناء عىل ذكل، 
لكية الفكرية س ياسات تس هتدف عّدة قطاعات، عىل غرار الأوساط الأاكدميية والرشاكت طّورت غواتاميال من خالل جسل امل 

املتوسطة والصغرية والصناعات اال بداعية، يك تُشجع اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية. ورّحب الوفد بنتاجئ الاجامتع الوزاري 
ية اذلي ُعقد يف بامن يف شهر يوليو املنرصم، مسلطًا اخلامس لأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية بشأأن امللكية الفكر 

ىل تبادل اخلربات اليت تشّجع  الضوء عىل توقيع اتفاق التعاون بني ماكتب حق املؤلف. واكن االتفاق هيدف يف ابدئ الأمر ا 
جراءات ومرشوعات تعزز حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والهن وض هبا يف املنطقة عىل التعاون املتبادل يف جمال تطوير ا 

الفرعية. وسلّط الوفد الضوء أأيضا عىل اتفاق التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية اذلي سيسفر عن نياغة اسرتاتيجيات 
للتعاون الأفقي واملساعدة التقنية بني املاكتب يف املنطقة الفرعية. وأأعربت غواتاميال عن تقديرها لعمل الويبو املعياري يف جمال 

نشاء م  نتدايت للمفاوضات املتعددة الأطراف هبدف وضع وتنفيذ نكوك قانونية لتبديد الشواغل وتلبية احتياجات ادلول. ا 
وشّدد عىل معل جلنة حق املؤلف ونيهّتا موانةل املناقشات عىل حنو نشط بشأأن الصكوك املتعلقة ابالس تثناءات والتقييدات 

مي والتدريس والبحث. وتكت ي مسأأةل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعل
ىل تنوعها البيولويج والثقايف. ومن مّث، مفن الأسايس  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأمهية حامسة يف غواتاميال، ويُعزى ذكل ا 

رابح. تطوير نكوك قانونية دولية تتيح حلواًل حملاربة المتكل غري املرشوع وس وء الاس تخدام، وتضمن تباداًل منصفًا للأ
ىل املكتب الوطين والقطاعات  وختامًا، شكر الوفد الويبو يف خشص مديرها العام عىل فّعالية ما تقدمه من دمع ومساعدة ا 

 املتوانل. اليت تركز عىل امللكية الفكرية يف غواتاميال يف جماالت تكوين الكفاءات التقنية وتصممي املشاروعات والتدريب

التونل من أأجل بيان اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر معل اللجنة احلكومية ادلولية  غينياوأأيد وفد  .56
ىل نك قانوين منا فرنة  اذلي بنيت عليه الويبو،مبدأأ توافق ال راء، أأّن  رأأى الوفدو  ملزم. ا  ال ينبغي أأن يكون عائقا وا 
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بداعلالعرتاف حبقوق اجملمتعات  نّ الوفد وقال  ا.اهتالأنلية يف ا  جماالت التعدين الاكمنة يف  ز قمية طاقاتهعزتم تعزيبدله ي ا 
اجلغرافية لمؤرشات حتقيقا لهذه الغاية، أأنشأأت جلنة وطنية لأأضاف أأنه، امللكية الفكرية. و ، بفضل والزراعة والهيدرولوجيا

نشاء ش بكة من ساعدت غينيا الويبو وذكر الوفد أأّن  وجلنة وطنية لتعزيز امللكية الفكرية ونرشها يف البدل. كز دمع ار ميف ا 
يف عقد مؤمتر دبلومايس العامتد بدله  ةرغب أأعرب عنالتكنولوجيا والابتاكر تضم حنو عرشين مؤسسة حبثية وتعلميية. و 

ذاكء الوعي املوهّجة ل الويبو عىل موانةل الوفد  مرشوع قانون التصاممي. وحثّ  ، وال س امي عىل ياق ي فر يف أأ رار صناع القأأنشطة ا 
يف نناع القرار املذكورين  ةمشاركس يقّوي هذا الهنج ورأأى الوفد أأّن املس توى الوزاري، كام فعلت يف دار السالم ودااكر. 

 تعزيز امللكية الفكرية يف املنطقة الأفريقية.

والبيان اذلي  ،مجموعة البدلان الأفريقيةعن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس  بيساو -غينيا وأأعرب وفد  .57
الويبو ومجيع موظفهيا عىل هجودمه املتوانةل لتعزيز تمنية امللكية الوفد منوا. وشكر  الأقل أأدىل به وفد بنغالديش ابمس البدلان

ن القارة الأفريقية تط ص.اخ بشلكالفكرية يف مجيع أأحناء العامل بشلك عام ويف أأفريقيا  يف دورا ديناميكيا  تؤديأأن  محوقال ا 
وتعزيز تمنية القارة يف هذا  ،لكية الفكريةيف جمال امل أأنشطة مشرتكة خنراط يف بغية الافهيا ا هامرشياك تكون التجارة ادلولية و 

ىل أأّن اجملال. و  من عدد ، 1988لويبو عام انضامم البدل ل منذيف بدله اس تفادت، املديرية العامة للملكية الفكرية أأشار الوفد ا 
ىل من برامج التدريب واملساعدة التقنية   تلموّ وأأضاف أأّن الويبو  .وتطويره امللكية الفكرية الوطيننظام تعزيز اليت سعت ا 

قضاة وموظفي احملامك يف عدد من املناس بات والاجامتعات وحلقات العمل من المشاركة املسؤولني اال داريني الوطنيني 
عىل دمع الويبو لتطوير  ،هذا العامصل، جمددا وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حي قلميية.واحللقات ادلراس ية ادلولية واال  

ماكانت املنتجات احمللية بغية الوطنية للملكية الفكرية  تهاسرتاتيجي  ىل أأّن  منحها اعرتافا دوليا وقمية جتارية أأعىل.و تعزيز ا  وأأشار ا 
الغىن  تعزيزا مع امجلعية الوطنية حلق املؤلف )منظمة خانة( هبدف تعاوهنيف بدله كثّفت  وزارة الش باب والثقافة والرايضة

مبادرة يه ". وةأأس بوع ثقايف بعنوان "ثقافتنا غنية ومثينمضن ، يف هذه الس نةهذا اجلهد موانةل  وحتّدث عن .يف البدلالثقايف 
اال جراءات املتعلقة حبامية الاخرتاع أأّن ذكر الوفد و  .لبدلالاقتصادية والثقافية ل و يف التمنية الاجامتعية ابلتأأكيدتسهم س 

براز قميهتام، ستتوانل أأيضا اموالابتاكر وتعزيزه ىل أأّن را. و وا  تعمل بيساو  -بطة الهنوض ابالخرتاع والابتاكر يف غينيا أأشار ا 
عداد املعرض الوطين لالخرتاع والابتاكر املقرر عقده يف احلصول يف حكومته أأمل  الوفد عنوأأعرب  .2017 نومفرب عىل ا 

، 2018 يف عام، يف بعض اجلامعات ومراكز البحوث التكنولوجياو مراكز دمع الابتاكر  ة مندمع الويبو ال نشاء ش بكعىل 
يف جمال  ارهس متر يف اابدلمع املس متر اذلي تقدمه الويبو وأأملها حكومته ب يرح ونقل الوفد ت .البدللتعزيز البحث والتطوير يف 

ثر امللكية الفكرية عىل التمنية الوطنية. ويف اخلتام، رحب الوفد ابقرتاح الويبو فتح ماكتب نظرا لأ  يةبناء قدرات املوارد البرش 
قلميية يف أأفريقيا  .ا 

أأن التقدم امللحو  اذلي أأحرزته الويبو يف الس نوات الأخرية والمنو املسجل ابطراد يف  الكريس الرسويلوالحظ وفد  .58
ىل اتساع التفاوت  الطلبات وتوسع العضوية أأمور نتجت عن تلبية الطلبات املتطورة يف العامل عىل النحو املالمئ. وأأشار ا 

ن التكنولوجيا والابتاكر  ىل أأوجه اختالل التوازن الرئيس ية. وقال ا  الاقتصادي والاجامتعي بني ميسوري احلال واملعوزين وا 
ن املبتكرين من القطاع اخلاص يلزتمون بدمع واملعلومات مسائل تكت ي أأمهية حامسة لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة  وا 

ىل رضورة احلوار املنفتح  حتقيق تكل الأهداف من خالل معارفهم وخرباهتم ويقطعون تكل الالزتامات جبدية. ولفت الانتباه ا 
ن حتقيق تكل  والتعاون املسؤول بني السلطات الس ياس ية والأوساط العلمية وقطاع الأعامل واجملمتع املدين. وأأضاف قائاًل ا 

ىل ثالثة مبادئ رئيس ية يه التضامن والتبعية والاهامتم ابلصاحل العام. وفامي يتعلق بربانمج العمل لوضع  الأهداف يستند ا 
ن الأدوات املالمئة املتصةل ابمللكية  ن التضامن ينبغي أأن يوجه معل اللجنة احلكومية ادلولية وا  القواعد واملعايري، أأوحض قائاًل ا 

عدادها من شأأهنا أأن تسامه مسامهة كبرية يف متكني الشعوب الأنلية ويف الهنوض ابملعارف الفكرية امل  تاحة حاليًا واملزمع ا 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت تمتتع هبا تكل الشعوب وحاميهتا من المتكل غري املرشوع من الغري يف الوقت 

لضامن حصول الشعوب الأنلية عىل حصة  2018/19اللجنة معلها خالل الثنائية ذاته. ورأأى أأنه من الرضوري أأن توانل 
منصفة من الفوائد الاقتصادية املنبثقة عن الاس تغالل التجاري للموارد البيولوجية وتشجيع الس بل الفعاةل لضامن احرتام 
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ن مبدأأ التبعية يقتيض الت  شاور والتعاون عىل نطاق واسع بني الأمم امللكية امجلاعية للمعارف التقليدية. واس تطرد قائاًل ا 
بداعية  ن الأنشطة متعددة الأطراف ومتعددة اجلهات ناحبة املصلحة ميكن أأن تكون ا  واملنظامت ادلولية وخانة الويبو وا 

ذا اسرتشدت برؤية مشرتكة وحفزهتا متطلبات أأخالقية ملحة. وعليه، رأأى أأن  وفعاةل وال برانمج الويبو املتعلق س امي ا 
مبادرة هممة دلمع الابتاكر وتطوير التكنولوجيا ونقلها عرب هُنج تعاونية عىل النحو  (WIPO GREENتكنولوجيا اخلرضاء )ابل 

نه ينبغي لدلول الأعضاء أأن تتعاون ملوانةل احلفا  عىل الروابط مع املبتكرين  املبني يف اتفاق ابريس. وأأهنيى لكمته قائاًل ا 
ىل وضع واملبدعني واملنتفعني بنظام امل  لكية الفكرية وجزء كبري من البرش اذلين ال يتقامسون فوائد التقدم وحُيالون يف الواقع ا 
 املواطنني من ادلرجة الثانية.

ية لفكر مرشوع تنفيذ نظام أأمتتة امللكية ا، وخانة يف دمعما قدمته لبدله من الويبو عىل  هندوراسوشكر وفد  .59
(IPAS و .) افتتاح مسأأةل ه وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وال س امي البيان اذلي أأدىل بأأيّد الوفد

ىل أأنّ  نشاء مراكز  مكتب للويبو يف أأمرياك الالتينية. وأأشار ا  كأداة هامة للبدلان دمع الابتاكر والتكنولوجيا بدله يشجع عىل ا 
نفاذاليت يولهيا بدله ل كبرية ال مهية عىل الأ د الوفد دّ ش. و كزا من هذه املراكزمر  20بدله قد أأنشأأ  النامية، وأأنّ   لملكية الفكرية وا 

أأفاد طها بنجاح. ويف جمال التعلمي، انشاس تأأنفت اللجنة املشرتكة بني الواكالت ملاكحفة القرننة والتقليد قد  نّ ا   وقال، حقوقها
مدعني عامني وقضاة ومشلت  ،خملتلف القطاعاتيف حلقات معل خمتلفة نظمت  2016خشصا عام  3650ب درّ الوفد بأأّن بدله 

عالمات جامعية من املهمتني بتأأسيس  مزارعني ومريب ماش يةكذكل و  ،رشطة وحمامني وأأاكدمييني ورجال أأعاملأأفراد و 
 .الس نة السابقة، أأعداد متدريب 2017يف عام د املتدربني اعدتفوق أأ أأن الوفد ح ومؤرشات جغرافية وتسميات منشأأ. ورجّ 

عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  هنغارايوأأعرب وفد  .60
ن بدله س يظل يسامه يف الهنوض بنظام  س تونيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وقال ا  والبيان اذلي أأدىل به وفد ا 

يساعد الويبو عىل تنفيذ واليهتا وبرانمج معلها لوضع القواعد واملعايري. واسرتسل قائاًل دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية و 
ن مكتب امللكية الفكرية يف بدله توىل منذ انعقاد امجلعيات السابقة تنظمي سلسةل من الأحداث الرئيس ية ابلتعاون مع الويبو  ا 

فيسغراد ني وتتيح أأيضًا املعلومات عن التجربة الأولية ملعهد با فهيا ندوة جواةل تعرض خدمات الويبو وأأدوات دمع املنتفع
قلميية بشأأن حق املؤلف يف العرص الرمقي ُعقدت يف بودابست يف 2016اذلي بدأأ تشغيهل منذ يوليو  للرباءات ؛ وندوة دون ا 

ها من اخلرباء البارزين؛ يف الويبو وغري  قطاع حق املؤلف والصناعات اال بداعيةوحرضهتا انئبة املدير العام ل 2017أأبريل 
لكرتونيًا عرب  يداع طلبات الرباءات ادلولية ا  وندوة لتثقيف موظفي املكتب الوطين للملكية الفكرية وحمايم الرباءات بشأأن ا 

النظام اال لكرتوين احملسن ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأبدى تأأييد بدله احلازم للحامية العاملية للمؤرشات اجلغرافية 
جياد حل معقول ومتوازن ملسأأةل اس تدامة متويل نظام لش بونة يف الأمد الطويل. ورأأى أأن وت  سميات املنشأأ والزتامه أأيضًا اب 

ذكل احلل ينبغي أأن يراعي مبدأأي التضامن املايل والتعاون اال داري بني الاحتادات وبرامج املزيانية وقدرة مجيع الأطراف عىل 
تعزيز الهنوض بنظام لش بونة با فيه وثيقة جنيف بغية جذب أأطراف متعاقدة جديدة. السداد. وأأعرب عن حرص بدله عىل 

طار الفريق العامل الحتاد لش بونة واملساهامت القمية املقدمة من  ىل التقدم املريض احملرز يف ا  ويف ذكل الصدد، أأشار ا 
زاةل العجز املتوقع للثنائية احلالية وأأنه يؤيد الأعضاء يف الاحتاد. وأأفاد بأأن بدله من هجته سامه مسامهة كبرية يف املساعد ة عىل ا 

ىل توافق يف ال راء بشأأن املسائل العالقة  2018/19مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  وحيث خمتلف الوفود عىل التونل ا 
بفوائد كبرية عىل املصممني يف  حىت يتس ىن اعامتد املزيانية املقرتحة ويبقى ملزتمًا ابعامتد معاهدة قانون التصاممي اليت س تعود

ىل احامتل  البدلان املتقدمة والبدلان النامية من خالل تبس يط اال جراءات الشلكية لتسجيل التصاممي وتنس يقها. ولفت النظر ا 
 عقد املؤمتر ادلبلومايس اذلي طال انتظاره العامتد معاهدة قانون التصاممي.

وكذكل وعة واسعة من املعلومات واملوارد التقنية واملبادئ التوجهيية ىل مجمعصول احلعىل رضورة  يسلنداأ  وفد  شّددو  .61
ّن بدله التفاعل مع خرباء الويبو حسب احلاجة.  ىل قاعدة بياانت العالمات التجارية العامليةوقال ا   25يف  انضم ا 

أأعداد وبأأّن  ومدريد والهاي،نظمة اال يداع ادلويل، ويه أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأ بقمية  . وأأقرّ 2017 أأغسطس
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طار معاهدة التعاون حتّدث عن اجامتعات و  قليال يف مجيع اجملاالت.ارتفعت ات طلبال  دارات البحث والفحص ادلويل يف ا  ا 
لفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع الجامتع اال دارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن واجامتعات ابشأأن الرباءات 

ىل الا. 2017ريكيافيك يف فرباير  يف عقدتاليت  الرباءات جملس الرابطة الأيسلندية مع الويبو عقدته  اذليجامتع وأأشار ا 
يسلندا عىل أ  اذلكرى الس نوية العرشين لتصديق  2017أأبريل  15وشهد يوم  للعالمات التجارية والرباءات يف ريكيافيك.

ىل غرّي الا بروتوكول مدريد. وقد الوعي احمليل أأذىك و  ،التسجيالت من اخلارجعدد وزاد البدل املشهد يف  لربوتوكولانضامم ا 
يني، ل ني احمل تخدمعىل أأمهية بروتوكول مدريد للمس   اوتأأكيد برضورة تسجيل العالمات التجارية الوطنية يف الأسواق الهامة.

ىل اهامتم  احلاليني س تخديم النظام توّجه مل  دريد،مبشأأن نظام رباءات ابس تضافة ندوة أ يسلندا للمكتب أأشار الوفد ا 
 28ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف احتفل كتب مل ا أأضاف أأنّ و  بتكرة اجلديدة.ئة وامل ناش  والقادمني، مثل الرشاكت ال 

ربع رشاكت لأ عروض وختللته "، أأعذب ةمفعيش –رس ملوضوع "الابتاكر ملدة نصف يوم كُ  ااس تضاف مؤمتر و  ،2017 أأبريل
قباال من املؤمتر  ذكر أأنّ حقوق امللكية الفكرية. و تس تخدم  يةأ يسلند جلامعات والرشاكت اليت تركز اك الأطراف املعنيةشهد ا 

ّن بدله  .الناس ةشي مس توى مع عىل امللكية الفكرية لتحسني  يف جنيف يف  اجامتع جلنة العالماتيف أأعرب وقال الوفد ا 
زاء امحلاية غري 2017مارس  نّ و ضد تسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارية. ، عىل ما يبدو،اكفيةال، عن قلقه ا   اتبع ابلقول ا 

ىل ختصيص قدر كبري من الوقت واجلهد والأموال لاضطّرت  تهحكوم  يسلندا كعالمة لفظية عىل أ  تسجيل بشأأن  رفع دعاوىا 
يني ل ني احمل خدمنع املس تمما مي ، لفظيةالمة كع هالرشاكت اخلانة امس بدلسّجل من غري املقبول أأن ت رأأى أأّن و  السلع واخلدمات.

ىل  ىل أأّن او  التجارية. مالتسويق أأو يف تسجيل عالماهتيف معلية  سواءمنشأأ عالماهتم من اال شارة ا  محلاية غري املبارشة أأشار ا 
ذ ترى ة: لفظيعالمات كأأن حتول دون تسجيل أأسامء البدلان ينبغي اليت توفرها القوانني ادلولية والوطنية  يسلندا أأن أ  ا 

ىل الاو  اي للك بدل.جوهراس تخدام أأسامء البدلان ينبغي أأن يكون حقا  بعض أأحاكم قانون الرباءات اجلاري ل س تعراض تطّرق ا 
يف اتفاق  مل ينفذ حىت اللحظةالتوجيه الأورويب الأخري بشأأن العالمات التجارية وذكر أأّن . ته التنفيذيةالأيسلندي والحئ 

دخال ال ل جّ أُ ذلكل وروبية، املنطقة الاقتصادية الأ  ّن . و حئته التنفيذيةوالالوطين قانون العالمات التجارية عىل  اتتغيري ا  قال ا 
املقبل هو تشجيع التصديق عىل  هدف بدلهن أأضاف أأ . و 2017 ويونيشهر يف جّسل  جغرايف أ يسلندي مؤرشأأول 

 وتنظمي حلقة دراس ية عن نظام مدريد. ،2003و 1999اليت أأدخلت عىل اتفاقية الويبو عايم  عديالتالت

 الأربعة الرتكزي جماالت كأحد 2013 عام اختريت الفكرية امللكية بأأنّ  عرش امخلسة مجموعةنيابة عن  الهندوفد  ورّصح .62
نّ  وقال. للتعاون ن قائال واتبع. اجملموعة أأهداف حتقيق يف هاما دورا للويبو ا   الالحقة، الأربع الس نوات مدى وعىل اجملموعة، ا 
 اجملموعة تقدير عن وأأعرب. فهيا الأعضاء البدلان يف الكفاءات تكوين س امي وال جماالت، عدة يف الويبو مع بنشاط تعاونت
 ،2017 أأبريل يف الناك، رسي يف عقدت اليت العمل حللقة السخية ورعايهتا الويبو أأبدته اذلي امللموس للتعاون العميق
 وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد وحامية الفكرية ابمللكية املتصةل القضااي فهم نطاق وتوس يع الوطنية اخلربات لتبادل
ن قائال واس تطرد. التقليدي الثقايف التعبري  علام أأحاطت قد وأأهّنا. ادلولية احلكومية اللجنة معل عىل كبرية أأمهية تعلّق اجملموعة ا 

 تمثر أأن يف اجملموعة أأمل عن وأأعرب الهام، املعياري الأعامل جدول بشأأن ادلولية وميةاحلك اللجنة معل يف احملرز ابلتقدم
 الوراثية للموارد الفكرية امللكية حقوق محلاية قانوان وامللزمة التوافقية ادلولية الصكوك من أأكرث أأو دويل نك عن املفاوضات

 املبذوةل للجهود اجملموعة تقدير عن املمثل وأأعرب. احلقوق هذه وتعزيز التقليدي، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف
دارهتا حتسني عىل النامية البدلان كفاءات تكوين سبيل يف  التمنية خطة حّددوا اجملموعة خارجية وزراء أأنّ  وذكر. احلقوق لهذه ا 

سهاما فهيا تسهم أأن للمجموعة ميكن رئيس ية عاملية معلية بونفها 2030 لعام املس تدامة . العاملي اجلنوب عن ابلنيابة كبريا ا 
 اختذها اليت الرئيس ية ابخلطوات اجملموعة ترحيب املمثل ونقل. التمنية بأأجندة وربطها اخلطة تنفيذ عىل الويبو اجملموعة وحثّت

نّ  وقال. الويبو معل عىل التمنية أأجندة لتعممي وفريقه العام املدير ىل ادلعوة س توانل اجملموعة ا  دراج ا   يف اال منايئ البعد ا 
ىل الفكرية امللكية حتويل مىض وقت أأيّ  من أأكرث تس تدعي اللحظة أأنّ  ترى لأهّنا الويبو، مداوالت  تسهم للتمنية حقيقية أأداة ا 

 بدلان بني فامي التعاون أأنّ  اجملموعة ورأأت. فهيا الأعضاء البدلان يف والاقتصادية الاجامتعية والتمنية المنو حتقيق يف بقّوة
 تونيات يف املبينة الأهداف حتقيق يف حموري بدور تضطلع هامة، اسرتاتيجية رشااكت لتطوير أأداة يكون أأن ينبغي اجلنوب
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ىل الرامية واملشاريع الأنشطة حبزمة اجملموعة ورحبت. املس تدامة التمنية تعزيز هبدف التمنية أأجندة ىل الفكرية امللكية حتويل ا   ا 
ىل اجملموعة وأأشارت. النامية البدلان يف الوطنية التمنية ياتالسرتاتيج  حمّرك عنرص  املاكتب توفرها اليت احملدودة التغطية ا 

 املاكتب أأن اجملموعة ورأأت. جديدة خارجية ماكتب فتح بشأأن املفاوضات يف التدرجيي ابلتقدم وأأشادت حاليا، اخلارجية
 يف الراغبة البدلان عىل وكذكل واال بداع، الابتاكر لتعزيز مواتية ظروف هّيأأت اليت البدلان عىل ابلفائدة س تعود اخلارجية
 الوطنية الفكرية امللكية تعزيز أأجل من - كفاءات وتكوين تقنية مساعدة شلك يف - الويبو من مبارش دمع عىل احلصول

 أأنّ  اجملموعة رأأت اخملتلفة، اجلغرافية املناطق أأوردهتا اليت اخلارجية املاكتب اس تضافة دلوافع ونظرا. التحتية وبنيهتا وس ياساهتا
 ابملاكتب املتعلقة التوجهيية واملبادئ للويبو العام ادلاخيل للنظام متتثل أأن ينبغي املضيفة البدلان اختيار ومعايري معلية

 .الكفاءات وتكوين التقنية املساعدة جمال يف الويبو خدمات وتقدمي اجلغرايف التوزيع حتمك اليت املبادئ س امي وال اخلارجية،

ندونيس يا بونفه املنسق اال قلميي جملموعة رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )ال س يان(. وقال  الهندوأأعلن وفد  .63 تأأييده لوفد ا 
ن الهند تمتتع بنظام راخس للملكية الفكرية ميتثل لأحاكم اتفاق تريبس والالزتامات ادلولية ويس تجيب للأولوايت اجلوهرية  ا 

ىل امل روانت املتاحة بوجب القواعد واملعايري ادلولية. وقد اعمتدت الهند س ياسة للملكية الفكرية من أأجل احلفا  استنادًا ا 
عىل ذكل التوازن ادلقيق. واختذت خطوات لبناء اقتصاد قوي قامئ عىل املعرفة مع تنفيذ برامج لتيسري الاستامثرات وتعزيز 

ىل تعدادها الساكين وجحمها الاقتصادي ومنو تمنية املهارات. واكنت الهند من ادلول املرتحش ة الس تضافة مكتب خاريج نظرًا ا 
اال يداعات فهيا. وال شك يف أأن فتح مكتب خاريج يف الهند س يعزز النظام العاملي للملكية الفكرية ويعود ابلفائدة عىل مجيع 

نشاء املكتبة الرمقية للمعارف الرمق  ىل الأطراف املعنية. وسلط الوفد الضوء عىل ا  جنازًا جلياًل وأأن الهند تتطلع ا  ية بونفه ا 
قامة مكتبات أأخرى من ذكل النوع. ورحب ابلتقدم احملرز يف معل جلنة املعارف التقليدية معراًب عن  التعاون مع الويبو عىل ا 

ميااًن مهنا بقدرة تكل أأمهل يف تعزيز والية اللجنة. ويف اخلتام، ذكَّر الوفد بأأن الهند اكنت أأول بدل يصدق عىل معاهدة مراكش  ا 
ىل املعارف. قامة جممتع جامع وشامل، وتعزيز النفاذ ا   املعاهدة عىل اال سهام يف ا 

ندونيس ياوقال وفد  .64 ن الأمهية اليت تكتس هيا الويبو تعاظمت خالل الس نوات الأخرية، وال س امي فامي  ، بصفته الوطنية،ا  ا 
دماج هنج متوازن لنظام امللكية الفكرية ا لعاملي يف اجلهود املبذوةل لتحقيق أأهداف التمنية. وأأضاف أأّن الويبو خيص ضامن ا 

قامة نظام  لهيا يف توجيه ا  ذ تمكن واليهتا واملهمة املس ندة ا  اضطلعت بدور اسرتاتيجي يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. ا 
العامة. وينبغي أأن تظل أأهداف التمنية عاملي متوازن يف جمال امللكية الفكرية يتيح الابتاكر واال بداع، حتقيقًا للمصلحة 

ندونيس يا حّدثت قوانيهنا اخلانة  ن ا  املس تدامة وتونيات أأجندة الويبو للتمنية عامد برانمج الويبو وأأنشطهتا. واس تطرد قائاًل ا 
التجارية ابمللكية الفكرية وأأضفت علهيا طابعًا عرصاًي، كام حّسنت من تنظاميهتا بشأأن حق املؤلف والرباءات والعالمات 

دارته عىل حنو  واملؤرشات اجلغرافية با يُشّجع الابتاكر واال بداع، بغية توفري حامية أأمثل بوجب نظام امللكية الفكرية وا 
العالمات ذات الأبعاد الثالثية أأحسن. وأأضافت أأحاكمًا جديدة فامي يتعلق حبامية العالمات التقليدية وغري التقليدية، أأال ويه 

. وينطوي قانون العالمات التجارية اجلديد أأيضا عىل أأحاكم بشأأن بروتوكول لوغرامية وعالمات الصوتوالعالمات الهو 
ىل بروتوكول مدريد لتصبح العضو املائة يف احتاد مدريد خالل مجعيات عام  ندونيس يا ا  . وقد 2017مدريد. وسوف تنضم ا 

قامة مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر دلمع املبتكرين  وقّعت ابلفعل عىل اتفاق مس توى اخلدمات ونفّذته مع الويبو بغية ا 
ىل مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا عىل الصعيد احمليل ونفّذهتا، بيامن ستنضّم عرش  احملليني. وانضّمت أأربع جامعات ابلفعل ا 

ندونيس يا ابلفعل نظام أأمتتة امللكية الصناع  ىل الش بكة. وطّبقت ا  دارة الرباءات جامعات أأخرى عامّ قريب ا  ية يف جمال ا 
نرتنت املوجود مضن منصة  والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية، وتس تخدم أأيضا نظام التعرف عىل حق املؤلف عرب اال 

يداع اال لكرتوين لتسجيل الرباءات والعالمات التجارية  نظام أأمتتة امللكية الصناعية. ويه تعمل حاليًا عىل تنفيذ نظام اال 
نشاء مركز حميل لقواعد بياانت امللكية الفكرية بشأأن املوارد والتصاممي  الصناعية، ابلتعاون مع الويبو. كام تعمل أأيضا عىل ا 

ندونيس يا أأيضًا عىل نياغة مرشوع اسرتاتيجيهتا الوطنية  الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وتعمل ا 
ندونيس يا عن أأملها يف أأن تساعد تكل الاسرتاتيجية عىل حتديد يف جمال امللكية الفكرية ابل  تعاون مع الويبو. وأأعربت ا 

اال جراءات السديدة يف جمال الس ياسات يف ضوء أأولوايهتا الوطنية. وأُحرز تقدم كبري خالل املفاوضات الأخرية مضن اللجنة 



A/57/12 Prov. 
Annex I 
38 
 

جراء مفاوضات عىل احلكومية ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  هّنا تأأمل ا  ندونيس يا ا  والفوللكور. وقالت ا 
جيابية، ن الثنائية خالل  تدعمي والية اللجنة احلكومية ادلوليةمع  جناح الرسعة، تمثر عن نتيجة ا  املوالية. ومىض الوفد يقول ا 

اثية وما يقرتن هبا من معارف هناك حاجة ملحة للوقاية من سوء الاس تخدام والمتكل غري املرشوع فامي خيص املوارد الور
تقليدية. ومن شأأن نك دويل ملزم قانواًن أأن يعاجل أأي مشالك انتقالية من خالل أ لية لالمتثال التام. وأأضاف أأن الابتاكر 

واال بداع ال حدود هلام. وينبغي التخيل عن وهجات النظر احملدودة الأفق من أأجل الاعرتاف عىل حنو أأكرب ابحلقوق املادية 
عنوية اليت ينطوي علهيا الرتاث الثقايف، با يف ذكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. كام وامل 

ىل النصوصينبغي امليض قدما يف  بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  املفاوضات املستندة ا 
 اث نّك ملزم قانوان يف أأقرب وقت ممكن.التقليدي بغية اس تحد

يران )والتفت وفد  .65 ن أأي قرار يُتخذ يف  (اال سالمية –مجهورية ا  ىل مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة وقال ا  ا 
ىل مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل ويلزتم الشفافية وميتثل متام للمبادئ التوجهيية ويقوم  اختيار البدلان املضيفة ينبغي أأن يستند ا 

يران اال سالمية اكنت قد عىل توافق ال راء، من غري أأن يقمي ترتيبا هرميا للبدلان املرتحشة أأو م  ناطقها. وأأضاف أأن مجهورية ا 
ىل بنيهتا التحتية املناس بة للملكية الفكرية. وينبغي لدلول الأعضاء  نشاء مكتب خاريج للويبو يف طهران، استنادا ا  اقرتحت ا 

ىل أأن جلنة املعارف التقليدية قد تبنّت مقاربة ب  ناءة كام تشهد عىل ذكل أأو تويل الاعتبار الواجب ذلكل الاقرتاح. وأأشار ا 
ىل أأن توانل تكل اللجنة معلها يف 2016و 2015دوراهتا املنعقدة يف  ىل توافق ال راء عىل احلاجة ا  ، واليت أأفضت ا 

قامة أأساس 2019-2018 الثنائية ىل فهم مشرتك بأأمهية ا  ن ذكل التطور املهم يشهد عىل تونل ادلول الأعضاء ا  . وقال ا 
راثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل الصعيد ادلويل. وينبغي أأن يتحقق تقدم قانوين محلاية املوارد الو 

ىل نك ملزم قانونيا. وأأيد الوفد برانمج معل اللجنة املقبل اذلي  ىل ما يكفي من النضج لتتحول ا  يصل برشوعات الواثئق ا 
ىل اس تنباط من شأأنه أأن يبلور ذكل. وخبصوص معاهدة قانون التصام مي، فقد سعت ادلول الأعضاء يف الس نوات املاضية ا 

ىل تضمني  يران اال سالمية من جديد موقفها بشأأن احلاجة ا  مرشوع مواد ميكن طرهحا يف مؤمتر دبلومايس. وأأكدت مجهورية ا 
، أأبدى 2016يف للويبو عامة املعاهدة أأحاكما ملزمة قانونيا بشأأن املساعدة التقنية. وعىل ضوء القرار اذلي اختذته امجلعية ال

الوفد اس تعداده للخوض يف مناقشات بناءة من أأجل التغلب عىل لك ما تبقى من فوارق بني ادلول الأعضاء يف الويبو وعقد 
الأمل عىل أأن يرى قرارا وقد اختذ بتوافق ال راء وبا يريض مجيع ادلول الأعضاء. وعلّق الأمهية عىل دور جلنة التمنية يف 

سهاهما يف تنفيذ تونيات أأجندة الويبو بشأأن التمنية . وأأعرب عن أأمهل حتقيق أأ  هداف الويبو اال منائية. وأأثىن عىل اللجنة أأيضا ا 
يف أأن تس تفيد اللجنة من أ راء وجتربة ادلول الأعضاء وتس تنبط مرشوعات بشأأن امللكية الفكرية حبيث تتخذ خطوات 

قامة توازن بني احلقوق والواجبات س امي البدلان  والرفاه الاقتصادي والاجامتعي يف ادلول الأعضاء وال أأساس ية حنو ا 
ويف موضوع الاس تدامة املالية الحتاد لش بونة، أأقر الوفد با أأبدته ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة من عزم  النامية

يغطي العجز يف  واس تعداد ال جياد حل مايل للمشلكة يكون طويل املدى. وأأعلن عن اس تعداده للتربع بدمع س يايس
، علام بأأنه يقّدر اجلهود احلثيثة اليت تبذلها ادلول الأعضاء لبحث خمتلف اخليارات املمكنة وتنفيذها 2017-2016 مزيانية

هبدف معاجلة العجز القصري الأجل وضامن الاس تدامة املالية للنظام عىل الأجل الطويل. ويف هذا الصدد، أأكد الوفد أأمهية 
ونة بقوة وتركزي لبيان ما حتمهل املؤرشات اجلغرافية من مقدرات حتس ينية، فميكن اس تقطاب املزيد من الرتوجي لنظام لش ب

الأطراف املتعاقدة. وخبصوص جلنة العالمات، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتحقق تقدم حنو توافق يف ال راء ومعل مقبول 
ىل تعزيز امحلاية املكفوةل لأسامء عىل حامية أأسامء البدلان. وقد أأظهر معل الأمانة عىل مجع ا لقوانني واملامرسات الوطنية احلاجة ا 

البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية. وتبدوا احلاجة واحضة للعمل ادلويل من أأجل منع تسجيل أأسامء البدلان أأو 
ا عىل هذا املوضوع. وفامي يتعلق اس تخداهما كعالمات جتارية بغري وجه حق، وينبغي للجنة العالمات أأن ترسع يف معله

ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدالنية، علّق الوفد الأمهية عىل متكني ماكتب العالمات التجارية والفحصني 
يران اال سالمية عددا من  فهيا من الاطالع عىل قامئة الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية املوىص هبا. وقد اختذت مجهورية ا 

اخلطوات خالل الس نة املاضية من أأجل الهنوض حبقوق امللكية الفكرية وحاميهتا يف البالد، ومن ذكل مراجعة القوانني 
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واللواحئ الصادرة يف هذا الشأأن، وتنظمي حلقة معل عن اس تخدام نتاجئ الفحص اخلاريج أأثناء املرحةل الوطنية بناء عىل 
حلقات معل وندوات تدريبية ابلمتيش مع تنفيذ املرشوع الثنايئ ال نشاء مراكز دمع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و 

التكنولوجيا والابتاكر ويف خمتلف جماالت امللكية الفكرية، والتوقيع عىل مذكرة تفامه بشأأن امللكية الفكرية مع العديد من 
طار جلان ا  لويبو املعنية، مع مراعاة مصاحل مجيع ادلول الأعضاء.ادلول الأعضاء يف الويبو. ومن املهم دفع جعةل التقنني يف ا 

يطالياوأأبدى وفد  .66 س تونيا بهاذلي أأدىل تأأييده للبيان  ا  والبيان اذلي وادلول الأعضاء فيه ابمس الاحتاد الأورويب  وفد ا 
ن الطلب املتنايم عىل التكنولوجيا يف سوق عاملية تز  داد قدرة عىل التنافس يغري أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وقال ا 

ن معظم الاستامثرات يف جمال البحث والتطوير ال تزال تس هتدف بدلان الشامل غري أأن عدة بدلان من  جغرافيا الابتاكر وا 
ن املعارف بدأأت تتدفق حبرية أأكرب عىل نطاق املعمورة  بدلان اجلنوب جتتذب أأيضًا املزيد من الاستامثرات. وأأضاف قائاًل ا 

ن النقا ن فوائد تنس يق أأنظمة امللكية الفكرية لتمنية بدلان وا  ش بشأأن حامية امللكية الفكرية يزداد تعقيدًا. ومىض يقول ا 
نشاء النظام ادلويل احلايل محلاية امللكية الفكرية يف عرص الصناعة  ىل ا  اجلنوب تصبح أأيضًا جلية بصفة مزتايدة. ولفت النظر ا 

مع الاحتياجات املتصورة للمجمتعات املتقدمة من الناحية التكنولوجية. واسرتسل يف الغرب وتطوره يف وقت الحق متش يًا 
ن الشعوب الأنلية واجملمتعات احمللية واحلكومات يف البدلان النامية أأساسًا طالبت مطالبة مرشوعة يف الس نوات  قائاًل ا 

نظمة اخلانة بعارفها التقليدية. ورأأى أأن ا ملؤرشات اجلغرافية ميكن أأن تغدو أأداة ممتزية من الأخرية بتوفري حامية منصفة للأ
عداد أأدوات ذات  ن ا  مضن أأدوات امللكية الفكرية الراهنة محلاية أأشاكل املعارف التقليدية والابتاكر والتقاليد. وأأردف قائاًل ا 

طار دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية. وأأفاد بأأن اجلهود امل  بذوةل يف الأمانة لتعزيز فوائد متبادةل أأمر قد يسهم يف وضع ا 
ىل احلفا  عىل الوحدة اال جاملية للمزيانية والتعاون بني الاحتادات. وأأهنيى لكمته قائاًل  الشفافية والفعالية اقرتنت فعاًل ابحلاجة ا 

ن أأوجه مرونة نظام املزيانية احلايل متكن الويبو من تعزيز فعالية الس ياسات بتوزيع التاكليف واملوارد بني الاحت ادات بروح ا 
 التعاون والتضامن هبدف تطوير نظام للملكية الفكرية أأكرث توازاًن.

ن بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبتأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة  جاماياكوأأعلن وفد  .67 . وقال ا 
ىل موازنة الترشيعات اخلانة حبقوق امللكية الفكرية. وسعياً  عداد مرشوع  جاماياك تسعى ا  ىل ذكل، رشعت جاماياك يف ا  ا 

ىل الربملان حبلول هناية الس نة الترشيعية؛ ونياغة ترشيعات محلاية الأنناف النباتية  قانون بشأأن الرباءات والتصاممي سرُيفع ا 
نة بنظامت اال دارة اجلديدة واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية؛ واس تكامل اللواحئ اخلا

امجلاعية. وفضاًل عن ذكل، رشعت جاماياك يف تعديل عدد من القوانني مهنا قانون حق املؤلف ال جازة معامالت حق املؤلف 
ة لفائدة املعاقني البرصيني وذوي  ىل مصنفات بأأنساق ميرسَّ اتحة النفاذ ا  عرب احلدود وزايدة عدد الهيئات املرخص لها ا 

من أأجل حتديث الرسوم  قانون العالمات التجارية وقواعد العالمات التجاريةقراءة املطبوعات؛ و  اال عاقات الأخرى يف
دراج أأحاكم التسجيل ادلويل للعالمات بوجب بروتوكول مدريد؛ وقانون حامية املؤرشات اجلغرافية والحئته  والاس امترات وا 

نشاء جلنة ا ستشارية معنية ابملؤرشات اجلغرافية. وذكَّر الوفد بأأن ادلول التنفيذية لتحسني امحلاية املكفوةل للك السلع وا 
، وخلصت 2017ومارس  2016خالل دوريت جلنة العالمات يف أأكتوبر  SCT/35/4الأعضاء اس مترت يف مناقشة الوثيقة 

ىل القوامس املشرتكة املمكنة يف حفص العالمات التجارية اليت تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه. وحددت ادلول الأعضاء جماالت  ا 
اتفاق واسعة والعديد من جماالت الاختالف الأخرى يف معامةل تكل العالمات. ففي غالبية ادلول الأعضاء، ميكن ملودعي 

ومن مث الاس تفادة دون وجه حق من شهرة امس  –الطلبات الراغبني يف تسجيل عالمات تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه 
ضافية و/أأو عنارص أأن يتفادوا الرف –البدل ومسعته  دماجه يف عالمة مكونة من لكامت ا  ض بجرد تغيري شلك الامس أأو ا 

رمزية. واكنت قضية أ يسلندا ضد أ يسلندا أأكرب شاهد عىل اخملاطر اليت تتعرض لها س يادة ادلول واس تقالليهتا نتيجة غياب 
ء احلقول العليا املؤلفة من أأسامء بدلان أأو أأونافها أأو امحلاية املالمئة لأسامء البدلان. وتفامق ذكل اخلطر نتيجة جواز تسجيل أأسام

ىل جلنة العالمات  رموزها. وشدد الوفد عىل رضورة أأن تراعي ادلول الأعضاء هدف مرشوع التونية املشرتكة احملال ا 
طار متسق ومتناسق يرشد ماكتب امللكية الفكرية واجلهات اخملتصة الأخرى والتجار ادلوليني يف اس ت خدام ال رساء ا 

العالمات التجارية وأأسامء احلقول ومعرفات الأعامل اليت تتكون من امس بدل أأو تتضمنه. وذكر الوفد أأن جاماياك قد اس تفادت 
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ىل جاماياك لتقيمي 2017كثريًا من تعاوهنا مع الويبو. ففي يونيو  ، أأوفدت الويبو مدير الشعبة القانونية لسجل مدريد ا 
ىل بروت نشاء أأول مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف اس تعدادها لالنضامم ا  وكول مدريد. وعرّب الوفد عن افتخار جاماياك اب 

ىل التكنولوجيا من أأجل  بدلان الاكرييب الناطقة ابال نلكزيية. وقد اس تضافت جاماياك حلقة معل مشرتكة مع الويبو بشأأن النفاذ ا 
نشاء ش بكة من مراكز دمع التكنولوجيا والاب  طالق الابتاكر وا  تاكر يف جاماياك. وأأضاف الوفد أأن جاماياك تعمل عىل ا 

ىل  نديز وجامعة التكنولوجيا من أأجل حتفزي الابتاكر والمنو الاقتصادي عن طريق تيسري النفاذ ا  الش بكة يف جامعة وست ا 
الويبو أأيضًا عىل حتسني املعلومات التكنولوجية وتعزيز قدرة اجلهات املعنية عىل اس تغاللها بفعالية. وقد تعاونت جاماياك و 

قلميية يف ذكل الشأأن حرضهتا مجموعة كبرية من اخلرباء من القطاعني  حترير الرباءات يف جاماياك اليت اس تضافت دورة دون ا 
هنا تزخر ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة وعليه تعزتم حتسني  العام واخلاص. وملا اكنت جاماياك دوةل جزرية نغرية انمية، فا 

لكية الفكرية. وذكر الوفد أأن الويبو دمعت هجود جاماياك عن طريق مساعدهتا يف تنظمي حلقة معل عن اال دارة الفعاةل فهمها للم 
ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة. ولعل أأبرز جوانب التعاون بني جاماياك والويبو اكن  لأنول امللكية الفكرية اكنت موهجة ا 

م الطرفان يف سبمترب المتعن يف حتليل العالقة بني امللكية ا ذ نظَّ ندوة أأقالميية حول الاس تخدام  2017لفكرية والرايضة. ا 
الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف الرايضية يف جاماياك، مجعت ممثلني من مجموعة كبرية من التخصصات الرايضية يف جاماياك 

اياك مع الويبو عىل تنظمي حلقة تشاور وطنية حول وغريها من بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وفضاًل عن ذكل، معلت جام
القضااي واخليارات الواجب مراعاهتا يف وضع س ياسة وترشيعات وطنية يف جمال امللكية الفكرية وحامية املعارف التقليدية 

عداد قانون وطين ىل ذكل، رشعت جاماياك يف ا  ضافة ا  محلاية املعارف  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. وا 
طار  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية اسرتشادًا ابملداوالت اجلارية واملفاوضات القامئة عىل نص يف ا 

يف جلنة املعارف التقليدية. وأأعرب الوفد عن تقديره البالغ دلمع الويبو يف لك اجملاالت املذكورة والزتامه بدمع معل املنظمة. و
طار جلنة العالمات فامي خيص حامية ادلول من تسجيل واس تخدام  حراز املزيد من التقدم يف ا  اخلتام، أأبدى الوفد أأمهل يف ا 

 العالمات التجارية اليت تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه.

ب اعامتده يف عن رغبته يف مناقشة القضااي اليت طرحهتا التكنولوجيات اجلديدة واملوقف الواج الياابنوأأعرب وفد  .68
ن اترخ نظام امللكية الفكرية مر بثالثة عصور رئيس ية.  معاجلهتا من أأجل بزوغ جفر عهد جديد لنظام امللكية الفكرية. وقال ا 

طارًا دوليًا. وأأما اثنهيا فأأنظمة اال يداع ادلولية، مثل معاهدة  أأما أأولها، فاتفاق ابريس محلاية امللكية الصناعية اذلي أأرىس ا 
، اليت أألغت الازدواجية اال جرائية بني املاكتب واملودعني. وأأما اثلهثا فاتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل الرباءات

ابلتجارة )تريبس( اذلي وضع معايري رفيعة محلاية امللكية الفكرية. ومع ظهور التكنولوجيات اجلديدة وتغري الهيالك الاجامتعية 
ذ أأدى تق ساءة اس تخدام حقوق الرباءات من خالل تصّيد الرباءات ظهرت مشالكت جديدة: ا  ىل ا  دم تكنولوجيا املعلومات ا 

والسطو ابلرباءات فامي خيص الرباءات املعيارية الأساس ية؛ وازدادت حاالت السطو عىل العالمات التجارية لأن تبس يط 
العالمات التجارية فتح اجملال لتدفق  أأنظمة اال يداع اال لكرتوين وتيسري الرشوط بوجب معاهدة س نغافورة بشأأن قانون

نرتنت  طلبات العالمات التجارية املودعة بسوء نية من أأجل تفادي سداد الرسوم. وفضاًل عن ذكل، أأدى دخول حقبة ا 
ىل ربط لك يشء ابال نرتنت فتعرضت الصناعات خملاطر الاخنراط يف منازعات الرباءات. ومع تكل املشالكت حامت  الأش ياء ا 

ن مل هيزت عرش النظام لأي مهنا؛ واملشلكة ال تمكن يف التقدم التكنولويج الشكوك حو  ل حقوق امللكية الفكرية وا 
والتكنولوجيات اجلديدة لأن أأمهية دور نظام امللكية الفكرية يف ماكفأأة اخملرتعني وتشجيعهم عىل حتمل اخملاطر اثبتة ال حماةل. 

القتالع جذور املشاعر املعادية للملكية الفكرية الناش ئة. ولعل التغلب  ومن مث، شدد الوفد عىل رضورة حل تكل املشالكت
ىل نظام معزز ميكن تسميته  عداد نظام امللكية الفكرية يس توعب التكنولوجيات الناش ئة س يفيض ا  عىل تكل املشالكت وا 

ريس ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات متابعًة للعصور الثالثة اليت أأقامهتا اتفاقية اب (IP4.0"نظام امللكية الفكرية الرابع" )
قامة نظام امللكية الفكرية الرابع ) ىل ا  ( ابلتعاون مع IP4.0واتفاق تريبس. وأأعلن الوفد تعهد الياابن بتوجيه اجلهود الرامية ا 

عزيز اخلدمات الويبو وادلول الأعضاء فهيا. وأأضاف أأن الياابن بدأأت ابلفعل العمل عىل بعض املبادرات مع الويبو اكن أأولها ت
ىل املزيد من املناقشات عن التدابري  3العاملية للملكية الفكرية معاًل ابملادة  من اتفاقية الويبو. وأأعرب الوفد عن تطلعه ا 
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يالء اهامتم خاص لتعزيز  ىل أأنه ينبغي ا  والس ياسات املالمئة جلعل الويبو وخدماهتا أأكرث جاذبية للمس تخدمني. وأأشار ا 
يرادات الويبو يتأأىت من الرسوم اليت يسددها املس تخدمون اخلدمات العاملية ل  ىل أأن اجلزء الأكرب من ا  لملكية الفكرية نظرًا ا 

لقاء خدمات مثل نظام معاهدة الرباءات ونظايم مدريد والهاي. وذكر الوفد أأن الياابن قد قدمت جمددًا أأكرب مسامهة طوعية 
ىل الويبو يف عام  فرنك سويرسي. واس ُتخدمت موارد نناديق الياابن الاستامئنية دلى مليون  5.9انهزت قميهتا  2017ا 

الويبو يف املقام الأول دلمع تمنية املوارد البرشية يف جمال امللكية الفكرية يف أ س يا وأأفريقيا، ومشل ذكل اس تضافة الياابن أأكرث 
يفاد أأكرث من 1996بدلًا وأأربع مناطق منذ عام  57متدرب من  1800من  ىل خبري 300؛ وا  ؛ 1987بدلًا منذ عام  35 ايابين ا 

وتنظمي العديد من املنتدايت وحلقات العمل. وأأدى مكتب الويبو يف الياابن دورًا نشطًا يف ذكل اجملال ابلتعاون مع مكتب 
ى رفيع الياابن للرباءات. ومع احتفال الصندوق الاستامئين بسنته املالية الثالثني، اعزتم مكتب الياابن للرباءات عقد منتد

مكتبًا للملكية الفكرية يف البدلان النامية وغريها بغية  50جيمع أأعضاء مرموقني من حنو  2018املس توى يف طوكيو يف فرباير 
طار نناديق الياابن الاستامئنية وأأبدى تطلعه  مناقشة س ياسات امللكية الفكرية. وأأكد الوفد الزتام الياابن بأأنشطهتا املنفذة يف ا 

ىل توطيد الت عاون بني الويبو ومكتب الويبو يف الياابن من أأجل تقدمي مساعدات أأكرث فعالية وقمية. وذكَّر بأأن الياابن قد ا 
ىل نتاجئ البحث والفحص ) ىل نظام الويبو للنفاذ املركزي ا  . واعتبارًا من 2015( يف عام WIPO CASEانضمت رمسيًا ا 

ىل معلومات امللفات اخلانة J-PlatPatمات الرباءات )، س يتس ىن للك مس تخديم منصة الياابن ملعلو 2016يوليو  ( النفاذ ا 
، والبحث يف تكل املعلومات. وأأبدى WIPO CASEباكتب امللكية الفكرية امخلسة وغريها من املاكتب املشاركة يف نظام 

وتوس يع نطاق اس تخدام تكل املنصة  WIPO CASEأأمهل يف أأن توانل الويبو زايدة عدد املاكتب املشاركة يف نظام 
طالق  ىل اس هتالل املناقشات بني الياابن والويبو من أأجل ا  املشرتكة لتبادل معلومات امللفات حول العامل. وأأشار الوفد ا 

( يف الياابن. وملا اكنت بنية تكنولوجيا املعلومات جمااًل يسهل حتسني رضا املس تخدمني ePCTمنصة اال يداع اال لكرتوين )
ن عن ىل أأنشطة وضع القواعد واملعايري قائاًل ا  ه، انشد الوفد الويبو موانةل تركزي الاستامثر يف ذكل اجملال. والتفت الوفد ا 

الياابن ستشارك يف املناقشات اجلارية بشأأن معاهدة حامية هيئات البث يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة يف 
أأيضًا بذل قصارى هجدها لالتفاق عىل اعامتد معاهدة قانون التصاممي. واس تطرد الوفد قائاًل  أأقرب وقت ممكن. وتعزتم الياابن

ن الياابن وقفت عىل أ اثر التكنولوجيات الناش ئة، مثل تكنولوجيا الأش ياء واذلاكء الانطناعي والبياانت الضخمة، يف  ا 
ىل وضع نظام حفص موجه خصيصًا للتعامل مع  امللكية الفكرية اس تجابًة للثورة الصناعية الرابعة اجلارية. وأأدى ذكل ا 

نرتنت الأش ياء ونرش أأمثةل لنتاجئ دراسة  نرتنت الأش ياء، ووضع تصنيفات جديدة للرباءات يف جمال ا  الاخرتاعات املتعلقة اب 
نرتنت الأش ياء. وذكر الوفد أأن الياابن ما انفكت تعمل أأيضًا عىل التبادل ادلويل يف جمال قانون امللكية  ىل أأن ا  الفكرية مشريًا ا 

قد مجعت أأكرث  2016الندوة املعنية ابملنازعات عىل الرباءات يف أأورواب والياابن اليت ُعقدت يف طوكيو يف شهر نومفرب 
ىل  30مشارك مهنم قضاة من الياابن وأأورواب. ويف الفرتة من  400 من ، س تعقد الياابن الندوة 2017نومفرب  1أأكتوبر ا 

، ويه ندوة موهجة للقضاة من مجهورية الصني الشعبية ومجهورية كوراي ورابطة 2017كية الفكرية/طوكيو القضائية حول املل 
نرتنت الأش ياء  أأمم جنوب رشيق أ س يا. وشدد الوفد عىل أأن عوملة أأنشطة الرشاكت وتقدم التكنولوجيات الناش ئة، مثل ا 

ال حقوق امللكية الفكرية. وملا اكن تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية واذلاكء الانطناعي، س يؤداين حامتً دورًا مزتايد الأمهية يف جم
ن دور الويبو سيس متر أأيضًا يف المنو. وذلكل، أأعرب الوفد يف اخلتام عن تطلعه  حيمل يف طياته تقدم الابتاكر التكنولويج، فا 

جنازاهتا اجلليةل ملوانةل املسامهة يف أأنشطة ال ىل الاس تفادة من خربات الياابن وا  ويبو بل يف التطور املس متر للمنظمة نفسها ا 
قامة نظام عاملي للملكية الفكرية حيفز الابتاكر ويرعاه.  من أأجل ا 

ن الربامج والأنشطة اجلاري  كينياوأأعلن وفد  .69 تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال ا 
س تعراض امللكية الفكرية يف جامعة نريويب، ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، تنفيذها يف كينيا ابلتعاون مع الويبو تغطي ا

ودمع تكوين الكفاءات لفائدة العاملني يف منظومة امللكية الفكرية. وأأضاف أأن كينيا قد أأقرت بأأمهية حقوق امللكية الفكرية يف 
ىل ضامن الاس تفادة قدر اال ماكن من أأنظمة امللكية الفكرية اخملتلفة، رشعت كينيا يف  بعض جماالت الاجهتاد البرشي. وسعيًا ا 

قلميية وادلولية. وفامي خيص جدول أأعامل  طر الوطنية واال  حتديث س ياساهتا وترشيعاهتا يف جمال امللكية الفكرية امتثااًل للأ
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ىل امليض قدمًا يف معل جلنة املعارف التقليدية وجلنة حق امل2017مجعيات  س امي يف  ؤلف وال، أأعرب الوفد عن تطلعه ا 
 مسأأةل معاهدة قانون التصاممي.

ويبو من هجود متوانةل لتعزيز الوأأعرب عن تقديره ملا تبذهل  ،ابلرئيس ومجيع املندوبني قريغزيس تانب وفد حّ ور .70
عداد الواثئق الجامتعات امجلعيات.شكر العاملي للملكية الفكرية و  نظامال   رشال وتميورأأ الوفد جزر ماوهنّ  الأمانة عىل معلها يف ا 
ثقته يف أأن املسائل قيد النظر يف خمتلف  وأأكّدعىل معل جلان الويبو الوفد  لويبو هذا العام. وأأثىنل امانضامهمعىل ليش يت  -

املسائل املتعلقة بشأأن  أأنشطة جلنة حق املؤلفالوفد وأأيد  اللجان س تعاجل مع املراعاة الواجبة ملصاحل مجيع ادلول الأعضاء.
لعالمات، أأعرب الوفد عن اوفامي يتعلق بعمل جلنة . يئات البث والتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلفحبامية حقوق ه 

يعقد مؤمتر دبلومايس وأأن معاهدة قانون التصاممي يف املس تقبل القريب، بشأأن الاختالفات اجلوهرية  أأن حتلّ أأمهل يف 
ىل معاهدة رئيس يبدله  مانضامعن  وأأبلغ الوفد .هاالعامتد ىل املصنفات ا  ة أأخرى هذا العام، ويه معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. ما الويبو عىل الوفد وشكر  املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 
قلميية ووطنية بشأأن نظام الوطين للملكية الفكرية. ورحّ ال مساعدة تقنية يف تطوير قّدمته لبدله من  ب بعقد حلقات دراس ية ا 

دارة عىل  بشلك خاصوأأثىن الوفد  تشجيع التمنية املس تدامة لنظام امللكية الفكرية.هتدف ل قضااي امللكية الفكرية املوضوعية  ا 
ئق الاسرتاتيجية وال س امي مرشوع نياغة الواث ،عامتد مشاريع مشرتكةالالبدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة عىل دمعها النشط 

يف عن أأمهل يف أأن توانل الويبو دمع ماكتب الرباءات الوطنية ابال عراب  اختمت الوفدو  املتعلقة بتطوير نظام امللكية الفكرية.
 امجلعيات.ا يف انحج ادلول الأعضاء معالوفود ومتىن ل ،م امللكية الفكريةاتطوير نظ

تطوير ل وثيق مع ادلول الأعضاء ال هاأأمهل يف أأن توانل الويبو معل عن  مجهورية الو ادلميقراطية الشعبيةوأأعرب وفد  .71
نّ الوفد وقال  التمنية الاقتصادية مجليع البدلان.حيقق نظام عاملي متوازن للملكية الفكرية  ة اضيالس نة امل تعاونت مع الويبو بدله ا 

أأضاف أأّن ذكل و  .حاليا نيغهتا الهنائية ضعو جيري اليت  ،وأأحرزت تقدما كبريا يف نياغة اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية
نطقة املدير العام واملكتب اال قلميي مل من ، وال س امي وادلمع اذلي قّدمته الويبواخلاص اذلي أأبدته هامتم ليحدث لوال الايكن مل 

ن  فوأأضا الويبو.الاس تفادة من املساعدة التقنية اليت تقدهما بدله يف أأمل الوفد عن أ س يا واحمليط الهادئ. وأأعرب  قائال ا 
دارته للملكية الفكريةهنج لتحسني  ،العام املايض ارعىل مدمس متّرة، أأجرى تغيريات بدله  ىل  ههجودكثّف و  ،ا  مواءمة الرامية ا 

ىل اتفاقية روما ووانل شهد اال قلميي املتغري للملكية الفكرية. واختّ مل نظام امللكية الفكرية مع ا العمل ذ خطوات لالنضامم ا 
ىل اتفاق الهاي اذلي  ليه حبلول عام يلالنضامم ا  تعزيز نظام متابعة سريكز عىل ذكر الوفد أأّن بدله و  .2020أأمل الانضامم ا 

مللكية الفكرية ايوية لتمنية ذات الأمهية احل اجلغرافية احمللية،  مؤرشاتلتوفري امحلاية الاكفية للالوطين اجلغرافية املؤرشات 
ىل اس تكشاف س بل تنفيذ أ ليات أأّن بدله يسعى أأضاف . و مس تقبالالوطنية  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية حامية ا 

يف التمنية نظام امللكية الفكرية ل الاكمةل   تسخري الفائدةوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، با يامتىش مع هدفه املمتثل يف
نّ الوفد وقال  الوطنية. ال دارة ترشيعاهتا املتعلقة ابمللكية الفكرية ونياغة اسرتاتيجيهتا احلكومة تعمل عن كثب مع الويبو  ا 

جراء تشخيص ال دارة املوارد يف  نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وا  امللكية الفكرية. مديرية الوطنية للملكية الفكرية وا 
لوفاء ابلزتاماهتا كعضو يف النظام العاملي ومن شأأن هذه املبادرات أأن متهد الطريق أأمام مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية ل

 .الوطنية الحتياجاتلالنظام . وتزيد من اس تجابة للملكية الفكرية

ىل اعامتد  التفياوأأكّد وفد  .72 ىل عقد مؤمتر دبلومايس يريم ا  ىل اتفاق يف ال راء بشأأن ادلعوة ا  ىل التونل ا  عىل احلاجة ا 
ىل املس تخدمني مرشوع معاهدة قانون التصاممي، اذلي نيغ منذ عدّ  ة س نوات مضت، لتيسري معلية التسجيل ابلنس بة ا 

وماكتب امللكية الفكرية، مما س يعود ابملنفعة عىل ادلول الأعضاء. واعترب أأن النقاش احلكويم ادلويل بشأأن املبادئ التوجهيية 
ىل أأنه يتناول مسائل  واملوقع احملمتل ملاكتب الويبو اخلارجية س يكمتل عىل النحو املناسب حسب رؤية املنظمة، ويُعزى ذكل ا 

ىل أأن تعيني ماكتب خارجية للويبو ينبغي أأن يعكس احتياجات املنظمة ال رغبات ادلول  س ياس ية حساسة للغاية وا 
 الأعضاء، تعزيزًا للمصلحة املشرتكة املمتثةل يف رفد الابتاكر واال بداع لفائدة مجيع املس تخدمني.
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عن تأأييده التام لبيان وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية وبيان وفد بنغالديش ابمس البدلان  ليسوتووأأعرب وفد  .73
ىل أأفريقيا بونفها قارة زاخرة ابملعارف التقليدية  الأقل منوًا. واتفق مع الس نغال عىل أأن معل جلنة املعارف ذو أأولوية ابلنس بة ا 

ىل حني اعامتد نك دويل ملزم الواجب تسخريها لتحقيق الأهداف اال منائية. وأأي د الوفد اقرتاح جتديد والية جلنة املعارف ا 
نشاء املاكتب اخلارجية  نه من املهم الانهتاء من ا  قانواًن بشأأن حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال ا 

دارة امللكية الفكرية يف اممكن يف أأرسع وقت  تكون الأولوية اجلغرافية يه  عنية. ومن مث، رأأى أأنملناطق امل من أأجل تعزيز ا 
أأي قرار بشأأن اختيار أأماكن املاكتب اخلارجية. وأأبدى أأمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس حيتوي جدول أأعامهل املبدأأ اذلي يرشد 

 معلية التصديق ممي. وأأعلن رشوع حكومة ليسوتو يفاعىل املسائل املرتبطة بأأحاكم املساعدة التقنية والكشف عن منشأأ التص
مت ابالشرتاك بني مكتب أأمني السجل العام وجامعة ليسوتو الوطنية للتوعية  عىل معاهدة مراكش عقب حلقة معل نّظم

لكرتونية للمكتبات ) ( يف WBU( والاحتاد العاملي للمكفوفني )EIFLبعاهدة مراكش بدمع من اليونسكو واملعلومات اال 
الوفد دمع الويبو يف مرحةل التنفيذ. وفامي خيص تثقيف مجيع القطاعات بشأأن امللكية  . والمتس2017سبمترب  13و 12يويم 

ن مكتب أأمني السجل العام ابت يشارك يف اجامتعات حتسني املناجه ادلراس ية الوطنية جمللس التعلمي  الفكرية،  قال الوفد ا 
دماج امللكية الفك ىل مرحةل التعلمي العايل. وعرّب الوفد ية يف املناجه الوطنية من مر ر العايل من أأجل ضامن ا  حةل التعلمي الأسايس ا 

نه  ليسوتو عن امتناه للويبو ملا قدمته من مساعدة تقنية ومتويل ملشاركة مندويب يف خمتلف اجامتعات الويبو وبراجمها. وقال ا 
بدمع من  2017لش باب يف نومفرب واجامتع ادلار البيضاء للمبتكرين ا 2017سيشارك يف اجامتع جلنة التمنية يف شهر نومفرب 

ىل حضور الاجامتع املشرتك بني الويبو وجلنة الأمم املتحدة  بدلهدعت الويبو. وأأضاف أأن شعبة الويبو للبدلان الأقل منوًا  ا 
قامة الرشااكت لتكوين الكفاءات يف جماالت الابتاكر والتكنولوجيا يف البدلان الأقل منوًا ا ملزمع الاقتصادية لأفريقيا بشأأن ا 

ثيوبيا يف نومفرب  ب الوفد بذكل الاجامتع معلنًا الزتام 2017عقده يف ا  قامة رشااكت يف  بدله. ورحَّ بسائل التمنية املس تدامة وا 
اخلرباء املدرَّبني يف  ؤهل عددًا مزتايدًا منمن أأنشطة أأاكدميية الويبو اليت تأأيضًا ذكل اجملال. وذكر أأن ليسوتو قد اس تفادت 

نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ليسوتو.جمال امللكي ىل مساعدة الويبو يف ا   ة الفكرية معراًب عن تطلعه ا 

بنغالديش ابمس وفد به  موعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىلالس نغال ابمس اجملوفد به  البيان اذلي أأدىل ليربايوأأيد وفد  .74
ن دمع الويبو لن متام املرحةل الأوىل من خطة بدله مجموعة البدلان الأقل منوًا. وقال ا  ظام امللكية الفكرية يف ليرباي مكّن من ا 

لتطوير امللكية الفكرية اليت تؤيدها الويبو ومشل اس تكامل العضوية يف مجيع املعاهدات وتدريب موظفي مكتب امللكية 
ن قانون جديد للمل  ن الأمه من ذكل هو سي نه قدم الفكرية وتنظمي منظامت اال دارة امجلاعية وا  كية الفكرية. وأأضاف قائاًل ا 

ىل عدم  ملوظفي السلطة القضائية يف بدلهطلب تنظمي حلقة معل  خالل ادلورة الرابعة وامخلسني مجلعيات الويبو. وأأشار ا 
ماكنية تنظمي حلقة العمل املذكورة وطلب أأن تنفذ مثل تكل الأنشطة يف عام  اتحة 2017ا  نه من الرضوري ا  . وأأوحض قائاًل ا 

ن بدله أأرىس  تكل نفاذ امللكية الفكرية وفقًا للقانون اجلديد للملكية الفكرية. واسرتسل قائاًل ا  الفرص التدريبية املهمة لتعزيز ا 
ىل رضورة وجود بعثة لتقيص  الأسس لبناء مكتبه اجلديد للملكية الفكرية اذلي ُوضعت تفانيهل التقنية. ولفت النظر ا 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية احلقائق من أأجل اس تكامل املرحةل  الثانية من املرشوع. وأأعرب عن تقديره للويبو واملنظمة اال 
ن  لتعاوهنام يف موانةل املساعدة التقنية وخص ابذلكر املساعدة املتصةل بتكوين كفاءات موظفي املكتب اجلديد. ومىض يقول ا 

ىل الوفاء اباللزتامات السابقة وأأفاد ابلتصديق  قرار قانون امللكية الفكرية. وذكر أأن بدله بدله سعى ا  عىل معاهدات خمتلفة وا 
ىل رضورة موانةل دمع امللكية الفكرية يف  أأحرز تقدمًا ملحوظًا عىل الرمغ من أأنه ال يزال ينبغي تكثيف اجلهود. ولفت النظر ا 

الالزتام يف حياة مجيع أأفراد اجملمتع وأأهنيى ليرباي هبدف تنفيذ خطة البدل لتطوير امللكية الفكرية ابلاكمل ورضورة أأن يؤثر ذكل 
ن دور الويبو ما نشاء ماكتب خارجية  أأضاف أأنّ و زال ابلتايل حاسامً بونفه حمراكً للمنو الشامل.  لكمته قائاًل ا  الزتام الويبو اب 

يؤثر عىل أأليه، س   ن وطالب امللكية الفكريةيملبتكر تش تّد حاجة ا لتكون املصدر اذلي مع التكنولوجيا والابتاكردلومراكز 
 تأأثريا كبريا. وترية حتويل خدمات امللكية الفكرية يف املنطقة

ىل أأن حكومة بدله مصّممة عىل أأن جتعل من امللكية الفكرية دعامة حقيقية لتحقيق التمنية  مدغشقروأأشار وفد  .75 ا 
خالل تنفيذ الس ياسة ، من 2016الاقتصادية. وبناء عىل ذكل، ُأجنزت العديد من الأنشطة، وال س امي منذ عام 
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ذاكء الوعي وتشجيع النشاط  والاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر يف جمال امللكية الفكرية. وهبدف تعزيز خمتلف أأنشطة ا 
اال بداعي، أأقامت الوزارة امللكفة ابلصناعة والتمنية يف القطاع العام العديد من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مناطق 

، ودّشنهتا، وذكل ابلتعاون مع مكتب مدغشقر للملكية الصناعية. وتسامه تكل املراكز بفعالية يف تشجيع خمتلفة من البدل
اال بداع عىل الصعيد الوطين. وُأحرزت يف هذا الصدد نتاجئ ملموسة، ال س امي فامي يتعلق ابال جراءات اليت تتخذها الرشاكت 

اعات بعد اس تغالل قواعد البياانت املتاحة يف املراكز. وحُتىص دلى مكتب امللكية الصناعية للحصول عىل حامية الاخرت 
ىل موارد وراثية من مدغشقر، سواء داخل البدل أأو خارجه. وحفاظًا عىل مصاحل البدل،  العديد من الاخرتاعات اليت تستند ا 

ىل تنظمي الن لهيا، وال س امي مبدأأ تشاطر وال س امي امجلاعات احمللية اليت تزخر ابملوارد، اعُتمدت نصوص قانونية هتدف ا  فاذ ا 
 بروتوكول انغواياملنافع اليت ميكن احلصول علهيا من اس تغالل تكل املوارد. وختص هذه الأطر القانونية يف املقام الأول تطبيق 

ىل النفاذبشأأن  املعاهدة ادلولية بشأأن  من هجة، و والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما الوراثيةاملوارد  ا 
من هجة أأخرى، وقد س بق للبدل أأن نّدق عىل الك هذين الصكنّي. وأأعربت  املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

ىل حامية مصاحل  طار قانوين مالمئ وفّعال يريم ا  قامة ا  مدغشقر عن اكمل تقديرها للجهود اليت تبذلها الويبو من أأجل ا 
زهتا موارد وراثية. وأأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف املشاركة عىل حنو اتم يف دراسات وأأنشطة الفريق اجملمتعات اليت حبو 

العامل املعين ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور هبدف استيعاب الرهاانت املتعلقة ابس تغالل هذه الرثوات عىل 
ا تعزيز الصكوك القانونية من أأجل ترش يد اال جراءات املتخذة يف جمال حنو أأمثل. ورّحبت مدغشقر ابلأمهية اليت حيظى هب

امللكية الفكرية، هبدف تمنية الاقتصاد الوطين عىل حنو رسيع ومس تدام. وذلكل، نّدق البدل مؤخرا عىل الربوتوكول املُعّدل 
جناز هم(تريبس)ابلتجارة  املتصةل الفكرية امللكية حقوق لالتفاق بشأأن جوانب نالح اال طار القانوين . وهو ا  م يف جمال ا 

الوطين للملكية الفكرية، وس ُيعرض قريبًا عىل احلكومة للموافقة عليه. وغداة وضع نظام موحد للملكية الفكرية عىل الصعيد 
هنا لن تّدخر أأي هجد لبلوغ هذه الغاية. وتُمثل مسامهة مكتب مدغشقر للملكية الصناعية يف قواعد  العاملي، قالت مدغشقر ا 

البياانت ادلولية اخلانة ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي والامنذج الصناعية مظهرًا من مظاهر التعبري عن هذه اال رادة. 
ىل اتفاق لش بونة  مومن هذا املنطلق دامئا، يعزتم البدل الانضام بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل عىل حنو خاص ا 

هاي بشأأن التسجيل ادلويل للامنذج والتصاممي الصناعية. وهبدف فهم الأمهية اليت تكتس هيا هذه ، واتفاق الالصعيد ادلويل
املعاهدات عىل حنو أأمثل، واملنافع اليت تعود هبا، شكر الوفد مس بقًا الويبو عىل ما ستنظمه من أأنشطة ال ذاكء الوعي يف هذا 

ت اليت تفرضها أ فاق وطموحات الهيئتني الوطنيتني للملكية الفكرية، الشأأن. ويبقى التعاون مع الويبو رضوراًي ملواهجة التحداي
ىل حصول مكتب مدغشقر للملكية الصناعية عىل التصديق وفقا ملعيار  . ISO 9001وال س امي اتباع هنج يعىن ابجلودة سعيا ا 

ىل مجةل أأمور مهنا تعزيز كفاءة املوظفني يف املكتب ابس مترار، فميكهنم بذكل تقدمي ادلمع للفاعلني يف القطاع  وهيدف هذا الهنج ا 
الصناعي وحتسني املعونة اليت يقدموهنا لأحصاب املشاريع فامي خيص اال بداع والابتاكر، وذكل بتيسري نقل التكنولوجيا من 

 ديلالبيانني اذلين أأ  يّد الوفد تأأييداّ اتماً خالل واثئق عاملية حمّدثة للملكية الصناعية تعود ابلنّفع عىل القطاع الصناعي. وختامًا، أأ 
 البدلان الأقل منوا.وفد بنغالديش ابمس و  اجملموعة الأفريقيةالس نغال ابمس هبام لك من وفد 

ّ و  .76 ، وخصونا تعليقاته حول اخلالفات اجملموعة الأفريقيةمس اب الس نغالالبيان اذلي أأدىل به وفد  مالويد وفد أأي
ىل )جلنة املعارف(.  املُسجةل أأثناء مداوالت اللجنة احلكومية ادلولية يف تعزيز  الويبوادلور الهام اذلي تضطلع به وأأشار ا 

أأضاف أأّن تكل و  مثل مالوي.للبدلان الأقل منوا س امي ابلنس بة  والتمنية الوطنية، وال واتالرث  توليدامللكية الفكرية كأداة ل 
دة الاكمةل من نظام ئالفاحتقق  يكا الابتاكرية منوا عىل بناء قدراهت البدلان الأقلمساعدة املبذوةل يف هود اجلهود تشمل اجل 

نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف املؤسسات الأاكدميية يف ذكر الوفد أأن لتمنية. و ل  ندة الويبوج وفقا لأ  امللكية الفكرية ا 
أأمرا أأساس يا لبناء قدرات البدل ، مما يُعد ىل املعلومات واخلربات التكنولوجية القميةعصول احليرّس مالوي، بدمع من الويبو، 

نّ و  .يف جمال الابتاكر وهو ما تعرب عن اهامتهما ابس تضافة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأخرى بدأأت مؤسسات  قال ا 
ا ذكر أأن تقدمو جلنة املعارف. دورا قامي يف دمع معل  املاضية يف الثنائية تأأدّ الويبو رأأى الوفد أأن . و ة هذه املراكزيؤكد أأمهي

اعامتد نك دويل ملزم قانوان محلاية امللكية من أأجل سد الثغرات وبناء توافق يف ال راء حنو  خالل تكل الفرتةكبريا أأحرز 
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ال راء بشأأن العام يف توافق رّحب الوفد ابل و  الفكرية واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
ىل جنة احلكومية ادلولية، جتديد والية الل رضورة  ىل – لعقد من الزمانطالت اليت  –اللجنة أأمهية ترمجة أأعامل ولكنّه أأشار ا   ا 

نّ الوفد املقبةل. وقال  الثنائيةنتاجئ ملموسة يف   ،اذلي حيظى بتقدير كبريالالزم و الويبو توانل تزويد مالوي ابدلمع التقين  ا 
براز نظام امللكية الفكرية يف ا وذكل هبدف وذكر الوفد  موظفيه.كفاءات  تكوينلبدل وحتديث مكتب امللكية الفكرية الوطين و ا 

ابس تقبال جيد. احللقة حظيت و ، هيف بدل 2017عام  ن معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتع حلقة دراس يةأأن الويبو عقدت 
قلميية بشأأن نظام أأمتتةبدله مشاركة ودمعت الويبو أأيضا  امللكية الصناعية لفاحيص العالمات  يف حلقة العمل التدريبية اال 
ىل م  ات اجلغرافية يف الصني.ؤرشبوتسواان والندوة العاملية بشأأن امل، التجارية يف غابورون يف الندوة بدله  ةشاركوأأشار الوفد ا 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية يف  م قدّ و  ،هراري بزمبابوياملعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت نظمهتا الويبو واملنظمة اال 
ن و  تونيات للهنوض جبدول الأعامل الأفريقي بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.فهيا املشاركون   دمع الويبو القميقال الوفد ا 

ىل غاانبدله القيام ب من نيسؤولمل  أأاتح ادلروس املس تفادة رأأى أأن ركزت عىل تنفيذ نظام النسخ اخلاص. و  ،زايرة دراس ية ا 
بداعية قوية كأداة ل س رة لزايا من الويبو أأرسلت بعثة، أأضاف الوفد أأن و  الرثوة. توليدتساعد مالوي عىل تطوير نناعات ا 

ىل مالوي ملناقشة خطط حتديث مكتب امللكية الفكرية وعاتبرئاسة مدير شعبة املرش  ورأأى لبالغة. ذي الأمهية ا اخلانة، ا 
ىل  يس يؤدأأن حتديث املكتب  يداع معليات  أأمتتةا  الوفد  ذكرو  .املقّدمة يف املكتب، وحتسني اخلدمات ومنح امحلايةالطلبات ا 

نّ أأنبح قاب قوسنيتوقيع اتفاق التعاون يف هذا الصدد بني الويبو وحكومة مالوي أأن  قطعت شوطا كبريا حنو بدله  . وقال ا 
ىل جملس الوزراء م مرش دّ تبين حقوق امللكية الفكرية كأداة لتعزيز المنو الاقتصادي والتمنية. وقد قُ  وع س ياسة امللكية الفكرية ا 

قانون جديد للعالمات التجارية يتضمن سّن عرض عىل الربملان اقرتاح بشأأن قد للموافقة عليه يف املس تقبل القريب، و 
نّ بروتوكول مدريد.  لهيا بصدد تعديل قوانيهنا امتثاال ملعاهدة مراكش، اليت أأودعت نك انضامهمبدله حكومة  واختمت ابلقول ا  ا ا 

وأأخريا، أأعلن الوفد أأنه من املعزتم أأن تس تضيف مالوي حدثني هامني يف نومفرب وهام: اجامتع رفيع املس توى  .2017 ويف يولي
سيُنظم برعاية الأمم املتحدة بشأأن اتساق الس ياسات واحلصول عىل الأدوية عىل نعيد ادلول الأعضاء يف الأريبو،؛ واجامتع 

ريبو  .اجمللس اال داري للأ

ندونيس يا أأدىل به وفد بيان اذلي ل عن تأأييده ل  مالزيايوأأعرب وفد  .77 مجموعة بدلان جنوب رشق أ س يا ابلنيابة عن ا 
عىل ما قدمه من دمع، وأأشاد ابلأداء املايل املمتاز للمنظمة الس نة  املدير العام للويبوالوفد . وشكر )ال س يان( واحمليط الهادئ

املقبةل مع زايدة متوقعة يف اال يرادات  الثنائيةالأداء اجليد سيس متر يف  املاضية، ورحب بتأأكيد املدير العام عىل أأنّ 
رد لالقتصاد والمنو املطّ القامئ  عامليالفكرية مللكية الانظام  يربز قوةاال جيايب تطور هذا ال رأأى الوفد أأّن و  يف املائة. 10.4 بنس بة

ىل مرتبة أأعىل بني بدلان اطو خطوات كبرية خي ذكر أأن بدله. و اتلرثوتوليد االقامئ عىل املعرفة مكصدر جديد ل  دلخل للونول ا 
طنية للملكية الفكرية س ياس هتا الو عىل  دامتأأضاف أأّن احلكومة ابالعاقتصاده القامئ عىل املعرفة. و نطاق  ةتوسعومهنا املرتفع، 

 املحور رئي ي جلدول أأعمكز عىل الابتاكر تركّ و مكحرك جديد للمنو  امللكية الفكرية تسّخراحلادية عرشة، مالزياي خطة و 
نّ  التمنية الوطنية. ىل مركز جتاري نشط للملكية الفكرية يف منطقة ال س يان وخارهجاالبدل تعزتم حتويل حكومته  واتبع قائال ا   ،ا 

ىل ابالست  نّ . 2020-2015خارطة طريق حتقيق امللكية الفكرية ناد ا  عدة عن  أأمثرقدر تعاونه مع الويبو اذلي بدله ي وقال ا 
دارهتا وتسويقها. نشاء بيئة ملكية فكرية مواٍت ال  مرشوع مشاريع مهنا  ذكر املشاريع الأخرى ومهنا و  لتطوير التكنولوجيا وا 

جامعة  12ية. وتشارك حاليا ملكيهتم الفكر دمع التكنولوجيا والابتاكر ملساعدة اخملرتعني احملليني عىل تسويق برانمج مراكز 
الرفاه الاجامتعي مس توى أأن الابتاكر حيدد . ورأأى الوفد بتاكرومؤسسة حبثية واحدة يف برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والا

طار متوازن للملكية ابس تخدام  ،ناحل اجملمتعملا فيه  رالابتاكتسخري ن ينبغي بذل هجد متوانل لضامذلا والاقتصادي،  ا 
نّ  الفكرية. دراج الشواغل اال منائية يف نلب معل الويبو  تريم 2007عام  ت اعمتديتالتمنية ال جندةأأ  وقال ا  ىل ضامن ا  ا 

مم أأن توانل الويبو، بونف يف  أأعرب عن أأمل بدلهوأأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش. و  ها واكةل متخصصة اتبعة للأ
يالء الأولوية للمسائل املتصةل ابلتمنية. دراج يعطي وأأعرب أأيضا عن أأمهل يف أأن  املتحدة، ا   ،امللكية الفكرية يف التمنيةدور ا 

جراءات ملموسة ت دفعة جديدة للجنة ل التمنية، كبند دامئ يف جدول أأعامل جلنة   وخطة التمنيةأأجندة تنفيذ تونيات يف تخذ ا 
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ىل التمنية املس تدامة الأوسع نطاقا.  ينبغي أأن تسرتشد أأن املداوالت املتعلقة بتجديد والية اللجنة احلكومية ادلولية وأأشار ا 
عىل وعليه، رأأى الوفد أأن  نظام امللكية الفكرية لتشمل مجيع اجملمتعات احمللية. منافعتوس يع نطاق ب ابلهدف الأسايس املمتثل 

نك قانوين دويل حمدد من أأجل امحلاية الفعاةل صياغة ة عىل النصوص ل ارية موانةل املفاوضات اجلاللجنة احلكومية ادلولي
تحقيق مبدأأ "عدم ل  ضامانو  ،لجنةقال الوفد أأّن عىل ال و  للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

مؤسسات التعلمي واملؤسسات البحثية صاحل ءات والتقييدات لالاس تثنا شأأنع معلها ب أأن ترّس ، ترك أأحد خلف الركب"
عاقات أأخرى، فضال عن الاس تثناءات والتقييدات ل ملكتبات ودور احملفوظات. صاحل والأشخاص اذلين يعانون من ا 

نّ و قابل اختمتو   لثنائيةحتديد أأولوايت الويبو وتوهجاهتا ل عىل بناء مع مجيع ادلول الأعضاء ال مس تعد للعمل  بدله ل ا 
 .2019-2018 املقبةل

ىل املنظمة الأفريقية للملكية  مايلوأأعرب وفد  .78 طار انضامم مايل ا  عن تقديره للمساعدة اليت تقدهما الويبو وال س امي يف ا 
فضاًل عن املعاهدات ادلولية اخلانة ابمللكية الفكرية وتكوين كفاءات املسؤولني يف جمال امللكية  1984الفكرية يف عام 

دارة امللكية الفكرية الفكري مركز مايل للهنوض ابمللكية الفكرية  وهام -ة وتعزيز القدرات الفنية واال دارية للكيانني املعنيني اب 
ىل ذكل، شهد التعاون بني مايل والويبو منعطفًا  ضافة ا  خالل الس نوات القليةل املاضية همامً ومكتب مايل حلق املؤلف. وا 

من أأجل رمس اسرتاتيجية  2009العام للويبو ووزارة الصناعة والتجارة والاستامثر يف يوليو  بتوقيع مذكرة تفامه بني املدير
هدفًا عامًا هو هتيئة بيئة  2014نومفرب  26وطنية لتمنية امللكية الفكرية. وحددت الاسرتاتيجية اليت اعمتدهتا حكومة مايل يف 

طار س ياسة واسرتاتيجية مناس بة محلاية امللكية الفكرية والهنوض هبا بل الاس تخدا م الفعال والناجع لنظام امللكية الفكرية يف ا 
 التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مايل. وذكَّر الوفد بتوقيع املدير العام للويبو والسفري املمثل ادلامئ ملايل يف جنيف

ذ تعهد الطرفان بتحفزي اال بداع والابتاكر 2012ر أأكتوب 8اتفاقًا ال نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف مايل يف  . ا 
مت عدة ندوات وطنية تناولت ىل املعارف التقنية. وفضاًل عن ذكل، نّظم موضوعات  التكنولوجيني عن طريق تعزيز النفاذ ا 

فاعةل وتوعيهتا هنوض بقمية الطب والصيدةل الشعبيني: ما دور امللكية الفكرية؟"؛ "تثقيف اجلهات العديدة مهنا ما ييل: "ال
بشأأن نظام معاهدة الرباءات"؛ "اس تخدام أأنول امللكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافس ية للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 

لأن الأزمة الس ياس ية والأمنية اليت  وأأبدى الوفد أأسفهمايل"؛ "فعالية الش بكة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر". 
ىل تقدمي فقد دعا قد أأثرت تأأثريًا ابلغًا يف تنفيذ براجمها وندواهتا اخملتلفة. ومع ذكل،  2012نذ عام متر هبا مايل م  ادلمع الويبو ا 

ىل التقدم الكبري احملرز  تلفةاخمل  االاكمل ملايل يف تنفيذ مبادراهت ىل أأن ويف اخلتاماخلروج من الأزمة.  حنونظرًا ا  ، أأشار الوفد ا 
قامةتلمتس تعاون الوي مايل  ىل متخذي القرارات وسائر  بو يف ا  منتدى رفيع املس توى بشأأن امللكية الفكرية يكون موهجًا ا 

طار تشغيل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتدابري ادلمع  اجلهات الفاعةل يف النظام؛ وموانةل تعزيز قدرات الهيئات يف ا 
 املنبثقة عن االتفاقات املربمة مع الويبو.

ادلورة الانتخابية لأعضاء ماكتب علامً بأأن بدله اكن يف عداد أأول من أأبدى تأأييده ملبادرة تغيري  كس يكامل وأأحاط وفد  .79
ل مسامهة أأكرب  امجلعية العامة ن الأثر اال جيايب ذلكل القرار واحض للجميع بعد ميض عام عىل ذكل أأي تسجَّ للويبو. وقال ا 

ملدرجة يف جدول الأعامل حتقيقًا لتوافق ال راء. وأأعرب عن تقديره ومشاركة نشطة يف الوقت احلايل يف خمتلف املسائل ا
للمدير العام حلفاظه عىل روابط وثيقة مع ادلول الأعضاء عن طريق اجللسات اال عالمية املعقودة يف فرباير وأأبريل 

ن بدله يمتتع بعالقة تعاون نشطة وممثرة مع الوي  2017 ويوليو بو خبصوص مسائل متعلقة بشأأن مسائل وجهية. وأأردف قائاًل ا 
ابالخرتاع والعالمات التجارية وحق املؤلف ومع أأاكدميية الويبو اليت نسق معها طائفة من الأنشطة با فهيا ادلورة الصيفية 

ذ نُظمت ادلورة يف جامعة املكس يك الوطنية املس تقةل اذلائعة الصيت يف  ن عالقته مع الأاكدميية قوية جدًا ا  العارشة للويبو وا 
ن احلكومة شاركت أأيضًا يف منتدايت وندوات خمتلفة نظمهتا الويبو يف جماالت مثل الامتثال ال عامل للمرة الثانية. ومىض يقول ا 

ن الاطالع عىل  ذ  WIPO Lexقاعدة بياانت والعالمات والتصاممي وا  اكن واسع النطاق يف بدله أأكرث من أأي ماكن أ خر ا 
ىل 380000 جُسلت فيه حوايل حراز التقدم من أأجل 2017القاعدة يف عام  حاةل دخول ا  . وأأعرب عن رغبته يف أأن يالحظ ا 

برام اتفاقات بشأأن خمتلف املسائل املتعلقة بربانمج العمل لوضع القواعد واملعايري. ويف ذكل الصدد، أأبدى اس تعداده دلمع  ا 
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ىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي  وموانةل معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل القرارات الرامية ا 
أأساس والية مماثةل للوالية اليت اعُتمدت منذ عامني حتقيقًا للمساواة يف تناول مجيع بنود جدول الأعامل. ورأأى أأنه ال ميكن 

يس. وأأثىن عىل التقليل من أأمهية اختتام املفاوضات عىل اقرتاح أأسايس بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث وعقد مؤمتر دبلوما
ن مشاركة ادلول الأعضاء التامة يف  الويبو أأداءها املايل املتني وأ لياهتا للمساءةل الشفافة أأمام ادلول الأعضاء. واسرتسل قائاًل ا 

ن بدله  جيايب لأنه يساعد عىل حتسني أأداء الويبو وا  رند الأنشطة واختاذ القرارات يف ذكل اجملال الرئي ي أأمر مس تحب وا 
ة خانة عىل احلفا  عىل الاتساق عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة يف تنفيذ التدابري والقرارات ذات ال اثر يعلق أأمهي

ىل تعزيز المتثيل اجلغرايف العاد ل املالية واال دارية. وشكر الأمانة عىل عنايهتا يف التقيد ابلقرارات املتعلقة ابملنظمة وكرر دعوته ا 
ن مسأأةل املاكتب اخلارجية عالقة لأن ادلول الأعضاء مل تتحمك بشلك حامس يف يف نفوف موظفي الويبو. وأأضاف ق ائاًل ا 

. وأأعرب عن أأسفه لتحول تكل املبادئ من أأداة للتقيمي املوضوعي 2015العملية بعد املوافقة عىل املبادئ التوجهيية يف عام 
ىل قامئة بتطلبات اثنوية غري هممة مما يش به جدًا ما حصل يف ىل خروج العملية عن والشفاف ا   العام املايض. ولفت النظر ا 

ن بدله يرى أأن املبادئ التوجهيية متكن الأطراف  مسارها وعدم تقدمي خمطط مناسب ال جياد حل يقبهل امجليع. واس تطرد قائاًل ا 
ارات. ونتيجة ذلكل، من تقدمي اقرتاحات وفقًا للأسس املوضوعية للك مهنا وأأن ذكل الهنج يعقد بطبيعة احلال معلية ننع القر 

عرّب عن اعتقاده أأن تقريرًا تعده الأمانة ويتضمن معلومات واقعية وعالية اجلودة من شأأنه أأن يرثي املناقشات وأأنه ربا حان 
ىل جعز ادلول الأعضاء عن حتمل مسؤوليهتا وتسوية املسأأةل قيد النظر. وأأفاد بأأن مجموعة  مانة نظرًا ا  الوقت ال ن لال ذعان للأ

أأمرياك الالتينية والاكرييب قطعت شوطًا بعيدًا يف حتديد ترش يح واحد حظي بتوافق ال راء للثنائية احلالية ومل تقدم أأي  بدلان
ترش يح للثنائية املقبةل وفقًا ملا يشهد عليه وفد كوس تارياك. ورأأى أأنه ينبغي مجليع املناطق اختاذ موقف بناء ومرن وأأنه ال بد 

جياد ح ل وسط حىت يتس ىن حتقيق التوازن واختاذ القرارات للمساعدة عىل تدعمي أ لية الويبو محلاية مجليع الأطراف من ا 
نه من الأمهية باكن العمل معًا حىت تمتكن الويبو من الوفاء بهمهتا املمتثةل يف قياد ة حقوق امللكية الفكرية. واختمت بيانه قائاًل ا 

 يشجع الابتاكر واال بداع لفائدة مجيع البدلان.تطوير نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية 

خدمات  لالس تطراد يف تطويرعىل اجلهود املشرتكة اليت تبذلها أأمانة الويبو وادلول الأعضاء  اجلبل الأسودأأثىن وفد و  .80
قوق حلمس توى حامية سعهيا لتقدمي تقدما كبريا يف  حرزتأأ أأن حكومة بدله  ذكر الوفد. و املزتايد علهيا طلبلل اس تجابة الويبو

نفاذها عىل غرار  شلكت هيئة  بدلهأأن حكومة الوفد . وأأعلن الأخرى بدلان الاحتاد الأورويب ما تقّدمهامللكية الفكرية وا 
نفاذاملعنية ب  مجيع سلطات اال دارة العامة تضمّ تنس يق  قد وزارة الاقتصاد وأأضاف أأّن . هنظام حامية حقوق امللكية الفكرية وا 

أأحدث التطورات وتوجهيات فيه  وأأدرجت ،لف واحلقوق اجملاورةؤ حق املعىل قانون تعديالت ال انون بشأأن مرشوع قأأعدت 
عام. وطلب الوفد دمع الويبو يف تنفيذ الأحاكم النقاش لل مرشوع القانون  عرضالاحتاد الأورويب يف اجملاالت ذات الصةل. و 

عداد اسرتاتيجية بدله حاجة وذكر الوفد  لف واحلقوق اجملاورة.ؤ امل اجلديدة، وال س امي تكل املتعلقة ابال دارة امجلاعية حلق ىل ا  ا 
دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمةلفتح ابب املناقشات، ه امتنانأأعرب عن و  ،وطنية للملكية الفكرية يف الويبو،  يف ا 

ماكنية تقدمي بشأأن  عداد الويبو ادلمع حلكومته يف خرباء ا  نّ قال وثيقة. و هذه الا  مكتب امللكية الفكرية يف اجلبل الأسود  الوفد ا 
ىل التقدم احملرز يف جمال الابتاكر،  رواال دارة. وأأشاالقانوين مؤخرا تغيريات يف الوضع شهد  يف مؤرش الابتاكر  حس امب يتبنّي ا 

ذ حت ، 2017العاملي لعام  دارة البدلان املتحوةل والبدلان ال   الوفد عن تقديره اقتصادا. وعرّب  127من بني  48املرتبة بدله تل ا 
منسق مجموعة دول وسط أأورواب والبلطيق، عىل  ،جورجياشكر و لبدله، املتقدمة عىل التعاون املمثر املس متر وادلمع املقدم 

قلميية وادلولية بدلهلويبو لمتكني املموةل من ا العناية الواجبة يف تقدمي املساعدة ب الوفد عن وأأعر  .من املشاركة يف املؤمترات اال 
دارة  فق علهيا معتينظر فهيا وي اليت س  2018خطة العمل املقبةل لعام من خالل  بدلهأأمهل يف تعزيز تعاون  البدلان املتحوةل ا 

 ة.املتقدم والبدلان

ة تأأييده للبيان اذلي أأدهل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية مؤكدًا متسكه بتعزيز نظام امللكي املغربوأأعلن وفد  .81
قامة نظام متوازن وفعال  ىل ا  الفكرية. ويف هذا املقام، أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لعمل الويبو وأأنشطهتا ومشاريعها الرامية ا 

امجلاعة س امي  ومتيرّس للملكية الفكرية. ورحب الوفد ابالتفاقات املربمة بني الويبو وبعض املنظامت احلكومية ادلولية، وال



A/57/12 Prov. 
Annex I 
48 
 

وجامعة ادلول العربية، لأهنا تسامه يف مواهجة حتدايت امللكية الفكرية يف املناطق املعنية.  فريقياالاقتصادية دلول غرب أأ 
درااكً دلور الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، رحب الوفد بتعيني ممثل املدير العام لشؤون أأهداف  وا 

ن املغرب اس هتلت معلية لتعزيز نظام ا التمنية مللكية الفكرية يف املغرب بوضع خطة اسرتاتيجية املس تدامة. وقال ا 
ىل رؤية جديدة دلور امللكية  2020-2016 للفرتة ذ تستند ا  ىل أأهنا من أأكرث اخلطط طموحًا يف جمال امللكية الفكرية ا  مشريًا ا 

ىل أأيضًا هذه الس نة الصناعية والتجارية يف حتفزي الابتاكر واال بداع. وأأضاف أأن معل املغرب يف جمال امللكية الفكرية قد جت
بتوقيع اتفاق تعاون يف جمايلي حبث الرباءات وحفصها بني مكتيب الرباءات يف املغرب والصني. ويف اال طار نفسه، جُترى حاليًا 

س امي عن طريق برامج  مناقشات مع ماكتب رشيكة من أأجل توطيد التعاون وتبادل املعلومات يف جمال حفص الرباءات وال
. وذكَّر الوفد بأأن تمنية امللكية الفكرية يف املغرب واملنطقة تتطلب وجود الكفاءات الالزمة؛ عاجلة الرباءاتاملسار الرسيع مل

ىل تقدمي برامج تأأهيل عىل أأعىل مس توى  وذلكل معلت املغرب، عن طريق الأاكدميية املغربية للملكية الفكرية والتجارية، ا 
يدين الوطين واال قلميي. وأأشاد ابلتعاون املمثر يف ذكل اجملال مع الويبو وفرنسا لفائدة املس تخدمني واجلهات الفاعةل عىل الصع 

ن املغرب تدرك أأن حتسني نظام امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين  واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وقال الوفد ا 
رب بتحفزي الرشااكت والتشارك والتعاون يف ذكل واال قلميي وادلويل يتطلب تضافر هجود لك اجلهات املعنية مؤكدًا تعهد املغ

اجملال مع خمتلف ادلول الأعضاء. ورأأى الوفد أأن امحلاية الفعاةل والفعلية لأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 
راط يف مداوالت واملعارف التقليدية تتطلب تطبيق نك دويل ملزم قانواًن. ويف هذا املقام، أأكد الوفد حرنه عىل الاخن

ىل مرشوع  ىل المتسك ابلقوامس املشرتكة من أأجل حتقيق الهدف املنشود. مث التفت الوفد ا  جلنة املعارف التقليدية ودعا ا 
ىل توافق يف ال راء من أأجل عقد  ر املفاوضات عىل تكل املسأأةل وتأأمل التونل ا  ن املغرب تقّدم معاهدة قانون التصاممي قائاًل ا 

. ويف اخلتام، أأكد الوفد الزتام املغرب الاكمل ابلنظام العاملي محلاية حقوق امللكية الفكرية حفاظًا عىل ماكنته مؤمتر دبلومايس
كقدوة يف املنطقة، واس تعداده للمشاركة مشاركة بناءة يف املفاوضات اجلارية يف ذكل احملفل اجلليل للأمم املتحدة من أأجل 

ىل توا  فق يف ال راء بني ادلول الأعضاء عىل املسائل العالقة.حتقيق التقدم املطلوب والتونل ا 

ن احلكومة  انميبياوأأعرب وفد  .82 عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال ا 
للهنوض  وخطة التمنية الوطنية اخلامسة وخطة هراميب لالزدهار 2030اعمتدت س ياسات واسرتاتيجيات خمتلفة مثل رؤية 

ببيئة مواتية للتصنيع وتمنية الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتيسري التجارة والتصدي ابلتايل للهتديدات اليت تتعرض لها تطلعات 
ن تكل الس ياسات والاسرتاتيجيات تريس قاعدة س ياسة بدله الوطنية للملكية الفكرية وتوجه تنفيذها. ومىض  املواطنني وا 

ن قانون هيئة الأع نشاء هيئة الأعامل وامللكية الفكرية مكؤسسة  2017امل وامللكية الفكرية دخل حزي النفاذ يف يناير يقول ا  اب 
حراز تقدم ملحو  خبصوص  ىل ا  دارة تسجيل الأعامل وامللكية الفكرية والهنوض به. ولفت النظر ا  مس تقةل لُكفت بوالية ا 

ن الس ياسة س هتئي مرشوع الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنيتني للملكية الفكرية ب ىل حد كبري. وأأوحض قائاًل ا  فضل دمع الويبو ا 
الظروف ال طالق العنان لطاقات امللكية الفكرية كأداة للتمنية الاقتصادية. وأأفاد بأأن التعاون بني بدله والويبو ساعد عىل وضع 

برام مذكرة التفامه بني الطر  طار لتنفيذ خطة التمنية الوطنية للملكية الفكرية منذ ا  فني خالل اجامتعات امجلعيات السابقة وأأهنام ا 
شاراك بناء عىل ذكل يف اس هتالل عدد من املرشوعات يف خمتلف اجملاالت مثل وضع س ياسة واسرتاتيجية وطنيتني للملكية 

نشاء املراكز دلمع التكنولو  جيا والابتاكر الفكرية؛ واملكتب المنوذيج للملكية الفكرية؛ وامللكية الفكرية والس ياحة والثقافة؛ وا 
ىل الويبو عىل مجيع أأشاكل  وتطويرها؛ وضامن الامتثال السرتاتيجية امللكية الفكرية. وأأبدى رغبة بدله يف توجيه الشكر ا 

املساعدة املقدمة لتطوير خدماته يف جمال امللكية الفكرية. واختمت بيانه معراًب عن تأأييده ملوقف اجملموعة الأفريقية بشأأن حتديد 
 المئة للبنود املعلقة يف جدول أأعامل امجلعيات.احللول امل

ندونيس يا ابمس  نيبالوأأيد وفد  .83 والبيان اذلي أأدىل به وفد  بدلان أ س يا واحمليط الهادئمجموعة البيان اذلي أأدىل به وفد ا 
ث الس ياسات بنغالديش ابمس مجموعة البدلان الأقل منوًا مث شدد عىل أأمهية دمع الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات وحتدي

اتحة  نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وا  والاسرتاتيجيات واملؤسسات اخلانة ابلنظام الوطين للملكية الفكرية وا 
منصات معمتدة عىل املعارف وحتويل القطاع غري الرمسي. وحث الويبو عىل موانةل ضامن أأولوايت الربامج وخمصصات 
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منائية جياد فرص للعمل للش باب يف البدلان  املزيانية هبدف حتقيق نتاجئ ا  وخانة تمنية برشية واجامتعية ممثرة تنطوي عىل ا 
ذ ميكن لرثوة نيبال املكونة من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والرتاث الثقايف أأن حتد من الفقر ومتد املنتجا ت الأقل منوًا. وا 

ىل حتقيق التمنية الشام ذاكء الوعي بذكل وتكوين واخلدمات بقمية مضافة وتؤدي ا  نه من الأسايس ا  ةل واملس تدامة قال ا 
ىل اعامتد س ياسة وطنية شامةل للملكية الفكرية تفي ابملعايري التنظميية  الكفاءات ال دارة تكل املوارد واس تخداهما. وأأشار ا 

الفكرية متسقة مع املعاهدات والعمل عىل نياغة قوانني ولواحئ للملكية  2017ادلولية يف جمال امللكية الفكرية يف مارس 
نشاء مكتب متاكمل للملكية الفكرية بغية تنفيذ الس ياسة املتاكمةل وتوفري حامية فعاةل واكفية مجليع حقوق امللكية  ادلولية وا 

حرا ىل ا  ز الفكرية نتيجة ذلكل بتكييف حقوق املبدعني والاحتياجات اال منائية للمجمتع الأوسع نطاقًا يف الوقت ذاته. ودعا ا 
متام معاهدة قانون التصاممي يف وقت مبكر ورضورة أأن تتضمن تكل املعاهدة أأحاكمًا  التقدم خبصوص معاهدة مراكش وا 

ملزمة قانواًن بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. ورأأى أأنه من الرضوري توفري امحلاية التنظميية الفعاةل للموارد الوراثية 
تعبري الثقايف التقليدي واملؤرشات اجلغرافية هبدف جتنب المتكل غري املرشوع للماكسب واملعارف التقليدية وأأشاكل ال 

ىل توافق رسيع يف ال راء بشأأن النص. وساند ادلور اذلي تؤديه جلنة  الاقتصادية وحث ابلتايل مجيع البدلان عىل التونل ا 
طار هجودها املبذوةل لتنفيذ أأهداف التمن  ية املس تدامة وأأجندة الويبو للتمنية من أأجل ضامن فعالية التمنية يف توجيه الويبو يف ا 

 أأنظمة امللكية الفكرية لفائدة امجليع.

ّن بدله يوانل الاعرتاف ابدلور احلامس اذلي تضطلع به امللكية الفكرية يف دفع جعةل الابتاكر  نيوزلنداوقال وفد  .84 ا 
نتاجية يف هناية املطاف، والارتقاء بس توايت املعيشة. و  عىل دمع الابتاكر لضامن أأن يس متر  نيوزلنداانصب تركزي واال 

نشاء رشاكت وقطاعات نناعية جديدة، ومنتجات ذات قمية أأكرب، وأأن حيافظ عىل قدرته التنافس ية عىل  اقتصادها يف ا 
هود بنظام فّعال الصعيد العاملي ويظل نامدًا أأمام الصدمات الُنظمية اليت ال مفّر مهنا. ومن الأمهية باكن أأن تُشفع هذه اجل 

بتعزيز جناعة وفعالية  نيوزلنداأأكرث وينرش الأفاكر عىل نطاق واسع. وتلزتم  روانجع للملكية الفكرية، يعمل عىل تشجيع الابتاك
ية مراجعة قانون حق املؤلف لضامن نيوزلندنظاهما للملكية الفكرية عىل حنو مس متر. خفالل العام املايض، ابرشت احلكومة ال 

أأن يؤدي الغرض املرجو منه يف س ياق تسارع وترية التغري التكنولويج، وأأعلنت عن نيهّتا يف تنفيذ معاهدة مراكش. وأأطلقت 
احلكومة نظامًا لتسجيل املؤرشات اجلغرافية للنبيذ والكحول، بغية املساعدة عىل تروجي النبيذ واملؤرشات اجلغرافية يف 

. وخضعت الترشيعات نيوزلنداوحاميهتا، وتوفري حامية أأكرب للمؤرشات اجلغرافية الأجنبية للنبيذ والكحول يف  وزلنداني
ىل مجموعة من اال نالحات الطفيفة. وجيري اس تعراض الترشيعات املتعلقة حبقوق الأنناف  الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ا 

ذا اكن نظام  جياد النباتية، بغية حتديد ما ا  حقوق الأنناف النباتية يوفر حوافز مالمئة لتطوير أأنناف جديدة ونرشها، وا 
فامي يتعلق ابلنبااتت الربية. وأأوىل الوفد عناية خانة بسأأةل  شعب املاوريالسبيل اذلي قد يعرتف النظام من خالهل بصاحل 

جياد س بل ميكن من خاللها لنظام امللكية الفكرية توفري امحلاية للمعار  معل  نيوزلنداف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف. وتدمع ا 
جياد حلول سديدة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ، وتلزتم اب 

فرتة منو جسّل خاللها س نة قياس ية  (IPONZ)للملكية الفكرية  نيوزلندا. وشهد مكتب اللجنة احلكومية ادلوليةوفعلية مضن 
يداع طلبات العالمات التجارية والتضاعف املتوقع يف جحم فريق فاحيص الرباءات فيه. ووسع املكتب  جديدة من حيث ا 

ىل  . وأأكّد 2017يف عام  برانمج الس بل العاملية الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتأأيضا من نطاق خدماته ابنضاممه ا 
لوفد عىل اس تعداده للعمل مع الويبو وادلول الأعضاء ملواهجة التحدايت واغتنام الفرص فامي يتعلق بنظام امللكية ا

 العاملي. الفكرية

الزتامه  مجموعة البدلان الأفريقية، وأأكّداذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس بيان  الاحتادية نيجريايمجهورية وفد  وأأيّد .85
نّ  بشأأن  من معاهدات الويبوق عىل أأربع معاهدات رئيس ية ندّ  بدله جبدول أأعامل وضع القواعد واملعايري يف الويبو. وقال ا 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني و الأداء السمعي البرصي و الأداء والتسجيل الصويت و حق املؤلف  النفاذ ا 
عا يف  تولواييه من الأ حامية حقوق امللكية الفكرية  نّ أأ  أأضافو  قات أأخرى يف قراءة املطبوعات.أأو معايق البرص أأو ذوي ا 

ىل اقتصاد يودل بدله لأهّنا  طار القانوين محلاية حق تتحول تدرجييا ا  جراء مراجعة أأكرث مشولية لال  ىل ا  الابتاكر، مما أأفىض ا 
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طار تونية أأجندة التمنية، وأأفاد وأأعرب عن امتنانه لربانمج الويبو بشأأن مراكز دمع . املؤلف التكنولوجيا والابتاكر الوارد يف ا 
نفاذ حق املؤلف وخمتلف اال جراءات اال دارية دلمع منو الصناعات احمللية القامئة عىل حق أأّن بدله و  حراز تقدم كبري يف ا  انل ا 

ن  واس تطرد املؤلف. اليت اكنت من بني البدلان  بدلهاال دارة امجلاعية يف  ةنظممساعدهتا لأ قّدمت دمعها و  والويبقائاًل ا 
تعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب ال مرشوع من املس تفيدة الأربعة 

ّن بدله يوالتمنية جلنةالبدلان الأقل منوا، اذلي تقوده القضايئ يف البدلان النامية و  املرشوع أأولوية عالية لأنه يل . واتبع قائال ا 
جياد حلول  رّس يي يُ وس  يعزز تطبيق السلطة القضائية لقواعد امللكية الفكرية يرى أأنّه س   للفصل يف عادةل وفعاةل ومس تنرية ا 

نفاذها.مضن نزاعات حقوق امللكية الفكرية  ترشف ابس تضافة مكتب ي  بدله نّ أأضاف أأ و  الس ياق الأوسع محلاية احلقوق وا 
بتأأكيد اختيار نيجرياي الس تضافة املكتب  ،لجمعيةادلورة السابعة وامخلسني ل قرار  نّ أأ . و خالل الثنائية بو يف أأفريقياخاريج للوي 

ذ لهيلك اال داري العاملي للويبو. العدل ل عادة التوازن و ال   حامسمن حيث التوقيت و مناسب  ،اخلاريج مل تكن أأفريقيا ممثةل ا 
ذلكل رأأى الوفد أأّن و .فهيا فرة املوارد البرشية واملاديةووساكهنا خضامة عدد للويبو، رمغ جغرافيا يف ش بكة املاكتب اخلارجية 

ىل املنطقة الأفريقيةيقّرابن يف نيجرياي واجلزائر س  اجلديدين  نياخلارجي نياملكتب من حتقيق  س ميكّناهناو  عىل حنو أأكرب، الويبو ا 
تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية يف ومهنا ، ة الوجهيةمييالأهداف والربامج الاسرتاتيجية التنظ يف نتاجئ أأفضل 

زاء اس مترار التأأخري يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف، الوفد أأعرب و أأفريقيا.  ومعاجلة املسائل املرتبطة ابملوارد عن قلقه البالغ ا 
املوارد ابمللكية الفكرية و  املعنيةاللجنة احلكومية ادلولية الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف 

عادة تقيمي يس تدعي الوضع رأأى أأّن و  .والفوللكور الوراثية واملعارف التقليدية نّ من ا   ضطلعالويبو ت ادلول الأعضاء. وقال ا 
 توّجهلويبو أأن الوفد أأّن عىل ا رأأىو  تقدما كبريا فيه. بدلهأأحرز وقد  ،كز دمع التكنولوجيا والابتاكرامر برانمج كبري يف  دورب

ىل قواعد بياانت الرباءات املتخصصة لتشجيع التمنية الاقتصادية  الأقل املاكتب الوطنية، ال س امي يف البدلاننفاذ  منوا، ا 
جراءاع نطاق برامج الابتاكر ونقل التكنولوجيا. وينبغي للويبو أأن توسّ عن طريق الوطنية   اكمةلأأمتتة  ملساعدة التقنية اب 

قلمييةوامللعمليات التسجيل يف املاكتب الوطنية لدلول الأعضاء  قلميية وش به اال  عطاء هذه العملية  ،للملكية الفكرية اكتب اال  وا 
جراءاهتا وتلبية احتياجات  . وأأضاف أأن ذكلأأولوية ، ويامتىش مع التمنية املرتبطة ابمللكية الفكريةسوف يتيح املواءمة بني ا 

ىلالتمنية، اليت دة أأجنمن  9التونية  لويبو أأن رأأى الوفد أأّن عىل اكل، وذلسد الفجوة الرمقية بني ادلول الأعضاء.  تريم ا 
 .جديدة واحتياجات اتبل ط أأبرزت الأمتتة لأّن  تكوين الكفاءاتتوسع نطاق برامج 

أأمهية تعزيز قدرة ادلول الأعضاء عىل رند الشؤون املالية واال دارية للويبو، عىل ؤكد بدله يبأأن  الرنوجيورصح وفد  .86
ب بتوانل اجلهود املبذوةل  عىل تقدمي أأفضل  امئعىل املكتب ادلويل حلرنه ادلالوفد وأأثىن . يف هذا الصددوالتعاون ورحَّ

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم ىل أأ اشوأأ  .مدريد والهاي اخلدمات العاملية املتاحة يف ا  سالسة هذه ّن ر ا 
ىل تبس يطها وحتقيق الوفورات فهيا للمس تخدمني  اس تخدام هذه اخلدمات  ارس متر همّمة ال يه عواملالأنظمة والسعي ادلامئ ا 

طار ه أأحرزته تقّدم اذليلل عن تقديره الوفد معدهل. وأأعرب  دايزداو  العاملية للملكية الفكرية ذه الأنظمة يف الأفرقة العامةل يف ا 
ىل أأنّ و  .حتسني اللواحئ التنفيذية واملبادئ التوجهيية واملامرسات جتديد اتفاقات اال دارات ادلولية شهد  2017عام  أأشار الوفد ا 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، العامةل  نّ الوفد معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات. وقال  ومهنايف ا  ملزتمة بدله  ا 
جتديد والية بدله  وأأعرب عن تأأييد .احلاليني واملس تقبلينية نظملأ تكل ااخلدمات العاملية لصاحل مس تخديم عىل تيسري ابلعمل 

ىل عقد مؤمتر  هوتطلع ،اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ا 
 1 بدأأ رسايهنا يف ،قانون الرباءاتتعديالت عىل  تلخدالرنوجي أأ  . وذكر أأنالتصاممي دبلومايس العامتد معاهدة قانون

عن الربملان الأورويب  رتنيالصاد 469/2009مق رالحئة الو  1901/2006الحئة رمق بوجب ال تلتنفيذ ترشيعا ،2017 سبمترب
ماكنية متديد تكل بشأأن شهادة امحلاية التمكيلية للمنتجات ادلوائية،  2009مايو  6يف واجمللس الأورويب  املس تخدمة يف وا 

 مّدة س تة أأشهر. طب الأطفال

مثن ادلور التنظميي اذلي يقوم به سعادة السفري " اكرلكينس " بصفته ي أأن عن رغبته يف بداية يف ال  عامنوأأعرب وفد  .87
دارة املواضيع اخملتلفة والتونل ثقة بدله عرب عن أأ الأعضاء و  لدلولللويبو رئيس امجلعية العامة  الكبرية يف كفاءته وجتربته يف ا 
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ىل توافق بشأأهنا كام  رئيسًا للجمعيات العامة  هنتخابالهتنئة سفري فيتنام سعادة " تيش دونغ" عىل  ةهتز هذه الفرنانا 
جملهوداته يف ترأأسه لهذه  هام الويبو عن ابلغ تقدير كام أأعرب لسعادة " فرانسيس جريي " مدير ع 2019-2018 للثنائية

عداد لهذه الامث املنظمة وأأدواره اال جيابية  ن جامتعاتشكر أأمانة الوييو عىل معلها لال  هامتمًا اسلطنة عامن تويل . وقال الوفد ا 
طار قانوين دامع للملكية الفكرية ح  يث تعمل السلطنة عىل تكييف ابلغًا ابمللكية الفكرية ويتضح ذكل جليًا من خالل وجود ا 

جراءاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل اب تفاقيات واملعاهدات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية . نضامم لالالقوانيهنا وا 
حدى أأمه راكئز الا معزز بنظام  واليت تتلخص رؤيهتا يف "جممتع معريف بتاكرسرتاتيجية الوطنية لالوتعد ركزية امللكية الفكرية ا 

نتاج الأفاكر والسلع واخلدمات املبتكرة عىل الصعيد الوطين وادلويل".  وأأشاد الوفد أأيضا فعال محلاية امللكية الفكرية وحمفز ال 
س تفادة من العديد من الأنشطة والربامج الأمر اذلي مكن السلطنة من الا بعالقات التعاون املمتزية بني سلطنة عامن والويبو

سرتاتيجية للويبو وتطوير وحتديث أأدوات واملسامهة اال جيابية يف حتقيق الأهداف الا هجات السلطنة يف هذ اال طارادلامعة لتو 
ملزيد من التعاون لتأأسيس منظومة وطنية بالده  تطلعأأكّد الوفد ويف هذا الصدد . ومناذج جديدة يف جمال امللكية الفكرية

فامي يتعلق بفتح و  . الناجت عن النشاطات الفكرية يف جماالت نناعية وعلمية وأأدبية وفنيةكر واال بداع اال نساين حتمي الف
س تقرار وحيادية اأأن ما تمتزي به سلطنة عامن من ثراء معريف وثقايف وموقع جغرايف و ، رأأى الوفد ماكتب خارجية للويبو

يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية  ضطالع بدورها الرايديوعالقات دولية ممتزية مع امجليع "ميكهنا من الا
وفد السلطنة وأأكّد  الأمر اذلي حيقق هدف املنظومة من فتح جمال للماكتب . بتاكر واال بداع لفائدة امجليع"يفسح اجملال لال

ىل توافق بشأأهنا ةس مترار ابملسامهة اال جيابية والبناءعىل الا ابلتقدم احملرز  هرتياحاعن . وأأعرب الوفد يف اال طار بغية التونل ا 
يف أأعامل معظم اللجان يف الويبو كام رحب بتجديد والية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية 

ىل نكوك دولية محلاية مع واملعارف التقليدية والفوللكور  الأمل يف حتقيق مزيد من التقدم يف معل اللجنة هبدف الونول ا 
ابملسامهة اال جيابية  بالده س مترار، أأكد الوفد اختاما. و املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

جامتعات وحتقيق الأهداف املنشودة با حيقق التوفيق خالل هذه السلسةل يف الاو والبناءة خالل أأعامل هذه امجلعيات 
 .امجليع مصلحة

تأأييده لتطوير نظام دويل متوازن للملكية الفكرية يليب الاحتياجات اخملتلفة وحيقق الرفاه العام  انابكس توأأبدى وفد  .88
يف مجيع ادلول الأعضاء. ويف ضوء أ خر تقرير لشعبة الرقابة ادلاخلية رأأى أأنه من الرضوري أأن تعمل الشعبة ابلتنس يق الفعال 

ن تقرير  مع سائر وحدات الويبو مثل مكتب أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات والتوانل مع وظائف الرقابة الأخرى. وقال ا 
ىل التونيتني  . وأأعرب عن ارتياحه 23و 5مراجع احلساابت اخلاريج يس تحق العناية اخلانة ولفت النظر بوجه خاص ا 

ىل اتفاق ع 2016/17 للثنائيةوثيقة الربانمج واملزيانية لتقيمي مؤرشات الأداء يف  ىل اقرتاح الربانمج وعن أأمهل التونل ا 
حراز التقدم يف جلنة التمنية وتنفيذ أأجندة التمنية وتعمميها يف مجيع أأهجزة الويبو بفعالية 2018/19واملزيانية للثنائية  ىل ا  . ودعا ا 

دماج أأنظمة امللكية الفكرية وحتقيقها ل  نتاجئ لأن الأجندة تعد أأفضل أ لية لتحديد حاالت اختالل التوازن وتقيميها هبدف ضامن ا 
ىل تسوية املسائل العالقة املتصةل بوضع القواعد واملعايري يف اللجنة ادلامئة خالل امجلعية  ملموسة. وأأفصح عن أأمهل التونل ا 

ىل مالحظة التقدم يف معل اللجنة احلكومية ادلولية من أأجل سد الثغرات الراهنة يف  نه يتوق ا  العامة احلالية للويبو وقال ا 
ىل قرار املشاركة يف  مرشوع النص. ورأأى أأن موقفه بشأأن املاكتب اخلارجية معروف جيدًا. وأأعرب عن أأمهل أأن يُنظر ا 

س امي نيجرياي واجلزائر من منظور تطوير  بروح توافق ال راء وابدلمع الراخس لأفريقيا وال 2015لس نة للويبو امجلعية العامة 
الس تضافة املاكتب اخلارجية يه بدلان حققت الاكتفاء اذلايت ودلهيا  امللكية الفكرية. وأأحاط علامً بأأن عدة بدلان مرحشة حالياً 

خربات سديدة يف جمال امللكية الفكرية وأأنه ال ميكن حتقيق أأي نتاجئ ملموسة ابزدواج تكل املاكتب اخلارجية. ورأأى أأن هناك 
نات س ياس ية ومشاعر سيئة يف وقت عددًا كبريًا جدًا من البدلان املرحشة الس تضافة ماكتب خارجية جديدة مما يسبب مشاح 

جراء حتليل موضوعي للتاكليف والفوائد  يتعني فيه عىل ادلول الأعضاء اعامتد هنج شامل وقامئ عىل توافق ال راء. واقرتح ا 
زال  هبدف التأأكد من جدوى س بل امليض قدمًا علامً بأأنه ما 2021لفتح ماكتب خارجية جديدة عوضًا عن الانتظار حىت عام 

نشاء تكل املاكتب.جيب ع ىل رؤية واحضة من أأجل ا   ىل ادلول الأعضاء حتديد املهنجية أأو املعايري وأأهنا افتقرت جبالء ا 
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ن بدله ابراغوايوقال وفد  .89 كأول مؤسسة مكرسة حرصًا محلاية  املديرية الوطنية للملكية الفكرية 2013أأسس يف عام  ا 
ن املدي رية يه الهيئة املسؤوةل عن تنفيذ الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية. حقوق امللكية الفكرية. وبناًء عىل ذكل، فا 

ذ تولت تكل الهيئة  نفاذ القانون املؤسس للمديرية اكن بثابة منعطف حامس يف تطوير امللكية الفكرية يف بدله، ا  وأأضاف أأن ا 
تقريبًا، وذكل من خالل مديرايهتا التقنية الثالث اليت تُعىن، عىل  ختصانات امللكية الفكريةزمام الأمور فامي يتعلق جبميع ا

ن تقليص الفقر اكن من الأهداف الرئيس ية اليت سّطرهتا  التوايل، حبق املؤلف وامللكية الصناعية والامتثال. وأأردف قائاًل ا 
ن امللكية الفكرية اكنت بثابة هنج حمنك حملاربة الفقر، لأهنا تضطلع ب دور أ لية قانونية دولية محلاية حقوق املبدعني احلكومة، وا 

ن التقدم املُحرز يف جمال امللكية الفكرية يف بدله مل يكن ليتحقق لوال التعاون مع ادلول  واخملرتعني وماكس هبم. واس تطرد قائاًل ا 
ر برامج متنوعة، واستشهد الأعضاء واملنظامت. ومن مّث، وجه الوفد شكره للويبو ومديرها العام عىل املساعدة املقدمة لتطوي

ىل بدله من  ىل  8بزايرة املدير العام ا  ال طالق اخلطة الوطنية الأوىل للملكية الفكرية، وبزايرة انئب املدير  2017مايو  9ا 
. وأأعرب عن شكره أأيضا لدلول الأعضاء عىل منح أأنواهتا لأحد مواطين بدله قطاع الرباءات والتكنولوجياالعام امللكف ب

ىل أأن بدله اعترب اذلي عنُّي  نفاذ امللكية الفكرية، وهو ادلكتور هكتور ابملاس يدا، مشريًا ا   رئيسًا للجنة الاستشارية املعنية اب 
زاء امحلةل غري املس بوقة اليت تقودها احلكومة احلالية من أأجل حماربة التقليد والقرننة، واليت  ذكل التأأييد بثابة نوت الثقة ا 

مليون دوالر أأمرييك، وحماربة اجلرمية املنظمة املسؤوةل عن تكل الأفعال.  300قميهتا حوايل أأسفرت عن جحز بضائع بلغت 
ىل  ن بدله يواجه حتداي يمتثل يف تطوير اقتصاد مبدع قامئ عىل املعارف يامتىش مع التوهجات العاملية. والتفت ا  وأأردف قائاًل ا 

دارة املعارف تودّل  دخال منتجات مبتكرة أأنوال غري ملموسة، مما يساعد عىلأأن ا  املهارات  وحشد تطوير أأسواق جديدة وا 
من ادلس تور، خطة وطنية  177وبناء عىل ذكل، وضعت ابراغواي، بوجب املادة . امللكية الفكرية بوجبالبرشية احملمية 

ىل أأنه بغض النظر عن كونللملكية الفكرية ملزمة للقطاع اخلاص وتقدم التوجيه للقطاع العام غاية يف حد تكل اخلطة  . ونّبه ا 
هنا ذاهتا، توليد و حتقيق رفاه املواطنني؛  أأي، التحدايت اليت تعرتض سبيلهاأأكرب  ملواهجةهمدت الطريق أأمام املؤسسات  فا 

 موهجة لفائدة مجيعخطة امللكية الفكرية  وأأكّد أأنواملتنوع يف ابراغواي.  القمّي والنفيسثروة رشعية؛ وحامية الرتاث الثقايف 
 .بدل املبدعنيهو اطنني لأن ابراغواي املو 

ىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبالبيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابلنيابة عن  بريووأأيّد وفد  .90 ، مشريًا ا 
يف حتقيق التمنية  ذكل البيان يُعرّب عن الالزتام اذلي تعهّدت به تكل البدلان لتجعل من امللكية الفكرية أأداة تسامه أأميا مسامهة

ىل اتفاق يف  الاقتصادية والاجامتعية يف املنطقة. وبناًء عىل ذكل، أأكّد الوفد اهامتم بريو الشديد بتونل مجيع ادلول الأعضاء ا 
، متاش يا مع املبادئ التوجهيية 2017-2016ال راء بشأأن الاقرتاح اذلي قّدمته املنطقة ابس تضافة مكتب خاريج للثنائية 

لهيا خالل ادلورات السابقة. و وأأوجه التف ن التأأكيد عىل امه اليت مت التونل ا  مللكية اليت تكتس هيا ا اجلوهرية مهيةالأ قال الوفد ا 
ويربزه ويقّدره، وهو معل  به اللجنة احلكومية ادلولية تضطلعابلعمل اذلي  اعرتافاً  حيمل يف ثناايهالفكرية يف بدلان املنطقة 

يف نورة  2017ة العامة للويبو أأن تضمهنا. وشكر الوفد الويبو عىل تعاوهنا اذلي جتىل يف عام يقتيض اس مترارية ميكن للجمعي
بعثات تقنية لتنفيذ نظام أأمتتة امللكية الفكرية وغريه من الربامج التكنولوجية، وكذكل من خالل التوقيع عىل اتفاقية ال قامة 

أأطلق  املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكريةد أأّن مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف بريو. وأأعلن الوف
"، وهو مرشوع سيُنفذ عىل مدار س نتني، ويُعىن ابلرمقنة ادلاخلية من خالل اعامتد Indecopi Digitalمرشوعًا بعنوان "

ىل الرمقنة اخلارجية، مما يعين أأن مجيع خدمات ضافة ا  لكرتوين ملعاجلة الواثئق، ا  جراءاته يف جمال امللكية الفكرية وحامية نظام ا  ه وا 
املنافسة املس هتكل س ُتجرى عرب قنوات افرتاضية أأو رمقية لفائدة مجيع املس تخدمني، سواء داخل بريو أأو خارهجا. واس تطرد 

ن طلبات تسجي ذ ا  ن اجملةل اال لكرتونية للملكية الصناعية اليت ُأطلقت منذ شهرين، بّسطت اال جراءات، ا  ل العالمات قائاًل ا 
املعهد التجارية والرباءات لن تُنرش من ال ن فصاعدًا يف اجلريدة الرمسية بل يف اجملةل اال لكرتونية، ويه منصة رمقية يديرها 

لغاء  الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية عىل موقعه اال لكرتوين، وتكت ي طابعًا رمسيًا، وذكل من خالل ا 
ىل متوسط قيايس يبلغ تاكليف النرش وت  يوم معل. وتُعزى اال جنازات اليت حققهتا هذه الربامج يف  40قليص مدة تسجيل ا 

ىل دمع الويبو وتبادل اخلربات خالل الاجامتعات، عىل غرار امجلعيات احلالية، بني أأفرقة الويبو واملنتدايت  املقام الأول ا 
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نظام للملكية الصناعية وتعزيز التمنية و  ربانمج اال يبريي الأمرييكوال ييبمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكر الأخرى ومهنا 
 .التعاون اال قلميي بشأأن امللكية الصناعية

دارة  الفلبنيوقال وفد  .91 ن جلنة التعاون التقين يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وافقت عىل طلب تعيني بدله اك  ا 
دارة للفحص المتهيدي ادلو ن نظام امللكية الفكرية يف بدله خضع لتغيري  2017يل وأأونت بذكل يف مايو للبحث ادلويل وا  وا 

قرار قانون امللكية الفكرية اذلي حّدث نظام امللكية الفكرية يف البدل.  ملحو  خالل فرتة العرشين س نة املاضية اب 
بداع والابتاكر لكوهنام رك واسرتسل ن امللكية الفكرية تعترب ال ن وس يةل لال  زيتني أأساس يتني يف خطة البدل اال منائية قائاًل ا 

ن اعامتد اخلطة اال منائية أأضفى أأمهية أأكرب عىل الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليت تنفَّذ بساعدة  2022-2017للفرتة  وا 
ن بدله س يعمم امللكية الفكرية وبرامج التمنية ادلولية ابس تخدام هنج جممتعي شامل ب فضل هذه الويبو. ومىض يقول ا 

ىل  بداع ا  نه وضع برانمج معل للملكية الفكرية يشمل النظام اال يكولويج للملكية الفكرية ابلاكمل من اال  الاسرتاتيجية وا 
ن املبادرات تشمل مبادرات توفري اخلدمات الش بكية وغري الش بكية  نفاذ حتقيقًا لرؤيته. وأأضاف قائاًل ا  امحلاية والتسويق واال 

ىل ن بدله أأنبح دليه نتيجة ذلكل ش بكة مكونة من وحتسيهنا والانتباه ا  مركزًا حمليًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر  85 السوق وا 
طار زمين ملدة  ىل حتديد ا  نفاذ والفصل يف قضااي امللكية الفكرية، أأشار ا  تسهم يف توليد أأنول ومعارف قيّمة. وفامي يتعلق ابال 

ىل الاهامتم ابلوساطة س نتني لتسوية القضااي اال دارية املتعلقة حباال ت التعدي عىل امللكية الفكرية. ولفت النظر أأيضًا ا 
لزامية. وفامي يتصل ابلتعمل والتثقيف يف جمال امللكية الفكرية،  واملقاضاة يف اخلارج وتسوية املنازعات عن طريق الوساطة اال 

نشاء مركز وطين هل مقومات الاس مترار اذلايت لل  تدريب يف جمال امللكية الفكرية يسمح بتكوين ذكر أأن الهدف املنشود هو ا 
الكفاءات املتعلقة ابمللكية الفكرية دلى املوظفني احلكوميني ورواد الأعامل وقطاع الصناعات والعاملني يف جمال امللكية 

برام اتفاقات مع اجله ن الرشااكت سرتىس لتدعمي حقوق اجلهات ناحبة املصلحة وا  ات الرشيكة الفكرية. وأأهنيى بيانه قائاًل ا 
 اال منائية احمللية والأجنبية وماكتب امللكية الفكرية والويبو.

س تونيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه والبيان اذلي أأدىل  بولنداوأأعلن وفد  .92 تأأييده للبيان اذلي قدمه وفد ا 
َّنة يف تقرير أأداء به وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وأأعرب عن ارتياحه  جنازات العديدة املبي لال 

الربانمج مشجعًا أأمانة الويبو عىل موانةل التحسن وتعزيز اجلهود للحفا  عىل اس تدامة املنظمة وفعاليهتا. وذكَّر بأأن املنظمة 
هاي( وتوفري خدمات تبذل هجودًا كبرية لتحسني الأنظمة العاملية للملكية الفكرية )نظام معاهدة الرباءات ونظاما مدريد وال

دخال حتسينات لتيسري الاس تخدام وزايدة الفعالية. وأأيد الوفد أأنشطة الفريق العامل  معلوماتية جديدة للمس تخدمني، وا 
ىل تعزيز نظام معاهدة الرباءات وتروجي اس تخدامه دلى املس تخدمني وماكتب امللكية الصناعية.  ملعاهدة الرباءات الرامية ا 

امه، بونفها عضوًا يف معهد فيسغراد للرباءات، يف تشغيل النظام عن طريق توفري خدمات عالية اجلودة وأأعلن أأن بولندا تس
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. ومع ذكل،  للمس تخدمني يف بولندا وغريها من البدلان اليت عيَّنت املعهد اك 

قامة نظام دويل متوازن وفعال للملكية  ال يزال من الأمهية باكن موانةل حتسني اال طار املعياري ادلويل واس تكامهل من أأجل ا 
الفكرية. ورحب الوفد ابتفاق جلنة الرباءات، يف دورهتا السادسة والعرشين، عىل موانةل مناقشة مخسة موضوعات. وأأبدى 

طار جلنة ال رباءات بشأأن مسائل هممة وال س امي جودة الرباءات )با يف ذكل أأنظمة الاعرتاض( ارتياحه للعمل اجلاري يف ا 
ن موانةل العمل يف ذكل اجملال س يخدم مصاحل مجيع البدلان بختلف  ورسية التوانل بني حمايم الرباءات ومولكهيم. وقال ا 

ىل جلنة العالمات مس توايهتا اال منائية لأنه س يعزز مصداقية النظام ادلويل للرباءات وموثوقيته  واس تقراره. والتفت الوفد ا 
التجارية معراًب عن أأسفه لعدم متكن ادلورة السادسة وامخلسني للجمعية العامة من االتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس يُعىن 

ر بعاهدة قانون التصاممي. ورأأى أأن النص اذلي تتفاوض عليه ادلول الأعضاء قد بلغ مداه، وأأبدى أأمهل يف أأن تقر 
ميانه الراخس بأأن املعاهدة س تعود ابلنفع عىل لك 2018عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2017 مجعيات . وأأعرب الوفد عن ا 

جراءات الطلبات ومواءمهتا سزييد من فعالية نظام الهاي  ن تبس يط ا  ذ ا  الرشاكت الراغبة يف مزاوةل أأنشطهتا يف اخلارج. ا 
نه وخيفض التاكليف واال جراءات الشلكية املر  تبطة ابلتصدير اخنفاضًا كبريًا. وأأقر بأأمهية معل جلنة املعارف التقليدية قائاًل ا 

يرحج اعامتد هنج قامئ عىل الأدةل واس هتالل مفاوضات قامئة عىل نص بعد االتفاق عىل املسائل اجلوهرية العالقة. وأأعلن 
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ن اس تعداده للتعاون من أأجل حتقيق نتيجة تتسم ابلتوازن واملرونة الاكفي  تني. وحتدث الوفد عن جلنة حق املؤلف قائاًل ا 
الأولوية الرئيس ية يه الرتكزي عىل وضع خارطة الطريق للميض قدمًا بعاهدة حامية هيئات البث. وأأقر برضورة اعامتد معاهدة 

ن بولندا ما جمدية تراعي التطورات التكنولوجية املطردة والاحتياجات الراهنة واملس تقبلية لهيئات البث. واس تطرد قائ اًل ا 
ذاكء الوعي العام  نفاذ بتبادل خرباهتا مع ادلول الأعضاء الأخرى يف ذكل اجملال من أأجل ا  انفكت تدمع العمل الواسع للجنة اال 

ح الوفد عقد اجامتعات  نفاذ. وأأعلن الوفد تأأييد بولندا الشديد دلمع "تعقب  س نويةابمللكية الفكرية. ومن مث رجَّ للجنة اال 
يف ماكحفة الانهتااكت التجارية للملكية الفكرية. وذكَّر بأأن مكتب بولندا للرباءات قد اعمتد حتسينات عديدة لترسيع الأموال" 

جراء جديد يف  اال جراءات وتبس يطها فامي خيص منح احلقوق الاس تئثارية. ومن أأمه التغيريات يف ذكل الصدد اعامتد ا 
ظام الاعرتاض اذلي سامه مسامهة جليةل يف تقليص فرتة البت يف منح بشأأن تسجيل العالمات التجارية وهو ن 2016 عام

ىل برانمج املسار العاملي الرسيع ملعاجلة طلبات الرباءات. وقد ركز املكتب يف 2017يناير  6امحلاية. ويف  ، انضمت بولندا ا 
الندوات وحلقات العمل وأأحداث عىل الهنوض ابمللكية الصناعية عن طريق تنظمي مجموعة كبرية من املؤمترات و  2017عام 

التدريب لفائدة مؤسسات وقطاعات خمتلفة. ونُظمت بعض تكل الفعاليات ابلتعاون مع الويبو وبشاركة ممثلني لها. وفضاًل عن 
ىل أأحصاب الأعامل واخلرباء الاقتصاديني واحملامني والعلامء تناولت أأحدث القضااي  ذكل، نفَّذ املكتب أأنشطة تثقيفية موهجة ا 

ن مبادرات مكتب بولندا للرباءات تغطي مسائل نقل التكنولوجيا مع  املرتبطة حبامية امللكية الصناعية. ويف اخلتام، قال الوفد ا 
ىل قطاع الأعامل والصناعات.  الرتكزي عىل خمتلف جوانب نقل التكنولوجيا من املراكز العلمية ا 

س تونيا ابمس و البيانني اذلين أأدىل هبام لك من  الربتغالوأأيد وفد  .93 وفد و  وادلول الأعضاء فيه الاحتاد الأورويبفد ا 
ن الأمانة حققت نتاجئ مالية جيّدة يف الثنائيةالياابن ابمس  مليون فرنك  32، بفائض بلغ 2017-2016 اجملموعة ابء. وقال ا 

ن هذه النتاجئ ئالقااس تطرد و مليون فرنك سويرسي.  311سويرسي مما جعل احتياطي املنظمة يبلغ  جراء دة س   اجليّ ا  تتيح ا 
مم املتحدة ملنظومة الأ ن الويبو من موانةل الاضطالع بدورها كواكةل متخصصة اتبعة متكّ س  و  ختطيط سلمي للثنائية القادمة

ىل  من أأن املفاوضات يف جلنة املزيانية مل تكن الوفد عن أأسفه أأعرب و . هامجيع حقوق امللكية الفكرية وتعزيز  تطويرهتدف ا 
ىل تفامه حيافظ عىل سالمة  ،2017 عام خالل مجعيات ،أأمهل يف أأن يتس ىنه أأبدى ولكنحامسة،  املنظمة زيانية مالتونل ا 

القدرة قاعدة و  ،بني خمتلف نظم حامية امللكية الفكرية التضامن بني خمتلف الاحتادات، واملساواة التوجهيية وخصونا ابادهئم و 
، ضامن حسن سري مجيع براجمها وأأنشطهتا عىل 2019-2018 الثنائية ، خاللالويبو أأن توانلرضورة  أأكّد. و ادلفععىل 

ىل احتاد. وبعزل عن معايري الاكتفاء املايل اذلايت للك  الأنظمةس توى م  اجلغرافية وتسميات  ؤرشاتأأمهية املوأأشار يف اخلتام ا 
مانة ووفد مجهورية الصني الشعبية عىل لأ لوأأبدى يف هذا الصدد تقديره املنشأأ من وهجة نظر اقتصادية واجامتعية وثقافية، 

 جودة وخّص ابذلكريف اينغتشو.  2017 يوليويف اليت عقدت اجلغرافية  ؤرشاتالتنظمي املمتاز للندوة العاملية املعنية ابمل
 .قوة دافعة لتمنية الشعوبيكت ي طابعا عامليا ويشلك موضوع  حولالعروض وتنوع وهجات النظر 

جزيل شكره جلهود أأمانة املنظمة عىل اال عداد والتحضري لهذه ادلورة بلك اجامتعاهتا وما عن بدايًة  قطروأأعرب وفد  .94
ىل العمل  أأ يصاحهبا من الفعاليات الثقافية والفنية. كام هنّ  سعادة السفري/ تيش دونغ، عىل انتخابه رئيسا للجمعية العاّمة وتطلع ا 

عن معيق الشكر والتقدير لسعادة الس يد/ اينيس اكرلكينس، عىل ب أأعر و  ،معه خالل هذه الاجامتعات وطوال العام القادم
مُه عن معل الويبو و  .قيادته احلكمية ىل سعادة املدير العام والعاملني معه عىل التقرير املفصل اذلي قيدَّ توّجه ابلشكر اجلزيل ا 

دُّ أأن جتّدد اليوم أأيضًا تأأكيدها عىلوقال  .خالل العام املايض ّن دوةل قطر تيوي  أأمهية النظام العاملي للملكية الفكرية، معربًة عن ا 
ّن قطر  .قناعهتا ابلفوائد الكبرية اليت ميكن أأن تقّدهما امللكية الفكرية عىل نعيد التمنية الاجامتعية والاقتصادية ومن هنا، فا 

ىل التطوير املس متر لهذا النظام العاملي حبيث حيقق العداةل  جيابيًة عىل تدمع مجيع اجلهود اليت هتدف ا  املنشودة، ويمثُر نتاجئي ا 
عىل أأمهية العمل اجلاري يف هذه املنظمة لتنفيذ تونيات جدول التمنية، وكذكل السعي أأكّد الوفد ويف هذا الس ياق،  .امجليع

ىل النجاح يف سائر أأعامل هذه امجلعية، وال س امي اختتو  .ال دراج التمنية يف نلب أأعامل الويبو ام تطلع وفد دوةل قطر ا 
ىل تكثيف اجلهود هبدف ودعا الوفد املفاوضات بشأأن حامية هيئات البّث وحتقيق النتاجئ خالل هذه ادلورة.  مجيع ادلول ا 

التوافق عىل بنوٍد التفاقيٍة متعددةم الأطراف تضمن حاميًة حلقوق هيئات البّث اليت تتكبّد بشلك مس متر خسائر ابهظة نظراً 
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ىل ما تتعرض هل قنوات دوةل قطر من واشار يف هذا الصدد  .ية لهذه احلقوق املرشوعةلغياب امحلاية القانونية ادلول  ا 
جراءات حصاٍر جائر  طار ا  اس تخدامات غري مرشوعة حلقوقها احلرصية، وكذكل مؤخرًا من بعض ادلول اجملاورة يف ا 

ّن الأمر اذلي يربز بوضوح أأمهية العمل يف هذه ا ،وانهتااكٍت مبارشة للقوانني ادلولية ملنظمة لوضع قواعد دولية يف هذا اجملال. ا 
 دمعالوفد وفامي يتعلق بسأأةل افتتاح املاكتب اخلارجية للويبو، جدد  .الوقت قد حان، ومنذ زمٍن طويل، لوضع ذكل االتفاق

ىل تعممي لتوس يع ش بكة هذه املاكتب وتطويرها، حيث أأهنا وس يةل هامة لنرش ثقافة احرتام امللكية الفكرية ابال ضا بالده فة ا 
كام تؤّكُد دوةل قطر عىل رضورة أأن يكون اختيار ادلول اليت تس تضيف هذه املاكتب وفقًا للمبادئ  ،فوائدها عىل مجيع ادلول

ن التوجهيية يف هذا اجملال. ويف هذا الس ياق،  ّمباعم مبدأأ اال جامع لتحديد ادلول املس تضيفة حتّث دوةل قطر قال الوفد ا  عىل ات
قلميهاللماكتب  فال يس تقمي أأبدًا افتتاح  ،اال قلميية، حبيث تكون مس تقرة س ياس يًا وأأن تمتتع بعالقات جيّدة مع مجيع ادلول يف ا 

ىل تعزيز التعاون ادلويل، يف دوةٍل ال تأألو هجدًا لتقويض الأسس واملبادئ اليت قام علهيا هذا  مكتب لهذه املنظمة اليت تسعى ا 
عمل خالل هذه ادلورة باكمل الروح اال جيابية ال جناهحا، وسيس متر أأنه سوف يوفد دوةل قطر  أأكّدختامًا و  .التعاون ادلويل

 .كذكل ابلتعاون مع ادلول الأعضاء خالل العام القادم ملتابعة هذه النتاجئ

 ياعأأنه نظرًا للتقدم الرسيع اذلي حترزه التكنولوجيات اجلديدة، عىل غرار اذلاكء الانطن مجهورية كورايورّصح وفد  .95
ىل أأن يكون مس تعدًا عىل حنو استبايق ملواهجة البيئة التكنولوجية اليت ال تنفك  والبياانت الكبرية، حيتاج جمال امللكية الفكرية ا 

قامة دورة ممثرة للملكية الفكرية حيث ميكن للتكنولوجيا اجلديدة أأن  تتغري. وأأضاف أأن العامل يف منعطف حامس وجيب عليه ا 
يف من خالل توفري امحلاية القوية واملرنة، مما يسامه يف ترسيع وترية الابتاكر. بيد أأن انتشار السلع املقدلة حتظى ابلتقدير الاك

ن جلنة الويبو  جسل ارتفاعا مزتايدًا عىل الصعيد العاملي، شأأنه يف ذكل شأأن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. ومىض يقول ا 
نفاذ أأجرت مناقشات  بشأأن انهتااكت حقوق امللكية الفكرية عرب اال نرتنت  2017يف شهر سبمترب الاستشارية املعنية ابال 

جراء املزيد من املناقشات  هبدف تعزيز حامية امللكية الفكرية. وجاءت مثل هذه املبادرات يف الوقت املناسب، وينبغي ا 
ن مل حتظ الأفاكر والتكنو  نفاذ امللكية الفكرية. فا  لوجيات اجلديدة ابمحلاية بسبب غياب نظام ادلينامية يف الويبو بشأأن قضااي ا 

فّعال يضمن ذكل، س ُيكبح عنان الابتاكر، وذلكل، مثة حاجة للنظر يف توفري حامية تتسم برونة أأكرب يف جمال امللكية 
قامة أأنظمة حتظر عىل نطاق واسع الأنشطة اليت تس تغل تكنولوجيات وأأفاكر الغري دون اس تحقاق.  الفكرية، من قبيل ا 

ن الثورة الصناعية الرابعة، أأي ثورة التكنولوجيات احلديثة، متثل مسأأةل متّقدة ينبغي عىل الويبو مناقشاهتا  وأأردف قائاًل ا 
ىل  ىل تعزيز بغية حتسني اخلدمات اليت تقدهما الويبو ا  ومعاجلهتا. وحيتاج ادلور اذلي تضطلعه به املنطقة ال س يوية ا 

ىل أأن الطلبات املودعة بوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حظيت املس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية. و  أأشار ا 
ابملائة من تكل الطلبات اكن مصدرها من مجهورية كوراي والصني والياابن.  44.6ابملائة من مداخيل الويبو وأأن  75 بنس بة

ت ال س يوية. بيد أأن الويبو عّينت ابملائة من الطلبات بوجب معاهدة الرباءات ابللغا 42وعالوة عىل ذكل، أأودعت نس بة 
عددًا ضئياًل نسبيا من املوظفني املنحدرة أأنوهلم من البدلان ال س يوية واذلين دلهيم القدرة عىل معاجلة الطلبات بلغهتا 

ىل أأن ذكل يؤثر يف جودة اخلدمة املقدمة. وبناًء عىل ذكل، ينبغي للويبو أأن تنظر يف حدود امل عقول الأنلية. ولفت الانتباه ا 
ىل املس تخدمني، ويف الأداء املنتظم للبدلان ال س يوية دلى حتديد  يف السبيل اذلي يضمن حتسني جودة اخلدمة اليت تقدهما ا 
هنا حباجة لبذل  ىل ترسيع وترية الابتاكر، فا  ن اكن من املهم أأن تسعى الويبو ا  مواقع فتح ماكتهبا اخلارجية وتعيني املوظفني. وا 

ة سّد الفجوة القامئة بني ادلول الأعضاء يف جمال امللكية الفكرية من أأجل حتقيق التمنية املس تدامة يف نظام املزيد من اجلهود بغي
امللكية الفكرية. وأأفاد بأأن مجهورية كوراي دمعت تطوير تكنولوجيات وعالمات مالمئة للبدلان الأخرى بفضل الصناديق 

ىل أأن مجهورية كوراي بلغت د رجة عالية من التمنية الاقتصادية عن طريق اس تخدام امللكية الفكرية وأأهنا الاستامئنية، مشريًا ا 
حراز التقدم.  من مّث تس توعب متامًا احتياجات البدلان النامية وأأمهية امللكية الفكرية يف ا 

رواب عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد جورجيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأو  مودلوفا مجهوريةوأأعرب وفد  .96
ىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي واملعاهدة بشأأن حامية  الوسطى والبلطيق. كام أأيد بقوة اقرتاح ادلعوة ا 
جياد حلول للقضااي العالقة. ومتاش يًا مع اجلهود اليت تبذلها الويبو لتقريب خدمات امللكية  هيئات البث، وتعهّد ابملساعدة عىل ا 
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ىل هجات خارجية، تدمع مودلوفا اقرتاح فتح الفكرية من امل  س ناد اخلدمات ا  س تخدمني يف ش ىّت املناطق من خالل برانمج ا 
، احتفلت الواكةل احلكومية للملكية الفكرية ابذلكرى اخلامسة والعرشين 2017مكتب خاريج يف بوخارست. ويف سبمترب 

هنا تفخر المتالك نظام عرصي وقاد ر عىل البقاء يف جمال امللكية الفكرية، من مقام أأي بدل هل لتأأسيسها. وقالت مودلوفا ا 
ىل دمع رشاكء التمنية،  نشاء ذكل النظام يف املقام الأول ا  تقليد عريق يف جمال تقدمي خدمات امللكية الفكرية. ويرجع الفضل يف ا 

، اذلي اعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورةال دارة امجلبشأأن ا الويبو اال قلميي مؤمترعىل غرار الويبو وادلول الأعضاء فهيا. ولُكّل 
قبال أأكرث من  شيسينوُعقد يف  بدلًا، بنجاح ابهر واكن مثااًل ابرزًا من أأمثةل التعاون املتعدد  20مشاراكً من  40وشهد ا 

ىل حتقيق املزيد من التعاون من هذا القبيل. وينصب تركزي س ياساهتا يف جمال امللكية  الأطراف بني البدلان. وتتطلع مودلوفا ا 
نفاذ احلقوق والهنوض ابملعارف يف جمال  الفكرية عىل مواءمة حامية امللكية الفكرية مع أأعىل املعايري الأوروبية وادلولية، وعىل ا 

نفاذامللكية الفكرية. ويف هذا الشأأن، س توانل مودلوفا دمع اجلهود اليت تبذلها  واللجنة املعنية  اللجنة الاستشارية املعنية ابال 
رساء ثقافة شامةل يف جمال امللكية الفكرية بدوره يف حتديد أ ليات متوازنة ومس تدامة  ابلتمنية وامللكية الفكرية. وسيساعد ا 

ملاكحفة القرننة والتقليد يف ادلول الأعضاء وزايدة اال يرادات املتأأتية من خدمات امللكية الفكرية. وأأعربت مودلوفا عن 
ىل الأجيال الشابة عىل غرار تقديرها وأأملها ابملشاركة يف م  ىل نقل معارف امللكية الفكرية ا  رشوعات الويبو الرامية ا 

IP4Kids وبدمع من الاحتاد الأورويب، أأطلقت برانجمًا للتبادل الثقايف يُركز عىل اطالع  وبرانمج امللكية الفكرية للجامعات .
كرية يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. واكن اجملمتع املودلويف عىل ادلور املهم اذلي تضطلع به امللكية الف

ىل  الربانمج معقدًا وتطلب هجدًا كبريًا ومشل العديد من اجملاالت اليت تس تدعي التحسني. وتتطلع مودلوفا خالل امجلعيات ا 
ت املثىل. وختامًا، دعا الوفد البدلان العمل مع ادلول الأعضاء الأخرى ال جياد حلول للقضااي الناش ئة وتبادل اخلربات واملامرسا

ىل مؤمتر عاملي عن الابتاكر سيُنظم بفضل ادلمع النفيس اذلي تقدمه الويبو يف  ىل  15من  شيسينوالأعضاء يف الويبو ا   18ا 
 .2017نومفرب 

س تونيا البيان اذلي أأدىل به  رومانياوأأيّد وفد  .97 فيه، وبيان مجهورية ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء وفد ا 
، مؤكدًا من جديد عىل الزتامه بتطوير نظام امللكية الفكرية وعىل مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقابلنيابة عن  جورجيا

ذ ُعقدت 2016التقدم احملرز يف جدول أأعامل الويبو يف مجمهل. وحظيت رومانيا برشف زايرة املدير العام يف شهر أأكتوبر  ، ا 
بة اجامتعات رفيعة املس توى وُأجريت مناقشات هممة يف خمتلف املؤسسات الرئيس ية. وكذكل تلزتم رومانيا بتكل املناس  

قامة تعاون متني وثري مع الويبو يس تفيد من مثاره الك  بتعزيز قدرهتا الوطنية التنافس ية والابتاكر، ومن مّث فهيي ترغب يف ا 
 ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةلجنة ال  الطرفني. ويه تويل عناية فائقة لعمل

ىل اتفاق يف ال راء الختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس بغية اعامتد معاهدة للتصاممي الصناعية.  ىل التونل ا  وتتطلع ا 
ء من تبس يط وتوحيد اال جراءات الشلكية وسيس تفيد مودعو الطلبات وماكتب امللكية الفكرية الوطنية عىل حد سوا

لتسجيل التصاممي الصناعية. وأأعربت رومانيا عن شكرها لدلول الأعضاء يف الويبو عىل ما جتود به من تعاون ودمع خالل 
ليه بشأأن العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتفرتة رئاس هتا  خالل . ورّحب الوفد ابالتفاق اذلي جرى التونل ا 

ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الرباءات. وجلنة الرباءات يه املنتدى العاملي الوحيد اليت تُناقش فيه القضااي املرتبطة 
ابلرباءات. وبناء عىل ذكل، تدمع رومانيا بشّدة اللجنة يف امليض قدمًا بعملها. وفامي يتعلق بأأنشطة اللجنة احلكومية ادلولية 

فكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أأقّرت رومانيا بأأمهية املوارد املعنية ابمللكية ال
الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واعتربت أأيضًا أأن الهدف يف جمال الس ياسات ينبغي أأن يمكن 

ىل يف زايدة شفافية نظام الرباءات. ومن مثّ   فقد ميكن املوافقة عىل الامتس الكشف عن مصدر املوارد الوراثية )مع اال شارة ا 
هنا تبدي امتناان خانا للفريق العامل ملعاهدة التعاون  أأن الامتس الكشف ينبغي أأن يقترص عىل الرباءات(. وقالت رومانيا ا 

جيع اجلامعات ومعاهد البحث املموةل من القطاع بشأأن الرباءات عىل نشاطه وأأهّنا تؤيد خفض رسوم معاهدة الرباءات لتش 
يداع الطلبات ادلولية. وهو ما يامتىش مع س ياسة حكومة رومانيا دلمع الابتاكر ونقل  العام يف البدلان النامية عىل ا 

ديد بعقد مؤمتر ، أأعربت رومانيا عن اهامتهما الشاللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةالتكنولوجيا. وفامي خيص 
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دبلومايس بشأأن معاهدة محلاية هيئات البّث. وس توامئ معاهدة من ذكل القبيل الواقع التكنولويج للقرن احلادي والعرشين 
مواءمة اتمة. وكذكل حثّت عىل تبادل املامرسات املثىل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات اليت ينطوي علهيا جدول أأعامل جلنة 

ن جديد عىل اس تعدادها الس تكشاف موضوعات جديدة. وأأضافت رومانيا أأهنا تتابع عن كثب حق املؤلف، وأأكّدت م
نفاذ امللكية الفكرية وأأكّدت عىل الزتاهما ابلتصدي لظاهريت التقليد لجنة الاستشارية املعنية النقاشات اليت جتري مضن ال  اب 

قلميي والقرننة. كام قّدمت اقرتاحًا حظي بدمع الكثري من ادلول الأعضاء  يف اال قلمي بشأأن اس تضافة مكتب خاريج دون ا 
. وأأعربت رومانيا عن معيق اقتناعها بأأن ش بكة متوازنة من مواقع املاكتب اخلارجية للويبو ينبغي أأن تضّم بوخارستللويبو يف 

توجهيية اليت اعمتدهتا ، معاًل ابملبادئ ال أأورواب الوسطى ودول البلطيقماكتب يف مجيع املناطق اجلغرافية، با يف ذكل منطقة 
نشاء مكتب خاريج للويبو يف 2015 مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو يف عام ن ا  يامتىش واملبادئ  بوخارست. ومن مّث فا 

ىل املنظمة، ويعزز من تطوير نظام امللكية الفكرية يف املنطقة الفرعية، ويروج  املذكورة أ نفا ومن شأأنه أأن يضيف قمية ا 
ا الويبو، ويدفع جعةل الاقتصاد والتمنية الاجامتعية والثقافية يف البدلان املهمتة، وينسج عروة وثقى بني للخدمات اليت تقّدهم

سزييد من اس تجابة الويبو لالحتياجات اخلانة  بوخارستامللكية الفكرية والتمنية. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن مكتب 
 تقّدهما. وعرّبت رومانيا عن امتناهنا مجليع البدلان عىل دمعها ذلكل الاقرتاح ابملنطقة، وسريوج للقمي اليت تتبناها واخلدمات اليت

 وأأعربت عن أأملها يف أأن يتيح الاجامتع للويبو وادلول الأعضاء تعزيز الهنوض بنظام امللكية الفكرية.

اجلهود املشرتكة اليت ادلول الأعضاء املشاركة يف مجعيات الويبو، وأأعرب عن أأمهل يف أأن  الاحتاد الرويسوحيّا وفد  .98
بغية تعزيز التعاون  مجيع الأطراف تبذلها ادلول الأعضاء، واس تعدادها لتحقيق التوازن بني املصاحل ستمثر عن نتاجئ تريض

فادة بأأن القانون الفدرايل بشأأن تصديق الاحتاد الرويس عىل وثيقة  ادلويل يف جمال امللكية الفكرية. وعرّب الوفد عن رسوره لال 
. وأأاتح انضامم الاحتاد 2017أأكتوبر  2دخل حزي النفاذ يف  التفاق الهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية جنيف

ىل نظام الهاي فرنًا جديدة أأمام  جراء دويل.  مبتكري التصامميالرويس ا  ىل ا  للمتتع حبقوق حرصية يف روس يا استنادًا ا 

لية محلاية احلقوق )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، وال ن ويسامه الاحتاد الرويس بنشاط يف الأنظمة ادلو 
منظمة الأوروبية نظام الهاي( ويعزتم توس يع نطاق أأنشطته أأكرث. وأأعلن الاحتاد الرويس بصفته رئيس اجمللس اال داري لل 

. ملنطقة الأوروبية ال س يويةية يف اعن مبارشة العمل عىل أ لية بشأأن براءة مشرتكة للتصاممي الصناع  ال س يوية للرباءات
اتفاقية وس تتيح هذه ال لية ملودعي الطلبات احلصول عىل حامية حقوق تصامميهم الصناعية أ نيًا يف مثانية بدلان أأعضاء يف 

يداع طلب واحد فقط. وُأطلق املرشوع الوطين لتطوير س ياسات امللكية الفكرية الرباءات الأوروبية ال س يوية ، وذكل اب 
ىل أأن قضااي امللكية الفكرية ُأدرجت يف جداول 2017ئدة اجلامعات ومؤسسات البحث يف عام لفا . وأأشار الوفد ابرتياح ا 

أأعامل مجيع التظاهرات ادلولية الرئيس ية املنظمة برعاية ومشاركة رئيس الاحتاد الرويس ورئيس حكومة الاحتاد الرويس، با 
واملنتدى الاقتصادي للرشق  منتدى سانت بطرسربغ القانوين ادلويلويل و الاقتصادي ادل سانت بطرسربغيف ذكل منتدى 

الأقىص. وحظيت الويبو ابلمتثيل يف مجيع هذه احملافل وشاركت يف مناقشة مسائل موضوعية من جدول الأعامل العاملي، عىل 
ولية واال قلميية يف جمال امللكية الفكرية. غرار مسأأةل امللكية الفكرية يف الاقتصاد الرمقي ونقل التكنولوجيا وأأنظمة التاكمل ادل

ىل حّد ال ن  ذ ُأقمي ا  منطقة من البدل،  72مركزاً يف  161وازدهرت ش بكة روس يا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، ا 
جراءات لتطوير املراكز من حيث النوعية، كام اتسع نطاق اخلدمات اليت تُقدهما. ولُكّل معل مكتب الويب و اخلاريج واخُتذت ا 

ذ تناولت خطة الأنشطة املشرتكة هذه الس نة أأكرث من  مرشوعًا، نُفّذ مهنا  60يف الاحتاد الرويس ابلنجاح، ا 
ضافية للحقوق الاس تئثارية ملديري الأداء  40 ابلفعل مرشوعًا. واعمتد الاحتاد الرويس قوانني تنص عىل توفري ضامانت ا 

طار نشاط الأداء. وأأحضى تنظمي  الأداء العام وس يةل الس تخدام احلقوق الاس تئثارية للفرد يف جمال الأداء. ومّت املنجز يف ا 
توضيح الأحاكم املتعلقة بوضوع احلق يف حرمة الأداء ومدة نالحية احلقوق الاس تئثارية ملديري الأداء. ويوّد الاحتاد 

حدى اللجان ذات الصةل، بشأأن ال  جراء اس تطالع لل راء، مضن ا  نفاذ الرويس اقرتاح ا  نصوص القانونية املعيارية وممارسات اال 
حاليًا  املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكريةيف جمال حامية حقوق مديري الأداء يف ادلول الأعضاء يف الويبو. ويطور 

ىل التسجيل الرمسي مع مكتب الرباءا ت. ونفّذ مرشوع قانون بشأأن منح امحلاية القانونية للمؤرشات اجلغرافية استنادًا ا 
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ىل تقليص همةل النظر يف طلبات الاخرتاعات ومناذج  املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكرية مجموعة من اال جراءات الرامية ا 
املنفعة والعالمات التجارية من خالل اس تخدام تكنولوجيا اال عالم. وخالل الس نة املاضية، ارتفع تبادل الطلبات اال لكرتونية 

لرتمجة  املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكريةابملائة. ويس تعد  11لكية الفكرية بنس بة قُّدرت حبوايل خملتلف أأنناف امل 
ىل اللغة الروس ية، مما س يحسن من جودة نشاط التصنيف والبحث اذلي يضطلع به اخلرباء  التصنيف التعاوين للرباءات ا 

لأخرى يف املنطقة. كام يعزتم التوقيع عىل مذكرة تفامه مع الويبو خالل الناطقون ابللغة الروس ية يف الاحتاد الرويس والبدلان ا
، مما س يتيح تعزيز التعاون لتطوير أ ليات يف جمال الوساطة لتسوية املنازعات بديةلاجامتعات امجلعيات بشأأن الس بل ال 

ل يف املنطقة يف جمال تطويل أأدوات حتليل والتحكمي. ويويل الاحتاد الرويس اهامتما كبريًا للميض قدمًا يف التعاون مع مجيع ادلو 
ىل تنس يق  اخلوارزمياتالرباءات. كام أأنّه يعمل بنشاط عىل حتسني  والربامج احلاسوبية لتحليل بياانت الرباءات. ودعا الوفد ا 

ىل الوضع املايل اجلهود اليت تبذلها مجيع ادلول املعنية يف هذا اجملال املهم والواعد من جماالت التعاون. وأأشار الوفد ابرت  ياح ا 
فامي يتعلق ابلبياانت املالية للمنظمة.  بتحفظ ةشفوعامل غري السلمي للويبو وتقارير مراجعي احلساابت ادلاخليني واخلارجيني 

مليون فرنك سويرسي واذلي  70.5بفائض، هذا وقد ُسّدد القرض اذلي بلغت قميته  2016/2017وس تنهتيي الثنائية املالية 
البناء اجلديد. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اس تخدام مداخيل الويبو لأغراض التمنية هو أأمر يكت ي أأمهية ُخصص لتشييد 

ذ أأاتح تقدمي املساعدة التقنية وجتميد الرسوم يف الأنظمة العاملية خالل الس نوات التسع املاضية فرنًا أأمام  خانة، ا 
ان النامية والبدلان الأقل منوًا، لالس تفادة عىل حنو أأكرب من اخلدمات املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل، والس امي يف البدل

دارة والأمانة دلمج أأهداف  العاملية اليت تقدهما الويبو وتشجيع الابتاكر يف اقتصاداهتا. ورّحب الوفد ابجلهود اليت تبذلها اال 
مل جلان الويبو والأفرقة العامةل وأأعرب عن أأمهل يف أأجندة التمنية مع أأنشطة خمتلف الهيئات العامةل يف املنظمة. وأأشاد أأيضا بع

ىل عقد مؤمترات دبلوماس ية واعامتد  أأن يلُكل نشاط وضع املعايري يف اللجان خالل الفرتة املقبةل ابلنجاح، بغرض ادلعوة ا 
عضاء. وشّدد نكوك قانونية دولية تغطي رشحية كبرية من املسائل املوضوعية، وتأأخذ يف الاعتبار موقف مجيع ادلول الأ 

يف عدد من القضااي املهمة املتعلقة بأأنشطة الويبو، وال س امي للويبو الوفد عىل أأن ادلول الأعضاء ستنظر خالل امجلعية العامة 
والبت يف مسأأةل فتح أأربعة ماكتب خارجية. وفامي يتعلق بهنجية  2018/2019من أأجل اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية 

جراء اس تعراض مفصل مجليع  توزيع املداخيل ن الاحتاد الرويس يدمع حتسيهنا، مشل ذكل ا  والنفقات بني الاحتادات، فا 
ىل  مصادر املداخيل )با يف ذكل مصادر من قبيل مركز التحكمي والوساطة والاستامثرات واملنشورات(. ولكن الوفد أأشار ا 

ىل مجيع احتادات معاهدات أأمهية الالزتام ببادئ الويبو الأساس ية واحلفا  عىل نظام ا ملزيانية املشرتكة للمنظمة ابلنس بة ا 
التسجيل ادلويل. وأأعرب الاحتاد الرويس عن اقتناعه بأأن مراجعة تكل املهنجية س تقّوض فعالية النظام ادلويل القامئ 

ىل ماكتب الويبو اخلارجية، أأشار الاحتاد ا ىل أأمهية الالزتام لتسجيل امللكية الفكرية وحاميهتا دوليًا. وابلنس بة ا  لرويس ا 
املنصف. المتثيل اجلغرايف ، وبشفافية القرارات و 2015ة اليت اعُتمدت يف عام املتعلقة ابملاكتب اخلارجيابملبادئ التوجهيية 

نشاء ماكتب خارجية من شأأنه أأن ييرس تطوير ش بكة فّعاةل من املؤسسات ملصلحة  ميانه بأأن ا  وعرّب الاحتاد الرويس عن ا 
ني يف ش ىت مناطق العامل وأأن يساعد عىل حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة. وشكر الوفد املدير العام والأمانة املس تخدم

عىل جمهودهام اجلبار وأأشاد بس توى التعاون مع الويبو بشأأن طائفة واسعة من قضااي امللكية الفكرية. ورّصح الوفد أأن 
خالل سلسةل الاجامتعات املقبةل للجمعيات وأأنّه سيبذل قصارى هجده ليمثر  الاحتاد الرويس ملزتم ابالضطالع بعمل بنّاء

 ذكل العمل عن نتاجئ.

علامً بأأن بدله بونفه دوةل جزرية نغرية وبدلًا انميًا يف منطقة احمليط الهادئ يعرتف برضورة تعزيز  سامواوأأحاط وفد  .99
طار املناقشة بشأأن املعارف الالزتام الراخس يف نفوف بدلان جزر احمليط الهادئ اليت ال ب بداء أ راهئا وخصونًا يف ا  د لها من ا 

ن منطقة احمليط الهادئ تطلب ابلتايل احلصول عىل  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. وقال ا 
الهادئ وزايدة تدعميه يف مجيع مساعدة حمددة من الويبو وسائر اجلهات الرشيكة املمثةل لضامن اس مترار متثيل جزر احمليط 

اجامتعات الويبو. وفامي يتصل ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية أأعرب عن تأأييده للتونية 
طار دويل محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الث ىل وضع ا  قايف بعقد مؤمتر دبلومايس لتعجيل بذل اجلهود الرامية ا 
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التقليدي ورأأى أأن أأي حبث قادم لالس تثناءات ينبغي أأن ينظر بعناية فامي تكتس يه املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
ن بدله ميثل حىت ال ن  ىل وجود ادلول اجلزرية الصغرية وس بل كسب العيش فهيا. ومىض يقول ا  التقليدي من أأمهية ابلنس بة ا 

ىل معاهدة مراكش وبروتوكول مدريد  أأول دوةل من دول جزر احمليط ىل معاهدة بيجني وأأنه يس تعد لالنضامم ا  الهادئ تنضم ا 
واتفاقات أأخرى. والمتس ابلتايل ادلمع التقين من الويبو وتعزيز الفرص لتكوين كفاءات موظفي مكتب التسجيل والقطاع 

ن فرقة العمل الوطنية املعنية حبق اخلاص يف ساموا هبدف تيسري تنفيذ الالزتامات بوجب تكل االتفاقات. وا سرتسل قائاًل ا 
نفاذها عقدت  املؤلف املنشأأة لالرتقاء ابلرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف جماالت التوعية ابمللكية الفكرية وتمنيهتا وا 

معها بنشاط يك وأأن بدله يوانل تشجيع البدلان اجملاورة يف منطقة احمليط الهادئ ود 2017اجامتعها الأول يف أأغسطس 
ىل اتفاقات الويبو اليت هتم ادلول اجلزرية الصغرية. وأأفاد بأأن بدله اس تضاف أأول مؤمتر لرؤساء ماكتب  تلتحق ابلويبو وتنضم ا 

امللكية الفكرية يف منطقة احمليط الهادئ وأأول حلقة معل بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 
ن هجود مدير الوراثية  يف املنطقة ابلتعاون مع الويبو يف ال ونة الأخرية. وأأعرب عن أأمهل موانةل التعاون. واختمت بيانه قائاًل ا 

مكتب الويبو اال قلميي ل س يا واحمليط الهادئ ومدير شعبة الويبو لتمنية حق املؤلف واملساعدة املقدمة من حكومات أأسرتاليا 
 راي اجلنوبية جديرة ابلثناء.ونيوزيلندا والصني والياابن وكو 

وهنّأأ رئيسا لدلورة احلالية الجامتعات امجلعيات العمومية  هانتخابالرئيس عىل  ة السعوديةاململكة العربيوهنّأأ وفد  .100
ن  .بلك التوفيق والنجاح مأأحصاب السعادة رؤساء املاكتب والهيئات املنتخبني مع اكمل المتنيات هل اململكة  هوفد بالدوقال ا 

دارهتا  العربية السعودية يمثن اجلهود املبذوةل يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )ويبو(، حيث أأهنا اس تطاعت من خالل ا 
دماج تونيات أأجندة التمنية يف مجمل أأعامل وأأنشطة املنظمة با ينعكس ابلأثر اال جيايب يف تعزيز اس تخدام امللكية  احلكمية ا 

للتعاون واجلهود الكبرية اليت  هعرب عن تقدير حكومة بالديهذه الفرنة ل وانهتز الوفد  .يف ادلول الأعضاء الفكرية واحرتاهما
تقدمي حرص عىل تقوم هبا املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف ظل اال دارة الفّعاةل ملديرها العام الس يد/ فرانسيس غوري، كام 

كة العربية السعودية يف شهر ديسمرب من العام املايض وما ختلل الزايرة من لممللالشكر والتقدير لسعادته عىل زايرته 
مواضيع طرحت للمناقشة مع سعادته واليت اس هتدفت تعزيز التعاون مع املنظمة وتفعيل الاس تفادة من مبادرات ويبو 

ن  .ة يف عدة جماالتمن املساعدة التقنية اليت تقدهما املنظم هاىل اس تفادة بالدوأأشار الوفد أأيضا املعمتدة.  واس تطرد قائال ا 
نشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذكل من أأجل دمج مجيع املاكتب اخملتصة  هحكومة بالد قد أأندرت قرارا هذا العام اب 

القرار ابمللكية الفكرية يف هجاز واحد لتعزيز مس توى التنس يق ورفع مس توى الأداء للأعامل املتعلقة ابمللكية الفكرية، وهذا 
حدى مبادرات برانمج التحول الوطين  منا هو لتفعيل ا  ، حيث تعمل وزارة التجارة والاستامثر حاليًا عىل متابعة  2020ا 

اس تكامل الرتتيبات املتعلقة هبذا الشأأن، مما يعزز احلاجة للعمل مع املنظمة وماكتب امللكية الفكرية يف ادلول الصديقة 
نشاء الهيئة لالس تفادة من اخلربات للمساعدة ىل أأن اجلهات احلكومية شار الوفد أأيضا أأ و  .يف اس تكامل اال جراءات املتعلقة اب  ا 

جراءات تسجيل حقوق امللكية الفكرية من خالل اس تخدام القنوات الالكرتونية، مع تعزيز بالده يف  تقوم بتسهيل ا 
ىل اس مترار متابعة الالزتام ابحرتام ح ضافة ا  نفاذهااس تخدام امللكية الفكرية، ا  با مت تقدميه وذكّر الوفد  .قوق امللكية الفكرية وا 

عداد دليل اسرتشادي لدلول الأعضاء يساعدها يف تطوير مناجهها التعلميية لتشمل حقوق  مس بقا بشأأن مقرتح النظر يف ا 
ندو عىل ما اش متلته لكمة وأأكّد الوفد  .امللكية الفكرية، وبا يتوافق مع تونيات أأجندة التمنية بدلان مجموعة نيس يا ابمس وفد ا 

  .التعاون دلول اخلليج العربية وممثل مكتب براءات جملس، واجملموعة العربية، ئأ س يا واحمليط الهاد

ىل عالقات  ، بصفته الوطنية،الس نغالوأأيد وفد  .101 البيان اذلي أأدىل به نيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية. وأأشار ا 
ذ تس متر املنظمة يف تقدمي ادلمع من خالل اجلهود اليت تبذلها لتطوير فرعي التعاون املمتازة القامئة بني الويب و والس نغال. ا 

امللكية الفكرية، أأال وهام امللكية الأدبية والفنية من هجة وامللكية الصناعية من هجة أأخرى. وما انفكت الأنشطة الهادفة 
جيابيًا يف نظام امللكية الفكرية يف الس نغال. لتكوين الكفاءات وتقدمي املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الوي  بو تؤدي دورًا ا 

ىل اللقاءات املواضيعية عىل الصعيد الوطين ودون اال قلميي وادلويل،  ضافة ا  قامة مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر، ا  وتُمثل ا 
ىل ادلمع أأدةّل قاطعة عن ذكل التأأثري اال جيايب يف الابتاكر واال بداع ونقل التكنولوجيا. ويف ه ذا الصدد، أأشار الوفد ابرتياح ا 
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قلميية عن املؤرشات اجلغرافية و   الأنناف النباتيةاذلي قدمته الويبو ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( من أأجل تنظمي ندوة ا 
 ستس تضيفها الس نغال يف شهر نومفرب. وفضاًل عن ذكل، تس تفيد الس نغال من برانمج تمنية القطاع السمعي البرصي يف

بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية. وختامًا، أأبدى الوفد تأأييده الاكمل لأنشطة التمنية اليت تضطلع هبا الويبو، متاش يا مع 
 تونيات خطة العمل من أأجل التمنية ومع أأهداف التمنية املس تدامة.

وأأعرب عن  الوسطى ودول البلطيقمجموعة أأورواب البيان اذلي أأدىل به وفد جورجيا ابلنيابة عن  رصبياوأأيد وفد  .102
. وُأحرز تقدم كبري يف حتقيق تاكمل النظام ادلويل لتسجيل 2016تقديره للنتاجئ الاس تثنائية اليت حققهتا الويبو منذ مجعيات 

دخالها عىل جدول الرسوم يف معاهدة التعاون  حقوق امللكية الصناعية، وأأكّد الوفد عىل دمعه القوي للتعديالت املقرتح ا 
شأأن الرباءات. وتضطلع الويبو بدور رئي ي يف تعزيز قدرات ادلول الأعضاء من خالل عّدة مرشوعات وبرامج لتقدمي ادلمع. ب 

للجنة الربانمج واملزيانية، حتظى مجهورية رصبيا عىل حنو منتظم ابدلمع اذلي  10وبصفهتا من بني املس تفيدين من الربانمج 
طار اجلهود املب ذوةل ال ذاكء الوعي العام بأأمهية حقوق امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات البرشية يف ذكل تقدمه املنظمة يف ا 

الس ياق. وما اكنت اجلهود اليت تبذلها رصبيا من أأجل دمع قدراهتا التكنولوجية لُتلكل ابلنجاح لوال الويبو. ويُعىن التعاون القامئ 
ذ يعمل مكتب رصبيا للملكية الفكرية عىل حتسني أأنظمة تيا املعلومابني الويبو ومجهورية رصبيا يف املقام الأول بتكنولوج  ، ا 

ىل  اليت طّورها موظفو املكتب أأميا تأأثري يف  ربجميةالوحدات . ويؤثر تطبيق النظام أأمتتة امللكية الفكريةمعلومات استنادًا ا 
مي العديد من حلقات العمل املشرتكة عالقات التعاون اجلديدة مع الويبو ومكتب الرباءات الأورويب، وأأسفر ذكل عن تنظ

يداع اال لكرتوين للرباءات والعالمات التجارية 2016بشأأن معاجلة البياانت. ويف مايو  ، رشع املكتب يف تقدمي خدمة لال 
شهد والتصاممي ُطّورت حمليًا. وبفضل ادلمع اذلي تقّدمه الويبو، تتوقع رصبيا امليض قدمًا يف تطوير قدراهتا التكنولوجية. ويُ 

وغريه من الأدوات  نظام أأمتتة امللكية الفكريةملكتب رصبيا للملكية الفكرية يف املنطقة اس تعداده ملشاطرة خربته فامي خيص 
ىل جانب أأنشطة أأخرى، مضن  ةالتكنولوجي مع ماكتب أأخرى. ويشارك موظفو املكتب يف العديد من الأنشطة التقنية، ا 

 وقربص وهنغارايورومانيا  بيالروسو  سان مارينوان الأوروبية وال س يوية، ومهنا ماكتب امللكية الفكرية يف بعض البدل
، نظمت الويبو ابلتعاون مع مكتب رصبيا للملكية 2017وأألبانيا ومالطة. ويف عام  سابقاً  اليوغوسالفية مقدونيا مجهوريةو 

ر وامللكية الفكرية. ونُّظمت أأيضا ندواتن للويبو الفكرية العديد من التظاهرات يف رصبيا، وأأبرزها مؤمتر الويبو بشأأن الابتاك
قبااًل كبريًا. وعالوة عىل ذكل، شارك العديد من موظفي املكتب يف برامج التطوير املهين اليت تنظمها الويبو.  يف رصبيا جّسلتا ا 

قلميية اال   يةتدريب ال عمل الحلقة ابدلمع املس متر اذلي تقدمه الويبو، واذلي أأاتح لبدله حضور  سيش يلورحب وفد  .103

دارة امللكية الصناعية لفائدة فاحيص العالمات التجارية يف  للويبو وبوتسواان يف وقت سابق من هذا  غابورونعن أأنظمة ا 
دارة امللكية الصناعية واملشاركة فامي يرتبط هبا من دورات تدريبية عن بعد. وحرض أأيضًا يف  العام، من أأجل حتديث أأنظمة ا 

، وأأنشأأ جلنة وطنية للملكية 2017ين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف جنيف يف شهر يوليو ادلورة السادسة والعرش 
ىل  زاء املفاوضات املتعلقة ابمللكية الفكرية. وُأحيل ا  الفكرية ستُناقش فهيا القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية وموقف ادلوةل ا 

نشاء مكت ب واحد للملكية الفكرية لتوافق عليه اللجنة الوطنية للملكية الفكرية اليت جملس الوزراء اقرتاح للويبو بشأأن ا 
قلميية الأفريقية للملكية الفكريةقّدمت طلب عضوية يف  ىل  سيش يل. ومنح جملس الوزراء موافقته عىل انضامم املنظمة اال  ا 

 مدريد. اتفاقية

104.  ّ زال خيطو ما  هوأأفاد بأأن بدل ،وعة البدلان الأفريقيةمجموفد الس نغال ابمس به  البيان اذلي أأدىل سرياليوند وفد وأأي
ن واكةل سرياليون للملكية  توقع.امل  نالتقدم أأبطأأ مرمغ أأّن خطوات كبرية يف تطوير نظام امللكية الفكرية،  وأأضاف قائال ا 

قلميية الأفريقية تقدهما الساعدة ب  رهنمعلها الفعيل سري الفكرية ستبدأأ معلها يف الأشهر الس تة املقبةل، ولكن  ويبو واملنظمة اال 
اململكة يف بدله اكن جيري عن طريق تسجيل الرباءات ذكر الوفد أأّن و  وغريها من البدلان الرشيكة.)الأريبو( للملكية الفكرية 

ىل ذلكل، أأشار الوفد فحص حمليا. وتتسجل الرباءات و فس  أأّما ال ن. بعدهاالاس تعامرية و يف احلقبة املتحدة  نشاء رضورة ا  ا 
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دارات حبث وتطوير  نّ يف اجلامعات واللكيات عىل املدى القصري واملتوسط والطويل. نشطة ا  معل أأو حلقة عقد حلقة  وقال ا 
 .مبارشبشلك الأريبو أأو  وأأ الويبو سواء عن طريق مساعدة ادلول الأعضاء الوفد طلب و اكف. غري س بوع واحد لأ دراس ية 

ندونيس يا به  اذلي أأدىلالبيان  س نغافورةوساند وفد  .105 نه يسرتشد برؤية وفد ا  ابمس رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا وقال ا 
ووالية مشرتكتني ال رساء نظام عاملي للملكية الفكرية مما يتطلب فهامً راخسًا للواقع الاقتصادي املتغري ابستيعاب التغيري 

ن الابتاكر والتطور مع مرور الزمن يك تظل الأنظمة واخلدمات قمية وفعاةل لفائدة اجلهات  ناحبة املصلحة. وأأردف قائاًل ا 
نه يتعني عىل ماكتب امللكية الفكرية التطور  أأنبح حمراكً رئيس يًا للمنو الاقتصادي والتقدم الاجامتعي عىل الصعيد العاملي وا 

ىل أأنول. وذكر أأن بدله يعمل مع هجات رشيكة حملية ودولية لتطوير ىل واكالت الابتاكر اليت حتول الأفاكر ا  اخلربات  ا 
ىل تمنية القدرات  والأنظمة اال يكولوجية الوطنية يف تسويق امللكية الفكرية ومتويلها من أأجل تعزيز منو الرشاكت. وأأشار ا 

التحليلية يف جمال امللكية الفكرية ملساعدة رامسي الس ياسات وتعديل هيلك امللكية الفكرية وحتسينه فامي خيص قوانني حق 
ن جسل امللكية الفكرية أأنبح حاليًا واكةل تدير املؤلف والتصاممي والرب  اءات ملوانةل دمع املبدعني واملبتكرين. وأأضاف قائاًل ا 

نه من الأسايس التعاون من أأجل العمل  النظام اال يكولويج لالبتاكر بأأمكهل هبدف تمنية الاقتصاد واجملمتع. واسرتسل قائاًل ا 
ن الرشاكة الوثيقة مضن الف ريق العامل التابع للرابطة واملعين ابمللكية الفكرية أأحرزت تقدمًا ملحوظًا يف عىل النحو الواجب وا 

دارة  جودة أأنظمة الرابطة للملكية الفكرية. وأأعرب عن اكمل تأأييد بدله ملكتب امللكية الفكرية يف الفلبني وثقته به ليصبح ا 
دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون  بشأأن الرباءات لأن ذكل املكتب يكثف هجود للبحث ادلويل وا 

ىل حتسني اجلودة والفعالية يف حبث الرباءات وحفصها. وأأبدى جمددًا تقديره ملركز الويبو للتحكمي والوساطة.  الرابطة الرامية ا 
طار والاي نه يتوقع اختتام املناقشات املتعلقة ابملعاهدة بشأأن هيئات البث برسعة يف ا  ت امجلعية العامة وأأهنيى لكمته قائاًل ا 

س امي هبدف "موانةل العمل عىل هنج معمتد عىل اال شارات من أأجل وضع معاهدة دولية  وال 2012و 2007بني عايم للويبو 
 ابملعىن التقليدي". اال ذاعي وهيئات البث الكبيللتحديث حامية هيئات البث 

موعة الأفريقية وسلط الأضواء عىل أأمهية الابتاكر البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجمل جنوب أأفريقياوأأيد وفد  .106
ىل بقاء املساعدة التقنية بونفها ركزية  واال بداع يف تسوية عدة حتدايت وتدعمي التمنية والمنو الشامل عىل نطاق العامل. ودعا ا 

ض وأأعرب عن خيبة أأمهل لتعممي من راكئز أأجندة الويبو للتمنية يف مصمي والية املنظمة دون اس تخداهما عىل ادلوام كأداة للتفاو 
تونيات الأجندة وتنفيذها غري الاكفيني املبلغ عهنام. ورأأى أأنه من الرضوري توفري امحلاية ادلقيقة واملناس بة ملا تزخر به أأفريقيا 

دي وحث بناء عىل من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تعزيزًا لتقدهما الاجامتعي والاقتصا
ىل  ذكل اللجنة احلكومية ادلولية عىل اعامتد حل قامئ عىل احلقوق. وتعهد بوانةل التفاوض عن حسن نية عىل أأمل التونل ا 

دراج رشط الكشف يف معاهدة قانون التصاممي لأن  نه س يظل يدافع عن ا  توافق لل راء بشأأن نك قانوين دويل. وقال ا 
دراجه يكت ي أأمهية حامسة لض امن الاعرتاف بأأحصاب احلقوق عىل النحو املناسب. وأأكد الزتامه حبامية هيئات البث طبقا ا 

طار العمل املعلق يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وأأخريًا،  2007 لوالية عام حراز التقدم يف ا  ىل ا  ودعا ا 
حراز التقدم عىل تكل اجلهبات. 2018/19حث ادلول الأعضاء عىل التعاون بغية اعامتد املزيانية للثنائية   حىت يتس ىن ا 

. ورّحب ابجلهود احلثيثة اليت بدلان أ س يا واحمليط الهادئابلنيابة عن مجموعة البيان املدىل به  رسي الناكوأأيد وفد  .107
طار  جراء مناقشات موضوعية بشأأن وضع ا  ىل ا  تبذلها الويبو واملدير العام يف تعممي أأجندة التمنية، ولكنه شّدد عىل احلاجة ا 

سهام أأنظمة امللكية الفكرية يف منو البدلان وتمنيهتا يف اجملالني الاجامتعي والاقتصادي.  مفاهمي التمنية الأوسع نطاقًا لضامن ا 
ىل أأن التقرير املرحيل  وأأضاف أأن مداوالت اللجنة احلكومية ادلولية اكتست أأمهية خانة ابلنس بة للبدلان النامية. وأأشار ا 

 ملموسة يف جمال اكن مشجعا، غري أأنه ارتأأى رضورة حتقيق نتاجئ 2017-2016للجنة احلكومية ادلولية فامي خيص الثنائية 
ىل أأن بدله يدمع بقوة تونية جتديد والية اللجنة احلكومية ادلولية لس نتني  وضع املعايري والقواعد نظرًا لأمهيته البالغة. وأأشار ا 

ىل  ىل برانمج معل واحض املعامل، والتونل ا  ضافيتني، وأأنه ينبغي عىل اللجنة اختتام مفاوضهتا خالل تكل الفرتة ابالستناد ا  ا 
افق يف ال راء بشأأن نياغة نك دويل ملزم قانوان أأو أأكرث لتعزيز حقوق امللكية الفكرية فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف تو 



A/57/12 Prov. 
Annex I 
62 
 

ىل مس توايت النضج اليت حتققت خالل الس نوات القليةل املاضية  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ال س امي ابلنظر ا 
نه جيب بذل مزيد من املفاوضات. واس تطرد قا نه ابلرمغ من حتقيق تقدم يف املناقشات بشأأن معاهدة قانون التصاممي، فا  ئاًل ا 

دراج خمتلف مس توايت التمنية يف ادلول الأعضاء مضن أأحاكم املعاهدة. واسرتسل قائاًل  من اجلهود ملعاجلة القضااي العالقة وا 
ن تنفيذ الزتامات مرشوع املعاهدة والوفاء هبا يقتيض ت كوين الكفاءات يف ادلول وتقدمي املساعدة للبدلان النامية. وأأضاف أأن ا 

فتح ماكتب خارجية للويبو خالل الثنائيتني احلالية واملقبةل ينبغي أأن يتسم ابلشمولية والشفافية وتوافق ال راء معاًل ابملبادئ 
ىل أأنه ينبغي عىل الأطراف موانةل املناقشات التوجهيية املتعلقة ابملاكتب اخلارجية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويب و. وأأشار ا 

ىل أأنه ابلرمغ من التعاون الوثيق القامئ بني الويبو  ىل توافق يف ال راء يف ذكل الصدد. والتفت ا  خالل امجلعيات بغية التونل ا 
ىل تكل البدلان يف اجملال التقين وجمال تكوين  اللجنة املعنية الكفاءات من خالل والبدلان النامية، مشل ذكل تقدمي املساعدة ا 

ن أأنظمة غري مالمئة محلاية امللكية الفكرية يف بعض البدلان النامية، ويف  ابلتمنية وامللكية الفكرية وغريها من الهيئات، فا 
حرازها تقدمًا حقيقيًا يف خطة التمنية ا ملس تدامة. ويف مقدمهتا البدلان الأقل منوا وادلول اجلزرية الصغرية النامية، حتول دون ا 

ىل رضورة أأن يستشري املدير العام عن كثب ادلول  ظل تكل اخللفية، يكت ي تنفيذ أأجندة التمنية أأمهية حامسة. وأأشار ا 
الأعضاء وواكالت الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية املعنية هبدف تعممي أأهداف التمنية املس تدامة يف برامج معل مجيع هيئات 

قّر الوفد ابخلطوات اليت اختذهتا الويبو فامي خيص أأهداف التمنية املس تدامة، با يف ذكل العرض اذلي الويبو ذات الصةل. وأأ 
، والتقرير الس نوي الأول من نوعه اذلي أأعّدته أأمانة 2017قّدمه املدير العام للسفراء واملمثلني ادلامئني يف جنيف يف فرباير 

ىل اس تعراض أأهداف التمنية الويبو بشأأن مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية  املس تدامة. ولكنّه ركّز عىل حاجة املنظمة ا 
دراهجا يف معل خمتلف هيئاهتا، وابلتعاون مع منظومة الأمم  املس تدامة عىل حنو شامل والنظر يف الس بل العملية لتعمميها وا 

ن القرار اذلي من شأأهنا أأن تضطلع  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةاملتحدة. وأأضاف أأن  ذ ا  بدور هام يف ذكل الشأأن، ا 
دراج امللكية الفكرية والتمنية بندًا دامئًا يف جدول أأعاملها حظي ابلرتحيب. وأأكّد الوفد  2017اختذته جلنة التمنية مع مطلع عام  اب 

جراء املزيد من املناق  بقاء التعاون فامي بني بدلان اجلنوب مضن جدول أأعامل الويبو هبدف ا  شات واختاذ املزيد من رضورة ا 
ن املنافع الكبرية اليت تنبثق عن امللكية الفكرية بونفها أأداة  اال جراءات بشأأن تكل املسأأةل يف جلنة التمنية. ومىض يقول ا 

لتحقيق التقدم التكنولويج والتمنية الاجامتعية والاقتصادية قد ُدجمت مع س ياسة احلكومة من أأجل بناء اقتصاد وطين قامئ 
ارف والابتاكر. وأأعرب يف ذكل الس ياق عن معيق امتنانه للويبو عىل تعاوهنا القمّي ودمعها النفيس، وال س امي فامي عىل املع

من شأأهنا أأن تكون بثابة منوذج حتتذي به البدلان اليت تعيش الوضع نفسه.  نقاط 10خطة معل مكونة من يتعلق بتنفيذ 
ىل أأن تكل اخلطة أأمثرت عن عدد من النت اجئ امللموسة، فعىل سبيل املثال، اختريت رسي الناك لأول مرة كبدل من وأأشار ا 

ىل أأن الغاية من  بدلان الرائدة الأربعةال  املشاركة يف مرشوع مضن جلنة التمنية عن امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة. وأأشار ا 
ذاكء الوعي ابدلور اذلي تضطلع به امللك  ية الفكرية ودمع الأنشطة الاقتصادية املرتبطة املرشوع يف بدله يه املساعدة عىل ا 

ن تقرير الوهجة الاستشارية الوطنية اليت فوضهتا الويبو ال جراء دراسة شامةل عن تنفيذ املرشوع يف بدله  ابلس ياحة. وقال ا 
دة اجلهات املعنية ، كام يُعزتم عقد حلقات معل واجامتعات لفائ2017حظي بوافقة الويبو ومن املرتقب نرشه وتعمميه يف نومفرب 

يف الشهر نفسه. وسوف تُس تخدم تكل ادلراسة أأيضًا يف تطوير مهناج "امللكية الفكرية يف خدمة الس ياحة" اذلي س ُيدّرس 
طار برامج ادلبلومات والشهادات اليت تس هتدف الفاعلني يف الرشاكت الصغرية  يف مدرسة الفندقة يف رسي الناك، ويف ا 

، بساعدة الويبو، حلقة معل وطنية عن 2017طاع الس ياحة. وأأفاد أأن بدله عقد يف أأبريل واملتوسطة اليت تنشط يف ق
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، انقش خاللها أأحصاب املصاحل واخلرباء تطوير س ياسة شامةل تُعىن 

ال ضفاء اللمسات الأخرية عىل مرشوع الس ياسة  ابملعارف التقليدية، وأأن تكل املناقشات ساندت اجلهود اليت بذلها بدله
الوطنية للمعارف التقليدية اليت يه قيد الاس تعراض دلى وزارة الصناعة والتجارة. وذكر الوفد أأن بدله اس تضاف حلقة معل 

ن امتنانه عن املعارف التقليدية لبدلان مجموعة امخلسة عرش يف الشهر نفسه، بصفته الرئيس السابق لتكل اجملموعة. وأأعرب ع
، واذلي اكن املسؤول الأعىل رتبة يف الويبو اذلي زار بدله منذ زايرة املدير قطاع القضااي العامليةلزايرة مساعد املدير العام ل

بيئة . وكجزء من التعاون اجلاري حاليا مع الويبو، وقع الاختيار عىل رسي الناك لتنفيذ مرشوع هتيئة 2013العام يف نومفرب 
دارهتا وتسويقها،  م امللكيةمؤاتية لنظا ىل زايدة قدرة املؤسسات يف رسي الناك يف جمال تطوير التكنولوجيا وا  الفكرية الرايم ا 
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وذكل بتشجيع اجلامعات ومؤسسات البحث عىل ترسيع وترية تسويق التكنولوجيا القامئة عىل امللكية الفكرية واملساعدة عىل 
ىل حتديد مراكز ومراكز فرعية وبؤر، والرشوع يف تنفيذ مرحةل تطوير بيئة حملية لالبتاكر. ويف هذا الص دد، أأشار الوفد ا 

ذاكء الوعي. وأأضاف أأنه بفضل دمع لك من الويبو وبرانمج تطوير القانون التجاري الأمرييك، رُشع يف  أأولية من برامج ا 
ت البحث، وأأن مجموعة خمتارة من التدريب عىل نياغة الرباءات وأأقميت ماكتب لنقل التكنولوجيا يف اجلامعات ومؤسسا

ن مرشوع هتيئة  الفكرية جاء عقب هممة  بيئة مؤاتية لنظام امللكيةالأطراف سوف تتلقى تدريبًا طويل الأجل. وأأردف قائاًل ا 
نشاء مراكز للملكية الفكرية جتمع بني طائفة 2016الويبو يف رسي الناك يف عام   ملناقشة اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية وا 

واسعة من أأحصاب املصاحل من القطاعني العام واخلاص. وس ُتعنّي وهجة استشارية وطنية لصياغة مرشوع س ياسة شامةل 
ىل أأن بدل أأودع خالل امجلعيات السابقة وثيقة  للملكية الفكرية بدمع تقين من الويبو وابستشارة أأحصاب املصاحل. وأأشار ا 

ىل معاهدة مراكش لتسهيل النفاذ ا   الأشخاص املكفوفني ومعايق البرص وغريمه من ىل املصنفات املنشورة لفائدة الانضامم ا 
. وأأضاف أأن املناقشات ستنطلق عام قريب مع دور النرش وأأحصاب املصلحة من ذوي اال عاقات الأخرى يف قراءة املطبوعات

جراء مناقشات مع معايق البرص ملناقشة خارطة طريق بشأأن استيفاء املتطلبات الواردة يف معاهدة مراكش. وأأ  ىل ا  شار أأيضا ا 
ن بدله اخّتذ خطوات للبدء يف معلية الانضامم  احتاد الكتب امليرسة للحصول عىل املساعدة يف ذكل الصدد. وأأردف قائاًل ا 

ن احلكومة قّدمت متوياًل لس نتني من أأجل تنفيذ خطة معل لبلوغ تكل الغاية. كام  ىل اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد، وا  ا 
نشاء مكتب وطين  اخُتذت ىل املعايري ادلولية وا  جراءات لالرتقاء ابملوقع اال لكرتوين للمكتب الوطين للملكية الفكرية ا  ابلفعل ا 

زاء نظام مدريد يف  لكرتوين للملكية الفكرية يوامئ نظام مدريد. وقّدمت الويبو مساعدهتا يف تنظمي دورة ال ذاكء الوعي ا  ا 
ىل املكتب الوطين للملكية الفكرية  . كام وافقت عىل تقدمي2016 نومفرب املساعدة يف اجملال التقين وجمال تكوين الكفاءات ا 

هبدف مواءمة نظام امللكية الفكرية الوطين مع نظام مدريد. واس تطرد الوفد  2018و 2016خالل الفرتة املمتدة بني عايم 
ن املكتب الوطين للملكية الفكرية يعمل عىل تطوير البنية الت  حتية يف ذكل الصدد. وأأضاف أأنه جيري وضع الصيغة قائاًل ا 

يداع طلبات تسجيل العالمات التجارية عرب نظام مدريد  الهنائية ملرشوع تعديل قوانني امللكية الفكرية السارية هبدف تيسري ا 
من  2015قت يف يوليو ، واليت أأطلالنكية ملتابعة الابتاكر عىل الانرتنت رسيال لوحة عىل الصعيدين ادلويل واحمليل. كام أأن ال

، حظيت بزيد من التطوير بفضل ما تقدمه الويبو من يف البدل العلوم والتكنولوجيا والابتاكرضع أأجل عرض حملة عامة عن و 
دخال التغيريات الترشيعية، س تضطلع الهيئة الوطنية 2018مساعدة وخربة يف اجملال التقين. وأأفاد أأنه مع مطلع عام  ، وعقب ا 

ال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ابملسؤولية الاكمةل عن تكل اللوحة، وستُس تخدم أأيضا يف توليد أأرقام تعريف للتنس يق يف جم
ن بدله احتل يف عام  حسب مؤرش بدلًا يف العامل  127من أأنل  90املرتبة  2017وطنية فريدة للباحثني. واس تطرد قائاًل ا 

وأأضاف أأن جملس  .2014بدلًا يف عام  143من أأنل  105د أأن اكن حيتل املرتبة بع، ما ميثل تقدمًا منتظامً الابتاكر العاملي
نتجي الوزراء وافق عىل تعديل القانون الوطين للملكية الفكرية هبدف تيسري تسجيل املؤرشات اجلغرافية ونون مصاحل م 

ىل أأن التعديالت املتعلقة ابالشاي الس يالين والقرفة الس يالنية محلاية املوارد الوراثية قد نرُشت يف  ؤقتةلتدابري امل. وأأشار ا 
اجلريدة الرمسية ومن املقرر عرضها عىل الربملان للموافقة علهيا. كام أأن املكتب الوطين للملكية الفكرية يتأأهب ال ندار شهادات 

 املشرتك بني تسجيل املوارد الوراثية بناًء عىل ذكل. وأأضاف أأن بدله سلّط الضوء خالل الاجامتع الاستشاري الثالث عرش
، عىل 2017الويبو ومجعية جنوب أ س يا للتعاون اال قلميي، واملتعلق ابلتعاون يف ميدان امللكية الفكرية اذلي عقد يف سبمترب 

رضورة وضع الصيغة الهنائية ملذكرة التفامه املقرتحة لتوطيد التعاون عىل أأساس متبادل بني الويبو وبدلان مجعية جنوب أ س يا 
. واختمت الوفد بيانه معراب عن تطلع بدله لتوسع عية جنوب أ س يا للتعاون اال قلمييميي خالل الاجامتعات املقبةل مجل للتعاون اال قل 

 نطاق التعاون اذلي جيمعه ابلويبو يف مجيع اجملاالت اليت نوقشت.

عضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومض بعقد ادلورة السابعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأ  السودانوفد ورّحب  .108
 الس يد/ املدير العام ادلكتور فرانسيس غريي وشكره عىلهنّأأ نوته للمهنئني للرئيس املنتخب اجلديد وأأعضاء املكتب كام 

ت انحجة. ومض التقرير الشامل كام شكر املكتب ادلويل عىل الواثئق اجليدة اليت أأعدت بعناية فائقة ومتىن للمجمتعني مداوال
ن  .السودان نوته لبيان الس نغال املقدم نيابة عن اجملموعة الافريقية وبيان بنغالديش نيابة عن مجموعة ادلول الاقل منوا وقال ا 
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س تخدام أأدواهتا من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية ارادة الس ياس ية القوية يف دمع امللكية الفكرية و اال   هدلي حكومة بالد
ضم انهمت السودان ابمللكية الفكرية منذ أأمد بعيد وأأفرد لها حزيا يف دس تور البالد و الترشيعات الوطنية و افية وقد والثقا

قلميية وادلولية يف جمال امللكية الفكرية نفاذًا لقوانيهنا فقد مت . و السودان للعديد من االتفاقيات اال  ثراء لثقافة امللكية الفكرية وا  ا 
نشاء حممكة خمتصة ت نيابة متخصصة يف دعاوى تنظر وختتص يف دعاوى التعد دلى السودان عىن بسائل امللكية الفكرية كام ا 

هبا يس تعان عىل حقوق امللكية الفكرية ورشطة متخصصة يف جمال املصنفات الأدبية والفنية فأأنبحت مجيعها أأذرعًا متاكمةل 
نفاذ قوانني امللكية الفكرية ادلور اذلي تضطلع به املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف تعزيز وتطوير السودان وفد . ومثّن يف ا 

طار  ما امللكية الفكرية وشكرها عىل تفاقية خطة التمنية املوقعة بني امت تنفيذه من أأنشطة يف السودان خالل هذا العام يف ا 
أأاكدميية الويبو اليت زارت السودان يف فرباير  سبيل املثال البعثة الاستشارية من مهنا عىل 2013السودان واملنظمة يف العام 

املايض لنرش ثقافة امللكية الفكرية وتعزيز وبناء القدرات للجامعات وقد حددت هذه البعثة جماالت التعاون يف الأجلني 
نية املتوسط والطويل وذكل بتدريس وفتح فرص دراس ية لنيل درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية يف اجلامعات السودا

نشاء  عقد مسنار خاص بس ياسات امللكية وذكر الوفد أأيضا  .2018اكدميية للملكية الفكرية و مت حتديد الانطالق يف العام أأ وا 
رفع الوعي وبناء القدرات يف جمال امللكية  ىلا  الفكرية للجامعات واملعاهد البحثية ابخلرطوم جبامعة أأفريقيا العاملية هدف 

امتعية والاجقتصادية أأمهية امللكية الفكرية للجامعات واملعاهد البحثية وابلرتكزي عىل املنافع الا الفكرية وتسليط الضوء حول
ابلشكر والتقدير للمنظمة العاملية الوفد يف اخلتام تقدم و .س تخدام أأدوات امللكية الفكريةلتسويق نواجت البحوث وحاميهتا اب

ب الأفريقي وقسم البدلان الأقل منوا و أأاكدميية املنظمة جلهودمه املتصةل يف بصفة خانة للمكتب العريب واملكت للملكية الفكرية
 الأخرى.تقدمي املساعدات الفنية وبناء القدرات ويف اجملاالت 

عن تأأييده الاكمل للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ووفد  السويدوأأعرب وفد  .109
س تونيا طارًا همامً لالستامثر يف رأأس ابلنيابة  ا  ن قانون امللكية الفكرية ميثل ا  عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وقال ا 

املال القامئ عىل املعارف، وجمااًل رئيس يًا لتحقيق المنو والتنافس ية، وهو جزء من النظام اال طاري لالبتاكر، سواء يف اجلامعات 
السويدية تركّز تركزيا أأكرب عىل الأنول الفكرية، وعىل ادلور اذلي تضطلع به امللكية أأو مضن اجملمتع. وأأنبحت احلكومة 

ىل  هممة تعزيز المنو عىل املدى  املكتب السويدي للرباءات والتسجيلالفكرية فامي خيص تكل الأنول. ومن مّث، أأولكت ا 
دارة الرشاكت والفاعلني يف نظام البعيد وتوطيد الابتاكر والتنافس ية من خالل املساعدة عىل زايدة املعلوم ات والفهم بشأأن ا 

الابتاكر العام للأنول غري املادية. واكنت نتيجة هذا الرتكزي الواسع النطاق، فضاًل عن خدمات التسجيل، أأن أأحضت 
دة املعرفة ، كام فّوضت احلكومة أأيضا املكتب وواكةل الابتاكر السويدية لزايرباءات والتسجيلالمكتب احلكومة يه اليت متول 

دارة الأنول غري املادية بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات  ذاكء الوعي بشأأن امللكية الفكرية وتشجيع ا  وا 
ىل مس تخديم مكتب  واملستشارين يف نظام دمع الابتاكر العام وواكالت متويل البحث والواكالت احلكومية. وابلنس بة ا 

وال يف  -تغيريات يف حفص وتسجيل العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والرباءات ، لن تؤثر هذه ال الرباءات والتسجيل
ذ لن يقّوض ذكل جودة اخلدمات املقّدمة. كام ُأدرج تقرير حبث  طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ا  دارة يف ا  دور املكتب اك 

وهبدف تشجيع الرمقنة، س تخضع الطلبات الرمقية  .2016أأكرث مشولية يف الطلبات الوطنية للحصول عىل الرباءات يف عام 
ىل رسوم أأقل مقارنة ابلطلبات الورقية التقليدية. وُأقمي تعاون وثيق بني  املودعة من خالل الأدوات اال لكرتونية للمكتب ا 

. ون اال منايئ ادلويلللتعاالويبو ومكتب الرباءات والتسجيل فامي يتعلق بربامج التدريب املتقدم اليت متولها الواكةل السويدية 
توس يع نطاق الزتاهما ابمللكية الفكرية يف  للتعاون اال منايئ ادلويلواكن هذا التعاون عاماًل همامً عندما قررت الواكةل السويدية 

ضايف عنوانه "امللكية الفكرية للبدلان الأقل منوا" وبرانمج تدريب جديد بشأأن 2017عام  ، وذكل من خالل متويل برانمج ا 
كية الفكرية واملوارد الوراثية دلمع الابتاكر. وأأحرزت الويبو حتس نًا كبريًا برئاسة املدير العام، ومن املتوقع أأن حتقق املزيد املل 

من التحسن. وينبغي أأن تصبح اخلدمات اليت تقدهما أأكرث فعالية وأأن تُليب احتياجات املس تخدمني محلاية امللكية الفكرية عىل 
ي أأن توفر وتطور اال طار القانوين ادلويل والبنية التحتية يف جمال امللكية الفكرية من أأجل اس تخدام الصعيد ادلويل. وينبغ

امللكية الفكرية عىل أأحسن وجه دلفع جعةل التمنية الاقتصادية واال بداع والابتاكر. وجيب أأيضا أأن تكون خمتلف الاحتادات 
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جياد حّل منصف ومعقول ومتوازن وأأكّد من  قابةل لالس مترار من الناحية املالية. وعرّب الوفد عن اس تعداده للمسامهة يف ا 
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية جديد عىل الزتامه القوي ابلعمل اذلي تضطلع به 

مانواملؤرشات اجلغرافية ة عىل ما تبذهل من هجود للميض ، ال س امي فامي خيص معاهدة قانون التصاممي. وأأعرب عن امتنانه للأ
. وتواظب اللجنة املعنية بعايري الويبو عىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةقدمًا يف جدول أأعامل 

جياد احللول. وتؤدي اخلدمات اليت تقدهما الويبو يف جمال امللكية الفكرية دوراً  ىل ا   الاضطالع بعمل يسعى يف املقام الأول ا 
طار نظايم معاهدة الرباءات ومدريد.  همامً، والسويد عىل أأهبة الاس تعداد للمسامهة يف العمل املنجز يف ا 

ىل ذكل يف التشديد عىل وفد الياابن به  اذلي أأدىلالبيان  سويرساوساند وفد  .110 ضافة ا  ابمس اجملموعة ابء وأأبدى رغبته ا 
ىل وجوب اس مترار تركزي النقاط التالية  اهامتم الويبو عىل الأعامل اليت متثل جوهر واليهتا وتتعلق يف املقام الأول مشريًا أأواًل ا 

ن حسن أأداء تكل الأنظمة يعد عنرصًا رئيس يًا يف تنفيذ  بتطوير أأنظمة التسجيل اليت تديرها املنظمة وحتديهثا. وأأوحض قائاًل ا 
اخلطة الصعيد العاملي. ومن ذكل املنظور أأكد أأن  والية الويبو بونفها منظمة تقدم اخلدمات يف جمال امللكية الفكرية عىل

ذ تتوقع يف الواقع توظيف استامثرات رئيس ية من أأجل البنية  2021-2018للفرتة  الرأأساملية الرئيس ية تعترب عنرصًا رئيس يًا ا 
ن حتديث البىن التحتية ونيانهتا ابس مترار أأمر مي  ثل مصدر ادخار يف التحتية لأنظمة التسجيل ونيانة مباين املنظمة. وقال ا 

اخلطة الرأأساملية الأمد الطويل كام ال خيفى عىل أأحد أأن الوقاية أأقل لكفة من العالج عىل ادلوام. وأأحاط علامً أأيضًا بأأن 
زال يتعني طرهحام للمناقشة خالل امجلعيات  ما 2018/19 ووثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 2021-2018 للفرتة الرئيس ية

نه جيب المتكن من اعامتد هاتني الوثيقتني الرئيس يتني دون تأأخري ملصلحة املنظمة. وحتقيقًا ذلكل الغرض،  وأأنه غين عن القول ا 
رأأى أأنه من الأسايس عدم التشكيك يف املبادئ اليت تعد أأساس حسن أأداء املنظمة وهيئاهتا من الناحية املالية. وأأضاف 

ن الويبو  . واس تطرد قائاًل جيب أأن تس متر يف العمل وفق منطق أأحاديالواقع حانل مجع احتاداهتا وأأنظمهتا و  ليست يفقائاًل ا 
ن للك نشاط من أأنشطهتا ما يربّ  نه ال يوجد أأي نظام أأكرث رشعية مقارنة بغريه. وعليه، أأعرب عن أأمهل ا  أأن يف ر وجوده وا 

بداء روح املسؤولية و تس تطيع ادلول الأعضاء  ىل من أأي أأثر سليب املنظمة حلفظ ذكل الترصف بناء عىلا  . وأأشار أأيضًا ا 
أأعرب عن اقتناعه بأأن النظام اجلديد للتسجيل ادلويل و أأعامل وضع القواعد واملعايري اليت تندرج أأيضًا يف مصمي والية الويبو. 

وثيقة جنيف التفاق لش بونة س يعود ابلفائدة عىل أأكرب عدد من املنتفعني بعد أأن تدخل  اجلغرافية ؤرشاتاملنشأأ وامللتسميات 
ىل ن بدله يتطلع ا  طار حزي النفاذ. ومىض يقول ا  جيابية يف ا  اجلارية خبصوص التصاممي واملوارد التقنني أأعامل  حتقيق نتاجئ ا 

ىل موانةل املناقشات الوراثية واملعارف التقليدية وا لفوللكور أأو أأسامء البدلان أأيضًا. وأأضاف أأن بدله يتطلع ابهامتم كذكل ا 
عىل نعيد جلنة العالمات بشأأن توفري امحلاية عىل اال نرتنت لأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية وغريها من اال شارات املمزّية. 

هذا الصدد، أأسفه من أأن مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل اال نرتنت ال  وأأبدى، يف
. وأأعرب عن أأمل بدله يف المتكّن، 2002مغ من التونية اليت اعمتدهتا امجلعية اخملتصة يف عام تُطبق عىل أأسامء البدلان ابلر

التجاوزات وتعزيز سمح بنع من حامية أأسامء البدلان وأأسامء املناطق وغريها من الأسامء اجلغرافية من خالل أ لية ت  أ جال،
جيايب. . واختمت بيانه مؤكدًا للرئيس الزتامه ابملسامهة يفالشفافية  اختتام امجلعيات عىل حنو ا 

رئيسًا لدلورة السابعة وامخلسني الجامتعات امجلعية العامة للمنظمة  هابعتبار الرئيس  امجلهورية العربية السوريةوهنّأأ وفد  .111
عرّب و  .ريةلتواجد يف هذا الاجامتع الس نوي الهام للمنظمة العاملية للملكية الفكوأأعرب عن رسوره ل  .العاملية للملكية الفكرية

املدير العام للمنظمة عن الشكر اجلزيل ملا قدمه من هجد ممتزي خالل توليه قيادة املنظمة واذلي  -الوفد للس يد فرانسس غري
أأوجد للملكية الفكرية ماكنه أأفضل خلدمة البرشية وجعلها تسامه با علهيا يف دمع وتعزيز منظومة اال بداع والابتاكر يف خمتلف 

ن امجلهورية العربية السورية . وقال ر الانتفاع حبقوق امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرى واملتوسطةاجملاالت وتطوي ا 
ترتبط بعالقات وثيقة مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت أأسهمت يف دفع معلية تطوير العمل يف هذا اجملال الهام رمغ 

ن  .هابيف حماربة اال ر بالده الظروف اليت متر هبا  امجلهورية العربية السورية قد أأولت موضوع امللكية الفكرية وأأضاف قائال ا 
ويف هذا اال طار مت توفري البيئة الترشيعية  .بأأنواعها أأمهية كبرية واعتربته دورًا فاعاًل وركنًا أأساس يًا يف تطوير الاقتصاد الوطين

سهام يف حامية مصاحل وحقوق املواطنني وتتوافق ا لقوانني اليت ندرت مع متطلبات االتفاقيات العاملية ومواكبة القوية لال 
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ىل مجموعة من املعاهدات الرئيس ية . للتطورات اليت طرأأت عىل واقع القوانني العاملية وأأاتح انضامم امجلهورية العربية السورية ا 
روتوكول مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات يف جمال امللكية الفكرية الاس تفادة من املزيات اليت تتيحها هذه االتفاقيات وأأمهها ب

عداد الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية  .الفارقة كام تمت متابعة العمل عىل ا 
ق)الويبو(،  امة معرض الباسل واتبعت امجلهورية العربية السورية دمعها جلهود املبدعني واخملرتعني من خالل الاس مترار اب 

بداع والاخرتاع. وقد أأقميت ادلورة الثامنة عرش للمعرض خالل الفرتة من  بنجاح كبري من خالل  24/8/2017-20لال 
ابلشكر اجلزيل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت اس مترت الوفد وهبذه املناس بة توجه  .مشاركة أأعداد كبرية من اخملرتعني

ىل بتقدمي ميداليات للفا قامة املعرض دلمع املبدعني واخملرتعني لتطوير أأفاكرمه وحتويلها ا  ميااًن مهنا بأأمهية ا  ئزين الأوائل ابملعرض ا 
ميااًن من احلكومة بأأمهية الطاقات الشابة املبدعة ورضورة اس مترار تقدمي ادلمع لها تعمل حكومة امجلهورية العربية  .منتجات وا 

بداع والاخرتاع من خالل حتديد دور للك هجة ميكن أأن تقوم هبا السورية عىل ربط اكفة القطاعات  الفاعةل بعملية دمع اال 
ىل تعزيز دور املبدعني واخملرتعني السوريني يف دمع الاقتصاد  ونواًل لتحقيق التاكمل بني الأدوار لتحقيق نتاجئ معلية تؤدي ا 

ىل عدة قطاعات اذلي مشل التوجه حنو اجلامعات واملدارس  وتمت متابعة برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية املوجه .الوطين ا 
وذكل عرب توعيهتا بأأمهية امللكية الفكرية وتشجيعها عىل دمع اخلطوات اال بداعية كام مشل الربانمج التوجه حنو الرشاكت 

عداد مجموعة هامة من املعلومات واملنشورات ال صادرة عن املنظمة الصغرى واملتوسطة وقطاع التجارة والأعامل حيث مت ا 
اتحة هذه املعلومات عىل أأقراص مدجمة ومت توزيع أأعداد  عداد حملة موجزة عهنا ابللغة العربية وتمت ا  العاملية للملكية الفكرية مع ا 

اكفية مهنا عىل خمتلف القطاعات مع الرتكزي عىل الانتفاع خبدمة الويبو اال عالمية اجملانية يف جمال الرباءات والتدريب عىل 
س تخدام قواعد البياانت العاملية اليت حتتوي عىل واثئق الرباءات. ومت أأيضًا الاس تفادة من برانمج خماطبة امجلهور املعمتد من ا

ضافة  املنظمة العاملية للملكية الفكرية من خالل تطبيق ما ورد فيه وتطوير املوقع اال لكرتوين ملديرية حامية امللكية والصناعية ا 
ندار اجلريدة ىل ا  لكرتوين اليت تتضمن مجموعة من املعلومات والأخبار يف جمال امللكية الفكرية  ا  الشهرية للمديرية بشلك ا 

ىل بياانت تسجيل العالمات والرسوم والامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع يف سورية وبفضل برانمج نرش ثقافة  ضافة ا  ا 
س واملعاهد واجلامعات السورية وخانة بعد أأن مت توقيع مذكرة تفامه امللكية الفكرية أأنبح لهذا املفهوم وجود فعال يف املدار 

ندارات  ىل منشورات وا  ىل تمنية املواهب اال بداعية ونقل هماراهتا اعامتدًا عىل برامج توعية تستند ا  مع وزارة الرتبية هتدف ا 
نتاجية مت الرتكزي عىل تشجيع قطاع الأ و .املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف هذا اجملال عامل والرشاكت واملرشوعات اال 

للجهود اليت تبذلها املنظمة  هدمعالوفد كد أأ ويف اخلتام  .لالس تفادة من مزااي التسجيل ادلويل للعالمات وفق نظام مدريد
مانة للتطور اال جيايب يف معل املنظمة وللتعاون الثنايئ القامئ مع املنظمة ووافر ا هبقيادة الس يد املدير العام وارتياح لشكر للأ

العامة يف اال عداد والتحضري للواثئق والشكر اجلزيل أأيضًا للمكتب العريب اذلي يوفر لك اال ماكانت ويتيح اكفة متطلبات 
 .تنفيذ التعاون املشرتك القامئ بني امجلهورية العربية السورية ومنظمة الويبو

ندونيس يا ابمس  اتيلندوساند وفد  .112 ىل تضييق أأوجه وعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئمجمالبيان اذلي أأدىل به وفد ا  . ودعا ا 
جياد أأسس وس ياسة مشرتكة بغية تسوية املسائل العالقة يف جمال وضع القواعد واملعايري وشدد عىل تأأييده  الاختالف وا 

ملعاهدة بشأأن ملوانةل املناقشات يف اللجنة احلكومية ادلولية. وحث ادلول الأعضاء عىل حبث املسائل املتعلقة برشوع ا
قانون التصاممي مثل املساعدة التقنية ورشط الكشف بروح التعاون وعىل أأساس بناء. وتعهد ابلعمل البناء عىل املسائل 

املطروحة يف جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة العالمات هبدف تدعمي أأنظمة امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين 
يالء العناية  وادلويل. وأأعرب عن أأمهل أأن تتنبه ادلول الأعضاء للمبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية للويبو اليت تفرتض ا 

عاملية يف جمال امللكية الواجبة للجوانب اال منائية واملناطق اخلالية من املاكتب اخلارجية وموقع املنتفعني خبدمات الويبو ال
ضافية. وأأعلن أأن بدله منح الأولوية  بغرض اختاذ قرار يقبهل الفكرية من الطراز الأول نشاء ماكتب خارجية ا  امجليع بشأأن ا 

القصوى لتطوير نظام امللكية الفكرية بناء عىل منوذج المنو اجلديد املصمم للتبشري ابقتصاد معمتد عىل القمية والابتاكر وأأن 
معايري الاس تحداث والابتاكر واال بداع س نة قد اعُتمدت دلمع  20خارطة طريق وطنية خانة بنظام امللكية الفكرية ملدة 

ىل  نفاذها والهنوض ابالنتفاع ابمللكية الفكرية وتسويقها. وأأعلن أأيضًا أأن بدله أأودع نك انضاممه ا  وتعزيز حامية امللكية الفكرية وا 
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نرتنت ومعاه ىل معاهديت الويبو لال  دة مراكش بروتوكول مدريد ويعمل عىل تعديل قانون حق املؤلف حتضريًا النضاممه ا 
ىل العكوف عىل تدعمي النظام القانوين محلاية امللكية الفكرية من خالل تعديل قانون  ىل اتفاق الهاي. وأأشار ا  وسينضم الحقًا ا 

وتعديل حق املؤلف هبدف  جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارةالرباءات بغية الامتثال للربوتوكول اذلي يعدل 
ىل احملتوايت املنهتكة للملكية الفكرية ومنعه. وأأفاد حتسني امحلاية من الق لغاء النفاذ ا  رننة الش بكية بتوفري قاعدة قانونية ال 

بتحسني خدمات تسجيل امللكية الفكرية عرب الارتقاء بنظام تكنولوجيا املعلومات يف املكتب الوطين للملكية الفكرية من 
يداع الطلبات والفحص  جراءات ا  فاحصًا للرباءات  120وكفاءهتا وعن طريق اعزتام تعيني حوايل أأجل تعزيز فعالية ا 

 والعالمات التجارية عىل مدى ثالث س نوات.

البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس  توغووساند وفد  .113
ر العام للجهود املبذوةل منذ تعيينه لقيادة الويبو لتوطيد التعاون بني ادلول مجموعة البدلان الأقل منوًا. وأأعرب عن امتنانه للمدي

ن تكل اجلهود جتسدت يف دمع الويبو لتنظمي عدة أأنشطة يف بدله مثل حلقات العمل الوطنية اليت  الأعضاء واملنظمة. وقال ا 
تزودمه ابلأدوات واس تفادهتم من ال ليات ُعقدت يف لويم بشأأن الهنوض بنظام امللكية الفكرية ومسحت للمنتفعني بتحسني 

ن الويبو مولت أأيضًا مشاركة مواطنني من بدله يف  واملزااي الناش ئة عن تطبيق خمتلف النصوص يف جمال امللكية الفكرية وا 
قلميية ودولية خمتلفة بشأأن مسائل امللكية الفكرية. وجشع الويبو عىل موانةل تكل الأعامل يف جم ال حلقات معل وندوات ا 

التعاون التقين وتكثيفها لفائدة البدلان الأقل منوًا هبدف حتسني مشاركهتا يف الاقتصاد ادلويل ودمع اخملرتعني والباحثني ورواد 
ذ يدرك أأمهية الاقتصاد املعريف عرب الانتفاع بنظام  ن بدله، ا  الأعامل وغريمه من املبتكرين يف تكل البدلان. وأأضاف قائاًل ا 

ن تنفيذ تكل املرشوعات  امللكية الفكرية، حدد بعض املرشوعات البارزة اليت تأأخذ يف احلس بان أأولوايته واحتياجاته احملددة وا 
سيسمح بتعزيز الانتفاع بنظام امللكية الفكرية عىل وجه أأفضل جلعهل أأداة فعلية للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية قادرة 

ا ترغب فيه سلطات بدله عىل أأرفع املس توايت. ويف ذكل الصدد، أأعرب عن أأمل عىل حتقيق التمنية املس تدامة وفقًا مل
حكومة بدله أأن تظل تمتكن من الاعامتد عىل أ ليات التعاون اليت تتيحها الويبو وهجات رشيكة أأخرى لتجس يد تكل 

طار اللجنة احلكومية املرشوعات يف الواقع. وفامي يتعلق بوضوع حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية امل طروح للنقاش يف ا 
ىل اعامتد معاهدة  ادلولية، أأفصح عن تأأييده الشديد لفكرة تنظمي مؤمتر دبلومايس يف وقت قريب ميكن من التونل برسعة ا 

دولية عادةل ومنصفة بشأأن ذكل املوضوع. وأأيد أأيضًا تنظمي مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي تراعي 
 واغهل املتعلقة برشوط الكشف واملساعدة التقنية وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا من أأجل البدلان الأقل منواً.ش

ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  السلفادوروفد به اذلي أأدىل تأأييده للبيان  ترينيداد وتوابغووأأبدى وفد  .114
ن بدله اثبر عىل العمل من أأجل حت  ذاكء الوعي وتعزيز قدرات أأحصاب وقال ا  سني النظام اال يكولويج للملكية الفكرية بأأمكهل وا 

ن الويبو ساعدت عىل تنظمي حلقة معل وطنية بشأأن كسب العيش من املوس يقى يف عام  املصلحة واملبدعني عىل حد سواء وا 
ىل التو 2017 ىل اس مترار العمل عىل تطوير امللكية الفكرية يف بدله وا  قيع عىل مذكرة تفامه لتقدمي اال رشاد يف جمال . وأأشار ا 

دارة  وتنظمي دورات الس تخالص معلومات الرباءات بني املكتب الوطين  مراكز التدريب يف ذكل اجملالامللكية الفكرية وا 
ن املكتب الوطين يتفاعل مع واكالت خمتلفة لتقدمي التترينيداد وتوابغوللملكية الفكرية وجامعة  ىل . وأأضاف قائاًل ا  وجيه ا 

ىل مركز دلمع التكنولوجيا  من اجلهات احملتضنة للأعامل ازابئهن نشاء مكتبته التقنية اليت ميكن أأن تتحول ا  ويعمل عىل ا 
ىل اس مترار املرشوع املتعلق اب   طار برانمج  ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةوالابتاكر بساعدة الويبو. ولفت النظر ا  واملقرتح يف ا 

لغاء قانون العالمات التجارية والاس تعاضة عنه. وأأوحض قائاًل الاستامثر يف ال ىل ا  قطاع العام كجزء من خطة معل املكتب وا 
ن القانون اجلديد ميهد السبيل لتنفيذ بروتوكول مدريد. وأأعرب عن رسور بدله ال عالن تسجيل اكاكو مونتسريات هيلز يف  ا 

سب احملققة يف اللجنة احلكومية ادلولية عىل مدى الس نني وعن تأأييده ترينيداد كأول مؤرش جغرايف هل وعن تلهفه حلفظ املاك
ىل تدعمي مصود اللجنة ومعلها  .لالقرتاحات ادلاعية ا 
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ذكر أأّن بدله الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. و وفد به  عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل تونسوأأعرب وفد  .115
بيئته اال قلميية، فضال عن اخلربات و  فرنا كبرية بفضل موقعه الاسرتاتيجييقّدم ، 2015عام لجائزة نوبل للسالم احلائز عىل 

ّن  قال الوفدو  امللكية الفكرية.مهنا اليت اكتسبهتا يف عدة جماالت  تجاربوال  يف بدله يه حقوق حقوق امللكية الفكرية ا 
ولهذا السبب،  حقوق امللكية الفكرية.ضامن  عىله من 41 ةادتنص املاذلي  ،2014بوجب ادلس تور اجلديد لعام  ةدس توري

بدل مل يف أأثره عىل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية نتيجة  ،ماكنة مزتايدة الأمهية يف تونسامللكية الفكرية تل جمال حي 
جراءاته  واءمةخر هجدا مليدّ  وأأشار  التفاقيات واملعاهدات ادلولية.الالزتام ابمل يتواني عن و ،أأعىل املعايري ادلوليةمع قواعده وا 

ىل  ىل  بدله مانضامالوفد ا  ىل . وأأحدهثحىت اللحظة معاهدة دولية تديرها الويبو 15ا  وثيقة جنيف التفاق الهاي ا، الانضامم ا 
داء وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، ومعاهدة بيجني بشأأن الأ  ،الصناعيةتصاممي بشأأن التسجيل ادلويل لل 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو  ،السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا 
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. وذكر الوفد أأّن النظر جاٍر يف معاهدات أأخرى بغية التصديق علهيا. ويف هذا  ذوي ا 

امجلعيات قرارات معلية تمثر أأمهل يف أأن  دىوأأبري معل اللجنة احلكومية ادلولية. الس ياق، أأعرب الوفد عن تقديره لسالسة س
نّ التقليدية مي املعارفحيوضع نك قانوين ل ذ  ،عالقات تعاونية ممتازة مع الويبو لبدله . وقال ا  تس تفيد من برامج املساعدة ا 

وأأعرب الوفد عن رغبته يف  التونس ية املعنية واملكتب ادلويل. ئاتالتنس يق الفعال بني خمتلف الهي بفضل  ةالطموحة واملنظمّ 
ىل حتديث نظام الوفد تعزيز عالقات التعاون، ال س امي يف س ياق اس مترار مساعدة الويبو. وأأشار  عهد الوطين مل ايف  تعلومااملا 

جراءات امللكية الصناعية و للموانفات وامللكية الصناعية  نشاء يبلو ص اب( اخلاIPAS)اعامتد نظام أأمتتة ا  و، والتقدم احملرز يف ا 
نّ  ماكتب لنقل التكنولوجيا كخطوة أأوىل. ةأأربع وافتتاح الوطنية للملكية الفكرية الأاكدميية قلميية  وقال الوفد ا  حلقة معل ا 

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا   18و 17يويم العامصة عقدت يف تونس قد عربية عن نتاجئ مرشوع الويبو التجرييب بشأأن ا 
عن رغبهتم يف توس يع نطاق التجربة ، بنجاح هذا املرشوع همناع ت ق أأعربوا، نتيجة ا نياملشاركوأأضاف الوفد أأّن  .2017مايو 

نّ  لتشمل مس تفيدين ة خانة نظرا لأمهية املواضيع املدرجة يف اكنهذا العام يتسم بامجلعيات ل معل  أ خرين يف املنطقة. وقال ا 
عن رغبته يف الوفد متكني املنظمة من حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية. وأأعرب للأطراف يف كة جدول الأعامل واملسؤولية املشرت 

 .سهم يف حتقيق تطلعات امجليعت قرارات بتوج وأأن ي م، اتال ح انجابل العمل يتلكل أأن 

ن بدله حّدث نظامه للملكية الصناعية ابلتصديق عىل القانون اجلديد للملكية الصناعية  تركياوقال وفد  .116 اذلي جيمع ا 
ىل جانب حتسني  قوانني منفصةل بشأأن حامية الرباءات والتصاممي والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية مضن وثيقة واحدة ا 

عادة هيلكة نظام امللكية الفكرية جلعهل أأيرس اس تخدامًا مما يسهّل الفحص وحيد من  ىل ا  النظام السابق والارتقاء به. وأأشار ا 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية ويشّجع التسويق ويزيد القدرة اال دارية يف املكتب  فرتات التسجيل يف املتوسط ويعّزز نكوك ا 

نه يتوقع أأن يسجل ارتفاع أأكرب بكثري يف عام  يف  2017مقارنة بعام  2016الرتيك للرباءات والعالمات التجارية. ومىض يقول ا 
أأول عرشة ماكتب من حيث عدد طلبات العالمات التجارية والتصاممي عدد الطلبات املودعة دلى املكتب اذلي هو يف عداد 

دارة للبحث ادلويل وأأن مبادرات أأخرى اخُتذت ومهنا حتديث حممكة امللكية الفكرية.  املودعة دلهيا لأن ذكل املكتب أأنبح ا 
املاجس تري املتخصصني يف قانون وأأشاد بنتاجئ التعاون بني بدله وأأاكدميية الويبو وأأعلن أأن ادلفعة الأوىل من طالب شهادة 

، وأأن بدله أأنشأأ أأاكدمييته للملكية الفكرية اليت س تصبح، بفضل 2016الرباءات والتصاممي ختّرجت من جامعة أأنقرة يف عام 
حب التعاون مع الويبو والأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية، مركز امتياز عىل الصعيد اال قلميي يف تدريس امللكية الفكرية. ور

ابلتقدم احملرز يف املناقشات بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف اللجنة احلكومية ادلولية وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتونل ادلول 
رساء أأسس مشرتكة بغية اختتام املفاوضات. وأأيد البيان اذلي أأدىل ىل ا  اجملموعة ابء بشأأن وفد الياابن نيابة عن به  الأعضاء ا 

دارهتا املالية السلمية، مؤكدًا من جديد اهامتم بدله املس متر  2019-2018 للثنائيةالربانمج واملزيانية  وهنّأأ املنظمة عىل ا 
ىل اتباع مهنجية جامعة وشفافة وموضوعية وقامئة عىل الاس تحقاق وغري متحزّية،  ابس تضافة مكتب خاريج للويبو، ودعا ا 

ىل توافق ال راء وبا يعكس روح لك البدلان  املرحشة، الختيار البدلان املرحشة اليت طلبت اس تضافة مكتب من ابالستناد ا 
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حداث تأ زر 2019-2018و 2017-2016هذا القبيل. وأأفاد بأأن من شأأن الطلبني الذلين قدهمام بدله ويشمالن الثنائيتني  ، ا 
 فة كبرية.، مما س يكفل النجاح للمنظمة وميدها بقمية مضامنواً  املرتقب للبدلان الأقلبنك التكنولوجيا مع 

ن بدله يعمتد عىل اال بداع  أأوغنداوأأيّد وفد  .117 البيان اذلي أأدىل وفد الس نغال ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، وقال ا 
والابتاكر ملواهجة العديد من التحدايت اليت يفرضها املرض واجلوع والفقر والبطاةل، ويطبق مرسّع حتقيق أأهداف التمنية 

ىل  املس تدامة للتخفيف من ال اثر السلبية لتغري املناخ والبطاةل يف أأوساط الش باب، هبدف توفري حلول لقضااي النفاذ ا 
الأدوية والغذاء والأمن واحلفا  عىل التنوع البيولويج. وأأضاف أأن هناك حاجة ملحة لضامن حتقيق منو اثبت يف الابتاكر، 

رساء نظام فّعال للملكية الفكرية قا ىل هنج وأأن ذكل يقرتن حرصًا اب  نفاذ الفّعال، ويستند ا  در عىل توفري امحلاية املالمئة واال 
متوازن من خالل اال طار الس يايس والقانوين واملؤس ي الاّلزم. ومن مّث، تس تحق الويبو لك الثناء عىل الربامج والأنشطة 

امللكية الفكرية، با يف ذكل  يف أأوغندا هبدف تشجيع الابتاكر وتعزيز حامية 2017-2016اليت اضطلعت هبا خالل الثنائية 
ىل أأوغندا من أأجل حتديث  ن الويبو توانل املشاركة يف  نظام أأمتتة امللكية الفكريةتقدمي ادلمع التقين ا  ونيانته. وأأردف قائاًل ا 

دارة امللكية الفكرية يف أأوغندا، ويف التدريب وتكوين الكفاءات فامي خيص املوارد البرشية، ودمع نياغة واع امتد حتديث ا 
مرشوع الس ياس ية الوطنية للملكية الفكرية، وتسهيل نقل التكنولوجيا من خالل مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا. وأأضاف 

ن حامية املوارد الوراثية وما  أأن الويبو نّظمت عّدة فعاليات يف أأوغندا، مهنا ندوة وطنية وتقيمي لالحتياجات. واس تطرد قائاًل ا 
ىل تشجيع يقرتن هبا من معارف تق  ليدية تضطلع بدور رئي ي يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية يف أأوغندا الرامية ا 

ىل الرعاية الصحية البديةل وزايدة الأمن الغذايئ  اال بداع والابتاكر بني شعوهبا الأنلية وجممتعاهتا احمللية، وتعزيز النفاذ ا 
زاء التأأخريات الكبرية اليت طرأأت عىل حتقيق واحلفا  عىل التنوع البيولويج وحتقيق التمنية امل  س تدامة. وأأعرب عن قلقه ا 

حراز تقدم حقيقي يف اللجنة  نه ابلرمغ من ا  حتديث متوازن وموجه نوب التمنية يف قواعد امللكية الفكرية العاملية. وقال ا 
ر فامي خيص العمل عىل وضع نكوك والفوللكو  احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية

ن ذكل التقدم يعاين من نكسات. ويف عام  ، ينبغي ترسيع جعةل 2019قانونية دولية، وال س امي يف جمال املوارد الوراثية، فا 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس من أأجل اعامتد نك دويل ملزم قانوان بشأأن املوارد الوراثية وما يقرت  ن هبا من املفاوضات الرامية ا 

جراء املفاوضات بطريقة تتسم ابلشفافية والتحيل بروح التعاون وحسن ادلول الأعضاء الصديقمعارف تقليدية. وينبغي عىل  ة ا 
، بل بشأأن لك العمل اذلي تضطلع به الويبو. وأأردف احلكومية ادلوليةالنيّة، ليس فقط بشأأن القضااي املطروحة عىل اللجنة 

ن أأوغندا الزتم ت ابلتصديق عىل معاهدة مراكش. وأأهنا تدمع أأيضا العمل عىل وضع اس تثناءات وتقييدات لفائدة قائاًل ا 
ىل مؤسسات التعلمي والبحث  ضافة ا  عاقات أأخرىاملكتبات ودور احملفوظات، ا   .ولفائدة الأشخاص ذوي ا 

نشاء نظام عاملي متوازن لتقدم الكبري احملفعالية وابكفاءة همنية و عىل الويبو ملا أأبدته من  أأوكرانياوفد  أأثىنو  .118 رز يف ا 
نسق عىل امل ر و س متامل تعاون ، وذكل عن طريق ال العاملواملنّظم يف مجيع أأحناء  الفعال اوفعال للملكية الفكرية وتعزيز اس تخداهم

 دبفوائعن اقتناعه الوفد وأأعرب  مجيع املس توايت وبني خمتلف البدلان واملناطق، وهو رشط مس بق الزدهار مجيع الشعوب.
طار معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية  ،التعاون املمثر اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل و يف ا 

دارة احلكومة للملكية الفكرية من بذل  أأّن بدله وذكر الوفدمجليع اجلهات الفاعةل يف العامل.  ،للعالمات هجودا كبرية ال نالح ا 
ن معلية اال نالح الوفد وقال  فساد.أأشاكل ال  شلك منأأجل القضاء عىل أأي  ىل هنايهتا، وأأن النظام احلكويم عت شارفا 

جيابيا عىل مجيع مس توايت معل النظام وس يوهو ما س يرتك شقني بدال من ثالثة،  اعمتد هنجا ذأأنبح ي ر و طوّ  ابلنفع  عودأأثرا ا 
اهامتما خانا لتطوير القاعدة الاقتصادية الوطنية يف أأولت حكومة أأوكرانيا أأضاف أأن و  نب.اوالأج نيملودعني الوطنيعىل ا

ملعايري ادلولية املعارصة. وأأعرب الوفد عن تقديره ، لتامتىش مع اميادين امللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة
عداد للمساعدة الترشيعية املقدمة يف  التاكمل الأورويب يف س ياق ذكر أأن بدله بدأأت، و  مرشوع قانون اال دارة امجلاعية.ا 

ىل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى خطوات الأطل ي،  -والأورويب  أأمهية اترخيية وجغرافية يف معلية ذات  البلطيقو الانضامم ا 
 وال س امييف تنفيذ املشاريع الكربى،  ةدمع ومساعدللويبو عىل ما قدمته من  بدله تقديرالوفد عن س ياس ية حقيقية. وأأعرب و 

نشاء يف جمال وضع س يا مللكية نظام االتكنولوجيا والابتاكر والتطوير القانوين ل مراكز دمع سات امللكية الفكرية للجامعات، وا 
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سهاما . الفكرية وأأعرب الوفد عن اقتناعه العميق بأأن أأوكرانيا، شأأهنا يف ذكل شأأن سائر ادلول الأعضاء يف الويبو، أأسهمت ا 
ىل ع كّد. وأأ الشعوب وازدهارهاتمنية با هيئي الظروف املواتية ل  وحتسينه، ة الفكريةالنظام العاملي محلاية امللكي هاما يف تطوير

هذه أأمهل يف أأن يكون معل ابلتعبري  متختالقة. و العمل عن كثب مع ادلول الأعضاء الأخرى حلل املسائل العالزتامه اب
 .امجلعيات فعاال وممثرا

أأن يتوّجه ابمسه وابمس وفد دوةل اال مارات العربية املتحدة عن سعادته  اال مارات العربية املتحدةوأأعرب وفد دوةل  .119
بأأطيب التحية. وتوجه ابلشكر لسعادة اينيس اكرلكينس سفري التفيا عىل هجوده املمثرة خالل رئاس ته، وال س امي يف افتتاح 

ش يحه لتويل الرئاسة للس نتني املقبلتني، ماكتب خارجية للويبو، كام تقدم ابلهتنئة لسعادة السفري دونغ سفري فييت انم عىل تر 
ىل سعادة املدير العام ادلكتور فرانسس غري عىل مساعيه املس مترة يف تطوير معل املنظمة.  ممتنيًا هل النجاح. وتقّدم ابلشكر ا 

ندونيس يا نيابة عن اجملموعة ال س يوي ن دوةل اال مارات تؤيد البيان اذلي أأدىل به سعادة ممثل مجهورية ا  ة. وأأعرب عن وقال ا 
اعتقاده بأأن امجليع مدعوون لبحث املسائل املوضوعية واملطروحة عىل جدول الأعامل عىل أأساس من املرونة واحلوار البناء 

ن دوةل اال مارات قطعت شوطًا كبريًا يف تطوير منظومة امللكية الفكرية  للونول حللول تليب تطلعات امجليع. واس تطرد قائال ا 
ميااًن بأأمه  جيايب يف نرش ثقافة دلهيا، ا  يهتا لبناء اقتصاد تناف ي متنوع يقوم عىل املعرفة والابتاكر، ويه وحترص عىل لعب دور ا 

ىل اس تضافة مكتب خاريج للويبو  ن دوةل اال مارات تنظر ببالغ الاهامتم ا  قلمييا وعامليًا، ذلا فا  امللكية الفكرية وتعزيز ممارس هتا ا 
ىل أأن حي ظى مقرتهحا هبذا اخلصوص، واذلي متت نياغته وفقًا للمبادئ التوجهيية للويبو، ابدلمع يف دوةل اال مارات، وتتطلع ا 

ىل الاطالع عىل مقومات البيئة املثالية اليت توفرها دوةل  والتأأييد املرجو من ادلول الأعضاء. ودعا امجليع من هذا املنرب ا 
نه 26جامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا اال مارات الس تضافة هذا املكتب، واليت مت عرضها بشلك مفصل يف ا . وقال ا 

من أأبرز تكل املقومات الاس تقرار الس يايس ومعدالت المنو املرتفعة والقدرات التنافس ية العاملية واملوقع اجلغرايف الاسرتاتيجي 
ديثة واملاكنة التجارية املرموقة والبيئة والعالقات ادلولية املمتزية والبنية التحتية املتطورة والأطر الترشيعية والتنظميية احل

الاستامثرية اجلاذبة، يف ظل رؤية تمنوية طموحة تؤمن بأأمهية اال بداع والابتاكر وحقوق امللكية الفكرية لبناء اقتصاد معريف 
قلميية لدلوةل ونتاجئ عاملية ممتزية عىل  نتاجية. وقد أأمثر هذا التوجه الوطين عن ندارة ا  العديد من مؤرشات مس تدام وعايل اال 

عامليًا. وقال  35التمنية والتنافس ية العاملية، ومن أأبرزها مؤرش الابتاكر العاملي اذلي حققت فيه دوةل اال مارات الأول عربيا و
ىل قرار بشأأن املاكتب اخلارجية خالل  ن وفد ادلوةل حريص عىل العمل بشلك بناء مع الأطراف الأخرى هبدف الونول ا  ا 

عداد مهنجية واحضة ومتاكمةل بشان كيفية اختيار ادلول اليت هذه ادلورة من  اجامتع الويبو. كام كرر دعوته لبحث ا 
ستس تضيف املاكتب اخلارجية للمنظمة با يضمن وجودها يف املواقع اليت ختدم أأهداف الويبو وأأنشطهتا اخلارجية، مؤكدا 

ملشاورات. وختامًا، كرر شكره للجميع وأأمل أأن تمثر الاجامتعات اس تعداد وفد دوةل اال مارات التام للمشاركة بفعالية يف هذه ا
 عن نظام عاملي أأكرث توازاًن وفعالية للملكية الفكرية.

ن معلية الانسحاب من الاحتاد الأورويب اجملموعة ابءو رئاسة الاحتاد الأورويب بياين  اململكة املتحدةوأأيد وفد  .120 . وقال ا 
لكة املتحدة واحضة، أأال ويه أأن تُتيح للأشخاص والرشاكت يف اململكة املتحدة جارية عىل قدم وساق وأأن مقاند املم

والاحتاد الأورويب التأأقمل مع الرتتيبات اجلديدة عىل حنو سلس ومنّظم، يك يتس ىن للمملكة املتحدة مغادرة الاحتاد الأورويب 
ابلويبو مس مترًا عىل مدى الفرتة الانتقالية  بلك يقني واس مترارية ورقابة. وس يظل الالزتام اذلي يربط اململكة املتحدة

قامة نظام  جيابية وبنّاءة بشأأن التطورات املس تقبلية للخدمات اليت تقدهما الويبو وُأطرها، من أأجل ا  وستشارك يف مناقشات ا 
خانة للخدمات  عاملي متني ومنصف للملكية الفكرية بوسعه أأن حيفّز الابتاكر والمنو الاقتصادي. كام أأن رشاكهتا تويل قمية

الرئيس ية اليت تقدهما الويبو يف جمال حامية امللكية الفكرية، عىل غرار أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد والهاي. 
ورّحب ابلفرص اليت تتيحها الويبو أأمام اجلهات املعنية للمسامهة يف حتسني تكل اخلدمات، وابلزايدة املنتظمة يف عدد أأعضاء 

ىل نظام الهاي حبلول عام تكل الأنظ للويبو  حلقات دراس ية جواةل. وستس تضيف 2018مة. وتعزتم اململكة املتحدة الانضامم ا 
ذ ينبغي أأن حيظى توس يع  2018يف عام  ذاكء الوعي جبميع أأنظمة الويبو وخدماهتا ومنصاهتا لتكنولوجيا املعلومات. وا  ىل ا  تريم ا 

ىل حتديد معامل النظام العاملي املس تقبيل للملكية نطاق تكل اخلدمات الأساس ية ابلأولوية، ي  تعني تعزيز الفرص الهادفة ا 
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الفكرية مضن جلان الويبو ادلامئة. وتناولت بعض املناقشات يف اللجان مقرتحات بشأأن وضع املعايري، ولكن من املهم أأيضا 
املشرتك يف حتسني اال طار القامئ. واكنت املناقشات  الاعرتاف ابلقمية اليت يسفر عهنا تبادل اخلربات بني اللجان ادلامئة ومعلها

نفاذ بنّاءة ومتوازنة با يس تحق الثناء. ورّحب ابلوضع املايل املتني للويبو وس ياسة الاستامثر  يف اللجنة الاستشارية املعنية ابال 
جياد حّل لقضااي  املزيانية العالقة فامي خيص اجلديدة اليت تزمع جلنة الربانمج واملزيانية تنفيذها. وأأعرب عن أأمهل يف ا 

 املقبةل. الثنائية

عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد الس نغال ابلنيابة عن مجموعة  مجهورية تزنانيا املتحدةوأأعرب وفد  .121
لويبو ال جناز العديد من البدلان الأفريقية ووفد بنغالديش ابلنيابة عن البدلان الأقل منوًا. وأأقّر ابجلهود املتوانةل اليت تبذلها ا

، واليت نُفّذ بعضها بنجاح، وبلغ بعضها ال خر مراحل خمتلفة مجهورية تزنانيا املتحدةاملشاريع املوهجة نوب امللكية الفكرية يف 
، ابلتعاون مع اللجنة الوطنية للعمل 2015من معلية التنفيذ. وأأطلقت الويبو بنجاح مرشوعًا لنقل التكنولوجيا يف عام 

، ويعمل البدل عىل حتضري الزراعة املائيةش به املكرر و  اس تخراج الاكراجينانكنولوجيا. ومن املزمع تطوير مبادرتني هام والت 
ن تنفيذهام سيسامه أأميا مسامهة يف حتقيق التمنية الاقتصادية يف قطاعات نناعية حمّددة،  ذ ا  خطط معل يف هذا الشأأن، ا 

ضفاء البساطة والرسعة عىل معاجلة طلبات تسجيل ويف البدل كلك. وأأسفر اس تخدام نظام أأمت  تة امللكية الفكرية عن ا 
لكرتوين ال دارة البياانت بوافر  قامة نظام ا  العالمات التجارية. وحظيت معلية رمقنة الواثئق اليت تضطلع هبا الويبو من أأجل ا 

دراج منوذج عىل اال نرتنت لنظام أأمتتة امللكية ا أأيضا  مجهورية تزنانيا املتحدةلفكرية. وأأعرب وفد التقدير، شأأهنا يف ذكل شأأن ا 
عن تقديره لأنشطة تكوين الكفاءات والربامج اليت تضطلع هبا الويبو يف املكتب الوطين للملكية الفكرية وغريه من 

ذاكء الوعي بشأأن قضااي امللكية الفكرية. ىل ا  ن هناك واس تطرد قائال  املؤسسات، واليت أأفضت ا  لكية الفكرية ابمل  وعيا مزتايداا 
 .التعاون مع الويبو لسد الفجوة املعرفية تعزيزيف تزنانيا، وأأعرب عن أأمهل يف 

ن  الوالايت املتحدة الأمريكيةوأأعرب وفد  .122 عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وقال ا 
ات بشأأن مجيع البنود املعلقة أأثناء امجلعيات املعقودة يف العام ادلول الأعضاء يف الويبو وضعت خالفاهتا جانبًا واعمتدت قرار 

ذ تمتتع بوضع مايل متني يعزى  ن الويبو حمظوظة ا  ن بدله يفاحت امجلعيات احلالية بروح بناءة مماثةل. وأأضاف قائاًل ا  املايض وا 
ن بدله يشعر ىل جناح نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. واس تدرك قائاًل ا  زاء مسأأةل اس تدامة متويل مجيع  أأساسًا ا  ابلقلق ا 

مجموعات الويبو املموةل من الرسوم وخص ابذلكر احتاد لش بونة. وذكر أأن بدله س يظل يرص عىل احتاد لش بونة أأن يدفع 
عاانت من احتادات أأخرى. وعرّب عن ثقته بأأن احلل املعمتد للموافقة عىل مزيانية الويبو منذ  مصاريفه دون احلصول عىل ا 

طار خطة الويبو الرأأساملية الرئيس ية. س نت نفاق يف ا  نصافًا لال  جياد نيغة أأكرث ا  ني ميكن اعامتده جمددًا للثنائية املقبةل وأأنه ميكن ا 
ن تقليد الويبو العريق يف اختاذ قرارات بتوافق ال راء سامه دون أأي شك يف جناهحا. وأأعرب عن اعتقاد بدله أأن  ومىض يقول ا 

ىل اتفاق. ولفت ادلول الأعضاء تسعى جا ن مل تتونل دومًا ا  ىل حتقيق توافق ال راء حىت خبصوص املسائل الشائكة وا  هدة ا 
ىل نعوبة املواضيع قيد البحث اليت تشمل امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ومل يتحقق  النظر ا 

أأييد بدله لمتديد والية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية املقبةل واس تدرك بشأأهنا توافق حقيقي يف ال راء حىت ال ن. وأأفصح عن ت
ن بدله ال يؤيد متويل مؤمترات دبلوماس ية تُعقد عىل أأي أأساس  نه يعرتض عىل عقد مؤمتر دبلومايس. واسرتسل قائاًل ا  قائاًل ا 

نه من غري توافق ال راء. وخبصوص الرقابة، رحب جبهود الويبو اال نالحية املبذوةل  عىل مدى العام املايض. وأأردف قائاًل ا 
لأغراض الشفافية واملساءةل يف املنظمة  حامية املبلغني عن اخملالفاتالأسايس ضامن فعالية رقابة الأعضاء مضن الويبو وترس يخ 

ن بدل ن املبلغني عن اخملالفات ميكنون املنظامت يف الواقع من التصدي للمخالفات. وأأهنيى بيانه قائاًل ا  ه س يظل يرند عن وا 
 كثب اال نالحات لضامن تنفيذها الفعال.

عن تقديره لعمل الويبو يف عدة جماالت با يف ذكل اجلهود اجلبارة اليت بذلهتا للتصدي للعوائق  انم فييتوأأعرب وفد  .123
ت الطارئة عىل اليت حتول دون حتقيق أأهداف املنظمة الاسرتاتيجية واملناقشات املمثرة اليت أأجرهتا عدة جلان والتحسينا

حراز التقدم يف وضع القواعد واملعايري ادلولية وخانة  ىل موانةل ا  املسائل املؤسس ية ومسائل احلومكة. وأأفصح عن تطلعه ا 
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طار اللجنة احلكومية ادلولية. وأأشاد بتعاون الويبو مع   رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يافامي يتصل بعاهدة قانون التصاممي ويف ا 
ن اس مترار ذكل التعاون املمثر ودمع  اليت حتتفل حالياً  ابذلكرى امخلسني لتأأسيسها مما ميد املداوالت بنظور ثقايف خمتلف. وقال ا 

س امي من خالل بدء تنفيذ خطة معل الرابطة اخلانة  الويبو للرابطة س يعزز ابلتأأكيد تطوير النظام اال قلميي للملكية الفكرية وال
ىل بدله يف الوقت 2025-2016ابمللكية الفكرية للفرتة  ن الويبو قدمت يف الس نوات الأخرية املساعدة ا  . ومىض يقول ا 

ىل املعاهدات ادلولية  املناسب وعىل حنو فعال يف جماالت متعددة با فهيا وضع الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية والانضامم ا 
نشاء خدمات امللكية الفكرية وتط وير البنية التحتية للملكية الفكرية وتدريب املوارد للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو وا 

ن بدله ما ذاكء وعي امجلهور. وأأهنيى لكمته قائاًل ا  رساء  البرشية وا  ىل دمع ا  زال يلزتم الزتامًا اتمًا برشاكته مع الويبو وسيسعى ا 
 نظام دويل حديث ومتوازن للملكية الفكرية لفائدة مجيع ادلول الأعضاء.

لهتنئة للك من الرئيس ولنواب الرئيس ال عادة انتخاهبم وكذكل لسعادة الس يد السفري املندوب اب المينوتقدم وفد  .124
ادلامئ لفييت انم النتخابه لرئاسة أأعامل امجلعيات العامة للويبو القادمة. وتقدم أأيضا جبزيل الشكر ملدير عام املنظمة الس يد 

يقوم هبا من أأجل أأن يكون للمنظمة دور فعال يف اكفة جماالت  فرانسس غري عىل تقريره املفصل والوايف وعىل اجلهود اليت
ن المين يؤكد عىل أأمهية أأن يكون للتمنية دور وماكن يف اكفة أأعامل  امللكية الفكرية ومهنا عىل الأخص امللكية الفكرية والتمنية. ا 

يط الهادئ وكذكل مجموعة البدلان الأقل منوا. املنظمة كام يوّد أأن ينضم للبياانت املقدمة ابلنيابة عن اجملموعة ال س يوية واحمل 
قامة  ن بالده وعىل الرمغ من اكفة الظروف احلانةل حاليًا تويل أأمهية كبرية ابمللكية الفكرية وتوانل ا  وأأضاف الوفد قائال ا 

ظفي اجلهات ادلورات من أأجل رفع مس توى الوعي ورفع الكفاءة والقدرات ملنتس يب وزارة الصناعة ووزارة الثقافة وكذكل مو 
نه خيص أأن  الأخرى ذات العالقة ومهنا اجلهات التنفيذية اكمجلارك والقضاء أأو التوعوية اكجلامعات واملعاهد. وقال الوفد ا 

يشكر دور املنظمة العاملية للملكية الفكرية وابذلات املكتب العريب عىل اجلهود اليت يقومون هبا من أأجل مساعدة بالده 
جناح أأعامل املؤمتر.للحصول عىل ادلمع املط  لوب وأأخريا شكر سعادة الرئيس وأأكد الزتامه من أأجل العمل عىل ا 

تأأييده لبيان وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية وبيان وفد بنغالديش ابمس مجموعة البدلان الأقل  زامبياوأأعلن وفد  .125
عامتد معاهدة قانون التصاممي. وأأقر ابلأمهية البالغة للقضااي منوًا. وأأيد أأيضًا أ راء اجملموعة الأفريقية يف عقد مؤمتر دبلومايس ال

ىل أأفريقيا عامًة وزامبيا حتديدًا. وأأشا ر املرتبطة ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلنس بة ا 
طار قوانيهنا ال جيابية يف ا  ىل أأن زامبيا قد اختذت خطوات ا  وطنية محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية يف هذا املقام ا 

ن لك الأطراف املعنية احمللية قد اتفقت عىل نص لالحئة التنفيذية  وأأشاكل التعبري الفوللكوري ومنع سوء اس تخداهما. وقال ا 
ىل التوفيق بني لقانون جديد يُتوقع دخوهل حزي النفاذ يف أأوائل العام التايل. وأأشاد الوفد بتفاين جلنة املعارف ال  تقليدية وسعهيا ا 

ال راء بشأأن نص نك دويل قانوين يكفل حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
ىل ادلور امل 2019-2018التقليدي. ومن مث، أأعرب عن تأأييده التام لتونية جتديد والية اللجنة للثنائية  هم . وأأشار الوفد ا 

غفال الزتام الويبو بساعدة البدلان النامية والبدلان  نه ال ميكن ا  للملكية الفكرية يف التمنية التكنولوجية والاقتصادية قائاًل ا 
ه الأقل منوًا ومهنا زامبيا يف الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية واملشاركة بفعالية أأكرب يف اقتصاد الابتاكر العاملي. وأأبدى امتنان

مانة واملدير العام من أأجل مساعدة الويبو املس مترة يف جماالت متعددة. وأأضاف أأن زامبيا تفتخر بأأهنا من البدلان الأقل منواً للأ 
يف أأفريقيا اليت اعمتدت س ياسة وطنية للملكية الفكرية ونفذهتا واس تعرضت تنفيذها. وذكر أأن اس تعراض الس ياسة الوطنية 

وأأوشك عىل الانهتاء يف ذكل الوقت، اس تفاد كثريًا من دمع الويبو. وأأعرب عن  2016عام للملكية الفكرية، اذلي بدأأ يف 
دارة امللكية الفكرية وأأمتتهتا عن طريق نظام أأمتتة امللكية الصناعية وخبانة عن  جراءات ا  تقديره ملساعدة الويبو يف تبس يط ا 

طالق مشاريع لتكوين الكفاءات يف ىل  طريق تعزيز فعالية اال جراءات وا  أأوائل العام اجلاري. وقد دفع ذكل التعاون زامبيا ا 
ىل واكةل  جراء مركزي ال دارة امللكية الفكرية وحاميهتا. وابلفعل، عهدت حكومة زامبيا بهام حق املؤلف ا  النظر يف اعامتد ا 

دارة حقوق امللكية الصناعية. ويف اخلتا م، أأعرب الوفد عن تسجيل الرباءات والرشاكت اليت اكن يقترص اختصانها عىل ا 
ىل الاس تفادة من دمع الويبو يف مبادرات زامبيا وهجودها الوطنية من أأجل الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية با  تطلعه ا 

 يامتىش مع أأجندة التمنية.
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ن عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقي زمبابويوأأعرب وفد  .126 ة. وقال ا 
س ياسة زمبابوي واسرتاتيجيهتا الوطنيتني للملكية الفكرية، اللتني وضعتا بساعدة الويبو وتعاوهنا التقين، قد حظيتا بوافقة 

حراز تقدم ملحو   ن بدله يعمتد أأيضًا عىل دمع الويبو لتنفيذ تكل الس ياسة ويوانل ا  احلكومة وهام جاهزاتن للتنفيذ. وقال ا 
ىل تنقيح عدد من قوانني امللكية الفكرية ملواءمهتا مع أأحاكم ادلس تور وأأفضل املامرسات ادلولية. يف نظامه القانو ين مشريًا ا 

الالحئة التنفيذية لنظام مدريد يف اجلريدة الرمسية هبدف تنفيذ  2017وحتقيقًا لتكل الغاية، أأفاد بأأن بدله نرش يف مارس 
ن بدله بدأأ  ىل أأن يصبح طرفًا يف معاهدة بروتوكول مدريد. وأأردف قائاًل ا  منذ ذكل احلني معاجلة طلبات مدريد بيامن يسعى ا 

مراكش. وأأعرب عن تقديره لدلمع املتوانل اذلي تقدمه الويبو لتحديث املكتب الوطين للملكية الفكرية أأي مكتب زمبابوي 
الصناعية. وذكر أأن بدله ظل يس تفيد مع ية اسويب لنظام أأمتتة امللك احلربانمج س امي لتحسني ال للملكية الفكرية ورمقنته وال

السجالت املتوانةل وأأن رؤيته تمتثل يف حتويل  املدار عرب الويبو مما مشل رمقنة نندوق الياابن الاستامئينالامتنان من 
ن بدله ما ىل مكتب للملكية الفكرية أأكرث حداثة وفعالية وشفافية وموثوقية. ومىض يقول ا  فئت يس تفيد من برامج  املكتب ا 

اتحته الويبو واملنظمة اال قلميية  أأاكدميية الويبو للتدريب وخص ابذلكر برانمج ماجس تري امللكية الفكرية اذلي تشارك يف ا 
عداد مجموعة ال يس هتان هبا من موظفي  ن ذكل الربانمج سامه يف ا  الأفريقية للملكية الفكرية وجامعة أأفريقيا. وأأوحض قائاًل ا 

ن الويبو جديرة ابلثناء عىل  امللكية الفكرية املمتتعني ابملهارات الالزمة يف احلكومة واملؤسسات املهمة الأخرى. وأأضاف قائاًل ا 
ن التمنية يه يف مصمي لك أأمة وأأعرب عن رسوره لأن أأجندة التمنية تشمل قضااي تكت ي أأمهية حامسة تعممي الرب  امج اال منائية وا 

نه عىل عمل أأيضًا بعمل اللجنة احلكومية ادلولية وأأشاد ابلتقدم احملرز حىت ال ن وعرب عن  ىل أأفريقيا. واسرتسل قائاًل ا  ابلنس بة ا 
 وجه الرسعة.أأمهل اختتام تكل املسأأةل عىل 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )وأأيد ممثل  .127 البيانني اذلي أأدىل هبام لك من وفد الس نغال ابمس  ريبو(الأ املنظمة اال 
اليت  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةابمس البدلان الأقل منوًا، والس امي فامي يتعلق بعمل  بنغالديشاجملموعة الأفريقية ووفد 

يرّس  طار دويل ملزم قانواًن محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل ي نشاء ا  ت العديد من املرشوعات يف البدلان النامية، وحّث عىل ا 
التعبري عن الفوللكور. ومن الأمهية باكن تسليط الضوء عىل ادلمع اذلي تقدمه الويبو، ابلتعاون مع الرشاكء ال خرين، هبدف 

نطقة الأفريقية للتوعية بأأمهية اس تخدام امللكية الفكرية لتحقيق التمنية الاقتصادية تنظمي حلقات معل وندوات يف امل 
بشأأن حق املؤلف واال دارة  ريبووالأ  جامتع دون اال قلميي املشرتك بني الويبووالتكنولوجية. ويف ذكل الس ياق، حظي الا

حق املؤلف لفائدة أأفريقيا اجلاري تنفيذه. وحظي  بتقدير كبري، وسامه يف نياغة برانمج 2017امجلاعية اذلي ُعقد يف يونيو 
ذ س تحّسن أأمتتة ماكتب ادلول الأعضاء  طار رمقنة حمفوظات الأريبو وادلول الأعضاء هو ال خر ابلتقدير، ا  ادلمع املقدم يف ا 

ن الأريبو تلقت ادلمع ال جراءات العملابس تخدام نظام أأمتتة امللكية الفكرية ا   الزم لتنفيذ دون أأدىن شك. ومىض يقول ا 
املرشوع اخلاص بوضع مبادئ توجهيية الس تخدام امللكية الفكرية بشلك فعال من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث 
سهاما كبريا يف الانتفاع ابالبتاكر اجلاري يف أأفريقيا. وبفضل ادلمع اذلي تقّدمه الويبو  والتطوير يف أأفريقيا، مما سيسهم ا 

ذ ختّرج أأكرث من ورشاكؤها، اضطلعت الأريبو بدور  خبريًا  267نشط يف تكوين القدرات وتمنية املوارد البرشية يف املنطقة، ا 
 يف سنته العارشة. اجس تري يف قوانني امللكية الفكريةاملرانمج من ب

ابلهتنئة لسعادة السفري املمثل  )مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون(الأمانة العامة جمللس التعاون وتقّدم ممثّل  .128
ادلامئ لفييت انم عىل انتخابه رئيسا مجلعيات العامني القادمني والهتنئة ممتدة مجليع رؤساء املاكتب املنتخبة لهذه امجلعيات، 

 .ومرحبا ابفتتاح أأعامل هذه امجلعيات، شاكرًا مدير عام الويبو وفريقه العامل والعاملني يف املكتب العريب عىل هجودمه املمتزية
جامل أأمه التطورات خالل الفرتة املاضية يف جمال امللكية الفكرية عىل مس توى جملس التعاون دلول تناول بيشء من اال  و 

اخلليج العربية واليت تؤكد تنايم اهامتم دول جملس التعاون عىل املس توى اال قلميي هبذا اجلانب الهام خانة ما يتعلق منه 
اس تحداث برانمج مكثف للتعاون املشرتك  :ها وذكل من خاللبرباءات الاخرتاع والعالمات التجارية وحقوق املؤلف وغري 

يف جمال براءات الاخرتاع بني مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون وماكتب براءات الاخرتاع الوطنية يف دول جملس 
 البنية التعاون، والرشوع يف تفعيل ذكل مع معظم هذه املاكتب، وذكل يف جمال حفص الطلبات وأأمتتة اال جراءات ودمع
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الانهتاء من املسودة الأولية لتحديث نظام براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية لمتثل هذه املسودة ؛ والتحتية
زايدة يف عدد دول جملس التعاون اليت ؛ و نقةل نوعية يف منظومة قوانني براءات الاخرتاع عىل مس توى جملس التعاون

طرح مبادرة لسن قانون ؛ و التجارية املوحد جمللس التعاون دلول اخلليج العربية متهيدا لتفعليهنادقت عىل قانون العالمات 
تشكيل جلنة دامئة لشؤون براءات الاخرتاع عىل مس توى ؛ و موحد خاص حبقوق املؤلف جمللس التعاون دلول اخلليج العربية

تعزيز برامج ؛ و احدة من أأمه فئات امللكية الفكريةجملس التعاون لتضطلع ابلهنوض الفاعل بنظومة براءات الاخرتاع كو 
ىل أأعضاء جلنة التظلامت املشلكة من ادلول  ضافة ا  ومشاريع رفع قدرات العاملني يف جمال املليكة الفكرية يف دول اجمللس ا 

الاس تعانة  الأعضاء يف جملس التعاون، وذكل ابلتعاون مع منظمة الويبو واجلهات املتخصصة يف عدد من ادلول، فضاًل عن
الأمانة العامة جمللس ويف اخلتام، متىن ممثّل  .ابخلربات الوطنية املتجددة من داخل دول جملس التعاون دلول اخلليج العربية

 .لهذه امجلعيات لك النجاح التعاون )مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون(

ابلتطورات الطارئة وخص ابذلكر اعامتد أأجندة الويبو للتمنية ومعاهدة مراكش وأأعرب  (SC) مركز اجلنوبوسمل ممثل  .129
ىل اعامتد نكوك قانونية دولية سارية عىل امللكية الفكرية واملوارد  عن أأمهل أأن تتخذ اللجنة احلكومية ادلولية قرارًا يؤدي ا 

ىل وجه الرسعة وأأن توافق ادلول الأعضاء يف الويبو عىل الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ع
ن خطة الأمم املتحدة للتمنية  2018/19الربانمج واملزيانية للثنائية  وحتافظ عىل مبدأأ التضامن املايل بني احتادات الويبو. وقال ا 

ن الاتساق  2030املس تدامة لعام  بني الس ياسات الوطنية يف خمتلف يه خارطة الطريق العاملية لتحقيق التمنية املس تدامة وا 
اجملاالت با فهيا جمال امللكية الفكرية أأمر رضوري للنجاح. ورأأى أأنه جيب عىل الويبو بونفها جزءًا من منظومة الأمم املتحدة 

نشاهئا واتف2030أأن توامئ معلها مع خطة التمنية املس تدامة لعام  ن الويبو تس متد واليهتا من اتفاقية ا  اق مع الأمم . ومىض يقول ا 
ن ذكل الأمر ينبغي أأن يظل ينطوي عىل فهم مشرتك وميثل مبدأأ يرتكز عليه معل املنظمة با يف ذكل تعممي  املتحدة وا 

ىل الابتاكر عىل النحو املس هتدف يف اخلطة لعام  ن البيئة العاملية املؤدية ا   2030تونيات أأجندة الويبو للتمنية. وأأضاف قائاًل ا 
الأطر الوطنية والس ياس ية وأ ليات احلوافز مثل حقوق امللكية الفكرية لتلبية احتياجات اجملمتع والتحدايت  يه بيئة تواءم فهيا

نه ينبغي للويبو أأن توسع نطاق معلها ليشمل الامنذج الوجهية يف القرن احلادي والعرشين وتعمل  اليت يواهجها. وأأردف قائاًل ا 
رساء نظام شامل للملكية الفكرية يو  ازن عىل النحو املالمئ بني مصاحل القطاعني العام واخلاص ويتيح حزيًا س ياس يًا من أأجل ا 

نه ينبغي للويبو أأن تضطلع بدور قيادي يف دمع البدلان  اكفيًا للبدلان لوضع أأنظمة مناس بة للملكية الفكرية. واسرتسل قائاًل ا 
رونة اليت تشمل التقييدات والاس تثناءات اخلانة بنح وخصونًا البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف الانتفاع بأأوجه امل

ىل دمع البنية التحتية للماكتب الوطنية للملكية الفكرية وتمنية الكفاءات مما  ضافة ا  نفاذها ا  حقوق امللكية الفكرية وممارس هتا وا 
لية للتوجيه بشأأن الانتفاع بأأوجه يقتيض من الويبو موانةل زايدة أأنشطهتا يف جمال املساعدة التقنية واملوارد والأدوات العم 

برام اتفاقات متعددة الأطراف وثنائية للتجارة  نه ينبغي لدلول الأعضاء يف الويبو الامتناع عن ا  املرونة. واس تطرد قائاًل ا 
د نه ينبغي للويبو أأن تقود منظومة الأمم املتحدة يف ا  انة الضغط والاستامثر تفرض الزتامات تقييدية يف جمال امللكية الفكرية وا 

الس يايس والاقتصادي اخلاريج القهري املامرس لصد البدلان عن الانتفاع بأأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية وفقًا القرتاح 
مم املتحدة  نه من الرضوري أأن تضع رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدويةالفريق الأمني العام للأ . واختمت لكمته قائاًل ا 

ئ توجهيية واحضة حتدد معامل رشااكهتا مع الأطراف اخلانة هبدف جتنب احامتل تضارب املصاحل واحلفا  عىل الويبو مباد
 .طبيعة املنظمة القامئة عىل توجيه الأعضاء

ىل الويبو عىل سعهيا املس متر لتوفري   (AIPLA)امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةوتوهجت ممثةل  .130 ابلشكر ا 
ّن منتدى عاملي ل  جراءات امجلعية لس ياسات تُعاجل فيه القضااي املتطورة للملكية الفكرية. وقالت ا  تُتابع ابهامتم مناقشات وا 

، يف ضوء املناقشات بشأأن امجلعيةاللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور. وأأضافت أأن 
لتقامس العادل واملنصف ادلولية، تدمع الأهداف املمتثةل يف احلفا  عىل التنوع البييئ املس تدام واالوالية املؤقتة للجنة احلكومية 

برام  للمنافع بني مس تخدم مورد ورايث ُكشف عنه حديثًا وادلوةل العضو اليت حصل مهنا عليه،  اتفاقات نقل املوادمن خالل ا 
ض عىل رشط الكشف اال لزايم عن منشأأ أأو مصدر املوارد الوراثية و/أأو تعرت امجلعية بغية توفري اليقني لالك الطرفني. بيد أأن 
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جراء املزيد من ادلراسات لفهم السبيل اذلي ميكن من خالهل تطبيق  املعارف التقليدية يف طلبات الرباءات. ويقتيض الأمر ا 
نوب عقد مؤمتر دبلومايس قد  رشط الكشف اال لزايم، وأأثره احملمتل عىل اجلهات املعنية، قبل ميض ادلول الأعضاء قدماً 

حاليًا عىل اس تطالع أ راء أأعضاهئا بغية احلصول عىل  امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةيمتخض عن معاهدة. وتعمل 
لزايم علهيم سواء يف احلارض أأو املس تقبل. وقد يكون امليض  املزيد من املعلومات عن الطريقة اليت يؤثر هبا رشط الكشف اال 

جراء املزيد من ادلراسات ومجع املزيد من املعلومات أأمرًا سابقًا لأوانه، وأأردفت أأن  قدماً  نوب عقد مؤمتر دبلومايس قبل ا 
ابلويبو عىل شفافيهتا ومشوليهتا امجلعية  تتطلع ملوانةل مشاركهتا مع ادلول الأعضاء واملراقبني. ويف اخلتام، أأشادتامجلعية 

 وضية.املس مترتني وعىل هيئاهتا التفا

عالن الفرنة للتحدث يف  (CIEL) مركز قانون البيئة ادلويلوأأشار ممثل  .131 ىل ا  ىل عدم اال دالء ببيان رمسي نظرًا ا  ا 
ن البيان املدىل به هو بيان غري رمسي للمراقبني اذلين طاملا شاركوا يف اللجنة  غضون همةل وجزية. وبناء عىل ذكل، قال ا 

احلكومية ادلولية ومعلوا يف منتداها للشعوب الأنلية. وأأعرب عن امتنان املركز للمجموعة الأفريقية والاحتاد الأورويب 
ىل ىل تأأييد املركز لتجديد القرتاحاهتام ولدلول الأعضاء لدلمع املقدم. ولفت النظر ا   التقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية وا 

ىل الشعوب الأنلية. وأأفاد بعدم سد  ىل ما تكتس يه املسائل املطروحة فهيا من أأمهية حامسة ابلنس بة ا  والية اللجنة نظرًا ا 
ال جزئيًا مما خلف أأجزاء اكمةل من النص غ 2016/2017الثغرات يف الوالية للفرتة  ري مكمتةل. ورأأى أأنه ينبغي الالزتام ا 

ماكنية تربير الطابع املفتوح للوالية احلالية وعدم حهثا عىل اعزتام سد الثغرات املشار  ىل عدم ا  خبصوص حصيةل الوالية نظرًا ا 
نه جيب حبث  نه من املفضل وضع معاهدة ملزمة تُطرح للمناقشة يف مؤمتر دبلومايس وا  لهيا أ نفًا. وأأوحض قائاًل ا  الوالية للثنائية ا 

نه جيب عىل مجيع العمليات اليت تشمل  املقبةل بأأخذ مجيع ال راء يف احلس بان ورمس مسار فعال للميض قدمًا. ومىض يقول ا 
ن المتويل غري الاكيف ال يزال من مضن الأمور اليت تثري  حلقات العمل وأأفرقة اخلرباء ضامن املشاركة الفعاةل للشعوب الأنلية وا 

ن القلق عىل  الرمغ من املساهامت السخية املقدمة من بعض الأعضاء لضامن املشاركة الفعاةل واملتناس بة. وأأردف قائاًل ا 
الرتكزي حاد عىل ما يبدو عن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للتشديد عىل الانتفاع 

ن جانب الغري. وارتأأى وجوب تصحيح ذكل الوضع دون اال خالل ابلعمل املنجز يف الأوسع نطاقًا والنفاذ غري املقيد م
ن نطاق الأنظمة القانونية اليت تشمل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  منتدايت أأخرى. واختمت بيانه قائاًل ا 

نه ال ميكن ىل حد بعيد وا  ابلتايل لنظام امللكية الفكرية أأن خيول لنفسه حقوقًا يُعرتف  الثقايف التقليدي يتجاوز امللكية الفكرية ا 
 هبا يف منتدايت أأخرى.

نّه عقب اجلهود اليت بذلها الأعضاء واملراقبون يف اللجنة احلكومية ادلولية   (HEP)برانمج الصحة والبيئةوقال ممثل  .132 ا 
عىل مّر ادلورات وحلقات العمل والندوات، أأنبح  والفوللكوراملعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ىل أأن يمُثر عن نك دويل ملزم قانواًن يف أأقرب وقت ممكن. وعالوة عىل ذكل،  جليًا أأن معل اللجنة احلكومية ادلولية حيتاج ا 
ىل غاية ال ن لصياغة ومناقشة الأحاكم اليت تنظم املوارد الور اثية واملعارف التقليدية وأأشاكل جيب أأن تسعى اجلهود املبذوةل ا 

ىل الوقاية من المتكل غري املرشوع هبدف سّد الفجوات القانونية املوجودة يف مشاريع النصوص  التعبري الثقايف التقليدي ا 
نّه ملن الصعب تصور نطاق املناقشات اليت أأجريت خالل الس نوات املاضية، ومن الرضوري حّل القضااي العالقة  السابقة. وا 

برام معاهدة.اليت   حتول دون ا 

 تقدير، عىل أأقل 2005منذ عام  ،شاركي الاحتاد  بأأنّ  (FICPI) الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكريةح ممثل ورصّ  .133
يداع  تمواءمة متطلبابشأأن يف أأعامل جلنة العالمات  ىل جلنة العالمات قدّ الاحتاد  وأأضاف أأنّ . التصامميتسجيالت ا  م ا 

يداع ممي، واكن من أأمهها اقضااي الرئيس ية املتعلقة ابلتصقامئة ابل 2008 عام ماكنية ا  مجموعة واحدة من الرسومات مجليع ا 
أأي أأن تمثر يف الاحتاد عن أأمل  املمثل. وأأعرب اللحظة س تعملني حىتامل  هتمّ  ال زالتاملسأأةل  أأضاف أأّن هذهالطلبات. و 

جيابيةكام هو مقرتح حاليا ،عن املؤمتر ادلبلومايس بثقمعاهدة تن  نيابة عن مس تخديم نظام حّث الاحتاد، . و ، عن نتيجة ا 
التصاممي  يداعاملتطلبات الرمسية ال  مواءمة العاملي، ادلول الأعضاء عىل نقل املناقشات بشأأن  تسجيل التصاممي عىل الصعيد
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ىل مؤمتر دبلومايس. ورحّ العالمات جلنة اجامتعات من  املتوانةل اليت تبذلها اللجنة احلكومية ادلولية يف ب الاحتاد ابجلهود ا 
طار واليهتا ل  ّ ، 2017-2016 لثنائيةا  عمل املطلوب لل اظر ولكن ن. تأأييدا واسعا 2019-2018لثنائية د املقرتحات املتعلقة ابوأأي

يف أأي قرار ثناء امجلعيات أأ دلول الأعضاء أأن تنظر رأأى الاحتاد أأّن عىل ا، وراثيةلصياغة نكوك ملزمة قانوان بشأأن املوارد ال
تقدم اكف يف حراز رهنا اب  و ، 2018املقبةل عام  اتتصديقه يف امجلعيرشيطة مؤقت كقرار بعقد مؤمتر دبلومايس 

 الصك. مرشوع

نّ  (IFLAالاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ) ممثةل توقال .134 قررت يف ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة  ا 
دراج  ،2015 عام طار هدف التمنية املس تدامة رمق ك ىل املعلومات عصول حلاا  ىل مؤكّدة أأن ال ،16هدف يف ا  ونول ا 

 أأن حتقيق أأهداف التمنية املس تدامةبيان املدير العام ق، أأيد الاحتاد ما جاء يف ب ومن هذا املنطل ن للتمنية.كّ مماملعلومات عامل 
ّن . ذكل للمكتبات أأمهيةشّددت عىل . و ، بل وينبغي أأيضاتعزيزههو أأمر ميكن  ذ ا  وس يةل يه ال متعاتاملكتبات يف بعض اجمل ا 

الش باب والفئات  أأنّ التجربة أأثبتت  نّ ا  ت املمثةل قالو  .اال لكرتويناملادي أأو بشلكها وحيدة للحصول عىل املعلومات، سواء ال
نّ  ائةلق تاملهمشة تعمتد اعامتدا كبريا عىل املكتبات حىت يف أأكرث البدلان منوا. واس تطرد املكتبات تشجع الابتاكر ونرشه  ا 

تدمع نناعة املكتبات أأّن  تضافأأ و  وتسهل تبادل املعلومات عرب احلدود يف احلاالت اليت يسمح فهيا اال طار القانوين بذكل.
 لقيام بهمهتال  الزمتزويد املكتبات ابال طار القانوين ال ت املمثةل أأنّ أأ س نواي. ور مليار دوالر أأمرييك 30 لكفة تقرباملعرفة، ب

ّن و  .هتاعزز أ فاق تمنيس ي ذات املنفعة العامة، اس تخدام عرب  ، برهنت عىل ما س بقالاقتصادات الأكرث تقدما والويبوقالت ا 
بل يعود ابلنفع ، وحدمه حفسب لقراءوأأضافت أأّن احلصول عىل املعلومات بشلك أأوسع ال يفيد اتراخيص املشاع اال بداعي. 

ىل املمثةل ت. وأأشار ال ن ويف املس تقبل ملبدعني والباحثنيعىل ا ىل  . وأأشارتيتعني التصدي لهااليت تحدايت ال و  اتتغيري ال  ا  ا 
السامح  نّ وأأضافت أأ  .قامئاال زال رمغ أأن بعضها ، الناحجة سابقامس تقبل الصناعات بشأأن وف، اخلزتايد، بل املقلق ال

وأأن التوترات احلالية بني منصات اال نرتنت ومنتجي احملتوى التقليديني  ،جدل طللمكتبات ابلقيام بوظائفها ينبغي أأال يكون حم
ّن الاحتاد يرّحبض التمنية املس تدامة اليت تدمعها املكتبات. و ينبغي أأال تقوّ  خبطة العمل اليت قدهما رئيس  اختمتت ابلقول ا 

جراءات ملموسة تعزز التغيري احلقيوضع أأمل يو  ،جلنة حق املؤلف وأأمانة الويبو يف  قي لصاحل املكتبات ومس تخدمهياا 
 املعمورة. أأرجاء

ىل مشاعر القلق الشديد اليت أأبدهتا  ( IIPCCاجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية )وأأشار ممثل  .135 ا 
زاء التكنولوجيا الناش ئة اليت حتّمل الأنظمة الراهنة للملكية الفكرية أأعباء مل يس بق لها مثيل نه من  عدة دول أأعضاء ا  وقال ا 

املعنية اجلهود ملواهجة التحدايت اجلديدة وتلبية احتياجات العامل احلقيقي ابضطالع الويبو الرضوري أأن تبذل مجيع اجلهات 
ن ذكل الأمر ينطبق بوجه خاص عىل  "IP 4.0بدور قيادي يك تيرس مبادرة " حتقيق العدل وتعود ابلفائدة عىل العامل وا 

جمال حظي يف كثري من الأحيان ابهامتم أأقل مقارنة حبقوق امللكية الفكرية الأخرى مع أأنه يكت ي  حامية أأرسار التجارة ويه
ماكنية توفري خدمات تسجيل أأرسار التجارة  نه ال يوجد ما يربر عدم ا  ىل التجارة. واختمت بيانه قائاًل ا  أأمهية حيوية ابلنس بة ا 

نه ميكن للويبو بونفها املنظمة الع ذا تعاونت مجيع اجلهات لفائدة العامل وا  املية للملكية الفكرية أأن تتيح تكل اخلدمات احليوية ا 
 ناحبة املصلحة.

أأن معل الويبو قد أأثّر تأأثريًا ابلغًا يف حياة الناس حول العامل  (INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةوأأعلن ممثل  .136
الاقتصادية وحتسني الرفاه الاجامتعي. وذلكل رأأى املمثل أأنه جيب عىل  مع زايدة اعامتد البدلان عىل امللكية الفكرية يف التمنية

لك الهيالك الس ياس ية والترشيعية والتنظميية عىل املس توى الوطين واال قلميي وادلويل أأن تعمم امللكية الفكرية يف س ياساهتا 
غي للويبو أأن تس متر يف توجيه تكل العملية وفاًء اكفًة ومهنا س ياسات الرتبية والتعلمي والرفاه الاجامتعي والصحة والتجارة. وينب

عىل تعزيز الابتاكر واال بداع من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للك البدلان، من خالل نظام بهمهتا أأي العمل 
ىل أأحد املقاالت الواردة يف جمةل الويبو لشهر سب ملكية فكرية دويل فعال ومتوازن مترب واليت تتناول مس تقبل . وأأشار املمثل ا 

لتوضيح امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل التكنولوجيا وحيث أأعلن املدير العام أأن التعاون املتعدد الأطراف ذو أأمهية أأساس ية 
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ادلور اذلي يضطلع به نظام امللكية الفكرية القامئ، وحتديد احلوافز الاقتصادية الالزمة لتشجيع التطورات التكنولوجية 
ورأأى املمثل أأن ذكل ينسحب أأيضًا عىل الابتاكر والمنو الاقتصادي القامئني عىل العالمات التجارية. وأأضاف املمثل  ودمعها.

لبدلان  يف جمال العالمات التجارية يف الاقتصادات الوطنية النشطةسامهة القطاعات دراسات عن م أأن الرابطة قد أأجرت 
 غرار ادلراسات اليت أأجرهتا املفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الأمريكية. وقد أأمرياك الالتينية وجنوب رشيق أ س يا عىل

ىل أأن تصدر احلكومات "بياانت عن أ اثر امللكية www.inta.org ىلشددت تكل ادلراسات، املتاحة ع ، عىل احلاجة ا 
، علامً بأأن الس ياسات العامة اليت تركز حرصًا عىل يف مجيع القطاعات الفكرية" النامجة عن خمتلف الأنشطة الس ياس ية

الأهداف الرئيس ية الضيقة مثل الصحة العامة تفرض قيودًا عىل العالمات فتخل حبقوق امللكية الفكرية الراخسة. وفضاًل عن 
ىل العقلية "الفردية" ذكل، اعُتمدت تكل الس ياسات دون موازنة أأهدافها اخملتلفة. وحاّج املمثل أأن ذكل الوض ع يُعزى أأساسًا ا 

يف رمس الس ياسات وغياب أ ليات شامةل تشجع عىل اعامتد هنج "شامل" حلل املشالكت الاقتصادية واجملمتعية املهمة. ومع 
 ذكل، أأعرب املمثل عن ارتياحه للجهود املبذوةل من أأجل سد الفجوة بني الأهداف الس ياساتية اخملتلفة. وأأشاد بدور الويبو

هنا حماوةل  الرايدي عىل املس توى ادلويل يف "التعاون الثاليث بشأأن قضااي الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة". وقال ا 
ال قامة حوار تفاعيل أأكرث بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية عىل مس توى الأماانت بل عىل مس توى 

 مهنا خبرباء يف جماالت اختصانها فضاًل عن ممثلني حكوميني. وأأيد املمثل تأأييدًا اتمًا اقرتاح ادلول الأعضاء املمثةل يف لك
نه يتفق مع  جراء مناقشات غري ملزمة حبرية اتمة. وقال ا  املدير العام فتح ابب للتأأمل خيلو من اخملاطر حبيث يتس ىن للبدلان ا 

 وضعاحلالية للنظام ادلويل وتعزيز التعاون ادلويل ودمع  البنيةلتحسني شاسعًا  جماالً املدير العام عىل أأن ذكل الهنج يتيح 
وجشع املمثل امجلعيات عىل تبين مبادرة املدير العام وأأبدى أأمهل يف أأن تتوانل الوفود اخملتلفة يف  الس ياسات بفعالية أأكرب.

ملمثل اس تعداد الرابطة للتوانل مع ذكل الشأأن وأأن تس هتل مبادرات مماثةل عىل املس توى الوطين. ويف اخلتام، أأعلن ا
فراد يف ظل معلية متوازنة  الأعضاء اكفة من أأجل ضامن مسامهة امللكية الفكرية يف تعزيز المنو الاقتصادي والرفاه العام للأ

 وفعاةل لوضع الس ياسات.

شأأن تاكليف س ياسات علامً بوجود جدال عىل نطاق العامل ب  (KEIاملؤسسة ادلولية ال يكولوجيا املعرفة )وأأحاط ممثل  .137
ىل مصنفات غري متاحة يف  امللكية الفكرية وفوائدها وخص ابذلكر الرشوط املوسعة حلق املؤلف يف بعض البدلان والنفاذ ا 

نه من املهم  السوق والتدريس والبحث ودور الرباءات يف تشجيع الابتاكر أأو تثبيطه ويف عرقةل احلصول عىل الأدوية. وقال ا 
بو وامجلهور عىل التحاليل الاقتصادية لنظام امللكية الفكرية اليت تشمل مسائل هتم الباحثني الأاكدمييني أأن يطلع وفود الوي 

نه من املس تحب أأن يتأأكد الأعضاء يف الويبو من اتصال برانمج التحليل  وموضوعات قيد التفاوض بشأأهنا يف اللجان وا 
رباء الاقتصاديني وأأن تنظر الويبو يف متابعة عدة أأهجزة الاقتصادي برمس الس ياسات عن طريق املناقشات مع رئيس اخل

طار لتقيمي أ اثر القواعد واملعايري املقرتحة. ورأأى أأنه من الصائب تقيمي أأثر مرشوع معاهدة الويبو بشأأن حامية  ترشيعية بوضع ا 
ذ ترتبط املعاهدة بتوس يع حقوق هيئات البث الأجنبية اليت متكل قنوات توزع مض موهنا عرب الش باكت الكبلية هيئات البث ا 

ىل توس يع نطاق املعاهدة ال نشاء مجموعة جديدة من حقوق امللكية الفكرية  وأأنظمة الأمقار الصناعية وأأثر الاقرتاح ادلاعي ا 
ن مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني ميكن أأن يويص  اخلانة ابملعلومات املرسةل عرب اال نرتنت. وأأهنيى لكمته قائاًل ا 

 احملمتةل ملثل تكل التقياميت.ابالختصانات 

أأن هيئات البث ال تزال تواجه نعوابت تشغيلية بسبب  (NABAمجعية أأمرياك الشاملية لهيئات اال ذاعة )د ممثل وأأكّ  .138
ن امجلعية العامة  رضارًا ابلغًا بقطاع البث. وعليه، فا   2017للويبو قرننة اال شارات وخبانة القرننة عرب اال نرتنت اليت ترض ا 

فل املناسب حلل تكل املسأأةل ورمس خطة الس تكامل معل جلنة حق املؤلف فامي خيص معاهدة حامية هيئات البث. يه احمل
ىل الوثيقة  . وأأبدى املمثل أأسفه لعدم SCCR/33/5وأأبدى أأمهل يف أأن تتلكل امجلعيات خبطة معل معلية ومناس بة استنادًا ا 

 لأن تعريفها أأدخلها، عىل ما يبدو، يف نطاق اختصاص امجلعية العامة متكن جلنة حق املؤلف من النظر يف الوثيقة املذكورة
 .2017 للويبو

http://www.inta.org/
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139.  ّ املدير العام الرأأي يف أأن دور الابتاكر أأنبح حموراًي يف العديد من  ( TWNش بكة العامل الثالث )ممثل د وأأي
ن امللكية الفكرية ال توجه ابلرضورة مجيع أأشاكل الابتاكر.  اسرتاتيجيات البدلان الاقتصادية والصناعية. واس تدرك قائاًل ا 

ورأأى أأن وضع س ياسات امللكية الفكرية أأمر همم لكنه غري حامس وأأنه ال ينبغي نتيجة ذلكل ذكر الابتاكر ابنتظام مكربر 
ن اتباع هنج مبالغ فيه من ذكل القبيل ميكن يف الواقع أأن يؤدي  لربانمج معل مبالغ فيه يف جمال امللكية الفكرية. وأأوحض قائاًل ا 

ن تقريرًا نادرًا عن  ىل عرقةل الابتاكر. وقال ا  ومذكورًا يف تقرير  2015يف عام  منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصاديا 
ية والاقتصادية يفيد بأأن متوسط القمية التكنولوج  2017عن التجارة والتمنية لعام  مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية

لالخرتاعات املشموةل حبامية الرباءات اخنفض مع مرور الزمن وأأن احلق القانوين يف استبعاد ال خرين أأنبح واسع النطاق 
ن ذكل التقرير يفيد أأيضًا بأأن نس بة املبيعات للك عامل يف فروع الرشاكت  وعرضة ال ساءة الاس تخدام. ومىض يقول ا 

يف الهند بيامن ظلت  2005رث من الضعف منذ اعامتد الرباءات املتعلقة بنتجات الأدوية يف عام املتعددة اجلنس يات ازدادت بأأك
لمس تحرضات واخنفضت الحقًا عىل الرمغ من مصود القطاع احمليل ل  2010النس بة يف الرشاكت احمللية تسجل ركودًا حىت عام 

البدلان النامية والقطاعات الأقل قدرة عىل التنافس يف حال  وأأن تكل الاجتاهات ميكن أأن تؤثر تأأثريًا مدمرًا يف الصيدالنية
ىل مسأأةل أأخرى تثري القلق ويه العدد املتنايم للرشااكت اليت تعقدها الويبو وينطوي بعضها عىل  السامح ابس مترارها. وأأشار ا 

ىل رضورة وضع أ لية تسمح لدلول الأعضاء براقبة  تضارب حممتل يف املصاحل من املمكن أأن يشوه مسعة املنظمة. ولفت النظر ا 
ذ ال ميكهنا منافسة منظامت دولية أأخرى يف عقد رشااكت بني القطاعني العام واخلاص  تكل الرشااكت. وذكر أأخريًا أأن الويبو ا 

نالح احلومكة مضن املنظمة  ىل ا  نظراً ال جتين الفوائد احملمتةل من تكل الرتتيبات. وبناء عىل ذكل، أأحاط علامً ابحلاجة امللحة ا 
قامة حواجز وقائية بني خدمات الويبو وأأنشطهتا ووظائفها الاستشارية القانونية والتقنية يف جمال امللكية الفكرية. ىل رضورة ا   ا 

ن ثراء البياانت دليل واحض عىل مدى  .140 أأضاف أأّن أأنشطة املنظمة. و يف ادلول الأعضاء  اخنراطوقال املدير العام ا 
ىل التعاون العميل بني املنظمة ودولها الأعضاء، و اعيس امي البياانت ادل يع البياانت، والالأمانة أأولت اهامتما كبريا مجل  ا مهنة ا 

رشاد عن امتنانه ل برانمج الويبو للمساعدة التقنية والتعاون اال منايئ. وأأعرب جماالت الربامج اليت بشأأن والتوهجات الناش ئة ال 
نّ و ن تنفيذ برانمج املنظمة.بشأأ اليت وهجهتا الهامة  تملالحظاعىل االأمانة  شكرادلول الأعضاء. و هتّم  الاهامتم  اتبع ابلقول ا 

التعاون هذا الاهامتم ل سهّ قد و  ،مداخالت مجيع الوفوديف  يربز جلّيااملزتايد ابمللكية الفكرية وبرانمج املنظمة وخدماهتا 
ّ هامتم ذا الالهأأّن  ولكن، رأأى املدير العام. هاونظم الويبو برامج بشأأن العميل  ىل حد ما، لأن ه نادر أأثر متناقض يعوق التقدم ا 

ذعن جممتع واسع ومتنوع.  ىل أأّن مهنجية التخصيص االتفاق يف عدة جماالت ال يزال بعيد املنال. و  املداخالت أأنّ تبنّي  ا  أأشار ا 
ىل  خنراطاودعا ادلول الأعضاء الأكرث ا. الربانمج واملزيانيةوثيقة قة يف املسائل املعلّ بقيت من  جياديف هذه املسأأةل ا  سبيل  ا 

ىل حّد كبري حمّل  ايبدو أأهنّ و  ،ن املنظمة من موانةل معلها وفقا للخطط املبينة يف وثيقة الربانمج واملزيانيةكّ حنو حل ميمعيل  ا 
، هناك التصاممي معاهدة قانونالعامتد عن رغبهتا يف عقد مؤمتر دبلومايس أأعربت كثرية  اوفودرمغ أأّن ق بني الأعضاء. و ااتف

ىل  انتظر تن  نامسأألت نّ املدير العام وقال  .امينبغي مجليع الوفود أأن تلمتس حلوال معلية هلو اتفاق التونل ا  الويبو جممتع متعدد  ا 
نّ ادوةل عضو  191الأطراف يضم  . ومىض يريض لّك وفد مهنمحل وضع متكنوا من قّدموا مداخالت ومل ي  وفدا 120 ، وا 

نّ  اللجنة احلكومية ادلولية واملاكتب ومعاهدة قانون التصاممي و  فامي يتعلق ابلربانمج واملزيانيةتخذ نبغي أأن تُ خيارات ي  يقول ا 
، لجنة املعارفة. وفامي يتعلق ب أ راء أأعضاء املنظمتربز وينبغي أأن تكون هذه اخليارات يه أأفضل اخليارات اليت ، اخلارجية

موانةل العمل وجتديد الوالية وقبول الوفود عىل مجيع اتفاق ، و اعرتاض أأّي وفدلعدم الكبري  هارتياحأأعرب املدير العام عن 
ىل امجلعيات.تكل التونية اليت قدمهتا  دعا ذلا بعد،  وضعمل ت ،نعبة، ويه مسأأةل رشوط تكل الواليةأأضاف أأّن و  اللجنة ا 

ىل التحيّل ابملرونة الأعضاء  ذكر أأّن بند . و هتاأأمهيعىل  ةدت وفود كثري كّ ال جياد سبيل للميض قدما يف هذه العملية اليت أأ ا 
 ،جزء من هيلك املنظمةأأضاف أأّن املاكتب اخلارجية طويل يف جدول أأعامل الويبو. و معلّق منذ أأمد املاكتب اخلارجية بند 

ىل واحضة قمية  تضافأأ املاكتب اخلارجية  أأنّ رأأى ز هممهتا. و عزّ وتضطلع بدور ي ىل احلاملنظمة، ولكن معل ا   خياراتاذ اختاجة ا 
ّن . و ةأأنبحت ملحّ  امللكية الفكرية.  يدانعن هممة الويبو وم للأسف،  ،املناقشات العامة بشأأن املاكتب اخلارجية تبتعدقال ا 
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ر شكره مجليع الوفود عىل اهامتهما اختاذها من منظور معيل. وكرّ  واجبتنظر يف اخليارات الأأن لزوم بدلول الأعضاء وذكّر ا
 النتاجئ.أأفضل قدرة عىل حتقيق مما مينحها الا، ابملنظمة ودمعها له

 [ييل ذكل املرفق الثاين]


