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A/57/12 PROV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :أأكتوبر 2017

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السابعة واخلمسون

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017
مشروع التقرير العام

من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1يسجل هذا التقرير العام املداولت والقرارات الصادرة عن امجلعيات وسائر الهيئات احلادية والعرشين التالية لدلول
ا ألعضاء يف الويبو ("امجلعيات"):
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15

امجلعية العامة للويبو ،ادلورة التاسعة وا ألربعون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
ومؤمتر الويبو ،ادلورة الثامنة والثالثون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
وجلنة الويبو للتنس يق ،ادلورة الرابعة والس بعون (ادلورة العادية الثامنة وا ألربعون)
ومجعية احتاد ابريس ،ادلورة الثانية وامخلسون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،ادلورة السابعة وامخلسون (ادلورة العادية الثالثة وامخلسون)
ومجعية احتاد برن ،ادلورة السادسة وا ألربعون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
واللجنة التنفيذية لحتاد برن ،ادلورة الثالثة والس تون (ادلورة العادية الثامنة وا ألربعون)
ومجعية احتاد مدريد ،ادلورة احلادية وامخلسون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
ومجعية احتاد لهاي ،ادلورة السابعة والثالثون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
ومجعية احتاد نيس ،ادلورة السابعة والثالثون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
ومجعية احتاد لش بونة ،ادلورة الرابعة والثالثون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
ومجعية احتاد لواكرنو ،ادلورة السابعة والثالثون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات ،ادلورة الثامنة والثالثون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ادلورة التاسعة وا ألربعون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
ومجعية احتاد بودابست ،ادلورة الرابعة والثالثون (ادلورة العادية التاسعة عرشة)
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( )16ومجعية احتاد فيينا ،ادلورة الثالثون (ادلورة العادية التاسعة عرشة)
( )17ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،ادلورة السابعة عرشة (ادلورة العادية الثامنة)
( )18ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ادلورة السابعة عرشة (ادلورة العادية الثامنة)
( )19ومجعية معاهدة قانون الرباءات ،ادلورة السادسة عرشة (ادلورة العادية السابعة)
( )20ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات ،ادلورة العارشة (ادلورة العادية اخلامسة)
( )21ومجعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص
أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،ادلورة الثانية (ادلورة العادية الثانية).
واجمتعت تكل امجلعيات والهيئات يف جنيف يف الفرتة من  2اإىل  11أأكتوبر  2017و أأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا يف
اجامتعات مشرتكة لثنتني أأو أأكرث من امجلعيات وسائر الهيئات املذكورة واملدعوة اإىل الانعقاد (واملشار اإلهيا فامي ييل بعبارة
"الاجامتعات املشرتكة" وعبارة "مجعيات ادلول ا ألعضاء" ،عىل التوايل).
 .2وابلإضافة اإىل هذا التقرير العام ،أأعدّت ا ألمانة تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة )(WO/GA/49/21 Prov.
ومؤمتر الويبو ) (WO/CF/38/1 Prov.وجلنة الويبو للتنس يق ) (WO/CC/74/8 Prov.ومجعية احتاد ابريس
) (P/A/52/1 Prov.واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ) (P/EC/57/1 Prov.ومجعية احتاد برن )(B/A/46/1 Prov.
واللجنة التنفيذية لحتاد برن ) (B/EC/63/1 Prov.ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
) (PCT/A/49/5 Prov.ومجعية احتاد مدريد ) (MM/A/51/2 Prov.ومجعية احتاد لهاي )(H/A/37/1 Prov.
ومجعية احتاد لش بونة ) (LI/A/34/4 Prov.ومجعية معاهدة س نغافورة ) (STLT/A/10/2 Prov.ومجعية احتاد نيس
) (N/A/37/1 Prov.ومجعية احتاد لواكرنو ) (LO/A/37/1 Prov.ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات
) (IPC/A/38/1 Prov.ومجعية احتاد بودابست ) (BP/A/34/1 Prov.ومجعية احتاد فيينا )(VA/A/30/1 Prov.
ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ) (WCT/A/17/1 Prov.ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت
) (WPPT/A/17/1 Prov.ومجعية معاهدة قانون الرباءات ( )PLT/A/16/1 Prov.ومجعية معاهدة مراكش
(.)MVT/A/2/2
 .3وترد يف الوثيقة  A/57/INF/1 Rev.قامئة اب ألعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت
 2أأكتوبر .2017
 .4وتر أأس ا ألشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول ا ألعامل
(الوثيقة :)A/57/1 Prov.4
البنود  1و 2و 3و 4و 5و 6و 9و 10و 11و 12السفري اينيس اكرلكينس (الس يد) (لتفيا)
و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و 24انئب رئيس امجلعية العامة للويبو ،بصفة رئيس امجلعية العامة
ابلنيابة ،ويف غيابه ،السفري خوان رؤول هرييداي أأكوس تا
و 25و 30و31
(الس يد) (املكس يك) ،انئب الرئيس ابلنيابة
البنود  7و 28و29
البند 8

السفري دانري موكش يف (الس يد) (قرغزيس تان)
رئيس جلنة الويبو للتنس يق
السفري خوان راوول هريداي أأكوس تا (الس يد) (املكس يك)،
بصفة مؤقتة ،رئيس مؤمتر الويبو
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البند 21

س ندرس لغنوفسيك (الس يد) (لتفيا)
رئيس مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

البند 22

نيكولوز غوجيليدزي (الس يد) (جورجيا)
رئيس مجعية احتاد مدريد

البند 23

جواو بينا دي مورايس (الس يد) (الربتغال)
رئيس مجعية احتاد لش بونة

البند 26

فانشو اكرغوف (الس يد) (مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا)
رئيس مجعية معاهدة س نغافورة

عبد السالم أل عيل (الس يد) (الإمارات العربية املتحدة)
البند 27
رئيس مجعية معاهدة مراكش
 .5وسريد ،يف أأحد مرفقات النسخة الهنائية من هذا التقرير ،فهرس مبداخالت وفود ادلول وممثيل املنظامت احلكومية
ادلولية واملنظامت غري احلكومية املذكورة يف هذا التقرير .ويرد لك من جدول ا ألعامل ،بصيغته املعمتدة ،وقامئة املشاركني يف
الوثيقتني  A/57/1و ،A/57/INF/4عىل التوايل.

البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد
افتتاح ادلورات
 .6دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "املدير العام") ،سلسةل الاجامتعات
السابعة وامخلسني للجمعيات اإىل الانعقاد.
 .7وافتتح ادلورات يف اجامت مشرت ل ل امجلعيات والهيئات املعنية ا ألخرى احلادية والعرشين السفري اينيس اكرلكينس
(الس يد) (لتفيا) ،انئب رئيس امجلعية العامة للويبو ،اذلي تر أأس الاجامت بصفة الرئيس ابلنيابة طبقا للامدة  10من النظام
ادلاخيل العام للويبو ،ووفقا للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثامنة وا ألربعني واذلي يرد يف نصه أأنه
"لتيسري الانتقال اإىل ادلورة الانتخابية اجلديدة ،سيتوىل أأعضاء مكتب امجلعية العامة لعام  2016رئاسة اجامت امجلعية العامة
لعام ( ".2017الفقرة  "3"18من الوثيقة .)WO/GA/48/17

البند  2من جدول ا ألعامل املو ّحد
انتخاب أأعضاء املاكتب
.8

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/57/INF/1 Rev.

 .9و أأفاد الرئيس بأأنه عقد عدد ًا من املشاورات مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية حتضري ًا مجلعيات الويبو ،ودعا املستشار
القانوين اإىل عرض نتاجئها.
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 .10و أأعلن املستشار القانوين التفاق عىل انتخاب غالبية أأعضاء ماكتب هيئات الويبو ومجعياهتا وتال أأسامء املقرتح
انتخاهبم ومناصهبم يف مجعيات الويبو وغريها من الهيئات اخملتصة .وترد تكل القامئة يف الوثيقة A/57/INF/3
(املرفقة هبذا التقرير).
 .11وذكَّر املستشار القانوين بأأن ولية رئيس امجلعية العامة للويبو وانئبيه تبد أأ اعتبار ًا من اختتام ادلورة اجلارية
وفق ًا للنظام ادلاخيل اخلاص للجمعية العامة للويبو.
 .12واقرتح الرئيس اإقرار الرتش يحات اليت قدهما منسقو امجلعيات وتالها املستشار القانوين مث اس تئناف الرتش يحات
والانتخاابت اخلاصة بأأعضاء املاكتب الخرين يف مرحةل لحقة من ا ألس بو  .و أأشار اإىل أأن الرتش يحات احلالية تغطي غالبية
امجلعيات والاحتادات املزمع اجامتعها خالل امجلعيات اجلارية .و أأشار أأيض ًا اإىل رضورة اإقرار أأعضاء املاكتب املنتخبني لمتكيهنم
من بدء التحضري لجامتعاهتم اخلاصة.
 .13ولحظ الرئيس عدم وجود أأي اعرتاض ،فهنّأأ لك أأعضاء املاكتب املنتخبني وخباصة السفري دونغ-يش دونغ
(فييت انم) عىل انتخابه رئيس ًا للجمعية العامة للويبو.
 .14وقال الرئيس املنتخب اإنه ملن دواعي الرشف والفخر أأن يُنتخب رئيس ًا للجمعية العامة للويبو للثنائية .2019/2018
وشكر مجيع ادلول ا ألعضاء عىل حسن ثقهتا به وببدله فييت انم .و أأشار اإىل التحدايت اليت س تواجه الويبو خالل الثنائية
التالية متعهد ًا أأمام امجلعية العامة للويبو بأأن يبذل ،هو وانئباه سعادة الس يد تودور أأوليانوفتش وسعادة الس يد كويل س يك،
قصارى هجدمه للتعاون تعاو ًان وثيق ًا مع مجيع ادلول ا ألعضاء من أأجل ضامن سري أأعامل امجلعية بسالسة خالل ا ألايم املقبةل.
و أأعرب عن اإميانه الراخس بأأن تعاون ادلول ا ألعضاء وسعهيا اإىل حتقيق توافق يف الراء كفي ٌل بتحقيق نتاجئ ملموسة.
 .15ومتىن الرئيس التوفيق هل ولنائبيه وطلب منه التعاون عىل تيسري املناقشات بشأأن املاكتب اخلارجية خالل
امجلعيات اجلارية.
 .16وعاد الرئيس اإىل البند  2من جدول ا ألعامل يف مرحةل لحقة من ا ألس بو  ،و أأعلن املستشار القانوين أأن منسقي
اجملموعات قد اتفقوا عىل ترش يحات أأعضاء املاكتب املزمع انتخاهبم يف عدد من املناصب املتبقية ،وتال أأسامءمه ومناصهبم يف
امجلعيات والهيئات اخملتصة املعنية.
 .17واقرتح الرئيس اإقرار الرتش يحات الإضافية اليت قدهما منسقو اجملموعات وتالها املستشار القانوين .وحظي ذكل
الاقرتاح ابملوافقة.
 .18انتخبت مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،أأعضاء ماكتهبا كام هو َّ
مبني يف الوثيقة A/57/INF/3
(املرفقة هبذا التقرير).

البند  3من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد جدول ا ألعامل
 .19استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/57/1 Prov.4
 .20واعمتدت مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،جدول ا ألعامل عىل النحو املقرتح يف الوثيقة A/57/1 Prov.4
(املشار اإليه يف هذه الوثيقة ويف الواثئق املذكورة يف الفقرة  2أأعاله بعبارة "جدول ا ألعامل املو ّحد").
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البند  4من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو
 .21فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير العام:
"سعادة السفري اينيس اكرلكينس ،رئيس امجلعية العامة للويبو،
معايل الوزراء،
سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،
املندوبون املوقرون،
"اإن من دواعي رسوري العظمي أأن أأنضم اإىل رئيس امجلعية العامة للويبو لإبداء ترحيب حار ل ل الوفود املشاركة
يف مجعيات  .2017و أأشكر ادلول ا ألعضاء عىل دمعها للمنظمة ،وهو دمع يتجىل بش ل صارخ أأيضا يف املشاركة
تكرمت دول أأعضاء
الكبرية يف هذا الاجامت ويف اجملموعة الواسعة من التظاهرات الثقافية واملهنية ذات الصةل اليت ّ
خمتلفة برعايهتا طيةل ا ألس بو .
"و أأو ّد أأيضا أأن أأشكر السفري اكرلكينس عىل الزتامه طيةل العام املايض ،بصفته رئيس امجلعية العامة ،ابلتحضري
مجلعيات  2017وضامن حصيةل اإجيابية للجمعيات .كام أأغتمن هذه الفرصة لتوجيه الشكر اإىل رؤساء سائر الهيئات
الرئاس ية واللجان وا ألفرقة العامةل عىل ما ّكرسوه من وقت وعىل تفانهيم يف اإرشاد معل املنظمة.
توسعت لتبلغ  191دوةل عضوا يف العام املايض ،وذكل ابنضامم ثالث دول
"و ّ
يرسين أأن أأعلن أأن عضوية املنظمة قد ّ
جديدة ويه جزر كو وجزر مارشال وتميور-ليش يت .و أأر ّحب ترحيبا شديدا بتكل ادلول ا ألعضاء اجلديدة يف الويبو.
"وعىل غرار عضوية الويبو ،شهد عدد حالت الانضامم اإىل خمتلف املعاهدات اليت تديرها الويبو زايدة جد مرضية
خالل ا ألشهر الثين عرش املاضية .وسيشهد هذا ا ألس بو بلوغ نظام مدريد منعطفا همام مع انضامم اإندونيس يا ،اإذ
س يصبح ذكل البدل الطرف املائة املتعاقد مبوجب بروتوكول مدريد .والتحق ذكل الربوتوكول ابتفاقية الويبو واتفاقية
أ
تضم  100أأو أكرث
ابريس واتفاقية برن ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ليصبح املعاهدة اخلامسة اليت تديرها املنظمة و ّ
من ا ألطراف املتعاقدة .وهنا عدة معاهدات أأخرى تديرها الويبو ويزيد عدد ا ألطراف املتعاقدة فهيا عىل  90طرفا،
مما ّيقربنا أأكرث من الهدف احملدّد يف اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط وهو بلوغ  12معاهدة تديرها الويبو ويض ّم
لك مهنا أأكرث من  100طرف متعاقد.
"ويظ ّل وضع الويبو املايل يتسم ابملتانة ،اإذ ُُسلت نتاجئ اإجيابية للغاية يف عام  ،2016وهو العام ا ألول من الثنائية
الراهنة  .2017-2016وقد أأهنينا عام  2016بفائض اإجاميل قدره  32مليون فرنك سويرسي ،مما يُعد نتيجة مماثةل
للعام السابق اذلي بلغ فيه الفائض املُسجل  33مليون فرنك سويرسي .وتويح النتاجئ احملقّقة حىت الن ابحامتل أأن
تكون النتيجة يف عام ّ ،2017مرة أأخرى ،مضاهية لسابقهتا.
"وقد مكّنتنا النتاجئ اجليدة اليت ُُسلت يف ا ألعوام العدة املاضية من تشكيل أأصول بلغ صايف قميهتا  311.3مليون
فرنك سويرسي يف أأواخر عام  ،2016مقابل  279.1مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  .2015وقد متكّنا ،عىل
وجه اخلصوص ،من زايدة العنرص السائل من صايف ا ألصول وامليض ابملنظمة حنو حتقيق الهدف اذلي حدّدته لها
ادلول ا ألعضاء وهو رفع مس توى ا ألموال الاحتياطية من  %22اإىل  %25من نفقات الثنائية.
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"ومرشو الربانمج واملزيانية للثنائية  2019-2018معروض عىل هذه امجلعيات للموافقة .ونتوقّع فيه زايدة يف
الإيرادات بنس بة  ،%10.4ولكن قرصان الزايدة املقرتحة يف النفقات عىل  .%2.7ومقنا ،حتديدا ووفقا للطلبات
املتسقة املوهجة من ادلول ا ألعضاء ،ابحتواء الزايدة املقرتحة يف نفقات املوظفني يف  ،%0.8مما نعتربه اإجنازا يف س ياق
المنو الكبري اذلي يشهده الطلب عىل خدمات املنظمة .ول نقرتح ،للس نة اخلامسة املتتالية ،أأية زايدة يف رسوم أأنظمة
امللكية الفكرية العاملية ،أأو أأية مناصب جديدة.
"وما أأسهم يف ضامن الوضع الإجيايب واملس تقر للمنظمة هو المنو املس متر للطلب عىل امللكية الفكرية .ولكن ينبغي لنا
أأن ّنقر أأيضا بدور جاذبية وسالمة أأنظمة امللكية الفكرية العاملية (نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد
ونظام لهاي) اليت أأ ِنشئت عىل مدى حياة املنظمة .وتوفر تكل ا ألنظمة أأفضل الطرق لإدارة الطلب املتنايم عىل
امللكية الفكرية يف ش ىت أأحناء العامل ،وللحصول عىل حامية فعاةل للملكية الفكرية يف السوق العاملية .ويه مبثابة رشاين
احلياة املايل للمنظمة .ولكن تكل ا ألنظمة تعمتد عىل مشاركة ادلول ا ألعضاء .وتكل املشاركة ما فتئت تزتايد ابطراد،
اإذ أأصبح عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يبلغ  152طرفا ،وس يصل عدد ا ألطراف
املتعاقدة مبوجب نظام مدريد ،يف القريب ،اإىل  100طرف ،وابت عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب أخر وثيقة لنظام
لهاي يبلغ  52طرفا .غري أأن الطريق ل يزال بعيدا ابلنظر اإىل مناطق العامل املهمة غري املشاركة بعد .ومل حيقّق أأي من
ا ألنظمة املذكورة اكمل طاقاته .ذلا أأ ُّ
حث لك ادلول ا ألعضاء عىل النظر جبدية يف منافع تكل ا ألنظمة وإاماكنية الانضامم
اإلهيا ،اإن مل تفعل ذكل بعد .ففي منظمة ل متث ّل فهيا اشرتااكت ادلول ا ألعضاء سوى  %4من اإيراداهتا وتسهم فهيا
أأنظمة امللكية الفكرية العاملية بنس بة  %93من مجمو الإيرادات ،تُعد املشاركة يف تكل ا ألنظمة العاملية تعبريا عن
الإسهام يف املنظمة والالزتام هبا ،وهو أأمر جدير ابلرتحيب.
"وإاذا تطلعنا اإىل املس تقبل جند أأن هنا سامت عدة تس تحق أأن أأذكرها هنا ألهنا تطبع مشهد امللكية الفكرية وتقتيض
حتديد توهجات حممتةل للمنظمة يف ا ألجلني املتوسط والبعيد.
"و أأ ّول تكل التوهجات الابتاكر ،اذلي هو يف مصمي هممة امللكية الفكرية .فقد ابت الابتاكر عنرصا حموراي من عنارص
الاسرتاتيجيات الاقتصادية والصناعية جملموعة واسعة من البدلان ،ليس الأكرث تطورا من الناحية التكنولوجية مهنا
حفسب ،بل كذكل البدلان املتوسطة ادلخل وغريها من البدلان اليت تسعى اإىل حتويل الاقتصادات اإىل قاعدة أأكرث
اس تدامة لكتساب القمية املضافة .وقد ُ
اعرتف بأأمهيته ا ألساس ية يف أأهداف التمنية املس تدامة ،ول س امي يف الهدف 9
مهنا .ويُعد الابتاكر قدرة واسرتاتيجية تنطبقان عىل لك قطاعات الاقتصاد واجملمتع – قطاعات الزراعة والصناعة
واخلدمات والقطا الرمقي فضال عن الصناعات الإبداعية – وابلتايل فاإنه يتيح للمنظمة فرصة ل إالسهام يف مجيع
أأهداف التمنية املس تدامة .ومتش يا مع الهدف  17من تكل ا ألهداف ،وهو تشجيع الرشااكت من أأجل تعزيز تنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة ،دلينا عدة رشااكت انحجة بني القطاعني العام واخلاص .وتسهم تكل الرشااكت يف تنفيذ
امليرسة اذلي يسهم يف ضامن جودة التعلمي؛
ا ألهداف املذكورة بطرق خمتلفة – فهنا  ،مثال ،احتاد الكتب ّ
وويبو ريسريتش اذلي يسهم يف حتسني الصحة والرفاه؛ ورشااكت أأخرى متنوعة مع النارشين املتخصصني يف اجملالت
العلمية والتقنية والطبية تسهم يف تعزيز الابتاكر وضامن جودة التعلمي وغري ذكل من ا ألهداف ا ألخرى؛ وويبو غرين
اذلي يسهم يف العمل اخلاص ابملناخ .وس نطلق ،يف يوم الثالاثء من هذا ا ألس بو  ،رشاكة جديدة من ذكل النو مع
دوائر الصناعة الصيدلنية ،ويه مبادرة معلومات الرباءات من أأجل ا ألدوية ،واليت س نتيح من خاللها بياانت عن
الوضع القانوين للرباءات املتعلقة اب ألدوية ،مما سيساعد يف حتسني الكفاءة يف رشاء ا ألدوية وإارساء حرية الترصف.
"كام أأن مؤرش الابتاكر العاملي (املؤرش) ،اذلي تنرشه املنظمة س نواي ابلتعاون مع معهد الإنس ياد وجامعة كورنل
فضال عن عدد من رشاكء املعرفة ،قد فرض نفسه ابعتباره املرجع ادلويل الرئييس لقياس القدرة وا ألداء يف جمال
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الابتاكر .ووفّر كذكل أأساسا ملشاركة ادلول ا ألعضاء اليت ترغب يف اس تخدام املؤرش لتحسني قدرهتا الابتاكرية.
وقد أأمقنا ،بنجاح ،رشااكت مع عدد من البدلان النامية يف هذا الصدد.
"والابتاكر ظاهرة حتدث الن بش ل متسار  ،مما يطرح عددا من التحدايت أأمام ا ألطر املؤسس ية والإدارية يف لك
أأرجاء العامل .ومن تكل التحدايت التحدي اذلي يواجه القضاء واملمتث ّل يف التعامل مع قضااي امللكية الفكرية اليت تثري
للمرشعني تناولها أأو معاجلهتا .وقد لحظنا طلبا
مسائل جديدة ظهرت نتيجة التغريات التكنولوجية وقد مل يس بق ّ
مزتايدا من ادلول ا ألعضاء للمشاركة يف اإطار تبادل املعلومات بني السلطات القضائية وبناء الكفاءات يف الولايت
القضائية اليت شهدت نس بة أأقل من مسائل امللكية الفكرية يف املايض.
"وقد فتح هذا التطور توهجا جديدا للمنظمة ،اليت عكفت طيةل القسط الأكرب من معرها عىل الإدارة التنفيذية
للملكية الفكرية .وس ننتقل الن ،بش ل أأكرث انتظاما عىل صعيد ا ألمانة ،اإىل معاجلة طلبات ادلول ا ألعضاء اخلاصة
ابلإدارة القضائية للملكية الفكرية .وسيشمل ذكل أأنشطة قد تدخل مضن تكوين الكفاءات ،مثل برانمج التعمل عن
بعد اجلاري تطويره من قبل أأاكدميية الويبو لفائدة القضاة؛ واس تحداث جمال لتبادل أأفضل املامرسات بني السلطات
القضائية؛ واس تخدام تكنولوجيا املعلومات لزايدة توافر املعلومات عن ا ألنظمة القضائية والقرارات ذات الصةل الصادرة
يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي .ويف هذا الس ياق ،رشعنا يف معلية جتريبية مع حممكة الصني العليا ومع
عدة بدلان يف أأمرياك الالتينية لإاتحة القرارات الرئيس ية ،وحتسني اإماكنية النفاذ اإلهيا ابس تخدام نظامنا للرتمجة اللية
القامئ عىل اذلاكء الاصطناعي.
"وقد أأحرزان تقدما هائال خالل الس نوات املاضية يف قواعد بياانتنا ومنصاتنا اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات ألغراض
التعاون بني املاكتب يف جمالت خمتلفة ،مثل أأمتتة املاكتب والإحصاءات والتبادل الرمقي لواثئق ا ألولية وتبادل نتاجئ
البحث والفحص .وقد نضجت املوارد ،يف ر أأينا ،لتصبح ش بكة معرفية للويبو تقوم مضهنا البدلان واملاكتب بتبادل
البياانت ،وتتيح فهيا املنظمة تكل البياانت يف قواعد للبياانت أأو من خالل منصات ،وهنا منتجات وخدمات
معرفية جيري تطويرها اإما من قبل املنظمة ،من خالل تقاريران الإحصائية أأو الاقتصادية مثال ،أأو من قبل أأطراف
خارجية ،اإذ تُتاح لك البياانت يف اإطار س ياسة البياانت املفتوحة .وس ميكّن الاستناد اإىل العمل اجل ّيد اذلي أأجنز
ابلفعل وزايدة تطوير تكل الش بكة املعرفية ،من خالل تبادل وتوافر املعلومات عن قضااي احملامك الرئيس ية يف جمال
امللكية الفكرية ،من اإنشاء مورد عاملي عايل القمية ابلنس بة لرامسي الس ياسات وا ألوساط الأاكدميية والعلمية والبحثية
واملامرسني وعامة امجلهور.
"واجملال ا ألخري اذلي سأأذكره ،واذلي أأرى أأنه ينبغي للمنظمة اخلوض فيه ،ولو خبطوات متأأنية ،هو جمال البياانت
الضخمة وإانرتنت ا ألش ياء واذلاكء الاصطناعي .وذلكل اجملال عواقب كبرية و أأبعاد متعددة يتجاوز الكثري مهنا حمل تركزي
امللكية الفكرية ،ول بد من اإيالء عناية كبرية لضامن أأل حنيد عن ولية املنظمة .وميكن أأن يكون أأحد جمالت الرتكزي
طوران تطبيقات عديدة يف هذا
زايدة اس تخدام اذلاكء الاصطناعي والبياانت الضخمة يف اإدارة امللكية الفكرية .فقد ّ
الصدد – يف الرتمجة ويف التصنيف والبحث يف الصور – وهنا عدد من املاكتب تعكف أأيضا عىل تطوير تطبيقات
أأخرى .ومن املس تحسن ،لإبقاء اإدارة امللكية الفكرية مواكب ًة للتطورات التكنولوجية ،اس تحداث أليات لتبادل
املعلومات عن العمل اذلي ينجزه لك منا ،والاس تفادة منه وتفادي ازدواجيته.
"والوجه الخر للمشهد هو أأثر نظام امللكية الفكرية التقليدي عىل البياانت الضخمة واذلاكء الاصطناعي .فميكن
التساؤل ،عىل وجه اخلصوص ،كيف يعمل نظام امللكية الفكرية الن يف هذا اجملال دلى الاضطال مبهمته ا ألساس ية
ويه تشجيع الابتاكر ونرشه؟ وهنا الكثري من ا ألس ئةل املطروحة يف هذا املضامر وقاعدتنا املعرفية ليست سوى
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يف بداية تطويرها .وقد يكون من املفيد تعميق فهمنا املشرت لتكل املسائل بزايدة تبادل املعلومات عن التطورات
واملامرسات عىل الصعيد ادلويل.
"و أأو ّد أأن أأشكر ّمرة أأخرى ادلول ا ألعضاء عىل دمعها ،اذلي يضمن حيوية املنظمة وجناهحا .و أأو ّد كذكل أأن أأش يد
بزماليئ ،موظفي الويبو ،عىل معلهم املتفاين واملهين .فنحن منتكل يف املنظمة خرية املهنيني ،اذلين أأسهموا يف اإحراز
تقدم ممتاز وبعض الإجنازات املمتزية".
 .22وتقرير املدير العام متاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين
(.)http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4207

البند  5من جدول ا ألعامل املو ّحد
البياانت العامة
 .23أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول ( )114واملنظامت احلكومية ادلولية ( )3واملنظامت غري احلكومية ( )10التايل ذكرها
ببياانت يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل :اجلزائر ،أأنغول ،أأنتيغوا وبربودا ،ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان،
برابدوس ،بيالروس ،بنن ،بوتسواان ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاراي ،بوركينا فاسو ،كندا ،مجهورية أأفريقيا الوسطى،
تشاد ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كواب ،امجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي
الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنر  ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،غينيا الاس توائية ،اإثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،هنغاراي ،أيسلندا ،الهند،
اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،كينيا ،قريغزيس تان ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية،
لتفيا ،ليسوتو ،ليبرياي ،مدغشقر ،مالوي ،مالزياي ،مايل ،املكس يك ،اجلبل ا ألسود ،املغرب ،انميبيا ،نيبال ،نيوزيلندا،
نيجرياي ،الرنوجي ،عامن ،ابكس تان ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا،
رومانيا ،الاحتاد الرويس ،ساموا ،اململكة العربية السعودية ،الس نغال ،رصبيا ،سيش يل ،سرياليون ،س نغافورة ،جنوب
أأفريقيا ،رسي لناك ،السودان ،السويد ،سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا،
أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فييت انم،
المين ،زامبيا ،زمبابوي ،املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ) ،(ARIPOمكتب براءات الاخرتا جمللس التعاون دلول
اخلليج العربية ) ،(GCC Patent Officeمركز اجلنوب ( ،)SCامجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية (،)AIPLA
مركز القانون البييئ ادلويل ( ،)CIELبرانمج الصحة والبيئة ) ،(HEPالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية (،)FICPI
الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( ،)IFLAاجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود
) ،(IIPCCالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAاملؤسسة ادلولية إليكولوجيا املعرفة ) ،(KEIمجعية أأمرياك
الشاملية لهيئات الإذاعة ( ،)NABAش بكة العامل الثالث ).(TWN
 .24وترد البياانت بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل يف املرفق ا ألول من هذا التقرير.

البند  6من جدول ا ألعامل املو ّحد
قبول املراقبني
 .25استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/57/2
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 .26وذكّر املستشار القانوين بأأن امجلعيات مدعوة اإىل النظر يف طلبات من منظمة حكومية دولية واحدة ومنظمة دولية
غري حكومية واحدة و أأربع منظامت وطنية غري حكومية ،كام يه واردة يف الفقرة  4من الوثيقة .و أأضاف أأن حكومة أأوغندا
مقرة يف كبال بأأوغندا .و أأعلن أأنه ينبغي ابلتايل تأأجيل النظر يف
أأبدت حتفظات إازاء طلب مركز امللكية الفكرية الاكئن ّ
الطلب الوارد يف الفقرة (4ج)" "3من الوثيقة  A/57/2اإىل دورة لحقة من دورات امجلعيات يف انتظار اإجراء مزيد من
املشاورات.
 .27واقرتح الرئيس النظر يف ابيق طلبات احلصول عىل صفة املراقب ،وحظيت تكل الطلبات ابملوافقة.
 .28ا ّإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيهّ ،قررت أأن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:
( أأ) املنظمة احلكومية ادلولية يف الفئة ابء (منظامت حكومية دولية للملكية الفكرية) :معهد فيسغراد
للرباءات ()VPI؛
(ب) املنظمة ادلولية غري احلكومية :مركز التمنية الاجامتعية والاقتصادية ()CSEND؛
(ج) املنظامت الوطنية غري احلكومية "1" :الرابطة الكونغولية للتمنية الزراعية()ACDA؛ " 2اجمللس
الصيين لتشجيع التجارة ادلولية ()CCPIT؛ " "3معهد نيوزيلندا حملايم الرباءات ()NZIPA؛ " "4لكية
ادلراسات الإعالمية ( ،)SOISجامعة ويسكونسن-ميلوويك.

البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد
املوافقة عىل التفاقات املربمة
 .29انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/74/8 Prov.

البند  8من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الويبو للتنس يق ،واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن
 .30استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/57/3
 .31و أأبلغ املستشار القانوين بأأن املشاورات جارية بني منسقي اجملموعات بشأأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني
التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن ،واقرتح تأأجيل هذا البند اإىل حني انهتاء تكل املشاورات.
 .32واقرتح الرئيس اإبقاء البند مفتوح ًا واس تئناف مناقش ته يف أأقرب فرصة ممكنة.
 .33وعاد الرئيس اإىل هذا البند من جدول ا ألعامل يف مرحةل لحقة من ا ألس بو  ،و أأفاد املستشار القانوين بأأن املشاورات
غري الرمسية بني منسقي اجملموعات قد متخضت عن اتفاق عىل تكوين الهيئات الثالث املعنية هبذا البند .و أأشار اإىل وثيقة
العمل موحض ًا أأن التكوين اجلديد للجنة الويبو للتنس يق اكن من املتوقع أأن يتش ل من  87عضو ًا أأي زايدة العضوية احلالية
البالغة  83عضو ًا .ولكن نظر ًا اإىل عدم التفاق عىل طريقة ختصيص املقاعد ا ألربعة الإضافية ،اتفقت اجملموعات عىل أأن تبقى
كونة من  83عضو ًا عىل أأساس اس تثنايئ .و أأشار اإىل وجود اتفاق عىل رضورة النظر يف ختصيص
جلنة الويبو للتنس يق م َّ
املقاعد الشاغرة؛ وعليه اعزتام اإجراء مشاورات بغية توجيه توصية اإىل الهيئات املعنية يف دوراهتا خالل مجعيات س نة 2018
املوزعة
بشأأن ختصيص املقاعد الفارغة يف مجعيات س نة  .2019ولفت املستشار القانوين انتباه الوفود اإىل الوثيقة غري الرمسية َّ
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واليت حتتوي عىل  83عضو ًا مقرتح ًا لتشكيل جلنة الويبو للتنس يق .واكن ذكل الاقرتاح يتكون من  41بدل ًا مرحش ًا لعضوية
اللجنة التنفيذية لحتاد برن وعضوين مؤقتني عيهنام مؤمتر الويبو وادلوةل املس تضيفة العضو حبمك وضعها .و أأشار اإىل أأن
التشكيل املقرتح للعضوية س يكون سار ًاي اعتبار ًا من اختتام دورات هذه امجلعيات وحىت اختتام دورات عام .2019
 .34واقرتح الرئيس فقرات القرار التالية اليت حظيت ابملوافقة:
 .35انتخبت مجعية احتاد ابريس ،ابلإجام  ،ادلول التالية لتكون أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس:
اجلزائر و أأنغول و أأرمينيا و أأسرتاليا والمنسا وبلجياك والربازيل وكندا وتشاد وش ييل والصني وكوس تارياك وادلامنر
وجيبويت ومرص والسلفادور وفرنسا وجورجيا و أأملانيا وإايران (مجهورية  -الإسالمية) والعراق واكزاخس تان والكويت
وليتوانيا ولكسمربغ ومالزياي وهولندا ونيوزيلندا والرنوجي وبولندا والربتغال والس نغال وإاس بانيا وجنوب أأفريقيا واتيلند
وتوغو وتركيا و أأوغندا واململكة املتحدة و أأوروغواي وفزنويال (مجهورية – البوليفارية) ()41؛
 .36وانتخبت مجعية احتاد برن ،ابلإجام  ،ادلول التالية لتكون أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن:
ا ألرجنتني وبنغالديش وبوركينا فاسو والاكمريون وكولومبيا والكونغو وكوت ديفوار وكواب ومجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور وفنلندا وغابون وغواتاميل وهنغاراي وأيسلندا والهند وإاندونيس يا وأيرلندا
وإايطاليا والياابن وقريغزيس تان واملكس يك واملغرب وموزامبيق ونيجرياي وعامن وبامن وابراغواي ومجهورية كوراي
ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس وس نغافورة ورسي لناك والسويد والإمارات العربية املتحدة
والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم ()39؛
ّ .37
وعني مؤمتر الويبو ،ابلإجام  ،ادلولتني التاليتني لتكوان عضوين مؤقتني يف جلنة الويبو للتنس يق:
اإثيوبيا وإاريرتاي ()2؛
 .38و أأشار مؤمتر الويبو ومجعيتا احتادي ابريس وبرن اإىل أأن سويرسا س تظل عضوا حبمك وضعها يف اللجنتني
التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن.
مكونة من ادلول
 .39ونتيجة ذلكل أأصبحت جلنة الويبو للتنس يق للفرتة املمتدة من أأكتوبر  2017اإىل أأكتوبر ّ 2019
التالية :اجلزائر و أأنغول وا ألرجنتني و أأرمينيا و أأسرتاليا والمنسا وبنغالديش وبلجياك والربازيل وبوركينا فاسو والاكمريون وكندا
وتشاد وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوس تارياك وكوت ديفوار وكواب ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنر
وجيبويت وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور ومرص والسلفادور وإاريرتاي (مؤقت) وإاثيوبيا (مؤقت) وفنلندا وفرنسا وغابون
و أأملانيا وجورجيا وغواتاميل وهنغاراي وأيسلندا والهند وإاندونيس يا وإايران (مجهورية – ا إلسالمية) والعراق وأيرلندا وإايطاليا
والياابن واكزاخس تان والكويت وقريغزيس تان وليتوانيا ولكسمربغ ومالزياي واملكس يك واملغرب وموزامبيق وهولندا ونيوزيلندا
ونيجرياي والرنوجي وجنوب أأفريقيا وعامن وبامن وابراغواي وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد
الرويس والس نغال وس نغافورة وإاس بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا (حبمك الوضع) واتيلند وتوغو وتركيا و أأوغندا
والإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوروغواي وفزنويال (مجهورية  -البوليفارية)
وفييت انم (.)83
وقررت الهيئات املعنية أأن رئيس امجلعية العامة للويبو س ُيجري مشاورات مع ادلول ا ألعضاء من أأجل توجيه
ّ .40
توصية اإىل تكل الهيئات يف دوراهتا ا ّإابن مجعيات الويبو لعام  2018بشأأن ختصيص املقاعد الشاغرة يف مجعيات الويبو
لعام .2019
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البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الربانمج واملزيانية
 .41انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  10من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن التدقيق والرقابة
" "1تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .42انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.
" "2تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .43استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/57/4
 .44وابلنيابة عن مراجع احلساابت اخلاريج ،قدّ م الس يد فيناكتيش موهان ،النائب الإضايف للمراقب املايل ومراجع
احلساابت العام ،تقريره عىل النحو التايل:
" أأود ابدئ ذي بدء أأن أأبلغمك حتيات الس يد راجيف مهيرييش ،املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند .ويرشفين
أأن أأعرض عليمك اليوم ،اب ألصاةل عنه ،نتاجئ مراجعة احلساابت اخلارجية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للفرتة
املالية املنهتية يف ديسمرب  .2016و أأشكر هذه امجلعية املوقرة اإذ أأاتحت يل هذه الفرصة.
"وقد ُأس ِندت هممة مراجعة حساابت الويبو اإىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند للس نوات املالية
من  2012اإىل  2017بناء عىل موافقة ادلورة ا ألربعني (العرشين العادية) للجمعية العامة للويبو اليت عقدت يف
جنيف يف أأكتوبر ُ .2011وحيدَّد نطاق املراجعة مع ًال ابملادة  10.8من النظام املايل واملبادئ الواردة يف املرفق الثاين
من هذا النظام.
"و أأج ِريت مراجعة احلساابت وفق ًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت اليت صدرت عن الاحتاد ادلويل للمحاس بني
واعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ،ومعايري
مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت ،واملادة  10.8من نظام الويبو املايل.
"ويتضمن تقريران عن مراجعة احلساابت  24توصية .وقد اس تمكلت التوصيات بعد تلقي ردود الإدارة عىل نتاجئ
مراجعتنا للحساابت .ويسعدين أأن أأبلغمك بأأن الويبو قبلت معظم توصياتنا .ومتابعة التوصيات املفتوحة معلية مس مترة
ويُرصد تنفيذ التوصيات رصد ًا دور ًاي.
"وإاضافة اإىل اإبداء ر أأي بشأأن البياانت املالية للويبو مشلت مراجعتنا للحساابت جمالت تتعلق بتحقيق الوفورات
والكفاءة والفعالية يف الإجراءات املالية والنظام احملاس يب والضوابط املالية ادلاخلية والإدارة العامة للويبو وتس يري
شؤوهنا .واجملالن الذلان مشلهتام مراجعتنا يف اإطار دورة املراجعة احلالية هام مراجعة أأداء نظام لهاي ومراجعة امتثال
اخلدمات التعاقدية ا ألخرى.

A/57/12 Prov.
12

"ومل تكشف مراجعة البياانت املالية للفرتة املالية  2016عن أأي مواطن ضعف أأو أأخطاء نعتربها جوهرية فامي يتعلق
بناء عىل ذكل ،أأبدينا ر أأ ًاي غري مشفو بتحفظ يف بياانت الويبو
بدقة البياانت املالية ك ل ومدى اكامتلها وحصهتا .و ً
املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2016
"وسأأتطرق الن ابإجياز اإىل النتاجئ الرئيس ية ملراجعة احلساابت اليت أأجريناها خالل العام والتوصيات املنبثقة عهنا.
"وفامي خيص التوصيات امله ّمة املنبثقة عن مراجعة البياانت املالية ،راجعنا ا ُّلسلف غري املُسدَّدة اليت حصل علهيا
املوظفون من أأجل ِمنَح التعلمي يف هناية ديسمرب  ،2016ولحظنا أأ ّن  112أألف فرنك سويرسي اكنت مس تحقة منذ
أأكرث من س نة ،رمغ أأنه ُطلب من مجيع املوظفني تقدمي مطالبهتم ابلتسوية الهنائية يف غضون أأربعة أأشهر عقب انهتاء
العام ادلرايس أأو انهتاء ادلراسة ،اإذا اكن انهتاؤها يس بق انهتاء العام ادلرايس .وذلكل أأوصينا بأأن تتخذ الويبو اإجر ًاء
مناس ب ًا لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني غري املُسدَّدة اخلاصة مبِنَح التعلمي يف غضون الوقت املقرر.
"ويف  31ديسمرب  ،2016حدَّدت الويبو الزتامات اس تحقاقات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة مببلغ 320.89
مليون فرنك سويرسي .ولكن مل تُقيد الالزتامات اإل مببلغ  154.35مليون فرنك سويرسي فقط ،فتبقى مبلغ غري
مقيد قدره  166.54مليون فرنك سويرسي .ونظر ًا اإىل الالزتامات الكبرية غري املقيدة ،ل بد من اختاذ اإجراءات يف
أأقرب وقت ممكن لصياغة س ياسة لتنفيذ املعيار  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطا العام اذلي س يحل حمل
املعيار احلايل رمق  .25وحنن نقدر اخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتنفيذ املعيار  39اجلديد ،ونشجع الويبو عىل تطبيق
هذا املعيار عىل البياانت املالية الس نوية للفرتة اليت تبد أأ من  1يناير .2017
"وفامي خيص التوصيات امله ّمة املنبثقة عن مراجعة نظام لهاي ،اكن الهدف من مراجعة أأداء نظام لهاي هو تقيمي
مدى مالءمة ا ألنظمة والعمليات لتحقيق الهدف املمتثل يف تقدمي خدمات عاملية من الطراز ا ألول يف جمال امللكية
الفكرية لعمالء النظام فامي يتعلق بقطا العالمات والتصاممي.
"ولحظنا أأن هدف توس يع نطاق نظام لهاي ليشمل  58طرف ًا متعاقد ًا يف وثيقة جنيف مل يتحقق اإل جزئي ًا ،بأأن
مشل النظام  51طرف ًا متعاقد ًا حبلول أأكتوبر  .2016ومن ّمث ،أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية أأكرث
اس هتداف ًا من أأجل توس يع نطاق نظام لهاي ليشمل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا عن طريق اس تخدام
خمصصات املزيانية من أأجل "اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل".
"ولحظنا أأنه من بني مؤرشات ا ألداء الس بعة للثنائية  ،15/2014مل تتحقق ا ألهداف احملددة املتعلقة بثالثة
مؤرشات أأداء .فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع أأهداف أأكرث واقعية ،مع مراعاة العوامل اخلارجة عن س يطرهتا،
حىت ميكن السعي اإىل حتقيقها عىل حنو استبايق.
"ومل تقدم الالحئة التنفيذية املشرتكة أأي اإطار زمين لالنهتاء من حفص الطلبات .ولحظنا أأن معاجلة الطلبات
الصحيحة يف عام  2015قد اس تغرقت وقت ًا أأطول مقارنة ابلس نة السابقة .وذلكل أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع
اإطار زمين لفحص الطلبات ومعاجلهتا ،فض ًال عن الإنفاذ الفعيل ألحاكم التخيل عن الطلبات ،لزايدة املساءةل ورسعة
الاس تجابة يف النظام.
"وعىل الرمغ من وجود جعز كبري يف الإيرادات عىل مر الس نني ،فاإن هي ل الرسوم مل يُعدَّل منذ أأكرث من  20عام ًا.
فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية قابةل للتنفيذ يف وقت مبكر من أأجل جعل نظام لهاي مكتفي ًا ذاتي ًا،
وبأأن تنظر أأيض ًا يف تقدمي اقرتاح يف مجعية احتاد لهاي لإعادة النظر يف هي ل الرسوم احلايل بصورة دورية.
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"واس هتُ ل برانمج حتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات هبدف تقليل اخملاطر التشغيلية اإىل أأدىن حد ،والاس تفادة من
مزااي نظام معلومات ُسالت التصاممي ادلولية اذلي يعمل باكمل طاقته ،وتعزيز قدرة بعض احلقول الرئيس ية عىل
تدوين أأرقام الواثئق املتسلسةل اليت اكن مقرر ًا لها أأن تصل اإىل حدها ا ألقىص ،اذلي فرضه التصممي ا ألصيل.
ولحظنا أأن أأهداف مرشو حتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات مل تتحقق متام ًا ،حىت بعد مرور مثاين س نوات عىل
بدء املرشو  .فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية طويةل ا ألجل بشأأن تكنولوجيا املعلومات تشمل
التحسينات الالزمة مثل زايدة درجة ادلقة والصيانة.
"وفامي خيص التوصيات امله ّمة املنبثقة عن مراجعة اخلدمات التعاقدية ا ألخرىُ ،أجريت مراجعة الامتثال لتقيمي ما اإذا
اكنت أأنشطة املشرتايت فامي خيص اخلدمات التعاقدية ا ألخرى قد ن ُ ِفّذت وفق ًا لس ياسة الويبو للمشرتايت والإجراءات
املعمول هبا ووفق ًا ملامرسات الرشاء اجليدة.
"ويف حاةل اإجراءات الرشاء البديةل ،لحظنا أأن الاس تثناءات املتكررة رمبا أأسفرت عن وضع اضطرت فيه الويبو اإىل
أأن تس متر يف التعامل مع امل ُ ِّورد نفسه دون أأن جتين مثار املنافسة يف السوق .وبناء عىل ذكل ،ل بد من زايدة تعزيز
أأحاكم التعماميت الإدارية ودليل املشرتايت من خالل فرض فرتة زمنية قصوى لالس تثناءات يلزم بعدها اس تعراض
الاس تثناءات يف مجملها مع مراعاة توفر املشرتايت يف السوق ورشوطها .وذلكل أأوصينا بأأن تُع ّجل الويبو بتعديل
التعممي الإداري ودليل املشرتايت لإدراج الفرتة الزمنية القصوى يف احلالت اليت تكون اس تثناءات من
املناقصات التنافس ية.
"ويف دراسة ملقارنة الرشوط العامة لعقود الويبو ابلرشوط العامة لعقود ا ألمم املتحدة وغريها من واكلت ا ألمم املتحدة،
لحظنا أأن بعض ا ألحاكم املشرتكة مل تكن موجودة يف الرشوط العامة لعقود الويبو .فأأوصينا بأأن تُراجع الويبو
الرشوط العامة/اخلاصة احلالية للعقود و أأن تنظر يف اإدراج بنود بشأأن عدم التنازل عن احلقوق ،والبطالن اجلزيئ،
واملعامةل الأكرث رعاية ،ومعل ا ألطفال ،والاس تغالل اجلنيس ،والاحتيال أأو الفساد.
"ولحظنا أأنه عىل الرمغ من حتديد مؤرشات ا ألداء الرئيس ية للعقود ،فاإن هذه املؤرشات مل تُس تخدم عىل حنو فعال
يف وقت جتديد العقود لتقيمي أأداء امل ُ ِّوردين .كام أأن أأسلوب تقيمي أأداء امل ُ ّوردين من خالل بطاقات ا ألداء أأو منوذج
جتديد العقد مل يكن قو ًاي مبا يكفي لستيعاب معايري ا ألداء احملددة .فأأوصينا بأأن تتفاوض الويبو وتتفق عىل معايري أأداء
مناس بة يف وقت اإبرام العقد ،اإىل جانب الالزتام ابلتحسني املس متر .وميكن أأيض ًا أأن يكون أأداء امل ُ ِّوردين جزء ًا ل
يتجز أأ من تقيمي اخملاطر والتخطيط للطوارئ من أأجل ضامن معاجلة املشالكت يف املرحةل ا ألولية.
"ولحظنا أأنه يف حالت منح عقود متعددة نتيج ًة لعطاء واحد ،يوجد جمال لإجراء مزيد من املفاوضات مع ُمقديم
العروض ذوي املعايري التقنية املنخفضة ومعايري التلكفة املالية املرتفعة .فأأوصينا يف حاةل تعدد املوردين الناجتني من
معلية عطاءات واحدة بأأن تنظر الويبو يف الاس تفادة من املفاوضات عن طريق اس تغالل املعايري التقنية/التجارية من
أأجل اس تفادة الويبو من ا ألسعار الأكرث تنافس ية.
"ويف اخلتام ،ونيابة عن املراقب املايل واملراجع العام للهند وعن مجيع زماليئ اذلين قاموا ابإجراء مراجعة حساابت
الويبو ،أأود أأن أأعرب عن تقديري للتعاون وحسن الضيافة اليت قُدمت لنا من املدير العام وا ألمانة وموظفي الويبو
خالل معلية املراجعة.
"و أأتقدم ابلشكر لس يادة الرئيس والوفود الكرام عىل منحنا الفرصة لعرض تقريران عليمك".
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ّ .45
وعرب وفد الهند عن شكره للمراجع اخلاريج حلساابت الويبو واملراقب املايل واملراجع العام للهند عىل التقرير الوارد يف
الوثيقة  A/57/4بشأأن البياانت املالية للويبو لس نة  2016املنهتية يف  31ديسمرب .ور أأى أأن التقرير اكن شام ًال ،و أأعرب
عن تقديره لتقدميه يف الوقت املناسب ،مما أأاتح فرصة كبرية أأمام ادلول ا ألعضاء دلراس ته والتداول بشأأنه .وقال إان ّه نظر بعناية
يف املالحظات وش ّىت التوصيات الصادرة عن مراجع احلساابت اخلاريج ،اإضافة اإىل اإجاابت أأمانة الويبو .وشكر مراجع
احلساابت اخلاريج عىل معهل املتسق وادلقيق لتقدمي توصيات مفيدة ،ور ّحب ابخلطوات اليت اختذهتا أأمانة الويبو لتنفيذ تكل
التوصيات ،مما يبسط اإدارة املوارد املالية والبرشية .و أأفاد أأن معلية رصد تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج اكنت
جزء ًا هام ًا من معلية املساءةل ،مضيف ًا أأن معظم التوصيات الواردة يف التقرير بلغت مراحل خمتلفة من التنفيذ .و أأثىن الوفد
عىل اإدارة الويبو بسبب اس تجابهتا للتوصيات الصادرة عن مراجع احلساابت اخلاريج والتدابري اليت اختذهتا لإدخال حتسينات
يف خمتلف اجملالت .كام حث الوفد ا ألمانة عىل اختاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ التوصيات املتبقية ،ول س امي بشأأن اإدخال
مرشو حتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات طور التشغيل .و أأضاف الوفد أأن املراجع اخلاريج حلساابت الويبو احلايل ،أأي
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند ،أأجرى مراجعة خارجية حلساابت منظمة الصحة العاملية واملنظمة البحرية ادلولية
والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية واملنظمة ادلولية للهجرة .و أأوحض أأن العمل اذلي اضطلع به حظي ابلثناء عىل الصعيد العاملي،
و أأن معهل مع خمتلف هيئات ا ألمم املتحدة يراعي أأعىل درجة من املعايري املهنية ويتسم ابلكفاءة واملصداقية واملوثوقية .و أأخريا،
أأعرب الوفد عن تقديره ملراجع احلساابت اخلاريج عىل معهل ادلؤوب وعىل عرضه للتقرير يف الوقت املناسب.
 .46وتوجه وفد نيجرياي ابلشكر اإىل ممثل مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند عىل تقريره الشامل .و أأعرب
بوجه خاص عن تقديره للمهنية واخلربة اليت اتسم هبام معل املكتب بوصفه مراجع حساابت الويبو اخلاريج عىل مدى فرتة
الست س نوات املاضية.
 .47و أأحاطت مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،علام "بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج" (الوثيقة .)A/57/4
 .48وشكر املدير العام املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند ،ول س امي الس يد موهان ،النائب الإضايف للمراقب
املايل ومراجع احلساابت العام ،عىل حضوره للجمعياتّ .
وعرب املدير العام أأيضا عن شكره للس يد راجيف مهيرييش ،املراقب
املايل ومراجع احلساابت العام اجلديد للهند .و أأشار اإىل الطبيعة ا ألساس ية للعالقة بني مراجع احلساابت اخلاريج واملنظمة،
اليت أأاتحت هلام العمل ابلتعاون عن كثب مع بعضهام البعض .وكام أأكدّت عليه العديد من الوفود ،أأعرب املدير العام عن
شكره ملراجع احلساابت اخلاريج عىل حتليه بروح همنية ،وعىل ما أأبداه من دقة أأثناء اضطالعه مبهمة مراجعة حساابت
املنظمة اليت اس تفادت أأميا اس تفادة من املشورة اليت قدهما مراجع احلساابت اخلاريج.
" "3تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
 .49انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  11من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعيني مراجع احلساابت اخلاريج
 .50انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.
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البند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
 .51استندت املناقشات اإىل الواثئق  A/57/5و A/57/6و A/57/7و A/57/8و A/57/9و.A/57/10
 .52و أأشار الرئيس اإىل أأ ّن البند يغطي مجيع املسائل املتعلقة بلجنة الربانمج واملزيانية (اللجنة) ،ابس تثناء التقارير عن
التدقيق والرقابة ،اليت نوقشت يف اإطار البند  10من جدول ا ألعامل .ويف اإطار هذا البند سيُنظر اإىل ست واثئق ،عىل
النحو الوارد يف جدول ا ألعامل .و أأضاف أأ ّن ادلول ا ألعضاء أأحاطت علام ابلتقدم اذلي أأحرزته ادلورة ا ألخرية للجنة يف مجيع
بنود جدول أأعاملها ،والقرارات اليت اختذهتا والتوصيات اليت أأصدرهتا بشأأن معظم البنود املقدمة لالس تعراض .واتبع ابلقول ا ّإن
الوثيقة املعنونة "قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة ّ ،)A/57/5تبني أأ ّن املناقشات املتعلقة مبسائل
املزيانية (اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018واخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  )2027-2018وبشأأن فتح ماكتب
خارجية جديدة للويبو مل تس تمكل بعد .واقرتح الرئيس ،وفقا للمامرسات املتبعة يف املايض ،وضع هاتني املسأألتني العالقتني
جانبا يك يتس ىن تناول مجيع املسائل ا ألخرى اليت تطرقت اإلهيا اللجنة بش ل اكمل .أأ ّما هااتن املسأألتان ،فس تعاجلان فامي بعد.
ورهنا مبوافقة ادلول ا ألعضاء ،دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي تقرير موجز عن نتاجئ اللجنة ،ابس تثناء املسأألتني العالقتني
املشار اإلهيام.
 .53و أأفادت ا ألمانة بأأ ّن عام  2017اكن س نة مزيانية ،ذلكل عقدت اللجنة دورتني ،أأي ادلورة السادسة والعرشين يف
يوليو وادلورة السابعة والعرشين يف سبمترب .وقد غطى جدول ا ألعامل العديد من البنود ،مبا يف ذكل :مسائل التدقيق
والرقابة؛ و أأداء الربانمج واملراجعة املالية؛ والتخطيط ووضع املوازنة؛ وتقارير مرحلية عن املشاريع الرئيس ية؛ ومتابعة بنود
القرارات الصادرة عن مجعيات عام  2016وادلورات السابقة للجنة .وقد شاركت ادلول ا ألعضاء مع ا ألمانة بصورة بناءة
طوال ادلورات ،و أأحاطت علام مبوافقة مجعيات الويبو عىل عدد من البنود أأو أأوصت ابعامتدها ،عىل النحو الوارد يف
الوثيقة  .A/57/5ومشلت هذه البنود :تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة؛ وتقرير أأداء الربانمج لعام
2016؛ والتعديالت اليت ُأدخلت عىل س ياسة الاستامثرات؛ وتقرير مرحيل هنايئ عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط
للموارد املؤسس ية؛ وتعديالت عىل النظام املايل ولحئته مبا يف ذكل تعديالت عىل اإطار املشرتايت وممارسات الويبو املتعلقة
ابلإبالغ والتعديالت ا ألخرى املتعلقة بتدبري شؤون املوظفني؛ وتقرير مرحيل عن أأعامل الفريق العامل املعين ابلزتامات التأأمني
الصحي بعد انهتاء اخلدمة؛ وقضااي احلوكة؛ والتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  2016وحاةل تسديد
الاشرتااكت .ويف هذا الصدد ،أأشارت ا ألمانة اإىل الوثيقة  ،A/57/INF/5اليت تعرض حاةل تسديد الاشرتااكت حىت
 1سبمترب  ،2017والاشرتااكت ا ألخرية اليت وردت حىت  1أأكتوبر  ،2017من البدلان التالية :ا ألرجنتني 27310 :فرناك
سويرساي؛ البحرين  5697 :فرناك سويرساي؛ والغابون 249 :فرناك سويرساي؛ ومايل 50 :فرناك سويرساي؛ والنيجر 50 :فرناك
سويرساي؛ وترينيداد وتوابغو 5697 :فرناك سويرساي .واسرتعت ا ألمانة أأيضا انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل مرشوعي تقريري
ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين للجنة ،املنشورين.
 .54وقبل اإعطاء اللكمة للوفود ،أأشار الرئيس اإىل أأ ّن ادلول ا ألعضاء اخنرطت بصورة بناءة وإاجيابية للغاية ،و أأعطيت
فرصة كبرية للتعبري عن أراهئا بشأأن لك املسائل السابقة يف دوريت اللجنة املعقودتني يف وقت سابق من العام .و ألغراض
اخزتال الوقت وامليض قدما يف جدول ا ألعامل ،قال الرئيس ا ّإن ابإماكن الوفود أأن تشري اإىل مداخالهتا يف اللجنة و أأن تقدم
بياانت كتابية اإىل ا ألمانة يك تُدرج ابلاكمل يف التقرير .وذكّر الرئيس ادلول ا ألعضاء بعدم رضورة أأخذ اللكمة لتأأييد البياانت
اليت أأدىل هبا املنسقون ا إلقلمييون ،وفقا للمامرسة املعتادة ،وشكر ادلول ا ألعضاء عىل تفهمها .مث أأعطى اللكمة للوفود بشأأن
املسائل اليت تناولها عرض ا ألمانة ،أأي مجيع مسائل اللجنة املندرجة يف اإطار البند ابس تثناء املسأألتني اللتني س يجري تناوهلام
يف وقت لحق كام اتفق؛ أأي املسائل املتعلقة ابملزيانية (اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018واخلطة الرأأساملية
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الرئيس ية للفرتة  )2027-2018وفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو .وس تعاجل املسأألتان مبارشة بعد ذكل .و أأكّد الرئيس أأ ّن
التقارير املتعلقة مبسائل التدقيق والرقابة س تغطى بش ل منفصل يف اإطار البند  10من جدول ا ألعامل ،وذلكل مل يتوقع
صدور بياانت بشأأن هذه املسائل يف تكل املرحةل .وشكر الرئيس ادلول ا ألعضاء ّمرة أأخرى عىل تفهمها وفتح الباب
للتعليقات .وملّا مل يطلب أأ ّي وفد أأخذ اللكمة ،انتقل الرئيس اإىل مرشو فقرة القرار املتعلقة ابملسائل اليت نوقشت فقط ،أأي
مجيع املسائل اليت يشملها بند جدول ا ألعامل ابس تثناء املسأألتني املذكورتني اللتني ستناقشان يف وقت لحق .واقرتح
الرئيس ،ابلنس بة مجليع مسائل اللجنة ا ألخرى يف اإطار البند ،مرشو القرار الوارد يف الفقرة  2من الوثيقة املعنونة "قامئة
القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة  ،)A/57/5وقر أأ مرشو القرار .واعمتد القرار نظرا لعدم
وجود اعرتاضات.
 .55ابلنس بة اإىل مجيع املسائل حتت هذا البند من جدول ا ألعامل ،فامي عدا اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  19/2018واخلطة الر أأساملية الرئيس ية وفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو ،فاإن مجعيات الويبو ،لك
فامي يعنيه:
" "1أأحاطت علام "بقامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة )A/57/5؛
" "2ووافقت عىل توصيات جلنة املزيانية كام وردت يف الوثيقة .A/57/5
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018واخلطة الرأأساملية الرئيس ية
 .56مث انتقل الرئيس اإىل النظر يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( 19/2018الوثيقة  )A/57/6واخلطة الر أأساملية
الرئيس ية للفرتة ( 2027-2018الوثيقة  )A/57/9ودعا املدير العام اإىل تقدمي الوثيقتني.
 .57وقال املدير العام إا ّن دليه بعض التعليقات املوجزة بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018واخلطة
الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2027-2018وهام من الواثئق ا ألساس ية للمنظمة .و أأشار املدير العام اإىل أأ ّن الوثيقتني اس تعرضتا
بدقة يف دورتني للجنة ،وكرر الشكر مجليع الوفود عىل مشاراكهتم املكثفة بشأأن هذه الواثئق .وذكر املدير العام أأ ّن الوثيقة
نقّحت يف ضوء مجيع القرارات أأو الاقرتاحات اليت قدّ هما مجيع أأعضاء اللجنة وقبلوها .وقال املدير العام أأ ّن تعليقاته بشأأن
الربانمج واملزيانية س تكون موجزة للغاية نظرا لكرب الوثيقة وتعقيدها .ففامي يتعلق ابلإيرادات ،ذكر أأ ّن ادلول ا ألعضاء أأحاطت
علامً بتقدير ا ألمانة أأ ّن اإيرادات املنظمة سرتتفع بنحو  10.9يف املائة ،ما س يدخل اإيرادات املنظمة للثنائية املقبةل عتبة
 800مليون فرنك سويرسي ،للمرة ا ألوىل .و أأضاف أأ ّن ا ألمانة اقترصت طلب ا ألذن من ادلول ا ألعضاء برفع النفقات يف
الربانمج واملزيانية اإىل زايدة قدرها  2.7يف املائة ،رمغ أأ ّن نس بة ارتفا الإيرادات بلغت  10.9يف املائة .ور أأت ا ألمانة أأ ّن
ذكل اإجناز هائل .و أأشار املدير العام اإىل أأن ّه مل تقرتح أأي زايدة يف الرسوم ،وهذا هو احلال منذ عدة فرتات مالية متتالية .وقد
ح ّدت ا ألمانة ،ل س امي يف جمال الإنفاق ،الزايدة املقرتحة يف تاكليف املوظفني اإىل  0.8يف املائة ،ومل تطلب أأية وظائف
اإضافية للموظفني .وذكر أأ ّن ذكل هو هي ل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل اذلي اطلعت عليه ادلول ا ألعضاء .ور أأت
معرجة ابإجياز عىل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،أأ ّن الوثيقة تامتىش مع أأفضل ممارسات التخطيط املايل .ويه خطة
ا ألمانةّ ،
متعددة الس نوات ،ولكن الطلب احملدد املقدم اإىل ادلول ا ألعضاء مالءم للثنائية القادمة فقط .وشكر املدير العام الوفود عىل
وسع لتكل الوثيقة واعامتدها لها خالل ادلورتني السابقتني للجنة .و أأوحض املدير العام أأ ّن اخلطة الرأأساملية
اس تعراضها امل ّ
الرئيس ية سعت اإىل التصدي للتحدي املمتثل يف أأن تبقى املنظمة ،ول س امي نظمها اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
ومبانهيا ،مناس بة للغرض و أأن تعاجل مسائل املباين والسالمة وا ألمن وتكنولوجيا املعلومات والتصالت .و أأوجز الاقرتاح
املشاري َع الرئيس ية املزمع تنفيذها عىل مدى الس نتني املقبلتني مبزيانية مقرتحة قدرها  25مليون فرنك سويرسي .ور أأت ا ألمانة
أأ ّن املوافقة عىل هذه املشاريع س تقلل من احلاجة اإىل أأعامل الإصالح التفاعلية أأو الطارئة يف املباين املادية ،اليت يرحج أأن
تكون لكفهتا أأعىل بكثري مما لو اكنت متوقعة وخمططا لها مس بقا .وسزتيل اخملاطر أأو ختففها وخاصة يف جمالت السالمة وا ألمن
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والصحة والبيئة .واختمت املدير العام لكمته ابلتأأكيد عىل أأ ّن الواثئق املذكورة يه الواثئق ا ألساس ية لتحديد وضع الربانمج
والنتاجئ اليت تتوقعها ادلول ا ألعضاء من املنظمة خالل الثنائية القادمة.
 .58وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وشكر الرئيسة ابلنيابة عىل رئاس هتا لدلورتني السادسة والعرشين والسابعة
والعرشين للجنة .و أأحاط الوفد علام بأأن اللجنة مل تصدر توصية اإىل امجلعيات ابعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018
واخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأ ّن حتل املسائل املتبقية خالل امجلعيات بدمع من مجيع ادلول ا ألعضاء
 .59وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر الرئيسة ابلنيابة وانئبهيا عىل هجودمه ادلؤوبة لإجياد حلول
مقبوةل للجميع بشأأن مجيع بنود اللجنة .و أأعرب الوفد عن ارتياح اجملموعة أل ّن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018
أأكّدت عىل التمنية ودمع توصيات أأجندة التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة الواردة يف خطة عام  .2030و أأي ّدت اجملموعة
أأنشطة الويبو الإمنائية لصاحل أأقل البدلان منوا والبدلان النامية ول س امي يف أأفريقيا ،وخاصة يف جمالت تكوين الكفاءات ونقل
التكنولوجيا مبا يتيح للمس تفيدين حتقيق أأرابح أأفضل من نظام امللكية الفكرية العاملي .و أأكّد الوفد من جديد الزتامه مبواصةل
العمل بش ل بناء مع مجيع ادلول ا ألعضاء إاببداء قدر كبري من املرونة لتسهيل املناقشات بشأأن بنود اللجنة .وقال ا ّإن اجملموعة
س تفي جبميع الزتاماهتا السابقة ،وستسهم اإسهاما كبريا يف اإحراز تقدم بشأأن العديد من البنود .و أأشار الوفد اإىل أأن ّه أأعرب يف
ادلورة السابعة والعرشين للجنة عن اس تعداده ألن يويص مجعيات الويبو ابعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية كام قدمت ،و أأن
تقبل فقرة القرار املقرتحة اليت صاغها الرئيس .لكنّه أأضاف أأ ّن اجملموعة حتتفظ مبوقفها املمتثل يف أأ ّن عقد مؤمتر دبلومايس ل
ينبغي أأن يتوقف عىل أأي رشط مس بق ،بل ينبغي أأن يكون موضو قرار من امجلعية العامة استنادا اإىل الليات املعرتف هبا
واملنترشة يف الويبو ويه أأن تكون لك قراراهتا موضع توافق أراء من جانب ادلول ا ألعضاء .ويف ضوء ما ذكره الوفد أأعاله،
فاإن الإشارة اإىل الرشوط املس بقة يف فقرة القرار س تكون زائدة عن احلاجة .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمتد
امجلعيات احلالية وثيقة الربانمج واملزيانية ،يك تنعم املنظمة هبذه ا ألداة اليمينة لتنفيذ س ياساهتا يف أأقرب وقت ممكن.
 .60وشكر وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،الرئيسة ابلنيابة عىل رئاس هتا دلوريت
اللجنة ،و أأعرب عن أأسفه لعدم صدور توصية اكمةل للجمعيات ابملوافقة عىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية .19/2018
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف حتقق توافق يف الراء مبشاركة بناءة من مجيع ادلول ا ألعضاء ،واعامتد الوثيقة خالل امجلعيات
احلالية .وشكر الوفد مجيع الوفود عىل ما بذلته من هجد يف ادلورة السابقة للجنة من أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن املسائل
ا ألخرى ،مبا فهيا النص املتعلق بفقرات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.
 .61وحتدث وفد الصني ابمس مجموعة الربيكس (الربازيل والاحتاد الرويس والهند والصني وجنوب أأفريقيا) ،فأأعرب عن
أأمهل يف أأن تعمتد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018خالل امجلعيات .و أأشار وفد الصني ،بصفته الوطنية ،اإىل
املناقشات الشامةل بشأأن الربانمج واملزيانية اليت جرت يف ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين للجنة ،وشكر
مجيع الوفود عىل مواقفها النشطة وطريقة معلها البناءة .و أأحاط الوفد علام بأأن اللجنة وافقت عىل معظم أأجزاء الوثيقة الربانمج
واملزيانية ،رمغ وجود بعض القضااي اليت ل تزال عالقة .ودعا مجيع الوفود اإىل اإبداء املرونة للتوصل اإىل حل توافقي بشأأن مجيع
املسائل املتبقية بغي اعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية يك تمتكّن الويبو من العمل بسالسة خالل العامني القادمني.
 .62وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألمانة عىل معلها يف مراجعة الوثيقة  A/57/6وحتديهثا يف وقت قصري منذ
الاجامت السابق للجنة ،ومساعدهتا للوفد طوال تكل الفرتة .وقال الوفد إان ّه مل يكن مس تعدا بعد لتأأييد املوافقة عىل اقرتاح
الربانمج واملزيانية ما مل تعاجل ا ألمور الثالثة التالية :أأولها ،حت ّمل احتاد لش بونة للزتاماته املالية جتاه املنظمة ،اليت ذكرت يف لك
من اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،وذكل مبعاجلة جعزه املتوقع .واثنهيا ،مواصةل العمل عىل مهنجية ختصيص
املزيانيات حبسب لك احتاد؛ أأ ّما اثلهثا ،فهو اس تخدام لغة مناس بة تكرس مبد أأ مشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء يف صنع القرار
عرب توافق الراء .وكسأأةل اإجرائية ،أأشار الوفد اإىل أأن ّه لن يكون يف وضع يسمح هل ابعامتد املزيانية دون اختاذ قرارات بشأأن
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املسائل ا ألخرى املتعلقة ابملزيانية .وذلكل ،طلب الوفد أأن يبقى القرار بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018
مفتوحا اإىل حني اختاذ قرارات بشأأن البندين  18و 23من جدول ا ألعامل .وقال الوفد إا ّن موقفه معروف جيدا وإا ّن دليه بياان
أأطول ميكن أأن يديل به؛ ور أأى أأ ّن العديد من املسائل املذكورة س تعاجل أأثناء املشاورات غري الرمسية .وذكّر الوفد ادلول
ا ألعضاء مبقرتحه ،الوارد يف الوثيقة  ،A/57/10اذلي مشل اقرتاحات قرارات بشأأن وثيقة الربانمج واملزيانية واخلطة الر أأساملية
الرئيس ية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن خيلص ا ألعضاء ،بعد أأن أأتيحت هلم فرصة اس تعراض القرارات املقرتحة ،اإىل أأ ّن الاقرتاح
معقول ،و أأبدى الوفد رغبته يف التحدث مع الوفود اليت مل جتد الاقرتاح معقول .و أأعرب الوفد عن تقديره لصرب امجليع واهامتهمم
مبعاجلة هذه القضااي الهامة.
ورصح وفد ش ييل بأأ ّن املوافقة عىل املزيانية يه مسأأةل ذات أأمهية قصوى يف امجلعيات ،ألهنّ ا ستسمح للمنظمة
.63
ّ
مبواصةل معلها الهام يف تطوير نظام دويل فعال ومتوازن للملكية الفكرية يش ّجع الابتاكر والإبدا لصاحل امجليع .ور أأى الوفد أأ ّن
وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018ينبغي أأن تس متر يف دمع البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عن طريق برامج
التعاون وتكوين الكفاءات لمتكني مجيع البدلان من تسخري امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
و أأعرب الوفد عن اس تعداده لعامتد الوثيقة ابلقرار اذلي قدّ مته رئيسة اللجنة ابلنيابة ،وشكرها الوفد عىل هجودها ادلؤوبة.
و أأبدى الوفد تفهمه ملوقف بعض الوفود اليت ترى أأ ّن بعض القضااي مل تزل حتتاج حال .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لإجياد
حل معيل يسمح ابعامتد العمل اذلي أأجنزته دورات اللجنة .وقال الوفد ا ّإن املزيانية هممة جدا لإماكنية فتح مكتب خاريج يف
أأمرياك الالتينية.
 .64وشكر وفد الربازيل رئيسة اللجنة ابلنيابة عىل تفانهيا ادلؤوب اذلي مسح ابإجناز خطوات كبرية خالل ادلورتني
السابقتني للجنة .وشدد الوفد عىل الوضع املايل املمتاز للويبو بفائض قدره  32مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2016وذكر
أأ ّن اإجاميل الإيرادات بلغ  387.7مليون فرنك سويرسي .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن هجدا كبريا بذل لتحقيق هذه النتاجئ املمتازة.
وقال الوفد إا ّن دوريت اللجنة اللتني عقدات يف ذكل العام توصلتا اإىل اتفاق أأويل بشأأن برانمج ا ألنشطة للثنائية املقبةل .و أأ ّقر
بوجود بعض املسائل العالقة اليت حتتاج اإىل معاجلة يف امجلعيات ،و أأعرب عن أأمهل يف التوصل اإىل اتفاق قبل هناية الاجامت .
ور أأى الوفد أأ ّن اإدماج أأجندة التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو أأمر أأسايس .وقال ا ّإن أأجندة التمنية يه خطوة هامة اإىل ا ألمام
للمنظمة ول تزال متث ّل أأولوية .و أأكّد من جديد أأن مزيانية الويبو جيب أأن تربز أأولوايت أأجندة التمنية كام قبلهتا ادلول ا ألعضاء.
وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ،ر أأى الوفد أأ ّن مدى أأدراج الويبو لهذه ا ألهداف يف خطهتا الاسرتاتيجية غري واحض.
وذكر الوفد أأن مقرتحات الويبو املقبةل بشأأن الربانمج واملزيانية ينبغي أأن تقدّ م معلومات أأكرث تفصيال عن لك برانمج فامي
يتعلق بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأي ّد الوفد املوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية عىل النحو الوارد يف
الوثيقة  .A/57/6وقال الوفد إان ّه س يواصل دراسة مجيع القضااي املعروضة عىل امجلعيات بطريقة بناءة.
 .65و أأثىن وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل اجلهود اليت بذلهتا رئيسة اللجنة ابلنيابة ولك ادلول ا ألعضاء وا ألمانة يف
ادلورتني السابقتني للجنة .و أأشار اإىل أأ ّن الشفافية والوضوح والانفتاح يف الويبو ول س امي يف معلية وضع املزيانية تكتيس
أأمهية قصوى .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمتد مزيانية الويبو ،من أأجل دمع الابتاكر والإبدا ألغراض التمنية الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان ،من خالل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية .وحتقيقا لهذا الهدف ،أأشار الوفد
اإىل رضورة وضع خرائط واحضة للمبادرات اليت تعاجل التحدايت بفعالية .وفامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة ،A/57/10
شكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه .ولكن ،أأعرب عن رغبته يف التعبري عن شواغهل بشأأن بعض عنارص
الاقرتاح .وقال الوفد إان ّه ذكر يف مناس بات سابقة عدم تأأييده لوضع أأي رشوط مس بقة لمتويل مؤمتر دبلومايس حممتل ،أأو
ختصيص موارد مالية هل ،يف الثنائية التالية .و أأ ّقر الوفد بأأ ّن توافق الراء هو املبد أأ الوحيد والراخس لصنع القرار يف مجيع هيئات
الويبو وجلاهنا ،لكنّه مل يكن يف وضع يسمح هل بدمع الفقرة املقرتحة .ور أأى الوفد أأن ّه ينبغي معامةل مجيع الاحتادات اليت تديرها
الويبو ،سواء اكنت مموةل من الرسوم أأو مموةل من الاشرتااكت ،عىل قدم املساواة .و أأضاف أأن ّه ل يرى هنجا مماثال يف اقرتاح
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
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 .66وشدّ د وفد سويرسا عىل أأمهية أأن تكون للويبو مزيانية اكفية لتليب دورها ا ألسايس يف حامية امللكية الفكرية والهنوض
هبا عىل الصعيد العاملي .و أأعرب عن أأسفه أل ّن اللجنة مل تتوصل اإىل اتفاق بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018وذكر
الوفد أأن ّه أأي ّد املوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية عىل النحو اذلي قدّ م عليه ،و أأن ّه س يواصل هذا التأأييد .وذلكل دعا ادلول
ا ألعضاء اليت أأعربت عن حتفظات بشأأن املزيانية لبذل قصارى هجدها لعامتد املزيانية يف ادلورة احلالية للجمعيات .ور أأى
الوفد أأ ّن من الواجب اإجياد حلول معقوةل وبراغامتية ل تشكك ابلنظام أأحادي الاشرتااكت ،ول هتدد مس تقبهل .وش ّدد مرة
أأخرى عىل وجود مبادئ ذات أأمهية كبرية للوفد فامي يتعلق ابملزيانية .و أأشار اإىل أأ ّن الويبو مسؤوةل عن تنفيذ مجموعة واسعة
جدا من ا ألنشطة ،ومن بيهنا :نظم تسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية؛ وتكوين
الكفاءات واملساعدة التقنية؛ وإاذاكء الوعي وتعزيز املعرفة ابمللكية الفكرية؛ والعمل الهام يف أأنشطة وضع القواعد واملعايري.
وقال الوفد ا ّإن من مسؤوليات ادلول ا ألعضاء وواجباهتا هتيئة بيئة مواتية للويبو لتنفيذ هذه ا ألنشطة .و أأشار اإىل رضورة
اعامتد وثيقة برانمج ومزيانية توفر املوارد الالزمة لتكل ا ألنشطةّ .
وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل أأن تضع يف اعتبارها مبد أأ
جوهراي ،وهو مبد أأ ا ألحادية يف مسائل املزيانية .ور أأى الوفد أأ ّن من اجلوهري عدم التشكيك هبذا املبد أأ ألن ّه أأساس حسن
سري املنظمة .وقال إا ّن العديد من أأنشطة املنظمة املذكورة مل حتقق أأرابحا ،بل ا ّإن معظمها ميكن أأن يوصف بأأن ّه يف حاةل جعز.
ومبد أأ ا ألحادية هو ما يضمن تنفيذ هذه ا ألنشطة أأاكنت مرحبة أأم ل .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن لك ا ألنشطة اليت تضطلع
هبا الويبو هممة .ور أأى أأ ّن من الطبيعي أأن تكون دلى ادلول ا ألعضاء أأولوايت خمتلفة ومصاحل متباينة بنشاط أأو أخر؛ ولكن
ذكل ل ينفي مرشوعية مجيع تكل ا ألنشطة ،وذلكل جيب توفري املوارد املالية الالزمة لتنفيذها .و أأضاف الوفد أأ ّن ذكل هو
تطرق الوفد اإىل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية،
املعىن اذلي يفهمه للطبيعة ا ألحادية للويبو ،وكرر أأمهية هذا املبد أأ ابلنس بة هل .و ّ
فر ّحب ابقرتاح ا ألمانة و أأعرب عن تقديره لقرتاهحا هنجا يأأخذ املس تقبل البعيد بعني الاعتبار وخيطط هل .ور أأى أأ ّن الاستامثر
يف منصة متينة وأمنة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأمر هام لضامن حسن تشغيل نظام املعاهدة وتوفري خدماهتا ّ
حىت اإن
وقعت ظروف طارئة ،ومن أأجل مواهجة التحدايت اليت تفرضها الهجامت الإلكرتونية املزتايدة .وقال الوفد ا ّإن استامثرات نظام
مدريد اخملطط لها ،هامة من أأجل ضامن تقدمي النظام خلدمات عالية الكفاءة واجلودة ملس تخدميه .ور أأى أأ ّن هذه املنصة
الفريدة ستسهل معل ماكتب العالمات التجارية يف ادلول ا ألعضاء ،وجشع الوفد ا ألمانة عىل بدء مرحةل التصممي برسعة ،عىل
النحو املتوىخ يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .و أأي ّد الوفد اتبا هنج دورة احلياة يف اإدارة املرافق واملعدات ،ور أأى أأ ّن من
الرضوري بدء أأعامل الصيانة ا ألساس ية أأو استبدال ا ألصول البالية ملنع أأي خماطر مقرتنة بسالمة هذه ا ألصول وحالهتا ،وكام
ذكر املدير العام ،س يؤدي اتبا هنج استبايق بنظرة مس تقبلية اإىل خفض نفقات املنظمة عىل املدى الطويل .و أأكّد الوفد
لدلول ا ألعضاء اس تعداده لإجياد حلول مجليع املسائل العالقة يف ادلورة احلالية للجمعيات.
 .67و أأي ّد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأثىن الوفد عىل الويبو
لوضعها املايل السلمي ،وعىل الر أأي غري املشفو بتحفظ ملراجع احلساابت اخلاريج اذلي أأبدى حسن الإدارة املالية اجليدة
للمنظمة .و أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم التوصل اإىل اتفاق بشأأن اعامتد املزيانية يف الاجامتعني ا ألخريين للجنة ،وعن أأمهل يف
أأن يتحقق ذكل يف ادلورة احلالية للجمعيات يك يسري معل املنظمة بسالسة ،مبا يف ذكل تنفيذ اخلطة الر أأساملية الرئيس ية.
و أأكّد الوفد من جديد اعتقاده بأأن معلية وضع املزيانية ينبغي أأن تدرج رؤية موهجة حنو التمنية للملكية الفكرية أكحد نتاجئها
الرئيس ية ،وذلا ينبغي أأن تكون جمالت ا ألداء الرئيس ية املقرتحة يف الويبو متسقة بش ل واحض مع هذا الهدف .و أأشاد الوفد
ابحملاولت الرامية اإىل اإدماج أأجندة التمنية يف اإطار النتاجئ؛ ولكنّه أأشار اإىل أأنه ما زال هنا جمال للتحسني .وتطلع الوفد اإىل
اعامتد املزيانية يف الاجامت احلايل.
 .68وساند وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا .و أأعرب عن رغبته يف توضيح اخلطوط ا ألساس ية اليت س يتبّعها
يف املناقشات بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية واخلطة الرأأساملية الرئيس ية ،يف امجلعيات .وذكر الوفد أأن ّه قد يقبل اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية واقرتاح الربانمج واملزيانية مثلام اقرتحهتام ا ألمانة .و أأشار اإىل أأ ّن الإجنازات املالية الكبرية اليت تسجلها الويبو
لك س نة ينبغي أأن تشجع ادلول ا ألعضاء ،من وهجة نظر الربامج واملزيانية ،عىل مواصةل الإصالحات الرامية اإىل تعزيز وحدة
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املنظمة والتضامن بني الاحتادات .ور أأى أأ ّن ل ل نظام ،سواء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو نظام مدريد أأو نظام
لهاي أأو نظام لش بونة ،معاهدات تديرها الويبو و أأ ّن مجيعها يشار يف حتقيق أأهداف املنظمة عىل النحو املنصوص عليه يف
املادة  3من التفاقية التأأسيس ية لعام  .1967و أأعرب الوفد عن الزتامه الشديد مببد أأ التضامن اذلي كفل لس نوات عديدة
تطور جيدا لعمل الويبو واحتاداهتا .وقال الوفد إان ّه لن يقبل التشكيك يف العمل ا ألحادية للمنظمة ،ول س امي يف ختصيص
النفقات غري املبارشة خملتلف الاحتادات استنادا اإىل قدرهتا عىل ادلفع .و أأضاف أأ ّن هنج املزيانية هذا ،اذلي أأاتح توزيعا مناس با
ألنشطة التعاون عىل حنو مالمئ لصاحل البدلان النامية ،اكن وسيبقى جحر الزاوية يف املنظمة ابلنس بة للوفد .وبعد أأن أأكّد الوفد
املبادئ التوجهيية ملوقفه ،أأعرب عن رسوره للمشاركة يف مناقشة بناءة بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية واخلطة الر أأساملية
الرئيس ية ،خالل سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني.
 .69وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إا ّن أأحد أأراكن املنظمة ا ألساس ية هو وجود بعض الاحتادات قبل اإنشاء الويبو،
و أأ ّن لالحتادات املموةل من الرسوم الزتامات خمتلفة جتاه املنظمة عن الاحتادات املموةل من الاشرتااكت .و أأضاف الوفد أأ ّن
الفريق العامل املعين ابلإصالح ادلس توري أأصدر مؤخرا تقريرا عام  2003ارتفق بتوصية ،اعمتدهتا مجعيات الويبو ،إلضفاء
الصفة الرمسية عىل النظام أأحادي الاشرتااكت يف معاهدات الويبو ذات الصةل .وكنتيجة ملا س بق ،مشل النظام أأحادي
الاشرتااكت يف الويبو الاحتادات املموةل من الاشرتااكت اليت دلهيا مزيانية واحدة فامي بيهنا ،يف حني أأن ل ل نظام تسجيل
مزيانية منفصةل .و أأضاف الوفد أأ ّن أأعضاء الويبو نظروا من قبل يف وضع مزيانية موحدة وقرروا عدم فعل ذكل ،يك تس تطيع
الاحتادات املموةل من الرسوم الاحتفاظ بسلطة مس تقةل يف اختاذ القرارات ،أأي مس تقةل عن املنظمة ك ل .ور ّدا عىل البيان
اذلي أأدىل به وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،قال الوفد إا ّن الاحتادات ل تعامل لكها بنفس الطريقة .و أأضاف أأ ّن
اشرتااكت النظام ا ألحادي ل ّمتول احتادات التسجيل ،ويه احتادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي
ولش بونة .وأأشار اإىل أأ ّن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق مدريد ،وكذكل اتفاق لش بونة ،تس تدعي أأن يكون ل ل احتاد
مزيانيته اخلاصة و أأن يكون هل دخل يكفيه عادة لتغطية نفقاته .واتبع ابلقول ا ّإن النظام أأحادي الاشرتااكت ل ّميول سوى
الاحتادات املموةل من الاشرتااكت مثل احتادات لواكرنو ونيس وبودابست ومثيالهتا .وذكر الوفد أأ ّن دمعه للنظام أأحادي
الاشرتااكت ل يتعارض مع مطالبة لك احتاد تسجيل ابلوفاء ابلزتامه يف تغطية تاكليفه اخلاصة .وقال ا ّإن ا ألساس املنطقي
للنظام أأحادي الاشرتااكت هو املالءمة الإدارية وتيسري انضامم البدلان النامية اإىل الاحتادات املموةل من الاشرتااكت .ور أأى
الوفد أأ ّن هذا ا ألساس املنطقي ل يزال ساراي فامي يتعلق ابلحتادات املموةل من الاشرتااكت؛ بيد أأن ّه ل يربر حتويل ا ألموال
من احتاد ممول من الرسوم اإىل أخر ،دون موافقة أأعضاء الاحتادات ا ألخرى.
 .70و أأعرب وفد اإيطاليا عن اس تعداده للموافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية واخلطة الر أأساملية الرئيس ية كام عرضهتا
ا ألمانة .ور أأى الوفد أأن الوثيقتني متوا نزتان وتامتش يان مع مبادئ الويبو الرئيس ية .وقال الوفد إان ّه ،وعىل غرار وفدي سويرسا
وفرنسا ،يعلق أأمهية كربى عىل مبد أأي التضامن والهنج ا ألحادي للمزيانية .ور أأى الوفد أأ ّن هذين املبد أأين هام من أأسس
املنظمة اليت تليب احتياجات ومصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء يف اكفة املناطق اجلغرافية بشأأن خمتلف أأنوا حقوق
امللكية الفكرية.
 .71و أأشار وفد اإندونيس يا ،متحداث بصفته الوطنية ،اإىل عدد من البياانت اليت أأدلت هبا الوفود ،و أأعرب عن اس تعداده
للموافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية مثلام نقحته ا ألمانة استنادا اإىل مناقشات ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة
والعرشين للجنة .ور أأى الوفد أأن ّه ل ينبغي التخيل عن مبد أأي التضامن وا ألحادية ،ضامان لتنفيذ مجيع برامج الويبو و أأنشطهتا
الهامة وعدم ا إلرضار مبس تقبل املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن الويبو منظمة تعىن ابمللكية الفكرية بش ل عام ،ل ببعض أأجزاء
امللكية الفكرية فقط.
 .72و أأي ّد وفد أأملانيا وفود سويرسا وفرنسا وإايطاليا وإاندونيس يا .ور أأى أأ ّن اقرتاح املزيانية ممتاز ،و أأبدى اس تعداده لعامتده.
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 .73و أأثىن وفد الربتغال عىل مدى جودة النتاجئ املالية لعام  2016وحتقيق فائض قدره  32مليون فرنك سويرسي ،مما
س يتيح ابلتأأكيد وضع خطة حممكة للثنائية املقبةل .وفامي يتعلق بأأداء الربامج ،أأعرب الوفد عن ارتياحه لرؤية زايدة يف العدد
الإجاميل للتسجيالت يف اإطار الربانمج  .32و أأشار الوفد اإىل أأ ّن العديد من هذه التسجيالت يأأيت من البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا ،وهو ما ي ّ
وحض أأمهية البياانت اجلغرافية كعامل للمنو الاقتصادي .وفامي يتعلق ابملزيانية املقرتحة ،ر ّحب
الوفد ابلتدابري املقرتحة من حيث تعزيز بدء نفاذ وثيقة جنيف .و أأكد أأ ّن بدء نفاذ وثيقة جنيف سيساعد عىل حتسني الوضع
املايل لنظام لش بونة وجلب مس تخدمني جدد ،مبا يضمن زايدة الإيرادات .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن العديد من الاحتادات تعاين
من جعز يف مزيانيهتا ،مثل احتاد لهاي ،اذلي بلغ جعزه حوايل  14مليون فرنك سويرسي ،رمغ أأن ّه من الاحتادات املموةل من
الاشرتااكت ،أأ ّما احتاد لش بونة فبلغ جعزه حوايل  1.3مليون فرنك سويرسي .و أأضاف أأ ّن هذه الاختاللت املتنظمة ليست
جديدة عىل املنظمة .وقال ا ّإن الربامج اليت ل تودل ا ألموالّ ،متول أأحياان هبذه الطريقة .و أأي ّد الوفد اقرتاح الربانمج واملزيانية مثلام
قدمته ا ألمانة ،ودافع عن مبد أأي ا ألحادية والتضامن بني خمتلف الاحتادات .ور أأى أأ ّن عىل مجيع أأعضاء الويبو أأن ينظروا فامي
س بق بطريقة متوازنة ومنصفة ،تراعي اتفاقية الويبو ،هبدف احلفاظ عىل مبد أأ ا ألحادية يف املزيانية ومبد أأ التضامن
بني الاحتادات.
 .74و أأي ّد وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي أأدىل به وفد الصني ابمس مجموعة الربيكس .و أأعرب عن اس تعداده لبحث
القضااي ،مبا فهيا مهنجية ختصيص ا ألموال ،و أأكّد عىل أأمهية احرتام املبادئ ا ألساس ية للويبو ،ول س امي نظام أأحادية املزيانية.
و أأبدى الوفد اهامتمه ابعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية .و أأشار اإىل أأ ّن هدفه هو تنفيذ التدابري احملددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية
خالل الثنائية املقبةل .و أأي ّد الوفد اخلطة الر أأساملية الرئيس ية.
 .75و أأبدى وفد اإندونيس يا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،اس تعداد اجملموعة لعامتد اقرتاح
الربانمج واملزيانية.
 .76و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الصني ابمس مجموعة الربيكس.
 .77و أأي ّد وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية البياانت اليت أأدلت هبا لك ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اليت أأبدت
اس تعدادها لعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018مثلام اقرتحهتا ا ألمانة.
 .78و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأ ّن ا ألهداف واملهام الرئيسة للويبو يه دمع حامية امللكية الفكرية يف
العامل وفقا للامدة  3واملادة  4من املعاهدة املؤسسة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .وقال إا ّن البياانت اجلغرافية وتسميات
املنشأأ يه معايري دولية للملكية الفكرية حالها كحال حق املؤلف والعالمات التجارية والرباءات والتصاممي .وذكر الوفد أأ ّن
الويبو ملزتمة بتعزيز مجيع أأنوا امللكية الفكرية مبا يف ذكل البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ .وبناء عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأ ّن
من الواجب اإيالء أأمهية متساوية مجليع نظم التسجيل ادلولية اليت تعمل يف اإطار الويبو ،و أأ ّن اقرتاح الربانمج واملزيانية ينبغي
أأن يعمتد ،وفقا ملبد أأي ا ألحادية والتضامن يف الويبو ك ل ،مثلام قدّمته ا ألمانة يف ادلورة احلالية.
 .79و أأشار وفد اإكوادور اإىل التقدم احملرز يف دوريت اللجنة اللتني عقدات يف عام  .2017ور أأى أأ ّن العمل اذلي عرضته
ا ألمانة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة سيسمح إابجناز معل مناسب يف مجيع اجلوانب اخملتلفة من معل املنظمة ،وذلكل
أأي ّد الاقرتاح ومجيع ا ألعامل اليت أأجنزت.
 .80و أأي ّد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الصني ابمس مجموعة الربيكس.
 .81و أأي ّد وفد اإس بانيا مبد أأ التضامن يف المتويل ،حس امب ورد يف البياانت اليت أأدلت هبا وفود أأخرى مثل اإيطاليا والربتغال
وفرنسا وسويرسا ،و أأعرب عن اس تعداده دلمع اعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية.
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 .82و أأشار وفد مالزياي اإىل النتاجئ املالية اجليدة اليت أأظهرهتا املنظمة يف الثنائية املاضية ،وقال إان ّه مييل اإىل دمع املزيانية
املقرتحة ،اليت تضمنت التنقيحات اليت نوقشت يف ادلورتني السابقتني للجنة .و أأي ّد الوفد مبد أأ ا ألحادية احلايل اذلي يضمن
وجود نظام عاملي متوازن للملكية الفكرية .و أأكّد من جديد دمعه لقرتاح الربانمج واملزيانية واخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،يك
تواصل الويبو معلها املمتاز.
 .83وساند وفد أأنغول البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .ور أأى أأ ّن املزيانية املقرتحة متوازنة
جدا ،خاصة و أأهنا تغطي هنج التضامن .وقال الوفد إان ّه مس تعد دلمع اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية مثلام عرضته ا ألمانة.
 .84ور أأى الرئيس أأ ّن املناقشات حول هذا املوضو الهام جدا مل تبد أأ من الصفر أل ّن بياانت عدد من الوفود والواثئق
ّتبني أأن املناقشات بشأأنه اكنت مكثفة وبناءة يف دوريت اللجنة السابقتني .و أأشار الرئيس اإىل أأ ّن الواثئق اليت عرضت تسعى
اإىل حتقيق تفامه مشرت يكون نقطة التقاء .وقال الرئيس ا ّإن ادلول ا ألعضاء تبدو ،بعد الاس امت اإىل البياانت اليت أألقيت يف
اجللسة والنظر يف الطريقة اليت معلت هبا اللجنة يف دوريت يوليو وسبمترب ،أأقرب للتوصل اإىل اتفاق حول هذا املوضو
احلامس ،أأي اقرتاح الربانمج واملزيانية للمنظمة ،حىت تمتكن من احلفاظ عىل وضعها املايل السلمي .وقال الرئيس ا ّإن من الواحض
أأن الوفود حتتاج اإىل مزيد من الوقت ملناقشة القضااي وتبادل الراء البناءة وإاظهار املرونة للتوصل اإىل اتفاق معيل .ولهذا
سيسهل اإجراء مشاورات غري رمسية
السبب ،وكام أأعلن السفري اكرلكينس ،أأبلغ السفري هرييداي أأكوس تا ادلول ا ألعضاء بأأنه ّ
بشأأن هذا البند لتبد أأ يف أأقرب وقت ممكن.
 .85و أأعلن الرئيس ،عند العودة اإىل هذا البند من جدول ا ألعامل يف وقت لحق من ا ألس بو  ،أأ ّن الوفود وافقت ،بعد
مخس جلسات من املشاورات غري الرمسية ومبشاركة كبرية شكرها علهيا ،عىل مرشو نص قرار يعرض عىل اجللسة العامة
يف اإطار البند  12من جدول ا ألعامل.
 .86و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف الإدلء ببيان موجز قبل اعامتد املزيانية ،مشريا اإىل أأن ّه يعزتم
تقدمي مالحظات أأكرث مشول يف مرحةل لحقة .ورصح قائال ا ّإن بدله حتتفظ ،ابعامتدها املزيانية ،مبوقفها القانوين بشأأن اإدارة
الويبو لوثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف مجيع امجلعيات اليت يه عضو فهيا .أأ ّي أأ ّن موافقة الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل
املزيانية ل تعين موافقهتا عىل املسأأةل السابقة.
 .87وقر أأ الرئيس فقرات القرار امخلس التالية اليت حظيت ابملوافقة.
 .88ا ّإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1اتفقت عىل املوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية )A/57/6( 2019/2018؛
" "2وذكّرت بأأنه ينبغي ،طبقا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم ،أأن يكون ل ل احتاد اإيرادات اكفية
لتغطية النفقات اخلاصة به؛
" "3و أأشارت اإىل أأن الاحتادات املموةل من الرسوم اليت لها جعز متوقّع يف الثنائية  19/2018ينبغي أأن
تبحث تدابري طبقا للمعاهدة اخلاصة ب ل مهنا من أأجل سدّ ذكل العجز؛
" "4و أأشارت اإىل أأنه اإذا مل يكن ألي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات وا ألموال الاحتياطية لتغطية
نفقاته املتوقّعة ،يُوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة ويُكشف يف بياانت
املنظمة املالية وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛

A/57/12 Prov.
23

وقررت أأنه طبقا للبند " "4أأعاله ،و ألغراض الثنائية  ،19/2018اإذا مل يكن ألي احتاد ممول من الرسوم
" ّ "5
ما يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته ،يُوفَّر املبلغ الالزم املذكور يف البند " "4من ا ألموال الاحتياطية
لالحتادات املموةل من الاشرتااكت ،يف حال اكنت تكل ا ألموال الاحتياطية اكفية بش ل اتم ،أأو خالف ذكل
من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات ا ألخرى املموةل من الرسوم.
 .89و أأشارت امجلعية العامة كذكل اإىل أأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تُعد موضوعا
وقررت أأن تواصل جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد يف
شامال ّ
دوراهتا املقبةل استنادا اإىل الواثئق الوجهية وغري ذكل من املقرتحات املقدمة من ادلول ا ألعضاء.
 .90و أأحاطت امجلعية العامة علام بأأن ابب املشاركة التامة يف مجيع املؤمترات ادلبلوماس ية ،اليت ميكن أأن تُعقد برعاية
الويبو خالل الثنائية  19/2018وت ُّمول من موارد املنظمة خالل تكل الثنائية ،س يكون مفتوحا أأمام لك ادلول
ا ألعضاء يف الويبو طبقا لتوصيات أأجندة التمنية.
 .91ا ّإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1وافقت عىل أأن ت ُّمول ،من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات املموةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد ،املرشوعات املعروضة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة -2018
 2027فامي خيص الثنائية  ،19/2018كام هو وارد يف الوثيقة  ،A/57/9مببلغ اإجاميل قدره  25.5مليون فرنك
سويرسي.
" "2وإاذ تالحظ أأن فائض احتاد مدريد للثنائية  15/2014غري مس تخدم بش ل اكمل ألغراض مرشوعات
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية فامي خيص الثنائية ّ ،19/2018قررت ختصيص الرصيد املتبقي البالغ  1.1مليون
ف نرك سويرسي للمرشوعات املقبةل الشامةل اليت تندرج مضن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 27-2018
وتعود بفائدة عىل لك الاحتادات .واكن من املفهوم أأن هذا القرار ُاختذ ّمرة واحد لغرض حمدّد.
" "3و أأحاطت علام بأأن هذه القرارات ل خت ّل ابملناقشات املشار اإلهيا يف الفقرة .2
 .92ور ّحب وفد سويرسا ابعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018واخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،وهام صاكن
هامان جدا س ميكنان الويبو من العمل بش ل سلمي ،ل يف الثنائية املقبةل فقط ،بل وبعد الثنائية  ،19/2018بفضل اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية .و أأضاف الوفد أأن ّه س يقدم بياان كتابيا اكمال ليدرج يف تقرير الاجامت  .ويرد أأدانه البيان املكتوب:
"نشكر مجيع الوفود اليت معلت بصورة مكثفة وبناءة يك نتوصل اإىل حل توافقي يعاجل خمتلف الشواغل املثارة بشأأن
وثيقة الربانمج واملزيانية.
"وامسحوا يل أأن أأقدم ثالث نقاط فامي يتعلق ابلقرار اذلي اختذانه توا.
" أأول ،يرحب وفد سويرسا اب إلقرار ابملامرسة الراخسة لهذه املنظمة ،عىل النحو املبني يف الفقرة  "4"1من القرار ،يف
معاجلة مجيع أأنشطة هذه املنظمة بطريقة موحدة ،متاش يا مع احتياجاهتا التشغيلية .وإا ّن هذا الهنج ا ألحادي يف املسائل
املتعلقة ابملزيانية ميكّن املنظمة من الاضطال بأأنشطة ل حتقق ،حبمك طبيعهتا ،سوى اإيرادات ضئيةل أأو معدومة.
وتنظر سويرسا اإىل هذا الهنج كعامل حامس يف متكني الويبو من مواصةل تنفيذ اكمل أأنشطهتا الهامة .وترى أأن الفقرة
 "5"1ل تنهتك بأأي حال من ا ألحوال هذه املامرسة الراخسة ،ول ميكن أأن تكون أأساسا للتشكيك يف هذه املامرسة
يف املس تقبل.
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"اثنيا ،ترى سويرسا أأن الطريقة احلالية لتخصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد اكفية وافية وتوفر معلومات
مفصةل ،سواء بشأأن وثيقة الربانمج واملزيانية أأو اخلطة الرأأساملية الرئيس ية .وابلتايل ل حاجة اإىل تغيريها .وتتضمن
الفقرة  "2"4تدبريا اس تثنائيا يقصد به وضع غري معتاد ول ميكن اس تخدامه للتشكيك يف تطبيق الطريقة احلالية عىل
املراحل املقبةل من اخلطة الر أأساملية الرئيس ية أأو عىل الربانمج واملزيانية فامي يتعلق ابلفرتات املالية ما بعد
الثنائية .2019-2018
"وختاما ،تود سويرسا أأن تؤكد أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة اليت تنقح التفاق املذكور ليست معاهدة جديدة.
وابلتايل فاإن وثيقة جنيف يه معاهدة تديرها الويبو بش ل ل لبس فيه".
 .93وشكر وفد فرنسا الوفود اليت بذلت هجودا بناءة ،بطريقة مبتكرة أأحياان ،طوال املناقشات .وذكر الوفد بأأ ّن هذه
املفاوضات بد أأت قبل امجلعيات احلالية .وقال إان ّه يدر أأ ّن املفاوضات اكنت صعبة ،و أأ ّن العديد من الوفود اضطرت اإىل تقدمي
تنازلت هامة .ولكنّه ر أأى أأ ّن لك ما جرى هيدف للحفاظ عىل مصلحة املنظمة وفعالية معلياهتا .ور ّحب الوفد ابلنتاجئ اليت
حتققت ،و أأعرب عن أأمهل يف اإجراء مزيد من املناقشات من هذا النو وبنفس الروح .و أأضاف أأن ّه س يقدم بياان كتابيا اكمال
يف الوقت املناسب.
 .94و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رسوره لعامتد امجلعيات مزيانية الثنائية  19/2018ابلتساق مع متطلبات
معاهدات الويبو بشأأن الاحتادات املموةل من الرسوم .و أأ ّقر الوفد ابلتقدم احملرزّ ،
وحث أأعضاء اتفاق لش بونة عىل مواصةل
العمل بغية اإجياد حل لس تدامة احتادمه عىل املدى الطويل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يساعد الفهم ا ألمعق ملهنجية
التخصيص أأعضاء الويبو عىل الوصول اإىل وضع أأفضل للنظر يف املزيانيات املقبةل .و أأبدى الوفد رسوره ملوافقة امجلعيات عىل
متويل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،واختاذ مجعية احتاد مدريد قرارا بتخصيص جزء من فائضها من الثنائية  15/2014لمتويل
املرشوعات الشامةل اليت تعود بفائدة عىل لك الاحتادات .ور أأى الوفد أأ ّن هذه الإجراءات ستساعد مجيع ا ألعضاء يف النظر
يف القرارات املقبةل بشأأن الإنفاق الر أأساميل.
 .95وشكر الرئيس مجيع الوفود لعملها عىل مدى ساعات طويةل .وقال ا ّإن التوصل اإىل اتفاق اكن مثرة مخس عنارص أأبدهتا
ادلول ا ألعضاء ،ويه التفاين والانفتاح واملرونة والإبدا والالزتام جتاه املنظمة .و أأعرب عن امتنانه لدلمع الفعال اذلي قدمته
ا ألمانة ،اذلي اكن عنرصا هاما طوال املناقشات يف توفري الإرشاد وحتسني فهم مهنجية الاحتادات وأاثرها.
فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو
 .96أأشار الرئيس اإىل أأن مناقشة هذا العام يه اس مترار للعملية احلكومية ادلولية اليت بد أأت عام  ،2013وتس تنري
ابلقرارات السابقة ،ويه املبادئ التوجهيية املتفق علهيا يف امجلعية العامة للويبو لعام  ،2015فضال عن قرارات امجلعية العامة
لعام  2016وبيان رئيسها بشأأن افتتاح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا .و أأضاف أأ ّن معلية الرتش يح واملناقشات للثنائية
 2019/2018حتايك ما جرى يف الثنائية  .2017/2016ور أأى الرئيس أأ ّن عىل امجلعية العامة للويبو اختاذ قرار بشأأن تعيني
املكتب اخلاريج الثالث للثنائية احلالية .و أأضاف أأ ّن أأفضل سيناريو ممكن هو اختاذ القرار بشأأن الثنائيتني احلالية واملقبةل.
ولتحقيق ذكل ،ومع مراعاة القيود الزمنيةّ ،
حث الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل الرتكزي عىل قرار حممتل .وقال ا ّإن من الرضوري
أأن تفهم ادلول ا ألعضاء وتقبل أأ ّن من غري املمكن قبول طلب لك من أأبدى رغبته يف اس تضافة مكتب خاريج .و أأشار
الرئيس اإىل اس تالم  10طلبات ،وهنا  6طلبات أأخرى يف اجلوةل التالية اليت س تجرى يف الثنائية  ،2021/2020اإن تقرر
ذكل .و ّ
حث الرئيس الوفود عىل ممارسة أأقىص قدر من املرونة خالل املفاوضات .و أأعطى الرئيس اللكمة للوفود للتعليق عىل
نتاجئ معل اللجنة بشأأن املاكتب اخلارجية ،والسبيل املمكنة للتوصل اإىل قرار خالل امجلعية العامة للويبو.
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 .97و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل مسأأةل املاكتب اخلارجية وشدّ د عىل أأمهية املبادئ التوجهيية .ور أأى
الوفد أأ ّن املبادئ التوجهيية يه نتيجة مفاوضات طويةل ا ألمد بني ادلول ا ألعضاء بغية التوصل اإىل قرار بشأأن اإنشاء ماكتب
خارجية للويبو عن طريق معلية شفافة وشامةل .وذلكل ،قال الوفد ا ّإن املساعي املتعلقة ابإنشاء ماكتب خارجية ينبغي أأن
تسرتشد ابملبادئ التوجهيية وتراعي التوزيع العادل واجلغرايف لهذه املاكتب .و أأي ّد الوفد القرار اذلي اختذته اجملموعات ا إلقلميية
ا ألخرى تأأييدا اتما ،ولكنّه ر أأى أأ ّن من الرضوري معاجلة مجيع املقرتحات ا ألخرى بطريقة تكفل اتبا هنج شامل يف اإنشاء
املاكتب اخلارجية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن ّه ينبغي تفادي املوعد الهنايئ املصطنع إلهناء املناقشة بشأأن هذا البند
من جدول ا ألعامل ،وتفادي الرتتيب الهريم للمقرتحات عىل حنو يتيح اختاذ قرار واحد بشأأن اقرتاح حمدد .ويف هذا الصدد،
أأشار الوفد اإىل أأ ّن القرار بشأأن افتتاح مكتب خاريج واحد يف الثنائية احلالية وثالثة ماكتب خارجية يف الثنائية املقبةل
سيتخذ يف امجلعية العامة احلالية ،استنادا اإىل قرار امجلعية العامة للويبو لعام  .2016وذكر الوفد أأ ّن اجلهود بشأأن طرائق
اختيار البدلان املضيفة ينبغي أأن تبذل ابتساق اتم مع املبادئ التوجهيية ،وينبغي أأن تضمن توافق الراء يف نتاجئ املداولت.
ور أأى الوفد أأ ّن اإحدى املهام ا ألساس ية للماكتب اخلارجية يه تقدمي املساعدة التقنية و أأنشطة تكوين الكفاءات .وذلكل،
ينبغي اإيالء الاعتبار الواجب للجوانب الإمنائية ،وفقا للفقرة  14من املبادئ التوجهيية .وقال الوفد إا ّن الفقرة  13من املبادئ
التوجهيية تنص عىل أأ ّن أأي قرار يف هذا الصدد ينبغي أأن يويل الاعتبار الواجب ملبد أأ الش بكة اجلغرافية املس تدمية والعادةل
والفعاةل فامي يتعلق مبوقع املاكتب اخلارجية احملمتةل .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنهتيي املناقشات بشأأن هذه املسأأةل
الهامة اإىل نتيجة توافقية.
 .98و أأعرب وفد عامن عن رغبته يف اس تضافة مكتب خاريج لتحقيق ا ألهداف التشغيلية وتشجيع الإبدا  .وقال الوفد
اإن املكتب س يؤدي دورا يف تعزيز امللكية الفكرية ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بلغتني هام العربية والإنلكزيية لصاحل
املس تخدمني من القطا اخلاص .و أأضاف أأ ّن املكتب س يعمل عىل الرتوجي للمعاهدات اليت تديرها الويبو ،وسريتبط مبقر
الويبو بش ل وثيق يك يضمن اس تخدام املوارد الإدارية ملقر جنيف عىل أأفضل وجه ويف بيئة أمنة .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن
امجلعيات اختذت قرارا إابنشاء ثالثة ماكتب خارجية كحد أأقىص يف الثنائية احلالية ،وشدّ د عىل رضورة احرتام التوزيع
اجلغرايف العادل .وقال إان ّه سيبذل قصارى هجده لتحقيق توافق يف الراء بشأأن هذه املسأأةل.
 .99وشكر وفد الإمارات العربية املتحدة الس يدة ماراي اإينيس رودريغس ،من ا ألرجنتني ،عىل معلها ادلؤوب من أأجل
اختاذ قرار بشأأن املاكتب اخلارجية .وقال إان ّه ينتظر هذا القرار بفارغ الصرب يك يوفّر مجيع املرافق الالزمة اليت ستسهم يف
حتقيق أأهداف الويبو وبدله واملنطقة بأأرسها .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن تكل ا ألهداف أأخذت يف الاعتبار عند اختيار اس تضافة
أأبوظيب للمكتب اخلاريج .و أأكّد الوفد أأن ّه قدم لك الوسائل وا ألدوات الالزمة ،اكلتكنولوجيا ،لتوفري التدريب وغريه من
الاحتياجات .وكرر الوفد طلبه اإىل اللجنة ،أأي وضع مهنجية واحضة ملعايري اختيار املاكتب اخلارجية عرب ألية ينبغي أأن
يعمتدها امجليع وفقا للمبادئ التوجهيية ،يك تفتتح املاكتب يف مناطق ختدم مصاحل املنظمة .وقال الوفد اإنه سيسهم يف حتقيق
توافق يف الراء بشأأن هذه املسأأةل.
 .100وشدّ د وفد تركيا عىل رضورة احلفاظ عىل الشمولية عند تقرير طريقة اختيار ماكن اس تضافة املاكتب اخلارجية.
وذلكل ر أأى الوفد أأن البدلان الراغبة يف اس تضافة املاكتب اخلارجية والقادرة عىل الهنوض خبدمات الويبو ينبغي أأن متنح
الفرصة .و أأشار الوفد اإىل بيانه العام ،وكرر التأأكيد عىل اهامتمه الشديد ابس تضافة مكتب خاريج .وقال الوفد إان ّه حيرتم ما جاء
يف ملخص الرئيس يف امجلعية العامة ا ألخرية للويبو ،غري أأن ّه فهم أأ ّن املوجز مل يس تنث بدلين راغبني يف اس تضافة ماكتب
خارجية ،ذلا ينبغي النظر اإىل تكل البدلان عىل قدم املساواة مع املرحشني الخرين .و أأضاف أأ ّن مجيع املقرتحات ينبغي أأن متنح
معامةل متساوية عىل أأساس حقوقها المتثيلية الوطنية وادلولية .وقال اإن ذكل ينطبق بش ل خاص عىل اقرتاح تركيا اس تضافة
مكتب خاريج .ور أأى الوفد أأن من الواجب التفاق عىل مهنجية شامةل وشفافة وموضوعية قامئة عىل اجلدارة ونزهية
لالختيار بني البدلان املرحشة .وقال ا ّإن اللغة جيب أأن تصاغ يف نطاق توافق الراء ،وتربز رغبة مجيع املرحشني لس تضافة
املاكتب اخلارجية .وذكر الوفد أأ ّن مرشو القرار اذلي وز يف ذكل اليوم ،ووز عىل مجيع املنسقني ا إلقلمييني يف ا ألس بو
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السابق ،ليس وثيقة ملزمة قانوان وفقا لقواعد الويبو العامة وإاجراءاهتا و أأنظمة الترشيعات ادلولية ا ألخرى .وقال الوفد ا ّإن
هنا وثيقة قانونية واحدة يه ملخص الرئيس بشأأن املاكتب اخلارجية يف امجلعية العامة ا ألخرية للويبو ،وعىل امجلعية العامة
الرجو اإىل هذا القرار فقط.
 .101وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وقال ا ّإن مجموعته ترى أأ ّن قرار امجلعية العامة للويبو يف عام  ،2015مبا يف ذكل
املبادئ التوجهيية ،جيب أأن حيرتم حبذافريه .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف التوصل اإىل حل بناء وبرانجمي حبلول هناية هذه
امجلعية العامة للويبو ،مع مراعاة القرار املذكور مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية.
 .102وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل تقدير اجملموعة للجهود املتواصةل اليت
يبذلها الرئيس بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية ،و أأعرب عن أأسفه لعدم اإحراز أأي تقدم خالل ادلورة ا ألخرية للجنة .وشكر
الوفد الرئيس عىل تيسري املشاورات بني ادلول ا ألعضاء ،قبل انعقاد امجلعية العامة ،للميض قدما هبذه العملية الصعبة .وكرر
تأأييد مجموعته للمبادئ التوجهيية عىل النحو املتفق عليه يف امجلعية العامة للويبو عام  ،2015وذكر أأ ّن من الواجب تلبية
الاحتياجات الفعلية للمنظمة وإايالء ا ألولوية للمناطق اليت ل يوجد فهيا أأي مكتب خاريج ،مع مراعاة مبد أأ التوزيع اجلغرايف
العادل واحرتامه .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن مجموعته يه املنطقة الوحيدة اليت ل يوجد فهيا مكتب خاريج ،و أأ ّن رومانيا يه البدل
الوحيد من اجملموعة اذلي تقدم بطلب اس تضافة مكتب خاريج .وذكر الوفد أأ ّن املاكتب اخلارجية ميكن أأن تعزز حامية
امللكية الفكرية بش ل اإجيايب ،وذلا ر أأى الوفد أأ ّن عىل ادلول ا ألعضاء أأن تعمل مبا خيدم مصاحل املنظمة الفضىل و أأن حترتم
القرارات واترخي املفاوضات الطويةل بشأأن هذه املسأأةل .و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن حتل ادلول ا ألعضاء هذه املسأأةل
خالل هذه امجلعيات .و أأشاد بتوجهيات الرئيس وهجوده وقيادته ألعامل امجلعيات.
 .103وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فقال ا ّإن ا ألولوية ينبغي أأن تعطى ملسأأةل املاكتب
اخلارجية .و أأشار إاىل أأ ّن وجود عدد حمدود من املاكتب اخلارجية احملمتةل ،وذلكل انشد اجملموعات ا إلقلميية أأخرى أأن ختفض
عدد ترش يحاهتا .و أأشار اإىل أأ ّن مجموعته نفذت ما تطلبه ،فقد قدمت ترش يحا واحد لكولومبيا للثنائية  2017/2016ومل تقدم
أأي ترش يحات للثنائية  ،2019/2018وقد أأسهمت اجملموعة اإسهاما كبريا يف هذه العملية .و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن
تمتكن من فتح مكتب جديد يف كولومبيا للثنائية  2017/2016نظرا ل ل التنازلت اليت قدمهتا خالل املفاوضات ،و أأضاف
أأن من الرضوري أأن تتخذ املنظمة تدابري معلية تزيد من قدرات مجيع البدلان عىل الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية .وذكر
الوفد أأ ّن منطقة أأمرياك الالتينية تواجه حتداي كبريا يف جمايل املعرفة والابتاكر ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يسهم املكتب اخلاريج
اإسهاما اإجيابيا يف مواهجة هذا التحدي.
 .104و أأي ّد وفد الربازيل البيان اذلي أأدلت به كوس تارياك نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب عن
اعتقاده بأأن افتتاح مكتب خاريج يف كولومبيا س يتيح مزيدا من التعاون يف املنطقة ،ألنه سريتبط ابملكتب اخلاريج يف
الربازيل .وذكر الوفد أأن اجملموعة أأجرت مفاوضات داخلية كبرية مسحت لها ابلتوصل اإىل توافق يف الراء واملسامهة يف
املفاوضات بشأأن املاكتب اخلارجية ،وطلب اإىل اجملموعات ا ألخرى أأن متيض قدما بطريقة مماثةل .وذكر الوفد أأنه حيبذ حتقيق
الالمركزية يف أأنشطة الويبو يك يتس ىن لها مواءمة أأنشطهتا عىل حنو أأفضل مع الاحتياجات الوطنية لدلول ا ألعضاء.
 .105و أأي ّد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدلت به كوس تارياك نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأكّد عزمه
واهامتمه الراخسني ابلمتثال التام للمبادئ التوجهيية .و أأعاد التأأكيد عىل أأ ّن ترش يحه يس تويف املعايري املذكورة يف املبادئ
التوجهيية .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن الثنائية  2017/2016شارفت عىل الانهتاء ،وكرر مرة أأخرى التنازلت اليت قدمهتا مجموعته
يف املفاوضات ،واليت ينبغي أأن ي ّقر هبا امجليع .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن افتتاح املاكتب
اخلارجية اجلديدة بهناية هذه امجلعيات ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن ترش يح بدله اكن للثنائية .2017/2016
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 .106و أأشار وفد ابكس تان اإىل أأحدث قرار للجنة اعمتدته يف دورة سبمترب  2017و ّنص بوضوح عىل عدم وجود توافق يف
جتر أأية حتاليل للتاكليف من مصادر خارجية ومل
الراء بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة .وذكر الوفد أأن س نتني قد مرات ومل َ
توضع معايري تقيمي أأو مهنجية لتنفيذ املبادئ التوجهيية .وذكر الوفد أأن الاجتاه حنو تقليص الوجود املادي والاس تفادة من
اخليارات املفيدة من حيث التلكفة يف عامل مؤمتت أأصبح قاعدة ل اجتاها ،و أأ ّن خفض النفقات التنظميية واملالية خلّف عبئا.
وقال ا ّإن الويبو ليست منظمة تعاجل أأزمات ميدانية ،كنظمة الصحة العاملية أأو مكتب املفوض السايم لشؤون الالجئني ،اإذ
ل يس تدعي معلها وجودا ميدانيا رضوراي لتقدمي املعونة الإنسانية .و أأضاف أأ ّن الويبو منظمة تقنية تكفل الابتاكر والإبدا .
وذلكل ،مل َير الوفد أأي منطق يف فتح مزيد من املاكتب اخلارجية وتقييد املوارد اليمينة للويبو وادلول ا ألعضاء .وذكر أأ ّن حتليهل
يستند اإىل رد فعل هادئ وعقالين وشفاف بعد س نتني من الانتظار لتحديد مدى التقدم امللموس اذلي أأحرز .وقال الوفد
إان ّه مل يلحظ حىت الن أأي تقيمي ملموس وموضوعي يساعد يف فهم ما قد حتققه الويبو وادلول ا ألعضاء ابلضبط من خالل
هذه املاكتب اخلارجية ،ول ميكن أأن حتققه من دوهنا .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأ ّن هذه املامرسة غري جمدية ،و أأن ّه ينبغي
معاجلة هذه املسائل الهامة بش ل موضوعي بدل من اختيار مسار يشوبه عدم اليقني أأو الإفراط يف الثقة .و أأبرز الوفد أأمهية
الرؤية املتعلقة مبناطق نواجد املاكتب اخلارجية ،اليت ذكرها عدد من الوفود .و أأشار اإىل أأ ّن املنطقة جيب أأن تكون جحر
ا ألساس ألي مرشو  ،ولكن الإشارة اإىل وثيقة الرؤية متناقضة من حيث املغزى ،ألهنا جاءت بعد اإنشاء ماكتب خارجية
جديدة؛ كن يضع احلصان أأمام العربة .و أأبدى الوفد أأسفه ألن الوقت واجلهد الذلين ينبغي اإنفاقهام عىل الإطار المتهيدي
ومعاجلة أأعىل املسائل أأمهية لدلول ا ألعضاء ،اكان حبييس دهالزي قضية املاكتب اخلارجية اليت أأصبحت مسي ّسة للغاية وغري
معلية نظرا لكرثة املرحشني .وقال ا ّإن الكثري من املرحشني حققوا اكتفاء ذاتيا يف خدمات امللكية الفكرية ،مما جيعل هذه املاكتب
اخلارجية زائدة عن احلاجة .واختمت الوفد لكمته ابلتشديد عىل رضورة اعامتد هنج توافقي بشأأن هذه املسأأةل ،وإاجراء تقيمي
موضوعي وشفاف لتاكليف املاكتب اخلارجية املقرتحة وفوائدها.
 .107و أأشار وفد الهند اإىل املناقشات ّ
املطردة بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل .وتطل ّع اإىل املوافقة عىل مرشو
أ
الربانمج واملزيانية املقرتح .وذكر أأن ّه من املرحشني لس تضافة مكتب خاريج بصفته الوطنية ،وأكد لدلول ا ألعضاء أأن فتح
مكتب خاريج يف الهند س يعزز نظم امللكية الفكرية العاملية ويعود ابلنفع عىل منطقة وسط وجنوب أس يا اليت ل حتوي مكتبا
خارجيا .و أأكّد الوفد أأن اس تضافة مكتب خاريج يف الهند لن يرض مبصلحة أأي بدل يف املنطقة .والمتس الوفد دمع ادلول
ا ألعضاء وطلب مهنا أأن تنظر جبدية يف ترش يحه اذلي يلزتم ابملبادئ التوجهيية اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء .وقال الوفد
إا ّن الشواغل اخملتلفة اليت أأاثرهتا بعض ادلول ا ألعضاء بشأأن جدوى املاكتب اخلارجية يه خطوة اإىل الوراءّ .
وحث الوفد
ادلول ا ألعضاء عىل اتبا هنج تطلعي يف اختيار املاكتب ا ألربعة املتبقية يف ثنائية  ،2017/2016اليت ترحشت فهيا الهند.
ور أأى الوفد الكثري من اجلدارة يف ترش يحه وطلب من ادلول ا ألعضاء أأن تويل الاعتبار الواجب هل ،وتقرر أأسامء املاكتب
الثالثة املتبقية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتدد ا ألسامء ا ألربعة معا ،متكينا لهنج اإجيايب حنو فتح ماكتب خارجية جديدة.
 .108ور أأى وفد مجهورية كوراي أأ ّن من مصلحة الويبو فتح ماكتب خارجية جديدة .وقال الوفد إا ّن دور املكتب اخلاريج
همم جدا ألن ّه س يعزز معل الويبو عىل املدى الطويل من خالل زايدة عدد خدمات امللكية الفكرية العاملية عرب تقدمي اخلدمات
ورصح الوفد بأأ ّن ادلول ا ألعضاء تتحمل مسؤولية متكني الويبو وماكتهبا اخلارجية من
احمللية والتفاعل املبارش مع العمالءّ .
تنفيذ الربامج بأأكرث الطرق فعالية وحتقيق نتاجئ ممتازة .ونظر ًا اإىل ولية الويبو ،ينبغي أأل يعمتد اإنشاء املاكتب اخلارجية عىل
التوهجات الس ياس ية واجلغرافية فقط ،ولكن جيب اإجراء مناقشات بشأأن التقدم احملرز يف حتقيق هدف الويبو .وقال الوفد
إان ّه يتطلع اإىل اإجراء مناقشات بناءة بشأأن هذه املسأأةل الهامة ،و أأبدى اس تعداده للمسامهة بنشاط وبطريقة بناءة لالتفاق عىل
هذه املسأأةل.
 .109وذكر وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية أأن ّه ينبغي احرتام مبد أأ التوزيع اجلغرايف عند اإنشاء املاكتب اخلارجية.
 .110وعُلّق هذا البند من جدول ا ألعامل ودعيت الوفود اإىل مواصةل املشاورات غري الرمسية.
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 .111واس تأأنف الرئيس اجللسة العامة لتناول القضية العالقة ملاكتب الويبو اخلارجية اجلديدة .وذكَّر بأأن امجلعية العامة للويبو
قررت يف عام  2016أأن تطبق مسار الثنائية  2017/2016عىل تقدمي اقرتاحات اس تضافة املاكتب اخلارجية للثنائية
 .2019/2018و أأشار اإىل أأن اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد يرسات معلية الاختيار يف الثنائية
 2019/2018بعدم تقدمي أأي طلبات ،مش يد ًا ابلروح البناءة للمجموعتني .وذكر أأن عدد ًا من املشاورات غري الرمسية قد
شهري يوليو وسبمترب يف اإطار جلنة الربانمج واملزيانية وخالل الفرتة السابقة لعقد امجلعية العامة اجلارية .وخالل تكل
عُقد يف َ
املشاورات غري الرمسية ،أأعربت ادلول ا ألعضاء عن أراء متباينة ومل تتفق عىل اإنشاء ماكتب خارجية أأو تنفيذ املبادئ
التوجهيية مبا فهيا مهنجية الاختيار ومعايريه .وتساءلت بعض الوفود عن جدوى الهنج ا إلقلميي مشددة عىل رضورة اإجراء تقيمي
دقيق للطلبات استناد ًا اإىل مهنجية متفق علهيا .و أأيد البعض اإجراء تصويت اس تدليل أأو حىت اقرتا رسي لختيار البدلان
املضيفة .و أأكد الرئيس أأن توافق الراء ل يعين الإجام  .ولفت الانتباه اإىل مرشو القرار املعروض عىل الوفود معر ًاب عن
أأمهل يف أأن يكون أأساس ًا مبدئي ًا لتحقيق توافق الراء وإان مل توافق الوفود عىل لك عنارصه .وشدد عىل أأن اقرتاحه يه أأفضل
حماوةل لتحقيق توافق الراء .و أأضاف أأن ا ألمانة اكن من شأأهنا تقدمي بيان لرؤيهتا بشأأن احلضور اخلاريج للمنظمة اإثر ًاء
ملداولت ادلول ا ألعضاء اإذا اكنت قد طلبت ذكل .ولكن ادلول ا ألعضاء مل تطلب ذكل قط فعلهيا أأن حتمك بنفسها .ولعل
من املمكن للمدير العام أأن ينظر يف اإعالن رؤية ا ألمانة للحضور اخلاريج للمنظمة بواسطة خرب يُنرش عىل صفحته عىل
ش بكة  .LinkedInو أأردف الرئيس قائ ًال اإن ذكل لن خيل بعملية تقيمي احلضور اخلاريج للويبو املزمع اإجراؤها يف
الثنائية  .2021/2020ويف اخلتام ،حبَّذ الرئيس أأن يغطي التقيمي أأيض ًا معل املكتبني اخلارجني احلدييث املنشأأ ومسامههتام يف
ا ألنشطة الربانجمية للويبو اإن أأمكن ا ألمر.
 .112وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة ا ألفريقية والمتس توضيح ًا ومزيد ًا من املعلومات عن التدابري املتخذة .وذكَّر بأأن
الوفود اكنت تشار يف مشاورات غري رمسية يف اإطار جلنة املعارف حىت ذكل الوقت.
 .113فقال الرئيس اإنه ّقرر اس تئناف املناقشة يف اجللسة العامة عوض ًا عن املشاورات غري الرمسية وإان حبث قضااي معاهدة
قانون التصاممي وجلنة املعارف س يعقب البت يف مسأأةل املاكتب اخلارجية.
 .114وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن تقدير مجموعته جلهود الرئيس احلثيثة
للميض قدم ًا يف العمل عىل مسأأةل املاكتب اخلارجية .وشدد عىل أأن مجموعته عكفت عىل تكل املسأأةل اسرتشاد ًا ابملبادئ
التوجهيية ا ألساس ية املتفق علهيا يف امجلعية العامة للويبو  .2015ومن مث ر أأى الوفد أأنه ينبغي اإيالء ا ألولوية للمناطق اليت ل
تضم مكتب ًا خارجي ًا ومراعاة التوزيع اجلغرايف العادل واحرتامه كام جرت العادة يف الويبو .و أأشار يف ذكل الصدد اإىل أأن مجموعته
يه املنطقة الوحيدة اليت ل تضم مكتب ًا خارجي ًا و أأن رومانيا العضو الوحيد اذلي قدَّم طلب ًا من تكل املنطقة .و أأكد أأنه حرص ًا
عىل املرونة والروح البناءة ،ميكن جملموعته أأن تؤيد فقرة القرار املقرتحة مع التشديد عىل رضورة معامةل لك اجملموعات
ابلتساوي .و أأشار اإىل أأنه ل يؤيد اإغفال قرارات ادلول ا ألعضاء مؤكد ًا رضورة مراعاة التارخي الطويل للمفاوضات عىل تكل
املسأأةل واحرتامه .ويف اخلتام ،أأشاد الوفد بتوجيه الرئيس احلكمي وهجوده احلثيثة يف مناقشات امجلعيات.
 .115وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيس عىل هنجه البناء واقرتاحه اذلي
ساوى بني لك البدلان الراغبة يف اس تضافة مكتب خاريج وفتح الباب ملناقشة أأمعق حول مهنجية اختيار البدلان املضيفة.
و أأعرب عن تقديره ملؤيدي اإنشاء مكتب خاريج يف كولومبيا .ور أأى أأنه ينبغي اعامتد اقرتاح الرئيس نظر ًا اإىل عدم وجود أأي
اعرتاض عليه .و أأبدى أأسفه لعدم المتكن من التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن ذكل الاقرتاح .وقال اإن العواقب عىل الإجراء
س تكون وخمية ألنه وفق ًا للمبادئ التوجهيية املعمتدة ،لن تمتكن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قانو ًان من اس تضافة
مكتب خالل الثنائية اجلارية ول الثنائية التالية .وإاضافة اإىل ذكل ،س يوجه ذكل رساةل سلبية اإىل املفاوضات اليت شاركت
فهيا اجملموعة بطريقة بناءة عن طريق املسامهة يف اجامتعات طويةل للغاية تطلبت موارد كبرية من املنظمة والبعثات ادلامئة.
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 .116وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ وذكَّر ببيان مجموعته الافتتايح مؤكد ًا ترجيحه للتوصل اإىل
حل يف أأقرب فرصة ممكنة .وقال اإن مجموعته قد ص ّعدت املناقشات اإىل أأعىل مس توى ممكن و أأهنا شاركت مشاركة بناءة يف
املناقشات خالل امجلعية العامة للويبو بأراهئا واقرتاحاهتا اليت راعت املبادئ التوجهيية ومصاحل لك اجملموعات ا إلقلميية وادلول
ا ألعضاء .و أأشار اإىل أأن غالبية أأعضاء مجموعته غري مس تعدين للموافقة عىل اقرتاح الرئيس بصيغته القامئة ألنه ل يراعي الراء
والاقرتاحات اليت أأاثرهتا ادلول ا ألعضاء خالل املناقشات الرمسية وغري الرمسية فض ًال عن جلسات الصياغة .ومع ذكل ،ذكر
الوفد أأن بعض أأعضاء مجموعته موافق عىل اقرتاح الرئيس و أأن أأعضاء أخرون س يدلون ببياانت بصفهتم الوطنية.
 .117وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيس عىل توجهيه املس متر للمناقشات و أأيد اقرتاح الرئيس.
 .118وشكر وفد الهند الرئيس عىل مرشو القرار وشدد عىل أأنه اكن دامئ ًا من مؤيدي التقدم يف مسأأةل اإنشاء املاكتب
اخلارجية استناد ًا اإىل املبادئ التوجهيية املعمتدة قبل عامني بتوافق الراء .ومن مث ،قدَّم الوفد اقرتاح ًا يف فرباير 2016
لس تضافة مكتب خاريج فض ًال عن عدة عروض اإىل ادلول ا ألعضاء .و أأكد ما أأعلنه خالل املشاورات غري الرمسية وهو
تأأييده للجزء ا ألول من مرشو القرار بشأأن فتح مكتب خاريج يف كولومبيا خالل الثنائية اجلارية نظر ًا اإىل التأأييد العام ذلكل
الاقرتاح .و أأسف الوفد لعدم وضع خارطة طريق واحضة لإهناء مسأأةل املاكتب اخلارجية للثنائية  .2019/2018ور أأى أأنه
ينبغي بذل قصارى اجلهود للبت بتوافق الراء يف تكل املسأأةل حبلول امجلعية العامة للويبو  .2018واس تدر قائ ًال اإنه اإذا مل
تمتكن ادلول ا ألعضاء من حتقيق توافق يف الراء بعد ثالث س نوات من املناقشات ،فينبغي البت يف الاقرتاحات املقدَّمة
ابلتصويت وفق ًا للنظام ادلاخيل للويبو .ويف اخلتام ،أأشار الوفد اإىل أأن تعجيل اختاذ القرار س يتيح اإجراء الاس تعراض
املوضوعي املزمع يف عام .2021
 .119و أأي ّد وفد رومانيا بيان وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأثىن عىل الرئيس جلهوده املس مترة
والنتاجئ احملققة عىل مدى العامني السابقني .وذكر أأن بدله من ادلول ا ألعضاء غري الراضية عن لك عنارص القرار املقرتح .فبعد
س بع س نوات من اإعالن الوفد نيته اس تضافة مكتب خاريج وعرشات بل مئات الساعات من التباحث لعامتد أأفضل
مبادئ توجهيية وبعد اإعداد اقرتاح حممك يامتىش متام ًا مع تكل املبادئ التوجهيية ،وجد الوفد أأن ادلول ا ألعضاء ابتت تبحث
عن حل وسط جديد .وشدد الوفد عىل أأنه مس تعد لقبول ذكل احلل اجلديد عىل أأن يراعى يف العام املقبل عندما تبد أأ معلية
الاختيار اجلديدة.
 .120وحتدث وفد مجهورية كوراي ابمس ِّ
مقديم الاقرتاح املشرت املؤرخ  10أأكتوبر  2017أأي تركيا والإمارات العربية
املتحدة ومجهورية كوراي ،وشكر الرئيس عىل اقرتاحه؛ وكذكل رئيس جلنة الربانمج واملزيانية ولك ادلول ا ألعضاء عىل هنجها
يتسن اعامتد قرار بتوافق الراء.
يف مناقشة مسأأةل املاكتب اخلارجية .و أأشار اإىل أأن تكل املناقشات اكنت صعبة للغاية ومل َ
وذكَّر يف ذكل الصدد بأأن وفود مجهورية كوراي وتركيا والإمارات العربية املتحدة قد قدمت اقرتاح ًا مشرتاكً يف اليوم السابق.
ِّ
وقدم ذكل الاقرتاح املشرت حبسن نية من أأجل املسامهة يف حتقيق توافق الراء بني ادلول ا ألعضاء .وشدد الوفد عىل أأنه
يرغب يف وضع مهنجية واحضة وشفافة وموضوعية لختيار املاكتب اخلارجية يف الثنائية  .2019/2018ويف ذكل املقام،
أأشار اإىل التفاق عىل فتح مكتب خاريج يف كولومبيا خالل الثنائية اجلارية كجزء من الاقرتاح الاكمل .ومع ذكل ،مل َير
الوفد أأن اقرتاح الرئيس قد راعى املناقشات السابقة حق املراعاة وخباصة الفقرة  2اليت ل تزال مهبمة و أأحالت لك املسائل
الصعبة اإىل املشاورات بني ادلول ا ألعضاء ،مما س يؤدي اإىل مجود جديد يف مناقشة مسأأةل املاكتب اخلارجية للثنائية التالية.
وقال الوفد اإنه ل يرغب يف أأن يتكرر ذكل الوضع وخباصة أأن جتربة العامني السابقني ب َّينت بوضوح لدلول ا ألعضاء رضورة
اعامتد مهنجية حلل تكل املسأأةل .ومن مث ،اقرتح الوفد وضع مهنجية واحضة للثنائية التالية تتيح ل ل ادلول ا ألعضاء املهمتة
املشاركة يف معلية الاختيار عىل قدم املساواة .اإذ س يتيح التفاق عىل تكل املهنجية تفادي املناقشات املطوةل بني ادلول
ا ألعضاء حول تكل املسأأةل ومن مث الرتكزي عىل العمل العادي للويبو .و أأعلن الوفد أأن ِّ
مقديم الاقرتاح املشرت لن يمتكنوا من
تأأييد اقرتاح الرئيس عىل الرمغ من وجود بعض القوامس املشرتكة بني الاقرتاحني .و أأبدى الوفد أأسفه لعدم المتكن من امليض
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قدم ًا ابلقرتاح املشرت راجي ًا أأن يكون الاقرتاح املشرت مرجع ًا مفيد ًا ملناقشة الس نة املقبةل اهتداء بروح الزماةل واملرونة
السائدة بني ادلول ا ألعضاء.
 .121و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن تقديره للرئيس ولك ادلول ا ألعضاء عىل تفانهيم مع ًال عىل مسأأةل
املاكتب اخلارجية .و أأيد بيان وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .و أأشار اإىل أأن العنارص الواردة يف اقرتاح
الرئيس قد نوقشت مناقشة مس تفيضة يف اإطار املشاورات غري الرمسية بني ادلول ا ألعضاء دون التوصل اإىل توافق يف
الراء ،و أأكدت اجللسة العامة ذكل الوضع .وعليه ،أأعلن الوفد عدم تأأييده لقرتاح الرئيس بصيغته القامئة.
 .122وشكر وفد عامن الرئيس و أأعضاء مجموعته عىل هجودمه للتوصل اإىل قرار ٍ
مرض مجليع ا ألطراف فامي خيص املاكتب
اخلارجية .وذكر أأن حتقيق توافق الراء بشأأن لك املاكتب اخلارجية اكن صعب ًا ذكل العام معلن ًا اس تعداده لقبول احلل الوسط
املقدَّم خالل جلسة الصياغة .و أأبدى الوفد تطلعه اإىل مواصةل املشاورات حول تكل املسأأةل بطريقة منفتحة وشامةل وشفافة.
 .123وشكر وفد قطر الرئيس عىل اقرتاحه اذلي منح كولومبيا مكتب ًا خارجي ًا للثنائية اجلارية وفتح الطريق للميض قدم ًا يف
تكل املسأأةل .ور أأى الوفد أأن ذكل الاقرتاح متوازن وبناء .و أأعرب عن شواغهل إازاء موقف بعض دول مجموعة أس يا واحمليط
الهادئ اليت اعرتضت عىل اقرتاح الرئيس .وانشد لك ادلول ا ألعضاء الرتكزي عىل وضع مهنجية واحضة لتوزيع املاكتب
اخلارجية استناد ًا اإىل قرار توافقي خالل امجلعية العامة التالية.
 .124وشكر وفد الإمارات العربية املتحدة الرئيس عىل تفانيه مع ًال من أأجل التوصل اإىل حل ودي .وقال اإنه ل جدال عىل
ا ألمهية اخلاصة اليت تكتس هيا املاكتب اخلارجية يف تقريب خدمات الويبو وتعاوهنا من ادلول ا ألعضاء ولك اجلهات املعنية.
و أأيد الوفد فكرة فتح مكتب خاريج يف الإمارات العربية املتحدة لتحقيق أأهداف تمنية الويبو وتوفري خدمات متقدمة يف جمال
امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات وإانشاء مصدر للتمنية الاقتصادية .وقال اإنه س يعمل عىل الرتوجي خلدمات املنظمة وتوس يع
نطاق تطبيق املعاهدات اليت تديرها الويبو .وسريتكز معهل عىل ثالثة أأراكن رئيس ية يه تعزيز تأأثري الويبو و أأنظمهتا اخلاصة
ابملكية الفكرية؛ وحتسني الس ياسات والإجراءات؛ والتوعية بأأنظمة الويبو .وذكر الوفد أأن ادلول ا ألعضاء متفقة عامة عىل أأن
املبادئ التوجهيية اخلاصة بفتح املاكتب اخلارجية غري قابةل للنقاش .ومع ذكل ،أأقر بعدم وجود مهنجية شامةل وواحضة لختيار
موقع املكتب اخلاريج .ومن مث وجدت ادلول ا ألعضاء نفسها يف مأأزق حيول دون فتح ماكتب خارجية يف الثنائية
 .2019/2018و أأشار الوفد اإىل أأنه شار مشاركة بناءة يف مجيع املناقشات وقدَّم حبسن نية اقرتاح ًا مشرتاكً مع مجهورية
كوراي وتركيا كحل يستند اإىل العنارص اليت ذكرها وفد مجهورية كوراي .ويف اخلتام ،حث الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء عىل النظر
يف مزااي الاقرتاح املشرت راجي ًا التفاق عىل وس يةل للميض قدم ًا يف تكل املسأأةل.
 .125و أأي ّد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيس عىل
هجوده احلثيثة يف ذكل اجملال .و أأيد الوفد اقرتاح الرئيس .و أأشار اإىل أأن وفود أأخرى أأبدت رغبهتا يف وضع مهنجية للثنائية
التالية .و أأضاف أأنه ل يوجد وقت ٍ
اكف للبت يف تكل املهنجية .وذكَّر ابلفقرة  2من اقرتاح الرئيس اليت مت ِكّن ادلول ا ألعضاء
من مواصةل التفاوض عىل تكل املهنجية .ومن مث ،اقرتح الوفد اإدخال تعديل طفيف يف الفقرة ابإعالن أأن املفاوضات ستبد أأ
بتحديد املهنجية .و أأبدى أأمهل يف أأن حيقق ذكل احلل توافق الراء ويفيض اإىل تأأييد اعامتد القرار .وشدد عىل أأن ادلول
ا ألعضاء قد تضيع فرصة جيدة مع اإدرا امجليع للعواقب الوخمية عىل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ويف اخلتام ،دعا
الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل النظر يف ذكل الاقرتاح كفرصة لالتفاق عىل أأن وضع املهنجية س يكون جزء ًا من العمل املقبل.
 .126وشكر الرئيس وفد ش ييل عىل اقرتاحه و أأبدى رغبته يف توفري املزيد من املعلومات عن الوضع القامئ كام سعى خالل
بيانه الافتتايح املوجز .وشدد عىل أأن ادلول ا ألعضاء قد نظرت يف لك ما ُطرح خالل الس نوات الثالث السابقة .فنظرت
ظ أأي مهنا بتوافق الراء ول تأأييد مجيع الوفود .و أأكد أأن ادلول ا ألعضاء قد تناولت لك
يف ما ل يقل عن أأربع مهنجيات ومل حت َ
الاقرتاحات واملقرتحات والعروض املقدَّمة ،مبا فهيا اجملموعات ا إلقلميية ،ومع ذكل تباينت الراء حولها .وتراوح ذكل التباين
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بني ترجيح بعض ادلول ا ألعضاء تعليق العملية فور ًا وترجيح دول أأخرى امليض قدم ًا ابقرتا رسي اليوم ذاته أأو ياكد .مث
التفت الرئيس اإىل اقرتاحه قائ ًال اإن الغرض منه بس يط جد ًا .فهو حيرتم أأو ًل اترخي املوضو ويوافق عىل ترش يح كولومبيا كبدل
مضيف .وذكَّر الرئيس بأأنه خالل املفاوضات السابقة اكن من الواحض أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قدَّمت
تنازلت كبرية بسحب لك طلباهتا ا ألخرى املعروضة للثنائية اجلارية حينئذ وعدم تقدمي أأي ترش يحات أأخرى – مبا فهيا
كولومبيا – للثنائية التالية من أأجل تيسري العملية ،وذلكل اقرتح الرئيس فتح مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا لفائدة منطقة
أأمرياك الالتينية والاكرييب عامة .وفامي خيص الفقرة الثانية من الاقرتاح ،أأوحض الرئيس أأهنا هتدف اإىل مواصةل العملية ومتكني
ادلول ا ألعضاء من السعي جمدد ًا اإىل التفاق عىل مهنجية ل ميكن التفاق علهيا يف اجامت أأو اثنني يدوم لك مهنام تسعني
دقيقة فقط .و أأكد جمدد ًا أأن ادلول ا ألعضاء قد نظرت خالل الس نوات الثالث السابقة يف أأربع مهنجيات مقرتحة خمتلفة ومل
حتظَ أأي مهنا ابلتأأييد .و أأعلن أأنه ينبغي تنظمي تكل العملية حتت رعاية رئيس امجلعية العامة للويبو بطريقة شفافة ومفتوحة
وجامعة دون احلمك مس بق ًا عىل نتيجة القرار هبدف رفع حل اإىل امجلعية العامة للويبو التالية .و أأوحض الرئيس أأن ذكل س ميكن
ا ألمانة من أأداء معلها فامي خيص اتفاقات البدل املضيف وفتح ثالثة ماكتب يف الثنائية التالية .ومن مث ،مل َير الرئيس أأي عنرص
أخر منطقي أأكرث و أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء مل تعارض فتح مكتب يف كولومبيا .وذلكل ،مل يفهم الرئيس ما يه العنارص
اليت حتول دون توافق أراء الوفود .و أأكد الرئيس جمدد ًا أأن توافق الراء ل يعين الإجام  .فقد تؤيد الوفود بعض عنارص
الاقرتاح فقط ولكهنا قد تقبل توافق الراء من أأجل مواصةل العملية .وحذر الرئيس من أأن عدم اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل
مواصةل العملية يعين دخول مرحةل مهبمة بال أأي اإرشاد أأو توجيه فتكون أأول فرصة للتفاوض عىل املاكتب اخلارجية خالل
اجامت جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب  .2018وسأأل الرئيس الوفود اإذا اكنت تظن أأهنا ستمتكن يف الفرتة املمتدة من بداية
سبمترب  2018اإىل هناية الشهر ذاته أأي عند عقد امجلعية العامة للويبو من حل تكل املسأأةل اليت مل تمتكن من حلها عىل مدى
عامني .وقال الرئيس إانه ل يعتقد ذكل ممكن ًا .ومن مث ،انشد الرئيس جمدد ًا لك الوفود عدم معارضة توافق الراء بشأأن اقرتاح
الرئيس الواحض واملنطقي والعادل ألنه يرت اجملال مفتوح ًا ل ل اخليارات واملناقشات واحللول املمكنة.
 .127وقال وفد ابكس تان اإن موقفه بشأأن ذكل املوضو معروف .و أأيد الشواغل اليت أأعربت عهنا بعض ادلول ا ألعضاء
قائ ًال اإنه من الواحض عدم حتقق توافق الراء بل تبايهنا .ور َّجح عدم اختاذ قرار اضطراري أأو خاطئ والعمل عىل بديل ملا
اقرتحه الرئيس اليوم السابق .و أأكد أأن الويبو تتخذ قراراهتا بتوافق الراء و أأن احلفاظ عىل معايري الويبو املؤسس ية من أأمه
املسؤوليات املنوطة ابدلول ا ألعضاء .وشدد عىل أأنه ل يسعه تأأييد أأي معلية تتناىف مع قاعدة توافق الراء ،ومهنا الاقرتا
الرسي بأأي ش ل من ا ألشاكل اذلي يتناىف متام ًا مع مبد أأ الشفافية واذلي ل ميكن للوفد تأأييده عىل الإطالق .ويف اخلتام،
أأعلن الوفد أأن التصويت ،يف تكل احلاةل ،س يعين التصويت عىل لك يشء بعد ذكل وإال جيب عدم التصويت عىل أأي يشء.
 .128و أأي ّد وفد الربازيل بيان وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وكذكل اعامتد اقرتاح الرئيس .وقال
اإن اقرتاح الرئيس يعرض وصف ًا واحض ًا وشام ًال للعملية اليت أأدت اإىل مناقشة ذكل اليوم .ومشل ذكل ادلور البناء جملموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال اإن نقطة التفاق الوحيدة عىل ا ألقل يه أأنه ينبغي فتح مكتب خاريج يف كولومبيا
خالل الثنائية ا ألوىل .وسيتعاون مكتب كولومبيا مع مكتب الويبو يف الربازيل عىل توفري ادلمع وتنظمي ا ألنشطة لفائدة بدلان
املنطقة وتعزيز الزتام الويبو يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب .ومن مث ،حث الوفد عىل اعامتد اقرتاح الرئيس.
 .129وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيس عىل اقرتاحه فتح مكتب خاريج
يف منطقته وحتديد ًا يف كولومبيا .و أأيد الوفد توضيح الرئيس للعملية اجلارية حىت ذكل الوقت وشكر الوفود عىل روهحا العملية
وتأأييدها .و أأشار اإىل أأن تأأييد فتح مكتب يف كولومبيا اكن تدرجيي ًا .وكام أأشار أأعضاء أخرون من املنطقة ،مل يعرتض أأي وفد
عىل تطلع مجموعته اإىل فتح مكتب يف كولومبيا .ومن مث ،ر أأى الوفد أأنه ميكن التفاق عىل ذكل كحد أأدىن وكخطوة يف الاجتاه
الصحيح .وقال اإنه يتفهم شواغل بعض الوفود اليت المتست املزيد من الوضوح بشأأن معلية الاختيار .ور أأى أأن الفقرة  2من
اقرتاح الرئيس تفتح اجملال ذلكل ،وذكَّر بأأن وفد ش ييل عرض ح ًال لتبديد تكل الشواغل يف حاةل الاحتياج اإىل املزيد من
الوضوح أأو التعاريف ،و أأن ذكل احلل ل حيمك مس بق ًا عىل تطلعات املاكتب الثالثة للثنائية التالية ول يقيدها .ونظر ًا اإىل

A/57/12 Prov.
32

عنرص الوقت ،ر أأى الوفد أأنه ميكن اتبا طريق من اثنني .فقال اإن الطريق ا ألول هو تكرار ما حدث العام السابق عند
اختاذ قرار يف فتح مكتبني يف أأفريقيا .واكن ذكل القرار أأقرب اإىل املساومة يف ذكل الوقت .ونظر ًا اإىل الهنج البناء والعميل
اذلي اعمتدته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب خالل تكل الفرتة ،طلب الوفد من مجيع ادلول ا ألعضاء تأأييد ذكل القرار
املمكن اعامتده يف املساء نفسه كنقطة اتفاق دنيا .و أأيد أأيض ًا اقرتاح وفد ش ييل بشأأن تعديل الفقرة  2ألنه س مينح الوفود
ا ألخرى الوضوح والثقة الالزمني .وقال اإن الطريق الثاين هو عدم اختاذ قرار يف املساء ذاته وبذكل تعقيد العملية أأكرث
وحرمان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من اإماكنية فتح مكتب فهيا مبا يضع اجملموعة يف وضع معقد وحرج للغاية
س يكون من الصعب عىل اجملموعة املوافقة عليه.
 .130وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية و أأعرب عن تأأييد مجموعته
لقرتاح الرئيس.
 .131وعرض الرئيس يف اجللسة العامة مرشو قرار عىل النحو املقرتح يف املشاورات غري الرمسية ،مع تعديل الفقرة  2كام
اقرتح وفد ش ييل .و أأشار الرئيس اإىل أأن ّه بعد عبارة "مواصةل املشاورات" س تضاف ثالث لكامت يه "البدء مبهنجية
التخصيص" .وسأأل الرئيس اإن اكنت هذه الإضافة س توصل الوفود اإىل ّبر توافق الراء.
 .132وتساءل وفد تركيا عن معىن النص ،وتساءل ما إان اكنت اللكامت اجلديدة املضافة تعين أأ ّن ادلول ا ألعضاء ستبد أأ
العمل أأو ًل بتحديد املهنجية ،ومن مث تنتقل اإىل ا ألعامل ا ألخرى ،أأي حتديد املضيفني اجلدد للماكتب اخلارجية.
 .133و أأكّد الرئيس حصّة ما فهمه وفد تركيا.
 .134و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن اقتناعه بأأ ّن هذا التعبري الإضايف قد يفرس عىل أأن ّه رشط مس بق
لس مترار املشاورات ،وابلتايل ،ل ميكن للوفد أأن يوافق عليه.
"قررت امجلعية العامة فتح مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا يف
 .135واقرتح الرئيس ،كنقطة قرار بديةلّ ،
الثنائية  2017/2016ومل تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل توافق يف الراء بشأأن مسائل أأخرى" ،وهو بيان يصف احلقائق.
 .136وطلب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) تعليق اجللسة ملدة  10دقائق ،حلاجته اإىل وقت للتشاور مع ا ألعضاء
الخرين يف مجموعته بشأأن هذا الاقرتاح جديد.
 .137و أأعاد الرئيس عقد اجللسة ،وقر أأ الاقرتاح اذلي صيغ كام ييل" :قررت امجلعية العامة فتح مكتب خاريج للويبو يف
كولومبيا يف الثنائية  2017/2016ومل تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل توافق يف الراء بشأأن أأي مسأأةل أأخرى".
ّ .138
وعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن شكره للرئيس عىل هجوده ،وذكر أأن ّه يف تكل املرحةل ،مل يكن يف وضع
يسمح هل بدمع الورقة اليت قدهما الرئيس .وقال ا ّإن مسأأةل اإنشاء ماكتب خارجية نوقشت يف الس نوات الثالث املاضية من
أأجل حتقيق توافق الراء الالزم .ور أأى رضورة اإجراء معلية شامةل تراعي مواقف مجيع الوفود أأثناء املداولت ،مما سييمر عن
اإنشاء ماكتب خارجية يف املواقع اليت س تحددها ادلول ا ألعضاء وتوافق علهيا .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن ادلول ا ألعضاء وافقت
دون اس تثناء يف مناس بات سابقة عىل اإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا .و أأبدى أأسفه أل ّن ادلول ا ألعضاء اتفقت ،بعد لك
الهنج اذلي اتبع يف اإنشاء املاكتب اخلارجية ،أأن تفتتح مكتبا خارجيا واحدا يف موقع جغرايف واحد .و أأعرب الوفد عن تعاطفه
مع ما س بق ،لكن عارض الهنج الشامل اذلي اختذ من أأجل اإنشاء املاكتب اخلارجية .وذلكل ،قال اإنه ليس يف وضع يسمح
هل بدمع اقرتاح الرئيس .ور أأى الوفد أأمهية مواصةل ادلول ا ألعضاء للمشاورات اليت تراعي أراء مجيع ادلول ا ألعضاء بطريقة
شامةل وشفافة ،مبا يف ذكل مجموعته اجلغرافية ومجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،والتوصل اإىل اقرتاح من شأأنه أأن حيظى
بتأأييد امجليع.

A/57/12 Prov.
33

 .139وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،و أأبلغ أأن أأعضاء اجملموعة س يصدرون بياانهتم
بصفاهتم الوطنية.
 .140ور أأى الرئيس أأ ّن ادلول ا ألعضاء حتتاج يف تكل النقطة اإىل اإقرار انعدام توافق الراء بشأأن هذه املسأأةل ،وذلكل اقرتح
الرئيس قرارا بس يطا وقائعيا ،كام ييل" :ا ّإن ادلول ا ألعضاء وبعد حبث الوثيقة  A/57/8مل تتوصل اإىل توافق يف الراء" .وذكر
الرئيس أأ ّن البيان املذكور أأعاله س يظهر يف حمرض الاجامت كنقطة قرار بشأأن البند  12من جدول ا ألعامل،
"املاكتب اخلارجية".
 .141و أأعرب وفد السلفادور ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن اعتقاده بأأن تقدير الرئيس
لالتفاقات اليت مسحت لدلول ا ألعضاء ابختاذ قرار يف العام املايض ،والعملية املتبعة من أأجل الامتثال لالتفاق عىل فتح ثالثة
ماكتب خارجية يف الثنائية  2017/2016اليت شارفت عىل هنايهتا ،هو الزتام .و أأشار الوفد اإىل أأ ّن هذا الالزتام قد ييمر عن
افتتاح ثالثة ماكتب جديدة يف الثنائية  .2019/2018وبعبارة أأخرى ،س يصل مجمو املاكتب اخلارجية اإىل س تة ماكتب
جديدة خالل الفرتتني املاليتني  2017/2016و .2019/2018وس تجرى معليات لتقيمي هذه املاكتب اخلارجية واس تعرض
ورصح الوفد بأأن معلية املفاوضات اكنت معقدة وواسعة،
معلها يف وقت لحق ،وهو أأمر اتفق عليه بعد مفاوضات مطوةلّ .
وخلصت اإىل نتيجة اإجيابية مسحت جملموعته مبواصةل العمل عىل مسأأةل املاكتب اخلارجية .وقال الوفد إان ّه العملية اكنت شامةل
طوال املفاوضات دون ادلخول يف تفاصيل مثرية للجدل ،كام ر أأت مجموعته الوضع .و أأضاف أأ ّن اجملموعة أأبدت يف عدة
مناس بات مرونة كبرية ينبغي أأن ت ّقر هبا ادلول ا ألعضاء .وقال ا ّإن العملية طلبت من ادلول ا ألعضاء فتح ثالثة ماكتب خارجية
يف الثنائية  .17/2016ذلا مل تستسغ مجموعته قبول أأهنّ ا لن تس تطيع فتح مكتب اثلث يف الثنائية احلالية ،كام اتفقت ادلول
ا ألعضاء .وقال الوفد إان ّه ل يرى أأي اعرتاض عىل فتح مكتب خاريج يف كولومبيا من قبل أأي دوةل عضو .و أأضاف أأنه يتفهم
وجود بعض الصعوابت اليت تواهجها وفود أأخرى بشأأن اختاذ قرار قد جيعل الطريق غري واحض للعام املقبل .ور أأى الوفد أأن ّه
إان مل تتخذ ادلول ا ألعضاء قرارا بشأأن فتح مكتب خاريج يف الثنائية احلالية ،فلن يكون جملموعته مكتب خاريج ،ومن غري
ورصح الوفد بأأن معلية حتديد
املنصف إان تدفع اجملموعة ذكل اليمن رمغ معلها البناء وما أأبدته من مرونة وروح معليةّ .
املاكتب املقبةل س تصبح صعبة للغاية أأو مس تحيةل ،أل ّن ما يطلب من مجموعته هو أأن تقبل انهتاء الثنائية احلالية مبنح مكتبني
خارجيني ألفريقيا ،وافتتاح ثالثة ماكتب يف الثنائية املقبةل دون أأن متنح اجملموعة مكتبا .وقال الوفد ا ّإن مجموعته لن تقبل ذكل
بعد لك ما أأبدته من مرونة وعدم تقدميها ترش يحات ملاكتب للثنائية املقبةل .ور أأى الوفد أأن احلل هو أأن تقبل ادلول ا ألعضاء
الفقرة  .1و أأضاف أأن ّه اقرتح صياغة بديةل يف حال اكنت الفقرة  2اإشاكلية ابلنس بة لبعض الوفود .ويف حال ص ُعب عىل ادلول
ا ألعضاء اختاذ قرار ،فاإن اجملموعة ستبقي الفقرة  1اليت تتحدث عن فتح مكتب خاريج يف كولومبيا .وذكر الوفد أأن ّه اإن مل
يتخذ قرار ،فلن تتاح للمجموعة فرصة فتح مكتب يف منطقهتا يف الثنائية املقبةل .وذلكل ،دعا الوفد ادلول ا ألعضاء اإىل اإظهار
التضامن والتفامه والرباغامتية.
 .142واتفق الرئيس مع وفد السلفادور عىل أأ ّن الوضع مؤسف للغاية ،و أأ ّن النقاط الواردة يف بيان الوفد معروفة جيدا مجليع
املشاركني يف املفاوضات .وذكر الرئيس أأ ّن تباين الراء واسع جدا ول ميكن تضييق نطاقه ،أأي أأ ّن لك ادلول ا ألعضاء بقيت
عىل مواقفها .واقرتح الرئيس تعليق النظر يف بند "املاكتب اخلارجية" ،ودعا سفري السلفادور اإىل حماوةل التوصل اإىل اتفاق مع
سفري مجهورية اإيران الإسالمية .وطلب الرئيس اإىل ادلول ا ألعضاء املهمتة الانضامم اإلهيام .و أأعرب الرئيس عن رغبته يف حبث
النقاط املتبقية يف معاهدة قانون التصاممي الصناعية واللجنة احلكومية ادلولية.
 .143وقال وفد مجهورية كوراي إان ّه س يذكر ثالث نقاط .فأأول ،ر أأى الوفد أأن من الرضوري النظر يف لك اقرتاح بشموليته،
أأي أأن ادلول ا ألعضاء ل تس تطيع اختيار وانتقاء عنارص معينة من لك اقرتاح .و أأضاف الوفد أأن ّه لن يعارض اس تضافة
كولومبيا ملكتب خاريج .ولكنّه أأراد ضامن أأن يكون ما ذكره مسأأةل مبد أأ .واثنيا ،فامي يتعلق بعملية الصياغة ،ر أأى الوفد أأن ّه اكن
ينبغي أأن جتري قبل الاجامت الرمسي ،ل أأن جتري يف اجللسة العامة أل ّن ذكل يس تدعي الإجابة بلكميت "نعم" أأو "ل" عىل
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نص مل يس بق هل أأن رأه من قبل ،ومل تتح هل فرصة حبثه مع زمالئه يف اجملموعات ا إلقلميية ،ول مع حكومته .و أأعرب الوفد عن
اس تعداده للمشاركة يف معلية الصياغة عىل أأساس اقرتاح الرئيس ،وذكر أأن ّه يأأمل اإضافة بعض العنارص اإىل اقرتاح الرئيس.
وبناء عىل ما س بق ،عارض الوفد فكرة أأن تد ادلول ا ألعضاء لسفريي دولتني أأن يقررا التفاق.
 .144وقال وفد رومانيا إان ّه يف وضع حرج ،ألن ّه يرغب ،كام ذكر سابقا ابلتساق مع مجموعته ،يف أأداء دور بناء يف حماوةل
حل مسأأةل املاكتب اخلارجية ،وشدّ د عىل أأ ّن عدم اختاذ قرار ل ينبغي أأن يكون خيارا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اختاذ قرار
خبصوص الثنائية ا ألوىل ،وقال إان ّه ،كام ذكر يف اجامتعات خمتلفة أأخرى ،يو ّد أأن يتحقق ما قررته ادلول ا ألعضاء من قبل.
وذلكل ،ر أأى الوفد أأن كولومبيا تس تحق قرارا لصاحلها يف الثنائية  .2017/2016وذكر الوفد أأن ابإماكن ادلول ا ألعضاء أأن
تقرر مواقع املاكتب اخلارجية للثنائية  2019/2018أأيضا ،و أأن الصيغة السابقة اليت اقرتهحا الرئيس يف  9أأكتوبر اكنت صيغة
جيدة ومزتنة.
 .145و أأوحض وفد الهند أأ ّن مداخلته السابقة ذكرت أأنه حيبذ اإنشاء مكتب خاريج يف كولومبيا نظرا لدلمع الواسع اذلي أأبداه
أأعضاء الويبو .و أأضاف أأ ّن العامل الخر هو رضورة اختاذ قرار يف الثنائية  ،2017/2016قبل أأن تضيع فرصة فتح مكتب
خاريج يف كولومبيا .و أأكّد الوفد أأ ّن ما س بق هو أأحد الاعتبارات الرئيس ية يف قراره بدمع اإنشاء مكتب خاريج يف كولومبيا.
و أأشار الوفد اإىل أأنه ذكر يف اجلزء الخر من بيانه اس تعداده ،عىل مضض ،املوافقة عىل مرشو قرار الرئيس بأأكهل .وقال
الوفد إان ّه اكن يرغب أأن تضاف تفاصيل جديدة اإىل خارطة الطريق ،لكنّه ورمغ فشل ذكل ،مل ير أأي مشلكة يف اس مترار
املشاورات .واتبع ابلقول ا ّإن املشاورات ينبغي أأن تكون مفتوحة وشامةل وشفافة ،و أأن عىل الرئيس أأن يستند اإيل املبادئ
التوجهيية .وذلكل ،ر أأى الوفد أأ ّن الصيغة غري اس تثنائية .وشدّ د عىل أأمهية اختاذ قرار يراعي مرشو القرار اذلي اقرتحه
الرئيس اكمال.
ورصح وفد جاماياك بأأنه أأحاط علام ابلنقاط اليت أأدىل هبا الرئيس ،و أأ ّن ادلول ا ألعضاء قد وافقت من قبل عىل فتح
ّ .146
مكتب خاريج يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ويه منطقة متنوعة جدا .ور أأى أأ ّن اإنشاء مكتب خاريج يف كولومبيا
س مينح ادلول ا ألعضاء من منطقة أأمرياك الالتينية بل وادلول ا ألعضاء من منطقة الاكرييب أأيضا ،فرصة للتفاعل مع رساةل
الويبو ودمعها ونرشها وتطويرها .وذكر الوفد أأ ّن مداولت ادلول ا ألعضاء خالل اليومني املاضيني اكن ينبغي أأن تفيض اإىل
اختاذ قرار حيقق مصاحل الويبو .ور أأى الوفد أأ ّن عىل ادلول ا ألعضاء أأن تنظر اإىل هذا القرار من منظور ما خيدم مصاحل
املنظمة الفضىل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ادلول ا ألعضاء وصلت اإىل نقطة تس تدعي مهنا اختاذ قرار يبدي حسن نيهتا
والزتاهما مبا قيل سابقا .ور أأى الوفد أأ ّن عىل ادلول ا ألعضاء ،إان مل تتوصل اإىل قرار ،العودة اإىل ا ألمانة لختاذ القرار ،عىل أأمل
أأن تعمل ا ألمانة مبا حيقق مصاحل الويبو الفضىل.
 .147ودعا الرئيس سفري السلفادور وسفري اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ووفد الهند ،ولك رؤساء الوفود الراغبني
يف الاخنراط يف مفاوضات الفرصة ا ألخرية ،اإىل غرفة أأوختهناغن.
 .148و أأعرب وفد تركيا عن ارتباكه بشأأن ما ينبغي مناقش ته ،فقد أأشري اإىل معلية صياغة .ور أأى الوفد أأن ّه اإن اكن ا ألمر
كذكل و أأدخلت صياغة جديدة ،فس تكون تكل مفاوضات جديدة .وذكر الوفد أأ ّن الرئيس قال ا ّإن ادلول ا ألعضاء قد
استنفدت مجيع الس بل يف املفاوضات ،وذلكل وصلت ادلول ا ألعضاء اإىل طريق مسدود .و أأعرب الوفد عن حرصه عىل
معرفة اخلطوات التالية .هل سيناقش السفراء واملعنيون أأس ئةل أأجابهتا "نعم" أأو "ل" بشأأن الاقرتاح اذلي قدمه الرئيس؟ أأم
هل س يضعون صياغة جديدة؟
 .149وذكر الرئيس أأ ّن العملية يه الفرصة ا ألخرية لتفادي عدم صدور قرار ،وتر للسفريين تقدير كيفية امليض قدما،
و أأوقف الرئيس مؤقتا املناقشات بشأأن املاكتب اخلارجية.
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 .150واس تأأنف الرئيس اجللسة العامة ،و أأبلغ أأن عددا من الوفود أأجرت مفاوضات يف اللحظة ا ألخرية بشأأن القرار املتعلق
ابملاكتب اخلارجية .و أأكدّ ت تكل املفاوضات غياب توافق حقيقي يف الراء بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية .بيد أأ ّن هنا صيغة
واحدة توافقت بشأأهنا أراء مجيع املشاركني .و أأعرب الرئيس عن رغبته يف أأن يعرض تكل الفقرة عىل ادلول ا ألعضاء ،عىل
أأمل أأن تتحىل ادلول ا ألعضاء بأأقىص قدر ممكن من املرونة .وقر أأ الرئيس فقرة القرارّ " :قررت امجلعية العامة للويبو أأهنّ ا
ستنظر ،يف دورهتا لعام  ،2018يف فتح أأربعة ماكتب خارجية للويبو ألغراض الثنائية  ،2019/2018مبا يف ذكل يف
كولومبيا" .و أأوحض الرئيس أأ ّن الاقرتاح ل يرىق اإىل مس توى تطلعات ادلول ا ألعضاء ،ولكنّه قد يوصلها اإىل توافق يف الراء
يف تكل املرحةل املتأأخرة من امجلعية العامة.
 .151و أأكّد وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأنه استنادا اإىل القرار اذلي اختذته امجلعية العامة للويبو يف عام ،2015
ل ميكن نقل افتتاح مكتب خاريج متبقي يف الثنائية  2017/2016اإىل الثنائية  .2019/2018وذلكل ،مل يكن الوفد يف
وضع يسمح هل بدمع اقرتاح الرئيس يف تكل املرحةل ،وطلب اسرتاحة ملدة مخس دقائق للتشاور مع أأعضاء مجموعته.
 .152وقال الرئيس إان ّه يرغب ،نظرا لتأأخر الوقت ،معرفة اإماكنية حتيل لك وفد من وفود اجملموعة ابء ،دون اإجراء
مشاورات بني أأعضاءها ،بأأقىص قدر من املرونة بشأأن الاقرتاح ،حىت يتس ىن اختاذ قرار بتوافق الراء .وسأأل الرئيس ما اإن
اكن اقرتاحه اجلديد مقبول كحل توفيقي.
 .153وقال وفد سويرسا إانه حباجة اإىل بضع دقائق لتقيمي هذا الاقرتاح كام قال منسق اجملموعة .اإذ مل يكن الوفد يف ذكل
الوقت قادرا عىل قبول اقرتاح الرئيس .وذلكل ،كرر الوفد طلب منسق اجملموعة أأخذ دقيقتني للتشاور ،مفن العدل السامح
للمجموعة ابء بتحليل هذا التطور اجلديد.
 .154و أأوقف الرئيس الاجامت ملدة مخس دقائق من أأجل السامح للمجموعة ابء ابلتشاور.
 .155واس تأأنف الرئيس اجللسة العامة و أأعطى اللكمة للمستشار القانوين.
 .156وذكّر املستشار القانوين ادلول ا ألعضاء بأأن قرارات امجلعية العامة للويبو ينبغي أأن تعمتد قبل هناية تكل امجلعيات
رمسيا ،أأي يف  11أأكتوبر  .2017ووفقا للمامرسة املتبعة ،فاإن ذكل يعين أأن ّه يف حال اس مترت املداولت اجلارية اإىل ما بعد
منتصف الليل ،أأي صباح يوم  12أأكتوبر ،فعىل ادلول ا ألعضاء ،ألغراض تكل املداولت ،أأن تنظر يف اإيقاف الساعة قبل
منتصف الليل.
 .157وسأأل الرئيس ادلول ا ألعضاء اإن اكنت موافقة عىل اإيقاف الساعة ألغراض اجللسة .وملّا مل يصدر أأي اعرتاض من أأي
وفد ،تقرر ذكل.
 .158و أأي ّد وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،الاقرتاح املقدم من كولومبيا .وقال إان ّه ل يؤيد نص الرئيس بصيغته
احلالية ،ولكنّه اإظهارا ألقىص قدر من املرونة واعرتافا برباعة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وإانصافا لها وحفاظ عىل
اتفاق الرشف ،ميكن للمجموعة ابء أأن توافق عىل النص ابإضافة "ما يبلغ" قبل لكمة " أأربعة".
 .159واقرتح الرئيس النص اذلي س بق قراءته ،فاتفق عليه.
ّ .160قررت امجلعية العامة للويبو أأهنّ ا ستنظر ،يف دورهتا لعام  ،2018يف فتح ما يبلغ أأربعة ماكتب خارجية للويبو
ألغراض الثنائية  ،2019/2018مبا يف ذكل يف كولومبيا.
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 .161و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من اإنقاذ العملية ،و أأن تتفق عىل القرارات ،اليت ستتخذها
طوةل يف امجلعية العامة للويبو لعام .2017
امجلعية العامة القادمة للويبو ،بسهوةل أأكرب مقارنة ابحملاداثت امل ّ
 .162وشكر وفد السلفادور الرئيس عىل هجوده ادلؤوبة ،و أأثىن عىل املرونة اليت أأبدهتا مجيع الوفود واجملموعات ا إلقلميية يف
هذا الصدد ،واليت أأمثرت عن اتفاق رشف ،كام أأشار وفد الياابن .وقال الوفد ا ّإن من الواحض أأن اإنشاء مكتب خاريج اثلث
للفرتة  2017/2016اكن أأمرا ممكنا ،ولكن ل ألسف مل يتحقق ذكل رمغ لك التنازلت واملرونة اليت أأبدهتا وفود خمتلفة.
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل ادلول ا ألعضاء العمل بش ل بناء لالتفاق بشأأن املاكتب اخلارجية يف الثنائية املقبةل .ور أأى أأ ّن
املاكتب اخلارجية موضو ينبغي للمنظمة أأن تركز عليه ،من مضن أأمور أأخرى .ودعا الوفد الوفود واجملموعات ا إلقلميية اإىل
اختاذ قرارات معلية وواقعية بشأأن هذا املوضو .
 .163و أأي ّد وفد كولومبيا ما ذكره سفري السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال إان ّه يفهم أأ ّن القرار اكن
نتيجة للجهود الكبرية اليت بذلها الرئيس ،و أأعرب الوفد عن اعرتافه الكبري والصادق للرئيس والوفود والبدلان اليت أأي ّدت
اقرتاحه .وذكر الوفد أأن ّه لن يرتاجع عن ضامن وضع سبيل واحض ومتني لتطوير امللكية الفكرية يف كولومبيا ،و أأعرب عن أأمهل يف
أأن تظل تطلعاته حيّة .ور أأى الوفد أأ ّن تطلعه اإىل اس تضافة مكتب خاريج س يؤيت مثاره يف مجعيات عام  ،2018بدمع من
اجملموعة ا إلقلميية بأأكلها.
 .164واختمت الرئيس موضو املاكتب اخلارجية بتوجيه الشكر اإىل مجيع الوفود عىل ما أأبدته من مرونة يف اختاذ قرار بشأأن
هذا املوضو الشديد التعقيد ،اذلي جرى تس ييسه بش ل كبري وغري رضوري حسب ر أأي الرئيس.

البند  13من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .165انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  14من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 .166انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  15من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
 .167انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  16من جدول ا ألعامل املو ّحد
مسائل تتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .168انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.
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البند  17من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أأجندة التمنية
 .169انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  18من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
 .170انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  19من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 .171انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  20من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ
 .172انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .173انظر تقرير دورة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الوثيقة .)PCT/A/49/5 Prov.

البند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .174انظر تقرير دورة مجعية احتاد مدريد (الوثيقة .)MM/A/51/2 Prov.

البند  23من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لش بونة
 .175انظر تقرير دورة مجعية احتاد لش بونة (الوثيقة .)LI/A/34/4 Prov.
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البند  24من جدول ا ألعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت
 .176انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  25من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة قانون الرباءات
 .177انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/49/21 Prov.

البند  26من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات
 .178انظر تقرير دورة مجعية معاهدة س نغافورة (الوثيقة .)STLT/A/10/2 Prov.

البند  27من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات
 .179انظر تقرير دورة مجعية معاهدة مراكش (الوثيقة .)MVT/A/2/2 Prov.

البند  28من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن شؤون املوظفني
 .180انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/74/8 Prov.

البند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته
 .181انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/74/8 Prov.

البند  30من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد التقرير املوجز
 .182استندت املناقشات اإىل الوثيقة  A/57/11و A/57/11 Add.1و A/57/11 Add.2وA/57/11 Add.3
و A/57/11 Add.4و A/57/11 Add.5و A/57/11 Add.6و.A/57/11 Add.7
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 .183و أأوحض الرئيس أأن التقرير املوجز ابت متاح ًا للوفود ومعروض ًا علهيا يك تعمتده .وعقب امجلعيات ،س تضيف ا ألمانة
بياانت لك الوفود يف اإطار لك بند من جدول ا ألعامل ،مبا فهيا البياانت املدىل هبا ذكل اليوم ،اس تكام ًل للتقارير الشامةل.
وكام جرت العادة ،س ُتعمتد التقارير الشامةل ابملراسةل عىل النحو التايلّ :
تتسمل الوفود مرشو التقارير الشامةل حبلول
 30أأكتوبر 2017؛ وتقدَّم التعليقات حىت يوم  30نومفرب 2017؛ مث تعدّ التقارير الشامةل معمتدة اعتبار ًا من
 14ديسمرب .2017
 .184ا ّإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1اعمتدت هذا التقرير املوجز (الوثيقة  A/57/11والإضافات)؛
" "2والمتست من ا ألمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو الإلكرتوين وتبليغها لدلول
ا ألعضاء يف موعد أأقصاه  30أأكتوبر  .2017وينبغي تقدمي التعليقات اإىل ا ألمانة يف موعد أأقصاه
 30نومفرب  ،2017وبعد ذكل س ُتعترب التقارير الهنائية ُمعمتدة حبلول  14ديسمرب .2017

البند  31من جدول ا ألعامل املو ّحد
اختتام ادلورات
 .185تو ّجه وفد اإندونيس يا متحد ًاث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ابلشكر اإىل الرئيس عىل قيادته احلكمية
وتوجهياته السديدة خالل تكل امجلعيات .وشكر الوفد أأيضا املدير العام وفريقه وا ألمانة عىل معلهم ادلؤوب لتيسري عقد
الاجامتعات .ور أأى الوفد أأنه ينبغي أأن تتجىل أأمهية نظام امللكية الفكرية ونس بة المنو اليت بلغها ،سواء فامي خيص اخلدمات
العاملية للملكية الفكرية اليت يوفرها أأو املتانة اليت اكتس هبا ،من خالل متثيل أأكرث تواز ًان جملموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ
يف مجيع جلان الويبو ،ول س امي يف تركيبة الهيئات الإدارية للمنظمة .و أأعرب الوفد عن تقديره مجليع اجملموعات ا إلقلميية عىل
اس تعدادها لإجراء مناقشات بشأأن تركيبة جلنة الربانمج واملزيانية ،وعىل الروح البناءة اليت أأبدهتا يف ذكل الصدد ،مما أأسفر
عن التوصل اإىل ح ّل رضيت به مجيع ا ألطراف .وأأشار الوفد اإىل املناقشات اجل ّيدة بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية
 2019/2018ور ّحب ابملوافقة عىل الربانمج واملزيانية وعىل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية .وشكر الوفد السفري هرييداي أأكوس تا
(املكس يك) ،ومساعد املدير العام لقطا الإدارة والتنظمي ،واملراقبة املالية وفريقها عىل معلهم ادلؤوب لتيسري التوصل اإىل
تكل النتيجة .وفامي خيص مسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو ،ر ّحب الوفد ابلتفاق اذلي ّمت التوصل اإليه و أأعرب عن
أأمهل يف أأن يمت الوفاء ابللزتامات الواردة فيه وح ّل تكل املسأأةل يف أأقرب وقت ممكن .ور ّحب الوفد أأيضا بتجديد ولية اللجنة
احلكومية ادلولية مع ًال بتوصية دورهتا الرابعة والثالثني .و أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء بوسعها التوصل اإىل اتفاق يريض امجليع
اإن أأبدت ما يكفي من املرونة وحتلّت بروح بنّاءة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يواصل معل اللجنة احلكومية ادلولية اإحراز التقدم.
ويف ذكل الصدد ،شكر الوفد ادلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية عىل حتلّهيا بروح بنّاءة يف مسار التوصل اإىل اتفاق بشأأن
امليرسين ،الس يد يواك ليدس ،انئب رئيس
ولية اللجنة .وشكر الوفد الس يد اإاين غوس ،رئيس اللجنة احلكومية ادلولية ،و ّ َ
اللجنة احلكومية ادلولية ،والس يدة مارس يال ابيفا ،عىل مساهامهتم ومعلهم املتفاين ،اإضافة اإىل مساعد املدير العام لقطا
القضااي العاملية وفريقه عىل مساعدهتم ومعلهم ادلؤوب .وفامي خيص معاهدة قانون التصاممي ،أأعرب الوفد عن تأأ ّسفه لتضييع
ادلول ا ألعضاء فرصة أأخرى لالتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس .ولكنه أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء أأحضت قاب قوسني من
حتقيق تكل الغاية وقال اإنه متفائل إازاء التوصل اإىل اتفاق مىت ما س نحت الفرصة .و أأشاد ابدلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية
عىل مسامههتام امليمرة يف املناقشات .وتوجه ابلشكر اإىل الس يد املاليك (املغرب) ،انئب املدير العام لقطا العالمات والتصاممي
ومدير رئييس ،شعبة الاستشارات القانونية والترشيعية ،وفريقه ،عىل معلهم املمتاز لتيسري العملية .و أأشاد الوفد من جديد
ابلرئيس وادلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية واملنسقني وا ألمانة ،وتو ّجه ابلشكر هلم .وختام ًا ،شكر الوفد أأمانة امجلعيات
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ومدير شعبة شؤون امجلعيات والواثئق ،مبا يف ذكل خدمات املؤمترات ،اإضافة اإىل املرتمجني الفوريني عىل حسن سري
الاجامت  .و أأكّد الوفد الزتام مجموعته مبواصةل املسامهة يف معل املنظمة بروح اإجيابية متعددة ا ألطراف واملشاركة فيه عىل حنو
بنّاء.
امليرسين
 .186وحتدث وفد السلفادور ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيس وانئب الرئيس و ّ َ
عىل معلهم ادلؤوب خالل اجللسات العامة واملباحثات غري الرمسية .وشكر الوفد أأيض ًا ا ألمانة عىل حتضريها للواثئق
والاجامتعات ،اإضافة اإىل املرتمجني الفوريني عىل معلهم لساعات طويةل ،مما أأاتح لدلول ا ألعضاء التوصل اإىل نتاجئ جيدة
خالل تكل امجلعيات .وقال اإن مجموعته شاركت من جديد عىل حنو ف ّعال يف املباحثات غري الرمسية ،و أأعرب عن رسوره إازاء
التوصل اإىل اتفاق رفيع املس توى بشأأن خمتلف القضااي ،عىل غرار الربانمج واملزيانية للثنائية  .2019/2018وقال ا ّإن وفده
ير ّحب ابلتفاقات اليت ّمت التوصل اإلهيا بشأأن معاهدة قانون التصاممي وولية اللجنة احلكومية ادلولية ،اإضافة اإىل مسأأةل
وخص الوفد ابذلكر الس يدة مارس يال ابيفا عىل معلها كُ ّيرسة يف اللجنة احلكومية ادلولية دلمع اجلهود اليت
املاكتب اخلارجيةّ .
بذلها انئب الرئيس .و أأكّد الوفد من جديد عىل تقدير مجموعته للمدير العام وفريقه ونواب املدير العام وا ألمانة واملرتمجني
الفوريني والرئيس.
 .187و أأثىن وفد جورجيا متحد ًاث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عىل الرئيس لتوجهياته وهجوده ادلؤوبة
من ا ألجل امليض قدم ًا ابلعمل املنجز يف اإطار امجلعية العامة للويبو .وقال اإن مجموعته ت ُّقر بصعوبة املهمة اليت ّمت التعامل معها
تفان .و أأعرب عن ارتياحه للتقدم احملرز بقيادة الرئيس .وتوجه ابلشكر أأيضا اإىل انئب الرئيس عىل أأدائه
ب ل كفاءة وهمنية و ٍ
امل ّمتزي خالل امجلعية العامة للويبو ،واذلي أأسفر عن املوافقة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2019/2018اإضافة اإىل
وخص ابلشكر املدير
امل ُ ّيرسين عىل ادلور ا ألسايس اذلي اضطلعوا به يف امليض قدم ًا ابملفاوضات املتعلقة مبختلف القضاايّ .
العام وا ألمانة عىل هجودهام ادلؤوبة يف اإعداد الواثئق ذات الصةل ،وعىل الردود الشافية بشأأن خمتلف القضااي .و أأعرب الوفد
عن تقدير مجموعته للمداولت البنّاءة لدلول ا ألعضاء خالل امجلعيات ،وعىل روح املرونة اليت سادت املناقشات بشأأن
خمتلف القضااي ،مشل ذكل الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2019/2018مما ساعد عىل حسن سري املنظمة .وفامي خيص اللجنة
احلكومية ادلولية ،أأكّد الوفد من جديد عىل املشاركة البنّاءة جملموعته وعىل روح التوافق اليت ساعدت عىل التوصل اإىل
اتفاق بشأأن الولية اجلديدة للجنة احلكومية ادلولية .وشدّد الوفد عىل تفضيهل لهنج يستند اإىل ا ألدةل يتيح التوصل اإىل تفامه
مشرت ل ألهداف الرئيس ية بشأأن ما ميكن حتقيقه من الناحية الواقعية .ولكن الوفد أأعرب عن خيبة أأمل مجموعته إازاء عدم
التوصل اإىل اتفاق لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي خالل تكل امجلعيات .و أأعرب عن تقدير مجموعته
للجهود املتواصةل اليت يبذلها الرئيس للميض قدم ًا ابلعمل املنجز يف اإطار مسأأةل املاكتب اخلارجية .وشكر الوفود عىل ما أأبدته
من مرونة يف اعامتد القرار .و أأضاف أأن مجموعته ما انفكت تعتقد أأن ادلول ا ألعضاء حباجة اإىل الترصف مبا خيدم مصلحة
املنظمة ،والوفاء بقراراهتا واحرتام مسار املفاوضات الطويل .وقال اإن مجموعته عىل يقني بأأنه ينبغي أأن تقوم ش بكة املاكتب
اخلارجية عىل مبد أأ التوزيع اجلغرايف املنصف ،و أأن حتظى املناطق اليت ل متكل مكتب ًا خارجي ًا اب ألولوية .وختام ًا ،نقل الوفد
ُشكر مجموعته مجليع املنسقني ا إلقلمييني عىل تفانهيم املثايل اذلي ساعد يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن مجةل من القضااي املعقدة،
ومجليع ادلول ا ألعضاء عىل الروح البنّاءة اليت حتلت هبا خالل املداولت يف امجلعية العامة للويبو.
 .188وحتدث وفد الس نغال ابلنيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وشكر الرئيس وانئبه عىل هجودهام احلثيثة ،اإضافة اإىل
امليرسين يف خمتلف اللجان ،ونواب املدير العام وا ألمانة عىل حتلهيم ابلصرب والاحرتافية يف املوافقة
الرؤساء ونواب الرؤساء و ّ
بني ش ىت املواقف املتضاربة خالل تكل امجلعيات .و أأعرب الوفد عن شكر مجموعته للمدير العام عىل تفانيه ادلامئ خلدمة نظام
ورصح أأن املفاوضات والسعي وراء التوصل اإىل توافق يف الراء وإاجياد حلول توفيقية سامهت يف
امللكية الفكرية العامليّ .
حتقيق اإجنازات خالل تكل امجلعيات .و أأكّد الزتام مشاركة مجموعته دون انقطا يف ش ىت أأنشطة الويبو وإابداء روح بنّاءة يف
ذكل الشأأن ،كسابق عهدها ،من خالل الاضطال بدور ف ّعال يمتثل يف تقدمي اقرتاحات اإجيابية .واس تطرد قائ ًال اإن بنود
جدول ا ألعامل خالل تكل امجلعيات قادت ادلول ا ألعضاء اإىل اس تعراض هيئات الويبو .وفامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية،
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أأعرب الوفد بش ل خاص عن أأمل اجملموعة يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من حتقيق هدفها املشرت املمتثل يف سن صك
قانوين ( أأو أأكرث) ،أأو صك دويل ملزم قانو ًان ( أأو أأكرث) أأو صكو أأخرى يف ذكل اجملال .و أأكدّ الوفد عىل اجلهود اليت تبذلها
اجملموعة هبدف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي .و أأضاف أأن اجملموعة ا ألفريقية تأأمل يف امليض قدم ًا ابلعمل
اذلي تضطلع به الويبو يف جمال وضع القواعد واملعايري ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن الوفود ستمتكن من اختاذ القرارات اليت تتيح
ذكل .وختام ًا ،توهجت اجملموعة ابلشكر للمرتمجني الفوريني.
 .189وتوجه وفد الصني ابلشكر للرئيس واملدير العام وفريقه وا ألمانة عىل معلهم املتفاين .و أأشار اإىل أأن اعامتد الربانمج
واملزيانية للثنائية  2019/2018وولية اللجنة احلكومية ادلولية ّ
وخطة معلها هو مثرة اجلهود اليت بذلهتا مجيع ا ألطراف ،مما
أأاتح امليض قدم ًا يف تطوير املنظمة .و أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء بوسعها مواصةل الاضطال بدورها يف صياغة قواعد امللكية
الفكرية .ويف الوقت نفسه ،أأعرب الوفد عن أأسفه إازاء الاختالفات اليت ل تزال قامئة بشأأن مسأأليت معاهدة قانون التصاممي
واملاكتب اخلارجيةّ .
وعرب الوفد عن أأمهل يف اإحراز تقدم يف هذين اجملالني يف اإطار العمل املقبل لدلول ا ألعضاء.
 .190و أأعرب وفد الياابن متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء عن تقديره للرئيس عىل توجهياته السديدة خالل زمن امجلعيات ،اإضافة
اإىل ا ألمانة عىل مساهامهتا وإاىل املرتمجني الفوريني ذوي الكفاءات العالية عىل مشاركهتم .ونقل الوفد ُشكر مجموعته للمنسقني
ا إلقلمييني وادلول ا ألعضاء وامليرسين عىل هجودمه احلثيثة خالل امجلعية العامة .وقال اإن مجموعته ترحب ابعامتد الربانمج
رصح أأن اجملموعة ابء تشكر الوفود اليت شاركت بنشاط وإابدا يف املباحثات غري الرمسية
واملزيانية .ويف ذكل الس ياقّ ،
للربانمج واملزيانية .و أأعرب عن ارتياح مجموعته لتوافق الراء بشأأن البند  18من جدول ا ألعامل املتعلق ابللجنة احلكومية
ادلولية ،وذكل بفضل ما أأبدته مجيع الوفود من مرونة .ولكنه اس تدر قائ ًال اإن مجموعته أأعربت عن خيبة أأملها لعدم التوصل
اإىل توافق يف الراء خالل امجلعية العامة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .وفامي خيص مسأأةل
املاكتب اخلارجية ،أأشار الوفد اإىل ارتياح مجموعته إازاء القرار الإجيايب اذلي ّمت التوصل اإليه .و أأعرب عن أأمهل يف التوصل اإىل
حل بنّاء ودبلومايس يف العام املقبل ،مع أأخذ قرار مجعيات عام  2015يف الاعتبار ،مشل ذكل املبادئ التوجهيية.
 .191وهنّأأ وفد اإس تونيا متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه الرئيس عىل جناح امجلعية العامة ،وشكره عىل
اجلهود احلثيثة اليت بذلها يف تيسري اإحراز التقدم وإااتحة مساعيه امحليدة خالل تكل امجلعيات ،سواء ابملعىن احلريف أأو
اجملازي .و أأعرب عن امتنانه لنائب الرئيس عىل توجهيه الرش يد للمساعدة عىل العمل املنجز يف امجلعيات .واس تطرد قائ ًال اإن
الاحتاد ا ألورويب يُقدّر أأميا تقدير معل امليرسين ،ول س امي الس يد املاليك (املغرب) ،رئيس جلنة الرباءات ،والس يد
ليدس (فنلندا) ،انئب رئيس اللجنة احلكومية ادلولية ،والس يدة ابيفا (ش ييل) ،عىل مساعدهتم يف اإجراء مفاوضات بنّاءة
ومس تفيضة ،وميمرة يف بعض ا ألحيان .و أأردف قائ ًال اإن الاحتاد ا ألورويب حطّ رحاهل يف تكل امجلعيات ولكه عزم عىل
املشاركة عىل حنو بنّاء يف برانمج معل املنظمة لوضع القواعد واملعايري .وبوجه خاص ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإحراز التقدم
اذلي طال انتظاره فامي خيص معاهدة قانون التصاممي ،وتطلّع اإىل كرس امجلود الس يايس اذلي ساد خالل الس نوات املاضية،
واذلي حال دون اختاذ امجلعية العامة قرار ًا بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس .ور أأى يف انفراج تكل املسأأةل اإشارة اإجيابية لربانمج
معل الويبو يف جمال وضع القواعد واملعايري ،وضام ًان لوجاهته يف املس تقبل فامي خيص الابتاكر والإبدا العامليني .واس تدر
معر ًاب عن أأسف الاحتاد ا ألورويب لعدم التوصل اإىل اتفاق يف ذكل الشأأن ابلرمغ من املساعي املثىل اليت بذلها ،ومس توى
املرونة غري املعهود اذلي أأبداه الاحتاد وادلول ا ألعضاء فيه ،وابلرمغ من أأن ذكل الهدف أأوشك أأن يتحقق .و أأردف قائ ًال اإن
الاحتاد ا ألورويب أأحضى جمرب ًا عىل تقبّل أأن بعض القضااي املرتبطة بوضع القواعد واملعايري يس تحيل التوصل اإىل اتفاق يف
الراء بشأأهنا يف اإطار معل املنظمة .ومىض يقول اإن مثة رضورة اإىل النظر يف نطاق أأوسع من الإماكنيات بغية التوصل اإىل
ح ّل لتلبية التطلعات املرشوعة للجهات املعنية يف ش ىت أأرجاء العامل اليت تأأمل احلصول عىل وسائل أأكرث فعالية تتيح لها
الاس تفادة من امحلاية .وفامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية ،أأشار الوفد اإىل املناقشات الإجيابية اليت أأسفرت عن نتيجة ميمرة.
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 .192و أأيّد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بيان اجملموعة ابء ،وأأشاد ابلرئيس عىل اجلهود املتفانية اليت بذلها خالل تكل
امجلعيات .ور ّحب الوفد مبا ُأجنز من معل همم ،وشكر الرؤساء وامليرسين اذلين اضطلعوا بدور همم يف مساعدة ادلول
ا ألعضاء عىل حتقيق ما اعتربه نتاجئ اإجيابية ومتوازنة ،وذكل يف معظم جمالت العمل .وفامي خيص املزيانية ،قال الوفد اإنه س بق
هل الإدلء ببيان خالل اعامتدها ،ولكنه انهتز الفرصة ليشكر مجيع الوفود عىل الهنج البنّاء اذلي ات ّبعته لإجياد سبيل للميض
امليرس يف قضااي املزيانية ،السفري هرييداي أأكوس تا ،انئب الرئيس،
قدم ًا بتكل القضااي الصعبة .وتوجه الوفد ابلشكر أأيضا اإىل ّ
والس يدة رودريغس ،رئيسة جلنة الربانمج واملزيانية ،عىل هجودهام اخمللصة .و أأردف قائ ًال اإن ادلول اعمتدت خالل العام
املايض اإصالحات هم ّمة مليثاق الرقابة ادلاخلية ،وطلبت من الويبو مواءمة نظام املوظفني ولحئته مع امليثاق املع ّدل؛
واس تعراض س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات؛ والمتست اإدراج معلومات عن أأي حالت قامئة من حالت الانتقام يف
التقرير الس نوي لرئيسة مكتب ا ألخالقيات؛ واس تعراض س ياسات الويبو وإاجراءاهتا اخلاصة ابملشرتايت .و أأعرب الوفد عن
تقديره لضطال الويبو ب ل اإصالح من تكل الإصالحات واس تكاملها خالل العام املايض .كام ر ّحب ابلروح البنّاءة اليت
حتلّت هبا أأمانة الويبو واملوظفون واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة طوال تكل العملية .وشكر الوفد اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة عىل هجودها ومشورهتا طوال العمليةّ .
وعرب عن ثقته أأن التحسينات احملددة اليت مشلت لك جمال قد عززت
املنظمة .وأأشار بش ل خاص اإىل أأن الويبو دعت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،اإضافة اإىل ادلول ا ألعضاء ،اإىل تقدمي
ردودها بشأأن اس تعراض س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات قبل اإصدارها ،وفهم أأهنا تتضمن العديد من الاقرتاحات
الواردة .واس تطرد قائ ًال اإن اس تحداث وظائف مس تقةل ل ألخالقيات والرقابة ،اإضافة اإىل توفري حامية موثوقة للمبلغني عن
اخملالفات يف نظام ا ألمم املتحدة برمته ،لطاملا اكنت من بني أأولوايت الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأعرب الوفد عن رسوره
للتقدم اذلي أأحرزته الويبو يف حتقيق تكل ا ألولوايت ،ور ّحب ابلزتاهما املس متر من أأجل حتقيق تكل الغاية .ويف اخلتام ،انهتز
الوفد الفرصة ليشكر ادلول ا ألعضاء عىل دمعها لتكل الإصالحات وشدّد عىل مسؤوليهتا املشرتكة يف تويخ اليقظة لضامن أأن
تعمتد ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة أأمسى القواعد واملعايري يف جمال ا ألخالقيات والإدارة الرش يدة .و أأعرب الوفد من جديد
عن أأسفه لعدم التفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي خالل امجلعية العامة للويبو ،ابلرمغ من اجلهود
اجل ّبارة اليت بذلهتا مجيع ا ألطراف ،ل س امي رئيس جلنة الرباءات .وفامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية ،أأعرب الوفد عن دمعه
للقرار اذلي اع ُتمد بشأأن الولية اجلديدة للجنة ،و أأضاف أأنه س يواصل املشاركة عىل حنو بنّاء يف تكل اللجنة .و أأعرب الوفد
عن تقديره دلمع رؤساء اللجنة احلكومية ادلولية .و أأعرب الوفد عن أأسفه ألنه ابلرمغ من التوجهيات ادلؤوبة والقمية بشأأن
مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية طوال امجلعيات وقبلها بفرتة طويةل ،مل تنجح ادلول ا ألعضاء يف اإجياد طريقة معلية للميض قدما
يف مجعيات هذا العام .ورحب الوفد ابلقرتاحات الإبداعية اليت قدهما الرئيس ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اإحراز التقدم .كام
أأعرب عن معيق أأسفه ألن اجلهود البنّاءة اليت بذلهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية الاكرييب مل تسفر عن نتيجة ملموسة.
واسرتسل قائ ًال اإن معلية التقيمي تكتيس أأمهية خاصة ،كام أأشار اإليه قرار امجلعيات يف عام  2015وكام تشري اإليه أأيض ًا املبادئ
التوجهيية لش بكة املاكتب اخلارجية .ونظر ًا اإىل صعوبة العملية ك ل ابلنس بة اإىل ادلول ا ألعضاء وذكل منذ اس هتاللهاّ ،عرب
الوفد عن اعتقاده برضورة اإجراء تقيمي عام  2021من قبل خبري خاريج مس تقل بغية ضامن احلياد و املوضوعية يف التقيمي
وجتنب اإضفاء طابع س يايس عليه .ومىض الوفد يقول اإنه س يتناول املسأأةل من جديد خالل املناقشات املقبةل .وختام ًا ،أأثىن
الوفد عىل اجلهود اليت بذلها الرئيس بشأأن مجيع القضااي ،وشكر مجيع الوفود عىل اإبداء املرونة والعزم عىل املشاركة يف اجلهود
امجلاعية للميض قدم ًا بعمل املنظمة .و أأعرب الوفد أأيض ًا عن خالص تقديره للمكتب ادلويل عىل احرتافيته وتفانيه طوال فرتة
امجلعيات وعىل ّمر الس نة.
 .193و أأعرب وفد الربازيل عن امتنانه للرئيس و أأعضاء املكتب املنتخبني لضطالعهم ابلعمل طوال ا ألايم العرش املاضية،
اإضافة اإىل امليرسين ،ل س امي أأولئك اذلين ينمتون اإىل منطقته ،عىل اإجراهئم للمناقشات .وتوجه الوفد أأيض ًا ابلشكر اإىل ا ألمانة
وخدمات املؤمترات عىل همنيهتم وجاهزيهتم .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن معيق امتنانه للمرتمجني الفوريني ،ل س امي مقصورة
اللغة الربتغالية .وقال الوفد إان ّه ابلرمغ من أأن اتفاق امجلعية العامة للويبو عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية ،فاإن تكل
الولية مل ترق اإىل مس توى طلبات العديد من ادلول ا ألعضاء يف الويبو واجملمتعات التقليدية .و أأضاف الوفد أأن ّه يوافق عىل
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تكل الولية بصفهتا وس يةل لإحراز املزيد من التقدم صوب تطوير ّ
صك قانوين دويل ( أأو أأكرث) مينح زخامً ملاكحفة المتكل غري
املرشو للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليديّ .
وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل التحيل بروح
بنّاءة خالل املناقشات املزمع اإجراؤها خالل الثنائية املقبةل .و أأكّد الوفد من جديد أأن اعامتد صكو من ذكل القبيل سيسامه
أأميا مسامهة يف تعزيز مرشوعية الويبو ،كام أأنه سيسامه يف اعتبار امللكية الفكرية مجموعة قمي من شأأهنا أأن ترثي حياة امجليع.
وتوجه الوفد ابلشكر أأيضا اإىل ادلول ا ألعضاء دلمع اقرتاحه املنقح اذلي قدّمه اإىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .و أأضاف أأنه حظي بدمع العديد من البدلان واجملموعات ا إلقلميية ،وتطلّع ملواصةل املناقشات خالل ادلورة احلادية
عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،الرامية اإىل التعجيل ابملوافقة عىل حتسني جدول رسوم معاهدة الرباءات .و أأردف
الوفد قائ ًال اإنه قد شار بفعالية خالل املناقشات غري الرس مية اليت ُأجريت يف ذكل ا ألس بو  ،و أأشار اإىل القرار اذلي ّمت
التوصل اإليه بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤكد امجلعية العامة املقبةل للويبو موافقهتا عىل فتح مكتب
خاريج يف كولومبيا .وفامي خيص املسائل املرتبطة ابملزيانية ،أأشار الوفد ابرتياح اإىل القرار اذلي ّمت التوصل اإليه بشأأن الربانمج
واملزيانية واخلطة الر أأساملية الرئيس ية للثنائية املقبةل .ور ّحب أأيض ًا ابلإحاةل النصية عىل أأجندة التمنية يف الفقرة  3من القرار،
واليت تؤكد عىل أأمهيهتا ابلنس بة اإىل املنظمة .و أأضاف الوفد أأن ّه س يواصل متابعة تكل القضااي عن كثب خالل الس نوات املقبةل
لضامن التنفيذ السلس لربامج الويبو و أأنشطهتا .وفامي خيص معاهدة مراكش ،أأشاد الوفد ابملنظمة عىل اضطالعها بأأنشطة
حق املؤلف ،واليت س تفيد ادلول ا ألعضاء مبزيد من املعارف.
اإذاكء الوعي وتطلّع لتجس يد تكل ا ألنشطة يف تقارير جلنة ّ
و أأعرب الوفد عن تقديره للرئيس عىل توجهيه للعمل بنجاح طوال فرتة امجلعيات ،وللميرسين ،ول س امي السفري
هرييداي أأكوس تا والس يدة ابيفا عىل هجودهام احلثيثة يف صياغة حلول مبدعة لالس تجابة اإىل املطالب ،اإضافة اإىل ا ألمانة
وخدمات املؤمترات عىل ما أأبدته من همنية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن شكره للمرتمجني الفوريني.
املنسق يف اجملموعة ابء يف هناية امجلعيات .وشكر املنسق السابق ،الس يد
 .194و أأعلن وفد سويرسا أأن ّه س يضطلع بدور ّ
عصامن (تركيا) ،اذلي ّ
منسق اجملموعة ابء اإىل غاية فرتة الربيع ،واذلي توىل هممة جديدة يف بدل أخر ،كام أأعرب
اضطلع بدور ّ
عن معيق شكره للس يد كينجي سايتو ،املنسق احلايل ،اذلي اس تمل وظيفته كنسق للمجموعة ابء بصورة مفاجئة للغاية ،كام
شكره عىل مواهجة ذكل التحدي بغاية الإتقان و أأعرب عن أأمهل يف أأن يرىق اإىل مس توى موهبته.
 .195و أأيّد وفد فرنسا البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء والاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ومجيع الوفود اليت هنّأأت
الرئيس عىل قيادته احلكمية .و أأشار الوفد اإىل القرارات املوضوعية اليت ّمت التوصل اإلهيا حتت قيادة الرئيس ،واليت تعترب حيوية
حلسن سري الويبو .وقال الوفد إان ّه شار يف مناقشات بنّاءة و أأيّد أأميا تأأييد عبارات حسن النية اليت شهدهتا تكل امجلعيات.
و أأضاف الوفد أأن ّه حاول صياغة ح ّل ملشالك املزيانية ،سواء من خالل العمل البنّاء ،أأو حىت من خالل العمل الابتاكري
واملبد  ،واذلي ميكن تطبيقه بش ل عام دون املساس ابلطابع املو ّحد للمنظمة .ومن ّمث ،أأعرب الوفد عن ارتياحه لالتفاق
وخص ابلشكر سعادة السفري هرييداي أأكوس تا ،انئب الرئيس ،والس يدة رودريغس،
اذلي ّمت التوصل اإليه بشأأن املزيانيةّ ،
رئيسة جلنة الربانمج واملزيانية .وشدّد الوفد عىل أأمهية الهدف املمتثل يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن معاهدة قانون التصاممي.
لكن
و أأعرب عن أأمهل يف حتقيق توافق يف الراء خالل تكل امجلعيات ،من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف هناية املطاف .و ّ
الوفد أأعرب جمدد ًا عن أأسفه لعدم التوصل اإىل اتفاق يف الراء بشأأن اعامتد النص اذلي يريم اإىل تبس يط اإجراءات تسجيل
التصاممي ابلرمغ من اجلهود اليت بذلهتا اجلهات املعنية .ويف اخلتام ،شكر الوفد ّ
لك من سامه يف حسن سري تكل امجلعيات،
اإضافة اإىل منسق اجملموعة ابء.
 .196وقال وفد كولومبيا اإن بدله يرحب ابلبيان اخلتايم اذلي أألقاه وفد السلفادور ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب .و أأشار اإىل رضورة املوافقة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية من أأجل ضامن معل املنظمة بصورة عادية ،وتنفيذ براجمها
عىل أأحسن وجه .ور ّحب ابعامتد خطة معل اللجنة احلكومية ادلولية ،مما يُبقي جمال املناقشات مفتوح ًا من أأجل اعامتد
صكو تضطلع بدور اإطار محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي خيص مسأأةل
املاكتب اخلارجية ،قال الوفد إان ّه يعرتف بأأن القرار املتخذ اكن مثرة اجلهود اجلبارة اليت سعت اإىل التوصل اإىل اتفاق يف الراء،

A/57/12 Prov.
44

مردد ًا بذكل العبارات الواردة يف البيان اذلي ُأديل به ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأشاد جبميع بدلان
اجملموعة ومجيع الوفود اليت ّنسقت معل اجملموعة ا إلقلميية عىل الزتاهما القوي بتعزيز املصاحل امجلاعية .و أأضاف أأن قرار فتح
يعزز وجود املنظمة يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأ ّن الغرض الرئييس
مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا من شأأنه أأن ّ
من املكتب هو املسامهة يف حتقيق أأهداف املنظمة وتنفيذ اسرتاتيجياهتا و أأنشطهتا .و أأعرب الوفد عن أأمهل بأأن تتّفق امجلعية
العامة لعام  2018عىل فتح ماكتب خارجية متتثل امتثا ًل متام ًا للمبادئ التوجهيية.
 .197و أأعلن وفد الياابن انهتاء فرتة معهل كنسق إاقلميي .و أأعرب عن امتنانه مجليع الوفود ول ألمانة عىل دمعهم وصداقهتم
وتعاوهنم .وشكر ابمس اجملموعة ابء وفد سويرسا اذلي توىل تنس يق اجملموعة.
 .198وانضم املدير العام اإىل مجيع الوفود اليت توهجت ابلشكر اإىل الرئيس عىل معهل املتفاين ،ليس خالل امجلعيات حفسب،
بل عىل ّمر الس نة املاضية ،وعىل الزتامه وهجوده لضامن حتقيق نتاجئ اإجيابية خالل تكل امجلعات .وشكر املدير العام ادلول
ا ألعضاء عىل الزتاهما الاس تثنايئ طوال الس نة املاضية ،ول س امي فامي يتعلق بتكل امجلعيات .و أأشار املدير اإىل أأن القاعة ل
تزال نصف ممتلئة يف تكل الساعة املتأأخرة ،مما يدل عىل احتدام املناقشات اليت دامت لعرشة أأايم .و أأ ّقر املدير أأن املناقشات
ّ
استشف جانب ًا اإجيابيا للغاية يف ذكل ،أأل وهو تزايد الاهامتم مبجالت امللكية
يف جمال امللكية الفكرية حتتدم أأكرث فأأكرث .ولكنه
الفرية والابتاكر والإبدا  .وشكر املدير العام زمالءه ،ل س امي الس يد براساد ،مساعد املدير العام وانئب امجلعيات وفريقه،
وخص ابلشكر من بني أأعضاء ذكل الفريق ،الس يد ابليرباي ،مدير شعبة شؤون امجلعيات والواثئق ،عىل التحضري اجل ّيد
ّ
للجمعيات وحسن سريها .و أأعرب املدير العام عن اعتقاده أأن النتاجئ احملققة اكنت اإجيابية للغاية .وشكر ادلول ا ألعضاء عىل
ثقهتا يف منح ا ألمانة ا ألسس للميض قدم ًا بعمل املنظمة .وعالوة عىل ذكل ،شكر املدير العام ادلول ا ألعضاء ،خصوص ًا ألهنا
نظرت عن كثب يف الوثيقة اجلديدة للربانمج واملزيانية ويف ش ىت التقارير بشأأن اإدارة املنظمة .و أأشار املدير العام اإىل أأن جمال
وضع القواعد واملعايري يتّسم بصعوبة ابلغة ،ويعزى ذكل جزئي ًا اإىل الاهامتم املزتايد ابمللكية الفكرية .ويف ذكل الصددّ ،عرب
املدير العام عن اعتقاده أأن املنظمة حتتاج يف املس تقبل اإىل التفكري عىل حنو جامعي لضامن أأن يواكب برانمج معلها يف جمال
وضع القواعد واملعايري وترية التطور الرسيع يف جمال التكنولوجيا ويف توزيع املصنفات الإبداعية واس هتالكها .وشكر املدير العام
املرتمجني الفوريني علىوقدرة حت ّملهم وحتلّهيم ابلصرب طوال العرشة ا ألايم املاضية .ويف اخلتام ،تطلع املدير العام اإىل تنفيذ مجيع
القرارات املعمتدة خالل تكل امجلعيات ابإخالص.
 .199و أأعرب الرئيس عن رشفه الكبري لنتخابه انئب ًا لرئيس امجلعية العامة ،و ألنه قام مقام سعادة السفري دويك (كولومبيا)،
رئيس امجلعية العامة ،بعد رحيهل .وقال الرئيس أأن تكل الفرصة اكنت جتربة همنية عظمية ّ
وعرب عن امتنانه ذلكل .وشكر
الرئيس لك من قدم هل يد العون طوال تكل الرحةل ،ول س امي السفري هرييداي أأكوس تا ،انئب الرئيس ،اإضافة اإىل امليرسين
واملنسقني ا إلقلمييني واملدير العام و فريق الإدارة العليا وموظفي ادلمع يف الويبو وموظفي ادلمع التقين واملرتمجني الفوريني.
ومتىن الرئيس النجاح للسفري دونغ يش دونغ (فييت انم) اذلي ان ُتخب رئيس ًا جديد ًا للجمعية العامة .و أأعرب عن أأسفه ألن
امجلعية العامة تركت بعض القضااي العالقة ،عىل غرار معاهدة قانون التصاممي واملاكتب اخلارجية ،واليت تتطلب بذل هجود فامي
بني ادلورات .ولكنّه أأعرب عن يقينه أأن املهارات املهنية وادلبلوماس ية للسفري دونغ ستساعد عىل تعزيز التوصل اإىل حل
توفيقي بشأأن مجيع تكل املسائل.
 .200واخ ُتمتت سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني مجلعيات وسائر هيئات ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
[تيل ذكل املرفقات]

