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A/58/11 PROV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأكتوبر  23 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون الثامنة االجتماعات سلسلة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 العام التقريرمشروع 
عداد من مانة اإ  الأ
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 مقدمة

احلادية والعرشين التالية امجلعيات وسائر الهيئات صادرة عن القرارات الهذا املداولت و  العامالتقرير  مرشوعيسجل  .1

 :)"امجلعيات"( الويبو لدلول الأعضاء يف

 (السابعة والعرشون الاس تثنائية)ادلورة  امخلسونامجلعية العامة للويبو، ادلورة  (1)
 (السادسة عرشة الاس تثنائية)ادلورة  التاسعة والثالثونمتر الويبو، ادلورة ومؤ  (2)
 (التاسعة والأربعون)ادلورة العادية  اخلامسة والس بعونوجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (3)
 (الثالثون الاس تثنائية)ادلورة الثالثة وامخلسون ومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (4)
 (الرابعة وامخلسون)ادلورة العادية  الثامنة وامخلسونواللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، ادلورة  (5)
 ومجعية احتاد برن، ادلورة السابعة والأربعون )ادلورة الاس تثنائية الرابعة والعرشون( (6)
 (والأربعونالتاسعة )ادلورة العادية  الرابعة والس تونواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)
 (الثالثون الاس تثنائية)ادلورة  الثانية وامخلسونومجعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)
 ومجعية احتاد لهاي، ادلورة الثامنة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية السابعة عرشة( (9)
 ومجعية احتاد نيس، ادلورة الثامنة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة( (10)
 ومجعية احتاد لش بونة، ادلورة اخلامسة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية الثالثة عرشة( (11)
 عرشة( السادسةومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة الثامنة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية  (12)
 (عرشة الثامنة س تثنائية)ادلورة الا التاسعة والثالثونومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، ادلورة  (13)
 (س تثنائية التاسعة والعرشونالا )ادلورة امخلسونومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ادلورة  (14)
 ومجعية احتاد بودابست، ادلورة اخلامسة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية السادسة عرشة( (15)
 )ادلورة الاس تثنائية الرابعة عرشة(ومجعية احتاد فيينا، ادلورة احلادية والثالثون  (16)
 ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة الثامنة عرشة )ادلورة الاس تثنائية العارشة( (17)
 ومجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة الثامنة عرشة )ادلورة الاس تثنائية العارشة( (18)
 (س تثنائية العارشة)ادلورة الاالسابعة عرشة رباءات، ادلورة ومجعية معاهدة قانون ال (19)
 ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة احلادية عرشة )ادلورة الاس تثنائية السادسة( (20)
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص ومجعية  (21) معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات أأو  ، ادلورة الثالثة )ادلورة العادية الثالثة(.ذوي اإ

ىل  سبمترب 24 واجمتعت تكل امجلعيات والهيئات يف جنيف يف الفرتة من وأأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا  2018 أأكتوبر 2اإ

لهيا فامي ييل بعبارة يف اجامتعات مشرتكة لثنتني أأو أأكرث من امجلعيات وسائر الهيئات املذ ىل الانعقاد )واملشار اإ كورة واملدعوة اإ

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

ىل  .2 للويبو  امجلعية العامة، أأعّدت الأمانة تقارير منفصةل دلورات هذا التقرير العام مرشوعوابلإضافة اإ

(WO/GA/50/15 Prov.)  تنس يقوجلنة الويبو لل (WO/CC/75/3 Prov.)  واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس

(P/EC/58/1 Prov.) ( واللجنة التنفيذية لحتاد برنB/EC/64/1 Prov. ) ومجعية احتاد مدريد

(MM/A/52/3 Prov.)  ومجعية احتاد لهاي(H/A/38/2 Prov.) احتاد لش بونة ومجعية (LI/A/35/3 Prov.) 

 معاهدة مراكشومجعية  (.PCT/A/50/5 Prov)ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

(MVT/A/3/2 Prov..) 
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قامئة ابلأعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت  .A/58/INF/1 Rev وترد يف الوثيقة .3

 .2018 سبمترب 24

 :(A/58/1 الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول الأعامل )الوثيقة وترأأس الأشخاص التايل ذكرمه .4

 14و 13و 12و 11و 10و 6و 5و 4و 3و 2و 1البنود 
 30و 29و 25و 20و 19و 18و 17و 16و 15و

 (فييت انم) يش دونغ )الس يد(-دونغ السفري
 رئيس امجلعية العامة

سامعيل ابغاي  28و 27و 8و 7 ودالبن يران )هامانيه )الس يد( )السفري اإ  –مجهورية اإ
 ((الإسالمية

 رئيس جلنة الويبو للتنس يق

 مارو )الس يد( )املكس يك(نويل غريا ز م  9البند 
 رئيس مؤمتر الويبو

، (فييت انم) يش دونغ )الس يد(-دونغويف غيابه توىل السفري 
 ، الرئاسة بصورة مؤقتةرئيس امجلعية العامة

 )الس يد( )لتفيا( س ندرس لغنوفسيك 21البند 
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاترئيس مجعية احتاد 

 )الس يد( )جورجيا( غوجيليدزينيكولوز  22البند 
 رئيس مجعية احتاد مدريد

 (مجهورية كوراي))الس يد(  يونغ داي سون 23البند 
 انئب رئيس مجعية احتاد لهاي

 تغال( )الس يد( )الرب  جواو بينا دي مورايس 24البند 
 رئيس مجعية احتاد لش بونة

 (تونس))الس يد(  محمد السلمي 26البند 
 رئيس مجعية معاهدة مراكش

فهرس مبداخالت وفود ادلول وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت  لنسخة الاهائية من هذا التقريرفق ابوسريُ  .5

 A/58/1 ، بصيغته املعمتدة، وقامئة املشاركني يف الوثيقتنيغري احلكومية املذكورة يف هذا التقرير. ويرد لك من جدول الأعامل

 ، عىل التوايل.A/58/INF/3و

 من جدول الأعامل املوّحد 1البند 

 افتتاح ادلورات

ليه فامي ييل ابمس "املدير العام"( الس يد فرانسس غريدعا املدير العام للويبو،  .6 الثامنة سلسةل الاجامتعات  ،)املشار اإ

ىل الانعقاد. وامخلسني  مجلعيات الويبو اإ

، أأخذ املدير العام انم( )فييت يش دونغ-قبل افتتاح ادلورات رمسيا من قبل رئيس امجلعية العامة للويبو السفري دونغو  .7

خفامة الس يد تران داي كوانغ، رئيس فييت انم، بشلك مفاجئ وغري متوقّع يف  اللكمة لإبداء أأسفه عن وفاة
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نه حظي ابمتياز ورشف الالتقاء ابلرئيس الراحل يف مارس . وقال 2018 سبمترب 21 . ورّصح بأأن الرئيس الراحل 2017اإ

أأكّد، يف تكل املناس بة، أأمهية ضامن أأفضل الظروف املمكنة لنظام امللكية الفكرية العاملي من أأجل الإسهام، مضن س ياسات 

ىل -العام، ابمس امجلعية العامة للويبو، السفري دونغانم، يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية للبد. ودعا املدير  فييت يش دونغ اإ

ىل حكومة وشعب فييت ىل أأرسة الرئيس الراحل واإ ىل الوقوف دقيقة مصت  نقل التعازي اإ انم. مث دعا املدير العام املندوبني اإ

 تكرميا لروح الرئيس الراحل. واس تجاب احلضور لدلعوة.

انم، عن معيق امتنانه وتقديره للحضور الكرمي عىل تكرميه لروح رئيس  وأأعرب الرئيس، ابمس حكومة وشعب فييت .8

. وأأضاف أأن وفاته متثّل خسارة كبرية 2018سبمترب  21، اذلي وافته املنية يف خفامة الس يد تران داي كوانغانم الراحل  فييت

نه لدلوةل والشعب وللك الأصدقاء يف العامل. وأأعرب عن تقديره الكبري ملا أأبدى من تعاط ف واعتبار وتضامن ودمع. وقال اإ

ىل حكومة وشعب فييت ىل أأرسة الفقيد واإ  انم. سينقل مشاعر هذا احلضور الكرمي اإ

لك امجلعيات وسائر الهيئات املعنية احلادية والعرشين. وشكر ليف اجامتع مشرتك ادلورات مّث افتتح الرئيس رمسيا  .9

ن ذكل ميثّل امتيازا ورشفا عظميني ابلنس بة هل، وشكر 2018/2019 للفرتة 2018 ادلول الأعضاء عىل انتخابه يف عام . وقال اإ

والسفري كويل س يك. وأأكّد أأهنم سيبذلون تودور أأوليانوفتش ادلول الأعضاء عىل الثقة اليت وضعهتا فيه ويف انئبية، السفري 

ىل الالزتام بروح التعددية واحلوار البنّاء واملسامهة النشطة من أأجل  يف وسعهم لتيسري الاجامتعات. ودعا لك ما املندوبني اإ

جيابية للجمعيات.  الإسهام يف ضامن حصيةل اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 2البند 

 اعامتد جدول الأعامل

ىل الوثيقة .10  .A/58/1 Prov.2 استندت املناقشات اإ

ن .11  A/58/1 Prov.2 الوثيقة يف النحو املقرتح عىل الأعاملول جداعمتدت فامي يعنيه، لك مجعيات الويبو،  اإ

ليه يف هذه الوثيقة   بعبارة "جدول الأعامل املوّحد"(.أأعاله  2ويف الواثئق املذكورة يف الفقرة )املشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 3البند 

 انتخاب أأعضاء املاكتب

ىل الوثيقة .12  ..A/58/INF/1 Rev استندت املناقشات اإ

وذكّر املستشار القانوين بأأنه عىل ادلول الأعضاء، يف مجعيات هذا العام، أأن تنتخب رئيسا وانبني للرئيس للك من  .13

جلنة الويبو للتنس يق واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن، وس تكون مدة ولية لك ماهم س نة واحدة. 

ىل أأن الرئيس وانئب الرئيس الثاين س ُينتخبان من بني مندويب وأأشار أأيضا، فامي خيص أأعضاء مكتب جل  نة الويبو للتنس يق، اإ

الأعضاء العادية للجنة التنفيذية لحتاد ابريس، وأأن انئب الرئيس الأول س ُينتخب من بني مندويب الأعضاء العادية للجنة 

للجنة الويبو للتنس يق. وأأبلغ املستشار القانوين الوفود ()أأ( من النظام ادلاخيل اخلاص 2)3التنفيذية لحتاد برن، وفقا للقاعدة 

 تب املزمع انتخاهبم.بأأنه ل توجد، حىت الآن، أأية ترش يحات لشغل مناصب أأعضاء املاك
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عادة فتح بند جدول  .14 ىل رضورة تقدمي املزيد من الرتش يحات لشغل املناصب الشاغرة واقرتح اإ وأأشار الرئيس كذكل اإ

ىل الأعامل يف وقت لحق لس ت كامل انتخاب أأعضاء املاكتب يف املناصب الشاغرة، وجّشع الوفود عىل تقدمي الرتش يحات اإ

 املستشار القانوين.

جدول الأعامل وأأعلن أأنه بعد مشاورات غري رمسية مع منسقي من بند هذا ال  لتناولوعاد املستشار القانوين  .15

 اجملموعات، اقرُتح لالنتخاب أأعضاء املاكتب التالية أأسامؤمه.

 انُتخب أأعضاء املكتب التالية أأسامؤمه يف: .16

 لتنس يقالويبو ل جلنة 
سامعيل ابغاي هامانيه السفري  الرئيس: يران )مجهورية  )الس يد(اإ  الإسالمية(( –)اإ

 )بولندا( جانوزيك )الس يدة(-أأغنيشاك هاردجي الرئيس: ةانئب

 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس
 )جورجيا( نيكولوز غوجيليدزي )الس يد( الرئيس:

 اللجنة التنفيذية لحتاد برن
ينفال )الس يد( الرئيس:  )السويد( هينينغ اإ

 .A/58/INF/2 أأعضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقةمجيع وترد قامئة  .17

 من جدول الأعامل املوّحد 4البند 

ىل مجعيات الويبو  تقرير املدير العام اإ

 العام: فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير .18

 يش دونغ، رئيس امجلعية العامة للويبو،-سعادة السفري دونغ"

 معايل الوزراء،

 سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،

 املندوبون املوقرون،

ىل مجعيات " ىل رئيس امجلعية العامة للويبو وأأرحب أأحر الرتحيب جبميع الوفود اإ يرسين عظمي الرسور أأن أأنضم اإ

ن هذه املشاركة ا .2018 اذلي مع ادلاملنظمة و معل النشط يف الاخنراط المة عىل ع، و مدعاة للرضا والسعادةلكبرية اإ

 .ادلول الأعضاءمن جانب العديد من تلقاه 

لجمعية العامة. ل  اطوال العام املايض رئيس ةه احلكمياتلسفري دونغ عىل قيادته والزتامه وتوجهيل شكر وأأوّجه جزيل ال "

لسفراء وممثيل ادلول الأعضاء اذلين كرسوا وقهتم وطاقهتم للعمل كرؤساء للهيئات الإدارية لك ال يوأأعرب عن تقدير 

ن م عىل خساءيعمتد لك الاعامتد معلها، احملرز يف تقدم ال الأداء السلس للمنظمة و فواللجان والأفرقة العامةل يف املنظمة. 

 .اجلليةل والزتاهمميؤدون هذه املهام 

http://www.wipo.int/members/en/
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التغري حيّركه املزتايد  قهذا ادلفو . يالعاملعىل املس توى  لملكية الفكريةل جامتعية الاقتصادية والامهية الأ منو ينقطع  ومل"

 ةالاقتصاديتعبرياهتا لمعرفة يف ل طيعيو املس تقبل ، اذلي يشلك اقتصاد التكنولويج الرسيع والعميق والواسع النطاق

 كأصول غري ملموسة.قمية متنامية  ةوالتجاري

 الطلب عىل حقوق امللكية رناه يفف –امللكية الفكرية ماكنة ري يف يهذا التغ ونلحظ رأأي العني الس بل املتعددة ل "

، عىل حد سواءلحكومات والرشاكت لالصناعية  اتالابتاكر والاسرتاتيجي حجر أأساس يفكا الفكرية، والاهامتم هب

 عامة الناس.بني يف وسائل الإعالم و  ايف املناقشات التجارية والأخبار وحتليالهتو

ن " . رحبة الامتدادالتغيري  رقعة أأنّ لوجدان حد مؤرشات التغيري، كأ عىل حقوق امللكية الفكرية،  لطلباب شهداناست واإ

آخر س نة اكمةل ويه ، 2016 س نةف  حصاءاهتوصلتنا أ مليون طلب براءة  3.1ما قدره  أأودعمن ادلول الأعضاء،  ااإ

 مذهةلليست طلب تصممي يف ماكتب امللكية الفكرية حول العامل. أأرقام  963 000ماليني طلب عالمة جتارية و 7و

عىل التوايل.  %388% و253و% 189تبلغ نس هبا املاضية  العرشينالس نوات  ارمتثل زايدات عىل مدبل  حفسب،

الاقتصاد والطبيعة العاملية للنشاط عىل ، أأبرزها هو همينة التكنولوجيا عديدةالتفسريات لهذه الزايدات الضخمة و 

متعدد الأقطاب يف  اابتاكر فاكنت احلصيةل ، ةاجليوس ياس ي اتالتغريّ انتجهتا الاقتصادي وظهور عنارص فاعةل جديدة 

آخر ل. وتهطبيع  عامل الفكر والتوقف ُهنهيًة ل هذه التفسريات  جدل يف أأّن أ آس يا همينة نلحظ يس تحق اإ  صدرمكأ

ذ تس تأأثر، املعمورة صقاعملودعة يف مجيع أأ امللكية الفكرية ابات ل ط ل  خمتلف طلبات  من %60أأكرث من بوسطيا  اإ

 حقوق امللكية الفكرية.

 بطرق  النافع يبدو جلّيًا هذا الأثر و يف حياة املنظمة.  ةجيابيأأمثر نتاجئ اإ عامليا، فقد نشاط امللكية الفكرية وأأّما احتداد "

 .عّدة

لملكية الويبو ل يف معدلت المنو الإجيابية يف عضوية واس تخدام أأنظمة واحض زتايد الطلب العاملي عىل امللكية الفكرية ف"

للتصاممي، وكذكل يف  نظام لهايو التجارية للعالمات  نظام مدريدو  التعاون بشأأن الرباءاتمعاهدة الفكرية العاملية و 

ذ أأودع. للتحكمي والوساطة مركز الويبودمات معّدلت الاس تعانة خب طلب  243 500معاهدة الرباءات مبوجب  اإ

أأي طلب دويل،  56 200نظام مدريد وأأودع يف عن العام السابق،  %4.5بزايدة قدرها أأي ، 2017دويل عام 

 نع %3.8بلغ مبعدل منو أأي طلب تصممي،  19 429نظام لهاي مبوجب  أأودع، و 2016عن عام % 5بزايدة قدرها 

املنازعات عىل أأسامء احلقول عىل حاةل من  3 074، تلقى مركز التحكمي والوساطة 2017يف عام وم السابق. العا

. للمركز نان قياس يارمق هاممة، والكادولية عفكرية منازعات ملكية بشأأن وساطة دولية وحتكمي حاةل  52و الإنرتنت

ىل اجتاهات مماث 2018تشري نتاجئ العام احلايل  ،حىت الآنو   .املذكورة مجليع الأنظمة 2017عام رايت ةل جملاإ

ّن " طار أأنظمة امللكية الفكرية العاملية اخملتلفة تودّل اإ يرادات املنظمة. % 92 اخلدمات اليت تقدهما املنظمة يف اإ من اإ

وقد س تقرار املايل للمنظمة. عامد الا هامللنفقات، احلصيفة و الرش يدة لإدارة مرتفقا اب، ةنظموالأداء القوي لهذه الأ 

جاميل قدره  2017-2016 الثنائيةاختمتنا  ىل  لوصولمليون فرنك سويرسي. ول 55.9بفائض اإ حققنا هذه النتيجة، اإ

جنازات يف الإدارة املالية  املنظمة  قرّ معىل احتواء الزايدة يف نفقات املوظفني وسداد مجيع القروض املس تحقة مشلت اإ

اليت وافقت علهيا  ية املنقّحةستمر املنظمة الاالأسايس والاسرتاتيجي وفقا لس ياسة النقد ة من والاس تفادومبانهيا 

 .ادلول الأعضاء

http://www.wipo.int/about-ip/ar/index.html
http://www.wipo.int/pct/ar/
http://www.wipo.int/madrid/ar/
http://www.wipo.int/hague/ar/
http://www.wipo.int/amc/ar/
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يسري النفاذ لت  معاهدة مراكشويذكر أأن زل املعاهدات اليت تديرها املنظمة جتتذب زايدات اثبتة يف العضوية. ت ملو"

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات يه  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ اإ

ذ لأرحج. عىل اكلك  ، ولكن يف اترخي املنظمةفقطيف العام املايض  ، لاجتذااب للأعضاء معاهدات الويبوأأرسع  اإ

ىل واثئق الانضامم املودعة صل عدد و  من املتوقع أأن ينضم الاحتاد الأورويب الأس بوع و بعد مخس س نوات.  41اإ

ىل املنضّمة لعدد البدلان  ريفعسهو ما املقبل. و  ىل بدلان . وتس تعد تقريبا بدلا 70لمعاهدة اإ كثرية أأخرى لالنضامم اإ

ىل نتطلّع بعني واو  ،املعاهدة جنازا عظامي املعاهدة عاملية،تصبح فيه  يومثقة اإ  منظمة.ل ل  ما س يكون اإ

دلول الأعضاء يف خدمات الشديدة لاملشاركة عرب فهيا الأمهية املتنامية للملكية الفكرية  ظهراجملالت اليت ت وما أأكرث "

ولوجيا املعلومات أأنظمة تكنمال واسع النطاق بني ادلول الأعضاء يف  عاوانوتسهّل املنظمة ت. هااملنظمة وبرام 

، وهو نظام (IPASبدلًا نظام أأمتتة امللكية الصناعية ) 80أأكرث من الوطنية يف اكتب املتس تخدم و . اومنصاهت

العاملية، اليت تعمتد عىل تعاون ادلول  تبياانال قواعد وأأّما لإدارة املاكتب طورته املنظمة. خمصص تكنولوجيا معلومات 

ش بكة مراكز وقد وصل جحم وتقدم مجموعة متطورة من الأدوات للمس تخدمني.  اتساعاهتا تغطيفزتداد رقعة الأعضاء، 

ىل  ة للويبوالتابع دمع التكنولوجيا والابتاكر فرصة  الأخرىلتعاون ا. وهذه الربامج ومنصات بدلا 76مركًزا يف  642اإ

لتعزيز الكفاءة واجلودة والشفافية يف نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء  ار فرصاانت وتوفّ لتوثيق التعاون القامئ عىل البي

 العامل.

منصات تكنولوجيا املعلومات اليت ذكرهتا للتو و معل املنظمة.  ئياتيف مجيع جز فهو حارض البعد الإمنايئ ومل نغفل "

يزداد و تس تخدهما عىل نطاق واسع. املنتقةل اليت قل منوًا والبدلان البدلان الأ نامية و ال بدلان لل موّّجة يف املقام الأول 

 ةالاقتصادي ةنشطنطاق أأوسع من الأ يف امللكية الفكرية نظرا لتغلغل  ،لك عامأأنشطة تكوين الكفاءات الطلب عىل 

اليت تقّدهما سواء الواسع من ادلورات الطيف قياس ية يف مشاركة  مس توايت أأاكدميية الويبوتشهد و . ةوالاجامتعي

 عرب الإنرتنت.مبارشة أأو 

. وتشارك ادلول الأعضاء يف رمس خرائط أأكرث دقة خملتلف عّدة س بلتدمع برامج املنظمة أأهداف التمنية املس تدامة بو "

املنظمة  جلنة التمنية(. واسرتشدت) اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةدورات يف هذه الأهداف مع  لالتفاعأأشاكل 

قامة رشااك جبوهر جتمع بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملمتع املدين جديدة " تأأهداف التمنية املس تدامة يف اإ

املوارد املتاحة"ومنظومة الأمم املتحدة واجلهات الفاعةل الأخرى، وحتشد مجيع 
1

عدد من الرشااكت الناحجة عن طريق  

يان. وهام مثالن نشطان وانحجان ومتنام  ،احتاد الكتب امليرّسةو  ويبو ريسريتش بني القطاعني العام واخلاص، مثل

ويه . (PAT-Informedويه قاعدة البياانت )علن هذا الأس بوع رشاكة جديدة بني القطاعني العام واخلاص، تُ س  و 

لأدوية يف مجيع أأحناء اب رباءاتالرشاكت الأدوية يف العامل بتوفري البياانت اليت تربط  ىمن كرب  20مبوجهبا لزتم رشاكة ت

حدى املنظامت غري احلكومية العامةل يف مال رشاء الأدوية، قدّ قّد و رشاء الأدوية. معليات تسهيل بغية  ،العامل رت اإ

 الرشاء.معليات كفاءة % 30ت بنس بة رفعاليت اختربت قاعدة البياانت اجلديدة، أأن قاعدة البياانت 

 نتاجئ أأمثرات امجلعيات الأخرية قديف  امأأن املبادرتني اجلديدتني اللتني ُأعلن عاه أأنقل لمكأأن عظمي الرسور ين ويرسّ "

نشاء مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمة ) يهو هامأأولف. وافرة طار  (ATACاإ الأمانة العامة، يف قطاع حتت اإ

                                         
1

 .2015سبمترب  25يف أأهداف التمنية املس تدامة قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة ابعامتد من  39الفقرة  

http://www.wipo.int/marrakesh_treaty/ar/
http://www.wipo.int/treaties/ar/
http://www.wipo.int/tisc/ar/
http://www.wipo.int/tisc/ar/
http://www.wipo.int/tisc/ar/
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.wipo.int/policy/ar/cdip/
http://www.wipo.int/research/en/
http://www.accessiblebooksconsortium.org/
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برانمج  وه نيالتطبيق حدوأأ . اذلاكء الاصطناعيرائدين عامليا يف مال  نياملركز تطبيقونفّذ البنية التحتية العاملية. 

عامل الرتمجة يف املنظمة. وقد أأ قواعد البياانت العاملية و عىل نطاق واسع يف  يس تخدم، أأصبح لرتمجة الآلية العصبيةل

. اهتوجود هتاساعدة يف حتسني كفاءة أأعامل الرتمجة وتلكفترخيصا مانيا ابس تخدامه، هبدف امل منظمة دولية  14منحت 

مساعدة يف معاجلة علهيا، ووضع لل تعرف ال الصور و يف بحث يف العامل لل نظام أأّول هو ف تطبيق الثاين اجلديد وأأّما ال 

ا املس تخدمون عن العنارص الرسومية املوجودة يف رهممي ومعليات البحث اليت جيابات العالمات التجارية والتصل ط 

 عالماهتم التجارية أأو تصماميهتم.

ىل مساعدة اس تجابة لقا اذلاكء الاصطناعي تطبيويأأيت " النامجة عن بات ل ط معاجلة المك الهائل لل ةل يف الآ لحاجة اإ

ر اذلاكء تطوّ  فّزعىل الصعيد العاملي حيامللكية الفكرية بات ل ن جحم ط  أأ يفل شّك . وامللكية الفكريةالطلب املزتايد عىل 

مال واعد للاهوض ابلتعاون  اهنّ لأ  ،تطبيقات اذلاكء الاصطناعيمزيد من تطوير عىل املنظمة عمل وتالاصطناعي. 

دارة امللكية الفكرية من خالل تبادل املعرفة والأنظمة   .تكوين الكفاءاتهام يف  وربداليت س تضطلع أأيضا ادلويل يف اإ

نشاء قسم خمصص  اكنتاملبادرة اجلديدة الثانية فأأّما و " رة القضائية للملكية مكتب املستشار القانوين بشأأن الإدايف اإ

مجموعة استشارية من  ئتنش وقد أأ ها بطرق جديدة. تطوير و  ،لسلطة القضائيةاملوّّجة ل  ،الفكرية لتنس يق برامج املنظمة

ة تدريبية متقدمة جديدة بشأأن الفصل يف قضااي دور جنييف بي دتق، عُ يف شهر أأغسطس من هذا العاموالقضاة. 

منتدى س يعقد و . ، ولقت ادلورة جناحا منقطع النظريالصنييف ابلتعاون مع احملمكة الشعبية العليا  امللكية الفكرية

 ادلول الأعضاءوما زالت . من هذا العام نومفربشهر نيف يف جب الويبو مقر يف  يةالويبو الأول لقضاة امللكية الفكر 

  .حبامس شديد لهذه املبادرةب يس تج ت 

سف ظاهرة  ذهوه ،املنظمة يف امليض قدماً هو أأكرب التحدايت اليت تواّجها ع القواعد ول أأخفيمك أأّن وض" شائعة للأ

ىل واملنظامت ادلولية يف الوقت احلارض. اكفة يف  حراز  القدرةالافتقار اإ معقد أأمر تقدم يف اجملال املعياري عىل اإ

د  تغيريًا اقتصاداًي حت ةالتكنولوجي اتالتغريّ وعده، فيف غري مهذا الافتقار يأأيت وفوق ذكل، . هأأس بابتعّددت 

ىل الأذهانواجامتعيًا معيقًا.  آاثات التغريّ ص تكل صو خبكثرية أأس ئةل  وتتبادر اإ ما  مجموعات الأس ئةل هذهمن رها. و وأ

قامئ عىل البياانت أأو اقتصاد ال لموساملقتصاد غري يف س ياق الا حبقوق امللكية الفكرية ومالءمهتا للغرض يرتبط

ل عىل البياانت واذلاكء الاصطناعي. و اتهقيطب قد يبدي ثغرات يف ت نظام امللكية الفكرية  أأنّ البعض  ظنّ يو املعرفة. 

ّل املنفعة يف طرحأأ  من أأصبح قاب قوسني العامل  أأنّ  ّدعيل أأ وهذه القضااي املعقدة داخل املنظمة. بشأأن مناقشة  رى اإ

نتفع ن ول ضري أأن تقدمي الإجاابت. ل  حماوةل طرح الأس ئةل الصحيحةجفوهر النقاش هو صياغة أأي قواعد جديدة. 

 فهم مشرتك.ل  اً تعزيز  ،هذه القضاايبشأأن وّجات النظر تشاطر الآراء و تبادل املعرفة و تقامس  مجيًعا من

ويه  ،زال عدد من املسائل املؤسس ية دون حليال فىل مرشوع جدول أأعامل ادلورة احلالية للجمعيات، ع وتعرجيا"

ىل هذه املسائل ابملاكتب اخلارجية صةلمتمسائل جلنة الربانمج واملزيانية و تكوين لتنس يق و الويبو ل تكوين جلنة  . وتزاد اإ

ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي املقرتحة  ،أأس ئةل موضوعية معينة، ل س امي تكل املتعلقة ابإ

امجلعيات حبسم واحدة هذه ادلول الأعضاء أأهنت  ناإ و مؤمتر دبلومايس بشأأن البث. يفيض لحامتل عقد مسار  شّق و 

جناز فال أأمسى منه  ،املعلقةاملسائل ، من هذه أأو أأكرث ،الأقلعىل   لتعددية الأطراف. طّيبةة شهادو  ااإ

http://www.wipo.int/about-ip/ar/artificial_intelligence/
http://www.wipo.int/pressroom/ar/stories/judicial_program.html
http://www.wipo.int/pressroom/ar/stories/judicial_program.html
http://www.wipo.int/meetings/ar/2018/judgesforum2018.html
http://www.wipo.int/meetings/ar/2018/judgesforum2018.html
http://www.wipo.int/meetings/ar/2018/judgesforum2018.html
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 نيتفانامل هرة احملرتفني امل  نيوظفتفيض ابملاملنظمة فأأش يد ابملوظفني الرائعني يف هذه املنظمة. دعوين م، اتاخل قبل و "

وأأنسب هلم دم مصا ح ادلول الأعضاء فهيا. ختتاجئ و ن أأفضل ال حتقق املنظمة جاهدين أأن يسعون ، اذلين نيوهوباملو 

تطوير رأأس املال وأأذكّر بأأن عىل مدار الأشهر الثين عرش املاضية. اليت أأحرزهتا املنظمة النتاجئ الإجيابية الفضل يف 

دارة. ة لالإ رئيس ييه أأهداف  ني،اجلنسحتقيق املساواة بني التنوع اجلغرايف و  ازدهارالبرشي واحلفاظ عىل املواهب و 

 ،اجلنس ينيوالعنف  ابلقضاء عىل مجيع أأشاكل الاس تغالل بديئأأن أأؤكد من جديد الزتامنا امل  ويف هذا الصدد، أأودّ 

، دمع مطلق ماحرت ملؤها الادمعنا ملاكن معل وبيئة معل ف. هذه اخلروقاتبادرات الأمني العام وغريها لوضع حد ل مب و 

 .اكمل

جيابية للمنظمة.أأن ختلص امجلعيات ب أأمل  ة، عىلممثر  اتاجامتع مجليع الوفود عقد أأمتّن وختاما، "  "نتاجئ اإ

 متاح عىل موقع الويبو الإلكرتويناملدير العام  تقريرو  .19

 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

التايل ذكرها  المين واملنظامت غري احلكومية الست واملنظامت احلكومية ادلولية 121 لون عن ادلولأأدىل الوفود واملمث .20

طار هذا البند من جدول الأعامل:   ببياانت يف اإ

، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بلزي، أألبانيا، اجلزائر، أأنغول، أأنتيغوا وبربودا
املتعددة القوميات(، بوتسواان، الربازيل، بروين دار السالم، بلغاراي، بوركينا فاسو، الاكمريون، كندا،  -بواتن، بوليفيا )دوةل 

ارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهورية التش يكية، مجهورية أأفريقيا الوسطى، ش ييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، كوس ت
ثيوبيا، فرنسا،  كوادور، مرص، السلفادور، اإ مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، جيبويت، امجلهورية ادلومينيكية، اإ

يسلندا، أأ ، هندوراس، هنغاراي، ، الكريس الرسويلبيساو غابون، غامبيا، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميل، غينيا
يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ يطاليا، جاماياك، الياابن، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان،  -الهند، اإ الإسالمية(، العراق، اإ

، ادلميقراطية الشعبية، لتفيا، ليسوتو، ليرباي، ليتوانيا، مدغشقر، مالوي، مالزياي، مايل، موريتانيا، املكس يك لو مجهورية
منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، ميامنار، نيبال، نيوزيلندا، نياكراغوا، نيجرياي، الرنوجي، عامن، ابكس تان، 

ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، 
لناك، السودان، السويد، سويرسا،  جنوب أأفريقيا، رسيسلوفاكيا، نغال، رصبيا، س نغافورة، اململكة العربية السعودية، الس  

املتحدة،  العربية العربية السورية، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات امجلهورية
، انم، زامبيا، زمبابوي فييت أأوروغواي،ريكية، الولايت املتحدة الأم مجهورية تزنانيا املتحدة،املتحدة،  اململكة
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  املنظمة ، مكتب براءات (EAPO)، املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات (ARIPO)الإ

ن منظمة التعاو ، (LAS)، جامعة ادلول العربية (GCC Patent Office)الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية 
مجعية الأمريكيتني للملكية ، (AIPLAعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )امجل (، SCمركز اجلنوب )(، OICالإساليم )

الاحتاد ادلويل ، (HEP)برانمج الصحة والبيئة ، (CCPITاجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية )، (ASIPI) كريةفلا
املؤسسة ، (IIPCC) اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود، (IFLA)مجلعيات املكتبات ومعاهدها 

يكولوجيا املعرفية   .(TWN)ش بكة العامل الثالث ، (KEI)ادلولية لالإ

 وترد البياانت بشأأن هذا البند من جدول الأعامل يف املرفق. .21

http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4353
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 من جدول الأعامل املوّحد 6البند 

 قبول املراقبني

ىل الوثيقتنياستندت املناقشات  .22  .A/58/8و .A/58/3 Rev اإ

ىل الوثيقةوأأشار  .23 ىل النظر يف طلبات منظمتني امجل وذكّر بأأن  .A/58/3 Rev املستشار القانوين اإ عيات مدعوة اإ

دوليتني غري حكوميتني وست منظامت وطنية غري حكومية للحصول عىل صفة املراقب يف اجامتعات ادلول الأعضاء يف 

احتاد مجعيات أأحصاب احلقوق يف  "1من الوثيقة. وتكل املنظامت غري احلكومية يه: " 4 يف الفقرة الويبو، كام يه واردة

آس يا  رابطة اخملتصني و  "3"؛ (4iP ، منظمة غري هادفة للرحب )ملس4iP الأورويب واجمللس" 2؛ "(CRSEA)أأورواب وأ

 (؛CRPD) مال القانون رتوجي يفومركز البحث وال "4.(؛"A.S.P.I.C.I) ديفوار امللكية الفكرية لكوت يف

 (؛KIPIالكوري ملعلومات الرباءات ) واملعهد "6"؛ (ECCIPPاملرصي لالبتاكر والإبداع وحامية املعلومات ) واملركز "5"

وذكّر املستشار القانوين  (.NIHF) ومتحف مشاهري اخملرتعني الوطنيني "8" (؛NAIوالأاكدميية الوطنية للمخرتعني ) "7"

بأأنه فامي خيص املنظامت الوطنية غري احلكومية الست، وطبقا للمبادئ اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء بشأأن املنظامت الوطنية 

غري احلكومية، تشاورت الأمانة مع ادلول الأعضاء اليت توجد فهيا تكل املنظامت غري احلكومية قبل تقدمي طلب املنظامت غري 

ىل امجلعيات، وأأنه مت احلصول عىل التفاق الالزم فامي خيص لك الطلبات الست املعنية.احل  كومية اإ

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه،  .24  قّررت أأن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:اإ

آس يا " 1"املنظامت ادلولية غري احلكومية:  (أأ  ) ؛ (CRSEA)احتاد مجعيات أأحصاب احلقوق يف أأورواب وأ

 (. 4iP، منظمة غري هادفة للرحب )ملس4iPالأورويب جمللسوا" 2"

رابطة اخملتصني يف امللكية الفكرية  "1" املنظامت الوطنية غري احلكومية: (ب )

 (؛CRPD) ومركز البحث والرتوجي يف مال القانون "2.(؛"A.S.P.I.C.I) ديفوار لكوت

الكوري ملعلومات  واملعهد" 4؛ "(ECCIPPاملرصي لالبتاكر والإبداع وحامية املعلومات ) واملركز "3"

ومتحف مشاهري اخملرتعني  "6" (؛NAIوالأاكدميية الوطنية للمخرتعني ) "5" (؛KIPIالرباءات )

 (.NIHF) الوطنيني

ىل الوثيقة وأأشار .25 ن الوثيقة تورد حتليال للزايدة املُسجةل يف عدد املنظامت غري A/58/8 املستشار القانوين اإ . وقال اإ

املعمتدة بصفة مراقب يف الويبو عىل مدى الس نوات العرشين املاضية، فضال عام يقابل ذكل من معدلت مشاركة  احلكومية

املراقبني يف اجامتعات امجلعيات وجلان الويبو. وأأضاف أأن الأمانة اقرتحت الاضطالع بتحديث لقامئة املنظامت غري احلكومية 

جراء اس تقصاء بني من مل يشارك، من مضن املنظامت غري احلكومية اليت لها صفة املراقب،  اليت لها صفة املراقب من خالل اإ

يف امجلعيات أأو جلان الويبو خالل الس نوات امخلس املاضية، بغرض تأأكيد اس مترار اهامتهما بعمل الويبو ورغبهتا يف الاحتفاظ 

ن الأمانة س تقوم، حس امب تتلقاه من ردود، بتحديث ا مرشوح ابلتفصيل يف الوثيقة  لقامئة كام هوبصفة املراقب. ومىض يقول اإ

ىل امجلعيات بشأأن نتيجة حتديث قامئة املنظامت غري  ن الأمانة س تقدم بعد ذكل تقريرا اإ املعروضة عىل امجلعيات. واختمت قائال اإ

 احلكومية اليت لها صفة املراقب.
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ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، أأحاطت علام ابلوثيقة .26 حتديث قامئة املنظامت " املعنونة  A/58/8اإ

 ".احلكومية املعمتدة بصفة مراقب يف الويبو غري

 من جدول الأعامل املوّحد 7لبند ا

 املوافقة عىل التفاقات املربمة

 (..WO/CC/75/3 Prov انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة .27

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

 2019مرشوعات جداول أأعامل ادلورات العادية لعام 

 (..WO/CC/75/3 Prov انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة .28

 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن

ىل الوثيقتني .29  ..A/58/9 Revو A/58/7 استندت املناقشات اإ

ىل رئيس مؤمتر الويبو أأشار و  .30 بشأأن املشاورات غري الرمسية أأجرى عددا من أأن رئيس امجلعية العامة للويبو اإ

 املسأأةل، ودعاه لتقدمي هذا البند من جدول الأعامل. هذه

ىل القرار اذلي اختذته امجلعيات يف العام السابق، وأأوحض أأن القرار نص عىل أأن  .31 ولفت رئيس امجلعية العامة الانتباه اإ

ابن  ىل الهيئات املعنية يف دوراهتا اإ رئيس امجلعية العامة للويبو س يجري مشاورات مع ادلول الأعضاء من أأجل توجيه توصية اإ

. وأأفاد أأنه اس تجاب ملقتضيات 2019ص املقاعد الشاغرة يف مجعيات الويبو لعام ، بشأأن ختصي2018مجعيات الويبو لعام 

الولية اليت لكف هبا، ومل يّدخر ّجدا يف التشاور منذ امجلعيات الأخرية، وعقد العديد من املشاورات غري الرمسية من أأجل 

ىل سبيل ميكّن من امليض قدما. وأأثن عىل الالزتام اذلي أأبدته الو  فود املعنية ورأأى أأن مجيع الوفود معلت بتفان التوصل اإ

سواء يف العام املايض أأو يف الفرتة اليت س بقت وعىل حنو بنّاء. وأأعرب عن أأسفه لعجز الوفود عن بلوغ التوافق يف الآراء، 

ن جلنة الويبو للتنس يق اكنت تضم يف العام املايض أأربعة مقا امجلعيات اجلارية. عد شاغرة. وأأشار وخمت الرئيس احلديث قائال اإ

ثر زايدة عدد أأعضاء مجعية احتاد برن، صار يضم حاليا  ىل أأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق، عىل اإ عضوا أأي بزايدة عضو  88اإ

ىل مخسة مقاعد. وذكر أأن هذا العدد قابل للتغيري قبل  مقارنة ابلعام املايض، مما يرفع عدد املقاعد الشاغرة غري اخملصصة اإ

ىل اتفاقية ابريس أأو اتفاقية برن.2019يف دورة  انطالق امجلعيات ذا انضم أأي أأعضاء جدد اإ  ، اإ

آس يا واحمليط الهادئ وأأبرز أأن عدد املقاعد اخملصصة مضن جلنة الويبو  .32 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ وحتد  وفد اإ

ن اجملموعة أأودعت الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 2011مقعدا منذ  83للتنس يق يبلغ  من أأجل تسهيل  .A/58/9 Rev، وقال اإ

. وأأضاف أأن الوثيقة بينت الأساس ()أأ( من اتفاقية الويبو1)8استشهدت ابملادة املداولت املتعلقة ابملقاعد الشاغرة، و 

ليه تكوين جلنة التنس يق اليت تضم أأعضاء من اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد  القانوين اذلي يستند اإ

ىل أأي من الاحتادين، وسويرسا كعضو حبمك وضعها برن، ىل عدد من ادلول الأعضاء اليت ل تنمتي اإ الوفد . وأأشار ابلإضافة اإ
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ىل املادة هنا تنص عىل رضورة أأن  23 اإ  توزيعا التنفيذية اللجنة أأعضاء انتخاب عند امجلعية تراعيمن اتفاقية برن وقال اإ

ىل احتاد ابريس، ومثانية من أأصل الأعضاء الثين عرشة . وأأفاد أأن مجيع الأعضاء اعادل جغرافيا لأربعة اجلدد اذلين انضموا اإ

ىل احتاد برن منذ  آس يا واحمليط الهادئ. وأأعرب عن اس تعداد اجملموعة 2011اجلدد اذلين انضموا اإ ىل مجموعة بدلان أ ، ينمتون اإ

ىل حل ملسأأةل ختصيص املقاعد الشا غرة يف جلنة الويبو للتنس يق بشلك يعكس للتواصل بشلك بناء من أأجل التوصل اإ

، 2011عضوية الويبو وجحم لك مجموعة، ويأأخذ بعني الاعتبار عدد الأعضاء اجلدد اذلين انضموا لحتادي ابريس وبرن منذ 

قلميية اخملتلفة يف الويبو. ورأأى أأن الوقت مناسب لتخصيص تكل املقاعد وشدد عىل رضورة القيام بذكل  من اجملموعات الإ

ىل أأحاكم املادة اب  من اتفاقية برن، بشأأن التوزيع اجلغرايف العادل. 23( من اتفاقية ابريس واملادة 4)14لستناد اإ

وحتد  الرئيس معيدا التذكري بأأن عددا من النقاشات املطوةل تناولت هذه املسأأةل، خالل امجلعيات يف العام املايض،  .33

كل الوقت. وأأكد أأنه من اجليل أأن ادلول الأعضاء ل ميكاها غلق النقاش وخالل املشاورات غري الرمسية اليت عقدت منذ ذ

ن املنسقني الإقلمييني المتسوا متديد فرتة املشاورات غري الرمسية،  بشأأن هذا البند يف املرحةل احلالية، وواصل قائال اإ

ي الوفود بياانهتا عند مناقشة هذا وس يعيدون التصال به يف الوقت املناسب. واقرتح الرئيس، يف ظل الوضع الرهن، أأن تلق

البند من جدول الأعامل يف وقت لحق. وأأكد أأن الوفود س تحصل عىل الوقت الاكيف لتقدمي بياانهتا، عند التطرق من جديد 

ىل هذا البند من جدول الأعامل.  اإ

ىل غياب .34 ىل البند املذكور من جدول الأعامل، وأأشار اإ رئيس مؤمتر الويبو،  وعاد رئيس امجلعية العامة  من جديد اإ

ىل هذا البند من جدول  واس تأأذن الوفود معلنا أأنه س يرتأأس اجللسة خالل مناقشة هذا البند. وأأوحض أأن املؤمتر قد تطرق اإ

ىل خلفية هذا البند وجرى التفاق عىل عقد عدد من  الأعامل وانقشه خالل الأس بوع املايض، وذكر أأن املؤمتر تعرف اإ

الإضافية بشأأنه. وأأكد أأن الوفود انطلقت منذ ذكل احلني يف مشاورات حثيثة هبذا الشأأن. وأأشاد املشاورات غري الرمسية 

 مبس توى التعاون اذلي أأبداه املنسقون الإقلمييون والوفود املعنية.

وحتد  وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأفاد أأن اجملموعة ما تزال بصدد التشاور  .35

ن أأمكن ذكل.د  اخليا، والمتس من الرئيس أأن يعيد تعليق هذا البند من جدول الأعامل، اإ

من فُتح ، و السابقخالل الأس بوع فُتح البند املذكور من جدول الأعامل، وذكر أأن هذا البند  لتناولوعاد الرئيس  .36

ن الوفود تشاورت بشلك مكثف حول هذه املسأأةل عىل ا  متداد امجلعيات.جديد يف اليوم السابق. وقال اإ

ندونيس يا  .37 ىل البيان اذلي أألقاه يف وقت سابق  ابمسوحتد  وفد اإ آس يا واحمليط الهادئ، ولفت الانتباه اإ مجموعة بدلان أ

بشأأن هذا البند من جدول الأعامل واذلي ركز فيه عىل عدد املقاعد اخملصصة يف جلنة الويبو للتنس يق، وأأضاف أأن عدد تكل 

ىل توافق يف الآراء. وقال  2011أأن هذا العدد بقي عىل حاهل منذ مقعدا و  83املقاعد يبلغ  قلميية مل تتوصل اإ لأن اجملموعات الإ

ن اجملموعة قد أأودعت الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  من أأجل تسهيل التشاور هبذا الصدد. وأأضاف أأن  .A/58/9 Revاإ

ىل الاقرتاح املذكور، ويأأخذ بع قلميية ومصاحلها فامي اجملموعة قدمت حال وسطا، يستند اإ ني الاعتبار مواقف مجيع اجملموعات الإ

يتعلق هبذا البند، وأأعرب عن أأمهل يف أأن حيظى هذا احلل ابلقبول من امجليع. وأأثنت اجملموعة عىل مس توى الالزتام اذلي 

قلميية عىل الروح ا قلميية وادلول الأعضاء، وشكرت مجيع اجملموعات الإ لبناءة اليت حتلت هبا خالل أأبدته مجيع اجملموعات الإ

ن اجملموعة قد استنفذت مجيع مواطن املرونة يف سبيل هذا احلل الوسط، وعرّب   عن رغبته يف املشاورات. واس تدرك قائال اإ
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بعد اختتام الوقت احلارض يف الإبقاء عىل الوضع القامئ هبذا الشأأن ومواصةل النقاشات حول الاقرتاح اذلي قدمته اجملموعة، 

 العامة للويبو. امجلعية

وحتد  وفد املغرب ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن تقديره للمستشار القانوين عىل املعلومات اليت قدهما  .38

ن تكل املعلومات مكنت اجملموعة من معرفة املزيد  للمجموعة بناء عىل الالامتس اذلي قدمته يف شهر يونيو املايض، وقال اإ

آس يا واحمليط الويبو للتنس يق. حول توزيع املقاعد داخل جلنة  وأأحاطت اجملموعة علام ابلقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أ

ابريس  وأأبرزت اجملموعة أأن أأحاكم اتفاقية الهادئ، وشكرت نظريهتا عىل الاقرتاح وأأعربت عن تأأييدها ودمعها ملا ورد فيه.

أأعضاء اللجنتني  انتخاب ورة أأخذ ذكل بعني الاعتبار عند أأمهية معيار التوزيع اجلغرايف، وشدد عىل رض ببرن أأقرت اتفاقية و 

ن توزيع املقاعد داخل جلنة الويبو للتنس يق ينبغي أأن يعكس بأأمانة ويتناسب مع لحتاد ابريس واحتاد برن التنفيذيتني . وقال اإ

قلميية تكوين   عن أأسفه لتعذر جلغرايف. وعرّب يأأخذ يف احلس بان توازن التوزيع اعىل حنو املنظمة، يف الويبو وجحم لك مجموعة اإ

ىل اتفاق بشأأن أأفضل الس بل لتوزيع املقاعد امخلسة الإضافية سواء خالل الفرص اليت أأتيحت للتشاور أأو  أأثناء التوصل اإ

ىل تفاؤل تطلعت اجملموعة ب و امجلعيات.  اتفاق يف الآراء بشأأن هذا املوضوع يف املس تقبل القريب. وكررت اجملموعة بلوغ اإ

قلميية املداولت يس امجلعية العامة للويبو عىل شكرها لرئ  توصية من أأجل توجيه واملشاورات اليت عقدت مع اجملموعة الإ

من ، الصدديف املشاورات اليت س تعقد هبذا البناءة توزيع املقاعد امخلسة املتبقية. وأأعلنت اجملموعة مواصةل مسامههتا خبصوص 

ىل توافق يف الآراء.أأجل ا  لتوصل اإ

فد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الرئيس عىل املشاورات العديدة اليت و وحتد   .39

آس يا واحمليط  أأجراها بشأأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق، يف الفرتة السابقة للجمعية العامة للويبو وخاللها. وشكر مجموعة بدلان أ

التفتح والصدق الذلين أأبدهتام اجملموعة أأثناء النقاشات اليت مجعهتا الهادئ عىل الاقرتاح اذلي قدمته وأأشاد مبس توى 

ابجملموعات الأخرى، وأأثن عىل املعلومات الإضافية اليت أأاتحهتا الأمانة. وأأعرب عن شكر مجموعة بدلان أأورواب الوسطى 

ىل حلول ىل أأن  والبلطيق خشصيا للمنسقني الإقلمييني عىل اجلهود اليت بذلوها يف سبيل التوصل اإ وسط. ولفت الانتباه اإ

ىل زايدة عدد الأعضاء يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة  ىل اتفايق ابريس وبرن أأدى اإ انضامم عدد من الأعضاء اجلدد اإ

ن جلنة الويبو للتنس يق تضم حاليا مخسة مقاعد شاغرة غري خمصصة. وبنّي أأن املسأأةل شائكة  التنفيذية لحتاد برن، وقال اإ

ىل املادة و من  8لحظ غياب املامرسات السابقة يف ختصيص هذه املقاعد اجلديدة. وأأفاد أأن حساب عدد املقاعد يستند اإ

قلميية. وأأشار  ن التفاقية ل تنص عىل أأية أأحاكم تبني كيفية ختصيص املقاعد للمجموعات الإ اتفاقية الويبو، واس تدرك قائال اإ

ىل أأن الوفود عندما تنظر يف التوزي ع اجلغرايف ينبغي أأن تأأخذ بعني الاعتبار العضوية يف اتفاقية ابريس واتفاقية برن، اإ

ىل العضوية يف معاهدات الويبو الأخرى. وأأبرز الوفد أأن الويبو تقدم عددا من اخلدمات اخلصوصية وأأن مداخيل  ابلإضافة اإ

ويبو يولون اهامتما أأكرب ويبدون الزتاما أأكرب املنظمة تتـأأىت من نظم التسجيل، ورأأى أأن املس تخدمني الرئيس يني لنظام ال

بضامن جناح املنظمة يف معلها، مقارنة ابلأعضاء اذلين صادقوا عىل عدد قليل من معاهدات الويبو. وأأوحض أأن الويبو تدير 

ن أأعضاء الويبو ليست مجيعها طرفا يف نفس العدد من الاحتاداعددا من الاحتادات واملعاهدات اخملتلفة ت ، وقال اإ

ذ ميكن أأن يكون لك عضو يف الويبو طرفا يف معاهدة واحدة أأو يف أأكرث من  معاهدة. وشدد الوفد عىل  20واملعاهدات، اإ

خصوصيات الويبو وذكر أأن وظيفة جلنة الويبو للتنس يق يه معاجلة مجيع املسائل الإدارية للمنظمة والاحتادات اليت تنضوي 

كن أأن يكون املعيار الوحيد املعمتد يف هذا الشأأن. وأأضاف أأنه من الرضوري عند مضاها، وأأكد أأن التوزيع اجلغرايف ل مي

ختصيص املقاعد اجلديدة، أأن يؤخذ بعني الاعتبار وزن لك عضو يف املنظمة، سواء من انحية اس تخدام نظام الويبو أأو من 

، قد صادقوا 18طى والبلطيق، وعددمه انحية عدد املعاهدات اليت صادق علهيا. وبني أأن أأعضاء مجموعة بدلان أأورواب الوس
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قلميية الأخرى،  360ممتعني عىل  من صكوك الويبو، ورصح أأن أأعضاء اجملموعة يتطلعون، عىل منوال أأعضاء اجملموعات الإ

قلميية املتعددة  ىل ختصيص أأحد املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق، جملموعهتم. وأأعرب عن اعتقاده أأن لك اجملموعات الإ اإ

ن الأطر  ضايف، ورأأى أأن ذكل س يضفي مزيدا من العدل عىل معلية التخصيص. وخمت قائال اإ اف ينبغي أأن تس تفيد من مقعد اإ

ىل مواصةل النقاش بشأأن تكوين جل   نة الويبو للتنس يق يف املس تقبل.اجملموعة تتطلع رمغ لك يشء اإ

ىل العدد املزت وعلّ  .40 ايد لدلول الأعضاء. وذكر أأن جلنة الويبو ق وفد الصني عىل تكوين جلنة الويبو للتنس يق، وأأشار اإ

للتنس يق تعد واحدة من أأمه الهيئات امللكفة بصنع القرار داخل الويبو، وأأكد عىل رضورة أأن تعكس اللجنة عضوية مجيع 

 عن ثقته يف أأن مجيع ادلول الأعضاء ستبدي مرونة وانفتاحا من أأجل ادلول الأعضاء، وخاصة ماها البدلان النامية. وعرّب 

ىل توافق يف الآراء بشأأن املقاعد اليت أأضيفت مؤخرا.  التوصل اإ

وحتد  وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب عن شكره للرئيس عىل املشاورات اليت أأجريت بشأأن تكوين جلنة  .41

ية الأخرى عىل الويبو للتنس يق، واليت تعهد هبا الرئيس منذ امجلعية العامة املاضية للويبو. وشكر الوفد اجملموعات الإقلمي 

ن جلنة الويبو للتنس يق تضم حاليا  النقاشات املتفتحة والصادقة والبناءة اليت عقدت عىل امتداد الأس بوع اجلاري. وقال اإ

ىل أأن اجملموعة ابء مل خيصص لها أأي مقعد، وأأضاف أأن بعض الأعضاء يف  مخسة مقاعد جديدة غري خمصصة، ولفت الانتباه اإ

قلميية الأخرى هممتة أأيضا اجملموعة هممتة بشدة ابل نضامم كعضو نشط يف هذه اللجنة الهامة. وأأقر الوفد بأأن بعض اجملموعات الإ

ابقرتاح بعض أأعضاهئا، مكرحشني ملقعد أأو أأكرث يف جلنة الويبو للتنس يق. وشدد عىل مدى تعقيد املسأأةل وأأوحض أأهنا س تكون 

ىل املادة أأول سابقة لتعيني املقاعد اجلديدة يف جلنة الويبو لل  من اتفاقية الويبو لن يكون  8تنس يق. وبني الوفد أأن الاستناد اإ

قلميية،  ن التفاقية ولك النصوص القانونية الأخرى للويبو ل تنص عىل كيفية ختصيص املقاعد للمجموعات الإ اكفيا، وقال اإ

ن اكنت أأي مقاعد س تخصص لتكل اجملموعات.  أأو وظيفة جلنة الويبو للتنس يق يه وشدد عىل خصوصيات الويبو وذكر أأن اإ

معاجلة مجيع املسائل الإدارية املالية وغريها من املسائل ذات املصلحة املشرتكة، وأأضاف أأن ختصيص املقاعد اجلديدة ينبغي 

أأن يأأخذ بعني الاعتبار بعض املعايري الأخرى، من سبيل مدى اس تخدام العضو لنظم التسجيل وعدد املعاهدات اليت 

 صادق علهيا.

آس يا واحمليط وأأعرب  .42 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ يران )مجهورية ـ الإسالمية( عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه وفد اإ وفد اإ

ن جلنة الويبو للتنس يق تلعب دورا مؤثرا جدا عىل معل املنظمة، وشدد عىل أأن قرارات اللجنة تكتيس أأمهية  الهادئ. وقال اإ

آس يا واحمليط الهادئ، ورأأى أأنه ينبغي مراعاة جوهرية يف معل الويبو. والتفت الوف ىل الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أ د اإ

ىل اجلدول الوارد يف مرفق الاقرتاح  التوزيع اجلغرايف العادل عند انتخاب أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق. ولفت الوفد الانتباه اإ

آس يا واحمليط الهادئ والوارد مضن ا ، وأأفاد أأن اجلدول يثبت بوضوح أأن .A/58/9 Revلوثيقة اذلي قدمته مجموعة بدلان أ

التكوين الراهن للجنة الويبو للتنس يق غري متوازن وليس متناس با بشلك منصف، ول يعكس احلجم النس يب للمجموعات 

قلميية للويبو. وشدد عىل أأمهية ختصيص املقاعد عىل حنو متوازن ومنصف وعىل رضورة مراعاة التوزيع اجلغرايف  العادل الإ

ىل احلد من اختالل  داخل جلنة الويبو للتنس يق. ورصح أأن ختصيص املقاعد امخلسة اجلديدة ينبغي أأن هدف أأساسا اإ

ىل انضامم  عضوا جديدا  12التوازن القامئ، ويعكس عضوية الويبو. وذكر أأن الزايدة يف عدد مقاعد جلنة الويبو للتنس يق تعود اإ

آس يا واحمليط اله آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، من مجموعة بدلان أ ادئ، وثالثة من أأفريقيا وواحد من مجموعة بدلان أ

وطلب أأن توىل تكل املسأأةل الأمهية الاكفية. وأأعلن أأن املنسقني الإقلمييني، وبناء عىل التقرير اذلي اس تلمه الوفد من املنسق 

م، واقرتحوا حال وسطا. وأأثن عىل املرونة اليت أأبدهتا مجموعة الإقلميي جملموعته، قد أأجروا سلسةل من املشاورات فامي بياه
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آس يا واحمليط الهادئ منذ بداية احلديث عن احلل الوسط، وأأعرب عن أأسفه لأن هذا احلل مل حيظ ابملوافقة. ورأأى  بدلان أ

نه ينبغي عىل امجليع  أأخذه بعني النظر. أأن هذا النوع من احللول ميثل أأساسا ممتازا للنقاشات يف املس تقبل، وقال اإ

 وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه وفد املغرب ابمس اجملموعة الأفريقية، وشكر الأمانة عىل التقرير، وعرّب  .43

آس يا واحمليط الهادئ بشأأن ختصيص املقاعد امخلسة الشاغرة يف جلنة الويبو  وأأشاد ابلقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أ

ىل املادة النسبية والتناسبالاقرتاح يعكس مبدأأ  للتنس يق، ورأأى أأن من اتفاقية  23من اتفاقية ابريس واملادة  14. والتفت اإ

برن، وشدد عىل أأن املادتني تنصان عىل رضورة أأن تراعي امجلعية التوزيع اجلغرايف العادل عند انتخاب أأعضاء اللجنة 

طار الاحتاد. وأأكد التنفيذية لالحتادين، وأأن تضم اللجنة التنفيذية البدل ان الأطراف يف التفاقات اخلاصة اليت أأبرمت يف اإ

رضورة تطبيق مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل عند ختصيص املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق. وأأعرب عن ثقته يف أأن املسأأةل 

ىل حل لهذه املسأأةل.  س تحظى ابلهامتم الرضوري، وعن الزتامه ادلامئ ابلتوصل اإ

آس يا واحمليط الهادئ. وشدد عىل ماكنة د الهند تأأييده ل وأأبدى وف .44 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ لبيان اذلي أألقاه وفد اإ

جلنة الويبو للتنس يق كأحد أأمه الهيئات التنس يقية للويبو، وأأفاد أأن عددا من املشاورات قد أأجريت خالل الأايم القليةل 

ن الراهن، وأأبرز أأن امجليع يعي جيدا أأن املقاعد الشاغرة حاليا يف جلنة املاضية هبدف حل مشلكة اختالل التوازن والتكوي

آس يا واحمليط الهادئ  ىل اتفايق ابريس وبرن. وأأضاف أأن مجموعة بدلان أ ىل انضامم عدد من الأطراف اإ الويبو للتنس يق، تعود اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن ذكل  ىل ما قاهل منسق صاغت أأيضا حال وسطا، وأأعرب عن أأسفه لتعذر التوصل اإ احلل، والتفت اإ

آس يا واحمليط الهادئ يف اليوم السابق، ورصح أأن اجملموعة قد استنفذت حاليا مجيع مواطن املرونة خبصوص  مجموعة بدلان أ

  عن اعتقاده أأنه من احلمكة مباكن الإبقاء عىل الوضع القامئ وأأن تواصل مجيع الوفود النقاشهذا البند من جدول الأعامل. وعرّب 

 بعد اختتام امجلعية العامة للويبو.

آس يا واحمليط الهادئ عىل الاقرتاح اذلي قدمته يف الوثيقة  .45 بشأأن  .A/58/9 Revوشكر وفد أأنغول مجموعة بدلان أ

ىل املادة  ( من اتفاقية برن، 4)23( من اتفاقية ابريس واملادة 4)14ختصيص املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق، واذلي يستند اإ

ن توزيع وينص ع ىل أأن يراعى مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل عند ختصيص املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق. واس تدرك قائال اإ

ذ تنمتي  % من أأعضاء اللجنة جملموعة واحدة، بيامن تضم اجملموعات الأخرى، وماها 70املقاعد يف اللجنة غري متناسب حاليا، اإ

ىل % فقط من 35خاصة اجملموعة الأفريقية،  ىل مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل املذكور سابقا، وتطلع اإ أأعضاء اللجنة. وأأشار اإ

ردم الهوة الراهنة بني اجملموعات فامي خيص المتثيل الإقلميي يف اللجنة، وأأعرب عن تأأييده للطلب اذلي قدمته اجملموعة الأفريقية 

 هبذا الصدد، وشدد عىل رضورة الاهامتم هبذه املسأأةل.

آس يا واحمليط الهادئ. وأأثن و وأأعرب  .46 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ فد مجهورية كوراي عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه وفد اإ

عىل النقاش البناء اذلي جرى مع املنسقني الإقلميني، وأأفاد أأن املنسقني قد متكنوا من امليض قدما واقرتحوا حال وسطا قد 

قلميية، واس تدرك  حيّسن المتثيل اجلغرايف داخل جلنة الويبو للتنس يق، عىل حنو يشمل ادلول الأعضاء من مجيع اجملموعات الإ

ىل هذا احلل الوسط كأساس ملزيد النقاش خالل ادلورة  ىل الاستناد اإ ىل توافق يف الآراء. وتطلع اإ نه تعّذر التوصل اإ قائال اإ

ىل أأن اجملموعة قد استنفذت مجيع  ىل هذا احلل القادمة للجمعية العامة للويبو، مشريا اإ مواطن املرونة من أأجل التوصل اإ

 الوسط، خالل امجلعية العامة للويبو احلالية.
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آس يا واحمليط الهادئ، والاقرتاح  .47 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ نه يؤيد البيان اذلي أألقاه وفد اإ وقال وفد س نغافورة اإ

ىل أأحاكم املادتني ي ق جلنة الويبو للتنس يتكوين . وأأوحض أأن .A/58/9 Revالوارد يف الوثيقة  ستند من الناحية القانونية اإ

جلنة تكوين برن. وذكر أأن  ية( من اتفاق 4)23ابريس واملادة  ية( من اتفاق 4)14()أأ( من اتفاقية الويبو واملادة 1)9( و1)8

ىل املادة   لحتادي ابريس وبرن. والتفتني التنفيذيتنياللجنتيعمتد عىل الويبو للتنس يق   ية( من اتفاق 4)14الوفد خاصة اإ

ن املادتني( من اتفاق 4)23ابريس واملادة  وعىل العادل امجلعية التوزيع اجلغرايف رضورة أأن تراعي نصان عىل ت  ية برن، وقال اإ

طار الاحتاد. وأأض اف أأن عدد رضورة أأن تضم اللجنتان التنفيذيتان البدلان الأطراف يف التفاقات اخلاصة اليت أأبرمت يف اإ

. وأأوحض أأنه مل يمت 2011مقعدا، وأأبرز أأن هذا العدد قد ظل عىل حاهل منذ  83املقاعد اخملصصة يف جلنة الويبو للتنس يق يبلغ 

ىل اتفاق بشأأن أأفضل سبيل لتخصيص املقاعد  التوصل، خالل أأي من معليات التصويت اليت جرت منذ ذكل احلني، اإ

ىل بقاء عدد أأعضاء اللجنة، بصفة اس تثنائية يف مس توى الإضافية يف جلنة الويبو للتنس يق،   83وذكر الوفد أأن ذكل قد أأدى اإ

ىل أأن امجلعية العامة للويبو لعام  وافقت بدورها عىل مواصةل املشاورات بشأأن تكوين جلنة  2017عضوا. ولفت الانتباه اإ

بشأأن ختصيص  2018امجلعيات العامة لعام  الويبو للتنس يق، من أأجل توجيه توصية للهيئات املعنية املشاركة يف دورات

. ورأأى أأن املقاعد اخملصصة حاليا يف جلنة التنس يق ليست متناس بة بشلك 2019املقاعد الشاغرة خالل مجعيات الويبو لعام 

أأعضاء منصف ول متثل احلجم النس يب للمجموعات الإقلميية يف الويبو. وأأضاف أأن أأربعة أأعضاء جدد يف اتفاقية ابريس ومثانية 

آس يا واحمليط الهادئ وأأفاد أأن زايدة املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق منذ  ىل مجموعة بدلان أ  2011جدد يف اتفاقية برن ينمتون اإ

آس يا واحمليط  ىل التفاقيتني. وأأشاد ابحلل الوسط اذلي اقرتحته مجموعة بدلان أ ىل انضامم هؤلء الأعضاء اجلدد اإ يعود أأساسا اإ

ن  ن اجملموعة أأبدت أأعىل درجات الهادئ، وقال اإ قلميية الأخرى، واإ احلل املقرتح أأخذ بعني الاعتبار خماوف اجملموعات الإ

املرونة وحاولت امليض قدما يف الاقرتاح خالل ادلورة احلالية. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة عىل حنو بناء ونشط 

ىل التواصل مع الأعضاء الآخرين من أأجل التوصل اإ   ىل حل رسيع يف القريب العاجل.وتطلع اإ

آس يا واحمليط الهادئ. وشدد عىل  وعرّب  .48 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ وفد ابكس تان عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه وفد اإ

ىل أأن يعكس معل املنظمة يف مجيع جوانبه المتثيل اجلغرايف املتوازن، وعليه،  أأن مناء لك املنظامت املتعددة الأطراف حيتاج اإ

ىل أأن عدد املقاعد اخملصصة يف جلنة الويبو حث  الوفد عىل املساواة يف متثيل مجيع اجملموعات يف جلان الويبو. وأأشار اإ

( من اتفاقية 4)23( من اتفاقية ابريس واملادة 4)14. وأأوحض أأن املادة 2011مقعدا وأأن العدد مل يتغري منذ  83للتنس يق يبلغ 

امجلعية التوزيع اجلغرايف العادل عند انتخاب أأعضاء اللجنة التنفيذية. ولفت الوفد برن نصتا رصاحة عىل رضورة أأن تراعي 

آس يا واحمليط الهادئ اذلين انضموا منذ  ىل الأحاكم املذكورة وعدد أأعضاء مجموعة بدلان أ ىل اتفاقية ابريس  2011الانتباه اإ اإ

 الوفد عن  معاجلة الاختالل الراهن يف التوازن، وعرّب واتفاقية برن، وأأكد رضورة أأن يراعى التوزيع اجلغرايف العادل وحماوةل

ىل مواصةل النقاشات املمثرة  آس يا واحمليط الهادئ بشأأن احلل الوسط. وتطلع اإ تأأييده لالقرتاح اذلي قدمته مؤخرا مجموعة بدلان أ

ىل حل ودي لهذه املسأأةل.  والتوصل اإ

آس يا واحمليط  وأأعرب وفد غابون عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه وفد املغرب .49 ابمس اجملموعة الأفريقية. وشكر مجموعة بدلان أ

الهادئ عىل الاقرتاح املعدل بشأأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق وخبصوص اللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن، وقال 

آس يا واحمليط الهادئ والوارد يف الوثيقة  نه يؤيد الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أ . وشدد عىل رضورة أأن .A/58/9 Revاإ

 5يعكس التوزيع اجلغرايف يف جلنة الويبو للتنس يق املبادئ الواردة بلك وضوح يف اتفاقية ابريس واتفاقية برن. وأأفاد أأن املادة 

ليه النقاشات. ور أأى من اتفاقية الويبو أأثبتت أأن التوزيع اجلغرايف العادل هو املبدأأ املكتوب الوحيد اذلي ينبغي أأن تستند اإ

ىل تصحيح الاختالل يف التوازن، وليس زايدة هذا الاختالل.  أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تسعى اإ
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معلقا لفرتة  هذا املوضوع لبقاءعن أأسفه دلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأعرب وحتد  وفد السلفادور ابمس مجموعة ب .50

ىل متكّ حيظى ابلقبول دلى مجيع الأعضاء، وشكر الرئيس  دون أأنطويةل  ن ادلول عىل اجلهود اليت بذلها هبذا الصدد. وتطلع اإ

ىل توزيع يفيد مجيع  الأعضاء من معاجلة هذه املسأأةل قبل موعد امجلعية القادمة، وأأكد أأمهية هذا املوضوع، ورضورة التوصل اإ

ىل معايري مل  ن هذا التوزيع سيستند مبدئيا اإ قصاء أأي طرف، وقال اإ قلميية دون اإ  يتناولها النقاش بعد.اجملموعات الإ

وأأعرب وفد مرص عن اعتقاده أأن التوزيع اجلغرايف العادل هو جحر الأساس لعمل الويبو والهيئات املتعددة الأطراف  .51

الأخرى. ورأأى أأن التكوين اذلي يراعي التوزيع اجلغرايف العادل ليس مرد رشط بريوقراطي، وشدد عىل أأمهية هذا الرشط 

آس يا من أأجل تعزيز متثيل اجمل موعات الإقلميية يف جلنة الويبو للتنس يق. وعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أ

واحمليط الهادئ واذلي طلبت فيه توس يع جلنة الويبو للتنس يق من أأجل حتقيق توزيع جغرايف عادل ومنصف، وضامن المتثيل 

قلميية.  العادل والاكمل مجليع اجملموعات الإ

لوفود عىل البياانت اليت أألقهتا. وأأكد أأن البياانت قد جسلت عىل النحو املطلوب وسرتد يف تقارير وشكر الرئيس ا .52

قلميية والوفود  الاجامتعات رفقة أأي بياانت مكتوبة قد سلمهتا الوفود. وأأثن عىل التعاون اذلي أأبداه منسقو اجملموعات الإ

ن املعنية خالل املشاورات اليت أأجريت خالل امجلعيات احل ىل حل جذري لهذه املسأأةل. وقال اإ الية، وأأقر بأأنه تعّذر التوصل اإ

ىل تزايد التوافق يف الآراء بشأأن  ن الوفود قد عززت فهمها ملواقف اجملموعات الأخرى. وأأشار اإ تبادل الآراء اكن مفيدا واإ

ىل قرار هنايئ الإبقاء عىل الوضع القامئ يف هذه املرحةل ومواصةل املشاورات مبارشة بعد اختتام امجلع  يات، من أأجل التوصل اإ

بشأأن هذه املسأأةل خالل الاجامتع القادم. وأأعرب عن نيته مواصةل تيسري املشاورات املذكورة، وعن أأمهل يف مواصةل الوفود 

ىل قرار خالل امجلعيات القادمة.  التواصل بشلك نشط من أأجل التوصل اإ

الأعامل، واقرتح أأن تعمتد فقرة القرار صياغة مشاهبة ملا مت  الرئيس من أأجل تيسري غلق هذا البند من جدولوتدخل  .53

 التفاق بشأأنه العام املايض.

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، قّررت أأن جيري رئيس امجلعية العامة للويبو .54 مشاورات مع ادلول الأعضاء  اإ

، لأغراض انتخاب الأعضاء املكونة للجنة الويبو 2019بشأأن ختصيص املقاعد الشاغرة يف مجعيات الويبو يف عام 

 للتنس يق، واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن، يف مجعيات الويبو نفسها.

 من جدول الأعامل املوّحد 10لبند ا

 واملزيانيةتكوين جلنة الربانمج 

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .55

 من جدول الأعامل املوّحد 11البند 

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .56
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 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

ىل الوثيقتني  .57  .A/58/6و A/58/5استندت املناقشات اإ

احلساابت العام،  جع، انئب املراقب املايل ومرافناكتش موهانابلنيابة عن مراجع احلساابت اخلاريج، قّدم الس يد و .58

 تقريره عىل النحو التايل:

ويرشفين أأن  ، املراقب واملراجع العام ابلهند.راجيف مهيرييشيف البداية، أأود أأن أأعرب عن حتيات وتقدير الس يد "

بشأأن  )الويبو( ملنظمة العاملية للملكية الفكريةساابت اأأعرض عليمك اليوم، ابلنيابة عنه، نتاجئ املراجعة اخلارجية حل 

 .2017يف ديسمرب  الفرتة املالية املنهتية

ىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العا" م للهند هممُة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية ُأس ِندت اإ

ىل  2012)الويبو( للس نوات املالية من  بناًء عىل موافقة امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الأربعني اليت ُعقدت  2017اإ

د نطاق املراجعة وفقًا للامدة  .2011يف جنيف يف أأكتوبر  يف  ختصاصات احملددةوالامن النظام املايل  10-8وحُيدَّ

 كل النظام.الثاين ذل رفقامل

جراء املراجعة وفقا للمعايري ادلولية للمراجعة الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمحاس بني واليت قام بتبنهيا فريق " ومت اإ

عايري املراجعة مل وفقاً املراجعني اخلارجيني التابع للأمم املتحدة، وأأّجزهتا املتخصصة واملنظمة العاملية للطاقة اذلرية، و 

 من النظام املايل للويبو. 10-8وفقًا للامدة و اخلاصة ابملنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت، 

ومت اس تكامل التوصيات بعد احلصول عىل رد الإدارة عىل اس تنتاجات  توصية. ست عرشةوتضمن تقرير املراجعة "

وتعترب معلية مراجعة التوصيات املفتوحة معلية  قد قبلت بغالبية توصياتنا. ويسعدين أأن أأبلغمك أأن الويبو املراجعة.

 تطبيق التوصيات بصورة دورية. ويرصدمس مترة، 

ىل التعبري عن وّجة نظر تتعلق " املالية للويبو، فقد تضمنت تغطية املراجعة مالت متعلقة  ابلبياانتوابلإضافة اإ

والضوابط املالية ادلاخلية، والتنظمي العام والإدارة يف  ،ملالية، والنظام احملاس يبابلقتصاد والكفاءة وفاعلية التدابري ا

مراجعة أأداء نظام مدريد ومراجعة الامتثال يف  واكنت اجملالت اليت مقنا بتغطيهتا يف دورة املراجعة تكل يه: الويبو.

 املباين والصيانة.

عتربها جوهريًة فامي يتعلق ن عن أأي َمواطن ضعف أأو أأخطاء  2017ة ومل تكشف مراجعُة البياانت املالية للفرتة املالي"

وذلكل أأْدلَْينا برأأي  غري مشفوع بتحفظ يف بياانت الويبو املالية للفرتة  بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا.

 .2017ديسمرب  31املالية املنهتية يف 

ىل الاس تن " جياز ابلإشارة اإ تاجات املهمة ملراجعتنا اليت متت أأثناء العام والتوصيات اليت وسوف أأقوم الآن ابإ

 عاها. نتجت

عىل قانون  2018يناير  31يف  الويبووقعت  "وفامي ييل بعض توصياتنا املهمة الناجتة عن مراجعة البياانت املالية: 

مليون  6.2. وقدر العقار ابلقمية العادةل ويه 1974يتعلق ببيع مبن احتاد مدريد اذلي حصلت عليه الويبو يف عام 

ىل تقيمي أأجراه خبري مس تقل يف أأكتوبر  ىل صندوق معاشات 2015فرنك سويرسي، استنادًا اإ . وبيع العقار املذكور اإ
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 7فعل أأربع من مخس كتل من "املبن" وعرض رشاء الكتةل املتبقية اليت متتلكها الويبو مقابل رولكس، اذلي ميتكل ابل

يف  اعلهيللرشوط املنصوص مت بيع مبن احتاد مدريد دون طرح أأي عطاءات تنافس ية وفقًا و ماليني فرنك سويرسي.

ت من خاللها صفقة بيع مبن احتاد نعتقد برضورة الكشف التام عن الظروف اليت مت وحنن النظام املايل ولحئته.

بأأن يعرض بيع مبن احتاد مدريد عىل امجلعية  وأأوصينا مدريد دون طرح عطاءات تنافس ية وتوضيحها للجمعية العامة.

 العامة.

عادة توقف العمل "ولحظنا أأن  يف ثالثة مرشوعات مت متويلها من الأموال الاحتياطية للمرشوعات اخلاصة. ويتعني اإ

غالق  الأرصدة ىل الأموال الاحتياطية اليت خصصت ماها. وقد أأوصينا بأأن تعجل الويبو ابإ غري املنفقة عىل املشاريع اإ

ومرشوع السالمة وامحلاية من احلريق،  (ABاملشاريع املتعلقة مبياه حبرية جنيف وتغيري نوافذ مبن أأرابد بوكش )

ىل الأمو  ال الاحتياطية. ويوىص أأيضًا بأأن تضع الويبو مبادئ توجهيية وتقيمي وضعها ونفقاهتا ونقل الأرصدة املتبقية اإ

غالق املشاريع عىل حنو فعال. طار جداول زمنية، لرصد اإ  واحضة لإغالق املشاريع، يف اإ

يف نظام مدريد مراجعة الأداء "واكنت توصياتنا املهمة الناجتة عن مراجعة نظام مدريد عىل النحو الآيت: لقد أأجرينا 

ءمة الأنظمة والعمليات يف نظام مدريد لتحقيق الهدف املمتثل يف تقدمي خدمات لعمالء النظام مدى ماللتقيمي 

دارهتا يف مجيع أأحناء العامل العالمات التجارية لتسجيل  .واإ

آس يا 47أأطرافًا متعاقدة بشلك رئييس من أأورواب )يضم نظام مدريد ولحظنا أأن " احمليط -عضوًا( مث من منطقة أ

( وطرفًا متعاقدًا واحدًا من أأمرياك 3( ومن منطقة الاكرييب )5( ومن الرشق الأوسط )21أأفريقيا ) ( ومن22الهادئ )

عىل أأمهية  2016لحظنا أأن الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين قد أأكد يف أأبريل والالتينية وأأمرياك الشاملية. 

دراج بدلان من أأمرياك الالتينية وملس التعاون اخلليجي اب عتبار ذكل حمور تركزي اسرتاتيجي. ولحظنا أأيضًا أأن اإ

مل حيدد مناطق رئيس ية للتوسع جغرافيًا ومل يضع اسرتاتيجيات مصممة خصيصًا لالنضامم. وقد  للويبو املكتب ادلويل

قلميي. ىل حمور تركزي اإ  أأوصينا برضورة أأن تضع الإدارة اسرتاتيجية حمددة الأهداف لنضامم البدلان استنادًا اإ

طار زمين لس تكامل حفص الطلبات بشأأن خمتلف املعامالت. ولحظنا " ومل تنص الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أأي اإ

ىل ترامك املعامالت املعلقة, ولحظنا أأيضًا أأن وثيقة الربانمج  أأن معاجلة الطلبات تس تغرق وقتًا طوياًل مما يؤدي اإ

منية ملعاجلة املعامالت. فأأوصينا بأأن تتقيد الإدارة ابلوقت احملدد يف قد وضعت حدودًا ز  2018/19للثنائية  واملزيانية

ىل احلد  2018/19وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  لفحص الطلبات السلمية ومعاجلهتا ومواصةل تعزيز اجلهود الرامية اإ

 من ترامك الأعامل.

الأربع س نوات الأخرية هبا أأخطاء، وأأن جزءًا من  يف املائة من الطلبات خالل 41-36ولحظنا أأن نس بة ترتاوح بني "

ىل  2014يف املائة يف عام  62أأشهر قد ارتفع من  4الطلبات اخملالفة للأصول اليت جرى معاجلهتا فامي يزيد عىل   70اإ

اذ . فأأوصينا بأأن تقوم الإدارة بتحليل الأس باب وراء تكل الأخطاء الواردة يف الطلبات وابخت2017يف املائة يف عام 

ىل ،تدابري للتخفيف ماها ىل لغات أأخرى.رضورة أأن تقوم الإدارة ب ابلإضافة اإ  رتمجة املبادئ التوجهيية اإ

اسرتاتيجية خلدمة العمالء وس ياسات خدمة مل يضع  2016"ولحظنا أأن ملس خدمة العمالء اذلي أأنشئ يف يناير 

ادلراسات الاس تقصائية  ابس تثناءأأنه وب. ولحظنا أأيضًا ، عىل النحو املطلالعمالء ومعايريها وأأفضل املامرسات بشأأهنا

بداء الآراء والتعليقات ل يتوفرللعمالء اليت جترى أأحيااًن،  ىل اإ . ذلا، فقد أأي نظام تعقيبات دلعوة اجملمتع ادلويل اإ
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ة بنظام أأن تضع الإدارة اسرتاتيجية ومعايري وممارسات فضىل حمددة جيدًا خلدمة العمالء، تكون مدعومأأوصينا ب

أأيضًا بأأن جتري الإدارة دراسات اس تقصائية وأأوصينًا  تعقيبات فعال قامئ عىل اجلودة، لتلبية احتياجات العمالء بفعالية.

 .منتظمة للعمالء، حس امب ورد يف ميثاق خدمة العمالء، للحصول عىل تعليقات لتحسني خدماهتا

( لختباره  MIRISتسلمي املطور لنظام معلومات جسالت مدريد ادلولية ) "ولحظنا مرور س نة ونصف تقريبًا بعد

ولحظنا أأن نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية يعاين من مشالكت تشغيلية منذ بدء تنفيذه يف  .حىت مت تشغيهل

فنحن نويص بأأن . ذلا، 19-2018أأن الويبو ختطط لتنفيذ منصة مدريد املعلوماتية اجلديدة يف الفرتة و  2016مارس 

خفاقات يف  ماكنية حدو  اإ جتري الإدارة حتلياًل مفصاًل لأداء نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية، مبا يف ذكل اإ

 املساءةل، لس تخالص ادلروس املس تفادة، وأأن تبلغ أأيضًا امجلعية العامة بذكل.

وفقًا لتقارير التحقق املادي و الآيت: لحظنا أأنه "واكنت توصياتنا املهمة الناجتة عن مراجعة املباين والصيانة عىل النح

طار لتقيمي اخملاطر ول اسرتاتيجيات للتخفيف  اليت أأعدهتا الرشاكت اخلارجية، فقد مصنف فين واحد وأأنه ليوجد اإ

لمخاطر جتري تقياميً لوأأن حتدد الويبو املصنفات املفقودة . وأأوصينا أأن الإدارة السلمية للمصنفات الفنية ماها من أأجل

 .للمصنفات الفنية لتوفري الأمن وامحلايةوأأن تس تعرض التدابري القامئة 

ن أأن"ولحظنا  فامي يتعلق مل تنفذ  2012تقرير اخلرباء لعام  عددًا من توصياته رمغ تنفيذ الويبو لبعض التحسينات، فاإ

ىل مجمع الويبو. تحسني ب  ماكنية وصول الأشخاص املعاقني اإ لتنفيذ التوصيات  مناس بةو خطة بأأن تضع الويب ونويصاإ

ىل مجمع الويبو. النفاذ املاديلتحسني  2012تقرير اخلرباء لعام من املتبقية   اإ

ويف اخلتام وابلنيابة عن املراقب واملراجع العام للهند ومجيع زماليئ اذلين انُتدبوا لإجراء املراجعة للويبو، أأود أأن "

 نا هبام من قبل املدير العام والأمانة وموظفي الويبو أأثناء معلية املراجعة.أأجسل تقديري للتعاون واللياقة الذلين عومل 

"وأأود أأيضًا أأن أأضيف أأننا أأهنينا فرتة تولينا منصب املراجع اخلاريج حلساابت الويبو اليت امتدت لست س نوات. 

املهين. وأأان أأهينء مكتب  وأأننا ترشفنا ابلعمل يف هذا املنصب وأأننا وجدان يف هذه املهمة خربة ثرية عىل املس توى

التدقيق الوطين ابململكة املتحدة عىل اختياره ليتوىل هممة املراجع اخلاريج حلساابت الويبو. وأأمتن للمكتب ولفريقه 

 النجاح يف هممهتم.

وشكر وفد الهند املراجع اخلاريج للحساابت عىل تقريره الشامل اذلي قدمه يف الوقت املناسب، مما يتيح فرصة  .59

ية لدلول الأعضاء يك تنظر فيه وجتري مناقشات بشأأنه. وشكر الوفد املراجع اخلاريج للحساابت عىل العمل ادلقيق اذلي اكف 

الس نة املالية املنهتية بشأأن اضطلع به لإصدار التوصيات ورحب جبهود الويبو، اليت أأثن عىل تلقهيا رأأاًي غري مشفوع بتحفظ 

وأأشاد الوفد ابلويبو لقبولها معظم التوصيات الصادرة عن املراجع  ت اخلاريج.من مراجع احلسااب 2017ديسمرب  31يف 

ىل  اخلاريج للحساابت وجشع الأمانة عىل العمل من أأجل تنفيذ مجيع التوصيات، ل س امي فامي خيص نظام مدريد. وأأشار الوفد اإ

خربة واسعة يف مال الاضطالع مبراجعة احلساابت بصفته املراجع اخلاريج للحساابت، دليه  املراقب واملراجع العام ابلهندأأن 

يف خمتلف املنظامت ادلولية حيث اكن حمل ثناء يف مجيع أأحناء العامل، موحضًا أأنه حافظ خالل معهل عىل أأعىل مس توايت 

نه يود هتنئة  تعيينه مكراجع  عىلمكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة املعايري املهنية والكفاءة واملصداقية. وقال الوفد اإ

 خاريج حلساابت الويبو خالل الفرتة املقبةل.
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املراجع اخلاريج حلساابت الويبو عىل تقرير املراجعة اخلارجية حلساابت بصفته الوطنية وشكر  وفد سويرساوحتد   .60

وشكر الأمانة عىل الردود املقدمة. ولحظ الوفد ابرتياح أأن املراجع اخلاريج للحساابت أأدىل برأأي غري  2017الويبو لعام 

لوفد أأيضًا مراجع احلساابت اخلاريج عىل مشفوع بتحفظ بشأأن البياانت املالية للويبو وهنأأ الأمانة عىل هذه النتيجة. وشكر ا

نه يود أأن يديل، بصفته عضوًا يف نظام مدريد، ابلتعليقات التالية. أأوًل، فامي خيص التوصيات  مراجعة أأداء نظام مدريد وقال اإ

ىل  4من  ىل 10وكذكل التوصية  7اإ ، يرس سويرسا أأن ترى أأن خمتلف الإجراءات اليت يتخذها املكتب ادلويل هتدف اإ

حتسني جودة اخلدمات املقرتحة، سواء تكل املتعلقة مبارشة بنظام مدريد، أأو تكل املتعلقة مبختلف الأدوات املس تخدمة 

اليت تنص عىل أأن يمت ختطيط املوارد البرشية ابس تخدام  8واملتاحة للمس تخدمني. اثنيًا، أأيدت سويرسا بقوة التوصية 

جياد توازن مناسب بني موارد املوظفني املثبتني اسرتاتيجية طويةل الأجل. ويف هذا الس ياق، ر  أأى الوفد أأن من املس تصوب اإ

واملؤقتني. ولحظ الوفد أأن عدد املقاعد الشاغرة لوظيفة فاحص تبلغ يف املتوسط أأربعة مقاعد، وأأن معدل تبدل املوظفني 

ه خاص حني تقرتن ابملوظفني غري املؤقتني مرتفع. ورأأى أأن ذكل يسهم يف رفع تاكليف التدريب، اليت تكون مرتفعة بوج

ادلامئني. وأأضاف الوفد أأن مؤهالت املوظفني وموثوقيهتم تشلك عنارص أأساس ية لضامن جودة العمل اذلي يقدمه نظام 

جيابيًا منذ عام 9مدريد. ولحظ الوفد، فامي يتعلق ابلتوصية  . وأأوحض أأن النتاجئ 2012، أأن نتاجئ احتاد مدريد أأظهرت اجتاهًا اإ

مليون فرنك  8مليون فرنك سويرسي، ليتحقق فائض قدره  2حيث بلغ العجز  2012بصورة كبرية، منذ عام  حتسنت

ىل توقع حتقيق فائض خالل الثنائية 2015/2016سويرسي يف عايم  . ومن مث، أأعرب الوفد عن 2018/2019، مشريًا اإ

المئ مراعاة الآاثر اليت ميكن أأن ترتتب عىل زايدة اعتقاد سويرسا بعدم رضورة رفع الرسوم. ورأأى يف هذا الصدد أأن من امل

منا أأيضًا عىل عدد املبالغ اليت يودعها الأعضاء احلاليون. وأأعرب  يف الرسوم ليس فقط عىل انضامم أأعضاء جدد لنظام مدريد واإ

اكت صغرية الوفد عن اعتقاده برضورة أأن تظل الرسوم عند مس توى ل يثبط تقدمي طلبات جديدة، ل س امي من جانب رش 

ذ تأأخذ سويرسا ذكل يف اعتبارها، فهيي ل ترى أأن من املالمئ النظر يف  أأو رشاكت واقعة يف بدلان ذات دخل منخفض. واإ

نه يود أأن يشكر مراجع احلساابت اخلاريج عىل مراجعة الامتثال يف  زايدة الرسوم يف الوقت احلايل. ويف اخلتام، قال الوفد اإ

 قدمة يف التقرير وبردود الأمانة.و. وأأحاط الوفد علامً ابلتوصيات املاملباين والصيانة دلى الويب

العام للهند عىل العمل الرائع اذلي احلساابت مراجع املايل و وتقدم املدير العام ابلشكر، ابلنيابة عن املنظمة، للمراقب  .61

اريج للحساابت أأمهية يف منح الثقة اضطلع به عىل مدار ست س نوات. وقال كام تعمل الوفود متامًا، يكتيس دور املراجع اخل

للمنظمة بأأمكلها. وأأعرب عن امتنان الويبو العميق للمراقب واملراجع العام للهند وملوظفيه عىل لك التعاون املمثر اذلي حتقق 

ىل مواصةل العمل، اذلي بدأأ ابلفعل، مع من س يخ لفه، خالل الست س نوات املاضية. وأأضاف املدير العام أأن املنظمة تتطلع اإ

 وهو مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة.

أأحاطت امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو علام مبضمون "تقرير مراجع احلساابت  .62

 (.A/58/5 اخلاريج" )الوثيقة

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

 (..WO/GA/50/15 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .63
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 من جدول الأعامل املوّحد 12البند 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية

ىل الوثيقة .64  .A/58/6 استندت املناقشات اإ

ن البند يغطي لك القضااي اليت انقش هتا جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية( ابس تثناء "التقارير عن  وقال .65 الرئيس اإ

طار البند  طار البند، وفقًا ملا ورد  11التدقيق والرقابة" اليت نوقشت يف اإ من جدول الأعامل. وقد نُظر يف وثيقة واحدة يف اإ

 "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية". A/58/6يف قامئة الواثئق، ويه الوثيقة 

مل يكن س نة مزيانية فعقدت اللجنة دورة واحدة فقط خالل الشهر اجلاري ويه  2018وأأفادت الأمانة بأأن عام  .66

قابة؛ واس تعراض الأداء ادلورة الثامنة والعرشون. وغطى جدول أأعامل جلنة املزيانية عدداً من البنود ماها مسائل التدقيق والر 

للجنة املزيانية؛ والاقرتاحات. وعوجلت بعض  27و 26وادلورتني  2017والشؤون املالية؛ وبنود متابعة قرارات مجعيات عام 

طار البند  طار جلنة املزيانية، بشلك منفصل يف اإ من جدول الأعامل.  11البنود احملددة، اليت انقش هتا ادلول الأعضاء يف اإ

وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج؛  "2تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة؛ " "1لبنود ما ييل: "ومشلت تكل ا

وتقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية. وتواصلت ادلول الأعضاء بروح بناءة مع الأمانة عىل مدى ادلورة وأأحاطت علامً  "3"

. ومشلت تكل البنود ما ييل: التعديالت A/58/6ا، وفقًا ملا يرد يف الوثيقة بعدد من البنود أأو أأوصت امجلعيات ابملوافقة علهي

دخالها عىل اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وميثاق الرقابة ادلاخلية؛ والتقرير املرحيل عن تنفيذ  املقرتح اإ

التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء  ؛ وتقرير2016/17توصيات وحدة التفتيش املشرتكة؛ وتقرير أأداء الويبو 

؛ وخصوم التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؛ ووضع معلية الإصالح ادلس توري؛ اس تعراض 2016/17الربانمج للثنائية 

ة؛ والتقرير ماهجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد؛ واملرشوعات التمكيلية الواردة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ي

 30؛ ووضع تسديد الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل يف 2017املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 

عىل أأحد  املس تجدات بشأأن وضع سداد الاشرتااكت  A/58/INF/5. ويف هذا الإطار، احتوت الوثيقة 2018يونيو 

 24سبمترب و 1وفضاًل عن ذكل، تلقت الويبو املساهامت التالية منذ  .2018أأغسطس  31ورؤوس الأموال العامةل يف 

ريرتاي )2018سبمترب  فرناكً سويرساًي(، النيجر  21فرناكً سويرساًي(، مايل ) 190فرناكً سويرساًي(، هندوراس ) 1 424: اإ

فرناكً سويرساًي(، ترينيداد  254فرناكً سويرساًي(، الس نغال ) 45 579فرناكً سويرساًي(، اململكة العربية السعودية ) 21)

 فرناكً سويرساًي(. 5 697وتوابغو )

طار اللجنة  .67 ن البياانت املدىل هبا يف اإ . وليس من جلنة املزيانية ريرُدّونت وُأدرجت ابلاكمل يف تقوقال الرئيس اإ

آراهئا يف لك تكل املسائل خالل دورة اللجنة املعقودة منذ بض تالرضوري للوفود اليت أأعرب عة أأسابيع أأن تديل ببياانهتا عن أ

ىل تكل التدخالت لأغراض الفعالية. وذكَّر الرئيس أأنه من غري  مددًا خالل اجللسة العامة. ولكن ميكن للوفود أأن ترجع اإ

الرضوري أأخذ اللكمة لتأأييد أأو تكرار بياانت املنسقني الإقلمييني، وشكر لك الوفود عىل حسن تفهمها. وأأعطى الرئيس 

فود بشأأن املسائل اليت تناولها عرض الأمانة واملدرجة يف جدول أأعامل جلنة املزيانية ابس تثناء تقارير التدقيق والرقابة اللكمة للو 

طار البند   من جدول الأعامل. 11اليت نوقشت يف اإ

عداد ال .68 واثئق. وحتد  وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر السفري أأندرو س تيزن عىل معهل والأمانة عىل معلها يف اإ

ب ابلنتاجئ املالية الإجيابية لعام  ذ  2017وأأعرب عن تقدير مجموعته الشديد لإصدار واثئق جلنة املزيانية يف موعدها. ورحَّ اإ



A/58/11 Prov. 
23 
 

مليون فرنك سويرسي. وأأعرب عن رسوره لأن الويبو قد حققت س نة سادسة عىل  18.6حققت املنظمة فائضًا قدره 

دارة الشؤون املالية حبذر التوايل من الأداء املايل الإجيايب. و  كرر الوفد ما قاهل يف البيان الافتتايح وهو رضورة الاس مترار يف اإ

لضامن اس مترار الأداء املايل الإجيايب للمنظم عىل مدى الس نوات التالية. وأأقر ابملرشوعات التمكيلية الواردة يف اخلطة 

مة بشأأن الاحتياجات ن الاستمر املس متر  الرأأساملية الرئيس ية وابملعلومات املقدَّ احملددة للمشاريع املس تقبلية. واس تطرد قائاًل اإ

والاستبايق يف بنية حتتية حديثة تس تجيب لالحتياجات اخلاصة للمنظمة أأمر أأسايس يك تظل الويبو قادرة عىل تقدمي 

اعامتد هنج استبايق عىل املدى  خدمات عالية اجلودة مع اس تخدام مواردها بفعالية وحتقيق الوفورات حيم أأمكن. وينبغي أأيضاً 

ب بزايدة الشفافية يف عرض  الطويل يف مال اخلصوم املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة واليت تتكبدها املنظمة. ورحَّ

ىل تكل اخلصوم الكبرية اليت ينبغي معاجلهتا تدرجييًا ل حم يالء اهامتم مس متر اإ س امي  اةل ولالأرقام والبياانت مشددًا عىل رضورة اإ

ىل النتاجئ املالية اجليدة للويبو.  نظرًا اإ

البلطيق وشكر رئيس اللجنة عىل حسن رئاس ته والأمانة مجموعة بدلان أأورواب الوسطى و وحتد  وفد ليتوانيا ابمس  .69

وعته عن النتاجئ عىل معلها اجلاد يف التحضري لدلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. وأأعرب الوفد عن رضا مجم

مليون فرنك سويرسي، وكذكل عن الأداء اجليد  18.6س امي أأن الويبو قد حققت فائضًا قدره  ، ول2017املالية لعام 

جيابية للس نة السادسة عىل التوايل. وشدد عىل أأمهية الاس مترار يف ذكل الاهج  للمنظمة اذلي مكاها من حتقيق نتاجئ مالية اإ

املنظمة عىل الاس تفادة من وضعها املايل اجليد ملعاجلة مسأأةل اخلصوم املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد هناية الإجيايب. وذلكل، جشَّع 

ىل احلوس بة السحابية. ورأأى أأن تكل  ب ابملرشوعات املندرجة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية واملتعلقة ابلنتقال اإ اخلدمة. ورحَّ

دام املوارد وضامن الفعالية يف توفري خدمات عالية اجلودة واملساعدة يف املرشوعات التطلعية ستسامه يف حتسني اس تخ

 التصدي لتحدايت الأمن الس يربين.

ندونيس يا ابمس مجموعة  .70 آس يا واحمليط الهادئ وشكر الأمانة عىل معلها املمتزي وعرضها للوثيقة بدلان وحتد  وفد اإ أ

A/58/6 من جدول  11واجليدة. وأأحاط علامً مبالحظة الرئيس عىل البند . وشكر رئيس اللجنة وانئبيه عىل قيادهتم احلكمية

ن مجموعته من املتفقني عىل القرارات بشأأن البند  ن مل تبِد بيااًن بعد بشأأن تقارير  11الأعامل. وقال اإ من جدول الأعامل واإ

دلاخلية واللجنة الاستشارية التدقيق والرقابة. ويف ذكل املقام، شكر الوفد املراجع اخلاريج للحساابت وشعبة الرقابة ا

املس تقةل للرقابة عىل تقاريرمه وأأبدى أأمهل يف أأن يواصلوا توفري خدمات مس تقةل يف مايَل التدقيق والرقابة للمنظمة. وأأشار 

ىل القرارات الواردة يف الوثيقة   . وأأعرب عن2017-2016مرحبًا ابلأداء املايل والربانمي للمنظمة خالل الثنائية  A/58/6اإ

أأمهل يف أأن توافق امجلعية العامة عىل توصيات جلنة الربانمج واملزيانية، مبا يف ذكل التوصية اخلاصة ابملوافقة عىل متويل مشاريع 

طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية.  تمكيلية يف اإ

جلنة الربانمج وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للتقرير ومساهامت الوفود الأخرى خالل اجامتع  .71

ىل أأن اللجنة قد أأجنزت أأعاملها يف وقت قيايس، وشكر رئيس اللجنة  واملزيانية. وأأيد البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء مشريًا اإ

عىل قيادته احلكمية خالل ادلورة. وأأعرب عن تأأييده لعامتد توصيات جلنة الربانمج واملزيانية ابس تثناء التحفظ اذلي أأبدته 

ىل مواصةل العمل مع الأمانة والوفود الأخرى عىل القضااي قيد النظر. بالده عىل  وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، وأأبدى تطلعه اإ

ىل أأن قرار املوافقة عىل توصيات جلنة الربانمج واملزيانية يف لك  وأأكد الوفد حتفظه عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة مشريًا اإ

آخر تكون احتاد من احتادات الويبو ل يس تتبع  املوافقة عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف احتاد ابريس أأو أأي احتاد أ

دارة الويبو لوثيقة  الولايت املتحدة الأمريكية طرفًا فيه. ول تس تتبع تكل القرارات موافقة الولايت املتحدة الأمريكية عىل اإ



A/58/11 Prov. 
24 
 

الويبو. وقد اعمتد احتاد لش بونة وثيقة جنيف لتفاق  جنيف لتفاق لش بونة اليت تقتيض الإخطار واملوافقة وفقًا لتفاقية

لش بونة بدون احلصول عىل موافقة احتاد ابريس ول امجلعية العامة للويبو ومل يعمتد أأي ماهام وثيقة جنيف. ومن مث، يتعني 

ىل أأن وثيقة جنيف تضم أأطرافًا متعاقدة غري أأعضاء يف احتاد ابريس ول الويبو ومن مث ل ميكن  الامتثال لإجراء املوافقة نظرًا اإ

اعتبارها احتادًا خاصًا مثل احتاد ابريس قبل احلصول عىل تكل املوافقة. وفامي خيص ماهجية ختصيص املزيانية، أأكد الوفد 

يرادات اكفية لتغطية تاكليفها اخلاصة  رضورة أأن متتثل لك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت بأأحاكم معاهداهتا أأي أأن تدر اإ

تسامه يف النفقات املشرتكة للمنظمة. ورأأى الوفد أأن قوة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خيفي ضعف الاحتادات  وأأن

الأخرى اليت وضعت رسومًا منخفضة جدًا مل يُعاد تقيميها أأو تقديرها مع الوقت. ومل يؤيد الوفد مسأأةل اس مترار نظام معاهدة 

ن نفقات الويبو الإجاملية دون معاجلة اخللل الواحض يف تغطية الاحتادات املموةل من الرباءات يف سداد حصة غري متناس بة م

ن موافقة بالده عىل  الاشرتااكت لنفقاهتا اخلاصة وبعض التاكليف املشرتكة للمنظمة عىل الأقل. ويف اخلتام، قال الوفد اإ

 نفاق رؤوس الأموال يف املس تقبل.املشاريع التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية ل ختل مبوقفها بشأأن اإ 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية. وأأعرب عن  .72 مة اإ وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل حتضري العدد الكبري من الواثئق املقدَّ

مليون فرنك سويرسي وزايدة الأصول الصافية  18.6رسوره حلفاظ الويبو عىل وضعها املايل السلمي بتحقيق فائض قدره 

ن تكل النتاجئ الإجيابية يه مثار التوجه املعمتد عىل مدى الس نوات السابقة 2016ملئة عىل عام اب 35بنس بة  . وقال الوفد اإ

دارة حكمية للنفقات. وأأشار  والطلب املس متر عىل أأنظمة امحلاية العاملية املموةل من الاشرتااكت واليت توفرها الويبو فضاًل عن اإ

ىل الإيرادات املقدرة  لنظام معاهدة الرباءات اليت اس مترت يف الزايدة عىل مدى الس نوات العرش السابقة. وميكن الوفد أأيضًا اإ

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن طريق خفض الرسوم املفروضة عىل فئات  ر يف اإ الاس تفادة من الفائض املقدَّ

طار الفريق العامل املعين مبعاهدة حمددة من الأطراف املعنية دون الإخالل ابلسالمة املالية للويبو. ومن مث ، اقرتح الوفد يف اإ

يداعات الرباءات من اجلامعات اليت وفرت  الرباءات منح ختفيض يف الرسوم للجامعات. وأأضاف أأهنا طريقة فعاةل لتحفزي اإ

الويبو حتفزي تكنولوجيات حبث والتطوير قمية عادت ابلفائدة عىل اجملمتع كلك. وفضاًل عن ذكل، يامتىش الاقرتاح وهممة 

اليت تشمل مؤرشًا حمددًا بشأأن عدد طلبات الرباءات الواردة من اجلامعات.  6.3الابتاكر ويسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

اّبن  وحث الوفد الوفود الأخرى عىل املوافقة عىل اقرتاح خفض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة للجامعات اإ

 ريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ادلورة التالية للف

وحتد  وفد املغرب ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر رئيس اللجنة عىل معهل الفعال جدًا والأمانة عىل ّجودها لضامن  .73

ن النامية سري أأعامل ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية بسالسة. وأأكد أأمهية جلنة الربانمج واملزيانية ابلنس بة للبدلا

ن للجنة دورًا حموراًي يف متكني ادلول الأعضاء من ممارسة وظيفهتا الرقابية عىل الشؤون املالية  والبدلان الأقل منوًا. وقال اإ

ىل أأمهية امللكية الفكرية كعامل للتمنية. وشكر الوفد اللجنة الاستشارية  للويبو وبرامها. ويكتيس ذكل أأمهية كربى نظرًا اإ

قابة وشعبة الرقابة ادلاخلية، ومراجع احلساابت اخلاريج عىل معلهم ادلؤوب لضامن امتثال الويبو متامًا للك املعايري املس تقةل للر 

ىل الفائض اذلي حققته املنظمة خالل عام  ب ابلوضع املايل السلمي للويبو مشريًا اإ  18.6، وهو 2017املعمتدة دوليًا. ورحَّ

. 2015ابملئة عن فائض عام  43و 2016ابملئة عن فائض عام  50اضًا نسبته مليون فرنك سويرسي، مبا يساوي اخنف

ب الوفد ابلتغيري اذلي اقرتحته اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية وغريه من التغيريات  ورحَّ

اّبن ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية وأأعرب عن تأأييده للك التغيريات املقرتحة. وفضاًل عن ذكل،  املقرتحة اإ

ىل ضامن التوزيع اجلغرايف املنصف والعادل ومعل املنظمة يف التوعية ابحرتام تكل املسأأةل.  أأشاد الوفد مببادرات الويبو الرامية اإ
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عىل رضورة الرتكزي عىل ادلول ورأأى أأهنا مسأأةل حمورية وينبغي اختاذ لك التدابري الالزمة لتوس يع نطاق المتثيل. وشدد الوفد 

 س امي بدلان املنطقة الأفريقية. الأعضاء املمثةل دون النصاب ول

طار جلنة الربانمج واملزيانية معراًب  .74 ىل الوضع املايل اجليد للويبو والعمل الفعال املنجز يف اإ وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ

 وثيقة املعنية.عن تأأييده لنواجت العمل وتوصيات اللجنة الواردة يف ال

عىل قيادته الفعاةل والأمانة عىل معلها املمتزي يف التنفيذ العام للربانمج واملزيانية. وفامي اللجنة رئيس وشكر وفد فرنسا  .75

ل تكرار ملا مُسع خالل امجلعيات السابقة  ن بعض البياانت املدىل هبا ما يه اإ خيص وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، قال الوفد اإ

يف وضع احتاد لش بونة. وأأوحض أأنه يبدو أأن وفدًا يطلب مددًا أأل يُعترب احتاد لش بونة احتادًا خاصًا تديره الويبو  عن التشكيك

ن فرنسا ل ميكاها تأأييد ذكل الطلب كام مل تؤيده يف أأكتوبر   2015شؤونه؛ أأي أأل يُدرج يف الربانمج واملزيانية. وأأردف قائاًل اإ

تنص رصاحًة عىل أأنه ينبغي للمنظمة أأن تقوم  1967( من اتفاقية الويبو لعام 2)4ن املادة لأ  2017وأأكتوبر  2016وأأكتوبر 

من اتفاقية ابريس بوضوح عىل حامية  1ابملهام الإدارية لالحتادات اخلاصة املنشأأة فامي يتعلق ابحتاد ابريس. وتنص املادة 

طار احتاد  من اتفاق لش بونة ل 1بياانت املصدر وتسميات املنشأأ؛ واملادة  لبس فهيا عىل أأن احتاد لش بونة قد أأنشئ يف اإ

ابريس. وفضاًل عن ذكل، ل شك يف أأن احتاد لش بونة احتاد خاص جيب عىل الويبو أأن تقوم مبهامه الإدارية. وذكَّر الوفد بأأن 

قرار امجلعية العامة للويبو. ووفقًا و  1967حتت رعاية الويبو معاًل ابتفاقية الويبو لعام  2015مؤمترًا دبلوماس يًا قد ُعقد يف مايو 

ىل نسخة مراجعة من اتفاق لش بونة ابمس وثيقة جنيف لتفاق  رادة الس يادية لدلول الأعضاء يف الاحتاد، أأفىض املؤمتر اإ لالإ

جاز  ة لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية. واكن أأحد أأهداف املراجعة مطابقًا لهدف مراجعة اتفاق مدريد أأي اإ

انضامم املنظامت ادلولية، مثل الاحتاد الأورويب واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، اليت اكن بعض أأعضاء الاحتاد أأعضاء فهيا 

آخر دون مشلكة.  واليت ختتص بشؤون حامية امللكية الفكرية. وأأضاف الوفد أأن ما جيري عىل احتاد جيري عىل أأي احتاد أ

ل عىل الرمغ من أأن القانون ادلويل مل مينحهم احلق وذكَّر أأيضًا بأأن املراقبني ق عداد مرشوع التفاق املعدَّ د شاركوا ابلاكمل يف اإ

ىل حمارض الفريق العامل اذلي أأعّد الوثيقة وحمارض  يف التصويت. ويف ذكل املقام، أأحال الوفود اليت تشكك يف تكل املسأأةل اإ

ن املادة  ثيقة جنيف تنص رصاحًة عىل عضوية أأطرافها املتعاقدة يف احتاد لش بونة، من و  21املؤمتر ادلبلومايس نفسه. وقال اإ

( عىل أأنه ينبغي لهؤلء الأطراف أأن يكونوا أأعضاء يف امجلعية نفسها لدلول الأطراف يف اتفاق لش بونة. 1)22وتنص املادة 

آخر، بأأن ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة ميانه، يف حال وجود أأي شك أ قد اعمتدت وثيقة جنيف  وأأعرب الوفد عن اإ

ىل نفي ذكل ما هو  30رصاحًة بوصفها تنقيحًا لتفاق لش بونة. وعليه، متتثل الوثيقة بوضوح للامدة  من اتفاقية فيينا. والسعي اإ

نه من الو  ىل منظور القانون ادلويل قائاًل اإ ل سوء تفسري للقانون ادلويل واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. والتفت الوفد اإ احض اإ

وضوح الشمس يف رائعة الاهار أأن معلية التنقيح مل تس تتبع أأي تغيري يف وضع احتاد لش بونة قياسًا عىل بروتوكول مدريد اذلي 

مل ينشئ احتاد مدريد جديد. ومن مث، اكن احتاد لش بونة ويظل احتادًا خاصًا تديره الويبو. وفامي خيص املاهجية املعمتدة يف 

ن منا يه مسأأةل اس هتلكت  املزيانية، قال الوفد اإ مناقشة ماهجية ختصيص الإيرادات ومزيانية لك احتاد ليست مسأأةل جديدة. واإ

ىل أأي توافق حقيقي يف الآراء. ويف ذكل  2015قسطًا كبريًا من وقت وطاقة ادلول الأعضاء والأمانة منذ عام  دون التوصل اإ

ذ املقام، ذكَّر الوفد مبوقف فرنسا. ترى حكومة فرنسا أأن تغي يرادات ومزيانية لك احتاد ل مربر هل. اإ ري ماهجية ختصيص اإ

مليون فرنك سويرسي حىت وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية  56جسلت الويبو نتاجئ مالية جيدة بل ممتازة بتحقيق فائض قدره 

ن ذكل الوضع يتناىف متامًا مع احلمكة املشهورة بأأن نبقي "زيتنا يف د عادة للقطاع العام. وقال اإ قيقنا". وتساءل الوفد عن سبب اإ

هنا فكرة خسيفة ول س امي أأن الأمانة أأوحضت أأن ذكل التغيري  النظر يف ماهجية مكَّنت املنظمة من حتقيق تكل النتاجئ، وقال اإ

وع س يفامق املشالكت املالية يف املنظمة عوضًا عن معاجلهتا. وأأضاف أأنه ل ميكن لأحد أأن يدعي أأن من مصلحة الويبو الرش 
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ن مسأأةل الإدارة الفعاةل للربانمج واملزيانية وعرضهام بشفافية ل جدال علهيا؛ ومع ذكل ل  ىل الأسوأأ. وقال الوفد اإ صالح" اإ يف "اإ

ن التخصيص ادلاخيل املالمئ ملوارد الويبو يكتيس أأمهية  يوجد أأي دليل عىل أأن املاهجية القامئة ختالف ذكل. وأأردف قائاًل اإ

املنظمة عىل نشاطها. وهو رمز للتضامن والتعاضد وعامل حموري يف حتقيق الهدف الأصيل للويبو  حمورية لضامن حفاظ

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية وهو "دمع حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل"  3املرخس يف املادة  من اتفاقية اإ

ام، أأكد الوفد ما ُذكر يف امجلعيات السابقة وهو أأن فرنسا لن تسمح و"ضامن التعاون الإداري بني الاحتادات". ويف اخلت

س امي حتمل خمتلف الاحتادات لنفقات الويبو غري املبارشة حبسب قدرهتا عىل السداد.  بتقويض العمل املوحد للمنظمة ول

عاونية مع البدلان النامية، ركزية لعمل وينبغي بل جيب أأن تظل ماهجية املزينة القامئة، اليت أأاتحت الإدارة املالمئة للأنشطة الت

 املنظمة.

وأأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للقرارات الصادرة وشكر جلنة الربانمج واملزيانية والأمانة عىل معلهام. وفامي خيص  .76

طار اللجنة بشأأن ماهجية التخصيص فضاًل عن احتاد لش بونة  ىل البياانت املدىل هبا يف اإ القرارات، أأشار الوفد اإ

 جنيف. ثيقةوو

 ل اليت يغطهيا بند جدول الأعامل.واقرتح الرئيس النظر يف فقرة القرار املتعلقة ابملسائ .77

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه: .78  اإ

 (؛A/58/6 لام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" )الوثيقةأأحاطت ع "1"

 عىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية والواردة يف الوثيقة ذاهتا.وافقت و  "2"

 من جدول الأعامل املوّحد 13البند 

 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .79

 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

 ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة تقرير عن 

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .80

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن 

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .81
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 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن 

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .82

 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

ىل   عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصامميمسائل تتعلق ابدلعوة اإ

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .83

 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

 التمنية أأجندةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات عن قرير ت

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .84

 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

 والفوللكور اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليديةتقرير عن 

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .85

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

نفاذتقرير عن   اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .86

 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 (..PCT/A/50/5 Provانظر تقرير دورة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )الوثيقة  .87

 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

 نظام مدريد

 (..MM/A/52/3 Prov)الوثيقة  مدريدانظر تقرير دورة مجعية احتاد  .88
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 من جدول الأعامل املوّحد 23لبند ا

 نظام لهاي

 (..H/A/38/2 Prov)الوثيقة  لهايانظر تقرير دورة مجعية احتاد  .89

 من جدول الأعامل املوّحد 24لبند ا

 لش بونةنظام 

 (..LI/A/35/3 Prov)الوثيقة  لش بونةانظر تقرير دورة مجعية احتاد  .90

 من جدول الأعامل املوّحد 25لبند ا

  الإنرتنتعىل أأسامء احلقول مبا يف ذكلمركز الويبو للتحكمي والوساطة، 

 (..WO/GA/50/15 Provانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .91

 من جدول الأعامل املوّحد 26لبند ا

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

 (..MVT/A/3/2 Prov)الوثيقة  مراكش معاهدةعية انظر تقرير دورة مج  .92

 من جدول الأعامل املوّحد 27لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

 (..WO/CC/75/3 Provانظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  .93

 من جدول الأعامل املوّحد 28لبند ا

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته

 (..WO/CC/75/3 Provانظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  .94

 من جدول الأعامل املوّحد 29لبند ا

 املوجزاعامتد التقرير 

ىل  .95  A/58/10 Add.2و A/58/10 Add.1و .A/58/10 Prov الواثئقاستندت املناقشات اإ

 .A/58/10 Add.4و A/58/10 Add.3و
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وأأوحض الرئيس أأن التقرير املوجز أأتيح للوفود وس ُيقدم الآن لعامتده. وأأضاف أأن الأمانة س تضيف، بعد امجلعيات،  .96

البياانت اليت أأدلت هبا الوفود حتت لك بند من بنود جدول الأعامل، مبا يف ذكل تكل املدىل هبا يف ذكل اليوم، وتس تمكل 

س ُتعمتد عن طريق املراسةل وفقا للمامرسة املتبعة، أأي عىل النحو التايل: س تتسمل التقارير الشامةل. وأأفاد بأأن تكل التقارير 

؛ وينبغي تقدمي التعليقات يف موعد أأقصاه 2018أأكتوبر  23الوفود مرشوعات التقارير الشامةل يف موعد أأقصاه 

 .2018ديسمرب  7؛ وبعد ذكل س ُتعترب التقارير الشامةل معمتدة حبلول 2018 نومفرب 23

ن  .97  مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه،اإ

 (؛A/58/10 اعمتدت التقرير املوجز )الوثيقة "1"

والمتست من الأمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو الإلكرتوين وتبليغها لدلول  "2"

ىل الأمانة يف موعد أأقصاه 2018 أأكتوبر 23الأعضاء يف موعد أأقصاه  . وينبغي تقدمي التعليقات اإ

 .2018 ديسمرب 7، وبعد ذكل س ُتعترب التقارير ُمعمتدة حبلول 2018 نومفرب 23

 من جدول الأعامل املوّحد 30لبند ا

 اختتام ادلورات

ندونيس يا مجموعة بدلان أأورواب الوسطى و حتد  وفد ليتوانيا ابمس  .98 البلطيق فأأعرب عن تعاطفه الشديد مع شعب اإ

ن مجموعته ممتنة للرئيس عىل ّجوده ادلؤوبة وتفانيه وتوجهيه خالل  بسبب اخلسائر اليت س ببهتا الاكرثة الطبيعية املدمرة. وقال اإ

بداء أأكرب قدر من الكفاءة عىل مدار  الأايم الس بعة. كام تثين عىل املدير العام والإدارة العليا والأمانة جلهودمه املتضافرة واإ

أأو بعدها. وأأعربت اجملموعة عن شكرها وتقديرها ملوظفي  العام، سواء قبل سلسةل الاجامتعات الثامنة وامخلسني للجمعيات

ن اجملموعة تش يد أأيًضا ابلإدارة  خدمة املؤمترات، وللمرتمجني الفوريني احملرتفني اذلين كفلوا ظروف معل ممتازة للجميع. وقال اإ

، وتشكر مجيع اجملموعات الرش يدة للس يد دارين اتنغ يف تيسري املناقشات فامي يتعلق مبرشوع معاهدة حامية هيئات البث

ن اجملموعة ل تزال  جيايب بشأأن هذه املسأأةل. وقال اإ ىل قرار اإ ظهار املرونة مبا أأاتح لدلول الأعضاء التوصل اإ قلميية عىل اإ الإ

ىل صك معارص يأأخذ يف احلس بان التطورات التكنولوجية الرسيعة يف هذا اجملال.  ملزتمة هبذه املفاوضات هبدف التوصل اإ

ن أأ  عضاء اجملموعة شاركوا يف احملاداثت بشأأن افتتاح ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة وتقدر اجملموعة حماولت السفري وقال اإ

ىل  ن اجملموعة لحظت أأنه مل يُعرث بعد عىل حل لتخصيص ما يصل اإ مصطفى الأمني لإجياد طريق للميض قدًما. ومىض يقول اإ

، 2015 ه للمبادئ التوجهيية كلك اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف عامأأربعة ماكتب خارجية متبقية وأأكد من جديد دمع

ممي، شكر الوفد امليرسة، اوفامي يتعلق مبسأأةل معاهدة قانون التص واليت ينبغي أأن توجه العمل الإضايف بشأأن هذه املسأأةل.

ىل حل توافقي وأأكد من ج ينيس رودريغزي، عىل ّجودها للتوصل اإ حدى الس يدة ماراي اإ ديد أأسفه لأن بعض أأعضاء اإ

اجملموعات مل يكونوا مس تعدين للمشاركة عىل هذا الأساس. وأأعرب عن اعتقاده بأأن نص معاهدة قانون التصاممي قد ُوضع يف 

صيغته الاهائية وأأنه من أأجل حل مسأألتني عالقتني، يلزم بذل اجلهود وتويخ الوسطية من جانب مجيع ادلول الأعضاء. وقال 

ن اجملم ن اجملموعة لحظت أأنه ل يزال يتعني اختاذ قرار بشأأن ختصيص مخسة اإ وعة تؤكد عىل اس مترار مشاركهتا البناءة. وقال اإ

قلميية متعددة الأعضاء من مقعد  مقاعد متاحة يف جلنة الويبو للتنس يق، وأأكد عىل اعتقاده بأأنه ينبغي أأن تس تفيد لك مجموعة اإ

ضايف عند توفر س تة مقاعد. ويف اخلت ام، شكر الوفد مجيع الوفود عىل تفانهيم واجلهود املبذوةل خالل هذه السلسةل من اإ

ىل بالدمه. آمنة اإ  الاجامتعات، ومتن مجليع املندوبني القادمني من العوامص رحةل أ
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ندونيس يا وشعهب .99 ا وحتد  وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فأأعرب عن تضامنه مع حكومة اإ

يف أأعقاب الاكرثة الطبيعية اليت أأودت حبياة الكثريين. وشكر الرئيس عىل قيادته ومعهل الشاق والأمانة عىل معلها يف مرحةل 

ن  ن مجموعته ترى أأن معل الويبو ابلغ الأمهية. وقال اإ نه كام ذكر يف بداية ادلورات، فاإ التحضريات وأأثناء امجلعيات. وقال اإ

ىل ن  تيجة بشأأن مرشوع معاهدة حامية هيئات البث وجعلت مواقفها أأكرث مرونة. بيد أأنه ل ميكن ادلول الأعضاء توصلت اإ

ن  ىل امجلعيات التالية.  ومىض يقول اإ قول اليشء نفسه ابلنس بة ملعاهدة قانون التصاممي، حيث أأجلت املناقشة مرة أأخرى اإ

ىل اتفاق بشأأن املاكتب اخلارجية. ورمغ أأنه ل أأهنا  مجموعته مرسورة ابلتوصل اإ من الواحض أأن النتيجة مل تكن ما متنته اجملموعة، اإ

مس تعدة للمشاركة بنشاط يف املشاورات مع املؤيدين وادلول الأعضاء الأخرى. وشكرت اجملموعة السفري مصطفى الأمني، 

رتمجني الفوريني وقسم ميرِسّ املاكتب اخلارجية، والرئيس، ملساعدة ادلول الأعضاء عىل اخلروج من املأأزق. وشكرت أأيًضا امل

دارة هذه املنظمة الهامة. مانة واملدير العام عىل اإ  املؤمترات عىل دمعهم للأ

الأفريقية فشكر املدير العام والرئيس عىل ّجودهام قبل امجلعية العامة للويبو  وحتد  وفد املغرب ابمس اجملموعة .100

مانة عىل الإعداد املمتاز للمؤمتر  وخاللها، خاصة فامي يتعلق ببعض الأمور الشديدة الأمهية. وقال ن مجموعته ممتنة للأ اإ

قلمييني وامليرسين عىل ّجودمه لضامن جناح امجلعيات. وأأشادت اجملموعة ابلعمل الشاق اذلي  واملرتمجني الفوريني واملنسقني الإ

ن أأجل صياغة املقرتحات، وأأفادت بذلته الوفود بشأأن القضااي الصعبة واملعقدة اليت تس تلزم قدًرا كبرًيا من البحث والمتعن م

ىل حلول.  ىل النضج يف طريقة التفكري ومن مث التوصل اإ بأأن املناقشات املتعددة الأطراف مسحت لدلول الأعضاء ابلوصول اإ

ىل أأفضل النتاجئ املمكنة لصا ح  غري أأن ادلول الأعضاء جيب أأن حتافظ عىل املناقشات البناءة واملس ئوةل من أأجل التوصل اإ

ن اجملموعة ستس متر كام فعلت يف السابق يف فعل لك ما بوسعها للتقريب بني هذه ال  بدلان وصا ح العامل بأأمجع. وقال الوفد اإ

ن اجملموعة  لهيا يه واجملموعات الأخرى. ومىض يقول اإ ثراء النقاش واحلفاظ عليه من أأجل حتقيق النتاجئ اليت تصبو اإ املواقف واإ

ن اجملموعة تأأمل أأن تمتكن ادلول الأعضاء يف امجل  عيات املقبةل من النظر يف مجيع القضااي الهامة اليت ل تزال عالقة. وقال اإ

ىل حل. وذكر بأأن توافق الآراء هو املبدأأ املوّجه للمناقشات، وقد ُحوفظ  أأحاطت علًما جبهود مجيع ادلول الأعضاء للوصول اإ

ىل أأوطاهنم، وطيب الصحة، وأأعرب عن أأمهل عىل هذا املبدأأ عىل مر الس نني. ومتن الوفد للرئيس ومجيع الوف آمنة اإ ود رحةل أ

جيابية يف املس تقبل ىل قرارات بناءة واإ  .يف أأن تس متر مجيع ادلول الأعضاء يف معلها للمتكن من الوصول اإ

ىل .101 ندونيس يا العميق وامتناهنا لللكامت الرقيقة املوّجة اإ ندونيس يا أأوًل بصفته الوطنية فأأعرب عن تقدير اإ  وحتد  وفد اإ

ندونيس يا فامي يتعلق ابلزلزال املأأساوي اذلي وقع مؤخًرا فهيا. كام أأعرب الوفد عن امتنانه للتضامن وعرض املساعدة من اجملمتع  اإ

آس يا واحمليط الهادئ فشكر الرئيس و وامليرسين للقيادة الرش يدة  ئيب الرئيسانادلويل. مث حتد  الوفد ابمس مجموعة بدلان أ

أأعرب عن تقديره للمدير العام ورئيس املوظفني وشعبة شؤون امجلعيات والواثئق والأمانة لتقدميهم  خالل تكل امجلعيات. كام

ن من دواعي  املساعدة وحتضرياهتم لضامن سالسة أأعامل امجلعيات، مبا يف ذكل املرافق واخلدمات املمتازة املقدمة. وقال اإ

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة  وأأرشدترسور اجملموعة أأن هذه امجلعيات أأحاطت علًما ابملس تجدات 

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات و 

نفاذواللجنة الاستشارية املعنية اب والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ملواصةل معلها. كام رحبت اجملموعة ابلتأأكيد عىل  لإ

رساع جلنة املعارف يف معلها. وشكرت اجملموعة رئيس اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لصياغة حل توافقي  اإ

زتاهما ابلس مترار يف كوهنا جزًءا بشأأن كيفية امليض قدًما فامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث. وأأكدت اجملموعة من جديد ال

ن اجملموعة تود أأن تشكر مرة أأخرى مراجع احلساابت  من احلل يف هذا الشأأن. وفامي خيص التدقيق والرقابة، قال الوفد اإ

ق اخلاريج وشعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقاريرمه املمتازة وّجودمه ملواصةل توفري تدقي
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ورقابة مس تقلني وفعالني للمنظمة. كام رحبت اجملموعة ابلقرارات املتعلقة مبسائل املوارد البرشية، وأأحاطت علام بتقرير مكتب 

ىل متابعة املس تجدات بشأأن املسائل الواردة يف التقرير. وأأعربت اجملموعة عن ارتياهحا لأن املنظمة  الأخالقيات وتطلعت اإ

، مبا يف ذكل الأداء املايل والربانمي الإجيايب يف 2017وزايدة يف صايف أأصول املنظمة لعام برهنت عىل أأداء مايل سلمي 

وذكّر الوفد مبقرتحات مجموعته بشأأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية، وأأعرب عن  .2016/17 الثنائية

ىل اتفاق بشأأن هذه املسا جراء أأسفه لأن امجلعيات مل تتوصل بعد اإ ىل اإ ن اجملموعة عىل أأهبة الاس تعداد وتتطلع اإ ئل. وقال اإ

ن اجملموعة مس تعدة  مناقشات مفيدة بني هذه امجلعيات وامجلعيات املقبةل. وفامي خيص تكوين جلنة الربانمج واملزيانية، قال اإ

ىل حل يريض امجليع. وفامي خيص ختصيص املق اعد الشاغرة للجنة الويبو لالس مترار يف العمل مبرونة وروح بناءة للوصول اإ

ىل حل توافقي واذلي قدم يف س ياق هذه امجلعيات.  ن اجملموعة مارست مجيع أأشاكل املرونة للوصول اإ للتنس يق، قال اإ

ىل اتفاق بشأأن احلل التوافقي، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يساعد الوقت الإضايف  وأأعرب عن أأسف اجملموعة لعدم التوصل اإ

ىل توافق يف الآراء. وشكرت اجملموعة مرة أأخرى ادلول الأعضاء للنظر يف احلل املقرتح ادل ول الأعضاء عىل الوصول اإ

قلميية عىل املشاركة واجلهود املبذوةل والروح البناءة يف املناقشات بشأأن املسأألتني. وأأحاطت علام ابلقرار املتخذ  واجملموعات الإ

دلول الأعضاء من التفاق عىل حل مقبول للجميع يف العام املقبل. بشأأن املاكتب اخلارجية، وأأعربت عن أأملها يف أأن تمتكن ا

سهاهمم، وكذكل الأمانة  ويف اخلتام، شكرت اجملموعة املنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء واملراقبني وأأحصاب املصلحة عىل اإ

مجني الفوريني وفريق التوثيق وفريق ترتيب واملدير العام وفريق الإدارة العليا التابع هل، والأمه من ذكل خدمة املؤمترات واملرت 

الاجامتعات الثنائية لعملهم املمتاز. وأأخريًا، متنت اجملموعة السفر بأأمان مجليع املندوبني، وعطةل هناية أأس بوع سعيدة مجليع 

 املبعوثني يف جنيف.

ل امجلعيات والأمانة عىل وحتد  وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء فشكر الرئيس عىل تفانيه وتوجهياته الرش يدة خال .102

ن التعددية تتعلق  سهاهما خالل امجلعيات. وشكر خدمة املؤمترات عىل توفرها وكفاءهتا وهمنيهتا، كام هو احلال دامئًا. وقال اإ اإ

ن مجموعته تشكر حبرارة املرتمجني اذلين يبنون جسوًرا بني  بشلك كبري ابلتواصل عرب احلدود وعرب الثقافات، ومن مث فاإ

. وتشكر أأيًضا مجيع املنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء وامليرسين عىل الزتاهمم خالل هذه امجلعيات. وأأعربت اجملموعة اللغات

ىل توافق يف الآراء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس حول معاهدة قانون  عن أأسفها لأن امجلعيات مل تس تطع مرة أأخرى التوصل اإ

جية، أأحاطت اجملموعة ابء علًما ابلقرار املتخذ. ومع أأخذ قرار امجلعية العامة للويبو يف عام وفامي يتعلق ابملاكتب اخلار  التصاممي.

ىل قرار امجلعية العامة للويبو لعام  2015 ، واذلي يتعني تطبيقه 2017يف الاعتبار، مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية، ابلإضافة اإ

ىل ح امجلعية العامة للويبو القادمة.  ل بناء ومعيل يف هذا الصدد يفبشلك صارم، أأعربت اجملموعة عن أأملها يف التوصل اإ

واختمت الوفد حديثه ابمس اجملموعة مبالحظة خشصية لأن ذكل هو اليوم الأخري للمتلكم مكنسق للمجموعة. واغتمن هذه الفرصة 

عىل مدار س نة. وأأعرب عن تقديره ليشكر خشصًيا املنسقني الإقلمييني الآخرين عىل العالقات املمتازة والودية خالل تنس يقه 

 الشديد للتفاعالت املنفتحة واملمثرة، كام أأعرب عن شكره الشديد جملموعته عىل دمعها طوال العام.

الرئيس عىل قيادهتم خالل امجلعية العامة للويبو. كام شكر املنسقني الإقلمييني عىل  وشكر وفد الصني الرئيس وانئيب .103

 الرتتيبات ادلقيقة، وكذكل املدير العام وفريق الإدارة العليا لتفاعلهم بدرجة كبرية يف الأس بوع ّجودمه الكبرية، والأمانة عىل

ىل  املايض. وأأعرب الوفد عن أأسفه لأنه عىل الرمغ من اجلهود املتضافرة واملس مترة خالل امجلعية العامة للويبو، مل يمت التوصل اإ

ن توافق يف الآراء بشأأن العديد من القضااي املعل قة. وفامي يتعلق بتكوين جلنة الويبو للتنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية، قال اإ

ىل  آس يا واحمليط الهادئ تقرتح حاًل بناًء وأأهنا استنفدت مرونهتا بشأأن حتقيق التوازن اجلغرايف. وتطلع الوفد اإ مجموعة بدلان أ

جراء مناقشات فعاةل لتحقيق تقدم ملموس. وفامي مواصةل مجيع الأطراف العمل يف العام املقبل عىل أأساس اقرتح اجملم وعة واإ
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نشاء املزيد من املاكتب اخلارجية لدلول الأعضاء لتوس يع نطاق  نه يسعده أأن يشهد اإ يتعلق ابملاكتب اخلارجية، قال الوفد اإ

ىل مشاركة مجيع الأطراف يف  اخلدمة اليت تقدهما الويبو والاس تجابة لطلب املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل. كام يتطلع الوفد اإ

املناقشات بطريقة بناءة يف املس تقبل، وتقدمي حلول خالقة من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف 

 وقت مبكر.

ندونيس يا  .104 وحتد  وفد المنسا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه فأأعرب عن تضامنه وتعاطفه مع شعب اإ

الزلزال والتسوانيم الذلين وقعا مؤخًرا. وشكر رئيس امجلعية العامة للويبو ونوابه عىل ّجودمه العظمية، وكذكل اذلي عاىن من 

الرؤساء ونواب الرؤساء وامليرسين يف اللجان واملدير العام ونواب املدير العام والأمانة لتفانهيم وحرفيهتم عىل ادلوام يف 

عداد الواثئق والتحضري لالجامتعات، وكذكل التوفيق بني خمتلف املواقف اخملتلفة خ الل امجلعيات. كام شكر الأمانة عىل اإ

نه لحظ مع التقدير أأن اجلهود اليت بذلها الس يد دارين اتنغ، ميرس  املرتمجني الفوريني عىل معلهم الشاق والأداء املمتزي. وقال اإ

جيايب ىل قرار اإ  من امجلعية العامة للويبو لتوجيه اللجنة ادلامئة املعنية حبق املباحثات غري الرمسية حول معاهدة البث، قد أأدت اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن القضااي املعلقة املتبقية يف الاجامتعات  ىل بذل قصارى ّجدها للتوصل اإ املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ

نه ل يزال حيدوه الأمل يف أأن تؤدي  املقبةل للجنة. وأأكد من جديد الزتامه املس متر واهامتمه الكبري ابملناقشات، وقال اإ

ىل معاهدة مفيدة وشامةل تس تجيب بكفاءة لحتياجات هيئات البث احلالية واملس تقبلية. ىل البند  املناقشات اإ  17والتفت اإ

ينيس رودريغزي، عىل ّجودها. بيد أأنه لحظ مع الأسف أأنه، مرة أأخرى  من جدول الأعامل، وشكر امليرّسة، الس يدة ماراي اإ

جيايب بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي، وظلت املسأأةل ابقية يف هذ ىل قرار اإ ا العام، تعذر التوصل اإ

ىل قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن معل جلنة املعارف يف 2019يف جدول أأعامل امجلعية العامة للويبو لعام  . مث التفت اإ

جيايب يف التوصيات املتفق علهيا بتوافق الآراء يف اللجنة، املس تقبل، ورحب بشدة بأأن تنظر امجل  عية العامة للويبو بشلك اإ

ىل الإرساع يف معلها وفقا لوليهتا للثنائية  ن الاحتاد الأورويب وادلول  . وقال2018/2019واليت تدعو جلنة املعارف اإ اإ

عات الثالثة اليت تشملها ولية جلنة املعارف. ويف الأعضاء فيه سيس مترون يف املشاركة يف املناقشات املس مترة حول املوضو 

اخلتام، أأعرب عن رغبة الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يف التأأكيد عىل اس مترار الزتامه بأأهداف الويبو ومعلها، وأأعرب 

جياد حلو  نه سيساعد ادلول الأعضاء عىل اإ ل بناءة للمواضيع اليت عن أأمهل يف أأن تسود روح التعاون مجيع جلان الويبو، وقال اإ

جيايب يف هذا الاجامتع.  تعذر الانهتاء ماها بشلك اإ

ندونيس يا اذلي وقع حضية مرة أأخرى ملأأساة جديدة. وأأيد الوفد البيانني  .105 وأأعرب وفد فرنسا عن أأمعق تعازيه لشعب اإ

يب وادلول الأعضاء فيه. وقال الوفد الذلين أأدىل هبام لك من وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ووفد المنسا ابمس الاحتاد الأورو

نه يف ظل توجهيات الرئيس، ُأحرز تقدم كبري يف املناقشات. ومع ذكل، بسبب عدم وجود توافق يف الآراء، وصلت  اإ

ن هذا هو قانون تعددية الأطراف اذلي يتعني عىل ادلول الأعضاء  ىل طريق مسدود بشأأن بعض النقاط. وقال اإ املناقشات اإ

همام اكن المثن. ففي الوقت اذلي يتبن فيه البعض معلية تفكيك النظام املتعدد الأطراف كهدف س يايس  أأن تظل وفية هل

رئييس هل، عىل ادلول الأعضاء أأن تبث ثقافة مفادها أأنه يف عامل اليوم، ل يشء أأكرث أأمهية من التعددية يف مواّجة التحدايت 

ذلكل،  لية ل يقوم عىل قانون الأقوى أأو الأغن، بل عىل املسؤولية والتضامن.العديدة القامئة. وهذا جيسد هنًجا للعالقات ادلو 

فبفضل قوة مبادئ التعددية، اكن ممكنًا جتنب ما وصفه املؤرخ مارك بلوخ "ابلحامتل املأأساوي لتكرار أأحدا  املايض 

ديثة والفعاةل، واليت تعد الويبو مثاًل جيًدا البعيد". ومن مث أأعرب الوفد عن رغبته يف تأأكيد دمع حكومته للتعددية القوية واحل

نه يشري عىل وجه  لها. فبغض النظر عام هو معقول وما هو غري معقول، جيب عىل ادلول الأعضاء أأن حتقق نتاجئ. وقال الوفد اإ

ن هذه النتاجئ ستتحقق، ولكن ليس من  ىل معاهدة قانون التصاممي وافتتاح املاكتب اخلارجية. وقال اإ املنطقي أأن اخلصوص اإ
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نه عىل أأي حال يمتن أأن تؤدي الويبو هماهما يف  ىل مس تقبل بعيد جًدا فتصري رضاًب من اخليال. وقال الوفد اإ تكون منمتية اإ

ىل احلفاظ عىل وحدة املنظمة والتضامن  ن الرضورة تدعو اإ ظل ظروف جيدة وأأن حتافظ عىل نزاههتا بشلك اتم. ومن مث فاإ

. وختاًما، شكر الوفد الأمانة وخدمة املؤمترات واملرتمجني 1967اتفاقية تأأسيس الويبو لعام  بني الاحتادات وفقًا لأحاكم

قلميي، الس يد رينادل فيارد،  ىل املنسق الإ الفوريني اذلين هيأأوا أأفضل الظروف للعمل أأثناء امجلعيات. وتوجه ابلشكر اخلاص اإ

 اذلي قام بعمل رائع يف ذكل العام.

أأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تعازيه وتعاطفه مع الشعب الإندونييس عقب حدو  الزلزال والتسوانيم. و  .106

ودمع البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، ورحب ابلعمل املهم اذلي أأجنز خالل امجلعيات. وبيامن حتقق بعض 

هناك معل كبري يتعني الاضطالع به يف العديد من اجملالت. ورغب الوفد، التقدم، ل يغيب عن الأذهان أأنه ل يزال 

صالحات اليت قامت هبا الويبو وفرغت من تنفيذها يف الأعوام العديدة املاضية. وتكتيس يف اكملعتاد،  الإعراب عن تقديره لالإ

، أأعرب عن رسوره ملوافقة ادلول الأعضاء عىل أأمهية ابلنس بة للوفد. وذلكل داملوحّ نظام الأمم املتحدة الشفافية واحملافظة عىل 

آت والتقديربشأأن تنفيذ تقريرا الأمانة  أأن تقدم خالل ادلورة السادسة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق.  برانمج الويبو للماكفأ

دخالها املنظمة خالل دورة تكل اللجنة  ةكام أأعرب عن تقديره للمناقشة اليت أأجرهتا الأمان لتوضيح التعديالت اليت اقرتحت اإ

لزايم مجليع  ةواحئه التنفيذية. وأأشاد الوفد أأيضا ابخلطوات اليت اختذهتا الأمانول الويبو نظام موظفيعىل  من أأجل تنفيذ تدريب اإ

اتحة ماكن معل  عراب عن . واغتمن الوفد خال  من التحرشموظفي الويبو بشأأن منع التحرش اجلنيس، ودمع فكرة اإ الفرصة لالإ

شكره لدلول الأعضاء عىل الزتاهما املتواصل يف مال الإصالحات، والتشديد عىل مسؤوليهتا امجلاعية لتظل يقظة فامي يتعلق 

مسى معايري الأخالقيات واحلومكة الرش يدة. ورحب الوفد ابلقرار بشأأن لأ الأمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة  وضعبضامن 

الوقت الالزم للعمل يف سبيل وضع نص انجض حُيمتل أأن يتلكل ابلنجاح. حق املؤلف  جلنة س مينح خرباء اذلي معاهدة البث

ليه يف السابق. وفامي يتعلق مبزيانية املنظمة، اس متر  وأأعرب الوفد عن رغبته يف التطرق لبعض من العمل املتبقي، اذلي أأملح اإ

حث مواصةل السعي لإجياد حلول من أأجل اس تدامهتا املالية و  يف حث أأعضاء مجيع الاحتادات املموةل من الرسوم عىل

 هفريقغرّي توصية املسامهة يف النفقات املشرتكة للمنظمة. وأأعرب الوفد عن خيبة أأمهل لأن احتاد لش بونة عىل حتادات الا

حرازه أأي تقدم يف تصحيحابإ العامل  عادة تقيميه لتخفيض الرسوم. كام أأعرب عن استيائه لعدم اإ العام  وضعه املايل. ويف لغاء اإ

ماهجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب و  2020/21 رشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةاملقبل، س تقدم الأمانة م 

بني مجيع الاحتادات، وجشع لك احتاد ممول من  نفقات املنظمة املشرتكة الوفد عن أأمهل يف أأن يوزع الاقرتاح . وعرّب لك احتاد

 عىل توليد ما يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته اخلاصة وكذكل النفقات املشرتكة. وأأعرب الوفد عن أأسفه لأن الأمانةالرسوم 

ىل عقد مؤمتر د، للس نة الثالثة عىل التوايل، عىل موعد مل تتفق  . وفامي خيص معاهدة قانون التصاممي بلومايس بشأأنلدلعوة اإ

ىل أأدةل الوفد يرى أأنه ين ظّل ، جلنة املعارف تساعد بغي عىل مجيع ادلول الأعضاء أأن تس متر يف املشاركة يف مناقشات تستند اإ

ىل فهم مشرتك عىل  نه س يواصل املشاركة بطريقة بناءة يف مجيع املناقشات املس تقبلية للقضااي اجلوهريةالتوصل اإ . وقال الوفد اإ

رمغ اجلهود املتواصةل للميض قدما يف مسأأةل املاكتب اخلارجية للويبو، أأن تعجز ادلول  ،من املؤسف. وأأفاد بأأنه املعارفللجنة 

اختاذ  الأعضاء عن حتقيق تقدم هذا العام. وأأعرب عن أأمهل أأيضا يف اغتنام الفرصة للتأأكيد عىل قمية وأأمهية اخلربة العريقة يف

نشاهئا. وأأعرب عن شكره  املنظمةوما ماهجية معل قرارات شفافة وقامئة عىل توافق الآراء يف الويبو، اليت اكنت د منذ اإ

اكفة وللمرتمجني الفوريني و  ،عن تقديره خلدمات املؤمترات اليت قدمهتا الويبو أأعربللرئيس عىل قيادته خالل امجلعيات. كام 

عراب حبرارة موظفي الويبو اذلين أأسهموا يف سري هذه الاجامتعات بسالسة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام الفر  صة لالإ

عن تقديره العميق للعمل الشاق والتفاين واجلهود احلثيثة اليت بذلها منسق اجملموعة ابء طوال العام املايض وشكره عىل دوره 
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القيادي وموقفه الإجيايب. وأأخريا، أأعرب الوفد عن شكره أأيضا مجليع الوفود والأمانة عىل ما أأبدوه من مرونة واس تعداد 

 اجلهود امجلاعية هبدف امليض قدما بعمل املنظمة.للمشاركة يف 

ندونيس يا للمأأساة  .107 ندونيس يا وشعب اإ ىل مجيع الوفود اليت أأعربت عن تعاطفها العميق مع وفد اإ وانضم املدير العام اإ

ندونيس يا. وشكر املدير العام الرئيس عىل قيادته احل  نه يتضامن ابلتأأكيد مع شعب اإ كمية املروعة اليت رضبت البدل، وقال اإ

دارته لالجامتعات، وعىل مجيع املهام اليت اضطلع هبا يف التحضري لالجامتعات، وكذكل اليت س يضطلع هبا خالل فرتة الإثين  واإ

عرش شهًرا التالية لالإعداد مجلعيات الس نة املقبةل. كام شكر مجيع اجلهات الفاعةل الأخرى اليت شاركت يف الإدارة الناحجة 

نسقو اجملموعات، واملندوبون اذلين أأدوا أأدوارمه كرؤساء خملتلف الهيئات الرئاس ية الأخرى، للجمعيات، مبا يف ذكل م 

ىل حد ما من الاجامتعات. وقال  وامليرسون، والزمالء اذلين قاموا بعمل غري عادي يف التنظمي املادي جملموعة معقدة اإ

نه يود أأن خيص ابلإشادة أأمني امجلعيات، الس يد انريش املدير رتبطني مبكتب براساد، وكذكل الزمالء املبارشين امل العام اإ

الرائعني، والكثري من الأشخاص اذلين أأسهموا يف تس يري التحريريني والفوريني املؤمترات، واملرتمجني  املدير العام، وخدمات

نه، يف هذه املرحةل، حيث خُتتمت امجلعيات يف وقت متأأخر لياًل، دون امجلعيات. وقال املدير ىل قرارات  العام اإ التوصل اإ

جيابية بشأأن عدة بنود، ينبغي أأل تنىس ادلول الأعضاء النقاط املضيئة العديدة أأثناء أأعامل امجلعيات عىل مدار الأس بوع.  اإ

ن املنظمة مدينة لدلول الأ  عضاء يف هذا الصدد. فأأوًل، اكن مثة تفاعل غري عادي من جانب ادلول الأعضاء. ومىض يقول اإ

ىل معاهدات املنظمة عىل مدار الأس بوع، وهو ما ميثل أأيًضا نوأأردف قائال اإ  ه اكن مثة العديد من حالت الانضامم الهامة اإ

جيابًيا للغاية للمشاركة. ن امجلعيات توفر فرصة ممتازة للتواصل من أأجل التعاون ادلويل بني مجيع ادلول  مؤرًشا اإ وقال اإ

لأعضاء قد اس تفاد من هذه الفرصة وأأحرز تقدًما عىل صعيد التعاون الأعضاء وأأعرب عن اعتقاده بأأن العديد من ادلول ا

جيابًيا للغاية.  ادلويل يف مال امللكية الفكرية، ول س امي فامي يتعلق ابملساعدة التقنية وتنس يق التمنية. ومن مث اكن ذكل الأمر اإ

الأعضاء عىل مدار الثين عرش شهًرا املاضية. وبوجه عام، رأأى املدير العام أأن أأداء املنظمة قد لقي اس تحسااًن دلى ادلول 

جيابية بشأأن بعض البنود  ىل أأن املنظمة متر مبرحةل جتد فهيا صعوبة يف اختاذ قرارات اإ غري أأن مجيع املنسقني لحظوا وأأشاروا اإ

الربانمج واملزيانية  الهامة. ويه تشمل، بطبيعة احلال، القضااي املؤسس ية املتعلقة بتكوين جلنتني هممتني للغاية، وهام جلنة

نشاء ماكتب خارجية جديدة. وجلنة ىل اس تكامل القرار املتخذ منذ عدة س نوات بشأأن اإ وتشمل  الويبو للتنس يق، ابلإضافة اإ

ليه، وحقيقة أأنه، مرة أأخرى، برانمج معل الويبو لوضع القواعد واملعايريأأيًضا  ، واذلي لفت العديد من الوفود الانتباه اإ

جيايب مكن  99ات من امليض قدًما بشأأن معاهدة قانون التصاممي رمغ اكامتلها بنس بة تمتكن امجلعي مل ابملائة. بيد أأنه مثة قرار اإ

ىل التأأمل يف هذا العجز عن اختاذ  حراز تقدم يف املناقشات املتعلقة مبعاهدة البث. ودعا املدير العام مجيع الوفود اإ املنظمة من اإ

ىل أأن ادلول الأعضاء دلها القرارات حول قضااي هممة تعد رضو شهًرا  12رية لتقدم املنظمة والاهوض هبا. وأأشار املدير العام اإ

رشاف الرئيس ثين عرش بصورة بنّ ال . وجيب أأن تس تغل هذه الأشهر2019لإعداد هذه القرارات مجلعيات  اءة حتت اإ

جيابية بشأأن القضااي الصعبة يف وقت ليس من السهل فيه  ىل قرارات اإ عىل اجملمتع ادلويل أأن جيمتع بشأأن بعض للوصول اإ

جيابية للغاية من بعض اجلوانب وامجليع أأدرك أأنه ل يزال يتعني القيام ابملزيد من  القضااي. ورأأى املدير العام أأن امجلعيات اكنت اإ

ن الرأأي الوحيد اذلي حظي ابلإجامع خالل الأايم الأخرية هو أأن امجليع يمثنون الاجامتع و  املوقف اذلي جند العمل. وقال اإ

 أأنفس نا فيه بنفس القدر. وشكر املدير العام مرة أأخرى الرئيس عىل معهل والوفود عىل تفاعلها املمتاز وتأأييدها للمنظمة.

ىل املدير العام واملتحدثني السابقني يف الإعراب عن أأمعق تعازيه و  .108 شكر الرئيس املدير العام عىل مالحظاته. وانضم اإ

ندونيس يا وشع نه يتضامن مع لضحااي اإ هبا وحكومهتا لفاجعهتم ومأأساهتم الكربى بسبب التسوانيم والزلزال مؤخًرا. وقال اإ

الشعب الإندونييس يف هذه الأوقات الصعبة. وشكر الرئيس املنسقني الإقلمييني وامليرسين والوفود عىل مشاركهتم النشطة 
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نه  عىل الرمغ من صعوبة املناقشات يف بعض الأحيان، متكنت والتعاون اجليد اذلي رسه أأن يشهده خالل امجلعيات. وقال اإ

ىل أأن الغالبية العظمى من  ادلول الأعضاء من احلفاظ عىل بيئة مالمئة ومهبجة ساعدت كثرًيا يف تيسري العمل. وأأشار الرئيس اإ

مة كلك، أأو مبسائل البنود يف جدول أأعامل امجلعيات قد اختمتت بنجاح، سواء اكنت تتعلق ابلإدارة والإرشاف عىل املنظ

وفامي يتعلق ابملسائل املعلقة احملدودة، قال الرئيس  امللكية الفكرية املوضوعية مثل الرباءات أأو العالمات التجارية أأو التصاممي.

نه يعزتم أأيضا تسهي ىل توافق يف الآراء يف امجلعيات املقبةل. وقال اإ جراء مشاورات خالل العام بغية التوصل اإ نه اتفق عىل اإ ل اإ

يف تكل املشاورات ودمعها، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن من الاعامتد عىل املشاركة النشطة للوفود. ومىض يقول 

نه سوف يتصل قريًبا ابملنسقني الإقلمييني. وأأعرب الرئيس عن تقديره العميق لهذه امجلعيات الصدد  هذا  تكرميهاعىل  الكرميةاإ

نه نقل 2018سبمترب  21، اذلي تويف يوم امجلعة تران داي كوانغ، خفامة الس يد الراحلانم  فييترئيس لروح   تكل. وقال اإ

ىل املدير العام والأمانة عىل ادلمع اذلي قُدم  املشاعر للعائةل، وكذكل حلكومة فييت انم وشعهبا. وختاًما، وجه الرئيس الشكر اإ

. وشكر فعاليةواتسمت بأأعىل مس توى من ال امجلعيات لأغراض خُتذتا، وكذكل عىل الرتتيبات التنظميية اليت رئيساً  بصفتههل 

رحةل  العوامص،اصة القادمني من ت. ومتن الرئيس مجليع املندوبني، وخباملرتمجني الفوريني عىل معلهم املتفاين أأثناء انعقاد امجلعيا

ىل أأوطاهنم آمنة اإ  .أ

 .ئر هيئات ادلول الأعضاء يف الويبووسالجمعيات ل  الثامنة وامخلسنيسلسةل الاجامتعات  تمتاختُ و  .109

 [ييل ذكل املرفق]
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 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

التايل ذكرها  الامثين واملنظامت غري احلكومية الست واملنظامت احلكومية ادلولية 121 أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول .1

طار هذا البند من جدول الأعامل:   ببياانت يف ا 

أألبانيا، اجلزائر، أأنغوال، أأنتيغوا وبربودا، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بلزي، 
لغاراي، بوركينا فاسو، الاكمريون، كندا، املتعددة القوميات(، بوتسواان، الربازيل، بروين دار السالم، ب -بواتن، بوليفيا )دوةل 

مجهورية أأفريقيا الوسطى، ش ييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهورية التش يكية، 
ث  كوادور، مرص، السلفادور، ا  يوبيا، فرنسا، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، جيبويت، امجلهورية ادلومينيكية، ا 

يسلندا، أأ ، الكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، بيساو غابون، غامبيا، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميال، غينيا
يران )مجهورية  ندونيس يا، ا  يطاليا، جاماياك، الياابن، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان،  -الهند، ا  اال سالمية(، العراق، ا 

قراطية الشعبية، التفيا، ليسوتو، ليرباي، ليتوانيا، مدغشقر، مالو،، مالزياي، مايل، موريتانيا، املكس ي،، ادلمي الو مجهورية
منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، ميامنار، نيبال، نيوزيلندا، نياكراغوا، نيجرياي، الرنوجي، عامن، ابكس تان، 

قطر، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، ابراغوا،، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، 
الناك، السودان، السويد، سويرسا،  جنوب أأفريقيا، رس،سلوفاكيا، اململكة العربية السعودية، الس نغال، رصبيا، س نغافورة، 

املتحدة،  العربية أأوكرانيا، اال ماراتالعربية السورية، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا،  امجلهورية
انم، زامبيا، زمبابو،،  فييت الوالايت املتحدة الأمريكية، أأوروغوا،، مجهورية تزنانيا املتحدة،املتحدة،  اململكة
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  املنظمة ، مكتب براءات (EAPO)، املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات (ARIPO)اال 

منظمة التعاون ، (LAS)، جامعة ادلول العربية (GCC Patent Office)رتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية الاخ
مجعية الأمريكيتني للملكية ، (AIPLAعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )امجل (، SCمركز اجلنوب )(، OICاال ساليم )

الاحتاد ادلويل ، (HEP)برانمج الصحة والبيئة ، (CCPITالتجارة ادلولية )اجمللس الصيين لتشجيع ، (ASIPI) الفكرية
املؤسسة ، (IIPCC) اجمللس ادلويل لالس تغالل التجار، للملكية الفكرية احملدود، (IFLA)مجلعيات املكتبات ومعاهدها 

يكولوجيا املعرفية   .(TWN)ش بكة العامل الثالث ، (KEI)ادلولية لال 

، سفري فييت انم، رئيس امجلعية العامة دونغ تيش دونغسعادة الس يد املمثلون املذكورون أأدانه، و  التاليةدعت الوفود و  .2

ىل تقدمي  ىل فييت انم أأصدق ال للويبو، ا  وفاة رئيسها: املغرب )ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية(، ل حكومة وشعباتعاز، ا 

ندونيس يا )ابلنيابة عن مجموعة  آس يا واحمليط الهادئبدلان ا  آس يا الوسطى والقوقاز أ (، اكزاخس تان )ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ

أأورواب الوسطى والبلطيق(، سويرسا )ابلنيابة عن اجملموعة ابء(، بدلان وأأورواب الرشقية(، ليتوانيا )ابلنيابة عن مجموعة 

لأرجنتني، أأسرتاليا، بنغالديش، برابدوس، السلفادور )ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب(، اجلزائر، أأنغوال، ا

و، كندا، ساملتعددة القوميات(، بوتسواان، الربازيل، بروان، دار السالم، بوركينا فا -بيالروس، بلزي، بواتن، بوليفيا )دوةل 

دلميقراطية مجهورية أأفريقيا الوسطى، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، مجهورية كوراي ا

ثيوبيا، فرنسا، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، امجلهورية ادلومينيكيةالشعبية، جيبويت،  كوادور، مرص، السلفادور، ا  ، ا 

يران )مجهورية  ندونيس يا، ا  اال سالمية(، العراق، جاماياك،  -غواتاميال، غينيا بيساو، الكريس الرسويل، هندوراس، الهند، ا 

، مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية، ليبرياي، مدغشقر، ماالو،، مالزياي، مايل، قريغزيس تانكينيا،  الياابن، اكزاخس تان،

مبيق، ميامنار، نيبال، نيوزيلندا، نياكراغوا، نيجرياي، عامن، ابكس تان، بريو، الفلبني، ااملكس ي،، منغوليا، املغرب، موز
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، رصبيا، الس نغال ،اململكة العربية السعودية ،رواندا ،رومانيا ،وفامجهورية مودل ،مجهورية كوراي ،بولندا، الربتغال، قطر

 ،تركيا ،تونس ،ترينيداد وتوابغو ،اتيلند ،امجلهورية العربية السورية ،السويد ،رس، الناك ،جنوب أأفريقيا ،س نغافورة

اال مارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، مجهورية تزنانيا املتحدة، الوالايت املتحدة الأمريكية، أأوروغوا،،  ،أأوكرانيا ،أأوغندا

منظمة ، (GCC Patent Office)مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية انم، زميبابو،،  تيفي 

(، اجمللس ادلويل AIPLAية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )امجلع  (،SC(، مركز اجلنوب )OICالتعاون اال ساليم )

 .(TWN)ش بكة العامل الثالث ، (IIPCC)لالس تغالل التجار، للملكية الفكرية احملدود 

وكذكل امللكية الفكرية،  ايااملدير العام عىل مجيع أأعامهل وهجوده ادلؤوبة يف قضاملمثلني قاطبة الوفود و مجع شكر و  .3

 الجامتعات امجلعيات. الواثئق املمتازة اليت أأعدهتعىل اامة الأمانة الع

ىل مجموعة البدلان ورّصح ب لأفريقيةاموعة اجمل ابمس وفد املغربوحتدث  .4 أأن البدلان النامية، مبا يف ذكل تكل اليت تنمتي ا 

ن أأ، اقتصاد حديث قامئ عىل  ذ ا  الأفريقية، تبقى عىل دراية بأأمهية امللكية الفكرية مكحرك لتحقيق التمنية الاقتصادية، ا 

ن التعاون الابتاكر واال بداع ينبغي أأن يعمتد عىل نظام فّعال للملكية الفكرية يف عامل تشوبه ا لعديد من التغريات. ومن مّث، فا 

ىل تعزيز القدرات يف البدلان النامية، تعترب أأدوات من شأأهنا أأن تسامه يف مواهجة  قلميية ودون اال قلميي، ابال ضافة ا  ادلويل واال 

بني الويبو وعدد من حتدايت امللكية الفكرية، ال س امي يف أأفريقيا. ويف هذا الصدد، رّحب الوفد مبشاريع االتفاقات املربمة 

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةاملنظامت احلكومية ادلولية يف القارة الأفريقية، وال س امي مع  )الأريبو( واملنظمة  املنظمة اال 

. وأأضاف أأن هذه الصكوك القانونية من شأأهنا أأن تساعد هاتني املنظمتني عىل اقرتاح (OAPI)الأفريقية للملكية الفكرية

جناز  لهيام، وا  طار أأنشطهتام والواليتني املولكتني ا  برامج مشرتكة يف جمال املساعدة التقنية لفائدة ادلول الأعضاء فهيام، وذكل يف ا 

ىل  وال س امي يف جمال التعاون. وأأضاف الوفد أأن اجملموعة تؤكد من جديد تأأييدها للويبو ولأنشطة التعاون التقين اليت تقدهما ا 

ا يف ذكل دول مجموعة البدلان الأفريقية. وأأعرب عن أأمهل يف تعزيز تكل الأنشطة وتنويعها ومضاعفهتا يك ادلول الأعضاء فهيا، مب

تس تفيد ادلول لأعضاء يف الويبو من اخلدمات اليت تقّدهما املنظمة. وارتأأى الوفد أأن اجلانب اذل، يكتيس أأمهية أأكرب يف برامج 

ليه املدير ال عام، هو جمال وضع املعايري. ومن مّث، وابلرمغ من التطورات الكبرية اليت حتقّقت امجلعيات واملنظمة، وكام أأشار ا 

ىل قرار بعقد مؤمترات دبلوماس ية بشأأن بعض  فامي خيص فهم املشالك ووهجات نظر ادلول الأعضاء، يبدو أأن التوصل ا 

ىل اعت  بارات ذات طابع س يايس. ونظرًا املواضيع يس تغرق وقتا طوياًل، بل وقد يس تحيل يف بعض الأحيان، ويُعزى ذكل ا 

ىل اعتقادها وأأشاكل التعبري الثقايف  واملوارد الوراثيةحامية املعارف التقليدية  يعجز عنبأأن نظام امللكية الفكرية احلايل  الراخس ا 

نشاء صكوك دولية ملزمة قانوان يف هذا اجملال. ويف اجملموعة من جديد أأكّدت، كفايةالتقليد،  ىل ا  ، ددهذا الص عىل احلاجة ا 

لهذه الصكوك اليت من شأأهنا تعزيز شفافية النظام  الهنائيةبوضع الصيغة  اال رساععن رغبهتا يف  من جديد أأعربت اجملموعة

، وذكل ع الناش ئة عن اس تخدام هذه الأصولوفعاليته وتشجيع البحث والابتاكر واملسامهة يف التقامس العادل واملنصف للمناف

. وقد جعلت اجملموعة هذه القضية 2019د مؤمتر دبلومايس يف ادلورة املقبةل للجمعية العامة يف عام اختاذ قرار بعق من أأجل

. وفامي يتعلق خملتلف القضاايأأنه ال جيب تأأسيس تسلسل هريم ب ربت عن رغبهتا يف أأن تقّر امجلعياتوأأع من أأولوايهتا، أأولوية

أأعضاؤها، وعدد كبري من  ص، شامل يراعي الشواغل اليت أأعرب عهنا ضعتأأييدها لو  أأكّدت اجملموعة، التصامميقانون عاهدة مب

ذ. البدلان النامية ابلنس بة أأمهية حيوية  نقاطًا تكتيسال تزال املساعدة التقنية الفعاةل وبناء القدرات والكشف عن املعلومات  ا 

ىل ا  2007وأأعربت اجملموعة عن أأسفها لأن نتيجة املفاوضات بشأأن معاهدة قانون التصاممي خالل مجعيات لبدلان النامية. ا 

ىل سلسةل الاجامتعات احلالية، وأأكدت عىل  ءة يف املفاوضات املشاركة بصورة بنااقترصت فقط عىل تأأجيل املناقشات ا 
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 اجملموع ذكّرت، نفسه . وعىل املنوال2015ة يف عام مجلعيبروح القرار اذل، اختذته امعاًل جدول الأعامل من  بشأأن هذا البند

ىل عقدتأأييدها  عىل حنو فّعال، وأأكّدت هيئات البثل  توفري امحلايةلأفريقية بأأمهية ا . يف هذا الشأأن دبلومايسمؤمتر  لدلعوة ا 

ينبغي أأن يعكس بأأمانة يف الويبو يق ورأأت مجموعة البدلان الأفريقية أأن توزيع املقاعد يف جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس  

قلميية للمنظمة من أأجل معاجلة عدم التوازن  موعاتالويبو وجحم اجمل تشكيةل واصل تس  أأضافت اجملموعة أأهنا . و القامئاال 

ىل توافق يف الآراء. وفامي يتعلق ابملاكت عىل حنو املشاركة ب بنّاء يف املشاورات اليت تعقد يف هذا الصدد من أأجل التوصل ا 

ىل قرار يسمح  الآنلعدم جناح املفاوضات حىت  اعن أأسفه ت اجملموعة، أأعرباخلارجية نشاء املاكتب الأربعة يف التوصل ا  اب 

ىل الرضورة امللحة واحلاجة ترضورية. وأأشار  تعترب، اليت املتبقية جياد حل لهذه املسأأةل الصعبة واملعقدة.  املاسة ا  ىل ا  ا 

هن لتأأ، معلية لتحقيق هذه الغاية. وقا بتأأييدجددت اجملموعة الزتاهما و  ماكنية  ةمقتنع اا  ىلاب  جيا التوصل ا  فامي خيص  بيةنتاجئ ا 

ذا  هذه ىل أأن . ايالتوافق والرت روح سن النية و ب  يف معلها الوفود ما حتلتالقضااي ا  ولوايت لأ الفهم املتبادل لوأأشارت ا 

 عىل الصعيد ادلويل املرونة لتعزيز املصلحة املشرتكة أأنّه من املهم تويخ كام. رضور، ال حراز تقدم يف هذا الصددشواغل ال و 

ىل حل وسط.  والتوصل ا 

ندونيس يا وفد وحتدث .5 آس يا مجموعة ابمس ا   جلنة يف أأكرب أأن حتصل عىل متثيل ينبغي اجملموعة بأأنه ورأأت .الهادئ واحمليط أ

ىل الانضامم معليات غالبية لأن التنس يق،  املصادر وأأحد الويبو مجموعة يف أأكرب ويه اثين مهنا، أأتت وبرن ابريس احتاد، ا 

 وجلنة التنس يق جلنة تكوين بشأأن مقرتحات اجملموعة وقدمت .العامل مس توى عىل اجلديدة الفكرية ال يداعات مللكية الرئيس ية

 الأعضاء ادلول مجيع من اكمةل ملشاركة ينبغي أأن تكون مفتوحة واملزيانية الربانمج بأأن جلنة الوفد ورصح واملزيانية. الربانمج

ىل التوصل اجملموعة يف أأمل عن الويبو، وأأعرب يف  مناقشاتورأأت اجملموعة أأن  .اللجنة امجليع بشأأن تكوين من مقبول حل ا 

ىل تستند وأأنينبغي أأن تعطى الأولوية،  اخلارجية املاكتب اس تضافة . للويبو اخلارجية ابملاكتب املتعلقة التوجهيية املبادئ ا 

 مجيع من يتجزأأ  ال جزًءا التمنية تظل أأن طلبتو  التمنية، عىل الرتكزي وزايدة للويبو السلمي املايل اجملموعة ابلوضع ورحبت

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ورأأت اجملموعة أأن عىل  .الويبو أأنشطة

الوراثية  للموارد فعاةل يضمن حامية دويل ص، عىل الأخرية اللمسات وضع بشأأن معلها ترسع أأن (عارفامل نة)جل والفوللكور 

 بشأأن دبلوماس يا مؤمترا الويبو تعقد أأن يف اأأمله عناجملوعة  توأأعربالتقليد،.  الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف

ىل وتتوصل ،البث هيئات حامية معاهدة اعامتد  وفامي .وموضوعها امحلاية نطاق مثل الأساس ية القضااي بشأأن الآراء يف توافق ا 

عاقات  مبعاهدة يتعلق ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذو، ا  مراكش لتيسري النفاذ ا 

الأخرى  الأعضاء ادلول مع بناءبوار  للمشاركة اجملموعة اس تعدادها أأبدت ،)معاهدة مراكش(أأخرى يف قراءة املطبوعات 

 والتقييدات اال عاقات؛ ذو، والأشخاص والبحثية والتدريس ية التعلميية لصاحل املؤسسات والاس تثناءات بشأأن: التقييدات

رأأت اجملموعة رضورة الاضطالع  التصاممي، قانون معاهدة بنص يتعلق وفامي. احملفوظات ودور لفائدة املكتبات والاس تثناءات

 .وتكوين الكفاءات التقنية املساعدة أأحاكم بشأأن العمل نم مبزيد

آس يا الوسطى والقوقاز و بدلان مجموعة وحتدث وفد اكزاخس تان ابمس  .6 وأأثىن عىل الويبو هجودها  أأورواب الرشقيةأ

ماكانت وقدرات  املتواصةل لتطوير نظام حامية حقوق امللكية الفكرية. سامهت أأنشطة الويبو يف تنفيذ املرافق احلديثة لتعزيز ا 

قل  لبدلانبنشاط يف هذا اجملال مع الويبو وماكتب الرباءات اجملموعة ماكتب الرباءات الوطنية. وتتعاون بدلان  ميية اجملموعات اال 

ىل بناء القدرات كجزء ال يتجزأأ  ت اجملموعةالأخرى. ودع أأمانة الويبو ملواصةل الرتكزي بشلك خاص عىل الربامج اليت هتدف ا 

ىل أأن تكون متوازنةت من التمنية بشلك عام. وشدد وعىل وجه  ،عىل أأن أأنشطة الويبو يف جمال بناء القدرات وتمنيهتا باجة ا 
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وحتسني  ،وكذكل لسد الفجوة بني املعرفة والتكنولوجيا ،قتصادات اليت متر مبرحةل انتقاليةلتلبية متطلبات الا ،اخلصوص

ىل قواعد البياانت املتخصصة. وأأقر  ،البنية التحتية بأأن الويبو قد متكنت من تنفيذ عدد من اجملموعة  توتيسري الوصول ا 

تقّدر بشدة وتأأمل يف اس مترار  أأهنااجملموعة  ت، وذكر الأخريةيف الس نوات اجملموعة مرشوعات املساعدة الفنية الناحجة يف بدلان 

ممثةل متثياًل انقصًا يف أأمانة الويبو. اجملموعة ملالحظة أأن بدلان  اعن أأسفه تأأعرب ،التعاون املفيد يف هذا اجملال. ومع ذكل

الرباءات الوطنية وأأنشطة امللكية متتكل خربة كبرية تنعكس يف جناح تشغيل أأنظمة اجملموعة بأأن بدلان  اعن اقتناعه توأأعرب

نشاء هجات تنس يق يف اب توأأن هذه اخلربة ميكن اس تخداهما يف مصلحة الويبو. وأأشاد ،الفكرية الأخرى لويبو ملبادرهتا اب 

ىل املس ت اعن رأأهي تيف أأن هذه املبادرة ستمثر قريبا. وأأعرب اعن ثقهت تادلول الأعضاء انقصة المتثيل وأأعرب وى يف أأنه ابلنظر ا 

ماكانت ملزيد من التطوير. وأأعرب ،يف الويبواجملموعة احلايل لمتثيل بدلان  ن هذه املبادرة تنطو، عىل ا  يف  اعن أأمله تفا 

تقدر بأأهنا اجملموعة  ت. ورصحاجملموعةالتعاون املفيد مع الأمانة هبدف زايدة عدد موظفي الأمانة اذلين مه من مواطين بدلان 

بعقد دورات مواضيعية حول دور املرأأة  )جلنة التمنية( بقرار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تمعل جلان الويبو. ورحب

طار بند جدول الأعامل اجلديد "امللكية  يف امللكية الفكرية وتأأثري التغري التكنولويج عىل خمتلف جماالت امللكية الفكرية يف ا 

 العامتد وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس عمل احلايل للمنظمة يف اجملال املعيار،.عىل الاجملموعة  تية". وأأثنالفكرية والتمن 

قلميية  هاموقف اجملموعة  تأأكد معاهدة قانون التصاممي، بشأأن اس تحسان عقد مثل هذا املؤمتر كام عرب عنه أأعضاء اجملموعة اال 

أأنه قبل اختاذ قرار عقد املؤمتر باجملموعة  ترصح ،ذكل وامجلعية العامة. ومع امةيف مناس بات عديدة خالل جلسات اللجنة ادل

زاةل مجيع الاختالفات بشأأن القضااي الرئيس ية ،ادلبلومايس مبا يف ذكل رشوط الكشف وحاةل أأحاكم املساعدة  ،ينبغي ا 

حل ادلول التقنية. ومن شأأن هذا الهنج أأن يبعث عىل الثقة يف جناح اعامتد مؤمتر ملعاهدة دولية يعكس احتياجات ومصا

يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء يف الويبو من التغلب عىل اخلالفات املتبقية بشأأن  اعن أأملهاجملموعة  تالأعضاء يف الويبو. وأأعرب

اجملموعة  تمن جانهبا مس تعدة ملواصةل املسامهة البناءة يف حتقيق الهدف املشرتك. ورصح اهنت بأأ واضافهذه املسأأةل. 

عىل )جلنة حق املؤلف( عمل املكثف يف اللجنة ادلامة املعنية بق املؤلف واحلقوق اجملاورة لأأيضا اب هاأأعضاء رتحيبب

من اختاذ قرار يف املس تقبل القريب بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس المتكن البث من أأجل حامية هيئات مرشوع املعاهدة بشأأن 

قلمي  ورأأت اجملموعةالعامتدها.  ىل مرشوع املعاهدة بنجاحبأأنه ميكن تقريب هنج اجملموعات اال  رشيطة أأن حتظى هذه  ،ية ا 

عىل قرار جلنة حق املؤلف مبطالبة أأمانة الويبو  تيف املس تقبل القريب. وأأثن حق املؤلفاملسأأةل بأأولوية يف اجامتعات جلنة 

نفاذ  ترح. وأأثناابس تعراض طرائق ادلراسة املتعلقة بامية حقوق مدير، املس أأيضا عىل معل اللجنة الاستشارية املعنية ابال 

نفاذ(  نفاذ امللكية الفكرية. واكن لتعاون وتنس يق )جلنة اال  مكنتدى لتبادل املعلومات بني البدلان من خمتلف املناطق بشأأن ا 

قلميية وادلولية نفاذ القانونوال س امي بني واك ،اجلهود للتصد، لهذا التحد، العاملي عىل املس توايت الوطنية واال  أأمهية  ،الت ا 

كبعثات اخلرباء والزايرات  ات هذا اجملال ابس تخدام هذه الآليب واملفيد للغاية مواصةل العمل يفائمن الصأأن  قصوى. ويبدو

للعمل اجلار، اذل، تضطلع به اللجنة ادلامة املعنية بقانون  اعن ارتياهحاجملموعة  تواحللقات ادلراس ية وحلقات العمل. وأأعرب

يف أأن تواصل اللجنة معلها عىل أأساس برانمج متوازن لتعزيز تطوير نظام  اعن أأمله توأأعرب)جلنة الرباءات( الرباءات 

ىل أأن  توأأشار لعمل جلنة املعارف.  اعن دمعه تالرباءات ادلويل لصاحل امجليع. ادلول الأعضاء. وأأعرب بدلان اجملموعة تدرك ا 

جيابية يف هذا اجملال. وأأعربو لجنة مدى تعقيد القضااي اليت تنظر فهيا ال  جراء دراسة  اعن أأمله تتأأمل يف حتقيق نتاجئ ا  يف ا 

آفاق توس يع التغطية اللغوية لأنظمة مدريد والها،.  دخال اللغة الروس ية لكغ اعن اهامتهماجملموعة  توأأعربشامةل حول أ  ةاب 

ىل خدمات الويبو. ويف اخلتامعة اجملمو من دول للمودعني رمسية لهذه الأنظمة من أأجل توفري وصول أأفضل  موعة اجمل تكرر ،ا 

والرغبة املس مترة يف  ،العميق للمدير العام ومجيع موظفي أأمانة الويبو عىل التعاون املمتاز مع اجملموعة ااال عراب عن امتناهن
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أأوسع داخل الويبو يف  التعاون النشط عىل نطاق، و اية امللكية الفكرية بشلك عامتوفري املساعدة والالزتام الرضوريني محل

 الس نوات القادمة.

مكتب و  قيادته،حسن  عىل العام ابملديروأأشاد  البلطيقو  الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمسليتوانيا  وفدوحتدث  .7

 الاستشارية الرقابة وجلنة ،للحساابتحايل  خاريج مكراجع لعمهل ( يف الهندCAGاملراقب املايل واملراجع العام للحساابت )

كتب التدقيق الوطين مب اجملموعة  ترحبو  .املنظمةمعل  عىل ال رشافا همةاملمتاز مل  لأداهئام ادلاخلية الرقابة وشعبة املس تقةل

(NAO) الأمهية د، مؤكدة عىلاجلدي اخلاريج احلساابت مراجع بصفته الشاملية يرلنداوأأ  العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة يف 

 يف املس متر والمنو 2017-2016لثنائية ل  اال جيابية املالية لنتاجئأأشادت اجملموعة ابو . الويبو يف الرقابة لنظامتولهيا اجملموعة  اليت

 تلبيةو  اس تخداهما منو اس مترار لضامن الفكرية امللكية أأنظمة حتسنيرأأت رضورة مواصةل و  .العاملية الفكرية امللكية خدمات

 الرباءات عرب معاهدة اخلدمات هذه تقدمي س تواصل الويبو بأأن اقتناعها عناجملموعة  وأأعربت .املس تخدمني احتياجات

 الأنظمة عىل قدم مع مجيع والتعامل لها والرتوجي املناس بة الس تخداهما املوارد بتخصيص ولش بونة والها، مدريد وأأنظمة

ّن ادلورة املساواة.  .املعلّق الترشيعي الأعامل جلدول خاصا اهامتما ينبغي أأن تويلللويبو  العامة للجمعية احلالية وقالت اجملموعة ا 

ىل يف التوصل أأملها اجملموعة عن وأأعربت  يف التصاممي قانون معاهدة مرشوع العامتد دبلومايس مؤمتر عقد بشأأن اتفاق ا 

 النص مرشوع وأأن بنّاء بشلك املفاوضات هذه يف طويل وقت منذ اجملموعة تشارك وأأن س امي ال للجمعية، احلالية ادلورة

عام  دورة يف املؤمتر هذا عقد عدم االتفاق عىل املؤسف وقد اكن من .أأصبح جاهزا قد س نوات صياغته منذ بضع انهتت

 ملعاهدة الهنائية الصيغة وضع يف هجودها تضاعف أأن الأعضاء وأأضافت اجملموعة أأّن عىل ادلول. للويبو العامة للجمعية 2017

عىل  الراهنة احلاةل املعاهدة أأن تعاجل وضامن االتصاالت تكنولوجيا جمال يف الرسيعة التطورات مراعاة البث مع هيئات حامية

 أأ، عىل البث هيئات ال رساالت متساوية حامية يوفر أأعربت اجملموعة عن تفضيلها التباع هنج الصدد، هذا ويف .أأرض الواقع

ىل وأأهّنا تتطلع وس يط،  يف اخلارجية، نفذت هممهتا ورأأت اجملموعة أأّن املاكتب. وفعال مالمئ قانوين ص، وضع يف املشاركة ا 

 جديدة خارجية ماكتب بفتح املتعلقة القراراتوأأّن  .للمنظمة مضافة قمية تقدم أأن علهيا ولكن جيب متثيل عاملي للويبو، ضامن

عطاء مع العادل، اجلغرايف التوزيع ومبدأأ  العامة للجمعية 47 ادلورة يف املعمتدة التوجهيية للمبادئ ختضع أأن ينبغي  الأولوية ا 

ّن منطقهتا. خارجية ماكتب هبا وجدت ال اليت للمناطق  ا،خارجي امكتباليت ال حتو،  الوحيدةيه املنطقة  وقالت اجملموعة ا 

 احملرز اجملموعة ابلتقدم مكتب خاريج. وأأشادت الس تضافة بطلب تتقدم اليت اجملموعة من الوحيدة ادلوةل يه رومانياو 

 للجنة املتبقية الثالث ادلورات املقبل خالل العمل يف البناءة ابملشاركة الزتاهما وأأكدت املعارف، للجنة احلالية الوالية خالل

 .التمنية أأجندة توصيات بتنفيذ الزتاهمااجملموعة وكررت  للجنة. 40 ادلورة يف جرد مناقشة تنظمي املعارف هبدف

عىل الأمهية الكبرية اليت تولهيا حكومته محلاية امللكية الفكرية، اليت اختذت حامية امللكية الفكرية  الصنيوشدد وفد  .8

ن بدله س يواصل حتسني قوانني ولواحئ امللكية الفكرية وتعزيز  كواحدة من التدابري الرئيس ية الأربعة النفتاح الصني. وقال الوفد ا 

كية الفكرية للمؤسسات احمللية أأو الأجنبية عىل حد سواء والسعي لبناء بيئة أأعامل حاميهتا وتوفري حامية متساوية حلقوق املل 

عادة هيلكة مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني ) 2018مبتكرة سلمية. وأأضاف أأن بداية عام  (، فنتج SIPOشهدت ا 

دارة موحدة لأنواع خمتلفة من حقوق امللكية الفكرية، ويه الرباءات وال عالمات التجارية والتصاممي الصناعية عن ذكل ا 

ن احلركتني عززات من  دارة حق املؤلف. واتبع ابلقول ا  واملؤرشات اجلغرافية وتصماميت ادلوائر املتاكمةل، وكذكل حتسني ا 

ىل حد كبري. وأأخرب الوفد أأن املكتب، ومتاش يا مع مسؤولياته اجلديدة، غرّي اخ  دارة امللكية الفكرية يف الصني ا  تصاره كفاءة ا 

ىل  ىل أأن معل الصني يف جمال امللكية  "اال دارة الوطنية للملكية الفكرية يف الصني". أأ، (CNIPA)ابللغة اال جنلزيية ا  وأأشار ا 
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ىل يونيو مفات امللكية الفكرية يف البدل. بل ط أأوحض الوفد أأحدث تطور يف و  ،2017عام  تهفظ عىل قو احة الفكري ن يناير ا 

 23 000تسّّل املكتب أأيضا و  جتارية. ةتسجيل لعالمطلب  3 586 000وطلب براءة  715 000ى املكتب ، تلق2018

بلغ العدد اال جاميل و ، 2017عام يف املائة مقارنة ابلفرتة نفسها من  6.3بزايدة نسبهتا أأ، ، لرباءاتاطلب من طلبات معاهدة 

تعميق التعاون بني احلكومة الصينية الرغبة يف ويف س ياق التأأكيد عىل  .تسجيل مليون 2.73 املؤلف حق تلتسجيال

بشأأن امللكية الفكرية  2018املؤمتر الرفيع املس توى لس نة : هام والويبو، أأكد الوفد أأن اجلانبني شاراك يف تنظمي حدثني ابرزين

قتصادية ملنتدى الرفيع املس توى بشأأن الأمهية الثقافية والاوا ؛2018مبحاذاة احلزام والطريق، يف أأغسطس للبدلان الواقعة 

لكية معيل يف جمال امل تعاون أأنشطة ذ ينف وأأضاف الوفد أأن اجلانبني قاما بت  .2018لأفالم ودور حق املؤلف، يف يونيو ل

نشاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر وغريها من اجملاالت. وقد بذلت الصني هجودا كبرية  الفكرية والتمنية املس تدامة وا 

( دعامً من WOCوقد تلقى مكتب الويبو يف الصني ) الرباءات ومدريد والها، يف البدل. لتشجيع اس تخدام أأنظمة معاهدة

طار الويبو أأكد الوفد من جديد دمعه الثابت  ،البدل للحفاظ عىل تشغيهل الفعال. وفامي يتعلق ابملسائل ذات الصةل داخل ا 

 مكتب الويبو يف الصنيذكر الوفد أأن و  لكية الفكرية.لتعددية الأطراف ودور الويبو مكنصة رئيس ية لوضع املعايري ادلولية للم 

الويبو، أأكد الوفد دمعه الثابت الوجهية يف . وفامي يتعلق ابملسائل ية سري أأعامهلللحفاظ عىل فعال  همع من بدليلقى لك ادل

نه يتطل لتعددية الأطراف ودور الويبو مكنصة رئيس ية لوضع املعايري ادلولية للملكية الفكرية. ىلوقال ا  حراز تقدم ملموس  :ع ا  ا 

حامية اجملاالت التكنولوجية تضمن قواعد لالويبو وضع و املعارف؛ يف املناقشات املتعلقة بوضع القواعد واملعايري يف جلنة 

اال جامع عىل يف حتقيق  يلعج ؛ والت وقتأأقرب معاهدة قانون التصاممي يف بشأأن ل عقد مؤمتر دبلومايس يتسه ؛ و اجلديدة

والتنفيذ  قريب؛ وقت  بشأأن الأداء السمعي البرص، يفجنيبدء نفاذ معاهدة بيومتكني  ؛هيئات البثمعاهدة محلاية 

الوفد مجيع الأطراف عىل تعزيز التعاون هبدف الرتوجي لتطوير نظام  وحثّ  التمنية املس تدامة للأمم املتحدة. طةاملس تقبيل خل

جراءات حامئية جتارية يف  وتعزيز نظام مفتوح وشامل ومتوازن وفعال. ،امللكية الفكرية العاملي وأأعرب عن معارضته لأ، ا 

نظمة مبا  ىل مواصةل حتسني أأنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو ودمع توس يع لغات العمل للأ طار حامية امللكية الفكرية. ودعا ا  ا 

س يصل رباءات يف منطقة هونغ كونغ اال دارية اخلاصة الظام وذكر الوفد أأن ن خيدم التمنية الابتاكرية مجليع البدلان بشلك أأفضل.

ىل مس توى ذ س ميكّن قريًبا. رائد  ا  ن مطلبات ال ، مودعي 2019عام  نهرسايبدأأ توقع أأن ي اذل، ي  اجلديد، اترباءمنح النظام ا 

ىل مبارشة منوذجية تقدمي براءات  رباءات اجلديد منطقة هونغ كونغ اال دارية الم نظافع سري و  منطقة هونغ كونغ اال دارية اخلاصة.ا 

قلميًيا لالبتاكر والتكنولوجيا  قلميي جتاراي امركز و اخلاصة لتصبح مركًزا ا  نظام تكنولوجيا وأأضاف الوفد أأن  للملكية الفكرية. اا 

 اعداداس ت، و لتلبية احتياجات خمتلف املس تخدمني 2018ن هناية عام ابتداء ممراحل س يطلق عىل عدة معلومات جديد 

 وتوفري خدمات أأكرث مالءمة عرب اال نرتنت. ،مس تقبيل لنظام امللكية الفكرية يف منطقة هونغ كونغ اال دارية اخلاصة اتتطورل 

 س يعمل عىل تعديل الأحاكم ذات الصةل يف قانون حق املؤلف لتوس يع نطاق الاس تثناءات القامةالوفد أأن البدل ضاف أأ و 

حدث املعايري ادلولية. واخت م الوفد لكمته ابلتعبري عن لأ الاس تثناءات املعدةل  تثلس مت ، و برصال  معايقتلبية احتياجات هبدف 

 رغبته يف تبادل خرباته مع الأطراف الأخرى.

 يف س امي وال الأخرية، الس نوات يف الويبو فأأشاد ابلتقّدم الكبري اذل، أأحرزته ،ابء اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتّدث .9

 املتطلبات مع التكيفوترى اجملموعة أأّن  .عضويهتا وتوس يع الطلبات يف املّطرد والمنو العاملية الفكرية امللكية خدمات توفري

 من قريبة تظل أأنيس تدعي مهنا  الفكرية، امللكية حامية جمال يف واليهتا تنفيذ ومواصةلالويبو  أأنظمة ملس تخديم املتغرية

 برامج أأداءورمغ الأخبار الطّيبة عن . الآخرين املصلحة أأحصابو  الفكرية امللكية نظام يس تخدمون اذلين واملبدعني املبتكرين

 وترى اجملموعة أأّن العنرص .قلق مصدر يزال ال دخلها مس توى فا ن ،2017-2016الثنائية  يف اال جيايب املايل ووضعهاالويبو 
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 عىل الطلب ويعمتد. الرباءات معاهدة نظام اللخ من س امي ال الفكرية، امللكية س ندات تسجيل هو الويبو ال يرادات الرئييس

ن مث ومن وفعالية؛ الرباءات معاهدة نظام وجودة العاملي الاقتصاد عىل اخلدمات هذه  واحلذرة املس مترة احلكمية اال دارة فا 

 املساعدة أأنشطة وتنوع بوفرة اجملموعة ورحبت .الثنائية احلالية يف للمنظمة اال جيايب الأداء عىل احلفاظ مفتاح يه والفعاةل

 وأأضافت اجملموعة أأنّ . املشاريع بدلان يف ابس مترار وتطويرها الفكرية امللكية حسن سري أأنظمة دلمع الويبو تقدهما اليت التقنية

مم اتبعة متخصصة كواكةل مبسؤولياهتا الوفاء الويبو عىل  .الفكرية امللكية حامية أأ، واليهتا؛ مع تتسق ولكن بطريقة املتحدة، للأ

 حرمت قد املوضوعية غري القضااي أأبدت اجملموعة أأسفها لأن التصاممي، قانون معاهدة العامتد دبلومايس مؤمتر بعقد يتعلق وفامي

 من العالقة القضااي تسوية عىل الأعضاء اجملموعة ادلول وحثّت مبّسط، صناعية تصاممي نظام من طويةل لفرتة املس تخدمني

 مؤمتر عقد بشأأن املؤلف حق للجنة الأخرية ادلورات يف احملرز اجملموعة ابلتقدم ورحبت .2019 عام هذا املؤمتر عقد أأجل

وأأثنت  .البناءة هبذا الصدد املناقشات ملواصةل تطلعها عن وأأعربت البث، هيئات حامية بشأأن معاهدة العامتد دبلومايس

ىل ولكهّنا رأأت حاجة املعارف، للجنة احلالية للوالية الأوىل الثالثة ادلورات يف احملرز اجملموعة عىل التقدم  العمل من مزيد ا 

ىل للتوصل  واملوارد التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف املتعلقة الأساس ية القضااي بشأأن الآراء يف توافق ا 

 للجمعية احلايل الاجامتع يصل أأن يف أأملها عن اجملموعة أأعربت اجلديدة، اخلارجية الويبو ماكتب ابفتتاح يتعلق وفامي .الوراثية

ىل أأنسب العامة ّن هذه. للميض قدما طريق ا   أأهدافها حتقيق يف وتسهم لعمل املنظمة جيب أأن تضيف قمية املاكتب وقالت ا 

 نظام وجود وأأكّدت رضورة .للويبو 47 العامة امجلعية يف املتخذة والقرارات التوجهيية للمبادئ وفقاً  تُنشأأ  وأأن الاسرتاتيجية،

عراب الفرصة تانهتز و  وأأمهيهتا، وكفاءهتا الويبو فعالية عىل للحفاظ جيد بشلك يعمل رقابة  الرقابة جلنةعمل ل اتقديره عن لال 

 .اخلاريج ملراجعوا ادلاخلية الرقابة شعبةو 

موعة ستشارك بنشاط اجمل. وبعد التأأكيد عىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبابمس وحتدث وفد السلفادور  .10

نه يتضح من التقرير اذل، قدمه املدير العام أأن املنظمة تُدار بطريقة سلمية وشفافة. وابال شارة  ،يف موقفها البناء املعتاد قال ا 

ىل الويبو رياك موعة أأمهية خاصة عىل أأعامل التطوير اليت تضطلع هبا املنظمة. وقد قامت الويبو ومكتهبا اال قلميي لأماجملتعلق  ،ا 

ىل بدلان  ومساعدهتا  ،موعةاجملالالتينية ومنطقة البحر الاكرييب بتوس يع وحتسني خدمات التعاون التقين والتنظميي املقدمة ا 

عىل بناء وتنفيذ أأنظمة متوازنة للملكية الفكرية. وشكر الوفد املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب عىل 

فيذ وضامن التعاون التقين والتنظميي. وقد شاركت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعضاؤها دمعه املس متر يف تن 

مبا يف ذكل مقرتحات ملموسة يف  ،مشاركة بناءة يف جلان وأأفرقة عامةل خمتلفة وقدموا مساهامت قمية يف عدد من اجملاالت

جلنة العالمات بشأأن الأحاكم املتعلقة وصية املشرتكة يف لجامعات والترباءات خلفض الرسوم لالمجموعة العمل املعنية مبعاهدة 

عىل  ،موعة دمعها قبل ثالث س نوات ال نشاء مكتب خاريج يف كولومبيااجملقدمت  ،بامية أأسامء البدلان. وعىل صعيد متصل

اء يف ذكل الوقت. وعىل الرمغ من النحو املعرتف به من قبل الرئيس املنهتية واليته للجمعية وأأغلبية كبرية من ادلول الأعض

ماكنية التوص اوثقهت اعن أأملهموعة اجمل تأأعرب ،املأأزق اذل، تال ذكل بشأأن هذه النقطة ىل قرار خالل اجامتعات يف ا  ل ا 

 احلالية لمتهيد الطريق أأمام مكتب خاريج جديد يف كولومبيا. اتامجلعي

ندونيس ياوحتدث  .11 آس يا ) رابطة دول جنوب رشيق ابمس وفد ا  آس يان(أ عىل مساعدهتا  عن شكره للويبووأأعرب ، أ

ىل أأنالآس يان املس مترة ملنطقة ذ، يف الاقتصاد العاملي كبريةافس ية قدرة تن وميتكل يزخر ابلتنوع تعترب فاعالً  املنطقة ، مشريا ا   ا 

 اثلث أأكربو ،سادس أأكرب سوق يف العامل ، ويهأأمرييكتريليون دوالر  2.8 دلول الرابطة يبلغ مجموع الناجت احمليل اال جاميل

آس يا.  سوق يه مليون خشص( و 634الرابطة اثلث أأكرب سوق اس هتالكية عىل مس توى العامل ) تعدّ عالوة عىل ذكل، و يف أ
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. فهيا لسلع واخلدمات والاستامثراتل  التدفقات واملبادالت الكبريةمن خالل الاس تفادة من  جامعة متاكمةلن تصبح تسعى لأ 

نوقال  قلميية  حفّزت هذه التدفقات الوفد ا  ، 2017و 2007 عايم بني أأمرييكتريليون دوالر  1 بأأكرث من معوماً التجارة اال 

. 2017يف املنطقة يف عام  أأمرييكمليار دوالر  137اليت بلغت  أأكرب عدد من الاستامثرات الأجنبية املبارشة واس تقطبت

ن  آس يا رابطة أأمم جنوب رشيقواس تطرد الوفد قائاًل ا  ، اليت ن القادمةوالس نوات امخلسو س نة.  51قد ُأنشئت منذ  أ

التكنولوجيا والأصول  صوب للسوق يةاحلال  نقةل. ونظرًا لل حمفوفة ابلتحدايت، س تكون لك حقبة الثورة الصناعية الرابعةستش

ن، لموسةغري امل مكحرك لالبتاكر والمنو الاقتصاد، والقدرة التنافس ية يف املنطقة.  اسرتاتيجي تضطلع بدورامللكية الفكرية  فا 

، سواء من خالل وضع عاون مع ادلول الأعضاء يف الويبوللت عىل أأهبة الاس تعدادالرابطة و ، عاملياً وميثل هذا التحول حتداًي 

ليه، كام هذا التحد،ل  أأهلرابطة الأأعضاء  كام أأنري أأو تبادل أأفضل املامرسات. القواعد واملعاي تصنيفات من حتسن  يشري ا 

خطة معل حقوق امللكية الفكرية يذ بعد عامني من تنف و . 2018اتيلند ومالزياي وس نغافورة يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام 

آس يا جنازاتعدة  تبلورت، نلرابطة أ ن دمع الويبو بفضلالمنو الاقتصاد، والتمنية يف املنطقة  يف جمال حتقيق ا  شاء ، مبا يف ذكل ا 

طار برانمج لنقل التكنولوجيامكتبة براءات ومكتب  138 مركز . وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل التدريب املقدم يف ا 

ىل انضامم ، اجلغرافية ابملؤرشاتدمع التكنولوجيا والابتاكر. وفامي يتعلق  ىل وثيقة جنيف الأأشار الوفد ا  تفاق لش بونة مكبوداي ا 

دول جنوب فائدة ل 2018اذل، نظمته الويبو يف فرباير  تب امللكية الفكريةماكرؤساء ؤمتر مب دالوف . ورحب2018يف مارس 

آس يا ومنغوليا و  رشيق ىل  أأفضت. وقد اال سالمية( -)مجهورية  يرانا  أ دراسة عن  مبارشةاملناقشات املمثرة واملساعدة التقنية ا 

قلميية مبساعدة املكت ب اال قلميي لآس يا واحمليط الهادئ. وس تضمن تكل اخلطة التعاون تطوير خطة تنفيذ املساعدة التقنية اال 

آس يا وستساعد اجملموعة يف حتقيق أأهدافها املتعلقة  اال منايئ الطويل الأجل داخل منطقة رابطة دول جنوب رشيق بتحقيق أ

طارها تبادلال أأنظمة امللكية الفكرية و  تاكمل التقنية اليت يقدهما مكتب  . وأأعرب الوفد عن امتنانه للمعلومات واملساعدةيف ا 

لأحصاب املصلحة وتسخري فوائد  املقدمة حتسني خدمات امللكية الفكريةتأأمل املنطقة ورّصح الوفد أأن الويبو يف س نغافورة. 

آس يامن خالل  الابتاكر  ن.خطة معل حقوق امللكية الفكرية لرابطة أ

ىل أأن الويبو يه احملور املركز، للبنية  وقال ،وادلول الأعضاء فيه الاحتاد الأورويب وحتدث وفد المنسا ابمس .12 نّه نظرًا ا  ا 

التحتية العاملية للملكية الفكرية، مفن بني املهام الرئيس ية اليت تضطلع هبا يه احلفاظ عىل سري أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد 

ن الأمهية اليت تكتس هيا هذه املعاهدات اليت تديرها ا لويبو تتجىل بوضوح من خالل زايدة مل والها، ولش بونة. وأأردف قائاًل ا 

ن احتاد، معاهدة الرباءات ومدريد هام أأكرب  يُشهد لها مثيل يف حاالت الانضامم، وتعاظم عبء العمل. وعالوة عىل ذكل، فا 

قوق مسامهني يف مزيانية الويبو. ومن مّث، ينبغي تويخ مبدأأ املساواة فامي يتعلق بتخصيص مزيد من املوارد لتعزيز أأنظمة احل

ن تطوير نظام عاملي متوازن يوفر امحلاية مجليع فئات احلقوق هو أأمر حامس  الأساس ية هذه والهنوض هبا. وحتقيقًا لهذ الغاية، فا 

ن الويبو يه احملفل الوحيد ملناقشة بنود الس ياسة ادلولية للملكية الفكرية،  ىل ذكل، فا  طار العمل املقبل. وابال ضافة ا  يف ا 

ىل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه سات ووضع املعايري. وس يقوم وتقامس أأفضل املامر  يداع وثيقة انضاممه ا  رمسيًا اب 

. وعالوة عىل ذكل، انطلقت مناقشات يف بروكسل لتحديد اال جراءات القانونية للويبو معاهدة مراكش خالل امجلعية احلالية

ىل وثيقة جنيف الت فاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية. وفامي يتعلق اليت تتيح انضامم الاحتاد الأورويب ا 

آن 2014بعمل الويبو يف جمال وضع املعايري، فقد مّت الانهتاء من صياغة النص الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي منذ عام  ، وأ

ىل املنافع اليت الأوان لعقد مؤمتر دبلومايس العامتده. وأأعرب الوفد عن أأسفه للتأأخري املس متر يف اعامت د نّص املعاهدة، نظرًا ا 

جراءات تسجيل التصاممي لفائدة املس تخدمني وادلول الأعضاء يف الويبو يف مجيع جماالت س تنبثق عن  توحيد وتبس يط ا 

غري التمنية. وأأعرب الوفد عن أأمهل جبعل معاهدة قانون التصاممي أأولوية، وأأضاف أأنّه عىل اس تعداد للمشاركة يف أأية مناقشات 
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ىل  دراج متطلبات الكشف يف معاهدة قانون التصاممي س يفيض دون ش، ا  ن ا  رمسية بشأأن هذه املسأأةل. واس تطرد قائاًل ا 

عرقةل بلوغ الهدف املشرتك املمتثل يف تبس يط وتوحيد اال جراءات احلالية لتسجيل التصاممي. وبغض النظر عن املفاوضات 

 أأن تُعيد النظر يف اقرتاهحا. عىل اجلهات املؤيدة لهذا اال دراجرأأى الوفد أأن ، ارفاملعاملعقدة واملكثفة اليت جُترى يف جلنة 

حراز تقدم بشأأن معاهدة حامية منظامت البث، اليت ال تزال قيد املناقشة يف و  حق جلنة أأعرب الوفد عن أأمهل أأيضا يف ا 

ذه املناقشات، وترتقب أأن تمتخض عن معاهدة أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه تستشف قمية هالوفد املؤلف. وأأكّد 

آخر املس تجدات  سديدة وشامةل من شأأهنا أأن تليب عىل حنو فّعال الاحتياجات الراهنة واملس تقبلية لهيئات البث، مع أأخذ أ

من الثنائية . خفالل الس نة الأوىل عارفالتكنولوجية يف الاعتبار. وعالوة عىل ذكل، أأقّر الوفد ابلأمهية الفريدة لعمل جلنة امل

املوارد الوراثية، معاًل بواليهتا احلالية، واعمتدت برانمج معل يف هذا دورتني موضوعيتني عن اللجنة  ت، عقد2018-2019

ىل التقدم احملرز يف جمال املوارد الوراثية خالل الوالية احلالية، فقد تأأّسف الوفد لعدم اس تخدام الوثيقة  الشأأن. أأّما ابلنس بة ا 

Rev. 2الرمغ من أأن أأعضاء اللجنة اعمتدوها كأساس للعمل املقبل للّجنة بشأأن املوارد الوراثية. وبناًء عىل ذكل،  ، عىل

جراء مناقشات خالل ادلورة الأخرية ل  ىل امجلعية احلالية. ل اتّضح أأنه من الرضور، ا  جنة بشأأن التوصيات اليت ميكن تقدميها ا 

ىل خض روح بناءة وتعاونية يف وأأعرب الوفد عن أأمهل بأأن التوصيات اليت اعتُ  آراء من شأأهنا أأن تُفيض ا  مدت بتوافق يف ال

ىل امجلعية العامة. وفامي خيص العمل املقبل خالل  ىل تأأييده لنص التوصية عىل النحو املقدم ا  اللجنة، وأأشار يف الوقت نفسه ا 

ة الأخرية للّجنة اذل، حظيت به مسأأةل اعامتد ، رّحب الوفد ابلتأأييد العام خالل ادلوراملعارفالنصف الثاين من والية جلنة 

بشأأن املعارف التقليدية  فريق اخلرباء اخملصصكأساس لبذل مزيد من العمل. وأأعرب عن أأمهل ابملشاركة يف  Rev. 2وثيقة 

نشاؤه خالل ادلورة  ، ويف ادلورة املقبةل للجنة بشأأن املوضوع املعارفنة ج لل  37وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، اذل، مّت ا 

ىل الوقائع، واليت ُأجريت يف جلنة  لرباءات، واليت تعزز من التفامه انفسه. ورّحب الوفد ابملناقشات البناءة اليت تستند ا 

ليه املشرتك بشأأن الاختالفات القامة بني أأنظمة الرباءات الوطنية، وتقرتح أأفاكرًا تعاونية. كام ان االتفاق اذل ، مّت التوصل ا 

بشأأن العمل املقبل للّجنة يضمن اس مترارية حممكة يف معلها. كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقيص احلقائق واملناقشات املقبةل 

جراء حتليل لالختالفات القامة بني أأنظمة الرباءات، واليت تعرقل التجارة والتمنية. وفامي يتعلق ابملناقشات  ستساعد عىل ا 

ة مضن جلنة التمنية بشأأن أأجندة الويبو للتمنية، رّصح الوفد بدمع والزتام الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بتنفيذ اجلاري

ىل حّد الآن، ولش ىّت الأنشطة اليت  توصيات أأجندة التمنية عىل النحو املناسب، معراًب عن تقديره ملا أأجنزته اللجنة من معل ا 

، وجّشع الويبو عىل الاس مترار يف مساندة هداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامةفد أأيضا دمعه لأ تضطلع هبا الويبو. وأأكّد الو 

لهيا، وذكل من خالل تقدمي املساعدة التقنية عرب  ادلول الأعضاء فهيا حتقيقًا للأهداف اليت تامتىش أأكرث مع الوالية املولكة ا 

ات املس تفيدين. ورّحب الوفد ابلتقدم الكبري اذل، حقّقته املناقشات يف مشاريع لبناء القدرات مصّممة خصيصًا لتلبية احتياج

 جلنة العالمات خالل فرتة املراجعة، كام رّحب ابملناقشات املمثرة اليت جُترى يف مجيع جماالت العمل الرئيس ية.

اليت تصّممها الويبو عن معيق تقديره لربامج ادلمع أأعرب و  ،منوا ن الأقلمجموعة البدلاابمس  وفد بنغالديشحتدث و  .13

ىل نظام متوازن ومنصف للملكية الفكرية يأأخذ يف الاعتبار  ىل احلاجة املاسة ا  نّه ابلنظر ا  خصيصا للبدلان الأقل منوًا. وقال ا 

نه يرحب عىل وجه اخلصوص بتقرير املدير العام والتقارير اليت تُعىن  احتياجات البدلان الأقل منوًا والقيود اليت تواهجها، فا 

البدلان الأقل منوًا تويل أأمهية كبرية مجموعة نفيذ أأجندة التمنية ومسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وأأضاف أأن بت 

لتعاوهنا املتواصل واملزتايد مع الويبو، ال س امي يف جمال حتضري س ياسات امللكية الفكرية الوطنية، واسرتاتيجيات الابتاكر، 

دارة  قامة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتعزيزها، وبناء القدرات التكنولوجية من وحتديث أأنظمة ا  امللكية الفكرية، وا 

ىل ترسيع وترية  اتحة نقل التكنولوجيا. ومبا أأن املزيد من البدلان الأقل منوًا تسعى ا  خالل برامج تدريبية قامة عىل املشاريع، وا 
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جراءات منسقة لتقدمي ادلمع بغية تيسري ذكل منوها الاقتصاد، والانتقال من تكل الفئة  ن اختاذ ا  ىل فئات بدلان أأخرى، فا  ا 

ن نطاق اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية لتعزيز القدرة عىل رايدة  الانتقال يُعّد أأمرًا ابلغ الأمهية. واس تطرد الوفد قائاًل ا 

ن البدلان الأقل منوًا جيب الأعامل ويف جماالت العلوم والتكنولوجيا جيب أأن يتوسع حتقيقًا لهذا  الهدف. وعالوة عىل ذكل، فا 

أأن تكون متأأهبة النهتاز الفرص ومواهجة التحدايت يف املس تقبل يف جمال امللكية الفكرية، وتقدمي مزيد من اخلدمات يف 

طارها أأمهية أأكرث من أأ، وقت مىض. ومن أأجل  اجملاالت الرمقية واذلاكء الاصطناعي، واليت يكتيس التعاون مع الويبو يف ا 

تعزيز العداةل واملساواة والتوازن يف نظام امللكية الفكرية يف البدلان الأقل منوًا، ينبغي أأن تُوجه املساعدة التقنية اليت تقدهما 

ىل  ىل الاحتياجات الفردية للك بدل ومس توى التمنية اذل، بلغه. وأأشار الوفد ا  ىل الطلب وا  الويبو صوب التمنية، وأأن تستند ا 

 ّ دراج أأحاكم خاصة ابالس تثناءات والتقييدات يف مجيع أأنشطة وضع املعايري اليت تضطلع هبا الويبو، ال س امي تكل أأن ه ينبغي ا 

 اليت تُعىن ابلبدلان الأقل منوًا. كام ينبغي التعجيل ابملشاريع املوهجة لتكل البدلان، وال س امي مضن جلنة التمنية اليت يكتيس معلها

ن النجاح اذل، تلكل به تنفيذ برانمج جلنة التمنية بشأأن بناء أأمهية خاصة ابلنس بة  ىل مجموعة البدلان الأقل منوًا. وقال الوفد ا  ا 

ىل  القدرات يف جمال الاس تخدام املناسب للتكنولوجيا يف البدلان الأقل منوًا جدير ابلثناء، شأأنه يف ذكل شأأن اخلطة الرامية ا 

س تفيدين. ورأأى الوفد أأن وضع صكوك دولية متوازنة وملزمة قانواًن من أأجل توس يع نطاق املرشوع ليشمل مزيدًا من امل 

حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، عىل حنو فّعال من شأأنه أأن يساعد البدلان الأقل 

القامة عىل امللكية الفكرية يف تكل اجملاالت. كام رحّب الوفد منوًا أأميا مساعدة يف اجلهود اليت تبذلها لالس تفادة امحلاية القانونية 

ىل امجلعية العامة يف هذا الصدد. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تناشد  ترحيبًا كبريًا ابلتوصية اليت قدمهتا اللجنة احلكومية ادلولية ا 

لهيا. وأأضاف أأن امجلعية العامة اللجنة احلكومية ادلولية لتؤكد من جديد عىل الزتاهما وترسّع معله ا متاش يًا مع الوالية املولكة ا 

ىل اتفاق يعود ابملنفعة عىل امجليع. وحّث الوفد امجلعية عىل  الاحرتام والتفامه عنرصان حيواين عندما يتعلق الأمر ابلتوصل ا 

جيايب يف اال جراءات املالمة العامتد معاهدة محلاية هيئات البث، هبدف تيسري التقدم يف البدلان النامية  النظر عىل حنو ا 

برام التقليد، مبعناهعىل أأساس الهنج القامئ عىل اال شارة املتفق عليه والبدلان الأقل منوًا  نّه عقب ا  . واس تطرد الوفد قائاًل ا 

جراء مزيد من املناقشات من أأجل وضع اتفاقات دولية انجعة وسديدة بشأأن  ىل ا  معاهدة مراكش، مثة حاجة ماسة الآن ا 

، واملكتبات ودور احملفوظات، والأشخاص ذو، التعلمي والتدريس والبحثوالتقييدات لفائدة مؤسسات الاس تثناءات 

دراج حمك بشأأن  اال عاقات الأخرى يف قراءة املطبوعات. وأأكّد الوفد عىل الزتام اجملموعة ابملشاركة يف مناقشات بنّاءة وا 

ىل مجموعة. وأأضاف أأن معظم البدلاملساعدة التقنية يف النص الرئييس ملعاهدة قانون التصاممي آس يا واحمليط  ان الأقل منوًا ينمتي ا  أ

هنا ممثةل متثياًل انقصًا وغري متناسب يف جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق. وذلكل، اجملالهادئ و  موعة الأفريقية، ومن مّث فا 

ضفاء امل عادة النظر يف تشكيل هاتني اللجنتني املهّمتني من أأجل ا  ن ا  زيد من التوازن علهيام وجعلهام أأكرث متثياًل قد يس تغرق فا 

ىل أأن  يربز أأمهية التناسق  قل منواً الأ لصاحل البدلان  2020-2011لعقد ل اسطنبول برانمج معلوقتًا طوياًل. وأأشار ا 

قامة تعاون  ىل اجلهود احلثيثة اليت تبذلها شعبة الويبو للبدلان الأقل منوًا من أأجل ا  والتنس يق. ويف هذا الصدد، يرجع الفضل ا 

طار معل متناسق وقامئ عىل الاحتياجات يف جمال اس تخدام امللكية الفكرية  أأكرث قوة بني الويبو والبدلان الأقل منوًا وتعزيز ا 

ىل الصعيد الوطين، واليت سامهت مبارشة يف حتقيق نتاجئ التمنية. كام ينبغي توفري موارد ادلمع اللوجستية والبرشية املالمة ع

ىل شعبة البدلان الأقل منوا لتحقيق اس تدامة مثل هذه اجلهود.  ا 

من جديد عىل الزتامه بتطوير نظام وأأكّد  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقالبيان اذل، أأدلت به  أألبانياوأأيّد وفد  .14

امللكية الفكرية من خالل تعاون وثيق مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا، لبلوغ أأعىل املس توايت فامي خيص احرتام حقوق امللكية 

نية للملكية الفكرية الفكرية وحاميهتا يف أألبانيا. وقد بذلت الويبو هجودًا جديرة ابلثناء لتعزيز النظام ادلويل لتوفري امحلاية القانو 
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 وتشجيع احلوار بشأأن تطوير ش ىّت امليادين اليت يغطهيا نظام امللكية الفكرية. وتُقّدر أألبانيا أأميا تقدير تعاوهنا املمثر مع الويبو،

عىل مساعدة  وال س امي ادلور الهام اذل، تضطلع به الويبو يف جمال تعزيز امللكية الفكرية بصفهتا أأداًة لتوليد الرثوة، مع الرتكزي

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل حنو فّعال هو عنرص حامس لتحقيق التقدم  البدلان النامية. ويُدرك البدل غاية اال دراك أأن ا 

نشاء بيئة تنافس ية وعادةل يف السوق الوطنية.  الاجامتعي والاقتصاد،، وضامن التنافس ية الوطنية يف السوق ادلولية، وا 

ّن املل  آلية هامة لتحقيق المنو الاقتصاد،. وتس تخدم املديرية العامة للملكية الفكرية يف أألبانيا وأأضاف قائاًل ا  كية الفكرية أ

دخال التحديثات اليت تقدهما الويبو. 2006أأدوات الويبو يف معلية الأمتتة منذ عام  ، وتواصل اس تعامل الأدوات اجلديدة وا 

دارة اال لكرتونية للواثئق اخملصص نظام ت الفحص ابلاكمل، كام أأن وقد قامت املديرية بأأمتتة الأداة اخملصصة ال جراءا الويبو لال 

آن عىل النحو املنشود. وبعد أأن اس تفادت املديرية من املعرفة اليت نقلهتا الويبو، يعمل املوظفون  لرمقنة امللفات أأصبح يعمل ال

عاون اال قلميي عىل النحو اذل، تشجع عليه الويبو. يف املنطقة، مما يعزز الت ىخر تب أأ عىل دمع اس تعامل تكل الأدوات يف ماك

وفضاًل عن ذكل، قّدمت الويبو قدرًا كبريًا من املساعدة للمديرية يف جمال اال صالحات خالل الس نوات الأخرية، انطالقًا من 

ىل املساعدة القانونية لصياغة ت2020-2016صياغة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ) عديالت جديدة من (، ووصواًل ا 

جراءات امللكية الفكرية  دخالها عىل قانون امللكية الصناعية. وتُركّز هذه الأنشطة يف املقام الأول عىل حتديث ا  املزمع ا 

زاء  ذاكء الوعي ا  وأأدواهتا، وتعزيز التعاون بني مؤسسات امللكية الفكرية، وبناء القدرات يف اجملال اال دار،، ونقل املعرفة، وا 

آنفًا، امللكية ا جراءات لتنفيذ اسرتاتيجية امللكية الفكرية املذكورة أ لفكرية. ومن بني أأمه اال جنازات اليت حقّقهتا املديرية، اختاذ ا 

ىل حتقيق مجةل من الأهداف أأبرزها تعزيز التعاون بني أألبانيا ومنظامت امللكية الفكرية والبدلان الأخرى. وس يفيض  اليت تصبو ا 

ىل ىل اتفاق لش بونة تعاون من هذا القبيل ا  ووثيقة جنيف  التصديق عىل اتفاقات امللكية الفكرية، مبا يف ذكل انضامم أألبانيا ا 

آجال الفحص؛ وتعزيز تطوير مبادئ توجهيية لفحص العالمات التجارية والرباءات؛ وزايدة الوعي التفاق لش بونة ؛ وتقليص أ

قامة مركز للتدريب يف جمال امللكية الفكرية مضن املديرية العامة  دلى امجلهور وتثقيفه يف جمال امللكية الفكرية؛ واملساعدة عىل ا 

للملكية الفكرية. ومن بني اال جنازات املهمة أأيضًا، املوافقة عىل الالحئة التنفيذية لقانون امللكية الصناعية بصيغته املعدةل. 

ة، كام تقّدم قاعدة قانونية شامةل لعمليات وتسامه مجيع هذه القرارات يف حتسني معليات الفحص من حيث النجاعة واجلود

الفحص والتسجيل يف جمال امللكية الفكرية، وتسوية املنازعات املتعلقة بقوق امللكية الفكرية. وتشمل اال صالحات القانونية 

دارة املمثلني واخلرباء يف جمال امللكية الفكرية. وال ينصب تركزي الاس رتاتيجية الوطنية أأيضًا أأحاكمًا جديدة تنظم تسجيل وا 

للملكية الفكرية عىل تنفيذ حقوق امللكية الفكرية كغرض يف حّد ذاته، بل عىل حتسني سري نظام امللكية الفكرية بغية دمع 

الابتاكر، وذكل من خالل تشجيع النشاط العلمي يف أألبانيا هبدف املساعدة عىل دفع جعةل المنو الاقتصاد، وبلوغ أأمسى 

ىل تشجيع الاستامثر يف جمال املعايري. وعىل وجه  اخلصوص، يُفرتض أأن يضطلع النظام بدور أأداة يف جمال الس ياسات تصبو ا 

البحث والتطوير، فضاًل عن ضامن جناح السوق. وتعمل املديرية العامة للملكية الفكرية مع وزارة املالية والاقتصاد من أأجل 

ذاكء الوعي والاحرتام للمل  كية الفكرية. وشهد اليوم العاملي للملكية الفكرية مشاركة ممثلني عن أأمه الرتوجي والتدريب يف جمال ا 

مؤسسات امللكية الفكرية ورشاكت أأعامل ومبتكرين وخمرتعني وجامعات وماكتب امللكية الفكرية الشقيقة يف املنطقة. كام أأّن 

ىل الاحتاد الأورويب، وينبغي أأن تؤخذ العضوية احمل  متةل يف الاحتاد الأورويب يف الاعتبار دلى أألبانيا بدل مرحش لالنضامم ا 

التخطيط للأنشطة التعاونية بني أألبانيا والويبو وتنفيذها، مما يسهم يف تنفيذ أأنشطة هادفة عىل حنو أأكرث فعالية، وجيعلها 

ظام العاملي امللكية أأنشطة انحجة ابلاكمل. وارتقب الوفد من الويبو أأن متيض قدما يف هنجها الأكرث انفتاحًا ومرونة لتعزيز الن

الفكرية يف أألبانيا. وأأضاف أأن التعاون الوثيق مع الويبو وادلمع اذل، تقّدمه أأدااتن هممتان لنجاح اجلهود املبذوةل يف أألبانيا 

ىل حتقيق التمنية الاقتصادية وحامية حقوق امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل بأأن تتحسن العالقات اليت تربط  الرامية ا 
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لويبو بأألبانيا يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية والتعاون فامي خيص حقوق امللكية الفكرية واحلقوق اجملاورة. وانشد ا

جيابية ومتوازنة فامي  2018الوفد ادلول الأعضاء للتحيل بروح التعاون البنّاء خالل مجعيات عام  ىل نتاجئ ا  هبدف التوصل ا 

 خيص مجيع القضااي.

ن موعة الأفريقية. و اجمل ابلنيابة عنالبيان اذل، أأدىل به وفد املغرب  اجلزائر وفد أأيّدو  .15 تطوير امللكية  تضعاجلزائر قال ا 

صالح ا الوطنية. ونتيجة ذلكلالفكرية مضن أأولوايهت مع املعايري امللكية الفكرية  ا الوطيننظاهم ملواءمة، رشعت يف معلية ا 

طار قانوين ومؤسيس  وضعادلولية و  أأن امللكية الفكرية  الوفد ىقوق امللكية الفكرية. ورأأ حل امية فعاةلحو  اً قانوني اً يقين يضمنا 

تحقيق حيث أأصبح اقتصاد املعرفة مصدرا ل  ،لتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف عامل يزداد عوملةتحقيق اأأداة ال غىن عهنا ل 

ن لتقدم والازدهار. ومع ذكلا هذا التطور اال جيايب ال ميكن أأن تفيد امجليع طاملا أأن البعد اال منايئ غري مكرس  نتاجئ، فا 

 ومساواةن معاجلة شواغل البدلان النامية من خالل تعزيز نظام دويل للملكية الفكرية أأكرث مشوال وأأضاف الوفد أأ ابلاكمل. 

نصافا من شأأنه أأن يعزز حامية حقوق امللكية الفكرية يف مج و  أأدرجت ، اليت عامل. ويف هذا الصدد، يتعني عىل الويبويع أأحناء الا 

، ذكر الوفد أأنه س يكون من املهم . وفامي يتعلق بوضع املعايريرايدايً دورًا  تؤد،، أأن يف س ياق أأهداف التمنية املس تدامة معلها

ىل مرحةلربانمج ب الانتقالالرتكزي عىل بعض القضااي اليت ميكن النظر فهيا من أأجل  أأحاط علامً  جديدة. و معل الويبو ا 

 يفيض، اليت ينبغي أأن حق املؤلفلعالمات وجلنة اوجلنة املعارف ، مثل جلنة ليت ال تزال قامة يف بعض اللجانابلتحدايت ا

ىل اعامتد قرارات هممة  ىل تطلعاهتاادلول الأعضاء اليت تواجهالتحدايت  تعاجلمعلها ا  شارك . ورصح الوفد بأأنه سي ، وترتقي ا 

جيابية ال زاةل العقبات اليت حتول دون عقد املؤمترات ادلبلوماس ية. واعترببروح منفت جمال أأيضًا أأن معل الويبو يف  الوفد حة وا 

ذا مت تصحيح اخللل  نصافًا ومشواًل ا  ية وجلنة المتثيل اال قلميي يف جلنة الربانمج واملزيان  اذل، يشوبوضع املعايري س يكون أأكرث ا 

ىل تركيبةهاتني الهيئتني  توس يع الوفد أأيّد، التنس يق. ويف هذا الصدد قلميية. كام شكر الوفد الأمانة  ابالستناد ا  اجملموعات اال 

نه يت خالل ما حتلّت به من تأأهب وكفاءةعىل  نشاء مكتب الويبو اخلاريج يف اجلزائر العامصة. وقال ا  ىل الانهتاء معلية ا  طلع ا 

املقبل تعيني املدير العام  فقطنتظر فهو ي تيبات الالزمة لفتح هذا املكتب. الرت  بدله ياكد ينهتيي من ، وأأعلن أأنمن هذه العملية

اكتب املفتح بشأأن يزال حريصا عىل معلية املفاوضات . وأأضاف الوفد أأنه ال العامصة اجلزائر يف ملكتب الويبو اخلاريج

ىل، وأأعرب عن أأمهل يف قررةاملخرى الأ  اخلارجية جيابية التوصل ا  ىل توافق يف الآراء يف هذا الشأأن، نتيجة ا  أأكّد . و تستند ا 

 .لصددس تعداد دلمع أأ، مبادرة يف هذا اأأهبة الااجلزائر عىل  أأن

يف اختاذ بعض بدله رشعت  ةحكومذكر أأن املغرب ابمس اجملموعة الأفريقية. و وفد لبيان اذل، أأدىل به ا أأنغوالوفد  أأيّدو  .16

 أأنغواليف عي الس ياسات واضمع عىل العمل ت ز د عىل النفط. وركيزال يعمت اال جراءات لتنويع الاقتصاد الوطين اذل، ال

ن حكومته تعتقدو  .هتاوحامي اوفوائد اس تخداهم أأمهية حقوق امللكية الفكريةبالوعي ذاكء ال   التعاون مع الويبو  أأن قال الوفد ا 

الوفد  ذكر. و س يحقق املزيد وعامة امجلهور الش باب والصناعات الوطنيةمن والأوساط الأاكدميية والقضائية وأأحصاب املشاريع 

جراءاهتا حنو تنفيذ الس ياسات احلكومية املتعلقة بتعزيز امللكية وهجت للملكية الصناعية،  معهد أأنغوال عربوزارة الصناعة،  أأن ا 

عرض مرشوع قانون امللكية الصناعية ل 2018يف نومفرب س يعقد  امؤمتر وأأضاف أأن  الصناعية وحاميهتا ودراس هتا وتطويرها.

ن. و1992فرباير  28الصادر يف  92/3القانون  تقدمي املالمح البارزة لتعديالوت جراء الغرض من  اتبع ابلقول ا  املؤمتر هو ا 

 وزايدة قانوناملشاركني لتعزيز حمتوى ال الاس تفادة من وهجات نظرو ةمن امللكية الصناعيجوانب معينة  بشأأنمناقشة عامة 

ىل أأنلكية الصناعية. و الوعي بأأمهية حامية امل  قد وافقت احلكومة و قيد التنفيذ ول رضيبة امللكية الفكرية احتديث جد أأشار ا 

مبوجب برانمج املساعدة  ذكر الوفد أأن بدله يتلقى،و  .2018أأغسطس  29 املؤلف يف قامة احلد الأدىن ملعدالت حقعىل 
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معهد هّيأأ  قدامللكية الصناعية وتطويره وفقًا للمعايري ادلولية. و أأمتتة التكنولويج لنظام  ادلمع، التقنية للويبو لدلول الأعضاء

ىل النظام اجلديد بعد عىل املس توى احمليل لتسهيل رمقنة البياانت واال شارات الظروف للملكية الصناعية  أأنغوال لالنتقال ا 

ن بدله أأبدى او  تثبيت الربانمج. ىل توقيع اب  مههامتقال الوفد ا  نتظر ردًا من ال زال ي و ،هيئات الويبو اال داريةلربوتوكول املقدم ا 

امتنانه للويبو لدلمع املقدم من خالل الربانمج التدرييب لدلول الأعضاء، وحتديدًا عرب عن أأ لكن و  .2017املنظمة منذ نومفرب 

النقص يف فاحيص  ذكر الوفد أأنو  اءات.معاهدة الرب  مبوجبالرباءات  فاحيصتدريب دورة ادلورات ادلراس ية عرب اال نرتنت و 

ملساعدة يف حل هذه االويبو من  المتس ، وقدأأنغوالمعهد الصعوابت الرئيس ية اليت واهجها  ىأأحداكن الرباءات التقنية 

ىل كفاءة املوظفني. و  ،فرتة طويةلمنذ  املشلكة العهد جديدة قارة  أأفريقياأأضاف الوفد أأن لأن كفاءة اخلدمات املقدمة تستند ا 

ىل تطوير ظام امللكية الفكرية بن سهاهما يف ما يسمى "الاس تقرار العاملي" وحتقيق أأهداف التمنية وحيتاج نظاهما ا  عاجل لضامن ا 

من الاهامتم للقارة الأفريقية اليت ينبغي أأن تكون من بني أأولوايهتا.  ايف أأن تويل الويبو مزيدبدله وأأعرب عن أأمل  املس تدامة.

وأأضاف أأن عىل  الويبو بشأأن التمنية. ةدنج أأ دورا قياداي يف تنفيذ ؤد، تاليت جيب أأن  ذل، أأجنزته جلنة التمنيةلعمل اشاد ابأأ و 

اليت  ،نقل التكنولوجياتكوين الكفاءات و ضااي مثل املساعدة التقنية و أأن قو  ،التمنية جندةأأ الويبو تنفيذ توصيات هيئات يع مج 

طار جلنة املعارف،  الوفد أأيّدو  الويبو. أأجندةعىل رأأس ون ينبغي أأن تك، تفيد مجيع البدلان النامية ن نتاجئ لأ العمل اجلار، يف ا 

عن أأمهل يف أأن يمتكن أأعضاء الوفد وأأعرب  غري املرشوع لهذه املوارد. متكلهذه القضااي س تعزز امحلاية من ال  بشأأناملناقشات 

ىل اتف منالويبو، بعد مرور قرابة عقدين من املفاوضات،   عارفلتعزيز املقانوان سفر عن ص، دويل ملزم ي اق التوصل ا 

التقليدية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وحاميهتا من الاس تخدام غري املرشوع والاس تكشاف اذل، حرم هذه الشعوب 

أأهنا توفر الوفد دمعه للنصوص اليت اعمتدت يف ادلورة الأخرية للجنة املعارف، ورأأى  وأأبدى. ملعارفها فوائد التجاريةالمن 

 .الآراء أأساسا متينا للمناقشات وتوفيق

وأأكد  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.اذل، أأدىل به وفد السلفادور نيابة عن بيان ال  أأنتيغوا وبربوداوفد  يّدوأأ  .17

وتعهد مبواصةل العمل مع الويبو بشأأن القضااي واملنصات ذات الاهامتم  ،بنظام حديث للملكية الفكريةالوفد الزتام بدله الثابت 

دارات الويبو للمساعي اجلارية اذل، تقّدمه س مترار ادلمع وأأعرب عن أأمهل اباملشرتك،  نّ و  .هبدليف خمتلف ا  تدرك  بدله قال ا 

دار، ملبدأأ قد و ائية الوطنية. امللكية الفكرية يف خططها وأأهدافها اال مندور أأمهية  قوانني  واءمةت تنفيذ جدول أأعامل ترشيعي وا 

( 2018واعمتدت مؤخرًا قانواًن جديدًا بشأأن الرباءات ) التطورات العاملية يف هذا القطاع.الوطنية مع أأحدث امللكية الفكرية 

صالهحالعالمات التجاري ويه يف صدد مراجعة قانوين ،الرباءاتتنفيذية بشأأن ولواحئ  اختاذ ومن احملمتل ، امة وحق املؤلف وا 

قريبا عضوا بدله  صبح، وس ت انهتيى مؤخراً التدريب عىل تصنيف فيينا  ذكر أأنّ مزيد من اال جراءات الترشيعية يف العام املقبل. و 

لموس يف مع املادلالويبو عىل الوفد وشكر  لف اخملتلفة.ؤ حق املومعاهدات بودابست وقانون الرباءات ونيس  اتيف معاهد

نّ  املوس يقى والرايضة والفوللكور عىل وجه  -الصناعات اال بداعية عىل أأّن نطاق هناك توافقا واسع ال  هذا الصدد. وقال ا 

أأفضل واصلت اس تكشاف فقد دوةل جزرية صغرية انمية، ومبا أأن بدله توفر أأكرب فرصة لمنو اقتصاد، جديد.  -اخلصوص 

سهام  يف زايدة أأمثرت محةل التوعية العامة اجلارية يف البدل  ذكر الوفد أأنو  ناجت احمليل اال جاميل.يف ال صناعاهتا اال بداعية س بل ا 

مللكية قمية ا من واكالهتا من أأجل تعزيز احلكومة العمل مع العديد صلتواو ق امللكية الفكرية ومعرفهتا. اهامتم امجلهور بقو 

ّن وقال الوف يف مجيع القطاعات.بشلك أأمعق  هاالفكرية وفهم  أأيّد تأأييدا اكمال مكتب أأنتيغوا وبربودا للملكية الفكرية والتجارة ّد ا 

 ،احتفاالته هبذه املناس بةومضن  ".متكني التغيري: املرأأة يف الابتاكر واال بداع: "2018موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام 

ملدارس الابتدائية والثانوية يف طالب اوامللصقات ل تمقاالني حمليني مسابقة لليع وراوزارة التعلمي ابلتعاون مع كتب امل  أأجرى

ه الكثريون. شارع حرض مفتوحا يف ال  امعرضاملكتب م ظّ ون .مسامهة 100ما يقرب من املكتب اس تّل و مجيع أأحناء البدل. 
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ىل التحدثيف الصناعات االعامالت نساء أأنتيغوا وبربودا دعيت فهيا ندوة نسائية يف مكتبة أأنتيغوا العامة  قدتوع  ال بداعية ا 

ضافة صفحة للأطفال ورحّ  ،بناء احرتام امللكية الفكريةيف وأأثىن الوفد عىل معل الويبو  .وشهدت الندوة حضورا كبريا ب اب 

ىل موقع الويبو  البدل. وأأعرب عن اعتقاده بأأن نرش املعلومات عن طريق يف ش باب فئة ال  للمساعدة يف تثقيفاال لكرتوين ا 

ىل موقع امللكية الفكرية مماثةل  ممتازة للش باب للتعرف عىل حقوق امللكية الفكرية، وقد أأضيفت صفحة وس يةلهو اال نرتنت  ا 

ملنح القضاة يف مجيع أأحناء العامل منربا  ،ورحب الوفد مببادرة الويبو ال نشاء منتدى جديد لقضاة امللكية الفكرية .احلكويم

. أأنتيغوا وبربوداومهنا  متنقةّل،حمامك اس تئناف اليت متكل  لبدلانبنفع كبري عىل اس يعود املندى ة. و الوجهيالقضااي فيه  ونناقشي 

منطقة البحر الاكرييب، بني بدلان  اوالاهامتم هب هاتمنية امللكية الفكرية ومنو تفاوت مس توايت املبادرات الوطنية و  لتعدد اً ونظر 

أأمرياك الالتينية والاكرييب قد توسع اال قلميي لبدلان كتب امل املطروحة عىل القسم الاكرييب يف  اتالطلبجحم  رأأى الوفد أأنّ 

وشكر الوفد مكتب أأمرياك الالتينية والاكرييب  قسم الاكرييب.ال تعزيز من أأجل للخطوات الأخرية  هامتنان أأعرب عنو ، برسعة

 .رباءاتوالق املؤلف ح يتنيابة عن املنطقة. وأأثىن الوفد عىل معل جلن همالاكرييب عىل دمعهم املس متر ومعل  قسموال 

لبيان اذل، أأدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية تأأييده ل عن  الأرجنتنيوأأعرب وفد  .18

اكن  ،والاكرييب. ومن بني املواضيع املتعلقة ابال طار املعيار، ادلويل اليت سي م دراس هتا خالل سلسةل الاجامتعات احلالية

ودعهتا  ،لبث ابلغ الأمهية للأرجنتني. وقد وافقت جلنة حق املؤلف عىل توصية للجمعية العامة للويبوحتديث حامية هيئات ا

ىل دراسة التدابري املناس بة لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة. ومن الرضور، أأن تعمتد امجلعية  خطة معل العامة للويبو ا 

ىل مؤمتر دبلومايس يف عام  كامل املسائل املعلقة وتؤد، ا  يالء الاهامتم 2019تسمح اب  . وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأنه سي م ا 

ماكنية عقد مؤمتر  ىل اتفاق. عىل اس تعداد للمسامهة يف مجيع املناقشات. كام ينبغي النظر يف ا  الالزم لهذه النقطة للتوصل ا 

خالل الاجامتعات احلالية. وأأعرب عن  ،وهو موضوع مت بثه عدة مرات ،مميادة بشأأن قانون التصدبلومايس العامتد معاه

أأمهل يف أأن تبد، ادلول الأعضاء مرونة للتغلب عىل الاختالفات املس مترة يف الرأأ،. وسلط الضوء عىل العمليات املنجزة يف 

 وأأعرب عن أأمهل يف اس مترار هذا العمل. وأأكد الوفد من ،2018/2019ملعارف وفقًا للوالية لفرتة االعمل اجلار، يف جلنة 

التمنية. وأأقر الوفد ابجلهود والتقدم اذل، أأحرزته الأمانة دلمج قضااي التمنية يف أأنشطة  جندةجديد الزتامه ابلتطبيق الفعال لأ 

ىل البدلان املنظمة وحث عىل مواصةل هذا العمل. وأأعرب عن تقديره للمساعدة التقنية وبناء القدرات اليت  قدمهتا الويبو ا 

مع الرتكزي بشلك خاص عىل ادلور الهام اذل، تلعبه أأاكدميية الويبو يف تعلمي وتدريب املوارد  ،مبا فهيا الأرجنتني ،النامية

لقت البرشية. اكنت هذه الأنشطة رضورية لمتكني البدلان من اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية وتشجيع الابتاكر. وقد أأط

اذل، شاركت يف تنظميه الويبو واملعهد الوطين  ،2018الأرجنتني برانمج املاجس تري اجلديد يف جمال امللكية الفكرية يف عام 

اذل، اس تفاد منه مجيع بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب. وشكر الوفد  ،للملكية الفكرية وجامعة سان أأندريس

رب عن ارتياحه للحاةل املالية السلمية للمنظمة وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتخذ التدابري الالزمة لضامن الأاكدميية عىل دمعها. وأأع

شكر الوفد الويبو عىل تعاوهنا يف خمتلف الأنشطة وعىل ادلمع املقدم لعقد معرض  ،اس مترارها يف املس تقبل. ويف اخلتام

 سةل الاجامتعات احلالية."تأأجيج المنو يف الأرجنتني من خالل الابتاكر" كجزء من سل 

ىل  أأسرتالياوقال وفد  .19 ن البدل يعرف من جتربته اخلاصة أأن الاقتصاد العاملي يعمتد بشلك مزتايد عىل املعرفة ويستند ا  ا 

وأأن امللكية الفكرية تدمع المنو الاقتصاد، والازدهار للبدلان املتقدمة والنامية والأقل منوًا عىل حد سواء. واكن  ،الابتاكر

بو وادلول الأعضاء فهيا دور حيو، يف جعل نظام امللكية الفكرية ادلويل أأكرث مرونة واس تجابة للتحدايت والفرص احلالية للوي 

ن التقدم الرسيع يف التطور التكنولويج املوجود فقط يف عامل اخليال عندما اعمتدت اتفاقية ابريس يف عام  ،واملس تقبلية. ا 
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ىل مجعيات عام يلعب الآن دورًا متناميًا يف ،1883 جشعت أأسرتاليا ادلول  ،2018 نظام امللكية الفكرية ادلويل. وابلنس بة ا 

الأعضاء عىل الرتكزي عىل حتديد املصاحل املشرتكة وتعزيزها. ومن شأأن خلق قدر أأكرب من اليقني ابلنس بة للرشاكت وامجلهور 

يف تعزيز التمنية املس تدامة. ينبغي للأعضاء املسامهة بشلك عرب احلدود أأن يفيد التجارة والاستامثر ونقل التكنولوجيا ويساعد 

بنّاء يف تطوير جدول أأعامل الويبو. وأأعربت أأسرتاليا عن تقديرها للروح البناءة اليت شاركت هبا ادلول الأعضاء مع جلنة 

يف الاجامتعات الأخرية . وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء من البناء عىل حسن النية والتقدم احملرز املعارف

مبا يف ذكل الشعوب  ،ال جياد أأرضية مشرتكة. وس يكون للمواضيع اليت جتر، مناقش هتا تأأثري هام عىل قدرة الشعوب الأصلية

عىل احلفاظ عىل ارتباطها ابلثقافات واجملمتعات والهوايت اليت  ،الأسرتالية للساكن الأصليني وساكن جزر مضيق توريس

آال ف الس نني واكتساب الاعرتاف هبا. حافظت أأسرتاليا عىل دمعها القو، للتحسينات اجلارية لنظام امتدت عىل مدى أ

ندونيس يا خالل العام املاي ،امللكية الفكرية العاملي ومؤخرا  ،وال س امي معاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد. ورحبت ابنضامم ا 

ىل بروتوكول مدريد. وأأعرب عن رسوره لأن عضو  ،أأفغانس تان مما يسامه يف سهوةل ممارسة  ،100ية نظام مدريد قد جتاوزت ا 

الأعامل التجارية يف الاقتصاد العاملي. وقد جتىل ذكل من خالل اس مترار المنو القيايس يف عدد املتقدمني اذلين يس تخدمون 

ازات التكرار الثاين لصناديق نظام مدريد محلاية عالماهتم التجارية عىل الصعيد ادلويل. كام أأعربت أأسرتاليا عن رسورها ال جن

قل الأ هبدف تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية وقدراهتا ومعارفها يف البدلان النامية و  ،من أأجل امللكية الفكرية يةستامثر الاأأسرتاليا 

ض املدارية اكنت أأسرتاليا خفورة عىل وجه اخلصوص ابملسامهة يف مواهجة التحدايت الصحية العاملية اليت تفرضها الأمراو منوًا. 

. وقدمت هذه ابيو فنترشز للصحة يف العاملابلرشاكة مع رشكة  ،وايبو ريرستشمن خالل دمع برانمج  ،املهمةل مثل املالراي

ىل  الرشاكة منحًا للزماالت لعلامء من البدلان النامية ملساعدهتم عىل حتسني هماراهتم البحثية وتطوير الش باكت والوصول ا 

مع توضيح كيف ميكن اس تخدام امللكية الفكرية لتسهيل نقل املعرفة  ،يف املؤسسات املضيفةأأصول امللكية الفكرية 

ورحب  .أأسرتاليا دمع أأهداف معاهدة مراكشوالتكنولوجيا والتقدم حنو أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. وواصلت 

ىل تكل املعاهدة التارخيية مكثال هام عىل الكيفية اليت ميكن هبا  ،اليت صدقت علهيا أأسرتاليا ونفذهتا ،ابلزايدة يف الانضامم ا 

 سامهتوحتسني النتاجئ التعلميية وختفيف حدة الفقر. و  ،للمجمتع ادلويل للملكية الفكرية أأن تعمل معًا لتعزيز التمنية املس تدامة

مكبادرة للمساعدة يف تنفيذ املعاهدة عىل املس توى الوفد وذكره  ،"احتاد الكتب امليرّسة"بمتويل  صناديق أأسرتاليا الاستامئنية

مبا يف ذكل يف الهند.  ،حيث ساعدت عىل حتقيق عدد من الأهداف املهمة يف جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،العميل

واس تضافت  ادلول الأعضاء الأخرى عىل النظر يف ادلمع املايل لهذا املسعى الهام.الوفد  جشعو منطقة احمليط الهادئ. 

ندونيس يا ومجهورية كوراي وتركيا وأأسرتاليا هذا احلدث يف الويبو حتت شعار  طار  ،"ميكتا"املكس ي، وا  اليوم العاملي يف ا 

بشأأن موضوع "التغيري يف جمال الطاقة: املرأأة يف الابتاكر". وقد أأبرز احلدث النساء املبدعات  ،2018للملكية الفكرية لعام 

ث عرضن أأمثةل عىل النساء الأسرتاليات لتحسني احلياة يف مجيع أأحناء العامل من خالل اخرتاعاهتن. حي ،خمتلف املناطقمن 

وفد عن الزتامه القو، واملس متر ابلعمل مع الويبو وأأعضاهئا لضامن نظام دويل للملكية الفكرية يشجع المنو والتمنية الوأأعرب 

 تلبية الاحتياجات احلالية والاس تجابة للتحدايت والفرص الناش ئة. العامليني ويساعد املبتكرين واملبدعني والرشاكت عىل

ابلنيابة وفد المنسا به  عن اجملوعة ابء، والبيان اذل، أأدىل البيان اذل، أأدىل به وفد سويرسا ابلنيابة المنساوأأيّد وفد  .20

ىل جسل أأنشطة الو  يبو واال جنازات اال جيابية اليت وردت عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأشار الوفد مع التقدير ا 

ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو، وزايدة  يف تقارير الأمانة، ال س امي أأنشطة وبرامج املساعدة التقنية، وحاالت الانضامم ا 

زاء التقد م احملرز اس تخدام الأنظمة والاحتادات ادلولية للملكية الفكرية بناء عىل معاهدات الويبو. وأأعرب الوفد عن رضاه ا 

والتطورات اال جيابية اليت سامهت يف تعزيز جناعة سري النظامني ادلوليني للتسجيل واال يداع يف جمال امللكية الفكرية، الذلان 
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ىل  ىل جانب معاهدة الرباءات ونظام مدريد املصدر الرئييس دلخل الويبو، ويكتس يان قمية ال تقدر بمثن ابلنس بة ا  ميثالن ا 

ىل التطورات والتحسينات املُدخةل علهيام ابس مترار. ومن مّث، انشد الوفد ببذل مزيد من ادلول الأعضاء واملس   تخدمني نظرًا ا 

اجلهود واختاذ مزيد من اال جراءات من قبل الأمانة بغية تعزيز بيئة امللكية الفكرية كلك، واحلفاظ بذكل عىل بقاء املنظمة 

اعته ليشمل مجيع فئات حقوق امللكية الفكرية، لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة. وجناعهتا، وضامن توازن نظام امللكية الفكرية وجن

آخر عائقني من العوائق اليت حتول دون عقد مؤمتر دبلومايس  وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة احللول املتاحة لتخطي أ

ىل العامتد معاهدة متوازنة لقانون التصاممي، بغية تنس يق وتبس يط اال جراءات الشلكية لط  لبات التصاممي. وأأشار الوفد ا 

املؤلف ال برام معاهدة سديدة محلاية هيئات البث، تُليب احتياجات تكل الهيئات يف الوقت  حقمشاركته النشطة يف جلنة 

لرباءات والتقدم اذل، أأحرزته، ال س امي االراهن ويف املس تقبل. كام أأعرب الوفد عن رضاه عن العمل اذل، تضطلع به جلنة 

اذل، اختذته ابعامتد برانمج معل مس تقبيل متوازن، وأأضاف أأنّه مس تعد للتعاون من أأجل حتسني نظام الرباءات، نظراً القرار 

الهامتمه مبواءمة قانون الرباءات املوضوعي. وحّث الوفد الأمانة عىل امليض قدما يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية كجزء ال 

ىل التطورات اال جيابية واال جنازات احملققة، ال يتجزأأ من أأنشطة الويبو الأساس ية لتعزي ز حامية امللكية الفكرية يف العامل، مشريًا ا 

يدة س امي يف ما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات، الواردة يف التقارير املتعلقة بعمل جلنة التمنية، وُمرحبًا ابلبنود اجلد

 أأمهية تويخ الشفافية والشمولية يف مجيع املناقشات، مش يدًا ابلعمل اذل، تضطلع وأأكّد الوفد عىل. املدرجة يف جدول أأعاملها

ليه بشأأن املعارفبه جلنة  ىل ، ورّحب ابلروح البنّاءة اليت تتحىل هبا اللجنة وتوافق الآراء اذل، مّت التوصل ا  تقدمي توصيات ا 

دخالهاامجلعية العامة لنظام معاهدة الرباءات، عىل النحو  الالحئة التنفيذيةعىل  . كام رّحب الوفد أأيضا ابلتعديالت املقرتح ا 

، والتوصيات بشأأن العمل املقبل للفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات، عىل النحو الوارد PCT/A/50/2الوارد يف الوثيقة 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيد، ادلويل، عىل PCT/A/50/1يف الوثيقة  دراج اس امترة طلب للتعيني اك  ، واقرتاح ا 

، وأأعرب عن تأأييده التام يف هذا الصدد. كام حّث الوفد املكتب ادلويل عىل PCT/A/50/3النحو الوارد يف الوثيقة 

نس يق وضع قبول املصطلحات املس متدة من قاعدة ت مواصةل وتعزيز تعاونه مع مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية بشأأن 

ماكنية اس تخدام اس امترات جديدة لتسجيل البياانت الأوروبية املنسقة ، وأأثىن عىل الويبو انفتاهحا ال جراء مناقشات بشأأن ا 

دراهجا يف نظام   الأورويب للعالمات التجارية.الاحتاد العالمات التجارية، عىل غرار تكل اليت مّت ا 

بأأن تطوير قطاع امللكية الفكرية وتوس يع التعاون ادلويل يف هذا اجملال هام من الأولوايت  أأذربيجانورصح وفد  .21

نشاء واكةل ذكر الوفد ويف هذا الصدد،  لبدله. الوطنية التغيريات املؤسس ية يف نظام امللكية الفكرية يف بدله، مبا يف ذكل ا 

ّن الواكةل يه بنية جامعةقال و  للملكية الفكرية يف مجهورية أأذربيجان مؤخرا. رباءات والعالمات التجارية الملركز  ةموحد ا 

التمنية . وأأكّد الوفد أأن بدله يسري عىل درب أأذربيجان ومركز حامية حقوق امللكية الفكرية واملكتبة العلمية والتقنية مجلهورية

وفقًا ملؤرش الأداء  35احتلت أأذربيجان املرتبة  ،2018-2017ة ثنائيووفقًا لبياانت املنتدى الاقتصاد، العاملي لل  والابتاكر.

 فرعي "امللكية الفكرية".الؤرش املوفقًا لبياانت  37املرتبة و  ،بني ادلول النامية وفقًا ملؤرش التمنية الشامةل 3واملرتبة التنافيس، 

الأمهية الاقتصادية و  قل التكنولوجيانظرًا للتحول اجلذر، للجامعات ودورها املزتايد يف التسويق التجار، ونأأضاف الوفد أأنّه و 

ىل دف س ياسة امللكية الفكرية هتاملزتايدة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،  نشاء  حفز الابتاكر التكنولويجالوطنية ا  وا 

معاهدة  بغية تعزيز مشاركته يف نظايمذكر الوفد أأن حكومة بدله، و و  .هاتطوير و  ماكتب تسويق التكنولوجيا ودمع الابتاكر

تعزيز سعت ل و  ،فرعةتئة وامل ناش  الاعامتدات الالزمة وقدمت حوافز رضيبية للرشاكت ال خصصت اءات ومدريد، الرب 

دارة الرمقية. و  اوطني انظاماحلكومة  تيف جمال حق املؤلف، وضعوالعالمات التجارية الوطنية.  ىل شار أأ لال  الوفد ختاما ا 
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املرشوع املشرتك بني الويبو وأأذربيجان بشأأن س ياسة امللكية الفكرية للمؤسسات الأاكدميية ومعاهد البحوث، والزايرة امللهمة 

ىل للويبو املدير العام أأجراها اليت   ابكو.العامصة ا 

آس يا واحمليط الهادئ ومجموعة بدلان ابمس مجموعة  اأألقي نيذلال نيالبيان بنغالديشوفد  أأيّدو  .22 عرب أأ منوًا. و الأقل ان البدلأ

ذكر الوفد أأن الاسرتاتيجية و ، يف بنغالديش هتاموحاميعن تقديره الس مترار تعاون الويبو يف جمال تعزيز الاخرتاعات والابتاكر 

 اعامتدها يف وقت الحق.بغرض يف املرحةل الهنائية الس تعراضها  يهامللكية الفكرية والابتاكر قد صيغت والوطنية لس ياسة 

منوًا، وطلب دعامً منسقًا من اجملمتع ادلويل من أأجل الأقل ج من فئة البدلان وحقق معايري الأهلية للخر أأّن بدله  أأضافو 

ىل أأدوات امللكية الفكرية لتعزيز القدرة عىل تنظمي املشاريع وهت  فرص الظروف الغتنام  يئةانتقال سلس، وزايدة اللجوء ا 

ىل بدله  منضاماأأن رأأى و  اخلدمات الرمقية واس تخدام اذلاكء الاصطناعي. بطة بتوفريالتحدايت املرت معاجلة امللكية الفكرية و  ا 

ىل أأن تكون أأكرث رشاكهتا مع الويبو سزييد من أأمهية معاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد،  من أأ، وقت مىض. ودعا الوفد ا 

 أأيّدو  وأأن تكون مشاريع جلنة التمنية رسيعة املسار. ،لويبو موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلباليت تقّدهما ااملساعدة التقنية 

آس يا واحمليط الهادئ بشأأن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية، عىل النحو الوارد يف الوثيقة يحاقرت الوفد ا  مجموعة أ

WO/GA/50/14وجلنة التنس يق عىل النحو الوارد يف الوثيقة ، A/58/9. يه  أأن االتفاقات امللزمة قانوانالوفد  أأىور

اليت تس تحقها من مواردها الوراثية ومعارفها التقنية وأأشاكل التعبري الثقايف املنافع ضمن للبدلان النامية تلقي اليت س توحدها 

برام معاهدة بشأأن قانون التصممي تنص عىل املساعدة التقنية وت االتقليد،. ودع ىل ا  حراز ، و الكفاءات كوينا  تقدم يف ا 

ىل اتفاق دويل بش ملؤسسات التعلميية والتدريس ية والبحثية واملكتبات ودور فائدة اأأن التقييدات والاس تثناءات لالتوصل ا 

 ت.احملفوظات والأشخاص ذو، اال عاقا

وأأثىن عىل العمل  السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.وفد البيان اذل، أأدىل به  برابدوسوفد  أأيّدو  .23

عقد مؤمتر دبلومايس بغية وحث ادلول الأعضاء عىل املوافقة عىل خطة العمل  ،ؤلف العام املاياذل، أأجنزته جلنة حق امل

ىل اعامتد اقرتاح  ،اتابجلهود اجلارية اليت تبذلها جلنة العالمالوفد رحب و  عامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث.ال وتطلع ا 

ىل و معل جلنة املعارف بأأمهية  أأقر الوفدو  ة.الس ياسة العامة محلاية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافي توافق يف حتقيق احلاجة ا 

ىل دور و  احتياجات الشعوب الأصلية.راعي الآراء بشأأن نظام حامية متوازن وفعال ي امس يف مساعدة احلالويبو أأشار الوفد ا 

دلول الأعضاء يف لس مترة امل تقنية ال ساعدة امل  ميقدتو  ،تعزيز التمنية الاقتصاديةل نظام امللكية الفكرية  تسخريادلول الأعضاء و 

ىل دورها المثاملكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب ضافة ا  تعزيز البنية التحتية لنظام امللكية الفكرية ومواءمة يف  ني، ا 

الوطين  هتعزيز قدرة مكتب وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل مساعدهتا التقنية املس مترة يف نظام امللكية الفكرية اال قلميي.

تكوين لويبو يف املقّدمة من املساعدة التقنية أأاتحت ا، 2018تمنية الاقتصاد احمليل. ويف عام ، مما يساعد عىل للملكية الفكرية

أأضاف و  ت املؤسسات الصغرية واملتوسطة واحملامني احملليني والوالكء ومسؤويل اجلامعات وغريمه من أأحصاب املصلحة.كفاءا

ملهنيي تكنولوجيا املعلومات يف مكتب امللكية الفكرية كجزء من برانمج التدريب عىل نظام أأعّدت وحدة تدريبية وفد أأن ال

ن بدله ي أأمتتة امللكية الصناعية. و  ىل اخت م ابلقول ا  ذ ينفّذ  ،دمع الويبواس مترار تطلع ا   انظامالوطين مكتب امللكية الفكرية ا 

لكرتوني  مل مع الويبو ومجيع ادلول الأعضاء محلاية حقوق امللكية الفكرية.واصل العي. وس  اكمال اا 

تعلق أأمهية كبرية عىل دور امللكية الفكرية يف  ،اليت حددت التمنية الابتاكرية كأولوية عليا بدله،أأن  بيالروسوفد  ذكرو  .24

ضامن التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. وأأعرب الوفد عن ارتياحه للجهود اليت تبذلها الويبو لتعزيز دور املنظمة مكركز 

مانة املوهجة حنو تنفيذ  التمنية. وذكر الوفد أأنه يواصل النظر يف  أأجندةعاملي للملكية الفكرية. كام رحب ابجلهود املعززة للأ
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البث مكوضوع هل الأولوية من أأجل تطوير وتعزيز سلطة الويبو يف حامية هيئات املناقشة املوضوعية بشأأن مرشوع معاهدة 

طار التعاون الثنايئ بني حكومة بيالرو ىل الطبيعة املفيدة للمشاريع والربامج املنفذة يف ا  س والأمانة املس تقبل. وأأشار الوفد ا 

وحتقيقًا لهذه  ،واصلت بيالروس حتسني اال طار القانوين لنظام امللكية الفكرية الوطين ،2016-2018العامة. ويف الفرتة 

مت  ،لتنفيذ أأحاكم االتفاقيات متعددة الأطراف ،رشعت يف تعزيز تعاوهنا الشامل مع الويبو. وعىل وجه اخلصوص ،الغاية

جراءات دف جراء تغيريات يف ا  وكذكل  ،ع رسوم الرباءات وتسجيل الرتاخيص وغريها من العقود اخلاصة ابمللكية الصناعيةا 

جراء منح براءات للتصاممي الصناعية. ورشعت ادلوةل يف معلية التصديق عىل تعديالت عىل اتفاقية الويبو اليت اعمتدت يف  ا 

ىل معاهدة مراكش واتفاق الها،. ومبساعدة من . وقد معل املكتب الوطين للرباءات عىل انضامم بيالروس 2003أأكتوبر  ا 

مراكز نقل الابتاكر وتوس يع ش بكة  ،اال دارة الآليةما فتئت بيالروس تنفذ بنشاط أأنظمة الويبو لالتصال وتطبيقات  ،الويبو

ق والتكنولوجيا  لميية وتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث. وعقدت س نواي حلقات دراس ية وطنية وا 

فضال عن تطوير جماالت تعاون واعدة  ،بشأأن خمتلف قضااي امللكية الفكرية مبساعدة الويبو. وقد نوقش تنفيذ هذه املشاريع

 أأكد الوفد أأن بيالروس ،. وأأخريا2018يف يناير  ، قطاع الرباءات والتكنولوجيا،ايرة بيالروس لنائب املدير العامخالل ز

وذكر  ،هبدف احلصول عىل مساعدة فنية لتحسني نظام امللكية الفكرية الوطين وجعهل أأكرث كفاءة هممتة للغاية مبواصةل التعاون

ىل العمل الفعال املشرتك مع أأمانة الويبو  والتعاون البناء واملمثر داخل امجلعيات. ،أأنه يتطلع ا 

ىل الأذهان العديد من أأ  2018سبمترب  21عامًا عىل الاس تقالل يف  37أأن احتفال بدله مبرور  بلزيورّصح وفد  .25 عاد ا 

عادة النظر يف الأهداف الاسرتاتيجية القامة للميض قدمًا يف تعزيز حقوق امللكية الفكرية. وبناًء عىل  الأنشطة اليت تناد، اب 

ىل وزارة العدل من خالل مكتب بلزي للملكية الفكرية أأثناء صياغ ة ذكل، أأعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة التقنية املقدمة ا 

الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية. ويف انتظار املصادقة عىل هذه الاسرتاتيجية، س يواصل تعزيز البيئة احليوية للملكية 

ىل بذل هجود منسقة ال ذاكء الوعي بشأأن امللكية  الفكرية من خالل هنج تعاوين مع أأحصاب املصلحة الرئيس يني يفيض ا 

 ال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييبت اليت ينّظمها قسم الاكرييب التابع ملكتب الويبو االفكرية. ويرُبز ذكل من خالل الندوا

ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف وزارة التجارة والاستامثر والتمنية الاقتصادية. وتسامه هذه الندوات يف تثقيف 

لفكرية كوس يةل دلمع التنافس ية. ومن بني النجاحات الباهرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال اس تخدام أأدوات امللكية ا

أأيضا، ندوات الويبو املتجوةل بشأأن معاهدة الرباءات اليت تتيح للمخرتعني يف بلزي فرصة ضامن التسجيل خارج والايهتم 

دير املنفعة املنبثقة عن القضائية عند اس تخدام هذه الآلية. وأأعرب الوفد عن امتنانه لبعثة الزايرة ادلراس ية اليت أأاتحت تق

( لنظام اتفاق الها،. وحّددت هذه البعثة البنية التحتية ذات 1999تسجيل التصاممي الصناعية من خالل وثيقة جنيف )

ىل موظفني يف جمال بناء القدرات لضامن جناعة النظام وفّعاليته. وأأشار الوفد  الصةل اليت جيب تطويرها، وشّددت عىل احلاجة ا 

ىل أأن هذه ىل وثيقة جنيف ) ا  يداع وثيقة انضاممه ا  حراز تقدم صوب الانهتاء من ا  ( التفاق 1999التجربة أأاتحت لبدله ا 

التفاقية ادلولية محلاية فناين الأداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات ؛ وابشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةالها، 

بشأأن الأداء  ومعاهدة بيجني؛ يبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويتة الو معاهد؛ و معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفالبث؛ و 

. وسي ّم الانهتاء من خمتلف معليات الانضامم قبل هناية الس نة احلالية. وأأعرب الوفد عن معاهدة مراكش؛ و السمعي البرص،

، ال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييبا قسم منطقة الاكرييب التابع ملكتب الويبوامتنانه أأيضا لدلمع اذل، حظي به بدله من قبل 

اذل، ساعد مكتب بلزي للملكية الفكرية مساعدة بشدة عىل حتقيق رؤيته. وأأضاف أأن بدله يبقى ملزتما ابلعمل مع الويبو 

 ومجيع ادلول الأعضاء لتعزيز التقدم يف جمال الابتاكر وتطوير امللكية الفكرية يف مجيع امليادين.
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ندونيس يا ابلنيابة عن وفد به  البيان اذل، أأدىل بواتنوفد أأيّد و  .26 آس يا واحمليط الهادئا  ، والبيان اذل، أأدىل مجموعة بدلان أ

ىل أأن الويبو رش البدلان الأقل منوابنغالديش ابلنيابة عن مجموعة وفد به  يف  1994، راخس وموثوق منذ عام ي. وأأشار الوفد ا 

طار امل  طار اجلهود اليت يبذلها بدله لتعزيز ا  لكية الفكرية من أأجل تلبية احتياجات الرشاكت والقطاع الصناعي عىل حنو ا 

أأمثل، وذكل من خالل مبادرات س ياس ية و اسرتاتيجيات واحضة تعود ابملنفعة عىل قطاع الأعامل. وأأضاف الوفد أأن بدله 

لكية الفكرية اليت اعُتمدت يف فرباير يتخذ العديد من املبادرات الهامة بفضل ادلمع اذل، تقدمه الويبو. فالس ياسة الوطنية للم 

توفر توجهيا لنظام امللكية الفكرية وتضفي عليه وضوحًا، وذكل من خالل توحيد اجلهود املبذوةل عرب اكفة قطاعات  2018

طارًا  قامة روابط بني القطاع الصناعي ومؤسسات البحث والتطوير واجلامعات والقطاع اخلاص. كام أأهنا توفر ا  الاقتصاد، وا 

لتحسني نظام امللكية الفكرية بوصفه حافزًا لالبتاكر والتمنية. وفامي يتعلق ابلأنشطة املرتبطة ابلرباءات، وقّعت الويبو وبواتن 

نشاء 2018ة ال نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف يونيو دماخلس توى عىل اتفاق مل  دلمع التكنولوجيا  مركزين. ومّت ا 

للعلوم والهندسة ويف حظرية تكنولوجيا املعلومات يف العامصة. ورّصح الوفد أأنه يرجو أأن تقدم الويبو والابتاكر يف لكّيتني 

قامة مراكز أأخرى تدرجييًا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التّعّل من خربات مراكز  دارة تكل املراكز وا  ادلمع لتدريب املوظفني عىل ا 

لأعضاء الأخرى ملساعدة اخملرتعني واملبدعني عىل اس تغالل طاقاهتم من خالل دمع التكنولوجيا والابتاكر الناحجة يف ادلول ا

ىل معلومات ذات جودة عالية يف جمايل العلوم والتكنولوجيا. وذكر الوفد أأن بدله قد أأطلق اجلائزة الوطنية الس نوية  النفاذ ا 

طالق ج 2018للعالمات التجارية يف أأبريل  وائز س نوية مماثةل للرباءات والتصاممي لتشجيع الابتاكر واال بداع. وسي م ا 

الصناعية وحق املؤلف مّعا قريب. وأأضاف أأن بدله يعمل عىل تعزيز اال طار الترشيعي حلق املؤلف لتجس يد تطورات يف 

آليات حترتم حقوق أأحصاب حق املؤلف وتوجه منافع اال بداع خلدمة اجملمتع. وأأشار نفاذ أ  جمال التكنولوجيا الرمقية. ويشمل ذكل ا 

ىل أأن نظام التسجيل واال يداع الطوعي للمصنفات احملمية بق املؤلف ال يزال حيظى بدمع واسع من قبل املؤلفني واملبدعني  ا 

زاء أأمهية نظام حق املؤلف. ومن املرتقب أأن  حياء اجلهود الرامية للتوعية ا  فئة بواتن من  خترجوأأحصاب احلقوق. كام ي م ا 

ىل الأ  البدلان  اخلطة امخلاس ية الثانية عرشةيف غضون س نوات قليةل. فقد تزتامن  بدلان ذات ادلخل املتوسطفئة ال قل منوًا ا 

ىل فئة البدلان ذات ادلخل املتوسط،  2018اليت ُأطلقت يف يوليو  2018-2023 مع الربانمج الزمين املرتقب لالنتقال ا 

يد من التمنية. وس تكون هذه اخلطة اليت تركّز وس يكون ذكل حاسامً لضامن أأن بواتن تسري خبطى جيدة من أأجل حتقيق املز 

عىل الابتاكر بصفته حمراكً أأساس يًا ملواهجة التحدايت وتعزيز نظام امللكية الفكرية حمورية لبلوغ هذه الغاية. وأأكّد الوفد أأن بدله 

نّه يتطلع تواصل املساعدة اليت يبذل قصارى هجوده لالس تفادة عىل حنو اتم من املنافع املرتتبة عن نظام امللكية الفكرية، وقال  ا 

 تقّدهما الويبو.

ىل الويبو، (متعددة القوميات - دوةل)بوليفيا  وفدوقال  .27 نه  ،ابال شارة ا  حراز تقدم قو، يف دفع ا  من املهم للمنظمة ا 

الوفد عىل الأمهية اليت يولهيا البدل  التمنية ودمع حتقيقها. وشددلأجندة  45توصيات ال وتعزيز  ،جدول أأعامل التعاون اال منايئ

غفال أأ،  ،للعمل املعيار، للمنظمة يف س ياق التغري الاجامتعي الرسيع فضاًل عن الالزتام والتحد، الرئييس املمتثل يف عدم ا 

 هو وضع صكوك ملزمة قانواًن لدلفاع عن ثقافة الشعوب الأصلية.املعارف خشص. واكن التحد، التنظميي الأسايس للجنة 

وهو عىل  ،التمنية التنظميية اليت توازن بني الوصول وامحلاية ويلزتم ابملشاركة النشطة يف مجيع منتدايت املنظمة الوفدوس يدمع 

طاره املؤسيس.  أأهبة الاس تعداد للمساعدة يف تعزيز وجتديد ا 

 الرباءات الوفد بلجنة وأأشاد .قيةالأفري  اجملموعة ابمس املغرب وفد به أأدىل اذل، لبيانل  هديّ أأي عن ت بوتسواان وفد وأأعرب .28

 قضية جوهرية والصحة مفسأأةل الرباءات. مفتوحة 28 دورهتا اليت طرحت يف املوضوعات بشأأن اليت أأبقت املناقشات
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ّن اجل  .العامة الصحة نظام عىل واحلفاظ معقوةل بأأسعار الأساس ية الأدوية عىل للحصول لبوتسواان املقرتحة  لسةوقال الوفد ا 

 رشاءمفيدة ل  معلومات، س تتيح واللقاحات ابلأدوية املتعلقة والبياانت الرباءات معلومات وضع بشأأن املعلومات تبادلل 

بشأأن معاهدة  املؤلف حق وجلنة التصاممي، قانون معاهدة بشأأن العالمات جلنة أأحرزته اذل، ابلتقدم الوفد . وأأشادالأدوية

هاتني املعاهدتني. وأأعرب الوفد  العامتد مؤمترين دبلوماس يني العامة امجلعية تعقد أأن يف أأمهل عن وأأعرب البث، هيئات حامية

 التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف مسائل حامية مفناقشة املعارف، احملرز يف معل جلنة لقةّل التقدم عن أأسفه

 يف الفكرية امللكية نظام تطوير الويبو دمعت دوق. الزمان من عقد من تناقش يف اللجنة منذ أأكرث اجلغرافية واملؤرشات

ّن و  .بوتسواان  منوذجك  الفكرية للملكية بوتسواانمكتب  وعنّي . بوتسواان يف الفكرية امللكية نظام تطويردمعت  الويبوقال الوفد ا 

جناز شأأن ومن أأفريقيا، يفملاكتب امللكية الفكرية   امللكيةطلبات  ملعاجلة وكفؤ حديث يؤسس لنظام أأن املرشوع هذا ا 

من و  ،2018 أأبريل يف اس تمكلت الفكرية للملكية وطنية س ياسة وضع أأيضاً  دمعتذكر أأن الويبو و . بوتسواان يف الفكرية

طارهذه الس ياسة  حتفز أأن توقعامل  ماكن  اس تخدامعىل  عوتشجّ  بأأمكهل الفكرية امللكية حومكة ا   يف للبدل الفكرية امللكية اتيا 

نقل الوفد أأّن احتاد الكتب امليرّسة قّدم  مراكش، مبعاهدة يتعلق وفامي .واملس تدامني الشاملني والتمنية الاقتصاد، المنو حتقيق

ىل املطبوعة املواد لتحويل لبدله ادلمع مراكش  معاهدة فوائد وأأظهر 2018 يونيو يف املرشوع اكمتل وقد. أأنساق ميرّسة ا 

ىل بوتسواان يلا، اليت ينتظر أأن حت التكنولوجيو  الابتاكر دمع مراكز نشاءاذل، قّدمته ال  عىل ادلمع  لويبووشكر الوفد ا .وقميهتا  ا 

ّن او . عىل املس توى العاملي ومنافس املعرفة عىل قامئ اقتصاد قلميية الوطنية لعملياتاخت م ابلقول ا   املعارف حامية بشأأن واال 

بلّك تأأكيد  تس تفيدس  الفكرية امللكية قضااي من وغريها يةالوراث  ملواردوا الفوللكورو  التقليد، الثقايف التعبريأأشاكل و  التقليدية

جامعمن  ىل تطلعأأنّه ي و  ،دويل ا   .الصدد هذا يف بناء حوار ا 

29.  ّ ن  البيان اذل، أأدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال الربازيلوفد  دوأأي ا 

ىل رضورة أأن تتعايش اامللكية الفكرية جيب أأن تكون أأداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للشعوب.  ملاكفأأة وأأشار ا 

ىل الصحة والثقافة واملعرفة واملعلومات والتعلمي حمتية واذلاكء واال بداع البرش، مع  بتاكراللالعادةل  ضامن احلق يف الوصول ا 

ىل حتقيق التوازن مواطن املرونة يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكر  ن الواجب البحث عنرأأى أأن موالعمل. و  ية مع السعي ا 

نفاذبني الا تزال ذات صةل أأجندة التمنية ال رساةل أأضاف أأن و  فائدة امجليع.ا فيه مل هالزتام ابحرتام حقوق امللكية الفكرية وا 

، التمنية أأمر حيو، لرشعية معل الويبوندة ج الاكمل للتوصيات امخلس والأربعني لأ وتامتىش مع الزمن. واعترب الوفد أأن التنفيذ 

دراج عىل عاتق ادلول الأعضاء مسؤولية رأأى أأن . و 2030الأمم املتحدة خطة أأيضا عىل  كلوينطبق ذ هدفًا من أأهداف  17ا 

وفامي يتعلق ابلقضااي املعيارية  ابةل للتجزئة.يف جوهرها متاكمةل وغري قويه  ،التمنية املس تدامة يف أأنشطة الويبو ومبادراهتا

في أأعقاب جتديد والية جلنة فوجلنة حق املؤلف. املعارف ناقشات جلنة مب الوفد  شادامجلعية العامة للويبو، أأ املطروحة عىل 

أأعرب و ، رفاملعاس نة من انعقاد ادلورة الأوىل للجنة  18بعد  ،تقدم ملموس فامي يتعلق ابلص، القانوين أأحرز، املعارف

، وهو أأمر ابلغ الأمهية املعلّقنص بشأأن ال الوفد عن أأمهل يف أأن توفر الويبو وادلول الأعضاء اس تجابة ملموسة وقابةل للتطبيق 

حتقيق هذا الهدف الهام  يةن ماكوأأعرب الوفد عن اقتناعه اب   .ةالأصلي شعوبابلنس بة للبدلان ذات التنوع البيولويج الكبري وال 

ادلورة السابقة للجنة حق وذكر أأن مفرطة يف البريوقراطية.  مع توفري اليقني القانوين مجليع البدلان املعنية، دون فرض رشوط

وكرر الوفد اهامتمه ابختتام اجلهود لتحديث امحلاية احلالية لهيئات  .هيئات البثتقدمًا يف النص املوحد بشأأن شهدت املؤلف 

ن حتقيق هذا الهدف س ي بثال  ىل فيضرطة طريق تاوضع خ 2018 لعامالويبو  اتقررت مجعي نا  أأسهل  صبح. وقال ا  عقد  ا 

ىل  يامؤمتر دبلومايس متاش   ، التصاممياملؤمتر ادلبلومايس العامتد معاهدة قانون موضوع مع توصيات جلنة حق املؤلف. وانتقل ا 

ىل بناء توافق يف الآراء ف  .2018 لعامالويبو  اتاملؤمتر خالل مجعي بشأأنتفاق لالدعا ا 
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وأأشاد ابملنظمة  ،العام املاي خاللالويبو  املتواصةل اليت قّدمهتا مساعدةلل عن امتنانه  بروين دار السالموفد وأأعرب  .30

 التامأأييده الابتاكر والتقدم التكنولويج. وأأعرب الوفد عن ت جعةل دفعيف نظام امللكية الفكرية العاملي لأهّنا تضمن اس مترار 

ندونيس يا  آس يا ادلول الأعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشيق ابلنيابة عنللبيان اذل، أأدلت به ا   اذل، أأدلت به بيانال  أأيّدكام  ،أ

آس يا واحمليط الهادئ.  ىل أأن التطويرمجموعة أ مل  2018املس متر للبنية التحتية الوطنية للملكية الفكرية يف عام  وأأشار الوفد ا 

ىل أأن بدله مييض قدمًا يفالويبو. و  اذل، تقّدمهمع ادلدون يكن ليتحقق  ىل تعزيز اخلدمات هبدف  أأشار الوفد ا  اجلهود الرامية ا 

ىل  ، أأصبح دلى الويبو اذل، تدمعهمرشوع الرمقنة . ومع اس تكامل اس تخداهما وييرس امللكية الفكريةتطوير منوذج يعزز النفاذ ا 

لهيا  وميكن النفاذ ،WIPO Publishانرش الويبو خدمة  معهاتدالبدل الآن منصة بث عامة خاصة به  موقع مكتب  عربا 

وقد مكَّن هذا اال جناز (. http://ipsearch.bruipo.gov.bn) عىل ش بكة اال نرتنت بروين دار السالم للملكية الفكرية

دارة مجيع ب  ،اال نرتنت ش بكة عىل من نرش بياانته الفكرية الهام مكتب بروين دار السالم للملكية ياانت امللكية الفكرية وا 

 أأعامهل اتة التقنية يف تبس يط تدفقالبدل لنظام مدريد من خالل تقدمي املساعد تطبيقالويبو أأيضًا  كام تدمع. وختزيهنا اخلاصة به

الكفاءة  وتعزيز النظام ادلويل للرشاكت احمللية. ولزايدة دمة؛التدريب أأثناء اخل توفريو ؛ تعزيز معاجلة الطلبات ادلوليةبغية 

تبس يط العمليات من أأجل توفري أأفضل خدمة ممكنة  عىل بروين دار السالم حترص، وتقدمي أأفضل خدمة ممكنة

يداع اال لكرتوين لنظام  تطبيقمن خالل  ، وذكلللمس تخدمني لفات نظام الويبو للمابس تخدام امللكية الفكرية  لطلباتال 

WIPO File .يداع  كام أأن لكرتوني اال لكرتوينرابط اال  طالقهختبار والتخصيصالا ة قيدوبوابة ادلفع اال  يف أأبريل  ام، وسي م ا 

من تقامس العمل ل مبادرات  ال يزال البدل يتخذكجزء من الاحتفاالت ابليوم العاملي للملكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل،  2019

قاعدة بياانت الويبو العاملية لأدوات التوس مي اليت توفرها بروين دار السالم عىل الأدوات  وتعمتد زايدة كفاءة الفحص.أأجل 

ضفاء ادلقّة والشمولية عىل معليات حفص العالمات التجارية بروين دار السالم أأول  تعترب، رباءاتل. وفامي يتعلق ابمن أأجل ا 

آس يل بدل منسق يف ركن الرباءات آخر، ارابطة أأمم جنوب رشيق أ ذ أأجرت أ . ملنصة تقامس العمل يف ركن براءات الرابطةتعديل  ا 

ىل أأن ب آس ياوأأشار الوفد ا  أأحرزت تقدما تدرجييا  روين دار السالم وادلول الأعضاء الأخرى يف رابطة أأمم جنوب رشق أ

ذ . خالل الس نوات القليةل املاضية العدد  ذكل من خالليتجىل و  ،اال بداعية اتالصناع قطاع  منوًا مطردًا يفجسل البدلا 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر . وميكن القيام ابملزيد ملساعدة عىل الصعيد احمليلامللكية الفكرية  لطلباتاملزتايد 

ىل، عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية بفعالية وضامن فهم أأفضل لأمهيته وقطاع اال بداع والابتاكر وقد مت  اجملمتع. ابلنس بة ا 

طارأأال و، عاون مع الويبو يف الس نة القادمةحتديد جماالت جديدة للت دارة املوارد  تشخيص يه: تنفيذ التوصيات يف ا  يف ا 

طالق و ؛ مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرأأنشطة  امي خيصاملساعدة فوتقدمي ؛ ملكتب الوطين للملكية الفكريةا خدمة اال يداع ا 

قلميية بشأأن  ؛؛ ومتابعة التدريب عىل نظام مدريدWIPO FILE منظاابس تخدام اال لكرتوين  واحللقة ادلراس ية دون اال 

يف الأولوية  لالحتياجات الوطنية ذات لتلبيةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقد مت تصممي معظم أأنشطة التعاون هذه بعناية 

 دمعملا تقّدمه الويبو من منية الوطنية. وأأعرب الوفد عن امتنانه الت حتقيق تسهم ابلتأأكيد يف  ومن شأأهنا أأنمللكية الفكرية جمال ا

ىل مزيد من التعاون وادلمع القمّي يف ، وتطلّع2018مس متر ومتجدد يف عام  خطة معل حقوق امللكية الفكرية أأنشطة  س ياق ا 

آس يان للفرتة  والتعجيل يف الويبو  هااليت تدمع التطورات  الاس تفادة منيف  عن أأمهلالوفد  . وأأعرب2025-2016لرابطة أ

 .عىل الصعيد الوطينامللكية الفكرية كأداة لتعزيز المنو والتمنية  واس تخدام 2019عام  تطبيقها خالل

، والبيان اذل، أأدىل به ودوهل الأعضاء الاحتاد الأورويبالبيان اذل، أأدىل به وفد المنسا ابلنيابة عن  بلغارايوأأيّد وفد  .31

. وأأعرب الوفد عن مساندته للجهود املتواصةل اليت تبذلها أأورواب الوسطى والبلطيق بدلانمجموعة ابلنيابة عن  ليتوانياوفد 

الويبو لتطوير اال طار القانوين ادلويل، وحتسني تطوير وصيانة املعايري املتعلقة ابملعلومات احليوية، وبلوغ أأهدافها الاسرتاتيجية 

http://ipsearch.bruipo.gov.bn/
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لوفد أأن النتاجئ احملقّقة خالل الس نة املاضية، وال س امي النتاجئ املالية اال جيابية وأأضاف ايف س ياق تزتايد فيه املقتضيات امللحة. 

يري وأأعرب الوفد عن تقديره ودمعه للجهود اجلارية لتحديد حل بصفة عامة، والواردة يف تقرير املدير العام، جديرة ابلثناء. 

يف الأجل  ة تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويلالتفاق لش بونة بشأأن حامييكفل الاس تقرار املايل و  مجيع الأطراف،

ىل حتقيق، مدريد والها، للتسجيل ادلويلو عاهدة الرباءات لأنظمة م. كام رحب ابلتحسني املتواصل الطويل  اذل، يفيض ا 

دة قانون التصاممي يف اعامتد معاه وأأضاف أأنيف مجيع أأحناء العامل.  احلقوق امللكية الفكرية وأأحصاب ملودعي طلباتمنافع فريدة 

وأأردف الوفد رتحيب كبري. ب س يحظىعقد مؤمتر دبلومايس لهذا الغرض بقرار  أأن اختاذ، و حاسام يعترب أأمراً الوقت املناسب 

نه ىل وأأشار العقبات القامة.  لتجاوز ما يف وسعهممن املهم أأن يبذل املشاركون لك  قائاًل ا   جندة الويبو للتمنيةلأ  هدمعالوفد ا 

طار  تأأييدًا اتماً  أأيّدو  ن التمنية.  أأجندةالتنفيذ املناسب للتوصيات املتعلقة اب  رباءات يف بلغاراي المكتب واس تطرد الوفد قائاًل ا 

امللكية  بشأأنعن كثب. وشكر الوفد الويبو عىل دمعها املس متر اذل، مشل املشاركة يف تنظمي مؤمتر دويل  مع الويبويعمل 

، ومراجعة نظام نقل التكنولوجيا يف بلغاراي. وقد أأاتحت اذلكرى الس نوية العرشين 2018الصناعية، ُعقد يف صوفيا يف مارس 

وأأكّد أأن تطوير امللكية الفكرية ، مهية املزتايدة للمعرفة واال بداعال نشاء أأاكدميية الويبو فرصة أأخرى لتسليط الضوء عىل الأ 

، واذل، ميكن بتطوير اذلاكء الاصطناعي جوهرايً  يرتبط ارتباطاً مس تقبل امللكية الفكرية  كام أأن. اميسامه يف الهنوض هب

ىل أأن اقتصادات القرن الواحد والعرشين القامة عىل املعرفة.  جعةل الاس تفادة منه يف التكنولوجيا والتعلمي دلفع موضوع وأأشار ا 

 عىل يسلط الضوء بوضوح – "كني التغيري: املرأأة يف جمال الابتاكر واال بداعمت" - 2018اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام 

لأصول امللكية الفكرية غري امللموسة.  مكبدعات، دلان الأقل منواً الب ذكل مواطنات ، مبا يفاليت تزخر هبا النساءماكانت اال  

قوق امللكية الفكرية وتعزيز املعرفة ابمللكية وأأكد الوفد من جديد دمعه الثابت جلهود الويبو لضامن الاس تخدام الفعال حل

 الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.

يالء اهامتم أأمهل الكبري اب  املغرب ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن وفد البيان اذل، أأدىل به  بوركينا فاسووفد  أأيّدو  .32

ن بدلهو  ية.التمن لأجندة تنفيذ اكمل هبدف ، موعةا اجملهتاليت أأاثر الوجهية خاص للنقاط  منوه الاقتصاد، يتبع يف ترسيع  قال ا 

ىل نظام امللكية الفكرية من خالل الاس تغالل الرش يد لالخرتاعات لتلبية  قدهماالفرص اليت يالانتفاع من  منطقا يستند ا 

قانون اجلديد بشأأن حامية امللكية الاعامتد وخاصة يف . ورحب بدمع الويبو الثابت يف خمتلف اجملاالت، الوطنية حتياجاتالا

الاحتاد الوطين ذكر الوفد أأن ويف هذا الصدد،  .2017أأكتوبر  31 يفالأدبية والفنية يف ضوء التصديق عىل معاهدة مراكش 

نتاج كتب  ااتفاقأأبرم املكفوفني ومعايق البرص حقوق املعنية بتعزيز  ومجلعيات بوركينا فاس شخاص لأ لفائدة ا ميرّسةمع الويبو ال 

ىل العاجزين عن قراءة املطبوعات بدمع نظم ي س دله بأأضاف أأن . و قيد الصياغة خطة وطنية لتطوير امللكية الفكرية. وأأشار ا 

قلميية بشأأن حق املؤلف. ن  من الويبو أأنشطة هامة يف جمال امللكية الفكرية يف الأشهر القادمة، مبا يف ذكل ندوة ا  وقال الوفد ا 

مقتنع بأأن  لكنهو  ،رمغ هجود الويبو هائةلال تزال التحدايت أأضاف أأن . و رش معهلابالبدل بتاكر يف مركز دمع التكنولوجيا والا

ىل حت الزتام مجيع ادلول الأعضاء   ق نتاجئ ملموسة.يق س يفيض ا 

33.  ّ موعة الأفريقية. وأأعرب عن تقديره جلودة املساعدة اجملاملغرب ابمس وفد البيان اذل، أأدىل به  الاكمريوند وفد وأأي

كومة عام احلت مبساعدة تقنية من الويبو واعمتدهتا وضعيت ال بدله، مبا يف ذكل تنفيذ اخلطة الوطنية للملكية الفكريةل ملقدمة ا

التمنية الاقتصادية والثقافية مبا يضمن  هتاهتيئة بيئة مواتية لتعزيز امللكية الفكرية وحامي اكنالغرض من اخلطة ذكر أأن و  .2014

كجزء من تنفيذ اخلطة، من تزويد و  ،فضل مساعدة من الويبوبمتكنت احلكومة قد و  والتكنولوجية يف الاكمريون.والاجامتعية 

داة لتقليص الفجوة هذه املراكز كأ دور  تدركأأ  احلكومةأأضاف أأن و . مجيع اجلامعات احلكومية مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
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مثل لتشمل هيالك دمع  هتاقررت توس يع ش بكذلا النامية وتيسري البحث،  التكنولوجية بني البدلان املتقدمة والبدلان

ن بدله يرى ورصح الوفد بأأ  .الوطينقتصاد ويه عصب الاالصغرية واملتوسطة  املؤسساتو  الصغرية واملتوسطة الرشاكت

ىل وثيقة جنيف التفاق الانضامم قري قد قررت احلكومة حمرك للتمنية الاجامتعية والاقتصادية. و فضل امللكية الفكرية كأ  بًا ا 

أأضاف أأن و  .الرتوجي لهامنتجاهتا احمللية و  مما سيسمح للاكمريون بامية ،ات اجلغرافيةؤرشش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملل 

نشاء مجمعات تكنولوجية مرجعية يف أأراضيه.من مساعدة  يلمتسور الابتاكر يف تمنية الأمم، ونظرا دل بدله،  الويبو دلمع ا 

قلميية لوسط أأفريقياورًا لالبتاكر يف الاكمريون و هذه اجملمعات التكنولوجية حمن س تكوو  تس تخدم نظام س و  ،املنطقة دون اال 

ىل أأن بدله يعمتد عىلق واسع لتقيمي الأصول املنتجة. و امللكية الفكرية عىل نطا  كّل متيف معليات  مساعدة الويبو أأشار الوفد ا 

 جناح هذه املشاريع الطموحة.يف عنرص أأسايس لأهنا  هاالتكنولوجيات اجلديدة وتوزيع 

ن  كنداوقال وفد  .34 حراز تقدم  وأأضاف أأن بدله يواصلبعمل الويبو من خالل جلاهنا اخملتلفة. بدله يلزتم الزتامًا كبريا ا  ا 

طار حميل قو،. كبري يف حتديث نظام امللكية الفكرية   أأول 2018يف وقت سابق من عام  ت كنداقد أأطلقفوضامن ا 

، والر عىل مدى مخس س نوات لتنفيذهامليون د 85أأكرث من  احلكومة استمثرت، حيث وطنية للملكية الفكرية اسرتاتيجية

لهيا عىل فهم امللكية الفكرية يف كندامما يساعد الرشاكت واملبتكرين  عىل ضامن حصول كندا تعمل  كام. وحاميهتا والنفاذ ا 

لمنو تحقيق ا، والأدوات الاسرتاتيجية ل املشورةتقدمي خالل التوعية والتعلمي و  الكنديني عىل أأفضل املوارد املمكنة من

ة الفكرية تعزيز ، س يواصل املكتب الكند، للملكيرية. ومن خالل دمع هذه الأولوايتامللكية الفك ات يف جمالترشيعال و 

ذاكء، ناسبيف الوقت امل و ذات اجلودة العالية، وتوفري حقوق امللكية الفكرية التعاون العاملي الوعي والتعلمي يف جمال امللكية  وا 

ن. 2022-2017الفكرية من خالل اسرتاتيجية الأعامل للفرتة  ابلعمل مع ادلول الأعضاء  املكتب ملزتم وأأردف الوفد قائاًل ا 

اذل، اعي لنشاط اال بدلتقدمي رؤى حول اادلراسات التحليلية للملكية الفكرية لتبادل أأفضل املامرسات وتعزيز اس تخدام 

ىل نوالكندي يضطلع به أأعرب الوفد عن رسوره ابملشاركة يف رعاية امللكية الفكرية يف كندا والعامل. و  توهجات، ابال ضافة ا 

ىل جانب الوالايت املتحدة واملكس ي،، لتعزيز الابتاكر ورايدة الأعامل من خالل تشجيعها جمال وجود املرأأة يف  مرشوع، ا 

ىل . ةالتمني يف جلنة لبدله نشطةال شاركة ، وهو جزء من امل الفكرية يف ادلول الناميةعىل اس تخدام نظام امللكية  وأأشار الوفد ا 

من مساعدة  ملا تقدمهعىل الويبو الوفد  أأثىنكام . 2018 نومفرب 5يف  يف اتفاقية الها، 69س تصبح الطرف املتعاقد أأن كندا 

ىل اتفاق الها،ال ضايف مجيع مراحل تطبيق هذه املعاهدة. وابوتعاون كبريين  ىل الانضامم ا   ذكر الوفد أأن كندا تس تعد، فة ا 

ىل أأربع معاهدات دولية أأخرى ن الرباءات. ، ومعاهدة قانو: بروتوكول مدريد، ومعاهدة س نغافورة، واتفاق نيسيه لالنضامم ا 

ىلات عىل اختاذ القرار  ويل الأول للملكية الفكرية وجشعأأن الويبو يه املنتدى ادل الوفد واعترب توافق الآراء  اليت تستند ا 

رنة املتوازنة و امل رضورية و التطوير املعايري ادلولية  الوفد أأيدو يف مجيع جلان الويبو.  اجليد واال رشاف املايل ةالرش يد واحلومكة

زتام الويبو ابلعمل بقوة ال ساند الوفدالتعاون ادلويل بشأأن قضااي امللكية الفكرية الناش ئة. كام  عىل وجشع ،قامة عىل الأدةلالو 

 الساكن الأصليني واملساواة بني اجلنسني.الختاذ مبادرات بشأأن  امجلاعي

اذل، سلط الضوء عىل التطورات اال جيابية يف جمال ، ملدير العاماجبودة تقرير  مجهورية أأفريقيا الوسطىوأأشاد وفد  .35

 ، وال س امي يفللهنوض ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل معهلأأه عىل ، وهنّ ميماالرباءات والعالمات التجارية وأأنشطة التص

 والتجار، الصناعي هيّم العامل موضوعا الفكرية امللكية جلعل الويبو اختذهتا اليت املبادرات الوفد مجيع وأأيد منوًا.الأقل البدلان 

 واملنح للمنظمة الأوجه املتعدد د أأن ادلمعوذكر الوف .والاجامتعية الاقتصادية للتمنية املؤلف، بل وحىّت أأداة حق وجممتع

 يف الفكرية امللكية قانون تدريس من ومكنت الفنيني املوظفني الويبو سهّلت تكوين كفاءات أأاكدميية من املقدمة ادلراس ية
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 اذل، البيانالوفد  وأأيد .خشصيا امجلهورية من رئيس ومبتابعة الرئيس ية، واملهين التقين التدريب مدارس وبعض ابنغي جامعة

 أأنشئ اذل، مكتب اجلزائر ذكل يف مبا اخلارجية، الويبو ماكتب والمتس تفعيل الأفريقية، اجملموعة ابمس املغرب وفد به أأدىل

ىل وأأشار. القريب املس تقبل يف أأخرى ميدانية ماكتب افتتاح يف أأمهل عن وأأعرب .حديثاً   من للمساعدة، الويبو برانمج أأن ا 

نشاء خالل  وجه عىلبدله و  عام بشلك منواالأقل  للبدلان ابلنس بة أأولوية يزال ال والابتاكر، التكنولوجيا دمع مراكز ا 

ىل دعا الغرض، ولهذا .التكنولوجية الفجوة من للحد وس يةليرى فهيا  اذل، اخلصوص،  هذا يف الويبو مع التعاون زايدة الوفد ا 

 .النجاح بلك للجمعيات بمتنياته واخت م. اجملال

 ،اكرييبالالسلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و وفد به  لبيان اذل، أأدىلتأأييده ل عن  ش ييلوأأعرب وفد  .36

يف  من اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء 58ومتىن للرئيس قيادة ماهرة للمناقشات العديدة اليت س تجر، خالل السلسةل 

انيه فامي يتعلق بتكل القضااي ذات الصةل اخلاصة بش ييل وبتوفر ودمع قو، من وشكر املدير العام عىل الزتامه وتف .الويبو

مش يدا ابلعمل اذل، مت تنفيذه من جانب الأمانة  ،الاكرييبو ال س امي املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية  ،خمتلف أأقسام الويبو

هنأأ املنظمة عىل وضعها املايل اال جيايب و أأحرزته الويبو، واتهتز الفرصة ال براز التقدم اذل،  ومجيع املشاركني يف تنظمي امجلعيات.

املوافقة عىل املبادرات  الحظو. أأمهية مزتايدة لتمنية البدلان اس تخدام امللكية الفكرية أأصبح ذا اذل، أأظهر دون ش، أأن

رايدة الأعامل. واكنت هذه مثل املوافقة عىل اقرتاح من جلنة التمنية بشأأن زايدة دور املرأأة يف الابتاكر و  ،املهمة للمنطقة

فضول وال واال بداعاليت احتفلت فهيا الويبو ابملوهبة  ،2018املبادرة متنامغة متامًا مع محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام 

جلنة اوضات يف التقدم احملرز يف املف دن التغيري يف العامل وميثلن املس تقبل املشرتك. ومن املهم أأيضاقوقمية النساء اللوايت كن ي

من أأجل  ،وكذكل التبادل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات اليت جتر، يف جلنة حق املؤلف ،هيئات البثويف جمال  ،املعارف

تطوير نظام دويل متوازن للملكية الفكرية. ومن املؤكد أأن الهنج البنّاء والرباغاميت سيسمح للحوار ابالس مترار من أأجل حتقيق 

 الأنشطة يف مزتايد بشلك تس تخدم الفكرية امللكية أأصبحت ،ش ييل يف. والطويلواملتوسط  املدى القصرينتاجئ ملموسة عىل 

نتاجية اذل، حقق نتاجئ عالية  الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل،احلالية فرتة من العمل الشاق للمعهد  الس نة اكنت. اال 

دارته ويف املبادرات القانونية اجلديدة عطاء وزن أأكرب للملكية الفكرية العنرص الأسايس للتمنية  مما ،التأأثري يف ا  مسح لش ييل اب 

دارة وتشغيل أأنظمة  شكر الوفد مرة أأخرى الويبو عىل دمعها القو، واملس متر يف تشغيل  ،احلاسوبوالابتاكر. وفامي يتعلق اب 

دارة مكتب امللكية الفكرية،وصيانة وحتديث  نتا دالتمما مسح بزايدة مع نظام ا  جماالت نة ابلس نوات السابقة يف جية مقار اال 

آخر هممة للويبو يف سانتياغووبطريقة  ،رباءات والعالمات التجارية والتصامميال من  ،يس تفيد مهنا املس تخدمون مبارشة. وأأثناء أ

رباءات اليت حملامكة ال رسيعليشمل اتفاقات الطريق ال اال دارة الآلية اكن من املمكن مراجعة وحتسني نظام  ،بني أأمور أأخرى

وكندا. وتوقع الوفد توقيع اتفاق الطريق الرسيع ملالحقة براءات الاخرتاع  ،والصني ،والياابن ،بروسورمع بدلان املعهد نفذها 

 ةمت تيسري البحث يف البياانت الببليوغرافي ،خالل امجلعيات. وفامي يتعلق مبسأأةل اال دارة الأمريكية مع الوالايت املتحدة

نشاء منوذج لتوليد البياانت لتطوير مرشوع البياانت املفتوحة يف املس تقبلصاممي التللرباءات و  مت و .الصناعية عن طريق ا 

دخال حتديثات عىل نظام   WIPO)لربط املعلومات املتوفرة يف قاعدة البياانت مبزيد من الفعالية بقاعدة اال دارة الآلية ا 

CASE )و(WIPO Publish)  يف جمال العالمات التجارية.  قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي يف جمال الرباءات و

دارة املوارد البرشية جيابية من حيث  ،وفامي يتعلق اب  أأسفر تنفيذ العمل عن بعد يف املعهد الوطين للتنوع البيولويج عن نتاجئ ا 

نتاجية ونوعية احلياة الأرسية. ومن املتوقع أأن يعمتد  الأقل من موظفهيا أأسلوب العمل هذا خالل العام يف املائة عىل  50اال 

جراء تغيريات  ىل عدة معاهدات دولية بشأأن امللكية الفكرية تديرها الويبو وا  املقبل. اكنت حكومة ش ييل تدرس الانضامم ا 

صالحات هممة للنظام احلايل نشاء جريدة  ،كبرية يف قانون امللكية الفكرية. تضمن مرشوع القانون ا  لكرتونية مبا يف ذكل ا  ا 
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جراءات اال خطار ىل دفع رسوم ،وتبس يط اال خطارات ،لنرش الطلبات وا  ماكنية تقدمي اترخي الطلب دون احلاجة ا  دخال  ،وا  وا 

 ،والاعرتاف ابلعالمات التجارية غري التقليدية ،دفع رسوم س نوية وخفض الرسوم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم

س يقوم املعهد الوطين للتكنولوجيا  ،التجارية. وفامي يتعلق ابملشاريع والتطورات اجلديدة وتكريس الالزتام ابس تخدام العالمات

طالق حمرك بث جديد عىل اال نرتنت للعالمات التجارية و   بدلانعية واملؤرشات اجلغرافية و الصناوالتصاممي رباءات القريبًا اب 

علها جي مما  ،النتاجئ يف بنية جديدة ديدة فالتر جديدة وعرضلأداة اجلاتضمنت و املنشأأ اليت س تحل حمل حمرك البحث احلايل. 

يسمح للمس تخدمني ابلبحث وتزنيل املستندات اليت تش متل عىل ملف لك طلب أأو و  ،أأكرث سهوةل وسالسة للمس تخدم

طالق أأداة م املعهدكام هو مطلوب. اكن  ،حمك اتحة بياانته للمس تخدمني للبحث والتزنيل. سي م ا   ،قارنة الصوريفكر أأيًضا يف ا 

. وقد أأعادت الأداة نتاجئ 2018بشلك علين يف أأكتوبر  ،اليت مت تطويرها بشلك مشرتك مع لكية الهندسة جبامعة تش ييل

دارة حقوق 2019جيدة للغاية واكن من املتوقع أأن تكون متاحة من عام  ن ا  ويه  امللكية الفكرية، للتسويق لعامة الناس. ا 

ويه خدمة عامة  ،تقع الآن حتت دائرة الرتاث الثقايف الوطين ،احلقوق اجملاورة يف ش ييلواكةل متخصصة يف حق املؤلف و 

المركزية لها خشصية قانونية وأأصولها اخلاصة اليت أأرشف علهيا رئيس ش ييل من خالل وزارة الثقافات والفنون والرتاث. وقد 

مما ميثل زايدة  ،اال دارةيف جمال سلطات  2017مسحت معلية التحديث املؤسيس بعدد قيايس من التسجيالت يف عام 

نتاجيته بنس بة  وفامي يتعلق ابلتواصل، فقد اس تمكلت جدول أأعامل مكثف لأنشطة التوعية يف جمال  يف املائة. 2.2س نوية يف ا 

أأعامل التعاون ادلويل واملشرتك بني املؤسسات )نرش دليل حق املؤلف، وحلقات دراس ية دولية، وحماداثت متخصصة، 

يف املائة يف الأداء يف هذا  55.5عاون مع اجلامعات والكياانت الأخرى(. وقد مكّن لك هذا من حتقيق زايدة بنس بة والت

يف املائة يف  30يف املائة يف منطقة مرتوبوليتان و  58يف املائة يف اخلارج، و 12اجملال من النشاط. ومن هذه الأنشطة، متت 

ىل املناطق الأخرى من البدل. وكجزء من ا ، للس نة الثانية عىل اال دارةلأنشطة يف اخلارج، وهجت أأاكدميية الويبو ادلعوة ا 

قلميية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، و التوايل، لتدريب املشاركني من أأمرياك الالتينية  الاكرييب عىل ادلورة التدريبية اال 

يف تنظمي الندوة ادلولية حول اال دارة البارزة مشاركة اليت عقدت يف مكس يكو سييت. عىل املس توى احمليل، تضمنت النقاط 

حق املؤلف والاقتصاد اال بداعي، اليت عقدت يف سانتياغو، ويه الأوىل لش ييل. مت تنظمي هذا احلدث ابلتعاون مع الويبو 

التعاون مع اجلامعات  واجمللس الوطين للثقافة والفنون واملديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية بوزارة اخلارجية. اكن

الش يلية مس متًرا، مع العمل املشرتك املكثف حول حامية أأصول امللكية الفكرية والتمنية والابتاكر. وقد انعكس التعاون بني 

املؤسسات مع اخلدمات أأو الوزارات الأخرى يف معلمني هامني. اكن الأول هو نرش كتيب عن حق املؤلف وحامية اال بداع، 

لتدريب عىل أأساس يات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ش ييل، وهو نتاج تعاونية هجد بني اجمللس وهو نص أأسايس ل 

املوقع التايل من اال نرتنت:  عىل اال نرتنت وميكن مشاهدته وتزنيهل عىل نص ادلليل متاحو . واال دارةالوطين للثقافة والفنون 

autor-derecho-http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/guia/.  واكن املعّل الثاين هو حتليل وصياغة

ووزارة  املعهدووضعت بواسطة  اليت يُقصد تطبيقها يف وزارة حكومية يف ش ييل ،الس ياسة الأوىل املتعلقة ابمللكية الفكرية

الصادر  2444. متت املصادقة عىل هذه الس ياسة من قبل وزارة الأشغال العامة من خالل القرار رمق اال دارةالأشغال العامة و 

مت تنفيذ أأنشطة لتعزيز اس تخدام جسل امللكية الفكرية وأأمهيته يف القطاعات  ،2018. وخالل عام 2017نومفرب  16بتارخي 

وعًيا متخصًصا حماداثت مثرية حدثت حىت الآن. وقد عقدت حلقات دراس ية متصةل بقطاعات  20مع أأكرث من  ،عيةاال بدا

بداعية حمددة مبساعدة الويبو والعمل املشرتك مع املؤسسات احلكومية واخلاصة الأخرى. عىل سبيل املثال ُعقدت احللقة  ،ا 

وس تعقد احللقة ادلراس ية الثانية حول حق املؤلف والاقتصاد  ،ادلراس ية بعنوان "كيف تعيش من املوس يقى" يف يونيو

ىل حتسني نظام ت اال دارةاكن  ،اال بداعي يف أأكتوبر. ابلنس بة للمرشوعات متوسطة وطويةل الأجل قود املبادرات اليت تسعى ا 

http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/guia-derecho-autor/
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نشاء كتال ،التسجيل عرب اال نرتنت بشلك عام آلية لهذه احملفوظات وترقمي الأعامل املتوفرة يف الأرش يفات املؤسس ية وا  وجات أ

نشاء  ىل ا  لتسهيل احلفاظ علهيا التارخيي والبحث عن بعد عن طريق العنوان. الهيئة املسؤوةل عن الامتثال. كام هيدف أأيًضا ا 

مثل املعّرفات املمزية للتسجيالت اليت تتطلب معاجلة رسية  ،ومعّرفات أأخرى 2019معّرفات فريدة للتسجيالت بدًءا من 

دارة مجيع مس تخديم نظام لتس  ،خاصة يف  ،وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤد، مجيع هذه املبادراتامللكية الفكرية. هيل ا 

ىل تعزيز امللكية الفكرية يف ش ييل كعنرص أأسايس لزايدة الاستامثر وتشجيع الابتاكر ،مراحل خمتلفة من التطور  ،وحتفزي ،ا 

. كام وضعت املديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية أأدوات حمددة لقطاع التمنية الاقتصادية والاجامتعية للبدل ،ابختصار

عطاء هذه الصناعات املعرفة الأساس ية  ،تصدير الصناعة اال بداعية يف ش ييل لتعزيز أأمهية اس تخدام امللكية الفكرية وحاميهتا وا 

بداعي. لك  هذا اكن جمرد عينة صغرية من الطريقة اليت ابال دارة والأدوات العملية من خالل حلقات معل خاصة بلك جمال ا 

نه يود  ،متكنت هبا ش ييل من وضع امللكية الفكرية عىل الأجندة الوطنية من خالل هنج معيل يركز عىل املس تخدم. وكبدل فا 

القمّي اذل، أأن يوحض أأن لك هذا التقدم قد حتقق جزئيًا بفضل املساعدة اليت قدمهتا الويبو وأأنه يأأمل يف مواصةل تلقي ادلمع 

ىل ادلول الأعضاء فهيا لتشجيع الابتاكر واال بداع من أأجل اقتصارها الاقتصاد، والاجامتعي. والتمنية الثقافية.  تقدمه املنظمة ا 

ىل  ،وأأخريا مثلت امجلعيات فرصة لتحقيق تقدم يف التصاممي الصناعية واملاكتب اخلارجية. وذلكل دعا الوفد ادلول الأعضاء ا 

ظهار العامل كجهات فاعةل يف النظام املتعدد  ،أأن تعددية الأطراف يه السبيل لتحقيق اتفاقات متوازنة وطموحة. من املهم ا 

شارة واحضة ال تلهم أأعامل جلان الويبو الأخرى حفسب ،الأطراف بل  ،أأن تس تفيد ادلول الأعضاء من هذه الفرصة ال رسال ا 

امل اذل، اكن يفقد الثقة يف مثل هذه املنظامت الأمهية احليوية للعمل س تلهم أأيضًا احلارضين ليكونوا مسؤولني ويتولون الع

جيابية من أأجل جناح  اذل، جير، يف امجلعيات واحملافل ادلولية الأخرى. وسوف يشارك الوفد بنشاط وبراغاميت لتحقيق نتاجئ ا 

 امجلعيات احلالية.

ّ و  .37 وأأكّد من . اكرييبالعن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و نيابة البيان اذل، أأدىل به وفد السلفادور  كولومبياوفد د أأي

، اذل، "الاقتصاد اال بداعيمنوذج " لتعزيزأأمهية خاصة تويل اجلديدة  كومةاحل وأأضاف أأن، الويبولعمل مع الزتامه اب جديد

ىل ه وخدماته سلع تستند، اذل، ، قطاع املعرفة والابتاكرمرصف التمنية للبدلان الأمريكية ، حسب دراسة أأعدهاشملي  ا 

 ويسعى البدل، اجت احمليل اال جاميليف املائة من الن 3.4بنس بة  يف كولومبيايسامه قطاع امللكية الفكرية حاليا و . امللكية الفكرية

ىل تعزيز نالاقتصاد.  ودمعالقطاع  هذا ا   لها أأمر املالمةتوفري امحلاية تروجي امللكية الفكرية ونرشها و  وأأردف الوفد قائاًل ا 

ن الرضور، مواصةل التعاون النشط بني الويبو وكولومبيا يف اجملاالت اليت من شأأهنا مفهذا الغرض. وذلكل لتحقيق  سايسأأ 

لتمنية الاقتصادية يف تحقيق ال  بصفته منوذجاً ، واجلهات الفاعةل فيه اال بداعيالاقتصاد بيئة مناس بة لتشجيع قطاع  تتيحأأن 

ىل أأن وفاء امجلعيات بواليهتا للموافقة عىل فتح ماكتب خارجية خالل ، اخلارجية املاكتبسأأةل فامي يتعلق مب و . البدل أأشار الوفد ا 

ن قرار 2019-2018و 2017-2016الثنائيتني  ىل كولومبيا. واس تطرد قائاًل ا  . هو أأمر يكتيس أأولوية واهامتمًا كبريين ابلنس بة ا 

، وجيب تعزيز معلية املوافقة ، ومل يعد من املمكن تأأجيهلل عالقاً ال يزا 2016/2017 خالل الثنائيةاملكتب فتح املوافقة عىل 

نشاء مكتب خاريج  وأأكّد أأن. 2015مع املبادئ التوجهيية املعمتدة خالل مجعيات عام  ومواءمهتا اكن اقرتاح كولومبيا بشأأن ا 

ىل املبادئ التوجهييةمعلية شف مثرة ىل، افة تستند ا  سرتاتيجية يف البدل. وعالوة عىل أأهداف الويبو الا نطاقع يتوس   ويريم ا 

اثين لغة حملية  يه اال س بانية علامً أأن اللغةمة يف بدل انطق ابللغة اال س بانية، لمنظل  أأول مكتباملكتب ذكل س يكون  ،ذكل

 بذلهتا اجلهود اليتمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل الوفد  يف العامل. وشكر من بني اللغات الأوىل املُتحدث هبا

سهاهما يف هذه العملية. توافق الآراءحظي ب لتقدمي مرحش  ىل أأنه ، مما يدل عىل الزتام املنطقة وا  ينبغي مجليع ادلول وأأشار الوفد ا 

حراز تقدم اهامتمًا كولومبيا أأيضًا  وتويلقدر كبري من املرونة يف املوافقة عىل املاكتب اخلارجية. ب التحيلالأعضاء   فامي فعيلاب 
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ىل يتعلق آراء يف توافق  ابلتوصل ا  ة واملعارف التقليدية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثي مضنال

برامكبرية  هجودبذل  قتيضي  اً يس يرئ  اً موضوع بصفته، والفوللكور ىل ا  . كام أأعرب يف هذا الصددمعاهدة  من أأجل التوصل ا 

قانون التصاممي ومعاهدة لمعاهدة  العامتدالوفد عن اس تعداده دلمع القرارات اليت ميكن اختاذها بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس 

 مما يتيح، لتقنية والتعاوناملساعدة ا ما تقدمه للبدل من دمع متواصل يف جمايلالويبو عىل  الوفد اية هيئات البث. وشكرمحل

 اذل، يقدمه مععىل ادل وعىل وجه اخلصوص، سلّط الوفد الضوءيز نظام امللكية الفكرية يف كولومبيا. لتعز  وفرصاً  أأدوات

نظام التعاون اال قلميي بشأأن امللكية   خيصاالتفاق بني ادلول الأعضاء فامي وطيدالاكرييب يف تو املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية 

تعزيز وحتسيهنا عىل ادلوام من أأجل  أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية تيسري يتيحومن شأأن هذا التعاون أأن  (.الفكرية )بروسور

خطة التمنية املس تدامة  ابلأمهية اليت تكتس هيانقل املعرفة ورايدة الأعامل يف مجيع أأحناء املنطقة. وأأعرب الوفد عن اقتناعه 

آلية  2030ة للعمليات املوازية والتمكيلية خلطة عام ابعتبارها رؤية مشرتكة تعمل عىل تغيري اجملمتع. ومن النتاجئ امللموس نشاء أ ا 

ىل املنظمة ،تيسري التكنولوجيا  س ياق نقل التكنولوجيا. وأأخريًا، يف أأنشطهتا والزتاماهتاأأن تعزز  ومن الأمهية مباكن ابلنس بة ا 

ىل  الوفد ادع قامةا   والابتاكر.نظام متوازن للملكية الفكرية يعزز الاقتصاد القامئ عىل املعرفة  ا 

38.  ّ تحقيق تعزيز الابتاكر واال بداع ل  نّ وذكر أأ موعة الأفريقية. اجملالبيان اذل، أأدىل به وفد املغرب ابمس  الكونغود وفد وأأي

حامية املوارد رأأى أأّن نظام دويل فعال ومتوازن. و وجود لتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لدلول الأعضاء يعمتد عىل ا

الأخري السبب أأضاف أأن و  ص، دويل ملزم قانواًن. تتطلّب وضعالوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، 

الاجامتع الرفيع املس توى لدلول الأعضاء يف املنظمة  ةس تضافالالعضو يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية،  دفع بدله،

 ،ية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد،وراث ية الفكرية بشأأن امللكية الفكرية وتعزيز املوارد الالأفريقية للملك 

ىل أأنأأ . و 2018أأبريل  11و 10يم يو االتفاقات املتعلقة بامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  شار ا 

أأعضاء  مهناللتطلعات القانونية والس ياساتية للبدلان النامية، و  يه اس تجابة املعومل، قتصادالل الس ياق احلايل، يف التقليد،

ضامن حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، يف لاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، 

ىل الاعرتاف القانوين ابوأأضاف أأّن االتفاقات هت، غري القانوين. البدلان املعنية ضد الهنب والاس تغالل التجار   ةقميل دف ا 

يك ال دامهتا اس تاحلقيقية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد،، كسلع تقليدية قابةل للتداول و 

 مع مرور الوقت. يتفخت 

أأدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية لبيان اذل، تأأييده ل عن  كوس تارياكوأأعرب وفد  .39

نه من  والاكرييب. بدلًا من بدلان أأمرياك الالتينية يف مؤرش  18دواعي رسور كوس تارياك أأن تأأيت يف املرتبة الثانية من بني وقال ا 

ة القيام به ملواصةل تطوير نقاط قوهتا ومواهج عىل الرمغ من أأنه ما زال هناك الكثري اذل، يتعني عىل البدل ،الابتاكر العاملي

ال س امي فامي يتعلق ابلبنية التحتية  ملكتب كوس تارياك للملكية الفكرية،تغيريات هامة فرتة  2018-2017فرتة  تاكنو التحدايت. 

لكية الفكرية. اليت اكنت قيد التطوير املس متر من أأجل توحيد وحتسني اخلدمات املقدمة ملس تخديم نظام امل  ،التكنولوجية

قلمي الاكرييب يف مقر الويبو عىل ادلمع اذل، يتلقاه مكتب ي لأمرياك الالتينية و وشكر الوفد الويبو وال س امي املكتب اال 

حيث أأن العديد من أأوجه التقدم قد نتجت عن هجد مشرتك. وقد حتققت  ،كوس تارياك للملكية الفكرية خالل هذه العمليات

دارة ماكتب امللكية الفكرية  وبدأأ تنفيذ ملف الويبو  ،بصورة مرضية ،وايبو اببلشوكذكل  وبراءات الاخرتاع،حتديثات نظام ا 

طار توجيه الويبو. وفامي يتعلق ابال شارات املمزية ة الهنائية من دليل العالمات املمزية أأتيحت النسخ ،مكرشوع ذ، أأولوية يف ا 

لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية للمس تخدمني من خالل املوقع الش بيك ملكتب كوس تارياك للملكية الفكرية. اكنت 



A/58/11 Prov. 
Annex 

28 
 

رية اجلهود مس مترة لتعزيز امللكية الفكرية وتعزيز ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأمرياك الوسطى وامجلهو 

اكن من املهم بشلك خاص ابلنس بة لكوس تارياك حتليل التقييدات والاس تثناءات  ،ادلومينيكية. فامي يتعلق بقوق النرش

خاصة  ،للمكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات ملؤسسات التعلمي والبحث وللأشخاص ذو، اال عاقة الأخرى

عىل أأمهية توحيد كوس تارياك بني أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية والعاملية مع خطة أأكد الوفد  ،يف ضوء معاهدة مراكش. وأأخرياً 

جلنة املعارف  ومعلحىت ال يتخلف أأحد. وذلكل اكن همامت بشلك خاص برؤية معل جلنة التمنية  ،2030التمنية املس تدامة لعام 

 محلاية املعارف التقليدية والفوللكور واملوارد الوراثية.

البيان اذل، أأدى به وفد املغرب ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، ورّحب ابجلهود اليت  روت ديفواكوأأيّد وفد  .40

ىل تقرير املدير العام، وأأثىن عليه وشكره جزيل الشكر عىل مجيع  تبذلها الأمانة لتحضري واثئق امجلعيات. وأأشار الوفد ا 

نظمة وتعزيز الاسرتاتيجية الاقتصادية والاجامتعية لدلول الأعضاء اال جراءات اليت يتّخذها للمسامهة يف حتسني صورة امل 

ىل الأنظمة الرئيس ية للويبو، أأ، أأنظمة معاهدة  فهيا. وأأضاف أأن تكل اال جراءات تسامه يف زايدة عدد ادلول اليت تنضّم ا 

الوفد جمددًا ابلشكر عىل ادلمع  الوضع املايل اال جيايب للمنظمة. وتوجه حتقيق التعاون بشأأن الرباءات ومدريد والها،، ويف

اذل، حظي به بدله يف جمال بناء القدرات، ال س امي لفائدة احملامني يف كوت ديفوار، والنقاط الرئيس ية لش بكة مراكز دمع 

ىل ادلمع املتواصل اذل، تس تفيد منه مجيع املبادرات املتخذة  ضافة ا  التكنولوجيا والابتاكر، واجلامعات ومؤسسات البحث، ا 

. وأأضاف أأن حكومة بدله تويل أأمهية خاصة للملكية الفكرية، فهيي مدرجة يف اخلطة 2018جمال امللكية الفكرية خالل عام  يف

ن مكتب  2020-2016الوطنية للتمنية  بوصفها ركزية لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للبدل. ومن مّث، فا 

زاء املؤرشات اجلغرافية والعالمات امجلاعية ديفوار يقوم  امللكية الفكرية يف كوت بمالت يف جمال امللكية الفكرية للتوعية ا 

ىل  عالن عن انضامم كوت ديفوار ا  هبدف القضاء عىل الفقر يف املناطق الريفية. ويف هذا الصدد، أأعلن الوفد عن رسوره لال 

يداع وثيقة انضاممه خالل الأاي م القليةل املقبةل. وفامي يتعلق ابمللكية الأدبية والفنية، وثيقة جنيف التفاق لش بونة. وس يقوم اب 

نفاذ بعض احلقوق مثل  س تنسا  الاتلقي أأجر مقابل ، و تلقي أأجر مقابل النسخ اخلاصتعكف احلكومة يف كوت ديفوار عىل ا 

دارة . أأمّا فامي خيص اال دارة امجلاعية، فقد احتل مكتب كوت ديفوار حلق املؤلف، اذلحق التتبع، و التصوير، ، يُعّد منظمة لال 

امجلاعية، بفضل املساعدة املقدمة من الويبو، املرتبة الثالثة من بني أأكرب مصادر حتصيل الرسوم يف أأفريقيا، بعد جنوب أأفريقيا 

ذ ارتفعت املبالغ اليت مّت حتصيلها بأأكرث من  فرناكت امجلاعة  منمليار فرن،  2.49، لتبلغ 2013% منذ عام 60واجلزائر. ا 

، وذكل بفضل عوامل عديدة من بيهنا زايدة املبالغ املتأأتية من بعض فئات احلقوق، عىل غرار 2017يف عام  الية الأفريقيةامل

% يف عام 77.79% مقابل 78.39، بلغت نس بة احلقوق اليت ُأعيد توزيعها 2017احلقوق املنبثقة عن اجملال الرمقي. ويف عام 

رساهئا، وحّث مجيع الوفود عىل . وأأكّد الوفد الزتام بدله بقمي2016  املساواة واملشاركة واال نصاف اليت حترص الويبو عىل ا 

طار وضع املعايري بغية حّل املسائل العالقة. ويتعلق الأمر  التحيل بروح الانفتاح والتعاون من أأجل بّث حيوية جديدة يف ا 

ومرشوع  التعبري الثقايف التقليد،، ومرشوع معاهدة التصامميابملسائل املرتبطة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

. ويف اخلتام، أأكّد الوفد عىل اس تعداده للمشاركة يف املناقشات عىل حنو بنّاء بغية حتقيق نتاجئ معاهدة حامية هيئات البث

 ممثرة تعود ابملنفعة عىل امجليع.

ىل أأن اجلهود اليت تبذلها الويبو والأ  كرواتياوفد وأأشار  .41 نشطة اليت تضطلع هبا، واملصممة لتطوير النظام العاملي للملكية ا 

وتعزيزه، تسامه يف الهنوض ابال بداع ورفد الابتاكر، وتوفر ابلتايل حوافز لتحقيق المنو الاقتصاد، وتوفري الرعاية الاجامتعية 

يداع طلبات التسجيل. وأأ  قّر الوفد عىل وجه اخلصوص ابلتطورات واحلفاظ عىل البيئة. ورّحب الوفد ابلزايدة املتواصةل يف ا 
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ىل اعامتد هنج بنّ فامي خيص معاهدة حامية هيئا اال جيابية مضن جلنة حق املؤلف طار ت البث، ودعا الوفود ا  اء عىل حنو أأكرب يف ا 

ىل توافق يف الآراء بشأأن اعامتد معاهدة لقانون التصاممي، لفائدة املس تخدمني وادلول الأ  عضاء عىل حّد العمل املقبل للتوصل ا 

ّن كرواتيا قامت بتحديث نظام اال يداع اال لكرتوين للطلبات بناًء عىل معاهدة الرباءات يف مكتب ادلوةل  سواء. وقال الوفد ا 

دراج نظام اال يداع اال لكرتوين ملعاهدة الرباءات،  للملكية الفكرية خالل شهر مارس من الس نة احلالية، وذكل من خالل ا 

ن بدله تلقى ادلمع لتنظمي ونّظمت أأيضًا حلقات ت دريبية لوالكء الرباءات مبساعدة تقنية من الويبو. واس تطرد الوفد قائاًل ا 

ذاكء الوعي ابلقضااي الرئيس ية لنظام امللكية الفكرية لفائدة الصحفيني، وادلور اذل،  ىل ا  الندوة الوطنية للملكية الفكرية الرامية ا 

ىل أأن منشور الويبو املعنون "يضطلع به نظام امللكية الفكرية يف اجمل  دارة امللكية متع املعارص. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد ا  ا 

ىل اللغة الكرواتية مت تكييفه مع احتياجات البدل وممارساته، وتمكهّل املعلومات الفكرية يف قطاع اال عالن "، وهو منشور مرتمج ا 

، من شأأنه أأن امجلعية الكرواتية لواكالت االتصاالتُأعّد ابلتعاون مع املتاحة حاليًا بشأأن قطاع اال عالن يف كرواتيا والعامل، و 

دارهتا يف قطاع اال عالن بكرواتيا. وشهد ذاكء الوعي بأأمهية حامية امللكية الفكرية وا  الاحتفال ابليوم العاملي للملكية  يسامه يف ا 

ة يف ، ودور نظام امللكية الفكريوالابتاكر والفنونم و هتا يف العلمعل املرأأة ومسامه بشأأنمناقشة عامة  2018الفكرية يف عام 

جنازاهتا. و  ىل تنظميو  ،مباكحفة التقليد والقرصنة يف البيئة الرمقية بدله الزتامجّدد الوفد دمع ا  أأحداث تس هتدف مسابقات و  أأشار ا 

وقد حقّقت رين. لتعزيز أأمهية اال بداع والابتاكر واحرتام معل الآخ 2018و  2017عايم  خاللالش باب واملراهقني 

دورة وأأضاف الوفد أأن . 2018يف عام  أأكرباس تجابة حتقيق من املتوقع و  ابهراً جناحًا  2017عام  اليت نُّظمت يف سابقاتامل 

، أأشخاص من داخل كرواتيا وخارهجا يشارك فهياس ابللغة الكرواتية و درّ اليت تُ ، بعد بشأأن امللكية الفكرية العامةالتعلمي عن 

ذ، كبرياً  رواجاً  ىقال تزال تال ، نظمت كرواتيا معرضا متعدد ريبًا مبجرد بدء التسجيل. وأأخرياتق ي م جحز مجيع الأماكن املتاحة ا 

يداع الاحتاد الأورويب  تصديقه عىل معاهدة  وثيقةاحلواس للمكفوفني واملعاقني برصاي خالل امجلعيات احلالية لالحتفال اب 

براز ،مراكش  .ضمونحيث الشلك وامل فينمعل  تناوللأشخاص املعاقني برصاي من متكني اب  السبيل الكفيل وا 

ن عن تأأييده لبيان السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  كوابوأأعرب وفد  .42 كواب يف طور وقال ا 

اعامتد قواعد تمكل اال طار تنفيذ س ياس هتا اخلاصة ابمللكية الصناعية عىل النحو اذل، وافق عليه جملس الوزراء يف أأعقاب 

دارة امللكية 2018أأغسطس  10واليت دخلت حزي التنفيذ يف  ،القانوين الوطين للبالد بشأأن امللكية الصناعية . مت تدعمي ا 

طار المنوذج الاقتصاد، لكواب ،الصناعية من خالل أأنشطة التطوير املؤسيس حىت  ،اكن أأولوية للتمنية الاسرتاتيجية يف ا 

يف معلها وتشارك مشاركة اكمةل ورصحية يف املعارف . واعتربت كواب أأنه من املهم أأن ترسع جلنة 2030ام اترخيه حىت ع

واملعارف التقليدية وأأشاكل  الوراثيةاملفاوضات القامة عىل النصوص بشأأن ص، قانوين دويل يضمن حامية فعاةل للموارد 

التعبري الثقايف التقليد،. اكن جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية أأحد الراكئز الأساس ية للمنظمة وادلول الأعضاء فهيا. وقد 

جراء حوار بشأأن امللكية ا ،أأجندة التمنيةحتققت نتاجئ من خالل مشاريع متنوعة لتنفيذ أأجزاء من  ة لفكرية والتمنيولكن يلزم ا 

أأنشطة التعاون التمنية و أأجندة كجزء من الركن الثالث. وال تزال املزيانية العادية تُس تخدم لتنفيذ توصيات  ،يف جلنة التمنية

طار برانمج حلول أأعامل ماكتب امللكية الفكرية.  ،وال س امي فامي يتعلق بأأنظمة أأمتتة امللكية الفكرية ،ةواملساعدة التقني يف ا 

ىل  أأجندةضمن تينبغي أأن  التمنية وجود نظام دويل للملكية الفكرية متوازن يتوافق مع س ياسات التمنية الوطنية ويفيض ا 

يف التقدم يف دراسة التقييدات والاس تثناءات حلقوق امللكية  الرباءاتحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. ينبغي أأن تس متر جلنة 

ءات يف نقل التكنولوجيا. ينبغي أأن تتناول ادلراسات اليت جتر، يف هذا مع الرتكزي عىل احلواجز اليت تسبهبا الربا ،الصناعية

اجملال القضااي املتعلقة ابلتمنية وابلظروف احلامكة. ينبغي أأن تسرتشد املفاوضات بشأأن نص مرشوع معاهدة قانون التصاممي 

رف التقليدية املرتبطة ابلتصاممي. مبصاحل مجيع ادلول الأعضاء وتوفر املساعدة التقنية ومتطلبات الكشف عن منشأأ املعا
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ىل نتاجئ ملموسة فامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور  وأأعرب عن أأمهل يف أأن يؤد، معل جلنة حق املؤلف ا 

ىل أأدوات التعّل والتمنية البرشية هذه. للأشخاص ذو،  ،وكذكل املؤسسات التعلميية والبحثية ،احملفوظات وضامن الوصول ا 

من أأجل  ،عاقة. وأأقر الوفد ابدلمع اذل، تقدمه الويبو من خالل املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب وأأاكدميية الويبواال  

طار نظام امللكية  ،رباءات والتكنولوجيا يف البدل والبنية التحتية العامليةال وبناء القدرات خملتلف اجلهات الفاعةل الاجامتعية يف ا 

هنأأ الوفد برارة أأاكدميية  ،طين. وقد سامه ذكل اجلهد يف تنفيذ س ياسات امللكية الصناعية الوطنية للبدل. وأأخرياالصناعية الو 

 عاما مكركز للمتزي يف جمال تعلمي امللكية الصناعية والرتوجي لها. 20الويبو عىل نشاطها اذل، اس متر 

عن تأأييده للبيان اذل، أأدىل به وفد المنسا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء  امجلهورية التش يكيةوأأعرب وفد  .43

وأأعرب عن دمعه املس متر لدلور احملور، . أأورواب الوسطى والبلطيقبدلان وعة مجمفيه والبيان اذل، أأدىل به ممثل ليتوانيا ابمس 

أأمهية عىل  كدوأأ  ،مجيع أأنشطة الويبوبشأأهنا و  والتعاون اهتومعلوما اللويبو مكنتدى عاملي خلدمات امللكية الفكرية وس ياساهت

مدريد و رباءات المعاهدة أأ،  ،حتسني أأنظمة حامية امللكية الفكرية العامليةو  يرّس نظام حقوق ملكية فكرية فعال وم وجود 

العجز يف للتخلص من ورحب جبهود أأعضاء احتاد لش بونة  الها، ولش بونة، وغريها من اخلدمات املقدمة للمس تخدمني.و

جراء مزيد من املناقشات مزيانية احتاد لش بونة حتاد. وأأعرب عن أأمهل يف أأن س تدامة مالية طويةل الأجل لالالحلول ال جياد  وا 

ىل أأن جلنة النقاط املثرية للجدل املتبقية لّ حتوأأن  ،ذ قرار بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممييتخ ، مشريًا ا 

ىل توافق يف الآراء يف جلنة حق من املمكن أأن الوفد  أأىور .اال فصاحسب ملناقشة رشط الأن يه املنتدى عارف امل التوصل ا 

بقاء ه ور رس أأعرب عن املؤلف بشأأن معاهدة حامية هيئات البث وتلبية احتياجات امحلاية احلالية واملس تقبلية، و  عادة اب  حق ا 

ىل ولكن  ،ورحب ابلتقدم اذل، أأحرزته جلنة الرباءات البيع مدرجا يف جدول أأعامل تكل اللجنة. توقع أأن أأنه اكن ي أأشار ا 

جراء مناقشة تقنية ابرش تكون اللجنة قد  ابلوالية  همالزت جدد الوفد او  بشأأن تنس يق قانون الرباءات املوضوعي.مفّصةل ت يف ا 

 أأىور لأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية. بدله احلالية للجنة املعارف، وأأقر بأأمهية أأنشطة جلنة التمنية نظرًا الس مترار دمع

نفاذ حقوق امللكية الفكرية ميثل حتداي عامليا، وأأعرب عن تقديره للهدف الاسرتاتيجي املمتثل يف التعاون ادلويل  الوفد أأن ا 

نفاذ  لأعضاء من مجيع املناطق.دلول ااملّطردة لشاركة ابمل ورحب  ،لبناء احرتام امللكية الفكرية، وعن دمعه لعمل جلنة اال 

أأنشطة الويبو يف جمال تعلمي امللكية الفكرية وأأاكدميية الويبو وس ياسات امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات بالوفد  شادوأأ 

يالء اهامتم أأكرب بتدريس امللكية الفكرية وزايدة الوعي بقوق امللكية الفكرية وما يتبع  ىل ا  ها من البحث العامة، وأأشار ا 

، مش يد ابدلمع 2018يف براغ يف أأكتوبر س تعقد  اخدمات الويبو ومبادراهتجّواةل بشأأن حلقة دراس ية أأن ، وأأعلن قويتس

، ابلتعاون مع الويبوتدريبية  امنح نظمو اس تضاف زايرات دراس ية  هبدلذكر الوفد أأن و  اذل، تقدمه الأمانة لهذا الغرض.

ىل معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات،  ل يف وقت سابق من هذا العام فاحيصأأرسو  معقت وقد براءات يف زايرة دراس ية ا 

دارة الفحص المتهيد، ادلويلالزايرة  دارة البحث ادلويل/ا  جراءات ا  جراءات ماكحفة كبريا اب  الوفد اهامتمًا أأبدى و  .معرفهتم اب 

 هجودها يف هذا اجملال.وشكر الويبو عىل تعاوهنا املس متر و  ،الفواتري املضلةل والعروض الأخرى

ن  مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةوفد وقال  .44 تناولت  ،2017يف ديسمرب  اليت ُعقدت، الرباءاتللجنة  27ادلورة ا 

زاةل العقبات اليت تعرتض سبيل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ىل الرباءات النفاذيف س ياق  مسأأةل ا  الرباءات  ال س امي ،ا 

عراب ادلول الأعضاء عن نيهّتا يف اس تخدام امللكية الفكرية للمساعدة عىل بلوغ لأدوية الأساس ية. اب املتعلقة وأأضاف أأن ا 

ىل الأخالق واملواعظ اليت تضمن الكرامة اال نسانية  يالء الأولوية ا  أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة من خالل ا 

ىل أأن وأأشار المعلام ملهام.  يعترب والظروف املعيش ية ىل قرار ،املعارفجلنة وفد ا   مجعيات الويبو السابعة وامخلسني، استنادًا ا 
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ىل مجعيات الويبو لعام  عداد وثيقة موّحدة عن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية، بغية تقدمي صيغهتا الهنائية ا  . 2019تعمل عىل ا 

ن  ىلهذا النجاح  ويُعزى. عىل معاهدة مراكش صادقبدلا  40أأكرث من وأأردف الوفد قائاًل ا  يف عام  اليت بذلهتا الأمانة هوداجل  ا 

 ،ممياعاهدة قانون التصمل التّحضري ال طارلتعزيز معاهدة مراكش. وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل جلنة العالمات يف  2018

ن عامتد املعاهدة. ال 2019النصف الأول من عام  خاللدبلومايس مؤمتر  عقد وأأعرب عن أأمهل يف واس تطرد الوفد قائاًل ا 

اسرتاتيجية جديدة  2018 أأبريل ، أأدرج يفكمي جونغ أأون ،رئيس جلنة شؤون ادلوةل يف مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

لرتكزي اجلهود املبذوةل عىل النظام الاقتصاد، الاشرتايك، وس بل تطوير الانتاج من خالل العلوم والتكنولوجيا، اليت تعترب 

ىل كام . وية لتحقيق التمنية الاقتصاديةقحمراكت  يالءأأكد الس يد كمي أأيضا عىل احلاجة ا  واسرتاتيجية لتنفيذ أأولوية مس تدامة  ا 

مجيع  تدريب، مبا يف ذكل توس يع الش بكة الوطنية لنرش العّل والتكنولوجيا لتشمل وتوجيهر العلمي والتكنولويج التطو 

تشارك بنشاط يف أأنشطة حامية مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية  الوفد أأن وذكرالعلوم والتكنولوجيا.  جمال الساكن يف

وأأقرت تعديالت عىل اتفاقية الويبو وغريها  عىل معاهدة قانون الرباءات 2018 يف أأغسطسامللكية الفكرية، وقد صادقت 

من خالل امللكية  العلمي والتكنولويج التطور تعزيز امليض قدمًا يف وأأكّد الوفد رضورة من املعاهدات اليت تديرها الويبو.

 من اال جنازات العلمية والتكنولوجية وتعزيز التبادل العلمي والاس تفادة، لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،الفكرية

ن مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية لكوراي  والتكنولويج نسانيوالتعاون بني البدلان. ومع ذكل، فا  ة تتعرض لعقوابت غري ا 

ىل تضييق اخلناق عىل نظاهما الاشرتايك القامئ عىل مصلحة الأشخاص،مل يس بق لها مثيل، ومن العصور الوسطى   تريم ا 

شاركة البدل مب  وال س امي فامي يتعلق، العلمي والتكنولويج التبادلقيود تعسفية عىل  فُرضت. وقد عيشهم س بل سنيحت  وعرقةل

ىل تعبئة املصطنعة أأفضت تكل العقبات الويبو خلرباء امللكية الفكرية. وقد  يف حلقات العمل واملؤمترات اليت تنظمها شعب ا 

رادته وعزميته للحفاظ عىل النظام الاشرتايك وبناء، الشعبية مجهورية كوراي ادلميقراطية  شرتايكااقتصاد  اذل، وّطد من ا 

ن اقتصاد املعرفة. حيقق اكتفاءه اذلايت، أأال وهو معارص  حكومة مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وختامًا قال الوفد ا 

 هاابس تخدام امللكية الفكرية كدعامة وس تعزز تعاوهنا مع الويبو ودول ر العلمي والتكنولويج تطو يف الهنوض ابل  س متيض قدما

 الأعضاء.

ىل أأن الابتاكر هو العجةل الرئيس ية اليت تدفع المنو الاقتصاد ركمناادلورّصح وفد  .45 ،، وأأكّد عىل احلاجة املاسة ا 

البحث والتطوير لضامن منو مس تدام ومواهجة ش ىّت التحدايت العاملية اليت تواهجها اجملمتعات ابختالف مس توايت تمنيهتا. ومن 

جياد حافز مناسب قد يكون رضوراًي لضامن عائد مقابل الاستامثرات الكبرية الالزمة لأداء مثل هذه املهام. و ن ا  يف هذا مّث، فا 

ىل تبادل  ىل حقوق امللكية الفكرية جلين مثار الابتاكر بغية الهنوض ابلتمنية والاقتصاد، ومثّة أأيضًا حاجة ا  الصدد، مثة حاجة ا 

املعارف ونقل التكنولوجيا. وتضطلع الويبو بدور رئييس بصفهّتا منظمة ُأنشئت لتعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية يف العامل 

ن بني ادلول. وبناًء عىل ذكل، جيب بذل هجود متواصةل لضامن أأن تُقدم الويبو خدمات يف جمال امللكية من خالل التعاو 

الفكرية تكون فّعاةل من حيث التلكفة وتؤد، الغرض املنشود مهنا، فتوفر بذكل منتجات رائدة للمس تخدمني. وأأقّر الوفد 

ضافة ابجلهود اليت تبذلها الويبو لتحسني الأنظمة العاملية لل  ملكية الفكرية، مبا يف ذكل نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد، ا 

ىل  للك من املس تخدمني واملاكتب. وأأثىن الوفد عىل الويبو تعزيز جناعة معلياهتا وحتسني  خدمات تكنولوجيا املعلوماتا 

ن بدله حريص عىل احلومكة الفّعاةل والشفافة، ويدمع التح  سينات املتواصةل يف هذا الس ياق. كام اال دارة الرش يدة. ومىض يقول ا 

ن الويبو تضطلع بدور هام يف اسرتعاء انتباه أأحصاب  رّحب الوفد ابجلهود اليت تبذلها الأمانة لتنفيذ أأجندة التمنية، قائاًل ا 

ن مشولية توصيات أأجندة التمنية  زاء امللكية الفكرية، بغض النظر عن مس توى التمنية. واس تطرد قائاًل ا  جيب أأن املصلحة ا 

تقرتن ابلهدف العام للويبو الوارد يف اتفاقيهتا، أأال وهو "الهنوض بامية امللكية الفكرية عرب العامل من خالل التعاون بني 
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ليه يف عام  بلغ من  2014ادلول". وأأكّد عىل أأن بدله ال يزال عىل يقني بأأن نّص معاهدة قانون التصاممي اذل، مّت التوصل ا 

ىل عقد مؤمتر دبلومايسالنضج ما يكفي لدلعو  نفاذ بغية ماكحفة انهتااكت ا، وأأعرب عن تقديره لتبادل املعلومات مضن جلنة ة ا  ال 

حقوق امللكية الفكرية. كام أأبدى عن مساندته للعمل اذل، تضطلع به جلنة الرباءات وأأعرب عن أأمهل أأن متيض هذه اجلهود 

اجملمتع. وأأقّر الوفد ابلتقدم احملرز بشأأن املوارد الوراثية واملعارف قدمًا صوب تنس يق قانون الرباءات لفائدة املس تخدمني و 

ىل مواصةل معل اللجنة يف هذا الصدد. كام أأعرب عن جلنة املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، يف  وتّطلع ا 

ىل ادلور الهام اذل، يتعني عىل دمعه للعمل اذل، تضطلع به جلنة التمنية فامي يتعلق بتنفيذ توصيات أأجندة التمنية . وأأشار ا 

قّررت أأن تولك الويبو أأن تؤديه لرفد الابتاكر والهنوض ابال بداع وامللكية الفكرية لفائدة امجليع. ورّصح الوفد أأن حكومة بدله 

ىل امل م لدلوةل اخملتص دعي العامجيع التحقيقات واال جراءات اجلنائية املتعلقة جبرامئ التعد، عىل حقوق امللكية الفكرية ا 

. ومن شأأن ذكل أأن يضمن هنجًا أأكرث اتساقًا ومتانة ملاكحفة جرامئ التعد، عىل ابجلرامئ الاقتصادية اخلطرية واجلرامئ ادلولية

ن  يواصل تقدمي منتجات ذات جودة عالية  معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءاتحقوق امللكية الفكرية. وأأضاف الوفد قائاًل ا 

ىل مقديم ، اكن املعهد اال دارة الوحيدة بناء عىل معاهدة الرباءات اليت 2017. ويف عام 2018-2017الطلبات خالل الفرتة  ا 

ىل أأن بدله يعقد العزم  قامت بنرش مجيع الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات مرفقة بتقرير البحث ادلويل. وأأشار ا 

جيايب وبنّاء ومعيل يف س ري معل الويبو وهيئاهتا. وتعهّد الوفد بضامن أأن تُقدم الويبو خدمات رائدة عامليًا، للمسامهة عىل حنو ا 

ىل املس تخدمني يف ادلمنارك. ىل أأن الاس تفادة من خدمات عاملية فّعاةل يف جمال امللكية الفكرية يُعّد أأمرًا همام ابلنس بة ا   مشريًا ا 

منوًا. وأأشاد ابجلهود واملعلومات اليت تقدهما املنظمة الأقل دلان البمجموعة اجملموعة الأفريقية و  بياين جيبويت أأيّد وفدو  .46

مهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية أأ تعكس  هذه النتاجئورأأى أأن  لويبو.ل الكبريةالس نوية  يراداتاال  و ابنتظام 

املوضوعة محلاية اخملرتعني يف البدلان اس تخدام الأدوات وأأضاف أأن  والاقتصادية للعديد من البدلان الأعضاء يف املنظمة.

ن و  تعزيز أأطر متكني اال بداع والبحث والتكنولوجيا والابتاكر. س تدعيي  النامية الاقتصاد العاملي القامئ عىل املعرفة قال ا 

قًا لهذه الغاية، وحتقي منوًا.الأقل ، ال س امي يف البدلان النامية والبدلان أأمرا حمتياتنش يط الابتاكر جيعل والتقدم التكنولويج 

طار ي  ،البحث والتطوير والتعلمييف التعاونية  نشطةالأ الويبو عىل مواصةل تعزيز الوفد حث  نشاء ا  من أأجل مجليع هل ا نفذوا 

 كنولوجياحتقيق توازن بني أأحصاب الت  يتطلبتطوير نظام امللكية الفكرية العاملي ورأأى الوفد أأن  حتفزي اال بداع والابتاكر.

املنتدى املثايل لتعزيز تبادل املامرسات اجليدة  يهالويبو ذكر أأن و  .ذه التكنولوجياه تطويراليت تتيح اد اخلام املو  موّرد،و 

املوارد الوراثية واملعارف التقليدية بشأأن والركود يف املناقشات  ءوالتعاون يف هذه اجملاالت. وأأعرب الوفد عن أأسفه للبط

ىل رضورة  والفوللكور. واملعارف  متنح لأحصاب هذه املواردحتقيق اعرتاف بامية يف  هذه املسأأةل للتعجيل العمل عىلوأأشار ا 

وأأحاط علام  ، أأنشطة الويبوتمنية يفلجوانب املتعلقة ابل ابالهامتم اذل، أأويل ل. ورحب الوفد عىل مس تخدمهياط الكشف رت شوت 

ة راين نقل التكنولوجيا وادلوأأكد من جديد أأ  هبا للمسامهة يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. مبختلف الأنشطة املضطلع

يف ترسيع التصنيع والتحول الهيلكي  سيسهامن. و 2030لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة وخطة عام  نأأساس يا نرشطا

واخت م بأأن من  .2030متويل خطة عام مثل مسأأةل  ةنقل التكنولوجيا حيوية وحامسمسأأةل وذلا رأأى أأن لالقتصادات النامية. 

. وحث الويبو عىل دمع البدلان اخلطةمن  9و 7تحقيق الهدفني يف قلب املناقشات ل  التكنولوجيا الواجب وضع مسأأةل نقل

 النامية يف وضع اسرتاتيجيات لنقل التكنولوجيا تليب احتياجاهتا.

لبيان اذل، أأدلت به السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ل تأأييده عن  امجلهورية ادلومينيكيةوأأعرب وفد  .47

مرياك الالتينية لأ اال قلميي الويبو والاكرييب. وأأعرب الوفد عن شكره لدلمع اذل، تلقاه املكتب الوطين للبدل من مكتب 
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للملكية  الكور، املكتب من قبل جتديد ادلمعو صناديق الاستامئن ا أأعطته من خالال مجهورية كوراي ملوشكر والاكرييب. 

كوراي لالبتاكر التكنولويج يف مجهورية ادلومنياكن. وشدد الوفد عىل الوحدة اليت مزيت يف الفكرية ومجعية تعزيز الاخرتاع 

ل تتكون ، وهو أأداة ادلمع املتباد)بروسور(مشاركة بدلان أأمرياك الالتينية يف النظام اال قلميي التعاون بشأأن امللكية الصناعية 

قلميية مع الرتكزي عىل تشجيع الابتاكر التكنولويج و  13من  طالق الوفد  امللكية الصناعية بشلك عام. ورحبمكتبا اال  اب 

ويه أأداة مقرتحة تربط بني التصنيف ادلويل املشرتك للأدوية اليت  ،قاعدة بياانت معلومات عن الرباءات يف الآونة الأخرية

لهيا يف طلبات  حتمل عالمات جتارية وبراءات ن العناوين املشار ا   ربطهااكن من الصعب حىت الآن رباءات الاخرتاعاهتا. ا 

 ،وهو جحر عرثة أأمام النظم الصحية الوطنية يف مجيع أأحناء العامل. ومن املأأمول أأن يساعد الص، اجلديد ،ابلأدوية املراد حاميهتا

ني الصحيني عىل حتديد الأدوية املسجةل برباءة اخرتاع الأطباء واملسؤول ،"Pat-INFORMEDاذل، يُطلق عليه امس "

فضاًل عن أأرس الرباءات ذات الصةل. وس ميثل ذكل تقدما كبريا، منذ أأرقام الكمييائية  ،وبنود براءاهتم يف الأسواق اخملتلفة

جية توفر معلومات وضعت يف اجلزء العلو، من طلبات براءات الاخرتاع يف أأ، وس يةل أأو أأسامء العوامل البيولوجية العال

واليت يف  ،اكفية للجمهور، وخباصة للمس تخدمني، حول العالقة بني الرباءة املمنوحة والتطبيق الصناعي تطالب هبا تكل الرباءة

لهيا يف طلبات براءات الاخرتاع ليست بأأ، حال من الأحوال مفيدة  هذه احلاةل هو تطبيق اس تخدام العالجية. املشار ا 

ىل نرش معلومات مليات التسجيل والتطبيق. و للأشخاص غري املرتبطني مبارشة بع  ستساعد هذه الأداة عىل تلبية احلاجة ا 

د احلصول عىل للمنتجات اليت جيب تسجيل براءة اخرتاعها بع ،يف هذه احلاالت العالجية ،دقيقة حول التطبيق الصناعي

مبا يف ذكل الكتاب الربتقايل ال دارة الغذاء  ،تصارحي لتسويقها. اكن من املعروف أأن املعلومات املتاحة للجمهور حىت الآن

ىل أأسواق حمددة فقط. وجدير ابذلكر أأيضا قاعدة بياانت براءات الأدوية ) ،وادلواء الأمريكية (، مع MedsPaLتشري ا 

 خرتاع وترخيص عدد أأقل من الأدوية الأساس ية، مبا يف ذكل للرسطان، وفريوس نقص املناعةمعلومات عن حاةل براءات الا

نشاء رابط ميكن  (Pat-INFORMEDتوسع قاعدة )س  و البرشية والهتاب الكبد والسل.  هذه املعلومات من خالل ا 

ىل براءات  ليه بسهوةل ا  ىل  ،فئة عالجية 12لعقاقري الرئيس ية يف االوصول ا  قامة الأدوية الأساس ية اليت حتتفظ هبا ابال ضافة ا 

ىل تسوية جمال التفاوض لواكالت  منظمة الصحة العاملية. واعترب الوفد هذه الأخبار املمتازة اليت من شأأهنا أأن تؤد، ا 

الويبو من خالل تعزيز معرفة مجيع الأطراف املعنية. واكنت هذه املبادرة واحدة من النتاجئ املبكرة للتعاون بني  ،املشرتايت

ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية لتحسني تنس يق املسائل املتعلقة ابلصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة. 

ضافية قريباً  مما ميكن البدلان من الوفاء اباللزتامات املتفق علهيا يف  ،وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن هذا التعاون س يحقق مثارًا ا 

ر وامللكية د اعامتد مجعية الصحة العاملية لالسرتاتيجية العاملية وخطة العمل بشأأن الصحة العامة والابتاكبع 2008عام 

لكية الفكرية املتصةل ابلتجارة جبوانب حقوق امل  تفاق املتعلقاالسرتاتيجية أأن حترتم بشدة بنود االفكرية. جيب عىل لك 

ىل ضامن جودة الرباءات وأأعرب عن أأمهل يف أأن (. وأأعرب عن دمعه حللقات العمل واملبادرا)تريبس ت الأخرى الرامية ا 

تس متر. والنظر السلمي يف طلبات الرباءات هو ضامن أأن النظام اذل، أأنشأأته اتفاقية ابريس سوف ي م احلفاظ عليه وياكئف 

حضة أأو عنارص مكررة رباءات ملاكفأأة تسجيل حتسينات واالالابتاكر احلقيقي. ال ميكن بأأ، حال من الأحوال اس تخدام 

امللكية مما قد يلحق أأرضاًرا جس مية ابملفاهمي العامة فامي يتعلق ابملساواة والفوائد املرتتبة عىل نظام  ،للوضع الراهن التقين

ااي مما ميكهنم من تقامس معايري التقيمي فامي يتعلق بقض ،حث الوفد عىل اس مترار مبادرة املنظمة لتدريب القضاة ،. وأأخرياالفكرية

امللكية الصناعية والسامح لأعضاء السلطة القضائية يف البدلان املتقدمة والنامية بتبادل اخلربات والقوانني. واكن لك ذكل 

 يساعد عىل حتسني التوافق الأسايس داخل النظام العاملي مع السامح يف نفس الوقت ابالختالفات بني النظم الوطنية املمتزية.
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كوادوروأأعرب وفد  .48 ر الس تخدام نظام امللكية لمدير العام عىل تقريره اذل، أأظهر الأمهية املزتايدة ابس مترال هكر شعن  ا 

ىل التفكري يف مس تقبل امللكية الفكرية يف التجارة العاملية والاقتصاد والتمنية الاقتصادية. وأأيد  الفكرية، واليت دفعت ابلتأأكيد ا 

وأأعاد تأأكيد الزتامه ابملشاركة البناءة يف  ،بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبالبيان اذل، أأدلت به السلفادور نيابة عن مجموعة 

نشاء ادلائرة الوطنية حلقوق امللكية  ،ونظرًا لأمهيهتا ،اكنت امللكية الفكرية أأداة للتمنية ،ابلنس بة ال كوادورواملناقشات.  مت ا 

نشاء نظام للعلوم والتكنولوجيا اكن أأحد أأراكنه هو  ،الفكرية. ولهذه السلطة اجلديدة سلطات جديدة شلكت جزءًا من ا 

حقوق امللكية الفكرية. جتاوزت هذه الصالحيات معل التسجيل الأسايس للمكتب الوطين للملكية الفكرية: فقد اكن اجلهاز 

دارهتا وحاميهتا التقليدية. وال ش، أأن البدلان شديدة  ،لتنفيذ، للس ياسة العامة وتوىل صالحيات جديدةا مثل نقل املعرفة وا 

كوادور ماكانت كبرية للتمنية القامة عىل أأساس  ،والوراثيةاليت دلهيا مرصف كبري من املوارد البيولوجية  ،التنوع مثل ا  دلهيا ا 

تعني أأن حتدث يف ظل الاحرتام الاكمل للصكوك ادلولية ذات الصةل. واكن الوفد من بني أأولئ، واليت ي  ،الاقتصاد احليو،

سهامات كبرية واستباقية يف املناقشة يف جلنة  عىل أأساس أأن الكشف عن املصدر واملشاركة العادةل  ،املعارفاذلين قدموا ا 

واملعارف التقليدية واملش تقة من شأأهنا أأن تسمح بقوق امللكية  الوراثيةواملنصفة يف املنافع واحلصول علهيا من حامية املوارد 

نه ينبغي للجنة  أأن تواصل العمل اذل، قامت به عىل حنو فعال بيث ميكن احلصول عىل  املعارفالفكرية بشلك عادل. وقال ا 

زاء املواضيع اليت نوق  ذا اكنت واليهتا. وأأعرب عن قلقه بشلك خاص ا  شت يف جلنة حق املؤلف نتاجئ ملموسة يف الهناية ا 

واليت اكنت هممة بشلك خاص للوفد وأأضاف أأنه من الأسايس أأن يس متر هذا العمل يف التعامل مع الاس تثناءات 

أأعرب الوفد عن  ،اقرتاحات نصية. وفامي يتعلق مبعاهدة مراكشو  اليت قدمت فهيا الاكوادور عدة قضااي مفتوحة ،والتقييدات

حرا ىل أأن اال كوادور اكن أأحد  ،زه بني ادلول الأعضاء يف الويبو بشأأن التصديق عىل الص،ارتياحه للتقدم اذل، مت ا  وأأشار ا 

مليون خشص معاق البرص. وقد أأظهر ذكل بوضوح أأن نظام امحلاية  300احملراكت ادلافعة للمعاهدة اليت اس تفاد مهنا أأكرث من 

شاريع اجلارية قيّمة. اكنت جلنة التمنية حيوية لتحقيق الأهداف املتوازن هو السبيل اذل، ينبغي أأن يتخذه معل الويبو. اكنت امل 

اكنت اال كوادور واحدة من البدلان الرائدة يف مرشوع الس ياحة والثقافة  ،اليت تعمل علهيا ادلول الأعضاء. ولهذا السبب

نشاء الأص ول غري املادية من قبل مشغيل وامللكية الفكرية ومتكنت من التفاعل هبذه الصفة مع السلطات اخملتصة دلفع معلية ا 

امللكية الفكرية يف املس توايت اجلامعية وادلراسات العليا ويف التعلمي املس متر. ختّصص اخلدمات الس ياحية. كام سي م تضمني 

شكر الوفد  ،أأثبتت مثل هذه املشاريع بوضوح أأن امللكية الفكرية تتخلل جماالت متعددة من الاقتصاد واملعرفة. ويف اخلتام

دارة امللكية الفكرية وخلق بيئة مناس بة لالبتاكر  ،لويبو عىل لك التعاون التقين اذل، متتع بها كوادور بتعزيز ا  واذل، مسح ال 

 والتمنية القامة عىل املعرفة.

ّ ما جاء يف بيان املغرب نيابة عن اجملموعة الأفريقية، و  مرصوفد وأأيّد  .49 ن ما تضمنه تقرير املدير العام من عنارص مث

جي د بدور املنظمة يف تعزيز البحث والابتاكر وتعزيز امللكية الفكرية يف اكفة ادلول ابختالف اشأأ ، و ابية مرتبطة بعمل املنظمةا 

ىل قيام املنظمة بتوس يع أأنشطهتا يف جمال  درجات تقدهما، فضاًل عن مساهامهتا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، وتطلع ا 

يف ضوء طبيعهتا  2030أأجندة التمنية املس تدامة يف  ادلول النامية لتشمل مجيع الأهداف ادلمع الفين وبناء القدرات يف

آلية التنس يق بني جلان الويبو وأأهجزهتا لتنفيذ ورأأى الوفد الشمولية وعدم قابليهتا للتجزئة.  أأن من الأمهية مباكن تفعيل أ

طار شامل لربامج ادلمع  وحتقيق الاس تدامة للربامج تكوين الكفاءات الفين و توصيات أأجندة التمنية، والعمل عىل وضع ا 

ىلأأ و  ة ادلول الأعضاء لالس تفادة مهنا.واملرشوعات الناحجة وتعمميها عىل اكف  أأجندة الويبو املعيارية واليت تتضمن شار الوفد ا 

ر اال جيايب مؤخرًا، وهو ما شهد بعضها نوعًا من التطو واليت عددًا من الصكوك ادلولية الطموحة لتعزيز نظام امللكية الفكرية، 

نه رمغ تأأخر ادلعوة لعقد مؤمتر ا  ل اقيتطلب من ادلول الأعضاء التحيل مبزيد من املرونة ملواصةل التقدم يف هذا اجملال. و 
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طار جلنة ممياقانون التصمعاهدة  عامتدالدبلومايس  ن هناك صكواكً 2019عارف حىت عام امل، ومتديد املناقشات يف ا  ، فا 

مامقانونية ش  طار جلنة حق املؤلف ومهنا اتفاقية حامية هيئات البث ،هدت املناقشات بشأأهنا حتراكً يعتد به للأ ومن هجة ، يف ا 

صدار ص، قانوينبشأأن يف أأن تشهد املناقشات  أأمهلأأعرب الوفد عن أأخرى  يتضمن حزمة من الاس تثناءات لفائدة  ،ا 

طار ذات اللجنة دفعة للأمام.  ،املؤسسات التعلميية والبحثية واملكتبات طار معاهدة ويف ا  ىل أأن  ،مراكشيف ا  أأشار الوفد ا 

ىل نص قامت مكتبة اال سكندرية  ر، التنس يق جيالبرص، و  ميرس لضعاف ومعايقبنسق بتحويل النص العريب لهذه املعاهدة ا 

دلى مكتبة اال سكندرية لصاحل ذو،  ابحلصول عىل نسخ من الكتبامليرسة مع الويبو لتوقيع بروتوكول يسمح الحتاد الكتب 

بيث  صول عىل الأدوية،اءات بنظام الصحة العامة واحلرضورة ربط الرب الوفد ى أأ ر ، جمال الرباءات يفو اال عاقة البرصية.

ىل تطوير هذه اجلهود الوفد طمح يتسهم الابتاكرات احلديثة واملعرفة يف دمع هجود احلكومات يف تطوير القطاع الصحي، و  ا 

طار تنفيذ هدف الصحة والرفاهية من أأهداف التمنية املس تدامة. يفعاون مع املنظامت ادلولية املعنية، ابلت الوفد يد أأ و  ا 

ىل زايدة برامج  ادعالاقرتاح اخلاص بتخفيض الرسوم املفروضة عىل حفص الرباءات لصاحل اجلامعات واملؤسسات البحثية، و  ا 

ية لتطوير ماكتب الرباءات اخلاصة هبا ومتكيهنا من اس تخدام التكنولوجيا احلديثة، لدلول النام تكوين الكفاءات ادلمع الفين و 

ىل زايدة كفاءة الفاحصني هبذه املاكتب،  أأضاف و  رتقاء بدورها يف تعزيز امللكية الفكرية والابتاكر.مبا يسهم يف الاابال ضافة ا 

مياهنالوفد أأن مرص و   اعلمي اهنج تداعمت ،هجود اال صالح الاقتصاد، والاجامتعيبأأمهية امللكية الفكرية يف دفع  امن منطلق ا 

طار اسرتاتيجية التمنية املس تدامة  بداعات الش باب يف هذا الشأأن، ويف ا  اتحهتا للجميع والاس تفادة من ا  نتاج املعرفة وا  ال 

آلية هامة دلمع البحث والابتاكر والتبادل امل تماق "2030رؤية مرص " نشاء بن، املعرفة اذل، يعد أ اتحة اب  عريف من خالل ا 

ىل املواد العلمية والثقافية دون مقابل. حوافز العلوم قانون طالق بن، الابتاكر املرص، وصدور وجرى أأيضا ا   النفاذ ا 

ىل حتسن ملحوظ يف ترتيب مرص يف مؤرش الابتاكر  ،والتكنولوجيا والابتاكر لهتيئة بيئة مشجعة لالبتاكر وهو ما أأدى ا 

ىل أأ وأأشار الوفد العاملي.  ن البحث العلمي والتكنولوجيا أأصبحا مكونني أأساس يني يف معلية التمنية الشامةل يف مرص، حيث ا 

نفاق عىل البحث والتطوير بنس بة عالوة عىل ادلمع احلكويم املبارش للمرشوعات القومية البحثية يف املائة،  47 زاد اال 

طالق املرشوع القويم لتطوير التعلمي، و وجرى عامًا للتعلمي يف مرص،  2019قد أأعلن رئيس امجلهورية عام ، و والعلمية ر، جيا 

نشاء اجلامعات التكنولوجية ىل  هتطلععن وفد أأعرب ال ،جلامعات الأجنبية يف مرص. وختاماً اوفروع  اعامتد القانون اخلاص اب  ا 

يف أأن تمتكن الاجامتعات من حتقيق النتاجئ املرجوة  أأمهلعن روح البناءة، و الاخنراط يف أأعامل ادلورة احلالية بذات ال

 خبصوص اكفة املوضوعات قيد النقاش.

وأأكد عىل  دلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،نيابة عن مجموعة ب الهلبيان اذل، تعن تأأييده ل  السلفادوروأأعرب وفد  .50

الاكرييب عىل املساعدة كر بوجه خاص املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية و . وش2018عام   متتيتالتعاون الهجود تقديره مجليع 

وتدريب الفنيني والأخصائيني التابعني لها عىل تنفيذ الربانمج احلايل اخلاص ابالنتشار والتوعية والتدريب ووحدات  التقنية

ف والتحكمي واال حصاءات. يف أأغسطس املؤل وحقرباءات المثل تكل املسؤوةل عن العالمات التجارية و  ،الويبو الأخرى

ويه س ياسة جديدة تأأخذ بهنج حصي مشرتك  ،اعمتدت السلفادور الس ياسة الوطنية بشأأن حصة الساكن الأصليني ،2018

ىل جانب النظام الصحي الرمسي. وكرر الوفد  ،بني الثقافات يعرتف مبعارف السلفني والعالج والوقاية من الشعوب الأصلية ا 

ولهذا الغرض سي م التوقيع عىل اتفاق بني املؤسسات بني عدة وزارات لتسهيل الوصول  ،نفيذ معاهدة مراكشتصمميه عىل ت 

ماكنية الانضامم  ىل النصوص املطبوعة للمكفوفني وذو، اال عاقات البرصية الأخرى يف السلفادور. اكنت فوائد نظام مدريد وا  ا 

س ينهتيي قريبا معل ال نشاء  ،مس توى. وفامي يتعلق ابحلل البديل للزناعات يف املس تقبل القريب ال تزال قيد التقيمي عىل أأعىل

واصلت مدرسة تدريب السلفادور و أأاكدميية  ،وتشغيل مركز للتحكمي والوساطة. وفامي يتعلق بتدريب املواهب البرشية
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آلية وسور )السلفادور مؤقتًا كرئيس لرب وتعمل . 2016الويبو العمل معًا منذ التوقيع عىل اتفاق يف عام  التعاون التقين أ

س يوقع عىل اتفاق تعاون بني  ،خالل السلسةل احلالية من اجامتعات امجلعيات ،والتشغييل بني أأمرياك الالتينية(. وهبذه الصفة

د ،والويبوبروسور  الكثري من الاجامتعات بني املدير  تنظمياملاكتب يف املنطقة. وأأكد الوفد أأيضا عىل أأنه مت  ارةمن شأأنه دمع ا 

حيث فتحت جماالت س ياس ية هامة للغاية وفريدة  ،العام وبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية عىل أأعىل املس توايت

 من نوعها يف املنطقة.

ثيوبياوفد وأأيّد  .51 ّن حامية امللكية الفكرية، وقال الوف .موعة الأفريقيةاجملالبيان اذل، أأدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن  ا  د ا 

ووضع املعايري يف جمالها أأمران يكتس يان أأمهية حامسة لتحقيق أأهداف التمنية الشامةل واملس تدامة من خالل اخرتاعات 

جوهرية حتدث تغيريًا جذراًي وأأضاف أأن الوترية اليت تندمج هبا العديد من البدلان النامية، ال س امي يف أأفريقيا، يف الاقتصاد 

عاملي تقتيض نظامًا متينًا ومتقدمًا للغاية يف جمال امللكية الفكرية، من شأأنه أأن يعّزز من مشاركهتا الفعاةل يف الأسواق العاملية، ال

ن ادلمع اذل، تقدمه الويبو يف هذا الصدد من شأأنه أأن يسامه  ويتيح لها جتاوز التحدايت اليت تواهجها واس تطرد قائاًل ا 

هجود التمنية الاجامتعية والاقتصادية اليت تبذلها تكل البدلان وبناًء عىل ذكل، رّحب الوفد ابلتوقيع  مسامهة كبرية يف حتفزي

قامة نظام  عىل مذكرة تفامه بني الويبو وبعض املنظامت احلكومية يف أأفريقيا، وأأعرب عن دمعه يف هذا الصدد، هبدف ا 

فائدة ادلول الأعضاء وأأضاف أأّن خّطة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة تنس يق يزيد من المتكني لتنفيذ برامج املساعدة التقنية ل

جيب أأن تُنفّذ تنفيذاً اتمًا ابالقرتان مع برانمج معل الويبو وكجزء ال يتجزأأ منه، مبا أأن التمنية وحامية حقوق امللكية  2030لعام 

ن ادلمع اذل، تقدم ه الويبو يكتيس أأمهية حامسة ليس فامي يتعلق بتطبيق الفكرية عادة ما يمُكّل أأحدهام الآخر. ومن مّث، فا 

قامة نظام منصف ومتوازن للملكية الفكرية أأيضًا. وابلتايل، رحب  التكنولوجيات املالمة لتحقيق التمنية حفسب، بل لضامن ا 

طار معل املنظمة. لدلمع املتواصل اذل،  كام أأعرب عن تقدير بدله الوفد ابخلطوات املهّمة املتخذة لتعزيز عنرص التمنية يف ا 

ثيوبيا الوطنية يف جمال امللكية الفكرية، وضامن بناء القدرات البرشية واملؤسس ية.  تقدمه الويبو يف جمال صياغة اسرتاتيجيات ا 

ىل  قامة الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية اليت س تخضع مّعا قريب ا  ن الويبو اضطلعت بدور رئييس يف ا  وأأردف الوفد قائاًل ا 

ثيوبيا تنهتيي من وضع اللمسات ا   عادة تقيمي وضعها واحتياجاهتا. وبفضل املساعدة التقنية واملالية اليت تقدهما الويبو، تاكد ا 

الأخرية عىل س ياس هتا واسرتاتيجيهتا يف جمال امللكية الفكرية، كام أأهّنا تعمل عىل صياغة مرشوع قانون وطين بشأأن املعارف 

ال ذاكء وعي أأحصاب املصلحة بشأأن تكل الس ياسة  2018ستنظم حلقة معل وطنية يف نومفرب  التقليدية. وعالوة عىل ذكل،

طالق الويبو  والاسرتاتيجية. كام مّت تعزيز الزتام احلكومة بتحديث ش ىّت القطاعات الاقتصادية والاجامتعية يف البدل بفضل ا 

ىل ذكل( IPAS)لنظام  ضافة ا  ىل قةّل من البدلان الأفريقية اليت أأطلقت وأأمتتة العمليات يف الآونة الأخرية. وا  ثيوبيا ا  ، تنمتي ا 

قاعدة بياانت العالمات التجارية عىل ش بكة اال نرتنت، وذكل بفضل ادلمع املتواصل واملطلق اذل، تقدمه الويبو، وال س امي 

ثيوبيا يف تنفيذ بعض الربامج وبناء  القدرات من خالل التدريب شعبة البدلان الأقل منوًا. وابلرمغ من أأن الشعبة ساعدت ا 

ىل البدلان الأقل منوًا. وابعتبار أأن وضع صكوك دولية ملزمة قانواًن هو  ىل مضاعفة الزتاماهتا بتقدمي ادلمع ا  هنا باجة ا  التقين، فا 

نه حر، ب أأمر حيو، محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الانهتاء من املعارف لجنة  الثقايف التقليد،، فا 

ىل قرار بعقد مؤمتر دبلومايس.  مشاوراهتا والتوصل ا 

بدله  حكومة دمعوأأكّد . ودوهل الأعضاء الأورويب والاحتاد ابء اجملموعة ابمس امهب الذلين أأديل البيانني فرنسا أأيّد وفدو  .52

نو  ،تعدديةالبعض عىل ال  فيهيعرتض  وقت يف ،وفعاةل وحديثة ةمتين لتعددية  .عىل التعددية الناحجة جيد مثالالويبو  قال ا 

 فالبدلان. تكون الاس تجابة عاملية أأيضا أأن ذلا جيب يف هذا القرن يه حتدايت عاملية، الكربى وأأضاف أأن التحدايت
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 .مما جيعل جناح لك بدل مبفرده أأمرا ش به مس تحيل البعض، بعضهم عىل كثرياً  يعمتدون واملواطنون أأصبحت عىل تواصل كبري

منطا  لأهنا جتّسد. العوملة لتحدايت جيدة اس تجابة قدمت فقد التعددية، من املاي، أأما ن الأحادية أأصبحتورأأى الوفد أأ 

ىل يستند ال ادلولية العالقات من أأخالقيا ىل بل والأغىن، الأقوى قانون ا   فالتعددية يه من جينب .والتضامن املسؤولية ا 

والتعددية . املسافر غري الرشعي أأو السجني أأال ويه معضةل من غريمه، أأكرث يعرفها خرباء الاقتصاد العامل مواهجة صعوابت

ىل الوفد أأشار الصدد، هذا ويف. العاملية املشاعات يه مكن حيمي  احلرار، العاملي والاحتباس والبيئة والصحة التجارة ا 

ن الويبو أأّدت دورا كبريا يف لك امليادين املذكورة .الرمقية والتكنولوجيا  يعمتد عىل جممتعاتنا اف أأن مس تقبلوأأض. وقال ا 

ىل باجة وهو والفنون، والتكنولوجيا العلوم يف الابتاكر  وكثرية املتطلبات جًدا معلية صعبة فاالخرتاع. والأمن توافر احلرية ا 

 حىت أأو وطنية تعد مل اليت احلرة، السوق عىل عادل، وأأن يس تطيع الاعامتد أأجر عىل اخملرتع حيصل أأن وذلا ينبغي. وهّشة

قلميية  .الالزمني والأمان الانفتاح هجود اخملرتعني ومنحهم تشجيع عىل حترص للويبو أأن ورأأى الوفد أأنه ينبغي. عاملية ولكن ا 

 عن الوفد ونتيجة الأس باب املذكورة أأيضا، أأعرب. دلمع الويبو املذكورة يه ما يدفع فرنسا الأس باب وأأضاف الوفد أأن لك

 النحو عىل وأأهدافها، الويبو وأأبدى الزتام بدله مببادئ. الاكمةل سالمهتا حتفظ جيدة ظروف يف هماهما الويبو تنفذ أأن يف رغبته

 .تالاحتادا لك بني والتضامن املنظمة وحدة عىل تؤكد اليت ،1967 لعام التأأسيس ية االتفاقية من 3 املادة يف عليه املنصوص

 للك اجليدة واال دارة السلمي الفكرية للأداء امللكية حامية أأنظمة س تخدمواليت يولهيا م  الأمهية بدله تدرك أأن عىل الوفد وشدد

ىل .مهنا  وجه عىل الوفد وذكر. بعد تلكل بنجاح مل من بدهئا، س نة 20 وبعد التقنية، املناقشات أأن بعض ولكن أأشار الوفد ا 

 جديدة، احملمتل مبارشة مرشوعات وأأضاف أأن من .املعارف جلنة ومعل البث ومعاهدة التصاممي معاهدة مرشوع اخلصوص

 املئوية هذا احلق اذل، س تحل اذلكرى من الاس تفادة من البرصيني الفنانني مجيع يمتكن أأن العدل ومن. حق التتبع مثل

عطاء الرضور، ال نشائه بعد عامني. ورأأى الوفد أأن من ولكن  الأحيان، بعض يف رسيهتا عىل واحلفاظ للمفاوضات، الوقت ا 

اليت ال  وأأضاف أأن امجليع ينتظر النتاجئ. دامئ احلركة عامل يف للتقنيات الرسيعة التطورات مع التكيّف عن رضورةدون التخيل 

 امجلعيات احلالية. مناقشات يف وبناء نشط عن الزتامه بدور الوفد وأأعرب. البعيد املس تقبل ينبغي أأن تأأيت يف

ّ أأ و  .53  تطوير يف الفكرية امللكية أأمهية عىل وشدد ،فريقيةالأ  موعةاجمل مساب املغربوفد  به أأدىل اذل، البيان غابون وفد دي

هن وقال ،املس تدامة التمنية خطة حتقيق يفلويبو ل احلامس ادلور عىل الوفد وأأكد .املعرفة عىل قامئ اقتصاد  عىل ركزت أأن ينبغي اا 

قامةو  يةامليدان  اال جراءات ىل التوصل لعدم أأسفه عن وأأعرب .الأعامل وعامل البحوث معاهد مع أأوثق عالقات ا   جلنة يف اتفاق ا 

 الويبو معل ويس تمكل للغاية مفيدا يكونفقد  والتمنية، الفكرية امللكية بشأأن مؤمتر بعقد الأفريقية اجملموعة اقرتاح بشأأن لتمنيةا

 يف للمشاركة النامية للبدلان فرصة س يتيحو  .مبتكرة أأفاكر واقرتاح احلقيقية الاحتياجات حتديد خالل من اجملال هذا يف

نشاء وأأيد املعارف، جلنة أأحرزته اذل، ابلتقدم الوفد ورحب .املناقشة ىل التوصل يف للمساعدة خمصص خرباء فريق ا   توافق ا 

 .املناقشة قيد النصوص مشاريعتعّطل  أأيديولوجية عضةلم أأ، أأن حتلّ  التالية امجلعيات سلسةلرأأى أأن عىل و  الآراء، يف

جياد سيسمح النية وحسن الالزتام جتديد أأن معترباً  للجمعيات، املقبةل ادلورة يف دبلومايس مؤمتر عقد يف أأمهل عن وأأعرب  اب 

ن  .املقبةل ادلورة يف الأطراف مجيع يري حل  20 الأمر يس تغرقينبغي أأاّل  ،مثل الويبو سلمي مايل بوضع تمتتع منظمةوقال ا 

 صدرمك الويبو جلان يف اجلار، لعملتنظر ل واجملمتعات البدلان من لعديدأأن ا وأأضاف. اجملال هذا يف معاهدة عىل لالتفاق عاًما

 عىل الفكرية مللكيةتؤثر ا كيف أأظهر املثال، سبيل عىل ممي،االتص قانون معاهدة مفرشوع .أأفضل مس تقبل يف للأمل

 الأخالقية الاعتبارات أأن عىل الوفد وشدد .االعامتده دبلومايس مؤمتر لعقدالوفد  تأأييد سبب هو وهذا الاجامتعية، الظروف

 حق قطاع تنظميمن اجل  الويبو منبدله  اهتلق اذل، لدلمع تقديره عن وأأعرب. للويبو املنطقي للأساس الأمهية ابلغة واملالية

 .والقرصنة الزتوير وماكحفة املؤلف حقيف جماالت  كتبامل  يف املوظفني قدرات تعزيزجمال  يف املساعدة وطلب املؤلف
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س مترار اب علامً الوفد  حاطموعة الأفريقية. وأأ اجمل نيابة عنلبيان اذل، أأدىل به املغرب ل  هّيدي أأ تعن  غامبياوأأعرب وفد  .54

، قام البدل . وبدمع من الأمانةوالازدهار يف اجملال الاقتصاد،التمنية  لتحقيقمللكية الفكرية ا جمال تعزيزاملاكسب املتواضعة يف 

، وأأنشأأ ش بكة غامبيا 2018كية الفكرية يف غامبيا لعام للمسات الأخرية عىل س ياسة واسرتاتيجية املل يف الس نة احلالية بوضع ا

 عىل يوقع. وس  يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر دماتاخلاتفاق مس توى  عىل ووقعوالابتاكر، ملراكز دمع التكنولوجيا 

ىل والأريبو ، قدمت أأاكدميية الويبو بناء القدرات أأيضا جمال مذكرة تفامه مع الويبو خالل امجلعيات. ويف من  مواطننيادلمع ا 

 املاجس تري يف امللكية الفكرية يف جامعة أأفريقيا يف زمبابو،.برانمج  حلضور غامبيا

ن وقال. والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد به أأدىل اذل، البيان جورجيا أأيّد وفدو  .55  معل ا 

نشاء يف البدلان دلمع بعد عن التعلمي دورات وختصيص الفكرية امللكية بتدريب العام الوعي زايدة يف الويبو مييةأأاكد  ا 

 الشخصية التمنية نطاق برانمج بنجاح توس يع رسوره عن الوفد وأأعرب .الثناء يس تحق أأمر الفكرية للملكية وطنية أأاكدمييات

نشاء لبدله يف قّدمت املساعدة وذكر أأن الويبو. للقضاء التعلميية والربامج احلكوميني للمسؤولني  عىل للتدريب وطين مركز ا 

عن  جورجيا وتنفيذها يف الأولوية ذات املشاريع يف ختطيط املهين التوجيه وتقدمي بنشاط املشاركة وواصلت الفكرية، امللكية

دارة طريق ن هذه .املتقدمة والبدلان املتحوةل البدلان ا  عىل أأمل  املنتظم التقيمي خالل من تتحسن ابس مترار املشاريع وقال ا 

 اذل، املهين وهنجها اجلانبية الثقافية حسن تنظميها للفعاليات عىل الويبو وشكر. الأوسع الهنج ذات املشاريع من املزيد رؤية

ىل التقدم الكبري اذل، أأحرزته الو  .البدلان خمتلف من والتقاليد الثقافات تعزيز عىل ساعد  امللكية خدمات يف يبووأأشار ا 

وأأعرب . أأفضل حنو عىل املس تخدمني احتياجات مبا يليب الفكرية امللكية أأنظمة حفسنت الأخرية، الس نوات يف العاملية الفكرية

 ومدريد الرباءات معاهدة أأنظمة اس تخدام يف الأعضاء ادلول ملساعدة بكفاءة خدماهتا تقدمي س تواصل ثقة بدله بأأن الويبو عن

ن .اجلغرافية املؤرشات يف ذكل يف مبا الأنظمة، مجليع متساوية معامةل وتوفري ولش بونة والها، ىل عدم التوصل وقال الوفد ا   ا 

ىل التوصل يف أأمهل عن أأمر مؤسف، وأأعرب التصاممي قانون معاهدة بشأأن دبلومايس مؤمتر لعقد اتفاق  قرار يف ادلورة ا 

 حيقق مبا تعمل أأن للويبو وينبغي قد طالت، جديدة خارجية ماكتب فتح بشأأن ورأأى أأن املفاوضات. العامة للجمعية احلالية

عطاء العادل اجلغرايف التوزيع مبدأأ  مع مراعاة املنظمة، مصاحل أأفضل  .خارجية ماكتب هبا يوجد ال اليت للمناطق الأولوية وا 

 من الوحيد البدل يه وأأن رومانيا خارجيا، مكتبااليت ال حتو،  الوحيدة املنطقة يف ذكر الوفد أأن بدله يقع الس ياق، هذا ويف

 وأأعرب. رومانيا يف جديد خاريج مكتب افتتاح الوفد أأيد وذلكل، مكتب خاريج؛ الس تضافة طلباً  قدم اذل، املنطقة تكل

 الوثيق لتعاونالقريب واب املس تقبل يف متوازن بمتثيل تفاؤهل وعن املنظمة، داخل اجلغرايف المتثيل لتحسيهنا للويبو امتنانه عن

 .مدريد زماالت برانمج يف من جورجيا زميال قبولها عىل الويبو الوفد وشكر. الأعضاء ادلول مع

وادلول  المنسا ابمس الاحتاد الأورويبوفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء و  وفد بياينل  هديّ ي أأ عن ت اأأملانيوأأعرب وفد  .56

ّن . و الأعضاء فيه جدول   أأنشطةيف امليض قدماو . اتالترشيعتطوير العاملية و  اتمناقشل مركز تنس يق ل ال زالت الويبو قال ا 

قلميية عىل  حّث الوفدو  .أأيضا لك دوةل عضوو يضيف قمية كبرية للمنظمة س  الأعامل املعيار،  مجيع الوفود واجملموعات اال 

ىل املسامهة يف حوار ممثر.التعاون البنّاء وتنحية خالفاهتا املتبقية جانبا وتطلّ  ابملبادرات الهامة اليت اختذهتا الوفد  وأأقرّ  ع ا 

الويبو، ال س امي يف جمال اذلاكء الاصطناعي، وأأعرب عن تقديره للجهود الهائةل اليت يبذلها مركز تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة 

 يت تتيحهاال رصالفلتطوير وحتسني الأدوات اليت مكنت الويبو وادلول الأعضاء فهيا من التغلب عىل التحدايت واغتنام 

تراعي أأحد التحدايت الرئيس ية اليت تواجه الويبو هو هتدئة اخملاوف من أأن املنظمة رأأى الوفد أأّن و  املعلومات.كنولوجيا ت 

وأأن تثبت أأن هدفها هو حتقيق التوازن بني أأحصاب احلقوق ورشاحئ اجملمتع اخملتلفة، مبا يف دون غريها مجموعات معينة مصاحل 
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ابلتعاون  2030التمنية املس تدامة خطة الويبو عىل املسامهة بنشاط يف تنفيذ الوفد  حثّ و  والبيئة.ذكل يف س ياق الصحة 

ينتفعون ن س  يماكتب امللكية الفكرية وأأحصاب املصلحة الآخر رأأى أأّن الوثيق مع املؤسسات الأخرى املوجودة يف جنيف. و 

طار دويل أأبسط وأأكرث تناسقًا  من وجود رباءات ال حق املؤلف و نينواشأأن مسائل مثل قموضوعية ب  اأأحاكميشمل ا 

مواءمة أأن حتفظ ضامن هذا اال طار وينبغي لها موقع ممزي ميكّهنا من يف تقف الويبو أأضاف الوفد أأّن و  والعالمات التجارية.

القانونية يف  املفاهمي القانونية يف جدول أأعاملها. وقد أأظهرت املداوالت داخل جلنة حق املؤلف أأن التنس يق ادلويل للمفاهمي

ماكنية  .ةمعقدمسأأةل هذا اجملال  جيابية رشيطة أأن تعمل ادلول الأعضاء معًا بروح واس تبرش الوفد اب  التوافق من حتقيق نتاجئ ا 

ىل يف الآراء هبدف  ىل عرب  بتحسني حامية هيئات البثّ  همالزت وجدد اتوازن عادل بني مجيع املصاحل. الوصول ا  التوصل ا 

نطاق تطبيقها التطورات التقنية يراعي وليك تكون املعاهدة مس تدامة، ينبغي أأن  أأن معاهدة دولية.توافق يف الآراء بش

 تبادلب بدله  مهامتوأأبدى ا ال رسال املؤجل عرب اال نرتنت.امثل  قنياتاجلارية بشأأن ت  اتملناقشذلا رّحب الوفد اباحلديثة. 

عاقات  املنظامت والأغراض، وكذكل بعضصاحل الاس تثناءات والتقييدات لشأأن الوطنية ب  اخرباهت لفائدة الأشخاص ذو، ا 

ىل ص، دويل ملزم قانوان يف هذا احل غيابرمغ اعتقاده الراخس ب أأضاف الوفد أأنه و و  .غري اال عاقات يف قراءة املطبوعات اجة ا 

عادة البيع  تبادلأأيًضا ب  عرفة املزيد عن املفاهمي القانونية لدلول الأعضاء. وهم م  هم ّم مباجملال،  الآراء حول قضااي مثل حق ا 

ّن و  يف البيئة الرمقية.املؤلف وحتدايت حق  ىل تطويره  مس تخديمقال الوفد ا  نظام الرباءات يف مجيع أأحناء العامل يدعون ا 

معل جلنة الوفد عن رضا بدله عن وأأعرب . ويه دعوة جيب أأن تس تجيب لها الويبو وال س امي جلنة الرباءات -وحتسينه 

لهيا بشأأن معلها يف املس تقبل. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل  تورحب ابالتفاقات اليت توصل ،اءات يف هذا اجملالالرب  ا 

 .هئممعالو  رباءاتالورسية االتصاالت بني مستشار، الاعرتاض العمل بشأأن قضااي جودة الرباءات، مبا يف ذكل نظم 

، لأنه س يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ةتمنيال النظر عن مس توى  مفيد مجليع البدلان، بغضاللجنة معل أأضاف أأّن و 

ىل جلنة الرباءات بشأأن هنجها يف تقيمي اخلطوة الابتاكرية.الوفد م . ويف هذا الصدد، قدّ هواس تقرار  تهموثوقيّ و  ادلويل  عرضا ا 

لبحوث املنجزة اس تعراض اب خبطة ورحّ الرباءات والصحة.  بشلك كبري يف جمايلمنخرطا ظل ياكن وس  وأأكّد الوفد أأّن بدله 

 يف تقدميه تواشرتكعىل النحو اذل، اقرتحه وفد كندا  بشأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية

طار معاهدة ذكر الوفد أأّن و  وفود الأرجنتني والربازيل وسويرسا. أأحدث اال حصاءات املتعلقة بزايدة أأعداد الطلبات يف ا 

بدله عن رسور  ع الابتاكر وتوليد الرثوة. وأأعربلنظام معاهدة الرباءات يف تشجياجلوهرية أأظهرت الأمهية  ،لرباءاتا

كثيفة الرباءات، أأضاف أأّن بدله وبوصفها بدلا و  .النساء اخملرتعاتحصة و يف أأعداد الطلبات ردة ملالحظة الزايدة الس نوية املطّ 

طلًبا  6238للرباءات والعالمات التجارية  امكتب أأملاني عاجل، 2017في عام فتشعر ابالمتنان لوجود نظام فعال للمعاهدة. 

ىل تطوير  من خارج أأملانيا.مودعني مهنا من قبل  يف املائة80أأكرث من أأودع دولًيا،  وأأعرب عن تأأييده الاكمل للجهود الرامية ا 

عىل  وأأثىنالس نوات الأخرية. للنظام يف طار القانوين اال  وأأبدى تقديره للتحسينات اليت أأدخلت عىل  ،الرباءات نظام معاهدة

اجلهود املبذوةل لعقد مؤمتر دبلومايس ص وفامي خي عاهدة.املالتقدم اذل، أأحرزه الفريق العامل ملعاهدة الرباءات يف تعديل قواعد 

وقال  .والكشفتوافق يف الآراء بشأأن قضااي املساعدة التقنية غياب ال ب الوفد عن أأسفه ل ممي، أأعر االعامتد معاهدة قانون التص

ّن بدله دراج رشط الكشف اال لزايم يف املعاهدة سيتعارض ا  ، مثل غريه من ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب، مقتنع بأأن ا 

جراءات تسجيل التص يف  تقّدمة نطقيأأ، اقرتاحات م فتح بشلك بنّاء عىل لكن أأعلن أأنه من و  .هتاومواءم مميامع هدف تبس يط ا 

 الظروف املثالية لتحقيق الاس تقرار يف احتاد لش بونة وتعزيز نظام لش بونة.هيّّي وضع وثيقة جنيف ذكر أأّن و  ات.امجلعيهذه 

ّ و   املعارفابجلهود الضخمة اليت بذلهتا جلنة  بناء نظام فعال ومس تدام للمس تقبل. وأأقرّ ل هجود أأعضاء احتاد لش بونة الوفد د أأي

ىل امجلعية العامة تعرب عن املعارف وأأعرب عن اقتناعه بأأن توصيات جلنة  ومسامهة أأمانة الويبو يف معلية مفاوضات صعبة. ا 
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ىل توافق يف الآراء. الطيّبة النية  مع اال طار ادلويل ي أأن يتسق فينبغ، احملّدد  اكن احللأأايًّ و اليت يتشاطرها امجليع للتوصل ا 

اكمل بتحقيق مزيد من التقدم يف جمال التمنية مبا يامتىش مع خطة التمنية بدله الم الزت واكّد ا احلايل محلاية امللكية الفكرية.

ّ  2030املس تدامة لعام  ب ابلنتاجئ اليت حققهتا جلنة التمنية العام املاي، رحّ و  التمنية. أأجندةد مواصةل تنفيذ توصيات وأأي

ب الوفد مبوضوع ورحّ  للجنة التمنية. 21ادلورة ما دار يف بناء عىل حنو ال قاش النس متر ي ب عن أأمهل الصادق يف أأن وأأعر 

جلنة التمنية  نّ لأ وأأعرب عن رسوره  -املشاركة الاكمةل للمرأأة يف الابتاكر واال بداع  - 2018اليوم العاملي للملكية الفكرية 

ىل ّن بدله ي قال ا  . و هذا املوضوعف اس تكشواصل اس ت نفاذ. 14ادلورة انعقاد تطلع ا  ت ادلورات السابقة فقد أأمثر  للجنة اال 

نفاذ أأفاكرا مفيدة عن   امكتب أأملانيذكر أأن حقوق امللكية الفكرية. و حلاالت التعد، عىل خمتلفة للتصد،  ياتهنج م للجنة اال 

حلقة دراس ية متجوةل نظمها نّظم املكتب ، 2018في عام ف للرباءات والعالمات التجارية واصل تعاونه الناحج مع الويبو.

معظمهم من قطاع الصناعة ورشاكت احملاماة.  مشاراكً  50حوايل  هاالوعي خبدمات الويبو، حرض  ذاكءالويبو ال  ابلتعاون مع 

ىل مقر مكتب  نمثيل الواكةل املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية أأوزبكس تامل ايرة دراس ية زالويبو ابلتعاون مع كتب ونّظم امل  ا 

دارة واصل. و أأملانيا امللكية الفكرية  املكتب انقشت قضااي ةئيسوذكر الوفد أأن ر  اكتب الرشيكة.املمثر مع امل وار املكتب احلت ا 

ة مع نظراهئا من ماكتب امللكية الفكرية جملموعة كبرية من البدلان يف سلسةل من الاجامتعات الثنائية رفيعة املس توى. راهنال

" يف 4.0لملكية الفكرية، وشارك يف ندوة "الصناعة الصني ل مكتب مرافق فد وو  ةرئيسال، زار انئب 2017يف أأكتوبر و

وفد من الاحتاد بزايرة  2017يف ديسمرب ة انئب الرئيس ورّحبقانون الرباءات، ل عن جوانب معّينة وأألقى حمارضات جنيبي

أأربعة برامج حاليا  فاملكتب ينفّذاكتب الرشيكة: املة مع متينت معل عىل عالقاأأضاف الوفد أأن املكتب حافظ و . الرويس

بشلك وثيق املكتب تعاون ي و  كوراي واململكة املتحدة.مجهورية لتبادل الفاحصني مع ماكتب امللكية الفكرية يف الصني والياابن و 

طار عالمات التجارية للالأوروبية  ش بكةال  مع املكتب الأورويب للملكية الفكرية واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف ا 

الحتاد املامرسني ددا من املؤمترات واحللقات ادلراس ية، مبا يف ذكل اجامتع مائدة مس تديرة املكتب عم نظّ وقد ممي. اوالتص

 .2018ومؤمتر ميونيخ ادلويل للرباءات يف يونيو  2018يف فرباير  (UNION-IP)الأوروبيني يف جمال امللكية الفكرية 

ن و  املكتب يف مقر  2018أأكتوبر  4يف س تعقد الرباءات يف الياابن وأأملانيا يف دعاوى ندوة دولية بشأأن التقاي اخت م ابلقول ا 

يف ميونيخ. وكرر الوفد دمعه للجهود اليت تبذلها الويبو لتشجيع الابتاكر واال بداع من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية 

 الأعضاء من خالل نظام ملكية فكرية متوازن وفعال.والثقافية مجليع ادلول 

ن بدله غاانوفد  وقال .57 اتية لالبتاكر من خالل توفري بيئة لتشجيع الاس تفادة من تبذل هجودًا حثيثة ال جياد بيئة مو  ا 

عادة هيلكة مكتب  خدمات امللكية الفكرية لفائدة القطاع الصناعي ومؤسسات البحث عرب البد. وأأضاف أأن بدله يعمل عىل ا 

دارة الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية بغية  امللكية الصناعية وتبس يط معهل يف جمال ا 

ّن وقع برانمج الويبو لبناء القدرات ُمشّجع، ويف هذا الصدد،  تعزيز حامية امللكية الفكرية واس تخداهما. وأأردف الوفد قائاًل ا 

. وتوجه 2018يره للفرصة اليت ُأتيحت لكبار واضعي الس ياسات يف غاان ال جراء دراسة مع الويبو يف عام أأعرب الوفد عن تقد

ىل غاان عىل شلك أأنشطة  ىل مكتب سويرسا للملكية الفكرية وادلول الأعضاء الأخرى اليت قّدمت ادلمع ا  الوفد ابلشكر أأيضًا ا 

لق ابلقضااي اجلوهرية يف جدول الأعامل، أأيّد الوفد البيان اذل، أأدلت به للتعاون التقين يف جمال امللكية الفكرية. وفامي يتع

موعة الأفريقية، وشّدد عىل الأمهية احلامسة للميض قدمًا يف حتسني نظام العالمات التجارية والتصاممي الصناعية لفائدة اجمل

ىل انهتاء جل  معلها فامي يتعلق ابلقضااي  مننة العالمات ومصلحة مجيع املاكتب والوطنية ومس تخديم النظام. وتطلّع الوفد ا 

طار مرشوع املعاهدة. كام أأضاف الوفد أأنه  ليه يف ا  البارزة بشأأن التصاممي الصناعية، وذكل بسّد الفجوات القامة املُشار ا 

ىل حامية اخلربات واملامرس حراز تقدم يف خطة العمل بشأأن املؤرشات اجلغرافية، لأهنا تتيح سبياًل ا  ات احمللية يف سريحب اب 
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ىل معل جلنة الرباءات يف صقل جوانب القانون الوطين واال قلميي للرباءات  قطاع الزراعة واحلرف اليدوية. وأأشار الوفد أأيضا ا 

اتحة الفرصة أأمام  اذل، يغطي الاس تثناءات والتقييدات وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. ورّحب الوفد اب 

جراءات منح الرباءات يف ماكتب ماكتب الرباءات ملشار  كة املعلومات املتعلقة ابملامرسات والهنج املتّبعة فامي يتعلق جبودة ا 

طار معل  ، وأأعرب عن أأمهل بترسيع 2018في عام جلنة املعارفامللكية الفكرية. وأأحاط الوفد علامً مع التقدير ابلتقدم احملرز يف ا 

 .2018/2019معلها متاش يًا مع خطة معلها للثنائية 

صدار الويبو لتقرير مايل  اليواننوفد وأأيّد  .58 بياين اجملموعة ابء والاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأضاف أأن ا 

دارة حذرة وتزايد الطلب ادلويل عىل حامية  جيد للس نة السادسة عىل التوايل يوفر أأساسًا ماليًا متينًا للمنظمة، وهو مثرة ا 

فساح اجملال امللكية الفكرية. ويف هذا ا نه من الواجب رصد الوضع الاقتصاد، العاملي من أأجل ا  لصدد، أأردف الوفد قائاًل ا 

أأمام القيام ابلتعديالت الالزمة. وأأضاف أأنه ينبغي الاسرتشاد ابملبادئ التوجهيية اليت اعمتدهتا الويبو خالل مجعيات عام 

نشاء ماكتب خارجية جديد 2015 ىل أأنه يف اختاذ القرارات املتعلقة اب  ة، مع مراعاة الاس تخدام الأمثل للموارد املتاحة. وأأشار ا 

بعد زهاء عقد من الركود، تسعى اليوانن لالس تفادة من الزمخ املرتتب عن المنو الاقتصاد، الأخري وتعزيز بيئة أأعامل قامة 

مات التجارية بني البدلان، مما عىل التصدير وتراعي الابتاكر، وذكل ابس تخدام نظام مدريد لتيسري التجارة وتسجيل العال

يسامه يف حتقيق قابلية التشغيل بني أأنظمة معلومات الويبو وقاعدة البياانت الوطنية للعالمات التجارية، وحماربة جتارة السلعة 

ممي، معراًب املقدّلة ابس تخدام خطط اسرتاتيجية ومراقبة احلدود. وأأكّد أأن اليوانن ال تزال ملزتمة ابعامتد معاهدة قانون التصا

ىل التقدم اذل، أأحرزته جلنة 2019عن أأمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس خالل عام  ن املس تخدمني املعارف. كام أأشار ا  . وقال ا 

ىل اتفاق ال جراء مناقشات يف هذا  سيس تفيدون أأميا اس تفادة من تنس يق نظام الرباءات، وأأعرب عن أأمهل يف التوصل ا 

ىل رفد النشاط الابتاكر،، عىل غرار ختفيض الصدد مضن جلنة الرباءات. ويف اخل  تام، رّصح الوفد أأن احلوافز اليت هتدف ا 

 الرسوم لتشجيع الابتاكر اذل، تقوده اجلامعات، ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار مضن س ياق نظام معاهدة الرباءات.

ن و أأمرياك الالتينية والاكرييب. بدلان  البيان الأويل جملموعة غواتاميال أأيّد وفدو  .59 كأداة رئيس ية برزت امللكية الفكرية قال ا 

وجه جسل امللكية الفكرية أأنشطته حنو حتقيق أأهداف الس ياسة الاقتصادية  ،للمنافسة والتمنية الوطنية. ويف هذا الصدد

نظمت برامج للتدريب والتوعية يف هذا اجملال.  ،والاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وبناء عىل ذكل 2016-2021

ن  نشاء رشااكت بني القطاعني العام واخلاص مع اجلامعات والغرف التجارية والغرف املتخصصة واس تطرد الوفد قائال ا  أأاتح ا 

آليات للتعاون املشرتك لتحقيق التنفيذ الفعال لتوهجاهتا الاسرتاتيجية يف املس تقبل القريب. وقد بدأأ احلوار مع خمتلف  نشاء أ ا 

وكذكل  ،وض ابحرتام حقوق امللكية الفكريةلصياغة خطط معل من شأأهنا الهن ،لكية الفكريةالقطاعات املشاركة يف نظام امل 

متام الرسيع للعملية الترشيعية للتصديق عىل  الابتاكر ونقل التكنولوجيا وتعزيز اال بداع. وتبذل احلكومة هجوًدا من أأجل اال 

بشلك نشط يف املعارض والأنشطة لتعزيز حقوق كرية امللكية الفشارك جسل  ،2017منذ انعقاد مجعيات و معاهدة بيجني. 

 ،"Emprende Festلقطاع العام "حدث اتنظمي و  ،مبا يف ذكل أأس بوع العّل والتكنولوجيا ،امللكية الفكرية كأداة للتمنية

 Xelajúومعرض ،ر موهبت،"صدّ " ،املؤلف ورشة معل للتعّل حول حقو  ،ادلويل للكتاب FILGUAومعرض 

Naranja،  الأحداث الأخرية اخملصصة لتطوير الصناعات اال بداعية والثقافية. واس تضافت غواتاميال فعاليات نظمت ابلتعاون و

مثل الاجامتع دون اال قلميي لرؤساء ماكتب حق املؤلف يف أأمرياك الوسطى  ،مع الويبو والهيئات الأخرى للتعاون ادلويل

. وشكر الثامن LATIPATاجامتع أأفضل املامرسات ادلولية و  عي لتحديدومؤمتر الاقتصاد اال بدا ،وامجلهورية ادلومينيكية

الويبو عىل ادلمع والتعاون املقدم للمكتب الوطين للملكية الفكرية لبناء القدرات التقنية وصياغة املشاريع والقيام الوفد 



A/58/11 Prov. 
Annex 

42 
 

ن العمل املعيار، للويبو همم للغاية  وكذكل للقطاعات املشاركة يف خمتلف جماالت امللكية الفكرية. وقال ،ابلتدريب املس متر ا 

جيابية. وأأخريا ىل  ،وينبغي لدلول الأعضاء أأن تواصل املناقشات املعنية بنظرة ا  نه يتطلع ا  سلسةل الاجامتعات  نتاجئقال الوفد ا 

ىل اتفاقات ملموسة تعود ابلنفع عىل ماليني الأشخ سامهمن أأنه سي  اواثق ،احلالية اص اذلين بشلك بنّاء من أأجل التوصل ا 

 .يؤمنون ابمللكية الفكرية

نه  بيساو -غينيا وفد  قالو  .60  عاملالأ وال س امي تكل املتعلقة جبدول  ،يتابع ابهامتم ابلغ الأنشطة اليت وضعهتا الويبوا 

ّ تكوين الكفاءاالعاملية ل  ااملعيار، وهجوده موعة اجملوفد املغرب ابمس  بياند الوفد ت وتعزيز التعاون يف جمال امللكية الفكرية. وأأي

نتاجئ جيدة يف الس نوات حققت الويبو أأضاف أأن و  منواً.الأقل البدلان مجموعة وفد بنغالديش نيابة عن بيان الأفريقية و 

الويبو ورأأى أأن أأجندة توحض أأمهية املعامةل املتساوية للجميع دون متيزي. ، اليت برزها التوقيع عىل معاهدة مراكشالأخرية، أأ 

اس تخدام امللكية الفكرية ابال ماكن  نعترب أأ وامنوًا والبدلان النامية، الأقل البدلان  عىل احتياجاتينبغي أأن تركز التمنية بشأأن 

نتاجية و و كأداة للتمنية  للجهد وأأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام والأمانة  التقدم من خالل الابتاكر والاخرتاع.تعزيز اال 

ىل قوةاملبذول يف توحيد صفوف  امتنانه للويبو لرعايهتا تدريب عدد  دىبأأ و . أأكرب املنظمة وضامن منو التعاون ادلويل من قوة ا 

  واملايل اذل، تقدمه الويبومؤخًرا من ادلمع التقين تفادوذكر أأن بدله اس  يف خمتلف جماالت امللكية الفكرية. احملليني  ءربااخلمن 

علهيا يف  تاليت وقعهتا احلكومة وأأقرهتا وصادق 2023-2019ية الفكرية للفرتة الاسرتاتيجية الوطنية للملك  ةصياغة خطعند 

، أأعرب الوفد نظمة ستُتخذ خالل ادلورة احلاليةن العديد من القرارات الرئيس ية اليت تؤثر عىل امل لأ  اً ونظر  .2018يوليو  24

 حدايتللتالويبو اس تجابة الوفود  تضمن خمتلفبأأن التعاون الفعال يح عن أأمهل يف أأن يسود احلس السلمي حىت يت 

 .تنتظرها اليت

ن  الكريس الرسويلوفد وقال  .61 ىل أأنالس نوات الأخرية.  خالل معتربة تقدما كبريا ونتاجئا أأحرزت الويبوا   وأأشار ا 

 وأأضاف أأنعنرصا مركزاي يف الاسرتاتيجيات الاقتصادية والصناعية للعديد من البدلان.  وأأحضى، بوترية رسيعةالابتاكر يمنو 

أأصبح الابتاكر قد العقود الثالثة املاضية. و  جّسل منوًا خاللالاستامثر يف العلوم والتكنولوجيا والتعلمي ورأأس املال البرش، 

ذ يشريابلنس بة لالقتصادات املتقدمة والنامية. املهمة س ياس ية ال  من الأهدافوالبحث والتطوير   العاملي الابتاكر مؤرش ا 

ىل أأن ن للويبو ا  الابتاكر حمراًك  كام يعتربفاق العاملي عىل البحث والتطوير قد تضاعف خالل الس نوات العرشين املاضية. اال 

حدى  كام تشريمن أأهداف التمنية املس تدامة.  9الهدف  مثلام ينص عليهرئيس ًيا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة،  ا 

ىل لجمعية العامة للأمم املتحدة ل  القرارات الأخرية يف  ، مبابتاكرالعلوم والتكنولوجيا والا تؤديهور احليو، اذل، ميكن أأن ادلا 

ىل اجلهود تيسريالتمنية ويف  حتقيق ، يفذكل التقنيات السلمية بيئياً  نتاجية و ، مواهجة التحدايت العاملية الرامية ا  حتسني اال 

ن. ومع ذكليف هناية املطاف دمع التمنية املس تدامةو  ،والقدرة التنافس ية وتضفي الوضع الراهن  تعكر صفوالتكنولوجيا  ، فا 

معل  سرييؤثر عىل  "البياانت الضخمة"، والأمتتة واذلاكء الاصطناعي جمال التطور الرسيع يفف .مغوضا عىل املس تقبل

ليومية. يف احلياة ا اتالتفاعل اال بداعي واختاذ القرار  وضامن، يف العمليات الثقافية والس ياس ية نياملواطن ومشاركة، الرشاكت

آالت ذكية"  يريمجيب أأن ومن مّث،  ىل اجلهد املبذول لتطوير "أ واحلد من الفقر وتلبية احتياجات  ةالعام املصلحةحتقيق ا 

ن اذلاكء الاصطناعي من شأأنه أأن يصبح مصدر قلق لالقتصاد الصحة والتعلمي والسعادة والاس تدامة.  وأأردف الوفد قائاًل ا 

ىليما مل واجملمتع عىل حّد سواء،  ىل أأن اذلاكء  قد أأشار البااب فرانسيس وذكّر الوفد بأأن. العامة املصلحة خدمة وجه بعناية ا  ا 

وأأكّد الوفد أأن وغريها من الابتاكرات التكنولوجية جيب أأن تسهم يف خدمة البرشية وحامية البيئة. والروبواتت الاصطناعي 

ىل  ن ، وابلتايلوهو ما يكفهل القانون ادلويل حلقوق اال نسان.  ،عنرصا أأساس يا يف احلق يف الصحةميثل الأدوية النفاذ ا  فا 
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لأمراض ا ملعاجلة اللقاحات والأدوية يف جمالدلمع البحث والتطوير  يشمل غاايتأأهداف التمنية املس تدامة من  3الهدف 

ىل الأدو  النفاذوتوفري ، يف املقام الأولالبدلان النامية  يفاملعدية وغري املعدية اليت تؤثر  اللقاحات الأساس ية بأأسعار ية و ا 

عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة.  متاش يًا مع، معقوةل ىل  وأأضاف الوفد أأنا  عىل هذه  الرتكزيالعامل باجة ا 

ن . 2030من أأجل بناء عامل أأكرث اس تدامة بلول عام عىل ادلوام الأهداف والالزتام هبا  قامة الويبو رشعت يف وقال الوفد ا  ا 

شجع الرشااكت ي ، من أأهداف التمنية املس تدامة، اذل 17 فمتاش يًا مع الهد ،عدة رشااكت انحجة بني القطاعني العام واخلاص

مبادريت و  ،احتاد الكتب امليرّسةعىل  الوفد. وأأثىن عىل النحو املطلوبمن أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة 

 والاهامتم اليت حتظى به، وبرامج الويبو وخدماهتا، الأمهية املزتايدة للملكية الفكرية. ورّصح أأن ويبو غرينو  ،شريسري  ويبو

دراك  .تمنية البرشيةال  حتقيق مسامهة يفلل  والوفاء هبا املسؤولية املشرتكة تتطلب ا 

ن بالده  هندوراسوقال وفد  .62 نشاء تدرك متام اال دراك العمل الهام اذل، أأجنزته الويبوا  تطوير وتعزيز امللكية  ،يف ا 

ىل تعزيز امللكية الفكرية وتنفيذها نظراً  ،الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. وتبذل ادلوةل قصارى هجدها للرتوجي للأنشطة الرامية ا 

واليت جير،  ،االيت متت املوافقة علهي ،تكريسها يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،وابلتايل ،لأمهيهتا خلطط احلكومة

ىل  9من البالد ستس تضيف  لأنتنفيذها عىل وجه الرسعة. وأأعرب الوفد عن رسوره  الاجامتع الوزار،  2019أأبريل  12ا 

وقد بدأأت الاس تعدادات ابلفعل  ،بامن وامجلهورية ادلومينيكيةو السادس بشأأن امللكية الفكرية لبدلان أأمرياك الوسطى 

ىل االتفاقات  ،ممثلني ابرزين من ادلول الشقيقة. ويف اخلتامويبو و للاملدير العام س تقبال ال أأعرب الوفد عن رغبته يف التوصل ا 

 مبشاركة ادلول الأعضاء. ،والقرارات الرئيس ية يف تعزيز امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل حتت القيادة املقتدرة للمدير العام

 ،أأمهية امللكية الفكرية يف الاقتصاد العامليبشأأن  ،ام الافتتاحيةعن شكره ملالحظات املدير الع هنغارايوأأعرب وفد  .63

ليتوانيا نيابة وفد  بياينالوفد أأيد و  وادلور الرئييس للمنظمة يف تلبية الاحتياجات الناش ئة للمس تخدمني وأأحصاب املصلحة.

وأأعرب الوفد عن  دوهل الأعضاء.المنسا نيابة عن الاحتاد الأورويب و وفد أأورواب الوسطى والبلطيق، و  بدلانعن مجموعة 

حفاظ عىل نظام ملكية فكرية دويل يتسم ابلتوازن لل فق وتعاونوااعتقاده الراخس بأأن عىل الويبو وادلول الأعضاء فهيا العمل بت

اليت يف املناقشات  ةناءروح ب املسامهة بنشاط وب واصةلماكمل بدمع والية املنظمة و بدله الالزتام أأكد والفعالية وحتسينه. و 

العمل املنجز يف جلان الويبو والأفرقة العامةل خالل العام املاي. عن  أأعرب عن رضاهو  جتر، يف خمتلف هيئات الويبو.

ىل اس مترار احلاجة العاملية خلدمات امللكية الفكرية 2017-2016 ثنائيةرحب ابلنتاجئ املالية اال جيابية للمنظمة لل و  ، اليت تعزى ا 

توفر أأساسا قواي لتخصيص املوارد الالزمة اال جيابية نتاجئ املالية واملزيانية رأأى أأن و  تجاب لتكل احلاجة.اس  اذل، وأأداء املنظمة 

ريد والها، ولش بونة. وفامي مدمعاهدة الرباءات و أأ، أأنظمة تسجيل امللكية الفكرية العاملية الأربعة:  ةنظمأأ لصيانة وحتسني 

يطالياوفد وهجات النظر اليت أأعرب عهنا الوفد يد أأ جنيف، وثيقة يتعلق بنظام لش بونة و  وأأكد الوفد أأيضا  .تأأييدا اكمال ا 

نظام  عرب هتاممي ومواءماتبس يط شلكيات تسجيل التصبأأن  أأعاد التذكريالزتامه القو، ابعامتد معاهدة قانون التصاممي. و 

برزه يف مناس بات وهو ما س بق وأأ  ،ناميةملصممني يف البدلان املتقدمة وال عىل افائدة كبرية ب عودمعاهدة قانون التصاممي س ي

ىل  اونظر  عديدة يف الس نوات الأخرية. مبا فيه الكفاية لعقد مؤمتر دبلومايس طال  اانجضأأصبح نص معاهدة قانون التصاممي أأن ا 

جياد حل  ، حثّ املعاهدةاعامتد بغرض انتظاره  حراز م اب  تابدله ال الزتام أأعرب عن مجليع. و يري االوفد ادلول الأعضاء عىل ا 

 تكل املناقشات أأبدى اس تعداده دلمعو  من الألفة،املفاوضات يف جو سري أأمل أأن ت ، عىل تقدم بشأأن القضااي الرئيس ية

 .اواملشاركة البناءة فهي

http://www.accessiblebooksconsortium.org/
http://www.wipo.int/research/en/
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
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ىل مجموعة واسعة من املعلومات واملوارد التقنية واملبادئ  ،فامي يتعلق ابلويبو ،يسلنداأأ وشدد وفد  .64 عىل أأمهية الوصول ا 

رقام يف  2018-2017لتفاعل مع خرباء املنظمة عند احلاجة. واكنت أأرقام اال يداع للفرتة اوكذكل  ،يةالتوجهي  مماثةل للأ

معاهدة الرباءات ومدريد والها، مس متًرا. وقد ارتفعت طلبات الرباءات  ةنظمأأ واكن اهامتم أأيسلندا ب ،الس نوات الأخرية

سبمترب يف  ا اكن عليهيف املائة أأكرث مم 80حيث تلقى مكتب الرباءات الأيسلند، حوايل  ،2018الوطنية بشلك كبري يف 

، ابلتعاون مع معهد براءات الشامل ملكتب امللكية الفكرية، خدمات البحث اجلديدة ءوبد زايدة الوعيأأن ل يبدوو  .2017

جراءاته. وواصل امل املكتب ط بسّ  2018خالل عام و الزايدة. هذه يف  ادور لفائدة دمات اخلكتب تركزيه عىل تبس يط ا 

املتوقع أأن  ،ويقوم حاليا مبراجعة قواعد البياانت ونظم اال يداع اال لكرتوين للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية ،املس تخدمني

ىل  .. وتواصل أأيسلندا متابعة وتنفيذ أأدوات الويبو الرئيس ية يف هذا الصدد2018ي م تشغيلها بلول هناية عام  وقد انضمت ا 

وجتدها أأداة ممتازة للك من املس تخدمني واملكتب. وللتأأكيد  ،2017أأغسطس  25يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي 

ا حرضه 2018فرباير يسلندا حلقة دراس ية يف أأ اس تضافت  ،يسلندينيكول مدريد ابلنس بة للمس تخدمني الأ عىل أأمهية بروتو

مثل  ،ل. وقد تناولت الندوة القضااي اليت هتم املس تخدمني احلاليني للنظام وكذكل القادمني اجلدداملشاركون من خمتلف الأعام

 ،بشأأن اس تعراضات الأطراف ادلاخلية 2022-2016الرشاكت اجلديدة املبتكرة. ومتاش يًا مع أأهداف الاسرتاتيجية الوطنية 

كرية كومية واجلامعات لتحفزي النقاش حول حقوق امللكية الفب تركزيه عىل تعزيز التعاون الوطين مع املاكتب احلكتزاد امل 

الطاقة احلرارية الأرضية.  بشأأن حامية الابتاكر يف صناعة 2018ب أأيضا يف مؤمتر يف عام كتوزايدة الوعي هبا. وشارك امل 

ب كتامل  شارك. وقد 2018لعام  للرتكزي عىل املرأأة يف الابتاكر مكوضوع لليوم العاملي للملكية الفكرية عن تقديرهالوفد  وأأعرب

قدم املدير التنفيذ، و أأمهية تشجيع النساء عىل الاخنراط يف الابتاكر واال بداع. عن العام  مديرهبطرح وهجة نظر قّدهما 

املشاركة بنشاط يف اجامتعات  الوفد واصلو فيديو عن أأمهية مشاركة املرأأة يف الابتاكر.  وم للتقنية احليوية عرضتلرشكة بال

سامء ادلول كعالمات بشأأن عدم كفاية امحلاية من تسجيل أأ  2017منذ مارس  بعد أأن أأعرب عن خماوفه ،العالماتجلنة 

 SCT/39/8الوثيقة وراء الاقرتاح املتعلق بامية أأسامء البدلان ذات الأمهية الوطنية ) نيقفالوا حدذكر أأنه اكن أأ جتارية. و 

Rev. 2)، ةخطووضعت  ،الوثيقة بتأأييد واسع داخل اللجنةحظيت . و للجنة 39ليت نوقشت لفرتة وجزية يف الاجامتع ا 

أأن اس تخدام مفاده  اداعتقأأبدى الوفد ا. و 2018لعالمات يف نومفرب املناقش هتا ومراعاة اخلطوات املس تقبلية يف اجامتع جلنة 

البدلان شارات لحامية املمنوحة ل ل ،عىل الأقلمساوية، حامية ا يوفر مم ،امس بدل ما ينبغي أأن يكون حقًا أأساس ًيا للك بدل

التغيريات اليت أأدخلت عىل قانون الرباءات الوطين يف يونيو تتعلق )اثلثا( من اتفاقية ابريس. و 6مبوجب املادة  اوأأعالهم

بشلك رئييس بتنفيذ اللواحئ الأوروبية رمق  رباءات والحئة الرباءات واللواحئ املتعلقة ابلرسوم. وتتعلق التغيرياتالبقانون  2018

مل ي م بعد تنفيذ توجيه الاحتاد وبشأأن أأدوية الأطفال.  ،1901/2006ورمق  ،بشأأن شهادات امحلاية التمكيلية ،469/2009

ال بداع والكن وزارة الصناعات  ،بشأأن العالمات التجارية يف اتفاقية املنطقة الاقتصادية الأوروبية 2015/2436الأورويب رمق 

. وجير، حاليا هالتجارية ولواحئ اتالعالمقانون لتحليل التغيريات الالزمة لهذا الغرض يف  كتباكنت تعمل ابلتعاون مع امل 

يف جمال توعية  تركزي هجودهالوفد واصل ي. وس  2016/943رمق ة يلتجار ارسار بشأأن الأ دراسة تنفيذ توجيه الاحتاد الأورويب 

رحب ابلتعاون الوثيق مع و توثيق التعاون مع اجلامعات الأيسلندية ومراكز الابتاكرات وغريها. و  ،الرشاكت املبتكرة والناش ئة

أأن النص انجض مبا فيه الكفاية  امعترب  ،العامتد معاهدة قانون التصاممي دمعه الوفد بو يف مشاريع التوعية هذه. وكررخرباء الوي 

 .2019متر دبلومايس يف عام لعقد مؤ 

مم املتحدة  الهندوفد  وسلط .65  املعينالضوء عىل التوصيات اليت قدهما الفريق الرفيع املس توى التابع للأمني العام للأ

ىل ىلالأدوية ابلنفاذ ا  حق أأعضاء منظمة التجارة العاملية يف  فامي خيص، وال س امي الويبو ، واليت تكتيس أأمهية كبرية ابلنس بة ا 
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ىل تعريفات صارمة و ، اس تفادة اتمةتفادة من مواطن املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس الاس   ملفهويم الاخرتاع احلاجة ا 

 رباءات فقط يف حاالت الابتاكر احلقيقي. وقالالوضامن منح التجدد املس متر حلد من ا وقابلية امحلاية مبوجب براءة، بغية

نه  الوفد جراء مناقشة مس  ا  ىل ا   يةوحرص  التجديد املس متر عىل غرار تريبسملسائل اليت ال تتعلق ابتفاق بشأأن اتفيضة يتطلع ا 

طاربط الرباءات واالبياانت ور بني  حممكتوازن عىل حيافظ نظام امللكية الفكرية يف الهند وأأضاف أأن جلنة الرباءات.  يف ا 

ن لمصلحة العامة. ل خدمةً  اجملمتعيةقوق احلاحلقوق اخلاصة من خالل حقوق امللكية الفكرية و   اليت الهندواس تطرد الوفد قائاًل ا 

طار متتكل  دارايً  اً ترشيعي اً ا  ىل، محلاية حقوق امللكية الفكرية اً راخس اً وقضائي وا  ضافة ا  قوق امللكية متني ومنصف وحريك حل نظام ا 

ىل ميتثل لأحاكم اتفاق تريبس، تسعى  الفكرية  من مثّ ، و يف البدلكية الفكرية قوق املل نشط وحيو، ومتوازن حلنظام  حتفزيا 

وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. ويف أأعقاب اعامتد الس ياسة  برايدة الأعامل الهنوضاال بداع والابتاكر، و  رفد

آجال ت، اخنفض2016ية يف عام الوطنية بشأأن حقوق امللكية الفكر  ات وترية معلي تامللكية الفكرية وتسارعمعاجلة طلبات  أ

ىل، املنحى نفسه املؤلفق والعالمات التجارية وحرباءات ال طلبات واخّتذت، الفحص  عدد زايدة ويرجع الفضل يف ذكل ا 

وقواعد العالمات التجارية لعام  2003رباءات لعام ال. وقد مت تعديل قواعد يف الهنداملوظفني يف ماكتب امللكية الفكرية 

 من حيثامللكية الفكرية يف الهند وجعلها أأكرث سهوةل  اال جراءات يف جمالبشلك اكمل من أأجل تبس يط  2002

وقد أأعطى برانمج حكومة الهند . مثل الفحص الرسيع وختفيض الرسوم فوائد خاصة للرشاكت الناش ئة،وضامن ، الاس تخدام

 ات رايدةأأطلقت العنان لطاق ة"ئأأن محةل "الهند الناش  ، يف حني " دفعًة قويًة للصناعة التحويليةاملُسّمى "اصنع يف الهند

حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبا مبوجب خطة حامية امللكية الفكرية للرشاكت  تعّززت، اليت الأعامل بني الرشاكت الناش ئة

 ،وماكتب امللكية الفكرية الرمقية ،العامة للجلساتالفيديو عرب عقد مؤمترات  ذكل احلكومة. وقد أأاتح اليت تدمعهاالناش ئة 

صدار و  لكرتونية ا  ، ونظام عىل الهواتف احملموةلتنبهيات و ، وحق املؤلفرباءات والعالمات التجارية لتلقائية لشهادات ا 

يداع اال لكرتوين للرباءات والعالمات التجاريةل والكء الرباءات واخملرتعني يف أأجزاء ل أأاتح ذكل. كام يعمل باكمل طاقاته ال 

جراءات ماكتب الرباءات يف الهند.ؤمترات الفيديو يف ملشاركة عرب مخمتلفة من العامل ا طالق محةل توعية وطنية  ا  زاء وقد مت ا  ا 

 10 000مدرسة وأأكرث من  100أأكرث من اس تفادت مهنا الصناعة، قطاع حقوق امللكية الفكرية لصاحل املؤسسات التعلميية و 

واملناجه ادلراس ية. وقد ُأنشئت مراكز دمع  تلابس تخدام السواالتواصل الاجامتعي واالتصاالت  مواقعطالب من خالل 

نفاذ يفالتكنولوجيا والابتاكر يف مجيع أأحناء البدل.  ضابطًا يف  30ذكل أأكرث من ، مبا يف برامج تدريبية كام شاركت سلطات اال 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اس تفادوا من، الرشطة مت خصيصًا هلم مجموعة أأدوات متخصصة ال  وق امللكية أأدرجت حقو . مُصّ

بسبب  ش بكة اال نرتنتموقًعا عىل  80 كام ُاغلق. والقداىم عىل حّد سواءالفكرية يف املناجه التدريبية لضباط الرشطة اجلدد 

وأأعرب . القضايئ جلهازات امجلركية والسلطفائدة اتوفري التدريب عىل حقوق امللكية الفكرية ل ي م. كام التعد، عىل حق املؤلف

أأو املتعدية نع املواقع املارقة ، مل مؤسسة اال نرتنت للأسامء والأرقام اخملصصةعىل وجه اخلصوص مع التعاون  يف الوفد عن أأمهل

احلكومة ال نشاء محةل  مع وأأضاف أأن الفاعلني يف قطاع الصناعة يتظافروناليت تس تضيف حمتوى مقرصنًا.  حق املؤلف عىل

ها نرش  من أأجلالتلفزيون عىل أأفالم قصرية يف دور السيامن و عرض و  شهورةم جنوم سيامنئية  مبشاركة، ةفيديو ملاكحفة القرصن

آ، يب انين"، اليت تعترب متمية حقوق امللكية الفكرية يف الهند،الش باب.  عىل نطاق واسع يف أأوساط يف  كام تظهر خشصية "أ

طفال رسوم متحركة موهجةمقاطع  ىل معاهدة الويبو . ومتت املوافقتُعىن مبسأأةل حقوق امللكية الفكرية للأ ة عىل انضامم الهند ا 

ىل معاهدة ا ية الفكرية يف امللك  يف جمال، مما س يحسن التعاون تسجيالت الصوتية والأداءبشأأن ال لويبو بشأأن حق املؤلف وا 

ىل ودعا ا   حزّي النفاذ،معاهدة مراكش  بدخول الوفد ، مبا يف ذكل بني منظامت اال دارة امجلاعية. ورحبمجيع أأحناء العامل

نشاء معهد راجيف ابلفعل من الفوائد املرتتبة عن املعاهدة اجملمتع يفتكل الفئات احملرومة  اس تفادةالتعاون لضامن  . وقد مت ا 
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حقوق امللكية يف جمال  ث والتعلميدارة والبحاال  تدريب و ل ل  حرصاً  لالمتيازغاند، الوطين ال دارة امللكية الفكرية مكركز وطين 

 اقتصاد البدل ، مما جيعل2018بشلك كبري يف عام مؤرش الابتاكر العاملي  الهند يف حتّسن ترتيبكل، وفضاًل عن ذ. الفكرية

أأكرث من  متتكلاليت  - الهندويسلط الضوء عىل أأمهية الابتاكر. وقد أأطلقت  ،واحًدا من أأرسع الاقتصادات منًوا يف العامل

املزارعني واحلرفيني يف الريف.  ال ذاكء الوعي دلىمحةل  -أأجنبية جغرافية ؤرشات م، مبا يف ذكل مسجالً  اً جغرافي اً مؤرش 322

طار معيار، للموارد  الوفد ودعا حراز مزيد من التقدم يف صياغة ا  ىل ا  واملعارف التقليدية والفوللكور وشدد عىل أأن  الوراثيةا 

العادل  نفاذوال فقة املس بقة املس تنرية املوا، و مبادئ الكشف عن املصدر يراعيينبغي أأن  يف هذا الشأأن قانوين ص،ّ أأ، 

ىل وتقامس املنافع املعارف عن أأمهل يف أأن حترز جلنة  الوفد وأأعرب اليت يتفق علهيا الطرفان.الرشوط  املنصف ابالستناد ا 

أأن ادلول الأعضاء تتحمل مسؤولية أأخالقية فامي يتعلق ابحرتام أأ، ، وعن اقتناعه القو، بتقدما ملموسا يف هذا الصدد

مهنجية ي م االتفاق علهيا بتوافق الآراء. كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤيد ادلول الأعضاء اقرتاح دمج املكتبة الرمقية للمعارف 

، كجزء من احلد الأدىن من واثئق معاهدة رف الطبية التقليدية للبدلالمعل المتكل غري املرشوع، اليت أأنشئت ملنع لتقليديةا

ىل النظر جبدية يف اقرتاح االوفد عا التعاون بشأأن الرباءات. ود ، لهند ابس تضافة مكتب خاريج للويبومجيع ادلول الأعضاء ا 

فساح اجملال أأمامللملكية الفكرية عىل الصعيد العاملي  البيئة احليوية أأن يعززمن شأأنه اذل،  بداعي  من خالل ا  التفكري اال 

آس يا. وأأيد م رتكزي عىل امللكية الفكرية يف وال دراجالوفد نطقة جنوب أ املساعدة التقنية  بشأأنمعاهدة قانون التصاممي مادة يف  ا 

نه من الالزم ن مصدر املنشأأ يف طلبات التصممي.وحمك بشأأن الكشف ع جراء مزيد من املفاوضات القامة  واس تطرد قائاًل ا  ا 

ىلعىل النصوص بشأأن املعاهدة املقرتحة محلاية هيئات البث من أأجل   الآراء بشأأن بعض القضااي توافق أأكرب يف التوصل ا 

جراء مزيد من النقاش املوجه حنو النتاجئ يف جلنة التمنية لتعزيز  الوفد الأساس ية. ودعا ىل ا  وحتقيق  أأجندة الويبو للتمنيةا 

ىل التعيني املق وأأشار الوفدأأهداف التمنية املس تدامة.  عن معارضته القوية  أأعربو ، رتح للماكتب املعينة أأو املنتخبةا 

اليت تتدخل و  لقابلية امحلاية مبوجب براءةاستبدال حقوق دوةل متعاقدة لتحديد الرشوط املوضوعية  حتاولاليت  رتاحاتلالق

العام للهند بصفته  احلساابت مراجعء اذل، قام به املراقب املايل و علامً ابلعمل اجلدير ابلثنا الوفد يف حقوقها الس يادية. وأأحاط

عىل انتخابه مكراجع خاريج  ةمكتب التدقيق الوطين للمملكة املتحد، وهنأأ واليته اخلاريج املنهتية الويبو مراجع احلساابت

 .لويبوساابت احل 

ندونيس يا وفد وقال .66 ن ا  دراج أأحاكم وبيجني، مراكش معاهديت عىل التصديق بصدد بدله ا   قوانني يف املعاهدتني الك وا 

 مما الأداء، لفناين والاقتصادية املعنوية احلقوق حامية س يعزز بيجني دةمعاه عىل وأأضاف أأن التصديق .املؤلف الوطنية حق

ندونيس يا الزتام عىل واحضة وهو عالمة. الاقتصادية التمنية ويعزز اال بداعي الاقتصاد يدمع املؤلف  حق لقوانني ابالمتثال ا 

عالن عام  .ادلولية  املنتجات من كبرية مكية تنتج مبا أأهنا لبدله، هاماحداث  اكن اجلغرافية املؤرشات كعام 2018وذكر الوفد أأن ا 

نشاء حاليا وأأضاف أأن بدله يضطلع .والأرز النب مثل الزراعية  التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن بياانت وقاعدة جسل اب 

آلية بشأأن مؤخرا نظاما واعمتد الوراثية، واملوارد التقليد، الثقايف  املتأأتية املنافع وتقامس الوراثية املوارد عىل احلصول تنظمي أ

 التقليدية للمعارف الفعاةل امحلاية بشأأن دويل ص، لوضع هجودها ينبغي أأن تضاعف املعارف ورأأى الوفد أأن جلنة .مهنا

 .الوراثية واملوارد التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل

يران )مجهورية وفد وقام  .67 يران مبدينة بتأأبني حضااي الهجمة اليت وقع اال سالمية( –ا  ىل الأهوازت يف جنوب ا  . وأأشار ا 

نه يف ظل الاقتصاد الراهن اذل،  أأن حامية حقوق امللكية الفكرية والهنوض هبا ال تزال أأولوية رئيس ية يف بدله. وأأردف قائاًل ا 

بد اع وحتسني التنافس ية يقوم عىل املعرفة أأكرث فأأكرث، متثل حامية امللكية الفكرية عنرصًا أأساس يًا لرفد الابتاكر وتعزيز اال 
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ىل املرتبة اليت حتتلها  طار النظام العاملي للملكية الفكرية وفقًا  بدلهوالمنو. وأأضاف أأنه من اجلدير اال شارة ا  من حيث المنو يف ا 

ىل التقدم املعترب اذل، أأحرزته  يران )مجهورية ال حصائيات الويبو، وا  وأأكّد الابتاكر العاملي.  يف ترتيب مؤرشاال سالمية(  –ا 

ماكنياته من حيث الزتامه  طار قانوين يأأخذ يف الاعتبار مس توى التمنية اذل، بلغه البدل لالس تفادة عىل حنو اتم من ا  بتطوير ا 

نه ينبغي اختيار البدلان اليت ترغب يف اس تضافة ماكتب الويبو اخلارجية  الابتاكر والأصول الفكرية. واس تطرد قائاًل ا 

ىل املبا ىل أأن القرارات الصادرة عن هيئات الويبو وجلاهنا ابالمتثال التام ا  دئ التوجهيية والنظام ادلاخيل العام للويبو. وأأشار ا 

نشاء مكتب خاريج للويبو يف  يران )مجهورية لطاملا خضعت ملبدأأ اال جامع، مؤكدًا أأن اقرتاح ا  ىل تعزيز اال سالمية(  –ا  يريم ا 

آس يا الوسطى والغربية اليت ال تضّم أأ، مكتب خاريج. وقال الوفد النظام العاملي للملكية الفكرية، وحتقيق املنفع ة يف منطقة أ

ن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تويل الاعتبار الواجب لالقرتاح، اذل، يامتىش مع املبادئ التوجهيية بذافريها، ال س امي  أأيضًا ا 

ب 14و 13الفقرتني  ىل اعامتد هنج أأكرث ا  داعًا لتفسح اجملال أأمام مجيع البدلان اليت قدمت منه. كام أأن ادلول الأعضاء باجة ا 

قامة نظام دويل لالعرتاف ابملؤرشات  ن ا  ىل توافق يف الآراء. واس تطرد قائاًل ا  آراهئا، بغية التوصل ا  طلبًا للتعبري عن أ

وثيقة جنيف  اجلغرافية وحاميهتا هو جزء همم من نظام امللكية الفكرية. وبناًء عىل ذكل، أأعرب الوفد عن أأمهل بأأن تدخل

التفاق لش بونة حزّي النفاذ مّعا قريب، نظرًا ملا تكتس يه من أأمهية كبرية فامي خيص حامية املؤرشات اجلغرافية. أأّما فامي يتعلق 

ىل احتاد لش بونة، وضامن الاحرتام  ىل سبيل من أأجل تقدمي ادلمع املايل ا  ابالس تدامة املالية لنظام لش بونة، فميكن التوصل ا 

هناء ا  . كام أأن  لك جمال من جماالت امللكية الفكريةيف التضامن واملساواة يف املعامةل القامة منذ زمن بعيدادئ الاكمل ملب

ىل قرار هنايئ، يقتضيان أأخذ اخملاوف املرشوعة مجليع الأطراف يف  املناقشات املتعلقة مبعاهدة قانون التصاممي، والتوصل ا 

، أأبدى الوفد عن اس تعداد بدله للمشاركة يف مناقشات 2017امجلعية العامة لعام الاعتبار. ويف ضوء القرار اذل، اختذته 

ىل التوصل  بنّاءة لتجاوز الاختالفات العالقة، أأ، املواد اليت تتناول املساعدة التقنية ورشط الكشف اال لزايم وتطلع الوفد ا 

ىل قرار ابال جامع يري مجيع ادلول الأعضاء. وأأقّر الوفد ابلتقدم املع  ترب احملرز بشأأن صياغة نص خاص ابملوارد الوراثية مضن ا 

زاء الهنج الهّدامة اليت تعمتدها بعض ادلول الأعضاء، واليت تُنايف املبادئ الأساس ية  جلنة املعارف، وأأعرب عن معيق قلقه ا 

ىل أأن جلنحامية هيئات البثلتعددية الأطراف ووالية اللجنة. وفامي يتعلق مبعاهدة  ة حق املؤلف أأوصت ، أأشار الوفد ا 

ىل اتفاق يف  امجلعية العامة ابلنظر يف اال جراءات املالمة بغية عقد مؤمتر دبلومايس العامتد مرشوع املعاهدة، رشيطة التوصل ا 

نّه عىل أأهبة الاس تعداد ملواصةل املشاورات يف هذا الصدد.  الآراء فامي خيص القضااي اجلوهرية. وقال الوفد ا 

ندونيس يا ابلنيابة عن اجملموعة الآس يوية، ومثّن ما تضمنه تقرير املدير العام من هجود وفد فد بيان الو  العراقوفد وأأيّد  .68 ا 

جيابية لتطوير معل املنظمة، وكذكل التقدم احملرز يف أأعامل اللجان، وتطلع أأن يتوج معل جلنة املوارد املعارف بعقد مؤمتر  ا 

جيا ىل نتاجئ ا  ىل  بية لتحقيق التقدم املنشود يف أأعامل اللجان ادلامةدبلومايس، وأأن تتوصل ابيق اللجان ا  بشلك متوازن. ونظرا ا 

قلميية اجملموعات بعض يف الأعضاء عدد زايدة  متناسب بشلك مجموعة لكل مقاعد رأأى الوفد رضورة ختصيص الويبو، يف اال 

اال قلميي. وأأضاف الوفد أأن بدله يتطلع للعمل مع الويبو لتعزيز  المتثيل يف املساواة مبدأأ  ويراعي والتنس يق املزيانية جلنيت يف

اال طار القانوين ادلامع للملكية الفكرية وتكييف القوانني واال جراءات الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل، بغية الهنوض 

الزمة فامي يتعلق بفتح املاكتب اخلارجية، ابلواقع الصناعي والعلمي والأديب والفين. وأأكد الوفد عىل رضورة اعامتد املعايري ال

ومهنا املوقع اجلغرايف والاس تقرار واحليادية والعالقات ادلولية املمتزية مع امجليع، ليمتكن املكتب من الاضطالع بدور رايد، 

متراره ابملسامهة يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر والابداع. وختامًا، جدد الوفد اس  

 اال جيابية والبناءة يف أأعامل امجلعية، ومتىن التوفيق يف حتقيق الأهداف املنشودة مبا حيقق املصلحة للجميع.
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يطاليا وفد وقال .69 ن ا   مع يامتىش مبا وفعال وشامل ومتوازن عاملي فكرية ملكية نظام الرئيس ية يه تعزيز الويبو والية ا 

 مجليع متساو معل ضامن طريق عن النظام هذا ورأأى أأن من الرضور، تطوير. خطة التمنية كلذ يف مبا املتحدة، الأمم قواعد

 طلبه الوفد كرر لش بونة، احتاد بتطوير يتعلق وفامي .الفكرية امللكية أأشاكل مجليع اكفية وحامية الويبو تديرها الأنظمة اليت

 ضوء يفذكل و ، لش بونة جسل وتعزيز جديدة تعاقد أأطراف جذب هبدف الويبو، جانب من جدية وأأكرث أأقوى تعزيز بأأنشطة

ىل الأورويب لالحتاد الوش ي، الانضامم  بدله أأمل الوفد عن وأأعرب .جنيف وثيقة رساين وبدء لش بونة تفاقال جنيفوثيقة  ا 

جراءات وتبس يط الانسجام حتقيق يف  قانون معاهدة العامتد دبلومايس مؤمتر عقد طريق عن التصاممي الصناعية تسجيل ا 

 رسوره وأأبدى الوفد .واملصممني أأيضا وللمس تخدمني الأعضاء ادلول مجليع هامة مزااي يوفر ما س بق أأن شأأن مفن .التصاممي

ىل التوصل رشيطة البث، معاهدة العامتد دبلومايس عقد مؤمتر يف العامة امجلعية تنظر بأأن أأوصت املؤلف حق جلنة لأن  ا 

ىل  .الأساس ية القضااي بشأأن الآراء يف توافق  ذات حلول عن البحثو  قدًما امليض س بل ملناقشة هاس تعدادوأأشار الوفد ا 

 امللكية دور عىل تركز جديدة تدريب وبرامج مبادرات بتطوير الوفد ورحب. احلالية التكنولوجية البيئة مع تتكيف مغزى

 اذلاكء مثل الرائدة التكنولوجيات تقيمي ذكل يف مبا الأاكدميية، والأوساط واملتوسطة الصغرية لرشاكتصاحل ال الفكرية

ىل أأنسب امجلعيات تصل أأن يف أأمهل الوفد جمدداً  وأأكد .الكتلسالسل و  الأبعاد ثالثية والطباعة الاصطناعي  للميض الس بل ا 

 - للمنظمة الاسرتاتيجية والأهداف 2015 عام املعمتدة التوجهيية للمبادئ وفقاً  جديدة خارجية ماكتب مسأأةل فتح يف قدماً 

 .اجلغرافية املناطق مجيع يف وفعالية كفاءة بشلك أأكرث العاملي الفكرية امللكية نظام تمنية حتقيق لضامن

اجلار، عام ذكر الوفد اّن الو  السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.وفد بيان  جاماياكوفد أأيّد و  .70

سعي لتحقيق التوازن الترشيعي الصحيح يف حامية حقوق ال ملكية الفكرية ل ل جامياك تب مك البدل و  تواصلف ،للغاية انشطاكن 

يف مراحهل الهنائية، ومن أأصبح مرشوع قانون بشأأن الرباءات والتصاممي  أأضاف أأنو  امللكية الفكرية لصاحل البدل وشعبه.

معل الويبو يف تقدمي مساعدة عىل الوفد  ثىنأأ  . وعىل املس توى اال قلميي،2019املرحج أأن يعرض عىل الربملان قبل هناية عام 

وقد  .2018هذه املسأأةل برئاسة جاماياك يف فرباير بشأأن اتفاقية الاكرييب للرباءات. وقد عقد اجامتع  صياغةاخلرباء من أأجل 

وقال الوفد املبادرة. دمع تكل عىل  يف يوليو كد اجامتع رؤساء ماكتب امللكية الفكرية والوزراء املسؤولني عن امللكية الفكريةأأ 

ن  دخال ا  دخال و  ،حق املؤلف عرب احلدودلسامح مبعامالت عىل قانون حق املؤلف ل جاٍر تعديالت ال ا  ضافا  ىل قامة  اتا  ا 

اتحة أأ  عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعاتلأشخاص ميرسة لصاحل ا نساقالهيئات املأأذون لها اب  متهيدا ، معايق البرص أأو ذو، ا 

ىل ال لتوفري  جاماياكيف حتديث قانون وقواعد العالمات التجارية العمل انهتيى عىل  أأضاف أأنو  معاهدة مراكش.نضامم البدل ا 

ل عدّ و الربملان. عىل ها عرض نتظر املراجعة قبل والتحديثات ت  ،التسجيل ادلويل للعالمات التجارية مبوجب بروتوكول مدريد

عىل املمنوح للخمور واملرشوابت امحلاية الأ مس توى من السلع  مجيع لتس تفيدات اجلغرافية ولواحئه ؤرشقانون حامية امل

نشاء جلنة استشارية  ن بدله ات اجلغرافية.مؤرشللالروحية، وا  بصدد صياغة ترشيعات محلاية الأصناف  واتبع الوفد ابلقول ا 

امتىش مع اتفاقية تة مالمة حقوق املربني بطريقاجلديد القانون حيمي لضامن أأن ، النباتية اجلديدة بتعاون وثيق مع الأوبوف

ىل و  الأوبوف. مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر ومساهامهتا يف التمنية والابتاكر يف البدلان عدد منو أأشار الوفد ا 

ييب نشاء أأول مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف منطقة الاكر ال   اتفاق مس توى اخلدماتتوقيع عىل  هبدل وهو ما حفّزالنامية. 

عىل ما قّدمته الويبو أأيضًا شكر لعملية. و ل  اليسه املقّدمني ت تدريب ال مع و ادلوشكر الوفد الويبو عىل  .الناطقة ابللغة اال نلكزيية

ومتكني املرأأة يف التعامل مع قضااي امللكية  ابلوعي اجلنساين امس توى الوعي الوطين ابمللكية الفكرية والزتاهممن أأجل زايدة 

لكية الفكرية يف أأنشطته ملكتب جاماياك للم وعىل هذه اخللفية، قدمت الويبو ادلمع  الفكرية ووضع الس ياسات ذات الصةل.

ىل  23الس نوية بشأأن أأس بوع امللكية الفكرية، من  مشلت و  ، حتت عنوان "املرأأة يف جمال امللكية الفكرية".2018أأبريل  27ا 
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وحرض  مجيع جماالت حامية حقوق امللكية الفكرية. تاليت قدهما خبري الويبو عدة مواضيع، غطّ المثينة العروض واملساهامت 

احللقات ادلراس ية قطاع عريض من أأحصاب املصلحة من اجملمتع املدين والأوساط الأاكدميية والقطاعني العام واخلاص، مع 

نفاذ مع موظفي و م املتجدد بامية حقوق امللكية الفكرية. الاهامت بنّي زايدة يف التسجيل ت  شارك خبري الويبو يف أأنشطة اال 

من أأحدث هذه و  يف امجلاعة الاكريبية. أأنشطة تكوين الكفاءاتامجلارك والرشطة. وذكّر الوفد بأأن الويبو سهلت عىل ادلوام 

ىل  13ته جاماياك والويبو يف جاماياك يف الفرتة من نظم  ، اذل،التدريب اال قلميي بشأأن امللكية الفكرية لبدلان الاكرييبالأنشطة  ا 

، 2017أأكتوبر يف و من ممثيل الويبو وماكتب الويبو وغريمه من املتحدثني ادلوليني. اعروضومشل ، 2018أأغسطس  16

الفكرية لملكية ل  اس تضافت جاماياك حلقة معل استشارية وطنية بشأأن قضااي وخيارات وضع س ياسة وترشيعات وطنية

وبعد  .يف الويبوة، بدمع من شعبة القضااي العاملية وراثيوحامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، واملوارد ال

ة يف وراثيذكل احلدث، بدأأت صياغة قانون وطين محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، واملوارد ال

ن و  جلنة املعارف.يف املداوالت اجلارية واملفاوضات القامة عىل النصوص من يد معلية الصياغة ف س ت ت س ؛ و جاماياك قال الوفد ا 

ىل مواصةل العمل يف جلنة بدله ي  علقها ي مهية الكبرية اليت الأ د عىل . وشدّ يف أأقرب وقت وعقد مؤمتر دبلومايس املعارف،تطلع ا 

ماكن مودعي الطلبات،  ن يف جلنة العالمات.عىل العمل اجلار، محلاية أأسامء البدلابدله  عظم ادلول ميف وذكر الوفد أأن اب 

من  ايناجمل الانتفاعوابلتايل  -الأعضاء يف الويبو، تسجيل العالمات التجارية اليت تش متل عىل امس بدل أأو حتتو، عليه 

ضافة لكامت أأخرى أأو عنارص رمزية هلالامس كتابة  أأن بتغيري أأسلوببوذكل  – هذا البدل سمعة احلس نة املرتبطة ابمسال   أأو ا 

من شأأنه أأن نة العالمات التجارية جل يف بدله مرشوع توصية مشرتكة اقرتهحا رأأى الوفد أأن و  صول عىل عالمة جتارية.واحل

طار ي  فامي يتعلق توجيه ماكتب امللكية الفكرية والسلطات اخملتصة الأخرى واملتداولني ادلولينيل  اً ومتسق مامتساكً  اً توجهيي اً ضع ا 

الوفد أأعرب و  من أأو حتتو، عىل أأسامء البدلان.ابس تخداهمم للعالمات التجارية وأأسامء احلقول واملعرفات التجارية اليت تتكون 

حراز تقدم بشأأن هذه املسأأةل داخل جلنة عن تطلّعه  ىل ا  تعاون ال من أأعاد التذكري ابلنفع الكبري اذل، جناه بدله . و العالماتا 

ىل   عدة جماالت خالل العام املاي.مع الويبو يف ضافة ا  البدل  ه، سامهنشطتوأأ كتب جاماياك للملكية الفكرية ادلمع املبارش مل فا 

متحدثني وميرسين ومشاركني يف املؤمترات والاجامتعات ادلولية للمنظمة.  اليت وفّرت برامج الويبو للتطوير املهينبفعالية يف 

قلميالويبو مكتب عىل دور  وأأثىنوق امللكية الفكرية يف جاماياك واصل حلقوشكر الوفد الويبو عىل دمعها املت ي لأمرياك اال 

 .الالتينية والاكرييب

أأفريقيا صاحل الاستامئين لياابن ويبو ال عدادها معرضا لالحتفال ابذلكرى العارشة لصندوق ال ال نالياابوفد شكر و  .71

ّن منوا. الأقل والبدلان  ابلاكمل تقريبًا من اخلدمات اليت  وةلفهيي ممن املنظامت ادلولية ن غريها مع ةدفرّ متالويبو وقال الوفد ا 

ادلول الأعضاء تتحمل مسؤولية مساعدة الويبو عىل مواصةل حتسني خدماهتا من منظور املس تخدم. رأأى الوفد أأّن تقدهما. و 

ىل تكييف خدماته  سعىرباءات للمكتب الياابن  وذكر أأن خملتلفة. وركز مؤخًرا عىل دمع املس تخدمني التناسب فئات ا 

املنطق يقتيض سهةل الاس تخدام، فما خدمة أأّن املوارد احملدودة  اتذلأنّه يف حال وجدت هذه الرشاكت الرشاكت الناش ئة، 

ىل النتيجة ذاهتا. فحص املسار الرسيع ل، خدمة 2018يف يوليو وأأضاف الوفد أأّن بدله قّدمت،  بأأن تصل الرشاكت الأخرى ا 

الياابن ، أأنشأأت 2018يف أأغسطس ون ونصف. اشهر  هتاشامل مد فرتة حفصو  ،يوًما 20يبلغ  يلبوقت اس تجابة أأوّ  اترباءال

دارة  الوفد أأّن  ورأأى. لرشاكت الناش ئةأأكرث مالءمة ل مكتب الياابن للرباءات جعل واهجة هبدف  ،ممياتصموهّجة لل مؤسسة ا 

ماكانت كبري حيمل  التصممي وتطوير طرق لتلبية هذه  ،جديدة من العمالء بدقة فئاتاحتياجات  وس يةل فعاةل لقياسة وهو ا 

ذ يللمس تخدمني العامليني أأيًضا. املقّدمة حيسن اخلدمات وأأضاف أأّن مكتب الياابن للرباءات الاحتياجات.  املكتب ضمن ا 

ماكنية حاميته تقرير بث دويل  يذكرأأن جرد خرتاع عىل براءة يف الياابن مبمعليا حصول الا اخلطوة وذكر الوفد أأّن برباءة. ا 
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جراءات الفحص وليادلبحث ال رير اقتالتالية يه ربط  ىل اجل . أأمرًا حمتياً احمللية جلعل منح مثل هذه الرباءات ة اب  د و هوأأشار ا 

ىل اللغة الياابنية. و املبذوةل  قرارات من شأأن امجلع بني رأأى أأّن لتقليل تلكفة ترمجة واثئق الرباءات ا   ةوليادل بحثال رير اتقا 

ىل حد كبري قدرة  ،املسار الرسيع ملعاجلة الرباءاتدوليًا عرب  هاربط و براءات يف الياابن عىل  احلصولو  مكتب الياابن أأن يعزز ا 

يف  2025الس تضافة معرض اكس بو العاملي  تمالياابن تقدّ وذكر ختاما أأّن عىل العمل كبوابة عاملية للرباءات.  للرباءات

 ا دمع ادلول الأعضاء.ر كثري أأوسااك، وس تقدّ 

ن امجلعيات مسحت لدلول الأعضاء يف الويبو بتقيمي التقدم احملرز خالل العام وحتديد الأهداف  اكزاخس تانوفد  وقال .72 ا 

ىل أأخرى وأأن التطور  طوير نظام امللكية الفكرية. وأأكدوالفرص اجلديدة لت عىل أأن امللكية الفكرية تكتسب أأمهية من س نة ا 

املعلومات والتقدم العلمي والتكنولويج يفتح فرصا جديدة للبرشية خللق أأش ياء لتحسني اجلودة. من احلياة.  الرسيع لتكنولوجيا

ال ميكن تصور التمنية الاقتصادية للبدلان دون التنفيذ املس متر لالبتاكرات والتكنولوجيات اجلديدة. ال  ،ويف الوقت احلايل

يامنئية وموس يقية وتصويرية ورومانس ية وشاعرية وعلمية جديدة. بدون لك يتخيل املرء احلياة اليوم دون ظهور منتجات س 

ىل تطوير منتجات  بداعية اليت تؤد، ا  ذكل س تكون احلياة بال طعم. اكن الهدف العام لدلول الأعضاء هو تعزيز العمليات اال 

يس يف تنس يق هجود مجيع ادلول يف وتقنيات ومعليات جديدة من خالل حتسني نظام حامية امللكية الفكرية. وللويبو دور رئي

آليات فعاةل محلاية حقوق امللكية الفكرية.  ،وتزويدها مبنرب للحوار وتبادل اخلربات ،حامية حقوق امللكية الفكرية وتشجيع أ

ن دور الويبو يف صياغة اال طار القانوين للملكية الفكرية يف اكزا نفاذ هذه احلقوق وزايدة الوعي العام. وقال ا  خس تان حامية وا 

ناكره. اكنت اكزاخس تان طرفًا يف  معاهدة دولية تديرها الويبو. وقد اختذت ادلوةل خطوات لتحسني ترشيعاهتا  19ال ميكن ا 

ىل تسهيل تسجيل حقوق امللكية الفكرية  20من أأجل مواءمهتا مع املعاهدات ادلولية. هيدف القانون املعمتد يف  يونيو ا 

فيض احلواجز اال دارية. ورحب الوفد ابملساعدة اليت قدمهتا الويبو لتنظمي وعقد ندوات وحتسني حامية امللكية الفكرية وخت 

نفاذ احلالية  قلميية مبشاركة خرباء دوليني مؤهلني تأأهياًل عاليًا. وفرت هذه احللقات ادلراس ية فرصة ملراجعة قضااي اال  دون ا 

اليت سهلت التبادالت واملناقشات خالل ادلورات اليت  ،وحتديد احللول. وشدد الوفد أأيضا عىل أأمهية دور جلان الويبو

شكر الوفد  ،فكرية. ويف اخلتاماللكية امل  اتاتفاقيمما يسهم يف تطوير الصكوك ادلولية الهامة لتطوير  ،عقدت طوال العام

 العام والأمانة عىل تنظمي ادلورة ومتىن مجليع الأطراف العمل املمثر يف الأايم القادمة. الرئيس واملدير

ّ . لأفريقيةا موعةاجمل ابمس املغربوفد  به أأدىل اذل، البيان كينيا أأيّد وفدو  .73  معاهدة بشأأن دبلومايس مؤمتر عقد دوأأي

وجُيهّز  معلقة تزال ال اليت املواد يعاجلس   واملؤمترا تقريب اكمالأأصبح  املعاهدة مرشوع أأنمبا  ،2019 عام يفهيئات البّث 

 اس تعداده وأأبدى الأفريقية اجملموعة الوفد موقف أأيّدت ،واملزيانية التنس يق جلنيت بعضوية يتعلق وفامي .العامتدها املعاهدة

هناء التفاوض ملواصةل  أأيضاً  الوفد أأعرب ،2018-2017 ةالثنائي يف الويبو قدمته اذل، ابدلمع واعرتافاً  .الصةل ذات املسائل وا 

 الأفريقية، البدلان دلمع الويبو مع هاممعل يف  كوراي، ومجهورية الياابن س امي وال التمنية، رشاكء هاضطلع ب اذل، لدلور تقديره عن

 واملوارد التقليدية املعارف حامية قضااي معاجلة أأمهية بشأأن الويبو يفاذل، حتقق  املشرتك للفهم رسوره وأأبدى. كينياومهنا 

 املعارف تنفيذية محلاية وذكر الوفد أأن بدله يعّد لواحئا .حامية فعاةل والفوللكور التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل الوراثية

 وذكر اال نسانية، ابجلهود الصةل ذات اجلوانب يف الفكرية امللكية حقوق وأأقر بدور. التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية

دارية خطوات أأن بدله اختذ قلميية الوطنية الأطر مع تتوافق وقانونية وس ياس ية ا  وأأشار الوفد  .املامرسات وأأفضل وادلولية واال 

ىل أأن مرشوع الويبو،  مع ابلتنس يق اجلارية، اجلهود عن وأأبلغ. النظر يف بدله هو قيد املؤلف حق قانون لتعديل قانون ا 

 يف احمللية للمنتجات التنافس ية والقدرة املضافة القمية حيث من الفكرية، امللكية وحامية تاكرالاب  بأأمهية العام الوعي لزايدة
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. يف كينيا واملتوسطة الصغرية الرشاكت لصاحل الصدد هذا يف دمعت أأنشطة التدريب وذكر الوفد أأن الويبو .العاملية السوق

ماكانت توفر اليت والابتاكر، التكنولوجيا دمع ملراكز الويبو من املتواصل لدلمع تقديره عن وأأعرب  دلمع كوس يةل كبرية ا 

نشاء تفامه مذكرات عىل املوقعة املؤسسات عدد تزايد من وهو ما يتضح النامية البدلان يف الباحثني . املراكز هذه مثل ال 

ىل الوفد وأأشار حراز ا   .الصناعية كينيا للملكية يف معهد والتدريب والأمتتة املادية التحتية البنية تطوير يف تقدم ا 

ىل أأن  قريغزيس تانوأأشار وفد  .74 ىل تعزيز وتطوير بنية امللكية الفكرية العاملية  أأيدبدله ا  ابلاكمل أأنشطة الويبو الرامية ا 

تمتزي الويبو ابلقدرة عىل التعرف عىل الاجتاهات و س نة. وقد اس توىح ذكل من هجود الويبو لتشجيع الابتاكر.  23ملدة 

مما جيعلها املنظمة الأكرث توهجًا حنو املس تقبل بني املؤسسات املتخصصة التابعة للأمم املتحدة. وقد  ،اة العرصيةاحلديثة للحي

نرتنت واذلاكء الاصطناعي  رحول املس متر والتطو مع فرصها والت ،جتىل ذكل بشلك خاص ابلتطورات يف جماالت مثل اال 

ن ش بنشاط يف منتدايت الويبو.ولكها تناق ،سلسةل الكتلوقواعد البياانت وتقنية  أأحد أأمه اجملاالت يف معل الويبو هو  وقال ا 

ذ  املساعدة للبدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية شهدت الس نوات الأخرية تطوير وتنفيذ مشاريع فعاةل تالمئ ا 

للبدلان يف وضع س ياسة اليت قّدمهتا الويبو  املساعدة ،سبيل املثالوذكر عىل احتياجات لك من البدلان املتقدمة والنامية. 

ماكانت امللكية الفكرية يف مؤسسات التعلمي العايل والبحث شديدا بتجربة  ماهامتأأبدى الوفد ا ،ويف هذا الصدد ،لتعبئة ا 

أأمهية كبرية عىل املناقشات وفد العلق يو  ُأجر، معل نشط يف جلان الويبو اخملتلفةو البدلان اليت نفذت هذه الس ياسة بنجاح. 

وأأعرب عن كعامل همم يسهم يف أأداء اللجنة.  هاوحفظ  الوفد جرد مجيع الواثئق املتاحة ذكر ،يف جلنة التمنية. ويف هذا الصدد

ب أأن يتلقى موظفو اصو  التكنولوجيا والابتاكر. ورأأى من الالعميق لعمل الويبو املنجز من خالل ش بكة مراكز دمع هتقدير 

ىل قواعد بياانت خمتلفة لأدبيات الرباءات وغري مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر تدريبا منتظام وأأن يمتتعون بوصول أأوسع ا 

ن حتقيق أأهدافها يتطلب اهامتما خاصا  ،ش بكة واسعة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأنشأأ بدله ن لأ  االرباءات. ونظر  فا 

قامت دائرة ادلوةل للملكية الفكرية والابتاكر يف قريغزيس تان بتنفيذ  ،عن تعزيز الابتاكروهنجا شامال. وبوصفها واكةل مسؤوةل 

نفاذ حقوق  نفاذ مكنتدى لتبادل املعلومات بشأأن ا  مشاريع خمتلفة تيرس الابتاكر يف البدل. وأأشاد الوفد أأيضا بعمل جلنة اال 

نفاذ القانون عىل املس توى الوطين  ،امللكية الفكرية. واكن التعاون والتنس يق يف معاجلة هذه القضااي ال س امي فامي بني هيئات ا 

نذا أأمهية قصوى يف هذا الصدد.  ،واال قلميي وادلويل دراجي بدله وقال ا  لقدرات يف أأحاكم املساعدة التقنية وبناء ا ؤيد ا 

قل الأ ة الفكرية يف البدلان النامية و حيث ينبغي لها أأن تعزز بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية للملكي معاهدة قانون التصاممي،

منوًا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ي م الانهتاء من الاقرتاح الأسايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي عىل املدى القريب. وأأفاد 

ىل معاهدة مراكش   متت أأول معلية تسلمي للكتب ،2018يف وقت مبكر من عام و .2017 مايو يفبأأن قريغزيس تان انضمت ا 

لهيا يف بيشكي، يف س ياق حلقة العمل الوطنية مبوجب معاهدة مراكش. ودعا الوفد ادلول  يف أأشاكل يسهل الوصول ا 

ىل أأن معل  ىل املسامهة بنشاط أأكرب يف اجلهود املبذوةل مبوجب هذه املعاهدة. وأأشار الوفد كذكل ا  الأعضاء يف الويبو ا 

صالح اال طار القانوين للملكية الفكريةهيدف يف املقام الأول  2018قريغزيابتنت يف عام  ىل ا  حيث يمتتع املكتب بدمع الويبو  ،ا 

تعزيز جودة الفحص اذل، ينطو، عليه منح امحلاية القانونية للملكية  . وذكر عىل وجه التحديدومشورته يف هذا الصدد

نشاء مجمعات للعلوم والتك  ؛التحسني املس متر لعمليات اال يداع اال لكرتوين ؛الفكرية ذاكء الوعي العام  ؛نولوجيا يف اجلامعاتا  ا 

بدمع  تتننظم قرغزياب ،2018وتطوير اال بداع الفكر،. وأأفاد الوفد أأيضًا أأنه يف عام  ؛بدور امللكية الفكرية والابتاكر وقميهتا

ظام قرغزيس تان من الويبو حداًث خمصصًا للمعارف التقليدية يقصد به الاحتفال ابذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين ال نشاء ن

للملكية الفكرية. وعرب الوفد عن تقديره للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو لتطوير نظام امللكية الفكرية الوطين. ورحب 

قلميية ووطنية بشأأن مواضيع امللكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل س بل تدرس قريغزيس تان تقدمي  ،برارة بفكرة عقد ندوات ا 
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البدلان قسم البدلان املنتقةل و يف قطاع امللكية الفكرية يف البدل ابلتعاون مع الويبو. وشكر الوفد  لمنازعاتل  بديةلال  وللاحل

املتقدمة عىل مساعدهتا املس مترة يف تطوير نظام امللكية الفكرية الوطين. واكنت هذه اال دارة يه اليت رعت مشاريع وبرامج 

ىل أأاكدميية الويبو اليت ساعدت يف بناء الويبو املنفذة يف املنطقة اجلغرافية الأو  سع نطاقًا يف البدل. ووجه الوفد شكره اخلاص ا 

ىل  ،القدرات يف جمال امللكية الفكرية يف قريغزيس تان. ويف معرض حديثه عن املس تقبل ابحلصول عىل  مههامتاأأشار الوفد ا 

وبناء  ،2022-2017طوير امللكية الفكرية والابتاكر مساعدة الويبو التقنية ومشورهتا وتوجهيها يف تنفيذ برانمج ادلوةل لت

فضاًل عن التدريب والتطوير املهين للموارد الوطنية عىل قضااي حامية امللكية  ،القدرات املؤسس ية لقرغزيس تان

 الابتاكر. الفكرية 

ّن بدله يف الشعبية ادلميقراطية الو مجهورية وفدوقال  .75  ،2017 ديسمرب يف صادرال الفكرية امللكية قانون تنفيذ طور ا 

دارة كفاءة يزيد أأناجلديد  القانون شأأن منأأضاف أأّن و  .شفافية أأكرث وجعهل البالد يف الفكرية امللكية نظام حتديث هبدف  ا 

نفاذ ويسهل بدليف ال  الفكرية امللكية ذكر أأن بدله س يواصل و . الصةل ذات ادلولية املعاهدات مع اش يامت الفكرية امللكية حقوق ا 

ىل لالنضامم هجوده  تشجيعو  اخلارجية الأسواق يف ةاحمللي ةالصناعي ممياالتصرقعة انتشار  عيتوس  ا ل حتفزي  الها، اتفاق ا 

ىل الوصولتبس يط  خالل من البدل يف الاستامثر عىل الأجنبية الرشاكت وأأعرب الوفد عن اقتناع  .الصناعي التصممي نظام ا 

ىل لالنضامم هجودها وذكر أأّن بدله تواصل. للبدل الفكرية امللكية يف تمنية اجلغرافية بدله بفائدة املؤرشات  التفاق جنيف وثيقة ا 

 أأجنزت ادلمع، هذا فبفضل .الفين الويبو ودمعها مشورة عىل الغرض لهذا معمتدة احمللية، اجلغرافية املؤرشات لتطوير لش بونة

 للعالمات التنافس ية القدرة لتعزيز الالزمة الفكرية امللكية بيئة أأوجد مما الفكرية، للملكية الوطنية الاسرتاتيجية مرشوع البدل

 عن العمل بدله مبواصةل الوفد الزتام وأأكد. الفكرية الوطنية للملكية التشخييص التقيمي واس تمكلت احمللية، والتصاممي التجارية

 .الوطين الفكرية امللكية نظام وحتسني املرشوع هذا الس تكامل الويبو مع كثب

ن ثقته بأأن الوفود، بقيادة وتوجيه أأعضاء الرئاسة، س تكون قادرة عىل ضامن هممة الويبو ع مجهورية التفياوفد ب وأأعر  .76

الرايدية لتطوير نظام متوازن وفّعال للملكية الفكرية، يعزز الابتاكر واال بداع لفائدة امجليع. وأأكّد الوفد من جديد عىل أأمهية 

قانون التصاممي، ورّصح مرددًا عبارات الشاعر راينيس من التفيا بأأن الهيئة اليت تصمد  عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة

أأمام الزمن يه تكل الهيئة اليت تبد، اس تعدادها العتناق التغيري. وختامًا، أأعرب الوفد عن أأمهل بأأن تتجاوز الوفود 

لهيا.  اختالفاهتا وأأن تبلغ الأهداف املشرتكة اليت تصبو ا 

 للويبو، السلمي املايل ابلوضع ورحب. الأفريقية موعةاجمل ابمس املغرب وفد به أأدىل اذل، البيان ليسوتو أأيّد وفدو  .77

 هذه يف املمثةل الأعضاء ادلول عدد يف زايدة، و واملزيانية والربانمج التنس يق جلنيت داخل اجلغرايف المتثيل من مبزيد طالبو 

زاء .اللجان حراز عدم وأأبدى قلقه ا   قانون معاهدة العامتد دبلومايس مؤمتر عقدبشأأن  العالمات جلنةظ يف معل ملحو  تقدم ا 

زاء . التصممي حراز عدموكذكل ا  طار يف تقدم ا  ىل توصلمن أأجل ال  املعارف جلنة ا   يكفل دويل قانوين ص، نص بشأأن اتفاق ا 

ىل دعا عليه، وبناء .يةالوراث  واملوارد التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية للمعارف الفعاةل امحلاية  القضااي هذه حل الوفد ا 

عالن رسوره عن وأأعرب. العامة للجمعية التالية ادلورة برسعة قبل العالقة ىل ليسوتو انضامم اب   أأبريل 30 يف مراكش معاهدة ا 

ىل النفاذ يرسي س   مما ،2018 عاقات ذو، أأو البرص معايق أأو املكفوفني الأشخاص لفائدة املنشورة املصنفات ا   يف أأخرى ا 

 املؤلف حق حامية تعزيز كيفية بشأأن الويبو مع يتشاور وأأضاف أأن بدله. املعاهدة بتنفيذ . وأأكد الزتامهاملطبوعات قراءة

وذكر  .املؤلف حق بشأأن الويبو متاش يا مع أأحاكم معاهدة الويبو، من مبساعدة املؤلف، حق قانون تعديل الوطنية، ويأأمل

 البدل واليهتا يك تنفذ هامة خطوة ويه - الفكرية للملكية الوطين املكتب لتحديث تقنية لبدله مساعدةقدمت  الوفد أأن الويبو
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فريقيا، الأريبو وجامعة مع ابلتعاون نظمت، وأأضاف أأن الويبو .وحاميهتا الفكرية امللكية حقوق يف تعزيز  دورات تدريبية ا 

اليت أأمثرت  املسامهة هبذه الفكرية. وأأشاد امللكية يف املاجس تري برانمج ذكل يف مبا الفكرية، للملكية الوطين املكتب ملوظفي

 زايدة ساهام يف والأريبو الفكرية للملكية الكور، وذكر أأن املكتب. ليسوتو يف املؤهلني الفكرية امللكية موظفي من هامة كتةل

 أأجل من ابلرشاكة املعين "الاجامتع يف مشاركته منواً  الأقل البدلان شعبة وسهّلت البدل، يف الفكرية ابمللكية العام الوعي

ىل أأن املؤسسات .الاقل منوًا" البدلان يف التكنولوجية القدرات وبناء الابتاكر  ومهنا واملتوسطة، الصغرية وأأشار الوفد ا 

 عىل التدريب من كثرياً  وس تنتفع الوطين، لالقتصاد الفقر، يه العمود احلرفية، العامالت يف جمال الأعامل ورشات النساء

 هذا لأن والابتاكر، التكنولوجيا دمع مركز اس تضافةبدله  لطلب خاصا اهامتما تويل أأن والمتس من الويبو. الفكرية امللكية

 .والتمنية واال بداع البحث س يعزز املركز

ىل الرامية الويبو جلهود تقديره عن ليبريايوفد  وأأعرب .78 نه وقال. العاملية الفكرية امللكية بيئة تعزيز ا  ىل يتطلع ا   تلقي ا 

كامل الفكرية امللكية تمنية خطة خبصوص ليبرياي زار اذل، الويبو وفد تقرير ّ . اخلطة تكل من الثانية املرحةل وا   فامي املغرب دوأأي

نشاء يتعلق  متنقةل دراس ية حلقة اس تضافةلبدله يف  الفرصة ال اتحة تقديره عن وأأعرب. الاسرتاتيجية والتمنية للبحوث مركز اب 

ن بدله . 2018 مايو يف ىل بلهفة تتوقواخت م ابقول ا  نشاء ا   .الصناعية امللكية أأمتتة ونظام والابتاكر التكنولوجيا دمع مركز ا 

ىل مدغشقر وفد وأأشار .79 . الصحيح الطريق عىل يسري بدله يف الفكرية للملكية القانونية التحتية البنية حتسني أأن ا 

ن أأنشطة .الوطنية والاسرتاتيجية الس ياسة بتنفيذ املعنية الويبو هيئات خمتلف تبذلها اليت ابجلهود ورحب  وقال الوفد ا 

صالح مؤخراً  وصدر الفكرية، امللكية نظام ومس تخديم امجلهور توعية س ياق متعددة نفذت يف طار ا   للملكية القانوين لال 

 القانون هذا أأن ورمغ .والاستامثر لالبتاكر مئمال منا  امللموسة وهتيئة غري للأصول أأفضل حامية ضامن هبدف الصناعية

ن بعد، ملا زال ينفذ اجلديد  الصناعية امللكية حامية طلبات تكل الالزمة لتلقي وخاصة جاهزة، الالزمة واملوارد الوسائل فا 

 وذكر أأن محالت .اجلديد القانون لأحاكم الصحيح التنفيذ أأجل من الويبو من املساعدة وأأضاف الوفد أأن بدله طلب. اجلديدة

. الاقتصادية وخاصة واسهاماهتا حاميهتا بأأمهية العام الوعي ورفع الصناعية ابمللكية للتعريف البالد أأحناء مجيع نفذت يف خمتلفة

 الصدد، هذا ويف .الابتاكر، النشاط وتعزيز اجلديد الصناعية امللكية قانون للتعريف الفعاليات من العديد ال قامة وخطط

 تس هتدف متنقةل توعية محةل تنظمي ما قّدموه من دمع وعون يف عىل ومساعديه للويبو العام للمدير عن امتنانهالوفد  أأعرب

ىل مس توى الاهامتم الوفد وأأشار .القدمية الست للبدل يف املقاطعات اجلامعات رئييس بشلك  اذل، أأظهره الباحثون الشديد ا 

 من يتجزأأ  ال جزء وتعزيزها وحاميهتا الفكرية امللكية حقوق كر الوفد أأن احرتاموذ. املشاركون يف امحلةل الاقتصاديون واملشغلون

 أأديل الذلين للبيانني تأأييده عن الوفد أأعرب اخلتام، ويف. اخلاص القطاع وتمنية الصناعة بدله وخاصة وزارة حكومة أأولوايت

 .الأقل منواً  ومجموعة البدلان الأفريقية اجملموعة عن نيابة هبام

موعة الأفريقية، وأأكّد من جديد رغبته يف حتقيق اجملاملغرب ابلنيابة عن وفد البيان اذل، أأدىل به  مالو،وفد وأأيّد  .80

توازن نظام امللكية الفكرية ومرونته مبا خيدم مصاحل البدلان الأقل منوًا اليت ال تزال تفتقر للقدرة عىل ضامن حقوق امللكية 

عالء شأأن النظام الفكرية واس تغاللها. ورّحب الوفد مبا  تقدمه الويبو من دمع ومساعدة تقنية ملساعدة حكومة بدله عىل ا 

الوطين للملكية الفكرية، وبناء قدرات املوظفني يف املكتب الوطين للملكية الفكرية ويف غريه من املؤسسات املعنية الرئيس ية 

العديد من حلقات  2018فد أأن الويبو نّظمت يف عام واملساعدة يف معلية التحديث اجلارية ملكتب امللكية الفكرية. وذكر الو 

العمل مبا يف ذكل: اجامتع بشأأن تعزيز تنافس ية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل الاس تخدام الفّعال لنظام امللكية 

يجي لنظام الفكرية؛ واجامتع وطين لأعضاء جلنة الشؤون القانونية يف برملان مجهورية مالو، بشأأن الاس تخدام الاسرتات 
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امللكية الفكرية لتحقيق التمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية والتكنولوجية؛ وحلقة معل وطنية بشأأن تطوير ش بكة مراكز 

دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مالو،. وأأضاف الوفد أأنّه من املزمع عقد حلقة معل بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية 

ىل بولندا بغية  يف شهر أأكتوبر. وفامي يتعلق بق املؤلف، رّحب الوفد ابدلمع اذل، قّدمته الويبو من أأجل تنظمي زايرة دراس ية ا 

اتوة النسخ الشخيصتيسري تنفيذ نظام  اتوة النسخ الشخيص بنجاح يف البدل، من املرتقب  ا  يف مالو،. فعقب تنفيذ نظام ا 

لك كبري. ورّحب الوفد أأيضا ابملساعدة التقنية املقدمة خالل تطبيق معاهدة أأن يسامه هذا النظام يف حتفزي قطاع اال بداع بش

جيايب يف حتقيق  مراكش عىل الصعيد الوطين، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون بوسع الأشخاص معايق البرص اال سهام عىل حنو ا 

ىل أأن نظام امللكية الفكرية يضطلع بدور التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف البدل بُعيد الانهتاء من تكل العملية. وأأشار ال وفد ا 

رئييس يف حتفزي اال بداع والابتاكر، ويف تيسري التجارة، مما حُيفّز حتقيق المنو والتمنية يف اجملال الاقتصاد،. وأأضاف الوفد أأّن 

حامية امللكية الفكرية،  بدله حيرص ابنتظام عىل حتديث نظامه الوطين للملكية الفكرية من أأجل زايدة املنافع اليت تعود هبا

ن القانون العالمات التجارية اذل، صدر مؤخرًا عىل سبيل املثال، ينص عىل  واليت تغذ، التمنية الوطنية. وبناًء عىل ذكل، فا 

ىل  يداع وثيقة انضاممه ا  تقدمي طلبات تسجيل العالمات التجارية مبوجب بروتوكول مدريد. وذكر الوفد أأّن بدله يعزتم ا 

مدريد خالل ادلورة احلالية، وس ينهتيي من مراجعة أأنظمته الأساس ية فامي خيص الرباءات والتصاممي خالل الس نة بروتوكول 

ّن بدله يتطلع ال طالق الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية، اليت تركّز عىل بناء القدرات  املقبةل. وعالوة عىل ذكل، قال الوفد ا 

ىل ذكل، ذكر الوفد أأنّه شارك يف ادلورات الثالث الأخرية الوطنية لتوليد حقوق امللكية الفكرية وا س تغاللها. وابال ضافة ا 

زاء وفاء الوالية احلالية، بعد طول انتظار، املعارف للجنة  خالل الثنائية احلالية. وأأضاف أأن بدله حيدوه أأمل يشوبه القلق ا 

رية واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل بتطلعات شعبه اليت طال أأمدها فامي يتعلق بوضع صّ، حيمي امللكية الفك

ىل قرار لن خيدم مسعة الويبو. وأأكّد أأن بدله يدمع  جراء مناقشات طويةل الأمد دون التوصل ا  ن ا  ذ ا  التعبري الثقايف التقليد،. ا 

ىل معارفه التقليدية وموارده الوراثية وفوللكور ّ هامحلاية ليس لرغبته يف منع النفاذ ا  ه يرغب يف أأن حيظى ادلور اذل، ، ولكن لأن

ن اس تفاد أأحصاب معارف  بداعهم وصوهنم لتكل املعارف. فا  يضطلع به حامة تكل املعارف ومبدعوها ابالعرتاف والتمثني لقاء ا 

 من هذا القبيل من معارفهم، فذكل سيشّجعهم عىل امليض قدمًا يف بناهئا لفائدة امجليع. كام أأن امحلاية س ُتحفّزمه أأيضًا عىل

جراء من قوة لفائدة الأجيال القادمة. وذلكل، ار  اصون بيئهتم وأأصنافهم النباتية واحليوانية بلك ما أأوتو  تأأى الوفد أأن ا 

بسن نية ومع مراعاة احتياجات وتطلعات حامة تكل املعارف اذلين تنقصهم املوارد هو أأمر املعرف جلنة مناقشات يف 

ن اختتام تكل املفاوضات املطوةل  رضور،، عوض خدمة مصاحل الرشاكت املتعددة اجلنس يات. وأأهنيى الوفد بيانه قائاًل ا 

ىل وضع مرحب للطرفني، أأ، حامة تكل املعارف، ولك من يرغب يف اس تغاللها لأغراض خمتلفة.  بنجاح من شأأنه أأن يفيض ا 

آس يا واحمليط ابلنيابة عن  ُأديل هبامنني الذلين البيا مالزياي أأيّد وفدو  .81 آس يا ومجموعة أ مجموعة بدلان رابطة أأمم جنوب رشيق أ

حدىتطوير نظام قو، لالبتاكر وامللكية الفكرية  وأأضاف أأنالهادئ.  ىل أأن . هلبدللوايت الوطنية الأو  ما انف، ميثل ا  وأأشار ا 

، نولوجيات اجلديدة والناش ئةالتك  التكيف مع جاٍر عىل قدم وساق من أأجلتعزيز س ياسة مالزياي الوطنية للملكية الفكرية 

دارة امللكية الفكر  يواصل البدل العمل أأيضاً و . والروبواتتاذلاكء الاصطناعي  عىل غرار اجلامعات  واس تغاللية عىل تعزيز ا 

مراكز دمع التكنولوجيا "و"للملكية الفكرية مؤاتية"بيئة  يمرشوعمن خالل  جتاراًي، ث يف مالزيايومؤسسات البح

 رايدةعىل مساعدة الش باب والنساء يف ينصب برامج التوعية يف جمال امللكية الفكرية يف البدل  ن تركزيأأ و . "والابتاكر

، ُمنح اخملرتعون املالزييون كية الفكريةبالزتامن مع الاحتفال الأخري ابليوم الوطين للمل ف ع القامة عىل امللكية الفكرية. املشاري

مؤرش  وذكر الوفد أأن مالزياي احتلت املرتبة الثانية يفومن احلكومة املالزيية.  واملبدعون البارزون ميداليات من الويبو

ىل الرشحيبني البدلان من  2018عام لالابتاكر العاملي  ، واملرتبة اخلامسة والثالثني يف العليا من فئة ادلخل املتوسطة املنمتية ا 
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ن . الرتتيب العام ىل تطمح مالزيايواس تطرد الوفد قائاًل ا  آفاق حتقيق ا   الويبو لتعيني مالزياي من قبل سعادته عن وأأعرب. أأكرب أ

 بشأأن لمشاركنيل  وتقدمي اال رشادات ،لفائدة البدلان الأقل منواً  التكنولوجية القدرات بناء برامج تنظميل  السويد وحكومة

رانمج للمتابعة يف مالزياي من ب ظميتن ومن املقرريف معلية الابتاكر.  وتعزيزها الفكرية امللكية الس تخدام العملية اجلوانب

ىل  28 ىل وضع الصيغة الهنائية ل تطلّع الوفد، لعمل اجلار، يف الويبو. وفامي يتعلق اب2018نومفرب  2أأكتوبر ا  ص، قانوين بشأأن ا 

ىل رضورة اختاذ. الوراثيةاملوارد  جراء  وأأشار ا  ليدية وأأشاكل يف اجملاالت الأساس ية للمعارف التق  القامة الفجوات لسد عاجلا 

ىل جلنة املعارفجلنة  مضنالتعبري الثقايف التقليد،  معل اللجنة  ترسيعيف  فقد أأكّد الوفد عن أأمهل، حق املؤلف. أأما ابلنس بة ا 

زاء مسأأةل ، والأشخاص ذو، اال عاقة ومؤسسات التعلمي والبحث ملكتبات ودور احملفوظاتفائدة االاس تثناءات والتقييدات ل ا 

ن جنة. و الوارد يف خطط العمل املعمتدة خالل ادلورة السادسة والثالثني للّ عىل النحو   معاهدة مراكشأأردف الوفد قائاًل ا 

ىل املصنفات امليرسة  الأشخاص معايق البرص نفاذللسامح ب  تُطبقمثااًل جيدًا لالس تثناءات املنسقة اليت  تعترب . عرب احلدودا 

ن جراءاتمالزياي  وقال الوفد ا  ىل ملم تتخذ ا   دلمعها للندوةمتنانه للويبو عن ا الوفد أأعربو املعاهدة.  تكلوسة لالنضامم ا 

أأساس يان  عنرصانوامللكية املشرتكة  اال دارة الرش يدةأأن  الوفد ى. ورأأ 2018 أأغسطس اليت نُظمت يف البدل يفالوطنية 

و، والاهامتم الكبري اذل، حتظى به عىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن تتجىل زايدة عدد أأعضاء الويبالويبو. و الس مترار جناح 

هاتني اللجنتني عىل  نطاق توس يع وأأيّد الوفد تأأييدًا كبرياً معل جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق وتكويهنام.  املنظمة يف

آس يا واحمليط الهادئ ىل نتاجئ ملموسة خالل امجلعيات ، وأأعرب عن أأمهلالنحو اذل، اقرتحته مجموعة أ  .يف التوصل ا 

ال ، الويبو قّدمهتاتقديره للمساعدة اليت . وأأعرب عن الأفريقية اجملموعةابلنيابة عن  البيان اذل، ُأديل به مايلوأأيّد وفد  .82

ىل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية يف عام  طار انضامم مايل ا  فضاًل عن املعاهدات ادلولية اخلاصة ابمللكية  ،1984س امي يف ا 

دارة امللكية  الفكرية وتكوين كفاءات املسؤولني يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز القدرات الفنية واال دارية للكيانني املعنيني اب 

ىل ذكل، شهد التعاون بني مايل . ة الفكرية ومكتب مايل حلق املؤلفوهام مركز مايل للهنوض ابمللكي -الفكرية  ضافة ا  وا 

عة والتجارة والويبو منعطفًا همامً خالل الس نوات القليةل املاضية بتوقيع مذكرة تفامه بني املدير العام للويبو ووزارة الصنا

اعمتدهتا اليت  وحددت الاسرتاتيجية من أأجل رمس اسرتاتيجية وطنية لتمنية امللكية الفكرية. 2009 والاستامثر يف يوليو

هدفًا عامًا هو هتيئة بيئة مناس بة محلاية امللكية الفكرية والهنوض هبا بل الاس تخدام الفعال  2014نومفرب  26حكومة مايل يف 

طار س ياسة واسرتاتيجية التمنية الاقتصادي أأكتوبر  8. ويف ة والاجامتعية والثقافية يف مايلوالناجع لنظام امللكية الفكرية يف ا 

املدير العام للويبو والسفري املمثل ادلامئ ملايل يف جنيف عىل اتفاق ال نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف ، وقّع 2012

طار هذا االتفاق، تلزتم لك من الويبو ومايل بتحفزي اال بداع والابتاكر التقنيني والتكنولوجيني من خالل تعزيز  مايل. ويف ا 

ىل املعارف التقنية.  مت عدة ندوات وطنية تناولت موضوعات عديدة مهنا ما ييل: " وفضالً النفاذ ا  قمية  تعزيزعن ذكل، نّظِّ

"تثقيف اجلهات الفاعةل وتوعيهتا بشأأن نظام معاهدة الرباءات"؛ و ؛"دور امللكية الفكريةالطب والصيدةل الشعبيني: 

"فعالية الش بكة الوطنية وواملتوسطة يف مايل"؛ "اس تخدام أأصول امللكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافس ية للرشاكت الصغرية و

وأأبدى الوفد أأسفه لأن ؛ و"أأمهية حمّددات الهوية التجارية يف الهنوض ابلسلع واخلدمات". ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر"

ومع ذكل،  وندواهتا اخملتلفة.قد أأثرت تأأثريًا ابلغًا يف تنفيذ براجمها  2012الأزمة الس ياس ية والأمنية اليت متر هبا مايل منذ عام 

ىل تقدمي ادلمع الاكمل ملايل يف تنفيذ مبادراهتا اخملتلفة ىل التقدم الكبري احملرز حنو اخلروج من  يف البدل فقد دعا الويبو ا  نظرًا ا 

ىل أأن مايل تلمتسهذا الصددويف  الأزمة. قامة منتدى رفيع املس توى عىلتعاون " ال 1" من الويبو ، أأشار الوفد ا  بشأأن  ا 

ىل متخذ، القرارات وسائر اجلهات الفاعةل يف النظام؛  " تقدمي املساعدة لتقيمي تنفيذ 2"امللكية الفكرية يكون موهجًا ا 
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طار تشغيل مراكز دمع التكنولوجيا " و 3الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية امللكية الفكرية؛ " مواصةل تعزيز قدرات الهيئات يف ا 

 نبثقة عن االتفاقات املربمة مع الويبو.والابتاكر وتدابري ادلمع امل 

وذكر  .مجموعة البدلان الأقل منواابمس  بنغالديشوفد بيان فريقية و ان وفد املغرب ابمس اجملموعة الأ بي موريتانيا أأيّد وفدو  .83

 ،التمنية الاقتصادية حمدودايف كية الفكرية وهو ما جيعل دور املل  كية الفكرية ال يزال انقصا يف بدله،ن الوعي بأأمهية املل الوفد أأ 

تس ىن الاس تفادة ت جل العمل عىل نرش ثقافة امللكية الفكرية حىت أأ من الويبو ادلمع من قبل من ىل مزيد الوفد ا  ع ذلكل تطلّ و

مهنا عىل سبيل اخلصوص  ،عن عدة مشاريع هامةأأمثر والويبو ه وأأضاف الوفد أأن التعاون بني بدل من عوائدها عىل الاقتصاد.

ن انهتت الرتتيبات الفنية الهنائية تشغيهل يف القريب العاجل بعد أأ لوجيا الاخرتاع سيبدأأ و نشاء مركز دلمع تكنا  فقة عىل املوا

ىل أأن  .البدلهذا املركز دورا هاما يف جمال تطوير البحث والاخرتاع يف  أأن يؤد،وينتظر  ،املمهدة ال طالقه وأأشار الوفد ا 

ضيوفا عىل ن من الويبو س يحل خرباء منتدبو طار،ويف هذا اال   ،للملكية الفكرية بصدد اعداد اسرتاتيجية وطنيةبدله 

ه من دمع وخص ابلشكر املكتب العريب والقامني عليه عىل ما يقدمونالويبو شكر يف هناية شهر أأكتوبر، و  موريتانيا

 اجملهودات الكبرية اليت تبذلها من وشكرها عىل ،عىل مواصةل التعاون مع الويبو الوفد حرصهكد ا، أأ وختام .وتسهيالت لبدله

نه تسهيل ه للمشاركة بفعالية يف لك ما من شأأ عرب عن اس تعدادأأ و  ،هداف التمنية الشامةلأأ جل تعزيز دور امللكية وحتقيق أأ 

 حتقيق هذه الأهداف.

خمتلفة. رئيس امجلعية العامة للويبو عىل املشاورات اليت عقدت طوال العام بشأأن مواضيع  املكس ي،وفد وهنّأأ  .84

مع دمج التكنولوجيات  ،واعرتف ابلعمل املهين اذل، اضطلع به املدير العام وفريقه جلعل الويبو منظمة فعاةل وفعاةل ورائدة

جيب  ،مؤاتيااجلديدة وأأدوات اذلاكء الاصطناعي يف خدمات امللكية الفكرية. عىل الرمغ من أأن وضع الويبو املايل اجليد اكن 

هامل تروجي العالمات التجارية  . وأأعرب الوفد عن رسوره اجلغرافيةاملنشأأ واملؤرشات  اتالصناعية وتسمي والتصامميعدم ا 

وأأهداف التمنية املس تدامة. وأأاتحت اجملاالت  2030وضع وتنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام  يراعيلقيام الويبو بربانمج معل 

ابلتنس يق مع ادلول الأعضاء. وأأقر  ،ويبو ليك تمتكن من تنفيذ اال جراءات ذات الاهامتم املشرتكاملواضيعية مساحة اكفية لل

الاكرييب ملعاجلة شواغل بدلان املنطقة. وأأشار لأمرياك الالتينية و  الوفد عىل وجه اخلصوص ابلعمل اذل، قام به املكتب اال قلميي

ىل املوضوعات اليت يرى أأهنا تتطلب اهامتم ا عىل سبيل الأولوية من الويبو وادلول الأعضاء. ورمبا اكن جدول بوجه عام ا 

ىل حتقيق النتاجئ أأكرث وضوحا عىل مر الس نني. وفامي يتعلق مبوضوع  الأعامل املعيار، هو اجملال اذل، أأصبحت فيه حاجة ا 

لغاء القرار املعمتد يف عام  ،الصناعية التصاممي لعمل حنو املوافقة عىل عقد مؤمتر وا 2015حث الوفد ادلول الأعضاء عىل عدم ا 

فقد حان الوقت لوضع برانمج معل يسمح للجنة  ،ممي. وفامي يتعلق بامية هيئات البثادبلومايس العامتد معاهدة قانون التص

ىل حامية اال شارة واالتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس  .حق املؤلف ابلتحرك حنو الانهتاء من املفاوضات بشأأن ص، يستند ا 

ىل اتباع هنج متوازن  ، يتعلق بامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد،وفامي من املهم السعي ا 

كثري يف  ثقافاهتاتعود يأأخذ بعني الاعتبار اجلوانب ذات الصةل للملكية الفكرية واحتياجات ومصاحل الشعوب الأصلية اليت 

ىل  جلنة املعارفتس تحق أأن حتظى ابالحرتام وامحلاية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تتوصل و  ،الف الس ننيلآ من احلاالت  ا 

ىل توافق يف الآراء  ،االتفاقات ذات الصةل قبل هناية واليهتا احلالية. وفامي يتعلق مبسأأةل املاكتب اخلارجية كرر الطلب ادلعوة ا 

عند اعامتد  ،2015الانهتاء من العملية اليت بدأأهتا ادلول الأعضاء يف عام لالتفاق عىل احلل اذل، مت تأأجيهل دلورتني. وينبغي 

مع مراعاة املرونة اليت أأبدهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب طوال العملية. مل يكن المترين اذل،  ،املبادئ التوجهيية

بقاء املرحشني  ،مراً سهالً نفذته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية لتقدمي مرحش بتوافق الآراء أأ  وقد اختذ الكثري من التسوية لفهم أأن ا 
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ىل توافق يف الآراء. وطلب الوفد أأن تكون اال رادة الس ياس ية اليت أأبدهتا بدلا ن أأمرياك الس تة اذلين مت تقدميهم لن يؤد، ا 

 ،أأكد عىل أأمهية معاهدة مراكش ،وأأخريا الاكرييب موضع تقدير ومراعاة يف املفاوضات اليت س تجر، يف الأايم املقبةل.الالتينية و 

ىل أأن البدل قد اخت م ابلفعل معلية حتديد الهيئات اخملوةل بتنفيذ هذه املعاهدة.  وأأشار ا 

85.  ّ ندونيس يا وفد به أأدىل اذل، البيان منغوليا وفد دوأأي آس يا مجموعة ابمس ا   الشاق الويبو عىل معل وأأثىن. الهادئ واحمليط أ

التغيريات املؤسس ية، وذكر الوفد أأنه ونتيجة  .والها، مدريد ونظايم الرباءات معاهدة حتسني س امي ال املاي، العام خالل

، مما أأعطى دفعة جديدة ية اتبعة لوزارة الشؤون اخلارجيةذينف هيئة ت  2018فكرية يف منغوليا يف يونيو مكتب امللكية الأأصبح 

 الفكرية امللكية مصاحل لأحصاب حيوية أأمهية ذات مشاريع يف تنفيذ املس متر الويبو دلمع شكره عن الوفد وأأعرب .للميض قدما

ن زايرة .خدمية تاكملية منصة ونرش الفكرية امللكية مكتب معلومات نظام حتسني يف س امي وال البدل، يف  مساعد وقال الوفد ا 

ىل العام املدير . كبري تقدير اكنت موضع 2018 الفكرية للملكية العاملي اليوم يف اال لكرتوين اال يداع نظام ال طالق منغوليا ا 

 امللكية بيئة حتسني هبدف املؤلف حق وقانون الرباءات قانون اس تعراضا ملرشوعي الويبو وأأضاف أأن بدله أأجرى مبساعدة

 .املقبل العام يف الرباءات معاهدة عىل وتصادق املعدلني القانونني مرشوعي احلكومة تعمتد أأن املقرر ومن. الفكرية الوطنية

آس يا جملموعة امتنانه عن الوفد وأأعرب  ذكل يف مبا املشاريع، خمتلف يف املتواصل ودمعها املمتاز معلها الهادئ عىل واحمليط أ

آخر اال دارة، وتشخيص الفكرية امللكية مكتب موارد بشأأن مرشوعا  يف الكفاءة لتعزيز الفكرية امللكية بيئات متكني عن وأ

نشاء مشاريعورأأى الوفد أأن  .الأخرية الآونة البدل يف أأطلقهتام التجارية، العالماتابس تخدام  التجارية الأعامل  مراكز ا 

 الهام ادلورأأثىن عىل و . الفكرية ابمللكية الوعي زيدوي والابتاكر اال بداع عززس ي القامة املراكز وتطوير ،بتاكرالاو التكنولوجيا

 مرشوع من بدله ابالس تفادة وأأبدى الوفد اهامتم .التنافس ية هتاامزي  وحتسنيالوطنية  الصادرات تنويع يف الفكرية للملكية

 احملددة، التمنية حتدايت ملواهجة كحل من الناحية التكنولوجية مالمة وعلمية تقنية معلومات اس تخدام يف تكوين الكفاءات

دارة تطوير يف س تفيد اليت  عن الوفد وأأعرب. التكنولوجيا ونقل تاكرالاب  تعزيز والعلمية واس تخداهما هبدف التقنية املعلومات ا 

 النامية للبدلان التكنولوجية تكوين الكفاءات احتياجات عىل لرتكزيها الأقل منواً  ابلبدلان املعنية الويبو لشعبة امتنانه

 .الساحلية غري

زاء الأثر الكبري  اجلبل الأسودوأأعرب وفد  .86 عن تأأييده القو، لس ياسات الويبو واجلهود اليت تبذلها ال ذاكء الوعي ا 

للملكية الفكرية يف تمنية اجملمتع بصفة عامة. وأأضاف أأنه من اجليل أأن الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو واملبادرات اليت تتخذها 

ىل تعزيز احلوار بشأأن امللكية الفكرية والهنوض بام ن امللكية تفيض ا  ية حقوق امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء. ومن مّث، فا 

الفكرية تعترب أأكرث فأأكرث كعنرص رئييس يُسهم يف حتقيق المنو الاقتصاد، والتمنية الاجامتعية والثقافية عىل العموم. وأأشار 

ىل أأن مكتب امللكية الفكرية يف بدله يضطلع جبمةل من الأنشطة اليت تاليق  جناحًا ابهرًا يف جمال التعاون مع الويبو أأو الوفد ا 

برعايهتا، وذكل منذ انعقاد امجلعيات الأخرية. وأأضاف أأن املدير العام للويبو التقى ابملدير العام ملكتب امللكية الفكرية يف اجلبل 

هتاين اليت قدّمها املدير وأأكّد عىل دمعه التام للأنشطة اليت يضطلع هبا املكتب. ورّحب الوفد ابل 2017الأسود يف أأكتوبر 

العام للويبو عرب رساةل فيديو مبناس بة اذلكرى العارشة ال نشاء املكتب، وابحلوار اذل، أأجراه مع حصيفة "بوجبدا" اليومية، 

ىل امللكية الفكرية بصفهتا القوة ادلافعة للتحقي ق واذل، أأثىن فيه عىل التعاون الوثيق بني الويبو واجلبل الأسود، وأأشار فيه ا 

قلميية عن  ن مكتب امللكية الفكرية لبدله نّظم ابلتعاون مع الويبو ندوة دون ا  المنو الاقتصاد،. واس تطرد الوفد قائاًل ا 

، كام احتفل ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف 2017يف هناية عام  ودغوريشاب"املعلومات بشأأن الرباءات وقاعد البياانت" يف 

عن "حّق املؤلف واحلقوق اجملاورة واال دارة  ودغوريشابة يف اجلبل الأسود وندوة أأخرى يف بتنظمي أأنشط 2018أأبريل  26
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ىل اجلبل الأسود يف تقدمي تفسريات  امجلاعية" وعالوة عىل ذكل، سامهت الزايرات اليت أأجراها العديد من خرباء الويبو ا 

ىل تقدميهم ادلمع يف جم ضافة ا  . ومثّة تكنولوجيا املعلوماتال اس تخدام أأدوات حديثة ل لقانون حّق املؤلف واحلقوق اجملاورة ا 

ن مكتب امللكية  ىل دمع اخلرباء لتطوير الاسرتاتيجية اجلديدة للملكية الفكرية يف اجلبل الأسود. وأأردف قائاًل ا  أأيضًا حاجة ا 

اعد البياانت املتعلقة بتسّّل للعالمات التجارية ودمج قو  (IPAS)عىل تنفيذ نظام  2018الفكرية يف بدله يعمل جبّد منذ مايو 

. كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف الاضطالع مبزيد من الأنشطة، عىل 2018الطلبات، ومن املرتقب الانهتاء من ذكل بهناية عام 

ىل تقدير بدله لدلمع الكبري اذل، قّدمته الويبو ( IPAS)غرار وحدة مدريد ونظام  خل. وأأشار الوفد ا  للتصاممي الصناعية، ا 

ب امللكية الفكرية يف اجلبل الأسود مبناس بة اذلكرى العارشة ال نشائه. وأأضاف أأن انئب املدير العام للويبو شارك يف تقدمي ملكت

املناس بة. كام شارك ممثلون  عىل تكلجائزيت الويبو لأحسن خمرتع وأأحسن مقال بشأأن امللكية الفكرية، مما أأضفى رمزية أأكرب 

يف جنيف، ويف اجامتعات أأخرى يف املعارف بل الأسود يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة عن مكتب امللكية الفكرية يف اجل 

ىل اقرتاح من مكتب امللكية الفكرية يف مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقريغا وترياان والصني. وبدعوة من  ، واستنادًا ا 

يف فريق اخلرباء العامل مضن جلنة املعارف. ومن مثّة، س يكون اجلبل الأسود، أأوىص الوفد بتعيني ممثل اجملمتع العلمي كعضو 

ن املفوضية الأوروبية تقر  بوسع اجلبل الأسود تعزيز معارفه عىل املس توى ادلويل من خالل الويبو. واس تطرد الوفد قائاًل ا 

ذ تسجل ابنتظام التقدم اذل، حيرزه ال  بدل يف جمال حامية حقوق امللكية ابجلهود اليت يبذلها بدله يف جمال امللكية الفكرية، ا 

والهنوض هبا منذ عّدة س نوات. كام أأن مكتب امللكية الفكرية يف اجلبل الأسود يواظب عىل مجع ورصد البياانت املتعلقة 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية ابس تخدام مهنجية توافق املفوضية الأوروبية علهيا. وشّدد الوفد بصورة خاصة عىل العمل اذل،  اب 

جراءات مشرتكة للوقاية من التعدايت عىل حقوق امللكية تض طلع به خمتلف الأفرقة العامةل اليت ُأنشئت لتنظمي وتنفيذ ا 

 126)من بني  52الفكرية والقضاء علهيا. وبفضل التقدم اذل، حيرزه البدل يف جمال الابتاكر، احتّل اجلبل الأسود املرتبة 

طار مؤرش الابتاكر العا ، مما جيسد الزتامه بتطوير امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل ابلتوقيع 2018ملي اقتصادًا( يف ا 

آخر  جناز ابرز خالل س نة من التعاون مع الويبو منذ أ عىل مذكرة تفامه مع الويبو خالل امجلعيات احلالية، ليكون ذكل مبثابة ا 

 مجعيات.

 حتتلها اليت درك املاكنة الهامةي الأطراف، متعددة س يةابدلبلوما الزتامه بدله، ومن منطلق بأأن املغرب وفد حورصّ  .87

 وتكوين الاقتصاد، والمنو الاجامتعية للتمنية كأداة الفكرية للملكية الهام عىل ادلور وأأكد .العاملية صفوف املنظامت يف الويبو

ّن بدله  .بشلك عام البرشية والتمنية لالقتصاد عنرصين رضوريني واال بداع الابتاكر فيه أأصبح وقت يف الرثوات وقال الوفد ا 

 تطوير خالل من الصناعية امللكية نظام تعزيز معلية والتجارية، يف الصناعية للملكية املغريب عن طريق املكتب يشارك،

 يف تنفيذ حمورية اكنت 2018 - 2017ذكر الوفد أأن الثنائية  الس ياق، هذا ويف. 2020-2016للفرتة  الاسرتاتيجية اخلطة

يداع متزي بتعيني 2018 عام وأأضاف أأن .الفكرية ابمللكية يتعلق فامي للغاية الطموحة اخلطة هذه دارة ا   للاكئنات دويل املكتب اك 

جراء لأغراض ادلقيقة يداع ادلويل الاعرتاف بشأأن بودابست معاهدة لأحاكم وفقا الرباءات، ا   لأغراض ادلقيقة الاكئنات اب 

دارة. ابست(بود )معاهدةابلرباءات اخلاصة اال جراءات  .العريب والعامل الأفريقية القارة دولية يف وبذكل يكون املكتب أأول ا 

ىل وأأشار طار تدعمي اس مترار الوفد ا   ازداد تعزيز الس ياق، هذا ويف. للجمعيات الأخرية ادلورة منذ بني بدله والويبو التعاون ا 

 العربية، وذكل بعد للبدلان خاصة تدريبية برامج تطوير بغية املكتب املغريب والويبو بني جديدة تفامه مذكرة توقيع بعد التعاون

ىل  ،قطاع حق املؤلف والصناعات اال بداعية انئبة املدير،هبا  زايرة اضطلعت  املؤمتر مع وأأضاف أأن الزايرة تزامنت .املغربا 

نشاء  الفرتة يف اجملاورة، اذل، عقد واحلقوق املؤلف حق تطوير اسرتاتيجيات يف والأباث لدلراسات الأفريقي املركز اخلاص اب 

ىل 3 من جراءاهتا يف مع الويبو ابلتعاون الثابت املغرب الزتام عىل الزايرة وشهدت هذه .الرابط يف 2018 يوليو 5 ا  قلميية ا   اال 
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 انعقاد منذ الفكرية، يف جمال امللكية املغربيان املكتبان اختذها اليت املبادرات جبميع الوفد ورحب. املؤلف حق جمال يف

طار يف السابقة، امجلعيات بدلان  بني اتفاقية التعاون مبوجب الأنشطة بتعزيز يتعلق فامي س امي وال ادلويل، التعاون برامج ا 

قلميية الوطنية املس توايت عىل الفكرية امللكية نظام حتسني ورأأى الوفد أأن .اجلنوب  الطاقات تنس يق يتطلب وادلولية واال 

 الرشاكة من بروح الأعضاء ادلول مع قدماً  ابمليض الزتامه عىل التأأكيد الوفد أأعاد الصدد، هذا ويف .املصلحة أأحصاب مجيع بني

 عىل ابلرضورة تعمتد التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد التقليد، الثقايف التعبري لأشاكل الفعاةل امحلاية أأن ورأأى. والتعاون

بغية  ،احلالية التفاوض معلية اس تكامل يف ابملرونة التحيل عىل الأعضاء ادلول الوفد حثّ و  .املناس بة ادلولية الصكوك تنفيذ

معاهدة  قانون مرشوع عىل التفاوض معلية أأيدو . 2019لعام  العامة مجلعيةا دورة يف دبلومايس مؤمتر عقدل قرار اختاذ

 يراعي دبلومايس مؤمتر عقدمن أأجل  ،احلالية الاجامتعات سلسةليف  الآراء يف توافقحتقيق  يف أأمهل عن وأأعربالتصاممي، 

 هيئات محلاية الأطراف متعددة معاهدات وجود أأمهية عىل الوفد وشدد .الويبو يف الأعضاء ادلول مجليع الرئيس ية الشواغل

ىل وذلا هناك حاجة جيًدا، تقدًما املناقشات فيه شهدت جمال وهو البث،  يف دبلومايس مؤمتر لعقد طريق خارطة وضع ا 

حراز يف أأمهل عن الوفد أأعربو  .ممكن وقت أأقرب  الربانمج جلنة بتكوين يتعلق وفامي. املذكورة القضااي مجيعبشأأن  تقدم ا 

قلميية اجملموعات من لك جحممع  يتناسب ال للمقاعد احلايل التوزيع أأنرأأى الوفد  التنس يق، وجلنة واملزيانية  وال املنظمة، يف اال 

للك  احلالية واملواقف احلقائق مع مراعاة متناسب، حنو عىل اللجنتني تكوين وهو ما يس تدعي توس يع .الأفريقية اجملموعة س امي

ىل ونظرا. املسائل املذكورة مجموعة بشأأن ماكن الويبو حتقيق الوفد أأن رأأى حتققت، اليت العظمية اال جنازات ا   يف كبري تقدم اب 

 التقدم قبغية حتقي بناءة مسامهة تقدمي هبدف اجلارية ابملفاوضات الاكمل بدله الزتام عىل ابلتأأكيد الوفد واخت م .احلالية امجلعيات

ىل والتوصل املنشود  الأطراف متعددة ادلبلوماس ية عزيزاملعلقة هبدف ت القضااي بشأأن الأعضاء ادلول بني الآراء يف توافق ا 

 .س بق أأكرث من أأ، وقت اليوم عاملاليت حيتاهجا ال

تقرير املدير العام فامي يتعلق وذكر أأن موعة الأفريقية. اجملالبيان اذل، أأدىل به وفد املغرب ابمس  موزامبيق أأيّد وفدو  .88

لفية. نشال املنظمة سعي حض يوبأأنشطة الويبو،  وأأضاف أأن ط لتحقيق أأهدافها الاسرتاتيجية وكذكل الأهداف اال منائية للأ

احلار اذل، أأبداه ب يح شكر الوفد الرت و  .ئل املتعلقة ابمللكية الفكريةالزتام الويبو وادلول الأعضاء فهيا ابملساأأظهر التقرير 

ىل الويبوأأثناء  ملدير العاما الزايرة، تكل  يف. و2018عوة لزايرة موزامبيق يف أأكتوبر ادلل و قبوعىل  ،زايرة رئيس موزامبيق ا 

بدله كعالمة عىل اس تعداد املالمة جاٍر يا اس تخدام التكنولوج أأضاف الوفد أأن وقع رئيس موزامبيق مذكرة تفامه مع الويبو. و 

هجودًا كبرية ملساعدة البدلان النامية يف تطوير أأنظمة امللكية الفكرية بذلت الويبو ذكر أأن و  ملواصةل التعاون التقين مع الويبو.

س ية عن الكشف تلقت موزامبيق مساعدة لتنظمي حلقة درا ،من خالل املساعدة التقنية وفرص التدريب. فعىل سبيل املثال

، مع الرتكزي متع الأعامل املوزمبيقي بوجه عاميف نظام الرباءات ادلويل، مما زاد من معرفة موظفي امللكية الفكرية واخملرتعني وجم 

طالب منحت الويبو زماالت عىل مس توى املاجس تري لوقد رباءات محلاية الاخرتاعات. العىل مزااي اس تخدام نظام معاهدة 

نو  .موزامبيقمن  ىل ، مما ع معاجلة الطلباتترسيمكنت من ( IPASاملساعدة التقنية يف حتديث نظام ) قال الوفد ا  أأدى ا 

يرادات جسل حقوق امللكية الصناعية. و زايدة الكفاءة و  اس تعراض نظام تقيمي املنتجات القامة عىل  س تمكلاأأضاف أأن بدله ا 

موزامبيق وأأول يف كأول مؤرش جغرايف  (Cabrito de Tete)تسجيل ذكل عن  أأمثر، و الويبوتقنية من اجلودة مبساعدة 

اخت م الوفد صل حيواين. وقد أأظهر ذكل أأن الويبو مس تعدة دامًا ملساعدة البدل عىل حتقيق أأهدافه. و لأ أأفريقي مؤرش جغرايف 

 .2018بنّاءة يف مجعيات روح يشارك بنشاط و بتأأكيد أأنه س 
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ندونيس يا ميامنار وفد وشكر .89 آس ياجملموعة  مكنسق وادلؤوبة الفعاةل ههجود عىل وفد ا   اذل، البيان وأأيّد الهادئ، واحمليط أ

ندونيس يا وفد به أأدىل آس ياومجموعة  الآس يانرابطة  ابمس ا   وراء ادلافعة القوة يه الفكرية الهادئ. وذكر أأن امللكية واحمليط أ

ّن دور اليت تتسارع خطاها، الرابعة الصناعية الثورة الوفد  أأشادو  .مىض وقت أأ، من أأمهية أأصبح أأكرث الويبو وابلتايل فا 

ىلاملعارف  جلنة بتوصية الوفد ورحب. معظمها التمنية جلنة تنفذ اليت التمنية،ة دنج أأ و  اال منايئ التعاون جمال يف الويبو بأأنشطة  ا 

ىل عوتطلّ  ،العامة امجلعية  التعبري وأأشاكل التقليدية للمعارف الفعاةل امحلاية يضمن دويل قانوين ص، لنص الهنائية الصيغة وضع ا 

آس يامجموعة  الوفد اقرتاح وأأيّد .ةالوراثي واملوارد التقليد، الثقايف  الربانمج وجلنة التنس يق جلنة الهادئ بشأأن تكوين واحمليط أ

 عىل حاليا أأّن بدله تعمل وذكر. العامة للجمعية احلالية ادلورة خالل ممثرة نتاجئ تتحقق أأن يف وأأعرب عن أأمهل واملزيانية،

دارة وتطوير الفكرية ابمللكية املتعلقة ترشيعاهتا حتديث  الاقتصاد، جحم النشاط زايدة بغية استيعاب الفكرية للملكية فعاةل ا 

 عىل حالياً  معروضة والتصاممي الصناعية التجارية والعالمات ابلرباءات املتعلقة القوانني مشاريع وأأضاف أأنّ  .والاستامثرات

نشاء جار عىل وقال أأيضا أأّن العمل. قريباً  املطلوبة القوانني تسنّ  أأن عىل أأمل ملناقش هتا، الربملان  وطين فكرية ملكية مكتب ا 

 وفريقه العام املدير الوفد وشكر .البدل يف واال بداع الابتاكر الفكرية يشّجع للملكية وطين وضع نظام ومس تدام بغرض حديث

 امللكية قوانني ومرشوع الفكرية للملكية الأوىل الوطنية الاسرتاتيجية صياغة اليت قّدموها يف ساعدةوامل  املس متر تعاوهنم عىل

ىل وتطلّع احمليل، الابتاكر وتشجيع الفكرية امللكية بقوق وأأنشطة التوعية ميامنار، يف الفكرية  .املس تقبل يف مماثل دمع تلقي ا 

ندونيس يا وفد به أأدىل اذل، البيان نيبال أأيّد وفدو  .90 آس يامجموعة  ابمس ا   وفد به أأدىل ذل،، والبيان االهادئ واحمليط أ

 تعزيز عىل والرتكزي الفكرية امللكية بنظام الهنوض يف الهام الويبو الوفد عىل معل وأأثىن .منواً  الأقل البدلان عن نيابة بنغالديش

 نتاجئ املزيانية وخمصصات الربامج أأولوايت ضامن أأن حتقق مواصةل ورأأى أأن عىل املنظمة املنتجة، واال نسانية البرشية التمنية

 ابلطرق والتوعية الثقايف. وأأضاف أأن التعريف والرتاث التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد وذكر الوفد أأن بدله غين .التمنية

جياد للفقر حد لوضع املبتكرة ن .ومتوازن عادل فكرية ملكية نظام حتقيق يف أأساس يان عنرصان العمل فرص وا   وقال الوفد ا 

 مع تامتىش الفكرية امللكية بشأأن ترشيعات وضع بصدد ويه 2017 عام الفكرية للملكية شامةل بدله اعمتدت س ياسة حكومة

نشاء ادلولية، املعاهدات  الفكرية امللكية حقوق فئات مجيع س تحمى ونتيجة ذلكل .الفكرية للملكية متاكمل وطين مكتب وا 

 بشأأن قانوانً  ملزم حمك رؤية يف رغبته عن الوفد وأأعرب. للمجمتع الأوسع التمنية احتياجات مع احرتام ف،واك فعال بشلك

ىل ودعا التصاممي قانون معاهدة مرشوع نص يف وتكوين الكفاءات التقنية املساعدة  بشأأن اجلارية للمفاوضات رسيع اختتام ا 

 يامتىش مبا هبا اخلاصة التصاممي الصناعية حامية أأنظمة ال نشاء واسعاً  جماالً  النامية ينبغي أأن تُمنح ادلول ورأأى الوفد أأنه .النص

 بواليهتا الزتاهما جديد من تؤكد أأناملعارف  للجنة ينبغيوأأضاف أأنه  .اتفاقية تريبس يف متوىخ هو كام الوطنية، مصاحلها مع

 للمعارف الفعاةل امحلاية يضمن( دولية قانونية صكوكأأو ) دويل قانوين ص، لنص الهنائية الصيغة لوضع هجودها ومضاعفة

 فوائدلتحقيق  ارفاملع هذه اختالس ماكحفة يفهامة  أأداة ويكون ،ةالوراثي واملوارد التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية

 الويبو أأجندةو  املس تدامة التمنية أأهداف وتنفيذ الويبو أأنشطة مجيع يف التمنية تعممي يف التمنية جلنة عملأأشاد ختاما بو . جتارية

 .التمنية بشأأن

ابدلور احلامس للملكية الفكرية يف رفد الابتاكر وزايدة الانتاجية وحتسني مس توايت املعيشة.  نيوزيلنداوفد وأأقّر  .91

ركّز عىل وابلرمغ من التحدايت اليت تفرضها الصدمات الاقتصادية والمنو، يبقى البدل ملزتمًا بتقدمي خدمات ذات جودة، تُ 

الزبون، ومبشاركة معارفه وخرباته مع الآخرين حيامث أأمكن ذكل. وخالل الس نة املاضية، فرغت احلكومة من الاس تعراض 

نفاذها يف القانون الوطين وتنفيذها. ويف شهر سبمترب  ، 2018الربملاين اذل، أأجرته ملعاهدة مراكش، ويه تعمل حاليًا عىل ا 
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م لزايم انطلقت مشاورات عامة بشأأن ا  دراج رشط ا  " يف نظام الرباءات. ومتت استشارة الكشف عن املنشأأ "بشأأن اكنية ا 

وتشمل امجلهور العام أأيضا بشأأن ترشيع حقوق الأصناف النباتية واس تعراض النظام القامئ حلقوق الأصناف النباتية يف البدل. 

اف مبصاحل شعب املاور، الأصيل يف البدل فامي خيص القضااي املتناوةل مالءمة احلوافز املتعلقة ابلأصناف اجلديدة والاعرت 

النبااتت الأصلية. وأأحرزت نيوزلندا أأيضا تقدمًا يف اس تعراض قانون حق املؤلف يك يؤد، الغرض املتوىخ منه يف س ياق 

صالحات  . وُأجريت2018التغري التكنولويج الرسيع. ومن املزمع استشارة امجلهور العام بشأأن هذا الاس تعراض يف أأكتوبر  ا 

جياد س بل  صغرية يف الوقت نفسه عىل الترشيعات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية لضامن الفعالية يف سري لك نظام. كام أأن ا 

طار نظام امللكية الفكرية يه قضية تكتيس ابلغ الأمهية يف  محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، يف ا 

عادة حتديد املصادر أأثّرت يف قدرة نيوزلندا عىل املشاركة يف جلنة  نيوزلندا. فبالرمغ املعارف من أأن الضغوطات املرتبطة اب 

ىل مواصةل مشاركهتا يف اللجنة. وجّسل مكتب 2018الل عام خ ىل معل اللجنة ويه تتطلع ا  هنا مل تنف، تقدم ادلمع ا  ، فا 

ذ جتاوز عدد أأصناف العالمات التجارية نيوزلندا للملكية الفكرية س نة قياس ية جديدة من حيث عد د طلبات اال يداع، ا 

صنفًا للمرة الأوىل. كام أأن اجلهود املبذوةل ملضاعفة عدد العاملني يف أأفرقة الفحص، من خالل نظام جديد ال دارة  50 000

جّسلت أأيضا أأول ، و الطريق الرسيع لتتبّع طلبات الرباءاتالتعّل، جارية عىل قدم وساق. وابرشت نيوزلندا اس تخدام 

برفقة  سامواالأجنبية يف السوق ادلاخلية. وزار الوفد  للخمور واملرشوابت الروحيةمؤرشاهتا اجلغرافية، مما يتيح حامية أأكرب 

الويبو ومكتب كوراي  خرباء من الويبو بغية مشاركة خربة البدل يف تنفيذ نظام مدريد وحضور املؤمتر ادلويل اذل، نُّظمته

ىل اجامتعات نيس ومدريد، وكذكل ملناقشة مس تقبل حتسينات  ريةللملكية الفك ضافة ا  تكنولوجيا بشأأن هذه املسأأةل، ا 

آخر من نيوزلندا يف  املعلومات واالتصاالت ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي. ورّحب الوفد ابلفرصة املتاحة ملشاركة مواطن أ

خدمة اال يداع اال لكرتوين عن اس تعداده للمسامهة يف تطوير  ، وفامي يتعلق مبعاهدة الرباءات، أأعرببرانمج زماالت مدريد

دارة رسوم نظام املعاهدة. تجريبيةال قاصة معاهدة الرباءات وامل مبوجب  لنظام معاهدة الرباءات بغية حتسني ا 

ُعقدت اجامتعات  ،اهود الويبو املتواصةل يف منطقة أأمرياك الوسطى. وبفضل دمعهجل  تقديرهعن  نياكراغواوأأعرب وفد  .92

تلهيا  ،2017واكن املاكن السابق هو بامن يف عام  ،واكن ماكن انعقادها بني خمتلف البدلان يف املنطقة ،وزارية لأمرياك الوسطى

ىل املدير العام لزايرة البالد. ورحب بقرار  ،2019هندوراس يف عام  وحرضها مجيعًا املدير العام. وجدد الوفد ادلعوة ا 

عطاء والية جديدة للجنة  2017عام امجلعيات يف  حراز تقدم كبري يف حتقيق نتاجئ رئيس ية. وأأبرز املعارف اب  اليت تأأمل يف ا 

نشاء نظام أأكرث توازاًن للملكية الفكرية حيد ابلتايل من الفجوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية ىل ا  ورحب  ،أأمهية السعي ا 

اليت تنمتي بدلان أأمرياك  ،)بروسور( مات التشغيلية وامللكية الصناعيةبشأأن جوانب املعلو  بدمع الويبو لنظام التعاون اال قلميي

الالتينية حالًيا واليت أأنتجت أأدوات مثل املنصة اال لكرتونية للتوزيع اجملاين للأدوات الرمقية للبحث عن حقوق امللكية 

دارهتا. ويف هذا الصدد طار سلسةل الاجامتعات ذكر الوفد أأن املن ،الصناعية وحتليلها وا  افسة الأوىل للمخرتعني س تعقد يف ا 

ىل املكتب اال قلميي للويبو ،احلالية الاكرييب عىل هجوده ودمعه من خالل تقدمي لأمرياك الالتينية و  واختمتت بتوجيه الشكر ا 

 أأفضل النتاجئ املمكنة. 2018للوفود وتأأكيد رغبته الراخسة يف أأن حتقق اجامتعات  حتياته

نّ  مجموعة البدلان الأفريقية. ابلنيابة عنالبيان اذل، أأدىل به وفد املغرب  نيجريايوفد وأأيّد  .93 حقوق امللكية  تعزيز وقال ا 

ىل بدله، كام  التمنية الاقتصادية والاجامتعية لتحقيق امميكن الاعامتد علهي اتنأأدا امه وحاميهتا الفكرية اليت متثل أأولوية ابلنس بة ا 

يداع نيجرياي لواثئق . و اجلديدة الفكرية والامنذجالناش ئة يف س ياق التحدايت العاملية  أأمهية خاصةأأهنا تكتيس  ىل ا  أأشار الوفد ا 

، وذكل معاًل اباللزتام 2017تصديقها عىل أأربع معاهدات من املعاهدات الرئيس ية يف جمال حق املؤلف خالل مجعيات عام 
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طار حامية امللكية الفكرية يف البدل ليامتىش مع الزتامات نيجرياي  . كام مت تكييفحقوق امللكية الفكرية بدمع اذل، قطعته ا 

ىل أأن  .مبوجب تكل املعاهدات، والصكوك الأخرى اليت تُعّد طرفًا فهيا عىل  وافقاجمللس التنفيذ، الاحتاد، وأأشار الوفد ا 

عامل  طار امحلاية القانونية حلمرشوع قانون ملر ا  الهيالك املؤسس ية ال دارة امللكية الصناعية أأكّد الوفد أأن . و املؤلفق اجعة ا 

، ومع الس ياسة العامة نيجريايترشيعات امللكية الصناعية يف مع اال طار القانوين ل  كبرية من أأجل مواءمهتاختضع ال صالحات 

قامة الأعامل التجارية يف البدل. ، لفكريةامللكية اجسالت تدابري اال صالح اجلديدة رمقنة  وتضمنت للحكومة بشأأن تيسري ا 

نشاء حممكة يف الوقت املناسب.  جماّلت العالمات التجارية نرتنت ونرشعىل اال   ومعاجلة الطلبات ويعمل البدل أأيضًا عىل ا 

اجلداول الزمنية ملنح حق حامية العالمات التجارية.  احرتامالاعرتاضات من أأجل  يفالرسيع  الترصف للعالمات بغية تيسري

لتحسني نظام امللكية الفكرية العاملي وتقدمي خدمات ادلمع وأأدوات سهةل  صةل اليت تبذلها الويبواملتوا هودابجل  وأأقّر الوفد

ّ و ، ملكية الفكريةلل  الوطنية وادلولية نظمةالأ  زايدة فّعاليةمن أأجل  الاس تخدام د اال جراءات اليت اختذها الفريق العامل أأي

ىل القيام مبزيد من الأنشطةودعا  ،لتعزيز نظام معاهدة الرباءات املعين مبعاهدة الرباءات املصممة لزايدة وضوح تكل اخلدمات  ا 

ىل أأن أأمانة الويبو  وأأثىن الوفد عىليف املنطقة الأفريقية.  نيجرياي لرتكزيها املتواصل عىل تمنية املوارد البرشية، مشريا ا 

من  مبادراتومن شأأن عض ادلول الأعضاء. ملؤسسات القضائية يف با يف جمال امللكية الفكرية لفائدةتدريب ال اس تفادت من 

نشاء وأأشاد الوفد ب. جحر الأساس اذل، تقوم عليه التمنيةأأن تعزز احرتام امللكية الفكرية وأأمهيهتا ابعتبارها  هذا القبيل قرار ا 

عىل النحو  ماكتب خارجية جديدة للويبو، وأأعرب عن رسوره الس تضافة بدله مكتبًا من ماكتب الويبو اخلارجية يف أأفريقيا،

ن . و املتفق عليه خالل الثنائية املاضية ىل حكومة نيجرياي تعمل بشلك وثيق مع أأمانة الويبوأأردف الوفد قائاًل ا  ، وأأشار ا 

يف بأأمهية جدول أأعامل الويبو  واعرتف الوفديف نيجرياي. التقدم احملرز صوب ضامن الانطالق الفعيل لعمليات مكتب الويبو 

اجامتعية واقتصادية هائةل يف مجيع أأحناء  نتاجئ اليت ترتتب عهنافرصة ملعاجلة القضااي الشامةل بصفته عايري وضع القواعد واملجمال 

ىل  ادلول الأعضاء يف الويبو العامل، ودعا معاجلة القضااي ذات الصةل يف  دلىسن النية واملرونة التحيل ب مزيد من الالزتام و ا 

الاس تثناءات  بشأأن، والقضااي العالقة املعارفيف جلنة  التقاليدعىل حامية الأصول القامة  عىل غرار، للويبواللجان ادلامة 

وقال الوفد ممي. امعاهدة قانون التص بشأأنموعة الأفريقية اجملالبث واقرتاح  هيئاتيف جلنة حق املؤلف، وحامية  والتقييدات

نّه يؤيد بشدة ىل اعامتدودعا ية، هنائ تحقيق نتاجئ ل  تتسم ابلشفافيةهجود  بذل ا  ىل اال جنازات خرائط طريق واحضة  ا  تستند ا 

ىل يف خمتلف العمليات العالقة البارزة الراهنة ر الوفد الزتامه ابلعمل مع الوفود اس تنتاجات رسيعة. وكرّ ، بغية تيسري التوصل ا 

لهيا هدافالأ الأخرى لتحقيق   امجلعية. اليت تصبو ا 

ية حتسني قدرة ادلول الأعضاء عىل رصد اال دارة الاقتصادية واال دارة العامة من جديد عىل أأمه  الرنوجيوأأكّد وفد  .94

للويبو، ورّحب ابجلهود املتواصةل والتعاون من أأجل بلوغ هذا الهدف. وأأشاد الوفد ابملكتب ادلويل عىل تركزيه املس متر 

والها،. وأأضاف أأن سالسة هذه الأنظمة لضامن أأحسن اخلدمات العاملية املتاحة بناًء عىل أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد 

واملواظبة عىل تبس يطها وتوفري التاكليف يه جوانب حامسة للميض قدما يف اس تخدام اخلدمات العاملية للملكية الفكرية، 

حراز التقدم  وزايدة ذكل الاس تخدام. وأأثىن الوفد عىل الأفرقة العامةل املعنية هبذه الأنظمة عىل معلها ادلؤوب من أأجل ا 

ن بدله يلزتم ابلعمل اجلار، فامي خيص اخلدمات  صوب حتسني التنظاميت واملبادئ التوجهيية واملامرسات. واس تطرد قائاًل ا 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي  العاملية لفائدة املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني. وتطلع الوفد ا 

ن بدله اعمتد قانواًن جديدًا حلق املؤلف يف وتأأّسف عىل التأأخري الطارئ يف ه ، 2018 يونيو 15ذا الصدد. واس تطرد قائاًل ا 

يوليو. ويمتثل هدف الس ياسة العامة الرئييس لقانون حق املؤلف اجلديد يف القيام مبراجعة  1ودخل القانون حزّي النفاذ يف 

والغرض من ذكل هو تبس يط وحتديث قانون حق  عامة لتيسري فهم القانون واس تخدامه من قبل مجيع أأحصاب املصلحة.
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، اذل، خضع للمراجعة ملّرات عديدة ولأغراض عديدة من بيهنا تنفيذ التوجهيات الأوروبية ذات الصةل 1961املؤلف لعام 

ن مبادرة عام  يف عامًا. وهتدف احلكومة  50تعّد أأول مراجعة عامة للقانون خالل أأكرث من  2018بّق املؤلف. ومن مّث، فا 

ىل تقدمي قانون جديد حيافظ عىل توازن حق املؤلف ويعزز حقوق الفنانني. ولبلوغ هذا الهدف، ُأدرجت العديد  املقام الأول ا 

دلى نقل احلقوق، بغية ضامن تقامس أأكرث  املاكفأأة العادةلمن التعديالت، مبا يف ذكل حق جديد غري قابل للتنازل فامي خيص 

نصافًا لدلخل لفائدة الفنان ني اذلين يبدعون مصنفات محمية مبوجب حق املؤلف، ويقررون يف وقت الحق نقل احلقوق املنبثقة ا 

جراء تفسري، يضمن دلى نقل فنان حلقوق مصنف أأو أأداء محمي مبوجب حق املؤلف، أأن يشمل  ىل الغري؛ وتدوين ا  عهنا ا 

ن تفسري اتفاق النقل لصاحل الفنان. وعالوة ذكل النقل حرصًا احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاق. ومن شأأن ذكل أأن يضم

جراءات جديدة ضّد البث التدفقي  نفاذ حق املؤلف )العقوابت والتعويضات(، كام اعُتمدت ا  جراءات ا  عىل ذكل، مّت تعزيز ا 

ن هذا اال صالح المتسه الفنانون وغريمه من أأحصاب احلقوق.  من مصادر غري قانونية. واخت م الوفد بيانه قائاًل ا 

الكبرية يف ة ثقال عرب عن أأ و  ،نتخابه رئيسًا للجمعيات العامة للثنائية احلاليةاعىل انم  تيسفري في  عامنأأ وفد هنّ و  .95

ىل توافق بشأأهنا دارة املواضيع اخملتلفة والتوصل ا  ن  .كفاءته وجتربته يف ا  لملكية ل هامتمًا ابلغًا تويل اسلطنة عامن وقال الوفد ا 

طار قانوين دامع للملكية الفكرية حيث تعمل السلطنة عىل تكي  ،الفكرية ف قوانيهنا يويتضح ذكل جليًا من خالل وجود ا 

جراءاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل  أأضاف واملعاهدات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية. و  لالتفاقيات ابالنضامموا 

حدى أأمهتعد ركزية امللكية الفكرية أأن  جممتع معريف معزز واليت تتلخص رؤيهتا يف " البتاكرلالوطنية  الاسرتاتيجيةراكئز  ا 

نتاج الأفاكر والسلع واخلدمات املبتكرة عىل الصعيد  الوفد د اشوأأ ". الوطين وادلويلبنظام فعال محلاية امللكية الفكرية وحمفز ال 

من العديد من الأنشطة  الاس تفادةمكن السلطنة من  الأمر اذل،، بعالقات التعاون املمتزية بني سلطنة عامن والويبو

للويبو وتطوير  الاسرتاتيجيةواملسامهة اال جيابية يف حتقيق الأهداف  والربامج ادلامعة لتوهجات السلطنة يف هذا اال طار

ىل السلطنعام الدير امل ومثّن الوفد غاليا زايرة .وحتديث أأدوات ومناذج جديدة يف جمال امللكية الفكرية ىل ة، ا  الأمر اذل، أأدى ا 

ن أأبرزها: التوقيع عىل برانمج التعاون الفين بني الويبو والهيئة متعزيز التعاون القامئ بني السلطنة والويبو يف جماالت عدة 

ابلتعاون مع جامعة السلطان الشهر القادم  يفس تضافة املدرسة الصيفية للويبو او  ؛العامة لتمنية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

فامي و  توقيع برانمج التدريب بني عدد من اجلهات احلكومية يف السلطنة وأأاكدميية الويبو أأصبح قريبا.وذكر الوفد أأن  .قابوس

ن  ،يتعلق بأأنظمة التسجيل ادلولية للملكية الصناعية بأأنواعها ابلتعاون مع  ،وزارة التجارة والصناعة يف السلطنةقال الوفد ا 

جياد حلحرصت  ،الويبو هبدف تقدمي خدمات أأفضل لأحصاب املصلحة من ابلوزارة ول لأعامل دائرة امللكية الفكرية عىل ا 

جراءات معل مؤمتتة وفعاةل وخدمات ش بكية ىل التحسني املس متر يف خدماهتا ،خالل ا  الوفد تطلع  ذلكلو ،وتسعى الوزارة ا 

جراءات  ىل مزيد من التعاون مع املنظمة ال عادة هندسة ا  بفاعلية وأأضاف الوفد أأن بدله يشارك  .لكية الفكريةأأعامل دائرة امل ا 

قامة مجموعة من ااكملشاركة يف  ،يف برامج وفعاليات املنظمة اخملتلفة حتفال املنظمة ابليوم العاملي للملكية الفكرية من خالل ا 

مع مجموعة من اخملرتعات يف ثالث خمرتعات عامنيات لمتثيل املنطقة العربية  تشاركوقد  ،الفعاليات يف جمال امللكية الفكرية

قاموشكر املنظمة عىل التسهيال .املنطقة شهر يونيو من هذا يف  معرض املعارف التقليدية ةت اللوجستية املقدمة خالل ا 

عىل تقدمي أأمثةل جملموعة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت تس تخدم بعض املعارف السلطنة فيه  تواذل، حرص ،العام

، قال فامي يتعلق بفتح ماكتب خارجية للويبوو  .لهذه املؤسسات قتصادايً ًا انية يف صناعات مبتكرة تشلك عائدالتقليدية العام

ن ما متتاز به  ضطالع ميكهنا من الاس تقرار وحيادية وعالقات دولية ممتزية مع امجليع "اموقع جغرايف و من سلطنة عامن الوفد ا 

الأمر اذل،  بتاكر واال بداع لفائدة امجليع"للملكية الفكرية يفسح اجملال لالع نظام دويل متوازن وفعال رايد، يف وض بدور

عن و  ،لتقدم احملرز يف أأعامل معظم اللجان يف الويبول  هرتياحاعن الوفد عرب وأأ  .هدف املنظمة من فتح هذه املاكتب حيقق
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ىل تفامه مشرتك فامي يتعلق ابلقضااي العالقة عىل جدول أأمهل الوفد الزتامه جدد  ،تاماوخ  أأعامل هذه ادلورة. بأأن تتوصل الوفود ا 

وحتقيق  الاجامتعاتمتىن التوفيق خالل هذه السلسةل من و  ،امجلعيات ال جيابية والبناءة خالل أأعاملابملسامهة ا س مترامل 

 .ادلول الأعضاء مجليعصلحة الأهداف املنشودة مبا حيقق امل

ندونيس يا وفد به أأدىل اذل، البيان ابكس تان وفد وأأيّد .96 آس يامجموعة  ابمس ا   املالية . ورّحب الوفد ابلنتاجئالهادئ واحمليط أ

ىل  أأعاملها، لتعزيز اجلديدة التكنولوجيات هبا حتتضن اليت الرسيعة والوترية 2017-2016للثنائية  للويبو اال جيابية ولكنّه أأشار ا 

 والأعامل التعلمي ونظم التكنولوجيا ال س امي يف جمال نقلاجلديدة،  التكنولوجيا هذه رضورة تكوين الكفاءات الالزمة الس تخدام

نّ  التجارية، بغية ردم الفجوة املعرفية بني البدلان النامية والبدلان املتقّدمة. وقال  الأطراف متعددة منظمة أأ، حيوية الوفد ا 

ىل التوصل يف أأمهل عن وأأعرب املتوازن، اجلغرايف المتثيل عىل تعمتد  جلنة بتكوين املتعلقة املقرتحات مشاريع بشأأن حل ا 

طار املتوازن وأأضاف الوفد أأّن التطور .العامة للجمعية احلالية ادلورة خالل واملزيانية الربانمج وجلنة التنس يق  املعيار، لال 

وأأشاد  .الأعضاء ادلول عىل مجيع ومنصفة شامةل مبنافع الفكرية أأن تعود امللكية عنرص أأسايس لضامن الفكرية للملكية ادلويل

 حامية يضمن أأن شأأنه من دويل قانوين ص، بشأأن التوصيات من مجموعة وضع يف املعارف مؤخراً  جلنة أأحرزته اذل، ابلتقدم

 اجلدول عن تأأخر اللجنة معل ولكن رأأى أأن ،الوراثية واملوارد التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية للمعارف فعاةل

 تشارك أأن الأعضاء دلولمشاريع مطروحة. ورأأى الوفد أأن عىل ا اللجنة أأن توافق عىل عدةاملفرتض، وال زال عىل  الزمين

فامي خيّص  ةاملعلّق املعيارية القضااي لحل ومواردها اهامتهما هينبغي أأن توجّ  لويبووأأّن ا ،تنازالت لتقدمي تس تعد وأأن أأكرب بنشاط

ّن . عارفامل جلنة أأداء اس تعراض ذكل يف مبا املعيار،، برانجمها ىلمتتد  واملزيانية الربانمج جلنة يفاحلومكة  قضاايوقال الوفد ا   ا 

دارة لّك مدير من أأبعد هو ما تضطلع  أأن الأعضاء دلولوأأضاف أأّن عىل ا .النقابية الهيالك خمتلف متثّل أأن وينبغي عام، فرتة ا 

آليات يف بدور ّ . واليهتا املنظمة ومدة يف العليا اال دارة أأفرقة تكوين حتديد ذكل يف مبا الويبو، يف الرقابة أ  التقدم الوفد دوأأي

 املفاوضات اس تكامل عىل الأعضاء ادلول وحثّ  ،البث هيئات بامية يتعلق فامي املؤلف حق جلنة تهأأحرز اذل، اجلوهر،

صدار و  املعاهدة حول  معاهدة مرشوع العامتد يسدبلوما مؤمتر أأيضا عقد وأأيّد .2019 عاميف  بلومايسادل ؤمترامل وعقد القرارا 

ىل العام املدير الوفد بتقرير ورّحب .الشأأن هذا يف عالقة قضااي أأ، حل عىل الأعضاء ادلول التصاممي، وحثّ  قانون  جلنة ا 

ىل رضورة أأن تركز التمنية؛ ىل ويسري التلكفة العادل النفاذ قضااي عىل املس تقبلية التقارير وأأشار ا   الفكرية امللكية تكنولوجيا ا 

 التمنية،أأجندة  وصياتص تخي فاميو  .املس تدامة التمنية لأهداف واكمل فعال تنفيذ لضامن الفكرية امللكية حامية مبوجب واملعرفة

 من املزيد وتطوير ،املس تدامة التمنية لأهداف جمزأأ  وغري اً لكي اً تنفيذ نتضم طريق خارطة تضع أأن لويبوذكر الوفد أأنه ينبغي ل

 والتعاون التقنية املساعدة توفريو  التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا ىلع صولواحل الفكرية امللكية مروانت بشأأن الأدوات

ّن من احلرّ، اب .الس تخداهما نشاء عن متتنع أأن لويبووقال ا  ن مل جديدة خارجية ماكتب ا   مثبتة فوائدجتلب هذه املاكتب  ا 

 مكتبني بفتح العامة للجمعية والأربعني الثامنة ادلورة قرار وأأضاف أأنّه أأيّد. اخملرجات بتحقيق ضامانت أأ، أأو للمنظمة

 دون ظلت جديدة ماكتب لفتح املنطقي الأساس يف الفجوات أأنرمغ  والتوافق، املرونة روحمن منطلق  جديدين خارجيني

 .اخلارجية المتويل ملصادر لفائدةمقارنة اب التلكفة حتليل بشأأن شواغهل يف نظري  أأن يف أأمهل عن الوفد أأعربو  معاجلة،

ن حامية امللكية الفكرية وأأ أأن نظام امللكية الفكرية الوطين هو الأداة الأساس ية لتمنية أأ، بدل.  ابراغوا،وذكر وفد  .97

ن املديرية الوطنية للملكية الفكرية  ،ونرشها بشلك دامئ يه عنرص أأسايس يف معلية التحول يف البدل. ويف هذا الصدد قال ا 

ىلقامت هذا العام اب احلكومة  نا  كية الفكرية الوطين. وقال الوفد اس تدامة نظام املل  تعزيز لعديد من الأنشطة الرامية ا 

س تكرس مديرية امللكية و . نيية لنرش اخلدمات املتاحة للمواطنمالت تعلميية يف مجيع أأحناء الأراي الوطن ب قومس تاجلديدة 
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هذا و الأخذ بعني الاعتبار أأهنا أأحد احملاور الرئيس ية جلدول أأعامل احلكومة.  الفكرية الوطنية هجودها ملرافقة الأجندة الرمقية مع

قلميية ومع مجيع املاكتب الوطنية لدلول الأعضاء.  وأأضاف الوفد أأن بدله اجلهد رضور، لتحقيق اتصال أأكرب مع املاكتب اال 

ابلعمل املكثف بني  2019زي عام متسي و ويل. بقبول د ىظحيوهو ما  ،يف جمال امللكية الفكريةاكحف الأنشطة غري املرشوعة وي

ننا نعتقد أأن الوقت قد  ماكانهتا. وقال الوفد ا  املؤسسات عىل املس توى الوطين دلمع الصناعات اال بداعية من أأجل اس تغالل ا 

لأخرى ابراغوا، قدرهتا الهائةل عىل اال بداع يف لك اجملاالت. وس يعمتد بشلك مطرد، وابلرشاكة مع املؤسسات ا لتدركحان 

يف البالد، وعىل رأأسها وزارة الصناعة والتجارة، والثقافة اال بداعية أأو ثقافة الربتقال لأنه عنرص من عنارص التمنية اليت 

 خرى.تس تحق املزيد من التقدير فامي يتعلق ابلتقدم الاقتصاد، الوطين يف ضوء منطقيا من جتربة ادلول الأ 

 ،بأأن بدله قد قرر صياغة س ياسة وطنية للملكية الفكرية من شأأهنا أأن متكنه من دمج هذا اجملال بريوح وفد ورصّ  .98

ىل وضع مبادئ  ،وهو أأمر ابلغ الأمهية ابلنس بة مجليع التقدم اجملمتعي يف جدول أأعامل التمنية للبدل. هتدف هذه الس ياسة ا 

ىل دوةل حترتم نظا وال س امي للأنشطة  ،م امللكية الفكرية بأأمكهل وتقدره وتسخرهتوجهيية واجتاهات للتقدم يف حتويل بريو ا 

مما يسهم يف القدرة التنافس ية للبالد ويف التمنية الثقافية والاجامتعية  ،اال بداعية والابتاكرية اخلاصة ابملشاريع التجارية

مبا يف ذكل ادلمع  ،التقينعدة وادلمع املسا مبوجهبا مت التوقيع عىل اتفاقية س تقدم الويبو ،2018يوليو  11يف و .والاقتصادية

املنافسة وحامية امللكية اكن للمعهد الوطين لدلفاع عن و من أأجل صياغة ونرش س ياسة وطنية للملكية الفكرية.  ،املهنجي

ة عامة وخاص ةمؤسس 40لس ياسة ابلتعاون مع أأكرث من دور رائد يف رمس ا ،بصفته املكتب الوطين للملكية الفكرية الفكرية،

ىل امحلةل ، مدنية يف بريوجممتع أأاكدميية و و  والعالمات املمزية املؤلف  القضااي اجلوهرية مثل حق مبختلفارتبطت و انضمت ا 

واليت سي م خاللها تقيمي الوضع احلايل  ،مرحةل التصممي الأويل للس ياساتقد بدأأت و وشهادات املربني واملعرفة امجلاعية. 

جراءات للملكية الفكرية يف بريو والتحقق  من حصته قبل حتديد املبادئ التوجهيية والاسرتاتيجيات ال عطاء توجهيات بشأأن ا 

حدد البدل هدف الس ياسة اليت متت املوافقة علهيا من خالل القنوات اخملتلفة خالل الربع  ،امللكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل

نفيذ الفعال من جانب خمتلف أأحصاب املصلحة . وستتضمن بعثة املعهد بعد ذكل اال رشاف عىل الت 2019الأول من عام 

قياس. وأأعرب الوفد قابةل لل  اأأهدافالس ياسة تحقق نية للملكية الفكرية حتداي كبريا وس  اكن اعامتد س ياسة وط وفد الوطنيني. 

طار س ياسة ادلوةل اجلديدة عن ثقته يف أأن  .2019عات خالل سلسةل اجامت يقدم تقريرا عن التقدم احملرز والنتاجئ احملققة يف ا 

ندونيس يا ابمس  بيان الفلبني وفدأأيّد و  .99 آس يان.  رابطةوفد ا  يرتأأس  الرابطة يف زميل عضو لرؤية عادتهسعن  وأأعربأ

شاكلية  املتوازن اجلغرايف المتثيليربز فيه  وقت يفامجلعية العامة  ّن و . الويبو هيئات من عدد يفكقضية ا   اجلهودقال الوفد ا 

نشاءمشلت  الفكرية للملكية والرتوجي الابتاكر تعزيزيف  هلبدل املس مترة  الفكرية امللكية لأباث اكدمييةأأ و  حلشد التأأييد وحدة ا 

مشلت مس توايت  اتشاورأأضاف أأّن امل و  .القطاعات خمتلف يف املهاراتحشذ و  الفكرية ابمللكية الوعي ذاكءال   أأباث ومركز

عدادأأيضا من أأجل  واجملمتعلكّها  احلكومة  عتشجّ و  الابتاكر تعزز أأن شأأهنا من اليت الفكرية، للملكية الوطنية الاسرتاتيجية ا 

 ارئيسوذكر أأّن بدله بصفته . واملتوسطة الصغرية املؤسسات س امي وال الرشاكت، جانب من الفكرية امللكية اس تخدامعىل 

نفاذ خرباء لش بكة آس يان،يف رابطة  الفكرية امللكية ا  ذاكء الا أ  مع تعاونت و . املنطقة يف لفكريةا لملكيةل  حرتامتعمل عىل ا 

ىل  .املقدلة السلع بيع من للحد برانمج تطويرل  اخلاص، القطاع يف الفاعةل واجلهات الأخرى احلكومات  سلسةلوأأشار الوفد ا 

 امللكية تقارب ؤمترمب جتتوّ ، و الفلبني يف الفكرية امللكية بقوق حتفاالا 2018 أأبريلشهر  طوال عقدت اليت الأحداث من

 ثنائيون ورشاكء تجاريةال  غرفممثلو الو  حكوميون ومسؤولون الصناعةقطاع  وممثلو أأاكدمييون حرضه اذل، الفكرية

 85اليت بلغ عددها  ،الفلبني يف املتنامية والابتاكر التكنولوجيا دمع كزامر  ش بكة حققتوقد  .ومتوسطة صغرية ومؤسسات
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بداع  جمال يف ملموسة نتاجئمركزا،  يداع  تمن ،2017و 2014 بني ما الفرتة ففي: الفكرية امللكيةا  بنس بة  الطلباتمعدالت ا 

 .التجارية للعالمات املائة يف 46و الصناعية للتصاممي املائة يف 138و املنفعة لامنذج املائة يف 91و لالخرتاعات املائة يف 82

ذكر و . الفكرية امللكية بيئة متكنيمرشوع الويبو ل  مثل شاريعم  خالل من الأصول تكل تسويق تسهيلوأأعرب الوفد عن أأمهل ب 

آس يا يف الرباءات معاهدة ظامن اس تخدامتساع وا الابتاكر، الوطين الناجتارتفاع  الوفد أأنّ  آس يا رشق وجنوب معوماً  أ  أ

دار  الفلبنيمكتب  معليات لبدء املثايل الظرفهو  ا،خصوص ّن  الوق .والعرشين الثالثة ادلولية البحث ةاك   رئيسالوفد ا 

 من سزييد اذل، الشخصية، املمتلاكت أأمن قانون بشنّ  الفكرية امللكية لتسويق واملؤسس ية الترشيعية الأسسوضع  الفلبني

ىل املتوسطةو  الصغريةو  الصغرى الرشاكت وصول  ذكل يف مبا الشخصية، امللكية ابس تخدام التلكفة ةمنخفض ائامتنقروض  ا 

 التقنية للمساعدة خاص برانمج يف لرشوعل  الويبو مساعدةالوفد ابمس بدله  طلب الصدد، هذا ويف .كضامن الفكرية، امللكية

ىل الفلبني انضامم وثيقةس يوقع قريبا  الرئيس أأن أأيضاذكر الوفد و . تكوين الكفاءاتو  الفكرية امللكية تقيمي تعزيزبغرض   ا 

حراز  أأعرب عن أأمهلو . مراكش معاهدة د وأأشا .البث هيئات حامية معاهدة مبرشوع املتعلقة الأساس ية القضااي يف تقدماب 

ىل لو للوص لفؤ امل حق جلنة تبذلها اليت الكبرية جلهوداب الوفد عن  أأعربو  وموضوعها، امحلاية نطاق بشأأن الآراء يف توافق ا 

حراز يفالوفد رغبته  دىأأبو . الصدد هذا يف دبلومايس مؤمتر بعقد هلؤتفا  غري الفكرية امللكية حامية ضامنل التقدم من مزيد ا 

ه مالزت جّدد او  املس متر، دمعهم عىل الثنائيني ورشاكهئا للويبوبدله  امتنان عنالوفد  بوأأعر . املعارف جلنة داخل التقليدية

 .الوطنية والتمنية الاقتصاد، التقدم يف مبارش بشلك يسامه ومتوازن متني فكرية ملكية نظام بتعزيز

ليتوانيا ابلنيابة عن وفد بيان ، و وادلول الأعضاء فيه وفد المنسا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب بيان بولنداوأأيّد وفد  .100

ذ اموعداكن  2018مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وأأضاف أأّن عام  ىل بدله، ا  حتفل ابذلكرى املئوية ًا همامً ابلنس بة ا 

كرى املئوية ال نشاء لّك من نظام امللكية الصناعية واملكتب البولند، س نة من احلمك الأجنيب، واذل 123الس تقالهل بعد 

ىل تعزيز التقدم وتمنية الاقتصاد الوطين من خالل ضامن حسن سري نظام  للرباءات يف بولندا املس تقةّل. ولطاملا سعى البدل ا 

ىل اتفاقية ابريس يف ع ، وهو 1920، واتفاقية برن يف عام 1919ام امللكية الصناعية وحامية املصنفات اال بداعية. كام انضّم ا 

اجلهود اليت تبذلها الويبو لتعزيز نظام الوفد ساند ها الويبو. وي معاهدة دولية من املعاهدات اليت تدير  19حاليًا عضو طرف يف 

، مىض 2017ام دويل مس تدام وفّعال للملكية الفكرية، كام تدمع العمل اليت تضطلع به الويبو يف جمال وضع املعايري. ويف ع

املكتب البولند، للرباءات قُدمًا يف تركزيه عىل تعزيز امللكية الصناعية بتنظمي العديد من الاجامتعات وحلقات العمل 

وادلورات التدريبية لفائدة خمتلف املؤسسات واملهنيني، وذكل ابلتعاون يف بعض الأحيان مع الويبو. ومن بني الأمثةل البارزة 

واةل اليت نُظمت لعرض ما تقدمه الويبو من خدمات وأأدوات ملساعدة املس تخدم. ويف شهر عن ذكل، الندوة اجل

، وقعت الويبو وجامعة ايجيلونيان يف كراكوف واملكتب البولند، للرباءات عىل مذكرة تفامه ال طالق برانمج 2018 مارس

. ويف شهر 2019 – 2018ة الأاكدميية ماجس تري مشرتك جديد يف امللكية الفكرية والتكنولوجيات اجلديدة خالل الس ن

ذاكء  أأبريل، وقّعت الويبو واملكتب البولند، للرباءات عىل مذكرة تفامه أأخرى لتعزيز خدمات تسوية املنازعات بطرق بديةل وا 

جراءات تسوية املنازعات بطرق بديةل يف الويبو بني مس تخديم نظام امللكية الفكرية يف بولندا. ورّحب ال زاء ا  وفد الوعي ا 

ابجلهود اليت تبذلها جلان الويبو واليت تس تحق الثناء والتقدير، ال س امي النجاح اذل، تلكلت به ادلورة الثامنة والعرشون للجنة 

طار اللجنة بشأأن القضااي الرئيس ية، عىل غرار جودة الرباءات، وأأنظمة الاعرتاض،  الرباءات، مش يدًا ابلعمل اجلار، يف ا 

تشار، الرباءات ومولكهيم. كام أأن الاضطالع ابملزيد من العمل يف هذا اجملال من شأأنه أأن يعود ورسية االتصاالت بني مس 

ابلفائدة عىل مجيع البدلان، وذكل من خالل تعزيز مصداقية النظام ادلويل للملكية الفكرية وموثوقيته واس تقراره. ويف الوقت 

ىل أأسفها لعدم توصل اذل، أأعربت فيه بولندا عن أأملها يف حتقيق توازن بني برا مج العمل الفّعاةل يف اللجان الأخرى، أأشارت ا 
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ن النص  ادلورة ىل قرار بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي. وقال الوفد ا  السابعة وامخلسني للجمعية العامة ا 

يار موعد لعقد مؤمتر دبلومايس يف يف اخت  2018اذل، طالت املفاوضات بشأأنه جاهز، معراًب عن أأمهل يف أأن تنجح مجعيات 

 ،س تكون الس نة الأاكدميية اجلديدة اليت تبدأأ الأس بوع املقبل مبثابة حلظة خاصة لامثين جامعات مرموقة يف العامل. و 2019عام 

ة من خالل ادلراسات ادلولية املصمم امللكية الفكريةعن حيث سيتعّل الطالب  ،مبا يف ذكل جامعة جاجيلونيان. يف كراكوف

ن بشلك مشرتك مع الويبو.  ابخملرتعني الكبار يف جماالت الكميياء والبرتول والسيامن والتسجيل  ءاترخي بولندا ميلوقال ا 

ن معظم هذه الاخرتاعات البولندية حصلت عىل براءة يف  ،الصويت وغريها. ومع ذكل والوالايت المنسا واململكة املتحدة فا 

أأسس نظام حامية امللكية الفكرية يف مجيع والحظ أأن جنيب. الأ لحمك لن بولندا اكنت ختضع املتحدة الأمريكية وأأماكن أأخرى لأ 

وأأضاف قائال عاًما مل تتغري وظلت تعمل عىل الرمغ من التغيريات اليت حدثت يف العامل.  150منذ حوايل وضعت أأحناء العامل 

ن ذكل يطرح  يف مجيع أأحناء العامل، حيث علهيا أأن حق املؤلف حتداًي هائاًل ابلنس بة ملاكتب الرباءات اليت تتعامل مع حامية ا 

لقد أأصبحت حامية امللكية الفكرية أأحد املكوانت الأساس ية للحياة اليومية، حيث جعلت و تليب متطلبات احلضارة احلديثة. 

املنتجات احملددة و ق املؤلف الثقافية والفنية احملمية بابملصنفات يمتتع الناس و أأكرث سهوةل. املعيشة العديد من الاخرتاعات 

ىل أأنه لارية عند التسوق. جت ةبواسطة عالم ضامن منو احلضارة احلديثة وكذكل التمنية الاقتصادية والعلمية والثقافية، وأأشار ا 

ا بولندحكومة ونّوه بأأن املنتجات بشلك قانوين.  من املهم الامتثال للقواعد اليت حتمي منتجات اال بداع واس تخدام هذه

 ،اعمتدت مؤخرًا اسرتاتيجية تمنية مسؤوةل ال صالح الاقتصاد البولند، هبدف حتقيق منو مس تدام يعمتد عىل س ياسة الابتاكر

الأمهية اد بأأن وأأشللتمنية املس تدامة.  2030وتتسق هذه الاسرتاتيجية مع معايري وتوصيات الويبو وخطة الأمم املتحدة لعام 

آابء  ابولندالكربى اليت تولهيا حكومة  عام  س تقاللالالالبتاكر واال بداع يه مرادف للأمهية املرتبطة ابمللكية الفكرية من قبل أ

فقد أأنشأأوا مكتب الرباءات كأحد املؤسسات الأوىل يف بولندا بعد  ،وابلفعل، عاًما من الاحتالل الأجنيب 123بعد  1918

عالن ادلوةل، واعمتد مرور شهر واحد فامي بعد القواعد القانونية اليت حتمك امللكية الفكرية وكفلت انضامم بولندا  وافقط عىل ا 

ىل اتفاقية ابريس بعد عدة أأشهر.  ن ا  امجلهورية البولندية الثانية حصلت عىل اعامتد من الرابطة ادلولية محلاية واس تطرد قائال ا 

ىل اتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية يف  1920ويف عام  ،للويبوسلفا امللكية الصناعية اليت اكنت   9انضمت بولندا ا 

بولندا عضو نشط يف الويبو منذ وذكّر بأأن . 1926واليت أأصبحت أأساًسا العامتد قانون حق املؤلف يف عام  1886سبمترب 

ذ  ،1975عام  ىل معاهدة الرباءات يف عام ا  ىل  1990انضمت ا  بروتوكول مدريد واتفاق الها، يف الس نوات وانضمت ا 

حيائه اعمتدت قواعد دمع التطور العليا أأن السلطات يظهر التارخي املذكور أأعاله . ونّوه بأأن الالحقة يف البدل اذل، مت ا 

احلايل، للمخرتعني وامحلاية القانونية يف التجارة. ويف الوقت الاس تئثارية التكنولويج والاقتصاد، من خالل ضامن احلقوق 

كام أأهنا مضنت مشاركة البدل الاكمةل يف نظام حامية  ،ادلوليةاللواحئ متت مواءمة حقوق امللكية الفكرية يف بولندا ابلاكمل مع 

صاحبه اقتصاد مبتكر وتطوير ينبغي أأن يبولندا أأن الاس تقالل اعتربت قبل مائة عام وذكر الوفد أأنه امللكية الفكرية العاملي. 

بولندا تنظم يف تنظم ، ذلكرى املئوية لتأأسيسهااحتفااًل اب ،ومن مث ،امة عىل النظام ادلويل محلاية امللكية الفكريةوطنية ق ثقافة

 .املس تقبلنظرة عىل ديث مع ادلورة احلالية معرضًا لأكرث الاخرتاعات والتصاممي الصناعية البولندية تقدمًا يف العرص احل

اجملموعة بيان وفد سويرسا نيابة عن و ودوهل الأعضاء الاحتاد الأورويب  عن ابلنيابةان وفد المنسا بي الربتغال أأيّد وفدو  .101

ة الويبو يف كيعىل دينامي  قاطعاً  دليالً  اذل، يعترب، ت التسجيل يف مجيع أأنظمة التسجيلطلبال ورحب ابلعدد املزتايد ، ابء

حراز تقدم يف جدول  عن أأمهل الوفد أأعربو . ية وتعزيز الابتاكر بشلك عامحامية امللكية الفكر جمال  يف جمال عامل الأ يف ا 

ن التقدم الكبري اذل، الس ياسات ن اجلهود الكبرية ا  الس نوات الأخرية جدير ابلثناء، و  خالليف نظام لش بونة  ُأحرز. وقال ا 

ن وأأضاف أأ . رتياح بشلك خاصتبعث عىل الااليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة ملواصةل مناقشة احللول املناس بة عىل حنو بناء 
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وليس  -، ميكن أأن تسهم يف منع مجليع حقوق امللكية الفكرية يف املعامةل واملساواة، اليت حترتم مبادئ التضامن هذه احللول

، وكذكل مجيع الاحتادات اليت ية لهذا النظام عىل املدى الطويلاخلسائر يف املس تقبل من خالل ضامن الاس تدامة املال  -تفامق 

تعزيز  عىليف مناقشة هذا املوضوع واملساعدة  للميض قدماً  مس تعد اس تعدادًا اتما وأأكّد الوفد أأن بدله. مماثالً  اً وضع تشهد

النظام العاملي يقتيض من ادلول ذكر الوفد أأن يف املس تقبل. و  س تدامتهلضامن ا ارئيس ي عامال لأن ذكل يشلك، نظام لش بونة

يف  المنو والتمنية عىل حتقيقحقوق امللكية الصناعية  املنافع اليت تعود هبامجيع  تعممي خالل منالأعضاء والأمانة الرتوجي هل 

 عىل دمع خدمات الويبو.يُعّول  هوختامًا، رّصح الوفد أأن. اجملال الاقتصاد،

نفاذها، الفكرية امللكية حقوق حامية تعزيز سبيل يف الأعضاء لدلول املشرتكة جلهوداب قطر وفد وأأشاد .102  عىل كدوأأ  وا 

 نتاجئ عنه تسفر ملا نظراً  ا،أأنواعه مبختلف الويبو مجعيات اجامتعات سلسةل يف الأعضاء ادلول ملندويب الفعاةل املشاركة أأمهية

طالق هامة مناقشات من الاجامتعات هذه  املقام يف هيدف ومبا احلالية، الأنظمة عىل تتعداي وأأ  جديدة دولية صكوكل وا 

ىل الأول  دمع وابلتايل ،متيزي أأ، دون الأعضاء ادلول اكفة قبل من واحرتاهما الفكرية امللكية حقوق حامية مفهوم ترس يخ ا 

نّ  الوفد وقال واملس تقبلية. احلالية وأأنشطهتا ادلول هذه اتاقتصاد  ودمع الابتاكر حتفزي يف ابرزاً  دوراً  تلعب الفكرية امللكية ا 

ىل الانضامم عىل حرص بدله أأن أأضافو  دوليًا. التجار، النشاط وزايدة احلديثة والصناعات التمنوية املرشوعات  املعاهدات ا 

 ادلولية املواثيق واحرتام الفكرية امللكية حقوق حامية يكفل منا  بتوفري قامو  ،الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية واالتفاقيات

 مبرحةلٍ  ميرّ  بدله أأن الوفد وذكر املقابل. يف الأخرى لادلو  به تقوم عام النظر وبغض متيزي أأ، بدون فهيا عضاءالأ  ادلول ملواطين

 احلارضين عىل فىخت ال حيث قصوى، أأمهية ذا أأمراً  فهيا واملقميني مواطنهيا حامية تعزيز مسأأةل جتعل بتحدايٍت  مليئة

 وذكل ،غريها أأو لفكريةا ابمللكية املتعلقة سواء ادلولية املواثيق لاكفة خمالف بشلكٍ  قطر، دوةل لها تتعّرض اليت اال جراءات

 املواطنني حقوق من العديد ضياع يف البالغ الأثر ذلكل اكن وقد الصحة، من لها أأساس ال وافرتاضات أأسس عىل بناءً 

 والتعد، القرصنة ظاهرة تنايم أأيضاً  الحظي أأنه الوفد وذكر الفكرية. امللكية يف حقوقهم عىل والتعد، القطريني واملستمثرين

ال ،(بذكل العالقة ذات العاملية املؤسسات اعرتاف مع) قطرية ملؤسسات التابعة الفكرية يةامللك  حقوق عىل  مل قطر دوةل أأنّ  ا 

 جنس ياهتم. عن النظر بغّض  لأحصاهبا احلقوق بامية والالزتام واحرتامه القانون س يادة تعزيز عىل معلت بل ابملثل، ذكل تقابل

ىل الوفد شارأأ  ،الس ياق هذا ويف  يف حقها ذكل يف مبا اال جراءات، هذه عىل الرد يف حقوقها جبميع حتتفظ قطر دوةل أأن ا 

ىل اللجوء ن الوفد وقال العاملية. التجارة ملنظمة التابع املنازعات تسوية هجاز ا   جمال يف الويبو تبذلها اليت اجلهود اكفة يمثّن بدله ا 

 الوطنية قطر رؤية مع تتوافق اليت مرشوعاهتا قّدروي ادلول، فةباك والابتاكر اال بداع وتشجيع الفكرية امللكية وحامية التمنية

 نفاذاب   يتعلق وفامي الفكرية. امللكية حقوق حامية وتعزيز املعرفة عىل املبين الاقتصاد وبناء املس تدامة التمنية لتحقيق 2030

 مع يتوافق مبا الوطنية ترشيعاته حتديث أأجل من زمنية خطة وضع بدله أأن الوفد ذكر الفكرية، امللكية حقوق حامية قوانني

 اختتام س امي وال ال جناهحا، امجلعية هذه أأعامل سائر يف نشاط بلك عمللل اس تعداده الوفد وأأبدى احلديثة. ادلولية املواثيق

 وقحق حاميةً  تضمن الأطراف متعددة اتفاقات بنود عىل التوافق جمال يف النتاجئ وحتقيق البثّ  هيئات حامية بشأأن املفاوضات

 هامة وس يةل أأهّنا الوفد ىأأ ر  ،يةاخلارج  الويبو تبمباك يتعلق وفامي اجملال هذا يف دبلومايس مؤمتر عقد ورضورة ،البثّ  هيئات

 ادلول اختيار رضورة عىل الوفد كّدأأ  الس ياق، هذا ويف ادلول. مجيع عىل فوائدها تعمميو  الفكرية امللكية احرتام ثقافة لنرش

 بعالقات تمتتع وأأن س ياس ياً  مس تقرة تكون أأن عىل اجملال، هذا يف التوجهيية للمبادئ وفقاً  تباملاك ههذ ستس تضيف اليت

قلميها، يف ادلول مجيع مع جيّدة  هيتوج ب  الوفد  مختاو  ادلويل. التعاون وتعّزز وتدمع الفكرية امللكية حامية قواعد حترتم وأأن ا 

آمال تقدهما اليت املمتزية هجودها اكفة عىل ويبولل الشكر  ابلتوفيق والسداد. يعامجل  أأعامل تلكل أأن أ
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نّ  مجهورية كورايوفد قال و  .103 ة املرتبطة ابمللكي قطاعات الصناعيةالأمهية املزتايدة للو  بيئة امللكية الفكريةالتعقيد املزتايد ل  ا 

هبا والتغريات غري املس بوقة النامجة قضااي امحلاية والزناعات التجارية املرتبطة لوالعدد املزتايد  الفكرية يف الاقتصادات الوطنية

ع اجملمتع ادلويل جتميتس تدعي من ، نرتنت الأش ياءا  والبياانت الضخمة و  عن تطوير تكنولوجيات مثل اذلاكء الاصطناعي

دارة امللكية الفكرية ا  عىل هجوده وتطبيق تكنولوجيات جديدة، مبا يف ذكل اذلاكء الاصطناعي،   يريد تلبيةاكن  ننظم ا 

 ارفهمبشاركة معالزتامًا نشطًا لزتم ي وأأضاف الوفد أأنه جيب عىل لك بدل أأنتطبيقات امللكية الفكرية. عىل  املزتايدة الطلبات

ن مثل بياانت التعّل. و  ،وموارده اتهوخرب  نشاء أأردف الوفد قائاًل ا  املكتب الكور، للملكية الفكرية والويبو يعمالن معًا عىل ا 

حافزًا لتعزيز التعاون ادلويل  ذكل كون، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يواثئق الرباءاتاذلاكء الاصطناعي ل عىل القامةأأداة للرتمجة 

ىل أأنهيف هذا الصدد.  طار  بنشاط أأكرباذلاكء الاصطناعي يف جمال احلقوق وامحلاية  قضااي ينبغي مناقشة وأأشار الوفد ا  يف ا 

جديد  فكر، وضع منوذج حاميهتا يقتيض لكية الفكرية امحلايةيكفل نظام امل جماالت جديدة ال  أأضاف أأن بروزالويبو. و 

احرتام حقوق امللكية يف جمال تعلمي الأطفال ى الوفد أأن . ورأأ حامية أأقوى وأأكرث مرونة للملكية الفكريةالتعجيل يف توفري و 

لهيا سسالأ  معلية وضعالفكرية جزء ال يتجزأأ من  زارة الثقافة و  تقوم،  ذكل. وبناء عىلحامية من هذا القبيل اليت تستند ا 

، ق املؤلف واحلقوق اجملاورةحلحرتام الا ال ذاكءالويبو بتطوير وتنفيذ عدد من املشاريع مع  ك، ابالشرتاوالرايضة والس ياحة

ىل ذكلنفسها لتعاون مع خمتلف ادلول الأعضاء لتحقيق الغايةا وتعزتم ، اس متر املكتب الكور، للملكية الفكرية . وابال ضافة ا 

كام امللكية الفكرية.  يف جمالالرسوم املتحركة "كن مبدعًا مع بورورو" لتثقيف الأطفال  عىل مرشوعالعمل مع الويبو  يف

ىل عوةادل ُوهّجت ذ يف هذا املسعى.  املس تجدات، لالحتفال بأأحدث 2018سبمترب  25ادلول الأعضاء حلضور حفل يف  ا  وا 

ن ن ش بكهتا العاملية من الطراز املمتازات دولية للملكية الفكرية توفري خدم يمتثل يفلويبو لور الرئييس ادل ا  وال س امي  -، فا 

ىل التعزيز  -ادلولية  الطلباتأأنظمة  ن توس يع ماكتب الويبو  الوفد كفاءة تكل اخلدمات. وقال من أأجل زايدةباجة ا  ا 

طار تكلاخلارجية أأمر أأسايس يف  ادلول و خدمات الويبو  يضمن التقارب بنيمبا ، وينبغي اختيار البدلان املضيفة اجلهود ا 

نالأعضاء.  ن ذكل املكتب ، فيف مجهورية كوراي اخارجي امكتب شأأت الويبوأأن  فا  الاس تخدام  س يوفر خدمات حملية تشجعا 

 ش بكة الويبو وّطدوت ،، وتعزز أأنشطة التعاون اليت تسهم يف تطوير امللكية الفكريةلأنظمة امللكية الفكرية العامليةالأمثل 

نالعاملية.  ، وتسعى بشأأن الس ياسات واملعايري ادلوليةبنشاط يف مناقشات الويبو  تشارك مجهورية كوراي ومىض الوفد يقول ا 

ىل تقدمي مساهامت واسعة النطاق نشاء ا  ، يف حماوةل لتقامس الرخاء مع الكور، ينصندوق الاستامئال ، ال س امي من خالل ا 

، نفذت وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة 2004امللكية الفكرية. ومنذ عام  وقحق اليت تعّززادلول الأعضاء الرشيكة 

الكور،. كام وسعت  نشطة من خالل الصندوق الاستامئينوالويبو مجموعة من املشاريع والأ  الفكريةللملكية  كور،الكتب امل و 

ربعة جماالت يه: تطوير أأ  ذكل التعاون يشملوأأصبح تعاوهنام مع الويبو، من نطاق الوزارة واملكتب الكور، للملكية الفكرية 

ذاكء؛ حق املؤلف آس يا واحمليط الهادئامللكية الصناع و ؛ الاحرتام للملكية الفكرية وا  ؛ والتعاون مع أأاكدميية الويبو. ية يف منطقة أ

الت تطوير حق يف جما الاستامئين قصندو يف ال اعفت الوزارة تقريبًا مساهامهتا ، ض وجه اخلصوصخالل العام املاي عىلو 

ذاكءاملؤلف  صناديق الاستامئنية بناء عىل التفامه بشأأن ال  ةمت الوزارة والويبو بتعديل مذكر ملكية الفكرية. وقالل حرتام الا وا 

، ووضع اللمسات الأخرية عىل مذكرة أأخرى ال نشاء صندوق استامئين اثلث لتعزيز اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات. ذكل

ىل التعاون مع الويبو  هممةوقد حققت املشاريع والأنشطة اليت نفذت من خالل الصناديق الاستامئنية الكورية نتاجئ  تستند ا 

دور تضطلع بمللكية الفكرية ذكر الوفد أأن ا. و وحظيت تكل النتاجئ بوافر التقدير ،تلف ادلول الأعضاءخمل واملشاركة النشطة 

اكمل ال همالزت اأأكّد الوفد البدلان النامية. و  تقدمدورًا ال يقل أأمهية يف كام أأهّنا تؤد،  ،مجهورية كوراييف منو حتقيق ال أأسايس يف 

 قدما يف تطويره.وامليض  جممتع امللكية الفكرية العامليبتبادل اخلربات مع 
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 الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد به أأدىل اذل، للبيان الاكمل ييدهعن تأأ  مودلوفا مجهورية وفد وأأعرب .104

 .املؤسس ية والترشيع اال دارة ةنظمأأ  وحتسني للويبو واملايل الس يايس الاس تقرار لضامن املنجز ابلعمل ورحب والبلطيق،

 للجمعية احلالية ادلورة خالل التصاممي قانون معاهدة العامتد دبلومايس مؤمتر عقد بشأأن والمتس الوفد ترسيع املفاوضات

صالح بدله وذكر الوفد أأن حكومة .النص لهذا هنائية صيغة بوضع الزتامه وأأكد العامة،  املؤسيس القانوين اال طار تعمل عىل ا 

 معل احلكومة خطة واعمتدت أأولوية، ذات ابعتبارها مسأأةل والاستامثرات الاقتصادية والتمنية التجارة دلفع جعةل وتعزيزه

 يمتزي مبؤسسات وأأضاف الوفد أأن بدله. الفكرية للملكية الوطين النظام وتعزيز الفكرية للملكية وطنية اسرتاتيجية لتنفيذ وطنية

ال جيدة، وعلمية بثية ىل يفتقر أأنه ا  ن احلكومة .الأباث من أأجل تسويق الأعامل دلمع ةمبتكر  حتتية بنية ا  اعمتدت  وقال ا 

جراءات حتدد الحئة مؤخراً   س يعزز مما مودلوفا، مجهورية ابتكرت يف اليت النباتية والأصناف لالخرتاعات الرباءات تسجيل ا 

 طريق عن امجلاعية اال دارة منظامت توحيد خالل من املؤلف حق نظام تعزيز جاٍر عىل وأأضاف أأن العمل .والابتاكر البحث

 بشأأن الويبو أأدوات مجموعةذكر الوفد أأن  الصدد، هذا ويف ،للحقوق امجلاعية اال دارةبشأأن  الأورويب الاحتاد توجيه تنفيذ

ىل التقدم .كبريا القت تقديراامجلاعية  اال دارة ملنظامت اجليدة املامرسات  نظم تعزيز يف اذل، أأحرزه بدله امللموس وأأشار الوفد ا 

 يف الأعضاء لدلول تقدمي املساعدة الويبو تواصل أأن ولكن رأأى أأنه ينبغي. وحتسيهنام املؤسيس واال طار اجلغرافية املؤرشات

وأأعرب  .ادلويل املس توى عىل جودة ذات ملزيد من املنتجات والرتوجي للمنتجني، أأقل تلكفة اجلغرافية املؤرشات نظم جعل

ىل الوفد ن . اجلغرافية واملؤرشات املنشأأ  تسميات بشأأن لش بونة التفاق جنيف يقةبدء نفاذ وث  عن تطلعه ا  واخت م ابلقول ا 

 التغيري بشأأن شامال برانجما الأورويب، والاحتاد من الويبو ومبساعدة املاضيتني الس نتني يف ونفّذت، حكومة بدله وضعت

 مؤسسات بني االتصال لتسهيل ونظام معلومات اال لكرتوين للتعلمي عىل منصة العمل وابرشت الفكرية، للملكية الثقايف

 .املس متر دمعها عىل الأعضاء وادلول الويبو الوفد وشكر. 2018 عام هناية يف وسيبدأأ تشغيلها الفكرية، امللكية

 به أأدىل اذل، والبيان والبلطيق، الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد به البيان اذل، أأدىل رومانيا أأيّد وفدو  .105

 للمنظمة واملايل الس يايس الاس تقرار ضامن يف لعملها وأأثىن عىل الويبو. فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس المنسا وفد

آليات وحتسني  جلنة لرئيس كنائب مواطن من رومانيا تعيني عىل الأعضاء ادلول الوفد وشكر .فهيا واحلومكة القرار صنع أ

ىل رضورة أأن. الرباءات ىل الرباءات جلنة تصل أأشار ا   ابالس تثناءات يتعلق وفامي ".الرباءات جودة" ملصطلح مشرتك فهم ا 

 رأأى الوفد أأن جلنة للرباءات، الابتاكرات أأهلية لتحديد املس تخدمة القانونية واملتطلبات الرباءات حقوق عىل والتقييدات

املعارف وأأيد الوفد التوصيات اليت قدمهتا جلنة احلقوق.  مصاحل امجلهور وأأحصاب يراعي متوازان هنجا تعمتد ينبغي أأن الرباءات

ىل امجلعية العامة. وأأشاد يف مناقشاهتا بشأأن نص ص، قانوين دويل يكفل امحلاية الفعاةل للمعارف  هأأحرزتابلتقدم اذل،  ا 

اللجنة يف أأن تس متر  مل بدلهأأعرب عن أأ السابقة، و  الثنائيةية يف الثقايف التقليد، واملوارد الوراث  التقليدية وأأشاكل التعبري

ىل القبيل هذا من نص أأ، يف الوراثية املوارد . ورأأى أأن عنرص2019-2018 الثنائيةيف عىل هذا ادلرب   ينبغي أأن يشري ا 

ىل نظام ن الوقد حان يك تعقد جلنة. عام بشلك الفكرية امللكية الرباءات فقط، ال ا   العامتد دبلوماس ياً  مؤمتراً  العالمات وقال ا 

بفضل  الفكرية امللكية وماكتب الطلبات يعود ابلفائدة عىل مودعي أأن القانوين الص، هذا شأأن ومن التصاممي؛ قانون معاهدة

جراءات تنس يق  مسأألتني بشأأن الآراء يف توافقا أأن حتقق العالمات أأيضا وأأضاف أأن عىل جلنة .الصناعية التصاممي تسجيل ا 

 ملرشوع هنائية صيغة لوضع املؤلف حق جلنة داخل ابلعمل الزتامه عن الوفد وأأعرب. التقنية واملساعدة معلقتني هام: الكشف

 املس تقبلية لالحتياجات وتس تجيب الرمقي أأن تراعي متطلبات العرص املعاهدة لهذه وينبغي .البث هيئات محلاية معاهدة

 الفكرية للملكية العاملي اليومذلا اختري  ،املؤلف حق لجما يف والوساطة التحكميذكر الوفد أأن بدله يعيل ماكنة و  .البث لهيئات

 لستسه خطوةويه  والويبو؛ اومانييف ر  املؤلف حق مكتب بني ملنازعاتتسوية ال  بديةلالس بل ال  بشأأن تفامه مذكرة توقيعل 
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ىل الوفد احلاجة وأأبرز .الوطنية الفكرية امللكية خدمات حتسنيبغية  كتبامل و  الويبو بني التعاون  الفكرية ابمللكية الوعي زايدة ا 

ىل مشريا الش باب، بني  تقديره عن الوفد وأأعرب. الغاية لهذه حتقيقاً  الثانوية املدارس يف الأنشطة من العديد بدله نفذ أأن ا 

نفاذ، جلنة لعمل نفاذ بشأأن اخلربات لتبادل ممتازة منصة وفرت اليت اال  الوفد  وكرر .الزتوير وماكحفة الفكرية امللكية حقوق ا 

 للويبو خاريج مكتب وجودف .بوخارست يف للويبو خاريج مكتب الس تضافة 2010 عام قدمه اذل، بدله الشفو، طلب

قلميية؛ دون املنطقة يف الفكرية امللكية نظام تطوير يعززس   رومانيا يف  حتياجاتاخملصصة بسب الا الويبو خدمات زويعز  اال 

 يف والثقافية والاجامتعية الاقتصادية التمنية زويعز  والبلطيق؛ الوسطى أأورواب بدلان مجموعة أأعضاء من كبري لعدد احملددة

 ال حتو، متثيال للويبو، اليت الوحيدة اجملموعةيه  والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان وعةاخت م الوفد ابلتذكري بأأن مجمو . املنطقة

 .جديدة خارجية ماكتب فتح بشأأن قرار اختاذ عند التوجهيية مببادهئا الالزتام املنظمة ىلأأن عو 

ابملشاركني يف ادلورة وأأعرب عن أأمهل يف أأن تساعد اجلهود املشرتكة وتوازن مصاحل  الاحتاد الرويسورحب وفد  .106

ىل تطوير التعاو  . ةن ادلويل يف جمال امللكية الفكريادلول الأعضاء يف الويبو الويبو يف حتقيق نتاجئ مقبوةل من الطرفني هتدف ا 

وفد عىل املدير العام وأأمانة الويبو لتعاوهنام. وأأعرب عن تقديره ملس توى تعاونه مع الويبو بشأأن مجموعة واسعة من وأأثىن ال

حزي دخلت جنيف التفاق الها، بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية وذكر أأن وثيقة قضااي امللكية الفكرية. 

ادلائرة الاحتادية للملكية  تتلق ،يف فرتة قصرية من الزمنواير من هذا العام. فرب  28التنفيذ ابلنس بة لالحتاد الرويس يف 

ىل نظام الها، ل مما يعكس الاهامتم الكبري  ،طلًبا دولًيا 140أأكرث من الفكرية  لمس تخدمني اذلين فتح هلم انضامم روس يا ا 

يف نظم امحلاية العاملية )نظام  مشارك نشط الاحتاد الرويسفرًصا جديدة لتسجيل احلقوق ابس تخدام هذا اال جراء ادلويل. و

ىل توس يع أأنشطته. ويف عام امعاهدة الرباءات ومدريد والآن نظ ىل  ،2018م الها،( وهيدف ا  انضم الاحتاد الرويس أأيضا ا 

ىل الرتاث الأديب الفريد الاحتاد الرويس معاهدة مراكش. ومن شأأن انضامم  فضاًل  ،الحتاد الرويسلتوس يع نطاق الوصول ا 

لهيا.  آس يا الوسطى والقوقاز وهي م عن التبادل ادلويل لنسخ املصنفات بأأشاكل يسهل الوصول ا  الاحتاد الرويس ومجموعة بدلان أ

مدريد والها،. ورصح  انظام -امللكية الفكرية ادلولية  دخال اللغة الروس ية لكغة رمسية لأنظمة تسجيلاب   يةلرشق أأورواب او 

ىل مز  ىل دراسة ذات صةل  ،يد من العمل البناء بشأأن مسأأةل توس يع نطاق التغطية اللغوية لأنظمة الويبوالوفد بأأنه يتطلع ا  وا 

أأعدهتا أأمانة الويبو. ورحب الوفد بعمل جلنة حق املؤلف عىل املبادرة الروس ية لتعزيز حامية حقوق مدير، املرسح عىل 

ىل دراسة حاةل عن القوانني القانوني ،املس توى ادلويل نفاذ القانون ادلول الأعضاء يف الويبو. و وتطلع ا  قال ة املعيارية وممارسات ا 

ن  بنشاط بشأأن موضوع التطوير املس تقبيل محلاية امللكية الفكرية يف الأخرى بدلان الربيكس مع معل الاحتاد الرويس الوفد ا 

دخال تقنيات  ،س ياق الاقتصاد الرمقي ماكنيات ا  يف البياانت الضخمة وتقنيات  صطناعيالااكء اذلو سلسةل الكتل ودرس ا 

عقد املؤمتر ادلويل الأول حول التحول الرمقي يف جمال امللكية الفكرية حتت رعاية  ،يف أأبريل من هذا العامو ماكتب الرباءات.

ومن املقرر أأن يصبح حداًث س نواًي يف املس تقبل. وشكر الوفد ادلول الأعضاء اليت أأيدت اقرتاح الاحتاد  ،بريكسبدلان 

اكن تقدمي تكنولوجيا و ويس والربازيل بأأن يناقشوا داخل جلنة التمنية مسأأةل تأأثري التغري التكنولويج عىل امللكية الفكرية. الر 

لوفد مببادرة . ورحب اللمكتباملعلومات ال جراءات املكتب وجملال امللكية الفكرية بأأمكهل من املهام ذات الأولوية ابلنس بة 

امن الامتثال لرباءات الأدوية. وقد قام الاحتاد الرويس ابلفعل بوضع جسل مناسب يس تخدم لضغر، س املدير العام فرانس

ابلتعاون مع الربملان الرويس بنشاط عىل  ادلائرة الاحتادية للملكية الفكريةعمل تو لتسجيل الأدوية اليت ي م رشاؤها يف البدل. 

قلميية.  يس يف قراءته الأوىل مرشوع قانون لتوفري امحلاية القانونية للمؤرشات اعمتد الربملان الروو تروجي العالمات التجارية اال 

معل مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس بنجاح. ورحب الوفد بعمل جلان الويبو وأأفرقهتا و اجلغرافية من مجيع دول العامل. 

ىل العمل املعيار، الناحج داخل اللجان يف املس تقبل القريب هبدف عقد  ،العامةل مؤمترات دبلوماس ية واعامتد صكوك وتطلع ا 
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بصفته  الوفدحتدث و مع مراعاة املواقف مجليع ادلول الأعضاء.  ،قانونية دولية بشأأن مجموعة واسعة من القضااي ذات الصةل

رباءات الأورويب الآس يو، البدء العمل يف مرفق وأأعلن عن  ظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات،عضوًا يف اجمللس اال دار، للمن

ن الوحيد اخلاص ابلتصاممي الصناعية.  ملقديم الطلبات بامية تصامميهم يف مثاين دول مشاركة يف سيسمح هذا املرفق وقال ا 

طار سلسةل اجامتعات  اتفاقية الرباءات الأوروبية الآس يوية عىل أأساس طلب واحد. وذكر الوفد أأنه ملزتم ابلعمل البناء يف ا 

 ت املرتقبة وأأن يبذل قصارى هجده لتحقيق النتاجئ.امجلعيا

 ابمس بنغالديش وفد به أأدىل اذل، والبيان الأفريقية، اجملموعة ابمس املغرب وفد به أأدىل اذل، البيان رواندا أأيّد وفدو  .107

ن الويبو .منواً  الأقل مجموعة البدلان وأأضاف أأن . العاملية ديةالاقتصا الاجامتعية التمنية يف أأمهيهتا أأثبتت منظمة وقال الوفد ا 

 القاعدة جعل مما اخلدمات قطاع وتطوير التصنيع، قطاع يف معل أأاتح فرص اذل، التصنيع خالل من هيلكي بتحول بدله مير

نتاجية ن تطوير .تنوعا أأكرث اال  والتطوير، اكن أأمرا  البحث جوهرها مناسب وهتيئة بيئة ابتاكر فكرية ملكية نظام واتبع ابلقول ا 

ىل انتقال رواندا لضامن أأساس يا  كشف 2018 لعام العاملي الابتاكر مؤرش أأن ورمغ .واملعرفة التكنولوجيا عىل قامئ اقتصاد ا 

ىل قد يفيض الأعضاء لدلول امجلاعي اجلهد رأأى الوفد أأن املناطق، عرب الابتاكر يف مس مترة ثغرات عن  ابلنظم الارتقاء ا 

 معلها، جوانب مجيع يف املس تدامة التمنية أأهداف لتعمميها الويبو عىل الوفد وأأثىن .الثغرات هذه وسد الوطنية التكنولوجية

ىل قمية يضيف وهو ما قلميية، الوطنية اال منائية الاسرتاتيجيات ا  وأأشار  .الس ياق هذا يف الاس مترار عىل املنظمة وحثّ  واال 

ىل عدد من  للملكية وطنية اسرتاتيجية خطة ومهنا وضع اخلاص، والقطاع الابتاكر نظام لتعزيز اليت نفذها بدله املشاريع ا 

 تطوير عىل واملبتكرين املبدعني حتفزي أأجل من الفكرية للملكية الوطنية واللواحئ الس ياسات واس تعراض واعامتدها؛ الفكرية

 بأأنشطة اضطلعت بدله وأأضاف الوفد أأن حكومة .الفكرية للملكية الوطين املكتب موظفي وتكوين كفاءات جديدة؛ تقنيات

 وأأعرب. الأمريكية املتحدة والوالايت والسويد كوراي ومجهورية مهنا الياابن البدلان، من عدد مع الفكرية امللكية جمال يف ثنائية

ىل املبتكرة الأنشطة هذه مجيع تؤد، بأأن تفاؤهل عن الوفد  لتحقيق والشامةل املس تدامة الصناعية والتمنية الاقتصاد، المنو ا 

 الصناعية ابمللكية تتعلق هامة معاهدات ثالث عىل 2011 عام منذذكر الوفد أأن احلكومة صادقت و  .للجميع الازدهار

جيابية خطوات واختذت  بشأأن الويبو ومعاهدة املؤلف حق بشأأن الويبو معاهدة عىل لتصديقوأأهنا تنظر يف ا لها، متثاللال ا 

ن من الرضور، أأن . مراكش ومعاهدة بيجني ومعاهدة الصويت والتسجيل الأداء  الرسعة وجه عىلالويبو  تعاجلواخت م ابلقول ا 

 .منواً الأقل  لبدلانمصاحل ا تراعي بطريقة املعيار، معلهابشأأن  لقةاعال القضااي اكف وبشلك

ن بدله يعمل مع مجموعة من دول العامل دلمع احلراك العاملي يف جمال امللكية ال اململكة العربية السعوديةوفد وقال  .108 فكرية ا 

نفاذ امللكية الفكرية ويعدها عنرصًا أأساس يًا يف الاقتصاد  من خالل قيادته احلكمية، حيث يويل البدل أأمهية كربى محلاية وا 

نشاء هجة موحدة  الوطين، وقد أأمثرت هذه اجلهود الوطنية يف توحيد مسارات جماالت امللكية الفكرية وُأعلن هذا العام عن ا 

ية للملكية الفكرية. وذكر الوفد أأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية يه أأحد مبادرات برانمج متخصصة ويه الهيئة السعود

، حيث معل فريق من اخملتصني وعدد من املستشارين عىل 2030التحول الوطين واذل، يعترب أأحد برامج رؤية اململكة 

عداد اسرتاتيجية الهيئة اليت بنيت عىل اترخيها العريق يف حامية امل  لكية الفكرية. فقد صدر أأول تنظمي للملكية الفكرية قبل ا 

عامًا يف اململكة العربية السعودية، ومت كذكل الاسرتشاد مببادئ ديننا اال ساليم احلنيف اذل، حيث عىل احرتام  82أأكرث من 

جراًء اسرتاتيجيًا من 15احلقوق، وقد اش متلت اسرتاتيجية الهيئة عىل أأربع راكئز أأساس ية وتنفيذ  مبادرة. وقال  43خالل  ا 

ن الراكئز متثلت يف  نفاذ حقوق امللكية الفكرية" 1"الوفد ا  وتقدمي " 3" ؛وتوليد حقوق امللكية الفكرية واس تخداهما" 2" ؛ا 

دارة معليات امللكية الفكرية. وأأضاف أأن الهيئة تعزتم تنفيذ هذه الراكئز من خالل فريق معلها " 4" ؛خدمات امللكية وا 
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سرتاتيجيني مع ماكتب امللكية الفكرية عىل مس توى العامل. وأأعرب الوفد عن رسور الهيئة بأأن تكون عنرصاً والرشاكء الا

جراءات وس ياسات  فعااًل ومشاراك يف أأنشطة الويبو وبراجمها، وعن رغبهتا يف التعاون مع ادلول الصديقة يف بناء أأنظمة وا 

جراءات امللكية الفكرية مبا حيقق امحلاية الالزمة ويضاعف  هناء ا  ىل ا  ىل أأن الهيئة تسعى ا  نفاذها. وأأشار الوفد ا  الآاثر اال جيابية ال 

توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية تضمن حتقيق رؤية الهيئة مضن اجلدول الزمين املقرر ذلكل. وانهتز الفرصة ليعرب عن تقديره 

ديرها العام وأأعضاهئا املوقرين. وختامًا، ذكر الوفد أأن للجهود الكبرية اليت تقوم هبا الويبو يف ظل اال دارة الفعاةل من قبل م

الهيئة تعترب هذه الفرصة مشاركة اترخيية، فهيي املشاركة الأوىل ابمس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتصادف كذكل اليوم 

 الوطين الثامن والامثنني للمملكة العربية السعودية.

البيان اذل، أأدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأشاد ابلتعاون املمثر مع الويبو،  الس نغال أأيّد وفدو  .109

ىل نتاجئ  ن املساعدة القيّمة واملتواصةل اليت تقّدهما املنظمة ال تنف، تفيض ا  ذ ا  سواء عىل املس توى الثنايئ أأو املتعدد الأطراف. ا 

جملاالت الترشيعية واملؤسس ية واللوجستية، شأأهنا يف ذكل شأأن أأنشطة بناء القدرات جديرة ابلثناء يف البدل، ال س امي يف ا

. ويف هذا الصدد، أأشار 2017واملساعدة التقنية يف اجملاالت الرئيس ية حلقوق امللكية الفكرية، اليت تكثّفت منذ مجعيات عام 

ىل حّق املؤلف، من خالل برانمج تعزيز القطاع السمعي البرص، يف ويف بدلان أأفريقية أأخرى، مبا يف  فاسوبوركينا  الوفد ا 

قلميية اليت نُّظمت بشأأن هذه املسأأةل يف غرب أأفريقيا،  ىل املؤرشات اجلغرافية من خالل الندوة اال  ضافة ا  ذكل الس نغال، ا 

ىل بداع والابتاكر، وتقيميها وحاميهتا، ابال ضافة ا  املساهامت العلمية  وادلراسة بشأأن حتديد الأشاكل والأساليب التقليدية لال 

البارزة للمنظمة خالل ادلورة الثالثة عرشة من ثنائية الفن الأفريقي املعارص اليت ُعقدت يف شهر مايو، ويف حلقة العمل 

بشأأن تعزيز قدرات اس تخدام املعلومات العلمية والتقنية لأغراض اختيار التكنولوجيات املالمة حلّل املشالك املتعلقة ابلتمنية، 

ن الس نغال يبقى ملزتمًا الزتامًا اتمًا ابملشاركة يف املناقشات  واليت نُّظمت منذ فرتة قصرية. أأّما عىل الصعيد املتعدد الأطراف، فا 

جياد التوازن املناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق وامجلهور  اجلارية مضن جلان الويبو، والتحيل بروح احلوار املفتوح بغية ا 

واصل الس نغال دمع الفنانني واملبدعني، ال س امي من خالل الاقرتاح املشرتك اذل، قّدمه مع الكونغو العام. ويف هذا الس ياق، ي

دراج مسأأةل  ىل ا  . حفّق التتبع اذل، حيظى للجنة ادلامة املعنية بق املؤلف واحلقوق اجملاورةاحق التتبع يف جدول أأعامل الرايم ا 

طار جلنة حّق  املؤلف، أأحضى ميثل أأمرا حمتيًا لتحقيق العداةل واحلصول عىل الاعرتاف. ويف بدمع مزتايد من قبل الوفود يف ا 

ىل جانب بعض البدلان الصديقة يف صياغة الاقرتاح املتعلق بامية أأسامء البدلان من  الس ياق نفسه، شارك الس نغال ا 

يالء اهامتم خاص لعمل ا طار جلنة العالمات. ومن اجلدير ا  لويبو يف جمال وضع املعايري نظرًا التسجيل كعالمات جتارية يف ا 

ىل التأأخريات اليت تطرأأ عىل املفاوضات.  ىل الانهتاءا  يف اللجان  املُضطلع به ، من العملرب وقت ممكن، يف أأقوتطلع الوفد ا 

( و بشأأن التصاممي جلنة حق املؤلفعقد مؤمترات دبلوماس ية العامتد مشاريع نصوص بشأأن هيئات البث )بغية  املعنية

جلنة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، )بشأأن )معاهدة قانون التصاممي( و عية الصنا

 . وختامًا، أأعرب الوفد عن متنياته بنجاح أأعامل امجلعيات، والزتم ابملشاركة يف املناقشات عىل حنو بنّاء حتقيقًا ذلكل.(املعارف

 .والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد به أأدىل اذل، للبيان لاكملا عن تأأييده رصبيا وفد وأأعرب .110

ىل اس مترار  احلزام" ومنتدى العامة للجمعية السابقة ادلورة منذ العاملي، للتسجيل الويبو أأنظمة يف جحم اس تخدام المنو وأأشار ا 

جنازات2018 لعام املس توى الرفيع" والطريق انهتيى من  الفكرية للملكية الوطين رصبيا وذكر أأن مكتب. للمنظمةهامة  ، يه ا 

 يف الفكرية امللكية بشأأن يومني ملدة ندوة وعقد من الويبو، مبساعدة (ePCT) الرباءات ملعاهدة اال لكرتونية البوابة تنفيذ

 التجارية العالمات بياانت كبرية عىل قاعدة وأأدخل حتسينات اجملاورة، واحلقوق املؤلف حق قانون وعّدل ،2017 سبمترب
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دارة خدمة من مبساعدة الوطنية ىل مفهوم 30000 من أأكرث ترمجة خالل من ،مدريد نظام يف واخلدمات السلع ا   اللغة ا 

ّن مكتب .الرصبية  خدمات تطوير بشأأن تعاون اتفاق 2017 نومفرب يف وقع مع الويبو الوطين الفكرية امللكية وقال الوفد ا 

 عىل التغلب يف الويبو مع البناء ابلتعاون الزتامه جديد من الوفد وأأكد املنازعات. لتسوية بديل واتفاق التجارية الأعامل

 .ومس تقر متوازن فكرية ملكية اليت حتول دون وضع نظام التحدايت

ندونيس يا ابلنيابة عن  بياين س نغافورة وفد وأأيّد .111 آس يا مجموعةوفد ا  نّ  وقال .لآس ياناومجموعة  الهادئ واحمليط أ  الابتاكر ا 

آس يا، اليت تستمثر يف س امي ال الناش ئة، والأسواق املتقدمة املناطق يف املس تقبل اقتصاد يقود  صناديق من املائة يف 40فهيا  أ

 الابتاكر وأأضاف الوفد أأّن مؤرش .العاملية الفكرية امللكية طلبات من املائة يف 60فهيا  وتودع العاملية، والتطوير البحث

 امخلسة بني من س نغافورة وقد صنّفت أأداًء، الأقوى بني من تزال ال الآس يوية الاقتصادات أأظهر أأن 2018 لعام العاملي

 والرشاكت واخلدمات املنتجات من مدخالت املس تقبل الفكرية س تكون يف ورأأى الوفد أأّن امللكية. الأوىل للمرة الأوائل

ولن تبقى  واملؤسسات ويعنهيم، والرشاكت املواطنني هيمّ  وس تكون موضوعا حفسب، اقتصاد، انجت ال جمرد والوظائف،

ىل أأفضل مس توى وحتيل التنظميية والهيئات الفكرية امللكية ورأأى الوفد أأّن عىل جسالت .متخصصا فنيا موضوعا  أأن تصل ا 

ىل نفسها . اجملمتع عىل جياابً ا   والتأأثري أأفاكرمه تسويق عىل والرشاكت الأعامل ورجال تساعد املبدعني حقيقية مراكز ابتاكر ا 

 الفكرية امللكية جممتعات يف املصلحة لأحصاب وأأمهية هذه العالقات ابلنس بة ادلولية لعالقاهتا وأأعرب عن تقدير بدله الشديد

آس يان .العامل أأحناء مجيع يف والابتاكر  للرابطة العامني املديرين وأأنّ  منواً  الناش ئة الأسواق أأرسع من واحدة وأأضاف أأّن رابطة ال

 منطقة أأكرب ، يك تصبح الرابطة رابع2025-2016 الفكرية امللكية حقوق بشأأن الآس يان معل خطة تنفيذ عىل يرشفون

ّن مركز2030 عام بلول العامل يف اقتصادية  خلدمات عنّي مكقدم س نغافورة يف والوساطة للتحكمي الويبو . وقال الوفد ا 

 اليت الفكرية ابمللكية اخلاصة املنازعات تسوية اتفاقات أأن يعين مما س نغافورة، يف اجلديد الوساطة قانون مبوجب الوساطة

نفاذ قابةل س تكون املركز فهيا يتوسط  حق جلنة وأأمانة الويبو يف الأعضاء ادلول مجيعالوفد  شكرو  .س نغافورة حمامك يف لال 

 معاهدة بشأأن املؤلف حق جلنة لتوصية ييدهتأأ  عن وأأعرب للجنة،بدله  رئاسة فرتة خالل الشاق ومعلهم دمعهم عىل املؤلف

 عنالوفد  أأعربو  .املؤلف حق عىل والاس تثناءات املفروضة اتدتقييال بشأأن  العمل خططابملوافقة عىل  ورحب البثّ 

آس يا مجموعة ملقرتحات الشديد هتأأييد  جلنة يف شاغرةال  قاعدامل وختصيص واملزيانية الربانمج جلنة لتوس يع الهادئ واحمليط أ

 المنو جعةل دفعو  البدلان مس تقبل يف نطاقاأأوسع  حيواي ادورأأن تؤد،  الفكرية امللكية ماكتبورأأى أأّن ابس تطاعة . التنس يق

 النظام يف املصلحة أأحصابو  العامة والأمانة الويبو يف الأعضاء ادلول مع للعملبدله  اس تعدادوأأبدى . العاملي الاقتصاد،

 .العاملجوهر، يصب يف مصلحة شعوب  تغيري ال حداث ،لالبتاكر اال يكولويج

والبيان  ،عن تأأييده للبيان اذل، أأدىل به وفد المنسا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اسلوفاكيوأأعرب وفد  .112

ية لثنائ لنتيجة املالية اال جيابية ل أأشاد اباذل، أأدىل به ممثل ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. و 

بأأن هذا المنو سيتعزز  وأأعرب عن اعتقاده ،ابلمنو املتواصل خلدمات امللكية الفكرية العامليةالوفد ورحب  .2016/2017

 نظمةهذه الأ جبهود الويبو املتواصةل لتحسني  تلبية احتياجات املس تخدمني. وأأقرللويبو تتيح اليت  ةنظمتحسني املس متر للأ ابل 

جراء تعديالت  املعلومات اجلديدة للمس تخدمنييا وتوفري خدمات تكنولوج  أأعرب عن و  الكفاءة. زيدتو  ل الاس تخدامسهّت وا 

لوفد اقتناعه بأأن الويبو س تواصل تقدمي اخلدمات من خالل أأنظمة معاهدة ا دىبأأ . و ة هذه الأنظمةتقديره لزايدة فعالي

وفامي  .ةنظمعامةل متساوية مجليع الأ ومب هاعزيز وت تخصيص املوارد الالزمة الس تخداهماب  ،رباءات ومدريد والها، ولش بونةال

ىل أأن بدله ساعد احتاد لش بونة، ص خي مس تعد ال جراء مزيد من ل، وهو يف تغطية العجز املايل قصري الأجأأشار الوفد ا 
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يف حل املالية عىل املدى الطويل. وفامي يتعلق جبدول الأعامل املعيار،، أأعرب عن أأمهل  ةس تدامالاحلول عن املناقشات 

ىل  القضااي العالقة واختاذ القرار اذل، طال انتظاره بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي. وكرر الوفد احلاجة ا 

وأأعرب عن اعتقاده بأأن معل جلنة حق املؤلف سيتوج بتوافق يف الآراء  ،مراعاة التطورات الرسيعة يف تكنولوجيا االتصال

ملعارف. وأأيد ابأأمهية معل جلنة  أأشادو  املس تقبلية.احلالية و ات البث كأداة مفيدة الحتياجات امحلاية بشأأن معاهدة حامية هيئ

ىل النصوصمواصةل اتباع  ىل اتفاق بشأأن القضااي الأساس ية.، ولكن هنج قامئ عىل الأدةل واملفاوضات املستندة ا   بعد التوصل ا 

ىل نتاجئ متواز  هاس تعداد أأبدىو  نة الرباءات يف جل لعمل اجلار، رضاه اب. وأأعرب عن ةمالمو نة ومرنة للعمل حنو التوصل ا 

ن مزيدا من الو  بشأأن القضااي املهمة. مجيع البدلان، بغض النظر عن مس توى عىل  س يعود ابلنفععمل يف هذا اجملال قال ا 

وأأيد  ،الوفد بأأمهية أأنشطة جلنة التمنيةوأأقر  تمنيهتا، لأنه س يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ادلويل وموثوقيته واس تقراره.

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة ةصاوخ ،أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية. وأأعرب عن شكره لأمانة الويبو ملا  ،ا 

خدمات الويبو  عناملقرر عقد ندوة متجوةل وذكر الوفد أأن من  الفرتة السابقة.يف من تعاون ومساعدة ممتازين لبدله قدمته 

للمناقشات بني مجموعة واسعة من مس تخديم خدمات الويبو  منتدى تكونومبادراهتا يف منتصف أأكتوبر يف براتيسالفا. وس  

ىل نت 2018توصل مجعيات أأن ت احلاليني واحملمتلني. وأأعرب عن أأمهل  جيابية ومتوازنةاجئا   مجيع القضااي.بشأأن   ا 

ماكنيات وقال .الأفريقية اجملموعة ابمس غربوفد امل بيان أأفريقيا جنوب وفد وأأيّد .113 ّن ا   القرن خالل التكنولويج التقدم ا 

حلاحاً  الأكرث املشالك بعض سامهت يف حل املاي ويف داخل البدل الواحد  البدلان بني القامة املساواة عدم وتفامق العامل يف ا 

ىل  الطريق حمور الويبو جعل مما التكنولوجيا، نقل عىل خاص بشلك 2030 لعام املس تدامة التمنية ذلا ركّزت خطة أأيضا، ا 

 يف التكنولويج التقدم تشجيع يف الوفد أأمهية دور الويبو وذكر .التأأسيس ية واليهتا مع متاش يا املس تدامة التمنية أأهداف حتقيق

 وتقامس املعلومات عىل احلصول تسهيل حنو موّجه وميرّس  متوازن فكرية دويل ملكية نظام تطوير خالل من النامية البدلان

 اس تغالل عىل الأعضاء ادلول اليت وضعهتا الويبو تس تطيع مساعدة الفكرية للملكية الأساس ية البنية وأأضاف أأن. التكنولوجيا

ماكنياهتا  التقنية املساعدة وتوفري الصناعية وامللكية املضافة القمية بتكنولوجيا املتعلقة البياانت نرش خالل من الابتاكر يف ا 

ىل الأمهية اليت ي  .تكوين الكفاءاتو  جياد عىلبدله  هاق علّ وأأشار لوفد ا   أأعامل جدول يفالعالقة  قضاايال بشأأن مشرتكة أأرضية ا 

 اتفاق ووضع ممي،االتص قانون معاهدة مرشوع بشأأن دبلومايس مؤمتر عقد ذكل يف مبا ،واملعايري القواعد بوضع اخلاص الويبو

 دولية معاهدة وصياغة التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارفو  الوراثية املوارد محلاية دويل قانوين ص، بشأأن

 التمنية وذكر أأّن خطط. الفكرية امللكية حامية لبدله يف الطويل وحتّدث عن التارخي .اال شارات قرصنة ضد البث هيئات محلاية

نتاجية الابتاكر عىل ،2030 لعام املس تدامة التمنية خطة مثل الوطنية تركّز،  حاليا وأأضاف أأّن بدله يقوم. املعرفة واقتصاد واال 

 التطور ودمع الأمشل اال منائية للأهداف الفكرية امللكية حقوق نظام دمع لضامن الوطنية الفكرية امللكية س ياسات مبراجعة

دور  عىل تركّز الفكرية للملكية جديدة س ياسة من الأوىل املرحةل عىل احلكومة وافقت ،2018 مايو ويف .الصناعي للبدل

 حتفزي بني عادال توازان وحتقق ادلولية املامرسات مع وتامتىش هذه الس ياسة. ادلويل والتعاون العامة الصحة يف الفكرية امللكية

ىل أأّن و  .الأدوية عىل واحلصول العامة املنافسة وتعزيز الابتاكر ستبدأأ بعد حني،  الس ياسة من الثانية املرحةلأأشار الوفد ا 

 هذا يفمن دمع  الويبوملا س تقّدمه  بدله ريتقدوأأعرب عن . والتمنية الفكرية امللكيةيف  أأمهية ذات أأخرى قضااي عىل رتكزوس

ىل اقتصاد  مواصةلبغية  ،الصدد  واخت م. 2063 عام أأعامل جدول مع يامتىش مبا كلك أأفريقيا يفطنيا وو  التصنيعالانتقال ا 

 .القضااي مجيع بشأأن الآراءيف  توافقحتقيق  يف البناءة للمشاركة هاس تعدادعىل الوفد ابلتأأكيد 
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التقرير الس نو، مفيد رأأى أأن و  ،ذ والية املنظمةينف عىل جناهحم يف ت دير العام وفريقه ابمل الناك رس،د فو  شادوأأ  .114

النامية مبا يضمن لها جين فوائد اس تخدام نظام تقدمي املساعدة التقنية للبدلان يف واصةل تامل الويبو هجود وأأثىن عىل  للغاية.

ىل و  ،امللكية الفكرية عدم التوازن يف المتثيل اال قلميي داخل جلنة ك اليت ال تزال قامة،بعض التحدايت الهامة لكن أأشار ا 

والتفاوض بشأأن فتح  هيئات الويبو الرئاس يةحتقيق متثيل أأكرث عداًل يف ورأأى الوفد أأّن  التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية.

ىل ادلور الهام ل ادلول الأعضاء. و مجيع مشاركة مفتوحة من يتطلّب ماكتب خارجية جديدة  لنس بة املعارف ابلجنة أأشار ا 

لجنة أأن تضاعف هجودها لوضع صيغة هنائية للمشاورات أأضاف أأّن عىل ال و  توصيات اللجنة.عامتد ورحب اب ،للبدلان النامية

دلول وأأّن ا ية.وراث ل امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، واملوارد الاجلارية بشأأن نص ص، يكف

ممي، مع مراعاة متطلبات املساعدة االأولوية لوضع اللمسات الأخرية عىل مرشوع معاهدة قانون التص يعطينبغي أأن تالأعضاء 

لتمنية غراض ااضطلعت بدور حامس يف توفري نظام ملكية فكرية عادل لأ  التمنيةجلنة ذكر أأن التقنية واال فصاح املقرتحة. و 

عىل املدى  ااملنظمة وجناهحوجاهة أأنشطة التمنية يف أأنشطة الويبو؛ وهذا أأمر حيو، يضمن  أأجندةوتعممي  ،الاقتصادية

اذل،  قميالمع عىل ادلاملنظمة شكر . و لويبو اعامتد هنج شامل لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامةرأأى لوفد أأن عىل او  الطويل.

خطة معل من عرش نقاط للتعاون يف  ةصخاربات، و اخلو تكوين الكفاءات تقنية و ال ساعدة يف شالكة امل لرس، الناك قّدمته 

ّن و  جمال امللكية الفكرية. مرشوع حاليا  العمل عىل وضع الصيغة الهنائية لس ياسة وطنية للملكية الفكرية جار، ويوضعقال ا 

ىل اتفاق مدريد.ترشيع يسمح ابن  ضامم رس، الناك ا 

ن بدله هي م ابمللكية الفكرية لأهنا أأداة لتمنية وفد بيان  السودان أأيّد وفدو  .115 املغرب ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال الوفد ا 

رادة س ياس ية  قوية عىل دمع امللكية اجملمتعات اقتصاداي واجامتعيا وثقافيا. وقد انضم للعديد من االتفاقيات ودلى حكومته ا 

طار  الفكرية واس تخدام أأدواهتا من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية. وذكر أأن وزارة العدل تعمل ابلتعاون مع الويبو، يف ا 

قلميية وادلولي ة اتفاقية خطة التمنية املوقعة بني السودان والويبو، عىل تعديل الترشيعات الوطنية ملوامهتا مع االتفاقيات اال 

طار نرش الوعي بثقافة امللكية الفكرية واستشعارًا من املكتب  الستيفاء متطلبات الانضامم ملنظمة التجارة العاملية. ويف ا 

الوطين بأأمهية ذكل، فقد تواجد املكتب بشلك مس متر يف املشاراكت الوطنية وقام بأأعامل وأأنشطة من أأجل نرش ثقافة امللكية 

ذاكء الوعي مجليع ا طالق قاعدة بياانت العالمات التجارية السودانية الفكرية وا  جلهات املعنية. وأأضاف الوفد أأنه جرى ا 

حدى نواجت املرحةل الثانية ملرشوع احلوس بة، العاملية املسجةل وطنيًا عىل قاعدة الويبو  لأدوات التوس مي، وقاعدة البياانت يه ا 

وقع الويبو العاملي. وأأضاف الوفد أأنه جرى التوقيع عىل مذكرة تفامه اذل، أأطلق قاعدة بياانته عرب م 39واكن السودان البدل رمق 

دارة مسجل عام امللكية الفكرية ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية. ومثن الوفد ادلور اذل،  بني ا 

. 2017ة يف السودان خالل عام تضطلع به الويبو يف تعزيز وتطوير امللكية الفكرية، وشكرها عىل ما مت تنفيذه من أأنشط

وذكر عىل سبيل املثال البعثة الاستشارية من أأاكدميية الويبو اليت زارت السودان يف فرباير لنرش ثقافة امللكية الفكرية وتعزيز 

 -تكوين الكفاءات يف اجلامعات. وقد حددت هذه البعثة جماالت التعاون يف الأجلني املتوسط والطويل، وذكل بتدريس 

نشاء أأاكدميية للملكية الفكرية.  -ح فرص دراس ية وفت لنيل درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية يف اجلامعات السودانية، وا 

ىل عقد ندوة بشأأن س ياسات امللكية الفكرية للجامعات واملعاهد وتسليط الضوء عىل أأمهية امللكية الفكرية  وأأشار الوفد ا 

ىل املنافع الاقتصادية والاجامتعية لتسويق نواجت البحوث وحاميهتا ابس تخدام أأدوات للجامعات واملعاهد البحثية والرتكزي ع

امللكية الفكرية. وشكر الوفد الويبو عىل تطوير امللكية ورفع القدرات، ومهنا الورشة التدريبية اليت س تعقد بضور وفد من 

ىل  16ة الرباءات يف الفرتة من الويبو من أأجل تدريب وتأأهيل العاملني ابملكتب الوطين يف جمال معاهد . 2018أأكتوبر  18ا 

وذكر أأن اجلهات املس هتدفة يف الورشة يه اجلامعات السودانية وواكالت التسجيل والعاملني ابملكتب الوطين وقطاع 
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مكتب العريب الصناعات املتوسطة والصغرية واملراكز البحثية واخملرتعني. وختاما، تقدم ابلشكر والتقدير للويبو وبصفة خاصة لل 

واملكتب الأفريقي وقسم البدلان الأقل منوًا وأأاكدميية الويبو جلهودمه املتصةل يف تقدمي املساعدات الفنية وتكوين الكفاءات ويف 

 جماالت أأخرى.

116.  ّ المنسا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء وفد وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء و  ابلاكمل بياين السويدوفد د وأأي

هتم الفكرية. يامحلاية ادلولية مللك بشأأن  عىل أأمهية جعل خدمات الويبو أأكرث كفاءة وتلبية احتياجات العمالءالوفد يه. وشدد ف 

اس مترار ، مبا يضمن هالتحتية وتطوير  تهوبني  اال طار القانوين ادلويل للملكية الفكريةوضع  واصلالويبو ينبغي أأن تورأأى أأّن 

الفرص لنظام امللكية الأخرية فتحت لتطورات ذكر الوفد أأّن او  للتمنية الاقتصادية واال بداع والابتاكر.حرك مكامللكية الفكرية 

ليه ابلثورة الصناعية الرابعة، وأأضاف أأّن . أأمامه حتدايتأأبرزت و  الفكرية صناعة امللكية الفكرية تشهد حتواًل رمقًيا، يُشار ا 

نرتنت الأش ياء والبياانت الضخمة  شملاليت ت  اليت س تربز يف تؤد، النتيجة، قد . و وسالسل الكتلواذلاكء الاصطناعي ا 

املوارد، ندرة و  يةالساكن الطبيعة شلك تكنولوجيات جديدة، دورًا هامًا يف حل التحدايت العاملية مبا يف ذكل تغري املنا  و 

عادة تشكيل ذكور قد يفيض املتحول ذكر الوفد أأّن ال و  .2030صةل خبطة التمنية املس تدامة لعام حتدايت متولكها  ىل ا  أأيضًا ا 

دارة الأصول غري امللموسة،  عديدة فامي خيصمة اهل عواقب هس تكون الاقتصادات و  ا تشلك حصة كبرية من القمية هنّ لأ ا 

ل العديد و دخبعد ل امللكية الفكرية بشلك جذر، شاكأأ السوق و أأحوال ت غريّ قد تفاال جاملية بني اجلهات الفاعةل يف الصناعة. 

ىل  من التعاون أأضاف الوفد أأّن و  أأكرث تعقيًدا. غريوأأصبح رصد حقوق ال ،ة التقليديةيالصناع امليادين الالعبني اجلدد ا 

ات امللكية الفكرية تطورشأأن بحث وتطوير املنتجات. ومن ال  حامسني لتعزيز الأحيان عاملنيغلب أأ يف اكان والابتاكر املفتوح 

ّن أأن تعزز القدرة التكنولوجية العاملية غري املتساوية يف الوقت احلايل.  ذلكل وعاملًيا؛ اكن حتول امللكية الفكرية وقال الوفد ا 

متع امللكية الفكرية ادلويل، قّر جمل لويبو، مكنظمة دولية ومأأضاف أأّن او  جيب تكييف نظام امللكية الفكرية عىل مس توى العامل.

الويبو أأجنزت رأأى أأّن معاجلهتا داخل نظام امللكية الفكرية. و  ينبغي  حتديد القضااي والس ياسات اليتدور حامس يفتضطلع ب

أأشار القضااي املعقدة. و بشأأن ابحلوار الوفد ب . ورحّ اذلاكء الاصطناعييف جماالت مثل  ةس متر ال زالت م الكثري من العمل و

ىل أأّن  فعالية معلياهتا ادلاخلية، مبا يف رفع يف  اذلاكء الاصطناعيات مثل تس تفيد من تكنولوجيس ماكتب امللكية الفكرية ا 

آاثر عىل البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتول  د املعرفة يذكل البحث وحتليل الصور وتصنيفها. وس يكون لهذه التطورات أ

مكتب و للتعاون املمتاز بني الويبو  هبدل تقديرعن الوفد  وأأعرب والقدرات اليت يتعني تقامسها يف جممتع امللكية الفكرية العاملي.

مة اليت مولهتا الواكةل السويدية للتمنية ادلولية. ( فامي يتعلق بربامج التدريب ادلولية املتقدّ PRVللرباءات والتسجيل ) السويد

 مهنا عنالويبو، ثالثة تدريب دولية ابلتعاون مع  مخسة برامج 2018عام قّدم للرباءات والتسجيل  تب السويدمك  ذكر أأنّ و 

الربامج  تمنظّ الوراثية دلمع الابتاكر. وقد ن بشأأن امللكية الفكرية واملوارد امنوا واثنالأقل لبدلان ل جوانب امللكية الفكرية 

الوفد وقال منوًا وقسم املعارف التقليدية. الأقل لبدلان وشعبة الويبو املعنية اب للرباءات والتسجيل تب السويدمك  ابلتعاون بني

ّن بدله ي ابملتانة  لمتويل والأنشطة اليت تتسموس يواصل تشجيع ودمع تدابري تنفيذ ورصد اة، الرش يد ةمكو ويل أأمهية كبرية للحا 

ىل زايدة فعالية الويبو. و  ّ والشفافية وتريم ا  ىل مواصةل تعاونهطلع تي  هاخت م بأأن الناحج مع الويبو يف تعزيز نظام امللكية الفكرية  ا 

 امً للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للجميع.ادلويل دع

117.  ّ  يتال الأنشطةاهامتم الويبو عىل  رضورة تركزيعىل النقاط التالية: أأواًل،  أأكّدّ و  ،بيان اجملموعة ابء سويرساوفد  دوأأي

ء السلمي لهذه الأنظمة عنرص الأداا، لأّن وحتديهث هو تطوير أأنظمة التسجيل اليت تديرها املنظمةوأأولها . اواليهتميثّل جوهر 

 رتبطتجاذبية هذه الأنظمة للمس تخدمني وال شّ، أأّن  رئييس يف تنفيذ والية الويبو مكزود عاملي خلدمات امللكية الفكرية.
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موظفني مؤهلني وجود و  وثوقةتقدمي حامية مو مما يس تدعي تقصري مّدة املعاجلة  وثيقًا جبودة التسجيالت ادلولية، ارتباًطا

ّن النقطة ال تقنية معلومات اكفية.  وحلول  وأأعرب مصمي والية الويبو.، فهو يف العمل املعيار،ة يه ثانيواتبع الوفد ابلقول ا 

جيابية للأ الوفد عن أأمهل يف  الصناعية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  تصامميوال س امي بشأأن ال اجلارية ل عامحتقيق نتيجة ا 

طار جلنة  رأأى أأنّ و  وأأسامء البدلان.الفوللكور، وأأشاكل التعبري  هو  2019-2018 املعارف للثنائيةالهدف من العمل يف ا 

ىل اتفاق بشأأن ص، قانوين دويل واحد أأو أأكرث لضامن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية  التوصل ا 

د مجيع أأعضاء الويبو يف ت مزيد من اجلهود ال جياد حلول بذل  رضورةالوفد أأيضا  ىورأأ . التقليد، وأأشاكل التعبري الثقايف

وفامي  املشاركة بنشاط وبطريقة بناءة للمسامهة يف حتقيق هذا الهدف. واصةلجدد الزتام بدله مبوكذكل أأحصاب املصلحة. و 

طار جلنة ، رحب الوفد ات اجلغرافيةؤرشبدلان والأسامء اجلغرافية الأخرى، ال س امي امليتعلق بأأسامء ال  ابلعمل اجلار، يف ا 

ىل حامية أأفضل لأسامء البدل فيضهذا العمل س ي أأنمفادها قناعة أأعرب عن العالمات. و  ، مما ان وغريها من الأسامء اجلغرافيةا 

نة العالمات يف دورهتا القادمة جل  أأن تعمتد يف عن أأمهلالوفد  ، أأعربويف هذا الس ياق مينع التجاوزات ويعزز الشفافية.

الىق سويرسا، و مهنموفدًا،  13به م قدّ ت، ية الوطنية اذلاح اخلاص بامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الأمه الاقرت 

ىل النقطة ال  د من الوفود الأخرى.عدتأأييدا من  اجلديدة، اخلارجية مسأأةل فتح ماكتب الويبو اليت ختص  ةثالثوانتقل الوفد ا 

جياد حل معيلف . وذكّر الوفد بأأن 2017و 2015 حيرتم املبادئ والقرارات التوجهيية املعمتدة يف مجعييتي أأعرب عن أأمهل يف ا 

 سامه يف حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية.ي ملنظمة و عمل اف قمية ليض أأن ي  نبغيأأ، مكتب خاريج جديد للويبو ي 

شكره وتقديره ملا قدمه  ،رانسس غر،املدير العام، فوأأبلغ الوفد  ،رئيس ادلورة امجلهورية العربية السوريةوفد أأ وهنّ  .118

عداده لالجامتعات. وتقدم ابلشكر اجلزيل والتقدير عىل هجود املكتب  من هجد ممتزي. وشكر املكتب ادلويل عىل حسن ا 

ن امجلهورية العربية السورية أأولت موضوع امللكية الفكرية بأأنواعها أأمهية كبرية واعتربته دور ًا العريب املتواصةل. وقال الوفد ا 

فاعاًل وركنًا أأساس يًا يف تطوير الاقتصاد الوطين. وأأضاف أأن امجلهورية العربية السورية ترتبط بعالقات وثيقة مع الويبو اليت 

أأسهمت يف دفع معلية تطوير العمل يف هذا اجملال الهام رمغ الظروف اليت متر هبا البدل. ويف هذا اال طار، وضعت البيئة 

سهام  / الناظم للعالمات التجارية 8يف حامية مصاحل وحقوق املواطنني حيث صدر القانون رمق /الترشيعية القوية لال 

جراء تعديالت عىل هذه القوانني  والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية واملنافسة غري املرشوعة، وجير، العمل عىل ا 

ظم ملنح الرباءات. وأأضاف الوفد أأن انضامم / النا18لتجاوز الصعوابت اليت ظهرت خالل التنفيذ. وصدر القانون رمق /

ىل مجموعة من املعاهدات الرئيس ية يف جمال امللكية الفكرية سهل الاس تفادة من املزيات اليت  امجلهورية العربية السورية ا 

عد اد تتيحها هذه االتفاقيات وأأمهها بروتوكول مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات. وذكر أأن متابعة العمل جارية عىل ا 

مياان مهنا بأأمهية الطاقات الشابة املبدعة  ىل أأن احلكومة وا  الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ابلتعاون الويبو. وأأشار الوفد ا 

بداع  ورضورة اس مترار تقدمي ادلمع لها، تتابع دمعها جلهود املبدعني واخملرتعني أأقامت دورة اس تثنائية ملعرض الباسل لال 

ىل  6فرتة من والاخرتاع خالل ال ، واس تقطبت ادلورة مشاركة واسعة حيث بلغت س بعامئة خمرتع ومبدع 2018سبمترب  15ا 

من اكفة التصنيفات املعمتدة واكن معظمها من الاخرتاعات الفتية. وتوجه الوفد ابلشكر اجلزيل للمنظمة اليت اس مترت بتقدمي 

ميااًن مهن قامة املعرض دلمع املبدعني واخملرتعني لتطوير أأفاكرمه وحتويلها امليداليات اذلهبية للفائزين الأوائل ابملعرض ا  ا بأأمهية ا 

ىل منتجات تسامه يف دمع الاقتصاد الوطين. وذكر الوفد صدور النسخة السادسة من برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية  ا 

ىل عدة قطاعات، ومشل الربانمج التوجه حنو اجلامعات واملدارس والرشاكت ا لصغرية واملتوسطة وقطاع التجارة املوجه ا 

ىل الرتكزي عىل تشجيع  عداد مجموعة هامة من املعلومات واملنشورات الصادرة عن الويبو. وأأشار الوفد ا  والأعامل، حيث مت ا 

نتاجية لالس تفادة من مزااي التسجيل ادلويل للعالمات التجارية وفق نظام مدريد،  قطاع الأعامل والرشاكت واملرشوعات اال 
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د أأقامت الوزارة عدة نشاطات لتشجيع الفعاليات الاقتصادية والتجارية عىل تسجيل عالماهتا التجارية حول العامل. وق

وختاما، أأكد الوفد دمعه للجهود اليت تبذلها الويبو بقيادة املدير العام، وارتياحه للتطور اال جيايب يف معل املنظمة وللتعاون 

مانة العامة جلهودها يف اال عداد والتحضري للواثئق وشكر املكتب  الثنايئ القامئ مع املنظمة، وأأعرب عن وافر الشكر للأ

 العريب.

. البدليف املنجزة  وعات امللكية الفكرية اجلارية أأولعديد من مرش الويبو نفذت ابأأن  مجهورية تزنانيا املتحدةوفد ورّصح  .119

املؤمتتة للملكية الفكرية الأنظمة ج ادمفامي يتعلق اب  ، ال س امي بومن الوي بدله لقاه يتابدلمع التقين املس متر اذل،  الوفدورحب 

اس تالم الطلبات  هذا اال دماج يرّس . وقد 2018يناير  4يف  انطلق العمل بهاجلديد اذل،  اال لكرتوين ونظام التسجيل

جراء معليات البحث وادلومعاجلهت نرتنت  فعا وا  وأأعرب الوفد عن تقديره لهذا والعالمات التجارية.  لرباءاتفامي خيص اعرب اال 

نّه ينتظرادلمع الفين  دراج، دارة البياانتال   اال لكرتويننظام ال بفارغ الصرب تنفيذ  وقال ا  والانتقال  الش بيك (IPASS)منوذج  وا 

ىل نسخة جديدة، مما قداحلالي نسخةال من  تنفيذ وأأضاف الوفد أأن . الطلباتنظام احلايل ويعزز معاجلة عىل ال قمية  يضفي ة ا 

بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمة التكنولوجية لتمنية: ل  أأجندة الويبواملرحةل الثانية من مرشوع 

منائية  ثيوبيا. ويف عام  ثالثة بدلان يه: تزنانيا جاٍر معاحملددة كحلول لتحدايت ا  ، أأنشأأت تزنانيا فريق خرباء 2014ورواندا وا 

الاكراجينان  ، وهام: اس تخراجكنولوجيا املناس بة لتوفري احللولي م فهيام تطوير الت  ،حتدايت ينطواين عىلالني وطين اختار جم

خلاصة ، مبا يف ذكل التقرير وخطة العمل امجيع الواثئق ذات الصةلو ة. ؛ وتربية الأحياء املائيمن الأعشاب البحرية

، اختذت الويبو عدة تدابري لتعزيز لتسلمي والتنفيذ. وعالوة عىل ذكليل ل ، جاهزة يف الوقت احلاابلتكنولوجيتني اخملتارتني

ابري دورات تدريبية من خالل بناء القدرات. ومشلت هذه التد ،وتزنانيا عىل وجه اخلصوص بصفة عامة، منواً  الأقل البدلان

 وندواتعدة حلقات معل  ّظمتنُ مشلت يف بعض الأحيان القطاع اخلاص. كام و  ،سؤولني حكومينيلفائدة م خمتلفة نظمت 

اليت كشفت عن رغبة أأحصاب املصلحة الوطنيني يف تعّل  2017اجلواةل لعام  ، عىل غرار الندوةالويبو والأريبو بنيمشرتكة 

ن بناء القدرات  الوفد امللكية الفكرية واس تخداهما كأداة للتمنية. وقال ىل العمل م اً مس متر  اً نشاطيُعّد ا  ن تزنانيا تتطلع ا  ع الويبو وا 

ة يف مجيع جوانب امللكية لسد الفجوة املعرفي والندواتلتعزيز نقل املعرفة من خالل ادلورات التدريبية وحلقات العمل 

من الويبو دمع وتيسري برانمج درجة  الوفد المتس، عية والاقتصادية. وعالوة عىل ذكل، وابلتايل تعزيز التمنية الاجامتالفكرية

عدة املاجس تري يف امللكية الفكرية اذل، س يقدم يف جامعة دار السالم اعتبارًا من العام املقبل. وأأعرب الوفد عن امتنانه للمسا

ذاكءمن خالل  لمسؤولني يف حكومة بدلهاليت قدمهتا الويبو ل   جمال حق لمنازعات يفل ية البديةل تسو ال وعهيم ومعرفهتم بشأأن  ا 

ن ، وأأعرب عن أأمهل يف اس مترار هذا التعاون. و ؤلفامل آليات بديةل لتسوية اس تطرد الوفد قائاًل ا  زجنبار قد أأدرجت ابلفعل أ

ن الوطين املنازعات يف مرشوع قانون ذ ا  لتسوية املنازعات  وحمّدثةحاكم اكفية لأ  يفتقرالنظام القانوين احلايل  حلق املؤلف، ا 

ىل مساعدة الويبو وخربهتا لتطوير  ومثة. لفاملتعلقة بق املؤ  ق ث لتسوية املنازعات املتعلقة بحدي نظام داخيلحاجة ا 

قلميية وادلولية لتسوية منازعات حق املؤلف. ، يتّسقاملؤلف  مع الآليات اال 

ندونيس يا وفد بياين اتيلندوفد  يّدوأأ  .120 آس يامجموعة ابمس و الآس يانرابطة  ابمس ا  ّن الهادئ. وقا واحمليط أ امللكية ل الوفد ا 

تعديل عىل العمل جير، ومنذ انعقاد ادلورة السابقة للجمعية العامة،  ،الفكرية عىل رأأس جدول الأعامل الوطين يف اتيالند

معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء و ىل معاهدة مراكش ا  قانون حق املؤلف متهيدا النضامم احلكومة 

جراءات تسجيل الرباءات بدله حكومة أأضاف أأّن و . الصويتوالتسجيل  بصدد تعديل قانون الرباءات من أأجل تبس يط ا 

: س ياسة 4.0اتيلند مرشوع "تطورات تامتىش مع  والامتثال ال عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة. ويه
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ىل احلكومة لتطوير اتيلند  . وفامي يتعلق بأأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد "تاكراقتصاد قامئ عىل القمية وموجه حنو الاب ا 

ىل احلواملعايري،  ىل أأرضية مشرتكة بشأأن القضااي املعلّ أأشار الوفد ا  صياغة بشأأن  املعارفجلنة  اتقة، مبا يف ذكل مناقشاجة ا 

. تقليد، واملوارد الوراثيةقايف ال لص، قانوين دويل من شأأنه أأن يضمن حامية فعاةل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثنص 

دلول الأعضاء أأن تعمل رأأى الوفد أأّن عىل اممي، الجنة بشأأن نص مرشوع معاهدة قانون التصيف ال  اتناقشمل فامي يتعلق ابو 

يف  وأأكد الوفد من جديد الزتامه ابملسامهة بشلك بنّاء .الكشفبشلك بنّاء حلل املسائل املتعلقة ابملساعدة التقنية ومتطلبات 

تعزيز نظام امللكية الفكرية ادلويل وضامن أأن ، ل نة الرباءات وجلنة العالماتجل و حق املؤلف واحلقوق اجملاورة جلنة قشات منا

منصات عىل بدله اس تخدمت حكومة ذكر الوفد أأّن و  .متينةملكية فكرية وطنية ودولية  ةنظمأأ قق يف الويبو التقدم احمل مثري 

نفاذ حامي ةنشطلأ الوعي العام اب رفعاال نرتنت ل هذه يف اس تخدام  اخرباهتاحلكومة تبادل قد و  هتا،املتعلقة ابمللكية الفكرية وا 

نفاذ. ّن  التكنولوجيات يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة اال  نشاء املاكتب اخلارجية اقر واخت م الوفد ابلقول ا  ينبغي أأن ختضع رات ا 

يالء الاعتبار الواجب ملبدأأ الش بكة اجلغرافية املس تدمية والعادةل والفعاةل ملبادئ الويبو التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية، مع  ا 

قالمي اليت ال يوجد فهيا مكتب خاريج أأو للأماكن  ،جلوانب اال منائيةكذكل او  مبوقع املاكتب اخلارجية احملمتةلفامي يتعلق  أأو للأ

 .لفكريةاليت يوجد فهيا مس تخدمو خدمات الويبو العاملية الأساس ية للملكية ا

. مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبابلنيابة عن  وفد السلفادورلبيان عن تأأييده  ترينيداد وتوابغووفد وأأعرب  .121

ىل بذل هجود مناس بة من قبل ماكتب امللكية الفكرية يف  ىل أأن الطبيعة ادليناميكية للملكية الفكرية تقتيض احلاجة ا  وأأشار ا 

برمهتا مواتية  يويةاحل بيئة نظام امللكية الفكرية يف حّد ذاته، ويف خدمات ادلمع أأيضًا، يك تبقى ال ش ىت اجملاالت، أأ، مضن 

عالن عن أأن مكتب امللكية الفكرية يف بدله  لقدرات أأحصاب املصلحة واملبدعني عىل حّد سواء. وأأعرب الوفد عن رسوره لال 

دراج نظام ادلفع اال لكرتوين، وذكل بفضل  ن اعامتد نظام اال يداع اال لكرتوين، كاممأأحضى قاب قوسني  أأنّه يعمل عىل ا 

يداع اال لكرتوين. وأأضاف أأن حكومة بدله اس هتلت  طار مرشوع نظام الويبو لال  املساعدة التقنية اليت قّدمهتا الويبو يف ا 

جراءات  قامة ةل للمنازعاتالبدي يف جمال التسويةعىل امللكية الفكرية  ةقامبنشاط مراجعة مذكريت تفامه بغية توفري ا  ، وا 

أأاكدميية انش ئة للملكية الفكرية، ومن شأأن ذكل أأن يسامه أأميا مسامهة يف توس يع البيئة احليوية للملكية الفكرية يف البدل. 

ن التعاون جتاوز احلدود الوطنية ويتجىل ذكل يف التعاون الأفقي املس متر يف املنطقة، والتعاون بني دول  واس تطرد قائاًل ا 

، مبا يف 2018مع املعهد الوطين للملكية الفكرية يف ش ييل. وستتواصل العديد من الأنشطة التعاونية بلول هناية عام اجلنوب 

ىل اخملرتعني والرشاكت يف لك بدل. وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو و  وحدة ذكل تبادل أأفرقة الس تكشاف اخلدمات املقدمة ا 

املتخذة لرعاية أأحصاب املؤرشات اجلغرافية احملمتل تسجيلها عىل الصعيد اال قلميي  عىل املبادرات العديدة منطقة الاكرييب

ضافية تتعلق  ىل ست معاهدات ا  ىل السعي لالنضامم ا  ن البحث عن املصلحة احمللية يدفع ببدله ا  وتوجهيهم. وأأردف قائاًل ا 

ّ ابمللكية الفكرية خالل الأشهر القليةل القاد برامد الوفد مة. وأأي ىل النشاط التجار، املزدهر يف هذا معاهدة  ا  للبث نظرًا ا 

 القطاع احليو، للتجارة العابرة للحدود.

الرئيس، وأأبدى ثقته بنجاح رئاس ته، وشكر فرانسس غر، املدير العام للويبو والفريق العامل معه  تونسوهنّأأ وفد  .122

وبرامج معل املنظمة. وذكر أأن أأجندة التمنية يه  يف املنظمة عىل اجلهود اليت ما فتئوا يقومون هبا من أأجل تطوير اسرتاتيجية

دماج  من مضن أأولوايت معل ادلول الأعضاء ابملنظمة خصوصًا البدلان النامية والأقل منوًا، ملا لهذا اجملال من أأمهية يف ا 

لهيا والت وافق يف الآراء بشأأن أأولوايت التمنية يف س ياسات امللكية الفكرية، وأأضاف أأن بدله يمثن اجملهودات اليت مت التوصل ا 

أأعامل اللجنة، ورحب ابلصيغة التوفيقية لتنفيذ أأجندة التمنية للفرتة القادمة مما سيساعد عىل تعزيز التعاون ادلويل يف اجملال مع 
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مراعاة خصوصية معل الويبو وارتباطه الوثيق بأأهداف التمنية املس تدامة، خصوصًا أأن امللكية الفكرية تشهد حاليًا تطورًا 

يعًا يف خمتلف اجملاالت الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. وعرب الوفد عن ارتياحه للتقدم احلاصل يف معل جلان الويبو رس 

ىل صياغة ص، قانوين محلاية املعارف التقليدية  شارة خاصة لأعامل جلنة املعارف اليت أأمل أأن تفيض قراراهتا ا  معوما مع ا 

ن ادلور اذل، تؤديه الويبو يف واملوارد الوراثية وعقد مؤمتر دبلو  هجود حكومات  معارضةمايس يف أأقرب الأجل. وقال الوفد ا 

البدلان النامية يف تطوير مؤسساهتا الوطنية العامةل يف جمال امللكية الفكرية من خالل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية 

ىل مزيد من الاهامتم من طرف الابتاكرات واال بداعات والاخرتاعات ودمع تطوير العلوم الوطنية، يدف ىل أأن يتطلع ا  عه ا 

ىل  الويبو ابلبدلان العربية واال فريقية مبساعدهتا عىل التمنية مبفهوهما الشامل، واليت متثل امللكية الفكرية أأحد راكئزها. ونّوه الوفد ا 

رشاف برامج التعاون الفين بني تونس والويبو، فمثن اجملهودات اليت قامت هبا لتطوير منظومة ا مللكية الفكرية يف بدله اب 

يف جمال امللكية الفكرية مع الرتكزي خالل الفرتة القادمة عىل  التقوميوتنس يق حممك مع املكتب العريب، وذكر مهنا دمع أأاكدميية 

يباس املعمتدة من قبل ا التكوين عن بعدمنظومة  لويبو وتطوير املنظومة املعلوماتية ابملعهد جلعلها متنامغة مع منظومة ا 

رساء منظومة اال يداع اال لكرتوين للعالمات انهتيى هذه الس نة، WIPO Publishوالاندماج يف منظومة ) ىل أأن ا  (. وأأشار ا 

جناز دراسة 2019عىل أأن يعمم هذا النظام عىل لك عنارص امللكية الصناعية خالل س نة  ىل جانب الرشوع يف ا  ، ا 

آليات العمل مبكتب امللكية الصناعية اسرتاتيجية لتطوير جمال امللكية الفكرية  الصناعية عىل الصعيد الوطين، وذكل بتطوير أ

من هجة ودمع مس تعميل هذا اجملال من هجة أأخرى هبدف تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية، وخاصة الصغرى واملتوسطة. وفامي 

رساء منظومة النسخ  ىل البدء يف ا  ابلتعاون مع الويبو واملنظمة ادلولية  يف تونس،يتعلق بقوق امللكية الأدبية والفنية، أأشار ا 

حلقوق النسخ الوريق، مبا ميكن انتفاع أأحصاب احلق من انرش، ومؤلفي املصنفات الكتابية واللوحات الفنية من حقوقهم 

نفاذ حق املؤلف وذكل بتكوين فريق تدخل ميداين  يشمل املتصةل بذكل. وعىل املس توى الوطين، ذكر الوفد أأنه جرى تدعمي ا 

ممثيل عن وزارات وهيالك خمتلفة لتطبيق أأحاكم الترشيع املتعلقة ابمللكية الفكرية الأدبية والفنية. وختاما، انهتز الوفد الفرصة 

للتعبري عن الرغبة يف تطوير التعاون القامئ بني الويبو وتونس، وتعزيز التعاون بني خمتلف البدلان لتطوير قواعد امللكية 

 القدرات التمنوية للبدلان، ويضمن اس تفادة لك البدلان من التقدم احلاصل يف جمال الابتاكر معومًا. الفكرية مبا يدمع

ىل أأّن  تركيا وفدأأشار و  .123  يف ادلويل املاجس تري برانمج تقدمي يف الويبو أأاكدميية من القميّ  ادلمع بفضلجنحت  أأنقرة جامعةا 

منحا دراس ية ملواطين أأذربيجان وبنغالديش وجورجيا  قّدمتا والويبو بدلهوأأضاف أأّن  .أأاكدمييني عامني ملدة الفكرية امللكية

نشاء. 2018برانمج اجلامعة لعام للمشاركة يف والهند وكينيا ونياكراغوا وعامن وابكس تان وجنوب أأفريقيا  أأاكدميية  وقد انهتيى ا 

برانمج عن  املندوبني عىل نرش املعلومات الوفد . وحثّ 2019وس تعمل باكمل طاقهتا يف عام الرتكية، مللكية الفكرية ا

ىل أأشارو  أأحصاب املصلحة يف بدلاهنم.بني املاجس تري املذكور   التجارية والعالمات للرباءات الرتيك املكتب أأن ا 

(Turkpatent )أأعلن و . الفكرية ابمللكية اخلاصة التعلمي وأأنشطة س ياسات تطوير يف املنطقة يف بدلان مع للمشاركة تطوع

 عىل الرتكزي مع الثقايف تراثه عىل للحفاظ البدل هجود من كجزء الرتيك، املؤلف حق نظام لتعزيز مرشوعب انهتاء عن قر 

ىل الاو  .املؤلف حق عىل القامة اال بداعية الصناعات تشجيع  لتسجيل منصة لتوفري رمقي أأرش يف مرشوعمن  نهتاءأأشار ا 

 اليت ،الثقايف التعبري أأشاكل تنوع وتعزيز حامية اتفاقية عىل تركيا دقتاصوقد . واملوس يقي السيامنيئ ابلعمل املتعلقة الواثئق

ّن  .2018 فرباير 2 يف ذاالنف حزي دخلت  حقوق طلبات عدد يف الأخرية الس نوات يف عالية مرتبةاحتل  هبدلوقال الوفد ا 

 الرباءات معهدواضاف أأّن . الابتاكر عىل القدرة وحتسني الرباءات طلبات أأعداد يف ردةمطّ  زايدات وشهد الفكرية امللكية

 الرتيك املكتبوذكر الوفد اّن  .يومياً  تتحسن فعاليته أأنّ و  ،2016 عام منذ الرباءات معاهدة مبوجب دولية ةدار اك   يعمل الرتيك

 تقيمي عىل قدرته عززمما ي الصناعية، امللكية حقوق لتسويق عامة رشكة 2018 أأبريل يفأأنشأأ  التجارية والعالمات للرباءات



A/58/11 Prov. 
Annex 

82 
 

ّ . الناش ئة ممياوالتص التجارية والعالمات الرباءات تسويق يف كبرية جفوة وملء هادير وتق الفكرية امللكية وفد  بيان الوفد دوأأي

 قاعدة وضعو  ممي،االتص قانون معاهدة اعامتد أأجل من هجودها مواصةل عىل الويبو جلان عوجشّ  ،ابء اجملموعةسويرسا ابمس 

ّ و  .التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف يةوراث ال املوارد محلاية قانونية الوفد   مختاو . البث معاهدةاعامتد  أأيضا دأأي

ىل ةشار ابال    عادل نظام وجود أأمهية عىل دوشدّ  لها، تركيا تترحش اليت، للويبو اجلديدة اخلارجية املاكتب بشأأن املفاوضات ا 

 .التوجهيية ملبادئمتاش يا مع ا املضيفة، البدلان الختيار وشفاف وموضوعي وشامل

. ورأأى أأن حامية املعارف التقليدية تكتيس أأمهية ابلغة موعة الأفريقيةاجملبيان وفد املغرب ابلنيابة عن  أأوغنداوأأيّد وفد  .124

طار  ىل أأن العديد من الأدوية وس بل العجدول أأعامل الويبو اخلاص بوضع القواعد واملعايرييف ا  الج يف وقتنا احلارض ، نظرًا ا 

آس يا قدميًا، كام أأن مزيدًا من س بل الرعاية الصحية الت  ىل املعارف الأصلية لشعوب أأفريقيا وأ ، قليدية حتظى بقبول واسعتستند ا 

جامع اكفة  سواء كعنرص ممكّل للطب احلديث، أأو كبديل هل. وأأعرب الوفد عن القلق اذل، يساوره، لأنه ابلرمغ من ا 

و تقريبا عىل أأن النظام احلديث للملكية الفكرية غري مالمئ محلاية أأنظمة املعارف التقليدية حامية اتمة، فقد الأعضاء يف الويب

س نة من املفاوضات بشأأن وضع ص، دويل لتوس يع نطاق حامية امللكية الفكرية ليشمل املعارف التقليدية  20انقضت حوايل 

ىل حّد الآن. ويُع ىل نتاجئ ملموسة ا  ىلهذا جزئيا  زىدون التوصل ا  رصار بعض ادلول الأعضاء  ا  رصارًا مس متراً ا  عىل أأن  ا 

طارًا شامالً املبادئ التقليدية محلاية امللكية الفكرية توفر  ىل أأن  محلاية املعارف التقليدية. ا  ينبغي ادلول الأعضاء وأأشار الوفد ا 

للمعايري ادلنيا محلاية ، وخيضع لزم قانوانً يع معلية وضع ص، دويل معىل اس تعداد لتقدمي تنازالت من أأجل ترس أأن تكون 

الوالية احلالية املفاوضات خالل من  الانهتاء، هبدف الوراثيةاملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد، واملوارد 

مجيع  تتعلق ابلتمنية يفًا أأبعاد رجتقد أأد 2007لتمنية لعام ل الويبو  أأجندةعىل أأن  الوفد . وشددس نتني لفرتةاملعارف  للجنة

مللكية الفكرية ا معاجلة قضااي يف جمالتنس يق يف منظومة الأمم املتحدة لل  اً بوصفها مركز  ،برامج الويبو وأأنشطهتا، وحث املنظمة

ت تعزيز تعاوهنا مع واكالعىل و  ،أأهداف التمنية املس تدامة تنفيذيف  ادلور اذل، تضطلع به، عىل تعزيز بصورة متاكمةلوالتمنية 

دم ختلف أأ، ، لضامن عيف الويبو أأن تعمل بصورة تعاونيةدلول الأعضاء ا وأأكّد عىل أأنّه ينبغي عىلالأمم املتحدة الأخرى. 

يف الوقت احلارض عىل الصعيد  الأطراف تعدديةة ومواهجة التحدايت اليت تواجه ، من أأجل تعزيز املنظمخشص عن الركب

تنس يق لأعضاء جلنة ال  أأكربادلميقراطية للمنظمة من خالل مشاركة  احلومكةيز هيالك العاملي. وقدم الوفد دمعه الاكمل لتعز 

يف  دور رئييسب تضطلع امللكية الفكريةأأضاف الوفد أأن اال قلميي. و  التوازن، مع مراعاة مبدأأ وجلنة الربانمج واملزيانية

لبنية التحتية الوطنية من امللكية الفكرية وا نظمةأأ حتديث  ، بدمع من الويبو،ادلوةل وتواصل، اسرتاتيجية التمنية يف أأوغندا

، متكنت أأوغندا من اء القدرات البرشية. ونتيجة ذلكل، وتعزيز املكتب الوطين للملكية الفكرية وبنصالحات القانونيةاال  خالل 

 .2017حتسني ترتيهبا يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام 

 وتعزيز، نفاذوسهل اال   مس تدام دويل نظاماجلهود املبذوةل لبناء  عىل مجيع امتنانه للويبو عن أأوكرانيا وفد أأعربو  .125

ن املنظمة يه املنتدى لأ البدلان واملناطق، تعاون مس تقر ومتوازن بني خمتلف  وضامن النظام العاملي محلاية امللكية الفكرية،

 وأأعرب الوفد. الفكريةاال جنازات يف جمال امللكية العاملي مجليع ادلول الأعضاء لتبادل اخلربات وأأفضل املامرسات والس ياسات و 

تقديره لأمانة الويبو ومجيع الوفود و ، يف الويبو العمل وأأفرقة اللجانبه مجيع  تضطلععن تقديره للعمل الفعال للغاية اذل، 

اس مترار التعاون أأن ميق ب، وخاصة يف البيئة الرمقية. وأأعرب الوفد عن اقتناعه الع الفكريةشالك امللكية م  معاجلةملسامههتا يف 

طار معاهدة الرباءات واتفاق  نرتنت و س نغافورة  ومعاهدةمدريد وبروتوكول مدريد املمثر يف ا  وغريها من معاهديت الويبو لال 

ىل أأن جمال و للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل.  املزاايالعديد من من شأأنه أأن يواصل حتقيق الصكوك ادلولية،  جتدر اال شارة ا 
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ذ . اأأوكرانيحلكومة ليوم هو أأحد الأولوايت الرئيس ية امللكية الفكرية ا اعمتدت وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أأوكرانيا ا 

وزايدة القدرة التنافس ية لالقتصاد الوطين القامئ عىل املعرفة  ،تطوير نظام امللكية الفكرية الوطين للميض قدما يففعاةل  ابريتد

نشاء اال دارة العامة للملكية الفكرية مت القيام بأأعامل مكثفة ال صالح نظام والابتاكر. وقد دارة، هبدف ا  وطنية واحدة يف  ا 

ىل أأنّه .القريب املس تقبل الضوء عىل التعاون الفعال والهادف بني وزارة التمنية الاقتصادية  ليطينبغي تس  وأأشار الوفد ا 

دمع ومساعدة  كام رّحب الوفد مبا تقدمه الويبو من .2019-2018يذ برانمج التعاون والتجارة يف أأوكرانيا والويبو فامي يتعلق بتنف 

رية يف اجلامعات مرشوع س ياسة امللكية الفك تنفيذراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأوكرانيا، و ال نشاء الش بكة الوطنية مل

نفيذ عدد من وتنظمي وت  ،بشأأن امللكية الفكرية يبومشرتكة بني أأوكرانيا والو صيفية  يةتدريب وتنظمي دورات  ،ثومعاهد البح

ىل زايدة  حداثاملبادرات والأ  ماكانته امجلهوروعي املشرتكة اليت هتدف ا   وأأضاف الوفد أأن توعية امجلهور. العام وتعزيز ا 

ذاكء نشطةالأ وتنفيذ  ىل ا  ىل معلومات امللكية وتيسري النفاذقوق امللكية الفكرية حلحرتام الا الرامية ا  الفكرية لتشجيع الابتاكر  ا 

ىل نتيجة هممة يه  ،واال بداع ذ أأحضت مضن فئة، 2018مؤرش الابتاكر العاملي لعام ن ترتيب أأوكرانيا يف حتسّ أأفضت ا   ا 

يالء اهامت جمال يف الأوائل"الطالب  ىل أأنه مت ا  طنية املتعلقة تطوير الترشيعات الو ب خاص  مالابتاكر". وجتدر اال شارة أأيضا ا 

 صياغةمن مساعدة وخربة يف  تقدمهأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ملا . و حق املؤلف واحلقوق اجملاورةو  الصناعيةابمللكية 

 هبدف الانضاممتدرجيية  اتأأوكرانيا خطو  ذت، اخت2014منذ عام و مرشوع القانون اخلاص ابال دارة امجلاعية للملكية الفكرية. 

ىل ىل  ذكل أأدىو ، امجلاعة الأوروبية ا  ّن ادلول املعادية.  اذل، مارس ته بعضعدوان ال بسببيف الأرواح  رخسائا  وقال الوفد ا 

قلميية ل ورغبهتا الصادقة يف الانأأمنية أأوكرانيا  ىل اجملموعة اال  . اأأورواب الوسطى والبلطيق أأمر منطقي ومربر متام بدلانضامم ا 

، بدله رب الوفد عن اقتناعه الراخس بأأنه املبادرة. وأأعدمع هذب، اذل، مل يتخذ قراره الهنايئ بعد ،وفد هنغاراي انشد الوفدو

اية امللكية ، سيبذل قصارى هجده للمساعدة يف حتسني وتبس يط وتعزيز النظام العاملي محلابلتعاون مع مجيع ادلول الأعضاءو

نشاط يف حل مجيع القضااي العامل. وأأعرب وفد أأوكرانيا عن اس تعداده للمشاركة ب  شعوب، فيعود ابملنفعة عىل الفكرية واحرتاهما

، أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن حتقق تامالتعاون الوثيق مع ادلول الأعضاء الأخرى يف الويبو. ويف اخل تحقيق ذات الصةل ب 

 .جمعياتلل  الثامنة وامخلسني سلسةل الاجامتعاتهناية بمجيع الوفود نتاجئ ممثرة 

نّه عىل ثقة  اال مارات العربية املتحدةوقال وفد  .126 ة بأأن ادلورة احلالية س تحرز تقدمًا كبريًا يف ضوء البنود احليوية املطروحا 

ىل املدير العام عىل تقريره ادلقيق واملتاكمل والنتاجئ املالية اال جيابية املتحققة دلى املنظمة عىل جدول أأعاملها.  وتوّجه ابلشكر ا 

آس يا  ندونيس يا نيابة عن مجموعة بدلان أ واليت تعكس كفاءة وحصة الس ياسات املتبعة. وأأيد الوفد البيان اذل، أأدىل به وفد ا 

املقدمة من اجملموعة خبصوص تكوين اللجان اال دارية يف الويبو. وذكر الوفد أأن بدله واحمليط الهاد،، ودمع مجيع الاقرتاحات 

يتبىن رؤية تمنوية متقدمة ومس تنرية تقوم عىل الانفتاح وتنوع الثقافات وحرية اال بداع، وقد قطع البدل شوطًا كبريًا منذ 

م رشااكت دولية انحجة لنقل اخلربات واملعارف تأأسيسه يف تطوير س ياسات وترشيعات دامعة حلقوق امللكية الفكرية، وأأقا

دارته عىل حنو أأفضل. وأأضاف أأنّه ونتيجة لتكل اجلهود ادلؤوبة،  والتقنيات املتقدمة بغية توفري نظام ملكية فكرية معارص وا 

لكرتونية متطورة لتسجيل الرباءات وحق املؤلف والعالمات التجارية، وتع زيز مسار جنح البدل يف تأأسيس بنية مؤسس ية وا 

ىل التصديق عىل معاهديت مراكش  التحول اذليك يف اكفة اخلدمات املتعلقة بامية حقوق امللكية الفكرية، واكن س باقا ا 

قلمييًا بشأأن معاهدة مراكش وكيفية تنفيذها ابلتعاون مع الويبو. ومضن مساعي  وبيجني، ويف فرباير املاي عقد البدل ملتقًى ا 

 الطاقات اال بداعية للك فئات اجملمتع، أأمثر التوجه الوطين واجلهد اجلاد عن تعزيز تنافس ية اال مارات تمنية بيئة الابتاكر ودمع

العربية املتحدة يف العديد من مؤرشات التمنية والتنافس ية العاملية، ومن أأبرزها مؤرش الابتاكر العاملي اذل، حافظت فيه 

قلمييًا لثالث س نو  . ويف هذا الصدد، 2017عامليًا يف عام  38ات متتالية، وتبّوأأت املركز اال مارات عىل صدارهتا عربيًا وا 



A/58/11 Prov. 
Annex 

84 
 

وتأأكيدًا عىل أأمهية تكريس البعد التمنو، مضن اكفة الأنشطة والربامج اليت ترشف علهيا الويبو ودمع مساعي ادلول الأعضاء 

مارات يف نشاء صندوق استامئين لال   الويبو هبدف دمع تنفيذ أأجندة الويبو لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة، أأعلن الوفد عن ا 

بشأأن التمنية يف البدلان النامية والأقل منوًا. وذكر الوفد أأن مقرتح اس تضافة بدله ملكتب خاريج للويبو متوامئ مع أأهدافه يف 

ىل أأن حيظى املقرت  قلمييا وعامليًا، وتطلع ا  جيايب يف نرش ثقافة امللكية الفكرية وتعزيز ممارس هتا ا  ح هبذا اخلصوص، لعب دور ا 

ىل الاّطالع عىل مقومات  واذل، صيغ وفقًا للمبادئ التوجهيية للويبو، ابدلمع والتأأييد املرجو من ادلول الأعضاء. ودعا امجليع ا 

البيئة املثالية اليت يوفرها البدل الس تضافة هذا املكتب عىل حنو يليب متطلبات الويبو، وأأعرب عن الأمهية اليت يولهيا بدله 

ضافة املكتب اال قلميي للويبو وتوفري اكفة التسهيالت املمكنة ليك يؤد، أأنشطته وخدماته مبا حيقق الأهداف املأأموةل منه. الس ت

عداد مهنجية واحضة ومتاكمةل بشأأن معايري وضوابط اختيار  ىل ادلول الأعضاء لبحث ا  واغتمن الوفد الفرصة لتجديد ادلعوة ا 

آلية متفق علهيا لكيفية الاختيار مبا يضمن وجود هذه البدلان اليت تس تضيف املاكتب اخلا رجية الأربعة للمنظمة، وتطوير أ

 املاكتب يف املواقع اليت ختدم أأهداف املنظمة وتدمع أأنشطهتا اخلارجية.

الوفد المنسا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب، وسويرسا ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وقال وفد  بيان املتحدة اململكة أأيّد وفدو  .127

ّن الرشاكت الربيطانية تويل أأمهية كبرية للخدمات الرئيس ية اليت تقدهما الويبو، واليت توفر امحلاية ادلولية وادلمع للملكية  ا 

ىل نظام الها، يف  ىل أأن بدله انضم ا  الفكرية. ورحب الوفد ابلمنو املتواصل لأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والها،، وأأشار ا 

ب الوفد عن تقديره الكبري للفرص اليت تُتاح أأمام مجيع أأحصاب املصلحة للمسامهة يف التحسني املس متر . وأأعر 2018يونيو 

لهذه اخلدمات. وذكر الوفد أأنه خالل الس نة املاضية، شارك خرباء الويبو يف سلسةل من الندوات اجلواةل يف مدن عرب اململكة 

ن املتحدة، وانقشوا مبارشة مع ممثيل قطاع الأعامل أأن ذ ا  ظمة الويبو وخدماهتا ومنصات تكنولوجيا املعلومات ومس تقبلها. وا 

ىل اململكة املتحدة، فقد أأعرب الوفد عن تقديره للفرص  حتسني هذه اخلدمات الأساس ية وتوس يع نطاقها يعّد أأولوية ابلنس بة ا 

ادلامة، واليت توفر منصة لتبادل املعارف  املتاحة من أأجل حتديد معامل مس تقبل نظام امللكية الفكرية العاملي مضن جلان الويبو

واخلربات والتعاون يف جمال حتسني اال طار القامئ للملكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن امتنانه ال اتحة الفرصة لتشاطر 

ىل وفود امجلهورية التش يكية وكيني ا الاقرتاحات بشأأن جودة الرباءات مضن جلنة الرباءات، وتوجه يف هذا الصدد ابلشكر ا 

واملكس ي، وس نغافورة عىل دمعها. وأأعرب الوفد عن قناعته بأأنه ينبغي الاس تفادة عىل حنو اتم من قدرة الويبو عىل تنظمي 

الاجامتعات، وأأعرب عن رسوره الضطالعه بدور امليرس يف اجامتع الويبو ملاكتب امللكية الفكرية بشأأن اسرتاتيجيات 

نه شارك مشاركة اتمة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واذلاكء  الاصطناعي ال دارة امللكية الفكرية. واس تطرد الوفد قائال ا 

ىل  املناقشات ال جياد أأرضية مشرتكة بشأأن التكنولوجيات الناش ئة وتفاعلها مع امللكية الفكرية، وأأكّد دمعه للجهود الرامية ا 

طار امللكية الفكرية هذه التطورات الرسيعة بيث مي كن مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو الاس تفادة من ضامن أأن يواكب ا 

نه قد تقّرر أأن تغادر اململكة املتحدة الاحتاد الأورويب يف عام  ، وسوف 2019أأحدث التكنولوجيات. وأأردف الوفد قائاّل ا 

لتكيف بسهوةل تعزز مناًخا من الاس تقرار حىت يمتكن الأفراد والرشاكت يف لك من اململكة املتحدة والاحتاد الأورويب من ا

ىل ضامن امحلاية املس مترة للحقوق من خالل أأنظمة  ن اململكة املتحدة هتدف ا  مع الرتتيبات اجلديدة. وأأاي اكن السيناريو، فا 

الويبو، وال س امي للمس تخدمني املعينني من الاحتاد الأورويب يف نظايم الها، ومدريد. وأأضاف الوفد أأن املناقشات جارية مع 

حللول العملية لتحقيق تكل الأهداف. كام أأن اململكة املتحدة تعزز من مشاركهتا البناءة واال جيابية يف مناقشات الويبو لتحديد ا

نصافه وحتفزي الابتاكر وزايدة صايف المنو لفائدة امجليع. وحتقيقًا لهذ ه الويبو لضامن متانة نظام امللكية الفكرية العاملي ونزاهته وا 

ذ عيّنت أأول الغاية، تضطلع اململكة امل  تحدة بدور نشط يف املناقشات احليوية بشأأن احلومكة واال دارة الرش يدة للمنظمة، ا 

ىل عق 25منذ  رئيس بريطاين للجنة من جلان للويبو  اجامتعات بنّاءة. دعامًا. وتطلع الوفد ا 
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لسلطات الوطنية ل ب ادلمع املطلو  ،من خالل التعاون التقين ،للويبو اليت قدمت همتناناعن  أأوروغوا،وأأعرب وفد  .128

عىل أأن الويبو تعاونت يف العام املاي مع املديرية الوطنية للملكية الصناعية  شددو  ،لتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية الوطنية

 ،مبجرد التصديق عىل املعاهدة من قبل الربملان ،بشأأن الأنشطة التالية: التدريب عىل معاهدة الرباءات لمتكني املكتب

يف املسائل الناش ئة مبوجب معاهدة املديرية تدريب مسؤويل و  ؛الوقت املناسب ويف الشلك املناسب لتنفيذها يف

تعيني خبري استشار، يف الويبو سامه من خالل و  ؛لأن هذه املعاهدة أأيضا اكنت معروضة عىل الربملان الوطين ،س نغافورة

قلميي بشأأن و  ؛لتوجهيية الأوىل لفحص الرباءاتيف تنفيذ املبادئ اللمديرية معهل ابالشرتاك مع الفريق التقين  عقد اجامتع دون ا 

وهذا الأخري هل أأمهية خاصة ابلنس بة لأوروغوا، لأنه مدرج يف جدول  ،امللكية الفكرية والابتاكر واملساواة بني اجلنسني

طار الهدف  ىل املعاهد و  ؛من أأهداف التمنية املس تدامة 5الأعامل الس يايس الوطين ويف ا  واجلامعات الوطنية للمشاركة دعوة ا 

قلميية ويف التدريب واليت نظمهتا الويبو  2018حلقة العمل بشأأن العالمات القطرية اليت عقدت يف عام و  ؛يف الأنشطة اال 

قبال ادلويل عىل  ،ابالشرتاك مع واكةل التعاون اال س بانية واليت س تكون هممة للغاية وجوهرية لأوروغوا، مكدخل يف تعزيز اال 

ىل القضاة واملدعني العامني للمشاركة يف نومفرب من العام احلايل يف أأنشطة الأاكدمييةو  ؛جات الوطنيةاملنت وورشة  ؛دعوات ا 

آيرس من أأجل واكالت تروجي الصادرات ابلزتامن مع اجامتع املديرين اال قلمييني. وشكر يف ختام  العمل اليت عقدت يف بوينس أ

مثل قاعدة البياانت العاملية  ،املساعدة التقنية وأأدوات ومنصات تكنولوجيا املعلوماتلكمته الويبو عىل مسامههتا من خالل 

. وقد أأجريت الأنشطة املذكورة أأعاله من أأجل تشجيع بروسوراليت أأصبحت رشياك اسرتاتيجيا يف  ،للعالمات التجارية

ويبو دعامً ال يقدر بمثن. يف الالاكرييب تينية و اس تخدام امللكية الصناعية يف أأوروغوا، ودمعها املكتب اال قلميي لأمرياك الال

جياد حلول متوازنة تعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول الأعضاء وحتسني الوضع الاسرتاتيجي للمنظمة. ىل ا   وتعهد الوفد ابلسعي ا 

 موعة ابء. وأأعرباجمل ابلنيابة عنلبيان اذل، أأدىل به وفد سويرسا ل  تأأييدًا اتماً  الوالايت املتحدة الأمريكيةوفد  أأيّدو  .129

ىل أأحصاب املصلحة يف مجيع أأحناء العامل.  تقدهمادمات امللكية الفكرية املهمة اليت خعن تقديره لعمل الويبو و  الوفد وابلرمغ من ا 

ىل جناح نظ اذل، يُعزى يف املقام الأول الوضع املايل اجليد للويبو، زاء  أأعرب الوفد عن قلقه فقد ،ام معاهدة الرباءاتا  ا 

نّه سيس متر يف، ادات الويبو اليت متول من الرسومدامة املالية الحتالاس ت ا من النفقات املشرتكة حهثا عىل دفع نصيهب وقال ا 

ابلعمل عىل  املزتم بقىوي ؤيد حتديث حامية هيئات البث ي هوأأضاف الوفد أأن. امعاهداهت، بناًء عىل ما تنص عليه للمنظمة

نه ال رسقة اال شارات يف العرص الرمقي؛ ومع ذكلن م هيئات البثمحلاية  جمديةمعاهدة  رغب يف حتديد موعد حمدد لعقد ي، فا 

ىل أأن يوافق خرباء جلنة حق  يف هذا الشأأنمؤمتر دبلومايس   عن خيبة أأمهلالوفد  . وأأعربيتسم ابلنضجملؤلف عىل نص اا 

نشاء دونس نوات عديدة  ملرور جراءات  بغية تبس يط امميتصال قانون لمعاهدة  ا   لفائدة أأحصابجيل التصاممي الصناعية تس ا 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس، ما مل ي ماحلقوق.  دراج  ورّصح الوفد أأن مرشوع نص معاهدة لقانون التصاممي من شأأنه أأن يفيض ا  ا 

يف ذكل املؤمتر  ا للمشاركة بشلك بنّاءوأأعرب الوفد عن نيّته واس تعداده ، يف اللحظة الأخرية تثري اجلدلأأ، أأحاكم 

ىل أأن . كام بلومايسادل املعارف جلنة  يفالوالايت املتحدة س تواصل املشاركة يف املناقشات القامة عىل الأدةل أأشار الوفد ا 

ىل تفامه مشرتك بشأأن القضااي الأساس ية. و  بغرض ن التوصل ا   صوبالتقدم  ًا منأأحرزت بعض الويبوأأردف الوفد قائاًل ا 

آلياهتا الرقابية. ومع ذكل،  بشلك جيد  تؤد، وظيفهتاأأن  جيب ،واس تقالليهتا هتاقو تتسم بالآليات  تكل عن أأن وفضالً تعزيز أ

لتنفيذ س ياسة  عن تقديره وأأعرب الوفدعىل املنظمة.  فّعاةل ورقابةوتوفر مساعدة حقيقية لدلول الأعضاء  من الناحية العملية

ىل اس مترار مشاركة املنوت ،حامية املبلغني عن اخملالفات اجلديدة ملاكحفة ظمة يف اجلهود املبذوةل عىل نطاق الأمم املتحدة طلع ا 

يف عززت الثقافة الأخالقية  الويبو عىل تعزيز املساءةل ومواصةل تنفيذ مبادرات التوعية والتدريب اليت الوفد علتحرش. وجشا

ىل مّقته عن اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة للس ياسات  املنبثقةالتوصيات  تنفذ. كام ينبغي أأن هرم املنظمة من قاعدته ا 
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ىل املشاركة البناءة مع مجيع ادلول الأعضاء  منظامتواملامرسات املتعلقة ابملبلغني عن اخملالفات يف  الأمم املتحدة. وتطلع الوفد ا 

 يف الويبو.

ندونيس يا وفد بياين انم فييت أأيّد وفدو  .130 آس يان و ابمس ا  آس يا مجموعةابمس رابطة أ  عن الوفد وأأعرب. الهادئ طواحملي أ

حراز يف أأمهل وعن مؤخراً  الويبو حققته اذل، املمتاز للأداء العميق تقديره  .العالقة واملعايري القواعد وضع قضااي يف تقدم ا 

 جفوة لتضييق وس تكون فرصة والاقتصادية الاجامتعية احلياة يف كبرية تغيريات س تحدث الرابعة الصناعية ورأأى أأن الثورة

ىل تسخري فكرية ملكية س ياسات ينبغي أأن تضع الأعضاء وادلول وأأضاف أأن الويبو. التمنية  وتشجيع الفرص هذه تريم ا 

 أأدت بدله، حلكومة املناسب الوقت يف فعاةل ما قّدمته من مساعدة عىل للويبو امتنانه عن الوفد وأأعرب .والابتاكر اال بداع

ىل ىل وانضامم البدل العاملي الابتاكر مؤرش ورفع ترتيب البدل يف الفكرية للملكية وطنية اسرتاتيجية صياغة ا   الها، اتفاق ا 

جراء أأنشطة توعية وشامل  متوازن دويل وضع نظام عىل ابلعمل الزتامه جديد من الوفد وأأكد. الفكرية امللكية بشأأن وا 

 .واملس تخدمني عىل حد سواء الأعضاء ادلول يفيد الفكرية للملكية

ىل زامبيا  امبياز وفد  طوسلّ  .131 راجعة س ياسة امللكية الفكرية الوطنية ملالضوء عىل املساعدة التقنية اليت قدمهتا الويبو ا 

، مج صياغة اسرتاتيجية التوعيةبران عىل غرار، العديد من برامج امللكية الفكريةمبوجهبا  أأقميت اليتو املنقحة، نسخهتا وصياغة

دماج املل  تؤكد عىل املنقحةس ياسة امللكية الفكرية  رّصح الوفد أأن. وحالياً  وجير، تنفيذها ىل ا  كية الفكرية يف املناجه احلاجة ا 

. 2018يف نومفرب  "امللكية الفكرية للش باب واملعلمني"ندوة ل  بدله بفرصة اس تضافةالوفد  رحب ،، ويف هذا الصددادلراس ية

فقد . اجلامعات اذل، تقودهالابتاكر  وال س امي ،ولوجيةشمل بناء القدرات التكني تعاون زامبيا مع الويبو  وأأضاف الوفد أأن

بني الاجامتع الوطين بشأأن بناء التعاون  متاش يًا معأأول مكتب لنقل التكنولوجيا مقره يف جامعة كوبربيلت يف زامبيا  ُأنشئ

ابلتعاون نظمته الويبو اذل، ، زيز الابتاكر التكنولويج الوطينلتع وقطاعات الصناعة البحث مراكزو مؤسسات التعلمي العايل 

 عىل تشجيع البحوث املاي، واذل، دام ليومني. ويُركز مكتب نقل التكنولوجياالعام  خالل مكتب امللكية الفكرية الوطينمع 

ىل منتجات قابةل للتداول نتاجئ، وحتويل اتاليت تقودها اجلامع ذات القمية التجارية  امللكية الفكريةوضامن حامية  ،البحوث ا 

 عن أأمهل الوفد قدرة التكنولوجية الوطنية. وأأعربالصناعة والأعامل التجارية لتعزيز القطاعي التعاون بني  يعززو اعات. الخرت ل

الوزارات  س تة من كبار املسؤولني من وذكر الوفد أأنيف اجلامعات احمللية الأخرى.  عديدة من هذا القبيل مؤسسات فتحيف 

الربانمج التدرييب الاستشار، املتقّدم بشأأن حقوق امللكية الفكرية يف شاركوا يف  يف زامبيا ثواجلامعات ومعاهد البح

اريع وطنية بشأأن امللكية ، ونفذوا مخسة مشاذل، نظمته الويبو وحكومة السويد، االاقتصاد العاملي لصاحل البدلان الأقل منو 

ّ ، مما يغذ، القدرة احمللية عىل الابتاكر. الفكرية لأغراض التمنية ، موعة الأفريقيةاجمل ابلنيابة عنبيان وفد املغرب د الوفد وأأي

ىل معاهدة دولية  للوترية البطيئة اليت متزيأأعرب عن أأسفه و  اية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية محلاملناقشات بشأأن احلاجة ا 

، غري املرشوع لتكل املوارد اال بداعية الهامة ابلفعل قانوان ملنع المتكلسنّت زامبيا  وذكر أأنوأأشاكل التعبري الثقايف التقليد،. 

حراز يف واخت م بيانه معراًب عن أأمهل  .الفات جانبا وعقد مؤمتر دبلومايستنحية اخلالتقدم صوب  ا 

طالق اجملتأأييدًا اتمًا البيان اذل، أأدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن  زمبابو،وفد وأأيّد  .132 ىل ا  موعة الأفريقية. وأأشار ا 

يونيو  28سرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية املطّورة بفضل ما قّدمته الويبو من مساعدة وتعاون تقنيني يف الس ياسة والا

ن بدله 2018 . وقد متّت استشارة ممثلني عن قطاع الأعامل وعدد من اجلامعات لتعزيز تنفيذ هذه الس ياسة. وقال الوفد ا 

ىل أأن مكتب زمبابو، س يكون ممتنًا دلمع الويبو وأأحصاب املصلحة الآخري طار اجلهود اجلارية لتنفيذ الس ياسة. وأأشار ا  ن يف ا 

للملكية الفكرية ال زال يس تفيد من عدد من برامج الويبو يف جمال تدريب املوظفني وبناء القدرات. وعالوة عىل ذكل، وبفضل 



A/58/11 Prov. 
Annex 

87 
 

مقنة جسالهتا للعالمات التجارية، وتأأمل أأن للياابن، جنحت زمبابو، يف ر  الصندوق الاستامئينادلمع القمّي املقدم من الويبو و 

تنهتيي من معلية التحقق من البياانت يف مطلع العام املقبل. كام أأن املناقشات جارية عىل قدم وساق مع الويبو لسّد الفجوات 

فد عن تقديره يف مكتب زمبابو، للملكية الفكرية. كام أأعرب الو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالقامة فامي خيص همارات 

يقيا يف تقدمي برانمج للعمل اذل، تضطلع به أأاكدميية الويبو، اليت تتشارك الويبو واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وجامعة أأفر 

طالبا يدرسون حاليًا مه  38س تري يف امللكية الفكرية اذل، تقرتحه تكل الأاكدميية. كام أأن مخسة طالب من أأصل درجة املاج 

ن زمبابو،، ويواصل الربانمج خترجي طالب يلتحقون ابجملموعة الكبرية من املهنيني يف جمال امللكية الفكرية يف مواطنون م

ن بدله يمُثّن معليات وضع املعايري يف خمتلف جلان الويبو، مبا يف ذكل جلنة  ، وأأعرب عن املعارفالبدل. وأأردف الوفد قائاًل ا 

ىل أأن تركزي بدله ينصب أأمهل أأن تواصل مجيع الوفود مشاركهتا ب  ىل توافق يف الآراء. وأأشار ا  نشاط يف تكل اللجان للتوصل ا 

أأمهية حامسة يف يف املقام الأول عىل التمنية، وأأعرب عن أأمهل يف أأّن أأجندة التمنية ستبقى مامتش ية مع اجملاالت اليت تكتيس 

 و خدمًة ملصلحة املنظمة وجممتع امللكية الفكرية كلك.رّصح الوفد بأأنه س يواظب عىل املشاركة يف مجيع جلان الويبأأفريقيا. و

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )وفد  أأيّدو  .133 وفد بيان موعة الأفريقية و اجملبيان وفد املغرب ابمس  (الأريبواملنظمة اال 

يف العام احلايل عدة أأنشطة مشرتكة من أأجل التوعية  امتالويبو والأريبو نظّ  ذكر أأنّ البدلان الأقل منوًا. و مجموعة بنغالديش ابمس 

ذه الأنشطة يف املنطقة الأفريقية الس تخداهما يف التمنية التكنولوجية والاقتصادية، وه تكوين الكفاءاتبأأمهية امللكية الفكرية و 

قلميية بشأأن مواطن املرونة الندوة : يه  تدريس امللكية الفكرية يف حلقة معل تدريب املدربني عىلو ابلرباءات، املتعلقة اال 

الاجامتع دون اال قلميي بشأأن تطوير مراكز دمع الابتاكر التكنولويج، ورباءات، الصياغة شأأن حلقة معل ب و لكيات الرشطة، 

 خبريًا يف جمال 296أأكرث من ذكر الوفد أأّن و  .هتاوأأمتتامللكية الصناعية ال دارة اال لكرتونية دوات واخلدمات الأ حلقة معل بشأأن و 

درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية يف جامعة أأفريقيا يف مواتر،، برانمج من خترجوا بدلًا أأفريقيًا  26امللكية الفكرية من 

كتاب ملكية فكرية بعنوان ونرشت  ،س تعرضها الأقراني  زمبابو،، اليت أأطلقت جمةل أأفريقية متخصصة يف جمال امللكية الفكرية

دارته: قانون امللكية الفكرية ومما" ىل جناح برانمج  ."نظر من أأفريقياوهجات رساته وا  "مواتر،"، أأطلقت جامعة واستنادًا ا 

امللكية الفكرية يف جامعة كوايم نكروما يف رجة املاجس تري برانجما جديدا دلملكية الفكرية، لل الأريبو ابلتعاون مع مكتب غاان 

آخر يف جامعة دا ّن  .2019املتحدة، يف مايو تزنانيا ر السالم، مجهورية للعلوم والتكنولوجيا، وس تطلق برانجمًا أ وقال الوفد ا 

قلميية للملكية الفكرية، طوّ  2018يف أأوائل سبمترب الأريبو أأطلقت  لتسهيل وصول بدمع من الويبو،  ترقاعدة بياانت ا 

ىل معلومات امللكية الفكرية املتاحة عىل اال نرتن قاعدة البياانت، اليت تضم حاليًا أأكرث من ت. وأأضاف أأّن املس تخدمني ا 

جنازًا يامتاكنت ، فهيا دوةل عضو 12عنوان من عناوين امللكية الفكرية من الأريبو و 400 000 تصبح بأأن ىش مع رؤية الأريبو ا 

الأفريقية للملكية ورأأى الوفد أأن التعاون الثاليث اجلديد بني الويبو والأريبو واملنظمة  مركزًا للملكية الفكرية يف املنطقة.

جناز العديد من يف  يسهمالفكرية، س  املزيد من فوائد نظام مما س يحقق  ،البارزة يف جمال امللكية الفكرية يف أأفريقيااخلطوات ا 

 دلول الأعضاء يف الأريبو.ل امللكية الفكرية

آس يوية )المكتب ممثل ورحب  .134 نظمة يف تطوير امللكية امل  ، حققتهلتقدم الكبري اذلاب (EAPOرباءات الأوروبية ال

لهياالفكرية د مجيع للملكية الفكرية يف ، وأأعرب عن تأأييده لعمل الويبو لتعزيز الاس تخدام الفعال ولية متوازنة وميكن الوصول ا 

املدير و  ابالهامتم اذل، توليه الويبو املمثل دنامغ بني البدلان واملناطق. وأأشاأأحناء العامل من خالل ضامن الاس تقرار والتعاون املت 

املوهجة حنو تطوير أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية يف ادلول  املنظمةوأأنشطة الأوروبية الآس يوية ملنطقة اب وخشصيا العام

ىل املنتقةل البدلان  لفائدةالأطراف يف االتفاقية الأوروبية الآس يوية للرباءات، وكذكل العمل البناء واملفيد  والبدلان املتقدمة ا 
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آس يويةعال للمشاريع والربامج لصاحل ماكتب الرباءات الوطنية يف املنطقة التنفيذ الف عن شكره املمثل أأعرب و . الأوروبية ال

عىل يف قطاع العالمات والتصاممي  مدير جسل الها،و لقطاع العالمات والتصاممي، املدير العام  ةانئب، واخلاص للمدير العام

وادلول الأطراف يف االتفاقية الأوروبية الآس يوية للرباءات أأعامل املكتب تنظمي الزايرات واملفاوضات وتقدمي املشورة بشأأن 

يف تنظمي  اتعاوهنالويبو عىل مساعدهتا و املمثل شكر الصناعية. و تصاممي اخلاصة ابلنظام الأورويب الآس يو، للحامية القانونية لل 

قلميية م  توفري احملارضين مضن برانمج الزماةل للخرباء من ماكتب الرباءات الوطنية و شرتكة يف بدلان املنطقة، حلقات دراس ية ا 

ىل خدمات املكتب وضامن وصول خرباء  ىل أأن العام املاي اكن املمثل اال لكرتونية ونظم املعلومات. وأأشار الويبو ا  كذكل ا 

ذعاًما من التطوير الفعال  مقارنة بعدد الطلبات املقدمة خالل  ،املودعةالأوروبية الآس يوية ت ارتفع عدد الطلبا للمكتب، ا 

ىل الايف سبمترب من هذا العام. يف املائة  4بنس بة  ،نفس الفرتة من العام املاي زتايد يف اس تخدام نظام املجتاه وأأشار ا 

الطلبات من مودعو أأظهر و . يةالأوروبية الآس يو الرباءات الأورويب الآس يو، من قبل مقديم الطلبات من بدلان املنطقة 

آس يوية اهامتًما مزتايًدا  ،الأوروبية الآس يويةالوالايت املتحدة اهامتًما اثبتًا برباءة الاخرتاع  وأأظهر مقدمو الطلبات من املنطقة ال

جراء الرباءات الأورويب الآس يو،. يف حماوةل لتحسني نوعية اخلدمات املقدمة،  اختذ كل وذلابحلصول عىل امحلاية مبوجب ا 

ىل احلد من الوقت اذل، يس تغرقه التطبيقات العملية اليت مسحت لتقصري  2017عددا من اخلطوات يف عام املكتب  هتدف ا 

شعار أأول من لالنتقال الوقتمتوسط  . 2015 عام مع ابملقارنة 2018 يفاملائة  يف 20 بنس بة املوضوعي الفحص نتاجئ من ا 

ن املكتب معل  رباءات الرائدة لالس تخدام املشرتك لنتاجئ البحث العىل تكثيف التعاون مع ماكتب واس تطرد املمثل قائال ا 

، ينفذ ابالشرتاك مع (PPHالطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات )بشأأن الربانمج احلايل  كام أأنوالفحص. 

دارة ويب للرباءات املكتب الأورو  رباءاتالياابن للمكتب  ومن املقرر توقيع ، 2018يف عام الصني الوطنية للملكية الفكرية وا 

آخر من هذا القبيل مع املكتب الكور، للملكية الفكرية يف الأايم القادمة.  ن املكتب برانمج أ  زايدة اال يداع يف ساعدوقال ا 

ىل مس توى قيا الأوروبية الآس يويةات يف املنطقة بل ط اال لكرتوين لل  وبدأأ يف تطبيق  ،2018يف عام يف املائة  85يس يقارب ا 

عىل أأنشطة الويبو لتطوير اال طار املمثل يف أأعامل جلان الويبو الرئيس ية وهيئاهتا. وأأثىن  شاركوي  ،املعاجلة ادلاخلية غري الورقية

دخال معايري حديثة للمعلومات املتعلقة ابلرب  ،القانوين ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وحتقيق أأهداف اسرتاتيجية  ،اءاتوا 

الثابت ملا فه تطّورها عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو املمثل وأأعرب تامتىش مع الطلبات املزتايدة ابس مترار يف العامل احلديث. 

 ة.وأأعرب عن ثقته يف أأن دور الويبو يف العامل سيس متر يف الزايد منفعة ادلول الأعضاء وجممتع امللكية الفكرية العاملي.

الرئيس عىل انتخابه رئيسًا للجمعيات، ورّحب  التعاون دلول اخلليج العربيةمكتب براءات الاخرتاع جمللس وهنّأأ وفد  .135

ريقه العامل عىل اجلهود املمتزية، وقّدم الشكر موصوال للعاملني يف املكتب العريب عىل وفابفتتاح أأعاملها وشكر املدير العام 

ذكر الوفد أأنه س يتناول بيشء من اال جامل أأمه التطورات خالل الفرتة املاضية يف جمال امللكية الفكرية عىل م احلثيث. و نشاطه

مس توى جملس التعاون، واليت تؤكد تنايم اهامتم دول اجمللس عىل املس توى اال قلميي هبذا اجلانب الهام، خاصة ما يتعلق منه 

 من خالل اس تحداث برانمج مكثف للعمل املشرتك يف جمال الرباءات ابلرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف، وذكل

بني مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون وماكتب الرباءات الوطنية يف دول اجمللس، والرشوع يف تفعيل ذكل مع هذه 

عاون اليت صادقت عىل املاكتب يف جمال حفص الطلبات وأأمتتة اال جراءات ودمع بنيهتا التحتية، وزايدة عدد دول جملس الت

قانون العالمات التجارية املوحد جمللس التعاون، وطرح مبادرة لسن قانون موحد خاص بقوق املؤلف جمللس التعاون، 

واضطالع مركز تدريب امللكية الفكرية جمللس التعاون بدور هام يف رفع قدرات املعنيني ابمللكية الفكرية عىل اختالف 

ىل تعزيز برانمج ومشاريع رفع قدرات أأنواعها. وذكر الوفد أأن  ضافة ا  هناك خطوات لتطوير دور املركز مبا يعزز من خمرجاته، ا 

العاملني يف جمال امللكية الفكرية يف دول اجمللس، مبا يف ذكل أأعضاء جلنة التظلامت اخلاصة ابلرباءات الصادرة من دول 
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املتخصصة من خالل أأنشطة وبرامج مضن خطة س نوية معمتدة.  اجمللس، وذكل ابلتعاون مع الويبو وعدد من اجلهات ادلولية

وذكر أأن من اجملدول توقيع مذكرة التفامه بني الأمانة العامة جمللس التعاون ممثةل مبكتب براءة الاخرتاع جمللس التعاون ومكتب 

خملرجات اال جيابية. وختاما، أأكّد الوفد الرباءات الأورويب، مما س يوطد عالقة التعاون املمتدة بني اجلانبني وتدفع هبا ملزيد من ا

حدى دول جملس التعاون اليت تقدمت بطلبات وفقًا لال جراءات املبينة يف  عىل أأمهية فتح مكتب خاريج ملنظمة الويبو يف ا 

" ملا حيققه ذكل من قمية 2019-2018"املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية للثنائية  A/55/INF/11الوثيقة 

ضافة لقطاع امللكية الفكرية يف املنطقة، واليت حققت من جانهبا منوا يف جمال خدمات امللكية الفكرية يف الس نوات املاضية، م

 فضال عن هجودها لتسخري امللكية الفكرية لتعزيز منظومة الابتاكر يف دول جملس التعاون.

ن اجلامعة  امعة ادلول العربيةجوقال وفد  .136 عند توقيع  2000ون املمثر والبناء اذلى بدأأته منذ عام ما تزال تواصل التعاا 

ن و .جمال امللكية الفكرية يفحتديث مذكرة التفامه لتس توعب التطورات اجلديدة مت  قدو  الويبو،مذكرة التفامه مع  اتبع ابلقول ا 

دوةل  22)اليت تضّم العربية جامعة ادلول  يفعضاء للك ما من شأأنه مساعدة ادلول الأ  تقدم ادلمع الس يايسما زالت اجلامعة 

املسؤولني احلكوميني اليت تتكّون من  ،اللجنة الفنية للملكية الفكريةذكر أأن ىل نظام فعال للملكية الفكرية. و ا  لوصول او  (عضو

 ،عىل املس توى الوزار  لجامعةلنشأأت بقرار من اجمللس الاقتصاد، والاجامتعي أأ  عن امللكية الفكرية يف ادلول العربية واليت

آليات ا   يفستناقش ، 2016عام  للربانمج التنفيذ، ملنطقة  الً عداد ملف خاص ابمللكية الفكرية ليكون ممكّ اجامتعها القادم أ

وذكل تنفيذًا للقرار الصادر عن اجمللس الاقتصاد، والاجامتعي بدمع مقرتح الأمانة العامة  .التجارة احلرة العربية الكربى

وأأضاف الوفد لتشمل بعض املوضوعات لتسهيل التجارة ومهنا امللكية الفكرية.  املذكورة،جارة تطوير منطقة الت بشأأنلجامعة ل

الويبو، اقيات اليت تديرها لالتفدمع وتسهيل انضامم ادلول العربية اليت مل تنضم بعد  يفامعة مازالت تواصل دورها أأن اجل

ىل أأن الأ  . وأأشاروذكل من خالل القرارات اليت تصدر عىل املس توى الوزار، نشطة املشرتكة اليت تنظم س نواًي ابلتعاون مع ا 

جامعة  نشطة والربامج الصادرة عن اجامتع التعاون العام بني منظوميتويبو أأصبحت تندرج مضن مصفوفة الأ املكتب العريب ابل

آخرها الاجامتع اذل، عقد يف مايو املاي يف جنيفادلول العربية والأ  الوفد خبالص الشكر م تقد ا،ختامو  .مم املتحدة، وأ

 هود املبذوةل دلمع ادلول العربية.ملكتب العريب عىل اجل افرانسس غر، و  للمدير العام

ّن دلى مكتب الأمم املتحدة يف جنيف،  (OICمنظمة التعاون اال ساليم )ممثل وقال  .137 ىل تعزيز تسعى  تهمنظم ا  ا 

ملا فيه ضاء فهيا وتشجيع تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتاكر التعاون الاقتصاد، والاجامتعي والثقايف والعلمي بني ادلول الأع

ىل أأّن لك شعوهبا. رفاه  يف تمنية  عامل همميه الأمهية املزتايدة خلدمات امللكية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص وأأشار ا 

وال أأمهية حقوق امللكية الفكرية، يبنّي  2025منظمة التعاون اال ساليم لعام ورأأى أأّن برانمج معل الاقتصادات الوطنية. 

وذكر أأن الأعضاء.  انبدلل البتاكر والتمنية التكنولوجية والاقتصادية والعلمية ل اب هنوضيف ال أأساس ية نارصاءات، كع الرب س امي 

نتظم بني الأمم املتحدة ومنظمة املؤمتر امل تعاون بفضل ال  ،مؤسسات منظمة املؤمتر اال ساليم الفرعية واملتخصصة نفذت

ّن امل عددا من املشاريع واملبادرات املهمة ابلتعاون مع الويبو.  ،اال ساليم ه الويبو ؤديابدلور احليو، اذل، تتش يد  نظمةوقال ا 

التمنية الاجامتعية تسخري امللكية الفكرية يف حتقيق أأهداف والنامية عىل  تقّدمةيف تعزيز الابتاكر واال بداع وقدرة البدلان امل 

التعاونية مع الويبو من أأجل التمنية الاجامتعية والاقتصادية  ابتعزيز أأنشطهتاملنظمة م الزت أأكّد عىل او والثقافية، والاقتصادية 

 .يف املنظمتنيالأعضاء لدلول 

ن امل اجلنوب مركز ممثل قالو  .138  شامل الفكرية للملكية عاملي نظام حنو الأطراف املتعدد عمللل عاماداكن داما وأأبدا  ركزا 

ىل الرامية اجلهود يدوأأ  .ومس تخدمني بدلانمن  يعامجل  هينتفع ب ومرن ومتوازن  للبدلان وعادل معزز جغرايف متثيل حتقيق ا 
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ىل الرامية لمفاوضاتل عرب عن تأأييدهوأأ  .واملزيانية التنس يق يتجلن ذكل يف مبا الويبو، هيئات مجيع يف النامية  القواعد وضع ا 

 لتقييداتبشأأن ا القواعد وضع أأنشطةو  ،التقليد، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد جمال يف واملعايري

ىل الرامية مراكش معاهدة عىل التصديق مواصةل عىل املركز حثو  .اجملاورة واحلقوق املؤلف حق عىل والاس تثناءات  ا 

ىل البرصية اال عاقات ذو، لأشخاصنفاذ ا تيسري  للمركز، أأولوية ويه التمنية،جندة بأأ  هنوضأأن ال رأأىو . التعلميية املواد ا 

وذكر أأن أأجندة  .املس تدامة التمنية أأهداف حتقيق يف تسامه أأن –ة املتحد الأمممنظومة  من جزءويه  – لويبويس تدعي من ا

 وضع  خيصفامي، منواً الأقل  والبدلان النامية البدلان تواهجها اليت ةاحملدد والأولوايت والاحتياجات الس ياقأأقّرت  لتمنيةا

ىل حتتاج منواالأقل  لبدلاناو  النامية البدلان نمبا أأ و  .للويبو التقنية املساعدة وتقدمي املعايري  صياغةمن اجل  للس ياسات حزي ا 

 واسع حزي عىل واحلفاظ النامية، للبدلان املرونة من أأكرب قدر دمع ويبورأأى املركز أأن عىل ال مناس بة، فكرية ملكية أأنظمة

 البدلان هذه تساعد أأن لويبول ينبغيبل و  .تريبس اتفاق مبوجب به املسموح النحو عىل منواالأقل  للبدلان العامة للس ياسة

 الأمرييك القسم مثل أأحادية تدابري أأو جتارية اتفاقاتمبوجب  سواء - تريبساتفاق  الزتامات تتجاوز معايري فرض لتفاد،

 ادلول دمعس يواصل  املركزذكر املمثل أأن و  .هاوأأهداف  البدلان لتكل التمنية احتياجات مع توافقي  ال ،اذل - 301 اخلاص

ضافة 54 وعددها فيه الأعضاء ىل ا   عوس توسّ . التمنية لأهداف ادلامعة الفكرية امللكية أأنظمةوضع  يف والصني، 77 مجموعة ا 

 املشورة وتقدمي العامة، والصحة الفكرية لكيةامل  حقوق بشأأن النامية البدلان حكوماتلتشمل  الاستشارية خدماهتا نطاق

 الأطرافاخت م بّث و . البدلان خمتلف يف العامة الصحةلأغراض  تريبس تمروان اس تخدام بشأأن الطلب حسب والتدريب

 .املعلومات من مزيد عىل للحصول ابملركز االتصال عىل املهمتة

ماليك امللكية الفكرية مه من امجلعية أأن أأعضاء  (AIPLAامجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )وذكر ممثل  .139

ىل  ىسعت عىل حد سواء، و ا ومس تخدمهي فزي الاخرتاع علهيا بغية حتفاظ واحل قوانني وس ياسات عادةل وفعاةل وضعامجلعية ا 

الويبو املمثل وشكر  نصاف الأسايس.اال  عقوةل و املتاكليف ال و  السلميةنافسة وجود امل املصلحة العامة يف  ته، مع مراعاةوماكفأأ 

املمثل ا. ويف هذا الصدد، هنأأ هتهمامعىل أأداء و  ،منتدى الس ياسة العاملية ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية املتطورةتنظمي عىل 

ىل زايدة دور املرأأة يف الابتاكر ورايدة الأعامل وتشجيع النساء 21يف ادلورة جلنة التمنية عىل املوافقة،  ، عىل مرشوع هيدف ا 

ذا هبتعمل بنشاط عىل رفع مس توى الوعي وذكر املمثل أأّن امجلعية  يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية.

. ونتيجة لهذه اجلهود، فيه د الطريق ملشاركهتمأأعضاهئا املنتس بني ادلوليني ومتهّخالل ن م ،املرشوع يف بعض البدلان النامية

ىل جلنة هبدف للمشاركة يف املرشوع الرائد الأول  امقرتحأأحد البدلان يف عضاء الأ  صاغ تأأييد من التمنية وحصلوا عىل تقدميه ا 

ن ونظر املكتب الوطين للملكية الفكرية،  آخر يف هذه الفرصة. وقال ا  ىل مواصةل هجودها امجلعية الأعضاء يف بدل أ تتطلع ا 

 الشمولية يف هيئات صنع القرار والتفاوض.الزتام الويبو املس متر ابلشفافية و غاليا  مثّنوت  ية،تيسري ال 

وأأضاف . 1964 عام تأأسست ربية غري هيئةامجلعية ك  دور (ASIPI) لفكريةا للملكية الأمريكيتني مجعية ممثل أأوحضو  .140

 يف هتاومواءم واال جراءات واللواحئ القوانني تطويرو  هاالفكرية ونرش  امللكية معلومات دراسة هو مهنا لرئييسأأن الهدف ا

 توصيات وأأصدرت حتليالت أأجرت تأأسيسها، منذوذكر أأن امجلعية، و  .املهنية اهتمممارسو  رشاكهئا رفامع وحتسني تنيي الأمريك 

 اخلاصة مصاحلهاو  للمنطقة الفريدة الهوية عىل احلفاظ مع ،العاملية التجارة يف ودجمها تنيالأمريكي يف  الاقتصادات تمنية لتسهيل

ماكنياهتا ىل أأن امجلعية و  .والثقافة والفن العلوم يف واملساهامت لالبتاكر الهائةل وا   من العديد مع تعاونية روابط أأقامتأأشار ا 

 لعملخاضت جتربة ا لأهنا ،الويبو هممة ابس متراروأأضاف أأن امجلعية دمعت . الويبو ةصاخو  امثةل،امل هامتماتالا ذات الكياانت

طالق و  العمل فرص توليدل  املطلوب الشاق حراز  واس تدامة روجيهاوت املبادراتا  ن و  .التحدايت عىل والتغلب التقدما  قال ا 



A/58/11 Prov. 
Annex 

91 
 

 تسويق يف واملساعدة صورهتا لتعزيز الالتينية أأمرياك لبدلان القطرية التجارية العالمات تروجيللجمعية تشمل  احلالية ملشاريعا

 شاركتأأضاف أأن امجلعية و . العملية من أأسايس كجزء قهاي نس  ت و  املنطقة يف امحلاية نظم ديوح بغية ت وخدماهتا، منتجاهتا

ن و .املنطقة يف الفكرية امللكية ماكتب مزيانية اس تقاللية وتعزيز العامني واملدعني لقضاةا تدريب برامج يف بنشاط اتبع ابلقول ا 

 ،الالتينية أأمرياك يف بدلان تسعة يف الرباءات معاهدة بشأأن متنقةل معلحلقات  لتنظمي الويبو مع وثيق بشلك تلامجلعية مع

 ثالث يف وشاركت .2016 عام منذ املبادرة هذه عن تدافع وقد اخملرتعني، ملساعدة الويبو برانمج يرعى كيان أأول تواكن

نفاذ سلطاتل  منتدايت منتدايت  يف للمشاركة ططتختو  ،التجارية للعالمات ادلولية الرابطة مع ابلتنس يق الفكرية امللكية ا 

ن  .الالتينية أأمرياك يف التجارية للعالمات الاقتصاد، لأثربشأأن ا مرحلتنيمن  دراسة ةعيامجل  أأجرتوقد . قادمة وقال املمثل ا 

: التعلمي يجمانبروأأضاف أأن امجلعية قّدمت . 2019 عام البدلان مجيع يفستس تمكل  الثانيةو  ؛اكمتلت الأوىل ملرحةلا

(ASIPI Educa) الفكرية؛ ابمللكية وعهيم ورفع الأطفال لتعلمي مرشوع وهو (وASIPI Emprende) خاص برانمج وهو 

 .الأعامل لتطوير كأداة الفكرية امللكية مزااي حول الأعامل لرواد

يف مجعيات الويبو حيصل عىل متثيل بأأن اجمللس  (CCPITاجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية )ح ممثل ورصّ  .141

ىل أأن اجمللس أأنشئ منذ أأكرث من املمثل للمرة الأوىل منذ اعامتده بصفة مراقب. وأأشار  اجمللس عرض دور و عامًا،  60ا 

أأكرث يضم ، ينيالتجارة والاستامثر اخلارج  شجيعمسؤوةل عن ت منظمة جتارة وطنية ه. وذكر املمثل أأن اجمللس بوصفه وأأهداف

التعاون الاقتصاد، والتكنولويج و الثنايئ والاستامثر تعزيز التجارة ويسعى اجمللس ل فرع حميل وصناعي يف الصني.  1200من 

ذكر و  متعددة الأطراف.و بني الصني وبدلان العامل الأخرى من أأجل تسهيل تطوير العالقات الاقتصادية والتجارية الثنائية 

التبادل والتعاون بني الرشاكت يف و تعزيزه،و  نظام امللكية الفكرية يف الصني وضعدور بناء يف املمثل أأن اجمللس اضطلع ب

ذ ينية والأجنبية يف جماالت امللكية الفكريةالص   امللكية الفكرية.عىل  لتعاون التجار، والاستامثر،الرشاكت يف برامج اتركز ، ا 

ن اجمللس ابو  ىل منتدى هذه اجملمتعات  خماوف، ملزم بنقل عتباره ممثاًل جملمتعات الأعامل الصينيةقال املمثل ا  آراهئا وتعليقاهتا ا  وأ

ىل مزيد بواجباته مكلزتام اللرشاكت. وتعهد ابالويبو و يصب يف مصلحة ا تبادللأن هذا ال بو، دويل همم مثل الوي  راقب وتطلع ا 

مع املنظامت التجارية والرشاكت وخرباء امللكية الفكرية من البدلان الآراء وأأعرب عن اس تعداده لتبادل  من التعاون مع الويبو.

طار الويبو، وبذل هجود متضافرة  مفتوحة تكون وضع قواعد دولية للملكية الفكرية بغية مع نظرائه ادلوليني الأخرى يف ا 

دارة امللكية الفكرية العاملي وتطوير العمل يف  يفلس وشامةل ومتوازنة وفعاةل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يسامه اجمل حتسني نظام ا 

 جمال امللكية الفكرية عىل املس توى ادلويل.

 أأمهية عىل وشدد، لتمنيةا جلنة عن الصادرة والأربعني امخلس ابلتوصيات (HEP) والبيئة الصحة برانمج ممثل ورحب .142

ماكانهتا الاس تفادة من عىل الأفريقية القارة مبساعدةالربانمج  مالزت وأأكّد ا. تكوين الكفاءاتو  التقنية املساعدة  ،الهائةلالاكمنة  ا 

ىل الرايم ابلتقدماملمثل  رحبو  .قيةالأفري  البدلان يف الفكرية امللكية أأنظمة تطوير يف واملشاركة  التكنولوجيا نقل تعزيز ا 

ىل صولواحل واالتصاالت املعلومات قنياتوت   اجملموعات معظم استبعاداملمثل  جشب التقليدية، ابملعارف يتعلق فاميو . املعرفة ا 

ن الربانمج مل يس تطع  قالو  .رفاملعا جلنة يف الاكمةل املشاركة من الأفريقية العرقية آخر يف مالحظات تقدمياملمثل ا   اجامتعني أ

ىل يفالربانمج  أأمل ناملمثل ع وأأعرب. الأصلية الشعوب جتمعيف  متثيهل عدمنتيجة  للجنة  هذا لتصحيح وسط حل الوصول ا 

دارة غري املقبول، الوضع  لتنظمي حان قد الوقت أأنرأأى املمثل و . اكمةل مسامهة يف مشارك لك حق ضامنو  الزمنيةالعقبات  وا 

 .ونرشها التقليدية املعارف أأشاكل مجيع توثيق انتظار دون دبلومايس مؤمتر
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مثلام ذكر ، يف الوقت الراهن مللكية الفكريةاأأمهية أأن  (IFLA) ومعاهدهااملكتبات مجلعيات الاحتاد ادلويل ممثل كد وأأ  .143

ىل  الأمهية املزتايدة للمعرفة لأن غياب الوصولتواكب أأمهية الوصول و مسامهة املعرفة يف المنو والاس تدامة. تربز املدير العام،  ا 

نشاء املعلومات، خاصة عند  ىل أأن حوايل  حقوق جديدة، ينطو، عىل خطر تعميق الفجوة اال منائية.ا  وأأشار املمثل ا 

ىل املعلومات واس تخداهمتربز أأهداف التمنية املس تدامة من هدفًا  20 ا، وهو هدف حتاول أأمهية القدرة عىل الوصول ا 

ال بن تنجح فيه املكتبات حتقيقه ولكن ل اتباع هنج متاكمل رضورة  بشأأن وفد أأوغنداما ذكره د أأيو  ة.ناس بالقوانني امل وجود ا 

يف هذا الطريق، من خالل معلها بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة، وقرارها تسري الويبو رأأى أأن للملكية الفكرية والتمنية. و 

اتح ن و  ة الوصول املفتوح ملنشوراهتا.الرائد اب  ، عش ية ذكري، وينبغي أأن س ياس يًا ومعلياً  اجناهحأأثبتت معاهدة مراكش قال ا 

وذكر أأن . أأيضا يف جمال حقوق اال نسان اجناحاملعاهدة اكنت  أأن، العاملي حلقوق اال نسان اذلكرى الس نوية الس بعني لال عالن

ية جوهر ، و أأنظمة امللكية الفكرية أأداءً يه قضية مركزية يف أأعىل بل  راي،ليست مجموعا صفالتقييدات والاس تثناءات مسأأةل 

ىل العمل مع ادلول الأعضاء ال حراز تقدم ملموس يف هذا الاجتاه.وأأعرب الاحتاد عن تطلعه للمكتبات للقيام بوظائفها.   ا 

ن امللكية الفكرية  (IIPCC)احملدود  للملكية الفكرية لالس تغالل التجار، اجمللس ادلويلممثل وقال  .144 واس تغاللها ا 

جياد نجتاراًي يساهام نسانيًا لأهنوأأضاف أأن للملكية الفكرية بعدًا الازدهار. حتقيق لعمل و لفرص  يف ا  املبدع فرصة  حتمي اا 

نّه ابواملاكفأأة.  يف احلصول عىل الاعرتافاخملرتع  أأو ن، فةالعامل قد اعتنق اقتصاد املعر  لرمغ من أأنوأأردف املمثل قائاًل ا  جل  فا 

ىل أأ  املمثلوأأشار اقتصاد قامئ عىل يشء جماين. ومن مّث، مفا هو السبيل الكفيل ابحلفاظ عىل اس تدامة جمانية.  املعارف ن ا 

ىل امللكية الفكرية  ابرزة حتتل ماكنة ، اليت أأرسارها التجارية وال س امي، واس تغاللها جتارايً اقتصاد املعرفة يف املس تقبل حيتاج ا 

ن . و بني مجيع احلقوق  قميةوتكتسب أأكرب الويبو  يعمل معللملكية الفكرية  لالس تغالل التجار، اجمللس ادلويلأأردف قائاًل ا 

الفكرية وحامية امللكية  لملكيةالاس تغالل التجار، ل  تعلميمللكية الفكرية و يف جمال اتطوير ممارسات جيدة  بغية وهجات أأخرى

ثبات وجود أأرسار جتارية الفكرية  ، لأن امللكية الفكرية س تدمع اقتصاد املس تقبل.عىل سبيل املثال، من خالل ا 

يكولوجيال ادلولية ملؤسسةا ممثل وقال .145 ن (KEI) يةاملعرف  ال   ادلول الزتام عىل ركزأأن ت الويبوتلمتس من  تهمؤسس   ا 

 التقدم تقيمي وتواصل للجميع، الأدوية ىلع صولاحل وتعزز العامة الصحة حتمي بطريقة الفكرية امللكية قواعد بتنفيذ الأعضاء

 منظمةوأأضاف املمثل أأن  .العامة والصحةتريبس  اتفاق جوانب بشأأن 2001 لعام ادلوحة ال عالن وفقا الاجتاه هذا يف احملرز

وأأصبحت هذه املامرسة  يا،أأسرتال تغليف علب منتجات التبغ بغالف موحد يف  عن تقريراً  2008عام  نرشت العاملية التجارة

وأأبدت  .التبغ منتجات ماكحفةومهنا  ابلصحة، املتعلقة القضاايبشأأن  واسع نطاق عىل يطبق ادلول بني الحق اتفاقموضع 

عادة يف الفنان حق بشأأن املؤلف حق جلنة لعملها دمع املنظمة  خراج أأوصت لكهنا املادية، املصنفات بيع ا   البث معاهدة اب 

ىل الرامية واملقرتحات املعاهدة أأهداف حول الارتباك ضوء يف اللجنة، أأعامل جدول من هيئات ل  فعاةل دامة حقوق توفري ا 

 مؤلف حقتشمل  ال اليت املصنفات ذكل يف مبا صه،ختر  أأو كهتلتبدعه هذه الهيئات أأو مت  مل اذل، احملتوىالبث بشان 

 هو كام ،الهيئات لبهّثا دفعت مل وابلتايل تلكفة، أأ، دون امجلهور قبل من اس تخداهمترخيصا اب اأأحصاهباليت أأعطى  أأو أأسايس

 اس تثناءات تطبيق مدى يف الرباءات جلنة تبحث نأأ  ثل املؤسسةمم  تواقرتح. اال بداعي املشاع تراخيص حاةل يف احلال

 مير،اخل  س تضدامل  س تقبلعالج الرسطان مب  مثل ،اجلديدة جلينيةاخلليوية وا عالجاتال عىل ال نسانا عالجيف جمال  رباءاتال

 .(T-cellخلالاي )

 يف الاستامثرمهنا  متعددة أأدواتيعمتد عىل  الابتاكر رأأاي للش بكة مفاده أأن (TWN) الثالث العامل ش بكة ممثل ذكرو  .146

ىل صولواحل وبناء املهارات والتطوير والبحث التعلمي وجود  تطلبي  فعاةل نتاجئ حتقيقوترى الش بكة أأن  .ةرايوادل كنولوجياالت  ا 
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 ايةوقد أأويل محل. الفكرية امللكية حاميةيف جمال والتطوير  والبحث التجار، للتسويق اكفية وقدرة متينة تكنولوجية قاعدة

 والصناعات الاقتصادات من العديد تمن وقد الوطين، الابتاكر تعزيز يف اثنو، دور النامية البدلان معظم يف الفكرية امللكية

نفاذها، الفكرية امللكية محلاية الضيق املنظور خالل من لالبتاكر الرتوجي بشأأنأأبدت الش بكة حتفظها و  .فقط حمدودة بامية  وا 

ىل  النامية البدلان من العديدأأضاف املمثل أأن و . تعزيزها من بدالً  احمللية الصناعات تمنية قييع قد  ما وهو  من عددانضمت ا 

ىل متأأخرة زالت ما ولكهنا الويبو معاهدات ىل حاجةوهناك  الابتاكر، جمال يف كبري حد ا  جراء ا  تستند و  دقة أأكرث مداوالت ا 

ىل ادل ضافة  ال ،الابتاكر بشأأن الئلا  ىل ا  ىل و  .الفكرية امللكيةحقوق  من مزيدا  اليت  تريبس اتفاق من 8 املادةأأشار املمثل ا 

ىل ءاللجو  أأو احلقوق أأحصاب قبل من الفكرية امللكية حقوق اس تخدام سوء نتنص عىل أأ   مربر بغري التجارة تقيّد ممارسات ا 

 ،املثال سبيل عىل، للرباءات ادلامئ جديدالت ليةوأأضاف أأن مع . ادلويل الصعيد عىل وتعمميها التكنولوجيا نقل يف سلباً  تؤثر أأو

 رباءاتال احتاكر لتوس يع ةوجودامل املركبات من ومجموعات جديدة صيغل  عبثية براءات عىل احلصول من الأدوية رشاكتمكّن 

ىل معقوةل بأأسعار الأدوية دخول منعو  منحت ملا  براءة 40000 أأنه الأوروبية املفوضية وجدت ،2009 عام فيف. السوق ا 

 الرباءات نظام يفمنترشة  التجاوزات وهذه. رديئة نوعية ذات براءات اكنت الرباءات تكل من 87و فقط،دواًء  219عدده 

ىل أأدى مما واسع، نطاق عىل  الأدوية عىل احلصول عىل القادرين غري املرىض ياةأأودى ب و  يورو مليارات 3 بقمية خسائر ا 

ىل ابحلاجةأأقر  تريبس اتفاقوأأضاف املمثل أأن  .معقوةل بأأسعار الأهلية و  الاخرتاع معايري تعريف الأعضاء ادلولأأن تطّبق  ا 

 واليتبس ي تر  التفاق اال ضافية املعايري هاتفرض  اليت التدابري وجتنب للرباءات ادلامئ جديدالت من للحد دقة أأكرث حنو عىل لرباءةل

 ابحلصول املعين املس توى الرفيع الفريق به أأوىص حس امب ،الأدوية رشاكت احتاكرات مناسب غري بشلك متدد أأن شأأهنا من

ن هذه ال و  .املتحدة للأمم العام للأمني التابع الأدوية عىل  من اكف ابهامتم ظحت مل الفكرية امللكية لنظام تحدايتقال املمثل ا 

ىل الأعضاء ادلول مجيعا ودع. الويبو جراءات اختاذ ا   عىل احمللية القدرة تطوير ذكل يف مبا الويبو، ويف الوطين املس توى عىل ا 

 .الوطين والاقتصاد، الاجامتعي التقدم عىل سلباً  تؤثراليت  نهتااكتهذه الا مع للتعامل املنتجات، تصنيع

ن املدير العام عن شكره مجليع الوفود وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية. و  وأأعرب .147 ما قال ا 

قلميية وثالث مجموعات أأخرى وأأكرث من  وفدًا من ادلول الأعضاء ومخس منظامت حكومية دولية  90مجموعه س بع مجموعات ا 

يف التقرير  تدل ببيانرج البياانت املكتوبة خملتلف الوفود اليت مل . وس تد، مجيعها أأخذت اللكمةوست منظامت غري حكومية

ن اهامتم الوفود املس متر واملكثف بعمل الويبو حيظى أأضاف امن جانب الأمانة. و العام وس تدرس مجيع البياانت عن كثب 

 بتقدير كبري وس تكون تعليقاهتم ومالحظاهتم مبثابة أأساس لتعديل برامج املنظمة.
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