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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
 2015 أأكتوبر 14اإىل  5من جنيف، 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته امجلعية العامة

 6و 5و 4و 3و 2و 1 (:A/55/1: جدول الأعامل املوحد )الوثيقة  تعناها مناليت تناولت امجلعية العامة البنود التالية .1
 .32و 31و 27و 25و 24و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 7و

 27و 25و 24و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 7 رير عن البنود املذكورة، ابس تثناء البنوداتقال رد تو  .2
 (. A/55/13)الوثيقة التقرير العام يف

 .27و 25و 24و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 7رير عن البنود ارد يف هذه الوثيقة تقتو  .3

وانُتخب السفري غابرييل دويك )كولومبيا( رئيسا للجمعية العامة؛ وانتخب الس يد اينيس اكرلكينس )لتفيا(  .4
يران )مجهورية  والس يد صفهاين جناد )اإ  ني للرئيس.الإسالمية(( انئب   -محمود اإ
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 من جدول الأعامل املوّحد 7د البن

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

ىل  .5  .WO/GA/47/1 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

وعقب املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت بني املنسقني الإقلميني، انتخبت امجلعية العامة ابلإجامع ادلول التالية  .6
 ،أأذربيجان ،أأرمينيا ،الأرجنتني: 2017 وأأكتوبر 2015 متدة بني أأكتوبرلتكون أأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية للفرتة امل 

 ،امجلهورية التش يكية ،الكونغو ،(2015/16) كولومبيا ،الصني ،ش ييل ،كندا ،الاكمريون ،الربازيل ،بيالروس ،بنغالديش
كوادور س تونيا ،السلفادور ،مرص ،اإ ثيوبيا ،(2016/17) اإ يران  ،الهند ،هنغاراي ،اميلغوات ،اليوانن ،أأملانيا ،فرنسا ،اإ اإ

يطاليا ،الإسالمية( -)مجهورية   ،بولندا ،بامن ،ابكس تان ،نيجرياي ،املغرب ،املكس يك ،مالزياي ،(2015/16) لتفيا ،الياابن ،اإ
س بانيا ،جنوب أأفريقيا ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،س نغافورة ،الس نغال ،الاحتاد الرويس ،رومانيا ،كوراي مجهورية  ،لناك رسي ،اإ
 ملكة املتحدة،امل ،أأوغندا ،تركيا ،(2016/17) ترينيداد وتوابغو ،طاجيكس تان ،)حبمك املوقع( سويرسا ،السويد
 (.53) زمبابوي ،فييت انم ،املتحدة الأمريكية الولايت

 من جدول الأعامل املوّحد 12البند 

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

ىل استندت  .7  .WO/GA/47/5 الوثيقةاملناقشات اإ

املتعلق ابلتقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )اللجنة(، ودعا الأمانة  12وافتتح الرئيس البند  .8
 اإىل عرض الوثيقة.

ىل الوثيقة .9 عقودتني بعد وأأوحضت أأن أأعضاء اللجنة انقشوا، يف دوريت اللجنة امل WO/GA/47/5 وأأشارت الأمانة اإ
، قضيتني رئيس يتني هام حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 2014 مجعيات

جراء مناقشات ممثرة عىل أأساس ورقات العمل التقنية غري  وأأفادت، فامي خيص حامية هيئات البث، بأأن اللجنة واصلت اإ
دراهجا مضن موضوع ونطاق امحلاأأن الرمسية اليت أأعدها رئيس اللجنة بش ية قضااي تتعلق بفئات املنصات والأنشطة اليت ينبغي اإ

. كام أأعلنت عن اس هتالل مناقشات حول التعاريف. وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي منحها لهيئات البث املزمع
ن  لتقرير اخلاص ابلجتاهات ا بشأأنعرض ل، 2015 املعقودة يف يونيويف دورهتا الثالثني  ،اللجنة اس متعتوأأضافت قائةل اإ

مؤسسة وبّينت أأن تكل ادلراسة اليت أأجرهتا  (.SCCR/30/5 )الوثيقة احلالية للسوق والتكنولوجيا يف قطاع البث
قدمت نبذة عامة ممتازة عن السوق اليت تواهجها حاليا هيئات البث وهيئات البث  ( IHSاخلربات )-التحليالت-املعلومات
عالمية  الكبيل. ن جلسة اإ بّينت و . خرباء يف جمال البثومناقشات شارك فاها  ُعقدت أأيضا ومشلت عروضاعن البث وقالت اإ
بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع  موحدا   اللجنة طلبت من الرئيس أأن يعّد، لأغراض دورهتا القادمة، نصا  أأن 

ء وأأن اللجنة أأحرزت الكثري من التقدم يف هذا املوضوع ابذلات. مث تطرقت توافق واسع يف الآراُحقق وأأفادت بأأنه  منحها.
نه  ن موضوع املكتبات ودور احملفوظات هو اذلي اس تأأثر ببحث اكمل. وأأضافت قائةل اإ اإىل الاس تثناءات والتقييدات وقالت اإ

ىل اس تثناءات وتقييدات لأغراض حفظ املصنف لأس تاذ كينيت ات. وذكرت أأن اُُسّل توافق واسع يف الآراء بشأأن احلاجة اإ
قدم نسخة حمدثة دلراس ته املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات القامئة لفائدة املكتبات، وأأن الأعضاء خاضوا يف مناقشات  كروز

ن نسخة مراجعة من تكل ادلراسة الشامةل ُعرضت كذكل وبُلورت فاها املناقشات  ممثرة يف هذا املضامر. وأأضافت قائةل اإ

عاقات أأخرىة. وتناولت بعد ذكل املذكور ن اللجنة واصلت مناقشة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ ، وقالت اإ
ىل ادلورة احلالية للجمعية  الك البندين خالل العام املايض، ولكن مل تمتكّن من بلوغ اتفاق حول التوصيات اليت ينبغي تقدميها اإ
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عداد  دراسة حمدثة بشأأن موضوع التقييدات والاس تثناءات القامئة لفائدة مؤسسات العامة. وأأضافت أأنه ُطلب من الأمانة اإ
عداد  عاقات أأخرى دراسة نطاق حول التقييدات والاس تثناءاتالتعلمي والبحث، واإ غري العجز عن  لفائدة الأشخاص ذوي اإ

نه اقرتح أأن متيض اللجنة يف قراءة املطبوعات. وأأشارت اإىل مرشوع فقرة القرار املتعلق هبذا البند من جدول الأعامل وق الت اإ
ىل  ىل اللجنة ما ترى من مشورة أأو توجيه بشأأن معلها معلها بشأأن املوضوعني املذكورين، ودعا امجلعية العامة اإ أأن تسدي اإ

وأأفادت بأأن الأمانة والرئيس احلايل للجنة س يكوانن عىل  .خبصوص حامية هيئات البث والاس تثناءات والتقييداتاملقبل 
صدار قرار بشأأن هذه القضية.اس تعدا  د طيةل الأس بوع دلمع العمل عىل اإ

ىل أأن اللجنة قد أأحرزت بعض التقدم يف املناقشات املوضوعية،  .10 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ
ية هذا العام. س امي ما خيص حامية هيئات البث. وأأضاف أأن مجموعته اكنت تتوقّع مزيدا من التقدم يف هذه القضية يف بدا ل

ن اللجنة بلغت، يف دورهتا الثالثني، توافقا حول فهم عام مشرتك مفاده أأنه ينبغي، كحد أأدىن، منح حامية  وأأوحض قائال اإ
ن ذكل نتيجة  شارات البث اإىل امجلهور عرب أأي منصة تكنولوجية. وقال اإ قانونية دولية فعاةل لهيئات البث فامي خيص نقل اإ

جيابية مكّنت سلسةل من املناقشات وال  ن ذكل اكن مبثابة خطوة اإ توضيحات التقنية يف ادلورات اليت ُعقدت مؤخرا. وقال اإ
ىل النصوص وتراعي النص املوحد  جراء مفاوضات تستند اإ التعاريف الرئيس بشأأن  اذلي أأعدهمن تقريب اللجنة من مرحةل اإ

ىل التقييداوموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ن اللجنة شهدت مناقشات ثرية . وتطرق بعد ذكل اإ ت والاس تثناءات وقال اإ
ىل ادلراسة اليت أأجراها الأس تاذ  وقّررت، أأثناء ادلورة الثالثني، اس تخدام ورقة غري رمسية أأعدها  كينيت كروزاستنادا اإ

ىل أأن اجملموعة ابء أأبدت مرونة حيال ذكل القرار. واس تنتج من ذكل أأنه  دلى اللجنة الآن الرئيس اكإطار للمناقشات، مشريا اإ
مهنجية معل واحضة بشأأن القضية يف ادلورات القادمة. وأأعلن، يف هذا الصدد، أأن اجملموعة تتوقّع من اللجنة مواصةل معلها 
وفق تكل املهنجية، مبا يسمح لها بتعميق استيعاهبا للقضااي وبلوغ فهم مشرتك بشأأهنا. وأأكّد، يف الهناية، لزوم أأن تضع ادلول 

ضافية الأعضاء يف  احلس بان أأنه ميكن للجنة، ابعتبارها جلنة دامئة، مواصةل معلها عىل البنود دون احلصول عىل أأي تعلاميت اإ
 حمّددة من امجلعية العامة.

ىل اتفاق عىل معل ابلازام اجملموعة ابالالتينية والاكرييب،  وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك نّوهو  .11 لتوصل اإ
التقييدات والاس تثناءات و يف جمال التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات  املقبلؤلف جلنة حق امل

 مرفقةعىل خطة معل البث. وذكر الوفد أأنه ينبغي لدلول الأعضاء املوافقة  وهيئات اخلاصة ابملؤسسات التعلميية والبحثية
واقرتحت لمكتبات ودور احملفوظات. ل أأن التقييدات والاس تثناءات اعامتد صك قانوين مناسب بشمن أأجل  اجامتعاتدول جب

مجموعة سعت و . 2007لعام  البث، مع الأخذ بعني الاعتبار ولية امجلعية العامةهيئات اجملموعة مواصةل املناقشات بشأأن 
رشاداأأمرياك الالتينية والاكرييب بدلان  ىل توصل اإ ال من مجلعية العامة االطريقة اليت س متكّن الرئيس بشأأن من ت للحصول عىل اإ
 للجنة ادلامئة. برانمج العمل املقبلصياغة 

نه وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوقال  .12 ليت أأبداها أأعضاء اللجنة يف ا ّمةر ابهلشع، اإ
ىل الأمام.مسأأةل حامية هيئات الب دفع ىل النصوص. جتديد امل لتفاق عىل رّست اباجملموعة وأأضاف أأن  ث اإ ناقشات املستندة اإ

تأأخذ بعني عىل حامية اكفية وحديثة  بثهيئات ال تحصل الوقت قد حان ل أأن  رأأى الوفد يف عدة مناس بات،ومثلام أأكد 
هنأأمر رضوريزيد من العمل درك أأن املت موعةأأن اجملورمغ . حلادي والعرشينلقرن الالواقع التكنولويج  الاعتبار عتقد ت  ا، فاإ

حراز تقدميساعد س بةل املق الثنائية مؤمتر دبلومايس يف  وضع خارطة طريق حنو عقد أأن هذا الهدف يف  ادلول الأعضاء عىل اإ
لتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ابتبادل اخلربات وأأفضل املامرسات فامي يتعلق ب اجملموعة  اهامتمد الوفد املهم. وجدّ 

ىل أأن لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. لفائدة او  ؤسسات التعلمي والبحثلفائدة املكتبات ودور احملفوظات وم وأأشار الوفد اإ
طار النظام ادلويل احلايل املرونة املمنوحمواطن  ماكنياتت ة يف اإ تكون  يكمتعمق،  هتا بشلكناقش مب  اجملموعةوافرة ترغب  تيح اإ

 صياغة التقييدات والاس تثناءات.ل ادلول الأعضاء جمهزة بشلك أأفضل 
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وفامي يتعلق  ،بتوجيه من الويبو ؤلفق املاملتعلقة حبستشارك بنشاط يف الشؤون ادلولية  بالدهن أأ كر وفد الصني وذ .13
عرب وغريها من البنود. وأأ التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات و هيئات البث  اميةحب

 ادلويل حتت اإرشاف املنظمة.ملؤلف اجلديدة حلق ااعد املشاركة بفعالية يف وضع القو  هالوفد عن عزم

يران )مجهورية قالو  .14 نالإسالمية(  - وفد اإ ىل املعرفة وتبادل املعلومات وقحق اإ يه حقوق  رمقيال العرصيف  الوصول اإ
نو ، ةأأساس ي التقييدات وأأضاف أأن  .احلقوق ههبذجديدة أأمام المتتع الاكمل  عراقيل وضع احلايلنظام حق املؤلف  اإ

وقال احلالية ل تعاجل مبا فيه الكفاية التغريات التكنولوجية الناش ئة. املؤلف حق  اتمعاهدوالاس تثناءات املنصوص علاها يف 
نه ينبغي ىل . ويف هذا الصدد، دعا الوفد ويب تكل الأخطاءتص الوفد اإ جياد اإ معاهدة  . ورأأى الوفد أأنحلول تقنينية معليةاإ

ىلالوفد  أأشارأأخرى. و  التجمليشمل  وس يعهتاكته و حما ميكن للجنة مراكش مثال جيد  نظام قوي وصكوك دوليةوجود أأن  اإ
 يفاللجنة ابلازام  ورحب. ىل املعرفةاإ  وصولرضورية للغاية لضامن المسأأةل  التقييدات والاس تثناءات بشأأنملزمة قانوان 

املؤلف يف جمال التقييدات  هنج عاملي وشامل. ورأأى أأن معل جلنة حق مضنمعلها حول هذا املوضوع  واصةلم
نه  . وفامي خيص مسأأةل هيئات البث، قالوالاس تثناءات ينبغي أأن يوفر مثال هاما عىل أأنشطة التقنني الإمنائية املنحى الوفد اإ

 ليةمع و مبا يتفقابملعين التقليدي،  أأمهية كبرية لس مترار العمل حول موضوع امحلاية عىل أأساس الإشارة لهيئات البثيويل 
ىل املعارف ب نعأأنه مقت  أأضاف الوفدو . 2007اللجنة العامة لعام  أأن الإطار القانوين املقرتح ل ينبغي أأن يقيد حرية نفاذ امجلهور اإ

نشاء  واملعلومات صك القانوين يف الوقت ذاته، أأل ينتج عن ال ،ينبغيكام . مس توى اثين من امحلاية لهيئات البثمن خالل اإ
أأشار الوفد اإىل رضورة ، ختاماو حقوق حمتوى الربامج. أأحصاب حقوق التقليدية و  ت البثهيئاحقوق املقرتح أأي تناقض بني 
جراء تقيمي مس بق ل  عىل ىل املعرفة وحرية التعبري، وكذكل اإ ل صو و وال تأأثري عنارص خمتلفة من الصك املقرتح عىل اجملال العاماإ

 .وفناين الأداء واملؤلفنياملس تخدمني 

الأورويب وادلول الأعضاء فيه بأأن الاحتاد شارك هو ادلول بفعالية يف املناقشات اليت دارت لوضع وذكّر وفد الاحتاد  .15
ىل  ن ما جشع الاحتاد وادلول ما أأبدته جلنة حق املؤلف من الازام رفيع املس توى ابلتوصل اإ معاهدة حتمي هيئات البث. وقال اإ

 يزال يتعني الاضطالع ابملزيد من العمل عىل مسائل قد تكون توافق يف الآراء حول مدى امحلاية املمنوحة. وأأضاف أأنه ل
معقدة وتس تلزم معرفة تقنية لتحديد نطاق تطبيق املعاهدة وقامئة احلقوق اليت س متنح لهيئات البث وتعريف املس تفيدين. 

وحتقيقا لهذا الهدف عرب عن وأأعرب الوفد عن ثقته مع ذكل يف أأن تزيد اللجنة من مشاركهتا مبا يرسّع من وترية العمل املنجز. 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية  نه يتوقع أأن يعرب قرار 17-2016أأمهل يف وضع خارطة طريق تقود اللجنة اإ . وقال اإ

امجلعية العامة يف هذا البند من جدول الأعامل عن ذكل املوقف. ورصح بأأن الاحتاد الأورويب مس تعد هو وادلول الأعضاء 
س مترار يف مناقشة التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، وكذكل لفائدة مؤسسات التعلمي فيه أأيضا لال

ن الاحتاد يرى هو  ادلول الأعضاء فيه أأن هذه املناقشات يك و والتدريس والبحث والأشخاص ذوي الإعاقة. وأأردف قائال اإ
ذا أأبقت تكون واقعية، ينبغي أأن تسعى اإىل حتقيق الوضوح يف ال  ن اللجنة اإ توجه والنتيجة املرتقبة من العمل. وراح يقول اإ

يرى أأن أأنه هدفا واحضا نصب عيناها، س تكون يف ماكنة أأفضل من العام املايض لإجراء مناقشات واقعية. وأأضاف الوفد 
اس تثناءات ميكن أأن تليب الإطار ادلويل الراهن حلق املؤلف ميّكن ادلول الأعضاء يف الويبو ابلفعل من اس تحداث تقييدات و 

بواقعية الاحتياجات وحترتم التقاليد احمللية، كام ميكّن ادلول الأعضاء من احلفاظ عىل تكل التقييدات والاس تثناءات 
ذا  وحتديهثا، مع ضامن أأن يظل حق املؤلف حافزا وجائزة عىل الإبداع. ورأأى الوفد أأيضا أأن املناقشات س تكون مفيدة اإ

طار املعاهدات ادلولية احلالية. وراح ركزت عىل الطريقة ا ليت ميكن أأن تسري هبا التقييدات والاس تثناءات بأأفضل وجه يف اإ
ن يف مقاربته ستتوىل ادلول الأعضاء املسؤولية عن أأطرها القانونية، مدعومة يف ذكل بتبادل الأفاكر واملبادئ  يقول اإ

ىل هذا النوع من العمل يف ادلورتني السابقتني للجنة حق التوجاهية وأأفضل املامرسات. ورصح بأأنه رأأى بعض الأمثةل ع
ن أأعامل اللجنة ينبغي  املؤلف، وهو ما جشعه نتيجة للمشاركة الكربى من الوفود وتركزيها عىل مواضيع واقعية. وأأردف قائال اإ

ول حيقق التوافق يف أأل تقترص عىل العمل التقنيين أأو عىل هدف وضع صك ملزم قانوان، ما اعترب الوفد أأنه ليس ضامان 
 الآراء داخل اللجنة.
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ىل الأمانة عىل التقرير الوارد يف الوثيقة  .16 كوادور ابلشكر اإ ، اذلي يلخص املناقشات WO/GA/47/5وتوجه وفد اإ
اليت دارت يف اللجنة حتت قيادة الرئيس. وأأيد بيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وشدد عىل أأمهية نظام حق 

ف يف حياة اجملمتعات. وأأضاف أأن اللجنة شهدت النجاح اذلي حققته معاهدة مراكش عندما اعمتدت. ورصح بأأن هذه املؤل
املعاهدة ذكرت بوضوح التمنية البرشية والاجامتعية، متاش يا مع الهدف الرئييس الرايم اإىل وضع تقييدات واس تثناءات ملزمة 

كوادور اختذت لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البرصية ليك يمتك  ن حكومة اإ ىل املواد املطبوعة. وأأردف قائال اإ نوا من النفاذ اإ
يداع صكوك التصديق عام قريب. وراح  الإجراءات الرضورية للتصديق عىل املعاهدة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن من اإ

ماكنية حتقيق توافق يف الآراء لإجياد التوازن الرضوري دا ن معاهدة مراكش أأظهرت اإ خل املنظومة ادلولية حلق يقول اإ
املؤلف، ورصح بأأن هذا التوازن ينبغي أأن يعكس أأيضا مواطن املرونة ويضع رؤية للمس تقبل، يك تسكل اللجنة املسار 
الصحيح وتضع صاك دوليا، ويمتىن الوفد أأن يكون يف شلك معاهدة، لتوفري امحلاية املناس بة للمكتبات ودور احملفوظات يف 

كوادور سامهت يف العديد من النصوص املقرتحة، العامل الرمقي، وكذ ن اإ كل ملؤسسات التدريب والبحث. واس تدرك قائال اإ
هنا قدمت، مع الربازيل واجملموعة الأفريقية والهند، وثيقة موحدة بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور  واإ

. ورأأى الوفد أأيضا أأن من الأمهية مباكن أأن تواصل اللجنة احملفوظات، مكسامهة يف معل اللجنة الرايم اإىل وضع صك دويل
العمل عىل حامية هيئات البث وتسعى اإىل حتقيق التوافق الالزم يف الآراء، من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف هناية املطاف. 

ن وانشد الوفد امجلعية العامة ابختاذ الإجراءات عقب انهتاء دورهتا لفائدة املاليني من الناس اذل ين ينتظرون نتاجئ ملموسة، واإ
لاها املناقشات ادلائرة يف اجملمتع املتعدد الأطراف. وحث اللجنة  اكن ذكل يف شلك صكوك دولية أأو قرارات حمددة تتوصل اإ

 عىل حتقيق هذا الهدف.

طار اللجنة: البث،  .17 وأأفاد وفد جنوب أأفريقيا بأأنه ملازم ابلعمل عىل حنو بناء خبصوص مجيع املسائل يف اإ
والاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملفوظات، والاس تثناءات والتقييدات ملؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص 
ن جنوب أأفريقيا تمتتع ابقتصاد حيوي وتنافيس، مفعم ابلصناعات، وذي جناح جتاري  ذوي الإعاقات الأخرى. وقال الوفد اإ

نتاج ن الإ واملضمون يف تزايد ومواطنو جنوب أأفريقيا متحمسون ملشاطرة قصصهم مع  وثقايف وفين. وعىل الصعيد احمليل، فاإ
العامل. ولكن القطاع الصناعي يف جنوب أأفريقيا هيدده خطر قرصنة الإشارات اذلي قد يلحق رضرا  جداي  بصناعاهتا يف جمايل 

ذا مل يُعال ج بشلك عاجل، علام  أأهنا أأصبحت اليوم من حمراكت المن ذ تتيح فرص العامةل وفرص الاستبطان البث واحملتوى، اإ و، اإ
ىل فهم مشرتك لنطاق املعاهدة  الاجامتعي والثقايف. ورأأى الوفد أأن جلنة حق املؤلف قد أأحرزت تقدما  كبريا ، وسعت حثيثا  اإ

تباع ل 2007وموضوعها. وأأعرب عن أأمهل يف ترسيع وترية معل اللجنة من خالل اعامتد معاهدة البث متاش يا  مع ولية عام 
دراك رضورة اتساق املعاهدة مع جدول أأعامل تمنية الويبو، فامي يتعلق ابحلصول عىل املعلومات  هنج قامئ عىل الإشارات، مع اإ

والاس تفادة من التعلمي والبحث. ويف هذا الصدد، أأكد الوفد جمددا  الازامه حبظر اختطاف الإشارات أأو قرصنهتا، رهنا  
قتطفات القصرية لالإبالغ عن الأحداث اجلارية ومقاصد التعلمي والبحث العلمي. وذكر الوفد ببعض التقييدات، اكس تخدام امل 

أأن جنوب أأفريقيا، ابعتبارها من البدلان النامية، تعرب عن تقديرها لأمهية الاس تفادة من فرص التعلمي واملعلومات ابعتبارها 
تؤدي املكتبات ومؤسسات التعلمي والبحث دورا  جوهراي  يف أأجزاء ل تتجزأأ من التمنية والمنو الاجامتعي والاقتصادي. و 

ىل املعلومات وتعممي املعارف، ومتكني الأفراد من اختاذ قرارات مس تنرية. ولكن قوانني حق املؤلف املقيّدة غالبا   اتحة الوصول اإ اإ
لاها يف طريق التعمل. وزادت املسأأةل تع  قيدا  يف عامل من التكنولوجيات ما تعيق معل املكتبات، وتطرح عراقيل ل حاجة اإ

جراء اإصالح ترشيعي ملواكبة العامل  املتطورة برسعة، حيث أألك ادلهر ورشب عىل النظام احلايل حلق املؤلف ول بد من اإ
اتحة رؤية شامةل للمامرسات احلالية يف   دوةل من ادلول الأعضاء يف الويبو. كام 188الرمقي. ودراسة الأطقم احملدثة مفيدة يف اإ

أأهنا كشفت ثغرات أأساس ية، من قبيل معلية التبادل عرب احلدود اليت لن تس تطيع سوى معاهدة متعددة الأطراف معاجلهتا. 
ىل مفاوضات قامئة عىل النصوص بشأأن هذه املسأأةل. ن جنوب أأفريقيا تتطلع يف هذا الصدد اإ  وقال الوفد اإ

فع معايري ادلفاع عن امللكية الفكرية، ابعتبارها حمفزا  وأأعرب وفد قطر عن شكره للمدير العام ملا يبذهل من هجود لر  .18
ىل جانب تعزيز جدول أأعامل التمنية للويبو. وُعقدت اجللسة بعد فرتة وجزية من اعامتد  للتمنية الاقتصادية والتقدم الوطين، اإ
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اإىل حل مجليع املسائل املتعلقة حبق . وأأكد الوفد جمددا  اهامتمه ابلنجاح يف التوصل 2015أأهداف التمنية املس تدامة ملا بعد عام 
زاء خمتلف البنود عىل حنو  حراز التقدم اإ املؤلف، ل س امي احلد من قرصنة الإشارات وتيسري الإبداع والابتاكر. ول بد من اإ

امتد متوازن. ومبراعاة مواقف خمتلف البدلان، يرى الوفد أأن الوقت قد حان لعامتد معاهدة محلاية هيئات البث. ورهنا  ابع
 تكل املعاهدة، أأوىص ابعامتد تدابري لتوفري امحلاية لهيئات البث وحظر القرصنة.

ن معل جلنة حق املؤلف يقوم عىل  .19 وأأيد وفد ش ييل بيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي قالت فيه اإ
ث ل يركز عىل جمال أأكرث من غريه. وعليه ثالث راكئز. ورأأى أأنه ينبغي للتقدم يف جلنة حق املؤلف أأن يتسم ابلتوازن حبي

ىل تعمتد امجلعية العامة قرارا  تلكّ ينبغي أأن  ف مبوجبه جلنة حق املؤلف مبواصةل برانمج معلها يف اجملالت الثالثة. والتفت الوفد اإ
ن أأظهرت عدم و  ،هيئات البث ،أأول هذه اجملالت ىل أأن مناقشات ادلورة السابقة اكنت بناءة واإ  عىل تفامهجود مشريا  اإ

ىل اجملال الثاين طار الصك ادلويل اجلديد. مث انتقل الوفد اإ  ،املفاهمي الأساس ية مبا فاها حتديد نطاق امحلاية وهدفها يف اإ
أأضاف وأأكد اهامتمه ابلتقدم يف وضع صك دويل يكفل هنجا  مشرتاك  وتفاهام  يف هذا اجملال الهام. و  ،التقييدات والاس تثناءات

ذا أأغفلتأأن الولية س    هذه الإماكنية. يختل توازهنا اإ

عن امجلعية  2007وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية حتديث حامية هيئات البث وفقا  للولية الصادرة يف عام  .20
ىل اتباع هنج قامئ عىل الإشارات لتوفري امحلاية لأنشطة تكل الهيئات ابملعىن التقليدي. ومتاش يا   مع  العامة للويبو اليت دعت اإ

شارات البث الفوري أأو  رسال اإ عادة اإ هذه الولية، رأأى الوفد أأنه جيب أأن تكون هذه امحلاية ضيقة النطاق وأأن تركز عىل اإ
ىل امجلهور دون ترصحي عىل أأي نوع من أأنواع املنصات، مبا فاها الإنرتنت. وأأضاف أأن هذا احلق س ميكِّّن  ش به الفوري اإ

اتواتهيئات البث من تلقي  ع اإ عادة الإرسال غري املرصح هبا. وأأردف الوفد قائال  يف مقابل اإ ادة الإرسال املرصح هبا ومنع اإ
هنا ملازمة ابلعمل مع ادلول الأعضاء  ن الولايت املتحدة الأمريكية تس تعد بنشاط لدلورة املقبةل للجنة. واإ هذا الصدد اإ

ادي اذلي أأداه يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي أأسفر عن القي رالأخرى عىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات. وذكَّر الوفد ابدلو 
نه ل يؤيدمعاهدة مراكش. ومع ذكل،  مواصةل العمل عىل وضع معايري تقتيض من البدلان اعامتد تقييدات  قال الوفد اإ

ن الإطار ادلويل احلايل اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف يكفل  ذ اإ املرونة واس تثناءات عىل حق املؤلف. اإ
املالمئة والاتساق الالزم مع املعايري ادلولية الراخسة يك تدرج البدلان هذه التقييدات والاس تثناءات يف ترشيعاهتا الوطنية 

تعزيزا  لس ياساهتا الاجامتعية والثقافية والاقتصادية الوطنية. وأأيد الوفد مواصةل العمل يف جلنة حق املؤلف عىل وضع مبادئ 
اس تثناءات حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والهيئات التعلميية. ودلى وضع هذه  تحسنيل  رفيعة املس توى

ىل تعزيز فهم الاس تثناءات  املبادئ، س يتس ىن لدلول الأعضاء التعاون عىل تنفيذها. وأأبدى الوفد دمعه للعمل الرايم اإ
عاقات  طار جلنة حق املؤلف؛ والتقييدات الوطنية عىل حق املؤلف لفائدة الأشخاص ذوي اإ أأخرى غري معايق البرص، يف اإ

قامة أأية صةل بني مرشوع ويف اخلتامعداد دراسة عن هذا املوضوع. تلكيف الويبو ابإ ومشل ذكل اقرتاح  ، اعرتض الوفد عىل اإ
ل الكبري لعماب فرسَّ اعرتاضه هذااملعاهدة املقرتح بشأأن هيئات البث وبني التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف. و 

لنظر فيه بصورة منفصةل. ومن مث، قال ما يدل عىل أأنه جدير اباذلي استمُثر يف معاهدة هيئات البث مقارنة ابملوضوع الثاين 
نه س يعرتض عىل أأية مطالبة  تقدم دون العمل عىل الاس تثناءات ي أأن العمل عىل معاهدة هيئات البث لن تفيد بالوفد اإ

 والتقييدات عىل حق املؤلف.

ورّحب  لجنة حق املؤلفرب وفد الياابن عن تقديره للمناقشات املفيدة اليت عقدت يف ادلورات السابقة ل وأأع .21
ن التعامل مع التطورات يف جمال التكنولوجيات  ابلتقدم الهام اذلي أأحرز يف مناقشة حامية هيئات البث. وأأضاف الوفد اإ

ن ادلول الأعضاء أأقّرت يف الرمقية يتطلب ادراج الاعامتد املبكر ملعاهدة البث من مض ن الأولوايت. ومىض الوفد يقول اإ
ىل النصوص بشأأن املسائل املوضوعية.  ادلورة الثالثني للجنة حق املؤلف أأن عىل اللجنة أأن تتقدم يف املفاوضات املستندة اإ

ىل النصوص أأن تعّمق التفامه بني ادل ول الأعضاء وأأن وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن من شأأن مفاوضات ملموسة مستندة اإ
ن الياابن حترص عىل وضع برانمج معل يتناول  تيرّس يف هناية املطاف عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة. وقال الوفد اإ

النفاذ اإىل موضوع الاس تثناءات والتقييدات ملا يشلكه من رضورة لضامن توازن مالمئ بني مصاحل أأحصاب احلقوق و 



WO/GA/47/19 
7 
 

ملفيد يف هذا الصدد تبادل اخلربات الوطنية املرتبطة هبذا املوضع. وأأضاف أأنه اتضح أأن مبدأأ . واعترب الوفد أأنه من ااملصنفات
قد معل بشلك جيد يف الكثري من البدلان الأعضاء اليت أأدرجت اس تثناءات مناس بة يف قوانيهنا  اختبار اخلطوات الثالث

ىل الواقع الاجامتع ىل الإطار ادلويل القامئ واإ ن الياابن ترى أأنه ينبغي الوطنية، استنادا  اإ ي والثقايف يف لك بدل. وقال الوفد اإ
منح لك دوةل عضو املرونة الاكفية لختاذ تدابري مضن الإطار ادلويل القامئ ووفق الوضع الوطين. وأأعرب الوفد عن أأمهل بأأن 

 تركّز النقاشات يف هذه املسأأةل عىل تبادل اخلربات واملامرسات الوطنية.

ىل العمل الهام اذلي تضطلع به جلنة حق املؤلف يف جمال حق وأأعرب وفد املكس ي .22 ك عن شكره للرئيس وأأشار اإ
ن املكس يك أأودعت وثيقة التصديق عىل معاهدة  املؤلف واحلقوق اجملاورة، ول س امي معاهديت مراكش وبيجني. وقال الوفد اإ

يف اجملمتع مه الأشخاص اذلين يعانون من شلك . وأأعرب الوفد عن قناعته بأأن أأكرث الفئات ضعفا  2015يوليو  29مراكش يف 
ىل أأمهية النظر يف التعلمي. واتبمن أأشاكل الإعاقة، ول س امي من يعانون من الإعاقات البرصية، نظرا   ن عدم اإ ع الوفد يقول اإ

خرين ويقف وجود نُظم كتابة بديةل حيرم الأطفال ذوي الإعاقات البرصية من الاس تفادة من نفس فرص التعلمي املتاحة للآ 
عقبة أأماهمم يف صفوف ادلراسة ويف التعامل مع ابيق زمالهئم. وانطالقا  من أأن معاهدة مراكش معيار دويل ملزم قانوان  يكفل 
ىل الكتب يف أأنساق خاصة ونقل الكتب عرب احلدود لفائدة املاليني ممن ل يس تطيعون اس تخدام املصنفات اخملصصة  النفاذ اإ

كس يك الوفود الأخرى عىل التصديق عىل املعاهدة ليك تدخل حزي النفاذ يف وقت قريب. وشّدد الوفد للقراءة، حّث وفد امل 
كذكل عىل الأمهية اليت تولاها حكومة املكس يك ملعاهدة بيجني. واعترب الوفد أأن فناين الأداء مه احللقة الأمنت يف سلسةل 

نتاج يف قطاع التلفزيون والسيامن وأأن تأأمني حامية دول  ىل أأن املكس يك هممتة بناء  عىل الإ ية هلم أأمر رضوري. والتفت الوفد اإ
يداع وثيقة التصديق دلى املدير العام للويبو يف أأقرب وقت ممكن.  ذكل ابلتصديق عىل هذه املعاهدة الهامة وأأهنا تأأمل ابإ

طار جلنة حق املؤلف وتُعمتدان بفضل مشاركة ادلول الأعضاء  ورّصح الوفد بأأن معاهديت بيجني ومراكش تُناقشان يف اإ
جناز الصكوك اليت جيري  النشطة ورغبهتا يف ذكل واملرونة اليت تظهرها. وعليه، أأعرب الوفد عن أأمهل بأأن تمتكن اللجنة من اإ

ىل توازن بني املصلحة العامة وحق املؤلف. وجّدد الوفد تأأكيده عىل الازامه  التفاوض علاها يف الوقت الراهن والتوصل اإ
ىل اتفاقات بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور مواصةل تسهي ل املفاوضات اليت من شأأهنا أأن تقود اإ

احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث، فضال  عن حامية هيئات البث، مع مراعاة املصاحل احلقيقية مجليع ادلول الأعضاء يف 
 معه ملواصةل معل اللجنة بشلك متوازن.الويبو واحتياجاهتا. وأأعرب الوفد يف هذا الس ياق عن د

، وعىل التقييدات هيئات الإذاعة وهيئات البث ابلاكبلوأأيّد وفد الاحتاد الرويس مواصةل العمل عىل حامية حقوق  .23
جراء مناقشات  نه ابلرمغ من اإ والاس تثناءات، بغية التوصل اإىل هنج متوازن. وحتدث الوفد عن موضوع هيئات البث ليقول اإ

حراز تق دم يف الس نوات الأخرية يف هذا الشأأن، فمل يُنجز بعد مرشوع معاهدة محلاية حقوق هيئات البث. وأأضاف أأن واإ
املواقف داخل اللجنة يف الواقع ختتلف يف هذا املضامر. وأأعرب الوفد عن دمعه ملواصةل العمل يف هذا الاجتاه ورأأى أأن من 

آليات امحلاية القانون  عداد املرشوع أأن حيّسن أ ىل شأأن اإ ية مقارنة ابلتفاقيات احلالية اليت تنّظم هذه احلقوق. والتفت الوفد اإ
اخلربات املرتامكة والقوانني الوطنية املتعلقة حبامية حقوق هيئات البث وأأفاد بأأن الاحتاد الرويس هممت جدا  بتحقيق تقدم وأأنه 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس. وتطرق الوفد  ىل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف، يرى رضورة لترسيع العمل للتوصل اإ اإ
ىل أأن هذا املوضوع عامل ابلغ الأمهية من عوامل ضامن توازن بني مصاحل اجملمتع ومصاحل أأحصاب احلقوق. واعترب  فأأشار اإ
وي الوفد أأنه ميكن مبساعدة الويبو توس يع التقييدات والاس تثناءات لتتعدى املكتبات ودور احملفوظات وتشمل الأشخاص ذ

أأن الاحتاد الرويس والكثري من البدلان الأخرى تطّبق هذه التقييدات بالإعاقة ومؤسسات التعلمي والبحوث. ونّوه الوفد 
ىل تبادل اخلربات يف هذا اجملال.  والاس تثناءات وأأنه عىل اس تعداد اإ

جلنة حق املؤلف. وخبصوص وأأعرب وفد كينيا عن تأأييده للعمل املنجز فامي يتصل بثالثة بنود من جدول الأعامل يف  .24
مسأأةل املعاهدة اجلديدة محلاية هيئات البث، أأيد التقدم احملرز وأأبدى رغبته يف مالحظة عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية 

 املقبةل.
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ندونيس يا عن مساندته جلهود اللجنة املبذوةل لإمتام معلها املتصل حبامية هيئات البث يف صيغة صك  .25 وأأفصح وفد اإ
ابملعىن التقليدي. وحث ادلول الأعضاء عىل امليض قدما  ابملناقشات بشأأن  هنج قامئ عىل الإشاراتدويل يف س ياق قانوين 

التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات هبدف التوصل يف هناية املناقشات اإىل صك ملزم قانوان . وذكر 
 لتحقيق التوازن بني أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومصلحة امجلهور يف جمددا  أأن التقييدات والاس تثناءات تتيح وس يةل

جراء املناقشات بشأأن التقييدات والاس تثناءات بشلك بناء ومرن أأخذا  يف  ىل املعارف. وشدد عىل وجوب اإ النفاذ اإ
ىل املعارف املتاحة من جانب املكتبات ودور احملفوظات. واعرتف بأأن الت  قييدات والاس تثناءات احلس بان رضورة النفاذ اإ

ذ تبني من جتربته أأن متكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  ينجم يف أأكرث الأحيان  والفوللكورغالبا  ما تنطوي عىل معضةل اإ
عن أأنشطة البحث. ونتيجة ذلكل، سلط الأضواء عىل رضورة حتديد معايري حمددة متصةل بنطاق التقييدات والاس تثناءات. 

ذ وقع بدله عىل املعاهدة، ويف ذكل امل برام معاهدة مراكش. واإ ضامر، ذكر اللجنة ابلنتاجئ الإجيابية اليت حققهتا ادلول الأعضاء ابإ
المتس من امجلعية أأن تطلب من اللجنة ترسيع وترية املناقشات بشأأن التقييدات والاس تثناءات ابلروح اليت حتلت هبا أأجواء 

ن حكومة بدله  طار تطوير نظاهما حلق املؤلف عرب القانون اجلديد حلق املؤلف اذلي سن معاهدة مراكش. وقال اإ أأحرزت يف اإ
تقدما  كبريا  يف تنفيذه حبل املشالك املتعلقة مبنظامت الإدارة امجلاعية اليت ظهرت قبل سن القانون اجلديد  2014يف أأكتوبر 

ن  حلق املؤلف. وأأحاط علام  بتعيني عرشة مفوضني لتس يري منظمة الإدارة امجلاعية الوطنية للموس يقى والأغاين. وأأضاف قائال  اإ
ىل املؤلفني بعد  ن حق املؤلف انتقل يف الواقع وفقا  للقانون اجلديد حلق املؤلف اإ بدله أأحرز تقدما  فامي يتصل بنقل احلقوق واإ

ن ذكل التدبري عزز ماكنة املؤلفني يف 25ميض  برام التفاق. واختمت بيانه قائال  اإ  جمال حق املؤلف ومكهنم من س نة عىل اإ
عادة توزيع مصنفاهتم.  اإ

جراء مشاورات غري رمسية بشأأن برانمج العمل  .26 ىل اإ ىل الطلب ادلاعي اإ وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ
ماكن جلنة حق املؤلف وفقا  ملا س بق أأن ذكرته اجملموعة أأن تواصل معلها دون نه ابإ احلصول عىل  خالل امجلعية العامة. وقال اإ

نه لن  ن هناك دورة أأخرى للجنة س تعقد يف شهر ديسمرب واإ ضافية حمددة من امجلعية العامة. ومىض يقول اإ أأي تعلاميت اإ
جراء مشاورات غري رمسية بشأأن برانمج العمل خالل امجلعية العامة لأن تكل املشاورات  يكون من الرضوري ابلتايل اإ

ن مجموعته ليست يف وضع ميكهنا من قبول اس هتالل معلية تشاور بشأأن برانمج س تحمل امجلعية أأعباء زائدة. واس تطرد  قائال  اإ
 العمل خالل امجلعية العامة.

وحتدث وفد الربازيل بصفته الوطنية وشدد عىل رضورة اعامتد برانمج معل شديد التوازن يشمل املسائل الثالث قيد  .27
نه ينبغي النقاش يف جلنة حق املؤلف. وقال فامي خيص موضوع الت  قييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اإ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ورأأى أأنه  لالجامتعات أأن تس هتدف اعامتد صك قانوين مالمئ. وأأشار اإ
جراء مشاورات غري رمسية يف حال اختالف الآراء بشأأن الازود أأو عدم الازود خبطة للعمل وأأن امجلعية  من الرضوري اإ

نه ل ميكن لوفد  العامة تتيح فرصة لبحث التوازن بني املسائل عىل الرمغ من عقد دورة للجنة يف وقت قريب. وأأوحض قائال  اإ
ىل اتفاق  سهاما  أأكرب يف التوصل اإ أأن خيتار املوضوعات اليت تندرج أأو ل تندرج يف س ياق املشاورات غري الرمسية اليت تسهم اإ

 املسائل.عىل 

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل وأأحاط علام  بأأنه ينبغي للوفود الاس تفادة من مسأأةل  .28
نه من املهم حتقيق التوازن واحلفاظ عليه يف اللجنة.  اس تعداد رئيس جلنة حق املؤلف لوضع نفسه حتت الترصف. وقال اإ

 ات الثالثة املطروحة يف اللجنة.وأأعرب جمددا  عن الازامه جبميع املوضوع

وأأثىن وفد نيجرياي عىل الرئيس وأأمانة جلنة حق املؤلف العمل املمتاز وأأقّر بأأن العمل الآن هو أأساسا بيد ادلول  .29
ن دوريت اللجنة الأخريتني شهدت هجودا الأعضاء للتقدم يف معل اللجنة.  ىل بيان اجملموعة الأفريقية. وقال اإ ومّض الوفد صوته اإ

ثة من أأجل التقدم يف املناقشات حول معاهدة لهيئات البث والتقدم يف التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور حثي 
ن هذه املفاوضات رمبا مل حتقق بعد تفاهام مشرتاك ميكن من السري  احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية. وأأضاف قائال اإ
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آمال كربى عىل ت طار جلنة حق املؤلف. ورأأى الوفد أأن أأمهية هذه قدما، ولكنه يعلّق أ قّدم معل الويبو التقنيين يف اإ
عادة تقيمي الإطار العاملي محلاية حقوق  املفاوضات غنية عن أأي تأأكيد، ل س امي وأأن التطورات اجلديدة تقتيض ابس مترار اإ

ىل اخلطوات املهمة الر  طار حق املؤلف الوطين، مبا املبدعني والإبداع. وعىل الصعيد الوطين، تطرق الوفد اإ امية اإىل حتسني اإ
ن مرشوع قانون الإصالح الشامل حلق املؤلف  يف ذكل العمل من أأجل التصديق عىل معاهدات حق املؤلف املعنية. وقال اإ

ن الإصالحات حترص بدقة عىل التوازن بني 2015س تنرش عىل املوقع الإلكرتوين للمطالعة والتعليق قبل هناية  . وقال اإ
يش يد وذلكل الغرض،  ولية نيجرياي عىل حامية حق املؤلف والهنوض به، والوفاء ابلازاماهتا ادلولية يف جمال حق املؤلف.مسؤ 

بداعية نشطة وانحجة  طار حق املؤلف يف ادلول الأعضاء. ونيجرياي بدل هل صناعات اإ الوفد مببادرات الويبو ادلامعة لتعزيز اإ
براز مرشوع املنظم . ويعتقد أأن املرشوع ينبغي أأن ينطلق من املشاركة الاكمةل (TAG)ة اتغ لالمتياز وذلكل حيرص عىل اإ

واملسامهة الشامةل لدلول الأعضاء وتوجاهاهتا فضال عن املاكتب الوطنية حلق املؤلف وسائر أأحصاب املصلحة املعنيني. 
ذاكء الوعي وأأنشطة املساعدة التقن  ية ملرشوع اتغ لالمتياز، والمتس أأن يظل ورّحب ابملرحةل اجلارية لتكوين الكفاءات واإ

املرشوع عىل مساره الثابت لبنية تطوعية وشامةل. وأأبدى الوفد سعادته وهو يعمل أأن نظام التسجيل الإلكرتوين حلق املؤلف 
ت قد دخل مرحةل الشغيل وصار يضمن املعاجلة احلينية لعمليا 2014اذلي وضعته املفوضية النيجريية حلق املؤلف يف عام 

ىل النفاذ اإىل معلومات عن املصنفات  تسجيل مصنفات حق املؤلف للمؤلفني النيجرييني من أأي ماكن يف العامل، ابلإضافة اإ
املسجةل. وحرص الوفد عىل انهتاز هذه الفرصة ليعرب عن تقديره دلمع الويبو لنطالقة نظام التسجيل الإلكرتوين حلق 

نه يظل عىل مج تدرييب لفائدة مسؤولني من املفوضية. ويف اخلتام، املؤلف من خالل تسهيل زايرة دراس ية وبرا قال الوفد اإ
طار جلنة حق املؤلف.  الازامه ابملشاركة الفعاةل يف خمتلف املواضيع يف اإ

ىل نتاجئ معل جلنة حق املؤلف. وذكر أأن رئيس جلنة  .30 مة وتفاوت الأمهية املنسوبة اإ ىل البياانت املقدَّ وأأشار الرئيس اإ
ة حق املؤلف، حق املؤلف مس تعد للرد عىل الأس ئةل، وأأعلن أأن "اخلطة ابء" س تقر وتراعي املعلومات الواردة يف تقرير جلن

طار جلنة حق املؤلف. ورأأى فائدة يف أأن يشارك رئيس جلنة حق املؤلف يف  وأأفاد بأأن املناقشات ستُس تأأنف يف اإ
ن الرئيس مدعو  ن بند جدول الأعامل املذكور س يظل مفتوحا  يف هذه املرحةل واإ م، قال الرئيس اإ املشاورات. وبناء عىل ما تقدَّ

جياد حل وسط بشأأن فقرة قر  ىل اإ  ار توحّضِّ ولية جلنة حق املؤلف.اإ

وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث أأن مذكرة تفامه صدرت مؤخرا  عن مكتبة جامعة هارفارد قد حثت أأعضاء هيئة  .31
التدريس عىل نرش أأعامهلم البحثية يف جمالت حرة النفاذ وجمانية وعىل الاس تقاةل من اجملالس التحريرية للمجالت اليت تفرض 

ىل ما ييل: "ورد يف املذكرة الصادرة عن اجمللس  The Guardianابهظة. وأأشارت حصيفة رسوم اشرتاك  الربيطانية اإ
ذ أأصبحت التفاعالت الأاكدميية  الاستشاري جلامعة هارفارد أأن انرشين رئيس يني قد أأقاموا "وضعا  ل حُيمتل" يف اجلامعة اإ

% أأو أأكرث. وقد ازدادت أأسعار 35حيصل النارشون عىل فوائد قدرها "غري قابةل لالس مترار ماداي " و"مقيدة أأاكدمييا " بيامن 
ين كبري ين بنس بة  ىل مقالت انرش  % عىل مدى الأعوام الس تة املاضية وأأصبحت بعض اجملالت تلكف 145النفاذ الش بيك اإ

طعة النارش الهولندي أأاكدميي قد رشعوا يف مقا 10 000دولر أأمرييك". وورد يف الصحيفة ذاهتا أأن "أأكرث من  40 000حنو 
ىل زايدة  Elsevierالضخم  لاها". فبامس حامية حق املؤلف، معد قطاع النرش اإ احتجاجا  عىل أأسعار جمالته وس ياسات النفاذ اإ

ىل املعرفة. وأأدى سوء اس تخدام حق املؤلف هبذه  اس تخدام حق املؤلف يف تعزيز مصاحله التجارية عىل حساب النفاذ اإ
ىل أأن أأصبحت الأعامل الأاكدميية بعيدة عن منال الطالب والأاكدمييني. ومن الناحية الإمنائية، أأدت الأسعار الباهظة  الطريقة اإ

للأعامل الأاكدميية اإىل جفوة معرفية وقيدت قدرات البدلان النامية عىل استيعاب التكنولوجيات. وفضال  عن ذكل، انهتك ذكل 
()ج( من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية 1)15ه اذلي تكفهل املادة احلق يف المتتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقات
اذلي ُرفع اإىل جملس حقوق الإنسان يف  املقرر اخلاص يف جمال احلقوق الثقافيةوالاجامتعية والثقافية. وورد ما ييل يف تقرير 

ذا أأمكن دورته الثامنة والعرشين: "يتعني أأل تضع قوانني حقوق التأأليف والنرش أأية  ل اإ قيود عىل احلق يف العمل والثقافة، اإ
ثبات أأن التقييد هل هدف مرشوع، ومتسق مع طابع هذا احلق، وابلغ الرضورة لتعزيز الرفاه العام يف جممتع دميقراطي".  لدلول اإ

جراؤه من اإصالحات م ن أأجل حتسني وأأوىص املقرر اخلاص مبا ييل: "يتعني القيام مبزيد من ادلراسات للنظر فامي يلزم اإ
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ماكنية احلصول عىل املواد احملفوظة مبوجب حقوق التأأليف والنرش جبميع اللغات وبأأسعار معقوةل ويتجىل مما س بق أأمهية ". اإ
اإصالح النظام ادلويل حلق املؤلف. فقد حان الوقت لوضع تقييدات واس تثناءات واحضة واس تخدام صكوك مثل الرتاخيص 

ىل امل عرفة واحلق يف المتتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. ومن هذا املنطلق، نمن الأمهية القصوى الإجبارية لضامن النفاذ اإ
ىل املعرفة واحلق يف المتتع بفوائد التقدم  للجنة حق املؤلف أأن تركز عىل وضع تقييدات واس تثناءات حممكة تكفل النفاذ اإ

قوق اجلديدة مثل معاهدة حامية حقوق هيئات البث اليت العلمي وتطبيقاته عوضا  عن الرتكزي عىل وضع املزيد من احل
 ستشمل حىت البث عرب الإنرتنت.

ذاعةوقال ممثل  .32 ن الاحتاد ميثل  الاحتاد الأورويب لالإ آراءه يف معاهدة  73اإ ن أ هيئة بث عامة يف أأورواب، وبذكل فاإ
ن ضعف مسامهة قطاع املوس يقى هيئات البث واحضة. ورصح بأأن هيئات البث سامهت يف الصناعات الإبداعية بأأكرث م

ن هيئات البث متثل أأقوى ضامن لتعددية وسائل  وأأكرث من ثالثة أأضعاف مسامهة دوائر صناعة الأفالم. ومىض يقول اإ
ذ  ىل ذوي املهارات، اإ ىل املبدعني احملليني واإ ن هيئات البث لها أأمهية حامسة ابلنس بة اإ الإعالم وللتنوع الثقايف. وراح يقول اإ

ن هيئات البث هجات فاعةل أأساس ية ل شك يف ضامن احرتام القمي ادلميقراطية  تعّرف عامة امجلهور هبم. وأأردف قائال اإ
ىل اجملمتع أأكرث من أأي هجة أأخرى من هجات قطاع حق  الأساس ية، مثل حرية التعبري. وأأضاف أأن هيئات البث تقدم فوائد اإ

نه ل املؤلف، وذلكل تساءل ملاذا مل تضع الويبو معاهدة لهيئا ت البث من أأجل ماكحفة القرصنة عىل الإنرتنت. وقال املمثل اإ
ميكن أأن يكون من الصواب، يف الوقت اذلي تقدم فيه خدمات البث عرب الاكبالت والسواتل والإرسال املتواصل عرب 

ف اذلكية وأأهجزة أألعاب الإنرتنت والتصال ابلطيف العريض واحلواسيب اللوحية وأأهجزة التلفزيون املوصةل ابلإنرتنت والهوات
ن خرباء من الهند  الفيديو، أأل تراعي أأية قواعد دولية بشأأن هيئات البث أأي منصة من هذه املنصات. وأأردف قائال اإ

والربازيل وأأفريقيا ومنطقة الاكرييب أأكدوا أأثناء ادلورة الثالثني للجنة حق املؤلف رضورة وضع معاهدة تنسحب عىل العامل 
، ويه ش بكة فائقة الرسعة 5Gخالل عدة س نوات ستشغل ش باكت الإنرتنت من اجليل اخلامس  بأأرسه. وأأضاف أأنه

متام أأعامل  يقاف القرصنة عىل الإنرتنت، ما يعين أأن مثة خيارين متاحني اليوم هام: اإ لالتصال ابلإنرتنت، وحيهنا لن يتس ىن اإ
 معلية وضع القواعد واملعايري، ويف هذه احلاةل، ، أأو أأن يعترب قطاع هيئات البث الويبو فشلت يف2016الصياغة يف عام 

س يخرس اجملمتع برمته يف لك بدل من بدلان العامل، كام اتضح من قبل. ورصح بأأن من الالزم وضع خارطة طريق هنائية 
 لس تكامل املعاهدة.

هنا غطت الأعا الشاملية لأمرياك البث هيئات مجعيةوذكر ممثل  .33 صري والفيضاانت اليت أأن هيئات البث عندما حتدثت فاإ
وأأجزاء أأخرى من منطقة الاكرييب والولايت املتحدة الأمريكية،  جزر الهبامارضبت الفلبني والصني، والأعاصري اليت رضبت 

ندونيس يا، ومن مث فاإن هيئات البث  كام أأهنا أأعدت تقارير أأيضا عن الانزلقات الأرضية يف غواتاميل وعن حرائق الغاابت يف اإ
نقل الأخبار وتقدم املساعدة. وهمام اكنت الكوارث أأو اجلاحئات أأو حالت الطوارئ من صنع الطبيعة أأو الإنسان تُعمّل وت 

قلميية أأو دولية، فاإن هيئات البث موجودة دامئا لنقل الأخبار وتقدمي املساعدة والتعلمي.  وسواء اكنت حملية أأو وطنية أأو اإ
يتحدث فيه، أأيضا كأس العامل للرغيب وبطولت الكريكت، كام أأهنا تغطي ورصح بأأن هيئات البث تغطي، يف الوقت اذلي 

كأس العامل لكرة القدم والألعاب الأوملبية وبطولت بريطانيا وفرنسا وأأسرتاليا املفتوحة للتنس وغريها من الرايضات وبرامج 
ن املوارد املالية و  التنظميية والبرشية الرضورية لس تحداث الرتفيه الكثرية، فهيئات البث تعمل لرتفاهنا. وأأردف يقول اإ

ىل مليارات ادلولرات، وكذكل اخلسائر اليت  الإشارات اليت تنقل لنا الأخبار وبرامج الرتفيه وتعزيزها وبهثا، خضمة وقد تصل اإ
تتعرض لها هيئات البث بسبب أأشاكل المتكل غري املرشوع لالإشارات، ما يثبط من قدرهتا عىل مواصةل بث تكل 

رات، ول س امي ابس تخدام وسائل تكنولوجية حديثة، وهذه اخلسارات تتكبدها هيئات البث الكبرية والصغرية يف بدلان الإشا
ىل أأن أأفريقيا ثرية ابلثقافات. وكام أأشار وفد جنوب أأفريقيا مع  ن وفد نيجرياي يف افتتاح ادلورة أأشار اإ العامل أأمجع. وقال املمثل اإ

ة عندما حتاول بث الإشارات يف ش ىت أأرجاء العامل عرب الإنرتنت لإيصال هذه الثقافات اإىل ذكل، فاإن هيئات البث الأفريقي
شاراهتا أأو يمتلكوهنا عىل حنو غري مرشوع. واس تدرك  الأفارقة يف املهجر وغريمه من الأشخاص، يقف أأماهما أآخرون يرسقون اإ

نه بلغ من العمر  آخر مرة  68املمثل قائال اإ شارات هيئات البث اهدة دولية مع تناولت فاهاعاما، وأ عاما.  14اكنت منذ حامية اإ
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ورصح بأأن أأول مؤمتر حرضه يف الويبو لتناول اجلهود املبذوةل لتحديث حقوق هيئات البث عىل الصعيد ادلويل اكن يف 
قلميية وحلقة دراس   15عاما، ومنذ ذكل احلني عقدت عىل الأقل  50، عندما اكن معره 1997الفلبني عام  ية ومؤمترا ندوة اإ

اجامتعا للجنة حق املؤلف. وُأعد الكثري من التقارير وادلراسات، ومت تناول وضع املعاهدة الالزمة  30وجلسة مشاورات و
لهيئات البث ونطاقها احملمتل واملس تفيدين مهنا وأأهداف امحلاية اليت توفرها ابلتفصيل. وأأعدت مرشوعات واثئق وواثئق غري 

 10الاجامتعات ومرشوعات معاهدات. وأأعدت مشاريع نصوص معاهدات بلغ عدد صفحاهتا رمسية وواثئق من رؤساء 
اتحة املوارد واملبادئ  ن امجلعية تناشد امجلعية العامة ابإ صفحات وبعضها حقق أأرقاما قياس ية يف عدد الصفحات. وقال اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس قبل أأن التوجاهية الرضورية للجنة حق املؤلف يك جتري مناقشات قامئة عىل نص معاهدة تؤد ي اإ
ن مجعية هيئات البث حتتاج اإىل حلول للمشالك اليت تواهجها يف ش ىت أأرجاء العامل  70يبلغ من العمر  عاما. وأأردف قائال اإ

 واليت هتدد اس مترار هيئات البث يف تقدمي خدمات جدية ينتفع هبا عامة الناس.

املكتب الأورويب مجلعيات املكتبات ، متحداث أأيضا ابمس ومعاهدها ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات وشكر .34
، ادلول الأعضاء عىل اإرشاكها للمكتبات ودور احملفوظات يف اللجنة املكتبات والإعالم نّي مله املعهد املعمتد و  والإعالم والتوثيق

كوادور هتا دة اليت أأعداملوحّ  الوثيقةلوارد يف ادلامئة. وأأعرب عن تأأييده للنص التنظميي ا مجموعة البدلان الأفريقية والربازيل واإ
دمع املكتبات ودور احملفوظات يف  اوشكر ادلول الأعضاء عىل هجوده، ( SCCR/29/4والهند وأأوروغواي )الوثيقة 

ىل أأن .  املكتباتس تخديمم واملعلمني و والباحثني   تأأاتح ليتا، غري الرمسية ورقة الرئيسلالإطار احلايل يمثّن  الاحتادوأأشار اإ
دور لحدود لعمل املكتبات و ل ةبر اعالواجز احللتقييدات والاس تثناءات اس تتناول مسأأةل الفرصة ملناقشة قضااي حمددة، حيث 

 حباطاإىل شعوره ابلإ مس تنرية. وأأشار املمثل فرصا للميض قدما بطريقة بناءة و يتيح الهنج ورأأى املمثل أأن هذا  احملفوظات.
جياد حلول دولية فعاةل  أأمامول الأعضاء بعض ادل االيت وضعهتاحلواجز جراء  مكتبات ومس تخدماها، اذلين سعوا ابلنس بة لل اإ
ىل  ىلاإ ىل دمعاملمثل  املعلومات لتحسني حياهتم. وأأشار حتسني الوصول اإ  أأقرتاملتواصل لدلول الأعضاء اليت الاحتاد  أأيضا اإ
ىل جانب الاحتادجاهد ونلعمملن يو  ،احملفوظاتدور املكتبات و اليت تواهجها حلواجز اب حل دويل من  يف البحث عن ين اإ

ع القواعد واملعايري يف الويبو قامئة عىل ينبغي أأن تكون أأنشطة وضوأأضاف أأنه . مجيع املؤسساتحتقيق املساواة بني شأأنه 
يف اللجنة  صفت،و  اتات ودور احملفوظكتبامل منظامت وذكر املمثل أأن  دم املصاحل املرشوعة مجليع أأحصاب املصلحة.ختالأدةل و 

 نتيجة حفظ املصنفاتأأعامل ودور احملفوظات ممن اضطلعوا بأأمناء املكتبات واهجها احلواجز احلقيقية اليت ، 2015ادلامئة عام 
ن الاحتاد حدود. لل ةبر اعالاحلد الأدىن من املعايري  ماعدان د خصائص التقييدات والاس تثناءات اليت من شأأهنا حدواتبع قائال اإ

ىل مواصةل هذا الهنج.رفع ت نه يتطلع اإ ىل أأن مجموعات  أأشار املمثلو  كل احلواجز. وقال اإ يف بدل ات ودور احملفوظات تبك امل اإ
الهجرة بسبب تغيري احلدود الوطنية و أأخرى  بدلاناترخيية وثقافية لشعوب  تتضمن مواد فريدة ذات أأمهيةغالبا ما واحد 

جياد حلول ّل لحدود اإ ل ةبر اعالكن حل القضااي رأأى املمثل أأنه ل ميو ة. اهامتمات البحوث املشرتكاملشرتكة و  اللغةو  من خالل اإ
ؤدي اإىل حتليل مس تنري غري الرمسية مما س يورقة الرئيس مترار مناقشة تفاصيل اس تخدام اس  يف ن أأمهل ع دولية. وأأعرب

ىل توافق يف الآراطيكون و  ببذل هجود وطنية ودولية عىل حد سواء  تات ودور احملفوظاتبك امل منظامت  ء. وأأكد الازامريقا اإ
ىل املعلومات واملعرفة والثقافة. العامة قرارا بشأأن العمل املقبل للجنة ادلامئة  أأن تعمتد امجلعيةطلب املمثل و  لتحسني الوصول اإ

جيد من نظام  ينديس تف امل لك  احملفوظات، ملا فيه مصلحة لتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودورابالالازام جيدد 
 .ق املؤلفحل

ىل أأن اللجنة ليست يف وضع  ة ادلامئةاللجنرئيس أأن تقرير  ورصح ممثل املعهد املعمتد ملهني املكتبات والإعالم .35 أأشار اإ
ىل امجلعية العامة بشأأن العمل عىل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات و ميكّ  . احملفوظاتدور هنا من تقدمي أأية توصيات اإ

كوادور والهند مجموعة البدلان الأفريقية والربازيل واإ اليت أأعدهتا  SCCR/29/4دة املوحّ  عن تأأييد املعهد للوثيقة وأأعرب
قلميية اليت معلت مع املعهد عىل تفهمها ودمعها الكبريين لقضية املكتبات  وشكر ادلول الأعضاء، وأأوروغواي واجملموعات الإ

معها للثقافة والتعلمي والبحث العلمي والتعمّل اليت يه جوهر معل املكتبات ودور ودور احملفوظات يف الويبو، وابلتايل د
ودور احملفوظات  التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات حولمناقشات اللجنة ادلامئة تركز ل املمثل أأن مُ أ  احملفوظات. و 
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 القوانني الوطنية مع بعضها البعض عىلمعل تنامغ  ضمنيحتتاج اإىل هنج دويل لإجياد حل قد عىل حتديد القضااي اليت 
من أأمانة الويبو،  فنية، مبساعدة ةوطنيون من الأفضل معاجلهتا من خالل ترشيعات الإنرتنت، وكذكل القضااي اليت قد يك

صفها بو غري الرمسية ورقة الرئيس الاحتاد لدمع وأأبدى املمثل . دور احملفوظاتجنب مع منظامت املكتبات و  والعمل جنبا اإىل
نه اكن من احلري .ما س بق وس يةل لتحقيق طار ي ي، اذلالاحتاد الأورويبمثال  التفكّر يف وقال اإ خاص به عمل عىل حتديث اإ

نت، داخل الاحتاد نرت يف عامل الإ احلدود الوطنية  تزيلأأن  امن شأأهن موحدةأأوروبية ة رمقيدمع سوق ، بغية فؤلق املحل
بأأن ترصحيات املفوضني الأوروبيني  توحضأأ عديد من الأنشطة واخلدمات. و يف ال، اديةاملنطقة الأوروبية الاقتصالأورويب و 

ىل تيسري نقل املعلومات واخلدمات عرب احلدود اكنت يه اد الأورويب الاحتيف   احملرك وراء اإصالح حقوق املؤلفاحلاجة اإ
ىل أأن أأشار املثل و احملفوظات. دور أأن يشمل معل املكتبات و  نبغيوأأن هذا الإصالح ي  الاحتاد  يدفعحتقيق ذكل ميكن أأن اإ

ىل الأورويب  عن طريق  ،مجيع ادلول الأعضاء فيهيف  للتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلففرض قواعد أأكرث حزما اإ
 . وقداملوحدة ةرمقيالالسوق اكفيا لتحقيق أأهداف  عىل املس توى الوطين املقارابتتنويع اليت ل يكون فاها  التمي اجملتنظ

أأن توفر  ل يكفي مبفردهأأن هنج القانون الوطين كروز، الربوفيسور كينيث ، اليت حّدهثا ويبولل الأخرية ادلراسة البحثيةأأظهرت 
وأأضاف . حلدود الوطنيةا اليت يطلهبا املس تخدمون خارجخدمات املعلومات  ، بشلك اكمل،كتبات ودور احملفوظاتامل 

 ونس تخدمامل  املشالك اليت يواهجها يف اجامتعات اللجنة ادلامئة توحض ودور احملفوظاتات املكتبات جممتعخالت اداملمثل أأن م
ن .احملفوظاتدور التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات و بشأأن  يوطين حرص هنج اتباع مع اس مترار  الواحض من  وقال اإ

نرتنت، ابلنس بة ل يصلحمواضيع معينة ل بشأأن طين و هنج اتباع  أأن  هويع، و يلازم هبا امجل مشرتكة  دوليةتوضع قواعد ما مل الإ
حتتاج  اذل ،ذات اجتاهنيطرق  يه البحوث والتعلمي والتعملّ  رأأى أأنادلامئة. و يف اللجنة املناقشات عليه  ركزينبغي أأن تما 

 لعثور عىل الهنج الصحيح.عىل حد سواء االبدلان املتقدمة والنامية 

فأأفاد بأأن املكتب ميثل  (EBLIDAة املعنية مبعلومات واثئق املكتبات )وحتدث ممثل املكتب الأورويب للجمعي .36
همين يف جمال املعلومات. وأأضاف أأن التحدايت اليت تواهجها املكتبات ودور  400000مكتبة يف أأورواب وما يناهز  70000

حة احلدود أأو يف غريها من احملفوظات حتدايت عاملية ل تتوقف عند احلدود الوطنية حىت داخل ما يسمى بأأورواب املفتو 
ىل أأن عددا  كبريا  من البدلان دمع النقاشات املعمقة بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات  املناطق. والتفت املمثل اإ

ودور احملفوظات، وأأعرب عن تأأييده وشكره للمجموعة الأفريقية واكوادور والهند وأأوروغواي عىل الوثيقة املوّحدة 
SCCR/29/4 التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور  اليت اجنزهتا واليت مجعت فاها مجيع الاقرتاحات بشأأن

ن املكتب وأأعضاءه يعتقدون أأن الويبو، بصفهتا هيئة اتبعة للأمم املتحدة، ينبغي أأن تكون قادرة عىل  احملفوظات. وقال املمثل اإ
واعد واملعايري ادلنيا ادلولية اخلاصة مبواضيع املكتبات ودور احملفوظات اليت أأداء واجهبا لتيسري وضع مجموعة مشرتكة من الق

ىل معاجلة دولية، من دون استباق الشلك اذلي ينبغي أأن تتخذه هذه القواعد. وأأضاف  اعتربت جلنة حق املؤلف أأهنا حتتاج اإ
ر احملفوظات بشأأن مواضيع أأخرى. وأأشار أأن عىل الويبو أأيضا  أأن حتدد س بال  أأخرى ميكن هبا توفري ادلمع للمكتبات ودو 

ىل أأن املكتب يعتقد أأن ال جلنة حق املؤلف ميكن أأن تساعد يف ذكل. وأأعرب رئيس اليت قدهما  غري الرمسيةورقة املمثل اإ
ىل اعامتد ادلول الأعضاء ملعايري دولية دنيا بشأأ  ن الوفد عن تأأييده لتحسني نقل املعارف، ل س امي عرب احلدود، استنادا  اإ

التقييدات والاس تثناءات يف اجملال الرمقي لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، حبيث تتوفر البحوث العلمية والإرث الثقايف 
جيااب  عىل العلوم والرتبية والتعمّل يف البدلان النامية والبدلان املتقدمة عىل حد  نصاف مجليع الناس من بدل لآخر، بشلك يؤثر اإ ابإ

 اليت عرضها الربوفيسور كروو يف دراس هتا الأولية ويف نسخهتا احملّدثة أأن عددا  قليال  من البدلان يعاجل سواء. وبّينت الأدةل
لمتواضعة، املشالك الناش ئة يف اجملال الرمقي وأأن "التغيريات الأخرية اكنت  ىل  ومل توّدِّ اإ " القانون يف مضمونطفيف  تعديلاإ

جراء جلنة حق املؤلف ملناقشات بشأأنوحّث املمثل امجلعية ا .يف معظم البدلان التقييدات والاس تثناءات  لعامة عىل دمع اإ
ىل اقرتاحات فعاةل ميكن ترمجهتا بتوصيات مفيدة تقدم يف ادلورات  لفائدة املكتبات ودور احملفوظات من شأأهنا أأن توصل اإ

ىل وق ليه هذه املفاوضات اإ ت لحق، وأأن صياغة اللجنة لقرتاحات املقبةل للجنة. وأأضاف أأنه ميكن ترك مسأأةل ما س تؤول اإ
 متفق علاها من شأأنه أأن يوحّض حبد ذاته الطريقة اليت س تتبع لتنفيذ هذه الاقرتاحات.
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ن الاحتاد ميثل انرشي املوس يقى يف مجيع أأحناء العامل، وأأن  (ICMPالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ) ممثل قالو  .37 اإ
دية املاكل. وأأضاف أأن النارشين يتكيفون مع ظروف عامل رمقي صعبة. وأأعرب ابملائة مهنم أأحصاب رشاكت صغرية أأحا 95

ضايف لالس تثناءات عىل حق املؤلف لأن هذا احلق هو الضامنة لستامثرمه واحلافز ل مؤلفني لالوفد عن قلقه من أأي توس يع اإ
ن الاحتاد يش يد بعمل الويبو ويتطلع ؛ حفق املؤلف يؤّمن س بل كسب العيش هلم مجيعا . ورّصح املمثل أأ نارشينوال لحنني وامل 

ىل العمل معها ومع أأعضاء جلنة حق املؤلف بشلك وثيق ليضمن بقاء حق املؤلف أأداة دلمع الابداع والابتاكر، وحتسني  اإ
 النفاذ اإىل مضامني جيدة النوعية، وتعزيز الاستامثر يف الاقتصادات وتشجيع التنوع الثقايف.

س يظل مفتوحا قيد  "ير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقر " 12وأأعلن الرئيس أأن البند  .38
املشاورات غري الرمسية اليت جيرهيا، بصفة ميرّس، الس يد مارتن موسكوسو، الرئيس احلايل للجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة.

ىل اجللسة العامة،  وامليرسرئيس الوقّدم  .39 تكل املشاورات غري الرمسية.  عن تقدم منتظمةدات ، مس تجخالل ادلورةاإ
 وأأدرجت املس تجدات عىل النحو التايل:

ن املنسقني الإقلمييني اجمتعوا يف ظّل جّو بنّاء لتبادل الآراء ح .40  ول كيفية تنظمي العمل. وأأضاف أأنقال امليرس اإ
عت لأغر  للجنة حق املؤلف كرئيس قرتاحاتهاب اخلاصةالنصوص الأساس ية   .اض اس هتالل املشاوراتقد وّزِّ

نامليرس  وأأردف .41 ىل اتفاق قد ُعقد من الاجامتعات الثنائية  ا  كبري  ا  عدد قائال  اإ ماكنية التوصل اإ من أأجل النظر يف اإ
 بشأأن الفقرات اليت اقرُتحت خالل ادلورة الثالثني للجنة. وأأفاد بأأن تكل العملية ل تزال جارية.

ىل أأنه اس متر يف دمع امليرّسِّ واقرتاحاته للتوصل اإىل وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأ  .42 طار  قرارفريقية وأأشار اإ يف اإ
يف دمع امليرس  اعازاهما الاس مترار مناقشات جلنة املؤلف. وأأكدت اجملموعة الأفريقية أأهنا قدمت اقرتاحا  أأكرث طموحا  معلنة

ىل التقدم احملرز بشأأن هيئات ا  .نس يبلبث وما شهدته الاس تثناءات والتقييدات من تقدم وبرانمج العمل اذلي اقرتحه نظرا  اإ

دون انتظار  ، عىل غرار اللجان الأخرى،وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ورأأى أأنه ميكن للجنة أأن تواصل معلها .43
ىل  وأأشارتاركة بناءة تعلاميت حمددة من امجلعية العامة. وأأكدت اجملموعة ابء الازاهما ابملشاركة يف املناقشات مع امليرّسِّ مش اإ

 عن املسائل الأخرى اليت تنظر فاها امجلعية العامة.اذلي خيتلف متاما  جلنة املؤلف  طابع مسائلأأمهية مراعاة 

قلميية قد حتلت بروح بناءة يف حتليل الفقرات الثالث اليت اقرُتحت يف هناية ادلورة  .44 وأأعلن امليرّسِّ أأن اجملموعات الإ
ؤلف ويف التعليق علاها. وأأعربت أأربع مجموعات عن تأأييدها التام لتكل الفقرات. وأأما اجملموعات الثالث الثالثني للجنة حق امل

طار اجملموعات نفسها. ومع ذكل، أأشار الس يد  ىل تباين الآراء يف اإ الأخرى فال تزال حتاول التوفيق بني مواقفها نظرا  اإ
ىل ىل الروح البناءة اليت تسود املفاوضات واإ ىل اتفاق خالل هذا اليوم. موسكوسو اإ ماكنية التوصل اإ  اإ

من جدول الأعامل اخلاص ابلتقرير عن جلنة حق املؤلف.  12وأأضاف الرئيس أأنه مل يتوصل اإىل اتفاق بشأأن البند  .45
وأأبلغ اجللسة العامة بأأنه مثة فقرة قرار تطلب مواصةل معل جلنة حق املؤلف. وأأضاف أأنه س يقرأأ الفقرة املعنية دلى حصوهل 

  نسخة مهنا.عىل

ىل البند  .46  من جدول الأعامل بشأأن التقرير عن جلنة حق املؤلف. وقرأأ فقرة القرار اليت اعمتدت. 12ورجع الرئيس اإ

 قّررت امجلعية العامة للويبو: .47

 ؛WO/GA/47/5أأن حتيط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  "1"
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ىل مواصةل العمل عىل املسائل اليت وأأن توجه اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلق "2" وق اجملاورة اإ
 .WO/GA/47/5 تتناولها الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 13البند 

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

ىل  .48  .WO/GA/47/6 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

مت الأمانة الوثيقة  .49 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وأأشارت  اليت تضم تقريرا  عن أأعامل WO/GA/47/6قدَّ
ىل أأن الوثيقة تبنّيِّ التقدم احملرز يف املناقشات خالل ادلورتني احلادية والعرشين والثانية والعرشين للجنة الرباءات اللتني  اإ

 يف هاتني ادلورتني،، خالل النظر عىل التوايل. وذكرت الأمانة أأن اللجنة اتبعت 2015 ويوليو 2014 عقدات يف نونمرب
 أأنظمة ذكل يف مبا الرباءات، وجودة "2" الرباءة؛ حقوق عىل والتقييدات الاس تثناءات "1: "املوضوعات امخلس التالية

 .التكنولوجيا ونقل "5" ومولّكاهم؛ الرباءات مستشاري بني التواصل ورسية "4" والصحة؛ والرباءات "3" الاعرتاض؛
ىل الإحاطة علام  ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.وأأضافت أأن امجلعية العامة م  دعوة اإ

وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ورحب بتوصل اللجنة، خالل دورهتا الثانية  .50
ىل اتفاق عىل برانمج معل مشل موضوعات   بني صلالتوا ورسية الاعرتاض؛ أأنظمة ذكل يف مبا الرباءات، جودةوالعرشين، اإ

 . وذكر الوفد أأن املوضوعاتوالصحة والرباءات؛ التكنولوجيا ونقل ؛والتقييدات الاس تثناءاتو ومولّكاهم؛ الرباءات مستشاري
ىل تعزيز فعالية نظام ادلو الرباءات بنظام وترتبط ومعقدة هممة العمل برانمج يف املدرجة ل أأن تفيض املناقشات اإ يل، وأأم 

ليه. و  ىل أأولوايت خمتلفة لدلول الأعضاء، ونوه بأأمهية احلفاظ عىل هذا التوازن. الرباءات والنفاذ اإ رأأى أأن البنود امخلسة تشري اإ
وأأعلن الوفد حرص الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عىل التقدم يف قضااي جودة الرباءات اليت تشمل أأنظمة الاعرتاض 

ن العمل عىل هذا املوضوع س يفيد مجيع ادلول الأع ذ اإ ضاء؛ وعىل التقدم يف موضوع رسية التواصل بني مستشاري الرباءات اإ
ىل أأن مواءمة الأحاكم اخملتلفة يف هذا الصدد س تعود ابلفائدة عىل مس تخديم نظام الرباءات بغض النظر عن  ومولّكاهم نظرا  اإ

ه تظل ملازمة جبميع املوضوعات مس توى التمنية يف لك دوةل عضو. وشدد الوفد عىل أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء في
املدرجة يف برانمج معل اللجنة، وأأبدى أأمهل يف أأن تتجسد مواصةل العمل يف مناقشات ممثرة ملوضوعات تقنية ختص قانون 

 الرباءات ومراعاة رضورة مواءمة القانون ادلويل للرباءات.

تفاق عىل برانمج معلها. ورأأى أأن برانمج وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره للجنة الرباءات اليت متكنت من ال .51
ىل أأمهية معل جلنة الرباءات اذلي  جيابية عىل الطريق الصحيح. وأأشار الوفد اإ العمل ليس طموحا  مبا يكفي ولكنه يعدُّ خطوة اإ

ينبغي يتناول مسائل هامة مثل نقل التكنولوجيا وجودة الرباءات اليت تشمل أأنظمة الاعرتاض. ومن مث، أأعلن الوفد أأنه 
موازنة أأي معل تضطلع به اللجنة تعزيزا  لتطوير نظام الرباءات ومراعاة  لتوصيات جدول أأعامل التمنية عىل النحو الواجب. 
قرار  وشدد الوفد عىل أأن الصةل بني الرباءات والصحة قد نوقشت مناقشة مس تفيضة وشديدة عىل الصعيد ادلويل مبا أأن اإ

ىل الصحة كحق من حقوق الإنسان أأدى اإ  ىل تعزيز أأمهية الصحة وزايدة الرتكزي عىل العالقة بني حامية الرباءات والنفاذ اإ
ن النفاذ اإىل الأدوية عنرٌص أأسايس من  ذ اإ الأدوية. ورأأى الوفد أأنه ينبغي الاسرتشاد بذكل عىل الصعيدين الوطين وادلويل اإ

ىل الندوة املزمع عقدها ملدة نص عنارص احلق يف الصحة. ف يوم خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الرباءات وتطلع الوفد اإ
 ا .منو  الأقل والبدلان النامية البدلان يف الأدوية بتوافر املرتبطة التحدايت مهنا أأخرى وأأمور الرباءات أأنظمة بني العالقةعن 

عرشين للجنة الرباءات عىل وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر رئييس  ادلورتني احلادية والعرشين والثانية وال  .52
تنظميهام هاتني ادلورتني فضال  عن الأمانة عىل معلها اجلاد خالل العام املايض ومنه حتضري امجلعية العامة. ورأأى الوفد أأن 

 يف مبا الرباءات، جبودة املتعلق الأعامل جدول بندواملدرجتني يف  –ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط الابتاكري والكشف الاكيف 
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ن هاتني ادلراس تني  – الاعرتاض أأنظمة ذكل ىل التوجه اجليد لهذه اللجنة الهامة. وقال الوفد اإ وما تبعهام من نقاش يشريان اإ
رشطان موضوعيان من رشوط الأهلية للحصول عىل براءة يندرجان يف مصمي نظام الرباءات اليت تعدُّ اللجنة مسؤوةل عنه. 

اءات أأن تكون حمفال  جترى فيه مناقشات تقنية تفيد مجيع اخلرباء احلارضين. ونوه الوفد، وأأضاف الوفد أأنه جيب عىل جلنة الرب 
يف هذا الصدد، مبسأأةل جودة الرباءات اليت تشمل تقامس العمل واليت تعدُّ من أأمه املوضوعات العملية والهامة والأساس ية اليت 

سفار اجلهود اخلاصة ابلعمل عىل الصعيد العاملي ينبغي معاجلهتا يف عامل امللكية الفكرية احلايل. وأأعرب ال وفد عن أأسفه لعدم اإ
ىل معارضة مطلقة حىت عىل هنج القانون  ىل أأية نتاجئ نظرا  اإ بشأأن موضوع رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولّكاهم اإ

نه ينبغي للجنة الرباءات أأن تواصل النظر يف هذه املوضوعا ت مع مراعاة أأمهية اللجنة بوصفها املرن. وأأردف الوفد قائال  اإ
حدى املسائل اجلوهرية يف جمال امللكية الفكرية ويه الرباءات. ورصح الوفد  املنتدى املتعدد الأطراف الوحيد اذلي يتناول اإ

رشادات الرئيس وأأن  حتل بأأنه ميكن للجنة الرباءات أأن تتفق خالل دورهتا الثانية والعرشين عىل برانمج معلها املقبل بفضل اإ
بذكل ما تبقى من اخلالفات منذ ادلورة احلادية والعرشين. وذكر الوفد أأن مجموعته قد أأبدت مرونة يف مساعدة اللجنة عىل 
طار برانمج معل مقبل حمدد يك تؤدي دورا ، قد يكون صغريا ، عىل الساحة املتعددة الأطراف. وأأعرب  مواصةل معلها يف اإ

ىل اتفاق عىل برانمج معل مقبل الوفد عن أأمهل يف أأن يسود هنج من ا ملرونة ادلورات املقبةل للجنة وأأن يتس ىن التوصل اإ
 بشأأن التوجيه وتقدمي التنس يقمعقول يفيد اخلرباء من الناحية العملية. وأأعلن الوفد أأن الهدف من جلنة الرباءات هو تيسري 

ويف اخلتام، شدد الوفد عىل أأن  .الرباءات قانون نبمجيع جوا تنس يق ذكل يف مبا الرباءات، لقانون ادلويل التدرجيي التطوير
 اجملموعة الباء ل تزال ملازمة بأأنشطة اللجنة وانشد مجيع ادلول الأعضاء التعاون عىل حتقيق هذا الهدف.

ن مجموعته ل تزال ملازمة جبدول الأعامل  والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعةوحتدث وفد رومانيا ابمس  .53 قائال  اإ
ىل اتفاق عىل برانمج معل ادلورة الثالثة والعرشين املت وازن للجنة الرباءات، وأأعرب عن تقديره لتوصل ادلول الأعضاء اإ

للجنة الرباءات. ورأأى الوفد أأن هذا التفاق يثبت قدرة جلنة الرباءات عىل التوصل اإىل حلول وسط يف أأكرث املوضوعات 
قلميية الأخرى عىل هجودهام. وشدد الوفد عىل أأمهية مناقشة موضوع "جودة خالفا . وشكر الوفد رئيس اللجنة واجملموعات  الإ

الرباءات". وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه موضوع جوهري قد تسفر مناقش ته عن حلول للصعوابت اليت تواجه مس تخديم 
ن أأنظمة الرباءات يف ش ىت أأحناء العامل. وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن حترز اللجنة تقدما  يف عد ة مسائل أأخرى. وقال الوفد اإ

مجموعته تويل أأمهية كربى ملوضوع رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولّكاهم. وذكر الوفد أأنه من مسؤولية جلنة 
الرباءات التوصل اإىل حلول بشأأن اجلوانب العابرة للحدود لفائدة أأحصاب احلقوق ومس تخديم حقوق امللكية الفكرية. 

 الوفد أأن موضوع تقامس العمل يتطلب املزيد من ادلراسة بغية توطيد التعاون ادلويل وتيسريه.اخلتام، أأعلن  ويف

ىل العمل املقبل للجنة الرباءات وشدد عىل أأمهية وضع برانمج معل متوسط الأجل يكون واقعي  .54 والتفت وفد كواب اإ
ىل توافق يف الآراء بني ادلول الأعضاء ويامتىش مع تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأعرب الوفد عن  ومتوازن ويستند اإ

اهامتمه بتحقيق تقدم يف عدة موضوعات مهنا نقل التكنولوجيا؛ والاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات؛ وادلراسات 
يده للمراجعة اخلاصة بتنفيذ مواطن املرونة؛ وتعزيز املكل العام؛ والرباءات والصحة العامة. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تأأي 

 .الاخرتاعات بشأأن النامية للبدلان 1979 لعام المنوذيج الويبو انوناملقرتحة لق

يران )مجهورية .55 متوازن من شأأنه أأن ملموس و برانمج معل  تضعالإسالمية( أأن اللجنة ادلامئة ينبغي أأن  - ورصح وفد اإ
اللجنة يف  داولتاملعلقة ابلرباءات. وذكر الوفد أأن لوهجات النظر حول مجموعة واسعة من املواضيع املت اممثر  تبادل ققحي

ادلامئة ستساعد اللجنة عىل تعميق فهم التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية عند قياهما ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية، كام 
يف هذا الس ياق، شدد وية. احتياجات التمنية الوطن  بيبيل أأهنا ستس تطلع الطرق اليت حيسن هبا تطويع نظام الرباءات يك 

مل تعط الاعتبار الواجب  مادوةل عضو أأن تس تفيد من التنس يق ادلويل لقانون الرباءات ميكن لأي ل ه عىل أأنالوفد 
وضوع نقل مب فامي يتعلقو لالختالفات القامئة بني ادلول يف مس توايت التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية. 

بعناية،  اوعقباته لنقل التكنولوجي اتم الرباءمزااي نظاشامل حتلل فيه لوفد أأن يكون هناك برانمج معل التكنولوجيا، متىن ا
ىل مواطن املرونة املنصوص علاها يف قانون الرباءفيه جه ويو  كن أأن تؤديه يف تعزيز نقل ميوادلور اذلي  اتالاهامتم الاكيف اإ
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أأكد الوفد أأن التعريف ادلقيق ملصطلح فقد ، الاعرتاضا يف ذكل أأنظمة رباءات، مبالموضوع جودة وفامي خيص التكنولوجيا. 
، فاإن مماثل يف حال عدم وجود تعريفأأنه الوفد  ورأأىرباءات" رضوري ملواصةل مناقشة املسأأةل يف اللجنة ادلامئة. ال"جودة 
ماكنية احلصول عىل رباءاالقضية فامي خيص  ،فهم بشلك اكمل. وأأشار الوفدي  نلاملتعلق ابملسأأةل الاقرتاح  ىل أأن اإ ت والصحة، اإ

. ويف هذا الصدد، جشع مجعاء لبدلان الناميةل ذات أأمهية كبرية ابلنس بة يه قضية الأدوية الأساس ية بأأسعار يف متناول امجليع 
معان يف الوفد   طبيقهالت  فعلية املمنوحة مبوجب التفاقيات ادلولية وتقدمي مقرتحات تفعالية املرواناللجنة ادلامئة عىل النظر ابإ

 صاحل البدلان النامية.لن كممأأقىص قدر ب

بني ادلول الأعضاء. ورأأى الوفد أأن  توافقياوأأشار وفد ش ييل أأن جدول أأعامل اللجنة ادلامئة للعمل املقبل ميثل حال  .56
رباءات. اللأطراف بشأأن متعددة ا اتاحملفل الرئييس للمناقش لتبقى اللجنة ادلامئةالتوازن يتسم بأأمهية حامسة هذا احلفاظ عىل 
رباءات المواصةل العمل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات مع حتليل لفعاليهتا، وتعميق املناقشات حول قضية بأأن  ورأأى الوفد
رباءات، ال ودةجب املتعلقةكوس يةل ملعاجلة اجلوانب  ةالابتاكرياخلطوة تبادل جتارب ادلول الأعضاء فامي يتعلق بتقيمي و والصحة، 

 معل اللجنة ادلامئة. ملواصةلخلطوات الصحيحة ا يه

وأأعرب عن اعتقاده بالده ل تزال تؤيد برانمج معل متوازن للجنة ادلامئة.  ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن .57
ناقشات لأهنا أأن القامئة غري احلرصية ابملسائل املرفقة ابلتقرير عن نظام الرباءات ادلويل تريس أأساسا  جيدا  لإجراء تكل امل 

ن بالده ت  مس توايت التمنيةعىل اختالف تتضمن مسائل حتظى ابهامتم مجيع ادلول الأعضاء  جراء فاها. وقال الوفد اإ ساند اإ
الآراء بشأأن برانمج معل يأأخذ يف يف املزيد من ادلراسات املتعلقة بتكل املسائل عىل حنو متوازن كوس يةل لتحقيق توافق 

ضافية  وذكر الوفد أأن الولايت املتحدة الأمريكية ل اليت متثلها ادلول الأعضاء.احلس بان مجموعة املصاحل  دراج مواضيع اإ تدمع اإ
هجة نظر واحدة. وأأعرب الوفد عن قلقه و توازن لصاحل تكل املواضيع خلال يف ال  حال س ببتيف  يف برانمج معل اللجنة ادلامئة

زاء حماولت بعض ادلول الأعضاء  بشلك مفرط عىل دفع اللجنة لرتكز  انمج العمل من خاللزن بربتوا الإخاللاإ
 أأن الاضطالعالوفد ورأأى  قانون الرباءات.أأخرى يف ع يض ارباءات، عىل حساب مو الالاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق 

اري ستشم بني  لصوارباءات وتقامس العمل ورسية التال جودةموضوعات قانون الرباءات املوضوعي، مثل  بشأأنعمل كبري ب
ىل أأن اللجنة ادلامئة عىل فائدة عود ابلأأن ت نبغيي ومعالهئم،  رباءاتال أأخذ يف أأن ت ينبغيمجيع ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ

يف جلان الويبو الأخرى، وخاصة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وكذكل يف غريها من  اجلاريةالاعتبار املشاريع 
بأأنه يرى أأن معل جلنة الرباءات ل ينبغي أأن الوفد فاد أأ و  .ةومنظمة التجارة العاملي منظمة الصحة العامليةالهيئات ادلولية مثل 

ودة جب املتعلقبند جدول الأعامل ب وفامي يتعلق ا. عىل اختصاصاهت ىعديت نأأ ، ول ينبغي يكرر ما تنجزه تكل الهيئات الأخرى
ىل بشأأن هذا املوضوع، ول س امي  احملرز يف ضئيلدم ال التق جتاهرباءات، أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل ال العمل اذلي هيدف اإ

جياد   ، فأأن اللجنة ينبغي أأن تدرسحتديد أأفضل املامرساتبغية  ،رأأى الوفد أأنهو طرق معلية لتحسني سري ماكتب الرباءات. اإ
دارة اجلودة ومبادرات تقامس العمل.يهتافعال  تالربامج اليت ثبت مع عدد من املقرتحات اليت طرحت يف  ش ياامتو  ، مثل نظم اإ

دارة اجلودة، برامج دراسة اللجنة ادلامئة  ملواصةل هالوفد طلبكرر الاجامتعات السابقة للجنة ادلامئة،  تقامس العمل ادلولية ونظم اإ
العمل  تقامسلتحسني معلها. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن  بس بلوذكل هبدف تزويد املاكتب الوطنية يف ادلول الأعضاء 

جراء معليات حبث وحفص احملقدرات الملاكتب ذات اكون أأداة مفيدة مجليع املاكتب، ول س امي س ي دودة، ملساعدهتم عىل اإ
دراسة يف هنج متوازن اتّباع رباءات والصحة، أأيد الوفد الوضوع لطلبات الرباءات. أأما ابلنس بة مل عالية اجلودة بطريقة فعاةل

ىل أأن هذا الهنج ل ينبغي أأن يقترص عىل الوفد منوا. وأأشار الأقل يف البدلان النامية والبدلان حلول حتدايت الصحة العامة  اإ
لزايم واستنفاد ا لمث ةاملرونمواطن  عاجل فوائد أأنظمة حقوق امللكية الفكرية يالرباءات، ولكن ينبغي أأن حقوق لرتخيص الإ

ىل أأن اشوأأ  .تقدمي الرعاية الصحيةالقوية وأأثر العراقيل، خبالف حقوق امللكية الفكرية، يف  اللجنة ادلامئة قد نفذت ر اإ
واستنفاد حقوق  لزايمرباءات، مبا يف ذكل الرتخيص الإ الاملفروضة عىل حقوق  اتديقي ت س تثناءات وال اللا اس تعراضا موسع

قضااي الصحة س يكون  عىلدة و داحملرباءات يف الاملرونة بشأأن مواطن لجنة ال ذكر الوفد أأن العمل الإضايف يف و رباءات، ال
وفامي يتعلق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق  لموارد الشحيحة.ل فعال واس تخداما غري، املذكور عملللتكرارا 
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ىل حينه بشأأن هذا املوضوع يوفر معلومات مفيدة.  الرباءات، أأعرب الوفد عن ومع ذكل، اعتقاده بأأن العمل املضطلع به اإ
ل يدمع مواصةل العمل بشأأن هذا املوضوع، لأن هذه املعلومات متاحة ابلفعل لدلول الأعضاء املهمتة دون   أأنهأأشار الوفد اإىل

نفاق  حول أأن اللجنة ادلامئة أأجنزت قدرا كبريا من العمل  ، بشلك خاص،لحظ الوفدواملوارد الشحيحة للويبو. املزيد من اإ
 املتعلقةتقييدات ال س تثناءات و من الاتسع  بشأأنوسع لدلول الأعضاء م اس تبيان املرونة املتعلقة ابلرباءات، مبا يف ذكلمواطن 

 املرونة.ملواطن  اخملصصةتبادل اخلربات والندوات ل ، وجلسات تكل املرونةمواطن ةل عن رباءات، ودراسات مفّص القوق حب
ضايف حول هذا اإي دمع ي د لالوففاإن واسعة من املعلومات املتاحة ابلفعل، ال المكيف ضوء هذا وونتيجة ذلكل،  معل اإ

الاخرتاعات )قانون  بشأأنللبدلان النامية  1979 لعام منوذيجالويبو ال  فامي يتعلق بتنقيح قانونأأما املوضوع يف اللجنة ادلامئة. 
بشلك  افيه نظام الرباءات ادلويل حمدد مل يكنقد وضع يف وقت اكن ذكر الوفد أأن القانون المنوذيج فالمنوذيج(، الويبو 
ىل الوفد  وأأشارواحض.  . احلديث العهد من اتفاقية ابريس ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اأأساساكن مكوان  هأأناإ

العديد من التفاقات املتعددة النظام شمل ي ، و حددت بشلك أأفضل يف هذا الوقتنظام الرباءات ادلويل معامل ن أأ  أأضافو 
قلميية والثنائية. ولحظ  يف  فردايالعديد من الربامج املصممة ملساعدة ادلول الأعضاء  وضعتالوفد أأن الويبو الأطراف والإ

تقدمي املساعدة التقنية الترشيعية و/أأو يف هنج مرن اتباع أأن الوفد  ىرأأ و  احمللية. ااحتياجاهتعىل تطبيق هذا الإطار ادلويل 
ضافةءة. و ة وكفايثبت فعال ، أأ بارشة لدلول الأعضاء اليت تطلهباامل ة يس ياس  ال  أأن اعتقاده الشديد بىل ذكل، أأعرب الوفد عن اإ  اإ

وأأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف ، أأن تكون بناء عىل الطلب وخمصصة للبدل املعين ينبغياملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو 
ل ويع امجل ناسب ت  ةواحد ليةصارمة وتقدم كآ القوانني المنوذجية فاإن ، الوفد رأأيسب وحب  مس توايت التمنية يف ادلول الأعضاء.

ن الوفد ل يعتقد أأن العمل يف الويبو عىل تطوير قوانني منوذجية جديدة أأو تنقيح هب تقر ذه الاختالفات. وبناء عىل ذكل، فاإ
 اس تخدام فعال للموارد. ، هوالمنوذيج احلايلالويبو قانون 

شأأنه أأن يعزز الابتاكر. وحّث الوفد ادلول  وأأكّد وفد ابراغواي الازامه بنظام براءات دويل متوازن وفعال من .58
الأعضاء عىل العمل معا لتعزيز اللجنة ادلامئة كام فعلت يف ادلورات السابقة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن متيض املناقشات 

امئة. وابلإضافة حول قضااي الاس تثناءات والتقييدات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا، قدما يف الاجامتع املقبل للجنة ادل
ىل الفقرة  أأعرب الوفد مشريااإىل ذكل،  ، عن تطلعه لتقدم املناقشات املتعلقة بتنقيح WO/GA/47/6من الوثيقة  12اإ

 .الاخرتاعات بشأأنللبدلان النامية  1979 لعام منوذيجالويبو ال  قانون

ندونيس يا دمعه لقضية تعزيز الصحة العامة من خالل اس تخدام التكنوكرّ  .59 ولوجيا والبحوث الصيدلنية. وأأقر ر وفد اإ
 أأشارالابتاكر ونقل التكنولوجيا يف صناعة املس تحرضات الصيدلنية. ومع ذكل، مع  تتشابه اإىل حد بعيدرباءات الالوفد بأأن 
ىل أأن التقييدات والاس تثناءات الوفد  بشلك حصيح،  تعندما نفذ ،يف بعض احلالت ،ةيفعال  تثبتأأ  ،لرباءاتعىل حقوق ااإ
أأو غريها من الآليات. وفامي يتعلق مبسأأةل الكشف عن أأسامء ادلولية غري  س تخدام احلكويمالابولر، وحمك اس تخدام مثل 

اإىل طلب الإشارة بشلك واحض تندونيس ية ذكر الوفد أأن منظمة الصحة العاملية والترشيعات الوطنية الإ فاملسجةل امللكية، 
نتجات غالف امل عىل ، العالمات التجارية عداخرى الأ صيدلنية ال د وامالعامة لل امءالأسسامء ادلولية غري املسجةل امللكية و الأ 

التجديد املس متر رباءات الثانوية أأو الهذا احلمك ابلنس بة لقضية  مناقشة ادلول الأعضاء مبواصةلالصيدلنية. ورحب الوفد 
عىل املدى الطويل يشلك كن أأن ذكل ميأأى الوفد أأن لبدلان النامية. ورل وفد، مصدر قلق رأأي الوفقا لاكنت ، واليت للرباءات

الوفد  قالعيق املبدأأ الرئييس لنظام الرباءات. وذلكل، ي رباءات، وابلتايل العىل الابتاكر ونقل التكنولوجيا وجودة  اسلبي اتأأثري 
لس تثناءات والتقييدات يف لبياانت عن خمتلف املامرسات فامي يتعلق ابل لإنشاء جتميع  هاهجوديف ن الأمانة ينبغي أأن تس متر اإ 

 رباءات داخل لك دوةل من ادلول الأعضاء.الوفر نظرة أأوسع لكيفية تطبيق نظام س ي مماادلول الأعضاء يف الويبو، 

وأأعرب وفد الياابن عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به ابمس اجملموعة ابء. ورّحب ابلتقدم احملرز يف ادلورتني احلادية  .60
مانة عىل هجودها والعرشين والثانية وال  عرشين للجنة الرباءات من حيث النقاش حول عدد من القضااي، وعرّب عن تقديره للأ

نه يويل أأمهية ابلغة للنقاش بشأأن جودة الرباءات ورسية التواصل  ولدلول الأعضاء عىل مرونهتا يف هذا الصدد. وقال الوفد اإ
رباءات، أأنه من املهم أأن تُراعى، من منظور معيل، عنارص بني مستشاري الرباءات ومولكاهم. ورأأى، فامي خيص جودة ال
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جراءات الاعرتاض، اليت تُعد عوامل  جراءات منح الرباءات، مبا يف ذكل املامرسات اخلاصة بفحص الرباءات واإ خمتلفة يف اإ
انية والعرشين للجنة، أأي حمّددة جلودة الرباءات. كام رأأى الوفد أأن الأعامل املُضطلع هبا يف ادلورتني احلادية والعرشين والث

ادلراس تني املتعلقتني اجللسة التشاركية اخلاصة بتجارب ادلول الأعضاء يف جمال تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل و 
ذ تس ىن لها النظر يف خمتلف جوانب تكل ابلنشاط الابتاكري وكفاية الكشف ، عادت بفائدة عىل لك ادلول الأعضاء، اإ

ن متكني مستشاري الرباءات القضااي من منظو  ر معيل. وتناول قضية رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكاهم وقال اإ
من املطالبة ابلرسية قد يسهم يف تعزيز موثوقية واس تقرار نظام امللكية الفكرية، سواء يف البدلان املتقدمة أأو البدلان النامية، 

ىل اجللسة التشاركية املزمع عقدها بني ومن شأأنه الإسهام كذكل يف حامية مصاحل لك ا لأطراف املعنية. وعليه تطلع الوفد اإ
طار برانمج العمل املعمتد لدلورة الثالثة والعرشين للجنة. وأأبدى الوفد اعتقاده القوي  ادلول الأعضاء بشأأن حامية الرسية يف اإ

لازامه مبواصةل الإسهام بطريقة بناءة يف تكل برضورة أأن تواصل اللجنة مناقشة القضااي العاملية اخلاصة ابلرباءات، وا
 املناقشات.

نه عىل الرمغ من أأن مجيع أأهداف الاقرتاح املتعلق  .61 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإ
ماكنية حتديث قانون الويبو المنوذيج لعام ن تبادل النتاجئ  1979 ابإ ىل بشأأن الاخرتاعات مل تتحقق، فاإ جيابيا. وتطرق اإ اكن اإ

معل اللجنة املقبل وأأفاد بأأن مجموعته المتست القيام بأأنشطة جديدة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات 
عداد حتليل عن الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت  نتيجة للمناقشات اليت أأجريت: المتس الوفد من الأمانة، بوجه خاص، اإ

عداد دليل مفتوح خبصوص ذكل املوضوع. وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة فعاليهتا يف م عاجلة الشواغل الإمنائية، فضال عن اإ
يف جتميع الأمانة للمعلومات عن جتارب ادلول الأعضاء وادلراسات الإفرادية املتعلقة بفعالية الاس تثناءات والتقييدات، 

أأبدى الوفد اهامتمه ابملناقشات اخلاصة ابلرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا.  س امي فعاليهتا يف معاجلة الشواغل الإمنائية. كام ل
وقال، فامي خيص الرباءات والصحة، أأن مجموعته ترّحب ابقرتاح تنظمي ندوة تدوم نصف يوم بشأأن العالقة بني نظام الرباءات 

ا، مبا يف ذكل ما خيص الهنوض ابلبتاكر وتعزيز نقل والتحدايت املرتبطة بتوافر الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منو 
ن مجموعته  ىل الأدوية احملمية برباءات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. ومىض يقول اإ التكنلوجيا الالزمة لتيسري النفاذ اإ

اش س يكون أأكرث بروزا س تخوض بطريقة بناءة يف النقاش بشأأن نقل التكنولوجيا مقابل كفاية الكشف. ورأأى أأن ذكل النق
مضن البند اخلاص بنقل التكنولوجيا. وتطرق بعد ذكل اإىل رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكاهم وأأكّد أأن بدلان 

مجموعته، عىل غرار بعض ادلول الأعضاء الأخرى، ترى أأن جلنة الرباءات ليست احملفل املناسب ملناقشة هذه القضية. 
ة الرباءات وأأنظمة الاعرتاض وأأقّر بأأمهية اجللسة التشاركية املقرتح عقدها طيةل نصف يوم بشأأن وتناول أأخريا قضية جود

جراءات الفحص والاعرتاض والإبطال. ورأأى الوفد  جتارب اخلرباء من خمتلف املناطق حول تقيمي النشاط الابتاكري يف اإ
يالء اهامتم خاص لالإجراءين اخلاصني ابلعرتاض والإبطال، ن آخر دورات اللجنة.لزوم اإ  ظرا لعدم معاجلهتام يف أ

" تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املعنونة "و  .62
 (.WO/GA/47/6 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 14البند 

 لعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةبعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية بقانون ا

ىل  .63  .WO/GA/47/10و WO/GA/47/7 تنيالوثيق استندت املناقشات اإ

بداء تدخالت خبصوص الوثيقة الرئيس وأأعطى  .64 اليت تتضمن تقرير اللجنة  WO/GA/47/7اللكمة للوفود اليت تود اإ
 ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية.



WO/GA/47/19 
19 
 

د وفد رومانيا، متحداث  ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، بأأن مسأأةل اعامتد معاهدة قانون التصاممي وأأفا .65
جراء مناقشات ممثرة خالل ادلورة احلالية للجمعية العامة، بغية عقد مؤمتر  تتصدر جدول الأعامل، وأأعرب عن أأمهل يف اإ

زاء املناقشات املفيدة اليت دارت خالل د معاهدة جديدة يف املس تقبل الدبلومايس لعامت قريب. وأأعربت اجملموعة عن ارتياهحا اإ
ادلورة الثالثة والثالثني للجنة العالمات فامي يتعلق بواهجة التواصل بني أأسامء البدلان وحقوق العالمات التجارية اململوكة 

فراد. وأأكدت اجملموعة جمددا  دمعها لالقرتاح املقدم اإىل جلنة العال مات من وفود لك من امجلهورية التش يكية، وفرنسا، للأ
س بانيا، وسويرسا فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ونظام أأسامء  يطاليا، والربتغال، ومجهورية مودلوفا، واإ وأأملانيا، وهنغاراي، واإ

 احلقول.

ة هذه املسأأةل يف ادلورات وذكر وفد الصني، عقب اعرتافه بأأمهية حامية أأسامء البدلان، أأنه يود الاس مترار يف مناقش .66
 املقبةل للجنة العالمات والعمل عىل اختتام توصية مشرتكة.

وأأحاطت امجلعية العامة للويبو "بتقرير اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  .67
 (.WO/GA/47/7واملؤرشات اجلغرافية" )الوثيقة 

ليرشح .وأأعطى اللكمة لوفد الولايت املتحدة الأمريكية WO/GA/47/10الوثيقة  وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل .68
 .املذكورةاقرتاحه الوارد يف الوثيقة 

مناقشات بشأأن  عقدخالل ادلورات الأخرية للجنة ادلامئة،  أأنه اكن قد اقرتحوأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .69
املؤرشات  فعال لإمالءاجلغرافية، هبدف اس تكشاف جدوى نظام شامل  خمتلف النظم الوطنية محلاية املؤرشات خصائص

ىل بسبب تقدم يف هذا العمل لإعاقة ال اجلغرافية. وأأعرب الوفد عن أأسفه  اعرتاض بعض أأعضاء احتاد لش بونة. وأأشار الوفد اإ
دلبلومايس لعامتد وثيقة جنيف لتفاق املؤمتر احىّت خيتمت  لن يبدأأ أأنه قد مسع مرارا وتكرارا أأن العمل عىل املؤرشات اجلغرافية 

ن 2015مايو يف املؤمتر ادلبلومايس عقد  قد. و أأعامهل ات اجلغرافية )وثيقة جنيف(ؤرشلش بونة بشأأن تسميات املنشأأ وامل ، واإ
أأحاكم وثيقة جنيف تس تثين بعض أأنظمة أأن وفد ورأأى العظم أأعضاء الويبو واحتاد ابريس. ملشاركة متساوية مل يكن مب 
جيل اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية، فضال  عن غالبية أأنظمة العالمات التجارية، ول س امي الأنظمة اخلاضعة للقانون العام، التس 

اللجنة س تعرض ت  أأنبوفد للحصول عىل قرار من امجلعية العامة . وسعى الهذه الوثيقة مل حتقق التفاق الشاملواعترب أأن 
در اجلغرافية مثل عالمات التصديق والعالمات صاامل حملدداتر يف أأنظمة امحلاية نظت و  ادلبلومايسلش بونة أأعامل مؤمتر 

قلميية واس تخدام التسميات العامة لتوازن، ل  احلاجةعىل . ومشددا التجارية امجلاعية واملؤرشات اجلغرافية مع حامية مبدأأ الإ
بطريقة العامة والتسميات والعالمات التجارية غرافية اجلاملؤرشات أأن جيري تناول لعمل مع الويبو لضامن ابتوقعاته  الوفد أأكد

ضافة اإىل حقوق معل الويبو بشأأن املؤرشات اجلغرافية مصاحل أأحصاب  متساوية، يك ل يقوض امللكية الفكرية الأخرى. واإ
أأعضاء الويبو  السامح لبقية بغية، اللجنةاملؤرشات اجلغرافية يف  بشأأنالعمل  اس تئنافامجلعية العامة من ذكل، طلب الوفد 

صائص هو حول اخلابلنس بة لهذه القضية،  ،أأن السؤال املطروحالوفد  ورأأىديث عن حامية املؤرشات اجلغرافية. ابحل
أأنظمة العالمات وليس عن من هل الغلبة بني  واملنافسني، ملصاحلاحتقيق لك نظام يف احلفاظ عىل التوازن بني الأساس ية ل

يداع دويل شامل الويبو من هذا املنطلق، ميكن لأعضاء و . اخلاصةرافية التجارية وأأنظمة املؤرشات اجلغ  ل يرضاتباع نظام اإ
النظم الوطنية  حولمناقشات  تعقد نبغي أأني  اللجنةن قال الوفد اإ . و الأخرين امللكية الفكرية أأو املنافسنيحقوق أأحصاب ب

نشاء نظ  رتم مبدأأ حيلإيداع املؤرشات اجلغرافية شامل ام دويل اخملتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية هبدف اس تكشاف جدوى اإ
قلميية لتفاقييت  .ابريس وبرن الإ

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأحاط علام  ابقرتاح وفد الولايت املتحدة  .70
ن املؤرشات اجلغرافية تندرج يف اختصاصات بشأأن اس تعراض جلنة العالمات لوثيقة جنيف لتفاق لش بونة. وقال الوفد  اإ

جلنة العالمات ولكن ولية هذه اللجنة ل تشمل اس تعراض نتيجة املؤمتر ادلبلومايس، ول ميكن تلكيفها هبذه الولية لأس باب 
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طار مؤمتر دبلومايس للأطراف املتعاقدة. ورأأى الوف مهنامؤسس ية وقانونية  ل يف اإ د أأن أأي أأن هذا الاس تعراض ل جيرى اإ
لاهم. حاةل اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ  مراجعة مقبةل لوثيقة جنيف من امتيازات أأعضاء احتاد لش بونة وعليه ينبغي اإ

وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأكد دمعه لالقرتاح اذلي قدمته وفود امجلهورية  .71
س بانيا وسويرسا اإىل جلنة العالمات بشأأن املؤرشات التش يكية وفرنسا وأأملانيا  يطاليا والربتغال ومجهورية مودلوفا واإ وهنغاراي واإ

اجلغرافية ونظام أأسامء احلقول. ففامي خيص الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية خالل هذه ادلورة واذلي 
لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية، قال الوفد  طلب فيه من جلنة العالمات اس تعراض وثيقة جنيف لتفاق

ن مجموعته ترى أأن هذا الإجراء من امتيازات أأعضاء احتاد لش بونة.  اإ

جراء الأمانة اس تقصاء  .72 يطاليا بأأن جلنة العالمات قد أأبدت خالل عدة دورات ماضية رفضها لقرتاح اإ وذكَّر وفد اإ
ن هذا الاس تقصاء لن يزيك الوعي العام ابملؤرشات بشأأن الأنظمة الوطنية القامئة اخلاص ذ اإ ة حبامية املؤرشات اجلغرافية. اإ

وعليه لن  ؛اجلغرافية احملمية يف بعض البدلان مبوجب نظام العالمات التجارية ويف بعضها الآخر مبوجب أأنظمة خاصة ذلكل
طار نظام أأسامء احلقول يؤثر يف أأنظمة امحلاية اخملتلفة النافذة. واس تدرك الوفد معلنا  دمعه ل قرتاح حامية أأسامء البدلان يف اإ

 اذلي قدمته عدة وفود اإىل جلنة العالمات واذلي وجده الوفد مفيدا  للغاية.

وشكر وفد أأسرتاليا وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل اقرتاحه اذلي انطوى عىل عدة شواغل مشرتكة لبالده.  .73
ع ابلولية واخلربة الالزمتني لوضع معايري دولية بشأأن املؤرشات اجلغرافية مع مراعاة تنوع ورأأي الوفد أأن جلنة العالمات تمتت

هنوج امحلاية يف صفوف ادلول الأعضاء. وشدد الوفد عىل أأن الغرض من جلنة العالمات هو مناقشة الاس تحداث التدرجيي 
منا  للقانون ادلويل لهذه املوضوعات اليت تضم بوضوح املؤرشات اجلغرافية. ول تقترص مزااي جلنة العالمات عىل وليهتا فقط واإ

ومجيع أأعضاء احتاد ابريس وادلول الأعضاء يف الويبو عىل قدم املساواة يف مناقشات هذه  تشمل أأيضا  مشاركة أأعضاهئا
ذ ميكن لهذا اللجنة واختاذ القرارات فاها. ومن مث رأأى الوفد أأن اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية قد يكون م  فيدا  وبنّاء اإ

الاس تعراض أأن يوحض متطلبات وثيقة جنيف مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو ول س امي يف اجملالت اليت تفتقر لإشارة رصحية 
رشادات  ىل تسمية عامة. وميكن لهذه بشأأن اجلأأو اإ وانب املثرية للقلق مثل رسوم التجديد ونطاق امحلاية وامحلاية من التحول اإ

ىل تفسري متسق لوثيقة جنيف يف اجملالت املثرية للقلق وأأن حتد من الآاثر امل  طار جلنة العالمات أأن تفيض اإ ناقشة يف اإ
 السلبية احملمتةل عىل التجارة من جراء تنفيذها. ويف اخلتام، جشَّع الوفد امجلعية العامة عىل تأأييد هذا الاقرتاح.

ىل البيان اذلي أأدىل  .74 ذ أأشار وفد فرنسا اإ نه عارض بشدة الاقرتاح املقدم واإ به وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، فاإ
 من وفد الولايت املتحدة الأمريكية وذكر أأنه معاكس لختصاص أأعضاء احتاد لش بونة والهيلك املؤسيس للويبو.

س تعراض العمل اذلي أأجنزه وأأيد وفد مجهورية كوراي الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق اب .75
احتاد لش بونة مؤخرا . وشاطر الوفد الرؤية اليت مفادها أأن جلنة العالمات يه أأنسب منتدى ملناقشة نظام دويل لإيداع 

املؤرشات اجلغرافية لأهنا جلنة الويبو ادلامئة اليت تغطي موضوع املؤرشات اجلغرافية. وشدد الوفد عىل غياب نظام مشرتك 
غرافية يوافق عليه أأعضاء الويبو اكفة مبشاركة اكمةل من تكل ادلول. وأأخريا ، رأأى الوفد أأنه من املفيد اس تعراض للمؤرشات اجل

ىل العمل اذلي أأجنزته جلنة العالمات عىل  ي لش بونة احلايل واملقبل، وأأن تكل ادلراسات س تضيف قمية  اإ الاختالف بني نظام 
 مدى العقود املاضية.

يران )مج  .76 ىل أأن ولية جلنة العالمات ملناقشة املؤرشات اجلغرافية ل ينبغي تفسريها  –هورية وأأشار وفد اإ الإسالمية( اإ
بأأنه اكنت للجنة صالحية منع الأطراف يف اتفاق لش بونة من النظر يف مسأأةل تنقيح النظام لإدراج املؤرشات اجلغرافية. ويف 

نه يتس ىن، من منظور الوفد، للجنة العالمات ومج  عية احتاد لش بونة عىل حد سواء مناقشة املؤرشات اجلغرافية يف الواقع، فاإ
ذا اكن ينبغي  زاء ما اإ ىل تويخ الوضوح القانوين اإ نطاق وليتاهام، دون أأي ترتيب هريم بيهنام. ورأأى الوفد أأنه مثة حاجة اإ

طار مجعية أأخرى من مجعيات احتادات  الويبو. ذلا، فقد أأعرب للجنة العالمات أأن تناقش العمل اذلي انطلق أأصال  يف اإ
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الوفد عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل اقرتاهحا، مبراعاة العمل اذلي س بق وأأجنزته جلنة العالمات يف املايض 
ىل أأنه ليست مثة أأي قمية جلية ميكن توخاها من الاس مترار يف مناقشة ذكل  يف جمال املؤرشات اجلغرافية، ولكنه خلص اإ

 الاقرتاح.

ن  جلنة العالماتوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأمهية أأن تعمل وأأ  .77 عىل موضوع البياانت اجلغرافية. وقال الوفد اإ
ن الويبو، بصفهتا منظمة متعددة الأطراف مكّرسة  وثيقة جنيف لتفاق لش بونة تتضمن هنجا  خاصا  حبامية البياانت اجلغرافية واإ

ناقشة هُنج أأخرى، فضال  عن العالقة بني الهُنج الأخرى هذه وأأثر نظام لش بونة علاها. للملكية الفكرية، املاكن املناسب مل 
ن مل يكن يف  وأأعرب الوفد كذكل عن اس تعداده ملناقشة تفاصيل فقرة قرار لكنه تساءل أأين ميكن مناقشة هذه املسائل اإ

طار جلنة العالمات.  اإ

 اقرتاحه وعىل التوضيح اذلي أأفاد به. ورأأى الوفد أأن دور وشكر وفد سويرسا وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل .78
اللجنة ادلامئة ليس النظر يف نتاجئ مؤمتر دبلومايس بشأأن اتفاق لش بونة املنّقح وأأنه ينبغي حرص هذا ادلور يف احتاد لش بونة. 

 وأأعلن الوفد ابلتايل رفضه لالقرتاح.

الأمريكية عىل الاقرتاح اذلي عرضه وشّدد عىل أأمهية البياانت  وأأعرب وفد الأرجنتني عن شكره لوفد الولايت املتحدة .79
ذ وضع الوفد يف اعتباره وثيقة جنيف اليت اعُتمدت مؤخرا  ووجود نُظم وطنية خمتلفة محلاية  اجلغرافية مجليع أأعضاء املنظمة. واإ

ق امحلاية الوارد يف الاقرتاح. واعترب الأسامء اجلغرافية، رأأى أأنه من الرضوري حتسني فهم هذه املسائل، ول س امي مفهوم نطا
 الوفد أأن جلنة العالمات يه املنتدى املناسب لبحث مسأأةل البياانت اجلغرافية مبشاركة مجيع أأعضاء الويبو.

وأأعرب وفد ش ييل عن تفهمه للقلق اذلي أأاثره اقرتاح الطلب اإىل جلنة العالمات أأن تس تعرض معل مؤمتر  .80
ىل أأن  جلنة العالمات يه يف الواقع اللجنة اخملتصة لبحث مسأأةل البياانت اجلغرافية، كام ذكر وفد ديبلومايس. لكنه أأشار اإ

يران الإسالمية يف بياناهام. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن التقدم اذلي  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ووفد مجهورية اإ
ن اكن من خالل الاس تعراض أأو تبادل الآراء اذلي من شأأنه سرب ُأحرز مؤخرا  يف الويبو يربر مواصةل حتليل هذه املسأأةل،  اإ

أأوجه التقارب. والتفت الوفد اإىل أأن امجليع قد أأظهر مرونة بشأأن التوصل اإىل صيغة قرار مشرتكة. وأأعلن الوفد تأأييده 
ت اجلغرافية، حبيث يشارك للمالحظة اليت اعترب فاها وفد الأرجنتني أأن جلنة العالمات يه املنتدى املناسب ملناقشة البياان

 مجيع أأعضاء الويبو يف هذه املناقشة.

طار ولية جلنة العالمات. وقال الوفد  .81 واعترب وفد الربتغال أأن اقرتاح تنقيح وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ل يندرج يف اإ
نه ل يرى أأي تربير قانوين لن ن مجيع املسائل الواردة يف الوثيقة نوقشت يف احتاد لش بونة واإ هذه املسأأةل اإىل جلنة  قلاإ

 العالمات.

بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي " 14وأأعلن الرئيس أأن البند  .82
)املعقودة  WO/GA/47/10س يظل مفتوحا قيد املشاورات غري الرمسية حول الوثيقة  "الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 .ل أأخرى مدرجة يف بنود أأخرى من جدول الأعامل(كذكل بشأأن مسائ

ىل اجللسة العامة، الوقّدم  .83 تكل املشاورات غري الرمسية. وترد  تقدمحول  منتظمة، مس تجدات خالل ادلورةرئيس اإ
 من جدول الأعامل "تقرير جلنة الربانمج واملزيانية". 11تقارير تكل املس تجدات حتت البند 

ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية  وهّجت امجلعية العامة اللجنة .84
 حنو دراسة خمتلف الأنظمة اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية، مضن وليهتا احلالية ومبا يشمل لك اجلوانب.
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 من جدول الأعامل املوّحد 15البند 

 دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي بعض املسائل املتعلقة ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر

ىل  .85  .WO/GA/47/8 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

وعرب جمددا  عن تأأييده التام لهدف معاهدة قانون  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد رومانيا ابمس  .86
ذ ذكر التصاممي املمتثل يف تبس يط الرشوط الشلكية والإجراءات لتسجيل التصام مي وتنس يق تكل الرشوط والإجراءات. واإ

ىل اجملموعة، أأعرب عن اقتناع اجملموعة بأأن املعاهدة س تعود بفوائد  أأن املعاهدة ل تزال تعد مسأأةل ذات أأولوية ابلنس بة اإ
لغت ملموسة عىل مودعي طلبات التصاممي الصناعية وخصوصا  عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة. ورأأى أأيضا  أأن النصوص ب

ذ أأبدى جمددا  مرونة  مس توى اكفيا  من النضوج لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة جديدة يف ميدان التصاممي الصناعية. واإ
دراج مادة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لتنفيذ املعاهدة القادمة يف نص املعاهدة، ارتأأى أأنه من  اجملموعة املتعلقة ابإ

ىل اتفاق عىل العنارص املعلقة مما سيسمح للجمعية ابعامتد قرار بشأأن عقد املؤمتر. وفامي يتصل برشط  املمكن التوصل اإ
ذ أأفصح  الكشف املقرتح، أأعرب عن عدم اقتناعه حىت ذكل احلني مبدى صةل ذكل الأسلوب هبدف املعاهدة وتوافقه معه. واإ

قلميية عىل امجلعية العامة، حث مج  رمسية خالل عن اس تعداده للمشاركة يف أأي مناقشات رمسية أأو غري يع اجملموعات الإ
ىل اتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة يف عام   .2016التوصل اإ

نه ينبغي التوصل اإىل اتفاق من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  .87 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
قدما  بل تبتعد ابلأحرى ابتعادا  أأكرب عن هدفها املنشود أأل وهو التفاق عىل املعايري مما املعاهدة. ورأأى أأن املعاهدة ل متيض 

ىل عدم زايدة اليقني أأو الفعالية نتيجة لإدراج مادة عن  ذ أأشار اإ يداع طلبات التصاممي وخيفف أأعباءها. واإ س يخفض تاكليف اإ
س امي  تقدم بنجاح من الويبو ول ا ، لحظ أأن املساعدة التقنيةاملساعدة التقنية عىل الرمغ من طابع تكل املادة املغري امسي

ىل الشعور بقلق  لتنفيذ معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات. ورأأى أأنه ليس هناك ما يدعو اإ
زاء تقدمي املساعدة التقنية املالمئة لتنفيذ معاهدة قانون التصاممي يف حني أأن املنتفع ني بنظام امللكية الفكرية يظلون فعيل اإ

يعانون من التأأخري يف امليض قدما  مبرشوع املعاهدة. وفامي يرتبط ابلقرتاح بشأأن رشط الكشف املقدم من اجملموعة الأفريقية، 
يف لحظ عدم الاتساق بني جوهر الاقرتاح والرشح املقدم من اجملموعة. وأأعرب عن اعتقاده أأنه ينبغي حسب الاقرتاح أأخذا  

ذ ذكر أأن املعاهدة تعد أأساسا  مرجعيا   احلس بان هدف املعاهدة املنشود أأي تبس يط الإجراءات الشلكية لتسجيل التصاممي. واإ
ىل اتفاق عىل عقد مؤمتر  لدلبلوماس ية املتعددة الأطراف يف الويبو، أأعرب عن أأمهل الراخس أأن تتوصل امجلعية العامة اإ

 دبلومايس.

اجملموعة الأفريقية وشكر رئيس جلنة العالمات ونوابه عىل هجودمه ادلؤوبة املبذوةل للهنوض وحتدث وفد نيجرياي ابمس  .88
جبدول أأعامل املفاوضات بشأأن معاهدة قانون التصاممي. وذكر جمددا  موقف اجملموعة الأفريقية بشأأن املوضوعات املطروحة 

م بقضااي ل يعتربها بعض الأعضاء يف الويبو يف عداد للمناقشة وأأعرب عن أأسفه لس مترار انعدام الإرادة املطرد لالهامت
ىل اعتبار التسامح والشمول مبدأأين من املبادئ الأساس ية اليت ينبغي أأن تشدد عىل مفاوضات ادلول  ذ أأشار اإ الأولوايت. واإ

ن معاهدة قانون التصاممي املقرتحة ينبغي أأن حتقق التوازن بني احتياجات امل  ذا الأعضاء يف الويبو، قال اإ س تفيدين املقصودين اإ
آلية لضامن حامية مبسطة وفعاةل ميكن التنبؤ هبا للتصاممي الصناعية. وعرب عن حاجة اجملموعة اإىل  اكن الهدف املنشود توفري أ

احلصول عىل مساعدة تقنية مس هتدفة واكفية وموثوقة تسمح بتنفيذ املعاهدة. وأأعرب جمددا  عن عدم ارتياحه للطبيعة احملدودة 
رص اليت ميكن للأمم املمتتعة ابلس يادة أأن حتددها مكعايري لأهلية تسجيل التصاممي الصناعية يف الولايت القضائية لتكل للعنا

الأمم. وأأخذا  يف احلس بان أأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي ل ينص عىل تعريف للتصاممي الصناعية وخمتلف الآليات 
ن اجملموعة تتقيد ابلتشديد ضوع الواسع للشلك الزخريف للمنتجات املصنعةاملو الوطنية محلاية التصاممي الصناعية و  ، قال اإ

املبديئ عىل رضورة حامية قاعدة املعارف والأصول احلامسة كعنارص اختيارية من مرشوع املعاهدة. وأأهنىى بيانه معيدا  تأأكيد 
 اس تعداد اجملموعة للمشاركة البناءة يف املناقشات.
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ورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعاد تأأكيد الازامه الراخس بعمل جلنة وحتدث وفد الاحتاد الأ  .89
العالمات وذكر جمددا  أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل تنس يق الرشوط الشلكية والإجراءات لتسجيل التصاممي وتبس يط تكل 

وايت التمنية. وأأحاط علام  بأأن جلنة العالمات واظبت الرشوط والإجراءات لفائدة املنتفعني والأعضاء يف الويبو عرب مجيع مس ت
مرشوع املواد ومرشوع عىل مدى الس نوات العديدة املاضية عىل صياغة صكوك لوضع القواعد واملعايري وأأشار اإىل رضورة 

جراءات متقاربة ومبسطة لتسجيل التصاممي الصناعي ة ل بد مهنا الالحئة التنفيذية الذلين هيدفان اإىل حتقيق رشوط شلكية واإ
طار حيوي ومرن لتطوير قانون التصاممي الالحق بغية جماراة التغيريات التكنولوجية املقبةل. وذكر بأأن دراسات  أأيضا  لوضع اإ
عديدة قد أأجريت فامي يتعلق بتأأثري املعاهدة املقرتحة متش يا  مع التوصيات املعنية املنبثقة عن جدول أأعامل التمنية مما دل عىل 

ذ أأحاط علام  اعتقاد اجل  جيايب. واإ ىل تأأثري اإ هات اجمليبة يف مجيع البدلان مبا فاها البدلان النامية أأن التغيريات املقرتحة س تؤدي اإ
أأنه جيب حل املسأأةل املتعلقة بشلك املساعدة  2014بأأن بعض الوفود ذكرت خالل دورة امجلعية العامة املعقودة يف مايو 

ىل اتفاق عىل ىل اس مترار انفتاح الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه التقنية هبدف التوصل اإ  عقد مؤمتر دبلومايس، أأشار اإ
ىل كون املساعدة التقنية املوضوع الوحيد املطروح للنقاش اذلي ل يزال مفتوحا . وذكر  للخيارات اجلاري طرهحا للنقاش نظرا  اإ

. وأأعرب عن 2014صاممي يف فرتة انعقاد امجلعية العامة يف مايو بثبات الأحاكم املوضوعية املنصوص علاها يف معاهدة قانون الت
ىل عقد مؤمتر دبلومايس استنادا  اإىل ذكل النص اذلي بلغ مس توى عاليا  من النضوج مما س ميهد  تأأييده دلعوة امجلعية العامة اإ

املقدم من اجملموعة الأفريقية يف ادلورة  . وأأحاط أأيضا  علام  ابلقرتاح2016السبيل لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف عام 
ىل تبس يط الرشوط الشلكية  الثانية والثالثني للجنة العالمات بشأأن رشط الكشف غري أأنه ذكر بأأن املعاهدة هتدف اإ

غرية والإجراءات املتعلقة ابلتصاممي وتنس يقها وبأأهنا س تعود من خالل ذكل بفوائد كبرية عىل مجيع اجلهات مبا فاها الرشاكت الص
بعادا  أأكرب عن هدف التبس يط والتنس يق لالإجراءات الشلكية  واملتوسطة والبدلان النامية ورأأى أأن الاقرتاح يبعد النص اإ
ن الاقرتاح يتضمن عنرصا  موضوعيا  ل تشمهل املعاهدة ويقترص عىل الإجراءات الشلكية  لتسجيل التصاممي. وأأضاف قائال  اإ

 من اجملموعة الأفريقية حسب اقرتاهحا الأخري.املتعلقة ابلتصاممي. وعليه، طلب 

يران )مجهورية وفد وقال  .90 ن مرشوع معاهدة قانون التصاممي هو حماوةل لوضع القواعد واملعايري ل بد  (الإسالمية –اإ اإ
رساء قاعدة جيدة لفهم ذكل التوازن عرب ادلراس ة اليت لها من حتقيق التوازن الواجب بني التاكليف والفوائد. ونظرا  اإىل اإ

ن ادلراسة اعرتفت ببعض  أأعدهتا الأمانة عن الأثر احملمتل لعمل جلنة العالمات عىل قانون التصاممي الصناعية وممارساته، قال اإ
املتطلبات املتعلقة ابملساعدة الإدارية واملهارات القانونية والتدريب والاستامثر يف البىن التحتية لفائدة البدلان النامية. ورأأى 

دراج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املعاهدة يف شلك حمك ملزم قانوان  لأن ذكل الأمر س ييرس انضامم أأنه ينبغ ي اإ
ىل املعاهدة اجلديدة ويساعدها عىل الانتفاع الفعال ابملعاهدة. وعالوة عىل ذكل، أأعرب  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  اإ

دراج رشط الكشف يف املادة عن تأأييده لقرتاح اجملموعة الأفري  ىل اإ من مرشوع املعاهدة. واختمت بيانه مشريا   3قية ادلاعي اإ
 اإىل رضورة حل القضااي املعلقة قبل عقد مؤمتر دبلومايس لأن التسوية املس بقة لأوجه الاختالف س تكفل جناح املؤمتر.

التصاممي والنتاجئ احملققة حىت الان  وشدد وفد الاحتاد الرويس عىل املس توى الرفيع لتحضري نصوص معاهدة قانون .91
وأأعرب عن تأأييده للمعاهدة ولعقد مؤمتر دبلومايس لعامتدها يف أأرسع وقت ممكن يف موقع حيدد يف وقت لحق. ولفت أأيضا  

ىل البدلان النامية من أأجل ضامن دقة تطبيق املعاهدة. ىل أأمهية تقدمي املساعدة التقنية اإ  انتباه امجلعية اإ

ندونيس يا عن تقديره لعمل امليرس ورأأى أأنه ل ميكن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي وأأعرب وفد  .92 اإ
ل بعد نضوج النص وأأنه من الرضوري حل عدة قضااي لبلوغ مس توى النضوج املذكور. وحث ابلتايل مجيع الوفود عىل  اإ

قرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية بشأأن رشط الكشف. وفامي مواصةل حبث مسأأليت املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات والا
خيص رشط املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، ارتأأى أأنه من الرضوري ضامن اليقني القانوين والوضوح فامي يتصل مبنح 

نه أأحاط علام  ابلرشح والنق اش املتصلني بطبيعة املسأأةل املنظمة ملثل تكل املساعدة القانونية. وفامي يتعلق برشط الكشف، قال اإ
 اجلوهرية أأو الإجرائية وأأبدى اس تعداده ملواصةل حبهثا بشلك غري رمسي.
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ن احلمك املتعلق ابملساعدة  .93 وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وقال اإ
عىل الرمغ من أأن اختالف الآراء بشأأن طبيعة ذكل احلمك قد سبب  التقنية يعد مسأأةل هممة ابلنس بة اإىل مجيع ادلول الأعضاء

دراج احلمك املتعلق  ىل موقفه بشأأن اإ ذ أأشار جمددا  اإ ىل اتفاق من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس. واإ تأأخريا  كبريا  يف التوصل اإ
ىل رضورة حل املسأأةل قبل عقد مؤ  متر دبلومايس، ورحب ابلتعبري ابملساعدة التقنية يف مادة مضن النص الرئييس للمعاهدة واإ

دراج احلمك  عن الاس تعداد ملواصةل اس تكشاف املسأأةل خالل املشاورات يف ادلورة احلالية للجمعية العامة. وفامي يتصل ابإ
، أأبدى رغبته يف التأأكيد لدلول الأعضاء أأن الهدف املنشود من ذكل احلمك هو السامح لدلول 3اخلاص ابلكشف يف املادة 

يت تنص قوانيهنا الوطنية بشأأن التصاممي عىل أأحاكم محلاية املعارف التقليدية ابلمتثال لرشط الإيداع يف ترشيعاهتا الأعضاء ال
ىل معاهدة قانون التصاممي.  الوطنية دلى انضامهما اإ

انون ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قبعض املسائل املتعلقة ابدلعوة اإ " 15وأأعلن الرئيس أأن البند  .94
نرييك شافيس )بريو(. "التصاممي  س يظل مفتوحا قيد املشاورات غري الرمسية اليت جيرهيا، بصفة ميرّس، السفري لويس اإ

ىل اجللسة العامة، الوقّدم  .95  تكل املشاورات غري الرمسية. تقدمحول  منتظمة، مس تجدات خالل ادلورةرئيس اإ

ىل ما ورد من ةاملشاورات غري الرمسيوسأأل الرئيس الوفود عن تفاصيل  .96 وأأشار . معلومات خمتلفة ومتباينة نظرا  اإ
ىل أأن معلومات برشت اب ىلالرئيس اإ ىل أأنهذه املسأأةل و حل ل  لتوصل اإ م قاقرتاح  اإ نه ليس من يف هذا الصددد قّدِّ ؛ قائال  اإ

ذا اكن من املمكن الاكتف ىل اجللسة العامة أأم اإ ذا اكن أأنصار الاقرتاح س يحيلون املناقشة اإ اء ابلإحاطة علام  بعدم الواحض اإ
ىل اتفاق يف هذا الصدد. وأأضاف الرئيس  ذا اكن يف وسع أأنالتوصل اإ ىل قرار يف عقد مؤمتر دبلومايس وسأأل عام اإ ه مل يتوصل اإ

 أأي وفد تقدمي معلومات عن حاةل املناقشات يف هذا الشأأن.

شامةل، وأأن  حزمةمن  جزء أأن قانون التصامميأأنه يرى نه أأوحض للوفود أأثناء املناقشات غري الرمسية اإ وقال وفد لتفيا  .97
ن وجداخلاص بقانون التصاممي هذاالاقرتاح  احلزمة. وشدد عىل  هذه لتفاقات املربمة يف أأجزاء أأخرى مناب سريهتن، ، اإ

ن مل يكن أأن الوفود اكنت مس تعدة للميض قدما   ولحظلمحاداثت خالل املفاوضات، لالطابع الرصحي  بشلك اكمل.  ذكل واإ
أأن املؤمتر ادلبلومايس لعامتد  أأولهاتضمن ثالث نقاط: و  امليرس قدمهاقرتاح وسط يف لتفكري ابطلب بناقشة اخُتمتت امل و 

مايو  اتفق عليه يفعىل النص اذلي  س تقوماملؤمتر مفاوضات أأن  واثناها؛ 2016س يعقد يف عام  قانون التصامميمعاهدة 
ىل أأن املفاوضات مل تكمتل بعد وذكر أأنه مل يكن واثلهثا أأن تراعى النسخ الالحقة من ؛ 2014 الوثيقة الأوىل. وأأشار الوفد اإ

 هناك تأأييد رصحي لهذا الاقرتاح.

نه يود التحدث بدوره بعد أأن قدم وفد لتفيا، ابمس اجملموعة الأفريقية  ابمس وفد نيجريايوحتدث  .98 مجموعة بدلان وقال اإ
رضا  لس ياق املواقف اخلاصة ابلصيغة املتفق علاها بشأأن فقرة القرار املتعلقة أأو بصفته الوطنية، عأأورواب الوسطى والبلطيق 

ىل امجلعية العامة. وأأضاف الوفد أأن الاجامتعات الثنائية مع وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء عاهدة مب قانون التصاممي اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن س بل  ن مل يكن أأي من اجلانبني راضيا  عن فيه قد ُعقدت بيَّنت الرغبة يف التوصل اإ امليض قدما  واإ

قُبلت من حيث املبدأأ قبل الانتقال الاقرتاح املعين. وشاركت بعدئذ وفود أأخرى يف املناقشة واتفقت مجيع الوفود عىل صيغة 
ن اجملموعة الأفريقية تفاجأأت مبداخةل وفد ل ىل بنود أأخرى من جدول الأعامل. واس تدرك الوفد قائال  اإ تفيا اذلي أأفاد بعدم اإ

ىل اتفاق بشأأن  قانون التصاممي. وأأعلن الوفد أأن اجملموعة الأفريقية مس تعدة لعامتد الصيغة املتفق علاها مع معاهدة التوصل اإ
الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ومع مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق خالل الاجامتع غري الرمسي بغية اختتام 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس. ومن مث، حث الوفد وفدي الاحتاد الأورويب املناق  طار جلنة العالمات والانتقال اإ شات التقنية يف اإ
عادة النظر يف موقفاهام واعامتد هذه الصيغة.  وادلول الأعضاء فيه ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عىل اإ
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ىل أأن  .99 ىل وفد لتفيا بصفته مداخلته السابقة قد قدوأأشار وفد لتفيا اإ طار هممة التيسري اليت عهد هبا الرئيس اإ مت يف اإ
انئب رئيس امجلعية العامة. ومن مث، فقد خص التقرير اذلي قدمه نتيجة املفاوضات غري الرمسية اليت شارك فاها انئب الرئيس 

 فاوضات.املسار اذلي حتدث عنه وفد نيجرياي قد أأجري بعد تكل املبصفة ميرس. وأأضاف الوفد أأن 

وأأحاط علام  بأأن وفد لتفيا مل يتحدث بصفته الوطنية أأو ابمس مجموعة بدلان  اجملموعة الأفريقية ابمس وفد نيجريايوحتدث  .100
منا بصفته ميرس املفاوضات غري الرمسية.  أأورواب الوسطى والبلطيق واإ

نه وقا الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهابمس وفد الاحتاد الأورويب  حتدثو  .101 زال هناك فرصة تيعتقد أأنه ل ل اإ
ىل اتفاق عىل تلفة اخمل يارات اخل الرتكزي عىل وفود يك يتس ىن للتعليق اجللسة  طلبو ، معاهدة قانون التصاممي للتوصل اإ

 املعروضة علاهم.

 .قانون التصامميمعاهدة أأن يوحض اقرتاحه بشأأن البت يف وفد الاحتاد الأورويب من رئيس امجلعية العامة  وطلب .102

 أأعدهقراءة النص اذلي امليرس  من طلبو  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ابمس وفد الاحتاد الأورويبوحتدث  .103
ىل توافق يف الآراء. ا أأفضل وسائل لكنه يعدُّ و  نه ليس نص متفقا  عليهالتيسري، عىل أأن يكون مفهوما أأ  نتيجة لعملية لتوصل اإ

 .النص عىل امجلعية يك تبت فيه عرض هذامن الرئيس أأيضا  طلب الوفد و 

ىل قراءة النص. .104  ودعا الرئيس وفد لتفيا اإ

 وقرأأ وفد لتفيا النص التايل: .105

 "اتفقت امجلعية العامة للويبو: .106

 ؛2016عىل أأن تعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام  "1"

 .SCT/31/2 Revصاممي عىل الوثيقتني وعىل أأن يقوم نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون الت "2"
 ؛.SCT/31/3 Revو

 وعىل أأن ينظر املؤمتر ادلبلومايس يف املسائل اليت انقش هتا جلنة العالمات يف دورهتا الثالثة والثالثني؛ "3"

 "بارشة.د بعد ادلورة اخلامسة والثالثني م يُعقوعىل أأن يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس يف اجامتع  "4"

 هذا النص. عىلمجيع الوفود عن موافقة الرئيس  سأألو  .107

ىل نص امليرس، ل يفهم ملا تعودأأنه  ،متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية ،وفد نيجرياي وقال .108 ذ رأأت اجملموعة  امجلعية اإ اإ
لأورويب واليت أأسفرت عن الأفريقية أأهنا جتاوزت هذا النص بعد املشاورات غري الرمسية والثنائية اليت ُعقدت مع الاحتاد ا

ىل اجملموعة الأفريقية اليت وافقت علاها.  صيغة أأخرى قدهما وفد الاحتاد الأورويب اإ

 وس يةلأأفضل  أأن نص امليرسالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  مساد الأورويب، متحداث ابوفد الاحتكد وأأ  .109
ىل توافق يف الآراء بشأأن هذه املسأأةل الهامة ابلن   أأنه منس بة لالحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. ورأأى الوفد للتوصل اإ

ىل اواجب املنظمة  ىل اتفاق عىل أأساس ذكل النص،أأن تسعى اإ يُعرض هذا النص عىل امجلعية يك أأن  وعليه طلب لتوصل اإ
 .تناقشه
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وفد الاحتاد الأورويب  لزناهة وحسن النية والشفافية، ينبغي توزيع النص اذلي اقرتحها حرصا  عىلوذكر وفد مرص أأنه  .110
ىل اجملموعة الأفريقية وعدم العودة اإىل جمالت مل يتفق علاها.  اإ

ىل وأأشار وفد جنوب أأفريقيا  .111 كأساس  يبوفد الاحتاد الأوروقدمه الأفريقية وافقت عىل الاقرتاح اذلي عة مو اجملأأن اإ
، بسحبه الاقرتاحبلغ اجملموعة الأفريقية ي ويب مل أأن وفد الاحتاد الأوروذكر . بذكل الاحتاد الأورويب وأأبلغت، للميض قدما  

 .أأنه ينبغي للجمعية أأن تواصل أأعاملها عىل أأساس هذا الاقرتاح رأأىو 

. وأأعرب عن رغبته يف مواصةل اذلي قدم نصا   الرمسية مع وفد الاحتاد الأورويبغري وأأكد وفد الكونغو املفاوضات  .112
 رس.نص املي  عوضا  عنالنص  هذااملناقشة عىل أأساس 

 مل يكن هناك توافق يف الآراء بشأأن الاقرتاح. هولحظ الرئيس أأن .113

ىل توافق  .114 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن أأسفه لعدم التوصل اإ
ىل التقدم والاس تفادة من املناقشات، اقرتح . وسعيا  اإ ىل النص  يف الآراء بشأأن النص اذلي وضعه امليرّسِّ الوفد الانتقال اإ
ع يف وقت سابق. وعليه، قرأأ الرئيس النص التايل: ليه اجملموعة الأفريقية واذلي وّزِّ  اذلي أأشارت اإ

عىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي  افقت امجلعية العامة للويبو:"و  .115
 الثني؛يف دورتاها الرابعة واخلامسة والث

ىل عقد مؤمتر دبلومايس عىل "1" ذا انهتت  2016عام  *لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف أأل يُدعى اإ ل اإ  *املناقشاتاإ
 والثالثني؛ حول املساعدة التقنية والكشف أأثناء دوريت اللجنة الرابعة واخلامسة

كامل نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتاها الرابعة واخلامسة وعىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس ت "2"
 والثالثني؛

ن تقرر عقده يف هناية والنصف الأول من عام "3" ، يف 2017 وعىل أأن يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس، اإ
 "اجامتع حتضريي ينعقد بعد ادلورة اخلامسة والثالثني مبارشة.

دد وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية عىل أأن النص قد اتُفق عليه وأأبدى اعرتاضه عىل تغيريه يف هذه املرحةل يف وش .116
فق عليه بني اجملموعة الأفريقية ووفد الاحتاد الأورويب خالل املناقشات غري اجللسة العامة. مث قرأأ الوفد النص التايل اذلي اتُ 

 الرمسية:

عىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي  مة للويبو:افقت امجلعية العا"و  .117
 يف دورتاها الرابعة واخلامسة والثالثني؛

ىل عقد مؤمتر دبلومايس عىل "1" ذا انهتت  2017عام  لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف أأل يُدعى اإ ل اإ املناقشات حول اإ
 والثالثني؛ والكشف أأثناء دوريت اللجنة الرابعة واخلامسةاملساعدة التقنية 

وعىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتاها الرابعة واخلامسة  "2"
 والثالثني؛

                                                
*
 أأشار وفد الاحتاد الأورويب اإىل وجود تغيريات يف النقطتني )املبينتني بعالمة *( مقارنة ابلنص اذلي وزع يف وقت سابق. 
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ن تقرر عقده يفوعىل أأن يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمت "3" ، يف اجامتع حتضريي ينعقد بعد 2017 عام ر ادلبلومايس، اإ
 "ادلورة اخلامسة والثالثني مبارشة.

نه مل حيرض املفاوضات املتعلقة  .118 وذكر وفد رومانيا أأن املناقشات غري الرمسية قد ُعقدت ابلازامن اقتصادا  للوقت قائال  اإ
ىل أأن النص اذلي قرأأه وفد الاحتاد مبعاهدة قانون التصاممي. وعليه، أأكد الوفد أأنه مل يكن جزءا  من هذا التفاق. ونظر  ا  اإ

ىل النظر يف أأحدث  الأورويب حيظى بقبول أأكرب دلى مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، دعا الوفد الوفود الأخرى اإ
 الاقرتاحات.

بداء ا .119 ملرونة وأأعلن وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه مس تعد لتأأييد أأي من النسختني وجشع الوفود الأخرى عىل اإ
ىل أأن النصني متشاهبني للغاية. ىل أأن التغيريات طفيفة للغاية واإ  نظرا  اإ

 وطلب وفد جنوب أأفريقيا تعليق الاجامتع. .120

أأنف الرئيس اجللسة وأأعلن أأن اجلهود اليت بذلها امجليع عىل وشك أأن تؤيت مثارها. وشكر امجليع عىل ما أأبدوه من واس ت .121
م للنظر فيه بشأأن البند مرونة وزمخ غري مس بوقني، ودعا وفد ني ىل قراءة القرار املقدَّ  من جدول الأعامل. 15جرياي اإ

 .اذلي اعُتمدنص مرشوع القرار  وفد نيجريايوقرأأ  .122

 وافقت امجلعية العامة للويبو: .123

عىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتاها الرابعة 
 لثالثني؛واخلامسة وا

عىل أأل يُدعى اإىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية والنصف الأول من  "1"
ذا انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية والكشف أأثناء دوريت الل  2017 عام ل اإ جنة الرابعة واخلامسة اإ

 والثالثني؛

ل نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتاها وعىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكام "2"
 الرابعة واخلامسة والثالثني؛

ن تقرر عقده يف هناية النصف الأول من  "3" وعىل أأن يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس، اإ
 دلورة اخلامسة والثالثني مبارشة.، يف اجامتع حتضريي ينعقد بعد ا2017 عام

 من جدول الأعامل املوّحد 16البند 

 تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

ىل  .124  .WO/GA/47/11و WO/GA/47/9 تنيالوثيق استندت املناقشات اإ

ىل أأن هذا البند من جدول الأعامل يضم وثيقتني مطروحتني للنظر فاهام هام .125 تقرير اللجنة املعنية  "وأأشارت الأمانة اإ
قرار عن بعض ( و"WO/GA/47/9الوثيقة " )ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

أأما عن أأوهلام، فقد ذكَّرت الأمانة بأأن (. WO/GA/47/11" )الوثيقة املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
، أأي يف 2014أأكتوبر -تمنية قد اجمتعت مرتني منذ ادلورة السادسة والأربعني للجمعية العامة، اليت عقدت يف سبمتربجلنة ال 
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ىل  20ويف دورهتا اخلامسة عرشة اليت عقدت من  2014نونمرب  21اىل  18دورهتا الرابعة عرشة اليت عقدت من  أأبريل  24اإ
رتني. وحتتوي أأيضا  عىل تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية . وتضم الوثيقة ملخص الرئيس لهاتني ادلو 2015

آليات التنس يق والرصد  اذلي انقش ته جلنة التمنية يف دورهتا اخلامسة عرشة. وأأما اثناهام فقد تناول تنفيذ ولية اللجنة وتنفيذ أ
عداد التقارير. وطلبت اللجنة يف هذه الوثيقة من امجل  هاتني  مناقشةعية العامة أأن تتيح لها مواصةل والتقيمي وأأساليب اإ

م بعدئذ تقريرا  عن هذه املناقشات وتوصيات يف هذا  املسأألتني خالل دورتاها السادسة عرشة والسابعة عرشة، وأأن تقّدِّ
ىل امجلعية العامة يف عام  الصدد  .2016اإ

ورة والأمانة عىل معلها اجلاد. وأأعلنت وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيس عىل توجاهه هذه ادل .126
ىل أأنه ينبغي النظر يف التمنية  آاثر جدول أأعامل التمنية عىل املنظمة. وأأشارت اإ اجملموعة ابء أأن الوقت قد حان لإمعان النظر يف أ

فيذ توصيات مع مراعاة أأهداف الويبو والنتاجئ املنشودة من معلها. وأأعربت عن أأملها يف أأن يسفر الاس تعراض املس تقل لتن 
ثر  جدول أأعامل التمنية عن عنارص ترثي دراسة هذه املسأأةل. وذكَّرت اجملموعة بأأن اختصاصات هذا الاس تعراض ُحددت اإ
ىل أأن نطاق الاس تعراض يشمل معايري  مفاوضات طويةل ومكثفة وعليه ينبغي قراءهتا وتفسريها بعناية. وأأشارت اجملموعة اإ

 ل يشملتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، و الرايم اإىلس تدامة والكفاءة يف معل الويبو املالءمة والفعالية والتأأثري والا
آراء املس تفيدين املزمعني لضامن مطابقة نتاجئ  تعممي هذه التوصيات. وفضال  عن ذكل، نوهت اجملموعة بأأمهية مراعاة أ

، قال الوفد WO/GA/47/11الواردة يف الوثيقة  سأأةلابمل الاس تعراض للواقع، وفقا  ملا شددت عليه املفاوضات. وفامي يتعلق 
ىل أأنه ميكن الاس مترار يف اقرتاح ومناقشة مسائل امللكية  دراج بند دامئ عن امللكية الفكرية والتمنية نظرا  اإ ىل اإ نه ل حاجة اإ اإ

طار بند حمدد من جدول الأعامل. وفامي خيص "هيئات  منائية يف اإ الويبو املعنية"، ذكر الوفد الفكرية وما يتصل هبا من قضااي اإ
منا يعود البت يف ذكل اإىل لك من جلان  أأن جلنة التمنية ليست يف وضع ميكهنا من اختاذ قرار بشأأن جدوى اللجان الأخرى؛ واإ
زاء قضااي جلنة املعايري؛ وجدول أأعام آلية التنس يق. ويف اخلتام، شدد الوفد عىل قلق مجموعته الشديد اإ ل الويبو وفقا  ملا تكفهل أ

آليات التنس يق اليت تعرقل معل الويبو املنوط هبا يف وليهتا  يف حتقيق أأهداف املنظمة. وأأعلن الوفد رضورة  ول تسهمالتمنية وأ
 حل هذا الوضع يف أأرسع وقت ممكن اذلي يتناىف مع الغرض من جدول أأعامل التمنية.

يه وأأشاد عرب عن تقديره لرئيس جلنة التمنية وانئب  وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأ  .127
عداد تقارير بشأأهنا. ورأأت اجملموعة أأن  ،جبهود الأمانة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، ورصد وتقيمي أأنشطة التنفيذ واإ

عىل ذكل العدد الهائل من الويبو قد دجمت يف معلها الاهامتمات املتعلقة ابلتمنية اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء، وادلليل 
تلبية  بشأأنالأنشطة املوهجة حنو التمنية اليت نفذهتا الأمانة. وذكَّر بأأنه ينبغي ملسار الاس تعراض أأن يرشد ادلول الأعضاء 

نه ينبغي تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية آليات التنس يق قائال  اإ ىل أ يف  املشاريع املنفذة لالحتياجات احملددة. والتفت الوفد اإ
جلنة املعايري وجلنة الربانمج  وأأن تُس تثىن من هذه اللجان خمتلف هيئات الويبو عىل أأن تتصل هذه التوصيات بأأهدافها

سهام هيئات الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يعدُّ  واملزيانية. ويف اخلتام، أأضافت اجملموعة أأن التقرير عن س بل اإ
آل   يات التنس يق.أأداة مناس بة لتحقيق أأغراض أ

، متحداث  ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، الك  من رئيس جلنة التمنية ونوابه والأمانة عىل الازاهمم وشكر وفد نيجرياي .128
ىل أأن الأنشطة  ثراء العمل اجلوهري للجنة، كام أأعرب عن تقديره للك من املدير العام واللجنة. وأأشارت اجملموعة اإ ابإ

ط ار اللجنة جوهرية ابلنس بة للمجموعة الأفريقية، ليس فقط لكوهنا مفيدة يف قدرة امللكية الفكرية واملناقشات املعدة يف اإ
والمنو الاقتصادي للبدلان الأفريقية، بل أأيضا  مكؤرش قابل للقياس للازام الويبو ودولها الأعضاء واستيفاء الغرض الاكمن اذلي 

اجملموعة، ول تزال تس تفيد، من املساعدة اليت تقدهما الويبو من خالل تتوخاه توصيات جدول أأعامل التمنية. وقد اس تفادت 
ىل أأن الاس تعراض املس تقل  تنفيذ مشاريع جدول أأعامل التمنية. كام سلط الضوء عىل تعممي التوصيات يف الويبو وأأشار اإ

للقياس اليت حتظى هبا املعايري ذات القابلية  جمددا  لتوصيات جدول أأعامل التمنية قد جاء يف الوقت املناسب. وأأكدت اجملموعة 
الأمهية والتأأثري والفعالية والاس تدامة اليت ينبغي أأن ينصب تركزي الاس تعراض علاها. وأأعربت اجملموعة عن ثقهتا يف خطة 
برام اتفاق جامعي  زاء نتيجة تكل املامرسة. وجشعت اجملموعة اإ جراء اس تعراض شامل وأأعرب عن توقعاته اإ العمل من أأجل اإ
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ن الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية. ولكفاةل ترس يخ أأهداف بشأأ 
توصيات جدول أأعامل التمنية عىل حنو ملموس يف الويبو. وأأكد رضورة تعجيل الويبو بتحمل مسؤوليهتا ابعتبارها جزءا  ل 

ىل يتجزأأ من منظومة أأوسع للأمم املتحدة لتي  ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  وأأعرب عن تطلعه اإ سري نقل التكنولوجيا اإ
زاء امضحالل الإرادة الس ياس ية لالرتقاء ابلعمل  عقد مناقشات بناءة خبصوص هذا املوضوع. وتظل اجملموعة يف حرية اإ

ضات اليت أأاتحت التوسع القابل للتنبؤ يف املعياري للويبو، ومن املفرتض أأن ذكل يعزى لشدة مقاومة املشاركة يف املفاو 
الهندسة ادلولية للملكية الفكرية اليت من شأأهنا أأن تسمح بتوس يع نطاق املشاركة والاس تفادة من امجليع، ل س امي أأفريقيا. 

ىل نقص التنفيذ الاكمل لولية جلنة التمنية وقرار امجلعية العامة لعام  آليات التنس يق.  بشأأن 2010وأأعزت اجملموعة ذكل أأيضا  اإ أ
وأأكدت اجملموعة جمددا  طلب التعهد ابلازام لإدراج بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية واملسائل املتعلقة ابلتمنية 

ىل جانب الوفاء ابلازامات الإبالغ للجنة املزيانية وجلنة املعايري بشأأ  ن لتعزيز املناقشة املنصبة عىل مسائل امللكية الفكرية، اإ
التنفيذ اخلاص لتوصيات جدول أأعامل التمنية. وتدعو اجملموعة اإىل سد ثغرات امللكية الفكرية اليت تعرتي منظر امللكية الفكرية 

ىل املؤمتر املزمع عقده يف عام  ضافية  2016ادلويل السائد غري املنسجم، وتتطلع اإ بشأأن امللكية الفكرية والتمنية كفرصة اإ
 ة وبناءة وهادفة.للمشاركة يف مناقشات رصحي

ىل اخلطوات املهمة اليت اختذهتا ادلول الأعضاء يف  .129 آس يا واحمليط الهادئ، اإ وأأشار وفد الهند، متحداث  ابمس مجموعة أ
الويبو والأمانة لتعزيز توجيه التمنية يف معل الويبو. وسلط الضوء عىل تركزي جلنة التمنية ابلأساس عىل تعممي جدول أأعامل 

أأنشطة الويبو، مبا جيعل التمنية جزءا  ل يتجزأأ من معل املنظمة. وأأحاط علام  بأأن جلنة التمنية قد وجدت دورها التمنية يف مجيع 
اجلاد يف تنفيذ التوصيات امخلسة والأربعني من جدول أأعامل التمنية، رأأت  ابعتبارها جلنة هممة داخل املنظمة. ونظرا  للتفاين

يبو اخملتصة أأن تراعي تكل التوصيات يف أأنشطهتا. ووضعت حقوق امللكية الفكرية يف اجملموعة أأنه ينبغي مجليع هيئات الو 
طار التمنية الأوسع، لكفاةل تكييف وأأقلمة نظم امللكية الفكرية عىل وجه التحديد مع خمتلف البدلان، قصد تعزيز  س ياقها، يف اإ

 المنو الاجامتعي والاقتصادي الشامل والتمنية املس تدامة.

الصني أأن الس نة تشهد اذلكرى الس نوية الس بعني لتأأسيس الأمم املتحدة. وسلط الأضواء عىل جناح اعامتد وأأبرز وفد  .130
ن الويبو بوصفها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة أأحرزت تقدما  ملحوظا  يف تعممي 2015خطة التمنية ملا بعد عام  . وقال اإ

ن توصيات جدول أأعامل التمنية نفذت تنفيذا  منظام  وحققت النتاجئ. التمنية يف أأنشطهتا منذ اعامتد جدول أأعامل التمني ة واإ
ن عدة بدلان انمية اس تفادت اس تفادة فعلية وأأعرب عن فائق تقديره للمدير العام وفريقه عىل املسامهة الكبرية  ومىض يقول اإ

أأيضا  رسوره ملالحظة حتقيق عدة  يف الهنوض بتوصيات جدول أأعامل التمنية وتنفيذها عىل مدى الس نوات املاضية. وأأبدى
جيابية يف جلنة التمنية يف الس نوات املاضية. وأأشار اإىل حتقيق توافق الآراء بشأأن مواصفات الاس تعراض املس تقل  جنازات اإ اإ
 اليتلتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بيامن لحظ بعض املرونة يف املناقشات بشأأن الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية 

. ورأأى أأن الويبو قادرة عىل امليض قدما  بعملية تقودها ادلول الأعضاء ملواصةل التعاون لأغراض التمنيةيف جمال  تقدهما الويبو
 حتسني العمل يف جمال التمنية وتعزيز تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعممي ذكل اجلدول يف أأنشطة الويبو.

ن اللجنة جنحت يف الواقع يف وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل تقريرها ورئ  .131 يس جلنة التمنية عىل هجوده ادلؤوبة. وقال اإ
امليض قدما  بعدة مسائل مندرجة يف جدول الأعامل يف ادلورات الأخرية غري أأنه رأأى أأن اللجنة مل حترز التقدم يف بعض 

آليات التنس يق وال ن تكل  الث من وليةركن الثاجملالت اليت تكتيس أأمهية كبرية مثل اجملالت املتعلقة بأ اللجنة. وأأردف قائال  اإ
ىل  املسائل تعترب أأساس ية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. وشدد عىل أأمهية الاس تعراض املس تقل املتواصل ابلنس بة اإ
 مس تقبل جدول أأعامل التمنية وذكر جمددا  أأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية هو معل متطور وأأن الاس تعراض املس تقل سيسهم

 يف حتليل اخلطوات القادمة.

وساند وفد جنوب أأفريقيا اجملموعة الأفريقية وشكر الأمانة عىل التقرير ورئيس جلنة التمنية ونوابه عىل اجلهود ادلؤوبة  .132
ن الويبو عندما اعمتدت التوصيات امخلس والأربعني جلدول أأعامل التمنية يف عام  قد اعرتفت بأأن عافية  2007املبذوةل. وقال اإ
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ن اعامتد الا قتصاد العاملي اجلديد تعمتد عىل قدرة املزيد من الأمم عىل املشاركة واملسامهة عىل وجه اتم فيه. واسرتسل قائال  اإ
آليات التنس يق يف عام  جنازان كبريان غري أأنه شدد عىل عدم  2010جدول أأعامل التمنية واختاذ القرار الالحق بشأأن أ هام اإ

آليات التنس يق بوجه اتم وخص ابذلكر  حتقيق نتاجئ ممثرة يف العامني ىل اتفاق عىل تنفيذ أ املاضيني. وأأحاط علام  بعدم التوصل اإ
زاء الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية  التعاون يف جمال  اليت تقدهما الويبوجلنة املزيانية وجلنة املعايري. وأأعرب عن قلقه اإ

زاء تنفيذ الركن الثالث من ولي لأغراض التمنية ة جلنة التمنية. وهنأأ جلنة التمنية عىل وضع الصيغة الهنائية ملواصفات واإ
وأأعرب عن أأمهل أأن حيدث الاس تعراض التأأثري الفعيل يف  املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية الاس تعراض

 ؤمتر امللكية الفكرية والتمنيةمب مرشوعات جدول أأعامل التمنية. وأأثىن جمددا  عىل اللجنة التفاق أأخريا  عىل السبيل للميض قدما  
نه يتوقع أأن يالحظ انبثاق التوصيات عن ذكل املرشوع املنفذ عىل  واملرشوع املتعلق بنقل التكنولوجيا. واختمت بيانه قائال  اإ

 من التفاق املنشئ للويبو. 10النحو املنصوص عليه يف املادة 

ن أأراكن املنظمة الرئيس ية. واعرتف برضورة أأن جتري ادلول وشدد وفد كواب عىل كون جدول أأعامل التمنية ركنا  م .133
نه ينبغي أأخذ جدول أأعامل التمنية يف الاعتبار خارج نطاق هنجه القامئ عىل  الأعضاء حوارا  بشأأن امللكية الفكرية والتمنية وقال اإ

جراء املزيد من ادل راسات املتصةل ابمللكية الصناعية املرشوعات. وأأيد التوصيات بشأأن املساعدة التقنية ورأأى أأنه ينبغي اإ
نه من الرضوري أأن يضمن جدول أأعامل التمنية التوازن بني النظام ادلويل  وأأوجه املرونة واملكل العام. وأأهنىى لكمته قائال  اإ

 للملكية الفكرية والس ياسات العامة الوطنية.

ندونيس يا عن رأأيه يف الازام الويبو القانوين بتنفيذ توصيات .134 جدول أأعامل التمنية. وكام يرد يف ميثاق الأمم  وأأعرب وفد اإ
املتحدة ويف التفاق بني الأمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأأن وضع الويبو كواكةل متخصصة، رأأى الوفد أأن تعممي 

اعترب عالوة عىل ذكل أأن تعممي جدول أأعامل التمنية عىل أأنشطة املنظمة الازام قانوين يقع عىل املنظمة وادلول الأعضاء فاها. و 
آلية  نشاء أ جراء مناقشة حول اإ جدول أأعامل التمنية عىل أأنشطة املنظمة ينبغي أأن ينفذ ويناقش بطريقة واقعية. وانشد ابلتايل ابإ

هممة أأيضا. ورأأى أأن  2015تنس يق. ورصح، كام قال وفدا الربازيل والصني، بأأن مناقشة جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام 
ينبغي أأن يناقش أأيضا مجيع املسائل املتعلقة جبدول أأعامل التمنية، ومسائل أأخرى  ؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنيةامل

 تتعلق مثال بنقل التكنولوجيا.

يران )مجهورية  .135 الإسالمية( أأن جلنة التمنية أأحرزت تقدما جيدا يف الس نوات الأخرية يف تنفيذ بعض  –ورأأى وفد اإ
ن اللجنة ينبغي أأن تواصل الازاهما وعزهما الس يايس عىل أأجزاء ج دول أأعامل التمنية، ويف حتقيق بعض النتاجئ الواقعية. وقال اإ

تعزيز العمل ومواصةل البناء عىل ما قد أأجنز ومواهجة أأوجه القصور القامئة. ويف هذا الس ياق رصح الوفد بأأن الأهداف 
البدلان النامية والبدلان املتقدمة، والانتفاع مبواطن املرونة يف معاهدات امللكية  الكربى تمكن يف تقليص الهوة املعرفية بني

الفكرية وتعزيز النفاذ اإىل خدمات التعلمي والصحة واحلصول عىل الأدوية وحامية املوارد الطبيعية وأأشاكل التعبري الثقايف 
ينبغي أأل يعترب مرشوعا مربوطا بفرتة زمنية حمددة، بل التقليدي واملعارف التقليدية. وذكر الوفد أأن جدول أأعامل التمنية 

ن جلنة التمنية  كعملية جيب أأن تعمم ابس مترار عىل مجيع أأنشطة الويبو وجلاهنا. وحتدث عن جمال وضع القواعد واملعايري وقال اإ
 هيئة ينبغي أأن تس تطلع س بل الانتفاع ابمللكية الفكرية خلدمة أأهداف التمنية.

ت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. ورأأى أأن الويبو ينبغي وأأيد وفد الولاي .136
أأن تعزز اجلهود اليت تبذلها ملساعدة البدلان عىل وضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتاكر من أأجل تلبية 

ضافية من القطاع احتياجاهتا الوطنية وزايدة وترية المنو الاقتصادي،  ن هذه الاسرتاتيجيات، مدعومة مبدخالت اإ وقال اإ
اخلاص واجلامعات ومؤسسات البحث، ميكن أأن تساعد عىل توجيه احلكومات لختاذ قرارات مس تنرية يف أأفضل طريقة 

 الوفد الويبو ببذل املزيد لالنتفاع ابمللكية الفكرية يف الهنوض ابلبحوث العملية والتكنولوجية والتمنية والتجارة وتعزيزها. وأأوىص
ىل املعلومات  من اجلهود لتعزيز ادلور الإجيايب اذلي تؤديه امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية، وذكل مثال بزايدة فرص النفاذ اإ

رية املتعلقة ابلرباءات ودمع الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية ودمع املاكتب الوطنية للملكية الفكرية والرشاكت الصغ
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دارهتا وتسويقها. وأأضاف أأن أأنشطة  واملتوسطة والصناعات الإبداعية وتكوين الكفاءات يف جمالت حامية امللكية الفكرية واإ
ىل أأنه  تكوين الكفاءات اليت تقوم هبا الويبو ينبغي أأن توّجه صوب مرشوعات واقعية لها أأهداف واحضة قابةل للتنفيذ. وأأشار اإ

جراء دراسات، ينبغي احرتام املامرسات اجليدة املتبعة يف الاس تعانة ابدلراسات اخلارجية. وذلكل أأوىص الويبو  عندما يتعني اإ
جراء اس تعراضات الأقران ووضع ادلراسات املراجعة يف صيغهتا الهنائية.  بوضع س ياسة واحضة بشأأن اإ

ن من .137 شأأن وضع بنية حتتية متينة  وحتدث وفد لكسمربغ ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وقال اإ
ومتوازنة للملكية الفكرية، مدعومة بتدابري تكوين الكفاءات ومقرونة بثقافة موهجة حنو التمنية يف جمال امللكية الفكرية، أأن 
ن الاحتاد الأورويب يؤيد هو وادلول الأعضاء فيه الاس تنتاجات الواردة يف تقرير امل دير تسامه يف بلوغ أأهداف التمنية. وقال اإ
العام مبعىن أأن العمل اذلي تقوم به الويبو لتنفيذ جدول أأعامل التمنية قد أأحضى جزءا ل يتجزأأ من أأنشطة املنظمة. ورحب 
الوفد ابجلهود اليت يبذلها املدير العام وموظفوه لتحقيق الأهداف اليت حددهتا ادلول الأعضاء. وشكر الأمانة عىل مسامههتا 

جراء تقيمي لضامن فعالية املرشوعات وجناعهتا القمية يف معل اللجنة. وأأض ىل أأن من الرضوري اإ اف أأن اجملموعة تشري أأيضا اإ
وشفافيهتا واس تدامهتا، ولتحديد ادلروس املس تفادة وتوس يع نطاق الربامج حس امب يكون مناس با. وأأعرب عن أأمهل يف أأن 

جناز أأنشطة التمن  ية عىل حنو مس تدام وحبومكة جيدة وابتباع أأفضل املامرسات تضمن اجلهود امجلاعية اليت يبذلها أأعضاء الويبو اإ
وبهتيئة الظروف املواتية للوفاء بولية جلنة التمنية وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بفعالية وتوافق يف الآراء. وذكر الوفد أأن 

يف تعزيز امللكية الفكرية كأداة فعاةل الاحتاد الأورويب شارك بفعالية ابلغة خالل الس نوات املاضية هو ادلول الأعضاء فيه 
آزر فامي بيهنا ابس تخدام ما خصصه الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء  ن برامج الويبو ميكن أأن تتأ لتحقيق التمنية. وأأردف قائال اإ

من البدلان النامية. فيه من موارد مجة لربامج املساعدة التقنية يف ميدان امللكية الفكرية اليت تعود ابلفائدة عىل طائفة عريضة 
ن الاحتاد الأورويب قدم هو ادلول الأعضاء فيه مساعدة خضمة من خالل أأنشطة التعاون التقين  ويف هذا الصدد قال الوفد اإ

من اتفاق تريبس. وأأضاف أأن الاحتاد  67يف جمال امللكية الفكرية لفائدة البدلان الأقل منوا، ول س امي يف س ياق املادة 
هو وادلول الأعضاء فيه الالازام مبواصةل التقدم يف هذا امليدان لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  الأورويب س يواصل

 بطريقة مناس بة تقوم عىل توافق الآراء.

ىل أأنه ي جدول أأعامل التمنية. تنفيذ توصياتعىل  ادلؤوبويبو عن تقديره لعمل الوفد الياابن أأعرب و  .138  قعلّ وأأشار اإ
الصناديق قدمت عن طريق خمتلفة من املساعدة  اأأنواع نالوفد اإ . وقال تكوين الكفاءات املساعدة التقنية و عىلكبرية أأمهية 

آس يا واحمليط منوا وادلول الأعضاء الأخرى يف م الأقل البدلان لدلول الأعضاء يف أأفريقيا و الياابنية يف الويبو الاستامئنية  نطقة أ
قلميية والوطنية، وحلقات العمل وادلورات التدريبية والبعثات تنظمي احللقات ادلراس  حتدث عن الهادئ. و  قلميية ودون الإ ية الإ

ن بالده دمعت عرب. وقال الوفد ووترمجة مواد خمتارة خاصة ابلويب ،الاستشارية املتخصصة، وبرامج الزماةل طويةل املدى  اإ
شاركت خربهتا يف اس تخدام امللكية الفكرية بالده  ذكر أأناليت تديرها الويبو. و والأنشطة اريع عددا من املشالقنوات هذه 

وأأفاد وفد الياابن بأأن حتسني أأنظمة امللكية الفكرية من  خللق الرثوة، وتعزيز القدرة التنافس ية وتشجيع التمنية الاقتصادية.
 .لعاملييف تمنية الاقتصاد ا يف البدلان النامية ويسهمشأأنه أأن يدفع التمنية الاقتصادية املس تدامة بذاهتا 

. جدول أأعامل التمنية ومعل أأمانة الويبو يف تنفيذ لنتاجئ معل اللجنةعن تقدير بالده حتاد الرويس الاأأعرب وفد و  .139
نشاءالوفد  ق هذا العمل. وسلطيف س ياأأجريت  عددا من املشاريع الناحجة ورأأى أأن مراكز دمع وتطوير  الضوء عىل اإ

 لوفد دمعه للجهود املبذوةل يف متابعة تنفيذ املشاريع وفقا جلدول أأعامل التمنية.. وبناء عليه، أأبدى االتكنولوجيا والابتاكر

اذلي حتقق يف معل  ورحب ابلتقدم الإجيايبابمس اجملموعة الأفريقية. اذلي أألقاه وفد نيجرياي  البيانوأأيد وفد الاكمريون  .140
. وهنأأ التمنية جلنةحتت اإرشاف  تاملشاريع اليت نفذالاكمريون، اس تفادت من  اهان العديد من البدلان، مبا فاإ اللجنة. وقال 

النتاجئ طويةل الأمد، طلب الوفد تكل تأأكد من أأن لكن لل املشاريع. و  تنفيذ تكلم يف دير العام وفريقه عىل جناح معلهالوفد امل
عادة جياد أأيضا  نية من أأجل التمنية. وطلبطبيعة املساعدة التق النظر يف  اإ  جيا.حل انحج لنقل التكنولو اإ
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َّد وفد اليوانن الب  .141 ن اللجنة اإ وقال وادلول الأعضاء فيه.  الاحتاد الأورويبو جملموعة ابءا هبا ابمس ياانت اليت أُديلوأأي
التقدم. من  أأحرزت جلنة التمنية الكثرييف غضون الس نوات الست املاضية، ومناقشة امللكية الفكرية والتمنية. هبدف أأنشئت 

ىل أأن بالده تويل أأمهية شديدة  .الأمانةا هتبذلجلهود اليت وابتقرير املدير العام ب ويف هذا الصدد، رحب الوفد  وأأشار الوفد اإ
 نطاقسهم يف ست أأن تكل الربامج  هداعتقأأعرب عن او ، ملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت تضطلع هبا الويبولأنشطة ا

آ الأدةل. عىل قامئة شفافة وفعاةل و بطريقة  تقمي يف حالقط تكل الأنشطة ف يف هذا  ئةش  انال شلكة امل بعني الاعتبار  اخذوأ
 .بطريقة مناس بة حيركها توافق الآراءجدول أأعامل التمنية الصدد، رحب الوفد بتنفيذ توصيات 

جدول أأعامل التمنية  مشاريع نأأ ىل اإ وفد ال أأشارو  ودمع وفد كوت ديفوار بيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. .142
جيابية ود ب تع وتطويره القطاع السمعي البرصي  تعزيز بشأأن عىل مرشوع جترييب الضوءالوفد سلط و لبدلان النامية. عىل انتاجئ اإ

 رشوع.هذا امل من بالده ة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تس تفيد دديف بوركينا فاسو وبدلان أأفريقية حم

 اجملموعة الأفريقية. وأأعرب الوفد عن تقديره ملسامهة الويبو يف وأأيّد وفد غاان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس .143
 اس تخدام امللكية الفكرية أأداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف البدلان النامية.

ن  جلنة التمنيةورّحب وفد ش ييل ابلعمل املنجز يف  .144 جلدول أأعامل  التنفيذ الفعال للتوصيات امخلس والأربعنيوقال اإ
اجلارية وفق املواصفات اليت  عملية املراجعة املس تقةلنبغي أأن يكون بوصةل مجمل معل املنظمة. وأأشار الوفد اإىل دمعه ل التمنية ي 

 اعمتدهتا جلنة التمنية. وذكر الوفد مجموعة من املشاريع اليت تُنفذها جلنة التمنية واليت اس تفاد مهنا بدله. واعترب أأن هذه املشاريع
ت ورفع التحدايت. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه، وانطالقا  من ولية جلنة التمنية، مل يؤّدِّ تنفيذ هذه أأسهمت يف بناء القدرا
ىل تنفيذ ا نه ينبغي القيام بذكل عىل أأساس شامل  لتوصيات امخلس والأربعنيالانشطة اإ جلدول أأعامل التمنية. وقال الوفد اإ

 ودامئ عىل أأن يشمل مجيع أأنشطة الويبو.

زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأقّر الوفد ابلعمل الشامل اذلي أأجنزته وأأيّد وفد  .145
جلنة التمنية لتعممي توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن عىل الويبو أأن تلعب دورا  هاما  يف مساعدة 

اذلي اعمتدته الأمم املتحدة مؤخرا .  2015س امي استنادا  اإىل جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  البدلان النامية وأأقل البدلان منوا ، ل
ن نقل التكنولوجيا جمال همم ي  وخمت الوفد قائال    غي للمنظمة أأن تُركز عليه جبدية.بن اإ

حيوي لبناء القدرات يف  واعترب وفد مجهورية كوراي أأن التعاون امللموس بني الويبو واملنظامت الأخرى ذات الصةل أأمر .146
جمالت امللكية الفكرية يف البدلان النامية. وسلّط الوفد الضوء عىل مسامهة بدله يف الأعوام الثنيت عرش الأخرية اليت بلغت 

 .الاستامئين الكوريمليون فرنك سويرسي واليت تتيح مواصةل معل الصندوق  7.8

ىل أأن دمج جدول أأع أأنبوذكر ممثل ش بكة العامل الثالث  .147 امل التمنية يف أأنشطة الويبو أأمر صعب. والتفت املمثل اإ
ن  جدول أأعامل التمنية ل يزال يُنفّذ بصيغة مرشوع وأأنه تعّذر ترمجة العديد من املشاريع يف أأنشطة الويبو. ومىض يقول اإ

ماكنية   اس تعراض أأاكدميية الويبو.جدول أأعامل التمنية ل يمتّّش واحتياجات ادلول النامية وأأعرب عن قلقه لعدم توفّر اإ

عىل أأن جلنة التمنية منتدى هام للنظر يف ( Innovation Insightsممثةل مبادرة تصورات الابتاكر )وشّددت  .148
ن أأعضاء املنظمة مدعوون  حركة التقدم التكنولويج وأأهنا مسامه رئييس يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية. وقالت املمثةل اإ

طار جلنة التمنية رئيس ية لتحويل الأفاكر والبحوث اإىل حلول كأداة  حقوق امللكية الفكريةاإىل حتليل كيفية اس تخدام  يف اإ
ملموسة، وضامن املوارد املالية للبحوث والتمنية، والتعاون وتقامس املعارف، وتكييف احللول التكنولوجية مع الاحتياجات 

ىل تطبيق احللول حي لاها يه الأمس.اخملتلفة، والتوصل يف هناية املطاف اإ  ث تكون احلاجة اإ
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نه ُطلب من رئيس  .149 ن أأمكن،  WO/GA/47/9جلنة التمنية، يف الوثيقة وقال رئيس امجلعية العامة اإ أأن جيري، اإ
. وأأحاط الرئيس علام  بأأن رئيس جلنة التمنية يعقد تكل 2015مشاورات غري رمسية عىل هامش اجامتع امجلعية العامة لعام 

 ل يف املسائل الأخرى املطروحة عىل امجلعية.الاجامتعات دون التدخ

 .اعُتمدتاليت قرار فامي خيص الواثئق املعنية، فقرات ال وقرأأ الرئيس .150

ن امجلعية العامة للويبو .151  :اإ

لتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل ابتقرير عن اللجنة املعنية حتيط علام "ابل  )أأ(

 (،WO/GA/47/9" )الوثيقة التمنية

ىل الوثيقةوجتزي  )ب( قرار بشأأن املسائل املتعلقة املعنونة "WO/GA/47/11  جلنة التمنية، ابلإشارة اإ
" مواصةل النقاش يف دورتاها السادسة عرشة والسابعة عرشة، يف ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

اذلي اعُتمد يف ادلورة الثالثة  تمنية وامللكية الفكريةبشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابل موضوع القرار 
( وأأن ترفع تقريرا  وتقدم توصيات بشأأن هذين CDIP/12/5والأربعني للجمعية العامة للويبو )الوثيقة 

ىل امجلعية العامة للويبو يف عام   .2016املوضوعني اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 17البند 

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

ىل  .152  WO/GA/47/17و WO/GA/47/16و WO/GA/47/12الواثئق استندت املناقشات اإ
 .WO/GA/47/18و

قة ابللجنة احلكومية بعض املسائل املتعلمن جدول الأعامل بشأأن " 17وافتتح رئيس امجلعية العامة ابب نقاش البند  .153
ىل املشاورات غري الرمسية اجلارية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور " وأأشار اإ

ىل تزويد اجللسة العامة  خبصوص ذكل البند اليت يتوىل الس يد اين غوس من أأسرتاليا تيسريها بناء عىل طلبه. ودعا امليرس اإ
 ملعلومات املس تجدة عن تكل املشاورات.اب

ن  .154 ىل امجلعية العامة. وقال اإ وعرض امليرس ثالثة اقرتاحات بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية قدمت اإ
حتويل جلنة الويبو احلكومية ادلولية يه عبارة عن اقرتاح مقدم من اجملموعة الأفريقية عنوانه "  WO/GA/47/16الوثيقة

 اإىلموعة الأفريقية اجملاإىل جلنة دامئة: اقرتاح مقدم من  ية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوراملعنية ابمللكية الفكر 
ن الاقرتاح يويص حس امب يرد ذكره يف العنوان بتحويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة لها 2015لعام  امجلعية العامة " واإ

ن ولية مماثةل للولية احلالية ابإ  دخال بعض التعديالت لتكييف حتويلها اإىل جلنة دامئة. ومىض يقول اإ
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة عنوان "يه اقرتاح من وفد الولايت املتحدة الأمريكية حيمل ال   WO/GA/47/17الوثيقة

ىل احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللك ور: اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية اإ
جراء ادلراسات وأأن  4" ويويص برضورة أأل جتدد ولية اللجنة وأأن يواصل الربانمج امجلعية العامة للويبو تنظمي الندوات واإ

ادلويل فريق خرباء خمصص من خمتلف الأقالمي لتحديد أأي مشالك قامئة وأأي أأعامل ميكن الاضطالع هبا عىل الصعيد ينشأأ 
ن الوثيقة  وفود  منيه اقرتاح مقدم  WO/GA/47/18من أأجل التصدي لأي مشالك من ذكل القبيل. واس تطرد قائال  اإ

سويرسا والرنوجي وموزامبيق وكينيا والكريس الرسويل ونيوزيلندا حيمل العنوان "اقرتاح بشأأن جتديد ولية اللجنة احلكومية 
م م 2017-2016ادلولية للثنائية  اإىل سلسةل  ن وفود الكريس الرسويل وكينيا وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي وسويرسامقدَّ
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ضافيني وفقا   الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو" ويويص بتجديد ولية اللجنة ملدة عامني اإ
دخال بعض التعديالت املقرتحة لتحسني أأساليب ىل  ملسار الولية السابقة مع اإ ضافة اإىل تكل الاقرتاحات املقدمة اإ العمل. واإ

طار معلية التيسري اليت اضطلع هبا يشمل اقرتاحا   امجلعية العامة، ذكر أأنه تلقى عددا  كبريا  من التعليقات والاقرتاحات يف اإ
ن ذكل وأأتيحت نسخة عنه مجليع ادلول الأعضاء.  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبموضوعيا  قدمته مجموعة  وأأردف قائال  اإ

ىل تقدمي اقرتاحات أأخرى أأيضا  تتفق مع الاقرتاح  الاقرتاح يويص بتجديد الولية وفقا  ملسار الولية احلالية. ولفت النظر اإ
ن تكل املواقف املوضوعية جتلت يف البياانت الافتتاحية لدلول  املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وأأضاف قائال  اإ

ىل املشاورات غري الرمسية اجلارية منذ يوليو الأعضا ىل اختاذ قرار قامئ عىل  2015ء. وأأشار اإ ىل توصل ادلول الأعضاء اإ سعيا  اإ
جيابية يف العملية. وأأصدر يف  توافق الآراء بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية. وأأفاد بأأن مجيع ادلول الأعضاء شاركت مشاركة اإ

طار العملية مسودة أأوىل لنص امل  نه يتوقع اإصدار مسودة اثنية كحصيةل اإ يرس يعمل عىل التشاور بشأأهنا. وأأهنىى عرضه قائال  اإ
 لتكل املشاورات يك تنظر ادلول الأعضاء فاها.

ىل مزيد من  .155 ىل حاجة الوفود اإ واعرتف الرئيس ابلعمل الرائع اذلي اضطلع به امليرس وشكره عىل جدله وتفانيه. ونظرا  اإ
مليرس عقد مشاورات غري رمسية مع مجيع الوفود املهمتة وأأن تنظر اجللسة العامة جمددا  يف البند الوقت، اقرتح أأن يواصل ا

 من جدول الأعامل. 17احلايل يف وقت لحق. وجشع الوفود عىل العمل البناء مع امليرس. مث رفع جلسة النقاش بشأأن البند 

ىل من جدول الأ  17وافتتح الرئيس جمددا  ابب النقاش بشأأن البند  .156 عامل بناء عىل طلب ادلول الأعضاء لالس امتع اإ
 البياانت الأولية اليت قد تديل هبا الوفود.

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأقر بأأمهية ما تقوم به اللجنة  .157
ن اللجنة اس هتلت معلها يف عام  ىل أأن الغرض مهنا هو: أأن تكون "2000احلكومية ادلولية من معل. وقال اإ حمفال . وأأشار اإ

تدور فيه املناقشات فامي بني ادلول الأعضاء حول املوضوعات الرئيس ية الثالثة اليت حددهتا خالل املشاورات أأل ويه قضااي 
ملعارف التقليدية سواء اكنت وحامية ا "2النفاذ اإىل املوارد الوراثية واقتسام املنافع؛ " "1امللكية الفكرية اليت تثار يف س ياق "
". وأأضاف أأن الاحتاد الأورويب شارك عىل مدى وحامية أأشاكل التعبري الفوللكوري "3مرتبطة بتكل املوارد أأو مل تكن؛ "

الس نوات امخلس عرشة املاضية بفعالية يف مداولت ومفاوضات اللجنة. ورصح بأأنه عىل الرمغ من مرور عدة س نوات من 
ىل مفاوضات قامئة عىل النصوص خالل الس نوات امخلس الأخرية، نوه الوفد املناقشات اليت حت ىل اتفاق بولت اإ عدم التوصل اإ

عىل الأهداف واملبادئ، والغرض املنشود واملس تفيدين والنطاق وتعريف العنارص الأساس ية والعديد من العنارص الأخرى يف 
يت دارت حول الإقرار ابملكل العام، وهو جوهر قانون النصوص قيد املناقشة. ورصح فضال عن ذكل بأأن النقاشات ال

نه أأحضى من اجليل أأن  ىل توافق يف الآراء يف هذه امليادين. ومىض يقول، ابلتايل، اإ امللكية الفكرية، أأظهرت صعوبة التوصل اإ
اج املناسب بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية لن حتقق جناحا يف املفاوضات القامئة عىل النصوص. ورصح بأأنه خرج ابلس تنت

ن ادلول الأعضاء ينبغي لها  عدم قدرة اللجنة عىل التوصل اإىل اتفاق يف ظل الإطار الراهن البارامرتات احلالية. وأأردف قائال اإ
نه ل يس تطيع تويخ أأي توافق يف الآراء عىل أأساس الاقرتاحات الراهنة. وعليه رأأى  أأن تنظر يف بدائل لعمل اللجنة. وقال اإ

طار ابرامرتات أأساليب العمل اليت طبقت يف الس نوات املاضية لن يسامه ابلرضورة يف اس تغالل أأن مواصةل ا ملناقشات يف اإ
وقت الويبو والوفود املشاركة يف اللجنة ومواردها بنجاعة. ورأأى ابلتايل أأنه ل ينبغي جتديد ولية اللجنة يف شلكها احلايل. 

ىل امليض قدما ورصح بأأنه عازم عىل مناقشة الاقرتاحات البد يةل ما قد يؤدي اإىل حتقيق نتيجة أأكرث واقعية. وسعيا اإ
ابملناقشات املوضوعية، رصح الوفد بأأنه س يكون منفتحا لفكرة عقد جوةل من الندوات وادلراسات هبدف مجع املعلومات 

قلميية أأو الوطنية وتبادلها، فضال عن تعميق الف  هم املشرتك بشأأن طبيعة ونطاق القامئة عىل البيّنات عن خمتلف التجارب الإ
 املكل العام وعالقته ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

وحتدث وفد رومانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأيد اس تئناف املناقشات بشأأن امللكية  .158
ن الندوتني اللتني عقدات يف مارس ويونيو الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ
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اكنتا قميتني للغاية، لأهنام تناولتا خمتلف التحدايت اليت يواهجها رامسو الس ياسات عىل الصعيد الوطين فامي يتعلق بتكل 
هنية اليت نظمت هبا هاتني الندوتني اللتني جذبتا عددا كبريا من املواضيع. ورصح بأأن اجملموعة هتئن الأمانة عىل الطريقة امل 

ن ادلول الأعضاء يلزم أأن تبت يف أأفضل  املشاركني من ادلول الأعضاء، مبا فاها ادلول الأعضاء من اجملموعة. وراح يقول اإ
يره اخلالص للميرس عىل تفانيه نسق للميض قدما هبذه العملية. وتوجه ابلشكر اإىل لك من قدم اقرتاحا واقعيا، وعرب عن تقد

ن اللجنة احلكومية ادلولية بذلت الكثري من اجلهود لتوفري امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية  يف حتقيق نتيجة انحجة. وأأردف قائال اإ
ن اجملموعة ل ترى أأن التقدم احملرز يناسب ق در املوارد واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ومع ذكل فاإ

اخملصصة للعملية، فالواقع أأن املسائل الأساس ية واملوضوعية ل حتظى بعد ابلتفامه، ذلا يلزم ادلول الأعضاء التدبر يف أأساليب 
ج معل موجه حنو النتاجئ يكون فعال وانجعا، وبذكل فاإن مالعمل بعناية. وأأعلن الوفد أأن اجملموعة تؤيد ابلاكمل وضع بران

ذاكء وعي ادلول الأعضاء ابلتحدايت املتعلقة اجملموعة تؤيد ع قد جوةل جديدة من الندوات وادلراسات، كطريقة لضامن اإ
جيابية.  ابملواضيع الثالثة. ورصح بأأن اجملموعة ستشارك عىل حنو بناء يف املناقشات وأأهنا تأأمل يف حتقيق نتيجة اإ

نه يدرك الط  .159 بيعة املعقدة واحليوية للحديث عن املوارد الوراثية وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وقال اإ
واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأعرب عن أأسفه لعجز ادلول الأعضاء عن التفاق عىل هدف مشرتك 

ن اجملموعة متنح الأولوية لإمتام املفاوضات بشأأن حامي ة املوارد الوراثية ونتيجة مشرتكة يف ذكل امليدان. واس تدرك قائال  اإ
من شأأنه أأن يضمن امحلاية  ملزم قانوان  واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عرب صك دويل واحد أأو أأكرث 

من المتكل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والتسويق للموارد الأولية والطبيعية الفعاةل 
عوب الأصلية واجملمتعات احمللية. ويف ضوء تكل الاعتبارات، ذكر أأن اجملموعة فكرت تفكريا  مليا  يف وضع اللجنة احلكومية للش

ىل امجلعية العامة يدعو اإىل حتويل  ادلولية. وحرصا  عىل توفري خطوات معلية من أأجل امليض قدما  ابملفاوضات، قدم اقرتاحا  اإ
ن معلية التحول لن تضفي الطابع املؤسيس عىل WO/GA/47/16يف الوثيقة  اللجنة اإىل جلنة دامئة ويرد . وأأوحض قائال  اإ

رساء وسائل  جياد احللول واإ مثل ذكل اجملال للنقاش حفسب بل ستسمح أأيضا  مبواصةل تركزي ادلول الأعضاء الراخس عىل اإ
ن هناك قامئة ابلرشوط متد مج  ذا س نحت لها الفرصة للنظر جديدة للميض قدما  ابملفاوضات. ومىض يقول اإ يع ادلول الأعضاء اإ

رساء هينة ودرجة من الارتياح لإجياد فسحة للنقاش وامليض قدما  ابلعملية يف ظل صيغة اللجنة ادلامئة.  يف الاقرتاح بعملية اإ
ىل وجود الكثري من أأوجه التشابه بني ال  ن اجملموعة ملازمة مبواصةل املفاوضات. وأأشار اإ نص اذلي قدمه واس تدرك قائال  اإ

والنص الأويل املقدم من امليرس اذلي تشكره اجملموعة عىل ما كرسه من وقت. واختمت بيانه مشريا  اإىل وجود عنارص أأخرى 
 تود اجملموعة مالحظهتا مضن النص املنقح وفقا  ملا جرت مناقش ته مع امليرس.

 جلهوده ادلؤوبة املبذوةل. وعرب عن أأسفه لعدم وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن ابلغ تقديره للميرس .160
 2014المتكن من التفاق عىل برانمج معل معقول وجمد للجنة احلكومية ادلولية يف امجلعية العامة املعقودة خالل س نة 

ن مثل ذكل الاختالف قد يتيح لدلول الأعضاء الوقت لفهم القضااي الأساس ية ومواصةل جتس يد الوض ع واس تدرك قائال  اإ
ن اجملموعة ترى أأن الندوات املعقودة  احلايل اذلي تواهجه ادلول الأعضاء والتفكري فامي أأدى ابدلول الأعضاء اإىل ذكل. وقال اإ
ن مفاوضات  يف شهري مارس ويونيو اكنت شديدة الفائدة لوصف التجارب امللموسة ومواصةل جتس يدها. وأأضاف قائال  اإ

ىل انع ن التجارب امللموسة والفعلية من ذكل القبيل قد اللجنة أأشارت مرارا  وتكرارا  اإ دام التفامه بشأأن القضااي الرئيس ية واإ
تريس قاعدة أأساس ية ميكن الاعامتد علاها لتويخ التوجه حنو حتقيق التفامه. وعرب عن تقدير اجملموعة جلهود امليرس الساعية 

ىل ال  ىل التوفيق بني خمتلف الاقرتاحات املذكورة غري أأنه أأشار اإ تحدي الكبري اذلي تنطوي عليه مسأأةل امليض قدما  ابمللكية اإ
ن  ن مثل ذكل الوضع جيسد اإ الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واسرتسل قائال  اإ

نه جيب مراعاة تكل الطبيعة املعقدة للموض جياد قاعدة مشرتكة حص التعبري الطبيعة املعقدة لتكل املوضوعات واإ وع من أأجل اإ
 للميض قدما . وأأهنىى لكمته معراب  عن الازام اجملموعة ابملشاركة يف التفاوض بشأأن البند احلايل عىل أأساس روح بناءة.

وشكر امليرس عىل معهل القمي املتصل بتجديد ولية  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد الربازيل ابمس  .161
احلكومية ادلولية. ورأأى أأن اللجنة تضطلع بدور حموري يف جدول أأعامل وضع القواعد واملعايري. وأأعرب عن الازام  اللجنة
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ىل اتفاق عىل نص أأو أأكرث لصك قانوين دويل واحد أأو أأكرث من  اجملموعة ابملفاوضات املبنية عىل النصوص هبدف التوصل اإ
ذ شأأنه أأن يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثي ن اجملموعة اإ ة واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ

س نة يف الويبو، قدمت اقرتاحا  يدعو  15وضعت يف اعتبارها اهامتهما الشديد بذكل املوضوع اذلي طرح للنقاش عىل مدى 
ت غري الرمسية. ورأأى أأنه من الرضوري أأل اإىل جتديد ولية اللجنة وأأبدت اس تعدادها ملواصةل املشاركة البناءة يف املشاورا

 حتل الندوات حمل املفاوضات املبنية عىل النصوص.

ورأأى وفد الصني أأن اللجنة احلكومية ادلولية اضطلعت بدور همم يف حتقيق هدف توفري امحلاية ادلولية للموارد  .162
أأمهل أأن تركز املداولت يف اللجنة تركزيا  أأكرب عىل الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأعرب عن 

ن  ن متديد ولية اللجنة لك س نتني أأمر يس تغرق وقتا  طويال  وحيول دون فعالية مناقشات اللجنة واإ حلول القضااي. وقال اإ
ة تركزي مداولت اللجنة اقرتاح اجملموعة الأفريقية ادلاعي اإىل حتويل اللجنة اإىل جلنة دامئة قد يكون حال  جوهراي  يسمح بزايد

حراز تقدم  وفعاليهتا. وأأيد ذكل الاقرتاح وأأعرب عن أأمهل أأن تبحث مجيع ادلول الأعضاء ذكل الاقرتاح حبثا  دقيقا  هبدف اإ
 ملحوظ يف اللجنة.

 زاخر. احلضارة الإنسانية ومتتكل تقاليد مرتخسة وثقافة قدمية ثرية وتنوع بيولويج أأحد همودبالده  وأأعلن وفد الهند أأن .163
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من المتكل غري املرشوع يه أأولوية وأأضاف أأن 

ىل الهند اليت تويل أأمهية كربى لعمل اللجنة احلكومية ادلولية اليت وصلت عىل ما يبدو اإىل طريق مسدود بعد أأن  ابلنس بة اإ
حبالت المتكل غري املرشوع والقرصنة  البدلان الأكرث تأأثرا   أأحد بوصفها ،الهند وأأضاف أأنمر عام اكمل دون تقدم. 

اإىل صيغة هنائية لصكوك قانونية دولية بشأأن القضااي الثالث وعقد مؤمتر  أأمهية كربى للتوصل رسيعا   تويلالبيولوجية، 
ىل اجلهود الكبرية اليت بُذلت خالل ادلورات الثالث ورأأى الوفد أأنه ينبغي للولية اجلديدة أأن تقوم ع دبلومايس بشأأهنا.

بداء الازام س يايس أأكرب  .2014املاضية للجنة احلكومية ادلولية اليت ُعقدت يف عام  وانشد الوفد مجيع ادلول الأعضاء اإ
ىل وأأعلن الوفد اس تعداده للتعاون مع مجيع ادلول الأع احلكومية ادلولية. لس تئناف التقدم يف مسأأةل اللجنة ضاء عىل التوصل اإ

 نتيجة بناءة بشأأن هذه املسأأةل الهامة.

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأقر الوفد ابجلهود اليت بذلها امليرّسِّ  .164
ذ يريس هذا املرشوع أأساسا  ملواصةل املفاوضات. وأأثىن الوفد عىل الازام  ورحب مبرشوع نص جتديد الولية اذلي قدمه؛ اإ

 2013 البدلان ابملشاركة عىل حنو بنّاء يف مرشوع نص جتديد الولية. ويشمل مرشوع نص جتديد الولية نص  ولية عام
ىل فقرتني تليب طلبات بعض ادلول الأعضاء عقد  ندوات لتحقيق توافق يف الآراء بشأأن بعض املفاهمي وتبادل اخلربات  ضافة اإ اإ

ىل أأية نتيجة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الوطنية. وأأب زاء عدم التوصل اإ دى الوفد شواغهل اإ
منا  15الثقايف التقليدي بعد  ىل عدم حتقيق تقدم تقين موضوعي واإ ىل أأن ذكل ل يعزى اإ عاما  من املداولت يف الويبو، وأأشار اإ

رادة الس ياس ية الالزمة  قرار ابملصاحل الاقتصادية املرشوعة لأفريقيا وغريها من اإىل الافتقار لالإ امحلاية الفعاةل للموارد  طاليبلالإ
الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل س بل قانونية حتول دون المتكل غري املرشوع وسوء 

نشاهئا يف عام وذكَّر الوفد بأأنه اكن شديد احلرص عىل حتقيق ولالاس تخدام.  . وقال 2001ية اللجنة احلكومية ادلولية منذ اإ
نه شارك يف مفاوضات اللجنة عىل مدى أأكرث من  رأأيه يف أأن النصوص اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف  مؤكدا   عاما   15اإ

ىل قرار تتخذه امجلعي تفيضومن شأأهنا أأن  ،التقليدي انجضة يفالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقا  2017 ة العامة للويبو يف عاماإ
ذا حتلت ادلول الأعضاء ابللازام والتعاون الالزمني خالل الثنائية بعقد مؤمتر دبلومايس وأأعلن الوفد الازامه ابملشاركة يف  .اإ

املس تدامة، مفاوضات ممثرة وجادة وشامةل وبناءة وهادفة. ومتاش يا  مع جدول أأعامل الويبو للتمنية وأأهداف الأمم املتحدة للتمنية 
قامة نظام عاملي للملكية الفكرية متوازن ومنصف خيدم مجيع املصاحل املرشوعة لدلول الأعضاء يف الويبو.  ىل اإ دعا الوفد جمددا  اإ
وس يعزز التقدم يف اس تكامل الصكوك القانونية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ثقة ادلول 

قامة الأعضا ىل اإ ء يف الويبو مكنتدى شفاف ومنصف لتحقيق لك التطلعات املرشوعة للبدلان املتقدمة والنامية لكاهام والرامية اإ
 عامل أأفضل.
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يران )مجهورية  .165 ن الويبو قد بلغت مرحةل حامسة يف حياهتا، لأن مصداقية اجلانب اخلاص  –وقال وفد اإ الإسالمية( اإ
زاء ثالث  15 احملك. وذكّرت بأأن ادلول الأعضاء قامت قبل حنو بوضع املعايري من أأنشطهتا توجد عىل عاما  بتويل هممة اإ

مسائل هممة، أأل ويه: املوارد الوراثية، واملعارف التقليدية، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ولحظ الوفد أأن هذا العمل مل 
ىل نتيجة حمبذة، ويه نتيجة متوازنة مع أأنشطة أأخرى لو  زاء كيفية يفض بعد اإ ضع املعايري. وقد حان الوقت لختاذ قرار وجيه اإ

جناز هذه املهمة. وانضم الوفد  التعاطي مع مسأأةل املوارد الوراثية، واملعارف التقليدية، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وكيفية اإ
ىل العديد من البدلان النامية الأخرى يف اعتبار أأن املسأأةل قيد املناقشة يه أأمه مسأأةل يف جدول أأعامل الويبو. وتعمتد  اإ

زاء هذه  الطريقة اليت ستتفاعل هبا البدلان النامية مع الويبو، اإىل حد كبري، عىل مدى اس تجابة الويبو لحتياجاهتا وشواغلها اإ
ل التعبري الثقايف املسأأةل. وقد لحظت البدلان النامية وجود صةل وثيقة بني مسأأةل املوارد الوراثية، واملعارف التقليدية، وأأشاك

ىل جانب ادلور اذلي قد تؤديه املسأأةل يف سد  التقليدي من هجة، وجدول أأعامل التمنية الشامل للويبو من هجة أأخرى، اإ
الثغرات الكبرية القامئة يف الإطار القانوين احلايل للنظام ادلويل للملكية الفكرية. وينبغي أأن يتطور النظام القانوين ادلويل 

فكرية ويرتقي عىل حنو متوازن توخيا  لكفاةل اس تدامته. ونظرا  للوضع احلايل للنظام القانوين ادلويل للملكية الفكرية للملكية ال
زاء  ذا ُوضع صك قانوين ملزم أأو ُوضعت صكوك قانونية ملزمة اإ ل اإ والأنشطة املعيارية اجلارية للويبو، لن يتحقق أأي توازن اإ

برام معاهدة أأو املسائل املهمة املتعلقة ابملوار  د الوراثية، واملعارف التقليدية، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومن شأأن اإ
معاهدات ملزمة من هذا القبيل حامية املوارد الوراثية، واملعارف التقليدية، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بفعالية من 

س تداما  ومرشوعا  يف املس تقبل. ومن املتوقع أأن يكون عدد كبري الاختالس، حس امب تقتضيه، وكفاةل اس تخداهما اس تخداما  م 
من املس تفيدين من املعاهدة من البدلان النامية. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن النظام ادلويل للملكية الفكرية ل ينبغي أأن 

سامههتا يف الإبداع البرشي يفرض الازامات عىل البدلان النامية حفسب، بل ينبغي أأيضا  أأن يكون مفيدا  لها وياكئف م 
ذا أأصبح النظام ادلويل للملكية  واحلضارة القامئة. ول شك يف أأن اهامتم البدلان النامية ابلنظام ادلويل للملكية الفكرية سزييد، اإ

ي  "مبواصةل  2013و 2012الفكرية أأكرث توازان . وذكّر الوفد بأأن امجلعية العامة للويبو قد لكفت اللجنة احلكومية ادلولية يف عام 
املفاوضات املكثفة واملشاركة حبسن نية، عىل أأساس متثيل مالمئ، من أأجل اختتام نص )نصوص( صك قانوين دويل أأو 

صكوك قانونية دولية من شأأهنا ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية، واملعارف التقليدية، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي". 
ضفاء اللمسات الأخرية وأأعرب عن ابلغ قلقه  زاء بطء وترية املفاوضات يف الأعوام الأخرية. وهيدد الوضع الهدف املتوىخ يف اإ اإ

عىل ذكل الصك الهام أأو تكل الصكوك الهامة. ورأأى الوفد أأن الإرادة الس ياس ية السلمية من جانب ادلول الأعضاء س متكن 
مجيع ادلول الأعضاء ابملرونة وتشارك يف املسأأةل مشاركة بناءة من جتاوز الاختالفات يف الآراء. ومن الأسايس أأن تتحىل 

َّفت هبا امجلعيُة العامة اللجنة  احلكومية ادلولية دون أأي تأأخري ل حاجة هل. وأأعرب الوفد عن  لكفاةل استيفاء الولية اليت لك 
اللجنة احلكومية ادلولية وتعقد مؤمترا  اقتناعه بأأنه من خالل ترسيع تكل العملية س يتس ىن لدلول الأعضاء أأن تس تويف ولية 

. ويف هذا الصدد، أأيد جدوةل ثالث جلسات مواضيعية رمسية 2018أأو النصف الأول من عام  2017دبلوماس يا  يف عام 
عداد الصكوك. وأأعرب الوفد 2016للجنة احلكومية ادلولية واجامتعني فاصلني بني ادلورات يف عام  ، قصد امليض قدما  يف اإ

زاء احتاكر التحدي الإجرايئ اذلي يطرحه جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لك س نتني لقدر كبري من الرتكزي عن أأسف ه اإ
طار املناقشات اجلوهرية. ورمغ ذكل، فقد أأخفقت امجلعية العامة يف عام  زاء برانمج معل  2014والطاقة يف اإ يف اختاذ قرار اإ

وذكّر الوفد بأأنه خالل الأعوام امخلسة عرش املاضية، كرست ادلول الأعضاء وقتا  لهذه  .2015اللجنة احلكومية ادلولية يف عام 
طار الويبو.  املسأأةل واستمثرت املوارد فاها. وأأي عرثة قد تقوض اإىل حد كبري مدى الاتساق الالزم لوضع معايري سديدة يف اإ

للجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة. وس تكون هذه املسأأةل ذلا، أأيد الوفد الاقرتاح اذلي طرحته اجملموعة الأفريقية بتحويل ا
ىل الأمانة وس تحول دون الإخفاق جمددا  يف املس تقبل. وأأيد الوفد ابلاكمل الأسلوب احلايل املتبع يف اختاذ  مبثابة خطوة هممة اإ

ىل توافق يف ا لآراء. ولكنه ذكّر بأأنه ل ينبغي القرارات يف امجلعية العامة، وشاطر تفضيل ادلول الأعضاء اكفة التوصل اإ
. وأأعرب 2015اس تخدام هنج قامئ عىل التوافق كأداة لوضع املسأأةل برمهتا أأمام طريق مسدود، عىل غرار ما حدث يف عام 

 الوفد عن اس تعداده لبحث س بل اختاذ قرار متاش يا  مع النظام ادلاخيل للويبو.
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وراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مسأأةل وسلط وفد النيجر الضوء عىل أأن حامية املوارد ال .166
جياد نص حيظى بقبول الأطراف اكفة.  ىل اإ هممة للغاية. وهنأأ الوفد امليرّس عىل ما بذهل من هجود، وجشعه عىل مواصةل السعي اإ

دلراس ية عقب أأعوام من املفاوضات وأأعرب عن اعتقاده بأأن تقليص جدول أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية وتبس يط احللقات ا
ىل الوراء، مما يفرس تأأييد الوفد لقرتاح اجملموعة الأفريقية.  خطوة كبرية اإ

ويويل وفد كوت ديفوار أأولوية قصوى للجنة احلكومية ادلولية ويؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن  .167
 اجملموعة الأفريقية.

به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأكد أأن بريو، عىل  وأأيد وفد بريو البيان اذلي أأدىل .168
عداد اقرتاح  غرار بدلان انمية عديدة، قد بذلت هجودا  جبارة يف سبيل ماكحفة القرصنة البيولوجية والاختالس. وذكّر الوفد ابإ

لسات اللجان، بوضع قامئة للبنود املعلقة، توخيا  لس مترارية يعتد به مفاده حتبيذ قيام الأعضاء، يف هناية لك جلسة من ج 
ىل اس تنتاج. وقُدمت  العملية. ومن الأمهية مباكن ابلنس بة للوفد، ميض اللجنة احلكومية ادلولية قدما  يف الاجتاه حنو التوصل اإ

ىل جانب اقرتاحات أأخرى خمتلفة، وكام أأفاد أأعضاء أآخرون وذ هنا تود بعض الاقرتاحات املامثةل، اإ كرت مجموعات أأخرى، فاإ
حراز بعض النتاجئ. ول يعارض الوفد فكرة احللقات ادلراس ية ومواصةل  ىل اإ الاس مترار يف العمل عىل النصوص لأنه السبيل اإ
مناقشة مسائل معينة، ولكنه يرى أأن تكل الاقرتاحات قد تكون اقرتاحات تمكيلية. وُأحرز التقدم من خالل طرح خمتلف 

وعات. وأأعرب الوفد عن اس تعداده لالس امتع للطرف الآخر، ولكنه يف حاجة لتلقي اقرتاحات خطية وليس جمرد أأفاكر اجملم
زاء هذه املسأأةل املهمة. طار امجلعية اإ ىل نتيجة يف اإ  أأفاكر. وشدد الوفد عىل رضورة التوصل اإ

لالتينية والاكرييب اإىل جانب البيان وأأيد وفد ش ييل البيان اذلي قدمه وفد الربازيل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك ا .169
طار اللجنة احلكومية ادلولية منذ  اذلي أأدىل به وفد بريو. واتبع الوفد عن كثب، وابهامتم ابلغ، النقاشات اليت دارت يف اإ

نشاهئا. والأس باب اليت أأنشأأت من أأجلها الويبو اللجنة احلكومية ادلولية ابعتبارها منتدى متخصصا  ل تزال وجاهة.  وعدم اإ
جياد سبيل  جناز املزيد واملزيد من العمل قصد اإ الرد ليس سببا  للكف عن طرح الأس ئةل ذاهتا، بل العكس. وأأفاد برضورة اإ

حراز نتيجة. ودعا الوفد ادلول الأعضاء اإىل جتديد الولية  ىل منتدى متخصص عىل اإ للتوافق. ولن يساعد الافتقار اإ
ىل النجاعة. واس تخدام العمل املنجز أأصال  كأساس، مع  احلرص عىل مراعاة احلاجة اإ

ىلوانضم وفد نيجرياي  .170 ىل اإ  البيان املدىل به نيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأقر الوفد بأأوجه القصور اليت تعرتي احلاجة اإ
موعة الأفريقية حامية دولية فعالية للجوانب املعرفية والثقافية للمجمتعات الأصلية واحمللية. وأأعرب عن دمعه القوي لقرتاح اجمل

حتويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة واس تئناف املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأأن املواضيع اجلوهرية املمتثةل يف 
 املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

، لكن معل اللجنة قد وصل 2014ضات اليت جرت يف عام وأأوحض وفد الاحتاد الرويس أأنه قد ُأحرز تقدم يف املفاو  .171
جياد حل. وينبغي مواصةل معل اللجنة، مع حماوةل  2015يف عام  ىل اإ اإىل طريق مسدود. وأأعرب عن امتنانه للميرس ملساعيه اإ

جياد حلول مقبوةل خملتلف الأطراف من أأجل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري ا لثقايف التقليدي. وأأفاد اإ
جياد نصوص منفصةل. ويف  جياد حلول متوازنة. وفّضل اإ زاء عدد من النقاط، كنطاق امحلاية، واإ الوفد برضورة تقريب املواقف اإ
مجيع الأحوال، ينبغي أأن تكون النصوص املعمتدة مرنة وواحضة وغري ملزمة وأأن تتضمن التعاريف والقيود. وأأعرب الوفد عن 

 ة لعقدها حلقة دراس ية حول هذا املوضوع.شكره للأمان

وأأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدلت به اجملموعة الأفريقية واذلي مفاده رضورة جعل اللجنة احلكومية ادلولية جلنة دامئة  .172
 لهتيئة جو أأنسب لإحراز التقدم.



WO/GA/47/19 
39 
 

ة. وأأيد الوفد جتديد ولية اللجنة وانضم وفد انميبيا للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقي .173
ىل التحيل ابملرونة والتفاوض  احلكومية ادلولية وحتويلها اإىل جلنة دامئة. وتكل مسأأةل مصلحة اقتصادية. ودعا ادلول الأعضاء اإ

رادة س ياس ية وليست مسأأةل تقنية.  حبسن نية. وكام ذكر وفد جنوب أأفريقيا، فاإن املسأأةل مسأأةل اإ

نه أأبدى تأأييده عىل وأأيد وفد سويرسا معل  .174 طار تكل اللجنة. وقال اإ ية اللجنة احلكومية ادلولية والعمل املضطلع به يف اإ
ىل نظام  الرمغ من أأنه ليس هجة مطالبة بتكل املسائل بل بدافع الأمهية الشامةل اليت تكتس اها مسائل اللجنة الثالث ابلنس بة اإ

ن معل اللجنة مل يس تمكل امللكية الفكرية كلك. ورحب ابلتطورات الطارئة خالل ا لس نوات القليةل املاضية. واس تدرك قائال  اإ
ن هناك مسائل هممة ما زال من الرضوري حلها. وابدئ ذي بدء، أأشار اإىل رضورة حتديد ولية واحضة للجنة بغية  بعد واإ

. وأأعرب عن الازامه مبواصةل المتكن من مواصةل العمل يف الس نوات املقبةل مما سيساعد أأيضا  عىل التغلب عىل املأأزق احلايل
ىل اللجنة من أأجل اس تئناف معلها يف عام  . وأأفاد بأأنه قدم 2016العمل ادلؤوب لإجياد حلول لتكل املسائل امللحة ابلنس بة اإ

مبشاركة وفود الكريس الرسويل وكينيا وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي اقرتاحا  بشأأن امليض قدما  يرد يف الوثيقة 
WO/GA/47/18 ورأأى أأن ذكل الاقرتاح املشرتك ميثل هنجا  متوازان  وأأساسا  متينا  لإعادة انطالق معلية اللجنة يف .

الثنائية املقبةل. وختاما ، أأعرب جمددا  عن اهامتمه املتواصل بأأعامل اللجنة وأأكد تأأييده للعملية اجلارية والازامه هبا. وأأعرب عن 
متام التفاو  ض أأمر يف املتناول وأأنه من املمكن اعامتد صك دويل أأو أأكرث بشأأن امللكية الفكرية يكفل اعتقاده الراخس أأن جناح اإ

 امحلاية الفعاةل واملتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ن  .175 وفقا   ان أأمرياك الالتينية والاكرييبمجموعة بدلوأأفصح وفد املكس يك عن تقديره مجليع اجلهود اليت بذلها امليرس. وقال اإ
ملا ذكره وفد الربازيل ابمس اجملموعة ووفد بريو قد أأمدت امليرس ابقرتاح يمتثل هدفه الرئييس يف ضامن جتديد ولية اللجنة 

أأي  احلكومية ادلولية. ورأأى أأنه من الرضوري أأن تركز امجلعية هجودها يك تسمح للجنة مبواصةل معلها وأأنه لن يعد هناك
مناقشات بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف حال اس مترار ركود املفاوضات. وأأعرب 

 عن أأمهل أأن يتس ىن اختاذ قرار قد يسمح مبواصةل املفاوضات.

د الاقرتاح ادلاعي اإىل رضورة حتويل وأأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وسان .176
ماكنية  ىل أأصوات الوفود الأخرى يف التشديد عىل مسأأةل عدم اإ اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة. ومض صوته اإ

 الاس تعاضة عن احلاجة اإىل صك قانوين ابلندوات.

ن وجود الإرادة الس ياس ية من شأأنه وسلط وفد مرص الأضواء عىل أأمهية التوازن والإرادة الس ياس ية. وأأوحض قائال  اإ  .177
ىل مواصةل املناقشات بشأأن مسائل اللجنة احلكومية ادلولية  أأن يؤدي اإىل وضع برانمج معل متوازن يف املنظمة مما يفيض اإ

مس اليت تعترب وينبغي أأن تظل تعترب جزءا  مبدئيا  من معل املنظمة. وذكر جمددا  تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي اب
لغاء املناقشات بشأأن جتديد ولية اللجنة  اجملموعة الأفريقية واكن مفاده الازود بلجنة دامئة مما يزيل الضغط عىل الوفود ابإ
ويسمح بعد ذكل للوفود ابلرتكزي عىل املناقشات املوضوعية ومواصةل املفاوضات املبنية عىل النصوص أأخذا  يف احلس بان 

ضية خبصوص النص احلايل حىت يفيض الأمر اإىل صكوك ملزمة قانوان  محلاية املعارف التقليدية التقدم احملرز يف الس نوات املا
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.

والبيانني  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبالبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس  امجلهورية ادلومينيكيةوأأيد وفد  .178
ذ جتدد ولية اللجنة احلكومية ادلولية ستنقل رساةل ممتازة ا لذلين أأدىل هبام وفد بريو ووفد املكس يك. ورأأى أأن امجلعية العامة اإ

ىل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مفادها أأنه من املمكن مشل معارفها ابمحلاية نفسها املمنوحة للمنتجات الصناعية.  اإ

سائل املتناوةل يف اللجنة احلكومية ادلولية ترتبط ارتباطا  وثيقا  جدا  ابلتمنية اليت تعترب هدفا  ورأأى وفد اجلزائر أأن امل  .179
من أأهداف الويبو الرئيس ية. وذلكل السبب، أأعرب عن أأسفه لعدم متكن البدلان من التفاق عىل تكل املسائل بعد ميض 

 يجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية.عدة س نوات عىل املفاوضات. وساند البيان اذلي أأدىل به وفد ن 
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اللجنة احلكومية وأأيّد وفد تونس البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وطلب الوفد أأن جُتدد ولية  .180
 وأأن حُتّول اإىل جلنة دامئة بغية اخلروج من املأأزق الراهن والمتكن من التقدم يف املس تقبل. ادلولية

نه ل ميكن التخيل عن س نوات عديدة من املفاوضات من دون وأأيّد وفد زمبابوي مو  .181 قف اجملموعة الأفريقية، وقال اإ
جيابية. وأأعلن الوفد أأن مسار  ىل نتاجئ اإ نه من املمكن التفاوض حبسن نية والتوصل اإ ل  اللجنة احلكومية ادلوليةسبب وجيه واإ

آخر يف املنظمة وأأنه يتطلب الاهامتم الو   اجب من ادلول الاعضاء.يقل أأمهية عن أأي مسار أ

اللجنة ومّض وفد السودان صوته اإىل صوت وفد نيجرياي يف البيان اذلي أأدلت به ابمس اجملموعة الأفريقية بشأأن معل  .182
 وأأعرب عن دمعه حتويلها اإىل جلنة دامئة. احلكومية ادلولية

ادات الأفريقية، ول س امي الاكمريون. ابلنس بة لالقتص اللجنة احلكومية ادلوليةوأأعاد وفد الاكمريون تأأكيد أأمهية معل  .183
نشاء جلنة دامئة. وأأضاف  وأأعلن الوفد لهذا السبب تأأييده القوي للبيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية بشأأن اإ

ىل النصوص املتوفرة وأأن تقّرب بني الوفود للتوصل اإىل صك قانوين يتيح حامية  ملعارف االوفد أأن عىل اللجنة أأن تستند اإ
 .التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

آلية مالمئة تسمح  .184 جياد أ وأأيّد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية والتف اإىل رضورة اإ
نشاء  جلنة دامئة كام اقرتحت اجملموعة الأفريقية. ابدلفع قدما  ابملناقشات بشلك جمٍد. واعترب الوفد أأن الآلية املالمئة ذلكل يه اإ

، كام أأيّد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأيّد وفد ترينيداد وتوابغو البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس  .185
نص الولية. وللميرّس عىل دوره يف جمانسة  ماكوكمرشوع الاقرتاح بشأأن ولية اللجنة. وأأعرب الوفد عن امتنانه للسفري 

واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد  ادلولية اللجنة احلكومية وأأضاف الوفد أأن ترينيداد وتوابغو تويل
أأمهية حامسة وأأعلن عن اس تعداده لس تئناف املفاوضات املتوقفة. ورّصح الوفد بأأن الوضع الراهن غري مرٍض وأأن مثة  الوراثية

ىل  لمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري ل برانمج معل متوازن ينص عىل مفاوضات قامئة عىل النصوص يؤمن حامية فعاةلحاجة اإ
ىل الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية نه يؤيد من حيث املبدأأ مجيع الاقرتاحات املطروحة اليت تسعى اإ . واتبع الوفد قائال  اإ

ىل أأن م   املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةس تقبل حامية حتقيق هذا الهدف. والتفت الوفد اإ
اللجنة  العاملية مسؤولية تقع عىل عاتق ادلول الأعضاء. وجّشع الوفد ابلتايل مجيع ادلول الأعضاء عىل التعاون لتجديد ولية

 .ادلولية احلكومية

نه من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبالربازيل ابمس  وأأيّد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد .186 . وقال الوفد اإ
اتحة اجملال ملفاوضات  دراك ومواصةل املناقشات عىل الرمغ من  ادلولية اللجنة احلكوميةالرضوري اإ تنوع الآراء والهُنج. ودعا اإ

ىل مواصةل التفاوض عىل أأساس النصوص.  الوفد مجيع ادلول الأعضاء اإ

ىل أأن املعارف التقليدية ادلولية اللجنة احلكوميةب وفد أأوكرانيا عن تأأييده للعمل اذلي تضطلع به وأأعر  .187 . وأأشار الوفد اإ
رشاين حيوي للتمنية الاقتصادية يف الكثري من املناطق. واعترب أأنه من املهم للغاية مواصةل العمل عىل صكوك قانونية دولية 

ىل عوامل هممة يف العالقات ل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية وأأشاكتضمن حامية  ، وتكفل حتولها اإ
 واحامتل حتويلها اإىل جلنة دامئة. ادلولية اللجنة احلكوميةالاقتصادية. وأأعرب الوفد ابلتايل عن تأأييده لتجديد ولية 

طار البند  .188 يد ولية اللجنة احلكومية ادلولية هبدف وضع ، أأي أأنه يؤيد جتد5وشدد وفد نيبال عىل ما قاهل يف اإ
النصوص اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت اقرتحت حىت الآن يف صيغهتا 

ن تكل النصوص ستساعد عىل تاليف أأي متكل غري مرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقل  يدية الهنائية. ومىض يقول اإ
ىل البدلان الأقل منوا، ومهنا نيبال. اوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لبلوغ أأهد ف جتارية حمدودة، ويه مسأأةل حامسة ابلنس بة اإ
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ن هذا التغيري س يكفي ادلول الأعضاء السعي  وأأيد الوفد اقرتاح اجملموعة الأفريقية بتحويل اللجنة اإىل جلنة دامئة. وقال اإ
 ة لك س نتني، وس يتيح الوقت الاكيف للعمل من أأجل وضع النصوص يف صيغهتا الهنائية.لتجديد ولية اللجن

وعرب وفد نيوزيلندا عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمته وفود الكريس الرسويل وكينيا وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي  .189
يف معلها والوفاء بوليهتا. وأأيد امليرس وسويرسا. ورأأى أأن عنارص هذا الاقرتاح س تكون الأفضل لمتكني اللجنة من الإرساع 

 وشكره عىل املشاورات اليت أأجراها بشأأن املسأأةل وعىل هجوده املتواصةل.

وأأيد وفد هندوراس البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورأأى،  .190
 ملعرب عنه يف البيان هو أأفضل الطرق للميض قدما.شأأنه شأأن وفدي بريو وكولومبيا، أأن املوقف ا

ىل امليرس عىل هجوده املتواصةل، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابلنيابة عن  .191 وتوجه وفد جاماياك ابلشكر اإ
وضات القامئة عىل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وجشع ادلول الأعضاء عىل تأأييد جتديد ولية اللجنة واس تئناف املفا

ن املسائل اليت تتناولها اللجنة، كام قالت وفود أأخرى، حامسة لأهنا تتعلق ابلتمنية كام أأهنا رضورية للوفاء  النصوص. وقال اإ
 بولية الويبو.

وأأيد وفد كندا اس تئناف أأعامل اللجنة عىل أأساس تفامه مشرتك عىل املبادئ والأهداف، مع الرتكزي عىل تبادل الأمثةل  .192
لواقعية عىل التجارب الوطنية والترشيعات احمللية، وذكل لكه بطريقة ل متس ابلنتاجئ املنشودة، بل ترشد وتوجه أأية ا

نه ل يؤمن بأأن اقرتاح حتويل اللجنة اإىل جلنة دامئة، اذلي قدمته اجملموعة  مناقشات مقبةل حول مشاريع النصوص. وقال اإ
اخلالفات الرئيس ية والتوفيق بني املقارابت املتباعدة، ول س امي بشأأن القضااي الأفريقية، من شأأنه أأن يساعد عىل تسوية 
 الأساس ية، مثل أأهداف تكل الصكوك.

ندونيس يا عن تقديره للميرس عىل ما أأجراه من مشاورات، وعىل مرشوع القرار الأول للجمعية العامة  .193 وأأعرب وفد اإ
ماكنية عقد ندوات ومجع أأمثةل اذلي وزعه يف اليوم السابق. ورحب ابلعديد من العنارص  الواردة يف هذا املرشوع، مثل اإ

طار البند  جراء دراسات. وكام ذكر من قبل يف اإ ن من املهم ضامن 5واإ ، أأيد الوفد جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. وقال اإ
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وحث ابلتايل اليقني والوضوح القانونيني فامي يتعلق حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

عىل اس تئناف املفاوضات القامئة عىل النصوص املتعلقة حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
ناقشة هذا الاقرتاح أأكرث التقليدي. وأأحاط علام ابقرتاح اجملموعة الأفريقية بتحويل اللجنة اإىل جلنة دامئة، وأأعرب عن تطلعه مل 

ىل اختالف مواقف ادلول الأعضاء، وطلب مهنا التوصل قامس مشرتك بروح جيدة. وعرب من  وأأكرث مع الوفود. وأأشار اإ
 انحيته عن اس تعداده للمشاركة عىل حنو بناء يف تسوية املسائل قيد النظر.

سائل املوضوعية فامي يتعلق بتوفري امحلاية املناس بة وذكر وفد مجهورية كوراي أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تركز عىل امل  .194
ىل اقرتاح اجملموعة الأفريقية بتحويل اللجنة اإىل  للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. والتفت اإ

زاء عدم وجود فوائد معلية من حتويلها. ورأأى أأن ادلول الأعض جياد حل لتوفري جلنة دامئة، وعرب عن قلقه اإ اء ينبغي أأن حتاول اإ
 امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

كوادور وبريو. وأأبدى قلقه من عدم متّكن  .195 وذكّر ممثل جامعة دول الأنديز بأأن تكل امجلاعة مكونة من بوليفيا وكولومبيا واإ
وأأمهل يف أأن تضع امجلعية العامة حدا لهذا الوضع. وأأضاف أأنه يف حال  2015 ن الاجامتع يف عاماللجنة احلكومية ادلولية م

ن الويبو، ابعتبارها أأمه املنظامت ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية، لن تكون احملفل الرئييس يف جمال  عدم تسوية هذه املسأأةل، فاإ
طار متعدد الأطراف فعال يضمن امحلاية للمو  ارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، اليت تُعد بناء اإ

ىل اتفاق يف  من أأمه جمالت امللكية الفكرية يف احلارض واملس تقبل. وحّث املمثل الوفود عىل مضاعفة اجلهود لضامن التوصل اإ
 رار معلها املوضوعي.امجلعية العامة بشأأن جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية، ليتس ىن اس مت
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نه من املهم للغاية وقف المتكّل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية  .196 وقال ممثل ش بكة العامل الثالث اإ
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل حامية امللكية الفكرية. وأأكّد، فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف تقليدية املتصةل 

ىل معاجلة التضارب بني نظام التنوع البيولويج ونظام امللكية الفكرية. وأأوحض أأن نظام التنوع البيولويج هبا،  احلاجة امللّحة اإ
بناء عىل اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي التابع لها ينص عىل قواعد لتقامس الفوائد بطريقة عادةل ومنصفة. غري أأن 

ايل ل يزال، يف رأأيه، يلازم الصمت بشأأن ذكل التقامس الإجباري. وأأفاد بأأنه جيب عىل نظام امللكية نظام امللكية الفكرية احل
الفكرية أأن يتحىل بضوابط فعاةل جملاهبة المتكّل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

الوطنية اخلاصة ابلرباءات، فعال، الكشف الإجباري عن بدل املنشأأ،  التقليدي. وأأضاف أأنه يف حني تقتيض بعض القوانني
ىل الأنشطة العابرة للحدود واخلاصة ابلبحث والتسويق يف جمال املوارد الوراثية واملعارف  فاإن ذكل غري اكف ابلنظر اإ

مباكن ضامن حامية فعاةل لتكل العنارص  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأكّد، بناء عىل ذكل، أأن من الأمهية البالغة
ىل تعزيز العمل اخلاص بوضع القواعد واملعايري من خالل جتديد الولية احلالية للجنة  الثالثة. ودعا، ابلتايل، ادلول الأعضاء اإ

 ابع لها.احلكومية ادلولية وضامن أأن يكون معل تكل اللجنة متسقا مع اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي الت

ن تكل الآراء تربز أأيضا الأمهية  .197 ىل أأن الآراء املعرّب عهنا تؤكّد املواقف السابقة بشأأن املوضوع. وقال اإ وأأشار الرئيس اإ
البالغة اليت يكتس اها هذا البند من جدول الأعامل ابلنس بة لدلول الأعضاء. وجّشع ادلول الأعضاء عىل مواصةل املشاركة 

بناءة يف مسار التيسري اذلي يضطلع به امليرس، والنظر يف مرشوع القرار اذلي وّزعه امليرس بطريقة استباقية ومعلية و 
 من جدول الأعامل. 17ابلأمس. مث علّق البند 

ىل اجللسة العامة، عىل مّر خمتلف أأايم امجلعيات، مس تجدات متواصةل حول حاةل وامليرّس وقّدم رئيس امجلعية العامة  .198 اإ
 وأأدرجت املس تجدات عىل النحو التايل.مسية. تكل املشاورات غري الر 

ذ مكّن ادلول  .199 ن هذا الاجامتع اكن مفيدا اإ أأفاد امليرس بأأنه أأعد مرشوع نص اثن نوقش يف اجامتع غري رمسي. وقال اإ
لية. الأعضاء من تبادل وهجات نظرها، واملهم أأهنا اتفقت عىل مواصةل املناقشات حول املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلو 
ن  ن بعض املسائل الأساس ية املتعلقة بأأهداف تكل املناقشات وشلكها ل تزال تشهد مجودا. وراح يقول اإ ومع ذكل قال اإ
غالبية ادلول الأعضاء تؤيد جتديد ولية اللجنة برشوط الولية احلالية نفسها. وأأضاف أأن مواقف ادلول تتجىل يف ثالثة 

يل اللجنة اإىل جلنة دامئة. ومع ذكل رصح بأأن مجموعة من ادلول الأعضاء ل تزال ترى اقرتاحات موضوعية، أأحدها اقرتاح بتحو 
أأن الولية احلالية للجنة ل ينبغي جتديدها، بل ينبغي النظر يف اتباع مقاربة أأخرى، مهنا تأأليف أأفرقة خرباء متخصصة، وتنظمي 

جراء دراسات هبدف تسوية العدد الهائل من املسائل العال قة قيد التفاوض يف الوقت الراهن. وأأوحض امليرس أأنه ندوات واإ
طلب بعد ذكل من ادلول الأعضاء اليت أأعربت عن عدم تأأييدها لتجديد ولية اللجنة بشلكها احلايل أأن حتدد مواقفها من 

دراج تكل املناقشات املقبةل حول املسائل املتعلقة ابللجنة ومن ترتيبات احلومكة اليت يتعني اختاذها دلمع هذا العم ل من أأجل اإ
ىل أأنه س مينح تكل ادلول الأعضاء همةل حىت يوم الثنني للتداول حول هذه املسائل. ورصح  املواقف يف املداولت. وأأشار اإ
ىل مناقشات يوم امجلعة حبيث يركز فقط عىل احلد الأدىن  بأأنه قد حياول أأثناء عطةل هناية الأس بوع صياغة نص اثلث استنادا اإ

ىل أأنه س يخطر ادلول الأعضاء من املسائل ا ىل توافق يف الآراء. وأأشار امليرس اإ ملوضوعية اليت يلزم التفاق علاها للتوصل اإ
ابخلطوات املقبةل يف معلية التيسري يف الوقت املناسب، وتوقع مع ذكل أأن يعقد اجامتعات يف يوم الثنني مع اجملموعات وادلول 

آ  ضافية يف املرشوع الثاين وملناقشة املواقف املتخذة والفرص الساحنة للتوصل الأعضاء الرئيس ية عىل حده للحصول عىل أ راء اإ
 اإىل حل وسط.

وشدد الرئيس عىل أأن اجامتعات ثنائية ومناقشات بني مجموعات صغرية ستنظم يوم الثنني وأأن النص اجلديد  .200
 س يوزع.
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رييب واجملموعة الأفريقية ومجموعة البدلان املتشاهبة وحتدث وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاك .201
عداد نسخة اثنية من مرشوع نص ولية  ىل امليرس عىل اإ آس يا واحمليط الهادئ، وتوجه ابلشكر اإ التفكري وغالبية بدلان مجموعة أ

لتقليدي تؤدي دورا أأساس يا يف اللجنة. وأأوحض أأنه يرى أأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ا
أأن  جمددا  الربانمج التقنيين للمنظمة وأأن من الالزم املوافقة عىل اس تئناف املفاوضات القامئة عىل النصوص. وأأكد الوفد 
 الأولوية يه اس تئناف تكل املفاوضات. وشدد عىل أأنه ل ينبغي جتاهل صوت أأكرث من ثليث أأعضاء الويبو.

يابة عن اجملموعة الأفريقية وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان وحتدث وفد نيجرياي ابلن  .202
آس يا واحمليط الهادئ تأأييدا  أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة الأفريقية ومجموعة البدلان املتشاهبة التفكري وغالبية بدلان مجموعة أ

و ينبغي أأن تتخذ اخلطوات الرضورية وتبدي الرغبة الس ياس ية من أأجل حامية املزااي اكمال. ورأأى أأن ادلول الأعضاء يف الويب
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للمجمتعات الأصلية واجملمتعات احمللية من خالل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ة اللجنة لس تئناف املفاوضات القامئة عىل النصوص وجشع وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية فعاةل. وأأيد جتديد ولي
 ادلول الأعضاء عىل املوافقة عىل الاقرتاح.

واجملموعة الأفريقية  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأيد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس  .203
آس   مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريو   يا واحمليط الهادئ.وأأغلبية بدلان أ

آس يا واحمليط الهادئوأأكد وفد الهند أأن أأغلبية البدلان يف  .204 تساند البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل.  مجموعة بدلان أ
آراؤها يف ذكل الصدد لك واحد عىل حدة ببياانت فردية. وحتدث  دلء البدلان يف اجملموعة اليت ختتلف أ ماكنية اإ ىل اإ وأأشار اإ

 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبعرب عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس بصفته الوطنية وأأ 
آس يا واحمليط الهادئ. مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريواجملموعة الأفريقية و   وأأغلبية بدلان أ

واجملموعة  ان أأمرياك الالتينية والاكرييبمجموعة بدلوأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس  .205
آس يا واحمليط الهادئ. وأأحاط علام  بأأن املبادئ اليت تؤيدها اجملموعات  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريالأفريقية و  وأأغلبية بدلان أ

ى يف ذكل احلال من أأجل املفاوضات املبنية عىل النصوص. ورأأ  2009املمثةل من خالل وفد الربازيل قد معمت منذ س نة 
ذ يتطلب ذكل الأمر أأعرافا  جديدة.  أأنه جيب أأن يكون تفسري سبب جهر ذكل واحضا  اإ

ندونيس يا عن تقديره للعمل اذلي أأجنزه امليرس. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس  .206 مجموعة بدلان وأأعرب وفد اإ
آس يا واحمليط الهادئ. وشدد عىل  البدلان املتشاهبة التفكريمجموعة واجملموعة الأفريقية و  أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأغلبية بدلان أ

ىل التقدم احملرز منذ س نة  عندما اس هتلت اللجنة احلكومية ادلولية  2009رضورة املفاوضات املبنية عىل النصوص. وأأشار اإ
كن أأن ترتاجع املفاوضات يف اللجنة ول ينبغي املفاوضات املبنية عىل النصوص وفقا  ملا ذكره وفد جنوب أأفريقيا. وأأكد أأنه ل مي

جراء املفاوضات فاها أأمر س يقلل من قمية مسعة الويبو.  ذكل. ورأأى أأن عدم جتديد ولية اللجنة واإ

واجملموعة الأفريقية  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوساند وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس  .207
آس يا واحمليط الهادئ. وأأعرب عن تأأييده لتجديد ولية اللجنة احلكومية  لبدلان املتشاهبة التفكريمجموعة او  وأأغلبية بدلان أ

 ادلولية.

 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأعرب وفد الاكمريون عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس  .208
آس يا واحمليط الهادئ والبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي  ن املتشاهبة التفكريمجموعة البدلاواجملموعة الأفريقية و  وأأغلبية بدلان أ

طارا  قانونيا   ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأبدى جمددا  رغبته يف معل ادلول الأعضاء عىل النصوص اليت س بق تفصيلها يك تصبح اإ
 ل التعبري الثقايف التقليدي.يسمح حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك



WO/GA/47/19 
44 
 

واجملموعة الأفريقية  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبالبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس  ابراغوايوأأيد وفد  .209
آس يا واحمليط الهادئ خبصوص جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريو   وأأغلبية بدلان أ

وشكر وفد الصني امليرس عىل هجوده. وأأعرب عن تأأييده ملوقف اجملموعة الأفريقية وعن أأمهل أأن جتدد ولية اللجنة  .210
 احلكومية ادلولية.

 البيان اذلي أأدىل به وفد الهند. ابكس تانوساند وفد  .211

لبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل وعرب وفد انميبيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وا .212
آس يا واحمليط  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريواجملموعة الأفريقية و  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبابمس  وأأغلبية بدلان أ
 الهادئ.

والاكرييب واجملموعة الأفريقية  ةوأأيد وفد بريو البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني .213
ن العديد من البدلان أأيدت جتديد ولية  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريو  آس يا واحمليط الهادئ. وقال اإ وغالبية بدلان مجموعة أ

 متسقة. اللجنة. ورصح بأأن ادلول الأعضاء ل يلزم أأن تركز عىل الاختالفات فامي بيهنا بل عىل ما جيمع بيهنا يك حتقق نتاجئ

والاكرييب واجملموعة  ةوأأيد وفد السلفادور البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني .214
آس يا واحمليط الهادئ تأأييدا اكمال. مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريالأفريقية و   وغالبية بدلان مجموعة أ

والاكرييب واجملموعة  ة به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيوأأيد وفد غواتاميل البيان اذلي أأدىل .215
آس يا واحمليط الهادئ تأأييدا اكمال. مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريالأفريقية و   وغالبية بدلان مجموعة أ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن .216 والاكرييب  ةمجموعة بدلان أأمرياك الالتيني وانضم وفد ترينيداد وتوابغو اإ
آس يا واحمليط الهادئ تأأييدا اكمال. وأأعرب عن  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريواجملموعة الأفريقية و  وغالبية بدلان مجموعة أ

 تأأييده لتجديد ولية اللجنة واس تئناف املفاوضات القامئة عىل النصوص.

والاكرييب واجملموعة الأفريقية  ةبه وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيوأأيد وفد كواب البيان اذلي أأدىل  .217
آس يا واحمليط الهادئ. مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريو   وغالبية بدلان مجموعة أ

والاكرييب واجملموعة  ةوأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني .218
آس يا واحمليط الهادئ. مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريالأفريقية و   وغالبية بدلان مجموعة أ

والاكرييب واجملموعة  ةوأأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني .219
آس يا واحمليط الهادئ. وأأعرب عن أأمهل يف الاضطالع ابلعمل  تفكريمجموعة البدلان املتشاهبة ال الأفريقية و  وغالبية بدلان مجموعة أ

ىل توافق يف الآراء وجتديد ولية اللجنة.  عىل حنو بناء من أأجل التوصل اإ

عة الأفريقية والاكرييب واجملمو  ةوأأيد وفد بامن البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني .220
آس يا واحمليط الهادئ تأأييدا اكمال. مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريو   وغالبية بدلان مجموعة أ

والاكرييب  ةوأأيد وفد كولومبيا بشدة البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني .221
آس يا واحمليط الهادئ. التفكري مجموعة البدلان املتشاهبةواجملموعة الأفريقية و   وغالبية بدلان مجموعة أ
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وأأعرب وفد اجلزائر عن تأأييده للعمل اذلي يقوم به امليرس. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة  .222
آس يا واحمليط الهادئ وغالب  مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريوالاكرييب واجملموعة الأفريقية و  ةبدلان أأمرياك الالتيني ية بدلان مجموعة أ

ن هذه مسأأةل حامسة للتخفيف من الشواغل  والبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وراح يقول اإ
 اليت أأعرب عهنا ما يزيد عىل ثليث ادلول الأعضاء يف املنظمة.

التحدث عن نقطتني يف جعاةل. وقال، ردا عىل السؤال اذلي وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رغبته يف  .223
نه يود أأول أأن يوحض أأن املشاورات اجلارية اليت نظمها الرئيس تزيد عىل ما يبدو من املرونة دلى  طرحه وفد ابراغواي، اإ

ىل توافق يف الآراء. وأأعرب عن رغبته اثنيا يف التوجه ابل  ىل الرئيس عىل مجيع الأطراف، وعرب عن أأمهل يف التوصل اإ شكر اإ
ىل وفد الربازيل عىل  ىل امليرس عىل ما يبذهل من هجود مضنية يف هذا اجملال. وتوجه ابلشكر أأيضا اإ تنظمي هذه املشاورات واإ
 البيان اذلي أأدىل به ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة الأفريقية ومجموعة البدلان املتشاهبة التفكري

ىل لك من حتدث ليؤيده. وأأكد للوفود أأنه يؤيد العمل اجلاري  آس يا واحمليط والهادئ، كام توجه ابلشكر اإ وغالبية بدلان مجموعة أ
ىل العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو.  حيال املسائل اليت تكتيس أأمهية ابلنس بة اإ

البدلان واجملموعة الأفريقية و  ياك الالتينية والاكرييبمجموعة بدلان أأمر وأأيّد وفد الربازيل البيان اذلي أُديل به ابمس  .224
آس يا واحمليط الهادئ وأأغلبية بدلان املتشاهبة التفكري ىل البياانت اليت أأدلت هبا وفود نيجرياي والهند مجموعة بدلان أ ضافة اإ ، اإ

ىل التعليق اذلي أأشار فيه الرئيس اإىل أأن الإدلء هبذه البياانت  ومالوي وجنوب أأفريقيا، ووفود كثرية أأخرى. وتطرق الوفد اإ
يف اجللسة العامة غري فّعال، فذكّر بأأن النقاشات اليت اكنت تعترب أأولوية ابلنس بة لعدد صغري من أأعضاء املنظمة نوقشت 

ىل أأن أأغلبية أأعضاء املنظمة تعترب  واحدة من  اللجنة احلكومية ادلوليةعىل سبيل الأولوية يف اجللسة العامة. لكنه التفت اإ
ن أأ  نه ينبغي للعدد  اللجنة احلكومية ادلوليةولوايهتا. ومىض يقول اإ ن مل جترِّ مناقشاهتا يف اجللسة العامة، واإ تبقى أأولوية واإ

 الصغري من أأعضاء املنظمة أأن يأأخذوها يف الاعتبار. وأأعلن الوفد عن تأأييده للهنج اذلي يتّبعه امليرّس.

. وأأضاف أأنه طرح هذا اللجنة احلكومية ادلوليةاجللسة العامة بشأأن  وذكّر الرئيس مجيع الوفود بأأن مناقشة دارت يف .225
البند من جدول الأعامل وأأن اجللسة العامة اس متعت ملواقف ادلول الأعضاء. وأأضاف الرئيس أأنه فتح اجملال للك املداخالت 

ىل ادلول الأعضاء أأن تمتّعن يف ذا اكن الإدلء هبذه البياانت يف جلسة غ لكنه طلب اإ ري اجللسة العامة ليس أأكرث جدوى ما اإ
شارات املرونة وأأنه من الرضوري أأن  وانتاجية من تكرار ما أأحضى امجليع يعرفه يف هذه املرحةل. وأأضاف أأنه ملس بعض اإ

تنعكس هذه املرونة يف النقاش وهنج التيسري. وشّدد الرئيس عىل رضورة أأن تكون البياانت بشأأن عدم الرضا عن التقدم 
اللجنة احلكومية ءة ومفيدة، وأأن يراعي امجليع مسأأةل الوقت. وأأضاف الرئيس أأن مواضيع أأخرى عالقة غري موضوع احملرز بنّا
ىل نقاش مثل مواضيع  ادلولية ن بعض  جلنة العالماتو  جلنة حق املؤلفحتتاج اإ وماكتب الويبو اخلارجية. واس تطرد قائال  اإ

ايه املسأأةل الأمه. وخمت ابلتنويه الوفود قد شّددت حتديدا  عىل موضوع املاكتب اخل رضورة ختصيص الوقت بارجية معتربة اإ
 الالزم مجليع هذه املواضيع والاس تفادة حبمكة من اجللسة العامة.

واللجنة  معاهدة قانون التصاممي،و  لجنة املزيانيةوأأعرب وفد اندونيس يا عن تأأييده للمرونة يف املفاوضات املتعلقة ب  .226
ب الوفد توضيحات بشأأن البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية اذلي أأعرب فيه عن احلكومية ادلولية. وطل

ىل أأن الاجامتعات غري الرمسية ل تُسّجل رمسيا . ىل أأن التوضيح س يكون مفيدا  نظرا  اإ  تأأييده لهذه القضااي. والتفت الوفد اإ

دونيس يا ليذكّر بأأن موقف الولايت املتحدة الأمريكية مبنّي يف ورّد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل سؤال وفد ان .227
نه أأعرب  ىل أأن أأسلوب العمل احلايل مل يثبت جناحه. وقال الوفد اإ ىل امجلعية العامة. واشار الوفد اإ الاقرتاح اذلي تقدمت به اإ

ه يف مواصةل معل هذه اللجنة يف الاجامتعات غري الرمسية عن مرونته بشأأن صيغة اللجنة احلكومية ادلولية وأأكّد رغبت
 بأأسلوب جديد أأفضل من الأسلوب املعمتد حىت الآن لأن النصوص احلالية غري قابةل للتطبيق.

 وأأعلن وفد لكسمربغ تأأييده لبيان الولايت املتحدة الأمريكية. .228
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آل ا .229 ىل أأن الولية س تكون تعبريا  واحضا  عن النية الس ياس ية بشأأن مأ للجنة احلكومية وأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ
ىل أأن الرتكزي عىل املهنجيات، اكجامتعات اخلرباء أأو عدد الاجامتعات، ليس بيت القصيد. وأأضاف الوفد أأن  ادلولية. والتفت اإ
ما ُطرح للنقاش حىت الآن هو موضوع اجامتعات اخلرباء. وذكّر الوفد بأأن اللجنة احلكومية ادلولية هيئة لوضع القواعد واملعايري 

نه يوّد أأن وأأن علاه ىل مؤسسة أأاكدميية تتواصل فاها احللقات ادلراس ية. وقال الوفد اإ ا أأن تسامه يف وضع املعايري ل أأن تتحّول اإ
 يعرف ملا النصوص غري قابةل للتطبيق.

احلكومية ادلولية. للجنة املشاورات غري الرمسية  واجلهود اليت بذلها يف وعرب وفد سويرسا عن تقديره لعمل امليرس .230
 وليةتجديد ل  امرشوعاقرتحت ونيوزيلندا وكينيا وموزامبيق  والرنوجي والكريس الرسويل سويرسا دو وفاد التذكري بأأن وأأع

ىل أأن الاقرتاح اكن حماوةل من الوفود لطرح مقرتح  .2016/17 اللجنة للثنائية ىل يفيض اإ  أأنميكن  متوازنوأأشار الوفد اإ
واصةل العمل بشلك بناء مع مجيع الأطراف املعنية من أأجل اس تعداده ملوفد ال وأأبدىتوافق يف الآراء بني خمتلف الأطراف. 

 مجليع ادلول الأعضاء. مقبولالتوصل اإىل حل 

الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب، نيابة عن الاحتاد  يوفدنظرا لتوصل  ورصح وفد الربازيل أأنه .231
. العامة امجلعيةاعدة من خالل املفاوضات يف و  قد يكون هناك طريقفكة، أأرضية مشرت  اإىلرويب وادلول الأعضاء فيه، الأو 

هذا  لأنغريه من البنود اليت ل تزال مفتوحة، قبل قرارا بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية امجلعية العامة تتخذ  وطلب الوفد أأن
ينبغي أأن لية اللجنة احلكومية ادلولية ن جتديد وقرار بشأأ الأأن  الوفد س بة لغالبية ادلول الأعضاء. وكررميثل أأولوية ابلن البند 
 قرارات بشأأن بنود جدول الأعامل الأخرى. أأيخذ قبل يت

بداء أأي  املقدمة من ايت املتحدة الأمريكية املداخةلودمع وفد الول .232 وفد سويرسا. ولكنه أأعرب عن عدم رغبته يف اإ
 رأأي يف تكل املرحةل.

ىل نتاجئ. و ه لن ييبدو أأنالعام اجلو  ولكنه رأأى أأن. عن تقديره جلهود امليرسمرص وفد أأعرب و  .233 ىل أأن فيض اإ أأشار اإ
ن الولية، و عن اس تعدادها لتجديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. أأعربت غالبية ادلول الأعضاء  عن بغض النظر وقال اإ

ىل الشلك، ينبغي أأن تركز  الس نوات العرش أأو امخلسة  املنجز خاللعمل يك ل يذهب ال، النصوصعىل مفاوضات تستند اإ
 .عرش الأخرية سدى

لالقرتاح اذلي قدمه وفد الربازيل بأأن يتخذ القرار بشأأن اللجنة احلكومية  وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده .234
 .جدول الأعامل غريه من بنودقبل ادلولية 

اللجنة يف اجللسة  بشأأنناقشة القرار الوقت مل لها  يتح  أأن الوفود ملىلاإ وفد نيجرياي، متحداث بصفته الوطنية،  وأأشار .235
هذه املسأأةل يف جلسة رغب يف مناقشة وأأضاف أأنه يعضاء. ة ابلنس بة لعدد كبري من ادلول الأ مهمقضية رمغ أأهنا  العامة،
فاوضات اللجنة بشأأن امليف جتديد ولية  ةغبار نظر ادلول الأعضاء اليت مل تكن  س امتع اإىل وهجاتمن أأجل الاعامة، 

ىل النص ةستندامل  ىل  الوفد تكل الوفوداملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ودعا  حول وصاإ اإ
جملموعات الأخرى الأفريقية وا موعةاجملد الوفد أأن الاقرتاح املقدم من . وأأكفعالحول كيفية امليض قدما بشلك ا تقدمي أأفاكره

بري املناقشات بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التع اليت ينبغي أأن تتقدم هبا  الطريقةحول  اواحض سبيال يقدم
، ت اليت ل تريد مواصةل املناقشاتاجملموعا ، تقدهماقئالواثمن مماثل نوع عن رغبته يف رؤية الوفد . وأأعرب الثقايف التقليدي
 لسجل.ا دراهجا يفاجللسة العامة لإ  يفمناقشة وترغب يف عقد 

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد .236 ندونيس يا اإ نيجرياي. وشدد عىل أأن الوقت قد حان لدلول الأعضاء أأن تناقش  وانضم وفد اإ
 هذه املسأأةل يف اجللسة العامة.
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ىل أأن املشاورات غري الرمسية ل تزال لبالدههممة جدا وأأكد وفد أأسرتاليا أأن مجيع القضااي املذكورة أأعاله  .237 . وأأشار اإ
تفضيهل مواصةل عن  وأأعرب الوفد. س تكون غري جمدية عملية صنع القرار حول هذه القضاايل تسلسل وضع حماوةل  ، وأأنةجاري

وضع ، مع جتنب وقائعها املوضوعيةعىل  بناء القضاايهذه  لكبشأأن  توافقية املشاورات غري الرمسية هبدف تطوير حلول
 قرارات بشأأن هذه القضااي.العىل  رمسيتسلسل 

املوقف اذلي عرب عنه وفد أأسرتاليا. وأأضاف عة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وفد رومانيا، متحداث ابمس مجمو  وأأيد .238
البند  ابناء عىل مجيع البنود، مبا فاهال  ابلعملدر من الأمهية، وأأكد الازامه القذات  لهاملسائل اليت نوقشت يف الويبو أأن مجيع ا
نه ي . ةاحلكومية ادلولي للجنةاملتعلق اب  يع القضااي.مجل  مماثال ابلنس بة االازامتوقع وقال اإ

زاء توقف مناقشات عام  .239 أأو تأأخرها بسبب جعز ادلول  2014وشكر وفد جاماياك امليرّسِّ عىل معهل، وأأعرب عن قلقه اإ
ىل اتفاق عىل س بل التقدم يف البند املعين وعىل عقد مؤمتر دبلومايس. وطلب الوفد توض  يح طبيعة الأعضاء عن التوصل اإ

ذ رأأى  هذه املشلكة لدلول الأعضاء قد ميكِّّهنا من امليض  توضيح أأناملشلكة اليت تواجه املفاوضات القامئة عىل النصوص. اإ
ىل اتفاق عىل س بل جتديد   .ولية اللجنة احلكومية ادلوليةقدما  والتوصل اإ

ن مجموعته تويل وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأكد أأن الويبو منظمة قامئة عىل .240  توافق الآراء. وقال الوفد اإ
ىل أأنه  أأمهية متساوية مجليع البنود وتسعى اإىل حل مجيع املسائل. وشدد الوفد عىل طابع املنظمة وهجود ادلول الأعضاء مشريا  اإ

ديد بأأنه جيب أأل تقام ينبغي للمندوبني الرتكزي عىل مسارات التيسري املعنية لإجياد حلول معلية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده الش
منا ينبغي النظر يف ذ روابط مصطنعة بني خمتلف املسائل واإ ن أأي نوع من الربط الاصطناعي أأ  مجيع البنود بصورة منفصةل. اإ

منا يف أأو التسلسل الاصطناعي يؤثر سلبا  يف مجيع املناقشات. وذكَّر بأأن  املسأأةل اجلوهرية ل تمكن يف لش بونة حتديدا  واإ
بوضوح  يربرانمج واملزيانية اليت هتم مجيع ادلول الأعضاء. وأأضاف الوفد أأن املزيانية يه عامد أأي نشاط للمنظمة ما الربمسأأةل 

 أأمهية مناقشة مجيع ادلول الأعضاء لوثيقة الربانمج واملزيانية.

كل، رأأى الوفد رضورة وأأقر وفد انميبيا بأأن مجيع املسائل متساوية يف الأمهية وينبغي أأن حتظى ابهامتم متساو. ومع ذ .241
املسائل املدرجة يف جدول أأعاملها منذ فرتة طويةل للغاية. ومن مث، أأيد  ضبعبشأأن يف أأن تتوصل ادلول الأعضاء اإىل حل 

 وا  الوفد البيان اذلي قدمه وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة الأفريقية ومجموعة البدلان الأقل من
آس يا واحمليط الهادئ، وأأيد كذكل بياانت أأخرى مهنا بيان وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية.  وغالبية مجموعة أ

 وأأيد وفد اجلبل الأسود البيان اذلي قدمه وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. .242

ضاء فيه وأأيد البيان اذلي قدمه وفد الياابن ابمس عالأ وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول  .243
ن مجيع املسائل املنظور فاها يف هذه املرحةل تس تحق  . وأأضاف أأنه ل شك يف ادلراسة عىل قدم املساواةاجملموعة ابء. وقال اإ

د فكرة تزامن التقدم يف مجيع أأن أأبرز هذه املسائل يه مسأأةل الربانمج واملزيانية وحل ما يتعلق هبا من قضااي معلقة. وأأيد الوف
طار مشاورات غري رمسية. ورأأى أأن هذا املسار هو أأفضل هنج. وشكك الوفد يف مدى اس تفادة املسائل املناق   شة يف اإ

ن  تتواصل مع مجيع  مجموعتهامجلعية العامة من الاس امتع لبياانت تكرر املواقف املعروفة والثابتة لدلول الأعضاء. وأأردف قائال  اإ
الأعضاء. وأأبدى أأمهل يف أأن حترز معلية التيسري اليت يوهجها امليرّسِّ تقدما  وأأن يتس ىن لدلول الأعضاء الإبالغ هبذا  ادلول

ذا  ل اإ ىل مسار التيسري اإ ادلول الأعضاء عنارص  توافرت دلىالتقدم يف حينه. ويف اخلتام، أأعلن الوفد رضورة الانتقال اإ
 جديدة تود تقدميها يف هذه املرحةل.

لحظ الرئيس أأن البياانت املدىل هبا شددت جمددا  عىل أأن مسأأةل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل و .244
يف  يُعىن ابلنظرمسار تيسري قامئ عىل النصوص  أأنالتعبري الثقايف التقليدي يه مسأأةل هامة وجمدية طال أأمدها. وأأشار اإىل 

قبل بداية امجلعية العامة ول يزال مس مترا . ونوه ابملرشوع الثاين اذلي وزعه امليرّسِّ  لقد اس هتُ  س بل التقدم يف هذه املسأأةل
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اتحة وقت ي عرضه خالل اجللسة العامة. وذكَّ وابلتقرير اذل ر الوفود برضورة حتقيق الفعالية يف تنظمي معل امجلعية العامة واإ
اليت أأوحضهتا  والأولوايت املعلومات واخللفيات الس ياس ية اكٍف لإجراء مشاورات غري رمسية هتدف اإىل وضع حلول قامئة عىل

هذه  يف اجللسة العامة عىل أأن تتواصل 17الوفود خالل اجللسة العامة. ومن مث اقرتح الرئيس تعليق مناقشة البند 
ىل أأن يوايف اجللسة العامة بنتاجئ هذه املشاورا املناقشات طار مشاورات غري رمسية، ودعا امليرّسِّ اإ ت يف حينه. مث علَّق يف اإ

 من جدول الأعامل. 17 الرئيس البند

ىل املشاورات غري الرمسية اليت أأجراها امليرس قبل  17فتح الرئيس جمددا  ابب نقاش البند  .245 من جدول الأعامل وأأشار اإ
ىل البياانت الا فتتاحية املتصةل بذكل امجلعية العامة وبعد ظهر لك من يوم الثنني ويوم الأربعاء ويوم امجلعة. وأأشار أأيضا  اإ

البند من جدول الأعامل والبياانت املدىل هبا خبصوص ذكل البند ابلتحديد بعد ظهر يوم امخليس وصباح يوم السبت. ودعا 
مداد اجللسة العامة مبا اس تجد من معلومات عن املشاورات غري الرمسية بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية. ىل اإ  امليرس اإ

نه طل .246 ب من ادلول الأعضاء اليت ل ترغب يف جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية يف صيغهتا احلالية أأن وقال امليرس اإ
ليه اقرتاحاهتا بشأأن الغرض املنشود من العمل املقبل املتصل ابملسائل اليت ختص اللجنة وأأحاط علام  بأأن مجيع ادلول  تقدم اإ

نه اجمتع ابجملموعات وادلول الأعضاء اليت دلهيا اقرتاح الأعضاء أأبدت تأأييدها ملواصةل املناقشات املتصةل اب للجنة. ومىض يقول اإ
موضوعي لتجديد الولية برشوط مماثةل للولية احلالية من أأجل حبث مواقفها. وذكر أأن الفرق الأسايس بني تكل الاقرتاحات 

دارة العمل أأي عرب اللجنة احلكومية ادلولية أأو عرب جلنة دامئة وأأ  ليه يوم السبت أأن خيص وس يةل اإ نه من اجليل وفقا  ملا أأشار اإ
ىل الوقت احملدود جدا  لتحقيق نتيجة.  ادلول الأعضاء ل ىل توافق يف الآراء. ولفت النظر اإ تزال بعيدة لك البعد عن التوصل اإ

نه سريكز عىل أأدىن املتطلبات اليت ل بد من التفاق علاها وتمتثل فامي ييل: ) ض املنشود من العمل ( الغر 1وأأردف قائال  اإ
( وحمور تركزي العمل املطروح يف الفقرة الفرعية )ج( من 2املقبل املطروح يف الفقرة الفرعية )أأ( من نص الولية احلالية؛ )

لاها ذكل العمل؛ ) ( وبرانمج العمل الأسايس املطروح يف الفقرة الفرعية 3نص الولية احلالية مبا يف ذكل املواد اليت سيستند اإ
( وهدف العمل للثنائية 4من نص الولية احلالية من حيث ادلورات واملوضوع اذلي ينبغي تناوهل يف تكل ادلورات؛ ))ب( 

نه س يعد نصا  اثلثا  5اذلي يتجىل يف الفقرة الفرعية )د( من نص الولية احلالية؛ ) دارة العمل. واس تطرد قائال  اإ ( ووس يةل اإ
ساهامت من اجملموعات اليت ل تقرتح جتديد الولية احلالية مث يويص بتارخي عقد يركز عىل تكل املسائل بعد أأن يتلقى امل 

نه سيتحدث مع املنسقني الإقلمييني كخطوة أأوىل لبحث هنجه  املشاورات غري الرمسية املقبةل وماكن عقدها. واختمت بيانه قائال  اإ
 املعمتد لإجراء املشاورات غري الرمسية املقبةل.

هامتم الشديد اذلي توليه ادلول الأعضاء ملسأأةل اللجنة احلكومية ادلولية وصعوبة اختاذ قرار بتوافق وأأقر امليرس ابل .247
الآراء. وذكَّر مجيع ادلول الأعضاء برضورة دمعها لتحقيق نتيجة. وُأصدر مرشوع نص اثلث يف الليةل السابقة روعيت فيه 

دلول الأعضاء فيه ومدخالت وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان مدخالت وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وا
أأورواب الوسطى والبلطيق ومدخالت وفد الولايت املتحدة الأمريكية. ومشل هذا النص اقرتاحات بديةل يف اجملالت الرئيس ية 

عمل؛ وهدف العمل عىل مدى التالية: الغرض من معل اللجنة احلكومية ادلولية سواء أأاكن معياراي  أأم غري معياري؛ وحمور ال
م اقرتاحان يف  ذ ُحقق توافق يف الآراء بشأأن مواصةل اللجنة معلها وقّدِّ ىل بعض النتاجئ الإجيابية. اإ الثنائية املقبةل. وأأدى ذكل اإ
ت هذا الصدد هام أأن تظل جلنة حكومية دولية أأو تصبح جلنة دامئة. واكن هناك تأأييد واسع لربانمج معل يرتاوح بني أأربع وس
ىل اخلطوات املقبةل، فقد أأشار  دورات عىل مدى الثنائية ويشمل دورات مواضيعية ومس تعرضة وتقيميية. أأما ابلنس بة اإ
ىل أأنه س يجري مشاورات غري رمسية يف فرتة ما بعد الظهر تركز عىل اجملالت الأساس ية الثالثة موضع اخلالف:  امليرس اإ

نه يعازم وضع نص الغرض من العمل؛ وحمور العمل؛ والهدف من ال عمل خالل الثنائية املقبةل. وبعد تكل املناقشات، قال اإ
 هناك حال  وسطا  يتطلب بعض التنازلت من الك اجلانبني. ي عىل أأية بدائل. ورأأى امليرس أأنجديد ل ينطو 

ذ يوجد .248 موقفان متباينان  وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وذكر أأن مرشوع القرار الثالث غري توفيقي قط اإ
ىل امعل املعياري ويؤيده ثلثا أأعضاء الويبو. ول ترغب سوى أأقلية يف أأن يكون معل  يف هذا الصدد. فيوجد موقف يدعو اإ
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اللجنة غري معياري؛ وتتأألف هذه الأقلية من وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب 
هنا ل ترى كيف وادلول الأعضاء  فيه ووفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وقالت اجملموعة الأفريقية اإ

زاء س بل ميض امليرس قدما  خالل  ميكن التوصل اإىل حل وسط يف ظل هذين املوقفني املتباينني للغاية. وأأبدت شواغلها اإ
ذا  عداد النص اإ اكنت هناك رغبة يف عدم مراعاة املوارد والأنشطة الفكرية اليت فرتة ما بعد الظهر، وتساءلت عن س بل اإ

استمُثرت عىل مدى امخلسة عرش عاما  املاضية والعمل القامئ عىل النص خالل الأعوام الس بعة املاضية. وأأعربت اجملموعة عن 
صدار  رغبهتا يف أأن يواصل معارضو العمل املعياري التجاوب يف هذا الصدد. وأأبدت رسورها لسامع أأن امليرس عىل وشك اإ

ىل تقدم املفاوضات واملسار.  آخر يليب طلب أأكرث من ثليث أأعضاء الويبو. ورأأى أأن دور امليرس هو تقدمي نص يؤدي اإ نص أ
 وجيب أأن جيسد هذا النص وهجة نظر الأغلبية ل الأقلية.

آس يا واحمليط الهادئ وذكر أأن غالبية اجملموعة تؤي .249 د جتديد ولية اللجنة احلكومية وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أ
ن الغالبية العظمى من اجملموعة تود مواصةل املفاوضات القامئة عىل النص بربانمج معل حمدد وواحض للغاية.  ادلولية. وقال اإ

وأأضاف أأنه من املؤسف أأن بعض الوفود ل تؤيد جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. والأسوأأ من ذكل أأن البديل املقرتح 
آليات غري معيارية. وقد استمُثر الكثري من املال والوقت يف مسار اللجنة  هو ندوات وحلقات نقاش وحلقات معل ويه أ
جراء استبطان دقيق. وأأعلنت اجملموعة دمعها الاكمل للميرس يف هجوده  احلكومية ادلولية. واكن عىل مجيع ادلول الأعضاء اإ

اثرة مشالكت جياد حلول وعدم اإ ىل اإ  أأو عرقةل املسار. الرامية اإ

وشكر وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء مجيع امليرسين عىل هجودمه ادلؤوبة لإجياد حل خملتلف القضااي الصعبة. وأأضاف  .250
أأن مجيع ادلول الأعضاء يف اجملموعة ابء تشارك يف املشاورات بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية مشاركة نشطة وبناءة وتراعي 

ل يزال هناك اختالف حول القضااي الأساس ية، ولكن ل خيص الأمر هنا التأأييد أأو املعارضة أأو الأهداف املنشودة. و
الاس تعداد أأو عدم الاس تعداد أأو الأغلبية أأو الأقلية. وأأكد أأن اجملموعة ابء تبحث جبدية أأفضل هنج لتناول هذا املوضوع 

جياد  ماكنية اإ قوامس مشرتكة من خالل مسار اجملموعة الصغرية اذلي وضعه خالل الثنائية املقبةل. وأأبدى أأمهل الشديد يف اإ
 امليرس.

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر امليرس عىل هجوده ادلؤوبة لإجياد حل  .251
وتعاون دامئا  مع الوفود عىل الأقل،  2015لتجديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. وشارك امليرس يف هذا املسار منذ يوليو 

جراء حوار ممثر. ولقد تلقت اجملموعة لتوها املرشوع الثالث اذلي أأعده امليرس ول يزال حيلل العنارص  عىل تبادل الأفاكر واإ
ن مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب من أأنصار جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. ومن املفه وم اجلديدة اليت أأدخلت فيه. واإ

نه  ىل امليرس وقال اإ أأن الهدف من التيسري هو جتديد الولية احلايل. وقد قدم الوفد اقرتاحا  يف هذا الصدد منذ أأكرث من شهر اإ
يعتقد أأنه ل ينبغي تغيري مسار معلية التيسري. وأأعربت اجملموعة عن تأأييدها للوفود الأخرى يف اس تئناف املفاوضات القامئة 

طار اللج  نه ميكن للميرس أأن يعمتد عىل دمع مجموعته ملسار عىل الصن يف اإ نة احلكومية ادلولية. ويف اخلتام، قال الوفد اإ
 التيسري.

وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأعرب عن شكره اجلزيل مجليع امليرسين عىل تويل  .252
لاهم. وأأضاف أأنه يقر يف املرحةل الراهنة بأأن هممة التيسري وعىل ما بذلوه من معل جاد فامي خيص بنود ج دول الأعامل املعهودة اإ

ىل مواصةل البحث عن حلول وسط. ول  هناك وهجات نظر متباينة عن خمتلف املوضوعات. ويعين ذكل أأن الوفود حتتاج اإ
ل بني املواقف اليت أأعرب عهنا. وأأمل الوفد أأن ينظر امجليع يف هذه احللو  جياد حل وسط اإ ل. وأأسفت اجملموعة لأن ميكن اإ

ذ ينطوي ذكل عىل التخيل عن ادلبلوماس ية. وأأعرب عن أأسفه لهذا  أأصبح عدد مؤيدي موقف ما جحة يف املفاوضات. اإ
 املوقف وأأمل خملصا  أأن يتس ىن العمل عىل أأساس توافقي. وأأعلنت اجملموعة حرصها عىل تلكل مجيع بنود العامل بنتاجئ انحجة.
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ين عىل هجودمه الرامية اإىل حل مجيع القضااي العالقة. وُعقدت مشاورة عىل مس توى السفراء وشكر وفد الصني امليرس  .253
يف اليوم السابق أأبدت فاها مجيع الأطراف رغبهتا يف التقدم بشأأن مسأأةل اللجنة احلكومية ادلولية وأأثبتت اس تعدادها 

ذ الس يايس ذلكل. ورأأى الوفد أأنه ينبغي ختصيص وقت اكٍف ملناقشة مسأأةل ا للجنة احلكومية ادلولية يف اجللسة العامة. اإ
 س يكون ذكل مفيدا  للتقدم يف املسائل املوضوعية املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية.

وذكر الرئيس أأنه قد تود بعض الوفود الأخرى أأخذ اللكمة. ولكن حرصا  عىل الفعالية ومواصةل برانمج العمل احملدد،  .254
من جدول  17ذه املرحةل لإاتحة مواصةل مسار التيسري غري الرمسي. مث علق الرئيس البند قرر رفع اجللسة العامة يف ه

 الأعامل.

وأأفاد الرئيس بأأحدث املس تجدات عن املشاورات غري الرمسية اليت ُعقدت منذ املناقشة العامة املاضية بشأأن هذا  .255
ىل نتيجة. البند. ورأأى أأن املشاورات غري الرمسية اكنت بناءة. وأأصدر امليرّسِّ  نصا  جديدا . وأأبدى الرئيس أأمهل يف التوصل اإ

 وطلب الرئيس من امليرّسِّ التعليق عىل نصه.

وأأعلن امليرّسِّ أأنه أأصدر نصا  جديدا  ل يتضمن أأية بدائل يف مساء اليوم السابق. وأأن هذا هو نصه. وأأضاف أأن  .256
ىل نتيجة فامي خيص "املف ت ابلتوصل اإ اوضات القامئة عىل النص" حتديدا . ولكن تأأكيد ذكل ل يزال املشاورات غري الرمسية برشَّ

ن هذه املرحةل مرحةل حرجة وطلب من ادلول الأعضاء التحيل ببعض املرونة لختتام العمل.  سابقا  لأوانه. ويف اخلتام، قال اإ

املتشاهبة صني ومجموعة البدلان وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وال .257
عداد النص اجلديد. ورأأى أأن حامية املوارد الوراثية  التفكري آس يا واحمليط الهادئ، وشكر امليرّسِّ عىل اإ وغالبية مجموعة بدلان أ

ولية تقيض واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يؤدي دورا  حموراي  يف جدول أأعامل الويبو، وأأنه جيب اعامتد 
ن مجيع  مبواصةل املفاوضات القامئة عىل النصوص. وأأكد جمددا  أأن الأولوية يه مواصةل املفاوضات القامئة عىل النصوص. وقال اإ
اجملموعات ترى أأن املسار التعددي يقوم حامت  عىل الشمولية وتقدير قمية التنوع. ويعدُّ مسار اللجنة احلكومية ادلولية جتس يدا  

ين املبدأأين. وختص مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية الإقرار مبا تقدمه املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل واحضا  لهذ
ىل التمنية العاملية. وليك سهام اإ يعظم اجملمتع ادلويل الاس تفادة من قمية  التعبري الثقايف التقليدي من قمية معنوية واقتصادية واإ

ماكانهتا، جيب عليه أأن يضع نظم حامية مالمئة من المتكل غري املرشوع. واتفقت ادلول الأعضاء يف هذه املوارد ويسخر اكمل  اإ
يقيض بتلكيف اللجنة  2009عاما  عىل اس هتالل مناقشات لتحقيق هذا الهدف تتلكل بقرار جامعي يف عام  15الويبو منذ 

ين دويل أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف احلكومية ادلولية ببدء مفاوضات قامئة عىل النصوص لوضع صك قانو
. وأأصبحت اللجنة احلكومية 2013التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وجددت هذه الولية لك عامني حىت عام 

قامئة عىل الولية ادلولية يف مرحةل حامسة من اترخيها تتطلب من ادلول الأعضاء الوفاء ابلازاماهتا بشأأن مواصةل املفاوضات ال
ىل  ن جعز ادلول الأعضاء عن ذكل س يؤدي اإ ذ اإ املتفق علاها سابقا  وعدم تبديد قمية العمل ومك العمل املستمثر يف هذا املسار. اإ

غفال  التشكيك يف مصداقية املنظمة ما س يؤثر سلبا  يف النظام ادلويل للملكية الفكرية كلك. ول ريب يف أأنه ل ينبغي اإ
 من ثليث أأعضاء املنظمة.أأصوات أأكرث 

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأيد الإعالن اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة  .258
آس يا واحمليط  املتشاهبة التفكريالأفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والصني والبدلان  وغالبية مجموعة بدلان أ

 لهادئ.ا

وأأيد وفد الهند الإعالن اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .259
آس يا واحمليط الهادئ. املتشاهبة التفكريوالصني والبدلان   وغالبية مجموعة بدلان أ
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ت تشارك يف املناقشات جبدية. وأأضاف أأهنا وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشدد عىل أأن مجموعته ما انفك .260
 مس تعدة للمشاركة يف املشاورات التالية مشاركة بناءة.

وأأيد وفد الصني الإعالن اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .261
آ  املتشاهبة التفكريوالصني والبدلان   س يا واحمليط الهادئ.وغالبية مجموعة بدلان أ

ن  .262 وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر مجيع امليرسين عىل معلهم الهام. وقال اإ
ىل التعاون للتوصل اإىل حلول وسط. وأأمل الوفد  هنا حتتاج الآن اإ ادلول الأعضاء قد حققت تقدما  كبريا  يف تبادل شواغلها واإ

 ضاء اإىل حلول بتوافق الآراء بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل.أأن تتوصل ادلول الأع

وحتدث وفد ُعامن ابمس اجملموعة العربية وشكر الرئيس عىل رايدته الفعاةل والأمانة عىل هجودها يف حتضري واثئق  .263
أأمهية وثيقة الربانمج الاجامتع. وأأضاف أأن امجلعية العامة قد اعمتدت عددا  من القرارات بشأأن معلها املقبل. وأأكدت اجملموعة 

وزايدة الاعامتدات اخملصصة للأنشطة الإمنائية، وأأكدت أأيضا  أأمهية جتديد ولية  2017-2016واملزيانية املقرتحة للثنائية 
اللجنة احلكومية ادلولية لعامني أآخرين بناء عىل مفاوضات قامئة عىل النصوص هبدف التوصل اإىل اتفاق عىل صك دويل 

عاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأيدت اجملموعة اقرتاح اجملموعة يضمن امحلاية الف
الأفريقية بشأأن حتويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة، ودمعت البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل يوم السبت ابمس 

آس يا واحمليط  املتشاهبة التفكريييب واجملموعة الأفريقية والبدلان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكر  وغالبية مجموعة بدلان أ
 الهادئ.

 من جدول الأعامل وأأعطى اللكمة للميرس. 17وفتح الرئيس جمددا  البند  .264

ىل توافق يف الآراء بشأأن نص مرشوع قرار خيص ولية اللجنة احلكومية ادلولية نت  .265 يجة وأأفاد امليرس بأأنه توصل اإ
لالإسهامات الإجيابية واملرنة اليت قدمهتا مجيع ادلول الأعضاء اليت أأثبتت اس تعدادها الرصحي للتوصل اإىل حل وسط. ولكن مل 
حيقق توافق يف الآراء بشأأن عنرص فرعي وهو عدد الأايم اخملصصة لربانمج العمل عىل الرمغ من أأن املزيانية قد خصصت 

معان النظر يف عواقب هذه املسأأةل عىل مصداقيهتا كدول أأعضاء لهذه الأايم. ورأأى امليرّسِّ أأنه  ينبغي لدلول الأعضاء اإ
ىل أأنه بعد مسار  وصورهتا خارج املنظمة وخباصة يف صفوف أأحصاب املصلحة الرئيس يني ومهنم الشعوب الأصلية. وأأشار اإ

ىل اتفاق بشأأن جوهر الولية أأي الفقرات )أأ( اإىل )ح ( ولكن ليس عىل عدد الأايم. وللأسف تيسري مكثف للغاية، توصل اإ
ىل تبديد  ىل عواقب وخمية بسبب  15فقد يؤدي ذكل اإ ن عدم اتفاق امجلعية العامة عىل ولية س يؤدي اإ عاما  من العمل. واإ

ضافة اإىل عامني من عدم التجديد. وس اهدد ذكل بشدة احامتل  12تعليق معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل مدى  شهرا  اإ
مناقشة هذه املسائل بعد ثالث س نوات. وشدد امليرّسِّ عىل أأنه جيب عىل مجيع ادلول الأعضاء أأن تتفق عىل اس تئناف 

ن أأوجه عدم التفاق ل ختص سوى بضعة أأايم من الثنائية. وينبغي لدلول الأعضاء أأن تفكر يف الرساةل  ذ اإ جوهر الولية. اإ
ىل العامل. وأأقر بأأن مجيع الأطرا ف حتلت ابملرونة عىل مدى املسار وأأبدت اس تعدادا  كبريا  للتوصل اإىل حل اليت تود توجاهها اإ

عادة النظر يف  ىل اجللسة العامة يك يُنظر فيه وطلب من مجيع ادلول الأعضاء اإ وسط. وأأعرب عن رغبته يف تقدمي النص اإ
جياد حل وسط. وقد تفيد بعض املفاوضات عىل معاهدة قانون التصا ىل اإ ممي يف هذا الصدد. وانشد هذه املسأأةل للسعي اإ

 ادلول الأعضاء يف هذا الشأأن مشددا  عىل أأن هذه املسأأةل متس مبصداقية الويبو.

عت نسخ منه للنظر فيه. وسأأل ادلول  .266 وأأعلن الرئيس أأن الفكرة يه عرض القرار اذلي اقرتحه امليرّسِّ واذلي وّزِّ
ذا اكنت مس تعدة لعامتده.  الأعضاء اإ

ة بعض الوقت لمتكني الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه من الاجامتع والنظر يف وطلب وفد اململكة املتحد .267
 الاقرتاح اجلديد.
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 وأأوحض الرئيس أأن الاقرتاح ليس جديدا . .268

ذا اكن هذا الاقرتاح نفسه اذلي عرض خالل مجيع  .269 وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه تلقى نسخته للتو. واس تفرس عام اإ
 املشاورات اليت ُعقدت.

 وطلب الرئيس من امليرّسِّ تأأكيد أأن هذه النسخة الهنائية. .270

وأأكد امليرّسِّ أأن هذه النسخة يه املرشوع نفسه )املرشوع الرابع( اذلي نوقش يف مشاورات غري رمسية. وشدد عىل  .271
اخملصصة  أأن ادلول الأعضاء قد اتفقت عىل هذا النص. وأأضاف أأن القضية العالقة الوحيدة ختص برانمج العمل وعدد الأايم

ىل أأن عدد الأايم هذا أأقل بأأربعة أأايم من عام   .2014هل خالل الثنائية. وأأشار اإ

 وقدم الرئيس هذا املرشوع لالتفاق عليه. .272

وحتدث وفد رومانيا ابمس بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وذكر أأن العديد من املسائل قد نوقشت عىل مدى الأايم  .273
ن مجموعته أأبدت مرونة تدرجييا  ووافقت عىل جتديد املاضية من املفاوضات بشأأن جتديد  ولية اللجنة احلكومية ادلولية. وقال اإ

ىل  ولية اللجنة احلكومية ادلولية. ووافقت عىل املفاوضات القامئة عىل النص خالفا  ملوقفها الأويل. وقبلت العمل استنادا  اإ
ت النظر يف الاقرتاح اذلي قدمته اإحدى اجملموعات لتحويل واثئق سابقة منعا  لتبديد العمل اذلي بُذل حىت الآن. وقبل

اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة خالفا  ملوقفها الأويل. ورأأت اجملموعة أأهنا قدمت عددا  كبريا  من التنازلت. وفامي خيص 
 يف الس نة ملناقشة موضوعات عدد الأايم، فيذكر النص املقرتح عقد ست دورات. وذكَّرت بأأن الويبو اعتادت عقد دورتني

خمتلفة ابلغة الأمهية. وتساءلت اجملموعة عن أأس باب حياد اللجنة احلكومية ادلولية عن هذه املامرسة. ولقد حدث ذكل يف 
طار اللجنة  املايض لأن اجملموعة حتلت ابملرونة ولكهنا مل تطلب ذكل. ولكن مل تشهد اجملموعة مناقشات فعاةل حىت الآن يف اإ

ن ازداد عدد الأايم. وأأعلنت اجملموعة اس تعدادها لقبول جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية مضيفة أأهنا احلكو  مية ادلولية واإ
 ترفق عدد الأايم اخملصص يف برانمج العمل لأهنا تؤمن بأأن معامةل مجيع اللجان عىل قدم املساواة موقف معقول.

اك الالتينية والاكرييب وأأعلن أأن الأفاكر اخلاصة بربانمج العمل قد وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمري .274
ن اقرتاحه ينظم العمل تنظامي  أأكرث فعالية ويتطلب  اس ُتمدت أأساسا  من اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال اإ

ن اللجنة احلكومية ادلولية س تعقد عادة، خالل أأايما  أأقل مقارنة مبامرسة اجامتعات اللجنة احلكومية ادلولية. وذكر أأيضا  أأ 
يوما . ومن خالل توضيح أأس باب هذا  32يوما  من الاجامتعات مقارنة ابلقرتاح احلايل اذلي ينص عىل  36الثنائية، 

بداء املرونة. نما انفكت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و  الاكرييب الاقرتاح، انشدت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اإ
ىل أأن قرار بشأأن املاكتب اخلارجية قد اخُتذ ما تطلب مرونة قصوى من  تبدي مرونة يف العديد من املسائل وأأشارت اإ

ىل نتيجة جيدة بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية.  اجملموعة. وطلب هذا النوع من املرونة من اجملموعات الأخرى بغية التوصل اإ

ن نص امليرس ليس أأفضل نص يف وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموع .275 ة الأفريقية وشكر امليرّسِّ عىل معهل املمتزي. وقال اإ
ن هذا النص أأعد بتوافق يف الآراء وأأمل  رأأي اجملموعة الأفريقية ولكنه حصل عىل بعض الرضا من مجيع الوفود. وقال الوفد اإ

عضاء من اختاذ خطوة هامة يف هذا اجملال اذلي أأن يُعمتد. وأأضاف أأنه يصعب عليه فهم أأن مسأأةل مخسة أأايم متنع ادلول الأ 
يكتيس أأمهية ابلغة للحقوق املعنوية والاجامتعية الثقافية والاقتصادية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وأأيد البيان اذلي 

وسطى والبلطيق مراجعة قدمه وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وطلب من مجموعة بدلان أأورواب ال
 موقفها.
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وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأوحض أأن اقرتاحه هو عقد دورتني يف الس نة  .276
دراج الندوات يف ادلورات، وهو دليل عىل  ماكنية اإ ىل أأنه أأاتح يف اقرتاحه الأول اإ ىل أأربعة أأايم للندوات. وأأشار اإ ضافة اإ اإ

ن مجموع هذه الأايم هو  مرونة اجملموعة.  يوما . 32يوما  و 28يوما . وعليه تساءل الوفد عن الفرق بني  28واإ

جياد حلول  .277 وقال وفد الهند أأنه يود تسجيل خالص تقديره للميرّسِّ عىل معهل اجلاد وثقته يف أأن مجيع الوفود قادرة عىل اإ
طار دورتني  جامل  ملدة وسط. وأأوحض أأن لك من املوضوعات الثالثة ستناقش يف اإ  10للجنة احلكومية ادلولية اليت س متتد اإ

طار  ن الندوات ستندرج يف اإ أأايم للك موضوع خالل الثنائية. وأأضاف أأن الربانمج قد نظم هبذه الطريقة. وأأردف قائال  اإ
نه من الأمهية مباكن لدلول الأعضاء أأن متيض قدما   4الربانمج  يف اختاذ هذا اذلي خصصت هل مزيانيته. واس تدرك قائال  اإ

 القرار البالغ الأمهية وخباصة أأن عددا  كبريا  من ادلول الأعضاء تتطلع اإىل ذكل. وأأمل أأل تكون مسأأةل الأايم الأربعة مشلكة.

ندونيس يا ابمس البدلان  .278 وأأعرب عن تقديره لعمل الس يد غوس وأأيد تأأييدا  اتما  مواقف  املتشاهبة التفكريوحتدث وفد اإ
 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ووفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، ووفد الهند. وفد الربازيل ابمس

 وأأعلن وفد كوت ديفوار تأأييده لإعالن وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. .279

ليه ادلول الأ  .280 ىل ما توصلت اإ ىل موقفها الأويل يف بداية املفاوضات واإ ن الطلب وأأعلن وفد اليوانن أأنه نظرا  اإ عضاء، فاإ
ذ يعكس جحة قدمت سابقا  بشأأن جدوى تقليص أأربعة  28اخلاص بتحديد  يوما  دلورات اللجنة احلكومية ادلولية مربر متاما . اإ

 أأايم.

نه يدرك أأن املفاوضات مل تكن  .281 س بانيا امليرّسِّ عىل هجوده يف سبيل تيسري وضع مرشوع قرار. وقال اإ وشكر وفد اإ
لاها بشأأن املاكتب اخلارجية  سهةل. وأأعرب عن تقديره ملثابرة امليرّسِّ وصربه. ومراعاة للك ما مسعه ولالتفاقات اليت توصل اإ

م. وأأضاف أأنه من غري اجملدي 2017-2016ولوثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  ، ميكن للوفد أأن يدمع الاقرتاح املقدَّ
 ملناقشات اخلاصة مبعاهدة قانون التصاممي.مواصةل املناقشات وأأمل أأن تسود الروح نفسها ا

وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأمل أأن يوحض س ياق العمل اذلي تقوم به جلان الويبو ادلامئة مقارنة بعمل  .282
احلكومية ادلولية اللجنة احلكومية ادلولية. وأأضاف أأنه ينبغي لأايم اللجنة احلكومية ادلولية أأن تكون خمتلفة. وذكَّر بأأن اللجنة 

يوما  خالل أأحدث ثنائية لعملها وتساءل عن أأس باب طلب بعض الوفود تقليص عدد الأايم. ورأأى  36قد معلت عىل مدار 
حداث  ضافية كفيةل ابإ ن أأربعة أأايم اإ ذ اإ أأنه من غري العادل مقارنة اللجنة احلكومية ادلولية واللجان ادلامئة من هذا املنظور. اإ

ىل أأهن ا س تتيح املزيد من الوقت للجنة يك تتوصل اإىل فهم مشرتك وفقا  ملا اقرتحته مجموعة بدلان أأورواب الوسطى فرق نظرا  اإ
والبلطيق مثال . وعليه حث الوفد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عىل مراجعة موقفها يك يتس ىن البت يف هذا 

 املوضوع الهام.

نه ميكنه املوافقة عىل جتديد ولية اللجنة وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأ  .283 ورواب الوسطى والبلطيق وقال اإ
احلكومية ادلولية. ولكنه رأأى واحضا  عدم وجود أأي اتفاق عىل عدد الأايم وعليه ينبغي للولية أأل تنص عىل هذا اجلانب 

 حتديدا .

. وقا .284 ىل انهتاء الوقت، س تحتاج امجلعية ولحظ الرئيس أأنه ل يوجد اتفاق عىل الاقرتاح اذلي قدمه امليرّسِّ نه نظرا  اإ ل اإ
نه سيسمح  ىل اختتام هذا البند وأأن حتيط علام  بعدم التفاق. وأأقر مع ذكل بأأن الوفود ل تزال تود أأخذ اللكمة. وقال اإ العامة اإ

 .الإدلء ببياانت قصريةلهذه الوفود بذكل ولكن حهثا عىل 

يف املفاوضات وأأبدى قدرا  كبريا  من املرونة. وذكر أأن الاقرتاح احلايل هو  وذكَّر وفد الصني بأأنه شارك مشاركة نشطة .285
ل شوط صغري للغاية جيب قطعه. ورأأى الوفد أأن ادلورات  نه مل يعدُّ هناك اإ مثار العديد من املشاورات واجلهود. وقال اإ
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نه س يكون من الست للجنة احلكومية ادلولية ستساعد ادلول الأعضاء عىل مناقشة املوضوعات الثال ثة البالغة الأمهية. وقال اإ
املؤسف للغاية الاستسالم يف هذه املرحةل. وحث مجيع الأطراف عىل بذل هجد أأخري يك تتخذ امجلعية العامة قرارا  يريض 

 مجيع الأطراف.

 وطلب وفد الهند تعليق اجللسة العامة لفرتة قصرية بغية تيسري املناقشات غري الرمسية بني الوفود. .286

 ح الرئيس بتعليق اجللسة العامة ملدة قصرية.ومس .287

عت  17وفتح الرئيس البند  .288 ىل أأحدث مرشوع قرار اقرتحه امليرّسِّ واذلي وّزِّ من جدول الأعامل جمددا . وأأشار اإ
طار برانمج العمل املقرتح للجنة احلكومية  نسخة منه عىل مجيع الوفود. وأأفاد بأأنه بعد املشاورات غري الرمسية، اقرُتح يف اإ

 2017تقليص عدد أأايم دورات اللجنة احلكومية ادلولية املزمع عقدها يف شهري يونيو ويوليو  2017-2016ادلولية للثنائية 
. وقرأأ الرئيس مرشوع القرار املقرتح املعدل  مخلسة أأايم مقارنة ابلأايم الس بع الواردة يف الاقرتاح الأصيل اذلي قدمه امليرّسِّ

ليه ادلول الأعضاء، واعمتدته ادلول الأعضاء. وشكر الرئيس الوفود عىل مشاركهتا البناءة عىل هذا الأساس يك توافق ع 
من  17ومرونهتا لتحقيق هذه النتيجة ورحب ابلزمخ اذلي س يعطيه هذه القرار للعمل املعياري للويبو. مث أأغلق الرئيس البند 

 جدول الأعامل.

ذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعتبارها توصيا .289 ت جدول أأعامل التمنية وتقّر ابلتقدم احملرز، توافق عىل اإ
، دون ولية جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور جتديد

 عىل النحو التايل:الإخالل ابلعمل اجلاري يف منتدايت أأخرى، 

مع الرتكزي عىل تضييق ، ترسيع معلها، 2016/2017ئية املزيانية املقبةل س تواصل اللجنة، خالل ثنا )أأ(
ىل النصوص مبا يف ذكل، اتمابنفتاح والازام الفجوات القامئة،  ىل اتفاق  ،املفاوضات املستندة اإ هبدف التوصل اإ

ابمللكية  ، دون اإخالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ(، فامي يتعلقحول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(
 الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.املتوازنة و يضمن امحلاية و  الفكرية

، مع الرتكزي الرئييس ما أأجنزته من معل اإىلمستندا  2016/2017 وس يكون معل اللجنة خالل الثنائية ()ب
ىل تفامه مشرتك للقضااي اجلوهري ة، مبا يف ذكل تعريف المتكّل غري املرشوع واملس تفيدين عىل التوصل اإ

وموضوع امحلاية وأأهداف امحلاية ونوع امحلاية اليت حيق توفريها للمعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف عىل 
 الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملكل العام.

 يف اجلدول أأدانه، برانمج معل حمّدد بوضوح يقوم عىل أأساليب معل كام هو مبنّي  تتّبع اللجنة،س  و  (ج)
يف  مبا ،2016/2017 الثنائيةدورات للجنة يف  6. ويكفل هذا الربانمج تنظمي 2016/2017 سلمية، للثنائية

نشاء مجموعة )مجموعات( خرب . وجيوز أأن تقّرر اللجنة تقيمييةو  ذكل دورات مواضيعية ومتداخةل عقد مزيد اء و اإ
 من الاجامتعات عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص أأثناء دوراهتا القادمة.

 WIPO/GRTKF/IC/28/4 مجيع واثئق معل الويبو، مبا يف ذكل الواثئقاللجنة س تخدم ست و  )د(
فضال عن أأي مساهامت أأخرى من  ،WIPO/GRTKF/IC/28/6و WIPO/GRTKF/IC/28/5و
ول الأعضاء، ابس تعامل مهنج قامئ عىل الأدةل، مبا يف ذكل ادلراسات والأمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية، ادل

والترشيعات احمللية والأمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل تُطلب حاميته؛ ونتاجئ أأي مجموعة 
طار الربانمج ها صةل ابللجنةاللجنة وندوات وحلقات معل ل  أأنشأأهتا)مجموعات( خرباء  . غري أأنه ل 4 وتُعقد يف اإ
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ىل تعطيل التقدم أأو حتديد أأية رشوط  ينبغي أأن تؤدي الأمثةل أأو ادلراسات أأو الندوات أأو حلقات العمل اإ
 .مس بقة للمفاوضات

ىل فائدة ندوات الويبو لعام )ه( وارد بشأأن املوضوعات املتعلقة ابللجنة، ينبغي ختصيص م 2015 وابلنظر اإ
مانة، مضن الربانمج ذاكء 4 للأ ، لأغراض تنظمي ندوات وحلقات معل يف فرتة ما بني ادلورات من أأجل اإ

املعارف عىل الصعيدين الإقلميي والأقالميي وبلوغ توافق يف الآراء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد 
  التقليدي، مع الرتكزي عىل القضااي العالقة.الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف

ىل امجلـعية العامة أأن ترفع، 2016عام ، يف لمتس من اللجنةيُ و  )و( عاليم ل غري، تقريرا وقائعيا اإ ، لغرض اإ
ىل امجلعية العامة، يف عام  ، نتاجئ معلها خبصوص صك قانوين 2017عن معلها حىت ذكل الوقت، وأأن ترفع اإ

دولية( بشأأن امللكية الفكرية من شأأنه ضامن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية  دويل )صكوك قانونية
، بتقيمي التقدم 2017واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وس تقوم امجلعية العامة، يف عام 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو م ذا اكن ينبغي ادلعوة اإ واصةل املفاوضات. وستنظر أأيضا يف احملرز، والبّت فامي اإ
ضافية،  ىل عقد اجامتعات اإ آخذة معلية وضع املزيانية يف احلس باناحلاجة اإ  .أ

ن اتفقت عىل ذكل، توصية  )ز( ماكنية التحّول اإىل جلنة دامئة وأأن تقدم، اإ وجيوز للجنة أأن تنظر أأيضا يف اإ
ىل امجلعية العامة يف عام   .2017أأو عام  2016يف هذا الصدد اإ

وتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بازويد ادلول الأعضاء مبا يلزم  ح()
من خربة وبمتويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلطريقة الأكرث فعالية مع مراعاة الصيغة 

 .املعتادة

 دورات 6 -برانمج العمل 

 النشاط املؤقت التارخي
 )دورة اللجنة التاسعة والعرشون( 2016 /مارسفرباير

جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  اإ
 املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين

رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بش عداد قامئة اإ  أأن املوارد الوراثيةاإ
 أأايم. 5املدة: 

 )دورة اللجنة الثالثون( 2016مايو/يونيو 
جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  اإ

 املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
 أأايم. 5املدة: 

 )دورة اللجنة احلادية والثالثون( 2016 سبمترب
جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف  اإ

 اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن املعارف التقليدية عداد قامئة اإ  اإ

 أأايم. 5املدة: 
 ة العامة للويبوامجلعي 2016 سبمترب

 تقرير وقائعي
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 )دورة اللجنة الثانية والثالثون( 2016نونمرب/ديسمرب 
جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف  اإ

 اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
 أأايم. 5املدة: 

 والثالثون( )دورة اللجنة الثالثة 2017مارس/أأبريل 
جراء مفاوضات بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة  اإ

 والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
رشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن أأشاكل التعبري  عداد قامئة اإ اإ

 ديالثقايف التقلي
 أأايم. 5املدة: 

 )دورة اللجنة الرابعة والثالثون( 2017يونيو/يوليو 
جراء مفاوضات بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة  اإ

 والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
صدار توصية  دورة تقيميية واإ

 أأايم. 5املدة الإجاملية: 
ذا اكن ف والتقدم احملرز وتنظر فاهام وتبّت  )النصوص( امجلعية العامة للويبو النص قميّ تس   2017سبمترب  امي اإ

ىل ينبغي ىل عقد عقد مؤمتر دبلومايس  ادلعوة اإ أأو مواصةل املفاوضات. وستنظر أأيضا يف احلاجة اإ
ضافية،  آخذة معلية وضع املزيانية يف احلس باناجامتعات اإ  .أ

 دول الأعامل املوّحدمن ج 18البند 

 بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو

ىل  .290  .WO/GA/47/13 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

للجنة املعنية ذكَّرت الأمانة بأأن امجلعية العامة للويبو قد انقشت، خالل دورهتا املاضية، املسائل املعلقة اخلاصة اب .291
فود اليت أأخذت اللكمة عىل بذل املزيد من اجلهود للتغلب عىل الصعوابت اليت تواجه جلنة . ووافقت مجيع الو مبعايري الويبو

ضفاء طابع رمسي عىل نتاجئ املناقشات.  ذ ُرفعت دورهتا الرابعة، اليت ُعقدت يف شهر مايو من العام املايض، دون اإ املعايري؛ اإ
ىل عدم حتقق توافق يف الآراء بشأأن بند واحد من جد ول الأعامل. ومنذ ادلورة املاضية للجمعية العامة، عقد ويعزى ذكل اإ

ها انئب رئيس جلنة املعايري سعادة السفري  قلميية وغريمه من الوفود املهمتة مشاورات غري رمسية يرسَّ منسقو اجملموعات الإ
اجامتع جلنة املعايري  . ولكن مل تتلكل هذه اجلهود بتوافق يف الآراء بشأأن جدول الأعامل ومل يتسن  عقدمن بامن سويسكوم

ىل أأهنا أأعدت، بناء عىل قرار امجلعية العامة لعام ، وثيقة تضم تقريرا  مكتواب  عن 2011 خالل ذكل العام. وأأشارت الأمانة اإ
تفاصيل الأنشطة اليت اضطلعت هبا الأمانة لتقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف جمال وضع معايري الويبو. واكن من 

ع رفع هذا التقرير للجنة املعايري يف اجامتعها املقبل؛ ولكن مبا أأن هذا الاجامتع مل يُعقد خالل ذكل العام، فقد ُأدرج التقرير املزم
النتاجئ املتوقعة من  حتقيقطويةل هيدد الفرتة هذه الل  جلنة املعايريانقطاع جلسات  يف هذه الوثيقة. وأأعلنت الأمانة أأن

من هذه الوثيقة الأثر السليب عىل تنفيذ خدمات الويبو يف جمال املعايري التقنية وغريه  16و 15فقراتن . وتبنّيِّ ال12 الربانمج
ىل توافق يف الآراء بشأأن املسائل املعلقة بغية حل الوضع  من اجملالت املتصةل به. وحثت الأمانة ادلول الأعضاء عىل التوصل اإ

عىل تنظمي مشاورات قبل هناية هذا  ربت الأمانة عن اس تعدادها ملساعدة امليرّسِّ القامئ واس تئناف اجامتعات جلنة املعايري. وأأع
ىل اتفاق يتيح لها عقد ادلورة الرابعة املعلقة يف أأرسع وقت ممكن يف الفصل الأول من عام . وذكرت 2016 العام للتوصل اإ
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ىل توافق يف الآراء الأمانة أأهنا س تتبع طريقة بديةل لإضفاء الطابع الرمس ذا مل يُتوصل اإ ي عرب املراسالت أأو الوسائل الإلكرتونية اإ
 بشأأن املسائل املعلقة.

ها عىل ما بذهل من هجود يف هذا الصدد، وشكر الأمانة عىل معل يرّسِّ امل وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر  .292
اجلاد اذلي مشل حتضري هذه امجلعية العامة رمغ الوضع املؤسف وغري املس تقر اذلي ساد العام املايض. وأأبدت اجملموعة ابء 

زاء  . وأأعلنت أأنه جيب أأل يرهتن 12 من الربانمج املرتقبةالنتاجئ  حتقيق اذلي هيدد جلنة املعايريانقطاع جلسات شواغلها اإ
هداف املرتقبة بأأغراض ل تتصل بولية اللجنة. وذكَّر الوفد بأأن الأمانة شددت عىل أأن ماكتب التقدم املوضوعي يف حتقيق الأ 

امللكية الفكرية والأمانة تس تخدم معايري الويبو لتأأدية دورها الأسايس يف أأنظمة امحلاية العاملية، وأأن تأأخري املوافقة عىل معايري 
اانت امللكية الفكرية والواثئق بني ماكتب امللكية الفكرية والأمانة. وأأفاد الويبو وتنفيذها س يؤدي اإىل مشالكت يف تبادل بي

دارة  هنا س تؤدي اإىل مشالكت يف نظام اإ ذ اإ الوفد بأأن هذه القضية ذات أأمهية أأساس ية للبدلان النامية واملتقدمة لكاهام، اإ
مة هل يف البدل سداء املشورة بشأأن امللكية الصناعية اذلي يشهد ازدايدا  يف عدد املاكتب املس تخدِّ م يف اإ ان النامية واملس تخد 

حتديث املاكتب يف البدلان النامية. وأأكد الوفد دمعه لأي تدابري أأو حماولت تضطلع هبا الأمانة حلل هذا الوضع احلرج؛ مشريا  
ىل عدم فهمه وصول هذه ادلورة اإىل ذكل الوضع اذلي مل تشهده جداول أأعامل مماثةل يف اللجان الأخرى ع ىل مدى الس نني. اإ

وأأعرب الوفد عن اس تعداده للتناقش بشأأن ما توده اجملموعات الأخرى من مسائل عىل أأل ل ميس ذكل بنتاجئ ادلورة. ويف 
ن اجملموعة ابء تناشد مجيع ادلول الأعضاء الوفاء مبسؤولياهتا من خالل السامح للجنة املعايري ابلعمل  اخلتام، قال الوفد اإ

 ىش مع وليهتا.بطريقة طبيعية تامت

وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأقر بتعرث مناقشات جلنة املعايري، وشكر امليرّسِّ عىل ما بذهل من هجود  .293
ىل اتفاق ميكِّّن جلنة املعايري من مبارشة أأعاملها. ورأأت اجملموعة الأفريقية أأن معل جلنة املعايري  يك تتوصل ادلول الأعضاء اإ

أأنشطهتا املتعلقة بتطبيق توصيات جدول أأعامل  ثري يف وضع املعايري وذلكل ينبغي للجنة أأن تعدَّ تقارير عنينطوي عىل تأأ 
وأأضاف الوفد أأن تكل املسأأةل يه العائق الرئييس أأمام التفاق عىل التقدم يف أأعامل جلنة املعايري. والمتس الوفد  التمنية.

ا جلان اخلرباء وأأفرقة معل جلنة املعايري وعن وضع املناقشات املعقودة توضيحات من الأمانة عن الاجامتعات اليت عقدهت
ذا اكن اعامتدها قيد اس تئناف مفاوضات جلنة املعايري. ذا اكنت هذه التوصيات قد اعُتمدت أأم اإ  والتوصيات املرفوعة وعام اإ

مانة وميرّسِّ املشاورات غري الرمسية عىل ما .294 بذله من هجود مجة للتقدم يف  وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن شكره للأ
رشاد أأي منظمة لحقة يف جمال وضع أأنظمهتا وتنفيذها. وتعدُّ  جدول الأعامل هذا. وذكَّر الوفد بأأن أأحد املعايري التقنية هو اإ

. وذكَّر هذه املعايري عوامل حمتية لتحقيق الفعالية واملالءمة ملس تخديم النظام. فلول املعايري التقنية لتوقف تقدم أأي منظمة
رساء معايري تقنية يف الويبو وعليه ل يُس تحسن عرقةل  الوفد امجلعية العامة بأأن جلنة املعايري يه الهيئة الوحيدة اليت تناقش اإ
معل هذه اللجنة الهامة الس ّباقة بسبب خالفات عىل مسائل أأخرى. ورأأى الوفد أأن مجيع اللجان لها هماهما وولايهتا اخلاصة 

يهتا واحرتاهما قدر الإماكن. ومن هذا املنطلق، حث الوفد مجيع ادلول الأعضاء عىل أأن تسهم بنشاط يف دمع اليت ينبغي حام
 اس تئناف هذه اللجنة جبدول أأعامل خاص هبا يف أأقرب فرصة ممكنة.

يران )مجهورية  .295 ىل  –وقال وفد اإ ل اجامتعات تنهتىي اإ نشاهئا، اإ ن جلنة املعايري مل تشهد، منذ اإ جدالات. الإسالمية( اإ
ومن املؤسف أأن بعد لك هذه اجلهود واملساعي اليت بذلهتا ادلول الأعضاء والأمانة لتعممي البعد الإمنايئ يف ش ىت أأحناء معل 
املنظمة وأأنشطهتا، ل تزال بعض البدلان تنفي طبيعة معل جلنة املعايري. وتنص ولية جلنة املعايري عىل مراعاة الشواغل 

ىل أأن املهمة الرئيس ية للجنة املعايري يه الإمنائية يف معلها وخب اصة يف جمال املساعدة التقنية ووضع املعايري. وأأشار الوفد اإ
وعليه ينبغي لهذا املسار أأن  –ما يعدُّ نشاطا  هاما  يف هذا اجملال  –اس تحداث ووضع معايري لفائدة ماكتب امللكية الفكرية 

طار الفئة ابء من توصيات جدول أأعام ل التمنية وأأن يراعي أأساسا  احتياجات البدلان النامية وأأولوايهتا واختالف يندرج يف اإ
مس توايت التمنية. وأأكد الوفد أأنه ينبغي ملسأأةل وضع املعايري لفائدة ماكتب امللكية الفكرية أأن تكون مراعية ل مغفِّةل للبعد 

سهاهما الإمنايئ. وأأكد الوفد أأن جلنة املعايري من أأمه اللجان يف هذا اجملال  ىل امجلعية العامة تقارير عن اإ م اإ وأأنه ينبغي لها أأن تقّدِّ
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س امي تنفيذ التوصيات املتعلقة بتوفري املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ووضع  ول فعال   يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية تنفيذا  
دراك أأن جدول أأعامل التمنية و  اقع ورضورة، وعىل املشاركة مشاركة  بناءة يف املعايري. وجشع الوفد مجيع ادلول الأعضاء عىل اإ

آلية فعاةل وبس يط متّكِّن جلنة املعايري من حتديد أأعاملها مبا يمتثل  هذا املسار وعىل التحيل ابملرونة الالزمة لالتفاق عىل أ
 لتوصيات جدول أأعامل التمنية امتثال  اتما .

عىل هجوده يف سبيل تيسري العمل مليرّس اوشكر  بلطيقمجموعة بدلان أأورواب الوسطى وال وحتدث وفد رومانيا ابمس  .296
عىل هذا البند، وأأسف لتوقف معل اللجنة بسبب العجز عن التفاق عىل جدول أأعاملها. ورأأى الوفد أأن التفاق عىل معايري 

ذ يعود معل اللجنة ابلفائدة عىل مجيع البدلان بغض النظر ع ن مس تواها الإمنايئ. تقنية ل يرتبط مبسائل جدول أأعامل التمنية؛ اإ
طار أأكرث  ىل مسأأةل وضع اإ ونوه الوفد ابخلسائر اليت ستتكبدها مجيع ادلول يف حال عدم التقدم يف هذه املسأأةل. والتفت اإ

سهاهما يف معل املاكتب الوطنية يف ش ىت أأحناء العامل.  مالءمة للمناقشات املقبةل وأأيد تقدمي الأمانة عرضا  عن دور اللجنة واإ
 فد أأمهل يف اخلروج من عنق الزجاجة احلايل.وأأبدى الو 

. وشدد الوفد عىل أأمهية لميرّس ل وحتدث وفد الربازيل بصفته الوطنية وشكر الأمانة عىل تقريرها وأأعرب عن امتنانه  .297
لتقنية اليت تندرج يف هذه املسأأةل يف تنفيذ جلنة املعايري أأنشطة  جدول أأعامل التمنية. وتشمل هذه الأنشطة توفري املساعدة ا

فئة حمددة من توصيات جدول أأعامل؛ ما يدل عىل أأمهية تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. ويف اخلتام، أأيد الوفد اجلهود 
املبذوةل يف سبيل التوصل اإىل حل لهذه القضية وأأبدى أأمهل يف أأن تس تأأنف اللجنة أأعاملها قريبا  دون املساس ابلتنفيذ الاكمل 

 تنس يق.لآلية ال 

وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل التقرير، وأأعرب عن تقديره ملا بذهل امليرّسِّ من هجود للتقدم يف  .298
هذه املسأأةل، وأأيد البيان اذلي قدمته اجملموعة ابء. وأأشار الوفد اإىل أأن عدم معاجلة مسائل ادلورة الرابعة يعرقل بشدة التقدم 

ذ منع ذكل مثال  اعامتد املعيار يف معل جلنة املعايري  اذلي يعدُّ معيارا  أأساس يا  لرتمزي قوامئ  ST.26وحتقيق أأهدافها. اإ
التسلسالت الوراثية يف واثئق الرباءات. ورأأى الوفد أأن معل جلنة املعايري يكتيس أأمهية أأساس ية يف ختطيط واس تحداث 

د املكتب ادلويل الرامية اإىل حتسني معايري الويبو وتطويرها أأنظمة معلوماتية يف ماكتب امللكية الفكرية، وأأشار اإىل هجو 
ىل  وتنفيذها بغية متكني مؤسسات امللكية الفكرية من حتسني الفعالية يف معلها وتوطيد التعاون بيهنا وتقدمي خدمات أأفضل اإ

ل الوفد أأن تعال ج هذه املسأأةل يك تس تأأنف جلنة املعايري أأعاملها  .مجيع اجلهات املعنية. وأأم 

وشارك البدلان الأخرى أأسفها لعدم  اجملموعة الأفريقية.ابمس وفد نيجرياي  قدمهالبيان اذلي وأأيد وفد جنوب أأفريقيا  .299
يران )مجهورية  آراء بعض ادلول الأعضاء مثل الربازيل واإ ىل النتيجة املنشودة؛ ما يدل عىل تباين أ فضاء املشاورات اإ  –اإ

زاء ا ضطالع جلنة املعايري بأأعامل ختص حتديد معايري ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان الإسالمية(. وأأبدى الوفد شواغهل اإ
املتقدمة والنامية عىل حد سواء، ورأأى أأنه ينبغي لهذا العمل أأن يامتىش مع الفئة ابء من جدول أأعامل التمنية. وأأكد الوفد 

 املشلكة.اس تعداده للمشاركة مشاركة بناءة يف هذا املسار والإسهام يف حل هذه 

وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية وأأيد البيان اذلي قدمته اجملموعة ابء. وأأكد الوفد أأن جلنة املعايري تؤدي دورا  هاما   .300
يف وضع معايري للويبو تتيح تبادل املعلومات بفعالية يف ش ىت أأحناء العامل. وأأعلن الوفد أأن هذه املعايري تتسم، يف الوقت ذاته، 

للغاية؛ وعليه نمن الأمهية مباكن توفري منتدى يتس ىن فيه للخرباء مناقش هتا. وأأعرب الوفد عن أأسفه الشديد لعدم بطبيعة تقنية 
عقد أأية دورة رمسية للجنة املعايري منذ ادلورة الرمسية اليت ُعقدت يف شهر مايو من العام املايض، ولعدم تلبية رضورة اعامتد 

ل أأن تتعاون مجيع ادلول الأعضاء والأمانة نظرا   معايري الويبو. وأأعلن الوفد دمعه أأي اجامتع تنظمه الأمانة حلل هذا الوضع وأأم 
ىل أأن معايري الويبو عنارص أأساس ية من البنية العاملية للملكية الفكرية اليت تكتيس أأمهية ابلغة للبدلان املتقدمة والنامية عىل  اإ

 ابمللكية الفكرية.حد سواء من حيث تيسري اس تخدام املعلومات املتعلقة 
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دراج جدول أأعامل التمنية يف ولية جلنة املعايري مع مراعاة أأن  .301 ىل أأمهية عقد دورة تتناول مسأأةل اإ وأأشار وفد كواب اإ
منائية. ىل معلومات تقوم عىل معايري اإ  بعض توصيات جدول أأعامل التمنية تتعلق بقدرات املاكتب الوطنية اليت تشمل النفاذ اإ

ىل أأنظمة الويبو العاملية للحامية. ومن مث، وأأعرب وفد الهند ع .302 ميانه ابلأمهية البالغة ملسار وضع املعايري ابلنس بة اإ ن اإ
يكتيس الإسهام يف تعممي جدول أأعامل التمنية، ابلتعاون مع خمتلف اللجان، أأمهية ابلغة ابلنس بة اإىل البدلان النامية. وشدد 

ان الأقل منوا  بغية املشاركة ية وتكوين الكفاءات يف البدلان النامية والبدلالوفد، يف هذا الصدد، عىل أأمهية املساعدة التقن 
 بفعالية يف معل اللجنة وتنفيذ نتاجئها.

ىل العمل اذلي أأجنزته أأفرقة العمل اخملتلفة، ورحب ابعامتد املعيار  .303 "رموز البدلان املؤلفة  ST.3وأأشار وفد املكس يك اإ
طار الربانمجمن حرفني". ورحب الوفد أأيضا  ابلأنشط ىل امليرّسِّ  12 ة املنفذة يف اإ اذلي تقدم الأمانة مبوجبه املساعدة اإ

والأعضاء يف جلنة املعايري عىل تنظمي مشاورات غري رمسية بني املنسقني الإقلمييني والوفود املهمتة الأخرى. وذكر الوفد أأن 
م وتتلقى هذه املساعدات، وأأهنا توفر أأكرب قدر ممكن من  ادلمع لالبتاكرات التقنية ومراكز ادلمع يك يتس ىن عقد بالده تقّدِّ

د املس تخدمني من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  مبعلومات أأساس ية عن معايري الويبو التقنية  ندوات ودورات ش بكية تزّوِّ
ىل ما س ُيحرز من تقدم يف املفاوض  ات عىل القضااي املعلقة.واس تخدام امللكية الفكرية. ويف اخلتام، أأبدى الوفد تطلعه اإ

وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية وأأيد موقف اجملموعة الأفريقية. وأأثىن الوفد عىل معل اللجنة وأأقر بفائدته ابلنس بة  .304
ىل أأن مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو قد اس تفادت بفعالية من تقدم أأعامل جلنة  اإىل مجيع البدلان الأعضاء. وأأشار الوفد اإ

 وأأعلن الوفد اس تعداده للمشاركة يف املناقشات مشاركة بناءة ملعاجلة مجيع املسائل املعلقة.املعايري. 

زاء توقف أأعامل جلنة املعايري لهذه الفرتة الطويةل ما هيدد حتقيق النتاجئ املنشودة. وشارك  .305 وأأبدى وفد أأوكرانيا شواغهل اإ
د املعايري وتنفيذها ينطوي عىل مشالكت يف جمال تبادل الوفد شواغل الوفود الأخرى يف هذا الصدد. وأأضاف أأن عدم اعامت

ىل تعقيد توفري خدمات  الواثئق بني الأمانة واملاكتب الوطنية. وس يؤدي عدم الانهتاء من وضع املعايري التقنية يف موعدها اإ
ل الوفد أأن يُت وصل اإىل حل رسيع لهذه املشلكة ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية والإسهام يف مرشوعات حتدثاها. وأأم 

 وأأيد مجيع أأعامل الأمانة الرامية اإىل حتقيق التوافق يف الآراء.

ندونيس يا البيان اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأيد البياانت اليت أأدلت هبا وفود نيجرياي  .306 وأأيد وفد اإ
يران )مجهورية  . وأأيد الوفد أأيضا  اقرتاح وفد املكس يك بشأأن عقد اجامتعات غري الإسالمية( –وجنوب أأفريقيا والربازيل واإ

 رمسية حيرضها املنسقون الإقلمييون ومجيع البدلان املهمتة.

وشكرت الأمانة مجيع الوفود اليت أأعلنت دمعها لعمل جلنة املعايري وأأعربت عن تقديرها للازام تكل الوفود الراخس  .307
ىل اس تئ  ناف معل جلنة املعايري. وردا  عىل سؤال طرحه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية عن مبواصةل املشاورات الرامية اإ

وضع الأعامل اليت تضطلع هبا أأفرقة العمل، أأوحضت الأمانة أأن مجيع الأعامل اليت أأجنزهتا أأفرقة العمل تريم اإىل حتسني مشاريع 
لوثيقة املتعلقة ابلأعامل املعلقة لأفرقة العمل. وأأخريا ، ينبغي للجنة من ا 13و 12املعايري واس تكاملها وفقا  ملا يرد يف الفقرتني 
 املعايري أأن تعمتد رمسيا  معل أأفرقة العمل.

وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام  مبضمون الوثيقة "بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري  .308
 (.CWS( ")WO/GA/47/13) الويبو
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 امل املوّحدمن جدول الأع 24البند 

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت

ىل  .309  .WO/GA/47/14 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

ىل أأسامء  24 وطرح الرئيس البند .310 من جدول الأعامل بشأأن مركز الويبو للتحكمي والوساطة )املركز(، ابلإضافة اإ
ىل أأن الوثي ىل امجلعية العامة توفر معلومات حمدثة عن أأنشطة املركز ب احلقول. وأأشارت الأمانة اإ ه هجة دولية تصف قة املقدمة اإ

. وأأضافت أأن املركز يدير قضااي أأرسع وأأوفر من التقايض أأمام احملامك لتسوية منازعات امللكية الفكرية تصدر حلول بديةل
ن الوثيقة توفر أأيضا ويقدم خدمات قانونية وتنظميية خبرية فامي خيص احللول البديةل لتسو  ية املنازعات. وأأردفت الأمانة قائةل اإ

دارة املركز للمنازعات اخلاصة بأأسامء احلقول وخصوصا  معلومات حمدثة عن أأنشطة الويبو يف جمال أأسامء احلقول واليت تشمل اإ
املس تجدات املُسجةل يف جمال يف ظّل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول. وأأوحضت أأن الوثيقة تشمل 

آليات حامية احلقوق اخلاصة ابجملالت اجلديدة، والاس تعراض املعازم للس ياسة املوحدة  اذلي الس ياسة العامة، مبا يف ذكل أ
مرشوع )الإياكن(، ووضع التوصيات الصادرة عن ادلول الأعضاء يف س ياق  الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة هيئة ذكرته
 .لثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنتالويبو ا

"مركز الويبو للتحكمي والوساطة، ابلإضافة اإىل أأسامء املعنونة ابلوثيقة  علامامجلعية العامة للويبو وأأحاطت  .311
 (.WO/GA/47/14 احلقول" )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 25البند 

 معاهدة قانون الرباءات

ىل  .312  .WO/GA/47/15 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

س بانيا والولايت املتحدة الأمريكية، وهام الطرفان املتعاقدان اجلديدان يف معاهدة  .313 ورحب الرئيس ابنضامم لك من اإ
 .2013قانون الرباءات منذ ادلورة العادية السابقة للجمعية العامة يف عام 

يداع البالغات . وذكرت أأن الوثيقة تتضمن أأنشطة الوي WO/GA/47/15وقدمت الأمانة الوثيقة  .314 بو اليت تيرس اإ
لكرتونية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية، مبا جيسد البند  من البياانت املتفق  4بصيغة اإ

 علاها من جانب املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون الرباءات.

لتعاون مبوجب البياانت املتفق علاها من جانب املؤمتر ادلبلومايس فامي وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام  "اب .315
 (.WO/GA/47/15يتعلق مبعاهدة قانون الرباءات" )الوثيقة 

 من جدول الأعامل املوّحد 27البند 

دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة  بعض املسائل املتعلقة ابإ

ىل الوثيقة  .316  .WO/GA/47/3استندت املناقشات اإ

الولايت املتحدة الأمريكية اقرتاحه كام ورد يف الوثيقة. ورأأى أأن اتفاقية الويبو تقتيض من أأعضاء الويبو  عرض وفدو  .317
ن الغرض من هذا الاقرتاح تعزيز الويبو، ول س امي التعاون فامي  ىل تنفيذ وثيقة جنيف. وقال اإ معوما النظر يف تدابري تريم اإ
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ابعتبارها منظمة أأّما تدير اتفاقية برن واتفاقية ابريس والاحتادات اخلاصة املتعلقة بني احتاداهتا. وأأضاف أأن الويبو قد أأنشئت 
ن الويبو تدير  احتادا وأأن هيلكها يضمن املرونة  20معاهدة و 25ابحتاد ابريس وسائر اتفاقات امللكية الفكرية. وراح يقول اإ

ل لك احتاد وضامن الاتساق العام فامي بني والاتساق بني تكل املعاهدات والاحتادات عن طريق احلفاظ عىل اس تقال
الاحتادات يف الوقت ذاته. ورصح بأأن الويبو وخمتلف الاحتادات والتفاقات مرتبطة فامي بيهنا بعالقة وثيقة عن طريق عدد 

ن اتفاقية الويبو تقتيض من جل  نة التنس يق من الآليات القانونية والإجرائية اليت تضمن اس تقرار الهيلك برمته. ومىض يقول اإ
(. وأأفاد بأأن جلنة 1)13املوافقة عىل اتفاقات التعاون مع ادلول غري الأعضاء يف الويبو، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 

نه يرى أأن من املنطقي أأن يس تلزم السامح دلول وبرن اللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريسالتنس يق تشمل أأعضاء  ، وعليه فاإ
ىل معاهدة تديرها الويبو أأن تنظر فيه هيئات الويبو اليت تتجاوز مجعية احتاد واحد صغري. من غري أأعضاء الويب و ابلنضامم اإ

وأأوحض الوفد أأن الاقرتاح يلمتس من املدير العام اقرتاح تدابري لتنفيذ وثيقة جنيف، يك تنظر فاها لكها امجلعية العامة للويبو 
مث ميكن لتكل الهيئات البت يف املوافقة علاها. ورأأى أأن التفاقات اخلاصة اليت  ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن، ومن

برام اتفاقية الويبو يف عام  طار احتادي ابريس وبرن عقب اإ ، تقتيض احلصول عىل موافقة أأعضاء الويبو 1967اعمتدت يف اإ
ة يك تضم دول من غري الأعضاء يف بشلك أأمع. ورصح بأأن الأمر ينطبق حامت عىل توس يع نطاق عضوية الاحتادات اخلاص

ن مل تكن لكها، تفاوض علاها أأعضاء الويبو الأوسع  ن غالبية التفاقات السابقة، اإ الويبو واحتادي ابريس وبرن. وأأردف قائال اإ
يبو املوافقة عىل العضوية الأوسع نطاقا، ومل تعرتض أأية دوةل عضو يف الويبو عىل تويل الو لغرض نطاقا، أأو خضعت للتفاوض 

نه خضع للتفاوض عىل وجه التحديد من  دارة تكل التفاقات. وساق الوفد مثال بروتوكول مدريد وقال اإ املهام الإدارية أأو عىل اإ
أأجل قبول عضوية دول غري أأعضاء يف احتاد مدريد ويف الويبو. ورّصح بأأن وثيقة جنيف وضعها خمتلف فقد اعمتدت دون 

ائة من أأعضاء الويبو ورمغ اعرتاض العديد من ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن مثة العديد يف امل 85مشاركة اكمةل من أأكرث من 
دارة العديد من اتفاقات  ن امجلعية العامة وافقت عىل اإ من السوابق اليت طلب فاها احلصول عىل املوافقة الرصحية. وقال اإ

 التفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدةوما و ، مبا يف ذكل اتفاقية ر 1970امللكية الفكرية منذ أأول اجامتع لها يف عام 
دارة وثيقة جنيف لتفاق اسرتاسربغ بشأأن التصنيف ادلويل للرباءات واتفاق  وغريها من التفاقات. ورأأى الوفد أأن مسأأةل اإ

ن يبعث لش بونة يتعني أأن توضع بني يدي هيئات اختاذ القرار املناس بة يف الويبو معال بأأحاكم اتفاقية الو  يبو. وأأردف قائال اإ
عىل اخللط من املنظور املؤسيس، اعتبار أأن من املمكن منح مجموعة فرعية صغرية من أأعضاء الويبو سلطة البت يف موارد 
ذا ما  دارته اإ ىل املنظمة كلك. ورأأى أأن وثيقة جنيف اتفاق دويل جديد ميكن للمنظمة أأن تتوىل همام اإ املنظمة دون الرجوع اإ

للسامح للويبو ابلضطالع هبذا ادلور عىل املدير العام، مع ذكل، اقرتاح تدابري لتنفيذ التفاق يك تنظر فاها تقرر ذكل، و 
مجعيات الويبو ومجعيتا احتادي ابريس وبرن. وعليه المتس الوفد القيام بذكل قبل أأن تنفذ املنظمة أأحاكم وثيقة جنيف. 

ذا افرتض أأن املنظمة تدير  نه اإ نه مع ذكل ل واس تدرك قائال اإ ميكن أأن يتفق تلقائيا أأي احتاد خاص مبوجب اتفاقية الويبو، فاإ
عىل أأن احتاد لش بونة اجلديد، املنشأأ مبوجب وثيقة جنيف، احتاد خاص فامي يتعلق ابحتاد ابريس، وأأضاف أأن هذا الاحتاد 

نه ل حيظى ابلصفة القانونية ذاهت ن اكن حيمل امس احتاد لش بونة الأصيل نفسه، فاإ ن احتاد لش بونة اجلديد واإ ا. وأأردف قائال اإ
نه أأنشئ مبوجب اتفاق خمتلف. وأأضاف أأن مزيانيات احتاد لش بونة لها  يضم أأعضاء خمتلفني، أأو س يضم أأعضاء خمتلفني، واإ
ن من الناحية العملية، ل  ينبغي مصادر متويل حممتةل أأخرى وأأن الهيئات املؤهةل للبت يف اس تخدام تكل املوارد خمتلفة. وقال اإ
ن اكنت تكل النتيجة  افرتاض أأن لك الاحتادات اليت تعلن بنفسها أأهنا احتادات خاصة تديرها الويبو تلقائيا دون حتليل اإ
س تقبلها املنظمة برمهتا. ورأأى الوفد سابقة خطرية يف فهم اتفاقية الويبو عىل أأهنا تقتيض من املنظمة تويل مجيع الوظائف 

ن اكن هذا الاحتاد يتأألف من مجموعة صغرية من أأعضاء الويبو.الإدارية اليت يضعها احتاد خ  اص وحده، خاصة واإ

ن املسأأةل قيد املناقشة تكتيس أأمهية كربى وهتم بدله. وأأيد الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت  .318 وقال وفد أأوروغاي اإ
 .WO/GA/47/3املتحدة الامريكية يف الوثيقة 

ن وثيقة جنيف عبارة .319 آخر، عىل النحو املعّرف يف  وقال وفد اإرسائيل اإ عن احتاد جديد أأنشئ مبوجب اتفاق دويل أ
دارة وثيقة جديدة يقتيض أأن تنظر فيه هيئات الويبو املناس بة وتوافق 3)4املادة  ن قيام الويبو ابإ ( من اتفاقية الويبو، وبذكل فاإ
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. ورأأى أأن مجموعة WO/GA/47/3يف الوثيقة  عليه. وابلتايل أأيد الوفد الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية
ىل املنظمة برمهتا  فرعية صغرية من الأعضاء ل ميكن أأن تبت يف موارد املنظمة لالضطالع هبذه الوظائف دون الرجوع اإ

 واحلصول عىل موافقهتا.

ىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية تطلب عدم اعتبار احتاد لش بونة احتادا خا .320 صا تديره الويبو. وقال وأأشار وفد فرنسا اإ
نه ل ميكن أأن يؤيد هذا الالامتس. وذكّر بأأن املادة  من اتفاقية الويبو تنسحب عىل التدابري الإدارية اخلاصة ابلحتادات  2اإ

ن املادة  طار  1املتعلقة ابحتاد ابريس. وقال أأيضا اإ من اتفاق لش بونة تعلن عىل وجه التحديد أأن احتاد لش بونة احتاد خاص يف اإ
من وثيقة جنيف تنص عىل أأن الأطراف املتعاقدة أأعضاء يف الاحتاد اخلاص ذاته اذلي  21حتاد ابريس، وأأضاف أأن املادة ا

ليه ادلول الأطراف يف اتفاق لش بونة. وعليه فاإن من الواحض أأنه ل يوجد أأي تغيري يف وضع احتاد لش بونة ابعتباره احتادا  تنمتي اإ

 خاصا تديره الويبو.

هورية كوراي أأن اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية جدير ابلنظر من أأجل مس تقبل املنظمة. وطلب ورأأى وفد مج  .321
 أأيضا من أأمانة الويبو أأن تبدي رأأهيا يف هذا الاقرتاح.

يران )مجهورية  مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةوأأيدت وفود بلغاراي وامجلهورية التش يكية و  .322  –وجورجيا وهنغاراي واإ
يطاليا واجلبل الأسود والربتغال وسلوفاكيا وسويرسا وتوغو البيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا.الإ   سالمية( واإ

أأن املواقف املعرب عهنا حىت الآن يه اإىل حد كبري مواقف أأعضاء احتاد بونوه وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .323
ىل أأن وفدي أأوروغ رسائيل أأيدا الاقرتاح الوارد يف الوثيقة لش بونة، وأأشار يف الوقت ذاته مع الارتياح اإ واي واإ

WO/GA/47/3 ىل توصية من امجلعية العامة يك يتخذ الإجراءات اليت  جمددا  . وشدد الوفد عىل أأن املدير العام ل حيتاج اإ
نه ينوه س بق وقد أأشار  أأيضا، كام تقتضاها اتفاقية الويبو، وأأنه ميكن أأن يتخذ تكل الإجراءات من تلقاء نفسه. وأأضاف قائال اإ

أأن أأعضاء لش بونة قد منحوا الاحتاد اذلي أأنشئ مبوجب وثيقة جنيف امس الاحتاد ذاته اذلي أأنشئ بيف املداخالت السابقة، 
ن اكن الاحتادان يضامن أأعضاء خمتلفني متاما. ويف هذا الصدد أأوحض الوفد  مبوجب اتفاق لش بونة، أأل وهو احتاد لش بونة، واإ

ن اكن خمتل ن منح أأن الوضع اإ فا لشاركت الولايت املتحدة الأمريكية يف عضوية وثيقة جنيف اجلديدة. واس تدرك قائال اإ
الامس ذاته لهيئتني قانونيتني خمتلفتني مبزيانيتني خمتلفني وحقوق تصويت خمتلفة فامي يتعلق هباتني املزيانيتني، يدمع أأيضا 

ليه ومفاده أأن الاحتاد اجلديد امل  ىل الرد عىل الاس تنتاج اذلي توصل اإ نشأأ مبوجب وثيقة جنيف ليس احتادا خاصا. وابلإضافة اإ
السؤال اذلي طرحه من قبل وفد مجهورية كوراي، طلب الوفد أأيضا من الأمانة أأن تؤكد هل فهمه بأأن الاحتاد اخلاص املنشأأ 

 مبوجب وثيقة جنيف ميكن أأن يضم أأعضاء خمتلفني متاما عن احتاد لش بونة نفسه.

ىل ادلول الأعضاء ليس لها أأي اختصاص يف الأمانة لعام وقال املدير ا .324 تفسري املعاهدات ادلولية. ومن مث ستس متع اإ
آراهئا يف املسأأةل قيد النظر.  وتسرتشد بأ

دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة" 27وأأعلن الرئيس أأن البند  .325 س يظل مفتوحا قيد  "بعض املسائل املتعلقة ابإ
 .كذكل بشأأن مسائل أأخرى مدرجة يف بنود أأخرى من جدول الأعامل( املعقودة) املشاورات غري الرمسية

ىل اجللسة العامةالقّدم خالل ادلورة، و  .326 حول  منتظمة، مس تجدات للجمعيات، مبا فاها مجعية احتاد لش بونة رئيس اإ
نة الربانمج من جدول الأعامل "تقرير جل  11تكل املشاورات غري الرمسية. وترد تقارير تكل املس تجدات حتت البند  تقدم

 واملزيانية".

ىل توافق يف الآراء بشأأهنا. WO/GA/47/3نظرت امجلعية العامة للويبو يف الوثيقة  .327  ومل تتوصل اإ

 ]هناية الوثيقة[


