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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 مشروع التقرير

عدادمن  مانة اإ  الأ

اليت تعنهيا من مرشوع جدول الأعامل املوّحد  البنود التالية العامة للويبو تناولت امجلعية .1
 24و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/57/1 Prov.4 )الوثيقة

 .31و 30و 25و

 18و 17و 16و 15و 14و 13و 11و" 3"10" و1"10و 9وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي عدا البنود  .2
 (..A/57/12 Prov ، يف مرشوع التقرير العام )الوثيقة25و 24و 20و 19و

 25و 24و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 11و "3"10" و1"10و 9بنود وترد التقارير اخلاصة ابل  .3
 الوثيقة. هذه يف

خوان  ويف غيابه، السفريري اينيس اكرلكينس )لتفيا(، انئب الرئيس، بصفة الرئيس ابلنيابة، وترأأس الاجامتع السف .4
 رئيس ابلنيابة.، انئب الرؤول هرييداي أأكوس تا )املكس يك(
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 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

ىل الواثئق .5  ..WO/GA/49/20 Corrو WO/GA/49/20و WO/GA/49/1 استندت املناقشات اإ

ة بشأأن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية وقدم املستشار القانوين بند جدول الأعامل وأأعلن أأن مشاورات غري رمسي .6
ىل أأن تُس تمكل تكل املشاورات بنجاح. ل رجاء بند جدول الأعامل اإ  تزال جارية، واقرتح ابلتايل اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأكّد من جديد ما جاء يف بيان اجملموعة العام،  .7 وحتدث وفد اإ
ليش يت، وأأضاف أأن ابنضامم ادلوليتني املذكورتني أأصبح -فرّحب أأول ابدلولتني العضوين اجلديدتني وهام جزر مارشال وتميور

عضوا يف الثنائية السابقة،  39عضوا، بعد ما اكن يبلغ  44احمليط الهادئ يبلغ العدد الإجاميل لأعضاء مجموعة بدلان أ س يا و 
قلميية يف الويبو. وأأبدى الوفد رأأي مجموعته بأأن مشاركهتا ومسامههتا  وأأن تكل الزايدة جتعل من مجموعته اثين أأكرب مجموعة اإ

ية وعدد أأعضاهئا، من الأمور اليت ينبغي بشلك نشط يف الويبو، فضال عن منوها من حيث خدمات امللكية الفكرية ادلول 
جتس يدها من خالل متثيل اجملموعة بطريقة أأكرث توازان يف لك جلان الويبو، وخباصة يف تكوين هيئات الويبو الرئاس ية، ويف 

ن اجملموعة  ت علام أأحاطجلنة الويبو للتنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية( عىل وجه التحديد. ومىض يقول اإ
 تكوين جلنة املزيانية أأوبتوضيحات املستشار القانوين، أأثناء مشاورة أأجرهتا معه، واليت مفادها أأنه ل توجد قواعد حتمك 

ىل  أأساس قانوين  عضوا، ل يوجد 53انتخاب أأعضاهئا، وأأنه يف حني شهدت جلنة املزيانية منوا مع مرور الزمن للتحّول اإ
قلميية. ول لتخصي لتحديد عدد مقاعدها ىل احلساابت اليت ص تكل املقاعد للك مجموعة اإ وأأكّد أأن اجملموعة ترى، استنادا اإ

أأجرهتا وس توّزعها لحقا، أأهنا ليست ممثةّل متثيال اكفيا يف لك من جلنة واملزيانية وجلنة الويبو للتنس يق، أأي أأنه ينقصها ثالثة 
ضافية يف جلنة املزيانية التوايل. وأأوحض، بعبارة أأخرى،  مقاعد ومخسة مقاعد، عىل أأنه ينبغي أأن يكون للمجموعة ثالثة مقاعد اإ

جراء مزيد من  يف الويبو. ةحلجم اجملموعالنس يب من حيث التناسب والمتثيل  منصفا لو اكن التخصيص وطلب ابمس اجملموعة اإ
رجاء بند جدول الأعامل ملناقش ته يف  املناقشات خبصوص تكوين جلنة املزيانية مع الوفود الأخرى املهمتة، وأأيّد ابلتايل اإ

 لحقة. مرحةل

يران )مجهورية  .8 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا  –وأأبدى وفد اإ الإسالمية( تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
 واحمليط الهادئ، وأأضاف أأنه س يديل مبداخةل أأكرث تفصيال يف مرحةل لحقة عندما يُعاد فتح البند.

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط وأأعرب وفد الإمارات ال .9 عربية املتحدة عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
الهادئ، وجّشع ادلول الأعضاء عىل النظر يف حيثيات ذكل الاقرتاح وخلفيته التارخيية. وأأضاف أأنه يرى، بعد مرور عرشة 

جياد حل أأعوام عىل ختصيص مقاعد جلنة املزيانية ومراعاًة لمنو عدد ادل ول الأعضاء يف الويبو، أأن الوقد حان للنظر يف اإ
ن بدله شارك، بنشاط ولفرتة طويةل، يف معاجلة قضااي الربانمج واملزيانية بصفة مراقب وسيس متر  مس تدام لهذه املسأأةل. وقال اإ

 يف املشاركة بصورة بنّاءة يف جلنة املزيانية خالل الثنائية القادمة.

رجاء امل  .10 ىل مرحةل لحقة للأس باب املذكورة اليت قدمهتا الأمانة.وأأكّد الرئيس اإ  ناقشات اإ

ىل أأن البند اكن سيتطلّب، يف الظروف العادية، جمّرد تصويت عىل  .11 اس تأأنف الرئيس مناقشة البند مشريا اإ
قلميية ولكن توجد، يف هذا العام، ظروف اس تثنائية انجتة عن املقرت  ح املقدم من املقرتحات املقدمة من خمتلف اجملموعات الإ

عطاء لك الوفود فرصة ملناقشة الأفاكر الواردة يف الوثيقة، وبشلك أأمع،  مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وأأراد الرئيس اإ
عطاء اللكمة لأي وفد يرغب يف تقدمي تعليقات، طلب الرئيس من وفد  مناقشة تكوين جلنة املزيانية يف اجللسة العامة. وقبل اإ

ندونيس يا تقدمي  الوثيقة ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. اإ
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ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأوحض أأن مشاركة اجملموعة ومسامههتا بشلك نشط  .12 وحتدث وفد اإ
ل يف الويبو، فضال عن منوها من حيث اخلدمات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية وعدد الأعضاء، ينبغي أأن تنعكس من خال

س امي يف تكوين هيئات الويبو الرئاس ية، وحتديدا يف جلنة الويبو  متثيل اجملموعة بطريقة أأكرث توازان يف لك جلان الويبو، ل
ن اجملموعة أأحاطت علام  بتوضيحات املستشار القانوين، أأثناء مشاورة أأجرهتا معه، واليت للتنس يق وجلنة املزيانية. وقال اإ

وأأنه يف حني شهدت جلنة املزيانية منوا مع  انتخاب أأعضاهئا، حتمك بشلك عام تكوين جلنة املزيانية أأومفادها أأنه ل توجد قواعد 
ىل  33مرور الزمن للتحّول من  عضوا، ل يوجد أأساس قانوين لتحديد عدد مقاعدها، ول لتخصيص تكل املقاعد  53عضوا اإ

قلميية.  ىل أأن اجملموعة أأجرت بعض احلساللك مجموعة اإ ىل أأهنا ليست وأأشار اإ عة وخلصت فهيا اإ ابت وأأدرجهتا يف الوثيقة املوزَّ
ذ ينقصها ثالثة ومخسة مقاعد، عىل التوايل. وأأفاد، بعبارة أأخرى،  ممثةّل بشلك اكف يف لك من جلنة املزيانية وجلنة التنس يق، اإ

ىل املقاعد التسعة املُخّص  صة لها يف جلنة املزيانية، مما س يعكس أأنه ينبغي أأن تُمنح اجملموعة ثالثة مقاعد أأخرى ابلإضافة اإ
ن اجملموعة قدمت ابلفعل الوثيقتني  WO/GA/49/20 ختصيصا ميثّل فعال جحم اجملموعة النس يب يف الويبو. ومىض يقول اإ

بشأأن تكوين جلنة املزيانية، وأأهنا عىل اس تعداد ملناقشة املسأأةل مع الوفود املهمتة الأخرى.  .WO/GA/49/20 Corrو
ا من املشاركة فهيا لمتكيهناملهمتة ينبغي أأن تكون جلنة املزيانية مفتوحة أأمام مجيع ادلول الأعضاء اجملموعة بأأنه  وأأبدى رأأي

ثر مبارش عىل لك أأ  لها ،ويه من أأمّه هيئات الويبو الرئاس يةارات اليت تتخذها جلنة املزيانية، ذكل أأن القر  مشاركة اتمة،
جرائية  املهمتة منمتكني لك الأعضاء  وعة،، يف رأأي اجملمينبغيالأعضاء. وعليه  املشاركة بشلك اكمل، لأنه ل توجد قواعد اإ

مبادئ توجهيية سارية مبا يوفر أأساسا قانونيا للحدود الراهنة بشأأن لك من عدد املقاعد يف جلنة املزيانية أأو ختصيص  للويبو ول
قلميية. ىل أأن مقرتح اجملموعة م املقاعد للك مجموعة اإ قرتح بنّاء يامتىش مع لزوم أأن تتطور املنظامت ادلولية وفقا لمنو وأأشار اإ

قلميية الأخرى ملناقشة املسأأةل. وأأعرب عن  جحمها مع مرور الس نوات. وأأضاف أأن اجملموعة تلمتس تفهّم الأعضاء واجملموعات الإ
جياد حل لهذه املسأأ  ماكنية اإ ن اجملموعة الزتام مجموعته مبواصةل احلوار البنّاء وعن اقتناعها ابإ ةل قبل هناية اليوم. وبناء عليه، قال اإ

ىل حل يف  جراء مزيد من املناقشات ييّّسها الرئيس من أأجل التوصل اإ تطلب تعليق البند بشلك مؤقت لمتكني اإ
 اخلصوص. هذا

بقاء عىل البند مفتوحا بغية متكني وفود أأخرى من أأخذ اللكمة حول املوضوع والاس امت .13 نه يوّد الإ ىل وقال الرئيس اإ ع اإ
أ راهئا حىت يتس ىن اختاذ قرار توفيقي يف حال وجود توافق. وأأضاف أأنه يف حال عدم وجود توافق، سيُتخذ قرار حول أأفضل 

ىل توافق.  الس بل للميض قدما من أأجل التوصل اإ

ن املقرتح  وأأيّد .14 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وقال اإ وفد س نغافورة البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل فتح عضوية جلنة املزيانية بشلك شامل أأمر يتعلق ابلقمي الأساس ية املمتثةّل يف الشفافية والانفتاح والشمولية  ادلاعي اإ

عمل املُضطلع به يف الويبو. وأأوحض أأن القرارات اليت تتخذها جلنة املزيانية لها أأثر والتوافق، ويه مبادئ تشلّك مجيعا أأساس ال
ن أأرادت ذكل.  مبارش عىل لك الأعضاء وأأنه ينبغي، بناء عىل ذكل، متكني مجيع الأعضاء من املشاركة عىل حنو اكمل اإ

ىل ما س بق ذكره ومفاده أأنه ل يوجد، معليا، فرق كبري بني اكتساب ع ضوية يف جلنة املزيانية واكتساب صفة والتفت اإ
نه  جرائية مراقب. ورأأى، يف حال ثبوت ذكل، أأنه من الالزم التوفيق بني ذكل املنظور والواقع. وأأكّد قائال اإ ل توجد قواعد اإ

نية أأو ختصيص مبادئ توجهيية سارية مبا يوفر أأساسا قانونيا للحدود الراهنة بشأأن لك من عدد املقاعد يف جلنة املزيا للويبو ول
قلميية. ىل ما مجموعه  املقاعد للك مجموعة اإ ىل  53وأأضاف أأن الظروف اليت أأدت اإ مقعدا يف الوقت احلايل تّظل غامضة وتفتقر اإ

أأعوام منذ النظر ل خر مّرة عىل صعيد جلنة  10 منطق واحض ول يوجد، يف رأأي الوفد، مرّبرا للتقيّد هبا. وأأفاد بأأنه مضت
قلمييةاملزيانية يف ختصي ، وأأنه مقتنع بأأن الوقت قد حان لإعادة النظر يف ذكل التخصيص. ص املقاعد للمجموعات الإ

الأخري، اعترب الوفد أأن هذه املسأأةل تتيح يف أ خر املطاف فرصة لسّد الفجوة القامئة يف متثيل اجملموعات الإقلميية يف جلنة  ويف
املنظمة بطريقة أأحّص. ورّصح أأن املقرتح املقدم من مجموعة بدلان أ س يا ، مبا يعكس عضوية 2018/19املزيانية خالل الثنائية 

، عندما ُخّصص للك 2003واحمليط الهادئ ميثّل وس يةل للميض قدما يف هذا الصدد. وذكّر بسابقة يف هذا اخلصوص يف عام 
ضافيا مقارنة ابجمل موعات الأخرى من أأجل جتس يد احلجم من جملموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ واجملموعة الأفريقية مقعدا اإ
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النس يب للك مهنام. وأأكّد وعيه مبحدودية الوقت اذلي ل يزال متاحا للنظر يف هذا البند عىل صعيد امجلعية العامة للويبو، 
ىل الويبو. وحّث سائر  ىل قميته الشامةل ابلنس بة اإ ولكنه رأأى رضورة أأن يوىل هذا املوضوع الاعتبار الواجب ابلنظر اإ

قلميية والأعضاء عىل النظر يف املقرتح واملنظور اجلديد اذلي ينطوي عليه.اجمل  موعات الإ

وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ عىل  .15
ملزيانية يف املس تقبل، مبا يف ذكل طرهحا املقرتح. وأأبدى انفتاح مجموعته للنظر بشلك واف يف زايدة عدد أأعضاء جلنة ا

ىل رصف  العضوية الشامةل ومنافعها احملمتةل. ولكنه رأأى أأن الرتكزي عىل تكل املناقشات يف هذه املرحةل من امجلعية س يؤدي اإ
ىل اتفاق بني اجملموعات.  الاهامتم عن قضااي عالقة أأخرى وقد ل يفيض اإ

شكر مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ عىل مقرتهحا اخلاص بتكوين وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية و  .16
ن ذكل املقرتح يتعلق ابلنقاش حول املساواة بني WO/GA/49/20جلنة املزيانية، عىل النحو الوارد يف الوثيقة  . وقال اإ

. وأأضاف أأن املقرتح يستند 2007و 2003خمتلف اجملموعات الإقلميية يف جلنة املزيانية بعد املراجعتني اللتني أأجريتا يف عايم 
قلميية.  ىل الواقع امللموس وهو انعدام قواعد قانونية خبصوص تقامس املقاعد بني الأعضاء وكذكل التكوين احلايل للمجموعات الإ اإ

حدى أأمّه الهيئات الرئاس ية يف الويبو وتكتيس أأمهية من حيث موارد املنظمة الاسرتات  يجية، وأأوحض أأن جلنة املزيانية تُعد اإ
سهاماهتا فهيا حول خمتلف بنود جداول أأعاملها.  وابلتايل ينبغي، يف رأأيه، ضامن املساواة بني لك ادلول الأعضاء يك تقدم اإ

ن مجموعته تنتاهبا الشواغل ذاهتا اليت أأبدهتا مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ من أأن تزايد عدد أأعضاء  ومىض يقول اإ
ىل مسأأةل المتثيل يف جلنة املزيانية، وأأفاد بأأن لك أأعضاء مجموعته أأبدت اهامتما اجملموعات ل يُراعى يف الوق ت احلايل. وتطرق اإ

ىل  ابملشاركة يف تكل اللجنة ويف جلنة الويبو للتنس يق. وعىل هذا الأساس، أأعرب عن تأأييد مجموعته للمقرتح ادلاعي اإ
 أأي مناقشات جُترى حول هذه املسأأةل. مشاركة شامةل يف جلنة املزيانية وعن رغبهتا يف املشاركة يف

وشكر وفد كوس تارياك مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ عىل مقرتهحا اذلي يشمل نقاطا بنّاءة يرغب الوفد  .17
هنا تقرتح  يف ن مجموعته ترى أأن قرارات من هذا القبيل تقتيض وقتا لإجراء بعض التحليل، واإ مناقش هتا مع الأعضاء. وقال اإ

 شة تكل املسائل بعد امجلعيات.ابلتايل مناق 

وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وشكر مجموعة بدلان أ س يا  .18
الوسطى واحمليط الهادئ عىل املقرتح املطروح. ولكنه أأعرب، يف الوقت نفسه، عن رأأي مجموعته اذلي مفاده أأنه ل يوجد 

يل ذكل املقرتح وأأنه ينبغي بدء مشاورات حول املوضوع بعد امجلعيات. وأأضاف أأن مجموعته حباجة وقت اكف للنظر يف تفاص 
نشاء اللجنة، وأأنه ليس يف وسعها ابلتايل أأن تنظر  ىل اإ ىل وقت للنظر يف خمتلف املسائل ومناقشة املبادئ اليت أأّدت اإ اإ

 عىل الفور. ذكل املقرتح يف

ء وذكّر بأأنه خالل س تة أأشهر عىل الأقل قبل امجلعية العامة للويبو، ُذكّر وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة اب .19
املشاركون برضورة التحضري مس بقا لالجامتع. ويف ذكل الس ياق، أأعرب الوفد عن تقدير مجموعته للرئيس عىل هجوده 

ادلورة احلالية للجمعيات، وأأن ادلؤوبة. وأأضاف أأنه عىل مجموعته النظر يف كثري من القضااي املهمة ابلنس بة للمنظمة خالل 
قُدمت يف منتصف دورة امجلعية العامة للويبو. وأأوحض أأن مجموعته ليست مس تعدة، بسبب  WO/GA/49/20 الوثيقة

زاء املقرتح عىل أأساس مدروس يف وقت  ذكل، لتأأييد املقرتح خالل امجلعية احلالية، مضيفا أأهنا ليست يف وضع لإبداء موقفها اإ
وأأبدى رأأي اجملموعة بأأن التكوين احلايل يُعد حال وسطا بني ادلول الأعضاء وأأنه ل ميكن تعديهل يف  ضيق هبذا الشلك.

ىل مقرتح الرئيس املنبثق عن اجللسة غري الرمسية  غضون الوقت الضّيق اذلي يفصلنا عن هناية امجلعية العامة للويبو. وتطرق اإ
ن مجموعته ليست يف وضع لإبداء موقف  اليت ُعقدت يف اليوم السابق بشأأن العضوية الشامةل يف جلنة املزيانية، وقال اإ

حدى أأمّه الهيئات الرئاس ية للمنظمة، وأأن مثة أ اثرا  مدروس حيال ذكل املقرتح؛ وأأوحض أأن ذكل س يكون تغيريا خضام يف اإ
أأن املزااي واملساوئ  كبرية ل بّد من مراعاهتا. ورّصح بأأن مجموعته ل ترغب يف اخلوض بّسعة يف الاس تنتاجات. وأأضاف
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احملمتةل، مبا يف ذكل ال اثر الشامةل اليت قد تنجم عن التغيري، جيب أأن تُدرس بشلك اكمل وأأنه ل ميكن القيام بذكل يف ظّل 
جراء ما يلزم من حتضريات وحبوث. وذكّر بأأن املقرتح اس ُتمل يف اليوم السابق. وأأكّد أأن مجموعته  القيود الزمنية احلالية دون اإ

ىل الوقت الاكيف لتحليهل وأأهنا عىل اس تعداد ملناقشة املسأأةل بعد اختتام امجلعية العامة للويبو.حب  اجة اإ

يران )مجهورية .20 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. -وأأيّد وفد اإ الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ذ يه تعاجل قضااي تؤثر يف سري معل الويبو بأأمكلها، وأأن ذكل وذكّر بأأن جلنة املزيانية تُعد من أأمّه هيئات الويب و الرئاس ية، اإ

يؤثر عىل لك ادلول الأعضاء. وأأبدى ابلتايل تفهّمه من أأن كثريا من البدلان هتمت بأأن تصبح أأعضاء يف تكل اللجنة. وتناول 
نه ل ينطوي عىل  قيود قانونية، ومن مّث حّث لك ادلول الأعضاء املقرتح املقدم من مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ وقال اإ

ىل الواقع احلايل ومبدأأ املساواة يف  جيابية لإجياد سبيل للميض قدما استنادا اإ قلميية عىل النظر فيه من زاوية اإ واجملموعات الإ
براز خمتلف البنود الأخرى املدرجة يف جد نه ل يؤيّد فكرة اإ ول أأعامل امجلعية العامة المتثيل. وأأخريا وليس أ خرا، قال الوفد اإ

للويبو أأو منحها الأولوية، لأن لك البنود لها القدر نفسه من الأمهية ابلنس بة هل. وتناول التعليقات السابقة اليت أأدىل هبا وفد 
ىل أأن لك املقرتحات نوقشت يف جلسة غري رمسية م ع الياابن ابمس اجملموعة ابء عن تقدمي املقرتح يف اليوم السابق، وأأشار اإ

الرئيس يف وقت مبكّر من الأس بوع املايض وأأن ذكل املقرتح ُطرح بشلك رمسي من قبل منسق اجملموعة يف مطلع هذا 
 الأس بوع، وليس قبل يوم فقط.

ن  .21 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وقال اإ وأأبدى وفد اتيلند تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
قلمي  س امي مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ واجملموعة الأفريقية، ليست ممثةّل يف الوقت الراهن  ية، ولبعض اجملموعات الإ

ىل تزايد عدد الأعضاء يف اجملموعتني املعنيتني منذ أ خر مراجعة لتكوين جلنة املزيانية يف  متثيال اكفيا يف جلنة املزيانية، ابلنظر اإ
ماكنية املشاركة يف العمل املهم اذلي . وعليه أأبدى الوفد دمعه للع2007 عام ضوية الشامةل يف جلنة املزيانية ملنح لك الأعضاء اإ

تقوم به تكل اللجنة، مضيفا أأن ذكل لن يزيد من فعالية وشفافية العمل املُنجز حفسب، بل س يجعل من الويبو أأيضا منظمة 
 تلزتم فعال مببدأأ الشمولية.

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وأأيّد وفد الإمارات العربية املتحدة ا .22 لبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
وجّشع الوفد ادلول الأعضاء عىل النظر يف حيثيات ذكل املقرتح وخلفيته التارخيية، كام أأوحضه لك من مجموعة بدلان أ س يا 

نه يتضح هل، من الوهةل الأوىل وب س نوات عىل أ خر مّرة نُظر فهيا يف  10عد مرور واحمليط الهادئ واجملموعة الأفريقية. وقال اإ
ذا روعي منو ادلول الأعضاء يف الويبو، أأن الوقت قد حان لإجياد حل مس تدام  ختصيص املقاعد عىل صعيد جلنة املزيانية، واإ

 املسأأةل. لهذه

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط اوأأبدى وفد ع .23 لهادئ. وأأكّد أأمهية امن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
جيايب مع املقرتح. ىل تفاعل لك ادلول الأعضاء بشلك اإ  مراعاة مبدأأي الشفافية والشمولية ولزوم مشاركة لك الأعضاء. وتطلّع اإ

هنا  .24 وشكر وفد الربازيل مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ عىل املقرتح املطروح. وأأكّد أأمهية جلنة املزيانية، قائال اإ
اسرتاتيجية ابلنس بة للمنظمة، لأن قراراهتا يف غاية الأمهية ابلنس بة لعمل الويبو. وأأبدى الزتامه املطلق مببادئ  تكتيس أأمهية

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط  الشفافية والشمولية والمتثيل اجلغرايف العادل، وتفهّمه للشواغل اليت أأبداها وفد اإ
ىل تزايد عدد أأعضاء الويبو يف تكل املنطقة. وبدا للوفد أأن الهادئ. وأأضاف أأن تكل الشواغل تك  تيس أأمهية أأكرب ابلنظر اإ

اتحة المتثيل الشامل للك الأعضاء يف جلنة املزيانية.  املقرتح وجيه للغاية وجدير فعال بأأن يُنظر فيه، ورأأى أأنه ينبغي اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة بدل .25 ان أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن هذا املوضوع وأأيّد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
نه يشكر ادلول الأعضاء اليت أأيّدت املقرتح. ورأأى  ن جموعته أأبدت شواغلها بطريقة جامعية وواحضة للغاية واإ املهم. وقال اإ

اتبعة الوفد أأن أأي منظمة تريد أأن تّظل وجهية ومفيدة ل بّد لها أأن تتطّور؛ وذكل ينطبق بشلك خاص عىل واكةل متخصصة 
ىل جتس يد الواقع املُعاش يف معلها. وأأضاف أأن التكوين احلايل للجنة  ذ ينبغي لها السعي ابس مترار اإ للأمم املتحدة، مثل الويبو، اإ
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حدى أأمّه هيئات الويبو الرئاس ية وأأنه  ىل أأمهية جلنة املزيانية ابعتبارها اإ املزيانية يُعد، يف رأأيه، تكوينا غري متوازن. وأأشار اإ
ن املناقشات اعرتاض بعض ادلول الأعضاء عىل التطّور حنو تكوين سلمي لتكل اللجنة. ورأأى الوفد أأنه جيب اس تخلص م

تصحيح الاختالل. ورّد عىل تساؤل حول كيفية تصحيح ذكل الاختالل وذكّر أأن ذكل أأجنز يف املايض وميكن أأن يُنجز 
ذ مل يكن جملموعة بدلان أ س يا  واحمليط الهادئ سوى س تة أأعضاء يف جلنة املزيانية، وزاد ذكل ال ن. ورّصح بأأن هناك سابقة، اإ

ىل  ىل أأن العدد الإجاميل لأعضاء اجملموعة ارتفع اإ عضوا وأأن  44العدد ليصبح س بعة أأعضاء، مث تسعة أأعضاء حاليا. وأأشار اإ
ن  مجموعته قدمت، بناء عىل ذكل، هناك اهامتما واسعا ومزتايدا بني أأعضاء اجملموعة للمشاركة يف جلنة املزيانية. ومىض يقول اإ

ن ذكل يُعد توقّعا معقول. واسرتعى انتباه الأعضاء عىل اجلدول املُرفق ابلوثيقة اليت قدمهتا اجملموعة،  حدى عرش ترش يحا، واإ اإ
قلميية لها عدد أأكرب وغري متناسب من الأعضاء يف جلنة املزيانية، نه يبنّي بشلك واحض جدا أأن بعض اجملموعات الإ بيامن  وقال اإ

قلميية الأخرى عدد أأقل من الأعضاء يف تكل اللجنة. وأأبدى اس تعداده للخوض مع دول أأعضاء أأخرى يف  لبعض اجملموعات الإ
بداء موقفه بوضوح وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتفهّم تكل ادلول الأعضاء موقفه، وأأنه س يتس ىن  حوار غري رمسي حىت يمتكّن من اإ

ىل توافق يف ال راء. ورأأ  ىل ذكل، يف الإبقاء عىل الوضع احلايل لأن اختاذ قرار يف التوصل اإ ى أأنه احلل يمكن، قبل التوصل اإ
 وقت لحق أأفضل من اختاذ قرار غري صائب.

وأأيّد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به املنسق الإقلميي وأأعضاء مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ حول مسأأةل تكوين  .26
ىل أأهنا مسأأةل يف غاية الأمهية. وأأوحض أأن جلنة املزيانية تُعد جزءا ل يتجّزأأ من هيئات احلومكة يف الويبو،  جلنة املزيانية، مشريا اإ

وأأنه يرى لزوم أأن تكون شفافة ومفتوحة أأمام لك ادلول لمتكيهنا من املشاركة بشلك اتم. وأأبدى تأأييده الشديد ملبدأأ العضوية 
ىل أأساس الشمولية. وحّث الوفد لك ادلول الأعضاء عىل النظر جبدية يف الشامةل من أأجل متكني مسامهة لك الأعضاء ع

حيثيات مقرتح اجملموعة، ورأأى أأن هذا البند من جدول الأعامل سيس تفيد أأيضا من املناقشات غري الرمسية الأخرى، ودعا 
جياد سبيل للميض قدما خالل اليومني ىل املشاركة معه من أأجل اإ  املتبقيني من امجلعيات. لك ادلول الأعضاء املهمتة اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأبدى  .27 وأأيّد وفد بنغالديش تأأييدا اتما البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
، ورأأى أأنه من املنطقي فتح ابب العضوية الشامةل يف جلنة WO/GA/49/20دمعه ملقرتح اجملموعة الوارد يف الوثيقة 

ىل ن بعض اجملموعات املزيانية. وأأشار اإ ن تكوين جلنة املزيانية احلايل ل يعكس توازان عىل الإطالق واإ  وثيقة املقرتح وقال اإ
قلميية، مثل مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ واجملموعة الأفريقية، ليست ممثةّل متثيال اكفيا. وذكّر بأأنّه نُظر يف التخصيص  الإ

حدوث الكثري من التغيريات منذ ذكل العام، وأأن عددا مزتايدا من الوفود س نوات، ولحظ  10، أأي قبل 2007 يف عام
يران )مجهورية ىل أأن زمالءه، مبن فهيم وفود س نغافورة واإ الإسالمية( والهند -يبدي اهامتمه ابملشاركة يف جلنة املزيانية. وأأشار اإ

الشامةل يف جلنة املزيانية. وأأضاف أأنه ل يرغب، ومالزياي وغريمه، قد رشحوا من قبل الأسس املنطقية الاكمنة وراء العضوية 
توفريا للوقت، يف تكرار تكل الأسس املنطقية، ولكنه يؤيّدها تأأييدا اكمال. ورأأى أأنه يكفي التحيل بعقل منفتح لتسوية 

للويبو. وعليه،  املسأأةل، وأأنه ميكن القيام بذكل يف مشاورات غري رمسية مضن ما تبقى من وقت يف امجلعية العامة احلالية هذه
 المتس الوفد من الرئيس أأن يفسح اجملال لإجراء املزيد من املشاورات غري الرمسية.

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وقال .28 ن جلنة  وأأيّد وفد مجهورية كوراي البيان اذلي أأدىل به وفد اإ اإ
عداد املزيانية وختطيط الربانمج، بل يشمل  املزيانية تُعد، يف رأأيه، هيئة أأساس ية لأن دورها ل يقترص عىل مراقبة معلية اإ

أأيضا النظر يف الأمور اليت ينبغي حتسيهنا يف معلية تنفيذ الربانمج. وأأبدى موافقته عىل مبدأأ أأن يكون للك ادلول الأعضاء 
جلنة املزيانية من أأجل تعزيز الشفافية والشمولية يف الويبو. وانطالقا من ذكل املنظور رأأى رضورة أأن  احلق يف املشاركة يف

ىل زايدة  تتواصل، خالل امجلعية العامة احلالية للويبو، مناقشة املقرتح املقدم من مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ وادلاعي اإ
 ية تكل اللجنة وانفتاهحا.عدد الأعضاء يف جلنة املزيانية لضامن شفاف 

يالء  .29 ن هناك تفاهام حول لزوم اإ وخلّص الرئيس الاس تنتاجات اليت ميكن اس تقاؤها من املناقشات. وقال، أأول، اإ
ىل أأمهية تكل اللجنة واهامتم ادلول الأعضاء الكبري ابملشاركة يف معلها.  ىل زايدة عدد أأعضاء جلنة املزيانية ابلنظر اإ الاعتبار اإ
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ىل وأأشار، اثن  ىل احامتل وجود بعض الاختالل يف المتثيل اجلغرايف ورضورة تصحيح ذكل الاختالل. وتطرق بعد ذكل اإ يا، اإ
ىل لزوم التشاور حول هذا املوضوع لأن للك من  ذا اكن ينبغي جعل العضوية شامةل أأو زايدهتا وأأشار اإ املقرتح اخلاص مبا اإ

مثةل وذكر، أأول، العضوية الشامةل لبعض الهيئات الفرعية للأمم املتحدة. الهنجني مزاايه ومساوئه. واستشهد يف ذكل ببعض الأ 
ن لها ست جلان فرعية تتسم بعضوية شامةل. وأأوحض أأن تكل اللجان جتمتع ابنتظام  مث ذكر مثال امجلعية العامة للويبو وقال اإ

ن العضوية الشامةل ت  ىل امجلعية العامة للويبو. واس تطرد قائال اإ نطوي، مع ذكل، عىل مسأأةل النصاب وتقدم توصيات اإ
ىل أأن العضوية الشامةل س تعين، يف حاةل الويبو، مشاركة  دوةل عضوا، مما يس توجب مشاركة  191القانوين. وواصل مشريا اإ

نه توىل رئاسة اجامتعات جلنة املزيانية يف العام  97أأو  96حنو  وفدا يف جلنة املزيانية لضامن ذكل النصاب. وأأضاف قائال اإ
نه يتذكّر أأن متوسط عدد املشاركني يف اجامتعات تكل اللجنة اكن الس س تونيا( واإ ابق )بصفته عضوا يتقامس مدة الولية مع اإ
ىل  50 حنو صدار  60اإ ىل عرقةل اللجنة وابلتايل عدم متكّهنا من اإ دراج عضوية جديدة قد يؤدي اإ وفدا. واس تنتج من ذكل أأن اإ

ل مثال ينبغي النظر فيه بعناية عند احلديث عن زايدة عضوية  ن ذكل ليس اإ أأية قرارات جملّرد انعدام النصاب القانوين. وقال اإ
ن جلنة املزيانية أأو جعلها عضوية شا نه مل يسمع توافقا حول مىت ينبغي اختاذ هذا القرار. ومىض يقول اإ مةل. وأأضاف قائال اإ

قلميية أأخرى، ويه مجموعة  مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ قد طلبت اختاذ قرار يف اليوم التايل، بيامن أأوحضت مجموعات اإ
اك الالتينية والاكرييب ومجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأمري

وأأورواب الرشقية، أأهنا تفّضل أأن تناقش زايدة عدد أأعضاء جلنة املزيانية بعد امجلعيات. وأأضاف الرئيس أأن بعض املواقف 
الوفود املهمتة حول  أأبديت يف اليوم السابق خالل املشاورات غري الرمسية. وأأبدى اس تعداده ملواصةل املشاورات مع لك

ىل ضيق الوقت املتبقي يف امجلعيات احلالية، مضيفا أأنه من ابب املعجزة أأن تغرّي لك اجملموعات  املوضوع، ولكنه أأشار اإ
ن مل يفلح يف ذكل،  صدار قرار يف هذا الشأأن، ولكنه سيس تعد أأيضا، اإ ىل اإ نه سيسعى اإ قلميية مواقفها يف يوم واحد. وقال اإ الإ

قرار يفيد بأأن الأعضاء س تخوض يف مناقشات حول زايدة عدد أأعضاء جلنة املزيانية، مبراعاة التوزيع اجلغرايف  لطرح توصية أأو
العادل. وأأوحض أأن تكل املناقشات س تجري يف الفرتة ما قبل انعقاد ادلورتني املقبلتني للجنة املزيانية وامجلعية العامة، هبدف 

ويستند  2019، مما يسمح بتكوين جديد للجنة املزيانية يكون ساراي يف عام 2018عام اختاذ قرار يف امجلعية العامة للويبو ل
ىل أأعداد جديدة متفق علهيا. واعترب الرئيس ذكل الهنج منطقيا ومعقول للميض قدما يف هذه املسأأةل، وذكّر ابلبيان اذلي  اإ

لتّسّع يف اختاذه. وفضال عن ذكل الهنج، أأشار أأدىل به وفد الهند واذلي مفاده أأن اختاذ قرار بطريقة حكمية أأفضل من ا
ذ سيتعنّي انتخاب أأعضاء جلنة املزيانية لعام  ىل مسأأةل أأخرى ينبغي تسويهتا، اإ وفق القواعد العرفية القامئة اليت  2018الرئيس اإ

اجملموعات ، حني اتُفق ل خر مّرة عىل زايدة عدد أأعضاء اللجنة. وأأوحض أأن ذكل س يعين أأن 2007ظلت سارية منذ عام 
قلميية اليت قدمت مقرتهحا وفقا للأعداد احلالية س ُتنتخب ابلزتكية، وأأنه س يجب البّت يف كيفية تناول مسأأةل عدد مرحشي  الإ

ذا قّررت اجملموعة ختفيض عدد مرحشهيا وتقدمي قامئة  ل اإ مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ اذلي يتجاوز عدد املقاعد، اإ
جراء املزيد من املشاورات غري الرمسية حول هذه املسأأةل، وسريى مىت ميكن ترتيهبا مع جديدة. وأأعلن الرئيس  عن رغبته يف اإ

 الوفود املهمتة.

ن املقرتح املقدم من مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ مقرتح بنّاء. وأأضاف أأن  .30 ندونيس يا الرئيس وقال اإ وشكر وفد اإ
اف ابلهزمية يف وقت مبكّر، وأأنه يشاطر اجملموعات الأخرى الرأأي بعدم لزوم هذه املنظمة ليست حمفال تسوده قاعدة الاعرت 

جراء مشاورة غري رمسية بعد الظهر، عىل نسق ما مت ترتيبه يف اليوم  جراء أأية مشاورات غري رمسية موازية. واقرتح اإ اإ
ماكنيالسابق. وأأكّد جمددا الزتام مجموعته  جياد حل لهذه املسأأةل قبل هناية اليوممبواصةل احلوار البنّاء وعن اقتناعها ابإ . وذكر ة اإ

ماكنية اعامتد حل مؤقت، كام جرى يف عام  ىل حل هنايئ.2003اإ  ، يف حال عدم التوّصل اإ

جياد ميّّس للمشاورات غري الرمسية املقرتحة، لأنه لن  .31 ىل اإ ندونيس يا وأأبلغ الأعضاء بأأنه سيسعى اإ وشكر الرئيس وفد اإ
ن ىل الأعضاء مزيدا من التفاصيل. مّث علّق الرئيس البند ورفع اجللسة العامة.يمتكّن من حضورها. وقال اإ  ه س يقدم اإ

ىل تقدمي الوثيقة .32  .WO/GA/49/1 وعند اس تئناف املناقشات حول البند، دعا الرئيس املستشار القانوين اإ
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ىل أأن جلنة املزيانية، كام هو وارد يف الوثيقة،  .33 عضوا. وأأضاف  53تتكّون من وأأشارت الأمانة )املستشار القانوين( اإ
نه ولية الأعضاء احلالية يف اللجنة س تنهتيي يف أأكتوبر  ، وابلتايل سيتعنّي انتخاب أأعضاء جدد من قبل امجلعية 2017قائال اإ

جراء مشاورات غري رمسية مع منسقي 2019وأأكتوبر  2017العامة للويبو للفرتة املمتدة بني أأكتوبر  . وأأبلغت الأمانة أأنه بعد اإ
قلميية، يّّسها الإعالن أأنه اتُفق عىل تكوين اللجنة. وأأضافت أأنه اتُفق أأيضا عىل مواصةل النظر يف تكوين اللجنة. اجمل موعات الإ

ماكنية جعل جلنة املزيانية جلنة شامةل  وأأفاد، يف هذا اخلصوص، بأأن رئيس امجلعية العامة للويبو س يجري مشاورات حول اإ
ات عدة مهنا المتثيل اجلغرايف، هبدف اختاذ قرار يف امجلعية العامة للويبو يف دورهتا امخلسني يف وشفافة وفعاةل، مبراعاة اعتبار 

. وقد ُوّزعت وثيقة غري رمسية عىل الوفود ترد فهيا قامئة الأعضاء الثالثة وامخلسني املقرتحة للجنة املزيانية للفرتة 2018 عام
 .2019 وأأكتوبر 2017 املمتدة بني أأكتوبر

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأبدى تقديره لس هتالل املناقشة حول تكوين جلنة وحتدث  .34 وفد اإ
نه مل يطلب يف مقرتحه زايدة عدد الأعضاء ملصلحته اخلاصة،  املزيانية، مما يُعد يف صاحل لك ادلول الأعضاء. وقال الوفد اإ

حدى أأمّه الهيئات الرئاس ية يف الويبو. وأأضاف أأن ولكنه أأراد الكشف عن الاختالل يف المتثيل اجلغر  ايف عىل مس توى اإ
غرضه هو جعل جلنة املزيانية هيئة شامةل وشفافة وفعاةل عىل صعيد الويبو. وأأفاد بأأن مجموعته اقترصت، لإبداء روهحا البنّاءة 

ية القادمة. وأأعلن، يف هذا املضامر، عن ومرونهتا املطلقة، عىل ترش يح تسعة بدلان لتكون أأعضاء يف جلنة املزيانية يف الثنائ 
ليه يف املشاورات  ندونيس يا وفييت انم لرتش يحهيام، عىل أأساس الصيغة املتفق علهيا يف القرار اذلي مت التوصل اإ رجاء وفدي اإ اإ

 غري الرمسية بعد ظهر ذكل اليوم.

ىل أأن مرشوع القرار حول البند  .35  وسطا يف غاية الصعوبة ابلنس بة من جدول الأعامل اكن حال 9وأأشار وفد مالزياي اإ
هل ولزمالئه يف مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وأأبدى الوفد رغبته أأن يُدّون يف احملرض أأنه وافق عىل مرشوع القرار وفقا 

ىل مقرتح مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ ال وارد يف لتفامه عىل مواصةل املشاورات بشأأن تكوين جلنة املزيانية استنادا اإ
ىل قرار يف امجلعية العامة للويبو لعامWO/GA/49/20 الوثيقة . وأأيّد الوفد فكرة جعل جلنة 2018 ، هبدف التوصل اإ

املزيانية جلنة شفافة وشامةل يُضمن فهيا متثيل جغرايف عادل، وحّث لك الأعضاء عىل أأخذ الوقت الاكيف خالل هذه الفرتة 
ىل مواصةل املناقشات بشأأن تكوين جلنة املزيانية اليت تُعد، يف رأأيه، دلراسة وحبث حيثيات مقرتح اجملموعة . وأأبدى تطلّعه اإ

حدى الهيئات الرئاس ية املهمة.  اإ

ندونيس يا ومالزياي، وأأكّد جمددا دمعه لفكرة  .36 وأأبدى وفد الإمارات العربية املتحدة تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفدا اإ
ىل أأنه أأبدى، بصفته ضامن متثيل جغرايف متوازن يف  حدى أأمّه الهيئات الرئاس ية يف الويبو. وأأشار اإ جلنة املزيانية ابعتبارها اإ

ىل  عضوا يف مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، مرونة كبرية وقابلية لعامتد عدد من احللول الوسط خالل املفاوضات املستندة اإ
ىل النظر، خالل ادلورة القادمة للجمعية . وابلتايل WO/GA/49/20مقرتح اجملموعة الوارد يف الوثيقة  أأبدى الوفد تطلّعه اإ

 العامة للويبو، يف موضوع مشولية تكوين جلنة املزيانية، مبا يعكس الانفتاح والشفافية يف مناقشات تكل اللجنة.

ضاء يف مشاورات غري رمسية فامي بني منسقي اجملموعات، انتخبت امجلعية العامة ابلإجامع ادلول التالية أأع بعد .37
ىل أأكتوبر  2017جلنة الربانمج واملزيانية للفرتة من أأكتوبر   ،بنغالديش، أأذربيجان، الأرجنتني: اجلزائر، أأنغول، 2019اإ

، امجلهورية التش يكية(، 2018(، كوس تا رياك )2019، بلغاراي، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا )الربازيل
كوادور س تونياالسلفادور، مرص ،اإ ثيوبيا، ، اإ يران ، الهند، هنغاراي ،غواتاميل، اليوانن ،أأملانيا ، غابون،فرنسا، اإ اإ

، املغرب ،املكس يك، اكزاخس تان، قرغزيس تان، لتفيا، ليتوانيا، مالزياي، الياابن ،يطاليااإ  ،الإسالمية( -)مجهورية 
س بانيا، جنوب أأفريقيا، س نغافورة، الاحتاد الرويسرومانيا،  ،مجهورية كوراينيجرياي، عامن، بامن،  سويّسا ، السويد، اإ

الولايت املتحدة  ،اململكة املتحدةأأوغندا، الإمارات العربية املتحدة،  ،تركيااتيلند،  ،طاجيكس تان)حبمك املوقع(، 
 (.53) الأمريكية
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ئيس امجلعية قّررت امجلعية العامة للويبو النظر يف تكوين جلنة الربانمج واملزيانية؛ ويف هذا الس ياق، سيتوىل ر  .38
جراء مشاورات بشأأن جلنٍة ج اعتبارات من بيهنا المتثيل اجلغرايف، من  امعٍة وشفافٍة وفعاةٍل، مع مراعاةالعامة للويبو اإ

 .2018أأجل اختاذ قرار يف امجلعية العامة للويبو يف دورهتا امخلسني يف 

 من جدول الأعامل املوّحد 10البند 

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال قرير ت "1"

ىل  .39  .A/57/5و  WO/GA/49/2الوثيقتنياستندت املناقشات اإ

 ابلبيان التايل: جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةوأأدىل رئيس  .40

"ابدئ ذي بدء، أأود أأن أأشكر أأعضاء اللجنة اذلين انهتت وليهتم يف شهر يناير عىل خدماهتم ومشورهتم القمية اليت 
 قدموها خالل فرتة وليتهتم. وتمتىن هلم اللجنة التوفيق يف حياهتم املهنية والشخصية.

موةل ابلتقرير وتبادلت عددًا كبريًا "وقد عقدت اللجنة أأربعة اجامتعات عن طريق احلضور الشخيص خالل الفرتة املش
 من الرسائل عرب الربيد الإلكرتوين لتناول املسائل امللحة يف الفرتات الفاصةل بني هذه الاجامتعات.

"وكام تعلمون، هناك نوعان من الأنشطة أأي الأنشطة املتكررة اليت ميكن التخطيط لها مس بقًا وما يسمى 
ما غري املرشوعات ما خمصصة بطبيعهتا. وأأود الرتكزي عىل نشاطني من مضن اخلاصة اليت تكون اإ  قابةل للتخطيط واإ

 الأنشطة املتكررة.

"فالنشاط الأول هو الأخالقيات. وقد لُكّفت اللجنة مبهام متعلقة ابلأخالقيات كام تعلمون. وتشارك رئيسة مكتب 
م ابملعلومات املس تجدة عن املسائل املتعلقة الأخالقيات بوصفها ضيفة منتظمة يف اجامتعات اللجنة ومتد اللجنة ابنتظا

جراء تدقيق لإطار الأخالقيات. وأأبدت اللجنة رسورها لتقيمي  ابلأخالقيات. وانهتت شعبة الرقابة ادلاخلية مؤخرًا من اإ
ىل رضورة تكثيف اجلهود لتحسني  طار الويبو للأخالقيات وهيلكه عىل أأهنام مالمئان غري أأننا لفتنا النظر اإ تصممي اإ

 تنفيذ هذا الإطار من خالل وضع الأولوايت وحتديد معامل التنفيذ.

"وفامي يتعلق ابلرقابة ادلاخلية وشعبة الرقابة ادلاخلية، تعرب اللجنة عن اغتباطها للعمل الفائق اجلودة اذلي أأجنزته 
طت اللجنة علامً مع الارتياح الشعبة خالل هذه الفرتة ونود أأن نشكر املدير عىل هجوده املبذوةل لقيادة املهمة. وقد أأحا

ذ اس تخدمت الشعبة املوارد املتاحة  بأأن أأنشطة الشعبة تمتىش مع خطة الرقابة ادلاخلية املعمتدة، ويه تبدي ارتياهحا اإ
 لتحقيق تغطية رقابية دقيقة ونعرتف جبودة تقارير الرقابة اليت اس تعرضناها.

جراءات  ل هذه الفرتة، فقد اس تعرضنا "أأما عن املرشوعات اخلاصة اليت ابرشهتا اللجنة خال س ياسة التحقيق ودليل اإ
التحقيق وعلّقنا علهيام. وتذكرون أأن هناك تغيريات طرأأت مؤخرًا عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية وأأن هذه التغيريات أأدت 

جراءات التحقيق. ىل تغيريات معينة يف س ياسة التحقيق ودليل اإ  اإ

بة. واضطلعنا بدور استشاري يف اختيار مراجع احلساابت اخلاريج. "واس تعرضنا س ياسة نرش تقارير الرقا
واس تعرضنا املشرتايت وأأحاكم النظام املايل ولحئته اليت وافقت علهيا مؤخرًا جلنة الربانمج واملزيانية السابقة. 

ته ستناقشها جلنة واس تعرضنا تعديالت أأخرى عىل النظام املايل ولحئته واقرتحنا تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئ 
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لينا مبوجب ميثاق الرقابة  التنس يق لحقًا. واس تعرضنا حالت التضارب احملمتل يف املصاحل حسب املهمة املس ندة اإ
ادلاخلية. واس تعرضنا س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات يف ال ونة الأخرية وس نتناول بعد ذكل يف دورتنا املقبةل 

عالن املص الإفصاح عن املصاحل املالية. وكام لحظمت وس تالحظون، طرأأ تغيري معني عىل و احل س ياسة الويبو بشأأن اإ
ىل الأنشطة  طريقة معل اللجنة وأأشاكل املهام اليت يتعني علينا الاضطالع هبا. وهذا حتول من الأنشطة املتكررة اإ

من اللجنة تغيري طريقة  اخملصصة وغري املتكررة. وتكون هذه الأنشطة وجزية جدًا يف بعض الأحيان مما س يفرتض
 معلنا وقد يس تلزم أأيضًا ادلمع الإضايف من الأمانة.

"ومعومًا، يُّس اللجنة أأن تبلغ ادلول الأعضاء بأأن نظام الرقابة يف الويبو يطبق تطبيقًا فعاًل ويتسم ابلقدرة عىل حامية 
ىل من سامه يف أأعامل اللجنة معليات املنظمة. وأأود ابلنيابة عن اللجنة أأن أأغتمن هذه الفرصة لتوجيه عب ارات الشكر اإ

ىل املدير العام ومدير الرقابة ادلاخلية والإدارة بصفة عامة."  واإ

 "بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام " .41
 (.WO/GA/49/2 )الوثيقة

 ةدير شعبة الرقابة ادلاخليتقرير م "3"

ىل الوثيقتنياستندت املناقش .42  .A/57/5و WO/GA/49/3 ات اإ

من ميثاق الرقابة ادلاخلية، يّّسه أأن يقّدم حملة عامة عن  44وأأفاد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأنّه، مبوجب الفقرة  .43
ىل  2016يوليو  1أأنشطة الرقابة اليت اضطلعت هبا الشعبة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، أأي من   . وقد2017يونيو  30اإ

جراءاهتا وتنقيحها، ملواءمهتا مع  ىل امجلعية العامة للويبو. وواصلت الشعبة تعزيز س ياساهتا واإ أأدرج التقرير يف الواثئق املقدمة اإ
، وعقب 2016 املامرسات اجليدة. وبعد اس تعراض ميثاق الرقابة ادلاخلية، خضعت س ياسة التحقيق ودليلها، يف أأكتوبر

دارة الويبو، ملزيد من التعديالت يك يامتش يا مع ميثاق الرقابة ادلاخلية مشاورات مع اللجنة الاستشارية  املس تقةل للرقابة واإ
بعد النظر يف التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء. وصدرت س ياسة شعبة  2017املعّدل. واعمتدت الوثيقتان يف فرباير 

لنظر يف تعليقات ادلول الأعضاء. وقد أأعدت خطة الرقابة ، بعد ا2017يونيو  7الرقابة ادلاخلية اخلاصة بنرش التقارير يف 
مع مراعاة عدد من العوامل مهنا: تقيمي اخملاطر؛ واجلدوى؛ والأثر يف البدل؛ ودورة الرقابة؛ وال راء النقدية لإدارة  2017لعام 

م ىل اللجنة  الويبو وادلول الأعضاء؛ واملوارد املتاحة. وقبل وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل، قُّدِّ مرشوع خطة الرقابة أأيضًا اإ
)أأ( من ميثاق الرقابة ادلاخلية. ويف اترخي 26الاستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضه وتقدمي املشورة بشأأنه وفقًا للفقرة 

صحيح. يسري عىل الطريق ال  2017تنفيذا اتما، واكن تنفيذ خطة العمل لعام  2016الإبالغ، نفذت الشعبة خطة الرقابة لعام 
وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مشلت معليات التدقيق والتقيمي اليت أأجرهتا الشعبة اجملالت التشغيلية الرئيس ية التالية: قاعدة 

طار الأخالقيات؛ وجسل مدريد؛ وكشوف الأجور؛ ومعليات  دارة اخملاطر املؤسس ية؛ واإ دارة املشاريع؛ واإ ويبو ليكس؛ واإ
جرا بشأأن قواعد  13ءاهتا؛ والاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة )الأوبوف(؛ والربانمج الرشاء وس ياساهتا واإ

 24بشأأن التصنيف واملعايري ادلولية. وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، جسلت الشعبة  12بياانت الويبو العاملية؛ والربانمج 
حاةل مفتوحة. وأأصدرت الشعبة مخسة  14، اكنت هناك 2017يونيو  30قضية. وحبلول  27حاةل حتقيق جديدة وأأغلقت 

ساءة  تقارير حتقيق وثالثة تقارير عن دور الإدارة. وشلّكت الشاكوى املتعلقة ابلعصيان وأأشاكل السلوك غري الالئق الأخرى اإ
ساءة اس تخدام وقت العمل والأنشطة اخلارجية غري املأأذون به والغش للح صول عىل مزااي أأو واس تخدام السلطة املزعومة واإ

أأشهر. واس مترت  6.3يف املائة من حالت التحقيق. وبلغ متوسط الوقت الالزم لس تكامل حتقيق  62مس تحقات، ما نسبته 
الشعبة، مضن هجودها املس مترة لتوضيح معلها وادلفاع عنه، يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل تقدمي عروض 

طار الت صدار النرشة الإخبارية للشعبة ولوحات البياانت اخلاصة ابلشعبة، وتقدمي للموظفني اجلدد يف اإ دريبات المتهيدية، واإ
عروض للمديرين وكبار الإداريني عند الاقتضاء. وواصلت الشعبة الامتس أ راء الزمالء بشأأن نوعية معلها الرقايب من خالل 
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يف املائة  86اسات الاس تقصائية املوحدة أأن معدل الرضا بلغ اس تقصاءات رضا العمالء بعد لك هممة. وأأظهر حتليل نتاجئ ادلر 
يف املائة ابلنس بة لالس تقصاءات بعد انقضاء س نة واحدة. ومكّنت النتاجئ املذكورة الشعبة من  85ابلنس بة ملهام الوظائف و

دخال حتسينات عىل الأنظمة والس ياسات والإجراءات والعمليات. وساعدت الت  عليقات الإضافية، اليت تقيمي أأثر معلها عىل اإ
ماكنيات التحسني. وواصلت  أأرسلهتا الوحدات اليت خضعت للتدقيق/التقيمي من خالل الاس تقصاءات، الشعبة عىل حتديد اإ

عداد التقارير بشأأهنا من خالل نظام  دارة التوصيات واإ قامة حوار تفاعيل بني © TeamCentralالشعبة اإ اذلي يتيح اإ
قيقا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة. وشهدت العملية تفاعلية عالية، واس متر احلوار مديري الربامج ومندوبهيم حت 

ىل نظام  ذ أأمكن للشعبة والزمالء يف الويبو واملدقق اخلاريج النفاذ اإ عداد ©. TeamCentralعىل مدار العام، اإ ويف اترخي اإ
توصية ذات أأولوية متوسطة. وتس تأأثر  94ت أأولوية عالية وتوصية ذا 99توصية مفتوحة مهنا  193التقرير، اكنت هناك 

وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، أأضيفت  يف املائة من مجموع توصيات الرقابة ادلاخلية املفتوحة. 75توصيات الشعبة بنس بة 
ىل أأن الشعبة رشعت يف  59توصية جديدة وجرى التحقق من  91 غالقها بعد تنفيذها. وأأشار مدير الشعبة اإ توصية واإ

مرشوع لتعزيز الإبالغ عن التوصيات، وأأهنا زودت الإدارة ابملعلومات الالزمة بشأأن التوصيات من خالل لوحات بياانت 
ن املعلومات الاس تخباراتية التجارية. ونتيجة ذلكل، س تحصل الإدارة عىل نظرة عامة رفيعة املس توى وتنقل مؤمتتة بشأأ 

ىل العمل الرقايب اخملطط  ضافة اإ املعلومات عن التوصيات اليت تقع مضن مسؤولياهتا، وس تعد التقارير عن حاةل التوصيات. واإ
سداء املشورة املهنية بشأأن دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية.  هل، اس مترت الشعبة يف اإ الس ياسات والإجراءات املؤسس ية واإ

دارة الأعامل،  ىل الإدارة املشورة والتعليقات بشأأن الس ياسات والإجراءات اجلديدة أأو املنقحة ومعليات اإ وقد قدمت الشعبة اإ
لأي س ياسة أأو نظام. وترد يف املرفق  مّما ساعد عىل وضع ضوابط رئيس ية للتخفيف من اخملاطر احملمتةل قبل التنفيذ الهنايئ

الثاين للتقرير الس نوي قامئة الس ياسات والإجراءات يف تسع جمالت أأسدت الشعبة مشورة بشأأهنا. وُخصصت للشعبة 
ابملئة من مزيانية الويبو، لتنفيذ وليهتا. واكن مس توى املوارد البرشية  0.77مليون فرنك سويّسي أأي  5.45مزيانية قدرها 

لية مالمئا يك تغطي الشعبة بفعالية اجملالت ذات الأولوية احملددة يف خطط معلها. وسامه تبادل خطط الرقابة والتنس يق واملا
املس متر لأنشطة الرقابة مع املدقق اخلاريج والاس تخدام الفعال لأدوات تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزيد من الفعالية 

وقد  رت التغريات يف مالك موظفي الشعبة هبدف احلد من أ اثرها يف أأنشطة الرقابة املزمعة.والكفاءة يف تغطية اخملاطر. وأأدي
اس تمكلت معليتا تعيني رئيس لقسم التقيمي ومدقق داخيل، وابرش املوظفان املعّينان واجباهتام يف سبمترب وأأغسطس من هذا 

ىل منظمة دولية أأ  خرى، مكدير للرقابة ادلاخلية، بدأأت معلية تعيني العام. وعقب انتقال رئيس شعبة التدقيق ادلاخيل اإ
موظف لهذه الوظيفة الشاغرة. وحتافظ شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقة معل ممتازة مع املدقق اخلاريج من خالل عقد 

دارة اخملاطر. وتبادل املدقق اخلاريج والشعبة اسرتات  يجيات اجامتعات منتظمة عن قضااي التدقيق والضوابط ادلاخلية واإ
وخطط س نوية وتقارير فردية بغية ضامن فعالية التغطية الرقابية مع تفادي أأي ازدواجية حممتةل أأو عبء رقايب مفرط. ومعل 

مدير الشعبة بتعاون وثيق مع أأمني املظامل ورئيس مكتب الأخالقيات لضامن التنس يق اجليد وتاكمل ادلمع. وواصلت الشعبة 
املس تقةل للرقابة ملناقشة نتاجئ الرقابة. وقد اس تفادت الشعبة من املشورة المثينة وادلمع القمي، التفاعل مع اللجنة الاستشارية 

الذلين قدمهتام اللجنة الاستشارية، اس تفادة كبرية يف حتسني أأداءها العام ونوعية معلها. وختاما، شكر مدير الشعبة الوفود، 
جابة عىل الأس ئةل وتلقي التعليق  ات.وأأبدى اس تعداده لالإ

أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"  .44
 (.WO/GA/49/3 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 11لبند ا

 تعيني مراجع احلساابت اخلاريج

ىل الوثيقة .45  .WO/GA/49/4 استندت املناقشات اإ
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الاختيار املعنية بتعيني مراجع احلساابت اخلاريج، تقدمي ، رئيسة هيئة شييش أأومييس )نيجرياي(وتولت الس يدة  .46
البند. وذكّرت ادلول الأعضاء بأأن ولية املراجع اخلاريج احلايل حلساابت الويبو، أأي املراقب املايل ومراجع احلساابت العام 

تتالية. وأأفادت رئيسة هيئة ديسمرب من العام اجلاري وأأن تكل الولية غري قابةل للتجديد بطريقة م  31للهند، ستنقيض يف 
، ترد تكل املعلومات يف 2009اليت وافقت علهيا امجلعية العامة للويبو يف دورهتا لعام  ارالاختيار بأأنه طبقا لعملية الاختي

. ورّصحت بأأن معلية الاختيار اس هُتلت لغرض تعيني املراجع اخلاريج حلساابت الويبو للفرتة WO/GA/38/20 الوثيقة
اذلي أأصدرته الويبو  C.N. 3676 ، وأأن تكل العلمية أأطلقت من خالل التعممي2023 ديسمرب 31و 2018 ريناي 1بني 

بداءان لالهامتم، أأحدهام من  2016 أأبريل 29بتارخي  وأأعلنت فيه الشاغر لدلول الأعضاء. وأأضافت أأنه اس ُتمل اإ
مّضت املنسقني الإقلمييني أأو نواهبم املمثلني عن مجموعات املتحدة وال خر من كندا. وأأوحضت أأن هيئة الاختيار، اليت  اململكة

ن الهيئة معلت، لأغراض التقيمي، مع أأميهنا املعنّي  قلميية الس بع، قد ُعّينت لإجراء معلية الاختيار. ومضت تقول اإ الويبو الإ
ختيار اليت اتُفق علهيا، أأي وممثيّل شعبة الشؤون املالية وجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. وذكرت معايري الا

التدقيق؛ وتلكفة تقارير ؛ وجودة واسرتاتيجيته التدقيقمهنج ؛ و التدريب واخلربة؛ و مؤهالت املسؤولني والطامقالاس تقالل؛ و 
ىل أأن الهيئة اجمتعت يف سلسةل من الاجامتعات يف الفرتة من سبمترب اخلدمات. وأأشارت ىل مايو 2016 اإ ، وهو 2017 اإ

امل معلية الاختيار. وأأضافت أأن الهيئة نظرت يف املقرتحات املقدمة من املرحشني وأأجرت مقابالت مع املرحشني اترخي اس تك
مشلت عروضا وجلسة أأس ئةل وأأجوبة. وأأوحضت أأن الهيئة أأجرت، بعد اس تكامل املقابالت، مداولت حول توصياهتا، مع 

قدم  املرحشنيالك املقابالت. وأأفادت بأأن الهيئة اكنت مقتنعة بأأن  مراعاة املقرتحات املُس تلمة واملعلومات املُجّمعة أأثناء
 يس تويف الرشوط لتويل منصب املراجع اخلاريج حلساابت الويبو وتقدمي اموافية ووجهية بدا مهنا أأن لكهيو مقرتحات جدية 

ن الهيئة متكّنت، عقب املداولت التالية، خدمات عالية اجلودة  ىل توافق لل راء للمنظمة. واس تطردت قائةل اإ من التوصل اإ
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للمملكة املتحدة مراجعا خارجيا حلساابت الويبو وأأوصت امجلعية العامة للويبو بتعيني 

بالغ امجلعية العامة للويبو بأأن معلية الاختيار متت2018 يناير 1ملدة ست س نوات اعتبارا من  ن الهيئة المتست اإ  . وقالت اإ
، حيث تُقَدم توصية WO/GA/49/4 بطريقة وافية وعادةل وشامةل. وذكرت أأن نتاجئ العملية مبيّنة يف تقرير وارد يف الوثيقة

ىل ادلول الأعضاء يك تنظر فهيا وتوافق علهيا.  الهيئة اإ

ارجيا حلساابت مراجعا خ املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للمملكة املتحدةوأأبدى وفد الصني تأأييده لتعيني  .47
، وفريقه، عىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند. وأأعرب عن تقديره وشكره ملراجع احلساابت اخلاريج، أأي الويبو

أأبدوه من تفان وما بذلوه من هجد عىل مدى س نوات. ورأأى الوفد أأن تعزيز التدقيق والرقابة يف الويبو من الأمور اليت  ما
الية معليات املنظمة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يواصل مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد التعاون الوثيق ستسهم يف تدعمي فع

مع الأمانة ولك قطاعات الويبو وكذكل مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من أأجل الهنوض بروح العداةل واملوضوعية 
بداء ال راء حول مسائل الويبو املالية واإ  دارهتا ادلاخلية والعمل عىل تعزيز تس يري شؤون املنظمة عىل حنو أأكرث واملهنية دلى اإ

 حزما وكفاءة.

وعيَّنت امجلعية العامة للويبو املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للمملكة املتحدة مراجعا خارجيا حلساابت  .48
 .2018يناير  1الويبو ملدة ست س نوات اعتبارا من 

 جدول الأعامل املوّحد من 13لبند ا

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

ىل الوثيقة .49 ىل الوثيقة WO/GA/49/5 استندت املناقشات اإ  ..A/57/INF/7 Rev. وأأشري اإ
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 بأأن جلنة حق املؤلف عقدت دورتني منذ امجلعية العامة السابقة وانتخبت أأعضاء مكتب جدد.الأمانة وذكَّرت  .50
ذ انتخبت الس يد دارين اتنغ، الرئيس التنفيذي ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة، رئيسًا لها والس يد عبد العزيز ديينغ،  اإ

دارة امللكية الفكرية والإعالم يف بولندا، انئبني  مستشار يف وزارة الثقافة ابلس نغال، والس يد اكرول كوش ينسيك، مدير اإ
ففامي خيص حامية هيئات  عىل حدة.WO/GA/49/5 الوثيقةتناول لك مسأأةل معروضة يف وأأوحضت الأمانة أأهنا س ت  للرئيس.

ىل اتفاق. ذ يعّد قطاع البث قطاعًا همامً اقتصاداًي وثقافيًا  البث، أأحرزت اللجنة خالل العام السابق تقدمًا كبريًا حنو التوصل اإ اإ
واملعاهدة أ خر عنرص لزم لتحديث  قايف وتبادل املعارف ونقلها.يف لك البدلان لأنه يعزز التالمح الاجامتعي ويهنض ابلتنوع الث

طار معاهدات الويبو اخلاصة ابلإنرتنت يف عام   .1996النظام ادلويل حلق املؤلف استيعااًب للبيئة الرمقية واس تكامًل ملا بدأأ يف اإ
اّبن دوريت اللجنة ا م رؤية  لسابقتني.وتنظر اللجنة حاليًا يف نص موّحد عقب املناقشات املعقودة اإ وابت النص املوّحد يقّدِّ

مشرتكة ويقوم عىل أأسس متينة بفضل روح التعاون املمزية اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء وادلمع اذلي قدمته املنظامت غري 
ىل امجلعية الع احلكومية. امة ومع ذكل، ل يزال من الرضوري توضيح بعض القضااي العالقة أأمام اللجنة قبل توجيه توصية اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس. وأأما يف مسأأةل التقييدات  ومن املتوقع أأن تس تأأنف اللجنة مناقشاهتا خالل دوراهتا التالية. ابدلعوة اإ
والاس تثناءات، فقد ركزت اللجنة عىل ثالث فئات من املس تفيدين يه املكتبات ودور احملفوظات؛ ومؤسسات التعلمي 

عاقات أأخرى؛ لهيا املناقشات. والبحث؛ والأشخاص ذوي اإ وذكرت الأمانة أأهنا تتبع عدة  فضاًل عن املتاحف اليت تطرقت اإ
جراء دراسة عن  هنوج يف ذكل اجملال أأولها حتليل الس ياق والإطار الترشيعي عىل املس توى احمليل. وقد طلبت اللجنة اإ

والتعلمي أأعّدها ادلكتور دانييل املكتبات ودور احملفوظات أأعّدها الربوفيسور كينيث كروز، وأأخرى عن مؤسسات البحث 
وأأوشك الس يد ريك والس يدة  وتناولت ادلراس تان الأطر القانونية يف ادلول الأعضاء وحبثهتا حبثًا مس تفيضًا وحتليليًا. سينغ.

عداد  عاقات أأخرىال دراسة نكويب عىل الانهتاء من اإ ، نطاق حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ذوي اإ
واكنت اخلطوة التالية  مانة مجع البياانت واملعلومات اخلاصة مبوضوع التقييدات والاس تثناءات فامي خيص املتاحف.وتواصل الأ 

وُوضعت خطة معل  يف معل اللجنة يه معليات التأأمل واملناقشة والتخطيط مث اختاذ خطوات معلية وفقًا جلدول زمين حمدد.
م  ىل ادلول الأعضاء يف دورة اللجنة التالية.لتناول لك من موضوعات اللجنة قبل أأن تقّدِّ ومن املشاريع  الأمانة اقرتاحًا اإ

ذ رشعت الأمانة يف تنفيذ مرشوع العديدة اليت اس هتلهتا الأمانة، تعلقت عدة مبادرات حمددة بلجنة حق املؤلف. تيسري ل  اإ
ىل املواد التعلميية ووحدات التعمل حترّضِّ الأمانة مؤمترًا ابلتعاون مع حكومة و   ُعرض خالل دورة اللجنة السابقة.النفاذ اإ

ىل املشاركة لك البدلان  .2017الاكمريون بشأأن املواد التعلميية املنشورة يُزمع عقده يف ايوندي خالل شهر نومفرب  ودعيت اإ
طين وخرباء مهنم س امي املسؤولني احلكوميني عن قطاَعي التعلمي والنرش واملهنيني العاملني يف قطاع النرش الو  الأفريقية، ول

أأوهلام حتديد العوامل اليت س متكِّّن الأمانة من تطوير قطاع  وشددت الأمانة عىل أأن للمؤمتر هدفني: دور نرش يف بدلان أأخرى.
ىل حمتوايت تعلميية عالية اجلودة يف  النرش يف القارة الأفريقية عىل املدى البعيد؛ جياد س بل لتيسري النفاذ اإ واثنهيام التعاون عىل اإ

قامة رشااكت بني القطاعني العام واخلاص لإطالق  س امي احملتوايت الرمقية، عىل املدى القريب. البدلان الأفريقية، ول ويُعزتم اإ
ىل ادلول الأعضاء من  مشاريع رائدة قبل تعمميها يف بدلان أأخرى من العامل بعد جناهحا. وذكَّرت الأمانة بأأهنا وهّجت اس تبيااًن اإ

ذ حتتاج الأمانة  ن قطاعات النرش التعلميي فهيا بغية اس هتالل املرحةل التنفيذية والتشغيلية للمرشوع.أأجل مجع معلومات ع اإ
ىل تسمّل عدد اكٍف من الردود عىل الاس تبيان قبل دخول املرحةل العملية من املرشوع. وأأما عن بند "مسائل أأخرى"  اإ

جديدة يف جمال حق املؤلف مهنا موضوع حق الفنان يف املدرج يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف، فقد ظهرت موضوعات 
ىل توس يع نطاق الإطار القانوين ادلويل القامئ من  التتبع حيث ُأحرز تقدم جيد يف املناقشات. وقد دعت عدة دول أأعضاء اإ

دراج ذكل البند يف جدول أأعامل اللجنة. أأجل تغطية حقوق التتبع. لأمانة تنظمي وُطلب من ا ومع ذكل، مل يُتخذ أأي قرار ابإ
مؤمتر دويل عن حق الفنان يف التتبع ُعقد قبل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة حق املؤلف ومجع العديد من املشاركني مهنم 

ذ عرض  وورد أأن املؤمتر قد تلقى الرتحيب والاهامتم ورضا املشاركني. فنانون تشكيليون وهمنيون عاملون يف ذكل اجملال. اإ
ينويت.فنانون من أأحناء عد وأأثْرت العروض املناقشات  يدة من العامل جتارهبم ومهنم فنانون من جممتعات أأصلية وشعب الإ

وأأفادت الأمانة بأأن نتاجئ ادلراسة حول ال اثر الاقتصادية حلق التتبع  وأأوحضت الفوائد العائدة عىل الفنانني من حقوق التتبع.
اّبن ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة حق  ونشأأ موضوع اثٍن عن مبادرة جملموعة بدلان  .2017املؤلف يف نومفرب س ُتعرض اإ

جراء حتليل حل 2015أأمرياك الالتينية والاكرييب اليت اقرتحت يف عام  دراسة وس ُتعرض  ية.ق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمق اإ
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خالل ادلورة  وات العرش املاضيةالس نعىل مدى تطور الأطر القانونية الوطنية  يفاملس تجدات الرمقية  تأأثريالنطاق بشأأن 
وأأما عن معاهدة بيجني، فقد هنأأت الأمانة لك البدلان اليت صدقت عىل تكل املعاهدة  اخلامسة والثالثني للجنة حق املؤلف.

ىل أأربع معاهدات مرة واحدة. لهيا خالل العام السابق وخباصة وفد نيجرياي اذلي أأودع واثئق انضاممه اإ وورد يف  أأو انضمت اإ
ىل معاهدة بيجني حىت بلغ  .A/57/INF/7 Revوثيقة ال بدلًا منضامً فضاًل عن  19زايدة عدد ادلول الأعضاء املنضمة اإ

جراءات الانضامم. تصديقًا أأو  30وذكَّرت الأمانة برضورة احلصول عىل  رشوع العديد من ادلول الأعضاء الأخرى يف اإ
مت الأمانة منذ سبمترب  وبناء عىل انضاممًا يك تدخل املعاهدة حزي النفاذ. قلميية  2016طلب ادلول الأعضاء، نظَّ فعاليات اإ

قلميية ووطنية لتوعية اجلهات املعنية وتيسري تطبيق الهيالك الالزمة لتنفيذ املعاهدة. وشاركت الأمانة أأيضًا يف عدد من  ودون اإ
ىل املعاهدة  ويف  وخباصة عن طريق تقدمي املشورة الترشيعية.الأنشطة الأخرى ملساعدة ادلول الأعضاء الراغبة يف الانضامم اإ

عالن دخول املعاهدة  ىل مواصةل التعاون مع ادلول الأعضاء خالل العام املقبل يك يتس ىن اإ اخلتام، أأعربت الأمانة عن تطلعها اإ
 .2018حزي النفاذ يف عام 

وشدد عىل الطابع الفريد للجنة  وشكر وفد س نغافورة ادلول الأعضاء عىل دمعها يف انتخاب رئيس جلنة حق املؤلف. .51
ن القضااي اليت تناولهتا اللجنة هممة  حق املؤلف يف معل الويبو لأن موضوعات اللجنة تؤثر يف حياة لك املواطنني. وقال اإ

لها، وأأيد ما ورد يف بيان الأمانة بأأن اللجنة قد أأحرزت تقدمًا جيدًا يف مع  وصعبة وتؤثر تأأثريًا ابلغًا يف الصناعات الإبداعية.
ىل التعاون مع لك ادلول الأعضاء والأمانة واملنظامت غري احلكومية للميض قدمًا يف جدول أأعامل اللجنة والتوصل  مع تطلعه اإ

ىل نتاجئ ختدم مصاحل لك الأطراف املعنية.  اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ معراًب عن رسوره لتويل أأحد أأعضاء مجموع  .52 ته رئاسة وحتدث وفد اإ
ىل  جلنة حق املؤلف. ذ تتناول ثالثة موضوعات حمورية ابلنس بة اإ وشدد عىل أأن جلنة حق املؤلف من اللجان املهمة يف الويبو اإ

والتقييدات  ؛والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتادلول الأعضاء عامًة ومجموعته خاصة ويه 
عاقات أأخرىوالاس تثناءات لفائدة مؤسسات ال  وأأقر الوفد بأأن  ؛ وحامية هيئات البث.تعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

ورأأى أأنه ينبغي للجنة أأن تسرتشد يف ذكل  اللجنة تواجه بعض الصعوابت يف التفاق عىل س بل امليض قدمًا يف تكل البنود.
ىل وضع معاهدة متوازنة وأأعرب ا وخطط العمل املوضوعة للموضوعات الثالثة. 2012بتوصية امجلعية العامة  لوفد عن تطلعه اإ

وأأعلن  بتوفري امحلاية وفقًا للهنج القامئ عىل الإشارة مبعناها التقليدي. 2017محلاية هيئات البث متاش يًا مع توجيه امجلعية العامة 
ت التعلمي لفائدة مؤسسااس تعداده للتعاون بفعالية مع ادلول الأعضاء الأخرى يف مناقشة التقييدات والاس تثناءات 

عاقات أأخرى وأأضاف  املكتبات ودور احملفوظات.والتقييدات والاس تثناءات لفائدة ، والتدريس والبحث والأشخاص ذوي اإ
طار اللجنة متساواين يف الأمهية وهام حق الفنان يف التتبع وحق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية.  أأن املوضوعني الناش ئني يف اإ

لنجاح يف عقد املؤمتر ادلويل املعين حبق الفنان يف التتبع اذلي زّود ادلول الأعضاء مبعلومات مفيدة وهنأأ الوفد الأمانة عىل ا
ىل توجيه  للغاية عن املس تجدات ادلولية يف السوق وأأمهية حق الفنانني يف التتبع. ويف اخلتام، دعا الوفد امجلعية العامة للويبو اإ

ىل مواصةل العمل عىل املس رشاد اللجنة يف معلها املقبل عىل  WO/GA/49/5ائل اليت تتناولها الوثيقة جلنة حق املؤلف اإ واإ
 تكل املسائل.

ن جلنة حق املؤلف قد أأحرزت تقدمًا جيدًا يف املناقشات املوضوعية  .53 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء قائاًل اإ
وأأضاف أأنه ل سبيل للحفاظ عىل  هيئات البث. وأأكد الوفد دمعه للمفاوضات عىل معاهدة محلاية بشأأن حامية هيئات البث.

ىل الاحتياجات والس ياقات الفعلية للملكية  ىل أ راء اجلهات املعنية والتجاوب معها استنادًا اإ ل ابلس امتع اإ ماكنة اللجنة اإ
ىل القمية الاقتصادية الكبرية للبث والطلب ا الفكرية يف امليدان.  لكبري عىل امحلاية.وجيب عىل الويبو القيام بدورها نظرًا اإ

ىل حتقيق أأهداف قدمية وأأن تركز عىل التحدايت احلالية واملس تقبلية ومهنا  وفضاًل عن ذكل، ينبغي للجنة أأن تتفادى السعي اإ
معلنًا اس تعداد  SCCR/34/4وشكرت اجملموعة ابء رئيس اللجنة عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  تقدم التكنولوجيات.

ىل  مل عىل ذكل املوضوع.مجموعته ملواصةل الع وفامي خيص التقييدات والاس تثناءات، أأعرب الوفد عن تطلع مجموعته اإ
 الاطالع عىل ادلراسات واس تعدادها ملواصةل املناقشات حول ذكل املوضوع.
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ة وأأكد الأمهي .WO/GA/49/5وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية وأأحاط علامً ابلتقرير الوارد يف الوثيقة  .54
الكربى اليت تولهيا مجموعته لبندين رئيس يني من جدول الأعامل هام حامية هيئات البث؛ والاس تثناءات والتقييدات فضاًل عن 

طار بند "مسائل أأخرى". وأأعرب الوفد عن اهامتم مجموعته  قضااي حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية وحق التتبع املناقَش يف اإ
والتقييدات اليت س تضمن حامية حق املؤلف حاميًة أأكرث توازاًن وستساعد ادلول الأعضاء عىل اخلاص مبسأأةل الاس تثناءات 

طار  تناول ذكل املوضوع مبا خيدم الصاحل العام. ذ جيب معاجلة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات بطريقة مالمئة ومتوازنة يف اإ اإ
ضافة بنود أأخ ىل جدول أأعاملها.جدول أأعامل اللجنة يك يتس ىن لها امليض قدمًا واإ وأأبدى الوفد أأسفه لعدم متكن اللجنة  رى اإ

لهيا  2004من وضع مبادئ توجهيية واحضة بشأأن نوع الصك الواجب اعامتده منذ عام  م أأي واثئق معل رمسية تستند اإ ومل تُقّدِّ
ىل ما قدمته من واقرتح الوفد أأن تنظر الأمانة يف وضع مرشوع مواد بشأأن الاس تثناءات والتقييدات است  املفاوضات. نادًا اإ

اذلي قدمته  SCCR/26/3دراسات والرسوم البيانية غري الرمسية اليت اقرتهحا الرئيس السابق والنص الوارد يف الوثيقة 
كوادور وأأوروغواي. ىل املواد التعلميية معراًب عن  اجملموعة الأفريقية ووفود الربازيل واإ ويف اخلتام، نوه الوفد مبرشوع النفاذ اإ

ىل احلصول عىل نتاجئ املرشوع. تطلعه  اإ

وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأحاط علامً بتقرير جلنة حق املؤلف وأأكد الأمهية  .55
نه ينبغي أأن تامتىش املعاهدة مع  القصوى اليت تولهيا مجموعته لعمل اللجنة وخباصة عىل معاهدة حامية هيئات البث. وقال اإ

ن أأي معاهدة ل تراعي املس تجدات التكنولوجية والاحتياجات الراهنة لهيئات البث لن  قرن احلادي والعرشين.وقائق ال ذ اإ اإ
ىل امليض قدمًا يف معل  توفر املس توى املنشود من امحلاية وعليه س تكون ابلية وقت اعامتدها. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 هيئات البث ابملعىن التقليدي ويواكب التطور املطرد للبيئة الرمقية.اللجنة من أأجل وضع صك قانوين مالمئ وفعال حيمي 
ورأأى رضورة حتديد رؤية مشرتكة واحضة لهدف املعاهدة من أأجل فهم توهجها ومتكني ادلول الأعضاء من احلصول عىل رؤية 

ىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة واقعية للنتاجئ القابةل للتحقيق. املكتبات ودور احملفوظات،  والتفت الوفد اإ
نه يرى أأن الإطار القانوين  عاقات أأخرى قائاًل اإ والتقييدات والاس تثناءات ملؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

وبذكل، يكون من غري اجملدي أأن تعمل اللجنة  ادلويل القامئ يتيح تطبيق تقييدات واس تثناءات مناس بة عىل الصعيد الوطين.
 ويف اخلتام، أأعلن الوفد اس تعداده ملواصةل املناقشات القامئة عىل الأدةل وتبادل املامرسات الفضىل. زم قانواًن.عىل وضع صك مل

دراج حق التتبع يف جدول أأعامل اللجنة.  وأأيد اإ

وأأحاط وفد الصني علامً بتقرير جلنة حق املؤلف مؤكدًا مواصةل دمعه لعمل اللجنة عىل مواصةل مناقشة موضوعات  .56
هيئات البث؛ والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات؛ والاس تثناءات والتقييدات لفائدة حامية 

عاقات أأخرى. وأأبدى الوفد أأمهل يف التفاق عىل معاهدة محلاية هيئات البث يف  مؤسسات البحث والتعلمي والأشخاص ذوي اإ
ائية الشامةل اليت متّكِّن اللجنة من امليض قدمًا يف مناقشاهتا وأأيد ادلراسات التحليلية والاس تقص أأقرب فرصة ممكنة.

 وأأضاف أأن معاهديَت مراكش وبيجني هام الإجنازان الرئيس يان للجنة خالل الس نوات القليةل السابقة. ومفاوضاهتا املوضوعية.
ع معلية املوافقة وتتطلع وأأضاف أأن حكومته تّّسِّ  وأأبدى رسوره وتقديره ملرور س نة عىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ.

ىل التصديق عىل املعاهدة. ىل  بدلًا بعد أأن أأودعت نيجرياي واثئق انضامهما. 19وذكَّر بأأن معاهدة بيجني ابتت تضم  اإ ونظرًا اإ
ىل العمل عىل  ادلور احملوري ملعاهدة بيجني يف حامية حقوق فناين الأداء السمعي البرصي، دعا الوفد املزيد من البدلان اإ

د  خال املعاهدة حزي النفاذ يف أأقرب فرصة ممكنة.اإ

يف املناقشات  بفعاليةشارك بأأنه ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وذكّر وفد الاحتاد الأورويب حتدث و  .57
ث الواجب أأن تس تجيب لحتياجات هيئات الب حول املعاهدة اخلاصة حبامية هيئات البث وأأوىل أأمهية كبرية لتكل املناقشات

عداد الوثيقة  يف احلارض واملس تقبل. التعاريف بشأأن  SCCR/34/3وشكر الوفد الرئيس اخلارج للجنة حق املؤلف عىل اإ
ورأأى الوفد  وأأعرب عن أأمهل يف أأن ترثي تكل الوثيقة مناقشات اللجنة. وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى

ىل عقد  مؤمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة ممكنة منتظرًا قرار من امجلعية العامة للويبو يدمع أأنه ينبغي وضع خارطة طريق تؤدي اإ
مبناقشة التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات  الأورويب وعرب عن الزتام الاحتاد ذكل.
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عاقات أأخرى وذكر أأن الإطار ادلويل احلايل حلق ن ادلول الأعضاء من اعامتد املؤلف ميكّ  التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
ضامن حفز الإبداع مع مواصةل  حتياجاهتا وتقاليدها احمللية بشلك جمدٍ ل س تجيبالتقييدات والاس تثناءات اليت ميكن أأن ت 

ويبو ينبغي لدلول الأعضاء يف الو واملاكفأأة عليه عن طريق حق املؤلف واحلفاظ عىل تكل التقييدات والاس تثناءات وحتديهثا. 
طارها القانوين ابلعامتد عىل دمع تبادل الأفاكر واملبادئ التوجهيية وأأفضل املامرسات وأأنه ل ينبغي  حتمل املسؤولية عن اإ

ذ مل ىل صك ملزم قانواًن اإ بتوافق ال راء ذكل الهنج  حيظَ ختصيص العمل يف اللجنة لتتبع وضع القواعد واملعايري هبدف التوصل اإ
 يف حنيدون حتقيق نتيجة ملموسة  طويةلضًا علامً مبناقشة بعض بنود جدول أأعامل اللجنة خالل فرتة يف اللجنة. وأأحاط أأي

دراج حق التتبع يف جدول أأعامل قُ  دمت يف الوقت ذاته اقرتاحات للنظر يف جدول الأعامل املقبل. ويف ذكل الس ياق، أأيد اإ
وذكَّر بأأنه أأفاد خالل امجلعية العامة  امن أأفضل فرص للنجاح.معيل لضاللجنة. وارتأأى رضورة حتديد القضااي املشرتكة بشلك 

ضامن امتثال ترشيعات الاحتاد الأورويب لاللزتامات السابقة بأأن املفوضية الأوروبية قد اقرتحت توجهيًا ولحئة تنفيذية ل
هذين الاقرتاحني الترشيعيني  وأأعلن الوفد أأن الربملان الأورويب وجملس الاحتاد الأورويب قد اعمتدا .مبوجب معاهدة مراكش

 .2017سبمترب  13يف 

ن املاليني من الأشخاص ذوي الإعاقة ومئات ال لف من  .58 كوادور علامً بتقرير جلنة حق املؤلف قائاًل اإ وأأحاط وفد اإ
لجنة مؤسسات التعلمي وماليني املكتبات تتابع مناقشات جلنة حق املؤلف عن كثب. وأأكد أأمهية املوضوعات اليت تناقشها ال 

ىل  ول س امي البث عرب الإنرتنت وعليه جيب عىل ادلول الأعضاء أأن تتحىل ابملرونة للميض قدمًا يف تكل املناقشات. وأأشار اإ
طار متوازن والتفاق عىل الاس تثناءات والتقييدات. وأأعرب  قامة اإ أأن اللجنة تنظر يف عدد من الاقرتاحات اليت تتطلب اإ

ىل  ذكل التفاق سيسامه مسامهة جليةل يف ضامن احلقوق الأساس ية. الوفد عن قناعته بأأن التوصل اإ

يران )مجهورية  .59 طار قانوين محلاية هيئات البث من  –وأأعلن وفد اإ الإسالمية( أأن معل جلنة حق املؤلف عىل وضع اإ
مللكية الفكرية ففامي خيص موضوع البث، تعّد مسأأةل تطبيق قوانني ا قرصنة الإشارات ذو أأمهية حمورية للك ادلول الأعضاء.

الولية ومتاش يًا مع  مسأأةل جوهرية تتطلب البحث ادلقيق والصياغة بعناية من أأجل خدمة مصاحل لك اجلهات املعنية يف اجملمتع.
طار قانوين للحامية، مفن الواحض أأن نطاق املعاهدة  2007 اليت أأس ندهتا امجلعية العامة لعام قامة اإ ىل اللجنة ابلعمل عىل اإ اإ

ىل اتفاق عىل تعريف  امحلاية القامئة عىل الإشارة مبعناها التقليدي. س يقترص عىل حامية هيئات البث ومن مث، جيب التوصل اإ
وفامي خيص مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، رأأى  .وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي

م مساهامت  حقاق احلق يف التعلمي واحلصول عىل املعرفة فضاًل عن حتفزي الإبداع الوفد أأن تكل املؤسسات تقّدِّ أأساس ية يف اإ
ىل اللجنة ومراعاًة  وزايدة فرص التعلمي والهنوض ابملصنفات الثقافية. ىل الولية اليت أأس ندهتا امجلعية العامة للويبو اإ واستنادًا اإ

 ضع صك ملزم قانواًن لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.للتقدم الكبري احملرز يف مناقشة تكل املوضوعات، أأيد الوفد و 
وأأعرب الوفد  وس يكون الهدف من ذكل الصك تعزيز قدرة املكتبات ودور احملفوظات عىل تقدمي خدمة عامة بتمنية اجملمتع.

ىل نص وأأن تعقد مناقشات موضوع  ىل أأن تّّسِّع اللجنة املفاوضات وأأن تتقدم يف معلها استنادًا اإ ية متاش يًا مع عن تطلعه اإ
نه ل ميكن التشديد مبا يكفي عىل أأمهية الاس تخدام املنصف لنظام حق املؤلف ورضورة وضع  الولية املذكورة. وقال الوفد اإ

عاقات غري قراءة  لحئة تنفيذية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
لوفد عن تأأييده لصياغة صك دويل مناسب وملزم قانواًن بشأأن التقييدات والاس تثناءات ويف اخلتام، أأعرب ا املطبوعات.

 لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي الإعاقة.

ورأأى وفد ش ييل أأن معل جلنة حق املؤلف اكن انحجًا للغاية عىل مدى الس نوات السابقة وأأثبت قدرة ادلول الأعضاء  .60
ولعل معاهديَت مراكش وبيجني شاهدان عىل قدرة النظام املتعدد الأطراف للملكية الفكرية  تلفة.عىل التفاق عىل قضااي خم 

وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن تواصل  عىل امليض قدمًا ابلإطار العاملي لوضع القواعد واملعايري والزتام ادلول الأعضاء بذكل الإطار.
يالء الاهامتم ذاته للك بنود جدول الأعامل مبا يف ذكل التقييدات والاس تثناءات وهيئات البث والقضااي  اللجنة معلها مع اإ

وشكر الوفد ُشعبيت الويبو لقانون حق املؤلف والتمنية عىل مساعدهتام يف تنظمي أأول ندوة دولية بشأأن حق املؤلف  الأخرى.
 والاقتصاد الإبداعي بغية التوعية بأأمهية تكل املوضوعات.
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م ابمس اجملموعة الأفريقية. عن معل جلنة حق املؤلف.ورحب وفد نيجرياي ابلتقرير  .61 وأأعلن أأنه أأودع  وأأيد البيان املقدَّ
معاهدة واثئق تصديق نيجرياي عىل أأربع معاهدات رئيس ية للويبو خالل امجلعية العامة ويه معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف و 

ن ذكل يشهد عىل اجلهود اليت تبذلها نيجرياي  كش.ومعاهدة بيجني ومعاهدة مرا الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت وقال اإ
ىل اقتصاد مودّلِّ لالبتاكر. وحث الوفد ادلول الأعضاء ولك  لتعزيز الزتاهما مبجال امللكية الفكرية ومواصةل دمع حتول البدل اإ

يف معلها عىل حامية هيئات  الأطراف املعنية عىل التعاون حبسن نية ومرونة لمتكني جلنة حق املؤلف والويبو من امليض قدماً 
ىل املعلومات واملعارف عن طريق الاس تثناءات  البث من قرصنة الإشارات وتلبية النداء املتواصل واملربر لتعزيز النفاذ اإ

 والتقييدات املدرجة يف جدول أأعامل اللجنة.

ص هيئات البث، رأأى الوفد وفامي خي وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تقديره ودمعه املس متر لعمل جلنة حق املؤلف. .62
ىل حتقيق توافق ال راء. ورأأى أأيضًا رضورة  أأنه ينبغي للجنة أأن تركز عىل نص املعاهدة فضاًل عن وضع خارطة طريق تؤدي اإ

ىل  عقد مؤمتر دبلومايس. وشدد عىل أأن الاس تثناءات والتقييدات عنرص همم للغاية وأأنه ينبغي متكني لك البدلان من النفاذ اإ
ىل عددها الكبري.املواد ا وشدد أأيضًا عىل رضورة اعامتد منوذج ثاليث حلقوق املؤلفني مبوجب حق املؤلف مع  ملنشورة نظرًا اإ

جراء املزيد من ادلراسات يف ذكل الصدد. ىل اللجنة بشأأن حامية حقوق الفنانني. رضورة اإ م اإ وأأيد الوفد  وأأيد الاقرتاح املقدَّ
ن الاحتاد   التشكيليني والنحاتني وغريمه فضاًل عن احلق يف التتبع.أأيضًا حامية حقوق الفنانني والفنانني ويف اخلتام قال الوفد اإ

ىل معاهدة مراكش وأأنه سيمتكن من ذكل قريبًا.  الرويس يعمل عىل الانضامم اإ

شاركة مشاركة ابمل وأأفاد بأأنه ملزتم  وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. .63
طار اللجنة املسائل املواضيعية الثالث املطروحة بناءة يف العمل عىل فائدة والاس تثناءات والتقييدات ل ؛البث ويه يف اإ

عاقات الأخرى. فائدة والاس تثناءات والتقييدات ل ؛ملكتبات ودور احملفوظاتا مؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
ن جنوب أأفريقيا  حيوي وتنافيس وذي جناح جتاري وثقايف وفين. وعىل الصعيد  قطاع لصناعة الأفالمتمتتع بوقال الوفد اإ

نتاج واملضمون يف تزايد ومواطنو جنوب أأفريقيا متحمسون ملشاطرة قصصهم مع العامل. ولكن  ن الإ قطاع صناعة احمليل، فاإ
ذا مل يف جنوب أأفريقيا هيدده خطر قرصنة الإشارات اذلي قد يلحق رضرًا  الأفالم جداًي بصناعاهتا يف جمايل البث واحملتوى، اإ

ذ تتيح فرص العامةل وفرص الاستبطان الاجامتعي والثقايف.  يُعالَج بشلك عاجل، علامً أأهنا أأصبحت اليوم من حمراكت المنو، اإ
ىل  اهدة وموضوعها. فهم مشرتك لنطاق املعحتقيق ورأأى الوفد أأن جلنة حق املؤلف قد أأحرزت تقدمًا كبريًا، وسعت حثيثًا اإ

لتباع هنج قامئ عىل  2007وأأعرب عن أأمهل يف تّسيع وترية معل اللجنة من خالل اعامتد معاهدة البث متاش يًا مع ولية عام 
دراك رضورة اتساق املعاهدة مع  تمنية، فامي يتعلق ابحلصول عىل املعلومات والاس تفادة من التعلمي أأجندة ال الإشارات، مع اإ

بأأن تعمتد اللجنة هنجًا قامئًا عىل الإشارة يف  2007ن مناقشات اللجنة يف دورهتا املاضية قد حادت عن ولية وأأقر بأأ والبحث. 
ىل عرقةل معل اللجنة وتأأخريه. مناقشة مسأأةل حامية هيئات البث. ىل املشاركة يف مناقشات متتثل  وأأدى ذكل اإ وأأبدى تطلعه اإ

ر الوفد أأن جنوب أأفريقيا، ابعتبارها من البدلان النامية، تعرب عن تقديرها لأمهية وذك .2007لقرار امجلعية العامة للويبو لعام 
الاس تفادة من فرص التعلمي واملعلومات ابعتبارها أأجزاء ل تتجزأأ من التمنية والمنو الاجامتعي والاقتصادي. وتؤدي املكتبات 

ىل املعل اتحة الوصول اإ ومات وتعممي املعارف، ومتكني الأفراد من اختاذ قرارات ومؤسسات التعلمي والبحث دورًا جوهراًي يف اإ
لهيا يف طريق التعمل. وزادت  مس تنرية. ولكن قوانني حق املؤلف املقيّدة تعيق غالباً  معل املكتبات، وتطرح عراقيل ل حاجة اإ

ايل حلق املؤلف ول بد املسأأةل تعقيدًا يف عامل من التكنولوجيات املتطورة بّسعة، حيث أألك ادلهر ورشب عىل النظام احل
صالح ترشيعي ملواكبة العامل الرمقي.  جراء اإ ذ رمست رؤية شامةل للمامرسات من اإ ىل أأن ادلراسات السابقة اكنت مفيدة اإ وأأشار اإ

معلية التبادل عرب احلدود اليت لن تس تطيع دوةل عضوًا يف الويبو )سابقًا( مع كشف الثغرات الأساس ية مثل  189احلالية يف 
نه ل يكفي تبادل اخلربات الوطنية أأو الرتوجي لوضع اس تثناءات وتقييدات اهدة متعددة الأطراف معاجلهتا. سوى مع وقال اإ

 عىل الصعيد احمليل ل تعاجل مسائل التبادل عرب احلدود.

عن اهامتمه بلك  وأأعرب .WO/GA/49/5وأأحاط وفد الأرجنتني علامً بتقرير جلنة حق املؤلف الوارد يف الوثيقة  .64
وخص ابذلكر مسأأةل حتديث حامية  البنود املدرجة يف جدول أأعامل اللجنة ودمعه املتواصل ملناقشة لك القضااي املطروحة.
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نه يتعني عىل اللجنة أأن تس تجيب للتقدم التكنولويج وأأن ختتمت معلها ابقرتاح أأسايس للمعاهدة يكفل  هيئات البث. وقال اإ
 .2018بث من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام حامية فعاةل لهيئات ال 

ورأأى وفد الربازيل أأنه يتعني عىل ادلول الأعضاء املوافقة عىل خطة معل وجدول زمين يك يتس ىن اعامتد صك قانوين  .65
 .مالمئ بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ييّّسِّ دور تكل اجلهات يف نرش املعرفة والثقافة

 وذكَّر بأأن اللجنة تعمل عىل أأحد عرش موضوعًا اقرتهحا الرئيس ومن شأأهنا أأن توفر معلومات مفيدة للغاية لدلول الأعضاء.
 وأأعرب الوفد عن رسوره لإجناز بعض ادلول الأعضاء معلية التصديق عىل معاهدة مراكش مع معل دول أأخرى عىل ذكل.

متام ال  ىل التعاون مع البدلان الناطقة ابلربتغالية وأأفاد بأأن الربازيل قد أأوشكت عىل اإ عملية التنظميية يف ذكل الصدد مع تطلعه اإ
ىل الكتب لرشاحئ اجملمتع احملرومة من فرص التعمّل. ىل التبادل املمثر بشأأن البث خالل ادلورات  لتعزيز النفاذ اإ وأأشار الوفد اإ

ىل  2007صدد متاش يًا مع الولية اليت أأس ندهتا امجلعية العامة السابقة للجنة معلنًا اس تعداده ملواصةل املناقشات يف ذكل ال اإ
ذ جعلت  وأأضاف أأن املس تجدات املتعلقة بتفاعل حق املؤلف مع البيئة الرمقية مسأأةل تكتيس أأمهية حمورية للنظام. اللجنة. اإ

مي يف النظام من أأجل ضامن مناذج الأعامل الرمقية اجلديدة من الصعب عىل واضعي النظم والترشيعات حتقيق التوازن السل
ىل مصمي نظام حق املؤلف عىل غرار ما قاهل  املاكفأأة العادةل للمؤلفني واملبدعني. عادة املؤلف اإ وفضاًل عن ذكل، من املهم اإ

اّبن ادلورة السابقة للجنة.  وذكَّر ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن حتليل حق الربوفيسور سريينييل اإ
م خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة مؤكدًا الزتامه بذكل الاقرتاح. ورأأى أأنه ينبغي  املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية اذلي قّدِّ

دراج القضااي املتصةل حبق املؤلف يف ظل البيئة الرمقية كبند دامئ يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف. ويف اخلتام، أأعرب الوفد  اإ
ىل ادل راسة حول ذكل املوضوع املزمع توزيعها خالل ادلورات املقبةل للجنة مؤيدًا بيان وفد ش ييل بشأأن دور عن تطلعه اإ

 اللجنة يف ضامن فعالية النظام املتعدد الأطراف للملكية الفكرية وسالمته.

ص املوحد املراجع وذكر وفد كولومبيا التقدم احملرز يف املناقشات التقنية للجنة بشأأن هيئات البث اذلي تبلور يف الن .66
ذ مكّنت تكل  .SCCR/34/3بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى كام ورد يف الوثيقة  اإ

ثراء املناقشات اجلارية. وأأفاد بأأن امجلعية العامة للويبو يه املنتدى املناسب  الوثيقة اللجنة من توضيح عدد من املسائل واإ
وأأيد الوفد وضع نص موحد لصك ملزم قانواًن بشأأن حامية هيئات البث  يد بنود جدول الأعامل اخملتلفة.للميض قدمًا يف توح 

طار الوثيقة  يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس. اليت تضمنت اقرتاحًا من وفود  SCCR/33/5وقد ُطرحت تكل املسائل يف اإ
ماكنية وضع وقد دمعت العديد من ادلراسات  الأرجنتني وكولومبيا واملكس يك. والعروض اليت أأجراها خرباء يف جمال البث اإ

جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة اتفاق ومقارنة ابملعاهدتني احلاليتني وهام اتفاقية روما و  صك ملزم قانواًن.
ىل الأمام.(تريبس اتفاق) دخال  ، من شأأن وضع صك جديد أأن يكون خطوة كبرية اإ ويف ظل العرص الرمقي، ينبغي أأيضًا اإ

عن مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات  وحتدث الوفد حتسينات يف موضوع امحلاية.
نه يؤمن بأأمهية اس تفادة البدلان أأقىص اس تفادة من  عاقات أأخرى وقال اإ ومؤسسات البحث والتعلمي والأشخاص ذوي اإ

التوازن اذلي أأقامته اتفاقية  وينبغي للمبادرات يف ذكل اجملال أأن حتافظ عىل مواطن املرونة اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية.
وفامي خيص املوضوعات الأخرى، أأحاط  برن وأأن تواصل اللجنة مناقشاهتا بشأأن تبادل املامرسات الفضىل يف ذكل اجملال.

رًا بأأن تكل ادلراسة اليت تناولت تأأثري املس تجدات التكنولوجي عدادها بشأأن البيئة الرمقية، مذكِّّ ة الوفد علامً ابدلراسة اجلاري اإ
ت بناء عىل اقرتاح قدمته مجموعة بدلان أأمرياك  يف تطور الأطر القانونية الوطنية عىل مدى الس نوات العرش السابقة أأعدَّ

اّبن ادلورة املقبةل للجنة حق  .2015الالتينية والاكرييب يف عام  م اإ ىل الوثيقة اخلتامية اليت س تقدَّ وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
 املؤلف.

وأأعرب الوفد عن تأأييده  .ابمس اجملموعة ابء ياابني أأدىل به وفد ال اذل البيانت املتحدة الأمريكية وأأيّد وفد الولاي .67
ىل اتباع هنج قامئ عىل  2007لتحديث حامية هيئات البث وفقًا للولية الصادرة يف عام  عن امجلعية العامة للويبو اليت دعت اإ

الولية، رأأى الوفد أأنه جيب أأن تكون امحلاية  تكلىن التقليدي. ومتاش يًا مع الإشارات لتوفري امحلاية لأنشطة تكل الهيئات ابملع
ىل امجلهور دون ترصحي  الكتأأن أأبرز املش، و ضيقة النطاق شارات البث اإ رسال اإ عادة اإ اليت تواهجها هيئات البث اليوم يه اإ
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ىل أأنه يعي أأن التحو لت التكنولوجية الّسيعة اليت تشهدها عىل أأي نوع من أأنواع املنصات، مبا فهيا الإنرتنت. وأأشار اإ
وذكر الوفد أأن  .تطرح حتدايت مجة أأمام وضع معايري دوليةتؤثر تأأثريًا ابلغًا يف مفهوم البث يف حد ذاته و  صناعات قطاع البث

عن أأعرب الوفد و  ، توافق يف ال راء عىل موضوع حامية املعاهدة واحلقوق املزمع منحها.2015اللجنة قد حققت، يف عام 
وصقل نص املعاهدة وفق أأحاكم ولية  القضاايمواصةل الزتامه ابلتعاون مع ادلول الأعضاء الأخرى يف الويبو لتعميق فهم 

ىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية اضطلعت بدور رايدي يف املؤمتر  .2007للويبو لعام  امجلعية العامة والتفت الوفد اإ
هنا  .دة مراكشادلبلومايس اذلي تُّوج ابعامتد معاه ل تدمع امليض يف أأعامل وضع املعايري اليت تتطلب من البدلان ومع ذكل، فاإ

أأن الإطار ادلويل احلايل لالس تثناءات والتقييدات عىل حق الوفد اعامتد اس تثناءات وتقييدات عىل حق املؤلف. واعترب 
املؤلف مينح البدلان املرونة املالمئة لعامتد اس تثناءات وتقييدات تدفع س ياساهتا الوطنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية 

عة املس توى لتحسني قدمًا وفق معايري دولية راخسة. وأأيد مواصةل العمل يف جلنة حق املؤلف عىل وضع مبادئ رفي
ذ س يتيحاس تثناءات حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والهيئات التعلميية.  الأعضاء لدلول  املبادئ تكلوضع  اإ

ىل تعزيز فهم الاس تثناءات والتقييدات  التعاون عىل حتسني قوانيهنا الوطنية وحتديهثا. وأأبدى الوفد دمعه للعمل الرايم اإ
طار جلنة حق املؤلف، مبا يف ذكل الوطنية عىل حق ا عاقات أأخرى غري معايق البرص، يف اإ ملؤلف لفائدة الأشخاص ذوي اإ

عداد دراسة عن  قامة أأية صةل بني مرشوع املعاهدة املقرتح بشأأن  ذكلتلكيف الويبو ابإ ىل أأنه يعارض اإ املوضوع. مث أأشار اإ
ى أأن العمل املنجز يف معاهدة هيئات البث قطع شوطًا هيئات البث وبني التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف. ورأأ 

نه يعرتض عىل أأي ادعاء .كبريًا وأأنه جيدر النظر فيه بصورة منفصةل بأأن العمل عىل معاهدة هيئات  ويف اخلتام، قال الوفد اإ
 البث لن يتقدم دون العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف.

ىل التقدم .68 ىل النص املوحد يف مناقش هتا ملوضوع حامية هيئات البث. وأأشار وفد الياابن اإ  اذلي أأحرزته اللجنة استنادًا اإ
ىل تعميق تفامه ادلول الأعضاء من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة  نه ينبغي للمناقشات التالية أأن تسعى اإ وقال اإ

ن من الأمهية مب ممكنة. اكن أأن تقمي اللجنة التوازن املناسب بني مصاحل وفامي خيص موضوع الاس تثناءات والتقييدات، فاإ
ىل املصنفات وعليه أأن تضع ادلول الأعضاء اس تثناءات وتقييدات متوازنة ومناس بة تامتىش مع  أأحصاب احلقوق والنفاذ اإ

رب ورأأى الوفد أأنه ينبغي للمناقشات حول تكل املسأأةل أأن تركز عىل تبادل التجا الس ياق الاجامتعي والثقايف للك بدل.
 واخلربات واملامرسات الوطنية.

م ابمس اجملموعة الأفريقية. .69 ن الس نغال ما انفكت تويل أأمهية كربى لعمل  وأأعلن وفد الس نغال تأأييده للبيان املقدَّ وقال اإ
س امي حامية هيئات البث؛ والاس تثناءات  جلنة حق املؤلف اليت شهدت تقدمًا كبريًا يف عدد من بنود جدول أأعاملها ول

 ييدات؛ وحق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية؛ وحقوق التتبع )واملوضوعان الأخريان مدرجان يف بند "مسائل أأخرى"(.والتق 
ورأأى الوفد أأنه ينبغي تسليط الضوء عىل مسأأةل حقوق التتبع كبند دامئ يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف، وفقًا لالقرتاح 

م مع وفد الكونغو، نظرًا اإ  ويف اخلتام، أأعرب  ىل تأأثري تكل املسأأةل وأ اثرها يف الظروف الفعلية لوسط الفنانني.املشرتك املقدَّ
دراج تكل املسأأةل يف جدول الأعامل. ىل املواد التعلميية مرحبًا ابإ  الوفد عن تقديره للعمل املنجز فامي خيص النفاذ اإ

متكن بدله من تنفيذ املعاهدة مبساعدة وأأمل أأن ي  وأأعلن وفد كوس تارياك ابعامتد كونغرس كوس تارياك معاهدة مراكش. .70
ىل معاهدة مراكش خالل مجعيات  الأمانة. وكذكل لأن امجلعية الترشيعية يف  .2017وأأبدى رسوره لإيداع صك الانضامم اإ

ىل أأمهية املعاهدتني ومسامههتام يف ضامن كوس تارياك بدأأت النظر يف معاهدة بيجني من أأجل التصديق علهيا وتنفيذها.  ونظرًا اإ
ن مكتب حق املؤلف يف  الاحرتام الواجب حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، أأعرب الوفد عن الزتام بدله بتنفيذهام. وقال اإ

حالل ثقافة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وترس يخها بتيسري تبادل املعارف وتوفري املعلومات مجليع اجلهات  كوس تارياك واصل اإ
وأأفاد الوفد  عن ذكل، ُأتيحت املعلومات للجمهور واجلامعات اخلاصة الراغبة يف ذكل.وفضاًل  املهمتة عن طريق جسل وطين.

حالل ثقافة احرتام امللكية الفكرية وترس يخها. ميااًن شديدًا ابإ  بأأن كوس تارياك تؤمن اإ
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ب .71 ىل تكثيف هجودها من أأجل اإ رام ورأأى وفد املكس يك أأن مسأأةل حامية هيئات البث هممة جدًا ودعا ادلول الأعضاء اإ
وأأيد الوفد موقف وفدي الأرجنتني وكولومبيا ومفاده رضورة المتيزي بني حامية هيئات البث والبنود  معاهدة يف ذكل اجملال.

ىل املرحةل اليت بلغهتا املناقشات اخلاصة بتكل املسأأةل. وذلكل يتعني اختتام  الأخرى املدرجة يف جدول أأعامل اللجنة نظرًا اإ
 .2018ملعاهدة بشأأن حامية هيئات البث وعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  املناقشات ابقرتاح أأسايس

د وفد الهند أأن جلنة حق املؤلف جلنة هممة لأهنا تتناول ثالثة موضوعات حمورية لدلول الأعضاء ويه حامية وأأكّ  .72
ت لفائدة مؤسسات هيئات البث؛ والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات؛ والتقييدات والاس تثناءا

عاقات أأخرى. ن ادلورات  وأأكد الوفد الأمهية اليت يولهيا لتكل املسائل الثالث. التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ وقال اإ
ىل اتفاق عىل طريقة امليض قدمًا بتكل البنود. ورأأى الوفد أأن  السابقة للجنة قد أأوحضت بعض الصعوابت يف التوصل اإ

ىل س ياقات التمنية الاجامتعية الاقتصادية اخملتلفة املسائل الثالث مل تلَق امل  س توى نفسه من الالزتام والفهم والأمهية استنادًا اإ
خراج معاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث متاش يًا مع تلكيف امجلعية  يف ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن رغبته يف اإ

فراد والتمنية امجلاعية للمجمتعات ول شك يف أأن الاس تثناءات والت  .2007العامة للويبو  قييدات تكتيس أأمهية حمورية للأ
ن واجه التحديث يف  املس تنرية. حقاق احلق يف التعلمي واحلصول عىل املعارف واإ ولالس تثناءات والتقييدات دور همم يف اإ

ىل املواد التعلميية والبحثية املالمئة. ى الوفد أأسفه لأن عدم وجود الإرادة وأأبد العديد من البدلان عراقيل نتيجة عدم النفاذ اإ
ىل مجود املناقشات حول القضااي الثالث  طار اللجنة قد أأدى اإ الالزمة ملناقشة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات وبلورهتا يف اإ

امه ومن مث، أأكد الوفد الزت  وأأضاف أأن مراعاة أأولوايت ال خر وفهمها عامالن أأساس يان للميض قدمًا يف معل اللجنة. املهمة.
 ابملشاركة مشاركة بناءة يف التفاوض عىل نتيجة مقبةل للجميع بشأأن املوضوعات الثالث املطروحة أأمام اللجنة.

نه يويل أأمهية كبرية ملعاهدة حامية هيئات البث. .73 ورحج الهنج القامئ عىل الإشارة مضيفًا أأن  وقال وفد مجهورية كوراي اإ
ورأأى أأن حتسني الاس تجابة لتطور  عود ابلفائدة عىل مجيع ادلويل الأعضاء.املزيد من املناقشات لزمة لتحقيق نتاجئ ت

وأأعلن الوفد الزتامه ابملشاركة بفعالية يف  التكنولوجيات والسوق خالل العقود السابقة يرهتن بتحديث حامية هيئات البث.
برام معاهدة بشأأن هيئات البث. ىل امليض قدمًا يف العمل عىل اإ  احلوار الرايم اإ

ن حق املؤلف أأداة هممة  وأأعلن وفد مالوي تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. .74 وقال اإ
ىل اعامتد قانون جديد دخل حزي النفاذ يف مايو  وقد راعى القانون  .2017للتمنية الاقتصادية، فدفع ذكل حكومة مالوي اإ

ىل الامتثال للمعاهدات ادلول  ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل ية مثل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف حاجة مالوي اإ
ونوه الوفد بأأن مالوي قد أأودعت وثيقة التصديق عىل معاهدة مراكش يف  ومعاهدة بيجني ومعاهدة مراكش. الصويت

برام املفاوضات عىل معاهدة محلاية هيئات البث من أأجل عقد  .2017 يونيو ىل اإ  مؤمتر دبلومايس يُعىن ابعامتدها.وتطلع الوفد اإ
غفال موازنة حقوق املؤلفني والصاحل  وأأعرب عن رغبته يف التقدم يف املفاوضات عىل التقييدات والاس تثناءات مع عدم اإ

ىل مواصةل املناقشات بشأأن حق التتبع وأأمهل يف احلفاظ عىل البند يف جدول أأعامل  العام. ويف اخلتام، أأبدى الوفد تطلعه اإ
 .2017حق املؤلف يف نومفرب جلنة 

قامة نظام متوازن  .75 وأأعلن وفد الفلبني أأن بدله قد حدد كقطاع ذي أأولوية الصناعات القامئة عىل حق املؤلف وأأن اإ
ن الفلبني تتابع عن كثب املناقشات حول  وموجه حنو التمنية حلق املؤلف يكتيس أأمهية حمورية لتحقيق التقدم والمنو. وقال اإ

ذ تمتتع الفلبني بصناعة بث قوية تؤثر تأأثريًا ابلغًا يف تشكيل الثقافة الوطنية وتثقيف  حة محلاية هيئات البث.املعاهدة املقرت  اإ
طار الندوة العاملية بشأأن التسجيالت  شعهبا. وذكَّر بأأن الفلبني همد املناقشات اخلاصة مبعاهدة محلاية هيئات البث يف اإ

لت قانوهنا اخلاص ابمللكية  .1997مللكية الفكرية اليت ُعقدت يف عام الصوتية وتكنولوجيات التصال اجلديدة وا وقد عدَّ
دراج الأحاكم املوضوعية ملعاهديت مراكش وبيجني لكهيام. جراءات  الفكرية من أأجل اإ وأأوشك الوفد عىل الانهتاء من اإ

ىل مع ىل معاهدة مراكش وجيري مشاورات مع اجلهات املعنية بشأأن الانضامم اإ  اهدة بيجني.الانضامم اإ
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وأأعرب عن قلقه البالغ من تفامق ظاهرة  وأأيد وفد أأوغندا البيان اذلي قدمه وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. .76
وجيب عىل  قرصنة الإشارات ومن مث دمعه لإبرام معاهدة حتمي هيئات البث وتوازن بني املبدعني ومس تخديم املعلومات.

ىل املع لومات واملعارف للجميع بسعر معقول، مبا يف ذكل الساكنون يف املناطق النائية والفقرية غري املعاهدة أأن تضمن النفاذ اإ
ىل منح املزيد من حقوق امللكية  القادرين عىل ادلفع. دماج أأي أأحاكم يف معاهدة البث املقرتحة تؤدي اإ وحذر الوفد من اإ

شارة ال  ذ تمتتع هيئات البث أأصاًل حبقوق مبوجب نظام حق  بث.الفكرية لهيئات البث عىل املصنفات املعاد بهثا عن طريق اإ اإ
ن  املؤلف ماكفأأًة عىل ابتاكرها ول ينبغي منحها حق مؤلف عىل حمتوايت البث أأو متديد تكل احلقوق لتشمل الإنرتنت. ذ اإ اإ

ىل متديد نطاق امحلاية مبوجب معاهدة البث املقرتحة ليشمل حمتوايت البث ل يتعلق مبنع رسقة ا منا السعي اإ لإشارات واإ
نرتنت. القرصنة وحماولت الرتحب. دخال مجموعة كبرية من احلقوق اجلديدة اليت تيسء لالإ وقال الوفد  وينطوي ذكل عىل احامتل اإ

نه غري راٍض عن أأحاكم املعاهدة اليت تدخل حقوقًا جديدة للملكية الفكرية عىل تغليف املصنفات وتوزيعها. ذ جيب أأن يبقى  اإ اإ
واليت  1961مركزًا عىل البث التقليدي الإذاعي والتلفازي وهام التكنولوجيتان اللتان تغطهيام اتفاقية روما لعام  نطاق املعاهدة

ومن الأمهية مباكن أأن  وقد غطت التفاقية متثيل الصوت والصورة عرب الاكبل والساتل. حادت عهنا معاهدة البث املقرتحة.
ىل أأحصاب احلقوق عوضًا عن ماكفأأة عىل الاستامثر.تتبع املعاهدة أأحد املبادئ الرئيس ية للم   لكية الفكرية ويه تقدمي حافز اإ

وفامي  وس ييّس ذكل عقد مؤمتر دبلومايس انحج. وجيب الرتجيح بني الهنج القامئ عىل احلقوق والهنج القامئ عىل رسقة الإشارات.
ىل املواد ال  ىل ضامن خيص الاس تثناءات والتقييدات، أأكد الوفد أأمهية النفاذ اإ تعلميية مؤيدًا اقرتاح اجملموعة الأفريقية الرايم اإ

دماج حقوق التتبع كبند دامئ يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف. وضع خارطة طريق واحضة للمفاوضات.  وأأيد الوفد اإ

م وأأعرب عن رغبته يف تعجيل اختتا وأأيد وفد كينيا البيان اذلي قدمه وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. .77
ىل مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية  حاةل اإ املناقشات حول معاهدة البث املقرتحة لأن النص أأوشك عىل أأن يصبح جاهزًا لالإ

وأأعرب أأيضًا عن رغبته يف الإبقاء عىل حق التتبع وادلراسة اخلاصة بتأأثري حق املؤلف يف البيئة الرمقية يف جدول أأعامل  املقبةل.
ىل  اللجنة. دراج أأحاكم املعاهدة يف والتفت الوفد اإ ن بدله قد أأودع مؤخرًا صك انضاممه ورشع يف اإ معاهدة مراكش قائاًل اإ

ىل أأن العديد من البدلان الأفريقية، ومهنا بعض البدلان الأقل منوًا والعديد من البدلان النامية،  قانونه الوطين.  يواجهوأأشار اإ
 وحث الوفد الأمانة عىل دمع تكل البدلان. عىل الصعيد احمليل. صعوابت يف التصديق عىل تكل املعاهدة وتطبيق أأحاكهما

يكولوجيا املعرفية ) .78 ( حبذف معاهدة حامية هيئات البث عن جدول أأعامل جلنة KEIوأأوىص ممثل املؤسسة ادلولية لالإ
املعاهدة يف ماليك حق حق املؤلف حىت يمتكن مؤيدو املعاهدة من توضيح الهدف املتوقع من املعاهدة معليًا، وكيف س تؤثر 

ىل املعلومات اليت توزعها هيئات البث، البت يف وجود أأي توقع معقول ابلتفاق عىل جوهر  املؤلف والراغبني يف النفاذ اإ
جيابية ومفيدة بقدر ما تتعلق مبا تواهجه هيئات البث من مصاعب يف حامية البث التقليدي  املعاهدة. وس تكون املعاهدة اإ

أأو الأحداث املبارشة الأخرى أأو حتدايت فريدة يف مواهجة القرصنة اليت ل ميكن التصدي لها مبوجب  للأحداث الرايضية
ومع  أأنظمة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة القامئة؛ عىل أأل تنطوي املعاهدة عىل حلول تقوض احلقوق املرشوعة للمس تخدمني.

الإذاعة وبعض ادلول الأعضاء ولكهنا تؤثر سلبًا يف امجلهور بأأكرث ذكل، أأقر املمثل بوجود نسخ من املعاهدة أأيدهتا جامعات 
رصار هيئات الإذاعة عىل تكل احلقوق يس تدعي من الويبو أأن  من طريقة. ولعل مربط الفرس هو حقوق ما بعد التثبيت واإ

ىل وضع اس تثناءات حممكة لتكل احلقوق. نشاء تعاجل احلاجة اإ طبقات جديدة من  وسيتعني عىل الويبو النظر يف عواقب اإ
ىل ظهور مجموعات جديدة من احلقوق لتوضيح  احلقوق عىل حق املؤلف لكام نُقلت املعلومات عرب منصة بث، فيؤدي ذكل اإ

ىل ما ل هناية. ع نطاق املعاهدة ليشمل الإنرتنت اس تجابة  احلقوق وموازنهتا ومتديدها اإ ذا وّسِّ وستتفامق تكل املشالكت أأكرث اإ
نرتنت عىل  بدلان.دلعوة العديد من ال  ومن غري املرحج أأن تقترص مجموعة جديدة من احلقوق اجملاورة عىل املواد املرسةل عرب الإ

فادة هيئات البث التقليدي ول ذا أأرصت تكل الهيئات عىل اكتساب حقوق عىل املواد املوزعة عرب الإنرتنت بناء عىل  اإ س امي اإ
دراج أأشاكل الإرسا ول طلب امجلهور. نشاء حق عىل حمتوى أأنتجه وأأبدعه الغري مبا شك يف أأن اإ ىل اإ ل عرب الإنرتنت س يؤدي اإ

يفيد رشاكت أأمريكية كربى تبث الفيديوهات مثل غوغل ويوتيوب وفيس بوك ونتفليكس وأأمازون وأ يتيونز ومنصات بث 
ذا اكن ذكل مقصد الويبو. املوس يقى مثل س بوتيفاي. طريقة معل معاهدة وفضاًل عن ذكل، مل تتضح  وتساءل املمثل عام اإ



WO/GA/49/21 Prov. 
22 
 

ىل مؤمتر دبلومايس. عالم امجلهور مبقاصد الويبو وتأأثريها فهيم. البث وهو أأمر رضوري قبل الإحاةل اإ ذ يتعني اإ ومن الأبسط  اإ
لأنه من الواحض أأن موضوع البث  2007للوفود أأن حتذف معاهدة البث من جدول أأعامل جلنة حق املؤلف كام فعلت يف عام 

جراء دراسة أأثر تتناول الأس ئةل الرئيس ية التالية: "كيف  لها وأأن املعاهدة مربكة ومعيبة.حييد ابللجنة عن أأعام واقرتح املمثل اإ
س تغري املعاهدة توزيع ادلخل بني أأحصاب حق املؤلف واملس متعني وهيئات البث؟ كيف س تغري املعاهدة توزيع الإيرادات بني 

وما يه الرشاكت اليت تؤدي دورًا كبريًا يف  مج بث" احملتوى ول متلكه.البدلان يف ضوء ملكية اجلهات املس تفيدة اليت "ترب 
ن مشلت املعاهدة  برجمة بث احملتوايت ومن ميتكل تكل الرشاكت؟ هل خيتلف ذكل كثريًا عن متكل احملتوايت يف حد ذاهتا؟ اإ

بيل املثال، هل س تحصل رشاكت مثل الإنرتنت والفيديوهات واملوس يقى املرسةل عربه، مفن مه املس تفيدون ابحلقوق؟ فعىل س 
نتفليكس ويوتيوب وس بوتيفاي عىل حقوق عىل حمتوى الغري؟ كيف س تؤثر املعاهدة يف الاس تثناءات حلق املؤلف املكفوةل 

مبوجب اتفاقية برن مثل احلق يف الاقتباس والأخبار والاس تثناءات للشؤون العامة أأو التعلمي؟ كيف س تؤثر املعاهدة يف 
ذا أأنشأأت املعاهدة حقوقًا جديدة بعد التثبيت لفائدة هيئات البث( كيف س تؤثر املعاهدة يف مشلكة املص  نفات اليتمية؟ )اإ

منتجي ومبدعي احملتوايت السمعية البرصية اذلين يس تخدمون معلومات مس متدة من بث؟ كيف س تؤثر املعاهدة يف 
 غريهام؟ عية مثل فيس بوك أأو تويرت أأواس تخدام املعلومات املس متدة من برامج بث عرب الش باكت الاجامت

ن معاهدة مراكش اليت اعُتمدت يف عام IFLA) الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدهاوقال ممثل  .79  2013( اإ
حداث تغيري فعيل يف العامل. وأأقرت ادلول الأعضاء  خري مثال عىل س بل اس تجابة جلنة حق املؤلف لحتياجات املواطنني واإ

دراج  برضورة مشاركة جلنة حق املؤلف يف مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ابإ
ىل اجملمتع وابلهدف الهنايئ من نظام  املوضوع يف جدول أأعاملها. وبذكل أأقرت ابلقمية اليت تقدهما مؤسسات الرتاث الثقايف اإ

وقد اختذت عدة مبادرات مثل الرمس البياين غري  ل تكبيل الإبداع.حقوق امللكية الفكرية وهو حفز الإبداع والابتاكر 
الرمسي عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اليت قدهما الرئيس اخلارج واليت يرغب املمثل يف 

ىل وثيقة معل للجنة أأو دراسة كينيث كروز وحتديهثا اليت أأظهرت تشتت اس تثناءات امل  ورحب  كتبات حول العامل.حتولها اإ
وجشع ادلول الأعضاء عىل املشاركة يف مناقشات مفتوحة  املمثل بلك اخلطوات اليت تسامه بفعالية يف حتقيق هممة اللجنة.

ول شك يف أأن جلنة حق  دون خوف علامً بأأن غياب الاس تثناءات ل الإفراط فهيا هو املشلكة يف العديد من البدلان.
حداث أأثر فعيل يف امليدان كام أأثبتت معاهدة مراكش.املؤلف قادرة عىل  ورحب املمثل أأيضًا ابلأفاكر والإماكانت اجلديدة  اإ

ىل خطة العمل  بشأأن معل اللجنة وخص ابذلكر هجود الأمانة وتفانهيا يف هذا الصدد. ويف اخلتام، أأعرب املمثل عن تطلعه اإ
 دولية فعاةل لأعامل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف.املنشودة عىل أأمل أأن تسامه يف امليض قدمًا حنو حلول 

ن امجلعية العامة للويبو: .80  اإ

 (؛WO/GA/49/5 أأحاطت علام "بتقرير عن اللجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة" )الوثيقة "1"

ىل مواصةل حق جلنة  ووهّجت "2" تناولها التقرير يف عىل املسائل اليت معلها املؤلف اإ
 .WO/GA/49/5 ةالوثيق

 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

ىل الوثيقة .81  .WO/GA/49/6 استندت املناقشات اإ

ىل أأن الوثيقة  .82 يف ادلورتني اخلامسة والعرشين اليت أأجريت التقدم احملرز يف املناقشات تعرض وأأشارت الأمانة اإ
ىل  12يف الفرتة من  تنياملعقودوالسادسة والعرشين  ىل  3، ومن 2016ديسمرب  15اإ عىل التوايل. وذكرت  2017يوليو  6اإ
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" الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق 1أأثناء ادلورتني، معاجلة املوضوعات امخلسة التالية: "اللجنة واصلت،  أأنّ الأمانة 
" ورسية التواصل بني 4" والرباءات والصحة؛ "3" " وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛2الرباءات؛ "

هيم؛ " ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة و . " ونقل التكنولوجيا5مستشاري الرباءات ومولّكِّ دعت الأمانة امجلعية العامة للويبو اإ
 يف الوثيقة.

قضااي ذات أأمهية حيوية للبدلان  يتضمن جدول أأعامل اللجنة وذكر وفد الس نغال، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأنّ  .83
جراء مناقشات مس تفيضة بشأأن هممتّة للغاية ابإ  مجموعته نّ اإ الوفد قال ص. و اخبشلك ة الأفريقية النامية بشلك عام، والقارّ 

ىل أأمهية حتقيق ت وازن ادلور احليوي للرباءات يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية لدلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ
دمع التمنية الاجامتعية من أأجل ل أأن حتينبغي  ةحضوالواالعقبات القانونية احملددة  حل اخلاصة والعامة، وذكر أأنّ ابني املص

ىل أأنّ  رئيس ية يف هذا الصدد. وأأشار الوفدعوائق والاقتصادية للبدلان، ول س امي البدلان اليت تواجه  التمنية أأجندة توصيات  اإ
نبغي أأن تسهم يف نرش املعلومات ي املناقشات داخل اللجنة  لس ياسات العامة للويبو بشأأن التمنية، وأأنّ يه املرجع الأسايس ل 

ىل املعرفة. وقال  نّ الوفد ونقل التكنولوجيا حلفز الوصول اإ مجموعته تعلق أأمهية كبرية عىل مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات عىل  اإ
ىل أأن بند جدول الأعامل املتعلق تال اليت توفر  تاملروانابعتبارها أأحد  احلقوق وازن يف قانون الرباءات. وأأشار الوفد اإ

ّ  مصدر قلق خاص جملموعته لأ ابلرباءات والصحة يشلّك  ، ويه مسأأةل مسأأةل احلصول عىل الأدوية والعالجاتتناول ه ي ن
معل بشأأن الرباءات والصحة،  الوفد اقرتاحه بشأأن برانمج يّد. وأأ اجملموعة حيوية ملواهجة حتدايت الصحة العامة يف بدلان

ىل تطوير أأنشطة يف هذا الإطار.  وأأعرب عن تطلعه اإ

الأمانة عىل معلها ، وشكر لهاتني ادلورتنيا اللجنة عىل تنظميه ةشكر رئيسف  ،ث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابءوحتدّ  .84
عدادو الشاق خالل العام املايض  ىل املوضوعات للويبو ةالعامقيد النظر لعرضها عىل امجلعية وثيقة ها الاإ . وقال الوفد، مشريا اإ

نّ  حراز تقدم  امخلسة املدرجة يف جدول أأعامل اللجنة، اإ  موضوع جودة الرباءات، مبا يف ذكل نظميف مجموعته هممتة ابإ
هيمموضوع و ، الاعرتاض أأن تكون حمفال  نبغياللجنة ي  أأنّ أأضاف الوفد . و رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ

خالل دورهتا  ،وأأعرب عن أأسفه لعدم متكن اللجنة ،مجيع اخلرباء اذلين حيرضون دوراهتا من مناقشاهتا التقنيةيس تفيد فيه 
ىل اتفاق بشأأن العمل املقبل. و  ،اخلامسة والعرشين ليه التفاق بشأأن العمل املقبل اذلي لكنّه رأأى أأّن من التوصل اإ انهتت اإ

أأن  بغين ي اللجنة  نّ اإ الوفد  قالالوفود يف مناقشات بناءة. و نخرط ت حني ا ميكن حتقيقه ل معّ مثا ادلورة السادسة والعرشين اكن
حتسني نوعية مثال بأأّن  الوفد ورضبلعامل املتغري. عطيات اقانون الرباءات املوضوعي بطريقة تس تجيب مل  ةملناقشحمفال تكون 

، ةومبتكر  ةحصيبيئة معل من أأجل تعزيز  خرىعاون التقين الأ التأأشاكل منتجات معل ماكتب امللكية الفكرية وتقامس العمل و 
هو تيسري لجنة ال الهدف من  وأأعلن الوفد أأنّ مجيع املاكتب بغض النظر عن جحمها أأو خربهتا. ابلنفع عىل  عودينبغي أأن ي

والإجراءات الوطنية.  نينواقالتنس يق  التنس يق وتقدمي التوجيه بشأأن التطوير التدرجيي ادلويل لقانون الرباءات، مبا يف ذكل
ويف اخلتام، شدد الوفد عىل أأن اجملموعة الباء ل تزال ملزتمة بأأنشطة اللجنة وانشد مجيع ادلول الأعضاء التعاون عىل حتقيق 

 .هذا الهدف

ىل التقدم اذلي أأحرزته اللجنة منذ انعقاد  .85 س تونيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ وأأشار وفد اإ
بشأأن العمل املقبل واذلي  ،يف ادلورة السادسة والعرشين للجنةأأبرم، ب الوفد ابلتفاق اذلي امجلعية العامة السابقة. ورحّ 

ىل املس تقبل ة متوازنةن اللجنة من مواصةل معلها بطريقمكّ  ّ الوفد اإ  قال. و ورانية اإ ه يويل أأمهية كبرية للهنوض ابلعمل بشأأن ن
اليت س تعقد يف ادلورة املقبةل  الأمثةل واحلالت املتعلقة بتقيمي اخلطوة الابتاكرية تبادلة لسموضوع جودة الرباءات ورحب جب 

يالء اهامتم خاص للموضوعات ال ،للجنة س بانيا ة يف الاقرتاحواردمع اإ هتا ادلول الأعضاء يف الاحتاد واليت أأقرّ  ،املقدم من وفد اإ
ىل ادلورة التبادل قد ت الأورويب. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن جلسة  عداد دراسة عن اخلطوة الابتاكرية تقدم اإ فيد يف اإ

ىل الإسهام يف هذا الع الاحتاد ودوهلأأعرب عن تطلّع الثامنة والعرشين للجنة. و  تعلق مبوضوع الرباءات وفامي ي  مل.الأعضاء اإ
جلسات اس تكامل ادلراسات احلالية وعقد  أأنّ  ةل اذلي تتبعه اللجنة. ورأأىالهنج القامئ عىل الأديف الوفد  نظروالصحة، 

ّ اخلربات املعلومات وتبادل  ور الرباءات يف القضااي أأفضل دل فهام لجنةال  عطيه س يهو وس يةل مناس بة للعمل عىل املوضوع لأن
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ماكنية تنقيح قانون عىل الابتاكر. ورحّ  ته، مبا يف ذكل فائدتعلقة ابلصحةامل  ب الوفد بقرار اللجنة وقف املناقشات بشأأن اإ
واختيار هنج بديل ملعاجلة املشالك اليت أأاثرهتا مجموعة بدلان  ،بدلان النامية بشأأن الاخرتاعاتلل  1979لويبو المنوذيج لعام ا

ىل أأنّ  أأمرياك الالتينية والاكرييب. ة املساعدة الترشيعية والتقنية الفردي الأعضاء مقتنعون بأأنّ  دوهلو الاحتاد  وأأشار الوفد اإ
لجميع. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ل من هنج واحد مالمئة س تكون أأكرث لك بدل، و لالاحتياجات اخلاصة رتاعي واخملصصة س

فهم أأفضل للمساعدة  حتقيقادلول الأعضاء عىل  ،السابعة والعرشين للجنة ادلورةأأثناء اليت س تعقد  ،ة الإعالميةلسجل تساعد ا
الأعضاء ملزتمون ابملسامهة  الاحتاد ودوهل وذكر الوفد أأنّ  اس تخدام تكل التدابري لتلبية احتياجاهتا. يةوكيف ، هما الويبوقدّ تاليت 

مجيع املواضيع املدرجة يف جدول يعريون الأعضاء  ودوهل داالاحت نّ اإ الوفد قال يف أأعامل اللجنة وفقا خلطة العمل املتفق علهيا. و 
ّل أأهنم هم القدر من الأمهية، ذات الأعامل  أأهلية بتعزيز التعاون ادلويل وحتسني املعرفة التقنية برشوط بشلك خاص  ونمتاإ

قشة القضااي ذات الصةل مبواءمة الفعالية والكفاءة واجلودة، فضال عن منانظام براءات يتسم ابملزيد من  ل ان، ضامةرباءاية بامحل
ىل الوفد شار قانون الرباءات املوضوعي. ويف اخلتام، أأ  نشاء د و براءة أأوروبية ذات أأثر موحّ وضع عمل عىل يالاحتاد  أأنّ اإ اإ

عىل  انساعدسي  نيالصك ن فعالني بّسعة. وذكر أأنّ ن الصاكادة للرباءات، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يصبح هذوحّ املمكة احمل
 .حفظهاو  اتاجتذاب الابتاكر واملواهب والاستامثر 

ىل أأنّ  .86 من واجب اللجنة أأن جتري دراسات، ول  للغاية. ورأأى أأنّ  االلجنة اكن ممثر معل  وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ
ّ عن دراسة تس امي  جراء دراسة بشأأن كفاية رشط الكشف ومطالبات ماركوش. وأأي ىل اإ لية أأه د الوفد الاقرتاح ادلاعي اإ

ّ حامية بللاخرتاعات الانتقاء  ىل أأن اخرتاعات الانتقاء  بشأأنتجربة البدلان الأخرى ه هممت ب رباءة. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ
ّن . وأأعرب الوفد عن تأأييده للمناقشة حول موضوع الرباءات والصحة. يةقتصاد، نظرا لأمهّيهتا الاومطالبات ماركوش فقال اإ

ينبغي احلفاظ عىل توازن بني مصاحل ماليك الأدوية واجملمتع كلك. وفامي يتعلق ولكن ، مسأأةل هاّمة ةضامن احلصول عىل الأدوي
جراء مزيد من املناقشات بشأأن التصديق عىل املاكتب وفقا للمعايري ادلولية.بنوعية الرباءات، شدّ   د الوفد عىل أأمهية اإ

يران )مجهورية و  قالو  .87 متعدد الأطراف ملناقشة  حمفالابعتبارها  ذات أأمهية كبرية لجنةأأنشطة ال  نّ اإ الإسالمية(  -فد اإ
وتبادل الأفاكر واخلربات يف اجملالت احلامسة للتمنية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املناقشات  ،القضااي املتعلقة ابلرباءات

زن بني مصلحة أأحصاب تواونقل التكنولوجيا هممة لتحقيق  والرباءات والصحة اتءات والتقييدحول مواضيع الاس تثنا
 .الاجامتعيةالنظام لقمية  اتقدير و  واطن املرونة يف نظام الرباءاتس تخدام الفعال مللأغراض الاالرباءات واملصلحة العامة 

ىل اتفاق بشأأن العنارصاللجنة  عن ارتياحه لأنّ الوفد وأأعرب  دراهجا توصل يف دورهتا السادسة والعرشين اإ  الهامة اليت ينبغي اإ
 الوفد أأنّ ذكر  علق مبسأأةل الرباءات والصحة،وفامي يتادلول الأعضاء.  ، ويه عنارص تشلك شاغال مشرتاك مجليعل املقبلعماليف 

حقا عنرص هام لإعامل احلق يف الصحة بوصفه ، و جوهريأأسعار يف متناول امجليع أأمر مسأأةل احلصول عىل الأدوية الأساس ية ب
مم املتحدة ،لويبوّن عىل اوفد أأ ال أأكّد. و أأساس يا من حقوق الإنسان حدى الواكلت املتخصصة التابعة للأ أأن تدمع  ،ابعتبارها اإ

ىل معاجلة البدلان يف هج املرتبطة ابمللكية الفكرية اليت تؤثر عىل توافر الأدوية والعالجات العوائق ودها الرامية اإ
ماكنية احلصول عل املتوسطة املنخفضة أأو البدلان ول س امي هيا، والتكنولوجيات ذات الصةل والقدرة عىل حتمل تاكليفها واإ

ها لتلبية احتياجات الصحة تسخري مبواطن املرونة اليت ميكن العوائق املرتبطة  أأن حتدداللجنة عىل  ادلخل. ورأأى الوفد أأنّ 
ىل تنفيذ برانمج العمل بشأأن هذه املسأأةل. وفاميوتطلّ  .ول العمليةتحديد احللل  هتاومناقش  ،العامة يتعلق مبسأأةل  ع الوفد اإ

 االاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، ذكر الوفد أأن حقوق الرباءات ل ميكن أأن تكون مطلقة لأهنا حتمل الزتام
بعضها مع توازن ت . وحتقيقا لهذه الغاية، رأأى الوفد أأن تكل احلقوق والالزتامات ينبغي أأن للصاحل العامفائدة بتحقيق  امرفق

ي س تقدمه اذل ،رجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتاملوثيقة الد أأن يتضمن مرشوع ع الوفبعضا. وتوقّ 
ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة معلومات عن الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة الشواغل  ،الأمانة اإ

ىل أأنّ  الإمنائية. الاس تثناءات والتقييدات بطريقة غري شامةل لتكون مرجعا لدلول  هذه الوثيقة ينبغي أأن تناقش وأأشار الوفد اإ
ّ رأأى  لكنأأمهية مسأأةل جودة الرباءات، بالوفد  أأقرّ ضاء. و الأع قرار الذ تخت و  السلطات الوطنية يك تناقشها هاه ينبغي ترك أأن
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 لن يفيد ادلول الأعضاء، نظراً  التنس يق ادلويل لقانون الرباءات نّ اإ الوفد وقال الأولوايت الوطنية للك بدل.  يراعمبا ي ،بشأأهنا
 .كبرية بني أأولوايهتا وأأهدافهاال ختالفات الاللتفاواتت يف مس توى التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية للبدلان و

. وأأبرز أأمهية من معلاللجنة  أأجنزته ابدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، مبب وفد جورجيا، متحداث ابمس مجموعة ورحّ  .88
من عن رسوره الوفد أأفضل املامرسات يف جمال قانون الرباءات. وأأعرب و ول الأعضاء اخلربات تتبادل يف ادلمكنتدى اللجنة 
ىل اتفاق السابقةهتا يف دوراللجنة توصل   ذكر الوفد أأنّ ادلول الأعضاء. و  بفضل املشاركة البناءة مجليع بشأأن الأعامل املقبةل، اإ

هيمجودة الرباءات ته تواي اهامتما جملالت مجموع  أأن من الأمهية  الوفدرأأى . و ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ
ذ  الرباءات، جودةاكن مواصةل العمل عىل حتسني مب معل اللجنة يعزز  سيس تفيد مهنا نظام الرباءات برمته. وذكر الوفد أأنّ اإ

 لحدود.ل ةبر اعالتحدايت ل حل ال التعاون ادلويل ويسهّ

ندونيس ياعرّب و  .89 مانة عىلعن  مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئعن  ابلنيابة متحداثً  فد اإ تيسريها امليض قدمًا  تقديره للأ
ىل اتفاق يف ال راء بشأأن  ابملناقشات مضن اللجنة، يك تتيح مجليع ادلول بذل هجد مشرتك واملشاركة عىل حنو بنّاء يف التوصل اإ

ىل  خطة العمل املقبةل للجنة فامي خيص القضااي اليت تقرتن عىل وجه اخلصوص مبصاحلها املشرتكة. وتوجه الوفد ابلشكر أأيضا اإ
ن مجموعة بدلان  ىل مواصةل املناقشات يف جلنة  أ س يا واحمليط الهادئرئيسة جلنة الرباءات عىل رئاس هتا احلكمية. وقال اإ تتطلع اإ

ادلورات املقبةل  بشأأهنا خالل مزيد من البحث والنقاشجراء مفتوحة لإ اليت ستبقى غري احلرصية قامئة القضااي الرباءات بشأأن 
 العمالءورسية املراسالت بني ، والصحة العامة، عىل احلقوق املشموةل حبامية الرباءاتللجنة، ويه الاس تثناءات والتقييدات 

ىل مسأأةل ومستشارهيم املعنيني ابلرباءات ضافة اإ . ورّحب الوفد أأيضا ابتفاق جلنة الرباءات اذلي ينص عىل نولوجيانقل التك ، اإ
 وتبادل اخلربات واملامرسات املثىل تقيص احلقائق، دون الإخالل بوليهتا، عىل ادلورةأأن يقترص معلها خالل ادلورات املقبةل 

ىل املواءمة لتفاق اللجنة، فامي خيص  هادئمجموعة بدلان أ س يا واحمليط ال . وأأعرب الوفد عن ارتياح دون أأن يؤدي ذكل اإ
عداد الأمانة حقوق الرباءاتعىل موضوع الاس تثناءات والتقييدات  مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن ، اذلي ينص عىل اإ

ىل اس تالم نسخة حمّدثة من التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات ومتّصةل حبامية الرباءات . كام أأضاف أأنّه يتطلع اإ
. الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص ملخص الأجوبة عىل

ىل موضوع الرباءات والصحة القيود اليت تواهجهام البدلان وأأعرب عن حتّمسه ملناقشة ادلراسة املُحّدثة بشأأن  وتطرق الوفد اإ
املرونة اخلاصة ابلرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل الأدوية، وخاصة  النامية والبدلان الأقل منوا يف الانتفاع الاكمل مبواطن

، مع مراعاة الردود املس تلمة من أأعضاء جلنة الأساس ية مهنا، بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة يف البدلان النامية
طار البند احلايل من جدول الأعامل  بغية معاجلة املوضوع عىل حنو الرباءات. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر املناقشات يف اإ

تشاركية حول جتارب ادلول الأعضاء يف تنفيذ رسية ال  لسةمتوازن. وأأكّد الوفد أأيضا اس تعداده للمسامهة بنشاط يف اجل 
ىل املشاركة عىل حنو اتم يف هيم من خالل الترشيعات الوطنيةالتصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ  . وتطلع الوفد اإ

عالمية بشأأن املساعدة الترشيعية يف الإ لسة ركية حول موضوع نقل التكنولوجيا. كام أأعرب عن أأمهل يف أأن اجل اجللسة التشا
، املزمع تنظميها خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة الرباءات، ستسامه مسامهة جمال الرباءات وتكوين الكفاءات املتصةل هبا

 1979وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام هنائية حول اقرتاح مجمالداولت اتمة يف امل
. وختامًا، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تظل الروح البناءة سائدة يف ادلورات املقبةل للجنة للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات

 الرباءات. 

90.  ّ  مجران. ورّحب ابلتفاق عىل بال ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغوأأي
اذلي يتيح اتباع هنج متوازن ويسعى لتلبية مصاحل البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل حد سواء. وتوجه  العمل املقبل للجنة

ىل الأمانة عىل معلهام ادلؤوب لضامن أأن حي ىل رئيسة جلنة الرباءات واإ ظى برانمج العمل املقبل للجنة مبوافقة الوفد ابلشكر اإ
ىل أأن معل اللجنة يكتيس أأمهية ابلغة بصفهتا احملفل الوحيد املتعدد الأطراف اذلي يتيح لدلول  مجيع ادلول الأعضاء. وأأشار اإ

جراء مناقشات وحماورات فّعاةل بشأأن تعزيز قوانني الرباءات لفائدة اجملمتعات. ورأأى الوفد من هجة أأن حامية حقوق  الأعضاء اإ
اخملرتعني تكتيس أأمهية كبرية، وذكل من خالل توفري احلوافز لأنشطهتم الإبداعية والعبقرية. ولكنه ارتأأى من هجة أأخرى أأن 
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اتحة  ىل املعارف ونقل التكنولوجيا واإ خدمًة للمصلحة الوطنية العامة يه مسأأةل  الأدوية املأأمونة بأأسعار زهيدةتوفري النفاذ اإ
سه من الأمهية. وأأعرب الوفد بشلك خاص عن ارتياحه لتفاق جلنة الرباءات عىل أأن جُتّمع الأمانة وثيقة تكتيس القدر نف 

ن تنفيذها يبقى من التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها  ذ اإ مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، اإ
ىل تسليط الضوء يف العديد من احملافل وادلراسات عىل مسأأةل عدم اس تفادة  البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وأأشار الوفد اإ

ىل اس تالم  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل حنو اتم من مواطن املرونة اليت يتيحها لها اتفاق تريبس حاليًا. وتطلع الوفد اإ
، وكيفية عضاء يف تنفيذ الاس تثناءات والتقييداتادلول الأ تقرير من الأمانة ترد فيه توضيحات عن التحدايت اليت تواهجها 

يف تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات بغية  لتقدمي ادلمع الفين الالزممعاجلة تكل التحدايت. وعالوة عىل ذكل، دعا الوفد الويبو 
ىل أأن نقطة التقاطع بني الرباءات و  الصحة العامة ل تزال من تلبية املتطلبات الاجامتعية والاقتصادية للشعوب. وأأشار الوفد اإ

ىل  ىل الأدوية الأساس ية، مما يفيض اإ بني الاعتبارات الرئيس ية لبدله، ل س امي النطاق اذلي حتول فيه الرباءات دون النفاذ اإ
رواح. ولحظ الوفد أأن جتربته، ل س امي منذ القضية اليت دارت بني   ةمجعيحرمان العديد من الفقراء من الأدوية املنقذة للأ

، جعلت من متعن النظر يف نقطة 1998ورئيس جنوب أأفريقيا )الرئيس الراحل نيلسون مانديال( يف عام  نتجني الصيدلينيامل 
ىل الأدوية دون مسوغ.  التقاطع تكل أأمرًا حمتيًا. ورّصح الوفد أأن اللجنة مسؤوةل عن ضامن أأّل تقيد قوانني الرباءات النفاذ اإ

 ل أأكرث طموحًا بشأأن موضوع الرباءات والصحة خالل ادلورات املقبةل للجنة.وذلكل، ارتأأى الوفد وضع برانمج مع

ليه خالل ادلورة  .91 وأأعرب وفد الصني عن تأأييده وتقديره لالتفاق بشأأن برانمج معل جلنة الرباءات اذلي مت التوصل اإ
نّه س يواصل املشا ركة بنشاط يف معل جلنة الرباءات السادسة والعرشين، وللجهود اليت بذلهتا اللجنة والبدلان. وقال الوفد اإ

 .تطوير نظام الرباءات ادلويلمن أأجل تبادل اخلربات وتقدمي الاقرتاحات واملسامهة يف 

وأأيّد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وشكر الوفد الأمانة  .92
ىل الأمانة عىل معلها ادلؤوب لتوفري ادلمع  عىل قيادهتا، ورئيسة جلنة الرباءات عىل توجهيها لعمل اللجنة. وتوجه ابلشكر أأيضا اإ

نه ل ىل اللجنة، وقال اإ يزال يدمع برانمج معل متوازن للجنة الرباءات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن املواضيع امخلسة اليت  اإ
هنا جتسد مسائل حتظى ابهامتم  ذ اإ مجيع ادلول الأعضاء عىل تناولهتا الوثيقة توفر أأساسًا جيداً لإجراء مثل تكل املناقشات، اإ

جراء املزيد من ادلراسات املتعل وأأضاف أأناختالف مس توايت التمنية فهيا.  وس يةل هو قة بتكل املسائل عىل حنو متوازن اإ
ورّصح بأأن نتاجئ  لتحقيق توافق يف ال راء بشأأن برانمج معل يأأخذ يف احلس بان مجموعة املصاحل اليت متثلها ادلول الأعضاء.

لغاية. كام رّحب بروح التعاون اليت أأاتحت مشجعة ل 2017ادلورة السادسة والعرشين للجنة الرباءات اليت ُعقدت يف يوليو 
لدلول الأعضاء التفاق عىل برانمج معل مقبل يتضمن أأنشطة بشأأن مجيع املوضوعات امخلسة الواردة يف جدول الأعامل. 

ىل مواصةل املناقشات بروح التعاون نفسها خالل الاجامتعات املقبةل.  وتطلع الوفد اإ

لوطنية مبشاطرة اللجنة ّمّك هائاًل من املعلومات بشأأن خمتلف القضااي أأثناء ورّحب وفد الياابن متحداًث بصفته ا .93
ىل اتفاق بشأأن معلها املقبل خالل  املناقشات اليت ُأجريت يف دورتهيا اخلامسة والعرشين والسادسة والعرشين، وبتوصلها اإ

مانة عىل ما بذلته من هج ود، ولدلول الأعضاء عىل املرونة اليت دورهتا السادسة والعرشين. وأأعرب الوفد عن تقديره للأ
ىل أأن جودة الرباءات  هيمحتلّت هبا. وأأشار الوفد اإ هام أأمه موضوعني. وعرّب  ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ

ىل جودة الرباءات أأنه من املهم أأن عن اعتقاده  جراءات منح الرباءات، مشل ذكل من منظور معيليُنظر اإ ، مع مراعاة اإ
جراءات الاعرتاض، اليت تُعد عوامل حمّددة جلودة الرباءات ابلبحث والفحصملامرسات اخلاصة ا . وأأضاف الوفد أأن العديد واإ

مفاده أأن أأنشطة تقامس العمل تسامه يف حتسني جودة الرباءات. ويف هذا الصدد، تطلّع  اجمتعت عىل فهم مشرتكمن البدلان 
ىل جلسة تشاركية  ىل تتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري اليت التاحلمثةل و لأ ا مزيد من حولالوفد اإ جلسة لتبادل ، ابلإضافة اإ

ادلورة املقبةل للجنة اليت من املزمع عقدها خالل  املعلومات حول التعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص
السامح للمستشارين  رأأى الوفد أأن ،اءاترسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرب . وفامي خيص الرباءات

هيمابحلفاظ عىل رسية اتصالهتم مع  ومن شأأنه الإسهام ، يعزز الثقة يف نظام امللكية الفكرية ويدمع اس تقرارهمن شأأنه أأن  مولّكِّ
أأن أأمهل يف . وأأعرب الوفد عن سواء يف البدلان املتقدمة أأو البدلان النامية كذكل يف حامية مصاحل لك الأطراف املعنية
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تواصل جلنة الرباءات مناقشة هذه القضية، وأأن تتشارك ادلول الأعضاء أأمهية حامية رسية التصالت بني مستشاري 
ىل اجل الرباءات ومولكهيم تشاركية حول جتارب ادلول الأعضاء يف تنفيذ رسية ال لسة . ويف ذكل الس ياق، تطلّع الوفد اإ

اليت س ُتعقد خالل ادلورة السابعة والعرشين هيم من خالل الترشيعات الوطنية، التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ 
أأعلن بأأنه حري ابللجنة أأن تواصل مناقشة قضااي الرباءات العاملية. و   الوفد عن قناعتهعرّب للجنة الرباءات. وعالوة عىل ذكل، 

سهامًا بنّاًء يف   ت بشأأن املسائل املهمة املتعلقة ابلرباءات.ات اليت جُترى مضن جلنة الرباءاناقشامل أأنه سيسهم اإ

94.  ّ ن كينيا تس متر يف حتديث قوانيهنا وس ياساهتا اخلاصة وأأي د وفد كينيا بيان وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
ىل تعديل قانون الرباءات يف كينيا  من أأجل  2017يف مايو ابمللكية الفكرية امتثاًل للمعايري ادلولية يف جودة الرباءات. وأأشار اإ

بطالها، أأفاد الوفد بأأن كينيا قد عززت حممكة متخصصة يف  لغاء الرباءات واإ حتسني فعالية مسار طلبات الرباءات. وفامي خيص اإ
ىل هجاز قضايئ اكمل مبا يامتىش وأأحاكم دس تور كينيا اجلديد. وفامي خيص الاس تثناءات والتقييدات  امللكية الصناعية وحولهتا اإ

 وق الرباءات، ذكر الوفد أأن قانون كينيا للرباءات يش متل عىل لك الأحاكم املالمئة.عىل حق

95.  ّ ىل أأنه يتابع ابهامتم شديد املسائل امخلس قيد  د وفد غاان بيان وفدوأأي الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ
طار جلنة الرباءات ول س امي يف جمال الرباءات والصحة اذلي أأثريت مناقش ته نتيجة عدم اس تخدام مواطن  املناقشة يف اإ

ن غاان قد راجعت قانون الرباءات املرونة اليت تتيحها الرباءات اس تخدامًا اكماًل من أأجل تعزيز النفا ىل الأدوية. وقال الوفد اإ ذ اإ
ىل الأدوية. وفضاًل عن ذكل، رحب جبلسة  دماج مواطن املرونة الالزمة يك يس تفيد البدل من حتسني النفاذ اإ فهيا من أأجل اإ

ىل حتسني التبادل حيث تبادلت ادلول الأعضاء جتارهبا وممارساهتا الفضىل بشأأن النشاط الابتاكري والبحث  والفحص سعيًا اإ
 جودة الرباءات يف ماكتب ادلول الأعضاء املعنية.

وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل هجودها املس مترة ملراعاة الطيف الاكمل ل راء ادلول الأعضاء. ورأأى أأن من الطبيعي  .96
ذ ت  تناول اللجنة مسائل ابلغة التعقيد أأن جتذب مناقشات جلنة الرباءات الاهامتم الشديد لدلول الأعضاء وامجلهور عامًة. اإ

والأمهية لها أ اثر اقتصادية واجامتعية مبارشة يف جمالت الابتاكر والصحة العامة والرفاه الاجامتعي. وأأعلن الوفد تأأييده التام 
طار اللجنة وتنفيذه اذلي راعى أ راء ادلول الأعضاء من خمتلف املناطق واملس توايت الإمنائ  ىل للعمل املتوازن يف اإ ية. وأأشار اإ

أأن اللجنة قد متكنت بفضل التوجهيات احلكمية لرئيسها من التفاق عىل معلها املقبل يف دورهتا السادسة والعرشين اذلي مشل 
ىل خطة معل اللجنة بشأأن الرباءات والصحة. ولحظ  العديد من البنود اليت ترغب الربازيل يف املسامهة فهيا. وتطلع الوفد اإ

ة الأساس ية بأأسعار معقوةل من دون الإخالل حبوافز الابتاكر يه معلية موازنة دقيقة. ورأأى أأنه هدف نبيل أأن توفري الأدوي
ىل الأدوية يتطلب من واضعي الس ياسات اختاذ تدابري  ليه لك بدل بال اس تثناء. وأأضاف أأن ضامن النفاذ اإ جيب أأن يسعى اإ

بداعية وسلمية. ومن مث رأأى أأن القضااي املتعلق ة ابلرباءات والصحة قضااي حمورية جيب أأن يناقشها لك الأعضاء نظرًا حممكة واإ
ىل الأمهية احملورية لشفافية معلومات  ىل الإجراءات احلكومية العديدة واملعقدة الالزمة لضامن فعاليهتا. وأأشار الوفد أأيضًا اإ اإ

النظام وحتسني الرفاه العام وتيسري رشاء الرباءات ووضع الرباءات وبياانت الرباءات من أأجل تقليص تاكليف املعامالت يف 
بشأأن براءات الأدوية وقواعد بياانت الرتاخيص  (MPPمجمع براءات اخرتاع الأدوية )الأدوية. ويف ذكل الصدد، ذكر عرض 

(MedsPaLاملزمع تقدميه خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة الرباءات. وأأضاف أأن من املوضوعات الأخرى اليت تتابعه ) ا
الربازيل عن كثب موضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات حيث قدمت الربازيل اقرتاحًا خيضع للمناقشة منذ 

عداد وثيقة مرجعية غري حرصية للقضااي س يكون مفيدًا لدلول الأعضاء. ويف اخلتام، أأكد اقتناعه  س نوات. ورأأى الوفد أأن اإ
ىل   موازنة أأنظمة الرباءات وأأهداف التمنية املس تدامة اليت اعمتدهتا الأمم املتحدة.ابلتوافق التام بني اجلهود الرامية اإ

وشكر وفد غابون الرئيس عىل توجهيه احلكمي للمناقشات والأمانة عىل ما أأاتحته من واثئق للمندوبني. وأأيد الوفد  .97
هيا الوفد للقضااي املتعلقة ابلرباءات والصحة. بيان وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وشدد عىل الأمهية اخلاصة اليت يول

ميانه بأأن تنظمي جلسة لتبادل املعلومات  ىل العديد من البدلان النامية. وأأعرب عن اإ ولحظ أأهنا مسأأةل حياة أأو موت ابلنس بة اإ
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طار ادلورة التالية للجنة الرباءات س يكون مفيدًا ل حماةل. ومع ذكل، رأأى الوفد أأنه ينب غي تركزي التدريب عىل يف جنيف يف اإ
 الباحثني. وأأضاف أأنه ينبغي للجنة أأن تركز العمل عىل اجملال الأكرب مسامهًة يف التمنية.

د وفد الهند موقفه السابق بأأن حقوق احتاكر الرباءات تُمنح لكشف الاخرتاع للجمهور وتعزيز الابتاكر والتمنية وأأكّ  .98
الهدف الأسايس لأي مكتب براءات هو منح الرباءات ملن يس تحقها الصناعية وتعزيز الاقتصادات الوطنية. ورأأى أأن 

وحتسني جودة نظام الرباءات كلك مع حامية املصاحل العامة والتخلص من الرباءات الومهية. وأأكد الوفد أأن الهدف هو ضامن 
ت املتاحة مبوجب اتفاق تريبس عىل تشجيع النظام العاملي للملكية الفكرية لالبتاكر وتعزيزه لنقل التكنولوجيا ابس تخدام املروان

أأمكل وجه. ورأأى أأنه ينبغي حتسني جودة الفحص حتسينًا ملحوظًا مبا يامتىش مع أأهداف الس ياسات الوطنية يك يتس ىن 
تعويض التلكفة الاجامتعية املرتفعة ملنح براءات عىل حتسينات ل تُذكر. وأأفاد بأأن املكتب الهندي للرباءات قد انضم مؤخرًا 

ىل  ىل تقارير البحث والفحص من العديد من البدلان وأأن الهند س تصبح عام  WIPO CASEمنصة اإ اليت تتيح النفاذ اإ
بالغ  ىل واثئق الرباءات الهندية مبا يف ذكل تقارير البحث والفحص. وأأبدى الوفد رسوره لالإ يداع ييّس النفاذ اإ قريب مكتب اإ

ميانه  2017أأكتوبر  5بأأنه الهند وقعت اتفاقًا مع الويبو يف  ىل تكل املعلومات. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن اإ س يتيح النفاذ اإ
ىل لك دوةل عضو اختاذ ذكل القرار وفقًا لأهدافها الوطنية.  جباراًي وأأن يرجع اإ الراخس بأأن توقيع تكل التفاقات جيب أأل يكون اإ

نه ينبغي موازنة احلقوق والا ىل احملتوى وفامي خيص مسأأةل نقل التكنولوجيا، قال الوفد اإ لزتامات وأأن تستند حامية الرباءات اإ
التكنولويج الوارد يف املواصفات اخلاصة ابلرباءات. وأأضاف أأنه ينبغي لأحصاب احلقوق أأن يهنضوا بنقل التكنولوجيا مبكرًا 

رأأى الوفد أأن س امي يف جمال الصحة العامة والتغذية من أأجل تعزيز التمنية الاجامتعية الاقتصادية والتكنولوجية. و  ول
س ياسات التجدد ادلامئ اليت تسمح مبنح براءات لبتاكرات ترامكية مل حتقق حتس نًا ملموسًا تؤثر سلبًا يف توفري خدمات 

مم املتحدة قد  ابحلصول عىل الأدويةاملعين رفيع املس توى الفريق الرعاية الصحية. وذكَّر الوفد بأأن ال اذلي أأنشأأه الأمني العام للأ
م عددًا من التوصيات يف ذكل الصدد. حبث مسأأةل  عدم التوافق الس يايس بني امللكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان وقدَّ

ىل الويبو حتديدًا وترتبط جبلسات التبادل بشأأن الرباءات والصحة يف  ىل أأن بعض التوصيات اكنت موهجة اإ وأأشار الوفد اإ
طار جلنة الرباءات. ويف اخلتام، أأبدى الوفد أأمهل طار جلنة الرباءات.اإ   يف املشاركة يف مناقشة حول تكل التوصيات يف اإ

عىل مدى اضطلعت هبا لعديد من القضااي اخملتلفة واملتوازنة اليت يف معلها عىل ا اللجنةمبا أأجنزته ب وفد ش ييل ورحّ  .99
د ط املدرجة يف جدول الأعامل. وشدّ رتكزي عىل احلوار التقين وحوار اخلرباء بشأأن خمتلف النقامع الالس نوات القليةل املاضية، 

التوازن  للملكية الفكرية وأأنّ أأساس ية  يه مناقشاتالصحة و املناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات  الوفد عىل أأنّ 
املناقشات الأخرية اليت أأجريت يف املنتدايت ادلولية أأظهرت اهامتما  الوفد أأنّ  ورأأى. لإجناز تقّدم يف هذا اجملالرضوري 

ىل ضامن توافر الأدوية بطريقة مس تدامة. و   تعيقول س امي الصعوابت اليت ،دا هبذه املسائل بني ادلول الأعضاءمتجد أأشار اإ
 لكب الوفد بأأمهية خاصة. ورحّ ب يكتيساس تكامل ادلراسات اليت أأجرهتا الويبو، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء،  أأنّ 

أأيضًا ب الوفد ورحّ  الرباءات، وخاصة فامي يتعلق ابلأدوية والأهجزة الطبية.اجلوانب اليت تتطلب مزيدا من الشفافية يف منح 
الوفد  دىابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. وأأبالرباءات وربط ، رباءات املتعلقة ابلأدويةالرشاكت الأدوية عن  بكشف

وطين الكتب يك يؤدي امل ول ،لتجنب الازدواجية يف العمل اواس تخداهم أأفضل طريقة دلراسة تكل املعلوماترؤية رغبته يف 
املرفق ادلويل لرشاء الأدوية ابلتنس يق مع . وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر اللجنة يف حبث هذه املسأأةل دوره بنشاط للرباءات

(Unitaid ) ومنظمة الصحة العاملية( ومؤسسة مجموعة براءات الأدويةMPP) رباءاتالوطين لل هبومكت بدله . وذكر الوفد أأن 
ىل  مجموعة براءات الأدويةل املكل العام والتوقيع عىل اتفاق مع عامأأ مكهل، من خالل أأ زايدة شفافية النظام ب بشدةن دعامي للنفاذ اإ

ىل أأنّ وأأشار  .(MedsPalقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ) مكتبه الوطين  خطوة أأولية وأأنّ التفاق اكن  الوفد اإ
ىل أأنّ 2017أأكتوبر  3يف  تطلقأأ  وقاعدة البياانت اليت (MedsPal)بياانت ال بني قاعدة الربط بدراسة  هممت  . وأأشار الوفد اإ

رأأى رضورة توضيح ماكتب الرباءات مسؤوةل عن املعلومات املقدمة، و تتطلّب أأن تكون  (MedsPal)بياانت ال  قاعدة
لملكية الفكرية ش ييل ل ابري الرئيس ية لسرتاتيجية التد ر الوفد أأنّ ذك. و كورةاملذقاعدة البياانت فامي خيص ملسؤولية املقصود اب

ن اكن وضع أ لية مشلت  –اليت اس هتلت مبساعدة الويبو  - 2016لعام  ن اكنت  اء ما مغطى برباءة،دو تسمح مبعرفة ما اإ وما اإ
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لوفد الأمانة عىل تبادل املعلومات بشأأن نقل . وفامي يتعلق مبسأأةل نقل التكنولوجيا، شكر اهذه الرباءة قد منحت وأأبقي علهيا
د أأن تبادل وأأثره عىل نقل التكنولوجيا. ورأأى الوفالكشف   س امي فامي يتعلق بكفايةرباءات الاخرتاع، ولالالتكنولوجيا و 

 البدلان النامية. يفنرش املعلومات هو  التأأثري عىل عنرص أأسايسيتيح للجنة س  املعلومات 

. قبةل يف هناية ادلورة السادسة والعرشين للجنةامل عمل الادلول الأعضاء عىل خطة وافقة حه ملوفد كندا ارتيا دىأأبو  .100
ىل  ،يف ديسمرب يف ادلورة املقبةل للجنة ،ادلول الأعضاء تنظر  أأنعن أأمهل يف وأأعرب اقرتاحه املتعلق بعني التأأييد اإ

ىل اءات والصحة العامة العالقة بني حقوق الرب اليت تدرس املتاحة  البحوث العالية اجلودةوتلخيص ابس تعراض  ابلستناد اإ
 مع الوفود فامي بني ادلورات بشأأن هذه املسأأةل الهامة. خنراط يف مناقشاتلابالوفد عرضه ر . وكرّ احلقائق

ّ وأأعرب وفد أأوغندا عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وذكر ا .101 ه لوفد أأن
والتقييدات عىل "الاس تثناءات والصحة" ورباءات اليعلق أأمهية كبرية عىل معل اللجنة، ول س امي بشأأن بنود جدول الأعامل "

ىل أأنّ حقوق الرباءات" و  وأأبدى سعادتهوافق عىل العمل املقبل، تادلورة اخلامسة والعرشين مل ت  "نقل التكنولوجيا". وأأشار اإ
أأجندة أأمهل يف أأن يواصل معل اللجنة الإسهام بشلك مفيد يف تنفيذ توصيات  أأعرب عنوالعرشين. و  لسادسةادلورة النجاح 

ىل أأنّ  .الوجهية التمنية  أأجندة التمنيةومجموعة  تهمجموع قّدمته  حقرت من م  يتضمن عنارصقبةلجدول أأعامل ادلورة امل  وأأشار الوفد اإ
ىل  ،بشأأن الرباءات والصحة ل الأعضاء، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، لتكييف نظمها تعزيز قدرات ادلو يريم اإ

سات املتعلقة ابلرباءات لتحقيق الاس تفادة الاكمةل من أأوجه املرونة املتاحة يف نظام الرباءات ادلويل بغية تعزيز أأولوايت الس يا
توس يع نطاق بشأأن ادلول الأعضاء اقرتاحات قّدمهتا بعض رب الوفد أأيضا عن قلقه من ة. وأأعالعامة املتصةل ابلصحة العام

ىل رضورة  الوفد أأشارصول عىل الأدوية. و احل تؤثر عىلاليت امللكية الفكرية خالف  سائلامل أأعامل اللجنة لتشمل  أأن تركز اإ
نسقة امل شرتكة و امل ية ول ادلس تجابة الاد الوفد عىل أأمهية ولية الويبو. ويف اخلتام، شدّ ىل املسائل اليت أأنيطت بعاللجنة 

أأوىص الوفد الويبو بتعزيز تعاوهنا مع واكلت الصحة العامة. و يف جمال املية الناش ئة مواهجة التحدايت الصحية العيف تعاونية ال و 
الأونكتاد( الأمم املتحدة الأخرى، ول س امي منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )

يف  ، املس تويني الوطين والإقلمييعىل ،دمع احلكومات وتعزيز قدرات فاحيص الرباءاتبغية برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، و 
 الأهلية للرباءة.صارمة عىل معيار  حصة معومية قواعدتطبيق 

أأثىن و س نوات التسع عرشة املاضية. ال يف عمل اذلي قامت به اللجنة الأمانة وعىل الوفد ترينيداد وتوابغو عىل  أأثىنو  .102
ىل توافق يف ال راء. وأأعرب  هتاوحماولوشائكة قضااي معقدة لإحرازها تقدما يف معلها عىل الوفد أأيضا عىل اللجنة  للتوصل اإ

عداد ادلول الأعضاتلقي تفاصيل بشأأن واثئق العمل احلالية ومقرتحات العمل يف املس تقبل. وتطلّ ل الوفد عن تطلعه  ىل اإ ء ع اإ
ة هذه الاس تثناءات فعالي ةمناقشالرباءات، و لوثيقة املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات الشائعة الاس تخدام حلقوق ل

ىل عن تطلعه الوفد أأعرب تنفيذها. و قضااي و  والتقييدات جراء اإ بكفاءة معليات لرتباطها  مناقشات بشأأن برامج تقامس العملاإ
نّه ينتظرالبحث والفحص. و  ّ  ،تعريفا مشرتاك ملصطلح "جودة الرباءات" قال اإ اذلي نوقش يف  قصاءد اس تخدام الاس توأأي

أأضاف و  تعريف مشرتك.وضع ع معلومات من ادلول الأعضاء من أأجل واذلي سعى مجل ،ادلورة السادسة والعرشين للجنة
ىل  الوفد  صوصورة السادسة والعرشين للجنة خبوفد كندا يف ادلاذلي قّدمه قرتاح الااملناقشات املقبةل بشأأن أأنّه يتطلع اإ

ىل هتيئة مناخ مناسب، أأعرب عن أأمهل يف أأن تقود نتاجئ املداولت الو "الرباءات والصحة".   خدمنياملس تيشجع هنائية اإ
ىل اس تخدام نظام الرباءات بثقة أأكرب.  د الوفد أأنه س يكون دامئًا من منارصي معل اللجنة الأشداء.وأأكّ  ويدفعهم اإ

ملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة بنتاجئ ادلورة السادسة والعرشين للجنة الرباءات، واليت طلبت من ورّحب ممثل ا .103
كامل ادلراسة حول القيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف  الانتفاع الاكمل من مواطن املرونة يف الأمانة اإ

سهامات من أأعضاء جلنة الرباءات ومراقبهيا.  الرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل الأدوية الأساس ية بأأسعار ميسورة، مع اإ
ىل تقدمي عرض حول قاعدة بياانهتا )MPPورّحب املمثل أأيضا بقرار اللجنة دعوة مجموعة ) ( وأأشار، عىل MedsPaL( اإ

ىل قمية املالحظات اخلاصة ابلرباءات اليت قدمهتا اجملموعة حول مسائل من قب  يل الرتخيص وحالت وجه اخلصوص، اإ
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الاعرتاض عىل الرباءات. كام اقرتح املمثل عىل الويبو وضع صك من شأأنه اس تحداث حقوق متبادةل يف الاخرتاعات املموةل 
من احلكومات، حىت يتس ىن للبدلان الأطراف يف اتفاق من هذا القبيل املوافقة عىل الرشوط والإجراءات اليت ميكهنا 

ىل تكل الاخرتاعات. وذكر املمثل أأمثةل عىل الأدوية اليت من شأأهنا أأن تتأأثر من التفاق املذكور  الاشرتاك مضهنا يف النفاذ اإ
( ملعاجلة رسطان الربوس تاتة، أأو العالجات Xtandi( ملعاجلة التصلب املتعّدد، أأو كزاتندي )Zinbrytaومهنا زينربيتا )

اندرة، أأو عالجات الّسطان اجلديدة القامئة عىل مس تقبالت ( ملعاجلة أأمراض Spinrazaالباهظة التلكفة مثل س بيرنازا )
(، أأو اللقاحات اجلديدة ضد فريوس زياك. كام حّث املمثل جلنة الرباءات عىل تنظمي عرض CARTاملس تضدات اخلميرية )

عات طبية كتقييد يقدمه خرباء حول الأساس القانوين وجتربة ادلول يف السامح ابس تخدام غري طوعي للرباءات املتعلقة ابخرتا
اتوات لقاء التعدي عىل  عىل اجلزاءات املنصوص علهيا يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، مبا يف ذكل حتديدا حالت حتصيل اإ

طار منظمة التجارة العاملية احملّدد يف املادة  )اثنيا( 31الأهجزة الطبية واختبارات التشخيص، وتصدير تكل املنتجات خارج اإ
جراء دراسة من شأأهنا توفري معلومات عن لك احلالت اليت مُسح فهيا من الافاق امل مانة اإ ذكور. وأأضاف أأنه ينبغي للأ

ابلس تخدام غري الطوعي كتقييد عىل اجلزاءات، مبا يف ذكل عىل سبيل املثال التقييدات عىل اجلزاءات املتعلقة ابلتعدي عىل 
الطبية يف الولايت املتحدة الأمريكية، واس تخدام قانون املنافسة يف  الرباءات اخلاصة ابختبارات التشخيص الطيب والأهجزة

يطاليا، والرتخيص الإلزايم للرباءات الطبية يف أأملانيا، واس تخدام الرتخيص الإلزايم للرباءات اخلاصة ابلأدوية املضادة  اإ
رتح املمثل كذكل أأن تتناول الأمانة لفريوس الإيدز والّسطان وأأمراض القلب وأأثر ذكل الرتخيص يف البدلان النامية. واق

مسائل الشفافية لرتباطها مبشهد الرباءات املتعلق ابلخرتاعات البيولوجية الطبية، مبا يف ذكل الأدوية البيولوجية واللقاحات، 
صدار الأوامر عند حدوث التعدي، وا ىل تقليل اإ جلوانب والتنازع عىل حصة الرباءات ونطاقها، ونزوع ادلول بشلك مزتايد اإ

الاقتصادية لس تحداث الأدوية وتسويقها، مبا يف ذكل تاكليف البحث والتطوير وأأسعار الأدوية والإيرادات املتأأتية من 
 املنتجات، فضال عن الفجوات القامئة يف احلصول عىل الأدوية اجلديدة.

ىل  (TWN)ش بكة العامل الثالث  ممثةل توشكر  .104 ادلول الأعضاء عىل توصلها، يف اجللسة السابقة للجنة الرباءات، اإ
ىل تقرير التجارة والتمنية لعام ال راء حول العمل املقبل. واسرتعتتوافق يف  الصادرة عن  2017 انتباه ادلول الأعضاء والأمانة اإ

لكية الفكرية أأداي دورا هاما يف تعزيز هذا الأونكتاد واذلي ورد فيه أأن "هناك تطورين تنظمييني جديدين يف جمال حقوق امل 
نتايج: الإفراط يف تدعمي حامية الرباءات، مثل التجدد ادلامئ  الاجتاه حنو الاس تخدام الاسرتاتيجي بدل من الاس تخدام الإ

ير، حسب للرباءات، وتوس يع نطاق حامية امللكية الفكرية ليشمل جمالت جديدة"، مثل براءات مناذج الأعامل. ويشري التقر 
ىل تعزيز حامية جمالت تكنولوجية اكمةل مبوجهبا وضامن اس مترار جين الفوائد  ىل أأن تكديس الرباءات وحتويطها أأدى اإ املمثل، اإ

عادة النظر يف الهنج  املمثةل تالاقتصادية للرشاكت املعنية يف القطاعات التكنولوجية. وأأكّد أأن ذكل الوضع يقتيض التعجيل ابإ
لزوم أأن تناقش جلنة  املمثةل ل املتعلق ابلرباءات والصحة. ورأأتول الأعضاء والأمانة فامي خيص برانمج العماملتبع من قبل ادل

ساءة اس تخدام الرباءات وجتربة ادلول الأعضاء يف التعامل مع تكل احلالت. ورضب مثال الولايت  تالرباءات حالت اإ
ن  تاملتحدة الأمريكية ومجهورية كوراي والصني وقال (. QUALCOMMتكل البدلان رفعت دعوى ضد شكرة كوالكوم )اإ

مليون دولر أأمرييك بسبب ممارسة تعسفية؛ وأأن السلطات  853أأن السلطات الكورية فرضت غرامة قدرها  توأأضاف
ان ت ابلبيعىل أأمهية مناقشة تكل التدابري. وذكّر  املمثةل تمليون دولر أأمرييك. وشّدد 994الصينية فرضت غرامة قميهتا 

ىل توصيات فريق الأمم املتحدة الرفيع املس توى املعين  تبه يف ادلورة السابقة للجنة الرباءات حني أأشار  اذلي أأدلت اإ
ىل التعاون تطوير قاعدة بياانت ميكن البحث فهيا بسهوةل عىل  مع أأحصاب املصلحة ابحلصول عىل الأدوية، اليت تدعو الويبو اإ

الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمنتجات، " و 2"املوحدة للمنتجات البيولوجية،  الأسامء ادلولية" 1"تشمل ما ييل: 
وأأشار املمثل  توارخي منح الرباءات وانقضاء صالحيهتا.و  "3"سواء كام اكنت معروفة وقت تقدمي الطلب أأو بعد منح الرباءة، 

ىل أأن الغرض من قاعدة البياانت هو تعزيز احلصول عىل الأدوية ولي ن هناك شواغل متنع  ت قائةلس وضع حواجز. وواصلاإ اإ
ىل تطوير قاعدة بياانت  الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدلينيمن الرتوجي للمبادرة املشرتكة بني  اش بكهت والويبو والرامية اإ

املصلحة الأوىل، ، يف هذا الصدد، أأن تكوس يةل لرشاء الأدوية، لأن ذكل الهنج ينطوي عىل تضارب يف املصاحل. وأأوحض
ويه تعزيز احلصول عىل الأدوية، ميكن أأن تتأأثّر من جّراء املصاحل الثانوية، ويه مصاحل جتارية تشمل الرباءات واس تخداهما 



WO/GA/49/21 Prov. 
31 
 

نه ينبغي، بناء عىل ما س بق، تاليف اس تخدام قاعدة بياانت كوس يةل لرشاء  ت قائةلاحملمتل ملنع رشاء الأدوية اجلنيسة. واختمت اإ
نه ينبغي لدلول الأعضاء مناقشة املسأأةل يف ادلورة القادمة للجنة الرباءات واقرتاح تدابري لتجنّب تضارب املصاحل.الأدوية،   واإ

تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات" ب امجلعية العامة للويبو علام " أأحاطتو  .105
 (.WO/GA/49/6 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةتقرير 

ىل الوثيقة .106  .WO/GA/49/7 استندت املناقشات اإ

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية وأأحاط علامً ابلتقرير عن معل  .107
ن اجملموعة  والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةالتجارية  وشكر رئيس اللجنة ونواب الرئيس والأمانة عىل معلهم. وقال اإ

ذ ترى أأن معل س امي اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية  تش يد ابلتقدم احملرز منذ انعقاد دورة امجلعيات السابقة ول اإ
رساء أأنظمة للملكية الفكرية خاصة ابلتصاممي الصناعية اللجنة يكتيس أأمهية شديدة. ومىض يق ن اجملموعة تؤكد أأمهية اإ ول اإ

ىل بدلان املنطقة.  والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية ابلتشديد عىل ما يكتس يه ذكل الأمر من أأمهية خاصة ابلنس بة اإ
جراء مناقشات متعلقة مبرشوع املعاهدة ب  شأأن قانون التصاممي عقب القرار اذلي اختذته وأأعرب عن أأسف اجملموعة لعدم اإ

ذ تعرتف بأأمهية حامية  وخصوصًا  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واحملارف/اخلطوطو الأيقوانت امجلعيات يف العام املايض اإ
 يف البدلان النامية.

أأجنزته اللجنة وأأحاط وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وسمل بأأمهية العمل اذلي  .108
ىل اتفاق عىل عقد مؤمتر  علامً بتقرير اللجنة. وفامي يتصل ابلتصاممي الصناعية، أأعرب عن أأسف اجملموعة للعجز عن التوصل اإ

دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي اليت س بق وضع الصيغة الهنائية لنصها منذ بضع س نوات. أأما عن املؤرشات 
ن لتفاق اجملموعة ترى أأن معل اللجنة ل ينبغي هل بأأي شلك من الأشاكل تفسري أأحاكم وثيقة جنيف  اجلغرافية، فقال اإ

أأو اس تعراضها. وأأبدى تأأييد اجملموعة لتبادل اخلربات واملامرسات املتصةل  لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية
ت اجلغرافية عىل الإنرتنت وحامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان مبختلف أأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية وحامية املؤرشا

طالع ادلول الأعضاء عىل التطورات يف نظام أأسامء احلقول ذ أأعرب عن تقدير اجملموعة جلهود اللجنة املبذوةل ملواصةل اإ . واإ
ماكنية توس يع نطاق  ىل اإ املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة الويبو س ياسة الطارئة يف نظام أأسامء احلقول، أأفصح عن تطلعها اإ

 لتشمل املؤرشات اجلغرافية. بأأسامء احلقول

وشكر وفد الربازيل رئيس اللجنة ونواب الرئيس والأمانة عىل معلهم ورأأى أأن املناقشات اجلارية يف اللجنة تشمل  .109
ذ أأحاط علامً برضورة حامية املؤرشات اجلغرافية من أأ  ساءة الاس تخدام، أأبدى تأأييده مسائل شديدة الأمهية. واإ ي شلك من اإ

 محلاية تكل املؤرشات ولإجراء مناقشات بشأأن هذا البند خالل ادلورة القادمة للجنة.

يران )مجهوريةوأأحاط وفد  .110 نه يعلق أأمهية كبرية عىل امللكية الفكرية مكحفز همم  الإسالمية( - اإ علامً ابلتقرير وقال اإ
ذ أأعرب عن حرصه عىل نظام دويل عادل ومنصف للملكية الفكرية ل يهنض للتمنية الاجامتعية والاقتصادية  والتكنولوجية. واإ

ابلبتاكر حفسب بل يراعي يف الوقت ذاته الاحتياجات الإمنائية اخملتلفة لدلول الأعضاء، رأأى أأنه ينبغي للجنة العمل من أأجل 
. وفامي يتصل ابملؤرشات اجلغرافية، رأأى أأنه ل ينبغي لعمل احلفاظ عىل التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق ورفاه عامة امجلهور

أأو يس تعرضها. وخبصوص لتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف اتفاق لش بونة اللجنة بأأي شلك من الأشاكل أأن يفّس أأحاكم 
ىل توافق يف ال راء وأأحاط علامً بأأن ادلراس حراز التقدم من أأجل التوصل اإ ىل اإ ة اليت أأجرهتا الويبو حامية أأسامء البدلان، تطلع اإ
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ىل تعزيز حامية أأسامء البدلان من التسجيل أأو من اس تخداهما كعالمات جتارية. وجشع عىل اختاذ  ىل وجود حاجة اإ تشري اإ
وارتأأى أأنه ينبغي للجنة تّسيع  سامء البدلان أأو اس تخداهما كعالمات جتاريةلأ التسجيل غري الرضوري الإجراءات ادلولية ملنع 

ىل وترية معلها يف قامئة الأسامء  ذكل الصدد. وأأخريًا، سلط الأضواء عىل أأمهية نفاذ ماكتب العالمات التجارية والفاحصني اإ
ضامن عدم تسجيل العالمات التجارية املامثةل ل للمس تحرضات الصيدلنيةادلولية غري املسجةل امللكية املوىص هبا 

 .الأسامء لتكل

اد الأورويب وادلول الأعضاء فيه واعرتف بأأمهية العمل املنجز يف اللجنة وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحت .111
ن ذكل العمل ليس همامً لإجراء مناقشات ممثرة يف مجيع اجملالت الرئيس ية املطروحة للنقاش حفسب بل لتحقيق  وأأوحض قائاًل اإ

يتعلق حبامية أأسامء البدلان من التسجيل أأو من  نتاجئ واحضة وملموسة والتأأثري الإجيايب يف اجلهات صاحبة املصلحة أأيضًا. وفامي
اس تخداهما كعالمات جتارية، أأعرب عن مشاطرته للرأأي اذلي مفاده أأنه من املهم توفري امحلاية الفعاةل لأسامء البدلان. 

ن العمل املنجز يف اللجنة مل يكشف عن احل ن الوسائل اليت تضمن امحلاية املالمئة موجودة واإ ىل اختاذ واس تدرك قائاًل اإ اجة اإ
نه ل ضافية يف ذكل الصدد. ويف تكل املرحةل، قال اإ جراءات اإ ضافية ابس تثناء  اإ يزال مقتنعًا بعدم رضورة الاضطالع بأأعامل اإ

ذاكء الوعي اذلي ينبغي أأن يركز بوجه خاص عىل توافر الأس باب لرفض العالمات التجارية احملتوية  أأو  عىل أأسامء بدلاناإ
ماكنية بطالها وعىل اإ تناول املسائل املتصةل بذكل يف أأدةل الفحص. وأأحاط علامً  مبسار للعمل الإضايف عىل تكل املسأأةل وقال  اإ

ىل مواصةل اس تكشاف أ اثر احللول املتباينة  نه يظل منفتحًا لمتهيد السبيل من أأجل تعزيز شفافية املامرسات الوطنية. وسعيًا اإ اإ
عالمية خمصصة لأسامء املتاحة حاليًا وتوضيح خمتلف املربرات عىل أأ  ساس متبادل، اقرتح أأن تنظر اللجنة يف تنظمي جلسة اإ

الأسامء و  عن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقولالبدلان. وأأعرب عن تقديره للمس تجدات القمية 
ىل التصاممي الصنللمس تحرضات الصيدلنيةادلولية غري املسجةل امللكية  اعية، ذكر بأأن عقد مؤمتر دبلومايس . وابلنس بة اإ

ىل مأأزق ذي طابع س يايس. وأأشار  لعامتد معاهدة قانون التصاممي مسأأةل مطروحة للنقاش منذ فرتة طويةل غري أأهنا وصلت اإ
نه ينبغي للجمعية العامة للويبو أأن تق نه ل ينبغي مناقشة معاهدة قانون التصاممي يف اللجنة واإ ىل موقفه قائاًل اإ رر عقد جمددًا اإ

ىل توافق ال راء. وفامي يرتبط ابملؤرشات اجلغرافية،  مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة عىل أأساس مرشوع نص ميكن أأن يؤدي اإ
رأأى أأنه ينبغي لربانمج العمل املقبل املتصل بتكل املسأأةل أأن يرتكز عىل ولية اللجنة وجيب عليه عدم مراجعة اتفاق لش بونة 

ري أأي مهنام أأو عدم تكرار أأي معل أأجنزته اللجنة أأو مشلته املعاهدات وأأنظمة امللكية الفكرية الراهنة. أأو وثيقة جنيف أأو تفس
ىل اجلهات صاحبة املصلحة مثل  نه ينبغي للربانمج أأن يركز عىل املوضوعات امللحة الوجهية ابلنس بة اإ وأأضاف قائاًل اإ

ىل مواصةل العمل يف مجيع جمالت معل اللجنة الرئيس ية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول . وتطلع اإ
 الثالثة ومن أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة متعلقة مبعاهدة قانون التصاممي.

نه اتبع ابهامتم شديد املناقشات بشأأن بنود جدول معل اللجنة وأأبدى اهامتمًا خاصًا  .112 وقال وفد الاحتاد الرويس اإ
ماكنية اس تخدام املاكتب ال الأسامء ادلولية غري املسجةل وطنية للموارد الش بكية املتاحة يف منظمة الصحة العاملية خبصوص ابإ

ىل واثئق الأولوية. وأأحاط علامً بأأن اللجنة معلت عىل مسأأةل للمس تحرضات الصيدلنيةامللكية  املتصةل  خدمة النفاذ الرمقي اإ
يضًا اس تخدام تكل اخلدمة يف ذكل الصدد. وأأعرب عن ارتياحه ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ورأأى أأنه ميكن أأ 

عالمية مماثةل بشأأن التصاممي الصناعية خالل  لنتاجئ اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية ورحب بتنظمي جلسة اإ
للويبو عىل مسأأةل عكوف ادلورة القادمة للجنة ابعتبارها جلسة مفيدة لتبادل املعلومات بني البدلان. وأأطلع امجلعية العامة 

 بدله عىل صياغة مرشوع قانون مينح امحلاية القانونية عن طريق تسجيل التصاممي الصناعية.

وشكر وفد سويّسا الوفود الأخرى عىل حسن تعاوهنا ورحب ابجللسة الإعالمية املزمع عقدها حول ممارسات  .113
املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط اليت س ترثي  املاكتب وجتارب املس تخدمني فامي خيص تصاممي واهجات املس تخدم

رًا بأأن التجارب  مناقشات جلنة العالمات يف املس تقبل. وذكر الوفد أأن سويّسا تويل أأمهية كربى محلاية أأسامء البدلان مذكِّّ
اّبن ادلورة السابعة والثالثني للجنة العالمات قد كشفت خطر احتاكر اجلهات اخلاصة لأسامء ىل  املتبادةل اإ البدلان نظرًا اإ

ىل نظام أأسامء احلقول  غياب قواعد دولية موحدة متنع الغري من احتاكر امس أأي بدل من دون موافقة حكومته. والتفت الوفد اإ
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طار ادلفعة الثانية من منح احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة. وذكَّر بأأن  هيئة معراًب عن قلقه عىل حامية أأسامء البدلان يف اإ
نه  نرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعّينة )ال ياكن(الإ  تناقش حاليًا قواعد منح أأسامء احلقول املكونة من أأسامء عامة، وقال اإ

قت عىل فرتة التوسع الأوىل يف عام ىل أأن اجللسة . 2012 خيىش أأن تتغري قواعد حامية الأسامء اجلغرافية اليت ُطّبِّ وأأشار اإ
املؤرشات اجلغرافية خالل ادلورة السابعة والثالثني للجنة العالمات سلّطت الضوء حتديدا عىل  الإعالمية اليت نُظمت حول

طار جلنة العالمات متوخيًا التوصل  وأأعلنتكل القضية.  اس تعداد سويّسا ملواصةل املناقشات حول حامية أأسامء البدلان يف اإ
ىل توافق يف ال راء. ورأأى أأنه ينبغي مراعاة حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية وغريها من العالمات املمزية ول س امي  اإ

ىل املشاركة يف مناقشات بناءة بشأأن الأنظمة الوطنية محلاية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت. ويف اخلتام ، دعا الوفد اإ
ماكنية  ميااًن من الوفد ابإ مه الرئيس خالل الاجامتع السابق للجنة العالمات اإ ىل الاقرتاح اذلي قدَّ املؤرشات اجلغرافية استنادًا اإ

 املقبل. حتقيق توافق ال راء خالل الاجامتع

ن معل .114 جلنة العالمات حموري مضيفًا أأن الأعاصري املؤخرة مل ختلف لبدلان منطقته سوى  وقال وفد جاماياك اإ
نتاج سلعهم مبا سامه مسامهة  أأسامهئا. ورأأى أأن أأسامء البدلان أأصل اقتصادي همم اعمتد عليه الأفراد والرشاكت الصغرية يف اإ

جاميل الناجت احمليل. ومع ذكل، تعرتي قوانني العالمات التجار  ية احلالية ثغرات تيّّسِّ تسجيل أأسامء البدلان. وأأبدى كبرية يف اإ
عداد صك دويل يف ذكل اجملال. ويف  ىل الإقرار بأأمهية حامية أأسامء البدلان متوخيًا اإ ىل أأن تفيض املناقشات اجلارية اإ تطلعه اإ

 يّسا.اخلتام، شكر الوفد ادلول الأعضاء الأخرى عىل معلها معلنًا تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سو 

طار جلنة العالمات تويص منذ عام  .115 وحتدث وفد الس نغال بصفته الوطنية وذكَّر بأأن الاقرتاحات املناقشة يف اإ
ىل أأمهيهتا كأعالم وشعارات النباةل احملمية مبوجب  2009 بضامن حامية أأكرث فعالية واتساقًا ومالءمة لأسامء البدلان نظرًا اإ

ة. ورأأى الوفد أأمهية قصوى يف حامية أأسامء البدلان وأأعلن اس تعداده للمشاركة يف أأي اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعي
جياد حل لتكل املسأأةل. وفامي خيص التصاممي الصناعية، ذكَّر الوفد بأأن اتفاق ابنغي  ىل اإ وهو القانون  –مفاوضات تريم اإ

ملصورة بوصفها تصاممي صناعية لأهنا صور، يكفل امحلاية لواهجات املس تخدم ا –الوطين للملكية الفكرية يف الس نغال 
ىل مواصةل املناقشات من أأجل متكني  وعالمات التجارية لأهنا متزي السلع واخلدمات اليت تُدمج فهيا. ويف اخلتام، دعا الوفد اإ

 .الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطالبدلان الأخرى من الرد عىل 

أأن جتربة البدلان مثل أأسرتاليا يف نزع العالمات من منتجات التبغ ( TWN)وقالت ممثةل ش بكة العامل الثالث  .116
جراءات حامية الصحة العامة. وذكَّرت بأأن نزع العالمات قد نوقش اكإجراء لتعزيز  كشفت أأن التعاون عرب احلدود قد هيدد اإ

طار الأدوية والأغذية ومنتجا ت الأطفال؛ مناشدة ادلول الأعضاء اس هتالل مناقشات بشأأن العالمات الس ياسات العامة يف اإ
التجارية وتأأثريها يف الس ياسات العامة. ورأأت أأن قضااي العالمات التجارية املرتبطة بأأسامء البدلان هممة لأن تسجيل أأسامء 

ىل متلكها متلاكً غري مرشوع. ومن مث،  جيب عىل ادلول الأعضاء معاجلة تكل البدلان أأو اس تخداهما كعالمات جتارية س يؤدي اإ
ىل اقرتاح حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة، رأأت املمثةل رضورة احلصول  طار جلنة العالمات. والتفااًت اإ املسأأةل بفعالية يف اإ

أأجندة الويبو عىل املزيد من املعلومات عن أ اثر تكل امحلاية قبل البت يف وضع قواعد ومعايري يف ذكل اجملال مبا يامتىش مع 
للتمنية. ويف اخلتام، أأعلنت املمثةل أأنه من الأمهية مباكن أأن تناقش جلنة العالمات دور العالمات التجارية يف سلسةل القمية 

 وأ اثرها يف التمنية من أأجل متكني ادلول الأعضاء من اعامتد س ياسات عامة فعاةل يف ذكل اجملال.

علنًا تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سويّسا يف تشجيع املداولت ورحب وفد برابدوس بعمل جلنة العالمات م  .117
ميانه الراخس برضورة تنظمي املزيد من املداولت يف ذكل الصدد من أأجل التفاق  عىل حامية أأسامء البدلان. وأأعرب الوفد عن اإ

 عىل صك دويل يكفل حامية متسقة لأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية.
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د أ يسلندا عىل أأمهية مواصةل املناقشات بشأأن أأسامء البدلان وغريها من القضااي اليت أأاثرها وفدا جاماياك وشدد وف .118
طار جلنة العالمات واذلي أأثبت أأن الإطار القانوين احلايل غري اكٍف محلاية  وسويّسا. وذكَّر ابلعرض اذلي قدمته أ يسلندا يف اإ

ىل مواصةل املناقشات حول ذكل املوضوع.أأسامء البدلان من حماولت التسجيل. ومن مث  ، دعا الوفد اإ

بتقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي "امجلعية العامة للويبو علام  أأحاطتو  .119
 (.WO/GA/49/7 الصناعية واملؤرشات اجلغرافية" )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

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

ىل الوثيقة .120  .WO/GA/49/8 استندت املناقشات اإ

عىل مدار الس نة هود املبذوةل اجل عىل والأمانة جلنة العالمات وشكر وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، رئيس  .121
 رمحتبصةل نطاق املعاهدة ل متت ل ر الوفد التارخي الطويل للقضية قيد املناقشة، وأأعرب عن أأسفه لأن اعتبارات ذكو املاضية. 

ىل أأن اجملموعة ابء  .ةممي الصناعيانظام التص اتلشلكي الاس تفادة من تبس يطاحلاليني املس تخدمني  أأبدت وأأشار الوفد اإ
رسال الوثيقةللموافقة  ادهاس تعدا ىل مؤمتر دبلومايس عام  SCT/31/2 عىل اإ أأعاد الوفد التذكري بأأّن مجموعته أأبدت . و 2015اإ

ىل توافق ال راء اللاس تعدادها  العالمات، يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنةأأيضا،  ىل  بشأأننضامم اإ رسال اقرتاح الرئيس اإ اإ
طار للتفاوض بشأأن املؤمتر ادلبلو 08.3ة ذكر امل حبذفمؤمتر دبلومايس، رهنا  عن أأمهل يف أأن جتد الوفد وأأعرب  مايس.، اكإ

ىل اقرتاح الرئيس، ت  يةس تعادة بيئة تفاوض ل ا، سعيامجليع ريضيالأطراف حال  هدف هنايئ هو وضع الصيغة وحتقيقا ل ستند اإ
ىل رشط الكشف.  الهنائية للنصوص دون الإشارة اإ

عداد الوثيقةلأمانة عىل ، اابمس مجموعة البدلان الأفريقيةمتحداث  ،وفد الس نغالشكر و  .122 ، وشكر WO/GA/49/8 اإ
معاهدة قانون التصاممي، اليت اعامتد د الوفد موقفه من مسأأةل وأأكّ رئيس جلنة العالمات وانئبيه عىل هجودمه الكبرية املبذوةل. 

ّ بوفد ر الوذكّ  الشواغل املرشوعة مجليع الأطراف. يراعل يهنج شاماتباع ملعاهدة دولية،  ، كأي اعامتدٍ تس تدعي س بق ه، كام أأن
 ، وهو ما يوحّضهنظام امللكية الفكريةيف ابدلور الهام للتصاممي يف الابتاكر و قرّ ي، عالماتيف ادلورات السابقة للجنة الونّوه 

الس نة  العالماتجلنة اجامتع عن أأسفه لأن املسأأةل مل تناقش يف الوفد ممي. وأأعرب االتصتسجيل ت لطلباالعدد املزتايد 
يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة اليت أأجريت املفاوضات رمغ أأّن ، 2016وفقا لقرار امجلعية العامة للويبو لعام املاضية 

ىل توافق يف ال راء بشأأن املسائل العمكّ العالمات  يف وشدد الوفد عىل أأمهية املساعدة التقنية  لقة.انت الوفود من التوصل اإ
 يراع، مبا يدة الاكمةل من تنفيذ معاهدة قانون التصامميئفاحتقيق البدلان النامية من منوا وال الأقل متكني ماكتب البدلان 

املوارد عنارص صلته الوثيقة ب ل  ،الوفد عىل أأمهية مسأأةل رشط الكشف وركّزيف تكل البدلان. املتفاوتة مس توايت التمنية 
ىل أأن اجملموعة الأفريقية،  بدمع من عدة وفود، ترغب و الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وأأشار اإ

دراج دراج الوفد ورأأى . اختياري عنرصمعاهدة قانون التصاممي ك يف العنارص،  رشط الكشف عن تكل يف اإ هذا الرشط أأن اإ
ماكنيات ادلول الأعضاء حتّد معاهدة قانون التصاممي  لأنّ  ،ال للمناورةلأطراف املتعاقدة جما عطييس   تسجيل يف جمال من اإ

عدم السامح لها ابلكشف عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املدرجة يف وذكل بالتصاممي 
لسلطة التقديرية للك طرف متعاقد وفقا لس ياقه ل رتك وس ي ختيارايأأن الرشط املقرتح س يكون امبا طلب. و موضوع الالتصممي 

ّ اإ الوفد قال الوطين،  دراج مرونة س ياس ية يف الإجراءات الشلكية.اهال  م الرتدد اذلي أأاثره اقرتاحهفهّل يت ه ن ىل اإ وأأعرب  دف اإ
ىل اتفاق بشأأن املسائلالوفد  منطق قرار امجلعية العامة للويبو ، وأأعلن أأنه ل يزال يف املذكورة عن أأسفه لعدم التوصل اإ

ل نص عىل عدم ع، اذلي 2015 لعام ر الوفد . ويف هذا الس ياق، كرّ تكل عنارص النصوصس تكامل ابقد مؤمتر دبلومايس اإ
دراج رشط الكشف مبوجب املادة  ىل حمك ملزم بشأأن املساعدة التقنية. و من معاهدة قانون التصاممي،  3اقرتاحه ابإ احلاجة اإ
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نّه  ىل وقال اإ ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس، ودعا الوفود ل يسعى اإ ىل الأخرى منع أأو تأأخري املفاوضات بشأأن اإ يالء اإ  النظراإ
جراء مناقشات ممثرة، وأأعرب عن اس تعداده للمسامهة البناءة يف . وتوقّ أأبديتالشواغل اليت الواجب يف   ةقشانم ع الوفد اإ

جياد حل مناسب املطروحة القضااي   للشواغل.وأأمهل يف اإ

وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر رئيس جلنة العالمات وانئبيه وأأعرب  .123
ىل الأمهية الكبرية لأنشطة املساعدة التقنية  جياد حل للقضااي العالقة بشأأن نص معاهدة قانون التصاممي. وأأشار اإ عن أأمهل يف اإ

قامة تعاون فعال مع البدلان الأقل منوًا والبدلان النامية، وأأعلن دمعه لإدراج وتكوين الكفاءات عىل الصعيد  الوطين من أأجل اإ
أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف نص املعاهدة. وأأعلن اس تعداده للمشاركة مشاركة بناءة ونشطة يف 

 املفاوضات متوخيًا عقد مؤمتر دبلومايس خالل العام املقبل.

يران )وفد  وأأقر .124 الإسالمية( جبهود ادلول الأعضاء عىل مدى الس نوات السابقة لوضع مرشوع مواد  -مجهورية اإ
ىل مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي مع التشديد عىل التباين احلايل يف مواقف ادلول الأعضاء وخباصة  حُيال اإ

دراج العنرصين يف نص املعاهدة كأحاكم فامي يتعلق مبسأأةل املساعدة التقنية ورشط الكشف الإ  لزايم. وأأكد الوفد رضورة اإ
دراج تكل الأحاكم يف نص املعاهدة ىل املعاهدة  ملزمة قانواًن. ورأأى أأن اإ س ييّس انضامم البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اإ

، أأعلن الوفد اس تعداده للمشاركة 2016بو ومع مراعاة قرار مجعيات الوي  اجلديدة ويساعدها عىل الانتفاع الفعال ابملعاهدة.
ىل حتقيق توافق يف ال راء مبا خيدم مصاحل مجيع  مشاركة بناءة من أأجل تسوية اخلالفات العالقة بني ادلول الأعضاء متطلعًا اإ

 الأعضاء. ادلول

اس تكامل وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن أأسفه لعدم  .125
وابت جاهزًا  2014معاهدة قانون التصاممي لعدة س نوات عىل الرمغ من أأن النص الأسايس للمعاهدة قد اس تقر منذ عام 

جراءات تسجيل التصاممي  ىل الفوائد الإمنائية املنتظرة من مواءمة اإ طار مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة. ونظرًا اإ للمناقشة يف اإ
 وادلول الأعضاء يف الويبو، رأأى الوفد أأن التأأخر يف اعامتد املعاهدة غري معقول وميس مبصداقية وتبس يطها عىل املس تخدمني

ىل البت يف عقد مؤمتر  نه يتوقع أأن تويل امجلعية العامة للويبو الأولوية اإ معل الويبو عىل وضع القواعد واملعايري. وقال الوفد اإ
جياد حل ملسأألتني عالقتني هام  دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي. وأأضاف أأن اختاذ قرار يف تكل املسأأةل يتطلب اإ

دراج رشط بشأأن الكشف يف املادة  من املعاهدة والطبيعة احملددة للصك فامي خيص املساعدة  3اقرتاح اجملموعة الأفريقية اإ
دراج رشط الكشف الإلزايم، التقنية وتكوين الكفاءات ملساعدة البدلان النامية عىل تنفيذ املعاهدة. والتفت الوف ىل اقرتاح اإ د اإ

ىل  ورأأى أأنه ل ميكن عقد مؤمتر دبلومايس قبل تسوية تكل املسأأةل. وأأعرب عن قناعته بأأن ذكل الرشط غري وجيه ابلنس بة اإ
ىل تبس يط الإجراءات الشلكية لتسج  دراجه يف نص املعاهدة يتناىف مع الهدف املشرتك الرايم اإ يل التصاممي الصناعية وأأن اإ

ىل أأن جلنة الويبو للمعارف التقليدية يه املنتدى املالمئ  التصاممي ومواءمهتا وحييد عنه. ولفت الانتباه، يف ذكل الصدد، اإ
طار اللجنة املذكورة. ومن مث، دعا  ىل مناقشة تكل املسأأةل يف اإ ملناقشة القضااي املتعلقة برشوط الكشف؛ معراًب عن تطلعه اإ

دراج رشط ب  ىل حياده عن الهدف املشرتك املنشود مؤيدي اقرتاح اإ ىل حسبه نظرًا اإ شأأن الكشف يف معاهدة قانون التصاممي اإ
نه س يواصل دمع تنفيذ أأنشطة  طار معاهدة قانون التصاممي. وفامي خيص املساعدة التقنية، قال الوفد اإ وعدم وجاهته يف اإ

وأأنه منفتح عىل اخليارات املطروحة علامً بأأنه ينبغي أأن  املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف تنفيذ معاهدة قانون التصاممي
تس تجيب املعاهدة يف هناية املطاف ملتطلبات املس تخدمني الهنائيني. وفامي خيص املسأألتني العالقتني اللتني نظرت فهيام جلنة 

ام ويف مس تقبل معاهدة قانون العالمات مرارًا وتكرارًا دون جدوى، رأأى الوفد أأنه جيب عىل امجلعية العامة للويبو البت فهي
ن اكن ذكل بسبب ضيق  2016التصاممي. وأأبدى أأسفه لعدم اختاذ امجلعية العامة للويبو  أأي قرار يف عقد مؤمتر دبلومايس واإ

ىل أأن يويل الأولوية ملعاهدة  الوقت اخملصص ذلكل املوضوع خالل العام املايض. وذلكل، دعا رئيس امجلعية العامة للويبو اإ
ىل نتيجة. ودعا أأيضًا لك قانون  التصاممي خالل امجلعيات اجلارية وأأن خيصص لها الوقت واملوارد الاكفية لضامن التوصل اإ

برام معاهدة قانون التصاممي. ويف اخلتام، ذكَّر الوفد  ىل املشاركة مشاركة بناءة يف املناقشات من أأجل النجاح يف اإ الأطراف اإ
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جيابية وتهنض بروح التعاون خالل امجلعية بأأن املعاهدة س تخدم مصاحل املصممني  حول العامل وتسامه يف هتيئة بيئة معل اإ
 العامة للويبو.

وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر رئيس اللجنة عىل هجوده ادلؤوبة املبذوةل  .126
ىل  اتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن نص املعاهدة اذلي لتيسري املناقشة بشأأن املسأأةل. وأأحاط علامً ابلعجز عن التوصل اإ

ُوضعت صيغته الهنائية منذ زمن بعيد وذكر امجلعية ابملرونة اليت أأبدهتا خالل س نوات من املفاوضات ومشاركهتا يف مناقشات 
زاء بناءة لإجياد حل وسط مقبول عىل أأساس متبادل من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن املعاهدة. وأأعرب عن  خيبة أأمهل اإ

ىل التأأخري اذلي حيول دون اس تفادة املنتفعني من تبس يط الإجراءات الشلكية يف نظام التصاممي  املسأأةل مما يعزى أأساسًا اإ
ىل  الصناعية ورأأى أأن ذكل التأأخري غري معقول وشكك يف مصداقية برانمج معل الويبو لوضع القواعد واملعايري. وأأشار جمددًا اإ

ىل كون ذكل الرشط موقفه الراخس امل ىل التصاممي. ولفت النظر اإ عارض لرشط الكشف الإلزايم اذلي يعترب أأنه ل ميت بصةل اإ
 عن رأأيه اذلي شدد عليه مرارًا وتكرارًا خالل املداولت السابقة ومفاده عنرصًا يتصل ابلأحرى بنظام قانون الرباءات وعرّب 

يل التصاممي. ورأأى أأن اللجنة احلكومية ادلولية يه املنتدى املالمئ أأن الرشط يتعارض وتبس يط الإجراءات احلالية لتسج 
لبحث املسائل املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وأأنه ليس من الرضوري ابلتايل 

مناقشات رمسية وغري رمسية أأثناء امجلعية مناقشة معاهدة قانون التصاممي يف جلنة العالمات وأأبدى اس تعداده للمشاركة يف 
 العامة للويبو هبدف عقد مؤمتر دبلومايس.

ن ملعاهدة قانون التصاممي دورًا استباقيًا يف البدلان لتحسني حامية التصاممي وتعزيز تمنية  .127 وقال وفد الصني اإ
برام املعاهدة يف وقت مبكر وأأعرب عن أأمهل أأن تبد ىل اإ جيابية وتويل الصناعات املعنية. وتطلع اإ ي الأطراف مواقف أأكرث اإ

رساء الأسس لعقد مؤمتر دبلومايس.  عناية قصوى ملواقف بعضها البعض وتظهر فهمها من أأجل اإ

وأأعرب عن  (مجموعة بريكسالربازيل والاحتاد الرويس والهند والصني وجنوب أأفريقيا )وحتدث وفد الصني ابمس  .128
ىل جناح تسوية املناقشات بشأأن الكشف تأأييده لإدراج مادة متعلقة ابملساعدة التقن  ية وتكوين الكفاءات وللمسار املؤدي اإ

نه يؤيد أأيضًا عقد مؤمتر دبلومايس  عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأضاف قائاًل اإ
 بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف وقت مبكر.

ثيوبياوأأشاد وفد  .129 ة العالمات ونواب الرئيس وساند البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة برئيس جلن اإ
ىل املامرسة املتبعة يف بدله  الأفريقية. ورأأى رضورة الكشف عن املنشأأ أأو املصدر املتضمن يف التصممي الصناعي نظرًا اإ

ن ذكل الرشط مينح يف رأأيه حزيًا س ي اس يًا لبدلان مثل بدله ويمتىش مع بروتوكول خبصوص تسجيل التصاممي وحاميهتا. وقال اإ
ليه. وسلط جمددًا الأضواء عىل  سواكومباند محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري اذلي يرغب بدله يف الانضامم اإ

دراج حمك متعلق ابملساعدة التقنية يف معاهدة قانون التصاممي.  أأمهية اإ

أأدىل به وفد الصني ابمس مجموعة بريكس والبيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس  لبيان اذلياوفد الربازيل  يّدوأأ  .130
ن الأحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية ينبغي أأن تكفل التوجيه الواحض واليقني  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإ

لتحاور الوثيق مع البدلان املس تفيدة. ورأأى أأن تكل الأحاكم القانوين للأعضاء يف الويبو حىت تنفذ الأمانة أأنشطة التعاون اب
تيّس انضامم البدلان النامية يف املس تقبل مما يعترب مسأأةل هممة تمتىش مع توصيات أأجندة الويبو للتمنية وأأنه من الأفضل لتكل 

ماكنية أأن يتطلب تكييف الأنظ د الأحاكم يف شلك مادة مما يدمع مسأأةل اإ مة واملامرسات القانونية الوطنية مع الأس باب أأن جتسَّ
جراءات معاهدة قانون التصاممي املساعدة التقنية من الويبو. ويف ذكل املضامر، ذكر بأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويه  اإ

 أأجنح معاهدة للويبو عىل مدى الس نوات امخلسني املاضية تنص عىل مادة اكمةل بشأأن املساعدة التقنية. وأأعرب عن أأمهل
ىل اتفاق عىل املسائل العالقة مما يسمح مبوافقة امجلعية العامة للويبو عىل عقد مؤمتر دبلومايس.  التوصل اإ
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وأأيّد وفد املغرب البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأكّد اهامتمه ابعامتد معاهدة  .131
احتياجات املس تفيدين ومتطلباهتم، لمتكني املس تخدمني من الاس تفادة عىل  قانون التصاممي اليت ينبغي أأن تأأخذ يف احلس بان

ىل تبس يط طلبات  تظل بال شكحنو اكمل من الأحاكم الواردة فهيا. ورأأى أأن معاهدة قانون التصاممي  صاكً يريم اإ
جراءات التسجيل وترش يدها، مبا يتيح لأحصاب احلقوق احلصول عىل امحلاية بسهوةل أأكرب. وأأشار ىل أأن معاهدة  واإ الوفد اإ

بداع املصممني عرب العامل، ومن مّث، ينبغي أأن تكون أأيضا مبثابة أأداة اقتصادية وقمية مضافة من شأأهنا أأن  قانون التصاممي حتفّز اإ
لهيا البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.  ىل موقفه بشأأنتسامه يف حتقيق أأهداف التمنية اليت تصبو اإ ذ أأشار جمددًا اإ ورة رض  واإ

دراج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مضن نّص املعاهدة املقرتح، سلّط الوفد الضوء عىل أأمهية تكل املسأأةل ابلنس بة  اإ
ذ اعترب  ىل صّكٍ متوازن ويُعول عليه. واإ أأن مرشوع معاهدة قانون للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، وعىل رضورة التوصل اإ

مرونة من  جتاوز وهجات النظر املتباينة س يقتيض رأأى الوفد أأن، ضج املطلوب لعقد مؤمتر دبلومايسالتصاممي بلغ مس توى الن
وشدد الوفد عىل أأن هذا مجيع الشواغل، وأأن تتبع هنجًا تشاركيًا وشاماًل.  خذ ابلعتبار الواجبأأ عىل أأن ت، ادلول الأعضاء

الهنج هو الرشط املس بق لالس تفادة من تنوع املقرتحات املطروحة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنجح امجلعية العامة للويبو يف 
 عقد مؤمتر دبلومايس.

بريكس، وأأعرب عن رأأي مفاده أأن  مجموعة ابلنيابة عنلبيان اذلي أأدىل به وفد الصني اوفد الاحتاد الرويس  يّدوأأ  .132
الوفد للتأأجيل  . وتأأّسفمناسبهو أأمر  –يف ماكن وزمان حتدده اللجنة التحضريية  - 2018قد مؤمتر دبلومايس يف عام ع

ن اعامتد معاهدة قانون التصاممي س يضمن حامية أأكرث قابلية للتنبؤ وسهةل  تكل قرار بشأأن ذلختااملس متر  املسأأةل، وقال اإ
وأأقر الوفد بأأمهية تقدمي املساعدة التقنية للبدلان . فقدان احلقوق وس يحول دون الاس تعامل وموثوق هبا للتصاممي الصناعية

وشدد الوفد عىل رضورة امجلع بني الهنج اليت تتبعها البدلان املتقدمة . النامية لمتكيهنا من تنفيذ أأحاكم املعاهدة بعد توقيعها
جياد أأرضية مشرتكة و لسد الفجوة فامي يتعلق ابمل جلنة العالمات  مضنوالبدلان النامية  ىل أأن اإ التوصل ساعدة التقنية، وأأشار اإ

ىل   .ال راء أأمران أأساس يان لعامتد املعاهدة يف توافقاإ

 ابلنيابة عنموعة الأفريقية ووفد الصني اجمل ابلنيابة عنوفد الس نغال  امأأدىل هب الذلين البياننيوفد جنوب أأفريقيا  وأأيّد .133
القضيتني املتبقيتني  البت يفعقد مؤمتر دبلومايس بعد  للميض قدمًا صوبوأأعرب مرة أأخرى عن اس تعداده ، بريكس مجموعة

ىل البياانت اليت أأدىل هبا عىل مدى الس نوات القليةل املاضية، . بشأأن الكشف واملساعدة التقنية ؤيدة واملوأأشار الوفد اإ
ىل السامح للبدلان من املعاهدة، ورأأى أأن ا 3لإدراج رشط الكشف يف املادة  أأحاكم محلاية املوارد  بسنّ حلمك املقرتح هيدف اإ

يف  الإيداع لرشوطالامتثال  بغية للتصامميالوراثية، واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف قوانيهنا الوطنية 
طار تكل ىل معاهدة قانون التصاممي دلىالترشيعات الوطنية، فضال عن الالزتامات ادلولية  اإ وشدد الوفد عىل . الانضامم اإ

ىلاملسأأةل،  تكلأأمهية  ممي، وأأعرب االتص تسجيل رشوطمن مرشوع املعاهدة حتتوي عىل قامئة مغلقة من  3أأن املادة  مشريًا اإ
وقال ذكل القبيل. حكامً من عن اعتقاده بأأنه س يكون من الصعب للغاية عىل جنوب أأفريقيا التوقيع عىل معاهدة ل تتضمن 

نه يتعني عىل أأعضاء الويبو، أأثناء مشاركهتم يف املناقشات، أأن يضعوا يف اعتبارمه أأن الكشف هو الأساس اذلي يقوم  الوفد اإ
نه لن يسامه يف تعزيز شفافية  واسرتسل قائالً  .املثل ابملثليف مبدأأ أأنه عنرص أأسايس عليه النظام احلديث للملكية الفكرية و  اإ

 والعاملية والشعبيةيف النظم الإيكولوجية الوطنية  دور رئييسبأأيضا  س يضطلع بل،  ته حفسبوسالم كية الفكرية نظام املل 
ىل اقتصاد قامئ عىل املعوأأن العامل ي  ل س امي، لالبتاكر ذ ارف. نتقل اإ رجال ونساء يف جنوب  - العامة من الناسأأن  لحظواإ

يشاركون يف الاس تغالل املبتكر لوفرة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  -أأفريقيا وأأفريقيا وأأماكن أأخرى يف العامل 
ىلتقليدية، وأأن ذكل أأصبح وس يةل للبقاء عىل قيد احلياة  لإجناز تصاممي أأماهممالتعبري الثقايف التقليدي املتاحة   ابلنس بة اإ

حامية دقيقة ومالمئة لتعزيز التقدم الاقتصادي توفري  أأنه ل بد منعن اعتقاده  الوفد أأعربالأشخاص، املاليني من 
ىل احلجج املقدمة بشأأن الكشف عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري عىل حنو أأكرب. و والاجامتعي ابلنظر اإ

ىل الإرادة الس ياس ية والتف امه. وأأعرب عن الثقايف التقليدي يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي، شدد الوفد عىل احلاجة اإ
نه يتوقع من الوفود الأخرى  .أأن حتذو حذوه يف ذكل اس تعداده ملواصةل التفاوض حبسن نية، وقال اإ
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ىل أأن تنفيذ  .134 ندونيس يا اإ قدرة ادلول الأعضاء عىل تنفيذ لتعزيز  هأأن يرفقينبغي  معاهدة قانون التصامميوأأشار وفد اإ
. ةاملقرتحعاهدة امل منت يف مادة يف ردأأن يينبغي  ةاملتعلق ابملساعدة التقنيمك الالزتامات الناش ئة عن املعاهدة، وذكر أأن احل

دراج العنارص اليتأأن تمتتّع  البدلانعىل أأن  الوفد رأأىو  حامية يري أأهلية معايف  كجزء وهجة نظرها هامة منتراها  مبرونة اإ
ّ ، ممي يف وليهتا القضائيةاتصال  ن  ح قائالعىل مظهر التصممي الصناعي. ورصّ ؤثّر اذلي ي الوفد مبدأأ الكشف عن املصدر دوأأي اإ

ندونيس يا مس تعدة للتعاون مع اجملمو  ن مرشوع معاهدة م 22و 3لقة بشأأن املادتني اععات الأخرى لإجياد حل للمسائل الاإ
 .قانون التصاممي

135.  ّ نّ وقال  ،د وفد ش ييل مداخةل وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأي نص معاهدة قانون  اإ
ىل مرحةل ممي التصا ىل اتفاق  . ورأأى الوفد أأنفاكشلك ب  ةمتقدموصل اإ املساعدة التقنية ل بشأأن حمك لإدراج التوصل اإ

أأعضاء الويبو. وأأعرب الوفد  يف صفوفبل س يكفل أأيضا جناح املعاهدة  ،حفسب مس تقبالعاهدة امليكتيس أأمهية يف تنفيذ 
 .2018عن أأمهل يف أأن تقرر امجلعية العامة للويبو عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

ّ ، و وساند وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية .136 ن ه يويل اهامتما كبريا للمساعدة قال اإ
ىل التداخل مع أأشاكل أأخرى للملكية الفكرية، التصاممي الصناعية متيل  التقنية والكشف لأنّ  الفنون واحلرف اليدوية. ومهنا اإ

ىل أأنّ  ىل قطاعات معينة من اجملمتع قد ل  تعودمعظم هذه احلرف  وأأشار الوفد اإ أأو القدرة عىل التفاوض الاكفية ملعرفة تمتتع اباإ
دة قانون التصاممي رشط الكشف. وأأعرب عن تأأييده من املنطقي أأن تتضمن معاه بشأأن تقامس املنافع. وذلكل، رأأى الوفد أأنّ 

 يف املعاهدة.كشف ملوقف اجملموعة الأفريقية لإدراج أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية وال 

ىل البيان اذلي أأدهل به وفد  .137 ّن ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقيةالس نغال وانضم وفد بوتسواان اإ الرضوري  من، وقال اإ
ة مسأأةل الكشف الإلزايم مسأأةل حامس أأنّ  ضافأأ لكنّه  وعقد مؤمتر دبلومايس. و قانون التصامميهنائية ملعاهدة وضع صيغة 

ذ قد تتعرض  ،الصناعيةتصاممي يرض حبامية ال قد ن استبعاد هذا اجلانب . ورأأى الوفد أأ املؤمتر عقدوينبغي معاجلهتا قبل  اإ
بطالها عىل أأساس التقليدية رفالتصاممي املس توحاة من احل . ويف اخلتام، ةالأصلي شعوبالمتكل غري املرشوع حلقوق ال  خلطر اإ

دراج الأخرى دعا الوفد الوفود  ىل النظر يف اإ  . معاهدة قانون التصامميبشأأن املساعدة التقنية يفمادة اإ

ىل أأنه .138 ما  وأأعلن وفد الولايت املتحدة الأمريكية تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ
انفك يدمع العمل عىل تبس يط الإجراءات الشلكية وغريها عىل مودعي طلبات التصاممي اذلي يلمتسون امحلاية يف خمتلف 

ن اس تخالص املامرسات الفضىل  بدلان العامل. وذكَّر بأأن حقوق التصاممي تساعد املصممني عىل تسويق تصامميهم قائاًل اإ
جراءات الإيداع املعقدة  ساعد مبتكري التصاممي، ولاملشرتكة يف تكل الإجراءات من شأأنه أأن ي  س امي الأفراد، عىل اس تكامل اإ

طار جلنة العالمات عىل الأحاكم الأساس ية ملعاهدة قانون  ىل التفاق القدمي والواسع يف اإ من أأجل حامية تصامميهم. وأأشار اإ
س امي  ية خدمة مصاحل مودعي التصاممي يف العامل ولالتصاممي معراًب عن تفاؤهل ابمليض قدمًا بتكل الأحاكم املتفق علهيا بغ 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى املصممني اذلين ينتظرون تنفيذها بفارغ الصرب. وأأعلن تأأييده للمساعدات التقنية 
ىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية من أأكرب مقديم ا ملساعدة التقنية. الرضورية لتنفيذ أأحاكم معاهدة قانون التصاممي مشريًا اإ

دراج  ومع ذكل، أأكد الوفد موقفه بشأأن ذكل املوضوع وأأنه لن يمتكن من تأأييد عقد مؤمتر دبلومايس مع وجود رشط مس بق ابإ
م بطريقة أأكرث فعالية عن طريق اعامتد قرار كام هو  ذ رأأى أأن املساعدة التقنية تقدَّ مادة عن املساعدة التقنية يف نص املعاهدة. اإ

لزايم، ذكَّر الوفد ابلوقت الكبري احلال يف م دراج رشط كشف اإ عاهدات مماثةل. وفامي خيص اقرتاح اجملموعة الأفريقية اإ
واملناقشات املس تفيضة اليت ُكرست لإجياد حل لتكل املسأأةل وأأن الرئيس قد عرض اقرتاحات عديدة لإحاةل مرشوع معاهدة 

ىل مؤمتر دبلومايس. وأأقر مع الأسف  بأأن مؤيدي تكل الأحاكم اجلديدة غري مس تعدين بعد للموافقة عىل قانون التصاممي اإ
دراج رشط الكشف الإلزايم. وأأعرب عن عدم اقتناعه بأأحاكم رشط الكشف بعد  ىل مؤمتر دبلومايس دون اإ الانتقال اإ

يف ذكل مثل  املناقشات املس تفيضة املعقودة؛ موحضًا أأن تكل الأحاكم ل ترتبط مبوضوع حامية التصاممي الصناعية. ورضب
طار الأشاكل الزخرفية للسلع املصنعة اليت تنظر فهيا ماكتب امللكية الفكرية. وكذكل  املوارد الوراثية اليت ل تندرج يف اإ
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ىل تصممي تكل الكرايس. ورأأى الوفد أأن تكل الأحاكم  مصدر اخلشب املس تخدم يف صناعة الكرايس اذلي ل ميت بصةل اإ
تصاممي املقصود هبا أأن تكون مرشوع اتفاق عىل الإجراءات الشلكية اخلاصة ابلتصاممي تتجاوز نطاق معاهدة قانون ال 

ن تكل الأحاكم تتناىف وهدف املعاهدة تبس يط الإجراءات ومواءمهتا لصاحل املودعني مبا يف ذكل الرشاكت  الصناعية. وقال اإ
منا تعقدها وتفرض أأعباء كبرية عىل الصغرية واملتوسطة وفرادى املصممني. وأأضاف أأن رشوط الكشف ل تبسط الإج راءات واإ

مودعي طلبات التصاممي الصناعية. ويف ذكل املقام، س يقع العبء الأكرب عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى املصممني 
ىل أأن العديد من الوفود أأعلنت  اذلي ل ميتلكون اخلربة القانونية الاكفية لستيفاء الرشوط الإضافية املقرتحة. وأأشار الوفد اإ

تعارض أأحاكم الكشف اليت اقرتحهتا اجملموعة الأفريقية مع هدف معاهدة قانون التصاممي وأأهنا تعيق الهدف املشرتك املنشود 
جراءات تسجيل التصاممي الصناعية. وقد أأقرت العديد من الوفود الأخرى بأأن تكل الإجراءات س تعرقل  أأي تبس يط اإ

رية واملتوسطة، عوضًا عن مساعدهتم. وذلكل، أأعلن الوفد عدم تأأييده لنص أأي معاهدة املودعني، وخباصة الرشاكت الصغ
 بشأأن قانون التصاممي يتضمن أأحاكمًا من ذكل القبيل تقوض أأهداف املعاهدة ول تصب يف مصلحة مودعي التصاممي.

ندونيس يا ول .139 ص مبدأأ الكشف عن املصدر س امي فامي خي وأأعرب وفد مالزياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
دراج أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف نص املعاهدة املقرتحة. وفامي خيص املساعدة التقنية وتكوين  واإ

الكفاءات، رأأى الوفد أأن تنفيذ املعاهدة ينبغي أأن يقرتن بتعزيز الكفاءات يف ادلول الأعضاء يك تمتكن من الوفاء ابلزتاماهتا 
نه ينبغي منح البدلان املرونة الالزمة لإدراج العنارص اليت املنبث قة عن املعاهدة اجلديدة. وفامي يتعلق مببدأأ الكشف، قال الوفد اإ

طار ولايهتا القضائية. ويف اخلتام، أأعلن الوفد  تراها هممة لس تكامل الإجراءات الشلكية محلاية التصاممي الصناعية يف اإ
ىل اتفاق عىل املادتني اس تعداده للمشاركة مشاركة ب   22و 3ناءة يف املناقشات مع ادلول الأعضاء الأخرى من أأجل التوصل اإ

 .من مرشوع معاهدة قانون التصاممي

أأوغندا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعلن اس تعداده من  وأأعرب وفد .140
حيث املبدأأ لتأأييد عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي. ومع ذكل، رأأى أأن مرشوع النص غري متوازن ول 

ن رشط الكشف واملادة  15ر ابلتوصية يراعي مصاحل جزء كبري من ادلول الأعضاء يف الويبو. وذكَّ  من أأجندة التمنية قائاًل اإ
منائية.  ضفاء طابع جامع عىل املعاهدة يراعي خمتلف املس توايت الإ املوضوعية بشأأن املساعدة التقنية مسأألتني من شأأهنام اإ

ىل وأأضاف أأنه مس تعد للمشاركة مشاركة بناءة يف املناقشات اخلاصة بلك املسائل العالقة وأأنه و  ماكنية التوصل اإ اثق من اإ
 توافق يف ال راء.

دراج اوفد السودان وأأيّد  .141 لبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. ورأأى أأن من الرضوري اإ
 وعادةل. املساعدة التقنية ورشط الكشف يف نص معاهدة قانون التصاممي يك تس تفيد مجيع الأطراف من معاهدة منصفة

لاكمريون أأن التقامس املنصف والعادل لفوائد امللكية الفكرية رضوري معراًب عن تأأييده للبيان اذلي ورأأى وفد ا .142
مه وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية.  قدَّ

معراًب عن دمعه لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  أأدىل به وفد الصني ابمس مجموعة بريكسلبيان اذلي اوفد الهند وأأيّد  .143
 التصاممي يف أأقرب فرصة ممكنة. معاهدة قانون

( أأسفها لعدم مناقشة ادلول الأعضاء معاهدة قانون التصاممي خالل TWNوأأبدت ممثةل ش بكة العامل الثالث ) .144
ادلورتني السابقتني للجنة العالمات عىل الرمغ من أأن الاقرتاحات مطروحة منذ عدة س نوات ويدمعها عدد من ادلول 

ن ذكل يتناىف قامة معلية جامعة وتشاركية طبقًا لأجندة الويبو للتمنية. وأأضافت أأن الهيئة الرئاس ية الأعضاء. وقالت اإ  مع مبدأأ اإ
ىل تطبيق  للويبو مل تقرر رصاحة بدء معلية وضع القواعد واملعايري اخلاصة مبعاهدة قانون التصاممي، ودعت ادلول الأعضاء اإ

خالل ادلورتني املقبلتني للجنة العالمات من أأجل حتقيق توافق واس تئناف املناقشات  2015قرار امجلعية العامة للويبو 
 ال راء. يف
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( أأنه شارك يف معل جلنة العالمات بشأأن مواءمة FICPI) الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعيةوذكر ممثل  .145
يداع تسجيالت التصاممي منذ عام  ىل جلنة العالمات يف عام2005رشوط اإ م اإ ن الاحتاد قدَّ قامئة ابلقضااي  2008 . وقال اإ

يداع مجموعة واحدة من  الرئيس ية املتصةل ابلتصاممي حيث اكنت القضية الشلكية الرئيس ية للمس تخدمني يه القدرة عىل اإ
ىل املس تخدمني معراًب  الرسومات للك الطلبات عىل مس توى العامل. وأأضاف أأن تكل املسأأةل ل تزال قضية رئيس ية ابلنس بة اإ

طار معاهدة يعمتدها مؤمتر دبلومايس. وجشع ادلول الأعضاء عىل نقل املناقشات اخلاصة مبواءمة عن أأمهل يف معاجلهت ا يف اإ
ىل مؤمتر دبلومايس.  الرشوط الشلكية لإيداع التصاممي من جلنة العالمات اإ

ي ( أأن رشط الكشف رضوري يك يعمل امجليع مصدر التصممي وأأنه ينبغHEP) برانمج الصحة والبيئةوقالت ممثةل  .146
دراج املساعدة التقنية رمسيًا ورصاحًة يف املعاهدة كحمك ملزم قانواًن.  اإ

وأأحاط الرئيس علامً ببياانت الوفود، واقرتح عقد مشاورات غري رمسية، وطلب من رئيس جلنة العالمات تيسري  .147
 املشاورات. تكل

الرئيس اجللسة العامة أأّن املناقشات بشأأن هذه املسأأةل قد حظيت مبتسع من الوقت خالل امجلعية العامة وأأّن  وأأبلغ .148
عددا من التعديالت اليت أأجريت عىل النصوص املقدمة من رئيس جلنة العالمات قد نوقشت خالل املشاورات غري 

ىل أأنه ابلرمغ من الشعور أأن قرار التوافق اك ن خمتلف الاقرتاحات مل حتظ يف الرمسية. وأأشار اإ ن عىل وشك الصدور، فاإ
 واقرتح الرئيس فقرة القرار التالية اليت اعمتدت: الهناية بتوافق ال راء.

ىل عقد 2018قّررت امجلعية العامة للويبو أأهنا س تواصل، خالل دورهتا القادمة يف عام  .149 ، النظر يف ادلعوة اإ
 .2019 ممي يف هناية النصف الأول من عاممؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصا

 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

 التمنية أأجندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات 

ىل الواثئق .150  .WO/GA/49/16وWO/GA/49/10 و WO/GA/49/9 استندت املناقشات اإ

ىل أأن هذا البند من جدول الأعامل يضم  .151 لجنة ال "تقرير  للنظر فهيا يه ةق مطروحئواثثالث وأأشارت الأمانة اإ
( و"قرار عن WO/GA/49/9 املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية" )الوثيقة

"مسامهة خمتلف هيئات ( وWO/GA/49/10 كية الفكرية" )الوثيقةلجنة املعنية ابلتمنية واملل ل بعض املسائل املتعلقة اب
وفامي يتعلق ابلوثيقة الأوىل، ذكرت . (WO/GA/49/16 الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية" )الوثيقة

ت ذكر . و 2016ت يف أأكتوبر اجمتعت مرتني منذ ادلورة الثامنة والأربعني للجمعية العامة للويبو، اليت عقد اللجنة الأمانة أأنّ 
ىل  31من  عقدات لجنةل الثامنة عرشة والتاسعة عرشة  تنيادلور أأنّ الأمانة  مايو من العام احلايل، يف و 2016نومفرب  4أأكتوبر اإ

الوثيقة أأيضا  تتضمنو  .اللجنةوافقت عليه  الوثيقة ملخص الرئيس لهاتني ادلورتني عىل النحو اذليتضمنّت عىل التوايل. و 
أأّن  الوثيقة توذكر  يف دورهتا التاسعة عرشة. انقش ته اللجنةو ،التمنية جندةالتقرير الثامن اذلي أأعده املدير العام بشأأن تنفيذ أأ 

تقرير بشأأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ ال تكل الفرتة مثل: يف التمنية حدثت أأجندة عددا من الأنشطة الهامة املتصةل ب
 ؛اح من اجملموعة الأفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنيةاقرت و التمنية؛  جندةتوصيات أأ 

مائدة الويبو املس تديرة بشأأن و  ؛الالحقة اللجنة اتمناقشات بشأأن طريقة معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة يف دورو 
الوثيقة ا وأأمّ . 2017مايو  12اليت ُعقدت يف  ،هنجياتاملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل التجارب والأدوات وامل 

عداد التقارير تنفيذ ولية اللجنة تفتناول ة،ثانيال  لهيا فامي بعد ) وتنفيذ أ ليات التنس يق والرصد والتقيمي وأأساليب اإ بعبارة يشار اإ
دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة  يف هاتني املسأألتنيأأن تناقش اللجنة  السابقةالعامة  ةامجلعيقد أأاتحت و "(. أ لية التنس يق"
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ىل امجلعية العامة احلالية للويبو. ووافقت اللجنة ام تقرير عرشة وتقدّ  رد يف ح ييف دورهتا التاسعة عرشة عىل تقدمي قرار مقرت  اإ
تنفيذ أ ليات وتناولت الوثيقة الثالثة  يك تنظر فيه امجلعية العامة للويبو وتعمتده.، WO/GA/49/10 من الوثيقة 3الفقرة 

ىل امجلعية الأمانة  توطلب. 14و 13، الفقراتن WO/GA/49/11 ، الوثيقةجلنة املعارفعن  اتقرير  التنس يق. ومشلت اإ
ىل ، WO/GA/49/16 العامة للويبو أأن حتيط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  .اللجنةوأأن حتيلها اإ

بنود جدول  يف وأأبرز التقدم امللموس اذلي أأحرزته اللجنة وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، .152
ماكنيات نظم امللكية س ذكل  رأأى أأنّ أأعاملها. و  يسمح للبدلان النامية وأأقل البدلان منوا، ول س امي يف أأفريقيا، ابس تخدام أأفضل اإ

نّ  مثل املساعدة التقنية يف مواضيع اقشات وترثي املن اجملموعة الأفريقية تؤدي دورا نشطا يف اللجنة الفكرية اخلاصة هبا. وقال اإ
دارة امللكية الفكرية ونقل  هتات ونقل التكنولوجيا. وأأثىن الوفد عىل ادلول الأعضاء ملوافقتكوين الكفاءاو  عىل مرشوع اإ

ليت متر البدلان الأقل منوا والبدلان او التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية 
ح تيي املرشوع س   أأضاف أأنّ و (. .CDIP/19/11 Rev ي اقرتحته جنوب أأفريقيا )الوثيقةاذل ،اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

ىل اقرتاحه املتعلق  بداع. وأأشار أأيضا اإ تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني بشأأن امللكية ب اس تخدام نقل التكنولوجيا كأداة لالإ
ذاكء( لتسهيل مناقشة القضااي اجلديدة و CDIP/19/7 الفكرية والتمنية )الوثيقة فز الوعي بني ادلول الأعضاء بشأأن ادلور احمل اإ

نّه للملكية الفكرية يف حتقيق التمنية. و  ىل ادلورة العرشين للجنة يتضمن تعليقات  امنقح اس يقدم اقرتاحقال الوفد اإ وفود الاإ
س يتيح للجنة  WO/GA/49/10 ئل املتعلقة ابللجنة، الوارد يف الوثيقةيف املسااملقرتح قرار ال عىل أأنّ الوفد  تلفة. وشدداخمل 

هتا، تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ووعهيا امجلاعي بأأمهيل الضوء عىل اس تعداد ادلول الأعضاء الوفد الوفاء بوليهتا. وسلط 
الويبو عىل العمل كجزء من منظومة الأمم حث الوفد البعد الاجامتعي والاقتصادي للملكية الفكرية. وذلكل، وخصوصا، عىل 

دراج بند جديد يف أأ رأأى أأّن التمنية املس تدامة. و  أأهدافاملتحدة يف حتقيق  يتيح لدلول الأعضاء مناقشة تكل س   اللجنة جندةاإ
 .املسائل الهامة

س تونيا ابمس الاحتاد الأورويب .153 الس نوات الامثن ابلتقدم احملرز عىل مدى  أأقرّ و  ،ادلول الأعضاء فيهو  وحتدث وفد اإ
هبدف تفعيل  تذونفّ  تراليت طوّ  ،مرشوعا 34البالغ عددها  ،ورحب ابملشاريع ا.التمنية وتعمميهأأجندة املاضية يف تنفيذ 
نّ  .التمنيةتوصيات أأجندة  بعض ويرى أأّن تأأييدا اتما، ل تؤيّد بعض التوصيات الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  وقال اإ

. التمنية بطريقة مناس بة حيركها توافق ال راءأأجندة بتنفيذ توصيات  املزتم زاليل لكنّه زيدا من املناقشة، و التوصيات تتطلب م
ماكانت . وأأقر الوفد ابإ الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامةأأعاد الوفد التأأكيد عىل الزتام و 

 ،وموّجه حنو حتقيق النتاجئ فعالوضامن لعمل  .حمددة ةدرايف بفضل ما تمتتع به من تكل الأهداالويبو لالإسهام يف حتقيق 
تعزيز حامية امللكية يف هدفها العام خاصة ينبغي للويبو أأن تركز عىل أأهداف التمنية املس تدامة ذات الأمهية القصوى لعملها و 

نالوفد الفكرية. وقال  حراز مزيد من التقدم يف مجيع اجملالت  همالزت وأأكّد ا. اللجنةعمل لالهائل يقّدر احلجم  هاإ ابلإسهام يف اإ
تعزيز حامية امللكية الفكرية يف وخاصة ، تأأسيسها ذات الصةل ابللجنة، مع مراعاة أأهداف املنظمة، عىل النحو املبني يف اتفاقية

 (.3يف املادة )حس امب ورد مجيع أأحناء العامل من خالل التعاون فامي بني ادلول 

رأأى للبدلان النامية. و  اللجنةأأمهّية  فد كوس تارياك، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،و أأكّد و  .154
براز  ىل أأهداف التمنية املس تدامةبشلك اتم البعد الإمنايئ رضورة اإ وذكر أأهنا تعكس اجلهود اليت  ،يف معل الويبو. وأأشار اإ

املربم بني الأمم املتحدة والويبو  1974تفاق عام لال مراعاةة. و قادمالس نة  15 لفرتةيبذلها اجملمتع ادلويل لوضع خطة معل 
نّ الوفد ينبغي للويبو أأن تشارك بنشاط يف املناقشات املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة. وقال (، A/RES/70/1 )القرار  اإ

 تنفيذ.هذا ال اهامتما كبريا ملساهامت الويبو يف موعة اجملويل توس  جدا، م اهأأمر  2030التمنية لعام خطة  اجملموعة تعتقد أأن تنفيذ

ة. ورأأى أأن القرار املقرتح اذلي اعمتد يف اضييف الس نة امل د وفد الصني عىل النتاجئ الإجيابية اليت حققهتا اللجنةوشدّ  .155
بشأأن  اللجنة اتمناقشبشلك اتم ( يعكس WO/GA/49/10 من الوثيقة 3ادلورة التاسعة عرشة للجنة )الواردة يف الفقرة 

نّ  ن بند جدول الأعامل اجلديد بشأأن امللكية أأضاف أأ النص متوازن ويامتىش مع مصاحل مجيع الأطراف. و  املسأأةل. وقال اإ



WO/GA/49/21 Prov. 
42 
 

 ّ د الوفد تأأييدا اتما اعامتد نص القرار. الفكرية والتمنية س يوفر مساحة جيدة ملناقشة الركن الثالث لولية اللجنة. وذلكل، أأي
ىل الاقرتاح املكون من ملجنة ورأأى أأّن عىل ال  واصل معلها بشأأن املساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية، استنادا اإ

يس تدعي تنفيذ الاقرتاح املذكور أأضاف أأّن . و للجنة السابعة عرشة ةورادلالأول ملوجز رئيس لحق الوارد يف املو ست نقاط 
 زتامه مبواصةل التعاون بطريقة شامةل ومفتوحة يف هذا الصدد.مشاركة مجيع ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن ال

، به اللجنةاضطلعت بأأمهية العمل اذلي  أأقرّ و  ،ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وحتدث وفد جورجيا .156
ها الويبو لتنفيذ جزءا ل يتجزأأ من معل الويبو. وأأعرب الوفد عن تقديره للجهود اليت تبذل  تأأصبح واعترب أأن أأجندة التمنية

ّ  التوصيات امخلس والأربعني لأجندة التمنية ن ه ل زال ملزتما ابلعمل عىل تنفيذ ومناقشة قضااي امللكية الفكرية والتمنية. وقال اإ
يذ نشطة الويبو املرتبطة بتنف اجملموعة لأ د ييأأ نقل تالتقدم احملرز يف هذا الصدد. و مثّن توصيات أأجندة التمنية بطريقة مناس بة، وي 

 أأهداف التمنية املس تدامة.

نّ ، ابمس اجملموعة ابءمتحداث  ،وفد الياابنقال و  .157 ملنظمة ينبغي أأن تس متر يف قيادة تطوير نظام ملكية فكرية دويل ا اإ
ىل تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجي ىل أأهداف الويبو الرامية اإ ع متوازن وفعال ميكن الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع. وأأشار اإ

امللكية الفكرية من تسخري ادلول الأعضاء يك متكّن ية جزء ل يتجزأأ من معل املنظمة تمن اعتبارات ال  أأنّ  ضافأأحناء العامل. وأأ 
جيابية للتمنية. وذكر  يف ادلورة التاسعة عرشة انهتت املناقشات بشأأن ولية اللجنة وتنفيذ أ ليات التنس يق  أأنّ الوفد كأداة اإ

ىل نتيجة تو  ه للجهود اليت تبذلها اللجنةللجنة. وأأعرب عن تقدير   فقية بشأأن هذه املسأأةل الطويةل الأمد.اللتوصل اإ

158.  ّ ىل أأنّ ما تاله د وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأي اللجنة أأحرزت تقدما كبريا  وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وأأشار اإ
نشاهئا يف عام   30مبزيانية تزيد عىل ، أأجندة التمنيةتوصية من توصيات  34مرشوعا تنفذ  34وافقت عىل أأهّنا . و 2007منذ اإ

ّن مليون فرنك سويّسي. و  جيابي الأنشطهتا أأثر أأقر بأأّن تقدما كبريا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. و أأحرزت الويبو قال اإ  ااإ
عن لويبو أأن تواصل هجودها لتعزيز ادلور الإجيايب للملكية الفكرية يف التمنية رأأى الوفد أأّن عىل ايف البدلان املس تفيدة. و 

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وأأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية  تعزيزاحلصول عىل معلومات الرباءات و سهيل ت طريق 
تسهم أأيضا أأن  عىل الويبو أأضاف أأنّ لإبداعية. و وماكتب امللكية الفكرية الوطنية والرشاكت الصغرية واملتوسطة والصناعات ا

دارهتا وتسويقها يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر يف تكوين الكفاءات  يف جمالت حامية امللكية الفكرية واإ
أأن أ ليات التنس يق. وتوقع الوفد أأن املناقشة بش هامبرحةل انتقالية. وأأثىن الوفد عىل ادلورة الأخرية للجنة لس تكامل اقتصاداهتا 

 .WO/GA/49/10 تعمتد امجلعية العامة للويبو القرار الوارد يف الوثيقة

ن أأجندة التمنية .159 ىل الإجنازات الكبرية يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. وقال اإ كلك  وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ
لخرباء املس تقلني اذلين نظروا لالتقياميت الإجيابية أأضاف أأّن الفنية. و  به هيئات الويبو ضطلعرتبط ارتباطا وثيقا ابلعمل اذلي تت

ىل نتاجئ خمتلف مشاريع  ىل أأّن . و ، أأكّدت ما س بقالتمنيةأأجندة اإ بنجاح وظل مفيدا يف نّفذ من هذه املشاريع  اعددأأشار اإ
 ّ وحتسني مهنجيات  مشاريع أأجندة التمنيةبشأأن خمتلف  ةالعمليأأنشطهتا د الوفد هجود الويبو لتكثيف املامرسة العملية. وأأي

 ّ يف الوارد  الفكرية املعنية ابلتمنية وامللكية قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنةالد الوفد أأيضا تنفيذها. وأأي
 .WO/GA/49/10 الوثيقة

يران )مجهورية ورصّ  .160 عتبارات التمنية أأن ا أأكّدالإسالمية( بأأن التمنية مسأأةل هامة مجليع ادلول الأعضاء. و  -ح وفد اإ
نّ  دماهجا يف الربامج املوضوعية للويبو، ميثل و التمنية،  أأجندةالتنفيذ الفعال لتوصيات  جزء ل يتجزأأ من معل الويبو. وقال اإ اإ

ىل الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية. وأأعرب عن تقديره لعامتد الوفد أأولوية رئيس ية ينبغي متابعهتا. وأأشار  اإ
ّ  اللجنة ن س تعد ملواصةل مناقشة التوصيات املتبقية والتفاوض عىل ه م معظم التوصيات الواردة يف الاس تعراض املذكور. وقال اإ

الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة معل حنو بناء عىل اسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة. وأأبرز الوفد أأمهية 
ىل أأ وأأشار الوالأهداف املرتبطة هبا.  وأأن تظل منخرطة مع املنظامت ادلولية الأخرى  عىل جامهريها فظ الويبواأأن حت يةمه وفد اإ
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 دراجيف دورهتا التاسعة عرشة ابإ  ذات الصةل يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. ورحب الوفد ابلقرار اذلي اختذته اللجنة
بعد عرش س نوات من املناقشات بشأأن  ،للجنةس يتيح  هذا القراررأأى أأّن بند جديد بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. و 

ىل مس توى  ،التمنيةأأجندة توصيات  صفحة الويبو  عىل أأنّ  الوفدوليهتا. وشدد مسأأةل ملعاجلة  اتشق ناامل من أأرفع الانتقال اإ
وا. وأأعرب الوفد عن تطلعه للمساعدة التقنية يه أأداة تفيد مجيع البدلان، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منالإلكرتونية 

لدلورة  لخص الرئيسامللحق الأول ملقرتاح اذلي اعمتدته اللجنة، عىل النحو الوارد يف متاش يا مع الا صفحةيف اللرؤية حتسني 
 السابعة عرشة.

161.  ّ ّن د وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأي  البدلانيف  احلياةوقال اإ
ة ومبتكرة لتعزيز المنو املس تدام وتأأمني فرص بدعتتطلب حلول م و  ة،الناميابحلياة يف البدلان ارتباطا وثيقا و ةرتبطم ةاملتقدم

 لفطرة، يسخروناب مبدعون هممليون نسمة معظم  55 بدله يبلغ عدد ساكن وأأضاف أأنّ العمل وزايدة القدرات التنافس ية. 
ّن مشالك احمللية. ول عن حلول حملية ل حبثا  ميع أأشاكهلجب  الابتاكر امللكية الفكرية جبميع أأشاكلها، سواء اكنت اتبع ابلقول اإ

الويبو أأجندة ابذلكرى الس نوية العارشة لعامتد  ،2017يف عام  ،احتفل وذكر أأّن بدلهبتاكر. م لالز هافّ يه حممسجةل أأم ل، 
امللكية الفكرية واحلقوق املرتبطة هبا تعمل يف اقتصاد عاملي يعمتد عىل املشاركة هذا الاحتفال يؤكّد أأّن  أأنّ أأضاف لتمنية. و ل 

ىل أأن الشامةل مجليع ادلول. و  أأظهر التقدم  الاس تعراض املس تقل الأخري بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنيةأأشار الوفد اإ
ة، غ والتقيمي وتعممي تنفيذ توصيات أأجندة التمنييف التنس يق الفعال والرصد والإبال امس متر  اهناك نقصرأأى أأن  لكنّهاحملرز. و 

عىل  هتااملعنية مبعايري الويبو. وأأثىن الوفد عىل ادلول الأعضاء ملوافق لجنةال ول س امي فامي يتعلق بدور جلنة الربانمج واملزيانية و 
دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل  البدلان و حنو فعال يف البدلان النامية مرشوع اإ

أأثىن ، و (.CDIP/19/11 Rev ي اقرتحته جنوب أأفريقيا )الوثيقةاذل ،الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية
(. وأأعرب WO/PBC/27/8 )الوثيقة 2018/19 لثنائيةاملرشوع يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة ل  االويبو لإدراهجعىل 

)نقل التكنولوجيا( من اتفاق  10عىل النحو املتوىخ يف املادة  ،صدر عن املرشوعيت س تالوفد عن تطلعه لرؤية التوصيات ال
يك عىل حنو فعال،  مجيع الوفود عىل ضامن تطبيق ولية اللجنة ثّ بني الأمم املتحدة والويبو. واختمت الوفد لكمته حب 1974عام 

 هادفة وتقنية ومعلية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.ناقشة مل منربا تكون 

النظر يف مجيع رضورة  رأأىد وفد مالزياي عىل الطابع الشامل وغري القابل للتجزئة لأهداف التمنية املس تدامة. و وأأكّ  .162
نّ داخل الويبو. بشأأن التمنية ناقشات امل هدفا يف مجمل  17أأهداف التمنية املس تدامة البالغ عددها  وضع قامئة مرجعية  وقال اإ

. مقصد هذه الأهداف حيول دون اتباع هنج شامل جتاه حتقيق فقط، قد هداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبوبأأ 
دراج بند دامئ يف جدول الأعامل وكّرر  ،د الوفد عىل أأمهية مواءمة معل الويبو مع مجيع أأهداف التمنية املس تدامةوشدّ  رضورة اإ

طار ال ا بشأأن تنفيذه يف جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.  ادامئ ابند ادراهجلإ وفد عىل اللجنة اللجنة. وأأثىن داخل اإ
 ّ ن جراء مناقشات وقال اإ ىل اإ طار هذا البند. و ممثر ه يتطلع اإ ّن ة يف اإ مم اختمت ابلقول اإ الويبو بوصفها واكةل متخصصة اتبعة للأ

 .وتنظر فهيا الأنشطة املتعلقة ابلتمنية مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى اهبراجم يف  ربزأأن تينبغي املتحدة، 

163.  ّ ّ وأأي ن لرصد تنفيذ خمصص لأهنا منرب  عامل اللجنةلأ ه يويل أأولوية عليا د وفد نيجرياي بيان اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
أأنشطة تكوين الكفاءات مساعدة تقنية و قّدمت  ةاللجنأأضاف أأّن . و وتقيميه الويبو للمسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية

ىل حتسني نظم  يةع اسال لدلول الأعضاء  جناح مائدة الويبو املس تديرة بشأأن الوفد عىل . وأأثىن وطنيةلكية الفكرية الامل اإ
لوفد أأن ا ذكرو . 2017مايو  12اليت ُعقدت يف ، املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل التجارب والأدوات واملهنجيات

مفيدة  اأأفاكر وعرض  أ ليات مشاركة الويبو يف امليدان، وحّض و م معلومات مفيدة عن جتارب ادلول الأعضاء احلدث قدّ 
يعزز احلوار س   ذكل، لأّن د الوفد من جديد دمعه لعقد مؤمتر دويل دوري بشأأن امللكية الفكرية والتمنيةللأنشطة املقبةل. وأأكّ 

مرشوع أأجندة من اكن من البدلان الأربعة املس تفيدة  بدله نّ اإ الوفد  قالمعل اللجنة. و  يرث ت اأأفاكر  ودّل ويبني أأحصاب املصلحة 
بشأأن التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان  التمنية

تنفيذ املرشوع قد بدأأ يف نيجرياي وأأحرز تقدم  بأأنّ الوفد (. وأأفاد CDIP/16/7 Rev. 2 النامية والبدلان الأقل منوا )الوثيقة
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أأولوية عليا لهذا املرشوع من أأجل تعزيز تطبيق ماكتب امللكية الفكرية  ويلأأضاف أأّن نيجرياي تفامي يتعلق ابملشاركة الأولية. و 
شأأن املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف س ياق تيسري اختاذ قرارات عادةل وفعاةل ومس تنرية ب ، بغية لقواعد امللكية الفكرية

نفاذها. وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل  واحلفاظ عىل تعاونه مع الويبو يف  يف اللجنة ةشاركامل أأوسع محلاية احلقوق واإ
 اجملالت ذات الاهامتم املشرتك.

 ر جوهريفيذ توصيات أأجندة التمنية أأمتن  نّ رأأى أأ التمنية. و أأجندة اتبعت خطى  اللجنة نّ اإ وفد الربازيل  قالو  .164
ّن للمنظمة.  ذ اإ بداعات المقابل أأجر عادل تقايض مبدأأ اإ الصحة والثقافة واملعرفة  احلق يفبواجب حامية البرشي مرتبط  عقلاإ

ىل أأّن يف زايدة الابتاكر والمنو. و  مسههو ما ي واملعلومات والتعلمي. و  عىل  بعد س نوات من املناقشاتوافقت  اللجنةأأشار اإ
يعطي و للجنة، ايسهل تنفيذ الركزية الثالثة لولية هو ما س بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. و  دراجاإ 

دراج قدرا أأكرب من الشفافية للمناقشات ويتيح لدلول الأعضاء زايدة مساءلهتا ورصد مبادرات الأمانة العامة.  وأأضاف أأّن اإ
ىل اختاذ الويبو عزز االبند املذكور س ي  جراءات بشأأن دورها يف تنفيذ برامج التمنية املس تدامة. ورأأى الوفد أأنّ لإ حلاجة اإ

مم املتحدة، الويبو سهاما كبريا يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. و ينبغي ، بوصفها واكةل متخصصة اتبعة للأ ذكر أأّن أأن تسهم اإ
ساس مبناقش ته يف جلان الويبو الأخرى. ورأأى الوفد أأيضا أأن تنفيذ امل ها ودون معل  نطاقمضن املوضوع أأاثرت  ولية اللجنة

التقرير الأول عن مسامهة الويبو يف تنفيذ وذكر أأّن . ةزيانياملربانمج و وثيقة اليف ينعكس أأهداف التمنية املس تدامة ينبغي أأن 
جتاه الصحيح جلعل أأهداف التمنية املس تدامة خطوة يف الايه يف ادلورة الأخرية للجنة. وعرض أأهداف التمنية املس تدامة 

ىل مزيد من التفاصيل عن طبيعة مسامهة الأمانة يف أأّن هناكل حاجة  لكن، رأأى الوفدحمور املناقشات يف الويبو. و  عمل الاإ
نّ  ىل معرفة املزيد عن املساعدة اليت ميكن  املشرتك بني واكلت الأمم املتحدة. وقال اإ أأن تقدهما الويبو ادلول الأعضاء حباجة اإ

ىل أأن ادلول كن متذا الصدد لت هب  9الهدف عىل  ل ينبغي أأن يقترصلويبو دور امن صياغة الطلبات املناس بة. وأأشار الوفد اإ
نّ الوفد ل جدل يف أأمهية الابتاكر. وقال ؛ وأأّن امللكية الفكرية موضوع شاسع؛ ومن أأهداف التمنية املس تدامة بذل بدله ي  اإ

ماكن افتاح للتغلب عىل الأزمة الاقتصادية. ويف هذا الس ياق، مك يع الابتاكر هجودا هامة لتشج  جيب بل و  ،لويبوذكر أأّن ابإ
ّن . خرىمجيع أأهداف التمنية املس تدامة الأ بشأأن ة وجهيأأن تقدم مدخالت  ،علهيا  الهنج املتاكمل هو حمور أأجندة التمنيةوقال اإ

ىل فهم شامل للروا ،2030لعام  لتمنية املس تدامة والأهداف ل بط املشرتكة بني الأهداف الس بعة عرش وينبغي أأن يؤدي اإ

منح  ز اللجنةع الوفد أأن حتفّ . وتوقّ تكل الأهداف بدور نشط دلمع تنفيذأأن تضطلع الويبو أأضاف أأّن عىل املرتبطة هبا. و 
الوفد ادلول  عىل مجيع أأعضاهئا. وحثّ اليت س تعود  ، نظرا للفائدةالويبويف  اس تحقهي  يتاملعاجلة املناس بة والشامةل الاملوضوع 

ىلالأعضاء عىل الانضامم   .اواملشاركة فهيبشأأن املوضوع ناقشة امل  اإ

ىل أأمهية اللجنة .165  مكنصة لتقدمي املقرتحات واملشاريع اليت تتناول امللكية الفكرية والتمنية. وأأقرّ  وأأشار وفد املكس يك اإ
 رأأىتمنية البدلان. و يف قضااي امللكية الفكرية  تسخريلضامن  عامتد أأجندة التمنيةمنذ االويبو  تهالوفد ابلعمل الإجيايب اذلي أأجنز 

من الالزم  الإبداع والابتاكر يف اجملمتعات. وذكر الوفد أأنّ  فّزحتامللكية الفكرية  يف نقل رساةل مفادها أأنّ جنح معل الويبو أأن 
 الويبو، وجشع الويبو عىل الاس مترار يف هذا الاجتاه. وأأهداف التمنية املس تدامة يف معل أأجندة التمنية تفعيلمواصةل 

166.  ّ التعامل مع أأنشطة بشأأن د تبادل أأفضل املامرسات وأأعرب وفد كندا عن الزتامه مبواصةل دمع أأعامل اللجنة. وأأي
ىل أأن حنو   لحصوللغبته أأبدى ر ة. و تمنيخمصصة لأنشطة ال  لثنائيةيف املائة من مزيانية الويبو ل  21املساعدة التقنية. وأأشار اإ

بشأأن قرار اذلي حدث  فقواالت ذكرمزيد من التفاصيل عن أأنشطة التعاون مع الواكلت الأخرى يف التقارير املقبةل. و عىل 
دراج بند دامئ و  ،امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عن جدول الأعامل يف اإ

 رية والتمنية.امللكية الفك

167.  ّ ىل وأأي كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار اإ د وفد اإ
نّ  الإجنازات اليت حققهتا اللجنة متعددة اجلوانب و ية جوهر  التمنية مسأأةل يف دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة عرشة. وقال اإ

البالغ  دمعه للمبادرات اليت تشجع التنفيذ الاكمل لتوصيات أأجندة التمنيةالوفد ر ادلول الأعضاء. وكرّ  ه معلتوجّ ينبغي أأن 



WO/GA/49/21 Prov. 
45 
 

حرصي للنظر يف التقدم احملرز يف هجود املنظمة دلمع غري منتدى مثايل ولكن يه توصية. وذكر أأيضا أأن اللجنة  45عددها 
عىل خطة التمنية الوطنية أأن حكومة بدله وافقت  كر الوفدذادلول الأعضاء يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. و 

ىل الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة و أأهداف التمنية املس تدامة. يف طياهتا ج در اليت ت 2021-2017 للفرتة أأشار اإ
حشد عىل مواصةل  ادلول الأعضاء وحثّ  ،ط الضوء عىل تنفيذ بعض التوصيات املنبثقة عن الاس تعراض املذكورالتمنية. وسلّ 

بند دامئ يف جدول لإدراج يف دورهتا الأخرية  ب الوفد ابلقرار اذلي اعمتدته اللجنةتنفيذ التوصيات املتبقية. ورحّ بغية هجودها 
ىل تنفيذ  يدلّ هو ما الأعامل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. و  عىل الزتام ادلول الأعضاء ابلوفاء بولية اللجنة. وأأشار الوفد اإ

مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية 
د عىل اجلهود املشرتكة اليت تبذلها احلكومة والقطاع اخلاص واجملمتعات احمللية وواكلت (. وشدّ CDIP/15/7 Rev)الوثيقة 

 تنفيذ ذكل املرشوع.ادلوةل من أأجل النجاح يف 

168.  ّ ر بأأن ش ييل د وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكّ وأأي
لتنفيذ توصيات أأجندة  عىل اجلهود اليت بذلهتا اللجنةالوفد س نوات. وأأثىن  10قبل  عن اعامتد أأجندة التمنيةبشدة  تدافع

جه من خالل املبادرات واملشاريع والأنشطة احملددة وتعممي عدد و وجشعها عىل الاس مترار يف هذا الت ،لأربعنيامخلس وا التمنية
ىل جتربة  وتعاوهنا مع البدلان ، من عدد من مشاريع أأجندة التمنية ابوصفه مس تفيدبدله من املبادئ يف معل الويبو. وأأشار اإ

ابلطابع الشامل وغري القابل للتجزئة لأهداف التمنية املس تدامة وشدد الوفد  وأأقرّ  .ييبر الاكالأخرى يف منطقة أأمرياك الالتينية و 
دراهجا يف معل املنظمة. ورحّ  واعتربه أأنسب  ،ب الوفد ببند جدول الأعامل اجلديد بشأأن امللكية الفكرية والتمنيةعىل أأمهية اإ

طار للتعامل مع القضااي الشامةل مثل أأهداف التمنية املس تدامة.  اإ

169.  ّ ثيوبيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. و وأأي تقدمي  واصةلعىل م لويبوحّث اد وفد اإ
موضوع  نّ قال اإ . و هاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والابتاكر وتنفيذالاوضع عند املساعدة التقنية لدلول الأعضاء 

اليت تلفة اخمل جامتعات عن الا الوفدحتّدث . و املعيشة أأعذبالابتاكر هو كيف جيعل الس نة  لهذهاليوم العاملي للملكية الفكرية 
د مشاركة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. ويف اخلتام، أأكّ  رأأى أأهّنا تربزبشأأن القضااي املتصةل ابلتمنية. و نّظمت 

 .بدلههداف الإمنائية ل تحقيق الأ ل الوفد من جديد الزتامه ابلعمل عن كثب مع الويبو 

170.  ّ د وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورأأى أأن تنفيذ وأأي
ّن  وقالأأنشطة الويبو. جوهراي مضن  نشاطاتوصيات أأجندة التمنية  من قبل املنظمة ينبغي أأن تعاجل أأهداف التمنية املس تدامة اإ

هامل  لرتكزي عىل بعض أأهداف التمنية املس تدامةجتنّبا لت الأمم املتحدة الأخرى بهنج شامل وغري قابل للتجزئة، وواكل واإ
ّ أأخرى طالق د الوفد . وأأي ىل جتميع مدخالت اإ املشاريع اليت تشجع الأنشطة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأشار اإ

طار املساعدة التقنية للويبو، (.CDIP/18/6 REV بنقل التكنولوجيا )الوثيقةادلول الأعضاء بشأأن الأنشطة املتصةل  . ويف اإ
دارة امللكية الفكرية والتكنولوجيا ونقل املعارف دعا الوفد اللجنة ىل مواصةل تشجيع املبادرات املتعلقة ابإ ، وغريها من اإ

اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  ىل دراسة أأجريت يف كولومبيا كجزء من املرشوعالوفد اإ  نّوه. و املبادرات
مفيد  وذكر أأّن ادلراسة مترينية. ار سبمترب من الس نة اجل ي بدأأ يف(، اذلCDIP/14/7 املرحةل الثانية )الوثيقة -والاقتصادية 

ىلجدا لبناء الس ياسات العامة  وتركزي املوارد عىل اس تخدام امللكية الفكرية كأداة لتحقيق أأهداف التمنية  ، الأدةلاملستندة اإ
لتطوير الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية يف س ياق خطة التمنية  اهام دخالمُ س تكون أأيضا  ادلراسةرأأى أأّن املس تدامة. و 

 .2022-2018للفرتة الوطنية الكولومبية 

تكوين املساعدة التقنية و هيا مبا ف ،كبرية للأنشطة الإمنائيةال  مهيةابلأ ة، وفد الياابن، متحداث بصفته الوطني قرّ وأأ  .171
ىل ر أأشاات. و الكفاء ّن الصندوق الاستامئين الياابين اذلي تديره الويبواإ هذه الأموال ساعدت يف دمع امللكية الصناعية . وقال اإ

لت أأنشطة الصندوق تنظمي حلقات دراس ية وحلقات مشقد يف أأفريقيا وأأقل البدلان منوا، وكذكل يف أ س يا واحمليط الهادئ. و 
قلميية ووطنية ودورات تدريبية وبعثات استشارية للخرباء وبرامج زمالت طويةل الأجل. و  قلميية ودون اإ  ذكر أأّن بدلهمعل اإ
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تمنية الاقتصاد. الرثوة وتعزيز القدرة التنافس ية و توليد جتربته يف اس تخدام امللكية الفكرية ل ، من خالل هذه القنوات تبادل،

ورأأى أأن حتسني نظام امللكية الفكرية س يحقق التقدم الاقتصادي املس تدام للبدلان النامية ويسهم يف المنو 
 العاملي. الاقتصادي

172.  ّ ب د وفد الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورحّ وأأي
رأأى أأّن ذكل بشأأن بعض القضااي اليت طال أأمدها. و أأبرم العام املايض، ول س امي التفاق اذلي  اللجنةمعل  ابلتقدم احملرز يف

 الزتامه ابلتنفيذ الفعال لتوصياتالوفد د أأكّ و . ارتباطا وثيقا ابمللكية الفكرية والتمنيةترتبط  لرتكزي عىل قضاايابيسمح للجنة س 
طار أأنشطة املنظمة. التمنية. وأأعرب عن تقديره ودمعأأجندة  ذ ه للجهود اليت تبذلها الأمانة العامة لإدراج قضااي التمنية يف اإ اإ

يه أأنشطة ات تكوين الكفاءأأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية و وذكر الوفد أأّن التمنية أأولوية للويبو. ينبغي أأن تبقى 
ىل الطابع العاملي وغري القابل للتجزئة لأهداف ختاما، والابتاكر. و حيوية لتيسري اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية  أأشار اإ

ىل ادلور الهام اذلي ميكن للويبو أأن تؤديه   لتحقيقها.أأن تؤديه ينبغي بل و التمنية املس تدامة واإ

ملزيانية امللكية الفكرية. وأأحاط علام ابيدان التعاون يف جمال التمنية رضوري يف م  د وفد مجهورية كوراي أأنّ وأأكّ  .173
طار  اللجنةالوفد صندوق الاستامئين الكوري اذلي تديره الويبو. ودعا لل  2004اخملصصة منذ عام  ىل وضع اإ ناقشاهتا بشأأن مل اإ

ىل أأجندة نشاء اللجنة واعامتد هنائية لإ الأهداف ال راعينتاجئ ممثرة، وأأن تحيمتل أأن تؤيت القضااي اليت  التمنية. ويف اخلتام، أأشار اإ
 ية.تمن يف املائة من مزيانية الويبو خمصصة لأنشطة ال  21 حوايل أأنّ 

قامة حوار دامئ  بأأمهية ذكّرد وفد كواب عىل أأمهية تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. و وشدّ  .174 ن عالوفاء بولية اللجنة بشأأن اإ
 منية املس تدامة.تحقيق أأهداف الت ل  تكون أأداةينبغي أأن  أأجندة التمنية أأنّ الوفد امللكية الفكرية والتمنية. وذكر 

ىل الطابع ال  .175 ندونيس يا اإ النظر يف عدد  نّ رأأى أأ وغري القابل للتجزئة لأهداف التمنية املس تدامة. و  شاملوأأشار وفد اإ
 يف حتقيقنشطة  ةومسامه ةشاركلها الاضطالع مب بعمل املنظمة لن يتيح املتصةل من أأهداف التمنية املس تدامة حمدود 

ىلالأهداف ىل . ودعا الوفد اللجنة اإ دراج  النظر يف الاقرتاح ادلاعي اإ بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن أأهداف التمنية اإ
دراج بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية والتمنيةهتقفاو املس تدامة. وأأثىن الوفد عىل اللجنة مل يف دورهتا  ،ا عىل اإ

يف  ،أأهداف التمنية املس تدامة تحقيقالاكمل ابمللكية الفكرية ل ز الانتفاع يعز متكن من تت س الويبو رأأى أأّن التاسعة عرشة. و 
طار هذا البند ادلامئ اجلديد من جدول الأعامل.  اإ

ىل أأمهية أأجندة التمنيةTWNش بكة العامل الثالث ) ممثةل توأأشار  .176 قد و للويبو كواكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة.  ( اإ
ىل ال اثر الضارة امل املمثةل تد أأهداف التمنية املس تدامة. وأأشار اعامتعد لويبو بل أأمهية أأجندة التمنيةارتفعت  عىل امحلاية  ةرتتباإ

نفاذها يف تمنية البدلان ومص ىل لويبو ا دعتحلها العامة. وذلكل ااملفرطة للملكية الفكرية واإ أأن تعيد النظر يف هنجها يف هذا اإ
دراج بند دامئ يف جدول أأعامل اللج  تطالصدد. وسلّ  شأأن امللكية الفكرية والتمنية بعد فرتة طويةل من ب  نةالضوء عىل اإ

أ لية لإدراج نتاجئ  غياب، هاأأول واكن التمنية. أأجندة نقاط ضعف يف تنفيذ  اهتاعترب بعض العنارص اليت  مثةلامل  تاملناقشة. وذكر 
ج املوجه حنو التمنية يف أأنشطة الويبو. لهنالنطاق ل قضيفهو التعممي ال ا، اثنهيأأّما يف أأنشطة الويبو. بعد انهتاهئا،  مشاريع اللجنة،

صالح هيلك  أأنّ  املمثةل تالنقطة الأخرية، رأأ  خيّص التمنية. وفاميأأجندة ئ تعممي هيلك الإدارة احلايل للويبو يبطّ أأّن ا، واثلهث اإ
 .تنفيذا فّعال التمنيةأأجندة الإدارة يف الويبو أأمر ابلغ الأمهية لتنفيذ 

ن امجلعية العامة للويبو: .177  اإ

بتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول "علام  أأحاطت )أأ(
 ؛(WO/GA/49/9 أأعامل التمنية" )الوثيقة
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ىل الوثيقة )ب( قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية املعنونة " WO/GA/49/10 وابلنس بة اإ
 ،"وامللكية الفكرية

نشاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  2007ابلقرار اذلي اختذته يف عام  تذكّر  "1" بشأأن اإ
جراءات الرصد .A/43/13 Rev)جلنة التمنية(، الوارد يف الوثيقة  ، وقرارها بشأأن أ ليات التنس يق واإ

عداد التقارير، الوارد يف الوثيقة  هما بتنفيذهام من جديد الزتا تكّدأأ ، و WO/GA/39/7والتقيمي واإ
 تنفيذا اكمال؛

 ؛WO/GA/39/7جمددا عىل املبادئ الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة  تكّدأأ و  "2"

 جمددا عىل حق لك دوةل عضو يف التعبري عن أ راهئا يف مجيع جلان الويبو؛ تكّدوأأ  "3"

 ؛CDIP/18/10علام بنتيجة النقاشات اليت دارت بشأأن املسائل الواردة يف الوثيقة أأحاطت و  "4"

ىل جدول أأعامل جلنة التمنية، بعنوان امللكية الفكرية والتمنية، ملناقشة  توقّرر "5" ضافة بند جديد اإ اإ
ليت أأقّرهتا املسائل املرتبطة ابمللكية الفكرية والتمنية اليت وافقت علهيا اللجنة، فضال عن املسائل ا

 ؛امجلعية العامة

هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا  خمتلف مسامهة" املعنونةابملعلومات الواردة يف الوثيقة  وأأحاطت علام )ج(
ليه يف ، وأأحالت (WO/GA/49/16 )الوثيقة "التمنية من توصيات أأجندة ىل جلنة التمنية التقرير املشار اإ اإ

 .الوثيقةتكل 

 عامل املوّحدمن جدول الأ  18لبند ا

 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورتقرير عن 

ىل الواثئق  .178  WO/GA/49/18و WO/GA/49/17و WO/GA/49/11استندت املناقشات اإ
 .WO/GA/49/19و .WO/GA/49/18 Addو

احلكومية ادلولية  قد قررت جتديد ولية اللجنة 2015للويبو املعقودة يف أأكتوبر وأأفادت الأمانة بأأن امجلعية العامة  .179
 2016/2017)جلنة املعارف أأو اللجنة( للثنائية  املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

ىل  2016ملعارف ثالث مرات يف الفرتة من يناير ومعاًل بتكل الولية، اجمتعت جلنة ا ووافقت عىل برانمج معل اللجنة. اإ
ملناقشة موضوع املوارد الوراثية )ادلوراتن التاسعة والعرشون والثالثون( وموضوع املعارف التقليدية  2016سبمترب 
ىل امجلعية العامة للويبو يف عام  احلادية والثالثون(. )ادلورة م تقرير وقائعي عن ادلورات الثالث اإ ومنذ امجلعية  .2016وقد قّدِّ

، اجمتعت اللجنة ثالث مرات ملواصةل مناقشة موضوع املعارف التقليدية )ادلورة الثانية والثالثون( 2016العامة للويبو 
وترد نتاجئ العمل عىل املوضوعني  وموضوع أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )ادلوراتن الثالثة والثالثون والرابعة والثالثون(.

وترد نتاجئ معل اللجنة عىل املوارد الوراثية يف املرفق  .WO/GA/49/11املرفقني الأول والثاين من الوثيقة  املذكورين يف
ووفقًا لربانمج العمل، أأحاطت أأحدث دورة خالل الثنائية اجلارية، ويه ادلورة الرابعة والثالثون  الثالث من الوثيقة ذاهتا.

ىل امجلعية العامة للويبو ، ابلتقدم احملرز و 2017املعقودة يف يوليو  حراز بعض التقدم  .2017وهجت توصية اإ وأأقرت اللجنة ابإ
ن اكن املزيد من العمل لزمًا. مواصةل بأأن تقرر  2017وتأأكيدًا لأمهية جلنة املعارف، أأوصت امجلعية العامة للويبو يف عام  واإ

مت توصية اللجنة الإجيابية مع  .رانمج معل للجنةولية وب يفية وأأن تبّت امجلع  2019-2018اللجنة معلها خالل الثنائية  وقّدِّ
مت ندواتن منذ امجلعية العامة  ."بعنارص الولية املزمع أأن تقّرها امجلعية العامةعدم الإخالل " ومعاًل بولية اللجنة، نّظِّ
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قلميية واملشرتكة بني الأقالمي وحتقيق توافق يف ال راء من أأجل  2016 للويبو بشأأن القضااي املتعلقة بناء املعارف الإ
وحتتوي  الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل القضااي العالقة. ابمللكية

 أأيضًا عىل رسد ملساهامت جلنة املعارف يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. WO/GA/49/11 الوثيقة

ة وأأحاط علامً ابلتقرير عن جلنة املعارف الوارد يف وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقي .180
عداد ذكل التقرير. وشكر أأيضًا رئيس اللجنة وانئبيه وامليّسين عىل تفانهيم  WO/GA/49/11 الوثيقة وشكر الأمانة عىل اإ

ورأأى أأنه يتعني عىل اللجنة أأن  معاًل وروهحم املهنية املمتزية. وذكَّر بأأن مجموعته تويل اهامتمًا كبريًا لعمل اللجنة البالغ الأمهية.
تّسع معلها من أأجل سد الفراغ القانوين ادلويل والاس تجابة لحتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا واملس تفيدين من 

ن الولية وبرانمج العمل الذلين اعمتدهتام امجلعية العامة للو  من  2015يبو حيث حامية مواردمه القمية بطريقة متوازنة وفعاةل. واإ
قد مكّنا اللجنة من الاضطالع بأأعامل هممة وشامةل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  2016/2017أأجل الثنائية 

حراز تقدم كبري يف تنقيح مشاريع النصوص وتّسيع العمل من أأجل تسوية اخلالفات  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واإ
كَّنت اللجنة من امليض قدمًا مبناقشاهتا املمثرة للغاية عىل مدى ادلورات الست اليت عقدهتا. ووفقًا العالقة. وفضاًل عن ذكل، مت 

ىل  2017للولية ذاهتا، دعيت امجلعية العامة للويبو  ىل عقد مؤمتر اإ ذا اكن ينبغي ادلعوة اإ تقيمي التقدم احملرز، والبّت فامي اإ
ىل أ فاق وأأشار الوفد  دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات. نشاء فريق خرباء أأو أأكرث. ونظرًا اإ فت ابلبت يف اإ ىل أأن اللجنة قد لكِّّ اإ

اللجنة، رأأى الوفد أأنه من املس تحسن اعامتد ولية حممكة تراعي توصيات أأجندة التمنية وتقر ابملس توايت اخملتلفة لتبلور 
ىل  جراء "مفاوضات مستندة اإ ىل النصوص الثالثة والتقدم احملرز فهيا. ويتعني اإ ضافة اإ النصوص" وأأعامل فامي بني ادلورات اإ

ىل جلنة دامئة لضامن مواصةل  نشاء جلنة حتضريية لعقد مؤمتر دبلومايس. وينبغي أأل تس تثين الولية فكرة حتويل جلنة املعارف اإ اإ
س امي وضع صك  لية ولأأعاملها. وينبغي أأن تُشفع الولية بربانمج معل طموح للجنة حيدد جدوًل زمنيًا حمددًا لتحقيق نتاجئ مع 

 ملزم قانواًن أأو أأكرث يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ويف
مWO/GA/49/17ذكل الصدد، قررت اجملموعة تقدمي الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ىل أأن ذكل الاقرتاح مقدَّ  . وأأشار الوفد اإ

مًا  طار ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف. وابت الاقرتاح مقدَّ م خالل املشاورات غري الرمسية يف اإ للمرة الثانية بعدما قّدِّ
قرارًا ابختالف مس توى تبلور النصوص الثالثة املتعلقة  ثبات حسن النية. واإ رمسيًا قبل شهرين من أأجل تعزيز الشفافية واإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف الربع الأول ابملوارد الوراثية وامل عارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يدعو الاقرتاح اإ
لإبرام صك ملزم قانواًن واعامتده يك يتس ىن توفري حامية فعاةل ومتوازنة للموارد الوراثية من دون الإخالل بعمل  2019من عام 

تعبري الثقايف التقليدي. وشدد الاقرتاح عىل املبدأأ العام لرضورة العمل فامي بني اللجنة عىل املعارف التقليدية وأأشاكل ال 
قلميية يف الويبو وممثل  نشاء فريق خرباء عامل بني ادلورات يتأألف من ميّسين وممثل للك مجموعة اإ ادلورات وفائدته واقرتح اإ

املقرتح عىل ثالث دورات لفريق اخلرباء العامل بني لالحتاد الأورويب وممثل لتجمع الشعوب الأصلية. واحتوى برانمج العمل 
فضاًل عن اجامتع للجنة حتضريية ملؤمتر دبلومايس بشأأن املوارد الوراثية ومؤمتر  2018ادلورات وثالث دورات للجنة يف عام 

ىل امجلعية2019دبلومايس يُعقد يف الربع الأول من عام  م اللجنة تقريرًا عن التقدم احملرز اإ اليت  2018العامة للويبو  . وس تقّدِّ
س تقمّيِّ أأيضًا التقدم احملرز يف موضوَعي املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وس يعقد فريق اخلرباء العامل بني 

ىل اللجنة. وأأعرب الوفد 2018ادلورات اجامتعاته يف فرباير ومايو وسبمترب  عن  قبل لك دورة للجنة يك يتس ىن تقدمي نتاجئه اإ
أأمهل يف أأن حيظى الاقرتاح بتأأييد لك ادلول الأعضاء يك تمتكن اللجنة من البحث عن طريقة ابتاكرية للتقدم يف معلها بدقة 

ىل الوثيقة اليت س يقدهما امليّسون معراًب عن  وعناية. وشكر الوفد ادلول الأعضاء اليت أأيدت اقرتاحه. ويف اخلتام، تطلع اإ
 تقديره جلهودمه.

طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وشكر رئيس جلنة املعارف وحتدث وفد  .181
ىل التقدم احملرز خالل الس نوات السابقة وأأقر بأأن مسأأةل  عىل التقدم احملرز. وأأيد جتديد ولية اللجنة للثنائية التالية. وأأشار اإ

ل التعبري الثقايف التقليدي مسأأةل ملحة. وأأعلن اس تعداد مجموعته للمشاركة حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاك
 مشاركة بناءة يف التقدم حنو قرار متوازن يف ذكل اجملال. 
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ندونيس يا ابمس مجموع .182 ىل أأن اللجنة قد أأمتت معلها ابختتام ادلورة  ة البدلان املتشاهبة التفكريوحتدث وفد اإ وأأشار اإ
ىل امجلعية العامة  الرابعة والثالثني. ووفقاً  مت اللجنة اإ نتاجئ معلها عىل صك قانوين دويل أأو أأكرث  2017لولية اللجنة، قدَّ

خيص امللكية الفكرية ويضمن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو ، بتقيمي الت2017وس تقوم امجلعية العامة، يف عام  ذا اكن ينبغي ادلعوة اإ قدم احملرز، والبّت فامي اإ

ضافية، أ خذة  وستنظر أأيضاً  مواصةل املفاوضات. ىل عقد اجامتعات اإ ووفقًا  معلية وضع املزيانية يف احلس بان.يف احلاجة اإ
ىل جلنة دامئةللولية، ميكن أأيضًا للجنة أأن تنظر  ويف حال املوافقة أأن تويص امجلعية العامة للويبو بذكل.  يف حتويل نفسها اإ

وشدد الوفد عىل أأن ادلورة الرابعة والثالثني للجنة املعارف أأوصت امجلعية العامة للويبو بتجديد وليهتا. وأأبدى أأمهل يف أأن 
ىل ال  تقدم الكبري احملرز خالل الولية تمتكن امجلعية العامة للويبو من رمس خارطة طريق لعمل اللجنة يف املس تقبل استنادًا اإ

اجلارية كام يتبني من واثئق العمل. وتبنّيِّ واثئق العمل الثالث تركزيًا عىل نظام امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن تقديره ملا 
التعبري تقلصت التوقعات خبصوص نطاق امحلاية املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل أأبدي من مرونة وروح بناءة ومعلية. و 

دخال هنج تدرجيي حدث حتول حنو الواثئق الإطارية اليت تضع مجموعة من معيل أأكرث. و  الثقايف التقليدي، وساعد عىل ذكل اإ
ىل التقدم احملرز ميكن للجمعية  أأو ال ليات اليت توفر مرونة يف التنفيذ عىل املس توى احمليل. املعايري ورأأى الوفد أأنه نظرًا اإ

متد ولية وبرانمج معل حيدد الأولوايت والنتاجئ أأو النواجت املنشودة من العمل يف املس تقبل. ومع مراعاة العامة للويبو أأن تع 
الطبيعة اخملتلفة للموضوعات الثالثة املتساوية الأمهية فضاًل عن ال راء اخملتلفة بشأأن مس توى تبلور واثئق العمل الثالث، 

تقبيل يف تكل املسأأةل ابعامتد هنج متواٍز وهنج تدرجيي مع احلفاظ عىل العمل ينبغي أأن تنظر املناقشات اخلاصة ابلعمل املس  
املنجز يف املوضوعات الثالثة. وشدد عىل الرضورة امللحة ملنع سوء الاس تخدام والمتكل غري املرشوع للموارد الوراثية 

الكت عرب الوطنية ويتفاداها عن طريق وضع واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ورأأى أأنه ميكن لصك ملزم قانواًن أأن حيل املش
ن النص يتيح خيارات واحضة لتنظر  أ لية متاكمةل لالمتثال. وأأحاط الوفد علامً ابلتقدم احملرز يف حامية املوارد الوراثية قائاًل اإ

املس توى فهيا ادلول الأعضاء. ويشمل النص رشطًا للكشف الإلزايم. ومل تتبَق سوى مسأألتني أأو ثالث جيب حلها عىل 
ظهار الإرادة الس ياس ية. وابت أأحد النصوص جاهزًا  الس يايس. فقد ُأجنز العمل التقين وحان الوقت للميض قدمًا ابلنص واإ

للبت فيه يف حني حيتاج النصان ال خران للمزيد من العمل. ول ميكن تعطيل برانمج وضع القواعد واملعايري لإبرام صك ملزم 
لغاء املسار اذلي بدأأ منذ عام  اب معقوةل ومقنعة. فالقانواًن أأو أأكرث من دون أأس ب نشاء اللجنة ول جتاهل  2001ميكن اإ مع اإ

ىل نصوص منذ عام  . وعليه، أأعلن الوفد تأأييده الاكمل والشديد لالقرتاح اذلي 2010التقدم احملرز يف املفاوضات املستندة اإ
معراًب عن أأمهل يف  2018/2019ل ولية اللجنة يف الثنائية قدمه وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية بشأأن برانمج مع

ىل  ىل ذكل الاقرتاح. وشدد عىل رضورة مواصةل املفاوضات املستندة اإ ىل نتيجة مقبوةل مجليع الأطراف استنادًا اإ التوصل اإ
 نصوص فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

د جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأحاط علامً ابلتقرير عن جلنة املعارف وحتدث وف .183
طار تكل اللجنة خالل الولية اجلارية وابلتقدم احملرز فهيا. وذكَّر بأأن ادلورات السابقة للجنة قد  واملناقشات اليت دارت يف اإ

ازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري شهدت مناقشات حول القضااي اجلوهرية لتوفري حامية متو 
الثقايف التقليدي. ومع ذكل، جيب التشديد عىل أأنه مل يتسَن حتقيق فهم مشرتك بشأأن القضااي اجلوهرية مثل الأهداف 

النتاجئ الواقعية اليت ميكن وموضوع امحلاية واملس تفيدين. ورأأى أأنه جيب حتقيق ذكل الفهم املشرتك بشأأن الأهداف الشامةل و 
حتقيقها من أأجل عقد مناقشات ممثرة وأأكرث تركزيًا. وأأكد الوفد تأأييد مجموعته لعامتد هنج قامئ عىل الأدةل. ورأأى أأنه ميكن 

عداد ترشيعات محلاية  اس تخالص دروس مفيدة من التجارب واملناقشات اليت أأجريت بني العديد من ادلول الأعضاء مع اإ
لوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل املس توى الوطين، وكذكل من اجلهود املبذوةل لصوهنا املوارد ا

ىل وفد الاحتاد الأورويب اذلي سامه ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  عىل الصعيد ادلويل. ووجه شكر مجموعته اإ
وعة الأفريقية عىل اقرتاحاهتام بشأأن مس تقبل ولية اللجنة. وشكر أأيضًا وفدي الولايت ووفد الس نغال اذلي سامه ابمس اجملم

طار اللجنة عىل مدى العامني السابقني، رأأى  املتحدة الأمريكية والياابن عىل تقدمي اقرتاح جديد. وبعد متابعة املناقشات يف اإ
رتكة واجلوهرية قبل حتقيق أأي تقدم ملحوظ يف النصوص. الوفد رضورة تركزي املناقشات عىل أأهداف اللجنة واملسائل املش
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وذلكل أأعرب عن تأأييد مجموعته لالقرتاح اذلي قدمه وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. 
ىل املشاركة بفعالية يف املناقشات حول برانمج معل جلنة املعارف.  وأأعرب عن تطلعه اإ

ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن خالص تقديره لرئيس جلنة املعارف وانئبيه وامليّسين عىل تفانهيم وحتدث وفد الياابن  .184
ميان ه معاًل. وأأقر بأأمهية توفري حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأكد اإ

ىل الراخس بأأن حامية تكل املوارد جيب أأن يدمع  الابتاكر والإبداع ويكفل اليقني القانوين. وأأقر أأيضًا بأأمهية املوضوع ابلنس بة اإ
اجلهات املس تفيدة. وجشع اللجنة عىل تركزي هجودها عىل رمس رؤية مشرتكة للأهداف وجوهر املوضوع. وأأبدى أأمهل يف أأن 

ىل هنج قا ىل تفامه عىل القضااي اجلوهرية استنادًا اإ مئ عىل الأدةل يك يتس ىن حتقيق تقدم ملحوظ. تتوصل ادلول الأعضاء اإ
أأمثةل ويشمل ذكل تقدمي دراسات وأأمثةل لتجارب وطنية مع النظر يف أ اثرها العملية، مبا يف ذكل أأمثةل للترشيعات احمللية و 

الامثنية عرشة السابقة ة. وأأقر كذكل ابلتقدم احملرز خالل الأشهر ع اليت ل تراد لها امحلاييعىل املواضيع القابةل للحامية واملواض 
ىل امجلعية العامة للويبو مبواصةل اللجنة معلها خالل الثنائية  والتوصية اليت وهجهتا ادلورة الرابعة والثالثون للجنة اإ

ن اجملموعة ابء نظرت يف مجموعة واسعة 2018/2019 . وأأشاد مبساهامت لك ادلول الأعضاء متاش يًا مع الولية اجلارية. وقال اإ
ىل نصوص. وأأحاط علامً من النتا جئ املمكنة ابس تخدام هنج قامئ عىل الأدةل مبا يف ذكل خالل أأي مفاوضات مستندة اإ

احلديث اذلي قدمه وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه كام ورد يف  ابلقرتاح
 اسًا للمناقشات.واذلي حيتوي عىل عنارص جيدة قد تُس تخدم أأس WO/GA/49/18 الوثيقة

وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الأمانة عىل تقريرها ورئيس جلنة املعارف  .185
ن مجموعته ما انفكت تشارك بفعالية يف أأعامل اللجنة. ورأأى أأنه من الرضوري أأن تكون  وامليّسين عىل تفانهيم معاًل. وقال اإ

ىل تفامه عىل القضااي اجلوهرية. ورأأى نقطة الانطالق يه ا لعمل اذلي أأجنزته اللجنة من أأجل سد الثغرات املتبقية والتوصل اإ
حراز تقدم مس تدام ونتاجئ ملموسة. وينبغي للولية أأن حتافظ عىل الهدف العام  أأيضًا أأن من شأأن جتديد الولية أأن يضمن اإ

دون الإخالل بطبيعة النتيجة فامي خيص امللكية الفكرية ومبا يضمن  للمفاوضات من أأجل التفاق عىل صك قانوين أأو أأكرث من
امحلاية الفعاةل واملتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وجيب أأن تشري الولية اجلديدة 

ىل نصوص وأأل ختل ابلنتيجة مبا يف ذكل عقد مؤمت ىل املفاوضات املستندة اإ ر دبلومايس. ويف اخلتام، أأعلن الوفد اس تعداد اإ
 مجموعته الاكمل للمشاركة مشاركة بناءة من أأجل حتقيق النتيجة املنشودة.

ب وفد الصني ابلتقدم احملرز خالل ادلورات الست السابقة للجنة املعارف وخباصة التقدم احملرز يف النص ورحّ  .186
بالغة للميض قدمًا حنو وضع صكوك ملزمة قانواًن بشأأن املوارد الوراثية واملعارف اخلاص ابملوارد الوراثية. وشدد عىل الأمهية ال 

َّنة يف  قامة نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية. وأأيد الوفد التوهجات املبي التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأجل اإ
ل اللجنة مع الرتكزي عىل سد الثغرات القامئة. وأأعلن اقرتاح وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية من حيث تّسيع مع

ىل وضع برانمج معل واحض للثنائية التالية.  اس تعداده للمشاركة يف املناقشات الرامية اإ

بأأمهية معل جلنة املعارف وبتوصية  وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأقرّ  .187
ىل امجلعية العامة للويبو مبواصةل معل اللجنة خالل الثنائية ادلورة الرابعة وال  عىل أأن تتفق امجلعية العامة  2018/2019ثالثني اإ

ىل التقدم احملدود احملرز خالل الثنائية  فامي خيص موضوعات املوارد الوراثية  2016/2017للويبو عىل ولية. وأأشار الوفد اإ
يف التقليدي. وشدد عىل أأن الاختالفات املوضوعية عىل القضااي اجلوهرية بني واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا

املشاركني ل تزال قامئة وأأن تكل الاختالفات تشهد عىل الثغرات القامئة اليت مل تمتكن املناقشات املطوةل واملكثفة من سدها. 
ىل نتاجئ الثنائية  اللجنة قبل التفاق عىل القضااي اجلوهرية واليت  ، لحظ الوفد صعوبة حتقيق تقدم يف2016/2017ونظرًا اإ

ىل فهم مشرتك  يعّد عدد مهنا مرتابطًا ومشرتاكً بني املوضوعات الثالثة. وشدد الوفد أأيضًا عىل رضورة أأن تتوصل اللجنة اإ
ل التقدم يف نص لأهدافها وأأن حتدد املفاهمي الرئيس ية املتعلقة مبوضوع امحلاية واملس تفيدين ومعىن امحلاية/الصون من أأج

الصكوك حتديدًا. وذكر الوفد أأن حل تكل القضااي الرئيس ية لزم قبل النظر يف اجلزاءات والاس تثناءات املالمئة والرشوع يف 
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ىل اتفاق عىل القضااي اجلوهرية ينبغي أأن يكون الهدف  مفاوضات جمدية قامئة عىل نص. وشدد كذكل عىل أأن التوصل اإ
يالء الأولوية لأحد الصكوك عىل غريها لأن املوضوعات املتوىخ من معل اللجنة خال ل الثنائية التالية. ومل يؤيد الوفد اإ

ل ابلتوازي. وينبغي للجنة أأن تقف عىل مسائل  مرتابطة ومشرتكة املشالكت وذلكل ل ميكن التقدم يف النصوص الثالث اإ
الوفد الزتامه بوضع برانمج معل فعال ومعقول للجنة. الأهداف والتعارف وموضوعات امحلاية يف املوضوعات الثالثة. وأأعلن 

ماكنية مشاركة ادلول  نشاء أأفرقة عامةل بني ادلورات لأن ذكل س يخل بشفافية املفاوضات وحيد بال داعٍ من اإ ومل يؤيد الوفد اإ
يف هناية فرتة الولية أأي  الأعضاء يف املناقشات. وشدد أأيضًا عىل أأن معليات التقيمي والبت يف الأعامل املقبةل ينبغي أأن جترى

ىل جلنة املعارف. وشدد كذكل عىل أأمهية املناقشات القامئة  2019أأن جترهيا امجلعية العامة للويبو  كام جرت العادة ابلنس بة اإ
طار اللجنة وأأيد تنظمي ندوات ومنتدايت ومناقشات خرباء جامعية كعنرص ل  عىل الأدةل والاعامتد عىل التجارب الوطنية يف اإ

جراء دراسات جديدة يف ي  ىل اإ ثراء املناقشات. وأأيد أأيضًا حتديث ادلراسات القامئة ودعا اإ نفصم عن دورات اللجنة بغية اإ
س امي التفاعل احملمتل بني الصكوك بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  جمالت هممة ول

قامئة. وذكَّر بأأن اقرتاحني بشأأن ادلراسات اخلاصة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف والصكوك ادلولية والوطنية ال
ىل املشاركة بفعالية يف املناقشات حول  ابن ادلورتني الثانية والثالثني والثالثة والثالثني للجنة. وتطلع اإ ما اإ التقليدي قد قّدِّ

م ىل تيسري حتقيق  2018/2019اقرتاحًا بشأأن ولية جديدة للثنائية  ولية جديدة حممتةل وبرانمج معل اللجنة. وقدَّ تسعى اإ
طار  ماكانت حقيقية لتحقيق توافق ال راء وتوفري اإ نتاجئ انحجة. وسلط الضوء عىل أأن اقرتاحه الشامل واملتسق ينطوي عىل اإ

كة بني املوارد الوراثية واملعارف ملفاوضات اللجنة. وشدد عىل الهنج الشامل لقرتاحه وأأمهية مراعاة املوضوعات املشرت 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فضاًل عن عالقهتا ابلأنظمة والصكوك القانونية ادلولية والوطنية القامئة. وحتقيقًا 

ىل ترابط طبيعة املوضوعات الثالثة . وقال الوفد لأهداف اللجنة، ينبغي أأن يكون التقدم متوازاًي يف مجيع املوضوعات نظرًا اإ
ن اقرتاحه حٌل شامل يغطي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من دون ترجيح أأحد  اإ

طار  ىل عقد مناقشات جمدية يف اإ ميانه الراخس بأأنه ل سبيل اإ املوضوعات عىل غريه وأأنه مفتوح لنواجت خمتلفة. وأأعرب عن اإ
املبادئ الأساس ية للعمل. واقرتح الوفد أأسلوب معل للثنائية التالية يتكون من مرحلتني حيث هتدف  اللجنة ما مل يُتفق عىل

ىل التفاق عىل فهم مشرتك للأهداف والقضااي اجلوهرية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  اللجنة أأوًل اإ
ىل نصوص وفقًا للأسس املتفق علهيا لتحقيق الأهداف املنشودة.  التعبري الثقايف التقليدي مث التقدم يف املفاوضات املستندة اإ

جراء مناقشات ابعامتد هنج قامئ عىل الأدةل  وشدد عىل أأن ذكل الهنج يتيح أأكرب فرصة لنجاح اللجنة. وشدد أأيضًا عىل أأمهية اإ
ىل التفاق عىل موضوع امحلاية واملس تفيدين والثغرا ت القامئة يف أأنظمة امللكية الفكرية والالزم حيث ينبغي للجنة أأن تسعى اإ

سدها لضامن امحلاية الرضورية وطبيعة الإجراءات املتخذة لسد تكل الثغرات احملمتةل. وذكر الوفد أأنه ينبغي الإقرار ابلطبيعة 
تعاريف اجلوهرية. اخملتلفة للموضوعات الثالثة وأأن يكيَّف معل اللجنة عىل هذا الأساس ولكن بعد التفاق عىل الأهداف وال 

ىل الوثيقة  مع  WIPO/GRTKF/IC/34/4وفامي خيص املوارد الوراثية، اقرتح الوفد أأن تواصل اللجنة معلها استنادًا اإ
. وفامي خيص املعارف التقليدية وأأشاكل رشط شلكي يتعلق ابلكشفلإدراج  2005مراعاة اقرتاح الاحتاد الأورويب يف عام 

، مبا يف ذكل صكوك امللكية الفكرية املوجودة القامئةتواصل اللجنة سرب أأنظمة امحلاية اقرتح الوفد أأن التعبري الثقايف التقليدي، 
وغريها من الصكوك الوطنية وادلولية ذات الصةل، هبدف حتديد الثغرات احملمتةل يف امحلاية املتاحة للمعارف التقليدية وأأشاكل 

وأأبدى الوفد تطلعه  الثغرات بتعديل أأنظمة امحلاية القامئة أأو حتسيهنا. تكلة لسد ليدي، والإجراءات املمكنالتعبري الثقايف التق 
ىل تنقيح الاقرتاح عند الاقتضاء.  ىل املشاركة يف مناقشات حول اقرتاحه ورحب ابلتعليقات والاقرتاحات البناءة الرامية اإ اإ

ىل أأن اقرتاحه يراعي مواقف العديد من اجملموعات عىل  أأمل أأن يكون أأساسًا جيدًا ملفاوضات اللجنة وأأن ويف اخلتام، أأشار اإ
 حيظى بتوافق ال راء.

188.  ّ . وشكر الوفد رئيس جلنة د وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابءوأأي
ًا معل اللجنة وذكَّر بأأنه شارك مشاركة املعارف وانئبيه وامليّسين عىل معلهم ومساعدهتم عىل مدى الثنائية السابقة. وأأيد أأيض

نشاهئا. وشدد عىل الطيف الواسع للجهات املعنية يف الولايت املتحدة الأمريكية بوصفها بدلًا  بناءة يف مناقشات اللجنة منذ اإ
ىل ضامن حامية دولية جديدة للمعارف ا لتقليدية شديد التنوع، وأأن تكل اجلهات تتابع معل اللجنة عن كثب لأنه قد يؤدي اإ
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وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ويس تخدم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف القامئة من أأجل 
بداعية واخرتاعات مثل نبااتت وأأدوية جديدة. وشدد أأيضًا عىل العمل الكبري اذلي يتعني عىل اللجنة  اس تحداث مصنفات اإ

ىل فهم مشرت  جنازه للتوصل اإ ىل فهم مشرتك بشأأن الأهداف س ميهد اإ ن التوصل اإ ذ اإ ك بشأأن الأهداف اليت تدمع ذكل العمل. اإ
الطريق حنو فهم مشرتك بشأأن القضااي اجلوهرية مثل اجلهات املس تفيدة. ورحب الوفد ابلقرتاح اذلي قدمه وفد الاحتاد 

ورأأى أأن ذكل الاقرتاح  WO/GA/49/18يقة الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه كام ورد يف الوث 
مسامهة بناءة يف مناقشات اللجنة. وأأيد تشديد وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عىل 
ىل فهم مشرتك بشأأن الأهداف والقضااي اجلوهرية املتصةل بعمل اللجنة واعامتد هنج قامئ عىل الأدةل  أأي رضورة التوصل أأوًل اإ

ىل دراسات وجتارب وطنية والترشيعات الوطنية وأأمثةل لأنظمة امحلاية املتاحة فضاًل عن أأمثةل  الاستناد يف معل اللجنة اإ
للموضوعات املزمع حاميهتا وتكل املزمع اس تثناؤها من امحلاية. وشدد أأيضًا عىل أأمهية مناقشة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ىل القوامس املشرتكة بني املوضوعات الثالثة. وأأبدى شواغهل فامي خيص اعامتد وأأشاكل التعبري ال  ثقايف التقليدي ابلتوازي نظرًا اإ
مهنجية تفرق بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وكذكل فامي خيص اقرتاح الاحتاد 

دراج رشط شلكي اب 2005الأورويب يف عام  لكشف لأن ذكل الاقرتاح ركز عىل أ لية واحدة وعليه حمك مس بقًا عىل طبيعة اإ
الصك يف تكل املرحةل. وشكر الوفد وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية عىل تقدميه جمددًا برانمج العمل املقرتح للجنة 

طار ادلورة الرابعة والثالثني للجنة. وأأعWO/GA/49/17)الوثيقة  رب عن تقديره لس تعداد اجملموعة ( كام نوقشت يف اإ
طار اللجنة ابس تخدام لك واثئق معل الويبو وغريها من مساهامت ادلول  ىل العمل اذلي ُأجنز يف اإ الأفريقية الاستناد اإ

ىل أأنه من السابق لأوانه للجنة أأن تبت يف عقد مؤمتر  الأعضاء ومهنا ادلراسات والتجارب الوطنية. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ
ايس ملا يف ذكل من حمك مس بق عىل نتيجة املفاوضات. وذكَّر بأأن ادلول الأعضاء مل تتفق عىل أأهداف العمل أأو القضااي دبلوم

الرئيس ية مبا يف ذكل نطاق الصك واجلهات املس تفيدة كام يتبنيَّ من النصوص اليت تعرتهيا أأقواس مربعة كثرية جدًا. ودعا الوفد 
ىل ىل اعامتد هنج تدرجيي يؤدي اإ م الوفد الاقرتاح  اإ توافق ال راء بشأأن الأهداف والقضااي الرئيس ية ويتلكل بنتيجة مفيدة. وقدَّ

ىل اتفاق حول الأهداف واملس تفيدين  جلنة املعارفالتايل: "لن تنظر  ل بعد التوصل اإ ىل عقد مؤمتر دبلومايس اإ يف ادلعوة اإ
م  " بوصفه هنجًا ميكِّّن اللجنةوالنطاق، وكذكل حول طبيعة الصك من امليض قدمًا يف حتقيق نتيجة هادفة تدرجييًا. وقدَّ

(. وأأبدى تطلعه WO/GA/49/19ابلشرتاك مع وفد الياابن اقرتاحًا جديدًا ينطوي عىل تكل العنارص الرئيس ية )الوثيقة 
جيابية. ىل نتيجة اإ ىل مواصةل مناقشة تكل العنارص من أأجل التوصل اإ  اإ

189.  ّ ندونيس يا ابمس وأأي . وشكر الوفد أأمانة جلنة مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
املعارف عىل تقريرها الوايف. وسلط الضوء عىل الرتاث الغين للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

ليدية اليت تمتتع بقمية اجامتعية وثقافية واقتصادية وجتارية. وشدد عىل رضورة التدخل التقليدي وخباصة يف أأنظمة الطب التق 
اتحة اجملال وهتيئة البيئة املؤاتية للتطور ادلينايم  وحامية تكل املعارف من المتكل غري املرشوع عىل املس توى العاملي مع اإ

ن الهند قد أأقامت مكتبة رمقية للمعارف للمعارف التقليدية لفائدة املؤمتنني علهيا وغريمه من أأعضاء اجمل  متع. وقال الوفد اإ
نظمة الهندية التقليدية بوصفها مبادرة رائدة لتوفري حامية دفاعية ل وأأطلقت  أأيورفيدا، وأأوانين، وس يدها، ويوغا التقليدية أأيلأ

، 2016منذ امجلعية العامة للويبو س ياسة وطنية طموحة للملكية الفكرية تسلط الضوء عىل توس يع نطاق املكتبة. وذكَّر بأأنه 
عقدت اللجنة دورة واحدة عن املعارف التقليدية ودورتني عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ونظمت الأمانة ندوتني من 

ثراء املناقشات حول القضااي الرئيس ية املطروحة أأما اتحة منتدى لفهم ال راء اخملتلفة واإ م أأجل تقدمي املزيد من التوضيحات واإ
اللجنة. وشكر رئيس اللجنة عىل حتديد القضااي العالقة لأنه يّسَّ بذكل تنظمي املناقشات وتركزيها. ولحظ مع التقدير تقلص 

الثغرات يف النصوص واجلهود احلثيثة املبذوةل لتحقيق توافق ال راء بشأأن نيَص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
هتاء مبكرًا من وضع صك قانوين دويل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري التقليدي. وأأيد الوفد الان

الثقايف التقليدي وشدد عىل أأن غياب تكل الصكوك امللزمة قانواًن يسمح ابس مترار المتكل غري املرشوع والقرصنة البيولوجية 
ىل اختالل  توازن النظام العاملي للملكية الفكرية مبا ييسء ملصاحل أأحصاب املعارف للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأدى اإ

ىل تقرير اللجنة معراًب عن رغبته يف أأن تعزز ولية اللجنة للثنائية التالية. وشدد أأيضًا عىل رضورة مواصةل  التقليدية. وأأشار اإ
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ىل نصوص من أأجل متهيد الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس.  ويف اخلتام، شكر الوفد رئيس اللجنة وانئبيه املفاوضات املستندة اإ
 عىل قيادهتم احلكمية والزتاهمم بعمل اللجنة.

ثيوبيا عن تقديره لعمل الأمانة. وأأيد البيان اذلي قدمه وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأقر  .190 وأأعرب وفد اإ
قلميية وادل ول الأعضاء لتوس يع ولية اللجنة. وقد يكون توس يع بأأمهية جلنة املعارف ورحب ابس تعداد عدد من اجملموعات الإ

ىل  ولية اللجنة خطوة هممة عىل الطريق الصحيح ولكن جيب عىل ادلول الأعضاء أأن تعرتف بعد مرور عقدين ونظرًا اإ
مس توى التبلور اخملتلف للنصوص الثالثة، أأن تكل النصوص ابتت خمتلفة. ومن مث، يتعني عىل ادلول الأعضاء أأن تضمن 

ىل مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية ا برام  2018/2019نتقال النص اخلاص ابملوارد الوراثية اذلي بلغ املس توى الالزم اإ مع اإ
ىل  صك ملزم قانواًن واعامتده من أأجل توفري حامية فعاةل ومتوازنة. وشدد عىل أأنه ينبغي النظر يف ذكل الاقرتاح وقبوهل نظرًا اإ

نشاء فريق خرباء عامل بني ادلورات يعكف عىل أأن مؤيديه يدمعون النصوص الث الثة. وحتقيقًا ذلكل، سمل الوفد برضورة اإ
نشاء  ن اإ ذ اإ سد الثغرات يف نص املوارد الوراثية. وطلب من ادلول الأعضاء تزويد ذكل الفريق العامل ابملوارد الالزمة. اإ

ويعطي زخامً جديدًا للعملية املتباطئة منذ عقدين. فريق عامل بني ادلورات س يضمن اس مترار معل اللجنة طوال مدة وليهتا 
دراك الفوائد احملمتةل اليت قد  ن العديد من اجلهات املعنية تتابع معل اللجنة عن كثب حرصًا مهنا عىل اإ ويف اخلتام، قال الوفد اإ

 تعود علهيم من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

وفد كولومبيا ابلعمل امجلاعي اذلي اضطلعت به ادلول الأعضاء خالل الثنائية اجلارية. وأأشاد جبهود رئيس جلنة  وأأقرّ  .191
ىل امجلعية العامة للويبو مبواصةل معل اللجنة  ذ مكَّنت لك تكل اجلهود اللجنة من توجيه توصية اإ املعارف وانئبيه وامليّسين. اإ

كزي عىل وضع برانمج معل شامل ومتوازن يراعي التقدم احملرز يف املناقشات . وينبغي الرت 2018/2019خالل الثنائية 
ىل نصوص. وأأيد الوفد البيان اذلي قدمه وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأكد ما أأعلنه  املستندة اإ

اوضات اللجنة عىل وضع القواعد واملعايري لأن جناح يف بيانه الافتتايح وهو رضورة أأن تمتكن الويبو من امليض قدمًا يف مف
ىل منو مس تدام ويسامه يف تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام  . ويف هذا الس ياق، ذكَّر الوفد 2030تكل املفاوضات س يؤدي اإ

صلية واجملمتعات احمللية. بأأن كولومبيا تقر بتنوعها البيولويج وتراهثا الثقايف غري امللموس وبرضورة منح حامية خاصة للشعوب الأ 
طارًا محلاية املوارد الوراثية واملعارف  ومن مث رأأى رضورة كبرية يف امليض قدمًا حنو اعامتد صك ملزم قانواًن أأو أأكرث يريس اإ

 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عن طريق عقد مؤمتر دبلومايس. وأأيد الوفد مناقشة القضااي الرئيس ية املرتبطة
قامة حوار بناء سيساعد اللجنة  ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وأأعرب عن ثقته يف أأن اإ

عىل تسوية اخلالفات العالقة. ومن الأمهية مباكن ضامن مشاركة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ملا تكتس يه أ راؤها من 
ات. وعليه ينبغي التعاون عىل توفري املوارد لصندوق التربعات. وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن تستند امجلعية أأمهية حمورية يف املفاوض

ىل الاقرتاحات املقدمة وأأن تضع برانمج معل للثنائية  يراعي املصاحل امجلاعية لدلول الأعضاء يف  2018/2019العامة للويبو اإ
عىل العنارص املشرتكة بني تكل الاقرتاحات من أأجل حتقيق توافق ال راء عىل  امليض قدمًا. ويتعني عىل ادلول الأعضاء الرتكزي

 هذه القضية املهمة.

192.  ّ ن زمبابوي تتابع عن كثب وأأي د وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
طار جلنة املعارف. وأأقر الوفد ابلعمل املن جز معراًب عن أأمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية املفاوضات اجلارية يف اإ

التالية بفضل دمع فريق عامل بني ادلورات. وأأعلن أأن بدله يويل أأمهية كربى محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 
ىل نص. وذكر أأ  نه يفرتض أأن أأي مفاوضات مقبةل ستستند اإ ن زمبابوي وغريها من البدلان التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ

تمتتع برتاث غين من أأنظمة املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية اليت قد تصبح مصدر معيشة 

طار قانوين مالمئ. ومن املهم تنظمي الفوائد التجارية املس متدة من اس تخدام املوارد الوراث  ية عدة جممتعات يف حال توفري اإ
واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأجل سد لك الثغرات وضامن الاس تدامة عن طريق التقامس املنصف 

ىل توافق يف  زاء التأأخري املس متر يف التوصل اإ والعادل للفوائد الاقتصادية مع ماليك تكل املوارد. وأأعرب الوفد عن شواغهل اإ
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هناء العمل من أأجل اعامتد ال راء بشأأن تكل القضية امله بداء املزيد من املرونة والتسامح واإ مة. وحث ادلول الأعضاء عىل اإ
 صك دويل ملزم قانواًن أأو أأكرث.

طار جلنة املعارف. وأأقر بأأمهية العمل املنجز وأأيد متديد ولية اللجنة. ودعا لك  .193 وأأشاد وفد عامن ابجلهود املبذوةل يف اإ
ىل التحيل برو عطاء زمخ جديد للجنة كام فعلت امجلعية ادلول الأعضاء اإ جيابية من أأجل تسوية اخلالفات العالقة واإ ح بناءة واإ

العامة للويبو. وأأبدى أأمهل يف أأن يتلكل معل اللجنة بصكوك ملزمة قانواًن تكفل امحلاية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

يران )مج  .194 الإسالمية( عن تقديره لرئيس جلنة املعارف وانئبيه عىل تفانهيم معاًل خالل الثنائية  –هورية وأأعرب وفد اإ
ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري. ورأأى أأنه من القصور غياب صك ملزم قانواًن  اجلارية للجنة. وأأيد بيان وفد اإ

ية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف يف الإطار ادلويل احلديث للملكية الفكرية يوفر امحلا
ذ ينبغي للنظام القانوين ادلويل للملكية الفكرية أأن يتطور بطريقة متوازنة من أأجل ضامن اس تدامته يف توفري امحلاية  التقليدي. اإ

ىل زايدة  الالزمة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ذ س يؤدي اعامتد هنج شامل كهذا اإ التقليدي. اإ
قبال البدلان النامية عىل نظام امللكية الفكرية ويعزز مسامههتا يف الرشااكت الثقافية واملعرفية عىل الصعيد العاملي. وحتقيقًا  اإ

ة واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري لتكل الأهداف، من الأمهية القصوى وضع صكوك دولية ملزمة قانواًن محلاية املوارد الوراثي
الثقايف التقليدي. وينبغي للجمعية العامة للويبو أأن تضع أ لية تريض ماليك تكل املوارد وتكفل امحلاية الالزمة ملصاحلهم 

بداع والابتاكر. ومن مث، ينبغي اعامتد هنج بناء. ولعل املرونة اليت أأبدهتا ادلول الأع ضاء خالل املرشوعة من أأجل حتفزي الإ
ىل التفاق عىل رضورة مواصةل معل اللجنة  ادلورة الرابعة والثالثني للجنة يف مناقشة التوصية بشأأن ولية اللجنة قد أأدت اإ
رساء أأساس قانوين محلاية تكل املوارد  خالل الثنائية التالية. وأأثبت ذكل وجود فهم مشرتك بني ادلول الأعضاء بشأأن أأمهية اإ

ىل مداولت اللجنة والتقدم احملرز يف مرشوع الصكوك، رأأى الوفد أأن النصوص احلالية عىل الصعيد ادلويل.  واستنادًا اإ
نشاء اللجنة ل تزال قامئة وهدف العمل  ن مربرات اإ ذ اإ حتتوي عىل عنارص رئيس ية مالمئة لوضع صك ملزم قانواًن أأو أأكرث. اإ

ا ادلول الأعضاء حنو تنفيذ تكل الأهداف. واحض للجميع. ومن مث، ينبغي للولية اجلديدة وبرانمج العمل  اجلديد أأن يوهّجِّ

195.  ّ د وفد بنن البيان اذلي قدمه وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. وشدد عىل التأأثري الإجيايب محلاية املوارد وأأي
البدلان النامية والبدلان الأقل الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف حياة العديد من اجملمتعات يف 

ن من الأمهية مباكن أأل حُترم تكل اجملمتعات من اس تخدام مواردها اخلاصة واملزااي اليت قد تعود علهيا من  منوًا. وقال اإ
ىل نتيجة ممثرة للك ادلول الأعضاء.  اس تخداهما. وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن تؤدي أأعامل اللجنة اإ

196.  ّ البيان اذلي قدمه وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب د وفد الاحتاد الرويس وأأي
نه ينبغي مواصةل العمل لتسوية اخلالفات العالقة بشأأن املوضوعات اليت تنظر فهيا  الرشقية. وأأحاط علامً ابلتقدم احملرز. وقال اإ

ىل حتقيق نتيجة متوازنة. وأأضاف أأن الندوات املن مة خالل الثنائية اجلارية اكنت مفيدة للغاية وأأاتحت الفرصة اللجنة سعيًا اإ ظَّ
لتبادل التجارب واخلربات الوطنية بني خمتلف البدلان. وأأيد الوفد أأيضًا التوصية الصادرة عن اللجنة مبواصةل معل اللجنة 

 خالل الثنائية التالية.

197.  ّ حظ تفاوت مس توايت التقدم خالل الثنائية د وفد غاان بيان وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية. ولوأأي
. وذكَّر بأأن املسائل العالقة عالقة منذ زمن بعيد وأأبدى أأمهل يف أأن تواصل ادلول الأعضاء التفاوض بروح من 2016/2017

املساومة عن طريق مراعاة مصاحل لك الأطراف من أأجل سد الثغرات والنظر يف خيارات وضع صك ملزم قانواًن أأو أأكرث 
ىل التقدم الكبري احملرز وأأنه ميكن  بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأشار الوفد اإ

 .2018/2019للجمعية العامة للويبو أأن تضع برانمج معل يضمن عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية 
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م بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري هاال  وأأثىن وفد أأسرتاليا عىل الزتام اللجنة مبواصةل معلها .198
ىلاملقبةل. يف الثنائية الثقايف التقليدي  رأأى وساكن جزر مضيق تورس. و ة الأصليشعوبه و  لبدلهواضيع أأمهية هذه امل وأأشار اإ

ذه العمل هبالأعضاء عىل مواصةل  ادلولالوفد ة. وجشع املشاركة البناءة وحسن نيّ بفضل  تقدماأأحرزت ادلول الأعضاء أأّن 
علام ابلنصوص الثالثة اليت الوفد . وأأحاط 2018/2019 لثنائيةالتفاق عىل تفاصيل الولية اجلديدة للجنة ل لالروح البناءة 

 ّ ىل امجلعية العامة، وأأي رز بشأأن حملعن ارتياحه للتقدم االوفد كأساس للمفاوضات. وأأعرب  اد مواصةل العمل بشأأهنأأحيلت اإ
لقة يف هذا النص. ال املسائل العحلمعل اللجنة سيس تفيد من هذا الزمخ  املوارد الوراثية عىل وجه اخلصوص. ورأأى أأنّ 

ىل أأنّ  ولكن أأشار صندوق الويبو للتربعات لصاحل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة.  سعيدة ابملسامهة يفبدله حكومة  وأأشار اإ
ىل أأّن  هما الشعوب الأصلية واجملمتعات الوفد بأأمهية املساهامت اليت تقدّ  صندوق. وأأقرّ ال لس تدامة  اكفيةغري هذه املسامهة اإ

ىل اللجنة. و للجهود ا، أأعرب عن تقديره تامادلول الأعضاء عىل املسامهة يف صندوق التربعات. وخ الوفد  حثّ ذلكل، احمللية اإ
اين غوس، الس يد رئيس اللجنة ،  بذلها ليتا  .احلكمية رئاس ته وقيادتهمن خالل الية احلالثنائية  يفاإ

199.  ّ ب ابلعمل د وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورحّ وأأي
طار الولية احلالية  دما يف من امليض قمكّهنا  هاالزتام ادلول الأعضاء بتنس يق مواقف رأأى أأّن . و املعارفلجنة ل اذلي أأجنز يف اإ

جتديد ولية من امجلعية العامة للويبو ذكل س ميكّن  وأأضاف أأنّ املسائل املتعلقة ابملواضيع الثالثة. خمتلف املناقشات وتوضيح 
ىل أأنّ الوفد املقبةل. وأأشار  لثنائيةاللجنة ل  ر حامية فعاةل ومتوازنة للموارد الوراثية صك دويل يوفّ وضع  هوالأمّه الهدف  اإ

ّن من املهم واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  ضاعة مثار احلفاظ عىل زمخ هذه املفاوضات دون وقال اإ اإ
معل  وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة بنشاط يف مناقشة برانمج .مس بقااجلهود اليت بذلهتا ادلول الأعضاء العمل و 

 .ة اللجنةحتقيق الأهداف املنصوص علهيا يف وليمن من شأأنه أأن ميكن ادلول الأعضاء  املعارفتوافقي للجنة 

ّ ئبيه واناملعارف وأأعرب وفد الياابن عن تقديره لرئيس جلنة  .200 ىل أأن حراز عىل هجودمه ادلؤوبة. وأأشار الوفد اإ ه رمغ اإ
ال راء بشأأن القضااي الأساس ية مثل الأهداف  توافقت  ملع ادلول الأعضاء، اجلهود البارزة اليت تبذلها مجينتيجة  تقدم واحض

املواد الرئيس ية للنصوص. بشأأن بني ادلول الأعضاء ل تزال قامئة هناك اختالفات كبرية  وأأنّ  ،والتعاريف ومتطلبات الكشف
ّ الوفد هذه الثغرات، رأأى  وبغية سدّ  ، بل أأن تركز بقدر أأكرب عىل فقط ىل النصع ينبغي أأن ل يقترص تركزي جلنة املعارف هأأن

من  عن اعتقاده الراخس بأأنّ الوفد احلقائق. وأأعرب مجلع جتري دراسات أأن دلول الأعضاء و لامرسات الوطنية املربات و تبادل اخل
مجيع ادلول الأعضاء مناقشات مس تفيضة بشأأن  حىّت جتري ،نظرا للظروف الراهنة ،املالمئ عقد مؤمتر دبلومايسغري 

ىل اتفاق. وشدّ ت الأحاكم الرئيس ية و  أأمر غري  حتديد موعد هنايئ للمفاوضات قبل اكامتل النصوص عىل أأنّ الوفد د توصل اإ
 يع املسائل التقنيةمجل  هتاضمن مناقش يك ت للجنة مواصةل املناقشات دون احلمك مس بقا عىل النتيجة،أأضاف أأّن عىل ا. و مناسب

 اتجامتعالاة جود عىل زيرتكالالأعضاء  دلولرأأى الوفد أأّن عىل ايتعلق بتعميق املناقشات املوضوعية،  مناقشة شامةل. وفامي
عىل رضورة معاجلة النصوص الثالثة عىل  الوفد دجراء مناقشات مكثفة وعدم توس يع الاجامتعات أأو زايدهتا دون داع. وأأكّ ابإ 

ّ 2018/2019 لثنائيةقدم املساواة. وفامي يتعلق بولية اللجنة ل  ىل أأن ه قدم، ابلشرتاك مع وفد الولايت املتحدة ، أأشار الوفد اإ
اذلي قدمه  قرتاحالاعىل  . وشكر وفد الاحتاد الأورويبWO/GA/49/19 الوثيقة الأمريكية، الاقرتاح املشرتك الوارد يف

نّه ليس يف لوفد اقال نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وفامي يتعلق مبتطلبات الكشف،  وضع يسمح هل بدمع اإ
 ابملسامهة البناءة. همالزت شدد عىل اأأم ل. و  ةاكنت شلكيت سواء هذه املتطلبا

201.  ّ ندونيس يا نيابة عن وأأي ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد اإ جلنة ورأأى أأّن . مجموعة البدلان املتشاهبة التفكريد وفد اإ
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل بشأأن ما كبريا يف املفاوضات دتق 2016/2017الثنائية يف أأحرزت  املعارف

لهيا فامه املتبادل بشأأن أأمهية أ ليات امحلايةالت أأىت نتيجة هذا التقدم أأنّ  وأأضافالتقليدي.  التعبري الثقايف . واحلاجة امللحة اإ
 ّ ىل أأن ىل ا للجنةالتوصية اليت أأصدرهتا ادلورة الرابعة والثالثون رمغ و  هوأأشار اإ فال تزال  ،العامة للويبو بتجديد وليهتامجلعية اإ

ىل وضع خطة معل لتوجيه معل اللجنة يف املس تقبل. وقال ادلول الأعضاء  نّ الوفد حباجة اإ ندونيس يا، بوصفه بدلا انميا،  اإ اإ
ىل معروف مبوارده الوراثية الوفرية. و  رفاه مة لتمنية اقتصاده و وصفها أأصول قيّ بلبدله تكل املوارد ورضورة حامية  أأمهيةأأشار اإ
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املقبةل يف الثنائية  املعارفة ولية أأقوى للجنتعطي  امجلعية العامة للويبو أأنعىل  . ويف هذا الس ياق، رأأى الوفد أأنّ شعبه
ىل وضع ينبغي أأن تشمل الولية الأقوى  أأنّ ضاف أأ ئيس ية للعمل يف املس تقبل. و ة الر نشودحتدد الأولوايت والنتاجئ امل و  احلاجة اإ

جراء صك قانوين دويل أأو  ىل النصوص. وقال اإ نّ الوفد مفاوضات قانونية تستند اإ دلول يس توجب من اولية أأقوى منح  اإ
ضافيأأس ئةل تطرح  ل . وأأنّ 2001اليت بذلت منذ عام الأعضاء امليض قدما وعدم تكرار مجيع العمليات واجلهود  ن ة عاإ

نّ اتبع ابلقول فاوضات القامئة عىل النصوص. ومواصةل املادلول الأعضاء أأّن عىل و  ،الأهداف عدم  الولية الأقوى تعين اإ
ساءة اس تخدام املوارد عىل  د الوفد. وأأكّ ميض قدمالللجنة ل االسبيل اليت س تتبعها رشوط بشأأن  ةتطبيق أأي رضورة منع اإ

نّ الوراثية واملعارف التقليدية  النص املتعلق حبامية املوارد الوراثية يوفر خيارات واحضة لدلول  املرتبطة هبا واختالسها. وقال اإ
ىل أأ . و وقد وصل مراحل اللمسات الأخرية ،الأعضاء لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن املوارد مهتّيأأة  ادلول الأعضاء نّ أأشار اإ

املعارف التقليدية وأأشاكل  نيص كون القاطرة اليت ستسحبيس  ية نص املوارد الوراث الوراثية. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن 
نّ الوفد بّسعة أأكرب. وقال ليتحراك  ديالتعبري الثقايف التقلي يه حمورية أأيضا عضاء حفسب، بل ادلول الأ  هتمّ  اللجنة ل قضااي اإ

نشاء نظام  وطّورهتابتاكر والا يفاملعارف القامئة عىل التقاليد وأأشاكل التعبري الثقات بدععات التقليدية اليت أأ مجمتل ل  قبل اإ
لهيا الفكرية والس يطرة ع هتاالتقليدية احلق يف احلفاظ عىل ملكي مجمتعاترأأى أأّن لل و . فرتة طويةلب امللكية الفكرية احلديث

نّ ووحاميهتا وتطويرها،  طريق وضع  امللكية عن ذهجب ادلول الأعضاء أأن تعرتف هبمن وا الاس تفادة من تراهثا الثقايف. وقال اإ
موارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف لل حلقوق الأخالقية والاقتصاديةحتمي اصكوك قانونية دولية 

الوفود الأخرى عىل أأن  حثّ و  ،التقليدي. وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة معل اللجنة يف املس تقبل بطريقة بناءة ومرنة
 .هحذو حتذو 

ّ لها ادلؤوبني ومع  هاجلنة املعارف وعىل هجدوشكر وفد نيجرياي الأمانة عىل تقرير  .202 البيان الوفد د يف أأداء واجباهتا. وأأي
 ّ وشكر مجيع ، WO/GA/49/17 ةالوثيقما جاء يف د بقوة اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأي

 ّ نّ د الوفالوثيقة. وقال دت الوفود اليت أأي يرغب  ببالغة عن النقاط اليت عرّب  ابمس اجملموعة الأفريقية،متحداث ، د الس نغالوف اإ
قرار عن رغبته يف الوفد . وأأعرب املعارفالولية اجلديدة للجنة مضن يف رؤيهتا  اف ابلتقدم التمنية والاعرت جندة أأ توصيات اإ

مع الرتكزي عىل تضييق الفجوات  ،ىل النصوصستند اإ لعمل امل الثالثة واس مترار ا اخملتلفة للنصوص ت اجلاهزيةاحملرز ومس تواي
مشاركة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. تعزيز ادلورات ملواصةل العمل، و  اليت تتخلل جامتعاتتخدام الاالقامئة واس  

ىل اتفاق بشأأن صك قانوينعىل درب  اليت ذكرها يه العنارص الأمهّ العنارص  أأضاف الوفد أأنّ و   دويل )أأو صكوك التوصل اإ
ّ دايف التقليدي. ويف هذا الصدقانونية دولية( محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثق ن  ه، قال الوفد اإ

ىل  عقدفضل ي يئة اس تجابة اختاذ هذه اخلطوة اجلر  أأضاف أأنّ . و 2019يف عام  درجة اكامتل النصوصمؤمتر دبلومايس يستند اإ
ذ س تضفيرهاها ما يرب وأأّن ل ، حدود نظام امللكية الفكرية ادلويليقع مضن  ادلول الأعضاء يف الويبودلعوة عدد هممين من   ، اإ

املساواة. واختمت خدمة مجيع أأحصاب املصلحة عىل قدم يف لنظام امللكية الفكرية ادلويل  نيوالتوازن الالزم شموليةال مزيدا من 
نّه يقامس ق الوفد لكمته طريق للميض قدما. عىل ق عىل برانمج معل و ادلول الأعضاء ستتف بأأنّ  تفاؤهلس جلنة املعارف رئيائال اإ
ىل حتقيق هذا الهدف. هتطلع وأأعرب عن  اإ

203.  ّ والبيان اذلي أأدىل به وفد  ،د وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةوأأي
ندوني  نشاهئا يف وذكَّر الوفد بأأنه اكن شديد احلرص عىل حتقيق ولية اللجنة البدلان املتشاهبة التفكري. مجموعة س يا ابمس اإ منذ اإ

ىل 2000عام  جياد . وكرر ادلعوة اإ نظام عاملي متوازن ومنصف للملكية الفكرية يس توعب مجيع املصاحل املرشوعة لدلول اإ
، مبا يف ذكل أأهداف التمنية املس تدامة. 2030التمنية وخطة التمنية املس تدامة لعام ة جندالأعضاء يف الويبو، مبا يتفق مع أأ 

ىل صك دويل ملزم قانوان محلاية اس بقد قّدمت لرشح أأ قائق والتفسريات ذكر الوفد أأّن ّمّك اكفيا من احلو  ب احلاجة اإ
اللجنة أأحرزت تقدما كبريا يف أأضاف أأّن الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و  املوارد

أأشار اجلهود املشرتكة للرئيس والأمانة وادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين. و أأثىن الوفد عىل و  ،2016/2017 الثنائية
ىل أأّن  لهيا نوحسّ قد نقّحت النصوص الثالثة اإ أأى راملواقف اخملتلفة. و  ربزات واحضة تري خيارات وتغيت ووّحدت وأأضيفت اإ
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سيسهل تقنية،  االتحدايت س ياس ية أأكرث مهنومبا أأّن هام هنج احلقوق وهنج التدابري.  ، بشلك عام،ني رئيس ينيهناك هنجأأن 
ىل حل يريض الرصيني، احل غريالتفاوض عىل الهنجني،  حسن النية بني املفاوضني نّ والتوصل اإ الاقرتاح اذلي  طرفني. وقال اإ

مبعاجلة التحدايت الس ياس ية والقضااي التقنية املعلقة  املعارفقدمه وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية سيسمح للجنة 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن املوارد الوراثية يف عاممبا يدفع  ،بشأأن النصوص الثالثة ومؤمتر أ خر ، 2019 ادلول الأعضاء اإ

 النصني ال خرين. بشأأنجزية بعد فرتة و 

204.  ّ د وفد امجلهورية ادلومينيكية البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأي
تنايم د عىل ادلور امل أأكّ ولكنّه ، ياملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدوأأقّر الوفد رضورة حامية 

ذ ي  الهام للتكنولوجيا احليوية يف تطوير مدخالت مبتكرة وقمية يف جمال امللكية الصناعية. ىل املوارد الوراثية هنا كثري مل ستند ااإ اإ
نّ الوفد واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. وقال  ىل توافق يف ال راء تنجم عن  أأرضارا اقتصادية كبرية اإ التأأخري وعدم التوصل اإ

ا هذه املوارد الوراثية. ودعا الوفد ادلول عهنصكوك( ملزم قانوان محلاية حقوق اجملموعات اليت تنشأأ أأو د صك )بشأأن اعامت
ىل امليض قدما  لشعوب ان كّ متو  ،وحامية املوارد الوراثية ةر الاقتصاديارض هذه الأ ف يك تضمن وقالأعضاء وجلنة املعارف اإ

 الوراثية. هاموارد غاللن اس تالاس تفادة ممن الأصلية واجملمتعات احمللية 

205.  ّ د البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة وشكر وفد مايل الأمانة ورئيس جلنة املعارف عىل معلهام. وأأي
تقليدية وأأشاكل ال عارف متكل الكثري من املتثري قلقا ابلغا للبدلان الأفريقية اليت  البدلان الأفريقية. وذكر أأن املسائل قيد النظر

ىل امحلاية و ا ّن بدله ة. و لزمتعزيز من خالل صكوك قانونية مال لتعبري الثقايف التقليدي اليت حتتاج اإ عىل وجه اخلصوص قال اإ
حراز الوفد . وأأعرب هتا وصوهناينبغي حامييه أأصول القرون من حضارته، و ىل مرّ ابتكرت عهائةل  أأصولميتكل  عن أأمهل يف اإ

 الرمسية.تقدم كبري خالل املشاورات غري 

206.  ّ وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن ولية جلنة املعارف وبرانمج معلها. ما ذكره بيان  اد وفد غامبيوأأي
نّ  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تكتيس أأمهية حامسة يف التمنية الاقتصادية  وقال اإ

من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية الطائةل  وهتابسبب ثر  ،خاصة وغامبياعامة،  اية لبدلان أأفريقيوالثقافية والاجامتع 
مبهمهتا الويبو في ، يك تملموسة امثار  ينبغي أأن تؤيتاملفاوضات يف جلنة املعارف  رأأى أأنّ وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 

ر الوفد تأأييده الاكمل لالقرتاح لملكية الفكرية مجليع البدلان يف مجيع أأحناء العامل. وكرّ يف ضامن نظام دويل متوازن وفعال ل  املمتثةل
تسهيل بناء توافق ال راء من أأجل اذلي قدمه وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية لتّسيع املفاوضات يف جلنة املعارف 

ىل الإرساع يف مبادرات دو يليه عقد مؤمتر دبلومايس.  وصياغة صك دويل ملزم قانوان ات تكوين الكفاءعا الوفد الويبو اإ
اس تعدادا لأي صك قانوين وذكل  ،أ لية حامية فعاةل هلم ضعواملساعدة التقنية للمس تفيدين احملمتلني يف خمتلف البدلان لضامن و 

 بنتيجة املفاوضات.خيل ذكل أأن دون ، دويل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

نّ  .207 كوادور اإ ّ منذ عمل علهيا جلنة املعارف ت مسأأةل املوارد الوراثية هممة جدا وقال وفد اإ د الوفد البيان بعض الوقت. وأأي
ندونيس يا ابمس عىل أأمهية مواصةل مناقشة هذه املسائل  هتأأكيدخّص ابذلكر  البدلان املتشاهبة التفكري، و اذلي أأدىل به وفد اإ

ىل أأنّه اتبع الوفد  أأشار. و ىن لدلول الأعضاء أأن تكفل عقد مؤمتر دبلومايستس حىت ي  رحب ابلتقدم ياملناقشات عن كثب و اإ
. وأأعرب تمتكن ادلول الأعضاء من حتقيق أأهداف ولية جلنة املعارفيك  جلنة املعارفولية جتديد وجوب احملرز. ورأأى 

ينبغي أأن تس متر  املفاوضات وأأنّ  ، النصوص املتعلقة ابملسائل الثالثيتّضح يفالتقدم احملرز حىت ال ن  عن اقتناعه بأأنّ الوفد 
. WIPO/GRTKF/IC/34/8و WIPO/GRTKF/IC/34/5و WIPO/GRTKF/IC/34/4 قعىل أأساس الواثئ

زم التفاق عىل صك ملمن ول الأعضاء ادلن ميكّ حض او ل حمدد الولية اجلديدة ينبغي أأن تتضمن برانمج مع الوفد أأنّ وذكر 
 ّ ن مسائل يتفهّم وجود ه قانوان يوفر حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقال اإ
نشاء فريق خرباء س يكون وس يةل مفيدة لتبس يط العملية. و  جلنة معل أأن أأضاف تتطلب املزيد من ادلراسة، ورأأى أأن اإ

ىل أأن  املعارف نّ اتبع ابلقول ضاء من عقد مؤمتر دبلومايس. وتمتكن ادلول الأعينبغي أأن يس متر اإ مجيع الأعامل اليت أأجنزهتا  اإ
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سهاهما. ويفأأمهية أأقّر بالأصلية واجملمتعات احمللية. و مشاركة ممثيل الشعوب لتنجز لول  ما اكنت جلنة املعارف هذا  مواصةل اإ
ىل مضاعفة هجودهااكفة الصدد، دعا الوفد  للمسامهة يف صندوق التربعات. وأأعرب الوفد عن امتنانه  ادلول الأعضاء اإ

الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية والاحتاد الأورويب نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول  اللمقرتحات اليت قدهما وفد
سهّل ساهامت مجيع ادلول الأعضاء ست م  د أأنّ كّ أأ مريكية والياابن. و وفدي الولايت املتحدة الأ كذكل اقرتاحات و  ،الأعضاء فيه

 بلوغ أأهدافها.اللجنة عىل 

د املاضية. وشدّ يف الثنائية هجود عىل ما بذلوه من وامليّسين  هوشكر وفد مالزياي الأمانة وأأشاد برئيس اللجنة وانئبي .208
ىل التقدم احملرز خالل  . جلنة املعارفمعل ثبط أأن ت  ل ينبغيلويبو ا ورأأى أأنّ  ،املاضيةالثنائية عىل أأمهية اللجنة وأأشار اإ

ىل التوصية  ىل نتيجة ل مجيع ادلول الأعضاء عىل العمل  . وحثّ التمنيةأأجندة  من توصيات 18رمق وأأشار اإ ن ضمتلتوصل اإ
جياد  قتصادية اليت يس تحقوهناحصول املس تفيدين واجملمتعات املعنية عىل الفوائد الاجامتعية والا فعاةل حامية عن طريق اإ

 2018/2019 الثنائيةولية  اثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وذلكل، رأأى الوفد أأنّ للموارد الور
محلاية )أأو أأكرث(  هبدف وضع صك دويل ،ىل النصوصاملستندة اإ يف املفاوضات  جلنة املعارفتقّدم ينبغي أأن تضمن اس مترار 

ر عقد مؤمتالوقت قد حان ل لتعبري الثقايف التقليدي حامية فعاةل. ورأأى أأيضا أأنّ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل ا
ّ للأمام املناقشات  بغية دفعملوارد الوراثية. و بشأأن ادبلومايس  ىل عقد الوفد  دوتضييق الفجوات املتبقية، أأي اجامتعات ادلعوة اإ

نّه، ونظرا لتكل العن رقة عامةل فامي بني ادلورات.أأف  اطريقيفتح ح مجموعة البدلان الأفريقية اقرتا أأنّ ارص، يرى وقال الوفد اإ
 .2018/2019 لثنائيةجلنة املعارف ل للميض قدما، وهو أأساس جيد لولية 

209.  ّ جلنة املعارف جتديد ولية دمع د وفد رواندا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. و وأأي
 .عىل حنو أأفضل أأن حتمي احلقوق املعنيةا بأأي مناقشة ميكهن رّحبعقد مؤمتر دبلومايس. و  والتقدم املتوقع يف

وشكر وفد كوت ديفوار الأمانة ورئيس جلنة املعارف عىل لك الأعامل اليت بذلت لتحريك املفاوضات حتت رعاية  .210
رز عىل الرمغ من وجود اختالفات دم احملأأقّر الوفد ابلتق. و هذا العمل عن تقديره ملدى صعوبةالوفد وأأعرب  ،جلنة املعارف

 ّ قناع  وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. ورأأى أأنّ ذكره ما الوفد د مس مترة يف وهجات النظر. وأأي من الرضوري اإ
حراز تقدم يف هذه العملية، وذلكل الكثرية اليت ستنجم عن ملاكسب ابادلول الأعضاء  نّه اإ ىل  يفيضيدمع املسار اذلي قال اإ اإ

 ّ ن ىل مس توى الثقة اليت للوفود يك ترتقي الويبوبناءة ال روح اله يعمتد عىل عقد مؤمتر دبلومايس. واإ ها. وقد أأثبتت ل ها العامل منح  اإ
 الثقة يف الس ياق املتعدد الأطراف.هذه الويبو من قبل عدة مرات أأهنا تس تحق 

211.  ّ وعة البدلان الأفريقية. وطلب من ادلول الأعضاء د وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموأأي
عطاء الأولوية محلاية املوارد الوراثية وعقد مؤمتر دبلومايس عام  رأأى أأّن . و 2019النظر يف مدى نضج النصوص الثالثة واإ

بعض منذ  ةفتوحم  تملفال تزال املناقشات بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
ن أأحرز تقدمالوقت،  قفالها اإ ىل عقد اجامتعات لفريق الوفد صوته  . وضّ وقد حان وقت اإ ىل الوفود الأخرى اليت دعت اإ اإ

 قة.بني ادلورات ملعاجلة املسائل املعلّ ما خرباء عامل 

غبته يف أأن يس متر ر  وأأبدى. 2016/2017وأأثىن وفد سويّسا عىل التقدم اذلي أأحرزته جلنة املعارف يف الثنائية  .212
بداء مزيد من الرباغامتية يف جلنة املعارف. و  عربمعل جلنة املعارف. وأأ  أأن  رأأىعن اعتقاده برضورة بذل املزيد من اجلهود واإ

ن  جلنة املعارف ىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل واح تداأأر اإ امية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية حلتوفري د أأو أأكرث التوصل اإ
اجلديدة من الرتكزي بشلك أأكرب عىل املضمون  هتاوليمتكّهنا  ينبغي أأنواملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ف 

ّ الوفد لنصوص. وقال ول تعري اهامتما كبريا مجلالية ا ن ىل فهم واحض للأحاكم املقرتحة هاإ التوصل  ذكل يف ةرضور ، نظرا لحيتاج اإ
ىل  تشلك أأساسا  2016/2017الثنائية الوفد أأن ولية  ىن أأن تدمعها مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. ورأأ حلول مناس بة ميكاإ

علام عىل النحو الواجب ابملقرتحات املقدمة الوفد . وأأحاط 2018/2019 لثنائيةة ل جديد جيدا للميض قدما يف صياغة ولية
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اد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ووفدي من وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ووفد الاحت
ىل بعض النقاط يف تكل املقرتحات  عني جلنة تاليت قد الولايت املتحدة الأمريكية والياابن . وأأعرب عن رغبته يف الإشارة اإ

ابلنس بة  جلنة املعارفمعل بأأمهية  الوفد اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية، أأقرّ فامي خيص  أأول، .اقدمعىل امليض  املعارف
تمتزي برثوة هائةل من حيث املوارد  شعوب أأصلية وجممتعات حمليةعىل أأراضهيا  عيشت  اليتللبدلان الأخرى و  للمجموعة الأفريقية

نهالوفد قال تقليدي. وفامي يتعلق ابملوارد الوراثية عىل وجه اخلصوص، ال ثقايف ال تعبري ال تقليدية وأأشاكل ال عارف املوراثية و ال  اإ
 ينبغي أأن، ، ومن مثّ غريهأأكرث من أأحرز يف هذا املوضوع  اتقدموعة البدلان الأفريقية، بأأن وفد الس نغال، ابمس مجميؤيّد ما ذكره 

دراج الولية اجلديدة تتيح  طار العمل اإ نشاء فريق خرباءقد يسهّل . و أأكرب حراز تقدملإ مزيد من اخلربة الفنية يف اإ هذه  اإ
 ،مجموعة البدلان الأفريقيةنيابة عن  ،من التفصيل مع وفد الس نغال مبزيدما س بق  أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة. و املهّمة

ىل  أأنّ الوفد ملسأأةل. وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس، رأأى دلول الأعضاء الأخرى املهمتة ابوا جحم القرار ينبغي أأن يستند اإ
تتطلب مزيدا  ،يف املرحةل الراهنة ،الأحاكم املقرتحة يف النصوص الثالثة نّ قال الوفد اإ و  لنصوص.التقدم احملرز يف مشاريع ا

الاحتاد الأورويب، نيابة الرأأي اذلي أأعرب عنه وفد الوفد  أأيّدبشأأن املؤمتر ادلبلومايس. و  مس تنريمن العمل قبل اختاذ قرار 
رأأى ولكن، والأهداف الأساس ية. فكري بعناية يف القضااي لتاأأمهية بشأأن عظم ورويب وادلول الأعضاء فيه، عن الاحتاد الأ 

لنظر يف جوهر النصوص. ا ل ينبغي أأن تتجنّبناقشات بشأأن املسائل الأساس ية مبا فهيا الأهداف والتعاريف امل  أأنّ الوفد 
بقاء عمن البدهييي رأأى أأن و  اس تعراض عام للتدابري املقرتحة يف النصوص. جراءاإ ية مه أأ ن عالوفد أأعرب وذلكل،  دم السامح ابإ

حراز ق ييع أأي يشء من شأأنه أأن  عمل عىل رضورة البالوفد  الولية اجلديدة. وفامي يتعلق ابملوارد الوراثية، أأقرّ ، يف قدمالتاإ
ىل  أأنّهامجلعية العامة للويبو ب متطلبات الكشف. وذكَّر تتناول هذه املسأأةل  جلنة املعارفقدم يف املايض عددا من الواثئق اإ

ت تكل الواثئق وصفا تفصيليا للهنج اذلي اتبعته سويّسا حمليا يف متطلبات الكشف، واقرتحت أأيضا كيفية قد عرضوغريها. و 
ىل املس توى ادلويل. ورأأى  تامتىش  ازءا من واثئق العمل املقبةل، لأهنّ ينبغي أأن تكون جاملذكورة الواثئق  أأنّ الوفد نقل ذكل اإ

عن تأأييده للهنج اذلي الوفد وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أأعرب  مئ عىل الأدةل.مع هنج قا
ّ  ،الاحتاد الأورويبوفد اقرتحه  حتديد أأي عىل  جلنة املعارف ه س يعنينيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، لأن

رأأى الوفد أأّن ما امية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف النظم احلالية. و حبشأأن  اختالفات حممتةل يف ال راء
ماكنية وضع صك  لّ س بق ينبغي أأن ينفذ بطريقة ل خت أأبدى الوفد جلنة املعارف. و  هواحد أأو أأكرث ترعاحامية قانوين ابإ

قلميية للميض قدما يف ا ادهس تعدا  مجيع الأطراف املعنية.ها عامتد ولية جديدة تقبل للعمل مع مجيع اجملموعات الإ

نّه ل زال  وقالوأأعرب وفد الس نغال عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.  .213 اإ
ّ . و أأمهية كبرية لعمل جلنة املعارف يلوي نشاء جلنة حتضريية و ىل النصوص، ستندة اإ ملفاوضات امل اد أأي مؤمتر  عقدهبدف اإ

توفري حامية فعاةل ومتوازنة للموارد الوراثية واملعارف بغية عامتد صك واحد أأو أأكرث من الصكوك امللزمة قانوان لدبلومايس 
ىل توافق يف ال راء بشأأن امليض قدما  اجةحبالوفد  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأقرّ  ىل التوصل اإ جلنة املعارف اإ

ىل التيار اذلي بدأأ يظهر ابجتاه حتقيق رسوره أأبدى الوفد يف معلها، و  ّ ابلنضامم اإ ن ه عىل اس تعداد للمشاركة هذا الغرض. وقال اإ
ىل توافق يف  ال راء. البناءة يف املناقشات املتعلقة ابلولية وبرانمج العمل، وأأعرب عن أأمهل يف التوصل اإ

214.  ّ والبيان اذلي أأدىل به وفد  ،مس مجموعة البدلان الأفريقيةد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابوأأي
ندونيس يا ابمس البدلان املتشاهبة التفكري. وأأعرب  معل يف تس يري عن تقديره لتفاين رؤساء جلنة املعارف وامليّسين الوفد اإ

عداد الواثئق. و  قلميية بشأأن املواذكر أأّن بدله اللجنة. وشكر الأمانة عىل اإ رد الوراثية واملعارف التقليدية اس تضاف حلقة معل اإ
عن تقديره للويبو، ل س امي شعبة املعارف التقليدية واملكتب  ، وأأعرب2017وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف يوليو 

نّ الوفد . وقال هامالإقلميي لأفريقيا، عىل دمع  عارف اية املوارد الوراثية واملاملبادرات الوطنية الرامية محل تحلقة العمل حفز  اإ
ىل صك دويل  تطالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وسلّ  املوارد الوراثية واملعارف حيمي الضوء عىل احلاجة املاسة اإ

نّ اتبع قائال التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و كبري مصدر قلق هو اختالس املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  اإ
ادلول الأعضاء مل ختتمت أأعامل جلنة املعارف  عن خيبة أأمهل لأنّ الوفد ن اجملمتعات احمللية يف أأوغندا. وأأعرب ومس متر لكثري م
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علام الوفد حامية حقوق امللكية للمس تفيدين. وأأحاط أأغفلت الويبو ورأأى أأّن د مواصةل تطوير نظام امللكية الفكرية، وتقيّ 
وجه اخلصوص النص املتعلق ابملوارد الوراثية ذكر عىل يف جلنة املعارف. و  ابلتقدم الكبري احملرز يف النصوص التفاوضية

املذكور واحض من املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورأأى أأن النص يص كرث نضجا، مقارنة بنابعتباره الأ 
قرارات حهّل يتطلب ، ختالفات القامئةبشأأن املبادئ الرئيس ية والا اعامخالفا هناك أأضاف أأّن . و ةطبيعحيث احملتوى وال 

لنص لعامتد اعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن قرارا حمددا ستتخذ امجلعية العامة للويبو أأّن عن تفاؤهل بالوفد س ياس ية. وأأعرب 
 جض دون املساس ابلعمل عىل النصوص الأخرى. ويف هذا الصدد، أأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفداالقانوين الن

ىل تركزي العمل بشأأن املوارد الوراثية   مؤمتر دبلومايس.عقد ج بيتوّ ل الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية واذلي سعى اإ

ب بتوصية ين والأمانة عىل هجودمه ومعلهم اجلاد. ورحّ وامليّّس  يهب ئ رئيس جلنة املعارف وانوشكر وفد مجهورية كوراي  .215
ّ يف الثنائية  معلها ن تواصلبأأ  جلنة املعارف البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الولايت املتحدة الأمريكية والياابن الوفد د املقبةل. وأأي

وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وفامي يتعلق بعمل اللجنة يف املس تقبل، رأأى كذكل بيان و 
ورويب ايت املتحدة الأمريكية والياابن ووفد الاحتاد الأورويب، نيابة عن الاحتاد الأ الوفد أأن الاقرتاحات اليت قدهما وفدا الول

 نقاش.لل أأساسا جيدا تشلّك  وادلول الأعضاء فيه،

املناقشات بشأأن املوارد  مهيةبأأ الوفد  ين عىل هجودمه الكبرية. وأأقرّ وامليّّس يه ب ئ وشكر وفد نيوزيلندا الرئيس وان .216
يف  ةالأصلي أأي الشعوبيدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلنس بة للنيوزيلنديني واملاوريني، الوراثية واملعارف التقل 

ىل ال نيوزيلندا.  ّ احملتقدم وأأشار الوفد اإ املقبةل. وأأعرب عن تفاؤهل بأأن تمتكن ادلول  ثنائيةيف فرتة ال بعة العمل د بقوة متارز وأأي
حا بشأأن اقرت اقدم لّك من تكل املناقشات. وشكر الوفد  عامنديوبرانمج معل ولية تقدمي امجلعية العامة من يف الأعضاء 

الولية احلالية ميكن أأن تشلك الأساس لولية ، وأأّن عنارص مفيدةبعضها محل ديدين، ورأأى أأن اجلعمل الولية وبرانمج ال
مصاحل بني  نوازانين يمعل جديدن ولية وبرانمج ضامفعال لدورا كّد الوفد أأنّه س يؤدي وبرانمج معل جديدين. وأأ 

 الأعضاء. ادلول

ّ ثىن عىل معل وأأ  ،أأ وفد املغرب الأمانة عىل اجلودة العالية للواثئق املقدمةوهنّ  .217 د رئيس جلنة املعارف وامليّسين. وأأي
يشلك أأساسا  البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، ورأأى أأن اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية

 للميض قدما بطريقة بناءة وحتقيق نتيجة فعاةل ومتوازنة.

218.  ّ املوارد  نّ اإ  قالد وفد مجهورية أأفريقيا الوسطى البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. و وأأي
ّ الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مسائل هامة جدا وتت د الوفد متاما الهنج طلب اهامتما مفصال. وأأي

ىل أأنّ  ل اإ لن يعقد بلومايس ادلؤمتر امل اذلي اختذه وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأشار اإ أأحرزت ادلول ن اإ
لالتقدم لن حي أأنّ متطلبات الكشف، و ، مهنا الأعضاء تقدما بشأأن عدد من املسائل  ىل النصوص.اإ املستندة ملفاوضات اب رز اإ

219.  ّ ىل جتديد ولية جلنة وأأي د وفد انميبيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. ودعا اإ
لإبرام معاهدة ملزمة قانوان بشأأن املوارد الوراثية. وشكر الوفد رئيس جلنة  2019املعارف بغية عقد مؤمتر دبلومايس عام 

 ام.معله املعارف والأمانة عىل

منع المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية يف جلنة املعارف همم ل مع ( أأنّ TWNش بكة العامل الثالث ) ممثةل تذكر و  .220
لأن ادلول الأعضاء  اعن أأسفه تحامية امللكية الفكرية. وأأعربعن طريق لتعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية وأأشاكل ا

ىل توافق يف ال راء بشأأ  أأن امجلعية العامة للويبو قدمت يف  توبرانمج معلها. وذكر ن ولية جلنة املعارف مل تتوصل بعد اإ
وادلول الأعضاء  رئيس جلنة املعارف تدعىل النصوص. و اإ ة ستندفاوضات امل بشأأن املية حرصية ملدة س نتني ول 2015 عام

ىل الالزتام بولية  اليت ل تزال قامئة  ض الشكوكن بعع، بغض النظر لنصوصاىل اإ ة ستندفاوضات امل املاللجنة والرتكزي عىل اإ
ّن  تقاله. و الهدف املتفق عليبشأأن  ىل توافق يف ال راء بشأأن هو ىل النصوص اإ ة ستندامل الهدف من املفاوضات اإ التوصل اإ



WO/GA/49/21 Prov. 
61 
 

 أأنّ  تأأضافرتاح اجملموعة الأفريقية اذلي يقدم توهجا للميض قدما. و بذ اقا حت أأهنّ  املمثةل تذكر  ،صك دويل ملزم قانوان. وذلكل
عىل  اعن موافقهت املمثةل تأأعرب مج العمل،الطابع امللزم للصك القانوين. وفامي يتعلق بربانعىل بوضوح ينبغي أأن تنص الولية 

ىل أأنّ  تاقرتاح اجملموعة الأفريقية بعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن املوارد الوراثية. وأأشار  تفق ن تفق عىل يشء حىت ن  لنمعيار " اإ
ارية ىل النصوص اجلستندة اإ ر عىل املفاوضات الأخرى امل يؤثقد الويبو، وأأن هذا املعيار يف  اراخس اتقليدعىل لك يشء" ليس 

ىل عدم عرقةل تطلعات الغالبية العظمى من ادلول الأعضاء املمثةل تيف جلان الويبو الأخرى. ودع اليت متثل  ادلول الأعضاء اإ
 الغالبية العظمى من البرش.

القامئة عىل البحوث الأدوية موقف صناعة عن  (IFPMAالاحتاد ادلويل مجلعيات ومنتجي الأدوية )وأأعرب ممثل  .221
يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل للملكية الفكرية صك دويل عىل املفاوضات بشأأن 

ىل أأنّ املمثل عبري الثقايف التقليدي. وفامي يتعلق ابملوارد الوراثية، أأشار الت  مل تكن قامئة  تنظميية لالمتثال وتقامس املنافعال طر الأ  اإ
بروتوكول انغواي بعد أأن دخل  ،2014بشلك جذري يف عام ذكل وقد تغري  .2000مناقشات جلنة املعارف عام حني بدأأت 

ينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابلتفاقية بشأأن التنوع بشأأن احلصول عىل املوارد اجل 
ىل وضع نظام دويل يجلنة املعارف ل ينبغ أأنّ  مثلامل  ىورأأ ، حزي النفاذ. البيولويج )بروتوكول انغواي( لنفاذ جديد ل  أأن تسعى اإ

ّ نظام قامئجود لو  ،وتقامس املنافع سامه يف العقدين ذكر أأنّه لويج وبروتوكول انغواي، و اف اتفاقية التنوع البيو أأهدد الاحتاد . وأأي
دراجالأخريين بنشاط يف املناقشات املتعلقة بوضع بروتوكول انغواي و  عن املمثل ترشيعات وطنية ودولية. وأأعرب يف ه اإ

جنازات اتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغوايأأن جلنة املعارف ل ينبغي  اعتقاده بأأن ىل حتقيق ، تكرر اإ ول ينبغي السعي اإ
ذ  ،نظام الرباءاتعن طريق ربوتوكول والتفاقية الأأهداف  عىل ما  ثالومك  من العواقب غري املقصودة.عن ذكل كثري  نجمسي اإ

ماكنية التطبيقاملصطلحات من حيث  ةواحضغري املبادئ اليت أأدخلهتا متطلبات الكشف س بق، ذكر املمثل أأّن   ،والنطاق واإ
هنيف حال ارتبطت و لها   القانوين والتجاري. وس يكونعدم اليقنيمن  تنتج حاةلس   امتطلبات الكشف بصالحية الرباءات، فاإ

وراثية اليت تس تخدم املوارد التقليص الاستامثر وعدم تشجيع أأنشطة البحث والتطوير أأضاف أأن أأثر سليب عىل الاستامثر. و 
ّن تطبيق  وقالاتفاقية التنوع البيولويج. بشلك مبارش مع أأهداف  انيتعارض  نظام ذيتنف البدلان من  يتطلببروتوكول انغواي اإ

ية امتثال ذكر الزتام الكشف ك ل ل ياملرشوع للموارد الوراثية، ولكنه منع المتكل غري هبدف  منافعنفاذ وتقامس امتثال فعال لل 
وتقامس  النفاذملرشوع أأو الامتثال لأنظمة أأهداف ماكحفة المتكل غري الن حتقق احملمتةل  الكشفمتطلبات  أأضاف أأنّ حممتةل. و 

أأي اس تخدام للموارد  يف رصدمتطلبات الكشف تسعف  عىل سبيل املثال، لنفرصد اس تخدام املوارد الوراثية.  املنافع أأو
ن متطلبات الكشف ورصدها يف أأيدي موظفي الرباءات اذلي وس يكون التحقق من .نطوي عىل تسجيل براءاتي الوراثية ل 

ضافي ئاعب ع عىل اكهلهم وس تضمماثةل، همة لالضطالع مب  الالزمةأأو املعرفة  تخصصة أأو ال كفاءال ل ميلكون نّ املمثل . وقال ااإ  اإ
ة املس تخدمة يف تطوير ملتطلبات املتعلقة مبنشأأ املوارد الوراثيا صدقانون الرباءات أأو الفحص ليس الوس يةل الصحيحة لر 

ّن هذه الرشوط الإضافية بشأأن الأهلية للرباءة. وحظر اتفاق تريبس أأضاف أأّن منتجات جديدة. و  املتطلبات اتبع ابلقول اإ
املوارد الوراثية، وابلتايل لن تكون اليت تس تخدم وغريها من علوم احلياة البيولوجية املقرتحة تس هتدف ابلتحديد التكنولوجيا 

ىل أأنّ متسقة مع  اتحة الرباءات دون متيزي يف مجيع التكنولوجيات. وأأشار اإ  املبادئ الواردة يف اتفاق تريبس اليت تنص عىل اإ
اتحة وميكن حتقيق ذكل  منح الرباءات عن خطأأ.مسأأةل ونظام الرباءات معاجلهتا يه  املعارفاملسأأةل اليت ميكن للجنة  قواعد ابإ

مبادئ توجهيية لفحص طلبات الرباءات ووضع املعلومات املناس بة عىل  تبياانت حمس نة تكفل حصول موظفي الرباءا
املقبةل وجود الثنائية جلنة املعارف يف راعي عن أأمهل يف أأن تاملمثل وارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية. وأأعرب املرتبطة ابمل

طار   نظر يف الاقرتاحات املذكورة أأعاله.ت  أأنو  ،اعامتد بروتوكول انغواي ذطبيق منقيد الت نفاذ وتقامس املنافع لل اإ

ىل أأّن . و 2002منذ عام  جلنة املعارفاجامتعات يف  شاركت ا هنّ اإ  (HEPبرانمج الصحة والبيئة )ت ممثةل قالو  .222 أأشارت اإ
املوضوع أأّن  رأأت أأن املسأأةل املطروحة هذه ملحة وهامة رمغ. و بعد هاتهنيي معل  وملمن هماهما  كثريمل تنجز ال جلنة املعارف 

ىل الكثري من التجديد متاما و  دون أأي  خذتؤ ا لك يوم لأهنّ تضيع مثينة معارف تقليدية وأأضافت أأّن فكري واملناقشة. حيتاج اإ
هّنا . و لأحصاهبا تعويض ، ول جلنة املعارفخالل اجامتعات واف  بشلك الربانمجالتعبري عن موقف تس تطع مل قال املمثةل اإ
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ّ الاجامتعات غري الرمسية، و يف س امي  جراء عىل  تحث  اجامتعاتأأية  عدم عقد جراءات جلنة املعارف، ول س اميلإ اس تعراض اإ
ىل  املمثةل تغري رمسية. وطلب  .جلنة املعارفادلول الأعضاء متديد ولية اإ

ّ وحتدّ  .223  دت اقرتاحه.ث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر الوفود اليت أأي

خالل العام املايض يف سلسةل  جلنة املعارفا هتبذليبو عىل اجلهود املتواصةل اليت و أأ وفد ترينيداد وتوابغو الوهنّ  .224
نّه طرح الوفد  قال. و ةقيّموتوجهياته ال احلكمية عىل قيادته  أأ رئيس جلنة املعارفالاجامتعات واحللقات ادلراس ية. وهنّ  من  داعداإ

دراج مصطلح  قرتحات قيد النظر بشأأن أأشاكلامل  works of"أأعامل الكرنفالت الاكريبية" )التعبري الثقايف التقليدي، وأأمهها اإ
mas  )طار أأشاكل ا ىل أأّن أأعامل لتعبري الثقايف التقليدي. و يف اإ  شعوبال أأعامل أأمهية حامية  بّينت جلنة املعارفأأشار الوفد اإ

الوفد  رّصح". وأأعامل الكرنفالت الاكريبيةبعنوان " امنوذجي حكام أأدرجقانون حق املؤلف يف ترينيداد وتوابغو  أأنّ ، و ةالأصلي
 جلنة املعارفأأن  رأأى الوفد. و صليةلشعوب الأ لإسهامات اعطةل رمسية تقديرا  2017أأكتوبر  13يوم أأعلنت  بدلهحكومة أأن 

ىل ادلول الأعضاء الأخرى اليت من التقدم، و هائال اقدر  تأأحرز عقد بغية ية احلالية للجنة متديد الول تسالمت ض صوته اإ
الواسعة جملموعات عن أأمهل يف أأن يواصل صندوق الويبو للتربعات ضامن املشاركة الوفد أأعرب وختاما، مؤمتر دبلومايس. 

 اليت ل تقدر أ راؤها بمثن. شعوب الأصليةال 

 رمسية.المشاورات غري زيد من الوقت لل منح املواقرتح الرئيس  .225

ودعا الس يد  ،بعد مشاورات غري رمسية ،من جدول الأعامل 18البند بشأأن ناقشة امل ابب من جديد الرئيس  فتح .226
اين غوس رئيس  ىل تقدمي تقرير عن املشاورات وعرض مرشوع القر  جلنة املعارفاإ ىل مجيع الوف تهنسخ سلّمت ر اذلي ااإ  .وداإ

ّ اإ  جلنة املعارفرئيس  قالو  .227 ر هنايئ وطلب من ادلول ار اقرتح يف املشاورات غري الرمسية الأخرية مرشوع ق هن
ولكّن . ةمرونأأبدت معظم ادلول الأعضاء  وأأنّ  ،تأأييد كبريأأضاف أأّن الاقرتاح حظي ب . و عىل النحو املقرتحالأعضاء قبوهل 

نّه . وتوافق هنايئ لل راءحصول بعض ادلول الأعضاء أأاثرت عددا قليال من املسائل اليت حالت دون  طلب من اتبع ابلقول اإ
بداء املرونة، مراجعة لأعضاء تكل ادلول ا ّ لأ مواقفها واإ عادة فتح النص. وأأعرب عن اعتقاده بأأن مرشوع القر ن ر اه ل يعزتم اإ

واك ليدس )فنلندا( يالس يد الرئيس . وشكر هامجيع ادلول الأعضاء وتراعي مصاحل  ريضولية متوازنة تينص عىل 
خالصة و همنيّ ما أأبدايه من  مارس يال ابيفا )ش ييل( عىل والس يدة  املشاورات غري الرمسية. وشكر أأيضا ادلول رييسيف ت  اإ

عة رابيف ادلورة الاذلي قطعته م ازت للابمجيع ادلول الأعضاء ويف اخلتام، أأعاد تذكري واحرتام.  ةنومر ما أأبدته من الأعضاء عىل 
 .اأأن تفي ادلول الأعضاء ابلزتاهم ، وأأعرب عن أأمهل يف2019-2018 الثنائيةمبواصةل معل اللجنة يف  املعارفوالثالثني للجنة 

ىلوشكر الرئيس الس يد غوس والس يد ليدس والس يدة ابيفا عىل معلهم. وسأأل الوفود  .228 ن اكنت قد توّصلت اإ  مّعا اإ
ىل الفقرة  املوافقة عىل القرارفصدرت اعرتاض أأّي  ومل يبدر. اتوافق يف ال راء بشأأن مرشوع القر   .(235)ارجع اإ

ندونيس يا، متر وشك .229 وامليّسين اب و نال و  جلنة املعارفرئيس حداث ابمس البدلان املتشاهبة التفكري، الرئيس و وفد اإ
ّن بعض  وقالقلميية عىل املناقشة البناءة. عىل معلهم الشاق. وشكر أأيضا مجيع ادلول الأعضاء واجملموعات الإ  ادلول الأعضاء اإ

ىل حل تو  هااس تعدادأأبدت لأعضاء مجيع ادلول ا ارتياهحا للولية اجلديدة املتفق علهيا، غري أأنّ عدم عن أأعربت  فقي اللتوصل اإ
 .2019-2018 الثنائيةمن مواصةل معلها يف  جلنة املعارفتمتكن يك 

 توفيقمعلهم ادلؤوب ل شكر الرئيس وامليّسين والأمانة عىل ف  ،ث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةوحتدّ  .230
نّه يدرك صعوبة امل  وقالاخملتلفة.  راءال   منسقني عن امتنانه الكبري لل أأعرب عن بعضها. و متباعدة جدا  املواقف لأنّ  همةالوفد اإ

 املفاوضات.فرتة طوال  روح التوفيق وحسن النيةعىل ما أأبدوه من الإقلمييني والوفود 
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جلنة ي قام به رئيس تقديره العميق للعمل اجلاد اذلعن  أأعربلقرار. و عن ا كبريه ال رضاوفد الربازيل  دىوأأب .231
ّن هذه الوامليّسون. و  اهبئ وان املعارف يف الوقت احلارض. وأأثىن عىل مجيع ممكنة التطبيق مةل، ولكهنا ليست اكولية قال اإ
ّ هتامرونوشكر الوفود عىل . جلنة املعارفأأمهية القضااي املطروحة يف لتفهّمها الوفود  ن ىل العمل بصورة بناءة. وقال اإ  ه يتطلع اإ

ىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل هموشواغل  طلبات امجليع يرعت  .أأو أأكرثواحد  من أأجل التوصل اإ

س تونيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وأأثىن .232 ما كرسوه و ملا بذلوه من هجد مليّسين ا ىلوادلول الأعضاء فيه، ع وفد اإ
ّن مساعدة املفاوضات املطوةل والشاقة. و من وقت يف  وضات بناءة ومفصةل وممثرة. وقد املفاجعلت  ادلول الأعضاءقال اإ

ىل نتفضأأ  ىل الكبري  عن ارتياحهانحجة. وأأعرب الوفد  اجئت املناقشات الإجيابية اإ للهنج اجلديد القامئ عىل الأدةل واحلاجة اإ
ىلاملعارفتضييق الفجوات القامئة بشأأن القضااي والأهداف الأساس ية للجنة   فهم مشرتك . وكرر التأأكيد عىل رضورة التوصل اإ

ىل نص. ويف هذا الصدد، هامة ت  بل ادلخول يف أأي مفاوضاتلهذه املسائل ق  الولية اجلديدة يه  أأنّ رأأى الوفد ستند اإ
صكوك أأنظمة دراسة من أأجل املنصوص علهيا يف الولية خمتلف الإماكنيات لتسخري  . وأأعرب عن تطلعهيةحتس ين خطوة 

ما متتلكه تلبية احتياجات الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف صون ليت تتيحها، بغية اامللكية الفكرية والإماكنيات الكثرية 
 تقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.ال  عارفاملو وراثية الوارد من امل

املنسقني عىل قيادته. وشكر امليّسين و  جلنة املعارف وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن تقديره لرئيس وعرّب  .233
 الإقلمييني وادلول الأعضاء عىل هجودمه ادلؤوبة خالل املفاوضات.

وانئب الرئيس  جلنة املعارفاث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، رئيس حدوشكر وفد جورجيا، مت .234
التوصل هبدف ا جدّ  ةاءبنّ هامت سامب  ، بلجنة املعارففامي يتعلق  ت،شاركذكر الوفد أأّن مجموعته د. و وامليّسين عىل معلهم اجليّ 

ىل ا ىل  ج القامئ عىل الأدةللهنل عىل تفضيهلالوفد  شّددتفاق بشأأن الولية اجلديدة للجنة، و اإ فهم مشرتك للأهداف للتوصل اإ
 قابل للتحقيق.و الرئيس ية بشأأن ما هو واقعي 

ّن امجلعية العامة للويبو .235 ذ تضع يف اعتبارها توصيات أأجندة التمنية، وتؤكد أأمهية اإ جلنة الويبو احلكومية ادلولية ، اإ
، وتالحظ الطبيعة اخملتلفة لتكل (اللجنةاملعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )

هنا  أأخرى، عىل حمافل ، دون الإخالل ابلعمل اجلاري يف لجنةال توافق عىل جتديد ولية القضااي وتقّر ابلتقدم احملرز، فاإ
 النحو التايل:

ىل اتفاق 2018/2019س تواصل اللجنة، خالل ثنائية املزيانية املقبةل  )أأ( ، تّسيع معلها هبدف التوصل اإ
خالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية  حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون اإ

 لفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.ا

ىل ما أأجنزته من معل 2018/2019س يكون معل اللجنة خالل الثنائية  )ب( ، مبا يف ذكل مستندا اإ
ىل تفامه مشرتك للقضااي اجلوهرية،  ، مع الرتكزي الرئييس عىل التوصلاملفاوضات القامئة عىل النصوص مبا يف اإ

، وما يه مواضيع املعارف التقليدية/أأشاكل واملوضوع والأهداف ونطاق امحلايةواملس تفيدون التعاريف ذكل 
التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات والتقييدات 

 العام. والعالقة ابملكل

، سلميةوس تتّبع اللجنة، كام هو مبنّي يف اجلدول أأدانه، برانمج معل يقوم عىل أأساليب معل  (ج)
ويكفل هذا الربانمج كام هو مبنّي يف الفقرة )د(. مهنج قامئ عىل الأدةل ، مبا يف ذكل 2018/2019 للثنائية
وجيوز للجنة  متداخةل وتقيميية.، مبا يف ذكل دورات مواضيعية و 2018/2019دورات للجنة يف  6تنظمي 
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نشاء فريق )أأفرقة( خرباء خمّصص ملعاجلة مسأأةل قانونية أأو س ياس ية أأو تقنية حمّددة . وس ُتعرض نتاجئ معل 1اإ
 الفريق )الأفرقة( عىل اللجنة للنظر فهيا.

 WIPO/GRTKF/IC/34/4مبا فهيا وستس تخدم اللجنة مجيع واثئق معل الويبو،  (د)
فضال عن أأي مساهامت أأخرى من ، WIPO/GRTKF/IC/34/8و WIPO/GRTKF/IC/34/5و

عداد/حتديث ادلول الأعضاء،  الأمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية، اليت تغطي جوانب من بيهنا ادلراسات مثل اإ
ل للحامية واملوضوع والأمثةل اخلاصة ابملوضوع القابوتقيمي الوقع، وقواعد البياانت،  ،الترشيعات احملليةمبا فهيا 

؛ ونتاجئ معل أأي فريق )أأفرقة( خرباء أأنشأأته اللجنة وما يتصل بذكل من أأنشطة منجزة اذلي ل تُطلب حاميته
طار الربانمج  . ويُلمتس من الأمانة حتديث حتاليل الفجوة لأنظمة امحلاية القامئة فامي يتعلق ابملعارف 4يف اإ

صدار تقرير )تقارير( جتّمع 2008لعام  ليديالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التق  . ويُلمتس من الأمانة أأيضا اإ
حتّدث فيه ادلراسات واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن الأدوات والأنشطة املتعلقة بقواعد البياانت  أأو

ديد أأي جفوات. أأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، بغرض حت وعن
 جيوز لهذه ادلراسات أأو الأنشطة الإضافية أأن تؤّخر التقدم أأو تضع رشوطا مس بقة للمفاوضات. ولكن، ل

ىل امجلـعية العامة، يفتقّدم ويُلمتس من اللجنة أأن  (ه) وأأحدث النصوص املتاحة  ، تقريرا وقائعيا2018 عام اإ
لهيا، يف عام وأأن تشفع ذكل بتوصيات، و  عن معلها حىت ذكل الوقت، ، نتاجئ معلها طبقا 2019أأن تقدم اإ

ىل مس توى 2019وس تقوم امجلعية العامة، يف عام  للهدف املبنّي يف الفقرة )أأ(. ، بتقيمي التقدم احملرز، وابلنظر اإ
نضج النصوص، مبا يف ذكل مس توايت التفاق عىل الأهداف والنطاق وطبيعة الصك )الصكوك(، س تبّت 

ىل عقد م يف  ؤمتر دبلومايس و/أأو مواصةل املفاوضات.ادلعوة اإ

وتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم  )و(
من خربة وبمتويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلطريقة الأكرث كفاءة، مع مراعاة 

 .امتدها يف جلنة املعارفاع الصيغة املعتاد

 دورات 6 -برانمج العمل 

 النشاط املؤقت التارخي
 (35)ادلورة  2018 /مارسفرباير

جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  اإ
 ملرشوع صك قانوين

 أأايم. 5املدة: 
 (36)ادلورة  2018مايو/يونيو 

جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  اإ
 ملرشوع صك قانوين

 فريق )أأفرقة( خرباء
 أأايم. 5/6املدة: 

                                                
1

قلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية معل فعاةل. وس يعمل فريق )أأفرقة( اخلرباء خالل أأسابيع   دورات جلنة املعارف. س يكون لفريق )أأفرقة( اخلرباء متثيل اإ



WO/GA/49/21 Prov. 
65 
 

 (37)ادلورة  2018 سبمترب
جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة  اإ

 القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين
صدار توصيات كام هو مذكور يف الفقرة )ه( ماكنية اإ  اإ

 أأايم. 5املدة: 
 امجلعية العامة للويبو 2018 أأكتوبر

 وقائعي والنظر يف التوصيات.تقرير 
 (38)ادلورة  2018نومفرب/ديسمرب 

جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة  اإ
 القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين )صكوك قانونية(

 فريق )أأفرقة( خرباء
 أأايم. 5املدة: 

 (39)ادلورة  2019مارس/أأبريل 
جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة  اإ

 القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين )صكوك قانونية(
 أأايم. 5املدة: 

 (40)ادلورة  2019يونيو/يوليو 
جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة  اإ

 القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين )صكوك قانونية(
 فريق )أأفرقة( خرباء

صدار توصيةتقيمي بشأأن املوارد الوراثية/املعارف التقليدية/ أأشاكل التعبري الثقايف التقل   يدي واإ
 أأايم. 5/6املدة: 

وتتخذ القرار الالزم  )النصوص( النصالتقدم احملرز وتنظر يف امجلعية العامة للويبو  قميّ تس   2019أأكتوبر 
 )القرارات الالزمة(.

 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن 

ىل الوثيقة .236  .WO/GA/49/12 استندت املناقشات اإ

ىل  29وأأفادت الأمانة بأأن ادلورة اخلامسة للجنة املعنية مبعايري الويبو قد ُعقدت يف الفرتة من  .237 . 2017يونيو  2مايو اإ
وخالل الفرتات الفاصةل بني ادلورات، انقش اخلرباء ووضعوا معايري تقنية جديدة وراجعوا معايري قامئة ابس تخدام وسائل 

لكرتونية نة عىل أأن جلنة املعايري قد تلقت معاًل أأكرث مما س بق وحققت تقدمًا كبريًا مبا يف ذكل يف اعامتد وشددت الأما. اإ
ىل مساعدة و اخلاص ببياانت الوضع القانوين للرباءات  ST.27أأما أأوهلام فهو معيار الويبو . معيارين جديدين للويبو الرايم اإ

بياانت اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات يف شلك منّسق، ويعين ذكل ماكتب امللكية الفكرية عىل زايدة الوضوح يف تبادل ال 
ىل التقيمي السلمي حلرية الترصف وحصة  قامة الرشااكت استنادًا اإ تبادل معلومات أأدق وأأحدث تيّّسِّ نقل التكنولوجيا واإ

وس يتيح ذكل املعيار ملاكتب . نشورةبشأأن ملف الإدارة فامي خيص واثئق الرباءات امل  ST.37وأأما اثنهيام فهو املعيار . الرباءات
سالمة قواعد  مبا يكفل امللكية الفكرية حتديد ملفات الرباءات الناقصة وضامن اكامتل اجملموعات الوطنية من واثئق الرباءات

جراء حبث عايل اجلودة يف الرباءات يتيحالبياانت وجودهتا و  ماكنية اإ نالأمانة  وقالت. اإ اجعة اللجنة معلت أأيضًا عىل مر  اإ
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ىل التفاق عىل مراجعة معيار الويبو . املعايري القامئة وحتديهثا بشأأن طلبات براءات التكنولوجيا احليوية  ST.26وأأشارت اإ
ىل املعيار اجلديد )ST.25والانتقال من املعيار القدمي ) ( بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض ST.26( اإ

وذكرت أأن تنفيذ معايري الويبو يف ماكتب . 2022( املزمع تنفيذه يف يناير XMLسعة )الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املو 
دراسة اس تقصائية أأجريت العام املايض  يف العام اجلاريأأثرت مناقشات اللجنة وقد . امللكية الفكرية خضع أأيضًا للمناقشة

وشددت الأمانة عىل أأن . يف تنفيذ معايري الويبوبشأأن الصعوابت اليت واهجهتا ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية 
ىل تويل ست همام جديدة مهنا "توحيد أأسامء املودعني"؛ و"تبادل بياانت امللكية الفكرية عرب التواصل بني  اللجنة تتطلع اإ

ن ادلورة اخل. الأهجزة"؛ و"التصاوير املرئية الإلكرتونية للتصاممي الصناعية" امسة للجنة قد حققت ويف اخلتام، قالت الأمانة اإ
يف جمال التنس يق التقين لبياانت امللكية الفكرية  العام التايلوتعزتم مواصةل العمل يف  العام اجلاريتقدمًا كبريًا يف معلها خالل 

ىل تعزيز املعرفة بوصفها سلعة عامةحموري لتحقيق وهو جمال   .هدف الويبو الاسرتاتيجي الرايم اإ

موعة ابء معراًب عن تقديره لرئيسة ادلورة اخلامسة للجنة املعايري عىل توجهيها احلكمي وحتدث وفد الياابن ابمس اجمل .238
وشدد الوفد عىل ادلور الأسايس ملعايري . عىل هجودمه املبذوةل أأفرقة العملوالأمانة وأأعضاء  لنائب الرئيسةلدلورة وكذكل 

 وأأبدى. خمتلف منتجات الويبو مؤكدًا الطبيعة التقنية للجنة املعايريالويبو يف أأنظمة امحلاية العاملية للويبو وتنفيذ املعايري يف 
والواثئق  تبادل املعلوماتدلورة اخلامسة للجنة املعايري، ورأأى أأن العمل التقين س يعزز خالل ارضاه عن املناقشات املمثرة 

ىل املشاركة يف مناقشات بناءة خالل ادلورات التالية للجنة املعايري وتطلع. عىل الصعيد ادلويل املرتبطة ابمللكية الفكرية  .اإ

عداد وثيقة العمل وهجودها عامًة،  .239 مانة عىل اإ وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن تقديره للأ
وضع  يف جمالمعل جلنة املعايري  وشدد الوفد عىل أأمهية. عىل هجودهاموانئهبا دلورة اخلامسة للجنة املعايري اوكذكل للرئيسة 

أأن ذكل العمل يشمل وضع املعايري  موحضاً  ،النظام العاملي لتنظمي امللكية الفكريةبوصفها اخلط الأول والأخري من املعايري 
خلاص اهامتمه بنتاجئ الاس تبيان ا وأأبدى. تطبيق القواعد واللواحئ املالمئة من أأجلتدابري مالمئة حتديد وحتسيهنا فضاًل عن 

ليه يف الفقرة  س امي س بل  ، ولWO/GA/49/12من الوثيقة  5ابس تخدام معايري الويبو يف ماكتب امللكية الفكرية املشار اإ
وذكَّر بأأن الأمانة طلبت خالل ادلورة اخلامسة للجنة املعايري بذل قصارى . يف تنفيذ معايري الويبواملواهجة معاجلة املشالكت 

م ردودًا عىل الاس تبيان عىل تكثيف هجودها يف جمال التوعية واملساعدة اجلهود لتشجيع ماكتب املل  كية الفكرية اليت مل تقّدِّ
 .الصدد ذكلابري اليت اختذهتا الأمانة يف عن التد وسأأل الوفد. التقنية

ىل أأن اللجنةلوفد الربازيل عن رضاه  وعرّب  .240 مسؤوةل عن  س تئناف أأنشطة جلنة املعايري خالل الثنائية اجلارية مشريًا اإ
للنقاش  ُطرحتوذكر الوفد أأن العديد من املسائل . موضوعات تسامه يف حتقيق أأهداف حامية حقوق امللكية الفكرية

طار جلنة املعايري  لعمل املهين اذلي عن تقديره ل وأأعرب. لتفاق احملقق خالل ادلورة اخلامسةاب مش يداً والتفاق يف اإ
الاس تبيان عن اس تخدام معايري الويبو كشفت احلاجة املس مترة للمساعدة التقنية يف  وأأفاد بأأن نتاجئلأمانة. اضطلعت به ا
ىل التعممي الالزم يف هجود لك  ولكن غري حرصيوشدد عىل أأمهية تنفيذ أأجندة التمنية كنشاط مس متر . البدلان النامية مشريًا اإ

 .ل اللجنة مع مراعاة تكل الأهدافوذكر الوفد أأنه سيس متر يف املسامهة يف مع. ادلول الأعضاء يف الويبو

عداد الواثئق اخلاصة بلجنة املعايري .241 ابلتقدم الكبري ورحب الوفد . وشكر وفد مجهورية كوراي الأمانة عىل هجودها يف اإ
بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات  ST.27س امي اعامتد معيار الويبو اجلديد  ول ،ادلورة السابقة للجنةاحملقق خالل 

وفضاًل عن ذكل، أأبدى الوفد أأمهل . بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ST.26جعة معيار الويبو ومرا
طالق  ST.26يف أأن يمتكن املكتب ادلويل من اس تحداث الأداة الربجمية املشرتكة اجلديدة للمعيار  متكني املودعني من  بغية هاواإ

عداد طلبات  التام لقرار تأأييده . وأأعلن امللكية الفكريةنظام مس تخديم  وتيسري الأمور عىلبراءات حتتوي عىل قوامئ تسلسل اإ
نشاء فريق مع مليض قدمًا يف اببوصفه رئيسًا مشاراكً لفريق العمل،  ،. وتعهدل جديد يُعىن بتوحيد أأسامء املودعنياللجنة اإ

 .لكهيام مناقشات فريق العمل وجلنة املعايري
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242.  ّ جناز معلها عىل وضع معيار الويبو وأأي د وفد الولايت املتحدة الأمريكية بيان اجملموعة ابء ودمع جلنة املعايري يف اإ
وذكر الوفد أأن اعامتد هذين . بشأأن ملف الإدارة ST.37بشأأن الوضع القانوين للرباءات واملعيار اجلديد  ST.27اجلديد 

ىل املرحةل  وس يعود ابلفائدة عىل مجيع مس تخديم معلومات . التالية من وضع خطط التنفيذاملعيارين س يتيح الانتقال اإ
ن. الرباءات نظمة املعلوماتية يف ماكتب امللكية  وقال اإ معل جلنة املعايري يكتيس أأمهية حمورية يف التخطيط والتطوير للأ

ىل حتسني معايري الويبو وتطويرها وتن  فيذها مبا ميكن مؤسسات امللكية الفكرية من الفكرية ويف هجود املكتب ادلويل الرامية اإ
 .العمل والتعاون بفعالية أأكرب وتوفري خدمات أأفضل مجليع اجلهات املعنية

س تصدر تعماميً يف شلك مذكرة شفهية  االأمانة عن سؤال وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية مؤكدًة أأهن وأأجابت .243
ىل تقدمي ردودها عىل الاس تقصاء، وفقًا  يف أأقرب فرصة ممكنة دلعوة مجيع ماكتب امللكية جلنة املعايري  ملا اتفقت عليهالفكرية اإ

 .يف دورهتا اخلامسة

 (.WO/GA/49/12 بتقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو" )الوثيقة"امجلعية العامة للويبو علام  أأحاطت .244

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

نفاذاملعنية  الاستشارية اللجنةتقرير عن   ابلإ

ىل  .245  .WO/GA/49/13 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

نفاذ املعقودة يف الفرتة من  .246 ىل  4وعرضت الأمانة الوثيقة اليت تناولت برانمج معل ادلورة الثانية عرشة للجنة الإ  6اإ
بأأنشطة التوعية وامحلالت تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة  . وقد تناولت ادلورة ما ييل:2017سبمترب 

الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معومًا والش باب خصوصًا، طبقًا لأولوايت ادلول 
الأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت؛ وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن 

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ لية لتسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛ س ياسات وأأن ظمة اإ
نفاذ  وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإ

نفاذ، مع  الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ
أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء؛ وتبادل التجارب الناحجة بشأأن خدمات 

نشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ أأ 
نفاذ  34وقام تبادل املعلومات عىل  ."الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا لتوصيات أأجندة التمنية ذات الصةل وولية جلنة الإ

مانة وأأربع مناقشات جامعية. واتفقت اللجنة، يف دورهتا الثانية عرشة،  عىل مواصةل برانمج عرضًا خلبري وعرض واحد للأ
 العمل احلايل يف دورهتا الثالثة عرشة.

نفاذ وانئبيه والأمانة عىل عرض  .247 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر رئيس ادلورة الثانية عرشة للجنة الإ
نفاذ حقوق امللكية ال الوثيقة. وأأكد الأمهية اليت تولهيا مجموعته لعمل اللجنة وموضوعاهتا، ول ن تكل احلقوق فكرية. س امي اإ وقال اإ

نفاذ فعاةل ومتوازنة، من حتقيق هدفها الأسايس وهو  قامة اقتصاد لن تمتكّن، بدون أ ليات اإ الهنوض ابلبتاكر والإسهام يف اإ
نفاذ جبدية وأأن تواصل النظر فيه  نشط وحيوي. وذلكل جيب عىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو أأن تتناول موضوع الإ

نفاذ  ذا اهامتم مشرتك بغض النظر عن مس تواها الإمنايئ. وأأضاف أأن مجموعته ترى بوصفه موضوعاً  أأن املصاعب اليت يواهجها اإ
ن وعليه فا. يف القوانني واللواحئ يف حد ذاهتاحلقوق بفعالية تمكن يف تطبيق احلقوق وليس  من الأمهية مباكن الاس تفادة من اإ

ى الوفد رضا مجموعته عن الطبيعة املتوازنة لربانمج معل ادلورة الثانية عرشة وأأبد جتارب ال خرين، واللجنة خري ماكن ذلكل.
نفاذ.  ىل الروح الإجيابية اليت للجنة الإ منا تبلور الاهامتم اذلي تبديه ادلول الأعضاء وتشري اإ وأأفاد بأأن القامئة املطوةل للعروض اإ

 وعة ابء ملواصةل العمل عىل تكل املوضوعات.ويف اخلتام، أأعلن اس تعداد اجملم يف ظلّها. أأن تعملميكن للجنة 
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ب ابملناقشات املهمة واملفيدة للجنة وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ورحّ  .248
نفاذ جلنة هممة جدًا لأن مجيع ادلول الأعضاء تعاين من انهتااكت امللكية الفكرية وحتتاج ن جلنة الإ نفاذ. وقال اإ ىل اعامتد هنج  الإ اإ

مشرتك ملواهجهتا. وذكَّر بأأن الاحتاد الأورويب قد رحب بربانمج العمل املتوازن خالل ادلورة الثانية عرشة للجنة. ورأأى أأن 
البند اذلي يركز عىل ادلول ممكِّّل للبنود اليت تركز عىل القضااي. وقد أأثبت العدد الكبري للمساهامت جدوى البند اذلي يركز 

ىل عضوية الويبو. ورأأى أأيضًا أأن مناقشة التجارب العملية لدلول الأعضاء يف الويبو أأاتح للوفود أأن  عىل ادلول ابلنس بة اإ
نفاذ عىل ذكل البند يف جدول أأعامل  تس تفيد من غريها وتكتسب أأفضل ممارساهتا. وعليه، أأيد الوفد أأن حتافظ جلنة الإ

عاون املمثر سيس متر بني الوفود من أأجل ماكحفة انهتااكت حقوق امللكية دوراهتا املقبةل. وأأعرب عن قناعة مجموعته بأأن الت
ىل املزيد من املناقشات حول برانمج العمل  الفكرية بفعالية أأكرب. وفامي خيص معل اللجنة يف املس تقبل، أأبدى الوفد تطلعه اإ

نفاذ  ماكانت وأ اثر التعاون بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اإ س امي ماكحفة  حقوق امللكية الفكرية، ولاحلايل اخلاص ابإ
ذ اعمتد عدة  الانهتااكت عىل مس توى الأنشطة التجارية. وأأضاف أأنه ميكن لالحتاد الأورويب املسامهة يف تكل املناقشات اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الس ياق العام لتعقب الأموال. ويف اخلتام، ذكَّر الوفد بأأن الويبو  يه املنتدى حلول ابتاكرية لإ
نفاذ بني ادلول  ىل دورها املهم يف تنس يق أأنشطة الإ املتعدد الأطراف املعين بلك القضااي املرتبطة ابمللكية الفكرية مشريًا اإ

 .الأعضاء لضامن سالمة النظام العاملي للملكية الفكرية عىل الأجل الطويل

دارة معل  هوداجل عىل التقرير الشامل و وشكرها الأمانة  أأ وفد الفلبنيوهنّ  .249 نفاذالبارزة يف اإ ىل . وأأشار اجلنة الإ لوفد اإ
ّن  قالجتارب ال خرين. و نته من تبادل خرباته والاس تفادة من مكّ  جلنة الإنفاذيف أأن مشاركته النشطة  قامة ثقافة تعزز الوفد اإ اإ

ىل بدله  أأولوية يف هجودس يا ومبادرة ذات ركنا أأسا، ل تزال يع مس توايت اجملمتعاحرتام حقوق امللكية الفكرية عىل مج  الرامية اإ
نفاذعن أأمهّية  ، أأعرب الوفدنظام فعال ومتوازن للملكية الفكرية. وذلكل وضع ، وعن تقديره يعىن ابملوضوع حفلمك جلنة الإ

نفاذ حقوق ة رضور د عىل به حىت ال ن. وشدّ  تعللعمل اذلي اضطل امللكية الفكرية اتباع هنج اجامتعي وثقايف طويل الأجل لإ
ىل ي  ىل أأن مكتب  تثقيف وتوعية تس هتدف الش باب والأرسمبادرات ستند اإ الفلبني ومجيع قطاعات اجملمتع. وأأشار الوفد اإ
نفاذالواكلت الثنيت عرشة الأعضاء يف وضع، ابلشرتاك مع  لملكية الفكريةل  عنية حبقوق امللكية الفكرية، الوطنية امل  جلنة الإ

نفاذ ل من جناحات وماكسب خطة واس تقت أأسسها كدليل عىل الزتامه،  2022-2017لفرتة خطة معل شامةل ومتاكمةل لالإ
نفاذ  نفاذ حقوق امللكية الفكريبصفته أأحد البدلان ادلامعة ملبادرات بدله  نّ الوفد اإ وقال . 2016-2012السابقة للفرتة معل الإ ة اإ

تنفيذ و حفة التقليد والقرصنة وتعزيز التعلمي العام املنطقة ملاكيف ، واصل العمل 2025-2016فرتة لل نأ س يايف خطة معل رابطة 
قلمي  نفاذ. املعنّيةمجليع القطاعات ية برامج تدريبية وطنية واإ  وتشجيع تبادل املعلومات بشأأن مسائل الإ

نفاذ اليت مسحت بت تقدير وأأعرب وفد عامن عن  .250 ذاكء  جمالت اخلربات الناحجة يف بادله لأنشطة جلنة الإ الوعي اإ
نفاذ عن ا رضاهىل اإ الوفد  أأشارواملساعدة الترشيعية. و  الكفاءاتتكوين و   ،املنهتيةيف الثنائية لعمل اذلي اضطلعت به جلنة الإ

الس ياحة عن طالب املدارس لمن الأمانة يف تنظمي مسابقة بدله ها االوفد ابملساعدة اليت تلقّ  شادوفائدة عروض اخلرباء. وأأ 
ذاعة والتلفزيون ووزارة التجارة ابلتعاون بني  املسابقة تمواحرتام حقوق امللكية الفكرية. ونظّ  وزارة التعلمي والهيئة العامة لالإ

قال . و الأمانةاليوم العاملي للملكية الفكرية ابلتعاون مع احتفال أأقمي يف الفائزون جوائزمه يف وتسمّل  ،والصناعة ووزارة الس ياحة
ّن  طار ورة الثانية عرشة للجنةيف ادل املسابقةعرضت وزارة التعلمي الوفد اإ أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية ، يف اإ

 .بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

251.  ّ وأأعرب عن الزتامه التام  د وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان الصادر عن وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء.وأأي
نفاذ امللكية الفكريةلتنفيذ الا الأطراف الأخرىالأعضاء و  ابلعمل عن كثب مع الويبو وادلول تعزيز و  لزتام املشرتك بتحسني اإ

نفاذ حقوق امللكية رأأى الوفد أأّن و  .هااحرتام حقوق  نفاذ حمفل قمي لتبادل املعلومات وأأفضل املامرسات املتعلقة ابإ جلنة الإ
ىل أأن التجارب املتبادةلو  للجميع.ذو أأمهيّة الفكرية، و  نفاأأشار اإ ذ اكنت مفيدة  لفرادى البدلان قبل انعقاد اجامتعات جلنة الإ

نفاذ امللكية  تدزو و وغنية ابملعلومات  ادلول الأعضاء مبعلومات عن تطوير برامج التوعية والتدريب والتثقيف يف جمال اإ
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 .هجودها يف جمال املساعدة التقنيةأأ الوفد الويبو عىل ما بذلته من هجود لتنس يق وتعزيز اجلوانب املتعلقة بتنفيذ وهنّ  الفكرية.
نفاذ واملنظامت املعنية يف هذا اجملال.ي نّهاف أأ وأأض دارات الإ  ؤيد ابلاكمل معل الويبو عىل توثيق التعاون بني اإ

نفاذها. وأأشار اإ يي محلاية حقوق امللكية الفكرية و مبدأأ توجهي هو مبثابة  التوازنأأن  اعتقادهد وفد الربازيل جمددا وأأكّ  .252
ىل أأن الطابع ادلينايم حلقوق امللكية الفكرية  جراءاتحمنّك  هنجاتباع  يقتيضاإ ليست مقعية حفسب، بل تعلميية  جيمع بني اإ

 وأأضاف أأنواحد من ظاهرة معقدة.  اليت من شأأهنا أأن تتيح حامية أأكرث فعالية دون الرتكزي عىل جانبواقتصادية أأيضًا، و 
نفاذ فعال  ىل معاجلة و  .املعارفامحلاية املرشوعة حلقوق امللكية الفكرية دون كبح نرش  بأأمت معىن اللكمة يتيح توفرينظام اإ نظرا اإ

غفالالعديد من القضااي املعقدة، رأأى الوفد أأنه ل ينبغي  نفاذ حقوق امللكية الفكرية، وهو اإ تعزيز نقل  الغرض الرئييس من اإ
ىلومس تخدمهيا، و  ملعرفة التكنولوجيةا املصلحة املتبادةل ملنتجي ، مبا حيققونرشه الابتاكر التكنولويج الرفاه  حتقيق يفيض اإ

جياد ال الاجامتعي والاقتصادي و   تريبس اتفاق من 7توازن بني احلقوق والالزتامات، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة اإ
نفاذولية  رّصح الوفد أأن، أأجندة الويبو للتمنية. ويف ذكل الصددمن  45 والتوصية ذاكء - جلنة الإ الاحرتام للملكية الفكرية  اإ

جراءاتتتطلب اعامتد  -بطريقة مس تدامة  نفاذها اإ ل تسهم أأيضا يف ب حفسب، ل تساعد عىل حامية حقوق امللكية الفكرية واإ
ساءة اس تخداهم من منع أأحصاب احلقوق حلاق الرضراإ الهدف الهنايئ لنظام امللكية الفكرية. وأأفاد وهو ابملنافسة والابتاكر،  ا واإ

نفاذادلورة الثانية عرشة للجنة  خالل تعهّدقد  بدلهالوفد بأأن  جراءات فامي يتعلق خرباتهتبادل ب  الإ نفاذ ملنع أأحصاب  ابإ الإ
سامن احلقوق  املامرسات الأخرى اليت تقيد التجارة أأو تؤثر سلبا عىل ، أأو غريها من ءة اس تخدام حقوق امللكية الفكريةاإ

نفاذ ينبغي أأل  جلنةالنقل ادلويل للتكنولوجيا. وشدد الوفد أأيضا عىل أأن املناقشات يف  جعل اخليارات  تتغاىض عنالإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية.املرشوعة يف متناول امجليع جزء ل يتجزأأ من أأي   اسرتاتيجية فعاةل لإ

ىل أأن  .253 نفاذوأأشار وفد املكس يك اإ نصة لتبادل اخلربات بوصفها م لدلول الأعضاء  مدى جدواها أأثبتت جلنة الإ
نفاذ. و  الغريمن ممارسات  واس تخالص ادلروس جلنة بدور نشط يف خمتلف دورات  قد اضطلعأأضاف أأن بدله يف جمال الإ

نفاذ  . ورأأى الوفد أأن موضوع أأيضا الوطنية خرباته مبشاطرةبل للغري حفسب، بتعمل املامرسات اجليدة  همامت يكنمل  لأنهالإ
أأجراها ادلراسة اليت وحتتوي ؛ يكتيس أأمهية تالفها بطريقة مأأمونة بيئيااإ و  امللكية الفكرية حقوقالتخلص من السلع اليت تنهتك 

وأأوحض الوفد أأنه عىل الرمغ من عدم وجود . مكس يكابلنس بة لل أأمهية كبرية  هال عنارص  ابلأخص عىلادلكتور مارتن غوارد 
تالف تُعىنيف القانون املكس ييك  ةحمدد تنظاميت طارا قانونيا قامئا يف  ابإ ن هناك اإ السلع اليت تنهتك حقوق امللكية الفكرية، فاإ

تالفضمن يخمتلفة  تنظميية لواحئ جراءاتا، بعض املنتجات اخلطرة بطريقة أ منة بيئي اإ لتخلص من ا والأمر ذاته ينطبق عىل اإ
ىل أأن املنتجات اليت تنهتك حقوق امللكية الفكرية. و  نتاج ب القانون العام املتعلق هو أأبرزها أأشار يف هذا الصدد اإ تجنب اإ

دارهتا املتاكمةل ىل ذكل، تُ النفاايت واإ املنتجات اليت تنهتك  ومهنااملنتجات،  تتلفنظم أأنشطة الرشاكت اليت . وابلإضافة اإ
حقوق امللكية الفكرية، من خالل املراس مي التقنية والتعاون بني املؤسسات اخملتلفة، بغية التخفيف من الرضر البييئ قدر 

نفاذ و وأأعرب الوفد عن تأأييده للعمل الهام اذلي اضطلع املس تطاع. اليت  لنظر يف بنود برانمج العمل الأربعةل ت به جلنة الإ
طارها ة وتبادل الكثريمناقش املمكن يزال من ل  .يف اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" من أأجل تعزيز احرتام  .254 وأأفاد وفد ترينيداد وتوابغو بأأن بدله قد أأعد مرشوع "اإ
حقوق امللكية الفكرية. وهو مرشوع متعدد اجلوانب يتأألف من معرض متنقل بشأأن امللكية الفكرية وعيادة متنقةل متخصصة 

طار برانمج الاستامثر يف القطاع العام، ويس هتدف فئات متعددة مهنا املدارس يف امل  لكية الفكرية متولها وزارة املالية يف اإ
 –اليت تشمل أأهجزة الرشطة يف البدلايت واملدن  –الابتدائية والثانوية وقطاع الأعامل والغرف التجارية واجلهات احلكومية 

ىل ومؤسسات البحث وفرادى املبدعني فضالً   عن اخملرتعني وامجلهور العام. ويتنقل املعرض والعيادة حول اجلزر للوصول اإ
أأكرب عدد ممكن من الناس يف أأماكن معلهم. ويس تخدم املرشوع وسائل الإعالم التقليدية واجلديدة لتوجيه نداءات ماكحفة 

ذاكء الاحرتام القرصنة والتقليد. وأأضاف الوفد أأن بدله ينظم مسابقة لختيار أأفضل تصممي مل لصق دعايئ حتت شعار "اإ
ىل طالب املدارس الثانوية يف جزيرة توابغو. وقد أأوفد مكتب امللكية  ة اإ للملكية الفكرية والس ياحة" ويه مسابقة موهجَّ

ىل توابغو لعرض املنافسة وموضوع امللكية الفكرية عىل مديري املدارس واملعلمني والطالب. وسيس متر النشا ط الفكرية بعثة اإ
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نفاذ لتضم هجات  يف املدارس بعد انقضاء عطةل الصيف. ومشل املرشوع أأيضًا العنارص التالية: تعزيز اللجنة اخلاصة املعنية ابلإ
ىل جانب املمثلني احلاليني لشعبة  أأخرى مكمثلني من قطاع الأعامل والصناعة والبحث والأوساط الابتاكرية والإبداعية اإ

قامة رشاكة مع أأاكدميية اخلدمة العامة وأأاكدميية الرشطة ومركز تدريب مصلحة امجلارك والرشطة املركزية ومك  تب املعايري؛ واإ
نديز لإطالق دورات متهيدية للملكية الفكرية لفائدة املوظفني والطالب؛  امجلارك وجامعة ترينيداد وتوابغو وجامعة وست اإ

نشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية بفضل املساعدة التقني ة للويبو، وقد ُأجنز تقيمي الاحتياجات وأأعدت الاقرتاحات الأولية واإ
للمرشوع؛ ووضع اسرتاتيجيات لزايدة فرص ترخيص التكنولوجيات اجلديدة واملصنفات الإبداعية املُس تحدثة حمليًا؛ ورمس 

 اخلتام، أأعلن الوفد اعزتام مكتب اسرتاتيجية لإدماج امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية للمدارس الابتدائية والثانوية. ويف
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" يف عام   .2018امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو مواصةل مرشوع "اإ

نفاذ امللكية الفكرية يقوم يف العديد من البدلان عىل TWNوأأشارت ممثةل ش بكة العامل الثالث ) .255 ىل أأن اإ ( اإ
ي أأدةل قابةل للفحص. ورضبت يف ذكل مثل الأدوية املقدلة أأو املزيفة حيث خُتلط مسأأةل الربوابغندا أأو ادلعااي من دون أأ 

نفاذ حقوق ملكية فكرية خاصة. ونتيجة ذلكل، تُنفق املوارد العامة احملدودة عىل  جودة الأدوية حبامية امللكية الفكرية كذريعة لإ
نفاذ حقوق خاصة. وُزرع اخلوف يف قلوب الناس بعد  ذ اّدعت محةل ماكحفة التقليد مثاًل  س نة من 25اإ الربوابغندا املس مترة. اإ

أأن الأدوية املقدلة أأو املزيفة تقتل املرىض. ونتيجة ذلكل، اختلطت لك انهتااكت العالمات التجارية أأو امللكية الفكرية مبفهوم 
عندما بلغت امحلةل أأشدها، صودرت سوء جودة الأدوية. واكنت الرساةل غري املبارشة يه أأن حىت الأدوية اجلنيسة مقدلة. و 

حشنة أأدوية يف خمتلفة مرائف الاحتاد الأورويب. واس تخدمت منظامت دولية، ومهنا الويبو، بياانت مضخمة قدهما  17حنو 
قطاع صناعة املس تحرضات الصيدلنية والكياانت املرتبطة به. وأأعطى ذكل للمس هتلكني انطباعًا بوجود عدد كبري من الأدوية 

ىل احلد من ذكل التوجه السليب، قررت مجعية املصن ن اكنت حتمل امس املنتج املرخص. وسعيًا اإ عة من دون ترخيص واإ
ىل  2017الصحة العاملية يف مايو  أأن تتخىل عن اس تخدام "املزيف" أأو "املقدل" من اصطالح منظمة الصحة العاملية لالإشارة اإ

ل الأعضاء الاقتداء بذكل القرار والتوقف عن خلط قضااي امللكية الفكرية الأدوية املغشوشة. وانشدت املمثةل الأمانة وادلو 
ىل الأدوية املقصودة ابلتعريف الوارد يف  شارة اإ مانة أأن تس تخدم مصطلح املقدل أأو املزيف فقط لالإ ذ ينبغي للأ جبودة الأدوية. اإ

نفاذ امللكية الفكرية ليست  اتفاق تريبس وعدم اس تخدام بياانت مضخمة عن الأدوية املقدلة. وذكرت املمثةل أأيضًا أأن مسأأةل اإ
ىل انهتاك حقوق الإنسان مثل احلق يف اس تخدام التقدم العلمي وتطبيقاته. وعليه حثت  نفاذ املفرط قد يؤدي اإ بدهيية وأأن الإ

 املمثةل الأمانة عىل توجيه تكل الرساةل فامي تنظمه من أأنشطة ومعليات لتكوين الكفاءات.

نفاذ" "ب  امة للويبو علامامجلعية الع أأحاطت .256 تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 (.WO/GA/49/13 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 24لبند ا

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت

ىل الوثيقة .257  .WO/GA/49/14 استندت املناقشات اإ

بوصفه مصدرًا دوليًا للخدمات البديةل الأمانة أأن الوثيقة تعرض أأحدث املعلومات املتاحة عن أأنشطة املركز  وذكرت .258
دت أأن املركز يدير القضااي ويوفر خرباته وأأكّ  للتقايض والفعاةل من حيث الوقت والتلكفة لتسوية منازعات امللكية الفكرية.

طار تكل اخلدمات.  ىل أأن الوثيقة تعرض أأيضًا املس تجدات يف جمال أأنشطة الويبو املتعلقة القانونية والتنظميية يف اإ وأأشارت اإ
دارة املركز للمنازعات عىل أأسامء احلقول مبوجب  ذ تتناول الوثيقة اإ الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول. اإ

س امي أ ليات حامية احلقوق عىل أأسامء احلقول اجلديدة  )الس ياسة املوحدة(. وتغطي املس تجدات الس ياس ية ول بأأسامء احلقول
طار مرشوع الويبو الثاين  ال ياكنهيئة واس تعراض  للس ياسة املوحدة ووضع التوصيات اليت أأصدرهتا ادلول الأعضاء يف اإ
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ىل مس تجدات أأخرى طرأأت منذ نرش الوثيقة يف  أأغسطس. ففامي خيص  2بشأأن أأسامء احلقول. وأأشارت الأمانة أأيضًا اإ
ىل ماكتب امللكية الفكرية واملتناوةل يف الفقرات  ىل  5املساعدة املقدمة اإ ، أأقام املركز تعاواًن مع جسل امللكية الصناعية يف 9اإ

كوس تارياك ومكتب الرباءات يف مجهورية بولندا لتعزيز اس تخدام اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات يف جمال امللكية الفكرية 
نة من رموز البدلان واملتناوةل يف الفقرةوالتكنولوجيا. وفامي   SE.، فقد أأضيف امس احلقل 18 يتعلق بأأسامء احلقول العليا املكوَّ

ىل  م خدمات لتسوية املنازعات عىل أأسامء احلقول اإ نة من  76)للسويد( فبات املركز يقّدِّ جساًل للحقول العليا املكوَّ
 البدلان. رموز

ىل  .259 برام مذكرة تفامه بشأأن اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات بني الويبو وادلائرة وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ اإ
( من أأجل املساعدة يف تشغيل مركز وطين للخدمات البديةل لتسوية ROSPATENTالاحتادية للملكية الفكرية )

دماج الوساطة يف ممارسات امللك  ية الفكرية وتسوية املنازعات، املنازعات يف جمال امللكية الفكرية. وس يدمع ذكل التعاون اإ
حالل ثقافة الوساطة واملعارف املهنية لتفادي تكل املنازعات وتسويهتا عند الاقتضاء. وأأضاف الوفد أأنه ميكن للخدمات  واإ

البديةل لتسوية املنازعات أأن تغطي مجموعة واسعة من احلقوق الواجب حاميهتا. وشدد عىل أأمهية خيارات التحقق من حصة 
 يف تكل القضااي وفقًا للقوانني واللواحئ السارية.الواثئق 

ىل جناح الندوة اخلاصة ابلوساطة والتحكمي اليت نظمهتا الويبو  .260 وشكر وفد الصني الأمانة عىل تقريرها وأأشار اإ
نظميية . ورأأى الوفد أأن خربات املركز القانونية والت 2017ابلشرتاك مع املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية يف يونيو 

 س تدمع التشغيل الفعال لل ليات البديةل لتسوية املنازعات يف جمال امللكية الفكرية.

نة من  .261 طالق أأي أأسامء حقول عليا مكوَّ ىل أأن اإ مانة مشريًا اإ وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للأ
وء اس تخدام العالمات التجارية وتضليل املس هتكل أأسامء عامة يقتيض أ ليات مالمئة محلاية امللكية الفكرية من أأجل تفادي س

ىل أأنه يواصل متابعة مدى مالمئة أ لية حامية احلقوق القامئة  والغش وتقويض الثقة العامة يف نظام أأسامء احلقول. وأأشار الوفد اإ
نة من أأسامء عامة. و يف ذكل املقام، أأعلن الوفد يف ماكحفة السطو الس يرباين اذلي يتفامق مع زايدة أأسامء احلقول العليا املكوَّ

 تأأييده لإجراء تقيمي دوري لفعالية تكل ال لية مبا يف ذكل الاس تعراض اجلاري اذلي سيشمل أأيضًا الس ياسة املوحدة.

ىل أأسامء احلقول"  أأحاطتو  .262 امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة "مركز الويبو للتحكمي والوساطة، ابلإضافة اإ
 (.WO/GA/49/14 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 25البند 

 معاهدة قانون الرباءات

ىل الوثيقة .263  .WO/GA/49/15 استندت املناقشات اإ

يداع التبليغات يف نسق وقدمت الأمانة الوثيقة .264 ، اليت تتضمن معلومات عن أأنشطة الويبو اليت أأسهمت يف تيسري اإ
لكرتوين يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان  من البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس  4املتحوةل، وفقا للبند اإ

 ابعامتد معاهدة قانون الرباءات. املعين

وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "ابلتعاون بناء عىل البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة  .265
 (.WO/GA/49/15قانون الرباءات" )الوثيقة 

 ]هناية الوثيقة[


