
 

 

 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو

ىل  32من   3102أأكتوبر  3سبمترب ا 

 خطاب املدير العام

 امجلعية العامة للويبو، ة، رئيسسعادة السفرية ابيفي اكيرامو

 معايل الوزراء

 أأحصاب السعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،

 حرضات املندوبني املوقرين،

يرشفين أأن أأرحب أأحّر الرتحيب جبميع الوفود احلارضة يف هذه ادلورة من دورات مجعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة 
العاملية للملكية الفكرية )الويبو(. وأأعرب عن امتناين العميق لدلول الأعضاء عىل ما تبديه من الزتام حيال املنظمة، وذكل 

 وفد. 0 111ه الوفود الغفرية اليت أأعتقد أأّن عددها جتاوز الالزتام يتجىل بصورة واحضة يف حضور هذ

أأظهره من تفان  ماويف البداية أأوّد أأن أأشكر رئيس امجلعية العامة املنهتية واليته، سعادة السفري أأوغليشا زفيكتش، عىل 
أأظهر بني الأعضاء و عىل بلوغ اتفاق  مدى العامني السابقني. وقد الزتم السفري زفيكتش ابلعمل عىل قدمه من خدمة وما

 فعالية كبرية يف حتقيق ذكل. وحنن ممتنون هل عىل هماراته ادلبلوماس ية وروحه املهنية.

ىل العمل معه ا، عىل انتخاهبالسفرية ابيفي اكيراموامجلعية العامة اجلديدة،  ةوأأهئن رئيس من أأجل امليض قدما  اوأأتطلع كثريا ا 
 يف الفرتة القادمة. الويبو املطروح يفجبدول الأعامل املتعدد الأطراف 

وقد شهدت الأشهر االثين عرش اليت مّرت منذ انعقاد امجلعيات السابقة حتقيق كثري من النتاجئ اال جيابية ابلنس بة للمنظمة. 
ا ابلتفصيل يف تقرير أأتيح لمك هذا الصب  مهنا. املعّينة النقاطاح وابلتايل لن أأذكر هنا سوى بعض وقد رشحهته

جاميل يساوي  3103ملالية توجد املنظمة الآن يف وضع سلمي للغاية. وقد أأهنينا عام مفن الناحية ا مليون فرنك  0,51بفائض ا 
 8,مليون فرنك سويرسي، مّما يفوق بنحو  01853، 3103جحم أأموالنا الاحتياطية، يف أأواخر عام  سويرسي. وابلتايل بلغ

جراء احرتازي من أأي تمليون فرناك سويرساي املس توى اذلي حّددته ادلول الأ  يرادات راجع يف عضاء اك  آاثر ا  نا التشغيلية أأو أأية أ
 سلبية علهيا.

د ومن املتوقّع أأن تنهتيي يف أأبريل أأو مايو من العام وكام الحظمت، فقد تقدمت أأعامل بناء قاعة املؤمترات اجلديدة بشلك جيّ 
جناز املرشوع مضن املزيانية احملّددة. 3102القادم، مّما س ميكّننا من عقد مجعيات عام   يف تكل القاعدة اجلديدة. كام نتوقّع ا 

تسجيل ادلويل للعالمات ونظام واس مترت أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية، أأي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد لل 
المنو مبس توايت تتجاوز أأداء الاقتصاد العاملي. كام نشهد اتساعا قواي ومطردا يف نس بة  الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي، يف

التغطية اجلغرافية بتكل الأنظمة، ال س امي نظايم مدريد والهاي. واملالحظ أأّن مجيع الأنظمة الثالثة، اليت يبلغ عدد 
)الهاي( عىل التوايل، يه الآن عىل الطريق لتصبح  01)مدريد( و 10)معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( و 028 هئاأأعضا

 من حيث نطاقها، ولو أأّن ذكل يمت بواتئر خمتلفة.فعال عاملية 

ة الفكرية يف لك وقد أأحرز تقدم هائل من جوانب عدة فامي خيص البنية التحتية التقنية اليت يقوم علهيا تشغيل نظام امللكي
آلية التواصل بني ماكتب امللكية الفكرية ومس تخدمهيا؛ وتربط بني ماكتب امللكية أأحناء العامل.  وتوفر تكل البنية التحتية أ
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ماكنية النفاذالفكرية التابعة لدلول الأعضاء وبني تكل املاكتب وأأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية؛ وتوفر للجمهور  ىل مجموعات  ا  ا 
والأعامل  الساكنةللتكنولوجيا ياانت الوافرة اليت يس تحدهثا نظام امللكية الفكرية واليت تزتايد أأمهيهتا مكوارد الب 

 الاقتصادية. واملعلومات

وقد ابت دلينا العديد من الربامج يف هذا اجملال ويه تس تقطب كثريا من الاهامتم اال جيايب لدلول الأعضاء ومس تخديم نظام 
 هو اجملال اذلي نشهد فيه أأكرب نس بة من الطلب عىل خدمات التعاون التقين من قلل وامجلهور معوما. وذكل امللكية الفكرية

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وقد شهد عدد املاكتب اليت تس تخدم الأنظمة املعلوماتية اليت توفرها الويبو ارتفاعا من 
ىل  00 نشاء من الطلب مكتبا ومثة كثري 13مكتبا ا  ات العالقة. وهناك ارتفاع أأيضا يف عدد الطلبات اليت تلمتس املساعدة عىل ا 

ىل التكنولوجيا بني اجملمتع قاطبة. وقد (، اليت توفر وس يةل لنرش فر TISCsمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ) ص النفاذ ا 
 أأرجاء العامل. مركزا من تكل املراكز يف لك 231مرشوعا يف هذا اجملال، مبا يشمل  20أأطلق 

براماكن بيد أأن احلدث البارز هذه الس نة  ىل املصنفات  ،معاهدة جديدة متعددة الأطراف ا  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا 
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات . وأأود أأن أأتوّجه بشكران املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 

ىل  جبميع لرتحيهبا، ومعها الشعب املغريب، ترتيلات ممتزّية و من  للمؤمتر ادلبلومايس هوفرتملا حكومة اململكة املغربية العميق ا 
معايل وزير االتصال املغريب الس يد مصطفى املؤمتر ادلبلومايس حبرارة وخساء. وأأهئن أأيضا احلكومة املغربية ورئيس الوفود 
 عىل هذا اال جناز الرائع. اخللفي

مشاورات اجامتعات و  ت مخسةقدعه فقد لدلول الأعضاء.  الرائعنيوالنجاح اذلي حتقق يف مراكش هو مثرة املشاركة والالزتام 
ىل عدد  ضافة ا  الرمسية. ومعل املفاوضون  غري الأخرى حمدود من الاجامتعاتغري مفتوحة يف الشهور الس تة السابقة للمؤمتر ا 

جنازا اب ليل هنار. ىل توافق واكنت احلصيةل ا  هرا ابلنس بة ملعايق البرص، وللملكية الفكرية، وللمجمتع ادلويل عىل قدرته للتوصل ا 
جنازا ابهرا للويبو أأيضا.  الآراء حول حل فعال ملشلكة واحضة، واكنت ا 

. واكن أأمل مجيع الوفود يف مراكش أأن تتجسد روح التعاون 3103وجاءت معاهدة مراكش بعد جناح معاهدة بيجني لس نة 
برام تكل املعاهدتني، يف برانمج الويبو لوضع القواعد واملعايري يف املس تقلل. وأأمامنا بندان ا ىل النجاح يف ا  لبناء، اليت أأدت ا 

 رئيس يان يف هذا الصدد عىل جدول أأعامل هذا الاجامتع.

ىل الصناعية اليت يقرتب العمل علهي قانون التصاممي املقرتحة بشأأن عاهدةويتعلق البند الأول ابمل وس تبسط املعاهدة  ته.هناي ا ا 
هذا املقرتحة اال جراءات الشلكية املتعلقة ابحلصول عىل حامية للتصاممي. وقد تقدم الاحتاد الرويس بعرض خسي الس تضافة 

جيايب املؤمتر ادلبلومايس. ومثة أأمل كبري بأأن متيض هذه العملية قدما من أأجل بلوغ ما حققناه يف بيجني ويف  ابختاذ قرار ا 
 راكش.م

للمعارف التقليدية وأأشاكل وأأما البند الثاين فيتعلق ابلعمل املقلل فامي خيص الهدف املشرتك املمتثل يف توفري حامية فعاةل 
ىل نتيجة  .التعبري الثقايف التقليدي وامللكية الفكرية يف عالقهتا مع املوارد الوراثية ومن املهم مباكن أأن يفيض هذا العمل ا 

اجلديدة للجنة  التعبري عن الواليةوهناك أأمل يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء من ملشوار طويال وصعبا. مرضية. فقد اكن ا
ىل نتيجةامجل وافق علهيا احلكومية ادلولية بطريقة ي  جيدة. يع. ومن أأبرز أأولوايت الس نة املقلةل امليض قدما هبذا العمل للتوصل ا 

ىل ماكنة حمورية يف  ىل أأبعد من برانجمنا الآين، يتضح أأنه يتواصل انتقال امللكية الفكرية من ماكنة هامش ية ا  ذا نظران ا  وا 
والأصول غري امللموسة، والاعرتاف  امللكية الفكريةالاقتصاد. ومن العوامل اليت تسامه يف ذكل الانتقال ازدايد قمية رأأسامل 

لهيا يف لك ماكن، ومن مثة وسائل الرتفيه والأعامل ابدلور الاقتصادي والاجامتع ي لالبتاكر وتواجد اال نرتنت وأأهجزة النفاذ ا 
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اال بداعية. ويف الس نوات املاضية، حتدثت عن الابتاكر كجزء من حركة الانتقال هذه. وامسحوا يل أأن أأحتدث قليال عن 
 اجلزء املتعلق ابال بداع واحملتوى اال بداعي.

ىل  21وتشري دراستنا يف  ىل نظام الاقتصاد احلر والاقتصادات الناجضة ا  بدلا من البدلان النامية والبدلان املنتقةل ا 
ابملائة من مجموع العامةل. ويف بعض  52,ابملائة وحوايل  53,الصناعات اال بداعية تشلك، يف املتوسط، ما يقارب  أأن

ىل  احلاالت، ىل مسامههتا ابملائة. وتتودل قمية اقتصاد 00تصل تكل الأرقام ا  ضافة ا  ية عالية من الصناعات اال بداعية، ا 
 والاجامتعية. الثقافية

ىل  بداعية من الأنساق التناظرية والتوزيع املادي ا  وشهدت الس نوات العرشون املاضية انتقاال مطردا للصناعات اال 
ومن الطبيعي يف أأية معلية أأن حيدث التكنولوجيا الرمقية والتوزيع عىل اال نرتنت. وهذا خري مثال عىل التخريب اال بداعي. 

ىل الأنظمة الرمقية هو فقدان القمية، اذلي هو أأمر غري مناسب  تغيري يف القمية. ولكن املقلق يف الانتقال من الأنظمة التناظرية ا 
اهرة وهناك وميكن تفاديه، ابلنس بة للمبدعني وفناين الأداء والقطاع اال بداعي. وأأجريت العديد من ادلراسات لقياس هذه الظ

ن مل نقل احلجج، حول املهنجية واحلجم. والأمر الواحض هو أأن وقع التزنيل غري املرشوع ابلغ وسليب.  الكثري من النقاشات، ا 
ىل  هنا ال تزداد ابملعدل ذاته اذلي ترتاجع به املبيعات التناظرية، مما يؤدي ا  ورمغ أأن قمية املبيعات الرمقية يف تزايد، فا 

 القمية. فقدان

يبعث فقدان هذه القمية عىل القلق البالغ دلى احلكومات ودوائر الصناعة اال بداعية يف ش ىت أأصقاع املعمورة. وحل هذه و 
نشاء سوق رمقي عاملي سلس. وبفضل  ال أأن اال قرار يزيد بأأن جزءا كبريا من هذا احلل يمكن يف ا  املشلكة بعيد املنال. ا 

نشاء سوق  التكنولوجيا املتاحة فا ن هذا السوق الرمقي العاملي السلس موجود ابلفعل لكنه غري رشعي، واملهمة املطروحة يه ا 
رمقي عاملي سلس لكن رشعي. فينبغي أأن يكون احلصول عىل احملتوى بطريقة قانونية ابلسهوةل نفسها كسهوةل احلصول عليه 

 بطريقة غري رشعية.

نشاء هذا السوق معلية غاية يف ادلقة والتعقيد، عىل الأقل  لأن أأغلب لبنات بناء هذا السوق يتعني أأن يضعها قطاع وا 
الرشاكت وليس القطاع العام. ومع ذكل فمثة ما يبعث عىل الأمل، مقارنة ابلس نوات العرش املاضية، لأن هذا الأمر حيدث 

ن اكن بوترية بطيئة.  وا 

اانت الفوقية. فالبياانت يه اليت س توصل وس يؤدي السوق الرمقي العاملي السلس وظيفته ابالعامتد عىل البياانت، وخاصة البي
آليات متنح احلقوق يف اس تخدام املصنفات  املس هتلكني ابملصنفات اال بداعية عرب طائفة متنوعة من املنصات اليت تعمل خلفها أ

 وسداد الأموال لقاء ذكل.

ىل السو  ق الرمقي العاملي. وعادة ما اكن دلى وتتيح هذه التطورات فرصة غري مس بوقة لضم البدلان النامية والبدلان املتقدمة ا 
، وهذه البدلان موطن بعض أأفضل املبدعني وفناين الأداء يف العامل لكن الفرص وزع بشلك س ئيالبدلان النامية حمتوى ثري لكنه ي

قد أأصبح اال نرتنت املتاحة لهؤالء املبدعني والفنانني لعرض مصنفاهتم وأأشاكل أأداهئم يف الأسواق العاملية اكنت حمدودة. أأما الآن ف
" Gangnam Styleابلرمق القيايس العاملي يف الاس امتع لأغنيته " PSYمرسحا عامليا. فعىل سبيل املثال حيتفظ املغين الكوري 

ذ شوهدت الأغنية  مليار خشص عىل اال نرتنت يف ش ىت أأرجاء العامل. ويف البدلان  351مليار مرة. ويدخل  058عىل اال نرتنت، ا 
. انهيك عن تزايد جحم احملتوى املرسل عرب منصات الهواتف 3102ابملائة يف هناية عام  20نس بة اخرتاق اال نرتنت  النامية ستللغ

 مليار تسجيل يف البدلان النامية. 53,مليار تسجيل عرب الهواتف اجلواةل، مهنا  058اجلواةل، وتبقا لالحتاد ادلويل لالتصاالت مثة 

ئ، مثة مرشوعان نعتقد أأهنام سيساعدان عىل توصيل املبدعني ابملنصات يف البدلان النامية ولالس تفادة من هذا العامل الناش
دارة البياانت ابملعىن العام، نظرا لأن البياانت س تكون الأساس  اليت دلهيا سوق رمقي عاملي وليد. ويرتبط املرشوعان الكهام اب 
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ىل وضع مع  يار طوعي جديد لضامن اجلودة لفائدة منظامت اال دارة لسوق املصنفات اال بداعية. ويريم املرشوع الأول ا 
امجلاعية، ويه الهيئات اليت حتتفظ ابلبياانت عن املصنفات اال بداعية ال دارة هذه املصنفات. والهدف من هذا املرشوع هو 

ىل منظامت اال دارة امجلاعية ليك تبلغ مس توايت أأداء مرتفعة يف الشفافية وامل  دارة الفوائد اليت تقدمي التوجهيات وادلمع ا  ساءةل وا 
ىل تعزيز نظام تكنولوجيا املعلومات يك تمتكن  جينهيا أأحصاب احلقوق اذلين متثلهم هذه املنظامت. أأما املرشوع الثاين فهيدف ا 

بداعية. ويتيح هذان  دارة البياانت، بمتكيهنا من ادلخول يف السوق العاملي للمصنفات اال  منظامت اال دارة امجلاعية من ا 
آفاقا مذهةل للمسامهة يف سوق عاملي انبض وحقيقي للمصنفات اال بداعية، وملساعدة البدلان النامية عىل حتويل املرش  وعان أ

ىل أأصول جتارية يف السوق.  أأصولها الثقافية واال بداعية ا 

لكية الفكرية وظيفهتا، وليك تضع املنظمة بصمهتا وتسامه يف هذا العامل اذلي ال يفتأأ يزداد تعقيدا وتركيبا واذلي تؤدي فيه امل 
يلزهما الاس تعانة مبوظفني من أأعىل طراز. وأأود أأن أأعرب عن امتناين للنساء والرجال العاملني يف املكتب ادلويل عىل 

ىل ادلول الأعضاء عىل  مسامههتم الكلرية يف جناح املنظمة يف الأشهر االثين عرش املاضية. وأأود أأيضا أأن أأتقدم ابلشكر ا 
 اهما ودمعها اذلي ال ينقطع.مشاركهتا والزت 

 


