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مقدمة
.2

يسجل هذا التقرير العام املداولت والقرارات اخلاصة ابمجلعيات وسائر الهيئات العرشين لدلول ا ألعضاء يف الويبو:

( )2امجلعية العامة للويبو ،ادلورة الثالثة وا ألربعون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
( )2ومؤمتر الويبو ،ادلورة الثالثة والثالثون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
( )3وجلنة الويبو للتنس يق ،ادلورة السابعة والس تون (ادلورة العادية الرابعة وا ألربعون)
( )1ومجعية احتاد ابريس ،ادلورة السادسة وا ألربعون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
( )1واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،ادلورة الثانية وامخلسون (ادلورة العادية التاسعة وا ألربعون)
( )6ومجعية احتاد برن ،ادلورة ا ألربعون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
( )7واللجنة التنفيذية لحتاد برن ،ادلورة الثامنة وامخلسون (ادلورة العادية الرابعة وا ألربعون)
( )8ومجعية احتاد مدريد ،ادلورة السادسة وا ألربعون (ادلورة العادية العرشون)
( )9ومجعية احتاد لهاي ،ادلورة الثانية والثالثون (ادلورة العادية التاسعة عرشة)
( )20ومجعية احتاد نيس ،ادلورة الثانية والثالثون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
( )22ومجعية احتاد لش بونة ،ادلورة التاسعة والعرشون (ادلورة العادية العرشون)
( )22ومجعية احتاد لواكرنو ،ادلورة الثانية والثالثون (ادلورة العادية العرشون)
( )23ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات ،ادلورة الثالثة والثالثون (ادلورة العادية التاسعة عرشة)
( )21ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ادلورة الرابعة وا ألربعون (ادلورة العادية التاسعة عرشة)
( )21ومجعية احتاد بودابست ،ادلورة التاسعة والعرشون (ادلورة العادية السابعة عرشة)
( )26ومجعية احتاد فيينا ،ادلورة اخلامسة والعرشون (ادلورة العادية السابعة عرشة)
( )27ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،ادلورة الثانية عرشة (ادلورة العادية السادسة)
( )28مجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ادلورة الثانية عرشة (ادلورة العادية السادسة)
( )29ومجعية معاهدة قانون الرباءات ،ادلورة احلادية عرشة (ادلورة العادية اخلامسة)
( )20ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات ،ادلورة اخلامسة (ادلورة العادية الثالثة)
واجمتعت تكل الهيئات يف جنيف يف الفرتة من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر  2023و أأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا يف
اجامتعات مشرتكة لثنتني أأو أأكرث من امجلعيات وسائر الهيئات املذكورة واملدعوة اإىل الانعقاد (واملشار اإلهيا فامي ييل بعبارة
"الاجامتعات املشرتكة" وعبارة "مجعيات ادلول ا ألعضاء" عىل التوايل).
 .2وابلإضافة اإىل التقرير العام هذا ،أأعدّ ت ا ألمانة تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة ) (WO/GA/43/22ومؤمتر
الويبو ) (WO/CF/33/1وجلنة الويبو للتنس يق ) (WO/CC/67/4ومجعية احتاد ابريس ) (P/A/46/1واللجنة
التنفيذية لحتاد ابريس ) (P/EC/52/1ومجعية احتاد برن ) (B/A/40/1واللجنة التنفيذية لحتاد برن )(B/EC/58/1
ومجعية احتاد مدريد ) (MM/A/46/3ومجعية احتاد لهاي ) (H/A/32/1ومجعية احتاد نيس ) (N/A/32/1ومجعية
احتاد لش بونة ) (LI/A/29/2ومجعية احتاد لواكرنو ) (LO/A/32/1ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات
) (IPC/A/33/1ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) (PCT/A/44/5ومجعية احتاد بودابست
) (BP/A/29/1ومجعية احتاد فيينا ) (VA/A/25/1ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ) (WCT/A/12/1ومجعية
معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ) (WPPT/A/12/1ومجعية معاهدة قانون الرباءات )(PLT/A/11/2
ومجعية معاهدة س نغافورة ).(STLT/A/5/2
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 .3وترد يف الوثيقة  A/51/INF/1 Rev.قامئة ابدلول ا ألعضاء يف امجلعيات وسائر الهيئات املعنية واملراقبني املقبولني يف
دوراهتا حىت  23سبمترب .2023
.1

وتر أأس ا ألشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول ا ألعامل (الوثيقة :)A/51/1
البندان  2و2

السفري أأوغليشا زفيكتش (رصبيا)
الرئيس اخلارج للجمعية العامة

البنود  3و 1و 1و 6و 8و 20و 22و 22و23
و 21و 21و 26و 27و 28و 29و 20و22
و 22و 23و 21و 21و 26و 27و 28و29
و 30و 32و 32و 33و 31و 31و 36و12
و 12و 11و11

السفرية ابيفي اكيرامو (فنلندا)
الرئيسة اجلديدة املنتخبة للجمعية العامة ،ويف غياهبا،
انئبا الرئيسة السفري ميخائيل خوس توف (بيالروس)
والس يد خمتار وريدة (مرص)

البنود  7و 11و16

السفري فودي س يك (الس نغال)
رئيس جلنة التنس يق

البند 37

الس يدة سوزان س يفربغ (السويد)
رئيسة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

البند 38

الس يدة غريس اإساهاك (غاان)
رئيسة مجعية احتاد مدريد

البند 39

الس يدة ساراني غانبااير (منغوليا)
رئيسة مجعية احتاد لهاي

البند 10

الس يد تربيو مشدلني (اإيطاليا)
رئيس مجعية احتاد لش بونة

البند 13

الس يد اإميل زاتكولياك (سلوفاكيا)
رئيس مجعية معاهدة قانون الرباءات

البند 11

الس يد لوبوس كنوث (سلوفاكيا)
رئيس مجعية معاهدة س نغافورة

 .1ويرد يف مرفق النسخة الهنائية لهذا التقرير فهرس بلكامت وفود ادلول وممثيل املراقبني ،مبا يف ذكل املنظامت احلكومية
ادلولية واملنظامت غري احلكومية املذكورة يف هذا التقرير .وسريد جدول ا ألعامل كام ّت اعامتدو وقامئة املشرتكني يف
الوثيقة  A/51/1والوثيقة  A/51/INF/Prov.عىل التوايل.
.6

ويرد تقرير املدير العام بنصه الاكمل يف مرفق هذا التقرير.
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البند  2من جدول ا ألعامل املو ّحد
افتتاح ادلورات
 .7دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "املدير العام") سلسةل الاجامتعات احلادية
وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر هيئاهتا اإىل الانعقاد.
 .8وافتتح الرئيس اخلارج للجمعية العامة ،السفري أأوغليشا زفيكتش (رصبيا) ،دورات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
وسائر هيئاهتا يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات والهيئات املعنية ا ألخرى العرشين ،و أأدىل ابلبيان التايل:
"معايل الوزراء ،أأحصاب السعادة ،الس يد املدير العام ،السادة الضيوف ،الس يدات والسادة،
"اإنه من دواعي خفري أأن أأرحب بمك اليوم ترحيب ًا حار ًا يف افتتاح سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) .امسحوا ىل أأن أأتر أأس معلية اختيار خلفي يف
الرئاسة بصفيت الرئيس املنرصف.
"وقبل أأن أأعطي اللكمة للمستشار القانوين مبوجب البند الثاين من جدول ا ألعامل وهو "انتخاب أأعضاء
املكتب" ،أأود أأن أأنهتز هذو الفرصة لرسد بعض املالحظات عندما كنت يف منصب الرئاسة.
"لشك أأنين كنت ظحظوظ ًا ألنين تقدلت هذا املنصب يف فرتة سادها النشا والإرارة من ياخي الويبو .وتأأكد
هذا ا ألمر فقد اكن التغيري اذلي شهدته وشاركت فيه طيةل العامني املاضيني ملحوظ ًا وهذا أأقل ما يوصف به.
"وقد شعرت ابلفخر والامتياز واملسؤولية لرتؤيس سلسلتني من اجامتعات امجلعيات العامة اإحداهام اكنت
ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة (ديسمرب  )2022ابلإضافة اإىل عدد من املشاورات غري الرمسية والاجامتعات
العادية مع املنسقني ا إلقلمييني .واكن من دواعي ترشيف أأن أأشهد افتتاح املبىن اجلديد و أأن أأرى وضع أأسس منشأت
قاعة املؤمترات اجلديدة .والتجربة عىل صعوبهتا اكنت من أأكرث التجارب اإمتاع ًا.
"لقد اكنت معاهدة بيجني بش أأن ا ألداء السمعي البرصي مبثابة أأول اإبرام انحج ملعاهدة يف الويبو منذ عدة
س نوات لتكون شاهد ًا عىل اجلانب التقنيين الهام يف معل املنظمة .وقد زادت معاهدة مراكش لتسهيل نفاذ املكفوفني
وا ألشخاص معايق البرص ومعايق البرص يف قراءة املطبوعات من هذا الزمخ الهام.
"وستمثر هايان املعاهديان مثارهام املهمة ليتغذى علهيا فنانو ا ألداء واملكفوفون ومعاقو البرص ومعاقو البرص يف
قراءة املطبوعات وهام مبثابة اإجنازان املشرتك وإاسهامنا يف املس تقبل .وقد اكنت أأكرث اجلوانب اإمتاع ًا وقت تقدلي
الرئاسة هو مواكبة هذو الروح الطيبة واملشاركة يف بهثا للتوصل اإىل حلول تر ي امجليع وهذو الرغبة يف التقدم .و أأود
هبذو املناس بة أأن أأهئن اكفة الوفود اليت حولت احلمل اإىل حقيقة .وأمل صادق ًا أأن تسود هذو الروح أأعامل املنظمة
ا ألخرى ويه متعددة وتتجه حنو النضوج يف مسار املفاوضات بني ادلول ا ألعضاء.
"كام أأؤمن أأنه من املهم أأن نذكر ابلإطار العام اذلي وقعت فيه هذو التطورات .مفنذ  ،2022شهدان الرار
املتواصةل لأكرب أأزمة مالية منذ الثالثينيات .وقدمصدت املنظمة يف وجه هذو العاصفة بل وجنحت يف ختطهيا بزايدة
دخلها ا ألسايس وهو أأمر يس تحق لك الثناء.
"ويف الوقت ذاته ،يرسين كثري ًا أأن أأعلن لمك أأن املنظمة مكؤسسة قد اس مترت يف القيام ابلإصالحات الالزمة
حىت يتس ىن لها جماهبة التحدايت يف املس تقبل .وما من دليل عىل ذكل أأبلغ من برانمج التقومي الاسرتاتيجي اذلي
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أأطلقه املدير العام يف  .2009وقد شهدت بنفيس التغيريات اليت أأدخلها برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف معليات
املنظمة وثقافة العمل من خالل التفاعل مع املوظفني عىل اكفة املس توايت .وقد اكن ذكل برشى اخلري.
"دعوان ندير أأعيينا صوب املس تقبل وامسحوا يل أأن أأشدد عىل أأن الويبو صارت من وهجة نظري رمز ًا
للتحديث ويتجىل ذكل من خالل واجهبا يف البحث عن تعزيز متوازن ومتنامغ لالبتاكر وحامية حقوق امللكية الفكرية
وتوفري مثار التقدم العاملي للجميع واس تفادهتم مهنا عىل حنو منصف .ويف وهجة نظري ،هذا ما ميزي حارض الويبو
ومس تقبلها.
"كام أأرى أأن التحدي الرئييس واملس متر مجليع املنظامت احلكومية ادلولية يمكن يف اإدارة عالقهتا مع ادلول
ا ألعضاء و أأمه الاعتبارات يف ذكل هو الشفافية .ويف هذا الس ياق ،أأود أأن أأحيي الزتام املدير العام وا ألمانة حيال
ادلول ا ألعضاء خالل فرتة تقدلي الرئاسة وهو الزتام كبري وصادق .فقد عزز املدير العام من مناخ الانفتاح والتفاعل
وسهوةل احلوار ولكها اكنت من أأمعدة النجاح يف العديد من اجملالت .وتقف الويبو اليوم ابلفعل رمز ًا من رموز مدينة
جنيف ادلولية .ويف ضوء خربيت كرئيس ،فاإن الشفافية والرغبة يف التعاون من جانب ادلول ا ألعضاء وا ألمانة يه
مفاتيح جناح املنظمة يف مسؤوليهتا وجتاوهبا.
"وتمكن اإحدى املكوانت الرضورية للشفافية يف اإرساء قاعدة متينة للتدقيق والرقابة واملبادئ ا ألخالقية
للموظفني .ويف تقديري ،يبقى هيلك التدقيق والرقابة يف الويبو هي ً
الك سلاميً معاف ًا كام يظل الزتام املدير العام وا ألمانة
حيال هذو البنية دامئ وبناء .ويرسين التقدم امللحوظ للمنظمة يف بناء ظحراهبا ا ألخاليق بصدور قواعد أداب السلوك
وس ياسة التبليغ عن اخملالفات .وليسعىن سوى تشجيع املنظمة عىل الاس مترار وإاكامل مشوار هذو التطورات
الإجيابية للغاية.
"ويف اخلتام ،أأود أأن أأشكر اكفة موظفي الويبو واملديرين وفريق الإدارة العليا عىل التفاعل النشط والفعال
واملمتع خالل فرتة العامني السابقني .وليفوتين أأن أأعرب عن امتناين للس يد انريش براساد والس يد سريجيو ابليرباي.
"ومل يكن بوسعي أأن أأؤدي همام معيل بدون التعاون الكبري بني ممثيل ادلول ا ألعضاء ،ول س امي املنسقني
بالء حس ن ًا ابإجنازان الكثري ولكي ثقة أأن بعض القضااي العالقة مكعايري انتخاب
ا إلقلمييني .وقد بذلنا جمهود ًا شاق ًا وأأبلينا ً
أأعضاء املكتب ،مبا يف ذكل الرئيس واملدير العام ،س تجد ح ًال مبساعدة خلفي يف املنصب .ويف الهناية أأشكرمك مجيع ًا و
ابلطبع لست حباجة اإىل التعبري عن امتناين جملموعيت ا إلقلميية -يه مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
"ول تكفي صفات الروعة والفاعلية والصداقة لوصف عالقة التعاون مع انئب الرئيس ا ألول ،سعادة السفري
أألفريدو سويسكوم من بامن .و أأتوجه ابلشكر أأيض ًا اإىل انئب الرئيس الثاين ،املستشارة ماكيس كينكيال من أأنغول.
"الس يد املدير العام فرانسيس غري :لقد اس متتعت خالل العامني املاضيني ابلتعاون بيننا يف تنفيذ
بناء .وابلفعل فقد صنعت عالقة العمل املشرتكة
املسؤوليات اليت أأولكتين اإهيا امجلعية العامة وقد اكن تعاو ًان وثيق ًا و ً
فارق ًا حقيقي ًا يف تسهيل همايم ويف السامح ابلندماج الفعال مع املنظمة .وعام ًة ،ليسعين سوى أأن أأقر بقيادتك
ورؤيتك ومعكل الشاق عىل ر أأس اجلهاز التنفيذي للويبو .و أأان عىل اقتناع بأأن هذو ا ألمور اكنت حيوية ليس محلاية
املنظمة يف هذو ا ألوقات العصيبة فقط ولكن لإرساء قاعدة مس تقرة استندت اإلهيا املنظمة يف تنامهيا وتطورها أأكرث
أأيض ًا .أأمتىن كل لك التوفيق يف مساعيك املس تقبلية.
"شكر ًا لمك و أأمتىن لمك النجاح يف املداولت القادمة".
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البند  2من جدول ا ألعامل املو ّحد
انتخاب أأعضاء املاكتب
.9

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/51/INF/1 Rev.

 .20وعرض املستشار القانوين البند  2من جدول ا ألعامل بشأأن انتخاب أأعضاء املكتب ،وقال اإن مشاورات غري رمسية
قد أأجريت مع منسقي اجملموعات ،وإانه سعيد ليعلن عن التوصل اإىل اتفاق بشأأن انتخاب أأعضاء املكتب فامي يتعلق ابمجلعية
العامة وجلنة التنس يق .ورصح بأأنه راقرتح ،بعد موافقة ادلول ا ألعضاء ،انتخاب صاحبة السعادة الس يدة ابيفي اكيرامو ،سفرية
فنلندا واملمثةل ادلامئة لها دلى ا ألمم املتحدة يف جنيف ملنصب رئيسة امجلعية العامة .والتفت اإىل انئيب رئيسة امجلعية العامة،
وقال اإنه راقرتح ملنصب النائب ا ألول صاحب السعادة الس يد ميخائيل خوس توف سفري بالروس واملمثل ادلامئ لها دلى ا ألمم
املتحدة يف جنيف ،وملنصب النائب الثاين الس يد خمتار وريدة ،مستشار يف البعثة ادلامئة مجلهورية مرص العربية دلى ا ألمم
املتحدة .وحتدث عن جلنة التنس يق وقال اإن الشخص املقرتح ملنصب الرئيس ،هو صاحب السعادة الس يد فودي س يك،
سفري الس نغال واملمثل ادلامئ لها دلى ا ألمم املتحدة يف جنيف ،وملنصب انئب الرئيس ا ألول صاحبة السعادة الس يدة فرياغ
كريس تينا هالغاند ،انئبة املمثل ادلامئ لهنغاراي دلى ا ألمم املتحدة يف جنيف وملنصب انئب الرئيس الثاين الس يدة أألكس ندرا
غرازيويل ،مستشارة يف البعثة ادلامئة لسويرسا دلى ا ألمم املتحدة يف جنيف.
 .22وانتخبت مجعيات ادلول ا ألعضاء السفرية الس يدة ابيفي اكيرامو (فنلندا) رئيسة للجمعية العامة ،وانتخبت
الس يد ميخائيل خوس توف (بيالروس) والس يد خمتار وريدة (مرص) انئبني لها .وانتخبت امجلعيات أأيضا السفري
فودي س يك رئيسا للجنة التنس يق والسفرية فرياغ كريس تينا هالغاند (هنغاراي) والس يدة أألكس ندرا غرازيويل
(سويرسا) انئبتني هل يف  23سبمترب .2023
 .22و أأدلت الرئيسة املنتخبة ابلبيان التايل:
"امسحوا يل بأأن أأشكرمك من مصمي قليب و أأن أأشكر امجلعية بأأمكلها عىل ما وضعمتوو يف خشيص ويف بدلي فنلندا
من ثقة .وامسحوا يل أأن أأؤكد لمك أأنين يف منصب رئيسة امجلعية العامة سأأسهر عىل خدمتمك ،وسأأتطلع اإىل التعاون مع
مجيع الوفود لضامن سري هذو امجلعية بسالسة خالل ا ألايم املقبةل اليت أأتوقعها زاخرة ابلعمل .لكين أأشكرمك رانية عىل
ثقتمك ،و أأمتىن أأن أأمعل عن كثب معمك مجيعا".
 .23وعقب اإجراء مشاورات غري رمسية مع منسقي اجملموعات ،انتخبت قامئة أأعضاء مكتب امجلعيات وسائر الهيئات
الواردة يف الوثيقة  A/51/INF/4يف  21سبمترب .2023

البند  3من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد جدول ا ألعامل
 .21استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/51/1
 .21واعمتدت لك واحدة من امجلعيات وسائر الهيئات املعنية جدول أأعاملها كام هو مقرتح يف الوثيقة ( A/51/1املشار
اإليه يف ما ييل يف هذو الوثيقة ويف الورائق املذكورة يف الفقرة  2أأعالو بعبارة "جدول ا ألعامل املو ّحد") ،بعد النظر فهيا
حسب ا ألصول.
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البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير املدير العام
 .26يرد فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير العام:
"سعادة السفرية ابيفي اكيرامو ،رئيسة امجلعية العامة للويبو،
معايل الوزراء
أأحصاب السعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،
حرضات املندوبني املوقرين،
حر الرتحيب جبميع الوفود احلارضة يف هذو ادلورة من دورات مجعيات ادلول ا ألعضاء
"يرشفين أأن أأرحب أأ ّ
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) .و أأعرب عن امتناين العميق لدلول ا ألعضاء عىل ما تبديه من الزتام حيال
املنظمة ،وذكل الالزتام يتجىل بصورة واحضة يف حضور هذو الوفود الغفرية اليت أأعتقد أأ ّن عددها جتاوز  2 000وفد.
"ويف البداية أأو ّد أأن أأشكر رئيس امجلعية العامة املنهتية وليته ،سعادة السفري أأوغليشا زفيكتش ،عىل ما
أأظهرو من تفان وما قدمه من خدمة عىل مدى العامني السابقني .وقد الزتم السفري زفيكتش ابلعمل عىل بلوغ اتفاق
بني ا ألعضاء و أأظهر فعالية كبرية يف حتقيق ذكل .وحنن ممتنون هل عىل هماراته ادلبلوماس ية وروحه املهنية.
"و أأهئن رئيسة امجلعية العامة اجلديدة ،السفرية ابيفي اكيرامو ،عىل انتخاهبا و أأتطلع كثريا اإىل العمل معها من
أأجل امليض قدما جبدول ا ألعامل املتعدد ا ألطراف املطروح يف الويبو يف الفرتة القادمة.
"وقد شهدت ا ألشهر الثين عرش اليت ّمرت منذ انعقاد امجلعيات السابقة حتقيق كثري من النتاجئ الإجيابية
ابلنس بة للمنظمة .وقد رشحهتر ا ابلتفصيل يف تقرير أأتيح لمك هذا الصباح وابلتايل لن أأذكر هنا سوى بعض النقا
املع ّينة مهنا.
"مفن الناحية املالية توجد املنظمة الن يف وضع سلمي للغاية .وقد أأهنينا عام  2022بفائض اإجاميل
يساوي  2157مليون ف نرك سويرسي .وابلتايل وصل جحم أأموالنا الاحتياطية ،يف أأواخر عام 2022
اإىل  27852مليون فرنك سويرسي ،ممّا يفوق بنحو  18مليون فرناك سويرساي املس توى اذلي حدّ دته ادلول ا ألعضاء
اكإجراء احرتازي من أأي تراجع يف اإيراداتنا التشغيلية أأو أأية أرار سلبية علهيا.
"وكام لحظمت ،فقد تقدمت أأعامل بناء قاعة املؤمترات اجلديدة بشلك جيّد ومن املتوقّع أأن تنهتيي يف أأبريل أأو
مايو من العام القادم ،ممّا س ميكّننا من عقد مجعيات عام  2021يف تكل القاعدة اجلديدة .كام نتوقّع اإجناز املرشوع مضن
املزيانية احملدّ دة.
"واس مترت أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية ،أأي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للتسجيل ادلويل
للعالمات ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي ،يف المنو مبس توايت تتجاوز أأداء الاقتصاد العاملي .كام نشهد
اتساعا قواي ومطردا يف نس بة التغطية اجلغرافية بتكل ا ألنظمة ،ل س امي نظايم مدريد ولهاي .واملالحظ أأ ّن مجيع
ا ألنظمة الثالثة ،اليت يبلغ عدد أأعضاهئا ( 218معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) و( 92مدريد) و( 60لهاي) عىل
التوايل ،يه الن عىل الطريق لتصبح عاملية فعال من حيث نطاقها ،ولو أأ ّن ذكل يمت بويائر خمتلفة.
"وقد أأحرز تقدم هائل من جوانب عدة فامي خيص البنية التحتية التقنية اليت يقوم علهيا تشغيل نظام امللكية
الفكرية يف لك أأحناء العامل .وتوفر تكل البنية التحتية ألية التواصل بني ماكتب امللكية الفكرية ومس تخدمهيا؛ وتربط
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بني ماكتب امللكية الفكرية التابعة لدلول ا ألعضاء وبني تكل املاكتب وأأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية؛ وتوفر للجمهور
اإماكنية النفاذ اإىل مجموعات البياانت الوافرة اليت يس تحدهثا نظام امللكية الفكرية واليت تزتايد أأمهيهتا مكوارد للتكنولوجيا
الساكنة وا ألعامل واملعلومات الاقتصادية.
"وقد ابت دلينا العديد من الربامج يف هذا اجملال ويه تس تقطب كثريا من الاهامتم الإجيايب لدلول ا ألعضاء
ومس تخديم نظام امللكية الفكرية وامجلهور معوما .وذكل هو اجملال اذلي نشهد فيه أأكرب نس بة من الطلب عىل
خدمات التعاون التقين من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وقد شهد عدد املاكتب اليت تس تخدم ا ألنظمة
املعلوماتية اليت توفرها الويبو ارتفاعا من  62مكتبا اإىل  72مكتبا ومثة كثري من الطلبات العالقة .وهناك ارتفاع أأيضا يف
عدد الطلبات اليت تلمتس املساعدة عىل اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( ،)TISCsاليت توفر وس يةل لنرش
فرص النفاذ اإىل التكنولوجيا بني اجملمتع قاطبة .وقد أأطلق  36مرشوعا يف هذا اجملال ،مبا يشمل  320مركزا من تكل
املراكز يف لك أأرجاء العامل.
"بيد أأن احلدث البارز هذو الس نة اكن اإبرام معاهدة جديدة متعددة ا ألطراف ،معاهدة مراكش لتيسري النفاذ
اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .و أأود
أأن أأتو ّجه بشكران العميق اإىل حكومة اململكة املغربية ملا وفرته للمؤمتر ادلبلومايس من ترتيبات م ّمتزية ولرتحيهبا ،ومعها
الشعب املغريب ،جبميع الوفود حبرارة وخساء .و أأهئن أأيضا احلكومة املغربية ورئيس املؤمتر ادلبلومايس معايل وزير
التصال املغريب الس يد مصطفى اخللفي عىل هذا الإجناز الرائع.
"والنجاح اذلي حتقق يف مراكش هو مثرة املشاركة والالزتام الرائعني لدلول ا ألعضاء .فقد رعقدت مخسة
اجامتعات ومشاورات مفتوحة يف الشهور الس تة السابقة للمؤمتر اإضافة اإىل عدد غري ظحدود من الاجامتعات ا ألخرى
غري الرمسية .ومعل املفاوضون ليل هنار .واكنت احلصيةل اإجنازا ابهرا ابلنس بة ملعايق البرص ،وللملكية الفكرية ،وللمجمتع
ادلويل عىل قدرته للتوصل اإىل توافق الراء حول حل فعال ملشلكة واحضة ،واكنت اإجنازا ابهرا للويبو أأيضا.
"وجاءت معاهدة مراكش بعد جناح معاهدة بيجني لس نة  .2022واكن أأمل مجيع الوفود يف مراكش أأن
تتجسد روح التعاون البناء اليت أأدت اإىل النجاح يف اإبرام تكل املعاهدتني ،يف برانمج الويبو لوضع القواعد واملعايري
يف املس تقبل .و أأمامنا بندان رئيس يان يف هذا الصدد عىل جدول أأعامل هذا الاجامتع.
"ويتعلق البند ا ألول ابملعاهدة املقرتحة بشأأن قانون التصاممي الصناعية اليت يقرتب العمل علهيا اإىل هنايته.
وس تبسط املعاهدة املقرتحة الإجراءات الشلكية املتعلقة ابحلصول عىل حامية للتصاممي .وقد تقدم الاحتاد الرويس
بعرض خسي لس تضافة هذا املؤمتر ادلبلومايس .ومثة أأمل كبري بأأن متيض هذو العملية قدما ابختاذ قرار اإجيايب من أأجل
بلوغ ما حققناو يف بيجني ويف مراكش.
"و أأما البند الثاين فيتعلق ابلعمل املقبل فامي خيص الهدف املشرتك املمتثل يف توفري حامية فعاةل للمعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وامللكية الفكرية يف عالقهتا مع املوارد الوراثية .ومن املهم مباكن أأن يفيض
هذا العمل اإىل نتيجة مرضية .فقد اكن املشوار طويال وصعبا .وهناك أأمل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من التعبري
عن الولية اجلديدة للجنة احلكومية ادلولية بطريقة يوافق علهيا امجليع .ومن أأبرز أأولوايت الس نة املقبةل امليض قدما
هبذا العمل للتوصل اإىل نتيجة جيدة.
"وإاذا نظران اإىل أأبعد من برانجمنا الين ،يتضح أأنه يتواصل انتقال امللكية الفكرية من ماكنة هامش ية اإىل ماكنة
ظحورية يف الاقتصاد .ومن العوامل اليت تسامه يف ذكل الانتقال ازدايد قمية ر أأسامل امللكية الفكرية وا ألصول غري
امللموسة ،والاعرتاف ابدلور الاقتصادي والاجامتعي لالبتاكر وتواجد الإنرتنت و أأهجزة النفاذ اإلهيا يف لك ماكن ،ومن
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مثة وسائل الرتفيه وا ألعامل الإبداعية .ويف الس نوات املاضية ،حتدثت عن الابتاكر كجزء من حركة الانتقال هذو.
وامسحوا يل أأن أأحتدث قليال عن اجلزء املتعلق ابلإبداع واحملتوى الإبداعي.
"وتشري دراستنا يف  10بدلا من البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والاقتصادات
الناجضة اإىل أأن الصناعات الإبداعية تشلك ،يف املتوسط ،ما يقارب  152ابملائة وحوايل  153ابملائة من مجموع العامةل.
ويف بعض احلالت ،تصل تكل ا ألرقام اإىل  22ابملائة .وتتودل قمية اقتصادية عالية من الصناعات الإبداعية ،اإضافة اإىل
مسامههتا الثقافية والاجامتعية.
"وشهدت الس نوات العرشون املاضية انتقال مطردا للصناعات الإبداعية من ا ألنساق التناظرية والتوزيع
املادي اإىل التكنولوجيا الرمقية والتوزيع عىل الإنرتنت .وهذا خري مثال عىل التخريب الإبداعي .ومن الطبيعي يف أأية
معلية أأن حيدث تغيري يف القمية .ولكن املقلق يف الانتقال من ا ألنظمة التناظرية اإىل ا ألنظمة الرمقية هو فقدان القمية،
اذلي هو أأمر غري مناسب وميكن تفاديه ،ابلنس بة للمبدعني وفناين ا ألداء والقطاع الإبداعي .و أأجريت العديد من
ادلراسات لقياس هذو الظاهرة وهناك الكثري من النقاشات ،اإن مل نقل احلجج ،حول املهنجية واحلجم .وا ألمر الواحض
هو أأن وقع التزنيل غري املرشوع ابلغ وسليب .ورمغ أأن قمية املبيعات الرمقية يف تزايد ،فاإهنا ل تزداد ابملعدل ذاته اذلي
ترتاجع به املبيعات التناظرية ،مما يؤدي اإىل فقدان القمية.
"ويبعث فقدان هذو القمية عىل القلق البالغ دلى احلكومات ودوائر الصناعة الإبداعية يف ش ىت أأصقاع
املعمورة .وحل هذو املشلكة بعيد املنال .اإل أأن الإقرار يزيد بأأن جزءا كبريا من هذا احلل يمكن يف اإنشاء سوق رمقي
عاملي سلس .وبفضل التكنولوجيا املتاحة فاإن هذا السوق الرمقي العاملي السلس موجود ابلفعل لكنه غري رشعي،
واملهمة املطروحة يه اإنشاء سوق رمقي عاملي سلس لكن رشعي .فينبغي أأن يكون احلصول عىل احملتوى بطريقة
قانونية ابلسهوةل نفسها كسهوةل احلصول عليه بطريقة غري رشعية.
"وإانشاء هذا السوق معلية غاية يف ادلقة والتعقيد ،عىل ا ألقل ألن أأغلب لبنات بناء هذا السوق يتعني أأن
يضعها قطاع الرشاكت وليس القطاع العام .ومع ذكل فمثة ما يبعث عىل ا ألمل ،مقارنة ابلس نوات العرش املاضية ،ألن
هذا ا ألمر حيدث وإان اكن بوترية بطيئة.
"وس يؤدي السوق الرمقي العاملي السلس وظيفته ابلعامتد عىل البياانت ،وخاصة البياانت الفوقية .فالبياانت
يه اليت س توصل املس هتلكني ابملصنفات الإبداعية عرب طائفة متنوعة من املنصات اليت تعمل خلفها أليات متنح
احلقوق يف اس تخدام املصنفات وسداد ا ألموال لقاء ذكل.
"وتتيح هذو التطورات فرصة غري مس بوقة لضم البدلان النامية والبدلان املتقدمة إاىل السوق الرمقي العاملي .وعادة
ما اكن دلى البدلان النامية ظحتوى ثري لكنه يوزع بشلك س ئي ،وهذو البدلان موطن بعض أأفضل املبدعني وفناين ا ألداء
يف العامل لكن الفرص املتاحة لهؤلء املبدعني والفنانني لعرض مصنفاهتم و أأشاكل أأداهئم يف ا ألسواق العاملية اكنت ظحدودة .أأما
الن فقد أأصبح الإنرتنت مرسحا عامليا .فعىل سبيل املثال حيتفظ املغين الكوري "بساي" ابلرمق القيايس العاملي يف
الاس امتع ألغنيته "غانغمن اس تايل" عىل الإنرتنت ،اإذ شوهدت ا ألغنية  258مليار مرة .ويدخل  257مليار خشص عىل
الإنرتنت يف ش ىت أأرجاء العامل .ويف البدلان النامية ستبلغ نس بة اخرتاق الإنرتنت  32ابملائة يف هناية عام  .2023انهيك عن
تزايد جحم احملتوى املرسل عرب منصات الهواتف اجلواةل ،وتبقا لالحتاد ادلويل لالتصالت مثة  658مليار تسجيل عرب
الهواتف اجلواةل ،مهنا  152مليار تسجيل يف البدلان النامية.
"ولالس تفادة من هذا العامل الناشئ ،مثة مرشوعان نعتقد أأهنام سيساعدان عىل توصيل املبدعني ابملنصات يف
البدلان النامية اليت دلهيا سوق رمقي عاملي وليد .ويرتبط املرشوعان الكهام ابإدارة البياانت ابملعىن العام ،نظرا ألن
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البياانت س تكون ا ألساس لسوق املصنفات الإبداعية .ويريم املرشوع ا ألول اإىل وضع معيار طوعي جديد لضامن
اجلودة لفائدة منظامت الإدارة امجلاعية ،ويه الهيئات اليت حتتفظ ابلبياانت عن املصنفات الإبداعية لإدارة هذو
املصنفات .والهدف من هذا املرشوع هو تقدمي التوجهيات وادلمع اإىل منظامت الإدارة امجلاعية ليك تبلغ مس توايت
أأداء مرتفعة يف الشفافية واملساءةل وإادارة الفوائد اليت جينهيا أأحصاب احلقوق اذلين متثلهم هذو املنظامت .أأما املرشوع
الثاين فهيدف اإىل تعزيز نظام تكنولوجيا املعلومات يك تمتكن منظامت الإدارة امجلاعية من اإدارة البياانت ،بمتكيهنا من
ادلخول يف السوق العاملي للمصنفات الإبداعية .ويتيح هذان املرشوعان أفاقا مذهةل للمسامهة يف سوق عاملي انبض
وحقيقي للمصنفات الإبداعية ،وملساعدة البدلان النامية عىل حتويل أأصولها الثقافية والإبداعية اإىل أأصول جتارية
يف السوق.
"وليك تضع املنظمة بصمهتا وتسامه يف هذا العامل اذلي ل يفتأأ يزداد تعقيدا وتركيبا واذلي تؤدي فيه امللكية
الفكرية وظيفهتا ،يلزهما الاس تعانة مبوظفني من أأعىل طراز .و أأود أأن أأعرب عن امتناين للنساء والرجال العاملني يف
املكتب ادلويل عىل مسامههتم الكبرية يف جناح املنظمة يف ا ألشهر الثين عرش املاضية .و أأود أأيضا أأن أأتقدم ابلشكر
اإىل ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتا والزتاهما ودمعها اذلي ل ينقطع".

البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد
بياانت عامة
 .27أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول املائة والس بع عرشة واملنظمة احلكومية ادلولية الواحدة واملنظامت غري احلكومية ا ألربع
التايل ذكرها بياانت يف اإطار البند  1من جدول ا ألعامل :أأفغانس تان و أألبانيا واجلزائر و أأنغول و أأنتيغوا وبربودا وا ألرجنتني
و أأسرتاليا والمنسا وبنغالديش وبرابدوس وبيالروس وبلجياك وبنن وبويان وبوتسواان والربازيل وبروين دار السالم وبوركينا
فاصو وبوروندي ومكبوداي وكندا ومجهورية أأفريقيا الوسطى وش ييل والصني وكولومبيا وجزر القمر والكونغو وكوس تارياك وكوت
ديفوار وكرواتيا وكواب وامجلهورية التش يكية ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وإاكوادور ومرص والسلفادور وغينيا
الاس توائية وإاثيوبيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وغامبيا وجورجيا و أأملانيا وغاان واليوانن وغواتاميل وغياان وغينيا
بيساو والكريس الرسويل وهنغاراي وإايسلندا والهند وإاندونيس يا وإايران (مجهورية – الإسالمية) وإارسائيل وإايطاليا وجاماياك
والياابن وكينيا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية وليتوانيا ومدغشقر ومالوي ومالزياي ومايل وموريتانيا واملكس يك وموانكو
واجلبل ا ألسود واملغرب وموزامبيق وميامنار وانميبيا ونيبال ونيوزلندا والنيجر ونيجرياي والرنوجي وابكس تان وفلسطني وبامن
وابراغواي وبريو والفلبني وبولندا ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس ورواندا والس نغال ورصبيا
وسرياليون وس نغافورة وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا ورسي لناك والسودان وسوازيلند والسويد وسويرسا وامجلهورية
العربية السورية ويايلند وتوغو وترينيداد وتوابغو وتركيا و أأوغندا و أأوكرانيا واململكة املتحدة ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت
املتحدة ا ألمريكية و أأوروغواي وفييت انم والمين وزامبيا وزمبابوي واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ()ARIPO
واحتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية ) (FICCIوالاحتاد ادلويل للفيديو ( )IVFواملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة
( )KEIوش بكة العامل الثالث (.)TWN
 .28وتقدّ م مجيع املتحدثني بعبارات الهتاين اإىل الرئيسة مبناس بة انتخاهبا لهذا املنصب .وتقدّ موا أأيضا بعبارات الشكر للمدير
العام عىل ّ
لك العمل اذلي أأجنزو واجلهود ادلؤوبة اليت بذلها يف خدمة امللكية الفكرية ،ول ألمانة عىل الورائق املمتازة اليت أأعدّ هتا
لجامتعات امجلعيات.
 .29وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإنه يعرتف بفوائد اقرتاح املعاهدة
بشأأن قانون التصاممي ابلنس بة اإىل مجيع البدلان و أأيد معلية التفاوض املؤدية اإىل اعامتد املعاهدة .و أأوحض قائ ًال اإن عىل الصك
أأن يتضمن مادة تتناول مسأأةل املساعدة التقنية حىت حتقق املعاهدة نتاجئ اإجيابية لفائدة ا ألعضاء يف اجملموعة وإان املنتفعني يف
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املنطقة سيمتكنون بعد التفاوض بشأأن تكل املادة من مواصةل الارتقاء بقدراهتم املعنية وحتقيق فوائد كبرية يف ظل النظام
اجلديد .وسلط ا ألضواء عىل أأمهية اللجنة احلكومية ادلولية ابلنس بة اإىل ا ألعضاء يف اجملموعة .واس تطرد قائ ًال اإن اجملموعة
اقرتحت خارطة طريق لعمل اللجنة يف املس تقبل أأثناء اجامتع اللجنة يف شهر يوليو  .2023و أأعرب عن رغبة اجملموعة يف
مالحظة متديد ولية اللجنة وحتسيهنا ودعا احلضور اإىل عقد مؤمتر دبلومايس خاص ابللجنة خالل الثنائية  .21/2021ويف
ذكل املضامر ،طلب من امجلعيات املوافقة عىل عقد اجامتع عىل مس توى السفراء خالل ا ألس بوع السابق دلورة اللجنة
السادسة والعرشين يف س نة  2021هبدف حتديد اللهجة الس ياس ية للمناقشات القادمة مضن اللجنة وتفادي تكرار أراء س بق
جتريهبا واختبارها .و أأعلن أأن الإجراء املعمتد فامي يتعلق ابإنشاء ماكتب خارجية يابعة للويبو جذب اهامتم اجملموعة ابلإجامع
و أأعرب عن أأمل اجملموعة أأن يتس ىن التوصل اإىل حسم تكل املسأأةل بصورة اإجيابية خالل امجلعيات احلالية .و أأشار جمدد ًا اإىل
توقع املنطقة املرشوع أأن تضاف اإىل املاكتب اجلديدة امخلسة املقرتحة للثنائية  .21/2021واسرتسل قائ ًال اإن نشا املنطقة
املتصل ابمللكية الفكرية والابتاكر اذلي يودل  30ابملائة من الطلب عىل النظام العاملي للملكية الفكرية ل يس تحق أأي تأأخري
أخر فامي يتعلق ابإنشاء مكتب يف املنطقة .وطلب من امجلعيات العامة اإنشاء فريق عامل منفتح للك ادلول ا ألعضاء يقرتح
اإطار ًا لإنشاء املاكتب اخلارجية التابعة للويبو يف املس تقبل .ور أأى أأن مسامهة أأاكدميية الويبو تكتيس أأمهية حيوية يف اإطار
اجلهود الرامية اإىل صياغة الاسرتاتيجيات الإمنائية الوطنية يف ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة و أأنه ينبغي يف الواقع أأن حتصل تكل
ادلول عىل املساعدة الواجبة هبدف الارتقاء بربامج الأاكدميية التعلميية والتدريبية فامي يتصل مبسائل حقوق امللكية الفكرية.
و أأبدى رغبته يف مالحظة تواصل معل الأاكدميية عىل تعزيز املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية يف املنطقة .و أأثىن عىل الويبو
دمعها لتنفيذ التوصيات امخلس وا ألربعني الواردة يف جدول أأعامل التمنية وسلط ا ألضواء عىل أأمهية مرشوعات جلنة التمنية.
و أأردف قائ ًال اإن اجملموعة ترى عىل الرمغ من طلباهتا العديدة املوهجة خبصوص القضااي املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف ملوظفي الويبو
أأن الاسرتاتيجية اليت اقرتحهتا اإدارة املوارد البرشية مل حتل املشلكة مبا فيه الكفاية و أأنه مل تبذل أأي هجود لتغيري ا ألمور يف
ذكل الصدد مما يبقي اجملموعة يف وضع ضعيف ل حتسد عليه .و أأضاف قائ ًال اإن اجملموعة تعلق أأمهية كربى عىل الرشاكت
الصغرية واملتوسطة اإذ ترى صةل واحضة بيهنا وبني مس توى الابتاكر .وعرب عن رغبة اجملموعة يف مالحظة اعامتد برانمج
معياري يف الويبو بشأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتنفيذ نظام يرصد ذكل الربانمج ويوطدو عىل حنو فعال خالل الثنائية
 21/2021وعن تأأييدها أأيض ًا لفكرة منصب منسق إاقلميي مضن مكتب أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأشار اإىل رضورة
ختصيص ا ألموال الاكفية من مزيانية الويبو لتغطية مثل ذكل املنصب .وحث لك اجملموعات عىل تعزيز املشاركة يف مناقشات
بشأأن س بل حتسني سري الويبو وألياهتا مبا يف ذكل تعيني أأعضاء املكتب وتناوهبم مضن امجلعيات .ور أأى أأيض ًا أأن معلية اختيار
املدير العام تكتيس أأمهية شديدة و أأعرب عن ثقته بشفافية العملية املقبةل وطبيعهتا الشامةل .وفامي خيص نفقات التمنية ،أأفاد
بأأن اجملموعة تدعو اإىل وضع مؤرش فعال لتقيمي اجلهود املبذوةل يف الويبو لردم الهوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية يف
ميدان املعارف والتكنولوجيا .وفامي يرتبط بربانمج التحدايت العاملية وامللكية الفكرية ،قال إانه يدرك أأن فعالية ذكل الربانمج
مرهونة بوجوب اإبالغ ادلول ا ألعضاء بأأنشطته يف اللجنة املناس بة مثل جلنة التمنية حىت يتس ىن ضامن مشاركة البدلان.
ور أأى أأنه من الرضوري أأل يس تغرق منتدى الويبو  2023فرتة طويةل نظر ًا اإىل جحم معل امجلعيات.
 .20وحتدث وفد بولندا ابمس عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق معراب عن رسورو بنجاح املؤمتر ادلبلومايس اذلي
أأسفر عن معاهدة مراكش .وقال اإن اجملموعة تعلق أأمهية كبرية عىل التوازن والفعالية فامي خيص نظام امللكية الفكرية ادلويل
واعترب امللكية الفكرية أأداة هممة لتحقيق المنو املس تدام وتكوين الرثوات .وقال اإنه ل بد من تكييف املساعدة اليت تقدهما
الويبو لتتالءم مع احتياجات البدلان عىل خمتلف مس توايت التمنية الاقتصادية وذوي الاحتياجات اخملتلفة للملكية الفكرية.
و أأفاد بأأن العديد من بدلان اجملموعة اعتربت امللكية الفكرية ،بعد ا ألزمة الاقتصادية واملالية ،مفتاحا ل إالنعاش و أأن ذكل أأدى
اإىل اتباع هنج نظايم أأكرث للملكية الفكرية وتواصل ارتفاع الطلب عىل الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية .وقال اإن
الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف بدلان اجملموعة قد بد أأت توريد السلع واخلدمات يف القطاعات املعمتدة عىل امللكية الفكرية
بكثافة .ولهذا السبب ،س تيرس املبادرات التقنينية للويبو ا ألعامل وس تتيح فرصا جديدة للرشاكت الصغرية واملتوسطة .وقال
اإن التصاممي الصناعية بوجه خاص شلك من أأشاكل امحلاية املتاحة مجليع البدلان برصف النظر عن وضعها الاقتصادي.

A/51/20
15

و أأضاف بأأن وضع اإجراءات موحدة لقانون التصاممي الصناعية يف جلنة العالمات أأمر ّقمي بوجه خاص .وقال اإن اعامتد معاهدة
لقانون التصاممي س يفيد البدلان يف لك مراحل التمنية الاقتصادية .وقال اإن اجملموعة اعتربت مرشوع نص املعاهدة قد بلغ
مرحةل النضج وإانه ميكن عقد مؤمتر دبلومايس يف  .2021ورحب الوفد بعرض الاحتاد الرويس لس تضافة املؤمتر .وقد أأبرمت
معاهديان بشأأن حق املؤلف يف العامني املنقضيني وينبغي أأن تركز جلنة حق املؤلف معلها مس تقبال عىل صياغة اقرتاح
ملعاهدة بشأأن حامية هيئات البث بغية عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا املوضوع .ويويل العديد من بدلان اجملموعة أأمهية كبرية
محلاية البياانت اجلغرافية .و أأشاد الوفد ابلفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (تسميات املنشأأ) ملوافقته عىل عقد مؤمتر
دبلومايس من أأجل اعامتد اتفاق لش بونة مراجع يف  .2021وحتدث عن رضورة اإرساء احرتام امللكية الفكرية وتطلع اإىل معل
جلنة الإنفاذ .وقال اإن اجملموعة تعرتف بأأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية وتطلع اإىل مناقشة وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية .21/2021
 .22وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اإىل أأن التطورات العلمية والتكنولوجية وما ينشأأ عهنا من ابتاكرات
لها تداعيات اإجيابية عىل لك اجملمتع ادلويل .وذلكل قال الوفد اإنه يؤكد حرصه عىل ثالثة أأولوايت منبثقة عن ولية الويبو.
فتحدث أأول عن ا ألمهية اخلاصة اليت يولهيا للتشجيع عىل وضع س ياسات عامة يف جمال امللكية الفكرية واعامتدها .وقال اإن
ا ألولوية الثانية للمجموعة يف اإطار السعي املشرتك اإىل تكوين الكفاءات يه تعزيز معايري جديدة من شأأهنا أأن تعزز التعاون
والتمنية املتبادةل بطريقة مفيدة و أأوجه التقدم املشرتكة عىل نطاق واسع .أأما ا ألولوية الثالثة اليت حتدث عهنا الوفد فتتعلق
ابملساعدة التقنية ليك تراعى تدرجييا ويف جو من التضامن الرار السلبية ملس توايت التمنية املتباينة يف بدلان اجملموعة .وقال
اإنه اإذا لىب لك عضو هذو التطلعات الثالثة جبدية وصدق فاإهنا س تؤثر اإجيااب عىل لك املفاوضات اجلارية إابرشاف الويبو.
وبفضل هذو ا ألجواء تس ىن التفامه يف مراكش عىل ا ألهداف ا ألساس ية فامي خيص الاس تثناءات والتقييدات لفائدة ضعفاء
البرص .وقال اإن اجملموعة تعرب عن ارتيا ا لإبرام معاهدة مراكش .وقال اإن اجملموعة تتطلع اإىل أأن يكون جناح مؤمتر مراكش
قدوة ويؤثر اإجيااب يف املفاوضات املقبةل ،وخاصة تكل اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية للويبو ،من أأجل حاميهتا وحامية
مواردها ومعارفها .و أأعرب عن ارتياحه للتقدم احملرز طيةل هذو الس نة وقال اإنه يأأمل أأن تمتكن الويبو من ادلعوة اإىل مؤمتر
دبلومايس يريم اإىل اعامتد صك واحد أأو أأكرث يكون ملزم ًا قانونيا بشأأن املسائل ذات ا ألمهية اخلاصة للقارة ا ألفريقية .وقال اإنه
يفهم شعور اجملموعة ابلقلق إازاء غياب ا إلرادة الس ياس ية عند بعض رشاكهئا من أأجل امليض قدما لإمتام أأعامل هذو اللجنة.
وقال اإنه ما دامت امجلعية العامة عىل وشك جتديد ولية هذو اللجنة لثنائية  ،2021-2021فاإنه يود التشديد عىل رضورة
التوصل يف هناية هذو الولية اإىل اعامتد صك واحد أأو أأكرث يكون ملزم ًا قانونيا محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية فعاةل .وقال اإنه ينبغي اختاذ النصوص الثالثة املنبثقة عن ادلورات املواضيعية للجنة
بصفهتا أأساس ًا ملواصةل املفاوضات واختتاهما .ولترسيع هذو ا ألعامل وإاهناهئا أأوىص الوفد ابعامتد ولية ظحددة بوضوح وموعد
لعقد مؤمتر دبلومايس خالل ثنائية  .2021-2021وحتدث الوفد عن برانمج العمل املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات املعمتد
يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة حق املؤلف معراب عن ارتياحه للجهود املبذوةل اليت أأدت اإىل وضع برانمج معل طموح
يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات وهيئات احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحوث بغرض وضع صك واحد
أأو أأكرث يكون ملزم ًا قانونيا .واستنادا اإىل هذو التطورات امللحوظة ،حث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة البناءة لإجناح
املفاوضات .وحتدث الوفد عن التصاممي الصناعية مذكرا ابلزتامه أأثناء ادلورة السابقة للجنة العالمات من أأجل امليض قدما يف
املفاوضات حول مرشوع معاهدة بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية عرب تقدمي اقرتاح نص يريم اإىل اإضفاء توازن
عىل املرشوع .ور أأى الوفد أأنه ميكن حتقيق هذا التوازن عرب ربط ا ألحاكم القانونية يف اإطار الصك املقرتح بشأأن تقدمي
املساعدة التقنية للتخفيف من تاكليف تنفيذ املعاهدة وتكوين الكفاءات يف القارة ا ألفريقية يف جمال التصاممي الصناعية.
و أأعرب الوفد عن اس تعدادو للعمل مع مجيع الوفود للتوصل اإىل هذا التوازن وتوافق يف الراء حول اعامتد مرشوع املعاهدة.
وحتدث الوفد عن وثيقة الربانمج واملزيانية لثنائية  2021-2021مناشدا ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تعمتد اقرتاح ا ألمانة
ابفتتاح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل ثنائية  .2021-2021وقال اإن أأفريقيا يه القارة الوحيدة اليت ليس فهيا أأي متثيل
للويبو وإانه ل بد من وجود مكتبني خارجيني عىل ا ألقل لتعزيز الابتاكر والإبداع وتلبية احتياجاهتا وتطلعاهتا يف جمال امللكية
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الفكرية .وقال الوفد اإنه سيبد أأ ،حال اعامتد افتتاح هذين املكتبني اخلارجيني ،مشاورات داخلية لتحديد ماكن اإقامهتام .ور أأى
أأن عىل الويبو مواصةل هجودها الرامية اإىل اإدماج التمنية يف مجيع براجمها و أأنشطهتا مع اإصالح املساعدة التقنية وزايدة مس تواها
وتكوين الكفاءات يف البدلان ا ألفريقية .وتطلع الوفد أأيضا اإىل ختصيص موارد املزيانية بطريقة أأفضل من أأجل ا ألنشطة التمنوية
وقال اإنه ميكن حتسني معلية ختصيص املوارد عرب تطبيق حتديد جديد أأدق ملرصوفات التمنية كام اقرتح رئيس جلنة املزيانية.
وينبغي مواصةل ا ألعامل الرامية اإىل تنفيذ قرار امجلعية العامة لعام  2009بشأأن ألية التنس يق من أأجل الارتقاء مبس توى جودة
التقارير املقدمة واحلرص عىل مسامهة جلنة املزيانية وجلنة املعايري يف التنفيذ الفعيل لتوصيات جدول أأعامل التمنية .ور أأى الوفد
أأنه من املهم تكثيف مشاورات ادلول ا ألعضاء بشأأن مسأأةل احلومكة .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد ابلقرتاح اذلي قدم أأثناء
ادلورة املاضية للجنة املزيانية واملتعلق بتحسني احلومكة يف الويبو وقال اإنه يأأمل أأن تدرس امجلعية العامة هذا الاقرتاح
للرشوع يف مسار رمسي ملناقشة مجيع الاقرتاحات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء بشأأن احلومكة وتقدمي تقرير اإىل امجلعية العامة
لعام  .2021وحتدث أأيضا عن رضورة اإعداد اسرتاتيجية أأكرث فعالية يف جمال املوارد البرشية لضامن متثيل إاقلميي متوازن
ومنصف .وختاما ،أأعرب الوفد عن ارتياحه للنتاجئ اليت توصلت اإلهيا املنظمة خالل الس نة املنقضية بسبب التحسني الكبري
يف قنوات التواصل بني ادلول ا ألعضاء .وقال اإن هجود املدير العام للويبو تسري يف الاجتاو نفسه ،أأي حنو اإقامة حوار ممثر
جدا وقامئ عىل الاحرتام والثقة وبنّاء.
 .22وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الس يوية وهنأأ اكفة املشاركني يف اإبرام معاهدة مراكش يف يونيو  2023واعتربها تمتة
لنجاح معاهدة بيجني أم ًال يف تطبيق املعاهدة يف املس تقبل القريب .وقال اإن الإقلمي وضع عىل قامئة أأولوايته امللكية الفكرية
مكسامه رئييس يف المنو الاقتصادي والاجامتعي والتمنية التكنولوجية فطلبات اإيداع الرباءات يف تزايد مس متر يف الإقلمي
وانضمت دولتان يف اجملموعة اإىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  2023كام انضمت الهند اإىل بروتوكول مدريد.
و أأيد الوفد تويخ مزيد من التوازن يف امللكية الفكرية من خالل احلفاظ عىل حقوق املبتكرين واحتياجات املس تخدمني.
ورحب بتدابري الويبو لتعزيز التوجه الإمنايئ يف معل املنظمة وتعممي جدول أأعامل التمنية مؤكد ًا عىل أأمهية وضع حقوق امللكية
الفكرية يف س ياق التمنية ا ألوسع لضامن تواؤم أأنظمة امللكية الفكرية مع أأهداف تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية .وعرب
الوفد عن ارتياحه حيال الوضع املايل املطمنئ للمنظمة بهناية عام  2022و أأخذ علامً بتقرير شعبة مراجعة احلساابت ادلاخلية
واملراقبة وجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج أم ًال يف تطبيق التوصيات .وحث الوفد عىل
الانهتاء الرسيع من مراجعة تعريف "مرصوفات التمنية" والتوصل إاىل قرار يف قضااي احلومكة ابلويبو .و أأكد الوفد عىل أأمهية
العمل اذلي تقوم به املنظمة يف جمال التحدايت العاملية مبوجب الربانمج  28بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية للبدلان
النامية ألهنا تركز عىل الصحة وا ألمن الغذايئ والتغيري املنايخ و أأنه يف انتظار نقاش داخل جلان الويبو حىت تطلع ادلول
ا ألعضاء عىل أخر املس تجدات وليك يتس ىن لها أأن ترشد الربانمج اإذا اقتىض ا ألمر ولالس تفادة من نتاجئ الربانمج يف
الس ياقات الوطنية عند الإماكن .والتفت الوفد اإىل موضوع املاكتب اخلارجية مشري ًا اإىل تركزي الفريق العامل عىل النقاش
ادلائر وإاىل أأن العديد من ادلول ا ألعضاء مبا فهيا بنغالديش والهند وايران وا ألردن ومجهورية كوراي قد أأظهرت مجيعها اهامتم ًا
خاص ًا ابملسأأةل .كام تطرق الوفد اإىل اقرتاح ا ألمانة الوجيه للثنائية القادمة وعرب عن قلقه حيال غياب الشفافية يف معلية
الاختيار مشري ًا اإىل أأن نتاجئ النقاش يف جلنة املزيانية تؤكد عىل احلاجة اإىل معلية تأأخذ بزماهما ادلول ا ألعضاء ذاهتا لتطوير
اإرشادات ابإنشاء ماكتب خارجية جديدة .وعليه ،عرب الوفد عن رغبته يف العمل البناء مع اكفة ا ألطراف حلل القضية  .كام
انقش الوفد جدول أأعامل التقنني و أأثىن عىل التقدم امللحوظ يف شأأن الورائق الثالث املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مع الإشارة اإىل احلاجة ملزيد من العمل دلمع جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية
للثنائية  21/2021والانهتاء من صك قانوين دويل لضامن امحلاية يف هذو اجملالت الثالثة .وتطلع الوفد اإىل مناقشة التقييدات
والاس تثناءات للمؤسسات التعلميية والبحثية والرتبوية وا ألشخاص ذوي الإعاقات وكذا للمكتبات ودور احملفوظات يف
أأعقاب تبين معاهدة مراكش .كام شعر الوفد ابلغبطة نظر ًا للتقدم احملرز يف معاهدة هيئات البث أم ًال يف الانهتاء من
املفاوضات استناد ًا اإىل ولية امجلعية العامة لعام  2007محلاية هيئات البث استناد ًا اإىل هنج قامئ عىل الإشارات .و أأحا الوفد
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علامً ابلتقدم يف املفاوضات لصياغة معاهدة بشأأن قانون التصاممي وإان ر أأى أأن العمل مل يكمتل بعد لصياغة املواد وا ألحاكم
بناء.
املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات معلن ًا عن اس تعدادو لالخنرا يف هذا املوضوع اخنراط ًا ً
 .23وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء و أأشاد بعمل املنظمة املتصل مبعاهدة مراكش لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق
البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة وسمل ابلإجنازات احملققة يف اإطار برانمج التقومي
الاسرتاتيجي و أأعرب عن تقديرو للتقارير املنتظمة اليت تلقهتا ادلول ا ألعضاء يف ذكل اجملال .ولفت النظر اإىل اختالف الويبو
عن معظم هيئات ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة ا ألخرى .وعلامً بأأن حوايل  93ابملائة من اإيرادات الويبو تتأأىت من رسوم
تدفعها رشاكت تسعى اإىل حامية ملكيهتا الفكرية ،ر أأى أأنه ينبغي تعزيز مشاركة تكل الرشاكت يف أأنشطة املنظمة .وقال اإن
الالتقاء ابملبتكرين اذلين يغريون قواعد اللعب خالل امجلعيات احلالية أأمر ينبغي اعتبارو كخطوة أأوىل من أأجل اعامتد هنج
أأكرث مشو ًل فامي يتصل بقطاع الصناعة يف اإطار الويبو .ومىض يقول اإن اجملموعة ترحب ابلتقرير والاسرتاتيجية بشأأن املوارد
البرشية .و أأوحض قائ ًال اإن املوارد البرشية ل تكتيس أأمهية ابلنس بة اإىل املنظمة من حيث التلكفة حفسب بل بوصفها أأيض ًا أأداة
توجه زايدة حتسني أأنشطة الويبو التقنية وهجودها املتعلقة بوضع القواعد واملعايري ور أأى أأنه من املثري لالهامتم الاطالع عىل
أراء املوظفني بشأأن ذكل املوضوع .و أأعرب عن خيبة أأمل اجملموعة لعدم التشاور بشأأن اقرتاح الويبو ادلاعي اإىل اإنشاء
ماكتب خارجية جديدة واس تدرك قائ ًال اإن اجملموعة تؤيد اإنشاء فريق عامل وتبدي اس تعدادها للعمل مع دول أأعضاء أأخرى
بناء عىل مبادئ واحضة وعىل منوذج معل سلمي .و أأبدى ارتياحه لعامتد الربامج للفرتة  21/2021خالل ادلورتني املاضيتني
للجنة املزيانية و أأعرب عن تطلعه اإىل تعزيز تدابري املردودية العالية غري أأنه لحظ مع القلق الارتفاع الشديد املسجل يف
مسودة املزيانية .واسرتسل قائ ًال اإن اجملموعة تعلق أأمهية كبرية عىل أأنشطة هيئات الرقابة يف الويبو وتسمل حبسن التعاون بني
تكل الهيئات وا ألمانة .و أأعرب عن تطلعه اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي الصناعية ورحب
ابلتقدم احملرز يف س ياق اللجنة احلكومية ادلولية.
 .21وقدم وفد الصني حملة عن التقدم اذلي أأحرزو بدلو يف تطوير امللكية الفكرية طيةل العام املا ي .و أأشار اإىل أأن ذكل
العام هو العام اخلامس منذ التصديق عىل اسرتاتيجية الصني الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذها و أأن قدرة البدل عىل اإبداع
امللكية الفكرية واس تخداهما وحاميهتا وإادارهتا ما فتئت تتحسن خالل تكل الس نوات امخلس .وقال الوفد اإن الصني تنظر يف
اخلربات وادلروس املكتس بة خالل تكل الس نوات بغية اإرساء أأساس متني للعمل يف املس تقبل .وقال اإنه يف جمال الترشيع
بشأأن امللكية الفكرية خيضع حاليا قانوهنا اخلاص ابلرباءات وقانون حق املؤلف جلوةل أأخرى من التعديل وإان مراجعة قانون
العالمات التجارية قد ّت من فرتة قريبة .وحتدث الوفد عن أأرقام الطلبات املودعة قائال اإن الشهور الامثنية ا ألوىل من 2023
شهدت ارتفاعا يف طلبات الرباءة املودعة فاق  119 000طلب ،أأي ابرتفاع  2353ابملئة أأعىل من الفرتة نفسها من
عام  2022وورد ما مجموعه  23 800طلب مودع مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،أأي ابرتفاع  2358ابملئة .ويف
ا ألشهر الس بعة ا ألوىل من  ،2023أأودع حنو  2 026 000طلب لتسجيل العالمات التجارية ،أأي ابرتفاع  752ابملئة .و أأفاد
الوفد أأيضا بأأن عدد تسجيالت حق املؤلف املسجةل عام  2022بلغت  688 000تسجيل ،أأي  19ابملئة أأعىل من
عام  .2022وذكر الوفد هذو ا ألرقام يك يربز أأن امللكية الفكرية جتتاز فرتة منو رسيع يف البدل ،مما يفرس استباق الصني حبامس
لس تضافة مكتب الويبو اخلاريج .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي لك ادلمع الالزم لهذا الغرض .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب
عن انفتاحه ليك تنظر الويبو يف اإنشاء ماكتب خارجية ،اإن مسحت الظروف ،يف البدلان اليت أأعربت عن اهامتهما .و أأعرب
الوفد عن تقديرو العميق خلطاب املدير العام منوها ابلإجنازات الاس تثنائية للمنظمة يف العام املا ي .وهنأأ أأيضا املنظمة عىل
التوفق يف اعامتد معاهدة مراكش يف يونيو  2023وعىل التقدم الكبري احملرز يف املفاوضات بشأأن معاهدة قانون التصاممي
والصكوك ادلولية امللزمة قانونيا بشأأن حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور .و أأشار الوفد اإىل خطاب املدير
العام اإذ لفت نظرو عرض الاحتاد الرويس ابس تضافة املؤمتر ادلبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي و أأيد هذا العرض .ويابع
الوفد بتقرير عن توطيد التعاون ادلامئ بني الصني والويبو طيةل العام املا ي .وعام  ،2023أأدت اجلهود املشرتكة اليت بذلها
اجلانبان اإىل ترسيع مسار الصني لالنضامم اإىل اتفاق لهاي .وذكر أأيضا ابحملافل املهمة اليت اشرتك اجلانبان يف تنظميها ،ومشلت
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ندوة جواةل عن حامية التصاممي الصناعية وندوة جواةل مس تفيضة عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واجامتع مائدة مس تديرة
للويبو حول نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .واغتمن الوفد هذو الفرصة ليعرب عن امتنانه للويبو عىل ادلمع الودي
واملساعدة اليت قدمهتا اإىل الصني عىل مدى الس نوات و أأكد من جديد الزتامه مبواصةل توس يع وتوطيد تعاونه مع الويبو يف
املس تقبل .وذلكل تقامس الوفد مالحظاته بشأأن املسائل الوجهية الثالث يف اإطار الويبو .فأأكد أأول رضورة اإفساح اجملال
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ألداء دورها املهم وتوس يع نطاقه ابعتبارها نظاما دوليا قامئا لطلبات الرباءات ،ورضورة زايدة
كفاءة النظام ،مع اإيالء الاهامتم الاكيف لحتياجات الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة .وذلكل طلب الوفد الاهامتم التام
لشواغل البدلان النامية بشأأن جدول أأعامل التمنية وشدد عىل رضورة اس مترارية املوارد البرشية واملالية وكفايهتا لضامن تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأبرز أأيضا رضورة تقدم معل اللجنة احلكومية ادلولية و أأعرب عن أأمهل يف أأن ترربم قريبا
صكوك دولية ملزمة قانونيا عرب حتقيق مزيد من التوافق يف الراء .واختمت الوفد لكمته قائال اإن الصني بدل ان ٍم مسؤول ولهذا
س تواصل دمع معل امجلعية العامة وجلان الويبو ا ألخرى ويف الوقت نفسه توطيد التعاون مع بدلان أأخرى ومع الويبو مسامهة
يف حتسني النظام ادلويل للملكية الفكرية وتطويرو .وحتدث الوفد عن منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية اخلاصة و أأعلن أأنه ليك
تعزز الصني ابلاكمل تسويق امللكية الفكرية هبونغ كونغ الصينية أأنشأأت فريقا عامال يف مارس  2023لصياغة الس ياسات
والتدابري الوجهية والرشوع يف العمل عىل توحيد معايري التسويق ادلويل للملكية الفكرية .وتعاون لك من مكتب ادلوةل
للملكية الفكرية ) (SIPOوإادارة امللكية الفكرية يف هونغ كونغ الصينية عىل تعزيز تسويق امللكية الفكرية .و أأشار اإىل منتدى
عرقد يف هونغ كونغ الصينية عام  2022عن اجتاهات التمنية العاملية لتسويق امللكية الفكرية اليت اس تقطبت أأكرث من 2 100
همين و أأحصاب أأعامل ابرزين من مجيع أأحناء العامل .وخمت الوفد بيانه ابدلعوة اإىل حضور منتدى  2023اذلي س يعقد يف  1و6
ديسمرب يف هونغ كونغ الصينية.
 .21وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية .ر
وعرب عن ارتياح اجملموعة ملا تبذهل
الويبو من هجود دؤوبة لتطوير نظام حامية حقوق امللكية الفكرية .وذكرت أأن أأنشطة الويبو قد ساعدت عىل تنفيذ أليات
حديثة تريم اإىل تعزيز قدرات وكفاءات املاكتب الوطنية للرباءات .ويف هذا الصدد ،تعاونت اجملموعة بنشا مع الويبو
واملاكتب الوطنية للرباءات التابعة لبدلان تنمتي اإىل مجموعات إاقلميية أأخرى .ودعت ا ألمانة اإىل الاس مترار يف صب تركزي
خاص عىل برامج تكوين الكفاءات كجزء أأسايس من التمنية الشامةل .وشددت اجملموعة عىل أأنه ينبغي املوازنة بني ا ألنشطة
اليت تضطلع هبا الويبو يف جمايل التمنية وتكوين الكفاءات من حيث طبيعهتا ،وقالت اإنه ينبغي خاصة تلبية احتياجات البدلان
ذات الاقتصادات الناش ئة ومتطلباهتا؛ وتويخ اس تحداث البىن ا ألساس ية وسد الثغرات املعرفية والتكنولوجية؛ وتيسري
الوصول اإىل قواعد البياانت املتخصصة .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن الويبو قد نفذت خالل الس نوات ا ألخرية مجموعة من
املشاريع الناحجة لتقدمي املساعدة التقنية لبدلان اجملموعة .و أأعربت عن تقديرها الاكمل لتكل املشاريع وعربت عن أأملها يف
اس مترار التعاون املمثر يف هذا اجملال .و أأشارت اإىل اإحراز تقدم كبري من جانب جلنة العالمات يف مرشوع معاهدة قانون
التصاممي الرامية اإىل تبس يط اإجراءات التسجيل .و أأضافت اجملموعة أأهنا تدمع ،نظر ًا للتقدم احملرز ،اقرتاح عقد مؤمتر دبلومايس
لعامتد معاهدة لقانون التصاممي يف عام  .2021ويف هذا الصدد ،أأكدت اجملموعة أأن أأحد بدلاهنا ا ألعضاء ،وهو الاحتاد
القمي للغاية اذلي تضطلع به جلنة الإنفاذ ابعتبارها منتدى
الرويس ،قد عرض اس تضافة املؤمتر .و أأشارت اجملموعة اإىل العمل ّ
لتبادل املعلومات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية بني بدلان تنمتي اإىل خمتلف ا ألقالمي .وذكرت اجملموعة أأنه من ا ألمهية مباكن
توثيق التعاون وبذل هجود منسقة ملعاجلة تكل الظاهرة العاملية ،ل س امي بني الهيئات املعنية ابإنفاذ القانون ،وطني ًا وإاقلميي ًا
ودولي ًا .و أأضافت أأن مواصةل العمل امليداين من خالل أليات من قبيل بعثات اخلرباء والزايرات واحللقات ادلراس ية
وادلورات التدريبية العملية مسأأةل مالمئة ومفيدة للغاية عىل حد سواء .وفض ًال عن ذكل ،أأعربت اجملموعة عن تقديرها ملا
أأجنزته جلنة حق املؤلف من معل ورحبت ابعامتد معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .ور أأت اجملموعة أأن ألية تبادل املصنفات املنشورة عرب
احلدود يف أأنساق قابةل للنفاذ ،املنصوص علهيا يف معاهدة مراكش ،ستسمح مبواءمة التقييدات والاس تثناءات ورفع العدد
الإجاميل للمصنفات القابةل للنفاذ من خالل تفادي الازدواجية يف العمل وجعل التبادل أأكرث فعالية .وقد دمعت اجملموعة
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كذكل مزيد ًا من العمل عىل وضع مرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات الإذاعة للمتكن رسيع ًا من اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر
دبلومايس لإبرام املعاهدة .وت الرتحيب مبا أأجنزته جلنة الرباءات من معل وعرقد ا ألمل عىل مواصةل اللجنة لعملها من خالل
برانمج متوازن هيدف اإىل امليض قدم ًا يف تمنية نظام الرباءات ادلويل لفائدة مجيع ادلول ا ألعضاء .كام شكرت اجملموعة جلن رة
التمنية عىل معلها .و أأيدت معل اللجنة احلكومية ادلولية التابعة للويبو و أأعربت عن تقديرها ملا تبذهل ا ألمانة من هجود بغية
اإعداد الورائق اليت تعرض عىل نظرها .وفامي يتعلق ابلتحدايت العاجةل اليت تواهجها الويبو ،شددت اجملموعة عىل أأمهية فتح
ماكتب خارجية جديدة ،مبا يف ذكل يف موسكو ،توخي ًا للفعالية يف معل املنظمة .و أأيدت اجملموعة اقرتاح أأوكرانيا اذلي رحي ّبِّذ
منح ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية مركز اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .ويف اخلتام ،أأعربت اجملموعة عن امتناهنا العميق للك من املدير العام ،الس يد فرانسس غري ،وا ألمانة عىل
حسن تعاوهنام مع اجملموعة ،واس تعدادهام املتواصل لتقدمي أأي مساعدة مطلوبة وتفانهيام الاكمل يف حامية امللكية الفكرية.
وقالت اجملموعة اإهنا تتطلع يف ا ألعوام املقبةل اإىل حتقيق تعاون فعال برعاية الويبو.
 .26وقال ممثل رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا اإن امللكية الفكرية والابتاكر جزءا ل يتجز أأ من اقتصادات ادلول ا ألعضاء يف
الرابطة ،اإذ اإهنا زادت الزتاهما بتنفيذ أأنشطة لها قمية مضافة أأعىل وواصلت اإحراز التقدم يف جمايل الإبداع والابتاكر ،عىل
النحو املبني يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  .2023وراح يقول اإن أأسواق الرابطة اكنت يف مصاف ا ألسواق ا ألرسع منوا عىل
مدى الس نوات الثالث املاضية ،وما اكنت هذو الإجنازات لتتحقق لول مساعدة الويبو عىل وضع جدول أأعامل عاملي متوازن
يف جمال امللكية الفكرية ولول برامج تكوين الكفاءات اليت نفذها مكتب الويبو يف س نغافورة .و أأضاف املمثل أأن الرابطة تقر
بأأمهية املعاهدات اليت تديرها الويبو يف مساعدة دوائر ا ألعامل و أأحصاب احلقوق عىل احلصول عىل حامية امللكية الفكرية ،دون
أأن يغيب عن ا ألذهان البعدان الإمنايئ والاجامتعي حلقوق امللكية الفكرية .وعقب انضامم بروين دار السالم والفلبني اإىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبروتوكول مدريد ،عىل التوايل ،أأحضت الرابطة تضم مثاين دول متعاقدة يف معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات وثالث دول متعاقدة يف بروتوكول مدريد .و أأردف يقول اإن ادلول ا ألعضاء يف الرابطة ملزتمة ابلنضامم اإىل
املعاهدات اليت تديرها الويبو كجزء من خطة معل الرابطة يف جمال حقوق امللكية الفكرية ،وإان بروين دار السالم س تودع
عام قريب وثيقة انضامهما اإىل اتفاق لهاي ،لتكون بذكل راين دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الرابطة تودع هذو الوثيقة بعد
س نغافورة .ورصح بأأن مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية الزتمت أأيضا ابتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة
(اتفاق تريبس) عند انضامهما اإىل منظمة التجارة العاملية .و أأوحض أأن بروين دار السالم ومكبوداي وإاندونيس يا ومجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية ومالزياي ويايلند تعمل عىل الانضامم اإىل بروتوكول مدريد يف موعد أأقصاو عام  .2021ورصح بأأن ادلول
ا ألعضاء يف الرابطة خفورة للمشاركة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد يف مراكش لإبرام معاهدة لتيسري النفاذ اإىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .وقال اإن ادلول ا ألعضاء
تثين عىل اعامتد املعاهدة اليت تعزز الزتاهما جتاو املعاقني ،وحتتوي عىل اإطار لتقدمي املعلومات اإىل أأكرث املواطنني هتميشا يف
العامل يف العرص الرمقي .واس تطرد قائال اإن الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف ،يف الرابطة ،لفائدة معايق البرص وذوي
الإعاقات تعد مسأأةل رئيس ية للفريق العامل التابع للرابطة واملعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية .ورصح بأأن اإندونيس يا
س توقع املعاهدة خالل مجعيات الويبو احلالية .و أأعرب عن تطلع ادلول ا ألعضاء يف الرابطة اإىل تصديق معاهدة مراكش.
ومىض يقول اإن الاجامتع ا ألول بني الفريق العامل املعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية والويبو عقد أأثناء مجعيات
عام  ،2022ون روقشت خالهل جمالت ا ألولوية ابلنس بة ملشاركة الويبو يف الرابطة ،وا ألنشطة الواجب الاضطالع هبا يف اإطار
خطة معل الرابطة يف جمال حقوق امللكية الفكرية للفرتة  .2021-2022و أأوحض أأن الويبو معلت مع الفريق العامل
واس تضافت معه ابلشرتاك مع يايلند الندوة ادلولية عن البياانت اجلغرافية .واس تدرك قائال اإن الويبو تعمل مع الفريق العامل
عىل مساعدة ادلول ا ألعضاء يف الرابطة عىل حتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .ورصح بأأن الرابطة تش يد بتعاون
الويبو مع الفلبني عىل تعممي نظام أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية ابلنس بة للرباءات والعالمات التجارية .و أأضاف أأن الويبو
دمعت أأيضا ترتيب تعاون الرابطة يف جمال حفص الرباءات ،وهو ترتيب إاقلميي لتقامس العمل ،و أأن ادلول ا ألعضاء يف الرابطة
وافقت عىل الانضامم لنظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ) .(WIPO CASEوحتدث عن جمال تكوين الكفاءات،
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وقال اإن مكتب الويبو يف س نغافورة دليه أأكرث من  10برانجما لتدريب وجتهزي املامرسني يف جمال امللكية الفكرية من أأكرث
من  23بدلا يف جمال اإدارة امللكية الفكرية وحاميهتا ،مبا فهيا برامج عن الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف لفائدة معايق
البرص ،وإادارة منظامت الإدارة امجلاعية .ونوو عن أأن الرابطة وضعت خططا لتنفيذ املزيد من ا ألنشطة ابلتعاون مع مكتب
الويبو يف س نغافورة وقطاع العالمات والتصاممي .وراح يقول اإن الويبو قدمت ،خالل الاجامتع احلادي وا ألربعني للفريق
العامل ،مجموعة من اخلدمات يف جمالت مهنا تكوين كفاءات فاحيص العالمات التجارية والرباءات ومراكز تسويق
التكنولوجيا والتوعية والتثقيف يف جمال امللكية الفكرية ،وإاضافة اإىل ادلمع ا إلقلميي ،قال املمثل اإن الرابطة تنوو عن أأن الويبو
دلهيا برامج ثنائية خاصة بلك بدل يف ا إلقلمي .و أأشار اإىل أأن الويبو ساعدت أأيضا ادلول ا ألعضاء يف الرابطة عىل وضع
الاسرتاتيجيات والس ياسات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية .ورصح بأأن املدير العام زار ميامنار ملناقشة ميادين تعاون
جديدة يف جمال امللكية الفكرية ،وزار يايلند حلضور امجلعيات العامة لالحتاد العاملي للمكفوفني واجمللس ادلويل لتعلمي
ا ألشخاص معايق البرص .و أأفاد املمثل بأأن الويبو ساعدت اإندونيس يا عىل تعممي نظام أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية .وقال اإن
املدير العام زار أأيضا س نغافورة لإلقاء لكمة أأمام املنتدى العاملي للملكية الفكرية خالل أأس بوع امللكية الفكرية يف س نغافورة
( .)IP Week @ SGو أأعلن املمثل أأيضا عن تنظمي حلقات معل ودورة تنافس ية يف جمال التكنولوجيا املناس بة يف
فييت انم .وراح يقول اإن الويبو والرابطة عقديا اجامتعات مؤخرا ،وإان الرابطة حيدوها الرسور ملواصةل التعاون مع الويبو من
خالل التبادلت الس نوية ومن خالل اجامتعات الفريق العامل .ورصح بأأن تقدما جيدا قد أأحرز منذ امجلعيات املاضية و أأن
الرابطة تشدد جمددا عىل دمعها ألعامل الويبو الرامية اإىل حتسني أأنظمة امللكية الفكرية يف البدلان النامية.
 .27وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب و أأفاد بأأن ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب متثل أأكرث من ثلث اإيرادات
الويبو املتأأتية من الإيداع يف الويبو وتعلق أأمهية كبرية عىل اإنشاء نظام دويل متوازن للملكية الفكرية وصيانته وحتسينه .وقال
اإن أأثر امللكية الفكرية يف الاقتصاد يزتايد ويقتيض لك من الابتاكر املس تدام والإبداع والمنو والوظائف والبيئة المنة
لالستامثر وجود اإطار عاملي مرن للملكية الفكرية .وذلكل أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب أأنه يدمع الويبو يف هممهتا العاملية الرامية
اإىل تعزيز الإبداع يف مجيع البدلان .ورحب الوفد ابلجامتع مع املبتكرين صناع التغيري اذلي س يعقد خالل امجلعيات العامة
وس يعطي للغرض املنشود معىن أأمعق .وقال اإنه يشجع ا ألمانة عىل أأن تي ّرس التفاعل بقدر أأكرب بني املبتكرين واملبدعني مضن
معل الويبو ،وهذو مقاربة ّتبني الطبيعة املمزية للمنظمة وبنية المتويل فهيا .و أأكد الوفد دمع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية تنفيذا مالمئا و أأشار اإىل أأنه لتحقيق قمية مضافة مثىل ينبغي أأن تعمتد مساعدة الويبو
التقنية وتكوين الكفاءات يف جمال التعاون من أأجل التمنية عىل الشفافية واحلومكة اجليدة واملامرسات الفضىل .واكنت
املفاوضات املتعلقة حبامية هيئات البث عىل جانب كبري من ا ألمهية لالحتاد ا ألورويب ورمغ أأنه ما زال ينبغي اإجناز قدر أأكرب
من العمل قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس ،فاإن التقدم احملرز يف املناقشات يف أأبريل  2023اكن مشجعا وينبغي حتقيق مزيد من
التقدم نظرا للتوفق يف اإبرام معاهدة مراكش .ويريم الاحتاد ا ألورويب اإىل تبادل ا ألفاكر و أأفضل املامرسات اليت ميكن مجليع
ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تأأخذها يف احلس بان عند تنفيذ التقييدات والاس تثناءات يف ترشيعها الوطين .و أألقى الوفد
الضوء عىل رضورة بدء التفكري يف برانمج العمل املقبل للجنة حق املؤلف حيث ميكن للويبو أأن تقوم بدور رايدي يف عدد
من املسائل .وفامي خيص جلنة العالمات ،رحب الوفد ابلعمل عىل مرشوع ا ألحاكم بشأأن قانون التصاممي الصناعية
واملامرسات .وتعترب معاهدة الإجراءات الشلكية لقانون التصاممي يف املتناول نظرا للوقت الاكيف اذلي أأتيح للمناقشة
وادلراسات اليت أأجريت عىل ا ألثر النا م عهنا .وحتدث عن احلاجة املؤكدة لزتويد البدلان النامية وا ألقل منوا ابملساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات من أأجل التوفّق يف تنفيذ معاهدة بشأأن الإجراءات الشلكية لقانون الرباءات وقد قدم لك من الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،نزول عند الطلب ،مرشوع مادة للمناقشة وحسبوا اقرتا م اخلاص بقرار بشأأن هذا املوضوع.
وقال اإنه من الواحض أأن املسائل الثانوية املتبقية لن تسوى اإل بوضع جدول زمين ظحفز وإان الوقت قد حان لتحديد موعد
ملؤمتر دبلومايس يف  2021من أأجل وضع معاهدة بشأأن الإجراءات الشلكية لقانون التصاممي .وقال الوفد اإن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يقرون أأمهية العمل اذلي أأجنزته اللجنة احلكومية ادلولية وما زالوا عىل الزتاهمم ابملفاوضات حول
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية .وتطلع الوفد اإىل وضع برانمج معل رش يد ومعيل ،لكنه
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ر أأى أأنه ينبغي أأل تغيب عن ا ألذهان الرار املالية املرتتبة عن عقد اجامتعات اإضافية ول الهدف املتعلق ابإدارة الاجامتعات
بفعالية أأكرب .و أأكد الوفد أأنه يدرك بأأن أأي صك دويل س يوضع ينبغي أأن يكون غري ملزم ومرن وعىل قدر اكف من الوضوح.
و أأبرز أأنه ل وجود لقرار بشأأن طبيعة الصكوك اليت ينبغي اعامتدها و أأن طبيعهتا ل ميكن أأن حتدد اإل عندما تضع اللجنة
احلكومية ادلولية نصوصا واحضة ومامتسكة .ورحب ابلتفاق بشأأن العمل يف املس تقبل يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة
الرباءات وقال اإن الاحتاد ا ألورويب يتطلع للميض قدما يف معل اللجنة من أأجل مواءمة القانون ادلويل للرباءات بقدر أأكرب.
القمي اذلي أأجنزو الفريق العامل املعين مبعاهدة
وقال الوفد اإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يدمعون بقوة العمل ّ
التعاون بشأأن الرباءات واذلي سيس تفيد منه املس تخدمون و أأعرب عن ارتياحه لنتاجئ دورته السادسة .وقال الوفد اإنه ميكن
تبس يط اإجراءات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بقدر أأكرب وشدد عىل أأنه ينبغي للفريق العامل أأن يركز عىل معل هذا
النظام بفعالية أأكرب ليك يمتكن من حتقيق نتاجئ تليب احتياجات مودعي الطلبات واملاكتب وا ألطراف ا ألخرى يف مجيع ادلول
املتعاقدة هبدف تيسري الابتاكر .وقال اإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يقدرون للغاية معل جلنة الإنفاذ ويتطلعون
اإىل دورهتا التاسعة .و أأضاف أأن اجلهود املكثفة س تتيح للجنة ترس يخ تفامه حول ما يرتتب عن انهتاك حقوق امللكية الفكرية
من تداعيات و أأثر وس ميكن ادلول ا ألعضاء من اعامتد اسرتاتيجيات فعاةل للوقاية وا إلنفاذ .ونظرا لنطاق التقليد والقرصنة
العامليني وجحمهام ،ينبغي أأن يكون من املمكن تبادل املعلومات والراء بشلك بناء بغية ظحاربة هاتني الظاهرتني .وختاما ،قال
الوفد اإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل قناعة بأأنه ميكن التوصل اإىل نتاجئ اإجيابية ومتوازنة خالل امجلعيات العامة
وانشد مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تتحىل اب إلجيابية أأيضا يف هذا الاجامتع.
ورصح بأأن  29بدل ًا تعترب أأن تطبيق توصيات جدول أأعامل
 .28وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ّ
التمنية وعددها  11توصية ً من ا ألولوايت .كام أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء مدعوة مبوجب التوصية  28من جدول أأعامل
التمنية اإىل أأن ترسع من وترية معل اللجنة احلكومية ادلولية مضيف ًا أأنه ينبغي التوصل اإىل قرار أأثناء فرتة امجلعيات احلالية
لترسيع اخلطى حنو عقد مؤمتر دبلومايس .و أأشار اإىل النقاش بشأأن حومكة املنظمة قد برز جمدد ًا يف جدول أأعامل جلنة املزيانية
بناء .و أأضاف أأنه خالل ادلورات السابقة للجنة املزيانية ،قدمت اجملموعة ا ألفريقية اقرتاح ًا للنقاش قد يشلك
وإان مل يكن ً
بناء
أأساس ًا لعملية تشاور رمسية يف هذا الشأأن ودعا الوفد اكفة الوفود ا ألخرى اإىل الاخنرا يف معلية تشاور رمسية اخنراط ًا ً
بغية صياغة س ياسة تضفي املزيد من الفاعلية والشفافية والتفاعلية عىل أأنشطة الويبو .وذكر الوفد أأن الويبو ابعتبارها واكةل
من واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة حباجة اإىل تسرتشد هبدى أأعضاهئا ،فرمغ هذو احلقيقة ،اقترص وقت الالكم لدلول
ا ألعضاء عىل ثالث دقائق فقط للك بيان عام أأما عن أأي حدث مواز فقد يرسق ساعتني اكملتني من وقت النقاش .وعرب
الوفد عن قناعته بأأن هذو ا ألحداث هممة وإان اكن ل ينبغي أأن تؤثر يف النقاش املطول بني ادلول ا ألعضاء فينهتيي ا ألمر بدون
التوصل اإىل قرار .وقال الوفد اإن قضااي احلومكة مل تكن حارضة يف تنظمي امجلعيات العامة فقط وإامنا يف جمالت اخرى أأيض ًا
بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء .و أأكد عىل دور ادلول ا ألعضاء يف
كتطبيق برانمج اإعادة التقومي الاسرتاتيجي اذلي مل يمت ً
التذكري بغاية خدمات الويبو ويه الاس تجابة لطلبات هذو ادلول .وساق مثا ًل عىل اإدارة املوارد البرشية اإذ حتتاج اإىل اإعادة
صياغة اسرتاتيجيهتا لتعزيز التنوع ألن أأكرث من  10ابملائة من موظفي الويبو ينمتون اإىل اإقلمي واحد فقط يف ظل غياب أأية
اسرتاتيجية لسد هذو الفجوة .كام التفت الوفد اإىل القرار بشأأن الربانمج  28وامللكية الفكرية والتحدايت العاملية حفث ادلول
ا ألعضاء عىل اعامتد ألية لتقدمي التقارير اإىل جلنة التمنية لتبصري ادلول ا ألعضاء والسامح لها بتقدمي الإرشادات للربانمج
وأأنشطته .وبني أأن من شأأن ذكل زايدة شفافية املبادرة وإارشاك ادلول ا ألعضاء يف تطبيقها .و أأحال الوفد اإىل تعريف جديد
ملرصوفات التمنية يف الربانمج واملزيانية مشري ًا اإىل أأمهية اس تخدام ادلول ا ألعضاء ملؤرش مناسب لتحديد خمصصات املزيانية
لسد الفجوة املعرفية بني ادلول النامية وادلول املتقدمة .وعرب الوفد عن أأسفه يف خصوص تطبيق ولية جلنة التمنية ألن أليات
جزء أأساس ي ًا من النقاش
التنس يق والليات النقدية ا ألخرى مل تلتفت اإىل جلنة املعايري وجلنة املزيانية اإذ اكن البعد الإمنايئ ً
بشأأن املعايري واملزيانية وبعض الوفود ل تزال تعرقل التطبيق الاكمل لولية جلنة التمنية ،وحتديد ًا النقاش بشأأن امللكية الفكرية
والتمنية .كام التفت الوفد اإىل النقاش بشأأن قانون التصاممي فأأكد جمدد ًا عىل موقفه وقال اإنه ينبغي التعامل مع تكوين الكفاءات
واملساعدة التقنية كام جيب يف مادة تكون جزء را أأصي ًال من الصك القادم.
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 .29وحتدث وفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا ولحظ مع الارتياح أأن الويبو ابرشت أأنشطة هممة يف اإطار ا ألهداف
النبيةل اليت ينطوي علهيا برانجمها للتقومي الاسرتاتيجي مما مسح لها يف مجةل أأمور بتحقيق التطورات امللحوظة التايل ذكرها يف
تنفيذ ذكل الربانمج :تطور الاس تخدام الاسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات وحتديث الإطار التنظميي للموارد البرشية وتدعمي
القدرات وتقامس املعارف يف صفوف املوظفني وتنفيذ أأنظمة ظحس نة وتعزيز رؤية املنظمة يف ش باكت التواصل الاجامتعي
وتعبئة املاكتب اخلارجية لضامن توفري اخلدمات عىل وجه أأفضل .وقال اإن اجملموعة تقدر حق التقدير تأأثري تكل ا ألنشطة يف
التمنية .و أأشاد بوجه خاص بأأنشطة التعاون بني الويبو والبدلان ا ألقل منو ًا اليت مسحت ابإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر يف البدلان ا ألقل منو ًا وتعزيز املهارات التقنية دلى اجلهات الفاعةل يف القطاعني العام واخلاص واملساعدة القانونية
لوضع الس ياسات والاسرتاتيجيات يف جمال امللكية الفكرية والابتاكر وتيسري النفاذ اإىل البحوث اخلاصة ابلتمنية وإاىل
املعلومات املتخصصة يف جمال الرباءات واس تحداث العالمات وتسويق املنتجات اليت هتم البدلان ا ألقل منو ًا .ومىض يقول اإن
اجملموعة تؤيد اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2021وإان مسائل التمنية متثل  22ابملائة من املزيانية اليت من شأأهنا أأن
تسمح بتنفيذ مرشوعات هممة لفائدة البدلان ا ألقل منو ًا ترتبط مبجالت معل الويبو الرئيس ية ادلامعة لتكل البدلان واحملددة
مبناس بة مؤمتر ا ألمم املتحدة الرابع املعين ابلبدلان ا ألقل منو ًا اذلي عقد يف اسطنبول س نة  .2022وهنأأ ابمس اجملموعة املدير
العام عىل لك املبادرات املضطلع هبا واجلهود املبذوةل أأثناء قيادته للويبو و أأشاد بتكل القيادة .و أأوحض قائ ًال اإن املدير العام
جعل املنظمة تلزتم مبتابعة ا ألعامل وتكثيفها لفائدة البدلان ا ألقل منو ًا هبدف حتسني مشاركة تكل البدلان يف اقتصاد املعارف
ادلويل من هجة وبتشجيع اخملرتعني والباحثني ورواد ا ألعامل وسائر املبتكرين يف تكل البدلان عىل اإجياد حلول مالمئة
للمشالكت العلمية والتقنية املواهجة عىل الصعيد الوطين من هجة أأخرى .وفامي يتعلق حبق املؤلف ،اسرتسل قائ ًال اإن اجملموعة
تذكر ابلنتاجئ املهمة احملققة يف هناية املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإبرام معاهدة لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص
ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة اذلي عقد يف مراكش .و أأردف قائ ًال اإن اجملموعة تشجع
ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو عىل بذل قصارى اجلهود لترسيع وترية دخول تكل املعاهدة حزي التنفيذ ووضعها موضع التنفيذ
الفعال وتشدد عىل أأمهية ا ألعامل املنجزة يف اإطار جلنة حق املؤلف فامي يتصل حبامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات
اليت تدمع الهنوض ابلتعلمي والبحث .و أأعرب عن تقديرو للهنج البناء اذلي اعمتدته وفود خمتلفة يف س ياق اللجنة احلكومية
ادلولية التابعة للويبو ومسح ابإحراز تقدم ملحوظ .واس تطرد قائ ًال اإن تكل املشاورات تكتيس أأمهية كبرية ابلنس بة للبدلان
ا ألقل منو ًا اليت تشجع امجلعية عىل منح تكل اللجنة الولية لترسيع وترية معلها بغية اعامتد صك دويل واحد أأو أأكرث يكون
ملزم ًا قانوني ًا لضامن فعالية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي يتصل ابلتصاممي
الصناعية ،ذكر أأن اجملموعة ترى أأنه حتقق مس توى عال من توافق الراء عىل مرشوع املواد وتدمع عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام
معاهدة .و أأضاف قائ ًال اإن اجملموعة تؤيد أأيض ًا فتح ماكتب خارجية تسمح أأنشطهتا بتدعمي الانتفاع ابمللكية الفكرية وتكثيف
التعاون ألغراض التمنية وتعزيز وضوح أأنشطة الويبو .واختمت لكمته مناشد ًا روح اإجياد حل وسط من جانب مجيع الوفود حىت
تتلكل أأعامل امجلعيات ابلنجاح.
 .30و أأيد وفد غاان بيان وفد اجلزائر اذلي حتدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإنه تنبغي الإشادة ابلويبو عىل معلها املتعلق
ابلتمنية وخلق فرص العمل و أأشاد الوفد أأيضا ابجلهود املبذوةل جلعل ا ألنشطة التمنوية من ا ألولوايت اعرتافا بدور العمل
والابتاكر والتكنولوجيا بصفهتا عنارص أأساس ية لتحسني التنافس ية والمنو الاقتصادي .وقال اإن غاان يابعت ابهامتم ابلغ
املناقشات حول دور نظام امللكية الفكرية يف اقتصادات البدلان النامية وا ألقل منوا و أأعرب عن تقديرو ملا بدا من اهامتم
ابلتمنية بصفهتا الهدف الهنايئ املنشود من النظام العاملي للملكية الفكرية .والتفت الوفد اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية  21/2021معراب عن رسورو للخطوات اليت اختذت لتحسني مس توى الشفافية وتعزيز مشاركة ادلول ا ألعضاء .وقال
اإن اجلهود اجلبارة املبذوةل أأسفرت عن نتيجة موف ّقة يه املؤمتر ادلبلومايس الرايم اإىل اإبرام معاهدة تيسري نفاذ ا ألشخاص
معايق البرص وا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة وتوقيع معاهدة مراكش .وقال اإن غاان تعلق
أأمهية كبرية عىل معل خمتلف اللجان ادلامئة ،وخصوصا جلنة الرباءات ،وتتطلع اإىل أأن تواصل معلها جبدول أأعامل يراعي
احتياجات مجيع أأحصاب املصلحة ويف الوقت نفسه يدمع أأهداف جدول أأعامل التمنية .ور أأى أأنه من املهم جدا مواصةل العمل
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تسوي هذو العملية املسائل املتعلقة حبامية أأسامء
الرايم اإىل حتسني نظام العالمات التجارية والتصاممي الصناعية و أأنه ينبغي أأن ر
البدلان واجلوانب املتعلقة ابلنظام ادلويل للحقول .وقال اإن التقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية أأسفر عن صياغة مرشوع
نص قانوين و أأعرب عن قناعته بأأن ولية هذو اللجنة س متدد و أأن معلها س يلكل ابلنجاح و أأمل أأن يؤدي اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس واعامتد صك قانوين دويل .وقال اإن غاان تواصل هب ّمة هتيئة مناخ موات لالبتاكر وستس هتل يف هذا الصدد
س ياس هتا للملكية الفكرية يف نومفرب  .2021واسرتسل قائال اإن غاان راجعت أأيضا قانوهنا اخلاص ابلعالمات التجارية وقانون
التصاممي الصناعية بغية اإدراج أأحاكم ظحددة بشأأن التقليد .وقال اإن غاان اس تفادت من خمتلف ا ألنشطة وبرامج املساعدة
التقنية واس متدت التشجيع من وقع أأنشطة الويبو اخلاصة بتكوين الكفاءات عىل الصعيد الوطين ،مبا يف ذكل أأنشطة التعاون
مع الرشاكء التمنويني .ويف هذا الصدد ،قال الوفد اإن غاان راغبة يف تعزيز أأنشطة التعاون مع املعهد الفيدرايل السويرسي
للملكية الفكرية وعرب عن امتنانه لدلول ا ألعضاء ا ألخرى ،وخص ابذلكر كندا ومجهورية كوراي ،عىل دمعها ومساعدهتا.
 .32ور ّحب وفد الياابن ابلنجاح التارخيي ملعاهدة مراكش ملعايق البرص يف يونيو  ،2023واذلي حتقّق بعد اعامتد معاهدة
ظحراكن حاسامن يف الاقتصاد العاملي واجملمتع
بيجني يف عام  .2022وقال اإن اس تحداث امللكية الفكرية واس تخداهما هام حاليا ّ
ادلويل .وقال اإن أأنظمة الويبو العاملية للطلبات والتسجيالت ،مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات ونظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ،يه أأساس أأنظمة الويبو و أأداة هممة
ابلنس بة اإىل مجيع املبتكرين .وقال الوفد اإنه رمغ عرس احلاةل الاقتصادية العاملية ،شهد عدد الطلبات املودعة يف الياابن يف
اإطار نظام الرباءات ونظام مدريد ارتفاعا بنس بة  2257يف املائة و 3751يف املائة عىل التوايل ،ابملقارنة مع الس نة السابقة .وقال
اإن ذكل لوحدو يدل عىل أأنه ،اإىل جانب عوملة أأنشطة الرشاكت الياابنية يف جمال امللكية الفكرية ،فاإن مكتب الويبو يف
الياابن حيقق نتاجئ اإجيابية من خالل أأنشطته الرتوجيية .و أأضاف قائال اإن املواطنني والرشاكت والأاكدمييات عرب العامل تنتظر
بفارغ من الصرب أأنشطة املعايري ادلولية للويبو ،ول س امي يف حتسني أأنظمة امللكية الفكرية .ويف ذكل الس ياق ،أأشاد الوفد
ابلتقدم امللموس اذلي أأجنزته الويبو بغية اإرساء معاهدة ترعىن بقانون التصاممي تسمح بتنس يق الإجراءات يف هذا اجملال .وعرب
عن قناعته الراخسة بأأن الرشاكت الكبرية للبدلان املتقدمة ستس تفيد من وضع قواعد محلاية القمي الاقتصادية للتصاممي
الصناعية ،كام ستس تفيد الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومجيع املبدعني ا ألفراد وا ألحرار يف أأحناء العامل أأيض ًا .و أأراد الوفد أأن
ينهتز هذو الفرصة للتلكم عن أأنشطة التعاون بني الويبو والياابن فأأشار اإىل أأن الياابن سامهت يف حتسني نظام امللكية الفكرية
ملنطقة أس يا واحمليط الهادئ و أأفريقيا وغريها من البدلان النامية ابس تخدام ا ألموال الاستامئنية اخملصصة للويبو .والتفت الوفد
اإىل موضوع التدريب و أأشار اإىل أأن عدد املتدربني ا ألجانب اذلين اس تقبلهتم الياابن قد وصل اإىل  1000متدرب .كام عرض
الوفد ملوضوع التمنية يف أأفريقيا اإذ ن رظم مؤمتر هذا العام يف مجهورية تزنانيا املتحدة يف مارس  2023حرضو وزراء أأفريقيون
وانقشوا س ياسات امللكية الفكرية و أأمهيهتا للتمنية يف أأفريقيا .واس تطرد الوفد قائ ًال اإن الياابن سزتيد من ا ألموال الاستامئنية
اخملصصة للويبو زايدة هائةل هذا العام ،تقارب  159مليون فرنك سويرسي .كام تطرق الوفد اإىل موضع الزتام الويبو يف جمال
ا ألمتتة فأأشار اإىل أأنه أن أأوان البحث عن حل للرهان العاملي املشرتك وإاجراء حفص الرباءات حفص ًا فعا ًل يف البدلان النامية
واملتقدمة يف ظل الزايدة املطردة يف أأعداد طلبات الرباءات .ويف هذا الس ياق ،أأثىن الوفد عىل هجود الويبو لإرساء منصة
تكنولوجية امسها "الويبو كيس" ستسمح ملاكتب امللكية الفكرية الصغري مهنا واملتوسط ابحلصول عىل نتاجئ يف اإطار البحث
عن طلبات الرباءات وحفصها .ومىض الوفد يقول اإن مكتب الياابن للرباءات أأنشأأ ما يسمى "ملف البوابة الواحدة" يسمح
ملاكتب امللكية الفكرية العاملية امخلسة الكربى ،وخمترصها " "IP5ابحلصول عىل نتاجئ يف هذا اجملال مشري ًا اإىل تعاون هذو
املاكتب الكربى لتطوير " امللف العاملي" اذلي س يصري القاعدة احلاسوبية دلمع ا ألنظمة ادلولية للملكية الفكرية .و أأشار الوفد
اإىل نية الياابن يف املشاركة بنشا يف املناقشات بشأأن جودة السلع والنتاجئ املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أم ًال أأن
تدلو بدلوها يف هذا التغيري النوعي .واختمت الوفد الكمه ابلتلكم عن اسرتاتيجية المنو " أأبينومكس" يف الياابن فقد شهد عام
 2023انطالقة جديدة لس ياسة الياابن يف هذا جمال امللكية الفكرية .كام أأعرب وفد الياابن عن رغبته يف اخلوض مبوضوع
س ياسة امللكية الفكرية املطبقة حالي ًا يف الياابن ،ول س امي أأن عام  2023قد شهد انطالقة يف هذا اجملال لفت ًا النظر اإىل أأن
بناء عليه،
احلكومة اعمتدت "اسرتاتيجية اإحياء الياابن-بزوغ مشس الياابن" خالل اجامتع جملس الوزراء يف يونيو املا ي .و ً
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قال الوفد اإن احلكومة قررت أأن تبذل هجد ًا شام ًال جملاهبة أأربعة رهاانت عن طريق اإدارة أأفضل ملرونة الشعب الياابين
وإابداعه ،وهذو الرهاانت يه اكلتايل :أأو ًل ،وضع نظام للملكية الفكرية لتحسني التنافس ية الصناعية الياابنية وراني ًا ،دمع
الرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت اجلديدة للمتكن من امللكية الفكرية ورالث ًا ،حتسني بيئة امللكية الفكرية للتأأقمل مع
الش بكة الرمقية اذلكية و أأخري ًا ،تعزيز الإبداع .و أأوحض الوفد بأأنه بغية التعامل مع هذو الرهاانت ا ألربعة ،فاإن القامئ عىل مكتب
الياابن للرباءات قد أأعلن تصمميه عىل تعزيز نظام الفحص ،ولس امي نظام اإدارة اجلودة وهتيئة مناخ البحث عن حاةل التقنية
السابقة يف اخلارج وحتديد هدف جديد يقل عن " 20شهر ًا" للتدابري الهنائية ،لك ذكل سعي ًا وراء هدف اجلودة ا ألمسى
للمكتب عىل مس توى العامل و أأعىل رسعة يف معلية حفص الرباءات.
 .32و أأعرب وفد الهند عن رسورو للنجاح يف اإبرام معاهدة مراكش يف عام  ،2023و أأفاد بأأن انضامم الهند اإىل بروتوكول
مدريد يف  8أأبريل  2023دخل ّ
حزي النفاذ يف يوليو  .2023و أأضاف أأن هذا التطور الإجيايب ي ّمن عن الزتام الهند بهتيئة بيئة
مناس بة للمستمثرين عن طريق خفض تاكليف الصفقات لفائدة الكياانت اليت تلمتس حامية عالماهتا التجارية يف الهند .و أأبلغ
بأأن أأنشطة البحث/الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشان الرباءات س تدخل طور التنفيذ يف الهند اعتبارا
من  21أأكتوبر  ،2023والمتس من ادلول ا ألعضاء اإماكنية اس تخدام مرافق املكتب الهندي للرباءات والعالمات التجارية.
ورصح بأأن الهند متتكل اإطارا ترشيعيا
مبجرد اس تكامل الإجراءات ادلاخليةّ .
و أأكّد إارادة بدلو يف التوقيع عىل معاهدة مراكش ّ
وإاداراي وقضائيا متقدما بدرجة تضمن صون حقوق امللكية الفكرية اليت تس تويف الزتاماهتا ادلولية و أأهنا حترص يف الوقت ذاته
عىل الانتفاع بأأوجه املرونة اليت يتيحها النظام ادلويل ملعاجلة شواغلها الإمنائية ،ووصف نظام الهند اخلاص ابمللكية الفكرية
كنظام يتطور ابس مترار لتلبية احتياجات اقتصاد نشط .وقال اإن الهند أأعلنت الفرتة  2020-2020عقدا لالبتاكر ،وإانه ت
اإنشاء جملس وطين لالبتاكر بغرض صياغة وتنفيذ التدخالت املناس بة يف جمال الس ياسات ّ
للحث عىل الابتاكر ،يف حني
يسعى صندوق الهند الشامل دلمع الابتاكر ،اذلي أأنشئ بتعاون حكويم ،اإىل حتفزي الابتاكر .و أأضاف قائال اإنه ت اإنشاء
التحالف العاملي من أأجل الابتاكر والتكنولوجيا ( )GITAبغرض تشجيع أأنشطة البحث والتطوير يف اجملال الصناعي من
خالل التعاون ادلويل ،يف حني أأنشئت املؤسسة ادلولية لالبتاكر من أأجل اس تكشاف ودمع الابتاكرات الشعبية يف سبيل
جعل الهند جممتعا مبتكرا ومبدعا .وذكّر بأأن الغرض من اتفاق تريبس هو اإسهام حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها يف نقل
التكنولوجيا وتعمميها ،مشريا اإىل أأن نقل التكنولوجيا عىل املس توى الصناعي ل يزال عشوائيا اإىل حد كبري عىل الرمغ من
تلكيف ادلول حبامية امللكية الفكرية .وبناء عليه فاإن من املس تحسن ،يف ر أأي الوفد ،وضع نظام تقنني بشأأن نقل التكنولوجيا
بغية توفري هيلك مالمئ وحتسني حومكة معليات نقل التكنولوجيا بني ا ألطراف .و أأوىص بأأن تسعى الويبو ،مضن وليهتا
اخلاصة ابلهنوض ابمللكية الفكرية كوس يةل لتحقيق التمنية الاقتصادية ،اإىل اإدراج هذو املسأأةل يف جدول أأعاملها اخلاص ابلتقنني.
و أأوحض أأن تزايد استناد الصناعة اإىل الابتاكر أأوجب حفز الرباءات الشامةل لتكنولوجيات متطورة ،و أأنه ابت ينبغي لنظام
الرباءات الرتكزي عىل أأنشطة البحث والتطوير الفعلية ،بدل من الرتكزي عىل املنازعات والإجراءات ادلفاعية حليازة الرباءات.
و أأكّد أأن بدلو يدمع اس تكامل صك قانوين دويل لتوفري امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية والمتس ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف الثنائية ّ .2021-2021
وحث ادلول ا ألعضاء عىل الإسهام
بطريقة بناءة يف هذو املسأأةل والتفاق عىل برانمج معل يتناسب مع الولية اليت منحهتا امجلعية العاملية للجنة احلكومية ادلولية
يف عايم  2009و .2022و أأفاد بأأن بدلو اس تضاف ،يف يناير  ،2023مؤمترا دوليا للخرباء ادلوليني املشاركني يف مسار اللجنة
احلكومية ادلولية ،و أأن ذكل املسار أأثبت ،هو واملبادرات املامثةل اليت تتخذها البدلان النامية ا ألخرى ،أأنه يساعد عىل حتديد
ومناقشة شواغل خمتلف ا ألطراف ،ويدمع معلية التفاوض اإجامل .و ّنوو الوفد أأيضا ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية فامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي و أأعرب ،معتقدا بأأن
املرونة عىل الصعيد الوطين من ا ألمور ا ألساس ية اليت ينبغي اإياحهتا ،عن اس تعدادو للخوض يف املسأأةل ابنفتاح .وتطرق اإىل
مسأأةل املاكتب اخلارجية ور أأى أأن من شأأن املبادئ التوجهيية الواحضة اليت حتمك اإنشاءها ضامن الشفافية يف اإجراءات
الاختيار ،و أأكّد جمددا رغبة بدلو يف اس تضافة أأحد تكل املاكتب.

A/51/20
25

 .33وقال وفد ش ييل اإن العام اذلي انقىض منذ امجلعيات العامة يف  2022اكن اإجيابيا جدا سواء للويبو أأو لبدلو .وقال اإن
أأمه اإجناز للويبو ومجيع ادلول ا ألعضاء فهيا اكن توقيع معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .وقد اكن هذا التفاق عالمة فارقة يف املفاوضات
"السابقة" و"الالحقة" حول امللكية الفكرية ومنعطفا حاسام يف العالقة املتوازنة اليت جيب أأن تكون بني نظام امللكية الفكرية
واحلقوق ا ألساس ية للمواطنني ،ويف حالتنا هذو نقصد النفاذ اإىل املعلومات والثقافة .و أأفاد الوفد بأأن هذو املعاهدة خري مثال
ملموس عىل طريقة الويبو يف اإدماج البعد التمنوي يف أأنشطهتا و أأشاد ابدلور ا ألسايس اذلي اضطلعت به العديد من الوفود
منذ بداية املفاوضات .و أأعرب الوفد عن ارتياحه ألن بدلو سامه عرب تقدمي اقرتاح عن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
ا ألشخاص ذوي الإعاقة واملكتبات ول ألغراض التعلميية يف  .2001وقال الوفد اإن اعامتد معاهدة مراكش بعد عام فقط من
معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي دلليل عىل أأنه بفضل ا إلرادة ميكن التوصل اإىل اتفاق عىل املس توى املتعدد
ا ألطراف ،حىت عندما تكون املواضيع شائكة مثل امللكية الفكرية .وهنأأ الوفد الويبو عىل هذو الإجنازات .وعىل الصعيد
الوطين ،أأعلنت ش ييل عام  2023عا رم الابتاكر وواصلت بذل هجود هجيدة فامي خيص امللكية الفكرية يف لك من املس توى
الإداري واجملالت ا لقانونية وتكوين الكفاءات .وساق الوفد مثال املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية اذلي عزز برانجمه
للخدمات الش بكية ليكون قنا ًة للتواصل مع املس تخدمني :وبعد س نة واحدة فقط عىل اإدراج الربانمج القامئ عىل الإنرتنت،
وصل أأكرث من  60ابملائة من مجيع الطلبات والوراق املتعلقة ابلعالمات التجارية والرباءات عرب ش بكة الإنرتنت .وحتدث الوفد
عن هجود جارية لتعزيز برانمج  Proyectaاخلاص هبذا املعهد ،ويه مبادرة لنرش املعارف ونقلها مصمت لإياحة فرص للتفرع
والابتاكر والإبداع من خالل اس تخدام امللكية الفكرية وإادارهتا .ومبساعدة الويبو بذلت هجود لإدخال هذا املرشوع اإىل بدلان
أأمرياك الالتينية ا ألخرى .وجيري العمل أأيضا عىل مرشوع قانون حيل ظحل قانون امللكية الصناعية ويدرج اإجراءات أأبسط
و أأرخص و أأقرص ويدخل طابعا عرصاي عىل النظام وحيسن اجلوانب املرتبطة ابلمتثال .وعىل املس توى املتعدد ا ألطراف،
أأشار الوفد اإىل أأنه رمغ لك التقدم احملرز يف الس نوات القليةل املاضية ،واجه املشاركون اإقبال عىل امللكية الفكرية خالل
امجلعيات احلالية احلافةل ابلتحدايت .فتحدث أأول عن رضورة التوصل اإىل اتفاق حول مزيانية ثنائية  ،21/2021وقال اإنه ل
ميكن حتقيق هذا الهدف اإل يف حال التوصل اإىل حل منصف خبصوص اإنشاء ماكتب خارجية جديدة .وحتدث رانيا عن
التصاممي الصناعية قائال اإنه ل بد من تأأكيد عقد مؤمتر دبلومايس عام  .2021و أأفاد بأأنه نظرا ألن املعاهدة بشأأن قانون
التصاممي مل تسع اإىل تعديل اجلوانب اجلوهرية للملكية الفكرية ،ينبغي المتكن من حتقيق توافق يف الراء يف هذا الصدد دون
اإرارة اجلدل .و أأخريا ،حتدث عن رضورة اختاذ خطوة حامسة لصياغة صك قانوين دويل يف املس تقبل القريب من شأأنه أأن
يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ور أأى الوفد أأنه ينبغي تناول
التحدايت املذكورة وفقا لتوصيات جدول أأعامل التمنية اليت ينبغي أأن تظل خريطة طريق توجهيية للجهود يف مجيع اجملالت
اجلوهرية لعمل الويبو .وختاما ،أأشار الوفد اإىل أأن املعهد الش ييل املذكور عرني اإدار ًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عام  2022و أأعرب مرة أأخرى عن شكرو للثقة املوضوعة يف بدلو ويف هذا املعهد.
وقال اإن تقدما كبريا قد أأحرز فامي يتعلق ابحلد ا ألد ى من الورائق و أأنظمة مراقبة اجلودة وكفاءات الفاحصني وعددمه .وقد وى
املعهد الش ييل املذكور ابلزتامه جبدية ابلغة وسيرشع يف العمل بصفته اإدار ًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف أأكتوبر
.2021
 .31و أأيد وفد اإثيوبيا البيانني الذلين أأدلت هبام لك من اجلزائر ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وبنن ،نيابة عن البدلان ا ألقل
منو ًا .و أأشار الوفد اإىل أأن معاهدة مراكش متثل تقدم ًا يعتد به يف وضع املعايري ادلولية و أأعرب عن أأمهل يف أأن مي أل جوها بقية
جدول أأعامل الويبو اخلاص بوضع املعايري ،ل س امي امحلاية ادلولية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .و أأحا
جلسة الاجامتع علامً بأأن خطة المنو والتحول الإثيوبية تريم اإىل زايدة القدرة التنافس ية الاقتصادية للبدل ،بتعاون مع الويبو،
وذكر أأهنا تشمل اختاذ تدابري بشأأن وضع نظم لالبتاكر ،ونقل التكنولوجيا ،وتطوير النظام الوطين للملكية الفكرية وتعزيزو.
ورحب الوفد بأأنشطة الويبو وبتوس يع نطاق ادلمع ليشمل اإثيوبيا خالل الس نوات السابقة بغية تطوير الهيالك ا ألساس ية يف
جمال امللكية الفكرية ،وتكوين الكفاءات ،ورمس س ياسة وطنية للملكية الفكرية ،وإانشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر،
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و أأمتتة النظام احمليل للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد كذكل عن تقديرو لأاكدميية الويبو وملا تضطلع به شعبهتا املعنية ابلبدلان
ا ألقل منو ًا من أأنشطة يف جمال التعاون الإمنايئ .و أأعربت اإثيوبيا عن تطلعها اإىل توس يع نطاق تعاوهنا مع الويبو ليشمل تنفيذ
املشاريع املتعلقة بنقل التكنولوجيا املالمئة .و أأشار وفدها اإىل أأن اإبرام صك دويل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور أأولوية رئيس ية ابلنس بة للويبو .و أأشاد الوفد مبا تبذهل اللجنة احلكومية ادلولية من هجود حثيثة
يف سبيل التوصل اإىل توافق يف الراء هبذا الشأأن ،وحث ادلول ا ألعضاء عىل مضاعفة هجودها نظر ًا لرضورة الزتام كبري من
جانب ا ألطراف اكفة .وقال اإنه ينبغي عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية  2021/2021وجتديد ولية اللجنة احلكومية
ادلولية.
 .31و أأيد وفد مجهورية اإيران الإسالمية البيان اذلي أأدلت به مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة بدلان أس يا واحمليط
الهادئ ،و أأعرب عن اقتناعه بأأن الإبداع والابتاكر البرشيني حيس نان جودة احلياة من خالل دورهام البنّاء يف التمنية
الاقتصادية ،وابلتايل يس تحقان امحلاية مبوجب لواحئ امللكية الفكرية .و أأشار اإىل رضورة النظر يف التوزيع العادل واملنصف
للمنافع املرتتبة عىل حقوق امللكية الفكرية والانتفاع هبا يف ر أأب الصدع بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية ،ونوو عن أأن
اإيران تؤيد املقاربة الإمنائية املتبعة جتاو نظام امللكية الفكرية ،مؤمنة بأأن نفاذ البدلان العادل اإىل الاخرتاعات وإاجنازات امللكية
الفكرية ميكن أأن يعزز الوصول اإىل جممتع عاملي مبدع .وتطرق الوفد اإىل ادلور الفعال اذلي اضطلعت به اإيران يف اعامتد
معاهدة مراكش ،وقال اإن املعاهدة ترضب مثال همام عىل التقنني املوجه حنو التمنية ،متاش يا مع الس ياسة العامة للبدلان
والتقييدات والاس تثناءات عىل نظام امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسود روح التعاون يف ا ألعامل املوضوعية
بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ومن هذو ا ألعامل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اإضافة اإىل
مؤسسات التعلمي والبحث .وراح يقول اإنه يؤيد التقدم احملرز يف هذا الصدد ،لكنه يؤمن اإمياان راخسا بأأنه ينبغي اإيالء ا ألولوية
القصوى لإجنازات التقنني املوجه حنو التمنية بدل من أأنشطة اللجنة ،وبأأن من ا ألمهية مباكن اإنشاء ألية تنس يق يف هذا
الصدد .وحتدث الوفد عن تنقيح اتفاق لش بونة ،و أأيد اإدخال تعديالت اإجرائية موضوعية عىل التفاق يك جيذب املزيد من
البدلان ،ورحب ابعامتد صك واحد ينسحب عىل تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية عىل حد سواء مع توفري مس توى مرتفع
واحد من امحلاية يف الك اجملالني .و أأردف يقول اإن اإيران تأأمل يف أأن يرعقد مؤمتر دبلومايس قريبا هبذا اخلصوص .والتفت الوفد
اإىل اللجنة احلكومية ادلولية ،و أأعرب عن اعتقادو بأأنه بعد مرور  23عاما من املفاوضات والبحث وإانفاق قدر هائل من
الوقت والطاقة وا ألموال ،قد حان الوقت لوضع اللمسات ا ألخرية عىل الصكوك امللزمة قانونيا وعقد مؤمتر دبلومايس بشأأهنا.
وقال اإنه يرى أأن الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وجلنة الرباءات ينبغي أأن يوليا ا ألولوية القصوى أأيضا اإىل
جدول أأعامل التمنية جبميع جوانبه ،مشريا يف هذا الصدد اإىل أأن اإيران أأصبحت طرفا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
وترى أأن تنفيذها تنفيذا اكمال من شأأنه أأن يعزز نظام البدل احمليل للرباءات وس يحفز أأيضا عىل حتقيق منو الرباءات من حيث
النوعية والمكية .و أأشار الوفد اإىل أأن من الواحض أأن الانتفاع عىل أأنسب وجه ابلنظام مرهون مبا يلزم تنفيذو من توافر
للتدريب العلمي والتقين والقدرات والبنية التحتية عىل الصعيد احمليل .ويف هذا الصدد ميكن ملا تقدمه الويبو من مساعدة
تقنية ومساعدة عىل تكوين الكفاءات يف جمال نقل خربات ادلول ا ألعضاء عىل النحو املنصوص عليه يف معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات أأن يؤدي دورا قيّام .وابلنظر اإىل مرشوع النص اخلاص مبعاهدة قانون التصاممي ،أأعرب الوفد عن شعورو بأأن
من املبكر عقد مؤمتر دبلومايس قبل حتقيق تقدم بشأأن تقدمي املساعدة التقنية ومرافق تكوين الكفاءات وحل القضااي اليت ل
تزال مطروحة .و أأضاف الوفد أأيضا أأن اإيران اختذت تدابري فعاةل لتعزيز نظاهما يف جمال امللكية الفكرية ومن هذو التدابري:
مراجعة معليات تسجيل امللكية الصناعية؛ وا إلرساع يف تقدمي اخلدمات اإىل املودعني؛ وحتسني البنية التحتية ل إاليداع
الإلكرتوين وإاجراء مجيع تسجيالت امللكية الصناعية اإلكرتونيا؛ وتنظمي عدة ندوات وحلقات معل تدريبية وطنية عن مواضيع
خمتلفة؛ وتنظمي حلقات معل تدريبية عن حقوق امللكية الصناعية لفائدة البدلان اجملاورة ،ومهنا واحدة ل تزال معلقة نزول عند
طلب قردم مؤخرا بذكل .وحتدث الوفد عن مسأأةل املاكتب اخلارجية ابعتبارها مسأأةل س ياس ية هممة ،ور أأى أأن اإنشاءها ينبغي
أأن يستند اإىل مبادئ عدم المتيزي والشفافية ،وابلتايل ،ومبراعاة قدرات اإيران يف جمال امللكية الفكرية ويف اجملال العلمي ،اقرتح
اإنشاء مكتب يف طهران.
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 .36و أأبدى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء .وقال اإن اعامتد
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف
قراءة املطبوعات من ا ألمور اليت ستسهم يف تعزيز نفاذ ا ألشخاص معايق البرص وذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات يف لك
أأرجاء العامل اإىل املصنفات احملمية حبق املؤلف .و أأفاد بأأن الرئيس أأوابما أأعرب ،يف أأبريل  ،2022عن الزتام الولايت املتحدة
ا ألمريكية مبعاهدة "تضمن أأن ل يكون حق املؤلف حاجزا أأمام نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات ،عىل قدم
املساواة مع غريمه ،اإىل املعلومات والثقافة والتعلمي" .و أأشار اإىل النجاح اذلي ت ّروج به املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإبرام معاهدة
لتيسري نفاذ ا ألشخاص معايق البرص وا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة ،وقال اإن ذكل املؤمتر
ورصح بأأن بدلو ،اذلي يتخذ حاليا اإجراءات تنفيذ املعاهدة ،يتطلع اإىل دخولها ّ
حزي
ميث ّل خطوة كبرية حنو بلوغ ذكل الهدفّ .
اجلو التعاوين اذلي ساد اجامتع ادلول ا ألعضاء
النفاذ يف أأرسع وقت ممكن .و أأعرب عن أأسفه حيال عدم المتكّن من تكرار ّ
ومكّن من تبديد اختالفات كبرية يف وهجة النظر ،ومتهيد الطريق ملعاهدة مراكش ،يف املناقشات اجلارية عىل مس توى اللجنة
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية ادلولية) .و أأكّد عىل
إارادته يف مواصةل املناقشات ،غري أأنه اعرتف ابحلاجة ،أأول ،اإىل حتديد املبادئ وا ألهداف اليت ميكن لدلول ا ألعضاء
الالتفاف حولها .و أأفاد بأأن ادلول ا ألعضاء مل تمتكّن ،عىل الرمغ من اجلهود ادلؤوبة اليت بذلهتا اللجنة احلكومية ادلولية ،من
بلوغ اتفاق حىت بشأأن أأ ّمه ا ألحاكم ا ألساس ية يف النصوص .فال ميكن لدلول ا ألعضاء ،يف ر أأيه ،النظر يف املسائل املعقدة
ا ألخرى ،مثل اإدارة املصاحل ،والتقييدات والاس تثناءات ،وممارسة املصاحل ،والتدابري املؤقتة ،والاتساق مع الإطار القانوين
العام ،اإل بعد التوصل اإىل اتفاق حول ا ألهداف واملبادئ وا ألحاكم ا ألساس ية للنصوص .و أأعلن أأن من السابق ألوانه النظر
يف اإماكنية عقد مؤمتر دبلومايس و أأن بدلو يعارض اختاذ امجلعيات العامة ألي قرار حيدّ د جدول زمنيا أأو يارخيا لعقد مؤمتر
دبلومايس بشأأن أأي من مرشوعات النصوص الثالثة اليت أأعدهتا اللجنة احلكومية ادلولية .وجشّع ا ألمانة عىل جعل منتدى
الويبو تظاهرة س نوية .و أأفاد بأأن الرئيس أأوابما وقّع ،يف  28ديسمرب  ،2022عىل وثيقة عام  2022اخلاصة بتنفيذ معاهدات
قانون الرباءات  -ويه وثيقة تتعلق بتنفيذ معاهدة قانون الرباءات ووثيقة جنيف لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل
للتصاممي الصناعية .و أأوحض أأن وثيقة التصديق عىل معاهدة قانون الرباءات قد أأودعت يف  28سبمترب  .2023ومىض يقول اإن
أأحاكم وثيقة عام  2023اخلاصة بتنفيذ معاهدة قانون الرباءات س تصبح سارية اعتبارا من  28ديسمرب  2023وس تصبح
الولايت املتحدة ا ألمريكية طرفا يف تكل املعاهدة ،وابلتايل س يصل عدد ا ألطراف املتعاقدة اإىل  36طرفا .و أأوحض أأن تكل
املعاهدة لن تعود بفوائد عىل مقديم طلبات الرباءات و أأحصاب الرباءات يف الولايت املتحدة حفسب ،بل س تفيد أأيضا مقديم
طلبات الرباءات و أأحصاب الرباءات يف لك البدلان ا ألطراف املتعاقدة ممن يسعون اإىل حامية اخرتاعاهتم بفعالية وبتلكفة
معقوةل .و أأكّد الوفد عىل التقدم احملرز فامي خيص مسار التنفيذ وعىل مرشوع القواعد اذلي وضعه مكتب الولايت املتحدة
ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية فامي يتعلق ابنضامم الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي .و أأعرب
عن أأمهل يف أأن يمت اإيداع صكوك التصديق دلى املدير العام يف مطلع عام  .2021واس تطرد قائال اإن أأحاكم مبد أأ ا ألس بقية
ألول خمرتع يقدم طلبا ( )The first-inventor-to-fileالواردة يف القانون ا ألمرييك لالخرتاعات دخلت ّ
حزي النفاذ
املتكررة املنصوص علهيا
يف  26مارس  .2023ورشح أأن تنفيذ تكل ا ألحاكم ميث ّل العنرص الرئييس ا ألخري من الإصالحات ّ
يف ذكل القانون .و أأعرب الوفد عن خيبته من عدم متكّن جلنة الربانمج واملزيانية ،يف أخر اجامتع عقدته ،من اإصدار توصية
ابعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2021وهناك ،يف ر أأيه ،عدة حواجز حالت دون اإصدارها ،ومهنا النقاش
املرسيس للغاية بشأأن املاكتب اخلارجية اجلديدة واقرتاح ا ألمانة ابإلغاء الربانمج  30اخلاص ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
والابتاكر .وقال اإن ما يبعث عىل اخليبة فعال أأن ذكل الاقرتاح رطرح أكمر واقع .و أأكّد أأن بدلو يظ ّل ،عىل الرمغ من ذكل،
مس تعدا لبذل ما يلزم من هجود مع لك ادلول ا ألعضاء من أأجل تسوية املسائل العالقة لبلوغ توافق بشأأن الربانمج واملزيانية.
 .37و أأيد وفد رسي لناك التعليقات اليت أأبدهتا اجملموعة الس يوية ونيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،و أأعرب عن اهامتم
بدلو ابلتصديق عىل معاهديت بيجني ومراكش ،مؤيد ًا برانمج التقومي الاسرتاتيجي .ولحظ الوفد أأن التطوير الاسرتاتيجي
لس ياسات امللكية الفكرية قد سامه اإىل حد كبري يف المنو الاجامتعي والاقتصادي لدلول ا ألعضاء ،ووافق عىل أأن الإدارة
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السديدة لليات حامية حقوق امللكية الفكرية تؤدي دور ًا حاسامً يف تعزيز تمنية البدل .كام ر أأى أأن العامل يتطلع اإىل ما بعد
عام  2021من أأجل وضع جدول أأعامل شامل للتمنية تكون امللكية الفكرية يف اإطارو أأداة لإثراء حياة الرشاحئ الضعيفة من
اجملمتع الإنساين وتوليد فرص أأكرب للمنو والرخاء .و أأضاف الوفد أأن رسي لناك تسعى اإىل بلوغ اإماكنياهتا الاقتصادية احلقيقية
وتس تحرض ابس مترار رضورة حتقيق التمنية العادةل واملس تدامة لإفادة امجليع .كام ر أأى الوفد أأن امللكية الفكرية ،أكداة لالبتاكر
والإبداع ،حافز همم لمتكني طائفة واسعة من الساكن اقتصاد ًاي واجامتعي ًا .وذكر أأن رسي لناك حريصة ابلتايل عىل الاس تفادة
من س ياسات من قبيل مرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ( )WIPO Re:searchومرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا
اخلرضاء ( )WIPO Greenلتلبية حاجهتا اإىل التمنية العادةل واملس تدامة .وشدد الوفد عىل أأمهية العمل اذلي تضطلع به
اللجنة احلكومية ادلولية واجلهود اليت تبذلها يف سبيل اإضفاء طابع رمسي عىل الصكوك القانونية ادلولية من أأجل حامية املوارد
البرشية والطبيعية اليت قد تكون مفيدة اإىل حد كبري ابلنس بة لشعوب العامل النايم .و أأيد ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس
لوضع اللمسات ا ألخرية عىل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية ،كام دعا ادلول ا ألعضاء اإىل تأأييد احلاجة امللحة للتوصل اإىل
نتيجة اإجيابية .و أأضاف الوفد أأن التعديالت ا ألخرية املقرتح اإدخالها عىل قانون رسي لناك اخلاص ابمللكية الفكرية من شأأهنا
تيسري وضع نظام ل إاليداع الطوعي ابلنس بة ألحصاب حق املؤلف .وقالت رسي لناك اإهنا تتخذ أأيض ًا خطوات اإجيابية لإدراج
أأحاكم جديدة يف القوانني الوطنية مبوجب البياانت اجلغرافية محلاية منتجات من قبيل شاي وقرفة س يالن ،اإىل جانب
امحلاايت املتاحة مبوجب عالمات التصديق .و أأعرب الوفد عن تقديرو لتوس يع نطاق امحلاية اليت تقدهما الويبو يف جمال تنظمي
اجللسات الإعالمية وإارسال بعثات من اخلرباء اإىل رسي لناك يف عايم  2022و 2023أأن ر ِّشئت عقهبا جلنة عامةل لقرتاح اختاذ
تدابري جديدة والنظر أأيض ًا يف اإماكنية الانضامم اإىل اتفاق لش بونة خالل عام  .2021وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أأعلن
الوفد أأن رسي لناك تتبع تصنيف لواكرنو و أأهنا ستنظر يف اإماكنية اإدراج أأحاكم جديدة يف قوانيهنا الوطنية لقبول طلبات
مناذج املنفعة .وقال أأيض ًا اإن من دواعي رسورو أأن يعلن عن بدء رسي لناك يف تنفيذ مرشوع دمع مركز التكنولوجيا
والابتاكر مع ًال ابلتوصية الواردة يف جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،مضيف ًا أأن بدلو أخذ يف الارتقاء بقوانينه محلاية البياانت
اجلغرافية مبوجب الإطار القانوين القامئ للملكية الفكرية بغية تعزيز حامية سلع الصادرات.
 .38و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن أأمهل يف أأن حيدد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة الإجراءات اخلاصة
ابلتصاممي يف عام  ،2021وقال اإنه يرى أأن هذو املعاهدة من شأأهنا أأن تعود بفوائد حقيقية عىل دوائر أأعامل ادلول ا ألعضاء
اليت ترغب يف العمل يف اخلارج .وراح يقول اإن التاكليف والبريوقراطية املرتبطة ابلتصدير ستنخفض اخنفاضا كبريا بتبس يط
اإجراءات اإيداع الطلبات ومواءمهتا ،ما سزييد من فعالية نظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .ورحب الوفد
ابلزتام جلنة حق املؤلف مبواصةل العمل عىل اإبرام معاهدة شامةل بشأأن حقوق البث ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم يف
اإطار ولية اللجنة احلكومية ادلولية اجلديدة .ورصح بأأنه يؤمن اإمياان راخسا ابحلمك عىل جاهزية أأية معاهدة ظحمتةل لعقد مؤمتر
دبلومايس بشأأهنا وفقا لنضج مرشوع النص اخلاص هبا ،و أأنه ل يود أأن يرى اصطناع أأية روابط ابلتقدم احملرز يف جلان
ل عالقة لها ابملوضوع .و أأضاف أأن النظم ادلولية احلالية ل ميكن جتاهلها ،و أأعرب عن رسورو ابلتقدم احملرز يف حتسني معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،ألهنا يه اجملال اذلي ميكن من خالهل حتقيق وقع واسع النطاق عىل نظام الرباءات العاملي بشلك
رسيع نسبيا .ورحب خبرب التفاق مؤخرا عىل تنفيذ عدد من اقرتاحات حتسني املعاهدة ،ورحب كذكل بأأن التعديالت
املرتبطة بتكل التحسينات س تعرض عىل مجعية املعاهدة خالل ا ألس بوع الراهن .واس تدرك قائال اإن من املأأمول اإحراز املزيد
من التقدم خالل الس نة املقبةل يف سائر جمالت ا ألولوية ،ومهنا البحث التعاوين .و أأضاف أأن ما جشعه هو المنو املس متر يف
عضوية أأنظمة الويبو الرئيس ية عىل مدى ا ألشهر الثين عرش املاضية ،و أأعلن عن نية اململكة املتحدة الإسهام يف هذا المنو.
ومىض يقول اإن اململكة املتحدة رمغ أأهنا موقعة عىل اتفاق لهاي ابعتبارها عضوا يف الاحتاد ا ألورويب ،فاإن الربملان ينظر
الن يف اإدراج حمك يف قانوهنا للملكية الفكرية يتيح للبدل الانضامم اإىل التفاق بشلك منفصل .و أأعرب الوفد عن اعتقادو بأأن
هذو املقاربة س تضفي عىل دوائر ا ألعامل الوطنية املزيد من املرونة داخليا وخارجيا فامي يتعلق خبيار تغطية حقوق التصاممي
واسرتاتيجيات ا ألعامل املالمئة .والتفت اإىل ا ألعامل والابتاكر ،ورحب بفكرة عقد منتدى الويبو لعام  .2023وقال اإن هذا
هو الوقت السلمي لفتح أفاق جديدة أأمام الويبو – واملقصود بذكل املنتفعون بنظام امللكية الفكرية .واس تطرد قائال اإنه يأأمل
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يف أأن يشجع املنتدى الرشاكت من البدلان عىل اختالف مراحل تمنيهتا عىل زايدة مشاركهتا ،يك تمتكن الويبو من ضبط
مقاربهتا لتحقق الوقع الأكرث فعالية .و أأضاف أأن املندوبني املوجودين ميثلون املنتفعني بنظام امللكية الفكرية العاملي ومس هتلكيه،
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تذكر زايدة املدخالت الواردة من أأحصاب املصاحل هؤلء املندوبني بأأمهية العمل اذلي تنجزو اللجان
يف اإنشاء أأنظمة واتفاقات دولية يف جمال امللكية الفكرية وإاصال ا .ومن الرضوري أأن يتاح لتكل اللجان العمل عىل مسائل
موضوعية بطريقة بناءة .ولقد خضعت مسأأةل املاكتب اخلارجية لكثري من النقاش يف املا ي القريب ويرى الوفد أأن هذو
املسأأةل هممة .ومن الرضوري وضع مبادئ توجهيية واحضة وشفافة لهذو املاكتب .ومن شأأن وضع ش بكة خمططة من الناحية
الاسرتاتيجية للماكتب اخلارجية أأن يؤدي دورا أأساس يا يف تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي مبا تقدمه الويبو من خدمات يف
جمال امللكية الفكرية العاملية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حيرز الفريق العامل تقدما كبريا يف هذا الصدد خالل هذا
ا ألس بوع .والتفت الوفد للحديث عن موضوع المتويل وقال اإن ما جشعه هو حتقيق مجموعة كبرية من النتاجئ .و أأضاف أأن مثة
حتدايت مالية أأخرى يتعني التصدي لها ،وخاصة متويل تأأمني الرعاية الصحية فامي بعد اخلدمة عىل ا ألجل الطويل .وجشع
ا ألمانة عىل مواصةل اس تكشاف س بل تقيمي هذو املس تحقات وإادارهتا ،مع مراعاة اسرتاتيجيات الاستامثر لتحسني عائدات
ا ألصول املتاحة .ورحب الوفد ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية ابعتبارها خطوة أأوىل وحث ا ألمانة عىل النظر يف امليض قدما
بوضع املزيانية عىل أأساس الاس تحقاق ،مبا حيسن احلومكة املالية عن طريق تيسري املقارنة مع النتاجئ الفعلية .ورصح بأأن
اململكة املتحدة عازمة عىل تقدمي ادلمع يف هذا الصدد .وراح يقول إانه ينبغي اس تطالع فرص حتسني الوضع املايل من خالل
حتقيق الفعالية والوفورات وإاجراء التحليالت واعامتد أأفضل املامرسات يف جمال الإدارة املالية املنفذة حاليا يف منظومة ا ألمم
املتحدة.
 .39وقال وفد الربازيل الويبو حققت نتاجئ ملموسة وإاجيابية خالل الس نوات القليةل املاضية ،مبا يف ذكل املعاهدة اليت
أأبرمت مؤخرا ويه معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو
ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .و أأضاف قائال اإن املعاهدة اجلديدة متثّل اإجنازا يارخييا ،ليس ابلنس بة للويبو حفسب،
بل كذكل ابلنس بة للمجمتع ادلويل معوما .و أأوحض أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو اس تطاعت ،من خالل معاهدة مراكش ،أأن
توفر منربا جتاري الطابع لالس تجابة بطريقة فعاةل للتحدي املمتث ّل يف "جماعة الكتب" .ومىض يقول اإن ادلول ا ألعضاء وضعت
كذكل أأسسا صلبة س متكّن ا ألشخاص معايق البرص من النفاذ ،عىل قدم املساوة مع غريمه ،اإىل املواد املكتوبة ،والمتتّع ابحلق
يف الاس تفادة من الثقافة والعمل واملعارف واملعلومات والتعلمي .و أأفاد بأأن اإبرام املعاهدة اكن بداية ملرحةل جديدة قد تنطوي
عىل املزيد من التحدايت ولكن املؤكّد أأهنا س تكتيس مزيدا من ا ألمهية .وقال اإنه جيب عىل ادلول ا ألعضاء الن البدء بتنفيذ
وخص ابذلكر ثالث وظائف جيب ،يف ر أأيه ،تناولها عىل جناح ا ألولوية
املعاهدة وتلبية تطلعات ومتطلبات املس تفيدين مهناّ .
ويه :الرتوجي ،بأأرسع وقت ممكن ،لبدء نفاذ الصك؛ وختصيص ما يكفي من املوارد البرشية واملالية لتنفيذ املعاهدة؛ وتيسري
ميرسة عرب احلدود بطريقة فعاةل .و أأكّد عىل رضورة أأن
التعاون ادلويل من أأجل ضامن أأن يمت تبادل النسخ املعدة يف أأشاكل ّ
يكون التنفيذ الفعال والشامل جلدول أأعامل التمنية هدفا مشرتاك بني مجيع أأعضاء الويبو .ور أأى أأن اجلهود الرامية اإىل تعزيز
النظام ادلويل محلاية امللكية الفكرية وإاضفاء املزيد من الرشعية والفعالية عليه تعمتد ،يف ر أأيه ،عىل اإدراج البعد الإمنايئ يف معل
الويبو .ويف هذا الصدد ،أأبدى الوفد قلقه من الصعوابت اليت ترواجه حاليا يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،ل س امي ما خيص
معل ألية التنس يق اليت وافقت علهيا امجلعيات العامة يف عام  .2020وشدّ د عىل رضورة أأن جتدّ د ادلول ا ألعضاء الزتاهما بتكل
اللية لضامن أأن ل ترؤجل القرارات اليت تعمتد علهيا معلية تنفيذ جدول أأعامل التمنية و أأن رحترتم الولايت اليت متت املوافقة علهيا
فعال .و أأطنب يف هذا الصدد قائال اإن الامتثال للقرارات اليت تتخذها ادلول ا ألعضاء وتنفيذها عىل النحو الواجب من
جو الثقة الالزم لتقدم معل الويبو ،مبا يف ذكل يف جمالت أأخرى غري تنفيذ جدول أأعامل
العنارص ا ألساس ية من حيث تعزيز ّ
التمنية .ومن املسائل املهمة اليت جيب تناولها ،يف ر أأي الوفد ،جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
ورصح بأأن اللجنة احلكومية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور واعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية ّ .21/2021
ادلولية عكفت ،منذ عام  ،2002عىل مناقشة املسائل اليت تدخل مضن وليهتا .وذكر احلاجة الواحضة واملل ّحة اإىل وضع قواعد
محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من ال ّمتكل غري املرشوع .و أأشار اإىل لزوم ترسيع
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العمل بفعالية عىل الوفاء ابلولية اليت أأولكهتا امجلعيات العامة للجنة احلكومية ادلولية وكذكل ابلتوصية رمق  28من جدول
أأعامل التمنية .وقال اإن ذكل يقتيض من ادلول ا ألعضاء اإبداء الزتام بناء .و أأضاف قائال اإن جتديد ولية اللجنة احلكومية أأثناء
امجلعيات العامة احلالية ميث ّل اختبارا هاما لدلول ا ألعضاء .فقد حان الوقت ،يف ر أأي الوفد ،يك تؤكّد ادلول ا ألعضاء الزتاهما
بأأهداف اللجنة احلكومية ادلولية ومبطالب أأ ّمه املس تفيدين مهنا ،أأي الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية والتقليدية .وشدّ د
جتسد الانشغال اذلي تنظر به الويبو اإىل املشلكة
عىل رضورة أأن تفيض مناقشات ادلول ا ألعضاء اإىل حتديد ولية متينة ّ
ّ
اخلطرية املمتث ّةل يف رسقة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومتلكها بطريقة غري مرشوعة.
و أأشار اإىل الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2021و أأكّد عىل رضورة اإيالء اهامتم خاص للمسائل اليت ل تزال مفتوحة يف
تطرق اإىل رضورة اإجياد حل متوازن يراعي
مرشوع الوثيقة اليت نظرت فهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف أأحدث دوراهتا .كام ّ
شواغل ومصاحل امجليع وحيرص ،يف الوقت ذاته ،عىل احرتام القرارات والقواعد السارية .وسلّط الضوء عىل الشواغل اليت
س بق أأن أأبدهتا وفود خمتلفة فامي خيص طريقة العمل الراهنة للربانمج  ،28اذلي ّتبني أأن تقاريرو املرفوعة اإىل ادلول ا ألعضاء
غري مرضية وغري مستندة اإىل الولايت اليت وافقت علهيا تكل ادلول ا ألعضاء.
ورصح وفد اجلزائر قائال اإن الويبو ابتت من ظحطات الاقتصاد العاملي اليت ل ميكن جتاوزها يف عامل أأصبح يشهد
.10
ّ
طفرة كبرية و أأصبحت انعاكسات اقتصاد املعارف حت ّل فيه ظح ّل انعاكسات اقتصاد السلع امللموسة ،و أأحضت امللكية الفكرية
ظحراك للمنو والتمنية .و أأضاف قائال اإن امللكية الفكرية تظ ّل عامال من عوامل التقدم والتمنية يف اجملالني الاجامتعي
فيه ّ
والاقتصادي طاملا بقي البعد الإمنايئ أأولوية من أأولوايت الويبو الاسرتاتيجية .و أأفاد بأأن بدلو بذل ،يف هذا املضامر ،العديد
ظحراك
من اجلهود بغرض توطيد قواعدو املؤسس ية وتعزيز الإطار القانوين للملكية الفكرية مبا جيعل التمنية والابتاكر والبحث ّ
للمنو الاقتصادي الوطين .و أأوحض أأن تكل اجلهود اكنت تمتحور حول العنارص التالية :وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية
تستند اإىل أأولوايت اجلزائر يف جمال امللكية الصناعية والتعلمي العايل والصحة العامة وحامية الرتاث الثقايف؛ وإانشاء عدة مراكز
من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وإانشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية يف املس تقبل القريب؛ وتنظمي الاجامتع ا إلقلميي
الثاين للتشاور بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ،اذلي س متكّن توصياته من توجيه الويبو يف قراراهتا خبصوص نقل
التكنولوجيا اإىل الإقلمي ا ألفريقي؛ و أأخريا ،التصديق يف الونة ا ألخرية عىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو
بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ممّا يد ّل ّمرة أأخرى عىل الزتام اجلزائر ابلعمل عىل ماكحفة التقليد والقرصنة جبميع أأشاكلها.
ورحب الوفد ابعامتد معاهدة مراكش وبروح التوافق اليت سادت طوال املؤمتر .ومىض يقول اإن بدلو ،ابعتبارو منسق
اجملموعة ا ألفريقية ،أأدّى دورا أأساس يا يف جناح ذكل املؤمتر ومل يدّ خر أأي هجد للتوصل اإىل اإجامع يف الر أأي بشأأن تذليل
احلواجز اليت متنع نفاذ فئة هممة من ساكن العامل اإىل املعارف واملعلومات والتمنية الاقتصادية والاجامتعيةّ .
وحث الويبو يف
هذا الصدد عىل الاسرتشاد ابلسلوك الإجيايب والبناء اذلي ساد يف ذكل املؤمتر و أأسفر عن اعامتد تكل املعاهدة وذكل لضامن
معاجلة املسائل املطروحة عىل قدم املساواة ،ل س امي ما خيص وضع الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي
والبحث واملكتبات ودور احملفوظات .و أأكّد عىل وجوب أأن تسود روح التوافق ذاهتا يف أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية لضامن
اإحراز قدر مماثل من التقدم بشأأن الصكوك املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .كام أأشاد الوفد ابلتقدم
اذلي أأحرزته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تفيض أأعامل اللجنة اإىل وضع صك دويل متوازن ومنصف يس تجيب لتطلعات لك ادلول ا ألعضاء ،وخباصة البدلان النامية.
و أأحا الوفد علام ابلتقدم اذلي أأحرز يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية وجتىل يف تكييف ألنشطة الويبو ومكّن من مراعاة خمتلف
مس توايت التمنية لدلول ا ألعضاء يف الويبو .غري أأنه دعا املنظمة اإىل اإبداء املزيد من الطموح والالزتام يف جمال التمنية ،أكن
ّ
حتث هيئاهتا ،مثال ،عىل الإبالغ عن اإسهاهما يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،كام تقتضيه ألية التنس يق اليت اعمتدهتا امجلعية
العامة يف عام  ،2020أأو أأن تريس يف تكل الهيئات اإجراءات معل أأكرث مشولية وشفافية لضامن حومكة رش يدة وضامن أأن
تبقى الويبو من مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة املتخصصة اليت تديرها ادلول ا ألعضاء فهيا .ويف اخلتام ذكّر الوفد بأأن بدلو
يويل أأمهية كبرية ملسأأةل فتح ماكتب خارجية للويبو يف أأفريقيا .وبناء عليه أأبدى تأأييدو لالقرتاح ادلاعي اإىل اإنشاء مكتبني
خارجيني للويبو يف أأفريقيا ،والوارد يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2021/2021عىل أأن يرفهم من ذكل أأنه ميكن
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للويبو أأن تتوىخ اإنشاء ماكتب أأخرى يف تكل املنطقة .و أأعلن ،يف هذا الصدد ،أأن بدلو يؤكّد جمددا عىل رغبته يف اس تضافة
أأحد املكتبني ملساعدة البدلان ا ألفريقية عىل سدّ الفجوة التكنولوجية اليت تعاين مهنا منطقة بأأمكلها وتعزيز امللكية الفكرية.
 .12وقال وفد مجهورية الفلبني اإن الويبو اكنت رشيكة قوية منذ انضامم بدلو اإلهيا يف س نة  2980وقد قدمت دمعها
ول س امي يف جمايل تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية وإانه أن ا ألوان لإرساء رشاكة أأقوى نظر ًا اإىل رسعة منو اقتصاد الفلبني
اذلي يعد أأحد الاقتصادين ا ألرسع منو ًا يف أس يا .واسرتسل قائ ًال اإن أأكرب حتد هو الانتفاع بنظام امللكية الفكرية لتعزيز ذكل
ا ألداء الاقتصادي واحلفاظ عليه والهنوض ابلتمنية الاجامتعية والثقافية .و أأحا علامً بأأن مكتب الفلبني للملكية الفكرية اكن
أأول مكتب يف أس يا يس تخدم أأحدث اإصدار لنظام أأمتتة امللكية الصناعية مما حسن معاجلة طلبات الرباءات والعالمات
التجارية و أأىت يف الوقت املناسب نظر ًا اإىل انضامم بدلو احلديث اإىل بروتوكول مدريد .و أأردف قائ ًال اإن عدد مؤسسات التعلمي
والبحث املدعومة من جانب ماكتب دمع الابتاكر والتكنولوجيا اليت يه عبارة عن نسخة ظحلية عن مراكز الويبو دلمع
التكنولوجيا والابتاكر ارتفع اإىل  67مؤسسة مما قرب نظام الرباءات من املنتفعني به .و أأشار اإىل تعديل قوانني حق املؤلف
مضن قانون الفلبني للملكية الفكرية وحتديهثا وإانشاء مكتب حلق املؤلف يف مكتب امللكية الفكرية .و أأضاف قائ ًال اإن التعديل
يشمل أأحاكم ًا متعلقة ابملسؤولية الثانوية وامحلاية التكنولوجية وإادارة احلقوق متتثل ملعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة
الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .ومىض يقول اإن مكتب الفلبني للملكية الفكرية لكف مبهمة الإنفاذ وهو أأول مكتب
تس ند اإليه تكل املهمة من بني ماكتب امللكية الفكرية يف جنوب رشق أس يا .و أأطلع احلضور عىل تشجيع أليات تسوية
املنازعات البديةل كحل بديل لإجراءات التقا ي الطويةل وامللكفة .واس تطرد قائ ًال اإن مكتب الفلبني هو املكتب الوحيد يف
أس يا اذلي يتيح أليتني بديلتني لتسوية املنازعات أأي الوساطة والتحكمي وإان بدلو يف ضوء خربته يف جمالت اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية وتسوية املنازعات البديةل وإادارة امللكية الفكرية هو يف وضع ميكنه من تقدمي املساعدة اإىل دول أأعضاء أأخرى
يف منطقة جنوب رشق أس يا .و أأهنيى بيانه قائ ًال اإن بدلو يقمي السلع واخلدمات اليت قد تكون مؤهةل للحامية بناء عىل نظايم
البياانت اجلغرافية واملعارف التقليدية ويعزتم فتح نظام لتسجيل البياانت اجلغرافية ويس تضيف حيواانت ونبايات متنوعة
ويمتتع بتقاليد وهمارات فنية فريدة من نوعها وبدور يف تكل اجملالت املس تجدة.
 .12و أأيد وفد ابكس تان بيان مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة أس يا واحمليط الهادئ و أأشاد ابلتقدم اذلي أأحرزته الويبو
يف  ،2023اإذ استندت اإىل املناخ اذلي ساد يف بيجني للتوفق يف اإبرام معاهدة مراكش .و أأكد الوفد اهامتم ابكس تان ادلامئ
بوضع نظام دويل مرن ومتوازن للملكية الفكرية يليب الاحتياجات املتنوعة لدلول ا ألعضاء عىل اختالف مس توايت تمنيهتا،
واهامتمه يف الوقت ذاته بتشجيع الابتاكر والنفاذ اإىل املعارف .و أأفاد الوفد بأأن ابكس تان واصلت تعزيز نظاهما الوطين للملكية
الفكرية عرب اإدخال مزيد من التحسينات العملية عىل ماكتب امللكية الفكرية وتعزيز أأشاكل حامية امللكية الفكرية وقال اإنه
يرحب ابملساعدة الوجهية اليت تقدهما الويبو عىل تطوير خربة ومسار يف ممارسة امللكية الفكرية .و أأيد الوفد بقوة أأمهية جدول
أأعامل التمنية وجشع الويبو عىل أأن تطلب بوجه خاص تعاون البدلان النامية للحفاظ عىل اس مترار أأمهيهتا ،معراب عن اإميانه بأأن
ذكل ممكن جدا نظرا ملا بدا من توافق وتعاون يف الونة ا ألخرية .ذلكل أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل يف اإرجاء املؤمتر ادلويل
بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .ولحظ أأنه ليك تس تفيد مجيع ادلول ا ألعضاء من نظام امللكية الفكرية ،ل بد للمنظمة أأن تطرح
قضااي التمنية املرتبطة ابمللكية الفكرية عىل الطاوةل عىل أأعىل املس توايت لتحصل عىل خربة اخلرباء العامليني وجتد س بال
لتوس يع نطاق معل امللكية الفكرية بوصفها أأداة فعاةل للتمنية .وذلكل حث الوفد الويبو عىل ترسيع وترية معلها بشأأن حتديد
مواطن املرونة يف اتفاق الويبو ومنظمة التجارية العاملية والتوصيات الوجهية جلدول أأعامل التمنية ،مضيفا أأن الويبو فوضت
لتقدمي املساعدة اإىل البدلان النامية .وقال الوفد اإنه يابع النقاش يف جلنة املزيانية حول اإنشاء ماكتب خارجية وحث ادلول
ا ألعضاء عىل النظر يف معايري هذو املاكتب ووليهتا وجدوى تلكفهتا عرب مسار شفاف وشامل تديرو ادلول ا ألعضاء من أأجل
صياغة س ياسة مامتسكة .ور أأى أأنه ينبغي للماكتب اخلارجية أأن تواصل تقدمي املساعدة التقنية و أأل يقترص تركزيها عىل
خدمات الويبو ،مشريا اإىل أأن أأفضل من يقدم تكل اخلدمات اليت طلبهتا ابكس تان هو مقر الويبو يف جنيف وحتدث عن
احلق يف السعي اإىل اإقامة مكتب خاريج لباكس تان يف املس تقبل .وشكر الوفد ا ألمانة ألهنا وحضت المتثيل اجلغرايف ملوظفي
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الويبو مشريا اإىل أأنه يناشد املنظمة يك تبذل هجودا أأكرث لتحسني التوازن يف هذا اجملال واحلفاظ عىل مبادئ ا ألمم املتحدة يف
هذا الصدد وس يطلب من الويبو أأن تقدم قامئة ظحدثة ابلتحسينات املنجزة .و أأيد الوفد بقوة اختتام مناقشات اللجنة احلكومية
ادلولية مبكرا وعقد مؤمتر دبلومايس ألن هذا اجملال ذا أأمهية كبرية ابلنس بة اإىل البدلان النامية .وقال اإن اختتام مؤمتر
دبلومايس مبكرا ميكنه أأن ينبثق عن نوااي حس نة و أأن يقوي ثقة البدلان يف تطوير نظام امللكية الفكرية .و أأكد الوفد أأن
ابكس تان س تظل ملزتمة ابملشاركة البناءة يف الويبو اليت تشعر أأن معلها يسري يف الطريق الصحيح وانش ادلول ا ألعضاء أأن
حتافظ عىل مناخ التعاون.
 .13و أأيد وفد موانكو بيان بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء و أأشار اإىل أأن العام املا ي اكن حاف ًال للمنظمة اإذ شهد اإبرام
معاهدة تسمح بمتكني املكفوفني أأو ذوي الإعاقة البرصية من قراءة املصنفات املطبوعة .و أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء س تكون
مشغوةل مبواضيع أأخرى خالل ا ألسابيع املقبةل ،وحتديد ًا مرشوع معاهدة محلاية هيئات البث اذلي خضع لنقاش دام أأكرث من
عقد ويؤمل اخلروج منه حبل رسيع وكذا املشاريع املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور والالزتام البناء للك
طرف .و أأشار اإىل أأن العام القادم س يكون عام ًا حاسامً سيبلغ ذروة أأمهيته أأثناء معلية اختيار املدير العام اجلديد ويه عادة
حلظة خاصة وفاصةل .وبني الوفد أأنه بغية اخلوض يف لك هذو ا ألمور يف وقهتا بذهن صاف ،ينبغي بذل اكفة اجلهود للنجاح
يف امجلعيات .وعرب عن أأمل بالدو يف الظفر حبل مجليع القضااي العالقة خالل ادلورة ا ألخرية من جلنة املزيانية أأثناء امجلعيات
وتبين وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل .وقال الوفد اإن اإمارة موانكو قد انهتت للتو من اإصالح نظام اإدارة س ندات
امللكية الصناعية وفرس قائ ًال اإن مكتب موانكو ميتكل برانجم ًا حاسوبي ًا فعا ًل قادر ًا عىل اإدارة التصاممي الصناعية والعالمات
والرباءات يف أن مع ًا .و أأوحض أأن هذا الربانمج قد مصم و أأعد ليناسب القيود املفروضة عىل املاكتب الصغرية فالنظام اجلديد
يبسط مجع املعلومات ومعاجلهتا بشأأن س ندات امللكية الصناعية ،ما يسمح بتوفري الوقت للوالكء لتحسني اس تقبال
املس تخدمني وإاسداء النصح هلم .وبني الوفد ان موانكو متتكل شفرة املصدر ولها مطلق احلرية يف نرش الشفرة أأو تطويعها
لالحتياجات اجلديدة .و أأضاف أأن احلكومة قد أأطلقت موجة لتحديث صكوكها القانونية ابلتوازي مع اإصالح أأداة الإدارة.
وبني أأنه ت التقدم مبرشوع قانون بشأأن العالمات يف ديسمرب  2022أأمام اجمللس الوطين وهيدف اإىل الامتثال للمعايري
ادلولية يف هذا اجملال .أأما النصوص التنفيذية فقال الوفد اإهنا قيد النظر وإانه سيشلك فريق معل يف القريب دلراسة قانون
الرباءات .ويف اخلامتة ،قال الوفد اإنه جيري حالي ًا اإعداد موقع اإلكرتوين خمصص لهذا العامل غري امللموس وس يظهر للنور
بهناية  2021تعزيز ًا للملكية الصناعية ولنرش املعلومات ولتبس يط اإجراءات البحث.
 .11وقال وفد مجهورية كوراي خبصوص تدين معدلت التوظيف وتباطؤ المنو الاقتصادي اإن ا ألولوية يه التحرك حنو
اقتصاد اإبداعي يريم اإىل تغذية البيئة الاقتصادية عن طريق الابتاكر والإبداع وتسهيل ا ألمور عىل الرشاكت املبتدئة وإانشاء
أأسواق جديدة وتوفري فرص العمل .وعرب الوفد عن رؤية مجهورية كوراي اليت ترى يف النظام الإيكولويج للملكية الفكرية أأداة
أأساس ية تسمح بتغيري أأدوات الاقتصاد وحتتاج اإىل ادلمع لتعزيز سلسةل القمية من البداية مبودل الفكرة وحىت حتقيقها يف نشا
ا ألعامل .وقال اإن مكتب كوراي للملكية الفكرية قد غري منوذج الفحص للرتكزي عىل حتسني جودة معلية الفحص وتقليص
فرتات الانتظار ،هبدف تيسري تطوير حقوق امللكية الفكرية العالية اجلودة .وقال اإن مجهورية كوراي تتطلع اإىل حتسني اجلودة
العامة للك معلية من معليات اإدارة حقوق امللكية الفكرية من مرحةل تقدمي الطلب اإىل التسجيل مرور ًا ابلفحص ،وزودت
املكتب الوطين بنظام حبث صغري وعززت احلوار مع مودعي الطلبات وبسطت الإجراءات التصحيحية تسهي ًال لعملية
تطوير احلقوق ادلولية الرفيعة املس توى للملكية الفكرية .وقال اإنه ت وضع خطة متوسطة ا ألجل لتقليص فرتات انتظار
الفحص حبلول عام  2021اإىل  20أأشهر للرباءات وثالثة أأشهر للعالمات التجارية وقد أأدت اخلطة اإىل حتسني قدرات
الفحص من خالل تعيني فاحص جديد وحتسني التدريب عىل امللكية الفكرية وحتديث نظام الرباءات .وزادت أأيضا املشاركة
يف هجود اقتسام العمل من قبيل الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
والبحث والفحص امجلاعي مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وقال اإن مجهورية كوراي قد وضعت حزي التنفيذ نظام دمع
مايل لتسهيل المتويل عىل الرشاكت اليت متتكل الكثري من حقوق امللكية الفكرية تعزيز ًا مهنا لتسويق حقوق امللكية الفكرية
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وتشجيع ًا للرشاكت املبتدئة عىل الانطالق برسعة ،كام اقرتح الوفد عىل ادلول ا ألعضاء أأن تقف اكلبنيان املرصوص لتطوير
وس يةل لتقيمي امللكية الفكرية تس بق مرحةل المتويل .و أأثىن عىل الويبو و أأنشطهتا مبوجب برانمج التقومي الاسرتاتيجي ووافق
عىل أأن فتح ماكتب خارجية جديدة أأمر همم مجليع ادلول ا ألعضاء ،معرب ًا عن أأمهل يف أأن يمت التعاطي مع القضية عىل حنو بناء
أأثناء امجلعيات العامة ومعر ًاب عن رغبته يف أأن يشارك مشاركة أأكرب يف هذا اجملال .والتفت الوفد اإىل موضوع التقنني فعرب عن
أأمهل يف أأن تسود روح التعاون مناقشات معاهدة قانون التصاممي و معاهدة قانون الرباءات املوضوعي كام سادت يف معاهدة
حق املؤلف يف املا ي القريب ،ولنئ اكن هذا ا ألمر مفيد ًا للصناعة اإل أأنه ظل يف طريق مسدود .و أأضاف الوفد أأنه ينبغي
أأن تسرتشد خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تقدهما الويبو ابملس تخدم وعىل الويبو اإرساء ألية إلرشاك مجموعات
املس تخدمني يف صياغة الس ياسات يف هذا اجملال .ويف اخلتام قال الوفد اإن مجهورية كوراي ستس متر يف دمع جدول أأعامل
التمنية ول س امي املرشوعات املنجزة يف اإطار صندوقها الاستامئين دلى الويبو بغية سد الفجوة يف امللكية الفكرية بني ادلول
ا ألعضاء.
 .11و أأشاد وفد كولومبيا ابلعمل املتفاين والفعال اذلي قام به املدير العام وخصوصا الزتامه بس ياسات حامية امللكية الفكرية
وتعزيزها .و أأبرز الوفد النجاح ادلبلومايس ا ألخري للمنظمة وادلول ا ألعضاء املمتثل يف اعامتد معاهدة مراكش اليت لبت
الاحتياجات املاسة لرشحية عريضة من الناس .وحتدث الوفد عن معل اللجنة احلكومية ادلولية جمددا طلب مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب من أأجل جتديد ولية هذو اللجنة ليك تس تطيع امليض قدما يف املفاوضات من أأجل اعامتد صكوك
ملزمة قانونيا من شأأهنا أأن تضمن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ولكن الوفد
أأعرب عن قلقه من شعور احلرمان اذلي ساد يف املداولت واملفاوضات ا ألخرية اليت بد أأت منذ عقد مىض ،أأي منذ وقت
ٍ
اكف لتبادل الراء .ور أأى الوفد أأن الوقت قد حان حلشد ا إلرادة الس ياس ية الالزمة من أأجل اختاذ اخلطوة الهنائية اليت من
شأأهنا أأن متكن من التوفيق بني املواقف املتباينة ،ومن مث حتديد الوسائل املالمئة للحامية .واكن لزاما عىل ادلول ا ألعضاء
مواصةل امليض قدما يف املناقشات حول مجيع املواضيع يف لك جلنة من اللجان اخملتلفة .وقال اإنه ل بد ،برصف النظر عن
املواقف اخملتلفة اليت قد تربز ،مواصةل السعي لإجياد حلول مشرتكة من خالل احلوار البناء ومراعاة املسائل املتعلقة ابلتعاون
واملساعدة التقنية ابس مترار .و أأعرب الوفد عن تقديرو دلمع الويبو وتعاوهنا يف ضامن التنفيذ املالمئ والفعال للربوتوكول املتعلق
ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،وهو اذلي س بق أأن دخل حزي النفاذ يف كولومبيا منذ أأكرث من س نة .و أأبرز
الوفد أأيضا ا ألثر الإجيايب ألنشطة النرش املشرتكة .و أأعرب عن تقديرو ملساعدة الويبو القمية اليت قدهما اإىل مكتب امللكية
الصناعية بشأأن صياغة اسرتاتيجيات لتعزيز اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،فامي خيص لك من العمليات والتحديث
التكنولويج وإادارة املعاهدات .ويف هذا الصدد ،حث الوفد الويبو عىل مواصةل السعي اإىل حتسني خدمات املعاهدات اليت
تديرها ،ألن ا ألداء الفعال لهذو اخلدمات أأمر حيوي للجهود الرامية اإىل جعل البدلان النامية تس تخدهما أأكرث .وحتدث الوفد
عن احلاجة اإىل اتباع اسرتاتيجيات هتدف اإىل تشجيع الرشاكت عىل اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام
مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .وقال اإن جدول أأعامل السلسةل احلالية من اجامتعات امجلعيات يتضمن مسائل عالقة ذات
أأمهية كبرية ،مثل املوافقة عىل مزيانية للربامج للثنائية املقبةل .وقال اإنه من املنطقي أأن يكون ملسأأةل املزيانية تأأثري مشرتك يف
مجيع أأنشطة الويبو وأرار عىل الطريقة اليت وضعت هبا ولايت خمتلف اللجان وا ألفرقة العامةل .واعرتف الوفد جبهود املنظمة
فامي يتعلق بتخطيط برانمج املزيانية داعيا اإىل العناية الواجبة والطلبات املقدمة من خمتلف بدلان أأمرياك الالتينية وبدلان
الاكرييب ،ويه طلبات ينبغي اإدراهجا.
 .16وحتدث وفد س نغافورة ابمس الفريق العامل املعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية التابع جملموعة رابطة أأمم جنوب
رشيق أس يا ،و أأشاد مبسامهة لك من مكتب الويبو بس نغافورة ومركز التحكمي والوساطة التابع هل يف منو نظام اإيكولويج
حيوي للملكية الفكرية يف اإقلمي رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا ومنطقة بدلان أس يا واحمليط الهادئ .كام أأشار اإىل أأنه خالل
العام املنرصم ،قدم مكتب الويبو بس نغافورة املساعدة اإىل  23بدل ًا من خالل برامج املساعدة التقنية ،واحللقات ادلراس ية،
والاضطالع بعمل التشاور مع احلكومات .وذكر الوفد أأن مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف س نغافورة قد اس متع لعدد من
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القضااي البارزة يف اإطار أأنظمة قانونية ش ىت وهيأأ بيئة مؤاتية لتسوية الزناعات املتعلقة ابمللكية الفكرية من خالل س بل بديةل
لتسوية الزناعات .و أأضاف أأن س نغافورة ،بوصفها فرد ًا من اجملمتع ادلويل للملكية الفكرية ،قد أأدت دور ًا تيسري ًاي يف تكل
اجلهود ودعت اجملمتع العاملي للملكية الفكرية ،يف عام  ،2023اإىل أأس بوع امللكية الفكرية .وذكر أأن أأس بوع امللكية الفكرية قد
عرقد اإىل جانب هجات دولية رشيكة ،مبا فهيا مكتب الويبو بس نغافورة ،واملعهد الوطين الفرنيس للملكية الصناعية ،ومكتب
الولايت املتحدة للرباءات والعالمات ،ومكتب الرباءات الياابين ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،واس تضاف أأكرث من 2 000
مندوب من  36بدل ًا .و أأشار الوفد اإىل أأن تنوع املسائل اليت تناولهتا املناقشة قد أأكد من جديد عىل ادلور املهم للملكية
الفكرية يف قيادة الابتاكر يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة .وقالت س نغافورة اإنه من اجلوهري ابلنس بة اإلهيا ،ابعتبارها بدل ًا
صغري ًا ظحدود املوارد الطبيعية ،أأن تعرتف بقمية ا ألفاكر وا ألصول غري املادية والابتاكر ،مضيف ًة أأن تكثيف أأنشطة امللكية
الفكرية يف أس يا وخارهجا تتطلب وضع هيالك أأساس ية عتيدة وتكوين كفاءات متينة يف جمال امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأنه
رُسلت يف س نغافورة ،عىل مدى العام املنرصم ،ثالثة تطورات هممة ،أأل ويه :التعاون مع أأكرث من  20ماكتب للملكية
الفكرية عىل صعيد العامل ،ومع منظامت دولية اكمجلعية ادلولية للعالمات التجارية ،مما أأفىض اإىل التوقيع عىل مذكرات تفامه
تريم اإىل تعزيز التشغيل املتبادل مع املاكتب ادلولية وا إلقلميية للملكية الفكرية؛ وتعزيز مكتب س نغافورة لفحص الرباءات يف
مايو  ،2023اإىل جانب الانتقال من نظام للتقيمي اذلايت اإىل نظام للمنح الإجيايب يرتوقع أأن يرفع جودة الرباءات املمنوحة يف
س نغافورة وخيفض التاكليف والإطار الزمين للرشاكت املو ِّدعة للرباءات فهيا؛ واختاذ مبادرات لعامتد خطط لمتويل امللكية
الفكرية من شأأهنا متكني الرشاكت من اإدراك قمية امللكية الفكرية وحتويلها اإىل نقد وحتسني الوصول اإىل رؤوس ا ألموال ،نظر ًا
ألنه يرتوقع من الرشاكت أأن جتين نس ب ًا أأوفر من ا ألصول غري املادية يف اقتصاد يقوم عىل املعرفة .و أأشار الوفد اإىل أأن الويبو
رشيك مفيد و أأكد الزتام س نغافورة ابلتعاون يف أأعىل مس توى من النقاش الفكري حول امللكية الفكرية ،موازا ًة مع تعزيز نظام
اإيكولويج للملكية الفكرية مالمئ للمرشوعات التجارية وموجه حنو المنو.
 .17وقال وفد يايلند اإنه يؤيد البيانني الذلين أأدىل هبام لك من الهند ،نيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ،
وس نغافورة ،نيابة عن رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا ،ولحظ أأنه لنئ طاملا اع رتربت امللكية الفكرية أأداة مفيدة لتشجيع
املصاحل الاقتصادية ،فاإنه قد يكون لها أأيض ًا أأثر واسع النطاق عىل املسائل املتعلقة ابلتمنية واملصلحة العامة ،من التنوع
البيولويج اإىل الصحة العامة والتعلمي .وذلا ،ينبغي للويبو اإجياد التوازن بني تكل املصاحل حىت يس تفيد أأحصاب احلقوق
ومس تخدموها ،عىل قدم املساواة ،من مزااي الإبداع والابتاكر .و أأشاد الوفد مبا تبذهل ا ألمانة من هجود لوضع جدول أأعامل
الويبو الإمنايئ موضع التطبيق ،مبا يغري الطريقة اليت تعمل هبا املنظمة من خالل جعلها أأكرث متاش ي ًا مع ا ألهداف الإمنائية
ا ألوسع نطاق ًا ملنظومة ا ألمم املتحدة ،وجعل ادلول ا ألعضاء متكل فهيا زمام املبادرة أأكرث ،وزايدة مشولها وشفافيهتا ومساءلهتا.
وقال الوفد اإنه ينبغي مواصةل تعممي جدول أأعامل التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو و أأعرب عن تطلعه اإىل اس تعراض تقارير
هيئات الويبو ،عن تنفيذها جلدول ا ألعامل ،أأثناء امجلعيات .و أأشار اإىل اإبراز دور الويبو ابعتبارها منتدى ملناقشة امللكية
الفكرية ووضع املعايري من خالل اإبرام معاهدة مراكش .و أأشارت يايلند اإىل رضورة تصديق ادلول ا ألعضاء علهيا يف أأقرب
وقت ممكن وتقدمي املساعدة التقنية لدلول ا ألعضاء واجلهات املعنية عىل حد سواء ضام ًان لتنفيذها ،وتوقعت أأن الزمخ الإجيايب
اذلي جتىل يف مراكش من شأأنه أأيض ًا أأن يدفع بعجةل املسائل ا ألخرى الواردة يف جدول ا ألعامل .وذكرت يايلند أأهنا تويل أأمهية
خاصة لعمل اللجنة احلكومية ادلولية ،و أأهنا قد نظمت يف ابنكوك اجامتع ًا غري رمسي لتيسري املفاوضات يف تكل اجملالت ،بيد
أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تشارك يف اللجنة احلكومية ادلولية يف اإطار جو من التعاون بغية وضع اللمسات ا ألخرية عىل
النص وعقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية املقبةل .وفامي يتعلق مبسأأةل حومكة الويبو ،أأيدت الويبو الاس تعراض اجلاري الرايم
اإىل حتسني فعالية الهيالك القامئة ،وتكثيف إارشاف ادلول ا ألعضاء ،وتعزيز الشفافية والإنصاف .و أأيد الوفد املقرتحات املقدمة
من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن تطلعه اإىل املزيد من املناقشات .وشكر الويبو عىل دمعها
لتطوير نظام امللكية الفكرية اخلاص بتايلند ،مبا يف ذكل التحضريات لالنضامم اإىل بروتوكول مدريد ونظام لهاي ،وعىل
مشاركهتا يف اس تضافة الندوة العاملية بشأأن البياانت اجلغرافية.
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 .18و أأيد وفد اإيطاليا بيان ليتوانيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وبيان بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء .وقال اإن اإيطاليا تنظر
بعني الرضا اإىل الطلبات املودعة يف  2022دلى ماكتب امللكية الفكرية الوطنية يف اإطار نظام الويبو مؤكد ًا أأن هذا الاجتاو
يؤكد أأن الإبداع والابتاكر هو عنرص أأسايس لتحقيق التنافس ية والمنو الاقتصادي والتقدم الاجامتعي .وقال اإن امللكية
الفكرية يه من ا ألمور احملورية يف س ياسة احلكومة واسرتاتيجية الرشاكت مس تطرد ًا أأنه ل ماكن لزدهار الابتاكر بدون
حامية حقوق امللكية الفكرية .و أأضاف أأن املنظمة تضطلع اإذ ًا بدور ظحوري يف اإذاكء الوعي بفوائد امللكية الفكرية وتعزيز
قدرات ماكتب امللكية الفكرية ادلولية وتقدمي اخلدمات ا ألساس ية جملمتع ا ألعامل والرشاكت .وقال اإن اإيطاليا تضم صوهتا اإىل
صوت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف هتنئة املدير العام واملوظفني عىل هجودمه للحفاظ عىل ماكنة املنظمة ابعتبارها السلطة
العاملية يف جمال امللكية الفكرية وللنتاجئ الباهرة اليت حققهتا املنظمة اكإبرام معاهدة مراكش ملعايق البرص ومعاهدة بيجني واعامتد
اإصالحات داخلية هممة من خالل برانمج التقومي الاسرتاتيجي .و أأعرب الوفد عن اهامتمه مبنظمة ثرية ومس تجيبة وفعاةل
مشريا يف الوقت ذاته اإىل املوافقة عىل عزم ا ألمانة اس مترارها عىل درب الإدارة املتينة والشفافة واملسؤوةل فضال عن
"اخلدمات املوهجة حنو الزبون" .وقال اإن الويبو تعلق أأمهية كربى عىل اإدارة املوارد البرشية و أأنه واثق يف أأن اسرتاتيجية
املوارد البرشية اجلديدة للفرتة  2021-2023سوف تؤدي دورا حيواي فامي يتعلق جبهود ا ألمانة لتأأمني املهارات الالزمة يف
س ياق الضغو الكبرية عىل التاكليف واحلاجة اإىل احتواء تلكفة املوظفني .و أأعرب الوفد عن تقديرو للزتام ا ألمانة ابعامتد
تدابري فعالية التلكفة والتعاون املمثر بني هيئات الويبو للرقابة الإدارية ا ألمانة وادلول ا ألعضاء .وعرج الوفد عىل موضوع
الثنائية  21/2021فأأكد جمدد ًا عىل دمع اإيطاليا ألنشطة الويبو وهجودها لزايدة اس تخدام الرشاكت الصغرية واملتوسطة حلقوق
امللكية الفكرية ألهنا منبع لالبتاكر ويه القاطرة فامي يتعلق ابلمنو الاقتصادي وإاجياد وظائف جديدة .وعليه ،رحب الوفد
ابإعادة الربانمج اخلاص ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2021وقال اإن
اإيطاليا تؤيد سبيل الوصول اإىل نتاجئ توافقية يف النقاش بشأأن فتح املاكتب اخلارجية للويبو ول تعرتض عىل ظحافظة الويبو
عىل ش بكة صغرية ،رشيطة أأن تدمع تكل املاكتب بفعالية حتقيق أأهداف املنظمة الاسرتاتيجية .وقال اإن السبيل اذلي سلكته
املنظمة قد ترك وقت ًا ضئي ًال لدلول ا ألعضاء لتقدم اإرشادات هبذا الشأأن .وبني أأنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود و أأن الوفد يقف
يف صف فكرة تشكيل فريق عامل لتحديد اإطار اإرشادي .و أأعرب الوفد عن شكرو للمدير العام عىل الضامانت بأأن فتح
ماكتب خارجية جديدة س يكون منفصال عن مسأأةل "ازدواجية قدرات" الويبو .وقال اإن اإبرام معاهديت مراكش وبيجني
أأعادت الثقة يف املسار متعدد ا ألطراف وبرهنت عىل قدرة ادلول ا ألعضاء عىل ح ّل القضااي العالقة يف اإطار املعايري ادلولية
للملكية الفكرية .وقال اإن اإيطاليا تأأمل جبدية يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن تنس يق اجلوانب الشلكية والإجراءات وتبس يطها
فامي يتعلق بتسجيل التصاممي الصناعية ،وبشأأن حامية هيئات ّ
البث ،واعترب أأن اعامتد معاهدة تكفل تيسري تسجيل التصاممي
حترك المنو الاقتصادي
الصناعية وختفيض تلكفهتا س يعود ابلفائدة عىل مجيع أأعضاء الويبو .وقال اإن التصاممي الصناعية ّ
والتغيري الاجامتعي ،كام يد ّل عىل ذكل املعرض الإيطايل للتصاممي الابتاكرية اذلي حتتضنه الويبو يف مبناها اجلديد .وشكر
الوفد املدير العام عىل رعايته لهذو املبادرة ودعا الوفود اإىل حضور حفل افتتاح املعرض .وقال اإن اإيطاليا تأأمل يف أأن جترى
جو معقول وبنّاء ،مبا يكفل حتقيق
مناقشات حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف ّ
التوافق املمكن اذلي طال انتظارو يف هذو املسائل .واعترب الوفد أأن مراجعة نظام لش بونة بشأأن تسجيل تسميات املنشأأ
قابةل للتحقيق حاليا وانتظر من أأمانة احتاد لش بونة أأن توافق عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة
املعدّ ل يف الثنائية املقبةل .و أأضاف قائال اإن تكل املراجعة يه فرصة فريدة للسامح للمنظامت ادلولية ابلنضامم اإىل الاحتاد
وتمكني نظام لش بونة من اس تقطاب املزيد من املنتجني من البدلان املتقدمة والبدلان النامية اليت تس تخدم تسميات املنشأأ من
ميس
أأجل رفع القدرات التنافس ية واس تغالل معارفها التقليدية .وقال اإن ذكل هو مغزى مبادرة اإيطاليا للهنوض حب ّل طموح ل ّ
يوسع نطاقها يك تشمل مجيع تسميات املنشأأ ا ألخرى .ومىض يؤكد
ابملس توى احلايل للحامية املمنوحة لتسميات املنشأأ ولكن ّ
عىل احلاجة اإىل اتفاق بشأأن تنظمي اإجراءات التصاممي الصناعية وتبس يطها مضيف ًا أأن اإبرام معاهدة لتسهيل اإجراءات هذو
التصاممي وتقليص لكفهتا س يعم ابلفائدة عىل مجيع ادلول ا ألعضاء فالتصاممي الصناعية هممة ل شك للتغيري الاجامتعي.
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 .19و أأيد وفد ا ألرجنتني بياين ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والربازيل نيابة عن مجموعة
جدول أأعامل التمنية .وعرب عن رضاو حيال اإبرام معاهدة مراكش بنجاح اليت ساعدت مع معاهدة بيجني لس نة  2022يف
احلفاظ عىل مصداقية الويبو ابعتبارها املنتدى ا ألول يف جمال امللكية الفكرية .وقال الوفد اإنه سيس متر يف العمل ملؤازرة
املنظمة والهنوض بأأنشطة التقنني لإرساء نظام دويل ومتوازن للملكية الفكرية حيفز الابتاكر والإبداع والاستامثر ونقل
التكنولوجيا ،وابلتايل يدفع جعةل التمنية الاقتصادية وحيافظ عىل الصاحل العام .و أأشار الوفد اإىل أأنه بغية حتقيق هذو ا ألهداف،
ينبغي اإعطاء ا ألولوية لحتياجات البدلان النامية وحتدايهتا ،وذلكل ،تويل ا ألرجنتني أأمهية كبرية جلدول أأعامل التمنية اذلي
يدمج ال ربعد الإمنايئ يف مجيع أأنشطة الويبو من خالل  11توصية .و أأقر الوفد يف هذا اجملال ابجلهود املبذوةل لتطبيق توصيات
جدول أأعامل التمنية و أأنه ل يزال يتعني القيام ابملزيد لضامن حتول التمنية اإىل بعد شامل يف املنظمة بأأمكلها .ورحب الوفد
ابلعمل امللحوظ لأاكدميية الويبو ومكتب أأمرياك الالتينية ا إلقلميي يف جمايل التعاون واملساعدة التقنية ،ول س امي دعام للمبادرات
املتعددة يف الإقلمي .و أأشار اإىل أأن أأبريل  2023قد شهد بدء العام ا ألول من درجة املاجس تري ا إلقلميية يف امللكية الفكرية اليت
متنحها جامعة أأوسرتال بشأأن امللكية الفكرية والويبو ومعهد ا ألرجنتني الوطين للملكية الفكرية وهذو ادلرجة العلمية أأساس ية
لتدريب املوارد البرشية يف جمال امللكية الفكرية ليس يف ا ألرجنتني فقط وإامنا يف سائر منطقة أأمرياك الالتينية ايض ًا بفضل نظام
منح الويبو ومعهد ا ألرجنتني الوطين للملكية الفكرية اإذ مسح ملرحشني من أأمرياك الالتينية ابلتقدم لاللتحاق هبذو ادلراسة.
وعرب الوفد عن أأمهل يف اس مترار هذو املبادرة لزايدة الزمخ يف ا ألعوام املقبةل .و أأكد يف اخلتام عىل رغبة ا ألرجنتني يف العمل مع
الويبو وادلول ا ألعضاء جملاهبة التحدايت الواقفة ابملرصاد لنظام امللكية الفكرية.
 .10وعرب وفد جورجيا عن تقديرو للجهود ادلؤوبة الرامية اإىل تطوير نظام حقوق امللكية الفكرية .وقال اإن جورجيا
تعاونت بنشا مع الويبو وماكتب الرباءات يف خمتلف ادلول ا ألعضاء .ورحب الوفد ابلتقدم احملرز يف جمال التطوير .وقال
اإن العديد من مشاريع املساعدة التقنية قد أأجنزت يف الس نني ا ألخرية .و أأيد الوفد أأنشطة الويبو اجلارية يف جمال التطوير
والرامية اإىل سد الفجوة املعرفية وتيسري تكوين الكفاءات وحتديث البىن التحتية والنفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة .وقال
اإن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (تسميات املنشأأ) يناقش حاليا مرشوع اتفاق لش بونة املعدل ومرشوع اللواحئ
التنظميية املقرتن به ،وهو يعد صاك فريدا يوفر حامية متساوية لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية .ورحب الوفد مبراجعة
اتفاق لش بونة جلعهل أأكرث جاذبية للمس تخدمني وادلول ا ألعضاء احملمتةل و أأيد كذكل عقد مؤمتر دبلومايس عام  2021لعامتد
اتفاق لش بونة املعدل .و أألقى الوفد الضوء عىل العمل املهم اذلي قامت به جلنة العالمات ،ول س امي أأنشطهتا الرامية اإىل توحيد
وتبس يط اإجراءات تسجيل التصاممي ومرشوع نص متوازن بشأأن التصاممي الصناعية اذلي ينبغي أأن يتضمن أأحاكما عن
املساعدة التقنية .وقال الوفد اإنه سيتحىل ابملرونة فامي خيص أأماكن اإنشاء أأي مكتب خاريج يقام مبوجب وثيقة الربانمج
واملزيانية لثنائية  ،21/2021لكنه أأعرب عن قلقه ألن ورائق ا ألمانة مل تكن واحضة بشأأن ولية هذو املاكتب احملمتةل ومناطق
تغطيهتا .وقال اإن التعاون مع الويبو مكّن جورجيا من تنظمي ظحافل عديدة عن امللكية الفكرية وطنيا ودوليا.
ظحراك للمنو الاقتصادي.
 .12و أأشار وفد نيوزيلندا اإىل مشاركة بدلو النشطة يف معل الويبو وإاىل امهية الابتاكر ابعتبارو ّ
ورصح بأأن بدلو يلزتم ،يف اإطار برانمج احلكومة لتمنية قطاع ا ألعامل ،بربانمج العمل اخلاص ببناء الابتاكر ،وهو برانمج
ّ
أ
يركّز عىل حتسني النظام الإيكولويج لالبتاكر .وأكّد عىل امللكية الفكرية بوصفها أأحد العنارص ا ألساس ية ذلكل النظام
الإيكولويج ألهنا توفر حافزا للرشاكت و أأوحض ،يف هذا الصدد أأن بدلو بصدد اإنشاء مرافق فعاةل للملكية الفكرية من أأجل
وخص ابذلكر قانون الرباءات
هتيئة بيئة ترتاح فهيا للرشاكت اإماكنية اس تحداث امللكية الفكرية وإادارهتا واس تخداهما وتسويقهاّ .
 2023اذلي من شأأنه ا إلسهام يف حتديث نظام الرباءات من خالل اإدراج الفحص اخلاص ابلنشا الابتاكري واجلدة املطلقة
وجعل ذكل النظام مامتش يا مع معايري أأ ّمه الرشاكء التجاريني لنيوزيلندا واملعايري العاملية املقبوةل عىل حد سواء .و أأكّد عىل أأن
خدمة الفحص احملس نة متث ّل اإسهاما رئيس يا يف برانمج تمنية قطاع ا ألعامل وس تكون مبثابة منصة الانطالق يف معلية الامتس
احلقوق ذات الصةل يف ا ألسواق ا ألجنبية مبوجب اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
و أأفاد بأأنه جتري صياغة اللواحئ اخلاصة ابلرباءات من أأجل توفري اإطار تنظميي فعال لالخرتاعات اليت ميكن حاميهتا برباءة .وذكر
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يف هذا الصدد أأن بدلو نفّذ ،يف ديسمرب  ،2022الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
(بروتوكول مدريد) ،ممّا سيساعد عىل زايدة جحم الصادرات ،طبقا لربانمج تمنية قطاع ا ألعامل ،من خالل تسهيل حامية
أأدوات التوس مي يف ا ألسواق ا ألجنبية وختفيض التاكليف ابلنس بة للرشاكت ا ألجنبية يف نيوزيلندا .و أأوحض أأن فوائد اس تخدام
النظام ادلويل للعالمات التجارية بد أأت تتجىل فعال يف اس تخدام الرشاكت ذلكل النظام ،و أأعرب عن شكرو للويبو عىل
اس مترارها يف تقدمي ادلمع واملساعدة التقنية يف هذا الصدد .وتطرق اإىل اللواحئ اخلاصة ابلعالمات التجارية مفيدا بأأنه ت
حتديهثا من أأجل تنفيذ معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات والتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل
العالمات (تصنيف نيس) ،ممّا أأدى اإىل حتسني البيئة التنظميية وخفض تاكليف الامتثال ابلنس بة للرشاكت من خالل متكني
مقديم طلبات حامية حقوق امللكية الفكرية وماليك تكل احلقوق من حامية أأدوات التوس مي اخلاصة هبم واختاذ اإجراءات قانونية
عرب املكتب النيوزيلندي للملكية الفكرية .ورحب بدمع الويبو لربانمج العمل اخلاص ابمللكية الفكرية واملندرج مضن اتفاق
التجارة احلرة املربم بني رابطة أأمم جنوب رشق أس يا و أأسرتاليا ونيوزيلندا .ويف ذكل الس ياق ذكر التظاهريان الرئيسيتان لعام
 ،2023وهام :الاجامتع الافتتايح مجلاعة املامرسني املعنيني ابلتعلمي والتوعية يف جمال امللكية الفكرية وحلقهتم العملية اخلاصة
بوضع الاسرتاتيجيات يف هذا اجملال ،ا ّلذلان عقدا يف يايلند يف مايو؛ وجلسة املفا ركرة المنوذجية للتدريب عىل الفحص املثايل
ورصح بأأن واكلت حكومة بدلو س تواصل العمل مع الويبو و أأعضاء رابطة
للرباءات ،اليت عرقدت يف مالزياي يف أأغسطسّ .
أ
أأمم جنوب رشق أس يا من أأجل تعزيز التعاون يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ ،وأكّد عىل رغبة بدلو يف العمل مع الويبو
وادلول ا ألعضاء فهيا بغية تناول التحدايت والفرص املتعلقة ابلنظام ادلويل للملكية الفكرية والهنوض ابلبتاكر والتمنية يف
لك الاقتصادات.
 .12و أأعرب وفد بامن عن امتنانه ملكتب أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل دمعه اذلي مل ينقطع ،و أأيد بيان وفد ترينيداد
وتوابغو اذلي أأدىل به ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح بأأن امللكية الفكرية أأحضت مسأأةل لها
ا ألولوية يف مجيع اجملالت يف بامن ،ما يوحض اهامتم البدل الزائد بتنفيذ اسرتاتيجية وطنية ،بدمع من الويبو ،تتيح :تنس يق مجيع
اجلهود واملوارد هبدف تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية؛ وتنفيذ مرشوعات لتعزيز الإبداع والابتاكر يف مؤسسات التعلمي
والرشاكت ومراكز البحث والتطوير يف بامن .والتفت الوفد اإىل حق املؤلف ورحب ابعامتد معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،وقال اإن
أأهداف هذو املعاهدة هممة جدا ابلنس بة لبامن .وشكر الوفد أأيضا الويبو عىل ما قدمته من دمع يف تنظمي معرض الكتاب
ادلويل الس نوي يف بامن ،وقد حقق هذا املعرض جناحا كبريا دلى املؤلفني والقراء الوطنيني وادلوليني .وراح يقول اإن هناية عام
 2023ستشهد افتتاح مركزين دلمع التكنولوجيا والابتاكر ،و أأضاف أأن التدابري تتخذ لإنشاء مركز أخر يف اجلامعات يف
قلب بامن .واس تدرك قائال اإنه عقب دخول معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حزي النفاذ يف بامن ،اس رتمل أأول طلبان بناء عىل
املعاهدة من مودعني وطنيني .وعالوة عىل ذكل أأجريت التعديالت الرضورية عىل قانون امللكية الفكرية ،و أأدرجت فيه
أأحاكم تتعلق مبعاهدة قانون العالمات التجارية .ومىض يقول فضال عن ذكل اإن املنتجني احملليني حصلوا عىل معلومات عن
اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،وإان اإماكنية الانضامم اإىل هذا التفاق ختضع الن
لدلراسة .وتطرق الوفد اإىل املزيانية واملاكتب اخلارجية ،وسلط الضوء عىل صدمته الكبرية من طريقة تناول مسأأةل اإنشاء هذو
املاكتب .ويف هذا الصدد ،قال اإن بامن تقدمت يف عام  2006بطلب لإنشاء مكتب خاريج دلهيا ،وحىت الن مل ينظر يف
هذا الطلب ،رمغ اختاذ اإجراءات بشأأن طلبات أأخرى قدمت يف يارخي لحق .وشدد الوفد من جديد عىل اهامتم بدلو
ابس تضافة مكتب من ماكتب الويبو اخلارجية ،نظرا للفوائد احلقيقية اليت تقدهما بامن ابعتبارها مركزا ل ألعامل ومنصة لوجستية
وموقعا ملكتب من ماكتب ا ألمم املتحدة .و أأضاف أأن املوقع اجلغرايف املثايل للبدل س يضمن التنس يق بفعالية يف الإقلمي .و أأعرب
عن اس تعداد بامن للمشاركة يف معلية تشاور حقيقية يف هذا الصدد ،لضامن النظر يف طلهبا عىل قدم من املساواة مع سائر
الطلبات .وشدد الوفد من جديد عىل الزتام بدلو بتعزيز مبادرات املنظمة الاسرتاتيجية ودمعها.
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 .13و أأبدى وفد إارسائيل تأأييدو للبياانت اليت أأدلت هبا وفود أأعضاء اجملموعة ابء و أأشار اإىل رضورة اإيالء اهامتم خاص
لراء اجملموعة ابء ابعتبارها أأمه أأحصاب املصاحل من رشاكء الويبو و أأ ّمه املنتفعني خبدماهتا .وتطرق الوفد اإىل عدد طلبات
الرباءات املودعة حسب بدل املنشأأ بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقال اإن بدلو متكّن يف عام  ،2022عىل الرمغ من
قةل عدد ساكنه نسبيا ،من احتالل املرتبة السادسة عرشة يف العامل ،واحتالل املرتبة التاسعة عرشة عىل مس توى املكتب
ا ألورويب للرباءات ،ممّا ميث ّل زايدة بنس بة أأربعة ابملائة يف عدد الطلبات اليت أأودعهتا إارسائيل دلى ذكل املكتب .و أأوحض أأن
ذكل الاس تخدام املكث ّف لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإمنا هو مؤرش عىل مس توى الابتاكر التكنولويج اذلي تتسم
به سوق البدل .و أأضاف أأن املؤرش العاملي لالبتاكر منح إلرسائيل املرتبة ا ألوىل يف املنطقة واملرتبة الرابعة عرشة عامليا؛ ممّا
مكّهنا من الاحتفاظ ابملرتبة اليت احتلهتا يف ا ألعوام السابقة يف جمال الابتاكر عىل الصعيد العاملي .و أأفاد بأأن املكتب
ا إلرسائييل للرباءات يعترب نفسه جزءا من هذا النجاح من خالل تيسري الانتفاع بنظام امللكية الفكرية وتوس يع نطاق
اس تخدامه .واستشهد يف ذكل برشوع ذكل املكتب ،بنجاح يف  2يونيو  ،2022يف العمل اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة
ورصح بأأن معظم مقديم طلبات الرباءات ا إلرسائيليني
للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتّ .
أأبدوا تقديرمه لقدرات ذكل املكتب بتعيينه للعمل بتكل الصفة من مضن لك اخليارات املطروحة ا ألخرى .و أأضاف قائال اإن
اس تخدام نظام حقوق امللكية الفكرية هبذو الكثافة مل يكن ممكنا لول ادلمع املتواصل اذلي تقدمه الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا.
و أأكّد جمددا عىل ا ألمهية اليت يولهيا للجهود التعاونية اليت تربذل بقيادة الويبو عىل مس توى اللجان ادلامئة وللتدابري املرتخذة من
أأجل حتسني وحتديث وترش يد البنية التحتية واملعايري ،اإىل جانب تعزيز ا ألطر التقنينية بشلك مثري ل إالجعاب ،وذكر معاهديت
بيجني ومراكش مكثال عىل ذكل .ويف اخلتام أأعرب عن الزتام إارسائيل ،ابعتبارها بدلا يتعاون مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا،
بنرش جتربته املكتس بة حديثا من خالل تقامسها مع املاكتب والإدارات ا ألخرى يف اإطار جدول أأعامل التمنية أأو غري ذكل
من اجلهود.
 .11و أأحا وفد أأسرتاليا علامً بأأن حكومة بدلو رحشت املدير العام لولية رانية مشري ًا اإىل ُسهل املمتاز فامي يتصل بتنفيذ
الإصالحات املؤسس ية وحتسني اإياحة أأنظمة الويبو العاملية وإاعادة برانمج وضع القواعد واملعايري اإىل الاجتاو الصحيح .وقال
اإن معاهدة بيجني لعام  2022ومعاهدة مراكش لعام  2023تبينان أأن النظام املتعدد ا ألطراف قادر عىل اإجياد حلول عىل
الصعيد ادلويل بدمع من ادلول ا ألعضاء ومن منظمة حس نة ا ألداء .و أأضاف قائ ًال اإن بدلو يرحب بأأوجه حتسني القدرة
ادلاخلية يف الويبو وإان معليات الإصالح والتحسني اجلارية يف جمال احلومكة جتين مثارها .واس تطرد قائ ًال اإن برانمج التقومي
وحسن الفعالية والتقومي الهيلكي .و أأعرب عن تطلعه لتعزيز التقدم فامي يتعلق
الاسرتاتيجي و ّجه ظحور الرتكزي اإىل ثقافة الويبو ّ
بقانون التصاممي وزايدة حامية هيئات البث واللجنة احلكومية ادلولية .و أأطلع احلضور عىل التطورات احملققة أأيض ًا يف البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت مثل نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص .ورحب بتواصل المنو املسجل يف
أأنظمة الويبو ادلولية للتسجيل عىل الرمغ من وضع الاقتصاد العاملي الهش و أأشاد بنتيجة املزيانية الإجيابية البالغة قميهتا 2157
مليون فرنك سويرسي .وذكر أأن املساعدة املقدمة اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا عرب اسرتاتيجيات للملكية الفكرية
قامئة عىل البدلان ل تزال تكتيس أأمهية .ومىض يقول اإن حكومة بدلو والويبو وادلول ا ألعضاء املس تفيدة معلت مع ًا عرب
صناديق أأسرتاليا الاستامئنية وإان بدلو دمع مبادرات مثل مرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ( )WIPO Re: Searchيف
ا ألمراض املدارية .و أأشار اإىل معل بدلو بدمع من رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا والويبو عىل الربانمج التجرييب للتدريب
ا إلقلميي يف جمال حفص الرباءات يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ و أأفريقيا .وعىل املس توى احمليل ،قال اإن القانون اخلاص
بتعديل قوانني امللكية الفكرية (رفع املس توى) لس نة  2022اكن أأمه اإصالح تشهدو أأسرتاليا لنظام امللكية الفكرية
خالل  20س نة.
 .11وقال وفد ابراغواي اإن سلسةل الاجامتعات احلالية تكتيس دلةل خاصة ابلنس بة اإىل بدلو ألن ادلول ا ألعضاء يف الويبو
حققت نتيجة يارخيية يف يوليو  2023مع التوقيع عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .ور أأى أأن جناح تكل املفاوضات اإمنا يؤكد أأن الهدف
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اذلي تنشدو املنظمة هو تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية مجليع البدلان من خالل نظام دويل للملكية الفكرية
يتسم ابلتوازن والفعالية .و أأضاف قائال اإن بدخول معاهدة مراكش ّ
حزي النفاذ ستتاح لزهاء  300مليون من املكفوفني ومعايق
البرص  -اذلين يعيش معظمهم يف البدلان النامية  -اإماكنية النفاذ اإىل الكتب بطريقة أأكرث بساطة وفعالية ،وذكل تطور من
شأأنه تعزيز فرص اس تفادهتم من التعلمي والتدريب والرتفيه .ومىض يقول اإنه من املفيد ،عىل الرمغ من بلوغ الهدف املنشود يف
مراكش ،النظر يف النطاق املشمول واحلواجز املاثةل عىل مدى الطريق وعزمية امجليع  -البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل
ورصح بأأن بدلو جيدّ د الزتامه
حد سواء  -من أأجل ضامن أأن تكون تكل املفاوضات الناحجة مثال يقتدي به اجملمتع ادلويلّ .
فامي خيص معاهدة مراكش والاحتاد العاملي للمكفوفني والويبو لضامن الانتفاع الفعيل يف املس تقبل القريب ابلفوائد امللموسة
لتكل املبادرة ،اليت اقرت ا بدلو ودمعها من البداية .و أأفاد بأأنه جيب الاس تفادة من الزمخ اذلي أأياحته معاهدة مراكش يف
سبيل امليض قدما يف جمالت أأخرى من معل املنظمة ،مثل جدول أأعامل التمنية أأو املفاوضات املتعلقة ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ور أأى أأن تكل املسائل تندرج يف سمل ا ألولوايت ،و أأبدى تقديرو للجهود
اليت تبذلها مجيع الوفود من أأجل اإحراز تقدم يف خمتلف املواضيع .و أأوحض قائال اإن امليض قدما ابملفاوضات عىل املس توى
التقين س يفيض اإىل نتاجئ ملموسة تتناسب مع مقتضيات تكل املسائل .و أأشاد بعمل ا ألمانة قائال اإن من وظائف الويبو اليت
تمكّل املفاوضات ومتكّن من اإبرام املعاهدات العمل الفعال اذلي تقوم به ا ألمانة .وقال اإنه ميكن مجليع ادلول ا ألعضاء الاس تفادة
من معارف املوظفني ذوي الكفاءات العالية فامي خيص متابعة مرشوعات التعاون والتدريب التقين اليت تنفذها الويبو .و أأعرب
عن تقدير بدلو لدلمع املقدم من قبل املنظمة يف الس نوات ا ألخرية فامي خيص الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ونظام
الويبو ألمتتة اإجراءات امللكية الفكرية ،فضال عن املساعدة الترشيعية يف مرشوعات ظحددة .و أأفاد بأأن بدلو ّعني اإدارات
جديدة يف أأغسطس  2023و أأنشأأ مديرية وطنية جديدة للملكية الفكرية .و أأكّد أأن الزمخ الس يايس الراهن واملؤسسة
جتسد ا ألمهية اليت تولهيا ابراغواي للملكية الفكرية.
املتخصصة اليت أأنشئت من ا ألمور اليت ّ
 .16و أأعلن وفد اليوانن أأن بالدو تويل أأمهية كبرية للحمك املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات برشو متساوية
وشفافة وذكل خبصوص جدول أأعامل التمنية .و أأشار اإىل أأن احلومكة اجليدة و أأفضل املامرسات ستسمح بظهور أليات مراقبة
تضمن التنفيذ املناسب ل ألهداف املعلن عهنا .و أأكد الوفد عىل احلاجة اإىل تقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وإان اكن
ل ينبغي أأن يرض ذكل جبهود حتسني نظام امللكية الفكرية ور أأى أأن مرشوع نص ملعاهدة بشأأن قانون التصاممي قد وصل اإىل
مرحةل من التطور لعقد مؤمتر دبلومايس يف  .2021و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من التقدم احملرز يف اللجنة احلكومية
ادلولية فال تزال بعض القضااي عالقة كام يتعني النظر يف النصوص اليت س بق حتضريها .ولتحقيق هذا الهدف ،أأيد الوفد وضع
برانمج معل واقعي للثنائية القادمة مع ا ألخذ بعني الاعتبار لكفة الاجامتعات .و أأضاف الوفد أأن اليوانن تؤيد بقوة التنس يق
ادلويل لقوانني الرباءات وتتطلع اإىل مزيد من النقاش يف جلنة الرباءات استناد ًا اإىل برانمج العمل املتفق بشأأنه .و أأيد الوفد
هجود الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فهناك حاجة اإىل التحسن ابس مترار لالس تجابة لالحتياجات املتغرية
لاكفة املس تخدمني .و أأشار الوفد اإىل أأن اليوانن يابعت عن كثب ادلورات ا ألخرية للجنة املزيانية وعربت عن شواغلها حيال
القضااي العالقة وما أأكرثها .وتطلع اإىل مناقشة القضااي املدرجة عىل جدول ا ألعامل معرب ًا عن رغبة اليوانن يف العمل بروح بناءة
للتوصل اإىل حلول منصفة لصاحل امجليع.
 .17و أأكد وفد ترينيداد وتوابغو عىل البيان اذلي أألقاو يف السابق بصفته منسقا جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
و أأوحض أأن اجملمتع ادلويل خيوض غامر حقبة جديدة مي ألها ا ألمل بتواصل جناحات امللكية الفكرية خالل العامني ا ألخريين،
معر ًاب عن قناعته ابإماكنية التوصل اإىل تفامه يف أأوسا امللكية الفكرية كام يلوح ا ألمل يف التوصل اإىل نتاجئ مفيدة يف
املفاوضات القادمة داخل اللجنة احلكومية ادلولية ومعاهدة قانون الرباءات املوضوعي .وقال الوفد اإن تعزيز اإماكنيات امللكية
الفكرية يس تأأثر ابهامتم خاص يف ترينيداد وتوابغو كام أأكدت دراسة الويبو بعد اخلوض يف تدقيق بشأأن امللكية الفكرية
وتطوير اسرتاتيجية للملكية الفكرية يف البالد .و أأكد الوفد أأن أأنشطة توعية امجلهور هو أأمر مفيد ،أأما تكوين الكفاءات
و أأنظمة دمع ا ألعامل فقادرة عىل أأن ترىق اب ألمور ملرتبة الاس تخدام الاسرتاتيجي لس ندات املعرفة وإادارهتا .وعرب الوفد عن
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امتنان ترينيداد وتوابغو للويبو نظر ًا دلمعها يف أأثناء تطوير اسرتاتيجية امللكية الفكرية .كام عرب أأيض ًا عن تقدير بالدو لأاكدميية
الويبو نظر ًا للمساعدة والإرشاد يف اإنشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية .و أأضاف أأنه جيري اإدماج مرشوع لتكريس احرتام
امللكية الفكرية يف أأعامل مكتب امللكية الفكرية .و أأضاف أأن بالدو ستنضم لربوتوكول مدريد واتفاق لهاي يف  2021وبغية
تسهيل ا ألمر ،سيمت التقدم مبرشوع قانون العالمات ولحئته التنفيذية أأمام الربملان .و أأفاد عىل صعيد أخر بأأن تعدد املبادرات
الوطنية والاحتياجات يف منطقة الاكرييب يعكس احتياجات وحدة الاكرييب اإىل مزيد من ا ألدوات لتقدمي الإرشادات
الاسرتاتيجية .ودعا الوفد اإىل نقاش أأطول إلنشاء مكتب إاقلميي أخر يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب يف ضوء ا ألمهية
احليوية ملاكتب الويبو اخلارجية .وقال اإن اللجنة احلكومية ادلولية قد حققت تقدم ًا كبري ًا وإانه يتعني جتديد وليهتا لتعبيد
الطريق أأمام عقد مؤمتر دبلومايس يف  2021يف ضوء أأمهية معل هذو اللجنة للبدلان النامية.
 .18و أأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد
ا ألورويب .وقال اإن بدلو يؤيد فكرة ش بكة من املاكتب اخلارجية التابعة للويبو تكون صغرية وظحدودة واسرتاتيجية املوضع
وممثةل جغرافي ًا مما يضفي قمية اإضافية فعلية عىل معل املنظمة .ور أأى أأنه من املفضل اتباع اإجراء أأكرث شفافية ومشو ًل خبصوص
اإنشاء ماكتب جديدة واس تدرك قائ ًال اإن املناقشات ستتواصل بشأأن اإنشاء مخسة ماكتب جديدة عىل النحو املرتقب يف
الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2021وذكر أأن وضع مجموعة واحضة من املعايري والليات الإجرائية من أأجل احامتل توس يع
نطاق تكل الش بكة يف املس تقبل هو من املصاحل املشرتكة للمنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .و أأيد معلية متسمة ابلشفافية
والشمول ومتقيدة ابلقواعد لصنع القرارات .و أأشار اإىل رضورة عدم توس يع نطاق تكل الش بكة من املاكتب اخلارجية اإل يف
أأعقاب مشاورات جترى مع مجيع اجملموعات ا إلقلميية وقرار تتخذو هيئات الويبو اخملتصة بشأأن موقع مثل تكل املاكتب.
ومىض يقول اإن حكومة بدلو تعترب حقوق امللكية الفكرية مبثابة ثروات اقتصادية أأساس ية للرشاكت وإان مثل تكل احلقوق
تعد مسأأةل معقدة موضع نقاش متحمس عىل نطاق العامل وتغطية اإعالمية واسعة النطاق .و أأضاف قائ ًال اإن الويبو تواجه
التحدي املمتثل يف توفري رد اكف يف ذكل املضامر ويف أأداء هممهتا اليت تس هتدف الهنوض ابمللكية الفكرية وحاميهتا عىل حنو
فعال حتقيق ًا لس تدامة التمنية وتكوين الرثوات .ولفت النظر اإىل اإحدى املهام املهمة واحلساسة أأل ويه دحض الادعاءات
اليت تفيد بأأن الويبو تفضل بعض اجملموعات واملواظبة عىل بيان سعي الويبو عىل ادلوام اإىل حتقيق التوازن ا ألمثل بني
أأحصاب احلقوق وخمتلف رشاحئ اجملمتع ول س امي يف س ياق الصحة والبيئة .واسرتسل قائ ًال اإن حكومة بدلو تساند اإطار ًا دولي ًا
متين ًا ومناس ب ًا للملكية الفكرية حيقق التوازن بني خمتلف املصاحل والشواغل ويشجع الابتاكر ويعزز التمنية ونقل التكنولوجيا.
ور أأى أأن اجلهات صاحبة املصاحل مبا فهيا ماكتب امللكية الفكرية ستس تفيد من اإطار دويل أأكرث بساطة وتنس يق ًا يتضمن
أأحاكم ًا موضوعية خبصوص قضااي تشمل قانون حق املؤلف وقانون الرباءات وقانون العالمات التجارية و أأنه ينبغي للويبو
بوصفها اجلهة القمية عىل الترشيعات العاملية واملامرسات املنسقة أأن حتافظ عىل اإدراج ذكل التنس يق للمفاهمي القانونية يف
برانمج معلها .ووفق ًا ملا بينته املداولت اليت دارت يف اإطار جلنة حق املؤلف أأوحض قائ ًال اإن التنس يق ادلويل للمفاهمي
القانونية يف اجملال موضع النظر هو هممة معقدة تتطلب تكريس الوقت والتفاين فامي يتصل بلك اجلوانب .واس تدرك قائ ًال اإن
الويبو س تظل تتيح الإطار اذلي يسمح بتحقيق النتاجئ الإجيابية يف حال تعاون ادلول ا ألعضاء بروح السعي اإىل توافق الراء
وعقد العزم الراخس عىل حتقيق توازن عادل بني مجيع املصاحل املعنية .و أأشار اإىل اإحاطة عمل بدلو بنجاح املؤمتر ادلبلومايس
املعين ابإبرام معاهدة لتيسري نفاذ معايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة .وارتأأى
رضورة أأن تواصل الويبو اإدراج جمالت أأخرى يف برانمج العمل فامي يتصل ابلتنس يق ادلويل للمفاهمي القانونية مس تلهمة بذكل
النجاح .وقال اإن بدلو ملزتم بتحسني حامية هيئات البث ومنكب عىل حتقيق توافق يف الراء بشأأن معاهدة دولية .ولفت
الانتباو اإىل رضورة حتديث امحلاية املتاحة يف الوقت احلايل ووجوب تناول القضااي التكنولوجية الراهنة واملس تجدة يف ذكل
امليدان ابإحلاح شديد ابلقدر اذلي ترطرح فيه املسائل املؤثرة يف املؤلفني وسائر أأحصاب احلقوق املشمولني حبامية املعاهدات
ادلولية معر ًاب ابلتايل عن دمع بدلو النشط لعمل جلنة حق املؤلف هبدف الارتقاء ابلعمل القامئ عىل النصوص واملرتبط مبعاهدة
دولية محلاية هيئات البث .و أأردف قائ ًال اإن قانون الرباءات اكتىس أأمهية جوهرية من الناحيتني النظرية والعملية منذ بدء
التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وتأأسيس الويبو كواكةل دولية للملكية الفكرية وإان املنتفعني بنظام الرباءات يف مجيع
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أأحناء العامل ينادون مبواصةل تطوير ذكل النظام وحتسينه مما يعترب نداء ينبغي أأن تلتفت اإليه الويبو وجلنة الرباءات .وذكر أأن
بدلو يعرتف مع الارتياح بعمل تكل اللجنة املتواصل عىل القضااي املهمة .واس تدرك قائ ًال اإنه ينبغي للجنة أأن تظل تتقيد مببد أأ
برانمج معل متوازن بغية جتس يد خمتلف الطلبات املوهجة لإجراء مناقشات عىل النحو الواجب .و أأبدى حتمس بدلو الشديد
ملواصةل العمل عىل قضااي جودة الرباءات مبا فهيا أأنظمة الاعرتاض ورسية التصالت ور أأى أأن تكثيف العمل يف ذكل اجملال
س يعود ابلفوائد عىل مجيع البدلان برصف النظر عن مس توى تمنيهتا ألن من شأأنه تعزيز مصداقية النظام ادلويل للملكية
الفكرية وموثوقيته واس تقرارو .و أأطلع احلضور عىل تركزي بدلو أأيض ًا يف اإطار معهل مضن اللجنة املذكورة عىل موضوع الرباءات
والصحة وعىل اعزتامه مواصةل ذكل الرتكزي .واس تدرك قائ ًال اإنه ينبغي أأيض ًا الاعرتاف ابجلهود وا ألنشطة اليت اضطلعت هبا يف
ذكل الس ياق سائر جلان الويبو واملنظامت ادلولية اليت يوجد مقرها يف جنيف .واس تطرد قائ ًال اإن قضية الاس تثناءات
والتقييدات املتصةل حبقوق الرباءات يه بدورها يف عداد القضااي املهمة عىل الرمغ من رضورة احلفاظ عىل توازن مناسب بني
مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة امجلهور يف ذكل الصدد .وذكر أأخري ًا أأنه ينبغي للجنة الرباءات أأن تتجنب املناقشات املطوةل
بشأأن برامج ا ألعامل واملسائل الإجرائية يف املس تقبل بغية الرتكزي عىل املسائل اجلوهرية .و أأمكل بيانه قائ ًال اإن أأحدث ا ألرقام
املتصةل بتطور عدد الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تبني ا ألمهية ا ألساس ية اليت يكتس هيا نظام
املعاهدة فامي يتعلق ابلبتاكر وتكوين الرثوات وإان تكل املعاهدة تبقى أأمه أأداة من حيث اجلهود الرامية اإىل الهنوض بنظام
فعال للرباءات يف عامل خيضع للعوملة بصفة مزتايدة .واسرتسل قائ ًال اإن أأملانيا مقرة بفضل حسن أأداء نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات بصفهتا بدل ًا شديد النشا يف جمال الرباءات عىل الصعيدين الوطين وادلويل .و أأفاد بأأن املكتب ا ألملاين
للرباءات والعالمات التجارية عاجل  1 192طلب ًا دولي ًا خالل س نة ( 2022مما يمن عن زايدة تربو نسبهتا عىل  10ابملائة مقارنة
بس نة  )2022و أأن حوايل  80ابملائة من تكل الطلبات أأودعها أأشخاص من خارج البدل .وعليه ،قال اإن بدلو يلزتم بأأي
تطورات اإضافية لزمة فامي يتصل بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويشجع مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل
الاس تفادة من ذكل النظام .ور أأى أأن الفريق العامل احلديث املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأحرز تقدم ًا ل يس هتان به
يف التطرق اإىل التعديالت الالزمة عىل قواعد املعاهدة .وقال اإن بدلو يرحب أأيض ًا ابلتوصية ابس تعراض املعايري والإجراءات
لتعيني مكتب اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل .و أأعرب عن تقديرو للتقدم احملرز يف جلنة العالمات
خبصوص صياغة املواد واللواحئ اخلاصة بقانون التصاممي الصناعية واملامرسات املرتبطة هبا هبدف تنس يق الرشو الشلكية
والإجراءات لتسجيل التصاممي وتبس يطها .ومىض يقول اإن من شأأن اتفاق متعدد ا ألطراف أأن يوطد حامية التصاممي بتعزيز
الابتاكر والإبداع والإسهام يف ضبط النظام يف ا ألسواق يف العامل وإان ادلراسة عن احامتل تأأثري معل جلنة العالمات يف قانون
التصاممي الصناعية واملامرسات املرتبطة هبا تعترب اكفية ول ينبغي أأن تظل مفتوحة .ودمع ابلتايل عقد مؤمتر دبلومايس متصل
مبعاهدة بشأأن قانون التصاممي يف س نة  .2021و أأعرب عن تأأييدو يف حال عدم التوصل اإىل أأي اتفاق يف ذكل الصدد لإرجاء
اجامتعات اللجنة الإضافية .و أأبدى رغبة بدلو قبل اإجراء املناقشات املقبةل يف الإحاطة علامً برضورة عدم ترابط القرارات اليت
جيب اختاذها بأأي شلك من ا ألشاكل وخص ابذلكر القرارات بشأأن معل جلنة العالمات واللجنة احلكومية ادلولية يف
املس تقبل اليت ينبغي اختاذها بشلك منفصل ألن أأي ربط بني تكل القرارات قد يؤدي اإىل اإبطاء املناقشات واملفاوضات أأو
حىت اإىل اإرجاهئا .و أأوحض قائ ًال اإن حامية التصاممي أأصبحت تكتيس أأمهية مزتايدة ابلنس بة اإىل الرشاكت الإبداعية يف ا ألسواق
اليت تشهد منافسة شديدة وإانه من ا ألسايس أأن حتصل الرشاكت املعمتدة عىل التجارة عرب احلدود يف زمن العوملة عىل حامية
اكفية للتصاممي اخلاصة مبنتجاهتا بواسطة التسجيل السهل والعايل املردودية للتصاممي الصناعية بناء عىل نظام لهاي للتسجيل
ادلويل للتصاممي الصناعية .و أأحا علامً بأأن الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي
الصناعية كثف هجودو لتعزيز تبس يط النظام .و أأعرب عن تطلعه اإىل تكثيف اجلهود اليت تتعلق بتحديث نظام لهاي وتشمل
اإجراء مناقشة بشأأن س بل قرص الرتكزي عىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .و أأحا
علامً بتوافق الراء الواسع النطاق بني ادلول ا ألعضاء بشأأن مواصةل العمل يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية .و أأفصح ابلتايل
عن تأأييد بدلو لتجديد ولية اللجنة املذكورة وتواصل العمل عىل املفاوضات القامئة عىل النصوص بغية حتقيق هدف التوصل
اإىل توافق الراء بشأأن صك قانوين خاص غري ملزم يأأخذ يف احلس بان املصاحل املكتس بة ألحصاب املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واس تدرك قائ ًال اإن ذكل الصك ل ينبغي أأن ييسء اإىل سري النظام ادلويل للملكية
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الفكرية و أأشار اإىل احامتل وجود سبيل ما للميض قدم ًا يف ذكل الصدد .و أأردف قائ ًال اإن بدلو يطلب اإىل مجيع احلارضين
الالزتام ابملشاركة الفعاةل واملركزة يف ادلورات املقبةل والتعاون البناء والشفاف والاس تفادة من نتاجئ معلية امليرسين .وعىل
الرمغ من ذكل ،ر أأى أأن جودة صك خاص أأو أأكرث ل يكون ملزم ًا قانوني ًا يف املس تقبل يه أأمه بكثري من جمرد رسعة وضع
الصك أأو الصكوك و أأن القضااي املطروحة يف تكل اللجنة يه أأمه من أأن يطلب حتقيق نتاجئ رسيعة بد ًل من اإجياد حل يكون
موضع تفكري ميل .واس تطرد قائ ًال اإنه مل حين بعد الوقت لختاذ املزيد من اخلطوات ومل يبلغ بعد معمل النظر اجلدي يف اعامتد
صك قانوين .و أأضاف قائ ًال اإن بدلو يظل يلزتم اكمل الالزتام مبواصةل التقدم يف ميدان التمنية ويرحب بتنفيذ التوصيات
امخلس وا ألربعني الواردة يف جدول أأعامل الويبو للتمنية عىل حنو متوازن ومبين عىل توافق الراء .و أأحا علامً ابلتقدم احملرز
عىل مدى الس نة املاضية فامي يتعلق بعدة مرشوعات أأدارهتا جلنة التمنية .وذكر أأن املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية
واصل تعاونه الناحج مع سائر ماكتب امللكية الفكرية واملنظامت املعنية ابمللكية الفكرية ول يزال ينفذ برامج جتريبية للطرق
الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبشاركة ماكتب امللكية الفكرية الس تة
التالية :مكتب الياابن للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات واملكتب الكوري للملكية الفكرية واملكتب
الكندي للملكية الفكرية ومكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية.
و أأوحض قائ ًال اإن الغرض من تكل الربامج التجريبية هو تعزيز فعالية اإجراء حفص الرباءات بتبادل نتاجئ العمل .و أأشار اإىل متديد
برانجمني من تكل الربامج التجريبية يف س نة  2023لفرتة س نتني اإضافية .و أأضاف قائ ًال اإن املكتب ا ألملاين للرباءات
والعالمات التجارية تلقى طلبات اإضافية من ماكتب أأخرى للملكية الفكرية تدعو اإىل اس هتالل برامج جتريبية جديدة من
ذكل القبيل وحافظ عىل تقاليدو املتصةل بعالقات التبادل بني فاحيص الرباءات والشامةل للماكتب الرشيكة هل يف الياابن
ومجهورية كوراي والصني والولايت املتحدة ا ألمريكية وروس يا والربازيل و أأسرتاليا واململكة املتحدة .و أأفاد بأأن املكتب ا ألملاين
ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية أأبرما اتفاق ًا لتبادل البياانت من أأجل حتسني أأنشطة البحث اليت
يضطلع هبا فاحصو الرباءات التابعون هلام والارتقاء هبا والسامح للجمهور ابلنفاذ اإىل املعلومات عن امللكية الفكرية من الك
املكتبني .واس تطرد قائ ًال اإن املناقشات جارية أأيض ًا بشأأن تنفيذ اتفاق تعاون مع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية وإان
املكتب ا ألملاين يعزتم اس تضافة عدد من ا ألنشطة خالل س نة  2023مبا فهيا دورة تدريبية متقدمة متصةل ببحث الرباءات
وحفصها يف جمال البيوتكنولوجيا ومائدة مس تديرة بشأأن شهادات امحلاية التمكيلية .و أأعرب عن تأأييد بدلو لعامتد البياانت
املالية  2022حس امب أأوصت به جلنة املزيانية .و أأردف قائ ًال اإن تدقيق البياانت املالية  2022يؤكد وضع الويبو املايل السلمي
وإان تنفيذ الربانمج واملزيانية للثنائية  23/2022يبني جتس يد المال الكبرية اليت علقهتا الويبو عىل الإيرادات اإىل حد ما
ابلعامتد عىل توقعات اإجيابية ابلنس بة اإىل الفرتة املتبقية من الثنائية .ورحب ابلتفاعل املمثر بني أأمانة الويبو واللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول ا ألعضاء وبشفافية تقارير التدقيق والتقيمي .و أأعرب عن اس تعداد بدلو ملتابعة مناقشات
اإضافية بشأأن احلومكة وتعريف نفقات التمنية هبدف اإجياد حلول دامئة ومقبوةل .واختمت بيانه قائ ًال اإن بدلو يرحب ابلتقرير
الس نوي الشامل عن املوارد البرشية اإذ يواصل تعزيز الشفافية يف ذكل املضامر ومعر ًاب عن ثقته بأأن ا ألمانة ستتخذ
الإجراءات املالمئة بشأأن الشواغل اخلاصة ابرتفاع تاكليف املوظفني وتأأثريها عىل املدى الطويل يف اس تدامة املنظمة املالية.
 .19وقال وفد كوس تارياك اإنه ملن دواعي الرشف احلقيقي لبدلو أأنه اختري لس تضافة املؤمتر الوزاري الثالث لإقلمي أأمرياك
الوسطى عن اإدارة امللكية الفكرية والإبداع والابتاكر اذلي س يعقد يف سان جوزيه يف أأكتوبر  ،2023وشكر الويبو عىل ما
تقدمه من دمع يف هذا الصدد .ورصح بأأن املواضيع اليت س رتدرس يف هذا املؤمتر يه :تنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية
الفكرية؛ وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ ووضع برانمج ألمرياك الوسطى بشأأن تدريب املدربني يف جمال امللكية
الفكرية؛ و أأخريا مد جسور التواصل الرضوري يف هذا الإقلمي الفرعي لتشجيع الرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأمرياك
الوسطى عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية .وشكر الوفد املدير العام للويبو عىل املشاركة يف هذا احلدث املهم ،وقال اإن وجودو
يبني الزتام املنظمة ابلتعاون اجلدي عىل تعزيز أليات اإنفاذ امللكية الفكرية والكشف يف الإقلمي .ومىض يقول اإن حدثني
س يعقدان عىل هامش املؤمتر الوزاري الثالث ،أأوهلام ندوة عن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى ،س تتناول
التقليد والقرصنة وما هلام من وقع اجامتعي واقتصادي ،اإضافة اإىل أليات ماكحفهتام .واس تطرد قائال اإنه بفضل ادلمع اذلي تقدمه
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الويبو ،سيمتكن اخلرباء امليدانيني من حضور املؤمتر .أأما احلدث الثاين فهو منتدى أأمرياك الالتينية لالبتاكر وتنظمي املشاريع،
وس يحرضو اخملرتعون ورجال ا ألعامل من الإقلمي هبدف عرض منتجاهتم املبتكرة ومناقشة أأمهية امللكية الفكرية كحافز للمنو يف
القطاعات النشطة اقتصاداي .وسلط الوفد الضوء عىل ما تبذهل احلكومة من هجود ملد جسور التعاون بني املؤسسات العامة
واخلاصة هبدف تنفيذ اسرتاتيجية امللكية الفكرية املعمتدة يف عام  2022تنفيذا فعال .ولهذا رصح بأأن احلكومة أأنشأأت جلاان
لتناول املواضيع امللموسة ،ومهنا مثال الإنفاذ والتدابري الوقائية اليت أأمرت هبا السلطات الإدارية .ويف هذا الصدد رحب الوفد
مبشاركة خبري من شعبة الويبو ل إالنفاذ واملرشوعات اخلاصة ،وقد معل هذا اخلبري مع املتخصصني من كوس تارياك يف جمال
التعممي لضامن فعالية التصالت .و أأشار الوفد اإىل أأعامل أأاكدميية كوس تارياك للملكية الفكرية اليت نظمت حلقات معل وندوات
رئيس ية تناولت خمتلف القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية ،ما ّ
رخس دور الأاكدميية ابعتبارها مركزا أأساس يا لتخزين ثقافة امللكية
الفكرية وتعمميها .و أأعرب الوفد عن الزتام حكومته مبواصةل تيسري النفاذ اإىل املعارف والثقافة دون أأي متيزي ،وذلكل برذلت
اجلهود لتصديق معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات يف أأرسع وقت ممكن ،وحث سائر ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل أأن حتذو حذو بدلو.
و أأعرب الوفد عن اهامتمه مبواصةل املشاركة بفعالية يف خمتلف جلان الويبو ،نظرا ألن مثار معلها عادت ابلفائدة من حيث اإدارة
خمتلف املؤسسات الوطنية العامةل يف جمال امللكية الفكرية .وشدد الوفد جمددا عىل الزتام بدلو مبواصةل اإحراز التقدم يف
جمالت الابتاكر والإبداع وحامية حقوق امللكية الفكرية بدمع من الويبو.
 .60و أأعرب وفد بيالروس عن ارتياحه للجهود املبذوةل يف الويبو للحفاظ عىل ماكنة املنظمة كهيئة عاملية معنية ابمللكية
الفكرية وتدعميها وشكر املنظمة عىل تعاوهنا يف اإرساء نظام ظحيل فعال للملكية الفكرية .و أأشار اإىل زايدة ا ألمهية املعلقة عىل
دور امللكية الفكرية يف تمنية بيالروس العلمية والتقنية والتجارية والصناعية والاجامتعية والثقافية منذ أأن منح البدل ا ألولوية
للتمنية املبنية عىل الابتاكر .وقال اإن حكومة بدلو بذلت هجود ًا جبارة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير لتحسني النظام احمليل
للملكية الفكرية وخص ابذلكر قانون ا ألرسار التجارية اذلي اعمتد ودخل حزي التنفيذ واملسودة اجلديدة لقانون الرباءات
ألصناف النبايات اليت ياكد يس تمكل العمل علهيا واملسودة اجلديدة لقانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة اليت بد أأ
العمل علهيا والاقرتاح اذلي أأعد لتحسني الترشيعات بشأأن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت .واسرتسل
قائ ًال اإن حكومة بدلو تنفذ كتدابري متهيدية الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية حىت س نة  2020وإان تكل الاسرتاتيجية
وضعت ابلتعاون مع الويبو وتركز عىل اإدماج نظام امللكية الفكرية يف الاقتصاد الوطين .و أأوحض قائ ًال اإن الغرض من لك تكل
ا ألعامل هو ضامن التوازن بني حقوق مجيع أأحصاب املصاحل ومسؤولياهتم يف الانتفاع ابملوارد الفكرية .ومىض يقول اإن
الانضامم اإىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي واتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية أأمر جيري
النظر فيه بغية تعزيز فعالية الانتفاع ابلنظام ادلويل للملكية الفكرية ووضع معايري عليا للحامية يف بيالروس .وسعي ًا اإىل بيان
جناح تدعمي القدرات يف جمال امللكية الفكرية يف البدل أأعرب عن رغبته يف توفري البياانت املوجزة التالية أأي زايدة عدد
طلبات حامية الاخرتاعات اليت يودعها س نو ًاي أأحصاب املصاحل احملليون بنس بة  10ابملائة وتضاعف عدد العالمات التجارية
ألحصاب املصاحل احملليني املشموةل ابمحلاية يف البدل وارتفاع عدد طلبات حامية العالمات التجارية يف اخلارج املودعة من جانب
أأحصاب املصاحل البيالروس يني بناء عىل الإجراءات ادلولية بامثنية أأضعاف وارتفاع عدد الصفقات املسجةل فامي خيص امللكية
الصناعية أأكرث من الضعف خالل الس نوات امخلس املاضية .واعرتف مبساعدة الويبو يف اإعداد نظام أأمتتة امللكية الصناعية
للعالمات التجارية وتشغيهل مما يسمح بتحسني أأداء الإجراءات التقنية ملعاجلة طلبات تسجيل العالمات التجارية عىل أأمثل
وجه وحيد من الوقت اخملصص للنظر يف الطلبات ويبسط معلية تبادل البياانت مع الويبو .و أأحا علامً بأأن بدلو يعزتم يف
اإطار تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية للفرتة  2020-2022ويف س ياق اجلهود املبذوةل لتيسري الانتفاع بنظام
امللكية الفكرية تنظمي أأحداث يف بيالروس خالل الس نوات املقبةل ول س امي أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا والتدريب يف
جمال امللكية الفكرية وندوات للرشاكت الصغرية واملتوسطة وندوات متصةل ابإجراء اإيداع طلب بناء عىل نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات تس هتدف تشجيع زايدة عدد الطلبات املودعة بناء عىل الإجراء من جانب مودعني ظحليني .واختمت بيانه شاكر ًا
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املدير العام وا ألمانة عىل العمل املمتاز ومعر ًاب عن ثقته بأأن بنود جدول ا ألعامل اخلاصة ابدلورة احلالية ستساعد عىل اإجياد
حل فعال للتحدايت اليت تواهجها املاكتب الوطنية للملكية الفكرية.
 .62و أأيد وفد غواتاميل البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأقر
ابدلور احملوري اذلي تؤديه امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية للبدلان .و أأشار اإىل أأنه من ا ألسايس ضامن اس مترارية
العمليات اجلارية املتعلقة بصياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية ،مبا يفيض اإىل اس تخدام نظم امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن
تقديرو ملا تقوم به الويبو من معل يف جمال وضع املعايري وملا تبذهل من هجود يف سبيل فتح منتدايت للمفاوضات ادلولية ،من
أأجل صياغة وتنفيذ صكوك قانونية ملعاجلة شواغل ادلول وتلبية احتياجاهتا فامي يتعلق ابملسائل اجلديدة املرتبطة ابمللكية
الفكرية .و أأشار مكثال عن تكل الصكوك اإىل اإبرام معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات يف يونيو  .2023وتوجه الوفد ابلشكر اإىل الويبو ،من
خالل مديرها العام ،عىل دمعها وتعاوهنا فامي يتعلق بتكوين الكفاءات التقنية وإاقامة املشاريع وإاياحة التدريب ابس مترار ،وذكل
عىل حد سواء يف املكتب الوطين للملكية الفكرية ويف خمتلف القطاعات الوطنية املعنية بش ىت املواضيع ذات الصةل ابمللكية
الفكرية .و أأكد الوفد من جديد اس تعدادو ملواصةل سعيه اإىل بلوغ ا ألهداف والغاايت اليت حددهتا الويبو ابلنس بة للثنائية
املقبةل .وتطلع اإىل خوض النقاشات خالل امجلعيات ،أم ًال أأن يس تطيع املسامهة مسامهة بناءة يف وضع اللمسات ا ألخرية عىل
اتفاقات ملموسة س يكون من شأأهنا أأن تفيد ماليني ا ألشخاص اذلين أمنوا ابمللكية الفكرية وعولوا علهيا.
 .62وعرب وفد أأنتيغوا وبربودا عن تقديرو للويبو لتنس يقها العديد من الاجامتعات وحلقات معل خالل العام املا ي وعىل
الإدارة الرائعة وادلمع الفين لضامن النجاح عىل اكفة املس توايت .وتطلع اإىل دمع الويبو املس متر جلهود أأنتيغوا وبربودا والزتاهما
حيال اإنشاء ُسل ملكية صناعية حديث يقوم عىل أأحصاب املصاحل .و أأشار اإىل أأن بالدو عىل وعي بأأمهية تطوير امللكية
الفكرية لتحقيق ا ألهداف والتطلعات خفالل العام املا ي اتسع مكتب أأنتيغوا وبربودا للتجارة وامللكية الفكرية وازداد منو ًا
مشري ًا ابلتحديد اإىل زايدة أأمتتة السجل ومن شأأهنا أأن تقلب موازين طريقة اإدارة ا ألعامل فتسمح ألحصاب املصاحل ابدلخول
اإىل عوامل التجارة الإلكرتونية واحلكومة الإلكرتونية .و أأشار اإىل أأنه اكن من املتوقع الانهتاء من أأمتتة السجل ابلاكمل حبلول الربع
الثاين من  .2021وقال اإن أأنتيغوا وبربودا كبدل انم صغري ،حيدوها الزهو حيال هذا الإجناز وتأأمل يف اإرساء اكفة الوحدات
الرضورية مبساعدة الويبو .وقال اإن جلان أأنتيغوا وبربودا متعددة التخصصات مس مترة يف حوارها مع أأحصاب املصاحل لضامن فهم
امللكية الفكرية وإاعطاهئا حق قدرها يف اكفة القطاعات ،ول س امي فامي يتعلق ابلإنفاذ (وهو هنج يكتيس أأمهية خاصة "لامثر
ا ألانانس ا ألسود" كعالمة جامعية) .وقال اإن مكتب أأنتيغوا وبربودا للتجارة وامللكية الفكرية ووزارة التعلمي قد أأطلقتا مسابقة
اإنشاء يف املدارس الابتدائية والثانوية حظيت بنجاح منقطع النظري ابلتعاون مع راعي املكتب التجاري الرئييس وهو
سكوتيابنك بغية الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية .و أأكد الوفد أأنه عىل الرمغ من الطبيعة الفنية والإبداعية لشعب
الاكرييب املوثقة واملعلومة للقايص وادلاين ،فاإن حقوق امللكية الفكرية لهذا الشعب مل حتظ بنوع امحلاية اذلي يس تحقونه بسبب
نقص املعرفة مبفهوم امحلاية .و أأضاف أأنه يف ضوء املبادرات الوطنية واتساعها وتطور امللكية الفكرية يف منطقة الاكرييب ،عىل
املنطقة اليوم أأن تأأخذ مبحمل اجلد قضااي امللكية الفكرية .و أأعلن الوفد عن تقديرو حلساس ية الويبو وبصريهتا يف ا إلقرار بتطور
حاجات شعوب الاكرييب الراغبة يف تعزيز أأصول امللكية الفكرية يف أأراضهيا .و أأضاف أأن دمع الويبو للجهود املبذوةل يف املنطقة
قد صار أأمر ًا حيو ًاي ومن الرضوري زايدة املوارد التقنية والبرشية يف وحدة الاكرييب ملكتب أأمرياك الالتينية والاكرييب لضامن
اس مترار الوحدة يف دمع التطلعات املزتايدة لدلول ا ألعضاء املعنية .فض ًال عن ذكل ،أأكد الوفد عىل أأمهية حضور دول الاكرييب
لالجامتعات ا إلقلميية رفيعة املس توى واملشاركة فهيا .و أأشار الوفد أأنه صار لزام ًا عىل الويبو أأن تدمج احتياجات العامل النايم يف
أأعاملها اإذا اكن لالتفاق عىل معايري التعاطي مع امللكية الفكرية أأن يتحقق .ودعا الوفد اإىل اعامتد توصيات التنفيذ عىل حنو
عاجل ورسيع ول س امي يف جمالت املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا والتقنني ويه جمالت تتعاظم فهيا
احتياجات املساعدة للبدلان النامية .و أأثىن الوفد يف الهناية عىل معل جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة العالمات والفريق
العامل املعين ابلتطور القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات.
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 .63ومض وفد نيبال بيانه اإىل البيان اذلي أأدىل به سابقا وفد الهند ابمس اجملموعة الس يوية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن
ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا .و أأعرب عن تقديرو ملبادرة الويبو الرامية اإىل التوفيق بني الابتاكر ونظام امللكية الفكرية وبني
الاحتياجات الإمنائية للبدلان والشعوب اليت يه يف أأشدّ احلاجة اإىل املساعدة ،و أأكّد أأنه يك تمت ّكن البدلان ا ألقل منوا عىل
غرار نيبال من جين الفوائد من لك ما تزخر به من ثروات يف جمال امللكية الفكرية ،يلزم تزويدها خبدمات تكوين الكفاءات
البرشية واملؤسس ية وحتويل التكنولوجيا .ورصح بأأن تكل الاحتياجات والشواغل حتظى حبصة متنامية يف برامج الويبو
و أأنشطهتا .وقال اإن املبادرات اليت اختذهتا الويبو مؤخرا فامي خيص إانشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،وتدريب املوارد
البرشية مع الرتكزي عىل تمنية املهارات التقنية ،وبناء املؤسسات الوطنية للملكية الفكرية وحتديهثا ،وحتويل القطاع غري الرمسي
وتمنية الرشاكت ،اكتست أأمهية ابلغة ابلنس بة اإىل البدلان ا ألقل منوا .و أأفاد بأأن حكومة نيبال انهتت ابلفعل من اإعداد مرشوع
س ياسة وطنية يف جمال امللكية الفكرية محلاية مجيع حقوق امللكية الفكرية .و أأضاف قائال اإن مثة هجودا جيري بذلها أأيضا بغية
حتديث البنية التحتية للملكية الفكرية وا ألطر الترشيعية ،وإان احلكومة تعمل يف الوقت ذاته عىل اإنشاء مكتب وطين محلاية
ورصح بأأن بدلو س ينشئ ،بفضل دمع الويبو ،مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر ،و أأن احلكومة تتوقّع احلصول
امللكية الفكريةّ .
عىل مزيد من املساعدة من الويبو يف جمالت تكوين الكفاءات الإنتاجية والتمنية البرشية والاجامتعية والزراعة والتجارة
والتكنولوجيا ،مع الرتكزي عىل توفري فرص العمل للش باب .و أأشار اإىل أأن تدابري ادلمع ينبغي أأل تقترص عىل اتباع مقاربة تقوم
عىل تنفيذ مرشوع ّ
معني ،بل ينبغي أأن تتناول مواطن الضعف الهيلكية العميقة ،ل س امي من خالل دمع رمقنة معارف نيبال
التقليدية ومواردها الوراثية وفوللكورها و أأشاكل التعبري الثقايف ا ألخرى اليت متتلكها ،وتوس مي منتجات الرشاكت الصغرية
واملتوسطة .ور أأى أأن مثة فرصا لإقامة رشاكة تعاونية بني الويبو واملنظامت ا إلقلميية اليت تنمتي اإلهيا نيبال .و أأثىن عىل اعامتد
صكوك هممة يف جمال امللكية الفكرية ،مبا فهيا معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،ودعا اإىل التعجيل ابس تكامل املفاوضات بشأأن النص
املتعلق ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور .و أأعرب عن أأمهل يف متديد امجلعية لولية اللجنة احلكومية ادلولية
للسامح بتكثيف املفاوضات والعمل عىل تيسري اإبرام معاهدة ملزمة.
 .61أأبدى وفد جنوب أأفريقيا تأأييدو لبياين اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية واعرتف ابلتقدم احملرز يف
التصدي لختالل التوازن بني املصاحل اخلاصة واملصاحل العامة .ور أأى أأن للملكية الفكرية أأثرا كبريا عىل البدلان النامية والتمنية
املس تدامة وجشّع الويبو عىل اختاذ خطوات أأكرث حزما من أأجل تعممي جدول أأعامل التمنية وترسيع التمنية الاجامتعية والثقافية
والاقتصادية لبعض البدلان .و أأشار اإىل أأن اعامتد جدول ا ألعامل املذكور ّ
يشلك منعطفا حاسام و أأن بدلو ّ
حيث عىل بذل املزيد
من اجلهود يف هذا اجملال ويرى أأنه ينبغي ختصيص املزيد من املوارد ل ألنشطة الإمنائية يف سبيل متكني مشاركة ادلول ا ألعضاء
يف الربامج .وقال اإن بدلو يرحب ابتفاقية مراكش ويأأمل يف رؤية روح مراكش تسود مناقشات أأخرى من قبيل تكل اليت
جتري عىل مس توى اللجنة احلكومية ادلولية ،ورؤية مزيد من التقدم فامي خيص النصوص اليت أأعدهتا تكل اللجنة من أأجل
اس تكامل املناقشات وادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2021أأو عام  .2021وقال اإن التقدم الكبري احملرز يف هذا
الصدد بلغ املس توى الاكيف لتربير مفاوضات تستند اإىل نصوص يف مؤمتر من هذا القبيل كام اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية .و أأعلن
عن اهامتمه النشط ابملعاهدة بشأأن حامية هيئات البث كام نوقشت يف جلنة حق املؤلف ّ
وحث ادلول ا ألعضاء عىل السعي
ورصح بأأن بدلو يدمع لكيا مواطن املرونة اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية ،ول س امي
من أأجل التعجيل بعقد مؤمتر دبلومايسّ .
ما خيص الاس تثناءات والتقييدات .وشدّ د عىل دمع بدلو القوي لإنشاء ماكتب خارجية يف أأفريقيا و أأبدى دمعه لقرتاح
ا ألمانة .و أأوحض أأن أأفريقيا ترعترب أأرسع املناطق منوا يف العامل واملنطقة الوحيدة اليت ل متتكل مكتبا من هذا النوع ،وعليه ف إاهنا
حباجة اإىل ا ألنشطة اليت توفرها تكل املاكتب يف جمايل تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية للمشاركة عىل حنو أأفضل يف النظام
العاملي للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن حتسني احلومكة يف الويبو س يفيض اإىل تعزيز الكفاءة وإاماكنية التنبؤ
والشفافية .وقال اإن بدلو يرحب أأيضا مببد أأ الإنصاف يف المتثيل اجلغرايف ومتثيل اجلنسني فامي خيص موظفي الويبو وطلب بذل
مزيد من اجلهود من أأجل ضامن توازن شامل ومم ِّث ّل لدلول ا ألعضاء.
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 .61و أأيد وفد السلفادور بيان وفد ترينيداد وتوابغو اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن
اهامتمه ابحلفاظ عىل برامج التمنية وتوس يع نطاقها واس تدامهتا اذلاتية ،وقد تعززت هذو الربامج مع اإدراج برامج أأفادت ادلول
ا ألعضاء ومكّلت اخلطط الوطنية الرامية اإىل تعزيز نظام امللكية الفكرية .ويف حاةل السلفادور فقد نتج عن تكل اخلطط
مشاريع وبرامج وضعت بطريقة اسرتاتيجية وفقا جلدول ا ألعامل الوطين .و أأعرب الوفد عن رسورو ابلزتام املدير العام جتاو
بدلان أأمرياك الوسطى كام تدل عىل ذكل مشاركته يف الاجامتع الوزاري الثاين ألمرياك الوسطى بشأأن امللكية الفكرية
والابتاكر والتمنية الاقتصادية واجلزء الوزاري الرفيع املس توى اذلي عقد يف السلفادور عام  2022والاجامتع الوزاري الثالث
واجلزء الوزاري الرفيع املس توى يف سان خوس يه (كوس تارياك) يف أأكتوبر  .2023وقال اإن هذين احملفلني وفرا اإطارا مكّن
الوزراء املسؤولني عن امللكية الفكرية من اإفساح ّ
"حزي" ملناقشة مواضيع متعلقة ابلسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
وتنفيذ خدمات جديدة للملكية الفكرية تسامه يف الابتاكر والتمنية الاقتصادية .وقال اإن السلفادور تسعى جاهدة لإدماج
منافع أأنظمة امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو يف ا ألنشطة احملركة للرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ويه قطاع حظي بدفعة
جديدة انبثقت عن سالسل القمية بقطاعات الإنتاج الوطنية .وهذا بدورو مكّن من حتسني نوعية املنتجات واخلدمات
املعروضة من خالل الاس تخدام الفعيل ألدوات الس ياسة العامة اخلاصة ابمللكية الفكرية .وقال اإن السلفادور تبذل هجودا
وتصل بني مجيع املؤسسات العامةل يف جمال حقوق امللكية الفكرية .ويقوم البدل عىل تعزيز املكتب املتخصص يف امللكية
الفكرية التابع ملركز التسجيل الوطين .واعترب الوفد أأنه ميكن للويبو أأن تقوم بدور همم يف التخفيف من أأثر ا ألزمة الاقتصادية
واملالية العاملية عرب وضع برانمج لنقل التكنولوجيا والابتاكر وتعزيز هذا الربانمج .وذلكل انضم السلفادور اإىل املرشوع اذلي
وضعته الش بكة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وقال الوفد اإن هذو املراكز موجودة يف لك أأحناء البدل وتوفر
ملس تخدمهيا مساعدة تقنية مكيفة حسب الطلب فامي خيص الإبداع وامحلاية والمتتع مبلكية حقوق ملكيهتم الفكرية وإادارهتا ،مع
التشجيع عىل تعزيز نقل التكنولوجيا وتروجيها .وقال اإن الإدارة املعنية ابلبتاكر واجلودة يف وزارة الاقتصاد تعمل بصفة مركز
دلمع التكنولوجيا والابتاكر عرب تنس يق الش بكة الوطنية ويه أأساس للتواصل والتعاون بني املؤسسات املشاركة .وحتدث
الوفد عن ا ألنشطة التقنينية للمنظمة فهنأأ ادلول ا ألعضاء واملدير العام وفريقه عىل اعامتد معاهدة مراكش يف يونيو .2023
حيسن حياة املكفوفني ومعايق البرص يف لك ماكن .وقال اإن
واعترب هذا الصك منعطفا يارخييا ابعتبارو اتفاقا دوليا ميكن أأن ّ
هؤلء ا ألشخاص سيمتكنون الن من ممارسة حقهم الإنساين يف الاس تفادة من الرتاث الثقايف وا ألديب عرب النفاذ اإىل املعارف
من خالل الكتب .والتفت الوفد اإىل اللجنة احلكومية ادلولية قائال اإن معظم ادلول ا ألعضاء اتفقت عىل أأنه ينبغي اختاذ قرار
يف امجلعيات احلالية لتجديد ولية هذو اللجنة للثنائية املقبةل .ور أأى الوفد أأن قرارا كهذا ينبغي أأن يغطي ما ييل :مضمون
الولية؛ واجلدول الزمين لالجامتعات املواضيعية اليت س تعقد واملس توى التقين أأو الس يايس لهذو الاجامتعات؛ ووجاهة
اجامتعات ما بني ادلورات؛ وورائق العمل ؛ والتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس "يف الزمن احلقيقي" .وحتدث الوفد عن
رضورة حضور خرباء السلفادور ومسامههتم النشطة طالبا ختصيص أأموال اكفية لتغطية مشاركة خرباء من العوا م الوطنية.
وحتدث الوفد أأيضا عن جلنة التمنية مؤكدا ارتياحه للتقدم احملرز وانشد مجيع اجملموعات ا إلقلميية أأن تواصل العمل مع بعضها
للميض قدما فامي خيص جدول أأعامل الويبو للتمنية .وتطرق للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات قائال اإنه جيب عىل
ادلول ا ألعضاء ،عند اإدراج تعديالت من اللواحئ التنفيذية لهذو املعاهدة يف الترشيع الوطين ،أأن ّتبني ما أأجنز حىت يارخيه،
وفقا للمبادئ التوجهيية بشأأن حتسني املعاهدة املنصوص علهيا يف خريطة طريق هذو املعاهدة .ذلكل علهيا أأن تضع يف اعتبارها
أأنه قبل اختاذ اخلطوات املقبةل ل بد من النظر اإىل مس توى التمنية للك دوةل عىل حدة من ادلول ا ألعضاء يف معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .وحتدث الوفد عن معل جلنة العالمات فامي خيص معاهدة حبامية التصاممي الفردية مؤكدا الزتام بدلو بتكل
اجلهود و أأيد التوصية اليت تفيد بأأنه ينبغي للجمعية العامة أأن تعقد مؤمترا دبلوماس يا بقصد اعامتد معاهدة بشأأن حامية التصاممي
الصناعية (معاهدة قانون التصاممي) يف  .2021ورمغ ما س بق ذكرو ومس توى نضج مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،مل يكمتل
العمل عىل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،وذلكل دعا الوفد اإىل اإعطاء ولية لإمتام هذو اجلهود .و أأعرب الوفد عن تقديرو
لرؤساء جلان الويبو وا ألفرقة العامةل عىل الزتاهمم وقيادهتم فامي خيص اإجناز ا ألهداف امللموسة اليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء.
وختاما ،شكر الوفد املدير العام للويبو وا ألمانة والشعب املعنية عىل هجود لك مهنم عىل ما قاموا به من مراقبة ودمع وتنس يق
ل ألنشطة واملشاريع اليت وضعهتا حكومة بدلو .و أأعرب عن ثقته يف معل املدير العام اذلي قاد املنظمة بنجاح لتصبح مقدم
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خدمات لالقتصاد العاملي ولتدير معاهدات امللكية الفكرية ادلولية .وقال اإن املنظمة قد تبو أأت ماكنة جتعلها هيئة يابعة ل ألمم
املتحدة متخصصة يف قضااي التمنية املرتبطة ابمللكية الفكرية.
 .66و أأيد وفد بنن بيان اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة البدلان ا ألقل منو ًا .وخلع الوفد عبارات الإطراء عىل املدير العام وا ألمانة
عىل النتاجئ الباهرة ،ول س امي التعاون الإمنايئ اإذ مسح هذا التعاون املمثر للبالد أأن تس تفيد من أأنشطة الويبو اكملساعدة التقنية
واملالية والقانونية ،وأخرها حلقة معل وطنية حول امللكية الفكرية والبحث العلمي والابتاكر من أأجل التمنية التكنولوجية
وحلقة معل تدريبية أأخرى حول تطوير ش بكة وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وانعقديا يف كوتونو من  29اإىل 32
يوليو  2023بغية تسهيل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية ألغراض البحث والاخرتاع والابتاكر .وعرب الوفد عن تقديرو لهذا
ادلمع و أأمل صادق ًا يف تعزيز التعاون بني بالدو واملنظمة ،نظر ًا دلور امللكية الفكرية الهام يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية
لبنن خاصة و أأفريقيا عامة .و أأكد الوفد يف هذا الصدد عىل أأمهية فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا أأثناء الثنائية 21/2021
مشري ًا اإىل أأن أأفريقيا متتكل العديد من املقومات الطبيعية والبرشية من ابحثني ومبتكرين حباجة اإىل معلومات وجهية يف
متناول أأيدهيم وتكنولوجيا مطورة لتسويق املنتجات احمللية وتوليد الرثوة واملسامهة يف الازدهار الاقتصادي للقارة .و أأثىن
الوفد عىل جناح مؤمتر مراكش ادلبلومايس يف اإبرام معاهدة هتدف اإىل تسهيل نفاذ معايق البرصي وذوي الإعاقة يف قراءة
املطبوعات للمصنفات املنشورة و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتحىل الوفود ابملرونة خالل ا ألعامل اجلارية يف جلنة حق املؤلف
واللجنة احلكومية ادلولية حىت تمتكنا من التقدم جتاو اعامتد صكني قانونني دوليني .و أأخري ًا ،أأكد الوفد عىل امتنانه للمدير العام
نظر ًا لتفرغه املشهود لختاذ الإجراءات الإمنائية امللموسة وحثه أأيض ًا عىل املثابرة لإدماج البعد الإمنايئ يف برانمج معل املنظمة.
 .67ومض وفد املغرب صوته اإىل صوت وفد اجلزائر يف بيانه ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وذكر بأأن عام  2023اكن مبثابة عالمة
فارقة يف يارخي املنظمة اإذ شهد اإبرام معاهدة يف مراكش لتسهيل نفاذ معايق البرص وغريمه من ذوي الإعاقة يف قراءة
النصوص املطبوعة للمصنفات املنشورة مضيف ًا أأن هذو املعاهدة التارخيية ستسمح للويبو أأن تضطلع بدور تقنيين مكنظمة
لتؤكد بذكل عىل دورها الرايدي يف جمال امللكية الفكرية .و أأوحض أأن معاهدة مراكش تبعث "برساةل عادةل واحضة وقوية للعامل
بأأرسو ،ول س امي ملعايق البرص" كام أأمل جالةل املكل محمد السادس يف خطابه اإذ ر أأى يف اإبرام هذو املعاهدة "عالمة ساطعة
سطوع مشس مراكش يف يارخي الويبو ،ليس ألهنا متثل ترشيع ًا جديد ًا متحرض ًا فقط ولكن ألهنا ذات بعد اإنساين نبيل يعكس
بوضوح إارادتنا املشرتكة يف الانتصار لقمي التعاضد والتضامن الإنساين أأيض ًا" .و أأضاف أأن املعاهدة تعترب أأول صك دويل يف
ُسل املنظمة ينص عىل اس تثناءات وتقييدات اس تئثارية ابلنس بة حلقوق املؤلف ،تسمح جملمتع املكفوفني ومعايق البرص
اس تكشاف املصنفات املكتوبة احملمية هبذا احلق وتفقدها واس تعاملها .و أأضاف أأن املؤمتر ادلبلومايس يف مراكش عىل عظمي
أأمهيته للمجمتع ادلويل و أأرسة الويبو مل يكن ليحقق نتاجئه بدون تصممي اكفة الوفود تصماميً ل رجعة عنه ومسامههتا البناءة ول
بدون هجود املدير العام احلثيثة الس يد فرانسس غري وفريقه .و أأضاف أأنه أن أأوان حتقيق هذا الالزتام حيال جممتع املكفوفني
ومعايق البرص عن طريق ترسيع وترية معلية دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ حىت يتس ىن لهذا اجملمتع أأن يس تفيد من مزاايها
املتعددة .و أأفاد الوفد أأن املغرب جنح يف  2023كام يف ا ألعوام السابقة أأن يس متر يف تعاونه مع املنظمة بل ويزيدو يف العديد
من اجملالت بفضل س ياسة مراعاة الاحتياجات للويبو واملتابعة النش يطة واملساعدة التقنية اليت تؤمهنا خمتلف الهيئات ومهنا
املكتب العريب وشعبة حق املؤلف وقطاع العالمات التجارية والتصاممي الصناعية وقطاع البنية التحتية العاملية وقطاع
الابتاكر والتكنولوجيا .وقال الوفد اإن املغرب قد اخنر يف معلية اإصالحية رغبة منه يف حتسني نظام امللكية الفكرية ورفعه
ملصاف املعايري ادلولية رفيعة املس توى .ورشح قائ ًال اإن املغرب قد اعمتد مرشوع قانون بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ينص عىل احلفاظ عىل مصاحل املشاركني يف اإبداع املصنفات الثقافية والفنية وحاميهتا ويدير احلق يف مقابل عن لك نسخة
خاصة .و أأضاف أأن بالدو قد اعمتدت مرشوع تعديل القانون اخلاص حبامية امللكية الصناعية وينص عىل اإصالح النظام
الوطين للعالمات والتصاممي الصناعية ومرشوع قانون أخر جيعل من مكتب املغرب للملكية الفكرية مؤسسة مس تقةل .أأما
عن الالزتامات ادلولية فأأوحض الوفد أأن املغرب قد اعمتد هذا العام مجموعة من املعاهدات ادلولية كوثيقة جنيف لتفاقية لهاي
بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية واتفاق اسرتاسربغ بشأأن التصنيف ادلويل للرباءات ومعاهدة س نغافورة بشأأن
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قانون العالمات .وعىل الصعيد التشغييل أأفاد بأأن املغرب قد قام ابلعديد من املشاريع ابلتعاون مع الويبو ،ومهنا وضع أأنظمة
التصنيف ادلولية يف جمال امللكية الصناعية لإدارة الرباءات يف مرحةل ما قبل الإنتاج و أأمتتة نظام اإدارة العالمات ادلولية وتعزيز
الابتاكر وتكنولوجيا املعلومات و أأنشطة التدريب ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وكشف الوفد عن تأأييد املغرب ألنشطة
التقنني اجلارية يف خمتلف هيئات املنظمة ،وحتديد ًا تكل الرامية اإىل اإرساء نظام متوازن للملكية الصناعية خيدم التمنية
الاقتصادية والتكنولوجية والاجامتعية .ودمع الوفد يف هذا الإطار املفاوضات بشأأن مرشوع معاهدة للتصاممي الصناعية
مضيف ًا أأن بالدو تشعر ابلرضا جتاو التقدم احملرز يف جلنة حق املؤلف لإبرام معاهدة دولية بشأأن حامية هيئات البث .وجاء
عىل لسان الوفد ما يفيد بأأمهل يف أأن يمتخض عن املفاوضات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ودور
احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية نتاجئ تر ي امجليع .و أأكد أأيض ًا أأن املغرب يتابع عن كثب املفاوضات داخل اللجنة
احلكومية ادلولية مؤكد ًا عىل دمع بالدو ملبادرة اجملموعة ا ألفريقية لتجديد ولية اللجنة وعقد دورات موضوعية جديدة ومؤمتر
دبلومايس خالل الثنائية  .21/2021و أأعرب الوفد عن رضاو حيال اس مترار الويبو يف دورها الرائد يف حتقيق ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية عن طريق مساعدة ادلول النامية عىل الاس تفادة من النظام ادلويل للملكية الفكرية .وقال اإن املغرب يشجع
املنظمة عىل الاس مترار يف س ياسة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لصاحل هذو البدلان حىت تكون القضااي الإمنائية جزء ًا
من أأنشطة املنظمة .و أأخري ًا ،اختمت الوفد لكمته بهتنئة الويبو عىل الزتاهما البناء لصاحل تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية بغية
اإدماج ا ألهداف الإمنائية ل أللفية اإدماج ًا أأفضل معر ًاب عن تقديرو لإدخال املوارد املالية اخملصصة للتمنية يف مرشوع املزيانية
للثنائية .21/2021
 .68طلب وفد زامبيا أأن تكفل خمتلف الهيئات ،يف اإطار الاضطالع بولايهتا ،هنج ًا متواز ًان إازاء وضع القواعد ليك يظل
معل املنظمة متص ًال مبصاحل البدلان اكفة ،ل س امي أأقلها منو ًا .و أأشارت زامبيا اإىل أأهنا اس تطاعت ،بدمع من الويبو ،اس تعراض
ترشيعاهتا املتعلقة ابمللكية الصناعية ووضعت س ياسة وطنية للملكية الفكرية توجد قيد التنفيذ .وقالت زامبيا اإهنا ل تزال
تس تفيد من برامج املساعدة التقنية ،مبا فهيا تدريب املوظفني و أأمتتة مكتب براءات زامبيا .وبفضل تطوير نظام أأمتتة اإجراءات
امللكية الصناعية ،متكن مكتب الرباءات من حتسني الفعالية فامي يتعلق مبعاجلة طلبات العالمات التجارية والرد عىل
الاس تفسارات .وذكر وفد زامبيا أأن تعممي نظام اإدارة الورائق الإلكرتونية من شأأنه أأن يعزز سري العمل أأكرث .كام أأشار اإىل أأن
اإنشاء أأول مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف مكتب الرباءات قد اكن بدورو حد ًرا همامً .و أأفاد بأأن املركز مزود بأأحدث
ا ألهجزة الإلكرتونية و أأنه من املتوقع أأن يبارش أأعامهل بصفة اكمةل يف املس تقبل القريب .و أأعرب الوفد عن شكرو للويبو عىل
تدريهبا ملوظفي واكةل تسجيل الرشاكت ،وقال اإن زامبيا قد اس تفادت كثري ًا من برانمج نقل التكنولوجيا املالمئة اذلي ُأط ِّلق
يف اإطارو مرشوعان ملعاجلة مسأأةل توفري مياو الرشب والري يف املناطق اجلافة من البدل .و أأضاف الوفد أأن زامبيا قد اختريت
كبدل من البدلان اليت ستس تضيف منافسة يف جمايل التكنولوجيا والابتاكر تنظمها الويبو ابلتعاون مع املكتب الكوري
للرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن املكتب ادلويل قد نظم دورة تدريبية حول حقوق الاس تنساخ أأرارت اهامتم ًا كبري ًا يف صفوف
أأحصاب املصلحة ،مبن فهيم النارشون واملؤلفون .ودعا الوفد ا ألمان رة اإىل مواصةل ما تبذهل من هجود لتعزيز الكفاءات يف جمال
حق املؤلف ،ل س امي يف البدلان ا ألقل منو ًا ،لمتكني اقتصاداهتا من حتصيل منافع اإمنائية ملموسة من حامية حق املؤلف وإانفاذو.
و أأعلن الوفد أأن حكومة زامبيا أخذة يف اعامتد صكوك عديدة عىل املس توى الوطين .وذكر أأن من أأبرز املبادرات املتخذة يف
جمال حق املؤلف اعامتد الهولوغرامات كجانب أأمين ابلنس بة مجليع املصنفات السمعية والبرصية ،هبدف احلد من القرصنة.
وشدد الوفد عىل أأمهية ترسيع املفاوضات النصية للجنة احلكومية ادلولية بغية اعامتد صك ملزم قانوني ًا محلاية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والتعابري الثقافية التقليدية .ورحب الوفد برتكزي الويبو املتواصل عىل تعزيز وتقوية الربامج الرامية اإىل
مساعدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا لتحسني اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية .ورحب الوفد عىل وجه اخلصوص
مبا طر أأ من تغيري يف منوذج معل الويبو وتركزيو بقدر أأكرب عىل تقدمي اخلدمات من خالل تكنولوجيا املعلومات والتصالت،
وتعزيز أأاكدميية الويبو ،وتبس يط اجلهود الرامية اإىل تكوين كفاءات الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة .كام أأشار اإىل ما
يبذهل املكتب ادلويل من هجود لتنفيذ تدابري فعالية التاكليف ،وفق الولية اليت حددهتا امجلعيات العامة ،وجشع ا ألمانة عىل
الاس مترار يف ذكل الاجتاو دون الإخالل بتنفيذ الربامج الرئيس ية للمنظمة ول جبودهتا .واعرتف الوفد مبا أأجنزته جلنة التمنية من
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معل و أأشاد اب ألمانة ملا أأحرزته من تقدم يف تنفيذ مشاريع جدول أأعامل التمنية دعامً للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .كام تطلع
اإىل بذل هجود دؤوبة يف هذا اجملال .وذكر الوفد أأنه ل يزال ملزتم ًا بتقدمي دمع اكمل لتحقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية وتطلع
اإىل اعامتد امجلعيات العامة للتوصيات الصادرة عن جلنة املزيانية لكام تعلق ا ألمر بعمل اللجنة .واختمت الوفد لكمته مؤكد ًا عىل
رضورة حفاظ ا ألعضاء عىل التوازن القامئ يف معل جلنة الرباءات وضامن اإحراز تقدم ملموس يف جمالت الرباءات والصحة
العامة ونقل التكنولوجيا والاس تثناءات والتقييدات.
 .69و أأشاد وفد موزامبيق بتقرير املدير العام اذلي جيسد الزتام الويبو بتشجيع الابتاكر والإبداع يف ظل نظام دويل
متوازن وفعال للملكية الفكرية .وقال اإن التقرير يعطي صورة واحضة عن أأنشطة الويبو املوهجة اإىل حتقيق أأهداف املنظمة
الاسرتاتيجية ويسلط أأيض ًا ا ألضواء عىل مجةل أأمور من بيهنا أأمهية التطور املتوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية والانتفاع
ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية والبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية واملصدر ادلويل للمعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية
وحامية حقوق امللكية الفكرية .وشدد عىل جناح املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد يف مراكش و أأدى اإىل اإبرام معاهدة لتيسري نفاذ
املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة .و أأضاف قائ ًال اإن بدلو يرى
أأن اإبرام صك دويل من ذكل القبيل يعد أأمر ًا همامً وإانه وقع عىل معاهدة مراكش ويعمل من أأجل التصديق علهيا .و أأردف قائ ًال
اإن بدلو أأودع ورائق التصديق عىل اتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية يف أأغسطس  2022وإان التعاون بني بدلو
والويبو مشل نرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف مكتب امللكية الفكرية يف موزامبيق وإان هناك بعثة تقنية للويبو تزور البدل.
ولفت النظر اإىل عدد مزتايد من اجلامعات ومعاهد التعلمي العايل ا ألخرى اليت تدرج دروس امللكية الفكرية يف مناجهها
ادلراس ية .ومىض يقول اإن بدلو يعزتم اإنشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية بدمع من الويبو .ويف جمال برامج التدريب
املشرتكة بشأأن حقوق امللكية الفكرية ،أأحا علامً بأأن بدلو اس تضاف ندوة برعاية الويبو واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية
الصناعية يف س نة  .2022واسرتسل قائ ًال اإن أأنشطة التعاون اليت تضطلع هبا الويبو يف موزامبيق هتدف اإىل مساعدة اجملمتع
عىل بلوغ مس توايت مقبوةل للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية بتحرير طاقات الابتاكر وامللكية الفكرية .وعلق أأمهية
خاصة عىل جدول أأعامل الويبو للتمنية املعمتد يف س نة  2007بغرض اإدماج البعد الإمنايئ يف مصمي مجيع جمالت معل الويبو.
و أأثىن عىل الويبو دورها يف ضامن جناح اإسهام أأنشطهتا يف مبادرات ا ألمم املتحدة الإمنائية مبا يف ذكل يف حتقيق أأهداف ا ألمم
املتحدة الإمنائية ل أللفية .وشدد أأيض ًا عىل أأمهية الاقرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية
بشأأن مساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون والتمنية .وعىل حنو مماثل ،أأشاد ابلتقدم احملرز حىت ذكل احلني يف النظر يف
قضااي امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور و أأعرب عن ثقته بأأمهية عقد مؤمتر دبلومايس لضامن
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وتعزيز تمنية اجملمتع.
 .70و أأعرب وفد كوت ديفوار عن تقديرو للمدير العام لبعد نظرو والنفس اجلديد اذلي أأعطاو للويبو من خالل تنفيذ
برانمج التقومي الاسرتاتيجي اذلي سامه يف توس يع نطاق نظام امللكية الفكرية وسد الفجوة املعرفية ،خاصة لفائدة البدلان
النامية وا ألقل منوا ،لمتكيهنا من جين مثار الابتاكر واقتصاد املعرفة .و أأيد الوفد بيان اجلزائر اليت أألقته ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
و أأشار اإىل أأنه رمغ التحدايت الطارئة اليت تواهجها امللكية الفكرية يف القرن احلادي والعرشين ،فاإن حكومة كوت ديفوار تعرب
عن رسورها ألن ثنائية  2023جاءت مواتية للويبو واقرتنت ابإبرام ثالث معاهدات متعددة ا ألطراف .ور أأى الوفد أأنه من
بني هذو املعاهدات تظل معاهدة مراكش املربمة يف يونيو  2023يه أأروع مثال .وقال اإن الويبو قد أأثبتت حبنكة ملفتة
ل ألنظار من خالل هذا احلدث التارخيي البارز أأن تعددية ا ألطراف قادرة عىل اإضفاء روحٍ اإنسانية عىل العوملة عرب منح ا ألمل
لرشحية كبرية من اجملمتع أأصبح ابإماكهنا اليوم المتتع ابحلقوق وابحلرايت املعرتف هبا للجميع .و أأكد الوفد امتنانه حلكومة اململكة
املغربية عىل كرم الضيافة والتنظمي املثايل .وشدد الوفد بعد ذكل عىل أأن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو تتيح هل الفرصة
ليؤكد من جديد أأن كوت ديفوار تتبىن قمي املساواة والتشارك والإنصاف اليت تدافع عهنا الويبو من أأجل تعزيز امللكية الفكرية
دوليا عرب حتفزي الابتاكر والإبداع .وهبذو املناس بة ،حث الوفد مجيع الوفود عىل التحيل ابلعزمية وا إلرادة القوية للتعاون يف
املفاوضات اجلارية املتعلقة اب ألولوايت الرئيس ية للويبو من أأجل التوصل اإىل نتاجئ رمرضية والتفكري يف اإماكنية عقد مؤمترات
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دبلوماس ية أأخرى عام  ،2021مثال يف جمال التصاممي الصناعية .والتفت الوفد للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي اليت تسامه حاميهتا يف توس يع نطاق تطبيق امللكية الفكرية مشريا اإىل أأن قدرا من التقدم امللحوظ قد
أأحرز منذ  23س نة من املفاوضات املكثفة رمغ وجود الكثري من التضارب يف الراء اذلي ينبغي تسويته قبل التوصل اإىل
نص توافقي يف غضون أأجل معقول .و أأضاف الوفد أأن اهامتمه انصب أأيضا عىل شواغل خاصة تشغل ابل البدلان النامية
وا ألقل منوا ملساعدهتا عىل تكوين كفاءاهتا يك تشارك يف نظام امللكية الفكرية وتس تخدمه ،ومن هذو الشواغل سد الفجوة
الرمقية ومراعاة احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة عند حتديد أأنشطة التعاون من أأجل التمنية .وقال اإنه ل يساورو أأي
شك يف أأن نظام امللكية الفكرية ميكّن أأي بدل من التطور يف جمال التكنولوجيا .وذلكل ،رشعت كوت ديفوار منذ عدة
س نوات يف اإصالحات مؤسس ية طموحة بغية الاس تفادة من الإماكنيات الهائةل اليت يتيحها هذا القطاع .وقال اإن وزارة
الصناعة واملنا م قد اعمتدت خطة وطنية لتطوير امللكية الصناعية تشمل عددا من ا ألنشطة .ويف هذا الصدد ،هناك مشاريع
مبتكرة قيد الإجناز .ومن هذو املشاريع اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وإانشاء جلنة وطنية معنية ابلبياانت اجلغرافية
والعالمات امجلاعية لمتكني كوت ديفوار من اس تخدام أأدوات عرصية من أأجل حتسني تسويق منتجاهتا ،ول س امي الاكاكو اليت
تعد أأول منتج هل يف العامل .و أأضاف أأن احلكومة تسعى اإىل جعل كوت ديفوار من البدلان الناش ئة حبلول  ،2020وذلكل فهو
يركز عىل قطاعٍ صناعي أأداؤو ممتاز ،وحتديدا التصنيع اذلي يس تطيع لوحدو أأن يدخل تغيريات بنيوية من شأأهنا أأن جتلب ما
حيتاج اإليه البدل من ثروات ووظائف .وقال اإن وزارة الثقافة والفرنكوفونية رشعت يف مسار وضع التنظاميت يف قطاع الفنون
والثقافة بغية التشجيع عىل قطاع ثقايف حقيقي يف كوت ديفوار .وقال اإن مشاريع هممة قد أأجنزت و أأخرى قيد الإجناز من أأجل
ميسان املصنفات الثقافية ومن أأجل تعزيز الإبداع وجلب الرثوات (مثال مرشوع اإقامة 2000
ظحاربة الغش والقرصنة الذلان ّ
متجر للسلع واخلدمات الثقافية عىل ا ألرا ي الوطنية) .وذكر الوفد أأن مكتب كوت ديفوار حلق املؤلف يف مرحةل اإصالح
بنيوي و أأنه يعمل جاهدا عىل وضع أأدوات اإدارية وعىل تدريب موظفيه و أأعضائه يف جمال حق املؤلف ويف احلقوق اجملاورة
القمي اذلي تقدمه الويبو .وقال اإن امللكية الفكرية موضوعة يف صدارة اخليارات الاسرتاتيجية التمنوية
بفضل ادلمع الكبري و ّ
تفوت فرصة دون أأن تدمع ا ألنشطة الرامية اإىل تروجي هذو ا ألداة التمنوية القيّمة .ولكن هذو
للحكومة الإيفوارية اليت ل ّ
ا ألنشطة ،همام بدت متقنة ،ما اكنت لتمتزي ابلفعالية لول مساعدة الويبو ووقوفها اإىل جانبنا .واغتمن الوفد املناس بة ليعرب ابمس
احلكومة الإيفوارية عن امتنانه التام وشكرو ل إالدارة العامة للويبو و أأمانهتا عىل ما حتلت به من تعاون مثايل وعىل اختيار كوت
ديفوار ليك تس تضيف يف أأبيدجان من  1اإىل  6ديسمرب  2023ملتقى وزراء الثقافة من ادلول ا ألعضاء يف ا مجلاعة
الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا وموريتانيا .وقال اإن هذا امللتقى اذلي جاء يف اإطار تشجيع التصديق عىل معاهدتني اعمتدهتام
الويبو مؤخرا ،وهام معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش ،س يكون مناس بة مواتية لتوعية املسؤولني الس ياس يني يف امجلاعة
الاقتصادية املذكورة بوجاهة امللكية الفكرية يف اسرتاتيجيات التمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية لدلول .واختمت الوفد
بيانه مشريا اإىل أأن كوت ديفوار تترشف هبذو الثقة اليت حظي هبا و أأنه يتعهد ببذل لك ما يف وسعه يك يضمن تنظمي هذا
امللتقى عىل أأمكل وجه يمتىن أأن يلكل ابلنجاح ،وجدد التعبري عن إارادته الراخسة يف تعزيز امللكية الفكرية مضن مجيع أأنشطته
التمنوية ابلتعاون مع الويبو واجملمتع ادلويل.
 .72و أأيد وفد هنغاراي البيان اذلي أأدىل به وفد بولندا ،نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،والبيان اذلي
أأدلت به ليتوانيا ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية اجلهود اليت تبذلها الويبو يف جمال
حتفزي املاكتب واحلكومات الوطنية عىل وضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية ،و أأعلن أأن حكومة هنغاراي قد اعمتدت يف
أأغسطس  2023اسرتاتيجية وطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية ابلنس بة للفرتة  .2026-2023وذكر أأن تكل الاسرتاتيجية
يه أأول اسرتاتيجية حكومية شامةل يف هنغاراي متنح ا ألولوية للملكية الفكرية .وتوقع الوفد أأن يزيد توطيد التعاون املتني بني
الويبو وهنغاراي خالل مرحةل تنفيذ الاسرتاتيجية املذكورة .و أأعلن عن عقد مؤمتر إاقلميي مقبل ،يف بودابست ،بشأأن التصاممي
الصناعية يويم  2و  3أأكتوبر  ،2023ينظمه املكتب الهنغاري للملكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو ومكتب التنس يق يف
السوق ادلاخلية ،وسينصب فيه الرتكزي عىل تشجيع حامية التصاممي مكحرك لالبتاكر .وذكر الوفد أأن املؤمتر س يتناول النظام
ادلويل لقانون التصاممي ،اإىل جانب تطوراته ا ألخرية .و أأكد جمدد ًا الزتامه القوي بعمل جلنة العالمات ،كام عرب عن ر أأي مفادو
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أأن مناقشة معاهدة قانون التصاممي املقرتحة قد وصلت املرحةل ا ألخرية و أأنه ينبغي للجمعيات العامة أأن تبت يف مسأأةل عقد
مؤمتر دبلومايس يف عام  .2021ورحب الوفد بتوافق الراء اذلي توصل اإليه الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة
(تسميات املنشأأ) وابلتوصية اليت قدهما اإىل مجعية احتاد لش بونة ابملوافقة عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2021حول اتفاق
التفاق املعدّ ل نظام لش بونة أأكرث
لش بونة املعدّ ل محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها ادلويل .و أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن جيعل ر
سهوةل من حيث الاس تخدام ويزيد من جاذبيته ابلنس بة للبدلان غري ا ألعضاء وحيمي املصاحل الاقتصادية يف البدلان املتقدمة
والنامية عىل حد سواء ،مبا يفيض عىل ا ألرحج اإىل توس يع نطاق العضوية يف النظام عىل حنو كبري .ورحب الوفد كذكل مبا
أأجنزو الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مبد ًاي تعليقه بأأن جودة العمل اذلي تؤديه الإدارات ادلولية عنرص
هام من عنارص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .كام أأعرب عن اإدراكه لرضورة اإعادة النظر يف معايري التعيني القامئة
وإاجراء الإدارات ادلولية ،ولكنه أأفاد بأأنه جتدر الإشارة اإىل رضورة النظر أأيض ًا يف تطبيق أأكرث فعالية ملعايري التعيني القامئة
ابعتبار ذكل من احللول الإجيابية .ور أأى الوفد أأنه حىت لو وافقت ادلول املتعاقدة عىل اس تعراض اإجيايب ملعايري التعيني ،فاإن
تعيني الإدارات ادلولية اجلديدة ينبغي أأن يس متر وفق ًا للرشو والإجراءات احلالية .و أأضاف الوفد أأنه يف حال اعامتد أأي
مجموعة جديدة من معايري التعيني ،تفاد ًاي للمتيزي وضام ًان لتقدمي خدمات من الطراز ا ألول ،فاإنه يتعني تطبيقه عىل الإدارات
ادلولية القامئة واملقبةل.
 .72و أأيد وفد بوروندي بيان وفد اجلزائر اذلي قدمه ابمس اجملموعة ا ألفريقية وبيان بنن ابمس البدلان ا ألقل منوا .و أأعرب عن
ارتياحه لعامتد معاهدة مراكش أمال أأن حيدث ا ألمر نفسه فامي خيص حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.
ويف هذا الصدد ،حث الوفد جلنة العالمات عىل امليض قدما يف املفاوضات بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية وتطلع
اإىل أأن تمتكن هذو امجلعية من املوافقة عىل مزيانية عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن هذو املسأأةل .وقال اإن بوروندي اليت اس تفادت
من املساعدة التقنية واملالية اليت تقدهما الويبو لتحديث قانوهنا املتعلق ابمللكية الفكرية بغية مواءمته مع اتفاق تريبس من أأجل
صياغة نصوص قانونية وبناء كفاءات قياداهتا ،قد وقعت مع الويبو يف اإطار مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل
اتفاق بشأأن مس توى خدماهتا .و أأعرب عن أأمهل يف توطيد هذا التعاون يف اإطار وضع س ياسة وطنية للملكية الفكرية ويف
املساعدة التقنية عىل حرص املنتجات الزراعية اليت من شأأهنا أأن تكتسب قمية عند تصديرها بفضل اس تخدام عالمة املنشأأ
ويف مشاريع أأخرى جارية .وليك تصل البدلان ا ألقل منوا اإىل مس توى ل بأأس به يف جمال امللكية الفكرية ،ينبغي أأن تس تفيد
من توطيد التعاون وتعزيز املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وذلكل يس تحسن اختاذ قرار خالل هذو امجلعية بشأأن افتتاح
مكتبني خارجيني يف أأفريقيا لتعزيز الابتاكر والإبداع يف هذو القارة.
 .73و أأيد وفد الس نغال بيان اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وبيان بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا و أأعرب عن ارتياح
بالدو حيال النتاجئ الإجيابية للغاية املسجةل أأثناء الثنائية  ،23/2022وحتديد ًا الوضع املايل املطمنئ للمنظمة وإابرام معاهدتني
جديدتني توسعا من نطاق النظام ادلويل للملكية الفكرية وتعززاو وهام معاهدة بيجني يف  2022ومراكش يف  .2023وهنا،
ذكر الوفد بعقد الكثري من املؤمترات يف دااكر حتديد ًا حول الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية لصاحل تمنية الصناعة
الرايضية يف أأفريقيا .و أأضاف أأنه ينبغي أأن تسمح الثنائية  21/2021ابحلفاظ عىل هذا الزمخ لتحقيق عدد من ا ألهداف،
وحتديد ًا عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية تأأخذ بعني الاعتبار احتياجات البدلان ا ألقل منو ًا يف
خصوص املساعدة التقنية والانهتاء من املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية للتوصل اإىل صك أأو ثالثة صكوك قانونية
بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لتبنهيا أأثناء الثنائية  ،21/2021وكذا ترسيع وترية
أأعامل جلنة حق املؤلف فامي يتعلق هبيئات البث والتقييدات والاس تثناءات لصاحل املؤسسات التعلميية والبحثية واملكتبات
ودور احملفوظات وفتح ماكتب خارجية اإضافية ،مبا يف ذكل يف القارة ا ألفريقية اليت ليس هبا أأي ماكتب من هذا النوع حىت
يومنا هذا وتفعيل مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا .و أأكد أأن الس نغال س تؤيد وثيقة الربانمج واملزيانية  21/2021اإذا احتوت
عىل لك هذو العنارص ،ول س امي اإذا خرصصت ابلفعل نس بة  22ابملائة املنصوص علهيا يف املزيانية للتمنية لصاحل ا ألنشطة
التشغيلية .ويف هذا الإطار ،ركز الوفد عىل أأمهية حتديد مرصوفات التمنية بدقة و أأضاف أأن تكل اليت اقرت ا رئيس جلنة
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املزيانية تبدو من وهجة نظرو وجهية .ويف اخلتام أأكد الوفد أأن الس نغال يربطها يارخي طويل من عالقات التعاون الغنية مع
الويبو ويه مس مترة يف حتسني اسرتاتيجية ادلمج احلقيقي للملكية الفكرية يف س ياس هتا الإمنائية .وساق مثا ًل فقال اإنه اكن من
اخملطط اإعطاء وضعية خاصة لفناين ا ألداء وإانشاء رشكة خاصة ل إالدارة امجلاعية يف اإطار الإصالحات الترشيعية واملؤسس ية
يف البالد .وقال اإن هذو التدابري هتدف اإىل دمع واكةل الس نغال للملكية الصناعية والابتاكر التكنولويج اليت تركز عىل حتفزي
الابتاكر وإارساء تكنولوجيا أأساس ية لتحسني احلياة اليومية للشعوب حتسين ًا ملموس ًا وتوس يع دائرة مشاركة القطاع اخلاص يف
السوق الرمقي العاملي .وعليه ،عرب الوفد عن الارتياح لنتخاب بالدو عىل ر أأس جلنة التنس يق ويه هيئة اسرتاتيجية يف
املنظمة ،كام شكر اكفة الوفود عىل الثقة اليت وضعوها يف الس نغال.
 .71وانضم وفد مكبوداي اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابلنيابة عن رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا ،ووفد بنن
ابلنيابة عن البدلان ا ألقل منوا .و أأيد متديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لعايم  2021و ،2021وعقد مؤمتر دبلومايس كخطوة
أأخرية حنو وضع صك قانوين دويل يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .و أأعرب الوفد عن
تقديرو ملا قدمته الويبو من دمع متواصل يف صياغة الاسرتاتيجية المكبودية الوطنية للملكية الفكرية؛ وإانشاء مركز معلومات
عن امللكية الفكرية؛ وتقدمي املساعدة الاستشارية بشأأن نظام مدريد؛ ووضع برامج لإدارة أأصول امللكية الفكرية؛ وإاجراء
زايرات دراس ية للمسؤولني المكبوديني يف اخلارج؛ وإارسال بعثة الويبو للخرباء بشأأن حفص العالمات؛ وتقدمي خدمات
الرتمجة؛ وإاعداد وثيقة ابإنلكزيية امخلري؛ وتقدمي املشورة القانونية بشأأن امللكية الفكرية المكبودية .وشكر الوفد رابطة أأمم جنوب
رشيق أس يا عىل دمعها وتعاوهنا الفعال بشأأن هذو املسائل ،وجشع الويبو عىل مواصةل دمع الاسرتاتيجية المكبودية الوطنية
للملكية الفكرية من أأجل حتقيق الغاايت الإمنائية و أأهداف التمنية الاقتصادية .واختمت لكمته قائال اإن مكبوداي تتطلع اإىل وضع
صك دويل يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،وإانشاء نظام لتكوين الكفاءات يف جمال
املعارف الابتاكرية وتطوير امللكية الفكرية ،عىل أأن يكون هذا النظام أأداة هممة لتحقيق التمنية التكنولوجية والاقتصادية عىل
ا ألجل الطويل .ورصح بأأن مكبوداي ل تزال ملزتمة ابلعمل عن كثب مع مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .71و أأبدى وفد اإندونيس يا تأأييدو للبيانني الذلين أأديل هبام ابمس اجملموعة الس يوية وابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية،
ورغبته يف تقامس جتربته التعاونية مع الويبو .و أأفاد بأأنه ل ميكن حتقيق المنو الاقتصادي اإل ابإعامل حقوق امللكية الفكرية عىل
الصعيد احمليل وعليه فاإن اإندونيس يا عىل اس تعداد لالنضامم ،يف عام  ،2021اإىل معاهدات حقوق املؤلف والربوتوكول املتعلق
ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن ل يقترص نظام أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية عىل
ورصح بأأنه سيمت ،لإذاكء الوعي العام ابمللكية الفكرية ،الاحتفال
تكل امللكية حفسب ،بل جيب أأن يشمل حق املؤلف أأيضاّ .
ابليوم الوطين ا ألول للملكية الفكرية يف اإندونيس يا يف  22نومفرب  2023و أأشار اإىل اإماكنية أأن تسهم الويبو يف أأنشطة اإذاكء
الوعي العام من خالل ترمجة ورائق تقنية خمتلفة .و أأعلن أأن اإندونيس يا س توقّع عىل معاهدة مراكش أأثناء امجلعيات .وقال اإنه
عىل الرمغ من عدم متكّن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
(اللجنة احلكومية ادلولية) ،يف اجامتعها السابق املعقود يف يوليو  ،2023من التوصل اإىل اتفاق حول معلها املس تقبيل وجتديد
وليهتا للثنائية  ،21/2021فاإن بدلو اس تضاف اجامتعا استشاراي يف ابيل بشأأن تكل املسأأةل خلص اإىل رضورة عقد اجامتع
رفيع املس توى بغرض توفري اإرشادات س ياس ية خبصوص معل اللجنة احلكومية ادلولية .و أأكّد الوفد أأمهية موافقة امجلعيات عىل
صيغة لك ولية .و أأفاد بأأن بدلو يواصل دمع الويبو يف معلها املتعلق جبدول أأعامل التمنية وبأأنه جيب أأيضا تضمني جدول أأعامل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بندا دامئا بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.
 .76و أأثىن وفد تركيا عىل اإجناز معاهدة مراكش و أأشار اإىل أأن تركيا س توقع علهيا مبجرد انهتاء الإجراءات ادلاخلية .و أأيد
الوفد يف الس ياق ذاته التطورات ا ألخرية يف وثيقة اللجنة احلكومية ادلولية .و أأشار الوفد اإىل الالزتام الس يايس املس متر
للحكومة الرتكية لتفعيل حامية حقوق امللكية الفكرية يف خطة معلها مشري ًا اإىل أأنه ت اإعداد مرشوعي قانون جديدين بشأأن
حقوق امللكية الصناعية وحق املؤلف .و أأشار اإىل أأن جملس تركيا لتنس يق امللكية الفكرية قد صاغ وثيقة اسرتاتيجية حلقوق
امللكية الفكرية الوطنية سيمت الانهتاء مهنا بهناية  2023وانهتيى جملس تركيا للتصاممي من اإطالق اسرتاتيجية التصاممي الوطنية.
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وعرب الوفد عن تقدير بالدو جلهود عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة بشأأن قانون التصاممي .والتفت الوفد اإىل موضوع
التنفيذ فقال اإن الرشطة الرتكية وامجلارك والهيئات القضائية قد عززت من قدراهتا املؤسس ية كام تبني خالل املؤمتر العاملي
حول التقليد والقرصنة اذلي انعقد يف اسطنبول ابلتعاون مع الويبو والإنرتبول ومنظمة امجلارك العاملية .وتطرق الوفد اإىل
موضوع تطوير امللكية الفكرية ،فأأشار اإىل أأن تركيا قد لكفت اجلامعات ابلضطالع بدور أأكرب يف الابتاكر وذكر قرار ًا اختذو
جملس تركيا ا ألعىل للعلوم والتكنولوجيا لتطوير أأدوات جوهرية لإطالق رشارة الابتاكر واملقاوةل يف اجلامعات ،أأما مرشوع
قانون امللكية الفكرية ،فينص عىل أأدوات جديدة لتسويق الاخرتاعات .و أأشار الوفد اإىل اإطالق مرشوع لتعممي املعرفة
ابمللكية الفكرية يف اجلامعات ابلزتامن مع محةل للتوعية ابمللكية الفكرية .كام التفت الوفد اإىل موضوع اإحصائيات امللكية الفكرية
و أأشار اإىل الزايدة املطردة يف الطلب عىل خدمات التسجيل الرتكية فطلبات التصاممي والرباءات أخذة يف الزايدة مبعدل يفوق
املتوسط العاملي وتصدرت العالمات التجارية أأعىل القامئة .و أأضاف الوفد أأنه متت اإعادة تنظمي املؤسسات وتعزيز البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ومناذج جديدة ل ألعامل جملاهبة جحم العمل املرتبط بذكل .و أأضاف أأن أأدوات الويبو الإلكرتونية الفرعية
اكنت حامسة و أأنه ت الانهتاء من دمج اإدارة السلع واخلدمات بنجاح و أأن الانتقال لربانمج يت اإم فيو ( )TMviewمبكتب
التنس يق يف السوق ادلاخلية قد وسع من نطاق خدمات تركيا لتشمل الاحتاد ا ألورويب متاش ي ًا مع أأهداف النفاذ امليرس اإىل
املعرفة اخلاصة ابمللكية الفكرية ونرشها كام هو منصوص عليه يف اخلطة الاسرتاتيجية املؤسس ية .وقال اإن تركيا مس مترة يف
اإبرام رشااكت جديدة مع املاكتب الوطنية اكلصني وفرنسا وإاس بانيا والسويد مع اخلوض يف مشاريعها القامئة يف الإطار ادلويل
مكنظمة التعاون الإساليم .و أأعلن الوفد أأن أأمه ا ألولوايت يف املس تقبل يه التعلمي يف جمال امللكية الفكرية والتوعية بأأمهيهتا
ويه جمالت حتتاج املنطقة فهيا اإىل التعاون ادلويل احتياج ًا ماس ًا لإنشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية وإاطالق برانمج
جامعي يف جامعة تركية .وعرب الوفد عن قناعته بأأن تفعيل هذو املبادرات سيمتخض عنه زايدة كبرية يف الوعي ابمللكية الفكرية
واحرتاهما .وقال اإن تركيا ترحب ابإنشاء مكتب خاريج عىل أأراضهيا وتؤمن بأأنه عىل الويبو وادلول ا ألعضاء أأن تريس معلية
شفافة خبطو توجهيية واحضة لختيار املاكتب املس تقبلية.
 .77وهنّأأ وفد بوركينا فاصو الرئيسة عىل انتخاهبا وعىل طريقهتا يف قيادة املداولت .و أأعرب أأيضا عن شكرو للمدير العام،
الس يد فرانسس غري ،عىل الاهامتم اخلاص اذلي يوليه لس تخدام امللكية الفكرية أكداة من أأدوات التمنية الاجامتعية
الاقتصادية والثقافية وعىل اجلهود العديدة اليت يبذلها من أأجل متكني ادلول ا ألعضاء معوما ،وادلول ا ألفريقية خصوصا ،من
الانتفاع مبزااي نظام امللكية الفكرية .و أأخريا شكر أأمانة الويبو عىل ما بذلته من هجود جديرة ابلثناء بغرض اإعداد الورائق
العديدة املعروضة عل امجلعية العامة وعىل خمتلف اجلهود اليت بذلهتا طوال الس نة .وقال اإن بدلو يتطلع ،برسور ،اإىل
الاجامتعات اليت س رتعقد ويأأمل أأن تكون بناءة وفعاةل وممثرة .و أأعرب عن تأأييدو للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس
اجملموعة ا ألفريقية .و أأوحض أأن سلطات بدلو بذلت فعال هجودا يف جمال تطوير امللكية الفكرية بدمع من هجات رشيكة خمتلفة،
و أأنه ل تزال هناك حتدايت كثرية مطروحة .وبناء عليه المتس الوفد دعام من الويبو ملساعدة بدلو عىل اإنشاء مركز دلمع
التكنولوجيا والابتاكر .و أأضاف قائال اإنه من املهم والرضوري ،يف س ياق اقتصاد املعارف اذلي يسودو اللجوء بشلك مكث ّف
تعزز الويبو براجمها اخلاصة بتحديث ماكتب امللكية الفكرية وحتسني النفاذ اإىل
اإىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،أأن ّ
تكنولوجيا املعلومات .واس تطرد قائال اإن بدلو حيرص عىل الإسهام يف التصدي للهوة الرمقية يف البدلان النامية وابلتايل فاإنه
يأأمل يف أأن تتواصل العملية اليت اس هتلها املدير العام للويبو واملمتثةل يف التربع لدلول ابملعدات املعلوماتية يف اإطار اإنشاء
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأفاد يف هذا املضامر بأأن بدلو يقدّ ر حق التقدير اجلهود اليت تبذلها الويبو من أأجل تضمني
خططها و أأنشطهتا املسائل املتعلقة بتعزيز التمنية والنفاذ اإىل املعارف واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا .و أأبدى جمددا
تشجيعه للمدير العام عىل دمعه للبدلان النامية وعىل مواصةل أأنشطة التعاون بني الويبو و أأفريقيا ،ودعاو اإىل فتح ماكتب
ورصح قائال اإن بدلو يرحب ابعامتد معاهدة مراكش وابلهنج البناء اذلي تتّبعه ادلول ا ألعضاء
خارجية جديدة للمنظمةّ .
واذلي مكّن من اإحراز تقدم يف معلية التقنني يف جمال املعارف التقليدية .ومىض يقول اإن بدلو يدرك كذكل ماكنة الإبداع يف
عامل تسودو العوملة ،ومن ّمث فاإنه يؤيد عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي الصناعية .و أأعرب عن اقتناعه بأأن هناك اإماكنية
للتوصل اإىل نتاجئ اإجيابية ومتوازنة خالل امجلعيات .ويف اخلتام أأكّد جمددا عزمه عىل الإسهام بطريقة اإجيابية يف تفكري جامعي
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يدر نتاجئ ملموسة .و أأعرب عن أأمهل يف اإماكنية الاعامتد ،لبلوغ ذكل ،عىل هنج شامل يقوم عىل املشاركة ،وقال اإن
كفيل بأأن ّ
ذكل الهنج من الرشو ا ألساس ية لالس تفادة من تنوع املواقف.
 .78أأحا وفد الكريس الرسويل علامً ابجلهود اليت بذلها لك من املدير العام وا ألمانة يف سبيل احلفاظ عىل ماكنة الويبو
ابعتبارها مرجع ًا عاملي ًا يف جمال امللكية الفكرية وسلط الضوء عىل اإبرام معاهدة مراكش اجلديدة لتيسري النفاذ اإىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .كام أأشار اإىل أأن معلية
املفاوضات وا إلرادة الس ياس ية يف الوصول اإىل معايق البرص قد أأظهريا أأن سبيل التقدم ابلنس بة للمجمتع ادلويل يمكن يف
التضامن مع ا ألشخاص ذوي الإعاقات وقبول مشاركهتم الاكمةل يف احلياة الاجامتعية .و أأفاد أأنه بناء عىل مناقشة ا ألولوايت
الإمنائية ملا بعد عام  ،2021فاإن الهنج الناحج املتوىخ اتباعه من شأأنه أأن يعترب الإنسانية أأرسة واحدة ويضع أأشد احملتاجني يف
مصمي اخلطط والربامج .و أأظهرت املؤرشات الاقتصادية أأنه قد ت التخيل ،عىل مدى الس نوات العرشين املاضية ،عن عاميل
ا ألرا ي ورؤوس ا ألموال كعاملني رئيس يني من عوامل الإنتاجية ،لتستند ثروة البدلان الصناعية اإىل التكنولوجيا واملعرفة
والكفاءة .وذكر الوفد أأن البااب يوحنا بولس الثاين قد أأفاد يف منشورو البابوي "مبناس بة اذلكرى املائة للمنشور البابوي
العظمي  )Centesimus Annus( "Rerum Novarumأأن عدد ًا كبري ًا من ا ألشخاص ليس أأماهمم أأي اإماكنية لتحصيل
املعرفة ا ألساس ية للتعبري عن قدراهتم الإبداعية وتمنية قدراهتم ،ول ابب لولوج ش بكة املعرفة واحلوار اليت ميكن يف اإطارها
تقدير مزاايمه واس تخداهما .و أأشار الوفد اإىل أأنه بيامن اكن ل بد من املعرفة والابتاكر يف حتقيق التمنية عىل مدى يارخي البرش،
فاإن الثورة التكنولوجية قد شهدت خالل العقود ا ألخرية بروز املعرفة مكحرك رئييس للقدرة التنافس ية أخذ يف اإعادة رمس
جذري ألمنا المنو والنشا الاقتصاديني عىل الصعيد العاملي .و أأضاف أأن حسن تصممي نظام للملكية الفكرية جيب أأن
يوازن بني احلقوق اخلاصة للمخرتعني والاحتياجات العامة للمجمتع ،كام يرد يف أأهداف اتفاق تريبس ،اذلي أأكد أأن حامية
حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها ينبغي أأن يساهام يف الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا وتعمميها ملصلحة املنتِّجني
واملس تخ ِّدمني املتبادةل ،بطريقة مؤاتية لتحقيق الرفاو الاجامتعي والاقتصادي ،وإاجياد التوازن بني احلقوق والالزتامات .و أأكد
الوفد أأن الغاية ا ألساس ية من امللكية الفكرية ليست كفاءة التخصيص الاقتصادي ،بل يف دمع ثقافة دميقراطية ،ألن
الإنسان ،كام أأشار بولس السادس يف منشورو البابوي "عن تمنية الشعوب" ( ،)Populorum Progressioل تكمتل
اإنسانيته اإل اإذا اكن مسؤو ًل عن أأفعاهل و رحكامً عىل قميهتا ِّّ
وخمطط ًا ملا حيرزو من تقدم ذايت.
 .79و أأيد وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس
مجموعة جدول أأعامل التمنية .و أأعلن اعزتامه التوقيع عىل معاهدة مراكش لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص ذوي
اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة خالل امجلعية .وقال اإن معاهدة مراكش تبني ما تس تطيع ادلول ا ألعضاء
حتقيقه بفضل ا إلرادة الس ياس ية واجلر أأة عىل حتسني معيشة شعوهبا ول س امي أأشد الناس ضعف ًا غري أأنه أأعرب عن قلقه إازاء
التقدم البطيء احملرز وما أأبدته بعض اجلهات من انعدام ا إلرادة الس ياس ية فامي يتصل ابإبرام معاهدات هتم البدلان النامية يف
جمالت مثل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .و أأضاف قائ ًال اإن بدلو طلب خالل عدة س نوات من اللجان
املعنية مبا فهيا اللجنة احلكومية ادلولية تعجيل معلها وحث ابلتايل ادلول ا ألعضاء عىل حشد ا إلرادة الس ياس ية الالزمة
لالنهتاء من املفاوضات ومتهيد السبيل لعقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية  .21/2021وعرب عن تأأييدو التام للهنج املبتكرة
مثل عقد اجامتعات شامةل رفيعة املس توى هبدف ترسيع وترية املفاوضات يف ذكل اجملال .وفامي يتعلق ابلربانمج واملزيانية ،أأيد
تأأييد ًا شديد ًا الاقرتاح ادلاعي اإىل اإنشاء مكتبني خارجيني يابعني للويبو يف أأفريقيا .و أأكد جمدد ًا دور الويبو احملوري يف ضامن
متكن مجيع البدلان من الاس تفادة من امللكية الفكرية من خالل الانتفاع هبا ألغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
و أأحا علامً بأأن اإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا عىل ا ألقل س يعزز الزتامات القارة يف ميدان امللكية الفكرية .و أأعرب عن
تطلعه اإىل املوافقة عىل املبادرة وتوفري املوارد املالية الالزمة .وشدد أأيض ًا عىل أأمهية توطيد الروابط احلالية بني الويبو واملنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية لفائدة أأفريقيا و أأعلن اس مترارو يف تقدير املساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو اإىل خمتلف مؤسسات امللكية الفكرية يف بدلو يف اإطار الربامج الثنائية معر ًاب عن تقديرو اخلاص دلمع الويبو
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الراخس لربانمج شهادة املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية املس تضاف يف جامعة أأفريقيا .واسرتسل قائ ًال اإن برانمج الشهادة
املذكور ما زال يفرض الاحرتام ادلويل مشري ًا اإىل زايدة الطلب ا ألفريقي عليه .و أأهنيى بيانه قائ ًال اإنه يعمتد عىل دمع الويبو
املتواصل لربانمج الشهادة اإذ يكتيس أأمهية ظحورية يف الارتقاء ابلتعلمي والابتاكر يف جمال امللكية الفكرية يف أأفريقيا وداعي ًا اإىل
زايدة املوارد لمتكني أأاكدميية الويبو من أأداء وليهتا.
 .80وقال وفد اإس بانيا اإنه يؤيد بيان وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وبيان بلجياك ابمس اجملموعة ابء .وهنأأ أأيضا ا ألمانة
واملدير العام ومجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اإجنازاهتم املشرتكة يف العام املا ي ،ول س امي اعامتد معاهدة مراكش .و أأعرب
عن أأمهل يف أأن تسرتشد امجلعيات يف معلها مبا يسمى "روح بيجني" وكذكل "روح مراكش" و أأن تتيح أأمورا مهنا املوافقة عىل
عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي الصناعية .وإان املواضيع الثالثة اليت تناولها الوفد يف بيانه العام املا ي ،أأل ويه التعددية
اللغوية والفعالية واحلصافة يف املزيانية مل تفقد شيئا من وجاههتا .وانقش الوفد تكل املواضيع ابلتفصيل قائال اإن التعددية
اللغوية مسة أأساس ية يف منظومة ا ألمم املتحدة .وعرب عن تقديرو جلهود ا ألمانة الرامية اإىل ضامن تنفيذ التعددية اللغوية وحتسيهنا
و أأمل أأن تعمتد امجلعيات احلالية مراجعة س ياسة اللغات وتوسع تدرجييا نطاق التعددية اللغوية لتشمل ابيق ا ألفرقة العامةل.
وحتدث عن الفعالية واحلصافة يف املزيانية قائال اإهنام مفهومان همامن للغاية ومرتبطان ارتباطا وثيقا ،ول س امي يف الوضع الراهن
حيث الاقتصاد العاملي غري واحض .وإان الويبو تضع نصب عينهيا هذا الوضع ،وذلكل تبذل هجودا جبارة يك حتسن فعاليهتا
وإانتاجيهتا وينبغي أأن متتد هذو اجلهود اإىل مجيع أأقسام املنظمة وتشمل أأيضا التفكري يف طريقة تدير هبا املنظمة اجامتعاهتا
العديدة الواسعة النطاق ،و أأن تكون توجهيية لعملية افتتاح ماكتب خارجية جديدة .ور أأى الوفد أأن احلصافة يف املزيانية
ينبغي أأن تظل عنرصا أأساس يا رمغ زايدة ادلخل مؤخرا ،وهو أأمر ينبغي أأن يثلج صدور امجليع .ولحظ الوفد أأنه رمغ زايدة
ادلخل ارتفعت نفقات املنظمة ارتفاعا كبريا كام هو معروض يف املزيانية املقرتحة .وقال اإنه عندما ُأخذ يف الاعتبار اخنفاض
النفقات بسبب اجلهود املبذوةل من أأجل الفعالية خالل الثنائية احلالية واقرتاح اس تخدام ا ألموال الاحتياطية ،اكن مس توى
الإنفاق للثنائية املقبةل قد ُسل زايدة فاق قدرها  657ابملائة خالل الثنائية املاضية ،وهو رمق أأعىل بقليل من الزايدة اليت
طر أأت عىل ادلخل .وحث الوفد ا ألمانة عىل بذل ما يلزم من هجود لتدبري الإنفاق ،مما س يتيح أأيضا احلد من اس تخدام
ا ألموال الاحتياطية أأو جتنب اس تخداهما أأصال .و أأضاف أأنه ينبغي أأل تس تخدم هذو ا ألموال الاحتياطية اإل يف الظروف
الاس تثنائية ،مثال اإذا طر أأ تراجع حاد يف ادلخل .وختاما ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون الروح اليت سادت التفاقات
ا ألخرية توجهيي ًة لالجامتعات و أأن متكن من التوصل اإىل اتفاقات ذات أأمهية لعمل املنظمة عىل حنو مالمئ.
 .82وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو.
واعرتف رئيس املكس يك اب ألمهية الكبرية لتطوير الابتاكر وامللكية الفكرية ابعتبارهام عاملني من عوامل المنو الاقتصادي.
وعليه ،خصصت خطة التمنية الوطنية للفرتة  2028-2023نس بة  2ابملائة من الناجت احمليل الإجاميل للعلوم والتكنولوجيا ،مما
ضاعف املبلغ املتاح أأسفل هذا العنوان مقارنة ابملزيانية السابقة .و خاختذ هذا القرار تشجيع ًا ملنح الرباءات .وكام أأكدت مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فاإن فتح مكتب للويبو يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب مسأأةل أأساس ية ،ويه منطقة
جيدر الاعرتاف ابإماكنياهتا الهائةل من حيث الابتاكر واس تخدام نظام امللكية الفكرية ودمع تكل الإماكنيات .وذكر الوفد أأن
فتح مكتب جديد س يكون من شأأنه ضامن زايدة توس يع نطاق خدمات الويبو ،مبا يعزز الابتاكر واحليوية عىل الصعيد
ا إلقلميي .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون املناقشات خالل ا ألس بوع اجلاري بناءة وتساعد عىل مد اجلسور بني ادلول
ا ألعضاء ،مبا يفيض اإىل اإنشاء ماكتب خارجية جديدة ببدلان أأخرى يف اإطار معلية شفافة تشمل ،عىل قدم املساواة ،مجيع
ا ألقالمي املمثةل يف املنظمة .و أأشار اإىل ا ألمهية اليت يكتس هيا ابلنس بة للويبو الارتقاء ابلتعاون مع البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منو ًا ،مع الرتكزي اب ألخص عىل حتديث نظمها اخلاصة ابمللكية الفكرية ،متاش ي ًا مع أأولوايهتا .وقال الوفد اإن حكومة بدلو ترحب
ابعامتد معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات
أأخرى يف قراءة املطبوعات ،وذكر أأن من شأأهنا أأيض ًا أأن تسامه يف الامتثال لتفاقية ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق ا ألشخاص
ذوي الإعاقة .ور أأى أأن اعامتد معاهدة مراكش ومعاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي مثالن جليان جيسدان ا إلرادة
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الس ياس ية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسود تكل الروح ابس مترار .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تعقد امجلعية العامة ،يف
ظرف وجزي ،مؤمتر ًا دبلوماس ي ًا لعامتد معاهدة محلاية هيئات الإذاعة من قرصنة الإشارات .و أأكدت املكس يك جمدد ًا الزتاهما
ابملفاوضات حول موضوع التقييدات والاس تثناءات ابلنس بة للمكتبات ودرور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث
وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإحراز التقدم إازاء عقد مؤمتر دبلومايس حول التعابري الثقافية
التقليدية خالل الثنائية املقبةل .ودمعت املكس يك بشدة املنظمة املكس يكية غري احلكومية املسامة "امجلعية الوطنية لتسميات
املنشأأ" كجهة مرا ِّقبة و أأيدت جدول أأعامل الويبو املتعدد ا ألطراف ،واضعة يف اعتبارها أأن امللكية الفكرية أأداة قيِّّمة ابلنس بة
لتمنية البدلان اقتصاد ًاي واجامتعي ًا وثقافي ًا .ورحب الوفد بعقد مشاورات غري رمسية منذ ظرف وجزي حول موضوع املاكتب
اخلارجية .ومن الواحض أأن هذا املوضوع اكن مسأأةل ذات أأولوية ابلنس بة للمكس يك وبدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل حد
سواء ،ولعهل س يكون عام ًال حاسامً من حيث القدرة عىل حتقيق التوافق بشأأن مواضيع أأخرى .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف
اس هتالل تكل املشاورات يف أأقرب أأجل ممكن ،قصد المتكن من معاجلة املوضوع خالل ا ألس بوع اجلاري.
 .82و أأبدى وفد أأوغندا تأأييدو للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس
مجموعة البدلان ا ألقل منوا .وقال اإن بدلو يعكف ،مبساعدة تقنية من الويبو ،عىل التحضري لالنضامم اإىل نظام مدريد .و أأثىن عىل
النجاح اذلي أأحرز يف اإبرام معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص
أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .و أأعلن أأن بدلو قد وقّع عىل الوثيقة اخلتامية واملعاهدة .و أأفاد بأأن بدلو يس تحق
اهامتما خاص يف اجلهود اليت يبذلها من أأجل حتسني الظروف املعيش ية لشعبه وبأأن الويبو دمعت تطوير قدرات بدلو يف جمال
التحول من جممتع زراعي اإىل جممتع حديث ومزدهر يف غضون  30س نة وإان
امللكية الفكرية .ومىض يقول اإن بدلو يسعى اإىل ّ
ذكل الهدف ل ميكن أأن يتحقق دون النظام العاملي للملكية الفكرية .و أأشار اإىل اجلهود اليت تبذلها حكومة بدلو من أأجل
سن قانون جديد بشأأن امللكية الصناعية وقانون بشأأن البياانت اجلغرافية وقانون
الامتثال ابللزتامات ا إلقلميية وادلولية ،ومهنا ّ
بشأأن العالمات التجارية .و أأشاد ابلويبو وبدول أأخرى أأرشدت بدلو خالل دراسات املقارنة املعيارية .و أأوحض أأن ادلمع اذلي
قدمته الويبو مشل مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق ابمللكية الفكرية وتوس مي املنتجات ،اليت اكنت فيه أأوغندا من البدلان
الرائدة؛ وإانشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ()TISCs؛ وتكوين الكفاءات املؤسس ية والبرشية؛ ونرش نظام أأمتتة
اإجراءات امللكية الفكرية ( )IPASيف املكتب ا ألوغندي خلدمات التسجيل .و أأضاف قائال اإن الويبو قدمت كذكل دعام
تقنيا وإارشادات بشأأن وضع س ياسة يف جمال امللكية الفكرية .ووجه الوفد دعوة اإىل املدير العام وادلول ا ألعضاء يف املنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) واملراقبني و أأحصاب املصاحل الخرين حلضور اجامتع جملس وزراء بدلان ا ألريبو
واجمللس الإداري لتكل املنظمة يف أأوغندا يف نومفرب .2023
 .83و أأيد وفد توغو البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس البدلان
ا ألقل منو ًا .وشكر املدير العام عىل مواصةل تعاون الويبو مع توغو خاصة ومع البدلان ا ألقل منو ًا عامة وعىل تنظمي ادلورة
التدريبية بشأأن الاسرتاتيجيات والتقنيات للبحث واملعلومات عن الرباءات يف لويم من  26اإىل  28أأغسطس  2022يف
اإطار اإنشاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأوحض قائ ًال اإن املركز أأنشئ ابلفعل يف هناية تكل ادلورة التدريبية وإان ادلمع
املقدم من الويبو مسح أأيض ًا بتنفيذ خطة لتوغو لتطوير امللكية الفكرية .وجشع املدير العام عىل مواصةل أأنشطته يف جمال
التعاون التقين مع مجيع ادلول ا ألعضاء وعىل ا ألخص مع البدلان ا ألقل منو ًا من بيهنا توغو .وهنأأ املدير العام عىل اعامتد معاهدة
مراكش الرامية اإىل تيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة
يف شهر يونيو  .2023وقال اإن تكل املعاهدة تقتفي أأثر معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي اليت أأبرمت س نة
 .2022و أأيد عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي الصناعية اليت تعترب أأدوات لتقدم ادلول ا ألعضاء ول س امي البدلان ا ألقل
منو ًا .و أأشاد ابلهنج اذلي اعمتدته ادلول ا ألعضاء ومسح بتحقيق تطورات اإجيابية يف جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور و أأعرب عن رغبته الشديدة يف جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية .و أأهنيى بيانه مساند ًا اإنشاء مكتبني خارجيني
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يابعني للويبو يف أأفريقيا وداعي ًا ادلول ا ألعضاء اإىل اختاذ قرار رسيع يف ذكل الصدد ومشري ًا اإىل شدة أأمهية هذين املكتبني
للهنوض ابمللكية الفكرية اليت تظل أأداة ل ظحال مهنا لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف القارة ا ألفريقية.
 .81و أأيد وفد أأوروغواي بيان ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وبيان الربازيل نيابة عن
مجموعة جدول أأعامل التمنية .وذكر الوفد أأن اإبرام معاهدة مراكش لتسهيل نفاذ املكفوفني ومعايق البرص أأو معايق البرص يف
قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة لهو مسامهة رائعة يف معل اجملمتع املدين و أأهداف الس ياسة العامة اإذ تنص املعاهدة
عىل اس تثناءات وتقييدات حبق املؤلف ،مشري ًا اإىل تعبريها عن العمل البناء لدلول ا ألعضاء ومرونهتا .و أأكد الوفد أأن بالدو
توىل أأمهية كبرية للمناقشات داخل الويبو معرب ًا عن أأمهل يف أأن تقود الروح العملية والتعاون بني ادلول ا ألعضاء اإىل توافق يف
الراء بشأأن القضااي اجلوهرية للبدلان النامية فأأي حل متوازن يف هذا الصدد س يؤثر اإجيا ًاب يف احلومكة داخل املنظمة .وعرب
الوفد عن رضاو حيال القرارات املعمتدة خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة املزيانية و أأكد عىل الزتامه ابلتوصل اإىل حلول يف
القضااي املدرجة عىل جدول أأعامل امجلعيات .و أأكد عىل ثقته بأأن الروح اليت سادت معلية اإبرام معاهدة مراكش س رتلهم ادلول
ا ألعضاء يف حبهثا عن حلول .ويابع الوفد بشغف كبري تعممي البعد الإمنايئ ،ول س امي يف جمال أأنشطة املساعدة التقنية والتقدم
يف بعض املرشوعات اخلاصة .وتبني للوفد احلاجة اإىل التفاق عىل تعريف مفهوم "نفقات التمنية" ،يف ضوء تعليقات املندوبني
ثناء خاص ًا عىل املساعدة التقنية اليت وفرهتا الويبو وركز
والفحص املس تقل للمساعدة التقنية اليت توفرها الويبو .و أأثىن الوفد ً
عىل نتاجئ تطبيق مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وهو مرشوع مصمم لتعزيز الابتاكر وتطوير خدمات امللكية
الفكرية وإاضفاء القمية املضافة لصاحل أأنظمة الابتاكر الوطنية والرشاكت الصغرية واملتوسطة .و أأضاف أأن أأوروغواي قد تلقت
دعامً هائ ًال من أأاكدميية الويبو لتنفيذ أأهداف التدريب الاسرتاتيجية الوطنية للوصول للكتةل احلرجة يف جمال امللكية الفكرية.
وهنا عرب الوفد عن قلقه حيال مس تقبل الأاكدميية نظر ًا ألمهيهتا أم ًال احلصول عىل نسخة اكمةل من ادلراسة املس تقةل املعدة يف
هذا الشأأن .وذكر الوفد بأأهداف جدول أأعامل التمنية اليت تنصب عىل ضامن التوازن والشفافية يف الويبو .وهنأأ ادلول
ا ألعضاء عىل اإدخال الربانمج  :30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر ألنه قرار حكمي يف ظل أأمهية هذا القطاع
لقتصادات ادلول النامية .و أأوحض أأن الرتكزي عىل التمنية ابعتبارها أأحد ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة أأمر أأسايس لضامن
مسامهة نظام امللكية الفكرية يف التمنية وحل املشالكت املشرتكة .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء يف ضوء ما س بق أأن حتافظ
عىل مس توى الالزتام ذاته لتطبيق جدول أأعامل التمنية .و أأكد جمدد ًا عىل أأمهية تطبيق أليات التنس يق والرقابة والتقيمي وتقدمي
التقارير بشأأن جدول أأعامل التمنية كام اعمتدته امجلعية العامة فهذو اللية س تغطي اكفة أأهجزة الويبو عىل حنو شامل .وكرر الوفد
يف ختام بيانه أأن عقد املؤمتر ادلبلومايس لإبرام معاهدة مراكش لتسهيل نفاذ معايق البرص ومعايق البرص يف قراءة املطبوعات
بناء عليه ،حث ادلول ا ألعضاء عىل الاس مترار بتصممي مماثل
اإىل املصنفات املنشورة قد أأثبت اإماكنية الاجامتع عىل اتفاق و ً
يف البحث عن حلول متوازنة تفيد امجليع.
ورصح وفد فييت انم بأأن أأنشطة الويبو سامهت يف تعزيز الابتاكر والإبداع وحامية امللكية الفكرية لفائدة مجيع ادلول
.81
ّ
ا ألعضاء ،بل ويف التصدي أأيضا للقضااي العاملية والقضااي املس تجدة ،ما يؤكد أأمهية ادلور اذلي عىل املنظمة الاضطالع به
يف اجملمتع ادلويل .وشدد الوفد عىل تأأييد فييت انم ألعامل املنظمة الرامية اإىل حتقيق أأهداف برانمج التقومي الاسرتاتيجي،
و أأشار مع التقدير اإىل اإبرام معاهدة مراكش يف اإطار جلنة حق املؤلف ،وإاىل ما أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية من تقدم يف
تعزيز حامية امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وقال اإن فييت انم تؤيد يف هذا الصدد اقرتاح
اس تضافة الاحتاد الرويس ملؤمتر دبلومايس العام القادم بشأأن معاهدة قانون التصاممي املقرتحة .ومىض يقول اإن نتاجئ اإجيابية
حتققت أأيضا يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية لفائدة ادلول ا ألعضاء النامية مهنا وا ألقل منوا .و أأعرب عن
تأأييدو ملفهوم التعاون جنوب – جنوب فامي بني ادلول ا ألعضاء وجشع الويبو عىل تطوير مرشوعات تعود ابلفائدة عىل ادلول
ا ألعضاء املشاركة ،وشدد عىل الزتام فييت انم ابملشاركة بفعالية يف هذو العملية لتحقيق الصاحل العام .وراح يقول اإن شلك
التعاون بني فييت انم والويبو تغري عىل مر الزمن ،ففي الس نة املاضية اس تفادت فييت انم من عدة مرشوعات يف اإطار
جدول أأعامل التمنية ،ومهنا برانمج التعمل عن بعد وقواعد البياانت املتخصصة وخص ابذلكر رمس اسرتاتيجية وطنية للملكية
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الفكرية .و أأبدى الوفد تقديرو للويبو عىل ما تقدمه من دمع ومساعدة ل ينقطعان اإىل فييت انم ،و أأعرب عن تطلعه اإىل
مواصةل تعزيز تعاونه مع املنظمة .ويف ختام لكمته ذكّر الوفد من جديد ابلزتامه ابلعمل مع الويبو عىل تطوير امللكية الفكرية مبا
يعود ابلفائدة عىل امجليع.
 .86و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
والتفت اإىل موضوع قانون الرباءات ،وقال اإنه يرى أأن من الرضوري اإدراج أأنشطة مصممة ملساعدة ادلول ا ألعضاء فامي
يتعلق ابسرتاتيجيات الابتاكر ونقل التكنولوجيا .ورصح بأأن التعاون لزم يف هذا الصدد لضامن اس تطاعة البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا تطوير برامج لإجراء حتسينات داخلية ولتوحيد هيالكها التقنية ،مع تعزيز ترشيعاهتا يف جمال امللكية
الفكرية .واس تطرد قائال اإن من العوامل الرئيس ية ا ألخرى اليت يؤيدها تنفيذ ا ألنشطة املزمع الاضطالع هبا يف اإطار برانمج
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،نظرا ألن املساعدة التقنية اليت ميكن للويبو أأن تقدهما اإىل البدلان يف هذا املضامر س تكون
هممة للغاية لتحقيق ا ألهداف الرامية اإىل اإنشاء مراكز وطنية للتحكمي والوساطة .و أأضاف أأن اإكوادور تويل أأمهية خاصة
املورد الرئييس خلدمات التعلمي والتدريب يف جمال التمنية ،ول يتعني أأن يغيب عن ا ألذهان أأن
لأاكدميية الويبو ابعتبارها ّ
أأاكدميية الويبو تعترب أأحد املصادر القليةل اليت ميكن للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا النفاذ اإلهيا للحصول عىل التدريب التقين
يف جمال امللكية الفكرية .وعليه فاإن اختذ قرار بسحب دمع الأاكدميية لتكل البدلان ،فاإهنا لن تمتكن رانية من تقدمي شهادات
املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية .ومىض يقول اإن املزيانية املقرتحة ورد فهيا أأن الأاكدميية س تعمل ،خالل الثنائية املقبةل،
مكحفز عن طريق اإقامة ش باكت افرتاضية من اجلامعات تقدم التدريب يف جمال امللكية الفكرية والقضااي املتعلقة هبا ،و أأن
التفاوض س يجري مع تكل اجلامعات يف البدلان املتقدمة عىل ختفيض الرسوم لفائدة املشاركني من البدلان النامية .ورصح
الوفد بأأنه يرى أأن من الرضوري تكوين كفاءات البدلان النامية ليك تمتكن جامعاهتا من تقدمي شهادات املاجس تري يف جمال
امللكية الفكرية ،نظرا لقةل عدد اجلامعات اليت تقدم هذو الشهادات يف اإقلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب .واسرتسل قائال اإن
معهد اإكوادور للملكية الفكرية سيشارك مرة رانية يف مرشوع الويبو لإنشاء أأاكدمييات وطنية للملكية الفكرية ابعتبارو هجة
مس تفيدة .وشدد الوفد من جديد عىل دمعه ملا جتدو الويبو من حلول معلية وما تبذهل من هجود لزتويد ماكتب امللكية
الفكرية مبنصات تطوير تكنولوجيا املعلومات والتصالت .وسلط الضوء عىل أأن أأحد أأهداف املزيانية املقرتحة هو ضامن أأن
توجه ماكتب امللكية الفكرية أأنشطهتا حنو تقدمي اخلدمات ،وعليه يود بدلو أأن يشدد عىل الالامتس املقدم اإىل الويبو لتنفيذ
نظام أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية يف بريو .ويف ختام لكمته تطرق اإىل املاكتب اخلارجية و أأوحض أأن التفامه اذلي حتقق من
خالل املشاورات غري الرمسية هو أأل ترنشأأ تكل املاكتب اخلارجية اإل اإذا اكنت جمدية للويبو من الناحية املالية .ويف هذا
الصدد أأعرب الوفد عن اكمل تأأييدو لإنشاء مكتب يف اإقلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب خالل الثنائية .21/2021
 .87و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن أأمهل يف حتقيق نتاجئ اإجيابية يقبلها امجليع من خالل تضافر هجود املشاركني يف امجلعية
ومعلهم اجلاد للوصول اإىل توافق يف الراء .والتفت اإىل مسأأةل اتساع رقعة العوملة ،و أأشار إاىل تداخل الاقتصادات وزايدة
دور أأنشطة الابتاكر ،وقال اإنه ينبغي أأل يغيب عن ا ألذهان أأن أأنشطة لك مكتب من ماكتب الرباءات الوطنية ،همام اكنت
قدراته أأو مواردو ،ل تفي ابلغرض ول ميكن أأن تضمن ابلاكمل وبفعالية حتقيق املس توى الالزم محلاية امللكية الفكرية والوفاء
ابحتياجات مجيع املودعني و أأحصاب احلقوق .ورصح بأأن الويبو تتفرد يف قدرهتا ابعتبارها هيئة دولية تعكف عىل حتسني
وإادارة النظام ادلويل محلاية امللكية الفكرية ،وليس من املقبول أأن يضعف دور هذو الهيئة القيادية يف تقنني نظام امللكية
الفكرية ادلويل ،ألن هذا الضعف من شأأنه أأن يؤدي ل ظحاةل ،يف ظل ظروف الاقتصادات املعارصة القامئة عىل الابتاكر،
اإىل هتاوي مس توى حامية امللكية الفكرية اذلي بدورو س يكون هل وقع سليب عىل فعالية امحلاية املقدمة اإىل نتاجئ النشا
الفكري ،وقد يكون هل يف هناية املطاف وقع سليب عىل اقتصادات ادلول وعىل العامل معوما .ورصح الوفد بأأنه يويل أأمهية كبرية
للتعاون مع الويبو ،وابلنظر اإىل اتساع رقعة العوملة ،فاإنه يقر بأأمهية اإنشاء نظام فعال لإدارة امللكية الفكرية وتطوير سوق
للحقوق الفكرية يف الاحتاد الرويس هبدف تعزيز القدرة عىل املنافسة وإاجراء التحديث التكنولويج لالقتصاد احمليل .ومىض
يقول اإنه يف اإطار مذكرة تعاون وقعت مع املكتب الرويس للرباءات ،جيري تنفيذ مرشوع لإنشاء مراكز دلمع التكنولوجيا
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والابتاكر بنجاح .وراح يقول اإن  82مركزا قد أأنشئ يف فرتة وجزية و أأصبح يؤدي وظائفه يف  16منطقة من مناطق الاحتاد
الرويس ،حيث تتيح هذو املراكز لرشاكت الابتاكر واخملرتعني النفاذ جماان اإىل قواعد البياانت املتخصصة وغريها من مصادر
املعلومات العالية اجلودة يف جمال امللكية الفكرية .و أأضاف أأن الاحتاد الرويس ل يزال همامت مبواصةل تنفيذ هذا املرشوع .وانضم
الوفد اإىل موقف مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية فامي يتعلق مباكتب الويبو اخلارجية و أأعرب عن تأأييدو
الاكمل ألعامل ا ألمانة يف هذا الصدد .وقال اإن اإنشاء ماكتب خارجية جديدة – واحد يف الصني وواحد يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية وواحد يف الاحتاد الرويس واثنان يف أأفريقيا – من شأأنه أأن ّيقرب املنظمة من املنتفعني بنظام الويبو العاملي
للتسجيل ،و أأن حيفز عىل زايدة الطلبات املودعة ويسمح للويبو الاضطالع بوليهتا بطريقة أأنسب و أأكرث فعالية .ويكتيس
اإنشاء مكتب للويبو يف الاحتاد الرويس أأمهية خاصة نظرا لتطور معليات الاندماج يف الإقلمي ،بداية ابحتاد امجلارك واملنطقة
الاقتصادية املشرتكة بني الاحتاد الرويس وبيالروس واكزاخس تان ،اإضافة اإىل تنفيذ معليات مواءمة بني ا ألنظمة الوطنية
وتنفيذ س ياسات وافقت علهيا البدلان الثالثة يف جمال امللكية الفكرية .وراح الوفد يقول اإنه ل يزال واثقا من أأن فتح مكتب
للويبو س يعطي زخام قيّام لتعزيز العالقات املتعددة ا ألطراف يف الإقلمي وسيساعد عىل تطوير نشا الابتاكر وتعزيز الإبداع
يف مجيع املناطق الناطقة ابلروس ية .و أأردف قائال اإن جلان الويبو وهيئاهتا الرئيس ية أأحرزت تقدما كبريا يف العامني املاضيني،
وخري مثال عىل التعاون البناء بني ادلول ا ألعضاء املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد يف مراكش يف عام  2023و أأسفر عن اعامتد
معاهدة لتحسني نفاذ ا ألشخاص معايق البرص وذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة .ورحب مبا
حققته ا ألمانة ومجيع ادلول ا ألعضاء من جناح ،وقال اإنه متأأكد من أأن الروح الإجيابية اليت سادت يف بيجني ومراكش
س تحتفظ هبا سائر اللجان اليت تتناول بعض أأمه مشاريع الورائق ادلولية ،ومهنا الورائق املتعلقة حبق املؤلف واملعارف
التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور .واس تطرد قائال اإن تقدما كبريا لوحظ يف أأعامل جلنة العالمات التجارية بشأأن مرشوع
معاهدة قانون التصاممي الصناعية اليت من شأأهنا أأن تبسط اإجراءات التسجيل .ونظرا للتقدم اذلي أأحرزته اللجنة مؤخرا،
وارتفاع مس توى جاهزية مرشوع نص املعاهدة ،أأيد الوفد بقوة ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2021لعامتد
املعاهدة .وانشد مجيع البدلان بدمع هذو املبادرة املهمة نظرا لنضج املسأأةل ورضورة وضع معاهدة لفائدة املاليني من أأحصاب
املصاحل .وذكّر الوفد بأأن الاحتاد الرويس عرض من قبل اس تضافة هذا املؤمتر ادلبلومايس ،ورصح بأأن حكومة الاحتاد
الرويس قررت اقرتاح العامصة موسكو لس تضافة املؤمتر ،وقال اإن مذكرة بذكل قد أأرسلت ابلفعل اإىل املدير العام للويبو.
وإاذا قربل الاقرتاح ،فاإن حكومة الاحتاد الرويس ستبذل لك نفيس وغال لضامن جناح املؤمتر ادلبلومايس .وشدد عىل أأن
ادلورة احلالية للجمعية العامة ستنظر يف العديد من املسائل املهمة ألنشطة الويبو ،ومهنا اختيار املدير العام يف عام 2021
واعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2021وسلط الوفد الضوء عىل انفتاحه للمناقشات وقال اإنه سيسعى بلك ما أأويت من
قوة لإجياد حلول تضمن التوازن يف النظر يف مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .88و أأيد وفد بريو البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر املدير
العام عىل ادلمع التقين واملايل القمي اذلي قدمته الويبو اإىل بدلو .وقال اإن بدلو يعزتم مواصةل الاضطالع بدور رايدي يف
املنطقة يف جمال امللكية الفكرية بوضع مرشوعات من قبيل املرصد املعين ابلهنوض ابملوارد الوراثية والتقليدية وحاميهتا ونرشها
اذلي يعمل بدلو عىل تطويرو ابلتعاون الوثيق مع الويبو .و أأحا علامً بأأن بريو صنفت عىل أأهنا بدل من بدلان العامل الشديدة
التنوع و أأهنا تبدي ابلتايل تقديرها وتأأييدها التام للجهود اجلبارة املبذوةل يف اللجنة احلكومية ادلولية للتوصل اإىل وضع نصوص
تكون ملزمة قانوني ًا وتكفل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واس تطرد قائ ًال اإن تكل
اللجنة أأحرزت تقدم ًا ملحوظ ًا وإانه من ا ألسايس دون أأي شك مواصةل املناقشات هبدف وضع صك ملزم يضمن امحلاية
الاكفية للموارد واملعارف اليت ل تكتيس أأمهية ابلنس بة اإىل بريو واملنطقة حفسب بل ابلنس بة اإىل البرشية برمهتا .ونتيجة
ذلكل ،ر أأى أأنه من الرضوري جتديد ولية اللجنة اليت تشمل جزء ًا رفيع املس توى وعقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية املقبةل
وفق ًا ملا طلبته وفود أأخرى .ومىض يقول اإن بدلو اكن يف عداد اجلهات الرئيس ية املس تفيدة من مرشوع اإنشاء معهد للمنافسة
وامللكية الفكرية وتدعميه مما مسح بتدريب املوارد البرشية لفائدة البدل واملنطقة وإان التدريب مشل ندوات بشأأن موضوعات
خمتلفة متعلقة ابمللكية الفكرية .و أأحا علامً برتس يخ املعهد عىل الصعيد الوطين واس هتالهل أأنشطة إاقلميية مكنته من الإسهام
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يف تشجيع التعاون جنوب  -جنوب .و أأردف قائ ًال اإن معهد حامية املس هتكل وامللكية الفكرية والويبو اضطلعا بدور رئييس يف
اإطار اجلهود النفة اذلكر وإان مشاركة الوفد يف معل الويبو تتسق مع ا ألولوية القصوى اليت مينحها محلاية امللكية الفكرية
مكحرك للتمنية مما يفرس اعرتاف الوفد بأأمهية صياغة س ياسات عامة للملكية الفكرية أكداة رئيس ية لتمنية الشعوب الاقتصادية.
واسرتسل قائ ًال اإن بدلو هو يف املرحةل ا ألخرية للعملية اليت س يكون مألها اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية تتضمن نظرة
شامةل ل ألولوايت اليت سيسعى البدل اإىل توطيدها عىل املدى القصري واملتوسط والطويل .و أأوحض قائ ًال اإن عىل تكل
الاسرتاتيجية أأن تسهم يف هجود البدل الساعي اإىل الانضامم اإىل منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي .وابملثل ووفق ًا
للس ياسة الوطنية ل إالدماج الاجامتعي ،أأبدى تأأييد بدلو الشديد إلبرام معاهدة مراكش لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص
أأو ا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة اليت متثل معلامً همامً ألهنا تؤيد حتسني نفاذ أأكرث
من  281مليون خشص يف مجيع أأحناء العامل اإىل املطبوعات .و أأفاد بأأن املعاهدة انبثقت عن مبادرة من مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب تأأثرت بأأايم مكثفة من التفاوض يف اإطار جلنة حق املؤلف .ورحب ابلقرار املتخذ يف اإطار جلنة الويبو
ل إالنفاذ يف ديسمرب  2022بشأأن املوافقة عىل اقرتاح قدمته بريو لإجراء دراسات عن ا ألثر الاقتصادي للقرصنة والتقليد عىل
البدلان ابس تخدام معايري موضوعية وغري متحزية هبدف اإبراز ما تلحقه مثل تكل ا ألنشطة من أأرضار للجميع .و أأضاف قائ ًال
اإن تكل اجلهود ليست اإل مثا ًل من ا ألمثةل عىل ا ألمهية اليت يعلقها بدلو عىل تعدد ا ألطراف وعىل الزتامه بتدعمي جدول أأعامل
الويبو من خالل اإدراج مبادرات ملموسة .و أأهنيى بيانه قائ ًال اإن اإنشاء مكتب خاريج جديد يف أأمرياك الالتينية والاكرييب يعد
هدف ًا رئيس ي ًا يف املنطقة وفق ًا ملا ذكرو خالل ادلورة ا ألخرية للجنة املزيانية ومكرر ًا بناء عىل ذكل النداء اذلي وهجه أأعضاء
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بدعوة مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو اإىل اختاذ قرار مؤيد يف ذكل املضامر.
 .89و أأبدى وفد رومانيا تأأييدو للبيان اذلي أأدىل به وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب والبيان اذلي أأدىل به وفد بولندا
ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأكّد ا ألمهية الكربى اليت يولهيا للمواضيع ذات ا ألولوية املدرجة يف جدول
أأعامل الويبو ،مشريا عىل وجه اخلصوص اإىل اعتقادو أأن املعاهدة اخلاصة ابإجراءات قانون التصاممي متث ّل اخلطوة القادمة اليت
ينبغي اختاذها بعد النجاح يف اإبرام معاهديت بيجني ومراكش .ور أأى أأن الوضع الراهن ملرشوع ا ألحاكم بشأأن قانون التصاممي
الصناعية وممارساته يبعث عىل ا ألمل ،وعلّق عىل هذا املوضوع قائال اإن اإبداء ا إلرادة الس ياس ية واتباع هنج توافقي من
ا ألمور الرضورية للميض قدما حنو عقد مؤمتر دبلومايس .و أأفاد بأأن من ا ألهداف املهمة ابلنس بة لبدلو حامية هيئات البث من
خالل صك قانوين ملزم دوليا ،و أأكّد أأنه ميكن اإحراز املزيد من التقدم يف هذا املوضوع يف عام  2021اإذا ما أأويل الاهامتم
الواجب هل .وشدّ د عىل الزتام رومانيا مبواصةل املناقشات يف اللجنة احلكومية ادلولية من أأجل وضع برانمج معل واقعي
استنادا اإىل الولية اجلديدة للفرتة  .2021-2021كام أأكّد أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ل تزال متث ّل أأولوية عالية ابلنس بة
لبدلو ويف الويبو وعىل الصعيد الوطين .و ّنوو ابملكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجارية واملكتب الروماين حلق املؤلف
وقال اإهنام اضطلعا ابلعديد من ا ألنشطة من أأجل تعزيز التعاون القامئ مع الواكلت الوطنية لإنفاذ القوانني .ومىض يقول اإنه
تواصل الرتكزي بوجه خاص يف جدول ا ألعامل الوطين للملكية الفكرية عىل نرش املعلومات وا ألنشطة بغرض اإذاكء الوعي
ابمللكية الفكرية ،واس تطرد قائال اإن تعلمي امللكية الفكرية يف املؤسسات ادلراس ية العامة أأصبح من جمالت العمل اجلديدة.
ورصح بأأن بدلو يشاطر الر أأي اذلي مفادو أأن امللكية الفكرية تلعب دورا ابرزا يف جمال منو اجملمتع ورفاهه الاقتصاديني ومن
ّ
ّمث فاإن بدلو يؤيّد تعزيز فعالية النظام ادلويل للملكية الفكرية ،و أأشار اإىل اإماكنية اإسهام الويبو ودولها ا ألعضاء يف ذكل.
و أأضاف الوفد قائال اإن من املتوقع أأن متكّن روح تعاونية حقيقية بني ادلول ا ألعضاء من اإحراز تقدم سلس يف لك املواضيع
و أأكّد أأمهية انهتاج الويبو حلومكة شفافة يف مجيع اجملالت.
 .90و أأيد وفد رصبيا البيان اذلي أأدىل به وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .واعرتف جبهود الويبو
املبذوةل لتحسني النظام ادلويل للملكية الفكرية وتوس يع نطاق ثقافة امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات يف ادلول ا ألعضاء
و أأشاد ابلإجناز التارخيي اذلي حققته معاهدة مراكش .وساند الاقرتاح ادلاعي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن
قانون التصاممي يف س نة  2021و أأبدى اهامتمه جبعل اتفاق لش بونة أأكرث قدرة عىل اجتذاب اجلهات ا ألعضاء القادمة من
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خالل وضع نص جديد ذلكل التفاق .وقال اإن معل جلنة الإنفاذ يسهم يف اجلهود الوطنية والعاملية ملاكحفة القرصنة والتقليد
وإان بدلو واصل هجودو املبذوةل لإنشاء نظام فعال محلاية امللكية الفكرية ابعامتد قانون جديد محلاية طوبوغرافيا املنتجات ش به
املوصةل وإادخال تعديالت عىل قانون العالمات التجارية وقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتشجيع امحلاية املشموةل
ابلرباءات ألعامل البحث والتطوير .واسرتسل قائ ًال اإن مكتب امللكية الفكرية نظم أأكرث من  200ندوة ونشا أخر وإان تكل
الندوات وا ألنشطة أأسهمت يف زايدة بنس بة  6ابملائة يف عدد طلبات الرباءات احمللية وبنس بة  10ابملائة يف عدد طلبات
الرباءات املودعة من جانب املؤسسات واللكيات .ومىض يقول اإن ادلراسة عن "اإسهام قطاع الصناعة القامئة عىل حقوق
امللكية الفكرية يف اقتصاد رصبيا" جيري اس تكاملها وستسامه يف حتسني فهم أأمهية حقوق امللكية الفكرية وتؤدي اإىل تعزيز
مراعاة امللكية الفكرية يف البدل .و أأحا علامً بأأن مرشوع الويبو التجرييب املتصل "ابإدماج امللكية الفكرية يف س ياسة الابتاكر"
هيدف اإىل اس تكشاف الس بل اليت حفزت امللكية الفكرية من خاللها الابتاكر يف البدل .و أأعرب عن امتنانه جلهود الويبو
الرامية اإىل توفري خدمات ميرسة وخص ابذلكر نظام مدريد لإدارة السلع واخلدمات.
 .92و أأقر وفد أأوكرانيا ابلتقدم الهائل اذلي أأحرزته املنظمة لتطوير نظام مس تدام للملكية الفكرية سهل املنال يعزز من
امحلاية القانونية العاملية للملكية الفكرية ومن الاس تخدام الفعال لها يف خمتلف أأحناء العامل لضامن تعاون مس تقر ومتوازن بني
خمتلف البدلان وا ألقالمي .و أأضاف أأن ما تقوم به املنظمة لتشجيع التمنية املهنية ملوظفهيا وحتسني النظام القامئ هو خطوة هامة
مضيف ًا أأن عدد ورائق الويبو املتاحة يف خمتلف اللغات أخذ يف الزايدة .وعرب الوفد عن ارتياحه التام حيال نتاجئ العمل املمثر
للجان الويبو و أأيد اقرتاح جلنة حق املؤلف ملناقشة القضااي املهمة املرتبطة ابملواضيع التالية :حامية حقوق هيئات البث والبث
الكبيل والتقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات والنظر يف وثيقة تطوير صك قانوين دويل للنص عىل تقييدات
واس تثناءات لصاحل املؤسسات التمنوية والتعلميية والبحثية .و أأشاد الوفد ابإبرام معاهدة مراكش لتسهيل نفاذ املكفوفني ومعايق
البرص يف قراءة املطبوعات وغريمه من معايق البرص للمصنفات املنشورة يف يونيو  2023واعتربها جناح ًا منقطع النظري اإذ
ستسمح هذو املعاهدة لعدد كبري من ا ألشخاص معايق البرص يف احلصول عىل املعلومات املطبوعة لريوا العامل يف مرأة تراث
البرشية املكتوب .و أأضاف أأن الويبو س تعمل عىل اإصدار النسخ الإلكرتونية والورقية من كتيب يرشح مزااي الانضامم ملعاهدة
بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش مضيف ًا أأنه ميكن ترمجة هذو الكتيبات اإىل اللغة الروس ية أأيض ًا اإحدى
اللغات الرمسية للويبو لنرشها والاس تفادة مهنا يف احلوار العام لتحسني حامية حقوق فناين ا ألداء السمعي البرصي .وعرب
الوفد عن تأأييدو لعمل اللجنة احلكومية ادلولية ألن املعارف التقليدية حيوية للتمنية الاقتصادية يف عدد من ا ألقالمي يف أأورواب
ول بد من الاس مترار يف تطوير صكوك دولية تسمح للموارد الوراثية واملعارف التقليدية أأن تكون من العوامل املهمة يف
العالقات الاقتصادية .و أأضاف أأن الوفد يف انتظار املزيد من النتاجئ املمثرة يف جلنة التمنية فهيي منصة عاملية للنقاش العاملي
بشأأن التدابري اجلوهرية يف جمال التمنية املتوازنة لنظام امللكية الفكرية وتطبيقها .وقال اإنه اكن من املأأمول أأن تدمع الويبو تطوير
مؤسسات امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدان اليت متر مبرحةل انتقالية بغية إارساء رشااكت بني خمتلف أأعضاء الويبو
تقوم عىل املساواة .ويف هذا الس ياق عرب وفد أأوكرانيا عن امتنانه ملساعدة الويبو للقيام ابخلطوات ا ألوىل يف معلية تطوير
مرشوع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية يف أأوكرانيا .وشكر الويبو عىل مسامههتا يف تنظمي ندوات مشرتكة ومؤمترات مثني ًا
عىل ادلورة التدريبية الصيفية للويبو بشأأن امللكية الفكرية .وقال الوفد اإن بالدو ركزت عىل القضااي املتعلقة بتحسني جودة
التعلمي يف جمال امللكية الفكرية وعرب عن رغبته يف مزيد من ادلمع لدلفع جبهود تطبيق الربامج التعلميية للملكية الفكرية.
و أأضاف أأن أأوكرانيا تويل عناية خاصة لتعيني اإدارة حبث دويل وإادارة حفص متهيدي دويل لتوفري املوارد البرشية املاهرة والقدرة
التقنية املمتزية والبحث والفحص رفيعي املس توى .و أأيد الوفد اإنشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو مبا يف ذكل يف الصني
والاحتاد الرويس .ومل يفت الوفد أأن هيئن الويبو عىل أأنشطهتا لإرساء نظام عاملي ومس تقر وفعال لتعزيز امللكية الفكرية
وإانشاء منصة راخسة للتعاون البناء متعدد ا ألطراف وصيانهتا.
 .92و أأيد وفد مجهورية سلوفاكيا البيان اذلي أأدىل به وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والبيان اذلي
أأدىل به وفد ليتوانيا ابمس ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب .وعلق أأمهية كبرية عىل التعاون مع الويبو و أأشاد ابملساعدة
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املقدمة اإىل مكتب سلوفاكيا للملكية الفكرية .وقال اإن حضور ممثل للويبو يف الاحتفال ابذلكرى الس نوية العرشين لتأأسيس
مكتب سلوفاكيا للملكية الفكرية حظي بتقدير شديد وإان ذكل الاحتفال لىق اإقبا ًل كبري ًا وغطي تغطية س ياس ية وإاعالمية
جيدة .و أأضاف قائ ًال اإن املكتب نظم أأنشطة عديدة متعلقة ابلتثقيف والتوعية يف جمال امللكية الفكرية مبا فهيا برانمج خاص
للمدارس الابتدائية شارك فيه أأكرث من  600تلميذ مبناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية .ومىض يقول اإن املكتب شارك أأيض ًا
يف برانمج ليةل الباحثني اذلي هو عبارة عن حدث كبري ينظم س نو ًاي عىل نطاق أأورواب .و أأشار اإىل معرض للملصقات
الإعالنية عن موضوع التصاممي نظم يف مباين املكتب ابلتعاون مع لكية التصاممي التابعة جلامعة ادلراسات التقنية يف زفولن.
و أأحا علامً بأأن مناجه دراس ية جديدة مركزة عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية قد بد أأ اعامتدها و أأن خرباء أألقوا ظحارضات بشأأن
موضوعات ختص امللكية الفكرية عىل مجهور ا ألوسا الأاكدميية وقطاع ا ألعامل .وذكر أأن مكتب امللكية الفكرية نظم اجامتع ًا
ثنائي ًا مع وزير الاقتصاد ووزير التعلمي و أأنه ت حتديد أأسس مشرتكة ألغراض التعاون يف جمايل الابتاكر وادلمع وفامي يتصل
بنظام التعلمي.
 .93وقال وفد أأفغانس تان اإنه مل يكن مثة يف املا ي ،مبوجب القانون التجاري ألفغانس تان ،سوى عدد ضئيل جد ًا من
حقوق امللكية الفكرية وإان ادلائرة املعنية ابلعالمات التجارية يف وزارة التجارة والصناعة ملكفة بتسجيل العالمات التجارية
ابلتعاون مع احملامك التجارية .وذكر أأن اتباع هنج واقعي إازاء امللكية الفكرية جتربة جديدة ابلنس بة ألفغانس تان ،و أأن هذو ا ألخرية
قد اس تطاعت أأن تنضم اإىل الويبو يف عام  2001عقب ضامن ادلس تور حلقوق املؤ ِّل ّفني واخملرتعني .كام أأشار الوفد اإىل اإنشاء
جملس امللكية الفكرية ألفغانس تان يف عام  2007يف اإطار وزارة التجارة والصناعة ،وقد مشل ممثلني عن خمتلف الوزارات
واملؤسسات .و أأضاف الوفد أأن الويبو قد نظمت أأنشطة من قبيل حلقات للعمل وحلقات وزايرات دراس ية لفائدة املسؤولني
املعنيني ابمللكية الفكرية وممثيل القطاع اخلاص ذوي الصةل ،مبا يف ذكل زايرة دراس ية اإىل ماكتب امللكية الصناعية يف بدلان
مجعية جنوب أس يا للتعاون ا إلقلميي؛ وحلقة دراس ية وطنية للتوعية ابمللكية الفكرية يف اكبول عام  .2023كام أأشار الوفد اإىل
رضورة رفع بعض التحدايت املطروحة ،مبا فهيا اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية ،وعدم كفاية عدد خرباء امللكية الفكرية ،وقةل
الوعي ابمللكية الفكرية ،وغياب التثقيف يف جمال امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن أأفغانس تان قد طلبت احلصول عىل دمع من الويبو
لإنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر جبامعة اكبول .و أأضاف أأن أأفغانس تان قد وقعت عىل معاهدة مراكش ودعت اإىل
عقد مؤمتر دبلومايس حول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور خالل الثنائية املقبةل .ورحبت أأفغانس تان ابقرتاح
بناء عىل مجموعة من املعايري.
اإنشاء ماكتب خارجية عىل أأساس اإجراء شفاف و ً
 .91و أأيد وفد ميامنار البيان اذلي أأدلت به س نغافورة نيابة عن بدلان رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا .ورحب ابعامتد
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف
قراءة املطبوعات .وذكر أأن ميامنار قد أأعلنت بداية مرحةل جديدة منذ تشكيل احلكومة اجلديدة قبل  30شهر ًا ونفذت العديد
من الإصالحات الرئيس ية يف ظرف فرتة وجزية .وبفضل ما يقدمه اجملمتع ادلويل من دمع وتعاون ،رسعان ما ستتحقق
ا ألهداف اليت تتوخاها ميامنار ،من حتول دميغرايف ،واس تحداث للوظائف ،وتوليد لدلخل ،وختفيف من وطأأة الفقر .و أأشار
الوفد اإىل أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية من شأأنه تشجيع الاستامثر ا ألجنيب املبارش وحتفزي الإبداع والابتاكر .كام أأشار اإىل
سن قانون ميامنار اخلاص ابلستامثر ا ألجنيب املبارش يف عام  ،2022وتكثيف ميامنار جلهودها ،عقب دخوهل حزي النفاذ ،من
أأجل صياغة قانون للرباءات ،وقانون للتصاممي الصناعية ،وقانون للعالمات التجارية ،وقانون لعالمات اخلدمات ،وقانون حلق
املؤلف .و أأضاف الوفد أأن الويبو قد ساعدت يف معليات الصياغة ويف اإنشاء مكتب للملكية الفكرية مبيامنار من خالل اإرسال
اخلرباء املعنيني ومتكني املسؤولني من املشاركة يف ا ألنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مبا فهيا الاجامتعات وادلورات التدريبية
املعقودة يف اخلارج.
 .91و أأشار الوفد اإىل أأن أألبانيا لها يارخي يف جمال امللكية الصناعية ميتد اإىل  200عام ،و أأن تقدما هائال قد أأحرز يف هذا
امليدان ،وهو عنرص همم من عنارص املنافسة العادةل والتمنية يف البدل .وقال اإن أألبانيا عىل الرمغ من كوهنا بدلا صغريا ،فاإهنا
متتكل أأكرث من  10 000عالمة جتارية ،و أأغلهبا حصلت عليه يف اإطار اتفاق مدريد ،و أأكرث من  1 000براءة محمية .واس تدرك
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قائال اإن أألبانيا وضعت أأيضا اسرتاتيجية مدهتا مخس س نوات لتطوير امللكية الفكرية ،ويه تنسحب عىل الفرتة بني عايم
 2020و ،2021وإان هذو الاسرتاتيجية من املتوقع أأن ترتفع مبس توايت العامةل لتضايه املس توايت املسجةل يف البدلان
املتقدمة .وسلط الوفد الضوء عىل املساعدة اليت حصلت علهيا أألبانيا من الويبو ،وخص ابذلكر ادلمع اذلي حصلت عليه
لعامتد نظام تسجيل مؤمتت للملكية الصناعية .و أأردف قائال اإن املدير عام قدم ادلمع اإىل املكتب ا أللباين وإاىل تطوير امللكية
الفكرية معوما يف أألبانيا خالل العام املنرصم .وشدد الوفد عىل املقاربة اجلادة املتبعة جتاو التفاقات اليت انضمت اإلهيا أألبانيا
كطرف وجتاو مجيع مبادرات الويبو يف املس تقبل.
 .96وبني وفد سويرسا أأن عام  2023اكن عام ًا انحج ًا للمنظمة سواء عىل الصعيد املؤسيس أأو عىل صعيد التقنني ففي
اجملال ا ألول ،رحب الوفد ابلنهتاء من برانمج اإعادة التقومي الاسرتاتيجي معر ًاب عن رضاو حيال اإعادة هيلكة ا ألمانة ما
سيسمح لها بتحقق املزيد من الفاعلية .ويف هذا الشأأن توجه الوفد ابلشكر ل ألمانة عىل الاجامتعات التحضريية والتقارير
ادلورية اليت مسحت لسويرسا أأن تتابع التقدم يف هذا املرشوع املهم ألداء الويبو .ويف جمال التقنني ،رحب الوفد ابإبرام
معاهدة مراكش اليت اكن لسويرسا رشف التوقيع علهيا يف يونيو أأثناء املؤمتر ادلبلومايس .و أأكد أأن معاهدة مراكش اليت لقت
ترحيب امجليع يه دليل جديد عىل قدرة املنظمة يف التوصل اإىل حلول توافقية ملشالكت بعيهنا اإذ مل يكن من املتصور أأبد ًا
حتقيق هذو النتيجة يف بداية املؤمتر وخاص ًة بعد مرور عام ابلاكد عىل اإبرام معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي.
واس تطرد الوفد قائ ًال اإن معاهدة مراكش اكنت مثرة تعاون ممثر بني الوفود عىل تباين مصاحلهم واتفاق رغبهتم يف التوصل اإىل
وثيقة تعود بفوائد ملموسة عىل املس تفيدين مهنا .ونقل الوفد أمال سويرسا يف أأن يكون هذا النجاح مصدر اإلهام يف ا ألعامل
ا ألخرى اجلارية ألن النتاجئ الإجيابية ممكنة يف هناية املطاف اإذا سادت الروح ذاهتا .ورشح الوفد قائ ًال اإن عقد مؤمتر
دبلومايس لس تعراض اتفاق لش بونة يأأيت عىل ر أأس هذو ا ألعامل والتحدايت .و أأوحض أأنه شارك بنشا يف أأعامل الفريق
العامل بصفته مراقب ،معرب ًا عن رضاو حيال املنحى اذلي اختذو مرشوع الوثيقة املراجعة ابإدخال مفهوم البياانت اجلغرافية
ابلإضافة اإىل تسميات املنشأأ ما يوسع من نطاق تطبيق التفاق مع الاس مترار يف ضامن نظام للتسجيل ادلويل لس ندات
امللكية الفكرية وحامية فعاةل لها عىل وجه اخلصوص .وقال اإن هذا التطور يصب يف مصلحة أأحصاب البياانت اجلغرافية
وتسميات املنشأأ ومه عادة من املنتجني الصغار ملنتجات اندرة وذات صفات خاصة ويبحثون من خالل هذا النظام عن
تسليط الضوء عىل منتجاهتم احمللية املس توحاة من املعارف التقليدية ألجدادمه .وقال الوفد اإن عىل الفريق العامل أأن يصب
اهامتمه عىل هذو الفائدة يف توفري نظام للتسجيل وامحلاية بس يط وفعال يف أن مع ًا أأثناء مراجعة التفاق احلايل وهو ما يكفل
اإجياد حافز ألعضاء احتاد لش بونة يف املوافقة عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف  2021وفق ًا لتوصيات الفريق العامل .و أأكد الوفد
عىل الزتامه التام حيال جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية هذا ا ألس بوع لإعطاء زمخ حقيقي ل ألعامل القادمة وتعزيز التفاعل
املزتايد بني ادلول ا ألعضاء للوصول بأأعامل اللجنة اإىل بر ا ألمان يف أأقرب وقت ممكن وهو أأمل يساور أأعضاء الويبو .و أأيد
الوفد عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية مشري ًا اإىل التقدم يف أأعامل جلنة العالمات مبا يكفي لعقد
هذا املؤمتر .و أأضاف أأن الصك التقين والإجرايئ اذلي قد خيرج من رمح هذا املؤمتر سينضم للصكوك املشاهبة القامئة يف جمال
الرباءات والعالمات فيمكلها ويعم ابلفائدة .وقال اإن جلنة املزيانية رفعت للجمعيات توصياهتا لعامتد مرشوع الربانمج واملزيانية
للثنائية املقبةل وهو أأمر لىق ترحيب سويرسا .و أأشار اإىل أأنه من املهم لالحتادات أأن تس متر يف معلها عىل حنو فعال حىت
تس تجيب لحتياجات املس تخدمني ابعتبارها منظمة خدمية وحىت تسامه يف حتويل الابتاكر والإبداع اإىل عنرص من عنارص
التمنية الاقتصادية .وعليه ،أأشار الوفد اإىل أأن سويرسا تويل عناية خاصة لتخصيص املوارد الاكفية لربانمج احتادات
التسجيل .وقال اإن بالدو تبقى ملزتمة حيال التوصل اإىل حل هذا ا ألس بوع لفتح ماكتب خارجية جديدة وتتطلع اإىل املشاركة
يف أأعامل الفريق العامل أأثناء فرتة امجلعيات لوضع معايري فتح هذو املاكتب خالل الثنائية احلالية .و أأضاف أأنه عىل هذو املعايري
أأن متكن املنظمة من التسلح بش بكة صغرية من املاكتب تتحىل مبوقع اسرتاتيجي وجغرايف جذاب وتكون ذات توجه إاقلميي.
وقال اإن سويرسا ترى يف هذو اخلطو الإرشادية أأمهية قصوى لتحقيق ا ألهداف املرجوة وحتديد ًا القمية املضافة من خالل
ادلمع الس يايس واللوجس يت تنفيذ ًا ل ألهداف الاسرتاتيجية للويبو عىل حنو مل يكن من املمكن يف مقر املنظمة وحدو .وهنا،
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شكر الوفد املدير العام عىل توضيحه اإذ اكن قد أأشار اإىل أأن فتح ماكتب خارجية جديدة أأمر خيتلف عن مراكز القدرات
املكررة .و أأخري ًا ،أأكد الوفد عىل الزتام سويرسا ابملسامهة يف الوصول ابمجلعيات اإىل نتاجئ اإجيابية.
 .97و أأيد وفد بنغالديش البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،ووفد بنن ابلنيابة
عن مجموعة البدلان ا ألقل منوا .وقال اإن تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو لعام  2023يبني أأن امللكية الفكرية منت منوا
كبريا ،رمغ الرتاجع الاقتصادي املسجل عقب ا ألزمة املالية لعام  ،2008وراح يقول اإن هذا المنو مل يكن ابلقدر ذاته يف ش ىت
أأرجاء العامل .و أأضاف أأن البدلان النامية ،وخاصة البدلان ا ألقل منوا ،مل تمتكن من الاس تفادة من قدراهتا احلقيقية .وسعيا اإىل
تعممي فوائد امللكية الفكرية عىل مجيع ادلول ا ألعضاء ،عىل نظام امللكية الفكرية أأن حيافظ عىل التوازن بني احلقوق
واملسؤوليات ،ويرخس أأمهية الابتاكر والإبداع ابلنس بة للتحول الاجامتعي والاقتصادي والثقايف والتكنولويج يف البدلان
ا ألقل منوا .و أأعرب الوفد عن سعادته لتضافر اجلهود بني البدلان ا ألقل منوا والويبو من أأجل سد الثغرة املعرفية/الهوة الرمقية.
وعقب مؤمتر ا ألمم املتحدة الرابع املعين بأأقل البدلان منوا اختذت الويبو عددا من اخلطوات لبناء القاعدة املعرفية دلى البدلان
ا ألقل منوا ،وملساعدهتا يف معلية التنفيذ خطوة خبطوة .وسعيا اإىل تنفيذ النتيجتني ا ألوليني املنشودتني ترقدم الويبو املساعدة
اإىل البدلان ا ألقل منوا عىل رمس اسرتاتيجيات وس ياسات امللكية الفكرية والابتاكر .وعالوة عىل ذكل أأجنز عدد من ا ألنشطة
الوطنية وا إلقلميية واملشرتكة بني ا ألقالمي .واس تدرك قائال اإن من التطورات املوضوعية ا ألخرى اليت ميكن مالحظهتا ا ألنشطة
املنجزة يف جمايل التوس مي وتعزيز التكنولوجيا املالمئة وإاياحهتا .ورصح بأأن الويبو اعمتدت عددا من اخلطط لإياحة املعلومات
العلمية والتقنية املهمة للبدلان ا ألقل منوا جماان ،كام أأهنا تساعد هذو البدلان عىل صياغة س ياسات واسرتاتيجيات الابتاكر
وعىل تدريب املوارد البرشية وإانشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأردف قائال اإن توس مي املنتجات ا ألصلية من
اجملالت ا ألخرى املهمة ابلنس بة للبدلان ا ألقل منوا ،وإان الويبو ل تدخر هجدا من أأجل حامية املوارد ا ألصلية والثقافة واملعارف
والتقاليد يف البدلان ا ألقل منوا .و أأفاد بأأن من الرضوري التوصل اإىل فهم بشأأن ألية التنس يق عن طريق املوافقة عىل وضع ألية
دامئة عىل النحو اذلي وافقت عليه جلنة التمنية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يتوصل امجليع اإىل اتفاق عىل تعريف "الإنفاق عىل
التمنية" يف املس تقبل القريب .و أأشاد الوفد مبشاركة الويبو الفعاةل يف خمتلف املرشوعات املس هتةل يف اإطار التوصيات اخملتلفة
من جدول أأعامل التمنية .ورحب ابعامتد معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .ور أأى أأنه ينبغي
ل ألمانة أأن تس هتل التحضريات القامئة عىل التوافق لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،وهو حدث أأبدت
روس يا اس تعدادها لس تضافته .ومىض يقول اإن ولية اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن ترمدد كام يلزم ا ألمر ليتاح عقد مؤمتر
دبلومايس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور يف املس تقبل القريب .ورحب الوفد بقرار فتح ماكتب خارجية
للويبو يف ش ىت أأصقاع العامل ،اإل أأنه يعي أأن هذا ا ألمر عبارة عن مسار جا ٍر ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون تيسري التمنية
والابتاكر وتعزيز امللكية الفكرية عىل ر أأس اعتبارات املاكتب اجلديدة.
 .98وتقدّ م وفد مرص بأأطيب حتياته عىل انتخاب رئيسة اجامتعات ادلورة احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء
ابلويبو ،و أأعرب لها عن سعادته الشخصية برؤيهتا ترت أأس هذا الاجامتع مع المتنيات الطيبة بلك التوفيق والنجاح .وتقدّ م
ابلشكر للس يد املدير العام للمنظمة عىل اجلهود املبذوةل عىل مدار العام املا ي لنرش الابتاكر وحفز الإبداع يف ادلول
ا ألعضاء ابلويبو ل س امي ادلول النامية .وقال الوفد اإنه يسعد ابلتطورات الإجيابية اليت شهدهتا املنظمة منذ اجامتع العام املا ي
ول س امي عىل صعيد اإقرار اتفاقية مراكش وتطوير النظم العاملية للملكية الفكرية وسالمة ا ألداء املايل للمنظمة .و أأضاف الوفد
قائال اإن مرص اكإحدى ادلول النامية ا ألعضاء ابلويبو تعلق أما ًل عريضة عىل املنظمة لس مترارها يف نرش الابتاكر وحفز
الإبداع وإاقامة نظام عاملي للملكية الفكرية متوازن وذي توجه تمنوي يقوم عىل أأساس اس تخدام قواعد وس ياسات امللكية
الفكرية لتحقيق أأهداف التمنية الاقتصادية والاجامتعية الشامةل .و أأعرب عن ثقته بأأن املنظمة ابعتبارها اإحدى الواكلت
ادلولية املتخصصة ل ألمم املتحدة دلهيا القدرات والإماكنيات واخلربات اليت تؤهلها لتلبية تطلعات وأمال شعوب ادلول النامية
يف التقدم والرخاء والازدهار .وقال اإن يف العام املا ي رشعت مرص ابلتعاون مع الويبو يف تطبيق العديد من خطوات
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التحديث والتطوير لنظمها الوطنية يف جمال البحث العلمي وحفز الابتاكر ونقل التكنولوجيا وتطويع س ياسات امللكية الفكرية
ألهداف التمنية ،وابلفعل بد أأت خطوات هذا التعاون يف جين مثارها املرجوة .وقال اإن برامج حفز الإبداع والابتاكر جيري
تطبيقها يف خمتلف قطاعات اجملمتع مبا يف ذكل املدارس واجلامعات والتجمعات الصناعية .وذكر أأن أأولوايت العمل يف جمال
امللكية الفكرية وحفز الابتاكر تركز عىل الاحتياجات امللحة للمجمتع مبا يف ذكل السعي لتوطني تكنولوجيات حديثة يف جمال
الطاقة الشمس ية وحتلية املياو وتوفري بدائل جديدة للطاقة وحتقيق ا ألمن الغذايئ ونرش الصحة العامة .وذكر أأن طلبات براءة
الاخرتاع الوطنية تزتايد بشلك مطرد ويأأمل يف مضاعفهتا مس تقب ًال ول س امي بعد بدء العمل منذ أأبريل  2023مبكتب براءات
الاخرتاع املرصي كسلطة حبث وحفص أأويل يف اإطار اتفاقية التعاون يف جمال الرباءات .وفامي يتعلق بتسجيل العالمات
التجارية ،ذكر أأن عدد الطلبات الواردة عن طريق نظام مدريد زاد بنس بة  21ابملائة وسامهت برامج التوعية لزايدة طلبات
التسجيل الوطنية بنس بة  20ابملائة ،مع رفع وعي املرشوعات الصغرية واملتوسطة بأأمهية تسجيل عالماهتا التجارية .ومبقتىض
مذكرة التفامه مع الويبو ،قال اإن السلطات املعنية املرصية ستبد أأ يف نرش العالمات التجارية املرصية عىل موقع املنظمة.
و أأعرب عن أأمهل يف اختاذ اخلطوات الالزمة من جانب املنظمة لتعريب نظام مدريد مبا يف ذكل تصنيف نيس ادلويل للسلع
واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات .وقال اإننا وحنن حنصد اإجنازات عام مىض فاإننا ننظر للمس تقبل بتفاؤل و أأمل وليس
أأدل من عىل اهامتم مرص ابلتقدم يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي وارتباطها ابمللكية الفكرية والصناعية من أأنه
ت تعيني مستشار خاص للس يد الرئيس ،رئيس احلكومة الانتقالية ورئيس امجلهورية ،خيتص مبوضوعات البحث العلمي
وبراءات الاخرتاع وحتفزي الابتاكر .ولحظ أأن املنظمة متيض قدم ًا عىل صعيد دمج توصيات أأجندة التمنية يف اكفة براجمها
و أأنشطهتا وهو ما يدعو اإىل حتفزيهام ابلتعاون الاكمل معها حتقيق ًا لمالنا املرشوعة يف مس تقبل أأفضل .وقال اإنه يتابع ابهامتم
وبنشا مفاوضات مرشوعات التفاقيات اجلديدة واليت يرى أأهنا تشهد نشاط ًا ملحوظ ًا وهنأأ املنظمة عليه مع أأمهل يف أأن
تركز بصورة مكثفة عىل مفاوضات حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وحامية الرتاث الثقايف سعي ًا لتجديد ولية معل
اللجنة احلكومية ادلولية وعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2021وقال اإن أأنشطة املنظمة دلفع جمالت تعاون اجلنوب –
اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية املس تدامة قد انطلقت ويأأمل يف أأن تس متر بنفس الوترية وامحلاس .وإادرااكً من مرص
بأأمهية هذا النشا لعمل املنظمة ،قال الوفد اإن مرص اس تضافت الاجامتع ا إلقلميي للتعاون الثاين لتعاون اجلنوب – اجلنوب
خالل الفرتة من  6اإىل  8مايو  2023ويأأمل أأن يمت اإقرار املرحةل الثانية من املرشوع وختصيص املوارد الالزمة لتطوير أأنشطة
تعاون اجلنوب – اجلنوب وترس يخه أكحد احملاور الرئيس ية لعمل املنظمة .وقال اإنه أأخذ علامً ابقرتاح الويبو فتح  1ماكتب
خارجية للمنظمة خالل العامني القادمني يف الصني وروس يا والولايت املتحدة ومكتبني يف أأفريقيا .و أأكد للجمعية املوقرة
اس تعداد مرص الاكمل لس تضافة أأحد هذو املاكتب ومتتعها باكفة املقومات الالزمة لنجاح معلها .و أأعرب عن أأمهل أأن يمت
تطوير معايري موضوعية وعلمية سلمية يستند اإلهيا هذا القرار الهام وإاجراء ما يلزم من مشاورات تفيض لنتاجئ ظحددة تتضمن
اإقرار املقرتح املقدم يف اإطار مرشوع الربامج واملزيانية يف الفرتة  .2021-2021وختام ًا ،أأعرب وفد مرص عن تأأييد بيان
اجملموعة ا ألفريقية وبيان مجموعة أأجندة التمنية.
 .99وتقدم وفد امجلهورية العربية السورية ابلشكر اجلزيل لاكفة العاملني يف الويبو عىل ر أأسهم الس يد رئيس امجلعية
والس يد املدير العام لس مترارمه يف تقدمي ادلمع واملسامهة يف تطوير واقع امللكية الفكرية يف امجلهورية العربية السورية .وقال اإن
هذا ادلمع اذلي سامه يف تطوير الواقع الترشيعي والبنية التحتية للملكية الفكرية يف سوراي من خالل القانون رمق  8لعام
 2007الناظم للعالمات التجارية والامنذج الصناعية واملؤرشات اجلغرافية واملنافسة الغري مرشوعة ومن خالل القانون رمق 28
لعام  2022الناظم لرباءات الاخرتاع اذلي مشل و ألول مناذج املنفعة ومن خالل القانون رمق  /62/للعام  2023الناظم حلقوق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ويمت العمل عىل وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو اإمياان بأأمهية تعزيز دورها
وإاسهاهما يف تطوير مجيع النوايح الإبداعية والابتاكرية للتمنية الشامةل يف سوراي .و أأضاف قائال اإن امجلهورية العربية السورية
اس مترت يف تطبيق وتطوير برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية اذلي مشل التوجه حنو اجلامعات واملدارس يف توعيهتا يف أأمهية
امللكية الفكرية وتشجيعها عىل دمع اخلطوات الإبداعية وكام مشل الربانمج التوجه حنو الرشاكت الصغرى واملتوسطة وقطاع
التجارة وا ألعامل حيث ت اإعداد مجموعة هامة من املعلومات واملنشورات الصادرة عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية مع
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اإعداد حملة موجزة عهنا ابللغة العربية ومتت اإياحة هذو املعلومات عىل أأقراص مدجمة وت توزيع أأعداد اكفية مهنا عىل خمتلف
القطاعات مع الرتكزي عىل الانتفاع خبدمات الويبو الإعالمية اجملانية يف جمال الرباءات والتدريب عىل اس تخدام قواعد البياانت
العاملية اليت حتتوي عىل ورائق الرباءات ومتت أأيض ًا الاس تفادة من برانمج خماطبة امجلهور املعمتد من الويبو من خالل تطبيق
ما ورد فيه وتطوير املوقع الإلكرتوين ملديرية حامية امللكية التجارية والصناعية اإضافة اإىل اإصدار اجلريدة الشهرية للمديرية
بشلك اإلكرتوين اليت تتضمن مجموعة من املعلومات وا ألخبار يف جمال امللكية الفكرية اإضافة اإىل بياانت تسجيل العالمات
والرسوم والامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع يف سورية .و أأعرب وفد امجلهورية العربية السورية عن أأمهل يف اإمتام التفاق
لس تفادة سوراي من دمع املنظمة يف اإنشاء الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية يف سوراي حيث ت توفري البنية التحتية املناس بة
ل إالقالع هبذا العمل الهام اذلي يوفر الفائدة للمتدربني يف هذا اجملال اإضافة اإىل مرشوع اإقامة مراكز للتكنولوجيا والابتاكر يف
سوراي .وش يد وفد امجلهورية العربية السورية ابجلهود المثينة ل ألمانة العامة يف اإعداد الربامج اليت تتناسب مع احتياجات
التمنية يف ادلول النامية وتطبيقها و ّكرر شكرو ل ألمانة العامة يف الإعداد والتحضري لهذا الاجامتع وللمكتب العريب يف املنظمة.
 .200وتقدم وفد المين ابلهتنئة للرئيسة عىل الثقة اليت حصلت علهيا كام تقدم ابلشكر للمدير العام وا ألمانة العامة للمنظمة
عىل قيادهتم الرش يدة للمنظمة والسعي حنو حتقيق ا ألهداف املنشودة من املنظمة و أأكد هلم أأن وفدو مس تعد للتعاون معهم
وبذل أأقىص اجلهود لتحقيق تكل ا ألهداف .وقال اإن المين تواجه حتدايت عديدة ولكنه هبذو املناس بة يود أأن يتقدم ابلشكر
للس يد مدير عام الويبو وا ألخوة يف املكتب العريب يف املنظمة عىل تعاوهنم واذلي انعكس بتوقيع مذكرة تفامه يف مايو من العام
2022م وبدورات تدريبية وتقنية رضورية ومن الرضوري اس مترارها .و أأضاف قائال اإن المين تعكف عىل الرتتيب لإقامة امحلةل
الوطنية للتوعية والتثقيف حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة والفللكور الوطين  2021-2023واليت تعترب ا ألوىل من نوعها وهتدف
اإىل رفع مس توى الوعي العام دلى املواطن الميين حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وحاميهتا وتوضيح خماطر القرصنة والرار
السلبية املرتتبة عهنا عىل احلقوق الفكرية والإبداعية .وقال اإن امحلةل تس هتدف فئات عديدة مهنا الش باب من طالب املدارس
واجلامعات واملؤلفني و أأحصاب احلقوق اجملاورة والعاملني يف وسائل الإعالم اخملتلفة واملس ئولني يف هجات الإنفاذ واملرشعني
وغريمه .وقال اإن بالدو تأأمل من املنظمة أأن تسامه يف اإجناح هذو امحلةل يف اإطار ما تقدمه من املساعدات التقنية للهنوض
بثقافة امللكية الفكرية .وذال اإن الترشيعات اليت أأصدرها المين يف مجيع جمالت امللكية الفكرية وانضاممه اإىل اتفاقييت ابريس
وبرن خالل ا ألعوام املاضية القليةل ،ابلإضافة اإىل سعيه احلثيث لالنضامم اإىل منظمة التجارة العاملية ا ألول حيث سيمت يف
السادس والعرشين من الشهر اجلاري اذلي يصادف اذلكرى احلادية وامخلسون للثورة المينية الاجامتع ا ألخري لفريق العمل
املعين ابنضامم المين اإىل املنظمة ،اإن ذكل لكه ليدل عىل أأن المين متيض يف الطريق الصحيح وخبطى واثقة .وقال اإنه يود أأيضا
أأن يبارك عىل جناح املؤمتر ادلبلومايس واخلروج ابتفاقية مراكش .ويف اخلتام ،شكر الس يد الرئيس مرة أأخرى عىل التعاون
واجلهود املبذوةل لتنظمي وإاجناح أأعامل اجامتعات امجلعيات مع لك املمتنيات ابلتوفيق والنجاح.
 .202و أأشاد وفد مجهورية أأفريقيا الوسطى ابجلهود اليت بذلهتا الإدارة العامة للويبو يف الس نني ا ألخرية من أأجل اإعطاء
أأنشطهتا طابعا عرصاي وحشنة من احليوية من أأجل تعزيز امللكية الفكرية يف العامل لكه .و أأعرب عن امتنانه للمدير العام عىل
قيادته وعىل التوهجات الاسرتاتيجية املعززة يف مكتب أأفريقيا وشكر ا ألمانة ومجيع موظفي املنظمة عىل تفانهيم يف أأداء
واجهبم .و أأعرب الوفد عن ارتياحه للتوافق يف الراء اذلي ساد بني ادلول ا ألعضاء ومكن من جناح ل مثيل هل يف املؤمتر
ادلبلومايس مبراكش و أأسفر عن اعامتد معاهدة مراكش ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر هذا النشا يف مشاريع املعاهدات
والصكوك القانونية ا ألخرى اجلاري اعامتدها .وقال الوفد اإنه حكومة أأفريقيا الوسطى تدرك أأمهية امللكية الفكرية يف حتريك جعةل
التمنية الاقتصادية وذلكل فقد اختذت يف الس نوات املاضية تدابري جريئة وطموحة تريم اإىل اإدماج امللكية الفكرية يف خمتلف
اسرتاتيجياهتا وس ياساهتا التمنوية .ومن هذو التدابري اإنشاء جملس وطين للملكية الفكرية ملكف بتنس يق خمتلف ا ألنشطة
وعرض اقرتاحات عىل احلكومة بغرض اس تخدام أأصول امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين عىل أأمكل وجه .ومن هذو
ا ألنشطة والاقرتاحات اإنشاء جلنة وطنية معنية ابلبياانت اجلغرافية وملكفة بتحديد اإجراءات حامية املنتجات احمللية ا ألصيةل
واس هتاللها من أأجل تعزيز هذو املنتجات وتنظمي معرض وطين لالخرتاع والابتاكر التكنولويج هدفه التشجيع عىل الإبداع
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وحتفزي ازدهار الثقافة التكنولوجية .والتفت الوفد اإىل حق املؤلف مشريا اإىل مرشوع قانون يضم ا ألحاكم الرئيس ية
للمعاهدات ادلولية السارية يف هذا اجملال وتكل اجلاري اعامتدها ويريم اإىل جعل امللكية ا ألدبية والفنية عامال للتمنية يف البدل.
وقال اإن حكومة أأفريقيا الوسطى ممتنة لالهامتم اذلي طاملا أأبدته لها الإدارة العامة للويبو ويه تعرب من جديد عن امتناهنا
للمساعدة الثابتة واملس مترة اليت ل تقترص اس تفادهتا مهنا عىل جمال تكوين الكفاءات بفضل املنح اليت متنحها املنظمة يف اإطار
التدريب عىل امللكية الفكرية والندوات ا إلقلميية واحللقات ادلراس ية ،بل اإهنا تس تفيد أأيضا يف جمال املعلومات العلمية والتقنية
عرب اإنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وعرب املساعدة التقنية من أأجل صياغة ترشيع جديد حلق املؤلف وعرب خطة
تعول عىل ادلمع املتواصل من الويبو يك حتافظ عىل
وطنية لتطوير امللكية الفكرية .وقال إان مجهورية أأفريقيا الوسطى ّ
مكتس باهتا جلعل امللكية الفكرية أأداة أأساس ية لتمنيهتا الاقتصادية رمغ الصعوابت اليت تعرتضها منذ أأشهر .وختاما ،أأيد الوفد
بيان اجملموعة ا ألفريقية وبيان البدلان ا ألقل منوا و أأعرب عن أأمهل يف حتقيق النجاح التام يف أأعامل امجلعيات.
 .202و أأثىن وفد مالوي عىل اإبرام معاهدة مراكش و أأمل يف أأن تسود الروح ذاهتا يف حال انعقاد مؤمتر دبلومايس يف 2021
لعامتد معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية .و أأقر الوفد أأنه ل ميكن لبالدو أأن تتقدم و أأن تبتكر بفاعلية لتحقيق المنو وتنفيذ
جدول أأعامل التمنية بدون نظام واحض وشامل للملكية الفكرية .وعرب الوفد عن رضاو حيال برامج التدريب عىل أأمتتة امللكية
الفكرية اليت س تقوم هبا الويبو يف مالوي يف أأكتوبر  2023بغية تقيمي املس توايت احلالية ل ألمتتة وتقدمي ادلمع ونقل التكنولوجيا
بناء عىل طلب مالوي يف  2022للحصول عىل ادلمع املايل والتقين يف هذا
ملاكتب امللكية الفكرية .و أأضاف أأن املهمة اكنت ً
املضامر .كام ينتظر الوفد بعثة الويبو يف منتصف أأكتوبر لتقدمي ادلمع املايل والتقين لتعزيز س ياسة امللكية الفكرية يف البالد.
و أأضاف أأن بالدو ختطط لإطالق مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف  2023مبساعدة الويبو ما يؤكد عىل تصممي بالدو
ورغبهتا يف تطوير اقتصادي متوسط قامئ عىل التكنولوجيا حيث يدمع تكنولوجيا املعلومات والعلوم نظام متني للملكية
الفكرية .ونقل الوفد وهجة نظر بالدو بوجود عالقة وثيقة بني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد
الوراثية وكشف عن تأأييدو لبيان اجلزائر نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية اإذ ذكر هذا البيان ابلتوصية  28اليت تطلب من اللجنة
احلكومية ادلولية ان ترسع من وترية أأعاملها لضامن امحلاية يف هذو اجملالت .وشعر الوفد ابلرسور ألن دلى امجلعية الفرصة
لتقيمي التقدم احملرز بشأأن الوثيقة اليت رفعهتا اللجنة يف صورة صك ملزم قانو ًان بغية التفاق عىل طريقة العمل وحتديد ًا عقد
مؤمتر دبلومايس .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل مساعدهتا املس مترة يف بناء البنية التحتية للملكية الفكرية يف البالد
واملوارد البرشية ابلتوافق مع احتياجاهتا و أأولوايهتا الإمنائية و أأكد عىل دمع حكومة بالدو للويبو أم ًال يف املزيد من املساعدة
التقنية واملالية من الويبو لتحديث البنية الترشيعية للملكية الفكرية وإاطالق برامج امللكية الفكرية لصاحل الابتاكر والمنو
والتمنية بنجاح.
 .203وانضم وفد نيجرياي اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن اس تعدادو
للمشاركة مع أأحصاب املصاحل يف ضامن اخلروج بنتيجة انحجة من هذا الاجامتع والزتامه بذكل .وشدد عىل أأمهية التقدم احملرز
يف أأعامل الويبو التقنينية ،وخص ابذلكر املفاوضات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية ،وقال اإهنا هممة لتعزيز املعارف هبذو
املوارد واس تغاللها وتسويقها .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل التعجيل بتجديد ولية اللجنة وحتديد اإطار زمين لعقد مؤمتر
دبلومايس .ورحب الوفد ابعامتد معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي يف عام  2022والاعامتد التارخيي ملعاهدة
مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات وقال اإهنام تبينان قدرة ادلول ا ألعضاء عىل اختاذ خطوات كربى لتحقيق تقدم البرشية .وخص ابذلكر معاهدة
مراكش وقال اإهنا ليست معاهدة بشأأن حق املؤلف وحسب ،بل اإهنا معاهدة اإنسانية ،ينبغي أأل تنقطع مراعاة قميها اخلاصة
حبقوق الإنسان يف الويبو .ورحب الوفد ابملفاوضات اجلارية يف جلنة العالمات و أأيد اقرتاح معاهدة قانون التصاممي الرايم اإىل
تبس يط ا ألعامل وختفيض التاكليف .وسلط الضوء مع ذكل عىل رضورة مراعاة اس تعداد ا ألنظمة الوطنية لالمتثال اإىل طلبات
هذا الصك ،ورصح بأأنه ل يزال ملزتما ابلتشاور والتعاون مع سائر ادلول ا ألعضاء لوضع خطة معل يف هذا الصدد خالل
امجلعيات .ورحب الوفد ابملوافقة من حيث املبد أأ عىل توس يع نطاق خدمات الويبو ،ومهنا اخلدمات املوهجة حنو التمنية،
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لتشمل املزيد من ادلول ا ألعضاء واملنتفعني ابخلدمات .ونظرا للحاجة امللحة لبذل هجود من أأجل تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية
وتطوير ثقافة لها يف أأفريقيا ،أأعرب الوفد عن تأأييدو لقرتاح فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية املقبةل ،مشريا إاىل
غىن أأفريقيا ابلرثوات ومشجعا ادلول ا ألعضاء عىل دمع الاستامثرات الكبرية من أأجل تطوير أأنظمة امللكية الفكرية لفائدة مجيع
أأحصاب املصاحل يف أأفريقيا .واغتمن الوفد الفرصة لعرض ترش يح الس يد جوفري أأونياما ،النائب احلايل للمدير العام لقطاع
التمنية يف الويبو ،ملنصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية للفرتة من عام  2021اإىل عام  .2020وقال اإن مؤهالت
الس يد أأونياما وخربته العملية وقيادته يف خمتلف املواقف املليئة ابلتحدايت يف الويبو خالل أأكرث من  28عاما جتعل منه
أأنسب خشص لتعزيز المنو والقدرة عىل املنافسة يف الويبو ولتقدمي اخلدمات اإىل ادلول ا ألعضاء ،مشريا اإىل أأن الس يد أأونياما
يمتتع ابملؤهالت الشخصية واملهنية اليت تضمن الزتام ادلول ا ألعضاء ومشاركهتا يف امليض قدما ،و أأعرب الوفد عن رغبته يف
حشد تأأييد ادلول ا ألعضاء لرتش يحه.
 .201و أأبدى وفد بروين دار السالم تأأييدو ل إالعالن اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس رابطة أأمم جنوب رشق أس يا .وقال
اإن عام  2023اكن س نة انحجة من حيث امللكية الفكرية وإان بدلو عىل وشك بلوغ هدفه املمتثل يف اإنشاء مكتب وطين
للملكية الفكرية مع اس تحداث مكتب بروين للملكية الفكرية مضن جملس بروين للتمنية الاقتصادية وبدمع من اإدارة النائب
العام .و أأفاد بأأن ذكل املكتب اندمج مؤخرا مع ُسل العالمات التجارية وتوىل مسؤولية الرباءات والعالمات التجارية
والتصاممي الصناعية ،و أأنه يريم اإىل اإدارة نظام محلاية أأصناف النبايات حبلول مطلع عام  .2021و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تفيض اإعادة تنظمي اإدارة امللكية الفكرية اإىل حتسني تنس يق الس ياسات وزايدة الكفاءة ومتكّن البدل ابلتايل من اس تخدام
امللكية الفكرية أكداة لتحقيق المنو الاقتصادي .و أأشار اإىل أأن الويبو نظمت ،ابلتعاون مع مكتب بروين للملكية الفكرية ،حلقة
معل وندوة تدريبية وطنية حول معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبشأأن التدريب يف ماكن العمل لفائدة فاحيص الرباءات
ابملكتب املذكور .و أأضاف قائال اإن الويبو أأوفدت كذكل بعثة متابعة عرنيت ابلإدارة املتاكمةل لشؤون امللكية الفكرية وبعثة
أأولية عرنيت بوضع اسرتاتيجية وطنية يف جمال امللكية الفكرية ،مع السعي يف الوقت ذاته اإىل مساعدة البدل عىل تنفيذ نظام
أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية من خالل نرش بعثة للتقيمي التقين فامي خيص ذكل النظام .و أأبدى الوفد رسورو ل إالعالن عن
متكّن مكتب بروين للملكية الفكرية من أأمتتة اإجراءاته املؤسس ية اخلاصة ابلرباءات والتصاممي الصناعية ،عىل أأن يرع ّمم نظام
ورصح بأأن املكتب املذكور تعاون أأيضا مع الويبو من أأجل الاضطالع بربانمج لتدريب
ا ألمتتة ابلاكمل يف سبمترب ّ .2023
املدربني يف جمال الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من قبل أأوسا ا ألعامل ،وذكل بغرض املساعدة عىل تطوير الرشاكت
ّ
الصغرية واملتوسطة يف بروين دار السالم من خالل تعزيز معارفها يف جمال اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض ا ألعامل .و ّنوو
بتكل البعثات قائال اإهنا مكّنت املكتب من بلوغ هدفه املمتثل يف تنس يق وتطوير البنية التحتية الشامةل للملكية الفكرية.
و أأضاف قائال اإن املاكتب املسؤوةل عن امللكية الفكرية يف بروين أأدت دورها أأيضا يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي املمتث ّل يف
وخص ابذلكر الربانمج الوطين للتوعية يف املدارس اذلي اس هتهل مكتب بروين للملكية الفكرية
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكريةّ .
مبناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  2023من أأجل تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية ،و أأفاد بأأن ذكل املكتب قام
ايضا ،ابلتعاون مع رشكة تيليكوم بروين وسفارة الولايت املتحدة ا ألمريكية يف بروين دار السالم ،بتنظمي منافسة فيديو
لقيت جناحا روطلب من املشاركني فهيا اإعداد رشيط فيديو يربز أأمهية خمتلف أأشاكل حامية امللكية الفكرية .و أأعلن الوفد أأن
بروين دار السالم ستنضم يف القريب اإىل اتفاق لهاي لتصبح راين دوةل من ادلول ا ألعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشق أس يا
تنضم اإليه بعد س نغافورة.
 .201ولفت وفد بويان النظر اإىل أأن جدول أأعامل امجلعيات حيتوى عىل مواضيع تقنية معقدة خضعت للنقاش يف خمتلف
الهيئات واللجان ادلامئة خالل ا ألعوام ا ألخريةّ .
وعرب عن تقديرو للتقدّ م اذلي أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية حنو اس تنبا
صك دويل محلاية املعارف التقليدية والفوللكور من الاس تخدام التعسفي وال ّمتكل غري املرشوع وللجهود املبذوةل يف اللجان
ا ألخرى وحهثّ ا عىل مواصةل معلها .وقال اإن بويان اس تفادت من الإسهام التقين وبرامج تكوين الكفاءات مبوجب اإطار الويبو
الثنايئ .و أأعلن الوفد أأنه جيري تعديل قانون حق املؤلف وامللكية الصناعية وسيمت الانهتاء من ذكل بهناية  .2023و أأضاف أأن
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هذو التعديالت س تجعل الترشيعات متسقة و أأحاكم املعاهدات والتفاقيات ادلولية .و أأكد أأيض ًا أأنه سيمت الانهتاء من س ياسة
امللكية الفكرية الوطنية بهناية  .2023وحث املنظمة عىل الاس مترار يف تطوير برامج لسد احتياجات التمنية ،ول س امي يف
البدلان ا ألقل منو ًا حىت تمتكن من اس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال لتوليد الرثوة ودفع التمنية الاقتصادية .و أأعمل الوفد
الاجامتع أأن بويان نظمت مؤخر ًا الانتخاابت الربملانية الثانية و أأنه ت تشكيل حكومة جديدة .وقال اإن بدلو قد اعمتد
ادلميقراطية عام  2008مبطلب من الشعب اإميا ًان منه بأأن من حقه أأن يكون هل قول يف شؤون البالد وإادارهتا وبأأن ادلميقراطية
مقر ًا بأأنه فرصة ساحنة
خري سبيل لصون مصاحله .وعلّق الوفد أأمهية كبرية عىل مناقشة جدول أأعامل لتمنية ما بعد ّ ،2021
لتبادل اخلربات بني البدلان .واس تطرد يقول اإن بدلو قد عقد اجامتعا رفيع املس توى عن السعادة والرفاهية يف مقر ا ألمم
املتحدة ،حرضو حنو  60خبريا أأاكدمييا من بدلان ش ىت ومعلوا عىل تفاصيل جدول أأعامل التمنية ر
وسريفع تقرير الاجامتع اإىل
امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .وعقد الوفد ا ألمل عىل أأن يسهم التقرير وتوصياته يف املناقشات اجلارية وجدول أأعامل التمنية ملا
بعد .2021
 .206و أأشاد وفد الكونغو ابلإدارة اجليدة للمنظمة و أأعرب عن ارتياحه للمساعدة اليت ما فتئت الويبو تقدهما اإىل بدلو يف عدة
أأشاكل .و أأيد بيان وفد اجلزائر املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن ارتياحه للجهود اليت بذلهتا الويبو يك جتعل امللكية
الفكرية ل أأداة للتمنية حفسب ،بل أأيضا وس يةل فعاةل لتعزيز الابتاكر والإبداع .و أأشار اإىل أأن حكومته وضعت طريقة لتعزيز
امللكية الصناعية والابتاكر يشمل اإنشاء صندوق دمع الاخرتاع وإانشاء جائزة رئيس امجلهورية ألحسن اخرتاع وتنظمي معرض
وطين لالخرتاعات واملنتجات الصناعية واحلرفية اذلي نظمت دورته الثانية يف مايو  .2023وقال الوفد اإن احلكومة تتعاون
مع املنظمة عىل اإمتام خطة تطوير امللكية الفكرية اليت تعد اسرتاتيجية تريم اإىل تعزيز الإطار الترشيعي والتنظميي وتكوين
الكفاءات العملية وتعزيز الإبداع والابتاكر وإابراز قميهتام .وقال اإنه بفضل دمع الويبو اس تطاع الكونغو الرشوع يوم 20
مايو  2023يف اإنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وضع يك يليب الاحتياجات اخلاصة ابلتدريب يف جمال املوارد البرشية
ويف جمال البحوث والتطوير .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتواصل التعاون بني املنظمة وبدلو ويتعزز بغية املوافقة عىل اخلطة
الوطنية لتطوير امللكية الفكرية .وعرب أأيضا عن ارتياحه للتقدم امللحوظ اذلي أأحرزته بعض اللجان مثل اللجنة احلكومية
ادلولية اليت يتعني الاس تفاضة يف بعض جوانب نتاجئها يف هناية هذو امجلعيات .وحتدث الوفد عن الاقرتاحات بتعديل
بناء مع مراعاة املشالكت الس ياس ية
ا ألحاكم القانونية املتعلقة ابلتصاممي الصناعية مناشدا الوفود ا ألخرى بأأن تلزتم الزتاما ً
والتقنية اليت طرحهتا بعض الوفود .ويف هذا الصدد ،قال اإنه ينبغي اإيالء اهامتم كبري لشواغل اجملموعة ا ألفريقية بشأأن املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات .و أأخريا حتدث عن ا ألمهية اليت يولهيا الكونغو أأول لنتاجئ املؤمتر ا ألفريقي اذلي عقد يف دار السالم
يويم  22و 23مارس  2023حول ا ألمهية الاسرتاتيجية لس ياسات امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر وخلق قمية وتنافس ية،
ورانيا ولنتاجئ املؤمتر ادلبلومايس الرايم اإىل اإبرام معاهدة مراكش اذلي عقد يف مدينة مراكش من  27اإىل  28يونيو .2023
وقال اإن توقيع الكونغو هذو املعاهدة يدل كثريا عىل اهامتمه الكبري بنظام حق املؤلف.
 .207و أأيد وفد مجهورية تزنانيا املتحدة بيان وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وبيان بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا.
و أأعرب الوفد عن تعازيه الصادقة مجلهورية كينيا حكومة وشعبا خبصوص الهجوم الإرهايب اذلي حدث يف أأحد املراكز التجارية
بنريويب و أأكد مؤازرة مجهورية تزنانيا املتحدة لكينيا حكومة وشعبا .و أأشاد ابلتوفق يف اإبرام معاهدة مراكش .وقال اإن هذا
الإجناز دليل عىل أأنه ميكن التوصل اإىل اتفاق يف اللجنة احلكومية ادلولية اليت ينبغي أأن متنح مزيدا من الوقت يك تتوصل اإىل
نتيجة اإجيابية .وقال اإن تنفيذ جدول أأعامل التمنية اكن هل دور يف حتسني النظام ادلويل للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن
تقديرو لتوس يع نطاق ادلمع املقدم اإىل البدلان النامية ،ول س امي ا ألقل منوا ،يف الاس تفادة من امللكية الفكرية من أأجل التمنية.
وقال اإن العمل والابتاكر والتكنولوجيا أأمور أأساس ية لتحسني تنافس ية أأفريقيا ومنوها الاقتصادي .و أأيد الوفد بيان اجملموعة
ا ألفريقية يف هذا الصدد واعرتف بدور الويبو تعزيز فهم وتبين س ياسات وقوانني امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء عىل
اختالف مس توايت تمنيهتا ودورها أأيضا يف تعزيز مواطن املرونة يف الس ياسات العامة .وحتدث الوفد عن عقد املؤمتر
ا ألفريقي بشأأن ا ألمهية الاسرتاتيجية لس ياسات امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر واس تحداث القمية والتنافس ية يف مجهورية
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تزنانيا املتحدة ابلشرتاك مع حكومة الياابن والويبو ومجهورية تزنانيا املتحدة .وقد حرض املؤمتر وزراء من بدلان أأفريقية
وواضعو الس ياس يات وابحثون وخرباء مرموقون يف ممارسة امللكية الفكرية بغية الارتقاء مبس توى فهم أأمهية امللكية الفكرية
ودر الرثوات .وعرب عن تقديرو لدلمع املقدم من خالل تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،وخصوصا املساعدة
لتقدم ا ألعامل التجارية ّ
التقنية وتكوين الكفاءات .ونظمت الويبو اجامتعا حول وضع مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وحول دمع الابتاكر
من خالل النفاذ اإىل املعارف التكنولوجية ونظمت حلقة معل للسيامنئيني .وقال اإن برانمج حتديث املكتب تواصل بفضل
هممتني ملتابعة نظام أأمتتة امللكية الصناعية .وقال اإن ادلمع اذلي تقدمه املنظامت ادلولية وخصوصا الويبو سيسامه يف اجلهود
الوطنية يف مجيع جمالت امللكية الفكرية وس يحفز الإبداع والابتاكر.
 .208وقال وفد كواب اإن تطوير اسرتاتيجية امللكية الصناعية يف كواب قد جتىل يف اخلطو العريضة للس ياسة الاقتصادية
والاجامتعية من خالل اإحاكم س ياسة حامية امللكية الصناعية يف كواب وا ألسواق اخلارجية الرائدة .وقال اإن ا ألطراف
الاجامتعية يف نظام امللكية الصناعية مه من حددوا الس ياسة الوطنية اليت اعمتدها جملس الوزراء ،ول س امي الرعاية الصحية
العامة والقطاع الزراعي .وقال اإن الهدف ا ألسايس من تطوير اسرتاتيجية امللكية الفكرية هو ترسيع وترية اجلهود لتعممي
امللكية الصناعية وا ألنشطة املرتبطة هبا يف العلوم و أأنظمة الابتاكر التكنولويج والاستامثر ا ألجنيب املبارش والتجارة اخلارجية
وعىل وجه ا ألخص تصدير السلع واخلدمات .وقال الوفد اإنه من الرضوري اإجياد توازن بني حامية أأحصاب حقوق امللكية
الصناعية واحلفاظ عىل املصلحة العامة يف كواب .وبني أأن الترشيعات ادلاخلية تنص عىل س ياسات وطنية للملكية الفكرية
وتؤكد جمدد ًا عىل احرتام الالزتامات ادلولية يف هذا املضامر وماكحفة املامرسات غري العادةل للحقوق املكتس بة واحلفاظ عىل
احلقوق ا ألخرى اليت تساعد كواب يف اختاذ اخلطوات الالزمة محلاية الصحة العامة ،مبا يف ذكل احلق يف تعزيز النفاذ ل ألدوية
وضامن ا ألمن الغذايئ وجماهبة التحدايت التكنولوجية الناجتة عن التغري املنايخ واس تئناف ا ألهداف اجلوهرية للس ياسة العامة
كلك .وعرب الوفد عن تقديرو حيال دمع الويبو واملكتب ا إلقلميي لبدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل وجه اخلصوص ،وذكل
يف جمالت تكوين الكفاءات خملتلف الفاعلني يف نظام امللكية الصناعية الوطين وقطاع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
حيث ت تطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية للرباءات والعالمات التجارية ،مبا يف ذكل اإدارة العالمات ادلولية اليت عينت فهيا
كواب .ور أأى الوفد أأن مرشوع نظام أأمتتة امللكية الصناعية قد أأثر يف تمنية البنية التحتية التكنولوجية للماكتب الوطنية واكنت
هناك حاجة لتقليص الوقت املطلوب لسد الاحتياجات التشغيلية للبدلان عن طريق أأنشطة تكوين الكفاءات اليت تس هتدف
مديري نظام أأمتتة امللكية الصناعية الوطين .فض ًال عن ذكل ،أأكد الوفد جمدد ًا عىل اهامتم كواب ابملشاركة يف برانمج امللكية
الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت بشأأن رمقنة ورائق امللكية الصناعية .و أأضاف أأن جدول أأعامل التمنية للويبو هو
جحر أأساس املنظمة و أأعضاهئا .وركز عىل النتاجئ املنجزة يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية من خالل املشاريع كام أأكد
عىل أأمهية حتديد كيفية تطبيق أليات التنس يق والرقابة والتقيمي روس بل تقدمي التقارير بشأأن جدول أأعامل التمنية حىت يمت دمج
البعد الإمنايئ يف اكفة أأنشطة املنظمة .و أأقر الوفد حباجة ادلول ا ألعضاء اإىل الاخنرا يف حوار بشأأن امللكية الفكرية والتمنية
كعامود رالث للجنة التمنية .كام انتبه الوفد اإىل حاجة املنظمة لتخصيص ا ألموال من املزيانية العادية لتطبيق توصيات جدول
أأعامل التمنية .وهنأأ ادلول ا ألعضاء عىل اإبرام معاهدة مراكش وقال اإن ا ألمم مجيعها تواجه حتد ًاي ومسؤولية لتطبيق هذا النص.
و أأمل يف حتقيق نتيجة مشاهبة يف املس تقبل خبصوص الاس تثناءات والتقييدات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات واملراكز
البحثية واملؤسسات التعلميية وغريمه ليس تفيد مهنا ا ألشخاص ذوو الإعاقة .و أأضاف أأن جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية
أأمر همم لالنهتاء من صك دويل ليلحق ابلتفاقية املتعلقة ابلتنوع ا ألحيايئ ومعاهدة انغواي .ووحض أأن النفاذ اإىل املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ينبغي أأن خيضع للموافقة املس تنرية املس بقة املنصوص علهيا يف أليات النفاذ وتقامس املنافع.
واس تطرد قائ ًال اإن ا ألمر ينطبق عىل جلنة الرباءات أأيض ًا حىت تركز يف املس تقبل عىل الاس مترار يف ادلراسات بشأأن براءات
الصحة العامة والاس تثناءات والتقييدات يف جمال نقل التكنولوجيا والاخنرا يف حتديد العراقيل أأمام نقل التكنولوجيا من
جراء الرباءات مضيف ًا أأن ادلراسات بشأأن التقييدات والاس تثناءات ينبغي أأن تأأخذ بعني الاعتبار القضااي الإمنائية ورشو
تطبيقها .ويف الهناية ،عرب الوفد عن تأأييدو لبياين وفد ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
والربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية.
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 .209و أأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأبدى رغبته يف اإضافة بعض النقا  .وقال
اإن حامية حقوق امللكية الفكرية أأمر تبني أأنه عامل من العوامل الرئيس ية الرضورية لتحقيق المنو الاجامتعي والاقتصادي كام
تس ىن اإثباته منذ زمن بعيد يف البدلان الصناعية عن طريق القوى احملركة الإجيابية للملكية الفكرية فامي يتصل ابلتمنية .ومىض
يقول اإن البدلان النامية ما زالت يف مرحةل تأأسيس ية لتطوير نظام امللكية الفكرية ول تنتفع انتفاع ًا مناس ب ًا ابلنظام ادلويل
للملكية الفكرية .ولفت النظر اإىل التقدم احملرز واس تدرك قائ ًال اإنه ل يزال ينبغي تكثيف اجلهود لتطوير طاقات امللكية
الفكرية وتسخريها يف تكل البدلان .ور أأى أأنه من احملمت ابلتايل أأن تضمن مجيع الس ياسات والقوانني الراهنة املتعلقة ابمللكية
الفكرية عىل لك املس توايت مشاركة البدلان النامية وفعالية مسامهة امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية.
و أأحا علامً بأأن تنفيذ جلان الويبو لتوصيات جدول أأعامل التمنية مبا فهيا اللجان املعنية بوضع القواعد واملعايري يعد أأمر ًا أأساس ي ًا.
وإاذ تتخذ البدلان النامية بصفة مزتايدة تدابري رامية اإىل تطوير أأنظمهتا للملكية الفكرية ،ر أأى أأن اعرتاف الرشاكء الإمنائيني
ابلعجز الإمنايئ اذلي تعاين منه تكل البدلان أأمر مشجع .واس تطرد قائ ًال اإن املناقشات بشأأن سالسل القمي العاملية وإاسهاهما
يف التمنية تتواصل يف اإطار خمتلف احملافل ادلولية وإانه من املعرتف به أأن اإدماج البدلان النامية يف سالسل القمي العاملية ميكن
أأن يسهم يف التمنية الاقتصادية اليت متس احلاجة اإلهيا وإاجياد فرص العمل ول س امي يف منو الرشاكت الصغرية واملتوسطة.
وسلط ا ألضواء عىل رضورة حامية امللكية الفكرية من أأجل اإدماج البدلان النامية وقال اإن دمع الويبو يف ذكل الصدد ليس
أأمر ًا مغاىل يف توكيدو .ور أأى أأنه من ا ألسايس ابلتايل اإعادة اإدراج الربانمج اخلاص ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر يف
مزيانية الثنائية  .21/2021ورحب ابإنشاء ماكتب خارجية يابعة للويبو يف أأفريقيا مما يمكل الرتتيبات الراهنة وشدد عىل
رضورة مواصةل تدعمي املكتبني احلاليني للمنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .و أأردف
قائ ًال اإن جناح عقد املؤمتر ادلبلومايس يف مراكش ينبغي أأن يكون مصدر اإلهام لإبرام معاهدة بشأأن القضااي العالقة املتبقية
املتصةل ابلس تثناءات والتقييدات املفروضة عىل حق املؤلف .ودعا اإىل تعزيز املشاركة البناءة يف احملادرات اجلارية يف اللجنة
احلكومية ادلولية بشأأن اعامتد صك دويل يكون ملزم ًا قانوني ًا محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي يف الثنائية  .21/2021و أأعرب أأيض ًا عن تقديرو لتواصل املساعدة املقدمة اإليه من الويبو لتطوير نظامه للملكية
الفكرية مما ميكن البدل من الرشوع يف حتديث مكتبه للملكية الصناعية ويس تتبع الارتقاء بنظام أأمتتة امللكية الصناعية
( )IPASاإىل نظام  .IPAS JAVAو أأفاد بأأن الويبو ساعدت بدلو عىل اإعداد خطته لتطوير امللكية الفكرية و أأعرب عن
تطلع بدلو للحصول عىل املزيد من ادلمع يف وضع س ياسة وطنية للملكية الفكرية .واختمت بيانه قائ ًال اإن بدلو يضع أأيض ًا
ترشيعات لكبح التقليد مبساعدة الويبو وإان دمع الويبو س ميكن من حتقيق تطلعات بدلو اليت تس هتدف اإرساء أأمة اإنتاجية
وابتاكرية بناء عىل الرتكزي املؤسيس عىل الابتاكر اذلي من شأأنه اجتذاب املعارف ورؤوس ا ألموال احمللية وا ألجنبية.
 .220ومض وفد السودان صوته للمهنئني بتويل الرئيسة رئاسة هذو الاجامتعات وقال اإنه يثق يف أأهنا سوف تصل هبا اإىل
نتاجئ ممثرة ،كام هنأأ الس يد املدير العام واملكتب ادلويل عىل هذو الورائق اجليدة واليت أأعدت بعناية فائقة ونمتىن للمجمتعني
مداولت انحجة .وقال اإن السودان من ادلول اليت عرفت امللكية الفكرية من قدمي الزمان ،فدليه قاعدة قضائية يارخيية قدمية
تأأسست عىل مبد أأ اس تقرت عليه مجيع الترشيعات الساموية ،أأل وهو أأن الإنسان ميتكل ما يبدع وهذا ا ألمر تقتضيه الفطرة
السلمية وقواعد العداةل والإنصاف فهو نتاج هجدو بغض النظر عن طبيعة هذا اجلهد سواء اكن جسامني ًا أأو ذهنيا .وهبذا الفهم
العميق ،قال اإن السودان اكن من ادلول الس باقة لالنضامم اإىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف عام  2971كام و أأنه عضو
يف العديد من التفاقيات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية ،ويه :اتفاق ابريس  ،2981/1/20واتفاقية التعاون بشأأن الرباءات
 ،2981/1/6وبروتوكول هراري  ،2981/1/21واتفاق مدريد اخلاص ابلتسجيل ادلويل للعالمات التجارية ،2981/1/26
واتفاق برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية  ،2000/22/28وبروتوكول مدريد  ،2020/2/26ومعاهدة قانون الرباءات
 ،2000ووثيقة جنيف محلاية الامنذج الصناعية  ،2999والسودان الن يفاوض يف الانضامم ملنظمة التجارة العاملية  .وقال اإن
هناك عدة هجات يف السودان منا هبا حامية امللكية الفكرية مهنا عىل سبيل املثال :مسجل عام امللكية الفكرية ،بوزارة
العدل ،واجمللس الاحتادي محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية وزارة الثقافة ،وامجلارك ونيابة امللكية الفكرية  ،2001وظحمكة
حقوق امللكية الفكرية  ،2002وامجلعيات التطوعية يف جمال دمع امللكية الفكرية ،مراكز دراسات امللكية الفكرية .وحتدث عن
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اإدارة مسجل عام امللكية الفكرية ويه اإحدى اإدارات وزارة العدل املتخصصة وختتص بتسجيل العالمات التجارية وبراءات
الاخرتاع والامنذج الصناعية من خالل ثالثة أأقسام عىل ر أأس لك قسم مستشار اإىل جانب عدد من الكوادر الفنية املساعدة.
أأول ،قسم العالمات التجارية :خيتص قسم العالمات احمللية بناء عىل الطلبات اليت تقدم وفق ًا لقانون العالمات التجارية
لس نة  2969وقد بلغ عدد العالمات التجارية املودعة حىت يارخيه  18 703عالمة جتارية اجلدير ابذلكر أأن تسجيل العالمات
التجارية ظحلي ًا قد بد أأ حبامية العالمة التجارية مبوجب اإعالن حتزيري ينرش يف الغازيتة مث اكنت امحلاية وفق ًا ألحاكم القانون
اجلنايئ لس نة  2899وبعد ذكل صدر أأول قانون للعالمات التجارية لس نة  2932وحل ظحهل قانون العالمات احلايل لس نة
 2969ويمت الفحص للعالمات التجارية شلكي ًا وموضوعي ًا وتنرش العالمات التجارية املقبوةل ابجلريدة الرمسية اليت تعدها
الإدارة وكذكل خيتص القسم بدراسة طلبات التسجيل ادلويل وفق ًا لتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد وبلغ عدد الطلبات حىت
يارخيه  7 266عالمة .وملواكبة التطورات واملس تجدات اليت ظهرت عىل الساحة ادلولية فقد ت اإعداد مسودة مرشوع قانون
العالمات التجارية وهو الن يف مراحهل الهنائية .وتعمل الإدارة يف الوقت احلايل لإكامل حوس بة مجيع ملفات أأقساهما اخملتلفة.
ورانيا ،قسم الامنذج الصناعية :خيتص قسم الامنذج الصناعية بتسجيل العالمات الصناعية وفق ًا لقانون الامنذج الصناعية 2971
ويقوم القسم ابلفحص الشلكي وفق ًا ألحاكم القانون وتصنف الامنذج الصناعية دلى الإيداع وفق ًا للتصنيف ادلويل للامنذج
الصناعية (تصنيف لواكرنو) .وتنرش الامنذج الصناعية املقبوةل ابجلريدة الرمسية اليت تصدرها اإدارة امللكية الفكرية .وفامي يتعلق
ابلسعي لبناء القدرات فالقسم يتطلع ملزيد من التدريب يف جمال التسجيل وتصنيف الامنذج الصناعية للكوادر للمساعدة غري
املدربة .ورالثا ،قسم براءات الاخرتاع :خيتص القسم بتسجيل براءات الاخرتاع وفق ًا ألحاكم قانون الرباءات لس نة 2972
ويتبع نظام الفحص الشلكي للطلب وبلغ عدد الرباءات احمللية احملمية يف السودان وفق ًا ألحاكم هذا القانون  3 390براءة .وإان
قانون الرباءات السوداين حباجة اإىل تعديل ملواكبة التفاقيات ادلولية ،وكذكل خيتص القسم بتطبيق معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ( )PCTوبلغ عدد الرباءات احملمية يف السودان وفق ًا ألحاكم هذو التفاقية  122براءة .وقال الوفد اإن العاملني يف
هذا القسم يف أأمس احلاجة اإىل تدريب ملزيد من التجويد والارتقاء هبم ا ألمر اذلي ينعكس اإجيا ًاب عىل املكتب .وحتدث الوفد
أأيضا عن اجمللس الاحتادي للمصنفات ا ألدبية والفنية .وقال اإن املصنفات ا ألدبية والفنية ختتص حبامية حق املؤلف واحلقوق
واجملاورة ويه تتبع لوزارة الثقافة و أأول قانون نظم حق املؤلف هو قانون اإيداع املصنفات لعام  2966ومن بعدو اكن قانون
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة  2971وقد أألغي هذا القانون مبوجب قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة 2969
وتالو قانون املصنفات ا ألدبية والفنية لس نة  2000واذلي مبوجبه ت تشكيل اجمللس الاحتادي للمصنفات ا ألدبية والفنية
ليكون مسؤو ًل عن تنفيذ أأحاكم قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملصنفات ا ألدبية والفنية واذلي يضم يف طياته
ا ألحاكم املتعلقة ابلفوللكور والإدارة امجلاعية والفضل يف ذكل التطور الترشيعي يعود للمنظمة واخلرباء اذلين أأسهموا اإسهام ًا
فاع ًال جبانب اخلرباء الوطنيني .وتطرق الوفد اإىل الرشطة (امجلارك) ،ويه اجلهة املنا هبا ماكحفة اجلرامئ والوقاية من جرامئ
الاعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية وذكل ابلتنس يق مع اجلهات ا ألخرى ذات الصةل ،وإانه ت اإنشاء وحدة خاصة ابمللكية
الفكرية يف اإدارة امجلارك منذ عام  .2008مث حتدث عن نيابة امللكية الفكرية ،وقل اإنه ول بد لنا وحنن نتحدث عن واقع
امللكية الفكرية يف السودان أأن نتطرق اإىل دور النيابة التجارية واليت أأنشئت مبوجب أأمر تأأسيس صادر من الس يد وزير
العدل بتارخي  2003/1/2حتت امس النيابة التجارية ت اإصدار أأمر أخر من الس يد وزير العدل يقيض بتعديل اختصاصها
وذكل بتخويلها النظر يف اخملالفات املنصوص عليه حبامية امللكية الفكرية ابلإضافة اإىل اختصاصها السابق .وتناول أأيضا ظحمكة
حقوق امللكية الفكرية ويه تعد أأول ظحمكة يف الوطن العريب ختتص بنظر القضااي اجلنائية واملدنية املتعلقة بقوانني امللكية
الفكرية ويرجع تأأسيسها اإىل  2002/7/22بأأمر صادر من رئيس القضاة .وذكر أأيضا اجمللس القويم ل ألصناف النباتية ،و أأشار
اإىل صدور قانون التقاوي وحامية ا ألصناف النباتية يف عام  2022واذلي يعىن حبامية ا ألصناف النباتية اجلديدة ،واجمللس
القويم ل ألصناف والتقاوي يضم عدد من املس تفيدين واملسامهني و أأشخاص ًا من ذوي اخلربة والكفاءات يف جمال ا ألصناف
والتقاوي ومينح امحلاية للصنف اإذا اكن جديد ًا وممزي ًا ومتجانس ًا ورابت ًا وهل امس و أأي رشو أأخرى يقررها اجمللس .وحتدث
الوفد أأيضا عن اللجنة الفنية الوطنية للملكية الفكرية ،وقال اإنه يف عام  2022صدر قرار من وزير العدل احلايل الس يد/محمد
بشارة دوسة بتشكيل اللجنة الفنية للملكية الفكرية وقد مضت اللجنة لك اجلهات ذات الصةل ابمللكية الفكرية عىل سبيل
املثال وزارة الزراعة ،الثقافة ،والعلوم والتقانة والصناعة ،وامجلارك ،مراكز البحث العلمي وغريها عىل أأن يكون مكتب
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مسجل عام امللكية الفكرية مبثابة نقطة التصال للتنس يق مع اجلهات ذات الصةل ابرشت اللجنة أأعاملها وذكل بتلكيف لك هجة
بتقدمي تقرير حول وضع امللكية الفكرية يف مؤسساهتم ورؤيهتم لالسرتاتيجية للفرتة املقبةل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف مساعدة
املنظمة يف املسامهة يف وضع هذو الاسرتاتيجية .ويف جمال نرش الوعي يف جمال امللكية الفكرية ،قال الوفد اإن مفهوم امللكية
الفكرية واذلي اكن يشوبه يشء من الغموض يف املا ي القريب بد أأ ينقشع عنه احلجب ليربز امس امللكية الفكرية لمع ًا براق ًا
ل س امي يف أأوسا الطالب فعىل صعيد اجلامعات السودانية أأصبح للملكية الفكرية وجود ًا فاع ًال يف معظم اجلامعات وقد
احتلت مؤلفات امللكية الفكرية حزي ًا مقدر ًا عىل أأرفف مكتبات اجلامعات وتزخر مكتبة ادلراسات العليا جبامعة اخلرطوم
ابلعديد من رسائل املاجس تري وادلكتوراو يف جمال امللكية الفكرية و أأن العديد من اجلامعات السودانية تقوم بتدريس مادة
امللكية الفكرية لطالهبا يف لكيات احلقوق .وقال اإنه جبانب اإدارة امللكية الفكرية يف السودان هناك العديد من اجلهات املهمتة
بنرش امللكية الفكرية ومهنا عىل سبيل املثال أأاكدميية اخلرطوم للملكية الفكرية ومجعية عزة للملكية الفكرية وامجلعية السودانية
محلاية ودمع امللكية الفكرية .وحتدث فامي بعد عن خطة اإدارة امللكية الفكرية للعام  ،2021وقال اإنه تأأكيد ًا لالهامتم املزتايد
ابمللكية الفكرية من قبل وزارة العدل ممثةل يف الس يد وزير العدل ووكيل وزارة العدل بأأمهية امللكية الفكرية وادلور الفعال
اذلي تلعبه امللكية الفكرية أكداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية فقد ت ختصيص قطعة أأرض لبناء مقر دامئ ل إالدارة
وحنن الن بصدد وضع اخلر والتصاممي عىل أأمل أأن يمت التنفيذ يف عام  .2021وقال اإن اخلطة تريم أأيضا اإىل ما ييل:
مراجعة مجيع القوانني والترشيعات املتعلقة ابمللكية الفكرية وحتديهثا مبا يواكب التفاقيات ادلولية يف هذا الشأأن؛ والعمل عىل
اإنشاء قاعدة بياانت حتتوي عىل لك العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع والامنذج الصناعية املسجةل؛ وإاشاعة ثقافة امللكية
الفكرية عرب وسائل الإعالم اخملتلفة وإاقامة ورش معل واملشاركة يف املنتدايت والندوات املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ والعمل عىل
تمنية املوارد البرشية ابعتبارها من أأمه الرثوات اليت تدفع جعةل المنو الاقتصادي وذكل من خالل املؤمترات وورش العمل
ومحالت التوعية ولتنفيذ لك ذكل نأأمل تقدمي يد العون من املنظمة من أأجل خلق مس تقبل أأفضل للملكية الفكرية يف
السودان وذكل من أأجل الوصول اإىل مصاف ادلول املتقدمة يف هذا الشأأن.
 .222وعرب وفد كينيا عن امتنانه وشكرو عىل رسائل املواساة الطيبة اليت تلقاها يف أأعقاب الهجامت الإرهابية عىل املركز
التجاري ويس تغيت .كام أأيد الوفد بيان اجلزائر نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وقال اإن كينيا جنحت يف التعامل مع عدد من قضااي
امللكية الفكرية يف  2023بدمع من الويبو من خالل الهيئة الوطنية ويه واكةل كينيا للملكية الصناعية وجملس كينيا حلق املؤلف
مضيف ًا أأن كينيا احتفلت ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  2023يف ظحاوةل مهنا لتعزيز الابتاكر وقدمت اجلوائز للرشاكت
الثالث الأكرث ابتاكر ًا يف عام  2022عىل أأساس اس تخداهما لنظام العالمات التجارية .كام شكر الوفد الويبو عىل تسهيلها
اعامتد املشاركني يف حلقة معل نظمت يف مايو  2023قدم أأثناءها مرشوع قانون املعارف التقليدية مشري ًا اإىل أأن مرشوع
القانون س يحال اإىل الربملان يف القريب .ورشح الوفد قائ ًال اإنه يف أأعقاب حتديث نظام أأمتتة امللكية الفكرية من سنتورا اإىل
جافا بفضل مساعدة الويبو ،واجه معهد كينيا للملكية الصناعية مشالكت عويصة و أأنه متت معاجلهتا ابستباق املزيد من
التحديثات يف النظام للسامح بتقدمي الطلبات عىل الإنرتنت .وعرب الوفد عن امتنانه يف هذا الشأأن حيال مبادرات تكوين
الكفاءات اليت تطلقها الويبو لتعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا املعلومات والتصالت .و أأشار اإىل أأن جملس كينيا حلق املؤلف
قد اعمتد مؤخر ًا نظام اإدارة حق املؤلف وهو نظام الويبو اخلاص لتسجيل املصنفات احملمية حبق املؤلف ما يسمح بتسجيل
املصنفات وإانشاء قاعدة بياانت للمصنفات احملمية حبق املؤلف يف كينيا .والتفت الوفد اإىل موضوع حلقات معل صياغة طلبات
الرباءات ومتابعهتا اليت تنظم ابلتعاون مع جامعة سرتامسور لتعزيز قدرات الصياغة احمللية و أأشار اإىل الاهامتم الكبري اذلي لقاو
ا ألمر ما يشجع عىل تنظمي أأحداث أأخرى من هذا النوع .كام عرج الوفد عىل موضوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر قائ ًال
اإن العمل مس متر يف تعممي اس تخداهما واكنت جامعة نريويب أخر من وقع عىل مذكرة التفامه مع معهد كينيا للملكية الصناعية.
و أأشار الوفد اإىل التحاق مخسة من املوظفني بربامج تدريب أأاكدميية الويبو من خالل برانمج الويبو/السويد املتقدم بشأأن حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الاقتصاد العاملي يف س توكهومل وبرانمج درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية دلى الويبو يف مويار
بزميبابوي وبرانمج الويبو/يب يب يس التدرييب عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف لندن .وقال اإن الويبو قد سهلت من
اجلولت ادلراس ية يف العديد من بدلان املنطقة لكينيا ،ما يعزز من التعاون جنوب  -جنوب يف جمال تمنية امللكية الفكرية.
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وشكر الوفد أأسرتاليا هبذو املناس بة عىل اإدراج كينيا يف برانمج التدريب عىل الرباءات ا إلقلميي وتطلع اإىل القيام ابملزيد استناد ًا
اإىل هذا التعاون .كام أأثىن الوفد عىل الويبو وادلول ا ألعضاء عىل اإبرام معاهدة مراكش بنجاح وهذو اخلطوة العظمية لتسهيل
النفاذ اإىل ا ألعامل املنشورة ل ألشخاص معايق البرص يف قراءة املطبوعات ول س امي يف البدلان النامية و أأكد أأن بالدو تعمل
عىل التصديق عىل املعاهدة وإادماج أأحاكهما يف القانون الوطين .وقال الوفد اإنه يتوقع نتاجئ اإجيابية بشأأن امحلاية ادلولية
للتصاممي الصناعية وهيئات البث وكذا التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية .وتطلع
الوفد اإىل التوصل لتفاق يف الراء بني صفوف ادلول ا ألعضاء يف اللجنة احلكومية ادلولية لعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام
معاهدة يف هذو اجملالت .وعرب الوفد عن امتنان كينيا نظر ًا للمساعدة اليت اس تفاد مهنا خالل ا ألعوام ا ألخرية يف صورة
تدريب و أأنشطة تعاونية أأخرى يف بدلان أكسرتاليا والصني إارسائيل والياابن الرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة
ا ألمريكية .واختمت الوفد لكمته ابلإشادة بدمع املنظمة للبنية التحتية يف كينيا وتدريب املوظفني عىل قضااي امللكية الفكرية وتطلع
الوفد اإىل اإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية  21/2021لس تكامل هذو الإجنازات .و أأكد عىل اس مترار دمعه
للمنظمة ودعا ا ألمانة اإىل أأن تسهر عىل ضامن متتع ادلول ا ألعضاء يف القارة ا ألفريقية ابلنتباو اذلي يس تحقونه لتعزيز أأطر
امللكية الفكرية يف هذو البقعة من العامل.
 .222و أأيد وفد مودلوفا بيان وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وقال الوفد اإنه يدرك أأن موارد الويبو
اخملصصة للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ظحدودة ،اإل أأنه شدد عىل رضورة مواصةل تقدمي املساعدة املكيفة حسب
الاحتياجات اخلاصة ابلبدلان واملناطق بشفافية وفعالية .وقال اإن مجهورية مودلوفا بدل صغري مواردو البرشية والطبيعية
ظحدودة ،وذلكل فهو يدرك متاما رضورة جعل الابتاكر والإبداع ركزي رة المنو عرب وضع نظام وطين للملكية الفكرية و أأعرب عن
رسورو وهو يعلن اعامتد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية يف نومفرب  .2022وحتدث عن عقد مؤمتر الابتاكر بشعار
’الابتاكر والتنافس ية‘ يويم  29و 20نومفرب  2023وس يكون جزءا من املعرض ادلويل املتخصص .INFOINVENT
وقال اإن مكتب امللكية الفكرية املودلويف ،عىل غرار العديد من املاكتب ا ألخرى يف املنطقة ،يسعى جاهدا لهتيئة مناخ
موات لالستامثرات الابتاكرية عرب توفري حوافز قانونية مالمئة وحتسني خدمات امللكية الفكرية اليت يقدهما املكتب .و أأفاد بأأن
مكتب امللكية الفكرية واصل عام  2023تدعمي كفاءاته املؤسس ية و أأنه حصل يف يوليو  2023عىل شهادة ISO 9001
جلودة الإدارة .وقال اإنه لتحسني نفاذ املس تخدمني أأدخل يف  2يناير  2023نظام الإيداع الإلكرتوين مجليع مواضيع امللكية
الفكرية وطائفة من التسهيالت تشمل ادلفع الش بيك وحتسن النفاذ والنفاذ اجملاين اإىل قواعد بياانت امللكية الفكرية .وقال اإن
احلد من التقليد والقرصنة أأولوية رئيس ية وحتدث عن اإطالق محةل توعية للعموم يف  2022شعارها ’كفى تقليدا وقرصنة!‘.
وعالوة عىل ذكل ،قال اإن أأول تقرير وطين عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا صاغته الهيئة احلكومية
للملكية الفكرية ( )AGEPIو أأصبحت بعثة الاحتاد ا ألورويب لتقدمي املساعدة احلدودية ملودلوفا و أأوكرانيا ()EUBAM
متاحة للعموم يف مايو  .2023وقال اإن التقرير عرض الوضع الراهن للتقليد والقرصنة يف البدل وقدم معلومات اإحصائية
وحتليلية .وحتدث الوفد عن اإطالق محالت وطنية للتوعية حبقوق امللكية الفكرية موهجة اإىل خمتلف الرشاحئ  -أأهل القضاء
و أأحصاب ا ألعامل والطالب .وزايدة عىل ذكل ،قال الوفد اإنه لتسهيل تسوية املنازعات بشأأن حقوق امللكية الفكرية ،تعززت
التسوية عن طريق الوساطة ألهنا أأداة لتسوية املنازعات توفر الوقت والتاكليف .وس تعقد حلقة معل وطنية للوسطاء قريبا
القمي اذلي يقدمه مركز الويبو للوساطة والتحكمي .وقال اإن مجهورية مودلوفا تعترب التعزيز اجلاري حلق املؤلف
بفضل ادلمع ّ
واحلقوق اجملاورة أأولوي ًة ،شأأنه شأأن التحسينات املدخةل عىل الإطار القانوين والعمل الرايم اإىل حتديد ألية ميكهنا أأن تضمن
وجود نظام فعال وشفاف ومتوازن من أأجل أأحصاب احلقوق ومس تخديم املصنفات احملمية .و أأيد الوفد معل جلنة حق املؤلف
اليت أأثبتت قدرهتا عىل حتديد احللول للمسائل العويصة املتعلقة حبق املؤلف .ومتاش يا مع تطلعات مودلوفا لالنضامم اإىل
الاحتاد ا ألورويب ،أأعلن الوفد بأأن احلكومة املودلوفية واملنظمة ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع تفاوضتا حول اتفاق بشأأن
صالحية الرباءات ا ألوروبية عىل أأرا ي مجهورية مودلوفا .وقال الوفد اإن هذا التفاق س يوقع يف أأكتوبر  2023ور أأى أأنه من
املهم امليض قدما لالنضامم اإىل النطاق ا ألورويب للرباءات.
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 .223ومض وفد مايل صوته اإىل صوت اجلزائر يف بياهنا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و اإىل صوت بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل
منو ًا .وهنأأ الوفد الويبو عىل جناح مؤمتري بيجني ومراكش الذلين ميثال انتصار ًا للملكية الفكرية يف العامل أأمجع .و أأيد الوفد مبد أأ
عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي الصناعية يف  .2021وشكر الوفد املدير العام للويبو وفريقه عىل دمعهم جلهود مايل
لتطوير امللكية الفكرية عىل الرمغ من ا ألزمة غري املس بوقة اليت مرت هبا مؤكد ًا أأن حقوق امللكية الفكرية صارت اليوم يف
مصمي التمنية الاقتصادية والاجامتعية للبالد .وقال اإن احلكومة قد أأرست بعض ا ألسس ستسامه يف حتويل أأصول امللكية
الفكرية اإىل مصدر لتوليد الرثوات وتوفري فرص العمل ،ويه حتديد ًا :اإعداد اسرتاتيجية وطنية لتمنية امللكية الفكرية وترس يخ
مس توى مركز مايل للهنوض ابمللكية الفكرية اإذ اكن قد حتول يف مارس  2022اإىل هيئة مركزية متواجدة أأكرث فأأكرث للهنوض
ابمللكية الفكرية يف اكفة قطاعات الاقتصاد وإانشاء جلنة وطنية لتنس يق امللكية الفكرية وتطويرها ترعىن ابإعداد س ياسات
قطاعية بغية الاس تخدام الفعال ألصول امللكية الفكرية وكذا التوقيع عىل اتفاق يؤسس ملركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ما
ميثل تقدم ًا جديد ًا يف التعاون بني الويبو وحكومة مايل وإانشاء ش بكة وطنية من اخلرباء والرشاكء التقنيني من أأجل الابتاكر
التكنولويج تضطلع ابقرتاح اإطار مناسب واسرتاتيجية وطنية لتعزيز س ياسة التعاون الوطنية ومتويل الرشاكت املبتكرة
وتكوين جلنة وطنية تعىن ابلبياانت اجلغرافية لإضفاء القمية املضافة عىل املنتجات احمللية يف القريب العاجل .و أأضاف الوفد أأن
اكفة هذو اجلهود قد صاحهبا تعزيز قمية املوارد البرشية اليت اس تفادت من برامج تدريب الويبو .واضاف أأن الاسرتاتيجية
الوطنية لتمنية امللكية الفكرية متنامغة متام ًا مع الإطار الوطين ملاكحفة الفقر اذلي صار اإطار ًا اسرتاتيجي ًا للمنو وخفض معدلت
الفقر .واس تطرد قائ ًال اإن بالدو قد تسلحت مبجموعة متناسقة من الس ياسات وبرامج واسعة يف نطاقها سواء عىل مس توى
الاقتصاد اللكي والهيلكي والاجامتعي .و أأضاف أأنه من مضن هذو الس ياسات س ياسة التمنية الصناعية والاسرتاتيجية الوطنية
لتمنية القطاع الزراعي الغذايئ اللتني حتتال ماكنة خاصة اإذ من شأأن امللكية الفكرية أأن تسامه فهيام مسامهة قمية ما يؤكد يف
الهناية عىل أأمهية الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية امللكية الفكرية يف مايل .و أأيد الوفد اإنشاء مكتب إاقلميي للويبو يف أأفريقيا ودعا
املدير العام اإىل البت رسيع ًا يف اإنشاء هذا املكتب ،ما س ميثل بال شك تقدم ًا حثيث ًا يف جمال امللكية الفكرية ابلقارة ا ألفريقية.
و أأكد الوفد يف ختام حديثه عىل رضاو حيال جودة التعاون مع الويبو مؤكد ًا عىل اجلهود املبذوةل لزايدة اإشعاع امللكية الفكرية
يف مايل.
 .221و أأيد وفد مالزياي بيان الهند نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الهادئ والربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية.
و أأحا الوفد علامً ابخلطط وا ألنشطة املتنوعة اليت تطبقها الويبو لتعزيز أأنظمة امللكية الفكرية وترس يخها يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا .و أأشار اإىل أأن الويبو قد سامهت يف نظام امللكية الفكرية منذ نشأأهتا يف مالزياي وبفضل هذا ادلمع
والإرشاد يعمل النظام مبس توى عال .وقال اإن مالزياي ترحب ابإبرام معاهدة مراكش لتسهيل نفاذ املكفوفني ومعايق البرص
ومعايق البرص يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة يف يونيو  2023مشري ًا اإىل أأن هذو املعاهدة متثل اإجناز ًا ملحوظ ًا
وجحر أأساس للويبو .وقال اإن بالدو حتدوها الثقة يف الويبو لىك ختطو ابجتاو اإبرام معاهدة حامية هيئات البث اليت طال
انتظارها .و أأقر الوفد ابلإجنازات ا ألخرى ول س امي النتاجئ اجلاهزة يف تقرير أأداء الربانمج لس نة  .2022و أأشار اإىل أأنه عىل
الرمغ من املناخ الاقتصادي امللتبس وغياب الاس تقرار املايل فقد جنحت املنظمة يف اخلروج من  2022بفائض قدرو 2157
مليون فرنك سويرسي ،ما يؤكد قدرهتا عىل جتاوز اكفة ا ألزمات .وعرب الوفد عن ارتياحه حيال خفض الويبو لإجاميل النفقات
بنس بة  253ابملائة مقارنة بس نة  2022نتيجة ل إالدارة املالية احلذرة .و أأقر الوفد بتدابري الفاعلية من حيث اللكفة اليت تطبقها
املنظمة اليت تس هتدف قطاع ًا عريض ًا من ا ألنشطة ومل يكن لها أأي أرار سلبية تذكر عىل النتاجئ .و أأشار اإىل أأن مالزياي اكنت
طرف ًا متعاقد ًا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ  2006واكنت يف طريقها حنو تعديل قانون الرباءات لالنضامم اإىل
معاهدة بودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل ابإيداع الاكئنات ادلقيقة ألغراض الإجراءات اخلاصة ابلرباءات والربوتوكول املعدل
لتفاق تريبس املتصل جبوانب الصحة العمومية .و أأضاف أأن مالزياي تعدل قانون العالمات التجارية ليك تنضم اإىل اتفاق
مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات مبوجب الزتاماهتا خبطة معل  2021-2022اخلاصة برابطة أأمم جنوب رشيق أس يا
بشأأن حقوق امللكية الفكرية .والتفت الوفد اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  21/2021وقال اإنه ينبغي أأن تعطى
الويبو ا ألولوية للتقدم يف هذا املوضوع كام هو منصوص عليه يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل .و أأمل الوفد يف تعممي
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أأنشطة الويبو عىل اكفة ا ألهداف الاسرتاتيجية اجلوهرية متاش ي ًا مع توصيات جدول أأعامل التمنية .وعرب الوفد عن الامتنان
للجنة التمنية وجشعها عىل مواصةل أأعاملها وحتديد ًا مسامهة الويبو يف اإجناز ا ألهداف الإمنائية ل أللفية والعمل يف املس تقبل عىل
مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الطراف .كام عرب الوفد عن دمعه ملؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية
والتمنية أم ًال أأن يتحول اإىل منصة ملناقشات متوازنة بشأأن تمنية امللكية الفكرية دلى ادلول ا ألعضاء .ورصح قائ ًال اإن مالزياي
قطعت شوط ًا ملحوظ ًا يف  2023ابإطالق برانمج التدريب عىل تقيمي امللكية الفكرية يف مارس  2023وهو برانمج متاكمل
ومنظم وممهنج لتقيمي امللكية الفكرية .كام أأشار اإىل انه أأولكت مجلعية مالزياي للملكية الفكرية هممة اإنشاء فريق من مقميي امللكية
الفكرية احملليني وانعقدت السلسةل ا ألوىل من برامج التدريب عىل امللكية الفكرية من مارس اإىل مايو  ،2023مشري ًا اإىل
حصول املشاركني الناحجني عىل شهادات تقدير .و أأشار اإىل أأن السلسةل الثانية من دورات تدريب مقميي امللكية الفكرية قد
بد أأت يف  2سبمترب وس تنهتيي يف أأكتوبر  .2023و أأضاف أأن مالزياي ستنظم مؤمتر ًا لتقيمي امللكية الفكرية العاملية يف الفرتة من 6
  7نومفرب عنواهنا "كشف أألغاز تقيمي امللكية الفكرية  -تطوير نظام اإيكولويج مس تدام للملكية الفكرية". .221و أأحا وفد غينيا علامً بتقرير املدير العام اذلي ركز عىل التقدم اذلي أأحرزته املنظمة خالل العام املا ي معر ًاب عن
ارتياحه جتاو الوضع املايل املطمنئ للمنظمة اذلي حتدث عنه املدير العام أأثناء امجلعيات وهو ما سيساعد ا ألمانة بال شك يف
حتقيق العديد من طموحات ادلول ا ألعضاء .وكشف الوفد عن سعادته ابملشاركة يف ا ألعامل التحضريية واملؤمتر ادلبلومايس
يف مراكش اذلي انهتيى ابإبرام صك ملزم لصاحل املكفوفني ومعايق البرص .وقال اإن غينيا شاركت بقوة يف ا ألعامل التحضريية
للمؤمتر ادلبلومايس اليت أأدت اإىل اعامتد معاهدة بيجني اليت تأأخذ بعني الاعتبار للمرة ا ألوىل شواغل فناين ا ألداء يف النظام
ادلويل حلق املؤلف .وقال اإن اإبرام معاهديت بيجني ومراكش ميثل من وهجة نظر غينيا سبي ًال هام ًا هتتدي به مجعيات الويبو
يف اختاذ القرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف جمال التصاممي الصناعية .والتفت الوفد اإىل موضوع املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور وقال اإنه يؤيد جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية ألنه مقتنع بأأن صاكً ملزم ًا يف هذا الشأأن قد يساعد
ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل الاس تفادة من مواردها عىل حنو أأفضل .و أأضاف الوفد أأن عامل اليوم يشهد تطور ًا هيلكي ًا بقودو
اجتاو جديد لتعزيز الابتاكر وإايالء الاهامتم ل إالبداع الفكري .وبني أأنه لهذا السبب أأيدت غينيا اإنشاء ماكتب خارجية جديدة
يف أأفريقيا غري أأن الهيلك احلايل للمنظمة يلزهما بتنويع موظفهيا لإضفاء الطابع العاملي عىل املنظمة .وقال الوفد اإنه ليس حباجة
اإىل التذكري بأأمهية جلنة التمنية و أأولويهتا اليت ينبغي أأن تركز عىل امللكية الفكرية لصاحل التمنية .وعليه ،رشح الوفد أأن أأمانة
الويبو حباجة اإىل تطوير نظام التعاون التقين ألغراض تعزيز القدرات لدلول ا ألعضاء .ورصح أأن غينيا قد أأدركت أأن اإدماج
امللكية الفكرية يف س ياسات التمنية وبراجمها أأمر أأسايس مشري ًا اإىل اقرتاب موعد دمج التدريب عىل امللكية الفكرية يف الربامج
ادلراس ية اجلامعية ومتام تسجيل مجيع احلرفيني يف اإطار الهيئات التعاونية ومعلية حتديد املنتجات الوارد حاميهتا مبوجب
البياانت اجلغرافية اجلاري العمل فهيا .و أأكد الوفد أأن اكفة برامج مساعدة الويبو حظيت بدمع احلكومة و أأن النتاجئ مشجعة.
و أأوحض أأن طلبات تسجيل س ندات امللكية الصناعية وعالمات اخلدمات واملنتجات والرباءات والتصاممي يف ازدايد يوم ًا بعد
يوم .و أأضاف أأنه ت تشكيل جلنة وطنية للملكية الفكرية تضم ممثيل القطاع العام والقطاع اخلاص مشري ًا اإىل رضورة اإنشاء
مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر وإاعداد خطة معل وطنية لتطوير امللكية الفكرية .ويف اخلتام ،أأيد الوفد بيان اجلزائر نيابة
عن اجملموعة ا ألفريقية وبيان بنن نيابة عن البدلان ا ألقل منو ًا.
 .226و أأيد وفد بولندا البيان اذلي أأدىل به وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .ولحظ مع الارتياح
الإجنازات العديدة املبينة يف تقرير أأداء الربانمج .و أأعرب عن تقديرو للتقدم احملرز بشأأن سري أأنظمة التسجيل والإيداع يف
جمال امللكية الفكرية اليت يديرها املكتب ادلويل عىل حنو فعال ،ورحب بزايدة أأعضاء هذو ا ألنظمة .وقال اإن ذكل عامل من
عوامل اتساع رقعة خدمات التسجيل لفائدة مجيع املس تخدمني .و أأحا علام مع الارتياح ابلتقدم احملرز يف مداولت جلنة
التمنية بشأأن اقرتاحات العمل ،ور أأى أأهنا ستسفر عن نتاجئ ملموسة .و أأعرب عن أأسفه للتطورات اليت شهدهتا جلنة
الرباءات ،وقال اإنه يرى أأن نشا اللجنة يكتيس أأمهية ابلنس بة اإىل مجيع ا ألعضاء يف الويبو .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حترز
نتاجئ موضوعية يف املس تقبل القريب استنادا اإىل برانمج معل متوازن يشمل النظر يف التنس يق ادلويل لقانون الرباءات.
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واعرتف ابلعمل املهم اذلي تضطلع به جلنة الويبو احلكومية ادلولية ،ورصح بأأن بولندا ل تزال ملزتمة مبواصةل املناقشات ،و أأنه
يعتقد اعتقادا راخسا يف اتسام الصك أأو الصكوك ادلولية املتصورة ابملرونة والكفاية والوضوح وبطابع غري ملزم .والتفت اإىل
جلنة العالمات ورحب ابلتقدم احملرز يف العمل عىل مسودة ا ألحاكم بشأأن قانون التصاممي الصناعية واملامرسات املرتبطة هبا.
وابلنظر اإىل مس توى نضج مرشوع املعاهدة ،قال اإن بولندا تساند فكرة عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون
التصاممي يف س نة  .2021و أأقر بأأمهية العمل التقين اذلي تضطلع به جلنة املعايري وعرب عن أأسفه لعدم التوصل بعد اإىل توافق
يف الراء بشأأن النظام ادلاخيل التنظميي واخلاص لهذو الهيئة .و أأضاف قائال اإن العمل الشاق املنجز خالل الس نتني املاضيتني
يف جلنة حق املؤلف يبني قدرة الويبو عىل حتقيق نتاجئ انحجة ويثبت اإماكنية اإرساء مس توى منسق من امحلاية للملكية الفكرية
عىل الصعيد ادلويل ،وإان املؤمترْين ادلبلوماس يني املفضيني اإىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش
لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة يثبتان أأيضا أأن
أأعامل املنظمة استندت اإىل مقاربة معقوةل ومتوازنة تضمن اس مترار احرتام حق املؤلف والإبداع .و أأيد الوفد الر أأي القائل بأأن
تركز جلنة حق املؤلف يف املس تقبل القريب عىل التوصل اإىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس محلاية هيئات البث عىل
الصعيد ادلويل مبا يضمن أأن تكون امحلاية املناس بة لهيئات البث من ا ألولوايت ،وقال اإن معليات املراجعة لتحديث مثل
تكل امحلاية يك تواكب متطلبات القرن احلادي والعرشين قد فات موعدها منذ فرتة طويةل ،ورصح بأأن بولندا عىل اس تعداد
لبذل اجلهود من أأجل وضع خارطة طريق ومواصةل العمل يف هذا الصدد .و أأضاف أأنه يتطلع عىل وجه اخلصوص اإىل اإجراء
املزيد من املناقشات البناءة لقضااي تتعلق بأأنشطة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث والتدريس .ور أأى
أأن من الرضوري أأن يمتخض معل اللجنة عن وضع توصيات أأو عن أأي صك قانوين غري ملزم أخر بشأأن تطبيق
الاس تثناءات والتقييدات يف النظامني القيايس والرمقي عىل السواء .و أأردف قائال اإن بدلو يعلق قمية كبرية عىل العمل املنجز
لإذاكء احرتام امللكية الفكرية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل تكثيف معل الويبو ومعل جلنة الإنفاذ يف هذا الصدد .ور أأى أأن وضع
مهنجية لقياس الوقع الاجامتعي والاقتصادي حلالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية أأمر ينبغي أأن يندرج يف أأمه أأهداف
املنظمة .واسرتسل قائال اإن اإياحة أليات مناس بة ل إالنفاذ اإضافة اإىل الهيالك الإدارية والترشيعية املالمئة يعد رشطا لإرساء
نظام فعال للملكية الفكرية ،وإان هناك حاجة ملحة اإىل دمع اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عرب تدابري خمتلفة ،تشمل اإحصاءات
ومعلومات ظحس نة عن نطاق التقليد والقرصنة وجحمهام ووقعهام ،عىل أأن تصمم هذو التدابري مبا يؤدي اإىل حتسني التعاون من
خالل تبادل املعلومات عرب احلدود مبزيد من الفعالية؛ وحتسني أأفضل املامرسات يف جمال الإنفاذ؛ وإاذاكء وعي امجلهور ابخملاطر
املتنامية املرتبطة ابلتقليد والقرصنة .ولفت النظر أأيضا اإىل احلاجة امللحة اإىل اجلانب اخلاص ابلتوعية يف ولية جلنة الإنفاذ عن
طريق تقدمي اقرتاحات ملموسة بأأنشطة اإذاكء الوعي وامحلالت الإعالمية وا ألنشطة التعلميية .و أأفاد بأأن مكتب الرباءات
البولندي اس هتل مرشوعني جتريبيني – الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات – مبشاركة املكتب الياابين للرباءات (يف يناير  )2023ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية
(يف يونيو  )2023عىل التوايل ،ونظم املكتب خالل الس نة املاضية عددا من ا ألنشطة للهنوض ابملعارف يف جمال امللكية
الفكرية ،مبا فهيا ندوة ابلتعاون مع الويبو .و أأضاف قائال اإن مكتب الرباءات ينفذ مرشوعا مهنجيا مصمم للتشجيع عىل
الانتفاع حبقوق امللكية الصناعية يف تمنية الاقتصاد البولندي عن طريق توس يع نطاق املعارف وحتسني املهارات من حيث
الانتفاع العميل حبامية امللكية الصناعية لفائدة مجموعة كبرية من ا ألطراف املهمتة ابملشاركة يف حامية امللكية الصناعية والانتفاع
هبا .واختمت بيانه قائال اإن الربانمج  :20التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأس يا يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية
 21/2021يكتيس أأمهية كبرية ابلنس بة اإىل بولندا اإذ يتيح للبدل فرصا جديدة لتوس يع نطاق عالقته ابلويبو.
 .227وهنأأ وفد برابدوس الويبو عىل اإبرام معاهدة مراكش لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات
يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة .وقال اإن الويبو واظبت عىل الارتقاء برباجمها لإثراء معارف ادلول ا ألعضاء فهيا
خبصوص قضااي امللكية الفكرية .وشكر الويبو عىل املساعدة التقنية املقدمة اإىل بدلو مبا فهيا املساعدة املتصةل ابملشاركة يف
امجلعيات العامة .وحث املنظمة عىل توس يع نطاق تكل املامرسة للسامح بتعزيز املشاركة يف الاجامتعات املعقودة يف جنيف
وتكثيفها .ومىض يقول اإنه من املشجع هل مالحظة زايدة تشديد الويبو عىل تمنية الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية دلى
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الرشاكت الصغرية واملتوسطة .و أأضاف قائ ًال اإن تكل الرشاكت يف البدلان الصغرية غالب ًا ما تكون رشاكت ابلغة الصغر وحتتاج
ابلتايل احتياج ًا فعلي ًا اإىل مثل تكل املساعدة وخصوص ًا هبدف ضامن الفوائد من ا ألفاكر الابتاكرية .ور أأى أأن املاكتب
اخلارجية تكتيس أأمهية حامسة يف املساعدة عىل تعزيز الإملام ابمللكية الفكرية وتكوين املعارف بشأأن اإجراءات امللكية الفكرية
وزايدة فهم معايري امللكية الفكرية يف صفوف الرشاكت والرشاكت احملمتةل يف امليدان .وعليه ،أأيد تأأييد ًا شديد ًا النداء املوجه
اإىل زايدة عدد املاكتب اخلارجية يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب وحث ادلول ا ألعضاء عىل املوافقة عىل الاقرتاح املعين.
وهنأأ أأيض ًا الويبو عىل العمل املتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلي يعد جما ًل همامً ابلنس بة اإىل
البدلان النامية .و أأعرب عن ثقته بأأن ادلول ا ألعضاء ستثابر عىل الزتاهما بنجاح اس تكامل املداولت املعنية .وقال اإن تنفيذ
البىن التحتية القانونية للتكيف مع املعاهدات والتفاقات اجلديدة قد يثقل اكهل ادلول الصغرية وإان بدلو يظل ابلتايل يرحب
مبساعدة الويبو فامي يتصل بترسيع وترية ذكل الإجراء .وجشع الويبو عىل تنظمي عدد أأكرب من الندوات بشأأن حامية امللكية
الفكرية يف الولايت القضائية احمللية بغية السامح للمزيد من ا ألشخاص ابلنفاذ اإىل املعارف اخلاصة ابمللكية الفكرية .واسرتسل
قائ ًال اإن املنتفعني احملمتلني يعجزون يف الغالب عن املشاركة يف الندوات املعقودة يف جنيف .ور أأى أأنه ينبغي هتنئة الويبو عىل
جنا ا يف توس يع نطاق النفاذ اإىل اجملموعات الوطنية اجلديدة لسجالت العالمات التجارية يف س نة  .2023واس تطرد قائ ًال
اإن معل الويبو الرايم اإىل تيسري نفاذ البدلان ا ألقل منو ًا والبدلان النامية اإىل قواعد بياانت البحث والتطوير وادلورايت العلمية
والتقنية ميكن أأن يعود ابلفائدة عىل اجملمتع احمليل .ور أأى أأن تعزيز هجود خماطبة امجلاهري س يكون مفيد ًا لتشجيع الاس تفادة من
تكل املرافق .و أأثىن عىل الويبو معلها خالل الس نة املاضية وقال اإن الربامج واملرافق املتاحة لدلول ا ألعضاء يف الويبو قد تعود
بفوائد كبرية وخصوص ًا عىل البدلان النامية يف حال اس تخداهما عىل النحو الواجب عىل الرمغ من أأوجه التحسني العديدة اليت
ميكن اإدخالها.
 .228و أأيد وفد مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية بيان وفد الهند ابمس اجملموعة الس يوية وبيان وفد بنن ابمس مجموعة البدلان
ا ألقل منوا وبيان س نغافورة ابمس رابطة أأمم جنوب رشق أس يا .و أأشاد الوفد بتقرير املدير العام عن جدول أأعامل التمنية طيةل
العام املا ي و أأيد رؤيته فامي يتعلق ابلتحدايت الرئيس ية يف جمال امللكية الفكرية و أأشاد أأيضا جبهود الويبو الرامية اإىل تشجيع
الابتاكر والإبداع يف العامل بأأرسو .و أأطرى الوفد عىل التوفق يف اإبرام معاهدة مراكش .وعلق قائال اإن القرن احلايل قد أأصبح
معروفا بأأنه قرن الاقتصاد القامئ عىل املعرفة ،ذلكل حتتاج البدلان النامية اإىل معرفة قوية بأأنظمة امللكية الفكرية يك تضمن أأهنا
س تجين أأقىص قدر من املنافع من كفاءاهتا الابتاكرية والإبداعية .وملا اكنت مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية بدلا من البدلان
تعول عىل توجهيات الويبو ومساعدهتا اخلبرية من أأجل تعزيز امللكية الفكرية .وقال الوفد اإن حكومة
ا ألقل منوا ،فهيي ّ
امجلهورية تعرتف بأأمهية حامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيز ا ألنشطة الإبداعية احمللية وتيسري اكتساب امللكية الفكرية
واس تغاللها من أأجل التمنية الاقتصادية .و أأفاد الوفد بأأن حكومة امجلهورية بصدد اإعداد اسرتاتيجية وطنية لإدراج امللكية
الفكرية واسرتاتيجيات الابتاكر يف س ياس هتا التمنوية الوطنية .ويف فرباير  ،2023أأصبحت امجلهورية عضوا يف منظمة التجارة
العاملية والزتمت ابتفاق تريبس .وتعزتم امجلهورية أأيضا الانضامم اإىل اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات واتفاق
لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية حبلول  .2021وعرب الوفد عن تقديرو ملسامهة الويبو يف تكوين الكفاءات
والبنية التحتية و أأفاد بأأن اإدارة امللكية الفكرية يف وزارة العلوم والتكنولوجيا نظمت مبساعدة الويبو معلية ترمجة ولية الويبو
اإىل لغة لو .وقال اإن عددا من ا ألنشطة أأجنزت عام  ،2023ومشلت نرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية والتدريب أأثناء العمل
لفائدة فاحيص العالمات التجارية .وقال اإن الويبو ستساعد اإدارة امللكية الفكرية يف الوزارة املذكورة عىل تنظمي ندوات عن
دور امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية وعىل صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وتنفيذها ،وس تعقد هذو الندوات
لحقا خالل العام اجلاري .وخمت الوفد بيانه بتوجيه الشكر اإىل الويبو عىل مساعدهتا فامي خيص التوجه الترشيعي وتطوير
املوارد البرشية وحتسني البىن التحتية.
 .229و أأيد وفد أأنغول البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ورحب ابلتقدم اذلي أأحرزته الويبو خالل
ا ألشهر املاضية فامي يتصل ابإطار وضع القواعد واملعايري ول س امي بنجاح املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد يف مراكش خبصوص
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الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكفوفني ومعايق البرص واكن مبثابة منطلق لإسهام الويبو يف القضااي الإنسانية .و أأبدى رغبته
يف أأن يسامه ذكل النجاح مسامهة اإجيابية يف تقدم املفاوضات املقبةل بشأأن مسائل ذات أأمهية خاصة ابلنس بة اإىل القارة
ا ألفريقية اكنت معلقة يف اإطار هممة الويبو يف جمال وضع القواعد واملعايري .و أأشار اإىل تأأييد بدلو للمفاوضات مضن اللجنة
احلكومية ادلولية اليت هتدف اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صك قانوين أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور .ودعا امجلعية اإىل اعامتد ولية ظحددة بوضوح يف اإطار جتديد ولية تكل اللجنة ابلإشارة اإىل موعد هنايئ لعقد مؤمتر
دبلومايس خالل الثنائية  21/2021من أأجل التوصل اإىل اعامتد صك أأو أأكرث يكون ملزم ًا قانوني ًا لتوفري امحلاية الفعاةل للموارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بناء عىل النصوص الثالثة املنبثقة عن اجللسات احملورية للجنة.
وفامي خيص برانمج العمل املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات املعمتد خالل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة حق املؤلف ،أأشاد
ابجلهود اليت أأدت اإىل حتديد برانمج معل بعيد املطمح متصل ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
والتعلمي والبحث .وحث ادلول ا ألعضاء عىل اإبداء الزتاهما البناء من أأجل التوصل اإىل اإجراء مفاوضات ملموسة .وفامي يرتبط
ابلتصاممي الصناعية املنظور فهيا مضن جلنة العالمات ،أأحا علامً ابلتقدم امللموس احملرز يف املفاوضات خبصوص مسودة
املعاهدة بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ابقرتاح نص يريم اإىل حتقيق التوازن يف مسودة املعاهدة .و أأعرب عن
اس تعدادو للعمل من أأجل التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن اعامتد مسودة معاهدة تنص عىل أأحاكم متعلقة بتدعمي القدرات
ا ألفريقية يف جمال التصاممي الصناعية .وابلنس بة اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2021أأوىص مجعيات ادلول
ا ألعضاء يف الويبو ابعامتد اقرتاح ا ألمانة اذلي مييل اإىل اإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية املذكورة هبدف
تشجيع الابتاكر والإبداع يف أأفريقيا وتلبية احتياجات القارة وتطلعاهتا يف جمال امللكية الفكرية .و أأبدى أأيض ًا تأأييدو لتحسني
توزيع املوارد املالية من أأجل أأنشطة التمنية .ولفت النظر اإىل اإماكنية حتسني ذكل التوزيع للموارد بتطبيق تعريف جديد أأشد
دقة لنفقات التمنية عىل النحو اذلي اقرتحه رئيس جلنة املزيانية .وشدد أأيض ًا عىل رضورة وضع اسرتاتيجية أأكرث فعالية يف جمال
املوارد البرشية لضامن التوازن والإنصاف يف المتثيل ا إلقلميي .واختمت بيانه مشدد ًا عىل رضورة اإجراء حوار قامئ عىل الاحرتام
والثقة والروح البناءة و أأمهية ذكل كوس يةل لتحقيق النجاح يف اإطار برامج وضع القواعد واملعايري واملفاوضات املقبةل يف الويبو.
 .220و أأيد وفد سرياليون البياانت اليت أأدىل هبا منسق اجملموعة ا ألفريقية ،ل س امي فامي يتعلق بأأهداف اللجنة احلكومية
ادلولية .وذكر أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد أأعدت ثالثة نصوص خالل العام اجلاري و أأنه ينبغي لها أأن ختتمت وليهتا احلالية
ابلتوصل اإىل صك ملزم قانوني ًا .و أأقرت سرياليون ابس متر ِّار الويبو يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات جديدة يف جمايل الإدارة
والابتاكر التكنولويج يف اإطار نظام امللكية الفكرية .وذكرت أأن الهدف الرئييس من التعاون بني بدلان اجلنوب يمتثل يف
تشجيع امللكية الفكرية من خالل مشاطرة التجارب واس تقاء أأفضل املامرسات من ادلول ا ألعضاء ،اإىل جانب اإنشاء موقع
اإلكرتوين لزتويد ماكتب امللكية الفكرية ابإماكنية احلصول عىل الكثري من املعلومات الالزمة .وإاضافة اإىل سن قانون حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي س بق ،ت مؤخر ًا سن قانون جديد للرباءات والتصاممي الصناعية يف سرياليون .و أأشار الوفد اإىل
أأن سرياليون ستبارش ألول مرة معلية التسجيل ا ألصيل للرباءات .و أأعرب عن تطلعه اإىل تلقي ادلمع املقدم مبوجب معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات لإنشاء ماكتب تعىن ابلرباءات ودمع تكوين الكفاءات الإدارية.
 .222ومض وفد المنسا صوته اإىل وفد بلجياك يف بيانه نيابة عن اجملموعة ابء ووفد ليتوانيا يف بيانه نيابة عن الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه .وركز الوفد عىل قدرة امللكية الفكرية ودورها احلقيقي لتحفزي الإبداع والابتاكر ومسامههتا الالحقة يف
التمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية لاكفة البدلان .وهنأأ الوفد املدير العام وا ألمانة وادلول ا ألعضاء عىل النتاجئ الإجيابية
الناحجة للمؤمتر ادلبلومايس لإبرام معاهدة لتسهيل نفاذ معايق البرص وذوي الإعاقة يف قراءة املطبوعات اإىل ا ألعامل املطبوعة.
و أأثىن الوفد بروح مماثةل عىل ُسل أأنشطة الويبو والإجنازات الإجيابية الواردة يف تقرير أأداء الربانمج لعام  2022اليت تلكلت
ابإبرام معاهدة بيجني ل ألداء السمعي البرصي .وعرب الوفد عن تأأييدو الاكمل جلهود الويبو لإنشاء منتدى للخوض يف حوار
معيق بشأأن اكفة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية و أأشار اإىل أأنه يتطلع اإىل اإحراز مزيد من التقدم امجلاعي لتطوير الإطار
القانوين ادلويل للك قضية .و أأعرب الوفد عن ارتياحه حيال التقدم والتطورات الإجيابية يف فاعلية أأداء التسجيل ادلويل
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للملكية الفكرية و أأنظمة الإيداع اليت يديرها املكتب ادلويل ،ول س امي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للتسجيل
ادلويل للعالمات ،وهام مصدر ادلخل ا ألسايس للمنظمة .وحث الوفد املنظمة و أأعضاهئا عىل الاس مترار يف اجلهود وا ألنشطة
بل وزايدهتا أأثناء ما تبقى من الثنائية احلالية وكذا الثنائية القادمة-وعليه احلفاظ عىل منظمة فعاةل ومس تدامة وضامن نظام
دويل فعال ومتوازن للملكية الفكرية .والتفت الوفد اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  21/2021وعرب عن تأأييدو
لإدماج الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الربانمج  30معر ًاب عن اقتناع مل يتغري بأأنه ميكن التوصل اإىل حلول انجعة يف القضااي
العالقة ،ول س امي قضية املاكتب اخلارجية .وتطلع الوفد اإىل مناقشة وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2021واعامتدها ،مع
الرتكزي عىل قدرة الويبو يف التعاطي الناحج مع التحدايت القامئة واملس تقبلية والتوصل اإىل النتاجئ اليت ينتظرها ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصاحل للثنائية املقبةل وما بعدها .و أأحا الوفد علامً بعمل جلنة التمنية .كام ركز عىل النقاش بشأأن تطبيق توصيات
جدول أأعامل التمنية وأخر نسخة من تقرير املدير العام والتقارير والورائق ا ألخرى اليت تنظر فهيا اللجنة .و أأوحض الوفد أأن
التقارير والورائق املذكورة تعكس الكثري من التطورات الإجيابية والإجنازات من خالل اجلهود الرامية اإىل تعزيز البعد الإمنايئ
يف الويبو .و أأحا الوفد علامً بنتاجئ املشاورات يف جلنة العالمات مشدد ًا من جديد عىل أأمهية تنس يق معلية تسجيل التصاممي
الصناعية وإاجراءاهتا وتبس يطها .كام أأيد قرار عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف  2021تأأييد ًا ل
لبس فيه .و أأخذ الوفد علامً ابلتقرير خالل ادلورة ا ألخرية من جلنة حق املؤلف معرب ًا عن اهامتم خاص حيال الانهتاء من العمل
املتبقي محلاية هيئات البث .كام عرض الوفد لشؤون اللجنة احلكومية ادلولية ورحب ابلتقدم خالل ادلورات ا ألخرية من هذو
اللجنة يف  ،2023و أأثناءها عكفت اللجنة عىل النظر يف نصوص لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعرب الوفد عن اإحساسه بأأنه ت قطع شو طويل ولكن ل يزال يتعني اإجناز املزيد ،اإذ مل
يمت التوصل بعد اجلرد اإىل أأية توصيات .وعرب الوفد عن تفضيهل للنظر يف جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لتس متر يف
مداولهتا .وانقش الوفد مسأأةل الصكوك اجلديدة فأأكد جمدد ًا عىل موقفه برضورة اإياحة هامش من املرونة لتختار ادلول
ا ألعضاء شلك أأو أأشاكل للحامية من خيارات خمتلفة لتش بع الطلب احملمتل عىل اختالف صورو  -وعليه رضورة وجود
صكوك قامئة بذاهتا مرنة وغري ملزمة قانو ًان .و أأحا الوفد علامً بتقرير جلنة الرباءات مرحب ًا ابلتفاق حيال العمل املس تقبيل
املمكن اإجنازو وذكل اقتناع ًا منه بأأن نظام الرباءات مىت اكن متناغامً ومتين ًا مفن شأأنه أأن يعم ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصاحل.
و أأوحض أأن المنسا قد شاركت يف مداولت الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأهنا أأيدت التعديالت
املقرتحة عىل النظام ادلاخيل كام وردت يف الوثيقة  PCT/A/44/3والتوصيات بشأأن ا ألعامل املس تقبلية للفريق العامل
للجنة التعاون بشأأن الرباءات كام وردت يف الوثيقة  PCT/A/43/1تأأييد ًا اكم ًال .كام أأيد الوفد توصيات الفريق العامل
لس تعراض معيار وإاجراءات تعيني مكتب اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .واقتسم الوفد وهجة النظر القائةل بأأن التطوير املس متر لعائةل اإدارات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكن
مفيد ًا للنظام ومس تخدميه وتطلع اإىل النظر يف طلب الإدارة احلكومية للملكية الفكرية يف أأوكرانيا لتعييهنا اكإدارة حبث دويل أأو
اكإدارة حفص متهيدي دويل .وتتطرق الوفد لحق ًا اإىل نظام مدريد ورحب ابلتقارير املرحلية بشأأن برانمج حتديث تكنولوجيا
املعلومات وقاعدة بياانت السلع واخلدمات ،و أأشار اإىل أأن اس تخدام هذو ا ألداة ا ألخرية ووظائف الرتمجة هو الطريق ا ألمثل
خلفض عدد الإخطارات ابخملالفات يف السلع واخلدمات مبوجب نظام مدريد ولتسهيل الإجراءات عىل الصعيد الوطين.
 .222وقال وفد كندا اإن كندا شاركت بفاعلية ،خالل الس نة املاضية ،يف اجامتعات الويبو ،وخص ابذلكر أأفرقة اخلرباء
وا ألفرقة العامةل واللجان التقنية ،ومهنا جلنة التمنية واللجنة احلكومية ادلولية وجلنة حق املؤلف وجلنة العالمات وجلنة الرباءات
ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأشار الوفد اإىل الروح التعاونية اليت حتلت هبا ادلول ا ألعضاء و أأدت اإىل توقيع معاهدة
مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات ،يف يونيو  ،2023وتعزز هذو املعاهدة نفاذ أأكرث من  300مليون خشص معاق برصاي اإىل املصنفات احملمية حبق
املؤلف .وبروح مشاهبة يتطلع الوفد اإىل املشاركة يف املفاوضات اليت س تؤدي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اتفاق لهاي
للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .و أأعرب عن الزتامه مبواصةل حتديث نظام امللكية الفكرية يف كندا دلمع الابتاكر والقدرة
عىل املنافسة والمنو الاقتصادي .ويف هذا الصدد ،رصح بأأن عدة تدابري قد اختذت ،ومهنا دخول قانون حتديث حق املؤلف
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حزي النفاذ يف مارس  2022ومناقشة مرشوع قانون ملاكحفة املنتجات املقدلة يف مارس  ،2023ويشمل مرشوع القانون
أأحاكما لتخفيض جحم جتارة السلع املقدلة واملقرصنة ابإياحة أأدوات جديدة تعزز نظام الإنفاذ الراهن تعزيزا شامال .وراح يقول
اإن دراسة أأجرهتا مؤخرا اللجنة الربملانية ادلامئة املعنية ابلصناعة والعلوم والتكنولوجيا بعنوان نظام امللكية الفكرية يف كندا،
أأوصت بأأن من املمكن اإحراز مزيد من التقدم يف عدد من اجملالت .واس تغرقت ادلراسة  20أأشهر وشارك فهيا  10خبري
بأراهئم .وردا عىل دراسة اللجنة ،قطعت حكومة كندا الزتاما ابلتشاور مع أأحصاب املصاحل عىل طائفة من املسائل للمساعدة
عىل حتديث نظام امللكية الفكرية وإادارته يف كندا .ورضب الوفد مثال وقال اإنه من أأجل معرفة الطريقة اليت ميكن هبا لكندا
أأن توفق بني اإطارها اخلاص ابمللكية الفكرية وإاطار رشاكهئا ادلوليني الرئيس يني ،الزتمت حكومة كندا ابإجراء مشاورات
بشأأن التغيريات اليت قد يلزم اإدخالها عىل نظايم العالمات التجارية والرباءات يف كندا ليك متتثل كندا لربوتوكول اتفاق مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات ومعاهدة قانون الرباءات واتفاق لهاي .وراح
يقول اإن عددا من توصيات اللجنة يركز عىل ا ألعامل اليت يضطلع هبا املكتب الكندي للملكية الفكرية ابلفعل دلمع الاقتصاد
القامئ عىل الابتاكر ،عىل النحو املبني يف اسرتاتيجية املكتب لقطاع ا ألعامل ومدهتا مخس س نوات اليت نرشت يف يونيو
 ،2022ومشلت اإياحة حقوق عالية اجلودة وموقوتة يف جمال امللكية الفكرية ،وتزويد املبتكرين مبا يلزهمم من معلومات لتحقيق
النجاح ،وحتتوي عىل اإطار للملكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل أأحرز املكتب تقدما كبريا يف تناول توصيات اللجنة ،مبا فهيا
التوصيات اخلاصة بتقليص فرتات الانتظار والتاكليف ،مع احلفاظ عىل اجلودة .وراح يقول اإن املكتب مقتنع أأكرث من أأي
وقت مىض بأأن ماكتب امللكية الفكرية علهيا أأن تضطلع بدور أأسايس يف دمع المنو وتعزيز القدرة الاقتصادية عىل املنافسة.
و أأضاف أأن القيادة واخلربة يف جمال امللكية الفكرية تدعامن الإبداع وتعززان الابتاكر وتساهامن يف حتقيق النجاح الاقتصادي.
ورصح بأأن أأعامل ماكتب امللكية الفكرية ،وا ألمه مهنا الطريقة اليت تنفذ هبا هذو ا ألعامل ،تدمع املبتكرين مبارشة .و أأردف قائال
اإن الرسعة واجلودة والفعالية والنجاعة يف اإدارة أأي نظام للملكية الفكرية ميكن أأن تؤثر يف جناح تسويق ا ألفاكر وإادخالها يف
السوق .ولهذا ّنظم املكتب عددا من الاجامتعات ملقابةل املبتكرين من ش ىت أأحناء كندا لفهم احتياجاهتم وتوقعاهتم واحلواجز
اليت حتول دون اس تخداهمم للملكية الفكرية والاس تفادة مهنا بفاعلية دلمع أأهدافهم يف جمال ا ألعامل .وراح يقول اإن ا ألفاكر
اخلاصة مبس تلزمات املبتكرين ودائرة الابتاكر اليت يعملون فهيا أأحضت تدفع أأولوايت املكتب و أأهداف أأدائه .و أأضاف أأن
املكتب شارك أأيضا مع اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف دائرة الابتاكر – اجلامعات واملدارس ومجمعات العمل وألت ترسيع
اجلزيئات – لتعميق فهم احتياجاهتا اخلاصة وادلور اذلي ميكن للمكتب أأن يؤديه دلمع تسويق ا ألفاكر وحتسني قمية العالمات
التجارية .واسرتسل قائال اإن كندا س تواصل تدعمي الشفافية والفعالية املعززتني يف اإطار حومكة الويبو وسري معلياهتا عن
طريق املشاركة بفعالية يف جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة الويبو للتنس يق .وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية الشفافية املالية وجشع
الويبو عىل السعي اإىل تعزيز أأوجه الفعالية وحتقيق الوفورات يف التاكليف لفائدة املنظمة .ورصح بأأن كندا تعترب التعاون
حاسام .وقال اإن يف س نة  2008اس هتر لت مبادرة تعرف ابمس مجموعة فانكوفر لتيسري التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية يف
أأسرتاليا وكندا واململكة املتحدة .و أأوحض أأن معال هائال قد أأجنز ،وسيرنجز ،يف اإطار املبادرة ،من قبيل تبادل املعلومات عن
أأفضل املامرسات للقضاء عىل الازدواجية يف العمل والبحوث الاقتصادية وإاعداد التقارير عن أأداء قطاع ا ألعامل .واسرتسل
قائال اإن كندا لطاملا سامهت يف أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية وإان مجموعة فانكوفر معلت ابلتعاون مع الويبو عىل تطوير
مكتبة رمقية لتقارير البحث والفحص ،تعرف ابمس نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ).(WIPO CASE
و أأضاف أأن املكتب الكندي للملكية الفكرية نظم وقدم ،منذ يونيو  ،2997ابلرشاكة مع الويبو ،دورات تدريب س نوية
للمسؤولني من البدلان النامية .ويف عام  2023اس تضاف املكتب  22مسؤول رفيعا من ماكتب امللكية الفكرية يف حلقة
معل مكثفة عن تطبيق تقنيات الإدارة أأثناء تقدمي خدمات امللكية الفكرية .ورصح بأأن حلقة العمل أأعطت املشاركني فكرة
عن النظام الكندي هبدف حتسني قدرة ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية وإاياحة منتدى لتبادل ا ألفاكر .ومىض يقول
اإن املكتب الكندي للملكية الفكرية يقدم أأيضا ابلشرتاك مع الويبو التدريب عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :فقد عقدت
ندوات دون إاقلميية ملاكتب امللكية الفكرية يف اإقلمي الاكرييب ،يف كنغس تون ،بسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وس تعقد
ندوات اإضافية لرتينيداد وتوابغو .و أأعرب وفد كندا عن اعتقادو الراخس بأأمهية مسارات الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات
املتعلقة ابلرباءات اليت تعزز أليات تقامس العمل الفعاةل اليت متكن ماكتب امللكية الفكرية من ا إلرساع كثريا يف حفص أأهلية
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الطلبات للحصول عىل براءات .ويف هذا الصدد أأعرب الوفد عن رسورو ألن مرشوعا رائدا جديدا يف جمال الطرق الرسيعة
لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات قد د ّرشن بني املكتب الكندي للملكية الفكرية ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني
يف  2سبمترب  .2023وشدد عىل أأن كندا ملزتمة ببناء نظام فعال يف جمال امللكية الفكرية يعزز الابتاكر والإبداع .وراح يقول
اإن املقاولني والناس حول العامل يس تفيدون من نظام دويل متني للملكية الفكرية يسامه يف حتقيق الازدهار الاقتصادي
والثقايف بتوفري اليقني دلوائر ا ألعامل واخملرتعني .ورصح بأأنه سيشارك عىل حنو بناء يف املناقشات اليت س تدور خالل
ا ألس بوع املقبل لإجياد حلول تقبلها مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو وس يبين هجودو عىل التقدم احملرز خالل العام املنرصم.
 .223و أأيد وفد جزر القمر البيانني الذلين أأدىل هبام لك من اجلزائر ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وبنن ،ابمس مجموعة البدلان
ا ألقل منو ًا .و أأضاف أأن جممتع جزر القمر واقتصادها يوجدان اليوم يف مرحةل انتقالية من التمنية ،تتسم حبدوث طفرات هممة
وابلعزم عىل تطوير اقتصاد رمن ِّتج كام يدل عىل ذكل ما تشهدو الرشاكت الصغرية ل إالنتاج واخلدمات من منو .ور أأى أأن
اس تخدام ا أللياف البرصية يتيح فرص ًا وإاماكنيات جديدة للتمنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت .و أأضاف أأن
البحث عن موارد للطاقة املتجددة والاهامتم املزتايد ابلقتصاد ا ألخرض والتكنولوجيا البيولوجية النباتية واس تغالل املوارد
السمكية ،اإىل جانب العلوم الاجامتعية ،مسائل تس تدعي وضع برانمج تروجيي للبحث والابتاكر يف اإطار اجلامعة ومراكز
البحث يف البدل .كام تس تلزم أأيض ًا الزتام السلطات يف جزر القمر وإارصارها ،من أأجل حشد املوارد الرضورية مبساعدة
رشاكهئا يف جمال التمنية ،قصد منح القمية ل ألحباث وجعلها يف خدمة الرشاكت اليت تقبل ابإعادة النظر يف كفاءهتا بشلك
منتظم ،ومتكل القدرة عىل الصمود أأمام املنافسة ،وتسعى اإىل رفع قدرهتا التنافس ية ،واخلروج من ا ألزمة العاملية .وترش ِّ ّجع
السلطات يف جزر القمر وحتث الرشاكت ،من خالل الواكةل الوطنية لتشجيع الاستامثرات ،عىل ولوج خمتلف القطاعات
الاقتصادية الواعدة ،اكإنتاج وإادارة الطاقة ،والصحة ،ومصادر ادلخل الريعي ،والفانيليا والإيلنغ اإيلنغ ،والفواكه واخلرضوات،
وتكنولوجيات ماكحفة التلوث ،ل س امي الكتةل ا ألحيائية.
 .221ورحب وفد كرواتيا جبهود الويبو لتعزيز النظام ادلويل للملكية الفكرية وتوس يع نطاقه و أأشار اإىل أأن التعاون الوثيق
والتفامه بني ادلول ا ألعضاء مكن من اإحراز تقدم داخل العديد من جلان الويبو .وقال اإن كرواتيا مرسورة جدا بنتيجة املؤمتر
ادلبلومايس يف مراكش و أأيد بقوة أأي هنج مماثل للمزيد من التقنني .و أألقى الوفد الضوء عىل أأمهية التعاون يف العمل لعامتد
معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية مؤكدا دمع كرواتيا لعقد مؤمتر دبلومايس لهذا الغرض يف املس تقبل القريب .وعىل الصعيد
الوطين ،قال اإن كرواتيا ملزتمة ابحلفاظ عىل نظام محلاية امللكية الفكرية فعال وموثوق وابإرساء ثقافة احرتام حقوق امللكية
الفكرية .وقال اإن انضامم كرواتيا لالحتاد ا ألورويب يف  2يوليو  2023وتكييف نظاهما الوطين للملكية الفكرية يك يتوافق مع
معايري الاحتاد الاورويب س يعزز بقدر أأكرب التنافس ية يف الاقتصاد الوطين ويرفع مس تواها .وقال اإن زايدة التقليد والقرصنة
أأثرت عىل الاقتصاد ومن مث فال بد من توعية الناس هباتني الظاهرتني من خالل التدريب والرتبية .و أأعرب الوفد يف هذا
الصدد عن تقديرو دلمع الويبو وتعاوهنا يف تنظمي الندوة دون ا إلقلميية بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحللقة ادلراس ية
دون ا إلقلميية من أأجل ماكتب نقل التكنولوجيا عام  .2023وشدد الوفد أأيضا عىل دور أأاكدميية الويبو يف تقدمي خمتلف برامج
التدريب و أأمل أأن تعود مدرسة الويبو الصيفية اليت اكنت تعمل يف كرواتيا من  2008اإىل  2022اإىل نشاطها .وقال اإن برامج
التدريب الوطنية يف اجملال القضايئ تعززت وإان كرواتيا تتطلع للتعاون مع الويبو يف جمال الوساطة والتحكمي .ورحب الوفد
بوضع هنج أأكرث تنس يقا لتعزيز خمتلف جوانب أأنشطة الويبو يف البدلان النامية واندى بقدر أأكرب من التعاون اخلالق عىل
املسائل الشائكة يف معلية تطوير نظام امللكية الفكرية .وقال الوفد اإنه يتوقع نتاجئ ممثرة من أأنشطة الويبو و أأكد الزتامه
ابملناقشات املقبةل ودمعه لها.
 .221و أأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن رغبته يف الانضامم اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد ليتوانيا ابلنيابة عن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،والبيان اذلي أأدىل به وفد بولندا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وتوقع
اإجراء مناقشات ممثرة بشأأن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2021ومن مث اعامتدها .والتفت اإىل الوضع الاقتصادي
العاملي ،وقال اإن امجلهورية التش يكية تثابر يف هجودها لتشجيع ا ألمانة عىل حتسني أليات الرقابة املالية واعامتد تدابري أأخرى
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لتحقيق الفعالية من حيث التاكليف .و أأعرب الوفد عن تقديرو للحصيةل الإجيابية احملققة من برانمج التقومي الاسرتاتيجي،
ورحب اب ألعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .ورصح بأأنه يويل أأمهية كربى لتطوير اإطار تقنيين دويل
للملكية الفكرية وتعزيز الانتفاع به .وراح يقول اإن معاهدة مراكش عالمة ابرزة ي رس تلهم هبا ل إالرساع يف وضع اللمسات
ا ألخرية عىل امحلاية ادلولية لهيئات البث ،ما يعكس التقدم التكنولويج يف هذا امليدان .ونوو عن اس تعدادو ملناقشة
الاس تثناءات والتقييدات املوجودة ابلفعل يف املعاهدات ادلولية والقوانني احمللية لدلول ا ألعضاء ،و أأشار اإىل أأن تقامس
اخلربات س يتيح اجملال لتطبيق الاس تثناءات والتقييدات تطبيقا فعال ومعليا .ومىض الوفد يقول اإنه يتطلع اإىل اإجراء
مناقشات بناءة بشأأن مس تقبل معل جلنة حق املؤلف اذلي ينبغي أأن يركز عىل القضااي الأكرث اإحلاحا املتعلقة بنظام حق
املؤلف ادلويل .و أأبدى الوفد تأأييدو لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام  ،2021و أأعرب عن تقديرو ملا
أأجنزته جلنة العالمات من معل بشأأن التصاممي الصناعية .ورحب أأيضا ابلتقدم اذلي أأحرزو الفريق العامل املعين بتطوير نظام
لش بونة و أأيد برانجمه اذلي ينطوي عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املنقّح يف عام  .2021و أأعرب عن أأمهل يف
أأن تمتكن جلنة الرباءات عام قريب من اعامتد برانمج معل متوازن ملواءمة قانون الرباءات ادلويل .ورصح بأأنه يويل أأمهية
كربى لتنفيذ أأنظمة الويبو العاملية للتسجيل – ويه أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولش بونة ولهاي – تنفيذا
فعال ،ورحب ابلتقدم احملرز يف هذا اجملال .ورحب الوفد أأيضا ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  .2029-2021والتفت اإىل
جلنة معايري الويبو ،وقال اإنه ينبغي التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن نظاهما ادلاخيل التنظميي واخلاص يف أأرسع وقت ممكن.
و أأفاد بأأنه ل يزال يرصد أأنشطة جلنة الإنفاذ ،ورحب ابملواضيع املتفق علهيا لدلورة التاسعة ،وخص ابذلكر ممارسة ا ألنظمة
البديةل لتسوية املنازعات وسري معلها .و أأعلن عن أأن امجلهورية التش يكية تؤيد جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية رمغ
رضورة اإجراء املزيد من املفاوضات املوضوعية بشأأن امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور .و أأشار
الوفد اإىل أأمهية أأنشطة جلنة التمنية ابلنس بة لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،وقال اإنه س يواصل تأأييد معل اللجنة بشأأن
حتسني الفعالية .ورصح بأأن مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الفكرية يقدّ ر ادلمع املتواصل اذلي حيصل عليه من اإدارة
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة .وراح يقول اإن شهر أأبريل  2023شهد تنظمي ندوة وطنية يف براغ،
ابلتعاون مع الويبو ،عن الس بل البديةل لتسوية املنازعات وقد حظيت هذو الندوة ابلقبول .و أأردف يقول اإن الندوة سامهت
كثريا يف اإذاكء وعي امجلهور خبدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،وإان الويبو شاركت يف يونيو يف أأول معرض دويل
لالبتاكر ( ،)INVENTO 2013وقد نظم هذا املعرض مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الفكرية يف براغ ،وقدمت فيه
الويبو جائزة لالخرتاع ،واكن الهدف منه اإياحة اجملال ملؤسسات البحث والتطوير واجلامعات وسائر اخملرتعني و أأحصاب
املصاحل لعرض نتاج معلهم ،اإضافة اإىل دمع الإبداع والابتاكر .وعرض الوفد سائر أأنشطة املكتب يف جمال اإذاكء وعي
الرشاكت ودوائر ا ألعامل ،وخص ابذلكر محةل " "Patentujاليت دش هنا املكتب يف اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام .2023
و أأفاد بأأن املكتب دخل يف مناقشات مع وزارة التعلمي والش باب والرايضة وجملس مؤسسات التعلمي العايل يف امجلهورية
التش يكية والعديد من اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل لتوس يع نطاق املعارف بنظام امللكية الفكرية وللتعاون معها عىل
اعامتد تعلمي حقوق امللكية الفكرية وحتسينه.
 .226و أأعمل وفد ادلامنرك الاجامتع أأن مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات قد واجه صعوابت اقتصادية ومالية وقال اإنه ت
القيام بتحليل التاكليف والفوائد عىل حنو منتظم واتسمت النتاجئ ابلتواضع ل ألسف يف أأغلب فرق الويبو العامةل واللجان
ادلامئة .و أأضاف أأنه ل ميكن حتمل لكفة الهنج املس تخدم حالي ًا و أأنه حان وقت اإعادة النظر يف طرق معل الويبو .وشكك الوفد
يف فاعلية اللجان ادلامئة واقرتح الانتقال اإىل تشكيل جلان مؤقتة عىل الصعيد التقين ألن الفصل بني القضااي الس ياس ية وقضااي
اخلرباء الفنية هو عنرص همم من عنارص حتسني الاجامتعات والنتاجئ وس يعم ابلفائدة عىل لك أأحصاب املصاحل .و أأثىن الوفد
عىل العمل الهائل اذلي تقوم به جلنة العالمات أم ًال يف أأن ميتد هذا العمل ليشمل معاهدة بشأأن قانون التصاممي فقد أأظهرت
ادلراسة املتعلقة ابملفاوضات حول املعاهدة أأهنا س تعم ابلفائدة عىل البدلان عىل اكفة مس توايت التمنية والرشاكت الصغرية
واملتوسطة .وقال الوفد اإن معاهدة مراكش تنشئ تواز ًان جيد ًا بني احتياجات معايق البرص وامحلاية الفعاةل ألحصاب احلقوق.
ورحب جبهود ا ألمانة لتطبيق جدول أأعامل التمنية واملشاريع التمنوية اخلاصة جملاهبة توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأثىن الوفد
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عىل دور الويبو يف لفت انتباو احلكومات واملؤسسات ادلولية وغريمه من املاحنني اإىل قضية امللكية الفكرية ،رمقر ًا بتفاوت
مس توى ادلول عىل صعيدي التمنية والاحتياجات .واقرتح الوفد اإعداد كتيب للتقنني يف خمتلف جمالت حقوق امللكية
الفكرية سيسمح لدلول أأن ختتار العنارص املناس بة لحتياجاهتا .وقال اإن ادلامنرك قد شاركت يف مشاريع التمنية ادلولية
لس نوات عدة يف البدلان اجملاورة يف الاحتاد ا ألورويب وكذا الرشق الوسط وأس يا .و أأكد أأن التجربة اكنت مفيدة وختطط
ادلامنرك لتوس يع نطاق التعاون مع ا ألمانة .ومىض يقول اإن احلرب عىل التقليد والقرصنة قد بلغت أأوهجا خالل ا ألعوام امخلسة
ا ألخرية فقد أأنشئت ش بكة دامئة من  22هيئة حكومية لتعزيز التعاون حملاربة التقليد والقرصنة وتنفيذ مبادرات متعددة ،مبا
فهيا تشديد العقوابت اجلنائية عىل اكفة اجلرامئ املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأنه ت الإعالن يف يوليو  2023عن
تعزيز تطبيق الرشطة والنيابة العامة حلقوق امللكية الفكرية .كام أأضاف أأن مكتب امللكية الفكرية يف ادلامنرك خيطط لإنشاء
وحدة جديدة لتحسني التعامل مع قضااي التقليد والقرصنة ستتعاون تعاو ًان وثيق ًا مع الرشطة ومكتب املدعي العام .و أأشار اإىل
اس مترار معهد براءات بدلان الشامل ا ألورويب ويه اإدارة حبث وحفص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قواهما التعاون بني
ادلامنرك والرنوجي وإايسلندا يف تقدمي تقارير البحث رفيعة املس توى يف  .2022وبني الوفد أأن معهد براءات بدلان الشامل
ا ألورويب اكن مبثابة الإدارة الرائدة يف تقدمي تقارير البحث يف وقهتا يف  2022خالل فرتة دامت مخس س نوات .و أأضاف أأن
ادلول ا ألعضاء يف معهد براءات بدلان الشامل ا ألورويب قامت ابلتعديالت القانونية الالزمة ليتحول املعهد اإىل اإدارة معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ملودعي الطلبات السويديني وبد أأ فع ًال يف قبول طلبات الإيداع السويدية يف  2يناير  ،2023كام
اس متر املعهد يف حضور خمتلف منتدايت الويبو بشأأن الرباءات وحتديد ًا اجامتع الإدارات ادلولية مبوجب معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات والفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وعرب عن أأمهل يف الاس مترار ابضطالع دور ظحوري يف
التطورات املس تقبلية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وعلق الوفد قائ ًال اإن مكتب التعاون بشأأن الرباءات يرغب يف العمل
مع الويبو عىل اتفاقات التعاون لتبادل البياانت بشأأن امللكية الفكرية والانتقال من ركن الرباءات اإىل سوق امللكية الفكرية-
ويه نقطة لالجتار ابلرباءات وبيعها اكن يديرها مكتب ادلامنرك للتعاون بشأأن الرباءات.
 .227ولحظ وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية زايدة أأمهية حامية امللكية الفكرية ابلنس بة اإىل مجيع البدلان و أأحا
علامً بأأن مثل تكل امحلاية توفر الضامانت القانونية واملؤسس ية الالزمة للهنوض ابلإبداع الفكري وا إلسهام نتيجة ذلكل يف التمنية
الاجامتعية والاقتصادية وبقاء البرش .وقال اإن تدعمي نظام امللكية الفكرية أأمر حمتي من حيث تطوير العلوم والتكنولوجيا
الرضورية للتغلب عىل حتدايت عاملية مثل تغري املناخ وا ألمن الغذايئ وا ألزمات املالية والاقتصادية وإان زايدة ثروات امللكية
الفكرية عىل الرمغ من فتور النشا الاقتصادي العاملي ومرونة البدلان املبتكرة تبينان أأن الإبداع والابتاكر يعدان أأمرين
أأساس يني للتغلب عىل التحدايت واحلفاظ عىل النشا الاقتصادي .وفامي خيص أأنشطة الويبو يف املس تقبل ،لحظ أأن حامية
امللكية الفكرية دلمع العلوم والتكنولوجيا من أأجل خدمة البرشية تس تلزم توفري ظحيط أأخاليق مالمئ وذكر عىل سبيل املثال
اللقاحات وا ألدوية املس تحدثة لعالج مرض الإيدز و أأمراض أأخرى اليت قلام يتوقع عىل الرمغ من ذكل أأن تنقذ أأرواح املاليني
نظر ًا اإىل ارتفاع تاكليفها بسبب التعسف يف الانتفاع حبقوق الرباءات من جانب رشاكت املس تحرضات الصيدلنية .ومىض
يقول اإن مثل ذكل الواقع الالمبايل يشدد عىل احلاجة اإىل العدل وا ألخالق يف مصمي نظام للملكية الفكرية يضمن بقاء العلوم
والتكنولوجيا يف خدمة البرشية بيامن حيمي أأيض ًا مصاحل العلامء والباحثني .وطلب اإىل الويبو أأن تويل العناية الواجبة للتوازن
والعدل يف أأنظمة امللكية الفكرية كام تبني من معاهدة مراكش لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات
يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة .و أأوحض قائ ًال اإن تكل املعاهدة تنص عىل اس تثناءات لصاحل أأشد الفئات
الساكنية ضعف ًا .و أأشاد ابملناقشات الثالثية اليت تشجعها الويبو مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ومببادرة
الويبو  .WIPO Re:Searchوفامي يتعلق جبدول أأعامل التمنية ،حث الويبو عىل الاس مترار يف مساعدة البدلان النامية عىل
تدعمي البىن التحتية والقدرات يف جمال امللكية الفكرية عىل حنو جيسد الواقع احمليل .و أأضاف قائ ًال اإن تنفيذ التوصيات امخلس
وا ألربعني الواردة يف جدول أأعامل التمنية عىل وجه يام يكتيس أأمهية حامسة يف ردم الهوة بني الشامل واجلنوب وتوجيه ا ألمم
النامية حنو التمنية القامئة عىل املعارف .ودعا اإىل اإدماج جدول أأعامل التمنية يف صلب مجيع أأنشطة الويبو ومتويهل بقدر اكف
وإاىل اس تعراضه الوثيق يف الوقت ذاته ضام ًان لفعالية تنفيذو وقابلية قياس حتقيقه .و أأشاد بدور املارشال كمي جونغ أأون يف
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حتديد أأهداف وطنية توهجها العلوم والتكنولوجيا من أأجل تمنية اقتصاد قامئ عىل املعارف وحيا ا إلجنازات البارزة اليت حققها
بدلو مؤخر ًا يف ميادين تكنولوجيا الفضاء والهندسة البيولوجية وتكنولوجيا املعلومات .ولفت النظر اإىل العمل اجلاري حالي ًا
لتوطيد نظام مؤسيس لبتاكر امللكية الفكرية وحاميهتا عىل نطاق اجملمتع .ويف ذكل الصدد ،سلط ا ألضواء عىل التعاون مع
الويبو ألغراض تدعمي النظام الوطين للملكية الفكرية وفق ًا للمعايري ادلولية .و أأفاد أأيض ًا بأأن بدلو وقع عىل معاهدة مراكش و أأنه
مييض قدم ًا بتدابري التصديق .واختمت بيانه معيد ًا تأأكيد الزتام بدلو مبسؤولياته بوصفه دوةل عضو ًا يف الويبو تعمل من أأجل
اإرساء نظام عاملي عادل ومنصف محلاية امللكية الفكرية.
 .228و أأيد وفد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بيان وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
ورحب ابعامتد معاهدة مراكش اليت ر أأى أأهنا س تعزز نفاذ معايق البرص وذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات اإىل
املصنفات احملمية حبق املؤلف يف العامل بأأرسو .و أأعلن الوفد بأأن املكتب احلكويم للملكية الصناعية س يحتفل ابذلكرى العرشين
لإنشائه يف نومفرب  ،2023و أأنه حتول منذ اإنشائه من مكتب مس تقل اإىل نظام رمحمك للملكية الفكرية بفضل الزتام حكومة
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .وقال اإن احلكومة ما فتئت تبذل هجودا مضنية لتح ّمل توهجات امللكية الفكرية
ومواكبهتا وقد أأنشأأت بنية حتتية متينة دلمع تنفيذ الليات املرتبطة بذكل .وقال اإنه ينبغي ،بل جيب ،دمع مجموعة من
الس ياسات املالمئة عىل مجيع املس توايت للمتكن من حتقيق المنو الاقتصادي .و أأفاد الوفد بأأن قانوان جديدا بشأأن الابتاكر قد
دخل مؤخرا حزي النفاذ و أأنشئ صندوق لالبتاكر وحددت مجموعة قواعد واحضة ختص ملكية حقوق امللكية الفكرية وتنبثق
عن نتاجئ البحوث اليت مولها هذا الصندوق .وقال اإن هذو خطوة رئيس ية حنو حتقيق هدف احلكومة الاكمن يف اإرساء اقتصاد
وطين قامئ عىل املعرفة .و أأضاف الوفد أأن احلكومة تتوقع أأيضا من اجلهود اجلهيدة الرامية اإىل تعزيز الاسرتاتيجية الوطنية
بشأأن الابتاكر واليت وضعت عىل أأساس برانمج الاحتاد الاورويب الإطاري للبحوث والابتاكر "أفاق  "2020وقانون
الابتاكر املدعوم ببنية حتتية متينة وفعاةل أأن تؤدي اإىل حتقيق أأهداف برانمج " أفاق  ."2020و أألقى الوفد الضوء عىل بعض
ا ألنشطة املشرتكة بني الويبو واملكتب احلكويم للملكية الصناعية يف جمال تكنولوجيا املعلومات اليت أأعدت من أأجل ضامن
الفعالية والشفافية واليقني القانوين يف التجارة وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية .وقال اإن نظام الويبو ألمتتة امللكية الفكرية قد أأدرج
يف أأورواب ألول مرة عام  2003و أأن الاهامتم هبذا النظام يزداد يف أأورواب منذ ذكل العام .وذكر أأن مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ما زالت تس تفيد من أأدوات الويبو املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ويه حاليا يف املرحةل الهنائية من
تنفيذ مرشوع رئييس ابس تخدام نظام الويبو الإلكرتوين لإدارة الورائق .وشكر الوفد الويبو وجشعها عىل مواصةل اإعداد أأدوات
و أأنظمة من شأأهنا دمع مسارات العمل وإادارهتا و أأشاد مبساعدة الفريق املمتاز بقسم البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
والبدلان املتقدمة.
 .229و أأيد وفد غامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس البدلان
ا ألقل منو ًا .وهنأأ الويبو عىل جناح اعامتد معاهدة مراكش لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف
قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة .وقال اإن اإبرام املعاهدة يشهد عىل الزتام الويبو بتحقيق نظام عاملي اإنساين ومتوازن
للملكية الفكرية .و أأعرب عن أأمهل أأن يتس ىن بفضل مثل ذكل الالزتام اإحراز تقدم ملحوظ يف املفاوضات بشأأن اعامتد
املعاهدة اليت طال انتظارها بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الفوللكوري .و أأفاد ابجلهود املبذوةل دلمع
ثقافة امللكية الفكرية يف البدل وسلط ا ألضواء عىل خمتلف الإجراءات اليت متكن البدل من الالتحاق ابلعدد املتنايم لدلول
ا ألعضاء يف نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ابلنضامم اإىل بروتوكول مدريد .وعالوة عىل ذكل ،أأشار اإىل ندوة متعلقة
بنظام مدريد نظمت ألحصاب املصاحل ابلتعاون مع الويبو وإاىل توقع تصديق الربملان عىل بروتوكول مدريد حبلول الفصل ا ألول
من س نة  .2021واسرتسل قائ ًال اإن بدلو يعمل عن كثب مع ا ألمانة لضامن تطابق قانونه بشأأن العالمات التجارية مع الإطار
القانوين لنظام مدريد ويس تفيد أأيض ًا من مرشوع نظام أأمتتة امللكية الصناعية اجلاري تنفيذو وامليرس لعمليات حبث املنتفعني.
وسمل بأأن الوصول اإىل كتةل حرجة من املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية يعد أأمر ًا أأساس ي ًا لتطوير ظحيط امللكية الفكرية
و أأشار اإىل اإدماج ادلراسات عن قانون امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية اجلامعية .ويف ذكل الصدد ،أأشاد ابدلمع املقدم من
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الويبو ابلتعاون مع املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية لرعاية خريج اجلامعات الش باب الغامبيني من أأجل املشاركة يف
برانمج شهادة املاجس تري يف جمال قانون امللكية الفكرية .وختام ًا ،شكر الويبو عىل مساعدة بدلو عىل وضع س ياسة
واسرتاتيجية للملكية الفكرية و أأحا علامً بأأن العملية يف طور حتقيق الهدف املنشود عىل الرمغ من بعض التأأخري يف عنرص
حق املؤلف من بعثة تقيمي الاحتياجات اليت لكفت الويبو ابإجراهئا.
 .230و أأعرب وفد غينيا – بيساو عن تأأييدو التام للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي
أأدىل به وفد بنن ابمس البدلان ا ألقل منو ًا وعن رغبته يف اغتنام الفرصة ليشكر املدير العام للويبو واملنظمة بعيهنا عىل اجلهود
الإضافية املبذوةل للهنوض ابلتعاون بني الويبو والبدلان الناطقة ابللغة الربتغالية .وقال اإنه جيب عىل الويبو سعي ًا اإىل حتسني
الانتفاع ابمللكية الفكرية أأن تواصل اإذاكء الوعي يف صفوف السلطات احمللية خبصوص أأمهية امللكية الفكرية وقميهتا املضافة
من حيث التمنية الوطنية .و أأردف قائ ًال اإن مثل ذكل النشا لإذاكء الوعي ميكن الاضطالع به يف نطاق التعاون الثنايئ
القامئ حالي ًا بني الويبو وبدلو .وشكر أأيض ًا املدير العام والويبو عىل املساعدة املقدمة فامي يتعلق ابإجراء دراسة عن الهنوض
ابملنتجات اليت حيمتل ترش يحها كبياانت جغرافية عىل الرمغ من أأنه ما زال جيب اس تكامل تكل ادلراسة نظر ًا اإىل الوضع
الس يايس احلايل يف بدلو .واس تطرد قائ ًال اإن بدلو أأحرز تقدم ًا ملحوظ ًا يف تنفيذ النظام الوطين للملكية الفكرية ابلرتكزي أأساس ًا
عىل امللكية الصناعية يف ضوء ارتفاع عدد طلبات التسجيل املودعة خالل الس نتني املاضيتني مما جيسد بوضوح الس ياسة
املطبقة يف الويبو هبدف تشجيع تطوير نظام امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي .ومىض يقول اإن حكومة بدلو الناشطة عرب
الوزارة املسؤوةل عن شؤون امللكية الصناعية تعمل من أأجل اإنشاء اللجنة الوطنية للتنس يق والتطوير يف جمال امللكية
الفكرية سعي ًا اإىل الهنوض ابلنتفاع ابمللكية الفكرية وتشجيعه وإان الهدف الرئييس من تكل اللجنة هو تنس يق الس ياسة
الوطنية للملكية الفكرية من هجة وتيسري نفاذ الرشاكت الوطنية اإىل التكنولوجيا احلديثة بمتكيهنا من حتسني انتفاعها بنظام
امللكية الفكرية يومي ًا من هجة أأخرى .و أأحا علامً بأأن الويبو تعمل عن كثب مع بدلو لتجس يد ذكل املرشوع يف الواقع .و أأبدى
رغبته يف مالحظة توفري ادلمع امللموس يف جمايل تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية وجمالت أأخرى من الربازيل والربتغال
وهام بدلان ترامكت دلهيام اخلربة اإىل حد ما يف ذكل امليدان .واسرتسل قائ ًال اإن تكل اجلهود تتطلب ابلطبع دمع الويبو.
و أأوىص برضورة أأن تدرج الويبو مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي الصناعية يف جدول أأعاملها .و أأضاف قائ ًال اإن
تكل املسأأةل تكتيس أأمهية كبرية ابلنس بة اإىل البدلان النامية و أأمهية حيوية ابلنس بة اإىل البدلان ا ألقل منو ًا ور أأى أأن الوقت قد
حان لتنظمي مثل ذكل احلدث.
 .232وقال وفد غينيا الاس توائية اإن بالدو قد بذلت ،بفضل دمع قمي من املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،هجود ًا يف جمال
تطوير امللكية الفكرية لفتح طريق التعاون مع جملس البحث العلمي والتكنولويج ،من أأجل تعبئة طاقات مجيع أأحصاب
املصلحة يف تمنية اجملمتع .وذكر أأن بالدو سترشع ،يف املس تقبل القريب ،يف بناء مركز وطين للمعلومات والتوثيق س يكون
مبثابة مرجع للبحث العلمي والابتاكر ألغراض التمنية .ويف هذا الس ياق من الاقتصاد القامئ عىل املعرفة ،املتسم بتعممي
اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،شدد الوفد عىل أأنه من الالزم واملهم ابلنس بة للويبو أأن تكثف براجمها املتعلقة
بتحديث مراكز امللكية الفكرية من أأجل حتسني الوصول اإىل املعلومات ،واحلفاظ عىل املعارف املالمئة ،وتعزيز املعارف
التقليدية املتصةل ابلتارخي .ويف هذا الصدد ،قال الوفد اإن بالدو ت ِّقر من منظورها مبا تبذهل الويبو من هجود عديدة لإدماهجا
يف خططها و أأنشطهتا الرامية اإىل تعزيز التمنية ،والوصول اإىل املعرفة ،واملساعدة التقنية ،ونقل التكنولوجيا ،يف مجةل أأمور.
و أأعرب جمدد ًا عن انضاممه للمدير العام إازاء الرغبة يف زايدة دمع البدلان النامية ،من خالل اس تعادة أليات لتشجيع التعاون
الفعال من الويبو يف أأفريقيا ،مما س يتيح اإنشاء نقا اتصال جديدة يف مناطق أأخرى من املنطقة .وود الوفد جمدد ًا هتنئة
املدير العام عىل اإدارته السديدة اليت جعلت من الويبو اإطار ًا مثالي ًا للتعاون بني بدلان اجلنوب وبني الشامل واجلنوب .كام
أأعرب عن الزتام البدل ،اإىل جانب بدلان أأخرى ،بتعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيات اجلديدة ومبارشة النشا العلمي،
مكحراكت لترسيع وترية التمنية احلالية .وذلا ،جيب تسخري اإماكنيات متعددة للتعاون بشلك متوازن ومس تدام دلمع املبادرات
اليت من شأأهنا أأن تعود ابلنفع عىل تكل البدلان .ويف هذا الس ياق ،تعرض البالد اس تعدادها لالس تضافة ،من أأجل دينامية

A/51/20
87

جديدة ،والمتثيل ا إلقلميي الفرعي للويبو ،مبا يضمن وجود واس تدامة أأنشطهتا يف منطقة معينة من البدلان الناطقة ابلإس بانية
أأو يف ش به اجلزيرة الإيبريية .ورحبت بالدو ابعامتد معاهدة مراكش والهنج البناء اذلي اعمتدته ادلول ا ألعضاء  .وقد مسحت
هذو املعاهدة بوضع وتطوير املعايري يف جمال املعارف التقليدية .وقال الوفد اإن بدلو يدرك ماكنة الإبداع واخليال يف عامل يتسم
ابلعوملة .وذلكل يؤيد عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي الصناعية .و أأكد الوفد عىل عزم والزتام بالدو ابملسامهة بشلك
اإجيايب يف منتدى املناقشة املشرتكة قصد هتيئة الظروف املالمئة وطرح ا ألفاكر ،اإىل جانب اإحراز نتاجئ ملموسة ابلنس بة
مجليع البدلان.
 .232و أأكد وفد إايسلندا وجود زايدة كبرية ابلبدل يف التفاقات بشأأن أأنظمة التسجيل وذكر زايدة الاهامتم بنظام مدريد يف
الس نوات ا ألخرية بزايدة يف عدد مودعي الطلبات ا إليسلنديني وعدد التسجيالت مبوجب نظام مدريد يف إايسلندا .وقال اإن
الزايدة اكنت كبرية عام  2023وإان التسجيالت مبوجب نظام مدريد متثل  61ابملئة من مجموع طلبات العالمات التجارية.
وقال اإن الزايدة يف الطلبات والقدرة عىل مبارشة التسجيل اإلكرتونيا جعلتا مكتب امللكية الفكرية يقرر حتديث نظامه اخلاص
ابإيداع الطلبات وُسالته اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية يك حيسن اخلدمات ملودعي الطلبات و أأحصاب العالمات التجارية
أأول ،مث مجليع زابئن هذا املكتب لحقا .وقال اإن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هممة جدا ملس تخديم النظام ورمغ أأن عدد
املودعني قد اخنفض قليال يف ظل ا ألزمة الاقتصادية ،فاإن انتعاش الاقتصاد الوطين شيئا فشيئا جيعل إايسلندا متفائةل ألن
عدد الطلبات سريتفع .و أأضاف الوفد أأن نظام لهاي يعمل جيدا وسزتداد جدواو مع انضامم الصني اإىل وثيقة جنيف ،اإل أأن
اإيسلندا تؤيد عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن الإجراءات الشلكية للتصاممي من أأجل جعل هذا النظام أأكرث فعالية .و أأفاد الوفد
بأأن اإنشاء فريق عامل عام  2022يك يدرس اإدخال ترشيعات بشأأن حامية البياانت اجلغرافية و أأسفر ذكل عن مرشوع قانون
يراجعه حاليا أأحصاب املصلحة .و أأشار الوفد اإىل أأن التوعية حبقوق امللكية الفكرية ووجود تركزي عىل الإنفاذ ما زالا يشغالن
ابل مكتب امللكية الفكرية ،ذلكل لحظ أأن املواد املكتوبة عن حقوق امللكية الفكرية اليت تقدهما الويبو أأساس ية لتدريس
الطالب يف مجيع ا ألعامر وللقطاع الصناعي .وقال اإن مكتب امللكية الفكرية حيتفل س نواي ابليوم العاملي للملكية الفكرية وإانه
ركز عام  2023عىل أأجيال الغد يف حفل دام يوما واحدا واكن حاشدا وحرضو متحدثون مرموقون أأبدوا وهجات نظرمه يف
دور حقوق امللكية الفكرية يف املس تقبل .واختمت الوفد بيانه بأأن أأخرب احلارضين يف الاجامتع أأن حكومته بد أأت اإعدا رد
اسرتاتيجية وطنية مكتوبة للملكية الفكرية و أأن املعلومات اليت قدمهتا الويبو ،مثل املهنجية وا ألدوات لصياغة اسرتاتيجيات
وطنية للملكية الفكرية ،قد اكنت توجهيا همام لهذو املهمة الكبرية.
 .233وذكر وفد جاماياك بأأن بالدو لطاملا أأقرت بدور امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية مبا أأن الابتاكر والإبداع هام من
أأشاكل التطور يف الاقتصاد احلديث القامئ عىل املعرفة .كام قال اإن بالدو ترى فامي تقوم به يف هذا اجملال أأساس ًا خلطط التمنية
الوطنية وإاهنا تقر مبسؤوليهتا املشرتكة يف التقدم جبدول أأعامل امللكية الفكرية العاملية ،وذلكل فقد اختذت العديد من اخلطوات
العملية لتعزيز أأنظمة امللكية الفكرية من ادلاخل وعالقهتا بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية .و أأشار الوفد اإىل أأن التعديالت العالقة
يف قانون حق املؤلف لس نة  2999س تتسبب يف تغيريات جوهرية يف اإدارة حق املؤلف ألنه س يقر حبقوق مل يمت الاعرتاف
هبا يف املا ي مع ا ألخذ بعني الاعتبار رشو معاهدات الويبو والنص عىل متديد مظةل اخلدمات اليت يقدهما مكتب جاماياك
للملكية الفكرية .وقال اإنه سيمت التقدم ابلتعديالت أأمام الربملان يف  2023وستشمل أأحاكم ًا تسمح ابليت :أأو ًل ،اإصدار نسق
ميرسة من ا ألعامل احملمية حبق املؤلف ل ألشخاص معايق البرص ويتوىل ذكل هيئات بعيهنا كرابطة جاماياك للمكفوفني كام اكن
من اخملطط قبل توقيع جاماياك عىل معاهدة مراكش وراني ًا ،الإقرار ابحلقوق الاقتصادية وا ألدبية ملساهامت فناين ا ألداء املبدعة
ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات البث متاش ي ًا مع الزتامات جاماياك مكوقع عىل معاهدة بيجني ورالث ًا ،اإنشاء نظام طوعي
لإدارة تسجيل حق املؤلف يكون نظام ًا رمقي ًا من ا أللف اإىل الياء يس تقبل امللفات أأ ًاي اكن جحمها ويقدم للزابئن شهادات
تأأكيد .والتفت الوفد اإىل موضوع العالمات فأأكد عىل قناعة جاماياك ابحلاجة اإىل حتسني حامية أأسامء البدلان املرتبطة ابمللكية
الفكرية و أأيد هجود ادلول ا ألعضاء لتعزيز القمية املرتبطة بذكل وحاميهتا .وقال اإن بالدو مس مترة يف العمل مع جلنة العالمات
لتطوير أأدوات محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها أأو اس تعاملها كعالمات فقد أأظهرت دراسة ا ألمانة ا ألخرية ()SCT/29/5
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أأنه عىل الرمغ من توفر حامية أأسامء البدلان من خالل العديد من الوسائل البديةل فاإن أأنظمة امحلاية ادلولية احلالية تقترص عىل
ظروف بعيهنا وابلتايل فهيي غري مناس بة .وقال اإن ادلراسة أأكدت أأن امس البدل عنرص همم يف خمطط التوس مي ألي بدل
ومرتبط ارتباط ًا وثيق ًا به وإان اكنت جاماياك ترى أأن ادلراسة مل تكن اكفية يف تقيمي ا ألثر احلقيقي و /أأو الس يايس للحامية
الضعيفة ألسامء البدلان يف هذو اخملططات .واعترب الوفد أأنه ميكن حامية أأسامء البدلان عىل حنو مناسب من خالل القوانني
والإجراءات الوطنية وتيسريها عن طريق توصية مشرتكة من امجلعية كام اكن ا ألمر يف جمالت العالمات التجارية ا ألخرى
ذات ا ألمهية املشرتكة .و أأشار الوفد اإىل أأنه خالل ادلورة  29من جلنة العالمات ،وافقت ا ألمانة عىل طلب جاماياك
لالس تفادة من ادلراسة لتحديث الوثيقة املرجعية ا ألصلية ( )SCT/25/4لتوزيعها عىل ادلول ا ألعضاء قبل الاجامتع املقبل.
ومىض الوفد شارح ًا أأن جاماياك اكنت يف سبيلها ملراجعة ادلراسة ابلتفصيل وتقدمي اقرتاح ظحدث خالل ادلورة املقبةل من جلنة
العالمات .و أأضاف أأن حكومة جاماياك أأعلنت انضامهما اإىل بروتوكول مدريد يف  2022وعليه قررت أأن تعدل قانون
وإاجراءات العالمات التجارية قبل التوقيع عليه وت تشكيل فريق عامل معين بربوتوكول مدريد يضم ممثلني من خمتلف
الهيئات احلكومية لترسيع وترية هذو العملية .والتفت الوفد اإىل اللجنة احلكومية ادلولية فأأشار اإىل مشاركة بالدو النشطة يف
الاجامتعات و أأثىن عىل التقدم احملرز ودعا اإىل الانهتاء العاجل من ا ألعامل ورفع توصية للجمعيات ابس مترار العملية .وقال اإن
بالدو تأأمل يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عقب جناح
معاهدة مراكش .ويف اخلتام ،أأكد الوفد جمدد ًا عىل الزتام جاماياك بتعديل حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا والعمل بروح اإجيابية
مع خمتلف ا ألهجزة احلكومية ادلولية داخل الويبو ،كام أأراد الوفد أأن يسجل شكرو الصادق للويبو عىل دمعها للتمنية يف بالدو.
 .231و أأثىن وفد مدغشقر عىل اإجنازات املنظمة وا ألنشطة الخذة يف التطور والتنوع وشكر املكتب ادلويل عىل مسامهته
الواسعة يف هذا النطاق .وعرب عن رضاو حيال التعاون املمثر القامئ بني املنظمة وبالدو مش يد ًا جبهود املكتب ا إلقلميي يف
أأفريقيا وشعبة البدلان ا ألقل منو ًا يف الويبو .و أأضاف أأن مدغشقر اس تفادت ابلفعل من أأنشطة متنوعة لتعزيز القدرات البرشية
واملؤسس ية يف املكتبني الوطنيني للملكية الفكرية وهام مكتب مدغشقر للملكية الصناعية واملكتب امللغايش حلق املؤلف،
ومن هذو ا ألنشطة الاس مترار يف وضع نظام ل ألمتتة يف جمال امللكية الصناعية والاعتناء مبشاركة وفود مدغشقر يف اجامتعات
أأو ندوات الويبو والإطالق الرمسي ملركز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وبني الوفد أأنه خالل العام اجلاري أأجريت أأنشطة
متعددة يف البالد ابلتعاون مع املنظمة ومهنا تصوير فيلمني دعائيني عن العالمات يف اإطار مرشوع للتوعية بتطبيق الربوتوكول
اخلاص ابتفاق مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات وتعيني مكتب مدغشقر للملكية الفكرية واملكتب امللغايش حلق املؤلف
واملدرسة العليا للهندسة يف أأونتاانانريفو مككتبات حتفظ مراجع الويبو وتنظمي ندوتني وطنيتني يف يوليو ( أأدارهام خبريان من
شعبة املعلومات وتعزيز خدمة تسجيل مدريد يف الويبو) بشأأن نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات يف مدينتني تمتتعان
مبقومات اقتصادية بغية التوعية هبذا النظام واس تخدامه ابلإضافة اإىل عقد اجامتع التخطيط الوطين لتطوير ش بكة مركز دمع
التكنولوجيا والابتاكر يف مدغشقر يف أأغسطس وشارك هبا العديد من املسؤولني ومجيع املس تخدمني احملمتلني ،وخالل الفرتة
ذاهتا ت الانهتاء من هممة اضطلع هبا موظفان من الويبو للتشاور يف اإطار اإعداد س ياسة واسرتاتيجية يف جمال الابتاكر
وامللكية الفكرية يف مدغشقر وقدمت الويبو دمع مستشارين من مستشارهيا واحد وطين والخر دويل .والتفت الوفد اإىل
موضوع العالمات وقال اإن مكتب مدغشقر للملكية الصناعية بد أأ يتلقى منذ يوليو طلبات اإلكرتونية وجنح يف اإش باع
احتياجات مس تخديم املناطق النائية عىل الرمغ من الصعوابت املادية وإانه يرحب بدمع املنظمة يف هذا املضامر .و أأثىن عىل
اإبرام معاهدة مراكش يف يونيو املا ي لتسهيل نفاذ املكفوفني ومعايق البرص يف قراءة املطبوعات وغريمه من ذوي الإعاقات
البرصية اإىل املصنفات املنشورة  .و أأضاف أأن مدغشقر س توقع عىل هذو املعاهدة يف أأقرب فرصة ألهنا متس مشلكة اإنسانية،
اإذ اكن من املأأمول أأن يس تفيد مهنا ما يقارب  270أألف معاق برص ألن النفاذ اإىل التعلمي والعمل لهذو الفئة مقترص عىل قةل
قليةل .و أأوحض أأن بالدو تعمل منذ عدة س نوات عىل اإعداد مرشوع لإصالح ترشيعاته يف جمال امللكية الصناعية وحتديهثا
لمتتثل للمعايري واملامرسات ادلولية ،ول س امي اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن أأبعاد حقوق امللكية الصناعية اليت متس
التجارة (اتفاق تريبس) .و أأكد الوفد عىل طبيعة املنتجات احمللية وجودهتا ولهذا السبب ،اكن من املزمع اإدخال أأحاكم عىل
الترشيعات اجلديدة تتعلق ابلبياانت اجلغرافية أم ًال أأن تدلو املنظمة بدلوها عن طريق املساعدة .وقال اإنه اكن من املزمع أأيض ًا

A/51/20
89

لبالدو أأن تنضم لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية واكنت قد طلبت املساعدة املناس بة للمتكن من هذا
النظام وذلكل اكن تأأييد الوفد لعقد مؤمتر دبلومايس هبذا الشأأن .و أأثىن الوفد عىل التقدم احملرز يف جمال التقنني محلاية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي داعي ًا ادلول ا ألعضاء اإىل تبين صك دويل يف هذا الشأأن .وقال
الوفد اإنه يابع ابهامتم ابلغ النقاش ادلائر بشأأن اإنشاء مكتب خاريج يف أأفريقيا ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل تأأييد هذا الإجراء
حىت يربت يف ا ألمر أأثناء امجلعيات .ومض الوفد صوته يف هناية الالكم اإىل صوت وفد بنن يف بياهنا نيابة عن مجموعة البدلان
ا ألقل منو ًا واجلزائر يف بياهنا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
 .231و أأعلن وفد موريتانيا أأن بدلو تزود بقانون محلاية امللكية الفكرية ا ألدبية والفنية صدر يف  22يوليو  .2022وقال اإن
ذكل القانون ينظم مجيع جمالت حق املؤلف بضامن حامية املصنفات وحقوق املؤلف واحلق املعنوي وممارس ته واحلقوق املالية
واحلقوق اجملاورة واملصنفات اليت ألت اإىل املكل العام ومصنفات الرتاث الثقايف التقليدي وغري ذكل .و أأضاف قائ ًال اإن بدلو
يعمل حالي ًا عىل وضع نصوص أأساس ية تنظم سري وحدة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت يه الهيلك املعين ابلإدارة امجلاعية
للحقوق يف البدل وعىل وضع نصوص متعلقة ابلنسخة اخلاصة والإياوات وحتصيلها وعىل تنظمي ندوة وطنية ل إالعالم والتوعية
بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وعىل تدعمي قدرات موظفي الوحدة .و أأهنيى بيانه مؤيد ًا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر
ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس البدلان ا ألقل منو ًا.
 .236و أأعرب وفد اجلبل ا ألسود عن تقديرو لعامتد معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .ور أأى اجلبل ا ألسود أأن نتاجئ املؤمتر ادلبلومايس لإبرام
معاهدة لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات مبراكش س تتيح تبادل النسخ يف نسق ميرس وس تضمن احرتام حق املؤلف والإبداع .وقال اإن اجلبل ا ألسود
خضع يف نومفرب  2022للفحص الثنايئ اخلاص ابلحتاد ا ألورويب فامي يتعلق ابلفصل  7من قانون امللكية الفكرية .واكن وفد
اجلبل ا ألسود قد عرض ترشيعات امللكية الفكرية للبدل ودرجة تواؤهما مع املعايري ا ألوروبية والعاملية ،وكذكل العمل عىل اإنفاذ
معليات التفتيش الإداري واحملامك .ومل يتضمن تقرير املفوضية ا ألوروبية أأي توصيات من أأجل مزيد من التدابري واكن اجلبل
ا ألسود يتوقع فتح ابب املفاوضات بشأأن حقوق امللكية الفكرية يف املس تقبل القريب .وسيتواصل التعاون الثنايئ بني مكتب
امللكية الفكرية يف اجلبل ا ألسود واملكتب ا ألورويب للرباءات لفرتة  2023/2022طوال الثنائية التالية ويشمل تكوين
الكفاءات بفضل احللقات ادلراس ية والتدريب أأثناء العمل وإاضفاء طابع عرصي عىل نظام املعلومات بشأأن الرباءات ودمع
ترشيعات الرباءات .ويف  2022و 2023قدمت الويبو ادلمع التقين اإىل مكتب امللكية الفكرية يف اجلبل ا ألسود يف صيغة
زايرة دراس ية ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .وقد شارك ممثلو مكتب امللكية الفكرية يف اجلبل
ا ألسود يف املناس بات واللجان التالية :املؤمتر ادلبلومايس لإبرام معاهدة لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات مبراكش؛ وجلنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون الرباءات؛
والاجامتع ما بني ادلورات بشأأن حامية هيئات البث؛ واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور .و أأعربت حكومة اجلبل ا ألسود ومكتهبا للملكية الفكرية عن تقديرهام لدلمع التقين اذلي قدمته
الويبو .ومشل التعاون بني الويبو واجلبل ا ألسود مشاركة مكتب البدل يف احللقات ادلراس ية واملؤمترات ا ألقالميية .و أأفاد هذا
املكتب أأنه يتوقع توس يع نطاق تعاونه مع مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق من خالل أأنشطة مشرتكة يس تفيد مهنا
مكتب اجلبل ا ألسود وغريو من مؤسسات الإنفاذ يف اجلبل ا ألسود ويسامه يف معلية الانضامم اإىل الاحتاد ا ألورويب وفقا
لتفاق حتقيق الاس تقرار والانتساب بني اجلبل ا ألسود واجملمتعات ا ألوروبية.
 .237و أأيد وفد انميبيا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس
مجموعة جدول أأعامل التمنية .وقال اإن نظام امللكية الفكرية وتسجيل الرشاكت ل يسهم يف التمنية الاقتصادية ما مل تمل به
اجلهات اليت روضع من أأجلها وتنتفع به وإانه جيب اس تعراض ذكل النظام وتكييفه مع احمليط ادلامئ التغيري حىت يظل وجهي ًا.
و أأردف قائ ًال اإن املنتفعني وواضعي اللواحئ يف حاجة اإىل فرص لتحسني معارفهم وهماراهتم وإان اإرساء نظام للملكية الفكرية
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يهنض اب ألنشطة التجارية والصناعية هو يف عداد أأولوايت بدلو .ومىض يقول اإن التطورات احلديثة الطارئة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات وتوزيع املعلومات الإلكرتونية واملعامالت الإلكرتونية أأدت ببدلو اإىل وضع قانون بشأأن املعلومات
والتصالت والتكنولوجيا لتعزيز الابتاكر عرب مراكز العلوم والتكنولوجيا يف مؤسسات البدل اجلامعية وإان قانون امللكية
الفكرية اذلي أأقر يف عام  2022يمتىش مع اتفاق تريبس .واس تطرد قائ ًال اإن بدلو يضع اإطار ًا قانوني ًا تتوىل فيه هيئة مس تقةل
وحرة اإدارة حقوق الرشاكت وامللكية الفكرية والهنوض هبا وتسجيلها وإان بوتسواان قدمت ابمس ادلول ا ألعضاء يف املنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية بروتوكول سواكومبوند كوثيقة معل اإىل اللجنة احلكومية ادلولية .و أأضاف قائ ًال اإن بدلو يدعو
اإىل عقد مؤمتر دبلومايس س نة  2021هبدف اعامتد صك ملزم قانوني ًا محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.
و أأفاد بأأن أأفريقيا شهدت منو ًا اقتصاد ًاي مبعدلت تفوق املتوسط العاملي و أأهنا تس تضيف عدة موارد من ذكل القبيل اإل أأهنا ل
تس تضيف أأي ماكتب إاقلميية يابعة للويبو .ودعا اإىل اإنشاء مثل تكل املاكتب و أأعرب عن امتنانه للمساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو يف اإطار مبادرات أأمتتة املاكتب وتكوين الكفاءات.
 .238و أأعرب وفد النيجر عن ارتياحه للتقرير اذلي قدمه املدير العام واذلي أأياح الوقوف عىل وضع املنظمة ووضع اخلطة
املالية فامي خيص املس تجدات اليت طر أأت عىل بعض اجملالت ومهنا املسائل التقنينية .و أأعرب أأيضا عن رسورو ابلإصالحات
اليت أأدخلها املدير العام فامي يتعلق بثقافة العمل ومدونة ا ألخالق والتدقيق واملراقبة ،مما مسح للويبو أأن تظل واقفة رمغ
اس مترار ا ألزمة املالية عىل الصعيد ادلويل .وقال اإن خري دليل عىل ذكل هو المنو املطرد يف الطلبات املودعة فامي خيص بعض
الس ندات وتوسع النطاق اجلغرايف لبعض الصكوك .والتفت الوفد للمجال التقنيين فذكر ابرتياح التقدم الكبري احملرز ،ول س امي
عقد مؤمترين دبلوماس يني يف بيجني ومراكش و أأيد ترسيع املفاوضات بغية عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي الصناعية.
وقال الوفد اإنه رمغ التقدم احملرز يف بعض اجملالت التقنينية فهو يأأسف بوجه خاص للتأأخر الكبري يف املفاوضات داخل اللجنة
احلكومية ادلولية اليت رشعت يف أأعاملها منذ أأكرث من عقد .ويف هذا الصدد ،قال اإنه ل بد مجليع ادلول ا ألعضاء أأن تتحىل
بقدر أأكرب من ا إلرادة والالزتام لترسيع هذو املفاوضات والتقدم فهيا يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت .و أأيد
الوفد أأيضا الهنج املتاكمل اذلي اتبعه املدير العام فامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف اإطار الاسرتاتيجيات
الوطنية للملكية الفكرية .و أأيد بوجه خاص مبادرة تتعلق بتعزيز تقامس املعارف بني مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وحتدث
الوفد عن التعاون قائال اإن النيجر قد بد أأ يف عدة مشاريع مع الويبو وإانه طلب مساعدهتا ليك يمكل هذو املشاريع .ويتعلق
ا ألمر ابملساعدة عىل صياغة خطة لتطوير امللكية الفكرية والوقوف اإىل جانب مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر حنو مرحةل
الانتشار .ويف هذا الصدد اعرتف الوفد ابدلوافع اليت أأدت اإىل تعليق املساعدة ابلتجهزيات يف اإطار هذا املرشوع ،والمتس
من املدير العام أأن يدرس حاةل البدلان ا ألقل منوا ابخلصوص ليتيح لها احلصول عىل هذو التجهزيات الرضورية لتطوير
مراكزها املعنية بدمع التكنولوجيا والابتاكر .وختاما ،أأيد الوفد بيان اجملموعة ا ألفريقية وبيان البدلان ا ألقل منوا ،ول س امي فامي
خيص مسأأةل افتتاح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا كام هو منصوص يف املزيانية و أأيد أأنشطة التعاون من أأجل التمنية اليت بد أأت
ون رفذت من أأجل أأفريقيا بصفة عامة وبدلو بصفة خاصة ،أمال أأن تتطور هذو ا ألنشطة واملبادرات وتتعزز أأكرث لمتكني هذو
البدلان من التغلب بطريقة أأفضل عىل التحدايت العديدة اليت تعرتضها.
 .239وشدد وفد الرنوجي عىل أأمهية الارتقاء بقدرة ادلول ا ألعضاء عىل رصد اقتصاد الويبو .ورحب ابعامتد معاهدة مراكش
لتيسري نفاذ املكفوفني ومعايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة .و أأشار اإىل التقدم
احملرز يف معل جلنة حق املؤلف اليت ينبغي أأن تواصل تركزيها املتوازن عىل احلقوق وعىل الاس تثناءات والتقييدات .وقال اإنه
من الرضوري احلفاظ عىل الرتكزي عىل حقوق هيئات البث .و أأحا علامً بأأن املناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات
لفائدة املكتبات ومؤسسات التعلمي تشمل عدة موضوعات معقدة .ومىض يقول اإن النصوص الثالثة املنبثقة عن اجامتعات
اللجنة احلكومية ادلولية يف س نة  2023جيري العمل علهيا وإانه من الرضوري زايدة تركزي العمل قبل اإماكنية عقد مؤمتر
دبلومايس .واس تطرد قائ ًال اإن بدلو يساند اقرتاح جتمع الشعوب ا ألصلية وبريو ادلاعي اإىل عقد اجامتع يف حال المتكن من
ضامن المتويل لتبادل الراء بني ادلول ا ألعضاء واملراقبني من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية بشأأن القضااي املتعلقة بتكل
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النصوص .وفامي خيص جدول أأعامل الويبو للتمنية ،أأعرب عن تطلعه اإىل تواصل معل جلنة التمنية ومرشوعات أأخرى .ور أأى
أأنه من املهم امليض قدم ًا خبطة العمل املتوازنة املتفق علهيا للجنة الرباءات ومن الرضوري جتنب الازدواج يف العمل مع سائر
جلان الويبو واملنظامت ادلولية .ومدح التقدم احملرز للتوصل اإىل معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف جلنة العالمات .و أأردف
قائ ًال اإن مسودة املواد واملساعدة التقنية واقرتاحات تكوين الكفاءات تريس أأسس ًا متينة لعقد مؤمتر دبلومايس ورحب
ابإعالن الاحتاد الرويس اعزتامه اس تضافة املؤمتر .وهنأأ املكتب ادلويل عىل توفري خدمات بناء عىل أأنظمة معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ابلرتكزي عىل معليات سلسة والتبس يط وحتقيق وفورات يف التاكليف .و أأوحض قائ ًال اإن
ا ألفرقة العامةل يف ظل تكل ا ألنظمة حسنت اللواحئ واملبادئ التوجهيية واملامرسات .واسرتسل قائ ًال اإن معايري تكنولوجيا
املعلومات والبىن التحتية التكنولوجية تبقى مسائل أأساس ية ليناقشها خرباء الويبو يف اإطار جلنة املعايري .و أأفاد بأأن بدلو اعمتد
قانو ًان جديد ًا ينظم مكتب امللكية الصناعية وجملس الاس تئناف و أأن القانون يقنن الفصل بني املكتب واجمللس ويشدد عىل
اس تقالل لكتا الهيئتني عن احلكومة ويعمتد جمدد ًا احلق يف املطالبة ابلتاكليف يف احلالت املتصةل ابإعادة التقيمي الإداري.
و أأشار اإىل اعامتد التعديالت الترشيعية الرامية اإىل تعزيز اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .و أأضاف قائ ًال اإن التعديالت املدخةل
عىل قانون حق املؤلف تشمل تدابري متوازنة ملاكحفة تقامس امللفات غري املرشوع وسائر حالت التعدي عىل حق املؤلف عىل
الإنرتنت تأأخذ يف الاعتبار تضارب املصاحل واخلصوصيات وامحلاية القانونية وحرية التعبري .وذكر أأن بدلو اعمتد أأيض ًا تعديالت
ترشيعية لتعزيز اإنفاذ حقوق امللكية الصناعية بزايدة التعويضات والعقوابت اجلنائية واعامتد احلق يف املعلومات عن ش باكت
املصدر والتوزيع ومتكني أأحصاب احلقوق من املطالبة ابلتعويضات اليت تضاعف قميهتا اإذا ارتكب املتعدي أأفعاهل معد ًا أأو
بتقصري جس مي .و أأوحض قائ ًال اإن القواعد املتصةل ابلتعويضات موسعة لتشمل حالت التعدي عىل البياانت اجلغرافية وعىل
ا ألحاكم املتعلقة ابملنتجات املتشاهبة وا ألرسار التجارية والإعاانت التقنية .ولفت النظر اإىل تشديد العقوابت اجلنائية املفروضة
عىل حالت التعدي برفع مدة السجن اإىل ثالث س نوات بد ًل من مدة الثالثة أأشهر السابقة وإاىل توضيح ا ألحاكم املتعلقة
اب ألمور الزجرية وإاماكنية أأن تأأمر احملامك املتعدين ابإخطار امجلهور ابلقرارات بشأأن حالت التعدي .و أأبدى اس تعداد بدلو لتبادل
خرباته يف جلنة الإنفاذ .واختمت بيانه قائ ًال اإن عدة رشاكت نروجيية ول س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة ل تنتفع انتفاع ًا اكفي ًا
حبقوق امللكية الفكرية بسبب الافتقار اإىل التوعية والتدريب ومشري ًا اإىل جمالت الس ياسة العامة اجلوهرية الواردة يف كتاب
أأبيض عن س ياسة امللكية الفكرية العامة واملمتثةل يف تعزيز الوعي والكفاءات وزايدة اخلدمات الإعالمية اليت تس هتدف
الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتطوير أأنشطة مكتب الرنوجي للملكية الصناعية وحتديث الترشيعات.
 .210و أأيد وفد رواندا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس البدلان
ا ألقل منو ًا .وتقدم اب ألصاةل عن حكومة بدلو بعبارات التعازي اخمللصة والصادقة اإىل حكومة كينيا وشعهبا .وقال اإن بدلو يدين
أأشد اإدانة ممكنة العمل الشنيع اذلي ارتكب مؤخر ًا يف كينيا و أأكد تضامن بدلو مع حكومة كينيا وشعهبا ودمعه هلام .واعرتف
ابدلور احليوي للملكية الفكرية يف حتقيق المنو والتمنية يف اقتصاد بدلو ويف حتقيق الرؤية ( 2020اسرتاتيجية رواندا ا إلمنائية
الشامةل) .ويف ذكل املضامر ،ذكر أأن حكومة بدلو ابدرت بعدد من الس ياسات والربامج لضامن حامية امللكية الفكرية
والانتفاع بنظام امللكية الفكرية ألغراض التمنية .ولفت النظر اإىل تنظمي محالت ل إالعالم والتوعية يف اجلامعات وقطاع ا ألعامل
ومؤسسات البحث بغية التعمق يف فهم امللكية الفكرية وتوس يع نطاقه وضامن تقدير مجيع أأحصاب املصاحل للعالقة بني امللكية
الفكرية والاستامثر والتمنية .و أأضاف قائ ًال اإن حكومة بدلو أأنشأأت مركز ًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر وامجلعية الرواندية
للمؤلفني بدمع الويبو وتعاوهنا وإان بدلو صدق عىل اتفاقات خمتلفة من بيهنا الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الذلان دخال حزي التنفيذ يف الوقت احلايل .و أأشار اإىل اإجنازات أأخرى
مشلت وضع س ياسة للملكية الفكرية وتنفيذ نظام أأمتتة امللكية الصناعية .واس تطرد قائ ًال اإن حكومة بدلو ترحب بنجاح عقد
املؤمتر ادلبلومايس لإبرام معاهدة لتيسري نفاذ معايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات
املنشورة مما س يعود ابلفائدة عىل أأكرث من  321مليون خشص من املكفوفني ومعايق البرص يف العامل .و أأهنيى بيانه جمدد ًا الزتام
بدلو بضامن تواصل ادلور احليوي للملكية الفكرية يف حتقيق التمنية ومعر ًاب عن تطلعه اإىل الإسهام يف مداولت امجلعية.

A/51/20
92

 .212وعرب وفد سوازيلند عن امتنان بالدو للمساعدة اليت تلقاها يف  ،2023ول س امي البعثة اخلاصة بتسهيل تطبيق نظام
أأمتتة امللكية الصناعية مشري ًا اإىل أأن بالدو قد اس تعرضت البنية الترشيعية القدمية و أأعطت ا ألولوية ملشاريع قوانني امللكية
الفكرية خالل ادلورة الربملانية املقبةل .ومض الوفد صوته اإىل صوت الوفود املؤيدة لبيان اجلزائر نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية
وقال اإنه حيدوو التفاؤل حيال تقدم اللجنة احلكومية ادلولية يف أأعاملها بعد جتديد وليهتا لتخرج بصك دويل ملزم قانو ًان .وقال
الوفد اإن معاهدة مراكش لتسهيل نفاذ املكفوفني ومعايق البرص يف قراءة املطبوعات وغريمه من معايق البرص اإىل املصنفات
املطبوعة س يفتح الباب أأمام نفاذ هذو الفئة اإىل نسق ميرسة من املصنفات كطريقة برايل أأو الكتب بأأحرف كبرية جملاهبة جماعة
الكتب للمكفوفني مشجع ًا ادلول ا ألعضاء عىل ترسيع خطى اإدماج أأحاكم املعاهدة يف ترشيعاهتا الوطنية اإذ تنص عىل
تقييدات واس تثناءات خبصوص أأحصاب حقوق املؤلف .و أأكد الوفد عىل الزتامه مببادرات الويبو لضامن اس تفادة أأحصاب
احلقوق واملس تخدمني مع ًا من امللكية الفكرية وتعزيز التمنية الاقتصادية يف سوازيلند.
 .212و أأيد وفد السويد البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب.
و أأبدى رغبته يف التشديد عىل دمعه للويبو يف رسالهتا الرامية اإىل تشجيع الابتاكر والإبداع ألغراض التمنية الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية لفائدة مجيع البدلان عرب نظام دويل فعال ومتوازن للملكية الفكرية .ور أأى أأنه ل بد للويبو من أأن تكون
فعاةل يف مجيع هماهما حتقيق ًا لتكل الرساةل .وقال اإن بدلو يواصل ترحيبه ابلتدابري املؤدية اإىل أليات متجاوبة وشفافة ومتينة
تس هتدف تعزيز فعالية املنظمة مع مرور الوقت وتأأييدو لها .وهنأأ املدير العام للويبو وفريقه عىل اس تكامل برانمج التقومي
الاسرتاتيجي .ومىض يقول اإن الويبو حققت تطورات هائةل اإل أأهنا ل تزال تواجه التحدايت .ور أأى أأنه من املهم أأن تعزز
الويبو فعالية خدماهتا وتليب احتياجات الزابئن فامي يتصل ابمحلاية ادلولية حلقوقهم يف جمال امللكية الفكرية .ويف ذكل الصدد،
قال اإنه من الرضوري أأن تتيح الويبو وتضع الإطار القانوين ادلويل للملكية الفكرية والبىن التحتية الالزمة لالنتفاع عىل أأفضل
وجه ابمللكية الفكرية كقوة ظحركة للتمنية الاقتصادية .و أأعرب عن رغبته اخلاصة يف تسليط ا ألضواء عىل جناح حصيةل املؤمتر
ادلبلومايس لإبرام معاهدة لتيسري نفاذ معايق البرص وا ألشخاص ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة
اذلي عقد يف مراكش .وسمل اب ألمهية والقمية املضافة لتنس يق الرشو الشلكية والإجراءات لتسجيل التصاممي وتبس يطها
وعرب عن اعتقادو أأن العمل الشاق اذلي اضطلعت به جلنة العالمات أأفىض اإىل الاس تعداد لختتام املناقشات خالل مؤمتر
دبلومايس .وفامي يتعلق بلجنة حق املؤلف ،أأفصح عن رغبته يف شكر ا ألمانة عىل هجودها املتواصةل الرامية اإىل امليض قدم ًا
ابملسائل املدرجة يف جدول ا ألعامل ويف جتديد الزتامه ابملشاركة البناءة يف مداولت اللجنة القادمة .وابلنس بة اإىل جلنة التمنية
واللجنة احلكومية ادلولية ،عرب عن رغبته يف التشديد عىل أأمهية العمل اذلي تضطلع به هايان اللجنتان وقال اإنه يظل ملزتم ًا
مبواصةل املشاركة املمثرة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية مبد ًاي تطلعه اإىل اإنشاء ولية واقعية لعمل اللجنة املقبل .وذكر جمدد ًا
فهمه أأن أأي صك دويل أأو أأكرث يوضع مضن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن يكون غري ملزم ومر ًان وواحض ًا .و أأضاف قائ ًال
اإن بدلو يلزتم بدمع التنس يق ادلويل لقانون الرباءات ويقدر التفاق عىل خطة معل للجنة الرباءات ويرحب به .وشدد عىل
أأمهية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعىل الزتامه ابلعمل القمي اذلي يؤديه الفريق العامل املعين بتكل املعاهدة .و أأبدى
رغبته يف التعبري عن ابلغ تقديرو للتعاون املمتاز بني املكتب ادلويل ومكتب الرباءات والتسجيل يف السويد يف تنظمي ثالثة
برامج تدريبية متصةل مبختلف جوانب امللكية الفكرية خالل س نة  2023و أأفاد بأأن الواكةل السويدية للتعاون الإمنايئ ادلويل
مولت تكل الربامج.
 .213وتقدم وفد فلسطني ابلهتنئة للرئيسة عىل انتخاهبا وقال اإنه عىل ثقة بأأن خربهتا وحمكهتا سوف تلكل أأعامل هذا املؤمتر
ابلنجاح كام وهنأأ أأيض ًا نواب الرئيس .وقال اإنه ينضم اإىل ما جاء يف لكمة اجملموعة الس يوية .وشكر املدير العام للويبو عىل
التقرير الشامل والوايف اذلي قدمه عن أأنشطة الويبو .وقال اإنه ابلرمغ من الصعوابت اليت تواهجها دوةل فلسطني من ممارسات
الاحتالل ،تعمل فلسطني منذ عدة س نوات عىل تعزيز وتطوير مفاهمي امللكية الصناعية دلى اجملمتع الفلسطيين من خالل
محةل التوعية ابلإضافة اإىل اس تحداث قوانني جديدة حلقوق امللكية الصناعية .وقال اإنه حالي ًا جاري العمل عىل اإعداد قانون
جديد حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وتطوير مكتب حامية امللكية الفكرية وتطوير قوانيهنا ابلتعاون مع منظمة حامية امللكية
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الفكرية تنفيذ ًا ملذكرة التفامه اليت وقعت بني املنظمة وفلسطني .وشكر الوفد الويبو عىل املساعدات اليت قدمهتا اإىل بالدو
وهبذا الصدد طالب املنظمة بتكثيف ادلمع دلوةل فلسطني يك تمتكن فلسطني من تسجيل بعض الرباءات الفلسطينية من
أأجل حامية حقوق أأحصاهبا وحق دوةل فلسطني.
 .211و أأشار ممثل الاحتاد ادلويل للفيديو ) (IVFاإىل أأن الاحتاد ميثل الرشاكت وا ألشخاص املشاركني يف مجيع جمالت
قطاع ا ألفالم والقطاع السمعي البرصي .و أأضاف قائال اإن بعض أأعضاء الاحتاد من الهيئات املتخصصة يف نرش احملتوى
السمعي البرصي عىل وسائل الإعالم الرمقية و /أأو عىل الش باكت الرمقية ،ومهنا الإنرتنت .و أأثىن املمثل عىل النجاح يف اإبرام
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف
قراءة املطبوعات ،وقال اإن املعاهدة تؤكد جمددا الإطار ادلويل حلق املؤلف ،وتؤكد خاصة أأن معيار اخلطوات الثالث هو
القاعدة ادلولية اليت تضمن التوازن بني احلقوق والاس تثناءات .وراح يقول اإن املنتجني والنارشين يف اجملال السمعي البرصي
يؤيدون تصديق املعاهدة وتنفيذها بصدق عىل أأوسع نطاق لضامن أأن حتقق ا ألهداف املرجوة مهنا ،و أأهنا تعزز أأيضا التعاون
الطوعي مع النارشين وفامي بني الهيئات املعمتدة – اإضافة اإىل اإنشاء اإطار قانوين مناسب حيقق تبادل النسخ يف أأنساق خاصة
عرب احلدود .والتفت املمثل اإىل ا ألعامل ا ألخرى اخلاصة بسائر التقييدات والاس تثناءات املطروحة عىل جدول أأعامل جلنة
حق املؤلف ،و أأعرب عن عدم اقتناعه بأأن وضع قواعد ملزمة اإضافية عىل املس توى ادلويل هو احلل ،وقال اإنه اب ألحرى
ينبغي تناول الطلبات املرشوعة من البدلان النامية عىل تطويع قوانيهنا يف جمال حق املؤلف مع البيئة الإلكرتونية العاملية عىل
حنو شامل .ومىض يقول اإن النفاذ املناسب من الشواغل املرشوعة ،لكن حامية حق املؤلف تثري شواغل مرشوعة أأيضا.
وقال املمثل اإنه يؤمن بأأن الإطار ادلويل الراهن حلق املؤلف ،وخاصة معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،يتيح مجيع ا ألدوات
ومواطن املرونة الرضورية لإجياد التوازن بني التقييدات والاس تثناءات واحلقوق الاس تئثارية املعنية .و أأردف قائال اإن العمل
حنو اإبرام معاهدة بشأأن حامية هيئات البث اإذا اس متر ،فاإنه س يؤيد وضع صك يركز عىل قرصنة الإشارات وحيمي بفعالية
مصاحل هيئات البث دون التأأثري عىل حقوق ماليك حق املؤلف .ورصح بأأن هذا التأأييد مرهون بأأل يكون لهذا الصك وقع
سليب عىل الإطار ادلويل حلق املؤلف .و أأقر املمثل مبا أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية من تقدم ،مبا يف ذكل التقدم يف حامية
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأعرب عن اعتقادو بأأن الفهم املشرتك للمبادئ وا ألهداف والقضااي رضوري لتحديد احللول
احملمتةل .ووافق عىل أأن احلصائل الناحجة تأأخرت ،ومع ذكل حث ادلول ا ألعضاء عىل عدم ا إلرساع يف اإجياد احللول دون
اإجراء تقيمي شامل لتداعياهتا عىل أأرض الواقع .ورحب ابقرتاح جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لإياحة املزيد من الوقت
لها للنظر يف اخليارات والتداعيات.
 .211و أأعرب ممثل احتاد غرف التجارة والصناعة الهندية ) (FICCIعن تأأييد الاحتاد التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند.
وقال اإن الاحتاد أأرىس رشاكة مديدة وذات فوائد متبادةل مع الويبو وحكومة الهند وجممتع املنتفعني هبدف تطوير نظام فعال
ومتوازن وميرس ل ألعامل التجارية يف الهند وتعزيز الانتفاع الاسرتاتيجي ابمللكية الفكرية من أأجل اس تحداث ثروات امللكية
الفكرية وتسويقها .و أأفصح عن تقدير الاحتاد لرشاكته مع الويبو وعن رغبته يف توطيد عالقات التعاون وتوس يع نطاقها يف
املس تقبل .وإاذ أأبدى اهامتم الاحتاد جبميع برامج الويبو ،عرب عن رغبته يف اإبراز مخسة جمالت ملموسة لالرتقاء ابلتعاون بني
الويبو والاحتاد يف املس تقبل .ففي املقام ا ألول ذكر أأن تطوير امللكية الفكرية وإادارهتا والانتفاع هبا عىل حنو اسرتاتيجي عىل
الصعيد الوطين وعىل مس توى الرشاكت واملؤسسات أأمور تعترب هممة دعامً لاكمل طاقات امللكية الفكرية ألغراض التمنية
الاقتصادية وحتقيق القدرة التنافس ية .ومىض يقول اإن الاحتاد يعمل عن كثب شديد يف جمال وضع الس ياسات
والاسرتاتيجيات مع احلكومة وسائر أأحصاب املصاحل ول س امي قطاع الصناعة وا ألعامل وقد تعاون مع الويبو لتنظمي برامج
خمتلفة تركز عىل الس ياسات العامة والقضااي التشغيلية يف جمال امللكية الفكرية .واس تطرد قائ ًال اإن الاحتاد نظم يف الونة
ا ألخرية ابلرشاكة مع الويبو واحلكومة سلسةل من الندوات اجلواةل بشأأن تنفيذ الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات وإانه عىل اس تعداد ملواصةل التعاون يف جمالت وضع الس ياسات والاسرتاتيجيات وفامي يتصل
بأأنظمة امحلاية العاملية واخلدمات العاملية اليت تتيحها الويبو بغية تسخري اكمل طاقات امللكية الفكرية لتحقيق التمنية الوطنية
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وتمنية الرشاكت .ويف املقام الثاين قال اإن تشجيع الابتاكر والإبداع وروح املبادرة هو جزء همم من س ياسات الاحتاد وبراجمه
الرامية اإىل تعزيز تكوين ثروات امللكية الفكرية وحاميهتا وتسويقها وإان الاحتاد أأعد اقرتاح ًا من مضن عدة مبادرات يف ذكل
اجملال لإرساء التبادل يف ميدان امللكية الفكرية من أأجل تيسري تسويق ثروات امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .ويف املقام
الثالث ،أأعرب عن رغبة الاحتاد يف تعزيز تعاونه مع الويبو يف جمال تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية وخصوص ًا لفائدة قطاع
الرشاكت اذلي يشمل الرشاكت البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة .و أأشار اإىل اضطالع الاحتاد ابإدارة مركز تيسري يقدم
املشورة واملساعدة اإىل الرشاكت البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة بشأأن الوعي ابمللكية الفكرية وتطويرها وإاىل رغبته يف
زايدة ا ألنشطة املتصةل بتكل الرشاكت مبساعدة الويبو .ويف املقام الرابع ،أأفاد مببارشة العمل أأيض ًا فامي يرتبط ابجملالت املهمة
املمتثةل يف تمنية املوارد البرشية وتوفري التعلمي والتدريب يف جمال امللكية الفكرية للرشاكت والأاكدمييات ومؤسسات البحث
والتطوير و أأحصاب املهن املتصةل ابمللكية الفكرية .و أأضاف قائ ًال اإن الاحتاد يتوىل اإدارة مركز للتثقيف يف جمال امللكية الفكرية
وإانه أأرىس روابط هممة مع احلكومة ومؤسسات القطاع اخلاص هبدف تطوير املعارف واملهارات يف جمال امللكية الفكرية.
ولفت النظر اإىل صةل عقدت مؤخر ًا مع جامعة جورج واش نطن يف الولايت املتحدة ا ألمريكية وس تؤدي اإىل اإياحة دورة عن
قانون الرباءات عرب الإنرتنت .و أأردف قائ ًال اإن الاحتاد يود اس تكشاف رشاكة مع أأاكدميية الويبو يف جمال التعلمي والتدريب
املتصلني ابمللكية الفكرية .و أأخري ًا وليس أخر ًا ،أأحا علامً بأأن الاحتاد جدّ يف العمل مع احلكومة والسلطة القضائية والواكلت
املعنية ابإنفاذ القانون وقطاع الصناعة لتعزيز فعالية اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .واسرتسل قائ ًال اإن الاحتاد يعد تقرير معل عن
امللكية الفكرية وتقرير ًا عن تدابري ماكحفة القرصنة والربامج احلاسوبية ابلإضافة اإىل عدد من الربامج الرامية اإىل ماكحفة التقليد
والقرصنة .و أأمكل بيانه معر ًاب عن رغبة الاحتاد أأيض ًا يف اس تكشاف احامتل احلصول عىل مشورة الويبو ومساعدهتا يف جمال
تكوين احرتام امللكية الفكرية وإاذاكء الوعي بأأمهية اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .و أأهنيى بيانه مبد ًاي اس تعداد الاحتاد بوصفه أأقدم
و أأمه مجعية متثل قطاع الصناعة وا ألعامل يف الهند لتدعمي رشاكته مع الويبو يف مجيع جمالت امللكية الفكرية املعنية وذات
الفوائد املتبادةل.
 .216ووافق ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ) (KEIعىل أأن جلنة حق املؤلف قد ترغب يف اس تعراض
املساعدة التقنية املتعلقة بتنفيذ معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق
البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،لضامن حصول البدلان عىل معلومات عن اسرتاتيجيات ليست معقدة أأو
رمهنكة .وقال اإن املعاهدة فتحت ابب النقاش بشأأن معيار اخلطوات الثالث ،وهو حوار يأأمل املمثل يف أأن يتواصل ويغطي
يف العمق مسأأةل انطباق املعيار وكيفية تقيميه بطريقة تامتىش مع ا ألهداف الاجامتعية والإمنائية .و أأفاد املمثل بأأن أأحد التحدايت
املطروحة أأمام الويبو تصممي اسرتاتيجية واقعية ومدروسة لتناول مسأأةل تقنني حقوق املس تخدمني وحق املؤلف ،مبا يف ذكل
الاس تثناءات املتعلقة مبؤسسات من قبيل املدارس واملكتبات اليت ختدم املس تخدمني الهنائيني .و أأردف قائال إان الويبو رطلب
مهنا أأيضا تسوية الطلب املقدم ومل يدرس بعد بتوفري حامية جديدة لهيئات البث .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حتدد الويبو ،يف
مجيع احلالت ،املشالك اليت رطلب مهنا حلها و أأن تربط بني مسأأةل التقنني ،اإذا لزم ا ألمر ،وتكل املشالك بطرق تعزز املصاحل
العامة وتوسع نطاق النفاذ املرشوع اإىل املعارف .والتفت املمثل اإىل الابتاكر الطيب وقال اإن برانمج الويبو للبحث
( )WIPO Re: Searchيعزز خمتلف اتفاقات الرتخيص الطوعي ويصل بني الباحثني ومطوري املنتجات ،وتساءل عن
دور ادلول ا ألعضاء يف ا إلرشاف عىل مرشوعات الربانمج وأأنشطته واس تعراضها .و أأعرب أأيضا عن قلقه إازاء النفاذ اإىل
عالجات و أأدوات تشخيص جديدة ،ومهنا ما خيص الرسطان .و أأردف قائال اإن الويبو اس تعانت مؤخرا خببري يف هذا
امليدان ،وقد كتب هذا اخلبري أأن الساكن اذلين يعيشون يف البدلان النامية ل يلزهمم النفاذ اإىل أأدوية مضادة للرسطان محمية
برباءة .وقال املمثل اإنه يشعر مبا يف ذكل من اإهامل جس مي ،وإانه ل يرياح ألن أأخشصا كهؤلء يقدمون املشورة اإىل البدلان يف
جمال الرباءات وقضااي الصحة .وراح يقول اإنه وفقا ملنظمة الصحة العاملية ،لقي  756مليون نسمة يف ش ىت أأرجاء العامل حتفهم
بسبب الرسطان يف عام  2008وإان نس بة تبلغ  70ابملائة من الوفيات النامجة عن الرسطان تقع يف بدلان ادلخل املنخفض
وبدلان ادلخل املتوسط ،ما يضايه أأكرث من  1مليون حاةل وفاة بسبب الرسطان يف العام يف البدلان النامية .و أأشار املمثل
اإىل أأن الهند تعرضت لهجوم بسبب هجودها الرامية اإىل توس يع نطاق النفاذ اإىل ا ألدوية املضادة للرسطان احملمية برباءات،

A/51/20
95

وقال معلقا اإن التارخي لن يرمح من سامه يف حتقيق الفصل العنرصي الطيب فامي يتعلق ابلرسطان وغريو من ا ألمراض املميتة.
واختمت املمثل لكمته طالبا من الويبو أأيضا أأن حتيط علام ابملناقشات اليت دارت يف منظمة الصحة العاملية بشأأن الفصل بني
تاكليف البحث والتطوير و أأسعار املنتجات .وقال اإن تاكليف البحث والتطوير والعوائد عىل الاستامثرات الناحجة اإذا
مل ترفصل عن أأسعار املنتجات ،سيتعذر ختيل حصول امجليع عىل ا ألدوية طبقا لولية اإعالن ادلوحة لعام  2002بشأأن اتفاق
تريبس والصحة العامة.
 .217و أأراد ممثل ش بكة العامل الثالث ) (TWNالتعبري عن انزعاج منظمته البالغ من طريقة تنظمي منتدى الويبو .2023
فالويبو منظمة حكومية دولية ووفق ًا للامدة "2")3(8من اتفاقية الويبو تعد جلنة التنس يق مرشوع جدول أأعامل امجلعية العامة
ولكن حلقت البلبةل ابإجراءات امجلعية العامة للتعاطي مع انعقاد منتدى مل توافق عليه ادلول ا ألعضاء رمسي ًا من ا ألصل وهو
أأمر مثري للقلق .و أأضاف أأن انعقاد هذا احلدث يف الوقت الراهن يبعد امجلعيات عن مسار تقودو ادلول ا ألعضاء ابجتاو
منتدى يشارك فيه العديد من أأحصاب املصاحل .و أأشار اإىل أأنه من غري املعقول تعليق أأعامل امجلعية العامة وإاثقالها ابجامتعات
هذا املنتدى .وحث املمثل ا ألمانة بشدة عىل اخلوض يف أأنشطة املساعدة التقنية وفق ًا ملبادئ جدول أأعامل التمنية .ويف هذا
الس ياق ،دعا املمثل ادلول ا ألعضاء عىل حنو عاجل اإىل تطبيق توصيات تقرير ديري/رواك واختاذ التدابري لضامن املساءةل
والشفافية يف تطبيق برامج املساعدة التقنية.
 .218وشدد ممثل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOعىل أأمهية ا ألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة
ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء فهيا ابلتعاون مع الويبو وبدمع مهنا و أأشاد بعالقة العمل بني املنظمتني .و أأيد تأأييد ًا يام ًا البيان اذلي
أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأحا علامً بتوجه املنظمة ا إلقلميية اإىل التنفيذ التام للولية املتصةل حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة وهنأأ الويبو عىل اإبرام معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش و أأعرب عن اعتقادو أأن هذين الصكني سيسمحان
ألحصاب املصاحل بتحصيل فوائد كبرية من امللكية الفكرية حتقيق ًا للتمنية الاجامتعية والاقتصادية .وقال اإن الويبو دمعت
املنظمة ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء فهيا وادلول ا ألعضاء احملمتةل يف حتسني اإدارة امللكية الفكرية وتنظميها عرب مرشوع أأنظمة أأمتتة
امللكية الفكرية وإان اس تكامل املرشوع س يليه تطوير واهجة مشرتكة بني نظام أأمتتة امللكية الفكرية والربانمج احلاسويب
للمنظمة ا إلقلميية امسها واهجة " "POLiteاليت س تحدّ ث بدمع مرشوع حكومة مجهورية كوراي املشرتك بني الواكةل الكورية
للتعاون ادلويل والويبو ومكتب زمبابوي للملكية الفكرية واملنظمة ا إلقلميية .و أأردف قائ ًال اإن شعبة الويبو للبىن التحتية العاملية
قدمت ادلمع التقين واملايل اإىل املرشوع اذلي سيس هتل رمسي ًا يف  7أأكتوبر  2023دلى اجامتع انئب مفوض مكتب كوراي
للملكية الفكرية والواكةل الكورية للتعاون ادلويل وخرباء الويبو التقنيني يف هراري وإان اس تكامل املرشوع س يؤدي اإىل أأمتتة
مجيع الإجراءات ملعاجلة س ندات امللكية الفكرية مبا يف ذكل الإيداع الإلكرتوين يف مكتب املنظمة ا إلقلميية ومكتب زمبابوي
للملكية الفكرية .و أأكد جمدد ًا أأمهية املعلومات عن الرباءات يف التمنية التكنولوجية والاقتصادية للمنظمة ا إلقلميية وادلول
ا ألعضاء فهيا ابلتعاون مع الويبو مما يضمن تلبية الاحتياجات التكنولوجية لدلول ا ألعضاء بواسطة املرفق اجملاين للبحث عن
حاةل التقنية الصناعية .و أأفاد بأأن الويبو تواصل ابلتعاون مع املنظمة ا إلقلميية أأيض ًا تنظمي حلقات معل يف املنطقة ا ألفريقية
لإذاكء الوعي بأأمهية امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية الاقتصادية و أأهنا أأيدت خالل املؤمتر الوزاري بشأأن الابتاكر اذلي عقد
يف دار السالم يف شهر فرباير تأأييد ًا شديد ًا اإياحة املعلومات عن الرباءات للباحثني ومؤسسات التعلمي العايل والرشاكت
الصغرية واملتوسطة وعامة امجلهور عرب مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وبرانمج النفاذ اإىل البحث ألغراض التمنية والابتاكر.
ومىض يقول اإن املرشوعات املنظمة يف ظل جلنة التمنية سامهت أأيض ًا يف تطوير امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء يف املنظمة
ا إلقلميية وعىل الصعيد العاملي وإان مرشوعات أأخرى تديرها الويبو مثل هرم املعارف وخدمات النفاذ الرمقي ونظام النفاذ
املركزي اإىل البحث والفحص وبرانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة يف جمال الرباءات ومرشوع التعاون ادلويل يف جمال
حفص الرباءات وبوابة ركن الرباءات  PatentScopeما فتئت تزيل الغموض عن امللكية الفكرية يف أأفريقيا وعىل الصعيد
العاملي وإان املنظمة ا إلقلميية تؤيد اإياحة تكل املرشوعات املتواصةل .واسرتسل قائ ًال اإن أأاكدميية املنظمة ا إلقلميية عززت
معلياهتا لتكوين الكفاءات تمكي ًال جلهود الويبو املبذوةل يف تمنية املوارد البرشية يف املنطقة بتوفري التدريب عىل املس توى احمليل
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فامي يتعلق جبميع مسائل امللكية الفكرية وإان املنظمة ا إلقلميية تواصل ابلتعاون مع الأاكدميية العاملية وجامعة أأفريقيا تطوير
برانمج التدريب للحصول عىل شهادة املاجس تري من أأجل تدريب املدربني يف جمال امللكية الفكرية البالغ الس نة السادسة
خترج حوايل  269طالب ًا حاص ًال عىل شهادة املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية حبلول س نة
لتنظميه واملزمع أأن يفيض اإىل ّ
 .2021وهنأأ الويبو عىل التقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية و أأعرب عن تطلعه اإىل الاعامتد املبكر لصك يكون ملزم ًا
قانوني ًا لفائدة أأحصاب الرثوات من املعارف التقليدية والفوللكور و أأضاف قائ ًال اإن الويبو ،اإذ تدمع املنظمة ا إلقلميية وادلول
ا ألعضاء فهيا يف وضع صك إاقلميي بشأأن البياانت اجلغرافية ،شاركت يف فرقة معل مشرتكة مع املنظمة ا إلقلميية من أأجل
حتسني بروتوكول ابجنول وربطه بنظام مدريد .و أأفاد بأأن اخلطة الاسرتاتيجية للمنظمة ا إلقلميية اليت تس تغرق مدهتا مخس
س نوات من  2022اإىل  2021وتركز عىل معل املنظمة وتوهجه يف خدمة ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ومتنح ا ألولوية ل ألنشطة
الرامية اإىل تعزيز فعالية املنظمة ترتبع اتباع ًا صارم ًا .واس تطرد قائ ًال اإن الويبو س تعقد ابلتعاون مع حكومة الياابن ندوة ل إالدارة
القامئة عىل حتقيق النتاجئ يف نومفرب  2023يف مكبال يف أأوغندا تس هتدف رؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء يف
املنظمة ا إلقلميية مما سيسهم اإسهام ًا جديد ًا يف اإدارة ماكتب امللكية الفكرية وا ألمانة .واعرتف اعرتاف ًا شديد ًا بدمع الويبو
واجلهات الرشيكة ا ألخرى يف اإطار التفاقات الثنائية الرامية اإىل تطوير امللكية الفكرية يف أأفريقيا ويف العامل بصفة عامة.

البند  6من جدول ا ألعامل املو ّحد
قبول املراقبني
 .219استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/51/2 Rev
 .210وعرض املستشار القانوين هذا البند من جدول ا ألعامل ،ولفت انتباو ادلول ا ألعضاء اإىل الوثيقة A/51/2 Rev.
بشأأن انتخاب املراقبني .وقال اإن ا ألمانة اس تلمت ثالثة طلبات للحصول عىل صفة املراقب يف فئة املنظامت غري احلكومية،
ويه من منظامت الكرين إاريك ()Clarin Eric؛ والاحتاد ا ألفريقي والنقدي لغرب أأفريقيا ؛) (WAEMUواملركز ا إلقلميي
لتطوير الكتب يف اإقلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب ) ،(CERLALCعىل النحو الوارد يف الفقرة  1من الوثيقة املذكورة.
 .212وقال اإن ا ألمانة اس تلمت أأيضا س بعة طلبات للحصول عىل صفة املراقب من منظامت دولية غري حكومية ترد
أأسامؤها يف الفقرة  ،9ويه "2" :امجلعية ادلولية لتطوير امللكية الفكرية ()ADALPI؛ " "2وجملس البحوث الطبية ألغراض
التمنية ()COHRED؛ " "3واملبادرة الرامية اإىل ابتاكر أأدوية ملعاجلة ا ألمراض املهمةل ()DNDi؛ " "1ومؤسسة الطب
الهندي ( أأيورفيدا) ادلولية ()IAF؛ " "1وامجلعية ادلولية حلقوق الإنسان وماكحفة الفساد ()IHRAS؛ " "6واملعهد ادلويل
لإدارة امللكية الفكرية ()I3PM؛ " "7واملنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ( .)PPIوذكّر بأأن املنظمة ادلولية ألحزاب
القراصنة تقدمت للحصول عىل صفة املراقب يف العام املا ي ،لكن كام جاء يف احلاش ية  2من وثيقة العمل ،مل تنته ادلول
ا ألعضاء بعد من املشاورات غري الرمسية حىت الن .وعليه تأأجل البت يف طلب املنظمة وس يعرض من جديد عىل ادلول
ا ألعضاء لتنظر فيه.
 .212أأما الفئة الثالثة وا ألخرية من الطلبات املس تلمة للحصول عىل صفة مراقب فتخص املنظامت الوطنية غري احلكومية
الواردة يف الفقرة  23من الوثيقة ويه "2" :امجلعية ا ألرجنتينية لفناين ا ألداء ()AADI؛ " "2وامجلعية املغربية ملستشاري
امللكية الصناعية ()AMACPI؛ " "3وامجلعية الوطنية لتسميات املنشأأ ()ANDO؛ " "1ومجعية الإمارات للملكية
الفكرية ()EIPA؛ " "1وجملس كينيا لالبتاكر ()ICK؛ " "6ومعهد أأحباث امللكية الفكرية ()IRPI؛ " "7ومجعية أأمناء
احملفوظات ا ألمريكيني (.)SAA
 .213وذكّر بأأن أأحد مبادئ منح صفة املراقب للمنظامت الوطنية غري احلكومية يس تلزم أأن جتري ا ألمانة مشاورات غري
رمسية مع ادلول ا ألعضاء بشأأن هذو املنظامت غري احلكومية .وراح يقول اإن ا ألمانة حصلت عىل املوافقات الرمسية عىل س تة
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طلبات من الطلبات الس بعة املقدمة يف هذو الفئة .و أأشار اإىل أأن حكومة كينيا ل ميكهنا حىت الن اإرسال رد اإجيايب بشأأن
طلب جملس كينيا لالبتاكر احلصول عىل صفة مراقب يف فئة املنظامت الوطنية غري احلكومية.
 .211ويف هذا الصدد اقرتحت ا ألمانة دراسة فقرات القرار الثالثة الواردة يف الفقرات  6و 22و ،21اليت تردعى فهيا ادلول
ا ألعضاء اإىل اختاذ قرار بشأأن منح صفة املراقب للمنظامت الثالث الواردة يف الفقرة  ،1واملنظامت الس بع الواردة يف الفقرة 9
واملنظامت الست من أأصل س بع منظامت وطنية الواردة يف الفقرة  ،23ابس تثناء جملس كينيا لالبتاكر.
 .211وحتدث وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء وقال اإن اجملموعة أأحاطت علام مبحتوايت الوثيقة  A/51/2 Rev.املتعلقة
بقبول املراقبني ،مبا يف ذكل طلب املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة .وطلب من ا ألمانة يف هذا الصدد تقدمي معلومات عن
أأية سوابق ،سواء يف الويبو أأو يف س ياق أأية منظمة أأخرى من منظامت ا ألمم املتحدة ،تسمح بتسجيل منظامت ترعى أأحزااب
س ياس ية بصفة مراقب.
 .216و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مداخةل اجملموعة ابء ،وقال اإنه يرحب ابحلصول عىل مزيد من التوضيحات بشأأن
طبيعة أأنشطة املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة و أأهدافها .و أأشار اإىل أأن الوثيقة جاء فهيا بشلك غامض أأن املنظمة تسعى
لإقامة التصالت ومد جسور التعاون بني أأحزاب القراصنة ودمعها وتعزيزها واحلفاظ علهيا يف ش ىت أأرجاء العامل .وابلتايل فاإنه
يرحب ابحلصول عىل املزيد من املعلومات بشأأن أأنشطة املنظمة و أأهدافها ،ول س امي فامي يتعلق بصلهتا اب ألنشطة وا ألهداف
اليت تنشدها الويبو ودمعها لها.
 .217وقر أأ وفد بولندا ديباجة املادة  3من اتفاقية الويبو ،وقال اإنه يفهم أأن أأهداف الويبو ا ألساس ية يه تعزيز امللكية
الفكرية يف ش ىت أأرجاء العامل ،ذلا يلزم احلصول عىل املزيد من املعلومات عن أأهداف املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة.
 .218وردا عىل تساؤل وفد بلجياك ،قال املستشار القانوين اإن الويبو ليس دلهيا أأية معلومات عن حصول أأي منظامت
راعية ألحزاب س ياس ية عىل صفة املراقب يف سائر منظامت ا ألمم املتحدة .ورد عىل تساؤل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
قائال اإن املعلومات الوحيدة املتوفرة دلى ا ألمانة وردت يف الوثيقة اليت حصلت علهيا من املنظمة واليت جاء فهيا أأن املنظمة
يه عبارة منظمة راعية متثل أأحزاب القراصنة يف العامل بأأرسو .ورصح بأأن املنظمة حددت أأهنا ليست هيئة س ياس ية.
و أأضاف أأن ا ألمانة ليس دلهيا أأية معلومات يف هذا الصدد .وقال ابلتايل اإن القرار بني يدي ادلول ا ألعضاء يف ضوء
املعلومات املقدمة من املنظمة.
 .219ولفت ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIانتباو ادلول ا ألعضاء اإىل أأن منظمة الاشرتاكيني ادلولية
حصلت عىل صفة مراقب دلى منظمة العمل ادلولية ويه هيئة من هيئات ا ألمم املتحدة .ورصح بأأنه ل يدري اإن اكن مثة
اعرتاض حقيقي عىل ذكل ،ول س امي أأن ا ألمر يتعلق مبسأأةل ختص حركة العمل .ومىض يقول اإن املنظمة ادلولية ألحزاب
القراصنة فاجأأت امجليع عندما بد أأت نشاطها الس يايس ألول مرة يف أأورواب ،وانتخبت أأعضاء يف الربملان ا ألورويب .وقال اإنه
يرى أأن املنظمة سامهت بطريقة بناءة للغاية يف س ياسات امللكية الفكرية ،يف الوقت اذلي اكنت حتاول فيه الويبو تناول
مواضيع احلرية واخلصوصية والنفاذ اإىل املعلومات والتوفيق بيهنا ،ونظرا ألن ا ألمر يتعلق ابمللكية الفكرية ،فاإنه يرى أأنه
س يكون من السليب اختاذ أأعضاء اجملموعة ابء ،ويه الولايت املتحدة ا ألمريكية وبلجياك وبولندا ،أأية خطوات لتضيع الفرصة
عىل مجموعة للمشاركة وإابداء أراءها واتباع قواعد الويبو ومناقشة شواغلها .و أأردف قائال اإن املؤسسة تقول اإن الويبو س تكون
مؤسسة أأقوى ألن احلوار س يكون أأثرى ،ذلا فاإن اجملموعة اإذا عارضت طلب املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة للحصول عىل
صفة مراقب فس يعكس ذكل صورة سلبية عن ادلول ا ألعضاء.
 .260وقال ممثل حتالف اجملمتع املدين ) (CSCاإنه الرئيس املساعد للمنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة .وذكّر بأأن املنظمة
قدمت الطلب منذ عام و أأهنا منت منوا كبريا كام جاء يف التقرير .و أأبدى رغبته يف تناول شواغل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
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بشأأن ما تضطلع به املنظمة يف ميدان امللكية الفكرية .وقال اإن املنظمة متثل الن أأحزاب القراصنة من  13بدلا حول العامل
ويبلغ مجموع أأعضاهئا  81 000خشص .وقد دعا مجيع أأعضاهئا لس ياسات تعدّ ل قوانني حق املؤلف وقوانني الرباءات ،وتقلص
فرتات امحلاية .وقال اإنه يرى أأن هذو النقطة من احلوار ليست ممثةل جيدا يف مجعيات الويبو بعد .وابلتايل فاإنه يود أأن يشارك
بأراء املنظمة يف احلوار.
 .262وشكرت الرئيسة مجيع الوفود عىل التعليقات واقرتحت القرار التايل بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل:
" ّقررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه ،منح صفة مراقب لثالث منظامت حكومية دولية ،وست
منظامت دولية غري حكومية وست منظامت وطنية غري حكومية ،عىل النحو املشار اإليه يف الفقرات  6و 22و 23من
الوثيقة  ،A/51/2 Rev.دون اعرتاض من أأي وفد" .و أأوحضت أأن عدم صدور اعرتاض عىل الاقرتاح من أأي وفود،
س يعين استبعاد املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة وجملس كينيا لالبتاكر من قامئة املنظامت املقبوةل بصفة مراقب يف
هذو املرحةل" .
قبول املنظامت احلكومية ادلولية بصفة مراقب
 .262قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه ،منح صفة مراقب للمنظامت احلكومية ادلولية التالية:
منظامت الكرين إاريك ()Clarin Eric؛ والاحتاد ا ألفريقي والنقدي لغرب أأفريقيا )(WAEMU؛ واملركز ا إلقلميي
لتطوير الكتب يف اإقلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب ).(CERLALC
قبول املنظامت ادلولية غري احلكومية بصفة مرافق
 .263قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه منح صفة مراقب للمنظامت ادلولية غري احلكومية
الست التالية :امجلعية ادلولية لتطوير امللكية الفكرية ()ADALPI؛ وجملس البحوث الطبية ألغراض التمنية
()COHRED؛ واملبادرة الرامية اإىل ابتاكر أأدوية ملعاجلة ا ألمراض املهمةل ()DNDi؛ ومؤسسة الطب الهندي
( أأيورفيدا) ادلولية ()IAF؛ وامجلعية ادلولية حلقوق الإنسان وماكحفة الفساد ()IHRAS؛ واملعهد ادلويل لإدارة
امللكية الفكرية (.)I3PM
قبول املنظامت الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب
 .261قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه منح صفة مراقب للمنظامت الوطنية غري احلكومية
الست التالية :امجلعية ا ألرجنتينية لفناين ا ألداء ()AADI؛ وامجلعية املغربية ملستشاري امللكية الصناعية
()AMACPI؛ وامجلعية الوطنية لتسميات املنشأأ ()ANDO؛ ومجعية الإمارات للملكية الفكرية ()EIPA؛ ومعهد
أأحباث امللكية الفكرية ()IRPI؛ ومجعية أأمناء احملفوظات ا ألمريكيني (.)SAA

البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد
املوافقة عىل التفاقات
 .261انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .(WO/CC/67/4
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البند  8من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعيني املدير العام يف عام 2021
 .266استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/51/3
 .267عرض املستشار القانوين هذا البند من جدول ا ألعامل ولفت انتباو ادلول ا ألعضاء اإىل الوثيقة  A/51/3وعنواهنا
تعيني املدير العام يف عام  .2021وقال اإن الوثيقة حتيل اإىل ا ألحاكم ادلس تورية املتعلقة برتش يح املدير العام للويبو وتعيينه
وا إلجراءات املتخذة لس هتالل هذو العملية .و أأضاف أأن الوثيقة حتتوي عىل جدول زمين مقرتح لتنفذ الإجراءات املتبقية.
و أأخطر ادلول ا ألعضاء بأأن الوثيقة أأعدت ابتباع املامرسات السابقة ،وعىل سبيل املثال أأشار اإىل التعممي الصادر
يف  6سبمترب  2023وقال اإن املقصود هو أأن التعممي عررض عىل نظر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف دورهتا احلالية .ورصح بأأن
املامرسة نفسها اتبعت يف عام  2002فامي يتعلق ابلنتخاابت السابقة للمدير العام يف عام  .2003وذكّر بأأن التعممي أأرسل
أنذاك عرب الربيد يف  9سبمترب  2002و أأن امجلعيات التقت يف الفرتة من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر  ،2002ما يعين أأن التعممي
يتعني اإرساهل قبل التقاء امجلعيات للنظر يف التعممي واجلدول الزمين املقرتحني ،وهو ما حدث فامي خيص الوثيقة الراهنة .وقال
اإن فقرة القرار رمق  9الواردة يف الوثيقة  A/51/3تدعو امجلعية العامة وجلنة التنس يق ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن اإىل
الإحاطة علام ابإرسال التعممي يف  6سبمترب  2023واملوافقة عىل ادلعوة اإىل عقد امجلعية العامة للويبو يويم  8و 9مايو 2021
واملوافقة عىل اجلدول الزمين املقرتح للخطوات الإجرائية ّ
املبني يف الفقرة  8من الوثيقة.
 .268وحتدث وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء و أأحا علام ابلوثيقة  A/51/3املعنونة "تعيني املدير العام يف
عام  ."2021و أأفاد بأأنه يوافق عىل ادلعوة اإىل عقد امجلعية العامة للويبو يويم  8و 9مايو  ،2021أأي يف موعد مقدم عن
املوعد املتوىخ يف الإجراءات ،ويوافق عىل رشو اخلطوات املعدة مس بقا الواردة يف الفقرة  8من الوثيقة.
 .269وتقدم وفد الصني ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل الوثيقة الواقعية واملفصةل اليت توحض املبادئ والإجراءات اخلاصة بتعيني
املدير العام .وقال اإن التارخي احملدد لعقد امجلعية العامة يويم  8و 9مايو  2021معيل ومناسب ،وس يكون جيدا لنتقال
القيادة العليا .ورصح بأأن ليس دليه أأي اعرتاض عىل ذكل ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تيرس التدابري املتخذة ابإجيابية انتخاب
املدير العام وتعيينه يف عام  2021ومن مث تأأليف فريق الإدارة العليا .و أأضاف أأنه يوافق عىل الإجراءات الواردة يف الفقرتني 7
و 8من الوثيقة ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنفذ هذو الإجراءات ابنتظام وسالسة .وتعهد ابملشاركة الإجيابية والبناءة يف مجيع
املناقشات الوجهية.
 .270وشكرت الرئيسة الوفدين عىل بيانهيام وتعليقاهتام بشأأن هذو املسأأةل ولفتت انتباو امجلعيات اإىل فقرة القرار الواردة يف
وثيقة العمل.
 .272اإن امجلعية العامة وجلنة التنس يق ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن "2" :أأحاطت علام ابإرسال التعممي الوارد يف
املرفق الثاين من الوثيقة A/51/3؛ ""2ووافقت عىل ادلعوة اإىل عقد امجلعية العامة للويبو يويم  8و 9مايو 2014
أأي يف موعد مقدم عن املوعد املتوىخ يف الإجراءات؛ " "3ووافقت عىل اجلدول الزمين للخطوات الإجرائية املبني
يف الفقرة  8من الوثيقة ذاهتا.
 .272وقال وفد السلفادور اإنه رمغ اإغالق ابب مناقشة هذا البند من جدول ا ألعامل ،يود أأن يسجل موافقته عىل اجلدول
الزمين املقرتح وعىل القرارات الواردة يف الوثيقة .A/51/3
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البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الويبو للتنس يق؛ وانتخاب أأعضاء اللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن وتعيني ا ألعضاء املؤقتني
يف جلنة الويبو للتنس يق
 .273استندت املناقشات اإىل الوثيقة A/51/4
 .271وعند طرح بند جدول ا ألعامل أأبلغ املستشار القانوين ادلول ا ألعضاء أأنه أأجريت مشاورات انحجة مع منسقي الوفود.
وقال اإنه اكن من املتوقّع ،كام تكون ادلول ا ألعضاء قد لحظته من وثيقة العمل ،أأن تشمل التشكيةل اجلديدة للجنة التنس يق
التوصل اإىل حل ير ي امجليع فامي خيص أأفضل طريقة مللء املقعد الرابع والامثنني الشاغر يف جلنة
 81عضوا ،ولكن تع ّذر ّ
التنس يق .و أأفاد يف هذا الصدد بأأن منسقي الوفود ّقرروا ،بشلك اس تثنايئ ،أأن تظ ّل تشكيةل جلنة التنس يق  83عضوا .وقال
اإن الوثيقة غري الرمسية اليت قردمت اإل ادلول ا ألعضاء رسدت قامئة ا ألعضاء الثالثة والامثنني املقرتحني للعمل يف جلنة
ورصح بأأ ّن الاقرتاح دعا اإىل انتخاب  12بدلا لتكون أأعضاء يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،وانتخاب  39بدلا
التنس يقّ .
لتكون أأعضاء يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن ،وتعيني عضوين مؤقتني وعضو واحد حبمك وضعه ،وابلتايل تكون التشكيةل 83
عضوا .وانشد املؤمتر ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن املوافقة عىل التشكيةل املقرتحة للجنتني التنفيذيتني لحتادي
ابريس وبرن وجلنة التنس يق اعتبارا من اختتام ادلورات احلالية للجمعيات وحىت اختتام ادلورات العادية القادمة.
" "2وانتخبت مجعية احتاد ابريس ،ابلإجامع ،ادلول التالية لتكون أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس:
اجلزائر و أأنغول و أأسرتاليا والمنسا وبرابدوس وبلجياك والربازيل وبلغاراي وكندا والصني والكونغو وكوس تارياك وكوت
ديفوار ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية والسلفادور وإاس تونيا ( )2021/2023وفرنسا وغابون و أأملانيا وجورجيا
وغاان والهند وإاندونيس يا وإايران (مجهورية  -الإسالمية) وكينيا ومالزياي واملكس يك وهولندا ونيوزيلندا والرنوجي
وابراغواي والفلبني وبولندا ( )2021/2021والربتغال والاحتاد الرويس والس نغال وإاس بانيا وترينيداد وتوابغو وتركيا
وتونس و أأوغندا و أأوروغواي ()12؛
" "2وانتخبت مجعية احتاد برن ،ابلإجامع ،ادلول التالية لتكون أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن :أأرمينيا
و أأذربيجان وبنغالديش وبوركينا فاصو والاكمريون وش ييل وكولومبيا وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وامجلهورية
ادلومينيكية وإاكوادور ومرص وفنلندا وغواتاميل وهنغاراي وإايسلندا وإايرلندا وإايطاليا وجاماياك والياابن ولكسمربغ ونيبال
ونيجرياي وبريو وابكس تان ومجهورية كوراي ورومانيا وس نغافورة وسلوفينيا وجنوب أأفريقيا ورسي لناك والسويد
ويايلند واململكة املتحدة ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم وزامبيا وزمبابوي ()39؛
"ّ "3
وعني مؤمتر الويبو ،ابلإجامع ،ادلولتني التاليتني لتكوان عضوين مؤقتني يف جلنة الويبو للتنس يق :أأفغانس تان
وإاثيوبيا ()2؛
" "1و أأحا مؤمتر الويبو ومجعيتا احتادي ابريس وبرن علام بأأن سويرسا س تواصل معلها كعضو عادي حبمك وضعه يف
اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ويف اللجنة التنفيذية لحتاد برن.
مكونة من ادلول التالية:
ونتيجة ذلكل أأصبحت جلنة الويبو للتنس يق للفرتة املمتدة من سبمترب  2023اإىل سبمترب ّ 2021
أأفغانس تان (مؤقت) واجلزائر و أأنغول و أأرمينيا و أأسرتاليا والمنسا و أأذربيجان وبنغالديش وبرابدوس وبلجياك والربازيل وبلغاراي
وبوركينا فاصو والاكمريون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوس تارياك وكوت ديفوار وامجلهورية التش يكية ومجهورية
كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية وفنلندا وفرنسا وغابون وجورجيا و أأملانيا وغاان وغواتاميل وإاكوادور
ومرص والسلفادور وإاس تونيا ( )2021/2023وإاثيوبيا (مؤقت) وهنغاراي وإايسلندا والهند وإاندونيس يا وإايران (مجهورية -
الإسالمية) وإايرلندا وإايطاليا وجاماياك والياابن وكينيا ولكسمربغ ومالزياي واملكس يك ونيبال وهولندا ونيوزيلندا ونيجرياي
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والرنوجي وابكس تان وابراغواي وبريو والفلبني وبولندا ( )2021/2021والربتغال ومجهورية كوراي ورومانيا والاحتاد الرويس
والس نغال وس نغافورة وسلوفينيا وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا (حبمك الوضع) ويايلند وترينيداد
وتوابغو وتونس وتركيا و أأوغندا واململكة املتحدة ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوروغواي وفييت انم
وزامبيا وزمبابوي (.)83

البند  20من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الربانمج واملزيانية
 .271انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير أأداء الربانمج
 .276استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( A/51/5اليت حتتوي عىل الوثيقة  WO/PBC/20/2 Rev.وعنواهنا "تقرير أأداء
الربانمج  )"2022والوثيقتني  A/51/5 Add.و( A/51/13ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج
واملزيانية يف دورهتا العرشين (من  8اإىل  22يوليو .))2023
 .277ودعت الرئيسة ا ألمانة اإىل عرض هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .278وعرضت ا ألمانة الوثيقتني  A/51/5و ،A/51/5 Add.وذكرت بأأن تقرير أأداء الربانمج  2022نوقش ابإسهاب
يقمي التقدم
خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية .و أأوحضت أأن التقرير احلايل هو عبارة عن تقرير صادر يف منتصف الثنائية ّ
احملرز حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة ،بقياس مؤرشات ا ألداء واملوارد املعمتدة يف وثيقة الربانمج واملزيانية  .23/2022وراحت
تقول اإنه خالل حتضري التقرير أأخذت توصيات تثبيت تقرير أأداء الربانمج  22/2020الصادرة عن شعبة التدقيق ادلاخيل
والرقابة الإدارية بعني الاعتبار عىل النحو املناسب .و أأضافت أأن ملحق تقرير أأداء الربانمج حيتوي عىل عرض شامل لتنفيذ
الصناديق الاستامئنية يف عام  2022كجزء ل يتجز أأ من التقرير .و أأوحضت أأن هذا العرض ،يف عامه ا ألول ( ،)2022حظي
برتحيب كبري من ادلول ا ألعضاء واعترب تطورا اإجيابيا جلهود الويبو الرامية اإىل اإدماج مجيع ا ألنشطة يف اإطار الإدارة القامئة
عىل النتاجئ ،بغض النظر عن مصدر المتويل .ومعال بقرار جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا العرشين ،أأدرجت التعليقات
والانشغالت واقرتاحات التحسني اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء خالل تكل ادلورة يف الوثيقة .A/51/5 Add.
 .279وشكر وفد الهند ا ألمانة عىل اإعداد الورائق يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل و أأشار اإىل أأن هذو يه املرة ا ألوىل
اليت تمتكن فهيا املنظمة من اإعداد تقرير عن أأداهئا ابلستناد اإىل رؤية املزيانية اليت تقوم عىل النتاجئ ،ونوو عن تعزيز اإعداد
التقارير .وراح يقول اإن تقرير أأداء الربانمج أأداة هممة تس تخدهما ادلول ا ألعضاء ملتابعة أأنشطة املنظمة وتقيميها ،وإان هذا
التقرير نوقش ابإسهاب خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو  ،2023ووافقت عليه ادلول ا ألعضاء ابعتبارو تقرير تقيمي
ذايت من ا ألمانة لعام  .2022و أأضاف الوفد أأن ا ألمانة المتست أأيضا يف تكل ادلورة اإدراج مجيع التغيريات املقرتحة والتعليقات
املقدمة من ادلول ا ألعضاء خالل مناقش هتا .وعليه فاإنه يؤيد توصية اللجنة بأأن تدرج التعليقات والانشغالت واقرتاحات
التحسني اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء يف مرفق لوثيقة تقرير أأداء الربانمج .و أأحا الوفد أأيضا علام اب ألنشطة املنجزة يف
عام  2022يف اإطار الربانمج ( 28امللكية الفكرية والتحدايت العاملية) اذلي يتناول مبارشة مسائل خطرية ويه الصحة
وا ألمن الغذايئ وتغري املناخ .وذكّر الوفد بأأنه أأعرب عن قلقه سابقا إازاء هذا الربانمج ،و ألن املناقشات ل جتري يف أأي جلنة
من جلان الويبو أأو أأي منصة من منصاهتا بشأأن طبيعة هذا الربانمج وظحتواو .و أأضاف أأن التقارير املعدة عن أأنشطة الربانمج
ل تبدو اكفية ،و أأعرب عن رغبته يف اإجراء مناقشة مناس بة يف هذا الصدد يف اإحدى جلان الويبو ،ما من شأأنه أأن يتيح
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اإطالع ادلول ا ألعضاء عىل مس تجدات العمل اذلي تضطلع به الويبو يف هذا اجملال ،ويتيح الفرصة لإرشاد الربانمج ،عند
الاقتضاء ،والاس تفادة من خمرجاته لتس تخدم يف الس ياق الوطين حيامث اكن ذكل ممكنا.
 .280وانضم وفد الربازيل اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ،وقال اإنه يفهم أأن تقرير أأداء الربانمج عبارة عن أأداة تقيمي ذايت
من ا ألمانة ،ومع ذكل فينبغي أأن يأأخذ بعني الاعتبار أأيضا تعليقات ادلول ا ألعضاء وانشغالهتا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
أأن ينعكس القرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا العرشين يف قرار يصدر عن امجلعيات.
 .282وشكر وفد السلفادور ا ألمانة عىل اإعداد التقرير وهنأأ املدير العام وفريقه ابلاكمل عىل النتاجئ املالية احملققة .و أأضاف أأن
املنظمة مثل حيتذى به من حيث اس تخدام مواردها وإادارهتا عىل النحو السلمي وتنفيذ الس ياسات والربامج اجلديدة اليت تعود
ابلفائدة عىل بدلان مثل السلفادور .وقال اإنه يرحب بذكل كثريا وابلتايل فاإنه يرغب يف أأن يسجل شكرو وهتانيه.
 .282ووافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها ،لك فامي يعنيه ،عىل التوصية الصادرة عن
جلنة الربانمج واملزيانية فامي يتعلق بتقرير أأداء الربانمج .2022

البند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد
الاس تعراض املايل
 .283استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( WO/GA/43/2التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام )2022
والوثيقة ( WO/GA/43/3وضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو  )2023والوثيقة ( A/51/19وضع تسديد الاشرتااكت
يف  20سبمترب  )2023والوثيقة ( A/51/6وضع اس تخدام ا ألموال الاحتياطية) والوثيقة ( A/51/14ملخص القرارات
والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين (من  9اإىل  23سبمترب .))2023
 .281وعرضت ا ألمانة الورائق الثالث قيد النظر .و أأوحضت أأول أأن الوثيقة " WO/GA/43/2التقرير املايل الس نوي
والبياانت املالية الس نوية لعام  "2022حتتوي عىل التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية للس نة املنهتية يف  32ديسمرب ،2022
مضيفة أأن هذو البياانت املالية يه اجملموعة الثالثة من البياانت اليت تصدر وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع ،و أأهنا
حصلت عىل تقرير تدقيق خالص .وراحت تقول اإن الصفحات من  3اإىل  22من النسخة الإنلكزيية من التقرير املايل حتتوي
عىل مناقشة وحتليل لنتاجئ الس نة ،وحتتوي عىل توضيح مفصل ل ألجزاء املكونة للبياانت املالية يف حد ذاهتا يف اإطار "عرض
البياانت املالية" يف الصفحة  1من النسخة الإنلكزيية .و أأوحضت ا ألمانة أأن ثالثة جداول ليست رضورية ألغراض الامتثال
اإىل املعايري احملاسبية للقطاع العام قد أأدرجت بعد البياانت املالية لتوفري املزيد من املعلومات ،وحيتوي اجلدولن ا ألولن مهنا
عىل تفاصيل الوضع املايل وا ألداء املايل للمنظمة حبسب لك نشا  ،أأما اجلدول الثالث فيحتوي عىل ملخص ل إاليرادات
والنفقات املتعلقة ابحلساابت اخلاصة (املعروفة خالف ذكل ابمس الصناديق الاستامئنية) .ويوحض البيان املايل اخلامس "بيان
مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية – الإيرادات" (الصفحة  27من النسخة الإنلكزيية) حتقيق فائض مقارنة
ابملزيانية وقدرها  10 981 000فرنك سويرسي .وقد رخفّض هذا املبلغ بعد اإدخال التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام ومراعاة املرشوعات املموةل من ا ألموال الاحتياطية ،وزيد بتوحيد احلساابت اخلاصة لتكون النتيجة
الهنائية حتقيق فائض قدرو  21 720 000فرنك سويرسي للس نة.
 .281والتفتت ا ألمانة بعد ذكل اإىل الوثيقة " WO/GA/43/3وضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو "2023
والوثيقة" A/51/19وضع تسديد الاشرتااكت يف  20سبمترب  ."2023وقالت اإن الوثيقة الثانية حتتوي عىل تفاصيل
الاشرتااكت احملصةل حىت  20سبمترب  .2023وقر أأت الاشرتااكت الإضافية املس تلمة حىت  20سبمترب  2023وقد مشلت
فرنسا اليت سددت مبلغا من اشرتااكهتا لعام  2023وقدرو  839 171فرناك سويرساي؛ وبلجياك اليت سددت مجيع اشرتااكهتا
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لعام  2023وقدرها  683 681فرناك سويرساي؛ وبنغالديش اليت سددت مجيع اشرتااكهتا لعايم  2022و2023
وقدرها  2 818فرناك سويرساي .وابلتايل ل يبقى عىل هذو البدلان الثالثة أأية اشرتااكت .ولفتت ا ألمانة انتباو ادلول ا ألعضاء
اإىل اجلدول الوارد حتت الفقرة ( 7الصفحة  9من النسخة الإنلكزيية) اذلي يبني مبالغ الاشرتااكت املتأأخرة اليت اس متر
جتميدها يف عام .2022
 .286وعرضت ا ألمانة الوثيقة الثالثة " A/51/6وضع اس تخدام ا ألموال الاحتياطية" ،وقالت اإن هذو الوثيقة تعرض أأول
وضع ا ألموال الاحتياطية بعد انهتاء الس نة املالية  ،2022مث تعرض وضع اخملصصات املعمتدة واملقرتح اعامتدها من ادلول
ا ألعضاء للمرشوعات املموةل من ا ألموال الاحتياطية ،و أأخريا حتتوي عىل عرض موجز ملس توى ا ألموال الاحتياطية بعد
ختصيص ا ألموال مهنا اإضافة اإىل اخملصصات املقرتحة ملرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية الس بعة املقرتح متويلها من ا ألموال
الاحتياطية للمنظمة .وبلغت النتاجئ التشغيلية للمنظمة لعام  2022عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 2156
مليون فرنك سويرسي .واكنت النتيجة الإجاملية لعام  ،2022مع مراعاة النفقات من ا ألموال الاحتياطية والتسوايت اخلاصة
هبا بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،حتقيق فائض قدرو  2157مليون فرنك سويرسي .وبلغت أأموال الويبو
الاحتياطية يف هناية عام  2022ما مجموعه  27852مليون فرنك سويرسي ،مقارنة ابلرصيد الافتتايح من ا ألموال
الاحتياطية ورصيد صندوق ر أأس املال العام وقدرو  26251مليون فرنك سويرسي .وراحت تقول ا ألمانة اإن ادلول ا ألعضاء
وافقت عىل اخملصصات من ا ألموال الاحتياطية حىت الن ،ابستبعاد مرشوعات البناء ،وقدرها  62مليون فرنك سويرسي،
ومهنا مبلغ  27مليون فرنك سويرسي تقريبا أأنفق يف عام  ،2022ليبلغ الرصيد بعد ذكل  37مليون فرنك سويرسي .ومع
مراعاة ما س بق بلغ رصيد ا ألموال الاحتياطية بعد املوافقة عىل اخملصصات  212مليون فرنك سويرسي مقارنة ابملس توى
املس هتدف املطلوب وقدرو  222مليون فرنك سويرسي ،حبيث يتبقى مبلغ قدرو  22مليون فرنك سويرسي متاحا فوق
املس توى املس هتدف املطلوب .واقرتح متويل س بعة مرشوعات أأخرى خبالف تكل املرتقب تنفيذها يف اإطار اخلطة الر أأساملية
الرئيس ية للمنظمة مببلغ قدرو  22مليون فرنك سويرسي من هذا الرصيد املتاح ،حبيث س يصبح رصيد ا ألموال الاحتياطية
فوق املس توى املس هتدف بأأكرث من تسعة ماليني فرنك سويرسي.
 .287وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه يرحب مبوجز املعلومات الوارد يف الوثيقة " A/51/6وضع اس تخدام ا ألموال
الاحتياطية" اذلي يوحض الاس تخدامات املعمتدة من قبل والاس تخدامات املقرتحة ل ألموال الاحتياطية .ور أأى أأن الويبو
دلهيا مبلغ هائل من ا ألموال الاحتياطية املرتامكة ،مضيفا أأن جزءا كبريا من هذو ا ألموال يستمثر يف حتسينات البنية التحتية
من قبيل مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة .و أأشار اإىل أأن هذو الالزتامات هائةل ابلنس بة ملنظمة دولية،
و أأنه يؤيد هذو الالزتامات هو وسائر ادلول ا ألعضاء .وشدد الوفد من جديد عىل أأن س باسة اس تخدام ا ألموال الاحتياطية
ينبغي أأن تقترص عىل النفقات غري العادية ملرة واحدة.
 .288وقر أأ الريس فقرات القرار املقرتحة الواردة يف الورائق املعنية ،وقال اإن القرارات التالية اختذت خبصوص الورائق
 WO/GA/43/2و WO/GA/43/3و A/51/19و:A/51/6
 .289وافقت امجلعية العامة للويبو عىل التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  ،2022مع مراعاة أأية
توصيات تقدّ مت هبا جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا الصدد كام وردت يف الوثيقة .A/51/14
 .290و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون هذو الوثيقة ،مع مراعاة أأية توصية تقدّ مت هبا جلنة الربانمج
واملزيانية يف هذا الصدد ،كام وردت يف الوثيقة .A/51/14
 .292و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه ،علام بوضع
تسديد الاشرتااكت ووضع صناديق رؤوس ا ألموال العامةل يف  20سبمترب ( 2022الوثيقة .)A/51/19
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 .292و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه ،علام مبحتوايت
الوثيقة  ،WO/PBC/21/7مع مراعاة أأية توصيات تقدّ مت هبا جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا الصدد ،كام وردت
يف الوثيقة .A/51/14

البند  23من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف
 .293استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( A/51/17املتضمنة الوثيقة  ،WO/PBC/21/19تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية
التاكليف) والوثيقة ( A/51/14ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية
والعرشين (من  9اإىل  23سبمترب .))2023
 .291و أأوحضت ا ألمانة أأن التقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف نوقش بشلك مس تفيض يف ادلورة احلادية والعرشين
للجنة الربانمج واملزيانية ،و أأهنا لن تقدم ابلتايل سوى عرضا موجزا .وذكّرت ا ألمانة بأأن مجعيات الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا
وافقت عىل الربانمج واملزيانية  23/2022عىل أأن تواصل ا ألمانة بذل اجلهود الالزمة من أأجل خفض النفقات مببلغ قدرو
 2052مليون فرنك سويرسي ابختاذ تدابري فعالية التاكليف .و أأشارت ا ألمانة حتديدا اإىل أأن الوثيقة تورد معلومات ظحدثة عن
تدابري فعالية التاكليف اليت ر
اضطلع هبا يف جمالت املباين وا ألسفار والتدابري املتعلقة بتنظمي الاجامتعات والتظاهرات ،فضال
عن تدابري أأخرى تتعلق ابملوارد البرشية وخالف املوارد البرشية.
 .291و أأثىن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل املنظمة لرشوعها يف تنفيذ تدابري فعالية التاكليف اليت متت املوافقة علهيا
سابقا ولإحرازها تقدما فعليا يف تنفيذها وجشّع الويبو عىل مواصةل اس تكشاف س بل خفض النفقات مبا يضمن ،اإجامل ،عدم
زايدهتا بأأكرث من  3ابملائة عىل مدى الثنائية القادمة.
 .296و أأحا وفد جنوب أأفريقيا ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،علام ابلتقرير و أأعرب جمددا عن الشواغل اليت أأبداها يف جلنة
الربانمج واملزيانية ،أأي أأنه ل ينبغي لتدابري فعالية التاكليف التأأثري سلبا عىل النفقات اخلاصة ابملساعدة التقنية والتمنية وينبغي
ان تقترص عىل التاكليف املتعلقة ابملوظفني وا ألسفار.
 .297و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،مبضمون
الوثيقة  ،WO/PBC/21/19مع مراعاة توصية أأصدرهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا اخلصوص ،كام جاءت يف
الوثيقة .A/51/14

البند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 21/2021
 .298افتتحت الرئيسة البند  ،21وهو اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .2021/2021واكنت الورائق امخلس التالية قيد
البحث مضن هذا البند :الوثيقة " A/51/7 Rev.اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،"21/2021والوثيقة A/51/INF/6
"ورقة اإعالمية عن املاكتب اخلارجية" ،والوثيقة  A/51/INF/6 Add.والوثيقة A/51/INF/6 Add.2.
والوثيقة  ،A/51/INF/6 Add.3والوثيقة " A/51/13ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية
يف دورهتا العرشين (من  8اإىل  22يوليو  ،)2023والوثيقة  " A/51/14ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة
الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين (من  9اإىل  23سبمترب  .")2023وذكّرت الرئيسة بأأن املسائل العالقة مضن
هذا البند من جدول ا ألعامل تتعلق ابلربامج التالية "2" :الربانمج  – 2الهدف فامي خيص املؤمتر ادلبلومايس؛
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" "2والربانمج  – 1الهدف فامي خيص املؤمتر ادلبلومايس؛ " "3والربانمج 28؛ " "1والربانمج  – 20املتعلق ابملاكتب
اخلارجية .وقالت الرئيسة اإن املشاورات املكثفة والواسعة اليت خاضت فهيا الوفود خالل ا ألايم العرشة املاضية أأفضت اإىل
اإحراز تقدم كبري يتجىل يف بلوغ توافق يف الراء بشأأن املسائل اليت س بق ذكرها .وشكرت انئب رئيسة امجلعية العامة وسفري
بيالروس وادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتم يف املشاورات بطريقة بناءة .واستنادا اإىل حصائل املشاورات غري الرمسية أأمام
الوفود الن مرشوع القرار اخلاص ابلبند  21واملرفقات ذات الصةل (املرفق الثاين ط ّيه).
 .299و أأبدى وفد الولايت املتحدة رغبته يف اإرارة نقطة نظام .وقال اإن دليه ،ودلى وفود عديدة أأخرى ،الكثري مما ميكن
قوهل عن طريقة تنظمي امجلعية .و أأشار اإىل أأن نقطة النظام تتعلق ابلنصاب القانوين .ور أأى أأنه من الواحض جلي ًا عدم وجود
ذكل النصاب .واعترب أأن ما يثري الاهامتم والتسلية يف أن واحد رؤية اس تبيان ير ّوزع ويرلمتس فيه من الوفود تقيمي هذو
امجلعية ،ول س امي السؤال ا ألول املتعلق بتنظمي ادلورات وطريقة العمل .وقال اإن هذو امجلعية ل تس تويف حىت معايري ا ألمم
املتحدة ،اليت اعتربها متدنية للغاية .و أأشار اإىل النصاب القانوين وقال اإنه ل بد ،مبقتىض املادة ()3(6ب) من اتفاقية الويبو،
من حضور نصف عدد ادلول ا ألعضاء يف امجلعية العامة لتكوين النصاب القانوين الالزم للعمل ،وإان ذكل هو النصاب
متسك برضورة
القانوين العادي .و أأضاف أأن مثة حكام خاصا يتيح اإماكنية العمل ابلثلث احلارض من ادلول ا ألعضاء .ولكنّه ّ
ضامن النصاب القانوين العادي .و أأضاف أأنه س يحاول الإحلاح عىل ذكل ،ممّا يعين لزوم حضور  93دوةل عضوا .و أأبدى رغبته
يف أأن حتسب ا ألمانة ابلضبط عدد ادلول ا ألعضاء احلارضة يف الاجامتع .و أأ ّكد أأنه ل ميكن ،خالف ذكل ،مواصةل العمل.
 .200ودعت الرئيسة املستشار القانوين اإىل أأخذ اللكمة.
 .202ور ّد املستشار القانوين قائال اإن ا ألمانة س تقوم ،اإذا اكن وفد الولايت املتحدة يرغب يف ذكل فعال ،بنداء أأسامء
ادلول للتأأكّد من أأن هناك نصااب قانونيا ابلفعل .و أأضاف أأن ا ألمانة س تجري النداء اإذا اكن ذكل مقبول.
 .202ور ّد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلإجياب.
 .203وذكّر املستشار القانوين بأأن هذو امجلعية يه مجعية لدلول ا ألعضاء ميكن ،يف الوقت احلايل ،اعتبارها مؤمترا .وبناء
عليه أأبدى املستشار القانوين رغبته يف اإدخال تصحيح طفيف عىل ما جاء يف مداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وقال
اإن ادلول ا ألعضاء جممتعة حاليا ابعتبارها مؤمتر الويبو ،اذلي يض ّم  286دوةل عضوا ،وليس ابعتبارها مجعية عامة .ويف هذا
املضامر اسرتعى املستشار القانوين انتباو الوفود اإىل املادة ()3(7ب) اليت تنص عىل أأن النصاب القانوين يتكون من ثلث
عدد ادلول ا ألعضاء ،ومن ّمث فا ّإن العدد املطلوب هو ثلث  .286و أأعلن املستشار القانوين أأنه سينادي ا ألسامء ابلرتتيب
ا ألجبدي الالتيين ألغراض مؤمتر الويبو .وطلب من ادلول احلارضة ابلقتصار يف ردّها عىل لكمة "حارض".
 .201و أأعطت الرئيسة اللكمة لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .201و أأبدى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية رغبته يف احلصول عىل رشوح من املستشار القانوين فامي خيص السبب الاكمن
وراء اعتبار هذو امجلعية مؤمترا بدل من مجعية عامة ،خصوصا ملا بلغت ادلول ا ألعضاء مرحةل ّ
البت يف قرارات تصدر عن
امجلعية العامة.
 .206و أأوحض املستشار القانوين أأن بعض القرارات ترتخذ فعال من قبل امجلعية العامة ،مثل القرار اخلاص ابلربانمج
واملزيانية ،ولكنه ذكّر بأأن وثيقة الربانمج واملزيانية تعين ادلول ا ألعضاء يف الويبو مبا يف ذكل مجيع الاحتادات .وابلتايل فاإن
بعض القرارات ترتخذ ،يف الواقع ،من قبل املؤمتر وليس من قبل امجلعية العامة وحدها ،مبا يعين لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
و أأوحض قائال اإنه لو راختذت تكل القرارات من قبل امجلعية العامة مبفردها لاكن ذكل يقيص أأعضاء املؤمتر اليت ليست أأعضاء
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يف امجلعية العامة .وقال اإن ذكل هو ما جيعل النداء نداء ألسامء ادلول ا ألعضاء يف املؤمتر بدل من أأسامء ادلول ا ألعضاء يف
امجلعية العامة.
 .207والمتس وفد مجهورية كوراي توضيحا خبصوص الغرض من النداء وما اإذا اكن الغرض منه هو التصويت.
 .208و أأوحض املستشار القانوين أأن الغرض من نداء ا ألسامء ليس التصويت ،بل هو للتأأكّد من وجود النصاب القانوين
الالزم لجامتع املؤمتر .و ّبني أأن النظام ادلاخيل يقيض برضورة وجود نصاب قانوين و أأن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأشار
اإىل أأنه غري متأأكّد من وجود ذكل النصاب .وعليه ّ
تعني التأأكّد من وجود نصاب قبل أأن متيض ادلول ا ألعضاء يف معلها وتتخذ
قرارات .و أأكّد أأن ذكل ليس بتصويت.
 .209وتساءل وفد بنغالديش عام اإذا اكن ابإماكن ا ألمانة الانتظار بعض ادلقائق يف حال ّتقرر اإجراء نداء ،ألنه يبدو لها أأن
بعض الوفود ا ألخرى قد حترض يف حال اإجرائه.
 .220و أأدىل وفد مجهورية فزنويال (مجهورية – البوليفارية) ببيان يتفق مع ما جاء يف لكمة وفد مجهورية كوراي والمتس فيه
حتديد الغرض من طلب اإثبات النصاب القانوين ،ألنه اكن ينتظر بصرب يف القاعة للتوصل اإىل اتفاق ور أأى أأنه اإذا اكنت رغبة
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية طلب اإثبات النصاب القانوين من عدمه ،فاإنه اكن عليه طلب ذكل قبل لك هذو املناقشات.
وقال اإنه أأرار هذو النقطة ألنه اكن حارضا منذ الساعة الثالثة بعد الظهر من اليوم نفسه وإانه أأب ِّلغ بأأن لك هذو ا ألمور
يظن أأن مثة اتفاقا
س رتحسم .و أأضاف أأن الساعة قاربت العارشة والنصف ليال الن و أأن الوفد أأب ِّلغ يف أخر حلظة ،عندما اكن ّ
وش ياك ،أأنه س ريعاد حساب عدد ادلول احلارضة .واقرتح أأن يمت التصال بلك الوفود يك حترض ألهنا موجودة مجيعا يف جنيف.
للتو اإنه جيب حضور ثلث ادلول لضامن بلوغ
واعترب أأن من الواحض متاما أأن هناك نصااب قانونيا ألن املستشار القانوين قال ّ
ذكل النصاب .وبناء عليه تساءل الوفد عن سبب اإجبار الوفود عىل الانتظار حىت الساعة العارشة والنصف يك يرطلب مهنا
ما اإذا اكن هناك نصاب أأم ل .و أأراد الوفد ،أأول وقبل لك يشء ،أأن يعرف ما اإذا اكن هناك اتفاق حول القرارات قيد
البحث .و أأراد أأن بعرف أأيضا ا ألمور اليت ت التفاوض علهيا وا ألمور اليت اترفق بشأأهنا .وقال اإنه ل يرغب يف رؤية مندوبني
يسأألون عن ما اإذا اكن هناك نصاب قانوين ألنه اكن ميكن طرح ذكل السؤال يف الساعة الثالثة بعد الظهر.
 .222وقالت الرئيسة اإنه يف حال رطرح سؤال حول اكامتل النصاب القانوين أأم ل ،فاإنه جيب عىل ا ألمانة أأن تر ّد عىل ذكل
السؤال.
 .222وقال وفد فرنسا اإنه ل يو ّد ادلخول يف هذا النقاش ،ولكنه يريد التشديد عىل أأمر أأشار اإليه الزمالء وهو وجود
مشلكة حومكة يف املنظمة ،مضيفا أأن اإحدى جلسات جلنة الربانمج واملزيانية ،اليت عرقدت مؤخرا ،انهتت يف منتصف الليل.
مساء وقد أأ ِّوشك عىل
وقال اإنه ل يعرف ابلضبط عدد اجللسات الليلية اليت عرقدت .و أأضاف أأنه غادر يف الساعة السادسة ً
بلوغ اتفاق حول املاكتب اخلارجية ل ريعرض عىل امجلعيات يك تص ِّدر قرارا بشأأنه .وقال اإنه ،عىل أأي حال ،يطلب وقف
الاجامتع لتحليل النص وإانه س يضطر اإىل اإيقاظ سفريو من النوم للامتس تعلاميت منه .وإاذا مل ي رس تجب لطلبه فاإنه ليس يف
مركز لختاذ موقف يف هذا الشأأن ل يامتىش مع التعلاميت اليت تلقاها .ور أأى أأن الليةل س تكون طويةل .و أأضاف أأن سفريو قد
حيرض لحقا ولكنه أأشار اإىل وجود مشلكة حومكة كبرية وإانه ل يفهم ملاذا تطول اجامتعات الويبو حىت منتصف الليل ،يف
حني ل يرالحظ ذكل يف اجامتعات أأخرى تتناول حقوق الإنسان اليت تنطوي ،يف ر أأيه ،عىل قضااي أأكرث خطورة ختص
البرش.
 .223وقال وفد مجهورية كوراي ،اس تكامل ملا جاء يف بيان وفد فرنسا ،اإن هناك فعال أأزمة حومكة .واعتذر عن تكرار ذكل
املوقف.
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 .221وقال وفد الهند اإنه حرض عدة اجامتعات عىل مس توى ا ألمم املتحدة وإان هذا الاجامتع ل يرعد متأأخرا جدا مقارنة هبا.
مساء .وبناء
واستشهد يف ذكل قائال اإن أخر اجامتع حرضو دام حىت يوم ا ألحد صباحا بيامن اكن متوقعا أأن رخيتمت يوم امجلعة ً
ورصح
عليه أأوحض أأن الساعة قد تكون متأأخرة فعال ولكن التأأخري راجع اإىل عدم توصل ادلول ا ألعضاء نفسها اإىل اتفاقّ .
للتو .ور أأى أأنه ل ميكن اإلقاء اللوم عىل ا ألمانة لنعدام
الوفد بأأن املناقشات غري الرمسية حول معاهدة قانون التصاممي اخ رتمتت ّ
التوافق بني ادلول ا ألعضاء .وقال اإن اضطرار لك الوفود احلارضة اإىل الانتظار بصرب أأوىح هل بوجود مشلكة ،ولكن
ل ينبغي ،يف ر أأيه ،أأن ترالم ا ألمانة أأو أأي هجة أأخرى عىل ذكل .و أأضاف قائال اإنه ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تلوم نفسها ومتيض
قدما بأأي أأمر قد تتفق عليه وحتاول ّ
البت يف املسائل اليت اكنت تنتظر الفصل فهيا.
 .221وسأأل وفد أأنغول ا ألمانة عن سبب ادلعوة اإىل اإثبات النصاب القانوين و أأراد اسرتعاء انتباو بعض زمالئه ممّن قاموا
مبداخالت أأن اجامتعات ا ألمم املتحدة تدوم أأحياان حىت الساعة اخلامسة صباحا دون أأن يعرتض أأحد عىل ذكل .و أأحا علام
مبوقف الوفود املعنية و أأشار اإىل أأنه ميكن التساؤل أأيضا عن سبب عدم اإقدام أأي أأحد ،يف تكل الاجامتعات املتأأخرة ،عىل
طلب اإثبات النصاب القانوين.
املطوةل من الظواهر املأألوفة يف
 .226و أأبدى وفد غاان تأأييدو للتعليق اذلي أأدىل به وفد الهند واذلي مفادو أأن الاجامتعات ّ
منظومة ا ألمم املتحدة .ور أأى أأن ما يبدو جمحفا بوضوح احلديث عن مشلكة حومكة ألن املندوبني ل يزالوا جممتعني يف الساعة
مساء .و أأشار اإىل أأنه شارك يف مفاوضات يف منظمة دولية أأخرى و أأن تكل املفاوضات دامت حىت الساعة الثالثة
العارشة ً
صباحا .و أأوحض أأن بقاء املندوبني يف الاجامتع للتفاوض حىت تكل الساعة املتأأخرة ليس مردّو تدين مس توى احلومكة ،بل هو
اإجراء اتبعته ادلول ا ألعضاء .و ّبني أأن دورة جلنة الربانمج واملزيانية اختمتت أأعاملها يف ساعة متأأخرة ألن ادلول ا ألعضاء مل
الترصف ادلبلومايس اذلي اكن علهيا انهتاجه .ور أأى أأن املشاورات اكنت س متيض قدما ل ظحاةل لو أأن
تكن يف وضع لنهتاج ّ
الوفود تشاورت بطريقة أأكرث حزما وقوة ،ولكن ذكل مل حيدث .وقال اإن ادلول ا ألعضاء اختارت أأن حتيل القضية اإىل امجلعية
العامة وتو ّد الن أأن تلقي ابلالمئة عىل ا ألمانة .ور أأى الوفد أأن ذكل أأمرا جمحفا و أأنه جيب عىل ادلول ا ألعضاء أأن تتح ّمل
بعض اللوم عىل ما وقع وتتساءل عن ما اإذا اكنت الوفود قد أأدت معلها بطريقة جيدة قبل اجمليء اإىل امجلعية العامة.
 .227وشاطر وفد بوتسواان ر أأي الوفود اليت قالت اإن سبب التأأخري املالحظ هو عدم متكّن الوفود من بلوغ اتفاق ابعتبارها
املطوةل وإان ذكل يثبت أأن ادلول ا ألعضاء
ممثةل لدلول ا ألعضاء .وقال اإنه عىل عمل بأأن الرئيسة عقدت بعض الاجامتعات ّ
تتح ّمل جزءا من مسؤولية التأأخري .واقرتح أأن تتناول الوفود مسأألتني اثنتني قبل الاجامتع وهام :أأول ،طلب وفد فرنسا رفع
اجللسة ملدة قصرية من أأجل استيعاب مضمون ورقة ولزوم اختاذ الوفود قرارا بشأأهنا؛ ورانيا ،طلب وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية نداء أأسامء ادلول ا ألعضاء .والمتس أأن يمت وقف هذا النقاش اإذا مل تكن هناك قاعدة تقيض مبواصلته ،و أأن ير ّ
بت يف
طلب وفد فرنسا وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .228و أأبلغ املستشار القانوين ادلول ا ألعضاء بأأن ا ألمانة أأجرت حسااب غري رمسي ّبني أأن هناك نصااب قانونيا .وبناء عليه
أأصبحت املسأأةل الوحيدة املطروحة أأمام الاجامتع ،عىل حد فهم املستشار القانوين ،طلب وفد فرنسا رفع اجللسة ملدة
يتقرر يف هذا الشأأن ،رفع اجللسة ملدة قصرية ليعود الاجامتع
قصرية ،اإذا وافقت الرئيسة عىل ذكل .و أأوحض أأنه ميكن ،حس امب ّ
بعد ذكل اإىل بنود جدول ا ألعامل املوضوعية اليت ينبغي مناقش هتا.
 .229وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإن ليس دليه أأي اعرتاض عىل وقف الاجامتع لفرتة ظحددة كام طلبه وفد فرنسا.
غري أأن الوفد مل يقبل احلساب غري الرمسي اذلي أأجرته ا ألمانة و أأبدى رغبته يف اإجراء حساب رمسي .و أأوحض أأنه س يقوم ،يف
حال عدم اإجراء ذكل احلساب ،ابلطعن يف الرشعية القانونية ألي قرار تتخذو هذو الهيئة .وقال اإن الرشوح اليت قدهما
املستشار القانوين خبصوص الفرق بني املؤمتر وامجلعية ل ترضيه .ومىض يقول اإن من النقا اليت أأثريت تويل امجلعية العامة
ّ
البت يف البنود املتعلقة بلجنة الربانمج واملزيانية ،علام بأأن النصاب القانوين يف امجلعية هو  .93و أأوحض أأن ا ألمر خمتلف فامي
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يبت فهيا املؤمتر والبنود اليت س ّ
خيص املؤمتر .وبناء عليه أأراد الوفد أأن يعمل ابلضبط البنود اليت س ّ
تبت فهيا امجلعية العامة من
مضن مجموع البنود املطروحة أأمام ادلول ا ألعضاء .و أأكّد جمددا رفضه للحساب غري الرمسي املذكور ،ل س امي لعدم قبوهل
تبت فهيا امجلعية والبنود اليت س ّ
الرشوح اخلاصة ابلفرق بني املؤمتر وامجلعية ولعدم تلقيه قامئة مفصةل ابلبنود اليت س ّ
يبت فهيا
املؤمتر.
 .220ورفعت الرئيسة اجللسة ملدة عرش دقائق.
ّ
للتحدث معهم.
 .222وطلبت الرئيسة من املنسقني ا إلقلمييني الاقرتاب من املنصة
 .222وقالت الرئيسة اإن بعض املسائل الإجرائية قد أأثريت ،وبناء عليه س تعطي اللكمة للمستشار القانوين.
 .223ور ّد املستشار القانوين عىل ا ألس ئةل اليت طر ا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ور ّد عىل السؤال ا ألول بشأأن ما اإذا
اكن الاجامتع مبثابة جلسة مؤمتر أأو مجعية عامة وقال اإنه يو ّد اسرتعاء انتباو الوفود اإىل الوثيقة  ،A/51/7 Rev.ويه وثيقة
الربانمج واملزيانية املدرجة مضن البند  21قيد املناقشة حاليا .و ّبني أأن فقرة القرار  1تدعو لك امجلعيات ،وكذكل الاحتادات،
اإىل اختاذ قرار .وذكل هو السبب الاكمن ،حسب توضيحات املستشار القانوين ،يف اعتبار الاجامتع جلسة مؤمتر بدل من
مجعية عامة مبفهوهما احملض .وتطرق املستشار القانوين اإىل املسأأةل الثانية ذات الصةل و أأشار اإىل القاعدة  12من النظام
ادلاخيل العام اليت تعطي تفاصيل ما حيدث يف اجللسات املشرتكة .و أأوحض أأن ا ألس بقية يف تكل اجللسات املشرتكية تكون
أأول لرئيس امجلعية العامة ،ورانيا لرئيس املؤمتر ،ورالثا لرئيس جلنة التنس يق ،وذكل هو سبب تويل رئيسة امجلعية العامة
رئاسة هذو اجللسة املشرتكة مجلعيات ادلول ا ألعضاء .و أأخريا اراد املستشار القانوين التأأكيد ،فامي خيص مسأأةل النصاب
القانوين ،عىل أأن النصاب يكون مضموان حبضور ثلث ادلول ا ألعضاء ألن الاجامتع هو اجامتع مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو
وليس اجامتع امجلعية العامة وحدها.
 .221وشكرت الرئيسة املستشار القانوين عىل التوضيحات اليت قدهما.
 .221انظر البند  18من جدول ا ألعامل (اختتام ادلورات).

البند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية
 .226استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( A/51/16املتضمنة الوثيقة  )WO/PBC/21/18والوثيقة .A/51/14
 .227ودعت الرئيسة ا ألمانة اإىل عرض الوثيقة .A/51/16
 .228وذكّرت ا ألمانة بأأن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية نوقشت يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية مضيفة أأن
الوثيقة  A/51/16توفر عرضا أأوليا خلطة ر أأساملية رئيس ية مفصةل ومس تدامة تشمل الثنائيات الثالث ،من عام  2021اإىل
عام  .2029و أأفادت بأأن الوثيقة تعرض أأيضا املبادئ اليت استرند اإلهيا لوضع اخلطة املذكورة وسيرستند اإلهيا ملواصةل الالزتام
هبا ،فضال عن اقرتاحات ظحدّ دة لمتويل س بعة مرشوعات مببلغ اإجاميل قدرو  2252مليون فرنك سويرسي من ا ألموال
الاحتياطية للمنظمة.
 .229و أأبدى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تقديرو حلصوهل عىل التفاصيل والتوضيحات الإضافية الواردة يف الورائق اليت
ترشح املرشوعات املقرتحة .وقال اإن الويبو توجد الن ،كام أأشار اإليه سابقا ،يف وضع اس تثنايئ ورائع مقارنة ابملنظامت
ادلولية ا ألخرى ،ابلنظر اإىل ا ألموال الاحتياطية الوافرة اليت ميكن اس تخداهما لمتويل مرشوعات مثل تكل اليت ورد وصفها
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يف الوثيقة .غري أأن الوفد أأشار اإىل أأمهية النظر يف الصةل ابلنتاجئ املؤسس ية دلى املوافقة عىل مرشوعات من هذا القبيل.
ور أأى أأنه من الصعب اإثبات تكل الصةل يف بعض احلالت ،مثل جتديد واهجات املباين .بيامن ميكن ،يف ر أأيه ،اإثبات تكل
الصةل بوضوح يف حالت أأخرى ،مثل تنفيذ اإدارة ورائق املؤسسة .و أأبدى الوفد رغبته يف أأن يرى ،يف التقارير املرحلية
املس تقبلية ،كيف يساعد ذكل النظام والتحسينات املدخةل عىل جتفري البياانت وإادارة املس تخدمني الويبو عىل أأداء هماهما مبزيد
من الكفاءة والفعالية.
 .230ووافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،عىل توصية جلنة
الربانمج واملزيانية بشأأن الوثيقة  ،WO/PBC/21/18كام جاءت يف الوثيقة .A/51/14

البند  26من جدول ا ألعامل املو ّحد
اإجراء اإعداد املزيانية املطبق عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية
 .232استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( A/51/15اليت تتضمن الوثيقة  WO/PBC/20/4املعنونة "اس تعراض اإجراء
اإعداد املزيانية املطبق عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية") والوثيقة ( A/51/13ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا العرشين (من 8
اإىل  22يوليو .))2023
 .232وقدمت ا ألمانة الوثيقة  A/51/15موحضة أأن الوثيقة تس تعرض اإجراء اإدماج املرشوعات املقرتحة من جلنة التمنية
لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف اإجراءات اإعداد الربامج واملزيانية العادية للمنظمة ،كام وافقت عليه مجعيات ادلول
وقمي الاس تعراض ،عىل وجه اخلصوص ،كيفية تنفيذ احلل
ا ألعضاء يف الويبو (الوثيقة  )A/48/5 Rev.يف ديسمرب ّ .2020
املتاكمل الوارد يف الوثيقة املذكورة أنفا يف الثنائية  23/2022عرب رصد اعامتدات ألول مرة يف وثيقة الربانمج
واملزيانية  23/2022حبسب لك برانمج ولك نتيجة مرتقبة من أأجل تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية و أأية مراحل لحقة
عندما توافق علهيا ادلول ا ألعضاء.
 .233وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية مذكرا ابملناقشات املس تفيضة اليت أأجريت بشأأن ألية متويل
مرشوعات جلنة التمنية يف ادلورة ا ألخرية للجنة املزيانية .و أأعربت البدلان النامية يف ذكل الوقت عن قلقها إازاء متويل تكل
املرشوعات .و أأعرب الوفد ،ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وابمس بدلو ،عن قلقه إازاء ذكل .و أأوحض الوفد أأنه رمغ موافقة
ادلول ا ألعضاء يف  2020عىل اإجراء خاص ،فقد ظلت بعض الوفود تواجه صعوابت ،ألس باب مالية ،عندما حتاول اقرتاح
أأنشطة جديدة أأو احلصول عىل موافقة علهيا .و أأشار اإىل أأن الهدف الرئييس من اس تعراض اإجراء اإعداد املزيانية ،كام اقرتحته
تكل الوفود أأثناء ادلورة العرشين للجنة املزيانية ،اكن ضامن أأن حتصل املرشوعات اجلديدة واملراحل الالحقة للمرشوعات
اليت وافقت علهيا جلنة التمنية عىل متويل اكمل وتنفّذ تنفيذا اكمال دون تأأخري .وعليه ،فاإن مجموعة جدول أأعامل التمنية تعرب
عن ترحيهبا ودمعها للصياغة اجلديدة الواردة يف الوثيقة  ،A/51/15اليت توحض أأن ا ألمانة ينبغي لها أأن تضمن مواصةل متويل
مرشوعات جدول أأعامل التمنية واملراحل الالحقة للمرشوعات اجلارية اليت وافقت علهيا جلنة التمنية ،وذكل وفقا لللية
املذكورة يف الوثيقة  ،A/48/45 Rev.اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف  .2020و أأضاف أأن هذا ا ألمر خطو ٌة هممة
ابلنس بة لعمل جلنة التمنية.
 .231و أأعرب وفد مرص عن رغبته يف أأن ي رسجل يف ظحرض الاجامتع دمعه لبيان وفد الربازيل.
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 .231ووافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبوٌ ،
لك يف ما يعنيه ،عىل توصية جلنة
الربانمج واملزيانية بشأأن الوثيقة  ،WO/PBC/20/4كام جاءت يف الوثيقة .A/51/13

البند  27من جدول ا ألعامل املو ّحد
متويل مس تحقات املوظفني عىل ا ألجل الطويل يف الويبو
 .236استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( A/51/18املتضمنة الوثيقة  WO/PBC/20/6املعنونة "متويل مس تحقات
املوظفني عىل ا ألجل الطويل يف الويبو") والوثيقة ( A/51/13ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج
واملزيانية يف دورهتا العرشين (من  8اإىل  22يوليو .))2023
 .237وذكّرت ا ألمانة بأأن هذا البند نوقش بشلك مس تفيض يف ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية .و أأضافت أأن
الوثيقة  A/51/18توفر معلومات ظحدثة عن مسأأةل متويل مس تحقات املوظفني عىل ا ألجل الطويل يف الويبو ،كام طلبته
ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة التاسعة عرشة للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب  .2022و أأشارت اإىل أأن عدة دول أأعضاء
طلبت ،خالل املناقشات اليت جرت يف سبمترب  ،2022أأن ترصد الويبو الإجراءات املرتخذة من قبل منظامت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى ،ل س امي الإجراءات املرتخذة من قبل منظمة ا ألمم املتحدة نفسها ،فامي خيص مسأأةل متويل مس تحقات املوظفني عىل
ا ألجل الطويل .وقالت اإن الويبو قامت عىل مدى العام املا ي ،كام هو ّ
موحض يف الوثيقة ،ابس تعراض التطورات اجلارية عىل
مس توى منظومة ا ألمم املتحدة بأأرسها واملتعلقة خبطط التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة وما يرتبط هبا من حلول أأو اقرتاحات
متويلية .وب ّينت أأن كثريا من املنظامت بد أأت بمتويل تكل الالزتامات الطويةل ا ألجل .و أأضافت ا ألمانة أأنه اس تجابة للمالحظات
اليت تقدمت هبا عدة دول أأعضاء واليت مفادها أأن خيارات المتويل املقرتحة من قبل أأمانة الويبو يف عام  2022متث ّل خيارات
معقدة للغاية ،تقرتح الويبو الن اختاذ خطوة أأولية بس يطة حنو متويل الالزتام اخلاص مبس تحقات موظفهيا عىل ا ألجل الطويل.
ورصحت يف هذا الصدد بأأنه س ريفتح حساب مرصيف منفصل يكون هل وضع مماثل لوضع حساابت املنظمة القامئة .و أأفادت
ّ
بأأن ذكل احلساب س يدخل مضن نظام الويبو احملاس يب و أأن رصيدو س ريدرج ابلتايل مضن املبالغ النقدية وما يعادلها يف بيان
الوضع املايل .و أأوحضت أأن الغرض من ذكل هو حتويل مبلغ اإىل ذكل احلساب يضايه  10ابملائة من اإجاميل الالزتام اخلاص
مبس تحقات املوظفني عىل ا ألجل الطويل واملقدر أأن يبلغ  26357مليون ف نرك سويرسي يف  32ديسمرب  .2023و أأضافت أأنه
حول اإىل ذكل احلساب أأيضا أأية فوائد يكتس هبا من
من املتوقع أأن تناهز قمية ذكل املبلغ  82مليون فرنك سويرسي .وس رت ّ
حول اإليه أأية مبالغ ترتاح من رصيد تاكليف ا ألجور البالغة نسبهتا  6ابملائة ،حس امب هو مقرتح يف الربانمج
الإيداعات ،كام س رت ّ
واملزيانية ( 21/2021بعد خصم املبالغ املدفوعة نقدا لسداد الالزتامات الطويةل ا ألجل) .و أأضافت ا ألمانة أأن ادلول ا ألعضاء
طلبت مهنا ،خالل املناقشات اليت جرت بشأأن الوثيقة ذات الصةل يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو  ،2023أأن
تس تكشف فرص احتواء من ّو الالزتامات الطويةل ا ألجل للموظفني اجلدد ،مع مراعاة تطورات هذو املسأأةل يف منظومة ا ألمم
املتحدة .وبناء علية عردّ لت فقرة القرار لبلورة هذا الطلب.
 .238ووافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،عىل توصية جلنة
الربانمج واملزيانية بشأأن الوثيقة  ،A/51/18كام جاءت يف الوثيقة .A/51/13

البند  28من جدول ا ألعامل املو ّحد
اقرتاح تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية
 .239انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22
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البند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية
 .210استندت املناقشات اإىل الوثيقة  A/51/8املعنونة "تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد
املؤسس ية" والوثيقة  A/51/14املعنونة "ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية
والعرشين (من  9اإىل  23سبمترب .")2023
 .212وقالت ا ألمانة اإن مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية املوافق علهيا يف  2020أأحرزت تقدما كبريا.
واس تمكلت املرشوعات بنجاح املراحل ا ألساس ية قيد الاس تعراض ومهنا:
" "2وضع نظام لإدارة ا ألداء املؤسيس ،مما عزز التخطيط وإاعداد املزيانية عىل أأساس النتاجئ؛
" "2ووضع خمطط معل س نوي يكون أأساسا لبلوغ مس توى أأحسن من حيث الرصد و التقيمي والإبالغ؛
" "3وتصممي أأداة للحجز عىل الإنرتنت وتطويرها لإدارة اإجراءات السفر ،مما سيساعد عىل تقليص تاكليف
التذاكر واملعامالت؛
" "1والتخطيط ملعلومات ا ألعامل وإاعدادها مبا ميكّن من اس تحداث لوحات البياانت لفريق الإدارة العليا
وفريق التنفيذ.
 .212و أأفادت ا ألمانة أأن مجموعة املرشوعات تتقدم بشلك عام ووفقا للخطة املوضوعة ،ولكن ابلنظر اإىل تداخل بعض من
استيعاب سلمي للتغيريات وا ألدوات اجلديدة املدخةل ،فال بد من نوع من الواقعية عند وضع
هذو املبادرات واحلاجة اإىل ضامن
ٍ
جداول زمنية للمرشوعات .ومضت ا ألمانة قائةل اإن املرشوعات سترس تمكل ابملوارد املرصودة يف املزيانية وإانه روضعت بنجاح
اسرتاتيجيات عديدة لتحقيق الفعالية من حيث التلكفة .وتشمل تكل الاسرتاتيجيات اس تخدام اخلدمات اخلارجية ،وهو نوع
من اخللط بني املوارد ادلاخلية واخلارجية ،مبا يقلص التاكليف من خالل تفاوض أأفضل واس تخدام العقود بأأسعار ظحددة حيامن
يكون ذكل ممكنا.
 .213وقال وفد الولايت املتحدة اإنه يف ضوء الورائق واملالحظات اليت عرضهتا ا ألمانة ،فاإن بدلو يش يد ابلتقدم اذلي
أأحرزو نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ويؤيد اجلدول الزمين لتنفيذو .و أأعرب عن امتنانه قائال اإنه مرسور بأأن يرى أأن
النظام املذكور حيرز تقدما مطردا ويظل يف الاجتاو الصحيح ليك ترس تمكل املرشوعات مبوارد املزيانية اليت وافقت علهيا ادلول
ا ألعضاء يف املدد الزمنية املقدرة بشلك عام.
 .211و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها ،لك فامي يعنيه ،علام مبضمون هذو
الوثيقة ،مع مراعاة أأية توصية تقدّ مت هبا جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا الصدد كام وردت يف الوثيقة .A/51/14

البند  20من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير مرحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ومرشوع البناء اجلديد
 .211استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  A/51/9و.A/51/14
 .216و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الوثيقة  A/51/9تتضمن أأيضا ،ابلإضافة اإىل التقرير املرحيل الس نوي عن مرشوعات البناء
املعروض عىل امجلعيات ،ما يؤ ّكد أأن ا ألمانة نفذت التوصيتني اللّتني أأصدرهتام جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا التاسعة
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عرشة واعمتدهتام امجلعيات لحقا يف سبمترب  ،2022وهام :أأول ،تقدمي تقارير شهرية مكتوبة وعقد جلسات اإعالمية شهرية مع
ادلول ا ألعضاء بشأأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة؛ ورانيا ،توفري رشوحات أأكرث تفصيال ،ألغراض التدوين التارخيي ،عن
ا ألحداث اليت أأدّت اإىل اإهناء العقد مع املقاول العام السابق.
 .217و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديرو للتقرير بشأأن مرشوعي املبىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة،
فضال عن التقارير الشهرية املنتظمة اليت ما فتئت الويبو تنرشها عىل موقعها الإلكرتوين .و أأبدى رسورو لمتكّن املنظمة من
تذليل العقبات اليت عرقلت سري الك املرشوعني ولجتاو ا ألعامل اخلاصة بقاعة املؤمترات اجلديدة ،عىل ما يبدو ،حنو الإجناز
املقررة.
الناحج يف أأوائل عام  .2021و أأشار اإىل أأنه يود احلصول عىل مزيد من الضامانت ابإماكنية إاجناز املرشوع مضن املزيانية ّ
و أأعرب عن تقديرو لالنفتاح اذلي أأبدته ا ألمانة فامي خيص اإماكنية اس تخدام قاعة املؤمترات اجلديدة من قبل كياانت ومنظامت
من خارج الويبو وعن تطلعه اإىل احلصول عىل مزيد من املعلومات خبصوص اجلوانب املالية املرتبطة بذكل الاس تخدام
والإماكنيات ا ألخرى اليت قد ترتاح من ذكل.
املقررة .و أأكّدت جمدّ دا أأن الغرض اذلي
 .218و أأكّدت ا ألمانة أأنه من املتوقع أأن ترنجز قاعة املؤمترات اجلديدة مضن املزيانية ّ
تنشدو ا ألمانة هو حرص اس تخدام مرافق قاعة املؤمترات اجلديدة عىل اجامتعات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وعىل ا ألمانة ملدة
عام لكتساب ما يكفي من اخلربة يف تشغيل تكل القاعة اجلديدة قبل النظر يف اإماكنية اس تخداهما من قبل منظامت
أأو كياانت أأخرى .و أأضافت أأن ا ألمانة ستبلغ ادلول ا ألعضاء يف الوقت املناسب ابلرتتيبات املتعلقة ابس تخدام هجات أأخرى
غري الويبو ملرافق قاعة املؤمترات اجلديدة.
 .219و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،علام مبضمون
الوثيقة  ،A/51/9مع مراعاة أأية توصية أأصدرهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا اخلصوص ،كام جاءت يف
الوثيقة. A/51/14

البند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير مرحيل عن مرشوع حتديث معايري السالمة وا ألمن يف مباين الويبو احلالية
 .210استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  A/51/10و.A/51/14
 .212وعرضت ا ألمانة املس تجدات ابإجياز وقالت اإن هذا املوضوع نوقش ابإسهاب خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة
الربانمج واملزيانية .وقد شارفت املرحةل الثانية من املرشوع عىل الانهتاء ومل يبق سوى قطعة واحدة من املعدات يتعني
رشاؤها لإكامل هذو املرحةل .وحتدثت ا ألمانة عن املرحةل  ،3وقالت اإن تدابري احمليط ا ألمين للويبو تسري عىل ما يرام ومن
املتوقع اكامتلها يف ربيع عام  .2021وختاما قالت ا ألمانة اإن من املتوقع اكامتل املرشوع يف موعد أأقصاو هناية عام  2021يف
اإطار املزيانية.
 .212و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديرو للتقرير اذلي يبني أأن حتسينات السالمة وا ألمن يف مرافق املنظمة
تسري تقريبا حسب اجلدول الزمين .و أأبدى تطلعه للحصول عىل تقرير هنايئ يبني اكامتل اعامل يف اإطار املزيانية املعمتدة.
 .213ووافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها ،لك فامي يعنيه ،عىل توصية جلنة الربانمج
واملزيانية خبصوص الوثيقة  WO/PBC/21/9كام جاءت يف الوثيقة .A/51/14
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البند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير مرحيل عن مرشوع استامثر ر أأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت
 .211استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  A/51/11و.A/51/14
 .211وعرضت ا ألمانة املس تجدات ابإجياز وقالت اإن هذا املوضوع نوقش خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج
واملزيانية .وقد وافقت ادلول ا ألعضاء يف عام  2022عىل مرشوع استامثر ر أأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت،
ويشمل هذا املرشوع ثالثة أأنشطة يه املرافق املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف قاعة املؤمترات اجلديدة،
واستبدال هواتف مريداين ( ،)Meridianواستبدال احلواسيب املكتبية .ومن املتوقع أأن يكمتل املرشوع يف موعد أأقصاو
هناية عام  2021يف اإطار املزيانية العامة ،رمغ أأن النفقات اخلاصة بلك نشا قد ل تتطابق ابلضبط مع املزيانية اخملصصة هل.
 .216و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديرو للتقرير املرحيل وللعمل املنجز يف اإطار املزيانية املعمتدة .و أأبدى
تطلعه للحصول عىل املزيد من املعلومات عن تركيب معدات تكنولوجيا املعلومات يف قاعة املؤمترات اجلديدة ويف
ا ألماكن ا ألخرى.
 .217و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها ،لك فامي يعنيه ،علام مبضمون هذو
الوثيقة ،مع مراعاة أأي توصية صادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا اخلصوص ،كام جاءت يف الوثيقة .A/51/14

البند  23من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير مرحيل عن س ياسة اللغات يف الويبو
 .218استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  A/51/12و.A/51/14
 .219وعرضت ا ألمانة الوثيقة قيد املناقشة وذكّرا ابلقرار اذلي اختذ يف عام  2022بمتديد التغطية اللغوية لتشمل ورائق
اجامتعات هيئات الويبو وجلاهنا الرئيس ية .وعالوة عىل ذكل تقرر تقيمي تاكليف التغطية اللغوية لورائق ا ألفرقة العامةل يف ضوء
اخلربات املكتس بة خالل الثنائية  23/2022ويف س ياق وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2021ومنذ ذكل احلني رمددت
التغطية ابللغات الست لتشميل مجيع الهيئات واللجان الرئيس ية ،وزادت أأعباء العمل بنس بة  13ابملائة ،وزادت معه نس بة
أأعباء الرتمجة املس ندة اإىل هجات خارجية لتبلغ  16ابملائة .و أأدخلت أأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب للحفاظ عىل اجلودة
وحتسني الفعالية؛ واختذت تدابري للرتش يد والرقابة للحد من أأعباء العمل ،وحتظى ترمجة ظحارض اجللسات بنصيب ا ألسد من
أأعباء العمل .ونظرا ألن متديد التغطية ابللغات الست لتشمل ا ألفرقة العامةل س ترتتب عليه تلكفة اإضافية تبلغ تقريبا 2516
مليون فرنك سويرسي ،راقرتح تأأجيل المتديد اإىل حني النظر يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .27/2026وعندما درست
جلنة الربانمج واملزيانية التقرير يف دورهتا احلادية والعرشين أأوصت ا ألمانة مبواصةل تطبيق تدابري الرتش يد والرقابة للحد من
تزايد عدد الورائق وطولها املتوسط .ويف الوقت ذاته ،أأوصت أأيضا ببدء تغطية ورائق ا ألفرقة العامةل ابللغات الست بطريقة
تدرجيية وفعاةل من حيث التاكليف ،خالل الثنائية  ،21/2021مع بيان التاكليف الإضافية املرتتبة عىل هذو التغطية يف وثيقة
الربانمج واملزيانية .وس تقدم اللجنة تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الصدد اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا املقبةل.
 .260وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل ما تبذهل من هجود لمتديد التغطية ابللغات الست عىل مجيع جلان الويبو .وقال اإن
العديد من الاجامتعات يعقد حاليا ابلس تعانة ابلرتمجة الفورية ،كام ترت م مجيع الورائق برسعة اإىل اللغات الست ،ما يعزز
اإبراز العمل اذلي تضطلع به الويبو .و أأضاف الوفد أأن الويبو ينبغي لها متديد اس تخدام اللغات الست وتوفري خدمات الرتمجة
الفورية هبذو اللغات أأيضا يف مجيع الاجامتعات لمتكني املندوبني من املشاركة الاكمةل يف املناقشات.
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 .262و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اندهاشه ألن جحم الرتمجة املطلوبة ختطى احلجم املتوقع بكثري ،و أأعرب
عن انشغاهل البالغ ألن تلكفة ترمجة الورائق بلغ ضعف املبلغ احملسوب يف املزيانية .وقال اإن تقدمي اخلدمات اللغوية ميكن أأن
يكون الزتاما ملكفا يتنافس عىل املوارد املتاحة مع سائر الوظائف املهمة اليت تضطلع هبا الويبو .ومع ذكل واستنادا اإىل
املناقشات اليت دارت يف جلنة الربانمج واملزيانية يف دورة سبمترب  ،2023وافق الوفد بكثري من الرتدد عىل تأأييد اقرتاح متديد
التغطية ابللغات الست لتشمل ا ألفرقة العامةل بطريقة تدرجيية .وقال اإنه يشعر يف الوقت ذاته بأأن الوفورات يف التاكليف
وتدابري مراقبة التاكليف ينبغي أأن تنفذ ابلزتامن مع المتديد التدرجيي بسبب القيود املالية احلالية اليت تؤثر عىل املنظمة وادلول
ا ألعضاء .و أأضاف أأن العديد من املنظامت ادلولية شهد توسعا يف خدمات اللغات واملؤمترات دلرجة أأهنا اس هتلكت قسطا
كبريا من املوارد اليت اكن من املمكن ختصيصها ألنشطة تتعلق مبهام املنظمة ا ألساس ية ،ومهنا التعاون واملساعدة عىل الصعيد
التقين .وعليه رصح الوفد بأأنه يعارض معوما زايدة خدمات اللغات ملا قد يرتتب عىل ذكل من زايدة يف التاكليف ابلنس بة
للمنظمة املعنية ،وملا قد يرتتب عىل تزايد البريوقراطية من تراجع يف الفعالية .و أأردف قائال اإن ادلول ا ألعضاء اكنت تتوقع يف
عام  2022زايدة تاكليف خدمات اللغات بنس بة  22ابملائة ،وقد قالت ا ألمانة اإن ابلإماكن استيعاب هذو النس بة يف اإطار
مس توى المتويل املتاح للربانمج ( 27خدمات املؤمترات واللغات) .ومل تمتكن ا ألمانة من حتقيق هذا المتديد يف خدمات
اللغات من دون متويل إاضايف ،عن طريق ختفيض التاكليف يف جمالت أأخرى لتعوض ذكل .ورصح الوفد بأأنه حذر يف ذكل
الوقت من قطع الالزتامات دون معرفة التاكليف املرتتبة عىل ذكل ابلاكمل ،وقد أأصبح من الواحض يف الوقت الراهن أأن
توقعات ادلول ا ألعضاء يف عام  2022اكنت غري واقعية .وعليه فاإن الوفد أأحضى أأكرث ترددا بشأأن زايدة متديد خدمات
اللغات دون حتقيق ختفيضات ملموسة يف جحم الرتمجة الالزمة .ورصح بأأن تسجيالت اجللسات تتيح فرصة هائةل لتبس يط
هذا ا ألمر .وراح يقول اإن املنظامت ادلولية ا ألخرى تتساءل عن رضورة ترمجة هذو الورائق الضخمة امللكفة يف حني أأن
احملارض املوجزة تكفي يف أأغلب احلالت .و أأوحض أأن من املهم أأل تتوقف الويبو عن بذل اجلهود لتحقيق التبس يط واملزيد من
أأوجه الفعالية ،ما س يخفض من مبلغ الزايدة يف التاكليف املتعلقة بزايدة أأعامل الرتمجة.
 .262وشكر وفد مرص املدير العام عىل التوصية املقدمة اإىل امجلعيات .وقال اإن جلنة الربانمج واملزيانية أأقرت يف سبمترب
بأأمهية تنفيذ قرار امجلعيات العامة فامي يتعلق ابس تخدام لغات ا ألمم املتحدة الست يف مجيع الهيئات وا ألفرقة العامةل الرئيس ية،
وكام يعمل احلضور مجيعهم فاإن هذو املسأأةل هممة من حيث النفاذ اإىل املعلومات .وقال اإن الويبو منظمة دولية ويلزم معامةل
مجيع ادلول ا ألعضاء فهيا عىل قدم املساواة للسامح لها ابلس تفادة من أأنشطة املنظمة واملشاركة فهيا بفعالية .وراح يقول اإنه
قد يتصور وضع وفد حيرض الاجامتعات لكنه ل يس تطيع متابعة املناقشات بسبب عدم ترمجة الورائق .ورصح بأأنه يتفهم
التداعيات من حيث التاكليف لكن هذو الاعتبارات ل ينبغي أأن تفرض الطريقة اليت تنفذ هبا القرارات .وإان أأمكن ا ألمر
فينبغي حتقيق وفورات يف جمالت أأخرى وختصيص ا ألموال للرتمجة.
 .263وقال وفد عرامن اإن الرتمجة العربية مسحت هل ابملشاركة بفعالية يف أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية ،و أأعرب عن رغبته
يف املشاركة يف الاجامتعات الفرعية وا ألحداث اجلانبية .ورصح بأأن اس تخدام اللغات الست عىل مجيع مس توايت امجلعيات
من ِّ شأأنه أأن يتيح للجميع التفاعل عىل حنو أأفضل .و أأفاد بأأن العديد من اخلرباء واملندوبني يسافرون من عوامصهم و أأن
ييرس اإجراء املناقشات.
حصوهلم عىل الورائق قبل الاجامتعات ّ
 .261واقرتحت الرئيسة اعامتد فقرة القرار الواردة يف الوثيقة املعنية.
 .261وافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه ،عىل التوصية اليت
تقدمت هبا جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن الوثيقة  ،WO/PBC/21/15كام جاءت يف الوثيقة .A/51/14
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البند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد
التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي
 .266انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .267انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  26من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير هيئة التحكمي لتعيني ا ألعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .268انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  27من جدول ا ألعامل املو ّحد
التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
 .269انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  28من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .270انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض هيئات الويبو الترشيعية
 .272انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  30من جدول ا ألعامل املو ّحد
احلومكة يف الويبو
 .272انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22
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البند  32من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن حصيةل مؤمتر مراكش ادلبلومايس املعين ابإبرام معاهدة لتيسري نفاذ ا ألشخاص معايق البرص وا ألشخاص
العاجزين عن قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة
 .273انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  32من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
 .271انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  33من جدول ا ألعامل املو ّحد
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .271انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  31من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .276انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  31من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور
 .277انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  36من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن جلان الويبو ا ألخرى
 .278انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  37من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .279انظر تقرير دورة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الوثيقة )PCT/A/44/5
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البند  38من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .280انظر تقرير دورة مجعية احتاد مدريد (الوثيقة )MM/A/46/3

البند  39من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لهاي
 .282انظر تقرير دورة مجعية احتاد لهاي (الوثيقة .)H/A/32/3

البند  10من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لش بونة
 .282انظر تقرير دورة مجعية احتاد لش بونة (الوثيقة .)LI/A/29/2

البند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت
 .283انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
التعاون بناء عىل البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءات
 .281انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/43/22

البند  13من جدول ا ألعامل املو ّحد
مجعية معاهدة قانون الرباءات
 .281انظر تقرير دورة مجعية معاهدة قانون الرباءات (الوثيقة .)PLT/A/11/2

البند  11من جدول ا ألعامل املو ّحد
مجعية معاهدة س نغافورة
 .286انظر تقرير دورة مجعية معاهدة س نغافورة (الوثيقة .)STLT/A/5/2

البند  11من جدول ا ألعامل املو ّحد
التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
 .287انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .(WO/CC/67
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البند  16من جدول ا ألعامل املو ّحد
مراجعة نظام املوظفني ولحئته
 .288انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .(WO/CC/67

البند  17من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد التقرير العام والتقارير الفردية للك هيئة رئاس ية
 .289انظر البند  18من جدول ا ألعامل (اختتام ادلورات).

البند  18من جدول ا ألعامل املو ّحد
اختتام ادلورات
 .290انظر البند  21من جدول ا ألعامل (اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  )21/2021لالطالع عىل املداخالت السابقة
مبارشة.
 .292وخاطبت الرئيسة احلضور قائةل اإنه بعد عدة ساعات من التطورات اخملتلفة ،يبدو الن من الواحض عدم اإماكنية
اس تكامل وقائع امجلعية بعد منتصف هذو الليةل .ونظرا لهذا الوضع قالت الرئيسة اإهنا تشاورت عىل حنو غري رمسي مع املنسقني
ا إلقلمييني واقرتحت علهيم ادلعوة اإىل عقد امجلعيات جمددا يف دورة اس تثنائية يف ديسمرب  2023لعامتد قرار دقيق عن يصدر
عن امجلعية ولالنهتاء من البنود املعلقة عىل جدول أأعامل امجلعية .و أأضافت قائةل اإهنا حصلت عىل موافقهتم للميض قدما يف
هذا الاقرتاح وطرحه عىل املندوبني املوقرين.
 .292وقال وفد الهند اإن ا ألمر ليس واحضا جدا ابلنس بة هل ،ألنه أأىت اإىل قاعة الاجامتعات ابعتبارو منسقا جملموعة لكنه ل
يس تطيع اختاذ قرار ابلنيابة عن اجملموعة ما مل جتمتع .و أأضاف أأن املنسق ينقل فقط أراء ادلول ا ألعضاء اإىل سائر ادلول
ا ألعضاء أأو اإىل ا ألمانة أأو اإىل أأ ّي من اكن مس تعدا لالس امتع هل .وراح يقول اإن من غري املمكن ملنسق أأن يتخذ قرارا نيابة
عن اجملموعة ،ما مل يطلب مهنا الاجامتع وحييطها اب ألمر ويأأخذ ر أأهيا.
 .293وشكرت الرئيسة وفد الهند ،وقالت اإهنا حصلت عىل موافقة املنسقني ،ذلكل عرضت هذا الاقرتاح عىل امجلعية.
 .291و أأعرب وفد كوراي عن رغبته يف تأأييد ما قاهل وفد الهند ،وتساءل عن اإماكنية تأأجيل الاجامتع مخلس أأو عرش دقائق
ليك يعقد املنسقون ا إلقلمييون اجامتعا قصريا مع أأعضاء مجموعاهتم ،ومن مث تعود امجلعية لالجامتع لختتام هذو العملية.
 .291ورصح وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) بأأنه يؤمن بأأن الرئيسة تشاورت مع املنسقني ملعرفة ردود أأفعاهلم ،لكن
الاقرتاح ألنه عررض عىل اجللسة العامة ،فميكن للك دوةل عضو التعبري عن موافقهتا أأو رفضها .ورصح الوفد بأأن تأأجيل هذو
املسأأةل للتشاور ل مغزى هل ،اإن أأمكن البت فهيا حاليا .و أأضاف أأنه ل يرى هذا القرار جيدا ،اإل أأن شهر ديسمرب ليس
ابلقريب.
 .296و أأبدت الرئيسة اتفاقها مع ما قيل للتو ،و أأضافت أأن هذا الاجامتع وإان شارف عىل الانهتاء ،مفن الالزم التوصل اإىل
اس تنتاجات.
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 .297و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف احلصول عىل توضيحات بشأأن بيان الرئيسة السابق بأأن
ا ألعضاء س يعمتدون قرارات س بق واختذت يف امجلعيات .ورصح بأأنه ليس متأأكدا من أأن هذا قد حدث يف اجامتعات سائر
الهيئات اليت عرلّقت يف املا ي .ومىض يقول اإنه يفهم أأن شيئا لن يبت فيه ريامث توافق ادلول ا ألعضاء عىل التقرير .والمتس
الوفد من املستشار القانوين توضيح هذو املسأأةل.
 .298وحتدثت الرئيسة قبل أأن تعطي اللكمة للمستشار القانوين ،وقالت اإن اجملمتعني علهيم دون شك أأن يعمتدوا التقرير
اخلاص ابلقرارات اليت اختذهتا امجلعية ألن من الالزم دامئا اعامتد تقرير يف هناية امجلعية .ومن مث الرئيسة عن رسورها ملنح
اللكمة للمستشار القانوين قبل مواصةل املناقشة.
 .299وقال املستشار القانوين اإنه يمتىن أأن يكون قد فهم سؤال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعامتد التقرير .وقال
موحضا اإن ما قامت به مجعيات ادلول ا ألعضاء يف اليوم السابق اكن لعامتد التقارير ،واكن من املفرتض أأن تبني هذو التقرير
املداولت اليت جرت والقرارات اليت اختذت ،ومن مث ترمنح ادلول ا ألعضاء فرتة شهرين بطبيعة احلال لإجراء أأية تصويبات
قد تدخلها عىل هذو التقارير .و أأضاف أأن القرارات اكنت تتخذ ابلفعل مع تقدم الاجامتع .وابلنس بة لهذا اليوم عىل سبيل
املثال ،فاإن عدة قرارات قد اعمتدت ،خبالف القرار اخلاص ابلبند  21من جدول ا ألعامل مثال اذلي جيري مناقش ته حاليا.
وما دامت ادلول ا ألعضاء مل تتداول بشأأن هذا املوضوع أأو تتخذ أأي قرار بشأأنه ،فاإن ذكل يعين أأن أأي قرار مل يتخذ بشأأن
الربانمج واملزيانية ،لكن بندا مثل تكوين جلنة الربانمج واملزيانية قد جرى التداول بشأأنه واختذ قرار فيه .وعليه يعمتد تقرير
جملرد ضامن أأنه يبني بدقة هذو املداولت .و ألغراض املقارنة ذكر املستشار القانوين أأن هذا البند من جدول ا ألعامل يشار
إاليه يف بعض اللجان ابمس "اعامتد القرارات" مقارنة ابمجلعيات اإذ يسمى "اعامتد التقرير".
 .300وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإنه يف حال اختاذ أأي قرار يستند اإىل ما قاهل وفد الهند ،فاإنه يقدر احلصول
عىل توضيحات بشأأن الربامج وبنود جدول ا ألعامل والقرارات اليت مل توضع يف صيغهتا الهنائية ومل تعمتد بعد .ولرمبا تكون ادلول
ا ألعضاء يف وضع أأفضل لستيعاب النظر يف العملية .وراح يقول اإن من شأأن هذا ا ألمر أأن يوحض أأيضا املقاربة اليت يلزم أأن
تتبعها ادلول ا ألعضاء من الن وحىت ديسمرب .2023
 .302و أأعطت الرئيسة اللكمة ألمانة امجلعيات.
 .302وقر أأت ا ألمانة قامئة بنود جدول ا ألعامل اليت نوقشت و راختذت قرارات فهيا ويه :البنود  2و 2و 3و 1و( 1البياانت
العامة) و( 6قبول املراقبني) و( 7املوافقة عىل التفاقات) و( 8تعيني املدير العام يف عام  )2021و( 9تكوين جلنة الويبو
للتنس يق؛ وانتخاب أأعضاء اللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن وتعيني ا ألعضاء املؤقتني يف جلنة الويبو للتنس يق)
و( 20تكوين جلنة الربانمج واملزيانية) و( 22تقرير أأداء الربانمج) و( 22الاس تعراض املايل :البياانت املالية  2022وحاةل
دفع الاشرتااكت ،وحاةل اس تخدام ا ألموال الاحتياطية) و( 23تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف) و( 21اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية) و( 26اإجراء اإعداد املزيانية املطبق عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية) و( 27متويل مس تحقات املوظفني عىل ا ألجل الطويل يف الويبو) و( 28اقرتاح تعريف
"نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية) و( 29تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد
املؤسس ية) و( 20تقرير ظحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ومرشوع البناء اجلديد) و( 22تقرير مرحيل عن مرشوع
حتديث معايري السالمة وا ألم يف مباين الويبو احلالية) و( 22تقرير مرحيل عن مرشوع استامثر ر أأس املال يف تكنولوجيا
املعلومات والتصالت) و( 23تقرير مرحيل عن س ياسة اللغات يف الويبو) و( 21التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانج الويبو
للتقومي الاسرتاتيجي) و( 21تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة) و( 26تقرير هيئة التحكمي لتعيني ا ألعضاء اجلدد
يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة) و( 27التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية)
و( 28تقرير مراجع احلساابت اخلاريج) و( 29تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض هيئات
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الويبو الترشيعية) و( 32تقرير عن حصيةل مؤمتر مراكش ادلبلومايس املعين ابإبرام معاهدة لتيسري نفاذ ا ألشخاص معايق البرص
وا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة) و( 32تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية) و( 31بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور) و( 36تقارير عن جلان الويبو ا ألخرى "2"36 :اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات؛  "2"36اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية؛  "1"36اللجنة
الاستشارية ل إالنفاذ) و( 37نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) و( 38نظام مدريد) و( 39نظام لهاي) و( 10نظام
لش بونة) و( 12مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت) و( 12التعاون بناء عىل البياانت
املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءات) و( 13مجعية معاهدة قانون الرباءات) و( 11ومجعية معاهدة
س نغافورة) و( 11التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية) و( 16مراجعة نظام املوظفني ولحئته) .وقد اختمتت البنود املذكورة
أأعالو .وفامي ييل البنود اليت مل تناقش بعد أأو اليت اإن نوقشت مل ختتمت بعد :البند ( 21اقرتاح الربانمج واملزيانية للفرتة
 )2021/2021و( 30احلومكة يف الويبو) و( 33النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون
التصاممي) و( 31بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة) و( "3"36اللجنة املعنية مبعايري
الويبو) وابلطبع البند ( 17اعامتد التقرير العام وتقارير لك هيئة رئاس ية) .وهذا هو الوضع.
 .303و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديرو لقراءة ا ألمانة قامئة البنود اليت اختذت قرارات فهيا ،لكنه أأضاف
أأن هذا ليس املقصود يف الواقع .فمل يطلب أأحد ذكل ،وقال اإن السؤال اكن عن اإماكنية اإجناز أأي يشء يف هناية هذو الليةل،
ورصح خاصة بأأنه يشعر بعدم اإماكنية اإجناز املزيد يف هذو الليةل ألن الوفود مل حتصل عىل التقرير .وقال اإن من الناحية
النظرية جرى تناول مجيع بنود جدول ا ألعامل واختذت فهيا القرارات ا ألس بوع املا ي ،لكنه ل يفهم ملاذا مل يصدر تقرير عهنا
يوم الثنني .وراح يقول اإن املسأأةل يه أأن ادلول ا ألعضاء يلزهما احلصول عىل فرصة لس تعراض التقرير للتحقق من دقة
ملخص احلوار بشأأن لك بند ،وابلطبع التحقق من دقة لك قرار .ومن املفرتض أأن يمت لك ذكل اإن ّ
وهجت ادلعوة لعقد دورة
اس تثنائية يف ديسمرب بعد أأن تتاح للك الوفود الفرصة لس تعراض التقرير اذلي مل ّيطلع عليه أأي من الوفود بعد ،وابلطبع مل
تتح ألي وفد الفرصة لس تعراضه .ومىض يقول اإنه يفهم ما حدث يف املا ي ،لكنه يرغب فقط توضيح أأن ليس من املمكن
اإجناز أأي يشء أخر الليةل .فلن حيدث أأي يشء أخر اإىل حني عقد ادلورة الاس تثنائية.
 .301وقالت الرئيسة اإهنا تفهم أأن هذا هو الوضع .وقبل اختتام ادلورة ،أأعربت عن رغبهتا يف التوجه ابلشكر اإىل انئبهيا
سفري بالروس (الس يد ميخائيل خوس توف) والس يد خمتار وريدة (مرص) عىل ما قدماو من دمع ممتاز لها خالل الاجامتع.
وتقدمت الرئيسة ابلشكر أأيضا اإىل امليرسين الذلين ،اإضافة اإىل انئيب الرئيسة ،قاما بأأعامل التيسري وهام الس يد اإاين غوس
والس يد مارسلو ديال نينا .وشكرت الرئيسة أأيضا من لك قلهبا املنسقني ا إلقلمييني واملندوبني عىل معلهم خالل امجلعية.
وشكرت أأيضا السفراء عىل تعاوهنم وتفاعلهم املبارش معها ومع سائر الزمالء .و أأعربت أأيضا عن رغبهتا يف التوجه ابلشكر اإىل
ا ألمانة واملرتمجني الفوريني اذلين ساعدوا اجملمتعني.
 .301و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن رغبته يف اس تغالل ما تبقى من دقائق يف اجللسة ليأأخذ اللكمة اإذ اإنه
يعتقد أأن مثة فهام مشرتاك بشأأن الطريقة اليت س تعمل هبا ادلول ا ألعضاء حىت ديسمرب ،استنادا اإىل ما رذكر .ومع ذكل ومن
الناحية القانونية ،ل يزال يوجد بعض الغموض اذلي يريد استيضاحه ،فاإن مل يتح تقرير حىت ديسمرب ،فال قرارات .وتساءل
الوفد عن رضورة اختاذ قرار لعقد دورة اس تثنائية .و أأعرب عن رغبته يف احلصول عىل توضيحات عن هذا املسار؛ وكيف
ستس تأأنف ادلورة أأو عىل أأي أأساس وطبقا ألي جدول أأعامل س تعقد دورة اس تثنائية يف ديسمرب.
 .306وقال وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) ،اإضافة اإىل ما قاهل وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،اإن الوضع الراهن
يشغهل .وتساءل قائال :اإن مل حيدث شيئا حىت  20ديسمرب ،وهو يوم قرب هناية العام وتشغل الناس فيه مسائل أأخرى،
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مفاذا س يحدث اإذا يف  20ديسمرب تقرير اإعادة فتح مجيع املسائل وبدء لك يشء من جديد .فاإن مل يكن ا ألعضاء اس تطاعوا
البت يف املسائل يف عرشة أأايم فلن يس تطيعوا البت فهيا يف  20ديسمرب ،وخاصة مع اقرتاب أأعياد امليالد اجمليد.
 .307ونظرا ألن املسائل املطروحة تتعلق بأأمور اإجرائية ،المتست الرئيسة من املستشار القانوين الرد.
 .308وشدد املستشار القانوين من جديد عىل ما قاهل سابقا ،أأي القرارات اليت اختذت يف اإطار بنود جدول ا ألعامل اليت
قر أأهتا ا ألمانة عىل امجلعيات .وقال اإن التقرير هو اذلي مل يرعمتد .وابلطبع ستتاح الفرصة لدلول ا ألعضاء للتحقق من دقته ومن
أأنه يبني بدقة املداولت اليت جرت والقرارات اليت اختذت .وسلط املستشار القانوين الضوء عىل القرارات اليت اختذت ،فامي
عدا القرارات اخلاصة ببنود جدول ا ألعامل اليت حددهتا ا ألمانة للجمعيات.
 .309و أأعطت الرئيسة اللكمة للمدير العام.
 .320ورد املدير العام عىل وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) قائال اإن يوم  20ديسمرب مل يرذكر ،مفا رذكر هو شهر
ديسمرب ،وستنظر ا ألمانة يف اختيار مواعيد ظحددة لالجامتع .وراح يقول اإن مؤمتر ابيل س ريعقد يف ا ألس بوع ا ألول من
ديسمرب ،فليس من املرجع أأن تعقد ادلورة الاس تثنائية يف هذا الوقت لكن ا ألمانة س تحاول عقدها يف ا ألس بوع الثاين
من ديسمرب .وحتدث عن فرتة ادلورة ،وقال اإنه يعتقد أأن هذو املسأأةل ينبغي التشاور فهيا مع املنسقني ا إلقلمييني ،ألخذ فكرة
عىل سبيل املثال عام يروو رضوراي لختتام البنود املرعلقة اخلاصة بسري ا ألعامل .ورصح املدير العام بأأنه يتوقع أأن تدوم ادلورة
ابلتأأكيد أأكرث من يوم واحد .ومىض يقول اإنه يعتقد أأهنا س تدوم لعدة أأايم ،عىل ا ألقل الاجامتعات ،اإل أأن هذا ا ألمر ميكن
البت فيه بعد التشاور.
 .322وقال وفد اجلزائر ،بعد أأن اس متع للك هذو التساؤلت املطروحة ،ولكونه منسق مجموعته ،اإنه يطرح عىل نفسه
السؤال اذلي يطرحه سائر الوفود أأي اإن اكنت القرارات املتخذة منطبقة أأم ل .وقال اإن هذا التساؤل بس يط للغاية .فا ألمر
ل يعين التقرير بل اإن اكنت القرارات منطبقة من الناحية القانونية :نعم أأم ل .ومىض يقول اإن السؤال الثاين يتعلق مبسأأةل
التوضيح اخلاص ابلبندين  32و 28من جدول ا ألعامل وهام يتناولن مسأأليت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ونفقات
التمنية عىل التوايل .ورصح بأأنه ل يتذكر أأن اختذت امجلعيات أأي قرار رمسي بشأأن هاتني املسأألتني .و أأعرب الوفد عن رغبته
يف توضيح هذو النقطة ألن هاتني املسأألتني مطروحتان عىل قامئة ا ألمانة للبنود املتفق علهيا لكن الوفد ل يتذكر التوصل اإىل
أأي اتفاق بشأأهنام .أأما املسأأةل الثالثة املهمة ابلنس بة هل يه مسأأةل متويل املشاركني حلضور ادلورة .وتساءل اإن اكن مندوبو بدلو
من العامصة س يحصلون عىل المتويل.
 .322و أأعرب وفد اإس بانيا عن قلقه إازاء املزيانية ،وخاصة فامي يتعلق مبس توى النفقات من الن وحىت ديسمرب ،عندما
س رتعقد ادلور الاس تثنائية.
 .323ورد املدير العام قائال اإن املنظمة مبا أأهنا تعمل يف اإطار الثنائية الراهنة ،فاإن املزيانية احلالية تغطي النفقات حىت
 32ديسمرب  .2023وردا عىل تساؤل وفد اجلزائر بشأأن متويل املشاركني ،قال اإن لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
واتفاق مدريد تنص عىل متويل مندوب واحد من لك دوةل عضو للك واحد من هاذين التفاقني .وس تطبق هذو القاعدة ما
مل يتخذ قرار خبالف ذكل.
 .321و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن رغبته يف التقدم ابقرتاح ،اإن أأمكن النظر فيه يف ضوء ما قاهل هذا
الوفد وكررو عدد من الوفود ا ألخرى ،ومهنا وفد اجلزائر .واقرتح اإن اس تطاعت ا ألمانة تعممي التقرير وقامئة بنود جدول ا ألعامل
اليت مل ختتمت بعد ،فسريىض امجليع ألن بنود جدول ا ألعامل اخملتمتة لن ترفتح من جديد و أأن البنود املعلقة فقط يه اليت
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ستناقش يف ديسمرب .وقال اإنه يعتقد أأن ذكل اإجراء بس يط و أأن مرشوع القرار ميكن تعمميه عىل ادلول ا ألعضاء قبل مغادرة
القاعة ،ما سيساعد الوفود والرئيسة كثريا.
 .321وشكر وفد مرص ا ألمانة عىل مجيع التوضيحات اليت قدمهتا .وقال يف ضوء هذو التوضيحات اإنه يرى من الواحض أأن
جدول أأعامل ادلورة الاس تثنائية اليت س تعقد يف ديسمرب لن يشمل سوى البنود اليت مل يتخذ قرار فهيا بعد ،ويه البنود
اخلاصة ابملزيانية ومعاهدة قانون التصاممي واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف ومسأأةل اللجنة املعنية مبعايري الويبو .والمتس الوفد
تأأكيد هذا الفهم.
 .326و أأكدت الرئيسة أأن ما تفهمه هو أأن جدول ا ألعامل يقوم عىل املسائل اليت مل ختتمت بعد.
 .327و أأعرب وفد أأنغول عن رغبته يف التقدم ابقرتاح بشأأن موعد امجلعية الاس تثنائية .وقال اإنه يرى أأن من الصعب جدا
عقد مجعية اس تثنائية يف ديسمرب بسبب انعقاد مؤمتر ابيل .فلن يعود املندوبون من هذا املؤمتر اإل يف أأس بوع  21ديسمرب
والكثري مهنم س يود أأخذ عطلته .واقرتح الوفد عقد امجلعية يف ا ألس بوع ا ألخري من نومفرب وهو موعد أأنسب بكثري.
 .328وعلق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل ما قاهل املدير العام عن متويل املشاركني يف ادلورة الاس تثنائية ،وقال اإنه
نظرا ألن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومجعية احتاد مدريد قد اختمتتا ابلفعل ،فاإنه يتساءل اإن اكنت ا ألموال متاحة
من أأجل ادلورات الاس تثنائية أأو أأن هذو ا ألموال متاحة كام جرت العادة من أأجل ادلورات العادية مجلعية معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ومجعية احتاد مدريد.
 .329وتساءل املدير العام عن اإماكنية تسجيل السؤال ا ألخري ألن لواحئ اتفاق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو اتفاق
مدريد ليست متاحة بني يديه الن .وراح يقول اإن املسأأةل ليست جمرد مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومجعية احتاد
مدريد ،بل اإن املسأأةل تعين أأيضا وثيقة الربانمج واملزيانية اليت تشمل مجيع الاحتادات ،مبا فهيا مجعية معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ومجعية احتاد مدريد ،ذلا س يلزم أأيضا عقد مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومجعية احتاد مدريد يف ديسمرب أأو
نومفرب ،حسب الاقتضاء .ولإجياد حل ظحدد للمسأأةل اقرتح املدير العام تدويهنا والتشاور مع ادلول ا ألعضاء بشأأهنا .والتفت
املدير العام اإىل اقرتاح وفد أأنغول ،وقال اإن النظام ادلاخيل ينص معوما عىل فرتة من شهرين ل إالخطار بعقد الاجامتعات ،يف
حاةل ادلورة الاس تثنائية للجمعيات ،ذلكل اختارت ا ألمانة شهر ديسمرب ،اإل أأنه قد وقعت حالت يف املا ي قررت فهيا
امجلعيات التغا ي عن فرتة الإخطار تكل ،وعليه لدلول ا ألعضاء ،ابعتبارها هيئة صاحبة س يادة ،اختيار يارخي قبل انقضاء
شهرين ،ويفهم ابلتأأكيد أأنه س يلزم بعض الوقت للتشاور وإاعداد القرارات املعلقة.
 .320وتوجه وفد بنغالديش ابلشكر اإىل املدير العام عىل ما قدمه من توضيحات ،ول س امي بشأأن ادلورة الاس تثنائية.
وقال اإنه يرياح جدا لعقد ادلورة يف ديسمرب عقب مؤمتر ابيل .و أأضاف أأنه مس تعد ذهنيا ،كام قال من قبل ،لقضاء الليةل
برمهتا للتوصل اإىل نتيجة ختامية لهذو ادلورة .ولكن ل ألسف مل حيدث ذكل .والمتس من الرئيسة أأن تدعه يعود اإىل املزنل يف
أأرسع وقت ممكن ،نظرا حلضورو اجامتعات أأخرى يف سائر املنظامت يف اليوم التايل .و أأضاف الوفد أأنه من احملبذ معوما أأن
يرعمم نص الاس تنتاجات عىل الوفود ،بعد موافقة الرئيسة ،سواء اكنت منطبقة أأم ل .واختمت الوفد لكمته طالبا من الرئيسة
اختتام الاجامتع.
 .322وردت الرئيسة قائةل اإن هذا ابلضبط ما اكنت عازمة عليه .وقر أأت العبارة التالية "قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء
الاجامتع مرة أأخرى يف دورة اس تثنائية يف ديسمرب  ."2023ومل تقدم اعرتاضات ،فتقرر ذكل.
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 .322قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،ادلعوة اإىل عقد دورة
اس تثنائية يف ديسمرب  2023لإهناء املداولت بشأأن البنود التالية من جدول ا ألعامل:
البند  21من جدول ا ألعامل :اقرتاح الربانمج واملزيانية للفرتة 2021/2021
البند  30من جدول ا ألعامل :احلومكة يف الويبو
البند  33من جدول ا ألعامل :النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون
التصاممي
البند  31من جدول ا ألعامل :بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
البند  "3"36من جدول ا ألعامل :اللجنة املعنية مبعايري الويبو
البند  17من جدول ا ألعامل :اعامتد التقرير العام وتقارير لك هيئة رئاس ية
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو لعام 2023
سبمترب 2023
 .2مضت س نة عىل اجامتع مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف أأكتوبر  2022واكنت س نة جيدة وممثرة للغاية ابلنس بة
للمنظمة .ومن أأبرز الإجنازات اإبرام معاهدة جديدة متعددة ا ألطراف يف يونيو  ،2023أأل ويه معاهدة مراكش لتيسري النفاذ
اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ("معاهدة
مراكش") .وهذا اإجناز رائع لدلول ا ألعضاء وحصيةل هجود كثيفة أأشاد هبا العامل أأمجع .و أأغتمن هذو الفرصة لتقدمي شكري اإىل
حكومة اململكة املغربية عىل ما أأبدته من كرم وخساء يف اس تضافة املندوبني و أأشكر أأيضا مجيع ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتا
الفعاةل والبناءة اليت ساعدت عىل حتقيق هذا الإجناز الكبري.
 .2وإاىل جانب اإبرام معاهدة مراكش اليت اكنت احلدث البارز هذو الس نة ،أأحرزت املنظمة تقدما كبريا يف الكثري من
اجملالت .وجتدون أأدانو تلخيصا ملا حققناو من تقدم حبسب ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة .وقبل أأن انتقل اإىل ا ألهداف
الاسرتاتيجية أأود أأن أأطلعمك أأول عىل الوضع املايل للمنظمة.
ا ألداء املايل
 .3انهتجت املنظمة اإدارة مالية سديدة مكنهتا من حتقيق فائض س نة  ،2022والوصول اب ألموال الاحتياطية اإىل
مس توايت فاقت أأهدافنا ،والمتتع مباكنة تسمح بمتويل اخلصوم الطويةل ا ألجل ،والبدء يف التخطيط الر أأساميل املتقدم ،واحلفاظ
عىل اس تقرار عدد املوظفني رمغ تزايد عبء العمل.
 .1وبد أأان كذكل العمل ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام و أأصبحت هذو املعايري ل تطبق عىل البياانت املالية
للمنظمة حفسب ،بل وعىل مزيانيهتا وختطيطها أأيضا .ويف هناية س نة  2022حققنا فائضا تشغيليا قدرو  2156مليون فرنك
سويرسي بعد أأخذ تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية بعني الاعتبار .وبعد خصم النفقات من ا ألموال الاحتياطية وصل
الفائض الإجاميل اإىل  2157مليون فرنك سويرسي.
 .1ونتيجة ذلكل وصلت أأمولنا الاحتياطية هناية  2022اإىل  27852مليون فرنك سويرسي ،أأي أأن ا ألموال الاحتياطية
تفوق مبا يقارب  18مليون فرنك سويرسي املس توى اذلي حددته ادلول ا ألعضاء اكإجراء احرتازي من أأي تراجع يف
الإيرادات التشغيلية للمنظمة أأو أأية أرار سلبية علهيا .ومعال بتوصيات مراجعي احلساابت اخلارجيني ،ننظر حاليا يف س بل
حتسني الكشف عن ا ألموال الاحتياطية وعرضها يف البياانت املالية بغية بيان غرض الاس تخدامات اخملتلفة لتكل ا ألموال
الاحتياطية بصورة أأكرث وضوحا.
 .6وشهدت ا ألشهر الس بعة ا ألوىل من س نة  ،2023ويه الس نة ا ألخرية من الثنائية احلالية ،اس مترارية يف الاجتاو ذاته
املتبع يف س نة  ،2022ولكن دون حتقيق نفس املاكسب اليت حققناها يف سعر رصف العمالت يف س نة  .2022ويف هناية
يونيو حققنا فائضا تشغيليا جيدا .بيد أأن الإنفاق مييل يف العادة اإىل الارتفاع يف هناية الثنائية .وهمام يكن ،نتوقع أأن حنقق يف
هناية هذو الس نة أأيضا فائضا تشغيليا جيدا ما مل تطر أأ اضطراابت غري متوقعة متس أأسس الاقتصاد العاملي.
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ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية

1

(تدر
 .7معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يه املصدر الرئييس لإيرادات املنظمة ّ
حوايل  71ابملائة من اإجاميل الإيرادات) ،ومن مثة فهيي اليت حتدد القدرة املالية للمنظمة وقدرهتا عىل العمل.
 .8ويواصل أأداء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تفوقه عىل أأداء الاقتصاد العاملي .ويف س نة ُ ،2022أودع 291 100
طلب دويل ،أأي بزايدة قدرها  656ابملائة مقارنة بس نة  .2022ونتوقع منوا أأقل بنس بة  1ابملائة تقريبا يف س نة  .2023وبوجه
عام ،فنس بة الطلبات املودعة من الصني ،اليت شهدت يف الس نوات ا ألخرية زايدة رسيعة ،تسجل مس توايت أأكرث اطرادا،
فامي ينطلق من جديد الطلب من ا ألسواق الناجضة اليت تأأثرت اب ألزمة املالية العاملية .ومن احملمتل أأن تكون س نة  2023أأول
س نة يودع فهيا أأكرث من  200 000طلب دويل .وقد مىض  21عاما منذ بداية العمل مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات قبل
اإيداع  200 000طلب دويل يف س نة واحدة .وتطلبت مضاعفة ذكل العدد ليصل اإىل  200 000طلب دويل  22عاما.
الشلك :2

منحى الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 .9وحافظت البدلان الس يوية الثالثة ،الياابن والصني ومجهورية كوراي (مرتبة حسب عدد الطلبات ادلولية) ،عىل
ماكنهتا يف س نة  2022ابعتبارها أأكرب كتةل للمودعني بنس بة  3852ابملائة من مجموع الطلبات ادلولية مقابل  2958ابملائة من
أأورواب و 2653ابملائة من الولايت املتحدة ا ألمريكية .والرشاكت ا ألربع الأكرث اإيداعا للطلبات يه رشكة زد.يت.اي وبناسونيك
ي
وشارب وهووايي ،ومجيعها رشاكت من الصني والياابن.

 1الهدف الاسرتاتيجي الثاين :تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول.

الشلك :2

الرشاكت العرشون الأكرث اإيداعا للطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

الرتبة

اسم المودع

األصل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

شركة زد.تي.إِي
شركة بناسونيك
شركة شارب كابوشيكي كايشا
شركة هووايي المحدودة للتكنولوجيات
شركة روبتر بوش
شركة تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا
شركة كوالكوم
شركة سيمنس
شركة فيليبس لإللكترونيات
شركة إيركسون للهواتف
شركة إل جي لإللكترونيات
شركة ميتسوبيشي للصناعة الكهربائية
شركة إن إي سي
شركة فوجيفيلم
شركة هيتاشي المحدودة
شركة سامسونغ المحدودة لإللكترونيات
شركة فوجيتسو المحدودة
شركة نوكيا
شركة باسف
شركة إنتل

الصين
اليابان
اليابان
الصين
ألمانيا
اليابان
الواليات المتحدة األمريكية
ألمانيا
هولندا
السويد
جمهورية كوريا
اليابان
اليابان
اليابان
اليابان
جمهورية كوريا
اليابان
فنلندا
ألمانيا
الواليات المتحدة األمريكية

الطلبات المودعة بموجب معاهدة البراءات
2012
2011
2010
3'906
2'826
1'868
2'951
2'463
2'153
2'001
1'755
1'286
1'801
1'831
1'527
1'775
1'518
1'302
1'652
1'417
1'095
1'305
1'494
1'675
1'272
1'039
830
1'230
1'148
1'433
1'197
1'116
1'147
1'094
1'336
1'297
1'042
834
726
999
1'056
1'106
891
414
275
745
547
372
683
757
574
671
494
475
670
698
632
644
773
817
640
309
201
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التغير
مقارنة
بسنة 2011
1'080
488
246
-30
257
235
-189
233
82
81
-242
208
-57
477
198
-74
177
-28
-129
331

 .20ومنذ انعقاد امجلعيات ا ألخرية ،انضمت دولتان اإضافيتان (اململكة العربية السعودية ومجهورية اإيران الإسالمية) اإىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ليصل عدد ادلول املتعاقدة يف اإطار هذو املعاهدة اإىل عدد هائل يبلغ  218دوةل .و أأثناء الفرتة
نفسها ،بد أأ مكتب براءات الاخرتاع املرصي العمل اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ابتداء من 2
أأبريل  ،2023ليصبح أأول اإدارة عربية من هذا النوع .وعمل املكتب ادلويل أأيضا أأن املكتب الهندي للرباءات سيبد أأ العمل
اكإدارة دولية اعتبارا من  21أأكتوبر .2023
 .22واس مترار جناح نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وجاذبيته بصفته الطريقة الأكرث اس تخداما لإيداع طلبات
الرباءات ادلولية يعمتد عىل مواصةل حتسينه .والفريق العامل للمعاهدة املذكورة هو من بني أليات حتسني النظام من خالل
رعاية الإصالح القانوين والإجرايئ .واجمتع الفريق العامل املذكور يف مايو  2023واس تعرض مجموعة من الاقرتاحات املفيدة
واملهمة يرتبط الكثري مهنا جبهود حتسني الربط بني اإجراءات املرحلتني ادلولية والوطنية ومهنا مثال اقرتاح مطالبة املودعني أأثناء
ادلخول يف املرحةل الوطنية ابلرد عىل التعليقات السلبية الواردة يف تقارير الفحص المتهيدي ادلويل ،أأو اقرتاح مطالبة
الإدارات ادلولية بتسجيل اسرتاتيجيات البحث وإاياحهتا لفائدة املاكتب الوطنية .وتكتيس تكل الاقرتاحات وغريها أأمهية
قصوى يف مواصةل جتديد نظام املعاهدة .ونش يد يف هذا املضامر ابملشاركة النشطة لدلول ا ألعضاء من أأجل اإجياد س بل
حتسني طريقة معل هذا النظام.
 .22ومثة ألية أأخرى لتحسني نظام املعاهدة ويه منصة الإجراءات الإلكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (.)ePCT
وهذو تكنولوجيا واعدة س تحول طريقة العمل ومتكن املودعني من اإيداع طلباهتم اإلكرتونيا وتأأمني تفاعلهم مع ملفاهتم والتفاعل
بني خمتلف اجلهات العامةل يف اإطار نظام املعاهدة  -مثل ماكتب ّ
تسمل الطلبات واملاكتب املع ّينة والإدارات ادلولية واملكتب
ادلويل  -بطريقة متكن من تقليص اس تخدام الورق والوقت املس تغرق يف التحويل واملعاجلة ،مما يؤدي اإىل التقليل من أأخطاء
املعاجلة وحتسني الإنتاجية يف مجيع مراحل النظام.
 .23نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .مير نظام مدريد مبرحةل توسع ٍ
مرض .مفن حيث الطلب ،ارتفع عدد الطلبات
ادلولية يف س نة  2022ليصل اإىل رمق جديد بلغ  13 998طلبا ،أأي بزايدة قدرها  152ابملائة مقارنة بس نة  .2022ويف
ا ألشهر الس بعة ا ألوىل من س نة  ،2023اس متر النظام يف هذا املنحى وارتفعت الطلبات ادلولية بنس بة  159ابملائة مقارنة
ابلفرتة نفسها من س نة .2022
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الشلك  :3منو الطلبات املودعة مبوجب نظام مدريد

ويفوق عدد التسجيالت ادلولية النفاذة حاليا يف ُسل مدريد ادلويل  160 000تسجيل.
مؤرش همم فامي خيص جاذبية
 .21وا ألطراف املتعاقدة اليت يطلب فهيا املودعون امحلاية (ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة) ٌ
ا ألسواق اخملتلفة والرغبة يف احلصول عىل امحلاية يف تكل ا ألسواق .ويف س نة  ،2022اكنت الصني البدل الأكرث تعيينا يلهيا
الاحتاد ا ألوريب والاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية:
الشلك  :1ادلول العرش ا ألعضاء يف نظام مدريد الأكرث تعيينا

أعضاء مدريد

 .21وعىل مدى ا ألشهر الثىن عرش املاضية تواصل ارتفاع عدد ادلول ا ألعضاء يف نظام مدريد ،حيث انضمت اإليه
املكس يك والهند ورواندا وتونس ليبلغ عدد ا ألعضاء  92دوةل عضوا .وإاذا نظران اإىل طلبات احلصول عىل املساعدة من أأجل
مواءمة الترشيع الوطين مع نظام مدريد وتكييف ا إلجراءات وفقا هل ،فهناك ما يكفي من ا ألس باب لنتوقع اس مترار هذو الزايدة
يف عدد ادلول ا ألعضاء يف نظام مدريد.
 .26وبد أأان برامج مكثفة تريم اإىل حتسني جاذبية اخلدمات اليت يقدهما نظام مدريد .ويتجىل ذكل يف املقام ا ألول يف
اخلدمات الإلكرتونية لنظام مدريد .وعىل مدار الس نة املاضية ،معلنا عىل حتسني أأداة اإدارة احملفظات ( )MPMو أأداة
التعقّب الين للطلبات ( )MRSو أأداة التنبهيات الإلكرتونية ( )MEAمن أأجل مراعاة انطباعات الزابئن .و أأصبح نظام اإدارة
السلع واخلدمات ( )MGSمتاحا خبمس عرشة لغة (الإنلكزيية والعربية والصينية (التقليدية واملبسطة) والهولندية والفرنس ية
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وا ألملانية والعربية والإيطالية والياابنية والرنوجيية والربتغالية والروس ية وا إلس بانية والرتكية) .و ُأضيفت اإىل نظام اإدارة السلع
واخلدمات الوظيفة اجلديدة "التأأكد من حاةل القبول دلى طرف متعاقد ّ
معني" اليت تتيح للمودعني اإماكنية التأأكد من قبول
طرف متعاقد ّ
معني للمصطلحات يف طلب دويل .ورمغ أأن قاعدة البياانت هذو مص ّممة ملس تخديم نظام مدريد ،ميكن أأيضا
اس تخداهما لس تحداث قوامئ السلع واخلدمات عند اإيداع الطلبات الوطنية أأو ا إلقلميية من أأجل التسجيل .واس رتحدثت
بوابة مكتب مدريد ( )MOPويه أأداة ش بكية تتيح ملاكتب امللكية الفكرية النفاذ الإلكرتوين الشامل اإىل السجل ادلويل
للعالمات التجارية وإاماكنية التواصل اإلكرتونيا مع الويبو .وجيري اختبار هذو ا ألداة يف بعض البدلان ومن املتوقع أأن تتاح
مجليع ماكتب ادلول ا ألعضاء يف الس نة اجلديدة.
 .27نظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .يشهد نظام لهاي منوا مطردا وإان اكن بطيئا وانطلق من عدد قليل
نسبيا من الطلبات ادلولية .ويف س نة  ،2022ازداد عدد الطلبات ادلولية بنس بة  351ابملائة .ونتوقع معدل منو أأكرب يف
س نة  2023يف حاةل ما اإذا جتاوزت الطلبات مس توى  3 000طلب.
 .28ونتوقع أأن حيدث حتول كبري يف طبيعة نظام لهاي يف الثنائية القادمة .و أأعربت الصني والياابن ومجهورية كوراي
والاحتاد الرويس والولايت املتحدة والبدلان ا ألعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا بشلك اإجيايب عن اهامتهما ابلنضامم
اإىل نظام لهاي .والتحدي ابلنس بة للمكتب ادلويل س يكون ضامن اإدارة ذكل التوسع احملمتل بسالسة و أأن يواصل نظام
لهاي تقدمي خدمات فعاةل من الطراز ا ألول ويف املواعيد احملددة .ويف هذا الصدد ،بد أأ العمل يف يونيو من هذو الس نة
بواهجة جديدة ل إاليداع الإلكرتوين تتيح حتسينات كثرية مقارنة بسابقهتا و أأعرب املس تخدمون عن انطباعات إاجيابية بشأأن
الواهجة اجلديدة.
 .29اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل .أأحرز الفريق العامل املعين بتطوير نظام
لش بونة تقدما جيدا يف تعديل اتفاق لش بونة .و أأوىص الفريق العامل املذكور يف دورته لس نة  2023مجعية لش بونة املوافقة
عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املعدّ ل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف س نة  .2021ومن
املنتظر أأن يعقد الفريق العامل اجامتعني أأو ثالثة قبل املؤمتر ادلبلومايس.
 .20وتعديل اتفاق لش بونة هو فرصة فريدة لرفع حت ٍد مل يمتكن اجملمتع ادلويل لعقود من الزمان اإجياد حل هل .ويمتثل التحدي
يف وضع ُسل دويل للبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ يكون فعال دوليا يف نطاقه .وبعد ما يربو عىل  10عاما ،اجتذب
اتفاق لش بونة عددا ظحدودا من ادلول بلغ  28دوةل فقط .ومثة أأمل يف أأن ميكّن تعديل التفاق نظام لش بونة من أأن حيظى
بقبول واسع و أأن ينضم اإليه عدد أأكرب من ادلول.
 .22مركز الويبو للتحكمي والوساطة .يواصل املركز اإدارة العدد الأكرب من املنازعات حول أأسامء احلقول عىل الإنرتنت مجليع
مقدي اخلدمات املعمتدين ،ويعاجل عددا مطردا وإان اكن يزتايد ببطء من قضااي التحكمي والوساطة العامة املتعلقة ابمللكية
الفكرية .ويتناىم دورو يف تقدمي اخلربة وا ألنظمة املرتبطة ابلإجراءات البديةل لتسوية املنازعات يف مجموعة من س ياقات امللكية
الفكرية املتخصصة.
 .22ويف جمال أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،أأودع أأحصاب العالمات التجارية ،يف عام  ،2022عددا قياس يا من قضااي
السطو الإلكرتوين اإذ بلغ ذكل العدد  2 881قضية ،ممّا يغطي  1 081اسام من أأسامء احلقول احملاةل اإىل مركز الويبو للنظر
فهيا استنادا اإىل اإجراءات الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول .وميث ّل ذكل زايدة بنس بة  151ابملائة
مقارنة بس نة  .2022ويزتايد عدد القضااي مبعدل مطرد ،وإان تراجعت وتريته ،يف س نة  .2023ومن أأجل حتسني خدمات
حس نة للنظام الإلكرتوين لإدارة القضااي (نظام النفاذ الإلكرتوين اإىل ملفات
املركز يف جمال اإدارة القضااي ،اس رتحدثت نسخة رم ّ
قضااي أأسامء احلقول ())DECAF
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 .23ويف س ياق اإدارة قضااي أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،ارتفع يف س نة  2022عدد احلقول العليا املكونة من رموز
البدلان ( )ccTLDsاليت يقدم لها املركز اخلدمات حبقلني ليصل اإىل  67حقال بعد اإضافة احلقل  ( PWابلو) واحلقل .TZ
(تزنانيا) ،وارتفع حبلقني أأيضا يف س نة  2023ليصل اإىل  69حقال بعد اإضافة احلقل ( FMولايت ميكرونزياي املوحدة)
واحلقل ( GDغرينادا).
 .21والتطور البارز اجلاري حاليا يف اإطار نظام أأسامء احلقول هو احامتل توس يع غري ظحدود حلزي احلقول العليا املكونة من
أأسامء عامة .وتعاجل حاليا هيئة الإنرتنت املعنية اب ألسامء وا ألرقام املعينة (الإياكن) الطلبات عىل ما يفوق  2 100حقل جديد
من احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة (احلروف اإىل ميني النقطة كام يف  .).comول يرعرف وقع هذا التوس يع عىل
العالمات التجارية وما اإذا اكن س يؤدي اإىل ارتفاع حالت السطو الإلكرتوين ،وكيف سريصد أأحصاب العالمات التجارية
حالت التعدي عىل عالماهتم ،وما اإذا اكن س يؤدي ذكل اإىل خفض القمية التجارية للحقول العليا املكونة من اسامء عامة ،اإىل
غري ذكل .ولك هذو أأس ئةل س تأأيت أأجوبهتا مبرو الوقت وابكتساب التجربة .ويف انتظار ذكل ،تسعى الويبو اإىل الاضطالع
بدور رايدي يف وضع الليات البديةل لتسوية املنازعات .وقد ع ّينت الإياكن مركز الويبو للتحكمي والوساطة مكقدم خلدمات
تسوية املنازعات يف اإطار اإجراء الاعرتاض املتعلق ابحلقوق القانونية "السابق للمنح" ( .)LROوقد وضعت الويبو هذا
الإجراء لإياحة الفرصة ألحصاب العالمات التجارية لالعرتاض عىل اإنشاء حقل جديد مكون من امس عام حبجة أأن هذا
ا ألخري يتعدى عىل عالمة جتارية ما .وبد أأت اإدارة حالت الاعرتاض املتعلق ابحلقوق القانونية يف الربع ا ألول من س نة .2023
وحلد الن ،أأصدر املركز قرارات سديدة يف جل الشاكوى املس تلمة املتعلقة ابلإجراء املذكور والبالغ عددها  69حاةل.
 .21و أأصبح للمركز نشا جديد ومفيد أأل وهو العمل مع ماكتب امللكية الفكرية للمساعدة عىل تصممي الليات البديةل
لتسوية املنازعات وإادارهتا يف جمال الاعرتاضات أأو الإجراءات ا ألخرى املعروضة عىل ماكتب امللكية الفكرية .ويدير املركز
تكل الليات أأو يشارك يف اإدارهتا مع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية واملعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية .وقد
رسويت بنجاح القضااي ا ألوىل يف اإطار الإجراء املشرتك بني الويبو ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية بشأأن الوساطة يف جمال
الاعرتاض عىل العالمات التجارية.
اإطار وضع القواعد واملعايري ادلولية

2

 .26اكن اإبرام معاهدة جديدة متعددة ا ألطراف يف س نة  ،2023معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة
لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،حدرا سعيدا ابلنس بة للمنظمة.
وجاء اإبرام معاهدة مراكش ملعايق البرص بعد النجاح يف اإبرام معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي يف س نة .2022
 .27واكن املؤمتر ادلبلومايس اذلي اع رتمدت فيه معاهدة مراكش حدرا ابرزا اس تضافته بلك كرم وحفاوة حكومة اململكة
املغربية اليت وفرت للمشاركني ترتيبات م ّمتزية ورحبت جبميع الوفود بكرم وخساء .ووجه جالةل املكل محمد السادس رساةل
سامية اإىل املشاركني يف بداية املؤمتر .وان رتخب معايل وزير التصال املغريب الس يد مصطفى اخللفي رئيسا للمؤمتر ووجه أأعامل
املؤمترات مبهارة فائقة .و أأوى املغين املشهور س تفي ووندر مبا وعد به ادلول ا ألعضاء يف مجعيات  2020وتكرم ابجمليء اإىل
مراكش لالحتفال ابإبرام املعاهدة اجلديدة وقدم حفةل موس يقية رائعة ومشهودة مجليع املشاركني يف الليةل ا ألخرية.
 .28والنجاح اذلي حتقق يف مراكش هو مثرة املشاركة والالزتام املس مترين لدلول ا ألعضاء .وادلليل عىل تكل املشاركة عقد
مخسة اجامتعات وتنظمي مشاورات مفتوحة يف الشهور الس تة السابقة للمؤمتر اإضافة اإىل عدد ظحدود من الاجامتعات
غري الرمسية جملموعات ادلول ا ألعضاء .ومعل املفاوضون أأثناء املؤمتر ادلبلومايس ليل هنار وبدون هوادة .واكنت احلصيةل اإجنازا
 2الهدف الاسرتاتيجي ا ألول :تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية.
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ابهرا ابلنس بة ملعايق البرص ،وللملكية الفكرية ،وللمجمتع ادلويل عىل قدرته للتوصل اإىل توافق الراء حول حل فعال ملشلكة
واحضة ،واكنت اإجنازا ابهرا للويبو أأيضا.

 .29والغاية من وراء اإبرام معاهدة مراكش معاجلة مشلكة "جماعة الكتب" .وتفيد التقديرات أأن  1ابملائة فقط من
املصنفات املنشورة متاح يف أأنساق ميرسة ويف وقت معقول ملعايق البرص والنس بة أأقل من ذكل فامي خيص الغالبية العظمى
من معايق البرص اذلي يعيشون يف البدلان النامية .وتعاجل املعاهدة هذو احلاجة عرب اإياحة اس تثناءات وتقييدات عىل حق
ميرسة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو
املؤلف يف القوانني الوطنية من أأجل السامح ابس تحداث نسخ للمصنفات يف أأنساق ّ
معايق البرص أأو ذوي ا إلعاقات يف قراءة املطبوعات .وتسمح املعاهدة كذكل بنقل تكل النسخ يف أأنساق ميرسة عرب احلدود
وذكل من أأجل اس تخدام أأكرث فعالية للموارد احملدودة املتاحة لس تحداث النسخ يف أأنساق ميرسة عرب تفادي احلاجة اإىل
اس تحداث نسخ يف نسق ميرس للمصنف نفسه يف لك بدل عىل حدة.
 .30وإابرام معاهدة جديدة يشء وتنفيذها يشء أخر .واملعاهدات يه تعبري مشرتك عن س ياسة ادلول ا ألعضاء .وس تعمل
ا ألمانة عىل الرتوجي عىل أأوسع نطاق ممكن لالنضامم اإىل لك من معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش من أأجل اإدخاهلام حزي النفاذ
يف أأقرب وقت ممكن .وعندما ُأغلق ابب التوقيع عىل معاهدة بيجني ،بلغ عدد املوقعني علهيا  72طرفا متعاقدا مؤهال .وإاىل
غاية اليوم ،وقع  13طرفا متعاقدا مؤهال عىل معاهدة مراكش .وهناك اإشارات اإجيابية اإىل احامتل التصديق عىل املعاهدتني
لكتهيام عىل نطاق واسع .وإاىل جانب هاتني املعاهدتني ،أأان جد مرسور بأأن أأعلن عن تسجيل  26حاةل انضامم جديدة اإىل
املعاهدات اليت تديرها الويبو منذ انعقاد مجعيات الس نة املاضية ،مما يدل عىل اس مترار اعامتد معاهدات الويبو يف مجيع
أأحناء العامل.
 .32وفامي خيص معاهدة مراكش ملعايق البرص ،فاإىل جانب الرتوجي اإىل الانضامم اإلهيا ،ينبغي العمل عىل الريق مبنصة
أأحصاب املصاحل ،اليت أأنشأأهتا اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل اياحة املصنفات يف أأنساق ميرسة
بصورة معلية ،اإىل مس توى همين أأعىل .وسنس تكشف س بل احلصول عىل المتويل التطوعي لهذو املرحةل اجلديدة يف املنصة
وسنبلغ اللجنة ادلامئة ابلتقدم احملرز يف هذا الشأأن.
 .32وإاذا نظران اإىل برانمج وضع القواعد واملعايري ،مع العمل أأن هناك عددا من املوضوعات املطروحة عىل الطاوةل،
فس ّ
يتبني أأن ثالثة موضوعات اقرتبت مرحةل النضج .والرتتيب الوارد أأدانو لهذو املوضوعات الثالثة ل ينطوي عىل أأي حمك
عىل أأمهيهتا أأو نضجها.
 .33واقرتب العمل عىل اقرتاح بشأأن معاهدة قانون التصاممي اإىل الهناية يف اإطار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات
التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية .وس تبسط املعاهدة املقرتحة الإجراءات الشلكية املتعلقة ابحلصول عىل حامية
للتصاممي .وس تتيح اإجراءات أأيرس للمص ّممني وطريقة معل مبسطة كام هو احلال ابلنس بة للرباءات والعالمات التجارية يف
اإطار لك من معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات عىل التوايل .وس ريطلب من امجلعيات هذو
الس نة البت يف عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام املعاهدة ،وقد تقدم الاحتاد الرويس بعرض خسي لس تضافة هذا املؤمتر
ادلبلومايس .ومثة أأمل كبري بأأن متيض هذو العملية قدما من أأجل بلوغ ما حققناو يف بيجني ويف مراكش.
 .31و أأحرزت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة
احلكومية ادلولية) تقدما كبريا يف الس نة املاضية يف معلها عىل امحلاية ادلولية للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ويف معلها عىل امللكية الفكرية يف عالقهتا مع املوارد الوراثية .ومن املهم مباكن أأن يفيض هذا العمل اإىل نتيجة
مرضية .فقد اكن املشوار طويال وصعبا .وس ريطلب من امجلعيات جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية والتعبري عن تكل
الولية بطريقة توافق علهيا مجيع ادلول ا ألعضاء .ومن أأبرز أأولوايت الس نة املقبةل امليض قدما هبذا العمل للتوصل اإىل
نتيجة جيدة.

A/51/20
Annex I
8

 .31واملوضوع الثالث اذلي يقرتب اإىل مرحةل النضج هو حامية البث .ولقد تأأخران بعض اليشء ابلنظر اإىل اجلدول الزمين
اذلي وضعته ادلول ا ألعضاء (اكن من املرتقب التوصل اإىل نتيجة يف س نة  )2021وذكل لسبب وجيه أأل وهو معاهدة
مراكش اليت اس توعبت مجيع القدرات املتاحة لدلول ا ألعضاء يف هذا اجملال واكنت النتيجة عدم تناول موضوع حامية البث
بشلك معمق .ونأأمل يف أأن تربذل هجود مكثفة يف ا ألشهر الثىن عرش املقبةل للوصول هبذو العملية اإىل مرحةل ميكن فهيا لدلول
ا ألعضاء النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس .ويظل موضوع البث اجملال البارز املتبقي اذلي تشمهل اتفاقية برن واتفاقية روما
واذلي مل يمت حتديثه عرب املعاهدات املربمة يف س نة ( 2996معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء
والتسجيل الصويت) ويف س نة ( 2022معاهدة بيجني).
 .36ومبا أأن هذو اجملالت الثالثة متيض حنو املراحل الهنائية ،أأرى أأنه س يكون من املهم البدء يف حوار بني ادلول ا ألعضاء
حول جدول وضع القواعد واملعايري يف الس نوات املقبةل .وهذو هممة ليست دامئا ابلهينة ولكن رسعة ّ
تغري العامل اخلاريج تؤكد
عىل احلاجة اإىل التخطيط ألولوايت املس تقبل.
لت 3
ا منية
 .37يرعد وضع الاسرتاتيجيات الوطنية بناء عىل طلب السلطات الوطنية ،وابلتنس يق معها ،الوس يةل ا ألولية للتوفيق بني
اس تخدام امللكية الفكرية وبني امليض قدما اب ألهداف الاقتصادية واخلطط الإمنائية الوطنية .وعىل مدى العام املا ي،
واصلت املنظمة معلها عىل وضع تكل الاسرتاتيجيات لفائدة البدلان ا ألقل منوا والبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا
مبرحةل انتقالية .ويف عام  ،2022ر
اضطلع بعمل عىل مس توايت خمتلفة ،سواء فامي خيص وضع الاسرتاتيجيات املذكورة أأو
تنفيذها ،يف  32بدلا (مخسة بدلان يف أأفريقيا ،ومخسة بدلان يف املنطقة العربية ،وتسعة بدلان يف منطقة أس يا واحمليط
الهادئ ،و 23بدلا يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب).
 .38ويف دمعنا لتنفيذ الاسرتاتيجيات ويف برانجمنا للتعاون الإمنايئ معوما يظ ّل تركزيان عىل توفري املساعدة الالزمة لوضع
ا ألطر التنظميية القانونية واملؤسس ية ،وحتديث املاكتب ،وتطوير ونرش البنية التحتية لدلمع التقين ،وتكوين الكفاءات البرشية.
وحتقيقا لهذا الغرض ر
اضطلع ،يف عام  ،2022بنحو  791نشاطا من أأنشطة املساعدة التقنية يف  213بدلا من البدلان ا ألقل
منوا والبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ،وذكل ابلس تعانة بزهاء  2 126خبريا من اخلرباء املتحدثني
واملستشارين من ش ىت ربوع العامل.
 .39ويف جمال تكوين الكفاءات البرشية تسعى املنظمة جاهدة اإىل تغطية لك اجلوانب املتعلقة بتطبيق امللكية الفكرية
واس تخداهما العميل – اجلوانب التقنية والإدارية والقانونية واجلوانب املرتبطة مبجال ا ألعامل – مبا يف ذكل انعاكساهتا الإمنائية.
وترعد أأاكدميية الويبو مركز التصال فامي خيص مجيع أأشاكل التدريب املهين .فقد وفرت دوراهتا للتعمل عن بعد تدريبا
لنحو  19 000خشص يف عام  ،2022مقابل  33 000يف العام السابق .كام تلقى  901أأشخاص تدريبا يف عام  2022مضن
براجمها العادية للتدريب املبارش.
 .10وعالوة عىل التدريب املهين اضطلعت الأاكدميية بربامج رئيس ية ابلشرتاك مع جامعة أأفريقيا ،واملنظمة ا إلقلميية
ا ألفريقية للملكية الفكرية (هراري ،زمبابوي) ،وجامعة كويزنلند للتكنولوجيا (بريس بان ،أأسرتاليا) ،وجامعة تورينو (اإيطاليا)،
وجامعة ايوندي الثانية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية (الاكمريون) ،وجامعة حيفا للتكنولوجيا ( إارسائيل) ،وجامعة س يول
الوطنية (مجهورية كوراي) .وبلغ عدد الطالب املسجلني يف تكل الربامج ،يف عام  72 ،2022طالبا .ويف عام  ،2023أأطلق
أأول برانمج رئييس ابللغة الإس بانية ابلشرتاك مع جامعة بوينس أيرس اجلنوبية.
 3الهدف الاسرتاتيجي الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية.
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 .12ودخل جدول أأعامل التمنية مرحةل أأكرث نضوجا مع خضوع الربامج املرنجزة لتقياميت وإاعداد تقارير عهنا تعكف اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل النظر فهيا .وقد أأدرجت الربامج املرنجزة اليت خضعت للتقيمي يف برانمج املنظمة ودرجمت
يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  .2021-2021ووافقت اللجنة املذكورة ،يف نومفرب  ،2022عىل املرحةل الثانية ألحد
املرشوعات (املرشوع املتعلق ابس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات) .ول تزال اللجنة تنظر يف مرشوع
اقرتحته مجهورية كوراي خبصوص اإنشاء التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
 .12ويف جمال حق املؤلف والصناعات الإبداعية ،نبحث حاليا عن س بل مساعدة البدلان ا ألقل منوا والبدلان النامية عىل
تسويق ثرواهتا الثقافية ا ألصيةل وإاقامة وصالت فعاةل بني املبدعني وفناين ا ألداء والفنانني يف تكل البدلان وبني ا ألسواق
العاملية .وقد يأأيت جزء من احلل املنشود من منظامت الإدارة امجلاعية الفعاةل .وقد بد أأان مرشوعا لوضع معيار طوعي جديد
لضبط اجلودة فامي خيص تكل املنظامت (يردعى دليل الامتياز) .والغرض من ذكل هو توفري الإرشاد وادلمع ملنظامت الإدارة
امجلاعية لمتكيهنا من بلوغ مس توايت أأداء عالية فامي خيص الشفافية واملساءةل واحلومكة خدمة ملصاحل أأحصاب احلقوق اذلين
متث ّلهم .كام نعمل حاليا عىل اإعادة تنش يط نظام معلومايت لإدارة البياانت لفائدة تكل املنظامت يف العامل النايم لعتقادان بأأ ّن
ذكل النظام لن يساعد عىل تعزيز كفاءة الإدارة وختليص احلقوق حفسب ،بل يساعد أأيضا عىل اإقامة وصالت بني أأحصاب
احلقوق وا ألسواق ا ألخرى غري سوقهم احمللية.
البنية التحتية العاملية

4

 .13يوفر برانمج البنية التحتية العاملية هنجا متاكمال إازاء تعزيز قدرة البدلان النامية عىل اس تخدام تكنولوجيات املعلومات
والتصالت دعام لإدارة امللكية الفكرية والاس تفادة من قواعد البياانت والش باكت املعرفية العاملية؛ ويتيح ،عرب قواعد بياانت
يطور،
عاملية جمانية ،املعلومات التكنولوجية والعلمية والتسويقية اليت يس تحدهثا نظام امللكية الفكرية يف لك أأرجاء العامل؛ و ّ
تعزز التعاون وتزيد من الكفاءات ابحلدّ من ازدواجية الوظائف بني ماكتب
ابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء ،منصات و أأدوات ّ
امللكية الفكرية.
 .11حتديث ماكتب امللكية الفكرية .واصل املكتب ادلويل مساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف لك أأحناء العامل عىل أأمتتة
معاجلة طلبات امللكية الفكرية مبا ميكّن من توفري خدمات ظحس نة ألحصاب املصاحل .وظ ّل الطلب عىل املساعدة اليت تقدهما
الويبو يرتفع وشهد العدد الإجاميل للماكتب اليت تس تخدم واحدا أأو أأكرث من ا ألنظمة اليت توفرها الويبو زايدة من  62مكتبا
اإىل  72مكتبا .وتشمل املاكتب اليت تس تخدم أأنظمة الويبو ما ييل:
—  11مكتبا يس تخدم نظام اإدارة امللكية الصناعية ()IPAS؛
— و 20ماكتب تس تخدم النظام العريب ل إالدارة امللكية الفكرية ()AIPMS؛
— و 27مكتبا يس تخدم نظام الويبو لإدارة الرمقنة وتدفق العمل ()WIPO Scan؛
— و 6ماكتب تس تخدم نظام الويبو لإدارة الورائق الإلكرتونية (.)WIPO EDMS
وهناك طلبات عديدة للحصول عىل املساعدة ل تزال عالقة وجيري حتديد مس تواها يف ّ
سمل ا ألولوايت حسب توافر املوارد.
والبياانت اليت اس رتحدثت ابس تخدام أأنظمة الويبو ،وبفضل تعاون ماكتب امللكية الفكرية املشاركة ،ل ترس تخدم عىل الصعيد
احمليل حفسب ،بل ت رس تخدم أأيضا إلثراء قواعد البياانت العاملية للملكية الفكرية اليت تتيحها الويبو.
 .11قواعد البياانت العاملية وغريها من اخلدمات املعرفية .لقد اكتىس هذا العام أأمهية خاصة فامي خيص تطوير قواعد بياانت
الويبو العاملية وغريها من اخلدمات املعرفية .واس مترت قواعد البياانت العاملية يف اتباع هنج متعدد اللغات وتزويد املس تخدمني
خبدمات الرتمجة اللية اجملانية والفعاةل وبوظيفة البحث عن البياانت واس تخراهجا بلغات خمتلفة ( )CLIRوصل عددها
 4الهدف الاسرتاتيجي الرابع :تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها.
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اإىل  22لغة .وجيري توس يع النظام الإحصايئ للرتمجة اللية لربانمج ترمجة عناوين وخمترصات الرباءات ( ،)TAPTAاذلي
رّ
مصم داخليا ،ليشمل املزيد من ا ألزواج اللغوية واس رتمكلت ،يف سبمترب  ،2023دراسة جتريبية عن اس تخدامه من قبل
املرتمجني اخلارجيني للحد من تاكليف الرتمجة يف الويبو.
 .16ومتكّن قاعدة البياانت  PATENTSCOPEمس تخدمهيا الن من البحث يف أأكرث من  32مليون وثيقة من ورائق
الرباءات املسجةل يف لك أأحناء العامل ،مبا يف ذكل  252مليون طلب من طلبات الرباءات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .وهذا المنو الهائل ،مقارنة بنحو  21مليون وثيقة اكنت متاحة العام املا ي و 8ماليني وثيقة اكنت
متاحة يف العام السابق هل ،يرعزى أأساسا اإىل اإدراج لك من مجموعة الرباءات الوطنية ا ألمريكية ومجموعة الرباءات الصينية
هذا العام.
 .17وشهدت قاعدة الويبو العاملية للعالمات س نة حافةل اب إلجنازات أأيضا .مفع اإدراج ست مجموعات وطنية جديدة من
ُسالت العالمات التجارية (مبا فهيا اجملموعة الاكمةل ملكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية) ابت
هذا املورد املتاح للجمهور جماان ميكّن املس تخدمني من البحث يف أأكرث من  22مليون ُسل عىل املعلومات املتعلقة بعالمات
التوس مي .وسيمت ،يف القريب ،اإدراج عدة مجموعات جديدة مع اس تجابة املاكتب الوطنية لدلعوة اليت أأصدرهتا الويبو من أأجل
املشاركة يف املرشوع.
 .18النفاذ اإىل املعلومات واملعارف .النفاذ اإىل ا ألحباث ألغراض التمنية والابتاكر ( )ARDIوالنفاذ اإىل املعلومات
املتخصصة بشأأن الرباءات ( )ASPIهام برانجمان تضطلع هبام الويبو من أأجل تعزيز فرص نفاذ ا ألفراد واملؤسسات يف البدلان
ا ألقل منوا والبدلان النامية اإىل ادلورايت العلمية والتقنية وقواعد البياانت التجارية .ويتواصل تسجيل ارتفاع مطرد يف عدد
املؤسسات املس تفيدة من الك الربانجمني .وشهد برانمج  ARDIس نة ذات دلةل خاصة ،اإذ رُسلت زايدة خضمة يف جحم
احملتوايت املتاحة من خالهل ،أأي من  210جمةل العام املا ي اإىل أأكرث من  20 000من اجملالت اخلاضعة ملراجعة جامعية
والكتب واملصنفات املرجعية هذا العام .و أأصبح برانمج  ، ARDIمنذ عام  ،2022من أأعضاء رشاكة "ا ألحباث من أأجل
احلياة" ( ،)Research4Lifeاإىل جانب ثالث واكلت أأخرى من واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة والعديد من النارشين
تزود تكل الرشاكة حاليا أأكرث من  6 000مؤسسة يف أأكرث من  200بدل انم ابإماكنية النفاذ ،جماان أأو بتلكفة
البارزين .و ّ
زهيدة ،اإىل ظحتوايت اإلكرتونية خاضعة ملراجعة جامعية ويصدرها أأبرز النارشين يف اجملالت الطيب والعلمي والتقين يف العامل.
ويف يونيو  ،2023جتاوز عدد املوارد اخلاضعة ملراجعة جامعية  31 000مورد مهنا  23 000جمةل و 22 000كتاب اإلكرتوين.
 .19ومتكّنت الويبو ،ابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء فهيا ،من اإطالق  36مرشوعا من مرشوعات مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ليفوق عدد تكل املراكز  320مركزا يف لك أأرجاء العامل .وتدمع املراكز املذكورة املبدعني يف البدلان النامية من
خالل اإياحة فرص النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية العالية اجلودة واخلدمات ذات الصةل املتوافرة ظحليا .وتدمع الويبو تكل
املراكز بتوفري برانمج رمنظم للتدريب يف املوقع ودورات للتعمل عن بعد .وت ،حىت هناية عام  ،2022تنظمي  60دورة تدريبية
يف املوقع .وتدعامي ألثر تكل املراكز واس تدامهتا أأطلقت الويبو ،يف نومفرب  ،2022املنصة الإلكرتونية لإدارة
املعارف ( .)eTISCومتكّن تكل املنصة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من تبادل جتارهبا وتقامس أأفضل املامرسات داخل
الش باكت الوطنية وفامي بيهنا .كام تتيح اإماكنية النفاذ اإىل خدمات الويبو اجلديدة الرامية اإىل دمع تطوير تكل املراكز يف لك
أأحناء العامل ،مبا يف ذكل ظحتوايت ظحددة ا ألغراض للتعمل عن بعد ودردشات مع اخلرباء وندوات اإلكرتونية.
 .10املنصات العاملية .شهدت املنصتان العامليتان الرئيسيتان اللتان تشغلهام الويبو مبشاركة ادلول ا ألعضاء (خارج معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات) تقدما يف الس نة املاضية .فقد رح ّسنت الوظائف التقنية ملنصة ويبو كيس ()WIPO CASE
(النفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص) .ويف س نة  ،2023اس هتر ل مرشوع تقين جترييب للربط مع أأنظمة ملفات ماكتب
امللكية الفكرية امخلسة .و أأعربت ماكتب أأخرى عن اهامتهما بتقيمي النظام أأو الانضامم اإليه .و رحدّ ثت ويبو
داس (( )WIPO DASخدمة النفاذ الرمقي) يف س نة  2022ونفذ اإجراء جديد سيسهل أأكرث اس تخدام النظام ابلنس بة
للماكتب واملودعني.
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الويبو مكصدر عاملي ملراجع املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية
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 .12ميكن القول اإن العامل اذلي نعيش فيه الن عامل يتسم بفائض يف البياانت واملعلومات املتاحة .وحناول تركزي هجودان عىل
اإنتاج قدر ظحدود من املراجع ذات جودة عالية وتأأثري ابلغ يف ميدان ميكننا أأن نربر فيه مركزان الرايدي.
 .12ويتواصل ازدايد امجلهور العاملي لويبو لكس ( ،)WIPO Lexويه قاعدة البياانت الإلكرتونية اليت تتيح النفاذ
اإىل قوانني ومعاهدات امللكية الفكرية لدلول ا ألعضاء يف الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة ا ألمم املتحدة البالغ
عددها  291دوةل عضوا .ويف س نة  ،2022اطلع مليون مس تخدم عىل ويبو لكس .ويف س نة  ،2023وصلنا اإىل ذكل العدد
يف شهر يوليو .وقاعدة البياانت متاحة الن ابلإنلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية والإس بانية ،وجيري اختبار الواهجة ابللغة
الروس ية وحتسيهنا بشلك مكثف قبل اإياحهتا تدرجييا للجمهور .وصدر يف نومفرب  2022عنرص جديد يف ويبو لكس يتضمن
املعاهدات و ّت حتديثه .ويش متل هذا العنرص عىل  270معاهدة متعدة ا ألطراف و 100معاهدة ثنائية متعلقة ابمللكية الفكرية،
وجرى حتديد  2 000معاهدة ثنائية أأخرى لإدراهجا يف املس تقبل .ونظرا اإىل التطور النشط ل ألنظمة الوطنية للملكية الفكرية
وازدايد وهجات قاعدة البياانت بلغات أأخرى ،ل بد من اس تعراض ويبو لكس وحتديهثا ابس مترار .ومقنا هبذا العمل بتعاون ّقمي
مع السلطات الوطنية واجلامعات ورشاكت اخلدمات القانونية واجلهات الفاعةل ا ألخرى املهمتة .وننوي أأن نقوم ابملزيد يف هذا
اجملال و أأن ننوع هذو الش بكة من الرشاكء.
 .13ونررش مؤرش الابتاكر العاملي  2023يف اإطار رشاكة بني جامعة كورنل واملعهد ا ألورويب لإدارة ا ألعامل (،)INSEAD
و ُأطلق هذو الس نة حبضور ا ألمني العام ل ألمم املتحدة الس يد ابن يك مون مضن اجلزء الرفيع املس توى للمجلس الاقتصادي
والاجامتعي ،يف جنيف بداية يوليو .و أأحضى مؤرش الابتاكر العاملي مرجعا ابرزا و أأداة لقياس مس توى الابتاكر .وحظيت
معلومات الرتتيب والاس تنتاجات الواردة فيه بتغطية اإعالمية دولية واسعة.
 .11وبفضل دمع الكثري من املاكتب الوطنية ،متكّنت الويبو منذ امجلعيات ا ألخرية من اإدخال حتسينات هممة عىل معليات
جتميع البياانت ا إلحصائية عن نشا امللكية الفكرية عرب العامل وإاصدار تكل البياانت عىل شلك تقارير .وتصدر الن لك
س نة التقارير الرئيس ية التالية:
ثري أخر اإصدار هل ابإدراج إاحصاءات اس تخدام الطرق الرسيعة
• مؤرشات امللكية الفكرية العاملية  ،2022اذلي ُأ ّ
لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات وتسجيالت ا ألصناف النباتية.
• الاس تعراض الس نوي للك من معاهدة التعاون بش أأن الرباءات ،ونظام مدريد (نررش ألول مرة يف س نة ،)2023
ونظام لهاي.
 .11وس رينرش تقرير عاملي جديد للملكية الفكرية ،س يكون تمكةل للتقرير بش أأن الوجه املتغري لالبتاكر املنشور
س نة  ،2022يف أأواخر س نة  2023وس يتناول دور التوس مي.
املشاركة يف قضااي الس ياسات العامة العاملية
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ّ .16عززت الويبو يف الشهور الثىن عرش املاضية تعاوهنا الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأأن
الصالت القامئة بني الصحة والابتاكر والتجارة .ونررشت يف فرباير  2023دراسة أأعدهتا أأماانت املنظامت الثالث بشأأن تعزيز
فرص النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر :الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة وتلقت ترحيبا
واسعا .وعرقدت الندوة الثالثة اليت متولها املنظامت الثالث بشأأن "الابتاكر الطيب  -مناذج العمل املتغرية" يف الويبو يف
يوليو .2023

 5املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية.
 6الهدف الاسرتاتيجي السابع :امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية.
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 .17منرب ويبو ريسورتش ( ،)WIPO Re:Searchوهو عبارة عن احتاد بني القطاعني العام واخلاص يهنض ابقتسام
امللكية الفكرية والبحوث واخلربات املكشوف عهنا من أأجل ترسيع تطوير أأدوية ولقاحات ومعليات تشخيص جديدة يف
جمالت ا ألمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل .وعقد املنرب اجامتعه ا ألول يف أأكتوبر  2022مبوازاة مع حلقة العمل عن
تراخيص التكنولوجيا ملعاهد البحث الطيب ا ألفريقية .ومنذ انطالقته يف أأكتوبر  ،2022زاد عدد ا ألعضاء يف املنرب عىل ضعفه.
لريبو حاليا عىل  70عضوا من مجيع القارات و أأفىض حىت اليوم اإىل  30اتفاقا أأو اإجراء ًا تعاونيا بني ا ألعضاء .ووضعت حىت
يارخي مخسة ترتيبات "لس تضافة" ابحثني من البدلان النامية يف اإدارات البحث يف املؤسسات واجلامعات يف البدلان
املتقدمة والنامية ،وذكل بفضل صناديق استامئنية من أأسرتاليا ..وس ريعقد الاجامتع الس نوي يف شهر أأكتوبر مبوازاة مع املنتدى
السابع للرشاكة بني البدلان ا ألوروبية والبدلان النامية بشأأن التجارب الرسيرية ( )EDCTPيف دااكر ابلس نغال.
 .18وبعد النجاح اذلي عرفته املرحةل التجريبية ملنرب ويبو غرين ( ،)WIPO Greenاذلي يعد سوقا افرتاضية تربط بني
موردي التكنولوجيا املس تدامة بيئيا والباحثني عهنا ،من املقرر اإطالق املنرب يف نومفرب  .2023وينضم حاليا الرشاكء اإىل
ّ
ميثاق ويبو غرين .ووضعت هنر ج جديدة لترسيع حتميل التكنولوجيات والاحتياجات اإىل املنرب .وتتلقى الويبو الكثري من
ادلعوات اإىل املشاركة يف التظاهرات املتعلقة بتغري املناخ وتقبل تكل ادلعوات.
التواصل

7

 .19خالل ا ألشهر الثين عرش املاضية زدان كثريا من الاس تعانة بوسائل الإعالم الاجامتعية جلذب مجهور جديد و أأكرب
والاس تفادة من أأدوات جديدة لنقل احملتوى الإبداعي.
 .60وخري أأمثةل عىل جناح اسرتاتيجيتنا للتواصل خالل الس نة املاضية تتعلق اب ألحداث الكبرية اليت أأقامهتا املنظمة .فلقد
أأنشأأ فريق التواصل ظحتوى ثراي جديدا و أأياحه خالل اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  2023بشأأن موضوع "الإبداع –
اجليل املقبل" ،وقد مشل ظحتوايت التصاممي وا ألعامل الفنية والتحريرية والتصويرية و أأفالم الفيديو وظحتوايت ش بكة الإنرتنت
ووسائل الإعالم الاجامتعية .و أأبلغ تسعة ومثانون بدلا عن تنظمي أأحداث يف اإطار اليوم العاملي للملكية الفكرية (مرتفع عددها
من  76بدلا يف عام  ،)2022ولقد وصلنا من خالل امحلالت عىل موقع فيس بوك اإجامل اإىل اكرث من ضعف امجلهور اذلي
وصلنا اإليه يف عام  2022ر(ُسّلت أأكرث النقرات عىل " أأجعبين" يف الهند والولايت املتحدة ا ألمريكية واملكس يك والربازيل
واململكة املتحدة) .فمل يلبث وقع هذو امحلالت يتجىل – إاذ زار موقع الويبو يف ذاك اليوم أأكرث من ضعف زوارو يف أأي يوم
أخر خالل ا ألشهر الثين عرش املاضية .وطوال فرتة امحلةل زار موقع اليوم العاملي للملكية الفكرية عىل الإنرتنت 200 000
متصفح تقريبا (مرتفع عددمه بنس بة  80ابملائة من عام .)2022
 .62ومجيع منشورات الويبو متاحة الن للتحميل جماان عرب الإنرتنت .وشهد العام املنرصم توزيع  28 000منشور ،وتوجد
الن  90مكتبة اإيداع يف ش ىت أأرجاء املعمورة ما يتيح لعامة امجلهور النفاذ اإىل منشورات الويبو املطبوعة.
 .62وزادت بصامت الويبو يف وسائل الإعالم الاجامتعية زايدة هائةل منذ أأن فتحنا حسااب عىل موقعي تويرت ()Twitter
وفليكر ( )Flickrيف مارس :2022
 بلغ قياس تأأثري الويبو الاجامتعي املس توى  ،72وهو رمق قيايس ،عقب تنظمي اليوم العاملي للملكية الفكرية يف أأبريل
( أأعىل من قياسات الاحتاد ادلويل لالتصالت أأو منظمة العمل ادلولية أأو منظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية أأو املنظمة
العاملية ل ألرصاد اجلوية أأو منظمة ا ألمم املتحدة ل ألغذية والزراعة أأو مكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف)؛
 وحصلت الويبو عىل  22مليون انطباع ظحمتل اإجامل عىل موقع تويرت؛
 وشوهدت الصور اليت نرشهتا الويبو عىل موقع فليكر زهاء  100 000مرة؛
 7الهدف الاسرتاتيجي الثامن :ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل.
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 وقرئت منشورات الويبو عىل موقع سكرايبد ( )Scribdأأكرث من  360 000مرة؛
 وشوهدت أأفالم الويبو عىل موقع يوتيوب ( 353 )YouTubeمليون مرة منذ أأن فتحت الويبو حساهبا عىل املوقع.
 .63ويف عام  2022بد أأان معلية تنقيح كبرية للموقع الإلكرتوين ،ويه معلية كبرية لتبس يط عرض احملتوى وإاعادة تنظميه،
وكذكل اإعادة تنظمي هيلك البياانت واعامتد تصممي يتجاوب مع طائفة ا ألهجزة املس تخدمة لالتصال ابلإنرتنت .ونتوقع أأن تؤيت
هذو اجلهود املضنية مثارها يف الفصل ا ألخري من العام.
الإدارة والتس يري

8

 .61يتوىل قطاع الإدارة والتس يري الرايدة يف ختطيط الربامج وإاعداد مزيانيهتا وإادارهتا من الناحية املالية ،كام يتوىل الرايدة
يف تنفيذ الربامج وتقيمي أأداهئا بفعالية .ويدير القطاع أأيضا البنية التحتية للمباين وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وخدمات
املؤمترات واللغات العامة ،وخدمات املشرتايت والسفر ،وسالمة املوظفني و أأمهنم وا ألصول .وابلتايل فاإنه يركز عىل تعزيز
طريقة تقدمي خدماتنا وتنفيذ براجمنا.
 .61وانهتيى تنفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي بنجاح يف هناية عام  ،2022وهو أأكرب برانمج تغيري نرفّذ عىل مدى
الس نوات امخلس املاضية .ولقد أأدرجت مبادرات الربانمج الإصالحية وعددها  29مبادرة يف ثقافة املنظمة و أأساليب معلها
وإاجراءاهتا .ول يزال يتعني الاضطالع مبزيد من العمل عىل اثنتني من املبادرات ،وهام املبادريان املتعلقتان ابلضوابط
ادلاخلية ونظام التخطيط للموارد املؤسس ية ،ولكتاهام تسري وفقا خلطة معلهام .ولقد انتقلنا من معلية برانمج التقومي
الاسرتاتيجي الكثيفة اجملهود اإىل حاةل نسعى فهيا جاهدين ملواصةل التحسني من خالل الرصد املس متر والاس تعراض
والابتاكر فامي يتعلق جبميع اإجراءاتنا الإدارية والتس يريية.
 .66ول يفتأأ مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة حيرز تقدما وس يكون مذهال عندما نرشع يف تكوين فكرة عن شلك املبىن
عندما يكمتل .وزاد القرار اذلي راختذ بشأأن تويل املسؤولية املبارشة عن موقع العمل يف يوليو  2022من املسؤوليات الإدارية
امللقاة عىل عاتق املوظفني زايدة هائةل لكهنم اس تجابوا لها بشلك يلفت الانتباو ،ومن املزمع أأن تس تمكل قاعة املؤمترات
اجلديدة وترسمل يف الوقت املناسب قبل مجعيات عام .2021
 .67ويف جمال خدمات املؤمترات وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،اعمتدان البث عرب الإنرتنت والفيديو حسب الطلب
لعرض وقائع اجامتعات الويبو الرئيس ية لكها ،ما زاد من الشفافية ويرس املشاركة الإجيابية من مجهور أأكرب بكثري وعزز ثراء
تسجيالت الاجامتعات املتاحة عىل موقعنا عىل الإنرتنت.
 .68واختذت خطوة هممة عند اإطالق معلية للحصول عىل شهادة  ISO 27001إلدارة أأمن املعلومات ،ومن شأأن هذو
الشهادة أأن توفر ألحصاب املصلحة يف الويبو مس توى عال جدا من ضامن أأن املعلومات الرسية ترعاجل عىل النحو السلمي
وتؤمن بأأقىص قدر ممكن.
 .69و أأدى اعامتد ادلول ا ألعضاء لس ياسة الويبو بشأأن اللغات اإىل زايدة عدد الصفحات املرتمجة يف خدمة اللغات
بنس بة  13ابملائة .ولضامن استيعاب هذا العبء الإضايف من العمل بسالسة ،ركزان عىل تعزيز الانتفاع بأأدوات الرتمجة
مبساعدة احلاسوب و أأدوات املصطلحات واعمتدان كثريا عىل اإس ناد الرتجامت اإىل هجات خارجية.
 .70وشهد العام املنرصم نشاطا كبريا يف اإدارة املوارد البرشية حبيث شارفت الإدارة عىل الانهتاء من معلية تقنني أأوضاع
املوظفني املؤقتني العاملني لفرتات طويةل ،ومتكنت من تنفيذ اإصالح نظام املوظفني ولحئته اذلي وافقت عليه ادلول ا ألعضاء
 8الهدف الاسرتاتيجي التاسع :بنية دمع اإداري ومايل كفء لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها.
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يف مجعيات عام 2022؛ و أأرشفت عىل صياغة مراجعة نظام العداةل ادلاخلية اذلي ستنظر فيه مجعيات عام 2023؛ وقضت
عىل التأأخري يف التعيينات وقلصت الفرتة الزمنية املس تغرقة بني قرار التعيني واس تالم املوظف املعني حديثا لعمهل يف املنظمة؛
و أأرشفت عىل التحسينات املطردة ،وإان اكنت بطيئة ،يف التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني بني املوظفني؛ واضطلعت
بعملية كبرية لتصممي املنظمة هبدف حتسني مالءمة مرتسامت همارات املوظفني مع متطلبات الوظائف.
 .72وما اكن للمنظمة أأن حتقق هذو النتاجئ الإجيابية خالل العام املنرصم اإل بفضل مشاركة ادلول ا ألعضاء البناءة والزتاهما
ودمعها وبفضل همنية املوظفني وتفانهيم .و أأود أأن أأتقدم ابلشكر عىل ذكل اإىل ادلول ا ألعضاء وإاىل النساء والرجال من
املوظفني اذلين تفانوا يف خدمة الويبو.
فرانسس غري
املدير العام
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

البند  21من جدول ا ألعامل املوحد :اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 21/2021
.2

اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والهيئات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه،
" "2توافق عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2021كام جاء يف الوثيقة  A/51/7 REVرهن اإدخال
التغيريات التالية املتفق علهيا فامي خيص ما ييل:
( أأ) صياغة الغاايت يف اإطار نتاجئ الربانمج  ،2عىل النحو الوارد يف املرفق ا ألول؛
(ب) صياغة الغاايت يف اإطار نتاجئ الربانمج  ،1عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين؛
(ج) صياغة الفقرتني  8.20و 22.20يف الربانمج  ،20عىل النحو املرعدل يف املرفق الثالث من أأجل التعبري
عن اإدراج مكتبني اإضافيني (واحد يف اإقلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب والخر يف الهند)؛
اخملصصة.
(د) ختصيص املزيد من خالف املوار البرشية للربانمج  20من الاعامتدات غري ّ
" "2وتعمتد املبادئ التوجهيية العامة بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية (املرفق الرابع)؛
" "3وحتيط علام ابلتعليقات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء بشأأن الامتس مزيد من املعلومات عن برانمج امللكية
الفكرية والتحدايت العاملية (الربانمج  )28وطلبت من الربانمج اإبالغ ادلول ا ألعضاء ،يف ادلورة الثانية عرشة
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،عن اجلوانب املتعلقة ابلتمنية من أأنشطته وإابالغ ادلول ا ألعضاء ،يف
ادلورة العرشين للجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات ،عن اجلوانب املتعلقة ابلرباءات من أأنشطته.
[تيل ذكل املرفقات]
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الربانمج 2

املرفق ا ألول
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية

اإطار النتاجئ
النتاجئ املرتقبة
ه  2.2تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف
تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية
الفكرية والتفاق عىل ظحاور ظحدّ دة وعىل
صكوك دولية بشأأهنا

ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات ا ألداء
اعامتد معاهدة لقانون التصاممي
التفاق بشأأن اإطار معياري لتسجيل ل يوجد اإطار معياري
التصاممي الصناعية وإاجراءات الصيانة لتسجيل التصاممي الصناعية من خالل مؤمتر دبلومايس
ظحمتل
وإاجراءات الصيانة

التقدم احملرز حنو التفاق عىل
القضااي الراهنة املدرجة يف جدول
أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية والبياانت اجلغرافية
عدد حالت التصديق/الانضامم اإىل
معاهدة س نغافورة
ه  2.2أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية عدد ادلول ا ألعضاء/املنظامت
ا إلقلميية اليت قدمت تعليقات اإجيابية
مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية
عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف
جمال العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية والبياانت اجلغرافية،
والنس بة املئوية لهذو ادلول واملنظامت
العدد املعاجل من طلبات التبليغ بناء
ه  3.2حامية مزتايدة لشعارات ادلول
و أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا عىل املادة ( 6رالثا)
عدد العالمات املنشورة يف قاعدة
البياانت اخلاصة ابملادة ( 6رالثا)

مرشوع وثيقة مرجعية
بشأأن حامية أأسامء البدلان
من تسجيلها واس تخداهما
كعالمات جتارية

احلصائل املتفق علهيا للجنة
ادلامئة املعنية ابلعالمات
التجارية والتصاممي الصناعية
والبياانت اجلغرافية

مثاين حالت جديدة
 29طرفا متعاقدا (هناية
للتصديق/الانضامم
)2022
تقدمي املشورة الترشيعية اإىل
تلقت  22دوةل
قل
أ
عضوا/منظمة إا ميية مشورة  20دول أعضاء/منظامت
إاقلميية .و أأبدت ّ %90ممن
ترشيعية ،مهنا  3قدمت
ردّت عىل الاس تقصاء رضاها
تعليقات اإجيابية عىل
املشورة الترشيعية املتلقاة عن املشورة املقدمة.
يف 2022
 70طلبا معاجلا للتبليغ بناء  210طلبا معاجلا للتبليغ بناء
عىل املادة ( 6رالثا)
عىل املادة ( 6رالثا) يف
2022
 210عالمة منشورة يف
 71عالمة منشورة يف
قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة
قاعدة البياانت اخلاصة
ابملادة ( 6رالثا) يف ( 6 2022رالثا)

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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الربانمج 1

املرفق الثاين
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

اإطار النتاجئ
النتاجئ املرتقبة
ه  2.2تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف
تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية
الفكرية والتفاق عىل ظحاور ظحدّ دة وعىل
صكوك دولية بشأأهنا
ه  2.3كفاءات معززة للموارد البرشية
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية
الفكرية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل
نظام الاقتصاد احلر

أأسس املقارنة
مؤرشات ا ألداء
التفاق يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية مفاوضات جارية حتت
عىل صك قانوين دويل أأو أأكرث بشأأن املعارف ولية اللجنة احلكومية
ادلولية للثنائية
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 2023/2022وبرانمج
واملعارف التقليدية
العمل لعام 2023
نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اليت تسفر غري متاحة حىت الن
عن تقارير حول كفاءات معززة لفهم مبادئ
و أأنظمة و أأدوات امللكية الفكرية والانتفاع هبا
من أأجل حامية املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي وإادارة العالقة بني
امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

[ييل ذكل املرفق الثالث]

ا ألهداف
اعامتد صك قانوين
دويل أأو أأكرث من قبل
مؤمتر دبلومايس ظحمتل
%80
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الربانمج 20

املرفق الثالث
العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية

املاكتب اخلارجية
س ياق التخطيط
 8.20وقد انبثقت عن املشاورات غري الرمسية ،اليت عقدت مبشاركة ادلول ا ألعضاء يف  2022و ،2022العديد من املبادئ،
ويه كام ييل )2( :ينبغي أأن حتدث املاكتب اخلارجية قمية مضافة و أأن تبارش ا ألنشطة اليت ميكن للماكتب أأداؤها بشلك
أأفضل من املقر الرئييس للويبو؛ ( )2وجيوز أأن متزج املاكتب اخلارجية عددا أخر من الوظائف اليت تس تجيب اإىل
ا ألولوايت واخلصوصيات ا إلقلميية؛ ( )3ول ينبغي اإحداث مكتب خاريج جديد اإل اإذا اكنت املنظمة قادرة عىل القيام
بذكل من الناحية املالية؛ ( )1وينبغي أأن يمت اإحداث وظائف املكتب اخلاريج وضبط املوارد املقابةل ،ابنهتاج مقاربة
متدرجة وحذرة .وبعد اإجراء مشاورات غري رمسية أأثناء امجلعية العامة لس نة  ،2023اعمتدت ادلول ا ألعضاء املبادئ
التوجهيية العامة بشأأن املاكتب اخلارجية

اسرتاتيجيات التنفيذ
املاكتب اخلارجية اجلديدة
 22.20برمج خالل الثنائية القادمة عدد من املاكتب اخلارجية اجلديدة اليت س تحدث يف العديد من ا ألماكن/املناطق ويه الصني
والاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية ومكتبان يف أأفريقيا ومكتب يف أأمرياك الالتينية والاكرييب ومكتب يف الهند.
وقد أأقر أأن معلية اإحداث املاكتب اخلارجية لن تكمتل خالل الثنائية  .2021/2021وجيب متابعة املاكتب الراهنة
واملاكتب احملدثة مؤخرا وتقيمي النتاجئ اليت حققهتا .ولن تس تجيب املاكتب املذكورة اإىل مجيع طلبات اإحداث ماكتب
اإضافية .ويتعني يف هناية املطاف أأن يكون عدد املاكتب اخلاريج مس تداما ،ويس تحسن أأن تشلك معا ش بكة عاملية
ظحدودة من املاكتب يف أأماكن اسرتاتيجية.

[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع
مبادئ توجهيية عامة بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية
 2أأكتوبر  ،2023الساعة 28:00

أأول .املبادئ التوجهيية العامة
ّتقرر ما ييل:
تو ِّ ّجه املبادئ التالية اإنشاء ش بكة من ماكتب الويبو اخلارجية تكون صغرية وفعاةل وذات موقع اسرتاتيجي وتضمن المتثيل
اجلغرايف (انظر الفقرة (د) أأدانو) عىل أأن تكفل قمية مضافة بتوفري ادلمع الس يايس واللوجيس يت الالزم لبلوغ أأهداف املنظمة
مقر الويبو الرئييس وحدو.
الاسرتاتيجية بطريقة ل ميكن هبا حتقيق تكل ا ألهداف يف ّ
أأ .شفافية الإجراءات اخلاصة ابإنشاء ماكتب الويبو اخلارجية
 .2ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف اس تضافة مكتب خاريج يف إاقلميهيا الوطين ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان
أأو مجموعة إاقلميية ،اإذا ما اترفق عىل ذكل بتوافق الراء ،أأن ختطر املدير العام بذكل كتابيا .وينبغي للمدير العام أأن يبلغ
ادلول ا ألعضاء ،دون تأأخري ،ابس تالمه ذكل الإخطار .ول ينطبق هذا احلمك عىل ادلول ا ألعضاء اليت قامت فعال،
بصفهتا الوطنية أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،اإذا ما ت التفاق عىل ذكل بتوافق الراء ،بتقدمي
البالغات/الإخطارات املكتوبة.
 .2وينبغي لدلوةل العضو اليت ترغب يف اس تضافة مكتب خاريج أأن تقدم ،مبساعدة توفرها لها ا ألمانة بناء عىل
طلهبا ،اقرتاحا اإىل املدير العام يك تنظر فيه جلنة الربانمج واملزيانية (اللجنة) .وينبغي ل ألمانة أأن تقدم اإىل اللجنة
الإخطار والاقرتاح الواردين من ادلوةل العضو .وينبغي ل ألمانة أأن تدرج الاقرتاح الوارد من ادلوةل العضو يف تقرير
تقدمه اإىل اللجنة و أأن تقدم اقرتاحات عن جدوى ذكل املكتب اخلاريج ومدى امتثاهل للمبادئ .وتنظر اللجنة يف
الاقرتاح بغرض تقدمي أأية توصية اإىل امجلعية العامة.
 .3وعقب النتيجة اليت ختلص اإلهيا اللجنة ،تناقش جلنة التنس يق مرشوع اتفاق مقرتح يامتىش و أأحاكم املادة 22
من اتفاقية الويبو.
 .1وتنظر امجلعية العامة يف توصيات اللجنة و أأية نتيجة ختلص اإلهيا مناقشات جلنة التنس يق بشأأن مرشوع
التفاق املقرتح من أأجل اختاذ قرار هنايئ خبصوص اإنشاء مكتب خاريج جديد.
ب .املغزى من اإنشاء ماكتب خارجية جديدة والغرض املنشود مهنا
ينبغي لالقرتاح اذلي يقدم اإىل اللجنة ،واملشار اإليه يف الفقرة ( أأ) أأعالو ،بيان املغزى من اإنشاء مكتب خاريج جديد
ومدى احلاجة اإليه والغرض منه والقمية املضافة اليت س يجلهبا ،وتقدير مساهامته يف برامج املنظمة و أأهدافها ،مع اإيالء
اعتبار خاص للعنارص التالية الواردة يف الفقرتني (ج) و(د) أأدانو.
جيوز أأن يشمل نطاق أأنشطة املكتب اخلاريج يف ادلوةل العضو ما ييل:
 التعاون مع نظام امللكية الفكرية يف البدل املعين/املنطقة املعنية؛ -وتعزيز الابتاكر والإبداع يف البدل املس تضيف عن طريق الهنوض ابلنتفاع الفعال خبدمات امللكية الفكرية؛
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وإاذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وإاذاكء احرتاهما وتطوير أأنظمهتا ،وتبس يط مساراهتا
وتطوير موظفهيا؛
ويف حال وجود الرغبة والتفاق فامي بني ادلوةل املس تلمة وسائر البدلان يف الإقلمي ،جاز أأن يقدم املكتب
أأيضا خدمات اإىل ادلوةل امللمتسة يف ذكل الإقلمي من خالل مرشوعات حتددها بوضوح هيئات الويبو
املعنية وتوافق علهيا؛
وتقدمي خدمات الزبون لفائدة مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية؛
واملساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض ابلتمنية ونقل التكنولوجيا.

من املفهوم أأن ماكتب الويبو اخلارجية لن تنفّذ أأية أأنشطة تتعلق ابملعاجلة (مبا فهيا مثال الاس تالم أأو الإحاةل أأو
املراجعة أأو البحث أأو الفحص أأو التناول أأو النرش أأو التنازل عند نقل احلقوق يف الرتاخيص أأو التجديد أأو التخزين)
فامي يتعلق ابلطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي أأو أأية معامةل مالية
تتعلق بتكل الطلبات.
ج .الاس تدامة املالية/حتييد املزيانية
اإقرارا بتفاوت مراحل التمنية يف ادلول ا ألعضاء وحفاظا عىل املوارد املالمئة للماكتب ا إلقلميية ،وحبسب الوظائف
اخملتلفة للمكتب اخلاريج ،ينبغي أأن يتناول الاقرتاح الاس تدامة املالية وحتييد املزيانية عند اإنشاء املكتب اخلاريج.
د.

اجلوانب اجلغرافية/اجلوانب املاكنية
عند تقيمي الاقرتاح ،ينبغي اإيالء الاعتبار الواجب ملبد أأ خلق ش بكة جغرافية منصفة وفعاةل فامي خيص ماكن املكتب
اخلاريج املقرتح .وينبغي ألي مكتب خاريج أأن حيدد بوضوح املنطقة اجلغرافية اليت س يعمل فهيا .وينبغي اإيالء
الاعتبار الواجب للجوانب الإمنائية أأو ا ألقالمي اليت ل يوجد هبا مكتب خاريج أأو ا ألماكن اليت يوجد هبا مس تخدمو
خدمات الويبو العاملية ا ألساس ية .ورمغ ذكل ،فوجود مكتب خاريج يف اإقلمي أأو يف بدل جماور ،ل ينبغي أأن يشلك
يف حد ذاته سببا لرفض النظر يف طلب تقدمه دوةل عضو يف ذكل الإقلمي واختاذ امجلعية العامة لقرار بشأأنه.

ه.

مساءةل املاكتب اخلارجية/تقاريرها
لك املاكتب اخلارجية جزء ل يتجز أأ من اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ .وعندما ينشأأ املكتب اخلاريج ويبد أأ
معهل ،يررصد أأداؤو وأأنشطته عىل أأساس مؤرشات ونتاجئ ا ألداء ،ويبلّغ ذكل اإىل جلنة املزيانية اليت حتيل بدورها
توصياهتا اإىل امجلعية العامة ،حسب الاقتضاء.

رانيا .التنفيذ
تقرر تطبيق املبادئ التوجهيية العامة فورا عىل مجيع املاكتب اخلارجية املقرتحة والقامئة واملقبةل قدر الإماكن ،رشيطة احلفاظ
عىل رساين القرارات الوجهية اليت اختذهتا امجلعيات العامة يف السابق ،ومن مضهنا قرارات امجلعيات احلالية ،يف مسأأةل
املاكتب اخلارجية.
[هناية املرفق الرابع والوثيقة]
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث
فهرس مداخالت وفود ادلول واجملموعات ا إلقلميية وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ادلولية
(تشري ا ألعداد اإىل أأرقام الفقرات الواردة يف هذو الوثيقة)
وفود ادلول:
أأفغانس تان ،93 :اجلزائر ،91 :اجلزائر ،322 ،10 ،22 2:أأنغول ،327 ،221 ،227 :أأ 2نتيغوا وبربودا ،62 :ا  3ألرجنتني،19 :
 ،11المنسا ،229 :بنغالديش ،320 ،209 ،97 :برابدوس ،2213 :بيالروس ،60 ،21 :بلجياك،211 ،23 :
أأسرتاليا:
1
 ،268بنن ،66 ،29 :بويان ،203 :بوتسواان ،227 ،207 :الربازيل ،233 ،280 ،39 ،28 :بروين دار السالم،202 :
بوركينا فاسو ،77 :بوروندي ،72 :مكبوداي ،71 :كندا ،220 :مجهورية أأفريقيا الوسطى ،99 :ش ييل ،33 :الصني،21 :
 ،260 ،269كولومبيا ،11 :جزر القمر ،222 :الكونغو ،201 :كوس تارياك ،19 :كوت ديفوار ،70 :كرواتيا،222 :
كواب ،206 :امجلهورية التش يكية ،223 :مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،221 :ادلمنارك ،221 :اإكوادور ،86 :مرص،98 :
 ،321 ،262 ،231السلفادور ،282 ،272 ،61 :غينيا الاس توائية ،229 :اإثيوبيا ،31 :فرنسا ،222 :مجهورية مقدونيا
اليوانن ،16 :غواتاميل،62 :
اليوغوسالفية السابقة ،226 :غامبيا ،227 :جورجيا ،10 :أأملانيا ،18 :غاان،226 ،30 :
6
غينيا ،223 :غينيا بيساو ،228 :الكريس الرسويل ،78 :هنغاراي ،72 :أيسلندا ،230 :الهند،221 ،279 ،32 ،22 :
 ،292اإندونيس يا ،71 :اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،321 ،301 ،300 ،31 :إارسائيل ،713 :اإيطاليا،18 :
جاماياك ،232 :الياابن ،32 :كينيا ،209 :لو (مجهورية  -ادلميقراطية الشعبية) ،226 :ليتوانيا ،27 :مدغشقر،232 :
مايل ،222 :مالوي ،200 :مالزياي ،222 :موريتانيا ،233 :املكس يك ،82 :موانكو ،13 :اجلبل ا ألسود،231 :
املغرب ،67 :موزامبيق ،69 :ميامنار ،91 :انميبيا ،231 :نيبال ،63 :نيوزيلندا ،12 :النيجر ،236 :نيجرياي،202 :
8
الرنوجي ،237 :عامن ،263 :ابكس تان ،12 :فلسطني ،213 :بامن ،12 :ابراغواي ،11 :بريو ،88 :الفلبني ،12 :بولندا،20 :
 ،217 ،221مجهورية كوراي ،291 ،223 ،207 ،11 :مجهورية مودلوفا ،220 :رومانيا ،89 :الاحتاد الرويس،87 :
رواندا ،238 :الس نغال ،73 :رصبيا ،90 :سرياليون ،228 :س نغافورة ،16 :سلوفاكيا ،92 :جنوب أأفريقيا،296 ،61 :
اإس بانيا ،322 ،80 :رسي لناك ،37 :السودان ،208 :سو9ازيلند ،239 :السويد ، 210 :سويرسا ،96 :امجلهورية العربية
السورية ،212 :يايلند ،17 :توغو ،83 :ترينيداد وتوابغو ،17 ،29 :تركيا ،76 :أأوغندا ،82 :أأوكرانيا ،92 :اململكة
املتحدة ،38 :مجهورية تزنانيا املتحدة ،201 :الولايت املتحدة ا ألمريكية،201 ،202 ،299 ،291 ،287 ،216 ،36 :
 ،328 ،303 ،297 ،262 ،216 ،212 ،217 ،213 ،229 ،229أأوروغواي ،81 :فزنويال (مجهورية –
البوليفارية) ،306 ،291 ،220 :فييت انم ،81 :المين ،212 :زامبيا ،68 :زمبابوي.79 :
املنظامت احلكومية ادلولية :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) ،218 :رابطة أأمم جنوب رشق
أس يا (.26 :)ASEAN
املنظامت غري احلكومية ادلولية :حتالف اجملمتع املدين ) ،260 :(CSCاحتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية )،211 :(FICCI
الاحتاد ادلويل للفيديو ( ،211 :)IVFاملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( ،219 ،216 :)KEIش بكة العامل
الثالث (.217 :)TWN
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
أ
ال
ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأورواب رشقية.
ابمس اجملموعة ابء.
أ
ّ
ابمس مجموعة البدلان القل منوا.
ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية.
ابمس اجملموعة الس يوية.
ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
ابمس مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق.
ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.

