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املقدمة
.2

يسجل هذا التقرير العام املداولت والقرارات اخلاصة ابمجلعيات وسائر الهيئات العرشين لدلول ا ألعضاء يف الويبو:
()2
()1
()3
()1
()5
()6
()7
()1
()1
()20
()22
()21
()23
()21
()25
()26
()27
()21
()21
()10

امجلعية العامة للويبو ،ادلورة الرابعة وا ألربعون (ادلورة الاس تثنائية الثالثة والعرشون)
ومؤمتر الويبو ،ادلورة الرابعة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية الثالثة عرشة)
وجلنة الويبو للتنس يق ،ادلورة الثامنة والس تون (ادلورة الاس تثنائية الرابعة والعرشون)
ومجعية احتاد ابريس ،ادلورة السابعة وا ألربعون (ادلورة الاس تثنائية السادسة والعرشون)
واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،ادلورة الثالثة وامخلسون (ادلورة الاس تثنائية الرابعة)
ومجعية احتاد برن ،ادلورة احلادية وا ألربعون (ادلورة الاس تثنائية العرشون)
واللجنة التنفيذية لحتاد برن ،ادلورة التاسعة وامخلسون (ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة)
ومجعية احتاد مدريد ،ادلورة السابعة وا ألربعون (ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشون)
ومجعية احتاد لهاي ،ادلورة الثالثة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية الرابعة عرشة)
ومجعية احتاد نيس ،ادلورة الثالثة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية الثانية عرشة)
ومجعية احتاد لش بونة ،ادلورة الثالثون (ادلورة الاس تثنائية العارشة)
ومجعية احتاد لواكرنو ،ادلورة الثالثة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية الثالثة عرشة)
ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات ،ادلورة الرابعة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة)
ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ادلورة اخلامسة وا ألربعون (ادلورة الاس تثنائية
السادسة والعرشون)
ومجعية احتاد بودابست ،ادلورة الثالثون (ادلورة الاس تثنائية الثالثة عرشة)
ومجعية احتاد فيينا ،ادلورة السادسة والعرشون (ادلورة الاس تثنائية احلادية عرشة)
ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،ادلورة الثالثة عرشة (ادلورة الاس تثنائية السابعة)
ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ادلورة الثالثة عرشة (ادلورة الاس تثنائية السابعة)
ومجعية معاهدة قانون الرباءات ،ادلورة الثانية عرشة (ادلورة الاس تثنائية السابعة)
ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات ،ادلورة السادسة (ادلورة الاس تثنائية الثالثة)

واجمتعت تكل الهيئات يف جنيف من  20اإىل  21ديسمرب  1023و 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).
 .1وابلإضافة اإىل مرشوع هذا التقرير العام ،أأعدّ مرشوع تقرير أخر عن ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة
(الوثيقة .)WO/GA/44/6
 .3وترد يف الوثيقة  A/52/INF/1قامئة ابدلول ا ألعضاء يف امجلعيات وسائر الهيئات املعنية واملراقبني املقبولني يف
دوراهتا حىت  20ديسمرب .1023
.1

وتولت رئيسة امجلعية العامة رئاسة الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول ا ألعامل (الوثيقة :)A/52/1

البنود  2و 1و 3و 1و 5و 6و 7و 1و 1و 20و 22و21

السفرية ابيفي اكيرامو (فنلندا) ،رئيسة امجلعية العامة
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 .5وس يدرج يف مرفق الإصدار الهنايئ للتقرير احلايل فهرس مداخالت وفود ادلول وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت غري احلكومية املذكورة يف هذا التقرير .وسريد جدول ا ألعامل كام ّمت اعامتده وقامئة املشرتكني يف الوثيقة A/52/1
والوثيقة  A/52/INF/3عىل التوايل.

البند  2من جدول ا ألعامل املو ّحد:
افتتاح ادلورات
 .6دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري (املشار اإليه فامي بعد بعبارة "املدير العام") اإىل افتتاح سلسةل
الاجامتعات الثانية وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر هيئاهتا.
.7

ووقف املشاركون دقيقة مصت تكرميا ملسار ومساهامت الراحل نيلسون مانديال ،رئيس جنوب أأفريقيا السابق.

 .1وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس حكومة وشعب بدله فشكر ا ألمانة واملدير العام ومجيع الوفود عىل تكرمي الرئيس
الراحل نيلسون مانديال اذلي وافته املنية يف  5ديسمرب  .1023وقال إان الشعور العميق بفقدان الراحل واحلزن عليه شعور
يتقامسه العامل أأمجع ألن وطن مانديال ليس أأفريقيا وجنوب أأفريقيا حفسب ،بل العامل أأمجع .ومىض يقول اإن مانديال دخل قلوب
ووجدان مجيع ساكن العامل عندما جعل من ا ألمل حقيقة .وعالوة عىل ذكل ،عاش مانديال يف خدمة أأمته والعامل عامة بقدر
كبري من الامتياز والتضحية والكرامة ،وستبقى جنوب أأفريقيا مدينة هل اإىل ا ألبد .واس تطرد الوفد قائال اإن رحيل منديال
حمزن للغاية ولكن إارثه س يظل حيا طاملا تواصل اإحياء مساره وقميه ومبادئه .وإاذ حنيي مساره ونثين عليه ،ميكننا مجيعا أأن
نلزتم مبا ّمتزي به من ّقمي الإنسانية والتواضع والالزتام والتضحية والتسامح والغفران و أأن نعلها جزءا من حياتنا و أأن نساعد عىل
حتويل ا ألوضاع من أأجل السالم .ويف اخلتام ،اقتبس الوفد أأقوال مانديال املشهورة مبناس بة تأأبني جنوب أأفريقيا والعامل بأأرسه
اليوم الراحل مانديال" :ليس املهم يف احلياة أأننا عش ناها ولكن املهم هو مدى تأأثريان يف حياة الخرين".
 .1وافتتحت رئيسة امجلعية العامة ،السفرية ابيفي اكيرامو (فنلندا) ،دورات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر
هيئاهتا يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات وسائر الهيئات املعنية العرشين ،فأأدلت ابلبيان التايل:
"حرضات املندوبني املوقرين،
حرضات الزمالء والزميالت،
علينا اليوم ،كام تعلمون ،أأن ن ُمت العمل اذلي مل نمتكن من اس تكامهل يف ادلورة ا ألخرية للجمعيات املنعقدة يف
أأكتوبر هذا العام .والتساؤل املثري للجدل هو ملاذا مل نمتكن من إاهناء معلنا خالل امجلعيات املاضية؟ أأرى أأن السبب
الرئييس هو طول جدول ا ألعامل ،الناجت عن امليول اإىل اإحاةل املسائل اليت من املفرتض التداول بشأأهنا واس تكاملها يف
خمتلف اللجان ادلامئة اإىل امجلعيات العامة .وينبغي أأن حنرتس من هذا امليول يف املس تقبل .ومن املسائل اليت مل ننته
مهنا بعد الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل ،وإاماكنية عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي،
واحلومكة ،وبعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) ،وألية
الإبالغ املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) ،ووضع مبادئ توجهيية بشأأن اإنشاء ماكتب الويبو
اخلارجية.
وقد وعدتمك ابإبالغمك مبا أأنزانه من معل يف الشهرين املاضيني من أأجل تيسري اختاذ القرارات يف هذه ادلورة
بشلك سلس بشأأن العمل غري املكمتل .ويتأألف هذا العمل من ثالثة أأجزاء واحضة .وقد أأجرى السفري كووك من
س نغافورة مشاورات بشأأن وضع مبادئ توجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية .ونظم الس يد مارس يلو ديال نينا،
القامئ بأأعامل انئب املمثل ادلامئ للربازيل ،مشاورات بشأأن احلومكة وجلنة حق املؤلف وجلنة املعايري .ويف البداية ،أأود
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أأن أأعرب عن تقديري العميق للعمل املمتاز اذلي قام به امليرسان السفري كووك والس يد ديال نينا .و أأجراي مشاورات
مع ادلول ا ألعضاء اكنت شامةل وكثيفة وحققا تقدما كبريا .و أأان مرسورة بأأن أأخربمك بأأننا توصلنا اإىل توافق الراء
خبصوص القضااي اليت تناولهتا ،أأي احلومكة وجلنة حق املؤلف وجلنة املعايري ،مما سيساعد عىل تيسري معل هذه
امجلعيات .و أأتقدم ابلشكر اإىل ادلول ا ألعضاء عىل ما أأبدته من مرونة عالية وعىل ما تلقيناه مهنا ،أأان وامليرسان ،من
دمع وتعاون أأثناء املشاورات .و أأ يميل أأن يتواصل هذا احلل الوسط يف ا ألايم الثالثة القادمة يك نهنيي معلنا عرب
التوصل اإىل توافق الراء.
وجيب أأن أأشدد عىل أأنه ل بد من املوافقة عىل برانمج ومزيانية منظمتنا للثنائية املقبةل .وقد وضعت هذه
املسأأةل عىل ر أأس ا ألولوايت .و أأود أأن أأتناول جدول ا ألعامل حبسب ترتيب البنود الوارد يف املرشوع .و أأحث ادلول
ا ألعضاء عىل عدم الإدلء ببياانت عامة كس با للوقت اذلي ينبغي ابملقابل تسخريه للمسائل املوضوعية املعروضة أأمامنا.
وبطبيعة احلال ،اإذا رغب وفد يف الإدلء ببيان فلن أأمنعه من ذكل .وهذا جمرد الامتس وليس سابقة ابلنس بة
للجمعيات املقبةل .وهديف بصفيت رئيسة للجمعيات هو اس تكامل ما مل نس تمكهل من معل موضوعي يف امجلعيات الفائتة.
وهبذه اللكامت ،أأعلن افتتاح سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو".
 .20وحذا املدير العام حذو الرئيس ية يف الرتحيب جبميع الوفود .وقال اإنه لن يقدم أأي تقرير أأو بيان عام ألن ادلورة يه
دورة اس تثنائية .واغتمن الفرصة لتوجيه شكره اإىل مجيع الوفود عىل مشاركهتا الكثيفة عىل مدى الشهرين املنرصمني وعىل
الالزتام الفريد ابإجياد حلول للمسائل العالقة .ويف هذا الصدد ،شكر املدير العام الرئيسة عىل قيادهتا وشكر أأيضا السفري
كووك فوك سينغ والس يد مارس يلو ديال نينا عىل تفانهيام وعلمهام ادلؤوب .وحث الوفود عىل اإهناء عام جيد ابلنس بة للمنظمة
ابلتوصل اإىل اتفاق عىل القضااي العالقة اليت ذكرهتا الرئيسة ،ولس امي الربانمج واملزيانية ،ومسأأةل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر لعامتد
معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،وموضوع املاكتب اخلارجية .و أأشار اإىل أأن هذا س يكون أأساسا لربانمج معل واعد للمنظمة يف
س نة .1021
 .22و أأشار وفد الياابن ،يف بيان كتايب ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأن ا ألايم الثالثة اليت ستس تغرقها امجلعيات متث ّل فرتة حامسة
ا ألمهية ابلنس بة لدلول ا ألعضاء والويبو عىل حد سواء ،و أأبدى ثقة اجملموعة يف اإماكنية اخلروج بنتاجئ اإجيابية .وقال اإن اجملموعة
تشاطر الشعور اذلي أأعربت عنه الرئيسة يف املشاورة غري الرمسية بشأأن ا ألمهية اليت تكتس هيا املوافقة يف دورة ديسمرب عىل
املزيانية للثنائية  1025/1021ابلنس بة للويبو وادلول ا ألعضاء فهيا ،و أأكّد أأيضا أأن اجملموعة تويل أأمهية كبرية لوضع مبادئ
توجهيية من شأأهنا متكني ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية من الإسهام يف حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية دون فرض عبء
فادح عىل املنظمة .وتطرق اإىل معاهدة قانون التصاممي وقال اإن اجملموعة مل تمتكّن من تناول هذه املسأأةل بعمق يف اجللسات
العامة خالل ادلورة احلادية وامخلسني للجمعيات نظرا للقيود الزمنية النامجة عن العدد الضخم لبنود جدول ا ألعامل اليت مل
يُ ّ
بت فهيا عىل مس توى اللجان وتقرتح منح الوقت الاكيف وا ألولية الالزمة ذلكل البند املهم من جدول ا ألعامل يك يتس ىن
ّ
البت فيه خالل دورة امجلعية العامة الاس تثنائية .و أأعرب عن ر أأي اجملموعة اذلي مفاده أأن مجيع الوفود قد ّكرست قدرا هائال
من الوقت واملوارد يف ا ألسابيع املاضية يف سبيل اخلروج بنتاجئ اإجيابية يف امجلعية العامة الاس تثنائية ،وذكل ابلإضافة اإىل
ا ألنشطة العادية يف الويبو وغريها من ا ألولوايت .و أأوحض أأن ذكل اكن رضوراي لضامن التقدم احملرز .و أأفاد بأأنه من الالزم ،مع
ذكل ،النظر يف انهتاج ُس بل أأخرى لتحسني فعالية وكفاءة العمل يف الويبو ،وضامن وفاء جلان الويبو مبسؤولياهتا ،وتويخ
عدد مناسب من الاجامتعات وبرانمج معل متوازن ميكن الالزتام به .وشدّد عىل اس تعداد اجملموعة للمشاركة يف املداولت
بطريقة بنّاءة.
 .21و أأشار وفد بولندا ،يف بيان كتايب ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإىل أأن امجليع يف الويبو خسروا كثريا
من الوقت واجلهد يف الشهرين املاضيني للتوصل اإىل توافق الراء حول القضااي العالقة املتصةل ابلربانمج واملزيانية واملاكتب
اخلارجية وعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي .ورحبت اجملموعة بنتاجئ املفاوضات وقالت اإهنا تتطلع
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اإىل اختتام انحج لدلورة الاس تثنائية الثانية وامخلسني للجمعية العامة .وشددت اجملموعة عىل أأن اعامتد مزيانية الثنائية
 25/1021ينبغي أأن يكون أأولوية هذه ادلورة ألن ذكل خيدم املصاحل املشرتكة مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وعليه ،ل
ينبغي أأن يعيق اعامتد املبادئ التوجهيية وفتح ماكتب خارجية اعامتد مزيانية الثنائية  .25/1021و أأشارت اجملموعة اإىل أأن س نة
 1023أأرشفت عىل هنايهتا و أأن القضية الأكرث أأمهية وإاحلاحا من أأجل أأداء املنظمة ملهمهتا بسالسة يه اعامتد مزيانية الثنائية
املقبةل .ومن هذا املنطلق ،وافقت اجملموعة عىل اقرتاح عدم الربط بني مسأأليت املزيانية واملاكتب اخلارجية ألن ذكل من شأأنه
أأن يساعد أأكرث عىل التوصل اإىل اتفاق بشأأن املسأألتني يف وقت مناسب .و أأبدت اجملموعة دمعها لقرتاح ختصيص  0,6مليون
فرنك سويرسي من خالف موارد املوظفني يف اإطار الربانمج  10لتنفيذ القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق يف دورهتا السابعة
والس تني يف اإطار البند  7من جدول أأعامل ادلورة احلادية وامخلسني للجمعيات .كام دمعت اجملموعة اقرتاح حتويل  0,1مليون
فرنك سويرسي من خالف موارد املوظفني من الربانمج  10اإىل املبالغ غري اخملصصة يف انتظار اختاذ قرار هبذا الشأأن .وفامي
خيص املاكتب اخلارجية ،أأعربت اجملموعة عن اس تعدادها دلمع نص امليرس املؤرخ  17نومفرب  1023واملعنون "مبادئ توجهيية
عامة بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" .ورمغ أأن بعض الاختالفات تظل قامئة وبعض ادلول ا ألعضاء ل ميكهنا قبول نص
امليرس ،ترى اجملموعة أأنه ميكن التوصل اإىل حل وسط .وعليه ،تنضم اجملموعة اإىل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
واجملموعة ابء والهند يف اقرتاح تقدمي نص امليرس للبت فيه يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل .وهذا النص اذلي هو حل
وسط هو مثرة مفاوضات مكثفة وهجود مضنية مجليع ادلول ا ألعضاء سعيا اإىل تسوية مسأأةل حساسة ابلنس بة ألنشطة الويبو.
و أأشارت اجملموعة اإىل أأن جلنة التنس يق وافقت يف أأكتوبر  1023عىل مذكريت تفامه لإنشاء مكتبني خارجيني يف لك من
روس يا والصني ولكن امجلعية مل توافق بعد عىل فتح املكتني بشلك رمسيّ .
وعربت اجملموعة عن دمعها لقرتاح اجملموعة ابء
اذلي يدعو اإىل اإدراج بند خاص يف جدول ا ألعامل لتناول هذه املسأأةل بفعالية ،وقالت اإن اختاذ قرار منفصل من شأأنه أأن
يضمن شفافية اكمةل ويضع املكتبني اخلارجيني املقرتح فتحهام يف روس يا والصني عىل قدم املساواة مع املاكتب اخلارجية القامئة
فامي خيص نطاق أأنشطهتا وطبيعهتا .ومبا أأن اجملموعة يه من أأبرز املؤيدين لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون
التصاممي ،فهيي ترحب ابلقرتاح ا ألخري للميرس ادلاعي اإىل عقد املؤمتر يف يونيو  .1021وجددت اجملموعة دمعها ،اذلي
أأعربت عنه يف مجعيات سبمترب ويف اجامتع جلنة العالمات يف أأوائل نومفرب  ،1023لإدراج مادة خاصة يف نص املعاهدة بشأأن
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لتنفيذ املعاهدة املقبةل .وفامي يتعلق بلجنة حق املؤلف ،قالت اجملموعة اإهنا تفضل اختاذ قرار
بشأأن خريطة طريق العمل املقبل عىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث أأثناء ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة ألهنا ترى
أأن املوضوع يكتيس أأمهية ابلغة ابلنس بة لها .وبروح من التوافق والتعاون ،قالت اجملموعة اإهنا مس تعدة لقبول اقرتاح الرئيسة
لإحاةل تكل القضية اإىل اللجنة .وإاذ تقر اجملموعة بأأن لك مجموعة إاقلميية تدافع ،بطبيعة احلال ،عن أأولويهتا ومصاحلها ،فهيي ترى
أأن تكل ا ألولوايت واملصاحل ل ينبغي أأن تطغى عىل أأولوايت ومصاحل الويبو .و أأبدت اجملموعة ثقهتا يف أأن مجيع ادلول ا ألعضاء
سيبدي املرونة وا إلرادة للتوصل اإىل حل وسط يف هذه ادلور الاس تثنائية للجمعية العامة.
 .23و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،يف بيان كتايب ،عن اقتناعه الشديد بأأ ّن الهنج التدرجيي هو اذلي
يدر أأكرب الفوائد .وذكر التفاق الناحج حول مجموعة من القرارات املتعلقة بربانمج العمل القادم للجنة املعنية مبعايري الويبو
س ّ
يلب لك
واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ومبسائل احلومكة يف الويبو ،مشريا اإىل أأ ّن ذكل التفاق مل ّ
التوقعات .وقال اإنه اكن يو ّد أأن يرى تركزيا عىل العمل اخلاص هبيئات البث يف برانمج العمل القادم اخلاص بلجنة حق
املؤلف .و أأكّد أأن املناقشات حول اإبرام معاهدة بشأأن هيئات البث تظ ّل حتتل مرتبة عالية عىل ّ
سّل ا ألولوايت ابلنس بة
لالحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأبدى حت ّمسه لإدخال حتسني عىل امحلاية ادلولية لهيئات البث ،عىل أأن يكون ذكل
التحسني جمداي ومكيّفا مع املشالك احملدّدة اليت تعاين مهنا تكل الهيئات وحيرتم يف الوقت ذاته حقوق أأحصاب احلقوق فامي
خيص املصنفات وغري ذكل من املوضوعات احملمية واملشموةل ابإشارات البث .و أأبدى الوفد اس تعداده دلمع مرشوعات
القرارات املذكورة يف ظ ّل روح توفيقية و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسود تكل الروح التوفيقية دورة امجلعية العامة الاس تثنائية،
ّ
وحث امجلعية عىل اختاذ قرار بشأأن تكل املسائل يف مرحةل مبكّرة من املداولت من أأجل صون هذه الإنازات وخلق زم
اإجيايب يف الاجامتع .و أأضاف قائال اإن ادلول ا ألعضاء يف الويبو قد خاضت ،حتضريا دلورة امجلعية العامة الاس تثنائية ،يف
مطوةل خبصوص ّ
البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة الرشوط الشلكية للتصاممي،
مشاورات غري رمسية ّ
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ور أأى أأن التفاق عىل اخلطوات القادمة أأمر وش يك .و أأوحض أأن مرشوع النص ،اذلي بلغ فعال مرحةل النضج يف اجامتع
سبمترب ،خضع ملزيد من التحسني مع احلصائل الناحجة اليت خلصت اإلهيا ادلورة الثالثون للجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات
التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية ،و أأن اخلالفات املتبقية ل ينبغي أأن تعرقل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس
يف عام  .1021و أأبدى امتنانه لوفد الاحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة ذكل املؤمتر يف يونيو أأو يوليو من العام القادم
ّ
وحث العدد القليل من الوفود اليت ل تزال تبدي حتفظات بشأأن ّ
البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس عىل تذليل تكل
التوصل اإىل توافق واحض .وقال اإن مسأأةل املاكتب اخلارجية احتلت ماكنة هامة يف مداولت ادلورة احلادية
اخلالفات لمتكني ّ
وامخلسني للجمعيات وظلّت هتمين عىل أأعامل التحضري دلورة امجلعية العامة الاس تثنائية ،مع اإجراء مشاورات مكث ّفة
امليرس ّكرس هماراته القيادية للبحث عن توافق يف الراء حول اإطار مفاهميي
ومس تفيضة حول املبادئ التوجهيية .و أأضاف أأن ّ
املوسعة للماكتب اخلارجية
لتوس يع ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية .و أأكّد الوفد جمددا عىل وهجة نظره اليت مفادها أأن الش بكة ّ
املقر الرئييس و أأن ل يكون لها وقع عىل
ينبغي أأن تكون حمدودة العدد و أأن تتالىف الازدواجية مع العمل املُضطلع به يف ّ
املزيانية .و أأعرب عن أأسفه لعدم المتكّن ،رمغ لك املساعي املبذوةل ،من بلوغ اتفاق حول تكل املبادئ التوجهيية .و أأبدى دمعه
ملبادرة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اليت حظيت بدمع مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة ابء ووفد
امليرس وإاىل النظر يف اعامتده كجزء من مجموعة شامةل من التفاقات حول املاكتب اخلارجية مبا
الهند والرامية اإىل مساندة نص ّ
يشمل قرارا ابإنشاء ش بكة حمدودة واسرتاتيجية .وعلّق الوفد قائال اإن عدم التفاق عىل املبادئ التوجهيية حيدّ نوعا ما من
اجملال املتاح لختاذ قرارات اإجيابية حول املاكتب اخلارجية املس تقبلية .واس تطرد قائال اإن الاجامتع اذلي عقدته جلنة التنس يق
يف أأكتوبر أأيّد مذكريت تفامه لفتح مكتبني خارجيني يف روس يا والصني .وذكّر بأأن امجلعية مل توافق بعد عىل الإنشاء الرمسي
للمكتبني املذكورين .و أأبدى دمع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه لالقرتاح املقدم من اجملموعة ابء وادلاعي اإىل اإدراج بند
حمدّد يف جدول ا ألعامل لتناول هذه املسأأةل بفعالية وعلّق قائال اإن اختاذ قرار منفصل يف اإطار البند  1من جدول ا ألعامل
س يضمن شفافية اتمة وس يضع املكتبني املقرتح اإنشاؤهام يف روس يا والصني عىل قدم املساواة مع املاكتب القامئة من حيث
نطاق وطبيعة أأنشطهتام .وذكّر الوفد بأأن عدم التوصل اإىل اتفاق حول املاكتب اخلارجية يف ادلورة احلادية وامخلسني
ورصح بأأنه ل ينبغي ،يف ر أأي الاحتاد ا ألورويب وادلول
للجمعيات العامة حال دون اعامتد مزيانية للثنائية ّ .1025-1021
أ
ا ألعضاء فيه ،أأن يكون اعامتد املزيانية مرهوان ابتفاق جول املاكتب اخلارجية .وأكّد أأنه جيب عىل مجعية الويبو السعي ،عىل
جناح ا ألولوية ،اإىل اعامتد مزيانية للثنائية القادمة من أأجل تزويد املنظمة مبا يلزم من موارد لالضطالع مبهمهتا ،ل س امي يف
اجملال املهم اخلاص ابلتحدايت العاملية .و أأشار اإىل أأن الوفود مل ت ّدخر هجدا يف سبيل التحضري لالجامتع وخلق الفرص الساحنة
لالتفاق حول طائفة واسعة من املسائل املطروحة عىل دورة امجلعية العامة الاس تثنائية لتب ّت فهيا ،و أأنه ل ميكن الاس مترار
يف بذل تكل اجلهود العظمية ألجل غري حمدّد .و أأوحض أأن وترية العمل اكنت شديدة و أأن الطلبات املوضوعة عىل اكهل اخلرباء
وا ألمانة اكنت مفرطة أأحياان ومل تفض يف لك احلالت اإىل حصائل مثالية .و أأضاف أأن ذكل ينطبق بوجه خاص عىل الوفود
الصغرية العدد اليت يتابع خرباؤها أأيضا أأعامل منظمة التجارة العاملية وغريها من املنظامت ادلولية .وبناء عىل ذكل طلب الوفد
بأأن تناشد الرئيسة املدير العام تقدمي اقرتاحات ملموسة بشأأن تقليص اجلدول الزمين لجامتعات الويبو املنتظمة ،وتقدمي
اقرتاحات ملموسة ،استنادا اإىل املامرسات املتبعة حاليا يف منظامت ا أل م املتحدة ا ألخرى ،من أأجل ترش يد وحتسني أأساليب
معل مجيع اجامتعات الويبو.
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:
اعامتد جدول ا ألعامل
 .21استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/52/1
 .25وبعد حبث واف ،اعمتدت لك مجعية وهيئة أأخرى من امجلعيات وسائر الهيئات املعنية جدول أأعاملها كام هو
مقرتح يف الوثيقة ( A/52/1املشار اإلهيا فامي بعد يف هذه الوثيقة ويف الواثئق املذكورة يف الفقرة  1أأعاله بعبارة
"جدول ا ألعامل املو ّحد").

البند  3من جدول ا ألعامل املو ّحد:
اعامتد التقرير العام والتقارير الفردية للك هيئة رئاس ية (سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسون  -من  13سبمترب
اإىل  1أأكتوبر )1023
 .26علّق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل مرشوع تقرير مجعية احتاد لش بونة ،مشريا اإىل أأن تعليقاته ل تس هتدف
اإعادة تناول أأي من القرارات املُتخذة .وقال الوفد اإنه جتدر الإشارة ،مع ذكل ،اإىل أأن املادة ()1(1ب)من اتفاق لش بونة ينص
عىل ما ييل " :تتخذ امجلعية قراراهتا فامي خيص املواضيع اليت هتم أأيضا احتادات أأخرى تديرها املنظمة ،بعد الاطالع عىل ر أأي
جلنة التنس يق التابعة للمنظمة ".وبناء عىل ذكل ر أأى الوفد أأنه من الواحض أأن تعديل اتفاق لش بونة لتضمينه البياانت اجلغرافية
والاشرتاط من ادلول ا ألعضاء فيه معاجلة احلقوق املمنوحة مبوجب العالمات التجارية بطرق حمدّدة ،والامتناع يف الوقت
ذاته عن تعديل رسوم التسجيل –اليت مل تُعدل منذ  10عاما – ووقف الاشرتاط من ادلول ا ألعضاء فيه مواصةل تغطية أأي
جعز يف املزيانية من ا ألمور اليت هتم الاحتادات ا ألخرى .و أأضاف أأن جلنة التنس يق مل تبد ،مع ذكل ،ر أأهيا كام تقتضيه
املادة ()1(1ب) .ونتيجة ذلكل فوجئ الوفد عندما لحظ أأن الوثيقة  LI/A/29/2تتضمن فقرة قرار تشري اإىل أأن امجلعية قد
أأحاطت علام ابلوثيقة  LI/A/29/1والبيان املدىل به ،والعمل املزمع القيام به يف اس تعراض نظام لش بونة والهنوض به؛ و أأهنا
وافقت عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد صيغة معدّ ةل من اتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت
اجلغرافية يف عام  ،1025مع الإحاطة علام خبريطة الطريق اليت وضعها الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة .ور أأى الوفد
أأن القرار الوارد يف تقرير مجعية احتاد لش بونة ل يُعد قرارا رشعيا ألن اتفاق لش بونة يشرتط اس امتع مجعية احتاد لش بونة لر أأي
جلنة التنس يق قبل اختاذ قرار.
 .27واع ُتمد هذا التقرير العام ابلإجامع من قبل مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر الاحتادات اليت تديرها
الويبو ،لك فامي يعنيه ،يف  20ديسمرب 1023؛
 .21واعمتد لك من امجلعيات وسائر الهيئات الرئاس ية العرشين لدلول ا ألعضاء يف الويبو ،ابلإجامع ولك فامي يعنيه،
التقرير املنفصل اخلاص بدورته يف  20ديسمرب .1023
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البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد:
قرار امجلعية العامة فامي خيص القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية أأثناء دورهتا السابعة
والس تني (ادلورة العادية الرابعة وا ألربعون)
 .21انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/44/6

البند  5من جدول ا ألعامل املو ّحد:
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 25/1021
 .10استندت املناقشات اإىل الواثئق  A/51/7 Rev.و A/51/INF/6وA/51/INF/6 Add.
و A/51/INF/6 Add.2و A/51/INF/6 Add.3و A/51/13و A/51/14و A/51/20و A/52/2و.A/52/4
 .12فتحت الرئيسة البند  5من جدول ا ألعامل ،وهو اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،25/1021وذكّرت ابلقرتاح
املقدم يف الوثيقة  .A/52/4و أأضافت أأهنا تقرتح ،عقب املشاورات الإضافية اليت أأجريت مع املنسقني ا إلقلمييني والوفود يف
الاجامتعات املعقودة يف اليوم السابق ،فقرة قرارا جديدة بعنوان "مرشوع قرار مقرتح من قبل رئيسة امجلعية العامة بشأأن
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( 25/1021البند  5من مرشوع جدول ا ألعامل)" ومؤرخة  1ديسمرب  1023يك تنظر فهيا
ادلول ا ألعضاء .وذكّرت الرئيسة بأأن ذكل النص قد ُو ّزع يف اليوم السابق بصيغة ورقية و أأرسل اإىل املنسقني ا إلقلمييني
ابلربيد الإلكرتوين و أأتيح يف مدخل القاعة أألف يف هذا الصباح .و أأوحضت الرئيسة أأنه مل تُبد أأية اعرتاضات عىل الاقرتاح من
قبل أأي مجموعة إاقلميية أأو وفد ممّن حرضوا اجامتع اليوم السابق .وبناء عىل ذكل اعتربت أأن مثة اتفاقا عىل فقرة القرار املقرتحة
وفامي ييل نصها:
"اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والهيئات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه،
( أأ) توافق عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،25/1021كام جاء يف الوثيقة  A/51/7 Rev.رهن اإدخال
التغيريات التالية املتفق علهيا فامي خيص ما ييل:
" "2صياغة ا ألهداف يف اإطار نتاجئ الربانمج  ،1عىل النحو الوارد يف املرفق ا ألول؛
" "1صياغة ا ألهداف يف اإطار نتاجئ الربانمج  ،1عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين؛
" "3حذف الفقرة  12.10يف الربانمج 10؛
" "1ختصيص  0,6مليون فرنك سويرسي من موارد خالف املوظفني يف الربانمج  10لتنفيذ القرار اذلي
اعمتدته جلنة التنس يق يف دورهتا السابعة والس تني (ادلورة العادية الرابعة وا ألربعون) يف اإطار البند  7من
جدول أأعامل سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو؛
" "5نقل ما مجموعه  0,1مليون فرنك سويرسي من خالف املوارد البرشية من الربانمج  10اإىل املبالغ غري
اخملصصة يف انتظار اختاذ قرار يف هذا الشأأن.
ّ
(ب) وحتيط علام ابلتعليقات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء بشأأن الامتس مزيد من املعلومات عن برانمج امللكية
الفكرية والتحدايت العاملية (الربانمج  )21وطلبت من الربانمج اإبالغ ادلول ا ألعضاء يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات عن اجلوانب املتعلقة ابلرباءات من أأنشطته ،وإابالغ ادلول ا ألعضاء يف ادلورة الثالثة عرشة
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عن اجلوانب املتعلقة ابلتمنية من أأنشطته".
و أأضافت الرئيسة أأن النص يش متل عىل مرفقني مل ّ
يتغري حمتواهام مقارنة ابلقرتاح السابق و أأعطى اللكمة للوفود اليت ترغب يف
الإدلء مبداخالت.
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 .11وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإن الاقرتاح نوقش ابس تفاضة يف
اجامتع اليوم السابق وظلّت اجملموعة تناقشه منذ ذكل الاجامتع .و أأضاف الوفد أأن اجملموعة ّمعمت تعديال أأو مرشوع تعديل
عىل الاقرتاح اخلاص ابلبند  5من جدول ا ألعامل تعتقد أأنه بلغ الن معظم املنسقني ا إلقلمييني والوفود وا ألمانة .و أأوحض أأن
ذكل الاقرتاح ل ّ
يغري الاقرتاح اذلي قدمته الرئيسة ونوقش يف اليوم السابق ابس تثناء تعديل طفيف يف الفقرة  .5و أأكّد أأن
اجملموعة تبذل لك ما يف وسعها لإبقاء النص احلايل كام هو ولكن ترغب أأيضا يف اإبقاء مجمل املسأأةل املتعلقة ابإنشاء ماكتب
خارجية مفتوحة للنقاش .ور أأى أأنه ينبغي أأن يكون لهذا البند اخلاص خريطة طريق للمتكّن من حتقيق هذه الغاية .ويف هذا
الصدد أأعرب عن رغبته يف احلفاظ عىل ما خ ُّصص من متويل ملكتيب روس يا والصني ،مضيفا أأن مجموعته ل ترى أأية مشلكة
يف ذكل ،ولكنه أأبدى رغبة أأيضا يف تعليق الفقرة  12.10من الربانمج  10لختاذ قرار أخر بشأأهنا بدل من حذفها أأو فك
ارتباطها متاما ابلربانمج عرشين واحلرص ،طبعا ،عىل مراعاة اقرتاح مجموعته أأو التعديل اذلي اقرتحته خبصوص مكتب
خاريج .وقال اإن اجملموعة توافق ُوجت يمع بشأأن ذكل ويه ُجتمع أأيضا ،بطبيعة احلال ،بشأأن املاكتب اخلارجية ا ألخرى اليت مل
تُتناول ،و أأشار اإىل اإماكنية اإبداهئا بعض التوافق يف هذا اخلصوص يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .وبناء
عليه قال اإن اجملموعة خلصت اإىل أأهنا ل ترغب يف حذف الفقرة  12.10متاما ،بل تعليقها يك تواصل ادلول ا ألعضاء النظر
فهيا ،وتأأمل يف أأن توافق اجملموعات والوفد ا ألخرى عىل هذا الاقرتاح اخلاص.
 .13و أأشار وفد الهند اإىل أأن الاقرتاح اذلي قدمته الرئيسة يف اليوم السابق قد ُو ّزع و أأن مصت الوفد عليه اكن عالمة
عىل قبوهل .و أأضاف أأنه يف حني يتفهّم الانشغال اذلي أأبداه وفد ترينيداد وتوابغو ،اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،فاإنه يرى أأن ا ألولوية ا ألوىل يه املوافقة عىل الربانمج واملزيانية .واعترب أأن الفقرة  12.10مل حتظ ابملوافقة
سابقا و أأن وقتا كبريا قد ُك ّرس حملاوةل التوصل اإىل نوع من التوافق علهيا و أأبدى خشيته من احامتل تسبّب هذه املسأأةل ،اإذا ما
أأعيد فتحها ،يف ضياع وقت كبري وربّام ضياع ادلورة بأأمكلها .وعليه دعا الوفد اإىل التقيّد ابقرتاح الرئيسة ،أأي حذف الفقرة
 12.10ابلصيغة اليت وردت هبا ،وتناول حمتواها بعد ذكل.
 .11وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال اإنه يعترب اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اقرتاحا همام،
مضيفا أأنه جد هممت بدراس ته بعمق أأكرب .وطلب الوفد التوجيه من الرئيسة حول طريقة تناول الاقرتاح.
 .15وقال وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإنه يفضل الإبقاء عىل نص الرئيسة كام هو عليه.
 .16و أأعرب أأيضا وفد مجهورية كوراي عن دمعه لقرتاح الرئيسة كام هو.
 .17و أأخذ وفد بولندا اللكمة ابمس مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق فشدد عىل أأن اعامتد مزيانية الثنائية ينبغي أأن
يكون أأولوية ادلورة الثانية وامخلسني للجمعية العامة ألن ذكل خيدم املصاحل املشرتكة مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأشار
اإىل أأن مسأأةل اعامتد املبادئ التوجهيية وفتح ماكتب خارجية ل ينبغي أأن تعيق اعامتد مزيانية الثنائية  .25/1021و أأكد الوفد
عىل أأمهية اعامتد املزيانية خاصة و أأن الس نة قد أأرشفت عىل هنايهتا .ووافق الوفد عىل اقرتاح عدم الربط بني مسأأليت املزيانية
واملاكتب اخلارجية ألن ذكل من شأأنه أأن يعطي فرصا أأكرب للتوصل اإىل اتفاق برسعة بشأأن املسأألتني .وجدد الوفد دمعه
لقرتاح الرئيسة.
 .11وشكر وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) الرئيسة عىل املشاورات املنظمة يف اليوم السابق وعزم اجملموعات عىل
اإجياد حل للقضية .و أأضاف أأنه أُجريت مشاورات طويةل حول اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب موحضا أأن اجلو
العام السائد داخل اجملموعة هو عدم الرغبة يف تعقيد ا ألمور .وبناء عىل ذكل ،قال وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) اإنه
بناء ،وكام قال وفد الهند ،اقرتاحا سلامي ،ولكن ابلطبع اإذا مل يعقد ا ألمور يف الاجامتع .ويف هذا
يدمع الاقرتاح ابعتباره اقرتاحا ،
الس ياق ،قال الوفد اإنه يود أأن ينضم اإىل توافق الراء اذلي أأعربت عنه مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ولكن بطبيعة
احلال اإذا قبلته اجملموعات ا ألخرى بدون صعوابت .ومىض يقول اإن هذه املسأأةل اإذا حتولت اإىل رصاع جديد حول اإضافة
لكمة وحذف لكمة أأخرى ،فاإن الوفد يفضل الانضامم اإىل اجلو العام السائد يف القاعة وفقا لقرتاح الرئيسة.
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 .11و أأكد وفد املكس يك عىل أأمهية اقرتاح الرئيسة املقدم يف اليوم السابق وشكر الوفود ا ألخرى عىل ما أأبدته من
تعليقات .وقال اإنه يود توضيح مسأألتني .أأول ،أأن الوفد يشاطر الخرين أأمهية اعامتد املزيانية يف هذه ادلورة الاس تثنائية
للجمعية العامة ،مضيقا أأنه حييط علام أأيضا ابلبيان ا ألويل اذلي أأدلت به الرئيسة أأثناء افتتاح هذا الاجامتع فامي خيص العزم
عىل اختتام أأعامل امجلعيات .واسرتسل مربزا العمل الفريد واجلهد املضىن للميرسين .واثنيا ،يؤكد الوفد مرة أأخرى أأن مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مبا فهيا املكس يك ،ل ترغب بأأي شلك من ا ألشاكل يف جعل اعامتد املزيانية هممة صعبة
ولكن اجملموعة ترى ،كام س بق أأن قيل من قبل ،أأنه ل بد من خريطة طريق ليك ند سبيال اإىل تسوية قضية مثارة أأثناء
امجلعيات .و أأضاف أأنه يعترب أأن الوفود قد توصلت للتو ابلقرتاح وقال اإنه من املفيد اإعطاء الوفود الوقت لقراءته بتأأن قبل
اختاذ أأي قرار بشأأنه .وشدد الوفد جمددا عىل أأن نيته ليست عرقةل اعامتد املزيانية و أأن ليس دليه أأي مانع لعامتد الاقرتاح يف
شلكه ا ألسايس ولكن يرى أأنه من املهم الاحتفاظ بأأرضية مشرتكة لإنشاء ماكتب خارجية يف املس تقبل .ويف هذا الس ياق،
دعا الوفد اإىل اإدراج اإشارة اإىل ذكل يف مرشوع القرار اذلي اقرتحته الرئيسة واقرتح اإعطاء الوفود فرصة النظر يف الاقرتاح
من أأجل التفكري فيه قليال وإاعطاء الوقت أأيضا جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واملكس يك ملناقشة املسأأةل مع أأي
وفد يود احلصول عىل توضيحات.
 .30و أأعرب وفد جورجيا من جديد عن املوقف اذلي أأبداه يف امجلعيات العامة يف سبمترب من هذه الس نة .وقال اإنه ابلرمغ
من أأن بدله عضو يف اإقلمي معني ،فال ينبغي تطبيق العمليات أأو توس يعها لتشمل جورجيا و أأنه ينبغي أأن حتدد مس بقا
وبشلك واحض ولية املكتب اخلاريج املنشأأ يف الإقلمي .وفامي خيص مجيع املسائل ا ألخرى املطروحة عىل هذه ادلورة
الاس تثنائية للجمعيات ،أأبدى الوفد مرونته من أأجل التوصل اإىل توافق الراء واعامتد مزيانية الويبو للثنائية .25/1021
 .32و أأشار وفد ش ييل اإىل أأن ما يتذكره من اجامتع اليوم السابق اذلي نوقش فيه اقرتاح الرئيسة خمتلف بعض اليشء عام
يقال الن .ويتذكر الوفد أأن الوثيقة نوقشت ووزعت ولكهنا مل تعمتد .وكام جاء عىل لسان زمالء من وفود الإقلمي ،فاإن اقرتاح
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ليس بأأي شلك من ا ألشاكل رفضا للمزيانية ألن اجملموعة موافقة علهيا .وا ألمر ل يتعلق
مبكتيب روس يا والصني ألن الوفد يدمع فتحهام .و أأشار اإىل أأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مل يغري موضوع
الاقرتاح املوزع و أأن ما حياول القيام به هو الاحتفاظ ابإماكنية مناقشة قضية املاكتب اخلارجية يف الثنائية املقبةل .و أأوحض
الوفد أأنه اإذا حذفت الفقرة بصيغهتا الواردة يف الاقرتاح موضع النقاش ،فهذا يعين أأن املناقشات س تكون معلقة .ولن يكون
هناك أأي اإجراء أأو تدبري .ولن يكون هناك أأي سبيل اإىل مناقشة قضية املاكتب اخلارجية اليت يه جزء من املصاحل ا إلقلميية
جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن دمعه لقرتاح وفد املكس يك اإعطاء بعض الوقت
للوفود من أأجل دراسة اقرتاح اجملموعة ليك تفهم أأنه ل يوجد أأي تغيري من الناحية املوضوعية .واملسأأةل جمرد مسأأةل اإجرائية
وفقا لقرتاح الرئيسة .وشدد الوفد عىل أأمهية توضيح هذه القضية.
 .31وقال وفد بامن اإنه يعتقد أأن وفدي املكس يك وش ييل قد أأفصحا بلك وضوح وإاجامل عام ميكن قوهل حول املوضوع ،مع
التأأكيد عىل أأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ينبغي أأل يعدّ بأأي شلك اكن عىل أأنه عقبة أأمام اعامتد املزيانية.
وقال اإنه يشاطر الر أأي بشأأن أأمهية اعامتد املزيانية ،مضيفا أأنه ل بدّ من مراعاة ما قيل من قبل من أأن العمل عىل املاكتب
اخلاريج ينبغي أأن يستند اإىل املناقشات اليت س بق و أأن دارت حول املوضوع .واعترب أأنه ينبغي اإجياد حل متوازن لهذه
املشلكة ،مضيفا اإىل أأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد ّيقدم من هذه الزاوية .و أأضاف قائال اإن اقرتاح
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ل يؤثّر بأأي شلك من ا ألشاكل يف اعامتد املزيانية ول \يف املوافقة عىل املكتبني للصني
وروس يا .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك الرايم اإىل اإاتحة مزيد من الوقت لبحث اقرتاح مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب مبا ميكّن من اإجراء مزيد من املناقشات بطريقة منظمة واتباع تكل اخلطوات ابلنس بة اإىل املاكتب
ا ألخرى.
 .33وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشدّد عىل ادلمع اذلي أأبدته وفود ش ييل
واملكس يك وبامن وقال اإنه واثق من أأن اجملموعة مل تكن تقصد أأبدا تعقيد ا ألمور فامي يتعلق ابلقرتاح قيد النظر .وحرص الوفد
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عىل التشديد عىل أأمهية عدم عرقةل املزيانية .وقال اإن اجملموعة مل تقصد ومل هتدف اإىل عرقةل املزيانية ،بل اإن الاقرتاح كام هو
مقدّم ل يكشف عن أأية رغبة يف ذكل .وذكر من جديد املوقف اذلي أأعرب عنه سفراء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب وهو أأنه ليس من املمكن حذف الفقرة  12.10من الربانمج  10جبرة قّل .وقال اإن هذه الفقرة ينبغي أأن تظل
مفتوحة ملزيد من املناقشات واملشاورات ألهنا مالزمة لقرتاح اجملموعة التايل بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل فامي يتعلق
ابعامتد املبادئ التوجهيية للسفري كووك فووك سينغ اليت عرضت عىل هذه امجلعية املوقّرة .وشدّد الوفد من جديد عىل أأمهية
ترك املسار مفتوحا للنقاش ل س امي و أأن املسأألتني مرتابطتني ول بدّ ابلتايل الاحتفاظ ابملسار يف النقاش وعدم حذفه لكيا من
برانمج معل الويبو .ور أأى أأن ادلول ا ألعضاء حتتاج اإىل مزيد من الوقت لبحث هذه الفقرة بعيهنا والتفكري فهيا والنظر اإلهيا
بعني جديدة .و ّكرر موقفه من أأن املسأأةل ل ّ
تغري أأي يشء فامي يتعلق ابملكتبني اخلارجيني لروس يا والصني بل اإهنا فقط ترتك
الباب مفتوحا أأمام مزيد من النقاش اذلي هو رضوري مبا يامتىش واملبادئ التوجهيية .والمتس الوفد أأن تناقش املسأأةل خالل
اليوم اجلاري فامي بني اجملموعات ملزيد من البحث.
همم جدا
 .31وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة الباء فأأكّد عىل أأن اعامتد املزيانية للثنائية  25/1021يف ادلورة احلالية ّ
ابلنس بة اإىل املنظمة وادلول ا ألعضاء .واعترب أأن الفشل يف املوافقة عىل املزيانية من شأأنه نزع الثقة عن املنظمة وادلول
ا ألعضاء و أأن يفيض اإىل تأأجيل العديد من العنارص ل ألعضاء ،مبا فهيا ا ألنشطة الرامية اإىل دمع تنفيذ معاهدة بيجني ومعاهدة
مراكش واحملافظة عىل ماكتب دمع التكنولوجيا والابتاكر وقاعدة بياانت الويبو ألدوات التوس مي فضال عن دمع حلول ا ألعامل
ختص مجيع ا ألعضاء .واعترب مهنج
لفائدة ماكتب امللكية الفكرية .وشدّد الوفد عىل أأن املوافقة عىل الربانمج واملزيانية مسأأةل ّ
الفصل اذلي اقرتحه السفري كووك فووك سينغ مهنج حكمي ،مربزا أأن النص يف حدّ ذاته ل يستبعد النقاش والقرار بشأأن
ماكتب خارجية يف املس تقبل حتت البند  6من جدول ا ألعامل خالل فرتة هذه امجلعية .و أأضاف الوفد قائال اإنه من املهم
ابلنس بة اإىل ا ألعضاء أأن تركّز عىل ذكل البند وعىل تكل املسأأةل.
منسق مجموعته ،وقال اإنه عىل اس تعداد دلمع
 .35و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به ّ
الاقرتاح قيد النظر ولكن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يس تحق النظر مضيفا أأن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب مجموعة هممة وأأن انشغالهتا ينبغي أأن تكون لها ماكنهتا .وقال الوفد اإنه يريد الرجوع اإىل نقطة الانتقال من
البند  1اإىل البند  5من جدول ا ألعضاء فقال اإنه ملس توافقا للراء وإانه مل يالحظ أأي اعرتاض عىل البند  1من جدول
ا ألعامل ،وذلكل فاإنه يف حرية من أأمره ألن البند مل يُقفل بدق املطرقة .واس تفرس من الرئيسة عن هذه املسأأةل.
 .36وردّا عىل اس تفسار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،قالت الرئيسة اإن مهنجها قامئ عىل التفاق اذلي حصل مع
العديد من اجملموعات .وقالت اإن املهنج يبدو معقول ،وهو السري قدما مبا يسمح بتحقيق توافق الراء ،وحبّذا أأن يتحقّق
بدق املطرقة ،مؤكّدة أأن البند  1من جدول ا ألعامل قد حظي فعال
التوافق عىل البندين معا ،مث الانهتاء ابإقفاهلام ّ
بتوافق الراء.
مطول داخل اجملموعة ،يه مسأأةل شلك
 .37واعترب وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) أأن هذه املسأأةل ،اليت انقشها ّ
أأكرث مهنا مسأأةل مضمون ،حيث أأن البند  1من جدول ا ألعامل مرتبط ابلبند  .6واعترب أأنه ابلنس بة اإىل ادلول ا ألعضاء ،فاإن
مسأأةل املبادئ اليت أأخذهتا اجملموعة عىل عاتقها ،سوف تناقش حتت البند  6من جدول ا ألعامل .وذلكل ،ارتأأى أأن ترتك
املسأأةل مفتوحة عىل أأساس املبادئ اليت معلت علهيا مجيع ادلول ا ألعضاء ،مع سفري س نغافورة ،يف وقت أأو أخر .واعترب
الوفد أأن تكل املبادئ يه اليت س تعطي ادلفعة الس ياس ية للبند  1من جدول ا ألعامل .وقال اإنه ل يعترب املسأأةل مقفةل ،بل
احملرك للسري حنو املوافقة عىل املسأأةل.
عىل العكس ،يعترب أأن املبادئ اليت معلت علهيا مجيع ادلول ا ألعضاء س تكون الإطار ّ
 .31والمتس وفد الهند توضيحا .و أأكّد جمددا عىل أأن ا ألولوية ابلنس بة اإليه يه اعامتد املزيانية .وقال اإن ذكل ل يعين أأن
مسأأةل املاكتب اخلارجية ل هت ّمه ،بل إان ّه أأوىل وما زال يويل أأمهية كبرية لتكل املاكتب اخلارجية ويو ّد التأأكّد من أأن تقدما قد
رصح الوفد بأأن احلل يمكن يف البند  6من جدول ا ألعامل ،أأي أأن اعامتد املبادئ
أأحرز يف هذه املسأأةل .ويف هذا الصدد ّ
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التوجهيية س يضع خريطة طريق خبصوص املاكتب اخلارجية .ور أأى ،بعد اس امتعه اإىل أأعضاء مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب،
أأن التعديل اذلي اقرتحته تكل ا ألعضاء ليس رضوراي اإذا ما أأريد اإحراز تقدم .واعترب الوفد البند  6من جدول ا ألعامل
سبيال للميض قدما يف هذا الشأأن ابعامتد املبادئ التوجهيية ،و أأن ذكل البند س يكون اإشارة واحضة عىل وضع امجلعيات العامة
للمعايري اليت تو ّجه فتح ماكتب خارجية جديدة .و أأفاد بأأن املشلكة يف التعديل اذلي اقرتحته مجموعة بدلان امرياك الالتينية
والاكرييب أأنه يتناول مسأأليت ا ألسامء وا ألعداد وهام مسأألتان مل حتظيا بتوافق .وعليه أأبدى رغبته يف ترك اجملال مفتوحا لفتح
ماكتب خارجية جديدة أأخرى ،وذكل أأمر سيتحقّق ابعامتد امجلعية العامة للمبادئ التوجهيية ذات الصةل .واقرتح الوفد امليض
قدما واعامتد املبادئ التوجهيية يف إاطار البند  ،6ممّا سزييل الشكوك واخملاوف اليت قد تنتاب بعض الوفود.
 .31و أأوحضت الرئيسة نيّهتا كرئيسة للجمعية و ّكررت ما قالته يف مالحظاهتا الافتتاحية وطوال التحضري للجمعية ويه أأن
أأولويهتا الشخصية فامي خيص امجلعية يه اعامتد املنظمة لربانمج ومزيانية.
 .10و أأبدى وفد غاان ارتياحه لرؤية املسار متجها حنو اعامتد الربانمج واملزيانية للمنظمة .و أأعرب ،بعد اس امتعه اإىل خمتلف
املداخالت ،عن اقتناعه برضورة اعامتد املزيانية ،موحضا أأن ذكل ل يعين غلق ابب النقاش حول مسأأةل املاكتب اخلارجية.
مبجرد حذف اجلزء القائل "ابلصيغة املعدةل من
واقرتح تنقيح صيغة الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ّ
قبل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف الوثيقة  "A/52/2حىت يتس ىن بلورة روح املناقشة حول املاكتب اخلارجية
بشلك مناسب .ويفهم الوفد من ذكل أأن نص الاقرتاح س يكون كام ييل" :دون الإخالل ابلفقرة " ،"3تعليق الفقرة 12.10
من الربانمج  10يك يتواصل النظر فهيا واختاذ قرار هنايئ بشأأهنا يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية" .و أأوحض
أأنه لن ي ُشار اإىل أأية وثيقة ،ألن ذكل قد يستبعد بعض ادلول ا ألعضاء اليت قد تكون قد طلبت الاس تفادة من مكتب
خاريج أأو تنوي طلب ذكل .وقال اإن القرار يكتفي ابلإشارة اإىل وجود اإماكنية للمناقشة .و أأعرب الوفد أأن أأمهل يف أأن ينظر
أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف هذا التعديل ،مؤكّدا عىل رضورة امليض قدما فامي يُعترب مسأأةل ابلغة ا ألمهية.
طي البند  1من جدول ا ألعامل نظرا للبياانت املتضاربة اليت أأديل هبا يف القاعة.
 .12و أأعرب وفد فرنسا عن رغبته يف ّ
و أأبدى اقتناعه بلزوم اعامتد أأي بند قيد البحث وط ّيه قبل الانتقال اإىل بند أخر .وقال اإنه عّل أأن لك اجملموعات ا إلقلميية
توافق عىل فتح مكتبني خارجيني للويبو يف روس يا والصني ،وذكل هو أأيضا موقف اجملموعة ابء .ور أأى أأن ذكل هو أأفضل
لطي الصفحة اخلاصة ابلس ياق اذلي اع ُتمدت فيه مذكرات التفامه من قبل جلنة التنس يق .وقال اإن ذكل س يعطي اإشارة
وس يةل ّ
اإجيابية لدلولتني العضويني املعنيتني .واعترب أأيضا أأن اجلزء الثاين من العملية قد اس ُتمكل ،وابلتايل فاإن الضوء ا ألخرض قد
أأعطي لفتح مكتبني خارجيني للويبو يف روس يا والصني .و أأفاد بأأن ما س ُيطمنئ البدلين املعنيني هو حسم هذه املسأأةل يف
صباح هذا اليوم .و أأكّد جمددا أأن هذا ا ألمر ل عالقة هل ابلطلبات املقدَ مة ا ألخرى.
 .11ودمع وفد ترينيداد وتوابغو بيان وفد غاان قائال اإن ذكل هو روح احلل الوسط اذلي اكن يسعى اإليه ،وروح التأأمل
املطلوب ،مشددا عىل أأن ذكل أأمر ينبغي جملموعته والوفود ا ألخرى النظر فيه .و أأعرب عن دمعه ملسأأةل التفكري جيدا يف
املوضوع يف اجملموعات عىل طول اليوم من أأجل التوصل اإىل قرار مشرتك.
 .13وعلقت الرئيسة اجللسة العامة معلنة أأهنا ستنظم اجامتعا مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية زائد أأربعة لتوضيح الوضع اذلي
يبدو خمتلفا عام اكن عليه يف اليوم السابق.
 .11وشكرت الرئيسة الوفود عىل صربها و ألغراض الشفافية أأخربت امجلعيات مبا حدث منذ اجللسة العامة املنعقدة ذكل
الصباح .وكام يعّل مجيع الوفود ،فقد قدمت الرئيسة يف اجللسة الصباحية اقرتاهحا بشأأن البند  5املتعلق بوثيقة الربانمج
واملزيانية للثنائية  .25/1021والاقرتاح قامئ عىل مشاورات مكثفة مع ادلول ا ألعضاء ،ول س امي ،منسقو اجملموعات ا إلقلميية
اذلين دمعوا الاقرتاح .بيد أأن منسق مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قدم اقرتاحا ذكل الصباح دعا فيه اإىل اإدراج
صيغة جديدة يف نص قرار الرئيسة املقرتح .و ُأجريت مشاورات مكثفة مع ادلول ا ألعضاء دامت ست ساعات تقريبا بشأأن
اقرتاح اجملموعة املذكور.
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 .15ويف الهناية ،خلصت الرئيسة اإىل أأنه ابلنظر اإىل ا إلرادة اليت أأبداها مجيع الوفود لإعطاء ا ألولوية لعامتد الربانمج
واملزيانية ،س تقدم اقرتاهحا من أأجل اعامتده بشلك رمسي موحضة أأن ذكل هو اقرتاهحا ا ألصيل ابلصيغة اليت اكن علهيا يف ذكل
الصباح.
 .16وطلبت الرئيسة تأأكيد ادلول ا ألعضاء عىل موافقهتا عىل اقرتاهحا.
 .17وشكر وفد املكس يك الرئيسة ومجيع الزمالء عىل النظر يف اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املقدم ذكل
الصباح .وكام قال سفري الوفد ،فاإن نية الوفد من وراء تقدمي الاقرتاح يه جمرد وضع توجيه واحض فامي خيص الكيفية اليت ميكن
هبا لدلول ا ألعضاء مواصةل النقاش حول هذا املوضوع املثري للجدل اذلي شاركت فيه ادلول ا ألعضاء منذ يونيو .و أأعرب الوفد
عن رغبته يف رمس طريق للميض يف املناقشات .ومىض يقول اإنه اس متع بتأأن اإىل مجيع مشاغل ادلول ا ألعضاء وحاول تفهمها،
ويقر أأنه يف ظل هذه الظروف ويف هذا الوقت الضيق وابلنظر اإىل أأمهية اعامتد املزيانية ،فاإنه مل يعد ابإماكنه امليض يف دمع
الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ذكل الصباح .وبناء عىل ذكل ،ومن أأجل اإبداء املرونة اليت طاملا
أأبداها يف املايض وفد املكس يك ومجيع وفود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فاإن الوفد يسحب اقرتاحه .بيد أأنه ّمت
الإعراب عن الكثري من املشاغل يف ذكل اليوم ومل يمت بعد معاجلهتا و أأبدى الوفد رغبته يف جتس يد ذكل يف جدول أأعامل
ا ألس بوع .وقال اإنه يعول عىل الاقرتاحات البناءة والنية احلس نة من مجيع الزمالء .وطلب الوفد تفهم الرئيسة ،اليت طلبت
من ادلول ا ألعضاء امليض يف تناول جدول ا ألعامل ابلرتتيب الوارد يف وثيقة جدول ا ألعامل ،وقال اإنه يود مناقشة البند  6من
جدول ا ألعامل .بيد أأنه ّمت الإعراب يف ذكل اليوم عن الكثري من املشاغل اليت مل يمت بعد معاجلهتا و أأبدى الوفد رغبته يف
معاجلة تكل املشاغل يف مناقشات الاجامتع.
 .11و أأحاطت الرئيسة علام بتعليقات وفد املكس يك والهنج البناء .وقالت الرئيسة أأهنا ل ترى أأي اعرتاض لدلول ا ألعضاء
عىل اقرتاهحا املقدم ذكل الصباح وطلبت التأأكيد عىل أأن الاقرتاح مقبول ابلنس بة مجليع الوفود.
 .11وقال وفد اجلزائر اإن ليس دليه أأي اعرتاض ولكن يود أأن يديل ببيان ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأوحض أأن اجملموعة تود
أأن يرفق البيان بقرار البند  5من جدول ا ألعامل .وطلبت اجملموعة موافقة الرئيسة عىل الإدلء ابلبيان ووافقت الرئيسة عىل
ذكل .ويرد ذكل البيان يف مرفق هذا التقرير.
 .50ويف غياب أأي اعرتاض عىل اقرتاح الرئيسة ،اقرتحت هذه ا ألخرية اعامتد فقرات القرارين املتعلقني ابلبندين  1و 5من
جدول ا ألعامل .واعمتد القراران بدق املطرقة.
 .52ويرد القرار بشأأن البند  1من جدول ا ألعامل يف الفقرة  10من الوثيقة  .WO/GA/44/6و أأما القرار بشأأن البند 5
فهو كام ييل:
"اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والهيئات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه،

( أأ) توافق عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،25/1021كام جاء يف الوثيقة  A/51/7 REVرهن اإدخال
التغيريات التالية املتفق علهيا فامي خيص ما ييل:
" "2صياغة ا ألهداف يف اإطار نتاجئ الربانمج  ،1عىل النحو الوارد يف املرفق ا ألول؛
" "1صياغة ا ألهداف يف اإطار نتاجئ الربانمج  ،1عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين؛
" "3حذف الفقرة  12.10يف الربانمج 10؛
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" "1ختصيص  0,6مليون فرنك سويرسي من موارد خالف املوظفني يف الربانمج  10لتنفيذ القرار اذلي
اع متدته جلنة التنس يق يف دورهتا السابعة والس تني (ادلورة العادية الرابعة وا ألربعون) يف اإطار البند  7من
جدول أأعامل سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو؛
" "5نقل ما مجموعه  0,1مليون فرنك سويرسي من خالف املوار البرشية من الربانمج  10اإىل املبالغ غري
اخملصصة يف انتظار اختاذ قرار يف هذا الش أأن.
ّ
(ب) وحتيط علام ابلتعليقات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء بش أأن الامتس مزيد من املعلومات عن برانمج امللكية
الفكرية والتحدايت العاملية (الربانمج  )21وطلبت من الربانمج اإبالغ ادلول ا ألعضاء يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات عن اجلوانب املتعلقة ابلرباءات من أأنشطته ،و إابالغ ادلول ا ألعضاء يف ادلورة الثالثة عرشة
للجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية عن اجلوانب املتعلقة ابلت منية من أأنشطته".
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املرفق ا ألول
الربانمج  1العالمات 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 حماور حمدّدة وعىل
صكوك دولية بشأأهنا

ه  1.2أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية
مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

ه  3.2حامية مزتايدة لشعارات ادلول و أأسامء
املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

ا ألهداف
اعامتد معاهدة لقانون التصاممي
من خالل مؤمتر دبلومايس
حممتل

مؤرشات الأداء
التفاق بشأأن اإطار معياري لتسجيل
التصاممي الصناعية وإاجراءات الصيانة

أأسس املقارنة
ل يوجد اإطار معياري
لتسجيل التصاممي الصناعية
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
عدد ادلول الأعضاء/املنظامت ا إلقلميية
اليت قدمت تعليقات اإجيابية عىل
املشورة الترشيعية املقدمة يف جمال
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
والبياانت اجلغرافية ،والنس بة املئوية
لهذه ادلول واملنظامت
العدد املعاجل من طلبات التبليغ بناء عىل
املادة ( 6اثلثا)
عدد العالمات املنشورة يف قاعدة
البياانت اخلاصة ابملادة ( 6اثلثا)

مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن احلصائل املتفق علهيا للجنة
ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية
حامية أأسامء البدلان من
والتصاممي الصناعية والبياانت
تسجيلها واس تخداهما
اجلغرافية
كعالمات جتارية
مثاين حالت جديدة
 11طرفا متعاقدا (هناية
للتصديق/الانضامم
)1021
تلقت  22دوةل عضوا/منظمة تقدمي املشورة الترشيعية اإىل 20
إاقلميية مشورة ترشيعية ،مهنا دول أأعضاء/منظامت إاقلميية.
 3قدمت تعليقات اإجيابية عىل و أأبدت  %10ممّن ردّت عىل
املشورة الترشيعية املتلقاة يف الاس تقصاء رضاها عن املشورة
املقدمة.
1021
 210طلبا معاجلا للتبليغ بناء
 70طلبا معاجلا للتبليغ بناء
عىل املادة ( 6اثلثا) يف  1021عىل املادة ( 6اثلثا)
 75عالمة منشورة يف قاعدة  250عالمة منشورة يف قاعدة
البياانت اخلاصة ابملادة ( 6اثلثا)
البياانت اخلاصة ابملادة 6
(اثلثا) يف 1021
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املرفق الثاين
الربانمج  1املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
اإطار النتاجئ
أأسس املقارنة
مؤرشات ا ألداء
النتاجئ املرتقبة
التفاق يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية عىل مفاوضات جارية حتت
ه  2.2تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف
أ
ولية اللجنة احلكومية
صك قانوين دويل أأو أكرث بشأأن املعارف
تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية
ادلولية للثنائية
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
الفكرية والتفاق عىل حماور حمدّدة وعىل
 1023/1021وبرانمج
واملعارف التقليدية
صكوك دولية بشأأهنا
العمل لعام 1023
ه  1.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اليت تسفر عن غري متاحة حىت الن
عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل تقارير حول كفاءات معززة لفهم مبادئ و أأنظمة
الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية و أأدوات امللكية الفكرية والانتفاع هبا من أأجل
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي وإادارة العالقة بني امللكية الفكرية
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
واملوارد الوراثية

ا ألهداف
اعامتد صك قانوين دويل
أأو أأكرث من قبل مؤمتر
دبلومايس
%10

 .51وهنّأأ وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) املنظمة عىل اعامتد الربانمج واملزيانية  25/1021أمال يف أأنه س ميهّد السبيل
ملزيد من املشاورات حول املاكتب اخلارجية وطابعها املو ّجه كثريا حنو الس ياسة العامة .وقال اإنه انتظر حىت يُتّخذ القرار
وتعمتد املزيانية قبل أأن يأأخذ اللكمة .وقال اإنه س يعرض موقفه بشأأن املاكتب اخلارجية لحقا ولكنه يود الاس تفسار ،من
الناحية القانونية ،حول الالامتس اذلي تقدّم به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية الرايم اإىل إارفاق بيانه بفقرة القرار وعن
تبعات ذكل عند تفسري القرار أأو تدوينه .واس تطرد الوفد قائال اإنه لحظ أأنه من اجلاري أأن حياط علام مبواقف ادلول
ا ألعضاء ،أأاي اكنت ،وإادراهجا مضن تقرير امجلعية العامة .و أأعرب عن شكّه إازاء ذكل .ورمغ ذكل ،رغب الوفد يف استيضاح
منسق اجملموعة ا ألفريقية طلب ّمرتني أأن يرفق البيان ابلقرار.
املسأأةل من منظور القانون ألن ّ
 .53ور ّد املستشار القانوين عىل الاستيضاح اذلي قدّمه وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) فقال اإن فهمه أأن وفد
اجلزائر ،اذلي حتدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،طلب أأن يرفق بيانه بتقرير امجلعيات .وذلكل ،فاإن البيان ذاته لن يكون جزءا
من فقرة القرار ولكن س يكون مرفقا ابلتقرير من أأجل بيان الر أأي اذلي أأعربت عنه اجملموعة ا ألفريقية إازاء ذكل البند من
جدول ا ألعامل.
خيص أأكرث الربانمج 6
 .51وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه يو ّد التعليق عىل مسأأةل أأخرى بشأأن املرفق .وقال اإنه ّ
يف املزيانية .وقال اإن دليه بعض التعليقات اليت يو ّد تقدميها كتابيا ،ولكنه يفضّ ل أأن تُناقش املسأأةل اليت طرهحا وفد اإيران
(مجهورية – الإسالمية) ووفد اجلزائر أأول ،مث س يعود اإىل ذكل لحقا.
 .55ولحظ وفد اجلزائر أأن فهم املستشار القانوين غري دقيق .وقال اإن يف معرض بيانه ،ويف البيان ذاته ،اذلي أأدىل به
وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،طلب الوفد أأن يُرفق البيان ابلقرار ،وليس ابلتقرير؛ ومثلام قال وفد اإيران (مجهورية –
تدون تلقائيا يف تقرير امجلعية العامة ،ولكن ما يرغب فيه الوفد هو احلصول عىل ضامنة من أأن
الإسالمية) ،فاإن لك لكمة ّ
فصل مسأأةل املاكتب اخلارجية ل يعين أأن النقاش بشأأن املاكتب اخلارجية يف املس تقبل سوف يعود اإىل نقطة الصفر .وقال
الوفد اإنه يعترب من املصنف عىل ا ألقل إارفاق البيان ،اذلي هو يف الواقع حتصيل حاصل ،اإذ ما من وفد يف الاجامتع يعرتض
عىل أأن مكتبني خارجيني اثنني س ُيطرحان للنظر لفائدة أأفريقيا.
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 .56و أأكّد املستشار القانوين من جديد لوفد اجلزائر أأنه ل ينازع الوفد الامتسه اذلي تقدّم به ،من أأن يُرفق بيانه بفقرة
خيول ل ألمانة صالحية إارفاق بيان بفقرة القرار .وقال اإن القرار
القرار .وقال اإن املسأأةل اليت يو ّد توضيحها يه أأنه ما من حمك ّ
املتخذ هو القرار اذلي اعمتدته مجيع الوفود حتت البندين  1و 5من جدول ا ألعامل .واس تطرد قائال اإن بيان اجملموعة ا ألفريقية
سريفق ابلتقرير ل ّ
شك ،وس ّ
رصحت به اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق ابعامتد ذكل القرار .وقال اإن بيان
يعرب ذكل بدقة عام ّ
اجملموعة ا ألفريقية ليس حب ّد ذاته جزءا من فقرة القرار اذلي اع ُتمد الن.
 .57وهنّأأ وفد مرص الرئيسة عىل الوثيقة املمتازة اليت ّوزعت حول مرشوع القرار .وتو ّجه ابلتعازي اإىل جنوب أأفريقيا لوفاة
نلسون منديال .وعن املسأأةل قيد النقاش ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يرد يف التقرير أأن تفسريه للقرار هو ما تطلبه اجملموعة
ا ألفريقية ،وهو أأن املفاوضات املقبةل ينبغي أأن تستند اإىل الفقرة  12.10من مرشوع الربانمج واملزيانية و أأيضا عىل قرارات
تكرر هذه
مجموعات العمل اليت اجمتعت حول هذا املوضوع .وقال اإن هذا هو تفسري وفد بدله للقرار معراب عن أأمهل يف أأن ّ
الفقرة يف لك واثئق العمل اليت س تصدر يف املس تقبل.
 .51واس تأأنف وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ما وقف عليه يف مداخلته السالفة وقال اإنه ،حفاظا عن الوقت ،مل يرد أأخذ
اللكمة ل إالدلء بتعليقاته إازاء الربانمج  6بشأأن مدريد ولهاي وإانه يكتفي يف الوقت الراهن بأأن يقول اإنه س يقدّم بيانه كتابيا
معراب عن رغبته يف أأن ّيبني ذكل يف التقرير .واس تلمت ا ألمانة التعليقات الكتابية ،ويه كام ييل:
"يساوران القلق من أأن احتاد لش بونة يتوقّع جعزا قدره  120 000فرنك سويرسي للثنائية .1025/1021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

هذه يه الثنائية الثالثة عىل التوايل اليت ّمير فهيا الاحتاد بعجز كهذا ،حبسب تقرير الويبو عن ا ألداء
واملزيانية.
ابتد أأ العجز صغريا –  2 000فرنك سويرسي للثنائية .1020-1001
يف الثنائية  ،1022-1020قفز العجز اإىل .150 000
ويف الثنائية  ،1023-1021ورد يف التقارير أأن العجز بلغ .675 000
يف فرتة ا ألعوام الامثنية ،يكون العجز قد بلغ  1 522 000فرنك سويرسي.
نالحظ أأنه يف املايض ،ملا اكن احتاد لهاي يتوقّع جعزا ،اكنت تتّخذ ترتيبات لقرتاض ا ألموال من احتاد
مدريد.
مل يمت ذكل ابلنس بة اإىل احتاد لش بونة.
ربّام من ا ألس باب يف ذكل أأن املادة  22من اتفاق لش بونة تقتيض من أأعضاء الاحتاد أأن تس تدرك أأ ّي
جعز.
ينبغي تعديل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  25/1021يك ّيبني أأن ذكل سوف ي ّمت ،و أأن ّيبني كيف ّمت
ذكل.
نالحظ أأيضا أأن رسوم احتاد لش بونة مل تراجع منذ  10عاما .ونقرتح أأن يعمل املدير العام مع احتاد
لش بونة من أأجل حتديد رمس مالمئ وضامن مراجعة الالحئة التنفيذية لمتكني احتاد لش بون من حتقيق
الاكتفاء اذلايت.
ونالحظ أأيضا أأن الربانمج  6يعرض النظامني معا ،وهو أأمر حيدث نوعا من اللبس ول يسهّل اإجراء
تقيمي سلمي للنظامني .ونقرتح اإذ ،ا الفصل بني النظامني بشلك واحض وعدم تقيميهام معا.
يف اخلتام ،نالحظ أأن املرفق السادس ،مؤرشات خاصة بقطاع أأعامل نظايم مدريد ولش بونة ،من
الوثيقة  A/51/7 Rev.ل يتناول نظام لش بونة .ونقرتح اإاتحة املعلومات ذاهتا لنظام مدريد ألغراض
الإيضاح ولضامن الاتساق مع عنوان املرفق".
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البند  6من جدول ا ألعامل املو ّحد:
الس ياسات العامة للويبو بشأأن اإدارة املاكتب اخلارجية
 .51استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  A/52/3و A/52/5املقدمتني من قبل الصني وترينيداد وتوابغو عىل
التوايل.
 .60وقال وفد الصني اإنه اتضح يف ادلورة احلادية وامخلسني للجمعية العامة ويف املشاورات غري الرمسية
املفتوحة اليت جرت مؤخرا أأن وضع س ياسة لإدارة املاكتب اخلارجية ،من قبيل اإجراءات الإنشاء ونطاق
ا ألنشطة واملساءةل وغري ذكل ،متثّل شواغل مشرتكة بني ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأنه ّتبني بوضوح من املناقشات
اخلاصة مبرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية أأن الس ياسات العامة للويبو بشأأن اإدارة املاكتب
اخلارجية من ا ألمور املرغوب فهيا واملفيدة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسهم الوثيقة اجلديدة يف ترش يد العمل
الراهن بدل من خلق مسائل أأخرى لهذه امجلعيات ،اليت يش متل جدول أأعاملها فعال عىل بنود كثرية ،ور أأى أأنه
ينبغي أأن يستند العمل املقبل مضن هذا البند من جدول ا ألعامل عىل املناقشات اليت دارت ابلفعل بني ادلول
ا ألعضاء والتقدم احملرز فعال.
 .62وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأشار اإىل أأن اقرتاح مجموعته
هو اقرتاح مشرتك بيهنا وبني مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ووفد الهند .و أأبرز الوفد أأن سبب تقدمي
هذا الاقرتاح احملدد هو أأن مجموعته مل تُشاور ومل تشارك يف أأي حوار جمد فامي يتعلق ابإنشاء ماكتب الويبو
اخلارجية .واس تطرد قائال اإن اجملموعة مل حتصل عىل توضيح فامي خيص طلهبا اخلاص ابلس تفادة من مكتب
خاريج ،وعليه أأوحض الوفد لزوم ضامن املعامةل عىل قدم املساواة وبطريقة واحضة وعادةل فامي خيص اقرتاح ا ألمانة.
ورصح أأنه ُرشع ،مع ذكل ،يف
و أأكد الوفد أأن اجملموعة ترغب يف الاس تفادة من مكتب خاريج اثن يف إاقلميهاّ .
معلية بعد امجلعيات مع السفري كوك فوك سينغ من أأجل وضع بعض املبادئ التوجهيية العامة بشأأن ماكتب الويبو
اخلارجية ،ويه مبادئ معلت الوفود علهيا جبدية كبرية .وأأضاف أأن الوفود وا ألمانة و السفري كوك فوك سينغ بذلوا
هجودا كبرية خالل الشهر املايض ،ور أأى أأنه ل ينبغي أأن تذهب تكل اجلهود هباء وذلا ّقرر أأن يتعاون مع
اجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والهند للنظر يف كيفية امليض قدما بتكل املبادئ التوجهيية
ابلصيغة اليت ُاقرتحت هبا حتت إارشاف السفري كوك فوك سينغ .و أأ ّقر الوفد أأن تكل املبادئ ل تناسب مجموعته
ألن نصها ل يعلو اإىل مس توى الامتياز ،ولكنه ل يظن أأن أأي وفد شارك يف املفاوضات وهو يعتقد اخللوص اإىل
نص ممتاز ابلنس بة هل أأو جملموعته .غري أأن الوفد أأدرك أأنه جيب وضع نوع من املبادئ التوجهيية العامة لإنشاء أأية
ماكتب خارجية يف املس تقبل أأو أأية ش بكة من املاكتب اخلارجية مضن نظام الويبو .وقال اإنه يف هذه املرحةل
اخلاصة ،ل بد من وضع نوع من املبادئ التوجهيية العامة بشأأن اإنشاء تكل املاكتب .واسرتسل مشريا اإىل أأن
ذكل ا ألمر ابت واحضا ابلنس بة جملموعته وللمشاركني الخرين يف هذا الاقرتاح ومه اجملموعة ابء ومجموعة بدلان
أأورواب الوسطى والبلطيق والهند .وأأضاف أأنه يود تقدمي املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب الويبو اخلارجية
لس تصدار قرار ّ
معني مضن هذا البند من جدول ا ألعامل ،وفامي ييل نصه" :اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،تعمتد املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية الواردة يف
الوثيقة ".A/52/5
 .61وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وقال اإنه ابلرمغ من أأن بعض اخلالفات
تظل قامئة و أأن بعض ادلول ا ألعضاء يف الويبو ليس ابإماكهنا قبول نص امليرس ،فاإن مجموعته تظل مؤمنة ابإماكنية
التوصل اإىل حل توفيقي هبذا اخلصوص يف هذا الاجامتع ،ومن مث فاجملموعة تنظم اإىل مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب واجملموعة ابء والهند فامي خيص ماكتب الويبو اخلارجية من أأجل اعامتد قرار بشأأن البند  6من
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جدول ا ألعامل و أأضاف أأنه يدمع القرار اذلي تاله وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب .ومىض يقول إان هذا النص التوافقي مثرة ساعات طوال من املفاوضات وهجود دؤوبة مجليع ادلول
ا ألعضاء من أأجل التوصل اإىل موقف حول مسأأةل جد هممة ابلنس بة للويبو بقيادة سفريي بيالروس وس نغافورة
الذلين ينبغي توجيه الشكر هلام.
 .63وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإن اجملموعة ابء تواصل اإيالء أأمهية ابلغة لوضع مبادئ توجهيية
متكن ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو من املسامهة يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة دون فرض عبء
ثقيل علهيا ،ول س امي من الناحية املالية .ومىض يقول اإن اعامتد مبادئ توجهيية ينبغي أأن يكون رشطا مس بقا
لإنشاء ماكتب جديدة يف املس تقبل .ودمع الوفد مبادرة وضع النسخة املقبةل للمبادئ التوجهيية عىل الطاوةل يف
هذه امجلعية العامة بفضل التوجيه احلكمي واجلهود املضنية للميرس الس يد كووك فوك سينغ ومسامهة ادلول
ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن أأمل مجموعته الكبري يف أأن يكون ذكل أأساسا متينا لإنشاء ش بكة صغرية وحمدودة
ذات موقع اسرتاتيجي ملاكتب الويبو اخلارجية عرب املوافقة عىل املبادئ التوجهيية من أأجل وضع اإطار مثايل.
وتوخيا للوضوح ،شاركت اجملموعة ابء يف دمع مبادرة طرح نص املبادئ التوجهيية .ولكن يف نفس الوقت ،ظهرت
يف اجملموعة بعض ا ألفاكر اجليدة كعنارص ميكن اإضافهتا اإىل قرار حممتل لعامتد تكل املبادئ .وتشمل تكل العنارص
الإشارة اإىل رضورة أأخذ حمدودية قدرة الويبو بعني الاعتبار يف اإنشاء ماكتب خارجية وحتديد الش بكة الإجاملية
للماكتب اخلارجية مع اإجراء اس تعراض رضوري حامس يف وقت ما لش بكة املاكتب اخلارجية بأأمكلها .ويرى الوفد
أأن تكل العنارص الإضافية من شأأهنا أأن تساعد عىل وضع اإطار لتفادي انتشار املاكتب اخلارجية بشلك يصعب
التحمك فيه .وميكن اإجراء املناقشات حول فقرة القرار بشأأن املبادئ التوجهيية يف وقت لحق.
 .61وقال وفد الهند اإن املوضوع ملناقش ته يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل أأمر جد وجيه ابلنس بة للوفد
من أأجل اإجراء نقاش حول املبادئ التوجهيية بغية اعامتد قرار يف دورة هذه امجلعية العامة .و أأعرب عن تقديره
لسفري بيالروس وسفري س نغافورة ملا قاما به من معل ممتاز و أأثىن أأيضا عىل مثابرة ادلول ا ألعضاء وهجدها
املضىن يف اإطار املسار املفتوح للتوصل اإىل نص يوفق اإىل أأقىص قدر ممكن بني الراء بشأأن املبادئ التوجهيية
املتعلقة ابملاكتب اخلارجية .وقال اإنه قرر الانضامم اإىل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة ابء
ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق يف دمع اقرتاح املوافقة عىل املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو
اخلارجية من أأجل التوصل اإىل قرار للجمعية العامة هبذا الشأأن .و أأضاف الوفد أأن هذا النص هو النص اذلي
يوفق اإىل أأقىص قدر ممكن بني الراء وقال اإنه أأشار اإىل ذكل يف وقت سابق يف الاجامتع مع سفري س نغافورة
و أأقر بأأن املبادئ ليست خاصة ببدل واحد ولكهنا مبادئ توجهيية عامة و أأنه مت بذل ما ميكن من هجد من أأجل
اإدراج مجيع العنارص اليت تشلك مصدر قلق ابلنس بة مجليع البدلان واجملموعات .وقال اإنه يرى وجود فرصة
حقيقية لختاذ قرار يف هذه امجلعية العامة اإذا ما مت تسخري الوقت بشلك سلمي .وفامي خيص فقرة القرار ،أأعرب
الوفد عن اس تعداده للعمل عىل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأيضا العنارص اليت اقرتحهتا
اجملموعة ابء .ويعتقد الوفد أأن تيسري اختاذ قرارات أأخرى بشأأن اإنشاء ماكتب خارجية جديدة يتطلب اإدراج
بعض ا ألفاكر يف فقرة القرار ليك تراتح مجيع ادلول.
 .65و أأشار وفد مجهورية كوراي اإىل اعامتد حذف الفقرة  12.10من الربانمج  10يف اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  25/1021يف اليوم السابق ،ويعين ذكل فرصة لختاذ قرار قامئ عىل مبادئ أأو معايري حتظى بتوافق
للراء فامي بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وشدّد الوفد عىل أأن قضااي املاكتب اخلارجية قيد النظر ينبغي أأن تعاجل
بطريقة اثبتة وشفافة وواحضة ّ
وحث عىل تبادر امجلعية العامة أأول ابعامتد املبادئ التوجهيية املطروحة عىل ادلول
ا ألعضاء .وقال اإن هذه املبادئ يه نتيجة احلمكة امجلاعية للك ادلول ا ألعضاء وروح التوافق البناء واجلهود
ادلؤوبة لسفري بيالروس وسفري س نغافورة .وعن مضمون املبادئ التوجهييةّ ،كرر الوفد ما س بق و أأن قاهل يوم
 17نومفرب من أأن عبارة "حسب ما ينطبق" يف الفقرة  10من اجلزء زاي ينبغي حذفها .وقال اإن الصياغة قد
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تطرح تسبب يف اإساءة فهم أأخرى أأثناء تنفيذ املبادئ التوجهيية ،وربّام تعوق تنفيذ املبادئ أأيضا .وشدّ د عىل
احلاجة اإىل بعض املرونة ومراعاة الاعتبارات الس ياس ية لختاذ قرار حول ماكن املاكتب اخلارجية اجلديدة
وعددها .ولكن ذكل ل يعين أأنه ل حاجة اإىل مبادئ أأو معايري واحضة وحمدّدة .و أأكّد من جديد عىل احلاجة اإىل
اعامتد تكل املبادئ بعد اإدخال تغيري بس يط ولكن همم حبذف عبارة "حسب ما ينطبق" .وقال اإنه فور اعامتد
املبادئ التوجهيية ،سيتعني تطبيقها بطريقة تعاونية وبناءة يف املس تقبل.
 .66وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية مشريا اإىل أأن اجملموعة ا ألفريقية معلت بشلك بناء مع سائر
الوفود عىل صياغة تكل املبادئ التوجهيية علام بأأهنا سوف متهّد السبيل حنو اتفاق عىل فتح ماكتب خارجية يف
أأفريقيا .وقال اإنه كام ورد يف تقرير السفري كووك ،فاإن ذكل سوف يتيح لدلول ا ألعضاء احلزي ملواصةل البحث
واختاذ القرار بشأأن عدد املاكتب اخلارجية ومواقعها ،وعىل وجه اخلصوص مكتبني اثنني يف أأفريقيا .و أأعرب الوفد
عن أأسفه اإذ أأن املبادئ التوجهيية مل حتظ مبوافقة مجيع الوفود .وقال اإن هذه املسأأةل أأفضت اإىل فصل مسأأةل
املاكتب اخلارجية عن الربانمج واملزيانية .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية ترى أأن اعامتد املبادئ التوجهيية ل ميكن
فصهل عن القرار بشأأن عدد املاكتب اخلارجية ومواقعها .وقال إان هذا هو املهنج اذلي اتبعته مجيع الوفود واجملموعة
ا ألفريقية ل تزال تؤيده .واس تطرد قائال اإن اجملموعة ترغب يف مزيد من الوضوح حول املواقع اليت س ُتفتح فهيا
املاكتب اجلديدة وعددها موحضا أأنه ل بد من مواصةل العمل عىل مرشوع املبادئ التوجهيية .وتطلّع اإىل اعامتد
هذا املبد أأ فور اختاذ قرار بشأأن عدد وماكن املاكتب اجلديدة مضيفا أأن اجملموعة ا ألفريقية ل تس تطيع اعامتد
املبادئ التوجهيية يف هذه ادلورة ،ولكهنا تقرتح مع ذكل مواصةل مناقش هتا يف ادلورة املقبةل للجنة املزيانية .ومىض
الوفد يف لكمته مشريا اإىل أأنه يتطلع اإىل أأن تنظر جلنة املزيانية يف اقرتاح ا ألمانة اذلي جاء فيه اإنشاء مخسة
ماكتب جديدة ،مهنا مكتبان يف أأفريقيا يف هذه الثنائية ،اإضافة اإىل اقرتاحات أأخرى .وتتطلع اجملموعة أأيضا اإىل
أأن تقدم جلنة املزيانية توصية بشأأن عدد وماكن املاكتب اجلديدة لتنظر فهيا امجلعية العامة يف س نة .1021
 .67وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وقال اإن مسأأةل املاكتب اخلارجية احتلت
ماكنة هممة يف مداولت امجلعيات العامة السابقة .وقال اإن املسار التشاوري حول املبادئ التوجهيية اكن مكثفا
وشامال ،وبرهن امليرس عن كفاءة عالية يف البحث عن توافق للراء حول اإطار املبادئ .و أأكّد من جديد عىل
أأن توس يع ش بكة املاكتب اخلارجية ل ب ّد أأن يقوم عىل عدد حمدد مع تفادي ازدواجية العمل املنجز يف املقر
الرئييس ودون أأن يكون هل وقع عىل املزيانية .و أأعرب عن أأسفه لعدم التوصل اإىل اتفاق حول املبادئ التوجهيية
امليرس وابإماكنه النظر يف اعامتد اتفاق بشأأن املاكتب اخلارجية ،مبا يف
رمغ اجلهود املبذوةل ،وقال اإنه يؤيد نص ّ
ذكل القرار ابإنشاء ش بكة حمدودة واسرتاتيجية .وقال اإن النطاق املتاح للوفد يك يتخذ قرارا اإجيابيا بشأأن املاكتب
اخلارجية ضيق نوعا ما.
 .61وقال وفد الصني اإن الاقرتاح يُعد مفهوما واسعا ينبغي أأن يشمل لك العنارص املتعلقة ابإدارة املاكتب
اخلارجية .و أأضاف قائال اإنه أأحاط مؤخرا ابقرتاحات مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة ابء ومجموعة
بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن تقديره للجهود اليت بذلها السفري كوك فوك سينغ يف اإطار التحضري
ملرشوع املبادئ التوجهيية الراهن .غري أأن الوفد أأفاد بأأن موقفه مل ّ
يتغري وهو أأن املوافقة عىل مبادئ توجهيية أأو
أأية واثئق أأخرى أأاي اكن شلكها ينبغي أأن يكون مزتامنا معا قرارات حول عدد املاكتب اجلديدة ومواقعها.
وخبصوص هذه النقطة ساند الوفد املوقف اذلي ّعربت عنه بوضوح اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن اس تعداده
ملواصةل املشاركة يف املشاورات حول هذه املسأأةل.
 .61وقال وفد املكس يك اإنه اتُفق جامعيا عىل مواصةل هذا العمل من أأجل بلوغ حتقيق قابلية التنبؤ والشفافية
فامي خيص فتح املاكتب اخلارجية ،وحتديد دور ادلول ا ألعضاء ودور ا ألمانة يف هذا املضامر .و أأفاد بأأن هذا العمل
جبو معيل وتوافقي أأفىض اإىل النص اذلي ّقررت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة ابء ومجموعة
ّمتزي ّ
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ورصح بأأن ذكل
بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ووفد الهند طرحه ودمعه وفقا لقرتاحات سفري س نغافورةّ .
النص هو مثرة تعاون مكث ّف بني ادلول ا ألعضاء و أأنه مبثابة حل توفيقي حيظى بدمع لكي و أأعرب عن أأمهل يف أأن
يُعمتد يف هذه امجلعية.
 .70و أأفاد وفد ابكس تان أأنه شارك بصورة اكمةل يف املداولت اخلاصة ابملبادئ التوجهيية قيد البحث .و أأعرب
عن تقديره للجهود اليت بذلها امليرس من أأجل املساعدة عىل بلوغ توافق يف الراء بشأأن تكل املبادئ .و أأضاف أأنه
ل تزال هناك ،مع ا ألسف ،جمالت مثرية للخالف ،ور أأى أأن أأمه مسأأةل يه توضيح دور املكتب اخلاريج
ووليته ووظائفه .وقال اإن ذكل غري واحض يف املبادئ التوجهيية وإان ما يزيد املسأأةل تعقيدا هو اعزتام فتح
ماكتب خارجية وطنية وماكتب خارجية إاقلميية .وتساءل عن الفرق بني املكتبني .و أأفاد بأأن املشلكة املطروحة
يه ضامن عدم تأأثر أأي بدل ليس طرفا يف أأي مكتب خاريج إاقلميي أأو ليس دليه مكتب خاريج وطين ،بصورة
سلبية ،يف معهل مع الويبو نتيجة اإنشاء ماكتب وطنية أأو ماكتب إاقلميية .وقال اإن هذا النوع من الضامن اذلي
المتسه ل يوجد يف املبادئ التوجهيية ،وعليه فاإن من الرضوري كفاةل وجود فكرة واحضة عن املهام املتوقعة من
املكتب اخلاريج سواء اكن وطنيا أأو إاقلمييا .ومىض يقول اإن اجملال الثاين اذلي اس تصعبه يتعلق ابملوارد اخملصصة
من املزيانية للماكتب اخلارجية .فقد بدا هل بوضوح أأن عدة من البدلان املرحشة لالس تفادة من مكتب خاريج ،أأو
الكثري مهنا اب ألحرى ،يه بدلان ذات اقتصادات متطورة للغاية .مفن غري املنطقي أأن تُطالب الويبو ،ولس امي
ادلول ا ألعضاء فهيا ،بمتويل تكل املاكتب اخلارجية .و أأوحض الوفد أأنه يريد ،بعبارة اخرى ،ضامن اش امتل املبادئ
التوجهيية عىل تدابري تكفل انعدام أأي أأثر عىل املزيانية ،و أأنه ل يرى تكل التدابري يف املبادئ التوجهيية املقرتحة.
ورصح بأأن هناك العديد من املسائل الصغرية اليت لن خيوض فهيا الن ،ولكنه ر أأى أأن ما هو مطلوب ،ابلنظر
ّ
أأيضا اإىل الشواغل اليت أأبدهتا عدة وفود أأخرى ،هو مواصةل املشاورات من أأجل اس تكامل املبادئ التوجهيية
الالزمة وتاليف اختاذ قرار عىل جعاةل يف هذه املرحةل ،ألن ذكل القرار س يؤثر يف معل هذه املنظمة عىل املدى
البعيدّ .
وحث الوفد امجلعية عىل الرتاجع واخلوض يف مشاورات أأكرث كثافة وحتديد املسائل اليت ينبغي توضيحها
مث امليض حنو اعامتد تكل املبادئ التوجهيية.
 .72وذكّر وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) ابملناقشات اجلارية منذ يونيو املايض وقال اإنه ل بد الن من
البدء يف العمل ومراعاة ادلروس املس تخلصة من املداولت السابقة .ومىض يقول اإن النقطة ا ألوىل يه وجود
فهم عام بأأنه قبل اختاذ قرار بشأأن هذه القضااي اليت تس توجب إارادة س ياسة ل بد من وثيقة معدّ ة بشلك جيد
تتضمن مجيع املبادئ والرشوط الرضورية للميض يف مسار اإنشاء ماكتب جديدة للويبو .و أأما النقطة الثانية فهيي
أأنه من الواحض أأن هذا املسار س يلكل ابلنجاح اإذا ما أأنز العمل عىل أأساس هنج واحد حمدد لضامن أأن تكون
الوثيقة سلمية قانونيا و أأن تدوم لس نوات عديدة يف املس تقبل .ومىض الوفد مشريا اإىل املشاورات غري الرمسية
اليت أأجريت بتوجيه من امليرس .وقال اإن املالحظات املتعلقة ابلعمل غري املكمتل ترجع اإىل الطبيعة غري املتوازنة
للنص ،مما أأدى ،بصورة منطقية ،اإىل اإدراك احلاجة اإىل مواصةل العمل عىل النص لضامن نتاجئ متوازنة وشامةل
جتسد أراء ادلول ا ألعضاء عامة .وبناء عىل ذكل ،وبيامن يعرب الوفد عن مرونته فامي خيص اقرتاح اجملموعة
الإفريقية ملواصةل النقاش حول النص يف ادلورة املقبةل للجنة املزيانية يف سبمترب  ،1021يشري اإىل اقرتاح أخر هو
اإنشاء امجلعية العامة للية للمشاورات غري الرمسية مبشاركة مجيع ادلول تس ند اإلهيا املهام التالية :مواصةل العمل
عىل املبادئ التوجهيية هبدف اس تكامل النص مع مراعاة مجيع الاقرتاحات؛ واثنيا ،مناقشة مسأأةل اإنشاء ماكتب
خارجية جديدة .ومن شأأن هذا الهنج شق الطريق اإىل نتيجة توفيقية .و أأعرب الوفد عن ثقته بأأنه ابلقيادة
الرش يدة للرئيسة ميكن تنفيذ هذا املسار بطريقة شفافة وشامةل من أأجل التوصل اإىل قرار متوازن وموحد.
 .71ودمع وفد الولايت املتحدة بيان الياابن ابمس اجملموعة ابء مؤكدا من جديد أأن أأية اسرتاتيجية لإنشاء
ماكتب خارجية جديدة ينبغي أأن تتضمن حتليال شامال لمنوذج العمل .ور أأى الوفد أأن املبادئ التوجهيية بشأأن
ماكتب الويبو اخلارجية قطعت شوطا كبريا و أأعرب عن رسوره بأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
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ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة ابء والهند دمعت النص أأثناء املشاورات اليت أأجراها امليرس
والعمل اجلبار اذلي قامت به ادلول ا ألعضاءّ .
وعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل نص يؤدي اإىل اإنشاء عدد
حمدود من املاكتب اخلارجية يف الثنائية  .25/1021ومىض يقول اإنه يظل مؤمنا بأأن اإطفاء الرشعية عىل هذه
املبادئ يتطلب تطبيق النطاق نفسه عىل مجيع املاكتب اخلارجية ،و أأي لبس يف تكل املبادئ التوجهيية س يؤدي
اإىل مزيد من الغموض واحامتل ظهور نزاعات .وينبغي لتكل املاكتب أأن تُنشأأ بشلك حمدود وبطريقة اسرتاتيجية
ألن الوفد يرى أأن ما س ينتج عن ذكل من لمركزية ابلنس بة ألنشطة الويبو املهمة لن يكون يف املصلحة العامة
للويبو.
 .73وشكرت الرئيسة مجيع الوفود عىل بياانهتا البناءة خبصوص هذا البند واقرتحت تعليق اجللسة وإاجراء
مشاورات غري رمسية .وقالت أأيضا اإن تكل املشاورات س تجرى بقيادة السفري فيتشن من أأملانيا اذلي س يكون
مسريها امللكف ابمليض قدما هبذا املوضوع.
 .71وطلب وفد اجلزائر اذلي حتدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية توضيحات عن الهدف من تكل املشاورات غري
الرمسية .وقال اإنه مل يمت التوصل اإىل أأي اتفاق لعامتد املبادئ التوجهيية وتساءل عام اإذا اكنت املشاورات غري
الرمسية ستناقش اعامتد املبادئ التوجهيية أأو كيفية امليض يف مناقشة اخلطوات املقبةل بشأأن مسأأةل املاكتب
اخلارجية .و أأوحض أأنه يود أأن تكون ا ألمور واحضة يف اجللسة العامة ليك ل تتوه الوفود يف املشاورات غري
الرمسية .ودعا الوفد الوفود ا ألخرى اإىل أأن تكون واحضة فامي خيص الهدف من املناقشات غري الرمسية .وفامي
خيص اجملموعة ا ألفريقية ،ترى اجملموعة رضورة وضع خريطة طريق واحضة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.
و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن يكون ذكل هو الهدف يف املناقشات غري الرمسية.
 .75و أأعرب وفد ابكس تان عن عدم اعرتاضه عىل اإجراء مشاورات غري رمسية كام اقرتحهتا الرئيسة ،ولكنه قال
اإن املواقف بشأأن هذه املسأأةل متباينة جدا دلرجة ل يرى فهيا الوفد اإماكنية للتسوية وتقريب املواقف يف الوقت
املتاح .ور أأى الوفد أأيضا أأن مواصةل مشاورات حول املبادئ التوجهيية خيار أأفضل.
 .76واس تفرس وفد اإيران (مجهورية – ا إلسالمية) حول الهدف من هذه املشاورات غري الرمسية ،كام س بق
و أأن ذكرته اجملموعة ا ألفريقية وابكس تان .وتساءل الوفد عن املسائل اليت ستناقش ل س امي و أأن الرئيسة أأشارت يف
مالحظاهتا اخلتامية اإىل عدم وجود توافق للراء حول اعامتد نص املبادئ التوجهيية يف هذه املرحةل .واس تفرس
الوفد عن خارطة الطريق احملددة والهدف من هذه املشاورات غري الرمسية حبيث ميكن لسفري أأملانيا العودة اإىل
اجللسة العامة وتقدمي تقريريه عن تكل املشاورات اإىل الرئيسة.
 .77وقالت الرئيسة اإن تكل املشاورات ينبغي أأن تستند اإىل الوثيقتني قيد النظر حتت هذا البند من جدول
ا ألعامل ابلإضافة اإىل البياانت والتعليقات املقدمة يف اجللسة العامة .ودعت السفري فيتشن اإىل بدء مشاوراته
غري الرمسية.
 .71ووافق وفد الهند عىل قرار الرئيسة ابإجراء مشاورات غري رمسية بشأأن الاقرتاح اذلي شاركت يف دمعه
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة ابء و أأورواب الوسطى ودول البلطيق بغية اختاذ قرار .ودعا الوفد
الوفود اإىل العمل مع ،ا حىت تس تطيع السري قدما وتتخذ قرارا يف اجامتعات امجلعيات أأو جلنة املزيانية .وقال اإنه يف
حال تأأجيل مناقشات اليوم بس تة أأو مثانية أأشهر حىت نومفرب من العام املقبل ،فعىل امجلعية أأن تقوم ابليشء
نفسه .وينبغي اس تخدام اليومني املتاحني يف دورة امجلعية العامة اجلارية بطريقة فعاةل لتقريب املواقف ألن الوفود
معلت خالل ا ألس بوعني املاضيني مع سفري س نغافورة ول تزال تتذكر لك تفاصيل املوضوع ليك تتوصل اإىل حل
توفيقي وإاجياد احلل ا ألمثل قدر الإماكن .و ّ
حث الوفد مجيع الوفود عىل املشاركة.
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 .71وقال وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) إان املغزى من هذا الاقرتاح املشرتك غري مفهوم وطلب من
تقمي ما هو مقرتح .و أأعرب عن ر أأيه بأأن الهدف من املشاورات ليس فتح النقاش مرة أأخرى فامي بني
الرئيسة أأن ّ
اخلرباء .وقال اإن ما فهمه من الاقرتاح هو أأن الطريقة اليت معلت هبا الوفود طيةل شهر ونصف تبني بشلك جيل
أأن النص ل يريض امجليع .ومع ذكل ،ل ميكن القول إان اللك غري راض عىل النص .ول ميكن أأن نكون راضني
لكيا أأو مس تائني لكيا ،فهذه مسأأةل س ياس ية .ومىض مشريا اإىل أأن هنا وفود لها قضااي س ياس ية إازاء ذكل وعلهيم
مجيعا أأن جيمتعوا ويتفقوا معا عىل املوافقة عىل هذه املبادئ التوجهيية أأو عدم املوافقة علهيا .وقال الوفد اإنه معل
يف مناس بات أأخرى مع سفري أأملانيا اذلي اقرتحته الرئيسة للسري قدما ابملناقشات وهناك اإماكنية للعمل .و أأفاد
الوفد أأن النص وصل مس توى من النضج واعترب أأن العراقيل ميكن جتاوزها هبذه الطريقة .واقرتح الوفد أأن جتمتع
الرئيسة ابلوفدين أأو الوفد الثالثة اليت دلهيا مشالك س ياس ية متنعها من قبول النص وإابالغ امجلعية اإن اكنت
هناك اإماكنية امليض قدما ابلنص .ولن يكون من املفيد العودة اإىل مناقشة النص أأو رفع هذه اجللسة واعامتد
النص يف وقت لحق .وقال اإن الرئيسة تريد تقريرا بعد الظهر وامجلعيات ترشف عىل الهناية .و أأيد ،ابمس بدله،
اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإن الر أأي السائد داخل اجملموعة هو عدم اإعادة فتح ابب
النقاش واكن ذكل أأيضا موضوع املناقشات مع مجموعة أأورواب الوسطى ودول القوقاز واجملموعة ابء .وما هو مقرتح
الن هو رفع امجلعية وترك مجيع املسائل املعلقةّ .
وحث الوفد الرئيسة عىل تقيمي الوضع.
 .10و أأعرب وفد بولندا عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) خبصوص ما اإذا
جمرد الاس مترار فهيا وإاجراء مشاورات حول النص نفسه .و أأوحض أأنه يف تكل
س ُيعاد فتح ابب املفاوضات أأو ّ
الظروف س تظل املسأأةل مفتوحة كام اكنت من قبل.
 .12وقالت الرئيسة اإنه س ُيعلن لحقا عن الرتتيبات العملية بشأأن املشاورات غري الرمسية.
 .11وقال وفد بيالروس اإنه عىل اس تعداد ملواصةل املناقشات حول املوضوع وشاطر الانشغالت اليت أأاثرهتا
بعض الوفود اليوم حول اإعادة فتح النص .و أأضاف أأنه ل يعتقد أأن هذه ادلورة تتيح الوقت الاكيف لإعادة فتح
مطوةل ،مشريا اإىل أأن أأمام امجلعية جدول أأعامل مكث ّف يش متل عىل مسائل
النص والرشوع يف جلسات صياغة ّ
عالقة مطروحة علهيا و أأنه ينبغي ختصيص الوقت الاكيف للك بند من تكل البنود .وعليه أأبدى تردّده لإعادة فتح
النص وقال اإذا اكن الاقرتاح املطروح من قبل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق واجملموعة ابء غري مقبول بصيغته احلالية ،فس يكون من املفيد اإجراء مزيد من املشاورات
حتت إارشاف امليرس السفري فيتشني بعد امجلعية يف ا ألسابيع أأو ا ألشهر املقبةل.
 .13وقال وفد أأملانيا (السفري فيتشني) اإنه عىل اس تعداد لإجراء تكل املشاورات و أأنه يو ّد أأن يسكل هنجا معتدل حيال
املهمة اليت تنطوي عىل مناقشة كيفية التعاطي مع البند  6واملوافقة علهيا .وقال اإن املشاورات ميكن أأيضا أأن تتناول مشاريع
القرارات ا ألخرى اليت ميكن تقدميها للجمعية العامة .ومىض يقول اإن املشاورات ينبغي أأن تبت يف مسأأةل اختاذ القرار بذكل
الشأأن ومدى استناد ذكل القرار اإىل القرار احلايل أأو قرار جديد .ودعا السفري فيتشني لك احلارضين اإىل اإبداء الثقة يف هذا
املسار قائال اإن الوفود س تحقق اإنازا كبريا اإذا أأفضت هذه املهمة اإىل قرار معقول ميكن اعامتده غدا.

 .11وقال وفد مرص اإنه اس متع ابهامتم اإىل خمتلف مداخالت الهند واجملموعة ابء وكذكل مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب فامي خيص اعامتد املبادئ التوجهيية ،و أأنه درس خمتلف الراء اليت تفيد رضورة اإجراء املزيد من
املناقشات وتع ُّذر اعامتد قرار خالل هذه ادلورة .واقرتح وضع خريطة طريق خبصوص املشاورات القادمة
املتعلقة ابملاكتب اخلارجية وإاجراء تكل املداولت يف اإطار البند املتعلق ابلربانمج واملزيانية ،ل س امي ما خيص
عدد ومواقع املاكتب اخلارجية املزمع اإنشاؤها يف املس تقبل ،وينبغي أأن تراعى تكل املداولت اقرتاح مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ول س امي ادلورة القادمة املقرتحة.
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 .15ورحب وفد امجلهورية ادلومينيكية ابقرتاح الرئيسة ألنه يرى أأن بعض العنارص اليت أأاثرهتا الوفود ا ألخرى
تضمنت املسائل التقنية فامي خيص اقرتاح سفري س نغافورة وسفري بيالروس .ول يرى الوفد أأن تكل العنارص
حمددة بشلك واحض ألن النص بنفسه يشري بوضوح اإىل انعاكسات اإنشاء املكتب اخلاريج عىل املزيانية ،مبا يف
ذكل الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية وتاكليفه ادلورية ،وهذا يعين أأنه ل ميكن اإنشاء املاكتب اخلارجية عىل
أأساس خمصص .وفامي خيص اجلوانب الوطنية وا إلقلميية للماكتب ،يرى الوفد أأهنا حمددة بشلك واحض .وأأضاف أأن
ما قاهل وفد فزنويال فامي خيص وجود عدد أأكرب من القضااي الس ياسة اليت ينبغي توضيحها قول حصيح متاما .ومىض
قائال اإن عدد املاكتب اليت ميكن اإنشاؤها يف املس تقبل سيتوقف عىل املزيانية .وهذا أأمر ل ميكن البت فيه يف
مجعية عامة وسيتوقف ذكل عىل اس تدامة املزيانية .ويف ا ألخري ،وافق الوفد عىل اقرتاح الرئيسة ولكن يرى أأن
املشاورات غري الرمسية ينبغي أأن حيرضها من دليه مشلكة مع القضااي الس ياسة ألن الاقرتاح من الناحية التقنية
معدّ بشلك جيد وهو جد واحض.
 .16وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأيد بيان لك من امجلهورية
ادلومينيكية وفزنويال ،وهام عضوان يف اجملموعة .وقال اإن النص مكمتل من الناحية التقنية و أأن املسأأةل مسأأةل
قرار س يايس ينبغي أأن تتخذه الوفود .وشكر الوفد أأيضا وفد كوراي اجلنوبية عىل دمعه لالقرتاح برشط حذف
بعض اللكامت يف الفقرة زاي .ومىض يقول اإن مجموعته ،كام قال وفد فزنويال ،ل ميكهنا أأن تفتح ابب النقاش
بشأأن هذا النص جمددا ألن املناقشات انهتت من الناحية التقنية .و أأضاف أأنه من املس تحسن التحدث يف هذه
امجلعية اإىل تكل الوفود اليت دلهيا مشلكة مع البعد الس يايس لهذا النص .واسرتسل موحضا أأن فتح ابب النقاش
حول النص س يؤدي اإىل اهنيار اتم وإازاةل ما ل ينبغي إازالته من النص .وذكر موقفه ا ألول القايض بتحيل الوفود
بنوع من املرونة يف املفاوضات املتعددة ا ألطراف و أأقر أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ليست مراتحة
متاما للنص .و أأضاف أأنه بعد أأن اس تغرقت املناقشات أأكرث من  11ساعة ومل تدرج أأية مبادئ توجهيية أأو
س ياسات للويبو يف هذا الصدد فال ميكن اإنشاء ماكتب خارجية .وعىل مجيع الوفود أأن تدرك ذكل .ومىض يقول
اإن الفقرة الفرعية زاي من الفقرة  12تضمن للوفود اإماكنية مراجعة قرار للجمعية العامة واملوافقة عليه .وقد
وصلت ا ألمور اإىل مأزق يتطلب اإعطاء النص فرصة ساحنة لتقيميه ويف حاةل عدم التفاق فهناك خيار مراجعته
بعد موافقة امجلعية العامة .وواصل لكمته مشريا اإىل أأن ذكل اخليار قدمه السفري كووك فوك سينغ معراب عن
اعتقاده بأأن ذكل اخليار عنرص أأسايس يف النص .ويف ا ألخري ،اقرتح الوفد حماوةل العمل عىل هذا ادلرب مذكرا
بأأن املوارد متاحة مبوجب الفقرة .12
مض وفد الياابن صوته اإىل املتحدثني اذلين نهبّ وا من اإعادة فتح هذا النص املستنفد تقنيا .وقال اإن اإعادة
 .17و ّ
فتحه لن يقدّم يف يشء و أأن املبادئ التوجهيية يه رشط مس بق لفتح ماكتب خارجية جديدة .وقال اإنه يؤيد
أأيضا املشاورات غري الرمسية اليت أأوحضها امليرس سفري أأملانيا.
 .11وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والمتس بعض التوضيحات عن ترتيب
العمل واجلدول الزمين ،ألن من الرضوري قبل بدء املشاورات غري الرمسية حتديد كيف سيمت حبث بنود جدول
ا ألعامل املتبقية وهل س يكون هناك وقت اكف للمشاورات غري الرمسية ،ل س امي أأن بنودا أأخرى ،مثل البند ،1
مل تناقش كام ينبغي.
 .11وقالت الرئيسة إاهنا س تعود اإىل الرتتيبات العملية ولن ترفع اجللسة الن وسيس متر النقاش مادامت الوفود
تطلب مزيدا من الوقت ،وبعد ذكل مبارشة ستناقش الرتتيبات العملية.
 .10وقال وفد غاان اإن النص اذلي هو حصيةل معل مجيع ادلول ا ألعضاء مل حيظ ل ألسف بتوافق الراء .وذكر
بأأنه قيل يف البداية اإن هذه املسأأةل هممة جدا وإان توافق الراء فامي بني ادلول رضوري حىت يكون امجليع عىل
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قدم املساواة يف فهم املسار الاسرتاتيجي لش بكة املاكتب اخلارجية .اسرتسل موحضا أأن ادلول ا ألعضاء لها
صالحية اختاذ قرار ولكن من الواحض أأن الوفود يف القاعة مل تمتكن من التوصل اإىل توافق الراء بشأأن القرار ألن
املبادئ التوجهيية ل ختدم مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .وقال اإن عىل الوفود النظر يف صياغة النص فقط كام قاهل
وفد أأملانيا .ول ينبغي اإعادة فتح ابب النقاش حول النص يف املشاورات غري الرمسية ،بل ينبغي أأن تنظر يف
الصياغة اليت تسمح ابملوافقة عىل البند ليك تنتقل الوفود اإىل بنود أأخرى .وقال اإن دليه بعض الاقرتاحات بشأأن
تكل املشاورات غري الرمسية من أأجل السري اإىل ا ألمام عىل هذا ادلرب .واقرتح أأيضا دعوة سفري أأملانيا اإىل
اإجراء مناقشات غري رمسية يف جدول زمين حمدّ د غري مفتوح اإىل الغد .وينبغي تسخري ساعة واحدة عىل ا ألقل
اليوم للنظر يف هذا البند والعودة اإىل اجللسة العامة ملواصةل معل اليوم.
 .12وقال وفد بواتن اإنه يؤيد اقرتاح اجملموعة ابء بشأأن املبادئ التوجهيية وهو يفضّ ل مواصةل املسار
التفاويض .وقال يبدو أأن هناك بعض الاختالفات ،وكام قال وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) ،ينبغي
مواصةل املفاوضات مع بدلان حمددة .ويف ا ألخري ،أأشار الوفد اإىل رضورة أأن يتواصل املسار التفاويض مضن
جدول زمين حمدد ،وعىل الوفود أأن تبت يف التفاق عىل حول خارطة طريق للمس تقبل.
 .11و أأحاطت الرئيسة علام جبميع البياانت والتعليقات و أأعربت عن قناعهتا الشخصية أأن عىل امجلعية أأن ترتك
للميرس السفري فيتشن اجملال لبدء معهل .و أأكدت أأهنا س تكون عىل اتصال مبارش معه طيةل هذا املسار .و أأخربت
ّ
الوفود أأهنا لن ترفع اجللسة بل س تواصل العمل عىل البنود املوالية ،ويف هناية اجللسة س تعود اإىل الرتتيبات
العملية للمشاورات غري الرمسية وس يعلن عن تكل الرتتيبات قبل اختتام اجللسة.
 .13وفتحت الرئيسة من جديد ابب النقاش حول البند  6من جدول ا ألعامل وقالت اإن مشاورات غري رمسية
جرت بشأأن هذا البند حتت إارشاف امليرس السفري فيتشن من أأملانيا.
امليرس الوفود أأن املشاورات غري الرمسية خلصت اإىل نتيجة بعد حماداثت مكثفة مع عدد من الوفود .وخص
 .11و أأخرب ّ
ابذلكر نتاجئ مواقف اجملموعات ا ألربع :هناك مجموعة مس تعدة لعامتد املبادئ التوجهيية بصيغهتا بعد مشاورات اليوم؛ وهناك
مجموعة أأخرى تدمع التغيريات املدخةل عىل املبادئ التوجهيية اإضافة اإىل القرارات ا ألخرى اليت اقرتحهتا خمتلف اجملموعات
وادلول ا ألعضاء؛ وهناك مجموعة تريد احلفاظ عىل املبادئ التوجهيية كام يه واردة يف الوثيقة ولكن تود اإضافة اإطار ذلكل؛
و أأما اجملموعة ا ألخرية فال ميكهنا املوافقة عىل تكل املبادئ بصيغهتا احلالية وتود أأن تُد َخل تعديالت عىل النص قبل اعامتده.
ومىض يقول اإن خالصة املشاورات يه أأنه من املس تحيل معاجلة تكل املشالك املواضيعية بطريقة جمدية يف هذه امجلعيات.
بيد أأن امليرس أأكد عىل احلاجة اإىل هذه املبادئ التوجهيية يف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل .وقدم امليرس املسار اذلي
ينبغي اتباعه اإىل حني انعقاد امجلعيات املقبةل مضن مرشوع القرار التايل" :اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو

والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيهّ ،تقرر مواصةل املشاورات املفتوحة ،ابإرشاد من رئيسة امجلعية
العامة ،بشأأن املبادئ التوجهيية املقرتحة املتعلقة مباكتب الويبو اخلارجية ،كام وردت يف الوثيقة ،A/52/5
وبشأأن اإنشاء ماكتب خارجية للويبو ،وإاذ تأأخذ يف حس باهنا مجيع الاقرتاحات والواثئق ذات الصةل مبا فهيا ،عىل
سبيل اذلكر ل احلرص ،الواثئق املقدمة اإىل سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني من امجلعيات يف اإطار البند 21
من جدول ا ألعامل وإاىل سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسني للجمعيات يف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل،
واملواقف والانشغالت اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل إازاء املسار ،خالل اجامتعي جلنة الربانمج
واملزيانية وامجلعيات .يك تنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف ذكل وتصدر توصية وتتخذ امجلعية العامة قرارا يف هذا
اخلصوص يف سبمترب ".1021
 .15وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال اإن اجملموعة وافقت عىل هذا القرار دون أأن تكون مقتنعة به متاما.
واسرتسل قائال اإن اجملموعة ا ألفريقية أأبدت مرونة وروحا للتوصل اإىل حل وسط ليك تس متر املاكتب اخلارجية .وقد معلت
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اجملموعة عىل أأساس غياب أأي اعرتاض عىل فتح مكتبني يف أأفريقيا يف هذه الثنائية .ويود أأن يتأأكد من أأن ذكل اكنت ما
فهمته مجيع الوفود أأثناء تكل املشاورات.
 .16و أأشار وفد الياابن ابمس اجملوعة ابء اإىل أأن اجملموعة تواصل اإيالء أأمهية ابلغة للمبادئ التوجهيية يف اإطار مرشوع القرار
اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق والهند واجملموعة ابء مبساعدة
من امليرس .وس متكن تكل املبادئ ش بكة املاكتب اخلارجية من املسامهة يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو دون أأن
تفرض أأعباء ثقيةل عىل موارد املنظمة ،ولس امي من الناحية املالية .ومىض يقول اإن اجملموعة ابء تقدر اجلهود املبذوةل للتوصل
نتشار ل ميكن التحمك فيه للماكتب اخلارجية .وحث ادلول ا ألعضاء عىل مواصةل املشاركة البناءة يف
اإىل قرار يسمح مبراقبة ا ٍ
املناقشات لضامن بلوغ اتفاق بشأأن مبادئ توجهيية سلمية يقوم علهيا لحقا أأي قرار أخر بشأأن املاكتب اخلارجية.
 .17و أأخذ وفد بولندا اللكمة متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وقال اإن اجملموعة تويل أأمهية ابلغة
لتفاق ادلول ا ألعضاء عىل املبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية وقبولها لتكل املبادئ ،وهو ما دفع اجملموعة اإىل الانضامم
اإىل اجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والهند لصياغة مرشوع قرار هبذا الشأأن .ول ألسف ،مل حيظ ذكل
القرار بتوافق الراء يف هذه امجلعيات و ّمت التفاق بدل من ذكل عىل قرار أخر ملواصةل املشاورات املفتوحة بتوجيه من
الرئيسة بشأأن املبادئ التوجهيية املقرتحة وبشأأن اإنشاء املاكتب اخلارجية للويبو .واسرتسل موحضا أأن مجموعته حتث بشدة
ادلول ا ألعضاء عىل مواصةل هجودها للتوصل اإىل اتفاق بشأأن تكل املبادئ ألهنا س تكون ا ألساس من أأجل اإنشاء ش باكت
املاكتب اخلارجية.
 .11وحتدث وفد بنغالدش ابمس مجموعة البدلان ا ألس يوية وقال اإن أأعضاء اجملموعة أأبدت مرونة عالية من أأجل التوصل
اإىل التوزان احلايل معراب عن أأمهل يف أأن تغتمن ادلول ا ألعضاء تكل الفرصة يف املناقشات املقبةل بشأأن املبادئ التوجهيية.
 .11و أأيد وفد جنوب أأفريقيا بيان اجملموعة ا ألفريقية مؤكدا الزتامه ابلعمل البناء عىل املبادئ التوجهيية وإانشاء ماكتب
خارجية جديدة بغية فتح مكتبني يف أأفريقيا ألهنا الإقلمي الوحيد اذلي ل توجد فيه ماكتب خارجية .وواصل لكمته مشريا اإىل
أأن الوثيقة  WO/PBC/21/INFتؤكد بوضوح احلاجة يف ذكل الإقلمي .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل أأن تأأخذ يف
احلس بان املشاورات السابقة لتفادي البدء من ل يشء.
 .200و أأعرب وفد كينيا عن دمعه لبيان اجملموعة ا ألفريقية مؤكدا من جديد عىل التوصل اإىل قرار ملواصةل املشاورات بشأأن
هذه املسأأةل .وذكر الوفد أأن املشاورات لن تنطلق من عدم ألن الوثيقة  WO/PBC/21/INFيه أأساس الاقرتاح بشأأن
اإنشاء مخسة ماكتب خارجية جديدة ،مبا فهيا مكتبان يف أأفريقيا .وعىل أأساس ذكل الاقرتاح ،أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن ا ألمانة
مضت قدما وقررت التوقيع عىل مذكريت تفامه اعمتدهتام امجلعيات العامة .ومبا أأن املكتبني جزء من الاقرتاح ،يتوقع الوفد أأن
تس متر املشاورات بشأأن املاكتب الثالثة املتبقية ،مبا فهيا مكتبان يف أأفريقيا .واس تطرد موحضا أأن اجملموعة ا ألفريقية وافقت
عىل عدم الربط بني هذا املوضوع وموضوع الربانمج واملزيانية للثنائية  25/1021للمتكن من اعامتد هذه ا ألخرية ،ولكن ذكل
ل يعين استبعاد اإنشاء املكتبني اخلارجيني يف أأفريقيا .ويف قرار اعامتد الربانمج واملزيانيةُ ،حولت املوارد اإىل املوارد غري
اخملصصة يف انتظار اختاذ قرار بذكل الشأأن .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تأأخذ املشاورات غري الرمسية يف احلس بان هذه
ّ
املسأأةل مشريا اإىل أأن أأي دوةل عضو مل تعارض حىت الن اإنشاء املكتبني يف أأفريقيا ويأأمل يف أأن تتواصل تكل الروح يف
املداولت.
 .202وقال وفد الصني اإنه يدمع احلل احلايل ادلاعي اإىل اإبقاء املسأأةل عىل طاوةل النقاش .و أأعرب عن أأمهل يف اس مترار هذا
املسار ليفيض اإىل قرارات بناءة وملموسة بشأأن وثيقة س ياسة احلومكة والقرارات الس ياس ية ،مبا يف ذكل عدد املاكتب
وماكهنا .و أأكد الوفد جمددا عىل موقفه بأأن أأي قرار س يايس حول املاكتب اخلارجية ينبغي أأن يبدأأ مباكن اإنشاء مكتبني يف
أأفريقيا.
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 .201و أأفاد وفد مرص أأنه غري راض متاما .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تبقى مسأأةل فتح مكتبني يف أأفريقيا جزاء يف املناقشات
اليت س تعقد مس تقبال .و أأكد الوفد عىل أأن موقف أأفريقيا بشأأن الواثئق املذكورة هو أأن تعرف ابلتحديد ا ألساس اذلي
س تعمل عليه امجلعيات .و أأضاف أأن املبادئ التوجهيية  ،كام قاهل امليرس ،ليست هدفا أأو غاية يف حد ذاهتا ،ولكهنا جمرد
وس يةل لإنشاء املاكتب املذكورة.
 .203و أأكد وفد مجهورية كوراي عىل ا ألمهية البالغة لتسوية هذه املسأأةل بطريقة تتسم ابلس تقرار والشفافية وإاماكنية التنبؤ.
وقال اإن التوصل اإىل حل وسط بشأأن املبادئ التوجهيية س تكون نقطة البداية يف هذا املسار .و أأكد الوفد أأن مسأأةل املاكتب
اخلارجية ينبغي معاجلهتا ابلنظر يف الكيفية اليت ستسامه هبا تكل املاكتب يف تطوير معليات الويبو وزايدة فعاليهتا مشريا اإىل
أأنه من غري الواحض ما اإذا اكنت تكل املناقشات وس يةل حلرص عدد املاكتب اخلارجية اجلديدة دون تقيمي أأثرها عىل الصعيد
ادلويل أأو ا إلرصار عىل اإنشاء ماكتب خارجية دون النظر بشلك موضوعي يف مدى احلاجة اإلهيا .ور أأى الوفد أأن هذين
الهنجني ل يقومان عىل تفكري بناء ابلنس بة ملنظمة مب يدعة مثل الويبو .و أأبدى أأمهل يف التوصل اإىل حل معقول يف مس تقبل
قريب.
 .201وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وذكر أأن اجملموعة قد قبلت هذه النتيجة كام قبلت
مجيع النتاجئ السابقة اليت توصل اإلهيا امليرس .و أأبرز اس تعداده لإعطاء نص املبادئ التوجهيية فرصة عادةل ليك توافق عليه هذه
امجلعية العامة .ومع ذكل ،فهو مس تعد للعودة اإىل مرحةل الصياغة والاخنراط يف مشاورات مفتوحة يف املس تقبل القريب حتت
إارشاف الرئيسة.
 .205وقال وفد الاحتاد الرويس اإن النص جيسد متاما خمتلف املواقف املعرب عهنا .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املشاورات
يف املس تقبل اإىل اإجياد حلول للقضااي العالقة عند النظر يف املبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية .و أأشار اإىل عنرصين
هممني ،وهام اإعداد املبادئ التوجهيية والقرارات اليت جيب اختاذها بشأأن عدد تكل املاكتب .وقال اإنه س يويل ما يكفي من
الاهامتم ملسأأةل املكتبني اخلارجيني ألفريقيا.
 .206و أأشار وفد ش ييل اإىل أأن هذا القرار وضع خطة معل يف اإطار زمين للعام املقبل ويعتقد أأهنا س متكن الوفود اليت ل
ميكهنا الن اعامتد هذه املبادئ التوجهيية من تسخري الوقت للتفكري فهيا .وقال إانه من بني الواثئق قيد النظر هناك الاقرتاح
املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واكن اقرتاحا رمسيا قدمته مجموعة من البدلان للحصول عىل مكتب خاريج.
وذكر أأن هذا مل يكن اقرتاح ا ألمانة .و أأشار اإىل املناقشات اليت جرت بشأأن رضورة اإنشاء ماكتب خارجية جديدة معراب عن
ثقته يف أأن هذا املسار س يكون مبادرة حتت إارشاف ا ألعضاء .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حيظى
اقرتاح اإنشاء مكتب يف ا ألمريكيتني والاكرييب ابلرتحيب عند النظر يف اإنشاء املاكتب اخلارجية اجلديدة.
 .207واقتبس وفد فزنويال (مجهورية-البوليفارية ) ما قاهل زميل من منظمة التجارة العاملية "اإنين مل أأر أأبدا هذا العناد من
أأجل مسأأةل بس يطة جدا" .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل التحيل ابلصرب والرغبة يف التغلب عىل الصعوابت املطروحة
وامليض اإىل ا ألمام.
 .201و أأيد وفد بريو بيان وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأشار اإىل أأن حتقيق توافق
الراء ،يتطلب مزيدا من الوقت للتفكري ومراعاة لك الراء .وقال إانه ليس هناك أأي اقرتاح أأكرث أأمهية من اقرتاح أخر وينبغي
التعامل مع مجيع الاقرتاحات عىل قدم املساواة.
 .201و أأيد وفد املغرب بيان وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية مشددا عىل الطلب املرشوع للمجموعة ا ألفريقية لفتح
مكتبني خارجيني يف أأفريقيا.
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 .220وذكر وفد اإيران ( مجهورية-الإسالمية ) أأنه س يواصل العمل بنشاط من أأجل التوصل اإىل توافق أراء يقوم عىل
املبادئ واملواقف املعرب عهنا .وعىل وجه التحديد ،مواصةل النقاش بطريقة شفافة وشامةل بتوجيه من ا ألعضاء من أأجل صقل
املبادئ التوجهيية وحتسيهنا واس تكاملها .و أأبرز الوفد رضورة مناقشة قضية فتح املاكتب اخلارجية اجلديدة ،اليت تكتيس أأمهية
كبرية مع مراعاة الاقرتاحات والطلبات املقدمة.
 .222واقرتحت الرئيسة اعامتد النص اذلي قر أأه السفري فيتشني وتقرر ذكل بعد عدم اإبداء أأي اعرتاض.
 .221اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه،
ّتقرر مواصةل املشاورات املفتوحة ،ابإرشاد من رئيسة امجلعية العامة ،بشأأن املبادئ التوجهيية املقرتحة املتعلقة مباكتب
الويبو اخلارجية ،كام وردت يف الوثيقة  ،A/52/5وبشأأن اإنشاء ماكتب خارجية للويبو ،وإاذ تأأخذ يف حس باهنا مجيع
الاقرتاحات والواثئق ذات الصةل مبا فهيا ،عىل سبيل اذلكر ل احلرص ،الواثئق املقدمة اإىل سلسةل الاجامتعات احلادية
وامخلسني من امجلعيات يف اإطار البند  21من جدول ا ألعامل وإاىل سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسني للجمعيات يف
اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،واملواقف والانشغالت اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل إازاء املسار ،خالل
اجامتعي جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات يك تنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف ذكل وتصدر توصية وتتخذ امجلعية
العامة قرارا يف هذا اخلصوص يف سبمترب .1021

البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد:
احلومكة يف الويبو
 .223انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/44/6

البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد:
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .221انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/44/6

البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد:
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف)
 .225انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/44/6

البند  20من جدول ا ألعامل املو ّحد:
تقارير عن جلان الويبو ا ألخرى :اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري)
 .226انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/44/6
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البند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد:
اعامتد التقرير العام وتقرير ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة (سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسون مجلعيات
ادلول ا ألعضاء يف الويبو)
 .227أأحاطت ا ألمانة علام ابلتعليقات الواردة من وفود عدة لإدراهجا يف النصوص الهنائية للتقارير.
 .221واعمتدت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر الهيئات الرئاس ية ،لك يف ما يعنيه ،هذا التقرير ابلإجامع
يف  21ديسمرب .1023
 .221واعمتدت لك مجعية من امجلعيات وسائر الهيئات الرئاس ية العرشين لدلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك يف ما
يعنيه ،التقرير اخلاص بدورهتا ابلإجامع يف  21ديسمرب .1023

البند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد:
اختتام ادلورات
 .210أأعرب وفد الولايت املتحدة عن رسوره مبوافقة امجلعيات أأخريا عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  .25/1021بيد أأن
تكل املوافقة ملكفة جدا ألهنا تطلبت عقد امجلعيات لجامتع اثن اس تلزم تلكفة مالية كبرية للمنظمة .وعالوة عىل ذكل ،أأشار
الوفد اإىل التاكليف غري املالية مثل لك ما بذهل املندوبون وا ألمانة من طاقة ووقت عىل مدى اجامتعات طوال يف ا ألسابيع
القليةل املاضية لوضع مسار لإنشاء املاكتب اخلارجية ،وتعزيز الثقة يف الزتام ادلول ا ألعضاء إابنشاء تكل املاكتب .ول ألسف،
فقد انعقدت هذه امجلعيات نتيجة انشغالٍ إازاء مسار أأطلقته ا ألمانة لفتح ماكتب جديدة دون مشاركة ادلول ا ألعضاء .ومىض
الوفد يف لكمته مشددا عىل رضورة أأن تضع ا ألمانة املساءةل والشفافية والشمولية يف طليعة أأولوايت طريقة معلها .ومع ذكل،
أأعرب الوفد عن رسوره بتوصل امجلعيات اىل توافق أراء حول خريطة طريق ملواصةل اجلهود الرامية اإىل اعامتد املبادئ
التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية للويبو (الوثيقة  ،)A/52/5وامليض يف املناقشات بشأأن اإنشاء ماكتب خارجية جديدة
للويبو .و أأبدى الوفد اهامتما خاصا بأأن أأية معليات للمعاجلة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو نظام مدريد أأو لهاي
لن تكون خارج جنيف ،ويعتقد أأن مجيع ادلول ا ألعضاء تويل أأيضا أأمهية لتكل املسأأةل .واسرتسل الوفد مشريا اإىل اختتام
البند  1من جدول ا ألعامل بنجاح وشكر مجيع الوفود عىل دمعها .وقال إانه ل تزال دليه خماوف من الناحية ا إلجرائية
واملوضوعية فامي يتعلق بنظام لش بونة احلايل وذكل املقرتح امل ُراجع .وذكر أأن نظام لش بونة اكن يعمل حتت جعز كبري وفشلت
ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد يف تعويض ذكل العجز عىل النحو املطلوب مبوجب املادة  22من اتفاق لش بونة  .كام أأن رسوم
النظام مل تُراجع منذ  10عاما .ور أأى أأنه ينبغي أأن تراجع الرسوم لمتكني احتاد لش بونة من حتقيق الاكتفاء اذلايت .ويف ا ألخري،
أأشار الوفد اإىل أأنه مبوجب املادة ()1(1ب) ،من املفرتض أأن يطلب النظام املشورة من جلنة التنس يق قبل اختاذ قرار
ادلخول يف أأي مؤمتر دبلومايس ألن العجز والتوسع أأمران هيامن أأيضا الاحتادات ا ألخرى اليت تديرها املنظمة .ومن مثة ،قال
الوفد إان القرار الوارد يف مرشوع تقرير احتاد لش بونة غري حصيح .وذكّر ابملناقشات حول الربانمج  30اليت جرت يف دوريت
جلنة الربانمج واملزيانية ،ول س امي توافق الراء بني ادلول ا ألعضاء بشأأن الربانمج  30اذلي يعدّ وظيفة أأساس ية للمنظمة
لتسهيل تسويق الابتاكر ودمع هجود الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات العامة للبحث .ويف هذا الصدد،
أأضاف الوفد أأن الربانمج  30ينبغي أأن تعاد هل موارده البرشية وخالف موارده البرشية وتبقى عىل املس توى الاكيف لينجز
الربانمج وظيفته املهمة .و أأوحض أأن شعبة الابتاكر اليت تنفذ ذكل الربانمج يعمل فهيا حاليا عدد أأقل من املوظفني مقارنة
بعددمه عندما بد أأت الشعبة معلها يف بداية الثنائية .وأأكد عىل رضورة اإعادة ا ألمور اإىل نصاهبا يف أأقرب وقت ممكن مشريا
اإىل أأن تكل املسأأةل ُذكرت يف ادلورة ا ألخرية للجنة املزيانية وامجلعية العامة يف سبمترب و أأعرب عن أأمهل يف أأن تويف ا ألمانة
ابلزتاماهتا.
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 .212وشكر وفد الصني الرئيسة عىل توجهيها لالجامتعات واجلهود اليت أأدت اإىل التوصل اإىل نتيجة انحجة للجمعيات .وذكر
أأن امجلعيات حققت نتاجئ هامة مهنا عىل وجه اخلصوص اعامتد الربانمج واملزيانية اليت يه أأساس متني لعمل املنظمة.
وابلإضافة اإىل ذكل ،مت اإحراز تقدم يف البنود ا ألخرى جلدول ا ألعامل .ففي املقام ا ألول ،ويسجل هذا النجاح ثالث رسائل
للعامل لكه ،أأولها أأن ادلول ا ألعضاء تتحىل بروح التضامن والتعاون .ويف املقام الثاين ،تتوقع ادلول ا ألعضاء من الويبو اإناز
املزيد من العمل وحتقيق نتاجئ أأكرب .و أأوحض الوفد أأنه رمغ عدم اختاذ امجلعية العامة احلالية ألي قرار س يايس بشأأن املاكتب
اخلارجية ا ألخرى ،فاإنه يأأمل يف أأن تس متر املشاورات واملناقشات هبدف التوصل اإىل حل و أأن أأي حل ينبغي أأن يبد أأ
مبكتبني يف أأفريقيا .ومىض يقول اإن الصني تأأمل أأيضا يف أأن يُنشأأ مكتب الويبو يف الصني و أأن يعمل يف أأقرب وقت ممكن.
ويف املقام الثالث ،ذكر الوفد أأن ادلول ا ألعضاء أأعربت عن ارتياهحا إازاء معل أأمانة الويبو بقيادة املدير العام وتعززت ثقة
ادلول ا ألعضاء يف املنظمة .وقال اإنه يأأمل أأن جتري املنظمة املزيد من العمل وحتقق نتاجئ أأكرب يف املس تقبل .ويف اخلتام ،أأشاد
الوفد ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة ومجيع ادلول ا ألعضاء.
 .211وشكر املدير العام الرئيسة عىل قيادهتا وتوجهيها لالجامتعات وعىل النتاجئ احملققة يف امجلعيات .وتقدم ابلشكر اإىل
امليرس امللكف مبعاهدة قانون التصاممي الس يد مارس يلو ديال نينا عىل هجوده املضنية والزتامه ومشاركته الكبرية يف بند صعب
للغاية .وابلإضافة اإىل ذكل ،شكر املدير العام وفد الاحتاد الرويس عىل عرضه السخي لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس .كام
شكر مجيع الوفود عىل مشاركهتا الكثيفة اليت جتلت حبضورها يف تكل الساعة املتأأخرة .و أأعرب عن خيبة أأمهل ألن امجلعيات
مل تمتكن من التوصل اإىل نتيجة أأفضل خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس .ومع ذكل ،فهو يرى أأن الاقرتاح الوارد يف الفقرة
ا ألخرية من القرار اذلي يقيض إابعادة النظر يف هذه املسأأةل يف مايو يعطي للجمعيات أأمال يف امليض هيذه القضية اإىل ا ألمام.
وقال املدير العام اإنه يتطلع اإىل العمل مع ادلول ا ألعضاء من أأجل حل هذه القضية العالقة بشأأن معاهدة قانون التصاممي قبل
أأن تعقد امجلعية العامة يف مايو.
 .213وقالت الرئيسة يف مالحظاهتا اخلتامية اإن املهمة يف بداية اجللسات اكنت صعبة جدا ومن دواعي رسورها أأن امجلعية
العامة أأحرزت تقدما هائال .ول س امي املوافقة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  .25/1021ومضت تقول اإن تقدما كبريا أأحرز
أأيضا يف مسأأةل املاكتب اخلارجية .و أأحاطت علام ابلقرار القايض ابلس مترار يف مشاورات مفتوحة بشأأن املاكتب اخلارجية
حتت إارشافها و أأكدت لدلول ا ألعضاء أأهنا س تكرس ذلكل أأقىص هجودها .و أأفادت أأن املوافقة عىل الربانمج واملزيانية وعىل
خمتلف القضااي املطروحة عىل امجلعيات مل يكن ممكنا من دون العمل ادلؤوب لدلول ا ألعضاء خالل الشهرين املاضيني.
وشكرت ادلول ا ألعضاء عىل الزتاهما الثابت ابلتفاوض .و أأشادت ابمليرسين ملا قاموا به من دور هام عىل خمتلف مسارات
املفاوضات ،ول س امي ،الس يد ديال نينا من الربازيل والسفري خوفس توف من بيالروس والسفري فوك سينغ من س نغافورة
والسفري فيتشني من أأملانيا .كام شكرت الس يد وريدة من مرص عىل ما قدمه من مساعدة يف قضااي خمتلفة .وابلإضافة اإىل
ذكل ،أأثنت الرئيسة عىل املدير العام الس يد فرانسس غري عىل دمعه الكبري ورئيس املوظفني الس يد انريش براساد
واملستشار القانوين الس يد ادوارد كواكوا ومدير شعبة شؤون امجلعيات والواثئق الس يد سريجيو ابليرباي .و أأعربت الرئيسة عن
شكرها أأيضا للمرتمجني الفوريني عىل مسامههتم يف ناح امجلعيات .وقالت اإن التقدم احملرز يف هذه امجلعيات دليل عىل أأن
لك يشء ممكن عندما تتعاون الوفود بروح من التوافق وا إلرادة واملرونة معربة عن أأملها يف أأن تس متر تكل الروح يف الس نة
القادمة اليت س تكون س نة معل مكثف و أأضافت أأنه من الواحض أأنه س تظهر اختالفات وسيتطلب التوصل اإىل حل توفيقي
الصرب والعمل اجلاد مرة أأخرى .واختمتت الرئيسة مشرية اإىل أأهنا س تعول عىل مشورة ادلول ا ألعضاء وحسن نيهتا دلمع الويبو
يف امليض اإىل ا ألمام.
[ييل ذكل املرفقان]

A/52/6
ANNEX I

املرفق ا ألول
البند  5من جدول ا ألعامل ،سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسون مجلعيات الويبو
بيان اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية
شدّدت اجملموعة ا ألفريقية عىل أأن املناقشات بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو تستند اإىل الوثيقة A/51/7 Rev.
اليت حتتوي عىل مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  ،1025/1021وخباصة الفقرة  .12.10وخالل تكل املناقشات ،نظرت
ادلول ا ألعضاء يف اقرتاح ا ألمانة الرايم اإىل فتح مخسة ماكتب خارجية جديدة :واحد يف لك من الصني وروس يا والولايت
جو من التفامه والاحرتام املتبادل و أأفضت اإىل قرار بفصل مسأأةل
املتحدة ا ألمريكية واثنان يف أأفريقيا .ودارت املناقشات يف ّ
املاكتب اخلارجية عن الربانمج واملزيانية ،أأول لمتكني ادلول ا ألعضاء من اعامتد املزيانية للثنائية  ،1025/1021واثنيا ،لمتكني
ادلول ا ألعضاء من مواصةل مناقشاهتا حول عدد املاكتب اخلارجية املقبةل ومواقعها .وابلإدلء هبذا البيان ،سعت اجملموعة
ا ألفريقية اإىل تذكري امجلعية العامة بأأن ادلول ا ألعضاء مل تعرب عن أأي اعرتاض عىل فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا .و أأ ّقرت
مجيع ادلول ا ألعضاء بأأن أأفريقيا يه القارة الوحيدة دون ماكتب خارجية للويبو .و أأ ّقرت أأيضا بأأن أأفريقيا حتتاج اإىل متثيل
مؤسيس للويبو بغية مساعدة البدلان ا ألفريقية عىل الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية ادلويل .ويف هذا الصدد ،من
الرضوري أأن جترى املشاورات املقبةل حول مسأأةل املاكتب اخلارجية عىل أأساس اقرتاح ا ألمانة الرايم اإىل فتح مكتبني اثنني
يف أأفريقيا .وعليه ،المتست اجملموعة ا ألفريقية أأن يُرفق هذا البيان بقرار امجلعية العامة بشأأن البند  5من جدول ا ألعامل ضامان
لالس مترارية والاتساق يف املشاورات املقبةل حول املوضوع.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

فهرس لكامت وفود ادلول واجملموعات ا إلقلميية وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية غري احلكومية
(تشري ا ألرقام اإىل الفقرات يف هذه الوثيقة)
وفود ادلول:
اجلزائر ،15 ،71 ،66 ،55 ،11 ،11 :1بنغالديش ،11 :بيالروس ،11 :بواتن ،12 :ش ييل ،206 ،32 :الصني،60 :
 ،212 ،202 ،61امجلهورية ادلومينيكية ،15 ،مرص ،201 ،11 ،57 :فرنسا ،12 :جورجيا ،30 :أأملانيا ،13 :غاان،10 :
 ،10الهند ،71 ،61 ،31 ،13 :اإيران (مجهورية _الإسالمية) ،220 ،76 ،72 ،51 :الياابن،163 ،131 ،115 ،222 :
 ،116 ،17كينيا ،200 :ليتوانيا ،11 ،67 3:املكس يك ،61 ،17 ،11 :املغرب :201 :ابكس تان ،75 ،70 :بامن ،31 :بريو:
 ،201بولندا ،117 ،10 ،161 ،117 ،121 4:مجهورية كوراي ،203 ،65 ،16 :الاحتاد الرويس ،205 :جنوب أأفريقيا،1 :
 ،11ترينيداد وتوابغو ،5201 ،516 ،562 ،11 ،533 ،511 :الولايت املتحدة ا ألمريكية،210 ،71 ،51 ،51 ،35 ،26 :
فزنويال (مجهورية_ البوليفارية).207 ،71 ،37 ،11 :
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]
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ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
ابلنيابة عن اجملموعة ابء.
أ
ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول العضاء فيه.
ابلنيابة عن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق.
ابلنيابة عن مجموعة أأمريكيا الالتينية ودول الاكرييب.

