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مقدمة
.5

يسجل هذا التقرير العام املداولت والقرارات اخلاصة ابمجلعيات وسائر الهيئات العرشين لدلول ا ألعضاء يف الويبو:
()5
()5
()0
()2
()1
()6
()7
()8
()9
()51
()55
()55
()50
()52
()51
()56
()57
()58
()59
()51

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

واجمتعت تكل الهيئات يف جنيف يف الفرتة من  55اإىل  01سبمترب  5152و 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).
 .5وابلإضافة اإىل التقرير العام هذا ،أأعدّت تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة ( )WO/GA/46/12وجلنة الويبو
للتنس يق ( )WO/CC/70/5واللجنة التنفيذية مجلعية احتاد ابريس ( )P/EC/54/1واللجنة التنفيذية لحتاد برن
( )B/EC/60/1ومجعية احتاد مدريد ( )MM/A/48/4ومجعية احتاد لهاي ( )H/A/34/3ومجعية احتاد لش بونة
( )LI/A/31/3ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (.)PCT/A/46/6
 .0وترد يف الوثيقة  .A/54/INF/1 Revقامئة ابدلول ا ألعضاء يف امجلعيات وسائر الهيئات املعنية واملراقبني املقبولني يف
دوراهتا.
.2

وتر أأس ا ألشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول ا ألعامل (الوثيقة :)A/54/1
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البنود  5و 5و 0و 2و 1و 6و 9و 51و 55و 55السفية ابيفي اكيرامو (فنلندا) ،رئيسة امجلعية العامة ،ويف
غياهبا يف أأحد ا ألايم صباحا ،انئب الرئيسة السفي ميخائيل
و 50و 52و 51و 56و 57و 56و57
خوس توف (بيالروس).
البنود  7و 8و 55و 52و51

السفي نغيان ترنغ اتن (فييت انم) رئيس جلنة الويبو
للتنس يق

البند 58

الس يدة سوزان أأس س يفبورغ (السويد)  ،رئيسة مجعية
احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

البند 59

الس يدة غريس اإساهاك (غاان) ،رئيسة مجعية احتاد مدريد

البند 51

الس يدة غريس اإساهاك (غاان) ،رئيسة مؤقتة مجلعية احتاد
لهاي

البند 55

الس يد تيبييو مشيدلن (اإيطاليا) ،رئيس مجعية احتاد
لش بونة

 .1وسيد ،يف املرفق الثاين من هذا التقرير ،فهرس مبداخالت وفود ادلول وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت
غي احلكومية املذكورة يف هذا التقرير .وسيد جدول ا ألعامل ،بصيغته املعمتدة ،وقامئة املشاركني يف الوثيقتني A/54/1
و A/54/INF/3عىل التوايل.
.6

ويرد تقرير املدير العام يف املرفق ا ألول من هذا التقرير.

البند  5من جدول ا ألعامل املو ّحد
افتتاح ادلورات
 .7دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "املدير العام") اإىل عقد سلسةل
الاجامتعات الرابعة واخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر هيئاهتا.
 .8وافتتحت رئيسة امجلعية العامة ،السفية ابيفي اكيرامو (فنلندا) ،دورات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر
هيئاهتا يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات والهيئات املعنية ا ألخرى العرشين و أأدلت ابلبيان التايل:
"معايل الوزراء و أأحصاب السعادة واملدير العام،
"حرضات الضيوف املوقرين ،الس يدات والسادة الكرام،
"يرشفين أأن أأرحب بمك يف افتتاح سلسةل الاجامتعات الرابعة واخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة
العاملية للملكية الفكرية.
" أأما بعد ،أأود أأو ًل أأن أأغتمن هذه الفرصة ألهئن املدير العام وفريقه عىل تزويدان ،ادلول ا ألعضاء ،هبذه املرافق
املمتازة أأي قاعة املؤمترات اجلديدة والرائعة هذه اليت يقف اإمتاهما مضن الوقت احملدد شاهد ًا عىل معايي الكفاءة
اجلديدة اليت حققهتا الويبو يف الس نوات ا ألخية.
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"فدعوين أأغتمن هذه الفرصة ألهئن املدير العام جمدد ًا عىل اإعادة انتخابه ابلإجامع لولية اثنية من ست
س نوات رئيس ًا لهذه املنظمة الهامة .و أأهديه أأطيب المتنيات يف معهل ومساعيه خالل الس نوات القادمة.
"حرضات املندوبني املوقرين ،الس يدات والسادة،
" أأمامنا جدول أأعامل ثقيل .فأأطلب منمك التقيد ابجلداول الزمنية واملواعيد املنصوص علهيا من أأجل ضامن
اإنتاجية امجلعيات .وتيسي ًا لهذا العمل ،أأعزتم عقد بضع مشاورات غي رمسية ستتطرق اإىل مسائل املاكتب اخلارجية
واب ألخص املبادئ التوجهيية ،واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور .ولقد ع ّينت ،مثلام ذكر يف اجامتع املنسقني ا إلقلمييني اذلي عقد ا ألس بوع املايض ،ميرسين للمشاورات
غي الرمسية التالية وهام سفي أأملانيا الس يد فيتشني ملشاورات املاكتب اخلارجية والس يد أأاين غوس من أأسرتاليا
ملشاورات اللجنة احلكومية ادلولية .و أأرجو أأن تكون هذه املشاورات غي الرمسية بناءة وهتدف للميض قدما عرب
الإجامع .و أأعدمك بأأن ُأبقي اجللسة العامة عىل ّاطالع حباةل املشاورات.
"وهبذه اللكامت ،أأود أأن أأرحب بمك جمدد ًا و أأمتىن لمك حتقيق نتاجئ انحجة خالل هذه امجلعيات العامة.
"والآن أأعلن افتتاح سلسةل الاجامتعات الرابعة واخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو)".

البند  5من جدول ا ألعامل املو ّحد
انتخاب أأعضاء املاكتب
.9

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/54/INF/1 Rev

 .51و أأفضت املشاورات غي الرمسية بني منسقي اجملموعات اإىل انتخاب أأعضاء مكتب جلنة الويبو للتنس يق التالية
أأسامؤمه يف  50سبمترب :5152
جلنة التنس يق
نغيان ترنغ اتن (فييت انم)
الرئيس:
انئب الرئيس :الس يدة أأحالم سارة شارخيي (اجلزائر)
انئب الرئيس :الس يدة فياغ كريس تينا هالغاند داين (هنغاراي)
 .55و أأفضت املشاورات غي الرمسية بني منسقي اجملموعات اإىل انتخاب أأعضاء ماكتب اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس
واللجنة التنفيذية لحتاد برن التالية أأسامؤمه يف  51سبمترب :5152
اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس
الس يدة غريس اإساهاك (غاان)
الرئيس:
انئب الرئيس :الس يدة مارات منخيفار كورتيس (السلفادور)
اللجنة التنفيذية لحتاد برن
غريغا كومي (اململكة املتحدة)
الرئيس:
انئب الرئيس :ملكوس ابندزيل (هنغاراي)
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 .55وترد قامئة أأعضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقة .A/54/INF/4

البند  0من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد جدول ا ألعامل
 .50استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/54/1 Prov.
 .52وبعد أأن نظرت لك مجعية من مجعيات ادلول ا ألعضاء وسائر الهيئات املعنية يف هذا البند كام ينبغي ،اعمتدت
جدول أأعاملها عىل النحو املقرتح يف الوثيقة .A/54/1 Prov.

البند  2من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير املدير العام
 .51ويرد أأدانه ال ّنص الاكمل خلطاب املدير العام:
"سعادة السفية ابيفي اكيرامو ،رئيسة امجلعية العامة للويبو،
معايل الوزراء،
أأحصاب السعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،
حرضات املندوبني املوقرين،
نضم اإىل رئيسة امجلعية العامة للويبو واليت أأو ُّد شكرها عىل حسن قيادهتا ،ألرحب
"رسوري اليوم عظمي بأأن أأ ّ
حر الرتحيب اليوم يف أأول اجامتع مجلعيات الويبو يعقد يف قاعة املؤمترات اجلديدة للويبو .ا ّإن امتام قاعة املؤمترات،
بمك أأ ّ
يعلن هناية برانمج البناء اذلي اس متر عىل مدى الس نوات الست ا ألخية ،واكن حصيلته املبىن اجلديد الناحج جد ًا
اذلي يشغهل موظفو الويبو منذ ثالثة أأعوام .واليوم امتىن أأن تاليق قاعة املؤمترات هذه جناحا مماثال ،بفضل قاعات
احملس نة ،ومرافق لدلول ا ألعضاء.
الاجامتعات املوصوةل و ّ
" ّ
وشلك مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة حتداي عىل أأكرث من صعيد .يعطي احتفالنا اليوم ابفتتاهحا رمسيا
زمييل الس يد أأميب س ندارام
الفرصة لنشكر لك من معل عىل هذا املرشوع .ولكن امسحوا يل أأن أأ ّ
خص ابلشكر ِّ ّ
مساعد املدير العام ل إالدارة والتس يي ،والس يدة ايزابيل بوتيون مديرة شعبة البىن التحتية للمباين ،فهام من قادا الفريق
اذلي معل جاهدا عىل املرشوع .وقد أأجنز الكهام معال ممتزيا ليؤيت مرشوع معقد كهذا مثاره ومضن املزيانية اإىل حدّ
كبي.
"وشهدت الس نة املاضية دوام حصة الوضع املايل للمنظمة واس تقراره .اإذ أأهنينا سنيت  5155و 5150بفائض
اإجاميل قدره  02.6مليون فرنك سويرسي عىل اإيرادات حبجم  681مليون فرنك سويرسي ،أأي أأعىل بنس بة %1.5
من اإيراد املزيانية للثنائية ،وهذا يف معظمه نتيجة ملعدل منو أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ،وحتديدا معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،اذلي فاق توقعات املزيانية .وبلغ جحم الإنفاق لفرتة الثنائية  655مليون فرنك سويرسي ،أأي بنس بة
 %1.6أأقل من الإنفاق املتوقع يف املزيانية نتيجة لتحقيق الكفاءة من حيث التاكليف ،وماكسب الانتاجية واب ألخص
عرب نظم تكنولوجيا املعلومات و أأدوات الإدارة اجلديدة ،والاس تخدام احلكمي للمصادر اخلارجية يف بعض اجملالت.
و أأ ّما الاحتياطيات حفالها سلمية بصايف أأصول يبلغ  518.8مليون فرنك ،أأي أأعىل من الهدف اذلي حددته ادلول
ا ألعضاء.
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"ومع أأننا مازلنا يف مرحةل مبكرة من الثنائية  5151-5152اجلديدة ،ولكن جتربة الشهور الامثنية ا ألوىل تشي
اإىل أأننا عىل طريق حتقيق توقعات املزيانية .وإاذا ما سار لك يشء عىل ما يرام ،وهذا ليس أأفضل افرتاض يف ظل
اقتصاد عاملي ليزال يعاين من عدم اليقني و ٍ
تعاف خبطى مرتددة واخنفاض مس توى الرؤية ،فميكن أأن نتوقع جتاوز
املزيانية بنحو طفيف.
" أأما احلاةل املالية اجليدة للمنظمة ،فهيي نتاج ألنظمة امللكية الفكرية العاملية ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي .فقد ارتفع معدل العضوية و
الاس تخدام لهذه ا ألنظمة بشلك همم خالل الس نوات العرش املاضية.
"وازدادت العضوية يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنس بة  %59ليتفع عدد ادلول ا ألعضاء من  552دوةل
يف عام  5112اإىل  528دوةل يف عام  .5150كام ازداد عدد الطلبات املقدمة حتت هذه املعاهدة بنس بة  %67مضن
نفس الفرتة من  555605طلب ليصل اإىل  511011طلب .وشهد عام  5150أأول مرة يقدم فهيا أأكرث من  511أألف
طلب عاملي خالل س نة واحدة.
"وارتفع عدد أأعضاء نظام مدريد بنس بة  %07من  67طرف ًا متعاقد ًا يف عام  5112اإىل  95طرفا متعاقد ًا يف
عام  .5150أأما ابلنس بة للطلبات ادلولية املودعة بناء عىل نظام مدريد خالل تكل الفرتة ،فازدادت بنس بة  ،%19أأي
من  59276اإىل  26859طلب ًا.
"ويروي لنا نظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي قصة مشاهبة ولكن عىل نطاق أأصغر .اإذ ارتفعت عضوية
وثيقة جنيف بشأأن اتفاق لهاي بنس بة  %527خالل الس نوات العرش املاضية لتبلغ  27طرفا متعاقدا بعدما اكنت
 55طرفا .وعىل نفس املنوال ارتفعت الطلبات ادلولية محلاية التصاممي بنس بة  ،%556أأي من  5085اإىل 5991
خالل نفس الفرتة.
"اإن ما ذكرته أأرقام مذهةل أأؤمن بأأهنا تظهر كون هذه ا ألنظمة أأمثةل عىل تعاون دويل انحج ،ويه أأساس مصدر
دخل املنظمة مبا نسبته  %91منه .ويعطي ما س بق أأس بااب وجهية للقول بأأن أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية
ينبغي أأن تكون اإحدى ا ألولوايت ا ألساس ية للمنظمة يف الس نوات الست القادمة .وذلكل سنبذل لك اجلهد لنرشف
عىل التوسع اجلغرايف املس متر ل ألنظمة لتكون عاملية يف تناولها ،فضال عن متابعة حتسني بيئات تشغيل الكرتونية
ل ألنظمة توفّر الفعالية وماكسب الانتاجية ،ابلإضافة اإىل حتسني جودة اخلدمة .ويظل من املهم بقاء ا ألنظمة فعاةل من
حيث التلكفة لتبقى متاحة للجميع .ويرسين أأن اذكّر أأنه مل ترتفع تلكفة أأي من الربامج يف الس نوات الست املاضية
رمغ ازدايد عبء العمل بسبب ازدايد عدد الطلبات.
"وتبقى أأنشطة وضع القواعد واملعايي ،أأكرب حتدّ لربانمج املنظمة .و أأبرمت ادلول ا ألعضاء بنجاح معاهدتني
جديدتني يف العامني املاضيني ،وهام :معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .وبد أأ
الانضامم اإىل هاتني املعاهدتني اجلديدتني ،ذلا أأود أأن أأحث مجيع ادلول ا ألعضاء عىل حتويل العمل الشاق اذلي بذل
لإجناح املعاهدتني ،اإىل انضامم لتدخال حزي النفاذ ،وهو أأمر س يحول بدوره اإماكانت املعاهدتني اإىل ماكسب لفناين
ا ألداء وا ألشخاص ضعاف البرص ،فضال عن تنفيذ الإطار املتعدد ا ألطراف اذلي حيمك امللكية الفكرية.
"واكن التقدم يف مشاريع جديدة لوضع القواعد واملعايي بطيئا يف ا ألشهر الثين عرش املاضية ،عىل الرمغ من
حتقيق خطوات كبي من خالل التفامه عىل القضااي واملواقف اخلاصة بلك دوةل عضو .و أأحثمك عىل اس تخدام هذه
ادلورة حملاوةل وضع جداول زمنية تقود املنظمة حنو اإكامل انحج للك املشاريع اجلاهزة ،واليت اكنت موضع نقاش لعدة
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س نوات .و أأشي ابلتحديد اإىل املشاريع املتعلقة مبعاهدة قانون التصاممي املقرتحة ،حيث مت أأساسا التفاق عىل نص
املعاهدة ،والبث ،حيث حنن حباجة اإىل خارطة الطريق من أأجل هناية انحجة .و أأشي اإىل املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبي الثقايف التقليدي وامللكية الفكرية فامي يتعلق ابملوارد الوراثية ،حيث أأعد خرباء املرسح ملفاوضات أآمل أأن
تس تطيع حتديد نتيجة قابةل للتحقيق وانحجة.
"وابلنس بة للمس تقبل ،فاعتقد أأننا نعي أأن برانمج وضع القواعد واملعايي سيبقى حتداي يف الس نوات القادمة.
وجتري النقاشات بني ادلول ا ألعضاء لإجياد وس يةل لتحسني فعالية الاجامتعات الكثية (اإن مل تكن زائدة عن اللزوم)
اليت ترعاها املنظمة يف هذا الشأأن .وأآمل أأن جتدوا اإطار معل أأكرث فعالية لالجامتعات ،مما يسمح ل ألعضاء ابلرتكزي
عىل اجملالت املتفق علهيا لس تخالص نتاجئ جيدة .فهناك اعتقاد شائع بأأنه ينبغي للجان املعنية بوضع القواعد واملعايي
أأن تركز عىل مشاريع وضع القواعد واملعايي فقط ،بيامن هتمت مناقشات الاس تكشاف والتعمل ابلقضااي اجلديدة واملثية
لالهامتم اليت أأنتجها تقدم التكنولوجيا والعوملة وثورة وسائل الإنتاج ،أأ ّما توزيع ا ألعامل الإبداعية واس هتالكها ،فيفضل
تناوهلام خالل مؤمترات عرضية ل تتحدد نتاجئها قبل تفامه مشرتك وإاجامع واسع النطاق عىل احلاجة ملعاجلة موضوع
معني عن طريق العمل املعياري.
"وحيدوين أأمل يف أأن تعزز أأي معلية اإصالح ل إالطار التشغييل للجان والاجامتعات الإرادة الس ياس ية ،ول
تضعفها ،للهنوض ابلتعاون متعدد ا ألطراف .ومن الظاهر للاكفة أأننا نشهد عامل ًا متسارع ًا متشعب ًا يتعقب فيه امجليع
تعاوان دوليا يف منتدايت وحمافل كثية خمتلفة .وحيدوين أأمل يف أأل نغفل التعاون متعدد ا ألطراف يف هذا العامل
اجلديد .ولقد ش يدت الويبو عىل مدى معرها اإطارا مقنع ًا يف أأكرث من  51معاهدة للتعاون ادلويل يف جمال امللكية
الفكرية خاصة ابلبتاكر واملصنفات الإبداعية .وأآمل يف أأن تتجىل الإضافة احلكمية املتبرصة حللول جديدة يف
ا ألولوايت وا إلرادة الس ياس ية اليت تعدها ادلول ا ألعضاء للس نوات القادمة .حلول تضيف قمية حقيقة للبيئة املعقدة
اليت تشلك الآن التعاون ادلويل.
"و أأود أأن أألفت الانتباه اإىل بعض منصات التعاون اجلديدة اليت اس تحدثهتا املنظمة خالل الس نوات املاضية
واليت اكنت أأقل ظهور ًا عن التعاون املنجز من خالل مشاريع وضع القواعد واملعايي .و أأشي هنا اإىل:
-

قواعد بياانت عاملية للملكية الفكرية ،وركن الرباءات وقواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية؛
منصات لتسهيل التعاون يف جمال تقدمي خدمات من خالل ماكتب امللكية الفكرية ،مثل نظام الويبو
للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص (،)WIPO CASEوخدمات النفاذ الرمقي ( )DASونظم
التصنيف اخلاصة بنا؛
منصات للتعاون بني القطاعني العام واخلاص ،مثل مرشوع الويبو املتعلق ابلبحوث ،واحتاد الكتب
امليرسة ،والنفاذ اإىل البحوث ألغراض التطوير والابتاكر ( ،)ARDIوالنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة
يف الرباءات ()ASPI؛
نظم من أأجل حتديث ماكتب امللكية الفكرية وواكلت حقوق املؤلف ،مثل نظام أأمتته امللكية الصناعية
( )IPASونظام معلومات حقوق املؤلف التابع للويبو (.)WIPOCOS

"و أأدرك أأن هذا العمل مرتع ابخملترصات املربكة اليت تس تعيص عىل الفهم .بيد أأنين أأود أأن أأؤكد أأمورا عدة
حول هذه املنصات.
"يف املقام ا ألول حققنا تقدم ًا هائ ًال يف هذا اجملال خالل الس نوات الست املاضية .مفعظم تكل املنصات
املصممة من أأجل التعاون مل تكن موجودة من قبل.
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"اثني ًا ،اكنت املنصات لكها مع ًال طوعي ًا وتشلكت عىل أأساس انتقايئ ،حيث اكنت ادلول ا ألعضاء تقرر كيف
وما اإذ اكنت ترغب يف املشاركة يف تكل املنصات .واعمتدت املنصات عىل مشاراكت ادلول ا ألعضاء وشاهدان اخنراط ًا
بناء للغاية من ادلول ا ألعضاء يف خمتلف املنصات.
اإجيابي ًا ً
"اثلث ًا ،اكنت املنصات قوة دفع فاعةل للغاية لإجناز عدد من أأهداف الس ياسة املشرتكة ،ل س امي الكفاءة
والفاعلية احملس نة لعلمية نظم امللكية الفكرية للمبتكرين واملبدعني؛ وتقدمي معلومات جتارية واقتصادية أأوسع للك من:
ماكتب امللكية الفكرية حىت تتخذ قرارات خاصة مبنح حقوق ملكية فكرية ،وتقدمي معلومات للمشاريع وامجلهور يف
اختاذ قرارات وحتليل معل نظم امللكية الفكرية؛ والهنوض العميل مبواقف الس ياسة املتفق علهيا (عىل سبيل املثال،
هيدف احتاد الكتب امليرسة لتقدمي مساعدة معلية يف تنفيذ اتفاقية مراكش)؛وبناء فعال ل إالماكنيات يقدم منافع حقيقية
للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا.
"لقد أأطلت يف احلديث عن هذا اجملال التقين ،خماطر ًا ابلإثقال عليمك ،لكنين أأعتقد أأننا أأحيا ًان نفرط يف
التشاؤم حيال منجزات التعاون ادلويل .حنن منيل للرتكزي عىل اجلانب املظمل للصعوبة الاكمنة يف وضع املعايي،
ونتغاىض متاما عن أأن املنصات بوسعها أأن تكون فاعةل ،يف س ياقات بعيهنا ،يف الهنوض ابلتعاون ادلويل مثل
املعاهدات .وعالوة عىل ذكل أأود أأن أأؤكد أأن لك تكل املنصات يه مناذج جيدة لتنفيذ هدف جدول أأعامل التمنية
املتجسد يف تعممي التمنية .فهذا الربانمج برمته ،اذلي مُصم جانب كبي منه للبدلان النامية حتديد ًا ل
تشلك خارج قطاع
ّ
ً
ً
التمنية الرمسي اخلاص بنا ،اإذ ل
تشلك أأساسا يف القطاع العاملي للبنية التحتية ،ويف قطاع القضااي العاملية أأيضا ،وقطاع
الثقافة والصناعة الإبداعية .وهذا يمظهر اإىل أأي مدى اكنت دلينا القدرة عىل تعممي التمنية.
"وابلإضافة اإىل منصاتنا العديدة ،ستبقى مساعدتنا التقنية العامة وبرانمج تكوين الكفاءات أأولوية مركزية.
ونسعى للعمل عن قرب مع ادلول ا ألعضاء يف حماوةل لإجناز النتاجئ اليت تتصدى لظروف وتطلعات اقتصادية بعيهنا
خاصة ابلبدلان النامية وا ألقل منو ًا .و أأود أأن أألفت الانتباه خباصة اإىل العمل املهم يف تكوين الكفاءات اذلي نفذته
أأاكدميية الويبو .مفا يزيد عىل  21111أألف خشص يسجلون لك عام يف مقررات التعلمي عن بعد ،مهنم  %29من
البدلان النامية ،و %21مهنم من البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر .كام أأن املقررات وخدمات ا إلرشاف
واملتابعة متاحة بس بع لغات.
"وبغية التصدي للتحدايت الكثية املاثةل أأمام املنظمة ،فاإننا حباجة اإىل موظفني من ادلرجة ا ألوىل .و أأود أأن
أأغتمن هذه الفرصة ألشكر العاملني ابلويبو خلدماهتم املهنية واملتفانية .ومل يزدد عدد العاملني ابملنظمة عىل مدى
الس نوات الست املاضية ،رمغ الزايدات الكثية يف ضغط العمل .وقد زاد هذا حمصالت الإنتاجية ليس فقط من
تكنولوجيا املعلومات وممارسات ونظم الإدارة احملس نة ،لكن أأيض ًا من العمل اجلاد للعاملني.
"ويسعدين أأن أأقدم اإىل هذه امجلعيات اقرتاحايت لفريق الإدارة العليا اجلديد .وقد اختذان معليات مكثفة
للوصول اإىل الاقرتاحات ،اليت مشلت مراجعة طلبات للمناصب املتاحة من  061مرتحش .كام أأود أأن أأشكر لك ادلول
ا ألعضاء عىل اخنراطها البناء يف العملية .و أأتطلع للعمل عن قرب مع فريق الإدارة العليا اجلديد ،اذلي أأحس به فريق ًا
ممتزي ًا.
"وينبغي يل أأن أأتوجه ابلشكر ل ألعضاء السابقني من فريق الإدارة العليا لعلمهم خالل الس نوات اخلس
املاضية .اإذ اكنت هناك نتاجئ كثية انحجة خالل تكل الفرتة واضطلع أأعضاء فريق الإدارة العليا بدور ل غىن عنه يف
اإجناز تكل النتاجئ.
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"حنن نعيش فرتة أأحضى فهيا الابتاكر حموراي يف الاقتصاد ويف قدرة اجملمتع عىل التصدي للتحدايت اجلديدة.
وابملثل حنن نشهد أأمعق ثورة يف الإنتاج والتوزيع والاس هتالك ل ألعامل الثقافية والإبداعية عىل مدى  611عام
املاضية ،منذ اخرتاع الطباعة .وإان امللكية الفكرية جزء ل يتجز أأ للك من هذين التطورين .وحيدوين أأمل أأن تكون
املنظمة ،خالل الس نوات الست القادمة ،قادرة عىل الاضطالع بدور همم يف وضع الس ياسات ،وبناء املنصات
والتعاون اذلي يس تجيب حلجم التحدايت الناش ئة من أأمهية الابتاكر والبيئة الرمقية".

البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد
بياانت عامة
 .56أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول املائة واخلس واملنظامت احلكومية ادلولية ا ألربع واملنظامت غي احلكومية الس بع التايل
ذكرها بياانت يف إاطار البند  1من جدول ا ألعامل :أأفغانس تان واجلزائر و أأنتيغوا وبربودا وا ألرجنتني و أأسرتاليا والمنسا
وبنغالديش وبرابدوس وبيالروس وبلجياك وبنن وبواتن وبوتسواان والربازيل وبروين دار السالم وبوركينا فاسو ومكبوداي
والاكميون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوت ديفوار وكرواتيا وكواب وامجلهورية التش يكية ومجهورية كوراي
الشعبية ادلميقراطية وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور ومرص والسلفادور وإاثيوبيا وفرنسا وغامبيا وجورجيا و أأملانيا وغاان
واليوانن وغواتاميل وغينيا وهنغاراي وإايسلندا والهند وإاندونيس يا وإايران (مجهورية  -الإسالمية) وإايطاليا والياابن وكينيا
وقيغزيس تان ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ولتفيا وليسوتو وليرباي ومدغشقر ومالوي ومالزياي ومايل واملكس يك واجلبل
ا ألسود واملغرب وانميبيا ونيبال ونيوزيلندا والنيجر ونيجياي والرنوجي وابكس تان وبامن وابراغواي وبيو والفلبني وبولندا
والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس والس نغال ورصبيا وسياليون وس نغافورة وسلوفاكيا
وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا ورسي لناك والسودان وسوازيلند والسويد وسويرسا وامجلهورية العربية السورية واتيلند وتوغو
وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا و أأوغندا و أأوكرانيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوروغواي وفزنويال
(مجهورية  -البوليفارية) وفييت انم وزامبيا وزمبابوي ،واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIو ّ
املنظمة ا ألفريقية
ا إلقلميية للملكية الفكرية ( )ARIPOواملنظمة ا ألوروبية الآس يوية بشأأن الرباءات ( )EAPOومركز اجلنوب ()SC
ومؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ( )eIFL.netوبرانمج الصحة والبيئة ( )HEPوامجلعية ادلولية للنارشين ()IPA
والاحتاد ادلويل للفيديو ( )IVFواملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( )KEIومجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة
( )NABAوش بكة العامل الثالث (.)TWN
 .57وهنأأ مجيع املتحدثون املدير العام عىل اإعادة انتخابه ،وتوهجوا اإليه ابلشكر أأيضا عىل معهل وعىل هجوده املضنية اليت
يبذلها لفائدة قضية امللكية الفكرية ،كام توهجوا ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل الواثئق املمتازة اليت أأعدهتا لجامتعات امجلعيات .وهنأأوا
الرئيسة أأيضا عىل انتخابه لهيئة املكتب للس نة الثانية عىل التوايل.
 .58وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ولفت الانتباه فامي يتعلق بلجنة حق املؤلف اإىل
اإماكنية التوصل اإىل اتفاق يف جمال التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس
والبحث ويف جمال البث خبصوص اعامتد خطة معل متوازنة .وقال اإن اجملموعة تقرتح ابلتايل اعامتد خطة معل تشمل جدول
أأعامل لالجامتعات هبدف اعامتد صك قانوين ابعتبار ذكل أأمر ًا مناس ب ًا للتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات وجتدد أأيض ًا رغبهتا يف مواصةل املناقشات بشأأن حامية هيئات البث .وفامي خيص معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،لفت النظر اإىل
ثالث همام رئيس ية للهنوض بدخولها حزي التنفيذ يف أأرسع وقت ممكن أأل ويه ضامن املساعدة التقنية واملوارد البرشية واملوارد
ميرس عرب
املالية الالزمة لتنفيذها فض ًال عن تيسي التعاون ادلويل لضامن فعالية تبادل املصنفات القابةل للنفاذ يف نسق ّ
احلدود .ومىض يقول اإن القضية ا ألخرى ذات ا ألولوية يه املفاوضات لالتفاق عىل نص صك واحد أأو أأكرث من أأجل ضامن
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي (النابعة أأساس ًا من البدلان النامية) و أأشار اإىل
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التقدم امللحوظ احملرز خالل س نة  .5152و أأضاف قائ ًال اإن من شأأن ادلول ا ألعضاء بعد ميض  52س نة عىل بدء املفاوضات
أأن تركز يف الوقت احلايل عىل القضااي العالقة بغية عقد مؤمتر دبلومايس يف أأرسع وقت ممكن ومن شأأن برانمج معل فعال
للس نة التالية أأن يساعد عىل حتقيق ذكل الهدف .و أأشار جمدد ًا اإىل هدف اجملموعة املمتثل يف تعزيز تبادل وهجات النظر
بشأأن القضااي الس ياس ية ا ألساس ية املتصةل ابملفاوضات وإاىل فائدة اإماكنية تنظمي ذكل اجلزء عقب الاجامتع ا ألخي للجنة
احلكومية ادلولية املزمع عقده خالل س نة  5151مما حيقق ا ألداء ا ألمثل ألي تقدم حمرز خالل تكل الس نة بشأأن القضااي
التقنية .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،عرب عن اس تعداد اجملموعة لتباع أأي توافق يف الآراء يف ادلورة احلالية للجمعية من
أأجل التفاق عىل وثيقة مبادئ توجهيية توجه فتح تكل املاكتب عىل النحو احملدد يف ولية انش ئة عن ادلورة اخلاصة للجمعية
العامة يف ديسمرب  .5150و أأوحض قائ ًال اإن اعامتد مبادئ توجهيية من ذكل القبيل هو مبثابة خطوة أأوىل جيب اختاذها لتحديد
عدد املاكتب اخلارجية اجلديدة وموقعها .واسرتسل قائ ًال اإن أأمهية وظائف املاكتب اخلارجية و أأنشطهتا أأمر مفروغ منه وإان
اجملموعة تبدي جمدد ًا اهامتهما بفتح مكتب خاريج جديد يف أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب عن أأسفه لكون اختالف
وهجات النظر بشأأن تطبيق أآلية تنس يق لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف عداد ا ألس باب اليت تفرس النتاجئ السلبية
احملققة يف ا ألشهر ا ألخية .و أأردف قائ ًال اإنه من احلمتي التوصل اإىل اتفاق يف ذكل اجملال وتعزيز املساعدة التقنية املقدمة اإىل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا بناء عىل توصيات جدول أأعامل التمنية حىت يتس ىن للملكية الفكرية أأن تصبح فع ًال أأداة
للتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .59وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ و أأشار اإىل أأن بدلان اجملموعة ابعتبارها من البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا ،تعترب امللكية الفكرية حافزا همام لتحقيق المنو الاقتصادي والرفاه العام للشعوب .وعىل النسق ذاته
ترى اجملموعة أأنه ينبغي حتقيق التوازن عن طريق حامية حقوق املبتكرين وتلبية احتياجات الناس واجملمتع عىل حد سواء أأي
عن طريق حتقيق توازن منصف بني احلقوق واملسؤوليات يف جمال امللكية الفكرية .ومن شأأن تنفيذ جدول أأعامل الويبو
بشأأن التمنية أأن يسهم يف حتقيق هذا التوازن أأيضا بل ويضيف أأليه .و أأردف قائال اإن رشوط التقدم يف تعممي جدول أأعامل
التمنية يف الويبو ينبغي أأن توضع يف صيغهتا الهنائية ،وإان من الرضوري تطويع أأنظمة امللكية التطويع املناسب مع احتياجات
فرادى البدلان بغية تعزيز المنو الاقتصادي والتمنية فهيا .و أأحاط وفد بنغالديش علام مع املوافقة مبوقف الويبو املايل السلمي
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمراعى مجيع التوصيات املفيدة الواردة يف تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وتقرير شعبة
التدقيق ادلاخيل والرقابة وتقرير مراقب احلساابت اخلاريج ،مع اإطالع ادلول ا ألعضاء عىل ما حيرز من تقدم يف تنفيذها.
وخالل الس نة املاضية جرت مفاوضات عىل مسائل تكتيس أأمهية كربى ابلنس بة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء .ورصح الوفد بأأن
أأعضاء مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ تتطلع أأيضا اإىل الانهتاء من تعريف الإنفاق عىل التمنية يف أأرسع وقت ممكن واختاذ
قرار ميهد لإجراء مناقشات حول مسائل احلومكة يف الويبو .وراح يقول اإن مدة وتواتر اجامتعات الويبو ليست من مسائل
احلكومة يف يشء ،لكهنا ميكن أأن تكون نقطة انطالق مفيدة للتفاوض عىل املسأأةل برمهتا .ورصح بأأن اجملموعة تأأمل أأيضا يف
التوصل اإىل توافق يف الآراء حول تنفيذ أآلية التنس يق ،مع تاليف عقد الاجامتعات الرمسية وغي الرمسية يف أآن واحد لمتكني
ادلول ا ألعضاء من الرتكزي عىل املسائل املعروضة علهيا .والتفت الوفد اإىل مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية ،وقال اإن اجملموعة
حتيط علام ابلنقاش ادلائر وتقدر ما يبذهل امليرس من هجود لقيادة هذا املسار قيادة شفافة .و أأضاف قائال اإن اجملموعة تشدد
من جديد عىل رضورة اتباع مسار تقوده ادلول ا ألعضاء مع وضع معايي ومبادئ توجهيية لإنشاء ماكتب خارجية جديدة،
ورصح بأأن أأعضاء اجملموعة ستشارك مشاركة بناءة يف هذا املسار .وحتدث الوفد عن جدول ا ألعامل التنظميي الآخر
للمنظمة ،وقال اإن اجملموعة تالحظ أأن تقدما هائال قد أأحرز يف النصوص الثالثة اخلاصة ابملوارد الوراثية و أأشاكل التعبي
الثقايف التقليدي .ومىض يقول اإن اجملموعة تأأمل يف اإحراز درجة من التقدم يف النصوص الثالثة مجيعها من أأجل عقد مؤمتر
دبلومايس بشأأهنا يف املس تقبل القريب .ورصح الوفد بأأن اجملموعة تؤيد مبادرة امليرس هبدف وضع نص الصك ادلويل اخلاص
ابمحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف صيغته الهنائية ،كون اعامتد معاهديت
بيجني ومراكش ل يزال حارضا يف أأذهان امجليع .و أأردف قائال اإن من التطورات الإجيابية ا ألخرى التقييدات والاس تثناءات
لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس ولفائدة ا ألشخاص املعاقني ،والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
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وقال اإن التقدم احملرز خبصوص معاهدة البث مشجعة كذكل ،وإان من املأأمول أأن يبلغ النص قريبا درجة اكفية من النضج
لختاذ قرار توافقي بشأأن نص ميكن اعامتده .و أأعرب عن تأأييد اجملموعة الاكمل لهذه املبادرة اليت اختذها امليرس .واس تطرد
قائال اإن اجملموعة تالحظ أأيضا التقدم احملرز يف املفاوضات ادلائرة حول مرشوع معاهدة قانون التصاممي .ورصح بأأن التوافق
س يحقق عن قريب ،اإل أأن أأعضاء اجملموعة ابعتبارها من البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،فاإهنا تشدد عىل أأمهية تضمني نص
املعاهدة حكام ملزما من الناحية القانونية فامي يتعلق بتكوين الكفاءات ،معربة عن اس تعدادها للمشاركة عىل حنو بناء يف اإجياد
حل يف هذا الصدد ومعربة عن أأملها يف أأن تتحىل سائر ادلول ا ألعضاء بقدر معقول من املرونة.
 .51وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإن املنظمة أأحرزت تقدما كبيا يف جمالت خمتلفة يف ا ألعوام ا ألخية.
وتطرق اإىل خدمات امللكية الفكرية العاملية ،اليت اعتربها جزءا جوهراي من ولية املنظمة ومصدرا أأساس يا لدلخل ،مشيا
اإىل زايدة مطردة يف عدد الطلبات واتساع نطاق العضوية .و أأضاف أأن تكل احلصيةل حتققت بفضل اجلهود اليت تبذلها الويبو
ورصح بأأن الويبو أأحرزت تقدما كذكل يف جمال
من أأجل الاس تجابة للطلبات املتطورة ملس تخديم نظام امللكية الفكريةّ .
البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية ،اليت اعتربها الركن الركني لتبادل املعلومات ونرشها .و أأضاف أأن توصيات جدول أأعامل
التمنية ن مفذت بنجاح و أأن الاعتبارات الإمنائية متث ّل جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو .و أأوحض أأن الويبو متكّنت من حتسني احلومكة
من خالل الإدارة القامئة عىل النتاجئ وبرانمج التقومي الاسرتاتيجي .و أأوىص ادلول ا ألعضاء ابحلرص ،للمت ّكن من اإحراز املزيد
من التقدم ،عىل مراعاة مبد أأين رئيس يني وهام ،أأ ّول ،هدف املنظمة ا ألسايس املنصوص عليه يف املادة  0من اتفاقية الويبو،
اليت تشي اإىل أأن املنظمة أأنشئت دل مع حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن طريق التعاون بني ادلول؛ واثنيا ،لزوم
أأن تكون املنظمة ،يف معظم ا ألحوال ،ممموةل من مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية ،ممّا يقتيض ضامن أأن خيتار
املس تخدمون الويبو ابعتبارها أأ ّول مقدم للخدمات .وقال اإن من املهم أأن تفي لك جلنة مبسؤولياهتا وتقدم توصيات فعلية اإىل
امجلعية العامة .وتناول جدول ا ألعامل التقنيين و أأعلن أأنه يتطلع اإىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون
التصاممي و أأنه يرغب يف املسامهة يف املناقشات حول معاهدة حممتةل بشأأن هيئات البث .و أأكّد عىل رضورة أأل يرتكز أأي قرار
يمتخذ يف هذا الشأأن سوى اإىل جوهر املوضوع ،مشيا اإىل أأنه ل ينبغي أأن حتول الاعتبارات ا ألخرى دون اس تفادة
املس تخدمني من تبس يط الإجراءات مضن نظام التصاممي الصناعية .وتطرق اإىل اللجنة احلكومية ادلوليةّ ،
وحث عىل رضورة
أأن تتسم أأية خطة توضع يف املس تقبل ابلعقالنية والتوازن و أأن تبلور اجملموعة الواسعة من الآراء املوجودة ،فضال عن مجمل
ورصح يف هذا املضامر بأأن ش بكة
أأولوايت الويبو و أأعباء معلها .وشدّد عىل وجوب الالزتام ابلشفافية طيةل املسار القادمّ .
متسقة من املاكتب اخلارجية تؤدي دورا هاما يف اإذاكء الوعي وتقدمي ادل مع خلدمات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية.
غي أأنه ل ميكن ،يف ر أأيه ،بلوغ الهدفني املذكورين من خالل ش بكة صغية من املاكتب اخلارجية محدّدت مقارها استنادا اإىل
اعتبارات اسرتاتيجية .و أأضاف أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء التفاق عىل مجموعة قوية من املبادئ التوجهيية اليت تنص عىل قواعد
حمدّدة بوضوح خبصوص اإنشاء املاكتب اخلارجية ،وكذكل بشأأن أأدوار ووظائف املاكتب اخلارجية القامئة وتكل اليت س متنشأأ
يف املس تقبل .و أأشار اإىل أأن للويبو دورا هاما يف تطوير نظام امللكية الفكرية العاملي .ور أأى أأن انهتاج أآلية تدقيق فعاةل من
ا ألمور احلامسة ا ألمهية فامي خيص معل املنظمة.
 .55وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن أأسفه من أأن عدد ًا من القضااي املهمة ،اليت مل محيرز بشأأهنا سوى
تقدم حمدود ،مطرح ّمرة أأخرى عىل امجلعية يك تنظر فيه .و أأشار اإىل نقص ا إلرادة الس ياس ية يف املشاركة حبسن نية .و أأوحض
أأن الويبو منظمة كبية مبا يكفي لتلبية مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .ومىض يقول اإن اجملموعة ا ألفريقية تو ّد أأن يمتخذ قرار هنايئ
خبصوص فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية الراهنة .و أأوحض أأن ا ألموال الالزمة قد مرصدت فعال ذلكل الغرض
يف املزيانية .و أأفاد بأأن اجملموعة تتطلع اإىل اعامتد املبادئ التوجهيية املعنية ،والقرار ذي الصةل اخلاص بعدد املاكتب اخلارجية
ومقارها .وتطرق اإىل معل اللجنة احلكومية ادلولية  ،وقال اإنه ينبغي أأن يمتخذ قرار حول ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس
بشأأن اعامتد صك ملزم قانوان لضامن حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .و أأكّد
عىل اإماكنية ادلعوة اإىل عقد ذكل املؤمتر يف عام  .5151ولفت الانتباه اإىل أأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية تنهتيي يف ذكل
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العام وقال اإن أأي قرار خبصوص ذكل املؤمتر ينبغي أأن يمتخذ خالل ادلورة الراهنة .وشدّد عىل أأن اإدراج املساعدة التقنية
ابعتبارها جزء ًا ل يتجز أأ من معاهدة قانون التصاممي املقرتحة س يضمن اإماكنية التنبؤ بتكل املساعدة فامي خيص تنفيذ املعاهدة
ورصح بأأن املناقشات اخلاصة ابملساعدة التقنية اتسمت ابلتعقيد .و أأضاف أأنه عىل الرمغ من اإعالانت توفي
ويضمن توافرهاّ .
املساعدة التقنية ،فاإن الواقع ظ ّل كئيبا حمزان .واستشهد يف ذكل قائال اإن التقرير الهنايئ املؤرخ أآب  5155واخلاص
ابس تعراض خاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية مل يمنفذ بعد .و أأشار اإىل أأنه مت ،بدل
من الرتكزي عىل تنفيذ التوصيات ،ادلفع حنو مناقشة أأفضل املامرسات املتعلقة ابلطريقة الفعاةل لتوفي املساعدة التقنية .و أأعلن
أأن ذكل امجلود أأثّر أأيضا يف تنفيذ املادة  15من معاهدة التعاون بشان الرباءات (معاهدة الرباءات) ،ويه مادة حامسة ا ألمهية
من حيث متكني البدلان النامية من تنفيذ املعاهدة .و أأعرب عن شكّه يف اإماكنية تنفيذ املادة  15نظرا لرتباط ذكل بتسوية
الوضع مضن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) .وذكر أأن عددا من ادلول ا ألعضاء يرى أأنه ل ميكن تنفيذ
املادة  15اإل بعد تسوية املأأزق القامئ مضن جلنة التمنية؛ وذكل اإمنا هو مؤرش أأكيد عىل نقص ا إلرادة الس ياس ية خبصوص توفي
مساعدة تقنية هادفة اإىل البدلان النامية مبا ميكّهنا من تكوين الكفاءات والبنية التحتية الالزمة للمشاركة عىل حنو اكمل يف
نظام امللكية الفكرية .و أأوحض ،بناء عىل ما س بق ،أأن اجملموعة ا ألفريقية تلمتس ضام ًان بأأن مساعدة تقنية هادفة لتنفيذ معاهدة
قانون التصاممي س متوفر من خالل اإدراج حمك حمدّد يف هذا الشأأن يف املعاهدة .و أأكّد أأن عدم اإدراج ذكل احلمك قد يتسبّب
يف دوام امجلود الراهن .وقال اإن البعض تساءل ،يف جلنة التمنية ،عن وجاهة وجدوى اللجنة ،دون اذلهاب اإىل طلب حلّها.
واس تطرد قائال اإن وضع حمك واحض وملزم أأمر رضوري لتنفيذ املعاهدة املقرتحة .وتناول قضية تسجيل التصاممي التقليدية
و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي وقال اإهنا قضية أأخرى ذات أأمهية .و ّبني أأن املادة  0من معاهدة قانون التصاممي املقرتحة
تنص عىل قامئة حمدودة من الرشوط اليت ميكن أأن تطلاها ا ألطراف يف املعاهدة .وقال اإنه نظرا اإىل الامتس البدلان املتقدمة
قدرا كبيا من الاس تثناءات والتقييدات خالل املفاوضات حول املعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملوارد
الوراثية سيتع ّذر تنفيذ عدد من تكل الرشوط ،ول س امي رشط الكشف ،اإذا ما ن مفذت معاهدة قانون التصاممي قبل اس تكامل
مسار اللجنة احلكومية ادلولية .وتطرق اإىل اعامتد املعاهدة وقال اإن من ا ألمهية مباكن انتظار اس تكامل املفاوضات مضن اللجنة
احلكومية ادلولية حىت يتس ىن ،عند اعامتد الإجراءات الشلكية ،مراعاة أأحاكم خمتلف الصكوك املندرجة يف اإطار اللجنة
احلكومية ادلولية .و أأضاف أأن ذكل الهنج ابلغ ا ألمهية للحفاظ عىل معل اللجنة احلكومية ادلولية .وتطرق اإىل اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية ل تزال تد مع املعاهدة املقرتحة محلاية
ورصح بأأن اجملموعة تقدمت بعدد من الاقرتاحات املتعلقة
هيئات البث ،طبقا لولية امجلعية العامة لعام ّ .5117
ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث ومعلت مع مجموعات أأخرى لإعداد
نص موحد .وذكر أأنه ُأعلن ،خالل الاجامتع السابق للجنة حق املؤلف ،عن الانهتاء من معلية التوحيد اخلاصة بلك القضااي
املرتبطة ابملكتبات ودور احملفوظات .واس تنتج أأنه ميكن الوصول ابلنص املعين اإىل مرحةل النضج برسعة مرضية ،ممّا ميكّن
امجلعية العامة من اختاذ قرار يف عام  5151بشأأن ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس حبلول عام  .5156و أأفاد بأأن اجملموعة
ا ألفريقية تر ّحب ابلتوصية اليت أأصدرهتا جلنة التفتيش املشرتكة يف اإطار اس تعراض الإدارة والتس يي يف الويبو ،وبتوصيهتا
امجلعية العامة للويبو حتديدا ابس تعراض اإطار احلومكة يف الويبو واملامرسات الراهنة ،بغرض تعزيز قدرة الهيئات الرئاس ية عىل
توجيه معل املنظمة ورصده .و أأعرب يف هذا الصدد عن رضورة اإطالق معلية تشاور غي رمسية لتناول القضااي املرتبطة
ابحلومكة بطريقة شامةل .وقال اإن اجملموعة تر ّحب بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج والتوصيات الواردة فيه مشيا ،عىل وجه
التحديد ،اإىل لزوم اعامتد تعريف جديد ملصطلح ’نفقات التمنية‘ وذكل لمتكني ادلول ا ألعضاء من تتبّع املوارد اليت خ ّمصصت
ورصح بأأنه خالل ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) اكد املشاركون أأن يتفقوا
لتنفيذ جدول أأعامل التمنيةّ .
عىل تعريف جديد ذلكل املصطلح .واختمت قائال اإن اجملموعة تتطلع اإىل عقد مشاورات غي رمسية يف هذا الصدد خالل
امجلعيات الراهنة.
 .55وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وقال اإن أأنشطة الويبو عززت
تنفيذ أأحدث أآليات بناء القدرات والإماكانت ملاكتب الرباءات الوطنية .و أأضاف أأن هجود الويبو يف بناء القدرات جيب أأن
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تكون متوازنة ،وتليب احتياجات ومتطلبات الاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية ،وينبغي أأن هتدف اإىل سد جفوات املعرفة
والتكنولوجيا وحتديث البنية التحتية ،كام ينبغي لها أأن تيرس النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة .وعرب الوفد عن أأسفه لقةل
متثيل مجموعته ا إلقلميية داخل أأمانة الويبو ،مبا يف ذكل مس توى الإدارة العليا ،فهذا هو احلال عىل الرمغ من امتالك أأعضاء
اجملموعة خربة وجتربة كبيتني ميكن أأن تفيد الويبو ،نظرا لنجاح معليات اجملموعة يف نظم الرباءات الوطنية وغيها من ا ألنشطة
يف جمال امللكية الفكرية .ذلا أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتخذ ا ألمانة التدابي لزايدة عدد موظفهيا من رعااي البدلان املنمتية اإىل
مجموعته ا إلقلميية .و أأثىن الوفد عىل معل املنظمة احلايل يف وضع املعايي .اإذ اعترب الوفد أأن اإبرام معاهدة قانون التصاممي همم
جدا جملموعته ،ور أأى أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية (جلنة
العالمات) أأحرزت تقدما كبيا يف مرشوع املعاهدة .و أأعاد الوفد التأأكيد عىل ر أأي مجموعته اذلي ذكر مرارا يف اجامتعات اللجنة
ادلامئة وامجلعية العامة بشأأن عقد املؤمتر ادلبلومايس ،و أأنه من املناسب عقد مثل هذا املؤمتر .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تتغلب ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اخلالفات املتبقية بشأأن هذه املسأأةل ،وكرر اس تعداد اجملموعة مواصةل مشاركهتا البناءة
يف السعي لتحقيق هذا الهدف املشرتك .ودعا الوفد اإىل تعزيز العمل داخل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
عىل مرشوع معاهدة حامية حقوق هيئات البث ،هبدف اختاذ قرار يف املس تقبل القريب عىل عقد مؤمتر دبلومايس لتكل
املعاهدة .و أأبدى تقديره للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ مكنتدى لتبادل املعلومات بني ادلول من خمتلف املناطق بشأأن
حامية حقوق امللكية الفكرية ،ورحب ابلعمل احلايل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والعمل اذلي قامت به اللجنة
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وقال الوفد اإن القضااي اليت تتناولها
اللجنة معقدة ،و أأمل الوفد حتقيق نتاجئ انحجة يف هذا اجملال .وخمت الوفد بيانه ابلشكر للمدير العام وا ألمانة والرئاسة عىل
تفانهيم يف العمل محلاية امللكية الفكرية.
 .50وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن تأأييده املتواصل ألنشطة
الويبو ودورها الفريد يف الهنوض حبامية امللكية الفكرية حتقيق ًا لإماكانت امللكية الفكرية يف جمايل الابتاكر والإبداع وخدم ًة
ملصاحل امجليع .و أأشاد الوفد ابلوضع املايل الراهن للويبو وسلط الضوء عىل معل جلنة املزيانية و أأعرب عن تقديره لها .وجشع
ا ألمانة عىل مواصةل س ياس هتا احلكمية يف الإدارة املالية وفق ًا لتوصيات جلنة املزيانية .ورحب الوفد بتوسع أأنظمة التسجيل
العاملية ومبواصةل حتسيهنا .و أأعرب الوفد عن تأأييده اخلاص ل ألنشطة اليت يقوم هبا الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات لتعزيز نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واس تخدامه .ول تزال مواصةل حتسني اإطار وضع املعايي والقواعد
واس تكامهل يكتس يان أأمهية ابلنس بة اإىل وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية .وبعد الإبرام الناحج ملعاهديت بيجني
ومراكش ،قال الوفد اإنه يتعني عىل امجلعية اختاذ قرار خالل هذه ادلورة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  5151لعامتد
معاهدة قانون التصاممي بغية تبس يط الإجراءات الشلكية وحتسني حامية التصاممي يف ش ىت أأحناء العامل ولس امي ابلنس بة اإىل
الرشاكت الصغية واملتوسطة .وإاذ أأقرت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأمهية حامية البياانت اجلغرافية وابلتقدم اذلي
أأحرزه الفريق العامل املعين ابحتاد لش بونة ،رحبت ابلقرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة يف عام  5150بعقد مؤمتر
دبلومايس يف عام  .5151وسيس تقطب نظام لش بونة املرا َجع ،اذلي يشمل كذكل البياانت اجلغرافية ،العديد من البدلان
واملنظامت احلكومية ادلولية .وقال الوفد اإنه يظل ملزتم ًا مبواصةل املناقشات يف اإطار جلنة الرباءات بشأأن عدد من القضااي
وخباصة مواءمة الرباءات .و أأعلن الوفد الزتامه الراخس بعمل جلنة حق املؤلف ،ل
وعرب جمدد ًا عن شواغهل بشأأن طول مسار
صون امحلاية القانونية ادلولية ملنظامت البث يف ضوء املس تجدات التكنولوجية للقرن احلادي والعرشين ،و أأبدى أأمهل يف عقد
مؤمتر دبلومايس يف عام  .5156وفامي خيص جلنة الويبو احلكومية ادلولية ،أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل عىل حنو بنّاء بغية
التوصل اإىل نتيجة مالمئة من حيث التوازن واملرونة؛ وحتقيق ًا ذلكل ،أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون برانمج العمل املس تقبيل
للجنة احلكومية ادلولية موهج ًا حنو النتاجئ وواقعي ًا وفعا ًل .وشدد الوفد عىل ا ألمهية اليت يولهيا اإىل أأنشطة اللجنة الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ مؤكد ًا الزتامه الراخس ابإهناء التقليد والقرصنة عىل مجيع املس توايت .وشكر ا ألمانة عىل ما قدمته من مساعدة
اإىل بدلان املنطقة وخباصة يف صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وتقدمي مساعدات قانونية ومالية وغيها .ورحب
الوفد ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو .وذكر أأن ولية املدير العام املتجددة وولية فريق الإدارة العليا اجلديد تنطواين عىل
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مسؤوليات جديدة من حيث اإرشاد معل ا ألمانة والزتام الهيئات الرئاس ية ابلوفاء مبا قدمته من وعود العام املايض .وقال الوفد
إان مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق دلهيا الكثي لتقدمه اإىل املنظمة من حيث املهنيني ذوي املهارات واخلربات خلدمة
الهدف املشرتك و أأنه يتوقع أأن تممث لل مجموعته متثي ًال أأكرث مالءمة يف ا ألمانة.
 .52واغتمن وفد الصني هذه الفرصة ليبني التقدم الهائل اذلي أأحرزه البدل يف تطوير امللكية الفكرية عىل مدى العام
املنرصم .و أأوحض أأن تعهد الصني جتاه امللكية الفكرية تقدم بوتية مشجعة عقب اإعداد الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية
وتنفيذها منذ س تة أأعوام ،ما أأدى اإىل تزايد تعزيز القدرة عىل الإبداع يف جمال امللكية الفكرية والانتفاع هبا وحاميهتا وإادارهتا.
وحتدث عن اإطار امللكية الفكرية القانوين ،وقال اإن قانون الرباءات وقانون حق املؤلف يف الصني خيضعان جلوةل أأخرى من
التعديالت ،عقب دخول قانون العالمات املعدّ ل حزي النفاذ يف  5مايو  .5152ويف أأبريل نظر املؤمتر الشعيب الوطين خالل
دورته الثامنة يف معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي وصدق علهيا .ويف  9يوليو أأودعت حكومة الصني صك
التصديق عىل املعاهدة دلى الويبو .ويف هذه الغضون بمذلت هجود موازية للميض قدما ابنضامم الصني اإىل اتفاق لهاي ،ويف
هناية أأغسطس ماختذ قرار رمسي ابإنشاء حممكة للملكية الفكرية يف لك من بيجني وش نغهاي وغوانغزو هبدف تعزيز امحلاية
القضائية للملكية الفكرية .والتفت الوفد اإىل طلبات امللكية الفكرية ،و أأفاد بأأن الصني اس تلمت خالل ا ألشهر الس تة ا ألوىل
من عام  5152ما يبلغ  015 111طلب براءة و 55 111طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و5 156 111
طلب تسجيل عالمة جتارية ،ما ميثل زايدة بنس بة  51.8يف املائة و 51.1يف املائة و 59.2يف املائة عىل التوايل مقارنة ابلفرتة
ذاهتا من العام املايض .و أأفاد الوفد أأيضا بأأن عدد تسجيالت حق املؤلف ،ومهنا تسجيالت املصنفات وحق املؤلف يف
الربجميات احلاسوبية واملطالبة حبق املؤلف ،بلغ  5 119 111تسجيل يف عام  5150ما مثل ارتفاعا بنس بة  55.5يف املائة
مقارنة بعام  .5155و أأعرب عن تقديره العميق للكمة املدير العام ،مشيا اإىل أأن الويبو ،ابعتبارها واكةل متخصصة من واكلت
ا ألمم املتحدة ،ملزتمة بتطوير نظام امللكية الفكرية العاملي وحتقيق نتاجئ ممثرة يرىض هبا امجليع .مث هنأأ املدير العام عىل اس تكامل
انتخابه لهذا العام ،كام هنأأ فريق الإدارة العليا عىل اإعادة تعيينه املرتقب خالل ا ألايم القليةل املقبةل ،ما من شأأنه أأن يريس
قاعدة متينة تد مع معل الويبو خالل ا ألعوام الس تة املقبةل .و أأردف قائال اإن بفضل هجود املدير العام الس يد فرانسس غري
وفريقه ،اس متر التعاون بني الصني والويبو يف التقدم ،كام يربهن عىل ذكل افتتاح مكتب الويبو يف بيجني يف يوليو من هذا
العام ،ما أأاتح منصة جديدة للتعاون والتبادل بني الويبو والصني ،وكذكل عدد ا ألحداث املنظمة ابلشرتاك بيهنام واملصممة
للهنوض ابس تخدام أأنظمة لهاي ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ،وتعزيز تطوير الصناعات املتعلقة حبق املؤلف يف
الصني ،من قبيل الندوة اجلواةل عن الانتفاع بفعالية بنظام لهاي للتسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية ،والندوة
املتقدمة عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وندوات الويبو اجلواةل عن الانتفاع بفعالية بنظام مدريد للتسجيل ادلويل
للعالمات التجارية واملنتدى ادلويل حلق املؤلف والإبداع والتمنية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التقدم ابلشكر اإىل الويبو عىل
ما قدمته من د مع مس متر ّبود اإىل الصني خالل ا ألعوام املاضية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل زايدة التعاون العميق واملوسع مع
الويبو يف املس تقبل .مث قدم الوفد مالحظاته عىل ثالثة مواضيع وجهية يف اإطار معل الويبو ،ويه أأول جين الفوائد الاكمةل
من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتقيق قدرته ابعتباره نظاما دوليا لتقدمي طلبات الرباءات ،وقال اإن املعاهدة ينبغي
أأن تمنقّح لزايدة جودهتا وفاعليهتا ،مع مراعاة اختالف مس توايت التمنية يف خمتلف البدلان ومع الاس تجابة لاكمل احتياجات
الرشاكت البالغة الصغر والصغية واملتوسطة .وقال اثنيا اإن شواغل البدلان النامية بشأأن جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن تراعى
عىل النحو املناسب عن طريق اإاتحة ما يكفي من مدخالت برشية ومالية مس تدامة لتنفيذ خمتلف توصيات جدول أأعامل
التمنية .و أأشار الوفد اإىل أأن الصني ابعتبارها من البدلان النامية تقدر وتد مع خمتلف اجلهود املبذوةل يف هذا الصدد ،ويه
ورصح بأأن حكومة الصني س تخصص يف هناية هذا العام مبلغا
عازمة عىل الإسهام يف هذه اجلهود بقدر ما تسمح به قدراهتاّ .
ألنشطة الويبو الرامية اإىل تعزيز تكوين كفاءات البدلان النامية وتقدمي املساعدة التقنية اإلهيا .وحتدث الوفد اثلثا عن معل
اللجنة احلكومية ادلولية وقال اإن هذا العمل ينبغي أأن مييض قدما لبلوغ مس توى أأعىل من التوافق يف الآراء وا إلرساع يف اإبرام
صكوك دولية ملزمة قانونيا .واس تدرك قائال اإن الصني ابعتبارها بدلا انميا مسؤول س تواصل د مع أأعامل امجلعية العامة وسائر
جلان الويبو ،ويف الوقت ذاته س تعمق تعاوهنا مع سائر البدلان ومع الويبو ،من أأجل تعزيز الابتاكر العاملي وحامية امللكية
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الفكرية والإسهام يف حتسني النظام ادلويل للملكية الفكرية وتطويره .وتطرق اإىل منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلاصة التابعة
للصني ،وقال اإهنا تعزز بفعالية تطوير التجارة حبقوق امللكية الفكرية بشلك عام .وقال اإن فريقا عامال قاده وزير التجارة
والتمنية والاقتصادية صاغ اإطارا اسرتاتيجيا لهذا الغرض ،و أأضاف الوفد أأن التدابي اخلاصة املتخذة تشمل اقرتاح وضع نظام
"منح أأصيل" للرباءات ،ملواصةل حتسني نظام امللكية الفكرية ،وإاجراء دراسة اس تقصائية عن ا ألنشطة املتعلقة ابلتجارة حبقوق
امللكية الفكرية ،ودراسة املواضيع املتعلقة ابإضفاء القمية عىل امللكية الفكرية فضال عن التحكمي والوساطة يف جمال امللكية
الفكرية .واختمت الوفد لكمته بتقدمي ادلعوة حلضور منتدى أآس يا ل ألعامل يف جمال امللكية الفكرية اذلي س يعقد يف هونغ كونغ
ابلصني يف يويم  2و 1ديسمرب  ،5152لس تطالع الفرص الهائةل اليت يتيحها اس تغالل حقوق امللكية الفكرية والتجارة هبا.
 .51وحتدث وفد س نغافورة ابمس رابطة أأمم جنوب رشق أ آس يا و أأفاد بأأن الرابطة قد شهدت تمنية ومنواً اقتصاديني
مس تدامني خالل الس نوات ا ألخية .ويمتوقع اس مترار هذا المنو رمغ حاةل الشك اليت تسود ا ألجواء العاملية .ويبقى توس يع
الطلب احمليل والاستامثر ا ألجنيب املبارش دافعي التوسع الاقتصادي للرابطة .و أأقرت الرابطة بأأن احلفاظ عىل هذا الزم
يكتيس أأمهية حامسة وذلا واصلت املنظمة التشديد عىل التاكمل الاقتصادي .ومن العنارص ا ألخرى لهذه املبادرة ا إلقلميية،
مواصةل حتقيق التاكمل مع التدفقات التجارية اليت تلجأأ اإىل نظام امللكية الفكرية .اإذ اع متربت امللكية الفكرية جزء ًا ل يتجز أأ من
اقتصادات املنطقة .وواصلت ادلول ا ألعضاء يف الرابطة املشاركة يف برامج ابتاكرية ومتنوعة سعي ًا اإىل زايدة اخنراطها يف
أأنشطة عالية القمية هتتدي خبطة معل الرابطة بشأأن حقوق امللكية الفكرية .و م
اضطلع مببادرات إاقلميية تغطي اكمل جمالت
امللكية الفكرية منذ عام  5155حبيث تعاجل املس توايت اخملتلفة للتمنية يف صفوف ادلول ا ألعضاء .ولول احلوار القامئ مع رشاكء
الرابطة اخملتلفني ،وخباصة الويبو ،ملا محقق ما ُأجنز يف خطة العمل .و أأعرب الوفد عن فائق تقديره للويبو ملا قدمته من
اإسهامات يف أأهداف البناء يف الرابطة .وعىل الصعيد ا إلقلميي ،شاركت الويبو الرابطة يف تدريب فاحيص العالمات التجارية
التابعني لبدلان الرابطة عىل بروتوكول مدريد .واستندت عدة دول أأعضاء ،مهنا الفلبني وس نغافورة وفييت انم ،يف أأعاملها اإىل
بروتوكول مدريد .أأما ابيق ادلول ا ألعضاء فاإهنا تعمل عىل الانضامم اإىل الربوتوكول يف املس تقبل القريب للغاية .كام تَواصل
توسع عضوية اتفاق لهاي؛ اإذ انضمت بروين دار السالم اإىل التفاق لتصبح بذكل اثين دول الرابطة انضامم ًا بعد س نغافورة.
أأما ابيق ادلول ا ألعضاء فس تواصل النظر يف مبادرات ما قبل الانضامم لتوفي اإجراءات فعاةل ملبدعي التصاممي الصناعية
تكفل امحلاية للتصاممي وحتافظ علهيا من خالل تسجيل دويل واحد .واكتىس حضور الويبو يف املنطقة أأمهية رئيس ية ابلنس بة
اإىل تمنية امللكية الفكرية يف الرابطة .وقد معل مكتب الويبو يف س نغافورة عىل حنو وثيق مع ادلول ا ألعضاء يف الرابطة لتوثيق
التعاون يف الرابطة وتروجي الاس تخدام الفعيل لنظام التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي .وعىل مدار العامني
السابقني ،عمقدت أأكرث من  51ندوة وحلقة معل وبرانجم ًا تدريبي ًا اإضافة اإىل برانمج الويبو للمدارس الصيفية وشارك يف هذه
ا ألحداث حنو  111مشارك من  51دوةل عضو ًا .واب إلضافة اىل مساعدة الرابطة يف الاس تعداد لالنضامم اإىل هذه الصكوك،
دمعت الويبو البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية يف الرابطة من خالل نظام أأمتتة امللكية الصناعية
فض ًال عن رمقنة الواثئق .وهيدف املنتدى الافرتايض املعين بتبادلت فاحيص الرباءات يف الرابطة إاىل مساعدة فاحيص
الرباءات يف الرابطة عىل التعاون بصورة أأكرث فعالية وتقدمي خدمات فعاةل اإىل أأحصاب املصلحة .واس تطرد الوفد ذاكر ًا
مبادرات مثل برانمج تعاون الرابطة يف حفص الرباءات وبيئات تقامس العمل يف الرابطة اليت اختذت اإجراءات املكتب يف
غضون س تة اإىل تسعة أأشهر .وبقيادة الفلبني ،عمززت حامية امللكية الفكرية وإانفاذها يف الرابطة .وس تضم مقة س نوية لإنفاذ
امللكية الفكرية خرباء ملناقشة حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها يف أأكتوبر .و ُألف فريق معل خمصص لفحص قضااي الرباءات
والعالمات التجارية .وتولت مالزياي قيادة فرقة العمل اجلديدة املعنية ابلعالمات التجارية والرامية اإىل ختفيض طلبات
العالمات التجارية املرتامكة وامليض قدم ًا حنو وضع مبادئ توجهيية مشرتكة للعالمات التجارية .واس تضافت بروين دار السالم
أأول اجامتع لفريق العمل املعين ابلعالمات التجارية بشأأن تصنيف العالمات التجارية .وشهدت ادلول ا ألعضاء تعاو ًان أأكرب
عىل قضااي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي أأيدته اإندونيس يا ودمعته اكمبوداي
ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية من خالل حلقة معل بشأأن الس ياسات تريم اإىل تيسي وضع س ياسات حملية أأو تعديلها.
ون مظم يف سبمترب اجلاري معرض جغرايف يف هانوي بشأأن حامية البياانت اجلغرافية بناء عىل مبادرة قادهتا اتيلند وفييت انم.

A/54/13
18

وتصدرت اتيلند هجود الرابطة من خالل مسابقة الرسوم املتحركة للرابطة ومسابقة التصاممي املقبةل للرابطة .واكن اإنشاء
مكتب ميامنار للملكية الفكرية شاهد ًا كذكل عىل عالقة العمل الوثيقة بني أأعضاء الرابطة يف اإطار نظام إاقلميي للملكية
الفكرية .اإذ اكنت ميامنار مراقب ًا ومشاراكً نشط ًا يف اجامتع جامعة املامرسات يف الرابطة اذلي شهد تبادل أأفضل املامرسات
اخلاصة بفاحيص الرباءات يف الرابطة .وحتققت مؤخر ًا هجود س نغافورة الرامية اإىل تنفيذ امللكية الفكرية بفضل د مع مجيع ادلول
ا ألعضاء .وستمس تخدم املنصة الش بكية بواب ًة للمعارف اخلاصة ابمللكية الفكرية يف الرابطة .وإاضافة اإىل ذكل ،أأطلقت قاعدة
بياانت الرابطة اليت حتتوي أأكرث من مليوين عالمة جتارية يف املنطقة ببوابة ممحدثة .وملا أأمكن حتقيق هذا التقدم لول د مع
خمتلف رشاكء احلوار مبا يف ذكل الويبو ،و أأسرتاليا ونيوزيلندا من خالل اتفاق اإنشاء منطقة التجارة احلرة بني الرابطة و أأسرتاليا
ونيوزيلندا ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،واملكتب الياابين للرباءات ،ومكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية ،ومكتب امللكية
الفكرية مجلهورية الصني الشعبية ،ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .و أأعربت الرابطة عن فائق تقديرها
مجليع رشاكء احلوار ملا قدموه من اإسهامات لفائدة أأوساط الرابطة املعنية ابمللكية الفكرية .وتعاونت الويبو مؤخر ًا مع الرابطة يف
اإجراء دراسة لتقيمي مدى حتقق أأهداف خطط معل الرابطة بشأأن حقوق امللكية الفكرية .وتعلقت هذه ادلراسة مبرشوعات
مكمتةل وثغرات التنفيذ .ويمنظر يف اإطالق مبادرة بعد عام  .5151وإان الانضامم اإىل صكوك الويبو ولس امي معاهدة مراكش
ومعاهدة بيجني ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء السمعي البرصي جزء ل يتجز أأ من رؤية
الرابطة للمس تقبل.
 .56وحتدث وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألوريب وادلول ا ألعضاء فيه و أأثىن عىل املنخرطني يف مرشوع قاعة املؤمتر اجلديدة.
ولقد معلت حقوق امللكية الفكرية مكحفز عىل الإبداع والابتاكر ،فهيي تد مع خيارات املس هتكل وخلق فرص العمل ،فض ًال
عن العمل كقوة دافعة للتنافس ية والمنو .وتبقى حامية وتعزيز حقوق امللكية الفكرية أأولوية رئيس ية لالحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه يف ضوء دورها احملوري للرخاء ا ألورويب يف املس تقبل .وعىل سبيل املثال ،حقق  09يف املائة من النشاط
الاقتصادي لالحتاد ا ألورويب دخ ًال مقداره  2.7مليون يورو س نو ًاي ،ابلرمغ من أأنه تودل عن صناعات كثيفة الاس تخدام
حلقوق امللكية الفكرية ،وميثل تقريبا  01يف املائة من جحم الاس تخدام يف الاحتاد ا ألورويب تقدّ مه هذه الصناعات بشلك
مبارش أأو غي مبارش ،ويف ظل وجود الويبو مكحور مركزي للبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية ومكنتدى فريد للس ياسة
ووضع املعايي وتقدمي املعلومات والتعاون والوساطة والتحكمي واملساعدة التقنية .وتبقى الرساةل احملورية للويبو يه خدمة
أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنظمة لش بونة ولهاي ومدريد .وينبغي ختصيص املوارد لتعزيز وتقوية هذه ا ألنظمة.
ويضمن العمل املعياري للويبو ليس فقط ضامن احملفزات املناس بة وتفعيل نظام امللكية الفكرية العاملي ،ولكن أأيضا تقدمي
حتسينات ملموسة .وينبغي أأن تواصل الويبو اإرساء معلها املعياري بشأأن املبد أأ القامئ عىل أأن الاعرتاف حبقوق امللكية الفكرية
وحاميهتا رضوراين ل إالبداع والابتاكر ،وكذكل التنافس ية والمنو .وإان ّ
الفت يف عضد هذا الاعرتاف وتكل امحلاية س يكون
أأمر ًا خطي ًا وسينطوي عىل تبعات سلبية عىل الصعيد الاقتصادي والقانوين والتشغييل .ذلا أأرص الوفد عىل احلاجة اإىل ضامن
استناد العمل املعياري للمنظمة عىل دليل قانوين واقتصادي راخس ،ونضج تقين ،فض ًال عن تقيمي مكني لآاثرها .وسعى الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه لتعزيز توافق الآراء بشأأن التنس يق ملؤمتر ديبلومايس فامي خيص معاهدة قانون التصاممي .وقد
قدمت جلنة العالمات نص ًا مكمت ًال .وإاذا ما ُأريد لعمل الويبو املعياري أأن حيتفظ مبصداقيته ،فعىل الويبو أأن تتحرك صوب
املرحةل التالية من خالل التنس يق ملؤمتر ديبلومايس .وفامي خيص الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه  ،حتتاج مراجعة نظام
لش بونة أأن تكون أأولوية أأوىل للويبو .وبشأأن البياانت اجلغرافية ،وابلامتيش مع قرار العام املايض لحتاد لش بونة ،من املقرر
عقد مؤمتر ديبلومايس يف  .5151وابلنتقال اإىل جلنة حق املؤلف واحلقوق املرتبطة هبا ،طلب الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه أأيض ًا تسجيل املزيد من التقدم بشأأن مرشوع معاهدة حلقوق البث و أأن مخيتط مسار حنو املؤمتر ادليبلومايس.
واكنت هناك حاجة ألن جند طريقة مناس بة حنو جلنة حق املؤلف فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات يف ضوء الهنج اخملتلفة
اليت تواجدت ملسار العمل ا ألنسب والنتاجئ الأكرث قبو ًل .ومن الرضوري أأيض َا الاضطالع بتأأمل شامل بشأأن العمل
املس تقبيل ،وبرانمج جلنة حق املؤلف ،وتدابيها العملية ودورها .وفامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية التابعة للويبو املعنية
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ،أأحاط الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه علامً ابملدى الواسع للخيارات والبدائل
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املفتوحة للس ياسة يف الوثيقة اليت انقش هتا اللجنة .وفامي خيص املوارد الوراثية ،ظل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
منفتحني ملناقشة بشأأن رشط الكشف ،رشيطة أأن حيتوي ضامانت تكفل القانونية والوضوح واملرونة املناس بة ول يؤثر تأأثي ًا
معاكس ًا بأأي شلك عىل الصالحية والإنفاذ الفعال حلقوق الرباءات .وفامي خيص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف
التقليدي ،ويف ضوء أأن حرايت هممة فنية وثقافية ودينية وغيها من احلرايت يف خطر ،فاإن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه يرون أأنه لإنشاء أأي صك دويل أأو صك ما ،ينبغي أأل يكون ملزم ًا ،و أأن يكون مر ًان ،قامئ ًا عىل القرائن ،وواحض
عىل حنو اكف .ويرى الاحتاد ا ألورويب أأن مس تقبل برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن يعكس العوز اإىل التفاق
بشأأن اخلطوة القادمة ،رمغ س نوات كثية من املناقشة حيال هذا املوضوع ،وذلا جيب النظر يف بدائل للنتاجئ املعيارية .وشدد
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل دمعهم والزتاهمم بتنفيذ توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.
 .57وحتدث وفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا ،ورحب ابلنتاجئ احملققة يف اإطار تنفيذ الإصالح املؤسيس واملمتثةل
خاصة يف تنش يط نظام امللكية الفكرية ومواصةل ا ألعامل التقنينية وتعزيز التعاون من أأجل التمنية وحتسني ظروف العمل
وا ألداء املايل السلمي للمنظمة اليت تشي بياانهتا املالية اإىل حتقيق فائض ملموس .وجشعت اجملموعة الويبو عىل مواصةل برانجمها
للثنائية  51/5152وتكثيف أأعاملها اليت تصب يف مصلحة البدلان ا ألقل منوا ،وفقا جملالت العمل الرئيس ية اليت حددت يف
مؤمتر ا ألمم املتحدة الرابع املعين بأأقل البدلان منوا اذلي عقد يف اإسطنبول يف عام  ،5155واليت شدد علهيا من جديد املؤمتر
الوزاري للبدلان ا ألقل منوا بشأأن الرشااكت اجلديدة الرامية اإىل تعزيز القدرات الإنتاجية للبدلان ا ألقل منوا واذلي عقد يف
كوتونو يف الفرتة من  58اإىل  05يوليو  .5152واغتمن الوفد الفرصة فشكر املنظمني واملشاركني ولك من سامه يف اإجناح ذكل
املؤمتر اذلي تريم توصياته ،الواردة يف جدول أأعامل كوتونو لتعزيز القدرات الإنتاجية يف أأقل البدلان منوا ،اإىل مجةل أأمور مهنا
ضامن معامةل تفضيلية للبدلان ا ألقل منوا وفرص أأفضل للنفاذ اإىل ا ألسواق والتكنولوجيات وادلراية العملية ،وتريم بشلك عام
اإىل هتيئة ظروف أأفضل للمشاركة يف الاقتصاد ادلويل القامئ عىل املعارف ومواطن املرونة فامي خيص التعهدات واحرتام
الالزتامات ادلولية للبدلان ا ألقل منوا وفقا ملس تواها الإمنايئ .و أأفاد بأأن اجملموعة حتث الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا عىل تأأييد
اجلهود اليت تبذلها البدلان ا ألقل منوا لتنفيذ برانمج معل اإسطنبول وجدول أأعامل كوتونو .وحتدث الوفد عن ا ألعامل التقنينية
للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وقال اإن اجملموعة تشجع عىل مواصةل التشاور عىل التقييدات
والاس تثناءات من أأجل الهنوض ابلتعلمي والبحث وكذكل التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبامية هيئات البث وذكل ابتباع
مقاربة تقوم عىل اإشارات البث .ورصح الوفد بأأن اجملموعة تؤيد بشدة املبادرة الرامية اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس املتعلق
ابلتصاممي الصناعية ،وسلط الضوء عىل رضورة تقدمي املساعدة التقنية وإايالء الاهامتم لتعزيز كفاءات البدلان النامية .وتطرق
الوفد اإىل ا ألعامل اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية ،وقال اإن اجملموعة تشدد من جديد عىل اهامتهما ابس تكامل املفاوضات،
موحضا أأن هذه امحلاية س تعطي حرااك جديدا للتمنية الاجامتعية والاقتصادية ألعضاء اللجنة .وابلتايل فاإهنا تشجع امجلعية
العامة عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  5151وتلكيف اللجنة اب إلرساع يف أأعاملها من أأجل اعامتد صكوك قانونية تكفل
امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .و أأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده لعامتد
املبادئ التوجهيية املتعلقة بفتح ماكتب خارجية وحتديد أأعدادها عىل حنو رسيع ومتوازن من أأجل حتقيق هذا املرشوع
ابلفعل ،ألن أأنشطة هذه املاكتب ستسمح بتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية وتكثيف التعاون من أأجل التمنية وإابراز أأنشطة
الويبو .واختمت الوفد لكمته قائال اإن اجملموعة تناشد مجيع الوفود ابلتحيل بروح من التوافق من أأجل حتقيق نتاجئ انفعة تكفل
وتعزز حامية امللكية الفكرية وإاسهاهما يف التمنية املس تدامة.
 .58وساند وفد ترينيداد وتوابغو البيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورحب
الوفد ابملؤرشات الإجيابية من الوفود ا ألخرى فامي خيص معاهدة قانون التصاممي والصك ادلويل للمعارف التقليدية ،و أأشاكل
التعبي الثقايف التقليدية واملوارد الوراثية .وقد اخنرطت ترينيداد وتوابغو ابلفعل يف مساعدة الويبو يف جعل الإصالحات
الترشيعية تسمح لها ابلس تفادة من معاهديت بكني ومراكش .واكنت اس تحداث ا ألنظمة ادلولية للملكية الفكرية ممركز ًا للغاية
غالب ًا عىل القطاع اخلاص ،ومتجاهال أأحيا ًان ابتاكرات هممة يف القطاع العام .وتبنت حكومة ترينيداد وتوابغو وهجة النظر
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القائةل بأأن ،اجلهود ينبغي أأن تبد أأ يف اس تكشاف الفرص التجارية اليت رمبا تنشأأ من تقدمي اخلدمة كنتيجة للفرص املتودلة من
امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو دلمعها املتواصل لأاكدميية امللكية الفكرية من خالل مكتب امللكية الفكرية يف
ترينيداد وتوابغو .واكنت أأاكدميية الويبو مصدر ًا جيد ًا دل مع املرشوع اذلي اكن مييض قدم ًا .ورحب وفد ترينيداد وتوابغو
ابملرشوع املعين "ببناء الاحرتام للملكية الفكرية" ،مبوجب برانمج الاستامثر التابع للقطاع العام .وس يصبح هذا املرشوع
جزء ًا من معل الويبو ونفقاهتا اجلارية .واقرتحت ترينيداد وتوابغو الانضامم اإىل بروتوكول مدريد خالل العام .وترتيبات املوارد
البرشية جاهزة ،وبد مع من قطاع التصاممي والعالمات التجارية التابع للويبو .واعمتدت جلنة املراجعة الترشيعية لرتينيداد
وتوابغو ابلفعل قوانني ولواحئ العالمات التجارية اجلديدة املقرتحة وينبغي أأن يناقشها الربملان بهناية العام .و أأشاد الوفد ابلهنوض
ابلقسم الاكرييب يف املكتب اخلاص ببدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورحب بتعيني رئيسة جديدة للقسم ،مما س يحقق مزيد ًا
من التعزيز للقسم الاكرييب ومن مث فاإن املكتب بوسعه أأن ينجز أأهدافه .والتقدم يف اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املوارد
الوراثية ،واملعارف التقليدية والشعبية رفع من سقف التوقعات لعقد املؤمتر ادليبلومايس يف  .5151وقدمت ترينيداد وتوابغو
عدد ًا من الاقرتاحات .واكنت هجود املدير العام لس تكامل الولايت اخلاصة ابدلول ا ألعضاء مشجعة للغاية.
 .59و أأشاد وفد كوت ديفوار اب ألمانة اليت بذلت قصارى هجدها لإعداد واثئق العمل املطروحة للبحث خالل مجعيات
ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأكد جمدد ًا امتثاهل ملثل املساواة واملشاركة والعداةل اليت تنهتجها الويبو وحث مجيع الوفود عىل
التحيل ابلعزمية والتفتح وحسن النية يف التعاون عىل حل القضااي العالقة ولس امي القضااي املتعلقة ابملعارف التقليدية واملوارد
الوراثية .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وذكر أأنه ل ريب يف أأن اقرتان نظام حيوي
لالبتاكر بنظام شفاف حيمي امللكية الفكرية داف ٌع قوي للتمنية .اإذ اإن نظام امللكية الفكرية حافز لالبتاكر والتكنولوجيا .وحتتاج
البدلان النامية مثل كوت ديفوار اإىل هذا احلافز لالس تفادة من موادها اخلام العديدة يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية للبالد .وميكن للويبو أأن تؤدي يف هذا الصدد دور ًا رئيس ي ًا يف توفي التكنولوجيات املالمئة .ويعد مرشوع اإنشاء
مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر مبادرة ممتازة يف هذا الصدد .اإذ لن تقترص هذه املبادرة عىل توفي املعلومات التكنولوجية
وإامنا س تضم مساعدة البدلان املس تفيدة عىل تطبيق التكنولوجيات احملددة .وإادرااكً من رئيس امجلهورية ألن توفي حامية أأفضل
حلقوق امللكية الفكرية قد حيفز القطاعات الصناعية والثقافية من هجة وحيفز الاستامثر املبارش من هجة أأخرى ،أأصدر يف 50
ديسمرب  5150قانو ًان بشأأن ماكحفة التقليد والقرصنة وحامية حقوق امللكية الفكرية يف احلدود .و أأنشئت اللجنة الوطنية
ملاكحفة التقليد مبوجب هذا القانون .وتتأألف هذه اللجنة ،اليت تعترب كيا ًان اإدار ًاي مس تق ًال ،من وحدة واحدة معنية ابلوقاية
والتحقيق ومسؤوةل عن العمل عىل منع دخول سلع مقدلة أأرايض كوت ديفوار وطلب تدخل القضاء يف حالت كشف
التقليد .ويف جمال امللكية ا ألدبية والفنية ،اكنت حكومة كوت ديفوار قد وضعت يف ُصمي أأولوايهتا د مع الإبداع الفين بغية
تعزيز تمنية الصناعات الثقافية والإبداعية .موجتدر الإشارة أأيض ًا اإىل أأن كوت ديفوار قد وضعت اإطار ًا ترشيعي ًا طموح ًا يف هذا
اجملال .ومن أأبرز هذه الترشيعات ،القانون املتعلق ابلس ياسة الثقافية الوطنية واذلي حيدد الزتامات ادلوةل من حيث تروجي
حقوق امللكية ا ألدبية والفنية وحاميهتا والقانون بشأأن قطاع صناعة ا ألفالم اذلي يطمح اإىل اإحياء السيامن .وشكر الوفد الويبو
ولس امي فريق الإدارة العليا عىل تعاوهنام املثايل ومتابعهتام لكوت ديفوار خالل تنفيذ لك هذه املبادرات.
 .01وساند وفد أأوغندا البيانني الذلين قدهمام وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ووفد بنن ابمس البدلان ا ألقل منو ًا،
و أأحاط علامً مع الاهامتم ابإعادة توجيه برانمج تنس يق الويبو حنو املشاريع الفعلية لدلول ا ألعضاء .ووضع الوفد أأمهية عظمية
عىل الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية لصاحل التطوير التكنولويج والمنو الاقتصادي والاجامتعي فض ًال عن اإجياد
الوظائف .و أأخذت أأوغندا عهد ًا ابلنتقال من الاقتصاد القامئ عىل الزراعة اإىل اقتصاد صناعي تقديم .والبدل عىل وعي بأأمهية
دور امللكية الفكرية يف د مع العمل والتكنولوجيا والابتاكر وتكنولوجيا املعلومات والتصالت لتعزيز التنافس ية الصناعية .اإذ أأن
احلكومة أأنشأأت بيئة قانونية مواتية وإاطار ًا تنظميي ًا دس تور ًاي لإاتحة الفرصة لالس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية .ويف
عام  5150صدر قانون امللكية الصناعة وقانون البياانت اجلغرافية ويف عام  5152صدر قانون حامية ا ألصناف النباتية.
و أأعرب وفد أأوغندا عن امتنانه وعرفانه مبساعدة الويبو ودمعها من خالل املشورة الترشيعية وبرامج تكوين الكفاءات.
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ومبساعدة الويبو ،ن مظمت حلقة معل انحجة للقضاة ا ألوغنديني وواكلت اإنفاذ امللكية الفكرية عن احرتام امجلاهي للملكية
الفكرية ،ويه من هنا تساعد عىل رفع الوعي بأأمهية امللكية الفكرية للتمنية واس تحضار قضااي القرصنة والزتوير يف الضمي
امجلعي .ول ميكن املبالغة يف خماطر تزوير املنتجات والقرصنة عىل ا ألمان والاقتصاد ،وعىل الصحة الوطنية .وميكن لوعي
أأوغندا ابمتالك س ياسة امللكية الفكرية الصحيحة اجلاهزة أأن يسهم يف حتسني مناخ الاستامثر .وقد أأسهمت املنظمة يف
حتديث أأنظمة امللكية الفكرية ملساعدة أأوغندا يف توفي نظام أأحسن و أأكرث فاعلية للعمل يف تأأسيس مراكز ادل مع التكنولويج
والابتاكر اليت ستسهل النفاذ اإىل الرباءات واملعلومات العلمية والتقنية وحبوثنا الوطنية وكذكل ابتاكر املشاريع .وختام ًا،
شكر وفد أأوغندا مرة أأخرى الويبو عىل برانمج التعاون واخملرجات امللموسة املقدمة ألفريقيا عامة و أأوغندا خاصة .و أأخذت
أأوغندا عهد ًا بتعزيز هذا التعاون يف حلقات معل والعمل عن كثب مع الويبو وغيها من الواكلت الشقيقة من أأجل
الاس تخدام الفعال ألنظمة امللكية الفكرية لصاحل الشعب ا ألوغندي.
 .05وساند وفد اإيران )مجهورية  -الإسالمية( البيان اذلي أألقاه وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ.
واكن للك من التمنية واحلضور املزتايد لتكنولوجيا التصالت واملعلومات أآاثر معتربة عىل حقوق امللكية الفكرية ومثل حتد ًاي
للكثي من املبادئ احلامكة محلاية امللكية الفكرية .وينبغي اإنشاء قواعد ولواحئ جديدة عىل الصعيدين احمليل وادلويل يأأخذ بعني
الاعتبار جوانب التمنية واحلاجة للحفاظ عىل توازن بني مالك حقوق امللكية الفكرية والصاحل العام .ومثل هذا الهنج يكفل
تعزيز نظام امللكية الفكرية للتمنية ويقلل الفجوة الرمقية بني الشامل واجلنوب .وما فئت الوفد يد مع هنج الويبو وجلاهنا املتوهجة
حنو التمنية ور أأى أأن مثل هذا الهنج بوسعه أأن يساعد ادلول ا ألعضاء ،ل س امي البدلان النامية ،عىل النفاذ اإىل نظام ملكية
فكرية متوازن ،يس تطيع بدروه أأن يؤدي دور ًا همامً يف اإجياد جممتع عاملي ابتاكري ودينامييك .وعىل ادلول ا ألعضاء أأن تنسق
لمتهيد الطريق أأمام التنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية وا ألداء الفعال لآلية التنس يق .و أأعرب الوفد عن أأمهل أأن حترز اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تقدم ًا فامي خيص اإجياد معايي جديدة مرتبطة ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية .وفامي خيص
اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور ،فاإن الوقت أأزف لإهناء
الصكوك ادلولية امللزمة قانو ًان والبدء يف التنس يق ملؤمتر دبلومايس .وعىل الويبو أأن تقدم املساعدة التقنية دلولها ا ألعضاء
لمتكيهنم من صياغة نظام حامية فعال خاص ابملوارد الوراثية ،واملعارف التقليدية ،و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي
واس تكشاف طرق فامي خيص تسويق احلقوق املرتبطة لصاحل مالكهيا .وقد أأنشأأ الفريق العامل املعين مبراجعة نظام لش بونة
نظام ًا مبسط ًا وموحد ًا محلاية تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية .ود مع الوفد بقوة التنس يق ملؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق
لش بونة املعدل املعين بتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام  .5151و أأعرب الوفد عن رضاه حيال التقدم احملرز من
جانب جلنة العالمات فامي خيص معاهدة قانون التصاممي ود مع بقوة اإدراج مادة بشأأن توفي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
للبدلان النامية .وفامي خيص جلنة حق املؤلف ،د مع الوفد صياغة صكوك ملزمة يف جمال التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف
للمعاهد التعلميية وا ألرش يف واملكتبات ،ومعاهدة بشأأن حامية هجات البث .وينبغي ألي قرار بشأأن اإنشاء ماكتب خارجية أأن
يؤخذ يف اإطار مبد أأ الشفافية ودومنا متيزي .وجيب اإهناء املبادئ التوجهيية اخلاصة ابإنشاء ماكتب خارجية يف ضوء اقرتاحات
البدلان ا ألعضاء وقد عرضت اإيران (مجهورية – الإسالمية) اس تضافة مكتب للويبو يف طهران.
 .05و أأشار وفد الياابن اإىل املاكنة الفريدة من نوعها اليت تمتتع هبا الويبو من مضن منظامت ا ألمم املتحدة و أأكد أأن الويبو
تس تطيع حتقيق نتاجئ ممتازة من خالل مواصةل تعزيز العالقات مع املنتفعني ول س امي عن طريق حتسني اخلدمات العاملية
للملكية الفكرية عىل غرار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي هبدف اإاتحة خدمات أأجدر ثقة و أأكرث
جاذبية للمنتفعني .وشدد عىل أأمهية أأنشطة املنظمة يف جمال وضع القواعد واملعايي ولحظ متش ي ًا مع رغبة قطاع الصناعة أأن
بدله يأأمل أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من التفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية أأثناء
اجامتع امجلعيات احلايل .و أأيد أأيض ًا مواصةل املناقشات بشأأن معاهدة هيئات البث هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف موعد
مبكر .وقال اإن بدله رحب مبا مجموعه  5 111خبي متدرب يف جمال امللكية الفكرية وعقد منتدايت للبدلان النامية يف منطقة
أآس يا واحمليط الهادئ ويف أأفريقيا ابس تخدام الصناديق الاستامئنية املشرتكة بني الويبو والياابن اليت رفع بدله مبلغ مساهامته فهيا
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اإىل ما يناهز  1.9مليون فرنك سويرسي خالل عام  5152هبدف املسامهة مع الويبو يف المنو الاقتصادي يف البدلان النامية.
وإاذ ذكر عىل سبيل املثال اإنشاء نظام للربط خالل عام  5152بني نظام ملف البوابة الواحدة اذلي أأنشأأه املكتب الياابين
للرباءات ونظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ميكن من مشاطرة نتاجئ البحث والفحص بني ماكتب امللكية الفكرية
املشارك ،و أأكد الزتام بدله ابإنشاء بنية حتتية عاملية للملكية الفكرية تسمح للمنتفعني يف العامل ابلنفاذ اإىل املعلومات عن امللكية
الفكرية ابجملان .و أأضاف قائ ًال اإن بدله معل يك يصبح "ا ألمة املعمتدة عىل امللكية الفكرية" الرائدة يف العامل سعي ًا اإىل تعزيز
الابتاكر وإان املكتب الياابين للرباءات س يقرص فرتة الفحص الالزمة ملنح حقوق الرباءات اإىل  52شهر ًا أأو أأقل يف املتوسط
حبلول هناية الس نة املالية  5150بغرض حتقيق اإجراءات الفحص من الطراز العاملي من حيث الرسعة واجلودة .ومىض يقول
اإن املكتب الياابين للرباءات س يعمتد أأيض ًا نظام ًا لتقيمي اإدارة اجلودة يديره خرباء خارجيون .و أأفاد بأأن بدله وضع الصيغة الهنائية
لقانون التصاممي وسينضم اإىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي هبدف قبول طلبات التصاممي ادلولية مبوجب اتفاق لهاي يف ربيع
عام  .5151واختمت بيانه قائ ًال اإن بدله أأصبح ادلوةل العضو الرابعة املنضمة اإىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي
يف يونيو .5152
 .00واعرتف وفد الهند بأأن القرن احلادي والعرشين ينمتي اإىل عهد املعارف ودور الفكر .و أأوحض يف هذا الصدد أأن
يفرس ا ألمهية البالغة اليت ابتت
مس تقبل أأي بدل يعمتد عىل قدرته عىل ترمجة املعارف اإىل ابتاكر يقوم بعد ذكل بتسويقه ،ممّا ّ
تكتس هيا القضااي املرتبطة ابس تحداث امللكية الفكرية وتقيميها وحاميهتا واس تغاللها .و أأفاد بأأن واضعي الس ياسات يف لك أأحناء
العامل يركّزون بشلك أأكرب عىل هتيئة أأنظمة حلقوق امللكية الفكرية و أأنظمة اإيكولوجية تش ّجع عىل الابتاكر .وقال ،عىل تكل
اخللفية ،اإن عددا من املبادرات نمفذ من قبل حكومة بدله ومكتاها املعين ابمللكية الفكرية .و أأضاف أأن مكتب الرباءات الهندي
رشع يف العمل اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف أأكتوبر  ،5150كام أأنه يرشف عىل اجلهود اليت تمبذل من
أأجل حتسني الشفافية يف اإدارة امللكية الفكرية ابإدراج عدة خدمات نشطة ألغراض طلبات الرباءات والعالمات التجارية.
وخص ابذلكر ،من مضن تكل اخلدمات ،نظام "اخملزون والتدفق" الرائد ،اذلي ّيبني يف الوقت املناسب طلبات الرباءات يف
ّ
خمتلف مواقع مكتب الرباءات الهندي .وقال اإن ذكل النظام يمظهر للعامل مجمل وظائف املكتب .ومىض يقول اإن حكومة الهند
اجلديدة اختذت عدة خطوات لتعزيز نظام املكتب عىل صعيد البدل .و أأطنب يف ذكل قائال اإن الشهر املايض شهد اإنشاء
 5100وظيفة جديدة يف مكتب الرباءات ،فضال عن اعامتد مرشوع بقمية  111مليون دولر أأمرييك ألغراض اإنشاء املزيد
من املرافق والبىن التحتية اخلاصة ابمللكية الفكرية .و أأعلن أأيضا عن اعامتد خطة معل حملاوةل احلد من املرتاكامت املوجودة يف
طلبات الرباءات والعالمات التجارية .و أأ ّقر بأأمهية حقوق امللكية الفكرية يف تطوير الاقتصاد و أأعرب عن الزتامه بضامن حامية
امللكية الفكرية وتشجيعها .ومىض يقول اإنه ابلنظر اإىل أأن  81يف املائة من طلبات الرباءات املودعة يف الهند تصدر عن غي
مطور.
املواطنني ،فاإن التحدي املطروح أأمام البدل هو تعزيز معلية اس تحداث امللكية الفكرية وزايدة تسويق التكنولوجيا اليت ت ّ
و أأضاف أأن الهند تعزتم اإعداد س ياسة وطنية حلقوق امللكية الفكرية يف ا ألشهر الس تة املقبةل بغرض الهنوض ابملصلحة
الوطنية .و أأفاد بأأن الوقت قد حان للعمل تدرجييا عىل توس يع ش بكة املاكتب اخلارجية التابعة للويبو من أأجل امليض يف
تطوير النظام العاملي للملكية الفكرية .و أأشار اإىل أأنه من املتوقع أأن يرشع عدد مزتايد من مواطين الهند يف اإيداع طلبات
دولية عرب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،و أأنه من املرتقب ،يف هذا الس ياق ،أأن يس تفيد املس تخدمون بدرجة كبية
من اخلدمات اليت عىل مكتب خاريج توفيها .و أأعرب عن اس تعداده للعمل مع الويبو عىل اس تكشاف اإماكنية فتح مكتب
خاريج يف الهند بغرض حتسني خدمة العدد الكبي من املس تخدمني يف البدل ،واس تعداده لتقدمي لك املساعدة اللوجستية
الالزمة ،مبا يف ذكل املوقع والبىن التحتية ا ألخرى الرضورية لس تضافة مكتب خاريج داخل مبىن املكتب الهندي للملكية
الفكرية .و أأعرب عن ابلغ قلقه حيال الضغوط اليت تمامرس من جانب واحد عىل البدلان سعيا اإىل ضامن الامتثال للقوانني
خارج احلدود ،مؤكّدا عىل أأن تكل الضغوط ل حترتم التفاقات ادلولية .و أأوحض أأن النظام ادلويل الساري يسمح بتطور
النطاق اذلي تنطبق فيه الس ياسات اإىل قاعدة نظامية تس تجيب عىل النحو ا ألفضل لظروف تكل البدلان وتكفل أأكرب قدر
من الفعالية يف حتقيق التمنية املس تدامة لها .و أأبدى انزعاجه حيال طريقة حتويل املفاوضات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية اإىل
ورصح بأأنه اإىل جانب الهدف املعلن املمتث ّل يف الامتس
اتفاقات جتارية ثنائية وإاقلميية وإاىل مسارات أأخرى متعددة ا ألطرافّ .
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حامية امللكية الفكرية وإانفاذها خارج اإطار اتفاق تريبس ،جيري العمل بدون هوادة عىل تعزيز القواعد املرتبطة ابمللكية
الفكرية .و أأوحض أأن ذكل النشاط اجلاري خارج الالزتامات القانونية ادلولية الراهنة يضعف املسار املتعدد ا ألطراف
ومؤسس ته .وتطرق اإىل جدول ا ألعامل الراهن للجمعية العامة ،وقال اإن بدله يركّز عىل عدة نتاجئ يه د مع اس تكامل صك
قانوين دويل لتوفي امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية حبلول عام  .5151وذكر
يف هذا الصدد أأن الصك اجلديد املنشود عىل مس توى اللجنة احلكومية ادلولية س يكون خطوة هممة حنو التصدي لل ّمتكل غي
املرشوع ملعارف املعاجلني التقليديني وا ألنظمة الطبية البديةل .ور أأى أأن النصوص بلغت مرحةل النضج و أأنه جيب ،يف هذا
املنعطف ،ضامن ا إلرادة الس ياس ية للميض قدما والوصول ابملفاوضات اإىل نتيجهتا املنطقية .و أأبدى د مع الهند ملعاهدة بشأأن
حامية هيئات البث استنادا اإىل ’الهنج القامئ عىل الإشارات ابملعىن التقليدي‘ ،طبقا لولية امجلعية العامة لعام 5117؛ ولكنه
رصح بأأن مسأأةل اتباع ’الهنج القامئ عىل احلقوق‘ إازاء حامية هيئات البث ،فضال عن اإدراج أأية عنارص من البث عرب
ّ
الإنرتنت والبث ابلزتامن ،ل تزال حباجة اإىل مزيد من التفكي والنقاش.
 .02و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .وفامي
خيص جانب التقنني ،قال الوفد اإن بدله يرحب بتوقيع معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش ويسعى اإىل تنفيذهام ويمتىن دخوهلام
حزي النفاذ يف أأقرب وقت ممكن .ورحب الوفد أأيضا ابلتقدم الكبي احملرز يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي و أأبدى تأأييد
بدله التام لعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام تكل املعاهدة .ومىض يقول اإن أأية نتيجة فامي خيص املساعدة التقنية يف اإطار تكل
املعاهدة ينبغي اختاذ قرار بشأأهنا يف املؤمتر ادلبلومايس وليس يف ادلورة احلالية للجمعية العامة .واسرتسل قائال اإنه س يكون
من املؤسف اإذا منعت أأية دوةل عضو اإبرام املعاهدة عىل أأساس نتيجة حمددة سلفا بشأأن املساعدة التقنية قبل عقد مؤمتر
دبلومايس .وقد اكنت الولايت املتحدة واحضة جدا يف املناقشات طوال الس نة املاضية .ورمغ أأهنا ترى أأن صياغة قرار بشأأن
تقدمي املساعدة التقنية س يكون الوس يةل الأكرث فعالية وا ألنسب لكسب الوقت ،ف إاهنا عىل اس تعداد أأن تكون منفتحة يف
املؤمتر ادلبلومايس فامي خيص الشلك الهنايئ للحمك .وتأأسف عىل أأن الآخرين مل يبدوا هذا املس توى من املرونة .وشدد عىل أأن
الوقت قد حان لتفادي وضع رشوط مس بقة وامليض قدما اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة يعقد علهيا املصممون يف
البدلان املتقدمة والنامية أآمال كبية .وواصل الوفد لكمته موحضا أأن بدله يرحب أأيضا ابلتقدم احملرز يف املناقشات حول
املعاهدة املقرتحة بشأأن حامية هيئات البث و أأكد أأن مشاركة بدله البناءة يف تكل املناقشات ستتواصل .و أأضاف أأنه يفضل
العمل عىل وضع مبادئ و أأهداف مشرتكة وحتسني التقييدات والاس تثناءات الوطنية لفائدة املكتبات ،ودور احملفوظات،
ومؤسسات التعلمي والبحث ،وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،رمغ أأنه ل يؤيد وضع معايي ملزمة يف تكل اجملالت.
وخبصوص املناقشات يف اللجنة احلكومية ادلولية ،قال الوفد اإن بدله عىل اس تعداد ملواصةل تكل املناقشات يف 5151
وتأأسف عىل أأنه رمغ اجلهود احلثيثة للجنة احلكومية ادلولية ،من الواحض متاما أأن ا ألعضاء بعيدة عن التوصل اإىل اتفاق حىت
عىل ا ألحاكم ا ألساس ية يف مرشوع النصوص .وتتضمن مشاريع النصوص الثالثة أأكرث من  011قوس ،مما يدل عىل عدم
نضج النصوص الثالثة .واسرتسل مؤكدا مرة أأخرى عن املوقف اذلي أأبداه منذ فرتة طويةل ومفاده أأنه من السابق ألوانه
النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن نصوص اللجنة احلكومية ادلولية ،ومن مثة فهو يعارض أأي قرار للجمعية العامة بشأأن
وضع جدول زمين حمدد أأو حتديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن أأي من مشاريع النصوص الثالثة .وحول موضوع اإدارة
الاجامتعات ،قال الوفد إان الويبو عقدت الكثي من الاجامتعات بتاكليف عالية عىل املنظمة وادلول ا ألعضاء .ونظرا لتوقف
عدد من اجامتعات اللجان يف عام  5152وضعف التقدم احملرز بشلك عام يف أأغلاها ،اقرتح الوفد أأن تعقد الويبو اجامتعات
أأقل يف عام  .5151واس تطرد قائال اإنه يرى أأن الكثي من الاجامتعات مل تسفر عن أأية نتاجئ وجرت فهيا مناقشات اإجرائية
فقط أأو وصل هبا ا ألمر اإىل حد مل تس تطع معه ادلول ا ألعضاء التفاق عىل اعامتد جدول أأعامل الاجامتع .وميكن خفض
التاكليف اليت ترصفها الويبو وادلول ا ألعضاء عىل ا ألسفار ،وهتيئة بيئة تركز أأكرث عىل معاجلة القضااي عن طريق احلد من
وتية الاجامتعات .وميكن رصف ا ألموال املدخرة لتحقيق أأهداف من قبيل اإنشاء مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر وحتسني
قواعد البياانت واخلدمات ا ألخرى .ورحب الوفد ابس تعداد رئيس جلنة الربانمج واملزيانية لإجراء مشاورات غي رمسية بشأأن
هذه املسأأةل الهامة جدا بعد امجلعيات .وذكّر بدور الويبو كام ورد يف التفاقية هو" :الهنوض حبامية امللكية الفكرية" ،وقال اإن
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هذا الهدف مل يغيه جدول أأعامل التمنية ،بل اإن الهدف من جدول ا ألعامل هو ضامن أأن الاعتبارات الإمنائية تشلك جزءا ل
يتجز أأ من أأعامل الويبو وليس عائقا أأماهما .ورحب الوفد ابختيار فريق الإدارة العليا اجلديد ،معرتفا بأأن الفريق جيسد طيفا
واسعا من التجارب واخلربات من خمتلف أأحناء العامل .واكن من دواعي رسوره أأن الفريق يضم الس يد جون ساندجي اذلي
حيظى بتقدير كبي حمليا ودوليا ويعتقد أأن الس يد ساندجي سيسامه اإسهاما كبيا يف معل املنظمة .وواصل الوفد لكمته مش يدا
بفريق الإدارة العليا املنهتية وليته عىل ما قدمه من اإجنازات وخدمات ممتازة للويبو ودولها ا ألعضاء .وشكر الوفد انئب املدير
العام الس يد جميس بويل عىل اإسهاماته الإجيابية يف املنظمة عىل مدى الس نوات الست املاضية ومتىن هل التوفيق يف مساعيه
يف املس تقبل .وطلب الوفد اإدراج بند اإضايف يف جدول أأعامل جلنة الويبو للتنس يق هذا ا ألس بوع لمتكني تكل الهيئة الرئاس ية
املهمة من اإسداء املشورة اإىل مجعية احتاد لش بونة خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات
املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام  .5151وقال اإنه يتطلع اإىل مزيد من املناقشات بشأأن تكل القضية مع ا ألمانة وادلول
ا ألعضاء عند تناول ذكل البند من جدول ا ألعامل .و أأعلن أأنه س يقوم ابلعديد من املداخالت عند مناقشة الاجامتع ملسأأليت
التدقيق والرقابة وقال اإنه يأأمل يف تعزيز هذه الوظائف يف الويبو .و أأهنيى الوفد لكمته مؤكدا أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية
س تواصل العمل مع ا ألمانة وادلول ا ألعضاء ا ألخرى جلعل الويبو منظمة ملكية فكرية تعمل بشلك أأفضل وبشلك أأكرث
شفافية وفعالية .وس يواصل الوفد احلرص عىل أأن تكون خدمات الويبو عىل جودة عاملية و أأن تظل املنظمة مركزة بقدر كبي
عىل ضامن الاحرتام املالمئ للملكية الفكرية.
 .01و أأعرب وفد فييت انم عن اإجعابه ابلنتاجئ والتقدم احملقق يف جمالت التقنني ،وخدمات امللكية الفكرية العاملية،
والانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض الابتاكر ،وتطوير البنية التحتية للملكية الفكرية ،وإارساء احرتام حقوق امللكية الفكرية،
وتسوية الزناعات .ومل تساعد اإجنازات الويبو هذه عىل الهنوض ابلبتاكر والإبداع وحامية امللكية الفكرية مبا فيه منفعة ادلول
ا ألعضاء حفسب ،بل أأكدّت و أأظهرت أأيضا تصاعد أأمهية دور الويبو يف معاجلة القضااي العاملية املس تجدة .و أأكد الوفد عىل
دمعه الراخس لعمل املنظمة يف سبيل حتقيق ا ألهداف املرسومة يف برانمج التقومي الاسرتاتيجيّ .
وعرب الوفد عن تقديره للتقدم
اذلي أأحرزته جلنة العالمات هبدف اس تكامل معاهدة قانون التصاممي الصناعية ،وتقديره لعمل اللجنة احلكومية ادلولية عىل
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .و أأعاد الوفد التأأكيد عىل الزتامه ابإبرام رسيع لصكوك
دولية هبذه ا ألمهية .و أأشار الوفد اإىل نتاجئ مناقشات الويبو بشأأن الرباءات ،والعالمات التجارية ،والبياانت اجلغرافية ،وحق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وتطبيق معايي امللكية الفكرية ،ول س امي النتاجئ الإجيابية اليت حققها احملققة من خالل تنفيذ مشاريع
من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية لصاحل ادلول ا ألعضاء النامية وا ألقل منو ًا .وجدد الوفد دمعه الراخس للتعاون بني بدلان
اجلنوب ،وحث الويبو عىل تطوير أأمه املشاريع املناس بة لفائدة امجليع .وبفضل التحسينات امللحوظة يف املسائل املؤسس ية
والإدارية يف الويبو ،ازدادت العمليات الهامة للمنظمة يرسا وشفافية وفعالية وكفاءة .وازدادت عالقة فييت انم ابلويبو قوة
مبرور الوقت .اإذ اس تفادت فييت انم يف الس نوات السابقة مضن اإطار جدول أأعامل التمنية ،من عدد من املشاريع مهنا برانمج
التعلمي عن بعد ،والنفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ،وتطوير التوس مي ،ووضع اسرتاتيجيات التوس مي ملنتجات خمتارة،
وتكوين اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية .و ُأ ْ
عدت بعض ا ألنشطة التعاونية ا ألخرى بني اجلانبني من أأجل التنفيذ الفعال.
و أأهنيى الوفد بيانه ابلإعراب عن الزتام بالده الاكمل والراخس بعمل الويبو يف سبيل تطوير نظام حديث ومتوازن للملكية
الفكرية العاملية يعود ابلفائدة عىل لك املنتفعني وادلول ا ألعضاء لس نوات قادمة.
 .06و أأيد وفد هنغاراي بياانت وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ووفد اإيطاليا ابمس
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وحتدث عن معل بالده الوثيق وادلامئ مع الويبو ،ففي عام  ،5150نظم مكتب امللكية
الفكرية يف هنغاراي ابلشرتاك مع الويبو ومكتب تنس يق السوق ادلاخلية ،مؤمترا إاقلمييا بشأأن التصاممي الصناعية ،وعقد املؤمتر
عىل هامش أأس بوع بودابست العارش للتصاممي ،وركز عىل تعزيز حامية التصاممي كقوة دافعة لالبتاكر .و أأعاد الوفد التأأكيد عىل
الزتام بالده الشديد ابعامتد املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،و أأبدى أأسفه لفشل امجلعية العامة يف عقد مؤمتر دبلومايس هبذا
الشأأن .وقال اإن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي متنح املصممني ذات املزااي اليت يمتتع هبا أأحصاب حقوق امللكية الفكرية
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ا ألخرون مبوجب معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية .و أأضاف أأن تنس يق الرشوط
الشلكية لقانون التصاممي يعود ابلنفع عىل مقديم الطلبات واملنتفعني يف لك أأحناء العامل ،مما يسهل الامتس حامية التصاممي يف
اخلارج .و أأردف قائال اإنه ينبغي منح ادلول ا ألعضاء ضامان بأأن الويبو س تواصل تقدمي املساعدة التقنية يف جمال التصممي،
وخاصة يف س ياق تنفيذ املعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتخذ امجلعية العامة قرارا بعقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي .ورحب الوفد بقرار مجعية احتاد لش بونة عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق
لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام  .5151ورشح أأن العمل اذلي يقوم به الفريق العامل عىل
تطوير نظام لش بونة جيعل النظام أأيرس اس تخداما و أأكرث فعالية وعاملية من حيث الوصول .كام رحب الوفد بنتاجئ ادلورة
السابعة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ل س امي التوصية اليت قدمهتا مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات عىل اعامتد تفامه بشأأن اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية .و أأضاف أأن اإعادة منح دور اخلبي للجنة معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين ،متكن ادلول ا ألعضاء من اختاذ قرارات تتجاوب مع التعيينات املس تقبلية .و أأعلن الوفد
موافقته التامة عىل هدف احلفاظ عىل نوعية العمل اذلي تقوم به اإدارات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتسينه .واس تطرد
قائال اإن مثة حاجة للتواصل فامي بني ماكتب امللكية الفكرية ،بدل من النظام الشديد املركزية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
واليت تعيق مبادرات تيسي الطلبات .وخمت الوفد ابلقول اإن امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا يعملون سوية
عىل اإنشاء اإدارة إاقلميية جديدة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،تسمح للمنتفعني ابحلصول عىل حامية براءات دولية ،وتتيح
للمنتفعني القدرة عىل التواصل مع هذه الإدارة اجلديدة بلغهتم ،مما يشجع الابتاكر والإبداع والمنو الاقتصادي والقدرة
التنافس ية يف املنطقة.
 .07وانضم وفد اجلزائر اإىل البيان اذلي أأدلت به كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ورصح بأأن امللكية الفكرية أأداة هممة
للهنوض ابلبتاكر التكنولويج والإبداع الثقايف ما دامت تشمل البعد الإمنايئ .وقال اإن هممة الويبو تريم اإىل تعزيز الابتاكر
والإبداع وحاميهتام ،وعالوة عىل ذكل فاإهنا ملزمة بتيسي نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية .وإان هذه امجلعيات لفرصة ل
تفوت لتقيمي التقدم احملرز ووضع اسرتاتيجيات متضافرة تليب تطلعات الشعوب واحلكومات .ويف هذا الصدد يلزم اإيالء
أأولوية خاصة لبعض املسائل يف اإطار احللول املتضافرة والتوافقية .واملقصود أأول هو فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل
الثنائية  ،51/5152ليساهام من دون أأدىن شك يف ر أأب الهوة التكنولوجية بني ا ألقالمي ويف تعزيز امللكية الفكرية يف القارة
ا ألفريقية .ويف هذا الصدد قال الوفد اإن مرشوع املبادئ التوجهيية اليت أأعدت بعد مشاورات غي رمسية متثل أأساسا ممتازا
للعمل من أأجل مواصةل املناقشات .وراح يقول اإن من املناسب املقام الثاين هتيئة ظروف مواتية لوضع قواعد قضائية دولية
أأكرث توازان وتوهجا حنو التمنية .ويف هذا الس ياق قال الوفد اإن من املهم أأن تلكل املفاوضات ادلائرة يف اللجنة احلكومية
ادلولية ابلنجاح .و أأردف قائال اإن اجلزائر يرى أأن مثة حاجة ملحة ل إالرادة الس ياس ية من أأجل الانهتاء من ا ألعامل اخلاصة
ابللجنة احلكومية ادلولية ،وذكل ابإعداد برانمج معل يكون هدفه اعامتد صك واحد أأو أأكرث ملزم من الناحية القانونية.
واس تدرك قائال اإن من الالزم يف املقام الثالث ،من حيث حق املؤلف ،تأأييد التفاق عىل برانمج معل مناسب
لالس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات وكذكل لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث هبدف اإعداد صك
قانوين دويل واحد أأو أأكرث .ورابعا وابلنظر خاصة اإىل تسجيل التصاممي الصناعية ،قال اإن من املهم أأن تراعي اجلهود املبذوةل
من أأجل هتيئة ظروف مواتية لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة ،املطالب الرشعية خملتلف الوفود الرامية اإىل اإدماج مادة
تفتح اجملال أأمام التعاون النافع يف شلك مساعدة تقنية وتكوين للكفاءات .وراح يقول أأخيا اإن امجلعيات علهيا أأن هتمت من
جديد مبسأأةل احلومكة ،وتمتثل أأفضل طريقة ذلكل من دون شك يف تدشني مسار رمسي لتبادل الآراء بشفافية يف مجيع
الاقرتاحات اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء .ومن شأأن مسار التفكي والتشاور هذا أأن ينهتيي بطبيعته اإىل وضع هيلك حومكة يف
الويبو يتسم ابملزيد من الشفافية والإنصاف والشمول .وشدد الوفد من جديد عىل ا ألمهية اليت يولهيا لتنفيذ جدول أأعامل
التمنية ،اذلي ل بد أأن يظل مضن ا ألولوايت الاسرتاتيجية للويبو .ومىض يقول اإن املنظمة علهيا يف الواقع مواصةل ما تبذهل من
هجود بل ومضاعفهتا من أأجل تعممي جدول أأعامل التمنية يف مجيع براجمها و أأنشطهتا مع اإصالح أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات وزايدهتا لفائدة البدلان النامية .و أأهنيى لكمته قائال اإن الوفود علهيا أأن تويل الاهامتم اإىل مجيع املسائل الواردة يف
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جدول أأعامل امجلعيات و أأن تبدي التفامه فامي بيهنا وجتدد الزتاهما وتعاوهنا الصادق لإاتحة اإجياد حلول متوازنة حتظى ابلتوافق.
ورصح بأأن الوفد سيشارك مشاركة اكمةل يف هذا املسار.
 .08و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن رغبته يف اإبداء ر أأيه يف وضع القواعد واملعايي عىل الصعيد ادلويل ويف خدمات امللكية
الفكرية وجدول أأعامل التمنية .وقال اإنه يؤمن بأأن جممتع امللكية الفكرية ينبغي هل أأن يعمل عىل تطوير وحتسني وضع القواعد
واملعايي عىل الصعيد ادلويل لفائدة مودعي الطلبات واملس تخدمني ،ذلكل أأودعت مجهورية كوراي صاك ملحقا بوثيقة جنيف
التابعة لتفاقية لهاي يف مارس  5152لضامن تقدمي أأعىل نوعية من اخلدمات ،مث وقعت معاهدة مراكش يف يونيو 5152
لتحقق التوازن بني املس تخدمني وحامية امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي هذه اجلهود اإىل اإجناز أأنشطة
أأخرى يف جمال وضع القواعد واملعايي لتحقيق نتاجئ اإجيابية فورية .وحتدث عن خدمات امللكية الفكرية وقال اإنه يرى أأن
املاكتب اخلارجية ينبغي أأن ترتقي اإىل مس توى توقعات عامة امجلهور ابعتبارها مراكز متطورة لتقدمي ادل مع اإىل املس هتلكني.
وقال اإن مجهورية كوراي أأعربت برصاحة عن اإسهاهبا يف الاستامثر يف هذه املسأأةل ،و أأعرب عن تطلعه اإىل تناول هذه املسأأةل
بطريقة مناس بة وبناءة وتدرجيية .و أأعرب عن رغبته يف ذكر اجلهود املبذوةل لر أأب الهوة بني ادلول ا ألعضاء يف جمال امللكية
الفكرية .وراح يقول اإن مجهورية كوراي ابعتبارها من اجلهات اليت اكنت حتصل عىل املعونة سابقا ،تفهم جيدا حمنة
الاقتصادات املاكحفة ،كام أأهنا معلت جاهدة ملساعدهتا عىل الوصول اإىل اكمل قدراهتا .و أأردف قائال اإن مجهورية كوراي يف
العقد املنرصم ساعدت عىل تكوين كفاءات خمتلف ماكتب امللكية الفكرية وزادت من الوعي العام ابمللكية الفكرية عن طريق
املسامهة مبا مجموعه  51.8مليون فرنك سويرسي يف برانمج صندوق كوراي الاستامئين دلى الويبو .وقال اإن عام  5152واكب
اذلكرى العارشة لإنشاء هذا الصندوق ،وإانه يرى أأن أأنشطته اكنت موقوتة وفعاةل ،و أأكد الزتامه بتضييق الهوة بني ادلول
ا ألعضاء يف جمال امللكية الفكرية ومبساعدهتا عىل تكوين كفاءاهتا .مث حتدث عن اسرتاتيجية كوراي الوطنية لبلوغ اقتصاد
اإبداعي قامئ عىل امللكية الفكرية ،و أأعرب عن رغبته يف تسليط الضوء عىل بعض التطورات الكربى اليت حتققت مؤخرا،
فسعيا اإىل تعزيز ضامن حقوق امللكية الفكرية والتعجيل برضبة البداية استنادا اإىل أأفاكر مبتكرة ،أأخذت مجهورية كوراي تعمل
عىل توس يع نطاق املنتفعني احملمتلني املؤهلني للحصول عىل متويل قامئ عىل امللكية الفكرية ،كام نفذ البدل س ياسة حكومية
جديدة ،ابمس احلكومة املفتوحة  ،0.1متكن عامة امجلهور من الوصول بسهوةل اإىل املعلومات اخلاصة ابحلكومة واس تخداهما،
مثل واثئق امللكية الفكرية واملصنفات اليت متلكها احلكومة أأو أأنشأأهتا أأو لكفت هبا من أأجل اس تحداث متغيات جديدة.
واس تطرد قائال اإن نظام الفحص خضع ملزيد من التحسني من أأجل تيسي اإنشاء حقوق جديدة عالية اجلودة يف جمال امللكية
الفكرية ابس تحداث خدمات حفص اإجيابية تساعد مودع الطلب عىل اكتساب براءات عالية اجلودة عن طريق تعزيز التواصل
التفاعيل مع الفاحصني فامي يتعلق بنطاق الاخرتاع ،والنظام امجلاعي اذلي ميكن فيه حفص طلبات متعددة تتعلق مبنتج واحد.
وقال اإن جممتع امللكية الفكرية ادلويل يواجه حتدايت جديدة يف عهد عدم اليقني اجلديد ،اإل اإنه جنح يف التعاون عىل تطوير
وحتسني نظام امللكية الفكرية ادلويل ،ورصح بأأن مجهورية كوراي تطوق اإىل تقدمي دمعها الاكمل اإىل الويبو عن طريق املزيد
من التعاون مع ادلول ا ألعضاء فهيا ،مؤمنة بأأن هذا التعاون هو مفتاح اجتياز العاصفة الاقتصادية احلالية.
 .09وقال وفد مدغشقر اإن حكومة بدله تدرك اإدرااكً اتم ًا أأمهية دور الابتاكر وامللكية الفكرية يف المنو الاقتصادي وتشكر
يف هذا الصدد الويبو جزيل الشكر عىل املساعدة املقدمة لإعداد وثيقة اسرتاتيجيهتا وس ياس هتا الوطنية لالبتاكر وامللكية
الفكرية اليت وضعت صيغهتا الهنائية وس تعرضها الويبو عىل احلكومة يف وقت قريب لعامتدها .و أأوحض قائ ًال اإن اجلهود تبذل
أأيض ًا عىل الصعيد الوطين ل إالطالع عىل نظام امللكية الفكرية وتدعمي دوره كوس يةل لتمنية البدل الاقتصادية و أأشار اإىل خمتلف
اللقاءات الوطنية اليت أأجريت مع العاملني الاقتصاديني وإاىل املشاورات مع اجلامعات والباحثني .و أأضاف قائ ًال اإنه يعزتم
اإعادة حتديد الاسرتاتيجية املتصةل ابلتوعية يف جمال امللكية الصناعية ول س امي التوعية املقربة املعمتدة عىل الهنوض بهنج فردي
للمنتفعني ابلنظام من أأجل حتسني فهم احتياجاهتم وتوقعاهتم .و أأفاد ابعامتد ذكل الهنج اجلديد نتيجة لعمليات التقيمي اليت
أأجريت عقب الندوة املتعلقة بصياغة الرباءات ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت نظمت ابلتعاون مع الويبو يف شهر
يونيو املايض ومعرض البحوث يف خدمة القطاع الاقتصادي والعمل اذلي اس هتلته جامعة أأنتاانانريفو و أأعلن أأن ذكل النشاط
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سينظم ابلتناوب مع محةل متجوةل للتوعية تس هتدف ست جامعات يف البدل وختطط يف وقت قريب بفضل د مع الويبو
املشجع .و أأعرب عن امتنانه للويبو للمساعدة املقدمة ابنتظام اإىل املكتبني املعنيني ابإدارة امللكية الفكرية يف البدل أأي مكتب
مدغشقر للملكية الصناعية ومكتب مدغشقر حلق املؤلف يف جمال تعزيز القدرات التقنية واملؤسس ية والقانونية .وذكر بأأن
بدله يس تعد لالنضامم اإىل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية واتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل والتفاقات ادلولية املتعلقة ابلتصنيف ادلويل بعد انضاممه اإىل معاهدة الإنرتنت و أأحاط علامً بأأن
واثئق انضامم بدله اإىل تكل التفاقات س تودع دلى الويبو ابس مترار نتيجة لس هتالل الإجراءات عىل الصعيد الوطين .و أأيد يف
هذا الس ياق عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية معر ًاب عن رغبته يف اإدراج املادة املتعلقة ابملساعدة
التقنية يف املعاهدة املذكورة .ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل مواصةل املناقشات بروح بناءة .وفامي خيص أأعامل جلان الويبو ،عرب عن
تأأييده التام للبيانني الذلين أأدىل هبام وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ووفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا .وشدد بوجه
خاص عىل أأمهية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور وجشع اللجنة املعنية بتكل املسائل عىل مواصةل بذل هجودها
للسامح بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .5151و أأفاد بأأن حكومة بدله تولت زمام املبادرة يف اإنعاش أأنشطة معهد مدغشقر
لالبتاكر اذلي هو عبارة عن معهد متخصص يف جمال بناء السفن وصناعة املركبات يف مدغشقر مل يعد معهد ًا منتج ًا منذ عدة
س نوات ورصح أأن مشورة الويبو ومساندهتا س تكوانن شديدة الفائدة ورضورية ملواهجة ذكل التحدي .واختمت بيانه معر ًاب
عن اغتباطه لعالقات التعاون املمتازة بني املنظمة وبدله اليت علق علهيا أأمهية كبية وعن اعتقاده أأن تكل العالقات املفيدة
سيتواصل توطيدها بأأشاكل متعددة يف املس تقبل.
 .21و أأعرب وفد زمبابوي عن فائق تقديره ألداء الويبو خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير فض ًال عن رؤيهتا املس تنية يف تعيني
الس يد فرانسس غري مدير ًا عام ًا لها .وعرب الوفد أأيض ًا عن رغبته يف الانضامم اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا املوقر ابمس
اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإنه يضم صوته اإىل صوت الصني ويقدر التربع اذلي قدمته اإىل جدول أأعامل التمنية .اإذ يعد هذا التربع
خطوة ومبادرة رئيس يتني يف هذا اجملال البالغ ا ألمهية .ويف هذا الصدد وفامي خيص البيان املفصل اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس
اجملموعة ا ألفريقية ،أأعلن الوفد أأنه يود فقط تأأكيد املواقف املبينة يف البيان املذكور دون اإعادة قراءهتا عىل امجلعية .ومع ذكل
رغب الوفد يف التشديد عىل رضورة الإبرام الرسيع مجليع املعاهدات اليت هتم البدلان النامية .وذكر أأن موضوع املاكتب
اخلارجية اكن موضوع ًا شهد اختالفات عديدة خالل امجلعيات السابقة .وشدد عىل قانون الويبو احملوري القايض بضامن انتفاع
مجيع البدلان ابمللكية الفكرية من أأجل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وسيسهم اإنشاء ماكتب خارجية يف
أأفريقيا اإسهام ًا جلي ًا يف تعزيز الزتامات أأفريقيا مبجال امللكية الفكرية .ومن مث أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املوافقة عىل هذه
املبادرة وختصيص املوارد املالية الالزمة لإنشاء املاكتب املعنية .و أأعلن اس متراره يف تقدير املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو
اإىل خمتلف منظامت امللكية الفكرية يف زمبابوي معر ًاب عن تقديره لربانمج املاجس تي يف امللكية الفكرية اليت ترشفت بالده
ابس تضافته يف جامعة أأفريقيا .وأأشار الوفد اإىل أأن الربانمج ل يزال حمل احرتام وطلب يف القارة ا ألفريقية بأأمكلها .ومن مث فاإن
الوفد يعمتد عىل د مع الويبو املتواصل نظر ًا اإىل أأن الربانمج حموري لالرتقاء ابلتعلمي والابتاكر يف جمال امللكية الفكرية يف
أأفريقيا .ودعا الوفد اإىل زايدة املوارد املتاحة لأاكدميية الويبو يك تمتكن من الوفاء مبهمهتا يف جمال التدريب اإذ سيساعد ذكل عىل
تعزيز الكفاءات البس يطة للبدلان النامية .و أأعرب وفد زمبابوي عن رسوره ابإبالغ امجلعية أأن زمبابوي ستنضم قريب ًا اإىل أأرسة
مدريد اإذ اس هتلت معلية الانضامم اإىل بروتوكول مدريد .و أأخي ًا ،قال الوفد اإنه يتطلع اإىل الإسهام يف املناقشات املقبةل بشأأن
بنود حمددة من جدول ا ألعامل اذلي تنظر فيه امجلعية العامة.
 .25وقال وفد ابراغواي اإن البدل هو يف مقدمة جاهة ماكحفة الفقر ويعلق أأمهية كبية عىل امللكية الفكرية أكداة للهنوض
ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتمنية احلصيفة للصناعات الإبداعية "والاقتصاد الربتقايل" يف البدل .و أأعرب عن
امتنانه لتعاون الويبو ومساعدهتا التقنية املقدمة يف اإطار مرشوعات خمتلفة جارية مثل ختطيط اسرتاتيجية وطنية للملكية
الفكرية و أأوحض قائ ًال اإن الهدف الرئييس من الاسرتاتيجية هو تنفيذ الإصالحات الالزمة لإنشاء نظام متوازن للملكية الفكرية
يهنض ابلتكنولوجيا والابتاكر ويوفر يف الوقت ذاته ا ألمن القانوين الرضوري لالستامثر ا ألجنيب .ومىض يقول اإن املديرية
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الوطنية للملكية الفكرية تدرك احلاجة اإىل اختاذ تدابي قصية ا ألجل عىل الرمغ من صعوبة تنفيذ مبادرات تتطلب تكريس
الوقت والتحيل ابلصرب مما يربر معلها مبساعدة الويبو عىل وضع مرشوع لتدعمي املؤسسات .و أأضاف قائ ًال اإن املديرية الوطنية
تس تخلص ادلروس عىل حنو مماثل من املامرسات اجليدة يف املنطقة ابإبرام اتفاقات مع ش ييل وكولومبيا واملكس يك يف مجةل
أأمور .و أأفاد بأأن بدله يشارك أأيض ًا يف اجلهود ا إلقلميية وا ألقالميية يف جمال امللكية الفكرية مبا يف ذكل الربانمج ا أليبيي ا ألمرييك
للملكية الصناعية وقاعدة بياانت مرشوع  LATIPATونظام التعاون ا إلقلميي بشأأن امللكية الصناعية (اذلي تولت ابراغواي
رئاس ته املؤقتة يف الآونة ا ألخية) .و أأردف قائ ًال اإنه يرصد عن كثب العمل املنجز يف خمتلف جلان الويبو من حيث برانمج
وضع القواعد واملعايي و أأنظمة حامية امللكية الفكرية .وبناء عىل ذكل ،طلب اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء العمل من أأجل دخول
معاهدة مراكش حزي التنفيذ برسعة وقال اإنه من املتوقع أأن يودع بدله وثيقة التصديق قبل هناية الس نة .واس تطرد قائ ًال اإن
حكومة ابراغواي جتري تقياميً وطني ًا لفوائد انضامم البدل اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وإان ذكل الإجراء يتطلب ادل مع
املتواصل من الويبو .ولفت النظر اإىل مسأأةل أأخرى ذات أأولوية ابلنس بة اإليه ويه المتكن من ضامن وجود ممثلني لبدله يف
أأمانة الويبو يف ا ألمد القصي وحتسني المتثيل اجلغرايف يف صفوف موظفي املنظمة حبيث يتس ىن للمحرتفني من ابراغواي حشذ
هماراهتم قبل اس تخدام معارفهم املكتس بة حديث ًا يف بدلمه .و أأهنيى لكمته ممتني ًا للمدير العام التوفيق يف اإطار وليته الثانية
ومعر ًاب عن أأمهل أأن يتس ىن أأيض ًا حتقيق ا ألهداف اليت تفيد املنظمة وادلول ا ألعضاء بقدر النجاح احملقق يف بناء قاعة
املؤمترات اجلديدة.
 .25وقال وفد الاحتاد الرويس اإن س نة  5152شهدت نشاط ًا مكثف ًا يف جمال امللكية الفكرية وإان بدله بذل هجود ًا جبارة
لتحسني قانونه يف ذكل اجملال .وخص ابذلكر التعديالت املوسعة املدخةل يف جمالت حق املؤلف أأي اس تخدام حصائل
النشاط الفكري عىل ش بكة الإنرتنت وسائر ش باكت املعلومات والتصالت وحقوق الرباءات واحلقوق املتصةل ابلعالمات
التجارية ووسائل المتيزي ا ألخرى .و أأوحض قائ ًال اإن معظم التعديالت املذكورة س تدخل حزي التنفيذ يف  5أأكتوبر .5152
ومىض يقول اإن جلنة الاحتاد الرويس للرباءات والعالمات اس تضافت مؤمتر ًا دولي ًا همامً بشأأن التصاممي الصناعية يف أأبريل
 5152لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية وإان املؤمتر احتفى ابذلكرى الس نوية اخلسني بعد املائة ألول قانون رويس بشأأن
التصاممي الصناعية واجتذب حوايل  511مشارك من املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية مبن فهيم ممثلون من منظامت دولية.
واسرتسل قائ ًال اإن املؤمتر اكن مبثابة عامل همم لتعزيز معل البدل عىل الانضامم اإىل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل
للتصاممي الصناعية .ولفت الانتباه اإىل حدث همم أآخر أأل وهو افتتاح مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس يف موسكو يف 55
يوليو وإاىل عدد من ا ألحداث املشرتكة املقررة اليت نظمت ومشلت ندوة روس ية وصينية ومنغولية عقدت يف موسكو بشأأن
النظر يف املنازعات املرتبطة ابمللكية الفكرية يف اإطار الإجراءات الإدارية وشارك فهيا ممثل للويبو مشاركة نشطة .و أأضاف
قائ ًال اإن بدله جنح يف تنفيذ مرشوع يريم اإىل اإنشاء مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر و أأشار اإىل العمل النشط واملكثف يف
ذكل اجملال وإاىل الاجامتع الثالث ملراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر اذلي س يعقد يف  52و 51سبمترب يف سانت بطرسربغ.
و أأطلع احلضور عىل اإنشاء أأربعة مراكز من ذكل القبيل ختص  18منطقة يف البدل يف اإطار زمين وجزي جد ًا و أأعرب عن أأمل
بدله أأن يواصل ذكل املرشوع .و أأكد أأن اس مترار التعاون بني املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية للرباءات من شأأنه أأن يعزز
كفاءة العمل وفعاليته يف ميدان امللكية الفكرية .ولفت النظر اإىل التقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف الس نتني املاضيتني عىل
مس توى أأنشطة جلان الويبو وهيئاهتا الرئيس ية وإاىل اإدراج مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي
الصناعية يف جدول ا ألعامل يف الواقع وطلب اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء أأن توجه طاقاهتا حنو اس تكامل ا ألعامل التحضيية
اخلاصة بتكل املعاهدة ادلولية .و أأعرب عن اهامتم بدله ابإحراز تقدم رسيع يف جلنة حق املؤلف واللجنة احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .ولحظ أأن هناك عدد ًا من املسائل ا ألخرى املهمة ابلنس بة
اإىل أأنشطة الويبو واملطروحة عىل امجلعية مثل تعيني نواب املدير العام ومساعديه يف الويبو .و أأيد يف ذكل الصدد البيان
املدىل به ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية خبصوص رضورة ضامن مبد أأ املساواة يف المتثيل اجلغرايف
عىل أأرفع مس توايت املنظمة وعىل مس توى س ياس هتا التوظيفية اإجام ًل .و أأهنيى لكمته قائ ًال اإنه منفتح لإجراء املناقشات وإانه
سيبذل قصارى هجده لإجياد حل حيقق التوازن بني مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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وسمل وفد جورجيا بأأن معل الويبو ّعزز قدرات ماكتب الرباءات الوطنية وجشّع ا ألمانة عىل مواصةل تنفيذ الربامج
.20
ذات الصةل ابلتمنية .وطلب الوفد الإرشاد من الويبو يف تنفيذ اسرتاتيجية ملكية فكرية طويةل ا ألجل ،وتطوير اسرتاتيجية
الابتاكر ،وتعزيز املؤسسات التعلميية هبدف اإذاكء الوعي العام ورفع الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل
التفاق الناحج املربم بشأأن مجموعة من القرارات املتعلقة بربانمج معل اللجنة املعنية مبعايي الويبو؛ واللجنة ادلامئة املعنية بقانون
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية؛ واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ور ّحب الوفد
بنتاجئ العمل املوضوعي اذلي أأجنزته اللجان و أأعرب عن دمعه جلهود الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة ،اذلي أأحرز
تقدما كبيا فامي خيص مرشوع اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية والقواعد املقابةل يف مرشوع
الالحئة التنفيذية .وأأشار اإىل رضورة ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  5151لعامتد صك واحد يشمل تسميات
املنشأأ والبياانت اجلغرافية عىل حد سواء .و أأ ّقر بأأن الطلب عىل ماكتب خارجية مرتفع.
 .22و أأعرب وفد س نغافورة عن ثقته يف أأن املنظمة حتت قيادة املدير العام سوف تكون قادرة عىل الوصول اإىل أآفاق
أأوسع وقال اإن س نغافورة تتطلع اإىل تعزيز تعاوهنا مع املنظمة يف الس نوات القادمة .وقد أأمثر تنفيذ برامج املساعدة التقنية
اجليدة يف املنطقة يف عام  .5150وقد قمدمت هذه الربامج أأساس ًا ابملشاركة مع املنظمة مبا يف ذكل تكل اليت اكنت مبوجب
مبادرة المتويل املشرتك بني برانمج التعاون الس نغافوري واملكتب ا إلقلميي للمنظمة يف س نغافورة .وعىل مدى العامني
املاضيني مت يف اإطار اللجنة ادلامئة بمتويل حكويم املعنية بقانون الرباءات ،عقد س بعة برامج تدريبية ملا يربو عىل 511
مسؤو ًل ابملشاركة مع الويبو .وإاىل جانب لك برامج املنظمة ا ألخرى أأدار مكتب براءات س نغافورة واخنرط يف ما يزيد عىل
 51ندوة وحلقة معل وبرانجم ما تدريب ًا واملدرسة الصيفية للويبو وقد شارك يف لك هذه الفعاليات  111مشارك من  51بدل ًا.
وذكر الوفد أأن اإحدى الفعاليات املهمة يف تقومي امللكية الفكرية اكن أأس بوع امللكية الفكرية يف س نغافورة ابملشاركة مع الويبو
واذلي حرضه املدير العام مكتحدث رئييس وشارك فيه أأكرث من أألف مشارك مما يزيد عىل ثالثني بدل ًا مبا يف ذكل معظم بدلان
منطقة أآس يا واحمليط الهادئ وبعض البدلان ا ألوروبية وا ألمريكية شاركت يف أأنشطة امللكية الفكرية اليت امتدت عىل مدى
أأس بوع .وبوصفها رئيس الفريق العامل التابع لرابطة أأمم جنوب رشق أآس يا املعين ابمللكية الفكرية أأعربت س نغافورة عن
تقديرها لدل مع املقدم من املنظمة ومكتاها ا إلقلميي للرابطة وللمنطقة لكها .و أأعلن الوفد أأن س نغافورة تواصل تقدمي مبادرات
جديدة لتقوية نظام ملكيهتا الفكرية دل مع املشاريع احمللية وكذكل  7111رشكة متعددة اجلنس يات تعمل يف س نغافورة .ومكثال
عىل ذكل ذكر الوفد الانتقال يف فربير  5152اإىل نظام لتحسني جودة الرباءات .ولزايدة ادل مع املقدم لقطاع الصناعة
الابتاكرية يف س نغافورة ،د ّممعت قدرات الفحص املوضوعي للرباءات ودخلت س نغافورة يف املزيد من الرتتيبات الرامية اإىل
مشاطرة ا ألعامل املتعلقة ابلرباءات .وس تقوم وحدة حفص وحبث الرباءات اليت تضم محةل دكتوراه يشلكون  91يف املائة
برتتيبات ملشاركة ا ألعامل مع  01مكتب براءة اخرتاع حبلول مطلع عام  5151ويه زايدة قدرها  55مكتبا عن عام .5150
ومشلت مبادرات مشاركة أأعامل الرباءات طرق رسيعة ثنائية ملعاجلة الزناعات والربانمج العاملي للطرق الرسيعة ملعاجلة
الزناعات وبرانمج تعاون حفص الرباءات الآس يوي وقد مكنت مشاركة نتاجئ حفص الرباءات من ا إلرساع بعملية تقدمي طلب
الرباءة و أأسفرت عن نتاجئ عالية اجلودة ،ووفرت يف الوقت واللكفة للمبتكرين .ومشل برانمج تعاون حفص الرباءات اخملصص
لرابطة ا ألس يان مجعية ممارسة لفاحيص الرباءات واذلي مجع فاحيص الرباءات يف الرابطة ملشاركة أأفضل املامرسات واخلربات
ومساعدة بعضهم البعض .وستشارك س نغافورة أأيضا بنشاط يف مبادرات متعددة مبوجب النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص
التابع للويبو .و أأعرب الوفد عن تقديره للمنظمة لرشاكهتا و أأضاف أأهنا واصلت الاضطالع بدور همم يف تقدمي منافع للجميع،
واكنت رشاكة حمورية للمنطقة .وبقيت س نغافورة عىل الزتاهما برؤيهتا ورشاكهتا مع الويبو ،واملنظمة العاملية للسالمة ودول
أأعضاء أأخرى يف السي قدم ًا بتكل اجلهود .وذكر الوفد أأن منتدى المتويل اذلي ن مظم ابملشاركة مع املكتب احلكويم الصيين
للملكية الفكرية ومكتب امللكية الفكرية ابململكة املتحدة ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية يوم ا ألربعاء  52سبمترب 5152
حيث اكنت تشارك س نغافورة خربهتا يف جمال متويل امللكية الفكرية للرشاكت الصغية واملتوسطة اليت دمشنت يف مطلع
 .5152ومن خالل خدمات قامئة عىل ا ألهداف لتقيمي امللكية الفكرية ،من املأأمول متكني الرشاكت من وضع امللكية الفكرية
يف صلب اسرتاتيجية أأعامهلم وتشجيعهم عىل المنو والتوسع من خالل ملكيهتم الفكرية .و أأردف قائال اإن وضع نظام براءات
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فعال حامس من أأجل د مع مركز البحث والتطوير املزدهر يف س نغافورة ،ما من شأأنه أأن يسهم عىل حنو فعال يف نظام
الرباءات ادلويل .وقال اإن اإدارة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ادلولية يف جنوب رشق أآس يا ستشجع املبدعني يف جمال
امللكية الفكرية يف أآس يا ورشاكت ا ألعامل املهمتة يف املنطقة عىل زايدة الانتفاع بنظام املعاهدة .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل
د مع ادلول ا ألعضاء للامتسه التعيني اكإدارة دولية .واختمت الوفد لكمته مؤكدا عىل الزتام س نغافورة ابلتعاون مع الويبو للميض
يف اجلهود الرامية اإىل الارتقاء مبس توى املناقشات اخلاصة ابمللكية الفكرية وهتيئة نظام اإيكولويج دا مع للرشاكت والمنو وتعزيزه
لينتفع به امجليع.
 .21وانضم وفد الس نغال ابلاكمل إاىل البيانني الذلين أأدىل هبام وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ووفد بنن ابمس مجموعة
البدلان ا ألقل منوا .وقال اإن التحدايت الكربى اليت عىل املنظمة أأن تواهجها ترتبط ابلتطور التكنولويج الرسيع وزايدة الطلب
واكتساء نظام الرباءات ابلطابع ادلويل ،وتفاوت مس توايت املعارف بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية ،وخاصة البدلان
ا ألقل منوا ،وانتشار ظاهرة القرصنة والتقليد واملاكفأأة العادةل عىل الإبداعات الفنية وا ألدبية يف البدلان النامية .و أأضاف أأن
هذه التحدايت تظل مطروحة بشلك مس متر ومتواصل بسبب تعلقها مبجال امللكية الفكرية بطبيعهتا .وحلسن احلظ ميكن
التغلب علهيا ودلى املنظمة ما يلزم من أأدوات ملواهجهتا عىل النحو املناسب .و أأعرب الوفد عن رسوره ابلنتاجئ الإجيابية احملققة
خالل الثنائية يف اإطار تنفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي ،ويه تمتثل يف الاس تقرار املايل املرحي وعقد مؤمترين دبلوماس يني
يف بيجني يف عام  5155ومراكش يف عام  5150يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وتنبع النتاجئ احلامسة اليت حققهتا
املنظمة يف الس نوات ا ألخية أأيضا من احتالل مسائل التمنية مركزا ابرزا فهيا ،وخاصة يف اإطار تنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية اخلس وا ألربعني ،وادلور احلامس اذلي تؤديه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،وخاصة فامي يتعلق بأآلية التنس يق
واملساعدة التقنية وتعزيز الكفاءات .و أأردف قائال اإن من املهم أأيضا مراعاة التوازن احلساس الرضوري بني املصلحة العامة
ومصلحة أأحصاب احلقوق ،مبعىن أأن امللكية الفكرية ليست غاية يف حد ذاهتا ،لكهنا تتحول اإىل غاية يف احلقيقة من خالل
التحفزي عىل الابتاكر والإبداع ،وس بل بلوغ أأهداف الس ياسة العامة املرتبطة ابلس بل الاجامتعية والاقتصادية ومهنا الصحة
والتغذية والتعلمي والبحث والبيئة والتمنية بشلك عام .ويف هذا الصدد رصح الوفد بأأن الس نغال تويل أأمهية كربى ل إالرساع يف
العملية التقنينية هبدف ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف شلك
صك وطين ملزم من الناحية القانونية واحد أأو أأكرث؛ والانهتاء من ا ألعامل املتعلقة حبامية هيئات البث ابإعداد معاهدة وعقد
مؤمتر دبلومايس يف موعد أأقصاه عام 5156؛ وحتسني الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ،اإضافة اإىل
املكتبات ودور احملفوظات يف شلك صك ملزم من الناحية القانونية واحد أأو أأكرث؛ ومواصةل تنفيذ جدول أأعامل التمنية تنفيذا
فعال؛ والانهتاء من ا ألعامل املتعلقة مبرشوع املعاهدة اخلاصة ابلتصاممي الصناعية ،مع مراعاة الاحتياجات من حيث تقدمي
املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا وتعزيز كفاءاهتا .واس تطرد قائال اإن الس نغال يف ادلورة السابقة للجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أأعربت عن رغبهتا يف أأن تنظر اللجنة يف حق التتبع .وراح يقول اإنه ابلنظر اإىل
الاهامتم اخلاص اذلي توليه الس نغال اإىل مجيع املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية ،من املزمع اإنشاء جملس وطين للتعاون والتمنية
يف جمال امللكية الفكرية ،بناء عىل مرسوم رئايس ،يكون اتبعا لسلطة رئيس الوزراء .و أأضاف أأن الس نغال ترحب أأيضا مبا
حققته الندوة اليت نظمت يف داكر ابلتعاون مع الويبو ،يف اإطار مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتعزيز القطاع
السمعي البرصي يف أأفريقيا ،واكنت البدلان الرائدة يف تنفيذه بوركينا فاسو وكينيا والس نغال ،وقد حقق هذا احلدث أأصداء
اإجيابية دلى املهنيني املتخصصني يف هذا اجملال واملشغّلني املاليني وهيئات البث والكياانت الاقتصادية والتقنية املشاركة يف
الانتقال اإىل التكنولوجيا الرمقية يف الس نغال .واختمت الوفد لكمته قائال اإن الس نغال تطالب بشدة بزايدة متثيل الويبو بفضل
فتح ماكتب خارجية ،ما من شأأنه أأن يسامه يف حتسني فهم هذا اجملال ،وتقدمي مساعدة تقنية أأكرث اس هتدافا.
ورصح وفد الربتغال بأأن حامية امللكية الفكرية لعبت دور ًا أأساس ي ًا يف الهنوض ابلبتاكر والإبداع ،وابلتايل توفي
.26
ّ
فرص العمل وزايدة املنافسة والمنو الاقتصادي .وخلصت دراسة حديثة قام هبا املكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب ا ألورويب
للتنس يق يف السوق ادلاخيل ،اإىل أأ ّن حوايل  52يف املائة من الوظائف يف الربتغال و 02يف املائة من الناجت احمليل الإجاميل
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للبدل تأأيت من صناعات تعمتد بشلك مكثف عىل امللكية الفكرية .وتشي ا إلحصاءات ا ألخية اإىل ارتفاع عدد طلبات تسجيل
الرباءات والعالمات التجارية يف الربتغال ،وهذا مؤرش واحض عىل جتدد البيئة الاقتصادية ،ويؤكده تقدّم الربتغال يف
التصنيفات ادلولية مثل مؤرش الابتاكر العاملي للويبو وتقرير التنافس ية العاملية للمنتدى الاقتصادي العاملي .ومتتكل الربتغال
جسال طويال يف التعاون مع الويبو بشأأن املساعدة التقنية ،فقد شاركت يف مبادرات ،مثل أآخر اإصدار لربانمج تدريب
املدربني عىل الإدارة الفعاةل ألصول امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغية واملتوسطة يف البدلان ا ألفريقية الناطقة ابلربتغالية.
واكنت الربتغال عىل اس تعداد للمشاركة يف مشاريع أأخرى هتدف اإىل تشجيع اس تخدام امللكية الفكرية وتعزيز حاميهتا يف
جامعة البدلان الناطقة ابلربتغالية .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء انعدام التقدم يف جدول ا ألعامل املعياري ،رمغ التفاق عىل
برانمج معل ثقيل عام  .5150وينبغي التوصل اإىل اتفاق خالل امجلعيات احلالية بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس عام 5151
لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي .ويف جمال حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،دمعت الربتغال وضع خطة معل طموحة
بشأأن التفاوض عىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث .وتطرق الوفد اإىل العمل اجلاري بشأأن اعامتد حزمة ترشيعية وطنية
هتدف اإىل تعديل الترشيعات املتعلقة حبقوق املؤلف يف الربتغال ملواهجة التحدايت اليت تفرضها السوق الرمقية يف جمال امحلاية.
وللربتغال اترخي طويل يف جمال البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ ،اإذ ارتبطت املنتجات املعنية ابلصناعات الوطنية الكربى
اليت محلت عبء اقتصاد ًاي واجامتعي ًا وثقافي ًا كبي ًا عىل املس توى الوطين .ولهذا السبب يلزتم الوفد مبراجعة نظام لش بونة ،وهو
واثق بأأ ّن املؤمتر ادلبلومايس املقرر عام  5151س ياليق جناحا .ويمتىن أأن تس تضيف الربتغال هذا احلدث .وهنّأأ الوفد الويبو
عىل زايدة ادلخل الناجت عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالماتّ .
وعرب عن أأمهل
ابلوصول اإىل اتفاق خالل امجلعيات عىل اإقامة ش بكة من املاكتب اخلارجية.
 .27و أأبدى وفد أأسرتاليا ثقته يف أأن تواصل الويبو تنفيذ اإصالحات دس تورية هامة ،وحتسني تنفيذ أأنظمهتا العاملية وامليض
قدما جبدول أأعامل وضع القواعد واملعايي .و أأوحض أأنه عىل ادلول ا ألعضاء قيادة التقدم يف معل املنظمة و أأن أأسرتاليا تتطلع اإىل
العمل مع تكل ادلول بغرض حتقيق نتاجئ من شأأهنا تعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية .و أأفاد بأأن أأسرتاليا وقّعت ،يف يونيو
 ،5152عىل معاهدة مراكش و أأنه جيري تنفيذ اإجراءات مترير املعاهدة عىل الربملان ا ألسرتايل بغرض التصديق علهيا .و أأعرب
الوفد عن الزتامه ابمليض قدما بعمل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) وقال اإنه يتطلع اإىل
البناء عىل الزم املالحظ يف الاجامتعات املعقودة مؤخرا .و أأبدى أأمهل يف أأن تمتكن ادلورات القادمة للجنة من ضامن التعاون
لس تكامل التوصيات .و أأوحض أأن بدله يواصل الإسهام بنشاط يف د مع الإصالحات القانونية والتقنية اجلارية عىل صعيد نظام
معاهدة التعاون بشان الرباءات ونظام مدريد ،الذلين يكتس يان أأمهية ابلغة ابلنس بة اإىل اجلهات اليت تس تفيد من خدماهتام من
ماكتب امللكية الفكرية واملبتكرين واملبدعني .ومىض يقول اإن بدله يو ّد الاعرتاف مبا تبديه مجيع ادلول ا ألعضاء من الزتام
ومرونة يف امليض قدما بعمل اللجنة احلكومية ادلولية .و أأكّد أأن عام  5152س يكون عاما حموراي لبلوغ نتيجة ذات دلةل يف
هذا الصددّ .
وحث لك البدلان عىل مواصةل العمل مع ًا عىل اإجياد اتفاق حول برانمج معل اللجنة احلكومية لعام  .5151كام
أأعرب عن الزتام بدله ابلسعي اإىل اإجياد حلول تقنية للقضااي املطروحة يف النظام العاملي للملكية الفكرية .وقال اإن نظام الويبو
للنفاذ املركزي اإىل تقارير البحث والفحص قد أأاتح ،منذ اإطالقه يف عام  ،5155للفاحصني يف املاكتب ا ألعضاء نقطة واحدة
للنفاذ اإىل الواثئق والبحث فهيا وحفصها .وذكر أأن عضوية ذكل النظام تشهد اتساعا وقد بلغ العدد الإجاميل للماكتب ا ألعضاء
ورصح أأيضا بأأن الياابن يرشف عىل اإقامة وصةل بني نظام الويبو للنفاذ
الآن  55مكتبا ابنضامم س بعة ماكتب يف عام ّ .5152
املركزي اإىل تقارير البحث والفحص ونظام ملف البوابة الواحدة ممّا س ميكّن ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية اخلسة وماكتب
الويبو من تبادل معلومات امللفات .وذكر أأن بدله يعمل مع الرشاكء عىل تكوين كفاءات البدلان يف جمال قضااي امللكية الفكرية
من خالل الربانمج ا إلقلميي للتدريب يف جمال حفص الرباءات ،اذلي اس تقطب مجموعة واسعة اثنية من املتدربني ،ومن خالل
صندوق أأسرتاليا الاستامئين .ويف اخلتام قال اإن بدله يتطلع اإىل مواصةل العمل مع ادلول ا ألعضاء وا ألمانة عىل التصدي
للتحدايت يف سبيل تعزيز الابتاكر والإبداع والمنو الاقتصادي يف لك البدلان.
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ورصح وفد الربازيل أأن فريق اإدارة الويبو اجلديد س يجد منظمة أأحسن ابملقارنة مع الولية ا ألوىل للمدير العام .ور أأى
.28
ّ
الوفد أأنه وبعد مرور س بعة أأعوام عىل اعامتد املنظمة جلدول أأعامل التمنية ،يسمح الهيلك املؤسيس اجملدد للويبو بتلبية
احتياجات مجيع ادلول ا ألعضاء بشلك أأفضل ،سواء اكنت من البدلان املتقدمة أأو النامية .وقال الوفد اإن جدول أأعامل التمنية
هو أأساس رشعية املنظمة ،مما يذكّر بوجوب اس تكامل املاكفأآت العادةل لذلاكء والإبداع واملواهب البرشية ابلنفاذ املكفول اإىل
الصحة ،والثقافة ،والعمل واملعرفة واملعلومات والتعلمي .و أأشار الوفد اإىل عدد من املبادرات اليت نفذت بنجاح ،عىل الرمغ من
أأن جدول أأعامل التمنية لزال معال جاراي ،ومن مضهنا ادلراسات اليت أأجراها كبي خرباء الاقتصاد عىل دور امللكية الفكرية يف
اقتصادات البدلان النامية .وذ َكر أأن اإبرام ادلول ا ألعضاء ملعاهدة مراكش ،حتت جدول أأعامل التمنية ،هو حلظة اترخيية
للمنظمة واجملمتع ادلويل .و أأضاف أأنه من املهم امليض قدما وحل اخلالفات املس تعصية اليت شلّت مؤخر ًا معل املنظمة ،وخاصة
القضااي اليت تؤثر عىل مصاحل أأكرث من ثليث ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وقال الوفد اإن من بني املسائل الهامة عىل جدول أأعامل
امجلعية مسأألتني مفصليتني ابلنس بة لبالده وهام :تعريف خطة معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور؛ وإاحراز تقدم بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف .واتبع قائ ًال اإن اللجنة
احلكومية ادلولية تناقش تكل القضااي منذ عام  ،5115وقد حان الوقت لوضع قواعد توف ّر حامية فعاةل من ال ّمتكل غي املرشوع
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .و أأردف أأنه ينبغي ترك الاكتفاء ابذلات واملصاحل الصغية
جانبا من أأجل تنفيذ فعال للولية املمنوحة للجنة احلكومية ادلولية من قبل امجلعية العامة ،و أأن املشاركة ادلولية يف النقاش
بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف مسأأةل أأولوية .وحذر من أأن تقف امللكية الفكرية عائق ًا أأمام أأمناء املكتبات
واحملفوظات يف هممهتم ابحلفاظ عىل املعرفة ونرشها ملليارات من البرش .وذكّر أأن جناح امجلعية العامة يعمتد عىل قدرة ا ألعضاء
جممتعني عىل معاجلة القضااي بطريقة تراعي مصاحل امجليع ،ذلكل لبد للجمعية العامة من وضع برانمج معل متوازن يضمن حامية
حقوق امللكية الفكرية وإانفاذ التمنية ابلتوافق مع جدول أأعامل التمنية اذلي اعمتدته لك ادلول ا ألعضاء .وشدد عىل أأن ا إلرصار
عىل برانمج معل ل يعكس مصاحل امجليع ،واب ألخص غالبية ادلول ا ألعضاء ،حيول دون مردود يكون ملصلحة امجليع .و أأهنيى
الوفد لكمته ابلقول اإن جتاهل هذا الوضع أأو التظاهر بأأن املنظمة ل تلعب دورا أأبعد من حامية حقوق امللكية الفكرية وتقدمي
اخلدمات سزييد من معق اخلالفات القامئة.
 .29و أأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وذكّر ابلنجاحات احملققة عىل الصعيد التقنيين يف
عايم  5155و 5155ابعامتد معاهديت بيجني ومراكش .وقال اإن فريقا اإداراي جديدا قد شلك وبذكل ميكن للمنظمة أأن تركز
من جديد عىل اجملالت املوضوعية ،سواء اكنت التمنية أأو حتديث نظم التسجيل والبىن التحتية العاملية اليت تديرها الويبو أأو
حتقيق نتاجئ اإجيابية من أأعامل وضع القواعد اجلارية بشأأن أأسامء البدلان أأو التصاممي الصناعية أأو حق املؤلف أأو املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور .وقال الوفد اإنه ينتظر ابهامتم الانهتاء من ا ألعامل املتعلقة مبراجعة اتفاق لش بونة وعقد مؤمتر
دبلومايس يف الس نة املقبةل ليمتم هذه ا ألعامل وفقا لقرار جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات يف عام  .5150و أأفاد بأأن التعديالت
اليت أأدخلت عىل التفاق احلايل حتدّث نظام لش بونة بغية مراعاة التطورات اليت طر أأت عىل هذه املسائل عىل الصعيد
ادلويل منذ اعامتد التفاق ،وإااتحة نظام تسجيل وحامية دويل فعال للتعيينات املسجةل مبوجب هذا التفاق .واس تطرد قائال
اإن هذه التحسينات قد تزيد من جاذبية النظام يف الواقع وابلتايل تيرس انضامم ا ألعضاء اجلدد .و أأعرب الوفد عن أأمهل أأيضا
يف وضع برانمج معل مفيد للجنة احلكومية ادلولية يضمن تنش يط املفاوضات تنش يطا حقيقا وزايدة التفاعل بني ادلول
ا ألعضاء هبدف تقريب املواقف والتوصل يف هناية املطاف اإىل نتيجة اإجيابية من هذه ا ألعامل يف أأقرب وقت .و أأعلن الوفد
عن إارصاره عىل اإجياد حل لفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو ،مسلطا الضوء عىل أأن املبادئ التوجهيية الالزم اعامتدها جيب
أأن هتدف اإىل تزويد املنظمة بش بكة حمدودة من املاكتب يف أأماكن اسرتاتيجية ،مع مراعاة أأن بعض ا ألقالمي البعيدة عن املقر
الرئييس ليس فهيا أأية ماكتب بعد أأو ليس فهيا سوى مكتب واحد .واختمت الوفد لكمته معربا عن رغبته يف الإسهام يف اإهناء
هذه امجلعيات عىل حنو اإجيايب.
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 .11و أأعرب وفد مرص عن ثقته يف أأن املنظمة ستشهد خالل فرتة ولية املدير العام الثانية دفعة حنو اإعامل التوازن
املطلوب وامللح بني اعتبارات املصلحة العامة وبني املنظور الضيق لنظام امللكية الفكرية املنحرص حىت حني عىل الرمغ من
التطورات والتحولت اليت شهدهتا الفرتة املنقضية بقدر كبي يف اإعالء حامية حقوق امللكية الفكرية كهدف وليس أكداة مضن
حزم أأوسع من ا ألدوات اليت ميكن اس تغاللها لتشجيع الابتاكر من أأجل الهدف الأكرب وا ألمشل وهو التمنية ،فنحن عىل
أأعتاب انهتاء ا ألجل احملدد يف  5151لتحقيق أأهداف التمنية ا أللفية وبصدد صياغة مس تقبل التمنية عىل الصعيد العاملي كام
اعمتدتنا منذ عامني وثيقة ريو ) (RIO+20لتدشني معلية لصياغة أأجندة عاملية للتمنية املس تدامة تبىن عىل أأهداف ا أللفية
للتمنية ولينصهرا مع ًا يف أأجندة التمنية ملا بعد عام  .5151وقال وفد نرص اإن الويبو كواكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة
ليست ببعيدة ول جيوز أأن تكون بعيدة عن هذه ا ألطر ا ألوسع وا ألمشل ليس فقط لكوهنا واكةل اتبعة للمنظومة ا ألممية وإامنا
لكون وليهتا واختصاصها ا ألصيل يرتبط بصورة لصيقة باكفة هذه املسارات املتداخةل .واس تطرد قائال اإن الويبو حققت قفزة
حتولية دلى اعامتدها يف  5117ألجندة التمنية بتوصيهتا وعددها  21توصية اإل أأننا جند أأنفس نا مع ا ألسف نعيد عقارب الساعة
اإىل الوراء ملا قبل عام  ،5112العام اذلي دشنت فيه املشاورات حول هذه ا ألجندة .ولحظ الوفد بأأنه ل خيفى عىل أأحد
من احلضور أأن التباطؤ والرتاجع يف تنفيذ أأجندة التمنية وإادماهجا ابلشلك املالمئ يف مجيع أأنشطة املنظمة ميثل أأحد أأمه
ا ألس باب وراء احلاةل ش به اجلامدة خملتلف املسارات التفاوضية يف الويبو .و أأكّد الوفد عىل أأن مرص اكنت وما زالت حريصة
عىل اإجناح أأجندة التمنية للويبو اليت متثل نقطة حتول داخل املنظمة .وقال اإنه من هذا املنطلق س يظل يدفع حنو اإعامل هذه
ا ألجندة باكفة جواناها ابلشلك املالمئ .ولحظ الوفد ازدحام جدول أأعامل هذه ادلورة واضطالعها مبسؤولية اختاذ قرارات
بشأأن موضوعات جعزت جلان الويبو اخملتلفة عن رفع توصيات توافقية حولها .وذكّر الوفد ابلعامني املاضيني الذلين شهدا
التقدم احملرز عىل صعيد وضع املعايي ،ل س امي مع المتكن من عقد مؤمترين دبلوماس يني أأحدهام اعمتد اتفاقية حامية حقوق
ا ألداء السمعي البرصي والآخر مثل حتو ًل جزر ًاي يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابعامتد أأول اتفاقية حتت مظةل الويبو
تتيح تطبيق اس تثناءات وقيود لصاحل املعاقني برص ًاي ،اتفاقية تيسي اإاتحة ا ألعامل املنشورة للمعاقني برصاي ،ولكننا هذا العام
لن يتس ىن لنا بدء أأعامل ادلورة بذات الروح الإجيابية بعد فشل جلان الويبو اخملتلفة يف رفع توصيات حول أأعاملها للجمعية
العامة .وبد أأ الوفد أأول بلجنة التمنية وامللكية الفكرية اليت منعهتا حاةل الاس تقطاب يف املواقف من اإهناء املناقشات حول كيفية
تفعيل أآلية التنس يق لمتكني اللجنة من النظر بصورة شامةل يف مدى الزتام املنظمة باكفة جلاهنا بتنفيذ أأجندة التمنية وإادماج
البعد التمنوي يف معل الويبو .واس تطرد قائال اإن جلنة التمنية قد حتولت اإىل حمفل لس تعراض وليس ابلرضورة تقيمي
مرشوعات ادل مع الفين وبناء القدرات لدلول النامية مبا خيزتل أأجندة التمنية يف حفنة من الربامج واملرشوعات اليت ل تعرب عن
املنظور الشامل لهذه ا ألجندة وهو ا ألمر اذلي ل ميكن قبوهل .وقال اإن الانقسام حول أأجندة التمنية ينسحب عىل معل جلان
أأخرى من أأبرزها جلنة املعايي اليت مل تمتكن من الانعقاد نتيجة اخلالف حول اعامتد جدول أأعاملها لرفض بعض ادلول اإضافة
بند حول رفع اللجنة لتقرير حول اإسهام نشاطها يف تنفيذ أأجندة التمنية علامً بأأن مثل هذا البند يتسق متام ًا مع تلكيف امجلعية
العامة يف  5151ابإنشاء أآلية التنس يق لإلزام اكفة جلان املنظمة بصياغة مثل هذه التقارير .ولحظ الوفد أأن جلنة حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة جنحت العام املايض يف اعامتد اتفاقيتني هامتني أأحدهام متثل سابقة يف اإطار الويبو ،اإل أأن اللجنة يشوهبا
حالي ًا تعرث املشاورات حول اعامتد اتفاقيتني جديدتني يف جمال الاس تثناءات والقيود لصاحل املكتبات وا ألرش يف ول ألغراض
التعلميية .ورصح بأأن مرص اإذ تؤكد عىل اهامتهما ابإجناح املسارات التفاوضية يف اإطار الويبو ،فاإن ذكل يرهتن ابإحراز تقدم
متوازن وموازي يليب شواغل مجيع ادلول ويراعي أأولوايهتا ومس توايهتا التمنوية .ومن هذا املنطلق ترى مرص أأن منظومة
القيود والاس تثناءات يف جمال حق املؤلف لبد أأن تكمتل ابعامتد التفاقيتني مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن التعلمي ميثل أأولوية
عاملية ومن هنا تنبع أأمهية توفي اكفة الس بل اليت حتسن من جودته وتيرس اإاتحته للجميع .وقال الوفد اإن ذكل ينطبق أأيض ًا
عىل دور املكتبات يف رفع الوعي ونرش الثقافة والإسهام يف العملية التعلميية ،وابلتايل حمتية متكيهنا من لعب هذا ادلور من
خالل توس يع حزمة ا ألدوات اليت تتيح لها ذكل .و أأضاف الوفد قائال اإن املشاورات حول صياغة صكوك قانونية دولية محلاية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والتعبيات الثقافية املأأثورة بد أأت منذ ما يربو عىل  52عام ًا وعىل الرمغ من التقدم البطيء
يف املشاورات اإل أأن اللجنة دخلت يف مرحةل جديدة قد متكهنا من اإهناء معلها وابلتايل يتعني علينا أأن نتيح لها فرصة
لس تكامل املشاورات من خالل اعامتد برانمج معل متوازن لعام  ،5151متهيدا لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد الصكوك
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القانونية ذات الصةل .وفامي يتعلق مبسأأةل املاكتب اخلارجية للمنظمة ،أأعرب الوفد عن تقديره جلهود امليرس للتوصل اإىل صيغة
توافقية للخطوط الاسرتشادية يف هذا الشأأن ،وقال اإن مرص تتطلع لمتكن ادلورة احلالية للجمعية العامة من حتقيق التوافق
املطلوب ،ملزتمني يف ذكل مبحددات املوقف ا ألفريقي .وبعد ذكل ،اس تعرض وفد مرص يف جعاةل التطورات عىل الصعيد
ادلاخيل يف جمال امللكية الفكرية .وقال اإن بداية هذا العام شهدت اإقرار دس تور مرص اجلديد اذلي مشل مادة تنص رصاحة
عىل اإلزام ادلوةل حبامية حقوق امللكية الفكرية وإانشاء هجاز خمتص لهذا الغرض مضن اإطار أأوسع للزتامات ادلوةل ا ألخرى مبا
يف ذكل اإعامل حقوق املواطنني يف جمال التعلمي والصحة والتمنية املس تدامة ود مع اقتصاد املعرفة لصاحل التمنية الشامةل .وقال
اإن ادلس تور ذاته يعكس هذا الرتابط حيث ينص يف مادته رمق  557عىل أأن ادلس تور يشلك نس يج ًا مرتابط ًا و ًّ
الك ل يتجز أأ
وتتاكمل أأحاكمة يف وحدة عضوية واحدة ،وانطالق ًا من هذا احلمك العام ،حترص مرص عىل تشجيع الابتاكر والإبداع ورعاية
حقوق امللكية الفكرية مضن حزمة أأوسع من الس بل الرامية لتحقيق التمنية .وعاد الوفد اإىل ما ذكره يف مس هتل اللكمة ،من أأن
جدول أأعامل هذه ادلورة مزدمح وتضطلع امجلعية العامة مبسؤوليات ثقيةل للتوصل اإىل توافق مل تمتكن اللجان اخملتلفة من
اإدراكه خالل العام .وقال اإنه اإذ يؤكد عىل حرص مرص عىل اإجناح معل املنظمة ،اإل أأن حاةل امجلود اليت تشهدها تتطلب
اإعادة النظر يف املنظومة ادلولية للملكية الفكرية مبجملها و أأسلوب اإدارهتا حىت يتس ىن كسب هذا امجلود وعدم السامح هل
ابلتأأثي عىل املنظمة ذاهتا وتقويض وليهتا أكحد ا ألطراف الهامة يف املنظومة ا ألممية.
 .15وشدد وفد ش ييل عىل أأمهية توازن نظام امللكية الفكرية اذلي يعد أأساس ي ًا للهنوض ابلصناعات وضامن النفاذ يف عامل
يمتحور حول املعرفة .وقال اإن معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي اكنت خطوة رئيس ية اإىل ا ألمام؛ اإذ تتسق مع
مسار التحديث يف ش ييل وتوفر أأداة هامة ل ألوساط الفنية يف البالد .و أأضاف أأن جملس النواب الوطين يف صدد التصديق
عىل معاهدة ا ألداء السمعي البرصي .وإاضافة اإىل ذكل ،ر أأى أأن معاهدة مراكش تمعترب من اإجنازات الساحة املتعددة
ا ألطراف .وأأن هذه املعاهدة م
سرتفع كذكل اإىل جملس النواب الش ييل للتصديق علهيا .ومىض يقول اإن عام  5152اكن عاما ذا
دلةل ابلنس بة للعمل املتعدد ا ألطراف اإذ شهد بلوغ اذلكرى العرشين لتفاق تريبس املربم مع منظمة التجارة العاملية .و أأوحض أأن
تنفيذ ذكل التفاق ما فئت يطرح حتداي ابلنس بة لكثي من البدلان و أأنه عىل الرمغ من عدم إارشاف الويبو بشلك مبارش عىل
ذكل التنفيذ ،فاإنه ل يزال هناك ارتباط مبارش ابلبدلان املن ِّفذة هل وتأأثي مبارش عىل طريقة تنفيذها هل .و أأضاف الوفد أأن
ا ألرجنتني والربازيل اكان قد قدما ،منذ عرش س نوات وبد مع من بدلان خمتلفة أأخرى مبا فهيا ش ييل ،اإىل امجلعية العامة اقرتاح ًا
بشأأن جدول أأعامل للتمنية تلكل ابعامتد  21توصية يندرج تطبيقها يف معل الويبو .و أأفاد بأأن ش ييل تقدمت ابقرتاح محلاية
املكل العام وتعزيزه ،و أأن ذكل أأسفر ،يف ش ييل ،عن اإطالق املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية ألداة تتيح ا ألساس
لالخرتاعات املوجودة يف املكل العام .وقال اإن جدول أأعامل التمنية ليس مسأأةل دورية؛ وإامنا يعد جزء ًا ل يتجز أأ من املنظمة
وذلا يتعني عىل الويبو مواصةل التقدم يف هذا اجملال .وفامي خيص امللكية الفكرية ،س يحتفل املعهد الوطين الش ييل للملكية
الصناعية يف  55أأكتوبر  ،5152حبضور املدير العام للويبو ،حبدث ابرز وهو :مبارشته أأعامهل رمسي ًا اكإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للفحص المتهيدي .وقال الوفد اإن هذا اليوم شاهد عىل تلكل مسار اس هتم ل منذ أأربع س نوات ابلتعاون مع الويبو
وابإسهامات من أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،و أأعرب عن تقديره العميق ذلكل الإجناز .ويبحث جملس النواب ،يف
هذا الصدد ،قانو ًان جديد ًا بشأأن امللكية الفكرية يضم جمالت حامية جديدة ويرتقي ابجملالت القامئة مثل اس تخدام العالمات
التجارية؛ مما سيسهم يف زايدة فعالية تسجيل احلقوق وتقليص مدة املعاجلة ووضع معايي امتثال أأكرث رصامة .و أأشار الوفد اإىل
أأن امجلعيات تنعقد يف وقت يتوسع فيه جممتع املعرفة توسع ًا رسيع ًا .كام أأن الثورة اجلديدة النامجة عن تطور الإنرتنت أأدت اإىل
التعممي التدرجيي للمعرفة .و أأصبح اذلاكء الاصطناعي واقع ًا .ووفق ًا لالحتاد ادلويل لالتصالت ،يس تخدم حنو  21ابملائة من
الساكن الإنرتنت ويتوقع أأن يمتتع  81ابملائة مهنم حبلول عام  5157بتغطية عالية الرسعة ل إالنرتنت عىل الهواتف احملموةل.
وتتساوى نسبتا مس تخديم الإنرتنت بواسطة الهواتف احملموةل يف الصني والولايت املتحدة ا ألمريكية اإذ تبلغان  85ابملائة.
وذكر الوفد أأن أأكرث من مثانية ماليني من ا ألهجزة متصةل "ابإنرتنت ا ألش ياء" وقد يزداد هذا الرمق بعدد يرتاوح بني  21و81
مليارا حبلول عام  .5151وتأأ لمل الوفد يف الآاثر املرتتبة عىل امللكية الفكرية والصناعية اإذا نفذ امجليع افرتاضي ًا اإىل مجيع املعارف
املودلة عاملي ًا والطباعة الثالثية ا ألبعاد وا ألدمغة الاصطناعية .و أأاثر مسأأةل صاحب السلع اليت تنتجها أأنظمة ذاكء اصطناعي؛
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واحلقوق والواجبات املرتتبة عىل ذكل؛ واجلهة اليت ستتوىل تنظمي التطبيق السلمي لها وا إلرشاف علهيا .واختمت الوفد بيانه قائ ًال
اإنه يتعني عىل ادلول ا ألعضاء التحيل برؤية مس تقبلية لبحث الاحامتلت املس تقبلية بغية اإدارة احلارض ،وإان ذكل سيسهم
اإسهام ًا ملحوظ ًا يف تكل احلقائق .وعليه يتعني عىل ادلول ا ألعضاء القيام ابلكثي من العمل حارض ًا ومس تقب ًال لرتقب التغيات
احلمتية املقبةل.
 .15و أأعلن وفد أأملانيا اس تعداده خلوض مناقشات بناءة وممثرة و أأيد البيان اذلي قدمه وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ووفد
اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب .وقال اإن حقوق امللكية الفكرية يه مقومات قانونية واقتصادية وثقافية أأساس ية للمؤسسات
واجملمتع كلك .وما ورد يف التقارير اليومية الصادرة يف ش ىت أأحناء العامل خي دليل عىل أأن حقوق امللكية الفكرية تثي مناقشات
حادة .وتواجه الويبو ،بوصفها مهزة الوصل للمناقشات العاملية بشأأن امللكية الفكرية ،حتدي الاس تجابة للقضااي والوفاء مبهمهتا
الرامية اإىل الهنوض ابمللكية الفكرية وحاميهتا بفعالية حتقيق ًا لس تدامة التمنية وتكوين الرثوات .ومن املهام الرئيس ية واحلساسة
يف هذا الصدد ،هتدئة اخملاوف املتعلقة برتجيح الويبو بعض اجملموعات عىل غيها وإاثبات أأن الويبو هتدف اإىل حتقيق التوازن
ا ألمثل بني أأحصاب احلقوق وخمتلف رشاحئ اجملمتع ول س امي يف س ياق الصحة والبيئة .و أأعرب الوفد عن تأأييده لوضع اإطار
دويل متني ومناسب للملكية الفكرية حيقق توازن املصاحل والشواغل وحيفز الابتاكر ويشجع تطوير التكنولوجيا ونقلها .اإذ اإن
العديد من أأحصاب املصلحة ،مبا فهيم ماكتب امللكية الفكرية ،سيس تفيدون من وجود اإطار قانوين دويل أأبسط و أأكرث اتساق ًا
يضم أأحاكم ًا موضوعية بشأأن قانون حق املؤلف وقانون الرباءات وقانون العالمات التجارية .واس تطرد الوفد قائال اإنه ينبغي
للويبو ،ابعتبارها الويص عىل الترشيعات العاملية واملامرسات املتسقة يف جمال امللكية الفكرية ،أأن حتافظ يف جدول أأعاملها
عىل مسأأةل تنس يق تكل املفاهمي القانونية .وتوىل أأمهية كبية اإىل سالسة معل خدمات التسجيل يف الويبو اليت تعد من
ا ألنشطة الرئيس ية للويبو واملصدر الرئييس لإيراداهتا .وقد أأودع املس تخدمون ا ألملانيون عدد ًا كبي ًا من الطلبات واس تفادوا
اإىل حد بعيد من تكل اخلدمة .و أأشار الوفد اإىل أأن املداولت ،يف اإطار جلنة حق املؤلف ،أأوحضت أأن هممة تنس يق املفاهمي
القانونية عىل الصعيد ادلويل يف هذا اجملال هممة معقدة تتطلب تكريس اجلهد والوقت لها عىل ا ألصعدة اكفة .واس تدرك
قائال اإن الويبو س تظل تتيح الإطار اذلي يسمح بتحقيق النتاجئ الإجيابية يف حال تعاون ادلول ا ألعضاء بروح توافق الآراء
وعقد العزم الراخس عىل حتقيق توازن عادل بني مجيع أأطراف املصلحة .ومن ا ألمثةل عىل ذكل معاهدة مراكش اليت وقعهتا
أأملانيا .وينبغي للويبو أأيض ًا أأن حتافظ عىل اجملالت ا ألخرى املتعلقة ابلتنس يق القانوين ادلويل يف جدول أأعاملها .وقال الوفد اإن
أأملانيا ملزتمة بتحسني حامية هيئات البث ابلتواصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن معاهدة دولية يراعي نطاق تطبيقها
التكنولوجيات احلديثة .ويتعني حتديث امحلاية املمنوحة ومعاجلة القضااي التكنولوجية الناش ئة وتناول هذه املسائل ابدلرجة
نفسها من الإحلاح اذلي تعاجل هبا قضااي حامية املؤلفني وغيمه من أأحصاب احلقوق املمتتعني حبامية معاهدات دولية .وعليه قال
الوفد اإن بالده س تد مع بفعالية معل جلنة حق املؤلف بغية التقدم يف وضع نص معاهدة دولية بشأأن حامية هيئات البث.
واكتىس قانون الرباءات أأمهية معلية ونظرية منذ بدء التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وتأأسيس الويبو .والمتس
مس تخدمو نظام الرباءات من ش ىت أأحناء العامل مواصةل تطوير نظام الرباءات وحتسينه – وهو نداء لبته الويبو وجلنة
الرباءات .و أأقر الوفد ابلعمل املتواصل للجنة الرباءات قائال اإنه ينبغي للجنة أأل تعدل عن مبد أأ برانمج معل متوازن بغية
الإشارة اإىل خمتلف الطلبات املوهجة لإجراء مناقشات عىل النحو الواجب .و أأبدى حتمسه ملواصةل العمل عىل قضااي جودة
الرباءات مبا فهيا أأنظمة الاعرتاض ورسية التصالت اإذ اإن العمل يف ذكل اجملال س يعود ابلفائدة عىل مجيع البدلان برصف
النظر عن مس توى تمنيهتا ألن من شأأنه تعزيز مصداقية النظام ادلويل للملكية الفكرية وموثوقيته واس تقراره .وما انفك وفد
أأملانيا اإىل جلنة الرباءات يركز عىل الرباءات والصحة .ولكن ينبغي احرتام اجلهود اليت بذلهتا جلان الويبو ا ألخرى ومنظامت
دولية يف جنيف يف هذا اجملال .و أأقر الوفد بأأمهية املسائل املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات املطبقة عىل حقوق الرباءات
ور أأى أأنه ينبغي أأن حيافظ العمل يف هذا اجملال عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل عامة الناس.
وينبغي للجنة الرباءات أأن تتفادى ،يف أأعاملها املقبةل ،املناقشات املطوةل بشأأن برامج ا ألعامل واملسائل الإجرائية بغية الرتكزي
عىل املسائل اجلوهرية .وقال اإن أأحدث ا ألرقام املتصةل بتطور عدد الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
تبني ا ألمهية ا ألساس ية اليت يكتس هيا نظام املعاهدة فامي يتعلق ابلبتاكر وتكوين الرثوات .و أأضاف أأن تكل املعاهدة يه أأمه
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أأداة حلسن أأداء نظام للرباءات يف عامل مزتايد العوملة .واسرتسل قائال اإن أأملانيا تقدر حسن أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات بصفهتا بدل ًا شديد النشاط يف جمال الرباءات عىل الصعيدين الوطين وادلويل .و أأفاد بأأن املكتب ا ألملاين للرباءات
والعالمات التجارية عاجل  1 510طلب ًا دولي ًا خالل عام  – 5155أأي بزايدة عن العام السابق – و أأن حوايل  81ابملائة من
تكل الطلبات أأودعها أأشخاص من خارج البدل .وعليه ،أأعلن الزتامه بأأي تطورات اإضافية لزمة فامي يتصل بنظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات وجشع مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل الاس تفادة من ذكل النظام .ور أأى الوفد أأن الفريق العامل
احلديث املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأحرز تقدم ًا ل يس هتان به يف التطرق اإىل التعديالت الالزمة لقواعد املعاهدة،
ورحب ابلروح البناءة اذلي يتحىل هبا الفريق العامل واليت أأدت اإىل مناقشات تقنية ممثرة .وفامي خيص ادلورة
احلادية والثالثني للجنة العالمات ،أأشار الوفد اإىل التقدم احملرز يف تنس يق اإجراءات تسجيل التصاممي وتبس يطها .ومىض
يقول اإن من شأأن اتفاق متعدد ا ألطراف أأن يوطد حامية التصاممي بتعزيز الابتاكر والإبداع والإسهام يف ضبط النظام يف
ا ألسواق يف العامل .وإان ادلراسة عن احامتل تأأثي معل جلنة العالمات يف قانون التصاممي الصناعية واملامرسات املرتبطة هبا
تعترب اكفية ول ينبغي أأن تظل مفتوحة .ومن مث ،د مع عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  5151نظر ًا اإىل أأن مرشوع نص املعاهدة
جاهز لالعامتد .وقال اإنه ينبغي وقف أأية مفاوضات مقبةل بشأأن معاهدة قانون التصاممي إاذا جعزت هذه امجلعية عن التوصل
اإىل اتفاق يف هذا الشأأن .و أأوحض قائال اإن حامية التصاممي أأصبحت تكتيس أأمهية مزتايدة ابلنس بة اإىل الرشاكت الإبداعية يف
ا ألسواق اليت تشهد منافسة شديدة .و أأنه من ا ألسايس أأن حتصل الرشاكت املعمتدة عىل التجارة عرب احلدود عىل حامية اكفية
للتصاممي اخلاصة مبنتجاهتا بواسطة التسجيل السهل والعايل املردودية للتصاممي الصناعية بناء عىل نظام لهاي للتسجيل
ادلويل للتصاممي الصناعية .و أأحاط علامً ابلعمل الناحج اذلي أأداه الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل
ادلويل للتصاممي الصناعية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل حتديث نظام لهاي وإاجراء مناقشة بشأأن س بل الرتكزي حرص ًا يف
املس تقبل عىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية و أأحاكهما احملدلثة .و أأحاط علامً بتوافق
الآراء الواسع النطاق بني ادلول ا ألعضاء بشأأن مواصةل العمل يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية وبأأن ا ألمانة قد أأدت دور ًا
بناء للغاية يف معلية التفاوض الصعبة هذه .و أأعلن الوفد تأأييده لتواصل العمل استناد ًا اإىل مفاوضات قامئة عىل النصوص.
ً
آ
و أأشار اإىل احامتل وجود سبيل ما لتحقيق هدف التوصل اإىل توافق الراء بشأأن صك قانوين خاص غي ملزم يراعي املصاحل
املكتس بة ألحصاب املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي دون الإساءة يف الوقت ذاته اإىل سي
النظام ادلويل للملكية الفكرية .و أأعرب عن أأسفه لعجز اللجنة احلكومية ادلولية عن التفاق بشأأن توصية ترفعها اإىل امجلعية
العامة .وطلب من مجيع ادلول ا ألعضاء الالزتام ابملشاركة الفعاةل واملركزة يف ادلورات املقبةل والتعاون البناء والشفاف
والاس تفادة من نتاجئ معلية امليرسين .ور أأى أأن جودة صك خاص أأو أأكرث ل يكون ملزم ًا قانوني ًا يف املس تقبل يه أأمه بكثي
من جمرد رسعة وضع الصك أأو الصكوك نظر ًا اإىل أأمهية القضااي املطروحة يف اللجنة احلكومية ادلولية .ومن مث ،مل حين الوقت
بعد لختاذ املزيد من اخلطوات .وعىل امجلعية أأن تتقبل واقع عدم التوصل اإىل مرحةل النظر يف اعامتد صكوك قانونية وإان اكن
هذا الواقع حمبط ًا .و أأعرب عن الزتامه التام وادلامئ مبواصةل التقدم يف جمال التمنية وعن دمعه لتنفيذ التوصيات اخلس وا ألربعني
جلدول أأعامل التمنية عىل حنو متوازن ومستند اإىل توافق الآراء .و أأحاط علامً ابلتقدم احملرز عىل مدى العام السابق فامي يتعلق
بعدة مرشوعات أأدارهتا جلنة التمنية .ومع ذكل أأعرب الوفد عن قلقه من أأن تكون املناقشات قد بلغت طريق ًا مسدود ًا بشأأن
عدد من القضااي مبا يف ذكل التحضيات للمؤمتر املعين ابمللكية الفكرية والتمنية .واع مترب اجامتع عام  5152للجنة الإنفاذ جناح ًا
عىل نطاق واسع .وقال اإن امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية تتطلب اإطار ًا جيد ًا ل إالنفاذ وإان التحدي هو التوصل اإىل حلول
تراعي مجيع املصاحل املعنية بصورة متوازنة .وإان هنج جلنة الإنفاذ املوجه حنو املوضوعات واذلي اتبعته يف دوراهتا السابقة أأمثر
عن رؤى مس تنية ومفيدة بشأأن س بل معاجلة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل جلنة الإنفاذ
اإسهاهما يف مناقشة شامةل حول موضوعات تقنية تتعلق ابإنفاذ امللكية الفكرية .وقال اإنه يؤيد فكرة اإقامة ش بكة من املاكتب
اخلارجية التابعة للويبو تكون صغية وحمدودة واسرتاتيجية املوضع وممثةل جغرافي ًا عىل أأن يضفي ذكل قمية اإضافية فعلية عىل
معل املنظمة بناء عىل مجموعة واحضة من املبادئ .ورحب ابلتقدم احملرز يف وضع مبادئ توجهيية .ور أأى الوفد أأنه ينبغي اإيالء
عناية خاصة ملوضوع احلومكة يف الويبو نظر ًا اإىل أأمهيته ،وشدد عىل أأمهية الإدارة احلكمية يف الويبو وقيادة املنظمة .ومشل ذكل
هيالك الإدارة الشفافة والواحضة واعامتد معليات اختاذ للقرارات يتيرس فهمها .وإاضافة اإىل ذكل ،ينبغي لدلول ا ألعضاء اإجراء
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مناقشة معمقة للتوصل اإىل حلول متوازنة ومس تدامة يف نطاق الإطار احلايل لالتفاقية .وقد تكون التدابي العملية املتعلقة
ابإدارة الاجامتعات والواثئق نقطة انطالق تكل املناقشات .كام ينبغي اإمعان النظر يف خفض تواتر الاجامتعات ويف
الاس تخدام الفعال لجامتعات اخلرباء اذلين ترحشهم ادلول ا ألعضاء .اإذ ميكن جملموعات اخلرباء ،املتأألفة من خرباء رحشهتم دول
أأعضاء ،أأن تسهم يف مناقشات أأقل عالقة ابلس ياسة وبناءة أأكرث عىل أأن تتاح الفرصة مجليع ادلول ا ألعضاء املهمتة يك ترحش
خبي ًا يشارك يف الاجامتعات .وينبغي أأن يكون الهدف املشرتك هو اإجراء نقاش بناء بغية اخلروج من املأآزق اليت تواهجها عدة
جلان .وذكر أأن املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية أأقام تعاو ًان انحج ًا مع الويبو وغيها من ماكتب امللكية الفكرية
ومنظامت معنية ابمللكية الفكرية .واس تقبل املكتب يف يوليو  5152وفد ًا من الويبو برئاسة انئب املدير العام ،ادلكتور
فيتشارد ،ملناقشة س بل التعاون يف املس تقبل .وعمقدت احملاداثت عىل هامش ندوتني جوالتني للويبو عمقدات يف ميونيخ وبرلني
وضام أأكرث من  511مشارك .وقال الوفد اإن املكتب والويبو يعزتمان تنظمي دورة تدريبية متقدمة متصةل ببحث الرباءات
وحفصها يف جمال البيوتكنولوجيا حيرضها خرباء الرباءات من البدلان النامية ويمزمع عقدها يف ميونيخ يف أأكتوبر  .5152وواصل
املكتب اإجراء حوارات ممثرة مع ماكتب رشيكة يف ش ىت أأحناء العامل مشلت مناقشات بشأأن موضوعات امللكية الفكرية الراهنة
أأجراها مع نظرائه من املاكتب .وحافظ عىل العالقات الوثيقة اليت تربطه مباكتب رشيكة عىل املس توى العميل .ومن ا ألمثةل
عىل ذكل تبادلت فاحيص الرباءات ،فرحب املكتب يف مايو  5152بفاحيص براءات اتبعني ملكتب اململكة املتحدة للملكية
الفكرية وسيتعاون لحق ًا هذا العام مع فاحيص براءات من أأسرتاليا واليباابن ومجهورية كوراي .ووسع املكتب ش بكة الطريق
الرسيع ملعاجلة الرباءات من خالل تنفيذ برانمج جترييب للطرق الرسيعة مع املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل واملكتب
المنساوي للرباءات يف النصف ا ألول من  5152وإاطالق برانمج اإضايف مع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية يف
أأكتوبر  .5152وإاضافة اإىل ذكل ،نفذ املكتب برانجما جتريبيا للطرق الرسيعة مع ماكتب امللكية الفكرية يف الياابن والولايت
املتحدة وكندا واململكة املتحدة والصني وقمرر متديد أأربع من هذه الربامج حىت عام  .5156وعززت برامج الطرق الرسيعة
فعالية حفص الرباءات من خالل تقامس النتاجئ و أأاتحت للمس تخدمني الاس تفادة من حفص ممع لجل .وعقد املكتب ندوة دولية
اكء للوعي
ملس تخديم الطرق الرسيعة ابلشرتاك مع مثانية من ماكتبه الرشيكة يف برامج الطرق الرسيعة يف  55يوليو  5152إاز ً
يف صفوف مس تخديم هذه الربامج ،وقمدمت يف هذه الندوة معلومات بشأأن الربامج التجريبية للطرق الرسيعة والتوهجات
الرئيس ية ونوقشت مسائل مع أأكرث من  61مشاراكً من ش ىت أأحناء أأملانيا .وقال الوفد اإن املكتب قد شارك يف العديد من
الندوات والربامج التدريبية ا ألخرى ،مبا يف ذكل مؤمتر ميونيخ بشأأن قانون الرباءات ادلويل يف يونيو  ،5152وتضم ا ألحداث
املقبةل الندوة ا ألملانية – الياابنية والاجامتع اخلاص خبارطة الطريق يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت .ويف اخلتام،
أأكد الوفد دمعه للويبو وهممهتا الرامية اإىل الهنوض ابلبتاكر والإبداع حتقيق ًا للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع
ادلول ا ألعضاء من خالل نظام ملكية فكرية متوازن وفعال ،و أأعرب عن ثقته يف التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن البنود
املدرجة يف جدول ا ألعامل.
 .10وشكر وفد بولندا الرئيسة عىل ما بذلته من هجود خالل الس نة املاضية ،وعىل سعهيا اإىل اإجياد حل شامل مجليع
القضااي املطروحة .وشكر أأيضا أأمانة املنظمة ومديرها العام عىل التقارير املعروضة اليت تبني التقدم احملرز والنتاجئ احملققة خالل
عايم  5150و ،5152وجسل تقديره للشفافية والفعالية اليت صيغت هبا تكل التقارير .و أأعرب أأيضا عن رغبته يف الانضامم اإىل
البيان اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ووفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق .ولحظ مع القلق البالغ الزتايد املس متر يف اس تقطاب النقاش يف املنظمة ،وقال اإن الس ياسة ل ينبغي ول
ميكن أأن تكون العامل املؤثر السائد يف أأعامل املنظمة .و أأعرب عن أأسفه لهذه التطورات .و أأضاف أأنه جيب السامح للمنظمة
بتنفيذ ميثاقها اخلاص بتحقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية ،وخاصة ا ألهداف املتعلقة بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية ،والإطار
القانوين العاملي والبىن التحتية العاملية واملوارد املرجعية العاملية والتطوير من أأجل حتقيق أأقىص وقع ،لكوهنا اجملالت اليت
حتظى فهيا املنظمة مبزية نسبية وميكن أأن ترتك أأثرا فهيا .واس تدرك قائال اإن بولندا تويل أأمهية كربى لإنشاء نظام دويل متوازن
للملكية الفكرية ولصونه .وشدد عىل ا ألمهية احلامسة للمنظمة يف هتيئة بيئة أآمنة لالستامثر يف البحث العلمي والصناعي وتعزيز
املنتجات واخلدمات املبتكرة .و أأكد الوفد من جديد دمعه للمنظمة يف الاضطالع مبهمهتا .و أأعرب عن رضاه ابلعديد من
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الإجنازات املوحضة يف تقرير أأداء الربانمج وجشع ا ألمانة عىل حتسني هجودها و أأنشطهتا بل وتوس يع نطاقها من أأجل الارتقاء
مباكنة املنظمة وزايدة فاعليهتا .كام أأعرب عن رضاه مبا تبذهل املنظمة من هجود لإاتحة حمفل دويل لإجراء نقاشات معمقة،
وتعزيز الفعالية يف اس تخدام امللكية الفكرية وحاميهتا وتعزيز دورها يف ش ىت أأرجاء العامل ،ألن هذه اجلهود ل تفتأأ تعزز التمنية
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف ش ىت أأصقاع املعمورة .و أأردف قائال اإن ا ألداء اجليد يتوقف عىل الإدارة اجليدة والعمل
يف خمتلف اللجان ،وإان من الالزم اختاذ خطوات كربى لتبس يط وحتسني الاتساق بني ترتيبات احلومكة؛ وقد ثبت عدم
القدرة عىل حتمل املقاربة الراهنة وقد أآن ا ألوان للنظر يف أأساليب معل اللجان ادلامئة وا ألفرقة العامةل ،اإذ تبعث فعاليهتا عىل
احلية .و أأفاد الوفد بأأن أأمه عنرص من عنارص حتسني الاجامتعات مبا حيقيق الفائدة مجليع أأحصاب املصاحل هو فصل املسائل
املوضوعية عن الس ياسة .واس تدرك حديثه قائال اإن بولندا ترحب ابلتقدم احملرز والتطورات الإجيابية احملققة فامي يتعلق بسي
أأنظمة التسجيل والإيداع ادلولية يف جمال امللكية الفكرية اليت يديرها املكتب ادلويل .ورحب أأيضا ابلمنو احملقق يف أأنظمة
التسجيل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل عالوة عىل
اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية .وقال اإن زايدة العضوية يف هذه الصكوك سامهت يف اتساع
نطاق خدمات التسجيل أأكرث أوأكرث ما عاد ابلفائدة عىل امجليع .وقال اإن بولندا تقر مبزااي اتفاق لهاي ،وسعيا مهنا اإىل تيسي
الإجراءات دلى مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية ،عالوة عىل اإجراءات التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية من خالل
الويبو ،انضمت امجلهورية اإىل اتفاق لواكرنو اذلي وضع مبوجبه التصنيف ادلويل للتصاممي الصناعية اعتبارا من  50يناير
 .5152و أأضاف أأن مجهورية بولندا ترحب ابلتقدم احملرز خالل ادلورة العرشين للجنة الرباءات؛ اإل أأهنا تأأسف ألن هذا
التقدم بطيء ،رمغ أأن أأنشطة اللجنة هممة ابلنس بة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأعرب عن أأمل امجلهورية يف حتقيق
نتاجئ موضوعية يف املس تقبل القريب ،وتطلعها اإىل مواصةل العمل يف اللجنة عىل أأساس برانمج العمل املقبل الواسع النطاق
اذلي سيشمل النظر يف تنس يق قانون الرباءات عىل الصعيد ادلويل .والتفت الوفد اإىل جلنة العالمات وقال اإن مجهورية
بولندا تأأمل يف أأن حتدد امجلعيات موعدا لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف عام  5151يف جنيف.
ورصح بأأنه عىل يقني بأأن هذه املعاهدة من شأأهنا أأن تعود ابلفائدة الكربى عىل ادلول ا ألعضاء الراغبة يف العمل يف اخلارج
وتزيد من فعالية اتفاق لهاي ،وتقلص من التاكليف والبيوقراطية كثيا .وحتدث عن جلنة املعايي وقال اإن بولندا تقر بأأمهية
العمل التقين اذلي تضطلع به هذه اللجنة وتأأسف لعدم التوصل اإىل توافق يف الآراء حول تنظميها ونظاهما ادلاخيل اخلاص .مث
تطرق اإىل حق املؤلف موحضا أأن معاهدتني كربيني قد أأبرمتا يف املايض القريب ،و أأعرب عن أأمهل يف حتقيق املزيد .وراح
يقول اإن بولندا ترى أأن أأعامل جلنة حق املؤلف املقبةل ينبغي أأن تركز يف املقام ا ألول عىل النظر يف اقرتاح معاهدة محلاية
هيئات البث ،هبدف التوصل اإىل قرار بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .5156و أأضاف أأن من الرضوري جدا توفي امحلاية
املناس بة لهيئات البث عىل املس توى ادلويل ،و أأن الانتقال اإىل القرن احلادي والعرشين قد تأأخر كثيا .واس تدرك قائال اإن
بولندا تتطلع اإىل اإجراء املزيد من املناقشات والتبادلت املمثرة بشأأن املسائل املتعلقة بأأنشطة املكتبات ودور احملفوظات
ومؤسسات البحث العلمي والتدريب يف اإطار املعاهدات ادلولية والقوانني الوطنية القامئة .وشدد الوفد عىل أأمهية العمل
اذلي تنجزه تكل املؤسسات يف نرش وتبادل التجارب .وراح يقول اإن عىل اللجنة أأن تيرس سي التقييدات والاس تثناءات
وتطبيقها بفعالية يف هذه اجملالت يف العاملني التناظري والرمقي عىل حد سواء .و أأقر بأأمهية العمل اذلي تضطلع به اللجنة
احلكومية ادلولية ،و أأعرب عن الزتامه املس متر مبواصةل املناقشات ابإميان راخس بأأن أأي صك دويل واحد أأو أأكرث متوقع ينبغي
أأن يتسم ابملرونة ويكون واحضا مبا يكفي وغي ملزم .و أأضاف أأن املكتب البولندي للرباءات أأجنز العديد من ا ألنشطة اخملتلفة،
وواصل تنظمي مؤمترات وندوات وحلقات معل ودورات تدريب واسعة النطاق تس هتدف خمتلف املؤسسات واملهن ،ومن
بني أأمه املبادرات الرامية اإىل تعممي املعارف بشأأن امللكية الصناعية عىل سبيل املثال الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الصناعية
اذلي نظم ابلتعاون مع الويبو وعقد خالهل مؤمتر "الرباءات من أأجل ا ألدوية ،حامية امللكية الفكرية يف القطاع الصيدلين".
ويف بداية سبمترب  5152عقدت الندوة ادلولية العارشة يف سلسةل "امللكية الفكرية يف الاقتصاد الابتاكري" يف اكرااكو
بعنوان " أأفاكر مفيدة ،اإنشاء الرشاكت من خالل الابتاكر" ،وحرض هذه الندوة ممثلون عن املكتب ا ألورويب للرباءات
وماكتب امللكية الفكرية يف عدد من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،فضال عن خرباء من بولندا و أأورواب الغربية
والولايت املتحدة ا ألمريكية ونيوزلندا وبدلان من الرشق ا ألقىص .ويف عام  5150نظمت منافس تان جديداتن شبهيتان
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مبنافسة ا ألطروحات والصور أالاكدميية اليت نظمها املكتب البولندي للرباءات .ونرش عهنام بالغ حصفي وفيمل قصي يركز عىل
الرتوجي للفوائد النامجة عن حامية امللكية الفكرية .ونتيجة ملواصةل تنفيذ مكتب الرباءات للمرشوع املهنجي املعنون "د مع
اس تخدام امللكية الصناعية بفعالية يف الاقتصاد القامئ عىل الابتاكر" اذلي يركز عىل حفز اس تخدام حقوق امللكية الصناعية
يف تطوير الاقتصاد البولندي ،اختذت مبادرات عديدة تس هتدف مجموعات خمتلفة تشمل املقاولني ،وخاصة الرشاكت املتناهية
الصغر والصغية واملتوسطة ،ومؤسسات د مع ا ألعامل ،ومهنا اجلامعات والوحدات العلمية ،واحملامون املتخصصون يف الرباءات
وغي ذكل من وحدات ومنظامت مشاركة يف حامية امللكية الصناعية واس تخداهما .واختمت الوفد لكمته مغتامن الفرصة لشكر
ا ألمانة وخاصة اإدارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة عىل تعاوهنا املتواصل ومساعدهتا عىل الاضطالع
ابملبادرات العديدة اليت اختذها املكتب البولندي للرباءات .وقال اإنه يقدر كثيا اإسهام املنظمة يف الهنوض حبقوق امللكية
الفكرية يف بولندا.
 .12و أأعرب وفد اتيلند عن رغبته يف الانضامم اإىل بياين وفد بنغالديش ووفد س نغافورة ،و أأعلن قائال اإنه س يعمتد جدول
أأعامل التمنية ملا بعد عام  5151وذكل عقب معلية مشاورات طويةل .وذلكل ينبغي أأن تقر امجلعية بأأمهية ادلور اذلي ميكن أأن
تؤديه امللكية الفكرية يف املساعدة عىل التحول الاقتصادي والقضاء عىل الفقر ور أأب الهوة الإمنائية .وعليه فاإن وفد اتيلند
يويل أأمهية كربى اإىل جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .واس تدرك قائال اإن البدلان النامية والبدلان املتقدمة تس تفيد من برامج
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،منذ اعامتدها يف عام  ،5117يف تعزيز امللكية الفكرية ابعتبارها أأداة تضيف قمية اإىل
املنتجات ومتيض قدما ابلبتاكر والمنو والتمنية .ومع ذكل ل تزال البدلان النامية تواجه عراقيل يف المتتع بفوائد امللكية الفكرية
متتعا اكمال ومتساواي .و أأردف قائال اإن الويبو مبقدورها القيام ابملزيد لتقدمي د مع أأكرب اإىل الإطار القانوين للهيالك الاستشارية.
ومن مث فاإن الوفد يشدد عىل أأمهية حتسني تعريف الإنفاق عىل التمنية ،حبيث يبني قدر الإنفاق عىل ا ألنشطة املرتبطة ابلتمنية
ومن املس تفيد مهنا ،بل ويبني أأيضا أأثر هذا الإنفاق ابلامتيش مع تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وسعيا اإىل التصدي لهذه املسائل
وغيها من املسائل ،أأكد الوفد من جديد اس تعداده للعمل مع سائر ادلول ا ألعضاء ،وخاصة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية ،من أأجل تعممي جدول أأعامل التمنية يف مجيع جوانب أأعامل الويبو وضامن حتول هذا اجلدول اإىل مرشوعات معلية
ملموسة .و أأضاف أأن من همام الويبو الرئيس ية وضع القواعد ،وأأشار اإىل النجاحات احملققة فامي خيص معاهديت بيجني
ومراكش ،لكنه قال اإن من الالزم القيام ابملزيد ،كام يلزم تنحية الفوارق جانبا والبناء عىل ا ألسس املشرتكة القامئة بشأأن
العديد من املسائل البارزة املطروحة عىل امجلعية .ورصح الوفد بأأنه يويل أأمهية خاصة اإىل اللجنة احلكومية ادلولية ،وقد
بلغت أأعامل اللجنة بشأأن أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي مس توى اكف من النضج حبيث أآن ا ألوان للنظر يف خطة معل
للس نة املقبةل تنهتيي بعقد مؤمتر دبلومايس .والتفت اإىل املسائل الإدارية ،ورحب ابلفائض اذلي ستس متر املنظمة يف حتقيقه
عىل الرمغ من تعايف الاقتصاد العاملي عىل حنو غي منتظم .و أأشار أأيضا اإىل اختيار املدير العام للمرحشني ورحب مبراعاة
المتثيل اجلغرايف .و أأعرب عن تطلعه اإىل تعيني املرحشني رمسيا يف هناية هذا ا ألس بوع .وشدد من جديد عىل شكره ل ألمانة
و أأكد تأأييد اتيلند الاكمل للمنظمة وتعاوهنا معها للعمل من أأجل الوصول اإىل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية.
 .11و أأيد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .كام أأعرب عن رغبته
يف مشاركة املعلومات بشأأن التقدم اذلي أأحرزته اإندونيس يا ابلتعاون مع الويبو يف جمال حقوق امللكية الفكرية .وتكل احلقوق
تمعد أأساس ية للتقدم الاقتصادي عىل الصعيد الوطين وقد اختذت اإندونيس يا تدابي لتطوير نظاهما للملكية الفكرية .وقد سنت
قانو ًان حلق املؤلف يتضمن أأحاكم ًا منصوص ًا علهيا يف معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش .ومن املقرر مشاركة املعلومات بشأأن
القانون املنقح حلق املؤلف مع امجلعيات خالل مناقشة املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
و أأفاد الوفد بأأن اإندونيس يا ل تزال تسعى اإىل الانضامم اإىل اتفاق لهاي املتعلق ابلتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية
والربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات .وقد وقعت حكومة اإندونيس يا والويبو أأخي ًا مذكرة تفامه
بشأأن تسوية املنازعات .وإاندونيس يا مس تعدة للعمل عىل طرائق تنفيذ تكل املذكرة .وقال اإن اإندونيس يا اس تفادت بدرجة كبية
من املساعدة التقنية املقدمة من الويبو .و أأضاف يف هذا الصدد أأن اإندونيس يا تر ّحب ابملساعدة التقنية اليت قدمهتا لها الويبو
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يف اإعداد خطة رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا الاسرتاتيجية يف جمال حقوق امللكية الفكرية للفرتة  .5151-5156وتطرق اإىل
اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية ادلولية)
و أأعرب عن أأسفه حيال عدم المتكّن من اإجياد حل ملشلكة الوضع املايل الراهن لصندوق التربعات اخلاص ابجلامعات ا ألصلية
واحمللية .وقال اإن اإندونيس يا تويل أأمهية لضامن متويل ميكن التنبؤ به ،وذلا ترى أأنه ما ينبغي ختفيض مزيانية برانمج اللجنة
احلكومية ادلولية .و أأفاد ،فامي خيص توصية امجلعية العامة للويبو بشأأن معل اللجنة احلكومية ادلولية لس نة  ،5151بأأنه ينبغي
أأن تصل امجلعية العامة للويبو اإىل توافق أآراء بشأأن اس تكامل ولية اللجنة .و أأشار اإىل أأنه مت ،يف ادلورة الثانية والعرشين
للجنة الربانمج واملزيانية ،طرح اقرتاح ابإقامة مشاورات غي رس مية مفتوحة تشمل لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ور أأى أأن
ذكل اقرتاح جيد و أأن رئيسة امجلعية العامة للويبو يه اليت ينبغي أأن توجه تكل املشاورات.
 .16ورصح وفد كندا أأن بالده أأعلنت بشلك رمسي عزهما الانضامم اإىل معاهدة قانون الرباءات ،ومعاهدة س نغافورة
بشأأن قانون العالمات التجارية ،والانضامم اإىل نظام لهاي للتسجيل ادلويل للامنذج الصناعية ،ونظام مدريد للتسجيل
ادلويل للعالمات التجارية ،وتصنيف نيس .وقال اإن تعديل القانون الكندي للعالمات التجارية ّقرب البدل من الانضامم اإىل
الصكوك الثالثة للعالمات التجارية .و أأضاف أأن تكل اخلطوات ساعدت الرشاكت الكندية العامةل عىل الصعيد ادلويل أأو
الطاحمة اإىل التوسع يف أأسواق جديدة ،و أأهنا تقدم ادل مع للرشاكت ا ألجنبية الراغبة يف تقدمي الطلبات يف كندا .وذكر الوفد أأن
كندا صدقت عىل معاهديت الويبو بشأأن الانرتنت واللتني دخلتا حزي النفاذ يف  50أأغسطس  .5152و أأعلن الوفد أأن
الترشيعات اجلديدة لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية تشمل :قانون ماكحفة املنتجات املقدلة؛ وإاكامل وتعزيز قانون حقق املؤلف؛
وقانون العالمات التجارية .ومشلت التعديالت يف هذا الصدد اإجراءات جديدة ل إالنفاذ عىل احلدود و أأحاكم دلعاوى مدنية
و أأفعال جنائية جديدة .وطور الترشيع اجلديد معليات الطلب والاعرتاض وبسطها .و أأعرب الوفد عن قلق بدله بسبب عدم
اتفاق عدد من جلان الويبو عىل توصية تقدهما اإىل امجلعية العامة .وذكر الوفد أأن قيام بعض اللجان بعمل تقين مفيد دون أأي
معاجلة للقضااي املعيارية ،يثي حتفظاته .و أأضاف أأن كندا عاجلت لك القضااي من خالل تقيمي لك اقرتاح بناء عىل مضمونه.
وحث الوفد الوفود املشاركة عىل العمل معا يف عام  5151من أأجل متابعة حتقيق أأهداف الويبو ا ألساس ية ورحب بوجود
توافق واسع حول املضمون اجلوهري ملرشوع معاهدة قانون التصاممي .و أأضاف أأن اإجراءات تسجيل موحدة و أأكرث كفاءة من
شأأهنا أأن تعود ابلنفع عىل املصممني الصناعيني .ولكن كندا س تواصل معارضة أأي اقرتاحات تضع رشوطا مس بقة لعامتد
املعاهدات .وفامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية ،يرى الوفد أأن هناك حاجة اإىل مزيد من العمل عىل مرشوع النص قيد
املناقشة عىل مس توى اللجنة من أأجل معاجلة اخلالفات بشأأن القضااي الرئيس ية مثل ا ألهداف ونطاق امحلاية .وذكر أأنه مل
يكن أأي من النصوص الثالثة انجضا مبا فيه الكفاية للرشوع يف مؤمتر دبلومايس .ور أأى أأنه ينبغي مواصةل املفاوضات يف اإطار
اللجنة احلكومية ادلولية عىل أأساس برانمج معل معيل لتحديد التدابي الالزمة ملعاجلة القضااي املطروحة هبدف التوصل اإىل
نتيجة يتفق علهيا امجليع .و أأعرب الوفد عن تطلعه لرؤية املزيد من التقدم يف جمال حامية هيئات البث يف اإطار اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ومواصةل العمل عىل التقييدات والاس تثناءات ابلتوافق مع التوصيات اليت وافقت علهيا
امجلعية العامة عام  .5155وقال اإن كندا تدعو اإىل ختطيط سلمي وإاعداد التقارير والإدارة القامئة عىل النتاجئ يف مجيع أأنشطة
الويبو ،وعىل ذكل ا ألساس تقمي كندا املفاوضات اجلارية بشأأن مرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية.
و أأشار اإىل مسامهة كندا الطويةل يف أأنشطة الويبو للتعاون التقين ،وإاىل معل مكتب امللكية الفكرية الكندي ( )CIPOمع
منوه ًا
الويبو منذ يونيو  5997عىل تنظمي وتقدمي دورات تدريبية س نوية متخصصة ملسؤولني من البدلان النامية .واختمت الوفد ّ
اإىل مشاركة عرشة من كبار مسؤويل امللكية الفكرية يف ورشة معل مشرتكة بني الويبو ومكتب امللكية الفكرية الكندي يف
عام  5152بشأأن تطبيق تقنيات الإدارة يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية .وقدمت ورشة العمل للمشاركني نظرة عن نظام
امللكية الفكرية الكندي وتقنيات الإدارة يف مكتب امللكية الفكرية الكندي ،وذكل هيدف بناء قدرات ماكتب امللكية الفكرية
يف البدلان النامية وتوفي منتدى لتبادل ا ألفاكر و أأفضل املامرسات.
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 .17و أأيد وفد زامبيا الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا.
و أأكد الوفد الزتامه بعمل الويبو ،مبا يف ذكل ا ألنشطة املضطلع هبا لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية ،واملفاوضات
اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية .وتأأسف الوفد لطول املفاوضات ،ومتىن أأن ينجز معل اللجنة احلكومية ادلولية يف الوقت
املناسب ،مع مراعاة مجيع النقاط اخلالفية ،من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس .و أأثىن عىل ادل مع الهام واملس متر اذلي تقدمه الويبو
للبدلان النامية عن طريق الربامج واملشاريع التمنوية .وقال الوفد اإن تقدما كبيا أأحرز يف حتسني معليات مكتب براءات
وزود ابإدارة الواثئق الإلكرتونية مما
الاخرتاع يف زامبيا العام املايض ،كام محدّث نظام اإدارة امللكية الصناعية اإىل نظام جافاّ ،
يسمح مبسح ضويئ للطلبات املقدمة وختزيهنا .و أأضاف أأن املرشوعني املقامني بتلكيف من الويبو بشأأن التكنولوجيا املناس بة
لتنقية مياه الرشب واحلصاد يف زامبيا ،سيسهالن احلصول عىل املياه النظيفة وحتسني اإنتاجية صغار املزارعني يف املناطق
الريفية .وذكر الوفد أأن مشاورات عقدت بني الويبو ومسؤولني من زامبيا خالل فرتة املشاريع ،وتناولت قضااي مثل أأمهية
اس تخدام التكنولوجيا املناس بة لتكوين الكفاءات الوطنية ملواهجة حتدايت التمنية .واتبع قائال اإن وزارة الصحة يف زامبيا
اس تلمت املعدات التكنولوجية يف  50مايو  ،5152وإان مبادرة رائدة أأطلقت يف منطقة معرضة للجفاف يف زامبيا بمتويل من
واكةل تسجيل الرباءات والرشاكت .و أأضاف أأن مرشوع مركز د مع التكنولوجيا والابتاكر اذلي أأطلق قبل عامني أأصبح
راخسا ،و أأاثر قدرا كبيا من الاهامتم .وطلب الوفد من الويبو تزويد مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر مبزيد من املعدات.
واختمت الوفد ابلقول اإنه يراقب عن كثب املناقشات حول مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،وخاصة ما يتعلق ابملساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات ،ولضامن اس تجابة الوثيقة الهنائية ملصاحل التمنية يف البدلان النامية.
 .18وانضم وفد اليوانن اإىل البيان اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن
ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وقال اإنه يويل أأمهية كربى اإىل امللكية الفكرية ابعتبارها دافعا لتحقيق المنو املايل عىل أأسس صلبة
وحامية هذا المنو .ويف الآن ذاته أأقر الوفد ابدلور الفريد اذلي تضطلع به الويبو يف اإطار أأرسة ا ألمم املتحدة ،و أأعرب عن
رسوره حلضور مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ورصح بأأنه اتبع عن كسب اإسهامات الويبو يف املايض القريب ،و أأن أأعامل
املنظمة قد بلغت منعطفا حاسام .و أأعرب عن أأسفه البالغ لعدم اإدماج أأي من مرحشي أأعضاء الاحتاد ا ألورويب املؤهلني عىل
أأعىل درجة يف فريق الرئاسة العليا؛ اإل أأنه يتوقع من الفريق اجلديد قيادة تنفيذ أأهداف املنظمة الاسرتاتيجية بفعالية .والتفت
الوفد اإىل معاهدة قانون التصاممي ،وقال اإن مرشوعها احلايل انجض مبا يكفي ليك يمنظر يف مؤمتر دبلومايس .وعليه وابلرمغ من
أأنه ينبغي اإدماج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املعاهدة ،فاإن ذكل ينبغي أأل يعرقل املساعي العامة الرامية اإىل حتسني
نظام امللكية الفكرية يف ش ىت أأرجاء املعمورة .و أأشار الوفد اإىل النتاجئ الاقتصادية الربانجمية ،و أأيد بشدة عقد مؤمتر دبلومايس
ملراجعة نظام لش بونة معال ابلقرار املتخذ يف مجعيات الويبو لعام  5150ألن هذا املؤمتر س ميهد الطريق حامت لتوس يع نطاق
حامية البياانت اجلغرافية .و أأردف قائال اإن املناقشات ادلائرة يف جلنة حق املؤلف ،وخاصة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اإضافة اإىل مؤسسات التعلمي والبحث ،تثي بعض الشواغل .ومىض يقول اإن اللجنة علهيا أأن
حتدد املسائل املتفق علهيا ابلفعل وتركز علهيا ،عوضا عن اخلوض يف مناقشات ل هناية لها وتقلل من احامتل حتقيق حصيةل
معلية .و أأضاف أأن تزايد عوملة سالسل العرض والتجارة يسلط الضوء عىل أأمهية التعاون ادلويل يف جمال حقوق امللكية
الفكرية وحاميهتا وإانفاذها .وعليه فاإنه يؤيد بشدة اعامتد بند دامئ اإضايف يف جدول أأعامل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ مبا
يتيح عرض أأنظمة الإنفاذ الوطنية عرضا طوعيا .واس تدرك حديثه قائال اإن معل اللجنة احلكومية ادلولية قد شهد تقدما ،ومع
ذكل ل تزال العديد من املسائل البارزة من دون حل .وقال اإن من الالزم مواصةل النظر يف النصوص املعدة ،كام ينبغي وضع
برانمج واقعي للعامني املقبلني ،مع مراعاة تاكليف الاجامتعات وعدم التوصل اإىل اتفاق خالل ادلورات السابقة .و أأعرب
الوفد أأيضا عن تأأييده الشديد ملواءمة قانون الرباءات عىل الصعيد ادلويل ،وذلكل السبب فاإنه يؤيد مواصةل املناقشات يف
جلنة الرباءات .و أأضاف أأنه يؤيد أأيضا معل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وراح يقول اإن حتسني نظام
املعاهدة ينبغي أأل يتوقف لالس تجابة لالحتياجات املتغية للمس تخدمني والغي وماكتب امللكية الفكرية يف ش ىت أأرجاء العامل.
و أأعرب الوفد عن تطلعه ملناقشة املسائل املطروحة عىل جدول ا ألعامل و أأبدى عزمه عىل الإسهام يف اإجياد حلول منصفة
ومتوازنة بروح من التعاون ،ومبا يعود ابلفائدة عىل مجيع ا ألطراف املشاركة.
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 .19و أأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .و أأكد مصلحة
ابكس تان يف تطوير نظام ملكية فكرية مرن ومتوازن وقادر عىل تلبية الاحتياجات ادلول ا ألعضاء واجملمتع املدين اخملتلفة عىل
اختالف مس توايهتا الإمنائية ،وتعزيز الابتاكر والتقدم التكنولويج يف الوقت ذاته .و أأوحض أأن ا ألمهية الفعاةل واملس مترة جلدول
أأعامل التمنية وصلته جبميع هيئات الويبو ،والتقدم ّ
املطرد للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،وتنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية ،تشلك مجيعها عوامل حامسة لنظام ملكية فكرية متوازن .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء امجلود يف جلنة حق املؤلف
بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات واملؤسسات التعلميية .وذكر الوفد رضورة اإحراز تقدم ملموس حنو وضع صك
قانوين دويل يس تجيب ملبادئ حقوق الإنسان ،ول س امي احلق يف التعلمي والتمنية .ور أأى الوفد أأنه يتعني عىل اللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور التحرك ألبعد من جمرد جتديد وليهتا ،حنو وضع
صك ملزم قانونيا محلاية ا ألصول التقليدية من المتكل غي املرشوع .و أأبدى د مع بالده اإدراج مادة مضن معاهدة قانون التصاممي
عن تكوين الكفاءات ،ورشط ملزم ابلكشف من أأجل ضامن امحلاية ،ومنع المتكل غي املرشوع .ورضب الوفد مثال بيع
ا ألحذية التقليدية املصنوعة يف مدينة بيشاور بباكس تان واملعروفة ابمس " "Peshawari chappalبأأربعة اضعاف مثهنا
العادي كشاهد عىل المتكل غي املرشوع .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،قال الوفد اإنه جيب وضع صيغة هنائية جملموعة شامةل
من املبادئ التوجهيية حتدد املعايي والولية وفعالية التاكليف لهذه املاكتب ،كجزء من معلية تقودها ادلول ا ألعضاء .و أأضاف
أأنه ينبغي اإجراء تقياميت الاحتياجات ودراسات جدوى ألية ماكتب خارجية حممتةل .واختمت ابلقول أأنه ينبغي القيام ابملزيد
لضامن احرتام مبد أأ التوزيع اجلغرايف العادل داخل املنظمة ،ول س امي عىل مس توى الإدارة العليا.
 .61وساند وفد نيجياي البيان اذلي قدمه وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقد جتمعت ادلول ا ألعضاء مع ًا يف امجلعيات
احملمةل ابخلالفات والتعنت .وقد ثبط عزمية الوفد أأن يالحظ أأن الانقسام ،يف بعض احلالت ،قد تعمق فامي خيص معل
اللجان .واتسمت معظم مفاوضات الويبو ابخلالفات العميقة وعدم الرغبة يف اإبداء املرونة ،ا ألمر اذلي انعكس يف شلك
تساؤل خطي حول ُصمي أأنشطة املنظمة .واكن السعي اإىل نظام ملكية فكرية عاملي قوي ومتوازن هدف أأسايس من أأهداف
املنظمة ،لكن العمل عىل تعزيز الابتاكر والإبداع فامي خيص التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للك البدلان من خالل
نظام ملكية فكرية دويل فعال ومتوازن مل يكن انحج ًا .ومن املهم التأأكيد عىل هذه النقطة ومن مث جتنب فتنة التقوقع يف
جناحات املايض .وإان دور الويبو يف احلياة الاقتصادية والاجامتعية ل ألفراد والهيئات وا ألمم أأمه من أأن يسمح ابلكتفاء
ابملوجود .وجيب تنقيح اإطار معل امللكية الفكرية ادلويل اإذا أأريد حتقيق تقدم .ومن الصعب حتقيق التقدم اذلي ينشده امجليع،
نظر ًا لطبيعة الإطار املتناقضة يف أأهدافهاّ .
وعظم هذه الشواغل املرشوعة دينامية البيئة العاملية والاجامتعية والاقتصادية
والتكنولوجية السائدة ،ومن مسؤولية الوفود ا ألساس ية اإجياد حلول استيعابية متبادةل و أأرضية مشرتكة ليبىن عىل أأساسها
توافق أآراء أأدىن عىل ا ألقل بشأأن القضااي اخملتلف علهيا .و أأظهرت اجملموعة ا ألفريقية ابس مترار اس تعداد ًا لالخنراط مع لك
أأحصاب املصلحة بروح من الالزتام والشفافية وحسن النية واملرونة وا إلرادة الس ياس ية للميض قدم ًا وجتاوز اخلالفات.
ويعطي الوفد أأولوية للهنوض بوضع املعايي اخلاصة ابلويبو بطريقة مسؤوةل وفاعةل ميكن قبولها يف النظام .واتمفق عىل متويل
املاكتب اخلارجية من مزيانية الثنائية التالية .وتطلع الوفد اإىل اختتام املناقشات بشأأن هذا ا ألمر وإانشاء مكتبني خارجيني يف
أأفريقيا يف الثنائية القادمة .ورصح الوفد أأن الاستامثر يف امللكية الفكرية يف أأفريقيا س يكون استامثر ًا يف مس تقبل مشرتك
ومتبادل املنفعة و أأن قيادة املنظمة عىل وعي بأأن أأفريقيا عرضت فرص ًا فريدة للمنو والتمنية.
 .65ورحب وفد اإكوادور ابقرتاح تعيني السفي ماريو ماتوس مبنصب انئب املدير العام لقطاع التمنية ،و أأيد البيان اذلي
أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال الوفد اإنه ورمغ اإحراز تقدم يف اإعداد نصوص يف
جمالت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي ،مازال يتعني القيام ابلكثي من أأجل التوصل اإىل
اإجامع يفيض اإىل عقد مؤمتر دبلومايس خالل ثنائية  5156-5151مع برانمج معل متوازن .ور أأى أأن اإبقاء رشطي الكشف
عن بدل املنشأأ يف براءات الاخرتاع ومنشأأ املوارد الوراثية يف طلبات الرباءات لنظام ا ألصناف النباتية ،ابلإضافة اإىل تعريف
املوافقة املس بقة عن عمل ،يه مسائل أأساس ية .و أأضاف أأن الاعرتاف عىل املس توى ادلويل بشأأن أأشاكل التعبي الثقايف
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التقليدي أأمر هام .ود مع الوفد تنظمي جزء رفيع املس توى لتبادل وهجات النظر يف قضااي الس ياسات الرئيس ية ميكن عقده بعد
أآخر دورة للجنة احلكومية ادلولية وترك عام للعمل التقين وفقا لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وفامي يتعلق
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أأعلن الوفد أأن جلنة حق املؤلف جيب أأن تتابع معلها بناء عىل برانمج معل متوازن يوفر فرصة
ملناقشة قضااي البث ،والتقييدات والاس تثناءات للمكتبات واحملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية .و أأضاف أأنه ينبغي
عىل امجلعية العامة ّ
البت يف مسأأةل املاكتب اخلارجية للويبو ،و أأن تعمتد ابلإجامع املبادئ احلامكة لفتتاهحا ،مع احلاجة ،يف
مرحةل قادمة ،لتحديد عدد هذه املاكتب ومواقعها ،ومع ا ألخذ ابحلس بان أأن القرار املتعلق ابإنشاء ثالثة ماكتب مماثةل ليزال
معلقا لثنائية  .5151-5152ويف هذا الصدد شدد الوفد د مع بالده اإنشاء مكتب خاريج لبدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
ورصح بعزم بالده عىل توقيع اتفاق تعاون مع الويبو لإنشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية ،لتقديره لتعاون املنظمة مع ادلول
ا ألعضاء يف هذا احلقل ،و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن برانمج أأاكدميية الويبو مصدر رئييس للتعلمي والتدريب من أأجل التمنية.
و أأضاف قائ ًال اإن اإكوادور تد مع ا ألنشطة اليت ستنفذ مبساعدة الويبو كجزء من برانمج "مراكز التحكمي والوساطة" .وطلب
من الويبو التعاون التقين يف جمال أأساليب تسوية املنازعات خارج نطاق القضاء .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن دمعه حلسن
سي املنظمة والزتامه ابلعمل من أأجلها.
 .65و أأيد وفد اململكة املتحدة بيان وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب وبيان الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وقال اإن اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى و أأيرلندا الشاملية ستنظم ندوة يف  52سبمترب  5152ابلتعاون مع املكتبني الوطنيني للصني وس نغافورة
بشأأن موضوع "امللكية الفكرية مكحفز لمتويل الابتاكر يف قطاع ا ألعامل" داعيا املندوبني اإىل املشاركة يف تكل الندوة ملناقشة
تكل املسأأةل املهمة .ونظرا لتنايم أأمهية حقوق امللكية الفكرية يف الاقتصادات احلديثة ،من الرضوري أأن يمتكن القطاع العام
والقطاع اخلاص من اس تخدام ما دلهيام من أأصول امللكية الفكرية جلذب المتويل الالزم لتسويق أأفاكرهام .و أأضاف الوفد أأن
احلكومات تضطلع بدور همم يف هذه العملية و أأنه اإذا أأديرت تكل العملية بشلك مناسب ،مفن شأأهنا اإاتحة فرص للحصول
عىل متويل أأكرب والهنوض ابلبتاكر عىل حنو أأفضل .وسعت اململكة املتحدة اإىل تعزيز عضويهتا يف أأنظمة الويبو الرئيس ية
خالل فرتة الثىن عرش شهرا املاضية .واكن الوفد مرسورا بأأن يعلن عن اإدراج حمك يف قانون امللكية الفكرية الوطين لعام
 5152ميكّن اململكة املتحدة من أأن تصبح عضوا يف نظام لهاي بصفهتا الوطنية وليس بصفهتا عضوا يف الاحتاد ا ألورويب.
و أأاتحت هذه املبادرة مرونة أأكرب للرشاكت يف ادلاخل واخلارج لختيار تغطية أأفضل حلقوقها واسرتاتيجية معل تناسب
أأهدافها .واس تطرد موحضا أأن اململكة املتحدة تؤمن بقوة بتعزيز اجلهود الرامية اإىل زايدة مشاركة الرشاكت يف ادلول ا ألعضاء
يف مجيع مراحل التمنية حىت يتس ىن للمنظمة تكييف هنجها ليكون أأكرث فعالية .وقال اإن هدف املنظمة هو خدمة
املس تخدمني واملس هتلكني يف نظام امللكية الفكرية العاملي وزايدة مسامههتا س يعزز حامت اخلدمات املقدمة .و أأعرب عن سعادته
ابملشاركة مع زمالء من املنظمة يف تنظمي سلسةل من الندوات يف مجيع أأحناء اململكة املتحدة يف أأكتوبر  5152من أأجل اإذاكء
الوعي خبدمات الويبو وجتميع انطباعات قطاع ا ألعامل واملهنيني .ولحظ الوفد برسور أأن املنظمة اس مترت يف اإدخال
حتسينات كبية يف معليات الرصد والإبالغ املاليني ويرى أأن تكل التحسينات رضورية من أأجل اإدارة فعاةل ملنظمة من هذا
احلجم .و أأوحض أأنه ينبغي رفع عدد من التحدايت املالية الكربى يف الس نوات املقبةل مهنا اخلصوم املتعلقة ابملعاشات والتأأمني
الصحي للموظفني ملا بعد اخلدمة ،و أأشار اإىل أأن احلل ملعاجلة تكل التحدايت هو وضع س ياسة استامثر متينة ،تضمن أأن
تس تغل الويبو أأموالها الاحتياطية اس تغالل جيدا .وتطلع الوفد اإىل العمل عىل معاجلة ذكل التحدي قبل املزيانية اجلديدة
املقبةل يف  .5151وواصل الوفد لكمته قائال اإن هذه الس نة اكنت س نة صعبة ابلنس بة لعدد من جلان الويبو ،ومن الواحض أأنه
ل بد من رفع العديد من التحدايت من أأجل اإجياد هنج مشرتك للعمل يف املس تقبل .ور أأى أأنه ل بد من الاس مترار يف حتسني
طريقة العمل يدا يف يد .ومل تمتكن اللجان يف كثي من ا ألحيان من مناقشة القضااي املهمة املس ندة اإلهيا ،ونظرا ألمهية وضع
أأنظمة واتفاقات امللكية الفكرية ادلولية وإاصالهحا ،من الرضوري أأن ي مسمح لتكل اللجان ابلعمل عىل املسائل التقنية اليت مت
التوصل بشأأهنا اإىل ما يكفي من التقارب يف وهجات النظر وإااتحة الوقت لتكل اللجان لس تكشاف القضااي حمل اخلالف.
و أأهنيى الوفد لكمته مشيا اإىل قدرة املنظمة عىل اإنشاء نظام ملكية فكرية عاملي خيدم مصاحل مجيع ا ألطراف املعنية .و أأضاف
أأنه يتطلع اإىل أأن تعقد امجلعية العامة اجامتعات بناءة مع مراعاة ذكل الهدف.
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 .60ساند وفد مكبوداي البيان اذلي قدمه وفد بنجالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،وبيان س نغافورة ابمس
رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا وبيان بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا وشدد عىل التقدم احملرز مبوجب قيادة مكبوداي احلالية
حيث ُأنشئت س ياسة اقتصادية شامةل تضمنت امللكية الفكرية .ومعلت هذه الس ياسة عىل تشجيع ا ألنشطة الإبداعية
والابتاكرية ،والتطوير التكنولويج وكذكل جذب الاستامثر ا ألجنيب املبارش اإىل مكبوداي .وقمدمت اسرتاتيجية وطنية بشأأن
امللكية الفكرية للجنة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية بمكبوداي .و أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن تنفيذ اسرتاتيجية مناس بة بشأأن
امللكية الفكرية س يودل الرثوة وسيسهم يف المنو الاقتصادي وختفيض أأعداد الفقراء .وقد حققت مكبوداي منو ًا س نو ًاي بنس بة 8
يف املائة عىل مدى الس نوات العرش املاضية من عام  5112اإىل عام  .5150وقد زاد دخل الفرد من  081دولرا يف عام
 5111اإىل  5120دولرا أأمريكيا يف عام  5150ووصل جحم التجارة اإىل  56مليار دولر يف عام  .5152وقد أأسهمت امللكية
الفكرية جزئي ًا يف هذه الإجنازات الاقتصادية.
 .62ور أأى وفد الفلبني أأن امللكية الفكرية من شأأهنا أأن تؤدي ،يف عرص يشهد عوملة وتقدم ًا تكنولوجي ًا مطرد ًا ،دور ًا أأكرب
و أأكرث أأمهية يف رمس مالمح املس تقبل .وقال اإن ما تقرره امجلعيات س يعزز أأو يضعف نظام ًا يقوم عىل الروح الإبداعية
البرشية .و أأضاف أأن الفلبني يه اثين أأرسع اقتصادات أآس يا منو ًا مما جيعلها مؤهةل لتصبح القوة الاقتصادية الكربى اجلديدة يف
املنطقة .و أأن وضع نظام فعال ودينايم و أأكرث تطور ًا للملكية الفكرية من شأأنه أأن يكفل منو ًا اقتصاد ًاي اكم ًال وشام ًال لساكن
البالد املزتايدة أأعددامه .واس تطرد قائ ًال اإن الفلبني أأحرزت تقدم ًا ملحوظ ًا يف الس نوات ا ألخية فامي خيص اإنفاذ امللكية
الفكرية وجوانب أأخرى من تمنية امللكية الفكرية .اإذ تريم الفلبني اإىل وضع هنج شامل لإصالح امللكية الفكرية مبا يف ذكل
اإجراء تعديالت يف ترشيعاهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية وزايدة استامثراهتا يف تكوين الكفاءات ود مع الابتاكر والبحث يف
اجلامعات واتباع هنم ج جديدة لتسويق امللكية الفكرية .ومىض الوفد يقول اإن البالد تس تعد ،بصدور قانون امجلهورية
رمق  ،51075لإرساء أأسس قانونية أأقوى للملكية الفكرية .وتتأأهب الفلبني لإنشاء مكتب معين ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
يعمل ابلتعاون مع واكلت اإنفاذ القانون ا ألخرى .وتتجهز لإنشاء مكتب معين حبق املؤلف دل مع القدرة التنافس ية يف الصناعات
الإبداعية املتنامية والواعدة يف البالد .وتعد الفلبني كتاابت وس ياسات بشأأن امللكية الفكرية ابلتعاون مع ا ألوساط الأاكدميية
وقطاع ا ألعامل وماكتب حكومية أأخرى من خالل مركزها احلديث املنشأأ املعين بقانون امللكية الفكرية وس ياساهتا ،وتنظر يف
وضع س ياسات ملكية فكرية مالمئة ألحصاب املصلحة وتتناول قضااي مثل تقيمي امللكية الفكرية وتسويقها ونقل التكنولوجيا.
وحظى برانمج الس بل البديةل لتسوية املنازعات اذلي تدمعه الويبو ابلقبول يف صفوف أأحصاب املصلحة .ويف الفرتة املمتدة
بني فرباير  5155ويوليو  ،5152اختار  672طرف ًا اللجوء اإىل الوساطة يف  5 196قضية .وبلغ معدل قبول الربانمج
 65ابملائة وجنحت تسوية  25ابملائة من القضااي .وواصلت الفلبني الاستامثر يف تكوين الكفاءات فامي خيص اجملالني القضايئ
وإانفاذ امللكية الفكرية سعي ًا اإىل تعزيز همارات القضاة واملدعني العامني واحملققني وكتاب احملامك من حيث تناول قضااي امللكية
الفكرية .والعمل جار عىل مواصةل نرش املسار بتشجيع املزيد من أأحصاب املصلحة عىل املشاركة .وإان احلاجة اإىل تعزيز برامج
التعلمي من خالل تشجيع جيل الش باب تندرج يف ُصمي جدول ا ألعامل .وهيدف ذكل اإىل زايدة فائدة النظام ابلنس بة اإىل
القطاعات املتخصصة وكذكل للجمهور العام .ول ينبغي تعزيز الابتاكر وإازاكء الاحرتام للملكية الفكرية حفسب وإامنا ينبغي
كذكل تثقيف امجلهور العام بشأأن س بل اس تخدام النظام عىل النحو ا ألمثل .وقال الوفد اإن مكتب د مع الابتاكر والتكنولوجيا
يعمل حالي ًا مع  72مدرسة وجامعة ومؤسسة حبوث ويتيح لها النفاذ اإىل قواعد بياانت التكنولوجيات والرباءات لالرتقاء
بأأنشطة البحث والتمنية وتيسي نقل التكنولوجيا عىل نطاق أأوسع .وإاضافة اإىل ذكل ،رحب الوفد برتش يح مكتب س نغافورة
للملكية الفكرية إاكدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأكد الوفد
دمعه للمناقشات واجلهود املبذوةل يف سبيل ترسيع التفاقات والصكوك الالزمة يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية .ونظر ًا اإىل
رسعة التطور التكنولويج ،فاإن التأأخر يف التوصل اإىل اتفاق يزيد من خطر اإضعاف حقوق امللكية الفكرية .ويف اخلتام،
أأعرب الوفد عن خوفه من أأن يؤدي عدم التفاق اإىل فشل هجود اللجنة واندى ابحلفاظ عىل الزم املكتسب ووضع اإطار
محلاية العبقرية البرشية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا.
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 .61و أأعرب وفد أأنتيغوا وبربودا عن ثقته يف أأن قيادة أأعامل الاجامتع س تتسم ابلبتاكر وإالإبداع ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به
وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأثىن عىل هجود املدير العام غي املنقطعة وإابداعه املتواصل
يف حتويل املنظمة العاملية للملكية الفكرية لالس تجابة اإىل البيئة العاملية اجلديدة ،ومش يدا ابإدارته احلذرة للموارد .وعرب الوفد
عن تطلعاته لإنشاء مكتب حديث للملكية الفكرية والزتامه الراخس بذكل ،و أأبدى تقديره ملا تقوم به املنظمة من تنس يق
الاجامتعات وحلقات العمل بنجاح خالل الس نة املاضية ،وعىل الإدارة املمتازة وادل مع التقين الرايم اإىل ضامن حتقيق النجاح
عىل مجيع املس توايت .ورصح بأأن أأنتيغوا وبربودا تتعهد مبواصةل الاشرتاك يف العمل مع الويبو عىل مسائل ومنصات هتم
امجليع ،وتتوقع تواصل ادل مع من أأمانة املنظمة ملساعي البدل اجلارية .و أأردف قائال اإن تنفيذ نظام أأمتتة اإجراءات امللكية
الصناعية يف أأنتيغوا وبربودا خطوة اإجيابية يف اإنشاء مكتب حديث .و أأفاد بأأن أأنتيغوا وبربودا ل تزال تدرك أأمهية امللكية
الفكرية ابلنس بة خلطط و أأهداف التمنية الوطنية دلهيا .وقال اإن البدل يطبق يف الوقت الراهن قانون الرباءات لعام 5155
ورصح بأأن لواحئه التنفيذية س مترر عام قريب .وقال اإن البدل يقوم يف الوقت الراهن ابإصالح قانون العالمات التجارية وحق
املؤلف .و أأردف قائال اإن ش باب أأنتيغوا وبربودا يتعاملون يوميا مع أأنظمة امللكية الفكرية ،وإان البدل حياول اإدماج امللكية
الفكرية يف املناجه التعلميية ،ول يزال مكتب امللكية الفكرية يتناقش مع وزارة التعلمي يف هذا الصدد .وراح يقول يف الواقع اإن
املكتب ووزارة التعلمي احتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف عام  5152مع مرصف سكوات اذلي اس تضاف مسابقة ألفالم
الفيديو القصية للمدارس الابتدائية والثانوية يف ش ىت أأرجاء البدل .و أأفاد بأأن املبادرة لقت جناحا هائال مبشاركة العديد من
املدارس .وقد قدمت املنظمة الكؤوس اإىل الفائزين ،و أأعرب الوفد عن رغبته يف التقدم ابلشكر اإىل الويبو عىل مساعدهتا
ابلهدااي .وقال اإن مبساعدة الويبو خضعت املؤسسات القانونية ودون ا إلقلميية الرئيس ية وواكلهتا وموظفهيا للتدريب عىل
امللكية الفكرية يف أأنتيغوا وبربودا واس تفادت من هذا التدريب ،ومشلت هذه املساعدة عقد مؤمتر عن التوس مي يف اإطار
امللكية الفكرية يف عام  5152مع الرتكزي عىل ا ألانانس ا ألسود يف أأنتيغوا .ويف ختام لكمته قال الوفد اإن أأنتيغوا وبربودا تثين
عىل أأعامل جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة العالمات .ورصح بأأنه يؤمن بأأن البدل بتعاونه املتواصل مع الويبو ،س يجين
الكثي من الفوائد يف عام  5151وما بعده.
 .66ورحب وفد اإيطاليا بدور الويبو يف تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية والانتفاع هبا عىل نطاق العامل وذكر النتاجئ
امللحوظة احملققة يف برانمج وضع القواعد واملعايي و أأمهية الإصالحات الإدارية ا ألخية ولفت النظر يف الوقت ذاته اإىل
اس مترار المنو املسجل يف عدد الطلبات يف اإطار أأنظمة امللكية الفكرية منذ عام  .5119وحث الويبو عىل الاعامتد عىل ذكل
التقدم يك تليب برسعة الاحتياجات املتغية لدلول ا ألعضاء و أأوساط امللكية الفكرية ا ألوسع نطاق ًا وحيا ابسرتاتيجية املوارد
البرشية املوضوعة والتدابي اخلاصة ابملردودية املتخذة للفرتة  5151-5150وبقبول الويبو لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة.
وإاذ سمل ابإدارة املنظمة احملس نة ،قال اإن بدله يشجع حتسني اإدارة أأعامل اللجان ويسعى اإىل حتقيق نتيجة حتظى بتوافق الآراء
خبصوص املاكتب اخلارجية مشي ًا اإىل فوائد ش بكة حمدودة ومس تدامة من املاكتب اليت تد مع دعامً نشط ًا حتقيق ا ألهداف
الاسرتاتيجية .و أأكد تأأييده ل ألنشطة الرامية اإىل تعزيز انتفاع الرشاكت الصغية واملتوسطة حبقوق امللكية الفكرية وحدد احلاجة
الواحضة اإىل اإجراءات وضع القواعد واملعايي ادلولية فامي يتعلق بتنس يق الإجراءات الشلكية لتسجيل التصاممي الصناعية
مشدد ًا عىل ما تعود به معاهدة تيرس ذكل ا ألمر من فوائد عىل مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأضاف قائ ًال اإن بدله يؤيد مواصةل
التقدم يف املناقشات بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث ويأأمل التوصل اإىل حل وسط بروح بناءة ومعقوةل يف اإطار ا ألعامل
املتصةل ابملوارد الوراثية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .و أأعرب أأيض ًا عن تأأييده لتوس يع نطاق اتفاق لش بونة يك يشمل
البياانت اجلغرافية لضامن متكن الويبو من تكييف أأوجه الاختالف الراهنة يف طريقة حامية البياانت اجلغرافية عىل املس توى
الوطين ورحب بقرار عقد مؤمتر دبلومايس خالل عام  .5151ور أأى أأن مراجعة اتفاق لش بونة س يجعل نظام لش بونة أأكرث
اس تقطا ًاب للمنتجني من البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء بمتكني الانتفاع ابلبياانت اجلغرافية هبدف اإمداد املنتجات
بقمية مضافة وتعزيز الاستامثرات يف جمال حفظ املعارف التقليدية واملهارات واس تغاللها و أأن مواصةل متويل احتاد لش بونة عرب
مزيانية الويبو س يكون أأمر ًا أأساس ي ًا لبلوغ تكل الغاية.
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 .67وقال وفد كولومبيا اإنه لحظ أأن السلسةل احلالية من امجلعيات تتحمل جدول أأعامل واسع املدى مثقل ابلبنود ،فضال
عن القضااي واملوضوعات العالقة اليت تتطلب روح املواءمة والرباغامتية واملرونة .وقال الوفد اإنه يرى أأن من الرضوري الوصول
لتفاق بشأأن خطة معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام  .5151وقال الوفد اإنه ابلإشارة اإىل الصعاب والاختالفات يف وهجات
النظر داخل اللجنة فامي خيص طبيعة الصكوك احملمتةل ،فاإن الوفد يؤكد اإهنا ليست ابلرضورة عقبة يف طريق اإنشاء اإطار معل
متوازن .وقال الوفد اإن احلاجة اإىل تعريف مس تقبل معل جلنة حق املؤلف موضوع عايل ا ألثر وذو أأمهية كبية ابلنس بة
لكولومبيا حيث ينبغي مناقشة لك موضوع تتناوهل اللجنة حىت يتس ىن الوصول اإىل التوازن اذلي يتطلع اإليه ا ألعضاء .ومكثال
عىل ذكل قال الوفد اإنه لحظ أأن هناك موضوعات خمتلفة هممة ملدى متنوع و أأردف قائ ًال اإن يأأمل أأن يتحقق اتفاق بشأأهنا.
ومكثال عىل ذكل قال الوفد اإنه شدد عىل أأمهية اعامتد كتيب لفتح ماكتب الويبو اخلارجية حبيث حيتوي عىل مبادئ توجهيية
متكن ادلول ا ألعضاء من اتباع معلية شفافة وممهنجة يف الوفاء ابلحتياجات لكام جتىل مهنا يشء .و أأكد الوفد جمدد ًا أأمهية د مع
الويبو للهيئات التقنية يف كولومبيا ولواضعي الس ياسة املمثلني يف اللجنة املشرتكة بني القطاعات للملكية الفكرية ،عندما تكون
هناك حاجة لهذا ادل مع .وقال الوفد اإن الويبو قدمت دعامً كبي ًا للجهود الوطنية الرامية اإىل وضع ا ألساس خلطة تمنية وطنية يف
جمالت العلوم والابتاكر والتكنولوجيا .وشدد الوفد عىل طلبه لدل مع يف جمال تنفيذ خطة التمنية اجلديدة للفرتة ،5158-5152
بغية تعزيز منو مس تدام بيئي ًا واجامتعي ًا واقتصاد ًاي .واختمت الوفد قائ ًال ،كام فعل يف امجلعيات املنعقدة يف سبمترب  ،5150اإنه يثق
يف املساعي امحليدة للويبو يف اإجناح املبادرات الرامية اإىل زايدة مس توايت امحلاية وا ألنظمة املتعددة يف جمال حقوق امللكية
الصناعية وحتسيهنا وتسهيلها ،رشيطة أأن تراعي تكل احلقوق مصاحل وحقوق املشاركني أأو املراقبني للمبادرات سالفة اذلكر.
 .68وشكر وفد السودان الرئيسة عىل اإاتحته الفرصة ومض صوته للمهنئني بتولهيا رئاسة هذه الاجامتعات و أأعرب عن ثقته
يف أأهنا سوف تصل هبا اإىل نتاجئ ممثرة ،كام هنأأ الس يد املدير العام ادلكتور ،فرانسس غري عىل اإعادة انتخابه مدير ًا عام ًا
دلورة أأخرى وهنأأ أأيضا املدير العام واملكتب ادلويل عىل الواثئق اجليدة واليت أأعدت بعناية فائقة ومتىن للمجمتعني مداولت
انحجة .وقال اإن السودان من ادلول اليت عرفت امللكية الفكرية من قدمي الزمان ،فدليه قاعدة قضائية اترخيية قدمية تأأسست
عىل مبد أأ اس تقرت عليه مجيع الترشيعات الساموية ،أأل وهو أأن الإنسان ميتكل ما يبدع وهذا ا ألمر تقتضيه الفطرة السلمية
وقواعد العداةل والإنصاف فهو نتاج هجده بغض النظر عن طبيعة هذا اجلهد سواء اكن جسامني ًا أأو ذهنيا .وهبذا الفهم العميق،
قال اإن السودان اكن من ادلول الس باقة لالنضامم لتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف عام  5972كام و أأنه عضو
يف العديد من التفاقيات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية ،ويه :اتفاق ابريس  ،5982/2/51واتفاقية التعاون بشأأن الرباءات
 ،5982/2/6وبروتوكول هراري  ،5982/2/51واتفاق مدريد اخلاص ابلتسجيل ادلويل للعالمات التجارية ،5982/1/56
واتفاق برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية  ،5111/55/58وبروتوكول مدريد  ،5151/5/56ومعاهدة قانون الرباءات
 ،5111ووثيقة جنيف محلاية الامنذج الصناعية  ،5999والسودان الآن يفاوض يف الانضامم ملنظمة التجارة العاملية .وقال اإن
هناك عدة هجات يف السودان مناط هبا حامية امللكية الفكرية مهنا عىل سبيل املثال :مسجل عام امللكية الفكرية ،بوزارة
العدل ،واجمللس الاحتادي محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية وزارة الثقافة ،وامجلارك ونيابة امللكية الفكرية  ،5112وحممكة
حقوق امللكية الفكرية  ،5115وامجلعيات الطوعية يف جمال د مع امللكية الفكرية ،مراكز دراسات امللكية الفكرية .كام أأن امللكية
الفكرية صارت مادة تدرس يف العديد من اجلامعات السودانية .وحتدث عن اإدارة مسجل عام امللكية الفكرية ويه اإحدى
اإدارات وزارة العدل املتخصصة وختتص بتسجيل العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع والامنذج الصناعية من خالل ثالثة
أأقسام عىل ر أأس لك قسم مستشار اإىل جانب عدد من الكوادر الفنية املساعدة .اإىل جانب المتثيل اخلاريج وادلاخيل يف
الاجامتعات ا إلقلميية وادلولية اخلاصة ابمللكية الفكرية ،وإابداء املشورة لوزير العدل و أأهجزة ادلوةل يف أأي مسأأةل تتعلق ابمللكية
الفكرية .أأول ،قسم العالمات التجارية :خيتص بتسجيل العالمات احمللية بناء عىل الطلبات اليت تقدم وفق ًا لقانون العالمات
التجارية لس نة  5969وقد بلغ عدد العالمات التجارية املودعة حىت اترخيه  10 111عالمة جتارية واجلدير ابذلكر أأن تسجيل
العالمات التجارية حملي ًا قد بد أأ حبامية العالمة التجارية مبوجب اإعالن حتذيري ينرش يف الغازيتة مث اكنت امحلاية وفق ًا ألحاكم
القانون اجلنايئ لس نة  5899وبعد ذكل صدر أأول قانون للعالمات التجارية لس نة  5905وحل حمهل قانون العالمات احلايل
لس نة  5969ويمت الفحص للعالمات التجارية شلكي ًا وموضوعي ًا وتنرش العالمات التجارية املقبوةل ابجلريدة الرمسية اليت تعدها
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الإدارة وكذكل خيتص القسم بدراسة طلبات التسجيل ادلويل وفق ًا لتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد وبلغ عدد الطلبات حىت
اترخيه  8 711عالمة .وملواكبة التطورات واملس تجدات اليت ظهرت عىل الساحة ادلولية فقد مت اإعداد مسودة مرشوع قانون
العالمات التجارية وهو الآن يف مراحهل الهنائية .وتعمل الإدارة يف الوقت احلايل لإكامل حوس بة مجيع ملفات أأقساهما اخملتلفة.
واثنيا ،قسم الامنذج الصناعية :خيتص قسم الامنذج الصناعية بتسجيل الامنذج الصناعية وفق ًا لقانون الامنذج الصناعية 5972
ويقوم القسم ابلفحص الشلكي وفق ًا ألحاكم القانون وتصنف الامنذج الصناعية دلى الإيداع وفق ًا للتصنيف ادلويل للامنذج
الصناعية (تصنيف لواكرنو) وقد بلغ عدد الامنذج الصناعية املسجةل  5581منوذج .وتنرش الامنذج الصناعية املقبوةل ابجلريدة
الرمسية اليت تصدرها اإدارة امللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابلسعي لبناء القدرات فالقسم يتطلع ملزيد من التدريب يف جمال
التسجيل وتصنيف الامنذج الصناعية للكوادر املساعدة غي املدربة .واثلثا ،قسم براءات الاخرتاع :خيتص القسم بتسجيل
براءات الاخرتاع وفق ًا ألحاكم قانون الرباءات لس نة  5975ويتبع نظام الفحص الشلكي للطلب وبلغ عدد الرباءات احمللية
احملمية يف السودان وفق ًا ألحاكم هذا القانون  0 711براءة .وقانون الرباءات السوداين حباجة اإىل تعديل ملواكبة التفاقيات
ادلولية ،وكذكل خيتص القسم بتطبيق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( )PCTوبلغ عدد الرباءات احملمية يف السودان وفق ًا
ألحاكم هذه التفاقية  151براءة .وقال الوفد اإن العاملني يف هذا القسم يف أأمس احلاجة اإىل تدريب ملزيد من التجويد
والارتقاء هبم ا ألمر اذلي ينعكس اإجيا ًاب عىل املكتب .وحتدث الوفد أأيضا عن اجمللس الاحتادي للمصنفات ا ألدبية والفنية.
وقال اإن املصنفات ا ألدبية والفنية ختتص حبامية حق املؤلف واحلقوق واجملاورة ويه تتبع لوزارة الثقافة و أأول قانون نظم حق
املؤلف هو قانون اإيداع املصنفات لعام  5966ومن بعده اكن قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة  5972وقد أألغي هذا
القانون مبوجب قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لس نة  5969وتاله قانون املصنفات ا ألدبية والفنية لس نة  5111واذلي
مبوجبه مت تشكيل اجمللس الاحتادي للمصنفات ا ألدبية والفنية ليكون مسؤو ًل عن تنفيذ أأحاكم قانون حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة واملصنفات ا ألدبية والفنية واذلي يضم يف طياته ا ألحاكم املتعلقة ابلفوللكور والإدارة امجلاعية والفضل يف ذكل التطور
الترشيعي يعود للمنظمة واخلرباء اذلين أأسهموا اإسهام ًا فاع ًال جبانب اخلرباء الوطنيني .وتطرق الوفد اإىل الرشطة (امجلارك)،
ويه اجلهة املناط هبا ماكحفة اجلرامئ والوقاية من جرامئ الاعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية وذكل ابلتنس يق مع اجلهات
ا ألخرى ذات الصةل ،و أأنه مت اإنشاء وحدة خاصة ابمللكية الفكرية يف اإدارة امجلارك منذ عام  .5118مث حتدث عن نيابة امللكية
الفكرية ،وقال اإنه ول بد لنا وحنن نتحدث عن واقع امللكية الفكرية يف السودان أأن نتطرق اإىل دور النيابة التجارية واليت
أأنشئت مبوجب أأمر تأأسيس صادر من الس يد وزير العدل بتارخي  5110/2/5حتت امس النيابة التجارية مت اإصدار أأمر أآخر
من الس يد وزير العدل يقيض بتعديل اختصاصها وذكل بتخويلها النظر يف اخملالفات املنصوص عليه حبامية امللكية الفكرية
ابلإضافة اإىل اختصاصها السابق .وتناول أأيضا حممكة حقوق امللكية الفكرية ويه تعد أأول حممكة يف الوطن العريب ختتص
بنظر القضااي اجلنائية واملدنية املتعلقة بقوانني امللكية الفكرية ويرجع تأأسيسها اإىل  5115/7/55بأأمر صادر من رئيس القضاة.
وذكر أأيضا اجمللس القويم ل ألصناف النباتية ،و أأشار اإىل صدور قانون التقاوي وحامية ا ألصناف النباتية يف عام  5155واذلي
يمعىن حبامية ا ألصناف النباتية اجلديدة ،واجمللس القويم ل ألصناف والتقاوي يضم عددا من املس تفيدين واملسامهني و أأشخاص ًا
من ذوي اخلربة والكفاءات يف جمال ا ألصناف والتقاوي ومينح امحلاية للصنف اإذا اكن جديد ًا وممزي ًا ومتجانس ًا واثبت ًا وهل امس
و أأي رشوط أأخرى يقررها اجمللس .وحتدث الوفد أأيضا عن اللجنة الفنية الوطنية للملكية الفكرية ،وقال اإنه يف عام 5155
صدر قرار من وزير العدل احلايل الس يد/محمد بشارة دوسة بتشكيل اللجنة الفنية للملكية الفكرية وقد مضت اللجنة لك
اجلهات ذات الصةل ابمللكية الفكرية عىل سبيل املثال وزارة الزراعة ،والثقافة ،والعلوم والتقانة والصناعة ،وامجلارك ،ومراكز
البحث العلمي وغيها عىل أأن يكون مكتب مسجل عام امللكية الفكرية مبثابة نقطة التصال للتنس يق مع اجلهات ذات الصةل.
وابرشت اللجنة أأعاملها وذكل بتلكيف لك هجة بتقدمي تقرير حول وضع امللكية الفكرية يف مؤسساهتم ورؤيهتم لالسرتاتيجية
للفرتة املقبةل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف مساعدة املنظمة يف املسامهة يف وضع هذه الاسرتاتيجية .ويف جمال نرش الوعي يف
جمال امللكية الفكرية ،قال الوفد اإن مفهوم امللكية الفكرية واذلي اكن يشوبه يشء من الغموض يف املايض القريب بد أأ ينقشع
عنه احلجب ليربز امس امللكية الفكرية لمع ًا براق ًا ،فقد مت تأأسيس مركز ًا مببىن اإدارة مسجل عام امللكية الفكرية ومكتبة
اإلكرتونية وذكل لنرش الوعي وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية ،أأما عىل صعيد اجلامعات السودانية أأصبح للملكية
الفكرية وجود ًا فاع ًال يف معظم اجلامعات وقد احتلت مؤلفات امللكية الفكرية حزي ًا مقدر ًا عىل أأرفف مكتبات اجلامعات
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وتزخر مكتبة ادلراسات العليا جبامعة اخلرطوم ابلعديد من رسائل املاجس تي وادلكتوراه يف جمال امللكية الفكرية و أأن العديد
من اجلامعات السودانية تقوم بتدريس مادة امللكية الفكرية لطالهبا يف لكيات احلقوق .وقال اإنه جبانب اإدارة امللكية الفكرية يف
السودان هناك العديد من اجلهات املهمتة بنرش امللكية الفكرية ومهنا عىل سبيل املثال أأاكدميية اخلرطوم للملكية الفكرية ومجعية
عزة للملكية الفكرية وامجلعية السودانية محلاية ود مع امللكية الفكرية واملركز السوداين للملكية الفكرية .وشاركنا يف العديد من
السمنارات وورش العمل لنرش الوعي وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية ،عىل النطاق الوطين مهنا عىل سبيل املثال:
ورش معل لحتاد اخملرتعني وورش معل يف املركز القويم للبحوث .وحتدث فامي بعد عن خطة اإدارة امللكية الفكرية
للعام  ،5152وقال اإنه ،تأأكيد ًا لالهامتم املزتايد ابمللكية الفكرية من قبل وزارة العدل ممثةل يف الس يد وزير العدل ووكيل وزارة
العدل بأأمهية امللكية الفكرية وادلور الفعال اذلي تلعبه امللكية الفكرية أكداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ،فقد مت
ختصيص قطعة أأرض لبناء مقر دامئ ل إالدارة ومت وضع اخلرط والتصاممي وسوف يمت التنفيذ يف ديسمرب عام  5152مبشيئة هللا.
وقال اإن اخلطة تريم أأيضا اإىل ما ييل :مراجعة مجيع القوانني والترشيعات املتعلقة ابمللكية الفكرية وحتديهثا مبا يواكب
التفاقيات ادلولية يف هذا الشأأن مت اإعداد مسودة مرشوع قانون العالمات التجارية؛ والعمل عىل اإنشاء قاعدة بياانت حتتوي
عىل لك العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع والامنذج الصناعية املسجةل؛ وتطوير اخلدمات اليت يقدهما املكتب اإىل املنتفعني
ابمللكية الفكرية ،ود مع الابتاكر؛ وإاقامة رشااكت فعاةل مع اجلامعات ومراكز البحوث والسلطات اخملتصة ابإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية؛ وإاشاعة ثقافة امللكية الفكرية عرب وسائل الإعالم اخملتلفة وإاقامة ورش معل واملشاركة يف املنتدايت والسمنارات
املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ والعمل عىل تمنية املوارد البرشية ابعتبارها من أأمه الرثوات اليت تدفع جعةل المنو الاقتصادي وذكل
من خالل املؤمترات وورش العمل ومحالت التوعية ولتنفيذ لك ذكل نأأمل تقدمي يد العون من املنظمة من أأجل خلق
مس تقبل أأفضل للملكية الفكرية يف السودان وذكل من أأجل الوصول اإىل مصاف ادلول املتقدمة يف هذا الشأأن.
 .69وساند وفد غواتاميل البيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وشدد عىل رغبة
بالده يف مواصةل العمل للوفاء اب ألهداف والغاايت اليت وضعهتا املنظمة للس نوات الست القادمة .وقال الوفد اإنه يش يد
ابدلور اذلي تلعبه امللكية الفكرة يف اقتصادايت البدلان عىل املس توى العاملي كعنرص أأسايس لتعزية اإدارة الس ياسة العامة
والتأأكيد عىل دور الويبو بصفهتا واكةل متخصصة وكهيئة رشيكة يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية لتعزيز اس تخدام أأنظمة
امللكية الفكرية .وقال الوفد اإنه حيدوه ا ألمل يف أأن تطبق توصيات جدول أأعامل الويبو للتمنية تطبقا اكمال يف اإطار مشاريع
املنظمة وهجودها لتعزيز ثقافة التمنية  .وقال اإن مبادرة الويبو لإنشاء مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف أأمرياك الوسطى
وخاصة يف غواتاميل أأساس ي ٌة لضامن التمنية الاقتصادية يف البدل ،ل س امي يف ضوء احلاجة امللحة لتعزيز تبادل معلومات
التكنولوجيا لتوليد ابتاكرات جديدة .وقال الوفد اإن هذه املراكز دجمت وعززت أأيضا البحوث الأاكدميية واملؤسسات
الابتاكرية يف البدل .وابلتايل فاإن اإنشاء ش بكة دون إاقلميية من مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر رضورية من حيث تسهيل
حامية حقوق امللكية الفكرية وممارس هتا وإادارهتا يف سبيل تشجيع املعرفة التقنية .وقال الوفد اإن الهدف هو تروجي نقل
التكنولوجيا وخلق خدمات تعاون قامئة عىل كفاءات ومزااي موجودة يف البدل ،ومن أأجل اإنشأأ هيلكة خدمة مس تدامة قادرة
عىل المتويل اذلايت .و أأعرب الوفد عن تقديره جلهود الويبو يف وضع املعايي لإنشاء منتدايت تفاوض متعددة اجلوانب لصياغة
وتطبيق الصكوك القانونية اليت تتصدى لشواغل واحتياجات ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابملوضوعات اجلديدة املطروحة ،كام
اكن احلال يف معاهدة مراكش .وقال الوفد اإن غواتاميل يف مرحةل التصديق عىل املعاهدة ،ملا تكفهل ملعايق البرص يف البدل.
ولفت الوفد الانتباه اإىل أأن العمل اذلي قامت به جلنة حق املؤلف ،حيث تواصلت املناقشات حيال نصوص تتعلق
ابس تثناءات وتقييدات حق املؤلف للمكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية واملدرسني ومراكز البحث .وبني الوفد
أأمهية مسائل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف يف تنوع غواتاميل البيولويج والثقايف .وعليه ،اكن من
الرضوري وضع صكوك قانونية دولية تقدم حلو ًل متنع امتالكها واس تخداهما بشلك غي مرشوع و أأن تضمن مشاركة امجليع يف
التقامس العادل للمزااي املس متدة من اس تخداهما  .وذلا حث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل مواصةل مناقشة هذه القضية هبدف
ادلعوة عن قريب لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد هذه الصكوك .ويف الهناية اختمت الوفد لكمته موهج ًا الشكر للويبو من خالل
مديرها العام ،دلمعها الفعال ومساعدهتا يف جمال تكوين الكفاءات التقنية ،والإعداد للمشاريع والتدريب املس متر لفائدة املكتب
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الوطين والقطاعات العامةل يف جمالت امللكية الفكرية املتعددة .وقال الوفد اإنه يتطلع اإىل املناقشات اليت س تجرى خالل
الاجامتعات و أأعرب عن ثقته يف أأن هذه املناقشات ستسامه يف هذا الصدد ،بغية التوصل اإىل اتفاقات ملموسة تنفع املاليني
اذلين يضعون ثقهتم و أأملهم يف امللكية الفكرية.
 .71و أأعرب وفد مايل عن تأأييده التام لبيان وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية مشي ًا اإىل أأن بالده ترحب دامئ ًا ابدل مع اذلي
ما انفكت الويبو تقدمه اإىل اجلهود املبذوةل يف سبيل تمنية امللكية الفكرية رمغ ا ألزمة غي املس بوقة اليت شهدهتا بالده .وشدد
الوفد خباصة عىل توقيع مذكرة تفامه بني مايل والويبو يف عام  5119بشأأن وضع اسرتاتيجية وطنية لتمنية امللكية الفكرية يف
مايل .و ُأعدت دراسة يف هذا الصدد وتنظر حكومة مايل يف اعامتدها .و ُأبرم يف  8أأكتوبر  5155اتفاق بشأأن اإنشاء مركز دل مع
التكنولوجيا والابتاكر .ولكن ا ألزمة اليت شهدهتا البالد أأثرت سلب ًا عىل تنفيذ التفاق .وذلا أأعرب الوفد جمدد ًا عن رغبته يف
مواصةل التعاون بني مايل والويبو وتعزيزه .و أأشار اإىل أأن بدله قد رشع يف اإجراءات التصديق عىل معاهدة مراكش
وسيس تمكل تكل الإجراءات يف القريب .كام رحب ابجلهود املبذوةل اكفة اليت دمعهتا الويبو لس امي من خالل تعزيز قدرات
املوارد البرشية يف مايل .ويف اخلتام ،انشد روح التوافق اليت تتحىل هبا مجيع الوفود يك يتس ىن اإحراز تقدم ملحوظ يف
القضااي اجلوهرية املدرجة يف جدول ا ألعامل وعليه تتلكل أأعامل امجلعيات احلالية ابلنجاح.
 .75وقال وفد املكس يك اإن بدله يعي أأن امللكية الفكرية متث ّل أأداة من أأدوات تمنية البدلان ،وذلكل اختذ خطوات من
أأجل الهنوض ابلبتاكر والبحث من خالل حتديث أأنظمته اخلاصة ابمللكية الفكرية .واستشهد يف ذكل بربانمج حامية الابتاكر
 ،5158-5150اذلي يريم اإىل تعزيز التمنية الاقتصادية احمللية بتيسي وتعزيز حامية امللكية الفكرية وزايدة عدد الطلبات
الوطنية من أأجل الهنوض ابلبتاكر يف البدل .و أأوحض قائال اإن ذكل الربانمج مكّن ،هو وتدابي أأخرى ،من تعزيز امللكية
الفكرية بدرجة كبية ،ممّا جعل املكس يك البدل اذلي حيتل املرتبة اخلامسة عرشة فامي خيص تسجيل العالمات التجارية واملرتبة
ا ألوىل يف أأمرياك الالتينية فامي خيص الرباءات املمنوحة ،وذكل مبعدل منو وصل اإىل  515يف املائة يف الفرتة بني عايم 5112
و .5155و أأضاف أأن التدابي اليت اختذهتا املكس يك يف جمال امللكية الفكرية مل تقترص عىل الصعيد الوطين ،مب ّينا أأن أأنشطة
املكس يك يف جمال التعاون شهدت توسعا عىل الصعيدين ا إلقلميي وادلويل ،اإذ ابت  05مكتبا للملكية الفكرية يس تفيد من
نظام ادل مع اخلاص ابإدارة طلبات الرباءات ،اذلي اس تحدثته املكس يك .ومىض يقول اإن اتفاقات مجددت أأو موقعت مع
املاكتب الرئيس ية للملكية الفكرية يف لك أأحناء العامل بغرض تنفيذ املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات .وتطرق اإىل ا ألمهية اليت
تولهيا املكس يك للويبو وقال اإن التعاون مع املنظمة يف تزايد ،مشيا اإىل أأن املدير العام للويبو قد التقى ،خالل الزايرة اليت
قام هبا اإىل املكس يك يف مارس  ،5152مع كبار املسؤولني من السلطة التنفيذية وجملس الش يوخ واحملمكة العليا ومع
املؤسسات الأاكدميية .وتناول مسأأةل تكوين الكفاءات وقال اإن املكس يك اس تضافت دورة أأاكدميية الويبو الصيفية اخلاصة
ابمللكية الفكرية يف يونيو 5152؛ كام ن مظمت فهيا ادلورة العامة يف جمال امللكية الفكرية ""DL-101S؛ وعمقدت فهيا مؤخرا
ادلورة التدريبية املتقدمة اخلاصة بفحص العالمات التجارية لفائدة بدلان أأمرياك الالتينية .مث انتقل اإىل جمال وضع القواعد
واملعايي وقال اإن توقيع املكس يك املؤقت عىل معاهدة مراكش اإمنا هو دليل عىل الزتاهما اب ألشخاص ذوي الإعاقات البرصية،
علام بأأن املكس يك بد أأت فعال اإجراءات التصديق عىل املعاهدة من أأجل اإيداع الصك دلى الويبو يف املس تقبل القريب .ويف
املتكررة اليت يشهدها معل بعض جلان الويبو .و أأشار اإىل أأن ذكل مبثابة
هذا الصدد أأبدى الوفد قلقه حيال حالت العجز ّ
اجتاه خميف ألن الإخفاق يف اإحراز التقدم ل يعرقل تطوير نظام امللكية الفكرية يف العامل حفسب ،بل يؤثر سلبا كذكل عىل
ورصح بأأنه عىل الرمغ من اتسام الويبو بوضع مايل سلمي ،فاإهنا تواجه
املوارد البرشية واملالية للمنظمة وادلول ا ألعضاءّ .
ضغوطا قوية ل بد من أأخذها يف احلس بان عند اإعداد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .5157-5156ومىض يقول ،فامي خيص
احلومكة يف الويبو ،اإنه يؤيد توصيات جلنة التفتيش املشرتكة ويرى أأنه من الرضوري التوصل اإىل رؤية مشرتكة مبنية عىل
توافق الآراء خبوص طريقة امليض قدما ،مؤكّدا عىل أأمهية اإحراز تقدم يف هذا الشأأن يف ا ألجلني القصي واملتوسط ،أأاي اكنت
ورصح بأأن املكس يك تعزتم العمل مع مجيع البدلان عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات واحضة متكّن من تعزيز احلومكة
درجتهّ .
وابلتايل اإرشاد معل املنظمة ومراقبته لفائدة ادلول ا ألعضاء فهيا .و أأبدى أأمهل يف أأن تفتح امجلعيات ابب املناقشة حول احلومكة
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وتضع خريطة طريق لس تكامل هذه العملية .كام ّ
حث الويبو عىل مراعاة توصيات جلنة التفتيش املشرتكة لتصحيح الاختالل
أ
القامئ يف التوزيع اجلغرايف للموظفني واحلاجة اإىل ضامن الشفافية يف معليات التوظيف وإادارة املوارد البرشية .وأكّد جمددا عىل
رغبة املكس يك يف اس تضافة مكتب خاريج للويبو ،وهو تطلّع يتوافق ،يف ر أأيه ،مع هجود تكوين الكفاءات التقنية ومبادرات
حامية امللكية الفكرية اليت تضطلع هبا املؤسسات املكس يكية فعال مع خمتلف بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومناطق أأخرى.
و أأخيا أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمتد امجلعيات املبادئ التوجهيية الرضورية لضامن اإطار ومسار واحضني فامي خيص فتح
ماكتب الويبو اخلارجية .ور أأى ،يف هذا الصدد ،أأنه جيب المتيزي بني املاكتب اليت لن تؤثر عىل مزيانية املنظمة العادية وتكون
ذاتية المتويل ،مثلام س يكون احلال يف املكس يك ،واملاكتب اليت ستتطلب دعام ماليا.
 .75ساند وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي قدمه وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وبعد عرشة أأعوام من طرح جدول أأعامل
التمنية ،ل يزال تنفيذ تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية حتد ًاي ماث ًال .ويسعى جدول أأعامل التمنية اإىل موازنة حامية امللكية
الفكرية مع شواغل الس ياسة ا أل مع ا ألوسع فامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات؛ وهام جمالن حاسامن للبدلان النامية
من منظور التنفيذ واملنافع الناش ئة من أأنظمة حامية امللكية الفكرية .وذلا فاإن الوفد د مع بقوة اإدماج املساعدة التقنية يف
ا ألحاكم امللزمة قانو ًان يف معاهدة قانون التصاممي .وبيامن حتقق جناح مع اعامتد معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،فاإن جنوب أأفريقيا ل يزال
يساورها القلق أأن العمل عىل جمالت أأخرى ل يزال يعاين تأأخر ًا .ومثة حاجة اإىل الزم وا إلرادة الس ياس ية اإذا ما أأرادت
اللجنة أأن تس تمكل وليهتا .وترى جنوب أأفريقيا أأنه حان وقت العمل واملفاوضات يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية للحشد
ملؤمتر دبلومايس يف عام  .5151واكن النص مكمت ًال ود مع الوفد موقف مجموعة البدلان ا ألفريقية أأن هناك فرص كثية حباجة
ملزيد من التصفية للوصول اإىل مؤمتر دبلومايس .ومعلت جلنة حق املؤلف مبوجب الولية املنوطة هبا من امجلعية العامة يف عام
 .5117وحتقق تقدم كبي ودعا الوفد اإىل مؤمتر دبلومايس جيري التنس يق هل يف املس تقبل القريب .ومع هذا ،فامي خيص
التقييدات والاس تثناءات حلق املؤلف ،أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل إازاء تعطل املناقشات يف ادلورتني السابعة والعرشين
والثامنة والعرشين للجنة .و أأوىل الوفد أأمهية كبية للمناقشات بشأأن املكتبات ،ودور احملفوظات ومؤسسات البحث والتعلمي.
وشدد الوفد عىل دمعه لإجياد صك دويل ملزم قانو ًان .ورحب الوفد أأيض ًا بتوصيات املراجع اخلاريج ووحدة التفتيش
املشرتكة وحث عىل تنفيذها اكمةل ،ل س امي التوصية  5اخلاصة بوحدة التفتيش املشرتكة .فاحلومكة قضية حامسة وحتتاج اإىل
معاجلة لبناء الثقة وضامن حتقيق شفافية أأكرب وخضوع للمساءةل داخل املنظمة .ومثة حاجة اإىل تعريف مناسب "لنفقات
التمنية" لضامن الانسجام والشفافية يف تعقب حصة التمنية اخلاصة ابلويبو ورفع التقارير عهنا .وحث الوفد امجلعية العامة عىل
توفي التوجيه يف سبيل امليض قدم ًا.
 .70وانضم وفد ليبياي اإىل البيانني الذلين أأدىل هبام وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد بنن ابلنيابة عن مجموعة
البدلان ا ألقل منوا ،و أأعرب عن تقديره ملا تقدمه الويبو من د مع تقين لتطوير امللكية الفكرية يف البدلان ا ألقل منوا عىل وجه
اخلصوص ،وملا أأحرز من تقدم يف وضع خطة معل تطوير امللكية الفكرية يف ليبياي .وذكر الوفد اخلطوات املتخذة يف ليبياي،
ومهنا وضع قوانني امللكية الفكرية اجلديدة يف صيغهتا الهنائية مبساعدة من الويبو وإاجراء اس تعراض ألغراض التصديق عىل
مجيع اتفاقيات امللكية الفكرية وبروتوكولهتا ومعاهداهتا اليت انضمت اإلهيا ليبياي ،وإاقامة منظمة اإدارة جامعية ملسائل حق
املؤلف ،مضيفا أأن التعلمي وبرامج اإذاكء وعي امجلهور قد اس هتلت .و أأعرب الوفد عن امتنانه ملا قدم من تدريب جبامعة تورينو
واجلامعة ا ألفريقية يف ماتوري بزمبابوي ،اإىل املوظفني القانونيني يف مكتب امللكية الفكرية ،وملا قدم من مساعدة أأثناء مؤمتر
الرشاكت الصغية واملتوسطة يف مطلع عام  .5152والمتس أأيضا املساعدة من الويبو عىل تنظمي حلقات معل للهيئة القضائية،
وحلقة معل عن البياانت اجلغرافية ألن ليبياي حددت "ا ألرز ا ألمحر" اإضافة اإىل "ا أللبسة املصنوعة من اللوف" ابعتبارها
منتجات حممتةل للحامية مبوجب البياانت اجلغرافية .و أأضاف أأن ا أللبسة املصنوعة من اللوف تصنعها النساء يف مقاطعة اكلهون
يف ليبياي ،و أأعرب عن أأمهل فأأن حيصل اإنتاج مركز النس يج املقرتح عىل التوس مي مبساعدة من الويبو .و أأعلن مع احلزن عن
تفيش فيوس الإيبول اذلي أأودى حبياة أأكرث من  5 111ليبيي ،مبن فهيم معدة مدينة ترتكز فهيا صناعة اللوف .وذكّر الوفد
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بأأن ليبياي احتفلت مؤخرا مبرور عرش س نوات من السمل والاس تقرار ،و أأعرب عن أأسفه لنتشار وابء الإيبول و أأثره يف
الشعب الليبيي ،واصفا اإايه ابلهتديد العاملي اذلي يس تلزم اس تجابة عاملية .وعرب عن امتنان ليبياي لس تجابة اجملمتع ادلويل
الإجيابية من أأجل احتواء هذا املرض ،وانشد ش بكة اخملرتعني واملبتكرين مبشاركة سائر العامل يف ماكحفة هذا الهتديد اذلي
حيدق ابجلنس البرشي.
 .72وساند وفد رسي لناك البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .و أأ ّقر ابلإجنازات
الكبية اليت حققهتا الويبو يف العام املايض ،مبا يف ذكل اإبرام معاهدة مراكش تباعا ملعاهدة بيجني .و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تواصل الويبو حتقيق نتاجئ هممة لتمنية البدلان ونظام امللكية الفكرية بضامن تعممي جدول أأعامل التمنية .و أأفاد بأأن بدله يويل أأمهية
كبية للملكية الفكرية ابعتبارها أأداة تسهم يف المنو الاجامتعي والاقتصادي والتطوير التكنولويج .وبيامن أأحاط الوفد علامً
ابلعمل املتواصل يف الويبو ،مبا يف ذكل تعممي جدول أأعامل التمنية فضال عن املداولت املرتبطة بقانون التصاممي والبث ،فاإنه
ر أأى أأن من ا ألمهية مباكن التقدم يف املناقشات املوضوعية بشأأن الإطار املفاهميي ا ألوسع املتعلق ابلتمنية لضامن اإسهام أأنظمة
امللكية الفكرية يف المنو والتمنية عىل الصعيدين الاجامتعي والاقتصادي .و أأضاف أأنه ينبغي للجمعية العامة ،بصفهتا الهيئة
اخملوةل ملراقبة تنفيذ جدول أأعامل التمنية معوما ،اإجراء اس تعراض دقيق وختصيص املزيد من الوقت ملناقشة تقرير
الوحيدة ّ
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن تنفيذ مجيع هيئات الويبو جلدول أأعامل التمنية .و أأحاط علام بتقارير الويبو
التدقيقية ،ول س امي التوصيات املتعلقة بتعممي اعتبارات التمنية عىل أأنشطة الويبو ،و أأبرز احلاجة اإىل تعزيز تنفيذ جدول أأعامل
التمنية من خالل خمتلف جلان الويبو وصياغة خطط قطرية هادفة تشمل جمالت تعاون حم ّددة لتوفي املساعدة التقنية من
قبل الويبو .وتناول املناقشات اليت جرت مؤخرا عىل مس توى اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق
املؤلف) بشأأن حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وقال اإن بدله يقرتح اعامتد
هنج حمايد تكنولوجيا فامي خيص وثيقة العمل املرتبطة مبعاهدة بشأأن حامية هيئات البث .و أأكّد عىل رضورة أأن تكون امحلاية
املمنوحة مبوجب املعاهدة اجلديدة متوافقة مع الولية املمنوحة للجنة حق املؤلف يف عام  ،5117فامي خيص بث الإشارات،
من أأي منصة اكنت ،من قبل هيئات البث/هيئات البث الكبيل التقليدية بوصفها اجلهات املس تفيدة من تكل املعاهدة ،مبا
يف ذكل حامية الإشارة السابقة للبث .وتطرق اإىل مرشوع قانون التصاممي وقال اإن بدله أأحاط علام ابلتقدم احملرز يف
املفاوضات وابلقرتاح ادلاعي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،غي أأنه أأكّد عىل رضورة مواصةل العمل من أأجل بلورة خمتلف
مس توايت التمنية لدلول ا ألعضاء يف نص املعاهدة .كام أأبرز احلاجة اإىل ضامن اتساق أأنشطة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات مع تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،واحلاجة اإىل اإجراء تقيمي منتظم ّ
لتبني ما اإذا اكن املسار اجلاري يساعد جلنة الرباءات
ورصح بأأنه يضع أأمهية عظمى عىل ما تقوم به
عىل امليض قدما حنو وضع خطة معل ملموسة ومتوازنة وقامئة عىل توافق الآراءّ .
اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية ادلولية) من
معل يف جمال وضع القواعد واملعايي .وس تكون هجودها لصياغة صك قانوين دويل يوفر امحلاية الالزمة للموارد البرشية
والطبيعية ذات نفع عظمي للعامل النايم .ويف حني انهتيى اخلرباء من معلهم عىل اإجناز مرشوع الصك القانوين ،فاإن ا إلرادة
الس ياس ية أأمر رضوري لتحويل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية ،من خالل مؤمتر دبلومايس ،اإىل صك ملزم قانو ًان يسهم
بطريقة عادةل ومتوازنة يف احلفاظ عىل التنوع البيولويج واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .وقال اإن بدله
يرى ،ابعتباره بدلا انميا ،أأنه ينبغي للويبو منح ا ألولوية لهذه املسأأةل يف امجلعية العامة اجلارية من أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن
قرار حول خطة معل جديدة للجنة احلكومية ادلولية حتدّد اترخي عقد مؤمتر دبلومايس .و أأعرب عن تقديره لزايرة املدير العام
اإىل رسي لناك خالل نومفرب من العام املايض ،ويه زايرة أأنعشت امللكية الفكرية يف رسي لناك ودمعت التعاون بني حكومة
رسي لناك والويبو .ويف  5152دخلت حزي التنفيذ خطة معل من عرش نقاط اكنت قد ماقرتحت خالل الزايرة .وهذا معل
متوقع لتعزيز كفاءات املكتب الوطين للملكية الفكرية ،فض ًال عن أأحصاب املصلحة الآخرين يف رسي لناك .ومبوجب هذه
اخلطة ،عمقدت مناقشات مبدئية بشأأن تنفيذ ش باكت مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف رسي لناك و أأهنيت وثيقة مرشوع
لإنشاء مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف اجلامعات ومعاهد البحث والتطوير يف البدل .ويف هذا الصدد وقع املكتب
الوطين مع الويبو اتفاق خدمة .ون مظمت ،يف كولومبو يف الفرتة بني  55و 51أأبريل  ،5152حلقة معل دون إاقلميية بشأأن
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صياغة الرباءات .ويف يونيو  ،5152زارت كولومبو بعثة من الويبو وعمقدت مناقشات مع أأحصاب املصاحل املعنيني من أأجل
حبث س ياسة الابتاكر يف البدل ،وحتديد الثغرات والاحتياجات من منظور امللكية الفكرية ،وإاصدار توصيات بشأأن دمج
اجلهات الفاعةل يف ميدان امللكية الفكرية ونظام امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر .ذكل أأن رسي لناك حتتاج ،بوصفها بدلا
انميا ،اإىل دمج امللكية الفكرية يف معلية صوغ الس ياسات الوطنية ،طاملا اعتربت الابتاكر والعمل والتكنولوجيا والإبداع
وسائل للتمنية والمتكني يف اجملال الاقتصادي .ومىض يقول اإن بدله يرى أأن التعاون بني حكومته والويبو ميكنه أأن يكون
منوذجا مفيدا للبدلان النامية يف حتديث أأنظمهتا اخلاصة حبامية امللكية الفكرية وتوفي منافع حقوق امللكية الفكرية لطائفة أأوسع
من أأحصاب املصاحل .وقال يف اخلتام اإن رسي لناك شدّدت ،بصفهتا منسق بدلان رابطة التعاون ا إلقلميي يف جنوب أآس يا
لالجامتع التشاوري بني بدلان الرابطة والويبو حول التعاون يف جمال امللكية الفكرية اذلي عقد يف  56سبمترب  ،5152عىل
احلاجة اإىل تعزيز تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،و أأمهية اس تحداث خطط قطرية هادفة لإجناز ا ألهداف اخلاصة ابملساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو ،واحلاجة اإىل وضع تعريف لنفقات التمنية ميكّن من تت ّبع نفقات التمنية عىل حنو أأفضل .و أأضاف أأن مذكرة
التفامه املقرتحة لتقوية التعاون املتبادل بني الويبو وبدلان الرابطة اليت من املتوقع النظر فهيا خالل اجامتع القمة يف نومفرب
 5152ستسهم أأيضا يف تطوير أأنظمة امللكية الفكرية يف بدلان الرابطة.
 .71وشكر وفد امجلهورية ادلومينيكية املدير العام عىل اقرتاحه اخلاص بتعيني انئب املدير العام ومساعد املدير العام
الذلين وجه هلام الوفد الهتنئة ودعا هلام وللمدير العام ابلنجاح .كام أأزىج الشكر اإىل فريق الإدارة الراحل وخباصة الس يد
جيفري أأونياما والس يد تريفور الكرك .وقال اإنه يتعني عىل هذه امجلعيات التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن موضوعات هامة
مثل معل اللجنة احلكومية ادلولية يف املس تقبل و أأعرب عن ثقته يف أأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مبواصةل
املفاوضات يف  5151قد يصبح مهزة الوصل بني مجيع مواقف البدلان وقد يتيح عقد مؤمتر دبلومايس .وإاىل جانب
الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليت تقع حتت رعاية مكتب امللكية الصناعية الوطين (املكتب) ،أأقميت رشااكت
اسرتاتيجية مع رابطة الصناعات يف امجلهورية ادلومينيكية واجمللس الوطين للمنافسة .و أأقميت هذه التحالفات بغية الهنوض
بنظام الابتاكر والاس تخدام الفعال للملكية الفكرية وتعزيز القدرات الابتاكرية والتنافس ية لقطاعي الصناعة واملقاولت يف
البدل .ومن أأنشطة املكتب وإاسهاماته متويل ادلراسة ا ألوىل عن " إادارة ر أأس املال الفكري وامللكية الصناعية يف
امجلهورية ادلومينيكية :حوافز نظام الإبداع الوطين وهيلكه" اذلي أأدى اإىل حتليل بشأأن " أأنظمة الابداع ور أأس املال
الفكري :تطرق اإىل حاةل امجلهورية ادلومينيكية" .وإاضافة اإىل ذكل ،حدلث املكتب منصة خدمة العمالء يف يوليو 5152
حبيث تقدم ملس تخدمهيا اإجراء معجل وفعال لطلب تسجيل العالمات التجارية وا ألسامء التجارية من خالل املوقع الإلكرتوين
للمكتب .و أأطلق املكتب يف  5152محةل من املطبوعات أأبرزها أأول نرشة اإحصائية ،ودليل براءات الاخرتاع وبراءات مناذج
املنفعة ،واثين نرشة لرصد التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا أللبان ،و أأدةل اإعالمية بشأأن الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي
الصناعية بغية مواصةل املساعدة يف نرش اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف البدل والهنوض به .وشارك الوفد يف ش بكة د مع
الرشاكت الصغية واملتوسطة (ش بكة ادل مع) من خالل انئب الوزير املعين بتعزيز الرشاكت الصغية واملتوسطة ،ووزارة
الصناعة والتجارة .وهتدف ش بكة ادل مع أأساس ًا اإىل تنس يق هجود كياانت تقدم خدمات اإىل الرشاكت املتناهية الصغر
والرشاكت الصغية واملتوسطة .وشارك املكتب يف هذا الصدد يف اجامتعات مائدة مس تديرة بشأأن الإدارة وإاضفاء الطابع
الرمسي وإادارة ا ألعامل ومعل من خاللها عىل حتسني جسالت امللكية الفكرية والهنوض هبا حبسب دور لك رشكة متناهية
وسع نطاق أأنشطته
الصغر ورشكة صغية ومتوسطة وغرضها ومنطقة اإنتاهجا .أأما فامي خيص املعهد الوطين للملكية الفكرية فقد ل
ودرب أأكرث من  5 111خشص من خالل أأكرث من  01نشاط ًا أأاكدميي ًا موضع عىل مدار العام املايض واس هتدف
منذ اإنشائه ل
همنيني من خمتلف اجملالت ومراكز البحوث واجلامعات وقطاعات الرشاكت املتناهية الصغر والرشاكت الصغية واملتوسطة.
واس تطاع مركز د مع التكنولوجيا والابتاكر ،من جانبه ،أأن يقمي اتصالت مع قطاعات هممتة ول س امي مع جامعات ومراكز
حبوث بغية تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية والإملام هبا اإضافة اإىل الهنوض ابإنشاء مراكز اثنوية اإضافية دل مع التكنولوجيا
والابتاكر .و أأعرب الوفد عن شكره للويبو ملا قدمته من د مع اإىل الأاكدميية الوطنية ومركز د مع التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب
عن أأمهل يف مواصةل اجلهود الرامية اإىل تعزيز الربانجمني ويف أأن مختصص هلام املوارد البرشية واملالية الالزمة ملواصةل تدريب
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املوارد البرشية من خالل برامج خاصة ابلتعلمي والتدريب والبحث .وشدد عىل أأمهية الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية
ابلنس بة اإىل بالده وطلب يف هذا الصدد د مع الويبو لضامن تطبيقها عىل حنو أأكرث فعالية .وفامي خيص تشكيةل موظفي الويبو
وس ياسة اللغات فهيا ،مجتدر الإشارة اإىل أأن املنظمة قد حافظت عىل المتثيل املالمئ خملتلف ادلول ا ألعضاء سواء يف هيئات
اختاذ القرارات أأو يف عدد املوظفني املهنيني .ويف هذا الصدد ،أأبدى الوفد أأمهل يف مواصةل حتقيق توازن جغرايف وتوازن بني
اجلنسني مالمئني لصاحل ادلول ا ألعضاء واملنظمة .ويف اخلتام ،أأيد الوفد البيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .76وحتدث وفد تركيا قائ ًال اإن معهد تركيا للرباءات قد أألف فريق ًا حيو ًاي جديد ًا لتناول أأهداف املعهد الاسرتاتيجية
العديدة .واعمتدت حكومة تركيا مؤخر ًا اسرتاتيجية وطنية للتصاممي .وتتضمن الاسرتاتيجية أأكرث من  01أأولوية لزايدة القدرة
التنافس ية يف قطاع التصاممي .وجيري اإعداد الوثيقة اخلاصة ابلسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاسرتاتيجية الوطنية
للبياانت اجلغرافية الهادفتني اإىل مواصةل تعزيز نظام امللكية الفكرية يف تركيا .وقال الوفد اإنه يفتخر ابلإشارة اإىل أأن معهد تركيا
للرباءات تلقى ،حبلول اذلكرى العرشين لإنشائه ،أأعىل عدد طلبات العالمات التجارية يف أأورواب واثين أأعىل عدد طلبات
التصاممي .فقد بلغ عدد الطلبات اليت تلقاها ،يف أأواخر عام  519 111 ،5150طلب فامي خيص العالمات التجارية و21 111
طلب فامي خيص التصاممي و 55 111طلب فامي خيص التصاممي .و أأضاف قائال اإن التعاون مع املاكتب الوطنية واملنظامت
ادلولية اس متر يف المنو بفضل النتاجئ اجليدة اليت جنهتا تركيا من تكل التفاقات التعاونية .فقد وقّعت ،يف عام  ،5152عىل
بروتوكول تعاون مع املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية وسيمت ،عىل هامش امجلعية العامة ،التوقيع عىل بروتوكول
أآخر مع مركز طاجيكس تان الوطين للرباءات واملعلومات .و أأفاد بأأن تركيا بصدد التخطيط أأيضا ملراجعة الربوتوكول اذلي
وقّعته مع مكتب امللكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية .وس يكون دلى تركيا ،حبلول أأواخر عام  51 ،5152اتفاق تعاون
مع املاكتب الوطنية يف لك أأرجاء العامل .ودلى البدل أأيضا اتفاقات تعاون مع املنظامت ادلولية .ومعال خبطة العمل لعام 5152
املشرتكة بني الويبو وتركياّ ،نظمت تركيا ،يف اجلزء ا ألول من عام  ،5152حلقة معل بشأأن الاسرتاتيجية اخلاصة ابلبياانت
اجلغرافية وندوة بشأأن التطوير الابتاكري للكفاءات يف الرشاكت الصغية واملتوسطة ،فضال اس تضافة بعثتني من بعثات
الويبو حول التعاون عىل اإنشاء أأاكدميية للملكية الفكرية يف تركيا وإاطالق برانمج ماجس تي ابلتعاون مع جامعة تركية .ومىض
يقول اإن اجلزء الثاين من عام  5152سيشهد تنظمي طائفة متنوعة من املؤمترات والندوات وحلقات العمل بشأأن اإدارة امللكية
املدربني ،ومعايي أأهلية الاخرتاعات
الفكرية عىل مس توى اجلامعات ،واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ،وتدريب ّ
الصيدلنية للحامية برباءة ،وهمارات الرتخيص والتفاوض ،ونظام مدريد ،فضال عن بعثة أأخية من الويبو اإىل املعهد من أأجل
تعزيز التواصل الإلكرتوين يف جمال نظام مدريد .و أأعلن أأن الويبو واملعهد س يوقّعان ،عىل هامش امجلعية العامة ،عىل مذكرة
تفامه بشأأن تعزيز التعاون يف جمال نظام مدريد وتعزيز التواصل الإلكرتوين فامي خيص تطبيقاته .وتطرق اإىل التعاون يف جمال
"ترصد املسامهة
حق املؤلف و أأشار اإىل أأن املديرية العامة الرتكية حلق املؤلف والويبو قد أأجنزات مؤخرا دراسة مشرتكة بعنوان ّ
الاقتصادية للصناعات القامئة عىل حق املؤلف" .مث تطرق اإىل التعاون مع املكتب ا ألورويب للرباءات وقال اإن فاحيص
الرباءات برتكيا قد شاركوا يف عدد من ادلورات التدريبية الواسعة اليت وفرهتا أأاكدميية ذكل املكتب .و أأضاف أأن التعاون الناحج
مع املكتب املذكور قد أأسفر عن نتاجئ اإجيابية من حيث عدد ونوعية تقارير البحث الصادرة عن فاحيص الرباءات برتكيا.
و أأعلن أأن اس مترار مرشوع التوعية يف اجلامعات .واس تضاف املعهد مؤمتر مركز مكتبات الرباءات لعام  5152اذلي مض
 011مشارك من  08بدل ًا و 75مركزا من املراكز الرتكية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات .ومشلت املناقشات املامرسات الفضىل
واملعلومات املتعلقة بأآخر التطورات يف جمال مكتبات الرباءات .وعىل هامش ذكل احلدث ،وقّع املعهد بروتوكول تعاون مع
 52جامعة من أأجل اإعادة هيلكة مراكزها اخلاصة مبعلومات الرباءات .كام تواصل ،يف عام  ،5152التعاون مع مكتب
التنس يق يف السوق ادلاخلية يف شلك ندوات من أأجل الهنوض بنظام امجلاعة ا ألوروبية للعالمات التجارية والتصاممي ،ويف
شلك اإعارات خلرباء وطنيني .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأدجمت تركيا قاعدة بياانت املعهد للعالمات التجارية مع نظام TMView
التابع ملكتب التنس يق املذكور واس تمكلت معلية الإدماج مع نظام  .TMclassوتمتثل اخلطوة التالية يف اإدماج قاعدة بياانت
املعهد للتصاممي مع نظام  Designviewالتابع ملكتب التنس يق .كام شاركت تركيا يف مرشوعات التقارب اليت وضعها مكتب
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التنس يق ومتاش يا مع ادلراسات اجلارية ،اعمتد املعهد الهنم ج املقبوةل اخلاصة ابلعالمات التجارية املمسجةل اب ألسود وا ألبيض
واملبادئ التوجهيية املتعلقة بأأس باب الرفض النسبية .وفامي خيص جدول ا ألعامل التقنيين للويبو ،أأعرب الوفد عن تقديره للعمل
الشاق اذلي بذلته جلنة العالمات بشأأن معاهدة قانون التصاممي و أأعلن د مع بدله الاكمل لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتدها يف
املس تقبل القريب .واس تطرد الوفد قائ ًال اإنه رمغ التقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف املوضوع الهام املتعلق ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور ،فاإنه من السابق ألوانه البت يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن هذا املوضوع .وتطرق اإىل التغيي
احملمتل ملعايي تعيني اإدارات البحث ادلويل وقال اإن بدله يؤيد فكرة أأنه ينبغي مواصةل التعيينات عىل أأساس املعايي احلالية
حىت يمت حتديد معايي جديدة .و أأبدى الوفد أأمهل يف تواصل التأآزر ،اذلي شهدته معاهدة مراكش ،يف ادلورات املقبةل بشأأن
حامية منظامت البث ،والتقييدات والاس تثناءات املطبقة عىل املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث ولفائدة
ا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .ورحب الوفد يف هذا الس ياق جبهود الويبو الرامية اإىل وضع نظام دويل حلق املؤلف يكون
أأكرث فعالية وتواز ًان .ومىض يقول اإن تركيا ترحب كذكل ابسرتاتيجية الويبو يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،اليت
ميكن تنفيذها ابلتساق مع اإطار التعاون بني املعهد والويبو لتعزيز التواصل يف نظام مدريد .و أأفاد بأأن املعهد عكف عىل اتباع
هنجا مماثال يف الارتقاء مبس توى خدماته الإلكرتونية وهو بصدد اإطالق مرشوع معلومايت لرمقنة قاعدة بياانته اخلاصة بلك
الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي اليت يعود اترخيها اإىل عام  5112مفا فوق .وسيمت ،بعد ذكل ،اإدماج قاعدة البياانت
الرمقية يف برانمج حاسويب جديد قيد الاس تحداث ألغراض اإدارة معليات التسجيل الروتينية اليت يضطلع هبا املعهد .و أأعلن
الوفد جمدد ًا اس تعداده لس تضافة مكتب خاريج يف تركيا يضمن التأآزر مع بنك التكنولوجيا للبدلان ا ألقل منو ًا املزمع اإنشاؤه.
وذكلر بأأن بنك التكنولوجيا هو مرشوع يمنفذ حتت رعاية مكتب ممثل ا ألمم املتحدة السايم املعين بأأقل البدلان منوا والبدلان
النامية غي الساحلية وادلول اجلزرية الصغية النامية .و أأوحض أأن ذكل املرشوع ،اذلي موضع يف عام  5155خالل مؤمتر ا ألمم
املتحدة الرابع املعين بأأقل البدلان منوا ،يريم اإىل اإنشاء مكتب ل ألمم املتحدة يف تركيا يتوىل تقدمي املساعدة التقنية واملشورة
اخلبية اإىل املبدعني والباحثني يف البدلان ا ألقل منوا لمتكيهنم من حتديد أأكرث التكنولوجيات تناس با مع حبوهثم ،ويؤدي دور
الوس يط يف التفاوض عىل اتفاقات الرتخيص .و أأضاف أأن املرشوع يسعى كذكل اإىل تيسي التواصل بني الباحثني اذلين
يعملون عىل املواضيع ذاهتا يف البدلان ا ألقل منوا والبدلان املتقدمة .وقال اإن تركيا ترى أأن اإدماج الويبو يف تكل ادلراسة
س يضمن اس تدامة املرشوع ويكفل تأآزر ًا يسهم يف جناح هجود لك طرف .و أأعلن عن تطلع تركيا اإىل العمل مع ادلول ا ألعضاء
واللجان املعنية من أأجل توفي نظام للملكية الفكرية يد مع الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع.
 .77وقال وفد أأوكرانيا اإنه أأىت اإىل امجلعية العامة يف وقت صعب تاكحف فيه بالده ضد انهتااكت سالمهتا ا إلقلميية وس يادهتا.
و أأشار اإىل أأن حكومته تعمتد مبد أأ الالعنف يف تعاملها مع ا ألحداث ا ألخية ،وتعمل عىل هتدئة الوضع والبدء بعملية لتحقيق
الاس تقرار يف البالد ،ليك يس تعيد شعاها ثقته حبقه يف التعبي والعمل وا ألمل يف مس تقبل أأفضل .و أأعرب الوفد عن امتنانه
للمجمتع ادلويل عىل الزتامه بد مع الاس تقرار الاقتصادي والإصالحات الهيلكية والإصالحات ا ألخرى للميض ابلبدل قدما
خالل هذه الفرتة العصيبة .ورحب الوفد بد مع اجملمتع ادلويل املس متر وتعاطفه مع ا ألمة ا ألوكرانية ،ودمعه لس تعادة وحدة
ا ألرايض ا ألوكرانية ،وخاصة يف قضية الضم غي القانوين لش به جزيرة القرم .و أأضاف الوفد أأن بالده تتعامل يوميا مع قضااي
معقدة ،ولكهنا تبذل اجلهود ملواصةل حامية احلقوق القانونية ملقديم الطلبات و أأحصاب احلقوق اليت يكفلها ادلس تور والقوانني يف
أأوكرانيا والإطار ادلويل للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل اتفاقية برن ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق مدريد .واتبع قائال اإن
أأوكرانيا تسعى جاهدة للحفاظ عىل تطبيق أآلية حامية امللكية الفكرية يف ش به جزيرة القرم .ويف هذا الس ياق ،عرب الوفد عن
أأمهل حبل سلمي للوضع ،وابس مترار د مع رشاكئه ادلوليني القيّمني .وقال الوفد اإنه ونظرا للوضع الصعب يف املنطقة ،مل يكن
ألوكرانيا مبادرات يف جمال امللكية الفكرية يف عام  ،5152ولكهنا تنظر للملكية الفكرية كعامد لالقتصاد التنافيس والابتاكر
والازدهار .و أأفاد أأن احلفاظ عىل نظام ملكية فكرية متني وشامل وفعال ودمعه ،يبقى حمط تركزي ادلوةل ابلرمغ من
الصعوابت .وعرب الوفد عن القمية الكبية ملساعدة الويبو وإاسهاهما يف تعزيز نظام حامية امللكية الفكرية يف أأوكرانيا .واس تطرد
قائال اإن الويبو حماور يقظ وجدير ابلثقة ،ومنظمة هتمت ابنشغالت لك دوةل من دولها ا ألعضاء ،وتدفع اجملمتع ادلويل حنو تغيي
مفهوم العمل احملقق للرثوة ،والتمنية الاقتصادية املس تدامة للك الاقتصادات من املادية اإىل املبنية عىل املعرفة .وذكر الوفد أأن
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الويبو تلعب دورا هاما يف حشد اجلهود الوطنية وادلولية لدلول ا ألعضاء بغية الرتوجي ل إالبداع والتكنولوجيا ،ود مع التنوع
الثقايف ،ومساندة ادلوةل والرشاكت و أأحصاب املصلحة من القطاع اخلاص ،وبناء بنية حتتية فعاةل للملكية الفكرية ،من بني
أأدوار أأخرى .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يقود التعاون بني هيئات امللكية الفكرية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر،
اإىل رشاكة عادةل بني لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وشكر الوفد الويبو ملساعدهتا يف صياغة اسرتاتيجية أأوكرانيا الوطنية
للملكية الفكرية ،والتفاق املرتقب املتعلق مبساعدة الويبو خلدمة امللكية الفكرية احلكومية ا ألوكرانية لفرتة تصل حىت عام
 .5156وخص ابلشكر مدير اإدارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة عىل معهل يف املنطقة .واختمت الوفد ابإبداء
اس تعداده وجاهزيته للتعاون ،ومتىن اإجراء نقاشات ممثرة خالل امجلعيات.
 .78و أأعرب وفد تونس عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وذكر أأن بدله مينح ماكنة ممزية
للملكية الفكرية والقواعد اليت توهجها بقدر ما يظل تكوين الرثوات والمنو ميثالن الوس يلتني الرئيس يتني لتحقيق ا ألهداف
احملددة .وقال اإن نظام امللكية الفكرية يعد يف هذا الصدد ركزية قوية للمنو و أأداة لتوجيه الانفتاح عىل العامل وإان س ياسة بدله
يف جمال امللكية الفكرية تريم أأساس ًا اإىل حتويل الاقتصاد التونيس من اقتصاد ذي قمية مضافة ضعيفة اإىل اقتصاد قامئ عىل
الابتاكر يتسم بقوة مضمونه التكنولويج وانفتاحه عىل الرشاكء فيه .وتأأكّدت تكل الرؤية يف ادلس تور التونيس اجلديد اذلي
يضمن ،مبوجب املادة  ،25حامية حقوق امللكية الفكرية .ومىض يقول اإن بدله يبذل قصارى هجده يف سعيه اإىل بلوغ تكل
الغاية لتكييف قواعده وإاجراءاته مع أأمسى املعايي ادلولية والانضامم اإىل التفاقيات واملعاهدات ادلولية .وعليه ،أأشار اإىل
اعامتد مرسوم يف أأواخر يوليو  5150حيدد الرشوط والطرق لتدخل صندوق تشجيع الإبداع ا ألديب والفين اذلي يمتتع
املؤلفون وفنانو ا ألداء واملنتجون بفضهل من الآن فصاعد ًا ابحلق يف احلصول عىل اإعانة لتشجيع الإبداع ا ألديب والفين وإاىل
انضامم بدله خالل شهر أأكتوبر  5150اإىل بروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وإاىل اإعادة تأأكيد وزراء الاحتاد
ا ألفريقي املعنيني ابلعلوم والتكنولوجيا يف أأبريل  5152موافقهتم عىل عرض تونس بشأأن اس تضافة مقر املنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية مث اعامتد رؤساء ادلول واحلكومات ا ألفريقية لقرار يف هذا الصدد يف يونيو  5152وإاىل اإبرام اتفاق يف مس هتل
شهر يوليو  5152بني تونس واملنظمة ا ألوروبية للرباءات بشأأن التصديق عىل الرباءات ا ألوروبية اليت تشمل تونس تكون
مزيته ترس يخ النظام التونيس لإصدار الرباءات .و أأفاد بأأن بدله يس تفيد من برانمج منتظم ومنظم للمساعدة ل يتعلق بتحديث
ماكتب امللكية الصناعية وحق املؤلف حفسب بل يتصل أأيض ًا ابلهنوض بأأنشطة مجيع اجلهات املعنية و أأعرب عن اغتباط بدله
للمس توى املريض لعالقاته مع املكتب ادلويل ورغبته يف توطيد عالقات التعاون املذكورة ول س امي بفضل اس مترار املساعدة
اليت تقدهما الويبو اإليه .وإاذ أأبدى تأأييده ل ألهداف الاسرتاتيجية اليت حددهتا الويبو وخصوص ًا يف اإطار جدول أأعامل التمنية،
أأهنيى بيانه قائ ًال اإن بدله سيبذل قصارى هجوده دل مع الربامج واخلطط الإمنائية املوضوعة.
 .79و أأيد وفد نيبال بيان وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ وبيان وفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل
منوا .و أأثىن عىل ادلور الهام اذلي تضطلع به الويبو يف مساعدة البدلان ا ألقل منوا من أأجل مواءمة أأنظمهتا مشيا اإىل أأن
البدلان مثل نيبال واهجت العديد من التحدايت الإمنائية اليت تتطلب تكوين الكفاءات البرشية واملؤسس ية ،ونقل
التكنولوجيا ،والقدرة عىل تسويق امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل املعارف التقليدية  .ومىض يقول اإن مبادرات الويبو لإنشاء
مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر ،وتقدمي خدمات تمنية املهارات التقنية ،وإانشاء مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية وحتديهثا،
وحتويل القطاع غي الرمسي اكتست أأمهية ابلغة ابلنس بة للبدلان ألقل منوا .و أأفاد أأن حكومة بدله أأمكلت مرشوع الس ياسة
الوطنية للملكية الفكرية ونظمت حوارات بني القطاعني العام واخلاص يف مخس مناطق من البدل .واجلهود جارية لتحديث
ماكتب امللكية الفكرية وتمنية املوارد البرشية ،وحتديد مدى توافق الترشيعات مع املعاهدات ادلولية املعنية ،وتعزيز القدرة
عىل اإنفاذ قواعد امللكية الفكرية .وعندما تدخل س ياسة امللكية الفكرية حزي النفاذ ،س تحظى مجيع الفئات من احلقوق ابمحلاية
الفعاةل والاكفية وس متحرتم حقوق لك من املبدعني وتمراعى احتياجات اجملمتع ا ألوسع نطاقا .ورحب الوفد ابملشاريع اليت تقوم هبا
الويبو يف جمال تكوين الكفاءات واس تخدام التكنولوجيا املناس بة ،وقال اإن بدله يتطلع اإىل احلصول عىل مزيد من املساعدة
من الويبو يف جمالت تكوين الكفاءات والتمنية البرشية والاجامتعية ،مع الرتكزي عىل توفي فرص للش باب .ورحب ابلتقدم
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احملرز يف املفاوضات بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي مؤكدا عىل اإدراج حمك ملزم قانوان بشأأن املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات يف نص املعاهدة .واسرتسل مشيا اإىل أأن البدلان ا ألقل منوا من قبيل نيبال غنية ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي ،ووفرة تكل املوارد واملعارف وا ألشاكل وتنوعها هل دور حيوي يف احلياة اليومية
لشعوهبا .وذلكل أأصبح توفي حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ووقايهتا من المتكل غي املرشوع قضية من
القضااي امللحة .واس تطرد الوفد موحضا أأن اعامتد معاهدة جديدة يف هذا اجملال س يكون رساةل واحضة اإىل البدلان ا ألقل منوا
بأأن نظام امللكية الفكرية يأأخذ يف عني الاعتبار احتياجاهتا ومتطلباهتا .ومن املهم مباكن اإجياد تسوية هنائية لتكل القضااي وقد
حان الوقت لتعزيز اجلهود الرامية اإىل اختتام املفاوضات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن امجلعية ستنظر ،لهذا الغرض ،يف
النص املقدم من اللجنة احلكومية ادلولية.
 .81ورصح وفد نيوزيلندا أأن قانون الرباءات لعام  5150دخل حزي التنفيذ متام ًا يف  50سبمترب  5152وذكل كجزء من
تعهد نيوزيلندا بتحديث الترشيعات الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية .وقد قارب قانون الرباءات بني النظام النيوزيلندي
والرشاكء ادلوليني التجاريني للبالد ،وجعل قوانني الرباءات الوطنية أأكرث اتساق ًا مع املامرسات ادلولية الفضىل مما س يدفع
الابتاكر ويساعد عىل خلق اقتصاد أأكرث تنافس ية وإانتاجية .واشرتط نظام الرباءات اجلديد حفص اخلطوة الابتاكرية واجلدة
املطلقة ابلامتيش مع املعايي ادلولية املقبوةل وسوف يتصدى لشواغل املاوري املتصةل مبنح براءات لالخرتاعات املأأخوذة من
النبااتت واحليواانت ا ألصلية أأو من املعارف التقليدية للاموري من خالل اإنشاء جلنة استشارية للاموري لتقدمي املشورة
ملفوض الرباءات .ويطلب النظام أأيض ًا من مقديم الطلبات ووالكهئم املعينني أأن يقدموا طلبات ويرتاسلوا مع مكتب امللكية
الفكرية بنيوزيلندا من خالل التواصل الإلكرتوين .ويف سبيل الهنوض بتحديث قانون الرباءات الوطين ،قام املكتب بتدشني
مرفق اإدارة حديث عرب لك أأقسام امللكية الفكرية .ويف العام املايض ،بلغت النس بة الإجاملية لطلبات امللكية الفكرية املقدمة
اإلكرتونيا للمكتب  99.8يف املائة ،وقد قلل املرفق العمل املس تغرق للرشاكت الصغية واملتوسطة يف نيوزيلندا وساعد
املكتب عىل احلفاظ عىل نتاجئ الفحص ومعلومات عامة عالية اجلودة دمعها العمليات التشغيلية املعمتدة بشهادة ا أليزو .9115
ويف العام املايل املايض ،شهدت نيوزيلندا زايدة قدرها  51يف املائة يف عدد طلبات العالمات التجارية املقدمة .وميكن رشح
هذا الاجتاه أأساس ًا ابنضامم نيوزيلندا اإىل الربوتوكول املرتبط ابتفاق مدريد فامي خيص التسجيل ادلويل للعالمات يف
ديسمرب  5155ابلإضافة اىل اقتصاد عاملي متحسن .ورحب الوفد ابلتعامل الإجيايب مع نظام بروتوكول مدريد من خالل
رشاكت نيوزيلندية راغبة يف تقدمي العالمات التجارية حول العامل .وشهدت نيوزيلندا زايدة قدرها  50يف املائة يف عدد
التصاممي املقدمة .وعىل العكس ،اكن هناك نقص يف عدد الطلبات املعيارية للرباءات ودخول املرحةل الوطنية .واكنت
نيوزيلندا نش يطة يف مشاركة معارفها وخربهتا مع بدلان أأخرى خالل العام املايض .واس تضاف مكتب امللكية دراسة امتدت
عىل مدى أأس بوع من ممثيل مكبوداي وإاندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية .وس يواصل مكتب امللكية د مع زمالئه يف
رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا حيث أأهنم يعدون لالنضامم اإىل بروتوكول مدريد ويقدم هذا ادل مع من خالل أأنشطة الويبو وجلنة
امللكية الفكرية لتفاقية التجارة احلرة بني نيوزيلندا و أأسرتاليا والاس يان .وكجزء من برانمج نيوزيلندا لتطوير ا ألعامل ،يعمل
مكتب امللكية الفكرية مع عدد من الواكلت احلكومية واخلاصة لتحسني جودة معلومات امللكية الفكرية املتاحة للرشاكت
النيوزيلندية .واكن الهدف تقدمي معلومات وموارد و أأدوات حمس نة للمشاريع لتعزيز فهمها للملكية الفكرية ،فضال عن
معلومات أأكرث حول كيفية تسويق امللكية الفكرية .وس تواصل نيوزيلندا العمل مع أأسرتاليا بشأأن مباردة السوق الاقتصادي
املوحد اليت س تفيد طاليب الرباءات يف البدلين.
 .85و أأعرب وفد مالزياي عن ارتياحه لبياانت الويبو املالية لعام  5150اليت جسّلت فائضا يف املزيانية .ولحظ الإدارة املالية
احلذرة اليت اع متمدت يف تنفيذ املشاريع وقال اإن مالزياي اس تفادت من تكل الربامج يف اإرساء نظاهما الوطين للملكية الفكرية.
و أأيد الوفد بيان س نغافورة ابمس رابطة أأمم جنوب رشق أ آس يا .وقال اإن الهيئة املالزيية للملكية الفكرية تقوم حاليا ابس تكامل
تعديل قانون الرباءات والعالمات التجارية يك يامتىش مع املامرسات ادلولية ،وإان مالزياي مس تعدة لالنضامم اإىل بروتوكول
مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات .و أكحد أأراكن اخلطة الرامية اإىل اإدخال البدل اإىل زمرة البدلان املرتفعة ادلخل يف
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موعد أأقصاه عام  ،5151اعمتدت مالزياي امللكية الفكرية ابعتبارها جمال حاسام يلزم تعزيزه والهنوض به ،وقد ساعد ارتفاع قمية
ر أأس املال الفكري وا ألصول غي املادية عىل وضع امللكية الفكرية يف ُصمي الاقتصاد .و أأضاف أأن الهيئة املالزيية للملكية
الفكرية ملكّفت بزايدة مشاركهتا يف القطاع الاقتصادي وبتعزيز قبول امللكية الفكرية ابعتبارها عالقة بني طرفني ،بغية تيسي
املعامالت القامئة علهيا والهنوض ابمللكية الفكرية أكصل ذي قمية وقابل للتجارة .ويف يونيو  ،5152أأطلقت الهيئة املالزيية
للملكية الفكرية بوابة حلقوق امللكية الفكرية .و أأقر الوفد ابلتقدم احملرز يف تناول مشهد امللكية الفكرية املتطور ،كام أأقر
برضورة اإاتحة النفاذ اإىل املعارف يف جمال امللكية الفكرية ،وقال اإن أأوجه النجاح يف هذا املضامر تشمل اإبرام واعامتد معاهدة
بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو
معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،ويربهن هذان التفاقان عىل النية احلس نة اليت تمتتع هبا مجيع ادلول
ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف توس يع نطاق هذه اجلهود يك تشمل املعاهدات املقرتحة اخلاضعة للمناقشة يف اللجان.
وراح يقول اإن مالزياي بدل فيه تنوع هائل وإان من الرضوري حامية أأصوهل املادية وغي املادية .و أأردف قائال اإن اللجنة
احلكومية ادلولية ينبغي أأن تواصل معلها لبلوغ اتفاق عىل الصكوك القانونية ادلولية الوجهية اليت تكفل امحلاية .ورحب جبهود
الويبو املتواصةل يف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا وإانفاذها واس تغاللها هبدف حتقيق
التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛ وقال اإن اس مترار مساعدة الويبو لدلول ا ألعضاء ينبغي أأن يكون من ا ألولوايت يف
الثنائية املقبةل.
 .85وقال وفد السلفادور اإنه عىل ثقة من أأن املدير العام س يواصل العمل بروح املواءمة ،مولي ًا اهامتم ًا خاص ًا لحتياجات
ادلول ا ألعضاء ولس امي البدلان النامية مثل السلفادور .وقال الوفد اإنه خطط للعمل مع ًا يف أأنشطة عادية و أأنشطة وضع
املعايي ويف أأنشطة تريم اإىل تكوين الكفاءات املؤسس ية .وقال الوفد اإنه مقتنع ًا أأن أأنشطة تكوين الكفاءات تتسم بدرجة
عالية من الوعي والاعرتاف ابلبعد الاجامتعي ل إالنسانية كهدف هنايئ تطمح اإليه البدلان .وقال الويبو اإنه فامي خيص هجود
الويبو لوضع املعايي ،خاصة معل جلنة العالمات ،هنأأ الوفد ادلول ا ألعضاء وا ألمانة عىل هجودمه العالية لإهناء املناقشات
املعنية ابعامتد معاهدة محلاية العالمات الصناعية .وقال الوفد اإن السلفادور تد مع التنس يق ملؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة
املذكورة ودعا لك ا ألطراف ملواصةل اإبداء املرونة بغية حل النقطة الباقية يف هذا الصدد .وقال اإنه فامي خيص ادلول ا ألعضاء
من البدلان النامية مثل السلفادور فاإن أأحد املوضوعات اليت تشلك عامد املعاهد هو الاعامتد عىل الزتام الويبو بتقوية
الكفاءات املؤسس ية والبرشية اليت تقدم ا ألمن الرضوري لالضطالع ابلزتامات امللكية الصناعية .وقال الوفد اإن املعاهدة
سوف توفر التوجيه اذلي حتتاجه ماكتب امللكية الفكرية الوطنية لتقدم للتصاممي الصناعية حامية أأفضل .و أأشار الوفد اإىل
النشاط املكثف اجلاري يف اإطار معل اللجنة احلكومية ادلولية وشدد عىل التقدم احملرز وكذكل حاةل اجلهود التقنية ،ومشدد ًا
عىل احلاجة اإىل إارساع اخلطى بغية اعامتد واحد أأو أأكرث من الصكوك محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبي
الثقايف التقليدي وقال الوفد اإنه لهذا السبب اصطف مع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف د مع "اجلزء رفيع املس توى"
مثل ذكل اذلي عقد يف فرباير  ،5152اذلي وفرت توصياته ا ألساس للخرباء الوطنيني يف أأنشطهتم التقنية واملتخصصة .وقال
الوفد اإنه عىل وعي أأن هناك الكثي اذلي يتعني معهل؛ ومع هذا فقد أأكد احلاجة اإىل التفاؤل واكن عىل ثقة من أأن العمل
س ينهتيي طبق ًا للجدول الزمين املعمتد ،بغية توفي امحلاية للقطاعات املعنية ،اليت تعاين معظمها هشاشة الوضع .و أأكد الوفد أأن
املوضوع حمل النظر تطلب احلضور واملشاركة الفاعةل للخرباء من عوامص البدلان .ويف هذا الصدد أأكد الوفد احلاجة
لتخصيص متويل اكف لضامن مشاركهتم وحضورمه .وفامي خيص جلنة التمنية أأعرب الوفد عن رضاه عن العمل املنجز خاصة
اعامتد معظم املشاريع لصاحل لك ادلول ا ألعضاء .ودعا الوفد لك اجملموعات ا إلقلميية مواصةل العمل مع ًا ومواصةل اإظهار أأعىل
درجة من الالزتام بغية امليض قدم ًا مع جدول أأعامل الويبو للتمنية وتنفيذ القرار اذلي ماختذ يف امجلعيات العامة  5151بشأأن
أآلية للتنس يق لتوصيات جدول أأعامل التمنية .وقال الوفد اإنه اإذا ما أأظهر لك أأعضاء املنظمة حسن النية ،واملهارات
ادلبلوماس ية ،والوعي الاجامتعي ،فاإن هذا يسهم يف اخلروج هبذه الآلية .وقال الوفد حيث اإن جلنة حق املؤلف معنية
اب ألمر ،فاإن الوفد يثين عىل العمل اذلي أأحرزه الس يد تريفور الكرك .واس تطرد الوفد قائ ًال اإن خربة الس يد تريفور
ادلبلوماس ية وحمكته الإنسانية جعلت من السهل اعامتد اتفاقات رئيس ية لصاحل البرشية مثل التفاق غي املس بوق اذلي
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مثلته معاهدة مراكش لعام  ،5150واملصمم لتسهيل النفاذ اإىل املصنفات العامة ل ألشخاص املكفوفني ،أأو معايق البرص ،أأو
ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .ويف هذا الصدد هنأأ الوفد لك ادلول ا ألعضاء عىل الزتاهما وتفانهيا يف تغيي مسار
التارخي من خالل حتسني جودة احلياة للمكفوفني عىل نطاق العامل ،اذلين بوسعهم الآن المتتع حبرايهتم وحقوقهم الإنسانية
وبوسعهم تعزيز قدراهتم من خالل نفاذ أأفضل اإىل الرتاث ا ألديب والثقايف واملعارف الزاخرة يف بطون الكتب .وقال الوفد اإن
حكومة السلفادور أأهنت الإجراءات القانونية احمللية للتصديق عىل املعاهدة وخططت لإيداع الصك للتصديق خالل
امجلعيات احلالية .وقال الوفد اإن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تواصل اختاذ اإجراءات ملموسة وتهنيي اإجراءاهتا القانونية والإدارية
حبيث تدخل املعاهدة حزي النفاذ حىت يتس ىن للقطاعات املعنية المتتع ابملزااي امللموسة للمعاهدة .وقال الوفد اإنه فامي خيص
العمل التقين اذلي ينفذه الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فاإن الوفد يعرب عن تقديره لهذه املساعي اليت قدمت
التوجيه الرايم اإىل حتسني جودة الفحص لطلبات الرباءات .وقال الوفد اإنه كام ذكر يف مناس بات أأخرى ،حصل مكتب
امللكية الفكرية يف بالده عىل شهادة جودة .وعليه فاإن هذه الإجراءات مل تكن معروفة فقط للمكتب بل اكن يشجعها لتحقيق
حتسينات مس مترة لصاحل املس تفيدين من املكتب .وقال الوفد اإنه فامي خيص العمل املعياري للفريق ،فاإن عىل ادلول ا ألعضاء
أأن تدرك أأنه أآن أأوان أآخر موعد مدرج يف خريطة الطريق اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وقال الوفد اإنه قبل اختاذ
اخلطوات التالية فاإن هناك حاجة للتفكي يف "مس توايت التمنية" لدلول ا ألطراف يف هذه املعاهدة ،مثل بدله .ويف هذا
الصدد وخاصة فامي خيص الابتاكر قال الوفد اإن وتية منو البحث والتطوير ترجع اإىل الباحثني القادمني من البدلان النامية اإىل
بدلان حتتل "عادة" مقة مؤرشات الابتاكر عاملي ًا .وقال الوفد اإن هذا ا ألمر قدم دلي ًال جديد ًا عىل احلاجة اإىل ضامن أأن امللكية
الفكرية أأداة لتعزيز التمنية اليت تساعد ادلول ا ألعضاء ذات الاقتصاد الهش ،مثل السلفادور ،عىل التصدي للتحدايت
العاملية .وفامي خيص مسأأةل املاكتب اخلارجية ،أأثىن الوفد عىل العمل اذلي ابتد أأه الس يد فوك س نغ و أأمكل الطريق من بعده
الس يد فتشن .وقال الوفد اإنه فامي خيص السلفادور ولك ادلول ا ألعضاء .فاإن القدرة عىل الاعامتد عىل مبادئ توجهيية لإنشاء
ماكتب خارجية وا إلرشاف علهيا ميثل أأولوية .وعليه فاإنه من الرضوري مواصةل اإظهار دلئل املواءمة وإاهناء املبادئ التوجهيية.
وراح الوفد يقول اإنه حتت قيادة رئيس السلفادور ،الزتمت البالد بضامن اس مترارية س ياسة عامة خاصة ابمللكية الفكرية
لصاحل لك املواطنني .ولتحقيق هذه الغاية قال الوفد اإن من اخملطط مواصةل اسرتاتيجية عرض منافع امللكية الفكرية للرشاكت
الوطنية الصغية واملتوسطة؛ يف قطاع الصحة ،لتحصل عىل مزااي املنصات ملواصةل هجود البحث والتطوير ،كتكل اليت تقدهما
منصة الويبو  ReSearchوالويبو  ،Essentialيف القطاع القانوين ،من خالل برامج تكوين الكفاءات املؤسس ية؛ يف القطاع
الإداري والثقايف؛ ويف املكتب الوطين للملكية الفكرية .وقال الوفد اإن الويبو بوسعها أأن تقدم مسامهة حامسة يف تعويض أآاثر
ا ألزمة املالية الاقتصادية العاملية ،وذكل من خالل التمنية وتعزيز منصة لنقل التكنولوجيا والابتاكر .ويف هذ الصدد ،قال
الوفد اإن السلفادور تشارك يف ش بكة وطنية ملراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر املنترشة حالي ًا يف البالد وبد مع من الويبو
وساعدت عىل حتقيق جودة أأعىل موهجة ل ألشخاص يف جمال املساعدة التقنية للجهود البداعية للمواطنني ،ودمعت وعززت
نقل التكنولوجيا .و أأشار الوفد اإىل مركز د مع التكنولوجيا والابتاكر اذلي أأنشئ يف دائرة ِ الابتاكر واجلودة ،وكذكل ثالثة
مراكز فرعية داخل البالد (اثنان يف سان ميغول والآخر يف أأوسولتان) .وقال الوفد اإن الهدف من مراكز د مع التكنولوجيا
والابتاكر هو تقوية الش بكة الوطنية وتوفي ا ألساس للتواصل والتعاون بني املؤسسات املشاركة .و أأشار الوفد اإىل املشاريع
الضخمة ا ألخرى اليت ُأدجمت خالل الفرتة قيد الاس تعراض حيث اكن مهنا تكل املتعلق ابسرتاتيجيات وضع عالمات ممزية
لالس تخدام امجلاعي ،استناد ًا اإىل املنشأأ اجلغرايف للمنتج؛ وإانشاء مكتبة الإيداع اخلاصة ابلويبو يف املركز الوطين للسجالت؛
وإاهناء املرحةل الثالثة من مرشوع الامتثال للقضاة ومديرو العموم؛ واجلهود املتواصةل لنرش امللكية الفكرية يف اجلامعات .و أأكد
الوفد عىل أأمهية تواصل أأنشطة التمنية ابلويبو واس تدامهتا وكفالهتا وتوسعها لبالده ،وقد عمززت هذه ا ألنشطة بربامج وطنية
"خمصصة" تعرض منافع ملموسة وحتولها اإىل مشاريع اسرتاتيجية شلكت جزء ًا من برانمج العمل الوطين .وقال الوفد اإن
السلفادور واصلت بناء الروابط بني لك املؤسسات املسؤوةل عن أأو املنخرطة يف حقوق امللكية الفكرية لتعزيز املكتب
املتخصص للملكية الفكرية التابع للمركز الوطين للسجالت .واختمت الوفد لكمته موهج ًا الشكر للك رؤساء اللجان وا ألفرقة
العامةل عىل قيادهتم وإارشادمه التنويري للعمل املنوط هبم من قبل امجلعيات .كام أأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام ،وا ألمانة
واملوظفني ابلويبو للزتاهمم بتوفي املتابعة وادل مع والتنس يق ل ألنشطة واملشاريع اليت اس هتلهتا حكومة السلفادور .وشدد الوفد
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عىل ثقته يف العمل اذلي قام به املدير العام وفريقه ،واذلي تواصل للرتكزي عىل تعزيز دور الويبو مكورد خدمات يف عامل
الاقتصاد و أكفضل مدير للمعاهدات ادلولية للملكية الفكرية.
 .80و أأعرب وفد اإثيوبيا عن متنياته ألعضاء فريق الإدارة العليا يف ا ألمانة املنهتية وليهتم ابلتوفيق يف مساعهيم املس تقبلية.
واس تطرد معربا عن سعادته ابختيار السفي مينليك الميو جيتاهون مرحشا ملنصب مساعد املدير العام .و أأظهر قناعته بأأن
خربة السفي الواسعة س تكون ذخرا للمنظمة .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،والبيان اذلي
أألقاه وفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا .و أأضاف أأن العام املايض شهد فتح مكتبني إاقلمييني للملكية الفكرية .ومىض يقول
سن ترشيع بشأأن اإنشاء
اإنه أأجريت ،ابلإضافة اإىل ذكل ،اإصالحات رئيس ية يف النظام الوطين الإثيويب للملكية الفكرية ،مهنا ّ
مجعية ل إالدارة امجلاعية حلق املؤلف ،واس تحداث أآلية مجلع الااتوات املرتتبة عىل حق املؤلف .و أأعلن أأن اإثيوبيا تعمل عىل
ترسيع انضامهما اإىل خمتلف املعاهدات اليت تديرها الويبو .وذكر الوفد عدة مشاريع تعمل بد مع من الويبو ،مثل الانهتاء من
صياغة س ياسة واسرتاتيجية للملكية الفكرية عىل الصعيد الوطين؛ وإانشاء مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر؛ وتعزيز فعالية
أأاكدميية امللكية الفكرية الناش ئة؛ وتقيمي مسامهة نظام حق املؤلف يف الناجت احمليل الإجاميل للبدل؛ ورمقنة النظام الوطين لإيداع
طبات س ندات امللكية الفكرية؛ واختيار التكنولوجيات املناس بة وتنفيذها .و أأوحض أأن اإثيوبيا تويل ،ابلنظر اإىل ما تزخر به
من تنوع بيولويج وثقافات وتقاليد ولغات متعددة ،أأمهية كبية ملسأأةل صون املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي
الثقايف التقليدي .و أأكّد أأن حامية تكل ا ألصول عىل الصعيد ادلويل تؤدي دورا حاسام يف الهنوض ابلعلوم والتكنولوجيا والفنون
وضامن تقدهما .وشدّد ،يف هذا الصدد ،عىل رضورة مراعاة الاحتياجات واملصاحل الوطنية من حيث التمنية الاجامتعية
والاقتصادية ،ل س امي يف حاةل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأعلن أأن اإثيوبيا تؤيد بشدة اعامتد صك ملزم قانوان أأو
صكوك ملزمة قانوان محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي عىل الصعيد ادلويل .وانشد
الوفد امجلعية العامة اعامتد قرار لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الصدد يف عام  .5151واشار الوفد اإىل عدم وجود
مكتب إاقلميي للويبو يف أأفريقيا ،وقال اإن املنظمة ستمتكّن ،بفتح ماكتب خارجية يف تكل القارة ،من القضاء عىل ذكل التفاوت
معززة
والهنوض ،يف أآن واحد ،مبصاحل امللكية الفكرية ا إلقلميية وادلولية .ومىض يقول اإن املنطقة ستس تفيد أأيضا من مرافق ّ
من حيث الابتاكر ونقل التكنولوجيا و أأدوات امللكية الفكريةّ .
وحث الوفد امجلعية العامة عىل اإيالء ا ألولوية لعامتد قرار من
أ
أأجل فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية  .5151/5152وأكّد عىل رضورة وضع توصيات جدول أأعامل التمنية
اخلس وا ألربعني موضع التنفيذ يف أأقرب وقت ممكن ،ولزوم أأن تس متر تكل التوصيات يف اإرشاد تنفيذ أأنشطة املساعدة
التقنية اليت اس متحدثت من أأجل سدّ الفجوة يف جمال امللكية الفكرية ود مع البدلان ا ألقل منوا والبدلان النامية .كام أأكّد الوفد
عىل رضورة تعزيز اجلهود الرامية اإىل تعممي تكل التوصيات.
 .82و أأعرب وفد بيو عن دمعه القوي جلهود اللجنة احلكومية ادلولية الرامية اإىل وضع نصوص قانونية ملزمة تضمن حامية
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .ور أأى الوفد أأنه رمغ اإحراز تقدم كبي ،فقد أآن الوقت
لتعجيل النقاش من أأجل ضامن وضع صك ملزم يف أأقرب وقت ممكن ،ويكفل حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية ،اليت ل تعترب هممة لبيو و أأمرياك الالتينية فقط ،بل و أأيضا للبرشية مجعاء .و أأضاف أأنه ينبغي مجليع ا ألطراف أأن
تظهر روحا توافقية لإمتام املفاوضات رسيعا .ومن املفيد تنظمي جزء رفيع املس توى بعد العمل التقين عام  ،5151كام اقرتحت
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،تتخذ فيه قرارات تعطي امجلعية العامة الالحقة القدرة عىل عقد مؤمتر دبلومايس.
و أأوحض الوفد أأن هذا ل يعين التضحية ابلنتاجئ كام يعتقد البعض ،بل اإهناء النقاش حول مواضيع معلّقة منذ بدء املسار أأي
منذ أأربعة عرش عاما .و أأشاد الوفد بعمل جلنة الإنفاذ ،وقد وافقت عىل اقرتاح بيو ابإجراء دراسات حول وقع القرصنة
والتقليد عىل الاقتصاد .كام أأعرب عن تقديره للثقة اليت منحها أأعضاء جلنة حق املؤلف لرئيسها الس يد مارتني موسكوزو.
وذكر الوفد أأن معهد بيو لقانون املنافسة وامللكية الفكرية أأظهر قدرته عىل املسامهة يف توحيد جدول أأعامل التعاون بني
بدلان اجلنوب .و أأضاف أأن املعهد والويبو لعبا يف هذا اجملال دورا أأساس يا كام يتضح يف ادلورة ا إلقلميية لفاحيص الرباءات
اليت عقدت عام  ،5152ويف ادلورة اخملصصة حلق املؤلف واملقررة لعام  .5151وعىل صعيد أآخر ،قال الوفد اإنه ينبغي عىل
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املنظمة تعزيز هجودها التنس يقية مع ادلول ا ألعضاء من أأجل العمل بفعالية أأكرث ،ومع مراعاة خصوصيات لك منطقة .واتبع أأنه
ينبغي أأن يكون ما س بق منطلق الرتكزي فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية اجلديدة ،وينبغي اعامتد املبادئ التوجهيية ذات الصةل
يف سلسةل الاجامتعات اجلارية ،وذكل هبدف اإصدار قرار بشأأن عدد املاكتب اجلديدة وموقعها .ورصح الوفد أأن بالده
مقتنعة بأأن حامية امللكية الفكرية حمرك للتمنية ،ذلا أأقرت بأأمهية صياغة س ياسة عامة للملكية الفكرية أكداة رئيس ية للتمنية
الاقتصادية .و أأضاف أأن بالده وصلت اإىل املرحةل ا ألخية من معلية تريم اإىل اإكامل اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية بهناية
عام  ،5152تعطي رؤية شامةل للعمل عىل املدى القصي واملتوسط والطويل .و أأهنيى الكمه ابلقول اإن هذه الاسرتاتيجية
س تؤ ّمن قبول بيو عضوا يف منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي.
 .81وانضم وفد سلوفاكيا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق ،ووفد اإيطاليا ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وبياين وفدي هنغاراي وبولندا .وحث عىل ا إلرساع يف اختاذ قرار بشأأن
عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام  ،5151اإذ قيل اإن هذه املعاهدة من شأأهنا أأن تيرس الإجراءات
الشلكية للحصول عىل امحلاية للتصاممي وحتسن النفاذ اإىل الإجراءات نفسها يف ش ىت أأرجاء العامل .ورحب الوفد ابلتقدم
املتواصل اذلي حيققه الفريق العامل التابع لحتاد لش بونة وبقرار مجعية احتاد لش بونة بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام .5151
وقال اإن نظام لش بونة املراجع اذلي يغطي أأيضا البياانت اجلغرافية س يجذب العديد من البدلان من خمتلف ا ألقالمي وكذكل
خمتلف املنظامت احلكومية ادلولية .ووعيا منه ابلفوائد امجلة اليت س تعود عىل املس تخدمني ،أأعرب الوفد عن تأأييده ملواصةل
تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ليصبح أأكرث توازان ومفتوحا أأمام سطات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ا إلقلميية
اجلديدة من أأجل ضامن تقدمي خدمات جيدة يسهل احلصول علهيا .ورصح بأأنه يرى أأن امللكية الصناعية حتظى ابعرتاف
مزتايد يف سلوفاكيا بفضل املشاركة الفعاةل من مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية وبفضل مساعدة الرشاكء ادلوليني .و أأقر
الوفد بأأمهية التعاون مع الويبو و أأعرب عن شكره اخلاص ل ألمانة عىل ما قدمته من د مع ومساعدة للمكتب .و أأعرب عن أأسفه
لإلغاء زايرة املدير العام اليت اكن من املزمع القيام هبا يف فرباير  ،5152اإل أأنه قال اإن سلوفاكيا س تترشف بزايرته يف
املس تقبل القريب ،واعترب الزايرة فرصة ساحنة ملواصةل حتسني عالقات ادل مع الثنائية ولإذاكء وعي حكومة سلوفاكيا بأأمهية
امللكية الفكرية يف اجملمتع املتطور وابدلور الرائد اذلي تضطلع به الويبو يف نظام امللكية الفكرية .و أأفاد الوفد بأأن مكتب
سلوفاكيا للملكية الصناعية أأخذ يشارك بفعالية يف العديد من ا ألنشطة الوطنية أأو ا ألنشطة املشرتكة بني ا ألقالمي فامي يتعلق
ابلتعلمي والتوعية يف جمال امللكية الفكرية ،وقد ن مظمت ابلتعاون مع الويبو أأحداث شارك فهيا صناع الس ياسة وقادة رشاكت
ا ألعامل وادلوائر الأاكدميية ،من أأجل حتقيق الإقرار املناسب بدور امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
عىل الصعيد الوطين .و أأردف قائال اإن شهر مايو  5152شهد عقد اجامتع مشرتك بني ا ألقالمي يف براتسالفا عن اجلوانب
الاقتصادية حلقوق امللكية الفكرية ،نظمته الويبو ابلتعاون مع مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية ومركز سلوفاكيا للمعلومات
العلمية والتقنية ووزارة الاقتصاد وجامعة العلوم الاقتصادية ،يف حني يمنظر يف عقد حدثني أآخرين ،وهام اجامتع إاقلميي عن
" أأحدث التحدايت يف جمال امللكية الفكرية" ،تنظمه الويبو ومكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية ومن املزمع عقده يف يويم 58
و 59أأكتوبر يف ابنساك بسرتياك ،وحلقة معل عن "س ياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحث" تنظمها الويبو
ومكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية وجامعة ترانفا ومن املزمع عقده يف  57نومفرب  .5152و أأفاد الوفد أأيضا بأأن مكتب
سلوفاكيا للملكية الصناعية عزز التعاون مع اإدارة امجلارك يف سلوفاكيا وقد نظم يف  57سبمترب  5152حلقة معل عن أأعامل
مرصد الاحتاد ا ألورويب وقاعدة بياانت بنك املعلومات ا ألورويب اليت أأعدها مكتب الاحتاد ا ألورويب للتنس يق يف السوق
ادلاخلية .و أأردف قائال اإن مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية واصل تعاونه املكثف مع الأاكدميية القضائية يف بزينوك والرابطة
ا ألوروبية لطلبة القانون ،ويف الوقت ذاته أألقى خرباء سلوفاك حمارضات عدة عن امللكية الفكرية أأمام دوائر ا ألعامل
وا ألوساط الأاكدميية .ويف عام  5152واصل مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية بنجاح تنفيذ مرشوع التعلمي يف جمال امللكية
الفكرية اذلي دمشن يف عام  5155لتالميذ املدارس الابتدائية والثانوية ،والهدف منه هو اإدراج القدر ا ألدىن من املعارف
بشأأن امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية ،واذلي ل تزال جتري املفاوضات بشأأنه مع وزارة التعلمي .واس تطرد قائال اإن مكتب
سلوفاكيا للملكية الصناعية اس هتل محةل معلومات جديدة يف مايو بشأأن الفواتي املغشوشة ،فعقب أأول بالغ رمسي يرسل بعد
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اإيداع طلب وعند اإصدار شهادة امحلاية ،يرسل مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية نرشة معلومات اإىل الزابئن عن الفواتي
املغشوشة ،كام أأنه نرش حتذيرات عامة عىل موقعه عىل الإنرتنت يف هذا الصدد .وشدد الوفد عىل اجلهود اليت يبذلها املكتب
ابلتعاون مع الرشاكء الوطنيني وادلوليني ،وخاصة الويبو ،لختاذ التدابي القانونية وغي الرمسية الفعاةل ضد هيئات معينة.
و أأضاف أأن املكتب واصل يف عام  5152محةل اإذاكء وعي امجلهور ابمللكية الفكرية والإنفاذ عن طريق عقد املنتدايت وتوزيع
املواد املطبوعة يف جمال امللكية الفكرية ،وقد تواصل هذا ا ألمر ،وكذكل عن طريق حتضي معرض متنقل بعنوان "يف بيتنا
اخرتاع" .و أأفاد الوفد أأيضا بأأن سلوفاكيا حسنت اإطارها الترشيعي الوطين املتعلق حبق املؤلف يف عام  5152ويه ختطط
لعامتد قانون جديد بشأأن حق املؤلف يف عام .5151
 .86و أأعرب وفد املغرب عن ارتياحه ل إالجنازات اليت حققهتا الويبو ،ل س امي ما خيص بلوغ أأهداف برانجمها اخلاص ابلتقومي
الاسرتاتيجي ،وتنفيذ جدول أأعامل التمنية ،وحتقيق نتاجئ مالية جيدة كام يبيّنه وضع املنظمة املايل السلمي للغاية ،ور ّحب يف
الوقت ذاته ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة العالمات بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي الصناعية ودعا اإىل ترسيع العمل من
أأجل المتكّن من ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس واعامتد صك قانوين دويل قبل هناية عام  .5151وتطرق اإىل مسأأةل ماكتب
الويبو اخلارجية وقال اإن بدله يؤ ّكد جمدّدا عىل تطلّع أأفريقيا الرشعي يف هذا الشأأن ويد مع الاقرتاح ادلاعي اإىل فتح مكتبني
خارجيني للويبو يف أأفريقيا خالل الثنائية  ،5151-5152معراب عن أأمهل يف اإجياد تسوية اإجيابية لهذه املسأأةل خالل ادلورة
عند اعامتد النص اخلاص ابملبادئ التوجهيية .وقال ،يف هذا الصدد ،اإن بدله يؤكّد جمدد ًا عىل رغبته يف اس تضافة أأحد
املكتبني .و أأشار يف اإطار تناوهل خلطة العمل ملا بعد عام  ،5151اإىل أأن امللكية الفكرية س تؤدي دورا كبيا وأأساس يا يف ضامن
تقدم وتطور البرشية مجعاء عىل الصعيدين الاقتصادي والاجامتعي الثقايف .و أأضاف يف هذا املضامر قائال اإن اململكة املغربية
رشعت يف معلية واسعة لتحديث نظاهما اخلاص ابمللكية الفكرية مبا يتفق مع الزتاماهتا ادلولية وذكل من أأجل ترسيع تمنيهتا
املس تدامة من الناحيتني الاجامتعية والاقتصادية .ومىض يقول اإن اإصالح الإطار القانوين للملكية الصناعية اذلي بد أأه
املغرب يس تجيب لرضورة تعزيز نظام حامية حقوق امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين مع مراعاة تطلعات مقديم اخلدمات
وا ألحداث اجلارية عىل الصعيد العاملي .و أأشار يف هذا الشأأن اإىل اعامتد الربملان ،يف  55فرباير  ،5152لقانون جديد بشأأن
حامية وحتسني نظام امللكية الصناعية وفقا للمعايي ادلولية؛ و أأوحض أأن بدله يواصل ،يف اإطار الإجراءات املمتخذة لتحسني بيئة
امللكية الصناعية ،تنفيذ خطة العمل اليت وضعها يف جمال امللكية الصناعية وماكحفة التقليد .و أأكّد عىل أأن املغرب يويل أأمهية
خاصة لتطوير الرشااكت التعاونية من أأجل تعزيز امللكية الفكرية سواء مع الويبو أأو رشاكئه ا ألجانب ،ول س امي مع البدلان
ا ألفريقية والعربية اجملاورة ،ويعترب امللكية الفكرية جانبا همام يف س ياس ته اخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .ويف هذا
الس ياق ،شكر الوفد الويبو ،وخباصة مكتاها ا إلقلميي للبدلان العربية ،عىل ادل مع املس متر يف سبيل وضع مرشوعات رائدة يف
جمال امللكية الفكرية يف املغرب .وقال اإن املغرب يبدي حامسه للمشاركة يف خمتلف مرشوعات الويبو ،ل س امي املرشوع
الرائد اخلاص ابإدارة التصاممي الصناعية من أأجل تطوير الرشاكت املغربية .ومىض يقول اإن املكتب املغريب للملكية الصناعية
والتجارية يواصل توفي دورات تدريبية لفائدة خرباء ومقديم خدمات أأجانب من اجلزائر وليبيا وفلسطني وقطر والسودان
والمين ومن بدلان أأعضاء يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .وتطرق اإىل جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقال اإن املغرب
رشع هذا العام يف اإصالحات تريم اإىل تدعمي أآليات الشفافية واحلومكة الرش يدة يف جمال حق املؤلف ،مع ضامن مشاركة
احملول للمكتب املغريب للملكية
أأحصاب احلقوق .و أأضاف أأن من الإجراءات املندرجة مضن تكل الإصالحات اعامتد القانون ّ
الفكرية اإىل مؤسسة مس تقةل يف ديسمرب  ،5150والقانون املتعلق ابلنسخ ألغراض خشصية ،ووضع النظام احلاسويب
ويبوكوس ( )WIPOCOSابلتعاون مع الويبو ،واعامتد جملس احلكومة يف  5مايو  5152ملرشوع قانون يتعلق ابلتصديق
عىل معاهدة مراكش .ويف اخلتام أأعرب الوفد عن الزتامه ابلإسهام بطريقة فعاةل وبناءة يف أأعامل هذه امجلعيات وخباصة يف
التوصل اإىل نتاجئ اإجيابية تقوم عىل توافق الآراء بشأأن مجيع القضااي العالقة.
 .87و أأيد وفد مودلوفا البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأعرب
عن تقديره جلهود الويبو املبذوةل لضامن اس تقرارها الس يايس واملايل وعن تطلعه اإىل مواصةل حتسني الإدارة املؤسس ية و أأنظمة
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الترشيعات اليت تديرها الويبو .وقال اإن بدله يقر ابحلاجة اإىل حتسني نشاط جلان الويبو و أأفرقهتا العامةل .و أأحاط علامً ابلتقدم
احملرز فامي يتعلق بوضع املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث ومراجعة نظام لش بونة وسائر املسائل املس تجدة يف جدول أأعامل
الويبو و أأضاف قائ ًال اإنه ملزتم ابلعمل مع مجيع ادلول ا ألعضاء من أأجل التوصل اإىل قرارات من شأأهنا أأن تاكئف مجيع اجلهود
املبذوةل .و أأفصح عن توقعه حتديد موعد عقد املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية يف املس تقبل
القريب .ور أأى أأن تنس يق التسجيل املتصل ابلتصاممي س يعزز ثقة املؤلفني بقمي امللكية الفكرية ويزيد انتفاع الصناعات
الإبداعية بنظام حامية التصاممي .وابلإشارة اإىل وضع املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث قال اإنه يد مع اإجراء مناقشات اإضافية
بشأأن النص احلايل هبدف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد مثل تكل املعاهدة أأثناء اجامتع امجلعية العامة يف س نة  .5151و أأعرب
عن تأأييده الشديد ملوقف مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق املعرب عنه خالل الاجامتع الثالث واخلسني للجمعية العامة
وجلنة املزيانية من حيث س ياسة الويبو العامة بشأأن املاكتب اخلارجية (وعىل ا ألخص رضورة التفاق عىل أآلية فعاةل ومتوازنة
وذات مردودية لإنشاء ماكتب الويبو وإادارهتا) .ويف هذا الصدد ،مىض يقول اإنه من الرضوري اعامتد مبادئ لتشغيل ماكتب
الويبو اخلارجية احلالية والقادمة عىل النحو الواجب يف ا ألمد الطويل .و أأفاد بدخول اتفاق مربم بني بدله والاحتاد ا ألورويب
حزي التنفيذ يف  5سبمترب ( 5152مشل منطقة جتارية حرة شامةل) .و أأردف قائ ًال اإن مثل ذكل التطور الس يايس املهم من
شأأنه أأن حيفز المنو الاقتصادي ويزيد فرص الانتفاع ابمللكية الفكرية يف بدله .و أأشار اإىل سن القانون بشأأن واكةل مودلوفا
للملكية الفكرية اذلي ميثل اإجناز ًا همامً أآخر من شأأنه أأن يوطد النظام الوطين للملكية الفكرية ويضمن اس تقالل الواكةل وماكنهتا
بوصفها أأقوى عنرص من نظام حقوق امللكية الفكرية يف البدل .و أأهنيى لكمته مؤكد ًا أأمهية تويل الويبو أأمر تكوين بيئة دولية
متوازنة وحمدثة للملكية الفكرية ومعر ًاب أأيض ًا عن أأمهل أأن يتواصل د مع املنظمة ألنظمة امللكية الفكرية الوطنية.
 .88و أأعرب وفد النيجر عن اغتباطه للتطورات الكبية الطارئة عىل مس توى تطبيق الإصالحات وتوطيد التعاون
ألغراض التمنية اذلي سامه مسامهة خاصة يف تعزيز تعممي امللكية الفكرية يف البدلان النامية والعمل املمتزي املنجز يف جمال وضع
القواعد واملعايي والنتاجئ املالية احملققة خالل عام  5150يف أآخر املطاف اليت تشهد عىل وضع املنظمة املايل السلمي .وقال اإن
النظر يف جدول ا ألعامل يربز اإعادة اإدراج بندين هممني لفتا عىل سبيل التذكي انتباه ادلول ا ألعضاء الشديد خالل ادلورات
املاضية .ومىض يقول اإن البندين يتعلقان بعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية من هجة وابإهناء
املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية هبدف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صكوك قانونية محلاية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف ا ألمد القصي من هجة أأخرى .و أأضاف قائ ًال اإن امجلعية مناداة يف ذكل الصدد
برضورة مرونة ادلول بغرض التوصل اإىل توافق يف الآراء وإاجناز العملني املذكورين يف أأرسع وقت ممكن .وفامي خيص عقد
مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية ،ر أأى أأنه جيب اس تغالل توافق الآراء اذلي بدا بشأأن رضورة توفي
املساعدة التقنية للبدلان النامية من أأجل تعزيز قدراهتا برصف النظر عن الشلك اذلي ستتخذه تكل املساعدة مضن املعاهدة.
و أأعرب أأيض ًا عن أأمهل ابلنظر اإىل ما س بق ذكره أأن يتس ىن حتقيق توافق يف الآراء عىل وجه الرسعة يف امجلعية بغية المتكن يف
هناية املطاف من عقد ذكل املؤمتر ادلبلومايس .أأما عن املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية ،فقال اإن بدله يبدي رسوره
للتطورات احملققة يف تكل املفاوضات ويشجع التوصل اإىل توافق رسيع يف الآراء بشأأن النقاط املتبقية هبدف عقد مؤمتر
دبلومايس يف عام  .5151واس تطرد قائ ًال اإن بدله بوصفه بدل ًا من البدلان ا ألقل منو ًا يشجع الويبو عىل الاس مترار يف تعزيز
مساعدهتا لفائدة البدلان ا ألقل منو ًا متش ي ًا مع خطة العمل املعمتدة عىل اإثر انهتاء املؤمتر الرابع ل ألمم املتحدة بشأأن البدلان ا ألقل
منو ًا اذلي عقد يف اسطنبول خالل عام  .5155و أأحاط علامً بأأن السلطات يف بدله تطمح اإىل جعل امللكية الفكرية أأداة للتمنية
بدجمها بوجه خاص يف الس ياسات والربامج الإمنائية .و أأعرب يف ذكل الصدد عن اغتباطه لتنظمي بعثة الويبو ا ألخية يف بدله
من أأجل تزويده خبطة لتمنية امللكية الفكرية والابتاكر .و أأبدى رغبة بدله بعد اإعداد تكل اخلطة يف الطلب من الويبو أأن
تسانده يف تنفيذ خطة العمل اليت تنشأأ عن ذكل .و أأهنيى لكمته مؤيد ًا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية
والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا.
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 .89و أأيد وفد بامن بيان وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مشيا اإىل أأنه منذ عام  ،5155نظمت
بامن قوانني حق املؤلف وامللكية الصناعية .وابلتعاون مع الويبو ،جيري حتديث كتيبات العالمات التجارية والرباءات وتعديل
املنصة احلاسوبية للمديرية العامة لتسجيل امللكية الصناعية وحتديهثا وفقا للقواعد اجلديدة واملعاهدات التجارية اليت وقعهتا بامن،
فضال عن املتطلبات التقنية لنرش قاعدة بياانت الرباءات  .LATIPATويف جمال التدريبُ ،أعطيت ا ألولوية للجامعات
ومراكز البحث ون مظمت حلقة العمل ا ألوىل بشأأن امللكية الفكرية ابلشرتاك مع الويبو يف اجلامعات الوطنية .وركزت حلقة
العمل عىل اس تخدام نظام امللكية الصناعية يف اإدارة نتاجئ الابتاكر يف اجلامعات ومراكز البحث .ومىض يقول اإن العاملني يف
ماكتب امللكية الفكرية وحق املؤلف واخلرباء الوطنيني شاركوا يف تظاهرة أأخرى .واسرتسل يقول اإن معرض الكتاب ادلويل
العارش لبامن ،اذلي اكنت فيه املكس يك البدل الضيف ،نظم املؤمتر الوطين التاسع بشأأن حق املؤلف ابلتنس يق مع الويبو
وشارك فيه خرباء رفيعو املس توى .و أأعرب الوفد عن تقديره للمساعدة القمية اليت قدمهتا الويبو يف مرشوع "قهوة ابمليا"
لتطوير العالمات التجارية امجلاعية .وقال اإن صغار املنتجني يف منطقة ابمليا أأفادوا أأن تسجيل العالمة التجارية يف 5155
اكن هل تأأثي اإجيايب عىل حياهتم و أأعطى هوية للمنتج اذلي ،اإىل جانب صفاته الفريدة ،أأصبح من املنافسني الرئيس يني اجلدد
يف ا ألسواق احمللية وادلولية .ورحب الوفد بتقرير وحدة التفتيش املشرتكة وتوصياته العرش لتحسني اإدارة الويبو وتس ييها.
وحدد التقرير أأيضا عددا من التوصيات اليت اكنت مضنية رمغ أأهنا ل تقل أأمهية ،واليت جيب عىل أأمانة الويبو وادلول ا ألعضاء
النظر فهيا جبدية .واسرتسل الوفد معراب عن أأمهل يف أأن يقدم املدير العام معلومات عن الهنج املزمع اتباعه لتنفيذ مجيع تكل
التوصيات والإبالغ برسعة وابلتفصيل عن تنفيذ ا ألنشطة املعنية .ووردت قضية ذات أأمهية خاصة مل حتل منذ فرتة طويةل يف
التوصية  :6رضورة أأن تعيد جلنة التنس يق دراسة املبادئ اليت تنظم التوزيع اجلغرايف من أأجل ضامن قدر أأكرب من التنوع
اجلغرايف بني املوظفني الفنيني للويبو .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن الرساةل املوهجة اإىل رئيس جلنة التنس يق يف 51
مايو  5152س تحفز اللجنة عىل معاجلة هذه املسأأةل يف أأقرب وقت ممكن .واس تطرد مشيا اإىل أأن وحدة التفتيش املشرتكة
أأبرزت احلاجة اإىل معلية عقالنية وشفافة لإنشاء ماكتب خارجية جديدة ورضورة جتنب ما اكن يف املايض من ممارسات
ذاتية .وواصل الوفد لكمته مؤكدا أأن بامن معلت جاهدة بشلك متواصل وبناء من أأجل اعامتد مبادئ بشأأن اإنشاء ماكتب
خارجية جديدة ،ويه اخلطوة ا ألوىل لضامن أأن تكون معلية فتح تكل املاكتب واحضة وشفافة .وذكّر الوفد بأأن بدله أأبدى
منذ  5117رغبته يف اس تضافة مكتب للويبو وقدم اقرتاحا أأخذ فيه بعني الاعتبار املزااي التنافس ية لبدله يف املنطقة.
 .91و أأيد وفد رومانيا البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والبيان
اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأحاط علامً ابلتقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف ميدان
حقوق امللكية الفكرية يف الس نوات القليةل املاضية ومشل جناح اإبرام معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة
مراكش لتيسي النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات .وقال اإنه ينبغي عقد مؤمترين دبلوماس يني بشأأن اعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية وحامية هيئات البث
خالل الثنائية املقبةل .ويف حاةل هيئات البث ،ر أأى أأن هناك حاجة اإىل صك دويل يتكيف متام ًا مع واقع التكنولوجيا يف القرن
احلادي والعرشين .و أأعرب جمدد ًا عن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات بشأأن املسائل املدرجة يف جدول أأعامل جلنة حق
املؤلف مثل التقييدات والاس تثناءات .وذكر أأنه اتبع عن كثب املناقشات اليت دارت يف جلنة الرباءات و أأعرب عن تطلعه
اإىل اإجراء مناقشات بشأأن القضااي املتعلقة بقانون الرباءات اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل التنس يق يف ذكل اجملال .وفامي خيص
اللجنة احلكومية ادلولية ،اعرتف بأأمهية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي والفوللكور واملوارد الوراثية .و أأكد
جمدد ًا الزتامه مبواصةل املناقشات بشأأن املسائل املطروحة يف اللجنة هبدف التوصل اإىل وضع صكوك مرنة وغي ملزمة بناء
عىل برانمج معل مس تقبيل واقعي .ومىض يقول اإن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ما زال يعترب أأولوية رئيس ية من أأولوايت بدله
وإان املكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجارية ومكتب رومانيا حلق املؤلف اضطلعا بأأنشطة عديدة لتوطيد التعاون
مع الواكلت املعنية ابإنفاذ القانون .وعرب عن اهامتم بدله اخلاص بأأنشطة جلنة الإنفاذ وأأشار اإىل الزتامه مباكحفة التقليد والقرصنة.
و أأفاد ابجلهود املكثفة اليت بذلت يف بدله يف الس نوات ا ألخية لإذاكء الوعي يف صفوف الش باب خبصوص امللكية الفكرية
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وابخلطط الرامية اإىل اإدراج املوضوع يف مناجه التدريس الثانوي اليت يه يف مرحةل متقدمة .و أأعرب عن تطلعه اإىل التوصل
اإىل توافق يف الآراء بشأأن املبادئ التوجهيية املتصةل مباكتب الويبو اخلارجية.
 .95وهنأأ وفد كواب املدير العام عىل اإعادة انتخابه وقال اإن فرتة وليته جيب أأن توجه حنو حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية
للمنظمة ،وخاصة تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية ،وتعممي التمنية عىل مجيع أأنشطة الويبو .وحتدث عن املواضيع
املطروحة للمناقشة يف هذه ادلورة من امجلعيات ،وقال اإن من الرضوري مراجعة النصوص القانونية املعمتدة والتقدم احملرز يف
اللجنة احلكومية ادلولية والبت يف عقد مؤمتر دبلومايس .و أأضاف يف هذا الصدد أأن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تبدي ما يلزم
من عزم س يايس للموافقة عىل موعد لعقد هذا املؤمتر ،مبا يتيح امليض قدما واملوافقة عىل نقاط ملموسة يف النصوص اخلاضعة
للتفاوض .و أأردف قائال اإن جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية هو أأحد ا ألمعدة اليت ترتكز علهيا املنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا،
ومن ا ألمهية مباكن النتاجئ احملققة يف تطبيق بعض توصيات جدول أأعامل التمنية بفضل تنفيذ مرشوعات خمتلفة .وراح يقول اإن
من الرضوري حل املشالك املتعلقة بتطبيق أآلية التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير اإىل جانب تعممي التمنية
عىل مجيع أأنشطة املنظمة .واس تطرد قائال اإن ادلول ا ألعضاء علهيا أأن جتري نقاشا حول امللكية الفكرية والتمنية ابعتبارها
الركزية الثالثة اليت تقوم علهيا جلنة التمنية ،وتواصل الاعامتد عىل مزيانية املنظمة العادية يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
ويف تنفيذ ما تبقى من أأنشطة التعاون واملساعدة التقنية .و أأفاد بأأن من الرضوري ضامن دخول معاهدة مراكش لتيسي النفاذ
اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات حزي النفاذ،
ما يتطلب بدوره اختاذ التدابي الالزمة لتيسي التعاون ادلويل عىل تطبيقها .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف حتقيق نتاجئ ملموسة
فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث مبا يضمن متكن معايق
البرص من النفاذ اإىل أأدوات التعلمي والتمنية البرشية .و أأضاف أأن أأعامل جلنة الرباءات ينبغي أأن توجه حنو مواصةل اإعداد
ادلراسات عن الرباءات والصحة ،مع الرتكزي عىل الاس تثناءات والتقييدات ،مسلطا الضوء عىل عراقيل الرباءات املفروضة
أأمام النقل .وسلط الوفد الضوء عىل ادل مع اذلي تقدمه الويبو ،وخاصة من خالل مكتب التعاون اخلاص هبا لبدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،هبدف بناء القدرات الوطنية خملتلف هيئات امللكية الفكرية احمللية ،كام سلط الضوء عىل البىن التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واعامتد خدمات تكنولوجيا املعلومات من أأجل حوس بة امللكية الفكرية (وحدة الرباءات والعالمات
التجارية) ،مبا يف ذكل اخلطوات املتخذة و أأداة الإدارة اجلديدة املعمتدة اليت حسنت اإدارة ماكتب امللكية الفكرية ،وقد
ساعدت هذه اجلهود عىل تطوير البنية التحتية التكنولوجية يف املكتب وكذكل قدرات وهمارات مديري النظام الوطين.
وعالوة عىل ذكل سامه مرشوع مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف تطوير الش بكة الوطنية عن طريق صقل القدرات
واملهارات عىل اس تخدام تكنولوجيا املعلومات .واختمت الوفد حديثه معراب عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب.
 .95و أأعرب وفد أأوروغواي عن ثقته يف اس مترار اجلهود اليت يبذلها املدير العام لتعممي جدول أأعامل التمنية يف املنظمة
خالل وليته الثانية ابلقدر ذاته من الالزتام ،يك تضحى امللكية الفكرية أأداة اسرتاتيجية تد مع التمنية .و أأيد أأيضا البيان اذلي
أأدىل به وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال اإن أأوروغواي تراقب عن كثب املناقشات
ادلائرة يف الويبو ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتخذ قرارات س ياس ية خالل سلسةل الاجامتعات احلالية مبا يبني الرغبة احلقيقية يف
اإحراز تقدم يف مواضيع أأاثرت مناقشات حمتدمة بني ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الصدد مثة رضورة ملحة لتنفيذ القرارات
املتعلقة بلجنة التمنية الواردة يف الوثيقة  ،WO/GA/46/10نظرا ألن اعامتد قرار وجيه من شأأنه أأن يساعد عىل ضامن
حتقيق حصيةل اإجيابية خالل سلسةل الاجامتعات احلالية .وراح يقول اإن الويبو ابعتبارها واكةل متخصصة من واكلت ا ألمم
املتحدة ،ل ميكهنا الوقوف جانبا وإاغفال أأمهية البعد الإمنايئ وطبيعته احملورية يف جدول أأعاملها ويف أأعامل خمتلف اللجان.
و أأردف قائال اإنه يعي ما يبذل من هجود لإدماج توصيات جدول أأعامل التمنية وتنفيذها ،وقال اإن تقدما هائال قد أأحرز يف
هذا الصدد وإان املرشوعات قد نفذت بنجاح .و أأشار اإىل أأن أأوروغواي قد اس تفادت من املرشوعات الرامية اإىل تعزيز
الابتاكر والتمنية ،وتقدم بشكر خاص اإىل الويبو عىل الانهتاء من دراسة عن ا ألثر الاقتصادي للملكية الفكرية يف قطاعات
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الصيدةل واحلراجة وصناعة ا ألخشاب ،نظرا ألن اس تنتاجات تكل ادلارسة أأسهمت اإسهاما كبيا يف اإعداد اسرتاتيجيات امللكية
الفكرية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل مرشوع مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر ،اذلي أأاتح اإقامة ش بكة من تكل املراكز ،كام أأاتح
تكوين الكفاءات عىل الصعيد احمليل .و أأردف قائال يف هذا الصدد اإن تعاون الويبو عىل التدريب والتصممي التنظميي أأمر
حامس ،وس يظل د مع الويبو ومساعدهتا التقنية يؤداين دورا همام يف هذا الصدد .وعليه قال الوفد اإن من الرضوري ضامن
ختصيص ا ألموال واملوارد وتوزيعها عىل حنو مناسب وشفاف ومتوازن مبا يضمن اس تدامة املرشوعات املوهجة حنو التمنية.
ويف هذا الصدد رحب مبا تبذهل الويبو من هجود لتعزيز كفاءات مديري نظام اإدارة اإجراءات امللكية الفكرية يف املنطقة وتعزيز
هماراهتم التقنية ،كام رحب بقرار "رشوط اس تخدام برامج تكنولوجيا املعلومات اليت يتيحها املكتب ادلويل" ،وذكّر بتأأكيد
املس تخدمني من جديد عىل الزتاهمم جتاه النظام خالل حلقة معل تدريبية نظمت مؤخرا يف كوس تارياك .وقال مع ذكل اإن
الويبو مل تضع بعد مسارا حقيقيا لنقل التكنولوجيا يف صيغته الهنائية ،كام طلبت البدلان املس تخدمة ،كام أأهنا مل توافق عىل
طلب النفاذ اإىل رموز املصدر اخلاصة ابلنظام لضامن اس تدامته ،وهو نظام ل غىن عنه يف معل املاكتب .و أأردف قائال اإن
اجلهات التنفيذية يف أأوروغواي سنت يف  59أأغسطس  5152القانون  59.565ابلتصديق عىل معاهدة مراكش .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف اإيداع صكوك التصديق عام قريب ،معربا عن عزمه اذلي ل يزتعزع عىل اإدخال املعاهدة حزي النفاذ يف
أأقرب وقت ممكن .وعليه حث البدلان املوقعة ا ألخرى عىل ا إلرساع يف التصديق عىل التفاقية وانشد الويبو بضامن تقدمي
املساعدة التقنية واملوارد البرشية واملالية لضامن تطبيق املعاهدة تطبيقا فعال .ويف ختام لكمته شدد الوفد عىل رضورة تعزيز
دور أأمرياك الالتينية يف املنظمة ،ما سيتطلب اختاذ خطوات لضامن حتقيق تنوع جغرايف أأكرب وحتقيق املساواة بني اجلنسني
بني موظفي الويبو املهنيني .وعالوة عىل ذكل قال اإن تعزيز التوازن اجلغرايف وحتقيق توازن بني املصاحل ملن ا ألمعدة الرئيس ية
ملسار الإصالح يف الويبو .و أأشار اإىل أأنه من غي املس تحيل التوصل اإىل اتفاق خالل سلسةل الاجامتعات احلالية ،وقال اإن
أأوروغواي ملزتمة ابإجياد حلول حتقق املنافع مجليع ادلول ا ألعضاء وحتسن املاكنة الاسرتاتيجية اليت حتظى هبا املنظمة.
 .90أأيّد وفد لتفيا البيان اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وبيان وفد امجلهورية
التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأشار اإىل أأن الفرتة الفاصةل بني ادلورتني اكنت ممتلئة ابلعمل ،مما
يطيل جدول أأعامل امجلعية العامة .و أأعلن الوفد اس تعداد بالده لالخنراط بطريقة بناءة للتغلب عىل أأية خالفات وإاجياد حلول
تناسب مجيع ادلول ا ألعضاء .وحتدث الوفد عن التارخي الطويل ملعاهدة قانون التصاممي ،و أأعرب عن ثقته ابإماكنية حل
اخلالفات القامئة ،ألهنا حسب ر أأيه ليست عىل مضمون املعاهدة ،وعقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب .وذكر الوفد أأنه
يبقى عىل نظرة مفتوحة وبناءة بشأأن املفاوضات حول املعاهدة بشأأن هيئات البث وعقد مؤمتر دبلومايس يف عام .5156
وقال اإن فرتة ما بعد امجلعية العامة السابقة اكنت مكثفة للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور ،ودار فهيا عدد من املناقشات املثية للفكر .ورمغ ذكل ر أأى الوفد بأأن النتاجئ ل تتوافق مع عدد
الاجامتعات الكبي ،و أأنه مازالت احلاجة قامئة للتوصل اإىل أأرضية مشرتكة من أأجل التوصل اإىل نتاجئ تضمن حامية فعاةل
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية .و أأشار الوفد لوجود أأمثةل عديدة لتنفيذ جدول أأعامل التمنية توحض تأأثي امللكية الفكرية
تطور معلية التنفيذ ،اليت شعر بأأهنا جيب أأن تقوم عىل مبادئ قوية.
عىل التمنية الاقتصادية ،واختمت الوفد قائال أأنه ينتظر ّ
 .92وقال وفد أأفغانس تان إان بدله وقّع عىل معاهدة مراكش يف عام  5150وس يصدلق علهيا قريبا معلنا دمعه ملذكرة التفامه
املقرتحة بني الويبو وبدلان مجعية جنوب أآس يا للتعاون ا إلقلميي .و أأيد الوفد بيان وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادئ و أأكد الزتامه مبواصةل التعاون مع الويبو فامي تبذهل من هجود لرفع التحدايت الكثية اليت يواهجها النظام ادلويل
للملكية الفكرية يف بيئة جتارية وتكنولوجية عاملية متغية .ورحب الوفد حبصيةل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة احلكومية
ادلولية وادلورة الثامنة والعرشين للجنة حق املؤلف ،ولكنه توقع أأن جترى مناقشات اإضافية لتناول مسأأةل وضع القواعد
واملعايي واحتياجات ادلول ا ألعضاء ،مبا فهيا أأفغانس تان ابعتبارها من البدلان ا ألقل منوا .واس تطرد الوفد مؤيدا كذكل اقرتاح
وضع اإجراءات ومعايي شفافة بشأأن اإنشاء ماكتب خارجية جديدة .و أأوحض الوفد حرص حكومته عىل تعزيز نظام امللكية
الفكرية يف البدل مشيا اإىل أأن الويبو نظمت يف الس نوات ا ألخية حلقات معل وندوات وزايرات دراس ية لفائدة املسؤولني
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عن امللكية الفكرية وهيئات القطاع اخلاص املعن ّية ،بيد أأن اتباع هنج حقيقي وواقعي يف جمال حقوق امللكية الفكرية اكن
جتربة جديدة ابلنس بة ألفغانس تان .واسرتسل الوفد موحضا أأن دس تور ا ألمة يضمن حقوق املؤلفني واخملرتعني ،و أأضاف أأن
احلكومة تسعى اإىل تعزيز التعاون مع الويبو للتغلب عىل حتدايت تنفيذ وإانفاذ قوانني امللكية الفكرية ،وتكل التحدايت يه
نتيجة لنقص اخلربة يف امللكية الفكرية ،وضعف الوعي والإنفاذ ،وقةل ادلراسات الأاكدميية يف ذكل امليدان .وذكر الوفد حاجة
أأفغانس تان اإىل د مع تقين من الويبو يف جمالت مهنا اإنشاء مركز دل مع التكنولوجيا والابتاكر يف جامعة اكبول لزتويد اخملرتعني
خبدمات تكنولوجيا املعلومات املطلوبة .واهنيى الوفد لكمته ابلتأأكيد عىل د مع أأفغانس تان ملبادئ امللكية الفكرية.
 .91و أأفاد وفد بواتن بأأن بدله يواصل الاس تفادة من املشاركة املمثرة مع الويبو من منظور املعطيات التقنية وبرامج تكوين
الكفاءات القامئة مبوجب الإطار الثنايئ .و أأعرب عن معيق تقديره للمساهامت اليت ل تقدر بمثن اليت قدمهتا ا ألمانة لتصممي
وتنفيذ الربامج اليت تتصدى لالحتياجات الإمنائية للبدلان ا ألقل منو ًا .وبغية توفي حامية فعاةل واكفية حلقوق امللكية الفكرية،
أأمكلت بواتن صياغة س ياسة امللكية الفكرية اخلاصة هبا ،و أأمكلت تعديالت عىل ترشيعات امللكية الفكرية .وتعمل بواتن أأيض ًا
عىل اس تكشاف اإماكنية تدشني مراكز خدمات د مع الابتاكر والتكنولوجيا واملكتبة الرمقية للمعارف التقليدية .يف حني أأن
هناك اعرتافا واسع النطاق بأأمهية امللكية الفكرية أكداة قوية للتمنية الاقتصادية وخلق الرثوة ،جند أأن البدلان ا ألقل منو ًا مثل
بواتن ليست قادرة بعد عىل الاس تفادة الاكمةل من منافع امللكية الفكرية كجزء من تمنيهتا الاقتصادية .وحث وفد بواتن الويبو
عىل مواصةل تسهيل اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض تمنية البدلان ا ألقل منو ًا ومواصةل الرتكزي عىل ا ألنشطة الإمنائية املنحى،
وخاصة عىل تعزيز كفاءة املوارد البرشية ،وتقوية ا ألطر املؤسس ية والترشيعية ،والبنية التحتية التقنية ،وزايدة النفاذ اإىل
املعارف الناجتة عن نظام امللكية الفكرية العاملي ،فضال عن تيسي مشاركة البدلان ا ألقل منو ًا يف أأنشطة وضع القواعد واملعايي
عىل املس توى ادلويل .وحيتوي جدول أأعامل امجلعيات الكثي من القضااي املهمة ذات الطبيعة املعقدة والتقنية ،اليت اكنت قيد
املداولت يف خمتلف الهيئات واللجان ادلامئة للويبو خالل العام املايض .و أأثىن الوفد عىل العمل اذلي نفذته طائفة واسعة من
اللجان التابعة للمنظمة .و أأعرب عن تقديره ل ألمانة عىل مشاركهتا النشطة يف خمتلف املشاريع .وقال اإنه يتطلع اإىل مداولت
بناءة حول لك بنود جدول ا ألعامل يف ا ألايم القادمة وتعهد بتقدمي دمعه لتحقيق تقدم كبي يف لك القضااي املطروحة عىل
امجلعية.
 .96و أأيد وفد بروين دار السالم البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابلنيابة عن رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا .وقال اإن
النجاح اذلي حققه نرش نظام أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية يف يونيو  5152قد أأدى اإىل اإجراء حتسينات ابرزة يف مكتب
بروين دار السالم للملكية الفكرية ،حبيث اخنفض الوقت اذلي تس تغرقه الطلبات و أأحضت الإخطارات ترسل بشلك أأرسع.
وراح يقول اإن الويبو علهيا أأن تقدم ادل مع فامي يتعلق برمقنة واثئق امللكية الفكرية لإاتحة اإيداع الطلبات والبحث فهيا
والاس تفسار عن وضعها عرب الإنرتنت .واس تطرد قائال اإن اخلطط جارية من أأجل تنفيذ نظام محلاية ا ألصناف النباتية ،متاش يا
مع الهدف اذلي حدده مكتب بروين دار السالم للملكية الفكرية ابإنشاء مكتب ملكية فكرية خمصص ابلاكمل محلاية مجيع
أأشاكل امللكية الفكرية يف ماكن واحد .وقال اإن بروين دار السالم تعزتم بلوغ غاايهتا املتعلقة بتنفيذ خطة معل الرابطة بشأأن
حقوق امللكية الفكرية للفرتة  ،51/5155كام تعزتم الانضامم اإىل معاهدات التسجيل ادلويل الرئيس ية يف موعد أأقصاه
عام  .5151ورصح بأأن بروين دار السالم قد انضمت اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  5155واتفاق لهاي
بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية يف عام  ،5150وتعزتم الانضامم اإىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات يف موعد أأقصاه عام  .5151و أأوحض أأن الويبو قدمت ادل مع اإىل  55حداث من املزمع عقدها يف بروين دار
السالم يف عام  ،5152ما بني دورات تدريب لفاحيص العالمات التجارية وندوات وطنية بشأأن اإدارة التكنولوجيا .و أأعلن
أأن مكتب بروين دار السالم للملكية الفكرية قد نظم ابلتعاون مع الويبو ندوة انحجة بشأأن الإنفاذ يف سبمترب  ،5152و أأن لكتا
الهيئتني ستتعاوان مع مكتب الياابن للرباءات عىل عقد ندوة دون إاقلميية بشأأن اس تخدام أأنظمة تصنيف العالمات التجارية
اس تخداما فعال ،ورصح بأأن هذه الندوة س تعقد اإىل جانب دورة تدريبية ملوظفي مكتب بروين دار السالم للملكية الفكرية
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عىل نظايم تصنيف نيس وفيينا .واختمت حديثه قائال اإن من ا ألولوايت املبارشة لربوين دار السالم اس تكامل الس ياسة
الوطنية للملكية الفكرية ،اليت جيري اإعدادها يف الوقت الراهن مبساعدة من الويبو.
 .97وساند وفد ا ألرجنتني البيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأشار إاىل
موضوعني خضعا ملفاوضات وضع املعايي وحيظيان ابهامتم خاص من ا ألرجنتني :التصاممي الصناعية وحامية هيئات البث .وقال
الوفد اإن العمل عىل التصاممي الصناعية أأوشك عىل الانهتاء ،ولك ما تبقى هو الوصول اىل اتفاق بشأأن املساعدة التقنية.
وقال الوفد اإنه عىل ثقة من أأن ادلول ا ألعضاء ستبدي ا إلرادة الس ياس ية الرضورية للتغلب عىل اخلالفات املس مترة وإانه من
املمكن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بأأرسع وقت ممكن .و ُأحرز تقدم ملموس فامي خيص املفاوضات اجلارية بشأأن حامية
هيئات البث واليت بد أأت منذ س نوات .وقال الوفد اإنه ابلرمغ من أأن بعض القضااي ل تزال معلقة ،فاإنه من املمكن التوافق
عىل جدول زمين واحض لإهناهئا ،وميكن ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف الثنائية القادمة .وذكر الوفد عىل ما شدد عليه
املدير العام يف تقريره فامي خيص التدريب ،أأي أأن الأاكدميية تلعب دور ًا همامً يف تكوين كفاءات املوارد البرشية يف البدلان
النامية .ونفذت الأاكدميية أأنشطة عديدة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مثل برانمج إاقلميي للامجس تي يف امللكية الفكرية
مبساعدة جامعة أأوسرتال ببيونس أأيرس ،واذلي مثل أأمهية كبية للمنطقة .وقال الوفد اإنه يأأمل يف أأن تواصل الأاكدميية هجودها
يف تكوين الكفاءات يف البدلان النامية ،بغيت متكني البدلان النامية من املشاركة يف نظام امللكية الفكرية .واختمت الوفد قائ ًال،
اإن الارجنتني ملزتمة بتنفيذ جدول أأعامل التمنية .وقال الوفد اإنه يف هذا الصدد ،يدرك التقدم احملرز يف تطبيق التوصيات
اخلس وا ألربعني اليت شلكت جدول ا ألعامل ،وكام يأأمل أأن تواصل ادلول ا ألعضاء معلها بروح بناءة حلل املسائل العالقة.
 .98و أأيد وفد الكونغو البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن تقرير املدير العام يلقي حملة عامة عىل
سي معل الويبو خالل العامني املاضيني .ومىض يقول اإن تكل الوثيقة تلفت انتباهه فامي يتعلق بوضع الويبو املايل السلمي
وخصوص ًا فامي يتصل مبنابر التعاون بني الويبو وادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن اغتباط بدله دل مع الويبو املس متر لتطوير امللكية
الفكرية يف البدل .واس تطرد قائ ًال اإن حكومة بدله أأنشأأت جلنة للتنس يق وتطوير امللكية الفكرية هبدف توطيد ذكل التعاون
وإان تكل اللجنة لكفت بعدة همام من بيهنا اإصدار أآراء عىل الصعيد الوطين بشأأن مجيع املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية
وتنس يق الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية يف ذكل اجملال .وعالوة عىل ذكل ويف س ياق اإدارة البياانت اجلغرافية ،أأشار
اإىل مرشوع نص جار اإعداده لإنشاء جلنة وطنية لتنس يق البياانت اجلغرافية .ويف املضامر ذاته ،أأبدى رغبته يف وضع برانمج
جديد يف اإطار تثبيت اخلطة الوطنية لتطوير امللكية الفكرية ومواصةل تنفيذ مركز د مع التكنولوجيا والابتاكر فامي بني الكونغو
والويبو .ولحظ اس مترار املفاوضات بني خمتلف اللجان اليت لها صةل بوضع القواعد واملعايي بشلك عادي عىل الرمغ من بعض
النقاط اليت ل تزال قيد النقاش وخص ابذلكر مسأأةل عقد املؤمتر ادلبلومايس لعامتد صك قانوين أأقل اإلزام ًا محلاية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف يف عام  .5151ولفت النظر اإىل مناقشة الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات وخدمات احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث يف جلنة حق املؤلف وكذكل مرشوع النص بشأأن هيئات البث.
و أأردف قائ ًال اإن اإدراج مادة متعلقة ابملساعدة التقنية يف مرشوعات النصوص بشأأن التصاممي الصناعية مسأأةل ما زال جيري
التفاوض بشأأهنا .و أأفاد بأأن موضوع اإنشاء ماكتب خارجية يظل أأيض ًا حمط قلق ألفريقيا .و أأعرب عن رغبة بدله يف ذكل
الصدد يف تزامن اعامتد املبادئ التوجهيية والقرار بشأأن فتح املكتبني يف أأفريقيا وموقعهام.
 .99وقال وفد قيغزيس تان اإن برانمج ادلوةل لتطوير امللكية الفكرية والابتاكر يف مجهورية قيغزيس تان للفرتة 56/5155
يريم اإىل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية والمتكني والتشجيع عىل الابتاكر وتكوين الكفاءات يف البدل .و أأعرب
عن تقديره البالغ ملا تقدمه الويبو من مساعدة متواصةل لنظام امللكية الفكرية وتنظمي الندوات يف جمال امللكية الفكرية ،ألن
هذه املساعدة تسمح لقيغزيس تان بتطوير املوارد الفكرية الوطنية وحاميهتا .و أأضاف أأن قيغزيس تان عضو انشط من أأعضاء
الويبو وملزتم بد مع املنظمة وحتقيق الامتياز من خالل تعزيز أأفضل املامرسات لفائدة مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأردف قائال اإن
قيغزيس تان تؤيد ابلاكمل مبادرات الويبو يف جمال املساعدة التقنية ،وخاصة فامي يتعلق بتدريب اخلرباء من البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا .ورصح بأأن النفاذ اإىل املعلومات جانب رئييس من جوانب تطوير امللكية الفكرية وهمم للغاية لإاتحة
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الفرصة للبدل يك حيقق أأهدافه الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية .و أأيد الوفد اعامتد اسرتاتيجية الويبو بشأأن تكنولوجيا
املعلومات والتصالت؛ ويه وس يةل هممة لنرش املعلومات يف جمال امللكية الفكرية.
 .511و أأبدى وفد بوركينا فاسو تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن
ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا .وقال اإن امللكية الفكرية ابتت تتيح للبدلان ا ألفريقية معوما وبوركينا فاسو خصوصا أآفاقا
حقيقية متكّن من اإجياد حلول مناس بة خملتلف التحدايت اليت تواهجها يوميا .و أأفاد بأأن بدله حرص ،وعيا منه ابدلور املهم اذلي
الزتود بعدد من الوسائل يف هذا اجملال ،ل س امي جلنة تمعىن بتطوير وتنس يق امللكية
جيب أأن تؤديه امللكية الفكرية ،عىل ّ
الفكرية ،واسرتاتيجية وطنية للهنوض ابلتكنولوجيا والإبداع والابتاكر ،وش بكة للكفاءات والرشاكء التقنيني يف جمال
الابتاكر ،وجلنة تمعىن اب إلرشاف عىل البياانت اجلغرافية ،وخطة معل لالسرتاتيجية الوطنية للهنوض ابلتكنولوجيا والإبداع
والابتاكر .و أأضاف أأن بدله س ّ
يدشن ،قبل هناية عام  ،5152مركزا للتوثيق يف جمال امللكية الفكرية .و أأشار اإىل اجلهود اليت
بذلهتا سلطات بدله ابلتعاون مع خمتلف الرشاكء يف جمال تطوير امللكية الفكرية ،مؤكّدا أأنه ل يزال هناك العديد من التحدايت
املطروحة .وذلكل تلمتس أأعىل سلطات بوركينا فاسو الويبو يك ترافق البدل يف وضع اسرتاتيجيته اخلاصة بتطوير امللكية
الفكرية والإنشاء الفعيل ملركز د مع التكنولوجيا والابتاكر .و أأكّد الوفد ،يف س ياق املعرفة احلايل اذلي يسوده اللجوء اإىل
تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،عىل أأمهية ولزوم أأن تكث ّف الويبو براجمها املتعلقة بتحديث ماكتب امللكية الفكرية وحتسني
النفاذ اإىل تكنولوجيا املعلومات .و أأضاف ،يف هذا املضامر ،أأن بدله يش يد ابجلهود اليت تبذلها الويبو من أأجل زايدة تعممي
التمنية عىل أأنشطهتا ،وتعزيز النفاذ اإىل املعارف واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا .وتطرق اإىل مرشوع تعزيز وتطوير القطاع
السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية ،وقال اإنه جتدر الإشادة ابلندوة اليت عمقدت يف واغادوغو يف شهر
يوليو من هذا العام بغرض تكوين كفاءات املؤلفني واكتيب السيناريوهات واخملرجني وملحين موس يقى ا ألفالم واملنتجني
السمعيني البرصيني والبنوك واملؤسسات املالية وفناين ا ألداء واحملامني املتخصصني والنارشين وممثيل الإدارة العامة يف اجملال
السمعي البرصي .كام أأعرب الوفد عن اقتناعه ابإماكنية حتقيق نتاجئ اإجيابية ومزتنة خالل هذه امجلعيات و أأكّد جمددا عزمه عىل
الإسهام بنشاط وبروح اإجيابية يف تفكي مشرتك كفيل ابلإفضاء اإىل نتاجئ ملموسة ،والزتامه الفعيل بذكل.
 .515و أأيد وفد سياليون البيانني الذلين أأدىل هبام وفد كينيا ووفد بنن واملشاعر اليت عرب عهنا لك واحد مهنام ابمس اجملموعة
ا ألفريقية ومجموعة البدلان ا ألقل منو ًا عىل التوايل .و أأعرب عن امتنانه الشديد للجهود املتواصةل اليت تبذلها الويبو يف العامل
ملواهجة التحدايت املطروحة عىل نظام امللكية الفكرية يف جمال الإدارة والابتاكر التكنولويج .وعرب عن تقديره ملبادرات الويبو
الرامية اإىل تعزيز املساعدة التقنية املقدمة اإىل البدلان ا ألقل منو ًا اليت تشمل بدله وتبس يطها ،مما مكن بدله من املشاركة يف
الندوات وحلقات العمل وبرامج التدريب اليت تنظمها الويبو أأو تدمعها .وقال اإن حكومة بدله تالحظ أأيض ًا مع ابلغ الامتنان
موقف الويبو من تنفيذ اإجراءاهتا الس بعة املتفق علهيا يف احملفل الرفيع املس توى اذلي عقد يف اسطنبول من أأجل الارتقاء
بنظام امللكية الفكرية يف البدلان ا ألقل منو ًا .ومىض يقول اإن الويبو جنحت يف متويل ندوة عن الانتفاع ابمللكية الفكرية أكداة
للمنو الاقتصادي وتنظميها يف سياليون و أأجرت أأيض ًا تقياميً لالحتياجات لإنشاء مكتب حلق املؤلف يف نيسان  5152يف اإطار
العمل المتهيدي لقرتاح الويبو صياغة خطة اإمنائية اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية يف البدل .و أأضاف قائ ًال اإن تدعمي نظام
امللكية الفكرية يف بدله يتصدر اجلدول الزمين حلكومة بدله .و أأشار يف ذكل الصدد اإىل طرح مرشوع قانون العالمات
التجارية اذلي ينص عىل أأحاكم تفي ابملعايي ادلولية وتمتىش مع اتفاق تريبس عىل الربملان يف يوليو  .5152و أأحاط علامً بسن
قانون حق املؤلف لعام  5155وتوقع سن مرشوعي قانون الرباءات وقانون التصاممي الصناعية دلى اس تئناف جلسات
الربملان يف أأكتوبر  .5152و أأضاف قائ ًال اإن قانون الرباءات يف بدله موروث من اململكة املتحدة يف ا ألربعينات ول يسمح اإل
بتسجيل الرباءات املسجةل يف اململكة املتحدة .و أأهنيى لكمته قائ ًال اإن مسودة مرشوع قانون الرباءات دلى س هنا س متكن بدله
من اإجراء التسجيل ا ألصيل للرباءات للمرة ا ألوىل وإان امللكية الفكرية تدرس أأيض ًا يف جامعة سياليون.
 .515و أأيد وفد انميبيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأكد ابلنظر اإىل التقدم احملرز يف عام  5152أأنه
أآن ا ألوان ليك تتخذ امجلعية قراراً بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس خالل عام  5151لعامتد صك ملزم قانوني ًا أأو أأكرث ،من أأجل
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توفي حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .و أأحاط علامً بوجوب اختاذ قرار بشأأن
عقد املؤمتر ادلبلومايس خالل ادلورة احلالية نظر ًا اإىل انهتاء ولية اللجنة احلكومية ادلولية يف عام  .5151و أأعرب عن تقديره
للعمل التدرجيي اذلي تضطلع به جلنة التمنية و أأضاف قائ ًال اإن الهنوض حبامية امللكية الفكرية أأمر ل ميكن فصهل عن التمنية ألن
مثل ذكل الإطار من شأأنه أأن يقوض املسؤوليات العامة اليت تقع عىل عاتق لك دوةل لتعزيز التمنية املس تدامة .وذكّر بأأن بدله
أأقر قانو ًان جديد ًا بشأأن امللكية الصناعية يف عام  5155مبساعدة الويبو و أأفاد بأأن البدل أأنشأأ خالل عام  5152واكةل معنية
بقطاع ا ألعامل وامللكية الفكرية جتمع لك املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بنية واحدة .وختام ًا ،دعا الوفد الويبو وسائر
اجلهات الرشيكة الإمنائية اإىل توفي املساعدة التقنية وادل مع لتنفيذ برامج بدله الوطنية للملكية الفكرية.
 .510و أأعلن وفد بوتسواان تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،واتبع معر ًاب عن قلقه إازاء بطء
التقدم يف اللجان املعيارية منذ امجلعيات املاضية ،و أأشار اإىل أأن املرونة وا إلرادة الس ياس ية مجليع ادلول ا ألعضاء لزمة لتحقيق
التقدم .و أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل مس توايت خمتلفة من التمنية ،وأأن الزايدة املهمة يف اإيداع طلبات براءات
الاخرتاع وتسجيل العالمات مشلت عدد ًا قلي ًال من البدلان ،أأ ّما القارة ا ألفريقية مفازالت متأأخرة وحباجة اإىل املساعدة التقنية
وبناء القدرات .وقال اإنه ميكن للملكية الفكرية أأن تسهم اإىل حد كبي يف التمنية املس تدامة ،وجيب عىل الويبو أأن تس متر يف
تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل اللجنة و أأن تضمن تنفيذها ومراقبهتا .وشدد الوفد عىل أأمهية اإهناء مفاوضات
اللجنة احلكومية ادلولية ،واملفاوضات بشأأن التقييدات والاس تثناءات للمكتبات واحملفوظات واملؤسسات التعلميية ،و أأعرب
عن أأمهل يف أأن تعطي امجلعيات الإرشادات املناس بة .ونقل الوفد أأن بالده وافقت عىل اخلطة الوطنية لتمنية امللكية الفكرية
عام  ،5155و أأهنا تبحث مع ا ألمانة مسأأةل املساعدة يف وضع س ياسة وطنية للملكية الفكرية .واتبع قائال اإنه وبعد اإنشاء
منظمة الإدارة امجلاعية يف عام ّ ،5151وزعت الإاتوات يف صناعة املوس يقى يف فرباير ومرة أأخرى يف سبمترب  ،5152وذكل
لتشجيع أأحصاب احلقوق وإاعطاهئم الثقة ليمتتعوا بمثرة اإبداعهم .و أأعرب الوفد عن تقديره للمساعدة اليت تلقهتا بوتسواان من
الويبو يف تطوير نظام امللكية الفكرية ،واستشهد بنرش نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية يف مايو  ،5152وبوضع مرشوع قانون
بوتسواان محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة ،وترشيعات ماكحفة التقليد وقواعد التحكمي املعنية حبق املؤلف ،و أأشار اإىل أأمهية
اخلطوات السابقة يف تعزيز الكفاءة وامحلاية والمنو الاقتصادي .و أأهنيى الكمه ابحلديث عن حاجة بالده دل مع الويبو املس متر
لفائدة الإدارة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية اليت أأنشئت مؤخرا كهيئة مس تقةل.
 .512وساند وفد برابدوس البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأثىن عىل معل
جلنة التمنية يف سعهيا حنو الهدف املشرتك لتوفي حامية امللكية الفكرية للجميع ،كام أأثىن عىل الرتكزي املوجه حنو التدريب،
وجشع خصوص ًا عىل املزيد من التدريب لفاحيص الرباءات والعالمات التجارية يف البدلان النامية .وقال الوفد اإنه اإذ يدرك أأن
الطريق ل يزال طوي ًال ،اإمنا يشدد عىل الفاعلية احليوية للملكية الفكرية يف ترسيع التمنية الاقتصادية .وتعيل برابدوس من قمية
معل الويبو ،حىت يف تكل اجملالت مثل التصاممي الصناعية ،اليت مل يكن لربابدوس حظ ًا كبي ًا مهنا ،اإذ ل تزال هناك فائدة
عظمى مهنا للبدلان النامية .و أأكد الوفد دمعه للمفاوضات بشأأن البث وتطلع اإىل تقدم أأكرب خالل ا ألشهر القادمة ،كام ساند
التنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية ،اإذ أأنه ميكن اإجناز الكثي اإذا ما اس متر العمل بشلك بناء .ودعا اإىل تشجيع انعقاد مؤمتر
دبلومايس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف  ،5151وفامي خيص املاكتب اخلارجية،
دعا أأيضا اإىل فتح ماكتب يف البدلان النامية من خالل وضع مبادئ توجهيية لضامن السالسة يف معلية اختاذ القرار .و أأثىن
الوفد عىل اخنراط الويبو يف املؤمتر املعين ابلبدلان النامية اجلزرية الصغية املنعقد يف ساموا و أأقر بأأمهية مبادئ الويبو التوجهيية
اخلاصة ابدلول الصغية .وشدد الوفد من جديد عىل الزتامه بتمنية امللكية الفكرية يف البدلان النامية ،وخاصة يف ادلول
الاكريبية الصغية و أأكد د مع برابدوس ألنشطة ا ألمانة.
 .511وانضم وفد المنسا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ووفد اإيطاليا ابلنيابة عن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وشدد عىل قدرة امللكية الفكرية ودورها يف حفز الإبداع والابتاكر والإسهام بذكل يف حتقيق
التمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية يف مجيع البدلان .ورحب بسجل أأنشطة الويبو وابإجنازاهتا الإجيابية املوحضة يف تقرير
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أأداء الربانمج  ،50/5155وسلط الضوء عىل توقيع معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش .ورصح الوفد بأأنه سيس متر بلك
اإخالص يف تأأييد اجلهود اليت تبذلها الويبو يك تعمل مكنتدى عاملي لإجراء حوارات معمقة عن مجيع شؤون امللكية الفكرية،
و أأعرب عن تطلعه اإىل الاشرتاك يف حتقيق املزيد من التقدم يف تطوير الإطار القانوين ادلويل الوجيه .وراح يقول اإن أأعامل
الويبو التقنينية ينبغي أأن تعمتد عىل الطلبات والاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية القامئة عىل ا ألدةل وينبغي أأن حتقق
الوضوح واليقني القانونيني بعد اإجراء تقيمي شامل ألثرها املعني و أأثرها العام .وقال اإن من بواعث الرضا يف نفسه أأيضا تزايد
الفعالية يف سي أأنظمة التسجيل والإيداع ادلولية يف جمال امللكية الفكرية اليت يديرها املكتب ادلويل ،وخص ابذلكر معاهدة
املدران الرئيس يان لدلخل يف الويبو .وراح يقول اإن املنظمة ينبغي أأن تواصل
التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ،وهام ّ
هجودها و أأنشطهتا يه وموظفوها بل وتوسع من نطاقها من أأجل مواصةل تعزيز هذه ا ألنظمة خالل الثنائية احلالية ،وتظل
ابلتايل منظمة قابةل للبقاء وفعاةل وحتقق نظاما متوازان وفعال للملكية الفكرية يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصاحل .و أأردف
قائال اإنه أأحاط علام ابملعلومات الواردة عن معل جلنة التمنية اليت واصلت يف دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة مناقشة
تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وقال اإن تقريري ادلورتني والواثئق اليت نظرت فهيا اللجنة ،عالوة عىل تقرير أأداء الربانمج
 50/5155وخمتلف التقارير الوجهية لهيئات الويبو برمهتا ،تبني حتقيق العديد من التطورات والإجنازات الإجيابية يف هذه
املبادرة املهمة ملواصةل تعزيز البعد الإمنايئ يف الويبو .ويف ضوء أأمهية وتعقيد هذه املسأأةل ،أأعرب الوفد عن تأأييده للقرار
املقرتح ابلسامح للجنة التمنية مبواصةل مناقشاهتا القامئة عىل قرار امجلعية العامة يف عام  5150ورفع تقرير للجمعية العامة مرة
أأخرى يف عام  .5151وقال اإنه أأحاط علام ابإجيابية ابلتقارير املذكورة يف الفقرة  0من الوثيقة  WO/GA/46/4و أأعرب عن
تأأييده لإحالهتا اإىل جلنة التمنية .والتفت اإىل تقرير ادلورة السابقة للجنة حق املؤلف وقال اإنه مل يمت التوصل اإىل توافق يف
الآراء عىل العمل املقبل للجنة .وشدد عىل اهامتمه اخلاص ابلنهتاء من ا ألعامل اخلاصة حبامية هيئات البث ،و أأكد يف الوقت
ذاته من جديد الزتامه مبناقشة الفرص املتاحة لإدماج التقييدات والاس تثناءات يف ا ألطر القانونية الوطنية استنادا اإىل
مواطن املرونة اليت تتيحها املعاهدات ادلولية الراهنة .ورحب الوفد بنتاجئ مداولت جلنة العالمات .وشدد من جديد عىل
ا ألمهية اليت يولهيا ملواءمة وتبس يط تسجيل التصاممي والإجراءات الشلكية ،اليت تس تحق العرض عىل مؤمتر دبلومايس يف
أأرسع وقت ممكن يف ضوء وضع العمل املنجز والتقدم احملرز حىت الآن .وحث الوفد امجلعية العامة عىل ادلعوة خالل هذه
ادلورة لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام  .5151ورحب مبا أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية من
تقدم يف عام  5152يف النظر يف نصوص صك دويل وصياغته لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .ومع ذكل قال اإنه ل يزال مثة الكثي من العمل ،و أأعرب عن أأسفه ابلتايل لعدم التوصل اإىل
توافق يف الآراء عىل توصية بشأأن العمل املقبل .ورصح الوفد ابلزتامه املتواصل ابلعمل مع مجيع الوفود ومع املكتب ادلويل
للوصول اإىل نتاجئ وقرارات بشأأن وضع برانمج معل مقبل معقول للجنة .وحتدث عن الصك الواحد أأو أأكرث الالزم اإعداده،
وقال اإن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تتحىل ابملرونة يف اختيار شلك واحد أأو أأكرث للحامية يريض خمتلف الطلبات احملمتةل ،ما
يس تلزم وضع صكوك منفصةل تتسم ابملرونة وعدم الإلزام .واس تطرد قائال اإنه عىل قناعة بأأن نظام الرباءات اإذا اكن قابال
للبقاء ومتوامئا فاإنه س يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصاحل .و أأحاط علام بتقرير ادلورة العرشين للجنة الرباءات ورحب
بقرار مواصةل املناقشات القامئة عىل برانمج العمل اذلي وضع يف ادلورة التاسعة عرشة ،وخاصة عن مواضيع "جودة
الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض" وكذكل "حصانة العالقة بني وكيل الرباءات ّ
ومولكه" .وقال اإن النتاجئ
والاس تنتاجات ميكن أأن تزيد من حتسني نظام الرباءات برمته عىل ا ألجل القصي .ورصح بأأن المنسا اإذ متثل اإدارة حبث
دويل وإادارة حفص متهيدي دويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،فاإهنا قد شاركت بفعالية يف املداولت اليت دارت
يف الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأعرب ابلتايل عن تأأييده الاكمل للتعديالت املقرتحة للواحئ التنفيذية
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف الوثيقة  PCT/A/46/3والتوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل للفريق العامل الواردة
يف الوثيقة  .PCT/A/46/1و أأعرب عن تأأييده أأيضا لعامتد الفهم املقرتح بشأأن "اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية" الوارد يف
الوثيقة  PCT/A/46/4وتوصية الفريق العامل بشأأن دخول هذا الفهم حزي النفاذ .وشاطر الوفد الر أأي القائل بأأن وجود
أأرسة متشعبة ومتطورة ابس مترار من اإدارات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأمر مفيد للنظام ومس تخدميه ،و أأعرب عن
تطلعه لتعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اكإدارة من اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف جلنة التعاون
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التقين ويف مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ورصح بأأن النتاجئ احملققة حىت الآن يف اإطار املرحةل الثانية من برانمج
حتديث تكنولوجيا املعلومات يف نظام مدريد ،كام يه مبينة يف التقارير املرحلية ،اإمنا تبعث عىل الفخر .ورحب بتدشني هذا
الربانمج يف بداية عام  5151ليقدم للمس تخدمني وماكتب ا ألطراف املتعاقدة خدمات أأفضل و أأحدث فامي يتعلق بتسجيل
العالمات ادلولية وإاداراهتا .و أأفاد بأأنه شارك مشاركة فعاةل يف ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل املعين بنظام مدريد،
و أأعرب عن تأأييده للتوصيات بتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت س تدخل حزي النفاذ يف  5يناير .5151
 .516وساند وفد بلجياك البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .ودعا اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية بشلك رمسي خالل
عام  .5151ور أأى ابلنظر اإىل نضوج النص أأنه ليس هناك ما يربر أأي أأعامل أأخرى يف س ياق جلنة العالمات بعد الاجامتع
احلايل للجمعيات .و أأشار اإىل الواقعية والتوازن والروح العملية مكبادئ رئيس ية ينبغي أأخذها يف احلس بان دلى اإعداد أأي
مرشوع لوضع القواعد واملعايي .واس تدرك قائ ًال اإن وضع املناقشات يف اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن النصوص الثالثة أأدى
به اإىل الاعتقاد أأن عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب لن يكون أأمر ًا واقعي ًا يف الوقت احلايل اإل أأنه أأبدى اس تعداده
للمشاركة يف مناقشات اإضافية بشأأن خطة معل معقوةل وفعاةل خاصة ابللجنة .وفامي يرتبط ابحلومكة ،شدد عىل احلاجة اإىل
مجموعة متينة من املبادئ التوجهيية والإرشادات اليت من شأأهنا أأن توجه اإنشاء ش بكة متسقة من املاكتب اخلارجية ذات
املواقع الاسرتاتيجية يف عدد صغي من ادلول .ومىض يقول اإن احلومكة املتسمة ابلشفافية والفعالية وادلميقراطية تكتيس أأمهية
ابلنس بة اإىل أأي منظمة .و أأضاف قائ ًال اإنه أأعد ابلعمل مع وفد اإس بانيا ووفد املكس يك اقرتاح ًا يشمل عدد ًا من التدابي
العملية لتعزيز فعالية الاجامتعات .وختام ًا ،ر أأى أأنه من املهم اإرساء ثقافة الشفافية فامي يتصل ابحلومكة ورحب ابلتقارير
الصادرة وا ألنشطة املضطلع هبا يف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة يف الويبو ومن جانب
املراجع اخلاريج للحساابت.
 .517وقال وفد الاكميون اإن بدله أأدرك اإدرااكً اتم ًا تأأثي الانتفاع الاسرتاتيجي ابمللكية الفكرية يف تنويع قطاعه الإنتايج
وتمنية اقتصاده وإان حكومة بدله اعمتدت عىل اإثر ذكل خطة وطنية لتطوير امللكية الفكرية لفرتة اخلس الس نوات املقبةل.
وعالوة عىل ذكل ،أأعرب عن رسور بدله لإبرام اتفاق رشاكة مع الويبو لإنشاء مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر يف مارس
 .5152ومىض يقول اإن الشغف وتوسع تكل الش بكة داخل اجلامعات ومراكز البحث يتنبأآن مبس تقبل يدعو اإىل التفاؤل يف
جمال الابتاكر والتمنية التكنولوجية يف البدل و أأن تنوع املنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات قطاع الثقافة وتمنيهتا ميثالن
عنرصين أأساس يني من تكل الاسرتاتيجية .و أأردف قائ ًال اإن بدله يعمل حبزم من أأجل توطيد حماور التعاون ومساعدة ادلول
التقنية عىل مس توى البىن التحتية وعىل الصعيدين التقين والبرشي حىت يتس ىن جتس يد مثل التمنية واملساواة والإنصاف
العليا اليت تتوخاها املنظمة .وعليه ،أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأحاط علامً بأأن امجلعية مدعوة
اإىل اإبداء ر أأهيا بشأأن مسائل مل حتسم يف اإطار اللجان التقنية وخص ابذلكر عقد مؤمترين دبلوماس يني خالل عام  5151بشأأن
اللجنة احلكومية ادلولية وبشأأن حامية التصاممي الصناعية أأو مراجعة اتفاق لش بونة .و أأضاف قائ ًال اإنه جيدر التذكي بأأمهية
قرارات امجلعية من أأجل الاعرتاف حبقوق امللكية الفكرية واحرتاهما اإذ تش يد املنظمة هبا يف مجيع أأرجاء العامل وتناوهبا الوفود
يف ذكل يف بدلاهنا .و أأعرب أأيض ًا عن اقتناعه ابحامتل اإجياد حل مناسب لتكل املسائل يف حال الاضطالع اب ألعامل بروح
تضمن التعاون والتوصل اإىل حل وسط وتوافق يف الآراء .و أأهنيى لكمته معر ًاب جمدد ًا عن اعزتام بدله الراخس الهنوض ابمللكية
الفكرية بد مع من الويبو هبدف حتقيق التمنية الاقتصادية يف خمتلف ادلول.
 .518و أأشاد وفد كرواتيا بأأنشطة الويبو يف جمال التعاون اليت تعزز امحلاية القانونية للملكية الفكرية عىل الصعيد العاملي وتتيح
حمف ًال للتحاور بشأأن تطوير نظام امللكية الفكرية .ورحب جبهود الويبو املبذوةل لضامن فعالية تشغيل أأنظمة التسجيل والإيداع
ادلوليني للملكية الفكرية والزايدة يف عدد الإيداعات .وحث الويبو عىل حتديث برامج التعاون مع بدلان مثل كرواتيا وتطويرها
مفيد ًا بأأن بدله اس تمكل العملية الانتقالية غي أأنه ل يزال يواجه مشالكت حمددة من حيث اإنشاء نظام اكمل التطور محلاية
امللكية الفكرية .ور أأى أأنه ينبغي مراعاة خصائص لك نظام دلى ختطيط أأنشطة التعاون وتنفيذها و أأنه ل ينبغي قرص تكل
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ا ألنشطة عىل توفي املساعدة التقنية ألغراض اإمنائية حمددة .و أأشار اإىل رضورة اتباع هنج أأكرث مرونة وانفتاح ًا للهنوض ابلنظام
العاملي للملكية الفكرية .و أأعرب عن تقديره للتقدم احملرز يف الس نوات ا ألخية مبا يشمل اعامتد معاهدة بيجني ومعاهدة
مراكش وعن أأسفه لعدم تكرر ذكل النجاح فامي يرتبط ابعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية واس تدرك قائ ًال اإنه يأأمل
اإجناز تكل العملية يف عام  .5152ولحظ أأن ا ألعامل يف جلنة العالمات بلغت مرحةل تسمح بعقد مؤمتر دبلومايس .وسلط
ا ألضواء عىل رضورة أأن تقدم أأاكدميية الويبو برامج و أأنشطة مالمئة وطلب اإىل املنظمة أأن تواصل د مع برانمج ادلراسات
الصيفية يف جمال امللكية الفكرية املنظم يف دوبروفنيك بكرواتيا .و أأضاف قائ ًال اإن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل النحو
الواجب والنجاح يف ماكحفة مشلكيت التقليد والقرصنة أأمران يعمتدان عىل مس توى وعي امجلهور خبصوص حامية حقوق
امللكية الفكرية .و أأبدى اس تعداد بدله ملشاطرة جتاربه املتعلقة بربامج اإذاكء الوعي و أأنشطة التعاون مع بدلان أأخرى.
 .519و أأيد وفد امجلهورية التش يكية البيان اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والبيان
اذلي أأدىل به هو ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وقال الوفد اإن امجلهورية التش يكية تراقب عن كثب دور
امللكية الفكرية يف الابتاكر والإبداع والتنافس ية والمنو الاقتصادي والتمنية الاجامتعية وإاهنا عىل وعي ابحتياجات اجملمتع الرمقي
القامئ عىل املعرفة .وعليه ،يرحب الوفد جبهود الويبو ويدمعها من أأجل املزيد من التحسني ل إالطار التقنيين ادلويل للملكية
الفكرية ابلامتيش مع المنو التكنولويج والاقتصادي بغية التصدي للتحدايت العاملية اجلديدة .وشدد الوفد عىل الزتامه املس متر
بعمل لك جلان الويبو وا ألفرقة العامةل لكنه دعا اإىل املزيد من الفعالية .وقال الوفد اإن معل جلنة العالمات يف جمال التصاممي
الصناعية اكن جدير ًا ابلثناء وإانه الوفد يؤيد انعقاد مؤمتر دبلومايس من أأجل اعامتد معاهدة قانون التصاممي يف  ،5151وعرب
أأيضا عن اقتناعه بأأن النصوص اليت صاغهتا جلنة العالمات بلغت مس توى تقنيا يسمح ابختاذ هذا القرار .وقال الوفد اإن
امجلهورية التش يكية ّتقر بأأمهية حامية تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ،وتواصل د مع معل الفريق العامل لحتاد لش بونة
املعين بتطوير نظام لش بونة لتوسعه وجعهل أأكرث اس تقطااب .ور ّحب الوفد بقرار مجعية احتاد لش بونة لدلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف  .5151وابلإضافة اإىل ذكل ،يرى الوجف
أأن معل جلنة الرباءات س يد مع املناقشة بشأأن القضااي التقنية اخلاصة بقانون الرباءات هبدف تنس يق الرباءات .وقال الوفد اإنه
يويل اهامتم ًا كبي ًا لقاعدة بياانت الويبو العاملية مكصدر ملعلومات تكنولوجية ومعلومات بشأأن الرباءات وغيها من معلومات
امللكية الفكرية القمية ،وغيها من خدمات املعلومات املتنوعة ،ويد مع مزيد ًا من التطوير للبنية التحتية التقينه اخلاصة ابمللكية
الفكرية اليت متكن من النفاذ اإىل هذه املعلومات ومشاركهتا .و أأ ّقر الوفد بأأمهية معل جلنة حق املؤلف ويد مع خاصة التقدم
احملرز حنو املعاهدة ادلولية اليت طال انتظارها محلاية حقوق أأحصاب البث .وقال الوفد اإن وضع هذه املعاهدة يف صيغهتا
الهنائية جيب أأن يكون أأولوية للجنة حق املؤلف حليا .وقال الوفد اإن امحلاية الالزمة لهيئات البث عىل املس توى ادلويل أأمر
حامس وحان ا ألوان لتحديثه يك يواكب القرن احلادي والعرشين .وقال الوفد اإنه يؤيّد انعقاد املزيد من املناقشات بشأأن امحلاية
الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور ،ويرى أأن برانمج وضع برانمج معل جديد للجنة احلكومية ادلولية للعام
تطرق الوفد ألنشطة جلنة الإنفاذ الرايم لتحسني فهم أأمهية نظام الإنفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية
القادم ليس ابملس تحيل .و ّ
وإاذاكء الوعي العام .وقال الوفد اإنه يظل عىل الزتامه بعمل جلنة التمنية .و أأخي ًا ،أأعرب الوفد عن دمعه املس متر ألنشطة الويبو
فامي خيص حتسني معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة ،اليت تقدّم خدمات عاملية قمية للمودعني
و أأحصاب احلقوق .وفامي خيص املاكتب اخلارجية للويبو ،أأشار الوفد اإىل رضورة اإمتام مبادئ التوجهيية املقرتحة واعامتدها يف
أأرسع ميكن .وختام ًا ،قال الوفد مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية احتفل عام  5152بذكراه اخلامسة والتسعني
أكول مكتب براءات يف املنطقة .وختليدا لهذه اذلكرى ،نظمت امجلهورية التش يكية مؤمتر ًا دولي ًا يف براغ ابلتعاون مع الويبو
حول "حامية امللكية الصناعية يف أأورواب" ،قبل انعقاد امجلعيات بأأس بوعني حبضور املدير العام للويبو وانئب رئيس الوزراء
التش ييك ووزير الصناعة والتجارة ورئيس مكتب الرباءات ا ألورويب ومكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية والكثي من
ماكتب امللكية الفكرية من أأقالمي متنوعة مبا يف ذكل أآس يا والكثي من املمثلني دلوائر ا ألعامل والصناعة والتكنولوجيا ومعاهد
البحوث والأاكدمييات .وقال الوفد اإن امجلهورية التش يكية تتطلع اإىل مزيد من التعاون مع الويبو يف املس تقبل.
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 .551و أأعرب وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية عن أأمهل يف أأن تؤيت سلسةل اللقاءات مثارها ،مث عرب عن امتنانه
للمدير العام وفريقه ملا يبذلونه من هجود حثيثة يف التنظمي .و أأتبع قائال اإنه وابلرمغ من مرور أأكرث من عرش س نوات عىل بدء
القرن الواحد والعرشين ،ليزال تغي املناخ يشلك حتداي همام للعامل ،ابعتباره السبب الرئييس للكوارث الطبيعية وا ألمراض،
يف حني تس متر ا ألزمة املالية العاملية .و أأضاف الوفد أأن بالده ترى أأنه من الرضوري ،ملواهجة هذه التحدايت ،أأن ل تنحرص
أأنشطة الويبو عىل تقدمي ا ألليات القانونية واملؤسساتية محلاية امللكية الفكرية حفسب ،بل أأن تشمل أأيضا الاس تعامل الفعال
للتقدم العلمي والتقين املثبت يف حل القضااي العاملية وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية وحتسني س بل العيش .و أأطرى
الوفد عىل اجلهود اليت بذلهتا املنظمة لرتس يخ اإطار معل عاملي محلاية امللكية الفكرية ،مبا يتفق مع متطلبات عرص اقتصاد
املعرفة .و أأشار الوفد اإىل اعامتد معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي عام  ،5155واعامتد معاهدة مراكش عام ،5150
واملناقشات جارية لتبين معاهدة قانون التصاممي ،واملعاهدات املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور .واس تدرك قائال اإنه ينبغي توجيه أأنشطة املنظمة حلل التحدايت العاملية ،مع التقدير لإجنازاهتا السابقة .و أأضاف أأنه
ويف الوقت اذلي جتري فيه صياغة أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ملا بعد عام  ،5151من املهم للمنظمة زايدة الرتكزي
عىل نظام محلاية امللكية الفكرية يعاجل القضااي العاملية يف جمالت البيئة والطاقة وا ألمن الغذايئ والرعاية الصحية ،عن طريق
العلوم والتمنية التكنولوجية .وشدد الوفد عىل أأمهية اإنشاء أآلية متوازنة للملكية الفكرية لمتكني النجاح العلمي والتكنولويج
واملسامهة يف رفاهية البرشية ابعتبارها الزتاما أأخالقيا ،مع حامية حقوق العلامء والباحثني .ور أأى أأن من الرضوري تقدمي ادل مع
للبدلان النامية لتعزيز قدرهتا عىل وضع أأليات محلاية امللكية الفكرية حس امب يناسب حالها ،ومن الرضوري الاهامتم ابلبدلان
النامية عند وضعها لسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية وتطويرها لبناها التحتية .ومن هذا املنطلق ،أأعلن الوفد أأنه ينبغي
عىل البدلان املتقدمة الوفاء ابلزتاماهتا ابملساعدات املالية ،وادل مع الاكمل للمساعدة التقنية اليت تقدهما املنظمة ،وأأن تسمح
بنقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية دون أأي رشوط مس بقة .وقال اإن هناك حاجة اإىل تعزيز اإنفاذ جدول أأعامل التمنية
والتعاون بني بدلان اجلنوب ،هبدف تضييق الفجوة بني الشامل واجلنوب والتغلب عىل املشالك الاجامتعية كهجرة ا ألدمغة.
و أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لطلب بعض البدلان وضع مساعدة تقنية للبدان النامية فامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي.
و أأمل الوفد أأن تعزز املنظمة تعاوهنا مع املنظامت ادلولية ومبا فهيا منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو)
وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية ،و أأن تواصل الانتباه اإىل امليل لتس ييس مشاريعها و أأنشطهتا .وذكر الوفد
أأن رئيس مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية يويل لتطوير العلوم والتكنولوجيا ،ومحلاية حقوق امللكية الفكرية اهامتما كبيا،
وحث عىل جعل العلوم والتكنولوجيا وسائل لترسيع بناء أأمة مزدهرة .وذلكل جتري أأنشطة واسعة النطاق لتعزيز هذه
ا ألهداف وتلبية مطالب عرص اقتصاد املعرفة .وحتدث الوفد عن اإقامة بالده لعدة معارض س نواي اكملعرض الوطين للعلوم
والتقنيات ،واملهرجان الوطين لتصممي الآلت ،واملعرض الوطين لتصممي الفنون الصناعية ،واملعرض الوطين لالخرتاعات
والتكنولوجيا اجلديدة ،واملعرض الوطين لعلوم الش باب والنجاحات التكنولوجية ،وذكل هبدف زايدة الوعي الاجامتعي
للحاجة اإىل التمنية التكنولوجية وحامية امللكية الفكرية .و أأفاد الوفد عن اإعداد حكومته ،مبساعدة من املنظمة ،لسرتاتيجية
وطنية هتدف اإىل تطوير أآليات حامية حقوق امللكية الفكرية وانتاج املزيد من ا ألعامل الإبداعية والثقافية اليت تعكس املثل
العليا لشعوهبا .واهنيى الوفد لكمته ابلقول اإن بالده س تواصل ،بصفهتا دوةل عضوا يف الويبو ،تطوير أآليات حامية حقوق
امللكية الفكرية ،والوفاء ابلزتاماهتا ،وتعزيز التعاون ادلويل يف هذا اجملال.
 .555و أأيد وفد غامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابلنيابة عن
البدلان ا ألقل منوا .وقال اإن املنظمة تؤدي دورا حاسام يف اإقامة مشهد عاملي للملكية الفكرية يتسم ابملزيد من التوازن متاش يا
مع جدول أأعامل التمنية ،وبغض النظر عام حققته الويبو من ماكسب هائةل خالل العامني املنرصمني من حيث وضع القواعد
واملعايي ،أأشار الوفد مع القلق اإىل التقدم البطيء يف املفاوضات املتعلقة بربانمج وضع القواعد واملعايي يف اللجنة احلكومية
ادلولية .وانشد مجيع ادلول ا ألعضاء بقطع الزتامات صارمة وابإبداء العزم الس يايس من أأجل حتقيق تقدم ملموس يف التوصل
اإىل معاهدة داخل اللجنة .ورصح بأأن غامبيا بذلت هجودا مضنية يف ميادين وضع القواعد واملعايي وتكوين الكفاءات
املؤسس ية وإاذاكء الوعي هبدف نرش ثقافة وطنية دامئة يف جمال امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن غامبيا صدقت عىل بروتوكول اتفاق
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مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات يف أأغسطس  ،5152وقال اإن الرتتيبات الالزمة لإيداع صكوك الانضامم للربوتوكول
ستس تمكل يف هناية عام  ،5152وإان غامبيا تعمل عىل ضامن متايش ترشيعاهتا اخلاصة ابلعالمات التجارية مع نظام مدريد
القانوين .وعىل النسق ذاته صدقت غامبيا عىل بروتوكول سواكومباند محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الفوللكوري
ونفذت نظام أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية .وراح يقول اإن الويبو دمعت التلكيف ابإجراء دراسة حول اإسهام دوائر صناعة
حق املؤلف يف التمنية الاقتصادية يف غامبيا .و أأضاف أأن من الرضوري اإنشاء نواة من املامرسني يف جمال امللكية الفكرية و أأن
غامبيا أأدخلت قانون امللكية الفكرية يف املناجه التعلميية يف اجلامعات .وقال يف ختام لكمته اإن الويبو واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية
للملكية الفكرية تقدما ادل مع اإىل برانمج املاجس تي يف قانون امللكية الفكرية ،وإان اجلهود املبذوةل لوضع س ياسة يف جمال
امللكية الفكرية ،مبساعدة من الويو ،حيالفها النجاح.
 .555وساند وفد غاان البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن تقديره للويبو ملسامههتا يف تكوين
الوعي الالزم بشأأن أأمهية امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر والإبداع وحاميهتام والانتفاع بنظام امللكية الفكرية عىل الصعيد
العاملي أكداة لتحقيق التمنية وتكوين الرثوات .وهنأأ املنظمة عىل وضعها املايل السلمي املؤدي اإىل تسجيل فائض يف
الثنائية  .50/5155ورحب ابلتقدم امللحوظ احملرز يف اإطار برانمج العمل املكثف للجنة احلكومية ادلولية خالل الس نة
و أأعرب عن أأمهل أأن تركز أأعامل اللجنة القادمة عىل وضع صك دويل ملزم قانو ًان وترسيع وتية ذكل .ولفت النظر اإىل التقدم
امللحوظ احملرز بشأأن معاهدة قانون التصاممي الصناعية املقرتحة وقال اإنه يثق بأأن الاقرتاح ادلاعي اإىل اإدراج توفي املساعدة
التقنية للبدلان النامية س يحقق توافق ًا يف الآراء لضامن جناح نتاجئ العملية .و أأفصح عن تطلعه اإىل حتقيق نتاجئ اإجيابية يف اإطار
العمل اجلاري يف جلنة حق املؤلف واملتصل مبعاهدة جديدة لتحديث حامية هيئات البث وتناول قضااي الاس تثناءات
والتقييدات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي .وحث مجيع الوفود عىل التعاون عىل حنو شفاف ومرن
والاستناد اإىل العمل املنجز هبدف حتقيق توافق الآراء بشأأن جمالت اكنت موضع اإشاكل حىت الوقت احلارض .وعرب عن
تقديره للويبو خملتلف ا ألنشطة املضطلع هبا يف بدله لتدعمي نظام امللكية الفكرية والشامةل لندوات بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية موهجة اإىل سكل القضاء والواكلت املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية وبرانمج تدرييب خاص ابلنتفاع الاسرتاتيجي
ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات وموجه اإىل مؤسسات البحث وا ألوساط الأاكدميية يف مجةل أأمور .و أأشار اإىل ترقب مرشوع
بشأأن مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يس هتدف مؤسسات البحث واجلامعات .وقال اإن حكومة بدله تلزتم الزتام ًا راخس ًا
بتحديث النظام الوطين للملكية الفكرية من أأجل د مع الابتاكر والقدرة التنافس ية والمنو الاقتصادي وإاهنا اس هتلت حتقيق ًا
لتكل الغاية عدد ًا من املبادرات اليت مضت اس تعراض س بعة قوانني للملكية الفكرية وإاقرار مرشوع قانون التعديل اخلاص
ابلعالمات التجارية يف مايو  5152اذلي ينص عىل أأحاكم مبنية عىل بروتوكول مدريد توسع نطاق امحلاية ليشمل عالمات
الشلك والصوت مبا فهيا ا ألحاكم الرامية اإىل احلد من جتارة املنتجات املقدلة ووضع الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية املزمع
بدء تنفيذها يف املس تقبل القريب يف هناية املطاف .وتوجه بعبارات الشكر اخلاص اإىل عدد من البدلان مبا فهيا حكومة
سويرسا والوزارة السويرسية للشؤون الاقتصادية واملكتب السويرسي للملكية الفكرية عىل تواصل املرشوع املشرتك بني
سويرسا وغاان للملكية الفكرية الرايم اإىل حتسني وضع امللكية الفكرية وعىل اإنشاء مكتب وطين للملكية الفكرية يف البدل وقد
أأدى ذكل التعاون اإىل اس تعراض مخسة قوانني بشأأن امللكية الفكرية .كام شكر شكر ًا خاص ًا حكومة هولندا عىل توفي
أأنشطة تدريبية يف جمال امللكية الفكرية واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومجعية اخملرتعني الكورية عىل التعاون املتواصل مع
بدله من خالل الربانمج املشرتك بني الويبو ومجعية كوراي للهنوض ابلخرتاع للمنافسة يف جمال الرباءات وعىل أأنشطة متابعة
مرشوع تربية النحل مع مجعية مريب النحل يف منطقة فولتا.
 .550و أأيد وفد غينيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة
البدلان ا ألقل منو ًا .وذكر أأنه يتبع ابهامتم تطور أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية و أأن بدله يمتتع يف الواقع بطاقات هائةل من حيث
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبي الفوللكوري اليت ينبغي الهنوض هبا يف اإطار تنظميي ميكن من النفاذ اإلهيا
وتقامس املنافع الناش ئة عن اس تغاللها .وقال اإن ذكل املسعى ينسجم مع الشواغل املعرب عهنا كجزء من مبادرة "النفاذ وتقامس
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املنافع" وبروتوكول انغواي بشأأن التنوع البيولويج .واس تطرد مشيا اإىل معاانة بدله يف أأوائل القرن احلادي والعرشين من
ممارسات التقليد من جانب رشاكت أأجنبية فامي يتصل جبميع املواضيع التقليدية لقطاع احلرف (املنسوجات واجللود واخلزف).
ونتيجة ذلكل ،اكنت السلطات جمربة عىل اختاذ خطوات صارمة ملواهجة هذه املشلكة .واسرتسل مشيا اإىل نبتة كنكيليبا اليت
تنبت يف منطقة غرب أأفريقيا وتس تخدم منذ قرون يف الس ياق التقليدي يف جمال ا ألغذية ويف دس تور ا ألدوية ويه نبتة
طلبت حاليا جامعة يف بدل متقدم براءة بشأأهنا ألوجه اس تخدام مطابقة أأو مماثةل وإان زبدة الكريتة املس تخدمة ألغراض
متعددة يف الس ياق التقليدي مل خيتلف مصيها .و أأوحض قائ ًال اإن اجملمتعات ا ألصلية س تجرد تدرجيي ًا من ممتلاكهتا دون أأي
تعويض يف حال اس مترار ذكل الاجتاه مما يفرس احلاجة امللحة اإىل حتديد أآليات مناس بة عىل الصعيد ادلويل تسمح
ابلس تغالل احلصيف لتكل املوارد لفائدة اجملمتعات اليت متلكها هبدف الإسهام يف احلد من الفقر والتخفيف من الزنوح من
ا ألرايف .وذلكل ووفق ًا ملا ذكرته اجملموعة ا ألفريقية ،أأعرب عن تأأييده لفكرة عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  5151بشأأن املعارف
التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبي الفوللكوري بغية التوصل اإىل اعامتد صك قانوين دويل ملزم لتوفي امحلاية .و أأبدى
أأيض ًا رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر اإىل الويبو عىل هجود تنفيذ جدول أأعامل التمنية ول س امي ألغراض الهنوض
ابلبتاكر يف أأفريقيا .و أأردف قائ ًال اإن تنظمي مؤمتر وزاري أأفريقي بشأأن الإبداع والابتاكر مبشاركة وزارء من مجيع حكومات
أأفريقيا يف مجهورية تزنانيا املتحدة خالل عام  5150أأسهم اإسهام ًا كبي ًا يف تعزيز توعية صانعي القرارات الرفيعي املس توى
خبصوص رضورة الاستامثر يف ا ألصول غي امللموسة من أأجل تمنية اقتصاد قامئ عىل املعارف وإان مثل تكل املبادرة جيدر
تكرارها قدر الإماكن .و أأفاد بأأن بدله يأأمل جتس يد مبادرة الويبو املتعلقة ابإنشاء ش بكة مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر يف
البدل عقب تنظمي الندوة عن تدريب اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي والتقين ويه أأنشطة أأرجئت مرار ًا وتكرار ًا .وذكر
أأن بدله مير حاليا بأأزمة حصية ل سابق لها بسبب ظهور محى الإيبول الزنفية يف بداية  .5152وهيدد هذا املرض اذلي انترش
يف عدد من بدلان غرب أأفريقيا بتقويض اجلهود املبذوةل من م
قبل يف جمال التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول املعنية.
و أأضاف أأن حكومة بدله بزعامة رئيس البدل تبذل ما بوسعها حملاربة الإيبول .ويف خطاب أأمام جملس ا ألمن ادلويل قبل أأايم
قليةل ،قال الس يد أألفا كوندي " إان مرض الإيبول ليس أأمر ًا حمتوم ًا" و أأنه س يتس ىن التغلب عليه برسعة عن طريق اختاذ
اإجراءات منسقة .وللمجمتع ادلوىل ،مبا فيه الويبو دور حملاربة هذا الوابء .واس تطرد قائ ًال اإن حكومة بدله توجه ابلتايل نداء
ملح ًا اإىل اجملمتع ادلويل لتعاضد اجلهود من أأجل التصدي الفعال واملتأآزر ذلكل الوابء اذلي هيدد البرشية برمهتا هبدف التغلب
عليه .ويرى الوفد أأن عىل الويبو أأن تشجع الابداع والبحث الطيب لمتكني صناعة املواد الصيدلنية من تقدمي ا ألدوية
واللقاحات املناس بة للبدلان املترضرة ملعالجة الإيبول وغيه من ا ألمراض املعروفة اب ألمراض "املهمةل" .و أأعرب عن اقتناعه
بأأن الويبو عىل غرار غيها من مؤسسات ا ألمم املتحدة ستشارك يف تكل اجلهود وتبذل ما بوسعها يف جمالت اختصاصها
تصد ًاي لتكل الآفة .وفامي خيص املاكتب اخلارجية ،أأبدى الوفد رغبته ،عىل غرار ما شددت عليه اجملموعة ا ألفريقة ،يف اإنشاء
ماكتب يف أأفريقيا وجدد تأأييده للمنظمة وما تقدمه من مساعدة تقنية و أأنشطة تكوين الكفاءات يف البدلان النامية ،ومهنا
غينيا .ويف ا ألخي ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف تعزيز تكل ا ألنشطة وتنويعها وزايدة عددها يف غينيا لضامن أأن حيصل البدل عىل
لك ا ألدوات واخلدمات اليت تقدهما الويبو دلولها ا ألعضاء.
 .552وقال وفد اإيسلندا أأن مكتب الرباءات ابإيسلندا اس تضاف ندوة يف أآخر  5150بشأأن خدمات ومبادرات الويبو اليت
ركزت خباصة عىل تطورات متعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات التجارية،
ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ،ومركز الويبو للتحكمي والوساطة .ومرت الندوة بنجاح وس تعقد الويبو
وجامعة اإيسلندا واملكتب مؤمتر ًا يف نومفرب  ،5152بشأأن التعاون فامي خيص رفع الوعي ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
اجلامعية .وإان أأنظمة الإيداع ادلولية هممة لإيسلندا وقد اس تقر عدد الطلبات عىل مدى العامني املاضيني .وس يجدد املكتب
رسيع ًا نظام الإيداع وجسالت حقوق امللكية الفكرية ،ل إاليداع الإلكرتوين للعالمات التجارية والتصاممي بشلك مبديئ وبعدها
للك املهام اليت يقوم هبا املكتب .ويس تعني أأخصائيو امللكية الفكرية بقواعد البياانت اليت وضعهتا وتديرها الويبو بشلك يويم،
مبا يف ذكل قاعدة بياانت " "PATENTSCOPEوقاعدة بياانت " "ROMARINوقاعدة بياانت العالمات التجارية
العاملية .موطرح أأمام الربملان الآيسلندي يف  5152مرشوع قانون بشأأن حامية البياانت اجلغرافية وينبغي أأن يسفر عن انضامم
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اإيسلندا اإىل اتفاق لش بونة محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل .ود مع الوفد التنس يق ملؤمتر دبلومايس بشأأن
اتفاق لش بونة املراجع يف  .5151واحتفل مكتب الرباءات ابإيسلندا ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف عام  5152ابملشاركة يف
معرض حول الابتاكر ركز عىل حقوق امللكية الفكرية و أأمهيهتا لالبتاكر .و ماختذت اخلطوات ا ألوىل ل إالعداد لسرتاتيجية
وطنية خاصة ابمللكية ابلفكرية ،واكنت املعلومات اليت تقدهما الويبو ،مثل املهنجية وا ألدوات لصياغة اسرتاتيجيات ملكية
فكرية وطنية ،مفيدة جد ًا.
 .551و أأكد وفد مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية للجمعيات دمعه لإجناح هذه ادلورة ورحب ابلرؤية الواردة يف التقرير
اذلي قدمه املدير العام اإىل امجلعيات فامي يتعلق جبدول أأعامل التمنية والتصدي للتحدايت الرئيس ية املطروحة يف ميدان امللكية
الفكرية .وانضم الوفد اإىل البياانت اليت أأدىل هبا وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ووفد بنن
ابلنيابة عن مجموعة البدلان ا ألقل منوا ووفد س نغافورة ابلنيابة عن رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا .وراح يقول اإن القرن احلادي
والعرشين هو عهد الاقتصاد القامئ عىل املعارف ،ذلا فاإن املعارف اجليدة يف جمال امللكية الفكرية حامسة لتحقيق أأقىص فائدة
من القدرة عىل الابتاكر والإبداع ،وقال اإن هذا ا ألمر حصيح عىل وجه اخلصوص ابلنس بة اإىل بدل من البدلان ا ألقل منوا مثل
لو اليت تعمتد عىل ما تقدمه اإلهيا الويبو من توجهيات ومساعدة خبية من أأجل الهنوض ابمللكية الفكرية عىل الصعيد احمليل.
ورصح بأأن حكومة لو تقر برضورة حامية امللكية الفكرية ،ذلا فاإهنا تعزتم تطوير اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ،وكذكل
الانضامم اإىل بروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات يف موعد أأقصاه عام  .5151ورحب الوفد ابإسهامات الويبو
يف تكوين الكفاءات وإانشاء البىن التحتية يف لو ،و أأشار اإىل أأن وزارة لو للعلوم والتكنولوجيا أأعدت مبساعدة من الويبو
خريطة طريق لإنشاء نظام اإدارة جامعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وترمجت منشورات الويبو اإىل لغة لو ونظمت
ندوات عن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية .ورصح بأأن مساعدة خرباء الويبو
مكنت لو أأيضا من التحضي لالنضامم اإىل بروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات.
 .556وساند وفد ليسوتو البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة
البدلان ا ألقل منو ًا .وفامي يتصل بأأعامل اللجنة احلكومية ادلولية ،قال اإنه طال انتظار معاهدة يف ذكل اجملال .واس تطرد قائ ًال اإن
بدله اس تفاد من مساعدة الويبو يف اإطار عدد من ا ألنشطة املتصةل ابإدارة امللكية الفكرية مبا يف ذكل اإعداد خطة وطنية
للملكية الفكرية وإان اخلطة تنطوي عىل اإنشاء مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر .ولفت النظر اإىل تكثيف العمل عىل
الربانمج الوطين للتوعية ابمللكية الفكرية وتنظمي معرض يف  50سبمترب  5152وإارساء رشااكت جديدة مشرتكة بني القطاعات
لإذاكء الوعي خبصوص امللكية الفكرية .و أأشار اإىل عقد ندوة عن تدريب املدربني ابلتعاون مع رشكة ابسوتو للتمنية املؤسس ية
يف عام  5152وإالقاء عدد من احملارضات عن امللكية الفكرية يف خمتلف املعاهد التقنية اإضافة اإىل الاضطالع بأأعامل مبشاركة
وزارة التجارة والصناعة والتعاونيات والتسويق لتوفي التدريب يف جمال رايدة ا ألعامل وامللكية الفكرية لطالب الهندسة يف
جامعة ليسوتو الوطنية .ومىض يقول اإنه تقرر عقد املزيد من الندوات خالل عام  5152اإعداد ًا لتنظمي معرض وطين يف عام
 .5151و أأحاط علامً ابملشاورات اليت أأجريت أأيض ًا مع وزارة الصحة بشأأن فرص احلصول عىل ا ألدوية .و أأردف قائ ًال اإن
أأاكدميية الويبو أأاتحت التدريب ملوظفي مكتب أأمني السجل العام وإان بدله شارك يف برانمج الأاكدميية للتطوير املهين وحصل
املوظفون فيه عىل التدريب من مجهورية كوراي .و أأطلع احلضور عىل اإرسال موظف من بدله اإىل فرنسا للمشاركة يف احللقة
ادلراس ية املشرتكة بني الويبو ومركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية واملتعلقة بنقل التكنولوجيا والرتخيص وذهاب
موظف أآخر اإىل الرنوجي للمشاركة يف التدريب املشرتك بني الويبو واملكتب الرنوجيي للملكية الصناعية واملرتبط ابلفحص
والإجراءات اخلاصة ابلعالمات التجارية .و أأعرب عن أأمهل توفي املزيد من ا ألنشطة التدريبية املتعلقة بقضااي حق املؤلف.
ولفت الانتباه اإىل نرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف بدله بد مع من الويبو وإاىل رضورة احلصول عىل مساعدة الويبو واجلهات
الرشيكة ا ألخرى فامي يتصل ابإدارة امللكية الفكرية وإانشاء املنظامت امجلاعية وإادارهتا .وذكر أأن هناك حاجة اإىل املزيد من
التدريب يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية .ورحب ابقرتاح اإنشاء ماكتب خارجية للويبو ور أأى أأنه ينبغي أأن تس تضيف أأفريقيا
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مؤسس تني من ذكل القبيل عىل ا ألقل .واختمت بيانه قائ ًال اإن أأي مبادئ توجهيية تعمتد يف ذكل الصدد ينبغي أأن جتسد ذكل
املوقف.
 .557و أأيد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وتناول يف مجةل أأمور القرار الرايم اإىل فتح
مكتبني خارجيني يف أأفريقيا ومسأأةل املساعدة التقنية يف س ياق معاهدة قانون التصاممي الصناعية .وقال اإن تكل املسأألتني
تؤثران تأأثي ًا مبارش ًا يف هجود أأفريقيا املبذوةل لإحراز التقدم اجملدي يف حتقيق التمنية التكنولوجية والمنو الاجامتعي والثقايف
والاقتصادي .و أأفاد بأأن بدله قطع شوط ًا كبي ًا يف ميدان امللكية الفكرية مبا يف ذكل يف حتضي الانضامم اإىل الربوتوكول املتعلق
ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات .ومىض يقول اإن الويبو قدمت دمعها يف ذكل الصدد مبا يف ذكل املساعدة
املتصةل بتنظمي ندوة وطنية للموظفني وغيمه من أأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية يف مالوي يف عام  5151وإاعارة
املوظفني ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان ا ألطراف يف بروتوكول مدريد وامللمة ابلربوتوكول .وسمل ابلتقدم احملرز فامي يتعلق
بعمل اللجنة احلكومية ادلولية ور أأى أأن النص املعين بلغ نضوج ًا اكفي ًا لختاذ قرار أأثناء اجامتع امجلعيات احلايل بشأأن عقد
مؤمتر دبلومايس .و أأوحض قائ ًال اإن مسأأةل الاعرتاف ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وتوفي امحلاية لن متكن
الساكن املعنيني من اس تغالل معارفهم من الناحية التجارية حفسب بل ستشجعهم أأيض ًا عىل مواصةل اختبار تكل املعارف
والاستناد اإلهيا .واسرتسل قائ ًال اإن الافتقار اإىل القدرات أأمر حيول دون أأن تشارك البدلان ا ألقل منو ًا مشاركة فعاةل يف نظام
امللكية الفكرية وتنتفع به ألغراض الابتاكر والإبداع الثقايف .وشكر الويبو عىل التدريب اذلي أأاتحته فامي يتصل بنظام أأمتتة
امللكية الصناعية ومكتب الرباءات الياابين عىل ادل مع اذلي قدمه عرب الصندوق الاستامئين الياابين من أأجل تمنية املوارد
البرشية وتكوين الكفاءات يف بدله .و أأخي ًا ،طلب من املنظمة تقدمي املزيد من ادل مع املايل والتقين لمتكني بدله من اإحراز
التقدم يف ميدان امللكية الفكرية حتقيق ًا لتمنيته الاجامتعية والثقافية والاقتصادية.
 .558و أأعرب وفد اجلبل ا ألسود عن تقديره اخلالص ملا قدمه لك من جسل لش بونة وإادارة الويبو للبدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة من مساعدة ملكتب اجلبل ا ألسود للملكية الفكرية يف تنس يق تنظمي املؤمتر ا إلقلميي املعين
حبامية البياانت اجلغرافية يف بودغوريتسا يف يوليو  .5152و أأشار اإىل أأن تكل التظاهرة ،اليت تغطي القضااي والتوهجات
الراهنة ،أأحرزت جناحا كبيا و أأن خرباء الويبو أأسهوا بقدر وافر يف ضامن مصداقية املؤمتر املهنية .و أأفاد بأأن من التظاهرات
املهمة اليت ن مظمت يف اجلبل ا ألسود يف عام  5152الرشوع يف مفاوضات بشأأن الفصل  7من قانون حقوق امللكية الفكرية
فامي خيص الانضامم اإىل الاحتاد ا ألورويب يف املؤمتر احلكويم ادلويل املعقود يف بروكسل يف شهر مارس ،واذلي مت التأأكيد
خالهل عىل أأن حتقيق املزيد من املواءمة مع ترشيعات الاحتاد ا ألورويب وامليض يف اإنفاذ القواعد واللواحئ اخلاصة حبقوق امللكية
الفكرية من ا ألمور اليت ستسهم بقدر كبي يف تمنية اجلبل ا ألسود من النوايح التكنولوجية والعلمية والقافية والاجامتعية.
وخص ابذلكر مذكرة التفامه اليت موقّعت يف فرباير بني مكتب اجلبل ا ألسود للملكية الفكرية ومكتب التنس يق يف السوق
ّ
ادلاخلية بغرض تعزيز التعاون بني املكتبني ،واليت تنص يف مضموهنا عىل حتسني كفاءات موظفي مكتب امللكية الفكرية
املذكور وبنيته املعلوماتية من خالل تبادل اخلربات وادلورات التدريبية واملعلومات املتعلقة ابلعالمات التجارية والتصاممي
ورصح بأأن وفدا من الاحتاد ا ألورويب أأطلق يف شهر أأبريل
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بناء املؤسسات ومواءمة الترشيعات اخلاصة ابمللكية الفكرية وتكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي .وأأضاف أأن الوفد ر ّحب بمتديد
خطة التعاون الثنايئ مع املكتب ا ألورويب للرباءات .للفرتة  ،5151-5152مب ّينا أأن تكل اخلطة تسعى اإىل حتسني الإطار
املؤسيس ملكتب اجلبل ا ألسود للملكية الفكرية من خالل تدريبات ممص ّممة خصيصا ملوظفيه ،وحتديث تكنولوجيا املعلومات
لنظام الرباءات ،وتوفي ادل مع لصياغة الترشيعات اخلاصة ابلرباءات ،وذكل لكه يف سبيل تيسي انضامم اجلبل ا ألسود اإىل
اتفاقية الرباءات ا ألوروبية .و أأعلن أأن الويبو قدمت ايضا ،يف الثنائية  ،5152-5150دعام تقنيا وماليا لمتكني ممثيل مكتب
اجلبل ا ألسود للملكية الفكرية ووزارة الاقتصاد والسلطات املعنية ابلإنفاذ واحملامك من املشاركة يف ندوات وزايرات دراس ية

A/54/13
78

اإىل ماكتب خمتارة من ماكتب امللكية الفكرية ويف دورات نظمهتا أأاكدميية الويبو ،فضال عن حضور اجامتعات اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات.
 .559وشدد وفد الرنوجي عىل أأمهية الارتقاء بقدرة ادلول ا ألعضاء عىل مراقبة الشؤون املالية والإدارية للويبو .و أأثىن عىل
املكتب ادلويل لرتكزيه املس متر عىل أأفضل اخلدمات العاملية املتاحة يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام
مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .اإذ اإن سالسة ا ألنظمة والتفاين املس متر
من أأجل تبس يطها وحتقيق وفورات يف تاكليفها لصاحل املس تخدمني يكتس يان أأمهية حامسة ابلنس بة اإىل الاس تخدام املتواصل
واملزتايد للخدمات العاملية للملكية الفكرية .واس تطرد الوفد قائ ًال اإن ا ألفرقة العامةل املعنية حترز تقدم ًا من حيث الارتقاء
ابللواحئ التنفيذية واملبادئ التوجهيية واملامرسات .وذكر أأنه تس ىن اإحراز بعض التقدم يف اإطار اللجان ادلامئة اإل أأن النتاجئ
املتعلقة بقضااي موضوعية اكنت حمدودة الطابع .و أأعرب الوفد عن تطلع بالده اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون
التصاممي .وذكلر بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قد اجمتعت ثالث مرات يف  .5152ولكن ل يزال العمل جار ًاي عىل النصوص
الثالثة املتصةل هبا وتباينت الآراء بشأأن موضوعات جوهرية .ومن مث ،أأعلن الوفد تأأييده للعمل املتواصل واملركز عىل هذه
املسأأةل .أأما فامي خيص جدول أأعامل التمنية ،فقد أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل العمل يف اإطار جلنة التمنية واللجان
ا ألخرى .وقال اإن مسأأةل معايي تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية التكنولوجية ل تزال مسأأةل هامة وإان اخلرباء املؤلفني
للجنة املعنية مبعايي الويبو قدموا اإسهامات جليةل ومعلية اإىل أأنظمة التسجيل ادلولية والوطنية .وأأما ابلنس بة اإىل أآخر
املس تجدات يف الرنوجي ،فقد عمدل قانون الرباءات يف مايو  5152لإاتحة الانضامم اإىل اتفاق لندن بشأأن ترتيبات ترمجة
الرباءات اليت مينحها املكتب ا ألورويب للرباءات .فاإذا ممنحت براءة ابللغة الإنلكزيية أأو تمرمجت اإلهيا ،أأصبحت ترمجة مواصفات
تكل الرباءة اإىل الرنوجيية غي اإلزامية .و أأجريت تعديالت كذكل لإاتحة اس تخدام الإنلكزيية يف اإيداع طلبات الرباءات
الوطنية أأو منح الرباءات الوطنية .ولكن جيب يف احلالتني ترمجة طلبات الرباءات اإىل الرنوجيية اإذا اكنت الرباءات املمنوحة
ابلإنلكزيية .ويزمع دخول اتفاق لندن وتعديالت قانون الرباءات حزي النفاذ يف  5يناير  .5151وعمدل قانون حق املؤلف يف
الرنوجي يف عام  5152كجزء من اإجراء تعديالت يف توجيه الاحتاد ا ألورويب رمق  77لس نة  5155اذلي عدل توجيه املفوضية
ا ألوروبية رمق  556لس نة  5116الصادر عن الربملان ا ألورويب وعن اجمللس يف  55ديسمرب  5116بشأأن مدة حامية حق
املؤلف وحقوق جماورة معينة .مورفعت مدة حامية التسجيالت الصوتية يف الرنوجي من  11اإىل  71عام ًا .و أأدرج اس تثناء
بشأأن التسجيالت الصوتية يف الإنتاجات السمعية البرصية .ودخل التعديل حزي النفاذ يف يوليو  .5152وذكلر الوفد بأأن
بالده قد وقعت يف يونيو  5152معاهدة مراكش ،الصادرة يف عام  ،5150لتيسي النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة
ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات.
 .551وساند وفد رصبيا البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأحاط
علامً مبنح حممكتني يف رصبيا اختصاص احملمكة الابتدائية يف القضااي املدنية املتعلقة ابمللكية الفكرية منذ شهر يناير  5152مما
يعد أأمر ًا مناس ب ًا للقضااي املسجةل يف ذكل امليدان .وقال اإن مكتب امللكية الفكرية أأاتح املعلومات عرب مركز التعلمي والإعالم
التابع هل للرشاكت عن مزااي حامية أأصولها يف جمال امللكية الفكرية والهتديدات اليت تطرهحا ممارسات القرصنة والتقليد .و أأشار
اإىل تنظمي  78ندوة ابلتعاون مع غرف التجارة والأاكدميية القضائية شارك فهيا حوايل  5111خشص واس هتدفت الرشاكت
الصغية واملتوسطة احلجم ومعاهد البحث والتطوير واجلامعات املشاركة يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وإاىل عقد ندوة دون
إاقلميية عن نقل التكنولوجيا يف بلغراد يف سبمترب  ،5152وتنظمي مبادرة مدرسة للملكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو يف اإطار
املبادرات الرامية اإىل مساعدة منطقة هنر ادلانوب .ومىض يقول اإن التفاين يف العمل عىل نرش املعارف وإاذاكء وعي امجلهور
ابمللكية الفكرية قد يفرس الزايدة بنس بة  51يف املائة املسجةل يف عدد طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي
الصناعية يف عام  .5150و أأطلع احلضور عىل اإجناز دراس تني هممتني بد مع من الويبو اتصلت اإحداهام مبسامهة الصناعات
املعمتدة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد الرصيب وا ألخرى بأأثر س ياسة بدله العامة بشأأن امللكية الفكرية عىل الابتاكر .و أأضاف
قائ ًال اإن ادلراس تني ستسهامن يف وضع الس ياسات احمللية ول س امي فامي يتعلق مبرشوع قانون الابتاكر .وسلط ا ألضواء عىل
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منصة الويبو للمعلومات اليت يس تخدهما املكتب الرصيب للملكية الفكرية و أأحاط علامً بأأن نظام اإدارة امللكية الفكرية هو املنصة
الرئيس ية لإدارة حقوق امللكية الفكرية و أأن اللغة الرصبية أأضيفت اإىل اللغات املتاحة يف خدمة اإدارة السلع واخلدمات يف نظام
مدريد .واختمت بيانه قائ ًال اإن بدله س يواصل تعاونه مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا من أأجل حل مجيع قضااي امللكية الفكرية
وإارساء نظام منسق ومس تدام حلقوق امللكية الفكرية.
 .555وساند وفد سوازيلند البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن تأأييده للتقدم اذلي أأحرزته
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وعن تطلعه اإىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ودعا ادلول ا ألعضاء بوصفه ممث ًال
لبدل دليه وافر من التنوع البيولويج الغين ابملوارد الطبيعية والثقافية اإىل اإبداء قدر من املرونة يف وضع صك ملزم قانو ًان من
شأأنه أأن يعود ابملنفعة عىل أأحصاب تكل املوارد ا ألصليني و أأكد تأأييده التام لعقد مؤمتر دبلومايس حتقيق ًا لتكل الغاية .وقال اإنه
ينبغي لدلول ا ألعضاء عىل حنو مماثل التحيل ابملرونة فامي يتصل مبعاهدة قانون التصاممي الصناعية هبدف حتقيق التوافق يف
الآراء بشأأن تزويد املعاهدة بتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية وعقد مؤمتر دبلومايس خالل عام  .5151ود مع التوصيات
املتعلقة ابإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا لتيسي اإدارة امللكية الفكرية .و أأضاف قائ ًال اإن بدله أأحرز تقدم ًا ملحوظ ًا يف
اس تعراض الترشيعات احمللية بشأأن امللكية الفكرية بفضل املساعدة التقنية املقدمة من الويبو وإان أأجزاء من الترشيعات
الوطنية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وامللكية الفكرية والرباءات من الواجب س هنا يف عام  .5151واسرتسل قائ ًال اإن
بدله قرر اعامتد نظام أأمتتة امللكية الصناعية عقب اإجراء جوةل دراس ية يف بوتسواان يرسهتا الويبو .و أأشار اإىل اإرسال بعثة
أأخرى للويبو اإىل بدله ل إالرشاف عىل املرحةل الهنائية لتنفيذ نظام ا ألمتتة املذكور يف أأكتوبر  .5152و أأفصح عن الزتامه بد مع
مجيع مبادرات الويبو وجعل امللكية الفكرية وس يةل لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف البدلان النامية والمتس د مع
الويبو فامي يتعلق هبدف احتالل املرتبة ا ألوىل يف العامل يف مجيع قطاعات الاقتصاد الوطين حبلول عام .5155
 .555و أأبلغ وفد السويد امجلعيات أأنه منذ يوليو  5152أأصبح مبقدور مقديم طلبات الرباءات احملليني يف السويد أأن يقدموا
طلباهتم اكمةل ابللغة الإجنلزيية .وقال الوفد اإن السويد تعتقد أأن هذا س يفيد لك من مقديم الطلبات احملليني اذلي يرغبون يف
توفي امحلاية ادلولية لرباءاهتم وكذكل مقديم الطلبات من اخلارج اذلين يرغبون يف حامية ابتاكراهتم داخل السويد .وقال وفد
السويد اإنه يد مع دعامً اكم ًال البيان اذلي قدمته الياابن ابمس اجملموعة ابء وبيان اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء.
وقال الوفد اإن السويد تؤكد دمعها للويبو يف رسالهتا لتعزيز الابتاكر والإبداع من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية للك البدلان ،من خالل نظام ملكية فكرية دويل فعال ومتوازن .وقال الوفد اإنه لتحقيق هذه الرساةل ،فاإن الويبو
حتتاج أأن حتظى ابلكفاءة يف لك املهام .وقال الوفد اإن السويد تواصل ترحياها ودمعها للتدابي اليت تسفر عن أآليات
مس تجيبة وشفافة وصلبة عىل مر الوقت وتزيد من فعالية الويبو .وقال الوفد اإنه ابلرمغ من حتسن أأداء املنظمة بشلك كبي؛
اإل أأن التحدايت ل تزال ماثةل .وقال الوفد اإنه من ا ألمهية العظمى أأن تتحسن خدمات الويبو بشلك فعال وتفي ابحتياجات
العمالء للحامية ادلولية للملكية الفكرية اخلاصة هبم .وابملثل ،فاإن الويبو جيب أأن توفر وتطور الإطار القانوين ادلويل للملكية
الفكرية وبنيهتا التحتية بغية الاس تغالل ا ألمثل للملكية الفكرية كقوة دافعة للتمنية الاقتصادية .وقال الوفد اإنه يسمل اب ألمهية
العظمى والقمية املضافة للتنس يق والتبس يط لإجراءات وخطوات تسجيل التصاممي ويعتقد الوفد أأن العمل الضخم اذلي تقوم
به جلنة العالمات قد أأسفر عن نتاجئ متكن من عقد املناقشات الهنائية بشأأن مؤمتر دبلومايس .وقال الوفد اإنه فامي خيص جلنه
حق املؤلف ،فاإنه يعرب عن امتنانه ألمانة الويبو جلهدها املتواصل لتحريك القضااي يف جدول ا ألعامل وشدد الوفد عىل الزتامه
ابملشاركة البناءة يف املداولت املس تقبلية للجنة .وشدد وفد السويد عىل أأمهية العمل اذلي تقوم به جلنة التمنية واللجنة
احلكومية ادلولية .وقال الوفد اإن السويد ل تزال ملزتمة ابملشاركة املمثرة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية وتتطلع اإىل وضع
خطة معل لنتاجئ واقعية ومتوازنة .وقال الوفد اإنه من املهم أأن النتاجئ اليت خرجت من معل اللجنة احلكومية ادلولية مل تؤثر
سلب ًا عىل الابتاكر أأو الإبداع أأو تقيد النفاذ اإىل مكل عام ثري .وقال الوفد اإن معل اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن يكون
عىل درجة من الكفاءة والشفافية وتقوده ادلول ا ألعضاء .وشدد الوفد عىل تفهمه أأنه لإنشاء أأي صك دويل يف اللجنة
احلكومية ادلولية فاإنه ينبغي أأل يكون ملزم ًا و أأن مر ًان وواحض ًا عىل حنو اكف .وقال الوفد اإن السويد ملزتمة بدفع التنس يق
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ادلويل لقانون الرباءات وتؤكد ا ألمهية العظمى لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وكذكل الزتاهما ابلعمل القمي للفريق العامل
التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأعرب الوفد عن معيق تقديره للتعاون املمتاز بني املكتب ادلويل ومكتب التسجيل
والرباءات السويدي فامي خيص برامج التدريب املتقدم بشأأن اجلوانب اخملتلفة للملكية الفكرية ،واذلي متوهل الواكةل السويدية
للتعاون الإمنايئ ادلويل.
 .550وتقدم وفد امجلهورية العربية السورية ابلشكر اجلزيل لاكفة العاملني يف الويبو وعىل ر أأسهم رئيسة امجلعية والس يد
املدير العام لس مترارمه يف تقدمي ادل مع واملسامهة يف تطوير واقع امللكية الفكرية يف امجلهورية العربية السورية وهنأأ الس يد
فرانسس غري عىل اإعادة انتخابه ابلإجامع لرئاسة املنظمة العاملية للملكية الفكرية وقال اإنه عىل ثقة بأأن هجود الس يد املدير
العام وروح التعاون املوجودة يف املنظمة س تؤدي اإىل املزيد من النتاجئ املمثرة اليت تنعكس اإجيابي ًا عىل تطوير واقع امللكية
الفكرية يف اكفة اجملالت .وقد سامهت املنظمة يف تطوير الواقع الترشيعي والبنية التحتية للملكية الفكرية يف سوراي من خالل
القانون رمق  8لعام  5117الناظم للعالمات التجارية والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية واملنافسة الغي مرشوعة ومن
خالل القانون رمق  58لعام  5155الناظم لرباءات الاخرتاع اذلي مشل و ألول مرة مناذج املنفعة .ويمت العمل عىل وضع
اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية اإميا ًان بأأمهية تعزيز دورها وإاسهاهما يف تطوير
مجيع النوايح الإبداعية والابتاكر للتمنية الشامةل يف سوراي .واتبعت امجلهورية العربية السورية هجودها دل مع املبدعني
واخملرتعني ومتثلت يف اإقامة ادلورة السادسة عرش ملعرض الباسل ل إالبداع والاخرتاع يف الفرتة من  55-8ديسمرب 5150
وتبع ذكل اإطالق املسابقة الوطنية ا ألوىل ل إالبداع والاخرتاع اليت تزامن اإطالقها مع افتتاح معرض الباسل ل إالبداع
والاخرتاع وامتدت اإىل  5152/2/01و أأسهمت املسابقة يف تشجيع املبدعني واخملرتعني وخاصة الش باب عىل تقدمي ما دلهيم
من اإبداعات واخرتاعات .وقال اإن وجود طاقات شابة مبدعة مييل واجب اس مترار تقدمي ادل مع لها وتوجهيها حنو املزيد من
الإبداع من خالل توفي اكفة أأوجه ادل مع ،وعليه قامت امجلهورية العربية السورية بتشكيل جلنة عليا دل مع الإبداع والاخرتاع
هممهتا ربط اكفة القطاعات بعملية د مع الإبداع والاخرتاع .واس مترت امجلهورية العربية السورية يف تطبيق وتطوير برانمج نرش
ثقافة امللكية الفكرية اذلي مشل التوجه حنو اجلامعات واملدارس وذكل عرب توعيهتا بأأمهية امللكية الفكرية وتشجيعها عىل د مع
اخلطوات الإبداعية وكام مشل الربانمج التوجه حنو الرشاكت الصغرى واملتوسطة وقطاع التجارة وا ألعامل حيث مت اإعداد
مجموعة هامة من املعلومات واملنشورات الصادرة عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية مع اإعداد حملة موجزة عهنا ابللغة العربية
ومتت اإاتحة هذه املعلومات عىل أأقراص مدجمة ومت توزيع أأعداد اكفية مهنا عىل خمتلف القطاعات مع الرتكزي عىل الانتفاع
خبدمات الويبو الإعالمية اجملانية يف جمال الرباءات والتدريب عىل اس تخدام قواعد البياانت العاملية اليت حتتوي عىل واثئق
الرباءات ومت أأيض ًا الاس تفادة من برانمج خماطبة امجلهور املعمتد عىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية من خالل تطبيق ما ورد
فيه وتطوير املوقع الإلكرتوين ملديرية حامية امللكية التجارية والصناعة اإضافة اإىل اإصدار اجلريدة الشهرية للمديرية بشلك
اإلكرتوين اليت تتضمن مجموعة من املعلومات وا ألخبار يف جمال امللكية الفكرية اإضافة اإىل بياانت تسجيل العالمات والرسوم
والامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع يف سورية .و أأعرب وفد امجلهورية العربية السورية عن أأمهل يف اإمتام التفاق املتعلق
ابس تفادة امجلهورية العربية السورية من د مع املنظمة يف اإنشاء الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية يف سورية حيث مت توفي
البنية التحتية املناس بة ل إالقالع هبذا العمل الهام اذلي يوفر الفائدة للمتدربني يف هذا اجملال اإضافة اإىل مرشوع اإقامة مراكز
للتكنولوجيا والابتاكر يف سورية .و أأشاد الوفد ابجلهود املمزية ل ألمانة العامة يف اإعداد الربامج اليت تتناسب مع احتياجات
التمنية يف ادلول النامية وتطبيقها وكرر شكره ل ألمانة العامة يف الإعداد والتحضي لهذا الاجامتع وللمكتب العريب يف املنظمة.
 .552و أأعرب وفد توغو عن تأأييده لبيان وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وبيان وفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا.
ورحب الوفد جبهود الويبو يف جمالت التمنية والإبداع ،اليت أأدت اإىل خلق فرص العمل ،وذكّر ابجلهود املبذوةل لتحديد
أأولوايت العمل الإمنايئ مع اإيالء الاعتبار الواجب لدلور الرئييس للعمل والابتاكر والتكنولوجيا يف تعزيز القدرة التنافس ية
والمنو الاقتصادي .ورحب الوفد أأيضا ابدلور اذلي يلعبه نظام امللكية الفكرية يف البدلان ا ألقل منوا ،وكذكل اجلهود املبذوةل
جلعل التمنية الهدف الهنايئ لنظام امللكية الفكرية العاملي .ومىض الوفد مشيا اإىل اختاذ تدابي لتحسني الشفافية وزايدة
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مشاركة ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ،عىل حنو ما ورد يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .5151-5152وقال اإن هجود الويبو
الكبية يف يونيو  5150أأفضت إاىل توقيع معاهدة مراكش متعددة ا ألطراف لتيسي النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة معايق
البرص أأو ذوي اإعاقات يف قراءة املطبوعات .وتقدر توغو بشلك كبي معل خمتلف اللجان ادلامئة ،ول س امي جلنة الرباءات
وجلنة التمنية وتتطلع اإىل اس مترار معلهام عىل أأساس برانمج يشمل مجيع أأحصاب املصلحة ويد مع جدول أأعامل التمنية .و أأفاد
أأيضا أأن توغو تد مع اس مترار العمل لتحسني نظام العالمات التجارية والتصاممي الصناعية وذكل لتطوير قاعدة بياانت نظام
مدريد بشأأن السلع واخلدمات ،وتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد ،وعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن
قانون التصاممي تشمل حكام قانونيا بشأأن املساعدة التقنية يأأخذ يف الاعتبار مس توايت التمنية يف مجيع ادلول ا ألعضاء .وبد مع
من خرباء الويبو ،عدلت توغو قانوهنا بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل الامتثال ملعاهديت بيجني ومراكش
املوقعتني مؤخرا .و أأبدى الوفد تأأييده لبيان وفد اجلزائر بشأأن التقدم احملرز يف جلنة حق املؤلف .و أأقر ابلتعاون بني الويبو
والبدلان ا ألقل منوا اذلي أأسفر عن اإنشاء مراكز دل مع التكنولوجيا والابتاكر يف توغو ،وتعزيز املهارات التقنية ألحصاب
املصلحة يف القطاعني العام واخلاص ،وتوفي املساعدة القانونية لوضع س ياسات واسرتاتيجيات للملكية الفكرية والابتاكر،
وتسهيل النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية وإاىل املعلومات املتخصصة املتعلقة ابلرباءات .وحث الوفد الويبو عىل مواصةل ما
تبذهل من هجودها لفائدة البدلان ا ألقل منوا من أأجل زايدة مشاركهتا يف الاقتصاد ادلويل ود مع اخملرتعني والباحثني ورجال
ا ألعامل واملبتكرين يف توغو لإجياد حلول مناس بة للمشالك العلمية والتقنية يف البدل .وتوجه الوفد أأيضا بشكره العميق اإىل
الويبو عىل مساعدهتا املتنوعة ،واكن أآخرها يف لويم يف  51و 55يونيو  5152خالل الاجامتع الرفيع املس توى اذلي نظم
لفائدة أأعضاء الربملان وشاركت فيه ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية وبوروندي ومجهورية الكونغو
ادلميقراطية وجيبويت ومدغشقر ،ابلتعاون مع مكتب الرباءات الياابين واملنظمة ادلولية للفرنكوفونية .واكن املعهد الوطين
للملكية الفكرية والتكنولوجيا ( )INPITيف توغو قد بد أأ مناقشات مع شعبة البدلان ا ألقل منوا يف الويبو هبدف تنظمي حلقة
معل لإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية بني أأوساط اخملرتعات التوغوليات اللوايت يزتايد أأعدادهن ابس مترار .و أأبدين اإبداعاهن يف
خمتلف القطاعات وكثيا ما تواهجن عقبات فامي يتعلق ابس تخدام أأدوات امللكية الفكرية .وقد ّمت تعبئة النساء من م
قبل عىل
الصعيد الوطين وتعمتد حكومة توغو عىل د مع الويبو ملواصةل هذه اجلهود.
 .551و أأيد ممثل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابلنيابة عن البدلان ا ألقل منوا .ورصح بأأن التعاون بني ا ألريبو والويبو ل يفتأأ يزداد
ويسامه يف تعزيز عالقات العمل بني لكتا املنظمتني .و أأفاد بأأن أأعضاء ا ألريبو حصلوا عىل املساعدة من الويبو عىل تنفيذ نظام
أأمتتة اإجراءات امللكية الصناعية ،كام حصلوا عىل ادل مع من حكومة مجهورية كوراي يف اس تكامل بنية تكنولوجيا املعلومات
والتصالت .و أأضاف أأن لك الإجراءات املتعلقة مبعاجلة س ندات امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل الإيداع عرب الإنرتنت ،س تخضع
ل ألمتتة يف املس تقبل القريب .وقال اإن الويبو اس مترت يف التعاون مع ا ألريبو يف الإقلمي ا ألفريقي عىل تنظمي حلقات العمل
والندوات لإذاكء الوعي بأأمهية امللكية الفكرية من أأجل حتقيق التمنية التكنولوجية .و أأردف قائال اإن الويبو عقدت ندوة عن
الإدارة القامئة عىل النتاجئ لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو يف عام  5150بد مع من حكومة الياابن،
وقد سامهت هذه الندوة يف حتسني الإدارة يف الإقلمي .ورصح بأأن ا ألريبو زادت ،بد مع من الويبو ،من أأنشطة تكوين
الكفاءات وقدمت التدريب عىل طائفة عريضة من املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية .ورحب املمثل يف ختام لكمته ابلتقدم
احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية وبأأنشطة الويبو املتعلقة بتنس يق قوانني امللكية الفكرية.
 .556وقال ممثل مركز اجلنوب أأن الويبو احتاجت اإىل اعامتد هنج متوجه حنو التمنية فامي خيص املساعدة التقنية وجدول
أأعامل معياري لضامن أأن أأنظمة امللكية الفكرية تس تجيب ل ألهداف الاجامتعية والاقتصادية والوطنية للبدلان النامية والبدلان
ا ألقل منو ًا .والويبو مسؤوةل عن الرتوجي ل ألنشطة الفكرية الإبداعية وعن تسهيل نقل امللكية الصناعية املرتبطة ابلتكنولوجيا
اإىل البدلان النامية بغية ا إلرساع ابلتمنية الثقافية والاجامتعية والاقتصادية .وعقد الوفد ا ألمل عىل أأن يكون هناك مساندة
أأكرب لسرتاتيجية ا ألمانة ل ألجل املتوسط يف الفرتة بعد  5151لتعكس الرؤية املشرتكة لدلول ا ألعضاء .وقد اتبعت البدلان
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املتقدمة أأنظمة حامية ملكية فكرية ضعيفة عندما اكنت يف بداية املرحةل ا ألوىل للتمنية الصناعية .وقبل عام  ،5895اكنت
الولايت املتحدة ا ألمريكية مس تورد صاف ملواد محمية مبوجب حق املؤلف ومل توفر امحلاية اإل للمؤلفني الوطنيني .واحتاجت
البدلان النامية أأن تس تفيد من مرونة مشاهبة فامي خيص امللكية الفكرية يف الوقت احلارض .وينبغي أأن تكون أأنشطة املساعدة
التقنية والترشيعية للويبو متوهجة حنو التمنية .وينبغي اس تقصاء الهنج املتوجه حنو الصحة العامة لفحص طلبات اإيداع براءات
املنتجات ادلوائية .وينبغي أأن تتجاوز مناقشات بناء الاحرتام للملكية الفكرية حدود الإنفاذ والوعي العام حبقوق امللكية
الفكرية ،وينبغي أأن تغطي أأيض ًا منع انهتاك هذه احلقوق .وينبغي عىل ا ألمانة وادلول ا ألعضاء أأن يواصال هجودهام فامي خيص
التنفيذ الاكمل والتام جلدول أأعامل التمنية وتعممي التمنية .وقد كشفت خامتة معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات أأن الويبو بوسعها اإجناز
توافق أآراء يس تجيب لحتياجات واحضة .وعىل امجلعيات أأن توفر التوجيه للجان وضع املعايي التابعة للويبو ،خاصة تكل
املتعلقة ابلتقدم يف املفاوضات القامئة عىل املاكتبات يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية وإانشاء برانمج معل ملموس بشأأن
التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات.
 .557وقال ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ) (OAPIأأن الويبو واملنظمة ا ألفريقية منظمتان دلهيام التطلعات واملثل
العليا ذاهتا أأي أأن شواغلهام تمتثل يف الهنوض مبسامهة امللكية الفكرية الفعاةل يف تقدم البرشية وتوفي حامية فعاةل قدر الإماكن
حلقوق امللكية الفكرية والإسهام يف التمنية التكنولوجية يف البدلان املتسمة بضعف اقتصادها .و أأضاف قائ ًال اإن املنظمة
ا ألفريقية تتبع مثلها العليا يف اإطار عالقة تعاون قامئة عىل التضامن وواسعة التعاون مع الويبو .ور أأى أأن تمنية أأفريقيا ترتبط
مبشاركة فعاةل من مواطين دولها يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة .واغتمن هذه الفرصة
املتاحة للرتحيب بقرار احتاد لش بونة بشأأن اإعادة النظر يف النصوص لتوقع اإماكنية انضامم املنظامت احلكومية ادلولية املعنية
مبسائل امللكية الصناعية اإىل نظام لش بونة .كام أأوحض قائ ًال اإنه يتابع ابهامتم خاص تطور أأعامل الفريق العامل املعين بذكل
النظام و أأعرب مس بق ًا عن رسوره لتلكل تكل ا ألعامل ابلنجاح .و أأهنيى لكمته ممتني ًا أأن تتوصل ادلورة احلالية اإىل اختاذ قرارات
ملموسة وواقعية تندرج يف مسار التمنية املس تدامة لنشاط الويبو.
 .558وقال ممثل املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات ) (EAPOاإن العام املايض شهد بذل هجود ملحوظة من أأجل
حتديث الإجراءات ادلاخلية ،وتوس يع نطاق اخلدمات املتاحة ملس تخديم نظام الرباءات ا ألورويب الآس يوي ،وحتسني أأمن
تكنولوجيا املعلومات وقابلية اس تخداهما لضامن فعالية معل اخلرباء .و أأشار املمثل اإىل أأن املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات
تويل اهامتما كبيا ،ليس لوضع الإطار الترشيعي وحتسينه حفسب ،بل كذكل لتحسني نوعية حفص – نتيجة املوثوقية –
الرباءات ا ألوروبية الآس يوية ،وكذكل للتعاون مع املاكتب الوطنية ومساعدهتا يف معلها .و أأضاف أأن يف س ياق تزايد
الاندماج يف املنطقة الآس يوية ا ألوروبية ،يزيد الطلب عىل الرباءات ا ألوروبية الآس يوية من قبل مودعني من ادلول ا ألعضاء
يف املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات .و أأوحض أأن الغرض من نظام الرباءات ا ألورويب الآس يوي اكن ،منذ البداية ،خدمة
الاقتصادات ا ألوروبية الآس يوية ،و أأن الاحتاد الاقتصادي ا ألورويب الآس يوي ميتكل الآن وس يةل موثوقة يف جمال براءات
الاخرتاع ا ألوروبية الآس يوية .وأأضاف أأن املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات اس تمكل ،يف عام  ،5152برانمج التطوير
اذلي وضعته املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات للفرتة  ،5152-5151واذلي مكّنه ،رمغ عدم الاس تقرار الاقتصادي
ورصح بأأنه
العاملي ،من احلفاظ عىل الاجتاه الإجيايب يف طلبات الرباءات ا ألوروبية الآس يوية ومنح براءات أأوروبية أآس يويةّ .
يمت الآن تلقي أأكرث من  0111طلب س نواي من مودعني من بدلان أأطراف يف اتفاقية الرباءات ا ألوروبية الآس يوية ،و أأن ذكل
الاجتاه يظ ّل مطردا .و أأوحض أأن املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات يمعد واكةل للرباءات حديثة ومتطورة تس تخدم أأحدث
التكنولوجيا .وقد أأدرجت الواكةل التكنولوجيا الإلكرتونية لإدارة الطلبات ،ونرش املعلومات اخلاصة ابلرباءات اإلكرتونيا،
وصيانة احملفوظات والطلبات ،وتزويد املس تخدمني خبدمات ش بكية وخيارات حبثية اإلكرتونية .و أأعلن أأن أأكرث من  61ابملائة
من الطلبات يرد حاليا يف شلك اإلكرتوين .وذكر أأنه يمت الرتكزي بشدة أأيضا عىل تطوير التعاون مع ادلول ا ألطراف يف اتفاقية
الرباءات ا ألوروبية الآس يوية ومع ماكتاها الوطنية للرباءات .و أأفاد بأأن املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات يعمل ابس مترار
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عىل تطوير جمال التعاون ،مثل العمل مع ماكتب الرباءات الوطنية عىل تدريب املوظفني ،وإادراج همارات معلوماتية جديدة،
وإاذاكء الوعي بنظام امللكية الفكرية وزايدة املعارف ذات الصةل .ومىض يقول اإن ندوات تدريبية تمعقد ابنتظام عىل صعيد
ماكتب الرباءات الوطنية وإان دورة تدريبية لفائدة متخصصني من ماكتب الرباءات الوطنية تمنظم س نواي عىل مس توى
املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات بمتويل من املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات .و أأضاف أأن املنظمة املذكورة ّمتول
تدريبا يمقدم س نواي ملتخصصني من ماكتب الرباءات الوطنية يف الأاكدميية احلكومية الروس ية للملكية الفكرية ومركز التدريب
يف جمال تكنولوجيا املعلومات ( .)Mikroinformوذكر أأن تكل املنظمة أأسهمت بقدر كبي يف تطوير الابتاكر عىل مس توى
ادلول ا ألعضاء يف نظام الرباءات ا ألورويب الآس يويي من خالل توفي اإماكنية النفاذ حبرية اإىل نظام البحث يف املعلومات
املتعلقة ابلرباءات ا ألوروبية الآس يوية ويف املكتبات ومراكز البحث والتطوير التابعة لدلول ا ألعضاء فهيا .و أأكّد أأن املكتب
نضم يف العام املايض اإىل مرشوع املسار الرسيع
ا ألورويب الآس يوي للرباءات يركّز بوجه خاص عىل بناء التعاون ادلويل ،اإذ ا ّ
ملعاجلة الرباءات وبرانمج التبادل اخلاص ابلفاحصني بدعوة من مكتب الرباءات الياابين .و أأضاف أأن التعاون مع الويبو يشهد
منوا كذكل ،ور ّحب بفتح مكتب خاريج جديد للويبو يف الاحتاد الرويس ،وقال اإنه س يوفر زخام جديدا لتطوير نظام امللكية
الفكرية يف روس يا والتصدي للتحدايت الهامة املمتث ّةل يف توجيه اقتصاد البدل حنو مسار تمنية ابتاكري جديد .ور ّحب املمثل
بتعاون املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات ابنتظام مع الويبو عىل تنظمي تظاهرات إاقلميية وتشارك يف تدريب املتخصصني
من ماكتب الرباءات الوطنية .وقال اإن مكتب الرباءات املذكور والويبو اشرتاك ،يف عام  ،5152يف تنظمي ندوة إاقلميية يف
قيغزيس تان بشأأن اجلوانب القانونية والعملية محلاية الرباءات املتعلقة اب ألدوية ،وإان تكل الندوة اس تقطبت أأكرث من
 61خشصا ،مبا يف ذكل مثلون عن الويبو ومكتب الرباءات وماكتب الرباءات الوطنية لدلول ا ألطراف يف اتفاقية الرباءات
ا ألوروبية الآس يوية وجورجيا وأأوزبكس تان و أأوكرانيا ووالكء براءات وخمرتعني و أأحصاب براءات و أأعضاء يف الربملان و أأعضاء
يف هيئات حكومية وممثلون عن منظامت غي حكومية يف قيغزيس تان وممثلون عن الرشكتني الصيدلنيتني نوفارتيس
و أأكتوجينيكس .و ّبني أأن الندوة اعمتدت قرار مشرتاك يؤكّد وجود أآليات فعاةل ،مضن اإطار نظام الرباءات العاملي ،لإدارة
س ياسة الرعاية الصحية الوطنية وتوافر سوق ا ألدوية ا ألساس ية ،وفق الاحتياجات والظروف الاقتصادية للك بدل .وقال اإن
ذكل القرار شدّد عىل رضورة مواصةل املناقشات حول املوضوع عىل الصعيد الوطين .و أأشار املمثل اإىل أأن تنظمي تظاهرات
مشرتكة من هذا القبيل بني املكتب ا ألورويب الآس يوي للرباءات والويبو اكن مثال عىل اإماكنية تطوير املزيد من التعاون،
ليس عىل صعيد التدريب فقط ،بل كذكل من حيث املناقشات املمكن اإجراؤها عىل املس توى ا إلقلميي بشأأن القضااي ذات
ا ألمهية ابلنس بة جململ نظام الرباءات العاملي .ور أأى املمثل أأنه ينبغي مواصةل ذكل التعاون وتوس يعه خدمة ملصاحل املنطقة
ا ألوروبية الآس يوية قاطبة .ويف اخلتام أأكّد املمثل اس تعداد املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات لتظ ّل رشياك موثوقا للويبو
يف تطوير نظام امللكية الفكرية.
تقمي التقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية .وقال اإن من
 .559و أأعلن ممثل برانمج الصحة والبيئة ) (HEPأأن منظمته ّ
الرضوري حامية هذه املوارد لصون مصاحل أأعضاء الربانمج ومصاحل لك اكميوين ،ومنع أأي شلك من أأشاكل المتكل غي
املرشوع أأو القرصنة .ورصح بأأن الربانمج يتطلع اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام .5151
 .501وذكّر ممثل ش بكة العامل الثالث ) (TWNمؤكدا ،أأن الويبو مل تعد منظمة محلاية حقوق امللكية الفكرية فقط يوم
أأصبحت واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .و أأضاف أأن اتفاق ا ألمم املتحدة والويبو ،وضع عىل ا ألخية الزتاما قانونيا ،وتىل
من املادة ا ألوىل لالتفاق ما ييل" :تعرتف ا ألمم املتحدة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية (املسامة فامي ييل "املنظمة") بوصفها
واكةل متخصصة وبوصفها مسؤوةل عن اختاذ التدابي املالمئة ،للقيام ،بوجه خاص ،بتعزيز النشاط الفكري اخلالق وتسهيل
نقل التكنولوجيا املتصةل ابمللكية الفكرية اإىل البدلان النامية بغية تعجيل الإمناء الاقتصادي والاجامتعي والثقايف[."]...ور أأى
املمثل أأن وظيفة الويبو املركزية يه وبوضوح تعزيز خطة ا ألمم املتحدة للتمنية عن طريق موازنة اإنتاج امللكية الفكرية وا إلنفاذ
مع احتياجات التمنية يف البدلان النامية .واتبع قائال اإن س نة  5152تصادف اذلكرى العارشة لإطالق جدول أأعامل التمنية
للويبو ،ولكن التحدي الكبي اذلي أأفىض اإىل وضع هذا اجلدول مازال قامئا ،وهو :تعممي التوجه الإمنايئ عىل لك أأنشطة
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الويبو ،وخاصة برانمج املساعدة التقنية .وقال املمثل اإن برانمج املساعدة التقنية ،حسب ر أأيه ،يقرص يف خدمة أأغراض
التمنية وغالبا ما يس تدعى ،بشلك مبارش وغي مبارش ،اختاذ تدابي غي معلية ،ول تتناسب اقتصاداي واجامتعيا مع
املس تفيدين .و أأضاف أأنه ينبغي عىل ا ألمانة أأن تس تقي العربة من أأمثةل خمتلفة ألوجه املرونة يف جمال امللكية الفكرية تس تخدهما
البدلان النامية لتلبية احتياجاهتا الإمنائية احملددة .ورضب مثال اس تخدام اإندونيس يا للرتاخيص الإجبارية ألدوية فيوس نقص
املناعة البرشية/الإيدز ،واحلد من منح الرباءات لالمادة يف ا ألرجنتني والهند .واتبع قائال اإن عىل الويبو اذلهاب أأبعد من
تطوير منصات التكنولوجيا ،يك حتقق تعممي التمنية ،كام ينبغي علهيا أأن تسهل نقل التكنولوجيا برشوط عادةل ومنصفة .و أأشار
اإىل اضطالع الويبو بدور رئييس يف تعزيز جدول أأعامل التمنية وتسهيل حلاق البدلان النامية بركب التكنولوجيا .وخمت احلديث
بأأنه ل ينبغي أأن يطغى دور الويبو مكزود خلدمات امللكية الفكرية عىل تطلعات التمنية لثليث البرشية.
 .505وقال ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( )KEIاإن س نة  5150شهدت جناح اإبرام معاهدة مراكش بعد ميض
مخس س نوات عىل التفاوض من أأجل تيسي مشاطرة املصنفات احملمية عرب احلدود لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق
البرص أأو العاجزين عن القراءة .وحث ابلتايل ادلول ا ألعضاء عىل التصديق عىل املعاهدة حىت يتس ىن دخولها حزي التنفيذ.
ومىض يقول اإنه ينبغي للجنة حق املؤلف اس تعراض املساعدة التقنية املتصةل ابملعاهدة لضامن حصول البدلان عىل معلومات
عن اسرتاتيجيات التنفيذ .و فتحت معاهدة مراكش ابب النقاش بشأأن "معيار اخلطوات الثالث" اذلي ينبغي مواصلته
لتوضيح جمالت تطبيق ذكل املعيار والس بل احملمتةل لتقيميه عىل حنو يتسق مع ا ألهداف الاجامتعية والإمنائية .واس تطرد قائ ًال
اإن أأحد التحدايت اليت تواهجها الويبو يمتثل يف صياغة اسرتاتيجية معلية لوضع القواعد واملعايي يف جمال حقوق املنتفعني
املرتبطة حبق املؤلف والاس تثناءات املتعلقة مبؤسسات تقدم خدماهتا اإىل هجات منتفعة هنائية مثل املدارس واملكتبات ،وإان
الويبو تعاجل أأيض ًا طلبات عالقة لتوفي أأشاكل جديدة من امحلاية القانونية لهيئات البث .و أأعرب عن أأمهل أأن تربط الويبو
حسب مقتىض احلال وضع القواعد واملعايي ابلتحدايت املطروحة علهيا و أأن توسع يف الوقت ذاته نطاق النفاذ اإىل املعارف.
وفامي يتصل ابلرباءات والصحة ،حث املنظمة عىل الإحاطة علامً ابملناقشات اجلارية يف منظمة الصحة العاملية بشأأن إازاةل الصةل
بني البحوث وتاكليف التمنية وأأسعار املنتجات وإال اس تحال تصور حصول امجليع عىل ا ألدوية عىل النحو احملدد يف اإعالن عام
 5115بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة .وإاذ شدد عىل د مع اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية املقدم اإىل
جلنة الرباءات بشأأن الرباءات والصحة ،ولحظ أأن خرباء املساعدة التقنية ل ميزيون يف الغالب بني الرتاخيص الإجبارية
املمنوحة بناء عىل اإجراءات اجلزء الثاين من اتفاق تريبس فامي يتعلق حبقوق الرباءات ،والرتاخيص املمنوحة مبوجب اجلزء
الثالث من اتفاق تريبس فامي يتصل بس بل الانتصاف اخلاصة ابلتعدي عىل تكل احلقوق .و أأوحض قائ ًال اإن الآليات الأكرث
اس تخدام ًا للحصول عىل ترخيص اإجباري يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يه الآليات املرتبطة ابجلزء الثالث من اتفاق تريبس
ول س امي املادة  22اليت ل ختضع الرتاخيص الإجبارية مبوجاها للتقييدات املبينة يف املادتني  01و .05و أأيد ابلتايل طلب
اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية املقدم اإىل املكتب ادلويل وادلاعي اإىل تنظمي ندوة تقنية بشأأن ممارسات ادلول
املنطوية عىل الرتخيص الإجباري للتكنولوجيا الطبية مبا يف ذكل تطبيق املواد  01و 05و 22من اتفاق تريبس .وساند أأيض ًا
اقرتاح هاتني اجملموعتني املطروح عىل املكتب ادلويل وادلاعي اإىل تلكيف خرباء مس تقلني ابإجراء دراسة اإطارية توثق
ممارسات ادلول املتصةل ابلرتخيص الإجباري مبا يف ذكل توفي بياانت جتريبية عن نسب الإاتوات احملددة يف لك حاةل.
واس تحرض ما قاهل سفي ش ييل اذلي ذكّر امجلعية بأأن جدول أأعامل التمنية ليس حد ًاث وحيد ًا لن يتكرر بل هو جزء ًا ل يتجز أأ
من املنظمة .وحث ادلول ا ألعضاء عىل الاضطالع بدور أأكرب يف جمال اإدارة مكتب كبي خرباء الاقتصاد يف الويبو ومعل
الويبو املتصل ابلتحدايت العاملية .و أأردف قائ ًال اإنه من غي اجليل أأن املكتبني املذكورين يقدمان ادل مع لتلبية احلاجة اإىل
التغلب عىل العقبات املواهجة للحصول عىل ا ألدوية اجلديدة ملاكحفة الرسطان وحتديد اجملالت اليت تفرض احلقوق
الاس تئثارية فهيا تاكليف غي مقبوةل عىل اجملمتع ول حتفز الابتاكر لالس تجابة لالحتياجات املهمة .ويف هذا املضامر ،ر أأى أأنه
ينبغي لدلول ا ألعضاء التفكي يف نوع التحليل الاقتصادي اذلي من شأأنه مساعدهتا عىل اإدراك التاكليف والفوائد النامجة عن
رشوط الرباءات وحق املؤلف املوسعة وتقيمي مزااي بدائل احلقوق الاس تئثارية مبا يف ذكل ما ينفذ يف اإطار اتفاق تريبس
ملنظمة التجارة العاملية الراهن ويف الس ياقات اليت تقتيض التعديالت عىل ذكل الإطار .و أأهنيى لكمته قائ ًال اإن أأي نظام حيث
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عىل الاستامثر يف جمال البحث والتطوير املتصل بأأدوية الرسطان ويستبعد  81يف املائة من ساكن العامل من فرص احلصول
عىل تكل ا ألدوية هو نظام كريه من الناحية ا ألخالقية وإانه ينبغي للويبو أأن تكون يف عداد اجلهات املشاركة يف اإصالح ذكل
الوضع.
 .505وهنأأ ممثل امجلعية ادلولية للنارشين ) (IPAالويبو عىل هجودها لتنفيذ معاهدة مراكش ،اليت تدمعها امجلعية متام ًا ،كام
هنأأها عىل تدشني احتاد الكتب امليرسة ،اذلي س يمكل معاهدة مراكش .وقال اإن امجلعية سامهت يف هذا املسار من خالل
معلها عىل ميثاق الكتب امليرسة .ور أأى يف ذكل مثا ًل عىل الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص وبدي ًال جلدول أأعامل التقنني.
وقال اإن جمالت أأخرى من العمل اكنت أأقل جناح ًا ،ل س امي جدول ا ألعامل التقنني .وقال اإن بعض العقبات تقنية و أأخرى
س ياس ية ،ولكن بعض بنود برانمج التقنني علهيا خالف أأسايس بني ادلول ا ألعضاء .ورضب ممثل امجلعية مثا ًل بأأن
مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية والاجامتعات الكثية يف العام املايض كشف عن اختالفات جوهرية حول طبيعة وشلك
وحمتوى وهدف أأي صك يف هذا اجملال ،فض ًال عن قضااي حمددة عديدة .وقال املمثل اإن هذه اخلالفات جتلت أأيض ًا يف جلنة
حق املؤلف ،يف جمال التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات وا ألغراض التعلميية .وقال اإهنا خالفات نشأأت
خاصة بسبب تركزي املناقشات يف امجلعية عىل التغيات التقنينية ملعاهدة دولية رمبا تدخل حزي النفاذ يف غضون مخس أأو
عرش س نوات وعام قد يرتتب علهيا من تغيات ترشيعية وطنية ،يف حني أأن التغيات الفعلية اكنت يف احلقيقة معيقة .وقال
املمثل اإنه مل حيدث من قبل أأن اكن هذا المك الكبي من املعلومات متاح ًا هبذه اللكفة البس يطة للكثي من الناس ،وإان
التغيات معيقة خاصة يف جمال الإعارة الإلكرتونية واحلفظ اإذ تقام رشااكت جديدة ،وتنطلق مشاريع انش ئة جديدة وتقدم
خدمات جديدة ،وتتعامل ابلتعاون وابملنافسة مع النارشين واملكتبات ،حبيث تتاح املصنفات للناس عرب العام .وتطرق أأيضا
اإىل جمال التعلمي فأأشار اإىل العدد الكبي من مقررات التعلمي الش بكية املتاحة الآن و أأنظمة التعلمي عن بعد واملوارد التعلميية
املفتوحة .ودعا اإىل عدم النظر اإىل البدلان الصناعية عند مناقشة جدول أأعامل التمنية يف س ياق النفاذ اإىل املعرفة ،فاملعرفة
احلقيقية مل تكشف بعد ،والرتكزي احلقيق جلدول أأعامل التمنية يقع مع املبدعني واملدرسني والعلامء واملؤلفني يف العامل النايم .وقال
املمثل اإن موادمه ومعلوماهتم وثروهتم من املعرفة حتتاج ملن يكشفها ويقدهما للعامل .وقال اإنه امجلعية تتطلع اإىل أأن يتصدى
جدول أأعامل الويبو لتوفي احلوافز للشعوب يف البدلان النامية خللق املزيد من املواد وإااتحهتا للجميع.
 .500وحتدث ممثل مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ) (eIFL.netويه رشيكة لتحالفات املكتبات يف أأكرث من 61
بدلا من البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر ورشيكة أأيضا لالحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات واملؤسسات
اليت متثل همن ي املكتبات يف أأكرث من  511بدلا .وركز املمثل عىل أأعامل جلنة حق املؤلف وشكر ادلول ا ألعضاء عىل
الاهامتم ابملكتبات يف اللجنة ،وخص ابذلكر العكوف عىل الاقرتاحات اخلاصة ابملواضيع ا ألساس ية اليت تؤثر يف ا ألنشطة
الرئيس ية من قبيل صون الثقافة والرتاث الوطنيني .و أأعرب عن اعتقاده بأأن أأنشطة وضع القواعد واملعايي يف الويبو ينبغي أأن
تركز عىل املشالك وتقوم عىل ا ألدةل ،وهو سبب حضور أأمناء املكتبات ودور احملفظات من منظامت ميتد معلها اإىل أأفريقيا
و أأسرتاليا وكندا و أأورواب و أأمرياك الالتينية والولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل دورات اللجنة يف هذا العام من أأجل عرض أأكرب
عدد من احلالت الواقعية اليت تشهد عقبات قانونية تعرقل العمل عىل د مع النفاذ اإىل املعارف والتعلمي ،وخاصة يف البيئة
الرمقية .وقال املمثل اإنه يرى أأن هذه ا ألمثةل الواقعية تبني ا ألبعاد الواحضة واملشرتكة بني البدلان ،نظرا ألن مجموعات املصنفات
يف املكتبات ودور احملفوظات يف أأي بدل عادة ما حتتوي عىل مواد لها أأمهية ثقافية واترخيية للشعوب يف بدلان أأخرى .وشدد
املمثل عىل قمية وضع نظام متعدد ا ألطراف ميكنه أأن يليب احتياجات الناس يف أأي ماكن ،بغض النظر عن الظروف
الاقتصادية أأو مرحةل التمنية ،وميكنه أأن يد مع املؤسسات مثل املكتبات ودور احملفوظات اليت ختدم مصاحل امجلهور ،وميكنه
أأن ينعزل عن الضغط اذلي قد يفرد عليه يف ظل الظروف الثنائية ا ألطراف ،كام طرح هذه املسأأةل وفد الهند يف ادلورة
السابقة .وطلب املمثل من ادلول ا ألعضاء بلك احرتام أأن تعمتد قرارا بشأأن العمل املقبل يف اللجنة ،يكون من شأأنه أأن
يكفل الزتاما متساواي جتاه مجيع املواضيع املطروحة عىل جدول ا ألعامل اذلي يتناول التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات
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ودور احملفوظات ولفائدة التعلمي وا ألشخاص املعاقني ،متاش يا مع ولية امجلعية العامة بتعممي جدول أأعامل التمنية عىل أأعامل
هيئات الويبو املعنية.
 .502ورشح ممثل الاحتاد ادلويل للفيديو ) (IVFأأن الاحتاد ميثل الرشاكت وا ألفراد املشاركني يف مجيع جمالت صناعة
الافالم والقطاعات السمعية والبرصية .وقال اإن بعض أأعضاء الاحتاد متخصصون يف نرش احملتوايت السمعية والبرصية عىل
وسائل الإعالم الرمقية والش باكت الرمقية ،مبا فهيا الإنرتنت .و أأضاف أأن انتاج الاعامل السمعية والبرصية حيتاج اإىل موهبة
والزتام واستامثر مايل كبي ،ولهذا السبب يلعب اإطار الويبو ادلويل حلقوق املؤلف دورا أأساس يا يف تأأمني امحلاية حلقوق
املبدعني ويسمح الاستامثر يف التمنية والإنتاج والتوزيع .و أأشار اإىل أأن المتويل العام واحلوافز الرضيبية وإايرادات الإعالانت ل
ميكن أأن تنشئ مبفردها قطاعا مسعيا وبرصاي مزدهرا ول أأن تمنيه بنجاح .و أأردف أأن حقوق املؤلف ل غىن عهنا .واتبع أأن
الإطار ادلويل حلقوق املؤلف ل تشوبه شائبة ،ويقدم ابتاكرا ثقافيا غي مس بوق ويسمح ابإنتاج وتوزيع غي معهودين ويتيح
وصول واسعا وعامليا مزتايدا .ولكن تنفيذ هذا الإطار يطرح حتدايت عديدة عىل املس توى العاملي مبا يف ذكل يف العديد من
البدلان النامية اليت حتاول التأأقمل مع التقنيات الرمقية .و أأعرب املمثل عن أأسفه حلاةل امجلود اليت تعرفها جلنة حق املؤلف،
فبالرمغ من أأن التقييدات والاس تثناءات هممة ابلفعل ،اإل أأنه ميكن احلصول عىل نتاجئ أأفضل من خالل تبادل اخلربات
املتعلقة بتنفيذ الإطار املعياري القامئ ومن خالل املساعدة التقنية وبناء القدرات .و أأيد املمثل جدول أأعامل الويبو بشأأن
التمنية ،واذلي يامتىش مع ولية املنظمة .و أأكد قدرة الويبو عىل لعب دور حامس يف مساعدة ادلول ا ألعضاء يف حتديث أأطرها
احمللية بشأأن حقوق املؤلف ،وتعزيز قطاعاهتا الثقافية ،والتأأكد من تطبيق اس تثناءات حقوق املؤلف .و أأضاف أأن مثل هذا
العمل يتطلب هنجا متوازان وتقنيا تقوده ادلول ا ألعضاء ،واختمت ابلقول اإن ادلول ا ألعضاء جيب أأن حتتفظ مبواطن املرونة
القامئة بغية تنفيذ املعاهدات مبا يتناسب مع الواقع واملصلحة احملليني للك بدل.
 .501وقال ممثل مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ( )NABAاإن امجلعية شاركت يف اجامتعات كثية للجنة حق املؤلف
عىل مدى س نوات .و أأضاف الهدف الرئييس للجمعية يف الس نوات ا ألخية اكن حتديث اإطار معل احلقوق ادلولية وحامية
هيئات البث للتصدي لتحدايت احلقبة الرمقية .و أأردف أأن جوانب أأخرى من اتفاقية روما بشأأن حامية فناين ا ألداء ومنتجي
التسجيالت الصوتية وهيئات البث قد محدثت يف عام  ،5996اتركة هيئات البث كآخر فئة من أأحصاب املصلحة اذلين مل
يمعاجل وضعهم من خالل حتديث املعاهدة .وقال اإن العمل عىل اقرتاح معاهدة بث جديدة اكن مرشوع ًا اس تغرق وقتا طويال،
ومل يؤد اإىل اتفاق .و أأضاف أأنه مع مرور الوقت بد أأ أأحصاب هيئات البث يفقدون ا ألمل يف أأن الويبو بوسعها أأن تنجز
أأهدافها يف اإطار جلنة حق املؤلف .وقال اإن القرارات الهنائية املطلوبة للتحرك حنو عقد مؤمتر دبلومايس مل تمتخذ بعد .وليزال
عدد من القضااي القانونية املتعلقة ابلس ياسة يس تلزم حال ،بيامن جعلت عوائق اإجرائية العمل البناء أأكرث صعوبة ومبا يف ذكل
املنافسة بني قضااي متنوعة بشأأن جدول أأعامل جلنة حق املؤلف .و أأضاف أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تنظر عىل حنو جاد يف
التدابي املصممة لتجعل من جلنة حق املؤلف وغيها من اللجان أأكرث فعالية وإانتاجية .وقال اإن هيئات البث ل تزال تاكحف
تقوض مصاحل هيئات البث واملؤلفني واملنتجني و أأحصاب
قرصنة البث والاس تخدامات غي املرصح هبا ،مفثل هذه ا ألنشطة ّ
احلق ،وامجلاهي العريضة يف أأحناء العامل .وقال اإن الوفد حيث امجلعية عىل وضع خطة ملموسة ل إالرساع ابلعمل بشأأن معاهدة
حول حامية هيئات البث بغية طرح املوضوع أأمام مؤمتر دبلومايس يف عام .5156
 .506وشكر املدير العام مجيع الوفود عىل تعليقاهتا السخية عىل أأعامل املكتب ادلويل وا ألمانة .وقال اإنه اس متع بوافر الاهامتم
والعناية مجليع املالحظات اليت قدمت يف س بل حتسني أأداء الربانمج .وردا عىل سؤال وفد بامن عن تنفيذ توصيات وحدة
التنفيذ املشرتكة ،قال املدير العام اإن جلنة املزيانية انقشت هذه املسأأةل مناقشة مطوةل ابلتأأكيد وإان ا ألمانة قدمت ردا مفصال
عن الطريقة اليت تعزتم الاس تجابة هبا لتكل التوصيات مجيعا .و أأضاف أأن ا ألمانة مرسورة جدا بتقرير وحدة التفتيش
املشرتكة .ورصح بأأهنا تعتقد أأن التقرير جيد جدا ومفيد ،مقارنة بسائر تقارير الإدارة وتس يي الشؤون اليت يعد اثنان مهنا لك
عام تقريبا للك املنظامت .و أأفاد بأأن ا ألمانة اس توعبت مجيع التوصيات املتعلقة هبا .و أأكد أأن بعض التوصيات وهجت مبارشة
اإىل ادلول ا ألعضاء عىل وجه اخلصوص ،مثل التوصيات املتعلقة مبسائل احلومكة .وقال اإن هذه املسائل ستمناقش يف اإطار
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البند  55من جدول ا ألعامل يف تقرير جلنة املزيانية .واختمت املدير العام لكمته متوهجا ابلشكر اإىل الوفود مرة أأخرى عىل مجيع
مالحظاهتا وعىل اهامتهما الشديد بتفاصيل تنفيذ الربانمج.

البند  6من جدول ا ألعامل املو ّحد
قبول املراقبني
 .507استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/54/2
 .508وقدم املستشار القانوين هذا البند من جدول ا ألعامل ولفت انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل الوثيقة  A/54/2بشأأن قبول
املراقبني .وقال اإن ا ألمانة تلقت طلبا واحدا للحصول عىل صفة مراقب من فئة املنظامت احلكومية ادلولية ،أأل ويه اللجنة
الاقتصادية للمنطقة ا ألوروبية الآس يوية ( )EECكام هو وراد يف الفقرة  2من الوثيقة املذكورة.
 .509وقال اإن ا ألمانة توصلت أأيضا بطلبات للحصول عىل صفة مراقب من املنظامت ادلولية غي احلكومية املذكورة يف
الفقرة  7من الوثيقة ،أأي "5" :الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ()APP؛ " "5مركز الرشاكت والتجارة
املسؤوةل ()CREATe.org؛ " "0مبادرة تصورات الابتاكر؛ " "2مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ()IPO؛
" "1املنتدى ادلويل للمؤلفني ()IAF؛ " "6احتاد امللكية الفكرية؛ " "7مجموعة مس تخديم معلومات الرباءات ()PIUG؛
" "8املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ()PPI؛ " "9نقابة اخملرتعني املرصيني؛ " "51ش بكة التقاليد يف خدمة الغد.
 .521و أأما الفئة الثالثة وا ألخية من طلبات احلصول عىل صفة مراقب فهيي املنظامت الوطنية غي احلكومية املذكورة يف
الفقرة  55من الوثيقة "5" :املعهد املعمتد ملهن ي املكتبات والإعالم ()CILIP؛ " "5اندي ا ألشخاص ذوي الاحتياجات
اخلاصة ملنطقة بريفزيا ()CPSNRP؛ " "0املؤسسة غي التجارية لتطوير مركز تطوير وتسويق التكنولوجيات
اجلديدة (مؤسسة سكولكوفو).
 .525ولفت املستشار القانوين انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل الفقرات  6و 9و 50من الوثيقة اليت دعت مجعيات ادلول ا ألعضاء
يف الويبو اإىل اختاذ قرار بشأأن طلبات قبول املراقبني املقدمة من املنظامت اليت تىل أأسامءها.
 .525وقال وفد الولايت املتحدة إانه ل ميكن أأن يد مع قبول املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة بصفة مراقب يف الويبو .و أأكد
عىل أأن ذكل ليس بسبب الفكر ا أليديولويج للمنظمة ،ولكن ألهنا احتاد ألحزاب س ياس ية وطنية .و أأشار اإىل أأنه مل يس بق
قبول حزب س يايس بصفة مراقب يف الويبو ،رمغ أأن للمنظمة أأكرث من  071مراقبا نشطا .ويف هذا الصدد ،قال الوفد اإنه
يعارض قبول املنظمة املذكورة بصفة مراقب ،وهو ما يعين انعدام توافق يف الآراء.
 .520وشكرت الرئيسة وفد الولايت املتحدة عىل تعليقاته ،ولحظت أأن أأي وفد مل يطلب التدخل يف اإطار هذا البند من
جدول ا ألعامل ،و أأحاطت علام ابلتوصل اإىل توافق الآراء بشأأن مجيع الطلبات ا ألخرى للحصول عىل صفة مراقب ابس تثناء
طلب واحد ،واقرتحت نص القرار التايل لهذا البند من جدول ا ألعامل:
"قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه ،منح صفة مراقب ملنظمة حكومية دولية واحدة ،وتسع
منظامت دولية غي حكومية ،وثالث منظامت وطنية غي حكومية كام هو وارد يف الفقرات  2و 7و 55من
الوثيقة "A/54/2
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قبول املنظامت احلكومية ادلولية بصفة مراقب
 .522قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه ،منح صفة مراقب للجنة الاقتصادية للمنطقة
ا ألوروبية الآس يوية (.)EEC

قبول املنظامت ادلولية غي احلكومية بصفة مراقب
 .521قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه منح صفة مراقب للمنظامت ادلولية غي احلكومية
التسع التالية "5" :الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ()APP؛ " "5مركز الرشاكت والتجارة
املسؤوةل ()CREATe.org؛ " "0مبادرة تصورات الابتاكر؛ " "2مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ()IPO؛
" "1املنتدى ادلويل للمؤلفني ()IAF؛ " "6احتاد امللكية الفكرية؛ " "7مجموعة مس تخديم معلومات
الرباءات ()PIUG؛ " "8نقابة اخملرتعني املرصيني؛ " "9ش بكة التقاليد يف خدمة الغد.

قبول املنظامت الوطنية غي احلكومية بصفة مراقب
 .526قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه منح صفة مراقب للمنظامت الوطنية غي احلكومية
الثالث التالية "5" :املعهد املعمتد ملهن ي املكتبات والإعالم ()CILIP؛ " "5اندي ا ألشخاص ذوي الاحتياجات
اخلاصة ملنطقة بريفزيا ()CPSNRP؛ " "0املؤسسة غي التجارية لتطوير مركز تطوير وتسويق التكنولوجيات
اجلديدة (مؤسسة سكولكوفو).

البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعيني نواب املدير العام ومساعديه
 .527انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/70/5

البند  8من جدول ا ألعامل املو ّحد
مرشوعات جداول أأعامل دورات  5151العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية
احتاد برن
 .528انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/70/5

البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .529انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/46/12

البند  10من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .511استندت املناقشات اإىل الوثيقة  " :A/54/4تقرير مراجع احلساابت اخلاريج".
 .515ورحبت الرئيسة مبراجع احلساابت اخلاريج.
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 .515وعرض مراجعو احلساابت اخلاريج تقريرمه عىل النحو التايل:
"الس يدة الرئيسة ،حرضات املندوبني الكرام ،أأحصاب املعايل،
" أأود أأو ًل أأن أأبلغمك حتيات الس يد شايش اكنت شيما ،املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند .ويرشفين
أأن أأعرض عليمك اليوم ،ابلنيابة عنه ،نتاجئ مراجعة احلساابت اخلارجية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) عن
الفرتة املالية املنهتية يف ديسمرب  .5150و أأشكر هذه امجلعية املوقرة عىل اإاتحيت هذه الفرصة.
" ُأس ِّندت اإىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند همم مة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) للس نوات املالية من  5155اإىل  5157بناء عىل موافقة ادلورة ا ألربعني (العرشين العادية) للجمعية
العامة للويبو اليت عمقدت يف جنيف يف الفرتة من  56سبمترب اإىل  1أأكتوبر  .5155موحيدلد نطاق املراجعة وفق ًا
للامدة  51.8من النظام املايل واملبادئ الواردة يف مرفق هذا النظام.
"و ُأج ِّريت مراجعة احلساابت وفق ًا للمعايي ادلولية ملراجعة احلساابت الصادرة عن الاحتاد ادلويل
للمحاس بني ( )IFACواليت اعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة والواكةل
ادلولية للطاقة اذلرية ،ومعايي مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة
احلساابت ( ،)INTOSAIواملادة  51.8من نظام الويبو املايل ،والاختصاصات الإضافية اليت تنظم مراجعة
حساابت الويبو عىل النحو امل م لبني يف مرفق النظام املايل.
"وإاننا نقر بتأأخر صدور تقريران هذا العام .ويعزى ذكل اإىل حبثنا قضااي خمتلفة تطلبت اإجراء مشاورات
مفصةل مع الإدارة بغية تقدمي تقيمي وتوصيات مس تنية .ولكننا س نضمن يف املس تقبل أأن يصدر تقريران وفق ًا ل إالطار
الزمين املتفق عليه.
"ويتضمن تقريران  51توصية .واس متمكلت التوصيات بعد تلقي ردود الإدارة عىل نتاجئ مراجعتنا للحساابت.
ويسعدين أأن أأبلغمك أأن الويبو قد قبلت معظم توصياتنا وانقش هتا أأيض ًا خالل اجامتع جلنة املزيانية .م
وسيصد تنفيذ هذه
التوصيات عىل أأساس دوري.
"ومشل نطاق مراجعتنا اإدلء ر أأي بشأأن البياانت املالية للويبو اإضافة اإىل جمالت تتعلق بتحقيق الوفورات
والفعالية والفاعلية يف الإجراءات املالية والنظام احملاس يب ،والضوابط املالية ادلاخلية ،والإدارة العامة للمنظمة وتس يي
شؤوهنا .وكجزء من دورة املراجعة ،مشلت املراجعة اجملالني التاليني:
•

الربانمج  9للويبو – "البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أآس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب
والبدلان ا ألقل منو ًا"؛

•

مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة.

ر أأي مراجع احلساابت يف البياانت املالية لعام 5150
"مل تكشف مراجع مة البياانت املالية للفرتة املالية  5150عن أأي َمواطن ضعف أأو أأخطاء نعتربها جوهري ًة فامي
بناء عىل ذكل ،أأبدينا ر أأ ًاي غي مشفوع بتحفظٍ يف بياانت
يتعلق بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا .و ً
الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  05ديسمرب .5150
"وسأأتناول الآن ابإجياز النتاجئ الرئيس ية ملراجعة احلساابت اليت ُأجريت خالل العام والتوصيات النامجة عهنا.
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وسأأتطرق أأو ًل اإىل الشؤون املالية.
الشؤون املالية

اإنشاء احتياطي منفصل ل متويل املشاريع
"كنا قد أأوصينا يف تقريران اخلاص ابلس نة املالية  5155بأأنه ميكن أأن تنظر الويبو يف اإجياد احتياطي منفصل
لغرض متويل املشاريع .ومع ذكل ،فاإن البياانت املالية للويبو عن س نة  5150مل تفصح عن أأي احتياطي منفصل
لغرض متويل املشاريع .فأأوصينا جمدد ًا بأأنه ميكن للويبو أأن تضمن اإجياد احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع و أأن
املالية من أأجل حتسني فهم املعامالت املتعلقة ابس تخدام ما ترامك من فوائض /أأموال
تدرجه بصورة منفصةل يف البياانت 
احتياطية.
"و أأحطنا علامً بأأن الإدارة قدمت وثيقة يف هذا الصدد اإىل ادلول ا ألعضاء خالل اجامتع جلنة املزيانية .وذلا فاإننا
س نواصل العمل مع الإدارة لتسوية هذه املسأأةل يف أأقرب فرصة ممكنة.

مسائل أأخرى
"كنا قد أأوصينا كذكل بتسوية رسوم الطلبات املودعة واملستندة اإىل احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،واحملافظة عىل البياانت احملاسبية املتعلقة ابلرسوم املسددة واملس تحقة فامي خيص الطلبات املودعة بناء
عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملمسعرة ابلعمالت املس تخدمة.
"كام أأوصينا ابس تعراض وحتديث الافرتاضات ادلميغرافية املعمتدة يف التقيمي الأكتواري ملس تحقات ما بعد
اخلدمة.
الربانمج  – 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أآس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منواً
"اإن هدف الربانمج  9هو تعزيز قدرات امللكية الفكرية املس تدامة ،واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية
وس ياساهتا ،وا ألطر الترشيعية والتنظميية ،والبنية التحتية املؤسس ية والتقنية ،وتكوين كفاءات املوارد البرشية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا مما يمم ِّكّن من الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية اإضاف ًة اإىل تعزيز
الابتاكر والإبداع احملليني يف تكل البدلان.

توصيات جدول أأعامل الت منية
"اإن اعامتد جدول أأعامل التمنية إاجنازٌ هم ٌم ابلنس بة للويبو .وقد أأرس ته م
ادلول ا ألعضاء يف الويبو رمسي ًا يف
عام  ،5117يف قرار تض لمن اعامتد  21توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية .ونرى أأن توصيات جدول أأعامل
التمنية ذات أأمهية دامئة ابلنس بة ألنشطة املنظمة و أأهدافها وعليه أأوصينا برضورة مراعاة الويبو مجليع توصيات جدول
أأعامل التمنية املعنية يف تصممي أأنشطة املساعدة التقنية.

اخلطط القطرية
"اخلطة القطرية يه وثيقة يتفق علهيا البدل املعين مع الويبو اليت تقدم اإطار ًا خمصص ًا وشام ًال يكفل ختطيط
املساعدة التقنية اليت توفرها الويبو وتنفيذها يف البدل املعين خالل س نتني .ورمغ ا ألمهية القصوى اليت تكتس هيا تكل
الوثيقة ،فقد وجدان أأن اخلطط القطرية مل تمعد اإل يف  61بدل ًا من أأصل  508بدل ًا.
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"فأأوصينا بأأنه ميكن ألمانة الويبو وضع اإجراء تشغييل معياري لصياغة اخلطط القطرية .وميكن أأيض ًا اعتبار
صياغة اخلطة القطرية مؤرش ًا من مؤرشات ا ألداء اخلاصة برصد املاكتب ا إلقلميية وتقيمي أأداهئا يف اإطار هذا الربانمج.

تتبع نفقات الت منية
"يمعد تتبع املوارد املالية وإاعداد التقارير بشأأهنا وإارسالها اإىل أأحصاب املصاحل رشط ًا أأساس ي ًا ل إالدارة املالية
احلصيفة والشفافة .ويف هذا الصدد ،ذكرت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  5150-5155أأن "املنظمة سرتكز يف
الثنائية  5150-5155عىل ضامن تتبع نفقات التمنية الفعلية عىل حنو أأكرث رصامة ،مما س ينتج عنه حتسني القدرة عىل
رفع التقارير اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن النفقات الفعلية .وعىل املدى الطويل ،عندما ينفذ نظام اإدارة املوارد املؤسس ية
ً
تنفيذا اكم ًال ،س يدمج التخطيط والتتبع وإاعداد التقارير بشأأن البعد الإمنايئ ألنشطة الويبو دجم ًا اكم ًال يف ا ألنظمة
املالية والإدارية للمنظمة" .وعليه أأوصينا بأأنه ميكن للويبو أأن تواصل تنفيذ نظام تتبع متني لضامن توافر بياانت بشأأن
الإنفاق الفعيل عىل التمنية مقارنة ابلتقديرات.

املراقبة ادلاخلية
"يمعد اإطار اإدارة اخملاطر مبادرة جيدة أأطلقهتا الويبو لتعزيز أآلية الرقابة ادلاخلية .ولكننا لحظنا أأن جسل
اخملاطر اخلاص ابلربانمج  9مل محيدلث ومل حتدّ د شعبة البدلان ا ألقل منو ًا وشعبة املشاريع اخلاصة أأية خماطر .وعليه
أأوصينا بأأن يراقب انئب املدير العام املسؤول عن قطاع التمنية جودة جسالت اخملاطر ابنتظام.

التخطيط لقاعة املؤمترات اجلديدة
املفصل وغيها من ا ألوراق والواثئق معلومات جوهرية بشأأن مرشوع بناء قاعة
"مل تقدم وثيقة الاقرتاح ل
املؤمترات اجلديدة املقرتح .ونرى أأنه اكن ينبغي لالقرتاح أأن يش متل عىل حتليل للتاكليف والفوائد املرتتبة عىل الاستامثر
املقرتح يف مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة ،استنادًا اإىل تلكفة أأعامل البناء والتشغيل والصيانة مب لين ًة وفقًا للقمية
احلالية .وعليه أأوصينا بأأن تتضمن مجيع الاقرتاحات املقبةل اخلاصة مبشاريع البناء حتليل لتاكليف الاستامثر املقرتح
وفوائده بناء عىل تاكليف البناء والتشغيل والصيانة بقميهتا الراهنة.

اختيار املقاول العام
" ممنح العقد للمقاول العام رمغ اإدراك ا ألمانة للمشالكت اليت اكن يسباها املقاول العام يف مرشوع البناء
اجلديد .وعليه أأوصينا بأأن يمراعى أأداء املقاولني السابق حق املراعاة يف معايي الاختيار ،خصوص ًا فامي يتعلق ابملشاريع
املمنفذة حلساب الويبو.

اإدارة العقد مع املقاول العام
لحظنا أأنه مل حتدّد أأية مراحل اإجناز معينة للمرشوع يف "العقد الثابت السعر" اخلاص بتسديد ا ألقساط
الشهرية ،و إامنا مسددت ا ألقساط دون التح ّقق من التقدم احملرز يف معل املقاول العام .وعليه أأوصينا ب أأن يرتبط تسديد
ا ألقساط للمقاولني مبراحل البناء ا مملنفذة.
مراقبة اجلودة يف أأعامل البناء
"رمغ أأن مواصفات اجلودة محدّ دت يف العقد ،فاإن خطة التفتيش والاختبار مل تمدرج فيه لضامن الامتثال
لرشوطه .وعليه أأوصينا ابإدراج تدابي مراقبة اجلودة رصاحة يف العقود املتعلقة ابملشاريع الر أأساملية.
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"ويف اخلتام ونيابة عن املراقب املايل ومراجع احلساابت العام ومجيع زماليئ اذلين ُأس ندت اإلهيم هممة اإجراء
مراجعة حساابت الويبو ،أأود تسجيل ابلغ تقديران لتعاون املدير العام وا ألمانة وموظفي الويبو.
" أأشكرك الس يدة الرئيسة والنواب الكرام لإاتحتنا فرصة عرض هذه النتاجئ عليمك .شكرًا".
 .510ورحب وفد الولايت املتحدة بر أأي مراجع احلساابت الإجيايب .وقال اإن املراجعات اليت يقوم هبا مراجع احلساابت
اخلاريج جزء همم من هيلك الرقابة يف الويبو .وقال اإن الر أأي غي املشفوع املقدم يف الويبو ذكر أأن التقرير املايل شفاف
وشامل و أأنه مل خيف أأية وقائع هممة ،ول يعين ذكل ابلرضورة أأن ا ألموال قد اس تخدمت عىل أأجنع طريقة و أأكرثها فعالية.
و أأعرب الوفد عن قلقه البالغ إازاء املعلومات الواردة يف التقرير وتشي اإىل أأن الويبو سددت أأموالا أأكرث من الالزم للمقاول
حتصل منه ما حيق لها من جزاءات عليه و أأساءت اإدارة العقد .و أأعرب عن
العام املسؤول عن قاعة املؤمترات اجلديدة ومل ّ
تقديره لتقرير جلنة الربانمج واملزيانية عن قاعة املؤمترات اجلديدة وللتقارير الشهرية اليت أأخذت الويبو تنرشها عىل موقعها عىل
الإنرتنت .وقال اإن من الالزم احلصول عىل املزيد من املعلومات عن سبب عدم حتصيل املنظمة للجزاءات .وعرب عن تقديره
لنفتاح ا ألمانة أأمام فكرة انتفاع الهيئات ا ألخرى بقاعة املؤمترات اجلديدة ،و أأبدى تطلعه للحصول عىل املزيد من املعلومات
عن الإماكنيات اليت ميكن أأن يتيحها هذا ا ألمر .وقال اإن أأية من أأنشطة الويبو ل ينبغي أأن يتأأثر بتأأجي املبىن .وراح يقول
اإن الويبو حتظى بوضع غي عادي مقارنة بسائر املنظامت ادلولية ابلنظر اإىل ما دلهيا من أأموال اكفية لمتويل املرشوعات ،اإل
أأن ذكل ل يعين أأن ابإماكن الويبو الاسرتخاء يف مراقبة املرشوعات ،فوضعها املايل يسمح بزايدة أآليات الرقابة.
 .512وتوجه وفد اإس بانيا ابلشكر اإىل مراقب احلساابت اخلاريج عىل تقريره اجليد وهنأأ ا ألمانة عىل تقرير مراجعة
احلساابت الإجيايب بشأأن البياانت املالية .و أأعرب عن رغبته يف التشديد عىل أأمهية التوصية املتعلقة ابإماكنية حتسني طريقة
اس تخدام ا ألموال الاحتياطية .وقال اإنه ينبغي زايدة الشفافية والوضوح يف اس تخدام ا ألموال الاحتياطية .ووافق عىل
التوصيات املتعلقة بقاعة املؤمترات اجلديدة ،وخاصة فامي يتعلق بتحسني حتليل التاكليف يف التقارير املقبةل .و أأعرب عن رغبته
أأيضا يف احلصول عىل معلومات يف املس تقبل عن الطرق اليت ميكن هبا تأأجي قاعة املؤمترات اجلديدة اإىل املنظامت ا ألخرى
القريبة .و أأبدى الوفد قلقه البالغ إازاء الاختالف الواحض يف الآراء بني ا ألمانة ومراجع احلساابت اخلاريج بشأأن بعض الوقائع.
وقال اإن ليس مثة اختالف عىل التوصيات لكن بعض الوقائع أأاثرت شيئا من الاعرتاض .و أأبدى رغبته يف أأن يقوم مراجع
احلساابت اخلاريج ابلنظر يف هذا ا ألمر يف تقرير الس نة املقبةل و أأن يأأخذ املزيد من الوقت لهذا ا ألمر نظرا ألنه مل يتح هل ما
يكفي من الوقت يف هذه الس نة .وقال اإن مراجع احلساابت مبكنه هو وا ألمانة السعي اإىل توضيح أأوجه سوء الفهم وعرض
نسخة حمدثة من التقارير لدلول ا ألعضاء ،ما يتيح اختاذ قرار هنايئ والنظر يف تكل الوقائع.
 .511وتوجه وفد الهند ابلشكر اإىل مراجع احلساابت اخلاريج عىل عرضه وعىل تقريره املفصل .وقال اإنه أأحاط علام عىل
النحو الواجب ابلر أأي غي املشفوع وبأأن البياانت املالية للمنظمة عرضت حملة جيدة عن مجيع اجلوانب املادية اليت تس تحق
اإدارة الويبو التقدير علهيا .وقال اإنه أأحاط علام أأيضا ابملالحظات املوضوعية والتوصيات املعينة الواردة يف التقرير املتعلق
اب ألموال الاحتياطية وبأأن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  51/5152ل حتتوي اإل عىل مخس توصيات من توصيات جدول
أأعامل التمنية لإرشاد الربانمج  ،9مقارنة ابحتواهئا عىل  55و 57توصية يف الثنائية  55/5151والثنائية  50/5155عىل
التوايل .و أأقر الوفد بأأن تعريف الإنفاق عىل التمنية ليس واحضا يف الوقت الراهن .وقال اإن بعض املالحظات أأشارت اإىل أأن
التعريف الراهن ل يتناول طبيعة أأنشطة تمنية امللكية الفكرية و أأثرها املتواصل .ورصح بأأنه متأأكد من أأن هذه املالحظات
وغيها من املالحظات الواردة يف التقرير ستساعد ادلول ا ألعضاء عىل تطبيق تعريف أأكرث فعالية يف املس تقبل .والتفت
الوفد اإىل التوصية  1وقال اإنه يرى أأن التوصيات الوجهية من جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن تطبق عىل مجيع الربامج من أأجل
تنفيذ جدول أأعامل التمنية اذلي اعمتدته ادلول ا ألعضاء يف الويبو تنفيذا فعال ،وقال اإن هذا يعترب عالمة هممة ينبغي الإقرار
هبا ،كام ينبغي اإجياد س بل لضامن اإقامة نظام ملكية فكرية يتسم ابملزيد من الشمول والتوجه حنو التمنية .و أأيد الوفد التوصية 7
تعرف بوضوح الإنفاق عىل التمنية ،ما من شأأنه أأن يضمن الفعالية يف الربامج وا ألنشطة .وراح
اليت طلب فهيا من الويبو أأن ّ
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يقول اإن مثة توصيات عديدة مفيدة تتعلق مبرشوعات البناء ،وقال اإن التوصيات املتعلقة ابملسائل النقدية والإجرائية
والتعاقدية تس تحق الاهامتم من اإدارة الويبو.
 .516وتوجه وفد كينيا ابلشكر اإىل مراجع احلساابت اخلاريج و أأكد من جديد طلبه اذلي تقدم به يف جلنة الربانمج
واملزيانية ،بأأن تنفذ ا ألمانة التوصيات ابلاكمل.
 .517و أأكدت ا ألمانة لدلول ا ألعضاء أأن أأغلب التوصيات الصادرة عن مراجع احلساابت اخلاريج قد قبلت .وقالت اإن
عددا من الوفود تقدم مبالحظات عىل بعض اجلوانب اليت أأاثرها مراجع احلساابت اخلاريج يف توصياته املتعلقة مبرشوعات
البناء .ورصحت بأأن لك املبالغ املسددة للمقاولني ولك ما مت معهم يامتىش مع القواعد وا ألحاكم املطبقة يف بدلية جنيف.
و أأفادت بأأن التوصيات املتعلقة بعقود البناء س تطبق ابلتأأكيد قدر املس تطاع عىل مجيع املرشوعات يف املس تقبل .و أأضافت أأن
تقريرا س يقدم يف عام  5151اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ومهنا اإىل امجلعية العامة يغطي اختتام مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
والعرب املس تخلصة منه .واختمتت ا ألمانة لكمهتا قائال اإن النقاش سيس متر مع مراجع احلساابت اخلاريج حول املسائل اليت
أأاثرت بعض الاختالفات يف فهم الوقائع.
 .518و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،علام بتقرير مراجع
احلساابت اخلارج (الوثيقة .)A/54/4

البند  11من جدول ا ألعامل املو ّحد
التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة ا إلدارية
 .519انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/46/12

البند  55من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
 .561استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( A/54/5قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية
والعرشين ( 5اإىل  1سبمترب  ،)5152والوثيقة  A/54/6 Rev.والوثيقة ( A/54/6 Corr.تقرير أأداء الربانمج )50/5155
والوثيقة ( A/54/7اإطار املساءةل يف الويبو) والوثيقة ( A/54/8تقرير الإدارة املالية للثنائية  )50/5155و( A/54/9وضع
تسديد الاشرتااكت يف  5سبمترب  )5152والوثيقة ( A/54/10التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام )5150
والوثيقة ( A/54/11تقرير مرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة) والوثيقة ( A/54/12املاكتب
اخلارجية) والوثيقة ( WO/GA/46/11التعديالت املقرتح اإدخالها عىل النظام املايل ولحئته).
 .565ورصحت الرئيسة بأأن البند  55من جدول ا ألعامل ينسحب عىل مجيع املسائل اليت انقش هتا جلنة الربانمج واملزيانية
يف دورهتا الثانية والعرشين ،فامي عدا املسائل الالزم مناقش هتا يف اإطار "التدقيق والرقابة" .وقالت اإن تسع واثئق ختضع
للنظر ،وكام قيل يوم الثنني ،فاإن مسأأةل املاكتب اخلارجية الواردة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل قد أأحالهتا جلنة
الربانمج واملزيانية اإىل امجلعية العامة ،و أأضافت أأن املشاورات غي الرمسية جارية الآن حول هذه املسأأةل .ودعت الرئيسة
ا ألمانة اإىل عرض نتاجئ جلنة املزيانية ،فامي عدا النتاجئ املتعلقة ابملاكتب اخلارجية.
 .565وعرضت ا ألمانة الوثيقة  A/54/5اليت حتتوي عىل قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية
والعرشين املعقودة من  5اإىل  1سبمترب  .5152ويف البداية أأبدت ا ألمانة رغبهتا يف اإطالع امجلعيات عىل أأحدث تطورات
وضع تسديد اشرتااكت ادلول ا ألعضاء .ورصحت بأأن وثيقة وضع تسديد الاشرتااكت (الوثيقة  )A/54/9حتتوي عىل
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معلومات عن املبالغ املتأأخرة يف الاشرتااكت الس نوية وا ألموال املسددة اإىل صناديق ر أأس املال العامل يف  5سبمترب .5152
وقد سددت البدلان التالية مبالغ يف هذه الصدد منذ ذكل احلني :أأريرتاي (اشرتاك مببلغ  5 252فرناك سويرساي لعام )5152
وغياان (اشرتاك مببلغ  5 829فرناك سويرساي لعام )5152؛ وجامياك (اشرتاك مببلغ  5 829فرناك سويرساي لعام .)5152
وإاضافة اإىل ذكل خصم قدر ضئيل من رسوم مدريد/لهاي عىل النحو التايل :كوت ديفوار ( 555فرناك سويرساي)؛ ومايل
( 55فرناك سويرساي)؛ والنيجر ( 55فرناك سويرساي) .وحتدثت ا ألمانة عن تقرير أأداء الربانمج 50/5155
(الوثيقة  ،)A/54/6 Rev.ورصحت بأأن تصويبا وقائعيا ورد من وفد الهند ،و أأن هذا التصويب سيد يف نسخة أأخرى
معدةل من التقرير س تنرش عىل موقع امجلعيات عىل الإنرتنت يف أأرسع وقت ممكن .وكام قالت الرئيسة فاإن جلنة املزيانية
شاركت يف اإحراز تقدم يف مجيع بنود جدول ا ألعامل خالل دورهتا الثانية والعرشين .وقد اختذت اللجنة قرارات و أأصدرت
توصيات بشأأن مجيع بنود جدول ا ألعامل ،فامي عدا البنود املتعلقة ابحلومكة (البند  51من جدول أأعامل جلنة املزيانية) وتعريف
الإنفاق عىل التمنية (البند  55من جدول أأعامل جلنة املزيانية) ،وقد أأحرز التقدم بشأأهنام خالل ادلورة ،واختمتت مناقش هتام
مبلخص الرئيسة ،كام يتبني ذكل يف الوثيقة اليت حتتوي عىل قامئة القرارات.
 .560وقبل فتح ابب املناقشة ،ذكلرت الرئيسة بأأن الوفود قد شاركت عىل حنو بناء للغاية و أأتيحت لها فرصة وافرة لإبداء
أآراهئا يف لك هذه املسائل خالل جلنة املزيانية اليت عمقدت هذا الشهر .وحرص ًا عىل الفعالية ،ذكرت الرئيسة أأن للوفود أأن
تشي اإىل مداخالهتا خالل اللجنة املذكورة أأو أأن تقدم بياهنا الاكمل كتاب ًة اإىل ا ألمانة اليت س تدرجه اكم ًال يف التقرير .وذكلرت
الرئيسة الوفود أأيض ًا بأأنه ل داعي ألخذ اللكمة لتأأييد بياانت قدهما منسقو اجملموعات ا إلقلميية أأو تكرارها.
 .562و أأعرب وفد كينيا عن رغبته يف التوصل اإىل قرارات بشأأن تعريف نفقات التمنية واحلومكة نظر ًا اإىل أأن هاتني املسأألتني
قد نوقش تا خالل جلنة املزيانية .وقال اإن البياانت املقدمة حينئذ ل تزال ذات وجاهة ابلنس بة اإىل هذين املوضوعني .ويلزم
اختاذ قرار بشأأن س بل امليض قدم ًا يف تعريف نفقات التمنية وقضية احلومكة .ورحج الوفد وضع أآلية غي رمسية متكن ادلول
ا ألعضاء من مناقشة ما تبقى من مسائل صغية عالقة وحلها ،وخباصة فامي يتعلق بنفقات التمنية اليت أأوشكت ادلول ا ألعضاء
عىل التوصل اإىل اتفاق بشأأهنا .و أأعلن أأنه اإذا فمقد هذا الزم لبدأأت املناقشات من الصفر يف جلنة املزيانية املقبةل .ور أأى الوفد
أأنه جيدر ختصيص وقت قصي للنظر يف اإماكنية التوصل اإىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل حتديد ًا .اإذ ميكن بعدئذ اس تخدام
التعريف اجلديد يف حتضي الربانمج واملزيانية للثنائية  57/5156الذلين سيناقشان خالل جلنة املزيانية املقبةل .وفامي خيص
احلومكة ،ذكلر الوفد ابإحدى توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت دعت امجلعية العامة اإىل النظر يف هذه املسأأةل .و أأبدت
اجملموعة ا ألفريقية رغبهتا حينئذ يف اتباع هنج شامل يك يتس ىن لدلول ا ألعضاء النظر يف التوصيات مبا يف ذكل اخليارات اليت
قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة والاقرتاحات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء سابق ًا .كام ذكلر ابقرتاح قدمته وفود بلجياك
واملكس يك وإاس بانيا خالل جلنة املزيانية ا ألخية .ور أأى الوفد أأنه ينبغي اتباع هنج شامل فامي خيص احلومكة يك يتس ىن لدلول
ا ألعضاء التوصل اإىل اتفاق يامتىش مع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وكذكل مع الاقرتاحات والتعليقات اليت قدمهتا ادلول
ا ألعضاء يف املايض.
 .561و أأعرب وفد اإس بانيا عن رغبته يف التعليق عىل فقرات البندين  56و 51من وثيقة قامئة القرارات .وقال اإن القرار
بشأأن البند ( 56س ياسة الاستامثر) قىض بتقدمي س ياسة استامثر منفصةل بشأأن متويل التأأمني الصحي للمتقاعدين
(التأأمني الصحي بعد فرتة اخلدمة) .و أأبدى الوفد أأمهل يف أأل يغي ذكل قرار العام السابق اخلاص مبوضوع التأأمني الصحي
واذلي قىض بأأن تقدم ا ألمانة تفاصيل مبلغ اخلصوم النامجة عن هذا التأأمني .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ميتثل اقرتاح
س ياسة الاستامثر املراجعة للقرار اذلي اختذته جلنة املزيانية العام املايض بشأأن اختاذ تدابي لحتواء خصوم التأأمني الصحي
بعد فرتة اخلدمة .واثني ًا وفامي يتعلق ابلنص اخلاص ابملادة  ،51أأعلن الوفد اتفاقه التام مع التقرير ور أأى أأنه أأشار اإىل واقع أأن
ادلول ا ألعضاء أأوشكت عىل التوصل اإىل اتفاق يف جلنة املزيانية ا ألخية .واستناد ًا اإىل اإماكنية اختاذ تدابي طويةل ا ألجل
وتنظاميً للنقاش الهام بشأأن احلومكة يف الشهور القادمة أأو حيامن ترى ادلول ا ألعضاء ذكل مناس ب ًا ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي لدلول
ا ألعضاء حماوةل التوصل اإىل اتفاق يف هذه امجلعيات مما سيساعدها عىل اختاذ تدابي قصية ا ألجل لزايدة فعالية الاجامتعات.
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وذكلر الوفد بأأن العديد من الوفود أأشارت اإىل تكل النقطة .واختمت لكمته قائ ًال اإنه ميكن لدلول ا ألعضاء أأن متهد الطريق أأمام
اإجراء مفاوضات حممتةل بشأأن قضااي تنظميية امتثا ًل لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة وتلبي ًة للطلب اذلي قمدم اإىل رئيسة
امجلعية العامة ابلهنوض ابحلوار مع ادلول ا ألعضاء.
 .566و أأشار وفد اجلزائر اإىل تقرير جلنة املزيانية (الوثيقة  )WO/PBC/22/29وخصوص ًا اإىل البند ( 55املتصل ابلتقرير
املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  )5150والبند ( 51املتعلق ابحلومكة) .وقال اإن نقاش جلنة املزيانية بشأأن
البند  55مشل املناقشة بشأأن مسأأةل نفقات التمنية .و أأبدى رغبته يف مالحظة مواصةل تكل املناقشة بتحقيق هدف هنايئ
يمتثل يف التوصل اإىل تعريف أأكرث عاملية ومشو ًل لنفقات التمنية حىت يتس ىن لدلول ا ألعضاء أأن تتخذ قرار ًا بشأأن مسامهة
الويبو احملددة يف جدول أأعامل التمنية من الناحية املالية .وشدد عىل رغبته يف احلصول عىل تعريف ملموس يطبق يف الثنائية
املقبةل .وعليه ووفق ًا ملا ذكره منسق اجملموعة ا ألفريقية ،أأعرب عن رغبته يف اس هتالل مشاورات رمسية أأو غي رمسية هبدف
حل هذه املسأأةل .أأما النقطة الثانية اليت أأاثرها فاتصلت ابحلومكة اليت تعترب مسأأةل يعلق علهيا أأمهية كبية .و أأوحض قائ ًال اإن تكل
املسأأةل يه من ا ألمهية مباكن اإذ جيب عىل ادلول ا ألعضاء ضامن فعالية احلومكة يف الويبو وشفافيهتا .وذلكل السبب ذكر
ابلتوصيات املقدمة من وحدة التفتيش املشرتكة .وقال اإن تكل التوصيات تطلب مبارشة من امجلعية العامة حبث مسأأةل
احلومكة وضامن متيش املامرسات املتبعة يف الويبو مع اتفاقية الويبو يف حد ذاهتا ونظاهما ادلاخيل وتشي أأيض ًا اإىل رضورة تعزيز
احلوار البناء مع ادلول ا ألعضاء .وعليه ،عرب عن رغبته يف معرفة نوع املتابعة اليت حظيت هبا الرساةل املوهجة اإىل رئيسة
امجلعية العامة خبصوص مسأأةل احلومكة واس تفرس عام تعزتم الرئيسة فعهل ابلنس بة اإىل مناقشة تكل املسأأةل .واختمت بيانه قائ ًال
اإنه حيتفظ حبقه يف الرجوع جمدد ًا اإىل تكل النقطة يف ضوء املناقشات الإضافية بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .567و أأحاطت الرئيسة علامً بتأأييد وفد اجلزائر للنقاط اليت أأاثرها وفد كينيا .كام أأحاطت علامً ابلتساؤلت املوهجة اإلهيا
وقالت اإهنا س تعكف جمدد ًا علهيا لكها.
 .568وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل التقرير عن املناقشات اليت دارت يف جلنة املزيانية .وفامي
يتصل ابحلومكة ،وقال اإن اجملموعة تكرر أأنه ينبغي مواصةل املناقشة بشأأن حتسني املنظمة بناء عىل برامج ملموسة وفعلية.
و أأوحض قائ ًال اإنه ل ينبغي اإصالح احلومكة بغرض التغيي فقط ل غي وإان اجملموعة ل تس تطيع من ذكل املنظور أأن ترى
رضورة اإجراء تغييات ملحوظة يف هيلك احلومكة يف الويبو .ومىض يقول اإن احلومكة يف الويبو حتسنت بوضوح نتيجة ل إالدارة
القامئة عىل النتاجئ وبرانمج التقومي الاسرتاتيجي .ور أأى أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء يف الوقت احلارض الرتكزي عىل حبث أأي
مشالكت ملموسة يف ذكل امليدان .ويف ذكل املضامر ،أأعرب عن اس تعداد اجملموعة للمشاركة يف املناقشات بشأأن احامتل
اختاذ تدابي لتخفيف الآاثر عىل أأساس برامج فعلية وملموسة وإاجراء معلية رمسية ترشف علهيا رئيسة امجلعية العامة أأو
خشص مكرس مثل رئيس جلنة املزيانية .و أأردف قائ ًال اإن اجملموعة ترحب بتكل العملية وإان املناقشات قد تشمل التدابي
القصية ا ألجل الواردة يف الاقرتاح املقدم من وفود بلجياك واملكس يك وإاس بانيا يف ادلورة ا ألخية للجنة املزيانية واملسائل
املتعلقة هبيلك اللجان وبعض املسائل املنبثقة عن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة اليت ورد أأيض ًا ذكرها يف جلنة املزيانية مبا يف
ذكل وثيقة املعلومات ا ألساس ية الشامةل املتعلقة ابإطار احلومكة يف الويبو .و أأكد يف الوقت ذاته أأنه ل ينبغي لدلول ا ألعضاء
الاس تعجال يف اختاذ قرار خالل ادلورة احلالية للجمعية العامة ابإجراء مشاورات غي رمسية اإن مل يتضح وجود أأي جمالت
لتوافق الآراء .و أأخذ ًا يف احلس بان قول الرئيسة احلكمي أأي أأنه ل ينبغي طرح املسائل غي احملسومة يف اللجنة عىل امجلعية
العامة ،و أأشار اإىل مسأأةل عدم اإدراج احلومكة كبند يف جدول أأعامل ادلورة احلالية للجمعية العامة .و أأضاف قائ ًال اإنه ينبغي حل
مسأأةل تعريف نفقات التمنية وفق ًا للمبد أأ نفسه.
 .569وقال وفد املكس يك اإنه يرغب يف التعليق عىل تقرير جلنة املزيانية ،وخاصة البند ( 50التقرير الس نوي بشأأن املوارد
البرشية) والبند (51بشأأن احلومكة) من جدول ا ألعامل .وذكر الوفد أأن جلنة املزيانية شهدت نقاشات بناءة ومفيدة مبوجب
البند  .50وقال الوفد اإنه يرغب يف أأن يساير التوصية املقدمة للجمعيات ،ويه توصيات قدمهتا ادلول ا ألعضاء ،يف لك من

A/54/13
96

جلنة املزيانية وامجلعيات ،وجيب أأن تدرج وتطبق يف الإعداد للتقارير الس نوية يف املس تقبل بشأأن املوارد البرشية .وقال الوفد
اإنه يؤيد البيان الصادر عن وفد اإس بانيا بشأأن تاكليف التأأمني الصحي عقب التقاعد أأو التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة.
وطلب الوفد من ا ألمانة أأن تدرج توصيات جلنة املزيانية يف س ياسة الاستامثر املنقحة ،لعامتد تدابي لحتواء هذه التاكليف
الكبية اليت تتحملها املنظمة .و أأشار الوفد اإىل البند  51من جدول أأعامل جلنة املزيانية (بشأأن احلومكة) ولحظ أأنه كام ذكرت
وفود أأخرى ،أأن جلنة املزيانية حظيت بنقاشات بناءة جد ًا بشأأن املسائل املتعلقة ابحلومكة ،مبا يف ذكل اقرتاح وفد املكس يك
(اذلي دمعه وفد بلجياك وإاس بانيا) ،واذلي تلقى دعامً من وفود أأخرى .وقال الوفد ،كام رصح يف بيانه الافتتايح ،اإنه عىل
وعي بأأمهية مواصةل النقاش بشأأن احلومكة يف امجلعيات احلالية و أأضاف أأنه اكن مس تعد ًا لك الاس تعداد لبدء حوار بشأأن
هذه املسائل بغية وضع خريطة طريق ستساعد ادلول ا ألعضاء عىل امليض قدم ًا .وقال الوفد اإنه يعتقد أأن هذا سوف
يس تجيب ،عىل ا ألقل بشلك جزيئ ،لبعض توصيات تقرير وحدة التفتيش املشرتكة فامي خيص احلومكة.
 .571ود مع وفد جنوب أأفريقيا الاقرتاح والبيان الذلين قدهمام وفد كينيا ووفد اجلزائر فامي خيص قضيتني ،أأولهام احلومكة.
وقال الوفد اإنه يعتربها قضية هممة ،وصدرت توصية بشأأهنا يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة .وقال الوفد اإنه د مع اقرتاح ًا
يطلب مزيد ًا من املشاورات ،اإما يف امجلعية العامة أأو خارهجا .وقال الوفد اإن القضية الثانية يه تعريف نفقات التمنية .وقال
الوفد اإنه يرى أأن هناك حاجة اإىل تعريف واحض لنفقات التمنية بغية حتقيق الشفافية يف رفع التقارير ولتتبع حصة الويبو للتمنية.
ولمتس الوفد توجهيات للميض قدما يف سبيل هذه املسأأةل املس تعصية.
 .575وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وذكر أأنه قدم تعليقات عىل قضااي
تتعلق ابلربانمج واملزيانية يف بيانه الافتتايح .وقال اإن اجملموعة ترغب ف ي تناول قضية واحدة حتت هذا البند من جدول
ا ألعامل ،واكنت حمل مناقشة عىل مس توى امجلعية العامة وجلنة الربانمج واملزيانية أأل ويه قضية ماكتب الويبو اخلارجية.
وقال الوفد اإنه رمبا س يكرر ما قاهل سابقا يف املشاورات غي الرمسية اجلارية ،ولكن اجملموعة تريد التأأكيد عىل موقفها الثابت.
وقال الوفد اإن اجملموعة نظرت اإىل املبادئ التوجهيية ابعتبارها وثيقة ستسرتشد هبا اخلطوات املقبةل ،ليس فقط خالل هذه
الثنائية ،ولكن بعدها أأيض ًا ،مبا يف ذكل التوجهيات بشأأن معل املاكتب اخلارجية احلالية للويبو .وذلكل جيد الوفد أأن املبادئ
التوجهيية لهذا ليست جمرد وثيقة توضع جانب ًا حىت يتس ىن لدلول ا ألعضاء أأن متيض حنو مناقشة بشأأن احلجم والشلك اذلي
ستتخذه ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية يف الس نوات القليةل القادمة .وشدد الوفد عىل عزمه أأنه قبل اختاذ أأي خطوة
أأخرى ،جيب الوصول أأول اإىل توافق الآراء بشأأن املبادء املوهجة .وقال الوفد اإن ادلول ا ألعضاء حتتاج اإىل التأأكد من أأهنا تفهم
ما س تقدمه ،لاكمل املنظمة ،ش بكة املاكتب اخلارجية املس تقبلية كلك ،مبا يف ذكل عنارصها .وقال الوفد اإن اجملموعة ل تزال
ختتلف مع فكرة انتشار املاكتب اخلارجية للويبو غي القابةل للتس يي .وقال الوفد اإن اجملموعة ل تس تطيع أأن تد مع اإل
اس تحداث ش بكة من هذه املاكتب كفؤة وذات قمية مضافة .وقال الوفد اإنه من الرضوري اإهناء املبادئ التوجهيية والاس مترار
يف مناقشة بناءة مع لك ادلول ا ألعضاء بشأأن التاكليف واملنافع اخلاصة ابملاكتب اخلارجية ،ليس فقط اجلوانب الاقتصادية
ولكن أأيض ًا اجلوانب الاسرتاتيجية .وقال الوفد اإن اجملموعة تشدد عىل أأن املبادئ التوجهيية ل تزال نقطة الامتس يف معل
ادلول ا ألعضاء ودعهتم اإىل اإهناهئا يف أأقرب وقت ممكن .وشكر الوفد ا ألمانة عىل تقدميها قامئة ابلبدلان اليت قدمت طلب ًا
لتس تضيف مكتب ًا خارجي ًا للويبو .وقال الوفد اإنه مىت توحض لدلول ا ألعضاء اإطار العمل برمته ،فاإن اجملموعة سوف تتطلع اإىل
اس تالم اقرتاحات ملموسة من هذه البدلان ،أأو املزيد من الطلبات والاقرتاحات من بدلان أأخرى ،حبهثا مع تقرير اجلدوى
اخلاص اب ألمانة لتنظر فهيا لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .575و أأحاطت الرئيسة علام بتعليقات الوفد لكهنا أأشارت اإىل أأهنا اقرتحت ،عند افتتاح هذا البند من جدول ا ألعامل ،أأن
يتناول ا ألعضاء مجيع القضااي ا ألخرى ابس تثناء املاكتب اخلارجية ،ألن املشاورات غي الرمسية بشأأن هذا املوضوع ل
تزال جارية.
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 .570ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقدم الويبو حنو تنفيذ املعايي اليت حددها تقرير وحدة التفتيش املشرتكة .كام
رحب جبهود الويبو الرامية اإىل مواءمة اإطار املساءةل بشلك اتم مع املعايي واملامرسات اليت ّتقرها وحدة التفتيش املشرتكة.
و أأعرب الوفد عن تقديره لتقرير ا ألمانة والتحليل القمي اذلي قدمته لدلول ا ألعضاء عن مسؤوليات الويبو يف املساءةل والرقابة.
و أأشار الوفد اإىل هجود الويبو الرامية اإىل حتقيق املعايي املتصةل ابلكشف الرمسي للمعلومات .و أأعرب الوفد عن تقديره للتقدم
احملرز من أأجل تقدمي تقارير اكمةل ملراجعة احلساابت اإىل ادلول ا ألعضاء واملاحنني ،و أأبدى رسوره اب ألخص ألن ميثاق الرقابة
ادلاخلية املعدل تضمن اإشارة اإىل نرش تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل موقع الويبو عىل ش بكة الإنرتنت يف غضون 01
يوما من صدوره ،ويه ممارسة شائعة عىل مس توى ا ألمم املتحدة ،وتظهر الزتام الإدارة بتحديد نقاط الضعف احملمتةل للرقابة
ادلاخلية للمنظمة ،واس تعدادها ملعاجلة هذه النقاط بطريقة شفافة.
 .572و أأشار وفد فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) اإىل اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك وإاس بانيا ،وقال اإن قمية هذه الاقرتاح
يه أأنه لفت الانتباه اإىل الفعالية .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح أأبرز قضااي ميكن للمندوبني أأن ينظروا فهيا دون اس تغراق الوقت
يف املشاورات .و أأضاف أأن أأول ما ميكن للوفود القيام به هو اإجياد حل ملا سامه الوفد "بعدم القدرة" عىل اإبداء الر أأي يف
مواضيع معينة .وقال الوفد اإنه يدرك جيدا أأن دلى مجيع الوفود تعلاميت حول ما ميكن فعهل و أأنه ل حاجة لإجراء مناقشات
طويةل ل حتل أأي قضية .ور أأى الوفد أأنه ل لزوم لوفود مجموعة مع ّينة طلب اللكمة دل مع مقرتحات اجملموعة اليت تنمتي اإلهيا،
ألنه لو مل حيصل الاقرتاح عىل د مع لك أأعضاء اجملموعة ملا اكنت اجملموعة قدمت الاقرتاح .و أأضاف الوفد أأن الكثي من الوقت
خيصص لإبداء د مع اجملموعة أأو د مع ما اقرتحه املتحدث السابق وهو أأمر ل جيدي حسب ر أأي الوفد .وذكّر الوفد أأيضا بأأنه
مطلب من املستشار القانوين تأأكيد ما قيل خالل جلنة املزيانية .وقال الوفد اإنه ل يعتقد أأن هناك أأية مشالك قانونية ولكن
هناك مشلكة إارادة من جانب املندوبني .ور أأى الوفد أأنه ميكن اختصار ساعات و أأسابيع أأو حىت أأشهر من املناقشات عام قاهل
متحدث أأو مل يقهل ،وابلعكس ،ميكن أأن يناقش املندوبون مسائل اإىل منتصف الليل ،كام فعلوا يف املرات السابقة ،دون
اخلروج بنتيجة .واختمت الوفد ابلقول اإنه س يكون من املهم للوفود أأن يعربوا بدقة عن أآراهئم ،دون احلديث لفرتات طويةل،
ابعتبار أأن احلديث الطويل يضيع الوقت وخيلق مشالك ل ميكن حلها ألن هناك أأصال قواعد موجودة حتمكها.
 .571واعتذر وفد ابراغواي لتأأخره بسبب املشاورات اجلارية وطلب من الرئيسة اإعادة ما فاته من مالحظات بشأأن
"قانون التصاممي وعقد اجللسات".
 .576فذكلرت الرئيسة بأأهنا أأبلغت احلارضين ابملناقشة اليت أأجرهتا مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية بشأأن اإماكنية تنظمي
جلسات عن معاهدة قانون التصاممي عىل أأن يتوىل رئيس جلنة العالمات توجهيها .وذكلرت بأأهنا خلصت اإىل أأن هذه
اجللسات قد تصبح سبيل تقدم ادلول ا ألعضاء يف هذه املسأأةل اإل اإذا اكنت هناك اعرتاضات .ومن مث ،فاإن املعلومات يه
ذاهتا اليت حصل علهيا وفد ابراغواي خالل الاجامتع املذكور مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية.
 .577وذكلر وفد ابراغواي مبا قاهل خالل هذا الاجامتع وبأأنه ل يعرتض مبدئي ًا عىل هذا الاقرتاح ولكن يتعني عليه التشاور
مع ابيق مجموعته يف اليوم التايل خالل اجامتع الصباح .وبناء عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن امتنانه لإاتحته بعض الوقت يك
امليرس.
يتس ىن جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب النظر يف الاقرتاح اذلي يضم مسأأةل حتديد ِّ ّ
 .578ولحظت الرئيسة أأن هذه اجللسات س متعقد ،حبمك طبيعهتا ،مع اجملموعات والوفود املهمتة ،مضيفة أأهنا س تنتظر رد
اجملموعة وفق ًا ملا اتمفق عليه .مث دعت الرئيسة ا ألمانة اإىل الرد عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا الوفود.
 .579فبد أأت ا ألمانة ابلرد عىل وفد اإس بانيا وطلبه املتعلق بس ياسة الاستامثر .و أأكدت أأهنا سرتاعي املناقشات السابقة يف
اإعداد س ياسة الاستامثر املراجعة .أأما النقطة الثانية اليت رغبت ا ألمانة يف التعليق علهيا فهيي مسأأةل احلومكة وتعريف نفقات
التمنية .فقالت اإن التقرير أأشار بوضوح شديد اإىل أأن تكل املناقشات ستس متر يف اإطار جلنة املزيانية و أأن الآلية ذات الصةل
ستندرج كذكل يف اإطار جلنة املزيانية.
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 .581وشكرت الرئيسة ا ألمانة عىل توضيحاهتا .وقالت اإهنا س تقرتح فقرة قرار تشمل مجيع القضااي املدرجة يف هذا البند من
جدول ا ألعامل ابس تثناء مسأأةل املاكتب اخلارجية اليت س متتناول يف مرحةل لحقة مضيف ًة أأن بياانت الوفود س متدرج اكملعتاد يف
تقرير الاجامتع .وجرى نص فقرة القرار املقرتحة عىل النحو التايل" :اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت
تديرها الويبوّ ،
لك فامي يعنيه "5" :أأحاطت علامً بوثيقة "قامئة القرارات" الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية
والعرشين (الوثيقة )WO/PBC/22/29؛ " "5ووافقت عىل اقرتاحات جلنة املزيانية كام ترد يف
الوثيقة  ."WO/PBC/22/29مث سأألت الرئيسة الوفود عن قبولها فقرة القرار بصيغهتا املقرتحة.
 .585وقال وفد اجلزائر اإنه ل يزال يف انتظار الرد عىل الطلب املقدم بشأأن متابعة الطلب املتعلق بتنفيذ توصيات وحدة
التفتيش املشرتكة فامي يتعلق ابحلومكة .ورصح بأأنه قد يأأخذ اللكمة اثنية للحديث عن هذه املسأأةل بعد أأن يس متع اإىل رد
الرئيسة.
 .585و أأعرب وفد اإس بانيا عن اعتقاده بأأن الرئيسة تعزتم اقرتاح قرارا هنائيا وسلط الضوء عىل رضورة تقدمي اقرتاحات معينة
تقبلها مجيع ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ساق الوفد مثال ذاكرا اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك وإاس بانيا ،هبدف جتربة
وحتسني العمل اليويم يف الاجامتعات .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت ستنظر امجلعيات يف هذا البند من جديد ،وإان اكنت
ستنظر ،خاصة يف بعض التدابي القصية ا ألجل اليت وافقت علهيا بعض الوفود عىل ما يبدو من أأجل حماوةل وضع خارطة
طريق للنقاشات املهمة متاش يا مع ما قالته وحدة التفتيش املشرتكة.
 .580وحتدث وفد كينيا عن الاقرتاحات املقدمة بشأأن كيفية تناول مسأأليت الإنفاق عىل التمنية واحلومكة .و أأوحض أأنه أأشار اإىل
أأنه ل يرغب يف فقدان الزم املكتسب خاصة ،ابلنظر اإىل التفاق اذلي مت التوصل اإليه تقريبا وأأن مجةل صغية فقط يه اليت
مل يمت التفاق علهيا .وذكّر الوفد بأأنه قال اإن مثة أأساسا لعقد مشاورات غي رمسية من أأجل الانهتاء من النظر يف هذه املسأأةل
بعيهنا .و أأضاف ،متاش يا مع اقرتاح وفد اجلزائر ،أأن كيفية تناول مسأأةل احلومكة ينبغي أأن توحض لتاليف طرح هذا البند مرة
أأخرى يف ادلورة املقبةل للجنة املزيانية دون أأن يتاح ما يكفي من الوقت للنظر فيه من أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة .واقرتح
الوفد اإقامة أآلية معينة ،رمبا أآلية غي رمسية ،من الآن وحىت ادلورة املقبةل جلنة املزيانية ،حىت اإن مل ميكن تناول هذه املسأأةل
خالل امجلعية العامة ،تكون هذه الآلية موجودة عىل ا ألقل بني املدير العام وجلنة املزيانية للنظر يف املسأأةل بطريقة شامةل قبل
ادلورة املقبةل للجنة املزيانية اإن لزم ا ألمر .وقال الوفد اإن ادلورة املقبةل للجنة املزيانية س تكون الوقت ا ألنسب نظرا ألهنا
ستناقش املزيانية املقبةل.
 .582والمتس وفد الهند احلصول عىل برانمج اليوم التايل ليك يوزع وقته وفريقه ،يف اجللسة العامة ويف اجللسات غي
الرمسية ،عىل املسائل املوضوعية املطروحة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأضاف أأنه اكن يتوقع احلصول عىل املزيد
من التوجيه من الرئيسة بشأأن بنود معينة من قبيل احلومكة وتعريف الإنفاق عىل التمنية ألن هذه املسائل مل حتل يف دورة
جلنة املزيانية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تسجيل تأأييده لتوصيات وفدي اجلزائر وكينيا ،مبعىن أأنه يتوقع التوجيه من الرئيسة
وإان اكن يلزم إاقامة أأية أآلية ،اإن مل يكن خالل امجلعية العامة فليكن قبل ادلورة املقبةل للجنة املزيانية ،و أأعرب الوفد عن عزمه
عىل املشاركة عىل حنو بناء يف أأية الزتامات خالل ادلورة احلالية أأو بعد امجلعية العامة .وقال اإنه سلط الضوء عىل بعض
املسائل ا ألخرى املتعلقة بتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،وبرضورة مواصةل ا ألمانة تقدمي التقارير اإىل ادلول ا ألعضاء عن
تنفيذ التوصيات املعنية.
 .581و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن تأأييده لبياانت وفد اجلزائر وكينيا والهند ،وتساءل عن اخلطة املعدة
حلل املسائل املعلقة مثل احلومكة والإنفاق عىل التمنية .واقرتح اإقامة مشاورات غي رمسية مفتوحة حلل املسأأةل خالل امجلعية
العامة.
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 .586و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن قلقه إازاء احامتل عدم توفر الوقت الاكيف حلل املسائل املتعلقة ابحلومكة ونفقات التمنية
يف جلنة املزيانية نظر ًا اإىل أأن تكل اللجنة تكون عادة مثقةل اب ألعباء وجيب علهيا تناول الكثي من بنود جدول ا ألعامل .وقال اإنه
ابلتايل يقدر أأيض ًا احلصول عىل بعض التوجيه بشأأن أآلية تتصل بس بل امليض قدم ًا خالل الاجامتع احلايل للجمعية العامة أأو
رمبا يف الفرتة اليت تس بق ادلورة املقبةل للجنة املزيانية اإن اكن عبء العمل كبي ًا.
 .587وساند وفد مرص مجيع التعليقات اليت قدهما وفد كينيا املنسق للمجموعة ا ألفريقية بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل.
وقال اإن موقفه اثبت اإىل حد ما فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة واملرتبطة ابإحدى
املسائل العالقة املدرجة يف قامئة البنود اليت جيب عىل جلنة املزيانية مناقش هتا أأي احلومكة وتعريف نفقات التمنية .واسرتسل
قائ ًال اإن تكل املسائل يه بنود متكررة جيب تناولها و أأنه من املهم اس تكامل املناقشات .ور أأى ابلتايل أأنه ينبغي اإنشاء أآلية
خالل ادلورة احلالية يف اإطار مشاورات غي رمسية بد ًل من اإنشاء أآلية فامي بني ادلورات مثل الآلية املقرتحة من جانب عدد
من الوفود ا ألخرى و أأن ذكل ا ألمر يسمح بتقيمي مدى التقدم اذلي ميكن اإحرازه خالل امجلعيات.
 .588وإاذ لحظت الرئيسة أأنه مل يعد هناك أأي طلب أآخر لتناول اللكمة ،و أأبدت رغبهتا يف تقدمي عدد من التعليقات .ويف
املقام ا ألول وفامي يتصل ابلتعليقات العامة ،قالت اإهنا اس متعت اإىل التساؤلت املطروحة والتعليقات املقدمة و أأنه من اجليل
انعدام التفامه ول س امي خبصوص املسائل املتعلقة ابحلومكة ونفقات التمنية وعدم التوصل كذكل اإىل نتيجة هنائية بشأأن تكل
املسائل يف جلنة املزيانية .و أأضافت قائةل اإن هناك اقرتاحات متضاربة بشأأن س بل تناول تكل املسائل عرب مشاورات غي
رمسية .ونتيجة ذلكل ،اقرتحت أأن تتلو فقرة قرار مقرتحة تشمل النقطتني " "5و" ."5مث اقرتحت فقرة اثلثة " "0عىل النحو
التايل :فامي يتعلق ابحلومكة ونفقات التمنية ،تلمتس من جلنة املزيانية مواصةل املشاركة يف املشاورات غي الرمسية بتوجيه من
رئيس جلنة املزيانية من أأجل تناول تكل املسائل يف اجامتع اللجنة القادم".
 .589وقال وفد املكس يك اإنه مل ير أأن هناك وفود تعارض طلب بدء حوار بشأأن موضوع احلومكة يف اجامتع امجلعيات
احلايل .و أأضاف قائ ًال اإن التقدم البناء الرئييس قد أأحرز يف جلنة املزيانية غي أأن هناك فع ًال بعض جوانب احلومكة اليت
تتطلب التوجيه من امجلعيات وفق ًا للتوصيتني املقدمتني من وحدة التفتيش املشرتكة .ومىض يقول اإن هاتني التوصيتني
موهجتان اإىل امجلعيات و أأعرب عن أأمهل يف ذكل الصدد المتكن من التوصل اإىل اتفاق بشأأن أآلية تشاور ما خالل امجلعيات.
واس تطرد قائ ًال اإنه ليس متأأكد ًا من أأن اإعادة اإرجاء تكل املسائل دون أأي توجيه أأو خارطة طريق تساعد عىل امليض قدم ًا
هبا يعد فكرة جيدة مشي ًا اإىل أأمهية أأن توضع يف الاعتبار مسأأةل وجود بعض التدابي الفورية اليت حتقق توافق الآراء بشأأهنا
و أأنه ميكن العمل انطالق ًا من ذكل ريامث يتحقق توافق يف الآراء بشأأن املسائل ا ألوسع نطاق ًا اليت قد تتطلب املزيد من الوقت.
و أأردف قائ ًال اإنه من املهم التذكي بأأن جدول أأعامل دورات جلنة املزيانية لعام  5151س يكون مثق ًال اإىل حد كبي بسبب
مناقشة مزيانية الثنائية  57/5156وإان اإرجاء املناقشة برمهتا بشأأن تكل املسأأةل اإىل جلنة املزيانية اإن اكن ل بد للجمعيات من
تقدمي التوجيه يف ذكل الصدد ل يعترب ابلتايل فكرة جيدة.
 .591وشدد وفد كينيا عىل ما قاهل سابق ًا ،وهو أأن جدول ا ألعامل س يكون مثق ًال جد ًا ابلبنود يف  5151للجنة املزيانية .وقال
الوفد اإنه من املهم أأن نعقد أأي مشاورات قبل جلنة املزيانية بفرتة مقبوةل .وقال الوفد اإنه يرى أأنه اإذا ما اكنت هذه املشاورات
س تعقد خالل جلنة املزيانية ،فقد تطرح القضية أأمام امجلعية العامة القادمة دون أأي قرار مناسب .وقال الوفد اإنه من ا ألمهية
مباكن أأن نعقد أأي مشاورات غي رمسية قبل جلنة املزيانية القادمة بفرتة مقبوةل .وقال الوفد اإنه اتفق مع وفد املكس يك يف أأن
قضية احلومكة ينبغي أأن تعاجل خالل امجلعية العامة احلالية ابلامتيش مع توصية وحدة التفتيش املشرتكة .وقال الوفد اإن ا ألمر
يس تلزم خريطة طريق تقدهما امجلعية العامة احلالية حول كيفية تعاملها مع هذه القضية خاصة .وقال الوقد اإن هذا أأمر همم ألنه
اإذا ما مت التوصل اإىل اتفاق ،فينبغي أأن حيصل عىل ولية واحضة جدا من امجلعيات.
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 .595وقالت الرئيسة اإهنا تسمل بأأن هناك وهجات نظر متباينة بشأأن القضااي و أأن املزيد من املشاورات مع املنسقني
ا إلقلمييني وكذا رئيس جلنة املزيانية (سفي كولومبيا) رضورية بشأأن الوسائل املمكنة لتحقيق تقدم يف هذه القضااي .وقالت
الرئيسة اإن هذه القضااي تتطلب مزيدا من التدبر .و قالت الرئيسة يف هذا الصدد اإهنا سوف حتيط املنسقني ا إلقلمييني علامً
مبجرد انعقاد الاجامتعات ،مبا يف ذكل القضية اليت أأشار اإلهيا كثي من الوفود أأل ويه التوصية  5لوحدة التفتيش املشرتكة
املوهجة لرئيسة امجلعية العامة.
 .595وشدد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل وهجة نظره أأن القضااي املتعلقة ابحلومكة وتعريف نفقات التمنية اكنت من
ا ألمهية مباكن أكي قضية أأخرى .و أأعرب الوفد يف هذا الصدد ،عن دمعه لقرتاح قدمه وفد مرص فامي خيص احلاجة اإىل عقد
مشاورات غي رمسية مفتوحة حلل القضية خالل امجلعية العامة .وقال الوفد اإن هذه القضااي طرهحا جدول أأعامل جلنة املزيانية
ابلفعل .وقال الوفد اإنه من املهم جتنب تأأجيل القضية من جدول أأعامل اللجنة اإىل جدول أأعامل امجلعية العامة مث تعود مرة
اثنية للجنة .وقال الوفد اإن هذه الفضية ل بد أأن محتل مرة واحدة وبشلك هنايئ ،خاصة أأن جدول أأعامل اللجنة القادم مثقل
ابلبنود كام أأشار وفد كينيا اإىل ذكل .وقال الوفد اإنه ليس متأأكد ًا من أأن هذه القضااي املطول ميكن أأن حتل خالل ادلورة
القادمة للجنة املزيانية.
 .590وقالت الرئيسة اإن اقرتاهحا الرايم اإىل اإجراء مزيد من املشاورات مع املنسقني ا إلقلمييني بشأأن الطريقة املثىل للميض
قدم ًا سوف يأأخذ هذه الشواغل يف الاعتبار.
 .592وقال وفد امجلهورية التش يكية اإنه شعر ابحلاجة اإىل الاس تجابة لالقرتاح اذلي قدمه وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية)
ووفد املكس يك اذلي مل يسجل اعرتاض ًا عىل هذه الاقرتاحات .وقال الوفد اإنه يفهم أأن هذا العنرص أأو هذه العنارص بقيت
يف حوزة جلنة املزيانية ،ومن مث سوف تعاجل هذه العنارص يف جلنة املزيانية .وقال الوفد اإنه يتفهم أأيض ًا أأن املناقشات مل تكن
مهنكة وينبغي أأن تس متر يف اللجنة .وابلإضافة اإىل ذكل قال الوفد اإنه عمل أأن رئيس جلنة املزيانية قال اإنه س يكون هناك مسار
بعد امجلعيات .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ألن يتبع التوجيه احلكمي لرئيس اللجنة .وقال الوفد اإنه يرغب يف
التأأكيد عىل أأن عدد ًا من الوفود أأشار اإىل جدول أأعامل جلنة املزيانية القادم املثقل ابلبنود .و أأكد الوفد أأيض ًا عىل أأن امجلعيات
دلهيا جدول مثقل ابلبنود وطلب من الرئيسة أأن تكفل أأل يمثقل اكهل امجلعية العامة ،خاصة ابلعنارص اليت جرى التعامل
معها يف اللجان اخملتصة واليت ل تزال قيد املناقشة.
 .591و أأيد وفد الربازيل الوفود اليت ذكرت احلاجة ،عىل ا ألقل ،اإىل بدء معلية النقاش حول طريقة حتسني احلومكة يف الويبو.
ومتىن أأيضا أأن يمذكر عىل وجه التحديد بيان وفد املكس يك مؤيدا أأن تبد أأ ادلول ا ألعضاء هذه العملية و أأن تقبل توصيات
وحدة التفتيش املشرتكة عىل حنو ما ذكره املدير العام .و أأضاف أأن املناقشات ميكن أأن تبد أأ ابلتوصيات املوهجة اإىل امجلعية
العامة و أأن عىل ادلول ا ألعضاء أأل حتاول بعد الآن الهترب من هذا النقاش .وهبذه الطريقة ،س ميجرى النقاش يف اإطار رمسي
وستنطلق بذكل العملية.
 .596وقالت الرئيسة اإهنا ترى أأنه ل بد لدلول ا ألعضاء من التفكي مع املنسقني ا إلقلمييني يف كيفية امليض قدما ومعاجلة تكل
القضااي .وإاذ تأأخذ الرئيسة ذكل بعني الاعتبار ،فهيي تود التأأكد مما اإذا اكنت الوفود مس تعدة لالتفاق عىل فقرات القرار اليت
عرضهتا.
 .597وقال وفد اجلزائر اإنه يفضل تعليق النقاش بأأمكهل حول هذا البند اإىل أأن يتلقى توضيحات عن لك يشء.
 .598و أأيد وفد كينيا ما قاهل وفد اجلزائر مضيفا أأنه اإذا اكن لبد من اإجراء مشاورات غي رمسية مع املنسقني ا إلقلمييني ،فاإنه
يفضل انتظار نتاجئ تكل املشاورات قبل اختاذ قرار بشأأن فقرة القرار.
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 .599و أأوحضت الرئيسة أأن ما اقرتحته هو أأن جتري يه أأول مناقشات مع املنسقني ا إلقلمييني ،ومن مثة النظر يف طريقة
ميض ادلول ا ألعضاء اإىل ا ألمام .و أأضافت أأهنا مسعت اختالفات يف وهجات النظر ،وعىل هذا ا ألساس ،فهيي حتتاج اإىل عقد
اجامتع منفصل مع املنسقني ا إلقلمييني يف أأقرب وقت ممكن.
 .511و أأيد وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) اقرتاح وفد اجلزائر تعليق النقاش حول هذا البند .وقال اإنه يؤيد اقرتاح الرئيسة
بشأأن عقد اجامتع غي رمسي مع املنسقني ،ولكن اقرتح أأن يكون "مع املنسقني والوفود املهمتة" ،أأو "منسق واحد زائد
ثالثة" ،ألن بعض الوفود قد ترغب يف املشاركة يف ذكل الاجامتع غي الرمسي.
 .515وقالت الرئيسة إاهنا س تفكر يف اقرتاح وفد اإيران وإاهنا قد أأحاطت علام بطلبه .وذكرت أأهنا ل تس تطيع اإغالق هذا
البند من جدول ا ألعامل قبل عقد اجامتع أآخر مع املنسقني ا إلقلمييني يف شلك س تعلن عنه ا ألمانة يف أأقرب وقت ممكن.
وعلقت الرئيسة النقاش.
 .515واس تأأنفت الرئيسة النقاش حول البند  55املعنون "تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية" و أأشارت اإىل أأن البند يغطي
مجيع قضااي جلنة الربانمج واملزيانية ابس تثناء تكل اليت ّمت تناولها يف اإطار "التدقيق والرقابة الإدارية" .و أأشارت أأيضا اإىل أأن
هذه املناقشة لن تغطي مسأأةل املاكتب اخلارجية ،اليت ما زالت قيد مشاورات غي رمسية .وقالت الرئيسة إانه بعد تعليقات
ومالحظات الوفود أأثناء مناقشات اجللسة العامة يوم الثالاثء ،عقدت يه والسفي ديويك (رئيس جلنة املزيانية) مشاورات
غي رمسية .وخلصت تكل املشاورات اإىل أأن حتال القضيتان العالقتان بشأأن احلومكة يف الويبو وتعريف نفقات التمنية اإىل
ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية .وشكرت الرئيسة مجيع الوفود عىل مشاركهتا البناءة وعىل وجه اخلصوص السفي ديويك
عىل هجوده ادلؤوبة .و أأوحضت الرئيسة أأن لك الوفود قد أأتيحت لها فرصة املشاركة يف املشاورات غي الرمسية املفتوحة
للتعبي عن أآراهئا .و أأعطت الرئيسة اللكمة للوفود اليت رغبت يف التحدث عن مجيع القضااي املطروحة يف هذا البند من
جدول ا ألعامل ابس تثناء املاكتب اخلارجية .ويف غياب أأي تعليقات ،شكرت الرئيسة مجيع الوفود عىل ما أأبدته من مرونة
وحوار بناء وعرضت فقرة القرار املتفق علهيا يف املشاورات غي الرمسية املفتوحة .وذكّرت ادلول ا ألعضاء بأأن فقرة القرار ،كام
ذكر سابقا ،ل تنطبق عىل مسأأةل املاكتب اخلارجية اليت ل تزال موضع النقاش يف مشاورات غي رمسية .وتلت الرئيسة القرار
املقرتح ومل تبد الوفد أأي اعرتاض فاعمتد القرار التايل:
 .510وفامي خيص املسائل املتناوةل يف اإطار هذا البند ،ابس تثناء بند املاكتب اخلارجية ،فاإن مجعيات ادلول ا ألعضاء
يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبوّ ،
لك فامي يعنيه:
" "5أأحاطت علام بقامئة القرارات (الوثيقة )WO/PBC/22/29؛
" "5ووافقت عىل التوصيات اليت تقدّمت هبا جلنة الربانمج واملزيانية ،كام وردت يف
الوثيقة .WO/PBC/22/29
" "0وطلبت من جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل النقاش حول احلومكة يف الويبو وتعريف نفقات التمنية يف
دورهتا الثالثة والعرشين القادمة.
 .512وقالت الرئيسة اإن اجللسة العامة س تعود اإىل البند  55من جدول ا ألعامل لتغطية مسأأةل املاكتب اخلارجية.
 .511واس تأأنفت الرئيسة النقاش حول البند  55من جدول ا ألعامل وذكّرت الوفود بأأن مجيع قضااي هذا البند اس متمكلت
امليرس السفي فيتشني من أأملانيا ،وشكرته
ابس تثناء مسأأةل املاكتب اخلارجية اليت نوقشت يف مشاورات غي رمسية برئاسة ّ
عىل هجوده .وقالت اإن املشاورات اكنت مكثفة جدا و ُأحرز تقدم كبي منذ أأن وافقت مجعيات ديسمرب من العام املايض عىل
ولية لإجراء مشاورات غي رمسية بشأأن املاكتب اخلارجية .ومع ذكل ،ل بد من مزيد من الوقت بعد هذه امجلعيات من
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أأجل احلسم يف هذه املسأأةل .واقرتحت الرئيسة جتديد الولية اليت وافقت علهيا امجلعيات يف ديسمرب  ،5150ليك تتواصل
املشاورات غي الرمسية بعد هذه امجلعيات .و أأقرت الرئيسة بأأن صيغة القرار مشاهبة اإىل حد كبي للقرار السابق اذلي اختذته
امجلعية العامة .وتلت فقرة القرار املقرتح كام ما ييل" :اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو،
امليرس بشأأن نتاجئ املشاورات اليت عمقدت خالل السلسةل الرابعة واخلسني
لك يف ما يعنيه )5( :أأحاطت علامً بتقرير ّ
لجامتعات امجلعيات و"مبرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" كام ُأرفق طيه؛ ( )5وقررت مواصةل
املشاورات املفتوحة ،ابإرشاد من رئيسة امجلعية العامة ،بشأأن املبادئ التوجهيية املقرتحة وبشأأن اإنشاء ماكتب الويبو اخلارجية
بغية الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية وتسوية مجيع القضااي ا ألخرى العالقة يك تنظر جلنة املزيانية فهيا وتصدر توصية
بشأأهنا ،وتتخذ امجلعية العامة قرار ًا فهيا يف سبمترب  ."5151و أأبرزت الرئيسة أأن هذه املسأأةل أأخذت قدرا كبيا من الوقت يف
املناقشات غي الرمسية وطلبت من الوفود اليت ترغب يف أأخذ اللكمة أأن توجز وجشعهتا عىل تلخيص بياانهتا املع ّدة و أأن
تقدم ،اإذا لزم ا ألمر ،نسخة اكمةل لها كتابة لإدراهجا ابلاكمل يف التقرير.
امليرس عىل ما بذهل من هجوده ليك تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل اتفاق
 .516وحتدت وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية فشكر ّ
حول هذه املسأأةل .وقال اإن اجملموعة اكنت واحضة جدا منذ البداية خبصوص ما هو مفرتض أأن يمت ،واكن ذكل اتفاق عىل
املسار يف الاجامتع ا ألول بني الرئيسة واملنسقني ا إلقلمييني يف مارس من هذا العام .وخالل ذكل الاجامتعّ ،مت التفاق عىل
هنج من خطوتني .واخلطوة ا ألوىل يه التفاق عىل املبادئ التوجهيية .و أأما اخلطوة الثانية فهيي التفاق عىل املاكن مث اعامتد
املبادئ التوجهيية مع قرار بشأأن عدد املاكتب وماكهنا يف شلك رزمة واحدة .و أأضاف أأنه شارك يف املشاورات غي الرمسية
حبسن نية وبطريقة بناءة واكن متفائال جدا بأأن هذه امجلعية العامة ستس تمكل املبادئ التوجهيية وتتخذ قرار بفتح مكتبني يف
أأفريقيا ألن الوفود ينبغي أأن تتذكر أأصل هذه املبادئ التوجهيية .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح يف أآخر دورة للجنة املزيانية بشأأن
فتح مخسة ماكتب ،اثنان يف أأفريقيا وواحد يف لك من روس يا والصني والولايت املتحدة ا ألمريكية .وقال إان مكتبني فتحا
فعال ،ولكن ابلنظر اإىل التحفظات اليت أأاثرها بعض ادلول ا ألعضاء ،من شأأن اإجراء مشاورات غي رمسية حول وضع
مبادئ توجهيية واحضة أأن تسمح بفتح املكتبني يف هذه الثنائية .و أأكد الوفد جمددا أأن اجملموعة ا ألفريقية شاركت بشلك بناء
للغاية ،و أأهنا تتوقع أأنه بعد املوافقة عىل هذا املسار ،ينبغي مجليع الوفود أأن تلزتم ابلتفاق بدل من البدء يف التشكيك فيه،
وابلتايل يرى الوفد أأنه ل ينبغي أأن تكون هناك أأية صعوبة يف وضع التفاق عىل الورق و أأوحض مرة أأخرى أأن هذا ما تطلبه
جزء يف أأي قرار
اجملموعة وتساءل ملاذا ل ميكن ذكل .و أأعلن أأن اجملموعة ا ألفريقية تود أأن ترى مسأأةل عدد املاكتب وماكهنا ً
بشأأن اعامتد املبادئ التوجهيية كرزمة واحدة.
امليرس يف حماولته إلجياد حل
 .517وحتدث وفد مجهورية كوراي بصفته الوطنية و أأعرب عن تقديره للعمل الشاق اذلي قام به ّ
وسط بشأأن هذه املسأأةل .ومىض يقول اإنه ل توجد مبادئ توجهيية يف هذه املرحةل .وتأأسف لعدم التوصل اإىل توافق يف
الآراء .و أأوحض أأن مسأأةل املاكتب اخلارجية جيب أأن تناقش بطريقة منفتحة ومس تقرة ميكن التنبؤ هبا ولهذا الغرض فاملبادئ
التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية نقطة انطالق ،ول س امي ما يتعلق مباكن املاكتب وعددها .وذكر الوفد أأن بعض اجملموعات
ترص عىل احلد من عدد املاكتب اخلارجية اجلديدة قبل اإجراء تقيمي موضوعي لنتاجئ تشغيل املاكتب اخلارجية املنشأأة مؤخرا.
بيد أأن بعض اجملموعات تأأمل يف احلصول عىل ضامانت لفتح ماكتب خارجية جديدة يف أأقالميها .واسرتسل مبداي اعتقاده بأأن
الك الهنجني غي مناسب و أأنه جيب ،مع هذا النوع من القضااي املثية للجدل ،أأن تناقش املبادئ التوجهيية دون أأي افرتاضات
وينبغي اتباع تكل املبادئ .و أأوحض الوفد أأن مجيع الشواغل والتوقعات جمسدة أأصال يف املبادئ التوجهيية .وذلا ،جيب أأن
تطبيق املبادئ التوجهيية وتقيمي النتاجئ يف فرتة لحقة .واختمت الوفد لكمته مؤكدا عىل رضورة وضع
تكون اخلطوة ا ألوىل م
املبادئ التوجهيية أأول وذكّر بأأن  52بدلا أأعرب عن اهامتمه ابس تضافة مكتب خاريج ،أأثناء أأو بعد اإجراءات الاس تعراض.
واستنادا اإىل املبادئ التوجهيية ،ميكن احلصول عىل بعض املعلومات العامة عن احلجم املناسب لش بكة املاكتب اخلارجية
املس تقبلية.
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امليرس عىل معهل الشاق و أأكد جمددا عىل موقفه بأأنه يؤيد رؤية هنجا من خطوتني ،متكن ا ألوىل
 .518وهنأأ وفد ابكس تان ّ
اإنشاء مجموعة شامةل وموضوعية من املبادئ التوجهيية حسب احلاجة ،والثانية يف تطبيق هذه املبادئ بشلك شامل عىل
مجيع مقديم الطلب .وشدد الوفد عىل رضورة أأن يكون املسار من خطوتني مضيفا أأنه جيب أأول اس تكامل املبادئ التوجهيية
مث مناقشة عدد املاكتب وماكهنا بعد ذكل.
امليرس عىل لك ما بذهل من هجود تيسيا لهذه املشاورات وعىل مرشوع القرار املقدم .و أأشار
 .519وشكر وفد املكس يك ّ
أ
اإىل هذه ليست النتيجة اليت يسعى اإلهيا الوفد ألن املسأأةل قيد النقاش منذ أكرث من س نة الآن .وأأبدى الوفد ،رمغ ذكل،
امليرس .وقال إانه يتفهم شواغل بعض الوفود وما تبديه من مقاومة .و أأكد عىل أأمهية العمل
تأأييده ملرشوع القرار اذلي قدمه ّ
عىل أأساس ما أأجري من مشاورات من أأجل اإحراز تقدم وامليض قدما معراب عن أأمهل يف التوصل اإىل نتاجئ يف وقت ما
مس تقبال .ودعا الوفود ا ألخرى اإىل النظر يف هذا النص مبوضوعية ألنه النص نفسه املعروض عىل مجعيات سبمترب املايض،
واذلي الزتمت مبوجبه الوفود ابإجراء مناقشات مفتوحة.
امليرس من هجود .وذكّر بأأنه أأوحض يف مارس أأنه يود اإجراء مناقشات حول املبادئ
 .551و أأثىن وفد الصني عىل ما بذهل ّ
التوجهيية وحول قرار بشأأن عدد املاكتب اخلارجية اجلديدة وماكهنا ،والبدء ابإنشاء مكتبني يف أأفريقيا .و أأفاد أأن الوفود يف
امجلعية العامة لهذا العام تود التوصل اإىل قرار شامل جيسد بأأمانة التفامه احملقق يف مارس .و أأيد الوفد موقف اجملموعة ا ألفريقية
ادلاعي اإىل تضمني ذكل القرار نصا بشأأن عدد املاكتب اخلارجية اجلديدة وماكهنا.
امليرس عىل هجوده و أأبدى دمعه لفقرة القرار كام يه معروضة عىل امجلعيات .وقال اإن
 .555وشكر وفد اململكة املتحدة ّ
القرار جيسد الوضع الراهن وسيسمح ابمليض قدما هبذه املسأأةل .و أأضاف أأنه يأأمل يف أأن حيظى هذا القرار بقبول مجيع الوفود
ألنه مأأخوذ مبارشة من فقرة قرار سلسةل الاجامتعات الثانية واخلسني مجلعيات العام املايض .و أأعرب عن اعتقاده أأيضا بأأن
الصيغة احلالية ستسمح مبواصةل املناقشات مبداي أأمهل يف أأن يؤدي هذا القرار اإىل توافق يف الآراء .وعىل غرار الوفود
ا ألخرى ،أأوحض الوفد أأن اعامتد املبادئ التوجهيية يه اخلطوة ا ألساس ية ا ألوىل قبل اختاذ أأي قرار أآخر لتوس يع ش بكة
املاكتب.
 .555و أأيد وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) بيان ابكس تان وبيان مجهورية كوراي مش يدا ابمل ّيرس لهذا املسار .و أأيد مرشوع
القرار املقدم اإىل مجلعيات .وذكّر الوفد أأن اإيران شاركت بروح بناءة ونشاط يف املناقشات املنظمة عىل مس توايت خمتلفة من
يوليو  5150حىت الآن و أأهنا س تواصل املشاركة عىل هذا املنوال .ومىض يقول اإنه قبل اختاذ قرار بشأأن املاكتب اخلارجية،
اذلي يتطلب إارادة س ياس ية ،ل بد من اإعداد وثيقة هميلكة من الناحية القانونية تتضمن مجيع املبادئ واملتطلبات .ولحظ أأن
املسار سينجح اإذا اع متمد هنج واحد حمدد ،أكساس ،لضامن مبادئ توجهيية سلمية قانونيا تظل سارية عىل مدى الس نوات
العديدة القادمة .ولهذا السبب ،خلص الوفد اإىل أأنه ينبغي أأول الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية واعامتدها كخارطة طريق
لإنشاء ماكتب الويبو اخلارجية يف املس تقبل.
امليرس أأول ما قاهل وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية حول املسار املتفق عليه .وقال اإن املرحةل ا ألوىل تشمل
 .550و أأكد ّ
النظر يف املبادئ التوجهيية .و أأما املرحةل الثانية فينبغي أأن تشمل النظر يف عدد املاكتب وماكهنا وجحم الش بكة واجلداول
الزمنية وا ألمور ا ألخرى .وحني اس تكامل املرحلتني س تكون اخلطوة الثالثة اعامتد القرار اخلاص بلك مرحةل ،أأي املبادئ
التوجهيية و أأي نتاجئ تفيض اإلهيا املرحةل الثانية .ومىض يقول اإن هذا هو التفاق اذلي بلورته الرئيسة مع مجيع املنسقني
امليرس أأنه ،لهذا الغرض ابلضبط ،استند
ا إلقلمييني يف مارس وهذه يه الفرضية اليت يستند اإلهيا العمل حىت اليوم .و أأوحض ّ
اقرتاحه بشأأن مرشوع القرار اإىل فكرة الاس مترارية .و أأضاف أأنه أأخذ نفس صيغة القرار السابق ولفت انتباه الوفود اإىل الفقرة
 5اليت جاء فهيا" :وقررت مواصةل املشاورات املفتوحة" مذكرا بأأن هذا هو التفاق حىت الآن اذلي اعمتد عليه العمل و أأنه
واثق من أأن ا ألمر س يظل كذكل .وانشد مجيع الوفود بأأن تثق يف هذا املسار ويف التفاق املبلور أكساس للمناقشات ول
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ينبغي تعقيد ا ألمور بطلب رشوط اإضافية .وحث الوفود عىل الاعامتد عىل ما توصلت اإليه امجلعية العامة يف العام املايض
والنظر يف النص املقرتح ،والثقة يف هذا املسار ،وامليض قدما هبذا الاقرتاح.
 .552وشكرت الرئيسة السفي فيتشني وطلبت التفاق عىل فقرة القرار.
 .551وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اإىل أأنه ّمت تأأكيد املسار واعامتد اجلزء الأكرب من الإجراء ،ولكن ليس
من املرغوب فيه تكرار قرار الاجامتع ا ألول .وعندما اجمتعت الوفود مع الرئيسة يف الاجامتع ا ألول يف شهر مارس ،وافقت
الوفود عىل عدم تكرار املسار السابق ،وابلتايل ل يود الوفد اإعادة فتح ابب النقاش حول ذكل املسار ويود امليض قدما
و أأسهل طريقة للقيام بذكل من أأجل أأن تكون ا ألمور واحضة جدا يه تضمني القرار نصا بشأأن عدد املاكتب وماكهنا ،وهذا
جزء من التفاق ا ألويل .ومىض الوفد قائال اإنه يود أأن يزيل أأي شك وابلتايل فقد أأرص عىل تكل الصياغة ألنه مل يرغب أأن
يرتك النص مفتوحا لتفسيات خمتلفة يف أأوقات خمتلفة .وقال اإنه يود احلفاظ عىل هذا العنرص يف حمرض الاجامتع للرجوع اإىل
القرارات الكتابية ،مبا ميكن املندوبني يف املس تقبل ،اذلين قد خيتلفون من املندوبني احلاليني ،من مواصةل هذا العمل.
 .556و أأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وذكر أأن مجيع الوفود اتفقت ،أأو يبدو أأهنا
اتفقت ،عىل هذا املسار اذلي ينبغي أأن يبد أأ أأول ابملبادئ التوجهيية مث عدد املاكتب وماكهنا .وتساءل الوفد ملاذا ل ميكن
صياغة ذكل كتابة ،وكيف ميكن وضع الثقة يف مسار تمثار بشأأنه التساؤلت .وشدد عىل أأن اجملموعة ا ألفريقية تطلب بشلك
معقول اإدراج النص اذلي يبدو أأنه حيظى مبوافقة امجليع .و أأوحض أأن القضيتني العالقتني هام عدد املاكتب وماكهنا فقط ومل يكن
ا ألمر يتعلق بعنرصي احلجم والتوقيت الذلين أأضيفا فامي بعد.
 .557وقالت الرئيسة إان وفد كينيا قدم اقرتاحا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأكدت أأن فقرة القرار اليت تلهتا يه فقرة القرار اليت
وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف ديسمرب .وترى أأن شيئا مل يتغي و أأن لك الوفود ملزتمة بنفس الطريقة اليت الزتمت هبا منذ
ديسمرب املايض و أأثناء العملية التشاورية غي الرمسية .وذلا ،طلبت الرئيسة ما اإذا اكنت اجملموعة ا ألفريقية تود د مع فقرة القرار
كام تلته الرئيسة .وس يجل ،يف الوقت نفسه ،موقف اجملموعة يف تقرير الاجامتع.
 .558وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن عدم تأأكده من قدرة اجملموعة عىل د مع القرار و أأنه بصفته منسق
اجملموعة ا ألفريقية ل ميكنه اختاذ قرار ابمس اجملموعة .وطلب من الرئيسة امليض قدما والعودة اإىل هذه املسأأةل يف وقت لحق.
 .559و أأبدى وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) صعوبة يف فهم الفائدة من اإجراء مشاورات غي رمسية عىل مدى س نة باكملها
بشأأن املبادئ التوجهيية اإذا اكن مناقشة ماكن املاكتب اخلارجية دون مراعاة تكل املبادئ التوجهيية .ولهذا السبب ،يعتقد
الوفد أأنه من املعقول اعامتد املبادئ التوجهيية كخارطة طريق لفتح ماكتب الويبو اخلارجية يف املس تقبل.
 .551و أأخذ وفد مجهورية كوراي اللكمة ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ موحضا موقفه بأأنه ينبغي أأول اعامتد املبادئ
التوجهيية وبعد ذكل اختاذ قرارات أأو اإجراء مناقشات بشأأن عدد املاكتب وماكهنا .و أأكد الوفد أأن هذا هو موقف مجموعة
بدلان أآس يا واحمليط الهادئ.
امليرس اإن مجيع الوفود قلقة للغاية إازاء املسار والتسلسل السلمي للقرارات ،وذلكل قد يكون من املفيد معاجلة
 .555وقال ّ
شاغل اجملموعة ا ألفريقية .واقرتح اإضافة عبارة "يف وقت لحق" بعد عبارة "الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية" .وذكر
امليرس أأن هذا من شأأنه أأن يعطي توازان للنص وس يوحض تسلسل القرارات ،أأي املبادئ أأول مث القضااي ا ألخرى خالل
ّ
امليرس عن اس تعداده لسحب هذا الاقرتاح إاذا مل حيظ ابلتفاق.
املرحةل الثانية .و أأعرب ّ
 .555وقال وفد جنوب أأفريقيا إانه مطلب من اجملموعة ا ألفريقية النظر يف اقرتاح العام املايض وطلب من الرئيسة التذكي
ابلإجراء واملسار املتفق علهيام قبل ذكل القرار وذكل لتوضيح ما ينبغي فعهل للميض اإىل ا ألمام.
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 .550وقالت الرئيسة اإن املشاورات غي الرمسية اكنت جارية منذ الربيع املايض ومتكنت مجيع الوفود من املشاركة فهيا.
و أأعربت عن ثقهتا بأأن مجيع الوفود فهمت جيدا هذا املسار وسأألت وفد جنوب أأفريقيا اإن اكن دليه شاغل حمدد.
 .552و أأجاب وفد جنوب أأفريقيا قائال إان هناك لبس أأو فقدان انتقايئ لذلاكرة بشأأن كيفية امليض قدما .وقال إانه مسع أأن
امليرس قال اإن املسار مؤلف من ثالث خطوات عىل النحو
اعامتد املبادئ التوجهيية ينبغي أأن يكون اخلطوة ا ألوىل ،ولكن ّ
التايل :أأول ،الانهتاء ،وليس اعامتد ،املبادئ التوجهيية ،واثنيا ،مناقشة عدد املاكتب وماكهنا ،واثلثا ،اختاذ قرار .وطلب الوفد
توضيح املقصود ابلقضااي العالقة .ود مع ما قاهل وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية بأأن هناك تفسيات خمتلفة .وابلتايل ،لبد من
توضيح ا ألمور ليك ل تطرح القضااي نفسها يف العام املقبل.
 .551وقالت الرئيسة اإن فهمها لعبارة "مجيع القضااي العالقة" هو "مجيع القضااي العالقة" و أأن امل ّيرس اقرتح اإضافة عبارة "يف
وقت لحق" .وطلبت الرئيسة إان اكن ذكل يفيد الوفود اليت دلهيا شكوك ،أأي اإضافة العبارة يف الفقرة الثانية من مرشوع
القرار كام ييل" :مجيع القضااي ا ألخرى العالقة يك تنظر جلنة املزيانية فهيا وتصدر توصية بشأأهنا ،وتتخذ امجلعية العامة ،يف وقت
لحق ،قرار ًا فهيا" .وطلبت الرئيسة إان اكن ذكل يفيد اجملموعة ا ألفريقية.
امليرس مرة أأخرى اقرتاحه كام ييل" :اإنشاء ماكتب الويبو
 .556وبناء عىل طلب وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) قر أأ ّ
اخلارجية بغية الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية ،ويف وقت لحق تسوية مجيع القضااي ا ألخرى العالقة" .وقال الوفد إانه
ينبغي أأيضا اختاذ قرار بشأأن الاقرتاح الآخر للمجموعة ا ألفريقية.
 .557وقالت الرئيسة إانه أأصبح من الواحض الآن ماكن اإضافة عبارة "يف وقت لحق".
امليرس عىل اقرتاحه وطلب توضيح عبارة "يف وقت لحق" ألنه ل يدرك ما
 .558وشكر وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) ّ
س تؤدي اإليه اإضافة هذه العبارة اإىل مرشوع القرار.
مليرس اقرتح عنرصين .أأوهلام اإضافة عبارة "يف وقت لحق" والثاين إاضافة عبارة "عدد
 .559وقال وفد اجلزائر اإنه يعتقد أأن ا ّ
املاكتب وماكهنا" بعد عبارة القضااي ا ألخرى العالقة .وطلب الوفد توضيحا هبذا الشأأن.
امليرس إانه يود أأن ترشح اجملموعة ا ألفريقية مرة أأخرى ما تريد اإدراجه يف النص .وقال اإن اقرتاحه اكن اإضافة
 .501وقال ّ
عبارة "يف وقت لحق" مث ينبغي بعد ذكل اختاذ قرار بشأأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية.
امليرس عىل معهل الشاق عىل املبادئ التوجهيية .وفامي يتعلق ابلقرتاح احلايل ،قال الوفد إانه ليس
 .505وشكر وفد نيجياي ّ
اكفيا .و أأضاف أأنه ،عىل غرار ما قالته اجملموعة ا ألفريقية يعترب ذكل رزمة واحدة مكونة من املبادئ التوجهيية وعدد املاكتب
وماكهنا ويود أأن مجيسد ذكل يف قرار امجلعيات.
امليرس مؤيدا يف الوقت نفسه بيان نيجياي .وقال إان اجملموعة ا ألفريقية
 .505وطلب أأيضا وفد جنوب أأفريقيا توضيح اقرتاح ّ
لطاملا أأوحضت أأن ذكل اكن صفقة شامةل .أأي املبادئ التوجهيية أأول ،مث عدد املاكتب وماكهنا اثنيا .و أأعلن أأنه يود أأن مجيسد
هذا املوقف يف القرار.
 .500وقالت الرئيسة إانه من الواحض الآن عدم التوصل اإىل توافق يف ال آراء بشأأن فقرة القرار.
امليرس اإىل أأنه ينبغي التفريق بني معارضة الاقرتاح وإاعادة التأأكيد عىل املواقف وبني تقدمي اقرتاحات .ودعا
 .502و أأشار ّ
اجملموعة ا ألفريقية اإىل قراءة اقرتاهحا مرة أأخرى .و أأضاف أأنه ل بد من صياغة النص وإال فس يكون من املس تحيل امليض قدما.
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 .501و أأخذ وفد كينيا اللكمة ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال إان اقرتاح اجملموعة هو كام ييل" :قررت عقد مشاورات مفتوحة،
ابإرشاد من رئيسة امجلعية العامة ،بغية الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية وعدد املاكتب وماكهنا يك تنظر يف ذكل جلنة
املزيانية وامجلعية العامة يف سبمترب ."5151
 .506ورصح وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) أأنه ل يعترب أأن املسار صفقة شامةل .وإامنا يرى أأنه مسار من مرحلتني .أأول
ينبغي املوافقة عىل املبادئ التوجهيية مث ينبغي تطبيق تكل املبادئ يف حتديد عدد املاكتب وماكهنا .و أأوحض أأنه ينبغي أأن ترسل
مجيع الطلبات ،وفقا لتكل املبادئ التوجهيية ،اإىل جلنة املزيانية لتس تعرضها .ويف هذه املرحةل ،ينبغي ل ألمانة اإعداد تقارير وفقا
لتكل املبادئ .وينبغي النظر يف املبادئ التوجهيية ابعتبارها خارطة طريق واملوافقة علهيا أأول .وإا ّل فلن تكون هناك أأي قاعدة
قانونية تمطبق عند اختيار املاكتب .ولهذا السبب ،أأيد الوفد مرشوع قرار امجلعيات وقال اإنه ل يرى أأي قرار أآخر بشأأن هذا
البند.
 .507وطلب وفد فرنسا توضيحات بشأأن املهنجية .وقال اإن الساعة تشي اإىل التاسعة مساء ومل ي مس تمكل بعد البند ا ألول
من جدول أأعامل اجللسة املسائية اذلي يتضمن أأربعة بنود أأخرى .وقال اإنه يعتقد أأن املناقشات غي الرمسية س تفيض ،عىل
ا ألقل ،اإىل اتفاق و أأنه لن جترى أأي نقاشات أأخرى ،وإاذا أأجريت تكل النقاشات فاإن اجللسة س تطول اإىل بعد منتصف
الليل .وحث الوفود ا ألخرى عىل التوصل اإىل اتفاق بشأأن هذه القضااي.
 .508و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأن الوفود اليت شاركت يف املشاورات غي الرمسية أأجرت ابلفعل تكل املناقشات.
واكن املوقف اذلي أأعربت عنه اجملموعة ا ألفريقية يف املناقشات غي الرمسية واحضا والسبيل الوحيد للخروج من املأأزق هو
ترك النص كام هو مقرتح يف ا ألصل وجتس يد شواغل اجملموعة ا ألفريقية يف تقرير هذا الاجامتع .و أأشار الوفد اإىل أأن النص كام
هو حاليا لن حيول دون اتباع الهنج املؤلف من مرحلتني و أأن الوفود تعمل يف نفس الاجتاه وهذا س يدون يف حمرض اجللسة.
و أأيد الوفد فقرة القرار كام يه مقرتحة يف ا ألصل.
 .509ود مع وفد مجهورية كوراي ما قاهل وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) ووفد اململكة املتحدة بشأأن د مع فقرة القرار عىل
النحو املقرتح أأصال.
 .521و أأيد وفد املكس يك بياانت تكل الوفود اليت ترى أأن هذه قضية س بق التطرق اإلهيا يف املناقشات غي الرمسية .و أأشار
اإىل أأنه من الواحض متاما أأنه ل يوجد اإجامع عىل موقف اجملموعة ا ألفريقية و أأن هذا ،عىل حنو ما قاهل وفد فرنسا ،هو القامس
املشرتك ا ألدىن اذلي قد يسمح مبواصةل العمل عىل املسأأةل .و أأوحض الوفد أأنه ّمت التوصل اإىل تفامه وإاحراز بعض التقدم .ورمغ
أأن هذا القرار ل يرىق اإىل ما يتطلع اإليه الوفد ،فهو قرار سيسمح مبواصةل العمل.
 .525وذكر وفد الاحتاد الرويس أأن املوافقة عىل املبادئ التوجهيية واختاذ قرار بشأأن عدد املاكتب خطواتن ينبغي اختاذهام
معا .ويرى أأنه ينبغي فتح مكتبني يف أأفريقيا.
امليرس إانه من غي املمكن التوصل اإىل اتفاق سهل و أأيد اقرتاح وفد اململكة املتحدة اذلي قال اإن شواغل
 .525وقال ّ
اجملموعة ا ألفريقية ميكن اإدراهجا يف حمرض الاجامتع .و أأضاف كذكل أأنه ميكن اإدراج تأأكيد الرئيسة للمسار يف احملرض معراب عن
اس تعداده لصياغة النص املعدل للتشاور مع الوفود ا ألخرى.
مدون بشلك جيد ،حيث
 .520وقالت الرئيسة اإهنا مس تعدة للبحث عن حل أآخر وذكّرت مجيع الوفود بأأن التقدم احملرز ّ
اإن فقرة القرار رمغ أأهنا تبدو ابلضبط نفس فقرة قرار مجعيات ديسمرب املايض ،فذكل النص يتضمن مرفقا ميكن اعتباره
الصيغة الهنائية للمبادئ التوجهيية .وقالت اإن هذا دليل مكتوب عىل التقدم احملرز منذ ديسمرب وتأأمل يف أأن تؤكد الوفود
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العمل املنجز والتقدم احملرز .و أأضافت أأنه اإن اكن هناك أأي اإسهام أآخر ميكنه املساعدة عىل وضع صيغة هنائية للقرار فهيي
منفتحة للنظر فيه.
 .522وقال وفد اجلزائر اإنه يود توضيح موقفه دون املساس مبوقف اجملموعة ا ألفريقية .وتساءل ملاذا ينبغي اإدراج شواغهل
كجزء من تقرير الاجامتع وشواغل اجملموعة ا ألفريقية ،اليت حظيت بتوافق الآراء ،كجزء من مرفق فقط .وقال الوفد اإنه يمتىن
احلصول عىل توضيح للمسائل اليت ّمت ابلفعل التوصل اإىل اتفاق بشأأهنا.
 .521و أأوحضت الرئيسة أأهنا ل تعين اإدراج موقف اجملموعة ا ألفريقية يف املرفق ،ولكهنا تقصد مرشوع املبادئ التوجهيية
اذلي س يدرج يف مرفق هذا القرار كدليل عىل التقدم احملرز .واس تطردت قائةل اإن فقرة القرار تشي اإىل مرشوع املبادئ
امليرس اإضافة عبارة
امليرس اذلي ت لميل يف البداية ،واقرتاح ّ
التوجهيية املرفق ابلقرار .و أأوحضت أأن هناك ثالثة اقرتاحات :اقرتاح ّ
"يف وقت لحق" ،واقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ادلاعي اإىل تعديل الفقرة الثانية ،وحذف جزء من النص يف الوسط ،وإادراج
اإشارة اإىل عدد املاكتب وماكهنا .و أأضافت أأن وجود ثالثة اقرتاحات يعين ببساطة انعدام توافق يف الآراء يف امجلعيات .وهذا
يؤدي ابلرضورة اإىل الاقرتاح الرابع املمتثل يف عدم اختاذ أأي قرار .وب ّينت الرئيسة أأن هذا س يكون قرار امجلعيات اذلي
س تكون هل عواقب معينة مهنا ،عىل سبيل املثال ،أأن مرشوع املبادئ التوجهيية اذلي اس متمكل تقريبا لن يرفق هبذا النوع من
القرار .واسرتسلت قائةل إانه رمغ تأأييد بعض الاقرتاحات ،ل يوجد هناك اجامع ،وابلتايل ،اقرتحت الرئيسة أأن تقرر عدم
اختاذ أأي قرار.
 .526وقال وفد املكس يك إان هذا القرار ليس القرار اذلي يرغب الوفد التوصل اإليه مضيفا أأنه يف حال انعدام توافق الآراء
عىل هذا النص يف املس تقبل ،فاإنه يود أأن يطلب ترك هذا البند عىل جدول أأعامل مجعيات سواء يف حال اإجراء املشاورات
مليرس وتقرر مواصةل
أأو عدم اإجراهئا .وقال اإنه اإذا قبلت الوفود ا ألخرى بذكل ،ميكن اإذا للجمعيات أأن حتيط علام بتقرير ا ّ
املناقشات يف ادلورة املقبةل.
 .527وشكرت الرئيسة وفد املكس يك عىل الاقرتاح اخلامس.
 .528و أأيد وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) اقرتاح وفد املكس يك.
 .529وقالت الرئيسة إان هناك مخسة اقرتاحات ،أأربعة مهنا تلقت بعض ادل مع ولكن مل حيظ أأي مهنا ابلإجامع .وبغية امليض
قدما يف الاجتاه اذلي اقرتحه وفد املكس يك ،لبد من الوقت لصياغة مرشوع فقرة القرار .وعليه ،طلبت الرئيسة اتفاق
الوفود عىل الانتقال اإىل البند التايل وترك هذا البند مفتوحا .ومل َتر الرئيسة أأي اعرتاض وانتقلت اإىل البند التايل من جدول
ا ألعامل.
 .511وبعد مشاورات غي رمسية بني بعض الوفود ،أأعادت الرئيسة فتح النقاش حول البند  55من جدول ا ألعامل بشأأن
املاكتب اخلارجية وتلت مرشوع القرار املقرتح عىل النحو التايل" :اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت
امليرس بشأأن نتاجئ املشاورات اليت عمقدت خالل السلسةل الرابعة
تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه ،أأحاطت علامً بتقرير ّ
واخلسني لجامتعات امجلعيات ومبرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية كام ُأرفق طيه" .وطلبت الرئيسة
اعامتد فقرة القرار.
 .515و أأكد وفد اجلزائر جمددا عىل موقفه ادلاعي اإىل عدم حذف املبادئ التوجهيية من قضية عدد املاكتب وماكهنا .وقال اإنه
اكن يعتقد أأن الرئيسة س تقرتح فقرة قرار تفيد عدم اختاذ أأي قرار.
 .515و أأشارت الرئيسة اإىل أأن مرشوع القرار املقرتح هو يف الواقع حماوةل ل إالقرار مبا ّمت تناوهل وا ألنشطة املنجزة حىت الآن،
ولكن اإذا مل يمقبل هذا الاقرتاح ،مفن الواحض أأنه ل يكون هناك قرار بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل .واسرتسلت الرئيسة
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مشية اإىل أأهنا تلقت ،طوال معلية اإعداد هذا القرار ،تأأكيدات من املشاورات اليت جرت بأأنه من املمكن أأن تعمتده مجيع
الوفود .وطلب الرئيسة تأأكيدا من وفد اجلزائر بأأنه ل يوجد اتفاق عىل مرشوع القرار املقرتح.
 .510و أأجاب وفد اجلزائر أأنه يعيد فقط بيان موقف اجملموعة ا ألفريقية.
 .512وتدخل وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقال إان الوفد وافق يف املشاورات مع الرئيسة عىل عدم التوصل اإىل
أأي قرار بشأأن مجيع البنود العالقة كام تعمل بذكل مجيع الوفود ،و أأن اجملموعة ا ألفريقية ل تتوقع أأي نص أآخر سوى "عدم
التفاق".
 .511ومل تتخذ مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه ،،قرارا بشأأن
مسأأةل املاكتب اخلارجية املدرجة حتت هذا البند من جدول ا ألعامل.

البند  50من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
 .516انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/46/12

البند  52من جدول ا ألعامل املو ّحد
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .517انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/46/12

البند  51من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .518انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/46/12

البند  56من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور
 .519انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/46/12

البند  57من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن جلان الويبو ا ألخرى
 .561انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/46/12

البند  58من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .565انظر تقرير دورة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الوثيقة .)PCT/A/46/6
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البند  59من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .565انظر تقرير دورة مجعية احتاد مدريد (الوثيقة .)MM/A/48/4

البند  51من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لهاي
 .560انظر تقرير دورة مجعية احتاد لهاي (الوثيقة .)H/A/34/3

البند  55من جدول ا ألعامل املو ّحد
إاسداء جلنة الويبو للتنس يق املشورة إاىل مجعية احتاد لش بونة خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق
لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام 5151
 .562انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/70/5

البند  55من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لش بونة
 .561انظر تقرير دورة مجعية احتاد لش بونة (الوثيقة .)LI/A/31/3

البند  50من جدول ا ألعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل ا إلنرتنت
 .566انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/46/12

البند  52من جدول ا ألعامل املو ّحد
التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية
 .567انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/70/5

البند  51من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام املوظفني ولحئته :تعديالت عىل نظام املوظفني للموافقة علهيا؛ وا إلخطار بتعديالت عىل لحئة املوظفني
 .568انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/70/5

البند  56من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد التقرير العام وتقارير لك هيئة رئاس ية
 .569أأعلنت الرئيسة أأنه نظرا لتأأخر الوقت والعدد الكبي من البياانت اليت أأدلت هبا الوفود ،ستمهنيي ا ألمانة مرشوعات
التقارير يف موعد أأقصاه  51أأكتوبر  5152و م
سرتسل مرشوعات التقارير اإىل ادلول ا ألعضاء وتمنرش عىل املوقع الإلكرتوين
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للويبو .و أأضافت أأنه ينبغي تقدمي التعليقات اإىل ا ألمانة يف موعد ل يتجاوز  51ديسمرب  5152وبعد ذكل س متعترب التقارير
الهنائية معمتدة يف  51يناير  5151أكقىص حد.

البند  57من جدول ا ألعامل املو ّحد
اختتام ادلورات
 .571وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر الرئيسة وامليرسين عىل هجودمه ادلؤوبة يف حماوةل للتوصل اإىل توافق
الآراء بشأأن القضااي اخملتلفة .و أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل ألن ادلول ا ألعضاء مل تمتكن من التوصل اإىل اتفاق بشأأن التوصيات
املوضوعية بشأأن القضااي اخملتلفة .وقال اإنه يشعر أأيضا ابلإحباط بسبب حماوةل التشكيك يف ولايت متفق علهيا يف خمتلف
اللجان يف ادلورات السابقة .وفامي يتعلق بلجنة حق املؤلف ،أأوحض الوفد أأن ادلول ا ألعضاء مل تمتكن حىت من التفاق عىل
تذكر ابلمس املواضيع الثالثة قيد املناقشة ،أأي هيئات البث ،والتقييدات ،والاس تثناءات وذكل بسبب ختوف بعض الوفود
من أأن ذكل س يصل اإىل حد تأأكيد ولية معل اللجنة .ومىض الوفد يقول اإن ادلول ا ألعضاء قد ختلت عن دورها يف امجلعية
العامة لإعطاء ولية واحضة للجان واختارت بدل من ذكل ترك املسأأةل مفتوحة للتفسيات اخملتلفة ،ومن مثة عرقةل معل
اللجان .و أأوحض أأن هذ نتيجة حمزنة مشيا اإىل غياب توافق الآراء بشأأن مرشوع قرار املاكتب اخلارجية بسبب اخلالف عىل
اس تكامل املبادئ التوجهيية والقرار بشأأن عدد املاكتب وماكهنا .وخبصوص اللجنة احلكومية ادلولية ،مل تمتكن ادلول ا ألعضاء
من التفاق عىل عقد مؤمتر وفقا لولية هذه اللجنة .و أأشار اإىل أأن برانمج العمل يف اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن ينبين
عىل ولية اللجنة .ويف هذا الصدد ،تفاجأأ الوفد مبحاولت وضع برانمج العمل دون اإعطاء التوجيه ادلقيق فامي خيص النتاجئ
املرجوة من تكل الاجامتعات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتخذ ادلول ا ألعضاء قرار عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  5156لعامتد
صك ملزم قانوان لتوفي حامية اكمةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .وفامي يتعلق مبعاهدة
قانون التصاممي ،يود الوفد أأن تمدرج مادة بشأأن املساعدة التقنية يف املقرتح ا ألسايس للمعاهدة قبل عقد مؤمتر دبلومايس.
وابلتايل فهو يأأمل يف أأن تفكر ادلول ا ألعضاء جبدية وتقرر مراعاة مصاحل اجملموعات اخملتلفة دون تقليص ولايت اللجان
اخملتلفة .وقال اإنه يأأمل أأيضا يف أأنه تمتكن ادلول ا ألعضاء عرب هذا الهنج من حتقيق نتاجئ ممثرة يف دوراهتا املقبةل وامليض قدما
بروح تعاون حقيقي.
 .575وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق معراب عن خالص شكره للرئيسة
وامليرسين وا ألمانة عىل اجلهود والعمل املنجز يف مداولت امجلعيات .وشكر أأيضا مجيع الوفود عىل مساهامهتا يف املناقشات
أأثناء اجللسات .وقال إانه بعد حضور سلسةل من املشاورات حول العديد من املوضوعات واملشاركة يف جلسات عامة ظهرا
ومساء وليال ،س يكون من املؤسف جدا أأن يواصل بيانه بلهجة تثبط اهلمم .وبدل من ذكل ،تطرق الوفد اإىل اجلوانب
الإجيابية ،ورحب ،عىل وجه اخلصوص ،ابلقرارات املتعلقة بأأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ،اليت من
شأأهنا أأن حتسن خدمات امللكية الفكرية العاملية .و أأكد الوفد جمددا الزتامه بعمل الفريق العامل املعين ابحتاد لش بونة ومبراجعة
نظام لش بونة .وقال إانه يتطلع اإىل حتقيق مزيد من التقدم حنو عقد املؤمتر ادلبلومايس يف  .5151وس يواصل الوفد اإيالء اهامتم
كبي ألنشطة جلان الويبو و أأوحض أأن ادلول ا ألعضاء ينبغي لها أأن تركز عىل مناقشات أأكرث موضوعية ،ول س امي يف جلنة
الرباءات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنطلق عام قريب املناقشات حول قضااي قانون الرباءات من أأجل تنس يق أأنظمة الرباءات.
واسرتسل الوفد معراب عن ارتياحه ألن جلنة املزيانية س تواصل مناقشة مسأأةل الإدارة ادلاخلية مبداي اس تعداده للمشاركة يف
هذه املناقشة املهمة من أأجل حتسني كفاءة الاجامتعات .كام لحظ التقدم احملرز يف موضوع املاكتب اخلارجية ،وخاصة
التوضيحات املتعلقة ابملبادئ التوجهيية عىل الرمغ من عدم المتكن من التفاق عىل نص القرار .وفامي يتعلق بقضااي التقنني
ادلولية ،أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل من عدم التوصل اإىل حل وسط بشأأن معاهدة قانون التصاممي وجلنة حق املؤلف
واللجنة احلكومية ادلولية .و أأفاد أأنه اكن دامئا يبدي دمعه وهو عىل اس تعداد للبحث عن حلول لهذه القضااي ،ول س امي أأن
دليه قدرة عىل اإجياد أأوجه املرونة يف مواقف ادلول ا ألعضاء وتقدمي اقرتاحات بروح من املرونة .وعىل عكس توقعات الوفد
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خالل هذه امجلعياتّ ،تبني مرة أأخرى أأن الربط املصطنع بني املوضوعات ل يؤدي اإل اإىل حالت خيرس فهيا امجليع .وحث
الوفود عىل املشاركة بروح بناءة يف اكفة املوضوعات و أأن تكون منفتحة للحوار ،ويف ذات الوقت ينبغي لها السامح
للموضوعات الناجضة ابمليض قدما بطريقة مس تقةل .واسرتسل الوفد قائال اإن عىل ادلول ا ألعضاء يف الوقت الراهن أأن تواجه
واقع هذه امجلعيات وتفكر بشلك سلمي عىل مس توى وفودها ومجموعاهتا وا ألمه من ذكل بني اجملموعات اخملتلفة .ويف اخلتام،
أأعاد الوفد تأأكيد الزتامه ابملشاركة البناءة يف برامج الويبو يف الشهور والس نوات القادمة.
 .575وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن خالص امتنانه للرئيسة وامليرسين وا ألمانة عىل معلهم ادلؤوب يف
امجلعية العامة .وشكر الوفد أأيضا املرتمجني الفوريني ومجيع ادلول ا ألعضاء عىل مسامههتم يف امجلعية العامة .وعىل غرار
املتحدث السابق ،قال الوفد اإنه يود اإبراز اجلوانب الإجيابية للجمعية العامة و أأولها أأن امجلعية العامة لهذا العام أأحسن تنظامي.
وعىل عكس العام املايضُ ،أجريت املشاورات غي الرمسية بطريقة مسحت بتفادي التداخل ،مما مكّن ادلول ا ألعضاء من
املشاركة يف املفاوضات .وابلإضافة اإىل ذكل ،وافقت امجلعيات عىل اإدخال بعض التحسينات عىل اخلدمات للملكية الفكرية،
اليت يه جزء أأسايس من املنظمة ،اإضافة اإىل تعيني اإدارة دولية جديدة وإادخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .ولكن الوفد أأعرب عن اإحباطه ألن ادلول ا ألعضاء ل تمتكن من التفاق عىل أأربع قضااي عالقة .وفامي
يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،قال الوفد اإنه ادلول اليت ترى أأنه قد حان الوقت لعقد مؤمتر دبلومايس تشعر ابلإحباط ألن
ادلول ا ألعضاء فشلت مرة أأخرى يف التفاق عىل ذكل .و أأوحض أأنه بذل هجدا ابقرتاح نص اكن لييض بعض ا ألعضاء ،ولكن
رمغ تكل اجلهود ،من املؤسف أأن ادلول ا ألعضاء مل تمتكن من الوصول اإىل اتفاق .ومىض الوفد مشيا اإىل اللجنة احلكومية
ادلولية و أأعرب أأيضا عن أأسفه ألن ادلول ا ألعضاء ل تمتكن من التفاق عىل برانمج العمل اذلي من شأأنه أأن يسمح لدلول
ا ألعضاء ابمليض قدما يف اجلوانب املوضوعية .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،قال الوفد اإنه شارك يف املناقشات بروح بناءة
بتقدمي اقرتاح بشأأن النقاط اليت ميكن اختاذ قرار بشأأهنا اإضافة اإىل نص اكن لييض بعض ادلول ا ألعضاء اليت أأبدت قلقها إازاء
النتاجئ املرجوة واملبادئ التوجهيية وتأأسف لعدم متكن ادلول ا ألعضاء من التفاق عىل تكل املبادئ التوجهيية .و أأكد الزتامه
ابملشاركة يف مسار أآخر لتكون املبادئ التوجهيية متينة مبا فيه الكفاية لإنشاء ش بكة املاكتب اخلارجية اليت ميكن أأن تسامه
يف معل املنظمة .وفامي خيص جلنة حق املؤلف ،أأشار الوفد اإىل ظهور نوع من الإجامع عىل العبارات املتعلقة مبعاهدة هيئات
البث .بيد أأنه من املؤسف أأن ادلول ا ألعضاء مل تتفق عىل قرار موضوعي بسبب الربط املصطنع بني القضااي الثالث ومعاجلهتا
كقضية واحدة .ومىض يقول اإن ادلرس املس تفاد من هذه امجلعية العامة هو أأن عىل ادلول ا ألعضاء أأن تنظر دامئا أأثناء
املفاوضات يف العنارص املشرتكة املتفق علهيا و أأل تكرر مواقفها عدة مرات .وردد الالكم احلكمي اذلي قالته الرئيسة بأأن
القضااي اليت مل حتل عىل مس توى اللجنة ل ينبغي عرضها عىل امجلعية العامة .و أأكد الوفد الزتامه مبواصةل املشاركة يف
املناقشات يف اللجان وامجلعية العامة ليك تؤدي اللجان املعنية يف الويبو هماهما .ويف اخلتام ،شكر الوفد اجملموعة ابء عىل دمعها
يف فرتة توليه هممة املنسق.
 .570وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ وشكر الرئيسة عىل قيادهتا وهجودها اجلبارة للتوصل
اإىل توافق الآراء .وشكر أأيضا انئيب الرئيسة واملدير العام وا ألمانة عىل مسامههتم املهمة وامليرسين عىل هجودمه ادلؤوبة .ومىض
الوفد يقول إانه رمغ أأن ادلول ا ألعضاء مل حتقق النتاجئ املثىل يف عدد من القضااي ،فاإهنا اختذت بعض القرارات املهمة اليت يأأمل
يف أأن متهد الطريق لختاذ تدابي مس تقبال واملسامهة بشلك كبي يف مساعهيا لإجناز أأنشطة الويبو اخملتلفة .وقال اإنه يشعر
ابلإحباط ألنه رمغ اجلهود اخمللصة اليت بذلهتا مجيع ادلول ا ألعضاء ،مل يتسن لدلول ا ألعضاء اختاذ العديد من القرارات،
ول س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وذكر الوفد أأنه رمغ أأن امللكية الفكرية تعزز التقدم والتمنية ،ل تس تفيد بدلان
العامل لكها بنفس القدر ألس باب اترخيية .واس تطرد الوفد موحضا أأن تطبيق نظام امللكية الفكرية واس تخدامه بشلك متوازن
وفقا للظروف الاقتصادية والاجامتعية القامئة أأمر يف غاية ا ألمهية ابلنس بة دلول منطقة أآس يا واحمليط الهادئ .وعليه ،فاإن فتح
ماكتب الويبو اخلارجية ،وإادراج مادة بشأأن املساعدة التقنية يف معاهدة قانون التصاممي ،وإااتحة اس تثناءات وتقييدات لفائدة
خمتلف املؤسسات وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،والتوصل اإىل اتفاق دويل ملزم قانوان بشأأن املوارد الوراثية واملعارف
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التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي لكها قضااي هممة ألعضاء اجملموعة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تبدي مجيع البدلان روح
التوافق لإهناء املهمة املولكة اإلهيا أآمال يف أأن تقدم الرئيسة توجهيات حكمية حلل مجيع القضااي العالقة يف فرتة ما بني دورات
امجلعية ،وخاصة ما يتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية .وجدد الوفد الزتامه مبشاركته البناءة يف هجود الرئيسة .ويف ا ألخي ،شكر
الوفد ا ألمانة عىل اإاتحة فرصة عقد امجلعية العامة يف هذه القاعة اجلديدة الرائعة وشكر املرتمجني الفوريني عىل دمعهم وادلول
ا ألعضاء عىل روهحا البناءة.
 .572و أأخذ وفد ابراغواي اللكمة ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيسة عىل صربها وا ألمانة عىل
تعاوهنا واملرتمجني الفوريني عىل معلهم واملوظفني الإداريني عىل معلهم اليويم عىل طول امجلعيات .و أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل
من أأن ادلول ا ألعضاء مل تمتكن من حتقيق النتاجئ املتوقعة يف املوضوعات اليت يه مثرة مشاورات غي رمسية .و أأكد الزتام
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلعمل بطريقة جادة وبناءة عىل مجيع املوضوعات اليت ما زالت عالقة عىل جدول أأعامل الويبو.
و أأبرز الروح البناءة اليت أأبدهتا بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب معراب عن أأمهل يف أأن تعود تكل الروح قريبا اإىل أأجواء العمل
يف الويبو.
 .571وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ آس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية وشكر الرئيسة واملدير العام
وامليرسين واملرتمجني الفوريني عىل هجودمه ادلؤوبة .وتأأسف عىل عدم متكن ادلول ا ألعضاء من حتقيق النتاجئ املرجوة
واملتوقعة .ومع ذكل ،فاإن ادلول ا ألعضاء س تعمل عىل ذكل يف املس تقبل ،ول س امي يف اإطار اجملموعات ا إلقلميية.
 .576وشكر وفد الصني مجيع امليرسين وا ألمانة عىل اجلهود املبذوةل أأثناء امجلعية العامة .و أأشار اإىل اس تكامل معظم بنود
جدول ا ألعامل ولكن ،ل ألسف ،مل تمتكن ادلول ا ألعضاء من اس تكامل بنود أأخرى .و أأعرب عن أأسفه عىل هذه النتيجة اليت
يه فرصة للتفكي .وذكر الوفد أأن امللكية الفكرية تؤدي دورا أأكرب يف المنو الاقتصادي والتمنية .وعليه ،ينبغي للويبو ابعتبارها
من أأبرز املنظامت املتخصصة يف ا ألمم املتحدة الاضطالع بدور أأفضل يف تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية .ومىض الوفد
موحضا أأن الويبو يه منظمة مجيع ادلول ا ألعضاء ،وابلتايل ل ميكن لعمل الويبو أأن يتقدم اإل اإذا احتدت ادلول ا ألعضاء
و أأخذت بعني الاعتبار مصاحل امجليع وانقشت القضااي بطريقة معلية .وينبغي لدلول ا ألعضاء أأ ّل ختاف من مواهجة املشالك بل
ينبغي لها أأن تبدي الشجاعة حلل تكل املشالك .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابلعمل مع الوفود ا ألخرى لإبداء قدر أأكرب من
ا إلرادة الس ياس ية واملرونة والصرب وذكل من أأجل د مع اإنشاء نظام دويل للملكية الفكرية يكون أأكرث توازان مبا خيدم بشلك
أأكرب مصاحل البدلان النامية ومن أأجل تعزيز المنو الاقتصادي العاملي.
 .577وحتدث وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر الرئيسة عىل هجودها ادلؤوبة وا ألمانة
وامليرسين عىل الزتاهمم بتحقيق حصيةل انحجة يف هذه امجلعيات .ومىض يقول اإن ادلول ا ألعضاء ل ميكهنا ابلتأأكيد أأن تفتخر
بنتاجئ النقاش .ور أأى أأن هذا النقاش قد خلق نوعا من الانقسام الظاهري .و أأكد لدلول ا ألعضاء أأنه مل يكن هناك أأعداء عند
املناقشة اجملدية لقضااي اللجنة احلكومية ادلولية أأو الاس تثناءات والتقييدات .واس تطرد معراب عن اس تعداده للنقاش والعمل
بشلك بناء عىل تكل القضااي .وتأأسف لعدم اختاذ أأي قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس معين مبعاهدة قانون التصاممي وبشأأن
برانجمي معل اللجنة احلكومية ادلولية وجلنة حق املؤلف .و أأبدى أأمهل يف أأن تس تغل ادلول ا ألعضاء الفرتة املوالية للجمعية
العامة لتتناقش فامي بيهنا وتوحض أأكرث مواقفها وجتد طريقة للميض قدما ابلعمل عىل تكل القضااي التقنينية املهمة .و أأكد عىل
اس تعداد للمشاركة يف ذكل.
 .578وقال وفد فرنسا إانه ليس دليه أأي بيان مكتوب ألنه مل يكن يتوقع هذه الهناية لهذه امجلعية العامة و أأعرب عن أأسفه
عىل ما أأفضت اإليه من نتاجئ .وكام س بق أأن قالته بعض الوفود ،فاإن النتيجة ا إلجيابية يه أأن الويبو تظل منظمة تقدم
اخلدمات للرشاكت أأو خمتربات ا ألحباث وختدم مجيع ادلول ا ألعضاء .ومىض يقول اإنه من الصحيح أأن جلنة التنس يق وافقت
عىل عقد املؤمتر ادلبلومايس ملراجعة اتفاق لش بونة يف  5151ولكن ينبغي لدلول ا ألعضاء أأ ّل تنكر أأن برانمج التقنني يف
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الويبو يف أأزمة .و أأضاف أأنه توجد أأزمة منظمة التجارة العاملية والآن توجد أأيضا أأزمة الويبو .واسرتسل موحضا أأنه مل حتدد
ولايت بعض اللجان ،أأي جلنة الرباءات وجلنة حق املؤلف واللجنة احلكومية ادلولية .وطلب الوفد من ا ألمانة أأن تبلغ ادلول
ا ألعضاء برسعة خبطة العمل اجلديدة مع جدول زمين لعقد بعض الاجامتعات أأو عدم عقد بعضها لمتكني ماكتب امللكية
الفكرية يف العوامص من التخطيط لرحالهتا .و أأشار اإىل أأن الكثي من تكل املواضيع س تعاين من الفراغ وينبغي تعبئة املوظفني
العاملني عىل تكل املواضيع الثالثة وحفزمه .وتساءل عام ميكن أأن تقرتحه ادلول ا ألعضاء عىل املوظفني فامي يتعلق بواجباهتم.
وواصل الوفد لكمته مؤكدا أأنه رمغ الكثي من الإحباط فهو يود مواصةل العمل مع ادلول ا ألعضاء .وشكر الرئيسة عىل
هجودها وقال إان ادلول ا ألعضاء ايئسة يه أأيضا من حاةل التقنني يف الويبو.
 .579وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيسة وامليرسين عىل معلهم الشاق وعىل الوقت املسخر لقضااي يف غاية
الصعوبة .كام شكر املدير العام وا ألمانة عىل هجودمه .و أأعرب عن خيبة أأمهل من نتاجئ امجلعيات ولكن ذكل مل يكن مفاجأأة
ابلنس بة هل نظرا لعدم اإحراز تقدم يف مجيع اللجان ادلامئة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن هذا الفشل س يكون قوة دافعة لدلول
ا ألعضاء لإعادة التفكي يف املسار املتبع لتحقيق التطلعات التقنينية .وكام س بق أأنه قاهل الوفد يف دورة جلنة املزيانية ا ألخية،
قد حان الوقت للنظر جبدية يف اجياد بديل لنظام اللجان ادلامئة .وهذا قد يعين النظر يف هنج "جلان اخلرباء" حيث تمتخذ
القرارات الس ياس ية أأول قبل رشوع اخلرباء التقنيني يف املناقشات واملفاوضات .وهذا النوع من الهنج قد يساعد يف التخفيف
من الضغط لمترير القرارات ابلقوة عند غياب ا إلرادة الس ياس ية.
امليرسين واملرتمجني
 .581وعىل غرار الوفود ا ألخرى ،أأعرب وفد املكس يك عن شكره للرئيسة وا ألمانة واملدير العام و ّ
الفوريني عىل هجدمه وتفانهيم خالل ا ألايم القليةل املاضية .و أأبدى قلقه العميق من نتاجئ امجلعيات الراهنة ،اليت اعتربها نتاجئ
غي اكفية من حيث اجلوهر .ور أأى أأن ما أأبدته ادلول ا ألعضاء من انعدام للثقة وجعز عىل اإحراز تقدم يف التوصل اإىل
اتفاقات حول أأ ّمه بنود جدول ا ألعامل من ا ألمور اليت اكنت متوقعة متاما .وس بق للوفد أأن قال يف بيانه ا ألويل اإن عدم اإحراز
التقدم لن يقوض تطور نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل حفسب بل س يؤثر سلبا كذكل عىل املوارد الاقتصادية
والبرشية للمنظمة .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن الوضع احلايل يتناقض متاما مع الإجنازات الكبية اليت حققهتا املنظمة يف
املايض القريب ،مما جيعل نتاجئ معل اليوم تزيد من درجة الشعور ابلإحباط .ورمغ ذكل حرص الوفد عىل توجيه دعوتني.
فو ّجه ،أأول ،دعوة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل أأن تبدي من جديد روح املرونة والإبداع اليت طبعت املناقشات عىل صعيد
املنظمة يف املايض ،علام بأأن تكل املناقشات يه اليت مكّنت من حتقيق نتاجئ كبية ختدم مصاحل لك البدلان املعنية واجملمتع
ادلويل بأأرسه .و ّ
حث الوفد ،اثنيا ،ادلول ا ألعضاء عىل النظر فامي اإذا اكنت قد بلغت طريقا مسدودا ،وفامي اإذا اكن الوقت قد
لتحول اإىل أآليات أأخرى لختاذ القرارات مثل تكل املشار اإلهيا يف املادة  51من النظام
حان للجمعيات للتفكي جبدية يف ا ّ
ادلاخيل العام للويبو.
 .585وقال وفد اإيران (مجهورية-الإسالمية) إان الرشط الرئييس لتحقيق نتيجة انحجة خبصوص بند من بنود جدول ا ألعامل
هو وجود جدول أأعامل متوازن يضمن مصاحل مجيع ا ألعضاء ،مبا فهيا البدلان املتقدمة والبدلان النامية .وعدم الانتباه إاىل ذكل
الواقع أأدى اإىل مجود اتم وانعدام النجاح يف امجلعية العامة .ومىض يقول اإنه من املؤسف أأن ادلول ا ألعضاء مل حترز أأي تقدم
يف العمل املوضوعي والتقنيين للمنظمة .ومن احملبط أأيضا أأن بعض ادلول ا ألعضاء طعنت يف ولية متفق علهيا يف بعض
اللجان .واس تطرد قائال اإن امجلعية العامة ل ميكن أأن تتوصل اإىل اتفاق بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية ،ويه اللجنة اليت
ستتأأثر أأكرث من غيها من جلان الويبو ألهنا ليست جلنة دامئة .وبناء عىل ذكل ،فاإن اللجنة ا ألمه ابلنس بة للبدلان النامية
س تعامل لكجنة من ادلرجة الثانية يف املنظمة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعيد ادلول ا ألعضاء النظر يف طبيعة هذه اللجنة
عند البت يف وليهتا املقبةل.
 .585وقال وفد مرص إانه لن يكون أأكرث بالغة من منسق اجملموعة ا ألفريقية يف طرح مصاحل اجملموعة ا ألفريقية يف ظل ما
ميكن اعتباره فشال يف التوصل اإىل اإجامع يف امجلعية العامة .ومع ذكل ،قدم الوفد شكره للرئيسة وامليرسين عىل ما بدا أأنه
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حرص مهنم للوصول اإىل نتيجة متوازنة .ومىض يقول اإنه ل ميكن أأن يستشف من حتليل مناقشات ا ألس بوع املايض سوى
خالصة واحدة ويه الفشل يف اإجياد حل وسط يوازن بني مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة .وس بق أأن قال اإن ذكل يضع عىل
تقمي ما حصل لتتخذ موقفا عن الوضع
احملك مصداقية املنظمة ويدعو اإىل التشكيك فهيا .وينبغي مجليع ادلول ا ألعضاء أأن ّ
الراهن والهدف املنشود والبدء يف اس تعراض شامل لعمل املنظمة وطريقة تشغيلها .واس تطرد الوفد موحضا أأنه ينبغي القيام
بذكل اإذا رغبت ادلول ا ألعضاء يف أأن تس متر املنظمة يف مسارها خلدمة مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة و أأعضاهئا اذلين مه
اب ألساس ادلول ا ألعضاء ألهنا منظمة تعمل بتوجيه من دولها ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن ما جيرى ل
يويح بأأن ا ألمور تتجه يف ذكل الاجتاه .وفامي خيص بعض القضااي قيد النقاش ،قال الوفد اإن قضية الاس تثناءات والتقييدات
داخل جلنة حق املؤلف عىل سبيل املثال تظهر أأن احلجة اليت يدفع هبا يه أأن النقاش هو نقاش البدلان النامية ضد البدلان
املتقدمة وا ألمر ليس كذكل ألن املكتبات واملؤسسات التعلميية ل توجد فقط يف البدلان النامية .وإاذا اكنت هناك مصلحة يف
التوصل اإىل نتيجة وفقا ذلكل املسار ،فاإن ذكل يرجع اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف املنظمة .وقال الوفد اإنه ل يود أأن يهنيي
لكمته بنربة سلبية فأأعرب عن أأمهل يف أأ ّل تعود ا ألجواء السلبية اليت سادت املناقشات أأثناء هذه امجلعية العامة اإىل اجامتعات
الويبو يف املس تقبل .وبنربة اإجيابية قال اإن الإنرتنت أأصبحت متاحة يف القاعة رمغ بعض املشالك يف بداية الاجامتع.
 .580وشكر وفد الربازيل الرئيسة ومجيع أأعضاء ا ألمانة عىل هجودمه وإارشاداهتم طوال امجلعية العامة .و أأبدى الوفد اإحباطه
وخيبة أأمهل من نتاجئ امجلعية العامة .وقال اإنه حم َبط ولكنه غي مفاجأأ نظرا اإىل درجة املقاومة اليت أأبدهتا بعض الوفود أأثناء
املناقشات منذ ا ألس بوع املايض وحىت قبل ذكل يف حمافل أأخرى يف املنظمة .ومىض يقول إان اللجان ادلامئة واحملافل ا ألخرى
أأساس ية و أأنه بفضلها ّمت انقاد املنظمة من نكبة دفعهتا اإلهيا بعض الوفود معدا رمغ ما ابدته البدلان النامية من مقاومة وهجود
دفاعا عن املنظمة أأثناء هذه امجلعية العامة .و أأضاف أأنه من املؤسف أأن انعدام فهم أأكرث معقا واستنارة للتعددية أأدى الآن
ابدلول ا ألعضاء اإىل هذه النتيجة احملزنة .و أأوحض أأنه ابلنظر اإىل نتاجئ هذه امجلعية العامة مل ير ح أأي وفد هذه املرة بل اإن امجليع
قد خرسوا ورمبا خرسوا الكثي.
 .582و أأعرب وفد ابكس تان عن تقديره للعمل الشاق اذلي قامت به الرئيسة وامليرسون وا ألمانة .ومع ذكل ،فهو يشعر
خبيبة أأمل و أأسف لعدم اإحراز تقدم يف القضااي املوضوعية ،ومهنا قضااي اللجنة احلكومية ادلولية وجلنة حق املؤلف اليت تولهيا
البدلان النامية أأمهية خاصة .و أأبدى أأمهل يف أأن يتجه العمل يف املس تقبل اإىل ضامن نظام للملكية الفكرية يكون أأكرث توازان
ويراعي بشلك خاص تنوع البدلان واختالف مس توايت التمنية فهيا.
 .581وشكر وفد نيجياي الرئيسة عىل قيادهتا واملدير العام وا ألمانة عىل العمل ادلؤوب طوال هذه امجلعية .وشكر املرتمجني
الفوريني اذلين مكثوا للعمل حىت تكل الساعة املتأأخرة ،وامليرسين اذلين معلوا بال لكل لتحقيق نتاجئ يف مجيع اللجان .و أأيد
الوفد بيان كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية قائال اإن منسق اجملموعة ا ألفريقية ّفصل مجيع القضااي اليت تتشبث هبا اجملموعة ،وعليه
لن يأأخذ الكثي من الوقت لإعادة تفصيلها .و أأشار اإىل أأن امللكية الفكرية تؤدي دورا همام للغاية يف احلياة الاجامتعية
والاقتصادية مجليع ادلول ا ألعضاء .وتأأسف ألن الفشل يه النتيجة ا ألوىل لقاعة املؤمترات اجلديدة الرائعة و ألن أأي قرار مل
يمتخذ بشأأن أأي من القضااي الرئيس ية اليت اكنت ذات أأمهية ابلغة ل ألفراد والرشاكت واملؤسسات يف مجيع ادلول ا ألعضاء.
وذكل ليس أأمرا مشجا عىل الإطالق .ومىض الوفد معراب عن أأمهل يف أأ ّل تتحول قاعة املؤمترات واملنظمة اإىل مرسح للتقاعس
عن العمل .واسرتسل مشددا عىل أأن مجيع ادلول ا ألعضاء ينبغي لها أأن تلزتم ابمليض قدما يف معاجلة القضااي املعروضة علهيا،
والإنصات لر أأى الطرف الآخر ،واس تعادة الثقة فامي بيهنا .وقال إانه ابإماكن ادلول ا ألعضاء أأن تتحرك اإىل ا ألمام اإذا اكن هناك
إارادة س ياس ية .واضاف أأن امجلعية العامة رمغ أأهنا ليست اإجيابية فهيي مل تسفر عن منترص ول مهنزم .وينبغي لدلول ا ألعضاء
مجيعها اإعادة النظر يف خططها عىل أأمل الرجوع بأأفاكر بناءة ملواصةل معلها يف املس تقبل.
 .586وشكر وفد جنوب أأفريقيا الرئيسة عىل مثابرهتا وقال اإهنا ل تزال مفعمة ابحليوية والنشاط رمغ الوقت املتأأخر جدا.
وشكر املدير العام عىل حضوره يف هذا الوقت املتأأخر وهو دليل عىل الزتامه القوي بعمل املنظمة .كام شكر ا ألمانة والزمالء
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واملندوبني احلارضين اذلين لولمه ملا اكن ذكل امجلع لينعقد .ومىض موحضا أأن هل مصاحل اقتصادية جد هممة يف معل الويبو،
ويأأمل يف أأن تؤخذ تكل املصاحل الاقتصادية املهمة عىل محمل اجلد يف املداولت ،و أأن تأأخذ النتاجئ يف تكل احملافل عىل محمل
اجلد املصاحل الاقتصادية للبدلان النامية يف املس تقبل .وفامي خيص العمل اذلي ينتظر املنظمة ،يأأمل الوفد يف أأن تس تغل
ادلول ا ألعضاء هذا العام ،ويه فرتة لن يكون فهيا الكثي من ا ألنشطة كام اكن متوقعا ،ليس فقط للتفكي يف معل املنظمة
بل أأيضا لإعادة تقيمي كيفية التوصل اإىل وضع ير ح فيه امجليع ،وإابداء إارادة س ياس ية أأقوى حىت الهناية .و أأشاد أأيضا ابلطريقة
الالئقة اليت أأجريت هبا املناقشات أأثناء املفاوضات وشكر امليرسين عىل خلق تكل ا ألجواء اليت ساد فهيا الاحرتام املتبادل
بني أأعضاء الوفود .و أأعرب عن أأمهل يف أأن الانطالق عىل أأساس ذكل الاحرتام املتبادل س ميكن ادلول ا ألعضاء من التفامه
حول العمل اذلي ينتظرها.
 .587وشكر املدير العام الرئيسة عىل ما قدمته من ارشادات عىل مدى ا ألس بوع املايض وشكر امليرسين ا ألربعة اذلين
معلوا حتت إارشافها طوال تكل الفرتة .و أأغتمن الفرصة ليشكر مجيع الوفود قائال اإن حضور الكثي من الوفود يف ذكل الوقت
من الصباح حاةل اس تثنائية جدا ودليل عىل الالزتام اذلي أأبدته الوفود طوال ا ألايم العرشة املاضية .وقال اإنه يشاطر الوفود
خيبة ا ألمل لعدم متكن امجلعية العامة من حتقيق لك النتاجئ اليت رغبت مجيع الوفود يف أأن تتحقق .و أأوحض أأنه من املهم وضع
الإخفاقات يف س ياقها مضيفا أأن حالت انعدام القرارات يتعلق معظمها ابلربانمج التقنيين للمنظمة .وعليه ،يود املدير العام أأن
حيث مجيع الوفود عىل التفكي العميق يف حاةل الربانمج التقنيين للويبو ألن هذا املوضوع هو الأكرث اإاثرة للجدل ،والتفكي،
عىل وجه اخلصوص ،يف اجتاه التعاون املتعدد ا ألطراف يف جمال التقنني .ويرى أأن هذا هو جوهر اخلالف اذلي شهدته
امجلعية يف ا ألس بوعني املاضيني .وفامي خيص املس تقبل ،قال املدير العام إانه أأحاط علام بتعليقات وفد فرنسا .و أأضاف أأنه من
الواحض أأن الوفود وا ألمانة جيب أأن تفكر معا يف حاةل املنظمة بعد تكل الإخفاقات يف التوصل اإىل قرارات .ويعتقد أأن ذكل
يعين الرجوع اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية اليت ينبغي أأن تمدرس بعناية ملعرفة ما تتضمنه من توجهيات العمل يف ا ألشهر املقبةل
والس نة القادمة ،بل وحىت امجلعيات املقبةل .واسرتسل مشيا اإىل أأن ا ألمانة ،ابلطبع ،ستبذل قصارى هجدها لتيسي
املشاورات بني ادلول ا ألعضاء مبا ميكّن ادلول ا ألعضاء من اختاذ قرارات بشأأن برانمج العمل املقبل يف اإطار الربانمج
واملزيانية .و أأعرب املدير العام عن امتنانه ألحد زمالئه الس يد هرني تشارلز غوزنس اذلي معل يف املنظمة ملدة أأربع وعرشين
عاما وقىض الس نوات احلادية والعرشين ا ألخية يف خدمات املؤمترات .وقال اإن هذه امجلعية يه امجلعية احلادية والعرشين
للس يد غوزنس اذلي يرت أأس وحدة الاجامتعات منذ  .5116و أأضاف املدير العام أأنه متأأكد من أأن العديد من الوفود تعرف
الس يد غوزنس اذلي سيتقاعد يف الشهر القادم .و أأشاد بتفاين الس يد غوزنس طوال تكل الفرتة .وتوجه ابلشكر كذكل اإىل
مجيع الزمالء الآخرين اذلين معلوا جاهدين يف مرحةل التحضي للجمعيات ويف أأثناهئا .ويف ا ألخي ،شكر املدير العام بدوره
املرتمجني الفوريني عىل معلهم الرائع.
 .588وشكرت الرئيسة املدير العام عىل لكمته .وقالت اإهنا تود بدورها أأن تتوجه ابلشكر يف البداية اإىل مجيع املندوبني
املوقرين والزمالء عىل دمعهم وتعاوهنم يف تس يي امجلعيات .وخصت ابلشكر املدير العام عىل وجوده ادلامئ وتقدميه للمشورة
يف عدة مناس بات .وهنأأته عىل افتتاح قاعة املؤمترات الرائعة وقالت اإن العمل فهيا ممتع .و أأعربت عن أأملها يف أأن تقدم القاعة
خدمات جيدة للويبو وادلول ا ألعضاء فهيا يف الس نوات القادمة .ومضت قائةل اإنه ابلنظر اإىل ما جرى منذ بداية امجلعيات،
لبد من التعبي عن تقدير خاص للميرسين اذلين معلوا دون هوادة طوال امجلعيات .ويف هذا الصدد ،أأثنت عىل معل أأاين
غوس وهجوده وإاسهاماته لتيسي املناقشات حول البند  56بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية ،والسفي توماس
فيتشني لتيسي املناقشات حول املاكتب اخلارجية ،والس يد مارتني موسكوزو لتيسي املناقشات حول البند  51بشأأن جلنة
حق املؤلف ،والس يد عادل املاليك لتيسي املناقشات حول البند  52بشأأن معاهدة قانون التصاممي .وقبل اخلتام ،أأعربت
الرئيسة عن شكرها للس يد انريش براساد ،أأمني امجلعيات وفريقه ،اإضافة اإىل الس يد سيجيو ابليرباي ،مدير شعبة شؤون
امجلعيات والواثئق ،وكذكل الس يد إادوارد كواكوا ،املستشار القانوين ،عىل تقدمي ادل مع واملساعدة لها كرئيسة بلك طواعية.
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ويف ا ألخي ،أأبدت الرئيسة تقديرها مجليع موظفي الويبو اذلين قدموا خدماهتم القمية عىل مدى امجلعيات وقالت اإهنا ،ابلطبع،
تشكر بشلك خاص املرتمجني الفوريني عىل صربمه وتعاوهنم.
 .589واختمتت رئيسة امجلعية العامة للويبو سلسةل الاجامتعات الرابعة واخلسني للجمعيات وسائر هيئات ادلول
ا ألعضاء يف الويبو.
[ييل ذكل املرفق ا ألول]
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املرفق ا ألول

تقرير املدير العام
سبمترب 5152
 .5إان ّين يف غاية الرسور هبذه الفرصة الساحنة لعرض العمل اذلي حقّقته املنظمة خالل العام اذلي انقىض منذ أآخر
اجامتع مجلعيات الويبو يف سبمترب .5150

ا ألداء املايل
 .5ظ ّل وضع املنظمة املايل سلامي جدا .فقد أأمكلنا الثنائية  5150-5155بفائض اإجاميل قدره  02.6مليون فرنك
سويرسي .وبلغت اإيرادات الثنائية  681مليون فرنك سويرسي ،ممّا يمعد زايدة بنس بة  %1.5مقارنة ابلهدف احملدّد يف
املزيانية ،وذكل لعدة أأس باب مهنا أأساسا زايدة فاقت التوقعات يف معدلت منو أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية ،ول س امي نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ووصلت نفقات الثنائية اإىل  655مليون فرنك سويرسي ،ممّا يمعد اخنفاضا بنس بة %1.6
مقارنة ابملبلغ احملدّ د يف املزيانية .وما مجسّل من وفورات يف الإنفاق اكن نتيجة أأوجه الفعالية املمحققة يف التاكليف؛ واملاكسب
املمحققة عىل مس توى الإنتاجية ،وذكل أأساسا من خالل اس تخدام أأنظمة تكنولوجيا املعلومات وا ألدوات الإدارية اجلديدة؛
والاس تعانة مبوارد خارجية يف جمالت خمتارة ،ل س امي الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات.
 .0وبفضل ذكل الفائض احملقّق ،ظلّت ا ألموال الاحتياطية يف وضع سلمي .ففي هناية عام  ،5150بلغ صايف أأصول
املنظمة  518.8مليون فرنك سويرسي ،ممّا يفوق املس توى املس هتدف اذلي حدّدته ادلول ا ألعضاء فامي خيص ا ألموال
الاحتياطية .ومع زايدة أأمهية املزيانية وا ألموال الاحتياطية ،نرى أأ ّن الوقت مناسب لتقيمي فعالية س ياستنا الاستامثرية .وبناء
عىل اقرتاح من ا ألمانة ،وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل اإعداد اقرتاحات خبصوص اإماكنية مراجعة س ياسة الاستامثر
وذكل ألغراض اجامتع اللجنة يف عام  .5151ونرى ،يف الس ياق نفسه ،أأ ّن الوقت مناسب أأيضا لإعادة النظر يف املس توى
املس هتدف اذلي حدّدته ادلول ا ألعضاء فامي خيص أأموال املنظمة الاحتياطية ،ويف احلاجة اإىل اس مترار صناديق رؤوس
ا ألموال العامةل اليت أأنشئت يف املراحل ا ألوىل ألنظمتنا العاملية للملكية الفكرية ،عندما اكن الغموض حييط بدرجة اس تخدام
ا ألنظمة يف املس تقبل .وقد وافقت جلنة الربانمج واملزيانية كذكل عىل هذا الإجراء املقرتح وس مت َعد اقرتاحات يف هذا الصدد
يف العام املقبل.
لكن التجربة املمكتس بة يف ا ألشهر الامثنية ا ألوىل مهنا
 .2إان ّنا ل نزال يف مرحةل مبكّرة من الثنائية اجلديدة  ،5151-5152و ّ
تشي اإىل أأن ّنا عىل الطريق حنو حتقيق توقعات املزيانية .وإاذا تساوت لك املعايي ،وهو افرتاض ل يمعد ا ألفضل يف اقتصاد
عاملي ما زال يتسم ابلغموض والرتدّد يف الانتعاش وضعف الرؤية ،نأأمل يف جتاوز توقعات املزيانية للثنائية بنس بة متواضعة.

ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية
 .1ا ّإن الوضع املايل السلمي اذلي تتسم به منظمتنا انمج عن أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية ،اليت يتأأىت مهنا  %91من
اإيرادات املنظمة .وتتأأىت احلصة الكبية من تكل الإيرادات من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اذلي يسامه حبصة
 %72من مجمل الإيرادات.
 .6نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ظ ّل اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يمنو بوتية قوية .ففي
عام  ،5150زادت الإيداعات بناء عىل املعاهدة بنس بة  ،%1.5مع جتاوز مجموع الطلبات الس نوية أل ّول ّمرة عتبة
 511 111طلب .وقد ساد اجتاه مماثل يف النصف ا أل ّول من عام .5152
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الاجتاه املمس ّجل يف الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
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 .7و أأكرب مصدر للطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة هو الولايت املتحدة ا ألمريكية .ففي عام  ،5150شهدت الطلبات
الواردة من الولايت املتحدة زايدة بنس بة  %51.8وجتاوزت ،أل ّول ّمرة ،عدد الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة قبل ظهور
ا ألزمة املالية العاملية يف عام  .5117ويمعد الياابن اثين أأكرب مودعي الطلبات بناء عىل املعاهدة ،وتليه الصني .وشهدت
الطلبات الواردة من الصني زايدة بنس بة  %51.6يف عام  ،5150وقد جتاوزت الصني أأملانيا لتصبح اثلث أأكرب مودعي
الطلبات بناء عىل املعاهدة .وفامي خيص املناطق ،ظلّت البدلان الآس يوية أأكرب مصدر ل إاليداعات ،اإذ ورد مهنا  %21.6من
مجموع الطلبات ادلولية .وورد من أأورواب و أأمرياك الشاملية  %59.0و %58.5من الطلبات ادلولية ،عىل التوايل.
ماكتب ّ
تسمل الطلبات اخلسة عرش اليت حتتل الصدارة
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طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة من ماكتب خمتارة من ماكتب البدلان املتوسطة ادلخل
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 .8وظلّت بيئة التشغيل الإلكرتونية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ول س امي املنصة الإلكرتونية ذلكل النظام،
معززة للخدمة املمقدمة اإىل ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف نظام معاهدة التعاون
تدر فوائد يف شلك مس توايت ّ
تتطور و ّ
ّ
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م
حس نة.
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 .9وتمعد الرتمجة من اخلدمات املهمة اليت يوفرها املكتب ادلويل يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .والغرض من
الرتجامت اليت يوفرها املكتب ادلويل هو تعزيز وظيفة الكشف لنظام الرباءات من خالل اإاتحة املعلومات التكنولوجية الواردة
يف الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة بلغات غي تكل اليت أأودعت هبا الواثئق ا ألصلية .ويكفل املكتب ادلويل ،عرب الرتمجة،
اإاتحة عناوين وملخصات لك الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية .ويف عام  ،5150مشلت تكل
العملية ترمجة  280820ملخصا .وابلإضافة اإىل ذكل ،يكفل املكتب ادلويل اإاتحة تقارير البحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل ابللغة الإنلكزيية .وقد مشلت تكل العملية ترمجة  93459تقريرا من ذكل النوع يف عام .5150
 .51وابلنظر اإىل أأمهية الرتمجة يف النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية ،فقد اس تحدثنا عددا من ا ألدوات اليت أأحتناها كذكل
للمس تخدمني واملاكتب وعامة امجلهور .وأآخر أأداة أأتيحت للجمهور يه قاعدة البياانت  WIPO Pearlاليت أأطلقت عىل
موقع الويبو الإلكرتوين يف سبمترب  .5152وتتيح قاعدة البياانت املذكورة اإماكنية النفاذ اإىل أآلف املصطلحات التقنية جبميع
اللغات العرش لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .55نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .ظ ّل نظام مدريد يمنو بوتية مرضية ،فقد شهد عدد الطلبات ادلولية زايدة
يف عام  5150بنس بة  %6.2لتبلغ  26 859طلبا .واس ّمتر ذكل الاجتاه يف ا ألشهر الس تة ا ألوىل من عام  ،5152اإذ زاد عدد
الطلبات ادلولية بنس بة  %1.0مقارنة ابلفرتة نفسها يف عام .5150
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منو الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد
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وهناك الآن أأكرث من  600000تسجيل دويل سار يف جسل مدريد ادلويل.
 .55وتمعد ا ألطراف املتعاقدة اليت يطلب فهيا املودعون امحلاية (ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة) مؤرشا همام فامي خيص جاذبية
ا ألسواق اخملتلفة .ويف عام  ،5150ظلّت الصني الطرف املتعاقد الأكرث تعيينا ،متبوعة ابلحتاد الرويس والاحتاد ا ألورويب
والولايت املتحدة ا ألمريكية.
أأعضاء نظام مدريد العرشون الأكرث تعيينا
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 .50ويك يصبح نظام مدريد نظام عامليا ابلفعل ،ل بدّ أأن يتّسع نطاق العضوية ليتجاوز اجملموع احلايل وهو  95عضوا .وقد
يتجسد هذا العمل يف
شاركنا يف أأعامل حتضيية واسعة مع عدد كبي من ا ألطراف املتعاقدة اجلديدة احملمتةل .ونأأمل يف أأن ّ
انضامم أأعضاء جدد عىل مدى الشهور الثين عرش القادمة.
 .52ومع اتساع نطاق نظام مدريد ،سنتابع عن كثب فعالية اخلدمات اليت تقدهما ا ألمانة ونوعيهتا .ويف هذا الصدد رشعنا
يف اإصالح كبي يف الشهور الثين عرش ا ألخية ،وذكل بوضع خطة حتسني اسرتاتيجية طموحة .ونتوقّع أأن يسفر تنفيذ تكل
اخلطة عن نتاجئ كبية من حيث حتسني اخلدمة املقدمة للزابئن ،وتبس يط الإجراءات وزايدة الإنتاجية ،واقرتاح تبس يط
هيلك الرسوم وتعزيز اإطار التشغيل الإلكرتوين للمكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية وا ألطراف املتعاقدة واملس تخدمني.
 .51نظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي .ظ ّل نظام لهاي يشهد منوا بطيئا ومطردا بشأأن عدد صغي نسبيا من
الطلبات ادلولية .ففي عام  ،5150زاد عدد الطلبات ادلولية بنس بة  %52.8ليبلغ  2990طلبا دوليا.
حتول كبيا يف نظام لهاي يه انضامم مجهورية كوراي يف مارس  .5152وكام أأبلغ عنه
 .56واكنت بداية ما نتوقّع أأن يكون ّ
يف ا ألعوام السابقة ،نتوقّع انضامم املزيد من البدلان ذات الاقتصادات الكربى يف املس تقبل القريب جدا .وقد بد أأان التحضي
لالرتفاع املتوقّع يف أأعداد الطلبات اليت ستسفر عهنا حالت الانضامم اجلديدة ،وكذكل ل إالجراءات الأكرث تعقيدا اليت
سينطوي علهيا ذكل عندما تصبح البدلان اليت جتري الفحص املوضوعي أأطرافا يف نظام لهاي.
 .57اتفاق لش بونة محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عل الصعيد ادلويل .يتواصل اإحراز تقدم جيد يف العمل عىل مراجعة
اتفاق لش بونة .مفنذ عام س بق ،أأي يف اجامتع مجعيات الويبو لعام  ،5150وافقت مجعية احتاد لش بونة عىل خريطة طريق
اقرتهحا الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة لس تكامل معهل بشأأن املراجعة .وتتوقّع خطة العمل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد صيغة مراجعة من اتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام  .5151وس تجمتع اللجنة
التحضيية للمؤمتر ادلبلومايس يف أأكتوبر  ،5152ابلزتامن مع دورة أأخرى للفريق العامل .وس تحدّ د اللجنة التحضيية موعد
وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس ،يف حني س يعد الفريق العامل نص الاقرتاح ا ألسايس للمعاهدة املراجعة.
 .58مركز الويبو للتحكمي والوساطة .يظ ّل املركز أأبرز مقديم اخلدمات يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
عىل الإنرتنت .وذكل اجملال يشهد تطورا رسيعا ،مع اإدراج هيئة الإنرتنت املعنية اب ألسامء وا ألرقام املعينة (الإياكن) لتغيات يف
املكونة من أأسامء عامة ،عىل وجه اخلصوص ،هو اذلي زاد من اإماكنية
نظام أأسامء احلقول .ولع ّل اإدراج احلقول العليا اجلديدة ّ
تعرض ماليك العالمات التجارية لإماكنية اإساءة اس تخدام عالماهتم من خالل السطو الإلكرتوين.
ّ
 .59ويف عام ّ ،5150
تسمل املركز  2585قضية من قضااي املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول .و أأودع القضااي مدعون ومدعى
علهيم من  519بدلان .و ّ
بت يف القضااي  057وس يطا وحمكلام ع ّينهتم الويبو من  11بدلا ،واس متخدمت 52لغة خمتلفة .وتبلغ
نس بة قضااي احلقول العليا املكونة من رموز البدلان  %50تقريبا من اإجاميل القضااي احملاةل اإىل الويبو يف عام  ،5150أأي بزايدة
%5مقارنة ابلس نة املاضية ،و أأصبحت  71هيئة وطنية لتسجيل أأسامء احلقول متصةل خبدمات الويبو لتسوية املنازعات
املتعلقة بأأسامء احلقول .ويف عام  ،5150صار مركز الويبو مقدم احلقل <( >.FMميكرونزياي (ولايت  -املوحدة))
واحلقل<( >.GDغرينادا) واحلقل <( >.MLمايل).
 .51وساعدت الويبو الإياكن يف وضع وتنفيذ اإجراء جديد لتسوية املنازعات ( إاجراء الاعرتاض املتعلق ابحلقوق القانونية)
واذلي م ّ
املكونة من أأسامء عامة احلقوق املتعلقة ابلعالمات التجارية.
ُصم لضامن أأل تنهتك احلقول العليا اجلديدة ّ
ويف سبمترب  ،5150نرش مركز الويبو قرارات هيئة اخلرباء بشأأن القضااي ا ألخية اليت ّ
بت فهيا من ذكل النوع والبالغ عددها
 69قضية.
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 .55وابلإضافة اإىل تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وإاجراءات الوساطة والتحكمي و ّ
البت يف جمال امللكية الفكرية
تعزز جتربة موظفيه وخربهتم .ويعمل املركز ،بناء عىل الطلب ،مع ماكتب
معوما ،يقدم املركز طائفة من اخلدمات اخلبية اليت ّ
امللكية الفكرية اليت تعكف عىل وضع أأطر لتسوية املنازعات بوسائل بديةل من خالل التعاون عىل وضع برامج تدريبية
وإاجراءات لإدارة القضااي .ومن معليات التعاون احلالية العمل مع ماكتب الربازيل وكولومبيا وإاندونيس يا والفلبني وس نغافورة.
واس تمكل املركز ،مؤخرا ،اس تعراض نظام الويبو بشأأن التحكمي والوساطة والتحكمي املع ّجل (نظام الويبو) للمت ّعن يف جتربة
التطور العاملي للمامرسات البديةل لتسوية املنازعات .وقد أأدّت خربة الويبو اخلاصة
املركز الضخمة يف جمال تسوية القضااي و ّ
ابلتحكمي يف جمال الرباءات املعقدة ابملنظمة اإىل العمل مع أأحصاب املصاحل يف عام  5150عىل وضع اتفاقات منوذجية لالحتاكم
فامي خيص تسوية املنازعات ،تنطوي عىل حتديد رشوط ترخيص عادةل ومعقوةل وغي متيزيية .وتكل التفاقات متاحة عىل موقع
الويبو الإلكرتوين.
اإطار وضع القواعد واملعايي ادلولية
ّ .55روجنا بنشاط لالنضامم اإىل املعاهدات اليت تديرها املنظمة ،مبا يف ذكل املعاهداتن املربمتان مؤخرا ،وهام معاهدة
بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي لعام  5155ومعاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات لعام  .5150وشهدت الس نة املاضية  51حاةل انضامم
جديدة اإىل املعاهدات اليت تديرها الويبو .ويف  57يونيو  ،5152عندما أأغلق ابب التوقيع عىل معاهدة مراكش ،وقّعت علهيا
 81دوةل .واكنت الهند أأول بدل يقدم وثيقة التصديق عىل املعاهدة يف يونيو  .5152وحلد الآن صدّ قت مخس دول عىل
معاهدة بيجني.
 .50واكن التقدم يف اللجان املعنية بوضع القواعد واملعايي بطيئا منذ مجعيات عام  ،5150وظل التفاق بعيد املنال .وعىل
الرمغ من عدم التوصل اإىل نتاجئ ملموسة ،متكّنت الوفود من فهم أأكرب للعديد من القضااي قيد النقاش.
 .52وحتقّق تقدم كبي يف العمل املوضوعي عىل املعاهدة املقرتحة بشأأن قانون التصاممي يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية وحيض نص املعاهدة املقرتحة ابتفاق واسع .ومع ذكل ،توقف ا ألمر
عند اخلطوة الهنائية املؤدية اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام املعاهدة بسبب اختالف يف الر أأي حول طريقة التعبي ،يف هذه
املرحةل ،عن اقرتاح املساعدة التقنية اليت من املنتظر تقدميها للبدلان النامية ملساعدهتا عىل الامتثال ملعاهدة جديدة .وا ألمل
معقود عىل أأن جتد امجلعيات يف دورهتا لعام  5152وس يةل للتغلب عىل هذا الفرق الشلكي.
 .51والعمل عىل معاهدة جديدة لتحديث حامية هيئات البث بد أأ أأول مرة منذ  51عاما .و ألس باب مفهومة ،شعر مؤيدو
املعاهدة اجلديدة ابلإحباط ألن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مل تمتكن من التفاق عىل برانمج معل
يفيض اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .5156ويف عامل يتسم ابنتشار وسائل التصال وكرثة امجلاهي عىل الصعيد العاملي،
تنامت أأمهية وسائل البث اقتصاداي واجامتعيا .فهيي عىل سبيل املثال الوس يةل الرئيس ية لمتويل الرايضة يف مجيع أأحناء العامل
عرب بيع حقوق البث .وإاذا تعرضت اإشارات البث اإىل القرصنة و أأصبحت متاحة عىل مواقع دون ترخيص ،فاإن قمية احلقوق
اليت اقتنيت تتناقص .وابلتايل ،لبد من مس توى مناسب محلاية اإشارات البث من المتكل غي املرشوع بدون ترخيص .ومرة
أأخرى ،فا ألمل معقود عىل أأن متيض ادلول ا ألعضاء قدما يف مرشوع املعاهدة املقرتحة للوصول اإىل نتيجة يف الوقت املناسب.
 .56كام انقشت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة الاس تثناءات والتقييدات املطبقة عىل املكتبات
واحملفوظات واملؤسسات الرتبوية والتعلميية ومؤسسات البحوث وا ألشخاص املصابني ابإعاقات أأخرى .و ُأحرز بعض التقدم يف
هذه املناقشات .اإذ اإن هذه اجملالت معقدة نظر ًا ،عىل ا ألقل ،اإىل التغييات الرسيعة اليت تشهدها البيئة الرمقية واليت تؤثر يف
مصاحل ومواقف مجيع اجلهات الفاعةل يف اإنتاج املصنفات الإبداعية وتوزيعها واس هتالكها.
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 .57وإان اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور قد واصلت مناقشاهتا الطويةل ا ألمد
من خالل برانمج معل مكثف .ورمغ أأن النصوص اخلاضعة للمناقشة قد ن مقحت تنقيح ًا ابلغ ًا نتيجة للمناقشات ،فيبدو أأنه ل
تزال هناك حاجة اإىل العمل أأكرث عىل التفاوض بشأأن نتاجئ جمدية .وجتدر الإشارة اإىل أأن أأمهية هذا العمل معرتف هبا عاملي ًا.
وسيمناقش برانمج العمل للعام املقبل خالل ادلورة احلالية للجمعيات.
التمنية
 .58رمغ أأن الويبو متتكل قطاعا وبرامج خمصصة للتعاون الإمنايئ تامتىش مع هدف جدول أأعامل التمنية الرايم اإىل تعممي
التمنية ،فاإن العديد من قطاعات املنظمة وبراجمها ا ألخرى تقدم منابر ومساعدات تقنية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا
فض ًال عن البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر.
 .59ويعمل قطاع التمنية مع ادلول ا ألعضاء للمساعدة يف وضع اسرتاتيجيات للملكية الفكرية وتنس يق تنفيذ خطط العمل
مبوجب هذه الاسرتاتيجيات من خالل تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية ونظم تكنولوجيا املعلومات .وتشارك مجيع
قطاعات املنظمة يف تنفيذ خطط العمل .واس متحدثت العام املايض أأداة ش بكية جديدة للمساعدة يف هذا العمل .وتتضمن
قاعدة بياانت الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية بياانت عن النظم الوطنية للملكية الفكرية وعن اس تخدام امللكية
الفكرية يف معاجلة جمالت التمنية ذات ا ألولوية يف البدلان ،وهتتدي يف ذكل ابملهنجية املوضوعة كجزء من أأحد مشاريع جدول
أأعامل التمنية (املرشوع رمق  .)51واعمتد اسرتاتيجيات خاصة ابمللكية الفكرية أأو ن مفذت يف  11بدل ًا تقريب ًا مبا يف ذكل  52بدل ًا
يف أأفريقيا و 7يف املنطقة العربية و 55يف أآس يا واحمليط الهادئ و 51يف أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .01و أأسفر العمل ،اذلي أأرشفت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،عن مجموعة من التقارير وادلراسات اليت
ساعدت عىل فهم دور امللكية الفكرية فامي يتعلق بعدد من املوضوعات اخملتلفة ولس امي التكنولوجيا املناس بة للتمنية؛ وامللكية
الفكرية وجهرة ا ألدمغة؛ والرباءات واملكل العام؛ وامللكية الفكرية وتوس مي املنتجات؛ والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب؛ و أأوجه
املرونة القامئة عىل الرباءات يف ا إلطار القانوين املتعدد ا ألطراف؛ وامللكية الفكرية والاقتصاد غي الرمسي.
 .05وقدمت أأاكدميية الويبو ،خالل العام املايض ،تدريب ًا اإىل حنو  01 111خشص ًا من  589بدل ًا أأساس ًا من خالل برانمج
التعمل عن بعد .وإاضافة اإىل اس تحداث دورة جديدة بشأأن امللكية الفكرية والإدارة امجلاعية ،محدثت منصة تعلمي امللكية
الفكرية عىل الإنرتنت ونظام التسجيل الإلكرتوين فهيا بغية تبس يط الالتحاق الإلكرتوين وحتسني مجع البياانت الإحصائية.
ودرب برانمج التطوير املهين حنو  511مسؤو ًل حكومي ًا عىل جمالت خمتلفة من امللكية الفكرية .والتحق مخسة وتسعون
طالب ًا يف شهادات ماجس تي يف جمال قانون امللكية الفكرية وشارك  051طالب ًا وهمني ًا شا ًاب يف دورات صيفية ن مظمت دلى
مؤسسات رشيكة يف تسع بدلان.
 .05وتس متر املنظمة يف التواصل مع املبدعني بوصفهم فئة خاصة .ونمرش دليالن جديدان للمبدعني يتعلق أأوهلام بقضااي
امللكية الفكرية اخلاصة مبطوري أألعاب الفيديو ،ويتناول اثنهيام الانتفاع مالي ًا من أأصول حق املؤلف .و ُأصدرت الطبعة الثانية
من ادلليل الناحج املعنون "كيف تعيش من املوس يقى" يف يوليو .5152

البنية التحتية العاملية
 .00ويسعى قطاع البنية التحتية العاملي اإىل الهنوض بعدد من أأهداف الس ياسة من خالل التعاون فامي خيص البنية التحتية
التقنية الاكمنة وراء نظام امللكية الفكرية .وتشمل أأهداف الس ياسة تكل ما ييل:
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 أأداء أأكرث كفاءة لنظام امللكية الفكرية ،عىل سبيل املثال من خالل خدمات النفاذ الرمقي ( )DASاليت متكّناملتقدمني من تقدمي وثيقة أأولوية مرة واحدة لبدلان مشاركة متعددة ،أأو ألنظمة الويبو للتصنيف؛

 جودة معلومات أأفضل لختاذ القرارات ،عىل سبيل املثال ،من خالل قواعد البياانت العاملية للمنظمة ،والنفاذاملركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ()CASE؛
 خترجي املعلومات الاقتصادية والتجارية املتودلة عن نظام امللكية الفكرية للحصول عىل حتليل س ياسة وقراراتجتارية أأفضل ،عىل سبيل املثال ،من خالل قواعد البياانت العاملية للمنظمة؛
 النفاذ اإىل التكنولوجيا واملعارف وإانشاء نظم لتسهيل ذكل النفاذ ،عىل سبيل املثال ،من خالل مراكز د معالتكنولوجيا والابتاكر (.)TISCs
 .02أأنظمة التصنيف واملعايي .تساعد أأنظمة التصنيف عىل اسرتجاع املعلومات التجارية والتكنولوجية املتودلة من نظم
امللكية الفكرية وعىل اإاتحة النفاذ اإلهيا ،وكذكل يف تنظمي املهامت الإدارية اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية .وتساعد املعايي يف
متكني تبادل البياانت بني ماكتب امللكية الفكرية يف شلك أأنساق قابةل للتشغيل املتبادل .وقد رسع التصنيف ادلويل
للرباءات من معهل اخلاص ابملراجعة مع عدد من مشاريع املراجعة اليت منت من  52يف  5155اإىل  02منذ اإطالق خريطة
طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات يف فرباير  .5150والتصنيف ادلويل للرباءات أأيرس الآن يف اس تخدامه مع منصة
نرش معدةل عىل الإنرتنت تش متل عىل أأداة حبث جديد و أأداة مقارنة أأنظمة التصنيف الرائدة .وكنتيجة ذلكل ،حقق منشور
التصنيف ادلويل للرباءات  81111زايرة يف ( 5150مقارنة بـ  67111زايرة يف  .)5155وقد انعكس أأيض ًا معدل التغي
الرسيع للسوق العاملي يف تصنيف نيس ( تصنيف السلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات) ،واذلي يراجع وينرش الآن
س نواي .وتشمل منصة النرش الس نوية اجلديدة وظائف حبث جديدة وقامئة تصنيفية ،ويه هيلك هريم موضع مبوجب فئات
تصنيف نيس الـ 21ابلتعاون مع مكتب تنس يق السوق ادلاخلية ( .)OHIMوسامهت منصة النرش اجلديدة يف زايدة هائةل
يف عدد الزايرات اإذ ارتفع عدد الزايرات من  511111زايرة للمنصة السابقة اإىل  5.2مليون زايرة للمنصة اجلديدة يف
.5150
 .01قواعد بياانت امللكية الفكرية العاملية .وحتظى الويبو الآن ابثنني من قواعد البياانت العاملية وسوف متتكل الثالثة قريب ًا
ويه تغطي حقوق امللكية الفكرية املسجةل ،مع قواعد بياانت التصاممي العاملية املتوقع أأن تنضم اإىل قاعدة بياانت
( )PATENTSCOPEوقواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية قبل هناية العام .وتوفر قواعد بياانت الويبو عدد ًا من
أأدوات البحث والتصفح متعددة اللغات ،اليت تشمل البحث بلغات خمتلفة واس تخراج البياانت من قاعدة بياانت
( )PATENTSCOPEبـ  55لغة و أأداة الرتمجة الآلية الفريدة اخلاصة ابلويبو املفصةل ملعلومات امللكية الفكرية (.)TAPTA
وا ألداة ا ألخية هذه اس تحدهثا خرباء يعملون ابملنظمة .ويه الآن تشمل مثاين ثنائيات لغوية كام أأهنا مس تخدمة يف مقرات
ا ألمم املتحدة من خالل مساعدة الويبو ومعاونهتا.
 .06وتشمل قواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية بياانت دولية ،ويه بياانت من نظام مدريد ،ونظام لش بونة
ومجموعات املادة (6اثلث ًا) وكذكل بياانت وطنية من نظم وطنية .وقد حققت تقدم ًا هائ ًال يف العامل املايض .و أأضيفت ثالث
مجموعات جديدة (نيوزيالندا ،وعامن ،والولايت املتحدة ا ألمريكية) ،رفعت الرمق الإجاميل للمجموعات الوطنية اإىل  .52وتضم
قاعدة البياانت الآن  50مليون جس ًال (بعد أأن اكنت  711111يف  .)5155و أأضيفت وظيفة حبث قامئة عىل الصور لقواعد
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البياانت العاملية للعالمات التجارية ،ويه ا ألوىل من نوعها لتكون متاحة لقواعد بياانت العالمات التجارية جمانية الاس تخدام.
وتسمح هذه الوظيفة للمس تخدمني ابلبحث عن الصور املتشاهبة والعنارص التصويرية للعالمات التجارية حول العامل.
 .07تواصل قاعدة بياانت الرباءات  PATENTSCOPEتوسعها مع اإدراج أأكرث من  07مليون جسل لواثئق براءات
بناء عىل املعاهدة.
اخرتاع يف مجيع أأحناء العامل جسلت يف  07مكتب ملكية فكرية ،و  5.1مليون طلب براءة دولية نرشت ً
 .08وابلنس بة للنفاذ اإىل املعلومات التقنية واملعرفة ،تقدّ م املنظمة عددا من املوارد واخلدمات لتعزيز الوصول اإىل معلومات
امللكية الفكرية واملعرفة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .ومن أأكرث خدمات زايدة الوصول رسوخا ،مشاريع مراكز د مع
التكنولوجيا والابتاكر الوطنية واليت يبلغ عددها  21مركزا حول العامل .وتشمل هذه املشاريع  051مرشوعا فرداي اس تضافت
ودربت  1111مشارك ،وجسلت  5111مشارك يف دورات التعمل عن بعد التابعة
فامي بيهنا  86دورة تدريبية يف املوقعّ ،
لأاكدميية الويبو ،ودمعت  591111اس تفسارا .كام يضم منتدى ش باكت  ،eTISCاليت أأنشئت لتبادل املعرفة بني املشاركني
يف مراكز د مع التكنولوجيا والابتاكر 951 ،عضوا حالي ًا من أأكرث من  91بدلا ،ووزعت  5111نسخة قرص مدمج من املواد
التدريبية عىل الانرتنت املعدة خصيصا (ابلإضافة اإىل  1111نسخة رمقية مت حتميلها من موقع الويبو).
 .09ويوفلر النفاذ اإىل اجملالت ادلورية العلمية والتقنية وقواعد البياانت التجارية ل ألفراد واملؤسسات يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا من خالل برانجمي النفاذ اإىل البحث ألغراض التمنية و الابتاكر ،والنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة
ابلرباءات .ويتيح برانمج النفاذ اإىل البحث ألغراض التمنية و الابتاكر الوصول اإىل  51111جمةل وكتاب ومرجع يوفّرها 57
من الرشاكء النارشين .وارتفع عدد املس تخدمني املسجلني يف الربانمج يف الس نوات العرش ا ألخية من  595اإىل 012
مؤسسة يف  76بدل ًا .كام زاد اس تخدام برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة ابلرباءات مع زايدة املهارات يف البدلان املؤهةل.
و أأ ّما البدلان اليت دلهيا أأكرب عدد من املس تخدمني املسجلني ،فهيي كولومبيا ومدغشقر والس نغال.
 .21املنصات العاملية .وعالوة عىل أأنظمة الويبو ملاكتب امللكية الفكرية كنظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية ،تس تطيع
وختول منصة (WIPO CASEالنفاذ
ادلول ا ألعضاء النفاذ اإىل منصتني عامليتني ملشاركة معلومات مكتب امللكية الفكريةّ .
املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص) ،ادلول ا ألعضاء التشارك يف العمل والنفاذ اإىل نتاجئ البحث والفحص للرباءات تقدهما
ماكتب امللكية الفكرية املشاركة .ويشارك حاليا  10ماكتب ملكية فكرية يف املنصة السابقة ،وابدى عدد أآخر اهامتمه
ابملشاركة .ومتكن خدمات الويبو للنفاذ الرمقي عرشة ماكتب ملكية فكرية مشاركة من اإرسال نسخ اإلكرتونية لواثئق ذات
أأولوية متعلقة برباءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصممي الصناعي وطلبات مناذج املنفعة.
امليرسة ابلتعاون مع عدد من الرشاكء الرئيس يني ،مبا يف ذكل
امليرسة .و أأطلقت املنظمة احتاد الكتب ّ
 .25احتاد الكتب ّ
الاحتاد العاملي للمكفوفني ،والرابطة ادلولية للنارشين واحتاد ديزي ،للمساعدة يف تنفيذ أأهداف معاهدة مراكش بشأأن
ا ألشخاص معايق البرص ،وزايدة عدد الكتب امل ّيرسة بأأشاكل يسهل الاطالع علهيا حول العامل .و من أأجل حتقيق هذه
ا ألهداف ،يعمل الاحتاد عىل ثالثة حماور:
•
منوا؛

امليرسة بأأشاكل يسهل الاطالع علهيا يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
تقامس املهارات التقنية يف اإنتاج وتوزيع الكتب ّ

• وتشجيع اعامتد معيار تيسي من أأجل "النرش الشامل" ،حبيث ميكن للك الناس قراءة املنشورات الرمقية عىل قدم
املساواة سواء اكنوا ذوي اإعاقة برصية أأو ل؛
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• وتبادل الكتب يف أأشاكل يسهل الاطالع علهيا من خالل تطوير قاعدة بياانت يف اإطار املرشوع (املوارد العاملية
املتاحة للوسطاء املوثوق هبم) السابق .وتضم قاعدة البياانت إاىل الآن أأكرث من  508111كتاب م ّيرس يف  11لغة ،من
مكتبات من مجيع أأحناء العامل.

مصادر املراجع العاملية
 .25تواصل املنظمة تقدمي املصادر العاملية الرائدة ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية.
 .20ويسعى مؤرش الابتاكر العاملي ) ،(GIIاذلي متوهل وتنرشه الويبو ابلتعاون مع املعهد ا ألورويب لإدارة ا ألعامل
وجامعة كورنيل ،اإىل تقدمي أأداة قياس لتيسي املناقشات حول دور الابتاكر ،ومساعدة صانعي الس ياسات والقادة يف جمال
ا ألعامل وغيمه من اجلهات املعنية عىل حتديد مواطن القوة والضعف يف نظم الابتاكر الوطنية.
 .22واكن موضوع طبعة عام  5152لتقرير مؤرش الابتاكر العاملي هو "العامل البرشي يف الابتاكر" .و ُأصدر التقرير بد مع
من احلكومة ا ألسرتالية عىل هامش اجامتع قادة ا ألعامل العرشين يف س يدين .ويعد هذا أأول اإصدار لتقرير مؤرش الابتاكر
العاملي خارج جنيف مما ساعد عىل اس تقطاب مجهور جغرايف أأوسع نطاق ًا لالطالع عىل نتاجئه.
 .21ومركز البياانت الإحصائية عن امللكية الفكرية هو أأداة ش بكية تتيح الآن الاطالع عىل الإحصاءات اليت مجعهتا
الويبو من خالل اس تبياانهتا الإحصائية الس نوية فض ًال عن بياانت ا ألداء الشهرية والفصلية والس نوية لنظام التعاون بشأأن
الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي .ويتس ىن للمس تخدمني اختيار الفرتات الزمنية والبدلان واملؤرشات اليت هتمهم؛ وحتليل
الإحصاءات املعنية ابس تخدام وظيفة التصوير البياين؛ وحتميل البياانت مجةل لإجراء املزيد من التحليل .ويتطور هذا املورد
ليصبح املورد الرائد ل إالحصاءات اخلاصة ابمللكية الفكرية يف العامل تلبية لحتياجات صانعي القرارات والباحثني وغيمه من
املس تخدمني.
 .26التقرير العاملي عن امللكية الفكرية .نرشت املنظمة يف نومفرب  5150اثين تقرير عاملي لها عن امللكية الفكرية بعنوان
" أأدوات التوس مي – السمعة والصورة يف الاقتصاد العاملي" .وهتدف سلسةل التقارير العاملية عن امللكية الفكرية اإىل رشح
دور نظام امللكية الفكرية يف الاقتصادات وتوضيحه وتقدمي رؤى جديدة هل أأم ًال يف تيسي وضع الس ياسات املستندة اإىل
ا ألدةل .و أأصدر مكتب كبي الاقتصاديني تقرير عام  5150ابإسهامات من زمالء يف قطاع التوس مي والتصاممي .ويبحث التقرير
القضااي الس ياس ية والتجارية والاقتصادية الرئيس ية املتعلقة بسلوك التوس مي واس تخدام العالمات التجارية عىل الصعيد
العاملي.
 .27وتواصل تعزيز قاعدة بياانت  ،WIPO Lexويه قاعدة بياانت الويبو الشامةل واجملانية ملعاهدات امللكية الفكرية
وقوانني ولواحئ  591بدل ًا (عضو ًا يف الويبو أأو منظمة التجارة العاملية أأو ا ألمم املتحدة) خالل العام املايض .ومنذ اإطالق
الواهجة الروس ية يف  ،5150أأصبحت قاعدة بياانت  WIPO Lexمتاحة الآن بلغات ا ألمم املتحدة الرمسية الست لكها.
وتقدم أأكرث من  55 111نص قانوين وطين ،مبا يف ذكل الرتجامت املتاحة اإىل لغات خمتلفة ،و أأكرث من  711معاهدة ثنائية
ا ألطراف أأو إاقلميية أأو متعددة ا ألطراف .وتتوسع قاعدة مس تخديم قاعدة البياانت برسعة يف لك قارة وبدل يف العامل.

الإدارة والتس يي
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 .28قدم قطاع الإدارة التس يي ،يف أأداء همامه ،خدمات ادل مع و أأاتح الهيلك املناسب لتحقيق الإجنازات الواردة يف هذا
التقرير .وحتظى املرشوعات الاسرتاتيجية الرامية اإىل حتديث أأنظمة الإدارة والتس يي اليت بد أأت يف  5151مباكنة مركزية مضن
تكل اخلدمات .ومن بني أأنشطة القطاع ا ألخرى يف الس نة املاضية اإدخال حتسينات عىل أأنظمة ضامن سالمة و أأمن زوار
الويبو وموظفهيا و أأصولها ،والعمل عىل أآلية اإلكرتونية حلجز تذاكر السفر واليت ختضع حاليا لالختبار وتريم اإىل تقليص نفقات
ا ألمانة عىل ا ألسفار ،وحصول ممارستنا يف جمال أأمن املعلومات عىل الشهادة ادلولية (شهادة  )ISO27001اليت تقر ابملعايي
العالية اليت نلزتم هبا يف اإدارة معلومات زابئننا احلساسة.
 .29وجتسد س ياسة الويبو بشأأن اللغات ا ألولوية العالية اليت تولهيا ادلول ا ألعضاء ملسأأةل تعدد اللغات يف الويبو و أأمهيهتا
داخل منظومة ا ألمم املتحدة كلك .وكام اكن مقررا ،ممددت التغطية اللغوية بلغات ا ألمم املتحدة الست اإىل مجيع الهيئات
الرئيس ية واللجان ادلامئة يف هناية  .5150وس توسع نفس التغطية اللغوية لتشمل واثئق معل ا ألفرقة العامةل بطريقة تدرجيية
وفعاةل من حيث التلكفة يف الثنائية القادمة .ويمت استيعاب عبء الرتمجة الإضايف ،يف املقام ا ألول ،بزايدة الاعامتد عىل
مقديم اخلدمات اخلارجيني .واقتنت املنظمة أأدوات جديدة للرتمجة وإاعداد قواعد املصطلحات مبساعدة احلاسوب
واس متخدمت يف عام  5150لتسهيل توحيد املصطلحات ،والتعرف التلقايئ عىل النصوص املرتمجة سابقا ،وتعزيز اتساق
الرتجامت والرفع من الإنتاجية ،ومراقبة اجلودة.
 .11مرشوع مجمّع الويبو .س تعقد مجعيات الويبو لعام  5152يف قاعة املؤمترات اجلديدة ،ويه أآخر بناء رئييس مضن
مرشوع مجمّع الويبو .و أأحدث ما أأضيف إاىل مجم ّع الويبو القاعة اجلديدة ،واملدخل املركزي اجلديد ،واحمليط ا ألمين ،وهبو موسع
يف مبىن أآرابد بوكش ،ومرافق تقنية مرممّة ،وعدد من قاعات الاجامتعات اجلديدة الصغية واملتوسطة ابلقرب من قاعة
املؤمترات اجلديدة .ويتوقع أأن تتيح هذه املرافق مرونة أأكرب لدلول ا ألعضاء وفرصا ساحنة جلدوةل الاجامتعات وتنظميها
وتس ييها .وستتاح أأيضا قاعة املؤمترات اجلديدة للمس تخدمني اخلارجيني.

املكتبان اخلارجيان اجلديدان
 .15وفقا لقرار مجعيات الويبو لعام  ،5150فمتح مكتبان خارجيان جديدان يف صيف عام  5152يف بيجني وموسكو .والك
يطوران تدرجييا اإىل أأن يصال اإىل مس توى التوظيف الاكمل عىل مدى العام املقبل .و أأود أأن
املكتبني جاهز ومشغل الآن وس ل
أأعرب عن امتناننا حلكوميت الصني والاحتاد الرويس لكرهمام يف اإاتحة مرافق ممتازة للمكتبني .وتظهر صورة ملكتب بيجني يف
هذا التقرير روعة املبىن اذلي أأاتحته السلطات يف بيجني والصني.

املوارد البرشية
 .15ا ّإن ا ألساس اذلي تستند اإليه ا ألنشطة والإجنازات املذكورة يف هذا التقرير هو العمل اذلي يضطلع به زماليئ ،أأي
موظفي الويبو .وتريم اسرتاتيجية الويبو للموارد البرشية اإىل التوفيق بني اإدارة هؤلء املوظفني بفعالية وبني هتيئة بيئة معل
دامعة ومناس بة تساعد عىل حتقيق أأهداف الربانمج يف لك جمالت الويبو.
 .10وجنحنا العام املايض يف حتسني كفاءتنا ابس تخدام أأدوات جديدة من أأدوات تكنولوجيا املعلومات أأدرجت وظائف
تتعلق مبعلومات ا ألعامل ،وإاماكنية التصويت الإلكرتوين ،ووحدة حاسوبية لكشوف ا ألجور مضن ختطيط املوارد املؤسس ية،
ونظاما لتتبّع طلبات الزابئن لتحسني اخلدمة املمقدمة هلم .كام مرشع يف معلية ختطيط القوة العامةل ،أأي ختصيص املوظفني
ألنشطة الربامج وفقا لعمليات التخطيط ا ألخرى ،وتعممي تكل العملية .ومتكّن هذه الوس يةل العالية القمية من
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ختصيص املوظفني للمجالت اجلديدة ذات ا ألولوية ومتكّن املديرين من حتسني نرش القوة العامةل وإاعادة تنظميها ،مع احلفاظ
عىل اس تقرار جحمها الإجاميل .وس ميدمج هذا الإجراء ابلاكمل يف التخطيط للثنائية .5157-5156
 .12ومن التحسينات ا ألخرى املمسجةل يف ختطيط القوة العامةل والتوظيف حسب احلاجة اإطار تعاقدي جديد لعقود
املوظفني وغي املوظفني ،واخنفاض يف الفرتة اليت يس تغرقها التوظيف ،فضال عن زايدة اس تخدام مراكز التقيمي والاختبارات
التنوع اجلغرايف والتوزان بني اجلنسني (ذكل هو الهدف
املكتوبة يف معلية التوظيف .كام أأحرز تقدم يف حتقيق املزيد من ّ
اذلي نسعى اإىل بلوغه يف عام  5151عىل مجيع مس توايت املنظمة) لضامن أأن تكون القوة العامةل يف الويبو مم ِّث ّةل لدلول
ا ألعضاء ومستندة اإىل لك املواهب اليت تزخر هبا مجيع املناطق.

 .11واكن ادل مع املقدم اإىل املوظفني ا ألساس اذلي ارتكزت اإليه كثي من مبادرات املوارد البرشية يف عام  5152اإىل جانب
س ياسات جديدة للصحة والسالمة املهنيتني و ّ
التطور .وتتيح التحسينات املمدخةل عىل نظام العمل املرن والإجازات
للتعمل و ّ
للموظفني املزيد من اخليارات للتوفيق بني العمل والالزتامات الشخصية وقد أأسهمت يف حتقيق اخنفاض ملحوظ يف مس توى
التغ ّيب .وقد ساعد التواصل مع املوظفني خالل تنفيذ تكل ا ألنشطة عىل زايدة فهم احتياجاهتم واملشاركة معهم وتوفي د مع
واسع هلم .واخ متربت اإجراءات جديدة متكّن من ماكفأأة ا ألداء املمتاز من خالل حوافز مالية وغي مالية تمعطى ل ألفراد
واجملموعات؛ وتتناول اإجراءات أأخرى ضعف ا ألداء بطريقة مهنجية ودامعة .و مميض يف الإصالح اذلي أأدخل عىل نظام الويبو
حمس نة وتعزيز الوسائل غي الرمسية
للعدل ادلاخيل ،اذلي وافقت عليه امجلعيات يف دورهتا السابقة ،وذكل بوضع اإجراءات ّ
لتسوية املنازعات.
 .16ومل تكن النتاجئ اليت حققهتا املنظمة يف العام املايض لتتحقق لول املشاركة البناءة لدلول ا ألعضاء والزتاهما ودمعها
والروح املهنية للموظفني وتفانهيم .ذلا أأو ّد أأن أأعرب عن امتناين يف ذكل لدلول ا ألعضاء وللنساء والرجال من موظفي الويبو
اذلين أأسهموا بقدر عظمي يف معل املنظمة.
[اإطارات]
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
تتطلب النظم الإيكولوجية القوية للملكية الفكرية اإرساء توازن بني أأنشطة الإنفاذ والإجراءات الوقائية .وهذا هو التوازن
اذلي جيسده مفهوم "اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" .وساعدت الويبو عىل اإدخال هذا الهنج اجلديد يف قلب نقاش
الس ياسة العامة يف هذا اجملال .وهو أأيضا الركن الركني لهذا النقاش يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ .واكنت ادلورة
التاسعة للجنة املذكورة هذا العام "سوق أأفاكر" أأاتحت فرصة اإجراء مناقشات واس تكشاف مبادرات ابتاكرية يف احمليط
الش بيك ،و أأنشطة وقائية جديدة ،وماكن ال آليات البديةل لتسوية املنازعات يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.
وتواصل ا ألمانة تزويد ادلول ا ألعضاء ابملساعدة الترشيعية و أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
ويف العام املايض ،تلقت  55دوةل عضوا املساعدة لصياغة حلول ترشيعية مناس بة ملتطلباهتا الوطنية عىل أأساس اجلزء الثالث
من اتفاق تريبس .ون مفذ مخسة وعرشون برانجما تدريبيا يف مجيع أأحناء العامل هبدف متكني السلطات الوطنية من اإرساء التوازن
بني الإنفاذ والوقاية الالزم للحد من الطلب عىل السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية وزايدة الإمداد ابملنتجات ا ألصلية.
و أأعدت الويبو أأيضا اسرتاتيجية توعية مؤلفة من وحدات لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية واليت تعطي ا ألولوية للمبادرات اليت
تساعد الش باب يف تقدير قمية امللكية الفكرية.
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منصة ويبو ريسورتش
تس تجيب منصة ويبو ريسورتش للحاجة امللحة اإىل عالجات و أأدوية ولقاحات جديدة تكون أأفضل ل ألمراض املدارية املهمةل
واملالراي والسل .وانطلق هذا املرشوع الابتاكري يف  5155وجيمع حاليا  91عضوا من أأحصاب املصلحة املتعددين من لك
من القطاعني العام واخلاص من مجيع أأحناء العامل (مبا يف ذكل  57عضوا من البدلان ا ألفريقية) .وتسمح املنصة للمنظامت
بتقامس امللكية الفكرية ،واملركبات ،واخلربة ،واملرافق ،وادلراية العملية بدون اإاتوات مع ابحثني مؤهلني يعملون عىل اإجياد
حلول جديدة ل ألمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل.
وتعمل منصة ويبو ريسورتش عىل أأساس قاعدة بياانت ش بكية متاحة جماان بشأأن امللكية الفكرية والتكنولوجيا وغيها من
أأصول املعرفة ،وعىل أأساس مركز رشاكة تديره منظمة مشاريع تسخي التكنولوجيا البيولوجية ألغراض الصحة
العاملية ( .)BVGHوبفضل اختاذ هنج استبايق يف الربط بني أأحصاب أأصول امللكية الفكرية واملس تخدمني احملمتلني واملرخص
هلم ،أأقامت املنظمة املذكورة أأكرث من  61رشاكة حبثية .ويف الوقت نفسه ،وبفضل ختصيص صناديق استامئنية خسية حلكومة
أأسرتاليا ،متكنت منصة ويبو ريسورتش من متويل مخسة علامء من بدلان أأفريقية (الاكميون ومرص وغاان ونيجياي وجنوب
أأفريقيا) يف مراكز حبث خاصة وجامعية يف الهند وسويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية.
ويبو غرين
شهد شهر نومفرب  5150الإطالق الرمسي ملرشوع ويبو غرين  -وهو عبارة عن سوق للتكنولوجيا املس تدامة تتيح اإماكنية
التواصل بني مقديم خدمات التكنولوجيا اخلرضاء وبني من يبحثون عن حلول ابتاكرية للتحدايت البيئية .والعنرصان
الرئيس يان للمرشوع هام قاعدة البياانت والش بكة .مفن خالل قاعدة البياانت ميكن ملقديم اخلدمات حتميل منتجاهتم وخدماهتم
وما ميلكونه من أأصول امللكية الفكرية اخلاصة ابلتكنولوجيا اخلرضاء .وميكن ل ألفراد أأو الرشاكت أأو املنظامت ا ألخرى اليت
تبحث عن حلول خرضاء تصفّح القامئة لإجياد مبتغاها من مضن ما يزيد عىل  5111من التكنولوجيات واملنتجات املقرتحة
للرتخيص أأو البيع .كام متكّن قاعدة البياانت املس تخدمني من الإعالن عن احتياجاهتا التكنولوجية غي امللباة .أأما ش بكة
تيرس التواصل بني طائفة واسعة من اجلهات الفاعةل يف سلسةل القمية املتعلقة ابلتكنولوجيا اخلرضاء،
مرشوع ويبو غرين فهيي ّ
مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ادلولية واجلهات املستمثرة .وتتأألّف الش بكة من حنو  11منظمة رشيكة ،من القطاع العام
واخلاص ،تقع يف ش ىت أأرجاء العامل.
التواصل
تريم الويبو اإىل اإذاكء الوعي بوضوح وفعالية دلى أأوسع مجهور ممكن بشأأن أأمهية امللكية الفكرية والابتاكر والإبداع .ويعين
ذكل ،يف البيئة الإلكرتونية ،التفكي بصورة اإبداعية يف طريقة خماطبة الويبو ملس تخدمهيا واس تجابهتا هلم .وموقع الويبو
الإلكرتوين اجلديد هو أأول موقع ل ألمم املتحدة يس تخدم تكنولوجيا تصممي املواقع "املتجاوب" اذلي يتكيف تلقائي ًا ليقدم
أأنسب طرق للعرض والتصفح عىل احلواسيب الثابتة واحلواسيب اللوحية والهواتف اذلكية .كام يتفاعل مس تخدمو املوقع
الإلكرتوين اجلديد وجمةل الويبو املشهورة واملنتجات اليت حتمل عالمة الويبو واليت يزيد عددها عىل  511منتج ُأصدر هذا
العام مع هوية أأو عالمة الويبو املؤسس ية اجلديدة.
واس مترت الويبو يف تعزيز حضورها عىل الإنرتنت خالل العام املايض ولس امي من خالل ما ييل:
•

صفحة جديدة ملركز الويبو الإعاليم تتفاعل مع تويرت لرتوجي أأنشطة الويبو؛

A/54/13
Annex I
14

• وزايدة  %71يف عدد متابعي املنظمة عىل تويرت من أأوساط امللكية الفكرية و أأكرث من  01مليون من الانطباعات
احملمتةل حول التغريدات؛
• و 81فيلامً جديد ًا حيتوي مضامني اإخبارية وقصص ًا عن امللكية الفكرية و أأدةل توجهيية؛
•

و أأكرث من  1.7مليون مشاهدة ألفالم الويبو عىل موقع يوتيوب منذ اإطالق القناة يف .5151

ووصلت مشاركة ادلول ا ألعضاء يف اليوم العاملي للملكية الفكرية لس نة  5152اإىل مس توى قيايس هذا العام بفضل محةل
"ا ألفالم – هواية عاملية" اليت سلطت الضوء عىل  015حد ًاث عمقد يف  551بدل ًا (زايدة من  506حد ًاث يف  90بدل ًا
يف  .)5150وجتاوز عدد مشاهدات صفحة املنظمة اخلاصة ابليوم العاملي للملكية الفكرية ابللغة الصينية مشاهدات النسخة
الإنلكزيية ألول مرة هذا العام .وجسلت صفحة فيس بوك اخلاصة ابملنظمة أأكرب عدد " أأجعبين" من الهند والولايت املتحدة
واملكس يك ومرص والربازيل.
منظامت الإدارة امجلاعية
تكتيس منظامت الإدارة امجلاعية أأمهية حامسة يف لك من الفضاء الرمقي واحمليط التقليدي للتحقق من أأنه يتس ىن للفنانني
وفناين ا ألداء والاكتبني والنارشين ومجيع أأحصاب حق املؤلف حتقيق دخل من أأعامهلم .وتس تحدث الويبو عدد ًا من ا ألدوات
واملوارد ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف اإنشاهئا ودمعها ملنظامت الإدارة امجلاعية .وس تصبح عالمة اجلودة
"( "TAG of Excellenceللمتزي يف الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة) معيار ًا طوعي ًا جديد ًا يريم اإىل ترس يخ املعايي
املعرتف هبا دولي ًا ،وتوحيد أأفضل املامرسات ،وإاضفاء الاتساق عىل الإدارة امجلاعية عاملي ًا وتقدمي املشورة وادل مع ملنظامت
الإدارة امجلاعية يف سعهيا اإىل حتقيق مس توايت ا ألداء املثىل .و ُأحرز تقدم يف اس تقطاب هجات معنية رئيس ية واس هتالل
العمل اخلاص بتحديد عنارص املعايي.
وتمواجه التحدايت املاثةل أأمام هيلك اإدارة احلقوق القامئ من خالل عدد من مشاريع نظم اإدارة البياانت .ويزمع أأحد هذه
املشاريع اجلديدة ،اذلي أأطلق هذا العام بعد موافقة ادلول ا ألعضاء ،حتديث نظام ويبوكوس ()WIPOCOS
(نظام تكنولوجيا املعلومات املعين إابدارة وحدات البياانت القابةل للتشغيل املتبادل واملقدم جما ًان اإىل منظامت الإدارة امجلاعية
يف البدلان النامية) .و ُأطلق نظام ويبوكوس يف  55بدل ًا ( أأغلاها يف أأفريقيا) وما انفك يساعد منظامت الإدارة امجلاعية عىل أأداء
العمليات الرئيس ية اخلاصة بلك من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
كام حترز الويبو تقدم ًا يف وضع منصة جديدة متكن مجعيات الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا من املشاركة
بفعالية يف سوق حق املؤلف العاملية .واس متمكل التصممي ا ألويل للنظام (املشار اإليه ابمس "ش بكة الويبو حلق املؤلف")
وستمس تحدث برجميته يف  .5151وتتضمن املوارد ا ألخرى اجلاري اس تحداهثا ملنظامت الإدارة امجلاعية دلي ًال ش بكي ًا تفاعلي ًا
جديد ًا ل إالدارة امجلاعية ُأعد ابلتعاون مع مكتب احملاماة العاملي بيكر أآند ماكيزني؛ وبرانجم ًا متخصص ًا لتعمل الإدارة امجلاعية عن
بعد تزمع أأاكدميية الويبو اإطالقه يف أأوائل 5151؛ وبرانمج توجيه يربط بني منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية
ونظياهتا يف البدلان املتقدمة؛ ومجموعة من أأدوات التصال املصممة خصيص ًا ملنظامت الإدارة امجلاعية.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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فهرس مداخالت وفود ادلول واجملموعات ا إلقلميية وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية غي
احلكومية
(تشي ا ألرقام اإىل الفقرات يف هذه الوثيقة)
وفود ادلول:

أأفغانس تان ،92 :اجلزائر ،510 ،515 ،522 ،559 ،556 ،597 ،585 ،566 ،07 :أأنتيغوا وبربودا ،61 :ا ألرجنتني،97 :
أأسرتاليا ،27 :المنسا ،511 :بنغالديش ،5 570 ،159 :برابدوس ،512 :بيالروس ،5 571 ،255 :بلجياك ،516 :بنن:
 ،357بواتن ،91 :بوتسواان ،510 :الربازيل ،580 ،591 ،28 :بروين دار السالم ،96 :بوركينا فاسو ،511 :مكبوداي،60 :
الاكميون ،517 :كندا ،16 :ش ييل ،15 :الصني ،576 ،551 ،52 :كولومبيا ،67 :الكونغو ،98 :كوت ديفوار،59 :
كرواتيا ،518 :كواب ،95 :امجلهورية التش يكية ،2 575 ،592 ،2 575 ،519 ،450 :مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية:
 ،551امجلهورية ادلومينيكية ،71 :اإكوادور ،65 :مرص ،585 ،587 ،11 :السلفادور ،85 :اإثيوبيا ،80 :فرنسا،507 :
 ،578غامبيا ،555 :جورجيا ،20 :أأملانيا ،15 :غاان ،555 :اليوانن ،18 :غواتاميل ،69 :غينيا ،550 :هنغاراي،06 :
إايسلندا ،552 :الهند ،582 ،511 ،00 :اإندونيس يا ،11 :اإيران (مجهورية  -الإسالمية)،555 ،511 ،595 ،581 ،05 :
 ،585 ،528 ،506 ،558 ،559اإيطاليا ،1 577 ،66 ،556 :الياابن ،6 575 ،6 568 ،05 ،651 :كينيا،516 ،755 :
 ،7 571 ،7 512 ،7 501 ،7 558 ،7 551 ،7 516 ،598 ،591 ،580 ،562قيغزيس تان ،99 :مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية ،551 :لتفيا ،90 :ليسوتو ،556 :ليرباي ،70 :مدغشقر ،09 :مالوي ،557 :مالزياي ،85 :مايل ،71 :املكس يك:
 ،581 ،526 ،521 ،519 ،589 ،569 ،75اجلبل ا ألسود ،558 :املغرب ،86 :انميبيا ،515 :نيبال ،79 :نيوزيلندا،81 :
النيجر ،88 :نيجياي ،581 ،505 ،61 :الرنوجي ،559 :ابكس تان ،582 ،518 ،19 :بامن ،89 :ابراغواي،571 ،25 ،858 :
 ،8 572 ،577بيو ،82 :الفلبني ،62 :بولندا ،10 :الربتغال ،26 :مجهورية كوراي ،509 ،5 551 ،517 ،08 :مجهورية
مودلوفا ،87 :رومانيا ،91 :الاحتاد الرويس ،525 ،25 :الس نغال ،21 :رصبيا ،551 :سياليون ،515 :س نغافورة،951 :
 ،22سلوفاكيا ،81 :جنوب أأفريقيا ،586 ،505 ،552 ،555 ،586 ،571 ،75 :اإس بانيا ،585 ،561 ،512 :رسي لناك:
 ،72السودان ،68 :سوازيلند ،555 :السويد ،555 :سويرسا ،29 :امجلهورية العربية السورية ،550 :اتيلند ،12 :توغو:
 ،552ترينيداد وتوابغو ،58 :تونس ،78 :تركيا ،76 :أأوغندا ،01 :أأوكرانيا ،77 :اململكة املتحدة،508 ،555 ،65 :
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،579 ،570 ،510 ،525 ،02 :أأوروغواي ،95 :فزنويال (مجهورية – البوليفارية)،572 :
فييت انم ،01 :زامبيا ،17 :زمبابوي.21 :
املنظامت احلكومية ادلولية :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ) ،557 :(OAPIاملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
(ا ألريبو) ،551 :املنظمة ا ألوروبية ال آس يوية للرباءات ) ،558 :(EAPOمركز اجلنوب.556 :

 1ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ.
 2ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية.
 3ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا.
 4ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
 5ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 6ابمس اجملموعة ابء.
 7ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 8ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 9ابمس رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا.
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املنظامت غي احلكومية ادلولية :مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ) ،500 :(eIFL.netبرانمج الصحة والبيئة
( ،559 :)HEPامجلعية ادلولية للنارشين ) ،505 :(IPAالاحتاد ادلويل للفيديو ) ،502 :(IVFاملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا
املعرفة ( ،505 :)KEIمجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ( ،501 :)NABAش بكة العامل الثالث ).501 :(TWN
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

