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مقدمة
.1

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

( )1امجلعية العامة للويبو ،ادلورة السابعة وا ألربعون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
( )2ومؤمتر الويبو ،ادلورة السادسة والثالثون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
( )3وجلنة الويبو للتنس يق ،ادلورة احلادية والس بعون (ادلورة العادية السادسة وا ألربعون)
( )4ومجعية احتاد ابريس ،ادلورة امخلسون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
( )5واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،ادلورة اخلامسة وامخلسون (ادلورة العادية احلادية وامخلسون)
( )6ومجعية احتاد برن ،ادلورة الرابعة وا ألربعون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
( )7واللجنة التنفيذية لحتاد برن ،ادلورة احلادية والس تون (ادلورة العادية السادسة وا ألربعون)
( )8ومجعية احتاد مدريد ،ادلورة التاسعة وا ألربعون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
( )9ومجعية احتاد لهاي ،ادلورة اخلامسة والثالثون (ادلورة العادية العرشون)
( )10ومجعية احتاد نيس ،ادلورة اخلامسة والثالثون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
( )11ومجعية احتاد لش بونة ،ادلورة الثانية والثالثون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
( )12ومجعية احتاد لواكرنو ،ادلورة اخلامسة والثالثون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
( )13ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات ،ادلورة السادسة والثالثون (ادلورة العادية العرشون)
( )14ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ادلورة السابعة وا ألربعون (ادلورة العادية العرشون)
( )15ومجعية احتاد بودابست ،ادلورة الثانية والثالثون (ادلورة العادية الثامنة عرشة)
( )16ومجعية احتاد فيينا ،ادلورة الثامنة والعرشون (ادلورة العادية الثامنة عرشة)
( )17ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،ادلورة اخلامسة عرشة (ادلورة العادية السابعة)
( )18مجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ادلورة اخلامسة عرشة (ادلورة العادية السابعة)
( )19ومجعية معاهدة قانون الرباءات ،ادلورة الرابعة عرشة (ادلورة العادية السادسة)
( )20ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات ،ادلورة الثامنة (ادلورة العادية الرابعة)
واجمتعت تكل الهيئات يف جنيف يف الفرتة من  5اإىل  14أأكتوبر  2015و أأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا يف اجامتعات
مشرتكة لثنتني أأو أأكرث من امجلعيات وسائر الهيئات املذكورة واملدعوة اإىل الانعقاد (واملشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الاجامتعات
املشرتكة" وعبارة "مجعيات ادلول ا ألعضاء" عىل التوايل).
 .2وابلإضافة اإىل هذا التقرير العام ،أأعدّت ا ألمانة تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة ) (WO/GA/47/19ومؤمتر
الويبو ) (WO/CF/36/1وجلنة الويبو للتنس يق ) (WO/CC/71/1ومجعية احتاد ابريس ) (P/A/50/1واللجنة
التنفيذية لحتاد ابريس ) (P/EC/55/1ومجعية احتاد برن ) (B/A/44/1واللجنة التنفيذية لحتاد برن )(B/EC/61/1
ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) (PCT/A/47/9ومجعية احتاد مدريد ) (MM/A/49/5ومجعية احتاد
لهاي ) (H/A/35/2ومجعية احتاد لش بونة ) (LI/A/32/5ومجعية معاهدة س نغافورة ) (STLT/A/8/2ومجعية احتاد
نيس ) (N/A/32/1ومجعية احتاد لواكرنو ) (LO/A/35/1ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات )(IPC/A/36/1
ومجعية احتاد بودابست ) (BP/A/32/1ومجعية احتاد فيينا ) (VA/A/28/1ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
) (WCT/A/15/1ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ).(WPPT/A/15/1
 .3وترد يف الوثيقة  A/55/INF/1 Rev.قامئة ابدلول ا ألعضاء يف امجلعيات وسائر الهيئات املعنية واملراقبني املقبولني يف
دوراهتا حىت  5أأكتوبر .2015
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.4

وتر أأس ا ألشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول ا ألعامل (الوثيقة :)A/55/1
البندان  1و2

السفرية ابيفي اكيرامو (فنلندا)
الرئيسة اخلارجة للجمعية العامة

البنود  2و 3و 4و 5و 6و 7و 10و 11و12
و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 23و24
و 25و 27و 31و32

السفري غابرييل دويك (كولومبيا)
الرئيس اجلديد املنتخب للجمعية العامة

البند 8

توىل السفري غابرييل دويك (كولومبيا) ،بصفة مؤقتة ،هممة
رئيس مؤمتر الويبو

البنود  9و 23و 28و 29و30

السفري فرانسوا زافيي انغارميب (رواندا)
رئيس جلنة التنس يق

البند 19

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

البند 20

الس يد ميغيل أأخنل مارغني (املكس يك)
رئيس مجعية احتاد مدريد

البند 21

الس يدة ساراني غانبااير (منغوليا)
رئيسة مجعية احتاد لهاي

البند 22

الس يد فالدميري يوس يفوف (بلغاراي)
رئيس مجعية احتاد لش بونة

البند 26

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

 .5ويرد يف املرفق الثاين للنسخة الهنائية لهذا التقرير فهرس بلكامت وفود ادلول وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت غري احلكومية املذكورة يف هذا التقرير .ويرد جدول ا ألعامل كام ّت اعامتده وقامئة املشرتكني يف الوثيقة A/55/1
والوثيقة  ،A/55/INF/3عىل التوايل.

البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد
افتتاح ادلورات
 .6دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "املدير العام") سلسةل الاجامتعات
اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وسائر هيئاهتا اإىل الانعقاد.
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 .7وافتتحت الرئيسة اخلارجة للجمعية العامة ،السفرية ابيفي اكيرامو (فنلندا) ،دورات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
وسائر هيئاهتا يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات والهيئات املعنية ا ألخرى العرشين ،و أأدىل ابلبيان التايل:
"معايل الوزراء ،أأحصاب السعادة ،حرضة املدير العام ،رؤساء الوفود ،املندوبون املوقرون ،الس يدات والسادة،
"اإنه من دواعي خفري ورسوري أأن أأر ّحب بمك ترحيب ًا حار ًا يف جنيف يف افتتاح سلسةل الاجامتعات اخلامسة
وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
"واكن من دواعي الرشف والفخر أأن أأتر أأس امجلعية العامة للويبو منذ شهر أأيلول  .2013وإاذ اس تعيد ابذلاكرة
الفرتة املاضية ،أألحظ أأهنا اكنت فرتة زاخرة ابلعمل .وقد تر أأست يف تكل الفرتة ،أأكرث من أأربع مجعيات ،مبا فهيا
مجعيتان اس تثنائيتان .ويف شهر مايو  ،2014انتخبت امجلعيات املدير العام ،الس يد فرانسس غري ،لولية اثنية،
ويرسين أأن أأقول أأن معلية الانتخاب سارت بسالسة ّ
ودمعت أأساس معل املنظمة اذلي ينجز منذ ذ ك احلني.
"والن و أأن أأترك منصيب ،يتضّ ح يل أأن الكثري من التقدم قد ُأحرز يف املنظمة .ومن دواعي رسوري أأن
أألحظ أأن أأبرز معامل هذا التقدم هو الوضع املايل السلمي للمنظمة اذلي حتقق يف س ياق عاملي ميلء ابلتحدايت.
واعتقد أأن هذا الإجناز يد ّل عىل اس مترار الطلب الكبري عىل خدمات املنظمة ويؤكّد أأمهيهتا ،و أأمهية خدماهتا و أأنشطهتا
لالقتصاد العاملي وقطاع ا ألعامل ولدلول ا ألعضاء فهيا.
"لكن يف الوقت عينه ،اعترب نفيس مقرصة اإن مل أأتطرق اإىل ا ألمر اذلي اكن أأكرب مدعاة للقلق خالل فرتة
رئاس يت ،أأل وهو ا ألزمة املس تعصية يف جمال وضع القواعد واملعايري اليت أأحضت جلية لنا مجيع ًا .ورمغ ما حتمهل رساليت
يف طياهتا من سلبية ،فاإنين اعتقد أأنه من الرضوري التشديد عىل أأن املسؤولية يف هذا املضامر تقع عىل عاتقنا حنن
ادلول ا ألعضاء .ويتعني علينا أأن ّنقر بأأن مصلحتنا امجلاعية تقتيض أأن نؤ ّمن التوجيه والإرشاد للويبو ،اإذ أأهنام جزء من
دوران ومسؤولياتنا .وهذه مسأأةل جوهرية اإن أأردان للويبو أأن تس متر وحتافظ عىل أأمهيهتا يف هذا العامل الرسيع املتغري
والاقتصاد العاملي وواقع الابتاكر اذلي ّميزي عرصان احلايل.
"و أأود الن أأن أأشكر بدوري بعض الزمالء .وامسحوا يل بداية أأن أأعرب تقديري وشكري لنائيب ،السفري
خوفس توف من بيالروس والس يد وريدة من مرص.
"و أأتوجه ابلشكر كذ ك اإىل ميرسي املسارات اخملتلفة اليت نُفّذت خالل فرتة رئاس يت ،ومه السفري فوك سينغ
من س نغافورة والسفري فيتشني من أأملانيا والس يد مارش يلو ديال نينا من الربازيل والس يد اإاين غوس من أأسرتاليا
والس يد مارتني مسكوزو من بريو والس يد عادل املاليك من املغرب .واحلق أأهنم معلوا جاهدين لدلفع قدم ًا ابملسائل
اخملتلقة اليت ُُكفوا هبا ،يف حني أأن بعضها اكن شائاكً  ،كام تعلمون.
خص ابذلكر شعبة شؤون امجلعيات والواثئق .وإاين
"و أأود كذ ك أأن أأش يد ابملساعدة اليت قدمهتا يل ا ألمانة ،و أأ ّ
وبلك صدق مثّنت دمع ا ألمانة ومشورهتا الذلين وفرا يل الوقت واجملال الالزمني للرتكزي عىل القضااي وجوهرها .ول
يسعين أأن أأغادر قبل أأن أأتوجه بشكر خاص لرئيس املكتب الس يد انريش براساد ،اإذ مل أأكن ألمتكن من أأداء معيل
دون مساندته ووجوده اإىل جانيب .أأشكرك جزيل الشكر.
خصه ابلشكر
" أأخري ًا وليس أخر ًا ،أأود أأن أأهنأأ من جديد املدير العام عىل اإعادة انتخابه لولية اثنية وأأن أأ ّ
ملشورته ودمعه القميني .و أأمتىن هل النجاح التام يف قيادته احلكمية للمنظمة لرفع التحدايت القادمة.

A/55/13
7

"وختاما ،يتضمن جدول أأعامل ادلول ا ألعضاء احلافل تسوية مسائل هممة جدا .وذلا أأدعو دول ا ألعضاء
جمددا إاىل التحيل ابلعزم واملرونة الالزمني للوصول إاىل توافق يف الراء .وإانين متأأكد أأننا لو اتبعنا ،حنن ادلول
ا ألعضاء ،هذا الهنج سنمتكن من تويل الرايدة اليت تطلع إالهيا الويبو.
"ويف اخلتام ،أأمتىن خللفي النجاح يف معهل .و أأشكرمك مجيع ًا جزيل الشكر ،لك فرد ولك وفد عىل دمعمك يل.
و أأعلن الن افتتاح سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني للجمعيات".

البند  2من جدول ا ألعامل املو ّحد
انتخاب أأعضاء املاكتب
.8

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/55/INF/1 Rev.

 .9وعرض املستشار القانوين البند  2من جدول ا ألعامل بشأأن انتخاب أأعضاء املكتب ،وقال اإن مشاورات غري رمسية
قد أأجريت مع املنسقني ا إلقلمييني ،و أأعرب عن سعادته ل إالعالن عن التفاق عىل انتخاب أأعضاء املكتب التاليني :رؤساء
امجلعية العامة ومجعيات احتاد مدريد واحتاد لهاي واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فضال عن انئب رئيس مجعية احتاد
لش بونة.
 .10وانتخبت مجعيات ادلول ا ألعضاء السفري غابرييل دويك (كولومبيا) رئيسا للجمعية العامة .وانتخبت أأيضا
الس يد ميغيل أأخنل (املكس يك) رئيسا مجلعية احتاد مدريد ،والس يدة ساراني غانبااير (منغوليا) رئيسة مجلعة احتاد
لهاي ،والس يدة سوزان س يفربغ (السويد) رئيسة مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والس يد أأوليفيه
ماراتن (فرنسا) انئبا لرئيس مجعية احتاد لش بونة ،يف  5أأكتوبر .2015
 .11و أأدىل الرئيس املنتخب ابلبيان التايل:
"معايل الوزراء ،أأحصاب السعادة ،حرضة املدير العام ،رؤساء الوفود ،املندوبون املوقرون ،الس يدات والسادة،
"اإنه ملن دواعي خفري ورسوري أأن أأتر أأس سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
"و أأود نيابة عن انئبيي ،الزميلني املوقرين السفري جانيس اكرُكيزن والس يد محمود أأصفهاين جناد ،و أأصاةل عن
نفيس ،أأن اس هتل ُكميت بتوجيه شكر انبع من القلب للجمعية بأأمكلها عىل الثقة اليت منحتنا اإايها بتلكيفنا هبذه
املناصب ذوات مسؤوليات جلل.
"وإاننا لنؤكد الزتامنا ابلعمل عىل ضامن سري معل هذه امجلعيات بسالسة وفعالية.
"ول يسعين سوى أأن أأش يد بسلفي ،الرئيسة اخلارجة ،السفرية ابيفي اكيرامو ،وبنائبهيا املرموقني عىل حسن
أأداء مسؤولياهتم يف الس نتني املنرصمتني.
"وستس تعرض امجلعيات اليت افتتحت جلساهتا اليوم أأنشطة الويبو .وا ألمه من ذ ك أأهنا سرتمس مسار العمل
املس تقبيل للويبو ،لدلول ا ألعضاء يف الهيئات الفرعية ول ألمانة يف أن مع ًا .وهبذه الطريقة ،وكام هو احلال لك عامني،
تُلقى عىل عاتق الرئيس اجلديد مسؤولية اعامتد برانمج جديد ومزيانية جديدة ألنشطة املنظمة يف الثنائية املقبةل.
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"وبني أأيدينا جدول أأعامل مكث ّف وينتظران معل شاق يف ا ألايم املقبةل .لكن وقتنا حمدود بيامن القضااي اليت جيب
أأن ننكب عىل حبهثا كثرية ومتنوعة.
"ويل ملء الثقة بأأنه ميكنين أأن اعمتد عىل لك فرد منمك لتسهيل معيل يف سعينا اإىل التوصل اإىل توافق يف
الراء وإاىل اتفاق.
"و أأود أأن أأدعو مجيع الوفود و أأجشّعها عىل العمل بروح بنّاءة ومنفتحة و أأن تتحىل ابملرونة الالزمة عند
الاقتضاء.
"و أأنوي من هجيت أأن أأبد أأ مجيع اجللسات يف موعدها ،أأي جلسة الصباح عند الساعة العارشة وجلسة بعد
الظهر عند الساعة الثالثة .و أأعدمك كذ ك بأأن أأحاول اإهناء اجللسات يف موعدها.
"وكام ر أأيناّ ،
ختص عامل امللكية الفكرية .و أأمتىن عليمك أأن
سينظم الكثري من الوفود أأحدا ًاث جانبية ابلغة ا ألمهية ّ
تس تفيدوا من وقتمك حبمكة وتشاركوا يف هذه التجارب الفريدة.
"وامجلعيات اإىل جانب ذ ك فرتة من الس نة يلتقي فهيا الزمالء من مجيع أأرجاء العامل .و أأمتىن أأن تكون هذه
امجلعيات فرصة لالس تفادة من تبادل الراء مع الخرين ونسج عالقات خشصية متينة.
" أأحصاب السعادة ،املندوبون املوقرون ،الس يدات والسادة،
" أأود الن أأن اختمت هذه املالحظات املوجزة ،خاصة و أأنين سأُكرث المالم يف ا ألايم املقبةل .و أأشكرمك جمدد ًا عىل
انتخايب لهذه املنصب املرموق و أأتعهد ابلوفاء مبسؤوليايت يف هذا املنصب بكثري من الطاقة والتفاين .شكر ًا جزي ًال".
 .12وعقب اإجراء املزيد من املشاروات غري الرمسية ،انتخبت مجعيات ادلول ا ألعضاء الس يد فالدميري يوس يفوف
(بلغاراي) رئيسا مجلعية احتاد لش بونة يف  6أأكتوبر  2015والس يد لوبوس كنوث (سلوفاكيا) رئيسا مجلعية معاهدة س نغافورة
بشأأن قانون العالمات يف  8أأكتوبر .2015
 .13وعند العودة ملناقشة البند  2من جدول ا ألعامل يف يوم  9أأكتوبر  ،2015أأعلن املستشار القانوين أأن منسقي
اجملموعات توصلوا اإىل اتفاق بشأأن مجيع هيئات ومجعيات معاهدات الويبو ا ألخرى ،فامي عدا املؤمتر .وقال اإن ا ألمانة التقت
بأأعضاء املكتب املقرتح انتخاهبم للجنة التنس يق ومجيع الهيئات الرئاس ية ا ألخرى العرشين ،فامي عدا املؤمتر .و أأشار اإىل أأن
أأسامء من انتخبوا ابلفعل ،فضال عن أأسامء ا ألشخاص املقرتح انتخاهبم يف الهيئات ا ألخرى ،ترد يف وثيقة معلومات وزعت
للتو عىل املندوبني .و أأشار اإىل أأن قامئة ا ألسامء طويةل ،ولكن نظرا ألن مجيع الوفود حصلت علهيا ،افرتض املستشار أأن من
غري الرضوري قراءة ا ألسامء ،لكنه سيسعد بقراءهتا اإذا لزم ا ألمر.
 .14وقبل اعامتد القرار ،أأشار الرئيس اإىل أأن هذه القامئة تعد حال وسطا جيدا ،وشكر الوفود جمددا عىل اإبداء املرونة
اليت مكنهتا ،يف هذه املرحةل ،من امليض قدما جبدول ا ألعامل .ونظرا لعدم وجود اعرتاض عىل هذه القامئة بأأعضاء املكتب
املقرتحني ،اعمتد القرار و أأضاف أأن من اجليد جدا أأن ير أأس السفري فرانسوا زافيي انغارميب (رواندا) جلنة التنس يق.
 .15و أأدىل الرئيس اجلديد للجنة التنس يق ابلبيان التايل:
" أأشكرك س يدي الرئيس .وامسحوا يل أأن أأعرب عن خالص تقديري للمجموعة ا ألفريقية ومجيع أأعضاء املنظمة،
ملا وضعوه يف خشيص من ثقة ابنتخايب رئيسا للجنة التنس يق.
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يرسين أأن أأغتمن هذه الفرصة أأيضا ألقول اإنين سأأتوىل هذه املسؤولية بلك جد وإانين أأقدر متاما العمل املهم
"و ّ
اذلي ستنجزه جلنة التنس يق .وحتدوين الثقة يف أأن أأمتكن من احلصول عىل دمعمك ألنين سأأبذل قصارى هجدي
لالضطالع ابملسؤوليات اليت أأس ندمتوها ا ّإيل .ولعل الفرصة تتاح يل ألخاطبمك جددا .أأما الن فتفضلوا بقبول فائق
تقديري .وشكرا عىل حسن اس امتعمك".
 .16ورحب الرئيس برئيس جلنة التنس يق يف منصبه اجلديد .وقال اإن ا ألعضاء تنتظر هذا الإعالن منذ وقت طويل اكنت
واثقة طواهل من أأهنا يف أأيد أأمينة تعاجل املسائل املعقدة اليت ستناقشها جلنة التنس يق .وشكر السفري انغارميب عىل املسامهة يف
النظام ابلتطوع لرئاسة اللجنة ،وأأعطى اللكمة لوفد نيجرياي.
 .17وحتدث وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وتوجه بأأمسى عبارات الهتاين اإىل السفري انغارميب ،وعرب عن تقديره
هل وللك منسقي اجملموعات واجملموعات ا إلقلميية اليت أأيدت ترش يحه لهذه الوظيفة .ورصح الوفد بأأنه عىل يقني من أأن خربة
السفري انغارميب وهمنيته س توجه أأعامل جلنة التنس يق عىل خري وجه ،وعرب عن أأمهل يف أأن حتصل مجموعته عىل ادلمع
من امجليع.
 .18وعقب اإجراء مشاورات غري رمسية مع منسقي اجملموعات ،انتخبت قامئة أأعضاء مكتب امجلعيات وسائر
الهيئات الواردة يف الوثيقة  A/51/INF/4يف  25سبمترب .2013

البند  3من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد جدول ا ألعامل
 .19استندت املناقشات اإىل الواثئق  A/55/1و A/55/10و.A/55/12
 .20واعمتدت لك واحدة من امجلعيات وسائر الهيئات املعنية جدول أأعاملها كام هو مقرتح يف الوثيقة A/55/1
(املشار اإليه يف ما ييل يف هذه الوثيقة ويف الواثئق املذكورة يف الفقرة  2أأعاله بعبارة "جدول ا ألعامل املو ّحد") ،بعد
النظر فهيا حسب ا ألصول ،عىل أأن من املفهوم أأنه بناء عىل توصية جلنة الربانمج واملزيانية ،تدعى الاحتادات "املموةل
ابلرسوم" ( أأي البنود من  19اإىل  22من جدول ا ألعامل) اإىل الاجامتع قبل مناقشة اقرتاح الربانمج واملزيانية
 ( 17/2016أأي البند  11من جدول ا ألعامل).

البند  4من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير املدير العام
 .21يرد فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير العام:
"سعادة السفري غابرييل دويك ،رئيس امجلعية العامة للويبو،
معايل الوزراء،
سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،
املندوبني املوقرين،
"يسعدين جد ًا أأن أأنضم اإىل رئيس امجلعية العامة للويبو و أأرحب أأحر الرتحيب جبميع الوفود اإىل
مجعيات  .2015و أأشكرمك مجيعا عىل مشاركتمك .فقد تس ّجل أألف مندوب أأو أأكرث للمشاركة يف هذه امجلعيات،
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مطول من املرامس الثقافية وغريها من املرامس ابس تضافة دول أأعضاء ،ويه خري
و أأمامنا جدول أأعامل حافل وبرانمج ّ
دليل يأأتينا من ادلول ا ألعضاء عىل دمعها الفاعل والزتاهما البنّاء ابملنظمة.
"و أأو ّد ههنا أأن أأشكر الرئيسة اخلارجة للجمعية العامة ،السفرية ابيفي اكيرومو من فنلندا ،دلمعها وإارشادها
عىل مدى العامني الفائتني .و أأهئن السفري ديوك عىل انتخابه رئيس ًا جديد ًا .و أأتلهف ،أأان وزماليئ ،اإىل العمل معه عىل
مدى العامني املقبلني .و أأشكره عىل تفانيه هجد ًا وخرب ًة يف رئاسة جلنة الربانمج واملزيانية .و أأغتمن هذه الفرصة ألشكر
مجيع رؤساء هيئات الويبو وجلاهنا اخملتلفة عىل ما بذلوه من هجد وما كرسوه من وقت حتقيق ًا للتقدم يف معل املنظمة.
"ولقد شهدت الكثري من جمالت معل املنظمة تقدم ًا كبري ًا وعدد ًا من املس تجدات الإجيابية عىل مدى الثين
عرش شهر ًا املاضية .وترد تفاصيل ذ ك يف تقريري اذلي سيتاح فور ًا خارج قاعة املؤمترات .ودعوين الن أأتطرق ألبرز
معامل هذا العمل ولبعض التوهجات الرئيس ية اليت تتبعها املنظمة يف معلها.
"ل تزال املنظمة تمتتع بوضع مايل سلمي وميسور .اإذ اختمتنا العام ا ألول من الثنائية احلالية 2015-2014
بفائض اإجاميل قدره  37مليون فرنك سويرسي .ولقد قطعنا  %75من العام الثاين للثنائية ،وتشري نتاجئ هذه املرحةل
اإىل أأننا س نحقق فائض ًا اإجاملي ًا حس ن ًا خالل الثنائية بأأمكلها.
"ويعزى الوضع املايل السلمي للمنظمة أأساس ًا اإىل ازدايد الاهامتم ابمللكية الفكرية والطلب علهيا ،اإذ بد أأت
املعارف والتكنولوجيا واملصنفات الإبداعية تندرج يف مصمي الاقتصاد املعارص؛ و أأصبحت احلكومات تس تجيب من
خالل توجيه الاسرتاتيجيات الاقتصادية حنو الابتاكر والإبداع .وإان امللكية الفكرية عنرص رضوري ،وإان مل يكن
حرص ًاي ،لتحقيق النجاح يف أأنظمة الابتاكر ،والازدهار يف القطاعات الإبداعية.
"ولعل هذا التوجه الرئييس حنو زايدة قمية ا ألصول غري امللموسة ور أأس املال الفكري هو ما يوجه أأنظمتنا
العاملية للملكية الفكرية – و أأقصد بذ ك معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للعالمات ونظام لهاي
للتصاممي – اليت ت ِد ُّر  %95من اإيرادات املنظمة واليت يُتوقع أأن يودَع يف اإطارها هذا العام حنو  220 000طلب
براءات دويل ،و 50 000طلب دويل للعالمات التجارية وعدد قليل – وإان اكن مزتايد ًا – من الطلبات ادلولية
للتصاممي.
"وتتسع املشاركة اجلغرافية يف هذه ا ألنظمة متاش ي ًا مع توهجات اقتصادية أأمع .و أأصبحت أس يا حالي ًا املصدر
ا ألول لطلبات الرباءات ادلولية مس تأأثرة بنحو  %40من مجموع الطلبات املودَعة وتلهيا أأمرياك الشاملية بنس بة %30
فأأورواب بنس بة  .%27وإاننا نركز ،بوصفنا مديري هذه ا ألنظمة ،عىل جودة اخلدمات املقدَّمة سواء قُدمت اإىل
املاكتب الوطنية وا إلقلميية للملكية الفكرية أأم للمس تخدمني؛ وعىل تعزيز فعالية البيئات الإلكرتونية وتيسري
اس تخداهما؛ وعىل حتسني الإنتاجية .ويرسين أأن أأذ ِكّرمك بأأننا متكنا من احلفاظ عىل مس توى اثبت من املوظفني
والرسوم عىل مدى ا ألعوام الس بعة املاضية رمغ ما شهده عبء العمل من ازدايد ابلغ.
"و أأود أأن أأحدثمك الن عن العديد من الإجنازات الهامة اليت حققناها يف البنية الربجمية اليت يرتكز علهيا نظام
امللكية الفكرية يف ش ىت أأحناء العامل – أأي قواعد البياانت العاملية ومنصات و أأنظمة و أأدوات تكنولوجيا املعلومات .ول
شك يف أأن هذا اجملال أأقل اإمتاع ًا من غريه ،ولكن حيدوين اإىل التحدث عنه سببان أأتلوهام عىل مسامعمك.
" أأما أأوهلام فهو ازدايد اندماج خمتلف املنصات ،اليت توفرها املنظمة ،يف اإطار منصة عاملية موحدة للملكية
الفكرية س تصبح أأكرث تاكم ًال خالل الس نوات املقبةل .وس تخدم هذه املنصة مصاحل احلكومات واملس تخدمني وامجلهور
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املعين عىل حد سواء من خالل تعزيز الكفاءة والفعالية من حيث التلكفة والشفافية فض ًال عن الارتقاء جبودة نتاجئ
نظام امللكية الفكرية يف ش ىت أأحناء العامل.
"و أأما اثنهيام فهو أأن العديد من هذه املنصات وا ألنظمة تقدم أأمثةل جيدة لتنفيذ هدف جدول أأعامل التمنية
اخلاص بتعممي البعد الإمنايئ يف ش ىت أأجزاء معل املنظمة .ويُعمد أأساس ًا يف هذا الصدد اإىل اإدماج البدلان النامية وبناء
قدراهتا عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية واملشاركة فيه .ويُضطلع هبذا العمل أأيض ًا خارج قطاع التمنية يف معناه
الرمسي اجلامد .ولعل نظام اإدارة مكتب امللكية الفكرية خري مثال عىل ذ ك .اإذ يدمع هذا النظام معاجلة طلبات امللكية
الفكرية يف حنو  70مكتب ًا للملكية الفكرية تنمتي غالبيهتا العظمى اإىل البدلان النامية .ويوفر خدمات اتصال يف طائفة
واسعة من املرافق العاملية .وإاننا عىل يقني من أأن مرشوعنا اجلديد يف جمال الإدارة امجلاعية حلق املؤلف ،مرشوع
 ،WIPO Connectس يحقق النتاجئ ذاهتا وس يتيح فرص ًا لنرش املصنفات الإبداعية اخلاصة ابلبدلان النامية عىل
الصعيد العاملي.
"وأتت عدد من املبادرات الهامة أُ ُُكَها يف اإطار الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص .و أأود أأن أأذكر بوجه
خاص منصة  WIPO Re:Searchاليت ُأنشئت لتبادل امللكية الفكرية والبياانت العلمية غري املنشورة وبناء
القدرات بغية التقدم يف جمال اكتشاف ا ألدوية اخلاصة اب ألمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل .وتضم منصة
 94 WIPO Re:Searchعضو ًا من البدلان املتقدمة والنامية و أأسفرت عن  89مرشوع ًا تعاوني ًا بني هؤلء ا ألعضاء.
وفض ًال عن ذ ك ،أأمقنا عدة رشااكت هامة مع انرشين .فاإن برانمج النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر
( )ARDIيتيح النفاذ جما ًان أأو بأأسعار معقوةل اإىل اجملالت العلمية والتقنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا.
وسَّل هذا الربانمج ازدايد ًا كبري ًا يف عدد مس تخدميه اذلي ارتفع من  300مؤسسة اإىل  500مؤسسة من  72بدل ًا
ميكهنا النفاذ اإىل  20 000جمةل وكتاب ومصنف مرجعي .ويع ُّد هذا الربانمج عضو ًا يف رشاكة ا ألمم املتحدة والقطاعني
العام واخلاص "البحث من أأجل احلياة" .وابملثل ،فاإن برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات
( )ASPIيتيح للمس تخدمني يف البدلان ا ألقل منو ًا والبدلان النامية النفاذ اإىل قواعد بياانت الرباءات التجارية .و أأخري ًا،
امليرسة اذلي حقق تقدم ًا كبري ًا يف توفري سبيل معيل لتنفيذ أأهداف معاهدة مراكش .فقد
دعوين أأتطرق لحتاد الكتب َّ
ميرسة ملا يزيد عىل  31 000خشص من ذوي الإعاقات يف قراءة
َّيرس هذا الاحتاد ،يف عامه ا ألول ،اإعارة كتب َّ
املطبوعات وحقق عدد ًا من الإجنازات الكربى ا ألخرى .ويتيح القطاع اخلاص يف لك من هذه الرشااكت بني القطاعني
العام واخلاص أأصو ًل فكرية ومالية ،أأو يتربع هبا .وإان اجلهات املس تفيدة الرئيس ية من هذه الرشااكت يه ا ألفراد
واملؤسسات يف البدلان النامية .ويدفعين ذ ك اإىل تأأكيد أأن هذه الرشااكت أأمثةل جيدة لتعممي البعد الإمنايئ ،و أأهنا قد
أأقميت وتدار يف قطاعات من املنظمة خارجة عن قطاع التمنية الرمسي.
"ويفرس البعض تشديدان عىل منصات املنظمة و أأنظمة بنيهتا التحتية وعىل جناح الرشااكت بيننا وبني القطاعني
العام واخلاص عىل أأنه حماوةل للتقليل من أأمهية برانمج املنظمة اخلاص بوضع املعايري والقواعد أأو استبداهل مبشاريع
معلية .ولكنين أأعتقد أأن هذا التفسري غري دقيق .اإذ ل يدفعين للرتكزي عىل هذه اجملالت سوى رغبة يف توضيح
ا ألشاكل العديدة اليت ميكن أأن يتخذها التعاون ادلويل يف ظل هذا العامل املرتابط .وتوفر منصات امللكية الفكرية
وغريها من مشاريع البنية التحتية الربجمية والرشااكت بني القطاعني العام واخلاص فرص ًا هائةل للتعاون يف ظل عامل
يتصل فيه أأكرث من ثالثة مليارات خشص وخباصة يف جمال ا ألصول غري امللموسة سواء أأاكنت معارف أأم تكنولوجيا أأم
مصنفات اإبداعية .ولعلنا نتعمل الكثري من انتفاع القطاع اخلاص ابإماكانت هذا العامل املرتابط اذلي شهد مث ًال تسجيل
أأكرث من مليار خشص عىل فيس بوك واس تخدام أأكرث من  500مليون خشص حمرك البحث الصيين ابيدو.
"ومع ذ ك ،فال شك يف أأن ماكنة املعاهدات وغريها من أأشاكل التعاون عىل وضع املعايري والقواعد س تظل
حمفوظة .اإذ اإهنا تريس الإطار اذلي ِّ
ينظم معل القطاعني اخلاص والعام .ولكن جيب الانتباه اإىل أأن جمال وضع املعايري
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والقواعد هو أأكرب اجملالت حتد ًاي و أأصعهبا تقدم ًا يف املنظمة .وإان العجز عن التوصل اإىل اتفاق أأمر يرىث هل كثري ًا يف
جنيف ويف ش ىت بقاع العامل .ويعزى هذا العجز اإىل أأس باب عديدة أأبرزها ا ألس باب الثالثة التالية يف جمالنا ،جمال
امللكية الفكرية.
" أأما أأولها فيأأيت نتيجة لزدايد القمية الاقتصادية ل ألصول غري امللموسة ور أأس املال الفكري كام ذكرت يف بداية
خطايب .فال شك يف أأن هذه الزايدة تدفع الطلب عىل أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية ،ولكهنا جعلت املنافسة بني
الرشاكت والصناعات والاقتصادات تمتحور حول الابتاكر .فبطبيعة احلال ،أأصبح التوصل اإىل اتفاق عىل مسائل
امللكية الفكرية يف هذا الس ياق أأصعب مما اكن عليه يف عامل ِ ّ
تسريه املوارد املادية ور أأس املال املادي.
"و أأما اثنهيا فهو وجود تفاوت كبري يف توزيع املعارف والتكنولوجيا يف ش ىت أأحناء العامل ويف القدرة عىل توليد
الابتاكر .وهذه ليست ظاهرة جديدة ولكهنا تفامقت يف ظل عامل أأصبحت فيه املعرفة والتكنولوجيا والقدرات
الابتاكرية موارد حمورية.
"و أأما اثلهثا فيأأيت من ازدايد قمية ر أأس املال الفكري ومتحور املنافسة حوهل ،اإذ اإن الاقتصادات اليت تود
ّ
الاّتار اب ألصول غري امللموسة وتعزيز مزاايها التنافس ية يف هذا اجملال حترص عىل ا إلرساع يف وضع أأطر تنظميية
تيرس ذ ك .ذلا فاإننا نشهد جداول أأعامل حافةل يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد الثنايئ ا ألطراف وا إلقلميي
واملتعدد ا ألطراف مل نشهدها منذ عقدين أأو ثالثة من الزمن .ول ريب يف أأن تعقُّد هذه البنية يقلص احلزي املتعدد
ا ألطراف.
"وإا ّين أأؤمن بأأن هذه املس تجدات تدعوان اإىل التفكري يف اخلطوات املقبةل الواجبة أأو املمكن اختاذها عىل
الصعيد املتعدد ا ألطراف برتيث وفطنة .ومن املؤكد أأنه ل ميكننا حتقيق لك ما نصبو اإليه عىل الصعيد املتعدد
ا ألطراف ولكن مثة بعض ا ألمور جيب أأو ينبغي تناولها عىل الصعيد املتعدد ا ألطراف.
"ولعل التحدي احلايل اذلي يواجه ادلول ا ألعضاء هو جدول أأعامل سلسةل امجلعيات هذه ،نظر ًا اإىل تباين
الراء يف عدد من بنوده .وإان مدى اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل هذه املسائل – وهو أأمر سيتطلب مهنا مرونة حقيقية
يف مواقفها املبدئية – س هيئي للمنظمة وضع ًا أأفضل خيولها تناول القضية ا ألمع ،أأي حتديد جدول أأعامل مقبل يشمل
بعض مواطن الصعوبة الفعلية اليت تواهجها املنظمة للتقدم يف جدول أأعامل وضع املعايري والقواعد.
"ويف اخلتام ،أأود أأن أأذ ِكّر ابلتقدم احملرز عىل مدى الثين عرش شهر ًا املاضية وأأن أأقدم أأمسى أايت الشكر
لفريق الإدارة العليا وموظفي الويبو عىل دورمه يف دمع هذا التقدم والإسهام فيه .وإانين عىل يقني من أأن املنظمة تمتتع
مبوظفني موهوبني ومتفانني يف معلهم وذلا فاإنين أأود أأن أأعرب عن امتناين هلم لعملهم املمتزي".
 .22ويرد تقرير املدير العام يف مرفق هذا التقرير.

البند  5من جدول ا ألعامل املو ّحد
بياانت عامة
 .23أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول املائة والامثين عرشة واملنظامت احلكومية ادلولية امخلس واملنظامت غري احلكومية
الثالث التايل ذكرها بياانت يف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل :أأفغانس تان و أألبانيا واجلزائر و أأنتيغوا وبربودا وا ألرجنتني
و أأسرتاليا والمنسا و أأذربيجان وبنغالديش وبرابدوس وبيالروس وبنن وبواتن وبوتسواان والربازيل وبروين دار السالم وبلغاراي
وبوركينا فاصو ومكبوداي والاكمريون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوس تارياك وكوت ديفوار وكرواتيا وكواب
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وامجلهورية التش يكية ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وإاكوادور ومرص وغينيا الاس توائية والسلفادور وإاثيوبيا
وفرنسا وغامبيا وجورجيا و أأملانيا وغاان وغواتاميل وغياان وغينيا بيساو والكريس الرسويل وهندوراس وهنغاراي وإايسلندا والهند
وإاندونيس يا وإايران (مجهورية – الإسالمية) وإايطاليا وجاماياك والياابن وا ألردن وكينيا وقرغزيس تان ومجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية ولتفيا وليسوتو وليبرياي ولكسمربغ ومدغشقر ومالوي ومالزياي ومايل واملكس يك ومنغوليا واجلبل ا ألسود واملغرب
وانميبيا ونيبال ونيوزلندا ونياكراغوا والنيجر ونيجرياي والرنوجي وعامن وابكس تان وبامن وابراغواي وبريو والفلبني وبولندا
والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس وسان مارينو واململكة العربية السعودية ورصبيا
وسيش يل وسرياليون وس نغافورة وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا ورسي لناك والسودان وسوازيلند والسويد وسويرسا وامجلهورية
العربية السورية واتيلند وتوغو وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا وتركامنس تان و أأوغندا و أأوكرانيا والإمارات العربية املتحدة
واململكة املتحدة ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية وزامبيا وزمبابوي والاحتاد ا ألفريقي ) (AUواملنظمة
ا ألفريقية للملكية الفكرية ) (OAPIواملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOوجامعة ادلول العربية )(LAS
ومركز اجلنوب ) (South Centerوتصورات الابتاكر ( )Innovation Insightsوامجلعية ادلولية للنارشين )(IPA
وش بكة العامل الثالث (.)TWN
 .24وهنّأأ املتحدثون الرئيس عىل انتخابه .وشكروا أأيضا املدير العام عىل معهل وهجوده ادلؤوبة يف خدمة امللكية الفكرية،
وشكروا أأيضا ا ألمانة عىل الواثئق املمتازة اليت أأعدّهتا ألغراض اجامتعات امجلعيات.
 .25وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشدد عىل كون جدول ا ألعامل اخلاص بوضع
القواعد واملعايري والقضااي الإدارية والهيلكية مسائل ملحة وذات أأولوية ابلنس بة اإىل اجملموعة وا ألعضاء كلك .وقال اإن أأولوايت
اجملموعة يه ّتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية ووضع برانمج معل جديد للجنة حق املؤلف وتعزيز الالزتام ابملسائل
املطروحة يف جلنة التمنية وزايدة الإنصاف يف المتثيل اجلغرايف .و أأعرب عن قلقه إازاء سلسةل القضااي املعلقة مثل اعامتد
الربانمج واملزيانية للثنائية  2017-2016واملاكتب اخلارجية وعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي وطلب اإىل
ا ألعضاء التصدي لها .ومىض يقول اإن اجملموعة ترى أأن اللجنة احلكومية ادلولية تضطلع بدور حموري يف اإطار جدول ا ألعامل
اخلاص بوضع القواعد واملعايري وتلزتم ابلتفاوض بشأأن صك قانوين دويل واحد أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور والتفاق عليه ،وإاهنا تبدي اهامتم ًا شديد ًا بذ ك اجملال املطروح للمناقشة يف الويبو عىل مدى  15س نة
وقد اقرتحت ّتديد ولية اللجنة وتنتظر اإجراء املشاورات .و أأضاف قائ ًال اإن اجملموعة تلزتم أأيض ًا ابلتوصل اإىل اتفاق عىل
العمل املقبل للجنة حق املؤلف يف جمالت التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات
والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وهيئات البث هبدف اعامتد خطة معل متوازنة .ونتيجة ذل ك ،حث
ا ألعضاء عىل اعامتد خطة معل بتحديد جدول زمين لالجامتع من أأجل اعامتد صك قانوين مناسب بشأأن التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .واس تطرد قائ ًال اإن اجملموعة ترغب يف مواصةل مناقشة حامية هيئات البث.
وفامي يتصل بلجنة التمنية ،شدد عىل رضورة أأن تصبح امللكية الفكرية أأداة لتمنية مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو من النوايح
الاجامتعية والاقتصادية والثقافية وعرب عن تأأييد اجملموعة بناء عىل ذ ك ألنشطة جديدة متعلقة بدور الويبو يف تنفيذ أأهداف
ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة اليت اعمتدت مؤخر ًا .وشدد عىل أأمهية الاس تعراض املس تقل لتنفيذ جدول أأعامل التمنية يف
ضوء الرغبة يف ّتديد هجود الويبو الرامية اإىل جعل نظام امللكية الفكرية أأكرث تواز ًان ومشو ًل .ودعا اإىل اإجياد حل وسط بشأأن
وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2017-2016و أأبدى رغبة اجملموعة يف املسامهة يف مناقشات تؤدي اإىل اعامتد تكل الوثيقة
نظر ًا اإىل زايدة املرونة املالحظة يف ادلورتني املاضيتني للجنة املزيانية خبصوص عدد من القضااي .و أأعرب عن اس تعداده
للتوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية و أأكد رضورة اعامتد مبادئ توجهيية من البداية و أأشار جمدد ًا اإىل
اهامتم املنطقة ابس تضافة مكتب خاريج اثن .ونظر ًا اإىل رضورة حتقيق التوازن يف المتثيل اجلغرايف بني موظفي الويبو ،أأفصح
عن الزتامه ببحث املسأأةل يف جلنة التنس يق هبدف اس هتالل معلية من شأأهنا أأن تفيض اإىل متثيل ا ألعضاء عىل نطاق أأوسع.
ور أأى أأن أأاكدميية الويبو تضطلع بدور همم يف املنطقة ول س امي يف جمال تكوين الكفاءات مث أأبدى اهامتمه مبواصةل ا ألنشطة
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الإمنائية املنحى يف بدلان اجملموعة .و أأردف قائ ًال اإن للويبو وادلول ا ألعضاء فهيا ثالث همام رئيس ية متعلقة مبعاهدة مراكش أأل
ويه تعزيز دخول املعاهدة حزي التنفيذ يف أأرسع وقت ممكن وضامن املساعدة التقنية واملوارد البرشية واملالية الالزمة للتنفيذ
وتيسري التعاون ادلويل لكفاةل فعالية تبادل املصنفات امليرسة النسق عرب احلدود مما يضمن اإماكنية حتسني نفاذ ا ألشخاص
ذوي ا إلعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املعارف من خالل نظام امللكية الفكرية والويبو .و أأشار اإىل ارتفاع معدل اعامتد
املعاهدة يف املنطقة اليت تس تأأثر خبمس حالت تصديق من أأصل عرش حالت .و أأعرب عن الزتام اجملموعة التام بدخول
املعاهدة الرسيع حزي التنفيذ وحث سائر ا ألعضاء واجملموعات عىل التحيل ابلروح ذاهتا.
 .26وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ قائ ًال اإنه يويل أأمهية كربى للملكية الفكرية نظر ًا اإىل اإسهاهما
اجلليل يف المنو الاقتصادي والاجامتعي والتمنية التكنولوجية .وشدد الوفد عىل هدف حتقيق التوازن ا ألمثل يف نظام امللكية
الفكرية ،وحامية حقوق املبتكرين ،وتلبية احتياجات ا ألفراد وفئات اجملمتع .و أأشار اإىل الاس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات اذلي َّبني زايدة تدرجيية عىل الصعيد ا إلقلميي يف الإيداعات بناء عىل املعاهدة املذكورة خالل الس نوات
املاضية ،ور َّحب برشوع ادلول ا ألعضاء يف الويبو وا ألمانة يف تعزيز التوجه الإمنايئ يف معل الويبو .و أأصبحت جلنة التمنية
اإحدى اللجان الهامة يف الويبو نظر ًا اإىل الزتاهما الراخس بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس وا ألربعني .وعليه ،ر أأى الوفد
أأنه ينبغي مجليع هيئات الويبو املعنية أأن تدمج توصيات التمنية املس تدامة يف أأنشطهتا .و أأضاف أأنه ينبغي مراعاة حقوق امللكية
الفكرية يف س ياق التمنية بغية ضامن تكييف أأنظمة امللكية الفكرية مع البدل املعين ،وتعزيز المنو الشامل الاجامتعي
والاقتصادي والتمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن منطقة أس يا واحمليط الهادئ قد تصبح منبع ًا جديد ًا لالبتاكر
والإبداعَّ .
وعرب عن ارتياحه للوضع املايل املطمنئ للمنظمة يف هناية عام  2014و أأحاط علامً ابلتقرير اذلي قدمته اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة و أأقر ابدلور الهام اذلي تؤديه هذه اللجنة يف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل الاضطالع
مبسؤولياهتا الإدارية املتعلقة بعمليات الويبو .ونوه الوفد ابملالحظات والتوصيات املوضوعية اليت قدهما مراجع احلساابت
اخلاريج بشأأن الس نة املالية  2014وبشأأن تنفيذ اإدارة الويبو خملتلف الربامج وا ألنشطة ،وشكر مراجع احلساابت اخلاريج
عىل معهل املتواصل وادلقيق واقرتاحاته املفيدة .ور َّحب الوفد أأيض ًا ابختتام املفاوضات الطويةل اليت تلكلت مبراجعة تعريف
"نفقات التمنية" .وقال الوفد اإن احلومكة يف الويبو مسأأةل هامة ابلنس بة اإىل مجموعة أس يا واحمليط الهادئ وإانه يعتقد أأن التوصل
اإىل اتفاق بشأأن مسائل احلومكة يتطلب وجود ثقة متبادةل بني ادلول ا ألعضاء .وعىل الرمغ من أأن بعض دول مجموعته قد
أأبدت اهامتهما ابفتتاح مكتب خاريج يف بدلاهنا ،فقد شددت هذه ادلول عىل أأنه جيب أأو ًل اس تكامل املبادئ التوجهيية
بصورة شامةل وشفافة مث البت مبوضوعية يف عدد املاكتب اجلديدة القامئة عىل هذه املبادئ .والتفت الوفد اإىل جدول أأعامل
وضع املعايري والقواعد مشري ًا اإىل التقدم احملرز يف النصوص اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
امليرس،
التقليدي ،و أأمل أأن حيقَّق التقدم ذاته يف مجيع النصوص بغية عقد مؤمتر دبلومايس يف أأرسع وقت .و أأيد الوفد مبادرة ِ ّ
الس يد اإاين غوس ،الرامية اإىل وضع صيغة هنائية لصك دويل يكفل حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .ويف ضوء اعامتد معاهدة مراكش ،تطلع الوفد اإىل مناقشة التقييدات والاس تثناءات لفائدة
املؤسسات التعلميية والرتبوية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقة واملكتبات ودور احملفوظات .وذكَّر الوفد ابلتقدم اجليد احملرز
يف معاهدة حامية حقوق هيئات البث و أأبدى أأمهل يف اختتام املفاوضات اجلارية بتلكيف من امجلعية العامة لس نة  2007محلاية
هيئات البث ابتباع هنج قامئ عىل اإشارات البث ابملعىن التقليدي .وعىل الرمغ من التقدم اذلي شهدته املفاوضات عىل
مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،فال يزال هناك املزيد من العمل الرضوري بشأأن نص املواد وتوفري املساعدات التقنية
وتكوين الكفاءات .و أأعلن الوفد اس تعداده للمشاركة يف هذه املفاوضات مشاركة بناءة.
 .27وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء قائ ًال اإن ما ُحقق من تقدم كبري ونتاجئ هامة يف الويبو عىل مدار الس نوات
املاضية ،ل س امي يف العمل املتعلق ابخلدمات العاملية للملكية الفكرية ،إاجنازٌ ل خالف عليه .اإذ ل ميكن حتقيق هذه الزايدة
املنتظمة يف عدد الطلبات وا ألعضاء دون الاس تجابة للمطالب املتطورة للعامل احلقيقي .فقد أأسهمت الويبو اإسهام ًا كبري ًا يف
تبادل املعلومات ونرشها يف جمال امللكية الفكرية من خالل معلها املتعلق ابلبنية العاملية للملكية الفكرية .وذكَّر الوفد بأأن

A/55/13
15

اإسهام الاخرتاع يف اجملمتع ل يقترص عىل الاخرتاع ذاته وإامنا يشمل أأيض ًا توفري معلومات تقنية متعلقة هبذا الاخرتاع .وإان
اخلدمات العاملية للملكية الفكرية والبنية العاملية للملكية الفكرية متالزمتان ل تنفصامن ،ول ميكن ا إلرساف يف التشديد عىل
أأمهيهتام .والتفت الوفد اإىل املساعدة التقنية بوصفها أأحد اجملالت الهامة ألنشطة الويبو وذكر اإجعاب اجملموعة ابء املس متر بوفرة
وتنوع الربامج اليت تقدهما الويبو ،واليت أأسهمت يف التمنية عن طريق امللكية الفكرية .و أأقرت اجملموعة أأيض ًا ابلتحدايت اليت
تواجه أأنشطة وضع املعايري والقواعد و أأعلنت الزتاهما ابملشاركة مشاركة بناءة يف هذا اجملال .وهنأأت الويبو عىل اإجنازاهتا كلك
و أأملت أأن تس متر الويبو يف الاس تجابة لتوقعات العامل احلقيقي .و أأعلن الوفد أأن حتقيق هدف املنظمة املنصوص عليه يف
اتفاقية الويبو يقتيض وجود فهم مشرتك لس بل العمل احلقيقية واملفرتضة للمنظمة .وينبغي مراعاة الطابع الفريد للويبو و أأمهيهتا
يف هذا الصدد .ول شك يف أأنه جيب عىل الويبو الوفاء مبسؤوليهتا كعضو يف أأرسة ا ألمم املتحدة ،ولكن جيب لهذه
املسؤوليات أأن تتسق مع املبادئ التأأسيس ية للمنظمة أأي تعزيز حامية امللكية الفكرية .وجيب يف الوقت ذاته أأل تنفصل
املنظمة عن العامل احلقيقي املؤلف من مبتكرين وخمرتعني ومس تخدمني لنظام امللكية الفكرية وملمتسني للمعلومات عن امللكية
الفكرية .و أأعربت اجملموعة ابء عن اعتقادها الشديد بأأنه ينبغي للويبو وادلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تواصل معلها عىل حتقيق
هذا الفهم املشرتك اذلي س ميكهنا من أأداء مسؤولياهتا أكعضاء يف اجملمتع العاملي .وحتدث الوفد عن جدول أأعامل مجعيات عام
 2015مشري ًا اإىل أأن اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  2017-2016مسأأةل ملحة .ويعزى ذ ك اإىل أأمهية التوصل اإىل توافق
يف الراء بشأأن وثيقة برانمج ومزيانية خالل دورة عام  2015لضامن التشغيل السلمي للمنظمة .وشددت اجملموعة ابء عىل أأنه
جيب أأل تؤيد أأية دوةل عضو احامتل عقد دورات اس تثنائية ،وأأن ترى يف هذه ادلورة الفرصة الوحيدة املتبقية لتوا ِفق ادلول
ا ألعضاء عىل الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل .و أأما فامي خيص ماكتب الويبو اخلارجية ،فقد أأعلن الوفد أأن اجلوانب املالية قد
عوجلت بصورة معقوةل ومنطقية يف مرشوع الربانمج واملزيانية احلايل .ومن مث ،ينبغي أأل تُتناول جمدد ًا مسأأةل املاكتب
اخلارجية يف س ياق الربانمج واملزيانية .ويعين ذ ك أأنه ميكن تناول س بل التقدم يف هذا اجملال بصورة منفصةل عن الربانمج
واملزيانية للثنائية  .2017-2016و أأما فامي خيص جدول أأعامل وضع املعايري والقواعد ،فأأبدت اجملموعة ابء تطلعها اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .و أأسفت لوجود اعتبارات أأخرى غري موضوعية بشأأن املعاهدة احملمتةل منعت حىت
الن املس تخدمني من الانتفاع بتبس يط الإجراءات الشلكية لنظام التصاممي الصناعية .وذكَّر الوفد بأأن مجيع ادلول ا ألعضاء مل
تعارض عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2013وذل ك ي ُس تحسن الانهتاء من هذه املسأأةل خالل هذه ادلورة .وفامي يتعلق
ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،ر أأت اجملموعة ابء رضورة يف
أأن يكون حل هذه املسأأةل معقو ًل ومتواز ًان و أأن يراعي مجيع الراء املتباينة بشأأن املسار وبعض النقاط ا ألساس ية اجلوهرية.
وينبغي النظر يف وضع اإطار جديد للمناقشة قد يو ِفّق بني ادلول ا ألعضاء .و أأقرت اجملموعة ابء بأأمهية مسار التيسري و أأعلنت
الزتاهما ابملشاركة فيه مشاركة بناءة .وإاضافة اإىل ذ ك ،أأعربت اجملموعة ابء عن امتناهنا للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
وشعبة الرقابة ادلاخلية ومجموعة املراجع اخلاريج للحساابت عىل أأنشطة التدقيق اليت اضطلعت هبا وقدَّمت تقارير عهنا اإىل
امجلعية العامة .اإذ اإن اس تخدام ألية رقابة سلمية أأمر أأسايس للحفاظ عىل العمل السلمي للمنظمة .وتوقعت اجملموعة ابء املزيد
من الإسهامات اجلليةل للجهات املذكورة يف ولية املنظمة .و أأخرياً وليس أخر ًا ،توقعت اجملموعة ابء أأن تؤدي املداولت يف
اإطار بنود جدول ا ألعامل املتعلقة ابخلدمات العاملية للملكية الفكرية اإىل حتسني هذه ا ألنظمة والاس تجابة للمطالب املتطورة
للمس تخدمني .و أأكد الوفد للرئيسة دمع مجموعته الاكمل ملسار مجعيات عام  2015واعزتام وفود هذه اجملموعة املشاركة فيه
مشاركة بناءة.
 .28وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن تقديره ل ألمانة عىل اجلهود اليت تبذلها من أأجل حتقيق أأهداف
املنظمة ،وجشّع الزتاهما الثابت بتكل الغاية املثىل .و أأشار اإىل أأن هذه امجلعيات تتيح فرصة أأخرى لإجراء تقياميت واختاذ
قرارات بشأأن موضوعات لها تأأثري كبري عىل فعالية املنظمة ومسؤولياهتا و أأهدافها ،و أأبدى أأمهل يف أأن تكون هذه ادلورة
منعطفا مقارنة ابجامتعات الويبو املعقودة يف الونة ا ألخرية .و أأفاد بأأن القضااي املطروحة عىل جدول ا ألعامل تُعد حامسة ا ألمهية
لتعزيز املنفعة العامة وتمنية لك البدلان .وابلتايل أأعرب عن أأمل اجملموعة ا ألفريقية يف أأن تبذل مجيع البدلان لك ما يف وسعها
لضامن جناح هذه ادلورة .وقال اإن من أأولوايت اجملموعة ا ألفريقية اس تئناف املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأأن املوارد
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الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بغرض اعامتد صك دويل ملزم قانوان من شأأنه أأن يكفل امحلاية
الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأوحض أأن ا ألمر املؤسف هو نقص ا إلرادة
الس ياس ية الالزمة لختاذ الإجراءات الرضورية اليت متكّن من مواهجة ّمتكل املوارد ا ألساس ية والطبيعية للجامعات احمللية
وا ألصلية وتسويقها بطريقة غري مرشوعة .و أأضاف أأن اجملموعة ا ألفريقية أأولت اعتبارا دقيقا لوضع املفاوضات مضن اللجنة
احلكومية ادلولية ولبعض من العنارص املمكن حتاش هيا اليت تعرتض سبيل اإحراز تقدم مطرد وغري مقيّد يف املفاوضات ،مث
قدمت اقرتاحا يف هذا الصدد ،أأي ذ ك الوارد يف الوثيقة  ،W0/G8/47/16بغرض حتويل تكل اللجنة اإىل جلنة دامئة.
ومىض يقول اإن ذ ك الاقرتاح قامئ عىل الاعتقاد الراخس بأأن ذ ك التحويل سيسهم يف ترسيع املفاوضات ،وا ألمه من ذ ك أأنه
سيسهم يف تركزي الزتام ادلول ا ألعضاء عىل العمل املوضوعي املستند اإىل النصوص ،ويعطي البدلان يف الوقت ذاته اجملال
الالزم للتفكري والتشاور من أأجل بناء فهم مشرتك وثقة متبادةل والمتكّن يف هناية املطاف من وضع أأساس مشرتك ل إالطار
املتعدد ا ألطراف .و أأفاد بأأن من ا ألولوايت ا ألخرى ابلنس بة اإىل اجملموعة ا ألفريقية اإنشاء مكتبني خارجيني للويبو يف أأفريقيا.
و أأوحض أأن أأفريقيا يه القارة الوحيدة غري املمثةل يف هذا الإطار ،ابلرمغ من أأن ماكتب الويبو اخلارجية متث ّل جزءا ل يتجز أأ من
معلية اإجناز املنظمة ألهدافها الاسرتاتيجية ،مبا يف ذ ك تيسري اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية .وخص ابذلكر
الوثيقة  A/55/IN/6اليت أأعدهتا ا ألمانة وقال اإهنا ّتبني بوضوح القمية املضافة للماكتب اخلارجية و أأمهية تشكيلهتا يف
الاس تجابة خملتلف الاحتياجات الوطنية وفق خمتلف مس توايت التمنية لدلول ا ألعضاء يف الويبو .ومىض يقول اإنه اإذا اع ُترب
اإنشاء املاكتب اخلارجية القامئة اس تجابة للواقع العاملي السائد عىل مدى الس نوات العرش املاضية ،فاإن غياب أأفريقيا من
ش بكة الويبو يُعد أأمرا صارخا للغاية .و أأضاف أأن ما يثري التع ّجب بصورة أأكرب هو أأن املاكتب اخلارجية القامئة أأنشئت خالل
فرتة سادها خطاب عاملي حول التمنية وضامن التوازن مبا يسمح بنفاذ البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اإىل لك ما يساعد
عىل تمنيهتا الاقتصادية والتكنولوجية والاجامتعية والثقافية ،وعىل اعتبار أأن توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية قد
اع ُتمدت يف عام  .2007و أأكّد ،بناء عىل ذ ك ،لزوم أأن توافق امجلعية العامة عىل اإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا ،خالل
الثنائية  .17/2016وقال اإن ذ ك سيسهّل قيام الويبو بأأنشطهتا اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف القارة ،ويزيد
من كفاءة وفعالية اخلدمات اليت تقدهما اإىل أأفريقيا ،ويذيك الوعي ابمللكية الفكرية ،وميكّن من نرش أأصول امللكية الفكرية عىل
نطاق أأوسع يف القارة ،ويسهّل بشلك جوهري اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية يف القارة .وقال اإن من املعروف أأن
أأفريقيا قارة زاخرة ابلرثوات ولكهنا تعاين من نقص يف الكفاءات الالزمة لتطوير وتسويق ثرواهتا .واس تنتج من ذ ك أأن اإنشاء
مكتبني خارجيني يف أأفريقيا س يكون مبثابة استامثر اسرتاتيجي ابلنس بة للويبو وادلول ا ألعضاء عىل حد سواء .و أأكّد أأن
اجملموعة ا ألفريقية ّتقر بأأمهية ا ألطر املمكن التنبؤ هبا فامي خيص اإنشاء املاكتب اخلارجية ،ولكهنا تظ ّل قلقة من احامتل أأن ّ
يتعرث
التفاوض عىل املبادئ التوجهيية اخلاصة ابإنشاء تكل املاكتب بسبب املصاحل املتنافسة وإادراج أأحاكم لها أاثر معرقةل لسري
املفاوضات .واس تطرد قائال اإن اجملموعة ا ألفريقية ترحب كذ ك ببعض التطورات الإجيابية يف مفاوضات الويبو هذا العام،
ل س امي وضع الصيغة الهنائية لتعريف نفقات التمنية يف س ياق مزيانية الويبو .وأأكّد أأن ذ ك س يؤدي اإىل حتسني التقدير املايل
والتنفيذ العميل ألنشطة التمنية اليت تقوم هبا الويبو .و أأضاف أأن اجملموعة ترحب أأيضا ابلتفاق عىل برانمج معل موجه أأكرث
حنو النتاجئ مضن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،ابلرمغ من أأن اللجنة ل تزال تشهد ّ
تعرثا نتيجة املقاومة اليت يبدهيا
البعض حيال املناقشات القامئة عىل حسن النية بشأأن اإعادة توجيه نظام الرباءات جلعهل أأكرث اس تجابة لحتياجات البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا .ولكن ل يزال هناك ،حسب الوفد ،نقص يف توافق الراء بشأأن عدة قضااي من قبيل احلومكة يف
الويبو ،وإادراج الاعرتاف بأأشاكل املعرفة التقليدية وقواعد ا ألصول وحاميهتا يف معاهدة قانون الرباءات ،والالزتام ابلعمل القامئ
عىل النصوص من أأجل تيسري النفاذ اإىل املعلومات واملعارف يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ومشاركة
الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا ،وتنفيذ ولايت اللجنة ادلامئة املعنية ابلمنية وامللكية الفكرية وألية التنس يق .و أأبرز الوفد أأيضا
قابلية قياس ا ألثر والفعالية ابعتبارهام جانبني حامسني من جوانب تنفيذ الويبو لتوصيات جدول أأعامل التمنية .وقال يف هذا
الصدد اإن اجملموعة ا ألفريقية ترحب ببدء معلية الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتتطلع اإىل نتاجئ
تكل العملية.
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 .29و أأعلن وفد بيالروس أأن مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية تدمع بصورة مهنجية أأنشطة الويبو يف
جمال التمنية وتعزيز قدرات املاكتب الوطنية للملكية الفكرية .وإاضافة اإىل ذ ك ،ر أأت اجملموعة أأنه ينبغي ألنشطة الويبو يف هذا
اجملال أأن ترتكز عىل هنج متوازن بغية الاس تجابة لحتياجات ومتطلبات البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية بوجه
خاص .و أأملت اجملموعة أأن يوثَّق التعاون مع الويبو يف جمال تقدمي املساعدات التقنية اإىل بدلان املنطقة .و أأسف الوفد لعدم
توافق متثيل مجموعته ا إلقلميية يف املنظمة مع جحم البدلان اليت تؤلفها ،وشدد عىل رضورة منح مجموعته متثي ًال إاقلميي ًا متناس ب ًا يف
ا ألمانة .و أأشار اإىل مجةل أأمور مهنا أأن مجموعته تدمع أأنشطة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وقال اإنه يرحج
تكثيف ا ألعامل اخلاصة مبرشوع معاهدة حامية حقوق هيئات البث يك يتس ىن ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد هذه
املعاهدة يف املس تقبل القريب .و أأشار اإىل التقدم الكبري احملرز يف أأعامل مرشوع املعاهدة وإاىل أأنه ميكن تكثيف هذه اجلهود
بغية اس تكامل النص قريب ًا حبيث يكون جاهز ًا للمناقشة خالل مؤمتر دبلومايس .و أأعربت اجملموعة ا إلقلميية عن ثقهتا يف أأن
ربط بنود خمتلفة تدرج يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف تعرقل اكمل ا ألعامل .ور أأى الوفد كذ ك أأنه ينبغي لنظام حامية
حقوق هيئات البث أأن يراعي التطورات التقنية اليت طر أأت خالل القرن احلادي والعرشين و أأن يتس ىن تكييفه مع مناذج
ا ألنشطة احلالية واملقبةل ومع أأنواع أأنشطة هيئات البث وهيئات البث الكبيل .و أأضاف الوفد أأن مجموعته تويل أأمهية كربى
ألعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات اليت تعتربها حمف ًال أأساس ي ًا ملناقشة أأس ئةل موضوعية من الترشيعات اخلاصة
ابلرباءات .وشدد عىل أأمهية املناقشات اليت ّترهيا جلنة الرباءات بشأأن جودة الرباءات .و أأمل أأن يؤدي حبث هذه املشلكة
اإىل وضع نظام للرباءات أأكرث فعالية وتواز ًان عىل الصعيدين الوطين وادلويل .ونقل الوفد ر أأي اجملموعة ا إلقلميية يف أأن دراسة
جلنة الرباءات لدلراس تني اخلاصتني ابلنشاط الابتاكري وكفاية الكشف قد مكهنا من تبادل التجارب والراء فامي خيص هذين
العنرصين ا ألساس يني من نظام مراقبة جودة الرباءات .ومىض الوفد يقول اإن مجموعته تق ِّدر اجلهود البالغة اليت بذلهتا جلنة
الرباءات يف دراسة املسائل املتعلقة ابلرباءات والصحة ،والتقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات ،ونرش التكنولوجيا،
ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ّ
وموُكهيم .ور أأت اجملموعة أأن هذه املسائل تكتيس أأمهية كربى حلل بعض
املشمالت الاجامتعية .واس تدرك الوفد قائ ًال اإن مجموعته تويل أأمهية كربى لإجناز هذه ا ألعامل واعامتد معاهدة قانون
التصاممي .ور َّجح أأن يعود تبس يط اإجراءات التسجيل ومواءمهتا املزمعني يف اإطار هذه املعاهدة ابلنفع عىل املنشأت القامئة يف
خمتلف أأحناء العامل .و أأكد الوفد موقف مجموعته ا إلقلميية بشأأن رضورة ا إلرساع يف حل مجيع الاختالفات من حيث املبد أأ
ول س امي الاختالفات املتعلقة حباةل املساعدات التقنية يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس يُعىن ابعامتد هذه املعاهدة يف
املس تقبل القريب .والتفت الوفد اإىل مسأأةل اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  2017-2016معر ًاب عن أأمهل يف أأن تتوصل
ادلول ا ألعضاء اإىل حل وسط و أأل متس أأي عوامل خارجية ابعامتد الربانمج واملزيانية .و أأبدت اجملموعة ا إلقلميية ارتياهحا لعامتد
تعريف لنفقات التمنية يف س ياق الربانمج واملزيانية .اإذ يع ُّد ذ ك خطوة أأساس ية يف التقدم بأأنشطة الويبو ويمن عن قدرة
البدلان اخملتلفة مس توايهتا الإمنائية واملصاحل عىل التوصل اإىل حل وسط .ومتىن الوفد أأن تتلكل هذه ا ألعامل ابلنجاح.
 .30وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأشاد اب ألمانة عىل الوضع املايل السلمي للمنظمة،
اذلي ل يعكس اس مترار الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية حفسب ،بل يعكس كذ ك الزتام احلذر يف الإدارة .وقال اإن من
ا ألولوايت اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  2017-2016وإان اجملموعة تدمع زايدة الشفافية ،مما س يتيح لدلول ا ألعضاء فهام
أأفضل للقضااي ا ألساس ية ذات الصةل .و أأكّد اس مترار اجملموعة يف دمع النظام أأحادي الاشرتااكت اذلي تستند اإليه وثيقة
الربانمج واملزيانية ،و أأعرب عن اعرتاضه عىل أأية تدابري من شأأهنا عرقةل املهنجية القامئة بشأأن ختصيص الإيرادات والنفقات،
واملامرسات والقواعد الراخسة خبصوص املشاركة يف املؤمترات ادلبلوماس ية .و أأضاف أأن من املأأمول فيه ،ابلنظر اإىل تسوية
معظم القضااي حم ّل اخلالف مضن جلنة الربانمج واملزيانية ،أأن يُعمتد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  2017-2016بتوافق
الراء .و أأعرب عن شكر اجملموعة ل ألمانة عىل ادلمع املقدم للبدلان يف الإقلمي ،مبا يف ذ ك اجلامعات والرشاكت الصغرية
واملتوسطة ،من خالل برامج خمتلفة ور أأى أأنه ينبغي للويبو مواصةل الاضطالع بدورها املمتزي واملمتثل يف وضع الإطار ادلويل
للملكية الفكرية وتزويد املس تخدمني يف ش ىت ربوع العامل اب ألدوات اليت متكّهنم من جين الفوائد املتأأتية من حامية امللكية
الفكرية .ومىض يقول اإن هممة املنظمة يه الهنوض ابلبتاكر والإبداع من خالل امللكية الفكرية ،وابلتايل ينبغي أأن يس تجيب

A/55/13
18

جدول أأعاملها للتغريات احلاصةل يف امليدان وما يقابلها من احتياجات تنشأأ دلى ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ،أأعرب عن
ترحيب اجملموعة ابلتنفيذ اجلاري للنظام العاملي لتسجيل العالمات وهنأأ ا ألمانة عىل النتاجئ احملققة يف ا ألعوام ا ألخريةّ .
وعرب
عن اقتناعه بأأن اإدماج املزيد من ادلول ا ألعضاء س يؤدي اإىل تقوية نظام امللكية الفكرية العاملي وزايدة فوائده ابلنس بة
للمس تخدمني .و أأبدى دمعه كذ ك لتعيني معهد فيسغراد للرباءات اإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وتطرق اإىل اعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف الونة ا ألخرية وقال اإن ذ ك مبثابة اإجناز
ابرز ألن الوثيقة ّ
توحض أأنه ميكن تسجيل وحامية لك فئات املؤرشات اجلغرافية وتتيح للمنظامت احلكومية ادلولية اإماكنية
الانضامم اإىل نظام لش بونة .و أأضاف أأن املفاوضات اليت أأسفرت عن اعامتدها مكّنت مجيع ا ألطراف املهمتة من عرض مواقفها
ابلمتثال التام لقانون املعاهدات .وقال اإن من املؤكّد أأن الوثيقة ستس تقطب املزيد من البدلان اإىل نظام مدريد ابإبراز أأمهيته.
و أأبدى حت ّمسه لس تكامل العمل اخلاص بوضع القواعد واملعايري بشأأن موضوعات عالقة أأخرى .و أأكّد أأن مرشوع معاهدة قانون
التصاممي سيسهم يف تبس يط الإجراءات الشلكية اخلاصة بتوفري امحلاية للتصاممي ويف حتسني اس تفادة املودعني يف لك أأحناء
العامل من تكل امحلاية ،ل س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة .و أأوحض أأن مرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات البث من شأأنه
أأن مي أل فراغا يف اإطار امللكية الفكرية العاملي ،و أأن من املأأمول فيه ابلتايل أأن تراعي أأحاكمه الواقع التكنولويج للقرن احلادي
والعرشين .وشدّ د عىل لزوم اتباع لك ا ألطراف لهنج بنّاء من أأجل ضامن اعامتد مرشوعي املعاهدتني خالل الثنائية القادمة.
و أأفاد بأأنه يف حني تظل مواءمة الترشيعات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية ،مبا يف ذ ك يف جمال الرباءات ،من ا ألهداف
الرئيس ية ابلنس بة للمجموعة ،فاإن تبادل الراء والتجارب الوطنية حيظى أأيضا ابهامتهما .و أأشار اإىل أأن اجملموعة تظل ملزتمة
جبدول أأعامل متوازن للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،وتويل أأمهية كبرية للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،وتؤكّد جمددا
الزتاهما مباكحفة التقليد والقرصنة .و أأعلن أأنه جيب بناء توافق للراء بشأأن عدد من القضااي املوضوعية خبصوص العالقة بني
امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .و أأخريا ،رحب جبورجيا كعضو جديد و أأبدى اقتناعه من أأن
وفد تكل ادلوةل سيسهم اإسهاما قامي يف مجموعته ويف معل املنظمة.
 .31و أأعرب وفد الصني عن معيق تقديره ملا قام به املدير العام وا ألمانة من أأعامل وإاجنازات .واغتمن الفرصة للتنويه عن
أخر ما شهده البدل من تطورات يف جمال امللكية الفكرية خالل العام املنرصم ،مسلطا الضوء عىل أأن حكومة الصني أأصدرت
خطة معل ملواصةل تنفيذ اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية ،وحتدد هذه اخلطة الهدف اجلديد املتوىخ من حتويل الصني
اإىل بدل دليه نظام متني للملكية الفكرية .ورصح بأأن الصني معلت أأيضا بنشاط لتعزيز مراجعة وحتسني قانون الرباءات
وقانون حق املؤلف لرفع مس توايت حامية امللكية الفكرية والسامح للمحامك املتخصصة يف امللكية الفكرية املنشأأة حديثا
ابلضطالع بأأدوار فعاةل ،وملواصةل تعزيز اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية من الناحية الإدارية .و أأسهب الوفد احلديث عن الزمخ
الكبري اذلي اكتس به المنو املسجل يف طلبات امللكية الفكرية ،و أأفاد بأأن الصني ،خالل ا ألشهر الامثنية ا ألوىل من عام ،2015
اس تلمت  609 000طلب براءة و 19 000طلب مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و 1 868 000طلب
تسجيل عالمة ّتارية ،ما ميثل زايدة بنسب  21.8يف املائة و 20.4يف املائة و 30.2يف املائة عىل التوايل مقارنة ابلفرتة ذاهتا
من لعام املنرصم .ورصح الوفد أأيضا بأأن عدد تسجيالت حق املؤلف بلغت  1 211 000تسجيل يف عام  ،2014ما
يشلك زايدة بنس بة  19.97يف املائة مقارنة بعام  .2013وراح يقول اإن العام املايض شهد أأيضا اس مترار التعاون العميق بني
الصني والويبو ،حبيث مضنت هجودهما املتضافرة سري مكتب الويبو يف الصني بفعالية ،حفصل املكتب عىل تعليقات اإجيابية من
الوفد .والتفت اإىل القضااي الوجهية املطروحة يف اإطار الويبو ،وقدم املالحظات التالية .فقال أأول اإنه ينبغي للويبو أأن تواصل
الاضطالع ابدلور اذلي ل ميكن الاس تعاضة عنه يف جمال وضع القواعد واملعايري ادلولية يف جمال امللكية الفكرية بل وتعززه
يك تضحى تكل القواعد واملعايري أأكرث توازان ومشول وتعود ابلفائدة عىل امجليع .وخري مثال يوحض ذ ك هو اإس ناد ولية دامئة
اإىل اللجنة احلكومية ادلولية يك متيض قدما ابحلوار ادلائر يف هذا املضامر .وقال اثنيا اإنه ينبغي مواصةل حتسني اخلدمات العاملية
اليت تقدهما املنظمة يف جمال امللكية الفكرية وتوس يع نطاقها يك تعزز تطوير أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد
ولهاي اإضافة اإىل قواعد بياانت امللكية الفكرية ،مبا يضفي علهيا املزيد من الفعالية واجلودة .وانشد اثلثا الوفد ابإيالء الاهامتم
الاكمل لشواغل البدلان النامية بشأأن ا ألبعاد الإمنائية للملكية الفكرية ،وحهثا عىل مواصةل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
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وقال اإن حكومة الصني ،لهذا الغرض ،قدمت اإسهامات طوعية إاىل الويبو يف حدود قدراهتا عىل مدى عامني متتاليني من
أأجل تقدمي ادلمع يف جمال تكوين كفاءات البدلان النامية وتقدمي املساعدة التقنية اإلهيا .و أأشار الوفد اإىل أأن عام  2015شهد
الاحتفال مبرور س بعني عاما عىل اإنشاء ا ألمم املتحدة ،و أأن خطة التمنية ملا بعد عام  ،2015اليت تضع رؤية جديدة للتمنية
العاملية ،قد اعمتدت يف مؤمتر مقة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .و أأكد جمددا الزتامه بدمع أأعامل الويبو لتحقيق القدرة احلامسة
للملكية الفكرية عىل تعزيز التمنية للجميع.
 .32و أأعرب وفد لكسمربغ ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عن تقديره ل ألمانة عىل النجاح يف اس تضافة
املؤمتر ادلبلومايس لعامتد الوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة يف مايو  .2015وقد عُقد املؤمتر عىل حنو شفاف وشامل؛ وتس ىن
مجليع ادلول ا ألعضاء أأن تؤدي دور ًا فعا ًل و أأن تشارك يف املناقشات ،وقد جسد النص التوافقي ا ألخري العديد من اقرتاحاهتا.
و أأكد الوفد جمدد ًا الزتامه بعمل جلنة العالمات ،ل س امي فامي يتعلق مبرشوع معاهدة قانون التصاممي ألن الاحتاد ا ألورويب
ودوهل ا ألعضاء تويل أأمهية كربى ملواءمة وتبس يط معليات تسجيل التصاممي وشلكياهتا وإاجراءاهتا .وقد ُحددت ا ألحاكم
املهمة اليت ينص علهيا مرشوع املعاهدة يف مجعيات  2014ورحب الوفد بشدة بعقد مؤمتر دبلومايس عىل أأساس النص اذلي
ت التوصل اإليه يف مارس  2014قصد اعامتد معاهدة يف عام  .2016و أأقر برضورة تقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
لفائدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا توخي ًا للنجاح يف تنفيذ املعاهدة اجلديدة؛ ومسأأةل املساعدة التقنية يه املسأأةل املعلقة
الوحيدة والوفد مس تعد ملناقش هتا .ولكن الوفد مل يؤيد الاقرتاح الرايم اإىل اإدراج رشط موضوعي – ل إالفصاح – يف مرشوع
املعاهدة ألن الاقرتاح غري مرتبط هبدف تبس يط ومواءمة شلكيات وإاجراءات التصاممي القامئة .و أأعرب الوفد عن رسوره
ملوافقة جلنة الرباءات عىل برانمج معلها املقبل يف دورهتا الثانية والعرشين .وفامي يتعلق بعمل جلنة حق املؤلف ،أأكد جمدد ًا
الزتامه ابمليض قدم ًا حنو اإبرام معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ودعا اإىل وضع خارطة طريق تفيض اإىل عقد مؤمتر دبلومايس
لهذا الغرض خالل الثنائية  .2017-2016واعرتف بأأمهية العمل اذلي أأجنزته اللجنة احلكومية ادلولية واعترب أأن احللقتني
ادلراس يتني املنظمتني خالل العام املايض ملناقشة التجارب واملامرسات يف اجملالت ذات الصةل اكنتا مفيدتني للغاية .وقد
مسحت "س نة الثغرة" لدلول ا ألعضاء ابلإحاطة علامً ابلوضع؛ والوقت مناسب لس تخالص الاس تنتاجات املالمئة فامي يتعلق
بعدم متكن اللجنة احلكومية ادلولية من التوصل اإىل اتفاق يف الإطار احلايل ويف ظل البارامرتات الراهنة والنظر يف بدائل
للعمل يف هذا املوضوع .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة اقرتاحات بديةل من شأأهنا أأن تودل نتيجة واقعية أأكرث .و أأخري ًا،
ود الوفد أأن يؤكد جمدد ًا عىل دمعه والزتامه بتنفيذ مالمئ للتوصيات الصادرة يف س ياق العمل اجلاري إازاء جدول أأعامل التمنية
اخلاص ابملنظمة.
 .33وهنّأأت مجموعة البدلان ا ألقل منوا الرئيس و أأعضاء املكتب عىل انتخاهبم ،وك ّررت شكرها لسعادة السفرية اكيرامو عىل
إاسهاماهتا الهامة يف معل الويبو خالل فرتة رئاس هتا .وقالت اجملموعة ،داعية الوفود إاىل التحيل بروح بناءة ،اإن الاقتصاد
العاملي يشهد سلسةل من التغريات اليت أأحدهثا التقدم التكنولويج الرسيع واقتصاد السوق احلر .و أأضافت أأن هذه التغيريات
مل تشمل التكنولوجيات احلديثة حفسب ،بل تضمنت أأيضا تقنيات جديدة ل إالدارة ،و أأشاكل خمتلفة من العالقات بني
الرشاكت والصناعات والعلوم ،فضال عن زايدة مس مترة يف تدفق املعلومات بني الفاعلني الاقتصاديني .و أأشارت اجملموعة اإىل
أأنه رمغ كون هذه التغيريات ،يف جزء كبري مهنا ،نتيجة ألنشطة البدلان الصناعية ،فالبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا تشارك
أأيضا يف الفعاليات الاقتصادية العاملية .وقالت اجملموعة اإن من الواجب ،قبل بضعة أأشهر من اس تعراض منتصف املدة بشأأن
تنفيذ برانمج اسطنبول للعمل لصاحل البدلان ا ألقل منوا ،التأأكيد عىل أأن الويبو قدمت دعام قامي للمجموعة يف تنفيذ الربانمج
بفعالية منذ تأأسيسه .ويف هذا الصدد ،أأشارت اجملموعة اإىل أأنه ينبغي التأأكيد عىل مشاركة الويبو الفعاةل والنشطة يف املؤمتر
الوزاري للبدلان ا ألقل منوا ،اذلي عقد يف كوتونو يف يونيو  2014وسابقه يف ميالنو .و أأضافت أأن احتياجات التمنية لبدلاهنا
تتطلب تعاوان مكثفا يف جمال تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية ومؤسساهتا يف تكل البدلان قاطبة .و أأعربت عن رسور اجملموعة
لس تفادة برانمج التعاون بني املنظمة واجملموعة عىل مر الس نني من اهامتم خاص سهّل معليات تكوين الكفاءات والتمنية
املدفوعة ابعتبارات الابتاكر .ويف هذا الصدد ،شكرت اجملموعة املدير العام للويبو عىل رؤيته الثاقبة والزتامه بدمع البدلان
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ا ألقل منوا .ورحبت اجملموعة ابلتساق القامئ بني احتياجات البدلان ا ألقل منوا وجمالت تعاون مع الويبو ،مما يضمن فائدة
مبادرات املنظمة لصاحل بدلان اجملموعة ،وحتديدا اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتعزيزها ،وتعزيز القدرات الوطنية
واس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية ،مثل تلميع صورة العالمات التجارية ملنتجات البدلان ا ألقل منوا ،وكذ ك حتسني
الوصول اجملاين للبدلان ا ألقل منوا اإىل قواعد بياانت امللكية الفكرية .وقالت اجملموعة اإن مجيع اجملالت التعاون املذكورة أأعاله
أأضافت قمية كبرية يف جمال التعاون ألغراض التمنية بني الويبو وبدلان اجملموعة .و أأضافت أأن ما س بق يتيح فرصة للبدلان ا ألقل
منوا يف تعزيز قدرهتا عىل تسخري نظام امللكية الفكرية بفعالية يف خدمة أأغراض التمنية .وبناء عليه ،أأشادت اجملموعة ابتساق
بنية الربانمج واملزيانية للويبو اليت أأعطت برانمج التعاون من أأجل التمنية ماكنة هامة .وحث ّت ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة
البناءة يف مناقشة هذا البند من جدول ا ألعامل و ّ
جشعهتم عىل املوافقة عىل مزيانية الثنائية املقبةل .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن
املوافقة يف الوقت املناسب س تيرس تنفيذ خمتلف أأنشطة الويبو مضن الوقت احملدد ،مبا فهيا املشاريع اخملصصة ملنفعة البدلان
ا ألقل منوا .و أأبدت اجملموعة أأيضا اهامتهما ابملناقشات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور ،و أأعربت عن قلقها البالغ إازاء تعليق العمل يف داخل هذه اللجنة .ولهذا السبب ،حثت
اجملموعة أأعضاء اللجنة املذكورة عىل اس تئناف املشاورات ودمع حتويل اللجنة اإىل جلنة دامئة .وفامي يتعلق مبرشوع معاهدة
قانون التصاممي ،كررت اجملموعة دمعها الاكمل لعقد مؤمتر دبلومايس ،مؤكدة من جديد أأمنيهتا يف أأن يؤخذ عنرص املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات بعني الاعتبار عىل النحو الواجب ،نظرا ألن البدلان ا ألقل منوا حتتاج مضن مس توى تمنيهتا اإىل
املساعدة وادلمع من أأجل تنفيذ املعاهدة املس تقبلية .واغتمنت اجملموعة الفرصة لتعرب عن امتناهنا مجليع الرشاكء التقنيني
واملاليني اذلين رافقوا بدلان اجملموعة يف مبادراهتا املتعلقة ابلتمنية وحتسني الظروف املعيش ية لساكهنا .ويف هذا الصدد ،أأعربت
اجملموعة عن شكرها اخلاص حلكومة السويد لتربعها السخي يف اإطار برانمج اسطنبول للعمل لصاحل البدلان ا ألقل منوا،
وخباصة الربانمج التدرييب بشأأن امللكية الفكرية للبدلان ا ألقل منوا .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها لدلور الهام اذلي تقوم به
شعبة الويبو للبدلان ا ألقل منوا يف تنس يق ا ألنشطة ،وسعت للحصول عىل دمع من الرشااكت الثنائية واملتعددة ا ألطراف بغية
توفري الوسائل الالزمة لشعبة الويبو للبدلان ا ألقل منوا يف تنفيذ هممهتا .وختاما ،أأكدت اجملموعة اس تعدادها للمشاركة بنشاط
يف معل امجلعيات بروح بناءة يك تلكل املداولت ابلنجاح.
 .34وحتدث وفد بروين دار السالم ابمس رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا و أأفاد بأأنه من املزمع اإطالق جامعة رابطة أأمم
جنوب رشيق أس يا يف أأواخر عام  2015و أأن تكل امجلاعة س تضم امجلاعة الس ياس ية وا ألمنية للرابطة وامجلاعة الاقتصادية
للرابطة وامجلاعة الثقافية والاجامتعية للرابطة .وقال اإن امجلاعة الاقتصادية س تتيح للجهات أأحصاب املصلحة يف الرابطة منطقة
متاكمةل ورسيعة التطور تمتتع بتجارة داخلية معفية من الرسوم امجلركية بتغطية  %96من اخلطوط التعريفية ونظام ًا متحرر ًا
لالستامثر وفرص ًا حمس نة لنفاذ أأكرث من  100قطاع للخدمات اإىل السوق وإانه جيري أأيض ًا تكوين بيئة ّتارية أأكرث قابلية للتنبؤ
هبا و أأقدر عىل التنافس من خالل اعامتد قوانني بشأأن املنافسة وحتسني الترشيعات و أأنشطة الإدارة املتعلقة ابمللكية الفكرية.
و أأضاف قائ ًال اإن قمية الناجت احمليل الإجاميل للرابطة بلغت  2.6ترليون دولر أأمرييك يف عام  2014أأي حوايل ضعف القمية
املسجةل يف عام  2007عندما اعمتدت خطة امجلاعة الاقتصادية للرابطة للمرة ا ألوىل وإانه من املتوقع أأن تبلغ نس بة المنو الفعيل
يف الناجت احمليل الإجاميل  4.6يف املائة يف عام  2015و 5.1يف املائة يف عام  .2016واسرتسل قائ ًال اإن التحدايت القادمة
املطروحة يه توقع ركود المنو الاقتصادي العاملي وتقلب ا ألسواق املالية اإل أأن التوقعات تدعو اإىل الثقة وتربر تربير ًا شديد ًا
دمع الرؤية اليت مفادها أأن الرابطة س تظل تزدهر من الناحية الاقتصادية .و أأشار اإىل ميض أأكرث من مخس س نوات عىل
صياغة خطة معل الرابطة بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة  2015-2011اليت تعد عنرص ًا رئيس ي ًا من خطة امجلاعة
الاقتصادية للرابطة .و أأوحض قائ ًال اإن خطة العمل املذكورة قد مصمت لتحويل الرابطة اإىل منطقة مبتكرة وتنافس ية عرب
الانتفاع ابمللكية الفكرية و أأعرب عن رسوره ل إالفادة ابلتقدم امللحوظ احملرز لتحقيق ذ ك الهدف .ومىض يقول اإن عدد ًا ل
يس هتان به من مبادرات خطة العمل سيس تمكل يف عام  2015عىل الرمغ من الارتفاع املفاجئ يف طلبات حامية امللكية
الفكرية اذلي حفزه منو الرابطة الاقتصادي الراخس ومن العبء املقابل اذلي أألقي عىل ماكتب الرابطة للملكية الفكرية وإانه مل
يكن من املمكن أأن حتقق الرابطة اإجنازاهتا لول دمع الويبو للربامج وا ألنشطة ا إلقلميية .و أأحاط علامً بأأن مكتب الويبو يف
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س نغافورة جنح يف اإمتام حوايل  20نشاط ًا من أأنشطة املساعدة التقنية و 11زايرة دراس ية مشلت أأنظمة اإدارة امللكية الفكرية
والانضامم اإىل معاهدات الويبو وحق املؤلف .و أأعرب عن تطلع الرابطة اإىل مواصةل تقدمي ادلمع من مكتب الويبو يف
س نغافورة مبا يتخطى نطاق خطة معل الرابطة بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة  2015-2011وذكر أأهنا ل تعرتف برضورة
اس مترار الزمخ حفسب بل بأأمهية امللكية الفكرية يف الس ياسات الاقتصادية أأيض ًا .واسرتسل قائ ًال اإن الرابطة قد رشعت
ابلتايل يف اإعداد اإطار لوضع خطة معلها العرشية القادمة بشأأن حقوق امللكية الفكرية وإان الويبو قميت خطة العمل احلالية
وقدمت التوصيات بشأأن خطة معل الرابطة الاسرتاتيجية التالية ملا بعد عام  2015بشأأن امللكية الفكرية .و أأردف قائ ًال اإن
التوصيات وهجت صياغة خطة جديدة ستستند اإىل اجلهود الرامية اإىل اإرساء ا ألسس لإنشاء منطقة تنافس ية ودمع املنصات
ا إلقلميية للملكية الفكرية مما جيسد رابطة تتسم ابلتاكمل .و أأفاد بأأنه اس تمكل منذ ذ ك احلني خطة معهل لعام  2016بشأأن
امللكية الفكرية .وإاذ تطلع اإىل اإرساء عالقة تعاون أأكرث حيوية مع الويبو ،اعرتف بأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل
يواصل الرتكزي عىل الرابطة عرب املساعدة عىل التنفيذ عىل مدى الس نوات العرش القادمة ويتواءم مع اخلطط الوطنية
واسرتاتيجيات امللكية الفكرية .و أأعرب عن ابلغ امتنانه للويبو لضامن بقاء املنطقة هجة فاعةل نشطة يف ا ألوساط ادلولية للملكية
الفكرية.
 .35و أأيد وفد اتيلند البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس اجملموعة الس يوية .وقال اإن قانون حق املؤلف يف اتيلند قد ع ِّدل
خالل العام املايض بغية اإدراج أأحاكم جديدة ختص امحلاية التكنولوجية وإادارة احلقوق واملسؤولية احملدودة ملزودي خدمات
الإنرتنت سعي ًا اإىل تعزيز حامية حق املؤلف يف البيئة الرمقية وماكحفة عرض دُور السيامن ملضامني مسعية برصية نُسخت دون
ترخيص .ويُتوقع اعامتد مرشوع تعديل لقانون العالمات التجارية حبلول هناية عام  2015س مي ِكّن اتيلند من الانضامم اإىل
بروتوكول مدريد ،وتأأمل اتيلند الانضامم اإىل اتفاق لهاي خالل الس نوات القليةل املقبةل .و أأشار الوفد اإىل أأمهية املؤرشات
اجلغرافية وقدرهتا عىل حتفزي المنو الاقتصادي احمليل وحامية املعارف احمللية ،ورحب ابختتام املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد
وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بنجاح .و أأعرب الوفد عن تقديره لتواصل اجلهود املبذوةل يف سبيل الهنوض بتنوع املوارد البرشية
والمتثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف مالك موظفي الويبو من أأجل اإقامة منظمة دولية متوازنة حق التوازن.
ومع ذ ك ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي مجليع الوفود أأن حتل ما بيهنا من اختالفات بشأأن عدة قضااي معيارية معلقة و أأن ّتد ح ًال
وسط ًا و أأن تبدي ا إلرادة الس ياس ية الالزمة للميض قدم ًا .و أأعلن الوفد تأأييد بالده الشديد مجلةل أأمور مهنا اقرتاح حتويل
اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اإىل جلنة دامئة وّتديد وليهتا.
و أأضاف أأنه مس تعد للتعاون عىل حنو بناء مع الوفود ا ألخرى يف مجيع القضااي مبا فهيا القضااي اليت تواجه اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية واملؤرشات اجلغرافية بغية ضامن أأن يسامه أأي ِّ
تقدم حمرز يف املنظمة يف اإقامة نظام حممك للملكية فكرية عىل
الصعيدين الوطين والعاملي .ويف اخلتام ،شكر الوفد الويبو عىل تقدميها جائزة الويبو ل إالبداع اإىل مسو ا ألمرية هما شاكري
سرييندهورن ،ودعا مجيع الوفود اإىل املشاركة يف هذا احلدث.
 .36و أأعرب وفد سان مارينو عن هتانيه احلارة للرئيس عىل انتخابه لهذا املنصب ،وللمدير العام عىل ما حققه من جناح يف
الإدارة اليومية للمنظمة وعىل العمل اجليد اذلي أأجنزه املوظفون ،ل س امي يف جمال التعاون ادلويل مع ماكتب امللكية الفكرية
التابعة لدلول ا ألعضاء يف املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأن املكتب احلكويم للرباءات يف مجهورية سان مارينو اس تفاد من
مساعدة املنظمة عند اإنشائه ،لكن كذ ك يف الس نوات ا ألخرية ،يف اإطار اجلهود اليت بذلها لإدخال أأدوات حديثة لإدارة
طلبات الرباءات والعالمات اليت تودع دليه .و أأعربت حكومة سان مارينو عن امتناهنا للمنظمة للمساعدة اليت قدمهتا لرتكيب
نظام أأمتتة امللكية الصناعية ،ولدلمع املمتاز اذلي قدمه موظفوها للعاملني يف املكتب .واس تطاع املكتب ،بفضل تعاون املنظمة
ادلويل ،أأن يقدم منذ اإنشائه خدمات أأكرث فعالية من ذي قبل ومقبوةل اللكفة ورسيعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدل.
و أأعلن الوفد أأن حكومة سان مارينو تؤيد مبادرات املنظمة الرامية اإىل تعزيز التوعية ابمللكية الفكرية وتعزيز اس تخداهما من
قبل اخملرتعني والرشاكت الصغرية واملتوسطة ،أأي اجلهات اليت تشلك احملرك الاقتصادي للبدل .و أأضاف أأنه ينبغي اإطالق
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مبادرات أأخرى مماثةل عىل املس توى ا إلقلميي ،و أأن حكومة سان مارينو مس تعدة لتأأييد مجيع مبادرات التوعية .وتواصل
مجهورية سان مارينو من هجهتا حتديث نظاهما الترشيعي والإداري املتعلق ابمللكية الفكرية .ويس تع ّد البدل لالنضامم اإىل نظام
يليب احتياجات جممتع عرصي يقوم اقتصاده عىل وسائل نرش
لهاي ويرغب يف حتديث قانون حق املؤلف اذلي مل يعد ّ
املعلومات حول العامل .ور ّحب الوفد بزايدة موارد املنظمة املالية بنس بة  6ابملائة واعترب أأن من شأأهنا ،بفضل اإدارة رش يدة،
أأن تكفل للمنظمة أأمن ًا مالي ًا .واعترب الوفد أأن هذه الزايدة مؤرش عىل ارتفاع الطلب داخل ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية
اليت تديرها املنظمة ،أأي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ،و أأمل أأن يس متر الانتعاش
الاقتصادي عىل ما هو عليه .ويف اخلتام ،أأيّد الوفد اقرتاح ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون
التصاممي .و أأوحض الوفد أأن الرشاكت يف سان مارينو تويل موضوع التصاممي اهامتم ًا ابلغ ًا ،و أأهنا تتابع بكثري من الاهامتم
التطورات الترشيعية اليت هتدف اإىل تيسري احلصول عىل امحلاية يف أأكرب عدد من البدلان .و أأهنىى الوفد ُكمته ممتني ًا أأن تلكل
أأعامل امجلعيات ابلنجاح.
 .37وانضم وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإىل البيان اذلي أأدلت به الهند نيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط
الهادئ .واحلاجة اإىل حامية حقوق امللكية الفكرية أأكرب من أأي وقت مىض نظر ًا للحاجة اإىل حامية حقوق امللكية الفكرية
كحقوق فردية وخاصة وادلور اذلي ميكن أأن تؤديه تكل ا ألصول يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية للمجمتعات البرشية ،ل
س امي يف عرص تكنولوجيا املعلومات والتصالت .غري أأنه ينبغي حتديد تكل امحلاية للتوفيق عىل النحو الالزم بني حقوق
أأحصاب ا ألصول وحقوق اجملمتع .وحقوق امللكية الفكرية ليست موضوعية يف حد ذاهتا ،بل يه وس يةل لتمنية اجملمتعات وخلق
الرفاه الاجامتعي والاقتصادي؛ ويف هذا الس ياق ،أأكد لك من اتفاق تريبس وجدول أأعامل الويبو للتمنية بوضوح عىل مبد أأ
التوازن بني حقوق ا ألفراد واجملمتع من هجة ،وبني الالزتامات واحلقوق من هجة أأخرى .ول بد من ّتس يد الاثر العملية للمبد أأ
بدرجة أأكرب يف أأنشطة الويبو .ورحب الوفد لحق ًا ابعامتد خطة التمنية املس تدامة لعام  2030من جانب امجلعية العامة ل ألمم
املتحدة ،ور أأى أأنه ل ينبغي اعتبار خطة الويبو للتمنية مرشوع ًا حمدد الفرتة .فهىي معلية مس مترة ،ومن مصلحة مجيع ادلول
ا ألعضاء يف الويبو تعمميها يف مجيع أأنشطة الويبو وجلاهنا ،ل س امي املتعلقة مهنا بوضع املعايري .ذلا ،فالطريق ل يزال طوي ًال يف
تنفيذ توصيات جدول أأعامل الويبو للتمنية .وقد أأاتح النجاح يف تنظمي املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق
لش بونة فرصة ل بد من اغتناهما عىل حنو أأمثل .ويعد اتفاق لش بونة املنقح أأكرث جاذبية وفعالية ،ومتهد التغريات الطريق
شري اإىل أأن مساعي الويبو مل تتلكل ابلنجاح يف جمالت أأخرى من وضع املعايري ويف الاس تجابة
لشموليته .ورمغ ذ كُ ،أ َ
للتحدايت املطروحة يف املس تقبل .ويه مسأأةل تتطلب تنقيح وسائل الويبو وألياهتا من هجة وا إلرادة الس ياس ية لدلول
ا ألعضاء من هجة أأخرى .ورمغ مرور  14عام ًا من الزمن والتلكفة ،عطل نقص ا إلرادة الس ياس ية وروح التعاون يف صفوف
بعض ادلول ا ألعضاء يف الويبو معل اللجنة احلكومية ادلولية ،وميثل التقدم امللموس واملوجه حنو اإحراز النتاجئ فيه أأولوية
للبدلان النامية .وقد أأعطى هذا الإخفاق انطباع ًا بأأنه يسهل اإهناء أأي نشاط من أأنشطة الويبو يف جمال وضع املعايري ،ول
تس تفيد البدلان املتقدمة ول النامية من هذا الوضع .وملعاجلة ذ ك ،وبغية اخلروج من املأأزق احلايل ،ل بد من أأن تصبح
اللجنة جلنة دامئة ،مبا يزحي انعدام التوازن الهيلكي بني هيئات الويبو املعنية بوضع املعايري .وقد اختذت اإيران (مجهورية –
الإسالمية) عدد ًا من اخلطوات خالل العام املنرصم لتعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا ،مبا فهيا مراجعة القوانني واللواحئ
املعنية وصياغة قانون بشأأن الفوللكور والاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية واخلطوات ا ألوىل حنو لإنشاء مركز دلمع
التكنولوجيا والابتاكر وتنظمي حلقة معل عن اإدارة حقوق امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة ابلتعاون مع الويبو
وحدائق وطنية للعلوم والتكنولوجيا وعقد ادلورة الثالثة للجنة التنس يقية لدلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون الاقتصادي بشأأن
امللكية الفكرية يف طهران وتوقيع اتفاق مع معهد تركيا للرباءات بشأأن التعاون يف جمال امللكية الفكرية فضال عن مذكرة تفامه
مكتب امللكية الفكرية الصيين وتنظمي عدة ندوات وحلقات تدريبية يف خمتلف جمالت حقوق امللكية الفكرية ابلتعاون مع
املعاهد املعنية يف البالد .والتفت الوفد اإىل مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية ،قال اإن بدله يعتقد أأن ل بد من اختاذ القرارات
املتعلقة ابإنشاء تكل املاكتب بطريقة شفافة ودون متيزي ومبا يؤدي اإىل توزيع منصف وميثل املناطق اجلغرافية .و أأعرب الوفد
من جديد عن احلاجة اإىل اعتبار املقاربة بداية جديدة يف انفتاح الويبو عىل العامل ورمزا جليا من رموز كفاءهتا وفعاليهتا .ودعا
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اإىل ّتنب قرصها تكل القرارات عىل اعتباراهتا املالية وإاعداد صيغة هنائية من املبادئ التوجهيية تامتىش ومالحظات ادلول
ا ألعضاء .وقال اإن لبدله ما يكفي من الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية وعرض مرة أأخرى اس تضافة مكتب خاريج للويبو
يف طهران.
 .38وشدّد وفد الياابن ،متحداث بصفته الوطنية ،عىل أأنه ينبغي ،انطالق ًا من خصوصية املنظمة املمتثةل يف أأهنا تعمتد عىل
رسوم املس تخدمني ،اعامتد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016خالل مجعيات عام  2015عرب حوار بنّاء بني ادلول
ا ألعضاء لتلبية توقعات املس تخدمني من تنفيذ مجيع برامج املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأن الياابن حريصة عىل املسامهة يف رفع
قمية املنظمة عرب الرتكزي بشلك خاص عىل اجملالت اليت ّتلب منافع مشرتكة تس تفيد مهنا مجيع اجلهات املعنية .والتفت الوفد
اإىل أأن للياابن عدد ًا من اجملالت ذات ا ألولوية ،أأولها تعزيز معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبروتوكول مدريد ونظام لهاي.
وتنص اتفاقية الويبو عىل أأن هدف املنظمة هو "دمع حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل" ،وينبغي ابلتايل أأن تُنفّذ مجيع
أأنشطة املنظمة وفق ًا لهذا املبد أأ ا ألسايس .ونظر ًا اإىل أأن الويبو تعمتد عىل رسوم املس تخدمني اليت يدفعوهنا للطلبات
والتسجيالت ادلولية ،ينبغي أأن تكون أأمه أأنشطة املنظمة تكل اليت تعزز اخلدمات العاملية للملكية الفكرية ،مكعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات وبروتوكول مدريد واتفاق لهاي .ومن شأأن تعزيز هذه اخلدمات العاملية أأن يزيد من قدرة املنظمة عىل
اس تقطاب املس تخدمني .وقال الوفد اإن الياابن تعقد ا ألمل عىل أأن استناد الويبو اإىل هذه املبادئ ا ألولية ،س يتيح لها قيادة
مناقشات لتعزيز حامية امللكية الفكرية .ويتعلق اجملال الثاين ذو ا ألولوية ابس تحداث بنية حتتية خاصة بتكنولوجيا املعلومات،
اإذ ابت من الرضوري حتسني البنية التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات اليت يقوم علهيا نظام امللكية الفكرية .وسيساعد
التوفري املبكّر ملعلومات مفيدة عن امللكية الفكرية املس تخدمني يف اإيداع طلبات متطورة وادلفع قدم ًا بنرش التكنولوجيا؛ كام
سيسامه تبادل نتاجئ الفحص بني ماكتب امللكية الفكرية يف حتسني نوعية الفحوص وفعالية العمليات التجارية .و أأعلن الوفد أأن
الياابن تلزتم مبواصةل مساهامهتا يف حتسني تشغيل البنية التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وجعلها أأكرث مالءمة
للمس تخدمني حول العامل ،مع الرتكزي عىل تعزيز قواعد البياانت العاملية وش بكة نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص.
وابلفعل ،فقد بد أأت الياابن مؤخر ًا بتقدمي معلومات لقواعد البياانت العاملية للعالمات التجارية والتصاممي واكنت قد بد أأت
قبل ذ ك ابملشاركة يف نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص .وتبىن الوفد الر أأي القائل بأأن مساهامت الياابن قد أأدت اإىل
زايدة ملحوظة يف مكية املعلومات اليت أأحضت الن متاحة عىل بنية املنظمة التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات ،وعززت
اس تخداهما .وحتسني البنية التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واحد من اجملالت اليت ميكن فهيا تعزيز مالءمة اخلدمات
للمس تخدمني مبرونة وسهوةل أأكرب مقارنة بوضع القواعد واملعايري .و أأملت الياابن أأن تُدرج الويبو الاستامثر يف البنية التحتية
فتعوض املس تخدمني عىل ما يوفرونه لها من مدخول يف شلك خدمات معززة.
اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف أأولوايهتا ّ
وطلبت الياابن اإىل ماكتب امللكية الفكرية أأن تتعاون مع املنظمة بتقدمي معلوماهتا عىل حنو استبايق لتدرج يف قواعد بياانت
املنظمة بغية حتسني مالءمة اخلدمة للمس تخدم .و أأعلن الوفد أأن اجملال الثالث ذا ا ألولوية يتعلق بصياغة املعاهدات ،مثل
معاهدة قانون التصاممي ومعاهدة حامية هيئات البث .والتفت الوفد اإىل أأن وضع القواعد واملعايري هممة جوهرية من همام
الويبو .وسعي ًا اإىل دمع عقد مؤمتر دبلومايس يف أأرسع وقت ممكن لبحث جداول أأعامل من قبيل معاهدة قانون التصاممي
ومعاهدة حامية هيئات البث ،سعت الياابن اإىل تقدمي مساهامت نشطة لدلفع قدم ًا مبناقشة جداول ا ألعامل هذه .وواصل
الوفد قائ ًال اإن اجملال الرابع ذا ا ألولوية يتعلق بربامج التعاون اخملصصة للبدلان النامية اليت ّ
تنظم بفضل الإسهامات الطوعية
اليت تقدهما الياابن .واعتربت الياابن كذ ك أأن تقدمي املساعدة للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا هو أأحد ا ألدوار املهمة للمنظمة
اليت تريم اإىل حتسني نظام امللكية الفكرية ادلويل وتوفري حامية مالءمة للملكية الفكرية .وحتقيق ًا لهذا الغرض ،تقدم الياابن
اإسهامات طوعية لتطوير ن ُظم للملكية الفكرية حول العامل ،وقدمت حكومهتا أأخسى الإسهامات للويبو يف هذا الشأأن.
واس تقبلت الياابن يف اإطار هذه الإسهامات  1700متدرب ،و أأرسلت خرباءها اإىل العديد من البدلان و ّنظمت منتدايت
وحلقات معل خمتلفة .وتتطلع الياابن اإىل أأن تبذل املنظمة اجلهود الالزمة لس تخدام هذه ا ألموال اس تخدام ًا فعا ًل ،وفق ًا
ألهداف املاكتب املاحنة ،وذ ك لالضطالع مبساعدة فنية أأكرث فعالية وجناعة من ذي قبل .وتتخذ الياابن مبادرات وطنية
هممة تقوم عىل دعامئ ثالث يه :حتقيق أأرسع و أأجود نظام للملكية الفكرية يف العامل؛ وتوس يع الاس تخدام الفعال للملكية
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الفكرية من خالل اإاتحة قاعدة اس تخدام امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة ورشاكت اجملازفة ،وتعزيز معرفهتا
ابمللكية الفكرية؛ وتعزيز نرش نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل .وخبصوص ادلعامة الثالثة ،بد أأت الياابن يف شهر مايو
 2015بقبول طلبات التصاممي ادلولية ،مبوجب وثيقة جنيف لتفاق لهاي .ابلإضافة اإىل ذ ك ،نقّحت الياابن قوانيهنا ولواحئها
لتمتكن من الانضامم اإىل معاهدة قانون براءات الاخرتاع ومعاهدة س نغافورة لقانون العالمات التجارية .و أأعلن الوفد أأنه يعلّق
أما ًل كبرية بأأن تسمح هذه املبادرات للمس تخدمني بتنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية تنفيذ ًا فعا ًل يف ظروف أأكرث مالءمة
هلم .و أأضاف الوفد أأن الياابن احتفلت يف عام  2015ابذلكرى املائة والثالثني لإنشاء نظام امللكية الفكرية .و أأكّد الوفد جمدد ًا
عزم الياابن الثابت عىل مواصةل مسامههتا يف تشجيع الابتاكرات يف النظام العاملي للملكية الفكرية مس تعينة ابخلربات اليت
اكتسبهتا عرب التارخي.
 .39و أأشار وفد الهند اإىل أأن املعارف أأحضت ،يف الوقت املعارص ،الركزية اليت تقوم علهيا التمنية ،بعد أأن حلت حمل املوارد
التقليدية مكصدر للمزية التنافس ية للبدلان .و أأضاف أأن البدلان اليت تعاين اقتصاداهتا القامئة عىل املعارف من الضعف قد
ختلفت عن الركب يف حقبة الش باكت املرتابطة الكثيفة املعلومات .ورصح بأأن أأنظمة امللكية الفكرية املتينة يه أأساس
الابتاكر الرضوري لبناء الاقتصاد ومساعدة أأي بدل عىل حتقيق التمنية .و أأضاف أأن البدلان ينبغي أأل يغيب عن ذههنا يف
الوقت ذاته دورها ابعتبارها دول تقدم خدمات الرعاية لصون مواطنهيا وتلبية احتياجاهتم ،بل و أأيضا احتياجات اجملمتع العاملي
برمته .وراح يقول اإن حقوق امللكية الفكرية تصحهبا أأيضا واجبات امللكية الفكرية ،وحري ابدلول ا ألعضاء أأن تعي هذا ا ألمر
لك الوعي .و أأعلن أأن الهند ملزتمة ابحلفاظ عىل التوازن الهش بني تعزيز الابتاكر وحامية حقوق امللكية الفكرية ومواهجة
حتدايهتا الإمنائية عن طريق وضع نظام حلقوق امللكية الفكرية يكون متوازان وهادفا يامتىش مع اتفاق تريبس .وذكر أأن الهند
وضعت نظاما اإيكولوجيا اإلكرتونيا وشفافا للغاية وفعال ومتاحا للجمهور جماان يف جمال امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن حكومة الهند
ملزتمة هبذه التطورات والتحسينات يف جمال تكنولوجيا املعلومات وغريها من البىن التحتية يف الهند .ورصح بأأن الهند تعد
خارطة طريق للمس تقبل عن طريق وضع س ياسة وطنية حلقوق امللكية الفكرية ،تعترب امللكية الفكرية جزءا ل يتجز أأ من
س ياسة الهند الإمنائية العامة .و أأضاف أأن هذه الس ياسة س هتئي مناخا أمنا ومس تقرا لتحفزي الابتاكر والإبداع ،كام أأهنا
س تخدم جيدا أأنشطة البحث والتجارة ونقل التكنولوجيا والاستامثر .وسعيا اإىل تعزيز اإدارة امللكية الفكرية يف الهند ،رصح
الوفد بأأن حكومة الهند دشنت مرشوعا بقمية  50مليون دولر لتحديث ماكتب امللكية الفكرية وتعزيزها ،وتريم الهند اإىل
زايدة عدد فاحيص الرباءات اإىل أأربعة أأضعاف العدد احلايل ،ما س يقلل كثريا من فرتات الانتظار .وراح يقول اإن أأحد
أأهداف مبادرات امللكية الفكرية املذكورة هو اإعطاء دفعة لربانمج "امعل يف الهند" وهو برانمج رئييس يريم اإىل تيسري
الاستامثر وتعزيز الابتاكر والارتقاء بتطوير املهارات وحامية امللكية الفكرية وإاقامة بنية حتتية حديثة للصناعة .وقال الوفد اإنه
من دواعي رسوره أأن يعلن أأن مكتب الهند للرباءات ،اذلي بد أأ العمل اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل منذ
س نتني ،أأصدر ابلفعل  734تقرير حبث عقب تسمل  923الامتسا .ورصح بأأن الهند خفورة ابإعداد تقارير جيدة بتلكفة أأقل من
سائر ماكتب الرباءات .و أأردف قائال اإن الهند أأحرزت تقدما هائال يف الإيداعات بناء عىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن
امحلاية ادلولية للعالمات ،فقد اس تلمت  17 000طلب دويل فيه تعيني لها .وعرب الوفد عن شكر الهند للويبو عىل تسجيل
عالمة ّتارية لرشكة هندية ابعتبارها العالمة رمق  1.25مليون بناء عىل نظام مدريد .ورصح بأأن اإنشاء املكتبة الرمقية
للمعارف التقليدية يُعد تقدما هائال ابلنس بة اإىل الهند اليت تذخر ابملعارف التقليدية .و أأضاف أأن الهند اس تطاعت جزئيا منع
حماولت متكل معارفها التقليدية متلاك غري مرشوع ،بفضل هذه املكتبة ،وخاصة البدلان اليت أأدرجت املكتبة يف أأدوات حبهثا.
وراح يقول اإن الهند تعقد ا ألمل عىل أأن تضحى املكتبة جزءا من احلد ا ألدىن من الواثئق املطلوبة بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .واس تطرد قائال اإن رامسي الس ياسات واحلكومات علهيم واجب توعية شعوهبم ،ول س امي ا ألجيال اجلديدة،
حبقوق امللكية الفكرية .ورصح بأأن الهند اس هتلت "زاوية ل ألطفال" لغرس ثقافة حقوق امللكية الفكرية يف ا ألطفال عرب
اجملالت الفاكهية .وقال اإن ما سيشجع الهند كثريا هو أأن تنفذ الويبو مبادرة التوعية هذه عىل الصعيد العاملي .و أأردف الوفد
قائال اإن تطوير الإطار التقنيين هو أأحد الوظائف املهمة اليت تضطلع هبا الويبو ،وإان الهند تتطلع اإىل اإحراز تقدم يف هذا
الصدد .وذكر أأن الهند أأحد همود احلضارة البرشية ،ولها تقاليد ترضب جبذورها يف التارخي وكام أأن تذخر بثقافة ثرية وقدمية
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وتنعم بتنوع بيولويج مذهل .ومىض يقول اإن الهند تتطلع اإىل الانهتاء رسيعا من وضع صك دويل ملزم قانوان محلاية املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثة حامية فعاةل ،كام أأهنا تود أأن يدرج الكشف واملوافقة املس بقة
املس تنرية والنفاذ العادل وتقامس املنافع يف الصكوك ادلولية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية .و أأشار أأيضا اإىل ما أأحرزته جلنة
العالمات من تقدم يبعث عىل امحلاس يف التفاوض عىل معاهدة قانون التصاممي .واس تطرد قائال اإن مواطن املرونة املتاحة
عىل الصعيد الوطين حامسة وينبغي أأن ّتزيها املعاهدة ،وقال اإن الهند مس تعدة للنظر يف املسأأةل بعقلية منفتحة .و أأضاف أأن
الهند تشدد عىل دمعها ملعاهدة حامية هيئات البث ابتباع مقاربة قامئة عىل الإشارات ابملعىن التقليدي ،متاش يا مع ولية
امجلعية العامة لعام  .2007وقال مع ذ ك اإن اتباع "املقاربة القامئة عىل احلقوق" محلاية هيئات البث وإادراج أأية عنارص للبث
عرب الإنرتنت والبث املزتامن يس تلزم اإجراء املزيد من املناقشات وتبادل ا ألفاكر .ورصح بأأن الهند اكنت من أأوىل البدلان
اليت صدقت عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،و أأعرب عن أأمل الهند يف بلوغ الهدف املنشود بأأن يودع  20طرفا مؤهال صكوك
التصديق عىل املعاهدة يف القريب العاجل ،يك تدخل حزي النفاذ .وراح يقول اإن مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ينبغي أأن
تفخر مبعاهدة مراكش .ورصح بأأن الهند ترى أأن الوقت قد حان لتوس يع نطاق ش بكة املاكتب اخلارجية تدرجييا لالس مترار
يف تطوير النظام العاملي للملكية الفكرية .و أأضاف أأنه ينبغي وضع مبادئ توجهيية واحضة لإنشاء هذه املاكتب ،لضامن الشفافية
يف الإجراءات والاختيار الهنايئ .و أأعلن أأن الهند ستبذل قصاراها للمساعدة يف هذه العملية .واس تدرك قائال اإن أأحد
اجملالت اليت تثري قلقه يه التفاوض عىل حقوق امللكية الفكرية مضن اتفاقات ّتارة ثنائية وإاقلميية فضال عن سائر العمليات
املتعددة ا ألطراف .وراح يقول اإن الهدف املعلن عنه من تكل املفاوضات هو حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها مبا يتجاوز
اتفاق تريبس .ووصف تكل املفاوضات بأأهنا حماوةل لهدم القواعد العاملية املقبوةل يف جمال امللكية الفكرية والالتفاف حول
ولية الويبو .ومىض يقول اإن هذه ا ألنشطة يف جمال حقوق امللكية الفكرية ليست يف حملها وتتجاوز نطاق الالزتامات
القانونية ادلولية ول تقبلها الهند .و أأفاد بأأن تكل املفاوضات اجلارية تتعارض مع روح التعددية ومن املرحج أأن يكون لها وقع
ضار عىل املؤسسات املتعددة ا ألطراف ،ومهنا الويبو .و أأعلن أأن الهند تثين أأيضا عىل ادلور اذلي اضطلع به املراقب املايل
ومراجع احلساابت العام للهند بصفته مراجعا خارجيا حلساابت الويبو للس نة املالية  ،2014كام تثين عىل اإدارة الويبو عىل
الاس تجابة ابإجيابية لتوصيات مراجعي احلساابت اخلارجيني وعىل ما اختذته من تدابري لإجراء حتسينات يف خمتلف اجملالت.
وعرب الوفد عن رضاه عن ما اختذته ادلول ا ألعضاء يف الويبو يه واملدير العام وفريقه من خطوات بعد ذ ك لضامن توجه
أأعامل الويبو حنو التمنية أأكرث فأأكرث وتعممي جدول أأعامل التمنية عىل مجيع أأنشطة املنظمة ،و أأعرب عن أأمهل يف وضع ألية رصد
فعاةل يف هذا الصدد .وعرب الوفد عن خالص شكره للويبو عىل الفرصة اليت أأاتحهتا هل لعرض املؤرشات اجلغرافية املسجةل يف
الهند .وقال اإن املؤرشات اجلغرافية ميكن أأن تتيح فرص معل هائةل يف ش ىت أأرجاء العامل ،نظرا لسمعهتا وجودهتا املتأأصةل.
ودعا مجيع الوفود اإىل زايرة املعرض .واختمت الوفد ُكمته معربا عن ثقته يف أأن ادلورة احلالية س تتيح اإجراء مداولت مكثفة
وس تؤدي دورا اإجيابيا يف توجه معل الويبو ،مبا يف ذ ك املوافقة عىل مزيانية الثنائية  .17-2016و أأعرب عن تطلعه اإىل
املشاركة والإسهام بفعالية يف مداولت امجلعية العامة.
 .40و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأضاف أأن تعزيز
التنظمي الاسرتاتيجي للملكية الفكرية مفيد لتشجيع البحث والابتاكر عىل قدم املساواة مع املامرسة الاكمةل للحقوق ا ألخرى
مثل احلق يف الصحة والتعلمي عىل حنو مالمئ .وهبذا املعىن ،جيب أأن ختدم امللكية الفكرية مودلات املعرفة والقطاع الإنتايج،
وامحلاية الاكفية لتكل احلقوق وإانفاذها من عوامل تشجيع الابتاكر والتطور التكنولويج وتطوير الصناعة الإبداعية .وابملثل،
جيب أأن تكون امللكية الفكرية أأداة تتيح الوصول اإىل التكنولوجيا ،واستيفاء احلقوق ا ألساس ية ونرش املنتجات الثقافية .ولهذا
السبب ،يرى الوفد بشدة أأن امحلاية الاكفية جيب أأن تكون متوا نزة مع نظام للتقييدات والاس تثناءات ،مبا يطور اسرتاتيجي ًا
أأوجه املرونة اليت تتيحها الصكوك ادلولية .وهذا التوازن رضوري لتطوير البدلان الصناعية ألنه يسمح بتحقيق التمنية احمللية،
وتضييق الفجوة املعرفية والتكنولوجية .وحتظى دول اجلنوب بأأوجه مرونة هامة مثل الاس تثناءات ملوضوع امحلاية،
والاس تخدام دون احلصول عىل اإذن حيث يسمح اتفاق تريبس و أأدوات الس ياسة العامة لالس تخدام الشامل للملكية
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الفكرية .ذلا ،فال بد يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،من اإاتحة املرونة للجنة حق املؤلف للميض قدما يف هذه
القضااي ،عىل أأساس معل متوازن تناقش يف اإطاره التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات واحملفوظات ،والتقييدات
والاس تثناءات للمؤسسات الرتبوية والتعلميية والبحثية وهيئات البث .وذكر الوفد أأن بالده تدمع ّتديد ولية اللجنة
احلكومية ادلولية .و أأضاف أأن اإحدى املسائل اليت ينبغي أأن نسعى مجيعا إاىل تناولها تمتثل يف املاكتب يف اخلارج وحتقيق
توافق يف الراء بشأأن املبادئ التوجهيية املتعلقة بفتح تكل املاكتب ،مث البت يف مرحةل اثنية يف مسأأةل عدد املاكتب اجلديدة
واملناطق اليت سيمت فتحها فهيا .وقال الوفد اإن بالده تدمع بقوة اإنشاء مكتب يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ،ألن
ذ ك س يليب حاجة هممة يف املنطقة.
 .41وانضم وفد جنوب أأفريقيا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وأأشار اإىل أأنه ليس من
املمكن املبالغة يف التشديد عىل أأمهية وضع اإطار عاملي متوازن للملكية الفكرية ،يف حني أأن الابتاكر ل حيدث تلقائيا عقب
اعامتد وإانفاذ نظام حامية أأقوى للملكية الفكرية .و أأضاف أأن جدول أأعامل التمنية ،اذلي اعمتد يف عام  ،2007يشلك حتول يف
المنوذج املتبع اإذ أأنه ينبذ الهنج الواحد اذلي يناسب امجليع اذلي اكن شائعا أن ذاك .وقال اإن جدول أأعامل التمنية يريم اإىل
التصدي ألوجه اخللل يف نظام امللكية الفكرية وما لها من تأأثري يف البدلان النامية .وراح يقول اإن اعامتد اجلدول ل يعين
الكثري اإن مل يعقبه تنفيذ التوصيات تنفيذا ملموسا وفعال ،مبا يتناول تعقيد جمال امللكية الفكرية والروابط اليت تصل بني أأبعاده
املتعددة .و أأشار الوفد اإىل أأن الويبو ،ابعتبارها واكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة ،تسرتشد بأأهداف التمنية العامة دلى
ا ألمم املتحدة ،وتتوىل مسؤولية مراعاة الفوارق يف مس توايت التمنية الاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية دلى ادلول
ا ألعضاء عند صياغة املعاهدات أأو اإسداء املشورة الس ياس ية .وابلنظر اإىل أأهداف التمنية املس تدامة اليت اعمتدت مؤخرا،
فقد أألقي عىل عاتق الويبو مسؤولية اإضافية يك تضمن اتساق أأعاملها مع اخلطة العاملية للتمنية املس تدامة ا ألوسع نطاقا .و أأعرب
الوفد عن تأأييده لتعزيز وضع القواعد واملعايري املراعية للتمنية لتاليف حتميل البدلان النامية أأعباء اجامتعية واقتصادية اإضافية،
وقال اإن جنوب أأفريقيا اتبعت مقاربهتا ّتاه املناقشات يف خمتلف اللجان يف هذا الس ياق .و أأثىن عىل جلنة التمنية ألهنا وضعت
مواصفات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف صيغهتا الهنائية .وقال اإن جنوب أأفريقيا تأأمل يف أأن
تكشف املراجعة وقع مرشوعات الويبو احلقيقي عىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،ما سيساعد املنظمة عىل جعل
التوصيات أأكرث فعالية .و أأثىن املندوب أأيضا عىل اللجنة ألهنا وافقت عىل س بل امليض قدما فامي يتعلق ابملؤمتر املعين ابمللكية
الفكرية والتمنية ،وعكفت عىل مرشوع نقل التكنولوجيا .و أأعرب عن رغبته يف أأن ينفذ ما تبقى من توصيات عىل النحو
املتوىخ يف املادة  10من اتفاق تأأسيس الويبو ابعتبارها واكةل من واكلت ا ألمم املتحدة .ومىض يقول اإن جنوب أأفريقيا ترى
أأن جدول أأعامل التمنية يتناول معل الويبو جبميع أأبعاده ،ول تقترص وجاهته عىل هيئة أأو جلنة بعيهنا .وعرب الوفد عام يساور
جنوب أأفريقيا من قلق بسبب عدم التوصل اإىل اتفاق عىل تنفيذ ألية التنس يق ،ول س امي فامي يتعلق بلجنة املزيانية وجلنة
املعايري .ولحظ مع القلق أأن التفاق عىل تنفيذ توصيات مراجعة خارجية أأجريت للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
جمال التعاون من أأجل التمنية فضال عن تنفيذ الركزية الثالثة لولية جلنة التمنية اليت تتعلق ابلتفاعل بني امللكية الفكرية
والتمنية ،ل يزال بعيد املنال .وانشد الوفد اب إلرساع يف تسوية هذه املسأأةل يك يعود الرتكزي لينصب عىل العمل املوضوعي.
والتفت للحديث عن جلنة العالمات وقال اإن جنوب أأفريقيا تؤيد اجلهود املبذوةل من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة قانون التصاممي اليت حتتوي عىل مادة عن تقدمي املساعدة التقنية لمتكني ادلول من تنفيذ املعاهدة .و أأيد أأيضا اقرتح
اجملموعة ا ألفريقية بشأأن الكشف ،ألن تكل الرشوط شائعة يف نظام امللكية الفكرية وحتقق التوازن املنشود .وعاد للحديث
عن جلنة املزيانية وقال اإن جنوب أأفريقيا هتئن الويبو عىل حصولها عىل ر أأي غري مشفوع بعد مراجعة احلساابت ،وجشع
املنظمة عىل تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج .وعلق أأيضا قائال اإن أأداء الويبو اإذا اكن قد بلغ املس توى ا ألمثل ،ف إان
علهيا أأن تعزز املصداقية والزناهة واملساواة والشفافية .ويف هذا الصدد قال اإن جنوب أأفريقيا تشجع الويبو عىل تنفيذ
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اإصالح احلومكة ،وتشجع ادلول ا ألعضاء عىل أأن تتصدى لهذه القضية و أأل تدخر
هجدا لإضفاء املزيد من ادلينامية والفعالية والنجاعة عىل املنظمة .وجشع ادلول ا ألعضاء عىل التحيل ابلروح البناءة نفسها اليت
أأبدهتا خالل املناقشات اليت دارت حول مراجعة تعريف الإنفاق عىل التمنية .و أأعرب عن أأمهل أأيضا يف أأن تس متر هذه الروح
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داخل اللجنة لإجياد حل عادل للربانمج  20اخلاص مبسأأةل املاكتب اخلارجية املطروحة منذ أأمد بعيد ،اإذ أأن أأفريقيا يه القارة
الوحيدة اليت ل حتظى ابلمتثيل الاكيف يف ش بكة املاكتب اخلارجية .وراح يقول اإن املساواة والإنصاف والزناهة مبادئ ينبغي
أأن تو ّجه معلية وضع املبادئ التوجهيية يف صيغهتا الهنائية واعامتدها .وحتدث الوفد عن اللجنة احلكومية ادلولية ،ورصح بأأن
جنوب أأفريقيا ترى أأن العزم الس يايس رضوري لإحراز تقدم يف أأعامل اللجنة ،و أأعرب عن رغبته يف التأأكيد جمددا عىل الزتام
جنوب أأفريقيا بتجديد ولية اللجنة ،ومواصةل املناقشات القامئة عىل النصوص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بغية وضع صك ملزم قانوان .و أأضاف أأن من املؤسف عدم التوصل اإىل توافق يف الراء
خالل مجعيات عام  ،2014لكنه يعلق ا ألمل عىل أأن يتيح اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية الفرصة للتفكري مبوضوعية وبناء التوافق
يف الراء من أأجل التوصل اإىل فهم مشرتك لرضورة حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
حامية فعاةل .وحتدث عن جلنة حق املؤلف وشدد من جديد عىل الزتامه ابلعكوف عىل ثالث قضااي يه :هيئات البث؛
والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات؛ والاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات البحث ،ور أأى
أأن اللجنة أأحرزت تقدما هائال يف حتديد نطاق امحلاية وهدفها و أأن التوصل اإىل فهم مشرتك أأحضى قاب قوسني أأو أأدىن.
و أأضاف أأن جنوب أأفريقيا تود أأن يمثر العمل عن وضع معاهدة معال بولية امجلعية العامة لعام  ،2007كام أأهنا تود أأن حيرز
تقدم حيال الاس تثناءات والتقييدات معال بولية عام  ،2012مبا هيدئ اجلدل ادلائر حول املهام املقبةل اذلي عرقل معل
اللجنة .وقال الوفد اإنه يرى أأن ذ ك ا ألمر همم خاصة يف اإطار البيئة الرمقية احلالية ،حيث يلزم حتقيق التوازن بني احلق
الاقتصادي ملقدم اخلدمات واحتياجات اجملمتع .وحتدث عن جلنة الرباءات ،و أأعرب عن رسوره ألهنا متكنت من التفاق عىل
برانمج معل ،ما يعد خطوة اإىل ا ألمام يف الاّتاه الصحيح ،وإان مل يكن هذا الربانمج طموحا مبا يكفي .ورصح بأأن جنوب
أأفريقيا تشجع ادلول ا ألعضاء عىل التحيل ابملزيد من الطموح معال بتوصيات جدول أأعامل التمنية ،عند تناول مسائل حامسة
تتعلق ابلرباءات والصحة .واختمت الوفد ُكمته مقرا بأأمهية ادلور اذلي تؤديه الويبو يف اإرساء نظام عاملي منصف وعادل للملكية
الفكرية ،و أأكد لالجامتع أأنه ل يزال ملزتما ابملشاركة يف مجيع القضااي اليت تتعلق ببناء التوافق يف الراء واليت تعكس اهامتمات
مجيع أأعضاء الويبو.
 .42و أأيد وفد اململكة املتحدة بياين رئاسة الاحتاد ا ألورويب ومندوب اجملموعة ابء .وقال اإن من الواحض أأن حتدايت عديدة
ل تزال تواجه عند اس تطالع مقاربة مشرتكة لإجناز معل الويبو يف املس تقبل .ورصح بأأن اململكة املتحدة تؤمن اإمياان راخسا
بأأن امللكية الفكرية وقميهتا وحاميهتا واس تغاللها عنارص أأساس ية لتحقيق التمنية الاقتصادية العاملية .و أأفاد بأأن اململكة املتحدة
اس تضافت يف سبمترب  2015تدشني مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2015التابع للويبو ،يف فعالية اس تطلعت ادلور احلامس
اذلي تؤديه امللكية الفكرية للبدلان اليت تسعى اإىل اس تغالل اقتصادها القامئ عىل املعارف .وابلتايل جيب مواصةل حتسني
طرق معل مجيع ا ألطراف سواي يف الويبو؛ و أأضاف أأن اللجان ل تزال غري قادرة أأحياان عىل مناقشة القضااي املهمة اليت
تلكف مبعاجلهتا .وراح يقول اإنه علينا مجيعا اغتنام الفرصة الساحنة لتطوير الإطار ادلويل للملكية الفكرية يك يعكس الطرق
املتطورة اليت تنجز هبا ا ألعامل .و أأفاد بأأن اململكة املتحدة تشجعت بفضل المنو املتواصل يف عضوية أأنظمة الويبو وخدماهتا
الرئيس ية عىل مدى العام املنرصم ،و أأعرب عن رسوره ابلإعالن عن أأن اململكة املتحدة ّتري مشاورات حاليا يك تنضم اإىل
نظام لهاي ،وقال اإهنا عضو ابلفعل يف النظام مبوجب عضويهتا يف الاحتاد ا ألورويب ،لكهنا تود أأن حتذو حذو ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى اليت انضمت للنظام عىل حنو منفصل .و أأردف قائال اإن اململكة املتحدة ترى أأن عضويهتا يف النظام س تتيح
املزيد من املرونة دلوائر ا ألعامل .ورصح بأأن اململكة املتحدة تؤمن اإمياان راخسا مبواصةل اجلهود املبذوةل لزايدة إارشاك دوائر
ا ألعامل من مجيع ادلول ا ألعضاء يف مجيع مراحل التطوير يك تضبط الويبو املقاربة اليت تتبعها لتحقيق أأكرب وقع ممكن.
واس تدرك قائال اإن هممة الويبو تمكن يف خدمة مس تخديم ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية وزابئهنا ،ذلا فاإن من احلامس أأن
رسها أأن تشرتك مع الزمالء من الويبو يف اس تضافة سلسةل من
يزيدوا من مدخالهتم يف الويبو .وبذ ك فاإن اململكة املتحدة ّ
الندوات يف ش ىت أأرجاء اململكة املتحدة يف أأكتوبر  ،2014هبدف اإذاكء وعي طائفة تتأألف من أأكرث من  200مشارك ،ما
بني رجال ا ألعامل وممثيل اجلامعات ومصممي املرشوعات الناش ئة ،ابمللكية الفكرية وخبدمات الويبو .والتفت الوفد اإىل شؤون
الويبو املالية ،و أأحاط علام مع الرسور بأأن الويبو ل تزال تدخل حتسينات هائةل عىل معليات الرصد املايل والإبالغ .ومىض

A/55/13
28

يقول اإن الويبو تواجه عددا من التحدايت املالية ،ورحب بقرار جلنة املزيانية بتنفيذ حزمة جديدة من س ياسات الاستامثر،
ما من شأأنه أأن يساعد املنظمة عىل حتسني اس تخدام أأمولها الاحتياطية الطائةل وعىل مواهجة التحدايت املرتبطة ابلعمالت.
وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن امجلعيات من التوصل اإىل اتفاق حول قضااي املزيانية املتبقية والرئيس ية يك تواصل املنظمة
الاضطالع بعملها .واختمت ُكمته مسلطا الضوء عىل ندوة اشرتكت اململكة املتحدة يف اس تضافهتا يف هذا ا ألس بوع مع املاكتب
الوطنية لدلامنارك ومالزياي وس نغافورة بشأأن موضوع اإضفاء القمية عىل امللكية الفكرية ومواهجة التحدايت العاملية ،وقدم
معلومات اإضافية عن هذه الفعالية اإىل مجيع الوفود.
 .43و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث بصفته الوطنية ،عن تأأييده لبيان اجملموعة ا ألفريقية .وقال الوفد اإنه يويل أأمهية دلور
امجلعية العامة الشامل يف التخطيط لعمل املنظمة للعام الالحق و أأعرب عن قلقه إازاء وضع جدول أأعامل املنظمة اخلاص
بوضع القواعد واملعايري .ونظر ًا اإىل املاكنة العالية اليت حتتلها الويبو يف صنع الس ياسات العاملية املتعلقة ابمللكية الفكرية ،يتع ّني
بناء عىل ذ ك
علهيا للحفاظ عىل وجودها ،وعىل ادلول ا ألعضاء فهيا ،أأن حتقق تواز ًان بني املصاحل املتضاربة خملتلف أأعضاهئا .و ً
دعا الوفد ادلول ا ألعضاء اإىل اإظهار نية مشرتكة بتجديد الالزتام بتحقيق تقدم بشأأن نقاط الاختالف املتعددة .و أأعلن الوفد
أأنه من البدهيىي أأن امللكية الفكرية أأداة أأساس ية لتيسري تسويق هجود الابتاكر والإبداع ،كام أأظهر الاقتصاد املعريف العاملي
احلايل بشلك دامغ .وعليه ،شدّ د الوفد عىل ادلور المتكيين للخطوات العملية الرئيس ية اليت تتخذها املنظمة يف جمال المنو
الاقتصادي والتمنية املدعومني ابمللكية الفكرية لصاحل البدلان النامية مثل نيجرياي ،مبا يف ذ ك اإنشاء ماكتب خارجية يف
أأفريقيا .والتفت الوفد اإىل أأن نيجرياي أأعربت عن اهامتهما ابس تضافة مكتب خاريج للويبو ،و ّنوه مبنافع نرش املعارف املتعلقة
ابمللكية الفكرية والتوعية هبا وعرضها يف أأفريقيا ،مبا يف ذ ك يف نيجرياي .واس تطرد الوفد قائ ًال اإن القارة ا ألفريقية غنية ابملوارد
ُطور بفضل امللكية الفكرية لتمنية اجملمتع وتكوين الرثوات وتعزيز المنو الاقتصادي .و أأشار الوفد
البرشية واملادية اليت ميكن أأن ت َّ
اإىل أأن نيجرياي منحت ا ألولوية من هذا املنطلق لختتام املفاوضات بشأأن معاهدة للحامية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من المتكل غري املرشوع والتسويق .و أأعرب الوفد ابلتايل عن تأأييده لقرتاح
اجملموعة ا ألوروبية بتحويل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اإىل
جلنة دامئة ،من خالل تغيري حمور تركزي املفاوضات املوضوعية القامئة عىل النصوص .ابلإضافة اإىل ذ ك ،اعترب الوفد أأنه من
الرضوري جد ًا اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز اإماكنيات حصول البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا عىل املعارف واملعلومات
العلمية والتكنولوجيا ،وتصحيح اخللل الكبري يف متثيل أأفريقيا عىل خمتلف املس توايت يف الويبو .وقال اإن نيجرياي اختذت
خطوات هممة يف تعزيز اإطارها الوطين للملكية الفكرية وتعمل بنشاط عىل اإجراءات التصديق عىل املعاهدات املعنية اليت
تديرها الويبو ،وعىل رمقنة سالهتا للملكية الفكرية وإادخال اإصالحات من أأجل مواهجة حتدايت احمليط الرمقي وترس يخ الوفاء
ابلزتاماهتا ادلولية يف جمال امللكية الفكرية ،وتصعيد العقوابت اجلنائية يف حال التعدي عىل امللكية الفكرية والعمل يف الوقت
ذاته عىل تعزيز ا ألحاكم من أأجل حتسني مس تقبل اإدارة احلقوق .و أأعرب الوفد عن ارتياح نيجرياي للعالقات الثنائية املمثرة مع
الويبو اليت دمعت ول تزال تدمع تطوير البنية التحتية للملكية الفكرية يف نيجرياي ابلتوعية من خالل حلقات العمل والندوات
واملبادرات املوهجة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وإانشاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ودمعه يف نيجرياي وسائر الربامج
وا ألنشطة الرامية اإىل تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية يف البدل .وقال الوفد اإنه يتطلع
اإىل مزيد من الالزتام من طرف الويبو مبجالت اهامتم خاصة مثل حتسني معايري الفحص ومساعدة نيجرياي يف بلوغ مس توى
جيد من الفحص ،وتعزيز التعاون من خالل أأاكدميية امللكية الفكرية وإانشاء أأاكدميية انش ئة لتدريب وتطوير موارد برشية
تشلك ر أأسامل أأسايس يف جمال امللكية الفكرية.
 .44و أأيد وفد أألبانيا البيان اذلي أأدىل به وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وقال اإن تعاون بدله مع
الويبو قد ركز عىل التحديث وتكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي مما أأدى اإىل اعامتد نظام أأمتتة امللكية الصناعية ونرش النظام
ا إللكرتوين لإدارة الواثئق .و أأشار اإىل رمقنة حمفوظات الرباءات احلكومية التامة بدمع من املكتب ا ألورويب للرباءات .و أأفاد بأأن
مديرية البدل العامة املعنية ابلرباءات والعالمات التجارية اختذت خطوات تريم اإىل تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للملكية
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الفكرية ( )2015-2010ورصد تنفيذها و أأن الإطار القانوين الوطين بشأأن تكل املسائل اس تمكل ببدء نفاذ الترشيع اذلي
ميتثل امتثا ًل اتم ًا لتوجهيات الاحتاد ا ألورويب و أأن اليوم العاملي للملكية الفكرية روج هل عرب شن محةل اإعالمية خالل العام
املايض .ومىض يقول اإن بدله مرحش للعضوية يف الاحتاد ا ألورويب مما يعترب عام ًال جيب أأخذه يف احلس بان دلى ختطيط
أأنشطة التعاون بني احلكومة والويبو وتنفيذها لضامن حصة اس هتدافها .و أأعرب عن أأمهل أأن تظل املنظمة تتبع هنج ًا أأكرث انفتاح ًا
ومرونة للهنوض ابلنظام العاملي للملكية الفكرية يف بدله.
 .45وانضم وفد املغرب اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأعرب املغرب عن ارتياحه إازاء
الوضع املايل للمنظمة لعام  ،2014اذلي ُأعد طبق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام واذلي أأظهر لهذا العام فائض ًا بقمية
 37مليون فرنك سويرسي .و أأعرب الوفد عن رسوره للمتانة املالية للمنظمة واملوارد اليت تمتتع هبا دلمع أأهدافها املقبةل .ولكنه
أأعرب عن قلقه إازاء التغري يف س ياسة وزارة املالية السويرسية اليت اكنت قد أأفادت بأأنه اعتبار ًا من  1ديسمرب  ،2015لن
يكون بوسع املنظمة العاملية للملكية الفكرية أأن حتظى حبساب اإيداع دلى هذه املؤسسة .ويف هذا الإطار ،يرى الوفد أأنه
يتعني عىل ادلول ا ألعضاء اختاذ قرار إازاء صيغة منقحة للس ياسة املتعلقة بودائع املنظمة قصد التقليل اإىل أأدىن حد من الاثر
السلبية اليت تواهجها املنظمة .ويويل املغرب أأمهية كبرية ملسأأةل املاكتب اخلارجية للمنظمة نظرا لغياب متثيل هذه الش بكة يف
القارة ا ألفريقية وادلور اجلوهري اذلي تؤديه هذه املاكتب يف الرتوجي ملعرفة املنظمة واملسائل املرتبطة ابمللكية الفكرية .ويف
هذا الصدد ،طلب املغرب اإدراج مبد أأ التوازن اجلغرايف بني القارات يف معايري اإنشاء املاكتب .كام أأيد الطلب اذلي تقدمت
به مجموعة البدلان ا ألفريقية من أأجل فتح مكتبني خالل فرتة الس نتني  ،2017-2016مؤكد ًا من جديد رغبته يف اس تضافة
أأحد هذين املكتبني .وفامي يتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور ،أأيد الوفد اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية الرايم اإىل حتويل هذه اللجنة اإىل جلنة دامئة من أأجل اإاتحة بيئة أأنسب
من شأأهنا تيسري امليض قدم ًا يف املفاوضات .وفامي يتعلق ابللجنة املعنية ابلرسوم والامنذج ،أأعرب الوفد عن تقديره للتقدم
احملرز يف اإطار هذه اللجنة داعي ًا اإىل ترسيع وترية أأعاملها هبدف التوصل اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،كام أأعرب عن الزتامه
ابإجياد حلول يف اإطار ادلبلوماس ية متعددة ا ألطراف .واململكة املغربية ليست عضو ًا يف اتفاق لش بونة ،بيد أأهنا تعرب عن
تقديرها لعامتد الوثيقة اجلديدة لهذا التفاق ،ويه أأكرث انفتاح ًا وجاذبية وينصب فهيا الرتكزي عىل مدى امحلاية أأكرث من
الإجراءات ،مما يضمن احلقوق املكتس بة مس بق ًا حبسن نية ويراعي ،يف ظل احلفاظ عىل الهدف ،خصوصيات النظم الوطنية
محلاية املؤرشات اجلغرافية ،ل س امي يف البدلان النامية .وشهدت س نة  2014طفرة يف تطور امللكية الصناعية يف املغرب.
 .46و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن ارتياحه للتقدم احملرز يف مشاريع الويبو اليت أأطلقت العام املايض .ولكنه ر أأى أأن
الويبو ستس تفيد كثريا من الرتكزي عىل زايدة تعزيز خدمات معالهئا .وهو مصدر ا ألمهية الكبرية اليت تكتس هيا ماكتب الويبو
اخلارجية ،حسب ر أأي الوفد .و أأفاد الوفد أأن بالده اكنت من أأشدّ املدافعني عن فكرة تأأسيس املاكتب اخلارجية يف مناطق
تكون فهيا املاكتب مس تدامة ماليا و أأكرث فعالية يف تقدمي اخلدمات احمللية .ومع ذ ك ،ر أأى الوفد أأن للماكتب اخلارجية
وظائف هامة أأخرى ،مثل المتثيل اجلغرايف وش بكة التعاون للمساعدة التقنية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنخرط ادلول
ا ألعضاء يف الويبو يف مناقشات ملموسة بشأأن مواقع املاكتب اخلارجية املقبةل ،بعد التوصل اإىل حل وسط بشأأن املبادئ
التوجهيية .وتطرق الوفد اإىل مسأأةل أأخرى متحورت حول معليات نزهية وشفافة يف العنارص املالية ألنظمة تسجيل امللكية
الفكرية .ور أأى الوفد أأنه اإذا أأرص أأي نظام تسجيل أأن يعمل ابس تقاللية وحرية ،فينبغي أأن يبذل قصارى هجده لتحقيق
الاس تدامة املالية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنظر مجيع الاحتادات بصدق يف هذه القضية وتتوصل اإىل حل توافقي ،مبا يضمن
جناح امجلعيات .وفامي يتعلق جبدول أأعامل التمنية ،ذكر الوفد أأن لسد جفوة امللكية الفكرية بني ادلول ا ألعضاء أأمهية واحضة،
وذل ك تعمل حكومة بالده ابلتعاون مع الويبو عىل معاجلة هذه املسأأةل من خالل الصناديق الاستامئنية الكورية .و أأضاف
الوفد أأن بالده اس تضافت يف أأبريل  2015الندوة الكربى للويبو ومكتب امللكية الفكرية الكوري بشأأن التكنولوجيا املالمئة،
لتوفري منصة مجلع اخلربة وادلراية املتعلقة ابلتكنولوجيا املالمئة .وإاضافة اإىل ذ ك ،أأطلقت مجهورية كوراي ،ابلتعاون مع أأاكدميية
الويبو ،برانمج ( )IP-IGNITEوهو نسخة منقحة مسعيا وبرصاي عن دورة الويبو  101للتعلمي عن بعد .وفامي يتعلق حبق
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املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ذكر الوفد أأن بالده سامهت يف الصناديق الاستامئنية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة بشلك س نوي
منذ عام  .2006و أأعرب الوفد شعوره ابلفخر ملرور عرش أأعوام عىل افتتاح صناديق الاستامئن الكورية ،ووجه ادلعوة مجليع
ادلول ا ألعضاء حلضور حدث جانيب يف  8أأكتوبر ملعرفة املزيد عن أأنشطة هذه الصناديق ،والنظر يف خطة مس تقبلية مع
ادلول ا ألعضاء .وقال الوفد اإن مجهورية كوراي ستس متر يف تبادل اخلربات وادلراية مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،هبدف توس يع
نطاق مشاريعها املنفذة بتعاون وثيق مع الويبو .وتطرق الوفد اإىل ا ألنشطة ا ألخرية املتعلقة ابمللكية الفكرية يف بالده ،و أأشار
اإىل أأنه منذ اعامتد "الاقتصاد املبدع" كجدول ا ألعامل الوطين اجلديد عام  ،2013فقد معلت بالده عىل تقوية النظام البييئ
للملكية الفكرية من أأجل تشجيع ا ألعامل التجارية الناش ئة اليت متكل أأفاكرا مبتكرة و أأنواعا جديدة من البحث والتمنية يف جمال
امللكية الفكرية ،كام وضعت اسرتاتيجيات متويل قامئة عىل امللكية الفكرية هبدف مساعدة الرشاكت الناش ئة لتصبح رشاكت
كبرية ،وتبح يف هناية املطاف من الرشاكت الرائدة يف امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن من أأمثةل النتاجئ الناحجة لهذه ا ألنشطة،
اإنشاء  17مركزا لبتاكر الاقتصاد املبدع ،بغية توفري تغطية مجليع أأحناء البالد .ويقدو لك مركز مهنا مساعدة يف جمال
التسويق ،وتسهيل منو الرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت الاستامثرية .واكنت النتيجة توسع نطاق المتويل القامئة عىل
امللكية الفكرية ،مما حفّز تسويق حقوق امللكية الفكرية وتشجيع الرشاكت الناش ئة .و أأقرض عام  2014ما مجموعه  150مليون
دولر أأمرييك اإىل  303رشكة خمتلفة .ولكن ل يزال هناك الكثري من العمل ،مثل تشجيع الابتاكر العاملي من خالل التعاون
يف وضع املبادئ التوجهيية للمواءمة بني خمتلف نظم تقيمي امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل أأن معدل منو الناجت احمليل الإجاميل
الس نوي مجلهورية كوراي يف الس نوات العرشين ا ألخرية مطابق تقريبا ملعدل الزايدة الس نوية يف عدد طلبات حقوق امللكية
الفكرية .وقال الوفد أأن ما س بق أأظهر أأن حقوق امللكية الفكرية اكنت دامئا احملرك الرئييس للتمنية الصناعية والاقتصادية .ففي
عام  ،2014عدلت بالده قانون الرباءات وقانون مناذج املنفعة يك توفر ملس تخديم امللكية الفكرية خيار تقدمي طلباهتم ابللغة
الكورية أأو الإنلكزيية .ونقل الوفد بسعادة ابلغة أأن بالده س تودع وثيقة التصديق عىل معاهدة مراكش يف مجعيات .2015
وختاما قال الوفد اإن بالده مس تعدة لتقدمي دمعها الاكمل للويبو عرب الوفاء بأأمانة مبسؤولياهتا والزتاماهتا والتعاون بشلك فعال
مع ادلول ا ألعضاء.
 .47و أأيد وفد سويرسا البيان املدىل به ابمس اجملموعة ابء و أأبدى رغبته يف التشديد عىل ثالث نقاط اإضافية .ففي املقام
ا ألول ،ذكر أأنه لحظ مع الارتياح التطورات الطارئة خالل عام  2015يف جمال وضع القواعد واملعايري يف اإطار نظام لش بونة
و أأن وثيقة جنيف املعمتدة يف شهر مايو املايض تأأخذ يف الواقع يف احلس بان التطورات املس تجدة عىل املس توى ادلويل يف
ميدان املؤرشات اجلغرافية منذ اعامتد اتفاق لش بونة .ور أأى أأن ذ ك الصك اجلديد س يجعل نظام لش بونة أأكرث حداث ًة وإاغر ًاء
بعد دخوهل حزي التنفيذ ويسمح ابإدرار اإيرادات اإضافية عرب حالت الانضامم اجلديدة و أأن وثيقة جنيف تتيح نظام ًا دولي ًا فعا ًل
لتسجيل فئة حقوق امللكية الفكرية املمتثةل يف املؤرشات اجلغرافية وحاميهتا .ويف املقام الثاين ،أأعرب عن أأمهل أأن يتس ىن
الاس مترار يف ذ ك املسار الإجيايب ابلرتكزي عىل ا ألعامل املندرجة يف مصمي هممة الويبو أأي تطوير أأنظمة التسجيل اليت تديرها
املنظمة وحتديهثا ابدلرجة ا ألوىل .و أأضاف قائ ًال اإن ا ألمر ينطبق أأيض ًا عىل مسأأةل اإمتام ا ألعامل اجلارية لوضع القواعد واملعايري
يف جمال التصاممي الصناعية وهيئات البث واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور عىل حنو اإجيايب .وعن هذه املسأأةل
ميرس اللجنة احلكومية ادلولية و أأمهل يف أأن تتخذ هذه امجلعيات قرارا
ا ألخرية ،أأبدى الوفد دمعه للجهود املبذوةل من قبل ّ
ميكّن من مواصةل أأعامل اللجنة .ويف املقام الثالث وسعي ًا اإىل متكني الويبو من مواصةل الاس تجابة للتوقعات يف اإطار أأنشطهتا
العديدة ،ارتأأى الوفد أأنه من املهم أأن تكون للمنظمة مزيانية مناس بة .و أأعرب ابلتايل عن أأسفه لعدم متكن جلنة املزيانية من
التفاق عىل الربانمج واملزيانية للفرتة  .2017-2016ور أأى أأن الإعاقة املس مترة يف هذا املضامر لن تفيد مصلحة املنظمة وادلول
ا ألعضاء كلك .ولهذا السبب ،انشد ا ألطراف اليت أأعربت عن حتفظاهتا بشأأن مسودة وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية  2017-2016بذل قصارى هجدها للتوصل اإىل اعامتد الوثيقة خالل ادلورة احلالية للجمعيات اإذ ر أأى أأنه جيب اإجياد
حلول معقوةل ومعلية ل تشكك يف نظام سري أأعامل الويبو ول تعرض مس تقبهل للخطر .وج ّدد وفد سويرسا دمعه للرئيس من
أأجل حتقيق تكل النتيجة.
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 .48و أأعلن وفد أأوغندا أأن بالده قد اس تفادت اس تفادة كربى من تعاوهنا مع الويبو يف جمال إازاكء امللكية الفكرية ألغراض
المنو والتمنية الوطنيني .وقال الوفد اإن احلكومة ملزتمة ابإقامة جممتع حديث ومزدهر ،وإاهنا تدرك ادلور البالغ ا ألمهية اذلي تؤديه
امللكية الفكرية يف الهنوض ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر وتكنولوجيا املعلومات والتصالت بغية حتقيق ا ألهداف الإمنائية
الوطنية .و أأشار الوفد اإىل ما طر أأ من مس تجدات كثرية منذ امجلعيات املاضية كام يتبني من مؤرش الابتاكر العاملي
لعام  .2015فعىل مدى ا ألعوام الثالثة املاضية ،ظلت أأوغندا مضن حمققي الابتاكر بفضل ما اختذته حكومهتا من اإصالحات
و أأنشطة متنوعة لتمنية اإماكانت شعهبا والقضاء عىل الفقر .وتواصل أأوغندا اإصالحاهتا القانونية يف جمال امللكية الصناعية
وحامية ا ألصناف النباتية و ِّ
توظف استامثراهتا يف املوارد البرشية وتمنية القدرات املؤسس ية .ومعدت أأوغندا اإىل توعية واضعي
الس ياسات فهيا ،ابلتعاون مع الويبو ،وتثقيف الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة بشأأن أأدوات اإدارة أأصول امللكية
الفكرية .وشاركت أأوغندا أأيض ًا يف أأنشطة لتكوين الكفاءات بغية تيسري نقل التكنولوجيا من خالل اس تخدام أأدوات امللكية
الفكرية .وشكر الوفد الويبو عىل مذكرة التفامه اليت وقعهتا مع حكومة أأوغندا يف يوليو  2015بغية متكيهنا من الاس تفادة من
مرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل لتحدايت اإمنائية
حمددة" .وذكر الوفد أأن بالده س توايف الويبو بتقرير عن حاةل تنفيذ هذا املرشوع يف حينه .و أأفاد بأأن مسار وضع س ياسة
وطنية للملكية الفكرية ل يزال جار ًاي و أأنه سرييس اإطار ًا لتعممي امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية .و أأعلن الوفد أأن بالده تتطلع
اإىل دمع الويبو لس هتالل تقيمي اإسهام الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف اقتصادها .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء تأأخر
اس هتالل هذا التقيمي و أأمل أأن توفر امجلعية العامة املشورة املالمئة لإدارة هذا النوع من ادلراسات الاس تقصائية يك يتس ىن
اإجراء هذا التقيمي يف أأقرب فرصة ممكنة .ونوه الوفد بأأن مجعيات عام  2014قررت "عدم اختاذ قرار" يف العديد من املسائل.
وقال اإن ذ ك اكن رضور ًاي أنذاك ألس باب تتعلق ابلتعاون والاحرتام املتبادل ،معر ًاب عن اعتقاده أأنه بعد هذه الفرتة الطويةل
من التفكري ،ميكن لدلول ا ألعضاء أأن حتدد طريق ًا للميض قدم ًا يف مجيع املسائل املعلقة.
 .49و أأحاط وفد الربازيل ،متحداث بصفته الوطنية ،علامً بأأن التنفيذ التام لتوصيات جدول أأعامل التمنية امخلس وا ألربعني
املتفق علهيا منذ مثاين س نوات أأمر حامس ملنح الويبو رشعيهتا .ور أأى أأنه من الرضوري اإذ حيتفل بذ ك الإجناز أأل يغفل أأن
ذ ك العمل هو معل جار لن يكمتل اإل بعد أأن يتحقق تغيري منوذيج يركز أأنشطة الويبو عىل التمنية .وقال اإن املبادئ املوهجة
للمفاوضات قد أأدت اإىل اإبرام معاهدة مراكش اليت تعترب معلامً اترخيي ًا ابلنس بة اإىل اجملمتع ادلويل برمته .واس تطرد قائ ًال اإن
معلية التصديق عىل ذ ك الصك حترز تقدم ًا ل بأأس به يف الترشيعات الربازيلية وإان املعاهدة س يكون لها وضع مماثل
للتعديالت ادلس تورية اليت حتتل مرتبة أأعىل من القوانني العادية بعد اإمتام تكل العملية .وعالوة عىل ذ ك ،أأعرب عن أأمل
بدله أأن تعمل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف الويبو عىل توعية سلطاهتا بأأمهية تكل املعاهدة بغية ترسيع وترية اإنفاذها يف أأرسع
وقت ممكن .ور أأى أأيض ًا أأنه ينبغي للويبو عىل مس توى املقر الرئييس يف جنيف واملاكتب اخلارجية اس تخدام تكل التوصيات
كدليل تسرتشد به يف اإطار معلها .و أأثىن عىل مكتب الويبو يف الربازيل اضطالعه بعدة أأنشطة تشمل التعاون بني بدلان
اجلنوب للهنوض بثقافة امللكية الفكرية دون اإهامل أأهداف التمنية .و أأشار اإىل مسأألتني يعلق بدله علهيام أأمهية رئيس ية من مضن
املسائل اليت مثلت جحر عرثة يف طريق املفاوضات أأل وهام ولية اللجنة احلكومية ادلولية والتقدم احملرز يف اإطار النقاش
بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املفروضة عىل حق املؤلف .ففامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية ،أأعرب عن تأأييد بدله التام
للبيان املدىل به ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتصل برضورة اعامتد اللواحئ املناس بة اليت حتمي من متكل
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .و أأما عن الاس تثناءات والتقييدات املفروضة عىل حق املؤلف ،فر أأى أأنه من
الرضوري أأن تساعد امللكية الفكرية أأمناء املكتبات ودور احملفوظات يف هممهتم الرامية اإىل حفظ املعارف ونرشها .ونتيجة
ذل ك ،أأشار اإىل رضورة اإحراز التقدم يف املناقشات بشأأن تكل املسأأةل.
 .50وهنأأ وفد اإندونيس يا الرئيس عىل انتخابه واملدير العام عىل دوره القيادي و أأكّد هل دمع بدله املتواصل .و أأبدى الوفد
تأأييد بدله للبيان اذلي أأدلت به مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .و أأضاف أأن بدله يويل ،ابعتباره اقتصادا انش ئا ،أأمهية لضامن
التوفيق بني حامية امللكية الفكرية والتمنية .و أأعرب عن رغبة بدله يف الإسهام يف معلية التفاوض بتضمني معل الويبو مفهوم
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أأهداف التمنية املس تدامة لفرتة ما بعد عام  .2015و أأكّد اس تعداد بدله املسامهة يف املناقشات حول هذه القضية بروح
الرشاكة العاملية .و أأفاد بأأن امللكية الفكرية أأحضت أأداة اسرتاتيجية يف س ياسة بدله اخلاصة ابلتمنية الاقتصادية و أأضاف أأن بدله
يود ،ضامان للشفافية ،اإبالغ الاجامتع ببعض من الس ياسات احلكومية الوجهية الرامية اإىل تعزيز النظام الوطين للملكية
الفكرية .و أأعلن أأن قانون حق املؤلف اجلديد ُس ّن يف أأكتوبر  2014و أأن اخلطوة التالية س تكون مراجعة القوانني اخلاصة
ابلعالمات التجارية والرباءات والتصاممي الصناعية .و أأشار اإىل أأن مزيدا من املعلومات س ُيقدم مضن البند ذي الصةل من
جدول ا ألعامل .و أأعرب عن أأمهل يف تواصل الويبو مساعدة بدله عىل تطوير اسرتاتيجيته الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية.
و أأشاد ابلويبو عىل املساعدة التقنية اليت تقدهما اإىل بدله بشأأن القضااي اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .ويف اخلتام ،أأعرب عن أأمل بدله يف أأن تبلغ امجلعيات توافقا يف الراء بشأأن ولية اللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور والاقرتاح ادلاعي اإىل جعلها جلنة دامئة.
 .51و أأيّد وفد غاان البيان اذلي أأدلت به نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن تقديره لدلور اذلي تضطلع به
الويبو يف تعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا يف العامل .و أأ ّقر الوفد بأأن امللكية الفكرية حافز همم للتمنية الاقتصادية وتكوين الرثوات
ور ّحب جبهود املنظمة املتواصةل لتحقيق توازن بني حامية حقوق املبتكرين واخملرتعني وتلبية احتياجات املس تخدمني .و أأعلن
بناء عىل ذ ك ،للتصديق عىل معاهدة مراكش .ومىض الوفد قائ ًال اإنه يعي أأن التنفيذ الف ّعال جلدول
الوفد أأن غاان ّ
تتحرضً ،
أأعامل الويبو املتعلق ابلتمنية سيسامه بشلك كبري يف تطوير الس ياسات الوطنية وحفز اخرتاع التكنولوجيا الالزمة ملواهجة
التحدايت الإمنائية اخلاصة اليت تواهجها لك دوةل عضو ،ونرشها .وحتدث الوفد عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور فأأعرب عن ثقته بأأهنا قد بذلت هجود ًا لتحقيق نتاجئ ملموسة بعد أأكرث
من عقد من املداولت واملفاوضات الطويةل بشأأن املفاهمي .وذل ك ،أأعرب الوفد عن أأمهل أأل تقترص أأي خطة مس تقبلية عىل
عرض اجملموعة الواسعة من الراء بل أأن تُفيض اإىل نتاجئ ملموسة من قبيل اعامتد وثيقة دولية ملزمة ،ما حيمتّ ّتديد ولية
اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية املقبةل .و أأضاف الوفد أأنه اتبع ابهامتم كبري النقاش يف موضوع املاكتب اخلارجية و أأعرب عن
قناعته الراخسة بأأن هذه املاكتب س تؤدي دور ًا همامً يف التوعية ويف تعزيز ماكنة الويبو يف العامل .و أأ ّقر الوفد أأن للمنظمة دور
كبري يف تطوير النظام العاملي للملكية الفكرية ويف اعامتد قواعد حمددة بوضوح بشأأن اإنشاء املاكتب اخلارجية وهماهما .وواصل
الوفد قائ ًال اإنه من الرضوري ابلتايل اختاذ قرار هنايئ بشأأن فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا .وقال الوفد اإنه يويل نظام امللكية
الفكرية و أأدوار جلان الويبو وهيئاهتا اخملتلفة أأمهية كبرية ويدمع اس تخدام اإماكنية الاس تفادة من امللكية الفكرية اس تخدام ًا
اسرتاتيجي ًا للتمنية الوطنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .والتفت الوفد اإىل أأن غاان راجعت قوانني امللكية الفكرية ،ومثال
عىل ذ ك تعديل قانون العالمات التجارية لعام  2014اذلي أأدرج يف القانون أأحاكم ًا رئيس ية من بروتوكول مدريد .ورشع
مكتب امللكية الفكرية يف هجود التوعية والتدريب الرامية اإىل بناء ثقافة امللكية الفكرية سعي ًا اإىل ماكحفة التقليد والقرصنة
بفعالية عىل الصعيد الوطين وكفاةل اإعامل حقوق امللكية الفكرية .و أأعلن الوفد أأن غاان س تعمتد قبل هناية العام س ياس ية للملكية
الفكرية أأكرث مشولية من ذي قبل ،هتدف بصورة عامة اإىل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية أأداة للتمنية الاقتصادية الوطنية.
و أأعرب الوفد عن تقديره للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمالت خمتلفة من نظام امللكية الفكرية ،فض ًال عن املساعدة
اليت ل تزال غاان تتلقاها من رشاكء أخرين يف التمنية ،ل س امي املكتب السويرسي للملكية الفكرية واملكتب الكوري للملكية
الفكرية.
 .52و أأفاد وفد السلفادور بأأن بدله قد أأدخل ،يف نومفرب  ،2014س ياسة وطنية للملكية الفكرية هتدف اب ألساس اإىل تعزيز
توليد خمتلف أأصناف امللكية الفكرية وحامية واس تخداهما عىل النحو املالمئ .ومن شأأن الاستناد اإىل اس تخدام املبادئ
التوجهيية للس ياسة وا ألصول الاسرتاتيجية وخطوط العمل متكني احلكومة السلفادورية من تعزيز ثقافة لتشجيع امللكية
الفكرية واحرتاهما واس تخداهما يف البدل .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل مساعدهتا إازاء ذ ك الإجناز العظمي وللبدلان
الصديقة اليت ساعدت عىل التوصل اإىل بلوغ ذ ك الهدف ،ل س امي الوفد الكويب .وقد أأحرزت السلفادور تقدم ًا ملحوظ ًا يف
جمال حق املؤلف واكنت اثين بدل يف العامل يصادق عىل معاهدة مراكش ويودع صك الانضامم اإلهيا .أأما من حيث التنفيذ،
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فاإن البدل مييض قدم ًا يف اإجناز مرشوع للمكتبات الشامةل قصد تشغيل فوائد املعاهدة املذكورة عرب تيسري احلصول عىل
املعلومات ابلنس بة للفئة املعنية من الساكن .وفامي يتعلق ابحلقوق ذات الصةل ،فاجلهود مبذوةل لتشجيع التصديق عىل معاهدة
بيجني ،ويه مسأأةل تبحهثا امجلعية الترشيعية للسلفادور .ويؤدي املكتب الوطين للملكية الفكرية دوره يف ضامن اليقني
القانوين وتوزيع معلومات امللكية الفكرية عىل مجيع املس توايت ،بغية زايدة الوعي ابمللكية الفكرية ابعتبارها أأداة ل إالبداع
والتمنية .ولهذا الغرض ،اختذت السلفادور خطوات معلية من أأجل اإنشاء أأاكدميية للمسجلني ،مع جعل امللكية الفكرية ركزية
من راكئزها .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإحراز نتاجئ اإجيابية فامي يتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية وعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة بشأأن التصاممي الصناعية .وعىل غرار العديد من البدلان النامية ا ألعضاء يف املنظمة ،أأعطت السلفادور ا ألولوية ،يف
اإطار جلنة حق املؤلف ،للمسائل اليت تعود مبارشة ابلنفع عىل امجلهور ،مما يفرس ترحيهبا بتقييدات واس تثناءات حق املؤلف.
وتوقع الوفد اعامتد مزيانية املنظمة ،مما س ميكهنا من بلوغ أأهدافها عىل حنو فعال ،متاش ي ًا مع ا ألهداف الإمنائية لدلول ا ألعضاء.
ويف اخلتام ،أأكد الوفد جمدد ًا عىل أأمهية الويبو ابعتبارها هيئة رائدة يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل و أأعرب عن
تقديره ملا أأجنزه املدير العام من معل.
 .53و أأيّد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدلت به نيجرياي نيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن أأمهل بأأن تُفيض هذه
منسقة تليب تطلعات خمتلف ا ألطراف املعنية .وقال الوفد اإن اجلزائر ،مثلها مثل
ادلورة للجمعيات اإىل وضع اسرتاتيجيات َّ
الكثري من البدلان النامية ،تعترب أأن نظام امللكية الفكرية ينبغي أأن يرتكز اإىل بُعد اإمنايئ ليك يمتكن عىل حنو معقول من حتقيق
ا ألهداف اليت أأس ندت اإليه واليت اكن يف طليعهتا تضييق الفجوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية .ور أأى الوفد يف هذا
الصدد ،أأن بعض املسائل تس تحق أأن تُمنح أأولوية خاصة ،ويه تشمل أأو ًل مسأأةل املاكتب اخلارجية ورضورة معاجلة عدم
التوازن يف توزيعها .وابلفعل ،فال تزال أأفريقيا القارة الوحيدة اليت ل تمتثل يف ش بكة املاكتب اخلارجية التابعة للويبو ،الامر
اذلي يؤدي عام ًا بعد عام اإىل توس يع الفجوة التكنولوجية والاقتصادية اليت تفصل أأفريقيا عن ابيق املناطق يف العامل .ومىض
الوفد قائ ًال اإنه ّ
يتعني ّتديد املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور ،ل س امي من خالل حتويلها اإىل جلنة دامئة .ويراد من ذ ك عىل وجه اخلصوص التوصل اإىل اعامتد صكوك دولية
ملزمة تضمن حامية فعاةل للرتاثني الثقايف والعلمي .و أأضاف أأنه ينغي توفري اإطار دامئ للتفكري والتشاور يف هذه املفاوضات
بشأأن هذه املسأأةل .ويتعني كذ ك التطرق اإىل املسائل املتعلقة ابملساعدة التقنية .و أأعرب وفد اجلزائر عن ارتياحه ملا خُصص
من اإماكنيات مالية لهذه املساعدة يف اإطار مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2017-2016و أأعاد التأأكيد عىل مبد أأ متويل
أأنشطة التمنية من املزيانية العادية للمنظمة .والتفت الوفد اإىل أأن مسائل أأخرى ل تقل أأمهية تتطلب املزيد من التعاون
وخص ابذلكر املفاوضات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات واحملفوظات واملؤسسات الرتبوية ،واملفاوضات
واملرونةّ ،
بشأأن املساعدة التقنية وتمنية القدرات يف اإطار معاهدة قانون التصاممي الصناعية .و أأشار الوفد يف ا ألخري اإىل أأن مسأأةل
احلومكة تكتيس أأمهية حامسة ،و ّنوه اإىل أأن اجلزائر تؤيد اعامتد معلية رمسية ملواصةل املباحثات لتبادل الراء بأأسلوب بنّاء
وشفاف وجامع .والغرض من ذ ك تبس يط الهيلك املؤسيس للمنظمة وترش يده بغية حتسني فعاليته وإانصافه .واختمت الوفد
بيانه ابلإشارة اإىل أأن اجلزائر انضمت مؤخر ًا اإىل بروتوكول مدريد بشأأن تسجيل العالمات.
 .54ويويل وفد أأذربيجان أأمهية كبرية لإنشاء وحفظ نظام دويل متوازن وشفاف وفعال للملكية الفكرية ويعتربها أأداة هممة
للمنو املس تدام وتوليد الرثوة .وتعد الويبو هجة فاعةل رئيس ية يف هتيئة بيئة أمنة لالستامثر يف جمال البحث العلمي والصناعي
وتعزيز الابتاكر .وذلا ،أأكد الوفد جمدد ًا دمعه للويبو فامي تبذهل من هجود لتشجيع الإبداع والابتاكر لتحقيق التمنية الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية مجليع البدلان ،من خالل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن امتنانه بصدق
للمدير العام للويبو لتقريره الشامل اذلي يؤكد عىل النجاح يف تنفيذ ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو .وحييط الوفد علامً مع
التقدير بأأن تعزيز التعاون بني ادلول ا ألعضاء ،وتكوين الكفاءات للموارد البرشية يف البدلان النامية ،وتنفيذ مشاريع من
جانب أأاكدميية الويبو ،وحتسني الإطار الترشيعي من املسائل امللحوظة يف اإطار أأنشطة املنظمة .ويف هذا الصددّ ،تدر
الإشارة اب ألخص اإىل تطوير القدرات التدريبية يف املكتب الوطين للرباءات ألذربيجان ،بدمع من أأاكدميية الويبو .وقد فتحت
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الزايرة الرمسية اليت قام هبا املدير العام للويبو اإىل أأذربيجان العام املايض س ب ًال جديدة للتعاون بني أأذربيجان والويبو .وعىل
غرار لك بدل من بدلان العامل تقريب ًاّ ،تعل أأذربيجان من التمنية الاقتصادية املوهجة حنو الابتاكر والقامئة عىل ر أأس املال
البرشي أأولوية س ياس ية اقتصادية رئيس ية .وقد أأصبحت تمنية القطاع غري النفطي لالقتصاد الوطين ،أأكرث فأأكرث ،هدف ًا حاسامً
يف هذا الصدد .ومن العوامل اليت سامهت يف حتقيق هذا الهدف ،دمع الابتاكر العلمي ،وهتيئة بيئة مفعمة ابحلوافز لنقل
التكنولوجيا ،وتشجيع الابتاكر يف جمالت أأخرى .ويف نفس الس ياق ،اعترب الوفد أأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
التابعة للويبو يه من ا ألدوات الفعاةل لتعزيز جناح املبادرات املذكورة عىل املس توى الوطين .ويتطلع الوفد اإىل زايدة التعاون
مع الويبو للتعجيل ابإنشاء مراكز من هذا النوع يف أأذربيجان .و أأيدت أأذربيجان مبادرات املنظمة و أأعربت عن تقديرها لتنفيذ
أأفضل املامرسات لفائدة مجيع ادلول ا ألعضاء .ويف الس نوات ا ألخريةُ ،أحرزت نتاجئ يعتد هبا يف أأنشطة جلان الويبو وهيئاهتا.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإحراز التقدم يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية ّ
وعرب عن اس تعداده للمشاركة يف العمل البناء يف
هذا الصدد .ولتعزيز ماكحفة القرصنةُ ،أنشئت نظم اإلكرتونية "ذكية" لتحديد عالمات املراقبة املقرتنة بنسخ العنارص حمفوظة
احلق ألول مرة يف أأذربيجان ،وانطلق التدريب يف شلك "صفوف ذكية" .كام ُأنشئ نظام ل إالدارة امجلاعية قامئ عىل مبد أأ
"النافذة الواحدة" محلاية حقوق املؤلف عىل الإنرتنت ،ومن املتوقع أأن يدمج قواعد بياانته مع النظام اذلي س تطلقه الويبو.
و أأعربت أأذربيجان عن تقديرها ملا تقدمه الويبو من دمع يف هذا الصدد واعامتدها عىل هذا ادلمع .ومن التحدايت اجلس مية
املطروحة ،اإدارة حق املؤلف ،وحامية حقوق الش بكة الرمقية ،وتقامس املسؤوليات للتعامل مع املتعدين عىل احلقوق واملوردين
الرمقيني .وتس تدعي تكل املهام اإنشاء هيلك أأسايس عاملي وقاعدة بياانت شامةل عىل الصعيد ادلويل .و أأعرب الوفد عن ثقته
يف أأن تتوصل امجلعية اإىل تغطية شامةل مجليع املسائل املهمة و أأن يسوي احلوار البناء أأي اختالفات معلقة.
 .55و أأيد وفد رسي لناك البياانت املدىل هبا ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ .ورحب ابلإجنازات الكبرية اليت
حققهتا الويبو يف جمال وضع القواعد واملعايري ومشلت إابرام معاهدة مراكش تعاقب ًا ملعاهدة بيجني وقال اإن التقدم احملرز يف
حالت التصديق اجلديدة عىل ُكتا املعاهدتني خالل الس نة اجلارية أأمر يدعو اإىل التفاؤل .و أأشار اإىل التطورات الطارئة يف
معل الويبو ويف تعممي جدول أأعامل التمنية وإاىل رضورة تطوير املناقشات املوضوعية بشأأن اإطار مفاهمي التمنية ا ألوسع نطاق ًا
لضامن اإسهام أأنظمة امللكية الفكرية يف منو البدلان وتمنيهتا من الناحيتني الاجامتعية والاقتصادية .ورحب أأيض ًا بوضع الصيغة
الهنائية للتعريف املنقح "لنفقات التمنية" وهو بند من بنود جدول ا ألعامل ظل معلق ًا لعدة س نوات .ور أأى أأن التقدم اذلي
أأحرزته الويبو جدير ابلثناء اإل أأنه أأعرب عن قلقه إازاء مسار التقدم البطيء احملرز فامي يتصل بعدة قضااي عالقة يف جلان دامئة
خمتلفة .و أأردف قائ ًال اإن بدله يعلق أأمهية قصوى عىل العمل اليت تضطلع به اللجنة احلكومية ادلولية و أأعرب عن أأمهل أأن
يالحظ ترسيع اإجياد حل قامئ عىل توافق الراء مجليع القضااي املتصةل ابللجنة يك تفي اللجنة بوليهتا .ومىض يقول اإن بدله
بوصفه بدل ًا انمي ًا يرى أأنه ينبغي للويبو أأن تعترب التوصل اإىل اتفاق عىل ّتديد ولية اللجنة واختاذ قرار بشأأن خطة معل
جديدة للجنة يبني أأيض ًا اترخي ًا لعقد مؤمتر دبلومايس يف ذ ك الصدد مسأأةل ذات أأولوية خالل امجلعية العامة احلالية .ولفت
النظر اإىل التقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف املفاوضات بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي غري أأنه ارتأأى أأنه من الرضوري
تكثيف العمل لتجس يد خمتلف مس توايت تمنية ادلول ا ألعضاء يف نص املعاهدة .واسرتسل قائ ًال اإن التقدم احملرز خبصوص
معاهدة هيئات البث يدعو اإىل التفاؤل وإانه ينبغي اعامتد هنج حمايد من الناحية التكنولوجية فامي يتصل بوثيقة العمل ومتيش
امحلاية املمنوحة بناء عىل املعاهدة اجلديدة مع الولية املس ندة اإىل جلنة حق املؤلف يف عام  .2007واعرتف بأأمهية امللكية
الفكرية أكداة هممة لتحقيق التقدم التكنولويج والتمنية الاجامتعية والاقتصادية .و أأفاد بأأن بدله يدمج حالي ًا امللكية الفكرية يف
وضع الس ياسات الوطنية ابلرتكزي اخلاص عىل الابتاكر والعلوم والتكنولوجيا والإبداع كوسائل لتحقيق التمنية الاقتصادية
والمتكني .ويف ذ ك الس ياق ،أأبدى رغبته يف تسجيل فائق تقديره لتعاون الويبو القمي مع حكومة بدله اإذ معلت املنظمة مع
بدله لتطوير ودمع تنفيذ خطة معل مكونة من  10نقاط ميكن أأن تعد منوذج ًا للبدلان اليت تكون يف الوضع ذاته .واس تطرد
قائ ًال اإن املكتب الوطين للملكية الفكرية يف رسي لناك قد أأنشأأ يف ظل خطة العمل املذكورة س تة مراكز دلمع التكنولوجيا
والابتاكر من شأأهنا أأن تيرس النفاذ اإىل قاعدة بياانت عاملية للرباءات وتساعد عىل اس تخراج املعلومات التكنولوجية وإانه من
املشجع أأيض ًا مالحظة احتالل بدله املرتبة  85من أأصل  141بدل ًا يف العامل حسب مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2015بعد
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أأن اكن حيتل املرتبة  105من أأصل  143بدل ًا يف عام  .2014و أأضاف قائ ًال اإن أأمانة تنس يق العلوم والتكنولوجيا والابتاكر
قد بد أأت تطبيق لوحة رسي لنكية ملتابعة الابتاكر عىل الانرتنت خاصة ابلوضع العلمي يف البدل ستشمل الرباءات
واملنشورات واملوارد يف رسي لناك ومتد اجلهات املهمتة بلمحة عامة عن بيئة الابتاكر يف البدل .و أأعرب عن ثقته بأأن تكل
املبادرة من شأأهنا أأن حتفز التمنية املبنية عىل املعرفة وتوطد الروابط مع اجملمتع ادلويل .ولفت الانتباه اإىل حلقة معل نظمهتا
الويبو ملدة ثالثة أأايم عن موضوع "كسب العيش يف قطاع ا ألفالم" ابلتعاون مع املكتب الوطين للملكية الفكرية ومؤسسة
ا ألفالم الوطنية يف رسي لناك من  15اإىل  17ديسمرب  2014يف كولومبو .واسرتسل قائ ًال اإن الويبو أأجرت تقياميً عقب
حلقة العمل املذكورة يتيح اإطار ًا ممثر ًا ويقدم مجموعة من التوصيات لالرتقاء بتكوين الكفاءات يف جمالت الإدارة امجلاعية
للحقوق وحق املؤلف يف قطاع ا ألفالم والتلفزيون يف رسي لناك وإان بدله أأبدى أأيض ًا اهامتمه بأأن يصبح بدل ًا من البدلان
الثالثة الرائدة يف اإطار املرشوع املقرتح للجنة التمنية التابعة للويبو عن امللكية الفكرية والس ياحة نظر ًا اإىل زايدة اإماكنيات
قطاع الس ياحة يف البدل منذ هناية الزناع .و أأوحض قائ ًال اإن بدله قدم اقرتاح ًا رمسي ًا اإىل الويبو أأبدى فيه اهامتمه ابملشاركة يف
املرشوع التجرييب عقب البيانني الذلين أأدلت هبام حكومة البدل يف ادلورتني الرابعة عرشة واخلامسة عرشة للجنة التمنية.
و أأعرب عن تطلعه اإىل اغتنام تكل الفرصة .و أأشار اإىل عقد جلنة توجيه وطنية معنية ابمللكية الفكرية برئاسة وزير الصناعة
والتجارة يف يوليو  2015وتعيني جلنة فرعية لصياغة الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية .وذكر أأن حكومة البدل س تضمن دمج
امللكية الفكرية يف صياغة س ياسة الابتاكر عىل حنو فعال يف البدل عىل أأساس خريطة طريق أأاتحهتا الويبو مما يتسق مع
س ياسة احلكومة احلالية لتوجيه البدل حنو اقتصاد قامئ عىل املعرفة والابتاكر .و أأحاط علامً بأأنشطة التمنية ا ألخرى اخملصصة
للتنفيذ يف غضون الس نوات الثالث التالية يف اإطار خطة العمل املكونة من  10نقاط مبا يف ذ ك ما ييل :احلد من ا ألعامل
املتأأخرة يف املكتب الوطين للملكية الفكرية؛ وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية لمتكني واكلت
اإنفاذ القانون والهنوض بتعزيز الوعي يف صفوف مجيع القطاعات اليت تشمل الطالب والش باب؛ وإاعداد مؤرش لالبتاكر؛
وتنظمي برامج فعاةل لالرتقاء مبنظامت الإدارة امجلاعية وتدعميها هبدف حامية حقوق الفنانني والصناعات الإبداعية مبا يشمل
احملرتفني يف قطاع ا ألفالم؛ ووضع اإطار س يايس محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي بدمج بعض التعديالت عىل القانون الوطين للملكية الفكرية من أأجل حامية املؤرشات اجلغرافية ونظام ا إليداع
الطوعي حلقوق املؤلف؛ واقرتاح تقييدات واس تثناءات لتعديل القوانني الوطنية بشأأن حق املؤلف هبدف تيسري نفاذ
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا إلعاقات يف قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة قبل التصديق عىل معاهدة مراكش؛
وتيسري اإدخال التعديالت عىل قانون امللكية الفكرية رمق  36لعام  2003اذلي هيدف اإىل المتكني من تسجيل "املؤرشات
اجلغرافية" يف البدل وحفظ مصاحل منتجي الشاي الس يالين والقرفة الس يالنية .و أأضاف قائ ًال اإن بدله سلط الضوء خالل
الاجامتع الاستشاري احلادي عرش املشرتك بني الويبو ومجعية جنوب أس يا للتعاون ا إلقلميي واملتعلق ابلتعاون يف ميدان
امللكية الفكرية اذلي عقد يف  25سبمترب  2015عىل رضورة وضع الصيغة الهناية ملذكرة التفامه املقرتحة لتوطيد التعاون عىل
أأساس متبادل بني الويبو وبدلان مجعية جنوب أس يا للتعاون ا إلقلميي اليت مل يتسن النظر فهيا خالل العام املايض .ورحب
بتعاون املدير العام للويبو خالل ذ ك الاجامتع من أأجل تشجيع مواصةل اس تعراض مذكرة التفامه املقرتحة املذكورة من جانب
أأمانة مجعية جنوب أس يا للتعاون ا إلقلميي مما سيسامه مسامهة اإضافية يف تطوير أأنظمة امللكية الفكرية يف املنطقة .وأأشار اإىل
اعتقاد بدله أأن الاجامتعات املنتظمة لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف بدلان مجعية جنوب أس يا للتعاون ا إلقلميي اليت تنظمها
الويبو لزايدة فرص تبادل اخلربات و أأفضل املامرسات يف جمال الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية من شأأهنا أأن تساعد
عىل حبث قضااي هتم اجملموعة .وأأعرب عن رسور بدله لس تضافة حدث أأويل يف ذ ك الصدد يف اإطار تعاونه املتواصل مع
الويبو .واختمت بيانه معر ًاب عن تطلعه اإىل اإجراء مداولت ممثرة خالل ادلورة احلالية وعن أأمهل أأن يسامه يف مناقشات قامئة
عىل روح بناءة.
 .56ورصح وفد مالوي بأأن حكومة مالوي تقر بأأمهية وضع س ياسات شامةل وواحضة للملكية الفكرية لتحقيق املزيد من
التقدم ودفع الابتاكر اإىل ا ألمام ،ما يتجىل يف الاسرتاتيجية احلالية اليت وضعهتا احلكومة واليت متزي امللكية الفكرية عن غريها
بصفهتا هدفا رئيس يا عىل احلكومة حتقيقه لتكوين الرثوة واحلد من الفقر .و أأفاد بأأنه ل ميكن لبدله التقدم والابتاكر دون نظام

A/55/13
36

واحض للمكية الفكرية .وذ ك يتجىل ،عىل حد قوهل ،يف اسرتاتيجية مالوي للمنو والتمنية اليت تُعد اثين اسرتاتيجية البدل
املتوسطة ا ألجل .و أأضاف أأن تكل الاسرتاتيجية تركّز عىل الثقافة والتطور التكنولويج ابعتبارهام أأفضل ا ألدوات لتحقيق
المنو الاقتصادي املس تدام ووضع البنية التحتية الالزمة لبلوغ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية اخلاصة مبالوي .و أأعرب الوفد عن
امتنان بدله للمساعدة املالية والتقنية اليت حصل علهيا من الويبو ول زال .ورصح بأأن مالوي ،خالل العام اذلي انقىض منذ
انعقاد امجلعيات السابقة ،متكنت من اإجناز عدد من ا ألنشطة مبساعدة من الويبو ،فنظمت ندوة لإذاكء وعي رامسي
الس ياسات بأأمهية حقوق امللكية الفكرية يف حتقيق المنو الاجامتعي والاقتصادي يف البدل .ونظمت احلكومة كذ ك ندوة عن
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكنت الويبو وا ألريبو ممثلتني فهيا أأيضا .وخالل تكل الندوة ّعرب الأاكدمييون عن احلاجة امللحة
اإىل أأن تصمم الويبو مبادرات ،عرب مكتب املسجل ،لس تخدام املعلومات اخلاصة ابلرباءات يف قطاع البحث لفائدة ذ ك
القطاع من مجموعة القطاعات ذات املصلحة يف امللكية الفكرية ،اإذ ابت من املسمل به وجود اخنفاض يف مس توى الوعي عىل
صعيد معاهد التعلمي والبحث .و أأعلن أأن والكء امللكية الفكرية احملليني قدموا اقرتاحا بتنظمي تدريب متخصص يف جمال امللكية
الفكرية من شأأنه أأن يش ّد اهامتم مجيع والكء امللكية الفكرية يف اإقلمي ا ألريبو و أأن يتيح حمفال لإقامة الش باكت وحتديد
التحدايت اخلاصة ابمللكية الفكرية .و أأعلن الوفد أأن مالوي عقدت أأيضا حلقة معل ألحصاب املصاحل للتثبت من س ياس هتا
الوطنية للملكية الفكرية يف أأغسطس  .2015و أأوحض أأنه جيري اإدراج التوصيات املنبثقة عن حلقة العمل املذكورة يف مرشوع
س ياسة مالوي للملكية الفكرية .و أأعلن أأن حكومة بدله س تطلق س ياس هتا واسرتاتيجيهتا الوطنيتني للملكية الفكرية يف الفصل
ا ألول من عام  ،2016و أأهنا قررت الانضامم اإىل بروتوكول مدريد .و أأفاد بأأن بدله ّنظم ،يف اإطار معلية الانضامم ،ندوة يف
يونيو  2015مبساعدة تقنية ومالية من الويبو ،وصدرت توصيات عن هذه الندوة حتضريا لالنضامم اإىل ذ ك الربوتوكول.
ورسد تكل التوصيات قائال اإهنا تمتث ّل يف اإجراء زايرة تعمل اإىل أأحد ماكتب ا ألريبو الوطنية ،اذلي يُعد أأيضا طرفا يف برتوكول
مدريد ،ويف حتديث ا ألنظمة املعلوماتية القامئة يف مكتب امللكية الفكرية لتكييفها مع الإجراءات اخلارجية .و أأفاد بأأن مالوي
اس تفادت من جديد مبساعدة ودمع من الويبو ،من ندوات وحلقات معل خمتلفة عقدت منذ امجلعيات السابقة ،مبا يف ذ ك
حلقة العمل دون ا إلقلميية املشرتكة بني الويبو واللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
اليت عُقدت يف بريتوراي جبنوب أأفريقيا لفائدة املدعني العامني وكبار مسؤويل الرشطة التابعني لبعض البدلان اخملتارة يف منطقة
أأفريقيا اجلنوبية؛ وحلقة العمل اليت ّنظمها مكتب الياابن للرباءات مضن برانمج صندوق الياابن الاستامئين اخلاص بأأفريقيا
والبدلان ا ألقل منوا؛ ودورة الويبو اخلاصة بصياغة الرباءات اليت ن ُظمت يف هراري بزمبابوي واكنت موهجة لوالكء الرباءات
التابعني لدلول ا ألعضاء يف ا ألريبوّ .
وعرب الوفد عن امتنان مالوي وتقديرها للويبو ملا تقدمه اإلهيا من مساعدة مس مترة عىل
حتسني البنية التحتية للملكية الفكرية واملوارد البرشية متاش يا مع احتياجات مالوي و أأولوايهتا الإمنائية .و أأكّد دمع مالوي
للويبو ووليهتا ،وتطلعها اإىل احلصول عىل املزيد من ادلمع املايل والتقين لإاتحة حتديث ترشيعاهتا يف جمال امللكية الفكرية
وتنفيذ برامج امللكية الفكرية اخلاصة ابلبتاكر والمنو والتمنية بنجاح.
 .57ولحظ وفد املكس يك أأن جدول أأعامل امجلعيات متش ّعب ،مث تطرق اإىل موضوع ّتديد ولية اللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وشدّد عىل احلاجة اإىل اختاذ قرار يتيح لهذه
ميرس اللجنة .ويف موضوع اعامتد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية
الهيئة أأن تواصل معلها استناد ًا اإىل العمل اذلي أأجنزه ّ
 ،2017-2016أأشار الوفد اإىل أأنه سامه يف تيسري عقد مباحثات بنّاءة و أأمل يف التوصل اإىل تسوية مقبوةل ،كام س بق
وذكرت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ل ينبغي أأن يكون اعامتد املزيانية مرشوط ًا بهنج
لها انعاكسات كبرية عىل سري معل املنظمة .مث تناول الوفد موضوع ماكتب الويبو اخلارجية و أأ ّقر ابحلاجة اإىل حتديد مبادئ
توجهيية لإنشاء ماكتب كهذه يف وقت مس بق و أأعرب عن اس تعداده دلمع أأي خطوات تؤدي اإىل الإجناز الفوري لهذه
املبادئ التوجهيية .و أأعلن الوفد أأن املكس يك تكرر اهامتهما واس تعدادها لس تضافة مكتب خاريج .ويف موضوع جدول أأعامل
التمنية املس تدامة حىت عام  ،2030وافق الوفد عىل أأنه من الرضوري حتديد ا ألهداف اليت ينبغي حتقيقها مضن اإطار املنظمة
وتعزيز ا ألنشطة اليت تسهم يف بلوغها .و أأعرب الوفد عن قلقه لنقص المتثيل اجلغرايف املالمئ بني موظفي املنظمة ،وهو ينوي
لهذا السبب املشاركة يف النقاش اذلي س يعقد يف هذا الشأأن داخل جلنة التنس يق .واتبع الوفد قائ ًال اإن املكس يك أأودعت
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مؤخر ًا وثيقة التصديق عىل معاهدة مراكش اليت شارك الوفد بنشاط يف الرتوجي لها .و أأضاف الوفد أأنه سيبذل هجد ًا لترسيع
دخول املعاهدة حزي النفاذ ودعا البدلان اليت مل تنضم بعد اإىل معاهدة مراكش اإىل الإقدام عىل ذ ك .والتفت الوفد اإىل أأنه
ينبغي أأن تكون امللكية الفكرية أأداة لتعزيز التمنية الاقتصادية للبدلان ،وعدّد بعض املبادرات اليت اختذهتا املكس يك ،ومهنا:
دمع أأاكدميية الويبو ابس تضافة دورات صيفية؛ وتقدمي املساعدة عرب املعهد املكس ييك للملكية الصناعية اإىل  31بدل ًا يف أأمرياك
الالتينية و أأفريقيا يف معلية تقدمي الطلبات ابس تخدام نظام حتليل البياانت CODAPACK؛ وترمجة اتفاق نيس بشأأن
التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات اإىل اللغة الاس بانية .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن
حكومة املكس يك حصلت يف عام  2015عىل جائزة ا ألمم املتحدة للخدمة العامة ،اليت منحت لها اعرتاف ًا ابمتياز مبادرة
 Express Autorاليت نفّذها املعهد الوطين حلق املؤلف.
 .58ورفع وفد دوةل الإمارات العربية املتحدة اإىل الرئيس الهتنئة ابختياره رئيسا لجامتعات امجلعيات العامة وقال اإنه عىل
ثقة أأنه أأهل ذل ك .و أأرعب عن سعادته اإذ يتواجد اليوم يف هذا احملفل املرموق واذلي وجد جلعل العامل ماك ًان أأفضل لنا
ول ألجيال القادمة عرب دمع اخملرتعني واملبدعني وتعزيز منظومة الابتاكر يف خمتلف اجملالت .وقال اإن دوةل الإمارات العربية
املتحدة تويل مسأأةل حامية امللكية الفكرية أأمهية كربى بل تعتربها عنرص ًا أأساس ي ًا يف س ياسات الاقتصاد الوطين ،كام تسعى
ادلوةل ألن ّتعل الابتاكر والإبداع هو العنرص ا ألسايس لالقتصاد فهيا وذ ك من خالل اسرتاتيجية واحضة حىت  ،2021كام
أأنشأأت ادلوةل جلنة وطنية لالبتاكر تدار من خالل جملس يتكون من عدد كبري من الوزراء هلم أأجندهتم لك يف جمال
اختصاصه وهذا ما يؤكد بأأن دوةل الإمارات تويل الابتاكر والإبداع أأمهية كبرية .وقال اإن حكومة بالده حرصت عىل تروجي
مدى أأمهية امللكية الفكرية ودورها احملوري يف تعزيز جاذبية بيئة ا ألعامل ،حيث انهتجت أأفضل تطبيقات وممارسات حامية
حقوق امللكية الفكرية ملا لها من دور أأسايس يف حتفزي الإبداع والابداع وبناء الاقتصاد املعريف املس تدام ،و أأىت هذا التوجه
كواحد من أأمه أأولوايت احلكومة يف العام  2015اذلي أأعلن عنه كعام لالبتاكر يف دوةل الإمارات .وابحلديث عن الابتاكر،
أأمثرت اجلهود الوطنية يف الفرتة السابقة من نيل دوةل الإمارات العربية املتحدة ألن تكون من املراتب ا ألوىل عىل مس توى
غرب أس يا وشامل اإفريقيا والعامل يف مؤرش الابتاكر العاملي للعام  2014وتكل املراكز املتقدمة اليت حققهتا البالد لهو تأأكيد
جديد عىل الهنج احلضاري اذلي تنهتجه احلكومة الإماراتية يف مساعهيا لتحقيق التمنية الاقتصادية املس تدامة وبناء اقتصاد
تنافيس وعايل الإنتاجية وفق رؤية الإمارات  2021و أأجندهتا الوطنية .وقال اإن أأي نظام يتسم ابحلداثة لبد هل من بيئة
ترشيعية قوية حتمكه وتسهم يف تقدمه عرب حامية مصاحل ادلوةل والناس عىل حد سواء .ويف هذا الإطار فقد قطعت دوةل
الإمارات العربية املتحدة شوط ًا كبري ًا يف بناء بيئة ترشيعية متقدمة وتسعى ألن تكون البالد اإحدى أأرىق ادلول عىل املس توى
العاملي كبيئة قانونية .و أأكّد الوفد أأن تطور الترشيعات الوطنية يه السبيل اإىل تأأكيد س يادة القانون ورفع مس توى التنافس ية
لالقتصاد الوطين ،ومبوجب تكل الترشيعات اليت حتمي الاستامثر يف الابتاكر والاخرتاع مبختلف أأنواعه وجمالته سزيدهر
الاقتصاد وحيقق املرتبات العليا اليت يطمح اإلهيا .واس تطرد الوفد قائال اإن دوةل الإمارات تعد يف طليعة ادلول اليت حرصت
عىل اختاذ اإجراءات هممة عىل حتديث قوانيهنا وترشيعاهتا مبا يتوافق مع متطلبات التفاقية ادلولية ،كام اسلف يف ضوء تطبيق
اتفاقية منظمة التجارة العاملية حول حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلتجارة "تريبس" واتفاقيات املنظمة العاملية للملكية
الفكرية ،كام أأهنا حرصت دامئ ًا عىل تعزيز التعاون يف جمال امللكية الفكرية من خالل اإدراجه كبند أأسايس يف أأي مباحثات
ّترى مع ادلول الصديقة وتوضع دامئ ًا يف جدول أأعامل اللجان املشرتكة خاصة مع ادلول املتقدمة .وقال اإن دوةل الإمارات
العربية املتحدة تسعى لنهتاج أأفضل التطبيقات واملامرسات يف جمال براءات الاخرتاع ملا لها من دور أأسايس يف حتفزي ا إلبداع
والابتاكر وبناء الاقتصاد املعريف املس تدام ،فقد قامت بعدة خطوات دلخول عامل التكنولوجيا فامي يتصل مبجال حقوق امللكية
الفكرية ،ومكثال قامت يف العام  2011بتوقيع مذكرة تعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية لس تخدام برانمج لتسجيل
العالمات التجارية ) (IPASوتعترب دوةل الإمارات ا ألوىل عىل مس توى املنطقة العربية اليت تس تخدم هذا الربانمج ،ويف
العام  2012قامت ابإطالق خدمات شاكوى انهتاك احلقوق ويه خدمة اإلكرتونية هتدف لتبيان أأي خرق يف هذا اجملال.
وقال الوفد اإن دوةل الإمارات العربية املتحدة تؤكد بأأهنا منفتحة عىل اكفة املقرتحات اليت من شأأهنا تعزيز منظومة حامية امللكية
الفكرية عىل املس توى العاملي ،وقد بد أأت بذ ك فعلي ًا عرب توقيع عدد من التفاقيات مع مجموعة من حكومات ادلول الصديقة
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ومؤسساهتا املعنية حبقوق امللكية الفكرية ومهنا عىل سبيل املثال كوراي اجلنوبية والمنسا وكندا والولايت املتحدة ،كام أأهنا ومن
خالل بعثاهتا املنتظمة اطلعت عىل ّتارب العديد من ادلول املتقدمة يف قاريت أأورواب وأس يا .وتأأمل من هذا احملفل املرموق
أأن خنرج مجيع ًا بأليات تسهم يف تكريس التعاون املس تقبيل بني اكفة ادلول ا ألعضاء حتت مظةل املنظمة العاملية للملكية
الفكرية .و أأخري ًا ،قال الوفد اإنه يمتىن لالجامتعات التوفيق والنجاح.
 .59و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .ور َّحب بتعيني رئيسة جديدة
ملكتب ا ألخالقيات ،و أأعرب عن تطلعه اإىل التعاون مع هذا املكتب عىل حنو بناء ،وقال اإنه شارك يف العديد من امجلعيات
بروح بناءة هتدف اإىل حتقيق توافق الراء بشأأن حلول تسهم يف حتقيق أأهداف املنظمة ول س امي التعاون بني احتاداهتا.
وخالل اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو وسبمترب  ،2015أأكد الوفد دمعه ملرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية
 2017-2016ولكنه امتنع عن املوافقة عليه ألس باب تتعلق بعدم املسؤولية املالية لحتاد لش بونة وخباصة جعز الاحتاد عن
متويل ذاته طبق ًا ملا ينص عليه التفاق املعين .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يعاجل الاحتاد هذه املسأأةل خالل هذا ا ألس بوع يك
يتس ىن اعامتد مرشوع املزيانية املقرتح بتوافق يف الراء .ومىض يقول اإن العجز املتوقع لالحتاد يف هذه الثنائية منخفض للغاية
يوزع عىل أأعضاء الاحتاد مث ًال اذلين ينمتي بعضهم أأيض ًا اإىل احتاد
وميكن تغطيته اب ألموال املتوفرة؛ ولعل فائض احتاد مدريد َّ
لش بونة .مث َّعرب الوفد عن قلقه إازاء قضية متس بأأساس املنظمة ذاته ويه قضية التعاون بني خمتلف الاحتادات اليت تديرها
الويبو؛ اإذ اختذ أأحد هذه الاحتادات تدابري تتناىف مع هذا التعاون والزتاماهتا التعاهدية؛ ما دعا الوفد اإىل الاعرتاض ابمس
احلومكة الرش يدة واملساءةل والشفافية ومن أأجل املنظمة كلك .و أأبدى الوفد أأيض ًا شواغهل إازاء اس تئثار مجموعة صغرية ،متثل
أأقل من سدس مجموع ا ألعضاء ،مبوارد الويبو .واس تدرك قائ ًال اإن أأحد مواطن قوة الويبو يه سعي أأعضاهئا ،رمغ اختالفها
عىل مجيع القضااي ،اإىل اإجياد س بل لوضع حلول حتظى بتوافق الراء حىت فامي خيص املسائل الصعبة اليت ل حتظى بعد بتوافق
واسع يف الراء .ولعل حامية حمددات املصدر اجلغرايف أأحد هذه املسائل؛ ورصح الوفد بأأنه خيتلف مع املتحدثني السابقني
عىل وثيقة جنيف اليت يرى أأهنا غري مرشوعة .وإاضافة اإىل ذ ك ،تقتيض اإدارة الويبو لهذه الوثيقة موافقة اجلزء ا ألعظم من
ادلول ا ألعضاء .وذكر الوفد أأن أأحصاب املصلحة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يرون أأن اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف
س يكون هلام أأثر سليب عىل مصاحلهم نظر ًا اإىل أأن حامية املؤرشات اجلغرافية املنصوص علهيا يف هاتني الوثيقتني س تؤدي اإىل
اختالل العوامل التجارية .ومن مث أأ ِسف الوفد لختيار احتاد لش بونة تفادي بطء مسار حتقيق الوحدة والتوافق يف الراء .وإاذ
يتساءل الوفد عن أأس باب وس بل اس تخدام رسوم ومساهامت الولايت املتحدة لمتويل نظام اعرتضت عليه بالده وييسء اإىل
التجارة ادلاخلية ،فال ميكنه دمع اإطار ي ُسمح فيه لنظام لش بونة مرامكة جعز تغطيه احتادات أأخرى .ذلا أأمل الوفد التوصل اإىل
اتفاق يضمن الاس تدامة اذلاتية لهذا النظام ،وحتديد هنج جديد محلاية املؤرشات اجلغرافية يكون متواز ًان ومتكيف ًا مع خمتلف
الهنوج ،ويتيح مشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،ويسمح مجليع ادلول ا ألعضاء البت يف مسأأةل اإدارة ا ألمانة لوثيقة
جنيف ويف س بل هذه الإدارة .ونوه الوفد ابلشواغل اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء و أأبداها املراقبون يف الويبو إازاء اإماكنية عرقةل
اإدارة أأي اتفاقات جديدة أأخرى تربهما الويبو ،وقال اإنه عىل يقني من أأن هذه التفاقات س تحظى بدمع واسع اإذا تُفاوض علهيا
واع ُتمدت يف اإطار مؤمترات دبلوماس ية مفتوحة يشارك فهيا مجيع أأعضاء الويبو .وساند الوفد اس تخدام اإيرادات معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات دلمع ا ألنشطة العامة للمنظمة نظر ًا اإىل ما حتظى به هذه ا ألنشطة من دمع مس متر من مجيع ادلول
ا ألعضاء .ولكن عارض الوفد اس تخدام هذه الإيرادات دلمع نظام لش بونة اذلي يُقتىض منه مبوجب اتفاق اإنشائه أأن يكون
ذايت المتويل واذلي ِّ
وسع مؤخر ًا دون اإجراء املشاورات الواسعة النطاق اليت كسبت هبا الويبو احرتام امجليع .ويف املقابل،
يوجد نظاما مدريد ولهاي الذلان جيسدان حالن متفق علهيام عاملي ًا .ولن تنطوي اقرتاحات الوفد عىل زايدة يف اشرتااكت
النظام ا ألحادي نظر ًا اإىل أأن "خدمات امحلاية العاملية" التابعة للمنظمة والعاملية حق ًا – أأي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ونظايم مدريد ولهاي – تشهد زايدة متواصةل يف الإقبال علهيا وتغطي اجلزء الأكرب من متويل أأنشطة غري التسجيل يف
الويبو .وإاضافة اإىل ذ ك ،أأشار الوفد اإىل أأن املفاوضات القامئة عىل النصوص اليت اس هتُ لت يف عام  1990يف اإطار اللجنة
احلكومية ادلولية أأدت اإىل املزيد من التفرقة يف صفوف ادلول ا ألعضاء و أأسفرت عن نصوص غري قابةل للمناقشة ،واقرتح
تأأليف مجموعة خرباء تسعى اإىل حتديد أأهداف ومبادئ مشرتكة ،ور أأى أأن النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس سابق ألوانه نظر ًا
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اإىل غياب أأي نتيجة ملموسة تدمعها مجيع ادلول .التفت الوفد اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مش يد ًا
مبا حققته من تقدم خالل الثنائية 2015-2014؛ مث حتدَّث عن مرشوع معاهدة حامية هيئات البث مشري ًا اإىل ادلمع املتنايم
لوضع حق واحد يؤ َذن مبوجبه إابرسال أأو اإعادة اإرسال اإشارة البث للجمهور أني ًا عرب مجيع املنصات مبا فهيا الإنرتنت .وس يعمل
الوفد خالل الثنائية املقبةل بنشاط عىل معاجلة املسائل املعلقة اخلاصة حبامية هيئات البث من أأجل اإعداد نص انجض ومقبول
مبا يكفي لرفع توصية بعقد مؤمتر دبلومايس .وفض ًال عن ذ ك ،ذكر الوفد أأنه شارك بنشاط يف معل اللجنة عىل الاس تثناءات
والتقييدات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى غري معايق البرص .و أأعرب عن تقديره بوجه خاص لتأأييد وفود أأخرى اقرتاحني قدمهتام الولايت املتحدة
ا ألمريكية ووضعت فهيام مبادئ و أأهداف ملساعدة رامسي الس ياسات الوطنيني عىل اإنفاذ أأو حتديث التقييدات الوطنية عىل
حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والهيئات التعلميية ،و أأعلن تطلعه اإىل حتديد هذا الهنج وتطويره خالل الثنائية
املقبةل.
 .60ور أأى وفد زمبابوي أأنه من املمكن التوصل اإىل قرارات ملموسة بشأأن القضااي الرئيس ية ،وخباصة القضااي العالقة
املرتبطة بوضع القواعد واملعايريّ .
وحث املدير العام عىل السعي اإىل ضامن مواصةل الويبو هجودها يف سبيل بناء نظام عاميل
للملكية الفكرية خدمة ملصاحل لك ادلول ا ألعضاء .وقال اإن بدله يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
وتطرق اإىل معل الويبو اخلاص بوضع القواعد واملعايري يف جمال املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي وقال اإنه جمال همم يقتيض الزتاما متجددا وعاجال من قبل لك ادلول ا ألعضاء .و أأبدى أأسفه من أأن س نوات من
النقاش مل تفض اإىل توافق يف الراء حول صك قانوين دويل محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .غري أأن الوفد أأعرب عن أأمهل اخلالص يف أأن ُّترى خالل الاجامتع مناقشات بناءة تركّز عىل املسائل ا ألساس ية
هبدف اإنعاش اللجنة احلكومية ادلولية بتحويلها اإىل جلنة دامئة ،متش يا مع اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .و أأشاد الوفد بعمل جلنة
الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأشار اإىل أأن أأوغندا أأطلقت ،قبل بضعة
أأسابيع ،جدول أأعامل اإمنايئ يريم اإىل تكوين الكفاءات يف اس تخدام التكنولوجيا املالمئة واملعلومات العلمية والتقنية احملددة
بغرض جماهبة التحدايت الإمنائية .ومن املرحج أأن تس تفيد القارة من مرشوعات من هذا القبيل ألهنا تساعد عىل تطوير
القدرات التكنولوجية الوطنية؛ وبناء عليه ،أأبدى الوفد أأمهل يف أأن تس تفيد عدة بدلان أأخرى من تكل املرشوعات يف ا ألعوام
املقبةل .و أأعلن أأن بدله انضم أأخريا إاىل بروتوكول مدريد بعد اإيداعه وثيقة الانضامم يف  11ديسمرب  ،2014وس يدخل
الربوتوكول حزي النفاذ ابلنس بة هل يف  11مارس  .2015وشكر أأمانة الويبو ،وخصوصا قطاع مدريد ،عىل ما تلقاه من
مساعدة ودمع طول مسار الانضامم .وشكر كذ ك ا ألمانة واملكتب ا إلقلميي ألفريقيا عىل ما قدماه لبدله من مساعدة تقنية
ودمع يف س ياق اإنشاء الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية اليت اع ُتمدت مؤخرا ومن شأأهنا املساعدة عىل دمج قضااي امللكية
الفكرية يف معلية التمنية الوطنية .ومىض يقول اإن بدله يويل أأمهية كبرية لتعزيز وحامية حقوق الإنسان ،ل س امي الهنوض حبقوق
ا ألشخاص ذوي الإعاقات ،وإان احلكومة اس هتلت بناء عىل ذ ك معلية التصديق عىل معاهدة مراكش .و أأوحض أأنه ل يزال
يقدّر املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اإىل خمتلف مؤسسات امللكية الفكرية يف بدله مضن الربامج الثنائية الراهنة .و أأعرب
أأيضا عن امتنانه للويبو عىل التعاون املمتاز اليت تقميه مع املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) واذلي أأفاد
املنطقة كثريا من حيث خدمات امللكية الفكرية والتدريب .و أأبدى تقديرا خاصا لدلمع التعاوين الثابت اذلي تقدمه الويبو
وا ألريبو لربانمج املاجيس تري ا إلقلميي يف جمال امللكية الفكرية ،اذلي حتتضنه جامعة أأفريقيا .وقال اإن الربانمج يواصل اكتساب
احرتام دويل ويزداد الطلب عليه يف أأفريقيا .ورصح بأأن بدله يعمتد ابلتايل عىل دمع الويبو املتواصل ،ابلنظر اإىل أأمهية الربانمج
احلامسة ابلنس بة اإىل تقدم التعلمي يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا يف أأفريقيا .ويف الس ياق نفسه،
دعا الوفد اإىل ختصيص املزيد من املوارد لأاكدميية الويبو لمتكيهنا من تنفيذ وليهتا .وقال اإن بدله س يواصل التعاون مع ا ألمانة
وسائر ادلول ا ألعضاء عىل اإنشاء نظام أأكرث فعالية للملكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل ،وإاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
خدمة ملصاحل أأحصاب احلقوق والناس أأمجعني.
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 .61و أأيد وفد بولندا البيان اذلي أأدىل به وفد لكسمربغ نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،والبيان اذلي
أأدىل به وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،و أأحاط الوفد علام ابرتياحه ل إالجنازات العديدة املبي ّنة
يف تقرير أأداء الربانمج .وجشع الوفد أأمانة الويبو عىل مواصةل حتسني هجودها و أأنشطهتا من أأجل احلفاظ عىل اس مترارية املنظمة
وفعاليهتا .و أأعرب الوفد عن تقديره للتطورات الإجيابية يف فاعلية أأداء التسجيل ادلويل للملكية الفكرية و أأنظمة الإيداع اليت
يديرها املكتب ادلويل ،ورحب ابلمنو يف أأنظمة التسجيل ادلولية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات والربوتوكول امللحق هبا ،واتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .و أأشار الوفد
اإىل أأن معل فريق العامل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأسهم يف ازدايد حتسني نظام املعاهدة ملا فيه منفعة
املس تخدمني وماكتب امللكية الصناعية عىل حد سواء .وقال الوفد اإن بالده ،بوصفها عضوا يف معهد فيسغراد للرباءات،
تأأمل أأن تسهم يف حسن سري العمل يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل توفري خدمات عالية اجلودة
وعول
للمس تخدمني يف بولندا والبدلان ا ألخرى اليت تسعى اإىل تعيني املعهد اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلّ ،
الوفد عىل ادلمع الاكمل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو ملبادرة معهد فيسغراد للرباءات .ورحب وفد بولندا ابلتقدم احملرز خالل
ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،ودعا اإىل حتقيق تقدم أأرسع يف معل اللجنة .كام أأعرب الوفد عن
أأمهل يف أأن تت ّبع اللجنة ادلامئة برانمج معل متوازن يشمل النظر يف التنس يق ادلويل لقوانني الرباءات .و أأفاد الوفد بأأن بالده
ترى أأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ينبغي أأن تركز اهامتهما عىل وضع اللمسات ا ألخرية عىل اقرتاح
معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ،والعمل لعقد مؤمتر دبلومايس مبكّر .و أأشار كذ ك اإىل أأن ضامن حامية دولية مناس بة
لهيئات البث أأ ٌمر رضوري و أأن تكييف امحلاية لتناسب احتياجات القرن احلادي والعرشين ،هو أأمر قد طال انتظاره.
و أأعرب الوفد عن تأأييد بالده لدلعوة اليت وهجهتا هيئات البث لإجياد حل شامل لقرصنة الإشارات .وقال اإن تطوير الإعالم
عنرص أأسايس للامتسك الاجامتعي والتعددية الس ياس ية والإثراء الثقايف مجليع اجملمتعات .والتفت اإىل جلنة العالمات ،معراب عن
أأمل بالده يف أأن ختلص امجلعيات اإىل حتديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة الإجراءات اخلاصة ابلتصاممي عام
 ،2016مبا أأ ّن النص وصل مرحةل النضج .ور أأى الوفد أأنه ينبغي إادراج قضية املساعدة التقنية وحلها يف أأقرب وقت ممكن
ورصح بأأن بولندا تبدي مرونة بشأأن شلك هذا الإدراج .و أأن من املمكن مناقشة القضااي العالقة
من قبل ا ألطراف املعنيةّ .
ا ألخرى أأثناء املؤمتر ادلبلومايس .وقال الوفد اإن بالده مقتنعة بشدة أأن املعاهدة س تعود ابلنفع عىل رشاكت ادلول ا ألعضاء
الراغبة يف العمل يف اخلارج .اإذ اإن تبس يط اإجراءات اإيداع الطلبات ومواءمهتا سزييد من فعالية نظام لهاي للتسجيل
ادلويل للتصاممي الصناعية ،وسيسامه بشلك كبري يف احلد من تاكليف التصدير وإاجراءاته الشلكية .و أأقر بأأمهية العمل التقين
اذلي تضطلع به جلنة املعايري ،اليت ل ينبغي تس ييسها .ور أأى الوفد أأنه ينبغي عىل مجيع ا ألطراف أأن تتوصل اإىل توافق يف
الراء بشأأن النظام ادلاخيل التنظميي واخلاص للجنة املعايري ،نظرا ل ألمهية احملمتةل ملداولهتا .و أأشار الوفد اإىل أأن بولندا تعل ّق
أأمهية كبرية عىل بناء الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية ،وتأأمل أأن تبذل املنظمة هجدا أأكرب يف هذا اجملال .وقال اإن بالده ترى
أأن أليات امحلاية والإنفاذ املالمئة رشوط رضورية ألي نظام ملكية فكرية فعال .و أأشار اإىل أأن بالده لطاملا دمعت برانمج معل
واسع للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،وتبادل اخلربات مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ووفقا ذل ك ،أأبدى الوفد تأأييد بالده
لعقد اجامتعات س نوية للجنة الاستشارية ،ور أأى أأن احلاجة ملحة اإىل تطوير اجلانب اخلاص ابلتوعية يف ولية جلنة الإنفاذ
عن طريق تقدمي اقرتاحات ملموسة بأأنشطة اإذاكء الوعي .و أأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل ملرشوع املزيانية املقرتحة من قبل
ا ألمانة والتعديالت املتفق علهيا خالل ادلورتني السابقتني للجنة الربانمج واملزيانية .ور أأى الوفد أأنه ينبغي حل مجيع القضااي
العالقة خالل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني للجمعيات .و أأكدّ الوفد دمع بالده لتوصيات جدول أأعامل التمنية والزتاهما
بتنفيذها عىل حنو مالمئ .و أأشار اإىل أأنه لتحقيق قمية مضافة مثىل ينبغي أأن تعمتد مساعدة الويبو التقنية وتكوين الكفاءات يف
جمال التعاون من أأجل التمنية عىل الشفافية واحلومكة اجليدة واملامرسات الفضىل .وحتدث عن احلاجة املؤكدة لزتويد البدلان
النامية وا ألقل منوا ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وقال الوفد ا ّإن بالده ّتقر بأأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،و أأهنّ ا ل تزال عىل اس تعداد للعمل من أأجل التوصل اإىل نتاجئ
امليرس قبل النظر يف اخلطوات التالية.
تضمن قدرا مناس با من التوازن واملرونة .واتبع قائال إان بولندا س تنتظر اقرتاحات ّ
و أأضاف أأن مكتب الرباءات البولندي واصل ،خالل العام املايض ،الرتكزي عىل تعزيز امللكية الصناعية من خالل تنظمي
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املؤمترات والندوات وورش العمل ودورات التدريب للمؤسسات واملهنيني ،وتسليط الضوء عىل أأحدث قضااي حامية امللكية
الصناعية يف خمتلف اجلوانب .وقال الوفد اإن بولندا نظمت عام  ،2014يف مبادرة خاصة ،مسابقة للمخرتعني واملصنّعني
الش باب ،وقد حظيت املسابقة بشعبية كبرية .و أأشار الوفد اإىل أأن مكتب الرباءات البولندي واصل تنفيذ مرشوع خاص
يدمع الاس تخدام الفعال للملكية الصناعية يف الاقتصاد املبتكر والرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة ل ألعامل
التجارية وحمايم الرباءات وغريمه من أأحصاب املصلحة يف جمال حامية امللكية الصناعية واس تخداهما ،وذ ك هبدف حتفزي
اس تخدام حقوق امللكية الصناعية يف تمنية الاقتصاد البولندي .ورحب الوفد ابنضامم جورجيا كعضو جديد يف مجموعة بدلان
أأورواب الوسطى ودول البلطيق يف الويبو ،و أأعرب عن امتنانه بشلك خاص دلمع اإدارة الويبو للبدلان املتقدمة والبدلان اليت
متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.
 .62وساند وفد اإثيوبيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية اإذ يعتقد اعتقاد ًا راخس ًا أأن التكنولوجيا يه
أأداة من أأدوات المتكني الرئيس ية يف ضامن التمنية الشامةل واملس تدامة للجميع برصف النظر عن مس توى التقدم الاقتصادي
وخيار املسار .وقال اإنه يدرك أأيض ًا أأن التكنولوجيات املناس بة ول س امي ابلنس بة اإىل البدلان النامية مثل بدله جيب أأن تتسم
بفعاليهتا من حيث التلكفة ووضوهحا وتمكل هجود التمنية حيامث تطبق .و أأحاط علامً مع ابلغ التقدير ابدلمع املقدم من الويبو
وتفاين موظفهيا يف متكني بدله من التوقيع عىل مذكرة تفامه مع الويبو بشأأن اس تخدام التكنولوجيات املناس بة .و أأشار اإىل اإنشاء
فريق خرباء وطين أأيض ًا بتدعمي الاسرتاتيجية اليت س بق اس هتاللها من خالل اإنشاء أأاكدميية وطنية انش ئة ومركز استشاري
وإاعاليم للملكية الفكرية ومركز للمعلومات التكنولوجية .و أأعرب عن تطلع بدله اإىل أأعامل الويبو التحضريية الهنائية لعقد
الاجامتع الوطين ا ألول اخلاص ابلس ياسات والاسرتاتيجيات يف جمال الابتاكر وامللكية الفكرية .واس تطرد قائ ًال اإن بدله قد
علق عىل ادلوام أأمهية كربى عىل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،وإان محلاية املوارد الوراثية الفعاةل دور ًا
حاسامً يف الهنوض خبطة اإمنائية قادرة عىل اإحداث التغيري اكن بدله يتوىخ اتباعها وس يظل يتبعها .ومىض يقول اإن المتكل أأو
الانتفاع غري املرشوع بتكل املوارد والافتقار اإىل اإطار قانوين دويل ينظم الانتفاع هبا وفوائدها من ا ألمور اليت تؤثر بال شك
يف أأحصاب احلقوق مما يسفر عن خسائر اقتصادية فادحة يف بدل مثل اإثيوبيا .وذل ك ،أأعرب عن تأأييده الشديد لعامتد
صكوك ملزمة قانو ًان محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف من أأجل سد الثغرة عىل املس توى
ادلويل لفائدة امجليع .ور أأى أأن اس مترار ولية اللجنة احلكومية ادلولية أأمر يكتيس ابلتايل أأمهية حامسة لضامن مواصةل
املناقشات املوضوعية بشأأن النصوص الفعلية الواردة يف الصك ادلويل املتصور لتوفري امحلاية الفعاةل .و أأضاف قائ ًال اإن بدله
يساند ولية اللجنة احلكومية ادلولية هبدف اس تكامل املفاوضات بشأأن النص مما جينب هدر وقت طويل يف التفاوض بشأأن
ولية جديدة وميكن اللجنة من الاضطالع بأأعامل مكثفة تريم اإىل وضع الصيغة الهنائية ملرشوع النص والهنوض حبامية
أأهدافها املنشودة وإانه يظل أأيض ًا ذل ك السبب يؤيد معلية التيسري املس هتةل لتسوية أأوجه الاختالف بني خمتلف اجملموعات
و أأعرب عن أأمهل أأن تعمتد القرارات خالل الاجامتع لمتكن من اس تئناف معل اللجنة.
 .63و أأيد وفد بامن البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مفيد ًا أأن بامن قد
رفعت حتد ًاي جس اميً يمتثل يف الرفع من ماكنة امللكية الفكرية عىل نطاق البدل ومسلط ًا الضوء عىل أأمهيهتا يف مجيع قطاعات
الاقتصاد الوطين .وركز عىل حامية نتاجئ البحث ،وتعزيز تدابري الإنفاذ وتشجيع نظام العالمات التجارية والرباءات للرشاكت
الصغرى والصغرية واملتوسطة ،وذ ك ،يف مجةل أأمور ،من خالل تعزيز دينامية املديرايت للك من امللكية الفكرية وحق
املؤلف .وطبق ًا للقرارات املتخذة وا ألهداف احملددة يف اجامتعات وزراء امللكية الفكرية ،صاغت بامن اسرتاتيجية وطنية للملكية
الفكرية توجد يف املراحل ا ألخرية من الاعامتد قبل تنفيذها .وستس تضيف بامن الاجامتع الوزاري اخلامس للملكية الفكرية
ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية خالل النصف ا ألول من عام  .2007وعليه ،دعا الوفد املدير العام اإىل حضور هذا
الاجامتع الهام وإانشاء فريق عامل يعىن بوضع الرتتيبات الرضورية لكفاةل جناح الاجامتع .و أأعرب عن شكره ل ألمانة ملا تقدمه
الويبو من مساعدة إازاء خمتلف أأنشطة التدريب وغريها من املشاريع ،اكحللقة ادلراس ية دون ا إلقلميية بشأأن نظام الرباءات يف
نومفرب 2014؛ ودمع الويبو ملنتجي قهوة ابملريا اذلين متكنوا من تسويق القهوة مبارشة ألول مرة عقب قياهمم بتسجيل عالمهتم
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امجلاعية؛ وورشة العمل العملية للشعوب ا ألصلية من اجملمتعات احمللية ألمرياك الوسطى واجلنوبية بشأأن امللكية الفكرية،
واملعارف التقليدية والتعابري الثقافية التقليدية؛ وحلقة العمل التدريبية العملية املقبةل للأاكدمييني والباحثني بشأأن نقل املعرفة
وتسويق امللكية الفكرية ،اليت س ُتعقد يف نومفرب  .2015وخالل معرض بامن ادلويل احلادي عرش للكتاب ،اذلي شاركت فيه
املكس يك ابعتبارها ضيف رشف ،عُقدت أأيض ًا احللقة ادلراس ية الوطنية العارشة حلق املؤلف .وقد اجتذب هذا احلدث
الرفيع املس توى اذلي حرصت الويبو عىل تنس يقه خرباء رفيعي املس توى ،اإىل جانب مؤلفني ومدربني وانرشين .وحث الوفد
املنظمة عىل مواصةل اس تعراض الرتتيبات التنظميية لعقد اجامتعات الويبو ،مبا يضمن كون تكل الرتتيبات شامةل ومفتوحة
ومتعددة ا ألطراف لضامن مشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو حبقوق اكمةل .وشدد عىل رضورة العمل عىل اخلطوط
التوجهيية اليت تضمن متثي ًال جغرافي ًا عاد ًل بني موظفي أأمانة الويبو .وفامي يتعلق بلجنة املعايري التابعة للويبو ،أأكد الوفد عىل
رضورة اإجياد حلول جلدول أأعامل التمنية بغية اس تئناف التقدم احملرز يف العمل اذلي اكن قد انقطع يف عدة جلان .و أأعرب
الوفد عن ارتياحه لتعيني موظف ملعاجلة مسائل ا ألخالقيات املهنية .وشدد عىل أأمهية مواصةل العمل عىل املبادئ التوجهيية
لإنشاء ماكتب خارجية للويبو ،مشري ًا اإىل رضورة قيادة أأي معلية من هذا القبيل من جانب ادلول ا ألعضاء .و أأخري ًا ،أأكد
الوفد جمدد ًا عىل رغبة بامن يف اس تضافة مكتب خاريج للويبو يف املس تقبل القريب.
 .64و أأعرب وفد مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو العمل مع ادلول ا ألعضاء من أأجل
مواصةل تطوير أأنظمة عاملية متوازنة للملكية الفكرية متكّن مجيع البدلان من تعزيز التمنية الاقتصادية الوطنية .و أأعرب مع ذ ك
عن قلقه إازاء امجلود الراهن يف بعض القضااي ،ومهنا املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقاليدي وحامية هيئات البث
واملاكتب اخلارجية .وعرب عن تأأييده للخروج حبصيةل متوازنة يف هذا الصدد ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء
من تسوية خالفاهتا وبناء توافق يف الراء فامي بيهنا وإاجراء التحسينات الالزمة يف أأرسع وقت ممكن .ورحب ابلتقدم الهائل
اذلي أأحرزته الويبو يف الس نة املاضية وشكر املنظمة عىل ما قدمته من مساعدة تقنية مس مترة اإىل البدل للقيام بعمليات
التسجيل وتكوين كفاءات الرشاكت الصغرية واملتوسطة .وعرب عن أأمهل يف أأن تواصل بدله الاس تفادة من هذه املساعدة
التقنية .و أأضاف أأن امجلهورية يف الوقت ذاته ل تفتأأ حتسن اإدارة امللكية الفكرية دلهيا ،مبا يزيد من قدرة نظام امللكية الفكرية
عىل الاس تجابة ملشهد امللكية الفكرية ا إلقلميي الخذ يف التغري .وقال اإن امجلهورية تتوقع أأن تضحى ،حبلول هناية عام ،2015
خامس عضو يف رابطة أأمم جنوب رشق أس يا ينضم اإىل بروتوكول مدريد .وسعيا اإىل بلوغ هذا الهدف ،فاإهنا س تعمل عن
كثب مع الويبو من أأجل صياغة اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ،بل وا ألمه من ذ ك من أأجل زايدة قدرة النظام عىل
تلبية احتياجات الساكن.
 .65وذكّر وفد نيوزيلندا مبشاركته يف خمتلف اجامتعات الويبو ومنتدايهتا اليت عقدت يف عام  ،2014وسلط الضوء عىل
أأمهية انضامم نيوزيلندا اإىل نظام مدريد ما أأاتح لفاحيص العالمات من نيوزلندا اكتساب خربة قيّمة بفضل العمل مضن فريق
معاجلة طلبات مدريد يف جنيف .ولفت انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل أأن قانون الرباءات اجلديد يف نيوزيلندا دخل حزي النفاذ يف
املفوض
سبمترب  ،2014وإان أأحد سامته اإنشاء جلنة استشارية معنية ابلرباءات من شعب املاوري يك تسدي املشورة اإىل َّ
لشؤون الرباءات عام اإذا اكن اس تغالل اخرتاع مطلوب حاميته برباءة اس تغالل ّتاراي ينطوي عىل اس تخدام املعارف
التقليدية أأو النبااتت واحليواانت ا ألصلية بطريقة تتعارض مع قمي الشعوب ا ألصلية يف نيوزيلندا .وسلط الوفد الضوء أأيضا
عىل ما تقوم به جلنة شعب املاوري الاستشارية املعنية ابلعالمات التجارية من أأعامل منذ اإنشاهئا يف عام  2003واليت
حساس وهمم .و أأضاف أأن حكومة نيوزيلندا قررت أأيضا حتديث
ما انفك أأعضاؤها جيلبون معارف وّتارب جامعية اإىل جمال ّ
الترشيعات املتعلقة بتسجيل املؤرشات اجلغرافية للخمور واملرشوابت الكحولية وتنفيذها .و أأعلن أأن من املتوقع أأن يُعرض
مرشوع القانون اخلاص بتعديل معلية التسجيل عىل برملان نيوزيلندا حبلول أأواخر عام  ،2015وهو يقيض بأأنه ل ميكن
تسجيل مؤرش جغرايف اإذا اكن من املرحج أأن ميس فئة كبرية من اجملمتع ،مبا يف ذ ك شعب املاوري .و أأضاف أأن تكل اجلهود
ّتسد الزتام حكومة نيوزيلندا ابإجياد طرق وس بل تراعي من خالل نظام امللكية الفكرية شواغل الشعوب ا ألصلية .و أأكد
الوفد من جديد الزتامه ّتاه اللجنة احلكومية ادلولية ،اليت ّتمتع فهيا ادلول ا ألعضاء سعيا اإىل اإجياد حلول واقعية وجمدية
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للقضااي املتعلقة ابملعارف التقليدية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل القيام بعمل بناء مع سائر ادلول ا ألعضاء من أأجل ّتديد ولية
اللجنة .و أأخطر الوفد ادلول ا ألعضاء أأيضا بزايدة جحم الطلبات املودعة ،ول س امي محلاية العالمات التجارية والرباءات ،كام
أأخطرها بأأن الرشاكت يف نيوزيلندا ل تفتأأ تس تفيد عىل حنو اإجيايب من نظام بروتوكول مدريد لإيداع طلبات حامية العالمات
التجارية يف ش ىت أأرجاء العامل .وسلط الضوء أأيضا عىل أأعامل مكتب نيوزيلندا للملكية الفكرية الرامية اإىل تقامس املعارف
واخلربات مع سائر ادلول ا ألعضاء من أأجل تعزيز سري نظام امللكية الفكرية دلهيا .وقد اس تضاف املكتب مخسة من فاحيص
العالمات التجارية من مؤسسة مالزياي للملكية الفكرية دلمع مالزياي يف تنفيذ بروتوكول مدريد .و أأفاد بأأن ممثال من املكتب زار
أأيضا مكبوداي ليطلع مسؤويل رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا وفاحيص العالمات من مكبوداي عىل ما اكتسبته نيوزيلندا من خربة
تشغيلية يف تنفيذ بروتوكول مدريد .و أأخريا رصح بأأن نيوزيلندا تؤكد عزهما عىل العمل مع الويبو وادلول ا ألعضاء من أأجل
التعامل مع التحدايت املطروحة والفرص املتاحة يف النظام ادلويل للملكية الفكرية ،ومن أأجل تعزيز الابتاكر والتمنية يف مجيع
الاقتصادات.
 .66و أأيد وفد غواتاميل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأقر ابدلور
الرئييس اذلي تؤديه امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية للبدلان ،ذلا أأطلقت غواتاميل اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية يف
يونيو  .2015وحظيت تكل العملية بدمع الويبو من حيث التحضري والتنفيذ يف املس تقبل ُومصمت لتكون مبثابة اإطار لصياغة
س ياسات مؤاتية لس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخدام ًا مالمئ ًا يف غواتاميل .و أأعرب الوفد عن تقديره ملا تبذهل الويبو من
هجود يف جمال وضع املعايري صوب اإقامة منتدى للتفاوض متعدد ا ألطراف بغية وضع وتنفيذ صكوك قانونية تعاجل شواغل
ادلول ا ألعضاء وتليب احتياجاهتا .ويف هذا الصدد ،اكن من الرضوري ّتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية؛ ووضع برانمج
معل مقبل إازاء النقاش حول الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث يف
اإطار جلنة حق املؤلف؛ ومواصةل تعزيز املساعدة التقنية من أأجل التصديق عىل معاهدة مراكش وتنفيذها .و أأكد الوفد عىل
احلاجة اإىل اإضفاء اللمسات ا ألخرية عىل معلية اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2017-2016ويه مسأأةل أأساس ية يف حتقيق
أأهداف املنظمة ومشاريعها الاسرتاتيجية لفائدة ادلول ا ألعضاء .وشدد عىل أأمهية الربامج املتعلقة حبق املؤلف ،والتمنية،
والابتاكر ونقل التكنولوجيا ،و أأاكدميية الويبو ،والرباءات وقواعد البياانت ،والرشاكت الصغرية واملتوسطة واحلومكة .وشكر
الوفد الويبو عىل دمعها وتعاوهنا فامي يتعلق بتكوين الكفاءات التقنية ،وصياغة املشاريع والتدريب املتواصل لفائدة مكتب
الرباءات والعالمات التجارية الغواتامييل والقطاعات املعنية مبختلف حقول امللكية الفكرية .و أأكد جمدد ًا اس تعداده ملواصةل
العمل من أأجل حتقيق ا ألهداف والغاايت اليت حددهتا املنظمة لفرتة الس نتني املقبةل .وخيطط الوفد ملتابعة النقاشات خالل
مجعيات  2015عن كثب ،ويأأمل يف أأن يسامه مسامهة بناءة فهيا من أأجل التوصل اإىل اتفاقات ملموسة من شأأهنا اإفادة
ماليني ا ألشخاص اذلين يؤمنون ابمللكية الفكرية ويثقون فهيا.
 .67وقال وفد س نغافورة اإن س نة  2015اكتست أأمهية خاصة ابلنس بة اإىل بدله وشهدت اإضافة اإىل اليوبيل اذلهيب بدء
معليات البدل اكإدارة دولية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأردف قائ ًال اإن الس نة املاضية شهدت يف الواقع زايدة
بنس بة  %4.5يف عدد الطلبات املودعة عىل الصعيد العاملي بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مما يؤيد تأأييد ًا شديد ًا
العمل اجليد اذلي تضطلع به الويبو يف جمال دمع الابتاكرات من مجيع أأحناء العامل .و أأعرب عن تطلعه اإىل دمع الويبو لتلبية
الطلب العاملي املتنايم عىل خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من ا ألسواق الناش ئة يف أس يا .ومىض يقول اإن موقع بدله
يف أس يا وتركزيه عىل البحث والتطوير أأمران مسحا هل حبشد فريق معين ابلفحص يمتتع أأعضاؤه مبؤهالت عالية ومجموعة واسعة
من الكفاءات اللغوية ا ألس يوية .وشكر ا ألعضاء يف مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأعلن أأن مكتب س نغافورة
للملكية الفكرية اضطلع بدور اإدارة البحث ادلويل وإادارة الفحص المتهيدي ادلويل يف  1سبمترب  2015بفضل ادلمع والتأأييد
الذلين حظي هبام أأثناء امجلعية العامة السابقة .و أأضاف قائ ًال اإن مودعي طلبات الرباءات من رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا
والياابن واملكس يك س يكونون يف عداد أأول املس تفيدين ابخلدمات اجلديدة للبدل بوصفه اإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص
المتهيدي ادلويل .و أأعرب عن رسوره ل إالفادة بتسمل املكتب أأكرث من  30طلب ًا للرباءات منتفع ًا بتكل اخلدمات حىت
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 30سبمترب  .2015و أأفصح عن اس تعداده للعمل عن كثب مع الويبو وسائر الإدارات ادلولية من أأجل تدعمي نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات وتعزيز جودة أأنشطة البحث والفحص بناء عىل املعاهدة .واس تطرد قائ ًال اإن بدله ترشف بدمع من
رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا واجلهات الرشيكة هل يف احلوار برئاسة الفريق العامل التابع للرابطة واملعين ابلتعاون يف جمال
امللكية الفكرية خالل الس نتني املاضيتني .وتوجه بعبارات الشكر اإىل الويبو عىل ادلمع الشديد املقدم طوال تكل الفرتة.
و أأشار اإىل اإجراء تقيمي انحج خلطة العمل امخلس ية احلالية وإاجناز الفريق العامل لأكرث من  %80من مبادراته البالغ عددها 108
مبادرات .ولفت النظر اإىل انضامم ادلول ا ألعضاء يف الرابطة اإىل معاهدات الويبو من مضن الإجنازات احملققة وذكر أأن مثاين
دول من أأصل عرش أأصبحت طرف ًا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بيامن غدا أأربع مهنا طرف ًا يف بروتوكول مدريد و أأن ابيق
ماكتب امللكية الفكرية يف بدلان الرابطة س يتبعها يف وقت قريب .واسرتسل قائ ًال اإن اإن س بع دول أأعضاء يف الرابطة
اعمتدت نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص لتعزيز تقامس العمل املتصل ابلرباءات عىل حنو أمن ورسيع وإان
تكل اجلهود تواكب مبادرات إاقلميية أأخرى ملكةل بنجاح ابهر مثل برانمج تعاون الرابطة يف جمال حفص الرباءات وقاعدة
بياانت الرابطة  TMviewأأتيحت عىل الإنرتنت عرب بوابة الرابطة اخلاصة ابمللكية الفكرية .ور أأى أأن مشاركة الويبو أأسهمت
يف تطوير بيئة امللكية الفكرية يف الرابطة .ولفت الانتباه اإىل الامتنان اخلاص املعرب عنه خالل رئاسة س نغافورة دلمع الويبو
املقدم يف اإطار صياغة خطة العمل الاسرتاتيجية للرابطة بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة  2025-2016اليت من شأأهنا أأن
توسع نطاق ابقة اخلدمات املتاحة ألوساط امللكية الفكرية يف املنطقة .واس تأأنف بيانه قائ ًال اإن اجلهات صاحبة املصلحة قد
تتوقع اإنشاء سوق للملكية الفكرية و أأاكدميية افرتاضية للملكية الفكرية وإااتحة مكتب للخدمات احلاسوبية اتبع للرابطة يف مجةل
الغاايت ا ألخرى املهمة والبعيدة املطمح املنشودة اإضافة اإىل تعزيز جودة طلبات امللكية الفكرية وحسن توقيهتا .ومىض يقول
اإنه اكن من املرشف واملرثي لبدله العمل مع الرابطة واجلهات الرشيكة يف احلوار مثل الويبو يف توطيد التعاون يف جمال
امللكية الفكرية يف الفرتة اليت أأنشأأت املنطقة خاللها امجلاعة الاقتصادية للرابطة يف عام  2015وإان بدله يظل حىت دلى
تسلميه الرئاسة لربوين ملزتم ًا ابلعمل الوثيق مع الويبو من أأجل تنفيذ خطة العمل العرشية اجلديدة بشأأن حقوق امللكية
الفكرية هبدف تطوير نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يف الرابطة أأي نظام يسمح ابلبتاكر والإبداع لفائدة امجليع.
و أأحاط احلضور علامً بأأن بدله ساعد عىل اإحراز التقدم يف جدول أأعامل الويبو يف الرابطة اإذ واصل دمعه التام جلدول أأعامل
الويبو لوضع القواعد واملعايري عىل الصعيدين ا إلقلميي والوطين .و أأعرب عن رسوره لإعالن انضامم بدله اإىل معاهدة مراكش
وإادخال التعديالت عىل قانون حق املؤلف يف  30مارس  2015من أأجل السامح ل ألشخاص معايق البرص بتحسني نفاذمه
اإىل املصنفات املشموةل حبامية حق املؤلف .وحث املزيد من ادلول ا ألعضاء عىل التقدم وحشد تكل اهلمم اجملدية و أأعرب عن
تطلعه اإىل دخول املعاهدة حزي التنفيذ .و أأوحض قائ ًال اإن حتقيق تكل احلصائل يف جمايل وضع القواعد واملعايري والتمنية يف
املنطقة اكن أأمر ًا ممكن ًا بفضل دمع الويبو املطلق ول س امي عن طريق مكتب الويبو يف س نغافورة .وعرب عن اغتباطه للعمل مع
مكتب الويبو يف س نغافورة بمتويل من حكومة البدل من أأجل مواصةل اإاتحة برامج املساعدة التقنية اجليدة و أأنشطة تكوين
الكفاءات للمنطقة خالل العام املقبل .وذكر أأن س نغافورة والويبو شاركتا يف تدريب حوايل  500موظف من  24بدل ًا يف
منطقة أس يا واحمليط الهادئ ويف الرشق ا ألوسط حىت ذ ك التارخي يف ظل برانمج س نغافورة للتعاون يف مكتب الويبو يف
س نغافورة و أأن املكتب نظم زهاء  20نشاط ًا لتقدمي املساعدة التقنية و 11زايرة دراس ية مشلت جمالت مثل أأنظمة اإدارة
امللكية الفكرية والانضامم اإىل معاهدات الويبو وحقوق املؤلف .أوأمكل بيانه قائ ًال اإن أأس بوع امللكية الفكرية يف س نغافورة ( IP
 )Week @ SGلعام  2015رحب بأأكرث من  2000زائر يف طائفة من ا ألحداث مبشاركة مندوبني من حوايل  40بدل ًا
وعدد قيايس من رؤساء ماكتب امللكية الفكرية بلغ  20رئيس ًا مما مل يكن ممكن ًا لول ادلمع امللزتم املقدم من اجلهات صاحبة
املصلحة يف جمال امللكية الفكرية يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ ومكتب الويبو يف س نغافورة ومكتب الويبو لس يا واحمليط
الهادئ وخص ابذلكر املدير العام ،الس يد فرانسس غري ،اذلي كرس الوقت ملشاطرة رؤاه بشأأن مسار تطوير امللكية
الفكرية .و أأحاط علامً بفرط عدد املسجلني للمشاركة يف الندوة بشأأن الوساطة واكتساب املشاركني معارف هممة بشأأن
قدرات الوساطة يف املنازعات يف جمال امللكية الفكرية من خالل مشاطرة ادلراسات الإفرادية واخلربات من جانب فريق
املشاركني .واسرتسل قائ ًال اإن بدله س يواصل الهنوض خبيارات الوساطة ومعاينة اخلرباء املتاحة يف اإطار التعاون مع مركز
الويبو للتحكمي والوساطة بوصفه بدل ًا من البدلان ا ألوىل اليت اعمتدت تكل اخليارات وإانه اس تضاف أأيض ًا يف الفرتة نفسها
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مؤمتر الويبو الثاين لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية اذلي شاركت فيه بدلان من جنوب أس يا وجنوب رشقها .وواصل بيانه
قائ ًال اإن مكتب الويبو يف س نغافورة مسح للويبو ابلوصول اإىل أأوساط امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع يف الرابطة ويف منطقة
أس يا .وإاذ أأكد جمدد ًا الزتام بدله الراخس ابلنظام ادلويل للملكية الفكرية ،أأشار اإىل مرتبة البدل بوصفه البدل السابع الأكرث ابتاكر ًا
حسب مؤرش الابتاكر العاملي لعام  )GII, 2015( 2015مما يشهد عىل تويخ بدله الامتياز يف الهنوض ابلبتاكر وحاميته.
و أأوحض قائ ًال اإن ذ ك الإجناز ما اكن ممكن ًا لول ادلمع الشديد املقدم من الويبو واجلهات الرشيكة للبدل عىل الصعيد العاملي اليت
تشمل حوايل  23مكتب ًا للملكية الفكرية أأصبح البدل مرتبط ًا هبا عرب الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات اإضافة اإىل املكتب
ا ألورويب للرباءات يف الونة ا ألخرية .وإاذ اس هتل معلياته اكإدارة دولية يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،أأعرب عن
تطلعه اإىل احلصول عىل ادلمع املتواصل من امجلعية العامة للويبو .و أأعاد أأيض ًا تأأكيد الزتام بدله بعمل الويبو ومكتب الويبو يف
س نغافورة وماكتب امللكية الفكرية النظرية يف جمال اإرساء بيئة للملكية الفكرية ميرسة ل ألعامل ودامعة للمنو.
 .68و أأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب و أأشار اإىل أأن حقوق امللكية
عبارة عن أأصول قانونية واقتصادية وثقافية رضورية للرشاكت واجملمتع برمته .ويه قضية معقدة حمل نقاش يويم حمتدم يف
ا ألخبار ويف ش ىت أأرجاء العامل .و أأضاف أأن الويبو تواجه حتداي يف الاس تجابة عىل حنو مناسب لهذه القضااي والاضطالع
مبهمهتا الرامية اإىل تعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا لضامن حتقيق التمنية املس تدامة وتوليد الرثوة ،ويه هممة س تظل كبرية ودقيقة
للتخفيف من اخملاوف املعرب عهنا ابس مترار من أأن تكون الويبو تفضل بعض اجملموعات عىل أأخرى ،ولس مترار يف اإظهار أأن
الهدف اذلي تلزتم الويبو بتحقيقه هو حتقيق التوازن ا ألمثل بني أأحصاب احلقوق وخمتلف فئات اجملمتع ،مبا يف ذ ك يف قطاعي
الصحة والبيئة .وراح يقول اإن أأملانيا تؤيد وضع اإطار دويل متني ومناسب للملكية الفكرية حيقق التوازن بني خمتلف املصاحل
والشواغل ،ويشجع عىل الابتاكر ويعزز التمنية ونقل التكنولوجية .ورصح الوفد بأأن مجيع أأحصاب املصاحل سيس تفيدون اإن
ُو ِض َع اإطار دويل أأبسط و أأكرث اتساقا ،يتضمن ا ألحاكم املوضوعية لقانون حقوق املؤلف وقانون الرباءات وقانون العالمات
مثال .وينبغي للويبو بصفهتا الويص عىل الترشيعات العاملية واملامرسات املنسقة ،أأن تُبقي مسأأةل الاتساق بني املفاهمي القانونية
مطروحة عىل جدول أأعاملها .ورصح بأأن أأملانيا تويل أأمهية كربى اإىل حتقيق السالسة يف سري خدمات التسجيل اليت تديرها
الويبو واليت تشلك أأنشطة املنظمة ا ألساس ية ومصدر دخلها الرئييس .و أأضاف أأن املس تخدمني ا ألملان يودعون عددا كبريا
من الطلبات ويس تفيدون كثريا من هذه اخلدمة .واس تطرد قائال اإن املناقشات اجلارية يف جلنة حق املؤلف تبني أأن تنس يق
املفاهمي القانونية عىل الصعيد ادلويل يف هذا اجملال هممة معقدة تس تلزم تكريس الوقت والتفاين من مجيع اجلهات .غري أأن
ادلول اإذا ضافرت هجودها إابرصار مشرتك عىل حتقيق التوازن العادل بني مجيع املصاحل املعنية ،فاإن الويبو س تظل الإطار
املثايل لتحقيق نتاجئ اإجيابية يف هذا الصدد .و أأعرب عن الزتام أأملانيا بتحسني حامية هيئات البث عن طريق التوصل اإىل
اتفاق حول معاهدة دولية تغطي أأيضا أأشاكل التكنولوجيا احلديثة .و أأضاف أأن امحلاية املقدمة حاليا يلزم تطويرها ليك تتصدى
للقضااي التكنولوجية احلالية واملس تجدة .وعليه فاإن أأملانيا تؤيد بشدة ما تبذهل اللجنة من هجود سعيا اإىل امليض قدما ابلعمل
القامئ عىل النصوص للتوصل اإىل معاهدة دولية حتمي هيئات البث .و أأفاد بأأن من الالزم وضع خارطة طريق لتوجيه
املناقشات يف املس تقبل ،و أأن أأملانيا تؤيد عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية  17-2016ملناقشة هذه املسأأةل .اإل أأهنا ل ترى
رضورة يف وضع صك دويل ملزم قانوان بشأأن هذه املسأأةل ،كام أأهنا أأعربت عن اهامتهما ابلطالع عىل الليات القانونية دلى
سائر ادلول ا ألعضاء .ومع ذ ك قد يكون من املفيد للجمعية العامة أأن تقدم املزيد من التوضيحات بشأأن النتاجئ املرتقبة من
املناقشات ادلائرة حول الاس تثناءات والتقييدات .ور أأى الوفد أأن قانون الرباءات يكتيس أأمهية من الناحيتني النظرية
والعملية منذ أأن بد أأ التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وتأأسست الويبو ابعتبارها واكةل دولية معنية ابمللكية الفكرية.
واس تدرك قائال اإن مس تخديم نظام الرباءات يف ش ىت أأرجاء العامل يطالبون بتحسني هذا النظام ،وعىل الويبو يه وجلنة
الرباءات الزنول عند هذا الطلب .وعىل الرمغ من أأن أأملانيا راضية عام تنجزه اللجنة من أأعامل حيال القضااي الكربى ،يلزم أأن
حتافظ اللجنة عىل التوازن يف جدول أأعاملها اذلي يعكس عىل النحو املناسب خمتلف القضااي حمل املناقشة .ورصح بأأن أأملانيا
تتطلع اإىل مواصةل العمل عىل قضااي جودة الرباءات ،مبا يف ذ ك أأنظمة الاعرتاض ورسية التصالت .و أأضاف أأن اإجناز املزيد
من العمل يف هذا اجملال س يعود ابلفائدة عىل مجيع البدلان ،بغض النظر عن مس توى تمنيهتا ،نظرا ألنه س يعزز مصداقية
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النظام ادلويل للملكية الفكرية وموثوقيته وثباته .وعىل الرمغ من أأن وفد أأملانيا دلى جلنة الرباءات يشارك ،وس يظل يشارك،
يف تناول مسأأةل الرباءات والصحة ،فاإنه يعرب عن رغبته يف أأن ُحترتم اكمل اجلهود وا ألنشطة اليت تقوم هبا سائر جلان الويبو
واملنظامت ادلولية اليت تتخذ من جنيف مقرا لها يف هذا اجملال .وراح يقول اإنه يقر بأأمهية الاس تثناءات والتقييدات عىل
حقوق الرباءات ،ومع ذ ك فاإنه يرى أأن اإجناز املزيد من العمل يف هذا اجملال من شأأنه أأن حيقق التوازن املناسب بني مصاحل
أأحصاب احلقوق وعامة امجلهور .ومىض يقول اإن اللجنة ينبغي لها أأن تتالىف يف املس تقبل اإجراء حوارات طويةل حول جداول
ا ألعامل والإجراءات يك تركز عىل املسائل املوضوعية .وتبني أأحدث ا ألرقام لعدد الرباءات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات أأمهية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الهنوض ابلبتاكر والرثوة .و أأردف قائال اإن معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ل تزال ألية رئيس ية لتوس يع نطاق نظام براءات يسري عىل خري ما يرام يف ظل عامل يتسم ابملزيد من العوملة.
و أأضاف أأن أأملانيا ابعتبارها بدلا نشطا للغاية يف جمال الرباءات عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،فاإهنا تقدّر طريقة سري نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وقال اإن املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية يف عام  2014عاجل  6 042طلبا دوليا
– أأي أأكرث من العام السابق – مبا يف ذ ك ما يزيد عىل نس بة  85يف املائة من تكل الطلبات أأودعت من خارج أأملانيا .ومن
مث ل تزال أأملانيا ملزتمة بلك التطويرات الإضافية الرضورية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وتشجع مجيع ادلول
ا ألعضاء يف الويبو عىل الاس تفادة من النظام .و أأردف قائال اإن الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،بفضل
روحه البناءة ،أأحرز يف دورته ا ألخرية قدرا جيدا من التقدم يف تناول التعديالت الالزم اإدخالها عىل قواعد معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ما أأدى اإىل اإجراء مناقشات تقنية ممثرة .والتفت الوفد اإىل ادلورتني الثانية والثالثني والثالثة والثالثني للجنة
العالمات و أأشار اإىل أأن املفاوضات اليت دارت حول معاهدة قانون التصاممي بلغت طريقا مسدودا ،معراب عن أأسفه لضياع
هذه الفرصة ألن املعاهدة قد بلغت مرحةل النضج واكنت جاهزة لالعامتد منذ وقت مىض .وراح يقول اإن التوصل اإىل اتفاق
متعدد ا ألطراف من شأأنه أأن يعزز حامية التصاممي ما سيهنض ابلبتاكر والإبداع ويسهم يف نظام ا ألسواق يف ش ىت أأرجاء
العامل .وهنأأ احتاد لش بونة و أأمانة الويبو عىل مراجعة نظام لش بونة بنجاح جلعهل أأكرث جذاب وفعالية واس تدامة ،مشريا اإىل أأن
حامية املؤرشات اجلغرافية حتمي يف هناية املطاف املعارف التقليدية ا إلقلميية اخلاصة ابملنتجات الزراعية وغري الزراعية عىل
حد سواء .و أأضاف أأن أأملانيا تقر بأأمهية العمل اذلي أأجنزته اللجنة احلكومية ادلولية ،لكنه أأشار اإىل أأنه مل يمت التوصل اإىل أأي
اتفاق عىل ا ألهداف واملبادئ والغاايت واملس تفيدين والنطاق والتعاريف الرئيس ية وغري ذ ك من العنارص الواردة يف النص
قيد املناقشة ،عىل الرمغ من املشاركة الفعاةل طوال الس نوات امخلس عرشة املاضية ومن اإجراء العديد من املناقشات اليت
أأفضت اإىل اإجراء املفاوضات القامئة عىل النصوص طوال تكل الس نوات امخلس عرشة .وخلص بذ ك اإىل أأن اللجنة احلكومية
ادلولية لن تفلح يف هذه املفاوضات القامئة عىل النصوص ،و أأنه ينبغي النظر يف بدائل لها ألن مواصةل العمل اب ألساليب
املعتادة ليس منه يف يشء اإل مضيعة وقت وموارد الويبو والوفود دلى اللجنة .وعليه قال اإن أأملانيا ترى أأنه ل ينبغي ّتديد
ولية اللجنة ،بل جيب أأن تُنظم ندوات ودراسات مجلع وتبادل املعلومات القامئة عىل البيّنات عن خمتلف التجارب ا إلقلميية أأو
الوطنية ،ولتعميق الفهم املشرتك لطبيعة ونطاق املكل العام وعالقته ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي .ورصح بأأن أأملانيا منفتحة أأيضا ملناقشة اقرتاح الولايت املتحدة ابإنشاء فريق خرباء خمصص
(الوثيقة  .)WO/GA/47/17و أأضاف أأن أأملانيا ل تزال ملزتمة بدمع التمنية ،وخاصة يف اإطار خطة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة لعام  ،2030لكنه أأشار اإىل أأن الاس مترار يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وعددها  45توصية ينبغي أأن
يكون متوازان وقامئا عىل التوافق يف الراء .ورحب الوفد مبا حققته جلنة التمنية من اإجنازات يف الاس تعراض املس تقل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية واملؤمتر ادلويل بشأأن التمنية وامللكية الفكرية ،ونوه أأيضا عن التقدم احملرز يف العديد من
املرشوعات وتقيميها اإجيابيا ،اإل أأنه أأعرب عن أأسفه ألن املناقشات عَ ِلقَت حول عدد من القضااي اليت اس تزنفت وقت اللجنة
ومواردها ،وعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي الروح البناءة اليت ّتلت يف دورات اللجنة السابقة اإىل تذليل تكل الصعوابت يف
املس تقبل القريب .ونظرا ملا حتقق من جناح يف الاجامتعات السابقة للجنة الإنفاذ ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املشاركة يف
ادلورة العارشة املزمع عقدها يف نومفرب ،معربا عن ر أأي مفاده أأن حامية امللكية الفكرية بفعالية يتطلب وضع اإطار جيد ل إالنفاذ
و أأن التحدي املطروح هو اإجياد حلول تليب مجيع املصاحل بطريقة متوازنة .و أأعرب عن تقديره لتحقيق هذا التوازن يف اختيار
املتحدثني ،وعرب عن أأمهل يف أأل تتوقف اللجنة عن الإسهام يف اإجراء مناقشة شامةل حول اجلوانب التقنية لإنفاذ امللكية
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الفكرية .وراح يقول اإن أأملانيا تؤيد فكرة اإقامة ش بكة صغرية وحمدودة من ماكتب الويبو اخلارجية تكون يف ماكنة اسرتاتيجية
ومتثل امجليع جغرافيا يك تضفي قمية مضافة عىل معل املنظمة .و أأضاف أأن من مصلحة الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا وضع معايري
وأليات اإجرائية واحضة لحامتلت توس يع نطاق هذه الش بكة يف املس تقبل .ورحب الوفد ابلتقدم احملرز إازاء املبادئ التوجهيية
وقال اإنه مس تعد للمشاركة يف اإجراء املزيد من املناقشات البناءة يف صددها .ورصح بأأن أأملانيا ترى أأن من الالزم النظر
بعناية يف مسأأةل احلمك الرش يد داخل الويبو وقيادهتا ويه مسأأةل رئيس ية ،مع الرتكزي عىل هيالك الإدارة الشفافة والواحضة
ومسارات اختاذ القرارات املنطقية برسعة .واس تدرك قائال اإن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تشارك يف مناقشات معمقة لإجياد
حلول متوازنة ومس تدامة يف اإطار التفاقية ،وقد تكون نقطة الانطالق للقيام بذ ك اإدارة الاجامتعات ،وخاصة التقليل من
تواترها وتقليص عدد الواثئق املصاحبة لها .و أأعلن أأن املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية نظم مع الويبو "ندوة
جواةل" أأخرى يف ش توتغارت يف يوليو  ،2015و ّنظام دورة تدريبية متقدمة يف ميونيخ عن البحث يف الرباءات وحفصها يف
جمال البيوتكنولوجيا خلرباء الرباءات من البدلان النامية يف أأكتوبر  ،2014ومن املزمع عقد ادلورة املقبةل يف كوالا ملبور يف
أأكتوبر  .2015ورصح بأأن املكتب حيتفظ بعالقات قوية مع املاكتب الرشيكة هل عىل املس تويني القيادي والتشغييل ،وبأأنه
مس متر يف تنفيذ براجمه الناحجة للتبادل بني فاحيص الرباءات ،مرسال العديد من فاحيص الرباءات اإىل مكتب كوراي للملكية
الفكرية ومكتب الياابن للرباءات ومكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية مكتب س نغافورة للملكية الفكرية ومس تقبال
فاحيص الرباءات من مكتب الياابن للرباءات يف مارس  ،2015ومن املتوقع اس تقبال فاحصني أخرين من مكتب مجهورية
الصني الشعبية للملكية الفكرية ومكتب كوراي للملكية الفكرية يف أأكتوبر  .2015ورصح بأأن فاحصني من الربازيل واململكة
العربية السعودية قد زاروا املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجاري ،كام شارك فاحصان من املكتب ا ألملاين يف حلقة
معل دولية للفاحصني عقدها املكتب الكندي للملكية الفكرية يف عام  .2015ويف أأكتوبر  2014اس تضاف املكتب ا ألملاين
الاجامتع الثالث خلارطة طريق تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وقد حرضه مشاركون من الويبو ومكتب الاحتاد ا ألورويب
للتنس يق يف السوق ادلاخلية وغريه من املاكتب الرشيكة ملناقشة العديد من اجلوانب املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات مثل
أأنظمة  WIPO-DASو WIPO-CASEو .ePCTو أأضاف الوفد أأن املكتب نظم أأيضا الندوة الثانية املشرتكة بني أأملانيا
والياابن بشأأن "املنازعات املتعلقة الرباءات يف أأملانيا والياابن" ،كام نظم اجامتعا لحتاد املامرسني ا ألوروبيني يف جمال امللكية
الفكرية بشأأن الوضوح ،ومؤمتر ميونيخ بشأأن قانون الرباءات ادلويل لتناول تاكليف منازعات الرباءات يف فرباير ويونيو
 ،2015ويعزتم اس تضافة ندوة إاقلميية ابلشرتاك مع مكتب الاحتاد ا ألورويب للتنس يق يف السوق ادلاخلية يف الفرتة من 27
اإىل  29أأكتوبر  2015ومؤمتر أخر لقانون الرباءات ادلويل واجامتع أخر لحتاد املامرسني ا ألوروبيني يف جمال امللكية الفكرية يف
عام  .2016ويف  6يوليو  ،2015انضم املكتب ا ألملاين اإىل برانمج الس بل العاملية الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة
ابلرباءات ،وبذ ك وسع نطاق ش بكته يف جمال الس بل الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات مضيفا اإلهيا  12مكتبا
رشياك .ويف اإطار تكل الس بل العاملية الرسيعة ،يقبل املكتب ا ألملاين الن منتجات أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
أكساس للطلبات اخلاصة ابلس بل الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات .ورصح الوفد بأأن املكتب ل يزال ينفذ أأيضا
برانجمه التجرييب الثنايئ يف جمال الس بل الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات مع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية،
كام أأنه جيري املناقشات من أأجل تنفيذ هذا الربانمج تنفيذا دامئا.
 .69و أأعرب وفد بريو عن امتنانه للويبو عىل دمعها التقين واملايل المثني لبدله ،ذاكرا أأهنا اشرتكت يف الس نوات الاخرية مع
الويبو يف تنظمي أأحداث إاقلميية إلذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتقييداهتا والتحدايت اليت تواجه بدلان أأمرياك الالتينية .وقال
الوفد اإن املؤمتر ادلبلومايس ا ألخري لعامتد وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاق لش بونة ،اذلي ترأأس ته بريو ،اكن نقطة مفصلية
للمنظمة .وذكر الوفد أأن بالده تعلق أأمهية كبرية عىل حامية تسميات املنشأأ ،ل ألهنا مقتنعة بأأمهية تعيني املنتجات ومتيزيها
وحاميهتا عىل أأساس ممزيات خاصة فقط ،ولكن أأيضا ألن تسميات املنشأأ هذه ستسهم يف التمنية الشامةل لبدلان املنشأأ
وستساعد يف حتسني مس توايت املعيشة للساكن .ويف اجملال املتعدد ا ألطراف ،قال الوفد اإن الويبو أأثبت مرة أأخرى أأن من
املمكن حتقيق نتاجئ ملموسة .و أأكد أأن بالده تدمع اكفة اجلهود اليت من شأأهنا أأن تساعد يف ضامن اعامتد املزيانية وجدول أأعامل
معياري متوازن يف جمالت مثل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ويه الهيئة ادلامئة اليت ير أأسها ممثل بريو .وفامي يتعلق
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ابملفاوضات ،أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور ،قائال ابإنه وعىل الرمغ من انقطاع أأعاملها عام  ،2014اإىل أأن تبادل الراء أأظهر ل ألعضاء احلاجة امللحة يف أأن
تس تأأنف هذه اللجنة معلها .و أأكد الوفد أأن امجلعية العامة تلقت خمتلف الاقرتاحات املوضوعية ،مبا فهيا الاقرتاح اذلي قدمته
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لدلول ا ألعضاء هبدف ّتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية .وقال الوفد إانه يف حال
ركزت ادلول ا ألعضاء اهامتهما عىل املسائل اجلوهرية خالل اجللسات ،فاإهنا س تكون يف وضع ميكّهنا من عقد مؤمتر دبلومايس
عام  .2017ور أأى الوفد أأن الوقت قد حان ،بعد  15عاما ،لتحصني اجلهود اليت تبذلها البدلان النامية مثل بريو يف ماكحفة
سوء اس تخدام املوارد ،إابطار قانوين متعدد ا ألطراف ومناسب .و أأشار الوفد اإىل أأن مدرسة املنافسة وامللكية الفكرية
اس مترت يف تعزيز صورهتا بفضل هجودها احلثيثة يف تعزيز جدول أأعامل التمنية اخلاص ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،حتقيقا
ملا فيه منفعة بريو واملنطقة بأأرسها .وفامي خيص هذه اجلهود ،فقد اكن ملعهد بريو الوطين لدلفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية
والويبو دور رئييس ،يتضح من خالل ادلورات ا إلقلميية اليت نظمها الطرفان رشاكة .واختمت الوفد ابلقول اإن بالده أأعطت
ا ألولوية محلاية امللكية الفكرية ابعتبارها حمراك للتمنية ،و أأقرت بأأمهية صياغة س ياسات امللكية الفكرية العامة أكداة رئيس ية للتمنية
الاقتصادية ،وهذا هو السبب وراء سعي بالده لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية.
 .70وانضم وفد مالزياي اإىل البياانت اليت ُأديل هبا ابلنيابة عن اجملموعة الس يوية ورابطة أأمم جنوب رشيق أس يا ومجموعة
جدول أأعامل التمنية .و أأعرب عن امتنان مالزياي اخلاص للويبو ملا تقدمه اإلهيا من تشجيع ودمع لالبتاكر وللمنو الاقتصادي عن
طريق تزويدها بفرص النفاذ والقدرات الالزمة لس تغالل املعارف التكنولوجية واملعلومات والبحث والتمنية .وعرب عن تقديره
ل ألهداف القابةل للتحقيق والإجنازات الواردة يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية  ،15-2014ولفاعلية ا ألمانة يف الاضطالع
ابلعمل يف ظل القيود املفروضة عىل املزيانية ،دون املساس بقدرة املنظمة معوما عىل حتقيق نتاجئها املرتقبة لفرتة الس نتني.
و أأضاف أأن البياانت املالية للويبو لعام  2014تشري اإىل حتقيق فائض قدره  37مليون فرنك سويرسي ،وما حصب ذ ك من
زايدة يف ا ألصول الصافية مرتفعة من  208.8مليون فرنك سويرسي يف عام  2013اإىل  245.8مليون فرنك سويرسي يف
 31ديسمرب  .2014ور أأى الوفد أأن ذ ك يُثبت قدرة الويبو عىل ّتاوز لك الصعوابت من خالل الإدارة املالية احلصيفة أأثناء
تنفيذ الربامج .ورصح بأأن مالزياي اس تفادت من تكل الربامج يف بناء نظاهما الوطين للملكية الفكرية ،وسيرسها احلصول عىل
املساعدة املتواصةل من الويبو أكحد أأولوايهتا للثنائية املقبةل .ورصح الوفد بأأن مالزياي انضمت اإىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف عام  2006و أأهنا يف صدد حتديث قانون الرباءات يك يتيح لها الانضامم اإىل معاهدة بودابست وقبول الربوتوكول
املع ِّدل لتفاق تريبس يف جمال الصحة العامة .و أأفاد بأأن مالزياي أخذة أأيضا يف تعديل قانون العالمات التجارية يك تنضم اإىل
بروتوكول مدريد وفاء مهنا ابللزتام اذلي قطعته يف اإطار خطة معل رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا بشأأن حقوق امللكية الفكرية
للفرتة  .2015-2011وعرب عن امتنان البدل للويبو ملا تقدمه من دمع متواصل من أأجل ضامن تنفيذ النظام العاملي للملكية
الفكرية يف اإقلمي الرابطة تنفيذا فعال .و أأردف قائال اإن الويبو جشعت مالزياي وقدمت لها ادلمع من أأجل اإنشاء مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر يف جامعات ومؤسسات حبث خمتارة ،و أأضاف أأن هذه املبادرة سرتتقي ابلبتاكر وابلمنو الاقتصادي
عن طريق اإاتحة املزيد من س بل النفاذ والقدرات ملالزياي لس تغالل معارفها ومعلوماهتا التكنولوجية ألغراض البحث
والتطوير .وراح يقول اإن مالزياي ترى أأن هذه املراكز ميكن أأن تعمل ابلتوازي مع جدول أأعاملها الوطين ،ابلنظر اإىل أأن
الهدف مهنا هو حتسني الابتاكر وحتقيق قمية مضافة لس تحداث منتجات ومواد تكنولوجية عالية اجلودة ملنافسة ا ألمم املتقدمة
ا ألخرى .واس تطرد الوفد قائال اإنه يقدّر بشدة مسامهة الويبو يف تقدمي اجلوائز الوطنية للملكية الفكرية لعام  ،2015فقد
قدمت امليداليات التذاكرية اإىل اخملرتعني اإىل جانب اجلوائز اليت قدمهتا اإلهيم حكومة مالزياي .ورصح بأأن مالزياي بذلت اجلهود
خبطى اثبتة من أأجل حتويل امللكية الفكرية اإىل أأصل خيدم ا ألمن .و أأفاد بأأن رس اس تخدام امللكية الفكرية ،ورس قبول
املقرضني يف القطاعات املالية للملكية الفكرية ابعتبارها أأصال ماليا ،يتوقف عىل اكتساب املصداقية واملزيد من الشفافية ،مبا
يقلل من اخملاطر اليت حتيط ابمللكية الفكرية ،وابلتايل تضحى أأكرث قمية ابعتبارها أأداة مالية .ولهذه الغاية قال الوفد اإن مالزياي
يلزهما أأن تعمل من أأجل وضع معايري فعاةل وشفافة لإجراء تقياميت للملكية الفكرية .ورصح بأأن وحدة تدريب عىل تقيمي
امللكية الفكرية قد اس هتُ لت يف مارس  2013من أأجل اس تحداث قمي حملية للملكية الفكرية ،تبعها منوذج لتقيمي امللكية
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الفكرية كدليل توجهيىي يضع للرشاكت املالزيية أأساسا مناس با لإجراء التقيمي .وسعيا اإىل اس تكامل النظام الإيكولويج للملكية
الفكريةُ ،أعدت واهجة ّتريبية لتسويق حقوق امللكية الفكرية مكنصة ّتارية للربط بني ماليك حقوق امللكية الفكرية واملشرتين
واملستمثرين احملمتلني .و أأعلن الوفد أأن أخر التطورات اليت أأجنزت يف مالزياي شهدت وضع خارطة طريق لتحقيق الرحب من
امللكية الفكرية للفرتة  ،2020-2015ودُشنت هذه اخلارطة أأثناء حفل تسلمي اجلائزة الوطنية للملكية الفكرية يف عام ،2015
ما يدلل عىل أأن مالزياي س تعزز ،بدمع متواصل من الويبو ،ما حققته من زمخ يف الارتقاء ابمللكية الفكرية ابعتبارها مصدرا
جديدا للرثوة وس تواصل دفعهتا هبذا الزمخ لتعزيز الاقتصاد وامليض قدما يك تضحى أأمة من ا ألمم املرتفعة ادلخل تنعم بنظام
متني للملكية الفكرية يف موعد أأقصاه عام  .2020ورصح بأأن مالزياي تود أأن تعرب عن تأأييدها ألعامل اللجنة احلكومية
ادلولية الرامية اإىل تاليف سوء اس تغالل املوارد الوراثية أأو متلكها بشلك غري مرشوع وإااتحة نظام منصف محلاية املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعلن أأن مالزياي تؤيد الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة من ادلول ا ألعضاء ،ويه
الكريس الرسويل ونيوزيلندا والرنوجي وموزامبيق ومجهورية كينيا وسويرسا ،اإىل امجلعيات بتجديد ولية اللجنة احلكومية
ادلولية للثنائية  .17-2016ور أأى الوفد أأن اس مترار اللجنة يف الاضطالع بعملها سيرسع من وترية وضع صك قانوين دويل
محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .والتلفت اإىل املفاوضات ادلائرة يف جلنة حق املؤلف
ور أأى أأن اللجنة علهيا أأن تواصل العمل عىل أأساس وليهتا الراهنة بغية حتقيق نتاجئ ملموسة .وقال اإن القضااي الثالث
العالقة ،أأل ويه حامية هيئات البث والاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
والاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث ،تتجاوز احلدود بني ادلول ومن مث يلزم اإجياد حلول دولية لها.
و أأردف قائال اإن اهامتم مالزياي ابلس تثناءات والتقييدات ينبغ من وفاهئا ابإعامل احلق يف املعرفة والتعلمي للجميع عىل لك
املس توايت الاجامتعية والاقتصادية .وراح يقول اإن اإاتحة اإماكنية التعلمي يف جمال امللكية الفكرية مسأأةل ختضع للنظر يف اإطار
جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية اذلي يؤيده امجليع .وقال اإن مالزياي حتيط علام ابخلطط وا ألنشطة العديدة اليت تنفذها الويبو
لتعزيز أأنظمة امللكية الفكرية وتدعميها يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ملا تقدمه من دمع
متواصل وتوجهيات اإىل مالزياي فامي تبذهل من هجود من أأجل وضع نظام أأقوى و أأجنح للملكية الفكرية يف املنطقة .ومتاش يا مع
اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،قال اإن الويبو ينبغي أأن تس متر يف وضع التمنية مضن أأولوايهتا ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تس متر الويبو يف توحيد أأنشطهتا من أأجل بلوغ مجيع ا ألهداف الاسرتاتيجية املوضوعية معال بتوصيات جدول أأعامل التمنية.
 .71و أأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأشار اإىل الزتام بدله ابملثابرة عىل حتسني نظامه
للملكية الفكرية اإذ أأعد برانجم ًا من الربامج الأكرث طموح ًا يف ذ ك اجملال تواصل تنفيذه خالل العام احلايل .وقال يف س ياق
التحديث املذكور اإن بدله يواصل هجوده املبذوةل لالنضامم اإىل بروتوكول اتفاق مدريد ومعاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون
الرباءات واتفاق لهاي واتفاق نيس .واسرتسل قائ ًال اإن بدله اعمتد خالل الس نة احلالية سلسةل من التعديالت الترشيعية
حتقيق ًا لتكل الغاية وهيمت يف الوقت احلايل بتنفيذ العمليات التنظميية .و أأبدى رغبة بدله يف اغتنام الفرصة املتاحة هل لتوجيه
الشكر اإىل ا ألمانة عىل دمعها املتواصل والنفيس والرتحيب برشاكئه ادلوليني اذلين شاطروه ّترببهتم بسخاء .و أأضاف قائ ًال اإن
بدله ما زال يقدم خدمات املساعدة التقنية الرئيس ية يف جمال امللكية الفكرية ول س امي يف اإطار الندوات الس نوية املتعلقة
ابإدارة ماكتب امللكية الفكرية اليت تنظم ابلتعاون مع الويبو وإانه اس تضاف جمدد ًا خالل الس نة احلالية مشاركني من مجيع
أأصقاع العامل س نحت هلم الفرصة لالطالع عىل ممارسات الإدارة اليت ّتعل من املكتب الكندي للملكية الفكرية منظمة فعاةل
تركز عىل اخلدمات املقدمة اإىل املبدعني واملبتكرين .ومىض يقول اإن املكتب أأمكل أأيض ًا برانجمه لتدريب فاحيص الرباءات يف
املاكتب ا ألجنبية يف الونة ا ألخرية وإان بدله يظل عىل الرمغ من املصاعب اليت يصادفها يؤيد الويبو تأأييد ًا اتم ًا بوصفها هيئة
أأساس ية لوضع القواعد واملعايري ادلولية يف جمال امللكية الفكرية وخاصة مضن جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات .و أأبدى
اس تعداد بدله ملساندة اس تئناف معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل أأساس التفامه بشأأن املبادئ وا ألهداف ومشاطرة البياانت
بشأأن التجارب الوطنية امللموسة دون استباق النتاجئ اإل أأنه أأعرب عن أأسفه لتعرض اإبرام معاهدة بشأأن قانون التصاممي
للخطر نتيجة للمصاعب املصادفة يف اإطار املفاوضات يف ظل جلنة العالمات الرامية اإىل اإبراهما .وعرب عن رسور بدله للتقدم
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اذلي أأحرز مؤخر ًا يف جلنة املزيانية خبصوص حتديد نفقات التمنية والإدارة والشفافية املالية املعززة يف اإطار نظام لش بونة.
و أأبدى اقتناعه بأأن ذ ك التقدم من شأأنه أأن ييرس التوصل اإىل اتفاق عىل الربانمج واملزيانية للثنائية .2017-2016
 .72و أأفاد وفد غينيا الاس توائية بأأنه منذ اإدخال تغيريات عىل جملس البحث العلمي والتكنولويج يف عام  ،2013عززت
القيادة اجلديدة مشاركة غينيا الاس توائية يف أأنشطة الويبو .فعىل سبيل املثال ،ساعد تنظمي حدث كبري يف مالبو يف نومفرب
 2013عىل تنش يط التعاون بني اجمللس واملنظمة .و َّيرس حضور وفد من الويبو الاجامتعات متعددة القطاعات مع الباحثني
والفاعلني الاقتصاديني واجلهات الاجامتعية والثقافية ،ملبارشة تعاون ثنايئ أأوسع و أأكرث انفتاح ًا بني الطرفني عىل حد سواء.
وينطوي الربانمج املعين اب ألساس عىل حشد املوارد املتاحة لتوعية امجلهور بأأمهية امللكية الفكرية ابعتبارها حمراكً للتمنية
املس تدامة يف بدلان كغينيا الاس توائية حترض لترسيع وترية تنفيذ خمتلف الاسرتاتيجيات ادلاخلية املتصةل بتمنيهتا .ويف هذا
الصدد ،ختطط غينيا الاس توائية لتنفيذ املرحةل الثانية من هذا التعاون ،علامً أأن معدل المنو الإجاميل للبدل قد ارتفع ارتفاع ًا
ملحوظ ًا و أأنه حقق بعض أأهدافه املتعلقة ابمللكية الفكرية .وعليه ،فاإن اجمللس أخذ يف حتديد راكئز التمنية الرئيس ية و أأبرز
اجلهات املعنية اليت ستشارك يف العملية وس تقودها حنو بلوغ أأهداف الويبو ،كتشجيع امللكية الفكرية ،وتكل مسأأةل جوهرية
يف تمنية البدلان النامية؛ اإىل جانب اإذاكء الوعي وتعزيز ا ألنشطة املتعلقة ابلتمنية .وأأشار الوفد اإىل أأن الويبو يه هيئة ا ألمم
املتحدة امللكفة أأساس ًا بتشجيع املبادرات املالمئة لتطوير نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يعزز الإبداع والابتاكر
لفائدة امجليع .وتدرك غينيا الاس توائية أأن تكل ا ألهداف تتطلب اتباع هنج متسق وصارم ،نظر ًا ألهنا يف طور حتديد مصادر
منوها اخلاصة وإارساء ا ألساس لتمنيهتا الشامةل .ذلا ،فال بد من تعزيز أأوارص التعاون مع الويبو لبناء القدرة الوطنية لكفاةل
التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية للبدل .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن الويبو يه أأفضل منصة دولية معرتف هبا لنرش
املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مما حيفز معلياهتا الإمنائية عىل الصعيد الوطين.
 .73و أأيد وفد ا ألرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تأأييد ًا اكم ًال.
وفامي يتعلق بوضع املعايري ،أأعربت ا ألرجنتني عن اهامتهما اخلاص مبسأألتني من املسائل املوجودة قيد التفاوض ،أأل وهام:
التصاممي الصناعية وحامية هيئات الإذاعة .وفامي خيص التصاممي الصناعية ،اعترب الوفد أأن املفاوضات جارية عىل حنو جيد،
و أأعرب عن ثقته يف أأن ادلول ا ألعضاء ستتحىل ابملرونة الالزمة لتجاوز الاختالفات املتبقية ،كام أأعرب عن أأمهل يف اإماكنية
عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة يف ذ ك اجملال يف أأقرب أأجل ممكن .أأما ابلنس بة للمفاوضات حول حامية هيئات الإذاعة،
اجلارية منذ عدة أأعوام ،فقد ُأحرز تقدم ملحوظ يف هذا الصدد أأيض ًا .ومن منظور الوفد ،ل بد من حتديد اإطار زمين واحض
لختتام العمل .كام اعتربت ا ألرجنتني أأنه من ا ألسايس اإنشاء نظام متوازن للملكية الفكرية .و أأكد الوفد جمدد ًا الزتامه بتطبيق
برانمج معل التمنية تطبيق ًا فعا ًل ،واعرتف ابلتقدم احملرز حنو حتقيق هذا الهدف ،و أأعرب عن ثقته يف أأن اجلهود املبذوةل لتعممي
مسائل التمنية يف أأنشطة املنظمة ستتواصل .وفامي يتعلق مبسأأةل التدريب ،شدد الوفد عىل ادلور الرئييس للأاكدميية يف
تدريب املوارد البرشية ،عىل النحو اجملسد يف مجةل أأمور يف درجة املاجس تري ا إلقلميية يف جمال امللكية الفكرية اليت تتيحها
الويبو ابلتشارك مع  Universidad Australيف بوينس أيرس .و أأعرب الوفد عن امتنانه لدلمع اذلي تقدمه الويبو يف هذا
الصدد و أأمهل يف أأن يظل بوسعه أأن يعمتد يف املس تقبل عىل ادلمع اذلي تقدمه املنظمة .كام أأعرب عن شكره للويبو عىل
التعاون املتاح ابلزتامن مع املرشوع التجرييب بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي الصناعية لتشجيع أأنشطة ا ألعامل يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا ،اذلي شاركت فيه ا ألرجنتني .وخمت الوفد ابلإشارة اإىل أأنه يتعني عىل امجلعيات احلالية أأن
تتخذ قرارات بشأأن املسائل الإدارية واملالية ذات ا ألمهية الكربى ابلنس بة لسري معل املنظمة عىل حنو سلس ،من قبيل
مزيانية فرتة الس نتني  .2017-2016كام أأعرب عن اس تعداده للعمل عىل حنو بناء عىل تسوية املسائل املعلقة من أأجل
المتكني من اعامتد مزيانية فرتة الس نتني املقبةل.
 .74و أأيد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأقر ابلتحدايت
اجلس مية املطروحة وتنوع املسائل املعقدة ذات ا ألمهية الكربى ابلنس بة ملس تقبل املنظمة واليت ستتطلب اختاذ قرارات بشأأهنا
خالل امجلعيات احلالية .ومن مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء أأن تتفق عىل اعامتد الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني ،ويه مسأأةل
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جوهرية يف تنفيذ ا ألهداف الاسرتاتيجية اجلديدة وخمتلف الربامج اليت من شأأهنا حتقيق الغاايت اليت رمسهتا ادلول ا ألعضاء
للمنظمة .اإضافة اإىل ذ ك ،تقع عىل ادلول ا ألعضاء مسؤولية اعامتد س ياسة استامثرية حذرة ومسؤوةل ،نظر ًا لعدم اس تقرار
الوضع الاقتصادي .ومن منظور الوفد ،تتيح امجلعيات احلالية فرص ًة لإحراز تقدم يف املسائل املهمة ابلنس بة للمنظمة ،واليت
تتطلب الزتام ًا س ياس ي ًا من جانب مجيع ادلول احلارضة ،اليت ينبغي لها انهتاج أأسلوب ابتاكري واستبايق إازاء البحث عن
حلول مرضية .وتؤدي الويبو ابعتبارها هيئة متخصصة من هيئات ا ألمم املتحدة ومنتدى عاملي ًا للس ياسات واخلدمات والتعاون
واملعلومات يف جمال امللكية الفكرية دور ًا أأساس ي ًا يف تنفيذ جدول ا ألعامل متعدد ا ألطراف اذلي ّتري معلية اإعادة رمسه يف
عام  2015عىل مس توايت ش ىت بأأثر شامل .وتعترب كولومبيا أأنه من احليوي ضامن اس مترارية معل اللجنة احلكومية ادلولية،
اذلي انقطع يف العام املنرصم .ومن الصعب عىل املس تفيدين من النظام ،ل س امي بدلان مثل كولومبيا ذات التنوع البيولويج
والثقايف الكبري ،فهم ّ
تعذر استبقاء اللجنة احلكومية ادلولية مكنصة للتفاوض عىل املسائل الواردة يف جدول أأعاملها ومناقش هتا.
وحث الوفد املشاركني عىل عدم نس يان لك العمل املنجز عىل مدى العديد من ا ألعوام و أأعرب عن تقديره لعمل امليرس
وهجوده .ومن املواضيع ا ألخرى اليت تثري اهامتم كولومبيا احلاجة اإىل حتديد العمل املقبل للجنة حق املؤلف .ومن منظور
الوفد ،فاإنه ل بد للويبو من مضاعفة هجودها لإنشاء ماكتب حق املؤلف ،ويه أأساس ية لضامن حامية احلقوق عىل حنو فعال
ابعتبارها أأدوات لتوليد الرثوات ورفع مس توايت الرفاه .و أأوحض أأن من املهم أأيضا التعجيل اإىل أأبعد حد ممكن ابعامتد
املعاهدات اخلاصة ابلبث والتوصل اإىل اتفاق .وس يتبع الوفد عىل حنو وثيق املبادرات اليت حيظى فهيا بدله مبركز املراقب
والرامية اإىل زايدة وحتسني وتيسري مس توايت حامية حقوق امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد ،تعمتد البدلان عىل املساعي
امحليدة للويبو واملشاركني يف امجلعيات لكفاةل النظر عىل حنو مالمئ يف اشرتااكت ادلول ا ألعضاء .و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن
أأمهل يف التوصل اإىل التوافق الالزم يف الراء لضامن نتاجئ مرضية مجليع ادلول ا ألعضاء ،ل س امي نظر ًا لدلور ا ألسايس لالبتاكر
يف خطة التمنية املس تدامة لعام  2030اليت اعمتدهتا ا ألمم املتحدة مؤخر ًا.
طور نظام متوازن للملكية الفكرية
 .75وقال وفد ابكس تان اإن لبدله ،مثهل مثل مجيع البدلان النامية ،مصلحة كبرية يف أأن يُ ّ
يليب احتياجات ادلول ا ألعضاء اخملتلفة واجملمتع املدين يف خمتلف مس توايت التمنية ،ويعزز يف الوقت عينه الابتاكر والتقدم
التكنولويج .و أأعرب الوفد عن قناعته برضورة تنفيذ جدول أأعامل التمنية تنفيذ ًا فعا ًل ودجمه يف مجيع أأهجزة الويبو .و أأضاف أأن
التقدم الثابت داخل جلنة التمنية والتنفيذ الفعال لتوصيات جدول أأعامل التمنية أأمران حاسامن للوصول اإىل نظام متوازن
للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن قلقه من ّ
تعرث بعض القضااي املهمة ابلنس بة للويبو .و أأضاف أأن سعادة السفري أأكرم ابدر اإىل
عقد اجامتعات غري رمسية ومفتوحة عىل مس توى السفراء لتذليل اخلالفات عىل هذه القضااي .و أأفىض هذا الهنج الشفاف
واجلامع اإىل نقاشات رصحية هبدف حلحةل ال ُعقد .و أأعرب الوفد عن ارتياحه ألن فكرة اإنشاء فرق معل صغرية ملناقشة
موضوعي املاكتب اخلارجية ومعاهدة قانون التصاممي قد لقت صدى اإجيابي ًا خالل املناقشات غري الرمسية .بيد أأنه أأعرب عن
قلقه من عدم التقدم يف العمل يف جلنة حق املؤلف .و أأكّد الوفد عىل رضورة احراز تقدم يف جمال الاس تثناءات والتقييدات
اإن ُأريد ضامن التعلمي اذلي هو حق أأسايس من حقوق الإنسان .واعترب أأن صعوبة الوصول اإىل املواد الرتبوية احملمية حبق
املؤلف لطاملا عرقل أأعامل احلق يف التعلمي .وشدّد الوفد عىل احلاجة اإىل امليض قدم ًا يف الولية احلالية للجنة حق املؤلف ،مبا
يف ذ ك البنود الثالثة املدرجة عىل جدول ا ألعامل .واعترب الوفد أأنه عىل الرمغ من التقدم اذلي أأحرزته اللجنة احلكومية
ادلولية ،يتعني علهيا أأل تكتفي مبجرد ّتديد وليهتا ،بل أأن ّتهد لإجناز نص ملزم قانو ًان محلاية ا ألصول التقليدية للشعوب من
ال ّمتكل غري املرشوعّ .
وحث الوفد ابلتايل ادلول ا ألعضاء عىل املبارشة مبفاوضات مبكرة قامئة عىل النصوص .و أأعاد الوفد
التأأكيد بقوة عىل موقفه املبديئ من احلاجة اإىل اإعداد مبادئ توجهيية شامةل وموضوعية لإنشاء أأي مكتب خاريج جديد،
ُحتدد املعايري والولية والفعالية من حيث التلكفة ،عرب مسار تقوده ادلول ا ألعضاء .و أأضاف أأنه ميكن بعد ذ ك لدلول
ا ألعضاء أأن تتفق عىل مدى احلاجة اإىل ماكتب خارجية جديدة وعىل عددها .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لتوصل جلنة املزيانية
اإىل قرار بشأأن تعريف نفقات التمنية .واتبع الوفد قائ ًال اإنه ينبغي أأن تنسجم احلوارات داخل جلنة الرباءات مع جدول أأعامل
التمنية و أأن تراعي احلق يف الصحة كحق أأسايس من حقوق الإنسان ،يفقد مغزاه يف غياب القدرة عىل احلصول عىل أأدوية
متاحة وميسورة .و أأحاط الوفد علامً ابلتقدم يف تعريف جدول ا ألعامل وإاجنازه .لكنه أأشار اإىل رضورة ا إلرساع يف تنفيذ
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اختصاصات الاس تعراض املس تقل جلدول أأعامل التمنية والتفاق عىل تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل للمساعدة التقنية.
و أأضاف أأن ترش يد جدول ا ألعامل ل ينهتىي مع اختتام أأحد املشاريع؛ بل هو مسار مس متر ينبغي أأن يُدرج يف مجيع اجملالت.
وقال الوفد اإنه من الرضوري ابلتايل أأن تواصل اللجنة معلها .مث أأشار اإىل أأن ابكس تان اتبعت النقاش يف موضوع اإدارة املوارد
البرشية يف الويبو ودعت املدير العام اإىل ترسيع اجلهود ملعاجلة اس مترار انعدام التوازن بني املناطق وداخلها ،وخاصة ضامن
احرتام مبد أأ ا ألمم املتحدة املتعلق ابلتوزيع اجلغرايف العادل عىل مس توى الإدارة العليا .وخمت الوفد ابلتشديد عىل أأمهية حتسني
احلومكة لضامن التقدم ،وعىل احلاجة اإىل زايدة الرتكزي عىل املساءةل وا إلرشاف وحتسني التنس يق بني خمتلف أأقسام الويبو.
 .76وانضم وفد اإيطاليا اإىل البيان اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب والبيان اذلي أأدلت به الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء.
وقال اإن اإيطاليا تنضم أأيضا اإىل سائر ادلول ا ألعضاء يف الإثناء عىل املدير العام وموظفيه ملا يبذلونه من هجود للحفاظ عىل
ماكنة الويبو ابعتبارها الهيئة العاملية املعنية ابمللكية الفكرية .ورصح بأأن اإيطاليا تويل أأمهية قصوى لدلور اذلي تضطلع به
الويبو يف تطوير نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية من خالل التعاون بني ادلول ،ويف ضامن التعاون الإداري بني
الاحتادات .وقال اإن أأنشطة الويبو رضورية من أأجل تعزيز الابتاكر والإبداع ألهنام ل يزلن يصبحان من العنارص ا ألساس ية
لتحقيق القدرة عىل التنافس والمنو الاقتصادي والتقدم الاجامتعي .وراح يقول اإن الويبو حققت جناحا ابهرا يف تقدمي
اخلدمات العاملية للملكية الفكرية و ُ
تقامس املعلومات عن امللكية الفكرية وتعمميها ويف وضع القواعد واملعايري ،ورصح بأأن اإيطاليا
تتوقع من الويبو الاس تفادة من هذا النجاح ،مؤكدا من جديد الزتامه املتني بذ ك .ورحب الوفد ابلنتاجئ احملرزة ابعامتد وثيقة
جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،ألن بدله يعترب اعامتد هذه الوثيقة خطوة هممة للميض
قدما جبدول ا ألعامل التقنيين ،مبا قد يعود بفوائد ليس فقط عىل البدلان ا ألطراف يف نظام التسجيل حاليا ،بل و أأيضا عىل
أأعضاء الويبو ُكها .ومىض يقول اإن وثيقة جنيف تيرس التوفيق بني ا ألنظمة الوطنية محلاية املؤرشات اجلغرافية عىل اختالف
تكل ا ألنظمة ،وزادة من جاذبية نظام لش بونة للمنتجني من البدلان املتقدمة والبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأردف قائال
اإن هذه النتيجة حتققت بفضل املفاوضات الشفافة والشامةل اليت جرت خالل معلية التفاوض اليت س بقت عقد املؤمتر
ادلبلومايس يف مايو  2015واليت اس تطاع مجيع أأعضاء الويبو املشاركة فهيا .وعرب الوفد عن ثقته يف أأن هذه الروح التوافقية
س تظل سائدة خالل الفرتة السابقة لتنفيذ التفاق .و أأفاد بأأن اإيطاليا نظرت بعناية يف اخملاوف اليت أأعرب عهنا بعض الوفود
بشأأن الوضع املايل لحتاد لش بونة ،و أأهنا ل تزال ملزتمة اكمل الالزتام بتقدمي مسامهة فعاةل وملموسة لإجياد حل فعال ،يشمل
الاس تدامة املالية لنظام لش بونة عىل ا ألجل الطويل .وراح يقول اإن مثة جمالت أأخرى س تؤيت فهيا أأنشطة وضع القواعد
واملعايري أأُكها ،مثل تنس يق وتبس يط الإجراءات الشلكية لتسجيل التصاممي الصناعية ،وذ ك من خالل اعامتد معاهدة قانون
الرباءات ،ورصح بأأن اإيطاليا تود الرتحيب بأأي قرار يُتخذ لعقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الصدد يف عام  .2016وقال اإن
اإيطاليا تود التأأكيد عىل تأأييدها للمناقشات اجلارية من أأجل اإبرام معاهدة محلاية هيئات البث لفائدة مجيع املس تخدمني،
وتتطلع اإىل جناح تكل املناقشات خالل الثنائية  .17-2016واختمت الوفد ُكمته مقرا بأأمهية املناقشات اجلارية بشأأن املوارد
الوراثية واملعارف والتقليدية والفوللكور ،وقال اإنه يعي امجلود اذلي يواجه العمل ،لكنه يؤمن بأأن من املمكن التوصل اإىل
قامس مشرتك بشأأن س بل امليض قدما يف هذه الصدد.
 .77ولفت وفد ش ييل النظر اإىل كون امجلعيات أأفضل حمفل لختاذ القرارات يف املنظمة حيث يتعني عىل ادلول ا ألعضاء
التأأمل والتفكري يف الس بل احملمتةل لبناء املس تقبل .ويف ذ ك الصدد ،أأعرب عن قلقه إازاء انعدام التفاق املس بق عىل
موضوعات رئيس ية خمتلفة مما ينطوي عىل حتدايت اإضافية تواهجها امجلعيات .و أأبدى اس تعداده للتعاون من أأجل التوصل اإىل
توافق يف الراء يسمح بتحقيق نتاجئ انحجة .وإاذ أأشار اإىل جوانب اهامتم خمتلفة لحظ أأن جدول أأعامل التمنية اكن عنرص ًا
رئيس ي ًا من معل الويبو .وقال اإن بدله شارك مشاركة نشطة يف وضع تكل ا ألداة واس تخدهما مكصدر اإلهام لوضع س ياساته
الوطنية .و أأعرب عن ثقته بأأن فريق ا ألشخاص املعنيني ابلتقيمي اجملمتعني لس تعراض تنفيذ جدول أأعامل التمنية س يفي مبهمته
عىل أأن يكون من املفهوم أأن التوصيات املقابةل يه أأكرث وجاهة من ذي قبل .وفامي يرتبط حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،عرب
عن قلقه إازاء عدم التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن توصية مقدمة اإىل امجلعية .واسرتسل قائ ًال اإن بدله يعلق أأمهية كبرية عىل
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جلنة حق املؤلف وخصوص ًا عىل معل تكل الهيئة وإاجنازاهتا يف ميدان الاس تثناءات والتقييدات .و أأكد جمدد ًا أأمهية ضامن
اإماكنية امليض قدم ًا ابلعمل عىل جوانب تعترب جزء ًا من النقاش املتعلق ابللجنة عىل قدم املساواة .وفامي خيص ولية اللجنة
احلكومية ادلولية ،أأعاد تأأكيد ا ألمهية اليت يعلقها بدله عىل املوضوعات املطروحة عىل تكل الهيئة .ويف اإطار الاس تعداد
للجمعيات ،اس متع اإىل خمتلف املواقف املتصةل بعمل اللجنة املقبل .ور أأى أأنه من املمكن مجع املواقف بشلك بناء يك يتس ىن
حتقيق توافق يف الراء بشأأن ّتديد ولية اللجنة .وفامي يتعلق ابلعتبارات املالية ،أأعرب عن ثقته ابإماكنية التوصل اإىل اتفاق
عىل اعامتد املزيانية للثنائية  .2017-2016و أأضاف قائ ًال اإن حتقيق توافق يف الراء يف ذ ك الصدد أأمر أأسايس لضامن اإماكنية
سري معل الويبو عىل النحو الواجب .و أأفاد بأأن اجلهود اليت بذلها معهد ش ييل الوطين للملكية الصناعية بعد ميض س نة عىل
بدء تشغيهل اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل قد تلكلت ابلنجاح .و أأشار اإىل تسمل حوايل  145طلب ًا
حىت  30سبمترب  2015ورد  %25مهنا من ماكتب أأخرى لتسمل الطلبات .وتوجه بعبارات الشكر اإىل ماكتب امللكية
الفكرية يف املنطقة البالغ عددها  11مكتب ًا عىل ثقهتا مبعهد ش ييل الوطين للملكية الصناعية.
 .78و أأيد وفد بنغالديش البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ والبيان اذلي أأدىل به وفد
بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا .و أأعرب عن ثقته بأأن الويبو س تظل تعكف عىل تعزيز الإبداع والابتاكرات وتدعمي
املاكتب الوطنية للملكية الفكرية من أأجل تقدمي خدمات دولية للملكية الفكرية من الطراز ا ألول وقال اإنه يدرك اإدرااكً شديد ًا
أأن الويبو بصفهتا املؤسسة العاملية للملكية الفكرية تضطلع بدور حموري يف تطوير النظام العاملي للملكية الفكرية عىل نطاق
العامل ابإيالء عناية خاصة للبدلان ا ألقل منو ًا مثل بنغالديش .و أأفاد بأأن الويبو قد وسعت نطاق تعاوهنا ألغراض تعزيز
الاخرتاعات والابتاكرات وحاميهتا يف بنغالديش يف العقود ا ألخرية وذكر بوجه خاص أأن املدير العام للويبو زار بنغالديش
ووقع عىل اتفاق ملس توى اخلدمات بني الويبو وإادارة الرباءات والتصاممي والعالمات التجارية يف يناير  .2015و أأوحض قائ ًال اإن
تكل الإدارة أأنشأأت مبساعدة الويبو ومع ًال بذ ك التفاق مركزين دلمع التكنولوجيا والابتاكر من أأجل مساعدة اخملرتعني
احملمتلني عىل النفاذ اإىل قواعد بياانت امللكية الفكرية وغريها من موارد التكنولوجيا هبدف تعممي أأفضل املامرسات والتجارب يف
ميدان حقوق امللكية الفكرية يف بنغالديش ويف بدلان أأخرى يف العامل .و أأضاف قائ ًال اإن بدله عدل القوانني والقواعد الراهنة
املتصةل ابمللكية الفكرية وحدهثا مؤخر ًا وسن أأيض ًا قانو ًان بشأأن املؤرشات اجلغرافية .ور أأى أأنه من الوجيه الإشارة إاىل
اضطالع بدله بتنفيذ مرشوع خاص حبقوق امللكية الفكرية يدرج نظام ًا مؤمتت ًا يف الإدارة املذكورة من أأجل اإدارة طلبات
امللكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو .و أأشار اإىل اس هتالل دورة تدريبية قصرية بشأأن امللكية الفكرية أأيض ًا يف معهد بنغالديش
ل إالدارة مبساعدة الويبو .ومىض يقول اإن حكومة بدله تويل عناية جدية لالنضامم اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
وبروتوكول مدريد .و أأعرب أأيض ًا عن امتنانه الشديد للويبو للمساعدة املقدمة يف اإطار اإعداد مسودات س ياسات البدل يف
جمال امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذ ك ،ذكر أأن بدله يتبع حالي ًا خريطة الطريق الوطنية املتينة للملكية الفكرية اليت أأاتحهتا
الويبو .و أأبدى رغبة بدله يف أأن يشهد ّتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية عىل الفور اإعداد ًا لصك واحد أأو أأكرث ملزم قانو ًان
لتكل اللجنة .ودعا أأيض ًا اإىل اإدراج مادة عن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف معاهدة قانون التصاممي املقرتحة وحث
أأيض ًا عىل اعامتد مزيانية الويبو برسعة وعىل عدم اإيقاف الإنفاق عىل التمنية أأو خفضه بأأي شلك من ا ألشاكل ما دام
الاختالف قامئ ًا خبصوص مسأأةل ليست البدلان ا ألقل منو ًا طرف ًا فهيا .وساند أأيض ًا التوصل اإىل اتفاق بشأأن هيئات البث وهنج
قامئ عىل الإشارات حسب املعىن التقليدي .و أأعرب عن تقديره لكفاح املدير العام عىل مدى الس نوات من أأجل تكوين خربة
املنظمة املتفانية يف سبيل البدلان ا ألقل منو ًا وتدعميها .واسرتسل قائ ًال اإن الوزارات الوطنية املعنية قدمت أأيض ًا التوجيه اإىل
املنظمة عرب اعامتد اإجنازات الويبو املس هتدفة وإان الإعالن الوزاري املعمتد يف اسطنبول يف عام  2011قد حدد ا ألولوايت
احملددة للويبو للرتكزي عىل أأنشطهتا يف جمال التعاون التقين املرتبطة ابمللكية الفكرية اليت تس هتدف البدلان ا ألقل منو ًا .ويف هذا
املضامر ،أأشار أأيض ًا اإىل اإماكنية توجيه أأنشطة التنس يق اخلاصة جبميع خدمات املساعدة التقنية والربامج عرب شعبة الويبو
املعنية ابلبدلان ا ألقل منو ًا حىت يتس ىن ّتنب الازدواجية وإااتحة نقطة اتصال واحدة للبعثات ادلامئة لتكل البدلان أأيض ًا.
و أأعرب عن أأمهل مواصةل التعاون مع الويبو وخصوص ًا من أأجل حتسني نظام حقوق امللكية الفكرية يف بنغالديش.
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 .79و أأبلغ وفد الفلبني امجلعيات أأن بالده مس مترة يف رحلهتا ّتاه التعايف الاقتصادي بعزم وثبات ،مع الرتكزي عىل الابتاكر
مكحرك للمنو الاقتصادي الشامل واملس تدام .وحتقيقا لهذه الغاية ،فقد معلت بالده جاهدة عىل الارتقاء ابلكفاءات الالزمة
لتصبح الفلبني مركز الابتاكر املقبل يف املنطقة .وقال الوفد مرسورا اإن بالده تس تضيف  85من ا ألعضاء النش يطني يف
ماكتب دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأهنا حترض ملساعدهتم يف مجيع جمالت اإنشاء امللكية الفكرية وحاميهتا واس تخداهما .و أأشار
الوفد اإىل أأن العديد من اجلامعات جنت ابلفعل فوائد ملموسة نتيجة لهذا الربانمج الرائد .وابعتبارها دوةل انمية ،ترى الفلبني
أأن من املمكن اس تكشاف الابتاكر من خالل نظام امللكية الفكرية ،وذ ك عرب دمع قدرات أأعضاء ماكتب دمع التكنولوجيا
والابتاكر ومساعدهتم يف تسويق ملكيهتم الفكرية عن طريق توفري املنصات والبنية التحتية املؤسس ية املالمئة لهذا التسويق
والتعاون ادلويل .و أأضاف الوفد أأنه اس تكامل لهذه املبادرة ،شهد عام  2015اإطالق خمزن امللكية الفكرية ،وهو سوق
الكرتونية و أأداة مطابقة ألصول امللكية الفكرية املبتكرة داخل البالد .و أأشار الوفد اإىل وجود العديد من قصص النجاح لهذا
الربانمج ولكن أأبرزها يه أأن نظام امللكية الفكرية ،ميكن أأن يعود بفوائد مالية عىل اخملرتعني و أأن يغري حياة الناس عرب اإجياد
حسن أأداء بالده بنس بة  17نقطة عام  .2015وعقدت مقة الفلبني
فرص العمل وحفظ الكرامة الشخصية .ونبه الوفد اإىل أأ ّن ّ
ا ألوىل لالبتاكر يف سبمترب  2015من أأجل اإقامة رشاكة مس مترة بني احلكومة واملؤسسات التعلميية والصناعية .ومع حتول
التجارة يف هذه الونة اإىل منطقة أس يا واحمليط الهادئ ،فاإن الفاق أأصبحت أأكرث إارشاقا للفلبني .ويف جمال اإجراءات التسوية
البديةل للمنازعات ،أأعرب الوفد عن سعادته يف التأأكيد عىل النتاجئ الإجيابية اليت حققهتا هذه الإجراءات يف حل العديد من
منازعات امللكية الفكرية ،معطية معدل قبول بنس بة  62ابملائة ،ومعدل جناح بنس بة  43ابملائة .ور أأى الوفد أأهنا وس يةل ممتازة
ملواهجة حتدايت اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف القرن احلادي والعرشين وتطرق الوفد اإىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ونقل التطورات الإجيابية اليت طر أأت عىل صياغة نظام اإداري مشرتك مع اللجنة الوطنية
للساكن ا ألصليني عن القواعد واللواحئ لضامن حامية تكل ا ألصول النفيسة ومنع المتكل غري املرشوع لها وطلبات امللكية
الفكرية و أأنشطة التسجيل .وقال الوفد اإن بالده تتوقع الانهتاء من وضع الترشيعات قبل هناية عام  ،2015و أأعرب عن أأمهل
يف حتقيق تقدم عىل الساحة ادلولية يف منح امحلاية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي
يتعلق مبسأأةل التنفيذ ،ذكر الوفد أأن بالده ل تزال تشق طريقها يف ماكحفة التقليد والقرصنة .وقد حافظت عىل هنج مشويل يف
التنفيذ ،مبا فهيا املشاركة النشطة للقضاء .ومن أأجل تعزيز معليات مكثفة إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،رشعت الفلبني يف
محةل تربوية كبرية تريم اإىل اإطالع امجلهور ،وخاصة الش باب ،عىل قمية امللكية الفكرية و أأمهيهتا ،وذ ك ألهنا تعتقد أأن التعلمي
هو ا ألداة املثىل ل إالنفاذ .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل دمعها املتواصل ،ليس فقط يف جمال املساعدة التقنية ،ولكن
أأيضا من خالل التوجيه وروح التعاون ادلويل.
 .80و أأشار وفد تركيا مع الارتياح اإىل أأن املنظمة أأحضت بفضل توجهيات املدير العام أأكرث توهجا حنو النتاجئ من أأي وقت
مىض .و أأضاف أأن الزتايد املتواصل يف اإيداعات امللكية الفكرية واتساع نطاق ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية يبني بوضوح ما
تبذهل الويبو من هجود ،ومع ذ ك فاإن وترية نشاط املنظمة مل متنعها من تلبية احتياجات ادلول ا ألعضاء فهيا .ويف هذا الصدد،
أأعرب عن رسوره ل إالعالن عن أأن تركيا س تدشن مع أأاكدميية الويبو برانمج ماجس تري جديد يف جمال امللكية الفكرية يف
جامعة بيلكنت بأأنقرة يف عام  ،2016ونظرا ألن هذا الربانمج س يكون دوليا ،فس تفتح أأبوابه للطالب من مجيع ادلول
ا ألعضاء .و أأردف قائال اإن تركيا أأنشأأت مع أأاكدميية الويبو ابلفعل مركزين للتدريب يف جمايل امللكية الصناعية وحق املؤلف يف
أأنقرة .و أأضاف أأن برانمج املاجس تري ومراكز التدريب س يمكالن بعضهام من أأجل تلبية احتياجات املتخصصني يف امللكية
الفكرية يف تركيا واملنطقة .ورصح بأأن هذين املرشوعني هام جزء من الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليت اعمتدت يف
عام  2015وحتتوي عىل زهاء  50أأولوية .ورصح بأأن اسرتاتيجية وطنية للمؤرشات اجلغرافية قد اعمتدت أأيضا .و أأشار اإىل
أأن تركيا فورما حتقق ا ألهداف الواردة يف هاتني الاسرتاتيجيتني ،س تضحى هجة فاعةل أأكرث بروزا يف هذا امليدان .واس تطرد
قائال اإن املعهد الرتيك للرباءات ّ
دشن مؤخرا منصة لنقل التكنولوجيا عرب الإنرتنت هبدف التقريب بني اخملرتعني واملستمثرين،
ورصح بأأن هذه املنصة حظيت ابلفعل ابهامتم كبري من ماكتب نقل التكنولوجيا ومؤسسات البحث والتطوير والرشاكت.
وراح يقول اإن املعهد ،بعد  20عاما من تقدمي اخلدمات يف جمال امللكية الفكرية ،أأحضى يتسمل أأعىل عدد من طلبات
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العالمات التجارية بني مجيع املاكتب ا ألوروبية ،حبيث تسمل  110 000طلب عالمة ّتارية و 43 000طلب تصممي
و 12 400طلب براءة يف هناية عام  .2014وبغض النظر عن عبء العمل امللقى عليه ،فقد اس تطاع اس تكامل اإجراءات
التسجيل يف الوقت املناسب بفضل ادلمع اذلي حصل عليه من رامسي الس ياسات .و أأردف الوفد قائال اإن مشاركة رئيس
مجهورية تركيا ،الس يد رجب طيب أأردوغان ،بشخصه يف احلفل الرابع لتوزيع جوائز الرباءات الرتكية يف أأبريل  2015يعد
مثال ممتازا عىل ادلمع الس يايس لنظام امللكية الفكرية يف ادلوةل .و أأضاف الوفد أأن الرئيس سلط الضوء أأثناء خطابه عىل أأمهية
معاجلة طلبات امللكية الفكرية برسعة وفعالية ،و أأثىن عىل معل املعهد يف اإجراء البحث والفحص يف الرباءات من مجيع
أأصناف امللكية الفكرية تقريبا ،وشدد عىل أأمهية تقامس هذه القدرة مع سائر البدلان .واس تدرك الوفد حديثه قائال اإن التعاون
مع املاكتب الوطنية واملنظامت ادلولية اس متر يف الزتايد بفضل النتاجئ الإجيابية احملققة من تكل التفاقات .وراح يقول اإن تركيا
وقّعت خالل العام املايض بروتوكولت تعاون مع ماكتب امللكية الفكرية يف الصني وإايران وابكس تان؛ ومن املتوقع اإبرام اتفاق
مع رصبيا يف نومفرب  .2015و أأردف قائال اإن هذه التفاقات الثنائية تريم اإىل تعزيز التعاون بني ادلول ا ألعضاء هبدف اإضفاء
الفعالية واملتانة عىل النظام العاملي للملكية الفكرية .و أأضاف أأن تركيا تسعى أأيضا اإىل اإبرام اتفاقات مع بدلان أأخرى مثل أألبانيا
والبوس نة والهرسك وتونس يف عام  .2016ورصح بأأهنا تويل أأمهية خاصة اإىل التفاق مع البوس نة والهرسك ،ما س يتيح
للمعهد الرتيك للرباءات اإعداد تقارير البحث والفحص يف الرباءات ابلنيابة عن املكتب املقابل هل يف البوس نة والهرسك .و أأوحض
أأن هذه املبادرة من شأأهنا أأن تعزز العالقات بني املكتبني والعالقات الاقتصادية والصناعية بني ادلولتني عىل حد سواء.
و أأضاف أأن من املتوقع أأن يربم املعهد ما مجموعه  30اتفاق تعاون مع ماكتب وطنية يف ش ىت أأرجاء العامل يف موعد أأقصاه هناية
عام  .2016ورصح بأأنه أأبرم اتفاقات تعاون مع منظامت دولية أأيضا .ومتاش يا مع خطة العمل لعام  2015اليت وضعت
ابلتعاون بني الويبو وتركيا ،س يعقد مؤمتر دويل بشأأن اإدارة شؤون امللكية الفكرية يف اجلامعات ،يف جامعة بغازتيش يف
اإسطنبول يف يويم  15و 16أأكتوبر  ،2015وسريكز هذا املؤمتر عىل جوانب امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا .و أأعلن أأن
حلقيت معل لتدريب املدربني عىل امللكية الفكرية يف تركيا قد نظمتا أأيضا .ورصح بأأن برانمج انتداب اخلرباء الوطنيني اذلي
وضعته الويبو حقق نتاجئ ممتازة و أأن تركيا س تواصل املشاركة فيه يف املس تقبل .وراح يقول اإن بفضل هجود املدير العام ،ت
توقيع بروتوكولني يتعلقان مبراكز التدريب عىل امللكية الفكرية وبرانمج املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية يف يونيو .2015
و أأردف قائال اإن الويبو قدمت املساعدة أأيضا اإىل املعهد الرتيك للرباءات يك يشارك يف عدد من املؤمترات العاملية اليت أأاتحت
لرتكيا الفرصة لإطالع ماكتب ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل ّتربهتا .ورصح بأأن فاحيص الرباءات من تركيا شاركوا يف عدد من
ادلورات التدريبية املطوةل اليت قدمهتا أأاكدميية املكتب ا ألورويب للرباءات ،ما أأدى ،ابلتعاون مع املكتب ا ألورويب للرباءات،
اإىل حتقيق زايدة متواصةل يف عدد تقارير البحث الصادرة عن الفاحصني من تركيا وجودهتا .واس تطرد قائال اإن عدد فاحيص
الرباءات قد زاد أأيضا اإىل مس توى يتيح للمعهد اإجراء الفحص والبحث يف طلبات الرباءات من لك ا ألصناف تقريبا .و أأعلن
أأن انتداب اخلرباء بني املعهد ومكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية ساعد تركيا عىل مواءمة نظام التسجيل دلهيا مع ممارسات
الاحتاد ا ألورويب .وفضال عن ذ ك أأدرجت قاعدة بياانت التصاممي اخلاصة ابملعهد يف قاعدة  Designviewاخلاصة مبكتب
التنس يق يف السوق ادلاخلية ،وذ ك يف اإطار مرشوع الإدماج  .TMviewو أأفاد بأأن تركيا شاركت يف مرشوعات برانمج
ادلمج التابعة ملكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية بصفهتا دوةل مراقبة ،وجرى حتديث املبادئ التوجهيية لفحص العالمات
التجارية والتصاممي ابنتظام متاش يا مع ادلراسات اجلارية .والتفت الوفد اإىل مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،وعرب عن تقديره
للعمل اذلي تضطلع به جلنة العالمات ،و أأيد عقد مؤمتر دبلومايس تأأييدا اتما ،مع مراعاة شواغل مجيع ادلول ا ألعضاء ،حبيث
يُعمتد مرشوع املعاهدة يف القريب العاجل .ور أأى الوفد أأيضا أأن ولية اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن ّتدد لختتام
املفاوضات وعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد مرشوع معاهدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور .ورصح بأأنه يويل أأمهية كربى لتحقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية وحث ادلول ا ألعضاء عىل اإقامة مناقشات
موهجة صوب النتاجئ داخل جلنة التمنية .وحتدث عن الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17-2016ورحب ابلتفاق عىل تعريف
"الإنفاق عىل التمنية" و أأعرب عن أأمهل يف تسوية القضااي العالقة رسيعا .وراح يقول اإنه يويل أأمهية كربى لعامتد وثيقة الربانمج
واملزيانية خالل ادلورة الراهنة ،شأأنه يف ذ ك شأأن وفد الياابن اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وحث مجيع الوفود عىل
بذل قصاراها لعامتد الوثيقة .وشدد الوفد عىل نية تركيا اس تضافة مكتب من ماكتب الويبو اخلارجية ،ما من شأأنه أأن حييك

A/55/13
56

عرى التأزر مع بنك التكنولوجيا لفائدة أأقل البدلان منوا اذلي س ينشأأ يف املس تقبل .وقال اإن مقر هذا البنك س يكون يف تركيا
وس ينشأأ حتت رعاية مكتب ممثل ا ألمم املتحدة السايم املعين بأأقل البدلان منو ًا والبدلان النامية غري الساحلية وادلول اجلزرية
الصغرية النامية .ورصح بأأن هذا املرشوع ُأعد يف عام  2011أأثناء مؤمتر ا ألمم املتحدة الرابع املعين بأأقل البدلان منوا ،و أأن
الهدف منه اإنشاء مكتب اتبع ل ألمم املتحدة يف تركيا ملساعدة املبتكرين والباحثني من أأقل البدلان منوا عىل حتديد التكنولوجيا
ا ألنسب ملواضيع حبهثم والعمل كوسطاء للتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص .وقال اإن املرشوع يريم أأيضا اإىل تيسري التصال
ابلبحاثني من أأقل البدلان منوا اذلين يعكفون عىل املواضيع ذاهتا .ورصح بأأن اإنشاء مكتب للويبو يف تركيا س يضمن اس تدامة
البنك ويكفل النجاح يف مجيع اجلهود املبذوةل.
 .81و أأيّد وفد نيبال البيان اذلي أأدلت به الهند ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،وذ ك اذلي أأدلت به بنن ابمس
مجموعة البدلان ا ألقل منوا .و أأشار الوفد اإىل أأن الرثوات الطبيعية والثقافية اليت تزخر هبا نيبال ،مبا فهيا املعارف ا ألصلية
التقليدية ،مل تُدرج بعد يف أأي نظام للملكية الفكرية ،يف حني حتتاجه نيبال لمتهيد الطريق أأمام المنو والتمنية الاقتصاديني
املس تدامني .و أأعلن الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن اس تخدام هذه املوارد املنترشة يف مواقع متنوعة وتسويقها بشلك مالمئ ،ل
يزال صعب ًا ،فاإن املس تقبل واعد .وقد ابدرت نيبال اإىل بذل هجود لإنشاء مكتب متاكمل للملكية الفكرية وصياغة س ياسة
وطنية خاصة ابمللكية الفكرية ،بغية رفع التحدايت املرتبطة هبذا القطاع .و أأشار الوفد اإىل أأن نيبال ترغب يف أأن تضمن أأن
وضع دس تور جديد س يعزز بشلك ٍ
اكف البحوث والابتاكر وتطوير املنتجات القامئة عىل املوارد ا ألصلية الطبيعية والثقافية.
و أأثىن الوفد عىل مبادرات الويبو الهادفة اإىل اإنشاء مراكز تقنية ومراكز لالبتاكر وتطوير املوارد البرشية مع الرتكزي عىل تمنية
القدرات التقنية .و أأعرب الوفد عن رغبة نيبال ابلتعاون مع املنظمة يف جمالت اختصاصها ،مشددة عىل بناء القدرات والتمنية
البرشية والاجامتعية وزايدة فرص العملّ .
وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن البدلان ا ألقل منو ًا كنيبال حتتاج ابلفعل اإىل حامية فعاةل
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .والتفت الوفد اإىل أأن تقدم ًا ملحوظ ًا قد ُأحرز يف
املفاوضات القامئمة عىل النصوص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،لكنه ر أأى أأن
عىل ادلول ا ألعضاء أأن تبذل املزيد من اجلهود وتُرسع يف وضع الصيغة الهنائية للنص .ويف هذا الصدد ،أأيّد الوفد اقرتاح
حتويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة ،لفت ًا اإىل أأن تغيري ًا كهذا لن يُلغي احلاجة اإىل ّتديد وليهتا حفسب ،بل س يتيح
الوقت الاكيف للعمل عىل النص اخلاص ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام أأعرب وفد
نيبال عن ارتياحه للتقدم احملرز يف املفاوضات بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي وكرر التعبري عن رغبته يف أأن تُدرج يف
املعاهدة أأحاكم ملزمة قانو ًان بشأأن املساعدة التقنية وبناء القدرات .و أأيّد الوفد كذ ك ،الاقرتاح بشأأن رشط يتعلق ابلكشف
خبصوص طلبات التصاممي الصناعية .كام ّنوه الوفد ابلتقدم اذلي أأحرز كذ ك يف موضوع اإعداد معاهدة بشأأن حامية هيئات
البث ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن املفاوضات ينبغي أأن تركّز عىل التلكيف اذلي أأ ّقرته امجلعية العامة عام  2007محلاية هيئات
البث ابتباع مقاربة تقوم حرص ًا عىل اإشارات البث ابملعىن التقليدي.
 .82وانضم وفد مكبوداي للبياانت اليت أأدلت هبا مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ .وتويل مكبوداي أأمهية كربى للملكية
الفكرية ابعتبارها من احملراكت الرئيس ية للتمنية الاقتصادية ،وعليه فقد وضعت حكومة مكبوداي س ياسة للتمنية الصناعية
تشمل امللكية الفكرية .وقد ُأعدت اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية بدمع من الويبو .وقد ُأحرز تقدم يف هذا اجملال .وقد
ارتفع اإجام ًل ترتيب مكبوداي حبسب املؤرش العاملي لالبتاكر من الرتبة  106يف عام  2004اإىل  91يف  .2015وقد اس تقر
متوسط الناجت احمليل الإجاميل عند نس بة  8يف املائة خالل الس نوات العرش املاضية .و أأصبحت مكبوداي طرف ًا متعاقد ًا يف
بروتوكول مدريد يف  5مارس  .2015ومن شأأن هذا التطور أأن ميكّن الرشاكت الصغرية واملتوسطة المكبودية من حامية
عالماهتا التجارية يف اخلارج عىل حنو أأسهل و أأبسط وبكفاءة من حيث التلكفة .كام تبحث مكبوداي اإماكنية الانضامم اإىل
معاهدات واتفاقيات أأخرى للويبو .ومن جمالت الإجناز ا ألخرى اجلديرة ابذلكر ،اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
وتأأمل مكبوداي أأن تربم اتفاق تعاون مع الويبو يف  12أأكتوبر  2015بغية تعزيز أأنشطة البحث والابتاكر عىل الصعيد ادلاخيل
من خالل اس تخدام املعلومات اس تخدام ًا فعا ًل .ويشمل جدول أأعامل التمنية اخلاص ابلويبو عدد ًا من التوصيات دلمع
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مؤسسات امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات يف أأقل البدلان منواً ،وعليه فاإن مكبوداي تطلب اهامتم ًا ودعامً خاص ًا لفائدة البدلان
ا ألقل منو ًا اإضافة اإىل تنفيذ التوصيات ذات الصةل تنفيذ ًا اكم ًال وفعا ًل .وبقيادة الويبو ومساعدهتا ،تعرب مكبوداي عن يقيهنا من
حتقيق مزيد من التطور والإجنازات يف جمال امللكية الفكرية ،من قبيل ربط قاعدة بياانت العالمات التجارية المكبودية بقاعدة
بياانت الويبو العاملية للعالمات ،ابإدخال نظام ل إاليداع عىل الإنرتنت يف عام .2016
 .83وشكر وفد مرص الرئيس السابق سفرية فنلندا عىل فرتة تولهيا رئاسة امجلعية العامة للمنظمة وتوجه ابلهتنئة للرئيس
اجلديد عىل تويل الرئاسة معر ًاب عن ثقته يف أأن قيادته احلكمية للمشاورات – مصحوبة إابرادة س ياس ية حقيقية من قبل ادلول
ا ألعضاء – س تؤيت مثارها من خالل ختطي امجلود اذلي تعاين منه املنظمة يف خمتلف مساراهتا التفاوضية .و أأكد يف هذا
اخلصوص عىل تعاونه واس تعداده لبذل اكفة املساعي لإجناح هذه ادلورة .و أأضاف قائال اإن هذه ادلورة مجلعيات ادلول
ا ألعضاء يف الويبو تُعقد يف أأعقاب اعامتد مقة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة وذ ك بعدما ت اعامتد ا ألجندة التمنية املس تدامة
حىت عام  ،2030وذ ك يف  25سبمترب  2015اجلاري .وقال اإن الهدف التاسع من هذه ا ألجندة املعنون "الصناعة والابتاكر
والبنية التحتية" يتناول دور الاستامثر يف هذه اجملالت مكحراكت لتحقيق المنو الاقتصادي والتمنية ،وبذا يتصل ذ ك بصورة
مبارشة بعمل الويبو واختصاصها .ون ّبه الوفد من أأن ذ ك ل يعين وجود انفصال بني دور املنظمة اكإحدى واكلت ا ألمم املتحدة
املتخصصة وبني ابيق ا ألهداف .و أأوحض ذ ك قائال لو حللنا بصورة مدققة أأهداف ًا أأخرى اكلهدف الثالث اخلاص ابلصحة
والرابع اخلاص ابلتعلمي اجليد والسادس اخلاص ابملياه النظيفة أأو السابع املرتبط ابلطاقة النظيفة والثالث عرش املتصل بتغري
ابملناخ ،يتضح لنا أأن للويبو ،بتشعب انعاكس نشاطها ،مبا يف ذ ك فامي يتعلق بصياغة املعايري ادلولية يف جمال امللكية الفكرية
مبختلف أأفرعها ،عىل لك من اجملالت اليت تتناولها هذه ا ألهداف .وذلا ،قال اإنه من غري الالئق أأل تس تطيع املنظمة يف خضم
احلراك ادلويل حول أأهداف التمنية املس تدامة أأن توفر اسهاماهتا املوضوعية ،نظر ًا لنشغالها بكرس امجلود ادلاخيل اذلي تعاين
منه منذ فرتة ليست ابلقصرية .ودعا يف هذا الإطار اإىل توىخ عدم اإحداث انفصام بني دوران هنا وبني ما تبناه قادة العامل من
أأهداف واجبة التحقق ،فالتمنية أأحضت عام ًال رئيس ي ًا يف لك ما س تقوم به املنظمة يف جمال امللكية الفكرية .وقال الوفد اإن
مرص تؤيّد ما جاء يف البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .واس تطرد قائال اإنه ل خيفي عىل احلضور
ازدحام جدول أأعامل ادلورة ابلعديد من املوضوعات الواجب حسمها .وقال الوفد اإن الاس تقطاب ل يزال يس يطر عىل
التنفيذ الاكمل لاكفة أأبعاد أأجندة التمنية ،ل س امي ما يتعلق بألية التنس يق ،وبشلك عام ،فاإن تنفيذ أأجندة التمنية ،مبا حيقق
الهدف مهنا ،يف حاجة اإىل مراجعة وتقيمي شامل ،وذلا فاإنه يتطلع لنتاجئ معلية املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
ومن انحية أأخرى ،قال اإن تويل مرص اهامتم ًا خاص ًا للمشاورات حول صياغة صكوك قانونية دولية ملزمة محلاية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وذكّر بأأنه قد مر عىل بدء املشاورات ذات الصةل ما يزيد عىل  14عام ًا ،وت حتقيق
قدر كبري من التقارب حول بعض مسودات الواثئق القانونية ،متهيد ًا لرفعها ملؤمتر دبلومايس لتسوية املسائل العالقة وإاقراراها.
وقد ارتأأت مرص يف اإطار اجملموعة ا ألفريقية ،ومنذ العام املايض ،رضورة أأن يمت حتديد موعد لعقد املؤمتر ادلبلومايس ،وهو
املوقف اذلي ينسحب عىل مشاوراتنا هذا العام .وقال اإن مرص تدمع يف هذا اخلصوص املقرتح ا ألفريقي ابإنشاء جلنة دامئة
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور لالضطالع مبسؤولية اس تكامل املشاورات حول هذه القضية ذات ا ألولوية
اليت بد أأت قبل أأربعة عرش عاما ،مبا يتيح الفرصة لتفرغ ادلول للنوايح املوضوعية بد ًل من الاس تغراق يف اجلوانب الإجرائية
واملؤسس ية اليت تقترص عىل مد فرتة ولية اللجنة احلكومية .وفامي يتعلق مبسأأةل املاكتب اخلارجية للمنظمة ،تقدر مرص اجلهود
الرامية للتوصل اإىل توافق حول اخلطوط الاسرتشادية يف هذا الشأأن ،وتؤكد عىل موقف اجملموعة ا ألفريقية املطالب ابفتتاح
مكتبني للمنظمة يف هذه القارة واعامتد ذ ك يف اإطار الربانمج واملزيانية لعايم  ،2017-2016وضعا يف الاعتبار كوهنا قارة
ابزغة حتمل الكثري من الفرص الواجب اس تغاللها والبناء علهيا لتحقيق التمنية الشامةل ،مبا يف ذ ك من خالل اس تغالل
امللكية الفكرية أكداة للتمنية .وقال الوفد اإنه يود أأن ينقل كذ ك حرص مرص عىل حتقيق تقدم يف املسارات اخلاصة بتطبيق
القيود والاس تثناءات يف جمال حق املؤلف ،وذ ك ابلنظر اإىل أأمهيهتا ابلنس بة لتيسري س بل اإاتحة املعرفة مبا خيدم قضااي
التعلمي وغريه من اجملالت التطبيقية للمعرفة ،وينعكس عىل حتقيق التمنية .وابملثل ،فاإنه يتطلع لإخراج املشاورات يف جمال
الرباءات من حاةل الانقسام اليت متنع اللجنة ادلامئة من دمع حتول املناقشات يف اّتاه مراعاة شواغل ادلول النامية ،أأخذ ًا يف
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الاعتبار أأن ذ ك يف حد ذاته ميثل أأحد أأوجه التنفيذ ا ألمني ألهداف أأجندة التمنية للويبو .وختاما ،أأكد الوفد جمددا عىل ثقته
يف قيادة الرئيس احلكمية ألعامل هذه ادلورة يف سبيل اإجناهحا وختطي الإشاكليات املطروحة عىل أأجندهتا.
 .84و أأعرب وفد الكريس الرسويل عن تقديره ل ألمانة ملا حققته الويبو من نتاجئ هائةل يف ا ألعوام ا ألخرية ،ول س امي فامي
يتعلق بعملها عىل اخلدمات العاملية للملكية الفكرية .وقال اإن المنو املطرد يف عدد الطلبات وتوس يع نطاق العضوية ما اكان
ليتحققا دون الاس تجابة املناس بة للطلب املتطور يف هذا العامل الواقعي .و أأفاد بأأن الاقتصاد القامئ عىل املعارف موجود ،و أأن
رس اإحراز التقدم يف املس تقبل يمكن يف اإتقان حتويل ما يمت اكتشافه وتعلمه اإىل منتجات ومواد تكنولوجية جديدة ميكن
تسويقها .وراح يقول اإن الاستامثرات من القطاعني اخلاص والعام أأدت اإىل حتقيق تقدم علمي هائل ومتواصل يف فهم املوارد
البيولوجية واس تخداهما ،ما أأاتح مصدرا هائال لإضفاء القمية و أأاتح اإماكنية حتسني حياة الناس .و أأردف قائال اإن ا ألطر
القانونية العادةل محلاية امللكية الفكرية حافز أأسايس لالبتاكر ويه حامسة لنرش الفوائد املرتتبة عىل تكل الابتاكرات عىل نطاق
واسع .و أأقر الوفد بقمية امحلاية العاملية حلقوق امللكية الفكرية ،ومع ذ ك فاإن نطاق تكل احلقوق جيب أأن يقاس دامئا عىل
أأساس مبد أأي العداةل وخدمة الصاحل العام ا ألوسع نطاقا .و أأضاف أأن املنفعة وحدها ينبغي أأل حتدد ا ألدوات الالزم
اس تخداهما ملاكحفة اجلوع واملرض والفقر .وراح يقول اإن الويبو يلزهما أأن تتبع مبادئ اتفاقية تأأسيسها ،ويف الوقت ذاته ل
يزال علهيا أأن تس تجيب لوقائع اجملمتع ادلويل اليت ل تفتأأ تتغري ،ما يعين أأن عىل الويبو أأن تواصل العمل من أأجل خدمة العامل
عىل أأرض الواقع .و أأردف قائال اإن عىل ا ألمانة وادلول ا ألعضاء اإنعاش العمل التقنيين بطريقة معلية ومسؤوةل ومقبوةل عىل
نطاق النظام وميكن ألعضاء اجملمتع العاملي أأن تضطلع من خاللها مبسؤولياهتا .واس تدرك قائال اإن نظام حقوق امللكية الفكرية
يف يومنا هذا بُين عىل مفاهمي امحلاية التقليدية اليت وضعت منذ أأمد بعيد ُومصم قبل الثورة التكنولوجية .و أأضاف أأن حق
املؤلف التقليدي ل ينطبق ابلرضورة عىل العامل املرمقن احلديث ،و أأن الهنج الواحد اذلي يناسب امجليع املتبع حيال قواعد
الرباءات مل يعد جمداي ،نظرا لتعقيدات حقبة التكنولوجيا اجلديدة يف خمتلف قطاعات الصناعة .وقال اإن الويبو علهيا أأن تواجه
هذه التحدايت الكربى وتساعد عىل ر أأب الصدع بني الهنج السائد املوجه نوح التجارة وتداعيات لواحئ امللكية الفكرية ا ألوسع
نطاقا .وعليه فاإن ّتديد ولية اللجنة احلكومية من شأأنه أأن يوجه رساةل قوية يف هذا الصدد.
 .85و أأيد وفد الربتغال بشدة بيان ممثل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وبيان اجملموعة ابء .و أأعرب عن رغبته يف
اإضافة مالحظات قليةل عن وثيقة جنيف ومس تقبل نظام لش بونة .ور أأى أأن املنظمة ولك من سامه يف جناح املؤمتر
ادلبلومايس يف مايو  2015يس تحق الهتاين ملشاركته البناءة والقامئة عىل احلوار .وعلق الوفد أأمهية قصوى عىل اعامتد وثيقة
جنيف يف س ياق نظام لش بونة .و أأعرب عن معيق رضاه بذ ك النجاح وجدد ثقته بأأن مراجعة النظام ّتعهل أأكرث جاذبية
للمنتفعني ملا يضمنه من حامية مناس بة أأكرث لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ابعتبارها وس يةل ل غىن عهنا للمتيزي بني
املنتجات فيس تفيد املنتجون وا ألقالمي مما يبذلونه يومي ًا من هجود لمتيزي منتجاهتم وتعزيز جودهتا .ور أأى أأن عىل ادلول ا ألعضاء
من الن فصاعد ًا أأن تس متر يف حتسني النظام وتشجع عىل اس تخدامه وتضمن حسن سريه .وعرب الوفد من جديد عن اكمل
اس تعداده للنظر ،خالل امجلعيات الراهنة ،يف الليات القادرة عىل حتسني النظام والإسهام يف احلفاظ عليه ،مبا يف ذ ك اللية
املالية اليت حتمك مزيانية املنظمة .ويف ذ ك الصدد ،ر أأى الوفد أأن معلية املراجعة اليت انهتت أأثناء امجلعيات السابقة س يكون
لها دور همم وحامس يف حتسني الوضع املايل لنظام لش بونة بفضل أأثره الإجيايب يف اإيرادات النظام ،اإما بزايدة عدد البدلان
املنضمة وإاما بزايدة عدد الطلبات املودعة بعد توس يع نطاق التفاق ليشمل البياانت اجلغرافية .ور أأى الوفد أأيض ًا أأن احلراك
املزتايد يف النظام عقب ذ ك ينبغي أأن يكون ادلافع ا ألول يف مزيانية متوازنة .و أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء حتتاج بطبيعة احلال
اإىل حتمل مسؤولياهتا بوصفها أأعضاء يف احتاد لش بونة وتس تخدم الليات اليت يكفلها التفاق ومن مث وثيقة جنيف ابعتبارها
مصادر حممتةل لإيرادات تعود عىل النظام .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد من جديد عن اس تعداد بدله للنظر يف خمتلف اقرتاحات
المتويل اليت تقدمت هبا ا ألمانة.
 .86ورحب وفد الاحتاد الرويس ابملشاركني يف سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات الويبو ،و أأعرب عن ثقته
يف أأن حتقيق نتاجئ اإجيابية ومقبوةل للجميع يرهتن بتضافر هجود ادلول ا ألعضاء وإارادهتا يف التوصل اإىل حل وسط .و أأشار اإىل
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أأن بالده تويل أأمهية كربى لتعزيز النظام ادلويل محلاية وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل أأساس معايري الويبو ،ورضورة
احلفاظ عىل خصوصية املنظمة بوصفها الواكةل املتخصصة الوحيدة املسؤوةل عن قضااي امللكية الفكرية يف اإطار منظومة ا ألمم
املتحدة .و أأكد ا ألمهية القصوى اليت تولهيا بالده لتوطيد التعاون مع الويبو .وشدد الوفد عىل الإماكانت الكبرية ملكتب الويبو
يف موسكو اذلي أأنشئ خالل العام املايض واذلي يقع مقره يف مركز سكولكوف لالبتاكر .و أأعرب عن شكره للمدير العام
للويبو ،الس يد فرانسس غري ،عىل مشاركته يف مؤمتر عرب الإنرتنت عقده رئيس الوزراء الرويس دمييرتي ميدفيديف بعنوان
"برانمج روس يا لإطالق الثورة التكنولوجية" و أأكد خالهل املدير العام اس تعداد املنظمة للمسامهة يف تعزيز ماكنة روس يا عىل
ساحة الابتاكر ادلولية .ورصح رئيس وزراء الاحتاد الرويس ،يف ُكمته ،بأأن أأنشطة مكتب الويبو "س تعود ابلنفع عىل مجيع
اجلهات املعنية مبسائل تنظمي امللكية الفكرية ،وس هتئي ظروف ًا أأفضل محلايهتا" .ونظر ًا اإىل الإماكانت العلمية والتكنولوجية
لروس يا ،رشعت احلكومة الروس ية يف اختاذ تدابري تريم اإىل زايدة قمية أأصول امللكية الفكرية ،ويف وضع اسرتاتيجية وطنية
للملكية الفكرية عىل املدى الطويل ،وإانشاء اإدارة مركزية مسؤوةل عن هذه املسأأةل؛ سعي ًا اإىل تعزيز مسامهة امللكية الفكرية
يف المنو الاقتصادي .و أأكد الوفد للمشاركني أأن ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية والرباءات والعالمات التجارية (ادلائرة) تعزتم
مواصةل وتوثيق تعاوهنا مع الويبو ومجيع املاكتب ا ألخرى .اإذ تسهم ا ألنشطة املشرتكة اجلارية واملزمعة يف حتفزي الابتاكر وتعود
ابلفائدة عىل املبدعني من املس تخدمني النشطني للملكية الفكرية .و أأعلن أأن ادلائرة قد اختذت مجموعة من التدابري البالغة
ا ألمهية ابلتعاون مع الويبو ومكتهبا يف روس يا .اإذ عقدت يف يويم  23و 24سبمترب  2015املؤمتر العلمي التاسع عرش عن
اترخي امللكية الفكرية وتوهجاهتا احلالية احتفا ًل مبرور س تني عام ًا عىل اإنشاء املكتب .و أأاتح هذا املؤمتر تباد ًل ممثر ًا للخربات
والتجارب بني ممثيل املنظامت ادلولية ورؤساء املاكتب الوطنية وا إلقلميية للرباءات وخرباء ادلائرة .وشكر الوفد رؤساء ماكتب
اإس بانيا و أأرمينيا و أأذربيجان وتركيا ورصبيا ورومانيا عىل مشاركهتم يف هذا املؤمتر .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلائرة تنظم أأيض ًا
ابلتعاون مع الويبو ندوات يف خمتلف املناطق عن التسجيل ادلويل للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وعن النظام ادلويل
للرباءات أأي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأضاف أأن هذه ادلائرة قد تعاونت أأيض ًا مع الويبو عىل تنظمي ندوات عن
امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة وندوات عن الس ياسات يف جمال امللكية الفكرية لفائدة اجلامعات
واملؤسسات البحثية .وقال اإن مرشوع اإنشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر هو أأحد جوانب التعاون الهامة ا ألخرى مع
الويبو .فقد أأقمي حىت الن  130مركز ًا من هذا النوع يف املناطق الثالث والس تني لالحتاد الرويس .وعُقد املؤمتر الرابع ملراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر يف الاحتاد الرويس يف يويم  9و 10سبمترب  2015بفضل دمع كبري قدمته الويبو .وشهد
عام  2015أأيض ًا تنظمي دورة صيفية للويبو بشأأن امللكية الفكرية لفائدة الطالب واملهنيني الش باب يف جامعة سانت بيرتسربغ
احلكومية للمعلوماتية واملياكنياك والبرصايت .والتفت الوفد اإىل جمال وضع املعايري والقواعد معلن ًا أأن أأحد ا ألحداث الهامة يف
هذا اجملال هو اس تعداد الاحتاد الرويس لالنضامم اإىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي .و أأضاف أأن حكومة
بالده قد أأصدرت ،يف هذا الصدد ،املرسوم رمق  1659املؤرخ  28أأغسطس  .2015و أأعرب الوفد عن اإميانه بأأن منو
الاقتصاد الرويس يعمتد عىل زايدة مشاركة ادلائرة يف ا ألنظمة ادلولية للحامية .و أأردف قائ ًال اإن حكومته تس تعد حالي ًا
للتصديق عىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .ورشعت ادلائرة يف أأعامل مواءمة
داخلية لتقدَّم اإثرها واثئق التصديق اإىل امجلعية الفيدرالية لالحتاد الرويس .ور أأى الوفد أأن اإحدى املهام ا ألساس ية للويبو يه
وضع املعايري والقواعد .وسلط الضوء عىل جناح املؤمتر ادلبلومايس لعام  2015اذلي تلكل ابعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية .و أأضاف أأن هذا النجاح مثال ممتاز للتعاون البنّاء بني ادلول ا ألعضاء .و أأعرب
الوفد عن شواغهل إازاء عدم توصل بعض جلان الويبو اإىل اتفاق عىل التوصيات الواجب رفعها اإىل امجلعية العامة بشأأن وليهتا
وطبيعة أأعاملها وغريها من املسائل .و أأعلن الوفد أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تسعى جاهدة اإىل حل ما بيهنا من
اخلالفات والتوصل اإىل حل وسط بشأأن املسائل املعلقة بغية التقدم يف املناقشات بروح تعاونية بناءة .و أأمل الوفد أأن يشهد
تقدم ًا رسيع ًا يف اإطار اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي خيص هيئات البث ،ويف اللجنة احلكومية ادلولية
املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وانشد الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو تكثيف هجودها الرامية اإىل
اس تكامل اإعداد معاهدة دولية بشأأن التصاممي الصناعية ،حبيث يكون ذ ك شاهد ًا عىل روح التعاون والتفامه والاحرتام
املتبادل اليت تسود عالقات ادلول ا ألعضاء .وقال الوفد اإنه جيب عىل ادلول ا ألعضاء أأل تأألو هجد ًا يف اعامتد الربانمج
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واملزيانية نظر ًا اإىل أأمهيهتام ا ألساس ية يف مواصةل الويبو تنفيذ أأنشطهتا خالل الثنائية املقبةل .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد اس تعداده
للمشاركة يف مجيع املناقشات واعزتامه بذل قصارى هجده للتوصل اإىل حلول توفق بني مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .87و أأي ّد وفد سرياليون البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن
موطن ألرسع الاقتصادات منوا يف العامل ،و أأن اإماكانت
ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا .و أأشار الوفد اإىل أأن املنطقة ا ألفريقية ٌ
ساكهنا مل تكتشف أأو تعزز أأو حتمى بعد .ومبا أأن الاقتصاد العاملي قامئ عىل املعرفة ،فس يكون من الصعب عىل أأفريقيا حتقيق
التمنية املس تدامة ما مل يقدم جدول أأعامل التمنية عىل أأنشطة توفيقية .و أأعرب الوفد عن تطلعه لإنشاء ماكتب خارجية يف
أأفريقيا ،من أأجل معاجلة أأفضل للتحدايت واملعوقات اليت تواهجها القارة يف تطوير نظم امللكية الفكرية خاصهتا .وقال الوفد اإن
من املعروف للجميع أأن سرياليون اكنت واحدة من البدلان اليت عانت من انتشار فريوس اإيبول ،ومبا أأن الفريوس مل
يس تأأصل بشلك هنايئ ،فاإهنا ل تزال غري حمصنة ضد جهامت لحقة .و أأشار الوفد إاىل أأنه نظرا حلجم اخلراب اذلي خلفه
الفريوس ،فاإن اجلهود املتواصةل لإجياد عالج دامئ مشجعة للغاية ،ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل ادلور
الهام اذلي اضطلعت به من خالل مبادرات الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص هبدف اإجياد عالج طويل ا ألمد للمترضرين.
وذكر الوفد أأن أخر قانون من ثالث قوانني عن امللكية الفكرية ،وهو قانون العالمات التجارية اجلديد صدر عام  2014مبا
يامتىش مع أأفضل املامرسات ادلولية .و أأعرب الوفد عن أأسفه لتأأجيل ورشة معل أأعدت مبساعدة الويبو واكن من املقرر أأن
تعقد يف أأكتوبر  2014لعامتد خطة التمنية الاسرتاتيجية للملكية الفكرية ،بسبب أأزمة الإيبولّ .
وعرب الوفد عن تطلعه ملشاركة
نشطة من جانب الويبو يف الرتوجي ل ألنشطة يف سرياليون يف املس تقبل القريب .و أأضاف أأن بالده تقدّ ر لك التقدير مساعي
الويبو احلثيثة يف جمال حامية حقوق امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء وتعزيزها.
 .88واعترب وفد لتفيا أأنه ابلرمغ من طول جدول ا ألعامل ،س تكون املباحثات ممثرة وس تحقق نتاجئ ملموسة يف ظل قيادة
رئيس امجلعيات .و أأضاف الوفد أأنه ينبغي يف ا ألايم العرشة املقبةل تناول نقاط ميكن أأن تشلك حتدايت ،من قبيل اعامتد مزيانية
الويبو واملباحثات يف رشوط وإاماكنية عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .ور أأى الوفد أأن تضافر اجلهود
داخل امجلعية والهدف املشرتك املمتثل يف متكني الابتاكر وا إلبداع لفائدة امجليع ،سيسمحان ابلتوصل اإىل موقف مو ّحد وادلفع
قدم ًا جبدول أأعامل الويبو املتعلق بوضع القواعد واملعايري .و أأضاف الوفد أأنه يرغب يف الاستشهاد مبا قاهل مؤسس رشكة فورد
موتور ،الس يد هرني فورد ،اذلي قال "اإذا تقدّم امجليع اإىل ا ألمام ،س يعتين النجاح بنفسه" ،و أأمل الوفد أأن يس تلهم هذا
احلدث هبذا القول .ويف اخلتام ،أأعاد الوفد التعبري عن رضاه وهنأأ جورجيا لكوهنا أأصبحت عضو ًا يف مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق.
 .89و أأعلن وفد نياكراغوا تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مؤكد ًا
اس تعداده ملواصةل العمل عىل حتقيق أأهداف املنظمة وغاايهتا .وشكر الويبو عىل ما تقدمه من مساعدات مس مترة اإىل بالده
يف اإدارة املكتب الوطين للملكية الفكرية .اإذ قدمت املنظمة دعامً كبري ًا اإىل نياكراغوا وغريها من بدلان املنطقة يف هجودها
الرامية اإىل حتقيق أأهدافها الإمنائية الوطنية وخباصة ا ألهداف املتعلقة ابلعلوم والابتاكر والتكنولوجيا .وقال الوفد اإن بالده قد
ترشفت ابس تضافة الاجامتع الوزاري الرابع لبدلان أأمرياك الوسطى بشأأن امللكية الفكرية اذلي عُقد يف أأغسطس 2015
وتناول مسأأةل وضع برامج تعاون دون إاقلميية من أأجل تعزيز نظام امللكية الفكرية بوصفه أأداة لتحقيق التمنية الاجامتعية
الشامةل .و أأعرب الوفد عن تقديره للتعاون مع الويبو ومساعدات الويبو خالل هذا الاجامتع الوزاري اذلي حرضه انئب
املدير العام لقطاع التمنية يف الويبو .وكثفت نياكراغوا وغريها من بدلان املنطقة هجودها عىل مدى الس نوات امخلس املاضية
اليت عُقدت خاللها الاجامتعات الوزارية بغية تعزيز أأنشطهتا وس ياساهتا املتعلقة برتوجي امللكية الفكرية وتمنيهتا وحاميهتا
والاس تفادة مهنا .و أأضاف الوفد أأن بدلان املنطقة الفرعية قد بذلت هجود ًا مجة لتعزيز القدرة التنافس ية لقطاع ا ألعامل فهيا
وتمنية قدراهتا عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية عىل النحو ا ألمثل عن طريق صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية
وتنفيذها هبدف هتيئة بيئة مؤاتية لتدفق السلع واخلدمات داخل املنطقة وخارهجا .واس تدرك الوفد قائ ًال اإن بالده هممتة يف
اإطار برامج جدول أأعامل التمنية ابحلصول عىل دراسة عن ا ألثر التجاري لنظام امللكية الفكرية واس تخدامه يف املنطقة الفرعية

A/55/13
61

ويف امجلهورية ادلومينيكية .وقال الوفد اإن بالده ما فتئت تدمع الهنج املوجه حنو التمنية يف الويبو وجلاهنا اإذ ترى أأن هذا الهنج
س يكفل متتع ادلول ا ألعضاء ،وخباصة البدلان النامية ،ابلنفاذ اإىل نظام ملكية فكرية متوازن يؤدي دور ًا هام ًا يف اإقامة جممتع
ابتاكري وحيوي .وحتقيق ًا لهذا الهدف ،ر أأى الوفد أأنه جيب التقدم يف خمتلف املوضوعات املدرجة يف جدول أأعامل املنظمة
املتعلق بوضع املعايري والقواعد ،و أأكد الزتامه مبواصةل العمل يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية عىل وضع معايري محلاية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور من المتكل غري املرشوع وعىل التوصل اإىل اتفاق يرتخس يف صك قانوين دويل يكفل
حامية فعاةل .والتفت الوفد اإىل جلنة حق املؤلف ،و أأيد اعامتد خطة معل حتفز التقدم يف املناقشات اخلاصة ابلس تثناءات
والتقييدات عىل حق املؤلف لفائدة املؤسسات التعلميية واملكتبات ودور احملفوظات ،ويف النقاش بشأأن حامية هيئات البث.
وحتدث الوفد عن املاكتب اخلارجية معلن ًا أأن بالده تؤيد مواصةل املداولت بغية التوصل اإىل توافق يف الراء بني مجيع ادلول
ا ألعضاء .و أأضاف أأنه ينبغي اختاذ أأي قرار يف اإنشاء ماكتب خارجية استناد ًا اإىل مبد أأ الشفافية .وحتقيق ًا ذل ك ،ينبغي اعامتد
مبادئ توجهيية لإنشاء هذه املاكتب ورصدها .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد أأنه سيسهم اإسهام ًا بنّ ًاء يف مناقشة سلسةل امجلعيات
هذه ،وسيبذل قصارى هجده لإجياد حل متوازن خيدم مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .90وهنأأ وفد أأوكرانيا الرئيس عىل انتخابه ومتىن هل التوفيق يف مساعيه وشكر الرئيسة املنهتية وليهتا و أأعرب عن تقديره
للمدير العام وا ألمانة عىل العمل املنجز طوال الس نة وعىل اإعداد الواثئق العديدة لسلسةل اجامتعات مجعيات الويبو .ورحب
بنجاح املنظمة الباهر يف تطوير نظام دويل متوازن وميرس للملكية الفكرية وتدعمي النظام ادلويل للحامية القانونية للملكية
الفكرية وضامن اإنفاذه يف مجيع أأحناء العامل عن طريق التعاون الثابت واملتناسق بني ادلول وبني ا ألقالمي .و أأعرب عن أأمهل أأن
تتواصل عالقات التعاون املمثرة خبصوص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة س نغافورة واتفاق مدريد وبروتوكوهل وعن
ارتياحه لعمل مجيع جلان الويبو .و أأيد هجود جلنة حق املؤلف املبذوةل لبحث املسائل املهمة املتعلقة حبامية حقوق هيئات البث
ا ألريض والكبيل والتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وقال اإن بدله يعرتف بأأمهية أخر صكوك
الويبو وخص ابذلكر معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش وإانه اس هتل ا ألعامل التحضريية لالنضامم اإلهيام .و أأفصح عن مساندته
لعمل اللجنة احلكومية ادلولية ور أأى أأن املعارف التقليدية هممة لتحقيق التمنية الاقتصادية يف عدة أأقالمي .و أأضاف قائ ًال اإنه من
ا ألسايس ابلتايل مواصةل ا ألعامل املتصةل ابلصكوك ادلولية اليت ستسمح ابلس تفادة التامة من املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية من الناحية الاقتصادية .وعقد ا ألمل عىل مواصةل العمل املمثر يف جلنة التمنية اليت تتيح منرب ًا لإجراء مناقشات عاملية
وتنفيذ التدابري العملية من أأجل ضامن التوازن يف تطوير نظام امللكية الفكرية .و أأعرب أأيض ًا عن أأمهل أأن تظل الويبو تدمع
دعامً نشط ًا املؤسسات الوطنية للملكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر هبدف اإرساء
رشاكة تقوم عىل املساواة وتشمل مجيع ادلول ا ألعضاء .وشكر بوجه خاص اإدارة البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
والبدلان املتقدمة عىل تنفيذ املرشوعات والربامج يف املنطقة عىل حنو بناء .كام شكر ا ألمانة عىل مساعدهتا املقدمة يف تنظمي
ندوات ومؤمترات مشرتكة ل ألطراف املهمتة ميكن خاللها طرح املسائل احملورية وحبهثا وعرب عن تقديره لتنظمي ادلورة التدريبية
الصيفية املشرتكة بني الويبو و أأوكرانيا بشأأن امللكية الفكرية .ومىض يقول اإن بدله يعلق أأمهية كبرية عىل تعزيز جودة التعلمي يف
جمال امللكية الفكرية و أأعرب عن أأمهل توفري ادلمع جلهود ادلوةل املبذوةل لتنفيذ عدد من الربامج التعلميية يف ذ ك اجملال.
واسرتسل قائ ًال اإن بدله عىل الرمغ من املصاعب احلالية املصادفة ما زال ملزتم ًا ابلهدف املشرتك املمتثل يف تدعمي النظام
ادلويل للحامية القانونية للملكية الفكرية و أأعرب عن تأأييده التام جلهود الويبو املبذوةل لضامن التعاون الثابت واملتناسق بني
ادلول ا ألعضاء .واختمت بيانه ممتني ًا مجليع املشاركني التوفيق يف معلهم.
 .91وشكر وفد ا ألردن الرئيس وابرك هل توليه رئاسة امجلعية العمومية ممتنية هل النجاح .وتو ّجه ابمس حكومته ابلشكر اإىل
املدير العام والسكراترية عىل ادلمع البناء اذلي قدمته الويبو للمملكة ا ألردنية الهامشية مبا خيدم مس توايت امحلاية والوعي
بأأمهية حقوق امللكية الفكرية .وقال اإنه اطلع عىل الوثيقة  A/55/INF/6واليت وحضت بشلك واف معل املاكتب اخلارجية
للويبو وشكر معل السكراترية عىل خمتلف املبادرات اليت قامت هبا خالل هذا العام لتفعيل معل املاكتب اخلارجية ودجمها
بشلك فعال مع معل املنظمة يف جنيف .وهبذا الصدد ،قال الوفد اإنه يمتىن أأن يمت ا ألخذ بعني الاعتبار لفتح املزيد من
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املاكتب اخلارجية يف مناطق خمتلفة مهنا الرشق ا ألوسط .وختام ًا ،قال الوفد اإنه يتطلع اإىل حضور الفعاليات اليت نظمهتا
السكراترية عىل هامش هذا الاجامتع ويمتىن أأن تكون هذه الفعاليات نواة ملزيد من ا ألنشطة البناءة والتفاعل ما بني ادلول
ا ألعضاء.
 .92و أأعلن وفد أأسرتاليا أأن حكومته ملزتمة ابلعمل مع الويبو وادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل ضامن اس مترار نظام امللكية
الفكرية ادلويل يف تعزيز الابتاكر والتجارة والاستامثر نظر ًا اإىل أأمهية هذه العوامل يف مجيع الاقتصادات .وتطلع الوفد اإىل
التعاون مع ادلول ا ألعضاء عىل التقدم يف جدول أأعامل الويبو بشأأن وضع املعايري والقواعد ،و أأقر بصعوابت وضع املعايري عىل
املس توى املتعدد ا ألطراف ،وجشَّع ادلول ا ألعضاء عىل الرتكزي عىل اهامتماهتا املشرتكة يف السعي اإىل حل ما تبقى من
الاختالفات .وقال الوفد اإن أأسرتاليا يف صدد التصديق عىل معاهدة مراكش و أأهنا تدمع اإصالحات النظام العاملي للملكية
الفكرية من خالل جلان الويبو و أأفرقهتا العامةل ول س امي نظايم مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الذلين يندرجان يف
مصمي البنية الفعاةل للملكية الفكرية .ورحب ابدلول احلديثة الانضامم اإىل بروتوكول مدريد ول س امي دوةل مكبوداي املنمتية اإىل
توسع نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ،وحث ادلول ا ألعضاء
اجملموعة ا إلقلميية ذاهتا .و أأثىن الوفد أأيض ًا عىل ُّ
عىل اللجوء اإىل هذا املورد لتعزيز الفعالية يف ش ىت أأجزاء نظام امللكية الفكرية .ونوه الوفد مبا عُقد من ندوات اإعالمية انحجة
بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت اس تفادت من الراء القمية
مجليع ادلول ا ألعضاء .و أأضاف أأن أأسرتاليا قد َّمولت مشاركة بدلان انمية وغريها من أأقل البدلان منو ًا ،ما يدل عىل دمعها
اتباع هنج بنّاء مس متر يف هذا اجملال الهام .واس تدرك قائ ًال اإنه من مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء أأن تعمتد املزيانية لضامن
اس مترار معليات الويبو الفعاةل ،وعليه حث مجيع ادلول ا ألعضاء عىل حل املسائل املعلقة ومهنا ضامن الاس تدامة املالية لنظام
لش بونة .وأأشار الوفد اإىل ادلور اذلي أأدته الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا يف مساعدة البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا عىل
الاس تفادة من أأنظمة امللكية الفكرية يف تعزيز المنو الاقتصادي .وذكر الوفد أأن برانمج الصناديق الاستامئنية املشرتك بني
الويبو و أأسرتاليا اس هتُ ل يف عام  2012مبزيانية قدرها مليوين دولر أأسرتايل .واستُمثرت هذه ا ألموال يف مشاريع ابتاكرية
ساعدت عىل سد ثغرات أأنظمة امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .ونظر ًا اإىل اإجنازات الربانمج ا ألسرتايل
اثن يواصل معل الربانمج
ا ألول للصناديق الاستامئنية ،أأعلن الوفد ختصيص ثالثة ماليني دولر أأسرتايل اإضافية لربانمج ٍ
ا ألول ويشمل بدلان رشيكة جديدة .ورصح الوفد بدمع بالده ل ألنشطة اجلديدة اليت تشمل التكنولوجيات البيئية املالمئة يف
البدلان النامية مبوجب برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء .وتطلع الوفد إاىل اإقامة عالقة ممثرة ومس مترة مع الويبو
والبدلان الرشيكة يف اإطار هذا الربانمج الثاين .و أأكد الزتام بالده ابإقامة بنية دولية فعاةل للملكية الفكرية تعمل حتت رعاية
الويبو ،و أأبدى تطلعه اإىل التعاون مع ادلول ا ألعضاء عىل مدى ا ألعوام املقبةل ابلرتكزي عىل ا ألهداف اجملدية اليت ميكن
حتقيقها.
 .93وقال وفد ابراغواي إان بالده وابعتبارها بدلا غنيا ابملبدعني ،فاإهنا تؤكد الزتاهما بتطوير نظام دويل متوازن وفعال
للملكية الفكرية ،يعزز الابتاكر والإبداع للجميع .و أأضاف أأن الهدف الرئييس حلكومة ابراغواي احلالية هو شن محةل حامسة
عىل الفقر ،وذل ك قررت اس تخدام امللكية الفكرية أكداة اسرتاتيجية "ذكية" لتحقيق التقدم .وذكر الوفد أأن بالده أأسست
منذ عامني املديرية الوطنية للملكية الفكرية .و أأوُكت لها ولية تشمل امللكية الصناعية وحق املؤلف والإنفاذ .وخالل تكل
الفرتة القصرية ،أأحرزت املديرية تقدما كبريا يف العديد من اجملالت ،واكن هدفها ا ألسايس هو تعزيز حامية حقوق امللكية
الفكرية وإانفاذها .و أأشار الوفد اإىل أأن بالده ل تزال مقتنعة بأأمهية الصناعات الإبداعية ،ذلا بد أأت مرشوع "،"Naranjaite
وهو مصطلح مرتمج من لغة غواراين ويعين "الكثري من الربتقال" .وقد أأطلق املرشوع عن طريق مبادرة ”Naranjaite
 ،“Músicaاليت تضمنت ورش معل وحلقات دراس ية لتدريب املوس يقيني عىل تقنيات العرص الرمقي .و أأضاف الوفد أأن
املديرية ،ابعتبارها املؤسسة املنفذة للس ياسة الوطنية للملكية الفكرية ،ظلت ملزتمة مباكحفة التقليد والقرصنة عىل ادلوام.
وقال الوفد اإن املديرية وخالل س نتني من العمل ،نفذت أأكرث من  500اإجراء ،حالت دون وقوع خسائر اقتصادية تقدر
بأأكرث من  200مليون دولر أأمريىك .واتبع الوفد قائال اإن ابراغواي شهدت ارتفاعا كبريا يف طلبات احلصول عىل حقوق

A/55/13
63

امللكية الفكرية ،مما جشع الصناعات الإبداعية والابتاكر الثقايف والتكنولويج ،وابلتايل عزز القدرة التنافس ية للبالد .و أأشار
الوفد اإىل أأن املوقع الإلكرتوين اجلديد للمديرية يعرض العالمات التجارية املسجةل وطلبات الإيداع املس تلمة .وحتدث الوفد
عن زايدة ا ألنشطة التدريبية يف مجيع أأحناء البالد :من ورش معل وندوات حول خمتلف املوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية
املوهجة للجمهور ،واب ألخص املعلمني .اإذ ّدرب أأكرث من  2000معمل من  16دائرة اإدارية يف البالد ،من لك املناطق احلرضية
والريفية .وتطرق الوفد اإىل التعزيز اجلاري للعالقات بني ابراغواي وبدلان أأخرى يف املنطقة ،وكذ ك مع بدلان أأخرى تتعاون
مع ابراغواي لغرض اعامتد أأفضل املامرسات يف جمال امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن املديرية وقعت اتفاقيات مع الولايت
املتحدة ا ألمريكية ومجهورية كوراي واملكس يك وش ييل وإاس بانيا .وحتدث الوفد عن النتاجئ امللموسة اليت أأحرزت ،و أأمهها تعزيز
املؤسسة .وفامي يتعلق مبداولت ا ألايم املقبةل ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعمتد املزيانية لثنائية  2017-2016خالل امجلعيات
احلالية ،مما جيعل من املمكن ضامن متابعة مالمئة مجليع املشاريع اجلارية يف برامج خمتلفة .ويف هذا الس ياق اندى الوفد بتجديد
تفويض اللجنة ادلولية احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وقال الوفد اإن موضوع
املاكتب اخلارجية مسأأةل ذات أأولوية .و أأعرب الوفد ،متاش يا مع ما جاء يف وثيقة املبادئ التوجهيية ،عن تأأييده اإجراء
مشاورات لتسوية هذه املسأأةل مرة واحدة وبشلك هنايئ .و أأبدى الوفد تقديره للمعلومات اليت س تعدها ا ألمانة عن ماكتب
الويبو اخلارجية ،واليت من شأأهنا أأن تسلط الضوء عىل أأمهية ضامن متتع مجيع املناطق بمتثيل فعيل داخل املنظمة لتعزيز
امللكية الفكرية أكداة للتمنيةّ .
وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل العمل من أأجل ا إلرساع يف دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ،
حصلت نصف التصديقات الالزمة .وذكر الوفد أأن بالده اكنت أأحد الفاعلني الرئيس يني وراء املعاهدة منذ بدايهتا يف
اإذ ّ
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،و أأهنا اكنت اثين بدل أأودع صك التصديق عىل املعاهدة يف أأمرياك اجلنوبية.
وختاما ،أأعرب الوفد عن امتنانه لدلمع اذلي قدمته أأمانة الويبو يف تنفيذ املشاريع اخملتلفة اجلارية.
 .94وهنأأ وفد مدغشقر الرئيس عىل انتخابه لهذا املنصب و أأعرب عن تأأييده التام للبياانت اليت أألقيت ابلنيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية والبدلان ا ألقل منوا .وشكر الوفد املدير العام وزمالءه عىل لك ما قدمته املنظمة من مساعدات لتعزيز اس تخدام
امللكية الفكرية يف مدغشقر ،ول س امي اإجناز وثيقة مرشوع الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية
الفكرية .و أأعرب الوفد يف هذا الصدد عن اهامتمه البالغ بأأن ّ
تسمل هذه الوثيقة حلكومة مدغشقر .وتطرق الوفد اإىل اتفاق
لش بونة و أأعرب عن امتنانه للمنظمة للعرض اذلي قدمته دعامً لنضامم مدغشقر اإىل نظام لش بونة ،وملرشوع اإصالح قوانني
امللكية الفكرية يف مدغشقر اذلي يأأخذ يف الاعتبار حامية البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ .ابلإضافة اإىل ذ ك ،يتوقع أأن
يبحث مكتب مدغشقر للملكية الصناعية يف اإطار اإعادة هيلكته يف الواجبات اليت ترتتب عىل اصالح قوانني امللكية
الصناعية اذلي يشمل كذ ك حامية التصاممي التخطيطية لدلوائر املتاكمةل وا ألصناف النباتية .وعليه ،برزت حاجة مل ّحة ألن
تقوم الويبو بتعزيز قدرات موظفي مكتب مدغشقر للملكية الصناعية لضامن فعالية تنفيذ ا ألحاكم اجلديدة ذات الصةل .ونظر ًا
اإىل أأن مدغشقر غنية ابلتنوع البيولويج اذلي حيتل ماكنة كبرية يف تمنيهتا الاجامتعية والاقتصادية ،فهىي تؤيّد متام ًا اقرتاح
اجملموعة ا ألفريقية اذلي يدعو اإىل حتويل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور اإىل جلنة دامئة .ويف هذا الصدد عُقدت ،بدمع من الويبو ،حلقة معل وطنية بشأأن امللكية الفكرية للمعارف
ورصح
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،أأنشئت عقهبا جلنة متخصصة ملكّفة ابإدارة هذه القضاايّ .
الوفد أأن مدغشقر تعمتد أأكرث من ذي قبل عىل دمع الويبو لضامن اس تدامة معل هذه اللجنة.
 .95و أأعلن وفد كواب أأنه من ا ألمهية مباكن ّتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية نظر ًا اإىل ما أأجنزته من معل ،والبت يف عقد
مؤمتر دبلومايس .اإذ تنص ولية اللجنة احلكومية ادلولية عىل مواصةل "ترسيع معلها ،ابنفتاح والزتام اتمني ،خبصوص
املفاوضات املستندة اإىل النصوص هبدف التوصل اإىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل (نصوص صكوك قانونية دولية)
يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" .وشدد الوفد عىل أأمهية حتيل
ادلول ا ألعضاء اب إلرادة الس ياس ية الالزمة ملواصةل معلها والتوصل اإىل حل يقوم عىل توافق الراء .و أأضاف أأن جدول أأعامل
التمنية اخلاص ابلويبو هو اإحدى راكئز املنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .و أأكد ا ألمهية القصوى اليت تكتس هيا النتاجئ احملرزة يف
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تنفيذ بعض توصيات جدول ا ألعامل من خالل مشاريع خمتلفة .و أأقر الوفد برضورة اس هتالل ادلول ا ألعضاء حوار ًا عن امللكية
الفكرية والتمنية يف اإطار احملور الثالث للجنة التمنية ،ومواصةل الاعامتد عىل املزيانية العادية للمنظمة يف تنفيذ توصيات جدول
ا ألعامل وغريها من أأنشطة التعاون واملساعدة التقنية تنفيذ ًا فعا ًل وخباصة الربانمج " 15احللول التجارية ملاكتب امللكية
الفكرية" وحتديد ًا نظام اإدارة امللكية الصناعية املس تخدَ م يف أأكرث من  80بدل ًا بغية اإرساء لبنية حتتية عاملية حقيقية للملكية
الصناعية .واس تدرك الوفد قائ ًال اإنه جيب مواصةل التقدم يف مجةل أأمور مهنا ادلراسات اخلاصة بنقل التكنولوجيا ،والتقييدات
والاس تثناءات عىل حقوق امللكية الصناعية ،وتطبيق مواطن املرونة يف جمال امللكية الفكرية ،وتعزيز املكل العام .وشدد
أأيض ًا عىل أأنه ينبغي جلدول أأعامل التمنية أأن يكفل اإقامة نظام دويل متوازن للملكية الفكرية ورمس س ياسات وطنية ول س امي
س ياسات عامة .والتفت الوفد اإىل معل جلنة حق املؤلف معر ًاب عن أأمهل يف أأن تفيض ا ألنشطة املضطلع هبا اإىل حتقيق نتاجئ
ملموسة فامي خيص الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات البحثية والتعلميية فض ًال عن ضامن
نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقة اإىل أأدوات التعلمي هذه والتمنية البرشية .مث حتدث الوفد عن جلنة الرباءات و أأشار اإىل رضورة
توجيه أأعاملها حنو مواصةل ادلراسات اخلاصة ابلرباءات والصحة ول س امي ا ألجزاء املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات مذ ِكّر ًا
ابحلواجز اليت تواجه الرباءات ونقل التكنولوجيا .وذكر الوفد أأنه ينبغي لدلراسات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات أأن تتناول
القضااي الإمنائية وس بل التنفيذ .وسلط الضوء عىل ادلمع اذلي تقدمه الويبو ،ل س امي املكتب ا إلقلميي ألمرياك الالتينية
والاكرييب ،يف جمال تكوين كفاءات خمتلف ا ألطراف الاجامتعية الفاعةل يف النظام عن طريق قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات ،واذلي مشل تزويد املكتب بنظام اإدارة امللكية الصناعية وتثبيت نسخ جديدة منه ومن نظام ادلمع اجلديد فيه.
ويف اخلتام أأيد الوفد البيان اذلي قدمه وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .96وهنأأ وفد مايل الرئيس عىل انتخابه لهذا املنصب ،كام هنأأ املدير العام ومجيع أأعضاء فريقه عىل العمل اذلي أأجنزوه.
و أأشار الوفد اإىل أأن مايل تعي متام الوعي احلاجة اإىل زايدة تعزيز التعاون من أأجل التمنية ،ل س امي عرب تعزيز امللكية الفكرية
وحاميهتا .و أأضاف أأن العالقات املمتازة بني مايل واملنظمة ما انفكت تتحسن وتتوطد مع مرور الس نني .و أأضاف الوفد أأن
حكومة مايل تود أأن تعرب جمدد ًا عن اكمل رضاها ملا تبذهل املنظمة من هجود واليت تبلورت بشلك خاص يف املساعدة
التقنية اليت وفرهتا ملساندة مايل يف معلية الانضامم اإىل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية يف عام  ،1984وإاىل التفاقيات
ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ واملساعدة عىل تعزيز قدرات الكوادر يف مايل يف قضااي امللكية الفكرية وتعزيز القدرات
التقنية للهيئات امللكفة ابإدارة امللكية الفكرية (مركز مايل للهنوض ابمللكية الفكرية ومكتب مايل حلقوق املؤلف) .وجاءت
أأنشطة أأخرى يف الس نوات املاضية لتعزز أأوارص التعاون بني مايل والويبو ،مهنا توقيع مذكرة بني املدير العام للويبو ووزير
الصناعة والتجارة والاستامثرات يف يوليو  ،2009بشأأن صياغة اسرتاتيجية وطنية لتطوير امللكية الفكرية .و أأوحض الوفد أأن
وثيقة الاسرتاتيجية اليت اعمتدهتا حكومة مايل يف  26نومفرب  ،2014تضمنت هدف ًا عام ًا يمتث ّل يف دمع اإنشاء اإطار مالمئ محلاية
امللكية الفكرية وتعزيزها ،ويف اس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخدام ًا فعا ًل يف س ياسات واسرتاتيجيات التمنية الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية يف مايل؛ اإضافة اإىل توقيع اتفاق بني املدير العام للويبو وسفري مايل وممثلها ادلامئ يف جنيف يف  8اكتوبر
 ،2012لالتفاق اذلي يقيض ابإنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف مايل .ورشح الوفد أأن مايل واملنظمة يلزتمان
مبوجب هذا التفاق حبفز ا إلبداع والابتاكر التقنيني والتكنولوجيني بواسطة تعزيز الوصول اإىل املعارف التقنية .والتفت الوفد
اإىل أأن ا ألزمة ا ألمنية اليت متر هبا مايل قد عرقلت تنفيذ هذين الربانجمني .واس تطرد الوفد قائ ًال اإن مايل تود ،بعد أأن لحت
بوادر اخلروج هنائي ًا من ا ألزمة عقب توقيع اتفاق السالم يف ابماكو يف  15مايو  ،2015أأن تلمتس مساعدة الويبو لتنفيذ
هذين املرشوعني .وخمت الوفد قائ ًال اإن مايل ترغب يف هذا الصدد أأن تعقد ابلتعاون مع الويبو منتدى رفيع املس توى بشأأن
امللكية الفكريةُ ،خيصص لصانعي القرار التابعني للك اجلهات املعنية يف النظام.
 .97و أأشار وفد جورجيا اإىل أأنه يأأخذ اللكمة للمرة ا ألوىل كعضو يف مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن
اعتقاده بأأن املنصة اجلديدة ستسهم يف تقدّم جورجيا حنو عضوية الاحتاد ا ألورويب .وشكر الوفد أأعضاء مجموعة بدلان أس يا
الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية عىل تعاوهنم املديد .وقال الوفد اإن زايرة املدير العام جلورجيا أأاثرت الوعي الوطين بأأمهية
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حامية حقوق امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن الويبو أأسهمت إاسهاما ل يقدر بمثن يف تطوير ا ألنظمة الوطنية محلاية حقوق
امللكية الفكرية ،وهو جمال أأجنز فيه تقدم كبري .و أأ ّقر الوفد بأأمهية معل املنظمة يف جمال تعزيز قدرات ماكتب الرباءات
الوطنية ،وشكر ا ألمانة عىل تنفيذها لربامج التمنية ذات الصةل وتقدميها املساعدة يف صياغة اسرتاتيجية وطنية طويةل ا ألجل
بشأأن امللكية الفكرية وإانشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية .ورحب الوفد ابعامتد وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاق لش بونة،
كصك وحيد يصون تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية يف أن واحد ،مما جيعهل أأكرث جاذبية للمس تخدمني وادلول ا ألعضاء
اليت حيمتل انضامهما ،كام رحب الوفد ابلتفاق عىل حزمة من القرارات بشأأن برامج معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو واللجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
تضم أأي موظف من
اجملاورة واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .و أأعرب الوفد عن قلق حكومة جورجيا من أأن ا ألمانة ل ّ
جورجيا؛ اإذ ليس هناك أأدىن شك يف أأن مكتب امللكية الفكرية يف جورجيا يضم املوارد البرشية الالزمة لتلبية متطلبات
ا ألمانة.
 .98و أأشار وفد برابدوس اإىل رضورة التنبّه اإىل أأن الاقتصادات النامية مثل برابدوس اليت بذلت هجود ًا جبارة لتطوير
عالمة امس البدل وتسويقها واحلفاظ عىل تفردها ،كام س بق و أأشري ،تويل املسائل اليت تتناولها اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية والاجامتع اذلي عقدته يف بداية هذا العام بشأأن اس تخدام أأسامء
البدلان كعالمات ّتارية ،أأمهية كربى .و أأعلن الوفد كذ ك أأنه يود تقدمي الشكر اإىل املكتب ادلويل عىل العمل اذلي أأجنزه
حىت الن يف هذا الشأأن وقال اإنه يتطلع اإىل اإجناز دراسات أأخرى .و أأضاف أأنه ل بدّ من تقدمي الشكر اإىل ادلول ا ألعضاء
املركزة واملطردة اليت عقدهتا حىت الن ،واليت يه رضورية لتحقيق النجاح يف هذه املسأأةل .ومىض
عىل املداولت املس مترة و ّ
الوفد قائ ًال اإنه يتابع معل جلنة التمنية ابهامتم و أأكّد للجمعية دمعه املس متر لعمل هذه اللجنة البالغة ا ألمهية .مث تطرق الوفد اإىل
موضوع اللجنة احلكومية ادلولية ليقول اإن يُدرك العمل اذلي أأجنزته حىت اليوم بعد عدة س نوات من املفاوضات ويدمع ّتديد
ولية اللجنة .و أأعرب الوفد كذ ك عن دمع برابدوس جلهود جلنة حق املؤلف ألهنا تريم اإىل اعامتد صكوك دولية مالمئة محلاية
هيئات الإذاعة وهيئات البث ابلاكبل؛ والتقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية
والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرىّ .
وعرب الوفد عن شكره اخلاص للويبو عىل مساعدهتا التقنية احلالية اليت سامهت
يف تعزيز قدرات مكتب امللكية الفكرية مقوية بذ ك تمنية الاقتصاد يف برابدوس .و أأعرب الوفد عن تقدير برابدوس للويبو
لختاذها قرار تعزيز قسم منطقة الاكرييب يف املكتب ا إلقلميي ألمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ،وهو ما ّ
يبرش بتحسني
قدرة املنظمة عىل تلبية احتياجات العديد من البدلان يف املنطقة عىل حنو مالمئ وجم ٍد .ومىض الوفد قائ ًال اإن برابدوس تود
أأن تؤكّد للمكتب ادلويل ومجيع ادلول ا ألعضاء عىل اس مترار الزتاهما ابلتعاون عىل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية أكداة لتحقيق
ا ألرابح والتمنية .وخمت الوفد معرب ًا عن اعتقاده بأأن الويبو ّ
تشلك الوس يةل ا ألفضل لتحقيق هذا الهدف و أأعاد ابلتايل التأأكيد
عىل الزتامه ابلعمل مع الويبو لتحقيق هذه ا ألهداف.
 .99و أأفاد وفد تركامنس تان بأأن ادلوةل تتعاون عىل حنو وثيق مع الويبو يف جمال حامية امللكية الفكرية واس تخداهما منذ
اإنشاء النظام الوطين للملكية الفكرية يف عام  ،1993وبأأهنا طرف يف العديد من الصكوك اليت تديرها الويبو .و أأعرب عن
شكره لدلائرة املعنية ابلبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة عىل ما تقدمه من دمعّ ،
وعرب عن تقديره للمدير العام
للزايرة اليت قام هبا اإىل البدل يف يونيو  ،2015واليت ن ُظمت خاللها اجامتعات رفيعة املس توى ملناقشة املسائل احمليطة بتطوير
نظام امللكية الفكرية .و أأاتح الاجامتع بني الرئيس غورابنغويل بريدميوحاميدو واملدير العام ،اذلي عقد يف جنيف عام ،2012
زخامً كبري ًا للتعاون الثنايئ .وركز تبادل الراء بيهنام عىل حل املسائل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،ل س امي اخلصائص احملددة
للنظام احلكويم محلاية امللكية الفكرية .ومن النواجت الإجيابية ا ألخرى ،أأفىض الاجامتع يف مارس  ،2013مببادرة من الرئيس،
اإىل اإنشاء ادلائرة احلكومية للملكية الفكرية التابعة لوزارة الاقتصاد والتمنية .وتويل تركامنس تان اهامتم ًا وثيق ًا ألفضل املامرسات
عىل الصعيد العاملي يف جمال حقوق امللكية الفكرية وتطبيقها عىل الصعيد الوطين .ويف  14أأغسطس  ،2015اعمتدت برانمج
تمنية نظام امللكية الفكرية يف تركامنس تان للفرتة  .2020-2015كام أأثبتت الندوات واحللقات ادلراس ية الوطنية وا إلقلميية بشأأن
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حامية امللكية الفكرية اليت عقدهتا هيئات حكومية وخاصة خمتلفة بني عايم  2013و 2015الطابع الفعال للتعاون الثنايئ بني
الويبو وتركامنس تان.
 .100وشكر فد السودان الرئيس عىل اإاتحة الفرصة ومض صوته للمهنئني بتويل رئاسة هذه الاجامتعات وقال اإنه يثق يف أأنه
سوف يصل هبا اإىل نتاجئ ممثرة ،كام هنّأأ الس يد املدير العام لإدارته احلكمية للمنظمة واملكتب ادلويل عىل هذه الواثئق اجليدة
واليت أأعدت بعناية فائقة ومتىن للمجمتعني مداولت انحجة .أأو ًل وفد السودان يؤيد بيان اجملموعة ا ألفريقية واليت تقدمت به
نيجرياي نيابة عهنا .وقد اهمت السودان ابمللكية الفكرية وقد أأفرد لها بنود ًا يف دساتريه املتعاقبة فقد جاء يف دس تور السودان
س نة  1998للك خشص حقه يف الكسب من املال والفكر وهل خصوصية المتكل ملا كسب ،كذ ك جاء يف ادلس تور الانتقايل
لس نة  2005املادة  39منه للك مواطن حق ل يقيد يف حرية التعبري وتلقي ونرش املعلومات واملطبوعات والوصول اإىل
الصحافة دون مساس ابلنظام والسالمة وا ألخالق العامة وذ ك وفق ًا ملا حيدده القانون كام يأأيت الاهامتم ابمللكية الفكرية
انطالق ًا من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان اذلي اعمتدته ا ألمم املتحدة عام 1948م واذلي يدعو يف الفقرة الثانية من املادة
السابعة والعرشين اإن للك فرد احلق يف حامية املصاحل ا ألدبية واملالية املرتتبة عىل اإنتاجه العلمي أأو ا ألديب أأو الفين .وذكر
تطورت منذ س نة  1925حىت هذا التارخي .وقال اإن السودان
الوفد مجموعة الترشيعات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية اليت ّ
عضو يف لك من املنظمة العاملية للملكية الفكرية ) (WIPOواملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ) .(ARIPOوقال ل بد لنا
وحنن نتحدث عن واقع امللكية الفكرية يف السودان أأن نتطرق اإىل دوور النيابة التجارية واليت أأنشئت مبوجب أأمر تأأسيس
صادر من الس يد وزير العدل بتارخي  1/4/2004حتت امس نيابة الرشاكت و أأسامء ا ألعامل والرشااكت والتوكيالت التجارية مث
صدر أأمر أخر من الس يد وزير العدل يقيض بتغيري امسها اإىل النيابة التجارية وت تعديل اختصاصها وذ ك بتخويلها النظر يف
اخملالفات املنصوص علهيا يف القوانني اخلاصة حبامية امللكية الفكرية ابلإضافة اإىل اختصاصها السابق .و أأضاف قائال اإن حممكة
اخلرطوم حلقوق امللكية الفكرية تعد أأول حممكة يف الوطن العريب ختتص ابلنظر يف القضااي اجلنائية واملدنية املتعلقة بقوانني
امللكية الفكرية ويرجع اترخي تأأسيسها اإىل  2002/7/21بأأمر صادر من الس يد رئيس القضاء .وتعد النيابة التجارية وحممكة
اخلرطوم حلقوق امللكية الفكرية من أأمه اجلهات املناط هبا اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية كام أأن هناك العديد من الوحدات
احلكومية اليت تلعب دور ًا هام ًا يف الإنفاذ مثل امجلارك ونيابة املس هتكل واملواصفات واملقاييس .ومقر الإدارة احلايل هو
اخلرطوم املقرن شارع امجلهورية جنوب رشق البنك الزراعي وليست لها فروع يف الولايت ألهنا شأأن احتادي وفق ًا لدلس تور
الانتقايل لس نة 2005م .ومبا أأن للملكية الفكرية دور فعال يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .ووضعت اإدارة
مسجل عام امللكية الفكرية ويه اإحدى الإدارات املتخصصة بوزارة العدل خطهتا من أأجل العمل عىل تعزيز دور امللكية
الفكرية ابلبالد والعمل عىل نرش ثقافة امللكية الفكرية واس تخدام أأدوات امللكية الفكرية من أأجل التمنية واحلفاظ عىل احلقوق
كذ ك العمل عىل التنس يق مع مجيع السلطات املسؤوةل عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وتطرق الوفد اإىل الإجنازات اليت
متت )1( :من أأجل تطوير وحتديث العمل ابلإدارة فقد سعت الإدارة لتحسني بيئة العمل ،حيث انتقلت من املبىن الاكئن
ابلعامرات اإىل املبىن احلايل ابملقر ،جنوب رشق البنك الزراعي وميتاز بأأنه يتكون من ثالثة طوابق تسع مجيع ا ألقسام
والكوادر العامةل ابلإدارة ابلإضافة اإىل أأرش يف العالمات التجارية اذلي يتجاوز الـ  53أألف عالمة وأأرش يف الرباءات
والامنذج والتسجيل ادلويل؛ ( )2ت اإنشاء نوافذ بلوحات اسرتشادية تقدم من خاللها اخلدمات اإىل طاليب اخلدمة عن طريق
الوالكء أأو احملامني أأو بأأشخاصهم بواسطة كوادر اإدارية وفنية ممتازة و إابرشاف مستشار قانوين (مناوب) وتمت هذه اخلدمة
بتنس يق اتم بني الاكدر الفين والقانوين؛ ( )3أأيضا ت مع صندوق بريد (داخيل) مجليع الوالكء واحملامني اذلي يتعاملون مع
الإدارة فيداع مجيع املاكتبات الصادرة اخلاصة هبم ابلصندوق ،ويس تطيع لك واحد مهنم اس تالم املاكتبة خاصته دون تأأخري؛
( )4اإنشاء مكتب للوالكء واحملامني و أأحصاب احلقوق .وعن الوضع التقين احلايل ،ت تكوين وحدة خاصة بتقنية املعلومات
مكونة من س تة همندسني بتخصصات خمتلفة ،مسؤوةل من السريفرات والش بكة واملعدات وقاعدة البياانت واملوقع الإلكرتوين
والإنيت فايروس والصيانة وعليه ت بناء بنية حتتية لش بكة احلاسوب وذ ك يف العام  2012وتبعا ذل ك اس تقرت معلية
احلوس بة املبدئية اليت اكنت قد واهجت بعض املشالك نس بة لعدم توفر الإماكنيات الالزمة لس مترارية العمل .واملكتب الن
مكون من ش بكة حاسوب تعمل بنظام الـ  domain systemويمت العمل عىل أأربعة خمدمات ) (SERVERSمبواصفات
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ممتازة ومتفاوته ومعدات حديثة ذكر مهنا Fire Wall :سيسكو ) (SISCOسريفر؛ وعرشة سوتشان ) (Switchلربط
الش بكة؛ وإاضافة ثالثة يو يب اإس (بطارايت) بسعات ختزينية عالية كبرية لضامن توفر التيار الكهريب يف حاةل القطع ليصبح
العدد س تة بطارايت؛ ومتت اإضافة ثالثة طابعات كبرية ( 1x3تصوير ونسخ ضويئ وطابعة) حتمل ضغط العمل موزعة عىل
الطوابق الثالث وطابعة أأخرى ملونة ليصبح العدد عرش طابعات وطابعتني ملونتني؛ ومتت اإضافة عدد اثنني اسكرن
مبواصفات عالية يف املاكتب اليت حتتاج ملسح ضويئ ليصبح العدد مخسة اسكرن؛ وورشة صيانة مكمتةل و أأغلب الصيانة تمت
داخل ورشة الإدارة (تنقصها قليل من املعدات)؛ وقفز عدد أأهجزة احلاسوب ابلإدارة اإىل اثنني وس تني هجاز منه أأربعني هجاز
مبواصفات عالية تعمل يف حوس بة وارشفة سالت الإدارة واثنان وعرشون هجاز مبواصفات عادية تعمل يف اإدخال البياانت
مبارشة ،أأو البحث الإلكرتوين أأو همام ذات صةل ابلنظام من طباعة شهادات وغازيته وغريه .ودلمع ا ألمنية وتأأمني الش بكة
والبياانت وضامن عدم الاخرتاق ت تركيب هجاز سريفر ) .(FIRE WALLوالوضع احلايل هو وضع يتفق واملواصفات اليت
وضعهتا املنظمة العاملية للملكية الفكرية ) (WIPOلتأأسيس معل اإلكرتوين يف الإدارة ومتت الإشادة به من وفد املنظمة
(مدير املرشوعات) ابلنقةل والطفرة الكبرية يف الإدارة معوم ًا واجلانب التقين بصورة خاصة وإال أأن ا ألمر ل خيلو من بعض
املشالك ويواجه بعض التحدايت .ويف جمال نرش الوعي وبناء القدرات ،ذكر الوفد تأأسيس قاعة لنرش الوعي وبناء القدرات
مبواصفات عاملية ومكتبة اإلكرتونية وذ ك من أأجل اس تغاللها يف نرش الوعي وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية؛ وتصممي
املوقع الإلكرتوين  ipsudan.gov.sdويوجد به لك اس امترات (التسجيل ومجيع الترصفات الالحقة) وكذ ك حيتوي عىل
مجيع القوانني والقواعد واملعاهدات والتفاقيات ا إلقلميية وادلولية اخلاصة ابمللكية الفكرية و أأخبار تعكس لك نشاطات الإدارة
وغريها من املواد املفيدة ومواقع ذات صةل مثل موقع وزارة العدل وموقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) واملنظمة
الإفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية (ا ألريبو) وغريها؛ ومن أأجل رفع قدرات العاملني ونرش الوعي وثقافة امللكية الفكرية
للمتعاملني مع الإدارة ت ّتهزي قاعدة تدريب مبواصفات ممتازة (سامعات وبروجكرت وشاشة  LEDو أأاثاثت)؛ وتأأسيس مكتبة
اإلكرتونية مزودة حبواسيب وش بكة (حواسيب) صغرية لالطالع والتصفح من ا ألهجزة ومن ش بكة الإنرتنت فامي لك خيص
جمال امللكية الفكرية للك القطاعات ذات الصةل مثل طالب اجلامعات والوالكء والباحثني .واستشعار ًا بأأمهية نرش الوعي
اكنت ل إالدارة تواجد مس متر يف املشاراكت الوطنية وذ ك من أأجل نرش الوعي وبناء القدرات مجليع اجلهات املعنية ابمللكية
الفكرية مهنا :ندوة احتاد اخملرتعني واجمللس الوطين قدم مسجل عام امللكية الفكرية ورقة عن امللكية الفكرية وفق ًا للترشيعات
الوطنية والتفاقيات ا إلقلميية وادلولية؛ وشارك مسجل عام امللكية الفكرية مع املركز القويم للبحوث ومعهد أأحباث النبااتت
الطبيعية والعطرية والطب الرشعي يف مسنار لتدريب املعاجلني اب ألعشاب حول اإجراءات حامية الاخرتاعات ومنح الرباءة
وفق ًا للترشيعات الوطنية والتفاقيات ادلولية مهنا اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات من أأجل نرش الوعي؛ وشارك مسجل عام
امللكية الفكرية يف اإعداد مهنج تدرييب من أأجل نرش الوعي للباحثني ابلتعاون مع املركز القويم للبحوث؛ وت اإقامة ورشة
معل ابلتنس يق مع وزارة العلوم والتصالت مضت وزير العلوم والتصالت ومجيع منسويب الوزارة من اخلرباء والعاملني
ابملركز القويم للبحوث ومجيع املراكز البحثية اليت تتبع لوزارة العلوم والتصالت واكن عنواهنا حامية حقوق امللكية الفكرية
وفق ًا للقوانني السودانية والتفاقيات ا إلقلميية وادلولية ومن خالل هذه الورشة ت حث الباحثني عىل تسجيل ابتاكراهتم
والعمل عىل حاميهتا عىل النطاق الوطين مث الانطالق هبا من أأجل امحلاية إاقلمييا ودولي ًا .وذكر الوفد أأنه اكنت من خمرجات
هذه الورشة اإصدار قرار من وزير التصالت بتأأسيس مكتب أأو وحدة بوزارة التصالت تكون يه حلقة الوصل بني
الوزارة ومسجل عام امللكية الفكرية من أأجل العمل عىل حامية حقوق امللكية الفكرية لالخرتاعات والرسوم الصناعة اليت
يبتكرها منسويب الوزارة وإانفاذ الربامج اليت أأعدها مسجل عام امللكية الفكرية لنرش ثقافة امللكية الفكرية ملنسويب الوزارة
ومجيع املتعاملني معها؛ ومتت اإقامة العديد من ورش العمل واحملارضات يف اجلامعات السودانية من أأجل نرش ثقافة امللكية
الفكرية وحث اجلامعات عىل تدريس مادة امللكية الفكرية من مضن املقررات ادلراس ية وحث الطالب عىل تسجيل وحامية
ابتاكراهتم مهنا (جامعة السودان وجامعة ش ندي وجامعة املس تقبل) .ومن أأجل تعزيز العالقة جبميع القطاعات املعنية ابمللكية
الفكرية ،من أأجل الهنوض ابمللكية الفكرية ابلسودان ،فقد متت اإجنازات عىل الصعيد الوطين ا إلقلميي وادلويل :بداية أأرشفة
امللفات ابس تخدام نظام ال WIPOScan؛ والاقرتاب من اإهناء حوس بة مجيع امللفات ابس تخدام نظام ال  IPASاملقدم من
املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف اإطار تنفيذ اتفاقية خطة التمنية؛ وتفعيل النظام الإلكرتوين بد ًل عن النظام الوريق اذلي
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يؤثر سلب ًا عىل سري العمل وحتديثه وتطويره من أأجل الوصول اإىل نظام اإلكرتوين يشمل الإيداع وادلفع الإلكرتوين للعالمات
والرباءات والامنذج)(Electronic and Paperless Business؛ وإاعداد خطة اإعالمية تريم اإىل تنوير وتبصري اكفة الفئات
القانونية وغري القانونية بثقافة امللكية الفكرية؛ وتوثيق العالقة ابملنظمتني (املنظمة العاملية للملكية الفكرية ) (WIPOواملنظمة
ا إلقلميية الإفريقية للملكية الفكرية )(ARIPO؛ والرتوجي لخرتاعات سودانية لعرضها بصورة إاقلميية ودولية مهنا العربة املنتجة
للكهرابء واذلي ت ابلتنس يق مع جامعة ادلول العربية وعرضها يف معرض يف السعودية ومعارض يف أأورواب وحازت عىل ثالثة
جوائز برونزية وفضية وذهبية واكنت املنافسة بني  23دوةل؛ واس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف حامية املؤرشات اجلغرافية
للمنتجات السودانية زراعية وحيوانية؛ وكام هو معلوم لس يادتمك اإىل املؤرشات اجلغرافية يه وس يةل هامة هتدف اإىل
الاس تدلل عىل منشأأ السلع واملنتجات وابلتايل تعترب املؤرشات اجلغرافية من وسائل املنافسة املرشوعة ألهنا توحض
للمس هتكل املنشأأ اجلغرايف لهذه املنتجات وتوحض هل اإن هذا املنتج صادر من ماكن معني و أأهنا تشمل املنتجات الزراعية
والصناعية وإاهنا تربز صفات هذه املنتجات وهذه الصفات ترجع لعوامل برشية خيتص هبا ماكن ومنشأأ تكل املنتجات مثل
املهارات الصناعية لإقلمي معني أأو عوامل طبيعية أأو مناخية اكلرتبة واملاء أأو املناخ؛ ومبا أأن السودان يمتتع مبنتجات زراعية
وحيوانية لها سامت تفضيلية متزيها عن املنتجات املامثةل اليت تنتجها دول أأخرى أأو أأقالمي أأخرى مثل (القطن ،الكركدى،
السمسم ،الصمغ ،الضان امحلري والضأأن البدلي و أأبقار كنانة والإبل السودانية وغريها)؛ وسعي ًا من الإدارة اإىل العمل عىل
اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية ممتثةل يف العالمات التجارية ويف اإطار اتفاقية خطة التمنية املوقعة بني مجهورية السودان
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ) (WIPOرشعنا يف حرص هذه املنتجات ابلس تعانة خببري يف جمال املؤرشات اجلغرافية
وإاظهار سامت هذه املنتجات ابلوقوف علهيا ميداني ًا يف أأماكن زراعهتا وذ ك من أأجل مقابةل املسؤولني احلكوميني ابلولايت
من أأجل اطالعهم عىل أأمهية هذه امحلاية توفري ادلمع الس يايس واحلكويم يف لك ولايت السودان اخملتلفة وكذ ك الاس تعانة
مبراكز البحوث الزراعية يف تكل الولايت لإظهار السامت الوراثية لهذه املنتجات ومتت اإعداد دراسة وخطة حممكة من أأجل
كفل امحلاية الوطنية للمؤرشات اجلغرافية مث العمل عىل حاميهتا إاقلمييا ودولي ًا وهذا ا ألمر تطلب تعديل قانون العالمات
التجارية احلايل وذ ك ابإضافة مواد تعين وختتص ابملؤرشات اجلغرافية وكذ ك اإضافة مواد خاصة ابلعالمة امجلاعية وعالمة
التصديق؛ وهذه التعديالت من أأجل حاميهتا عىل النطاق الوطين مث الانطالق هبا إاقلمييا ودولي ًا كام أأن مرشوع القانون
اجلديد اش متل أأيض ًا عىل تعديالت تكون متوافقة مع اتفاقية ) (TRIPSألن السودان الن بصدد الانضامم ملنظمة التجارة
العاملية وجبانب العمل عىل اإعداد مرشوع وطين يتكفل حبامية املوارد الوراثية النباتية واحليوانية من أأجل اإكامن امحلاية لها.
ويف سيبل ذ ك ت عقد اجامتعات ابجلهاز التنفيذي حلكومة مجهورية السودان ممث ًال يف رئاسة امجلهورية انئب رئيس امجلهورية
ووزراء الصناعة والزراعة والتجارة والعلوم والتصالت والغاابت ت خالل هذا الاجامتع توضيح أأمهية حامية املؤرشات
اجلغرافية للمنتجات السودانية ومردودها القوي عىل الاقتصاد الوطين واملنتجني و أأيض ًا يؤدي اإىل ازدهار التجارة وفتح أأسواق
جديدة للمنتجات السودانية واكنت حمصةل هذه اللقاءات املوافقة ومباركة العمل عىل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف
حامية املؤرشات اجلغرافية السودانية وتوفري الإدارة الس ياس ية لدلولية وتوفري لك ادلمع من اجلهات احلكومية للعمل عىل اإنفاذ
هذه املرشوع .وخلص الوفد اإىل أأن السودان تسترشف مس تقب ًال زاهر ًا للملكية الفكرية يف السودان يف الفرتة القادمة مبشيئة
هللا .وقال اإن مردود تضافر اجلهود اكنت القفزة اليت طر أأت عىل التسجيالت يف الإدارة يف أأقساهما الثالثة وهذا يعكس
التطور اذلي صاحب معل الإدارة يف التسجيل يف هذه الفرتة ومرجع ذ ك النظام اذلي ت انهتاجه لتييس الإجراءات عرب
انفذة واحدة وكذ ك هجود مجيع العاملني ابلإدارة وما ت القيام به من نرش ثقافة امللكية الفكرية .ويف اخلتام ،شكر الوفد
الرئيس وقال اإنه نؤيد بيان اجملموعة ا ألفريقية بشأأن هذه اللجنة وجدد اهامتمه بعمل هذه اللجنة و أأيد حتويلها اإىل جلنة دامئة.
 .101وحرص وفد تونس يف البداية عىل التأأكيد عن قناعته بأأن العمل حتت رئاسة هذه السلسةل من اجامتعات املنظمة
س يفىض ول شك اإىل نتاجئ ملموسة ومرضية للجميع .و أأعرب الوفد للمدير العام للويبو عن شكره اخلالص ملا ملسه يف تقريره
من دسامة وجدية وتنوع يف الربامج و تقديران لسكراترية املنظمة عن اجملهود اللوجس يت اذلي يتطلبه الإعداد احملمك لهذه
السلسةل من الاجامتعات .و أأيّد ما جاء يف البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن تونس تويل ماكنة
هامة للملكية الفكرية والقواعد ادلولية اليت حتمكها وذ ك نظرا ملا يكتس يه هذا اجملال من أأمهية يف املسامهة يف التطور
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الاقتصادي والاجامتعي والثقايف .ذل ك فاإن تونس بصدد اإعداد اسرتاتيجية هتدف اإىل جعل امللكية الفكرية أأداة فاعةل يف
تعزيز قدرة مؤسساهتا وخاصة مهنا الصغرى واملتوسطة .و أأوحض أأن هذه الاسرتاتيجية تتضمن العديد من الربامج واملشاريع
من أأمهها :تركزي املنظمة الإفريقية للملكية الفكرية يف تونس وذ ك تبعا للقرار املنبثق عن اجامتع القمة الإفريقية يف دورهتا
املقامة بغينيا الاس توائية خالل شهر يناير  2015حول احتضان تونس ملقر هذه املنظمة؛ ودمع وتعصري الهيئة التونس ية
للملكية الصناعية حىت تلعب دورا اكرب يف دفع الاقتصاد من خالل زايدة القدرة التنافس ية اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية
وتطوير روح املبادرة من خالل متكني املبتكرين من الاس تفادة من هذا النظام اذلي يشلك ضامنة أأساس ية يف حامية نتاجئ
أأحباهثم؛ وكام انضمت تونس العديد من التفاقيات ادلولية يف جمال امللكية الصناعية مكعاهدة قانون الرباءات لس نة  2000و
معاهدة قانون العالمات لس نة  1994ومعاهدة س نغافورة بشأأن العالمات لس نة  2006والتوقيع مؤخر ًا عىل الوثيقة اجلديدة
لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل خصوصا و أأن تونس من مضن ادلول اليت أأمضت
الوثيقة اخلتامية خالل املؤمتر ادلبلومايس املنعقد يف الغرض مبقر الويبو يف شهر ماي 2015؛ اإىل جانب العمل عىل تمثني نتاجئ
البحث واس تغالل براءات الاخرتاع من قبل املؤسسات الصناعية وذ ك بتعممي اإرساء ماكتب نقل التكنولوجيا عىل لك
اجلامعات وا ألقطاب الصناعية واملراكز الفنية القطاعية؛ اإىل جانب العمل عىل تدعمي دور الأاكدميية التونس ية للملكية الفكرية
وذ ك بتنويع اخلدمات املسداة عىل غرار التدريس عن بعد وبعث ماجس تري همين متخصص يف هذا اجملال .و أأعرب الوفد عن
اسفه لتوقف املفاوضات بشان أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور ويرجو ان تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل صيغة ملزمة هتدف محلاية تكل ا ألصناف من الرثوات الطبيعية والإنتاج
الفكري .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن دمعه ملقرتح اجملموعة الإفريقية الرايم اإىل تطوير الاطار املؤسسايت لهذه اللجنة
صلب املنظمة والرفع من نسق اجامتعاهتا حىت يتس ىن عقد املؤمتر ادلبلومايس يف أأقرب الجال .كام حيظى جمال حامية الرسوم
والامنذج الصناعية بأأمهية خاصة دلى الوفد وذ ك نظرا لرتباطه الوثيق بأأنشطة صغار الصناعيني واحلرفيني يف ميدان
الصناعات التقليدية وميدان النس يج واملالبس ،وهذا ما يدفعه اإىل ان يتطلع اإىل مزيد من الاهامتم من طرف الويبو لوضع
الليات الكفيةل مبعاضدة هذه الفئة من املبتكرين وا إلرساع يف اإبرام معاهدة قانون الرسوم والامنذج الصناعية بطريقة تريض
امجليع .واس تطرد الوفد قائال اإن تونس تربطها ابلويبو عالقات تعاون ممتازة ،مكنهتا ول تزال من الاس تفادة من برامج دمع
منتظمة وممهنجة تتعلق ل فقط بتحديث ماكتب امللكية الصناعية وحق املؤلف ولكن أأيضا بتعزيز أأنشطة مجيع ا ألطراف
املعنية هبذه اجملالت .وقال اإن ادلور اذلي تلعبه املنظمة يف معاضدة هجود حكومات ادلول النامية وخاصة ادلول العربية
والإفريقية مهنا يف تطوير مؤسساهتا الوطنية العامةل يف جمال امللكية الفكرية من خالل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية
الابتاكرات والإبداعات والاخرتاعات ،ودمع تطوير العلوم الوطنية والبنية التحتية للتكنولوجيا ،وذلك يرجو الوفد أأن يمت أأو ًل
الرشوع جبدية ابإرساء يف مرحةل أأوىل مكتبني اقلمييني لإفريقيا يكون مقر احدهام بتونس وذ ك ابلنظر ملا تتوفر عليه بالدى
من قدرات ّتعل احداثه هبا مفيدا لاكمل القارة .ويف اخلتام ،حرص الوفد عىل ّتديد ادلمع للمدير العام عىل هجوده الرامية
اإىل حتديث املنظمة العاملية للملكية الفكرية واس تعداد تونس للمشاركة يف هذا املسار و أأعرب هل عن ارتياحه للتطور الاجيايب
اذلي يشهده التعاون القامئ بني اجلانبني .وقال اإنه يأأمل ان تتلكل الاجامتعات ابلنجاح مبا يدمع العمل املشرتك متعدد
الاطراف يف جمال امللكية الفكرية وجيعهل مفيدا لاكفة ادلول.
 .102و أأيد وفد الكونغو البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن مسائل امللكية الفكرية تفرض
نفسها يف واقع اقتصاد املعارف يف الوقت احلايل وتشمل امللكية الفكرية وامللكية ا ألدبية والفنية وتعد عام ًال لالبتاكر والبحث
العلمي وادلمع التكنولويج .ومىض يقول اإن تكل اخلصائص يه يف مصمي أأنشطة الويبو اليت تويل يف الونة ا ألخرية اهامتم ًا
خاص ًا ملبادرة عام  2024الرامية اإىل تطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتاكر لفائدة أأفريقيا وملسأأةل تنفيذ الربانمج الطويل ا ألجل
خلطة معل الاحتاد ا ألفريقي لعام  2063هبدف دجمهام يف نظام امللكية الفكرية .واسرتسل قائ ًال اإن الويبو ستنظم عىل اإثر
اس هتالل تكل املبادرات مؤمتر ًا وزار ًاي عن موضوع "امللكية الفكرية يف خدمة أأفريقيا الناش ئة" يف دااكر يف الفرتة من  3اإىل 5
نومفرب وإان حكومة بدله تعلق أأمهية خاصة عىل تطوير امللكية الفكرية ابلستناد اإىل س ياس هتا الوطنية والاسرتاتيجيات
املتعلقة بتكل املسأأةل املس تقبلية الكبرية .و أأضاف قائ ًال اإن بدله يف الواقع قد أأنشأأ جلنة وطنية معنية بتنس يق تكل املسأأةل
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وتطويرها من أأجل الهنوض ابمللكية الفكرية وإان احلكومة اس هتلت معلية التصديق عىل اخلطة الوطنية وتطوير امللكية الفكرية
واقرتحت ابلتايل عىل أأساس جداول زمنية حمددة مسودة خطة عدلت خالل الاس تعراض اذلي أأجري مع الويبو يف شهر
سبمترب  .2015و أأوحض قائ ًال اإن تنفيذ تكل اخلطة س يحدد ابلتصديق الهنايئ علهيا وإان بدله اذلي ميتثل للمعيار ادلويل لإدارة
املؤرشات اجلغرافية قد أأعد مرشوع نص بشأأن اإنشاء جلنة وطنية معنية بتكل املسأأةل .و أأردف قائ ًال اإن امجلعيات تعقد
اجامتعاهتا يف س ياق لوضع القواعد واملعايري ينطوي عىل حتدايت معقدة وإان أأفريقيا قدمت يف ذ ك املضامر اقرتاح ًا يدعو اإىل
اإحداث تغيري هيلكي يف اللجنة احلكومية ادلولية .واختمت بيانه مشريا اإىل رضورة اإعادة النظر يف مرشوعات النصوص بشأأن
حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات
التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى بغرض حتقيق التوافق يف الراء املرغوب فيه بشدة.
 .103و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية ،ور َّحب ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة يف اإعداد خمتلف
واثئق هذه امجلعيات .و أأعربت حكومة كوت ديفوار عن تقديرها ملا ن ِفّذ من اإصالحات يك ل حتيد الويبو عن مسارها .و أأبدى
الوفد رسوره لعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة مشري ًا اإىل أأن حكومته تنظر يف الانضامم اإلهيا .اإذ متتكل كوت ديفوار العديد
من املنتجات الزراعية اليت تود زايدة قميهتا وحاميهتا عىل الصعيد ادلويل من خالل املؤرشات اجلغرافية .وقال الوفد اإن هذه
امجلعيات تتيح هل الفرصة يك يؤكد الزتام بالده بقمي املساواة والتشارك والإنصاف اليت ترعاها الويبو من أأجل تعزيز امللكية
الفكرية دولي ًا عرب استيعاب املعرفة ،والابتاكر والإبداع .وحث الوفد مجيع الوفود ا ألخرى عىل التحيل اب إلرادة الالزمة
للتعاون خالل هذه املفاوضات بغية اس تئناف أأعامل املنظمة يف جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي .والتفت الوفد اإىل قطاع الصناعة مشري ًا اإىل وضع حكومته مرشوع ًا وطني ًا يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية
والعالمات امجلاعية بغية زايدة قمية املنتجات الزراعية واحلرفية ومن مث احلد من الفقر يف املناطق الريفية .وعُرضت نتاجئ
النصف ا ألول من هذا املرشوع خالل حفل رمسي عُقد يف  16يوليو  .2015ويتأألف هذا املرشوع من مسار تشاريك يضم
اجلهات الفاعةل يف القطاعات املعنية ابإنشاء العالمتني امجلاعيتني التاليتني ( "véritable pagne baoulé" :إازار ابويل
حقيقي) و"( "véritable toile de Korhogoمقاش كورهوغو حقيقي) وحامية رسومات ا ُل ُزر الباويل و أأمقشة كورهوغو
عن طريق نظام حامية التصاممي الصناعية .و أأما يف قطاع الثقافة ،فقد ُأجنز اإصالح مكتب حق املؤلف يف كوت ديفوار
مبساعدة الويبو وتلكل ابإنشاء هيئات اإدارية جديدة .و أأدى هذا الإصالح اإىل زايدة حصة اإاتوات حق املؤلف املوزعة عىل
املبتكرين .ومن مث أأعلن الوفد اإن بالده تكن خالص التقدير للويبو ملا قدمته من مساعدات تقنية وإارشادات .و أأعرب الوفد
ابمس حكومة كوت ديفوار عن خالص امتنان بالده وشكرها للمدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري ،عىل هنجه املبتكر
يف توجيه امللكية الفكرية حنو التحدايت العاملية الكربى .و أأكد الوفد اعزتام سلطات بالده الهنوض بنظام متوازن وفعال
للملكية الفكرية يؤدي اإىل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للجميع .ويف اخلتام ،أأمل الوفد أأن تسعى ادلول
ا ألعضاء للتوصل اإىل حل وسط يك تتلكل أأعامل امجلعية ابلنجاح.
 .104وبد أأ وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ابلإعراب عن توقعاته يف أأن تكون سلسةل الاجامتعات ممثرة و أأعرب عن
امتنانه للمدير العام وفريقه عىل التنظمي احملمك .ورمغ انقضاء أأكرث من عقد من القرن احلادي والعرشين ،ل يزال تغري املناخ من
التحدايت اجلس مية املطروحة أأمام العامل ،لكونه سبب ًا رئيس ي ًا يف الكوارث الطبيعية وا ألمراض ،بيامن ل تزال ا ألزمة املالية
العاملية مس مترة .ولرفع تكل التحدايت ،ترى مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية أأنه من ا ألسايس أأن تنصب أأنشطة الويبو
ليس فقط عىل اإاتحة الليات القانونية واملؤسس ية محلاية امللكية الفكرية ،بل أأيض ًا عىل تويخ الفعالية يف تسخري التقدم العلمي
والتكنولويج القامئ واملثبت يف حل املسائل العاملية ،وتشجيع التمنية الاجامتعية والاقتصادية ،وحتسني معيشة ا ألشخاص.
و أأعرب الوفد عن تقديره للجهود اليت بذلهتا املنظمة حىت الن لتعزيز الإطار العاملي محلاية امللكية الفكرية ،متاش ي ًا مع
مقتضيات عرص اقتصاد املعرفة .وقد اع ُتمدت معاهدة بيجني بشأأن حامية ا ألداء السمعي البرصي يف عام  ،2012و أأعقبهتا
معاهدة مراكش يف عام  ،2013واملناقشات جارية لعامتد معاهدة قانون التصاممي ،اإىل جانب معاهدات بشأأن امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وإاذ أأعرب الوفد عن تقديره ل إالجنازات اليت حققهتا املنظمة يف املايض ،فاإنه
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حبذ توجيه أأنشطته أأكرث حنو رفع التحدايت العاملية .وإاذ تصاغ أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ملا بعد عام  ،2030مفن
املهم ابلنس بة للمنظمة زايدة الرتكزي عىل حامية امللكية الفكرية وتسوية املسائل العاملية يف جمالت البيئة والطاقة وا ألمن
الغذايئ والرعاية الصحية من خالل التمنية العلمية والتكنولوجية .و أأكد عىل أأمهية اإرساء ألية متوازنة للملكية الفكرية للمتكني
من حتقيق النجاح يف اجملالني العلمي والتكنولويج واملسامهة يف رفاه البرشية ابعتبار ذ ك الزتام ًا معنو ًاي ،اإىل جانب حامية
حقوق العلامء والباحثني .وس يكون من الرضوري تقدمي ادلمع للبدلان النامية لتعزيز قدرهتا عىل اإقامة نظمها محلاية امللكية
الفكرية مبا يالمئ وضعها اخلاص .ول بد من اإيالء اهامتم كبري للبدلان النامية يف رمس اسرتاتيجياهتا الوطنية اخلاصة للملكية
الفكرية وتطوير هياُكها ا ألساس ية .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأنه ينبغي للبدلان املتقدمة أأن تفي ابلزتاماهتا املالية يف جمال
املعونة ،ودمع املساعدة التقنية للمنظمة ابلاكمل والسامح بنقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية من دون أأي رشوط مس بقة.
ول بد من تعزيز النجاح يف تنفيذ خطة التمنية والتعاون بني بدلان اجلنوب لتضييق الفجوة بني الشامل واجلنوب وّتاوز
املشالك الاجامتعية ،من قبيل جهرة ا ألدمغة .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،أأيد الوفد ابلاكمل الطلب اذلي تقدمت به
عدة بدلان بتحديد املساعدة التقنية اليت ينبغي تقدميها للبدلان النامية .واغتمن الفرصة ليعرب عن تطلعه ألن تعزز املنظمة
تعاوهنا مع املنظامت ادلولية ،مبا فهيا اليونسكو وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية والاس مترار يف اإيالء
الاهامتم لالّتاه حنو اإضفاء طابع س يايس عىل مشاريعها و أأنشطهتا .و أأضاف أأن رئيس امجلهورية يويل اهامتم ًا خاص ًا لتطوير
العلوم والتكنولوجيا وحامية حقوق امللكية الفكرية وحث عىل أأن يكون العمل والتكنولوجيا من س بل التعجيل ببناء أأمة
مزدهرة .ويُضطلع بأأنشطة واسعة النطاق لتعزيز تكل املرايم من أأجل تلبية الاحتياجات اليت يقتضهيا عرص اقتصاد املعرفة.
وذكر الوفد أأن العديد من املعارض ،ل س امي املعرض الوطين العلمي والتقين ،واملهرجان الوطين لتصممي اللت ،واملعرض
الوطين لتصاممي الفنون الصناعية ،واملعرض الوطين لالبتاكر والتكنولوجيا احلديثة ،ومعرض الش باب الوطين للنجاح العلمي
والتكنولويج ،قد عُقدت س نو ًاي لزايدة الوعي الاجامتعي ابحلاجة اإىل التمنية التكنولوجية اإىل جانب حامية امللكية الفكرية.
ومبساعدة املنظمة ،وضعت حكومة امجلهورية اسرتاتيجية وطنية لإعداد ألية محلاية حقوق امللكية الفكرية وإاجناز أأعامل ابتاكرية
وثقافية لتجس يد املثل العليا لشعهبا .وس تقوم امجلهورية ،بوصفها بدل ًا عضو ًا يف الويبو ،بزايدة تطوير الليات اخلاصة حبامية
حقوق امللكية الفكرية ،والوفاء ابلزتاماهتا وتعزيز تعاوهنا ادلويل يف ذ ك اجملال.
 .105و أأعرب وفد السويد عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ووفد لكسمربغ
ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وعرب عن تقديره للعمل املنجز وملسامهة الإدارة العليا للويبو يف امليض قدما
بعمل املنظمة .و أأعرب عن رغبته ،خاصة ،يف اغتنام هذه الفرصة للتعبري عن خالص تقديره للتعاون املمتاز بني ا ألمانة
ومكتب السويد للرباءات والتسجيل من أأجل امليض قدما بربامج التدريب املتقدم اليت متولها الواكةل السويدية للتعاون الإمنايئ
ادلويل .و أأضاف أأنه منذ مجعيات عام ّ 2014قمي خرباء استشاريون مس تقلون برامج التدريب الس نوية الثالثة اليت نظمت يف
اإطار هذا التعاون بني عايم  2004و ،2014ويشارك يف هذه الربامج اليت خضعت للتقيمي ما يزيد عىل  700مشارك من
أأقل البدلان منوا وبدلان ادلخل املنخفض وادلخل املتوسط .ورصح بأأن اخلرباء الاستشاريني توصلوا اإىل أأن برامج التدريب
املذكورة سامهت اإسهاما هائال ،بشلك مبارش أأو غري مبارش ،يف حتقيق العديد من احلصائل املس تدامة واملذهةل عىل
املس توى القطري .و أأفاد بأأن تكل النتاجئ عززت عىل ما يبدو الابتاكر والصناعات الإبداعية والتجارة .و أأردف قائال اإن أأحد
اجلوانب املهمة لهذا التقيمي مشل عقد مؤمتر عن برامج التدريب ادلولية املتقدمة يف جمال امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي،
يف أأديس أأاباب إابثيوبيا ،وقد نظم هذا املؤمتر مكتب السويد للرباءات والتسجيل ابلتعاون مع الويبو ومبساعدة كرمية من مكتب
امللكية الفكرية الإثيويب اذلي يكن الوفد هل ابلغ التقدير .وخالل املؤمتر عرض  50مشاراك سابقا ّتارهبم وأراءمه عىل مسؤويل
مكتب السويد للرباءات والتسجيل ومسؤويل الويبو من شعبة حق املؤلف ،وشعبة أأقل البدلان منوا و أأاكدميية الويبو.
واس تدرك قائال اإن نتيجة التقيمي واملدخالت القمية اليت قدمت أأثناء املؤمتر ّتسدت ابلفعل يف شلك سلسةل من الربامج يف
جمال امللكية الفكرية ستنظم مرتني لك عام لفائدة أأقل البدلان منوا حىت عام  .2019ورصح بأأن تكل الربامج س تحصل عىل
متويل قدره  1مليون يورو س نواي من مكتب السويد للرباءات والتسجيل .وراح يقول اإن الربانمج ا ألول سيُس هتل يف
نومفرب  ،2015وإان السويد تعكف حاليا عىل تطوير برامج تدريب جديدة يف جمال امللكية الفكرية .و أأضاف أأن السويد ل
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تزال ترحب ابلتدابري املفضية اإىل وضع أليات قادرة عىل الاس تجابة وشفافة ومتينة مع مرور الوقت وتدمع تكل التدابري
الرامية اإىل زايدة فعالية الويبو .و أأثىن الوفد ابلتايل عىل املدير العام وفريقه ملا أأجنزوه من معل يف هذه اجملالت ،وقال مع ذ ك
اإن التحدايت ل تزال مطروحة ،وإان اكنت املنظمة قد أأدخلت حتسينات هائةل .و أأفاد بأأن من ا ألمهية مباكن أأن ُحتسن فعالية
خدمات الويبو و أأن تليب تكل اخلدمات احتياجات الزابئن للحصول عىل امحلاية ادلولية مللكيهتم الفكرية .وعليه قال اإن الويبو
ينبغي أأن تتيح الإطار القانوين ادلويل والبنية التحتية للملكية الفكرية وتطورهام سعيا اإىل اس تغالل امللكية الفكرية أأفضل
اس تغالل بصفهتا القوة ادلافعة للتمنية الاقتصادية .و أأفاد بأأن أأعامل جلان الويبو هممة ،و أأكد من جديد الزتامه القوي ابلعمل
املهم اذلي تقوم به جلنة الرباءات ،ول س امي العمل الهائل اذلي اضطلعت به يف الس نوات ا ألخرية بشأأن املعاهدة اخلاصة
ابلإجراءات الشلكية لقانون التصاممي .و أأقر الوفد مبا لتنس يق وتبس يط اجلوانب الشلكية والإجراءات اخلاصة بتسجيل
التصاممي من أأمهية كربى وقمية مضافة .وراح يقول أأيضا اإن السويد تود أأن تقر ابلنجاح اذلي حققه نظام مدريد .وقال اإن
هذا النظام يؤدي دورا حاسام يف تعزيز جوهر امللكية الفكرية – أأل وهو الابتاكر والإبداع .والتفت اإىل جلنة حق املؤلف
و أأعرب عن امتنانه ألمانة الويبو عىل ما تقوم به من هجود متواصةل للميض قدما ابلقضااي املطروحة عىل جدول ا ألعامل ،و أأكد
عىل الزتامه ابملشاركة عىل حنو بناء يف املداولت املقبةل للجنة .وحتدث عن املواضيع اليت تنظر فهيا اللجنة احلكومية ادلولية.
وشدد عىل أأمهية العمل اذلي تقوم به اللجان املذكورة .ورصح بأأن السويد تتطلع اإىل وضع اإطار للمناقشات املقبةل داخلها،
وقال اإن أأي معل تقوم به اللجنة ينبغي أأن يكون شفافا وبقيادة من ادلول ا ألعضاء .والتفت اإىل جلنة املعايري وشدد عىل
ا ألمهية القصوى لتبادل املعلومات بفعالية ابلنس بة اإىل خدمات الويبو العاملية .و أأعرب عن أأسفه ألن عدم التفاق عىل املسائل
التقنية وقف حائال أأمام وضع معايري تقنية جديدة ،وخاصة ألن من الرضوري اإضفاء الطابع الرمسي عىل النتاجئ املتفق علهيا
اليت توصلت اإلهيا فرقة العمل التابعة للجنة حيال املسائل التقنية البحتة .و أأعرب عن الزتام السويد ابمليض قدما بتنس يق
قانون الرباءات عىل الصعيد ادلويل ،وعرب عن أأسفه ألن هذه املسأأةل ليست مدرجة الن مضن بنود جدول أأعامل جلنة
الرباءات .ومع ذ ك قال اإن السويد تقر بأأمهية املناقشات وتبادل الراء بشأأن خمتلف املواضيع املتعلقة ابلرباءات داخل اللجنة.
و أأعرب عن رغبته أأيضا يف التشديد عىل ا ألمهية الكربى اليت يكتس هيا نظام الرباءات ،وعىل الزتام السويد مبا ينجزه الفريق
العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من معل قمي .و أأخريا رصح بأأن السويد تتطلع اإىل مواصةل تعاوهنا الناحج داخل
الويبو بشأأن وضع نظام دويل للملكية الفكرية حيقق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للجميع.
 .106و أأعرب وفد قريغزيس تان عن رغبته يف التأأكيد للجمعية أأن بدله بوصفه عضو ًا نشط ًا يف الويبو يؤيد تأأييد ًا اتم ًا معل
املنظمة ومبادراهتا الرامية اإىل حتقيق أأفضل النتاجئ لفائدة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وقال اإن أأنشطة الويبو تسهم يف تنفيذ
أليات حديثة تريم اإىل تعزيز قدرات ماكتب الرباءات الوطنية وكفاءاهتا وإان ادلائرة احلكومية للملكية الفكرية والابتاكر
(مكتب قريغزيس تان للرباءات) تعاونت تعاو ًان نشط ًا يف ذ ك اجملال مع الويبو وماكتب الرباءات ا ألخرى يف ادلول ا ألعضاء يف
الويبو .ولحظ مع التقدير أأن الويبو متكنت يف الس نوات ا ألخرية من تنفيذ عدد من املشاريع الناحجة يف عدة بدلان و أأعرب
عن تطلعه اإىل مواصةل التعاون املمثر يف ذ ك اجملال .و أأبدى تقديره لعمل جلنة الإنفاذ بوصفها حمف ًال لتبادل املعلومات عن
قضااي متعلقة حبقوق امللكية الفكرية .ور أأى أأن التعاون والتنس يق لتناول مسائل الإنفاذ وخصوص ًا فامي بني واكلت اإنفاذ
القانون عىل املس توى الوطين وا إلقلميي وادلويل أأمران أأساس يان .وإاذ أأيد معل اللجنة احلكومية ادلولية ،شدد عىل اإدراكه
لتعقيد املسأأةل و أأعرب عن أأمهل أأن حيقق النجاح يف ذ ك اجملال .والتفت اإىل أأداء جلنة التمنية .وأأضاف قائ ًال اإن ا ألنشطة
املضطلع هبا يف اإطار جلنة التمنية تتجىل عىل حنو اإجيايب يف ازدهار نظام امللكية الفكرية وحتس نه يف مجيع البدلان وإان أأنشطة
مكتب قريغزيس تان للرباءات ركزت أأساس ًا يف عام  2015عىل ما ييل :حتسني جودة اخلربة يف توفري امحلاية القانونية للملكية
الفكرية ورفع مس توى حامية امللكية الفكرية؛ وإانشاء عنارص النظام الوطين لالبتاكر ول س امي من خالل افتتاح مراكز جديدة
دلمع التكنولوجيا والابتاكر؛ وإاطالع امجلهور عىل دور امللكية الفكرية والابتاكر و أأمهيهتام؛ وتعزيز الإبداع الفكري .وعالوة
عىل ذ ك ،أأفاد بأأن مكتب الرباءات يواصل العمل عىل تطوير العالقات مع ماكتب الرباءات يف بدلان أأخرى وعىل تدريب
موظفيه وتمنية كفاءاهتم املهنية يف ميدان حامية امللكية الفكرية .و أأعرب عن امتنانه الشديد للويبو للمساعدة املقدمة يف اإطار
الارتقاء بنظام امللكية الفكرية يف بدله اذلي يسمح للبدل بمتكني ثروته الفكرية وحاميهتا وخاصة لتنظمي ندوات دولية وإاقلميية
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عن امللكية الفكرية وحامية املعارف التقليدية أأصبحت منرب ًا لإجراء مناقشات منفتحة بشأأن التحدايت املتصةل بتكل اجملالت.
وعرب عن أأمهل أأن حيصل عىل املساعدة الاستشارية والتقنية من الويبو طوال عام  2016خبصوص تصممي الاسرتاتيجية
الوطنية لتطوير امللكية الفكرية والابتاكر وعن اهامتمه بذ ك .ومىض يقول اإن بدله أأبدى اهامتمه بعمل عدة جلان أأي جلنة
املزيانية وجلنة التمنية واللجنة احلكومية ادلولية وجلنة الإنفاذ .وعرب جمدد ًا عن امتنانه للويبو دلمعها املتواصل املقدم يف جمال
متكني نظام امللكية الفكرية يف البدل.
 .107وقال وفد الاكمريون اإن بدله أأدرك ،يف اإطار اسرتاتيجيته الرامية اإىل تنويع الاقتصاد ومصادر اإنتاج الرثوة ،الفرص
اليت يتيحها الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية ألغراض الابتاكر وتشجيع املنافسة بني الرشاكت .و أأضاف أأنه
يُالحظ ،منذ بدء تنفيذ اخلطة الوطنية لتطوير امللكية الفكرية اليت ُوضعت يف الاكمريون يف عام  2013بدمع من الويبو،
حدوث زايدة كبرية يف وترية حامية س ندات امللكية الصناعية وتطور الثقافة والابتاكر ،التجاري منه والتكنولويج ،عىل
مس توى الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت ّ
تشلك  %90من النس يج الاقتصادي الوطين .كام أأعلن الوفد أأن الطلب عىل
توس يع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل مس توى اجلامعات ما فتئت تزداد ،ابملوازاة مع توجيه أأفضل جملالت
البحث والإنتاج التكنولويج والعلمي عىل صعيد تكل الهيالك .و أأفاد أأيضا بأأن النتاجئ احملققة يف تسويق منتجني حمليني محميني
مبؤرشين جغرافيني نتاجئ ابهرة ومشجعة فعال .و أأوحض أأن ادلوةل تعكف عىل مواصةل تسجيل منتجات حتت اإطار املؤرشات
اجلغرافية من أأجل الهنوض ابقتصاد يقوم عىل املشاركة ويضمن تقدما اقتصاداي مس تداما .و أأضاف أأنه لن ميكن تعزيز لك تكل
املاكسب وضامن اس تدامهتا اإل مبوارد برشية مؤهةل .ويف هذا الصدد ،أأوحض أأن بدله يسعى جاهدا اإىل تكثيف حماور التعاون
واملساعدة التقنية املقرتحة من الويبو واملُطبقة بني ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ،عىل الصعيدين الهيلكي والتقين والصعيد
البرشي عىل حد سواء ،من أأجل العمل يوميا عىل بلورة الغاايت املثىل اليت تصبو اإلهيا الويبو واخلاصة ابلتمنية واملساواة
والإنصاف يف اإجراءات ملموسة .و أأعلن الوفد أأن امجلعيات مطالبة بأأن ّ
تبت يف قضااي مل يُتفق بشأأهنا يف الاجامتعات السابقة،
ويه وضع اإطار ترشيعي مناسب ووجيه فامي خيص حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،وفتح ماكتب
خارجية للويبو ،والقضااي املتصةل ابملساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية ،وامحلاية ادلولية للامنذج الصناعية .و أأوحض الوفد أأن
تكل القضااي تكتيس أأمهية ابلغة ابلنس بة للاكمريون ،و أأنه يبدي دمعه ملا جاء بشأأهنا يف بيان وفد نيجرياي ابمس اجملموعة
ا ألفريقية .واختمت ُكمته مذكّرا بأأمهية القرارات املُتخذة يف الاعرتاف حبقوق امللكية الفكرية وإاذاكء الاحرتام لها كام ّ
حتث عليه
املنظمة عىل الصعيد العاملي ويُردّد يف خمتلف البدلان ،و أأعرب عن اقتناعه ابإماكنية اإجياد حلول مناس بة.
 .108و أأقر وفد بواتن بأأن حامية امللكية الفكرية هممة بل ورضورية لتعزيز ا ألنشطة الإبداعية والابتاكرية احلامسة لتحقيق
التمنية الاقتصادية .ورصح بأأن بواتن تعمتد عىل املساعدة التقنية والتوجهيات اليت حتصل علهيا من الويبو ،شأأهنا يف ذ ك
شأأن العديد من أأقل البدلان منوا ،و أأفاد بأأن الترشيعات الوطنية للملكية الفكرية س تعدل ،وقال اإن صياغة التعديالت قد
انهتت وجيري ترمجهتا من اللغة الإنلكزيية اإىل اللغة الوطنية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حتسن تكل التغيريات الإطار الإداري
والقضايئ وتصون حقوق امللكية الفكرية وتضمن الامتثال لاللزتامات ادلولية .و أأضاف أأن خدمة الويبو للتعاون ادلويل يف
جمال حفص الرباءات أأاتحت تنظمي برانمج تدرييب داخيل ملدة أأس بوع يف يوليو  2015بشأأن الفحوصات املوضوعية للرباءات،
ما ّتىل ابلفعل يف الترسيع من وترية حتليل التقارير املوضوعية العالقة ،وجلها سبت فيه يف يناير  .2016و أأعلن أأن حلقة معل
وطنية بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية قد نظمت ابلتعاون مع شعبة املعارف
التقليدية دلى الويبو يف أأغسطس  .2015و أأضاف أأن املناقشات جارية مع أأحصاب املصاحل املعنيني بغية حتسني واثئق
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية وإااتحة فرص النفاذ اإلهيا .وفضال عن ذ ك ذكر الوفد أأن
حلقة معل وطنية بشأأن النفاذ اإىل التكنولوجيا ألغراض الابتاكر وإانشاء ش بكة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر قد
ّنظمت يف بواتن يف سبمترب  2015مبساعدة من قسم دمع التكنولوجيا والابتاكر دلى الويبو ،و أأفاد بأأن تكل احللقة أأوحضت
س بل النفاذ اإىل املعلومات التقنية الواردة يف واثئق الرباءات وارتقت مبس توايت الوعي بتكل الس بل ،ما من شأأنه أأن يسهم
يف هناية املطاف يف حتسني الابتاكر ونقل التكنولوجيا بل و أأيضا حتسني حامية امللكية الفكرية واس تغاللها .وعرب الوفد عن
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خالص شكره ومعيق تقديره للويبو ملا تقدمه من مساعدة ،و أأعرب عن أأمهل يف احلصول عىل دمع مماثل يف املس تقبل .ورصح
بأأنه تشجع بفضل ما أأجنزته الويبو مع معل جدير ابلثناء بقيادة حمنكة من املدير العام .وتوجه الوفد ابلشكر أأيضا اإىل كوراي
والياابن وس نغافورة ملا قدمته من مساعدة يف جمال التدريب وغريه من أأنشطة التعاون عىل مدى الس نة املاضية.
 .109و أأيد وفد غامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة
البدلان ا ألقل منوا .و أأشاد ابملدير العام وفريقه عىل الطريقة املمتازة املُتبعة يف اإدارة شؤون املنظمة العامة واملالية خالل العام
املايض ،وقال اإنه يظل يعمتد عىل دمع الويبو لتعزيز توازن وضع امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي متش ي ًا مع جدول أأعامل
املنظمة للتمنية .غري أأنه لحظ مع القلق تقدم العمل البطيء يف اللجنة احلكومية ادلولية عىل الرمغ من التقدم امللحوظ احملرز
يف جمال وضع القواعد واملعايري عىل مدى العامني املاضيني وحث ادلول ا ألعضاء عىل اإبداء ما يلزم من الزتام وإارادة س ياس ية
حىت يتس ىن اإحراز تقدم جمد يف التفاوض بشأأن مرشوع معاهدة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الفوللكوري اذلي طال انتظاره ،واعامتده يف هناية املطاف .ومىض يقول اإن بدله يواصل تطوير نظامه للملكية الفكرية يف
جمالت وضع القواعد واملعايري وتكوين الكفاءات املؤسس ية وإاذاكء الوعي بغية دمع ثقافة للملكية الفكرية عىل املس توى احمليل.
و أأشار اإىل إامتام الإجراءات ادلاخلية لنضامم ادلوةل اإىل بروتوكول مدريد أأي تعديل ترشيعات البدل املتصةل ابلعالمات التجارية
بناء عىل ذ ك وإايداع وثيقة انضاممه يف سبمترب  2015وقال اإن البدل س يصبح دوةل طرف ًا اعتبار ًا من ديسمرب .2015
واس تطرد قائ ًال اإن بدله وقع أأيض ًا عىل بروتوكول املنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية (ا ألريبو) اخلاص حبامية ا ألصناف
النباتية اجلديدة خالل العام املايض .و أأحاط علامً بنرش نظام الويبو ألمتتة امللكية الصناعية عىل وجه اتم يف البدل مما يرس النفاذ
اإىل سالت امللكية الفكرية والبحث فهيا .وختام ًا ،شكر الويبو وخاصة مكتهبا ا إلقلميي ألفريقيا عىل توفري ادلمع لبدله طوال
العام املايض هبدف وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وإانشاء منح دراس ية للطالب لنيل شهادة املاجس تري يف جمال
امللكية الفكرية وتنظمي ندوات لإذاكء الوعي تس هتدف املوظفني املعنيني ابإنفاذ القانون.
 .110و أأيد وفد هنغاراي البيان اذلي أأدىل به وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والبيان اذلي أأدىل به
وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وقال اإن بدله يظل دوةل عضو ًا مسؤوةل ونشطة يف الويبو يف
اإطار املسامهة يف احلفاظ عىل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية وحتسينه .و أأيد املنظمة تأأييد ًا اتم ًا يف تأأدية الولية
املس ندة اإلهيا .ومىض يقول اإن عالقات التعاون بني الويبو وبدله قد اتسمت ابمتيازها عىل ادلوام وإان الندوة عن اعامتد النظام
الش بيك ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت نظمت يف بودابست يف املقر الرئييس للمكتب الهنغاري للملكية الفكرية يف
 3يونيو  2015قد سلطت الضوء عىل ذ ك التعاون منذ انعقاد سلسةل الاجامتعات ا ألخرية مجلعيات الويبو .و أأعرب عن
امتنان املكتب الهنغاري للملكية الفكرية للمساعدة املقدمة من أأمانة الويبو .وأأشار اإىل بدء الس نة ا ألخرية من تنفيذ
الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية يف هنغاراي أأي خطة "جيدليك" يف عام  .2016واسرتسل قائ ًال اإنه يظل يعمتد عىل
التعاون الراخس بني الويبو وبدله خالل مرحةل التنفيذ الهنائية .و أأبدى رغبة بدله يف اإعادة تأأكيد الزتامه الراخس ابعامتد معاهدة
قانون التصاممي .و أأعرب عن أأسفه الشديد لعدم متكن امجلعية العامة من اختاذ قرار اإجيايب بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس خالل
دورهتا املاضية .ور أأى أأن تنس يق الإجراءات الشلكية لقانون التصاممي أأمر من شأأنه أأن يعود بفوائد كبرية عىل مودعي
الطلبات واملنتفعني من البدلان املتقدمة والنامية والبدلان ا ألقل منو ًا .و أأعرب عن خالص أأمهل أأن تتخذ امجلعية العامة للويبو
أأخري ًا قرار ًا يف دورهتا احلالية وتدعو اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .و أأضاف قائ ًال اإن بدله اكن
مروج ًا اثبت ًا محلاية املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ عىل الصعيد العاملي عىل مدى عقود وإانه يرحب بناء عىل ذ ك بنجاح
حصيةل املؤمتر ادلبلومايس لعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها ادلويل (وثيقة جنيف).
و أأعرب عن اعتقاده الراخس أأن التنقيح س يجعل النظام أأيرس اس تخدام ًا و أأكرث اس تقطا ًاب وحيوهل اإىل نظام تسجيل عاملي فعيل
وعن اقتناعه بأأن التفاوض بشأأن وثيقة جنيف اكن منفتح ًا وشام ًال اإذ تس ىن مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو الاضطالع بدور
نشط يف املناقشات .و أأردف قائ ًال اإن بدله يؤيد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  2017-2016وحيث أأيض ًا الوفود عىل
التفاق عىل حل وسط خبصوص القضااي املفتوحة هبدف اعامتد املزيانية املقرتحة .وفامي يتصل بقمية العجز البس يط نسبي ًا
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املسجل يف نظام لش بونة ،أأبدى رغبته يف التشديد عىل أأن هنغاراي بصفهتا عضو ًا يف احتاد لش بونة تدمع الشفافية وتعتقد أأن
الاس تدامة املالية لنظام لش بونة أأمر س يكون مكفو ًل يف ا ألمد الطويل .ومع ذ ك ،ر أأى أأنه من املهم ّتنب دمج اختصاصات
هيئات الويبو اخملتلفة .و أأوحض قائ ًال اإن تناول مسأأةل العجز واختاذ اخلطوات الالزمة أأمران يندرجان يف اختصاص مجعية احتاد
لش بونة .و أأفصح عن رغبته يف التذكري بعمل بدلان فيسغراد (امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا) عىل اإنشاء
اإدارة إاقلميية جديدة يف ظل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالل بضع س نوات .واس تطرد قائ ًال اإن رؤساء ماكتب
امللكية الفكرية يف بدلان فيسغراد أأخطروا املدير العام يف رساةل مؤرخة  26فرباير  2015بأأن حكومات تكل البدلان ترغب
يف السعي اإىل تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات من جانب مجعية احتاد املعاهدة وطلبوا عرض املسأأةل عىل اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات وإاضافهتا اإىل جدول أأعامل مجعية احتاد املعاهدة لختاذ قرار بشأأهنا خالل امجلعيات احلالية .وعرب عن رسوره ل إالفادة
بأأن اللجنة املعنية ابلتعاون التقين للمعاهدة وافقت ابلإجامع يف دورهتا الثامنة والعرشين املعقودة يف جنيف يف أأواخر شهر
مايو  2015عىل توصية مجعية احتاد املعاهدة بتعيني املعهد املذكور اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف
اإطار املعاهدة .ومن مث دعا مجعية احتاد املعاهدة اإىل تعيني ذ ك املعهد اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار املعاهدة اعتبار ًا من بدء نفاذ التفاق املزمع اإبرامه بني املعهد واملكتب ادلويل حبلول  31ديسمرب  .2017وارتأأى أأن
وجود الإدارة التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأورواب الوسطى والرشقية أأمر يتيح للمنتفعني بنظام الرباءات خيار ًا
مواتي ًا وفعا ًل للحصول عىل حامية الرباءات عىل الصعيد ادلويل .و أأضاف قائ ًال اإن املنتفعني سيس تفيدون أأيض ًا من اإماكنية
التواصل مع الإدارة التابعة للمعاهدة ابس تخدام لغهتم وإان تكل املزااي قد تسهم يف الهنوض ابلبتاكر والإبداع وتعزيز المنو
الاقتصادي والقدرة التنافس ية يف املنطقة .واختمت بيانه قائ ًال اإنه يقدر تقدير ًا شديد ًا أأن تنهتج دول أأعضاء أأخرى يف الويبو
هنج ًا يدمع اختاذ قرار اإجيايب من جانب مجعية احتاد املعاهدة ومعر ًاب عن أأمهل أأن ّتري املناقشات يف ظل أأجواء اإجيابية
ومنفتحة مبسامهته البناءة فهيا.
 .111وقال وفد جاماياك اإن نظام حقوق امللكية الفكرية يف جاماياك هو أأحد أأراكن الس ياسة الطويةل ا ألجل اليت تنطوي
علهيا اخلطة الوطنية للتمنية املعروفة ابمس رؤية  .2030و أأضاف أأن جاماياك اس هتلت يف سبمترب  ،2015مبساعدة من الويبو،
مراجعة شؤون امللكية الفكرية ،و أأن هذه املراجعة ستسلط الضوء عىل مجةل أأمور ،مهنا مواطن القوة والضعف يف تنفيذ
ادلوةل لصكوك امللكية الفكرية ،وس تقدم توصيات بشأأن س بل امليض قدما يف هذا الصدد .و أأعلن أأن جاماياك ستس تضيف،
ابلتعاون مع الويبو ،اجامتعا لوزراء الاكرييب املسؤولني عن امللكية الفكرية ،وس يعقد هذا الاجامتع يف كنغس تون يف يويم 26
و 27نومفرب  ،2015وسيس بقه اجامتع لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية .ورصح بأأن املواضيع اليت ستناقش يف هذه الفعالية
تشمل اإنشاء نظام إاقلميي لإدارة الرباءات وألية إاقلميية للتعامل مع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .واس تدرك قائال اإن جاماياك يف  20أأبريل  ،2015وتنفيذا لهدفها الرايم اإىل تعزيز حامية امللكية الفكرية ،دشنت
أأس بوع امللكية الفكرية واس تخدمت فيه شعارها اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية .و أأوحض أأن هذا ا ألس بوع لقي دعام من وزير
الصناعة والاستامثر والتجارة ،اذلي يتوىل املسؤولية الوزارية عن مكتب امللكية الفكرية يف البدل .ورصح بأأن ا ألس بوع حظي
بتغطية اإعالمية هائةل و أأعقبه عدد من الندوات وحلقات العمل بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية والانتفاع هبا .والتفت الوفد
اإىل اليوم العاملي للريغي ،اذلي اح ُتفل به يف  1يوليو  ،2015وقال اإن خبري حقوق امللكية الفكرية ديفد س توبس حتدث عن
كيفية كسب العيش من صناعة املوس يقى .وتوجه الوفد ابلشكر اإىل املنظمة عىل ما قدمته من دمع عرب نظام أأمتتة امللكية
الصناعية ،اذلي زاد من فعالية نظام امللكية الفكرية يف جاماياك ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو تقدمي ادلمع اإىل نظام
تسجيل حق املؤلف الطوعي يف البدل .و أأقر الوفد بأأمهية العمل اذلي أأجنزته اللجنة احلكومية ادلولية حىت الن يف جمال
امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وجشع مجيع ادلول ا ألعضاء عىل تأأييد ّتديد ولية اللجنة.
وحتدث عن العالمات التجارية وقال اإن جاماياك ل تزال عىل قناعة برضورة حتسني حامية أأسامء البدلان حبقوق امللكية الفكرية
وانشد مبواصةل العمل عىل هذه املسأأةل.
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 .112و أأيد وفد بلغاراي البيان اذلي أأدىل به وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والبيان اذلي أأدىل به
وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأكد للويبو تأأييد بدله املتواصل للعمل اذلي تضطلع به سعي ًا إاىل
حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية مرحب ًا ابلنتاجئ املهمة احملققة يف عايم  2014و .2015وقال اإن جناح اإبرام وثيقة جنيف لتفاق
لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية يسهم اإسهام ًا ملحوظ ًا يف النظام احلديث للملكية الفكرية وإان ذ ك
التفاق س يجتذب ابلتأأكيد عدد ًا أأكرب من ا ألعضاء يف نظام لش بونة .وفامي يتعلق بأأنشطة الويبو يف جمال وضع القواعد
واملعايري ،أأعرب عن أأمل بدله أأن تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل اتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي.
و أأشار اإىل رضورة عدم اإغفال ا ألنظمة ادلولية القامئة .و أأردف قائ ًال اإن بدله يؤيد العمل الرايم اإىل حتسني أأنظمة معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ولهاي ومدريد هبدف تلبية الاحتياجات النشطة واملتطورة للمنتفعني ابمللكية الفكرية عىل نطاق
العامل عىل حنو اكف ،و أأنه واصل هجوده املبذوةل لتعزيز وعي امجلهور مضن البدل بنظام دويل للملكية الفكرية و أأشار يف ذ ك
الس ياق اإىل عدة حلقات معل عن اإنفاذ امللكية الفكرية ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والوساطة شارك يف تنظميها املكتب
البلغاري للرباءات والويبو يف عام  2014ويف مس هتل عام  .2015و أأفاد ابإمتام أأنشطة التحسني وا ألمتتة لإجراءات العمل يف
جمال تدبري امللكية الفكرية وإادارهتا عرب نظام أأمتتة امللكية الفكرية أأيض ًا .و أأعرب عن تقدير بدله دلمع الويبو املقدم يف اإطار
وضع الاسرتاتيجية البلغارية للملكية الفكرية للفرتة  2020-2016وعن أأمهل أأن يتواصل توطيد التعاون بني بدله والويبو.
 .113و أأعرب وفد انميبيا عن تعهد بدله بدمع معلية بناءة والالزتام هبا ،و أأشاد بأأمانة الويبو ملا حققته من اإجنازات .و أأيّد
الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ويف س ياق احملور الوطين لناميبيا "حتقيق المنو عىل الصعيد
الوطين" وما حتقق يف جمال احلد من الفقر حس امب أأعلن عنه رئيس انميبياُ ،سل عدد من التطورات الترشيعية واملؤسس ية،
وعقب سن مرشوع قانون هيئة ا ألعامل وامللكية الفكرية ،سوف تُنشأأ هيئة مس تقةل لتدبري مسائل امللكية الفكرية ،ومواءمة
اإدارة وثيقيت حق املؤلف وامللكية الصناعية عىل حد سواء .كام أأعربت انميبيا عن تطلعها لتنفيذ وثيقة امللكية الصناعية
اجلديدة ،اليت رحب هبا خرباء دوليون ابعتبارها من أأفضل العنارص الترشيعية يف جمال امللكية الفكرية ،مىت دخلت اللواحئ
حزي النفاذ .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو لتعاوهنا املفيد املتواصل مع انميبيا ،كام أأعرب عن رسوره للتذكري ابملبادرات
الرئيس ية اليت اختذهتا انميبيا ،ابلتعاون مع الويبو ،يف تعزيز جدول أأعاملها يف جمال امللكية الفكرية .وقد عُقدت مؤخر ًا ورشة
معل بشأأن اإعداد اسرتاتيجية امللكية الفكرية ،ومن شأأهنا أأن تسامه يف صياغة الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية .وجرى اإذاكء
وعي امجلهور كنتيجة لورشة العمل .واعرتفت انميبيا اب ألثر الإجيايب ملساعدة الويبو يف حتسني وظيفة مكتهبا املعين ابمللكية
الفكرية يف اس تخدام نظام أأمتتة امللكية الصناعية واملكتب المنوذيج للملكية الفكرية اذلي فُتح مؤخر ًا ،واذلي تفخر انميبيا
ابس تضافته .وعُقدت يف انميبيا ورش تا معل تلكلتا ابلنجاح .ومتثلت اإحداهام يف ورشة العمل التدريبية ا إلقلميية لنظام أأمتتة
امللكية الصناعية اليت نظمهتا الويبو ،مبساعدة احلكومة الياابنية ،ابلتعاون مع حكومة انميبيا .ومتثلت ا ألخرى يف ورشة العمل
العملية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والتعابري الثقافية التقليدية ،مع الرتكزي عىل أليات النفاذ
ومشاطرة الفوائد .ول تزال انميبيا تس تفيد من خمتلف تدخالت الويبو للمساعدة عىل تكوين الكفاءات يف جمال امللكية
الفكرية وتعرب عن امتناهنا للويبو لتنظميها مؤمتر الوزراء املقرر عقده يف الس نغال يف نومفرب  ،2015هبدف تعزيز املبادرات
الس ياس ية املتخذة حنو حتقيق القمية احملمتةل للملكية الفكرية يف سبيل تفعيل التمنية يف أأفريقيا .وفامي يتعلق ابللجنة احلكومية
ادلولية ،ودت انميبيا أأن تُس تأأن َف املفاوضات القامئة عىل النصوص لتويخ الفعالية يف حامية املعارف التقليدية والتعابري
الثقافية التقليدية واملوارد الوراثية .وس ميثل اعامتد معاهدة يف تكل اجملالت قطع شوط طويل يف كفاةل مشولية الويبو ودمعها
محلاية مجيع أأشاكل حقوق امللكية الفكرية ،برصف النظر عن ماكن الإنشاء .وحث الوفد الويبو عىل اعامتد الفلسفة اليت يتبعها
رئيس انميبيا :ل ينبغي التخيل عن أأحد .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،دعت انميبيا اإىل املوافقة عىل اإنشاء مكتبني للمنطقة
ا ألفريقية وترسيع معلية اإنشاهئام؛ وحتظى صياغة املبادئ التوجهيية ابلرتحيب غري أأنه يتعذر اس تخداهما عىل حساب تقويض
هدف املبادرة.
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 .114ورحب وفد كوس تارياك مبا أأحرزته بدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية من تقدم حىت الن يف خمتلف
املرشوعات املدرجة عىل جدول أأعاملها واليت أأتيح تنفيذها ،اإىل درجة كبرية ،بفضل التعاون التقين مع الويبو .و أأضاف أأن هذه
الربامج تشمل حتديث ا ألدةل اليت تنسق شؤون العالمات التجارية والرباءات ،ويه أأدوت مفيدة للغاية ابلنس بة اإىل ماكتب
الإقلمي ومس تخديم النظام ،اإذ اإهنا توحد معايري التصنيف اليت يستند اإلهيا الفاحصون .وراح يقول اإن تكل ا ألدةل قد ُحدثت
بفضل الإجنازات اليت حتققت يف الاجامتع اذلي عقد يف بامن سييت والاجامتع اذلي عقد مؤخرا يف تيغوس يغالبا (هندوراس).
و أأعرب الوفد عن تقديره لدلمع اذلي قدمته الويبو لنشاطني حمددين هام :الاجامتع ا إلقلميي لرؤساء ومديري ماكتب حق
املؤلف يف أأمرياك الالتينية ،اذلي عقد يف سان خوس يه (كوس تارياك) يف يونيو  ،2015والاجامتع الرابع لوزراء أأمرياك الوسطى
وامجلهورية ادلومينيكية ،اذلي عقد يف نياكراغوا يف أأغسطس  ،2015وشارك اثنان من نواب املدير العام يف الويبو ،وهام
الس يدة أن لري والس يد ماريو ماتوس ،يف الك الاجامتعني .و أأعرب الوفد أأيضا عن امتنانه لختيار كويس تارياك لس تضافة
حلقة العمل دون ا إلقلميية بشأأن التصاممي الصناعية ونظام لهاي اليت نظمت يف سان خوس يه يف يويم  8و 9يونيو 2015
لفائدة ماكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية .وسلط الضوء عىل ما بذهل املشاركون من هجود يف
تكل احللقة؛ فبتوجيه من خرباء الويبو أأجروا مناقشات ممثرة بشأأن املاكتب اليت تعاجل التصاممي الصناعية .ورصح الوفد بأأن
بدله يعزتم القيام بأأنشطة يف عام  2016برعاية من الويبو ،مهنا حتضري تصنيف إاقلميي لتفاق نيس وإاقامة ش بكة دون إاقلميية
من ماكتب دمع التكنولوجيا والابتاكر يف بدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ،تعرف مبخترص  .CATICARو أأكد
الوفد من جديد عزمه عىل املشاركة يف اجامتعات خمتلف جلان الويبو – ول س امي اللجنة احلكومية ادلولية اليت تويل لها
كوس تارياك أأمهية كربى – كام فعلت يف املايض.
 .115وذكّر وفد فرنسا بأأن بدله سينظم ،يف هناية هذا العام ،مؤمتر ا ألمم املتحدة املعين بتغري املناخ و أأن من مضن احللول
املقرتحة س يكون الابتاكر ،وقدرة الرشاكت وا ألشخاص عىل اس تنباط حلول جديدة ،يف مصمي جدول أأعامل املؤمتر .و أأضاف
أأن ما تدعو اإليه الويبو يدخل أأيضا يف اإطار الاس تجابة العاملية اليت س يقرتهحا رؤساء ادلول واحلكومات يف هناية هذا العام.
وتطرق الوفد قليال بعد ذ ك اإىل امجلعية العامة للويبو ،دون اخلوض ابلتفصيل يف لك العنارص املتضمنة يف بيان الاحتاد
ا ألورويب أأو بيان الوفد اليت حتدث ابمس اجملموعة ابء .و أأشار اإىل عنرصين أأو ثالثة عنارص قد يكون موقف فرنسا منتظرا
بشأأهنا ،أأي ما خيص ملف احتاد لش بونة ،وذ ك للكشف عن ر أأي بدله يف بعض ُكامت .فتناول ،أأول ،مبد أأ املسؤولية وذكّر
الس بل املمكنة عىل الطاوةل
بأأن امجليع لحظ ،خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية ،الزتامه ابحلوار وطرح لك الاقرتاحات و ُ
والنظر فهيا .و أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة اجمتعت عدة مرات يف جنيف منذ بداية شهر سبمترب و أأهنا تنظر يف
لك احللول املمكنة ،سواء زايدة موارد الاحتاد من خالل رسوم التسجيل أأو خفض النفقات ،وحتظى مبساعدة ا ألمانة يف
حت ّمل تكل املسؤولية .و أأشار الوفد بعد ذ ك اإىل مبد أأ الشفافية والإشارة القوية اليت أأعطاها أأثناء دورة جلنة الربانمج واملزيانية
بقبوهل ،اس تجابة ألحد الالامتسات ،بأأن يزيد فصل الربانمج اخلاص ابحتاد لش بونة يف معلية اإعداد املزيانية .و أأوحض أأن ذ ك
مكسب ميكن تأأكيده خالل اعامتد الربانمج واملزيانية و أأنه ميث ّل ابلنس بة هل عنرصا هاما يتسم مبهنجية اثبتة من حيث املزيانية.
وتناول أأخريا املبد أأ الثالث ،أأي مبد أأ التضامن .ور أأى أأنه من املهم احملافظة عىل مهنجية الويبو العامة فامي خيص املزيانية .و أأوحض
أأن نظام معاهدة الرباءات جيلب حاليا  %76من املوارد للمنظمة ويغطي  %90من نفقاهتا غري املبارشة و ّميول  13برانجما ،مبا
يف ذ ك الربانمج  32للمنظمة ،اذلي ل ترىق موارده اإىل املس توى الاكيف .و أأكّد الوفد عىل رضورة تذكّر تكل العنارص
الثالثة .و أأعرب بعد ذ ك عن ا ألمرين الذلين تتطلع فرنسا اإلهيا .وقال اإن أأول ا ألمرين هو مواصةل احرتام القانون ادلويل،
مذكّرا بأأن البدلان اعمتدت معاهدة بامثنية وعرشين عضوا وراجعهتا بامثنية وعرشين عضوا ،و أأكّد عىل لزوم احرتام طريقة معل
الويبو .أأما ا ألمر الثاين اذلي تتطلع اإليه فهو اتسام امجليع ابلتزان وضبط النفس ،مشريا اإىل أأن أأمامه متسعا من الوقت و أأن
معاهدة جنيف مل تدخل بعد حزي النفاذ و أأنه يفعل لك ما يف وسعه و أأنه جيب منحه الوقت الالزم لتسوية هذا امللف.
 .116وانضم وفد مودلوفا ابلاكمل اإىل البيان اذلي أأدلت به رومانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،
مسلطا الضوء مع ذ ك عىل أأن بعض القضااي هتم مودلوفا بشلك خاص .و أأعرب عن تقديره ملا تقوم به أأمانة الويبو وادلول
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ا ألعضاء من معل لضامن اس تقرار املنظمة من الناحيتني الس ياس ية واملالية .و أأضاف أأن مودلوفا س تواصل دمع اجلهود املبذوةل
من أأجل مواصةل حتسني احلومكة املؤسس ية و أأنظمة التسجيل اليت تديرها الويبو .ورصح بأأن اعامتد برانمج الويبو ومزيانيهتا
للثنائية  17-2016يكتيس أأمهية قصوى ،وجشع مجيع الوفود ا ألخرى عىل التعاون يف العمل إازاء هذه املسأأةل من أأجل اإقرار
الربانمج واملزيانية ابلإجامع أأثناء دورة امجلعية العامة للويبو ،ما س يفيض اإىل وضع وثيقة تتسم ابحلمكة والتوازن وتستند اإىل
النظام ا ألحادي الاشرتااكت املتبع حاليا .ورحب الوفد ابعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ور أأى أأن أأية صعوابت قد ترتتب
علهيا ميكن التصدي لها بروح من التعاون والإنصاف .و أأردف قائال اإن اعامتد معاهدة لقانون الرباءات ومعاهدة بشأأن حامية
هيئات البث ل تزال من أأولوايت أأعضاء الويبو ،مبا فهيا مودلوفا .و أأيد الوفد ما هتدف اإليه هاتني املعاهدتني من مواءمة
وتبس يط وقال اإنه مقتنع بأأن اعامتدهام ،املأأمول يف عام  ،2016س يحقق فوائد ملموسة ملودعي طلبات التصاممي الصناعية
وهيئات البث .وراح يقول اإن مسار تطوير الابتاكر ل يزال من أأولوايت مودلوفا ،وإان احلكومة اعمتدت خطة العمل
 2017-2015لتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ما س يفيض اإىل وضع تدابري ملموسة لبناء نظام وطين موثوق
للملكية الفكرية .ورصح بأأن جلنة متخصصة يف الوساطة والتحكمي يف جمال امللكية الفكرية أأنشئت يف عام  ،2015و أأن بعض
التحسينات القانونية قد أأدخلت عىل ترشيعات امللكية الفكرية ما زاد من اتضاح النظام الوطين للملكية الفكرية ويرس
اس تخدامه .و أأضاف الوفد قائال اإن تصديق مودلوفا ملعاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي خطوة أأخرى هممة عىل هذا
ادلرب .ومتاش يا مع مساعهيا لالنضامم اإىل الاحتاد ا ألورويب ،وقعت مودلوفا اتفاقا مع املنظمة ا ألوروبية للرباءات بشأأن
التصديق عىل الرباءات ا ألوروبية يف إاقلميها ،ورصح الوفد بأأن هذا التفاق س يعزز التعاون اخلاص بني الاحتاد ا ألورويب
ومودلوفا ،مساهام يف حتسني البيئة الوطنية احمليطة ابلبتاكر ،عندما يدخل حزي النفاذ يف  1نومفرب  .2015و أأفاد بأأن قياس
وقع الصناعات الإبداعية عىل الاقتصاد الوطين مسأأةل مثرية لالهامتم من الزاوية العملية ،وتوجه ابلشكر اإىل الويبو عىل دمعها
دلراسة وجهية يف هذا الصدد يف عام  .2015و أأعلن أأن مؤمترا دوليا بشأأن الابتاكر والتمنية يف جمال امللكية الفكرية س يعقد يف
شيسينو مبودلوفا يويم  23و 24نومفرب  2015ودعا ادلول ا ألعضاء يف الويبو اإىل حضوره.
 .117و أأيد وفد أأفغانس تان البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،وعرب عن عزمه عىل
مواصةل التعاون هبدف تعزيز اجلهود اليت تبذلها الويبو للتصدي للتحدايت املتعددة اليت يواهجها النظام ادلويل للملكية الفكرية
يف البيئة العاملية والتجارية والتكنولوجية احلالية الرسيع التغري .وقال اإن أأفغانس تان ترحب ابقرتاح اإنشاء ماكتب خارجية
جديدة ووضع اإجراءات ومعايري شفافة لهذا الغرض .ومىض يقول اإن من الواحض أأن الويبو ،ابعتبارها واكةل من واكلت ا ألمم
املتحدة الرئيس ية ،تشارك يف تعزيز الابتاكر والإبداع لضامن حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان
عرب نظام دويل فعال للملكية الفكرية .و أأضاف أأن الويبو نظمت ،يف الس نوات ا ألخرية ،العديد من ا ألنشطة لفائدة
أأفغانس تان ،مهنا حلقات معل وندوات وزايرات دراس ية ملسؤويل امللكية الفكرية .ورصح بأأن أأفغانس تان يلزهما التغلب عىل
التحدايت اليت تواهجها يف تنفيذ قوانني امللكية الفكرية وإانفاذها ،مثل ندرة خرباء امللكية الفكرية وقةل الوعي وانعدام ادلراسات
والعمليات الأاكدميية .وعرب الوفد عن تقديره للويبو وإادارهتا ألهنا زودت حكومة أأفغانس تان مبا يلزهما من برامج امللكية الفكرية،
مشريا اإىل أأن اتباع هنج واقعي ّتاه حقوق امللكية الفكرية أأمر جديد ابلنس بة اإىل أأفغانس تان .وعليه فاإن البدل يتطلع اإىل القيام
ابملزيد من التعاون مع الويبو بشأأن قضااي امللكية الفكرية.
 .118وانضم وفد بوتسواان اإىل البيان اذلي أأدهل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن خيبة أأمهل لعدم
اختاذ قرارات أأثناء امجلعية العامة للس نة املاضية يف مسائل حامسة هتم أأفريقيا والبدلان النامية ا ألخرى ،اكللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور واملاكتب اخلارجية وجلنة حق املؤلف .ورصح
مع ذ ك بأأنه ل يزال ملزتما ابلعمل مع سائر ادلول ا ألعضاء هبدف التوصل اإىل اس تنتاجات واقعية أأثناء امجلعية العامة لعام
 .2015وعليه فاإن بوتسواان تؤيد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية الوارد يف الوثيقة  WO/GA/47/16بتحويل اللجنة احلكومية
ادلولية اإىل جلنة دامئة .و أأيد الوفد اس تئناف املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي بغية وضع صك دويل ملزم قانوان يضمن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
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الثقايف التقليدي حامية فعاةل .وراح يقول اإن بوتسواان يساورها القلق ،شأأهنا شأأن سائر البدلان ا ألفريقية ،بسبب عدم اإنشاء
مكتب خاريج يف أأفريقيا .وانشد مجعية الويبو ابملوافقة عىل اإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية ،17-2016
عىل النحو اذلي اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية ،نظرا ملا تعود به املاكتب اخلارجية من فوائد .ولحظ الوفد من تقرير أأداء
الربانمج ،الوارد يف الوثيقة  ،A/55/6التقدم احملرز يف الانضامم اإىل معاهديت بيجني ومراكش والتصديق علهيام .ورصح بأأن
بوتسواان من أأول ادلول ا ألعضاء اليت صدقت عىل معاهدة بيجني ،ويه تتطلع اإىل تنفيذها .و أأضاف أأهنا اس هتلت أأيضا معلية
الانضامم اإىل معاهدة مراكش .و أأعلن أأن هيئة معنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية قد أأنشئت يف بوتسواان ويه تضطلع بعملها
ابلاكمل حاليا .و أأضاف أأن الهيئة رشعت يف اإجراء اإصالحات تريم اإىل حتسني فعالية وجناعة امحلاية املقدمة ملصلحة
الرشاكت وامللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن حتقق الهيئة أأهداف بوتسواان ،بدمع متواصل من الويبو .وعرب عن
خالص امتنانه للويبو عىل ما تقدمه من دمع متواصل من أأجل تطوير نظام امللكية الفكرية يف بوتسواان ومنوه .و أأردف قائال اإن
بوتسواان والويبو سواي جيعالن من الهيئة منوذجا ملاكتب امللكية الفكرية يف جمال تسجيل حقوق امللكية الفكرية عرب الإنرتنت،
مبا حيسن النفاذ اإىل خدمات امللكية الفكرية ويعزز تقدميها .و أأقر الوفد برضورة حتسني الصناعات الإبداعية الوطنية و أأعرب
عن امتنانه للويبو لتحركها من أأجل دمع مبادرات الإدارة امجلاعية حلق املؤلف مثل مبادرة  .WIPO Connectوانشد
الويبو بدمع ماكتب حق املؤلف يف اإدارة قوانني حق املؤلف عن طريق تطوير وتعممي أأنظمة مؤمتته لتدوين املصنفات احملمية
حبق املؤلف وتوزيع املعدات ا ألصلية وإادارة الرسوم احملصةل من اجلهات اخلاصة لقاء حق املؤلف.
 .119وشكر وفد توغو املدير العام وا ألمانة ومجيع جلان الويبو عىل ما أأجنزوه من معل أأنتج واثئق ذات جودة وزعت
خالل الاجامتعات اخملتلفة مجلعيات ادلول ا ألعضاء احلالية .وجشّع املدير العام ،الس يد فرانسس غري يف الزتامه مواصةل
الاس تفادة من التقدم احملرز يف الس نوات ا ألخرية يف برامج املنظمة ا ألساس ية ،اكخلدمات العاملية للملكية الفكرية وإاعداد
الس ياسات وتعزيز القدرات والبىن التحتية التقنية .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ومديرها العام ملا تلقته توغو من
مساعدات متعددة ا ألشاكل ،ل س امي حلقة العمل الوطنية اليت نظمهتا الشعبة املعنية ابلبدلان ا ألقل منو ًا يف لويم يف  15و16
يونيو  ،2015بشأأن الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية ألجل التمنية الاقتصادية والتكنولوجية ،فض ًال عن ادلمع اذلي
تلقته توغو ملواءمة قانوهنا اخلاص حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مع أخر املعاهدات اليت وقعهتا الويبو ،أأي معاهدة بيجني
ومعاهدة مراكش .و أأشار الوفد اإىل أأن توغو تؤيد البيان اذلي أأدلت به بنن نيابة عن مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا ،و أأعرب عن
ارتياحه ألنشطة التعاون بني املنظمة و أأقل البدلان منو ًا اليت أأمثرت عن أأمور عدة مهنا اإنشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر،
وتعزيز الكفاءات التقنية دلى اجلهات الفاعةل من القطاعني العام واخلاص ،ودمع معلية اإعداد الس ياسات والاسرتاتيجيات يف
جمال امللكية الفكرية والابتاكر ،وتيسري النفاذ اإىل البحوث املتعلقة ابلتمنية واملعلومات املتخصصة املتعلقة ابلرباءات ،وأخرها
نقل التكنولوجيات املالمئة اذلي يكتيس أأمهية أأساس ية ملا يقدمه من اإسهامات يف التمنية .و أأضاف الوفد أأن جناح تنفيذ هذه
ا ألنشطة وضامن التأزر بني رؤية املدير العام وإادارته الاسرتاتيجية ،يتطلبان تنس يق ًا فعا ًل ومتابعة حثيثة .و أأعرب الوفد عن
ارتياح توغو ل ألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة يف جمال التمنية وا إلبداع واليت ختلق فرص معل ،ل س امي يف البدلان الفقرية.
و أأثىن الوفد كذ ك عىل اجلهود اليت بُذلت ملنح ا ألولوية ألنشطة التمنية ،نظر ًا لدلور الرئييس اذلي تؤديه العلوم والابتاكر
والتكنولوجيا يف تعزيز التنافس ية والمنو الاقتصادي .و أأعلن الوفد أأن توغو تؤيد مواصةل ا ألعامل الهادفة اإىل حتسني نظام
العالمات ونظام التصاممي الصناعية للتوصل اإىل اإعداد قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات ،وتعديل الالحئة
التنفيذية املشرتكة لتفاق وبروتوكول 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 يف املنظمة .وتطرق الوفد اإىل ا ألعامل
اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور ،فأأعاد التأأكيد عىل
اهامتمه ابس تكامل املفاوضات ،موحضا أأن هذه امحلاية س تعطي حرااك جديدا للتمنية الاجامتعية والاقتصادية ل ألعضاء .وجشع
الوفد امجلعية العامة عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2016وتلكيف اللجنة اب إلرساع يف أأعاملها من أأجل اعامتد صكوك
قانونية تكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .والتفت الوفد اإىل رضورة أأن
تُقر ادلول ا ألعضاء يف الويبو بأأمهية ا إلبداع ،ليس لثقافهتا حفسب ،بل كذ ك بصفته حمراكً للتمنية الاقتصادية .و أأشار اإىل أأن
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الوقت قد حان لإقامة رشااكت ممثرة بني اخملرتعني والويبو وادلول ا ألعضاء فهيا ،تُفيض اإىل مبادرات تتيح ضامن مس تقبل
مس تقر للمخرتعني .و أأثىن الوفد عىل العمل اذلي تضطلع به اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن مرشوعها املتعلق
بتعزيز قدرة املؤسسات احلكومية والرشاكء العاملني يف جمال امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين عىل اإدارة الصناعات
ا إلبداعية وا إلرشاف علهيا وتعزيزها وحتسني نتاجئ منظامت الإدارة امجلاعية وتنظميها يف ش بكة ،وهو موضوع قُدّم بشأأنه تقرير
اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا املعقودة يف جنيف من  20اإىل  24أأبريل  .2015ويف اخلتام ،أأعلن الوفد
تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية.
 .120وتو ّجه وفد عُامن ابلهتنئة اإىل الرئيس لنتخابه رئيس ًا للجمعية العمومية للويبو  55ممتني ًا هل التوفيق والنجاح يف أأعامل
هذه امجلعية والشكر موصول للس يد املدير العام وفريق العمل دلى املنظمة عىل اإعدادمه لهذه الاجامتعات وغريها من ا ألعامل
وتعاوهنم احلثيث وادلامئ مع السلطنة للهنوض بقطاع امللكية الفكرية .وقال اإنه يضم صوته اإىل بيان الهند املقدم ابلنيابة عن
اجملموعة الس يوية و أأكد عىل أأمهية احلفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية من أأجل التمنية .ويف هذا الإطار أأكد الوفد عىل أأمهية
تنفيذ اكمل توصيات جلنة التمنية مبا خيدم مصاحل ادلول النامية يف جمال امللكية الفكرية ،وعىل رضورة ّتديد ولية اللجنة
احلكومية املعنية حبامية امللكية الفكرية للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف والفوللكور .وقال اإنه يدمع
املرونة يف القيود والاس تثناءات يف حق املؤلف لغرض التعلمي والبحث العلمي واملكتبات .ويف اخلتام ،كرر شكره ملدير عام
املنظمة وفريق العمل عىل ادلمع الفين املتواصل املقدم للسلطنة وخصوصا يف جمال اإعداد الاسرتاتيجية الوطنية للملكية
الفكرية.
 .121و أأي ّد وفد منغوليا البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس اجملموعة الس يوية .و أأعلن الوفد أأن حكومة منغوليا ممتسكة جد ًا
مبسأأةل تطوير نظام متوازن للملكية الفكرية يتيح حتسني الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف البدل .و أأشار الوفد دلةل عىل ذ ك
أأن احلكومة اعمتدت يف شهر يوليو اسرتاتيجية وطنية خاصة ابمللكية الفكرية اكنت قد أأعدهتا ابلتعاون مع املنظمة وبدمع مهنا.
وشكر الوفد املدير العام عىل زايرته ملنغوليا اليت سامهت يف زايدة الوعي بأأمهية امللكية الفكرية ابلنس بة لهذا البدل .ويف اإطار
هذه الزايرةُ ،أبرم اتفاق همم بني منغوليا والويبو بشأأن اإنشاء ش بكة وطنية من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب
الوفد عن أأمهل بأأن يسهم هذا التفاق يف حفز الابتاكر يف منغوليا .و ّنوه الوفد كذ ك ابلنجاحات اليت تس ّجلها املنظمة عىل
الساحة ادلولية منذ عدة س نوات ل س امي عرب اإبرام عدة معاهدات ل تقترص أأمهيهتا عىل مس تخديم امللكية الفكرية حفسب،
بل كذ ك للبرشية مجعاء .وقال الوفد اإن من دواعي رسوره أأن يعلن يف هذا الصدد أأن منغوليا قد صدّ قت عىل معاهدة
مراكش .و أأضاف أأن منغوليا قد ابرشت كذ ك ابإجراءات التصديق عىل معاهدة بيجني و أأهنا تأأمل بأأن تودع وثيقة التصديق
قبل عام  .2016وجشّع الوفد ادلول ا ألعضاء عىل تكثيف اجلهود لبلوغ هدفها املشرتك املمتثل يف اعامتد هذه املعاهدات يف
أأقرب وقت ممكن .و أأعلن أأنه يعمتد عىل تعاون ادلول ا ألعضاء املمثر للتصديق عىل هذه املعاهدات اليت ّ
تعرب خري تعبري عن
روح التعددية اليت ّ
شلكت اإحدى دعامئ املنظمة .وشكر الوفد ا ألمانة عىل املساعدة اليت قدمهتا ملنغوليا يف جمال تكنولوجيا
املعلومات .و أأعرب الوفد عن سعادته للمشاركة يف مبادرات املنظمة الهادفة اإىل تيسري معل مؤسسات ادلول ا ألعضاء
بواسطة نظم تكنولوجيا املعلومات اليت وفّرهتا املنظمة .ويف اخلتام ،أأعاد الوفد التأأكيد عىل أأنه يدمع بدون حتفظ أأعامل املنظمة
يف اإطار مجعياهتا ومشاريعها اخملتلفة.
 .122وساند وفد هندوراس البيان اذلي أأدىل به الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشدد عىل أأمهية
امللكية الفكرية و أأعرب عن تقديره ملساعدة الويبو املقدمة من خالل التعاون التقين بصياغة الاسرتاتيجيات والس ياسات
املالمئة يف جمال امللكية الفكرية .و أأفاد بتنفيذ القانون املتعلق ابلسرتاتيجيات والس ياسات يف جمال امللكية الفكرية عىل
املس توى الوطين يف البدل .و أأعرب أأيض ًا عن امتنانه للجهود املشرتكة املبذوةل مع الويبو لإنشاء أليات لتحديد املنتجات ذات
الطابع النوعي واملنفرد الالزم دلخول ا ألسواق ادلولية يف شلك مؤرشات جغرافية .وقال اإن حكومة بدله ما زالت حترز
التقدم يف ميدان نقل التكنولوجيا ابإنشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وإان هندوراس يه يف الوقت احلارض البدل اذلي
يوجد فيه أأكرب عدد من تكل املراكز عىل الصعيد دون ا إلقلميي أأي ما مجموعه  16مركز ًا .واس تطرد قائ ًال اإن بدله مييض أأيض ًا
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قدم ًا يف جمال حق املؤلف اإذ اعمتد الكونغرس الوطين مجلهورية هندوراس يف وقت حديث وثيقة الانضامم اإىل معاهدة
مراكش .و أأبدى اهامتم ًا خاص ًا مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات املفروضة عىل حق املؤلف .وشدد عىل أأمهية مواصةل اجلهود
املبذوةل فامي يتعلق ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأوحض قائ ًال اإن هندوراس بدل يمتتع تقليد ًاي بطابعه املتعدد الثقافات
واللغات وا ألعراق ويضم حالي ًا س بع مجموعات اإثنية خمتلفة تاكحف من أأجل احلفاظ عىل انامتهئا العريق وهويهتا .وختام ًا ،أأعرب
عن الزتامه مبواصةل العمل مع مكتب الويبو ا إلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب وعن تقديره لدلمع املقدم عرب تكل الهيئة.
 .123وعرب وفد أأنتيغوا وبربودا عن ثقته يف أأن الاجامتع سيشهد ابتاكرا وإابداعا يف قيادة جدول ا ألعامل وحمكة يف اإدارته.
ورصح بأأن أأنتيغوا وبربودا تؤيد البيان اذلي ُأدىل به ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشدد عىل أأن أأنتيغوا
وبربودا ل تزال اثبتة عىل طموهحا ابإنشاء مكتب حديث للملكية الفكرية ول تزال ملزتمة الزتاما صارما بذ ك ،وعرب عن
امتنان أأنتيغوا وبربودا للويبو عىل تنس يق الاجامتعات وحلقات العمل اليت عقدت بنجاح عىل مدى العام املنرصم ،كام عرب
عن امتناهنا ملا حصلت عليه من اإدارة ممتازة ودمع تقين .وراح يقول اإن أأنتيغوا وبربودا قطعت عىل نفسها عهدا مبواصةل
الرشاكة مع الويبو فامي يتعلق مبسائل ومنصات هتم الطرفني ،كام أأهنا تتوقع احلصول عىل ادلمع املتواصل من الويبو فامي تقوم به
من مساع .و أأضاف أأن تنفيذ نظام أأمتتة امللكية الصناعية مؤخرا يف البدل يعد خطوة اإجيابية حنو اإنشاء مكتب حديث للملكية
الفكرية ،و أأن تعيني منسقني إاقلمييني لهذا النظام ساعدها كثريا يف الفرتة السابقة وسيساعدها كذ ك يف املس تقبل؛ ورحب
الوفد هبذا النوع من التدريب اذلي تقدمه الويبو .و أأردف قائال اإن أأنتيغوا وبربودا تعي أأمهية امللكية الفكرية ابلنس بة اإىل
خطط التمنية الوطنية و أأهدافها ،وإان حكومته اس هتلت تنفيذ برانمج ترشيعي وإاداري صارم مصمم لضامن مواكبة القوانني اليت
تنظم شؤون امللكية الفكرية للتطورات اليت تشهدها الساحة العاملية يف قطاع امللكية الفكرية .و أأعلن أأن أأنتيغوا وبربودا تراجع
قانون الرباءات و أأهنا س تقر الترشيعات املعنية عام قريب ،كام أأهنا تعكف حاليا عىل اإصالح قانوين العالمات التجارية وحق
املؤلف ،وتوجه الوفد ابلشكر اإىل الويبو عىل ما تقدمه من دمع يف هذا الصدد .واس تدرك قائال اإنه ل خالف عىل أأن
الصناعات الإبداعية تتيح أأكرب فرصة لتحقيق المنو الاقتصادي اجلديد ،ول س امي يف جمالت املوس يقى والرايضة والفوللكور.
ومىض يقول اإن أأنتيغوا وبربودا بصفهتا دوةل جزرية انمية صغرية ،ل تزال تس تطلع الطريقة اليت ميكن هبا لصناعاهتا الإبداعية
أأن تسهم عىل حنو أأفضل يف الناجت ّ
احمليل الإجاميل ،كام أأهنا ل تزال تسعى مع العديد من الهيئات احلكومية ا ألخرى لضامن
تقدير امللكية الفكرية عىل حنو أأكرب وفهمها عىل حنو أأمعق يف مجيع القطاعات ،وقال الوفد اإهنا ل تزال تعمل عىل املرشوعات
املتعلقة بتوس مي أأانانس أأنتيغوا ا ألسود .ورصح بأأن هذا النوع من ا ألانانس يعد أأذل فاكهة يف العامل ويف اترخي مرشوعات
اكليبسو .و أأفاد بأأن أأنتيغوا وبربودا تعي أأن ش باهبا يتعاملون مع أأنظمة امللكية الفكرية يوميا ،ول س امي يف جمال التكنولوجيا.
ورصح بأأن اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  2015قد احتفل به يف البدل ،و أأن مكتب امللكية الفكرية ووزارة التعلمي
اس تضافا منافسة ألفالم الفيديو املوس يقية للمدارس الابتدائية والثانوية يف ش ىت أأرجاء البدل حتت عنوان "اهنض من أأجل
املوس يقى" ،وذ ك ابلتعاون مع رعاة هذه املنافسة .و أأثىن الوفد عىل العمل اذلي اضطلعت به شعبة اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتحقق املزيد من الإجنازات يف هذا اجملال .وقال الوفد اإن املزيانيات احمللية اخملصصة ألوجه
التقدم التكنولويج قد قُلّصت و أأن بدله يرحب ابإضافة صفحة ل ألطفال عىل موقع الويبو لتثقيف الش باب مبا يقوم به سائر
ادلول ا ألعضاء يف هذا اجملال .وراح يقول اإنه ابلنظر اإىل طائفة املبادرات الوطنية العريضة ،واختالف مراحل تطور امللكية
الفكرية والمنو والاهامتم ابمللكية الفكرية معوما يف أأنتيغوا وبربودا ويف منطقة الاكرييب بشلك أأمع ،فلعل من الواحض أأن
الطلبات املقدمة اإىل قسم الاكرييب التابع للمكتب ا إلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب ل تفتأأ تزداد بشلك هائل .و أأردف قائال
اإن ماكتب الويبو اخلارجية تعد اإضافة اإىل وظائف الويبو وميكن أأن تزيد من التنوع اجلغرايف يف املنظمة ،مع مراعاة فتح
مكتب أخر يف الإقلمي .و أأثىن الوفد عىل ما تقوم به جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة العالمات من معل.
 .124وينضم وفد المنسا اإىل البيان اذلي أأدلت به الياابن نيابة عن اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدلت به لكسمربغ نيابة عن
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .وفامي يتعلق بأأهداف الويبو وغاايهتا عىل الصعيد العاملي ،يؤيد الوفد ابلاكمل هجود الويبو
لتكون مبثابة منتدى عاملي للحوار املعمق بشأأن مجيع املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية ،ويتطلع اإىل اإحراز مزيد من التقدم
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بصفة مشرتكة يف تطوير الإطار القانوين ادلويل املالمئ .ويرى أأن املطالب والاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية القامئة عىل
ا ألدةل يه اليت ينبغي أأن توجه معل الويبو املعياري ،وينبغي أأن يرخس الوضوح وا ألمان من الناحية القانونية عقب تقيمي دقيق
للاثر احملددة والشامةل .كام يؤكد الوفد عىل جدوى امللكية الفكرية ودورها الفعيل يف حتفزي الإبداع والابتاكر ومن مث
املسامهة يف التمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية مجليع البدلان .وحييط علامً مع التقدير بسجل أأنشطة الويبو وإاجنازاهتا
الإجيابية الواردة يف تقرير أأداء الربانمج لعام  2014وتقرير املدير العام ،اليت أأبرزهتا ابخلصوص ا ألنشطة والربامج املتعلقة
ابملساعدة واملعلومات التقنية حول توس يع نطاق العضوية ليشمل املعاهدات اليت تديرها الويبو والاس تخدام املزتايد للنظام
ادلويل للملكية الفكرية استناد ًا اإىل تكل املعاهدات والاحتادات .ويف هذا الصدد ،حييط الوفد كذ ك علامً اب ألخص بنجاح
املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل،
اذلي أأفىض اإىل اعامتد وثيقة جنيف .ويرحب بصفة خاصة ابملبادرات ا ألخرية اليت اختذها أأعضاء نظام لش بونة لتحسني
الاس تدامة املالية لنظام لش بونة وزايدة شفافية العرض يف مزيانية املنظمة .وتشاطر الر أأي اذلي مفاده أأن احتاد لش بونة اكن
وينبغي أأن يظل جزء ًا ل يتجز أأ من نظام ومزيانية الويبو أأحاديي الاشرتااكت .كام حييط علامً مع الارتياح ابلتقدم احملرز
والتطورات الإجيابية اليت حتققت فامي يتعلق ابلتشغيل الفعال للنظم ادلولية لتسجيل وإايداع امللكية الفكرية اليت يديرها
املكتب ادلويل ،ل س امي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريدّ ِ ،
املودلين الرئيس يني ملداخيل الويبو .و أأضاف الوفد أأنه
يود أأن يشجع املنظمة وموظفهيا عىل مواصةل وتوس يع اجلهود وا ألنشطة لزايدة تعزيز تكل النظم يف فرتة الس نتني املقبةل ،مبا
حيفظ احليوية والنجاعة يف املنظمة ويؤ ِ ّمن نظام ًا دولي ًا متواز ًان وفعا ًل للملكية الفكرية لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة .وللحفاظ
عىل الزمخ الإجيايب الشامل وتوفري اإطار مايل سلمي للمنظمة خالل ا ألعوام املقبةل ،من ا ألسايس والرضوري اإقرار الربانمج
واملزيانية لفرتة الس نتني املقبةل يف اجامتع امجلعيات العامة .ويسعى اإىل التعاون بروح اإجيابية مع مجيع ادلول ا ألعضاء وا ألمانة
من أأجل التوصل اإىل حل توافقي يف الوقت املناسب .وفامي يتعلق بتقرير ادلورة ا ألخرية للجنة حق املؤلف ،أأشار اإىل أأنه رمغ
بروز توافق يف الراء بشأأن مسائل معينة تتعلق حبامية هيئات الإذاعة ،ل يزال عدد من املسائل التقنية واملعقدة يتطلب
مزيد ًا من املناقشة ،مما يفرس عدم التوصل اإىل اتفاق بشأأن التوصيات املوهجة اإىل امجلعيات العامة .ويؤكد الوفد جمدد ًا اهامتمه
اخلاص ابإضفاء اللمسات ا ألخرية عىل العمل املتبقي املتعلق حبامية هيئات الإذاعة ،كام يؤكد عىل اس تعداده لغتنام الفرص
لتنفيذ التقييدات والاس تثناءات يف ا ألطر القانونية الوطنية بناء عىل أأوجه املرونة اليت تتيحها املعاهدات ادلولية القامئة .وذكر
أأنه مقتنع بأأن نظام ًا مس تدام ًا ومتسق ًا للرباءات س يكون مفيد ًا مجليع أأحصاب املصلحة ،أأي ادلول ا ألعضاء واملس تخدمني،
و أأحاط علامً ابلتقرير بشأأن ادلورتني احلادية والعرشين والثانية والعرشين للجنة الرباءات .ورحب ابلقرار الإجيايب املتخذ إازاء
برانمج معل مقبل ،اإىل جانب املسائل امخلس اخملتارة ،يعكس أأولوايت خمتلفة قامئة عىل حنو متوازن .ويرى أأن مسائل من
قبيل "جودة الرباءات ،مبا فهيا أأنظمة الاعرتاض" و"حصانة العالقة بني وكيل الرباءات وموُكه" والنتاجئ والاس تنتاجات ذات
الصةل هباتني املسأألتني جديرة بتحسني نظام الرباءات برمته عىل املدى القصري .و أأحاط الوفد كذ ك علامً بنتاجئ املداولت
ا ألخرية للجنة العالمات والاقرتاح اذلي قدمته الولايت املتحدة لحق ًا بتلكيف جلنة العالمات ابس تعراض وثيقة جنيف
لتفاق لش بونة ،واليت مل تس تطع تأأييده نظر ًا لشواغل مؤسس ية وقانونية .وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة
لقانون التصاممي ،سلط الضوء أأيض ًا عىل أأمهية مسأأةل مواءمة وتبس يط تسجيل وإاجراءات التصاممي اليت ينبغي ،نظر ًا لوضع
العمل والتقدم احملرز اإىل حد الن ،رفعها اإىل مس توى مؤمتر دبلومايس يف أأقرب أأجل ممكن .ومن أأجل التوصل اإىل اختاذ
قرار اإجيايب يف امجلعيات العامة ،أأعرب عن اس تعداده للنظر يف اخليارات املتاحة لتسوية مسأأةل املساعدة التقنية اليت ل تزال
معلقة كام يرد يف الورقة غري الرمسية مليرس معاهدة قانون التصاممي .كام أأحاط علامً ابملعلومات عن العمل املنجز يف اإطار جلنة
التمنية ،اليت واصلت يف دورتهيا الرابعة عرشة واخلامسة عرشة مناقشة تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وتتيح التقارير
والواثئق ذات الصةل اليت حبثهتا اللجنة ،تقرير أأداء الربانمج لعام  2014وخمتلف تقارير هيئات الويبو اخملتصة بأأرسها العديد
من التطورات والإجنازات الإجيابية لتكل املبادرة املهمة لتعزيز بعد التمنية يف الويبو .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن
الاس تعراض املس تقل املزمع جلدول أأعامل التمنية س يغذي عىل حنو أأسايس طرح مزيد من ا ألفاكر .وبشأأن موضوع التقرير
عن معل اللجنة احلكومية ادلولية ،أأشار اإىل أأنه ،عقب فشل حماوةل اعامتد برانمج معل مقبل للجنة احلكومية ادلولية خالل
امجلعية العامة يف عام  ،2014مل تفض اجلهود املبذوةل منذئذ اإىل خمرج نظر ًا لس مترار تباين الراء إازاء املسائل اجلوهرية .ذلا،
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فاإنه يشاطر الر أأي اذلي مفاده عدم حتبيذ ّتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية يف شلكها احلايل بل رضورة تويخ س بل
ووسائل بديةل لتعميق فهم مشرتك للعنارص ا ألساس ية واملوضوعية للمسأأةل املوجودة قيد املناقشة .وتؤدي المنسا ،بوصفها
اإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،دور ًا فعا ًل يف مداولت
الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل للتعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة
التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل النحو الوارد يف الوثيقة  PCT/A/47/4والتوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل
للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف الوثيقة  .PCT/A/47/1وإاذ يعرب الوفد عن اقتناعه بأأن تعدد
وتوسع مجموعة السلطات التابعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مسأأةل مفيدة للنظام ومس تخدميه ،فاإنه يتطلع اإىل أأن ينظر
عىل حنو اإجيايب يف طلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف مجعية
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،عىل غرار ما قام به يف اجامتع جلنة التعاون التقين .وإاذ يلفت الانتباه اإىل الواثئق الوجهية
والعرض املقنع ،فاإن دمعه قد استند اب ألخص اإىل اخلربة املمتزية اليت اكتس هبا خالل أأنشطة التعاون السابقة بني املاكتب
املشاركة واملكتب المنساوي .وفامي يتعلق بنظام مدريد ،أأحاط علامً مع التقدير ابلتقارير ا ألخرية بشأأن برانمج حتديث
تكنولوجيا املعلومات والتقرير املرحيل عن قاعدة البياانت بشأأن السلع واخلدمات والنتاجئ احملرزة اإىل حد الن .ومتثلت النتيجة
حمس نة وحمدَّثة إازاء تسجيل العالمات ادلولية وإادارهتا.
يف أأنه قد ُأتيحت للمس تخ ِدمني وماكتب ا ألطراف املتعاقدة خدمات َّ
وإاذ شارك مشاركة فعاةل يف ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل لنظام مدريد ،فاإنه أأعرب عن تأأييده الاكمل للتوصيات
القاضية ابإدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .MM/A/49/3و أأخري ًا ،أأعرب الوفد
لعضوية الويبو وإادارهتا عن ادلمع املتواصل للمنسا يف حتقيق ا ألهداف العاملية للويبو.
 .125وقال وفد بروين دار السالم ،متحداث بصفته الوطنية ،اإن بدله شهد عىل مدى العام املايض تطورات جديدة يف جمال
امللكية الفكرية ما اكن يتس ىن للعديد مهنا أأن يتحقق لول ادلمع الثابت املقدم من الويبو وإان مكتبه للملكية الفكرية ينتقل من
جمرد تطوير أأنظمة جديدة اإىل الرتكزي عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية .ومىض يقول اإن بدله بفضل مساعدة الويبو قد صاغ
واعمتد اسرتاتيجيته الوطنية ا ألوىل للملكية الفكرية ويه وثيقة س ياسة هتدف اإىل مساعدة ادلوةل عىل وضع امللكية الفكرية يف
خدمة أأهدافها الإمنائية وإان موضوعات الاسرتاتيجية اليت تشمل تعزيز الهنوض ابلبتاكر والارتقاء ابسرتاتيجيات توعية
امجلهور وتسويق امللكية الفكرية تشهد عىل التقدم احملرز يف البدل اذلي مل يكن دليه حىت قانون مس تقل للرباءات منذ ثالثة
أأعوام فقط .واسرتسل قائ ًال اإن بدله كرس جزء ًا كبري ًا من عام  2015للتخطيط لإنشاء مراكزه ا ألوىل دلمع التكنولوجيا
والابتاكر عىل أأمل أأن ّتعل املبتكرين والباحثني يلمون ابلتكنولوجيات اجلديدة وتتيح هلم مراكز تنفذ فهيا مشاريع للبحث
والتطوير متعلقة ابمللكية الفكرية .و أأعرب عن أأمهل أأن ينشأأ أأول تكل املراكز حبلول هناية عام  2015بفضل مساعدة الويبو
املتواصةل .و أأضاف قائ ًال اإن بدله اكن يعمل أأيض ًا خالل العام املايض من أأجل حتسني اخلدمات اخلتامية ابلتخطيط يف الوقت
ذاته ألوجه التحسني عىل مس توى اخلدمات ا ألولية .ولفت النظر اإىل اس تخدام نظام أأمتتة امللكية الفكرية يف مكتب امللكية
الفكرية منذ عام  2013ابإدخال أأوجه حتسني ل يس هتان هبا يف الوقت الاكمل املكرس ملعاجلة الطلبات .وذكر أأن املكتب
يعمل متش ي ًا مع رغبته يف تعزيز الكفاءة واملالءمة من أأجل اإاتحة نظام ل يعمتد عىل الورق ملعاجلة طلبات امللكية الفكرية
ول س امي من خالل بدء تطبيق نظام الويبو لإدارة البياانت الإلكرتونية ومرشوعات الرمقنة و أأن بدله بد أأ أأيض ًا النظر يف
مبادرات تقامس العمل يف عام  2015كوس يةل لتبس يط معلية الفحص اليت جيرهيا املكتب .واس تطرد قائ ًال اإن بدله بد أأ يطبق
قاعدة بياانت الويبو العاملية للعالمات يف عام  2015ويأأمل أأن يصبح عضو ًا مودع ًا لنظام النفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث
والفحص يف املس تقبل القريب .و أأفاد بأأن بدله اعمتد نظام ًا محلاية ا ألصناف النباتية و أأنه عىل وشك أأن حيقق الهدف املمتثل يف
المتتع مبكتب مكمتل للملكية الفكرية جيمع لك أأشاكل امللكية الفكرية يف اإطار واحد .و أأردف قائ ًال اإن حكومة بدله تعزتم
اعزتام ًا اتم ًا حتقيق غايهتا املمتثةل يف الانضامم اإىل ابيق املعاهدات ادلولية ا ألساس ية للملكية الفكرية مبا فهيا الربوتوكول املتعلق
ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات حبلول هناية الس نة احلالية هبدف تنفيذ خطة معل رابطة أأمم جنوب رشيق
أس يا للفرتة  2015-2011بشأأن حقوق امللكية الفكرية .واختمت بيانه قائ ًال ابإجياز اإن ادلمع املقدم من الويبو يف عام  2015ظل
متحو ًل ومتطور ًا ومكيف ًا مع احتياجات مكتب صغري ومتنام للملكية الفكرية هل أأهداف تتغري من عام اإىل أخر.
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 .126و أأعرب وفد بنن ،متحداث بصفته الوطنية ،عن امتنان بدله الشديد للمساعدة املتعددة اجلوانب املقدمة من الويبو اليت
تس ىن هل الاس تفادة مهنا ول يزال يس تفيد مهنا وخص ابذلكر تنظمي الندوة بشأأن التصديق عىل وثيقة الاسرتاتيجية الوطنية
للملكية الفكرية اليت س بق للمنظمة متويل دراسة اجلدوى اخلاصة هبا يف مايو  2015يف كوتونو وتنظمي الندوة الوطنية لتوعية
القضاة وموظفي امجلارك يف بنن وإاعالهمم خبصوص التحدايت املواهجة يف جمال امللكية الفكرية يف يوليو  2015يف كوتونو.
و أأبدى ارتياح بدله اذلي ير أأس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا منذ عامني ألنشطة التعاون وعالقات التعاون الوثيقة بني الويبو
والبدلان ا ألقل منو ًا اليت مسحت ابإنشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وتدعمي الكفاءات التقنية للجهات الفاعةل يف
القطاعني العام واخلاص وتيسري النفاذ اإىل البحوث ألغراض التمنية وإاىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ونقل
التكنولوجيا املناس بة ذل ك الغرض .وجشع املدير العام عىل ضامن التنس يق واملتابعة عن كثب ألغراض جناح ا ألنشطة املضطلع
هبا وإادامهتا .و أأعرب عن ارتياح بدله ألنشطة الويبو املضطلع هبا يف جمال التمنية والإبداع اليت تتجسد يف اإجياد فرص للعمل
ول س امي يف البدلان ا ألقل منو ًا .ورحب أأيض ًا ابجلهود املبذوةل ملنح ا ألولوية ألنشطة التمنية اعرتاف ًا ابدلور احملوري للعلوم
والابتاكر والتكنولوجيا يف الهنوض بقدرة ادلول التنافس ية ومنو اقتصادها .وقال اإن بدله يؤيد مواصةل ا ألعامل الرامية اإىل
حتسني نظام العالمات والتصاممي الصناعية بغية التوصل اإىل اإعداد قاعدة البياانت املتعلقة ابملنتجات واخلدمات يف اإطار نظام
مدريد وتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق مدريد وعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي الصناعية
ابإدراج حمك قانوين عن املساعدة التقنية يف مرشوع املعاهدة يك يؤخذ يف احلس بان مس توى التمنية يف البدلان ا ألعضاء يف
املنظمة .وفامي يتصل اب ألعامل اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية ،أأكد جمدد ًا اهامتمه بتجس يد املفاوضات ابلتشديد عىل كون
تكل امحلاية مناس بة لتحقيق تمنية ادلول ا ألعضاء من الناحيتني الاجامتعية والاقتصادية .وجشع امجلعية العامة عىل ادلعوة اإىل
عقد مؤمتر دبلومايس يف أأرسع وقت وإاس ناد الولية اإىل اللجنة هبدف ترسيع وترية أأعاملها لعامتد صك قانوين دويل واحد أأو
أأكرث يريم اإىل ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومىض يقول اإنه يتعني
عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو ول س امي البدلان ا ألقل منو ًا الاعرتاف بأأمهية الإبداع كوس يةل ل تعود ابلفائدة عىل ثقافهتا حفسب
بل تعترب أأيض ًا حمراكً للتمنية الاقتصادية وإانه أن ا ألوان ابلتايل لإرساء رشااكت جديدة وممثرة بني املبدعني والويبو وادلول
ا ألعضاء فهيا تفيض اإىل مبادرات تسمح بضامن مس تقبل مس تدام للمبدعني .وذكر أأن بدله يرحب بعمل جلنة التمنية يف اإطار
مرشوعها املتعلق بتعزيز قدرة املؤسسات احلكومية واجلهات الرشيكة املعنية مبجال امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين عىل
اإدارة الصناعات الإبداعية وا إلرشاف علهيا والرتوجي لها وحتسني النتاجئ والتنظمي الش بيك ملنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .و أأهنىى بيانه معر ًاب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .127وانضم وفد بوركينا فاسو اإىل البيانني الذلين أأدلت هبام لك من نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وبنن ابمس مجموعة البدلان
ا ألقل منو ًا .ومىض قائال اإن يف أأايمنا هذه ،تفتح امللكية الفكرية أفاق ًا حقيقية تسمح ابإجياد حلول مالمئة خملتلف التحدايت اليت
تواهجها ادلول بشلك يويم .وإاذ تدرك بوركينا فاسو ادلور ا ألسايس اذلي تؤديه امللكية الفكرية ،فاإهنا تؤيد الاقرتاح الرايم
اإىل حتويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة .وعالوة عىل ذ ك ،فا ألس باب تتعلق ابملساواة ونظر ًا للنتاجئ الاقتصادية اليت
أأحرزها اإقلمي أأفريقيا خالل الس نوات ا ألخرية ،رحب الوفد بفتح مكتبني خارجيني خالل فرتة الس نتني .2017-2016
وتواصل تنفيذ مرشوع "تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية" بعقد ورشة معل يف
واغادوغو يو َمي  15و 16سبمترب  2015مجعت بني اجلهات الفاعةل يف الوسط السمعي البرصي يف لك من بوركينا فاسو
والس نغال .وإاذ يعرب وفد بوركينا فاسو عن ثقته يف اإماكنية اإحراز نتاجئ اإجيابية خالل امجلعيات ،فاإنه يؤكد جمدد ًا عىل
اس تعداده للمسامهة بشلك اإجيايب يف النظر عىل حنو ممثر يف مجموع املسائل املدرجة يف جدول ا ألعامل.
 .128و أأعرب وفد كرواتيا عن تقديره للويبو عىل اجلهود اليت بذلهتا منذ امجلعيات السابقة من أأجل احلفاظ عىل ماكنة الويبو
ابعتبارها الهيئة العاملية املرجعية يف جمال امللكية الفكرية ،وعىل أأنشطهتا ومبادراهتا الرامية اإىل تطوير نظام امللكية الفكرية،
وعىل نتاجئها املالية الإجيابية وإادارهتا املالية السلمية خالل الثنائية املنهتية .و أأضاف أأنه ينبغي ألمانة الويبو وادلول ا ألعضاء
مواصةل حتسني احلومكة يف الويبو بغرض التغلب عىل التحدايت اليت س تواجه املنظمة يف املس تقبل .و أأبدى الوفد أأمهل يف أأن
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تمتكّن ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،من خالل احلوار البناء ،من ّتاوز خالفاهتا فامي خيص احتاد لش بونة وقضااي أأخرى حىت
يتس ىن بلوغ اتفاق بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية  .2017-2016و أأكّد دمع كرواتيا اخلاص جلهود الويبو الهادفة اإىل تس يري
معلها بفعالية وزايدة تطوير ا ألنظمة ادلولية لتسجيل وإايداع حقوق امللكية الفكرية ابعتبارها ا ألصول الرئيس ية للمنظمةّ .
وعرب
عن تقدير بدله العميق للتعاون املمثر اذلي يقميه مع الويبو والزتامه بزايدة تمنية اإطار التعاون القامئ بني الويبو وادلول ا ألعضاء
فهيا .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن أأمل بدله يف اتباع هنج دقيق وهادف بصورة أأكرب استنادا اإىل أأداء ادلول ا ألعضاء
يف ميدان امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن العمل اذلي أأجنرته الويبو مؤخرا من حيث ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات
املتعلقة ابمللكية الفكرية يُعد مبثابة أأساس صلب لوضع هنج أأكرث تعقيدا .و أأبدى أأسفه لعدم اإحراز أأي تقدم ،أأو اإحراز القليل
منه ،يف معل معظم جلان الويبو املتخصصة أأثناء العام املايض ،ل س امي يف جمال وضع القواعد واملعايري .و أأفاد بأأن بدله يويل،
اكلعادة ،أأمهية ابلغة للتعاون بصفته وس يةل للتوصل اإىل اعامتد معاهدة اإجرائية بشأأن التصاممي الصناعية س تفيد ل حماةل
املس تخدمني يف لك ادلول ا ألعضاء .و أأعرب ،بناء عىل ذ ك ،عن دمع بدله لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة
قانون التصاممي ،ولو أأن ا ألمل يف عقده ابت بعيدا أأكرث من أأي وقت مىض .وعقد الوفد ا ألمل عىل اتباع هنج بنّاء بقدر أأكرب
من شأأنه المتكني من اإحراز تقدم يف لك جلان الويبو ،ل س امي صوب اعامتد معاهدة قانون التصاممي .وشدّد عىل دمع بدله
القوي لتحقيق تكل ا ألهداف والزتامه بذ ك .و أأفاد بأأنه يويل أأمهية عظمية للتدريب والتثقيف بشأأن خمتلف جوانب نظام
امللكية الفكرية ،واعرتف بأأمهية الإجنازات اليت حققهتا أأاكدميية الويبو ومعلية الإصالح اجلارية فهيا هبدف جعل الأاكدميية هجازا
يُعىن عىل صعيد املنظمة ابلتدريب املهين وتكوين الكفاءات ،ومركزا لالمتياز .و أأوحض أأن الأاكدميية التابعة ملكتب مجهورية
كرواتيا احلكويم للملكية الفكرية تنشط يف جمال تطوير وتقدمي التدريب مبفردها وابلتعاون مع منظامت أأخرى .و أأبدى دمع بدله
لتطوير املدارس الصيفية ا إلقلميية اليت تدمعها الويبو ،واس تعداده ل إالسهام فهيا بتجربته يف تنظمي س تة من تكل املدارس
الصيفية يف أأراضيه ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو .ومىض يقول اإنه ت ،بفضل الأاكدميية يف بداية عام  ،2014اإنشاء طبعة حملية
من الربامج الأكرث ش يوعا من بني برامج أأاكدميية الويبو للتعمل عن بعد ،علام بأأن تكل الربامج املنشأأة تشمل أأيضا البدلان
اجملاورة .و أأعرب يف الس ياق نفسه عن تقدير بدله دلمع الويبو وتعاوهنا يف تنظمي الندوة العامة اليت عرفت جناحا ابهرا واليت
عُقدت يف زغرب يف فرباير  2015حتت عنوان "حق املؤلف يف العرص الرمقي" .و أأ ّقر الوفد ابملشلكة املتنامية املمتث ّةل يف
التقليد والقرصنة وما ختلّفه من أاثر ضارة عىل الاقتصاد والعامةل وا ألمن؛ وقال اإن اإذاكء الوعي والتدريب والتثقيف من ا ألمور
اليت ميكهنا الإسهام يف احلد من تكل الاثر الضارة .و أأضاف أأنه جيري ،بناء عليه ،الاضطالع بأأنشطة مشرتكة من قبل
هيئات اإنفاذ القوانني وغريها من الهيئات املعنية يف كرواتيا منذ عدد من الس نوات بغية اإذاكء الوعي العام حبقوق امللكية
الفكرية .و أأبرز الوفد أأمهية ضامن تنس يق فعال بني تكل الهيئات ،ليس بشأأن تكل املسأألتني حفسب ،بل كذ ك يف أأنشطة
أأخرى تريم اإىل زايدة تعزيز اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف كرواتيا ،اليت تظ ّل عىل اس تعداد لتقامس ّتربهتا مع ادلول ا ألعضاء
ا ألخرى يف اإطار اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ .و أأبدى الوفد تقديره للك ادلول ا ألعضاء عىل تعاوهنا.
 .129و أأيد وفد امجلهورية التش يكية البيان اذلي أأدىل به وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والبيان
اذلي أأدىل به وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأعرب عن دمعه املتواصل للويبو يف اإطار دورها
الرئييس يف احلفاظ عىل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية وتطويره من أأجل حامية الابتاكر والإبداع .ونظر ًا اإىل
التحدايت العديدة املطروحة نتيجة ملواصةل تطوير النظام ،علق أأمهية كبرية عىل اعامتد مرشوع برانمج الويبو ومزيانيهتا للثنائية
 2017-2016ورحب بتحسني الإطار ادلويل لوضع القواعد واملعايري من أأجل حامية امللكية الفكرية .وقال اإن بدله بوصفه
طرف ًا يف اتفاق لش بونة يرحب ابعامتد وثيقة جنيف ويعرب عن اقتناعه بأأن حتديث نظام لش بونة النامج عن ذ ك ومرونة
الوثيقة أأمران من شأأهنام أأن يعودا ابلفوائد عىل مجيع ا ألطراف املتعاقدة .ودعا اإىل اإجياد حلول لضامن شفافية احتاد لش بونة
التامة واس تدامته املالية الطويةل ا ألجل و أأبدى اس تعداده للنظر يف التدابري املناس بة يف ذ ك الصدد وقبولها .و أأردف قائ ًال اإنه
ما زال يشاطر الر أأي اذلي مفاده أأن ا ألحاكم املوضوعية املنصوص علهيا يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي بلغت مس توى
اكفي ًا من النضوج لعقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد املرشوع يف عام  .2016وعلق أأمهية كبرية عىل معل جلنة الرباءات وعىل
مواصةل حبث القضااي التقنية املتصةل بقانون الرباءات هبدف تنس يق الرباءات .و أأعرب عن أأسفه للجمود احلايل يف جلنة حق
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املؤلف وعن اعتقاده أأن ادلول ا ألعضاء تس تطيع اإجياد السبيل لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد مرشوع املعاهدة بشأأن حامية
هيئات البث خالل الثنائية املقبةل عىل أأساس خريطة طريق واحضة .واسرتسل قائ ًال اإنه ما فئت يؤيد هجود جلنة الإنفاذ
الرامية اإىل اإذاكء الوعي بأأمهية نظام فعال لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ويظل ملزتم ًا بعمل جلنة التمنية .واعرتف أأيض ًا بأأمهية
معل اللجنة احلكومية ادلولية غري أأنه يشاطر الر أأي ادلاعي اإىل رضورة النظر يف اخليارات البديةل ملواصةل ذ ك العمل يف
ضوء عدم توصل اللجنة اإىل التفاق .و أأيد تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي
ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأخري ًا ،لفت الانتباه اإىل املعرض التش ييك املعنون " 120 Years Škoda
 "Auto: Simply Clever Since 1895واملنظم خالل امجلعيات ابلتعاون مع الويبو .و أأوحض قائ ًال اإن الغرض من املعرض
هو الاحتفال ابذلكرى الس نوية لتأأسيس رشكة سكودا بوصفها اإحدى أأقدم الرشاكت امخلس لصناعة الس يارات وتسليط
ا ألضواء عىل أأمهية حامية امللكية الفكرية ألغراض الإبداع والابتاكر .وشكر املدير العام عىل دمعه ومشاركته يف حفل افتتاح
املعرض.
 .130و أأشار وفد ادلامنرك اإىل أأن الرشاكت واملؤسسات البحثية العامة يف ش ىت أأحناء العامل تواجه صعوابت اقتصادية ومالية
جِ سام .اإذ تعمل هذه الهيئات وتتنافس يف ظل بيئة تزداد عومل ًة .ومن هذا املنطلق ،تكتيس حقوق امللكية الفكرية أأمهية
ابلغة يف تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وتؤدي الويبو دور ًا رئيس ي ًا يف حامية حقوق امللكية الفكرية عىل
الصعيد العاملي عن طريق التعاون بني ادلول وفق ًا ملا تنص عليه املادة  3من اتفاقية الويبو .ومن مث ،جيب متكني الويبو
ابس مترار من توفري خدمات مالمئة وفعاةل من حيث التلكفة يف جمال امللكية الفكرية فض ًال عن تقدمي منتجات ممتزية
للمس تخدمني .و أأقر الوفد جبهود الويبو الرامية اإىل حتسني ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية (معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ونظايم مدريد ولهاي) ،وتقدمي خدمات معلوماتية جديدة للمس تخدمني يف اإطارها ،وتعديلها بغية تيسري اس تخداهما ،وتعزيز
فعاليهتا .وهنأأ الوفد ا ألمانة والويبو عىل اعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .والتفت اإىل مسأأةل معاهدة قانون التصاممي معر ًاب
عن أأسفه لعدم توصل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية عن املوافاة
بأأي تقدم .ور أأى الوفد أأن العمل احملقَّق حىت الن ٍ
اكف لعقد مؤمتر دبلومايس .و أأما فامي خيص معل اللجنة ،فقد ركزت
املاكتب الوطنية ابس مترار عىل ا ألداء والنتاجئ امللموسة .و ُأجريت حتليالت للتلكفة والفائدة ابنتظام بشأأن مجيع املهام املعنية.
و أأسف الوفد ملا ُحقق من نتاجئ حمدودة بشأأن مسائل موضوعية يف اإطار اللجان ادلامئة معلن ًا أأنه ينبغي مراجعة أأساليب العمل
يف الويبو .و أأاثر اإماكنية استبدال اللجان ادلامئة بلجان معل خمصصة تُعىن ابملسائل التقنية .و أأضاف أأنه ينبغي فصل املسائل
الس ياس ية عن املسائل التقنية .اإذ اإن تناول املسائل املعنية عىل املس توى املعين من شأأنه أأن يؤدي اإىل عقد اجامتعات أأكرث
فعالية و أأن يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة .ور َّحب الوفد ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة يف سبيل تنفيذ جدول أأعامل
التمنية ،وشدد عىل أأن للويبو دور ًا هام ًا يف اسرتعاء انتباه ا ألطراف املعنية ابلتمنية ملسأأةل امللكية الفكرية .وجيب أأن يكون
اإدماج توصيات جدول ا ألعامل متسق ًا مع الهدف العام للويبو املنصوص عليه يف اتفاقية تأأسيسها أأي "دمع حامية امللكية
الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن طريق التعاون بني ادلول" .وينبغي تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف اإطار أأهداف الويبو
العامة .وحتدث الوفد بعدئذ عن امللكية الفكرية يف ادلامنرك قائ ًال اإن الربملان ادلامنريك قد اعمتد مؤخر ًا مرشوع قانون ُأنشئت
مبوجبه وحدة اإنفاذ اتبعة ملكتب الرباءات والعالمات التجارية ادلامنريك بغية اإسداء املشورة لقطاع ا ألعامل واملس هتلكني
والهيئات العامة بشأأن مسائل الانهتاك والإنفاذ .وس تعمل وحدة الإنفاذ عىل توطيد التعاون بني السلطات يف هجودها الرامية
اإىل ماكحفة اجلرامئ املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية .واس متر معهد الرباءات لبدلان الشامل يف تقدمي تقارير حبث عالية اجلودة اإىل
مودعي الطلبات فيه خالل عام  .2015واكن هذا املعهد اإدارة رائدة يف جمال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من حيث تقدمي
تقارير البحث يف الوقت املناسب ،وعضو ًا انشط ًا يف خمتلف منتدايت الويبو اليت تتناول معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
وموضوع الرباءات بوجه عام ،ول س امي يف اجامتع الإدارات ادلولية ويف الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأكد
بناء ومعلي ًا .اإذ اإن الفعالية يف تشغيل اخلدمات العاملية
الوفد الزتام بالده املس متر ابلإسهام يف الويبو وهيئاهتا اإسهام ًا اإجيابي ًا و ً
للملكية الفكرية اليت تقدهما الويبو هممة ابلنس بة اإىل املس تخدمني ادلامنركيني؛ وعليه حث الويبو عىل تقدمي خدمات عىل أأعىل
املس توايت العاملية.
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 .131وهنأأ وفد غينيا الرئيس عىل انتخابه ،واملدير العام واملكتب ادلويل للويبو عىل جودة التقرير املقدَّم والتنظمي املمتاز
لدلورة .والتفت الوفد اإىل مسأأةل اإنشاء ماكتب خارجية للويبو قائ ًال اإن غينيا تدمع اإنشاء مكت َبني خارج َيني يف أأفريقيا ،وفق ًا ملا
ذكرته نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعلنت احلكومة الزتاهما الراخس ابإدماج امللكية الفكرية يف س ياساهتا واسرتاتيجياهتا
الإمنائية .و أأضاف الوفد أأن اللجنة الوطنية لتمنية وتنس يق امللكية الفكرية ،اليت أأنشأأها رئيس الوزراء ،واللجنة الوطنية
للمؤرشات اجلغرافية قد أأصبحتا ،مبوجب مرسوم مجهوري ،هيئتني استشاريتني لوزارة الصناعة والرشاكت الصغرية
واملتوسطة وتمنية القطاع اخلاص املسؤوةل عن شؤون امللكية الصناعية .واس تدرك الوفد قائ ًال اإن وزارة الصناعة تسعى اإىل
تعزيز نظام امللكية الفكرية يف غينيا فالمتست وحصلت خالل هذا العام عىل موافقة مبدئية من املدير العام للويبو عىل اإنشاء
ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لفائدة مراكز البحوث واجلامعات والرشاكت والباحثني احملليني وقطاع ا ألعامل .ور أأى
الوفد أأن حامية املؤرشات اجلغرافية يه مصدر لتحقيق التمنية الاقتصادية واحلد من الفقر .و أأشار اإىل أأن بُ ّن زايما  -ماكنتا،
اذلي يع ُّد أأول مؤرش جغرايف يف غينيا حتميه املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،ما انفك يرتقي تدرجيي ًا بظروف العاملني يف
هذا القطاع الصناعي .ور َّحب الوفد بعالقات التعاون الوطيدة اليت تربط بالده والويبو؛ و أأعرب عن ثقته يف احلصول عىل
مساندة املنظمة مشري ًا اإىل أأنه قد المتس دمعها يف الإطالق القريب لش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت ستسعى
اإىل حتقيق التأزر مع أأنشطة مركز التوثيق اخلاص ابمللكية الفكرية اذلي أأنشأأته املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية يف كوانكري،
ما س يؤدي دون شك اإىل الاس تجابة لتطلعات مس تخديم امللكية الفكرية احملليني.
 .132و أأعرب وفد غينيا – بيساو عن ارتياحه وامتنانه للويبو ملا تقدمه لبدله من دمع ألنشطة التدريب وتعزيز الكفاءات،
وللتعاون املمثر القامئ بني بدله والويبو يف خمتلف جوانب امللكية الفكرية .كام أأيد مجموع التوهجات اليت تتخذها الويبو يف اإطار
حامية امللكية الفكرية وإادارهتا يف العامل بأأرسه ،ل س امي يف مجموعة البدلان الناطقة ابللغة الربتغالية .و أأعرب الوفد كذ ك عن
ارتياحه لدلمع اذلي تقدمه الويبو لتدريب املوارد البرشية لبدله يف اإطار برانمج املاجس تري اذلي تنظمه الويبو بصفة مشرتكة
مع املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ابلتعاون مع جامعة ايوندي  ،2اإىل جانب ادلورة ادلراس ية املتوسطة حول امللكية الفكرية
وبرانمج التعلمي عن بعد ،يف مجةل أأمور أأخرى .كام أأعرب الوفد عن شكره للويبو لإنشاهئا منصب ًا لتعيني موظف انطق
ابلربتغالية يف هذه املؤسسة التابعة ل ألمم املتحدة وامللكفة ابمللكية الفكرية ،تيسري ًا للتواصل بني الويبو والبدلان الناطقة
ابلربتغالية .ويف الفرتة من  2012اإىل  ،2015نظم مكتب غينيا – بيساو أأنشطة عديدة ،واب ألخص محالت الرتوجي والتوعية
املوهجة اإىل اإحاطة مجيع هجات النظام علامً بأأمهية امللكية الفكرية يف احلياة اليومية ،أأي موظفي القطاعني العام واخلاص،
وموظفي امجلارك وا ألوساط اجلامعية ومؤسسات البحث والصحفيني واحملامني والفاعلني الاقتصاديني واحلرفيني واملبتكرين
واملبدعني وغريمه .وقد مكنت نتاجئ هذه ا ألنشطة من رفع عدد ودائع طلبات التسجيل ،ل س امي فامي يتعلق ابلعالمات
والتصاممي الصناعية .ويف عام  ،2013أأنشأأت غينيا – بيساو اللجنة الوطنية ملتابعة املؤرشات اجلغرافية ،واللجنة الوطنية
لتنس يق امللكية الفكرية وتطويرها ،اإىل جانب رابطة غينيا – بيساو لتشجيع الإبداع والابتاكر .ويف س ياق اقتصاد تساوي
فيه ا ألموال غري امللموسة ادلفع بعجةل المنو والتمنية وتتطلب فيه مسأأةل حتويل املنتجات الوطنية التحمك يف التكنولوجيا
املالمئة ،أأعربت غينيا – بيساو عن أأملها يف الاس تفادة خالل العام اجلاري من مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر ،بغية
الرتوجي أأكرث ملفهوم امللكية الصناعية .ول يزال الوفد يف انتظار رد من الويبو عىل طلبه اإرسال خرباء اإىل بدله من أأجل
مساعدة اللجنة الوطنية ملتابعة املؤرشات اجلغرافية عىل اإعداد امللفات اخلاصة ابملنتجات الوطنية اليت تس تويف الرشوط
الالزمة محلايهتا ابعتبارها مؤرشات جغرافية يف اإطار مرشوع دمع اإنشاء املؤرشات اجلغرافية التابع للمنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية .وهنأأت غينيا – بيساو ابعتبارها بدل ًا زراعي ًا الويبو عىل عقد املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق
لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،من شأأهنا أأن تسمح للبدل أأن يطلب بسهوةل حامية
منتجاته الزراعية .ويف اخلتام ،جشع الوفد الويبو عىل الاس مترار يف تطبيق س ياس هتا الرامية اإىل حتديث امللكية الفكرية .و أأيد
البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس البدلان ا ألفريقية والبيان اذلي أأدلت به بنن ابمس البدلان ا ألقل منو ًا و أأعرب عن متنياته
ابلنجاح للجمعيات.
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 .133و أأبدى وفد اإيسلندا رغبته يف التوجه ابلشكر اإىل الويبو عىل تعاوهنا املتواصل ودمعها القوي خملتلف جوانب حقوق
امللكية الفكرية .وقال اإن من املهم للغاية أأن تتاح لبدل صغري دليه موارد حمدودة يف جمالت التعلمي وإاعادة التدريب مثال،
احملسن ،بل ومن املهم أأيضا
فرص احلصول عىل طائفة عريضة من املعلومات واملبادئ التوجهيية من املوقع الإلكرتوين اجلديد و ّ
أأن تتاح هل فرص الاس تعانة خبرباء يف هذا امليدان للحصول عىل املساعدة "الرسيعة" وإاجراء حوار أأمعق حول خمتلف
املواضيع .ورصح بأأن أأنظمة الإيداع ادلويل ،ويه أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ،ل تفتأأ تكتيس
أأمهية وحتظى ابلهامتم يف اإيسلندا مع ثبات أأعداد الإيداعات يف العامني املاضيني .و أأضاف أأن يف عام  2015أأخذ عدد
الطلبات املودعة ،ول س امي بناء عىل نظايم مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يزيد من جديد عىل ما يبدو ،وقد أأدى
هذا المنو املتواصل اإىل ّتديد أأنظمة الإيداع وسالت حقوق امللكية الفكرية دلى املكتب الإيسلندي لرباءات .و أأعلن الوفد
أأن سال جديدا للعالمات التجارية د ُّشن يف صيف عام  2015و أأن الرتكزي سينصب يف ا ألشهر املقبةل عىل سيل التصاممي
والرباءات ،و أأفاد يف هذا الصدد بأأن املكتب يس تطلع اإماكنيات النفاذ اإىل قاعدة بياانت السلع واخلدمات يف نظام مدريد
ويروج لس تخدام نظام  .ePCTو أأردف قائال اإن مؤمترا قد عقد يف  20نومفرب  2014يف املتحف الوطين لإيسلندا ،ابلتعاون
بني الويبو ومكتب الرباءات الإيسلندي وجامعة اإيسلندا ،واكن موضوع هذا املؤمتر :التعاون عىل التوعية يف جمال امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا اإىل اجلامعات ،واكن الهدف الرئييس منه اإذاكء الوعي حبقوق امللكية الفكرية فامي يتعلق ابس تغالل
البحث والهنوض ابملناقشات اجلارية حول أأمهية الابتاكر يف اإيسلندا .ورصح الوفد بأأن املؤمتر شارك فيه مدير قطاع
العمليات يف سل مدريد دلى الويبو ،وتناول خبري استشاري متخصص يف امللكية الفكرية من الويبو املوضوع التايل:
اس تغالل الابتاكر يف اجلامعات :أأفرع اجلامعات والرتخيص ورعاية متويل البحوث .وعليه التقى مدير قطاع العمليات يف
سل مدريد واخلبري الاستشاري املتخصص يف امللكية الفكرية مبسؤولني من وزارة الصناعة والابتاكر ،لتقدمي مدخالت
حول وضع اسرتاتيجية وطنية حلقوق امللكية الفكرية يف اإيسلندا .واس تدرك الوفد قائال اإن اللجنة التوجهيية املعنية
ابلسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعزتم تقدمي الاسرتاتيجية يف صيغهتا الهنائية يف الربيع املقبل .ورصح بأأن املدير العام
ملكتب الرباءات الإيسلندي شارك يف عام  2015يف فعاليات نظمت يف كوراي اجلنوبية والرنوجي .وقال اإن تعديالت طفيفة
فقط أأدخلت عىل القانون الوطين املتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف العام املايض ،و أأن القليل من أأحاكم قانون الرباءات
خاضع الن للمراجعة .ويف ديسمرب  2014سن برملان اإيسلندا قانوان جديدا بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،ويكفل هذا القانون
اجلديد امحلاية ألسامء املنتجات ابعتبارها تسمية منشأأ أأو مؤرشا جغرافيا أأو اختصاصا تقليداي .وراح يقول اإن وزارة الصناعة
والابتاكر تس تعرض التغيريات اليت أأدخلت عىل معاهدة لش بونة يف مايو  2015وإاماكنية انضامم اإيسلندا اإلهيا .ورصح بأأن
اإيسلندا تعرب عن أأملها يف تنظمي ندوات بشأأن نظايم  ePCTومدريد يف املس تقبل القريب.
 .134و أأكد وفد كينيا جمدد ًا تأأييده للموقف اذلي عرب عنه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن الإبداع والابتاكر يف
القرن احلادي والعرشين أأصبحا حمركني رئيس يني للتصدي للتحدايت اليت يطرهحا املرض واجلوع والفقر والبطاةل وإان ا ألمه من
ذ ك هو أأن ل إالبداع والابتاكر دور ًا حمور ًاي يف ختفيف الاثر السلبية النامجة عن تغري املناخ والتصحر و أأهنام يقدمان حلو ًل
لقضااي احلصول عىل ا ألدوية وا ألمن الغذايئ وحفظ التنوع البيولويج .ويف ذ ك املضامر ،أأحاط علامً مع التقدير ابلربامج
وا ألنشطة املضطلع هبا خالل الثنائية  2015-2014يف كينيا بدمع من الويبو .و أأضاف قائ ًال اإن تكل ا ألنشطة تشمل ما ييل:
ادلمع التقين يف حتسني نظام أأمتتة امللكية الصناعية ووحدات تفاعهل واحلفاظ عىل ذ ك يف املعهد الكيين للملكية الصناعية؛
ونرش نظام اإلكرتوين لإدارة الواثئق خاص ابمللفات احلالية وخطط متواصةل لرمقنة امللفات القدمية؛ ودمع الويبو املتواصل
ملرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من أأجل تعزيز نفاذ امجلهور اإىل املعلومات العلمية والتقنية املتاحة؛ ومشاركة كينيا
يف املرشوع التجرييب للجنة التمنية بشأأن تدعمي القطاع السمعي والبرصي؛ وتنظمي ندوات للتوعية تس هتدف ا ألفراد املعنيني
من امجلهور؛ ودمع تكوين كفاءات كينيا املؤسس ية وتعزيزها لس تغالل الرثوات القامئة عىل املعارف التقليدية؛ والتدريب
املشرتك بني املعهد الكيين للملكية الصناعية والويبو واملنظمة الوطنية للملكية الفكرية بشأأن مرشوع عاملي عن جودة
الرباءات .ومىض يقول اإن مجيع تكل اجلهود تبني بوضوح أأن جدول أأعامل التمنية للويبو قد حقق النتاجئ يف كينيا .و أأفاد بأأن
جدول أأعامل التمنية يشمل عدد ًا من املرشوعات اليت اكتست أأمهية حامسة ابلنس بة اإىل أأفريقيا و أأنه ّتدر الإشارة اإىل وضع
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الس ياسات الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذ الاسرتاتيجيات .وحيا حكوميت الياابن ومجهورية كوراي عىل اإنشاء صندوق
استامئين ألفريقيا اذلي اس تفاد منه عدد من املتدربني الكينيني .و أأعرب عن اعتقاد بدله الراخس أأنه من املمكن أأن يس تفيد عدد
أأكرب من البدلان النامية يف أأفريقيا أأيض ًا من ذ ك .وشدد عىل الطابع امللح ملسأأةل التوصل اإىل تفامه بشأأن رضورة اإحراز التقدم
خبصوص قضااي متعلقة حبامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن تلهف بدله اإىل
مالحظة التفاين املرتبط مبهمة اللجنة احلكومية ادلولية وادلمع التام من جانب مجيع ادلول ا ألعضاء لتعجيل اخللوص اإىل
اس تنتاجات بشأأن القضااي املعلقة اليت متس الكشف عن الرباءات والنفاذ اإىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي وعن قلقه الشديد إازاء امجلود املسجل يف اللجنة احلكومية ادلولية وحث ادلول ا ألعضاء عىل النظر
جبدية اإما يف ّتديد الولية بتحديد جداول زمنية معينة وإاما يف جعل الولية دامئة وهو اخليار ا ألفضل .وعرب جمدد ًا عن تأأييد
بدله الشديد لالقرتاحات ادلاعية اإىل ّتديد ولية اللجنة ولالقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية وادلاعي اإىل حتويل تكل
اللجنة اإىل جلنة دامئة للويبو .و أأفصح عن قلق بدله إازاء التقليل من ماكنة شعبة الصناعات الإبداعية واملاكتب ا إلقلميية اذلي
يتجىل يف ختصيص املوارد املالية والبرشية وعن رغبته يف مالحظة اإعادة النظر يف القرار ادلاعي اإىل وقف دمع برانمج
ويبوكوس وبرانمج املعلومات بشأأن حق املؤلف الذلين يكتس يان أأمهية حامسة ابلنس بة اإىل عدة بدلان انمية .و أأوحض قائ ًال اإن
ماكتب حق املؤلف خبالف ماكتب امللكية الصناعية لن حتصل عىل دمع ا ألمتتة .و أأردف قائ ًال إان بدله حيث الويبو عىل اإعادة
النظر يف ذ ك القرار وتصممي نظام دلمع ماكتب حق املؤلف يف البدلان النامية .ولفت النظر اإىل بدلان مثل رواندا حيث
متكن مكتب امللكية الفكرية من تكييف نظام أأمتتة امللكية الصناعية لفائدة ماكتب حق املؤلف .و أأعرب عن قلق بدله أأيض ًا
إازاء احلد من العمل املضطلع به فامي يتصل ابدلراسات عن تأأثري الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد .و أأفاد بأأن
شعبة الصناعات الإبداعية قد أأصدرت تقارير ساعدت مساعدة كبرية البدلان النامية ول س امي خبصوص الاعرتاف بدور
الصناعات الإبداعية يف التمنية الاقتصادية .ور أأى أأن تكل اخلدمات اكتست أأمهية حامسة وحث الويبو عىل اإعادة النظر يف
قرارها .واس تطرد قائ ًال اإن حكومة بدله تواصل عرب ماكتهبا للملكية الفكرية وابلتعاون مع الواكلت ادلولية ا ألخرى تشجيع
امجلهور عىل تقدير الانتفاع ابمللكية الفكرية والابتاكر لتحفزي القمية املضافة للمنتجات احمللية والطلب يف السوق العاملية وإاهنا
تس تكشف ابلتعاون مع الويبو الفاق لالس تفادة من السوق احملمتةل حلجر منطقة كيس يي الصابوين عرب الابتاكر وحقوق
امللكية الفكرية .و أأحاط احلضور علامً بأأن فريق ًا من اخلرباء من الويبو وكينيا قد أأجرى زايرة اثنية اإىل منطقة كيس يي ملواصةل
الاس تكشاف والبحث والتصديق فامي يتصل بدراسة جدوى ُكفت الويبو ابإجراهئا خالل زايرة الفريق ا ألوىل .و أأعرب عن
امتنانه للويبو لدلمع املتواصل املقدم يف اإطار تطوير البنية التحتية املادية اجلاري يف معهد امللكية الصناعية واملتصل بنرش
نظام اإلكرتوين لإدارة الواثئق وتدريب املوظفني من خالل خمتلف برامج الويبو وندواهتا وحلقات معلها .واسرتسل قائ ًال اإن
ذ ك ادلمع يشهد بوضوح عىل مواصةل الويبو الرتكزي عىل الاحتياجات والتوقعات احملددة من أأجل حتقيق اطراد منو أأنظمة
اإدارة امللكية الصناعية يف كينيا .و أأشار اإىل كون اليوم العاملي الس نوي للملكية الفكرية حد ًاث همامً للهنوض ابمللكية الفكرية عىل
نطاق العامل وإاىل توجيه احتفالت عام  2015يف كينيا حنو موضوع الاعرتاف وإاىل منح اجلوائز لرواد الإبداع والاخرتاع
احملليني اذلين جرى تقيميهم بدقة .واختمت بيانه قائ ًال اإن جائزة الويبو وميداليهتا لكينيا قد منحتا يف تكل املناس بة للفائزين من
قطاع الصناعات الإبداعية واخملرتعني من وزارة ادلفاع يف كينيا ومعر ًاب عن رغبته يف توجيه خالص عبارات الشكر اإىل الويبو
عىل ادلمع املقدم اإىل بدله فامي يتعلق بذ ك احلدث.
 .135أأيد وفد ليسوتو ابلاكمل البيانني الذلين أأدلت هبام لك من نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وبنن نيابة عن البدلان
ا ألقل منو ًا ،و أأكدت أأهنا تنضم اإىل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية .وينبغي فتح مكتبني من تكل املاكتب
يف أأفريقيا .وحترز الاقتصادات ا ألفريقية تقدم ًا رسيع ًا ومثة حاجة إاىل رفع مس توى تمنية امللكية الفكرية .وترى ليسوتو جد ًاي أأن
وجود ماكتب خارجية يف أأفريقيا سيسامه اإىل حد كبري يف تطوير امللكية الفكرية عام ًة والارتقاء عىل حنو فعال مبس توى الوعي
ابمللكية الفكرية وهيلكها الإداري ا ألسايس .و أأيدت ليسوتو الاقرتاح القايض بتحويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة.
وقد اس تغرقت املناقشات يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية فرتة زمنية طويةل دامت أأربع عرشة س نة دون أأن تُفيض اإىل أأي
نتاجئ .وقد حان الوقت لس تخدام اسرتاتيجية خمتلفة من شأأهنا أأن ت َُّتوج بوضع صك دويل ملزم قانوني ًا محلاية املعارف التقليدية
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والتعابري الثقافية التقليدية .واعترب الوفد أأن هذه املسائل جوهرية وينبغي منحها ا ألولوية اليت تس تحقها .و أأفريقيا غنية وزاخرة
ابملعارف التقليدية والتعابري الثقافية التقليدية ،ومثة حاجة اإىل وضع صكوك قانونية للحد من اختالس تكل ا ألصول القيّمة.
و أأحاط الوفد علامً ابلتطورات املتعلقة مبعاهدة قانون التصاممي ول بد من اإجراء مزيد من املشاورات .وقد اس تفادت ليسوتو
اإىل حد كبري ،ول تزال ،من املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .وحث الوفد الويبو عىل مساعدة ليسوتو أأكرث يف مسأأةل
اإنشاء مراكز لنقل التكنولوجيا ،من أأجل سد الثغرة املعرفية وتشجيع الابتاكر .واس تفادت ليسوتو من التعاون بني الويبو،
واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ،وجامعة أأفريقيا .كام اس تفادت من برانمج شهادة املاجس تري يف امللكية الفكرية
اذلي تتيحه جامعة أأفريقيا ،اليت خترج مهنا عدد كبري من خرجيي امللكية الفكرية .وبفضل التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية
املتقدمة ،نظمت أأاكدميية الويبو أأيض ًا دورات تدريبية يف تكل املاكتب لفائدة مواطين ليسوتو ،و أأعربت عن امتناهنا بشدة
مجليع املعنيني .ومبساعدة الويبو ،شاركت ليسوتو يف ورشات معل ش ىت بشأأن ترس يخ احرتام امللكية الفكرية .ويُر َّحب جد ًا
بورشات العمل تكل ألهنا متكن املامرسني القانونيني وموظفي الإنفاذ من معاجلة خرقات امللكية الفكرية .وقد تلقت ليسوتو
دعامً هائ ًال للتعممي والتنفيذ اجلاريني لنظام أأمتتة امللكية الصناعية وشاركت بدعوة من الويبو يف ندوة إاقلميية عن ذ ك النظام يف
انميبيا.
 .136و أأعرب وفد ليبرياي عن امتنانه لدلمع الهائل املقدم لبالده حتت قيادة املدير العام .و أأيد الوفد البياانت اليت أأدىل هبا
وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا .وقال الوفد اإن ليبرياي ممتنة لس مترار ادلمع
التقين واملايل من الويبو لتطوير أأنظمة امللكية الفكرية ،ول س امي يف البدلان ا ألقل منوا .و أأشار الوفد اإىل اإجناز تقدم كبري يف
صياغة ا ألدوات الترشيعية لتعزيز امللكية الفكرية يف بالده ،وذ ك بفضل دمع الويبو يف اإطار خطة التمنية للملكية الفكرية.
و أأضاف الوفد أأنه بفضل دمع الويبو وا إلرادة الس ياس ية حلكومة بالده ،فقد صادقت السلطة الترشيعية يف ليبرياي وسنت
قوانني بشأأن لك اتفاقيات الويبو واملنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية وبروتوكولهتام ومعاهداهتام اليت انضمت اإلهيا
ليبرياي ،جنبا اإىل جنب مع قانوين حق املؤلف وامللكية الصناعية املعدلني .و أأشار الوفد اإىل أأن بالده تأأمل الانضامم اإىل
معاهدة بيجني خالل مجعيات  2015حبيث ميكن للمجلس الترشيعي لبالده أأن يصدق علهيا يف أأوائل عام  .2016وحتدث
الوفد عن اجلهود اجلارية دلمع البنية التحتية للملكية الفكرية يف بالده ،وعن أأمهل ابحلصول عىل ادلمع الفين لإنشاء مكتب
ملكية فكرية جديد .و أأشار اإىل تشكيل مخس منظامت ل إالدارة امجلاعية .اإل أأن هذه املنظامت حتتاج اإىل مساعدة تقنية
مس مترة لتمنية كفاءاهتا .و أأعرب الوفد عن امتنانه لدلورات التدريبية املقدمة ،واليت ساعدت عىل رفع مس توى قدرات العاملني
يف ماكتب خدمات امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل احلاجة اإىل مزيد من التدريب للمحامني ،وخاصة يف اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية ،للمساعدة يف ماكحفة القرصنة والانهتااكت ا ألخرى يف ليبرياي .وقال الوفد اإنه قدم خالل ادلورة الرابعة وامخلسني
مجلعيات الويبو طلبات معينة لس تضافة ورشة معل قضائية ملوظفي السلطة القضائية يف بالده .و أأضاف أأن ا ألزمة الصحية
ا ألخرية جعلت عقد مثل هذا احلدث أأمرا مس تحيال ،وطلب الوفد أأن تعقد هذه ا ألنشطة عام  .2016واتبع أأن مثل هذه
الفرص التدريبية هامة ورضورية لتعزيز اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية مبا يامتىش مع قانون امللكية الفكرية اجلديد .و أأعرب الوفد
عن امتنان بالده ملكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية واملنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية
والويبو لس تضافهتا ورشة معل تدريبية انحجة ومفيدة بشأأن الإنفاذ يف جمال امللكية الفكرية يف أأكرا ،غاان ،يف سبمترب ،2015
حرضهتا ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية .وركزت ورشة العمل هذه عىل ا ألدوية املزيفة .و أأعرب
الوفد عن امتنانه للمنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية ،عىل ديناميهتا اجلديدة اليت شهدت اس تضافة ندوة جواةل يف
ليبرياي قبل ا ألزمة الصحية .و أأشار الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن ا ألزمة قد حالت دون اس تضافة املؤمتر الوزاري للمنظمة
ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية ،فاإنه يأأمل أأن تأأخذ املنظمة بالده بعني الاعتبار عند اختيار البدل اذلي سيس تضيف
جملسها الوزاري املقبل .و أأخريا ،وبفضل دمع الويبو ،اس تطاعت ليبرياي تقدمي فوائد امللكية الفكرية لرشاكهتا الصغرية
واملتوسطة احلجم أأثناء مؤمتر املشاريع الصغرية واملتوسطة الس نوي يف أأبريل  .2014وذكر الوفد أأن مؤمتر عام  2015اذلي
س يعقد يف  17و 18نومفرب ،سريكز عىل اإبراز ابتاكرات الش باب لمتكني البالد اقتصاداي .وس تكون ليبرياي ممتنة ملشاركة
الويبو.
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 .137و أأفاد وفد اجلبل ا ألسود أأن املدير العام للويبو زار اجلبل ا ألسود يف أأوائل يوليو  ،2015وعقد عددا من الاجامتعات
رفيعة املس توى أأكدّ خاللها دمع الويبو لوزارة الاقتصاد ومكتب امللكية الفكرية يف اجلبل ا ألسود .وذكر الوفد أأن علامء من
اجلبل ا ألسود ّقدلوا ميدالية الويبو للمخرتعني عام  2015خالل "يوم العلوم يف اجلبل ا ألسود" ،اذلي عقد للمساعدة عىل
حتفزي الإبداع والابتاكر والاحتفاء هبام .وقال الوفد اإن بدله شارك يف املؤمتر ادلبلومايس لعامتد الوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة
بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل (وثيقة جنيف) ،و أأعرب عن تأأييده الاكمل لعامتد املعاهدة
اجلديدة و أأسسها املنطقية ،ألن بدله يعتقد اعتقادا جازما بأأن هذه املعاهدة حتقق ا ألهداف الرئيس ية املمتثةل يف زايدة العضوية
وتكريس املفهوم ا ألسايس لنظام لش بونة .و أأعرب عن تأأييد بدله للبيان اذلي أأدلت به رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق .و أأبدى دمع بدله جلهود الويبو يف مواصةل تطوير القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية والاس تجابة
للتحدايت العاملية اجلديدة ،ونقل الزتام بدله بعمل مجيع جلان الويبو ومجموعات العمل فهيا .و أأضاف الوفد أأن املكتب ادلويل
واصل تقدمي أأفضل اخلدمات العاملية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة ،مضن اإدارة
التحول والبدلان املتقدمة ،اليت أأعانت مكتب امللكية الفكرية يف اجلبل ا ألسود عىل املشاركة يف خمتلف مؤسسات الويبو
ومؤمتراهتا وندواهتا .ونقل الوفد أأن بدله أأوىف جبميع الزتاماته مبوجب خارطة الطريق ا ألوروبية لثنائية  2015/2014وفقا
للمعايري املتفق علهيا مع املفوضية ا ألوروبية ،و أأضاف أأن اجلبل ا ألسود يتعاون بنشاط مع املنظمة ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع
سن قانوان للرباءات يف  6أأغسطس
يف التحضري لالنضامم اىل التفاقية ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع .وذكر الوفد أأن بدله ّ
 .2015ورد فيه الابتاكر الرئييس كحمك عىل أأدةل ا ألهلية للحامية برباءة يف املادة  ،46اليت همدت لسبيل قانوين جديد
للحامية مبوجب براءة .واتبع الوفد قائال اإن بدله حافظ عىل تعاونه النش يط مع مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية ا ألوروبية
( ،)OHIMاذلي وفر ادلمع ملكتب امللكية الفكرية يف اجلبل ا ألسود .و أأشار الوفد اإىل أأن حكومته طرحت أأمام الربملان،
صكواك جديدة حتمك العالمات التجارية والتصاممي الصناعية وطوبوغرافيا املنتجات ش به املوصةل وحق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .واختمت الوفد ابلتأأكيد عىل الزتامه ابملسامهة بشلك اإجيايب وبناء يف جناح امجلعيات.
 .138وذكَّر وفد النيجر بأأن هذه امجلعية تنظر جمدد ًا يف مسأألتني هامتني هام عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي
الصناعية ،ومواصةل املفاوضات يف اإطار اللجنة احلكومية ادلولية .ور َّحب الوفد ابلتقدم اذلي شهدته املفاوضات يف اإطار
اللجنة احلكومية ادلولية ولكنه أأسف لتوقف أأعامل اللجنة خالل الس نة املاضية .وعليه أأمل الوفد أأن تُس تأأنف هذه
املفاوضات يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس عىل هاتني املسأألتني يف املس تقبل القريب .وفض ًال عن ذ ك ووفق ًا خلطة العمل
اليت اع ُتمدت خالل مؤمتر ا ألمم املتحدة الرابع املعين بأأقل البدلان منوا ،جشع الوفد الويبو عىل تعزيز مساعداهتا املقدمة اإىل أأقل
البدلان منو ًا .و أأعلن أأن حكومة بالده قد رشعت يف تنفيذ خطة تمنية اقتصادية واجامتعية ترتكز عىل اإقامة جممتع مفتوح
وممتسك ابملعارف والابتاكر التكنولويج .وإاذ ر أأت احلكومة أأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر توفر سبي ًال لتحقيق بعض
أأهداف التمنية ،قررت تزويد مجيع اجلامعات الكربى يف البالد بأأحد هذه املراكز .و أأعرب الوفد عن تقديره للمساعدات اليت
تلقهتا بالده خالل تزويد أأول جامعة ابلنيجر مبركز من هذا النوع ،مضيف ًا أأنه يتطلع اإىل وصول بعثة اخلرباء اليت س تتيح
اس هتالل أأنشطة هذين املركزين يف جامعيت مارادي وزيندر .ويف اخلتام ،أأيد الوفد البيان اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس
اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا.
 .139ور أأى وفد الرنوجي أأنه من ا ألمهية مباكن تعزيز قدرة ادلول ا ألعضاء عىل رصد الشؤون املالية والإدارية للويبو ،ور َّحب
بتواصل اجلهود املبذوةل يف هذا الصدد .و أأثىن عىل املكتب ادلويل حلرصه املتواصل عىل تقدمي أأفضل اخلدمات العاملية املتاحة
يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي؛ مشري ًا اإىل أأمهية سالسة هذه ا ألنظمة والسعي ادلامئ
اإىل تبس يطها وحتقيق الوفورات فهيا للمس تخدمني ،يك يس متر ويزداد اس تخدام هذه اخلدمات العاملية للملكية الفكرية .و أأكد
الوفد دمع بالده للجهود اليت تبذلها ا ألفرقة العامةل يف اإطار هذه ا ألنظمة اإذ تقدمت يف حتسني اللواحئ التنفيذية واملبادئ
التوجهيية واملامرسات لفائدة مس تخديم هذه ا ألنظمة احلاليني واملقبلني .و أأعلن الوفد تطلعه اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة قانون التصاممي معر ًاب عن أأسفه لتأأخر اعامتد هذه املعاهدة املرحج أأن تبسط أأحوال عدد كبري من املبتكرين يف ش ىت
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أأحناء العامل .وعىل الرمغ من عدم اإفضاء الاجامتع املايض لعام  2014اإىل النتاجئ املنشودة ،فاإن املناقشات البناءة اليت عُقدت
يف مارس  2015قد أأنعشت المال يف حل املسائل املعلقة؛ ما أأاتح للجنة العالمات الرشوع يف اإعداد املعاهدة .و أأضاف
الوفد أأن بالده سرتحب ابلتوصل اإىل اتفاق عىل ّتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية بعد عام من الركود .واس تدرك قائ ًال اإنه
عىل الرمغ من اختالف الراء والاهامتمات بشأأن معل اللجنة احلكومية ادلولية ،فميكن التوصل اإىل اتفاق عىل ولية تنص
عىل مواصةل حتسيهنا وتكون مقبوةل مجليع ا ألطراف .وعليه ر أأى الوفد أأمهية ابلغة يف التوصل اإىل حل وسط؛ وحث ادلول
ا ألعضاء عىل ذ ك .والتفت بعدئذ اإىل قانون الرباءات يف الرنوجي مفيد ًا بأأنه قد ِّعدل و أأصبح سار ًاي اعتبار ًا من يوليو 2015
بغية اإدراج أأحاكم خاصة تتعلق َبرهْن حقوق الرباءات ،وبطلبات الرباءات ،وبشهادات امحلاية التمكيلية وابلرتاخيص املتصةل
هبذه احلقوق .و ُأدخلت تعديالت مشاهبة يف قانون حقوق مس تودلي النبااتت .ومىض يقول اإن املكتب الرنوجيي للملكية
الصناعية قد أأنشأأ ،ابلتعاون مع املديرية العامة للجامرك واملكوس ووزارة الثقافة وبدمع من وزارة التجارة والصناعة ومصائد
ا ألسامك ،موقع ًا اإلكرتوني ًا ( )velgekte.noلرتوجي السلع ا ألصلية واملضامني القانونية و أأنشطة التوعية يف س ياق ماكحفة
التقليد والقرصنة .و أأقامت الرنوجي أأيض ًا ش بكة حكومية تضم تسع اإدارات لتحسني التنس يق والتعاون يف جمال ماكحفة هذه
اخملالفات .وقدمت الرابطة الرنوجيية لتطوير حق املؤلف واملكتب الرنوجيي للملكية الصناعية ،ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو،
دعامً تقني ًا يف هذا اجملال عىل هيئة برامج تدريبية متنوعة خالل العام املايض.
 .140وشدد وفد رصبيا عىل مسامهة امللكية الفكرية يف تمنية مجيع البدلان من النوايح الاقتصادية والثقافية والاجامتعية
بتعزيز الإبداع والابتاكر واعرتف مبا اضطلعت به الويبو من أأنشطة وحققته من اإجنازات اإجيابية يف الفرتة السابقة وخص
ابذلكر تدعمي النظام العاملي محلاية امللكية الفكرية وإااتحة حمفل دويل لإجراء حوار متعمق بشأأن خمتلف ميادين نظام امللكية
الفكرية .و أأقر بأأمهية دور الويبو يف جمال وضع القواعد واملعايري و أأعرب عن فائق تقديره للتقدم اذلي أأدى اإىل جناح املؤمتر
ادلبلومايس اذلي عقد يف مايو  2015و أأفىض اإىل اعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .وقال اإن أأمه نشاط شهده بدله خالل
العام املايض اكن اس هتالل املفاوضات املتصةل ابلعضوية يف الاحتاد ا ألورويب وإان معلية التدقيق اليت أأجراها الاحتاد ا ألورويب
يف شهري أأكتوبر ونومفرب  2014قد مشلت حقوق امللكية الفكرية .ومىض يقول اإن بدله ما زال ينتظر تقرير الاحتاد ا ألورويب
عن معلية التدقيق اذلي يعد معلامً همامً يف ذ ك املسار ويعمل عىل مواصةل نشاط املواءمة مع قوانني الاحتاد ا ألورويب وإان
اجلهود املتواصةل الرامية اإىل تدعمي اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف رصبيا أأدت اإىل اإنشاء هيئة تنس يق حكومية معنية ابإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية للهنوض مبجالت الإنفاذ احملددة مثل توعية امجلهور وتبادل البياانت والتعاون مع أأحصاب احلقوق
واسرتاتيجية البدل الوطنية اجلديدة لتطوير امللكية الفكرية اليت ل تزال قيد الإعداد .وبناء عىل ذ ك ،أأشار اإىل رضورة
حتديث الهنج املتبع يف الويبو للتعاون مع بدلان مثل بدله متر مبرحةل انتقالية هنائية غري أأهنا ما فتئت تواجه مشالك ومصاعب
لتطوير نظام حامية امللكية الفكرية عىل وجه اتم .ولحظ أأن المنوذج العاملي احلايل للتعاون قد ل يكون أأنسب منوذج حلل
املشلكة وحتقيق أأمسى املعايري محلاية امللكية الفكرية ول س امي فامي يتعلق بتطوير تكنولوجيا املعلومات ونقل
التكنولوجيا/الابتاكر .و أأعرب عن امتنانه للويبو لعامتد حلول تكنولوجيا املعلومات املتطورة يف املكتب الرصيب للملكية
الفكرية عىل مدى العقد املايض بفضل جناح تطبيق نظام الويبو ألمتتة امللكية الصناعية وحتسينه .و أأردف قائ ًال اإن خرباء
تكنولوجيا املعلومات يف بدله قد مصموا وطوروا خالل العام املايض نظام ًا اإلكرتوني ًا ل إاليداع يتطابق متام ًا مع نظام أأمتتة امللكية
الصناعية وجيري اس تكامهل يف الوقت احلايل وإان بدله عىل اس تعداد ملواصةل عالقات التعاون مع الويبو وتوطيدها هبدف
اختبار أأدوات برجمية أأخرى متاحة يف ماكتب وطنية أأخرى للملكية الفكرية وتطويرها .و أأضاف قائ ًال اإن ندوة تسويق امللكية
الفكرية وتقيميها س تعقد يف بلغراد يف منتصف أأكتوبر بيامن يروج لدلراسة عن مسامهة القطاعات املعمتدة عىل حق املؤلف يف
الاقتصاد يف رصبيا اليت تستند اإىل دليل الويبو عن مسامهة القطاعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد الصادر خالل
العام املايض مضن ُكية احلقوق يف جامعة بلغراد يف  23سبمترب  .2015واختمت بيانه مشري ًا اإىل اإجراء تقيمي اسرتاتيجية رصبيا
الوطنية للملكية الفكرية يف مرحةل ما بعد التنفيذ لتقدير نتاجئ التنفيذ وإاىل نرش ادلراسة عن دمج امللكية الفكرية يف صياغة
س ياسة الابتاكر يف رصبيا خالل عام .2014
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 .141و أأعرب وفد سيش يل عن رغبته يف توجيه شكره اإىل املدير العام للويبو وإاىل منظمة التجارة العاملية عىل ادلمع
املتواصل املقدم اإىل بدله .وقال اإن بدله أأعد قانو ًان جديد ًا للملكية الصناعية ينص عىل مفاهمي جديدة عقب انضاممه اإىل
منظمة التجارة العاملية واتفاق تريبس و أأشار اإىل اإدراج لواحئ جديدة مل تكن واردة يف القوانني السابقة نتيجة ذل ك .و أأوحض
قائ ًال اإن املفاهمي اجلديدة تشمل التصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية والتصاممي التخطيطية وادلوائر املتاكمةل وإان تكل
التطورات املس تجدة أأثبتت أأهنا تطرح التحدايت عىل بدله من انحييت اخلربة واحلجم مما يفرس سبب توجيه طلب اإىل الويبو
للحصول عىل املساعدة التقنية للسامح ابلتصدي لتكل التحدايت .و أأعرب عن أأمهل أأن يسهم حضور سيش يل الاجامتع يف
مواصةل تدعمي هجودها املبذوةل لتعزيز اإبراز مكتهبا للملكية الفكرية وكفاءته واضطالع قطاع امللكية الفكرية فهيا بدور تفاعيل
أأكرب .و أأشار اإىل اس تفادة بدله يف أأوائل س نة  2015من ندوة تدريبية إاقلميية للويبو قامئة عىل اإدارة ا ألعامل عرب نظام أأمتتة
امللكية الفكرية نظمت يف خليج والفيس يف انميبيا من  13اإىل  17أأبريل  2015وإاىل طلب وجه اإىل الويبو للحصول عىل
املساعدة ملواصةل تدريب املوظفني فيه.
 .142و أأعلن وفد سلوفاكيا تأأييده ،بوصفه عضو ًا يف الاحتاد ا ألورويب ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،البياانت
اليت أأدىل هبا ممثلو هاتني اجملموعتني .و أأشار الوفد اإىل القدر الكبري من العمل املن َجز عىل مدار العام املايض واذلي تلكل
بنجاح املؤمتر ادلبلومايس اذلي عُقد يف مايو  2015واذلي اع ُتمدت فيه وثيقة جنيف لحتاد لش بونة .وقال الوفد اإنه شارك
بنشاط يف مفاوضات هذا املؤمتر ادلبلومايس و أأعرب عن تقديره ملا اتسمت به املناقشات من انفتاح وإانصاف ومشولية .و أأمعن
الوفد النظر يف أراء مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو بغض النظر عن مواقفها أأو مجموعهتا ا إلقلميية نظر ًا اإىل أأمهية اإبداء حسن
النية يف الاس امتع مجليع ا ألطراف وتقيمي ما دلهيا من جحج .مث التفت اإىل مسأأةل نظام لش بونة قائ ًال اإنه يدرك مسؤولية بالده
بوصفها دوةل عضو ًا يف نظام لش بونة و أأعلن اس تعداده للتفاوض يف هذا الصدد مع الرشاكء املعنيني .واختمت الوفد بيانه مشري ًا
اإىل أأن بالده يه اإحدى ادلول املؤسسة ملعهد فيسغراد للرباءات املرحج تعيينه اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .143هنأأ وفد سوازيلند الرئيس عىل انتخابه و أأعرب هل عن دمعه الاكمل .وتود سوازيلند أأن تنضم اإىل البيان اذلي أأدلت به
نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وتؤيد سوازيلند النتاجئ اليت أأحرزهتا جلنة التمنية اإىل حد الن .ولكن الوفد قد أأشار أأيض ًا
اإىل بطء التقدم احملرز إازاء مسائل معيارية معينة ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل التحيل ابملرونة يف فتح سبيل امليض قدم ًا .وفامي
خيص معل اللجنة احلكومية ادلولية ،ل بد من اختاذ قرار بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صك ملزم قانوني ًا للحامية الفعاةل.
وبشأأن معاهدة قانون التصاممي ،حث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل التحيل ابملرونة بغية التوصل اإىل توافق يف الراء ابإدراج
تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية ،مبا ميكهنا اكفة من تنفيذ املعاهدة عقب اعامتدها يف هناية املطاف .وفامي خيص مسأأةل
املاكتب اخلارجية ،ر أأت سوازيلند أأن معلية اإنشاء مكتبني خارجيني قد طال انتظارها و أأيدت التوصية ابإنشاء هذين املكتبني
يف أأفريقيا لتيسري اإدارة امللكية الفكرية اإدارة سلسة .وفامي خيص التقدم احملرز يف سوازيلند إازاء الإطار القانوين وإادارة امللكية
الفكرية ،مثة حالي ًا مشاريع قانون معروضة عىل الربملان من املتوقع س هنا يف أأوائل عام  .2016وتتجىل فامي ييل ( :أأ) مرشوعا
قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ (ب) ومرشوع قانون حممكة امللكية الفكرية لسوازيلند؛ (ج) ومرشوع قانون تعديل
العالمات التجارية؛ (د) ومشاريع قوانني الرباءات .و أأعرب وفد سوازيلند عن امتنانه للويبو عىل ما تقدمه من مساعدة مالية
وتقنية .ويف عام  ،2016س ُتضفى اللمسات ا ألخرية عىل اإعداد س ياسة واسرتاتيجية سوازيلند الوطنية يف جمال امللكية
الفكرية .وقررت سوازيلند أأن تنضم اإىل نظام أأمتتة امللكية الفكرية ألهنا ترى أأن تنفيذه من شأأنه تغيري معلية معاجلة طلبات
امللكية الفكرية لتقدمي خدمة أأفضل للزابئن .و أأعرب الوفد عن تقدير بدله للويبو عىل املساعدة اليت ل يزال يتلقاها و أأعرب
عن تطلعه لتلقي مزيد من املساعدة يف صياغة اللواحئ الرضورية عقب سن مشاريع القوانني املعروضة حالي ًا عىل الربملان.
وتلزتم سوازيلند الزتام ًا اكم ًال بدمع مجيع مبادرات الويبو يف جمال اس تخدام امللكية الفكرية مكحرك للمنو الاقتصادي وتعرب
عن أأملها يف أأن تس متر الويبو يف دمع البدل اإذ يسعى اإىل حتقيق رؤيته املمتثةل يف بلوغ مركز الصدارة العاملية يف لك قطاع من
قطاعات الاقتصاد حبلول عام .2022
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 .144وتقدم وفد امجلهورية العربية السورية ابلشكر اجلزيل لاكفة العاملني يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية وعىل ر أأسهم
الس يد رئيس امجلعية والس يد املدير العام لس مترارمه يف تقدمي ادلمع واملسامهة يف تطوير واقع امللكية الفكرية يف امجلهورية
العربية السورية .وقال اإنه عىل ثقة بأأن هجود الس يد املدير العام وروح التعاون املوجودة يف املنظمة س تؤدي اإىل املزيد من
النتاجئ املمثرة اليت تنعكس اإجيابيا عىل تطوير واقع امللكية الفكرية يف اكفة اجملالت .و أأشار اإىل أأن املنظمة قد سامهت يف
تطوير الواقع الترشيعي والبنية التحتية للملكية الفكرية يف سوراي من خالل القانون رمق  /8/لعام  2007الناظم للعالمات
التجارية والامنذج الصناعية واملؤرشات اجلغرافية واملنافسة الغري مرشوعة ومن خالل القانون رمق  /8/لعام  2012الناظم
لرباءات الاخرتاع اذلي مشل و ألول مرة مناذج املنفعة .و أأشار اإىل العمل اجلاري عىل وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية
ابلتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية اإميا ًان بأأمهية تعزيز دورها وإاسهاهما يف تطوير مجيع النوايح الإبداعية والابتاكرية
للتمنية الشامةل يف سوراي .ويف هذا الإطار ،تعمل جلنة متثل اكفة اجلهات الفاعةل من قطاع عام وقطاع ا ألعامل والرشاكت
الصغرى واملتوسطة عىل صياغة هذه الاسرتاتيجية ويمت حاليا اإعداد معلومات الاس تبيان الوطين للملكية الفكرية وسيمت
اإرساهل املنظمة العاملية للمليكة الفكرية بعد اس تكامهل وصو ًل اإىل حتديد برانمج تعاون مع املنظمة يشمل تقدمي ادلمع خملتلف
القطاعات .وقال اإن امجلهورية العربية السورية اتبعت هجودها دلمع املبدعني واخملرتعني ومتثلت يف اإقامة ادلورة السادسة عرش
ملعرض الباسل ل إالبداع والاخرتاع لعام  2013ويف حتديد موعد اإقامة ادلورة السابعة عرشة ملعرض الباسل ل إالبداع
والاخرتاع اليت س تعقد خالل الفرتة من  .2015/11/5-1وقد قررت املنظمة العاملية للملكية الفكرية الاس مترار يف دمع هذه
التظاهرة الهامة من خالل ختصيص ميدالية ألفضل خمرتع ودرع تذاكري ألفضل مشاركة من طلبة املدارس املشاركني يف
املعرض .وبعد جناح اإقامة املسابقة الوطنية ا ألوىل ل إالبداع والاخرتاع لعام  2014واليت أأسهمت يف تشجيع املبدعني
واخملرتعني وخاصة الش باب عىل تقدمي ما دلهيم من اإبداعات واخرتاعات ،ت اإطالق املسابقة الوطنية الثانية ل إالبداع اإميا ًان من
احلكومة بأأن وجود طاقات شابة مبدعة مييل واجب اس مترار تقدمي ادلمع لها وتوجهيها حنو املزيد من الإبداع من خالل توفري
اكفة أأوجه ادلمع .وذكر الوفد أأيضا أأن امجلهورية العربية السورية قامت بتشكيل جلنة عليا دلمع الإبداع والاخرتاع هممهتا ربط
اكفة القطاعات بعملية دمع الإبداع والاخرتاع من خالل حتديد ادلور اذلي ميكن للك هجة أأن تقوم به لتحقيق التاكمل بني
ا ألدوار وصو ًل اإىل حتقيق نتاجئ معلية تنعكس عىل واقع الإبداع والاخرتاع .واس تطرد قائال اإن امجلهورية العربية السورية
اس مترت يف تطبيق وتطوير برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية اذلي مشل التوجه حنو اجلامعات واملدارس وذ ك عرب توعيهتا
بأأمهية امللكية الفكرية وتشجيعها عىل دمع اخلطوات الإبداعية .وقال اإن الربانمج مشل أأيضا التوجه حنو الرشاكت الصغرى
واملتوسطة وقطاع التجارة وا ألعامل حيث ت 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 وت توزيع أأعداد اكفية
مهنا عىل خمتلف القطاعات مع الرتكزي عىل الانتفاع خبدمات الويبو الإعالمية اجملانية يف جمال الرباءات والتدريب عىل
اس تخدام قواعد البياانت العاملية اليت حتتوي عىل واثئق الرباءات .وذكر الوفد أأيضا الاس تفادة من برانمج خماطبة امجلهور
املعمتد من املنظمة العاملية للملكية الفكرية من خالل تطبيق ما ورد فيه وتطوير املوقع الإلكرتوين ملديرية حامية امللكية
التجارية والصناعية اإضافة اإىل اإصدار اجلريدة الشهرية للمديرية بشلك اإلكرتوين اليت تتضمن مجموعة من املعلومات وا ألخبار
يف جمال امللكية الفكرية اإضافة غىل بياانت تسجيل العالمات والرسوم والامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع يف سورية.
وبفضل برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية أأصبح لهذا املفهوم وجود فعال يف املدارس واملعاهد واجلامعات السورية وخاصة
بعد أأن ت توقيع مذكرة تفامه مع وزارة الرتبية هتدف اإىل تمنية املواهب الإبداعية وصقل هماراهتا اعامتد ًا عىل برانمج توعية
تستند اإىل منشورات وإاصدارات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف هذا اجملال .و أأشار الوفد اإىل أأن امجلهورية العربية
السورية انضمت يف هذا العام اإىل برانمج مكتبات الإيداع يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية وقد ت اس تالم مجموعة واسعة
من منشورات املنظمة وت افتتاح املكتبة الوطنية للملكية الفكرية مبناس بة الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية .و أأعرب
وفد امجلهورية العربية السورية عن أأمهل يف الاس تفادة من الربامج التنفيذية ألجندة التمنية وخاصة مرشوع اإقامة مراكز
للتكنولوجيا والابتاكر يف سوراي .و أأشد وفد امجلهورية العربية السورية ابجلهود املمزية ل ألمانة العامة يف اإعداد الربامج اليت
تتناسب مع احتياجات التمنية يف ادلول النامية وتطبيقها .وكرر شكره ل ألمانة العامة يف الإعداد والتحضري لهذا الاجامتع
والشكر أأيض ًا للمكتب العريب يف املنظمة اذلي يقدم لك ادلمع البناء.
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 .145و أأيد وفد مجهورية ترينيداد وتوابغو البيان املدىل به ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال اإن بدله يظل
ملزتم ًا ابلرتقاء بنظام امللكية الفكرية واملشاركة يف النظام املتعدد ا ألطراف عىل الرمغ من التغيري ا ألخري الطارئ يف الإدارة.
و أأشار اإىل التقدم احملرز يف العمل عىل اس تكشاف التعديالت الترشيعية الالزمة لتجس يد املاكسب احملققة عقب اإبرام
معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش عىل حنو اإجيايب .و أأعرب عن امتنان بدله للمدير العام والويبو للتوجيه املقدم يف ذ ك اجملال
وإايالء العناية ملسأأةل اإنشاء نظام للتسجيل الطوعي حلق املؤلف وعن تقديره أأيض ًا لدلمع املتواصل اذلي توفره الويبو يف جمال
تطوير أأاكدميية للملكية الفكرية عرب مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو .و أأفاد بأأن ادلورات التدريبية قد تنامت اعتبار ًا
من مركز للتدريب يف جمال امللكية الفكرية يف ُكية احلقوق  Sir Hugh Woodingلتشمل مركز ًا للتدريب يف املعهد
الاكرييب للبحوث الصناعية حيث قدم التوجيه من مكتب امللكية الفكرية لفائدة زابئنه من اجلهات احملتضنة ل ألعامل واكد يبد أأ
التدريب املتصل ابس تخالص معلومات الرباءات .و أأضاف قائ ًال اإن مؤسسات أأخرى مثل مؤسسة  exporTTوجامعة
ترينيداد وتوابغو تسعى أأيض ًا اإىل وضع مذكرة تفامه لتقدمي التوجيه يف جمال امللكية الفكرية وإادارة مراكز التدريب يف ذ ك
اجملال وإان مكتب امللكية الفكرية بد أأ أأيض ًا تدريس وحدة تدريبية مرتبطة ابمللكية الفكرية يف اإطار برانمج لنيل شهادة
املاجس تري يف العلوم يف ميدان املعلوماتية يف جامعة وست اإنديز .واسرتسل قائ ًال اإن املرشوع املتصل إابذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية املقرتح مكرشوع لربانمج الاستامثر يف القطاع العام قد أأدرج يف خطة معل مكتب امللكية الفكرية وإان بدله
أألغى قانونه املتعلق ابلعالمات التجارية واس تعاض عنه بقانون أخر يف أأوائل عام  .2015و أأوحض قائ ًال اإن القانون اجلديد
حظي ابملوافقة وينص عىل أأحاكم متصةل بأأمناط جديدة من العالمات التجارية مما ميهد السبيل لتنفيذ بروتوكول مدريد وإان
البدل سيمتكن من الانضامم إاىل بروتوكول مدريد بعد أأن يس تمكل وضع اللواحئ ويصدر الرئيس الترشيعات .ومىض يقول اإن
البدل يشكر قطاع العالمات والتصاممي عىل دمعه املقدم لبلوغ تكل املرحةل .واعرتف ابلعمل الشاق اذلي يؤديه قسم الاكرييب
يف مكتب بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن ثقته مبواصةل الارتقاء بذ ك القسم مما ميكنه من حتقيق أأهدافه يف الفرتة
 .2016-2015و أأفصح عن تلهف بدله للحفاظ عىل املاكسب الهائةل احملققة يف اللجنة احلكومية ادلولية عىل مدى الس نوات
وعن تأأييده لالقرتاحات ادلاعية اإىل تدعمي اللجنة ومعلها .واختمت بيانه قائ ًال اإن العمل اذلي يضطلع به املدير العام لمتكني
املنظمة من الوفاء ابلولية املس ندة اإلهيا من جانب ادلول ا ألعضاء أأمر يدعو اإىل التفاؤل ومعر ًاب عن تطلعه اإىل مواصةل
الارتقاء ابمللكية الفكرية يف ظل قيادة املدير العام.
 .146و أأفاد وفد مجهورية تزنانيا املتحدة بأأنه ينضم اإىل البيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية
ووفد بنن نيابة عن مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا .وتويل تزنانيا أأمهية كبرية ملبادرات التمنية والمنو الاقتصادي اليت تتخذها الويبو
بقيادة مديرها العام ،الس يد فرانسس غري ،لفائدة أأفريقيا والبدلان ا ألقل منو ًا ،مبا يف ذ ك يف جمال تكوين الكفاءات
التكنولوجية .حفىت أأفقر البدلان تمتتع مبزااي فكرية من شأأهنا توليد الرثوة اإذا ُأديرت واس ُتخدمت وحظيت ابمحلاية عىل حنو
مالمئ ،وتعمتد تزنانيا عىل القيادة وادلمع املس مترين للمدير العام لفائدة البدلان ا ألقل منو ًا يف توس يع نطاق تطبيقات امللكية
الفكرية من أأجل التمنية .ونظر ًا ألن املزيانية العادية للمنظمة وهيلكها الربانجمي يظالن حمراكً أأساس ي ًا لتقدمي برامج التعاون،
حيث الوفد البدلان ا ألعضاء عىل املشاركة بصفة بناءة يف املناقشات وإاقرار املزيانية لفرتة الس نتني املقبةل ابعتبار ذ ك رشط ًا
مس بق ًا لتنفيذ ا ألنشطة واملشاريع يف جمالت من قبيل نقل التكنولوجيا واحلصول عىل معلومات علمية وتقنية لفائدة أأفريقيا
والبدلان ا ألقل منو ًا .و أأعرب الوفد عن تقديره ملشاريع املساعدة التقنية اليت نفذهتا الويبو يف تزنانيا مبوجب الفئة أألف من
جدول أأعامل التمنية ،مبا يف ذ ك معليات التجهزي وادلمع لصيانة نظام أأمتتة امللكية الفكرية ،وتقدمي املساعدة إازاء اإعداد
اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية قدمت مساهامت مفيدة يف صياغة س ياسة وطنية للملكية الفكرية ،ودمع التطوير املتواصل
لسرتاتيجية وطنية للتوس مي يك تس تطيع منتجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة للبدل منافسة منتجات أأخرى يف السوق
ادلولية ،مبا يف ذ ك الهبارات والقهوة .كام أأن تزنانيا يف طور رمقنة واثئقها وسالهتا من أأجل اعامتد نظام اإدارة البياانت
الإلكرتونية ،ويُر َّحب يف هذا الإطار ابملساعدة وادلمع الذلين تقدهمام الويبو .ويف  24أأغسطس  ،2015أأطلقت الويبو
ابلتعاون مع اللجنة الوطنية للعمل والتكنولوجيا مرشوع ًا مالمئ ًا لنقل التكنولوجيا لتشجيع التمنية الاقتصادية للبدل ،ل س امي يف
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القطاع الصناعي .واكن من املشجع مالحظة جناح مشاريع مماثةل يف بدلان ّتريبية .و أأخري ًا ،يرى الوفد أأن طلب اإنشاء مكتبني
ومربر ويطلب اإىل ا ألعضاء تأأييد املوافقة عليه خالل امجلعية احلالية.
خارجيني للويبو يف أأفريقيا رضوري َّ
 .147و أأيد وفد زامبيا تأأييدا اكمال بيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وبيان وفد بنن ابلنيابة عن مجموعة البدلان
ا ألقل منوا .وقال الوفد اإنه ل يزال متفائال بأأن تمثر مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية نظرا للعمل الناحج اذلي قمي به اإىل
احلني؛ وعىل هذا ا ألساس ،دعا الوفد اإىل ّتديد ولية اللجنة .و أأكد الوفد اإنه يويل أأمهية كبرية محلاية املعارف التقليدية
واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأن بالده بد أأت بتنفيذ نظام وطين فريد من نوعه بغرض حتقيق هذه
امحلاية وضامن تقامس عادل ومنصف للمنافع العائدة من اس تخدام املوارد الوراثية .و أأضاف الوفد أأن بالده تويل أأمهية مماثةل
ملبادىء الويبو ،و أأقر ابجلهود الرامية اإىل تعممي جدول أأعامل التمنية هبدف ترسيع التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية
للبدلان النامية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل التعاون مع الويبو لتحقيق اس تفادة اكمةل من طاقة امللكية الفكرية كدافع
لالبتاكر والتقدم التكنولويج .وبناء عىل ما س بق ،حثت زامبيا الويبو عىل دمع املزيد من أأنشطة التوعية حول قمية امللكية
الفكرية وتعزيز اس تخدام فعال لنظام امللكية الفكرية يف اجلامعات والرشاكت واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البدلان
النامية ،ومن مضهنا زامبيا .و أأثىن الوفد عىل الويبو لس مترارها يف دمع تطوير امللكية الفكرية يف زامبيا ،ول س امي يف س ياق أأمتتة
ا إلجراءات الإدارية والقانونية للملكية الصناعية وتكوين الكفاءات يف جمالت عدة مثل نظام  .IPASو أأعلن الوفد أأن بالده
أأزمعت اس تضافة اجامتعات اجملالس الوزارية والإدارية للمنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،هبدف املسامهة يف التعاون الإمنايئ
ا إلقلميي للملكية الفكرية ،يف لوسااك يف الفرتة من  16اإىل  20نومفرب  .2015و أأبدى الوفد ثقته بأأن تقدما سينجز من أأجل
حتقيق الهدف املشرتك املمتثل يف امحلاية ادلولية للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .148وهنّأأ وفد اململكة العربية السعودية الرئيس عىل انتخابه ،كام هنّأأ املدير العام عىل النجاحات املتعاقبة لعمل املنظمة.
و أأكد الوفد عىل أأمهية امللكية الفكرية يف عرص التقدم التكنولويج الرسيع والتواصل الغزير عرب الش باكت الاجامتعية ،وحتدّث
الوفد عن أأمهية معايري امللكية الفكرية املتجذرة بعمق يف اترخي اململكة العربية السعودية ،وتشهد علهيا العادات الإسالمية
والعربية .وقال الوفد اإن ظهور الترشيعات املتعلقة ابمللكية الفكرية أأىت نتيجة التطور التكنولويج املتسارع يف اجملالت
الاقتصادية والثقافية والاجامتعية اخملتلفة ،فضال عن ظهور معامالت وعالقات جديدة تتطلب وضع معايري حديثة تكفل
امحلاية للمبدعني واملبتكرين .وذل ك ،أأصبحت امللكية الفكرية أأحد أأراكن العالقات التجارية بني البدلان والشعوبّ ،
مودلة
بذ ك قمية اقتصادية لالقتصادات الوطنية .ور أأى الوفد أأن حقوق امللكية الفكرية تعمل ،عىل اختالف أأشاكلها ،كحافز
ل إالبداع والابتاكر ،وتسهم يف اإجياد أأصول قيّمة ّتذب املستمثرين يف بيئة تؤمن هلم حامية هذه احلقوق .و أأضاف الوفد أأن
بالده وضعت ترشيعات وس ياسات فعاةل وشفافة تكفل حامية حقوق امللكية الفكرية وتضمن تأأثريا اجامتعيا واقتصاداي اإجيابيا
وشامال .وحتقيقا لهذه الغاية ،معلت اململكة العربية السعودية ،جنبا اإىل جنب مع الويبو واجلهات املعنية ا ألخرى ،عىل خلق
بيئة مواتية لتحقيق الاس تفادة القصوى من أأصول الابداع الفكري .واتبع الوفد قائال اإن اململكة العربية السعودية ،وإادرااك
مهنا ل ألمهية الكربى محلاية حقوق امللكية الفكرية ،سنّت ترشيعات ونظام تنظم هذه احلقوق ،و أأسست الليات الالزمة محلاية
فعاةل .كام انضمت اململكة اإىل خمتلف املعاهدات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية وحدّثت اإطارها الترشيعي الوطين ليتواكب
مع الالزتامات ادلولية والتطورات العاملية .وقال الوفد اإن هذه البيئة س تضمن حامية أأحصاب احلقوق واملس هتلكني عىل ح ّد
وخاصة ا ألغذية وا ألدوية .ومضن هذه اجلهود ،أأعرب الوفد عن رسوره
سواء ،وس متنع اس تخدام املنتجات املقرصنة واملقدلة ّ
للمشاركة يف امجلعيات احلالية واملسامهة يف هذه املساعي الكبرية ملنفعة امجليع .وذكر الوفد أأن اململكة العربية السعودية
تصدرت ترتيب مؤرش الابتاكر العاملي  2015يف املنطقة العربية ،وحلّت يف املرتبة  43دوليا .وإاضافة اإىل ذ ك ،حققت
اململكة املركز ا ألول يف منطقة الرشق ا ألوسط بنس بة  44يف املائة من اإجاميل عدد املضبوطات عىل احلدود يف الرشق
ا ألوسط ،وبلغ عدد الوحدات املضبوطة  367مليون منتج مهنك حلقوق امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأيضا خمتلف التفاقات
املربمة مع أأحصاب العالمات التجارية لفحص السلع املس توردة عىل احلدود والتحقيق يف العالمات التجارية املقدلة .وعالوة
عىل ذ ك ،تضمن التشغيل اليل ملكتب الرباءات السعودي اإدراج اخلدمات الإلكرتونية لتسجيل الرباءات والتصاممي
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وإاجراءات الإدارة واملنح .كام جرى ترسيع وترية دراسة طلبات الرباءات وحفصها يف اإطار خطة معل متاكمةل للوصول اإىل
مدة أأقصاها س نة واحدة لس تكامل طلب الرباءة منذ اترخي الإيداع ،وحبد أأقىص مدته يوم واحد للتصاممي الصناعية
املس توفية لاكفة الرشوط الشلكية .وقال الوفد اإن اجلهات املعنية نظمت يف اليوم العاملي للملكية الفكرية أأنشطة يف مجيع
أأحناء البالد ،مبا يف ذ ك الندوات وورش العمل ملسؤويل الابتاكر ونقل التكنولوجيا وإادارة امللكية الفكرية يف مراكز البحوث
والصناعة وممثيل املؤسسات احلكومية ذات الصةل .ومشلت ا ألنشطة أأيضا ورش معل حول حامية العالمات التجارية ،نظمت
ابلتعاون مع الويبو .ونظرا ألمهية املعلومات املتعلقة ابلرباءات ،فقد جرى حتويل واثئق الرباءات اإىل صيغة ( )XMLمن أأجل
تعزيز حمتوى الرباءات ابللغة العربية متهيدا لإدراهجا مضن مرشوع ( .)ARABPATوسيشمل العمل املقبل اإدراج تكل
الواثئق مضن قاعدة بياانت ( )PATENTSCOPEيف اإطار مرشوع التعاون مع الويبو .وسلّط الوفد أأيضا الضوء عىل
اعامتد مكتب الرباءات السعودي مككتب اس تقبال لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ووضع نظام الكرتوين خمصص
لهذا الغرض .وحتدّث الوفد عن اإدراك اململكة ل ألمهية الكبرية لس تخدام ا ألهجزة اذلكية التفاعلية يف خمتلف جمالت امللكية
الفكرية لضامن تواصل رسيع مع املس تخدمني واجلهات املعنية ،وإاهناء رسيع للمنح وتلقي بالغات التعدي برسعة .اإذ سامهت
هذه الوظائف التفاعلية بشلك فعال يف احلد من التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية .وإاضافة اإىل ذ ك ،فقد استمثرت موارد
برشية ومالية كبرية يف تطوير املعامالت الإلكرتونية لتصل اإىل نس بة  100يف املائة ابلنس بة لإجراءات تسجيل العالمات
وا ألسامء التجارية .وقد نظرت اململكة العربية السعودية ،يف اإطار اللجنة الوطنية املكونة من مجيع ا ألطراف املعنية ابمللكية
الفكرية ،يف توس يع مشاركهتا يف أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية اليت تديرها الويبو ،وبد أأت دراسة عدد من املعاهدات ادلولية
من أأجل الانضامم اإلهيا .ويف هذا الصددّ ،عرب الوفد عن تطلعه ملزيد من التنس يق مع الويبو لتوضيح املزااي املرتتبة عىل
الانضامم .ويف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،فقد معلت السلطات اخملتصة عىل مالحقة معليات قرصنة الربجميات وضبط
املنتجات املقدلة ،وذ ك عرب توفري أأنظمة اإبالغ عن طريق ا ألهجزة اذلكية واحلواسيب للمس هتلكني واملس تخدمني املترضرين.
و أأعرب الوفد عن رسوره أأن يذكّر بأأن بالده ليست مدرجة عىل القامئة السوداء للبدلان ،وذ ك بفضل حاميهتا الفعاةل حلقوق
مض مجيع
امللكية الفكرية .و أأعلن أأن بالده س تواصل هجودها للحد من انهتاك حقوق امللكية الفكرية ،ول س امي من خالل ّ
اجلهات احلكومية املعنية بشؤون امللكية الفكرية حتت اإدارة واحدة مس تقةل ماليا وإاداراي .ويف اخلتام ،تو ّجه الوفد ابلشكر اإىل
أأمانة الويبو ومجيع ادلول ا ألعضاء عىل هجودمه يف تعزيز امللكية الفكرية.
 .149و أأشار وفد الاحتاد ا ألفريقي اإىل أأن القادة ا ألفريقيني أأ ّقروا يف الس نوات الاخرية ابدلور احلامس اذلي ميكن أأن تؤديه
العلوم والتكنولوجيا والابتاكر يف حتويل الاقتصادات ا ألفريقية .وقد ُأدرج ذ ك بوضوح يف جدول أأعامل الاحتاد ا ألفريقي
 ،2063اذلي شدّد عىل أأمهية العلوم والتكنولوجيا والابتاكر للتمنية الاجامتعية والاقتصادية للقارة ا ألفريقية ومنوها .و أأضاف
الوفد أأن اسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ألجل أأفريقيا  2024وفّرت اإطار ًا لتحقيق هذه ا ألهداف لفائدة الشعوب.
والتفت اإىل أأن املوقف ا ألفريقي املشرتك بشأأن جدول أأعامل التمنية املس تدامة ملا بعد عام  2015قد أأدرج يف الواقع العلوم
والتكنولوجيا والابتاكر كواحد من أأراكنه .ومىض الوفد قائ ًال اإن أأفريقيا ملزتمة بتوفري بيئة متكينية ل إالبداع عرب تعزيز أأطرها
املالية والتنظميية؛ وتدعمي املؤسسات ا ألفريقية القامئة املعنية حبقوق امللكية وإانشاء غريها؛ حيث تربز احلاجة ذل ك ،وحامية
حقوق امللكية الفكرية والصناعية؛ وزايدة المتويل اخملصص للبحوث والابتاكر يف العلوم والتكنولوجيا؛ وتعزيز التعاون فامي بني
البدلان ا ألفريقية بشأأن تسخري العلوم والتكنولوجيا للتمنية .والتفت الوفد اإىل أأن املوقف ا ألفريقي هذا ُأخذ يف الاعتبار يف
أأهداف التمنية املس تدامة اليت اعمتدهتا ا ألمم املتحدة يف نيويورك يف سبمترب  ،2015و أأن مقة رؤساء ادلول واحلكومات يف
الاحتاد ا ألفريقي قررت أأيض ًا اإنشاء منظمة أأفريقية للملكية الفكرية ،س ي ُعرض نظاهما ا ألسايس عىل مؤمتر وزراء العدل
ا ألفريقيني املزمع عقده يف نومفرب  .2015ومىض الوفد قائ ًال اإن الويبو يف ظل قيادة الس يد فرانسس غري أأجنزت الكثري يف
أأفريقيا عرب براجمها الهادفة اإىل تعزيز الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية ألجل التمنية الاجامتعية والاقتصادية والعلمية
والتكنولوجية والثقافية .مث أأشار الوفد اإىل أأن تقرير عام  2015عن مؤرش الابتاكر العاملي تناول التوهجات الإجيابية يف
أأفريقيا ،وذكر أأن عدد ًا من الاقتصادات املنخفضة ادلخل اع ُتربت رائدة يف الابتاكر و أأن مس توى أأداهئا يرتفع يف لك اجملالت
اليت اكنت من قبل حكرا عىل الرشحية ادلنيا من البدلان متوسطة ادلخل .وواصل الوفد قائ ًال اإن بدلا ًان يف أأفريقيا جنوب
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الصحراء الكربى مثل رواندا (املرتبة  )94وموزمبيق (املرتبة  )95ومالوي (املرتبة  )98أأصبح أأداؤها مماثال ألداء البدلان
متوسطة ادلخل ،بيامن تفوقت كينيا ومايل وبوركينا فاسو و أأوغندا من انحية ا ألداء عىل الاقتصادات ا ألخرى ذات مس توى
التمنية املامثل .واحتلت موريش يوس املرتبة ا ألعىل يف أأفريقيا تلهتا جنوب أأفريقيا .والتفت الوفد اإىل أأن لك ذ ك اإشارات
بناء عىل ذ ك أأعلن الوفد برسور عن أأول مبادرة
اإجيابية عىل أأن أأطر الس ياس يات القامئة تعزز دور الابتاكر يف التمنية .و ً
تعاون بني الاحتاد ا ألفريقي والويبو ،ويه املؤمتر الوزاري لعام  2015عن امللكية الفكرية يف خدمة أأفريقياالناش ئة ،اذلي
س يجمع وزراء وجلان اقتصادية إاقلميية وخرباء دوليني يف جمال امللكية الفكرية ومنظامت حكومية دولية ومؤسسات إاقلميية
معنية ابمللكية الفكرية ومؤسسات أأاكدميية وإامنائية ورواد أأعامل وممثلني عن القطاع اخلاص .و أأعرب الوفد كذ ك عن تقديره
العميق مجلهورية الس نغال اليت قبلت ابس تضافة احلدث وللياابن اليت قدمت ادلمع املايل و أأكّدت عىل الزتاهما بتطوير امللكية
الفكرية يف أأفريقيا .واعترب الوفد أأن املوارد البرشية اليت تبلغ املليار يه أأمه رصيد ألفريقيا ،لكن أأغلبيهتا تعاين من البطاةل أأو
بناء عىل ذ ك ،س تعقد
البطاةل اجلزئية ،أأو تفتقر للمهارات أأو للتعلمي أأو لإماكنية احلصول عىل ر أأس املال .و أأعلن الوفد أأنه ً
حلقة معل ليوم واحد قبل املؤمتر الوزاري ،ختصص للمخرتعني واملبتكرين ورواد ا ألعامل ا ألفريقيني من الش باب ،وهتدف اإىل
تأأمني منصة ميكهنم فهيا تبادل أراهئم مع خرباء دوليني وإاقلمييني يف نظام امللكية الفكرية .ورشح الوفد أأن حلقة العمل سرتكّز
عىل كيفية اس تخدام نظام امللكية الفكرية محلاية الابتاكرات وتطويرها وتسويقها ،وكيفية تشجيع الرشاكت املتوسطة والصغرية
عىل اس تخدام امللكية الفكرية لتعزيز تنافسيهتا التجارية وكيفية تشجيع وحتفزي املزيد من الابداع والابتاكر .و أأضاف أأن تقرير
حلقة العمل سريفع اإىل املؤمتر الوزاري .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املؤمتر الوزاري لن يكتفي بنتاجئ عادية بل س يخرج
بتوجهيات واحضة ّتبني كيف ميكن للقارة ا ألفريقية الانتفاع بنظام امللكية الفكرية لتكوين الرثوات وحتويل الاقتصادات
الوطنية ابغتنام الفرص اليت يتيحها الاقتصاد القامئ عىل املعارف .وخمت الوفد قائ ًال اإن ذ ك يعين العمل مضن اإطار شامل
لضامن مس تقبل أأفضل للشعوب يعمتد عىل الابتاكر وروح الابداع.
 .150و أأبدى ممثل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) تأأييد منظمته الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي
ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا .و أأعرب عن ارتياحه حيال بعض
الإجنازات امللحوظة يف نظام ا ألريبو ،مثل بروتوكول سواكومباند بشأأن حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الفوللكوري،
اذلي دخل حزي النفاذ يف  11مايو  .2015و أأضاف أأن ذ ك الربوتوكول صادقت عليه س بع دول أأعضاء وابت من املمكن
الن طلب حامية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملعارف التقليدية عرب احلدود يف مكتب ا ألريبو .و أأفاد بأأن منظمته تدمع
دعام اتما موقف اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة البدلان ا ألقل منوا ادلاعي اإىل حتويل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اإىل جلنة دامئة .ومىض يقول اإن بروتوكول ا ألريبو محلاية ا ألصناف النباتية
اجلديدة (بروتوكول أأروشا) اع ُتمد يف املؤمتر ادلبلومايس املعقود يف أأروشا بتزنانيا يف  6يوليو  .2015و أأضاف أأن ذ ك
الربوتوكول يسعى اإىل تزويد ادلول ا ألعضاء بنظام إاقلميي محلاية ا ألصناف النباتية ّيقر برضورة توفري أأصناف نباتية حمس نة
للمزارعني من أأجل ضامن اإنتاج زراعي مس تدام .واس تطرد قائال اإن مخس دول أأعضاء وقعت عىل الربوتوكول اذلي س يظل
ابب التوقيع عليه مفتوحا أأمام ادلول ا ألعضاء يف املنظمة وسائر دول القارة حىت  31ديسمرب  .2015وذكر أأنه جيري حتسني
طور مبساعدة الواكةل الكورية للتعاون
اإدارة الطلبات املودعة من خالل اس تخدام الربانمج احلاسويب اجلديد  Polite+امل ُ ّ
ادلويل ابلتعاون مع الويبو .و أأوحض أأن ذ ك النظام أأطلق يف  25أأبريل  2015ومكّن منذ ذ ك التارخي من تيسري معاجلة
الطلبات اإلكرتونيا ،مبا يف ذ ك الإيداع الإلكرتوين ومعاينة امللفات وادلفع الإلكرتوين .و أأضاف أأنه جيري ،بفضل النظام
اجلديد ،منح وتسجيل حقوق امللكية الفكرية ابس تخدام "مسار ا ألريبو" من خالل اإجراءات تفاعلية بني مكتب ا ألريبو
سيتعزز أأكرث بعدما ي ُس هتل العمل
واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية التابعة لدلول ا ألعضاء يف ا ألريبو .و أأعلن أأن ذ ك التفاعل ّ
بعنرص الوحدة عىل صعيد ادلول ا ألعضاء من خالل املرشوع املُطور من قبل الواكةل الكورية للتعاون ادلويل ابلتعاون مع
قطاع البنية التحتية العاملية ابلويبو ،مما يسهل التواصل الإلكرتوين بني ا ألريبو وادلول ا ألعضاء فهيا .واس تطرد قائال اإن الويبو
واصلت ،ابلتعاون مع ا ألريبو ،تنظمي حلقات معل وندوات يف الإقلمي ا ألفريقي بغرض اإذاكء الوعي بأأمهية امللكية الفكرية
وتسخريها ألغراض التمنية التكنولوجية والاقتصادية .و أأضاف أأن منظمته تنشط للغاية أأيضا يف جمايل تكوين الكفاءات
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وتطوير املوارد البرشية يف املنطقة .ويف هذا الصدد ،أأبدى املمثل رسوره ملشاركة الويبو يف تكل املبادرة عرب خمتلف شعهبا،
ل س امي مكتب الويبو ا إلقلميي ألفريقيا و أأاكدميية الويبو ،ابلتعاون مع مكتب الياابن للرباءات اذلي واصل دمع برانمج شهادة
املاجس تري يف امللكية الفكرية اليت تنظمه اجلامعة ا ألفريقية املشرتكة بني ا ألريبو والويبو ،اذلي بلغ عامه الثامن ومكّن من
تكوين أأكرث من  200خبريا يف جمال امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن هؤلء اخلرباء يعملون حاليا يف ماكتب امللكية الفكرية
ومؤسسات التدريس والرشاكت املتخصصة يف امللكية الفكرية يف لك أأرجاء أأفريقيا ويسامهون بقدر عظمي يف تطوير امللكية
الفكرية عىل صعيد القارة .و أأوحض أأنه ّتري مراجعة مهنج الربانمج ادلرايس وحتسينه ،اإذا يمت اإدراج حمارضات أأكرث نشاطا
وختصصا وإاجراء نقاشات موضوعية من خالل املؤمتر الس نوي املُنظم يف هناية الربانمج .وتطرق الوفد اإىل جمال حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة وقال اإن ا ألريبو تعمل ،بدمع من الويبو وابلتعاون مع الاحتاد ادلويل ملنظامت حقوق الاس تنساخ
( ،)IFRROعىل اس تحداث مواد تدريبية بشأأن الإدارة امجلاعية للنسخ اليل يك تُس تخدم يف أأنشطة التدريب عىل صعيد
مركز ا ألريبو ا إلقلميي للتدريب .و أأضاف أأنه ت ،ابلتعاون مع الويبو وذ ك الاحتاد ادلويل ،عقد حلقة معل تدريبية بشأأن حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة يف مركز التدريب املذكور .و أأعلن أأن مكتب الويبو ا إلقلميي ألفريقيا يدمع كذ ك العديد من البدلان
ا ألفريقية عىل ملء اس تبياانت بشأأن وضع حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف أأراضهيا .و أأضاف أأن تكل البياانت من شأأهنا
مساعدة ا ألريبو وادلول ا ألعضاء فهيا عىل وضع س ياسات مالمئة يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة القارة ا ألفريقية
مقر املنظمة وتوفري خدمات عالية اجلودة .وبناء عليه ،أأعلن املمثل
مجعاء .و أأكّد الزتام أأمانة ا ألريبو بتحسني ظروف العمل يف ّ
أأن مرشوع بناء وتوس يع مقر ا ألريبو قد بد أأ يف أأبريل  2015و أأعرب عن أأمهل يف أأن يوافق تدشني ذ ك املبىن الاحتفال
ابذلكرى ا ألربعني ل ألريبو العام املقبل .و أأعلن أأن ادلورة التاسعة والثالثني جمللس ا ألريبو الإداري وادلورة اخلامسة عرشة
جمللس الوزراء س ُتعقدان يف لوسااك بزامبيا يف الفرتة من  16اإىل  20نومفرب  .2015و أأبدى أأمهل يف أأن يلقي املدير العام للويبو
اللكمة الرئيس ية أأمام دورة جملس الوزراء .كام دعا ،ابمس ا ألريبو ،رؤساء شعب الويبو والرشاكء املعنيني اإىل اجمليء وخماطبة
لك من اجمللس الإداري و أأعضاء ا ألريبو.
 .151وحرص ممثل جامعة ادلول العربية يف البداية عىل أأن يش يد جبهود الويبو اليت ظلت عىل مدى أأربع عقود من الزمن
تقدم خدماهتا يف جمال حامية حقوق امللكية الفكرية مجليع دول العامل وخاصة املنطقة العربية ،وقال اإنه يعزت ابلرشاكة اليت بني
جامعة ادلول العربية وبني الويبو واليت بد أأت منذ عام  2000عند توقيع مذكرة التفامه بني جامعة ادلول العربية واملنظمة
العاملية للملكية الفكرية و أأمثرت عن معل مشرتك يف عدد كبري من ا ألنشطة واملشاريع يف اكفة قضااي امللكية الفكرية وملصلحة
مجيع ادلول العربية .وقال اإن جامعة ادلول العربية حريصة لك احلرص عىل التفاعل التام مع لك أأنشطة ومبادرات الويبو مبا
خيدم ادلول العربية ،ومن أأمه املبادرات اليت انضمت اإلهيا اجلامعة العربية مؤخر ًا يه مبادرة "الويبو غرين" ،أأي مبادرة الويبو
البيئية .و أأضاف قائال اإن جامعة ادلول العربية تؤمن متام ًا بأأن احرتام حقوق امللكية الفكرية يتطلب مسارات عديدة ،فالتوعية
امجلاهريية والتثقيف يه واحدة من هذه املسارات .ذل ك اخنرطت جامعة ادلول العربية يف لك ا ألنشطة اليت تعزز احرتام
حقوق امللكية الفكرية وأخرها ورشة العمل اليت عقدت مبقر ا ألمانة العامة يف جامعة ادلول العربية يف مايو املايض مبشاركة
املكتب العريب وش بعة اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،وتقدّم هلم جبزيل الشكر .وقال اإن موضوع امللكية الفكرية أأصبح من
البنود الهامة وادلامئة يف أأجنده القمم واملنتدايت اليت تعقدها جامعة ادلول العربية مع التجمعات ا إلقلميية .و أأضاف قائل اإنه
عىل صعيد مقة دول أأمرياك اجلنوبية وادلول العربية الن ،تعكف اجلامعة عىل تنفيذ قرارات مقة بريو والقمة اليت عقدت يف لامي
يف العام املايض وجاري الإعداد للقمة الرابعة بني ادلول العربية ودول أأمرياك اجلنوبية يف مدينة الرايض ابململكة العربية
السعودية .وهنا ك أأيض ًا كثري من البنود اليت تتعلق ابمللكية الفكرية يف اإطار املنتدى العريب الصيين ،واملنتدى العريب الياابين
و أأخري ًا املنتدى العريب الرويس و أأيض ًا التعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية يأأيت يف اإطار التعاون بني منظومة اجلامعة
العربية وا ألمم املتحدة ل ألمانة العامة جلامعة ادلول العربية .وقل اإنه اطلع عىل الوثيقة الإعالمية اخلاصة ابملاكتب اخلارجية ور أأى
أأهنا هممة جد ًا وتعطي معلومات جيدة ويمتىن أأن يكون هنا ك مزيد من املاكتب يف املنطقة العربية وا ألفريقية.
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 .152ورحب ممثل مركز اجلنوب ابخلطوات اليت اختذهتا ا ألمم املتحدة يف اعامتد أأهداف جديدة للتمنية املس تدامة بتوافق يف
الراء .وقال اإن أأهداف التمنية املس تدامة ،اليت س تصبح انفذة اعتبار ًا من يناير  ،2016ستشمل رؤية مشرتكة لإقامة عامل
أأفضل حبلول عام  2030من خالل زايدة التعاون العاملي .وتطلع مركز اجلنوب اإىل الإطار الاسرتاتيجي اجلديد املزمع وضعه
يف الويبو واذلي س يضم أأهداف ًا اسرتاتيجية تتواءم مع أأهداف منظومة ا ألمم املتحدة؛ وإاىل توطيد التعاون بني الويبو وغريها
من واكلت ا ألمم املتحدة وتواصل معل ادلول ا ألعضاء؛ وإاىل حتقيق أأمانة الويبو هذه الرؤية املشرتكة املندرجة يف ولية الويبو
واملنصوص علهيا يف اتفاقية تأأسيسها .وجشَّع مركز اجلنوب ادلول ا ألعضاء عىل توجيه معل املنظمة حنو اإقامة نظام دويل
للملكية الفكرية يكون أأمشل و أأكرث تواز ًان ليصبح جزء ًا من نظام أأمع لإدارة املعرفة يصلح مجليع ادلول ا ألعضاء :أأي نظام يعزز
يرسع نقل التكنولوجيا واملهارات وخباصة يف جمال التكنولوجيات ا ألساس ية للصحة العامة
اس تحداث املعرفة ونرشها ،و ّ ِ
والس يادة الغذائية والاس تجابة لتغري املناخ .و أأضاف مركز اجلنوب أأنه ينبغي لهذا النظام أأن يعزز تبادل الابتاكرات املنجزة
بفضل متويل عام و أأن يؤدي اإىل ممارسة وإانفاذ حقوق الإنسان .وينبغي للنظام أأن يوفر حزي ًا س ياس ي ًا اكفي ًا لتقيمي وإادارة أاثر
حامية امللكية الفكرية وإانفاذها وتقيمي الفوائد اإىل التلكفة .وجيب لهذا النظام أأن يعزز أأيض ًا اس تخدام الضامانت يف موازنة امحلاية
والنفاذ ومنع اإساءة وسوء اس تخدام حقوق امللكية الفكرية .ور أأى مركز اجلنوب أأن مواصةل اجلهود املبذوةل يف اإطار جدول
أأعامل الويبو للتمنية اذلي يشمل تنفيذ التوصيات امخلس وا ألربعني املتفق علهيا س تكون عام ًال أأساس ي ًا لتحقيق ذ ك .و أأمل
مركز اجلنوب أأن تُعقد مناقشات مجعيات الويبو لعام  2015استناد ًا اإىل التعاون والتوافق يف الراء والتوصل اإىل حلول
وسط ،عىل غرار ما حتلت به ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة لس تكامل خطة التمنية ملا بعد عام  .2015وهيدف ذ ك بوجه
خاص اإىل حشد ا إلرادة الس ياس ية الالزمة للميض قدم ًا يف العمل القامئ عىل النصوص حبسن نية ،يك يتس ىن اإجياد حلول
فعاةل للتصدي لس مترار أأعامل المتكل غري املرشوعة وسوء الاس تخدام اليت تس هتدف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف
اإطار نظام امللكية الفكرية ،وإاىل الإقرار أأخري ًا بدور املعارف التقليدية يف تعزيز الإبداع والابتاكر والصحة اجليدة واحلد من
الفقر .ودعا مركز اجلنوب امجلعية العامة للويبو لعام  2015اإىل تقدمي اإرشادات بشأأن عدد من القضااي املعلقة ا ألخرى اليت
تشمل ما ييل :اس تكامل املناقشات بشأأن تقرير املراجعة املس تقةل ملساعدات الويبو التقنية وتنفيذ توصياته؛ توجيه جلنة
الرباءات حنو خطة معل متوازنة وواقعية تشمل اس تحداث أأدوات جديدة لإرشاد املساعدة التقنية عىل اس تخدام مواطن
املرونة املتعلقة ابلرباءات يف خدمة املصلحة العامة ل س امي الصحة العامة؛ والتقدم يف العمل اخلاص بوضع املعايري والقواعد من
أأجل إازاةل القيود املفروضة عىل نقل املصنفات عرب احلدود والنامجة عن حق املؤلف أأو قيود رمقية أأخرى استناد ًا اإىل القيود
والاس تثناءات؛ وتعزيز التعمل والبحث والتعلمي للجميع مبن فهيم ا ألشخاص ذوو الإعاقة؛ والتوصل اإىل اتفاق بشأأن تطبيق ألية
التنس يق عىل توصيات جدول أأعامل التمنية املقدَّمة اإىل مجيع هيئات الويبو .وجشَّع مركز اجلنوب ادلول ا ألعضاء يف الويبو
أأيض ًا عىل ا إلرساع يف التصديق عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو
معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات يك تدخل هذه املعاهدة الرائدة حزي النفاذ يف أأرسع وقت ممكن.
و أأخري ًا ،أأكد مركز اجلنوب الزتامه بتقدمي ادلمع الاكمل اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا يف وضع س ياساهتا و أأنظمهتا
الوطنية يف جمال امللكية الفكرية .وشدد مركز اجلنوب ،يف هذا الس ياق ،عىل تأأييده التام للطلب الوجيه اذلي قدمته البدلان
ا ألقل منو ًا اإىل جملس تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية بشأأن تأأخري حامية الرباءات الصيدلنية يف س ياق اتفاق تريبس
ملنظمة التجارة العاملية ،ودعا الويبو ،ابعتبارها ِّ
املقدم الرائد للمساعدة التقنية اإىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو ومنظمة التجارة
العاملية ،وادلول ا ألعضاء فهيا اإىل تعزيز دمعها للبدلان ا ألقل منو ًا يف اس تخدام هذه املرونة للنفاذ اإىل ا ألدوية وبناء القدرات
الصيدلنية عىل الصعيد احمليل.
 .153وهنأأ ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية الرئيس عىل انتخابه وشكر املدير العام للويبو وموظفي املنظمة عىل نوعية
وحرارة الاس تقبال والتنظمي اجليد للجمعيات .و أأضاف أأن دورات امجلعيات تتيح لقيادات الويبو فرصة عرض أأكرث
الإجراءات اإجيابي ًة منذ امجلعيات السابقة .و أأوحض أأن منظمته تش يد ابلعرض املوضوعي لإجنازات الويبو و أأهنا تتابع بكثري من
الاهامتم والإجعاب العروض اخلاصة مبا أأجنرته الويبو من معل وما أأحرزته من تقدم .ومىض يقول اإن منظمته والويبو تتقاسامن
الاقتناعات والغاايت املثىل ذاهتا فامي خيص مس تقبل العامل ،أأي حتقيق التمنية من خالل امللكية الفكرية؛ والهنوض ابإسهام
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امللكية الفكرية الفعال يف تقدم البرشية؛ وحامية حقوق امللكية الفكرية بأأعىل قدر ممكن من الفعالية؛ واملسامهة يف التطور
التكنولويج للبدلان الضعيفة اقتصاداي .و أأوحض أأنه يمت السعي اإىل بلوغ تكل الغاايت املثىل يف اإطار تعاون واسع ووثيق بني
املنظمتني .و أأفاد بأأن منظمته والويبو واصلتا ،منذ ادلورات السابقة للجمعيات ،تنفيذ اإجراءات من خالل التعاون الثنايئ.
وشدّد عىل لزوم أأن تس هتدف هجود املنظمتني ومبادراهتا تكل الغاايت ابلنظر اإىل ما للك مهنام من مصلحة يف تكثيف
التعاون وتعزيز تقارب وهجات النظر خبصوص املسائل ذات الاهامتم املشرتك .و أأكّد عىل اقتناع منظمته الراخس بأأن الويبو لن
تدّ خر أأي هجد لتحقيق أأهدافها واحلفاظ ابلتايل عىل املركز اذلي حتتهل مضن املنظامت ادلولية ،مسرتشد ًة يف ذ ك بتوجهيات
امجلعيات .ويف اخلتامّ ،عرب الوفد عن امتنان منظمته حيال لك رشاكهئا ومتىن لك التوفيق للجمعيات.
 .154واس هتلت ممثةل مبادرة تصورات الابتاكر ( )Innovation Insightsبياهنا قائةل اإن منظمهتا قد أأصبحت معمتدة
بصفة مراقب يف عام  ،2014وأأعربت عن تقديرها لإاتحهتا فرصة التواصل مع الويبو .و أأعلنت أأن هممة منظمهتا يه تقدمي أراء
معلية يف جمالت الابتاكر ونرش التكنولوجيا وإادارة امللكية الفكرية اإىل ا ألوساط املعنية ابمللكية الفكرية يف جنيف استناد ًا اإىل
اخلربات اليت ميتلكها أأعضاؤها وغريمه من قادة التكنولوجيا يف القطاع اخلاص .و أأشارت اإىل أأن أأحصاب ا ألعامل والرشاكت
يعمدون اإىل اس تحداث حلول فعاةل من حيث التلكفة ملواهجة أأكرب حتدايت اجملمتع ،وتقدمي سلع ومنتجات اإىل العمالء يف
ا ألسواق الناش ئة والناجضة يومي ًا .و أأضافت أأن تكل اجلهات تعاونت ابس مترار للحفاظ عىل مركزها الرايدي .وقد أأدى ما
يعرف ابمس "الابتاكر املفتوح" القامئ عىل حامية فعاةل للملكية الفكرية اإىل تبادل كبري للمعارف والابتاكرات فض ًال عن دمع
تكييف املنتجات خملتلف الاحتياجات .وذكَّرت املمثةل بأأن بعض املتحدثني قد أأشاروا اإىل قمية تواصل الويبو مع مس تخديم
امللكية الفكرية وشددوا عىل أأنه ينبغي تعممي مشاركة مبتكرين من مجيع الفئات والقطاعات والبدلان واملس توايت الإمنائية يف
أأنشطة الويبو .اإذ ميكن لزايدة مشاركة أأحصاب اخلربات العملية يف َ
جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية أأن يسهموا يف حتسني
خدمات الويبو ،وقاعدة ا ألدةل اليت تقوم علهيا مناقشة س ياسات الويبو ،وبرامج الويبو للتدريب عىل اإدارة امللكية الفكرية
َّ
املوهجة اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة .وقد يدمع ذ ك أأيض ًا ادلول ا ألعضاء يف اإيالء ا ألولوية للعمل عىل موضوعات هامة
خارج جنيف.
 .155و أأعلن وفد ش بكة العامل الثالث أأن مجعيات الويبو تعقد مبارشة بعد مقة ا ألمم املتحدة املعنية خبطة التمنية ملا بعد
عام  2015اليت رمست الطريق حنو حتقيق ا ألهداف الس بعة عرش للتمنية املس تدامة عىل مدى  15س نة املقبةل .واعرتفت
القمة بدور الوصول اإىل التكنولوجيا كوس يةل هامة لتحقيق هذه ا ألهداف .وقد انعكس هذا الاعرتاف بوضوح يف اإنشاء ألية
التيسري التكنولويج يف اإطار خطة معل أأديس أأاباب اليت دجمت يف الوثيقة اخلتامية خلطة التمنية ملا بعد عام  .2015وعىل هذه
اخللفية ،ر أأت الش بكة أأن الويبو ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،ينبغي أأن تعمل عىل حنو استبايق ملساعدة
البدلان النامية عىل تنفيذ خطة التمنية ملا بعد عام  .2015وذل ك حث ّت الش بكة الويبو ودولها ا ألعضاء عىل التصدي جبر أأة
ألي حواجز انمجة عن حقوق امللكية الفكرية من شأأهنا أأن تعيق تعزيز نقل التكنولوجيا وتسهيهل .و أأشارت الش بكة اإىل أأنه
ومنذ اعامتد اتفاق تريبس قبل  20عاما ،ترتامك ا ألدةل عىل العوامل اخلارجية السلبية النامجة عن حقوق امللكية الفكرية عىل
الابتاكر والوصول إاىل التكنولوجيا .فقد ذكر تقرير املقرر اخلاص املعين ابحلقوق الثقافية ،اذلي أأحيل اإىل امجلعية العامة ل ألمم
املتحدة هذا العام من قبل ا ألمني العام ل ألمم املتحدة أأن "قوانني الرباءات ينبغي أأ ّل تضع أأي تقييدات عىل احلق يف الصحة
والغذاء والعلوم والثقافة ،ما مل تمتكن ادلوةل من اإثبات أأن التقييد حيقق هدفا مرشوعا ،ويتوافق مع طبيعة هذا احلق وهو
رضورة قصوى لتعزيز الرفاه العام يف جممتع دميقراطي" .ور أأت الش بكة أأن هذه التحدايت اليت تضعها حقوق امللكية الفكرية
ورصحت الش بكة ابإنه عىل الرمغ من
أأمام اسرتاتيجيات التمنية تتطلب اإصالحا لهنج امللكية الفكرية للويبو وهيلك اإدارهتاّ .
أأن الويبو ّتين معظم عائداهتا من اخلدمات املقدمة ألحصاب امللكية الفكرية ،اإل أأن هذه العائدات ينبغي أأ ّل تؤثر عىل أأنشطة
وضع املعايري وتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية و أأل توهجها .ولكن ينبغي أأن تكون هذه ا ألنشطة مدفوعة ابلشواغل الإمنائية.
ور أأت الش بكة رضورة وضع حواجز ملنع تضارب املصاحل ،و أأن عىل الويبو صياغة الس ياسات املناس بة ملنع تعارض املصاحل
عىل املس تويني الفردي واملؤسيس .و أأضافت أأنه ينبغي للويبو أأيضا نرش اإعالانت مصاحل الاستشاريني اخلارجيني واخلرباء
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العاملني يف خمتلف أأنشطة املساعدة التقنية وادلراسات .وختاما ،نوهت اإىل أأن هناك حاجة ملحة لإعادة توجيه وظائف
الويبو يك تتوافق مع نص التفاق مع ا ألمم املتحدة وجوهره ،وتفصيل جدول أأعامل الويبو مبا يليب تطلعات التمنية للبرشية.
وعرف ممثل امجلعية ادلولية للنارشين بنفسه بصفته ا ألمني العام اجلديد للجمعية .وقال اإن امجلعية ادلولية تعمل عىل
ّ .156
أ
حامية حق املؤلف وحرية النرش وتعزيزهام عىل حد سواء .وأكد املمثل مجلعية الويبو أأن امجلعية ادلولية س تواصل العمل عن
كثب وعىل حنو بناء مع الويبو وادلول ا ألعضاء من أأجل اإجياد حلول مناس بة ومعلية للقضااي املطروحة عىل جدول
أأعامل الويبو.

البند  6من جدول ا ألعامل املو ّحد
قبول املراقبني
 .157استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/55/2
 .158واسرتعى املستشار القانوين انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل الوثيقة  A/55/2بشأأن قبول املراقبني .وذكَّر بأأن مجعيات ادلول
ا ألعضاء مدعوة اإىل النظر يف طلبات منظمة حكومية دولية واحدة ومخس منظامت دولية وثالث منظامت وطنية غري
حكومية ترد أأسامؤها يف الفقرة  4من الوثيقة املذكورة.
 .159و أأحاط الرئيس علامً بتوافق الراء بشأأن مجيع طلبات احلصول عىل صفة مراقب واقرتح القرار التايل ،اذلي اع ُتمد:
"قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه ،منح صفة مراقب ملنظمة حكومية دولية واحدة ومخس
منظامت دولية وثالث منظامت وطنية غري حكومية ترد أأسامؤها يف الفقرة  4من الوثيقة  ،A/55/2وإادراج املنظمة
احلكومية ادلولية الوارد امسها يف الفقرة (4أأ)" "1يف الفئة ج (املنظامت ادلولية احلكومية ا إلقلميية).
قبول منظمة حكومية دولية بصفة مراقب
 .160قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه ،منح صفة مراقب للمنظمة ا ألوروبية
للقانون العام (.)EPLO
قبول املنظامت احلكومية ادلولية بصفة مراقب
 .161قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه ،منح صفة مراقب للمنظامت ادلولية غري احلكومية
امخلس التالية :مجعية احملفوظات والسجالت ()ARA؛ " "2وكونفدرالية مجموعات مس تخديم املعلومات املتعلقة
ابلرباءات ()CEPIUG؛ " "3والرابطة ا ألوروبية للصناعات احليوية ()EUROPABIO؛ " "4واجمللس ادلويل
لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ()IIPCC؛ " "5ومالواك ادلولية.
قبول املنظامت الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب
 .162قررت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،لك فامي يعنيه ،أأن متنح صفة املراقب للمنظامت الوطنية غرية
احلكومية الثالث التالية "1" :مجعية الوالكء الاس بانيني املعمتدين دلى منظامت امللكية الفكرية والصناعية
()AGESORPI؛ " "2ومجعية فنلندا حلق املؤلف؛ " "3واملؤسسة الوطنية للتثقيف واملعارف الاجامتعية
والتقليدية (.)NEST
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البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الربانمج واملزيانية
 .163انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  8من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن
 .164استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/55/3
 .165وعرض املستشار القانوين هذا البند ،و أأبلغ ادلول ا ألعضاء بأأن منسقي اجملموعات أأجروا مشاورات لقت جناحا يف
بيهنم .وقال اإن جلنة التنس يق اجلديدة ،كام ب ّينت وثيقة العمل من قبل ،يُفرتض أأن تتأألف من  85عضوا .ومع ذ ك ويف ظل
عدم التفاق عىل حل لكيفية شغل املقعدين الإضافيني يف اللجنة ،قرر منسقو اجملموعات أأن تظل جلنة التنس يق ،اس تثنائيا،
مؤلفة من  83عضوا .وراح يقول اإن وثيقة غري رمسية قدمت اإىل ادلول ا ألعضاء حتتوي عىل قامئة ابدلول الثالثة والامثنني
املقرتحة لعضوية جلنة التنس يق .وذكر أأن من املقرتح أأن تضم اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس  41بدلا واللجنة التنفيذية لحتاد
برن  39بدلا اإضافة اإىل عضوين مؤقتني وعضو واحد حبمك وضعه ،وبذ ك يبلغ عدد أأعضاء جلنة التنس يق  83عضوا .وانشد
املؤمتر ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ابملوافقة عىل التشكيل املقرتح للجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن وجلنة
التنس يق اعتبارا من اختتام دورات هذه امجلعيات وحىت اختتام دورات عام .2017
" "1انتخبت مجعية احتاد ابريس ابلإجامع ادلول التالية لتكون أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس:
أأنغول وا ألرجنتني و أأذربيجان وجزر الهباما وبنغالديش وبوركينا فاسو والاكمريون والصني وكولومبيا وكواب وامجلهورية
التش يكية ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وإاكوادور وفنلندا وغاان وغواتاميل وهنغاراي وإايسلندا
وإاندونيس يا وإايران (مجهورية  -الإسالمية) وإايرلندا وإايطاليا والياابن واكزاخس تان ولتفيا ومنغوليا واملغرب ونيبال
ونيوزيلندا وابكس تان وبريو وبولندا ومجهورية كوراي ورومانيا وس نغافورة ورسي لناك والسويد و أأوغندا والولايت
املتحدة ا ألمريكية وفييت انم ()41؛
" "2انتخبت مجعية احتاد برن ابلإجامع ادلول التالية لتكون أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن :اجلزائر
و أأسرتاليا والمنسا وبرابدوس وبلجياك والربازيل وبروين دار السالم وكندا والكونغو وكوس تارياك وكوت ديفوار
وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور وإاس تونيا وفرنسا وغابون و أأملانيا والهند وقريغزيس تان ولكسمربغ ومالزياي
واملكس يك وانميبيا وهولندا ونيجرياي والرنوجي وبامن وابراغواي والربتغال والاحتاد الرويس ورواندا والس نغال وجنوب
أأفريقيا وإاس بانيا وتونس وتركيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية ومجهورية تزنانيا املتحدة
وزمبابوي ()39؛
" ّ "3
وعني مؤمتر الويبو ،ابلإجامع ،ادلولتني التاليتني لتكوان عضوين مؤقتني يف جلنة الويبو للتنس يق :اإثيوبيا
وميامنار ()2؛

" "4و أأشار مؤمتر الويبو ومجعيتا احتادي ابريس وبرن اإىل أأن سويرسا س تظل عضوا عاداي حبمك وضعها يف اللجنتني
التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن.
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مكونة من ادلول
 .166ونتيجة ذل ك أأصبحت جلنة الويبو للتنس يق للفرتة املمتدة من أأكتوبر  2015اإىل أأكتوبر ّ 2017
التالية :اجلزائر و أأنغول وا ألرجنتني و أأسرتاليا والمنسا و أأذربيجان وجزر الهباما وبنغالديش وبرابدوس وبلجياك والربازيل وبروين
دار السالم وبوركينا فاسو والاكمريون وكندا والصني وكولومبيا والكونغو وكوس تارياك وكوت ديفوار وكواب وامجلهورية التش يكية
ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور والسلفادور وإاس تونيا وإاثيوبيا وفنلندا وفرنسا
وغابون و أأملانيا وغاان وغواتاميل وهنغاراي وإايسلندا والهند وإاندونيس يا وإايران (مجهورية  -الإسالمية) وإايرلندا وإايطاليا والياابن
واكزاخس تان وقريغزيس تان ولتفيا ولكسمربغ ومالزياي واملكس يك ومنغوليا واملغرب وميامنار وانميبيا ونيبال وهولندا ونيوزيلندا
ونيجرياي والرنوجي وابكس تان وبامن وابراغواي وبريو وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ورومانيا والاحتاد الرويس ورواندا
والس نغال وس نغافورة وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا وتونس وتركيا و أأوغندا واململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم وزمبابوي (.)83

البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
املوافقة عىل اتفاقات
 .167انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/CC/71/7

البند  10من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن التدقيق والرقابة
 .168استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/GA/47/2و A/55/9و WO/GA/47/4و. A/55/4
" "1تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .169أأعلن الرئيس أأن رئيسة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة تود تقدمي ملخص موجز للتقرير الس نوي للجنة
الاستشارية ،اذلي يغطي الفرتة من  1سبمترب  2014اإىل  31أأغسطس  .2015وبد أأت تقول اإن التقرير عرض عىل ادلورة
الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب ،وقد أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية بأأن حتيط امجلعية العامة علام هبذا
التقرير .و أأضافت الرئيسة أأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأعدت ،متاش يا مع ممارساهتا ،تقارير عن ادلورات
الفصلية اليت عقدهتا خالل هذه الفرتة .وتتعلق املسائل احملددة اليت اس تعرضت وعوجلت ابإجياز يف هذا التقرير ،جبمةل أأمور
مهنا ،مناقشات مع مراجع احلساابت اخلاريج؛ ومراجعة البياانت املالية املدققة لعام  2014وتقرير مراجع احلساابت
اخلاريج؛ الرقابة ادلاخلية  -متابعة توصيات الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل لعام  2014وخطة العمل لعام 2015؛ وحاةل
التعيني ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ومدير مكتب ا ألخالقيات؛ وضع مرشوعي البناء اجلديدين؛ أأوضاع مسائل خمتلفة يف
قرتح اإدخالها عىل الاختصاصات.
جمايل الإدارة والتنظمي؛ وا ألعامل املتعلقة إابعداد وتقدمي التعديالت امل ُ َ
 .170ودعا الرئيس رئيسة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل عرض الوثيقة .WO/GA/47/2
 .171وقدمت الرئيسة ،الس يدة ماري نكويب ،نفسها و أأدلت ابلبيان التايل:
"سعادة السفري غابرييل دويك رئيس امجلعية العامة للويبو ،الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو ،معايل الوزراء
وممثيل ادلول ا ألعضاء املوقرين ،حرضات الس يدات والسادة.
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"سعادة السفري دويك ،أأود أأن أأهنأأمك عىل انتخابمك رئيسا للجمعية العامة للويبو وامتىن لمك التوفيق يف
الاضطالع هبذه املسؤولية.
"امسي ماري نكويب ،رئيسة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .ويسعدين أأن أأقدم ملخص التقرير
الس نوي للجنة يف هذه املناس بة الهامة من ادلورة اخلامسة وامخلسون للجمعية العامة للويبو.
"مقدمة :يرد التقرير املفصل للجنة يف الوثيقة  WO/GA/47/2مضن واثئق امجلعية العامة لهذه ادلورة.
ويغطي التقرير الفرتة من  1سبمترب  2014اإىل  31أأغسطس .2015
" أأريد أأن أأسلط الضوء عىل تركيبة عضوية اللجنة وولايهتا .وبعدها ،سأأتناول ابإجياز العمل اذلي أأجنزته اللجنة
خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.
" تتأألف اللجنة من س بعة أأعضاء ُمختارين من مجموعات الويبو اجلغرافية .ويعمل ا ألعضاء بصفهتم الشخصية
وبشلك مس تقل عن ادلول ا ألعضاء .وتنص ولية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل أأن اللجنة "يه جلنة
خرباء استشارية مس تقةل وهجة رقابية خارجية أأنشئت لتقدمي الضامانت اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن مدى مالءمة
وفعالية نظام الرقابة ادلاخلية يف الويبو" .وهتدف اللجنة اإىل مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل أأداء دورها يف املراقبة
والاضطالع مبسؤولياهتا الإدارية بوجه أأفضل فامي يتعلق مبختلف أأعامل الويبو.
"ويف أأداء هماهما خالل فرتة الاس تعراض ،اجمتعت اللجنة الاستشارية مخس مرات وتفاعلت مع املدير العام
ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية وكبار موظفي الويبو ومراجع احلساابت اخلاريج.
"البياانت املالية الس نوية للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  :2014اجمتعت اللجنة مع الإدارة يف دورهتا السادسة
والثالثني يف مايو  2015واس تعرضت مرشوع البياانت املالية قبل بدء املراجعة اخلارجية .وانقشت اللجنة اخملاطر
النامجة عن قرار البنك الوطين السويرسي ابلتوقف عن الاحتفاظ بودائع املنظامت ادلولية املقومة ابلفرنك السويرسي
ورست اللجنة بأأن ا ألمانة اكنت تصيغ هنُ ُج ًا بديةل لالستامثر والعهدة النقدية ،بشلك استبايق لتخفيف
وعن قبولهاّ .
هذه اخملاطر.
"وتظهر البياانت املالية للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  2014وضع ماليا قوميا ،يأأيت بشلك رئييس من زايدة يف
رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وختفيض النفقات املتعلقة ابخلدمات التعاقدية والسفر واملنح ادلراس ية
ونفقات التشغيل .وتويص اللجنة الإدارة وادلول ا ألعضاء ابلنتاجئ اليت حتققت ،وتتطلع اإىل اس مترار هجود الإدارة يف
الاس تفادة اإىل احلد ا ألقىص من التاكليف.
"التدقيق اخلاريج :عقدت اللجنة اجامتعا واحدا مع مراجع احلساابت اخلاريج نوقشت خالهل التحدايت
املتعلقة بعملية متابعة توصيات املراجعة ملراجعي احلساابت اخلارجيني ،واعمتد فيه حل مقبول ل ألطراف الثالثة .وبعد
الانهتاء من املراجعة ،أأصدر مراجع احلساابت اخلاريج ر أأي غري مشفوع بتحفظ بشأأن البياانت املالية للويبو .ورفع
املراجع اخلاريج عددا من التوصيات وسأأذكر ثالثة مهنا فقط )1( :توصية ل إالدارة بأأن ّتد س بال للحد من التأأخري يف
تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية؛ ( )2توصية ل إالدارة مبواءمة بعض املامرسات اليت لوحظت يف اإدارة
اس تحقاقات املوظفني مع نظام الويبو ولواحئه؛ ( )3توصية ل إالدارة بأأن تسعى اإىل اإكامل مراجعهتا الس نوية ألداء
الربانمج قبل الانهتاء من العمل امليداين ملراجعي احلساابت يك يس تفيدوا من التقرير يف معلهم .وقد قبلت ا إلدارة
توصيات املراجعني اخلارجيني .وس تواصل اللجنة رصد تنفيذ التوصيات الواردة يف دوراهتا املقبةل.

A/55/13
106

"الرقابة ادلاخلية – التدقيق والتقيمي :يف لك دورة من ادلورات ،أأبلغت الشعبة اللجنة ابملهام اجلارية
وامل ُ َّ
خطط لها .ومعوما ،فاإن اللجنة راضية عن العمل اذلي تقوم به الشعبة لتحقيق خطة معل الرقابة ادلاخلية لعام
 .2015ونوقشت تقارير التدقيق والتقيمي الصادرة خالل هذه الفرتة يف دورات اللجنة مع لك من الإدارة وكبار موظفي
شعبة الرقابة ادلاخلية .ابس تثناء تقرير تقيمي الربانمج  ،30اذلي مل ينهتىي اإجنازه بعد ،وتعرب اللجنة عن رضاها بشلك
عام عن اجلهد وروح التعاون اليت أأبدهتا الإدارة والشعبة يف التوصل اإىل اس تجاابت معلية قابةل للتنفيذ بشأأن القضااي
املطروحة.
"التحقيقاتُ :أط ِلعت اللجنة ابنتظام عىل حاةل قضااي التحقيقات اجلارية وا ألحاكم الصادرة فهيا.
""اس تقاةل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية :اس تقال مدير شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة قيد الاس تعراض.
وقدمت اللجنة مسامههتا يف معلية التوظيف اجلارية حاليا.
"متابعة توصيات الرقابة :واصلت اللجنة ،متاش يا مع وليهتا ،متابعة تنفيذ وإاقفال توصيات الرقابة اليت أأصدرها
مراجع احلساابت اخلاريج وشعبة الرقابة ادلخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
" ّ
وحىت  31أأغسطس  ،2015اكنت هناك  184توصية من توصيات الرقابة املفتوحة ،تصنف  119مهنا
كتوصيات عالية اخملاطر ،و 65مهنا كتوصيات متوسطة اخملاطر .وابلإضافة اإىل ذ ك ،قدم املراجع اخلاريج  21توصية
مضن تقرير املراجعة للس نة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2014
" تشجع اللجنة الإدارة عىل الاس مترار يف رفع معدل التنفيذ الإجاميل لتوصيات الرقابة.
"الربانمج واملزيانية للثنائية ُ :17/2016أبلغَت اللجنة ،فامي يتعلق ابلربانمج واملزيانية للثنائية  ،17/2016بأأنه
متاش يا مع توجهيات ادلول ا ألعضاء ،فس تدرج النفقات الرأأساملية من الن فصاعدا حتت رؤوس الربامج اليت تتعلق هبا
هذه النفقات .واقرتحت اللجنة ،من أأجل اإيضاح الكشف ،أأن ترد النفقات الر أأساملية املتكبدة حىت هناية الثنائية
السابقة والنفقات الر أأساملية املقرتحة للموافقة علهيا يف الثنائية الالحقة عىل حدة.
"املسائل ا ألخرى – مرشوعا البناء اجلديدان :واصلت اللجنة اس تعراض التقدم احملرز يف مرشوعي البناء
اجلديدين وإاغالق حساابت املقاولني واملقاولني من الباطن .ويف اجامتعها ا ألخري يف أأغسطس ُ ،2015أعلمت اللجنة
اب ألعامل املضطلع هبا للتحقق من فواتري املقاولني واملقاولني من الباطن لمتكني اإغالق احلساابت .وستس تعرض اللجنة
الوضع يف اجامتعها القادم يف نومفرب .2015
"التعديالت املقرتحة عىل اختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة :خالل الفرتة قيد الاس تعراض،
اس تعرضت اللجنة اختصاصاهتا واقرتحت عددا من التغيريات .ووردت مدخالت وتعليقات عىل الاختصاصات
املقرتحة املنقحة للجنة ،من ثالث دول أأعضاء ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية .وقد أأوليت هذه التغليقات العناية
الواجبة و أأدرجت مضن التنقيحات املقرتحة.
"وتود اللجنة أأن تشكر املدير العام ومجيع موظفي الويبو اذلين تعاملت معهم عىل تواجدمه وانفتاهحم وتوفريمه
للواثئق يف الوقت املناسب .وتود أأيضا أأن تشكر ادلول ا ألعضاء عىل طرح تساؤلهتا وتعليقاهتا يف جلسات اللجنة
الإعالمية ،وتتطلع اإىل مواصةل الالزتام واحلوار".
 .172وقال وفد الياابن اإنه ل يرغب يف تكرار ما س بق أأن ذكر يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،ولكنه
أأعرب عن امتنانه للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة إلرشافها السديد الهام وا ألسايس للمنظمة.
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 .173ورصح وفد اإس بانيا أأن تعليقاته س تكون مقتضبة مبا أأنه س بق وشارك يف مناقشات جلنة الربانمج واملزيانية .ور أأى
الوفد أأنه من املهم التأأكيد عىل العمل الكبري اذلي تقوم به اللجنة ،وعىل املس توى الرفيع من املهنية ألعضاهئا ،و أأعرب الوفد
عن تقديره لعمل اللجنة والوقت اذلي ختصصه لتبادل حتليالهتا مع ادلول ا ألعضاء خالل جلساهتا ا إلعالمية وتقاريرها .واقرتح
الوفد أأن اللجنة ميكن أأن تقوم بتحليل أأكرب ووصف أأقل يف تقاريرها .ومن شأأن هذا أأن يسهل فهم ادلول ا ألعضاء لوهجة
نظر اللجنة ،مما ميكن أأن يسهم يف املساعدة عىل حتسني معرفة ادلول ا ألعضاء حول شؤون اللجنة ،ويف حتسني أأداء املنظمة
من خالل الاقرتاحات والتقارير اليت تقدهما اللجنة.
 .174وشكر وفد املكس يك رئيسة اللجنة عىل تقرير اللجنة ومعلها .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون التقارير حتليلية قدر
الإماكن ،بشلك يساعد ادلول ا ألعضاء عىل الوفاء ابلزتاهما يف الرقابة .و أأشار اإىل أأن الوفد يويل أأمهية خاصة جلانبني من
جوانب التقرير .أأوهلام يتعلق بتوظيف مدير جديد لشعبة الرقابة ادلاخلية .فقد أأعرب الوفد عن أأمهل أأن تبقى اللجنة عىل
ّاطالع دامئ بشأأن توظيف مدير جديد وتعيينه .أأما اثنهيا فيتعلق مبكتب ا ألخالقيات .فقد طلب الوفد أأن يقدم املكتب
برانمج معل س نوي حبيث تس تطيع اللجنة التعليق عليه .ومبا أأن تقرير مكتب ا ألخالقيات مل يتضمن خطة معل ،طلب الوفد
من اللجنة النظر يف هذه املسأأةل.
البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،واذلي شعر الوفد بأأنه قدم
 .175و أأيَّد وفدُ الولايت املتحدة ا ألمريكية َ
معلومات مفيدة حول عدد من القضااي ذات ا ألمهية الرئيس ية للولايت املتحدة ا ألمريكية ،مبا يف ذ ك مراجعة احلساابت
والرقابة وهمام التقيمي ووظيفة مكتب ا ألخالقيات يف الويبو .و أأعرب الوفد عن تطلعه ملواصةل العمل مع ا ألمانة واللجنة وادلول
ا ألعضاء يف تعزيز ثقافة قوية من ا ألخالقيات والزناهة واملساءةل يف املنظمة.
 .176و أأعرب وفد الاكمريون عن خالص شكره لرئيسة اللجنة عىل جودة ا ألعامل املضطلع هبا ،وذكر أأنه اكن راضيا لك
الرضا عن التقرير .وقال الوفد اإن لك ا ألمور مل تكن مثالية ،ولكن رئيسة اللجنة أأبرزت املشالك ،رمغ أأن الوثيقة مل تكن
شديدة الصةل يف بعض جوانهبا ،ذلا هنأأ رئيسة اللجنة عىل التقرير .وفامي خيص العالقة بني اللجنة وإادارة الويبو ،ذكر الوفد أأنه
لو مل تبذل الويبو لك اجلهود املمكنة لضامن أأن تكون احلساابت واحضة متاما يف هناية العملية ،ملا متكنت رئيسة اللجنة من أأن
تعرض ا ألمور ابلطريقة اليت قدمهتا هبا .واختمت الوفد ُكمته بهتنئة رئيسة اللجنة عىل نوعية العمل ،واملدير العام وفريقه عىل
جودة ا ألعامل املنف ّذة.
 .177وشكر الرئيس مجيع الوفود عىل البياانت اليت أأدلت هبا ،مشريا اإىل أأن هناك حاةل من التقدير املشرتك معراب عن
شكره لعمل جلنة الويبو الاستشارية للرقابة .ونظرا لعدم وجود مزيد من التعليقات ،قر أأ الرئيس فقرة القرار اذلي اعمتد.
 .178و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً ابلوثيقة "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" (الوثيقة
.)WO/GA/47/2
" "2تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .179رحب الرئيس ابلس يد برازجنيت مكهريج ،انئب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام يف مكتب املراقب املايل
ومراجع احلساابت العام للهند ،ودعاه اإىل تقدمي التقرير (الوثيقة  )A/55/9اب ألصاةل عن مراجع احلساابت اخلاريج ،الس يد
شايش اكنت شريما ،املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند.
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 .180وقدم مراجع احلساابت اخلاريج تقريره عىل النحو التايل:
" أأود ابدئ ذي بدء أأن أأبلغمك حتيات الس يد شايش اكنت شريما ،املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند.
ويرشفين أأن أأعرض عليمك اليوم ،اب ألصاةل عنه ،نتاجئ مراجعة احلساابت اخلارجية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) للفرتة املالية املنهتية يف ديسمرب  .2014و أأشكر هذه امجلعية املوقرة اإذ أأاتحت يل هذه الفرصة.
"وقد ُأس ِندت هممة مراجعة حساابت الويبو اإىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند للس نوات املالية
من  2012اإىل  2017بناء عىل موافقة ادلورة ا ألربعني (العرشين العادية) للجمعية العامة للويبو اليت عقدت يف
جنيف يف أأكتوبر ُ .2011وحيدَّد نطاق املراجعة مع ًال ابملادة  10.8من النظام املايل واملبادئ الواردة يف مرفق هذا
النظام.
"و أأج ِريت مراجعة احلساابت وفق ًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت اليت صدرت عن الاحتاد ادلويل
للمحاس بني ( )IFACواعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة والواكةل ادلولية
للطاقة اذلرية ،ومعايري مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت (،)INTOSAI
واملادة  10.8من نظام الويبو املايل ،والاختصاصات الإضافية اليت تنظم مراجعة حساابت الويبو عىل النحو املبني يف
مرفق النظام املايل.
"و أأجرينا حتلي ًال مفص ًال للمخاطر قبل الاضطالع مبراجعة احلساابت للس نة املنهتية يف ديسمرب .2014
ووضعت اسرتاتيجية للتنفيذ قامئة عىل اخملاطر لزايدة قمية أأداء الويبو بيامن وفرت ضامانت مس تقةل لإدارة الويبو.
و أأرست نتاجئ حتليل اخملاطر أأساس خطتنا الس نوية والاسرتاتيجية ملراجعة احلساابت.
"ويتضمن تقريران عن مراجعة احلساابت  21توصية .وقد اس تمكلت التوصيات بعد تلقي ردود الإدارة عىل
نتاجئ مراجعتنا للحساابت .ويسعدين أأن أأبلغمك بأأن الويبو قبلت معظم توصياتنا .ويُرصد تنفيذ التوصيات رصد ًا دور ًاي.
"وإاضافة اإىل اإبداء ر أأي بشأأن البياانت املالية للويبو مشلت مراجعتنا للحساابت جمالت تتعلق بتحقيق
الوفورات والكفاءة والفعالية يف الإجراءات املالية والنظام احملاس يب والضوابط املالية ادلاخلية والإدارة العامة للويبو
وتس يري شؤوهنا .واجملالن الذلان مشلهتام مراجعتنا يف إاطار دورة املراجعة احلالية هام نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
وقسم اإدارة املوارد البرشية.
ر أأي مراجع احلساابت يف البياانت املالية لعام 2014
"مل تكشف مراجعة البياانت املالية للفرتة املالية  2014عن أأي مواطن ضعف أأو أأخطاء نعتربها جوهرية فامي
بناء عىل ذ ك ،أأبدينا ر أأ ًاي غري مشفوع بتحفظ يف بياانت
يتعلق بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا .و ً
الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2014
"وسأأتطرق الن ابإجياز اإىل النتاجئ الرئيس ية ملراجعة احلساابت اليت أأجريناها خالل العام والتوصيات
املنبثقة عهنا.
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الشؤون املالية
"لحظنا أأن رصيد احلساابت املدينة من الرضائب يتضمن مطالبات تتعلق بفرتات قدمية و أأن تسوية
املطالبات واملبالغ املس تحقة مل تمت بصورة منتظمة .وعليه ،أأوصينا ابإماكنية أأن تعجل الويبو اإجراءات تسوية املطالبات
القامئة.
"ووفق ًا إلطار س ياسة ا ألمم املتحدة للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،ورمغ أأن ا ألمم املتحدة لن تعرتف
اب ألصول الرتاثية ،فاإن املالحظات عىل القوامئ املالية ستتضمن وصفا دقيقا ألصول تراثية هامة .ولحظنا أأن الويبو مل
تفصح يف بياانهتا املالية عن تفاصيل ا ألصول الرتاثية ،مبا يف ذ ك "املصنفات الفنية" .ولحظنا أأيضا أأن معليات
التحقق املادي اليت أأجريت يف عام  2014أأفادت بفقد بعض البنود املصنفة عىل أأهنا "مصنفات فنية" .و أأوصينا
ابإماكنية أأن تفصح الويبو عن تفاصيل ا ألصول الرتاثية يف البياانت املالية وتتخذ خطوات تريم اإىل تعزيز النظم ا ألمنية
للحيلوةل دون تعرض هذه ا ألصول ملزيد من اخلسائر.
نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
"رشعت الويبو يف عام  2010يف تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية بأأربعة مجموعات من املشاريع اكن من
املقرر أأن تنهتىي حبلول هناية عام  .2015ووفقا للجدول الزمين املعدل اذلي أأطلعت عليه ادلول ا ألعضاء يف عام
 2014يف التقرير املرحيل لعام  2014عن ختطيط املوارد املؤسس ية ،س تكمتل مشاريع النظام حبلول الربع الثاين من
عام  .2016ويشري الوضع احلايل حملفظة املشاريع اإىل اإجناز مرشوع واحد وبدء تنفيذ س بعة مشاريع من أأصل 19
مرشوعا مدرجا يف قامئة النظام .و أأوصينا ابإماكنية أأن تس متر الويبو يف اس تكشاف س بل للحد من التأأخري عىل
مس توى املرشوع وعىل مس توى احملفظة يف تنفيذ النظام حىت يتس ىن اإجناز املرشوع وفقا للجدول الزمين املعدل.
"ولحظنا أأن الويبو مل يكن دلهيا نظام إلدارة الواثئق من أأجل املشاريع املضطلع هبا يف اإطار نظام ختطيط
املوارد املؤسس ية .وقالت الويبو اإن مكتب اإدارة مشاريع النظام وخمتلف ا ألفرقة املعنية ابملرشوع يس تخدم حالي ًا
ا ألدوات الراهنة املتاحة مبا فهيا نظام الإيداع وموقع وييك " "WIKIيف ظل عدم توفر نظام لإدارة الواثئق من أأجل
ضامن اإيداع الواثئق وإاماكنية النفاذ اإلهيا من جانب املنتفعني .و أأوصينا ابإماكنية أأن تعزز الويبو نظام اإدارة الواثئق
لالحتفاظ ابلواثئق املتعلقة ابملرشوع يف ماكن واحد.
"ولحظنا أأن الويبو مل تقدم تفاصيل اكفية عن إاجنازات /خدمات لك مرحةل من مراحل العقد مع اجلهة
الرشيكة املنفذة اخلارجية .ويف اإطار ألية الرصد ،مل يتضمن التقرير املرحيل ا ألس بوعي للمشاريع تفاصيل وافية من
أأجل رصد التقدم احملرز عىل صعيد القضااي ،والإجنازات /اخلدمات ،والالزتامات التعاقدية ،واس تعراض ا ألداء
التعاقدي للعقد .و أأوصينا ابإماكنية أأن تعمل الويبو عىل تعزيز اإدارة العقود وأليات الرصد بغية تسلمي
الإجنازات/اخلدمات عىل حنو سلس ويف الوقت املناسب يف اإطار مراحل حمددة للمرشوع وتعزيز التوثيق فامي يتعلق
بتعديل العقد.
"واضطلعنا عىل سبيل الاختبار بفحص تقرير احلاةل ا ألس بوعي للمرحةل ا ألوىل من مرشوع املوارد البرشية
مضن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ووجدان أأن العديد من القضااي ظل غري حمسوم فيه لفرتات طويةل تصل اإىل 83
أأس بوعا .وعالوة عىل ذ ك ،مل ُجير مكتب اإدارة مشاريع النظام /أأفرقة املرشوع أأي حتليل حساس ية للقضااي بغية فهم
أأمهيهتا يف البنية الإدارية العامة للمرشوع وختفيف وطأأهتا حسب ا ألولوية .و أأوصينا ابإماكنية أأن تنظر الويبو يف اإجراء
حتليل حساس ية للقضااي اليت أأثريت خالل اجامتع مكتب اإدارة مشاريع النظام /جملس اإدارة املرشوع حسب أأمهيهتا.
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قسم اإدارة املوارد البرشية
"لقد أأجرينا مراجعة مس توى الامتثال يف قسم اإدارة املوارد البرشية لتقيمي مدى كفاية النظام والإجراءات
وتطبيق النظام والإجراءات لضامن الامتثال ألحاكم اللواحئ وا ألنظمة وا ألدةل والتعماميت والتعلاميت .ولحظنا وجود
حالت عدم التقيد بأأحاكم اللواحئ املتعلقة بدفع أأقساط التأأمني للحوادث اليت تقع خارج اخلدمة وبدل الإعاةل وبدل
تعمل اللغات والعمل الإضايف وبدل الوظيفة اخلاص .و أأوصينا ابلتايل ابإماكنية أأن تتبع الويبو نظام املوظفني ولحئته يف
هذه احلالت.
"ويف اخلتام ونيابة عن املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند ومجيع زماليئ اذلين ُأس ندت اإلهيم هممة
اإجراء مراجعة حساابت الويبو ،أأود تسجيل تقديران ملا أأبداه املدير العام وا ألمانة وموظفو الويبو من تعاون وكياسة
أأثناء مراجعتنا للحساابت.
"و أأشكر الس يد الرئيس املوقر وأأشكر السادة املندوبني الكرام للفرصة املتاحة لنا لعرض تقريران عليمك".
 .181وحتدّث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء فأأعرب عن امتنانه ملراجع احلساابت اخلاريج وكرر تعليقه عىل نقطة هممة من
تقرير هذا ا ألخري تتعلق ابإدارة املوارد البرشية ،وشدد عىل أأمهية لواحئ املنظمة ادلاخلية ذات الصةلّ ،
وحث ا ألمانة عىل ضامن
احرتاهما حبذافريها.
 .182وشكر وفد الصني مراجع احلساابت اخلاريج عىل تقريره وقال اإنه عرض عدد ًا من التوصيات البالغة ا ألمهية .و أأعرب
الوفد عن أأمهل بأأن تويل الويبو هذه التوصيات الاعتبار الواجب و أأن تنفّذها .و أأضاف الوفد أأن الصني أأعربت خالل ادلورة
الرابعة والعرشين للجنة املزيانية عن رسورها ألن املراجع اخلاريج أأشار اإىل أأن مدة دورة ادلفع ملكتب الصني يه ثالثة أأشهر
وقال اإن املكتب س يواصل التعاون مع املكتب ادلويل لتقليص مدة دورة ادلفع اإىل أأقل من ذ ك.
 .183و أأيّد وفد إاس بانيا البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء وخاصة الشكر اذلي وهجته ملراجع احلساابت اخلاريج عىل العمل
املمتاز اذلي أأجنزه وعىل جودة تقريره ،كام تقاريره السابقة ،وشدّد عىل أأن التوصيات والتطبيق املناسب للقواعد واملعايري ،ول
حتسن فعالية املنظمة .وشكر الوفد ا ألمانة عىل امتثالها الرسيع لهذه التوصيات .وابلإضافة
س امي تكل املتعلقة ابملوارد البرشيةّ ،
اإىل ذ ك ،هنّأأ الوفد ا ألمانة عىل الر أأي غري املشفوع بأأي حتفظ اذلي أأبداه مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن حساابت املنظمة.
 .184و أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،علام بتقرير مراجع
احلساابت اخلاريج (الوثيقة .)A/55/9
" "3التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
 .185وشكر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابلنيابة الرئيس والوفود عىل الفرصة املتاحة أأمامه لتقدمي النقاط البارزة من التقرير
الس نوي لشعبة الرقابة ادلاخلية .ومبا أأن لك تفاصيل أأنشطة الرقابة قُدمت بشأأن الفرتة املشموةل ابلتقرير يف
الوثيقة  ،WO/GA/47/4أأراد املدير ابلنيابة تقدمي ملخص مقتضب للغاية عن النقاط الرئيس ية الواردة يف التقرير .وذكّر
بأأن التغيري الرئييس اذلي طر أأ يف الفرتة املشموةل ابلتقرير هو مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية ،اذلي اع ُتمد يف أخر دورة
للجمعية العامة ،و أأن التغيريات املُدخةل تزيد من وضوح وشفافية أأنشطة املنظمة املتعلقة ابلرقابة .و أأشار اإىل تنفيذ الشعبة
خلطهتا اخلاصة ابخملاطر ،وقال اإن الشعبة انهتت من معظم املهام اخملططة لعايم  2014و .2015وأأوحض أأن معل الشعبة
اخلاص ابلرقابة يشمل اجملالت التشغيلية الرئيس ية والعمليات املؤسس ية والربامج .و أأضاف أأن اإجناز همام الرقابة يف الوقت
املناسب مكّن الشعبة من توفري ضامانت معقوةل لرشاكهئا من أأحصاب املصاحل ادلاخليني واخلارجيني (فريق الإدارة العليا
ابلويبو وادلول ا ألعضاء واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج) بشأأن فعالية وكفاءة اإدارة اخملاطر
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واحلكومة وأليات و أأنظمة الامتثال ابلويبو .ودون اخلوض يف التفاصيلّ ،بني املدير ابلنيابة أأن  50ابملائة من أأنشطة التحقيق
اليت اضطلعت هبا الشعبة تناولت شاكوى يتعلق معظمها مبضايقة معزتمة أأو متيزي أأو اساءة اس تخدام للسلطة ،فضال عن
اإساءة اس تخدام وقت العمل .ومىض يقول اإن الشعبة أأصدرت ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،مثانية تقارير حتقيق وتقريرين
عن تورط الإدارة .و أأفاد بأأن الشعبة اس مترت يف الامتس تعقيبات من الزمالء عن طريق اس تقصاءات بشأأن نوعية العمل
اخلاص ابلرقابة ،و أأن نتاجئ تكل الاس تقصاءات ب ّينت مس توى رضا بلغ يف املتوسط  83ابملائة .و أأكد املدير ابلنيابة أأنه واصل
مراعاة الاقرتاحات ادلاعية اإىل حتسني جودة معل الشعبة اخلاص ابلرقابة .وشدّد عىل أأن متابعة التوصيات املفتوحة ظلّت
املتكررة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .واستشهد مبا ورد يف التقرير وقال اإن مثة  184توصية مفتوحة مهنا
من أأنشطة الشعبة ّ
 119توصية تعاجل خماطر عالية ،بيامن تعاجل بقية التوصيات خماطر متوسطة .و أأعلن ،من هجة أأخرى ،أأن الشعبة قامت ،بعد
معلية حتقق ،من اإغالق  107توصيات ابعتبارها ُمنفذة .واسرتسل قائال اإن الشعبة قامت ،أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير،
بتوفري خدمات اإدارية مع مشورات بشأأن س ياسات املنظمة وإاجراءاهتا و أأنظمهتا ،مشريا اإىل أأن الشعبة شاركت بصفة مراقب
يف دورات جلنة الاستامثر وحرضت كذ ك اجامتعات اللجان اخملصصة ،عند اللزوم .و أأكّد املدير العام ابلنيابة ما أأبلغت به
ادلول ا ألعضاء يف العام املايض ومفاده أأن الشعبة اس تمكلت تقياميت اجلودة اخلارجية لوظيفتهيا اخلاصتني ابلتدقيق والتقيمي،
و أأنه جيري التخطيط لإجراء تقياميت من هذا القبيل لوظيفهتا اخلاصة ابلتحقيق .و أأعلن أأن العمل امليداين سيبد أأ يف بضعة
أأايم ،وقال اإن من املتوقع صدور التقرير يف منتصف نومفرب وإان ذ ك سيهنىي تقياميت اجلودة اخلارجية للك وظائف الشعبة.
وتناول بعد ذ ك موارد الشعبة و أأكّد أأن مس توى املوارد ،اذلي يعادل  0.76ابملائة من مزيانية الويبو و 1ابملائة تقريبا من قوة
املنظمة العامةل ،ميكن اعتباره منخفضا اإىل حد ما مقارنة ببعض املعايري كتكل اليت أأويص هبا يف التقارير السابقة لوحدة
التفتيش املشرتكة .غري أأنه شدّد عىل أأن الشعبة متكّنت من تغطية لك اجملالت العالية ا ألولوية اليت تنطوي عىل خماطر عالية.
و أأوحض أأن ذ ك أأجنز بفضل تنس يق فعال ألنشطة الرقابة مع مراجع احلساابت اخلاريج واس تخدام أأكرث فعالية وكفاءة
ألدوات تكنولوجيا املعلومات دلى الاضطالع بأأنشطة الرقابة .وتطرق اإىل مسأأةل التوظيف وقال اإن حتويل الوظائف املهنية
املؤقتة اإىل مناصب اثبتة ،عىل حنو تدرجيي ،من شأأنه زايدة حتفزي املوظفني والاحتفاظ ابملعارف واخلربات املؤسس ية داخل
الشعبة .و أأضاف قائال اإن الشعبة حافظت عىل عالقة معل ممتازة مع مراجع احلساابت اخلاريج اذلي التقت به ابنتظام
وتقامست معه خطط الرقابة ،وإاهنام تبادل أأيضا وهجات النظر حول احلومكة وقضااي اخملاطر لضامن اس تعامل املوارد املتاحة
بأأعىل كفاءة ممكنة تفاداي لالزدواجية يف أأنشطة الرقابة وضامان لأكرب تغطية ممكنة خبدمات الرقابة .و أأفاد بأأن الشعبة واصلت
اإجراء حوار منتظم مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و أأهنا اس تفادت من ادلمع املتواصل واملشورة القيّمة لتكل اللجنة
هبدف زايدة حتسني سري معل الشعبة ونوعيته معوما.
 .186وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر ا ألمانة عىل لك التقارير الثالثة املقدمة يف
هذا الصباح .وقال اإن مجموعته تعترب التدقيق والرقابة وظيفتني هامتني ألهنام متكّنان ادلول ا ألعضاء من احلصول عىل تقياميت
من منظور مس تقل بشأأن البياانت املالية وعن كفاءة وفعالية ووجاهة أأنشطة الويبو .ور ّحب ابلتقارير اليت أأعدها لك من
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج واملدير ابلنيابة لشعبة الرقابة ادلاخلية ،وشكرمه عىل معلهم
القمي .و أأعرب عن رسور مجموعته لكون تكل التقارير تربز عددا من الاس تنتاجات الإجيابية ،مبا يف ذ ك البياانت املالية
ّ
لعام  .2014و أأحاط علام ،يف الوقت نفسه ،بأأن بعض اجملالت تقتيض مزيدا من التحسني ور أأى أأن اإعداد تقرير هبذا الشلك
من شأأنه الإسهام بقدر وافر يف حتسني اإدارة خمتلف أأنشطة املنظمة .وابلتايل أأبدى تطلع مجموعته اإىل تنفيذ التوصيات الوارد
فهيا.
 .187وشكر وفد الهند مراجع احلساابت اخلاريج عىل تقدميه التقرير بشأأن بياانت الويبو املالية للعام املنهتىي يف
 31ديسمرب  ،2014وعىل التوصيات املقدمة استنادا اإىل معليات التدقيق اجملراة يف الثنائية  .2015-2014وقال اإن التقرير
شامل ومناسب التوقيت ويوفر فرصة ساحنة أأمام ادلول ا ألعضاء يك تتفاوض بشأأنه .واس تعرض الوفد املالحظات من زاوية
التنفيذ فامي يتعلق ابلإدارة املالية وتشغيل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية وإادارة املوارد البرشية .كام اس تعرض بدقة
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التوصيات املوهجة من مراجع احلساابت اخلاريج اإىل أأمانة الويبو .و أأعلن أأن تقارير مراجع احلساابت اخلاريج ما فتئت متث ّل
أأداة ل غىن عهنا لعمل جلنة الربانمج واملزيانية .و أأبدى اقتناعه بأأن تقارير مراجع احلساابت اخلاريج ،اذلي اضطلع بعمليات
تدقيق خارجية لعدة منظامت دولية خالل ا ألعوام السابقة ،س تكون لها قمية جد عالية .و ّبني أأن درجة الكفاءة واملصداقية
واملوثوقية اليت يتسم هبا املعهد العايل للتدقيق ابلهند يه سامت معرتف هبا من خالل مشاركته مع هيئات ا ألمم املتحدة
ا ألخرى .و أأضاف أأن التقرير أأشار اإىل  19مرشوعا مندرجا مضن نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ،موحضا أأن مثة مرشوعا
واحدا قد أأجنز وس بعة مرشوعات دخلت طور التشغيل .وابلتايل ،مل يمتكّن مراجع احلساابت اخلاريج من تقيمي مجمل الفوائد
اليت جنهتا الويبو من النظام املذكور ،ابلنظر اإىل حالت التأأخر املُسجةل يف تنفيذ املرشوعات وحالت التداخل فامي بيهنا.
و أأكّد ،بناء عىل ذ ك ،أأمهية رصد تنفيذ التوصيات املُقدمة من مراجع احلساابت اخلاريج .وهنّأأ اإدارة الويبو عىل اس تجابهتا
لتوصيات مراجع احلساابت اخلاريج والتدابري اليت اختذهتا لإدخال حتسينات يف جمالت خمتلفةّ .
وحث ا ألمانة عىل اختاذ ما
يلزم من اإجراءات من أأجل تنفيذ التوصيات العالقةّ .
وعرب الوفد عن تقديره البالغ ملراجع احلساابت اخلاريج عىل معهل
ادلؤوب وعىل عرضه لتقريره يف الوقت املناسب ،مما يُعترب اس تجابة لتوصية جلنة الربانمج واملزيانية.
 .188وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الشعبة عىل معلها وتقريرها البالغ ا ألمهية .وشدّد عىل أأمور عدة مهنا
تطلعه اإىل حتسني القضااي التشغيلية الراهنة يف أأاكدميية الويبو مبا يتيح لها ا ألساس الالزم لتحقيق وليهتا اجلديدة بعد أأن تُعمتد
رمسيا.
 .189وشكر وفد اإس بانيا الشعبة عىل معلها و أأ ّقر بأأنه قر أأ التقارير بعناية كبرية وخلص اإىل أأن الشعبة تسهم بقدر كبري ،يه
وهيئات الرقابة ا ألخرى ،يف حتسني أأداء الويبو .و أأشار اإىل نقطتني أأولهام أأمهل يف أأن يمت ،عند ملء الوظيفة الشاغرة ملدير
الشعبة ،احلفاظ عىل المكية والتفاصيل اليت اتسمت هبا التقارير الصادرة عن الشعبة حىت الن .و أأوحض أأنه اس تفرس ،يف
امجلعيات السابقة ،عن اإماكنية النفاذ اإىل واثئق التدقيق ادلاخيل .وتساءل ،نظرا اإىل وجود س ياسة جديدة بشأأن النفاذ اإىل
تكل الواثئق ،عام اإذا اكن ميكن حبث ألية من شأأهنا تيسري النفاذ اإىل التقارير املوجودة قبل دخول الس ياسة اجلديدة حزي
النفاذ .مفن الغريب ،يف ر أأي الوفد ،أأن يكون من السهل النفاذ اإىل التقارير والاطالع علهيا ،بيامن يُطلب من ادلول ا ألعضاء،
فامي خيص التقارير السابقة ،اتباع اإجراء معقد يمتث ّل يف توجيه طلب لتلقهيا بوسائل محمية .و أأشار اإىل أأنه ل يلمتس نرش مجيع
التقارير ،بل يطلب من ا ألمانة التفكري يف اإماكنية تيسري النفاذ اإىل التقارير السابقة .والمتس أأن يُنظر يف هذه القضية ،كام
طلبه يف العام املايض.
 .190وشكر وفد املكس يك مدير الشعبة ابلنيابة ومراجع احلساابت اخلاريج .و أأحاط علام بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج
و أأبدى تقديره لإعداد البياانت املالية طبقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ولعدم اإبداء ر أأي متحفظّ .
وحث الويبو عىل
اعامتد لك التوصيات اخلاصة ابجلوانب املرتبطة ابإدارة املوارد املؤسس ية والبرشية .وما شدّ اهامتمه بوجه خاص التعليق ادلاعي
اإىل اإدراج ا ألصول التارخيية يف البياانت املالية .و أأبدى دمعه لإدراج تكل ا ألصول يف البياانت املالية ألنه يعتقد أأن اإدراهجا
س يؤدي اإىل زايدة شفافية وضع الويبو املايل ،والمتس من املنظمة اتباع تكل التوصية النابعة من املعايري احملاسبية ادلولية
للقطاع العام.
القمي و أأبدى تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء.
 .191وشكر وفد تركيا ا ألمانة عىل معلها ّ
 .192وشكرت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء عىل تعليقاهتا الإجيابية ودمعها للعمل املُنجز من قبل الشعبة .و أأكّدت أأهنا تنظر يف
الس بل فعالية من حيث التلكفة لإاتحة اإماكنية النفاذ اإىل بعض تقارير الرقابة الصادرة قبل دخول س ياسة
كيفية اإجياد أأكرث ُ
مبجرد اتضاح الفكرة خبصوص ما ميكن اإاتحته.
نرش التقارير حزي النفاذ .وستُبلَّغ ادلول ا ألعضاء ّ
 .193و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املعنونة " التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"
(الوثيقة )WO/GA/47/4
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البند  11من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
 .194استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( A/55/4القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية) والوثيقة A/55/5 Rev.
(اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  )17/2016والوثيقة ( A/55/6تقرير أأداء الربانمج لعام  )2014والوثيقة A/55/7
(التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية  )2014والوثيقة ( A/55/8وضع تسديد الاشرتااكت يف  1سبمترب )2015
والوثيقة ( A/55/11تقرير مرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة) والوثيقة A/55/INF/10
(فهم الولايت املتحدة ا ألمريكية للنظام أأحادي الاشرتااكت وللمزيانية ا ألحادية يف عالقهتام مع اتفاق لش بونة).
 .195وقال الرئيس اإن البند  11من جدول ا ألعامل يغطي لك القضااي اليت انقش هتا جلنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) يف
دورتهيا الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين ،ابس تثناء "التقارير عن التدقيق والرقابة" اليت نوقشت مضن البند  10من جدول
ا ألعامل .و أأوحض أأن مثة س بع واثئق قيد النظر .وقال اإن اللجنة مل تمتكّن ،كام أأشري اإليه يف الوثيقة  A/55/4املعنونة "القرارات
اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية" ،من ّ
البت يف القضااي التالية ( :أأ) التقرير املرحيل الهنايئ بشأأن مرشوع البناء اجلديد
وقاعة املؤمترات اجلديدة؛ (ب) واقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17/2016مبا يف ذ ك القضااي املرتبطة بنظام لش بونة.
و أأفاد ،يف هذا الصدد ،بأأن جلنة املزيانية المتست من ادلول ا ألعضاء املهمتة مواصةل املشاورات حول القضااي العالقة هبدف
اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016خالل مجعيات ادلول ا ألعضاء لعام  2015خدمة ملصاحل الويبو وادلول
ا ألعضاء فهيا .و أأضاف أأن جلنة املزيانية مل تمتكّن ،مضن النقطة (ب) ،من ّ
البت يف قضية املاكتب اخلارجية اجلديدة .ومىض
يقول اإن جلنة املزيانية أأحاطت علام كذ ك بعدم بلوغ أأي توافق يف الراء بشأأن القضااي التالية اليت طرحهتا بعض ادلول
ا ألعضاء ( :أأ) الاقرتاح ادلاعي اإىل " أأن يكون ختصيص أأموال ألي مؤمترات دبلوماس ية يف الثنائية  17/2016مرشوطا
ابإماكنية مشاركة ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل حنو اتم يف تكل املؤمترات"؛ (ب) "واحلاجة اإىل مراجعة املهنجية املتعلقة
بتخصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد ،مبا يف ذ ك ختصيص اإيرادات املنظمة املتنوعة" .وبناء عىل ذ ك ،اقرتح
الرئيس ،عىل غرار العام املايض ،ترك تكل القضااي جانبا والاقتصار يف أأول ا ألمر عىل لك القضااي ا ألخرى اليت عاجلهتا جلنة
املزيانية ابلاكمل .و أأوحض أأن لك القضااي العالقة ستُناقش بعد ذ ك .ودعا ا ألمانة اإىل الإبالغ عن النتاجئ اليت خلصت اإلهيا جلنة
املزيانية ،ابس تثناء ما خيص القضااي العالقة املشار اإلهيا أأعاله .وذكّر بأأن جلنة املزيانية اجمتعت مؤخرا ول توجد واثئق ّتبني
بوضوح النتاجئ اليت خلصت اإلهيا .وجشّع ابلتايل عرض النتاجئ ابإجياز.
 .196واس هتلت ا ألمانة ُكمهتا ابلقول اإن س نة  2015يه "س نة مزيانية" ابلنس بة للويبو ،مما يقتيض متاش يا مع "اللية" اليت
اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء فامي خيص املوافقة عىل برانمج ومزيانية املنظمة ،عقد دورتني للجنة املزيانية يف الس نة ،مما يتيح
قراءتني ملرشوع الربانمج واملزيانية .و أأضاف أأن جلنة املزيانية عقدت ،بناء عىل ذ ك ،دورتني رمسيتني هذا العام ،أأي دورهتا
الثالثة والعرشين يف الفرتة من  13اإىل  17يوليو ودورهتا الرابعة والعرشين يف الفرتة من  14اإىل  18سبمترب  .2015و أأفاد بأأن
جدويل أأعامل ادلورتني اكان زاخرين ابلبنود ،و أأن تقدما جيدا أأحرز يف الك ادلورتني بشأأن البنود اجلديدة وبعض البنود
العالقة منذ فرتة طويةل .ومىض يقول اإنه ابس تثناء البنود املعاجلة فعال مضن البند ( 10تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة؛ وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج؛ والتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية) ،أأحاطت جلنة املزيانية علام اب ألمور
التالية و /أأو أأوصت امجلعيات ابملوافقة علهيا "1" :تقرير أأداء الربانمج لعام 2014؛ " "2واقرتاح لتحسني أأداء الربانمج وإاعداد
التقارير املالية؛ " "3وس ياسة الويبو املعدةل بشأأن الاستامثرات ،مما سيسفر عن تنفيذ س ياس تني يف جمال الاستامثر – واحدة
بشأأن س يوةل التشغيل وا ألخرى بشأأن الس يوةل الاسرتاتيجية؛ " "4وس ياسة الويبو اخلاصة اب ألموال الاحتياطية للمنظمة
(صايف ا ألصول) " "5والتقارير املرحلية عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املقدمة يف اإطار اس تعراض الإدارة
والتس يري يف الويبو وفامي خيص التوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية؛ " "6والتقارير الهنائية أأو املرحلية بشأأن بعض
املرشوعات ،مبا يف ذ ك املرشوعات اخلاصة بتحسني معايري السالمة وا ألمن اخلاصة مبباين الويبو احلالية؛ وتنفيذ نظام شامل
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ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو؛ ومرشوع استامثر ر أأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت؛
" "7واس تعراض اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة فضال عن التعاقب القادم عىل العضوية يف تكل
اللجنة؛ " "8و"تعريف نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية يك يُطبق ألول ّمرة عىل مرشوع الربانمج واملزيانية
للثنائية 19/2018؛ " "9والتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية  2014ووضع تسديد الاشرتااكت .وقدمت ا ألمانة بعد
ذ ك معلومات حمدثة عن وضع تسديد الاشرتااكت منذ  1سبمترب  :2015كوت ديفوار  99 218فرناك سويرساي،
هندوراس  13 914فرناك سويرساي ،ا ألردن  2 410فرناكت سويرسية ،مايل  46فرناك سويرساي ،النيجر  102فرنك
سويرسي ،الاحتاد الرويس  68 850فرناك سويرساي ،تونغا  2 849فرناك سويرساي ،الولايت املتحدة ا ألمريكية 170 921
فرناك سويرساي ،ويبلغ مجموع تكل الاشرتااكت  358 310فرناكت سويرسية.
 .197وذكّر الرئيس بأأن ادلول ا ألعضاء انقشت تكل القضااي ابس تفاضة يف دورة جلنة املزيانية املعقودة يف سبمترب .وقال اإن
الوفود قد ترغب ،حتقيقا للكفاءة ،يف الرجوع اإىل املداخالت اليت أأدلت هبا يف جلنة املزيانية .و أأضاف أأنه ابإماكهنا أأيضا تقدمي
بياانت كتابية اإىل ا ألمانة يك تُدرج ابلاكمل يف التقرير .كام ذكّر الوفود بأأنه من غري الرضوري أأخذ اللكمة لتأأييد أأو تكرار
البياانت اليت أأدىل هبا املنسقون ا إلقلمييون .وشكر الوفود عىل تفهمها وفتح ابب التعليق عىل املسائل املشموةل بعرض ا ألمانة،
ابس تثناء القضااي العالقة اليت س ُتتناول بعد ذ ك مبارشة ،أأي مرشوعات البناء واملاكتب اخلارجية اجلديدة والقضااي املتعلقة
بنظام لش بونة.
 .198وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وقال اإن تعليقاته تتعلق ابملسائل املطروحة عىل جلنة املزيانية معوما.
ورصح بأأن اجملموعة ابء تتوجه ابلشكر اإىل الرئيس وا ألمانة عىل ما أأجنزاه من معل شاق خالل الس نة املاضية ،مبا يف ذ ك
التحضري لهذه امجلعيات .و أأضاف أأن اجملموعة تشعر أأن قيادة الرئيس احملنكة ،مبا يف ذ ك حتديد املسائل اليت يتعني حلها يف
املناقشات املقبةل بوضوح ،فضال عن العمل الضخم واملمتاز اذلي قامت به ا ألمانة ،اإضافة اإىل روح التطلع اإىل املس تقبل اليت
حتلت هبا ادلول ا ألعضاء ،أأدت اإىل وضع املهنجية املتبعة حاليا بعقد دورتني رمسيتني للجنة املزيانية وهو أأمر ذو مغزى .وقال
اإن اجملموعة تتوقع اس مترار هذه املهنجية والروح يف املس تقبل ،ذ ك عىل الرمغ من أأن املسائل اليت عىل ادلول ا ألعضاء حلها
يف هذه امجلعيات تتطلب مهنا بذل املزيد من اجلهود امجلاعية لوضع وثيقة الربانمج واملزيانية يف صيغهتا الهنائية .ومىض يقول اإن
الويبو حسنت معلها يف الونة ا ألخرية من خالل تنفيذ نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ .وقال اإن هذا النظام عبارة عن نرباس
همم توجه به ادلول ا ألعضاء املنظمة .و أأضاف أأن املنظمة ل ميكهنا الاسرتشاد هبذا النرباس من دون املوافقة عىل الربانمج
واملزيانية .و أأردف يقول اإن ذ ك ما اكن عىل ادلول ا ألعضاء أأن تبقيه نصب أأعيهنا عند النظر يف الربانمج واملزيانية ،وإان
ادلول ا ألعضاء اكن جيب أأل يغيب عن ذههنا أأن ا ألسس املالية للمنظمة تتوقف أأساسا عىل الرسوم احملصةل لقاء اخلدمات
العاملية للملكية الفكرية .واختمت الوفد ُكمته قائال ،من منظور املنسق ،اإن مجيع ادلول ا ألعضاء تتوىل املسؤولية عن التوصل
اإىل توافق يف الراء حول املوافقة عىل الربانمج واملزيانية يف الوقت املناسب.
 .199وتوجه الرئيس ابلشكر اإىل الوفود عىل مواقفها البناءة و أأضاف أأن البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن سريد يف التقرير.
 .200وراح يقر أأ فقرة قرار مقرتحة يف الوثيقة  A/55/4املعنونة "القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية" فامي يتعلق
جبميع املسائل اليت ينسحب علهيا البند  11من جدول ا ألعامل ،فامي عدا املسائل املعلقة املبينة يف مس هتل البند (انظر الفقرة
الثانية من هذا البند من جدول ا ألعامل).
 .201فامي يتعلق ابلقضااي املشار اإلهيا يف الفقرة السابقة ،اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت
تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه:
" "1أأحاطت علام "بقامئة القرارات" اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية (الوثيقة  ،)A/55/4و"بوضع
تسديد الاشرتااكت يف  1سبمترب  "2015احملدث (الوثيقة )A/55/8؛
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" "2ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية كام وردت يف الوثيقة .A/55/4
 .202وفتح الرئيس ابب مناقشة أأول مسأأةل من املسائل العالقة ،ويه تقرير مرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع
قاعة املؤمترات اجلديدة (الوثيقة  )A/55/11ودعا ا ألمانة اإىل عرض الوثيقة.
 .203وقدمت ا ألمانة التقرير املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة اذلي يغطي الفرتة املمتدة
منذ التقرير ا ألخري اذلي قدم أأثناء جلسات مجعيات عام  ،2014و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن جلنة املزيانية أأجلت يف دورهتا
الرابعة والعرشين ،اليت عقدت يف سبمترب  ،2015مناقشة هذه املسأأةل اإىل امجلعيات (الوثيقة  .)A/55/4وذكّرت ا ألمانة بأأن
قاعة املؤمترات اجلديدة ومجيع املرافق اجملاورة لها فضال عن ا ألدوار اليت خضعت للتجديد من مبىن أأرابد بوكش ،اس تمكلت
يف الوقت املناسب لس تضافة ادلورة الرابعة وامخلسني للجمعيات يف سبمترب  .2014ورصحت بأأن القاعة اجلديدة
اس تخدمت يف عدد من املناس بات عىل مدى الس نة املاضية لس تضافة اجامتعات الويبو وفعالياهتا ولس تضافة فعاليات
أأخرى عقدهتا منظامت وهيئات دولية أأخرى .و أأضافت أأن لك أأعامل الإصالح والإحالل املتبقية يف مرشوع البناء اجلديد
اس تمكلت عىل مدى ا ألشهر الثين عرش املاضية ،و أأعلنت أأن ا ألعامل املتبقية من املتوقع أأن تس تأأنف بعد انهتاء امجلعيات
و أأن تس تمكل قبل هناية عام  .2015و أأفادت بأأن عددا من البنود املتبقية فامي يتعلق مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة اس تمكل
أأيضا ،يف حني من املتوقع تركيب بعض الواهجات اخلارجية وغرس ا ألجشار اجلديدة يف الش تاء املقبل .والتفتت ا ألمانة اإىل
الرقابة عىل مرشوعات البناء ومراجعة حساابهتا ،و أأكدت أأهنا د أأبت عىل عرض تقارير مرحلية عىل اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة ،و أأهنا نفذت لك التوصيات الصادرة عن شعبة الرقابة ادلاخلية ،و أأن مثاين توصيات من أأصل  10توصيات
قدهما املراجعون اخلارجيون للحساابت قد نفذت ،فال يبقى سوى توصيتني جيري تناوهلام الن .وحتدثت ا ألمانة عن مزيانية
مرشوع البناء اجلديد ووضعه املايل ،و أأشارت اإىل أأن أأعامل الإصالح والإحالل اجلارية متول من ا ألموال اليت استبقيت من
املقاول العام السابق ،يف حني أأن الواهجة اخلارجية وما يتعلق هبا من بنود أأخرى متول بأأموال وافقت علهيا مجعيات
عام  .2014وذكّرت ا ألمانة بأأن املزيانية الإجاملية اليت ُأقرت ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة حىت عام  2014بلغت 75.2
مليون فرنك سويرسي .و أأردفت تقول اإن املناقشات بشأأن احلساابت اخلتامية قد اس تمكلت مع  102من أأصل 108
رشاكت ،فتبقى ثالث رشاكت وثالث منشأت خلرباء همنيني ل تزال املناقشات جارية معها للتحقق من فواتريها وحساابهتا
اخلتامية .ورصحت بأأن هامش عدم اليقني ابلنس بة اإىل ا ألرقام الهنائية يف تكل احلساابت املتبقية صغري .وذكّرت بأأن مثة
ثالثة أأس باب رئيس ية لزايدة تاكليف املرشوع عىل النحو املفصل يف الوثيقة ويه "1" :زايدة مكيات املواد الفعلية الالزمة
أأثناء البناء يف بعض احلالت بكثري عىل ما قُدّر يف ا ألصل؛ " "2والتأأخريات الإضافية املُسجةل يف مرحةل البناء والنامجة عن
تعقيد موقع العمل والتنس يق الشامل يف لك التخصصات بني خمتلف الرشاكت واملنشأت؛ " "3وعدم توقّع عدد من الرشاكت
الاضطرار اإىل البقاء يف موقع العمل طوال الفرتة اليت بقيت خاللها يف هناية املطاف ،بل اكن علهيا الاس تعانة بقوى عامةل
اإضافة لزايدة ساعات العمل للوفاء اب ألجل احملدد لفتتاح القاعة يف سبمترب  .2014وكام أأشري من قبل ،جيري التحقق من
الفواتري الهنائية املتبقية املس تلمة من رشاكت البناء وهجات التوريد من خالل معلية يشارك فهيا املهندسون التقنيون وفريق
اإدارة موقع العمل واملهندسون املعامريون وفريق القيادة قبل عرضها عىل ا ألمانة .ويف اإطار هذه العملية جيري التحقق من
النطاق واس تقصاء اجلودة وتلكفة تعديالت املرشوعات اليت طلبهتا ا ألمانة خالل البناء والتثبت مهنا ،أأخذا بعني الاعتبار أأن
القاعة اجلديدة اكن يتعني ّتهزيها لس تضافة مجعيات عام  .2014واختمتت ا ألمانة ُكمهتا حول هذه النقطة ابلتشديد عىل أأن
س تة حساابت فقط (من أأصل  108حساابت) ل تزال قيد املناقشة والتحقق .و أأكدت ،يف هذا الس ياق ،أأن علهيا أأل
يغيب عن ذههنا احلفاظ عىل مصاحل املنظمة الفضىل وتاليف أأي وضع ميس اختتام تكل املناقشات اجلارية عىل حنو معقول
وودي يف املس تقبل القريب لإغالق احلساابت املفتوحة مع الرشاكت املتبقية .ورصحت ا ألمانة بأأهنا اإن مل تكن يف وضع
يسمح لها ابإعطاء رمق هنايئ حمدد للتلكفة العامة للمرشوع ،فاإهنا ل تتوقع أأن تتجاوز أأية مزيانية اإضافية لزمة مبلغ  3.5مليون
فرنك سويرسي ،عىل أأن ميول هذا املبلغ الإضايف من الوفورات احملققة من تدابري الفعالية من حيث التاكليف اليت طبقت
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خالل الثنائية  .15/2014واختمتت ا ألمانة عرضها ابلتأأكيد أأهنا ،عندما س تعد تقريرها الهنايئ بشأأن مرشوعات البناء يف
عام  ،2016س تعد تقريرا عن العرب املس تخلصة ،نزول عند طلب بعض ادلول ا ألعضاء يف الس نوات املاضية.
 .204وإاذ مل يعد هناك من تعليقات ،قر أأ الرئيس فقرة القرار املقرتح اليت اعمتدت.
 .205اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه،
( أأ) أأحاطت علام مبضمون التقرير املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
(الوثيقة  ،)A/55/11مبا يف ذ ك وجود مناقشات جارية مع الرشاكت الثالث واملاكتب املهنية املتخصصة
الثالث املتبقية بشأأن حساابهتا اخلتامية؛
(ب) و أأحاطت علام بأأن ا ألمانة:
" "1بذلت أأفضل مساعهيا للحد ،بأأكرب قدر ممكن ،من المتويل الإضايف اذلي قد يلزم ختصيصه
لختتام وإاقفال لك احلساابت املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة؛
" "2و أأقفلت مجيع احلساابت تقريب ًا ( 102من أأصل  )108املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
قبل انعقاد امجلعيات يف عام 2015؛وستبذل لك هجد ممكن لإقفال احلساابت الس تة املتبقية يف أأقرب
وقت ممكن بعد امجلعيات.
(ج) ووافقت اس تثنائيا عىل تغطية أأية مرصوفات اإضافية حممتةل تتعلق ابختتام وإاقفال احلساابت املرتبطة
مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة وتزيد عىل املزيانية املعمتدة لقاعة املؤمترات املذكورة بقمية  75.2مليون فرنك
سويرسي ،من املزيانية الإجاملية الواردة يف الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية  ،15/2014مببلغ ل يفوق 3.5
مليون فرنك سويرسي.
 .206و أأشار الرئيس اإىل املسأأةل العالقة املرتبطة ابملاكتب اخلارجية اجلديدة و أأعلن أأن السفرية أأانّ ماراي ماننديز (اس بانيا) قد
ُع ّينت لتوىل املشاورات غري الرمسية بشأأن املاكتب اخلارجية .والتفت الرئيس اإىل أأن اجامتع ًا أأولي ًا قد عُقد و أأن املشاورات
ستتواصل يف ا ألايم املقبةل .وقال الرئيس اإن أأحد ًا مل يطلب التحدث يف هذه املسأأةل.
تطرق الرئيس اإىل مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016واملسائل العالقة بشأأن نظام لش بونة .وذكّر
 .207مث ّ
الرئيس بأأن املرشوع احلايل للربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016يتضمن برانجم ًا مس تق ًال بشأأن نظام لش بونة ،هو الربانمج
 ،32اذلي نتج عن الفصل ،يف عرض املزيانية ،بني نظايم مدريد ولش بونة ،مع ًال ابلقرار اذلي اختذته جلنة املزيانية يف دورهتا
الرابعة والعرشين .ومىض الرئيس يقول اإن اجلداول واملرفقات ذات الصةل قد ُحدّثت ،حسب الاقتضاء ،بعد تقس مي نظايم
مدريد ولش بونة اإىل برانجمني خمتلفني .و أأحاط الرئيس علامً بأأن مجيع ا ألعضاء يدركون أأن بعض الوفود ربطت التقدم يف ح ّل
منسق خبصوص هذا
القضااي املرتبطة بنظام لش بونة ابعامتد الربانمج واملزيانية .و أأضاف أأنه مل ي ُرشع بعد يف اإعداد مسار تيسري ّ
البند من جدول ا ألعامل و أأنه سيتوىل بنفسه مسؤولية تيسري هذه املناقشة اليت س تكون أأفقية .مث اتبع الرئيس فاحت ًا اجملال ملن
يرغب يف التعليق عىل الرابط بني ح ّل القضااي املرتبطة بنظام لش بونة واعامتد الربانمج واملزيانية.
 .208وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن دمعه للمرشوع احلايل للربانمج
واملزيانية للثنائية  .17/2016مث تناول مسأأةل احتاد لش بونة و أأكّد عىل دمع اجملموعة لتعزيز الشفافية والاس تدامة املالية لحتاد
لش بونة .وأأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة تؤيّد يف الوقت عينه تأأييداً اتم ًا املهنج احلايل املتبع يف ختصيص الاحتادات ل إاليرادات
والنفقات ،اذلي يُعدّ عىل أأساسه لك من الربانمج واملزيانية .وعلّق الوفد عىل اقرتاح جعل ختصيص الاموال للمؤمترات
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ادلبلوماس ية املس تقبلية مرشوط ًا مبشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء ،فقال اإن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ل تؤيّد هذا
الاقرتاح ألهنا ترى أأنه يتعارض مع قانون املعاهدات .و أأخري ًا وليس أخر ًا ،أأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن
أأملها بأأن يُعمتد برانمج الثنائية  17/2016ومزيانيهتا بتوافق الراء يف امجلعيات احلالية.
 .209وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإذا اكن يرغب يف عرض اقرتاحه يف هذا الشأأن الن ليك يتس ىن للك
الوفود الاطالع عىل الاقرتاح وإابداء أأول التعليقات العامة عليه.
 .210واس هتل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ُكمته قائال اإن أأول بندين نوقشا قد برهنا عىل همارة الرئيس ودبلوماسيته
ابعتباره رئيسا ممتازا ،و أأثىن عىل الرئيس ملا ُأحرز من تقدم هائل .وذكّر بأأنه أأشار أأثناء دوريت جلنة املزيانية اللتني عقدهتا يف
يوليو وسبمترب ،اإىل أأنه لن يكون يف وضع يسمح هل ابملشاركة يف اعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية 17/2016
ابلإجامع ما مل تتحقق الرشوط التالية )1( :الفصل بني حساابت نظام لش بونة ونظام مدريد؛ ( )2توضيح دخل نظام لش بونة
ومرصوفاته ،سواء املبارشة أأو غري املبارشة ،بدقة؛ ( )3سد العجز يف مزيانية نظام لش بونة دون اس تخدام دخل أأي احتاد
أخر؛ ( )4اإجراء ا ألمانة دلراسة عىل الاس تدامة املالية لنظام لش بونة؛ ( )5عدم عقد أأي مؤمتر دبلومايس يف الثنائية
 17/2016اإل مبشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء؛ ( )6قيام ا ألمانة مبراجعة املرفق الثالث لوثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة لإضفاء
املزيد من ادلقة عليه .و أأعرب الوفد عن تقديره ملا أأجنز من معل حىت الن لتحسني الإبالغ عن دخل الويبو ومرصوفاهتا
ولتحديد أأولوايت املزيانية والنتاجئ املرتقبة من برامج الويبو .وقال اإن أأحد أأهداف الويبو ضامن التعاون الإداري بني
الاحتادات ،و أأضاف أأن اتفاقية الويبو تنص عىل ذ ك ،و أأنه يعترب الاجامتع احلايل ألية هممة للتعاون .وسعيا اإىل حتقيق هذا
التعاون يف املس تقبل ،طلب الوفد مراجعة وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة يك توحض أأن أأي مؤمتر دبلومايس يعقد يف الثنائية
 17/2016مفتوح لتشارك فيه مجيع ا ألعضاء .ورصح بأأنه يفهم أأن املؤمترات ادلبلوماس ية املتوىخ عقدها يف هذه الثنائية
مفتوحة ملشاركة مجيع ا ألعضاء وطلب من ا ألمانة أأن تؤكد ذ ك .و أأضاف أأنه يرى ،من أأجل تيسري احلوار ،أأن التعاون ميكن
أأن يعين أأيضا أأن يقوم احتاد بتضحيات مالية دلمع احتاد أخر .ومىض يقول اإن نظام لش بونة ،عىل مدى أأكرث من  50عاما مل
يكف نفسه ذاتيا و أأنه اعمتد عىل دخل الاحتادات ا ألخرى دلمعه .ورصح بأأنه غري مس تعد ألن يس متر هذا الوضع ،و أأرص
عىل أأن يسد احتاد لش بونة العجز يف مزيانيته ،كرشط ليشارك يف اعامتد الربانمج واملزيانية ابلإجامع .وذكّر الوفد بأأنه اقرتح
عىل مجعية احتاد مدريد أأن تبت يه يف توزيع ما حيققه احتاد مدريد من فائض ،ما قد يساعد أأعضاء لش بونة ،ومه أأعضاء
أأيضا يف احتاد مدريد عىل متويل صندوق ر أأس املال العامل اخلاص ابحتاد لش بونة .واقرتح أأيضا اإاتحة بعض الصناديق
الاستامئنية اليت قدهما بعض أأعضاء احتاد لش بونة للثنائية  17/2016لتغطية جعز الاحتاد .و أأعرب عن عزمه عىل العمل مع
احتاد لش بونة ،لكنه يود أأن يسامه هذا الاحتاد يف حتقيق ا ألهداف العامة للمنظمة ابلطريقة ذاته اليت تسهم هبا الاحتادات
ا ألخرى يف دمع املنظمة .وراح يقول اإن الاحتادات اليت متولها الاشرتااكت تعود ابلفائدة عىل امجليع وإان الويبو اضطلعت
بدور حمدد يف تيسري حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بتكل الاحتادات ،وقال مع ذ ك اإن الاحتادات اليت متول بطريقة حرة قد
أأشري اإلهيا يف عدة مرات ،عن حق ،خالل هذه امجلعيات .ومىض يقول اإن النظام ا ألحادي الاشرتااكت ل يغطي الاحتادات
اليت متول بطريقة حرة .والتفت اإىل احتاد لش بونة وقال اإن هذا الاحتاد يس تخدم أأموال الاحتادات ا ألخرى ،مبا يف ذ ك
الاحتادات اليت متولها الاشرتااكت ا ألحادية ،لعقد مؤمتر دبلومايس يتعلق مبوضوع تغطيه الاحتادات ا ألخرى ،مبا يف ذ ك
احتاد ابريس واحتاد مدريد .ويف هذه احلاةل ر أأى الوفد أأن من املهم خاصة أأن يكفي احتاد لش بونة نفسه من الناحية املالية
ويودل دخال دلمع سري املنظمة معوما .و أأردف قائال اإنه يرى أأن املؤرشات اجلغرافية لو اكنت حتمي املعارف التقليدية ،مثال،
دلمع احتاد لش بونة الربانمج  ،4ويه ليست احلاةل ،وإان اكنت تعزز التمنية ،دلمع الاحتاد الربانمج  ،8لكن هذه ليست احلاةل،
وإان اكنت املؤرشات اجلغرافية هممة ابلنس بة اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،دلمع الاحتاد املاكتب ا إلقلميية ،لكن هذه
ليست احلاةل .واس تدرك قائال اإن لك ا ألعضاء يعلمون أأن املؤرشات اجلغرافية هممة ،لكن احتاد لش بونة ل يدمع الربانمج
 ،10والقامئة طويةل .و أأضاف أأن احتاد لش بونة يسري بفضل ادلخل اذلي تودله املنظمة ،ذلا ل يتاح الكثري من ا ألموال املتاحة
لمتويل أأعامل الاحتادات ا ألخرى اليت ينمتي اإلهيا غالبية أأعضاء الويبو .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنضم اإليه سائر الوفود يف
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مطالبة احتاد لش بونة بزايدة أأعامهل واملسامهة يف املنظمة بطريقة ملموسة .وعالوة عىل ذ ك شدد الوفد ،يك يشارك يف اعامتد
الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016ابلإجامع ،عىل أأن مهنجية ختصيص دخل الاحتادات ومرصوفاهتا يلزم أأن ّتري بطريقة
أأكرث عدل وشفافية .ورصح بأأنه يفهم أأن املرفق الثالث لوثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة استندت اإىل املهنجية ذاهتا لعدة
س نوات ،ولكن مبا أأنه درس هذا املرفق حماول معرفة دخل الاحتادات ومرصوفاهتا عىل وجه ادلقة ،فقد اكتشف أأنه مل يفهم
املهنجية عىل الإطالق .و أأردف قائال اإنه عندما طلب من سائر ا ألعضاء مساعدته عىل فهم هذه املهنجية ،اتضح أأهنا مل تفهمها
أأيضا .وذكر أأن ا ألمانة نظمت يف ا ألس بوع املنرصم جلسة اإحاطة غري رمسية لقت تقديرا ابلغا .ورصح بأأنه فهم أأن من املمكن
اتباع مهنجية بديةل ،غري املتبعة حاليا يف املرفق الثالث ،لتخصيص ادلخل واملرصوفات عىل حنو أأكرث عدل بني الاحتادات،
ول س امي الاحتادات اليت متولها الاشرتااكت .ور أأى الوفد أأنه من غري العادل عىل وجه اخلصوص أأن احتاد لش بونة
والاحتادات اليت متولها الاشرتااكت حتصل عىل املبلغ ذاته 700 000 ،فرنك سويرسي لك س نتني من دخل املنظمة من
اخلدمات النرثية ،وإان اكن احتاد لش بونة احتادا واحدا يف مقابل س تة احتادات متولها الاشرتااكت .ورصح بأأن هذا ا ألمر غري
عادل أأيضا ألن الاحتادات اليت متولها الاشرتااكت ،كام جاء يف املرفق الثالث ،ل تس تطيع عىل ما يبدو تغطية مرصوفاهتا
للثنائية  17/2016و ألن الاشرتااكت س يلزم زايدهتا يف املس تقبل لتغطية هذه املرصوفات .و أأضاف أأن ختصيص ادلخل من
اخلدمات النرثية عىل حنو خمتلف ،أأي عىل حنو ل يُعامل فيه احتاد ميول عىل حنو حر ابلطريقة ذاته يف توزيع هذا النوع من
ادلخل اليت تعامل هبا احتادات متلوها الاشرتااكت ،من شأأنه أأن يتالىف زايدة الاشرتااكت .فاإن خصصت حصة احتاد لش بونة
من دخل احتاد أخر ابلتساوي مع الاحتادات ا ألخرى اليت متثلها اجملموعات ،فاإن الاحتادات ا ألخرى اليت متولها الاشرتااكت
س تحقق فائضا ولن يلزم زايدة الاشرتااكت .وفضال عن ذ ك قال اإن املرصوفات غري املبارشة ميكن ختصيصها عىل حنو
خمتلف لضامن أأن يسدد لك احتاد مبلغا مناس با من املرصوفات ،وميكن بذ ك أأيضا تاليف رضورة زايدة اشرتااكت أأعضاء
الويبو املسددة لالحتادات اليت متولها الاشرتااكت .وملعرفة اإن اكن ينبغي زايدة اشرتااكت أأعضاء الويبو أأو زايدة مجيع رسوم
نظام التسجيل ،متىن الوفد أأن يشاركه أأعضاء الويبو يف مطالبة ا ألمانة ابلنظر يف مهنجية بديةل للمرفق الثالث .واس تدرك
قائال اإن ا ألعضاء قرروا يف الاجامتع ا ألخري للجنة املزيانية الفصل بني مرصوفات نظايم مدريد ولش بونة لعرضها يف برانجمني
منفصلني .وعرب الوفد عن تقديره ألن ذ ك قد ت ،وشكر ا ألمانة عىل قياهما ابلفصل بني النظامني يف املزيانية ،ما أأدى اإىل
زايدة الوضوح يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة .و أأشار مع ذ ك اإىل أأن حساابت الربانمج  6للثنائية  15/2014بينت
مجيع مرصوفات نظام مدريد ونظام لش بونة .والمتس الوفد أأن تبني مرصوفات نظام لش بونة احلالية يف الربانمج  6بدل من
الربانمج  .32ورصح بأأنه طلب أأيضا سد العجز يف مزيانية احتاد لش بونة دون اس تخدام دخل الاحتادات ا ألخرى .ويف هذا
الصدد عرب عن صدمته ابلقرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة عىل ما يبدو بزايدة الرسوم اإىل  1 000فرنك سويرسي بدل
من زايدهتا اإىل املبلغ املضايه لها يف نظام مدريد وهو ما يزيد عىل  3 000فرنك سويرسي .و أأضاف أأن احتاد لش بونة اإن مل
يلزتم ابتفاقه ،فاإن الوفد ل ميكن أأن يشارك يف اعامتد الربانمج واملزيانية ابلإجامع .و أأردف قائال اإن أأكرث من  50س نة قد مرت
ومل يكن احتاد لش بونة مسؤول من الناحية املالية خاللها ،فاكن يقصد ابلشرتااكت ا ألحادية متويل الاحتادات ا ألخرى ،لكن
احتاد لش بونة أأخذ ينفق موارد الاحتادات اليت متولها الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد ،وهو
ل يزال غري مسؤول من الناحية املالية .والمتس الوفد من الاحتاد أأن ينظر جبدية يف اخليارات اليت اقرتحهتا ا ألمانة ويف
الاقرتاح اخلاص ابلرسوم وأأن ينظر فامي اإذا اكن ميكنه أأن جيعل النظام مسؤول أأكرث و أأكرث من الناحية املالية .ويف ختام ُكمته
أأكد الوفد أأنه يتطلع اإىل مواصةل املناقشات بشأأن كيفية حتسني الإبالغ عن الربانمج واملزيانية اإىل سائر أأعضاء الويبو واختاذ
قرار انحج يف املسائل اليت طرهحا أأثناء الاجامتعات.
 .211و أأكد الرئيس ما قاهل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن املسائل الست املثارة قد نوقشت يف اإطار جلنة الربانمج
واملزيانية ،و أأن ا ألمانة قد بذلت قصارى هجدها ل إالشارة اإىل الس بل اجملدية واملمكنة بغية مساعدة الوفود عىل فهم الاثر
املرتتبة عىل لك من املسائل املعنية .وقد ُأحرز بعض التقدم يف تكل املسائل بفضل املرونة اليت أأبدهتا بعض الوفود للتكيف
مع بعض هذه املسائل .ومع ذ ك ،فقد اكن من الواحض أأن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مل يكن راضي ًا عن التقدم احملرز
حىت الن .و أأثريت هذه املسأأةل حتديد ًا بسبب الصةل اليت ذكرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بني اس تعداده للموافقة عىل
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وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة وحل املسائل الست أأو بعضها .وتبقى العديد من بنود جدول ا ألعامل املعلقة واملتصةل بذ ك،
ومهنا ما ييل :بنود جدول ا ألعامل املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد واحتاد لش بونة ،اليت ل تزال مجعياهتا
معقودة؛ ومثة أأمل يف أأن تواصل هذه امجلعيات مناقشة الس بل احملددة اليت قد تسهم من خاللها يف اإجياد حل للطلبات
املرفوعة أأو الرد علهيا .ور أأى الرئيس أأنه مل يعد من اجملدي أأن يعطي اللكمة للوفود نظر ًا اإىل أأهنا تدرك مجيعها مواقف الوفود
ا ألخرى إازاء قامئة طلبات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأكد الرئيس أأنه سيسعى خشصي ًا اإىل تيسري التحديد الهنايئ لبعض
املواقف و أأنه سيرشع يف ذ ك عقب هناية اجامتع اليوم .وبعد هذه املشاورات ،س يقدَّم تقرير عن التقدم احملرز اإىل اجللسة
العامة .وذكَّر الرئيس ابلسؤال اذلي ُطرح عىل ا ألمانة بشأأن ختصيص ا ألموال للمؤمترات ادلبلوماس ية وفتح هذه املؤمترات
ملشاركة مجيع ا ألعضاء .ودعا الرئيس املدير العام اإىل الإجابة عىل هذا السؤال.
 .212فر َّد املدير العام قائ ًال اإنه ل يعتقد أأن الرد عىل هذا السؤال يندرج مضن اختصاصات ا ألمانة .وإامنا يعود البت يف ذ ك
اإىل ادلول ا ألعضاء .اإذ يضع ذ ك ا ألمانة يف موقف حرج إازاء البت يف طبيعة املؤمتر ادلبلومايس ويه مسأأةل يرجع البت فهيا
اإىل ادلول ا ألعضاء وحدها .وقال املدير العام اإنه يُنظر حالي ًا يف املؤمترين ادلبلوماس يني بشأأن معاهدة قانون التصاممي ورمبا
املعاهدة اخلاصة هبيئات البث ،ومل ترش التوهجات احلالية إاىل أأن هذين املؤمترين س يكوانن مفتو َحني ملشاركة مجيع ادلول
ا ألعضاء .وبقدر ما دعا عدد من الوفود اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن قضااي اللجنة احلكومية ادلولية ،مل يقرتح أأحدها فتح
هذا املؤمتر ملشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وبقدر ما انشدت بعض الوفود وضع صكوك ملزمة قانو ًان يف جمال
الاس تثناءات والتقييدات ،مل يقرتح أأحدها فتح ابب املناقشة مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأضاف املدير العام أأن ا ألمانة
ل متتكل صالحية اختاذ هذا القرار .وإامنا يرجع لدلول ا ألعضاء البت يف ذ ك يف اإطار الهيئات املعنية ابملعاهدات اليت قدمت
هذه التوصيات بعقد املؤمترات ادلبلوماس ية ؛ سواء أأاكن ذ ك قرار ًا اختذته امجلعية العامة للويبو أأم هيئة معنية مبعاهدة .و أأكد
املدير العام أأن مجيع هذه املناقشات مفتوحة ،حىت الن ،ولكن يرجع القرار الهنايئ اإىل ادلول ا ألعضاء.
 .213وانشد الرئيس أأي وفد ،ميكنه الإسهام يف حل هذا املأأزق ،أأخذ اللكمة.
 .214وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإن هذا الاجامتع غري مالمئ ملناقشة مرشوعية عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن
اتفاق لش بونة واملشاركة الاكمةل لدلول ا ألعضاء يف الويبو يف املؤمترات ادلبلوماس ية املقبةل .وإامنا سيُتخذ القرار وفق ًا للقانون
ادلويل واملعاهدات املعنية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يعرض جمدد ًا الاقرتاح اذلي قدمه اليوم السابق ،و أأ َمل اإجياد حل
وسط ميهد الطريق أأمام اعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية اليت تكتيس أأمهية أأساس ية للمنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .واكن الوفد
قد اقرتح املوافقة عىل وثيقة الربانمج واملزيانية مع تقس مي الربانمج  6اإىل برانجمني وفق ًا ملا اقرتحته ادلول ا ألعضاء يف لش بونة
خالل اجامتعها .و أأما فامي خيص اقرتاحات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فميكن للجمعية العامة أأن حتيلها اإىل ادلورة التالية
للجنة الربانمج واملزيانية اليت تع ُّد حمف ًال مالمئ ًا ملناقشة هذه القضااي نظر ًا بوجه خاص اإىل أأن بعض هذه الاقرتاحات تتعلق
ابإعادة هيلكة الويبو وتغيري القواعد اخلاصة بتخصيص املزيانية .واقرتح الوفد أأن حتيل امجلعية العامة هذه املسائل اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية يف دورهتا املقبةل يك تناقشها ،و أأن تُبلغ امجلعية العامة املقبةل ( )2016بنتاجئ تكل املناقشات للتتخذ ما تالءم
من القرارات فهيا.
 .215وتطرق وفد اإيطاليا اإىل اقرتاح الربانمج واملزيانية والربانمج  6وقال اإن ابإماكنه ،بدافع روح احلوار املنفتح والبنّاء
وبغرض التوصل اإىل اتفاق بشأأن الربانمج واملزيانية ،قبول الفصل يف احملاس بة بني نظايم مدريد ولش بونة يف الربانمج  .6وقال
اإن ذ ك مرتبط ابحلاجة امللحة اإىل احلد من ّتميع عنارص املزيانية كام طالبت به بعض الوفود ،حىت ت ُّبني اإيرادات ومرصوفات
جملرد
نظام لش بونة بطريقة أأكرث عدل وشفافية .غري أأنه أأكّد عىل رضورة أأن يُفهم من ذ ك أأن الفصل بني أأرقام النظامني ّ
أأغراض حماسبية لن يؤدي ،ابلنس بة هل ،اإىل أأي أأثر عىل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات .وشدّد عىل أأنه يشري اإىل
املهنجية املُطبقة عىل مجيع الاحتادات املموةل ابلرسوم .و أأوحض ،بناء عىل ذ ك ،أأن ا ألعضاء لن تقترص عىل مناقشة التغيريات
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املُدخةل عىل املهنجية املنطبقة عىل احتاد لش بونة ،بل كذ ك التغيريات اخلاصة بلك الاحتادات ،مبا يف ذ ك احتاد لهاي.
و أأضاف قائال اإن الفصل لن يؤثر عىل مبد أأ املزيانية ا ألحادية للمنظمة ،اليت تكتيس أأمهية كبرية ابلنس بة لبدله.
 .216واعترب وفد مجهورية كوراي الفصل احملاس يب يف الربانمج  6تقدما جيدا صوب العمليات الشفافة والعادةل لنظام امللكية
الفكرية .وتساءل عن سبب مناقشة امجلعيات لنظام لش بونة .ور أأى أأن اجلواب عىل ذ ك هو أأن النظام يؤثر عىل الويبو
معوما ،ابلرمغ من احرتام ا ألعضاء لس تقالليته ،و أأن ذ ك هو ما دفع ادلول ا ألعضاء اإىل مناقش ته يف امجلعيات .وطلب
الوفد ،بقوة ،أأن يبذل لك احتاد أأو لك نظام تسجيل لك ما يف وسعه لضامن الاس تدامة املالية .و أأشار اإىل أأنه ت اإحراز تقدم
جيد حىت الن ،ولكنه س يواصل الاطالع عىل نتاجئ اجلهود املبذوةل من قبل احتاد لش بونة بغرض حتقيق الاس تقاللية
املالية ،ويعود بعد ذ ك اإىل قضية الربانمج واملزيانية.
 .217وبعد الاس امتع اإىل مداخالت الوفود ،علّق الرئيس قائال اإن القضية املطروحة يف حماوةل اعامتد الربانمج واملزيانية يه
أأن بعض الوفود تربط هذا القرار ببنود أأخرى من جدول ا ألعامل .و أأوحض أأنه أأتيح وقت كبري مضن بنود جدول ا ألعامل
ا ألخرى ملناقشة عنارص حمدّدة من تكل القضية ،ولكن ا ألعضاء تواصل معاجلهتا جامعيا وذ ك ما دفع الرئيس اإىل حت ّمل
مسؤولية تناولها يف مجملها حملاوةل اإجياد حل توفيقي .وشكر الرئيس وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) لعرضه الإسهام يف
اإجياد احلل التوفيقي ،ابلنظر اإىل قوة موقف ذ ك الوفد حيال القضية .ودعا الرئيس املدير العام اإىل تقدمي املزيد من
التوضيحات.
 .218وقال املدير العام اإنه س يتناول ،حماوةل منه لتقليص قامئة القضااي ،اإحدى النقاط اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،أأي أأن الشفافية اليت المتس الوفد موافقة ادلول ا ألعضاء علهيا فامي يتعلق ابلفصل بني حساابت نظايم مدريد
ولش بونة يف الثنائية  17/2016قد حتققت .و أأضاف أأن الوفد أأشار أأيضا اإىل أأن ذ ك مل يمت يف الثنائية  .15/2014ورشح
ذ ك قائال اإن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  15/2014اع ُتمدت فعال ولها بنية حمدّدة ّتمع بني نظايم مدريد ولش بونة يف
الربانمج  .6و أأوحض أأنه ل ميكن بعد ذ ك "فصل الربانجمني" فامي خيص الثنائية  15/2014والإبالغ عهنام بشلك منفصل مضن
الربانمج  ،32اذلي مل يكن موجودا يف تكل الثنائية .ومىض يقول اإن ما قد ميكن ل ألمانة فعهل حملاوةل مساعدة الوفد هو
السعي ،مضن الربانمج  6يف البياانت املالية اليت س تصدر يف أخر املطاف ،اإىل الفصل بني خمتلف عنارص الإنفاق فامي خيص
نظام مدريد ونظام لش بونة ،ولكن رهنا ابلتشاور مع مراجع احلساابت اخلاريج وابلتايل ل ميكن اإعطاء جواب هنايئ يف هذه
املرحةل .و أأضاف املدير العام أأنه ل ميكنه ضامن أأن تقوم ا ألمانة بذ ك ألن هناك وثيقة برانمج ومزيانية معمتدة ذات بنية معمتدة
ولبد ل ألمانة التشاور مع مراجعي احلساابت اخلاريج قبل الاضطالع هبذه العملية ،اليت تنطوي عىل مفاتيح الربامج
والطريقة اليت ُوضع هبا نظام احملاس بة.
 .219و أأعلن الرئيس أأن البند  11من جدول ا ألعامل س يظ ّل مفتوحا قيد املشاورات حول القضااي املتعلقة بنظام لش بونة
وجلنة الربانمج واملزيانية وحول املاكتب اخلارجية.
 .220وقدّم رئيس امجلعية العامة اإىل اجللسة العامة ،عىل ّمر خمتلف أأايم امجلعيات ،مس تجدات متواصةل حول حاةل تكل
املشاورات غري الرمسية.
وعن القضااي املتعلقة بنظام لش بونة وجلنة الربانمج واملزيانية ،أأدرجت املس تجدات عىل النحو التايل.
 .221أأحاط الرئيس احلضور علامً ابملشاورات اليت َّيرسها بشأأن املسائل املتعلقة ابحتادي لش بونة ومعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .وقال اإنه اجمتع مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وحبث الرئيس والوفد ،خالل هذا الاجامتع ،قامئة الاقرتاحات
اليت قدهما الوفد .و أأقر الوفد بتفهمه بعض هذه املسائل بفضل توضيحات ا ألمانة .و أأوحض الوفد أأيض ًا للرئيس أأولوايته والنتاجئ
اليت يصبو اإلهيا خالل هذه امجلعيات .واجمتع الرئيس بعدئذ مع وفدي فرنسا وإايطاليا .ونوقشت خالل هذا الاجامتع
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الصعوابت والتحدايت اللوجيستية واملؤسس ية اليت يواهجها الوفدان لالتفاق عىل بعض الاقرتاحات املقدَّمة .و أأعلن وفدا
فرنسا وإايطاليا اس تعدادهام للمشاركة والإسهام يف اجلهود املبذوةل للتوصل اإىل حل وسط .واختمت الرئيس تقريره ابلإشارة اإىل
أأنه قد اجمتع أأيض ًا مع مجموعة أأخرى من الوفود اليت تؤدي دور ًا بنّاء يف التوصل اإىل حلول وسط بشأأن املسائل املتعلقة
ابحتادي لش بونة ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأشار الرئيس اإىل وجود طريقتني للنظر يف الوضع احلايل اذلي حيول دون
اإغالق هذه امجلعيات بعض بنود جدول ا ألعامل ( 2و 11و 12و 14و 15و 17و 19و 20و22و  .)27والطريقة ا ألوىل يه
حتميل املسؤولية عىل املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة .فقد مشل البند  11موضوعات ختصيص أأموال لعقد مؤمتر دبلومايس
حممتل خالل الثنائية املقبةل يكون مفتوح ًا ملشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء؛ وادلعوة اإىل مراجعة مهنجية ختصيص الإيرادات
والنفقات لالحتادات؛ وتوقع وفد من الوفود ضامن عدم تسجيل مزيانية احتاد لش بونة ألي جعز .و أأما البند  14فاكن خيص
مسأأةل جلنة العالمات وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املتعلق ابإعداد دراسة عن املؤرشات اجلغرافية وابإدارة وثيقة
جنيف .و أأسفر هذا الطلب عن اإاثرة مجموعة من القضااي املتعلقة ابحتادي مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والمتس
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية توضيحات بشأأن اجلهة اليت تبت يف ختصيص املوارد اليت يودلها هذان الاحتدان وتوضيح
عدم اس تخدام هذه املوارد لمتويل جعز نظام لش بونة .و ُاقرتح أأيض ًا يف اإطار مناقشة احتاد مدريد وضع ألية حلشد ا ألموال
تساعد يف معاجلة العجز احلايل لنظام لش بونة .و أأما البند ( 22احتاد لش بونة) خفص يف جوهره الاس تدامة املالية لالحتاد .و أأما
البند  27فشمل مسائل تتعلق بوثيقة جنيف .ونظر ًا اإىل أأن املسائل املذكورة أأعاله تندرج يف العديد من بنود جدول
ا ألعامل ،فالطريقة الثانية ملعاجلة هذا الوضع يه تنظمي مناقشة عن املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة يف اإطار مشاورات غري
رمسية ل جلسة عامة يك تسعى مجيع ا ألطراف املهمتة اإىل حتقيق التقدم والتوصل اإىل حلول وسط .وإان قامئة البنود طويةل
للغاية ولكن ميكن تقس ميها اإىل ثالثة حماور .أأما أأولها فهو الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة واملسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة يف
اإطار البند  .22و أأما اثنهيا فهو احلصول عىل ضامانت وتوضيحات بشأأن مهنجية ختصيص اإيرادات ونفقات الاحتادات .ومل
يقدَّم أأي اقرتاح حمدد بشأأن أأية مراجعة ممكنة ملهنجية التخصيص .و أأعلنت عدة وفود ،خالل اجللسة العامة مواهجهتا صعوبة
يف مراجعة مهنجية التخصيص أأو اعرتاضها عىل ذ ك .ولكن ِّقدمت بعض الاقرتاحات بشأأن تناول مسأأةل مراجعة أأو حتسني
مهنجية التخصيص يف اإطار جلنة الربانمج واملزيانية .و أأثريت كذ ك مسائل أأخرى .ومشلت هذه املسائل ما ييل :طلب
توضيح املرصوفات املاضية (اخلاصة بنظايم مدريد ولش بونة يف اإطار الربانمج  )6يف النسخة احلالية من الربانمج واملزيانية
 .2016/17ولعل تلبية هذا الطلب سهةل ولكن جيب التشاور مع ا ألمانة وادلول ا ألعضاء عىل اتفاقهام عىل اإدخال أأي
تغيريات يف النسخة احلالية من مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح بغية توضيح املرصوفات النامجة عن نظام لش بونة؛ و أأثريت
يتبق سوى
أأيض ًا مسأأةل رهن ختصيص أأموال للمؤمترات ادلبلوماس ية بفتح هذه املؤمترات ملشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء ،ومل َ
النظر يف رضورة وضع صيغة مع َّينة ذل ك .وذكَّر الرئيس ،يف هذا الصدد ،بأأن ُكمة املدير العام اكنت شديدة الوضوح بشأأن
هذه املسأأةل .وفض ًال عن ذ ك ،ل تزال هناك املسأأةل املتعلقة بلجنة العالمات وادلراسة عن املؤرشات اجلغرافية وإادارة وثيقة
جنيف .ويف اخلتام ،كرر الرئيس أأن املسائل املعلقة تقسم إاىل احملاور الثالثة التالية "1" :الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة؛
" "2وضامانت وتوضيحات؛ " "3ومسائل أأخرى .و أأعلن الرئيس اعزتامه تعليق اجللسة العامة واس هتالل مسار املشاورات
عىل احملاور الثالثة املذكورة.
 .222ويف مداخةل أأخرى عن املس تجدات ،حتدث رئيس امجلعية العامة عن قامئة املسائل املتعلقة بنظام لش بونة والربانمج
واملزيانية ،و أأفاد بأأنه قد اتُفق عىل تقس مي هذه املسائل اإىل مجموعتني منفصلتني ،ابتباع تصنيف خيتلف عن التصنيف اذلي
أأشار اإليه يف اليوم السابق .ورصح بأأن اإحدى اجملموعتني تضم املسائل اليت يتعني أأن يبت فهيا أأعضاء مجعية احتاد لش بونة،
أأل ويه املسائل املتعلقة ابلعجز اذلي يعاين منه النظام .ويف هذا الصدد ذكّر الرئيس بأأن ا ألولوية ابلنس بة ملن يريد حل هذه
املسائل يه احلصول عىل ضامانت قصرية ا ألجل من أأعضاء احتاد لش بونة ابلزتاهمم بسد هذا العجز .ويف الوقت ذاته عرض
أأعضاء احتاد لش بونة ما مينعهم من التعامل مع هذه املسأأةل احملددة واقعيا يف الوقت الراهن ،وإان اكن بعض التقدم قد أأحرز
حيالها .ومىض يقول اإن اجملموعة الثانية من املسائل تشمل ست مسائل تتعلق ببنود أأخرى عالقة عىل جدول ا ألعامل ويتعني
أأن يبت فهيا مجيع أأعضاء الويبو .وتتعلق هذه اجملموعة الثانية أأول مبهنجية ختصيص دخل ونفقات خمتلف الاحتادات ،مبا يف
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ذ ك ختصيص دخل املنظمة املتأأيت من النرثايت .ورصح رئيس امجلعية العامة بأأن امجليع اإن اتفق من حيث املبد أأ عىل
مناقشة هذه املسأأةل ،فاإهنا س تحال اإىل الاجامتع املقبل للجنة املزيانية .وحتدث اثنيا عن مسأأةل الفصل بني حساابت احتادي
لش بونة ومدريد ،وذكّر بأأن أأعضاء احتاد لش بونة قدموا تنازلت ابلفعل ،لكن ل يزال من الالزم تقدمي بعض التوضيحات يف
هذا الصدد .و أأردف قائال اإنه يفهم أأن مناقشة بناءة جرت يف اليوم الس باق بني وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وا ألمانة حول
هذه املسأأةل ،ما أأدى اإىل فهم ما ميكن القيام به عىل حنو أأفضل حيال هذه املسأأةل .و أأضاف أأن أأية توضيحات ميكن تقدميها
بشأأن مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية احلالية سيتعني تقدميها اإىل اجللسة العامة لتوافق علهيا .واس تدرك قائال اإن املسأأةل
الثالثة تتعلق ابس تخدام ادلخل املتأأيت من رسوم الاحتادات ا ألخرى .وقال يف هذا الصدد اإن من الالزم أأن يقدم أأعضاء
الويبو بعض التوجهيات بشأأن الصيغة ادلقيقة اليت ستس تخدم يف قرارات مجعيات الاحتادات املعنية .ومىض يقول اإن املسأأةل
الرابعة تتعلق بتخصيص ا ألموال لعقد أأي مؤمتر دبلومايس مفتوح ملشاركة امجليع .ور أأى ،يف ضوء التوضيحات اليت قدهما
املدير العام يف هذا الصدد ونظرا ملا قاهل بعض الوفود ،أأن هذه املسأأةل قد ل يصعب حلها ،ألن أأحدا مل يعزتم عقد أأي مؤمتر
دبلومايس يف الثنائية املقبةل دون مشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وقال مع ذ ك اإن من الالزم وضع صيغة دقيقة
للقرار .و أأردف قائال اإن املسأأةل الرابعة تتعلق ابختاذ قرار لتس هتل جلنة العالمات مناقشة موضوع املؤرشات اجلغرافية .و أأشار
يف هذا الصدد اإىل أأن مناقشة وثيقة جنيف وحدها يف اللجنة لن يكون حال جمداي ،يف حني قد يكون من املقبول اختاذ قرار
يسمل ابإجراء مناقشات عامة عن املؤرشات اجلغرافية يف اإطار ولية اللجنة .و أأخريا قال اإن املسأأةل السادسة تتعلق ابقرتاح
اإدارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .وذكّر يف هذا الصدد بأأن املدير العام اكن واحضا للغاية عندما قال اإن ا ألمانة ليس لها أأن
تبت يف هذه املسأأةل .و أأشار الرئيس أأيضا اإىل أأن من الواحض من املناقشات أأنه ل يوجد اتفاق أأو تفامه عام اإذا اكنت وثيقة
جنيف تشلك اتفاقا جديدا أأم اتفاقا معدّل .و أأردف يقول اإن أأعضاء احتاد لش بونة أأبدوا ،يف الاجامتعات غري الرمسية اليت
عقدت يف اليوم السابق ،اس تعدادمه للعمل من أأجل اإجياد حل للعجز اذلي يعاين منه نظام لش بونة ،معربين عن الزتاهمم
احلقيقي يف هذا الصدد ،ومشريين يف الوقت ذاته اإىل ما أأحرزوه من تقدم وما قدموه من تنازلت ابلفعل ،وذ ك مثال ابختاذ
قرار بزايدة الرسوم .ومع ذ ك أأشار أأعضاء احتاد لش بونة أأيضا اإىل أأهنم س يواهجون صعوبة يف حل هذه املسأأةل احملددة أأثناء
اجامتع امجلعية الراهن ،نظرا ألهنا مسأأةل صعبة ،و أأن بعضهم مل يلكف ابلبت فهيا .وراح الرئيس يقول اإن بعض الوفود يلزهما
اإجراء مشاورات مع حكوماهتا ،ما قد يتطلب ثالثة أأو أأربعة أأشهر أأخرى .وعليه اقرتح أأنه قد يكون من املفيد اس تطالع ما
اإذا أأمكن التوصل اإىل صيغة تبني الالزتام الواحض من أأعضاء احتاد لش بونة بسد العجز املذكور .وقال اإن هذه الصيغة يتعني
أأن تصدر عن أأعضاء احتاد لش بونة أأنفسهم بعد التشاور مع مجيع ا ألطراف املعنية .ويف هذا الصدد قال وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،ومعه وفود أأخرى ،اإن املشلكة احلقيقة تمكن يف أأنه ل تس تطيع اعامتد مزيانية حتتوي عىل عنارص تشري اإىل أأن
الولايت املتحدة ا ألمريكية س متول أأنشطة ترض مبصاحلها .وعليه ُربط القرار اذلي سيتخذ بشأأن جعز نظام لش بونة ابلقرار اذلي
سيتخذ بشأأن وثيقة الربانمج واملزيانية برمهتا.
 .223وشكر رئيس مجعية احتاد لش بونة رئيس امجلعية العامة عىل املعلومات اليت قدهما عن مس تجدات املشاورات غري
الرمسية اليت عقدها .و أأضاف أأن أأعضاء احتاد لش بونة عقدوا أأيضا مشاورات ثنائية مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وذكّر
رئيس مجعية لش بونة بأأن أأعضاء احتاد لش بونة ،ليسوا يف وضع ،يف هذه املرحةل ،يسمح هلم ابإبداء املزيد من املرونة يف قطع
الزتامات عىل أأنفسهم .ورصح بأأهنم مس تعدون للبت يف اإجراء مناقشات أأخرى وإاجياد حل قبل ادلورة املقبةل مجلعية احتاد
لش بونة اليت س تعقد يف عام  .2016وراح يقول اإن العديد من أأعضاء احتاد لش بونة عربوا عن خيبة أأملهم ألن احتاد لش بونة
ُو ِصف عىل أأنه جحرة العرثة الوحيد اليت متنع جلنة املزيانية من التوصل اإىل اتفاق ،و أأشاروا اإىل أأن احتاد لهاي يعاين من جعز
قميته  3.8مليون فرنك سويرسي .و أأخريا كرر رئيس مجعية احتاد لش بونة ر أأي العديد من الوفود ،اذلي أأشار اإليه أأيضا رئيس
امجلعية العامة ،بأأن لب املشلكة ليس احتاد لش بونة ولكن وثيقة الربانمج واملزيانية.
 .224ويف مداخةل أأخرى عن املس تجدات ،ذكَّر رئيس امجلعية العامة بأأنه مثة اب ألساس مجموعتان من املسائل .وتتعلق
اجملموعة ا ألوىل من املسائل بقرار بني يدي أأعضاء نظام لش بونة فامي يتعلق ابلبند  22من جدول ا ألعامل ،بيامن يتعني البت يف
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مجموعة املسائل املتبقية اإما من جانب أأعضاء الويبو اكفة أأو من جانب مجعيات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد فامي
يتعلق ابلبندين  19و 20ابلتحديد من جدول ا ألعامل إازاء املسائل املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد .ومن بني
املسائل املعلّقة ا ألخرى حتت تكل اجملموعة الثانية من املسائل ،أأشار أأيض ًا اإىل املسائل املتعلقة بلجنة العالمات وإادارة وثيقة
جنيف .وعليه ،مثة مخسة بنود معلّقة مدرجة يف جدول ا ألعامل حتت تكل اجملموعة الثانية من املسائل .و أأردف قائ ًال اإنه،
خالل الاجامتع غري الرمسي اذلي عُقد يوم السبت من ا ألس بوع السابق ،حث الوفود عىل الانتقال اإىل مناقشة منصبة أأكرث
عىل الصياغة إازاء فقرات القرار الهنائية املتعلقة جبميع البنود املعلّقة من جدول ا ألعامل .واب ألخص ،طلب من خمتلف الوفود
اليت شاركت يف ذ ك الاجامتع غري الرمسي أأن متيض قدم ًا إازاء النصوص احملددة .و أأخري ًا ،أأفاد بأأن خمتلف تكل النصوص قد
ُوحدت وستُناقَش يف اجامتع غري رمسي أخر س يعقد لحق ًا يف صباح ذ ك اليوم ،ليس فقط إازاء البند  22من جدول
ا ألعامل ،بل أأيض ًا إازاء البنود املعلّقة ا ألخرى من جدول ا ألعامل اليت أأشار اإلهيا.
 .225ودعا وفد فرنسا أأعضاء احتاد لش بونة اإىل الاجامتع قبل الاجامتعات غري الرمسية اليت أأعلن عهنا رئيس امجلعية العامة.
وقال الوفد اإن الغرض من اجامتع أأعضاء احتاد لش بونة يمتثل يف حتليل مدى جدوى أخر اقرتاح مقدم من وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية .ومبا أأن ذ ك الاقرتاح يتعلق ابإماكنية منح قرض لحتاد لش بونة من الاحتادات املموةل من الاشرتااكت،
أأعرب الوفد عن حاجته لتلقي التوضيح إازاء ا ألساس التقين لهذا القرض ،ل س امي إازاء أأساسه القانوين احملمتل وجدول
التسديد ،وتساءل عام اإذا اكن يتس ىن ل ألمانة أأن تساعد يف اإاتحة ذ ك التوضيح.
 .226ويف مداخةل أأخرى عن املس تجدات ،أأشار الرئيس اإىل أأن هذه املسائل ميكن تقس ميها اإىل مجموعتني منفصلتني رمغ
كوهنا متصةل ببعضها البعض .وتضم اجملموعة ا ألوىل قضية معلقة واحدة فقط ،ويه القرار اذلي ينبغي عىل أأعضاء احتاد
لش بونة أأختاذه بشأأن كيفية معاجلة العجز يف الثنائية احلالية وحتقيق الاس تدامة املالية طويةل ا ألمد لنظام لش بونة .ويف هذا
الصدد ،أأشار الرئيس اإىل ورود اقرتاحات خمتلفة بشأأن هذه املسأأةل خالل املشاورات غري الرمسية مجلعية احتاد ش بونة :يقول
أأحدها بأأن يتعهد أأعضاء احتاد لش بونة أأساسا إابطالق معلية حلل مسأأةل العجز يف املس تقبل ،ويقيض اقرتاح أخر بأأن يتخذ
أأعضاء احتاد لش بونة قرارا حلل هذه املسأأةل يف امجلعيات احلالية مبس توى معني من اليقني ،وق ّدمت وفود أأخرى اقرتاحات
لوضع س بل كفيةل إابجناز ذ ك .ونظرا دلرجة تعقيد هذه القضية ،قال الرئيس إان الوفود شاركت ابلفعل يف مناقشة مرشوع يف
هذا الصدد .و أأشار الرئيس اإىل أأن مجموعة القضااي ا ألخرى تشمل القضااي اليت ل تتعلق ابحتاد لش بونة فقط ،بل تتعلق جبمعية
احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (البند  19من جدول ا ألعامل) ومجعية احتاد مدريد (البند  20من جدول ا ألعامل)
وإادارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة (البند  27من جدول ا ألعامل) وكذ ك ولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات
التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (البند  14من جدول ا ألعامل) .وختاما ،أأكد الرئيس أأن املوافقة أأو عدم
املوافقة عىل اقرتاح وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016يف اإطار البند  11من جدول ا ألعامل مرهونة بتسوية مجيع
املسائل املعلقة .وقد أأثريت هذه املسأأةل خالل اجامتع السفراء .وأأضاف أأن النتاجئ املرتتبة عىل عدم وجود وثيقة للربانمج
واملزيانية للثنائية القادمة واحضة مجليع ادلول ا ألعضاء ،وقد نوقشت يف جلنة الربانمج واملزيانية.
 .227وبعد اختتام املشاورات غري الرمسية ،أأوحض الرئيس أأن س تة بنود من بنود جدول ا ألعامل قد غطيت بفقرات القرار
اليت جرى تداولها يف اليوم السابق .و أأعطى الرئيس اللكمة للمستشار القانوين ليقدم اإىل اجللسة العامة تفسريات بشأأن كيفية
اعامتد القرارات ،و أأشار اإىل وجود رئييس احتادي مدريد ولش بونة عىل املنصة.
 .228و أأوحض املستشار القانوين أأنه وفقا للنظام ادلاخيل العام للمنظمة ،ويف حال اكنت هناك اجامتعات مشرتكة مجلعيات
ادلول ا ألعضاء ،ف إان رئيس امجلعية العامة يرت أأس هذه الاجامتعات املشرتكة .و أأوىص املستشار ،كون رئييس احتادي مدريد
ولش بونة حارضين ورؤساء الاحتادات ا ألخرى غائبني ،بأأن الرئيس وبصفته رئيسا للجمعية العامة ينبغي أأن يرت أأس أأيضا أأي
هيئة رئاسة حتتاج اإىل اختاذ قرار ،مما س ميكّن من اختاذ هذه القرارات امجلاعية يف وقت واحد.
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 .229وسأأل الرئيس ّمعا اإذا اكن امجليع راضيا بتعيينه رئيسا خمصصا عىل مجيع بنود جدول ا ألعامل ذات الصةل ،مبا يف ذ ك
البنود املتعلقة ابلحتادات الثالث ،يف تكل املرحةل .ونتيجة غياب أأي اعرتاض عىل ذ ك ،أأكد الرئيس أأن ذ ك س يكون الهنج
املعمتد واقرتح امليض قدما .وكام أأشار سابقا ،فقد طرح فقرات مرشوع القرار بشأأن بنود جدول ا ألعامل  11و 14و 19و20
و 22و.27
 .230و أأتت فقرات مرشوع القرار بشأأن البند  11من جدول ا ألعامل عىل النحو التايل:
" .231اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه:
" "1وافقت عىل اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية املراجع ( ،).A/55/5/Revابلصيغة املعدةل أأثناء امجلعيات
العامة (الربانمج )6؛
" "2و أأحاطت علام بقرار مجعية احتاد لش بونة اعامتد تدابري قبل مجعيات  2016للقضاء عىل العجز املايل
املتوقّع يف احتاد لش بونة خالل الثنائية ،كام هو ّ
مبني يف برانمج ومزيانية الويبو للثنائية 1.523( 17/2016
مليون فرنك سويرسي)؛
وقررت أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات املموةل
" "3
ّ
ابلشرتااكت من أأجل متويل معليات ذ ك الاحتاد يف الثنائية  ،17/2016يف حال مل تكن التدابري املذكورة اكفية
لتغطية جعزه املتوقّع خالل الثنائية .ويُمنح ذ ك القرض دون فائدة وي ُسدّد عندما تكون ا ألموال الاحتياطية
لحتاد لش بونة اكفية لتسديده.
" .232اإن امجلعية العامة للويبو:
"( )1أأ ّقرت بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تُعد موضوعا شامال؛
"( )2و أأحاطت علام بأأن بعض الوفود ترى رضورة اإجراء املزيد من املناقشات بني ادلول ا ألعضاء؛
"( )3وطلبت من ا ألمانة اإجراء دراسة بشأأن البدائل احملمتةل ملهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك
احتاد ،يك يُنظر فهيا يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.
" .233وحتيط امجلعية العامة علام بأأن لك املؤمترات ادلبلوماس ية املتوقعة يف الثنائية  ،17/2016واليت ميكن عقدها
برعاية الويبو خالل الثنائية  17/2016ومتويلها من موارد املنظمة ،س يكون ابب املشاركة الاكمةل فهيا مفتوحا أأمام
مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو".
 .234ووردت فقرات مرشوع القرار بشأأن البنود  14و 19و 20و 22و 27من جدول ا ألعامل كام هو مبني يف فقرات
القرار املتعلقة بتكل البنود من جدول ا ألعامل.
 .235واعمتد الرئيس بشلك مشرتك القرارات املتعلقة ابلبنود  11و 14و 19و 20و 22من جدول ا ألعامل ،حني ر أأى أأن
أأحد ًا مل يطلب اللكمة ،واعمتدت هذه القرارات.
 .236وفتح الرئيس الباب ملداخالت الوفود بشأأن هذه القرارات.
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 .237وشدّ د وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأربع نقاط رئيس ية لسجل اجللسات بشأأن الاختتام الناحج للمفاوضات فامي
خيص نظام لش بونة .أأول ،أأقرت القرارات الواردة يف اإطار بند املزيانيةهذا ،أأن احتاد لش بونة هو احتاد ممول من الرسوم اليت
ل تغطي نفقاته ،و أأنه يعاين من جعز نتيجة ذل ك .اثنيا ،عكست القرارات موافقة احتاد لش بونة عىل زايدة الرسوم واعامتد
تدابري للقضاء عىل العجز املتوقع يف الثنائية .اثلثا ،عكست القرارات أأن احتادي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد لن
يدعام احتاد لش بونة يف ثنائية  .17/2016و أأخريا ،إان القرارات مل متنح موافقة مجعيات الويبو عىل وثيقة جنيف أأو تدابري
الويبو لإدارة وثيقة جنيف اليت تتطلهبا اتفاقية الويبو .ونتيجة ذل ك ،ر أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن املزيانية اليت
ستنجم عن هذه املفاوضات س تكون واحضة وعادةل وشفافة وخاضعة ملساءةل مجيع أأعضاء الويبو .وذل ك ،أأبدى الوفد تأأييده
لهذه النتيجة ودمعه للمزيانية وفقا ذل ك .وشدد الوفد عىل أأن املفاوضات اكنت صعبة و أأنه مل يكن من السهل الوصول اإىل
تكل النقطة ،و أأثىن الوفد عىل املفاوضات البناءة اليت أأفضت اإىل تكل النقطة واملرونة الهائةل من أأجل التوصل اإىل لغة قرار
مقبوةل دلى مجيع ا ألطراف .وتعكس لك تكل العنارص العمل اجلاد والإبداع فضال عن العرشات اإن مل يكن املئات من
خاصة ل ألمانة العامة عىل
املشاورات يف عرشات العوامص للوصول اإىل تكل النتيجة .وو ّجه الوفد ُكمة شكر وتقدير ّ
اس تجابهتا لعديد من طلبات الإحصاءات والبياانت املالية اليت سهلت تقدّم املفاوضات .وخالل لك ذ ك ورمغ سامع تنوع
واسع يف الراء ،فقد حتققت نتيجة حترتم مبد أأ توافق الراء يف املنظمة وليس جمرد نس بة مئوية لمكّ أأعضاهئا .ور أأى الوفد أأن
ذ ك يف حد ذاته جناح كبري كونه يتصل مبصداقية الويبو ونزاههتا أأمام ادلول ا ألعضاء فهيا ،بل والعامل أأيضا.
 .238و أأشار وفد فرنسا اإىل أأن تعزيز امللكية الفكرية ومجيع اجلوانب املتعلقة به قد غطيت بكفاءة خالل ثنائية 15/2014
وملا فيه مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويعلق الوفد ،حاهل حال الكثريين من أأعضاء الويبو ،أأمهية كبرية عىل حامية
املؤرشات اجلغرافية و أأعرب عن رسوره العميق ابعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،اليت س تديرها الويبو ،يف مايو املايض.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأنه بغض النظر عن احلزازات اليت تس ببت هبا الوثيقة ،فاإن مراجعة نظام لش بونة بشأأن
حامية املؤرشات اجلغرافية س تكون اجنازا همام للويبو .وستتأأكد فوائدها وتمنو يف الس نوات القادمة .وقال الوفد ،يف هذا
الس ياق ،اإنه ميكن النظر اإىل الصعوابت اليت ووهجت يف اعامتد مزيانية الثنائية عىل أأهنا مثرية لدلهشة .اإذ أأتت متناقضة مع
النتاجئ التشغيلية للويبو ومبس توايت منخفضة من ا ألموال ،أأي  0.3يف املائة من املزيانية .ونتيجة ذل ك ،ظهرت تساؤلت
خص احتاد لش بونة ومتيزيه مقارنة ابلحتادات ا ألخرى .وذكر الوفد أأنه أأظهر ومجيع رشاكئه يف احتاد لش بونة
حول أأس باب ّ
إارادته يف حتمل مسؤولياته الس ياس ية واملالية والزتامه ابلس مترار يف ذ ك ،كام اكن قد أأعلن يف اختتام املؤمتر ادلبلومايس
لعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يصبح نظام لش بونة مس تقرا ماليا ،كنظام يشلك جزءا ل
يتجز أأ من أأنظمة الويبو .و أأعرب الوفد عن تأأييده لس تنتاجات الرئيس بشأأن هذه النقطة .و أأعرب عن اس تعداد ،مبساعدة من
أأمانة الويبو ،للعمل عىل وضع خيارات اإضافية لمتويل نظام لش بونة وحتقيق اس تقراره مضن اإطار الويبو .ور أأى أأنه ينبغي حتقيق
الفائدة القصوى من همةل الس نة الواحدة املقرتحة للتوصل اإىل تسوية بشأأن املزيانية .و أأضاف أأن توس يع اإطار نظام لش بونة،
يف مايو  ،2015ليشمل املؤرشات اجلغرافية ل ينبغي أأن يقوض أأنشطة نظام لش بونة أأو يؤدي اإىل فك ارتباط نظام لش بونة
ابلويبو .و أأشار الوفد اإىل أأنه لن يقبل اإضعاف معليات املنظمة ،ول س امي متويل نفقات الاحتادات اخملتلفة اعامتدا عىل قدراهتا.
ألن هذا النوع من تركيبة املزيانية ،اليت تسمح بمتويل اكف ألنشطة التعاون ،اكن ول يزال جحر الزاوية يف الويبو.
 .239وشكر وفد سويرسا مجيع الوفود عىل الزتاهما وهجودها للمشاركة يف القضااي املتعلقة ابعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية
لفرتة  .17/2016و أأعرب الوفد عن امتنانه للوفود ملا أأبدته من انفتاح ومرونة ،مما مسح للجمعية العامة للويبو ابمليض قدما
واختاذ هذه اخلطوة الهامة .وذكر الوفد أأن بناء التوافق هو عامد للمنظمة ،ول ميكن حتقيقه اإل من خالل مثل هذه احللول
الواقعية واملعقوةل .ومثلام ذكر الوفد سابقا يف مناس بات عديدة ،فاإن من املهم أأن تمتكن الويبو من الاعامتد عىل مزيانية تتيح لها
الوفاء بوليهتا و أأهدافها مبا حيقق مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأبدى الوفد رغبته يف تسليط الضوء عىل أأربع نقاط .أأولها ،أأن
بالده تعتقد أأن النتاجئ اليت ُح ّ ِصلت مل تقوض املنطق الوحدوي للمنظمة ،ألن الويبو أأكرب بكثري من جمرد ّت ّمع بس يط من
الاحتادات واملعاهدات .فهىي احملرك العاملي لتعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا للجميع ومن قبل امجليع .ور أأى الوفد أأن ا ألنشطة
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اليت تضطلع هبا الويبو يف هذا الإطار مل تصمم ،ابلرضورة ،هبدف حتقيق فوائض .أأما اثنيا ،فقد أأشار الوفد اإىل أأن احلل اذلي
ُوصل اإليه يتيح لدلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة الوقت الالزم لختاذ التدابري املالية الالزمة .واثلثا ،ر أأى الوفد أأن القرارات
اختذت مبا يوافق روح وثيقة جنيف اليت نقّحت اتفاق لش بونة ،واليت تشلك عىل حنو ل لبس فيه معاهدة تديرها الويبو.
ورابعا و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل أأنه ابلنظر اإىل أأن املؤمترات ادلبلوماس ية للمعاهدات اجلديدة املعزتم عقدها يف الفرتة
ختص معاهدات حممتةل ،فاإن الوفد يالحظ أأن هذه املؤمترات املموةل من مزيانية الويبو ،س تكون مفتوحة للمشاركة
ّ 17/2016
الاكمةل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .240وقال وفد املكس يك اإنه ل حيبذ تغيري مهنجية ختصيص ا ألموال حبسب لك برانمج ،ألنه يرى أأن تغيري املبادئ اليت
يه أأسس تكل املهنجية س هيدد متويل الاحتادات اليت ل تدر دخال ولكهنا ذات أأمهية شديدة لعدد كبري من ادلول ا ألعضاء.
ووافق الوفد عىل أأن من املمكن حتسني املهنجية ،لكنه شدد عىل رضورة أأن ينظر يف أأي تعديل عىل أأساس احليثيات ل
بسبب وجود س ياق معني .و أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن اعامتد وثيقة جنيف أأىت نتاجا لعملية مرشوعة نفذت وفقا ملبادئ
القانون ادلويل .وذل ك ،ل ينبغي التشكيك يف وضع اإدارة وثيقة جنيف حتت رعاية الويبو ،ألن ذ ك س ميثل سابقة سلبية
ألنشطة املنظمة يف وضع القواعد واملعايري .و أأخريا ،أأكد الوفد الزتامه مبعاجلة العجز املايل لنظام لش بونة جنبا اإىل جنب مع
أأعضاء احتاد لش بونة الخرين.
 .241و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن ارتياحه لالتفاق احملرز بشأأن الربانمج واملزيانية يف ظل ا إلرشادات
احلكمية لرئيس امجلعية العامة ،اذلي أأاتح للمنظمة أأن تضع مزيانية للثنائية املقبةل .وذكر الوفد أأن الرئيس أأشار يف بيانه
الافتتايح اإىل أأن إارشاك اجملموعات ا إلقلميية رضوري لتحقيق تكل النتيجة .وقال الوفد اإن اجملموعةابء راضية اتم الرضا هبذه
النتيجة الناحجة اليت جنمت عن هجد جامعي ،ل من جانب اجملموعة ابء وحدها ولكن من جانب مجيع ادلول ا ألعضاء يف
الويبو .وقال اإن الوفود أأبدت أأقىص قدر من املرونة يف هذه العملية ،اليت تشلك بدورها أأساسا ممتازا لعمل املنظمة املقبل.
و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تط ّبق مثل هذه الروح الطيبة عىل القضااي ا ألخرى اليت تواجه املنظمة.
 .242وقال وفد ش ييل أأنه سامه بطريقة مرنة يف حماولت لإجياد حل لهذه القضية ،كيب حتق ّق النتيجة املناس بة اليت من شأأهنا
أأن تتيح للمنظمة أأن يكون لها مزيانية وأأن تس متر يف العمل بطريقة منتظمة .وطلب الوفد من الوفود ا ألخرى ،اليت أأبدت
القدر ذاته من املرونة ،أأن تبدي هذه املرونة بشأأن القضااي العالقة املتبقية عىل جدول ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن ارتياحه
لالتفاق اذلي جرى التوصل اإليه ،وعن الزتامه ابملنظمة وهو أأمر همم للغاية يف نظام متعدد ا ألطراف.
 .243وقال وفد ابراغواي إانه مرسور حبصول مزيانية الثنائية  17/2016عىل املوافقة ،ألن هذا س يتيح مواصةل خمتلف
املشاريع اجلارية ووضع مبادرات جديدة لتعزيز نظام ملكية فكرية فعال ومتوازن .ور أأى الوفد أأن هذه عالمة من عالمات ثقة
أأعضاء الويبو يف املنظمة ،سواء من منظور معل املنظمة حبد ذاهتا أأو من منظور املشاريع ّ
املوهجة للبدلان النامية وا ألقل منوا.
ّ .244
ومض وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،صوته اإىل ا ألصوات اليت أأثنت عىل اعامتد وثيقة الربانمج
واملزيانية .وشدد عىل أأن امجلعية العامة للويبو قد اختذت خطوة هامة هذا العام ،ألهنا أأضفت وضوحا عىل ا ألنشطة والربامج
اليت قد تضطلع هبا املنظمة يف الس نتني القادمتنيّ .
وحث الوفد الوفود عىل أأن تواصل ،بذات القدر من املرونة وحسن النية،
مناقشاهتا بشأأن القضااي املعلقة املتصةل ابتفاق لش بونة وإادارة وثيقة جنيف .ويف حني أأعرب الوفد عن أأسف اجملموعة ا ألفريقية
أأن املفاوضات بشأأن املاكتب اخلارجية ل تزال تركز عىل املبادئ التوجهيية فقط ،فقد أأبدى الوفد تفائال حذرا بأأن حسن
النية واملرونة اليت أأظهرهتا ادلول ا ألعضاء يف املوافقة عىل الربانمج واملزيانية لثنائية  17/2016ستنقل اإىل بنود جدول ا ألعامل
املعل ّقة.
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عن املاكتب اخلارجية ،أأدرجت املس تجدات عىل النحو الوارد أأدانه.
امليرسين اإىل اإبالغ اجللسة العامة ابلتقدم احملرز حىت هذه
 .245بعد اليوم ا ألول من املشاورات غري الرمسية ،دعا الرئيس ِ ّ
ميرسة املشاورات بشأأن املاكتب اخلارجية.
املرحةل .مث أأعطى اللكمة للسفرية مينينديز ِ ّ
امليرسة بعقد دورتني من املشاورات غري الرمسية .وقالت اإن الوفود قد اتفقت ،خالل ادلورة ا ألوىل ،عىل
 .246و أأفادت ِ ّ
اإعادة النظر يف مرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية وفق ًا لنتاجئ مفاوضات السفري فيتشن .وذكَّرت
امليرسة بأأن ا ألعضاء قد اتفقوا تقريب ًا عىل الوثيقة ،ولكن ل تزال هناك ثالثة موضوعات معلقة سرتكز علهيا املشاورات.
ِّ
و أأما يف ادلورة الثانية ،فقد واصل ا ألعضاء النظر يف الواثئق و أأحرزوا بعض التقدم و أأبدوا سلواكً اإجيابي ًا للغاية وإان ظلوا
صياغة جديدة تتيح ،عىل ا ألقل،
اصل العمل حىت يوم الثنني من أأجل وضع
اثبتني عىل مواقفهم .وقد اتُفق عىل أأن يتو
(اثني ًا)
(اثني ًا)
امليرسة وفريقها عىل
حذف ا ألقواس املربعة اليت تتخلل الفقرة  . 3وسرتكز الوفود املشاركة عىل الفقرة  3وس تعمل ِ ّ
امليرسة أأن حفاظ الوفود عىل روهحا البنّاءة كفيل إابزاةل احلواجز املتبقية أأمام التفاق.
اإعداد صياغة جديدة للفقرة  .22ور أأت ِ ّ
 .247وانشد الرئيس مجيع الوفود اإبداء املرونة ،والابتاكر والإسهام يف حل هذه املسأأةل اليت تكتيس أأمهية ابلغة للعديد من
الوفود.
امليرسة قد بد أأت حماداثهتا الثنائية يف ا ألس بوع السابق.
 .248ويف مداخةل أأخرى عن املس تجدات ،ذكّر الرئيس بأأن ّ
امليرسة ،دعا الرئيس ممثلها ،الس يد خافيري بلمونت رودلان
وعقدت مشاورات غري رمسية يويم ا ألربعاء وامجلعة .ويف غياب ّ
(اإس بانيا) اإىل اإطالع اجملمتعني عىل سري املشاورات بشأأن املاكتب اخلارجية.
امليرس أأن اجلوةل الثانية من املشاورات قد عقدت ،وعرضت خاللها الوفود واجملموعات ا إلقلميية وهجات
 .249و أأبلغ ممثل ّ
نظرها .و أأضاف أأن الاجامتع سيس تمكل يف وقت لحق يف فرتة ما بعد الظهر حني تقدّم امليرسة اقرتاهحا ،اذلي اكن قد وزع
مس بقا ،بشأأن الفقرة  22اجلديدة اليت تراعي ما قيل خالل املشاورات غري الرمسية .وبذ ك تبقى العنارص املعلقة ،اليت ل
تزال بني قوسني ،حتت القسم دال (الفقرة  )22والفقرة (3اثنيا) ("اجلدوى من") .وقال املمثل اإنه ينبغي أأن تقدم اجملموعات
ا إلقلميية اقرتاحات تسهل حماوةل التفاق عىل النص .واستنادا اإىل التعليقات اليت أأبديت ،يبدو أأن هذه العبارة مل تكن عنرصا
أأساس يا يف املفاوضات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون اجامتع فرتة ما بعد الظهر ذل ك اليوم ممثرا ،و أأن حترز الوفود بعض
التقدم لتقرتب خطوة من الوصول اىل توافق يف الراء.
امليرسة.
 .250ويف مداخةل أأخرى عن املس تجدات ،قال الرئيس اإن هناك ردودا اإجيابية عىل الوثيقة ا ألولية اليت وزعهتا ّ
امليرسة وصفت املشاورات ابعتبارها معلية من مرحلتني :تنطوي ا ألوىل عىل املوافقة عىل املبادئ
و أأضاف الرئيس أأن ّ
التوجهيية ،وتضم املرحةل الثانية التنفيذ واملسائل التشغيلية .و أأشار اإىل أأن كون املرحلتني حزمة واحدة هو أأمر واحض وقد ذكره
العديد من الوفود.
امليرسة ابدلعوات الكثرية اليت وهجها الرئيس اإىل الوفود بأأن تأأيت اإىل املفاوضات متحلية بقدر أأكرب من املرونة.
 .251وذكّرت ّ
و أأضافت امليرسة أأن املفاوضني سينظرون ،خالل اجامتعات ما بعد الظهر ذل ك اليوم ،يف النسخة ا ألخرية للنص ،يف حماوةل
لتبس يط املواضيع اخملتلفة بغية معرفة اإماكنية وضع اللمسات ا ألخرية عىل املبادئ التوجهيية .وسريكزون بعدها عىل املرحةل
الثانية ،ويه فقرة القرار ،أخذين بعني الاعتبار أأن مجيع الوفود ينبغي أأن تكون راضية عن احلزمة بأأمكلها .وطلبت امليرسة من
الوفود أأ ّل ختىش من النقاش حول املبادئ .وحث ّت الوفود عىل ّ
التحيل هبامش من املرونة يك تكون املفاوضات ممثرة قدر
الإماكن.
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 .252ويف مداخةل أأخرى عن املس تجدات ،أأفاد الرئيس بأأن اجامتعني قد عقدا يف اليوم السابق .و أأضاف أأن هناك قبول
للمبادئ التوجهيية من حيث املبد أأ .وقد نوقش مرشوع أأويل لفقرة القرار .وذكر أأن مرشوعا جديدا قد معم للتو ،وس يكون
أأساسا للمناقشات غري الرمسية يف وقت لحق من ذ ك اليومّ .
وحث الرئيس مجيع الوفود عىل قراءة املرشوع ،وطلب مهنا
املشاركة يف املشاورات لتبادل املعلومات ،حول ما حدث أأثناء العملية ،مع الوفود ا ألخرى .و أأضاف الرئيس أأن فقرة القرار
املكونة من مرحلتني ،أأي التفاق عىل املبادئ التوجهيية واحلصول عىل توجهيات امجلعية العامة فامي
ينبغي أأن تعكس العملية ّ
يتعلق بتنفيذ تكل املبادئ التوجهيية لتلبية طلبات العديد من ا ألعضاء وتوفري ضامانت مجليع ا ألعضاء يف الوقت ذاته.
 .253وقال الرئيس ،عقب اختتام املشاورات غري الرمسية ،اإن الاجامتع قد حقق اجنازا همام جدا بشأأن هذه املسأأةل .ودعا
ميرسة املاكتب اخلارجية لتقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف املشاورات.
الرئيس ممثل ّ
امليرسة اإن من دواعي رسوره أأن يعلن التوصل اإىل حل توافقي بشأأن هذه املسأأةل ،وهو مدعاة ارتياح
 .254وقال ممثل ّ
هائةل للجميع .و أأضاف أأن املبادئ التوجهيية س تعرض عىل اجللسة العامة بنفس اللغة اليت اس تخدمهتا املي ّرسة .و أأشار اإىل أأن
التغيريات الوحيدة طر أأت عىل قسم القرار والفقرتني  2و 4اللتني استنفذات معظم وقت التفاوض .فعوضا عن الصيغة السابقة
يف فتح مكتبني يف أأفريقيا ،وواحد يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وواحد يف أس يا ،فقد حصل توافق يف الراء
وس تعطى ا ألولوية ألفريقيا .وتظل بقية امجلةل عىل حالها.
 .255وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإنه يفضل احلصول عىل نسخة من القرار قبل أأن يعمتد.
 .256واقرتح الرئيس مواصةل معلية نقل التقارير والرجوع يف وقت لحق لهذا البند من جدول ا ألعامل ،مبا أأن النسخ مل
تكن متاحة بعد.
 .257وإاعاد الرئيس فتح ابب النقاش حول املاكتب اخلارجية ،وقال اإن فقرة القرار أأتيحت للوفود من أأجل اإغالق البند 11
من جدول ا ألعامل ،واقرتح قراءة فقرة القرار بشأأن مرشوع املبادئ التوجهيية ملاكتب الويبو اخلارجية هبدف اعامتدها.
و أأضاف أأنه ابلنس بة للفرتة املشار اإلهيا يف الفقرة  ،2ينبغي اإيالء ا ألولوية ألفريقيا .وقر أأ الرئيس القرار املقرتح ،عىل النحو
التايل:
" .258اإن امجلعية العامة للويبو قررت:
" .1أأن تعمتد املبادئ التوجهيية املرفقة هبذا القرار؛
" .2واعرتافا مهنا بقدرة املنظمة احملدودة عىل فتح ماكتب خارجية جديدة ورغبة مهنا يف اتباع هنج تدرجيي
وحمرتس دلى اإنشاء ماكتب خارجية جديدة ،أأن ل تفتح أأكرث من  3ماكتب خارجية يف الثنائية خالل
الثنائيتني  17/2016و ،19/2018رهن موافقة امجلعية العامة للويبو؛
" .3ول خيل هذا القرار بأأي قرار تتخذه جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة بشأأن فتح ماكتب خارجية
جديدة وفقا للمبادئ التوجهيية بعد تقيمي خالل عام .2021
" .4وفامي خيص الفرتة املذكورة يف الفقرة  ،2ينبغي أأن تعطى ا ألولوية ألفريقيا .ولهذا الغرض ،تُش ّجع ادلول
ا ألعضاء عىل تقدمي اقرتاحاهتا لالس تضافة يك يُنظر فهيا مضن املبادئ التوجهيية.
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املرفق
مبادئ توجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية
 .1تو ِ ّجه املبادئ التالية دور أأمانة الويبو واختاذ القرار من قبل ادلول ا ألعضاء بشأأن اإنشاء ش بكة [مس تدامة
وذات جحم مناسب وحمدود]من ماكتب الويبو اخلارجية تضيف قمية وكفاءة وفعالية واحضة يف تنفيذ الربامج وفقا
ل إالطار القامئ عىل النتاجئ للربانمج واملزيانية ،وبطريقة منسقة ومتاكمةل مع مقر الويبو الرئييس وبنحو قد ل ميكن
خبالفه تنفيذها من خالل العمليات يف مقر الويبو الرئييس.
أألف :شفافية الإجراءات واختاذ القرار من قبل ادلول ا ألعضاء لإنشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو
 .2ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو
مجموعة إاقلميية ،اإذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذ ك ،أأن ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذ ك كتابيا .ويبلغ رئيس
امجلعية العامة ادلول ا ألعضاء ،دون تأأخري ،ابس تالمه ذ ك الإخطار .ول تنطبق هذه الفقرة عىل ادلول ا ألعضاء اليت
قامت فعال ،بصفهتا الوطنية أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ،بتقدمي الإخطارات املكتوبة.
 .3وينبغي لدلوةل العضو اليت ترغب يف اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية أأو نيابة عن مجموعة بدلان
أأو مجموعة إاقلميية ،اإذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذ ك ،أأن تقدّ م اقرتاحا من خالل املدير العام يك تنظر فيه جلنة الربانمج
واملزيانية (اللجنة) .وجيوز لدلوةل العضو الامتس مساعدة ا ألمانة يف اإعداد ذ ك الاقرتاح .وتقدم ا ألمانة اإىل اللجنة
الإخطار والاقرتاح الواردين من ادلوةل العضو.
(3اثنيا) :وتقدم ا ألمانة اإىل اللجنة كذ ك تقريرا [تقنيا] منفصال ،يستند اإىل حقائق ،عن [جدوى] املكتب اخلاريج
اجلديد املقرتح ومدى متاش يه مع هذه املبادئ التوجهيية .وينبغي أأن تش متل الوثيقة أأيضا عىل املعلومات الوجهية
ابلنس بة لالعتبارات الواردة يف الفقرتني (10اثنيا) و .17وستنظر اللجنة يف الاقرتاح والوثيقة بغرض تقدمي أأية توصية
اإىل امجلعية العامة.
 .4وستنظر امجلعية العامة يف تقرير اللجنة ،مبا يف ذ ك توصياهتا ،من أأجل اختاذ قرار هنايئ خبصوص اإنشاء
املكتب اخلاريج اجلديد.
 .5ويف حال وافقت امجلعية العامة عىل اإنشاء مكتب خاريج ،فاإن جلنة التنس يق ستنظر يف املوافقة عىل اتفاق
مقرتح بني املدير العام ابلنيابة عن الويبو والبدل املضيف ،مبا يامتىش و أأحاكم املادة  12من اتفاقية الويبو.
ابء :املغزى من املاكتب اخلارجية
 .6ينبغي أأن حيدّد الاقرتاح املشار اإليه يف الفقرة  3املغزى من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع بيان :أأية
احتياجات وا ألغراض والنطاق املقرتح ل ألنشطة ،مبا فهيا ا ألنشطة ا إلقلميية اإن وجدت؛ وبيان القمية املضافة اإىل
أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة ،مع اإيالء عناية خاصة لالعتبارات احملدّدة يف القسمني دال وهاء.
 .7وإاقرارا بأأن ولية لك مكتب خاريج قد تكون خمتلفة حسب ما ّتقرره ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،جيوز أأن
يشمل نطاق ا ألنشطة ا ألسايس يف أأي مكتب خاريج ما ييل:
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" "1التعاون مع املكتب الوطين للملكية الفكرية عىل دمع أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة وامليض هبا قدما؛
" "2وتعزيز الابتاكر والإبداع مبا يف ذ ك عن طريق الهنوض ابلس تخدام الفعال خلدمات امللكية الفكرية؛
" "3وإاذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وإاذاكء احرتاهما؛
" "4وتقدمي خدمات الزبون لفائدة مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية ،مبا يف ذ ك املعاهدات
والتفاقيات اليت تديرها الويبو؛
" "5واملساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض ابلتمنية ونقل التكنولوجيا؛
" "6وتوفري ادلمع يف اجملالني الس يايس والتقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية من أأجل زايدة اس تخدام
امللكية الفكرية؛
" "7ويف حال موافقة اللجنة ،جيوز للويبو اس تكشاف اإماكنية أأن ينفّذ مكتب خاريج أأنشطة أأخرى تعود
بفائدة عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .8ولن تنفّذ ماكتب الويبو اخلارجية أأية أأنشطة تتعلق مبعاجلة 1الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ،أأو أأية معامالت مالية تتصل بذ ك.
 .9وميكن للماكتب اخلارجية اس تكامل ا ألنشطة ولكن دون حت ّمل املهام اليت تكون أأساسا من مسؤولية الإدارات
الوطنية املعنية ابمللكية الفكرية.
جمي :نشاط إاقلميي
 .10جيوز أأن ينفّذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق ا ألسايس احملدّد يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج
الويبو املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقلميية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب اخلاريج عىل
ذ ك.
متس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أخر يف املنطقة ا إلقلميية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو
(10اثنيا) :ول ّ
العادية ،ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر
الويبو الرئييس.
دال :الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية
 .11اإقرارا بتفاوت مس توايت التمنية فامي بني ادلول ا ألعضاء ،واحلاجة اإىل الاحتفاظ ابملوارد للماكتب ا إلقلميية دون
مساس ابدلول ا ألعضاء اليت ختتار التعامل مع مقر الويبو الرئييس مبارشة ،حيدّد التقرير املنصوص عليه يف الفقرة
(3اثنيا) ،ابلستناد اإىل وقائع ،اجلدوى التقنية للمكتب اخلاريج املقرتح ،فامي يتعلق مبا ييل:
" "1انعاكسات اإنشاء املكتب اخلاريج عىل املزيانية ،مبا يف ذ ك الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية
وتاكليفه ادلورية؛
 1مثال ،الاس تالم أأو الإحاةل أأو املراجعة أأو البحث أأو الفحص أأو التناول أأو النرش أأو التنازل عند نقل احلقوق يف الرتاخيص أأو التجديد أأو التخزين.
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" "2وفورات الفعالية املمكن حتققهيا من النشاط املقرتح للمكتب اخلاريج.
ول مي ّس التقرير املنصوص عليه يف الفقرة (3اثنيا) ابلقرار الس يايس الهنايئ اذلي قد تتخذه ادلول ا ألعضاء بشأأن أأي
عرض ابس تضافة مكتب خاريج للويبو.
(11اثنيا) .ول يفرض متويل املاكتب اخلارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل املضيف أأو بدل أخر يو ّد الإسهام
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة.
يف تشغيل ذ ك املكتب ،أأي عبء مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعضاء غري ما هو ّ
 .12وس تعمتد القدرة عىل ضامن الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية عىل مدى
اإسهامه يف حتقيق نتاجئ الربامج ،وفعالية معهل من حيث التلكفة ،واحلاةل املالية السائدة للمنظمة ،وينبغي ل ألمانة أأن
تطلع ادلول ا ألعضاء هبذه الاعتبارات عىل النحو املالمئ.
هاء :اجلوانب اجلغرافية/املواقع
 .13ينبغي اإيالء الاعتبار الواجب ملبد أأ الش بكة اجلغرافية املس تدمية والعادةل والفعاةل فامي يتعلق مبوقع املاكتب
اخلارجية احملمتةل .وينبغي أأن يكون للك مكتب خاريج موقع جغرايف حمدّد بوضوح للعمل فيه.
 .14وينبغي اإيالء الاعتبار الواجب للجوانب الإمنائية أأو ل ألقالمي اليت ل يوجد فهيا مكتب خاريج أأو ل ألماكن اليت
يوجد فهيا مس تخدمو خدمات الويبو العاملية ا ألساس ية للملكية الفكرية.
 .15مث اإن وجود مكتب خاريج يف اإقلمي أأو يف بدل جماور ل ينبغي أأن يشلك يف حد ذاته سببا لرفض طلب مقدم
من دوةل عضو يف ذ ك الإقلمي ذاته يك تنظر فيه امجلعية العامة وتتخذ قرارا بشأأنه.
 .16ول يؤدي اإنشاء مكتب خاريج جديد اإىل املساس بنطاق مكتب خاريج قامئ لتنفيذ أأنشطة برامج الويبو
املعمتدة يف بدله املضيف ،أأو مع مجموعة من البدلان أأو مجموعة إاقلميية ،حسب ما تتفق عليه ادلول ا ألعضاء املعنية.
 .17ول يؤدي اإنشاء مكتب خاريج يف دوةل عضو مع ّينة اإىل املساس حبقوق ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف الإقلمي
اجلغرايف ذاته ول مبامرسة عالقاهتا إازاء مقر الويبو الرئييس.
واو :مساءةل املاكتب اخلارجية/تقاريرها
 .18لك املاكتب اخلارجية جزء ل يتجز أأ من اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ و أأساسها التنظميي .وعندما ينشأأ
املكتب اخلاريج ويبد أأ معهل ،يُرصد ويُ ّقمي أأداؤه و أأنشطته عىل أأساس مؤرشات ونتاجئ ا ألداء ،ويبلّغ ذ ك اإىل اللجنة
اليت حتيل بدورها توصياهتا اإىل امجلعية العامة ،حسب الاقتضاء.
 .19وس تقتين الويبو مبارشة ا ألهجزة واملعدات املعلوماتية الالزمة مجليع ماكتب الويبو اخلارجية ابت ّباع اإجراءاهتا
العادية.
زاي :التنفيذ والاس تعراض
 .20تط ّبق هذه املبادئ التوجهيية تطبيقا شامال عىل مجيع املاكتب اخلارجية القامئة واحملمتةل.
وحتس با لتطور الظروف يف حميط معل الويبو ،يتعني اس تعراض هذه املبادئ التوجهيية واملوافقة علهيا مبوجب
.21
ّ
قرار من امجلعية العامة.
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تقمي اللجنة جحم و أأداء ش بكة املاكتب اخلارجية بأأمكلها لك مخس س نوات ،وجيوز لها أأن تلمتس ادلمع من
 .22و ِ ّ
املدققني اخلارجيني أأو املقيِّمني املس تقلني اخلارجيني مع مراعاة الولايت والوظائف اخملتلفة اليت تضطلع هبا املاكتب
اخلارجية .وللجنة أأن تقرر اختصاصات هذا التقيمي.
 .259وملّا مل تكن هناك اعرتاضات عىل هذا الاقرتاح ،اعمتد الرئيس القرار ودعا الوفود اإىل تقدمي مداخالت قصرية إان
رغبت يف ذ ك.
 .260وقال وفد اململكة املتحدة إانه ونظرا ألن الوثيقة صيغت عىل جعل ،فقد يكون من احلمكة أأن يطلب من ا ألمانة أأو
املستشار القانوين القيام بتدقيق حتريري للمبادئ التوجهيية ،ألهنا وثيقة قد تظل لس نوات وينبغي تصحيح أأية أأخطاء حممتةل
أأو عنارص حتتاج اإىل تصحيح .عىل أأن تكون هذه التغيريات حتريرية ل موضوعية.
 .261و أأعرب وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن رضاه نتيجة التوصل اإىل توافق يف
الراء بشأأن املبادئ التوجهيية اليت ستسمح ابإنشاء ماكتب خارجية جديدة عىل أأساس متني .وقال الوفد اإن مجموعته قد
أأظهرت قدرا كبريا من املرونة هبدف تسهيل متثيل أأفريقيا يف ش بكة املاكتب اخلارجية يف املس تقبل القريب جدا .ونقل الوفد
رغبة مجموعته يف أأن يدون يف حمرض اجللسة أأنه ينبغي ،عند اإنشاء املاكتب اخلارجية يف املس تقبل ،أأن تؤخذ حاةل المتثيل
املنخفض ملنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب يف الاعتبار.
 .262و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن رسوره ابلتفاق عىل املبادئ التوجهيية ،اليت أأتت مثرة
معلية اس تغرقت ما يقرب من ثالث س نوات .ور أأى الفريق أأهنا فرتة تس توجب الثناء عىل املنظمة وعىل الوفود املفاوضة اليت
أأظهرت مرونة بشأأن هذه املسأأةل .و أأشارت اجملموعة بشلك خاص اإىل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ملرونهتا ،وكذ ك
وفود اإيران (مجهورية – الإسالمية) وابكس تان وتركيا ،بل ومجيع الوفود ،مبا فهيا أأعضاء اجملموعة ا ألفريقية ،اليت معلت بشلك
بناء .ور أأت اجملموعة اإن اعامتد املبادئ التوجهيية يضمن الزتام الويبو مببد أأ المتثيل اجلغرايف العادل ،ول س امي يف س ياق ش بكة
الويبو اخلارجية .ويف اخلتام ،شكرت اجملموعة ا ألفريقية ادلول ا ألعضاء عىل ما اإظهرته من مرونة ،وعولت عىل دمعها حني
تطرح اجملموعة اقرتاحاهتا.
 .263و أأ ّقر وفد الهند ،متحداث بصفته الوطنية ،بأأن أأولوية فتح ماكتب خارجية ينبغي أأن تعطى ألفريقيا .و أأعرب الوفد عن
تأأييده الاكمل ودمعه إلنشاء ماكتب خارجية يف أأفريقيا .و أأكدّ الوفد رغبة الهند يف أأن يفتتح مكتب خاريج يف الهند.
 .264وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) إان املناقشات اليت أأجرهتا ادلول ا ألعضاء منذ عام  2013و أأخذ ادلروس
املس تفادة من مداولت ا ألعضاء يف املايض ،همدت طريق النجاح يف املس تقبل .و أأبدى الوفد اقتناعه بأأن التوصل اإىل توافق
يف الراء حول املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية اكن إاجنازا جيدا مجليع ادلول ا ألعضاء وللمنظمة .ور أأى أأن من
املمكن لدلول ا ألعضاء البناء عىل ذ ك يف مداولهتا املقبةل ،اليت علقوا علهيا أأملهم يف التوصل اإىل نتيجة عادةل ومس تدامة
مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وشكر الوفد ادلول ا ألعضاء قاطبة والسفراء اذلين سهلوا العملية ،وهنّأأ مجيع الوفود
واجملموعات وشكرها ،وخاصة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل القدر العايل اذلي أأبدته من املرونة .وقال اإن
الوثيقة املطروحة أأمام ا ألعضاء يه وثيقة هامة جدا ،نتجت عن مشاركة شامةل لدلول ا ألعضاء بطريقة منفتحة وشفافة.
و أأضاف أأن اعامتد هذا الصك الهام من شأأنه أأن ميهد الطريق أأمام ادلول ا ألعضاء لختاذ القرارات املناس بة بشأأن مجيع طلبات
املاكتب اخلارجية ،مبعامةل متساوية ،وفقا للمبادئ التوجهيية واملعايري احملددة فيه.
 .265وهنّأأ وفد ش ييل اجملموعات اليت حققت التوافق واعمتدت وثيقة رئيس ية من أأجل اإنشاء ماكتب خارجية يف املس تقبل.
وقال الوفد إانه لطاملا اعترب أأن ا ألولوية يه إلنشاء مكتب خاريج يف أأفريقيا ،وسعى اإىل حتقيق توافق يف الراء ،واضعا بعض
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يدون طلب
اهامتماته ا إلقلميية املرشوعة جانبا .و أأيّد الوفد تأأييدا اتما البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ور أأى أأن من املهم أأن ّ
الفريق النظر يف اإنشاء ماكتب خارجية يف منطقته ،يف حمرض الاجامتع.
 .266و أأيد وفد مرص التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب ،بصفته الوطنية ،عن تقديره
امليرسون ،بشأأن املاكتب اخلارجية ،قبل العملية .ا ّإل أأنه اعترب أأن من املطلوب توجيه ثناء خاص واعرتاف
للجهود اليت بذلها ّ
واجب لسفرية اإس بانيا عىل هجودها ادلؤوبة واجهتادها وكفاءهتا املهنية اليت أأبدهتا خالل ا ألايم القليةل املاضية من املناقشات
بشأأن هذه املسأأةل.
مض الرئيس صوته يف توجيه الشكر لسفرية اإس بانيا وانئب الرئيس اذلين توليا معلية التفاوض يف الساعات ا ألخرية.
 .267و ّ
مليرس العملية وسفرية اإس بانيا وكذ ك سفري لتفيا
 .268ور ّحب وفد ابكس تان ابعامتد املبادئ التوجهيية ،و أأعرب عن تقديره ّ
عىل ما بذلوه من هجود لتحقيق توافق يف الراء بشأأن هذه املسأأةل الهامة .وقال الوفد اإن موقفه بشأأن هذه املسأأةل اكن واحضا
ومتسقا من البداية .وقد اخنرط الوفد بشلك بناء ،رمغ أأنه اكن قد اعمتد ،دامئا ،وهجة نظر مبد أأية ترى أأن تقيمي الاحتياجات
ينبغي أأن يس بق افتتاح ماكتب خارجية جديدة ل أأن يليه .والزتم الوفد أأيضا ،منذ بداية العملية ،بأأنه ينبغي الانهتاء من
مسأأةل املبادئ التوجهيية قبل مناقشة عدد املاكتب .بيد أأن املفاوضات وصلت اإىل طريق مسدود حني اتضح أأن أأي تأأخري
يف التوصل اإىل قرار س يؤثر سلبا عىل افتتاح ماكتب جديدة ،ل س امي يف أأفريقيا .و أأضاف الوفد أأن املفاوضات اكنت مدفوعة
برغبة اكمنة يف افتتاح ماكتب خارجية جديدة يف أأفريقيا .وقال الوفد إان ّه يأأمل بصدق أأن يواصل مجيع ا ألعضاء تقدمي دمع ل
ينضب ،خالل مرحةل التنفيذ ،للمنطقة ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن تقديره للمشاركة البناءة واملواقف امل نرة اليت أأبدهتا مجيع
الوفود ،وخاصة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،لتحقيق الرغبة اليت أأعربت عهنا الوفود ا ألفريقية.
 .269وقال وفد جنوب أأفريقيا إانه وبعد ثالث س نوات من املناقشات املكثفة توصل ا ألعضاء إاىل اتفاق حول املبادئ
التوجهيية وفقرة قرار تعطي ا ألولوية لإنشاء ماكتب خارجية جديدة يف أأفريقيا .ويف هذا الصدد ،شكر الوفد سفرية اإس بانيا
ومجيع الوفود ا ألخرى عىل إاثباهتم أأن أأفريقيا يه جزء ل يتجز أأ من أأرسة الويبو .وشكر الوفد أأيضا سائر الوفود عىل املرونة
اليت أأظهرهتا .وسّل الوفد تقديره للجهود البناءة لنظرائه من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .270و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن شكره لسفرية إاس بانيا لعملها وهجدها من أأجل التوصل اإىل حل توافقي بشأأن املبادئ
التوجهيية ،مما أأمثر قرارا ممتازا للجمعية العامة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه النتيجة اليت حققهتا ادلول ا ألعضاء استنادا إاىل
املناقشات يه نتيجة هامة .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تزداد الويبو تقدما يف املس تقبل بفضل املاكتب اخلارجية.
 .271وشكر وفد ُعامن الرئيس والوفود عىل اعامتدمه التفاق بشأأن املاكتب اخلارجية ،وإاعطاء ا ألولوية للقارة ا ألفريقية ،مع
الإقرار ابحتياجات املناطق ا ألخرى.
امليرسين السابقني للمفاوضات بشأأن
 .272و أأضاف وفد نيجرياي اإىل البيان اذلي أأديل به نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،فشكر ّ
خص ابذلكر سفرية إاس بانيا والس يد بلمونت رودلان (اإس بانيا) وا ألمانة اذلين دمعوا أأعامل املفاوضات غري
املبادئ التوجهيية ،و ّ
الرمسية منذ بدايهتا .وشكر الوفد أأيضا ،متحداث بصفته الوطنية ،ادلول ا ألعضاء عىل دمعها.
 .273وشكر الرئيس سائر الوفود عىل مداخالهتا .و أأشار اإىل طلب وفد اململكة املتحدة اإجراء مراجعة حتريرية للمبادئ
التوجهيية ،اإن وافقت مجيع الوفود .ومل يعرتض أأحد عىل ذ ك ،وصدرت املوافقة ابإجراء املراجعة .و أأغلق الرئيس املداولت
بشأأن البند  11من جدول ا ألعامل.
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البند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .274انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  13من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 .275انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  14من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
 .276انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  15من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .277انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  16من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
 .278انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  17من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور
 .279انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  18من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو
 .280انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

A/55/13
135

البند  19من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .281انظر تقرير دورة مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الوثيقة .)PCT/A/47/9

البند  20من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .282انظر تقرير دورة مجعية احتاد مدريد (الوثيقة .)MM/A/49/5

البند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لهاي
 .283انظر تقرير دورة مجعية احتاد لهاي (الوثيقة .)H/A/35/2

البند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لش بونة
 .284انظر تقرير دورة مجعية احتاد لش بونة (الوثيقة .)LI/A/32/5

البند  23من جدول ا ألعامل املو ّحد
مشورة جلنة التنس يق اإىل مجعية احتاد لش بونة حول اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة
 .285انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/71/7

البند  24من جدول ا ألعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،ابلإضافة اإىل أأسامء احلقول
 .286انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  25من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة قانون الرباءات
 .287انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19
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البند  26من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات
 .288انظر تقرير دورة مجعية معاهدة س نغافورة (الوثيقة .)STLT/A/8/2

البند  27من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابإدارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
 .289انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/47/19

البند  28من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن شؤون املوظفني
 .290انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/71/7

البند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته
 .291انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/71/7

البند  30من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعيني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون
 .292انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/71/7

البند  31من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد التقارير
 .293قال الرئيس اإن الوقت واجلهد املستمثر يف املداولت قد أتيا أأُكهام ،وشكر مجيع الوفود عىل املرونةاليت أأبدهتا من أأجل
التحرك قدما يف بنود جدول ا ألعامل املعل ّقة .واقرتح الرئيس ،نظرا لتأأخر الوقت ،أأن توافق امجلعيات ،كام يف العام السابق،
عىل ات ّباع ذات ا إلجراءات يف اعامتد التقارير ،وهو ما اتفق عليه ،عىل النحو التايل:
 .294المتست مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه ،من ا ألمانة أأن
تعد نسخا هنائية من مشاريع التقارير وتنرشها عىل موقع الويبو الإلكرتوين وتبلغها لدلول ا ألعضاء يف موعد أأقصاه
 2نومفرب  .2015وينبغي تقدمي التعليقات اإىل ا ألمانة يف موعد ل يتجاوز 4يناير  ،2016فتعترب التقارير بعدئذ معمتدة
يف موعد أأقصاه  5فرباير .2016
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البند  32من جدول ا ألعامل املو ّحد
اختتام ادلورات
 .295و أأعرب وفد الهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،عن تقديره العميق للرئيس عىل معهل
الشاق املثايل لإجناح امجلعية العامة .وشكرت اجملموعة أأيضا املدير العام وا ألمانة واملرتمجني الفوريني .وذكرت اجملموعة أأهنا
تلقت ،خالل وليهتا ا ألوىل مكنسق يف امجلعية العامة ،تعاوان ممتازا من املنسقني الخرين .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن امجلعية
العامة احلالية أأحرزت معايري جديدة للتعاون املتعدد ا ألطراف وبناء توافق الراء ،و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف تسود هذه
الروح يف الاجامتعات القادمة .و أأعربت عن تقديرها جلهود ميرس اللجنة احلكومية ادلولية ادلؤوبة يف تقدمي املساعدة لعملية
املناقشات وتوجهيها بهنج مبتكر ومتكيف ،حيث اتفقت الوفود عىل نص ّتديد ولية اللجنة وبرانمج العمل للثنائية املقبةل.
وشكرت اجملموعة اجملموعات ا إلقلميية عىل اإظهارها لروح بناءة ،وشكرت ا ألمانة عىل دمعها .وحث ّت اجملموعة الوفود عىل
اس تخدام هذه الروح البناءة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية من أأجل حتقيق هدفها املمتثل يف املوافقة عىل صك قانوين دويل
واحد أأو أأكرث لتوفري حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .296وشكر وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،الرئيس عىل قيادته ور ّحب ابعامتد الربانمج واملزيانية وغريها من
امليرسين واملرتمجني الفوريني .و أأخريا ،أأعلنت
التطورات اليت أأجنزت نتيجة ملرونة مجيع الوفود .وشكرت اجملموعة أأيضا ا ألمانة و ّ
اجملموعة انهتاء ولية منسقها ا إلقلميي ،و أأعربت عن امتناهنا مجليع الوفود وا ألمانة العامة عىل ادلمع والصداقة والتعاون اليت تلقاها
منسق اجملموعة ابء.
منسقها خالل العامني املاضيني .و أأبدت اجملموعة رغبهتا ىف أأن تتوىل اليوانن منصب ّ
املنسق ا إلقلميي للمجموعة ابء ،عىل مساهامته العظمية يف جلنة الربانمج
 .297وشكر الرئيس الس يد كونهييكو فوش مييّ ،
واملزيانية وامجلعيات.
 .298وشكر وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،الرئيس عىل تفانيه والزتامه بتحقيق النتاجئ املرجوة.
ميرسي بنود جدول ا ألعامل ،و أأشارت اإىل اخلطوة الكبرية اليت اختذت يف التفاق عىل مجيع بنود
وشكرت اجملموعة أأيضا ّ
جدول ا ألعامل تقريبا .و أأعربت اجملموعة عن اعتقادها أأن ذ ك اكن نقطة حتول يف التارخي الويبو احلديث ،اإذ مل يتح التوصل
اإىل اتفاقات منذ مدّة ،و أأملت اجملموعة أأن ترتمج الروح الطيبة وحسن النية يف جلان أأخرى .و ّعربت اجملموعة عن سعادهتا
ابلتوصل اإىل اتفاق ملتابعة معل اللجنة احلكومية ادلولية .وقالت اجملموعة إان افتتاح املاكتب اخلارجية اكن نتيجة جيدة للغاية
للمجموعة ا ألفريقية ،حيث أأن املنطقة مل تكن ممثةل يف ش بكة الويبو اخلارجية .وفامي يتعلق ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ،فقد أأبدت اجملموعة اعتقادها بأأن القرار املعمتد أأسس قاعدة تكفي للتوصل اإىل اتفاق .و أأعربت اجملموعة أأيضا
عن رسورها لعامتد الربانمج واملزيانية دون ّتاوز مدة انعقاد امجلعية العامة .ويف اخلتام ،شكرت اجملموعة الس يد كونهييكو
فوش ميي ،املنسق ا إلقلميي للمجموعة ابء ،اذلي س يفتقد كثريا.
 .299و أأعرب وفد الصني عن معيق تقديره وشكره للرئيس عىل قيادته املمتازة ومعهل الفعال أأثناء انعقاد امجلعية العامة .كام
امليرسين واملرتمجني الفوريني عىل معلهم الشاق .وهنّأأ الوفد مجيع الوفود عىل النتاجئ العظمية اليت حتققت خالل
شكر الوفد ّ
امجلعية العامة ،و أأبدى عن اعتقاده بأأن هذا اليوم يوم اترخيي للويبو .و أأعرب الوفد عن تطلعه ملواصةل تعزيز معل املنظمة
بنفس الروح.
 .300وشكر وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،لك الوفود عىل هجودها ادلؤوبة اليت أأدت
ميرس اللجنة احلكومية ادلولية ،عىل هجوده وطمأأنته الوفود اليت
اإىل اس تكامل اكفة بنود جدول ا ألعامل .وشكرت اجملموعة ّ
أأبدت خماوف تتعلق بتجديد ولية اللجنةاحلكومية ادلولية .وشددت اجملموعة عىل أأمهية وجود منصة مالمئة ملناقشة هذه
القضااي ،ويأأمل أأن يؤدي ذ ك اإىل حتقيق توافق يف الراء بشأأن عدد من القضااي .وشكرت اجملموعة املرتمجني الفوريني عىل

A/55/13
138

معلهم املمتاز خالل اجامتعات اس مترت لساعات ل ميكن تصورها ،و أأقرت أأمهية معلهم ابلنس بة للمجموعة .و ّ
مضت اجملموعة
صوهتا اإىل أأصوات املنسقني الخرين قائةل بأأن الس يد كونهييكو فوش ميي ،املنسق ا إلقلميي للمجموعة ابء ،س يفتقد بشدة،
ومتنت هل التوفيق يف همامه اجلديدة يف طوكيو .و أأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن العالقة اجليدة بني املنسقني يه أأحد
أأس باب التقدم الكبري اذلي أأحرزته املنظمة.
 .301و أأعرب وفد اإس بانيا عن تقديره مجليع الإجنازات املشرتكة احملققة .وهنّأأ الوفد الرئيس عىل النجاح العارم للجمعية العامة،
وشكره عىل توجهيه وقيادته املمتزية طوال ا ألايم العصيبة للجمعية .كام شكر الوفد الس يد كونهييكو فوش ميي ،املنسق ا إلقلميي
للمجموعة ابء ،عىل جودة معهل وصربه املمتزي .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن جزءا من النجاح احملرز يعزى اإىل الس يد كونهييكو
فوش ميي ولك املنسقني ا إلقلمييني الخرين.
 .302وقال وفد رومانيا إانه ينبغي للوفود أأن هتنّأأ أأنفسها عىل النتاجئ الباهرة اليت حققهتا .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألمه من ذ ك
هو أأن ل يشء من هذه النتاحئ اكن ليتحقق لول اإرشادات الرئيس .و أأعرب الوفد عن امتنانه العميق لنائيب الرئيس،
وامليرسين عىل معلهم احلثيث ،وا ألمانة عىل ادلمع املس متر اذلي قدّمته ،واملرتمجني الفوريني عىل معلهم املمتاز يف لك
املنسقني ا إلقلمييني وادلول ا ألعضاء عىل ما أأظهرته من انفتاح وتعاون خالل اجللسات.
اجللسات .وشكر الوفد أأيضا ّ
مض وفد اليوانن صوته اإىل أأصوات الوفود ا ألخرى يف توجيه الشكر للرئيس عىل اإرشاداته وا ألمانة عىل حتضريها
 .303و ّ
للجمعيات .و أأعرب الوفد عن معيق امتنانه للس يد كونهييكو فوش ميي ،عىل هجوده ادلؤوبة والزتامه وتفانيه.
 .304وشكر وفد عامن ،متحداث ابمس اجملموعة العربية ،الرئيس وا ألمانة عىل القيادة الفعاةل للجمعية العامة حنو حتقيق توافق
يف الراء بشأأن خمتلف بنود جدول ا ألعامل .و أأ ّقرت اجملموعة العربية بأأن امجلعيات شهدت صدور العديد من القرارات
والتوصيات الهامة فامي يتعلق بربانمج العمل املس تقبيل لهيئات الويبو .وعل ّقت اجملموعة أأمهية كبرية عىل اإقرار مرشوع الربانمج
واملزيانية للفرتة  17/2016مع زايدة يف اخملصصات املالية ملرشوعات و أأنشطة التمنية .وشدّ د اجملموعة عىل رضورة متديد ولية
اللجنة احلكومية ادلولية ملدة عامني وامليض قدما بناء عىل نص تفاويض يتضمن ألية قانونية للوصول اإىل اتفاق بشأأن صياغة
صك دويل خاص ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية يُعمتد خالل مؤمتر دبلومايس ،وإانشاء جلنة دامئة ملتابعة هذه املواضيع.
ويف هذا الس ياق ،أأيدت اجملموعة العربية الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية لتحويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل
جلنة دامئة ،ور ّحبت مبضمون البيان عرب ا ألقلميي اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
ومجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .ور أأى الوفد أأن املطالب اليت طالبت هبا اجملموعة العربية تصب يف حتقيق ا ألهداف التمنوية
وا ألهداف اليت أأسست من أأجلها الويبو ،وذل ك طالبت اجملموعة بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ودعت اجملموعة
العربية أأيضا اإىل رضورة اختاذ خطوات جادة ومعلية ملعاجلة مسأأةل عدم وجود ماكتب خارجية للويبو يف املنطقة العربية ،و أأكد
اس تعداد اجملموعة للمشاركة بفعالية يف صياغة املبادئ التوجهيية لإنشاء املاكتب اخلارجية .ويف هذا الصدد ،أأيّدت اجملموعة
العربية اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .و أأكّدت اجملموعة العربية عىل رضورة حتقيق توازن بني لغات ا ألمم املتحدة الرمسية الست،
وعىل ر أأسها اللغة العربية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن ينعكس هذا التوازن يف معل جلان الويبو الفنية وحمتوايت موقع الويبو
الإلكرتوين .واختمت الوفد قائال إان جدول ا ألعامل الطموح هذا يتطلب من مجيع ادلول ا ألعضاء التعاون الإجيايب والبناء
واملزيد من املرونة من أأجل حتقيق توافق املطلوب للوصول لنتاجئ حمددة تضع تمنية شعوب واقتصادات البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا يف مصمي أأولوايهتا ،وتساعد ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ الس ياسات الوطنية ،مثل س ياسات تشجيع
الابتاكر ،بغية حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وأأكد الوفد اس تعداد اجملموعة العربية للتعاون بفعالية والإسهام
يف حتقيق ا ألهداف املذكورة بنجاح.
 .305وشكر وفد جنوب أأفريقيا امليرسين عىل هجودمه ادلؤوبة للتوصل اإىل حلول بناءة بشأأن خمتلف القضااي .وذكر الوفد أأن
هذا التقدم امللموس يقدّم أأساسا جيدا للميض قدما .و أأعرب الوفد عن تقديره للرئيس واملدير العام وا ألمانة عىل معلهم الشاق
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اذلي همّد السبيل أأمام جناح امجلعية العامة .وختاما ،شكر الوفد سفراء اجملموعة ا ألفريقية ،عىل توجهياهتم وحضورمه يف مجيع
مراحل العملية ليال وهنارا ،ليضمنوا حتقيق نتاجئ ممثرة.
 .306وشكر وفد لكسمربغ ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،الرئيس وامليرسين عىل اجلهود
اجلبارة اليت بذلوها يف اإجناح امجلعيات .وشكر الوفد أأيضا مجيع الوفود عىل ما أأبدته من روح بناءة ومرونة .و أأكّد الوفد الزتامه
بعمل املنظمة .و أأعرب الوفد عن تقديره لعمل ا ألمانة وما قدمته من عون ،و أأثىن عىل املرتمجني الفوريني .وشكر الوفد الس يد
كونهييكو فوش ميي ،منسق اجملموعة ابء املنهتية وليته ،عىل تفانيه وهجوده ادلؤوبة خلدمة ا ألهداف املشرتكة ،ورحب
ابليوانن ،منسقا جديدا للمجموعة ابء.
 .307وشكر وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) الرئيس عىل قيادته وصربه وهجوده ادلؤوبة .وشكر أأيضا امليرسين واملدير
العام وا ألمانة عىل هجودمه خالل امجلعيات.
 .308وانضم املدير العام للوفود يف توجيه الشكر للرئيس عىل هجوده الاس تثنائية وقيادته طوال ا ألايم العرشة املاضية ،اليت
اكنت اس مترارا للجهود اجلبارة اليت بذلها كرئيس للجنة الربانمج واملزيانية .وشكر املدير العام انئيب الرئيس وامليرسين ووجه
حتية خاصة مجليع الوفود عىل مسامههتا الهائةل يف امجلعيات ،اليت اتضحت يف عدد من املندوبني احلارضين يف الساعة  6صباحا
من أخر يوم يف امجلعيات؛ وّتلت يف التفاقات احملققة؛ وبرزت عرب العديد من الفعاليات الثقافية واجلانبية اليت نظمهتا ادلول
ا ألعضاء .و أأشار املدير العام اإىل أأن هذا العام اكن واحدا من أأغىن ا ألعوام اليت شهدهتا املنظمة ،يف هذا الصدد .و أأعرب عن
شكره ألمانة امجلعيات ومدير شؤون امجلعيات وشعبة الواثئق ،فضال عن الزمالء يف الشعب ا ألخرى اذلين دمعوا ادلول
ا ألعضاء يف مناقشاهتم عىل مدار ا ألس بوع املايض .وخمت املدير العام شاكر ًا املرتمجني الفوريني عىل هجودمه ادلؤوبة.
 .309وشكر الرئيس الوفود وانئيب الرئيس وامليرسين واملدير العام وا ألمانة وفريق امجلعيات .و أأشار اإىل أأن امجلعيات أأمثرت
نتاجئ ملحوظة اكنت تبدو ش به مس تحيةل يف أأول يوم من ا ألايم العرشة للجمعيات.
 .310واختمت رئيس امجلعية العامة للويبو سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني للجمعيات وسائر هيئات ادلول
ا ألعضاء يف الويبو.
[ييل ذ ك املرفقان]

