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املرفق الثاين

البند  5من جدول ا ألعامل املو ّحد
البياانت العامة
 .1شكر املتحدثون لكهم املدير العام عىل معهل اكمال وهجوده ادلؤوبة يف خدمة امللكية الفكرية ،وشكروا ا ألمانة عىل
جودة الواثئق اليت أأعدّت ألغراض اجامتعات امجلعيات.
 .2واغتمن وفد الصني الفرصة لتقدمي عرض موجز لآخر التطورات الطارئة عىل جمال امللكية الفكرية يف البدل خالل العام
املايض .وسلط ا ألضواء عىل الآراء بشأأن تعجيل انشاء مركز للملكية الفكرية يف ظل الظروف اجلديدة اليت أأصدرهتا
احلكومة يف أأواخر العام املايض وعرضت  106هممة حمددة .واس تأأنف بيانه مؤكد ًا أأن اخلطة امخلاس ية الثالثة عرشة للملكية
الفكرية املدرجة يف عداد خطط البدل اخلاصة الرئيس ية يف مس هتل عام  2016تضع تصماميً جديد ًا ينطلق من القمة اىل القاعدة
لتطوير نظام امللكية الفكرية يف الصني ومشري ًا اىل تويخ انشاء مركز للملكية الفكرية بنشاط وفق ًا للرتتيبات املذكورة أأعاله.
وواصل التبليغ عن التقدم اذلي أأحرزه البدل يف العام املايض .وقال ان بدله تلقى يف النصف ا ألول من عام  2016ما
مجموعه  553 000طلب براءة اخرتاع و 19 000طلب دويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات)
و 1 740 000طلب لتسجيل العالمات التجارية مما ميثل زايدة بنس بة  30.5يف املائة و 43.3يف املائة و 32يف املائة عىل
التوايل مقارنة ابلعام السابق وان عدد تسجيالت حق املؤلف بلغ  1.641مليون تسجيل يف عام  2015مما يمن عن زايدة
بنس بة  35.5يف املائة مقارنة ابلعام السابق .وانطالق ًا من تكل ا ألرقام ،الحظ أأن بدله ما زال يعترب حمراكً من احملراكت
الرئيس ية اليت تدفع جعةل المنو الرسيع يف الطلبات العاملية للملكية الفكرية .و أأشاد أأيض ًا ابلنتاجئ البارزة العديدة اليت حققهتا
الويبو خالل العام املايض بقيادة الس يد غري ،املدير العام ،و أأعرب عن تقديره الجنازات الويبو احملققة يف ارساء االطار
ادلويل لوضع القواعد واملعايري يف جمال امللكية الفكرية ومساعدة البدلان النامية عىل تكوين الكفاءات .و أأبدى رسوره ملواصةل
التعاون بني بدله والويبو مما كفل فعالية معل مكتب الويبو يف الصني اذلي حظيت خدماته اجليدة املتاحة للزابئن بتقيمي
اجيايب من أأطراف خمتلفة .وفامي خيص القضااي املعنية يف اطار الويبو ،تقامس املالحظات التالية .أأو ًال ،ذكر أأنه جيب أأن توىل
العناية الاكفية لشواغل البدلان النامية خبصوص القضااي املتصةل هبا .ومىض يقول انه ينبغي للملكية الفكرية بوصفها معيار ًا دولي ًا
مواهجة واقع التمنية غري املتاكفئة يف العامل والسعي اىل حتقيق التمنية املشرتكة عىل أأساس مبادئ مشرتكة ومعايري أأساس ية من
خالل وضع ترتيبات مؤسس ية أأكرث مشو ًال وتواز ًان وفائدة للجميع .و أأضاف قائ ًال ان حكومة بدله نظمت طوال س نني دورات
تدريبية يف جمال امللكية الفكرية موهجة اىل البدلان النامية واس تضافت أأكرث من  900مشارك حتقيق ًا ذلكل الغرض و أأنشأأت
أأيض ًا الصندوق الاستامئين الصيين مع الويبو ملساعدة تكل البدلان ومعلت مع الويبو لنجاح عقد املؤمتر الرفيع املس توى بشأأن
امللكية الفكرية للبدلان الواقعة يف منطقة طريق احلرير واحلزام الاقتصادي يف يوليو  2016اذلي هنض عىل حنو فعال ابلتعاون
ألغراض التمنية مع البدلان الواقعة يف تكل املنطقة .و أأبدى اس تعداده ملواصةل بذل اجلهود يف ذكل املضامر .واثني ًا ،ر أأى أأنه
ينبغي اطالق العنان دلور الويبو املهم بوصفها املنرب الرئييس لوضع القواعد واملعايري ادلولية للملكية الفكرية .وطلب اىل ادلول
ا ألعضاء املهمتة ترسيع وترية التصديق عىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي (معاهدة بيجني) والانضامم الهيا وتطلع
اىل حتقيق نتاجئ اجيابية ابلنس بة اىل املعاهدة بشأأن قانون التصاممي خالل ادلورة احلالية للجمعيات .و أأعرب عن أأمهل أأيض ًا أأن
يتس ىن اس مترار معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة
احلكومية ادلولية) ابطراد .واثلث ًا ،ارتأأى أأنه ينبغي مواصةل حتسني اخلدمات واملعلومات يف جمال امللكية الفكرية وتوس يع
نطاقها .واقرتح تشجيع تطوير أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي وتوس يع نطاق املعلومات املتاحة يف جمال امللكية
الفكرية ملواصةل تلبية طلبات املنتفعني .و أأعرب عن تأأييده لفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو يف أأفريقيا يف املقام ا ألول وعن
اعتقاده أأن ذكل ا ألمر سيسهم يف حتقيق التوازن يف تطوير خدمات امللكية الفكرية العاملية .و أأردف قائ ًال ان حكومة بدله
تثين ابلغ الثناء عىل تنفيذ خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط  2015-2010وتش يد اب ألهداف التسعة احملددة يف
خطة  .2021-2016و أأكد جمدد ًا اس تعداده لرتس ي التعاون مع الويبو وادلول ا ألعضاء ا ألخرى اكسهام يف التطوير املشرتك
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للمساعي املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل نطاق العامل .وفامي يتصل مبنطقة هونغ كونغ االدارية اخلاصة يف الصني ،أأفاد بأأن اقرار
مرشوع (تعديل) قانون الرباءات لعام  2015أأكد يف ذكل العام ارساء نظام جديد للرباءات يعد معلامً رئيس ي ًا لتعزيز تطوير
الابتاكر والتكنولوجيا ونظام متني للملكية الفكرية يف منطقة هونغ كونغ االدارية اخلاصة .ولفت النظر اىل اضطالع منطقة
هونغ كونغ االدارية اخلاصة بنشاط ابملهام التحضريية لبدء تنفيذ نظام "منح الرباءة ا ألصلية" يف أأرسع وقت ممكن معلي ًا حىت
تتطور املنطقة اىل مركز اقلميي لالبتاكر والتكنولوجيا .وذكر أأيض ًا أأن منطقة هونغ كونغ االدارية اخلاصة تواظب عىل دمع
الرشاكت الصغرية واملتوسطة لتكوين قدرات القوى العامةل فهيا وتنظم برامج تدريبية متقدمة ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة
املعنيني هبدف تيسري تطوير جتارة امللكية الفكرية .و أأكد اعزتامه عىل تعزيز تطوير اخلدمات الوس يطة املتعلقة ابمللكية الفكرية
من خالل رعاية خمتلف ادلورات التدريبية بشأأن املوضوعات املرتبطة ابمللكية الفكرية بغية تدعمي تمنية املواهب .واختمت بيانه
معر ًاب عن رغبته يف مشاطرة جتاربه.
 .3وحتدّث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية فأأعرب عن قلقه من الوضع غري املش ّجع جلدول أأعامل وضع املعايري يف
الويبو ّ
وحث ادلول ا ألعضاء عىل جتديد الزتاهما بتحقيق تقدم معيل يف معل وضع املعايري يف الويبو .و أأفادت اجملموعة ا ألفريقية
ابلتوصل اىل اتفاق اقلميي عىل عدد من املسائل العالقة .و أأعلنت اجملموعة عن اعتقادها بأأن جناح امجلعية العامة يتحقق بفضل
املرونة والعمل البنّاء والالزتام .مث أأشارت اجملموعة اىل أأهنا تتطلع اىل أأن تتخذ امجلعية العامة قرار ًا بشأأن مكتيب الويبو
اخلارجيني يف اجلزائر ونيجرياي .و أأضاف أأنه يتّلك عىل ادلول ا ألعضاء لتعمل بروح من الانصاف وادلمج والالزتام ابلقرار
اذلي اعمتدته امجلعية العامة عام  2015واذلي منح ا ألولوية ألفريقيا .وقد ُأعلمت ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابلعملية الانتخابية
اليت أأفضت اىل اختيار نيجرياي واجلزائر الس تضافة املكتبني اخلارجيني ،وفق الرشوط الواردة يف املبادئ التوجهيية املتعلقة
ابملاكتب اخلارجية التابعة للويبو .والتفتت اجملموعة اىل أأن أأفريقيا غري ممثةل جغرافي ًا يف ش بكة املاكتب اخلارجية التابعة للويبو،
و أأملت أأن ّ
يتغري هذا الوضع خالل امجلعية العامة لعام  .2016مث ّتطرقت اجملموعة اىل موضوع اللجنة احلكومية ادلولية لتعود
فتؤكّد عىل ا ألولوية اليت تعريها ملفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية ،ور ّحبت ابلزمخ اذلي تشهده املفاوضات القامئة عىل
النصوص ،لكهنا سلّمت بوجود صعوابت مشرية يف الوقت عينه اىل أأن الفرص متاحة للتوافق والتقدم .ور أأت اجملموعة أأن
العمل التقين ا ألسايس قد ُأجنز بشأأن النص املتعلق ابملوارد الوراثية و أأن نتاجئ ادلورة ا ألوىل اخملصصة للمعارف التقليدية قد
بلورت تفاهامت وقلّصت الثغرات .وقالت اجملموعة اهنا تتطلع اىل احراز تقدم يف النص املتعلق ابملعارف التقليدية وتعمتد عىل
الزتام ادلول ا ألعضاء يف ما تبقى من برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية  .2017-2016مث انتقلت اجملموعة
ا ألفريقية اىل موضوع اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) فأأكّدت دمعها لربانمج العمل املعمتد ّ
وعربت جمدد ًا
عن اعتقادها بأأن عىل اللجنة أأن تضطلع بعمل أأكرث طموح ًا ،ال س امي يف جمايل الرباءات والصحة .و أأملت اجملموعة أأن ّ
يشلك
اقرتاهحا احملدّث الوارد يف الوثيقة  SCP/24/4نقطة انطالق جيدة ،مع مراعاة أأهداف ا ألمم املتحدة بشأأن التمنية املس تدامة.
مث تناولت اجملموعة موضوع اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) فر ّحبت ببدء رساين
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف
قراءة املطبوعات (معاهدة مراكش) وحث ّت ا ألطراف املشاركة يف مفاوضات اللجنة عىل السعي اىل حتقيق جناح مماثل يف
املس تقبل .ومضت تقول اهنا تتطلع اىل التوصل رسيع ًا اىل اتفاق لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية هيئات البث وهيئات
البث الكبيل من قرصنة االشارات .ودعت كذكل اىل مشاركة أأكرب من ذي قبل يف معل اللجنة بشأأن الوصول اىل املعارف
واملعلومات عرب جدول ا ألعامل املتعلق ابالس تثناءات والتقييدات .ومن شأأن خطوات كهذه أأن مت ّكن جلنة حق املؤلف من أأن
تعاجل املشالك احلالية وتركّز بشلك اتم وبنّاء عىل البنود القادمة اليت س تًدرج عىل جدول ا ألعامل .ور ّحبت اجملموعة ا ألفريقية
ابعامتد اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ملشاريع خاصة يف جمال تكوين الكفاءات تس هتدف املس تخدمني
و أأحصاب املصلحة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .و أأملت اجملموعة أأن تسعى ادلول ا ألعضاء اىل التوصل اىل التوافق
غري املتاح حالي ًا عىل القضااي ا ألخرى ،من قبيل حومكة الويبو ونقل التكنولوجيا ومسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة
وتنفيذ والية جلنة التمنية وأآليات التنس يق ،من مجةل قضااي أأخرى .ويف الس ياق نفسه ،أأشارت اجملموعة اىل أأهنا تنتظر نتاجئ
الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،بوصفه أأداة من أأدوات تقيمي أأثر مشاريع أأجندة التمنية وفعاليهتا .مث
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تطرقت اجملموعة اىل احلاجة اىل متثيل جغرايف متوازن يف القوة العامةل داخل الويبو فأأحاطت علامً ابلتقرير اخلاص ابلمتثيل
ّ
اجلغرايف و أأعربت عن رغبهتا يف مناقشة اخلطوات الالزمة لتيسري اعامتد معلية توظيف يف الويبو تكون أأكرث مشو ًال وتواز ًان
وشفافية ومساءةل مما يه عليه اليوم .و أأسفت اجملموعة عند تناول موضوع معاهدة التصاممي الصناعية لعدم التوصل اىل اتفاق
بشأأن املساعدة التقنية والكشف يف ادلورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للجنة العالمات ،وفق توجهيات امجلعية
العامة لعام  .2015و أأعربت اجملموعة عن أأهنا تبقى ملزتمة مبسأأةل الكشف عن مصدر أأو منشأأ املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املس تخدمة يف التصاممي الصناعية ،كجزء من قامئة رشوط تسجل التصاممي و أأهنا
ترتك موضوع املساعدة التقنية حلني تناول مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي.

 .4وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ و أأشار اىل رضورة أأن حيمي نظام عادل ومنصف ومتوازن
للملكية الفكرية حقوق املبتكرين ويليب احتياجات اجملمتع .وقال ان منطقة أآس يا واحمليط الهادئ تعلق أأمهية كربى عىل امللكية
الفكرية كحافز رئييس للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية واهنا اس توعبت  60يف املائة من ساكن العامل واس تأأثرت
بنس بة  43.5يف املائة من طلبات االيداع مبوجب معاهدة الرباءات يف عام  .2015و أأضاف قائ ًال ان المنو بنس بة  9يف املائة
يف عدد طلبات االيداع مبوجب املعاهدة يف املنطقة مقارنة بنس بة  1.7يف املائة املسجةل عىل الصعيد العاملي يشهد عىل قدرة
املنطقة الكبرية عىل اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية عىل حنو فعال .وفامي يتصل ابس تضافة املاكتب اخلارجية
للويبو ،أأفاد بأأن اجملموعة ترى أأنه ينبغي منح ا ألولوية ألفريقيا غري أأنه احتج أأيض ًا بأأن منطقة أآس يا واحمليط الهادئ تس تحق
اس تضافة املزيد من املاكتب اخلارجية للويبو استناد ًا اىل املبادئ التوجهيية .وارتأأى أأنه ينبغي ابلتايل لدلول ا ألعضاء النظر
بشلك موضوعي يف الاقرتاحات اليت قدمهتا ايران (مجهورية – االسالمية) والهند ومجهورية كوراي .و أأردف قائ ًال ان اجملموعة
حتيط علامً بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وتوصيات الرئيسني السابقني للجمعية العامة وجلنة التنس يق وترى أأنه ينبغي
مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية ومبادئ الويبو واجراءاهتا املتصةل ابملشرتايت عىل حنو حيول دون تكرار تكل القضااي .ورحب
ابخلطوات الرئيس ية اليت اس هتلهتا ادلول ا ألعضاء يف الويبو وا ألمانة لالرتقاء ابلعنرص االمنايئ من معل الويبو .واسرتسل قائ ًال
ان جلنة التمنية يه كيان حامس مضن املنظمة اذ تسرتشد مببد أأ تعممي التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو وجتعل التمنية جزء ًا ال يتجز أأ
من معل الويبو وان معلها ينطوي عىل تنفيذ توصيات أأجندة التمنية اليت يبلغ عددها  45توصية وينبغي مجليع هيئات الويبو
املعنية تعمميها يف أأنشطهتا .ور أأى أأنه من الرضوري حتديد س ياق حقوق امللكية الفكرية يف اطار التمنية ا ألوسع نطاق ًا لضامن
تصممي أأنظمة امللكية الفكرية وحتقيق مس تواها ا ألمثل عىل النحو املناسب يف خمتلف البدلان من أأجل تعزيز المنو الاقتصادي
والاجامتعي اللكي والتمنية املس تدامة .ومىض يقول ان دخول أأهداف التمنية املس تدامة البالغ عددها  17هدف ًا والواردة يف
خطة التمنية املس تدامة لعام  2030حزي التنفيذ يف عام  2016يتيح فرصة ساحنة للويبو العادة ضبط هجودها هبدف تنفيذ
اخلطة لعام  2030وارساء روابط متسقة مع تنفيذ أأجندة الويبو للتمنية وان أأنشطة الويبو ينبغي أأن تتوافق مع القول املأأثور
الوارد يف اخلطة ومفاده "عدم جتاهل أأحد" .و أأبدى ارتياح اجملموعة للوضع املايل السلمي للويبو يف أأواخر عام  2015وقال اهنا
حتيط علامً ابلتقرير املقدم من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وتعرتف بدور اللجنة املهم يف مساعدة ادلول ا ألعضاء يف
اطار مسؤولياهتا يف جمال الرقابة .واس تطرد قائ ًال ان اجملموعة تش يد اب ألعامل ادلقيقة اليت اضطلع هبا مراجع احلساابت
اخلاريج وتعليقاته املوضوعية وتوصياته اخلاصة املقدمة خبصوص أأداء ادارة الويبو خملتلف الربامج وا ألنشطة يف عام .2015
وفامي يرتبط بربانمج معل الويبو لوضع القواعد واملعايري ،لفت النظر اىل ترحيب اجملموعة ابملعلومات اليت تفيد ابماكنية
اس تئناف اللجنة احلكومية ادلولية لعملها يف عام  .2016و أأعرب عن تأأييد اجملموعة للمهنجية اليت يعمتدها الرئيس احلايل للجنة
وعن رغبهتا يف مالحظة التقدم يف معل اللجنة هبدف تضييق الثغرات يف مشاريع النصوص عىل النحو املطلوب يف القرار
الصادر عن امجلعية العامة يف س نة  .2015وذكر أأن اجملموعة ترى أأنه من املهم وضع الصيغة الهنائية لنص صك قانوين دويل
أأو أأكرث حيمي عىل حنو فعال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتدعو اىل احراز املزيد من
التقدم خبصوص املعاهدة محلاية هيئات البث وتأأمل اختتام املفاوضات املستندة اىل والية امجلعية العامة لس نة  2007املمتثةل
يف حامية هيئات البث ابعامتد هنج قامئ عىل اشارات البث ابملعىن التقليدي .وواصل بيانه قائ ًال ان اجملموعة حتيط علامً
برضورة مواصةل العمل يف املفاوضات اجلارية املتعلقة مبرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي وهتئن مجيع ادلول ا ألعضاء عىل
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هجودها الصادقة واخمللصة املبذوةل الدخال معاهدة مراكش حزي التنفيذ يف الآونة ا ألخرية .وعرب عن رغبة اجملموعة انطالق ًا من
تفاؤلها الناشئ عن معاهدة مراكش يف املشاركة النشطة يف املناقشات مع سائر ا ألعضاء بشأأن التقييدات والاس تثناءات
لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص ذوي اعاقات أأخرى والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات.

 .5ور ّحب وفد طاجيكس تان ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،ابفتتاح ادلورة
السادسة وامخلسني من امجلعيات و أأعرب عن ثقته بأأهنا س تحرز تقدما كبريا بشأأن البنود الهامة املدرجة عىل جدول ا ألعامل.
و أأبدى تأأييد اجملموعة جلهود الويبو الرامية اىل تطوير قدرات ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وتعزيزها .ور أأى أأن معل الويبو
هذا بشلك خاص يتطلب هنجا متوازان ،وخاصة لتلبية احتياجات ومتطلبات البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ،كام
ينبغي أأن يبىن عىل أأساس توس يع التعاون مع الويبو لتقدمي املساعدة التقنية للبدلان يف منطقة اجملموعة .و أأعرب عن ارتياح
اجملموعة لعمل الويبو يف تنفيذ أأجندة التمنية وشدد عىل رضورة حتديد مسار معني لسد الفجوة التكنولوجية بني البدلان يف
املس تقبل القريب .و أأي ّد ابمس اجملموعة اقرتاح الربازيل يف منح خصم بنس بة  50يف املائة عىل خدمات الرباءات اليت تقدّ هما
الويبو (مبوجب معاهدة الرباءات) للمؤسسات الأاكدميية من البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .و أأشار
الوفد اىل أأن منطقته ال زالت ممثةل متثيال غري متناسب يف املنظمة ،رمغ تنبيه مجموعته اىل ا ألمر يف لك عام .وقال الوفد ان
ا ألمانة ينبغي أأن تمتسك مببد أأ التوازن االقلميي والشفافية ،وتواصل العمل لضامن متثيل املنطقة يف صفوفها .و أأضاف أأن عىل
الويبو بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة هذا الوضع ،نظرا ألمهية المتثيل االقلميي املتوازن يف ا ألمانة .و أأبدى الوفد تأأييد اجملموعة
ألنشطة جلنة حق املؤلف ،و أأكد عىل رضورة تكثيف العمل عىل مرشوع معاهدة حامية هيئات البث اس تعدادا الختاذ قرار
بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس البراهما يف املس تقبل القريب .ور أأى الوفد أأن ا ألنشطة املرتبطة مبرشوع املعاهدة تقدمت بشلك
كبري ،ومبزيد من اجلهد قد جيهز مرشوع املعاهدة مبا يتيح عقد مؤمتر دبلومايس .ور أأى الوفد أأن نظام حامية هيئات البث
ينبغي أأن يعكس أأحدث التطورات التكنولوجية ويواكب الامنذج التشغيلية احلالية واملس تقبلية لهيئات البث وهيئات البث
الكبيل .و أأشار الوفد اىل معل جلنة الرباءات ،وشدّ د عىل أأمهية النظر يف موضوع جودة الرباءات .ويف هذا الصدد ،قال الوفد
ان ادلول ا ألعضاء قد تس تفيد ان أأفىض معل جلنة الرباءات برسعة وس يةل اىل وضع حل ملشلكة ما يسمى ابلرباءات ادلامئة
الاخرضار ،اليت تعيق تطوير ا ألدوية والرعاية الصحية يف مجيع أأحناء العامل .و أأعرب الوفد عن تقدير مجموعته جلهود اللجنة
احلثيثة يف دراسة قضااي الرباءات والرعاية الصحية والاس تثناءات والتقييدات عىل قانون الرباءات ونقل التكنولوجيا ورسية
االتصاالت بني حمايم الرباءات ومولكهيم .و أأي ّد الوفد الاس تعراض املفاهميي ملشالك التنظمي املتوازن للعالقة بني اجملمتع
و أأحصاب الرباءات .وقال ان مجموعته تعلق أأمهية كبرية عىل صياغة معاهدة قانون التصاممي واعامتدها ،ور أأى أأن تبس يط
وتنس يق اجراءات تسجيل التصاممي الصناعية املنصوص علهيا يف املعاهدة س يدمع الابتاكر والتطوير .و أأكد الوفد موقف
مجموعته بشأأن رضورة االرساع يف حل مجيع الاختالفات من حيث املبد أأ وال س امي الاختالفات املتعلقة حباةل املساعدات
التقنية يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس يُعىن ابعامتد هذه املعاهدة يف املس تقبل القريب .وقال ان مجموعته أأحاطت علام ابلعمل
املرمثر للجنة احلكومية ادلولية .و أأضاف أأن ادلول أأحرزت تقدما كبري ًا يف وضع معاهدات دولية هبدف توفري قدر أأكرب من
التوازن يف البنية التحتية ادلولية للملكية الفكرية .وقال ان مجموعته لن تدخر هجدا يف توجيه أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية
حنو حتقيق نتاجئ انحجة ومقبوةل للك ا ألطراف .وفامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ،دعا الوفد ،ابمس مجموعته،
ادلول ا ألعضاء اىل االجحام عن اذاكء نعرات ال رضورة لها يف الويبو ،ومتكني املنظمة من الرتكزي عىل العمل املوضوعي
لواليهتا احلالية.
 .6وحتدّث وفد التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فقال ان اجملموعة شعرت برضورة ايالء اهامتم خاص
للربانمج الترشيعي جاري التنفيذ اذلي ترحب به وتتطلع اىل اعامتده .و أأعربت اجملموعة عن أأسفها لتع ّذر التوصل اىل اتفاق
عىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد قانون التصاممي اذلي س بق و أأن أأجنز يف صيغته الهنائية .و أأعربت اجملموعة عن امتناهنا لرئيس
جلنة العالمات لتفانيه وللجهود اليت بذلها يف توجيه املفاوضات واس تطالع س بل التوصل اىل اتفاق الطالق هذا املؤمتر
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ادلبلومايس .و أأملت اجملموعة أأن تشهد مجعيات  2016التوصل اىل اتفاق عىل عقد هذا املؤمتر .واعترب الوفد أأنه ينبغي وقف
العمل اذلي خيص املعاهدة ،يف حال الاخفاق يف اختاذ قرار بشأأن املؤمتر .و أأضاف أأن ينبغي بذل هجود الجناز الصيغة الهنائية
ملعاهدة حامية هيئات البث اليت س بق و أأن نوقشت بشلك مس تفيض .وشدّدت اجملموعة ،أآخذة يف الاعتبار التطورات
الرسيعة يف جمال تكنولوجيات االتصاالت ،عىل أأمهية عقد مؤمتر دبلومايس جديد يف أأقرب وقت ممكن دلراسة الوضع احلايل.
و أأ ّقرت اجملموعة بأأمهية حضور الويبو يف مجيع أأحناء العامل لتيسري ن ُظم امللكية الفكرية اليت تُعزز الابتاكر واالبداع .مث تطرقت
اجملموعة اىل مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية فكررت تأأييدها للمبادئ اليت اع ُتمدت خالل امجلعية العامة لعام  2015املتعلقة
بأأعداد املاكتب ومواقعها .واذ اعتربت اجملموعة بأأن املاكتب اخلارجية ميكن أأن تسامه يف تعزيز حامية امللكية الفكرية وزايدة
التوعية ،فهيي أأعربت عن اعتقادها برضورة تنفيذ القرارات واالجراءات من منطلق مصلحة الويبو الفضىل .و أأملت اجملموعة
بأأن جتد ادلول ا ألعضاء يف مجعيات  2016حلو ًال تس تفيد مهنا الويبو وا ألقالمي والبدلان عىل حد سواء .وقالت انه يتعني عىل
ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تنظر يف التغيريات املقرتحة عىل ادلورة الانتخابية لرئيس امجلعية العامة للويبو وانئب رئيسها
ألجل حتسني التحضريات ،وشدّدت عىل أأن الغرض الرئييس من الاقرتاح تعزيز العمليات احلكومية ادلولية يف الويبو اليت
تعترب اجملموعة أأهنا ال ترىق بعد اىل متسوى مثايل .و أأمجع أأعضاء اجملموعة عىل رضورة تعزيز التغيريات املقرتحة و أأعربوا عن
مرونة يف تنفيذها .و أأشارت اجملموعة اىل أأهنا تعري نظام لش بونة أأمهية كبرية وتدمع تعزيزه ألنه يعود ابلفائدة عىل صانعي
املنتجات االقلميية التقليدية .و أأعربت اجملموعة عن ترحيهبا ابلنتاجئ االجيابية اليت متخضت عن املناقشات يف اطار احتاد لش بونة
والفريق العامل بشأأن الاس تدامة املالية ،مبا يف ذكل اس تعداد العديد من ادلول ا ألعضاء لتقدمي مساهامت ألجل تغطية
العجز املتوقع خالل الثنائية .وقالت اجملموعة اهنا تتطلع اىل دورة بنّاءة للجمعيات واىل التعاون مع رئيسها ومع الوفود
واجملموعات االقلميية ا ألخرى.
 .7ورحب وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،مبا ُحقق من تقدم كبري ونتاجئ هامة يف الويبو عىل مدار الس نوات
املاضية ،ال س امي يف العمل املتعلق ابخلدمات العاملية للملكية الفكرية .اذ ال ميكن حتقيق هذه الزايدة املنتظمة يف عدد الطلبات
وا ألعضاء دون الاس تجابة للمطالب املتطورة للعامل احلقيقي .و أأشار الوفد اىل أأن الويبو ينبغي أأن تبقى عىل اتصال مع
املبتكرين واملبدعني واملس تفيدين من نظام امللكية الفكرية و أأن املنظمة ودولها ا ألعضاء ينبغي أأن تظل وفية ألهداف اتفاقية
الويبو بغية الوفاء مبسؤولياهتا أكعضاء يف اجملمتع ادلويل .وقال الوفد ان الويبو أأسهمت اسهام ًا كبري ًا يف تبادل املعلومات ونرشها
يف جمال امللكية الفكرية من خالل معلها املتعلق ابلبنية العاملية للملكية الفكرية .والتفت الوفد اىل املساعدة التقنية ،وذكر
اجعاب اجملموعة ابء املس متر بوفرة وتنوع الربامج اليت تقدهما الويبو واليت أأسهمت يف التمنية عن طريق امللكية الفكرية .وهنأأ
الوفد الويبو عىل اجنازاهتا و أأمل أأن تس متر الويبو يف الاس تجابة لتوقعات العامل احلقيقي .وحتدث الوفد عن جدول أأعامل
مجعيات عام  ،2016وقال ان اجملموعة ترحب ابلنتاجئ املالية االجيابية لعام  ،2015وال س امي الفائض احملقق البالغ 33.27
مليون فرنك سويرسي ،واذلي يعزى اىل حد كبري اىل المنو يف خدمات معاهدة الرباءات .وقال الوفد ان اتباع هنج حذر أأمر
رضوري رمغ التوقعات مبزيد من المنو يف النظام ،عىل ا ألقل يف عام  ،2017نظرا للوضع الاقتصادي املتغري وتأأثريه عىل
اجتاهات ايداع طلبات الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،ينبغي تويخ احلذر أأيضا يف مسأأةل الزايدة يف نفقات الويبو والزتاماهتا
املس تقبلية .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية للويبو ،أأعرب الوفد عن ثقة اجملموعة بأأن مجعيات  2016س تجد الطريقة ا ألنسب
لتنفيذ هذا القرار املهم .ويف هذا الصدد ،أأبدى الوفد اقتناعه بأأن املاكتب اخلارجية ينبغي أأن تنشأأ وفقا للمبادئ التوجهيية
وقرار مجعيات  2015اذلي أأكد عىل مسامهة املاكتب اخلارجية يف تنفيذ ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو والقمية اليت س تضفهيا
املاكتب عىل معل الويبو .و أأشارت الوفد ابمس اجملموعة اىل التارخي الطويل جلدول ا ألعامل املعياري وموضوع عقد مؤمتر
دبلومايس ملعاهدة قانون التصاممي .و أأعرب عن أأسف اجملموعة ألن اعتبارات ال ّ
متت للمعاهدة بصةل متنع حاليا املس تخدمني
من المتتع ابجراءات مبسطة يف نظام التصاممي الصناعية .وذكّر بأأن اجملموعة أأبدت يف مجعيات عام  2014الر أأي القائل بأأن
النص الوارد يف الوثيقة  SCT/31/2ميكن أأن حيال اىل مؤمتر دبلومايس .ويف هذا الصدد ،ورمغ تقديرها للتفسريات املقدمة
خالل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة العالمات بشأأن أأمهية رشط الكشف املقرتح ،فان اجملموعة ال تزال عىل اقتناع بعدم
رضورته .ور أأت اجملموعة أأن معل اللجنة احلكومية ادلولية نفّذ بروح بناءة واجيابية .كام أأعربت اجملموعة عن تقديرها للجنة
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الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية ومدقق احلساابت اخلاريج عىل تعاوهنم وتقدميهم للتقارير وشكرهتم كذكل
عىل املساعدة يف اضطالع ادلول ا ألعضاء مبسؤولياهتا املتعلقة ابلرقابة .و أأشارت اجملموعة اىل أأن وجود نظام رقابة متني ا ألداء
رضوري لتس يري أأعامل الويبو بشلك حصيح ،و أأبدت اجملموعة تطلّعها اىل مزيد من املساهامت يف هذا الشأأن .وختاما ،أأعربت
اجملموعة ،مشرية اىل بدء رساين معاهدة مراكش يف  30سبمترب  ،2016عن اقتناعها بأأن الوثيقة جلديدة س تحسن حياة
ا ألشخاص ذوي االعاقات البرصية ،و أأن املعاهدة تقف شاهدا عىل فعالية نظام امللكية الفكرية متعدد ا ألطراف.
 .8و أأكد وفد ش ييل ،متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل التحدايت الاسرتاتيجية اليت تواجه بدلان
اجملموعة أكعضاء ،وتواهجها املنظمة نفسها ازاء توس يع نطاق امللكية الفكرية يف العامل ابعتبارها أأداة للتمنية .و أأفاد بأأن بدلان
اجملموعة قد قررت رفع التحدي وامليض قدم ًا يف املسائل التنظميية واملؤسس ية اليت ختدم عىل أأمكل وجه مصاحل املنظمة ،مبا
يصب ابلفعل يف مصلحة أأعضاهئا .وقال ان اجملموعة ترى بأأنه من ا ألولوايت تنفيذ القرار اذلي مفاده فتح ماكتب للويبو يف
اخلارج ،ويف هذا الصدد ،قدمت رد ًا اجيابي ًا لس تة مرحشني أأوليني مؤهلني و أأكفاء لالمتثال ابلاكمل ملا تقتضيه املبادئ املتفق
علهيا ،واملس توى التقين وادلمع املؤسيس الالزمني لفتح مكتب للويبو يف اخلارج .وعليه ،أأظهرت اجملموعة ا ألمهية اليت تولهيا
للملكية الفكرية يف تعزيز اقتصادات بدلاهنا وادراهجا يف البيئة الاقتصادية العاملية اجلديدة لتمنية تكل البدلان .ويف نفس
الوقت ،ثبتت القدرة الاستيعابية ،ويه من القمي اليت تضيفها اجملموعة اىل املنظمة من خالل اقرتاح مرحش واحد بناء عىل
توافق الآراء من بني اجلهات ا ألولية الست .وعىل النحو املبلغ عنه واملعروض بصفة رمسية خالل دورة جلنة الربانمج
واملزيانية (جلنة املزيانية) ،قررت اجملموعة أأن تؤيد ترحش كولومبيا الس تضافة مكتب خاريج يف الثنائية  .2017-2016ولعل
ادلينامية اليت أأظهرهتا بدلان اجملموعة يف العقود ا ألخرية يف ادراهجا يف النظام الاقتصادي ادلويل ،حىت يف س ياق تراجع المنو،
جتعل أأمرياك الالتينية والاكرييب بيئة مؤاتية لتطوير جمال امللكية الفكرية ،وهو من ا ألهداف اليت تتوخاها هذه املنظمة.
وانطالق ًا من هذا الواقع ،تتوقع اجملموعة انشاء مكتب للويبو يف كولومبيا خالل الثنائية احلالية ،والمتتع ابماكنية مواصةل
املسامهة يف املنظمة عىل مدى الثنائية املقبةل بفتح مكتب جديد يسمح مبواصةل توس يع نطاق امللكية الفكرية يف املنطقة.
وابلنس بة للقرار اذلي ستتخذه امجلعية ،نأأمل أأن يتاح التوصل اىل االتفاقات الرضورية اليت تليب مجيع التوقعات .ولكن
الاهامتم املؤسيس للمجموعة يمتثل بوضوح يف معاجلة مجيع املسائل اجلوهرية اليت تتعلق اب ألعضاء .وفامي يتعلق بشؤون
املوظفني ،يظل المتثيل اجلغرايف موضوع اهامتم .وتعرب اجملموعة عن الزتاهما الرصني ابالرتقاء ابلمتثيل املتوازن مجليع املناطق
عىل مجيع املس توايت ،ومن أأجل ذكل ستس متر اجملموعة يف املشاركة يف املناقشات اليت جتري يف اطار جلنة التنس يق التابعة
للويبو .و أأوجه التقدم اليت قد تسجل يف جلان الويبو واالطار التنظميي املؤسيس حيوية .ذلا ،فان اجملموعة تشارك يف خمتلف
البنود املدرجة يف جدول ا ألعامل .واب ألخص ،شاركت اجملموعة بفعالية ،منذ انعقاد امجلعية ا ألخرية ،يف أأشغال اللجنة احلكومية
ادلولية ،اليت يرسي برانمج معلها ابس مترار استناد ًا اىل الزتام صارم .وعىل غرار جلنة حق املؤلف ،تؤيد اجملموعة مزيد ًا من
العمل ازاء برانمج متوازن خبصوص الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،والاس تثناءات والتقييدات
ابلنس بة للمؤسسات التعلميية ،وهيئات التعلمي والبحث والبث فامي يتعلق ابقرتاح اجملموعة وحتليل حق املؤلف يف البيئة
الرمقية .وفامي يتعلق بلجنة العالمات ،أأعربت اجملموعة عن اهامتهما ابملناقشات حول اقرتاح جاماياك (الوثيقة )SCT/32/2
خبصوص أأسامء البدلان .وابملثل ،فان اجملموعة مس تعدة الس تعراض التقيمي املس تقل لتنفيذ أأجندة التمنية ،وهو موضوع جلنة
التمنية يف السداس ية احلالية .وابلنس بة للمجموعة ،ينبغي جتس يد البعد االمنايئ يف مجيع ا ألنشطة؛ ذلا ،فان املناقشات بشأأن
دور الويبو يف تنفيذ خطة عام  2030تكتيس أأمهية قصوى .ويف نفس النسق ،فامي خيص الفريق العامل املعين مبعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،أأعربت بدلان اجملموعة ا ألعضاء يف املعاهدة عن تأأييدها لالقرتاح املقدم من الربازيل (الوثيقة
 )PCT/WG/9/25فامي يتعلق ابلتخفيض ادلويل لرسوم املعاهدة ابلنس بة للجامعات يف البدلان النامية .وقالت اجملموعة انه
جتدر االشارة عىل حنو خاص اىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ لتيسري الوصول اىل املصنفات املنشورة لفائدة املكفوفني،
واملعاقني برص ًاي ،أأو ا ألشخاص اذلين يعانون من صعوابت أأخرى يف الاطالع عىل املطبوعات .وتتجسد ا ألمهية التارخيية
للمعاهدة ،نتيجة جدول ا ألعامل اخلاص ابالس تثناءات والتقييدات ،يف انامتء نصف البدلان اليت صادقت علهيا أأص ًال اىل أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،و أأن ذكل ميثل الزتام ًا قو ًاي من جانب أأعضاء اجملموعة .ذلا ،فانه من دواعي رسور اجملموعة أأن يرت أأس
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مجعية معاهدة مراكش وزير الثقافة يف الربازيل ،علامً أأنه حظي ابجامع ا ألعضاء .و أأخري ًا ،جددت اجملموعة الزتاهما القوي والويف
بتطوير هذه السلسةل من الاجامتعات والسعي اىل ابرام اتفاقات متكن املنظمة من امليض قدما.
 .9و أأفاد وفد بروين دار السالم ،متحد ًاث ابمس مجموعة رابطة أأمم جنوب رشيق أآس يا (أآس يان) ،بأأن بدلان الرابطة قد
شهدت منو ًا قو ًاي يف العام املنرصم رمغ الظروف مزتايدة الصعوبة .وقال ان الناجت احمليل االجاميل للمنطقة بلغ  2,43ترليون
دوالر أأمرييك ،مما أأكد ماكنة الرابطة ابعتبارها من مراكز المنو العاملي .وس يعمتد المنو االقلميي يف املس تقبل عىل عدة عوامل،
ولكن املنظور الاقتصادي الشامل ابلنس بة ل ألعوام القليةل املقبةل يظل صامد ًا .وذكر الوفد أأن امللكية الفكرية ،نظر ًا دلورها
الاسرتاتيجي يف ادليناميات العاملية املتغرية ،تعترب أأداة لالبتاكر والقدرة التنافس ية ،و أأردف قائ ًال ان الفرص املتاحة
والتحدايت املطروحة من جانب املشهد الصاعد س تدفع بدلان الرابطة اىل الاس تجابة عىل حنو استبايق .ومىض يقول ان
تنفيذ خطة معل الرابطة اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية للفرتة  2020-2016قد انطلقت أأوائل هذا العام .وذكر أأهنا تتأألف من
أأربعة أأهداف وتسع مبادرات ،وتغطي طائفة امللكية الفكرية بأأمكلها ،و أأهنا كيفت لتدعمي اجلهود املبذوةل من اجل حتويل
الرابطة اىل منطقة مبتكرة وتمتتع ابلقدرة التنافس ية .وعليه ،أأعرب الفريق عن شكره للويبو ملا قدمته من مساهامت خالل
صياغة خطة العمل .وقال انه يأأمل يف أأن يشجع تنفيذها روح االبداع ويرسع وترية نقل التكنولوجيا ،مبا ميكن املنطقة من
امليض قدم ًا ابعتبارها مركز ًا تكنولوجي ًا .وعىل مدى ا ألعوام العرشة املقبةل ،س تصب الرابطة تركزيها عىل تعزيز نظام متني
وشامل للملكية الفكرية ،ابعداد مجموعة من املنصات والهيالك ا ألساس ية وتشجيع توليد ا ألصول واملتاجرة فهيا من خالل أآلية
اقلميية تشمل أأنشطة بشأأن اس تخدام املؤرشات اجلغرافية لتعزيز قمية السلع واخلدمات احمللية وغريها من مشاريع الرابطة
االبداعية .وقال انه سيمت أأيض ًا تعزيز دور املاكتب االقلميية للملكية الفكرية ،ودورها ،خارج نطاق مسؤوليهتا التنظميية
االقلميية ،ابعتبارها حمراكت لالبتاكر لتعزيز املشاركة مع اجلهات املعنية ذات الصةل .و أأفاد بأأن ذكل سينجز من خالل تعزيز
البيئة الس ياس ية للقطاع التكنولويج .و أأضاف قائ ًال ان ادلمع اذلي قدمته الويبو اكن جوهر ًاي يف تنفيذ خطة العمل المتهيدية،
علامً أأن مكتب الويبو يف س نغافورة اكن رشياكً قاميً ،ال س امي من خالل مبادرة بناء القدرات االقلميية وتعزيز الوعي ابمللكية
الفكرية يف بدلان الرابطة .ويف العام املايض ،وضعت الويبو برامج اقلميية بشأأن ادارة النواجت ،وحق املؤلف ،والتصاممي
الصناعية ،والعالمات التجارية ،ونوعية حفص الرباءات ،وادارة ش باكت دمع التكنولوجيا والابتاكر واقامهتا .واس تفاد أأحصاب
املصلحة يف املنطقة من تكل الرزم اليت خضعت ل ألقلمة .ويف اطار التعاون مع الويبو ،اضطلعت الرابطة أأيض ًا بتشخيصات
للملكية الفكرية ،مساعد ًة ماكتب امللكية الفكرية التابعة للرابطة عىل حتديد االطار املؤسيس القانوين املالمئ .وقال ان هذا
العمل من شأأنه أأن ميكن ماكتب امللكية الفكرية من استيفاء والايهتا وكفاةل تقدمي خدمات تس تجيب لتوقعات املبدعني
واملس تخدمني وامجلهور عامة من حيث النوعية .وفامي يتعلق بقاعدة بياانت براءات الرابطة ،ذكر أأن الويبو قدمت أأيض ًا دمعها
يف جمال الهيالك ا ألساس ية ،والآمال معقودة عىل اطالق اخلدمة يف املس تقبل القريب .كام اس مترت الويبو يف مساعدة الرابطة
يف مساعهيا اىل الانضامم اىل الصكوك ادلولية للملكية الفكرية .وقد انضمت أأربع دول أأعضاء يف الرابطة اىل الربوتوكول
املتعلق ابتفاق مدريد اخلاص ابلتسجيل ادلويل للعالمات ،ومن املتوقع أأن تنضم دول أأخرى خالل العام املقبل .وابالضافة
اىل توقعات المنو االجيايب للرابطة ،فانه يتوقع أأيض ًا أأن تشهد املنطقة ارتفاع ًا يف طلبات االيداع االقلميية للملكية الفكرية ويف
الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية عىل مدى ا ألعوام القليةل املقبةل .ويف هذا الس ياق ،سوف حتافظ اجملموعة عىل رشاكهتا
القوية مع الويبو ومكتب الويبو يف س نغافورة ،مما سيساعدها يف تنفيذ خططها املقبةل.
 .10وقال وفد بنغالديش متحد ًاث ابلنيابة عن مجموعة البدلان ا ألقل منوا ان وزراء تكل البدلان اعمتدوا عام 2011
مرشوعات الويبو للبدلان ا ألقل منوا يف اسطنبول لتوجيه القضااي اليت ختص بدلاهنم صوب العقد املقبل .ويف أأعقاب ذكل
الترصحي ،اعمتد  12بدل ًا من اجملموعة ابلفعل س ياسات امللكية الفكرية لتعزيز اجلهود املبذوةل يف جمال التمنية .وتعزيز ًا للمهارات
التقنيةُ ،أجنزت العديد من ا ألنشطة الوطنية واالقلميية وبني الواكالت .وحبلول عام  ،2015اس تفاد  2 866خشصا يف اجملموعة
من التدريبُ .وُسلت تطورات جوهرية يف جمايل التوس مي والرتوجي ،وال تزال ااتحة التكنولوجيا املالمئة ملرشوعات التوس مي
مس مترة يف  4بدلان من اجملموعة .واس تفادت  6بدلان أأخرى ابلفعل من تنفيذ مرشوعات التكنولوجيا املالمئة .ومبساعدة
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الويبوُ ،أنشأأت مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف  18بدل ًا من اجملموعة .واس تخدمت  309مؤسسات و 37بدل ًا من
اجملموعة برانمج النفاذ اىل البحث من أأجل التمنية والابتاكر .أأم ّا منصة النفاذ اىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات فهيي
متاحة مجليع البدلان ا ألقل منو ًا .و أأعربت اجملموعة عن امتناهنا مجليع ادلول ا ألعضاء دلمعها ومساعدهتا ولشعبة الويبو للبدلان
ا ألقل منوا لعملها الشاق واملتفاين ،وعربت عن أأملها يف امليض قدم ًا يف تلبية حاجات دول اجملموعة .وسامهت املاكتب االقلميية
بدورها مسامهة كبرية يف حتقيق املنفعة ألعضاء اجملموعة مضن مجموعات اقلميية معينة .وعربت اجملموعة عن رسورها ملسامهة
املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو مسامهة ملموسة يف حتقيق تمنية يف هذه البدلان تستند يف املقام ا ألول اىل تقيمي
الاحتياجات وحتليلها .و أأبرز تقيمي التقرير الس نوي لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة العديد من اخملرجات االجيابية ،مما اقتىض
من الويبو مواصةل تقدمي املساعدة لبدلان اجملموعة ،مفضةل يف ذكل اللجوء اىل شعبة الويبو للبدلان ا ألقل منوا ،من أأجل ضامن
الاس مترارية وتفادي ازدواجية معل املاكتب االقلميية ،اذ ان مجيع البدلان ا ألقل منو ًا تواجه الصعوابت نفسها مما يس توجب
اجياد حلول متشاهبة .واكتىس التنفيذ السلمي ألجندة التمنية أأمهية كبرية ابلنس بة اىل بدلان اجملموعة اليت طلبت من هذا
املنطلق أأن يُنظر يف املرشوعات املوهجة للبدلان ا ألقل منوا ،مثل الأاكدمييات الناش ئة ،عىل وجه الرسعة يف جلنة التمنية ويف
هذا الصدد ،ينبغي عىل مجيع هيئات الويبو املعنية أأن تُطلع جلنة التمنية عىل اجلهود اليت تبذلها متاش ي ًا مع القرار اذلي اختذته
امجلعية العامة يف  2008بشأأن أآلية التنس يق .وشدد الوفد عىل أأن نفقات التمنية ال ينبغي أأن تتأأثر حبجة أأن مثة تناقضا بني
ايرادات خمتلف احتادات الويبو ونفقاهتا .و أأعربت مجموعة البدلان ا ألقل منوا عن أأملها يف التوصل اىل مجةل من االتفاقات بشأأن
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور تغطي اجملاالت الثالث اليت تعاملت اللجنة احلكومية ادلولية معها .وتزخر
البدلان ا ألقل منوا طبيعيا هبذه املوارد و أأظهرت جتارهبا أأن غياب اتفاق ملزم قانوني ًا لن يتيح حامية هذه املوارد حامية فعاةل.
ويُعد دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ تطور ًا اجيابي ًا .وتوقعت البدلان ا ألقل منوا أأن االجناز املقبل يف هذا الصدد س يكون
وضع اس تثناءات وتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وا ألشخاص اذلين يعانون من اعاقات أأخرى،
مشفوع ًة بتقييدات واس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتّ .
وعربت مجموعة البدلان ا ألقل منوا عن دمعها القوي الدراج
مادة يف النص ا ألسايس للمعاهدة املقرتحة بشأأن قانون التصاممي تضمن توفري املساعدة التقنية .وقالت اجملموعة اهنا ترحب
بأأي مفاوضات بناءة فامي خيص معاهدة البث ابتباع املهنج القامئ عىل االشارات مبعناه التقليدي ،كام هو حمدد يف والية امجلعية
العامة لعام  .2007و أأعلنت اجملموعة تأأييدها لتقرير مكتب ا ألمم املتحدة خلدمات الرقابة ادلاخلية ولتوصيات الرئيسني السابقني
للجمعية العامة وجلنة التنس يق .ومع ذكل ،تبقى هذا البدلان عىل اس تعداد لقبول املراجعة املقرتحة مليثاق الويبو للرقابة
ادلاخلية واملبادئ العامة بشأأن املشرتايت واالجراءات املتبعة يف س ياقها .ويف نطاق ا ألهداف الس بعة عرش للتمنية
املس تدامة احملددة يف خطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030يبقى اجلانب اذلي حيظى بأأكرب قدر من ا ألمهية هو ضامن حتقيق
التمنية املس تدامة يف بدلان اجملموعة وسائر البدلان .ويكتيس ادلور اذلي تضطلع به الويبو أأمهية ابلغة يف س ياق حتقيق التمنية
يتوج تعممي فكرة التمنية يف لك أأنشطة الويبو بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة املنشودة.
يف بدلان اجملموعة اليت تأأمل يف أأن ّ
أ
وتتأألف مجموعة البدلان ا ألقل منوا من أكرث من ُربع ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة .وتعهدت هذه البدلان بتقدمي دمعها
وتعاوهنا التامني.
 .11وشكر وفد سلوفاكيا ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ،السفري غابرييل دويك من كولومبيا عىل كفاءة رئاس ته
وتوجهياته احلكمية – اليت حققت املنظمة مبوجهبا تقدما يف العديد من اجملاالت ،وال س امي املاكتب اخلارجية ،وتوصلت اىل
توافق بشأأن املبادئ التوجهيية – و أأثىن الوفد عىل ارشافه عىل اتفاق بشأأن جتديد والية اللجنة احلكومية ادلولية .و أأعرب
الوفد عن أأسفه لعدم متكّن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية (جلنة
العالمات) من اكامل مناقشاهتا عن رشط الكشف ،عىل النحو املقرتح يف املادة  3من معاهدة قانون التصاممي ،ووفقا لقرار
امجلعية العامة عام  2015بوضع اللمسات ا ألخرية عىل الاقرتاح ا ألسايس للمعاهدة .وقال الوفد ان الهدف من معاهدة قانون
التصاممي ،اليت انهتيى اعداد اجلزء الأكرب من ّنصها ،هو تنس يق اجراءات التصاممي؛ ولكن ،أأثريت بعض الشكوك حول أأمهية
رشط الكشف املقرتح ابلنس بة للتصاممي الصناعية أأو أأنه سيساعد عىل مواءمة التسجيل وتبس يطه .و أأضاف الوفد أأ ّن اجلهود
ستبذل الجياد حل توافقي خالل امجلعيات بغية ّ
البت يف مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي أأواخر
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النصف ا ألول من عام  .2017ور أأى الوفد أأن ّه يف حال التوصل اىل أأي اتفاق س تنتفي احلاجة ملناقشة هذا املوضوع يف اطار
جلنة العالمات .وشدّ د الوفد عىل رضورة حفاظ جلنة الرباءات عىل توازن دقيق بني موضوعاهتا امخلس اليت تربز الاهامتمات
وا ألولوايت االقلميية ،ورحب ابتفاق ادلورة الرابعة والعرشين للجنة عىل العمل املقبل .وفامي يتعلق بعمل جلنة حق املؤلف،
أأكدّ الوفد الزتام الاحتاد ا ألورويب اببرام معاهدة بشأأن حامية هيئات ال ّ
بث ،و أأعرب عن تطلعه اىل اس مترار هجود اللجنة يف
هتيئة الظروف لتحقيق نتيجة انحجة .وقال الوفد ان الاحتاد ا ألورويب سامه بشلك بناء يف أأول اجامتعني بشأأن املوارد الوراثية
يف اطار الوالية اجلديدة للجنة احلكومية ادلولية ،كام شارك يف الاجامتع ا ألول بشأأن املعارف التقليدية وينتظر بفارغ الصرب
عقد الاجامتع الثاين .و أأضاف الوفد أأن الاحتاد يعلق أأمهية كبرية عىل التمنية الفعاةل مجليع جماالت امللكية الفكرية وتعزيزها ،مبا
يف ذكل املؤرشات اجلغرافية ومعامةل احتاد لش بونة عىل قدم املساواة مع مجيع الاحتادات ا ألخرى اليت تديرها الويبو.
 .12و أأشار وفد اندونيس يا اىل تنايم أأمهية دور الويبو يف الس نوات ا ألخرية ،وخاصة يف ضامن اتباع هنج متوازن لنظام
عاملي للملكية الفكرية ،وابلتايل قبول أأهداف التمنية وحتقيقها .وقال الوفد ان بدله – ابعتبارها اقتصادا انش ئا ميثل حوايل
 40يف املائة من سوق جنوب رشق أآس يا وحبجم منو متوقع يف الناجت احمليل االجاميل بنس بة  5.1يف املائة عام  – 2016تويل
أأمهية كبرية محلاية امللكية الفكرية وتعزيزها بغية حتقيق أأهدافها التمنوية ،وشدد الوفد عىل رضورة ادراج وتثبيت دور الويبو يف
تعزيز حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ور أأى الوفد أأن الويبو ينبغي أأن تسهم يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة بشلك عام.
و أأضاف أأن ضامن أأكرب قدر من التأأثري يتطلّب أأن تكون ا ألهداف مرتبطة بوضوح بوالية املنظمة ورسالهتا .ور أأى الوفد أأن
الويبو جيب أأن تضطلع بدور اسرتاتيجي يف تنفيذ ركزية التمنية الاقتصادية يف أأهداف التمنية املس تدامة ،وال س امي الهدف 17
بشأأن وسائل التنفيذ والهدفني  8و 9بشأأن تشجيع الابتاكر واالبداع .و أأشار الوفد اىل أأن بدله تعمل عىل حتديث قوانني
حسنت اللواحئ الوطنية بشأأن حق املؤلف وحقوق الرباءات
امللكية الفكرية مبا يامتىش مع املعايري واملامرسات ادلولية :فقد ّ
لتشجيع الابتاكر وتوفري حامية معززة ونظام ملكية فكرية أأكرث فعالية وادارة أأفضل ،كام جيري أأيضا حتديث اللواحئ اخلاصة
ابلعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية لضامن مزيد من امحلاية الشامةل للعالمات التقليدية وغري التقليدية .وقال الوفد ان
وتكرس يف مذكرة تفامه اس تكامال للجهود املذكورة .وفامي يتعلق بأأحدث املفاوضات يف اللجنة
رشاكة بدله مع الويبو س تعزز ّ
احلكومية ادلولية ،ذكر الوفد أأن تقدما حمدودا قد أأحرز يف جماالت امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور ،و أأعرب عن أأمهل الكبري يف ترسيع التفاوض وحتقيق نتاجئ أأكرث اجيابية يف دورات اللجنة الالحقة .وقال انه ينبغي
حق مجيع اجملمتعات يف أأن حتافظ عىل ملكيهتا الفكرية الرهثا الثقايف و أأن تراقهبا وحتمهيا وتطورها ،و أأن الابتاكر
مراعاة ّ
واالبداع ال يعرفان حدودا .و أأشار اىل رضورة اعطاء ا ألولوية لوضع اعرتاف مشرتك ابحلقوق الاقتصادية وا ألخالقية للرتاث
الثقايف ،مبا يف ذكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ودعا الوفد ا ألعضاء الآخرين البداء
املرونة بغية اجياد حل مرحب للجميع .ور أأى الوفد أأن املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي أأن تس متر .واختمت ابلقول انه ال يعقل تعليق جدول ا ألعامل املعياري البرام صك ملزم
قانوان دون اماكنية اجراء مراجعات معمقة.
 .13و أأشار وفد سان مارينو اىل برانمج املساعدة لتحديث مكتب سان مارينو للرباءات والعالمات التجارية اذلي حصل
بدله من خالهل عىل مساعدة الويبو يف تركيب الربانمج احلاسويب الدارة نظام أأمتتة امللكية الفكرية الاكمل التشغيل يف الوقت
احلايل .و أأعرب عن تطلعه اىل الربامج الالحقة لتحديث وظائف النظام املذكور مما سيساعد عىل مواصةل ترش يد معل موظفي
مكتب امللكية الصناعية .والحظ أأيض ًا أأن أأنشطة الويبو يف جمال التعاون ادلويل مكنت بدله من اذاكء الوعي بقضااي امللكية
الفكرية دلى الرشاكت الصغرية واملتوسطة ورحب بتنظمي مؤمتر ملمثيل تكل الرشاكت يف ا ألسابيع القادمة تلبية لالحتياجات
اليت س بق حتديدها .وقال ان بدله انضم اىل نظام الهاي عىل الرمغ من التأأخري البس يط وهو يس تمكل حتديث قانونه بشأأن
حق املؤلف اذلي مل يعد يليب احتياجات جممتع حديث يعمتد اقتصاده عىل أأدوات لتعممي املعلومات عىل نطاق العامل .ومىض
يقول ان القانون أأداة معل أأساس ية لبدل مثل سان مارينو اذلي ياكد ينفرد بوضعه ابلنس بة اىل البدلان اجملاورة .وعرب عن
ارتياحه للتقدم احملرز هبدف تنظمي مؤمتر دبلومايس للتوقيع عىل املعاهدة بشأأن قانون التصاممي و أأضاف قائ ًال ان التصاممي
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الصناعية مسأأةل حتظى ابهامتم رشاكت بدله الشديد وتطلع اىل احراز تطورات ترشيعية هتدف اىل تيسري احلصول عىل امحلاية
يف أأكرب عدد ممكن من البدلان.
 .14و أأشار وفد ايران (مجهورية – االسالمية) اىل أأن عرص املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت رفع ماكنة امللكية الفكرية
وعزز الابتاكر وااتحة قواعد البياانت يف العامل ،لكنه سهّل كذكل التعدي عىل احلقوق .والتفت الوفد اىل رضورة ايالء
ّ
لت
الاعتبار الواجب لوضع البدلان من انحية القدرات وا منية والتوازن بني احلقوق والواجبات ووضع معايري تفيد املصلحة
املشرتكة لدلول ا ألعضاء النامية مهنا واملتقدمة ،مبا يضمن أأن منو املعارف والابتاكر سيبقى يعزز الرفاه الاجامتعي
والاقتصادي ويعود ابملنفعة عىل ا ألفراد .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي انشاء املاكتب اخلارجية بشفافية وامتثال اتم
للمبادئ التوجهيية وقرار امجلعية العامة ،وعىل أأساس توزيع جغرايف عادل لتفادي المتيزي من أأي نوع اكن .وقال الوفد ان ايران
(مجهورية – االسالمية) تدعو ادلول ا ألعضاء ال النظر يف انشاء مكتب خاريج يف طهران ،نظر ًا ملا اليران من قدرات يف
جمال امللكية الفكرية .و أأكّد الوفد عىل رضورة أأن تتضمن معاهدة قانون التصاممي حكامً ملزم ًا قانو ًان بشأأن املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات و أأعرب عن دمعه القرتاح ادراج رشط الكشف يف املعاهدة املذكورة وش ّدد عىل رضورة حل املشالك
العالقة قبل عقد مؤمتر دبلومايس .و أأعرب الوفد عن تقديره البالغ لعمل جلنة التمنية يف جمال صياغة برامج التمنية والتخطيط
لها .و أأضاف أأنه من الرضوري مواصةل دمج توصيات جدول أأعامل الويبو للتمنية يف مجيع أأنشطة املنظمة ،وال س امي يف جداول
أأعامل اللجان ادلامئة واملؤقتة ،لضامن التطوير الرسيع للتكنولوجيا ونقلها ونرشها بني ادلول ا ألعضاء ،ال س امي البدلان النامية.
ور ّحب الوفد مبراجعة اتفاق لش بونة لكنه شدّد عىل رضورة معاجلة الاعتبارات املالية املرتبطة ابالتفاق حبيث ال تعيق انضامم
ورصح الوفد بأأن عىل اللجنة احلكومية
البدلان اليه ،وخاصة البدلان النامية اليت يه يف هناية املطاف اجلهة املنسقة للمراجعةّ .
ادلولية أأن تبذل وسعها ،مع ًال بربانمج معلها لفرتة  ،2017-2016المتام املناقشات ادلائرة وتقدمي تقرير عن الوقائع اىل امجلعية
العامة لعام  2017ليك يتس ىن لها أأن تُقرر استناد ًا اىل تقدم اللجنة احلكومية ادلولية ما اذا اكنت س تدعو اىل عقد مؤمتر
دبلومايس أأو س تواصل املفاوضات .وقال الوفد انه يف حني ال يزال يتعني عىل اللجنة أأن حتقق النتيجة املنشودة ،فهو يأأمل
يف أأن تؤول املفاوضات اىل اعداد مرشوع صك دويل و أأن متهّد الطريق لعقد املؤمتر ادلبلومايس يف املهةل املرجوة .واعترب
الوفد أأن اس مترار النجاح يف أأنشطة وضع املعايري داخل سائر جلان الويبو ،وخاصة جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة
العالمات واللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) ،سيتوقف عىل صياغة جدول أأعامل متوازن يعكس مصاحل مجيع ادلول
ا ألعضاء .ور أأى أأن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من املأأزق يف بعض اجملاالت .و أأوحض أأن الوفد سيبدي ر أأيه يف جدول
أأعامل هذه امجلعية ابلتفصيل يف الاجامتعات املتعلقة بلك بند .ومىض يقول ان ايران (مجهورية – االسالمية) اختذت عدد ًا
من اخلطوات يف العام املنرصم لتعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا ،مبا فهيا :مراجعة القوانني واللواحئ املتعقةل حبقوق امللكية
الفكرية؛ والاحتفال بيوم امللكية الفكرية؛ وفتح مكتب تسمل الطلبات اليداع الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة
الرباءات؛ وتنفيذ مرشوع الس نتني النشاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ وتنظمي عدة حلقات تدريب وندوات وطنية عىل
حقوق امللكية الفكرية ابلتعاون مع الهيئات الوطنية املعنية.
 .15وذكَّر وفد اجلزائر بأأن حكومة بالده تويل عناية خاصة محلاية حقوق امللكية الفكرية وتضعها يف مصمي أأولوايهتا وجتهتد
يف جعلها واقع ًا يومي ًا لفائدة الاقتصاد الوطين ولفائدة املبدعني والفنانني .فان اجلزائر ما انفكت تعترب أأن حامية املنتجات من
التقليد رشط ًا أأساس ي ًا لربوز بيئة تنافس ية تشجع عىل الاستامثر وتضمن حقوق املسترمثرين واملبتكرين .واميا ًان بأأمهية حامية
حقوق امللكية الفكرية ،معلت احلكومة اجلزائرية عىل مواءمة ترشيعاهتا مع مقتضيات الزتاماهتا اجلهوية وادلولية وكذا عىل بناء
وتقوية املؤسسات امللكفة ابنفاذ تكل امحلاية ،مس تفيدة يف ذكل من تعاوهنا مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا .و أأضاف الوفد أأن
ترحش اجلزائر الس تضافة أأحد املاكتب اخلارجية املقرر أأن تفتحها املنظمة يف أأفريقيا ينطلق من حرصها الشديد عىل دمع هذا
التعاون ومن يقيهنا يف ثقة ادلول ا ألعضاء بقدراهتا يف جعل ذكل املكتب مركز ًا فعا ًال لتقدمي خدمات دمع اس تعامل خمتلف
أأنظمة امحلاية وبناء القدرات والكفاءات .وس تعمل اجلزائر جاهدة عىل تعممي تكل اخلدمات عىل سائر دول اجلوار خدمة
ملصاحل أأفريقيا يف ميدان امللكية الفكرية وانسجام ًا مع تطلعات الويبو .ويف هذا الس ياق ،نوه الوفد بأأن اجلزائر رفقة نيجرياي قد
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اختارهتام اجملموعة ا ألفريقية بلك شفافية ودميقراطية الحتضان مكتبني خارجيني للويبو خالل الفرتة  .2017-2016وتوجه الوفد
ابلشكر اجلزيل اىل لك ادلول اليت منحت بالده ثقهتا ودمعت ترحشها ،ودعا ابيق ادلول ا ألعضاء اىل تأأييد خيار اجملموعة
ا ألفريقية توافق ًا مع قرار امجلعية العامة السابقة اذلي أأقر برضورة اعطاء ا ألولوية ألفريقيا يف ذكل اجملال بوصفها القارة الوحيدة
غري املمثةل يف الش بكة اخلارجية للويبو .و أأعلن الوفد أأن اجلزائر بصدد امتام اجراءات الانضامم اىل معاهديت بيجني ومراكش
اذ تعتربهام مثالني جيدر الاقتضاء هبام لتحقيق نتاجئ حامسة .ويف اخلتام ،قال الوفد ان اجلزائر تويل اهامتم ًا خاص ًا لقضية احلومكة
وتدمع املناقشات الهادفة اىل تبادل وهجات النظر بني ادلول ا ألعضاء يف ذكل اجملال بغرض اضفاء الرشاد والشفافية والعداةل
بصفة أأكرب.
 .16و أأبرز وفد أأذربيجان الطبيعة الفريدة للويبو وادلور احلامس اذلي تضطلع به يف التعاون العاملي والتفاعل يف جمال حامية
حقوق امللكية الفكرية والابتاكر .وهنّأأ الوفد املكتب ادلويل والس يد فرانسس غري يف هذا الصدد .و أأعرب الوفد عن امتنانه
للتعاون املس متر واملرمثر بني بدله والويبو يف جماالت تعزيز الكفاءات التدريبية وانفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ وانشاء مراكز تعىن
ابلتكنولوجيا والابتاكر يف خمتلف املؤسسات العلمية والتعلميية يف أأذربيجان؛ وتطوير نظام حامية حق املؤلف ،وخاصة يف
اجملال الرمقي؛ وتعزيز اعامتد اجلامعات لس ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا .وذكر الوفد أأن هذه اجلهود متاشت مع اصالح
أأذربيجان للخدمات العامة املقدّ مة للرشاكت ،أأي تسهيل االجراءات وتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم .و أأعرب
الوفد ،ادرااك منه ألمهية حتفزي النشاط الابتاكري ،عن رغبته يف مواصةل العمل مع املكتب ادلويل يف هذا الصدد .و أأضاف
أأن بدله تدرس الانضامم اىل الواثئق القانونية ا ألخرى للويبو .وقال الوفد انه يعلق أأمهية كبرية عىل مبادئ الشفافية واملساءةل،
نظرا ألمهيهتا يف ضامن معل أأي منظمة دولية بطريقة مناس بة وكفاءة عالية .و أأ ّقر الوفد بكفاءة رئيس امجلعية العامة ورئيس
جلنة التنس يق ،و أأيد اس تنتاجاهتام ،وال س امي بشأأن اغالق احلاالت املذكورة يف تقاريرهام دون أأي اجراء أآخر .ور أأى الوفد أأن
عىل ادلول ا ألعضاء أأن تهنيي فورا النظر يف هذه املسأأةل ،مع مراعاة مصلحة الويبو عىل املدى البعيد .و أأيّد الوفد ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى ابالعراب عن تقديره للعمل اذلي يقوم به املدير العام لتحقيق مصلحة ادلول ا ألعضاء ،وتطلّع اىل تعزيز
التنس يق متبادل املنفعة مع الويبو .و أأبدى اس تعداده للتعاون مع الويبو وادلول ا ألعضاء لتحقيق توافق بشأأن القواعد
واالجراءات القامئة جتنب ًا لتكرار مثل هذه احلاالت.
مفصيل يطال اجملمتع ادلويل بأأرسه .وقال ان وفود الربازيل
 .17ورحب وفد الربازيل ببدء رساين معاهدة مراكش كحدث
ّ
واالكوادور وابراغواي قدّمت الاقرتاح ا ألول للمعاهدة عام  .2009و أأعرب عن أأمهل يف أأن تشجع ادلورة ا ألوىل مجلعية
رسع سقوط احلواجز اليت حتول دون تدفق املعرفة بني ادلول،
معاهدة مراكش عىل مزيد من حاالت التصديق ،و أأن ت ّ
وكذكل املعوقات أأمام اماكنية نفاذ ا ألشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة اىل املعرفة يف حاةل معاهدة مراكش .ور أأى الوفد أأن
التنفيذ الاكمل لتوصيات أأجندة التمنية البالغ عددها  45توصية ،اليت اعمتدت عام  2007ركن هام من أأراكن رشعية معل
الويبو كعضو يف أأرسة ا ألمم املتحدة .وفامي يتعلق بأأجندة التمنية ،أأعرب الوفد عن اقتناعه التام بأأن املاكفأأة العادةل لالبتاكر
واالبداع والرباعة ينبغي أأن تتعايش مع احلاجة لضامن احلقوق ا ألساس ية يف احلصول عىل اخلدمات الصحية والثقافة والعمل
واملعرفة واملعلومات والتعلمي .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية جدير ابلثناء ،اال أأنه ال يزال
معال قيد االجناز وينبغي أأن يتضمن أأهداف خطة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام  .2030و أأضاف أأن املبادئ التوجهيية
ألجندة التمنية عززت والية مكتب الويبو يف الربازيل ،اذلي يعمل عىل نرش ثقافة امللكية الفكرية من خالل التعاون فامي بني
بدلان اجلنوب يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب ومناطق أأخرى .وقال الوفد ان افتتاح ماكتب خارجية جديدة هو تطور
اجيايب يف حتقيق الالمركزية يف أأنشطة الويبو ،وهذه املاكتب تس تطيع بل جيب أأن تعمل ابلتعاون مع املاكتب القامئة .واختار
الوفد ،من بني القضااي الس ياسات اليت تعاجلها الويبو ،ابراز مسأأةل املناقشات يف جلنة حق املؤلف واللجنة ادلولية احلكومية
والفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .فقال ان جلنة حق املؤلف تواجه حتداي رئيس يا يف ادراج قضااي جديدة
انمجة عن الانتشار الرسيع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة ،مثل كيفية أأداء حق املؤلف يف البيئة الرمقية
والتقييدات والاس تثناءات وصياغة معاهدة حامية هيئات البث اجلديدة ،مضن قامئة معلها .ورحب الوفد بمتديد والية اللجنة
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احلكومية ادلولية ،اليت أأنتجت وثيقة جديدة بشأأن املوارد الوراثية و أأحرزت تقدما يف جمال املعارف التقليدية .و ّعرب الوفد عن
تقديره للتأأييد الواسع اذلي لقيه اقرتاح الربازيل ،املقدّ م يف اجامتعات الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
للحد من رسوم ايداع طلبات الرباءات للجامعات .وفامي يتعلق ابلقضااي االدارية اليت وصلت اىل طريق مسدود ،أأكّد الوفد
الزتامه ابجياد حلول ختدم مصاحل الويبو عىل أأفضل وجه ممكن.
 .18وقال وفد الهند ان مصداقية أأي بدل تظهر يف قدرته عىل ابداع املعرفة ونرشها وتسخريها لتعزيز المنو والتمنية ،ويف
عامل اليوم املرتابط واملتشابك من شأأن قدرة أأي بدل عىل حتويل ما دليه من املعارف اململوكة اىل معارف متقامسة أأن تعزز
مزياته التنافس ية .و أأضاف الوفد أأن توافر نظام ملكية فكرية مرن ودينامييك ركزية رضورية لبناء اقتصاد معريف متني .ور أأى
أأن نظام امللكية الفكرية ينبغي أأن يشجع الابتاكر وحيمي حقوق امللكية الفكرية واملصاحل ا ألوسع للمجمتع .وذكر أأن بدله يعمل
عىل بناء اقتصاد قوي قامئ عىل املعرفة .وقد أأطلقت الهند براجما رئيس ية خمتلفة لتعزيز ثقافة االبداع والابتاكر .واتبع ابلقول
ان هذه الربامج تسعى اىل تسهيل الاستامثر وتعزيز تمنية املهارات وحامية امللكية الفكرية وانشاء ش بكة صناعات من الطراز
العاملي يف البدل .وذكر أأن الس ياسة الوطنية اجلديدة للملكية الفكرية يف الهند ،وضعت هنجا مبدعا ومبتكرا من شأأنه أأن جيمع
لك حقوق امللكية الفكرية يف منصة واحدة .و أأشار اىل أأن لبدله اطار ترشيعيا واداراي وقضائيا راخسا محلاية حقوق امللكية
الفكرية يامتىش مع اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس) ،وهو ما ميكنه من الوفاء ابلزتاماته ادلولية
مع الاس تفادة من مواطن املرونة املنصوص علهيا يف النظام ادلويل ملعاجلة شواغهل التمنوية .وذكر الوفد زايدة املوارد البرشية
يف مكتب الهند للملكية الفكرية وخفض أأوقات املعاجلة وارتفاع أأعداد طلبات امللكية الفكرية املودعة .وقال ان مؤرش
الابتاكر العاملي ا ألخري أأ ّقر بهود بدله دلمع حقوق امللكية الفكرية والابتاكر .و أأضاف أأن بدله تقدم بطلب الس تضافة مكتب
خاريج للويبو .ور أأى الوفد أأن ذكل س يعزز نظام امللكية الفكرية العاملي وجيلب منافع ملنطقة أآس يا الوسطى واجلنوبية اليت ال
تضم مكتبا خارجيا .و أأضاف أأن افتتاح مكتب خاريج يف بدله لن يؤثر سلبا عىل مصاحل أأي بدل يف العامل .و أأشار اىل أأن
ّ
تطوير االطار املعياري هو أأحد همام الويبو الرئيس ية ،وتطلع اىل مزيد من التقدم يف هذا اجملال .ورصح بأأن انشاء املكتبة
الرمقية للمعارف التقليدية يُعد تقدما هائال ابلنس بة لبدله اذلي يذخر ابملعارف التقليدية .و أأضاف أأن بدله اس تطاع جزئيا منع
حماوالت متكل معارفه التقليدية متلاك غري مرشوع ،بفضل هذه املكتبة ،وخاصة يف البدلان اليت أأدرجت املكتبة يف أأدوات
حبهثا ،وراح يقول ان بدله يعقد ا ألمل عىل أأن تضحى املكتبة جزءا من احلد ا ألدىن من الواثئق املطلوبة بناء عىل معاهدة
الرباءات .وقال ان بدله يرحب ابلتقدم احملرز يف معل اللجنة احلكومية ادلولية ويتطلع اىل الانهتاء رسيعا من وضع صك دويل
ملزم قانوان محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثة حامية فعاةل .و أأضاف أأن بدله يود أأن
يدرج الكشف واملوافقة املس بقة املس تنرية والنفاذ العادل وتقامس املنافع وفق رشوط متفق علهيا يف لك الصكوك ادلولية.
ور أأى الوفد أأن من الرضوري اجياد الس بل املناس بة محلاية املعارف التقليدية املتاحة حبرية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
اليت قد تس متر يف أأشاكل مقنّنة وغري مقنّنة .و أأضاف الوفد أأن بدله يتوقع الانهتاء من وضع نص معاهدة قانون التصاممي يف
وقت مبكر ،ويدمع ادماج "املساعدة تقنية" كامدة يف املعاهدة .و أأعاد الوفد التشديد عىل دمع بدله ملعاهدة حامية هيئات البث
ابتباع مقاربة قامئة عىل االشارات ابملعىن التقليدي ،متاش يا مع والية امجلعية العامة لعام  .2007وقال مع ذكل ان اتباع
"املقاربة القامئة عىل احلقوق" محلاية هيئات البث وادراج أأية عنارص للبث عرب االنرتنت والبث املزتامن يس تلزم اجراء املزيد
من املناقشات وتبادل ا ألفاكر .وقال الوفد ان ادلول ا ألعضاء يف الويبو و أأمانة الويبو أأجنزت خطوات جديرة ابلثناء لضامن
تعزيز التوجه االمنايئ يف معل الويبو وتعممي أأجندة التمنية .و أأبدى تأأييد بدله وضع أآلية مؤسس ية لرصد تنفيذ أأجندة التمنية عىل
حنو فعال .و أأشار اىل أأن الهند اكنت أأول بدل صادق عىل معاهدة مراكش ،و أأعرب عن رسوره دلخول املعاهدة حزي النفاذ.
وفامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ،أأبدى الوفد قلقه ازاء حماوةل اطاةل املوضوع اىل أأجل غري مسمى .وقال ان
الرئيس السابق للجمعية العامة للويبو ورئيس جلنة التنس يق أأصدرا قرارا وعىل ادلول ا ألعضاء أأن حترتم هذا القرار وتضع
هناية منطقية لعملية التحقيق .ور ّحب الوفد بتوصية مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية واصالح اجراءات الويبو فامي يتعلق
ابملشرتايت .واختمت الوفد قائال ان املصاحل الكربى للويبو أأي مصداقيهتا ومسعهتا وفعالية أأداهئا ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار.
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 .19و أأيد وفد الوالايت املتحدة ا ألمريكية تأأييد ًا متام ًا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن نيابة عن اجملموعة ابء .و أأفاد بعد ذكل
أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو اكنوا قادرين عىل جتاوز اخلالفات الرئيس ية خبصوص مسائل خمتلفة وعىل التوصل اىل قرارات
بشأأن مجيع البنود املعلقة خالل مجعيات العام املايض .وبناء عىل ذكل ،تدخل الوالايت املتحدة مجعيات هذا العام بنفس
الفكر البناء وتتطلع اىل ادلورات .و أألقى الوفد الضوء عىل أأربع مسائل تكتيس أأمهية خاصة .اذ أأعرب يف البداية عن قلقه
ازاء الاس تدامة املالية الحتادات الويبو املموةل من الرسوم ،والس امي احتاد لش بونة .وال تزال الوالايت املتحدة ا ألمريكية تنتظر
أأن يسدد احتاد لش بونة القامئ مرصوفاته املبارشة وغري املبارشة املس تحقة يف مزيانيات الويبو املس تقبلية ،وذكل وفق ًا ملعاهدات
املنظمة ،ودون تلقي أأية اعاانت مالية من الاحتادات ا ألخرى .وانرصف الوفد بعدها اىل املسأأةل الثانية وقال ان الوالايت
املتحدة ا ألمريكية أأيدت اجام ًال مقرتح اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  2021-2016بوصفها رؤية اسرتاتيجية
رفيعة املس توى ابلنس بة اىل املنظمة .ولكهنا اعرتضت عىل اخلطاابت اليت تنادي الويبو ابدارة اتفاق لش بونة مبارشة دون
ورصح أأن اختيار ثالثة
احلصول عىل موافقة مجيع ا ألعضاء كام تقتضيه اتفاقية الويبو .وتناول الوفد بعدها املسأأةل الثالثة ّ
ماكتب جديدة خالل الثنائية احلالية سوف يظل حتد ًاي .ومع ذكل ،فقد اكن من ا ألمهية مباكن اس تخدام املبادئ التوجهيية
مكقياس دلى النظر يف هذه القضية .فقد دامت املفاوضات بشأأن هذه املبادئ اىل غاية الساعة احلادية عرش خالل مجعيات
الس نة املاضية بغية ضامن أأن يسامه أأي مكتب خاريج جديد مسامهة فعاةل يف تقدمي خدمات الويبو اىل ادلول ا ألعضاء
رصح الوفد بأأن موقف الوالايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن التحقيق اذلي أأجراه مكتب خدمات
و أأحصاب املصاحل .و أأخري ًاّ ،
الرقابة ادلاخلية موحض بالء يف البيان املشرتك اذلي صدر ابلنيابة عن  13دوةل عضو ًا يف الويبو خالل اجامتع جلنة التنس يق
املنعقد يف  12سبمترب  .2016و أأعرب الوفد عن تقديره لتظافر هجود أأعضاء الويبو سعي ًا مهنم الجياد أأرضية مشرتكة توفر
سبي ًال الحراز التقدم ورحب عىل وجه اخلصوص ابلزتام ادلول ا ألعضاء للمشاركة مشاركة فعاةل يف االصالحات املؤسس ية
اليت من شأأهنا أأن تضمن املزيد من الوضوح والشفافية واملساءةل داخل الويبو.
 .20والحظ وفد مجهورية كوراي أأن التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها الويبو تمتثل يف تعزيز الابتاكر وتضييق الهوة بني
البدلان النامية والبدلان املتقدمة يف جمال امللكية الفكرية .واعترب الوفد أأن التقدم احملرز يف جمال الابتاكر وتطور الصناعات
الابتاكرية بفضل اذلاكء الاصطناعي والبياانت الكبرية معطيات اكن لها أأثر كبري عىل اجملمتع وعىل ا ألوساط املعنية ابمللكية
الفكرية .و أأاتحت البياانت الكبرية وس يةل جديدة لتقيمي احلاةل التقنية احلالية البتاكر ما أأو لتكنولوجيا ما واس تخداهمام عىل
املس توى العاملي .و أأضاف أأن التحول يف المنوذج املتبع ّعزز حامية امللكية الفكرية عرب حظر بعض ا ألعامل اكالنتفاع اجملاين
والقرصنة .وبذكل يعود عامل امللكية الفكرية اىل جذور نشأأته ،أأي حامية أأشاكل جديدة من الابداع .ور أأي الوفد أأنه يتوقع أأن
تتسع الهوة يف جمال امللكية الفكرية يف الس نوات املقبةل بسبب الثورة الصناعية الرابعة .وانطالق ًا من أأمهية ردم هذه الهوة
الفاصةل بني ادلول ا ألعضاء ،تعمل مجهورية كوراي مع الويبو عىل معاجلة مسأأةل اس تخدام الصناديق الاستامئنية لكوراي.
والتفت الوفد اىل أأن منافع البحث عن البياانت قد عُرضت يف احلدث املتعلق ابلتقامس العاملي للملكية الفكرية اذلي نظمته
كوراي واس تضافه مكتب كوراي للملكية الفكرية يف شهر أأغسطس  2016وحرضه املدير العام .ور أأى الوفد أأن املاكتب
اخلارجية التابعة للويبو تؤدي دور ًا همامً يف تضييق الهوة بني ادلول ا ألعضاء يف جمال امللكية الفكرية .وميكن أأن يُعزز مكتب
خاريج جديد يُفتح يف مجهورية كوراي اخلدمات املقدمة ملس تخديم أأنظمة مدريد والهاي ومعاهدة الرباءات و أأن ينرش بني
ادلول ا ألعضاء معلومات عن ارتقاء مجهورية كوراي اىل قوة اقتصادية يف أأقل من قرن .وخمت الوفد قائ ًال ان انشاء املاكتب
اخلارجية ال ينبغي أأن يستند فقط اىل اعتبارات س ياس ية أأو جغرافية ،بل أأن يأأخذ أأهداف املنظمة يف احلس بان.
 .21و أأعرب وفد الياابن عن امتنانه للتعازي املقدمة عقب الزالزل اليت شهدهتا مدينة كوماموتو يف أأبريل  .2016و أأكد
الوفد جمدد ًا الزتامه بدمع أأنشطة الويبو ،ال س امي ا ألنشطة اليت جتلب منافع مشرتكة مجليع أأحصاب املصلحة ،مبن فهيم
مس تخدمو النظام .ونظر ًا للغرض ا ألويل اذلي تتوخاه الويبو املمتثل يف تعزيز حامية امللكية الفكرية ،فانه ينبغي لها أأن تركز
عىل تعزيز اخلدمات العاملية للملكية الفكرية ،مكعاهدة الرباءات ،وبروتوكول مدريد ،واتفاق الهاي .ذلا ،يتعني عىل الويبو
االصغاء لآراء املس تخدمني .وعىل النحو املبني يف مذكرة التعاون املربمة يف يونيو  2016مع الرابطة الياابنية للملكية الفكرية،
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ينبغي أأن تعزز الويبو التعاون مع منظامت املس تخدمني والصناعة عىل حد السواء .وقد معل مكتب الويبو يف الياابن ،منذ
انشائه قبل عرشة أأعوام ،عىل توعية امجلهور خبدمات الويبو ومساعدة املس تخدمني .واعتبار ًا من عام  ،2016شارك املكتب
يف أأنشطة املساعدة لفائدة البدلان يف اجملموعة الآس يوية املنظمة املقدمة من الصناديق الاستامئنية الياابنية ،ليزتامن ذكل مع
الاحتفال بذكراها الثالثني اذلي سينعقد يف عام  .2017ويف الواقع ،قدمت احلكومة الياابنية ،من خالل هذه الصناديق
الاستامئنية ،أأكرب مسامهة مالية يف معل الويبو .ومن ا ألدوار املهمة اليت أأدهتا الويبو أأيضا تقدمي املساعدة للبدلان النامية من
خالل حتسني النظام ادلويل للملكية الفكرية ،وتقدمي حامية امللكية الفكرية عىل حنو مالمئ ،ودمع رمقنة اجراءات االيداع.
ومشلت أأنشطة املساعدة يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ اس تضافة  2 500متدرب عىل مدى ثالث س نوات وعقد منتدايت
وحلقات معل .وس تواصل الياابن دمع املكتب لتعزيز أأنشطته واملسامهة يف تطور الويبو؛ وينبغي أأن يليب التعاون بني املكتب
والياابن الاحتياجات التشغيلية و أأن جيعل أأنشطة املساعدة املقبةل أأكرث فعالية .وال بد من حتسني تشغيل البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات وتيسري اس تخداهما لفائدة املس تخدمني يف خمتلف أأحناء العامل ،ال س امي قواعد البياانت العاملية وش بكة
نظام النفاذ املركزي اىل البحث والفحص التابعة للويبو – اليت انضمت الهيا الياابن بصفة رمسية يف عام  .2015واعتبار ًا من
يوليو  ،2016منحت املنصة الياابنية ملعلومات الرباءات املشاركني يف الش بكة اماكنية الوصول اىل معلومات امللفات انطالق ًا
من ماكتب امللكية الفكرية امخلسة .و أأبدى مس تخدمو املنصة تعليقات اجيابية .ولعل امليض قدم ًا يف تيسري الاس تخدام من
خالل حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات أأسهل من صياغة لواحئ أأو معاهدات .ذلا ،ينبغي منح ا ألولوية لالستامثر يف
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .و أأعربت الياابن عن رغبهتا يف الارتقاء ابملناقشات حول صياغة املعاهدات ،وعقد
مؤمترات دبلوماس ية يف أأقرب أأجل ممكن خبصوص املعاهدة املقرتحة بشأأن حامية هيئات البث .وستسعى أأيضا اىل التعجيل
ابعامتد معاهدة قانون التصاممي .وعالوة عىل ذكل ،معلت الياابن عىل توس يع ش بكة برانمج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات
اخلاصة ابلرباءات لكفاةل منح حقوق امللكية الفكرية عىل حنو رسيع .وقد اختذت املبادرة يف املناقشات بشأأن مواءمة نظم
امللكية الفكرية اخلاصة ابلبدلان املتقدمة وبشأأن ترسيع وترية معلية الفحص .و ُ
اضطلع بأأنشطة تعاونية للمسامهة يف تطوير نظم
امللكية الفكرية يف البدلان النامية وتعزيز أأنشطة االنفاذ ،ال س امي من خالل انشاء حمامك للملكية الفكرية .ونظر ًا اىل الثورة
الصناعية الرابعة ،اليت انطلقت بظهور التكنولوجيات الصاعدة اكالنرتنت ا ألش ياء واذلاكء الاصطناعي ،رشعت الياابن يف
اجراء مناقشات بشأأن الصةل فامي بني التكنولوجيات الصاعدة وبني تكل التكنولوجيات ونظام امللكية الفكرية .ويف
يونيو  ،2016وافق رؤساء ماكتب امللكية الفكرية امخلسة عىل البيان املشرتك لتكل املاكتب يف طوكيو عام  2016واذلي
يستند اىل ثالث مبادرات رئيس ية ،أأال ويه :تعزيز العالقة مع املس تخدمني؛ وتقدمي نتاجئ موثوقة وعالية اجلودة للفحص؛
وحبث مدى الاس تعداد لالس تجابة للتكنولوجيات الصاعدة .اضافة اىل ذكل ،وافق رؤساء املاكتب امخلسة عىل اطالق
اطار جترييب خبصوص االعداد املشرتك لتقارير البحث ادلولية ابلنس بة للطلبات ادلولية املودعة مبوجب معاهدة الرباءات.
وذكر الوفد أأن العوملة املزتايدة ل ألنشطة التشغيلية عىل أأساس حقوق امللكية الفكرية املقيدة ابلس يادة قد متخضت عن ثغرة
يف امللكية الفكرية .ومن مث فان أأمهية معل الويبو سيس متر يف التطور .وهو ما س ميكن من تشجيع الابتاكر يف النظام العاملي
للملكية الفكرية.
 .22و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا الاحتاد ا ألورويب والرئاسة واجملموعة ابء .وس يكون
للقرار اذلي اختذته اململكة املتحدة مبغادرة الاحتاد ا ألورويب أأثر عىل امللكية الفكرية ولكن املفاوضات قد تس تغرق وقت ًا ومن
غري املتوقع أأن يطر أأ يف الوقت الراهن أأي تغيري عىل العالقة اليت جتمع بني الاحتاد ا ألورويب واململكة املتحدة .ويف الوقت
نفسه ،ترغب حكومة اململكة املتحدة يف ابراز صورهتا كبدل مل يطر أأ عليه أأي تغيري ويتطلع اىل لك ما يتجاوز حدوده ،وكبدل
يراعي يف تفكريه الس ياق العاملي ويتحىل ابلطموح ،أأي أأنه بعبارة أأخرى يبقى منفتحا عىل قطاع ا ألعامل ويويل اهامتم ًا ابلغا
للملكية الفكرية لتحقيق رفاهيته يف املس تقبل .وس يظل أأيضا عضوا ملزتما يف الويبو ،يؤمن امياان شديد ًا بأأن املنظمة يه
احملفل ادلويل الوحيد يف جمال الس ياسات اذلي يتيح ألحصاب املصاحل املشاركة مع ًا يف معاجلة قضااي امللكية الفكرية املتطورة.
ولطاملا ّعربت اململكة املتحدة عن اقتناعها بأأن قمية امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها يه جوانب ال غىن عهنا لتحقيق التمنية
الاقتصادية العاملية واندت امجليع اىل حتسني ممارساهتم املشرتكة يف العمل مضن الويبو .و أأضاف الوفد أأن املنظمة مضت قدما
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يف جدول ا ألعامل اخلاص بوضع القواعد واملعايري خالل الس نوات ا ألخرية اذلي تلكل اببرام معاهديت بيجني ومراكش واعامتد
وثيقة جديدة التفاق لش بونة .وعليه ،رحب الوفد ابخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط اليت اعمتدهتا جلنة املزيانية ،وشدّد
عىل رضورة تقدمي ادلمع لدلول ا ألعضاء للتصديق عىل معاهدات الويبو وتنفيذها .و أأعرب الوفد عن تفاؤهل ازاء المنو املس متر
يف عضوية أأنظمة الويبو الرئيس ية ،عىل غرار معاهدة الرباءات اليت بلغ عدد أأعضاهئا  150عضو ًا .وعالوة عىل ذكل ،تبذل
اململكة املتحدة لك ما يف وسعها لالنضامم اىل اتفاق الهاي بصفهتا الوطنية .و أأضاف أأنه متفائل أأيض ًا ابلتقدم اذلي أأحرزه
الفريق العامل لنظام مدريد يف حتسني نظام مدريد .ومعلت اململكة املتحدة عىل اذاكء وعي معالهئا ازاء نظام مدريد ورحبت
ابملقرتحات املقدمة يف وثيقة التمنية املس تقبلية .وختاما ،أأشاد الوفد مبؤمتر الويبو املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية اذلي
انعقد يف أأبريل  2016وعرب عن اميانه العميق بأأن الزتام مجيع ادلول ا ألعضاء عىل حنو أأكرب من شأأنه أأن يتيح للويبو اعامتد هنج
حسب الطلب س يكون هل تأأثري ف ّعال يف النظام العاملي للملكية الفكرية.
 .23وقال وفد ش ييل انه يؤيد البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وهنأأ الرئيس وانئب الرئيس
لتويل قيادة هذه السلسةل من اجامتعات امجلعيات .وقال انه يقين ًا بفضل توجهيات الرئيس ،س تكون اجللسة انحجة وسوف
تعكس دور الويبو مكنتدى لتوافق الآراء بشأأن امللكية الفكرية يف القرن احلادي والعرشين .وشكر الوفد أأيضا ا ألمانة العداد
أأوراق العمل ودمعها املس متر ل ألعضاء .و أأشار اىل أأنه س ُتعاجل يف هذه السلسةل من الاجامتعات قضااي ذات أأمهية كبرية
ابلنس بة مجليع ا ألعضاء تطرح حتدايت كبرية ابلنس بة للمنظمة .ويف هذا الس ياق ،يعتقد الوفد أأنه ُأحرز تقدم يف جماالت مثل
املشاريع والتقيمي املس تقل خلطة التمنية ،واللجنة احلكومية ادلولية ،وجلنة الرباءات ،وجلنة العالمات ،يف مجةل أأمور ،مما يدعو
للتفاؤل يف املس تقبل القريب وقبل لك يشء ،ملناقشة ماكتب املنظمة يف اخلارج .ومع تسليط الضوء عىل معل اللجنة ادلامئة،
أأكد جمددا عىل أأمهية التقدم بطريقة متوازنة يف القضااي املطروحة عىل جدول ا ألعامل والسعي اىل تكثيف العمل يف جمال
الاس تثناءات والقيود .ومن هذا املنظور ،فان دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف الآونة ا ألخرية يدل عىل أأن امللكية
الفكرية ميكن تطويرها دون أأن يشلك ذكل عائقا أأمام احلصول عىل السلع ا ألساس ية مثل القراءة واملعلومات ،وتكون مبثابة
اختبار ألمهية اس تثناءات وقيود التعددية بوصفها أأداة لتيسري توافق الآراء .وشدد الوفد عىل النتاجئ احملرزة وفق ًا للمكتب
الوطين امللكية الصناعية ،وبفضل مساعدة أأاكدميية الويبو واملكتب نظمت بنجاح املدرسة الصيفية الساعة الثالثة حبضور
الطالب الش باب من أأمرياك الالتينية و أأورواب؛ كام مت مبساعدة الويبو واملكتب تنظمي واس تضافة حلقة دراس ية اقلميية حول
معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية .وعالوة عىل ذكل ،دخل  INAPIمرحةل اتفاقيات ( PPHلتقف عىل
"حفص تسارع االجراءات املتعلقة ابلرباءات") مع التوقيع مؤخرا عىل اتفاق  PPHبني ماكتب بدلان حتالف احمليط الهادئ
و ،PROSURو أأجريت بنجاح معلية الانضامم ،مع وصول املكتب ،ابعتباره أأيضا مكتب ًا مودع ًا .و أأضاف أأنه جرى تكثيف
ادلورات التدريبية اليت نظمها املكتب ازاء ماكتب امللكية الفكرية .وحرصت أأمرياك اجلنوبية ومنطقة البحر الاكرييب ،واليت
تغطي خمتلف اجملاالت مثل منصة اخلدمات عرب االنرتنت ،عىل تنفيذ املعاهدات ،وتعزيز حقوق امللكية الصناعية كوس يةل
لتشجيع الابتاكر ،وغريها .و أأكد الوفد عىل العمل اذلي تقوم به وزارة حقوق امللكية الفكرية يف تعممي محالت لتشجيع لك
من املعرفة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مثل احرتام تكل احلقوق منذ سن مبكرة ،وخاصة نرشها جنبا اىل جنب مع
 CERLALCوموقع اليونسكو حتت شعار " أأعتقد ،تعتقد ،يعتقدون" اذلي يعترب عنرصا أأساس يا ملعرفة وتقدير أأمهية حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة انطالق ًا من ا ألطفال بوصفها أأداة تعلميية .و أأخري ًا ،أأشار الوفد اىل أأنه متاح للرئاسة قصد املساعدة يف
التوصل اىل االجامع توخي ًا للنجاح.
 .24و أأيّد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان جدول أأعامل الويبو اخلاص بوضع القواعد
واملعايري اكن سبب ًا يف الشواغل القامئة ازاء تشجيع املعارف التقليدية واالبداع والابتاكر وحاميهتا يف اطار نظام عاملي وعرصي
للملكية الفكرية؛ وتسهيل النفاذ اىل املعارف واملعلومات من أأجل حتقيق التمنية البرشية والاجامتعية املشرتكة؛ وتكييف نظام
امللكية الفكرية العاملي بغية تعزيز املشاركة واملنافسة يف الفضاء العاملي للملكية الفكرية؛ وتكريس المتثيل العادل يف القوى
العامةل للويبو .وعليه ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد .و أأضاف قائ ًال انه ابلرمغ من ذكل ،مل تشلك

A/56/17
Annex II
16

املصاحل املتنافسة ألعضاء الويبو عائق ًا بل اكنت فرصة الثبات مزااي تعددية ا ألطراف .وعليه ،اكنت مجعيات الويبو العامة
لعام  2016فرصة الختاذ خطوة جريئة صوب انشاء أأنظمة متوازنة وف ّعاةل للجميع .وادرااكً منه لوضعية معل الويبو يف جمال
وضع القواعد واملعايري ،رحب الوفد بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ و أأعرب عن نيته يف الانضامم الهيا .وفامي خيص مسأأةل
املاكتب اخلارجية ،رحب الوفد بقرار اس تضافة مكتب خاريج يف نيجرياي متاش ي ًا مع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو
اخلارجية .ومىض يقول ان قارة أأفريقيا اليت تزخر ابملوارد البرشية واملادية ليست ممثةل جغرافي ًا مضن ش بكة ماكتب الويبو
اخلارجية .وسوف يسامه انشاء مكتبني خارجيني يف لك من اجلزائر ونيجرياي يف تقريب املنظمة من املنطقة وحتسني قدرهتا
عىل حتقيق نتاجئ من خالل أأهدافها وبراجمها ،عىل غرار تسهيل اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية .وذلكل ،اكن من
املناسب أأن تعمتد امجلعيات العامة لعام  2016قرار انشاء املكتبيني اخلارجيني يف نيجرياي واجلزائر .واس تطرد الوفد قائ ًال ان
نيجرياي معلت عىل تعزيز بنيهتا التحتية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية واس متر القطاع الصناعي يف رمقنة ُسالت امللكية
الفكرية واس تخدام أأدوات ابتاكرية ملواهجة حتدايت التمنية احمللية ،مبا يف ذكل من خالل مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
ومعلت نيجرياي عىل تنفيذ اصالحات يف جمال حق املؤلف لبضع س نوات ُووضع مرشوع قانون حديث وعرصي بشأأن حق
سن مرشوع
املؤلف مبسامهة مدخالت متأأتية من أأحصاب املصلحة يف جمال حق املؤلف عىل الصعيدين احمليل والعاملي .وفور ّ
القانون ،فانه سوف يتيح لنيجرياي مواهجة التحدايت اليت تفرضها البيئة الرمقية والوفاء ابلزتاماهتا ادلولية ذات الصةل ابمللكية
الفكرية وتشديد العقوابت اليت تفرضها عىل انهتااكت امللكية الفكرية وتعزيز أآفاق ادارة احلقوق .وفامي خيص التمنية واس تخدام
البنية التحتية ،أأعربت نيجرياي عن تقديرها لدلمع والرشاكة الذلان توفرهام الويبو يف صورة ورشات معل ومداخالت هتدف
وعولت نيجرياي عىل هذا التعاون لتعزيز احرتام امللكية الفكرية
اىل اس تعادة ماكنة االدارة امجلاعية للملكية الفكرية يف البدلّ .
وتسويقها وال س امي يف جمال بناء القدرات البرشية واملؤسس ية .وأأخري ًا أأعرب الوفد عن نيته يف العمل مع الوفود اليت هيمها
ذكل خالل مجعيات الويبو لعام  2016من أأجل تعزيز الشفافية والزناهة واملساءةل داخل املنظمة.
 .25و أأكّد وفد اثيوبيا عىل أأمهية التكنولوجيا يف حتقيق التمنية الشامةل واملس تدامة .وذكر أأن أأجندة التمنية اليت وضعها اجملمتع
ادلويل العام قبل املايض س تحوز فرصة أأفضل للنجاح ان أأدرجت فهيا التكنولوجيا أكداة متكني يف تنفيذها .و أأضاف الوفد أأن
توفري التكنولوجيات الفعاةل من حيث التلكفة والتناسب ودمع التمنية البيئية ،هو جزء ال يتجز أأ من النجاح .وقال الوفد ان
بدله بد أأت رحةل حامسة الحداث حتول بنيوي من شأأنه زايدة انتاجية القطاعات اليت تضطلع فهيا التكنولوجيا بدور حامس.
و أأشار الوفد اىل أأن حكومة بدله بد أأت اجلهود الالزمة لتعزيز الابتاكر والتطوير وتكوين الكفاءات وتأأمني ا أليدي العامةل
املاهرة لنقل التكنولوجيا ،وابلتايل توفري الكفاءة العامتدات اجلودة ،وهتيئة البنية التحتية لقطاعي الصناعات التحويلية
واخلدمات حتقيقا للجودة واالنتاجية وضامن قدرة تنافس ية يف السوق ادلولية .و أأضاف أأن هذه اجلهود تتطلب بال شك دعام
من رشاكء التمنية الثيوبيا ،وتأأيت الويبو يف طليعة هذه املنظامت .واتبع الوفد قائال ان الوالية املنوطة ابلويبو يف تطوير نظام
ملكية فكرية دويل متوازن وفعال لمتكني الابتاكر واالبداع ،جيعلها رشياك مثاليا .كام أأن برانمج الويبو للمساعدة التقنية
املوهجة حنو التمنية واملقدّمة حسب الطلب واملبنية عىل الشفافية ،يراعي ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية،
وال س امي البدلان ا ألقل منوا ،ويؤدي دورا حاسام .وقال الوفد ان لبدله قاعدة صناعية قوية تضطلع بدور رئييس يف نقلها اىل
مصاف البدلان متوسطة ادلخل حبلول عام  .2025ودعا الوفد اىل تعزيز اهامتم الويبو ابحتياجات الرشاكت واملؤسسات
الصغرية واملتوسطة احلجم يف التعامل مع البحوث والصناعات العلمية ،وتقدمي املساعدة لدلول ا ألعضاء يف وضع اسرتاتيجيات
امللكية الفكرية الوطنية املالمئة .وقال الوفد ان بدله ترمثّن عاليا املساعدة املقدّمة من الويبو يف جمال تكوين الكفاءات ،و أأضاف
أأن خربة الويبو ودورها القيادي مل ينفاك يعودان ابلنفع عىل ادلول ا ألعضاء وخباصة البدلان ا ألقل منوا .ور أأى الوفد أأن من
الرضوري وضع حد للقضية املثارة ضد املدير العام يك تمتكن الويبو من مواصةل العمل ملا فيه مصلحة ادلول ا ألعضاء .وذكر
الوفد أأن برامج اثيوبيا املبتكرة للتمنية واملساعدة اليت قدّمهتا الويبو ّعرفت منتجي احملاصيل الزراعية احملليني واملزارعني ورجال
حتسن قمية منتجاهتم
ا ألعامل وا ألفراد واخملرتعني واملؤسسات التعلميية وغريها ،عىل مفهوم امللكية الفكرية وكيف ميكن لها أأن ّ
وظروفهم املعيش ية .و أأعرب الوفد عن رسوره الس مترار الرتكزي عىل البدلان ا ألقل منوا يف جماالت العلوم الوطنية والتكنولوجيا
ومؤسسات البحوث ومعاهدها .و أأضاف أأن بدله عىل اقتناع بأأن التكنولوجيا املتقدمة وادلراية عامالن رئيس يان يف زايدة
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القدرة التنافس ية والانتاجية .واتبع قائال ان الاقتصاد سيس تفيد من حامية أأفضل للجوانب املعنوية واملادية للمعارف التقليدية
والفوللكور واملوارد الوراثية .ور أأى أأن ا ألولوية ينبغي أأن تعطى لوضع اللمسات ا ألخرية عىل نص املعاهدة يك يمتكن اجملمتع
ادلويل من التصدي بفعالية للتحدايت احمليطة حبامية هذه املوارد .واختمت ابلقول ان بدله تعترب أأن عقد املؤمتر ادلبلومايس املعين
مبعاهدة قانون التصاممي مسأأةل مل ّحة.
 .26و أأعرب وفد أأملانيا عن رغبة بدله يف أأن تسهم يف حوار بناء ومرمثر ،و أأبدى الوفد دمعه الاكمل للبياانت اليت أأدىل هبا
وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ووفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وقال الوفد ان حقوق امللكية
الفكرية ركزية أأساس ية للرشاكت واملطورين ،كام أأن الابتاكر اذلي حتركه املعرفة يعود ابلنفع عىل املس هتلكني واجملمتع بشلك
كبري .وابعتبارها املنظمة العاملية الرائدة للملكية الفكرية ،واصلت الويبو معلها كنقطة اتصال رئيس ية للمناقشة العاملية وتبادل
الآراء وتطوير الترشيعات .واكن لزاما عىل الويبو مكنظمة دولية رائدة أأن تس تويف أأعىل املعايري املمكنة يف الشفافية واحلومكة
اجل ّيدة .وذلكل ،يرحب الوفد ابلتقيمي والتوصيات النامجة عن ادلورة الثانية والس بعني للجنة الويبو للتنس يق بشأأن تقرير
مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف ا ألمم املتحدة عن اخملالفات يف الويبو ،بغرض مواصةل حتسني احلومكة يف املنظمة .و أأشار
الوفد اىل أأن أأملانيا عىل اقتناع بأأن النقاش البناء اذلي يتطلع حنو املس تقبل بشأأن ادخال حتسينات عىل معايري يه أأصال
يقوي الويبو ولن يضعفها .ودعا الوفد ادلول ا ألعضاء اىل ات ّباع هنج بناء بشأأن قرارات وتوصيات جلنة التنس يق
عالية ،س ّ
واملسامهة يف مراجعة ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية ومبادئ الويبو العامة بشأأن املشرتايت وس ياسة حامية املبلغني عن
اخملالفات .وو ّجه الوفد شكرا جزيال للمدير العام ،اذلي رحب ترحيبا حارا بأأي اس تعراض لالجراءات اليت من شأأهنا أأن
وحتسن اجراءاهتا وحتقق مزيدا من الشفافية .و أأبدى الوفد اقتناعه بأأن املدير العام سينفذ أأية تغيريات
تعزز بنية احلومكة ّ
رضورية بشفافية وفعالية ،ممّا س ميهّد الطريق ملواهجة أأي حتدايت قادمة .ور أأى الوفد أأن مبادئ الشفافية واحلومكة اجل ّيدة ال
ينبغي أأن تقترص عىل املسائل اليت أأاثرها تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ،ولكن ينبغي أأيضا أأن تط ّبق ابس مترار عىل
اكفة معليات صنع القرار يف الويبو .ويف هذا الس ياق ،أأبدى الوفد رغبته يف معاجلة مسأأةل املاكتب اخلارجية الصعبة واملثرية
للجدل .و أأشار اىل أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو وافقت ،يف مجعيات عام  ،2015عىل معلية تستند اىل "املبادئ التوجهيية
بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" .وقال الوفد انه ال زال يؤيد فكرة اقامة ش بكة صغرية وحمدودة من ماكتب الويبو اخلارجية
توزع عىل مواقع اسرتاتيجية ومتثل امجليع جغرافيا وفق معايري وأآليات اجرائية واحضة .و أأشار اىل أأن ادلول ا ألعضاء قد
حددت لنفسها أأهدافا واحضة ابعامتدها املبادئ التوجهيية ،و أأن أأداهئا س يقاس مبدى الكفاءة يف حتقيق تكل ا ألهداف .وقال
الوفد انه عىل ثقة بأأن مجيع املاكتب اخلارجية اجلديدة س تحقق ا ألهداف املرسومة يف هناية املطاف .و أأشار اىل أأن بدله تعترب
حقوق امللكية الفكرية جزءا ال يتجز أأ من االطار القانوين والاقتصادي والثقايف اذلي متارس مضنه ا ألعامل ويدار فيه اجملمتع
كلك .وتظل حقوق امللكية الفكرية مسأأةل معقدة تناقش بشغف وعىل مس توى العامل .ور أأى الوفد أأن الويبو تواجه حتداي
يمتثل يف تقدمي ارشادات تقود اىل اس تجابة مالمئة لقضااي اللحظة وحتقيق أأهدافها يف تعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا عىل حنو
فعال بغية تعزيز التمنية املس تدامة وتوليد الرثوة .واتبع الوفد قائال ان أأحد املهام الرئيس ية و أأكرثها حساس ية هو التخفيف من
اخملاوف املعرب عهنا ابس مترار من أأن تكون الويبو تفضل بعض اجملموعات عىل أأخرى ،والاس مترار يف اظهار أأن الهدف
اذلي تلزتم الويبو بتحقيقه هو حتقيق التوازن ا ألمثل بني أأحصاب احلقوق وخمتلف فئات اجملمتع ،مبا يف ذكل يف قطاعي الصحة
والبيئةّ .
وحث الوفد الويبو عىل السعي ،يف نطاق واليهتا ،اىل املشاركة يف تنفيذ خطة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام
 ،2030وحتديد اجملاالت اليت ميكن أأن تسهم فهيا بتعاون وثيق مع املنظامت ا ألخرى املوجودة يف جنيف .وراح يقول ان
أأملانيا تؤيد وضع اطار دويل متني ومناسب للملكية الفكرية حيقق التوازن بني خمتلف املصاحل والشواغل ،ويشجع عىل
الابتاكر ويعزز التمنية ونقل التكنولوجيا وفق أأحاكم ورشوط متفق علهيا .ورصح الوفد بأأن مجيع أأحصاب املصاحل ،مبن فهيم
ماكتب امللكية الفكرية ،سيس تفيدون ان ُو ِض َع اطار 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 أأجندهتا .واس تطرد قائال ان املناقشات اجلارية يف جلنة حق املؤلف
ب ّينت أأن تنس يق املفاهمي القانونية عىل الصعيد ادلويل يف هذا اجملال هممة معقدة تس تلزم تكريس الوقت والتفاين .غري أأن
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ادلول الاعضاء ان ضافرت هجودها ابرصار مشرتك عىل حتقيق التوازن العادل بني مجيع املصاحل املعنية ،فان الويبو س تظل
االطار املثايل لتحقيق نتاجئ اجيابية يف هذا الصدد .و أأعرب عن الزتام أأملانيا بتحسني حامية هيئات البث عن طريق التوصل
اىل اتفاق حول معاهدة دولية تغطي أأيضا أأشاكل التكنولوجيا احلديثة .و أأضاف أأن امحلاية املقدمة حاليا تس تلزم التطوير ليك
تتصدى للقضااي التكنولوجية اليت اس تجدت منذ بدء النقاش بشأأن املعاهدة .و أأضاف الوفد أأن بدله تؤيد بشدة ما تبذهل
اللجنة من هجود للميض قدما ابلعمل القامئ عىل النصوص للتوصل اىل معاهدة دولية محلاية هيئات البث ،و أأفاد بأأن من
الالزم وضع خارطة طريق لتوجيه املناقشات يف ادلورات املقبةل للجنة .و أأبدى الوفد رغبة بدله يف الاخنراط بشلك مفيد يف
تبادل اخلربات الوطنية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املمنوحة ملنظامت و أأغراض معينة ،وكذكل لفائدة أأشخاص غري
ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات .ولكنّه قال ان بدله ال ترى رضورة وضع صك دويل ملزم قانوان بشأأن هذه
املسأأةل ،غري أأهنا أأعربت عن اهامتهما ابالطالع عىل الآليات القانونية املعمول هبا يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ومع ذكل قد
يكون من املفيد أأن تقدّم امجلعية العامة مزيدا من التوضيحات بشأأن النتاجئ املرتقبة من املناقشات ادلائرة حول الاس تثناءات
والتقييدات .وقال الوفد ان أأملانيا هممتة أأيضا بتبادل وهجات النظر بشأأن قضااي أأخرى مثل حق اعادة البيع وحتدايت حق
املؤلف يف البيئة الرمقية .و أأردف قائ ًال ان قانون الرباءات اكتىس أأمهية جوهرية من الناحيتني النظرية والعملية منذ بدء
التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وتأأسيس الويبو كواكةل دولية للملكية الفكرية .و أأضاف أأن املنتفعني بنظام الرباءات يف
مجيع أأحناء العامل ينادون مبواصةل تطوير ذكل النظام وحتسينه ،وهو نداء ينبغي أأن تلتفت اليه الويبو وهيئهتا ادلامئة املسؤوةل
أأي جلنة الرباءات .وذكر الوفد أأن بدله تشعر ابالرتياح لعمل تكل اللجنة املتواصل عىل القضااي املهمة ،ورحب حبرارة ابالتفاق
بشأأن العمل املقبل ،اذلي حتقق يف اجللسة السابقة للجنة ادلامئة .و أأبدى الوفد حتمس بدله الشديد ملواصةل العمل عىل قضااي
جودة الرباءات مبا فهيا أأنظمة الاعرتاض ورسية االتصاالت .ور أأى أأن تكثيف العمل يف ذكل اجملال س يعود ابلفوائد عىل مجيع
البدلان برصف النظر عن مس توى تمنيهتا ألن من شأأنه تعزيز مصداقية النظام ادلويل للملكية الفكرية وموثوقيته واس تقراره.
وقال الوفد ان وفد أأملانيا دلى اللجنة ادلامئة نظر يف موضوع الرباءات والصحة ويعزتم مواصةل النظر فيه ،فامي يتعلق ابجلهود
وا ألنشطة اليت اضطلعت هبا يف ذكل الس ياق سائر جلان الويبو واملنظامت ادلولية ا ألخرى .ومبا أأن الويبو يه املنتدى
املناسب ملعاجلة مسائل قانون الرباءات ،رحب الوفد خبطة اعداد دراسة تفحص القيود اليت تواهجهام البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا يف الانتفاع الاكمل مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل ا ألدوية ،وخاصة ا ألساس ية مهنا،
بأأسعار ميسورة ألغراض الصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأشار الوفد اىل أأن أأحدث ا ألرقام لعدد
الرباءات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات ّتبني أأمهية نظام معاهدة الرباءات يف الهنوض ابالبتاكر والرثوة .و أأردف قائال ان
معاهدة الرباءات ال تزال أآلية 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 ،تقدّر طريقة سري نظام معاهدة الرباءات .وقال الوفد ان
املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية عاجل  6443طلبا دوليا – أأي أأكرث من العام السابق – مهنا ما يزيد عىل نس بة
 85يف املائة من الطلبات أأودعت من خارج أأملانيا .ولهذا السبب تبقى أأملانيا ملزتمة بلك التطويرات االضافية الرضورية لنظام
معاهدة الرباءات ،وتشجع مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل الاس تفادة من النظام .و أأعرب الوفد عن تقدير أأملانيا
للتحسينات العديدة يف نظام معاهدة الرباءات اليت حتققت ابدخال تعديالت عىل االطار القانوين عىل مدى  15س نة
املاضية .و أأردف قائال ان الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأحرز يف دوراته ا ألخرية قدرا جيدا من التقدم
يف تناول التعديالت الالزم ادخالها عىل قواعد معاهدة الرباءات .والتفت الوفد اىل ادلورتني الرابعة والثالثني واخلامسة
والثالثني للجنة العالمات ،و أأشار اىل أأن املفاوضات مل تفض عن اتفاق بشأأن املساعدة التقنية ومتطلبات الكشف املمكن،
وفقا ملا تقيض به والية اللجنة .ونتيجة ذلكل ،مل تتوافر أأرضية مشرتكة لعقد مؤمتر دبلومايس .واكنت النتيجة احلمتية لهذه
اجللسات غري املرمثرة ،أأن تصل املفاوضات بشأأن معاهدة قانون التصاممي اىل طريق مسدود .رمغ أأن املعاهدة املذكورة اكنت
انجضة وجاهزة لالعامتد منذ بعض الوقت ،ولكن ضُ ّيعت هذه الفرصة .و أأكدّ الوفد أأن أأملانيا منفتحة عىل أأي اقرتاحات معقوةل
قد تثار يف امجلعية العامة لعام  .2016فبعد جناح وضع وثيقة جنيف ،أأتيحت فرصة واحضة الحتاد لش بونة لتحقيق الاس تقرار
وتعزيز نظام لش بونة .و أأعرب عن تأأييد بدله القوي جلهود أأعضاء احتاد لش بونة لبناء نظام فعال ومس تدام للمس تقبل .وقال ان
حامية املؤرشات اجلغرافية يه وس يةل محلاية املعارف التقليدية االقلميية للمنتجات الزراعية وغري الزراعية .و أأشار اىل وجود
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توافق يف الآراء واسع النطاق بني ادلول ا ألعضاء بشأأن مواصةل العمل يف اطار اللجنة احلكومية ادلولية .و أأضاف أأن بدله ّتقر
بأأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية .و أأشار اىل احامتل وجود سبيل ما لتحقيق هدف التوصل اىل توافق الآراء بشأأن صك
قانوين خاص غري ملزم يراعي املصاحل املكتس بة ألحصاب املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
دون االساءة يف الوقت ذاته اىل سري النظام ادلويل للملكية الفكرية .وقال ان بدله مس تعدة ملواصةل املشاركة يف العملية.
و أأعرب عن الزتام بدله التام وادلامئ مبواصةل التقدم يف جمال التمنية ،وخاصة يف اطار خطة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة
لعام  ،2030وعن دمعها لتنفيذ التوصيات امخلس وا ألربعني ألجندة التمنية عىل حنو متوازن ومستند اىل توافق الآراء .و أأشار
الوفد اىل ما حققته جلنة التمنية من اجنازات يف الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية واملؤمتر ادلويل بشأأن
التمنية وامللكية الفكرية .وعرب عن أأمهل يف تذليل الصعوابت اليت واهجهتا املناقشات العالقة اليت اس تزنفت وقت اللجنة ،بفضل
الروح البناءة اليت أأبدهتا الوفود يف دورات اللجنة السابقة .و أأعرب الوفد عن ثقته بأأن مثل هذه الروح ستسمح لدلول
ا ألعضاء ابلتغلب عىل تكل التحدايت يف املس تقبل القريب .ونظرا ملا حتقق من جناح يف الاجامتعات السابقة للجنة
الاستشارية املعنية ابالنفاذ (جلنة االنفاذ) ،أأعرب الوفد عن تطلعه اىل املشاركة يف ادلورة الثانية عرشة للجنة االنفاذ .وعرب
الوفد عن ر أأي مفاده أأن حامية امللكية الفكرية بفعالية تتطلب وضع اطار جيد لالنفاذ يكون جوهر هذه امحلاية .و أأقر الوفد أأن
التحدي املطروح هو اجياد حلول تليب مجيع املصاحل بطريقة متوازنة .و أأشار الوفد اىل أأن هنج جلنة االنفاذ املوجه حنو القضااي
أأمثر بتقدمي دوراهتا السابقة معلومات مفيدة للغاية يف الس بل اخملتلفة ملعاجلة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية .وقد وفّرت
وسعت يف ادلورة احلادية عرشة ،مساحة واسعة تس توعب املناقشة
املوضوعات املتفق علهيا يف ادلورة العارشة للجنة ،واليت ّ
وتبادل ا ألفاكر يف الاجامتعات املقبةل .وقد اختارت ا ألمانة املتحدثني املناس بني مع ضامن توازن املصاحل .وعرب الوفد عن أأمهل
يف أأال تتوقف اللجنة عن االسهام يف اجراء مناقشة شامةل حول اجلوانب التقنية النفاذ امللكية الفكرية .وقال الوفد ان أأملانيا
تويل أأمهية كبرية الحتياجات ا ألشخاص ذوي االعاقة ،وابلتايل فاهنا ترحب بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف  30سبمترب
 .2016كام رحبت بالده ابقرتاح الاحتاد ا ألورويب يف منتصف سبمترب  2016بتنظمي تنفيذ معاهدة مراكش وتنفيذها .واكن
من املؤمل أأن يؤدي الاقرتاح اىل تنفيذ رسيع للمعاهدة يف الاحتاد ا ألورويب ،وضامن أأن يس تفيد معاقو البرص وذوو
االعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات من الفرص اجلديدة يف أأقرب وقت ممكن .وفامي خيص أأنشطة التعاون ،أأشار الوفد اىل
أأن املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية واصل يف العام السابق أأنشطة التعاون الناحجة مع الويبو واملاكتب عىل
املس تويني ا ألورويب والوطين واملنظامت املعنية ابمللكية الفكرية .ومشلت هذه ا ألنشطة اعداد حلقة معل يف أأكتوبر 2015
ابالشرتاك مع الويبو ومؤسسة امللكية الفكرية يف مالزياي وعقد اجامتع يف يناير  2016بني ممثلني عن الويبو وممثيل املكتب
ا ألملاين ملناقشة من مرشوع عالمة المتزي للويبو .و أأضاف الوفد أأن سلسةل احللقات ادلراس ية اجلواةل املشرتكة مع الويبو
ستس متر .ويف العام السابق ،نفّذ املكتب ا ألملاين مجموعة من مشاريع التعاون الناحجة مهنا اعداد حلقات دراس ية اقلميية
ومواصةل التعاون الراخس مع مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،وواكةل ش نغهاي للصناعة والتجارة ،والواكةل ا ألملانية
للتعاون ادلويل ،ومكتب امللكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية ،ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية ،ومكتب كوراي
للملكية الفكرية الكوري ،ومكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،ومكتب الياابن للرباءات .كام اس تضاف املكتب ا ألملاين
أأيضا عددا من ا ألحداث ادلولية ،من بيهنا ندوة حول مس تقبل االرشاف عىل مجعيات االدارة امجلاعية ،ومائدة مس تديرة
للمساعدين القانونيني ومديري العالمات التجارية ،ومائدة مس تديرة حول أأولوية منح الرباءات ،ومؤمتر ميوني الثالث بشأأن
قانون الرباءات ادلويل.
 .27و أأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن تأأييده التام لبيان مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .ومن شأأن دخول معاهدة
مراكش حزي النفاذ حل مشلك نقص الكتب اذلي يعاين منه ا ألشخاص معاقو البرص أأو ذوو اعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات .و أأضاف قائ ًال ان اعامتد املعاهدة ودخولها حزي النفاذ هو مثال بنّاء عن االرادة الس ياس ية القوية .و أأضاف قائ ًال ان
مجهورية مودلوفا س تواصل التعامل مع مجيع أأعضاء الويبو للتوصل اىل حلول سديدة بشأأن عقد مؤمترات دبلوماس ية من
شأأهنا أأن تُفيض اىل اعامتد معاهديت قانون التصاممي وحامية هيئات البث .ويف  11أأبريل  ،2016وقعت مجهورية مودلوفا عىل
وثيقة جنيف التفاق لش بونة وابرشت االجراءات ادلاخلية للتصديق عىل هذه املعاهدة املهمةّ .
وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
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الصعوابت املالية املتعلقة هبذه الوثيقة ينبغي أأن تُعاجل دون املساس ابلنظام أأحادي الاشرتااكت القامئ .وفامي خيص مسائل
الربانمج واملزيانية والرقابة ،أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن الامتثال التام لقواعد الويبو املالية ولواحئها التنظميية والواثئق ذات
الصةل هو أأمر حامس لتحقيق الاس تقرار املايل والس يايس داخل املنظمة .ورحب الوفد ابلزتام ا ألمانة فامي خيص معاجلة
جوانب القصور اليت شهدهتا س نة  ،2016وضامن امليض قدما يف حتسني نظام الرقابة .وفامي خيص املسائل ذات الصةل
مبوظفي الويبو ،رصح الوفد أأنه درس بعناية تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وبأأنه يدمع الاقرتاح اذلي يقيض بغلق اكفة
التحقيقات بشأأن سوء سلوك املدير العام املزعوم يف قضية امحلض النووي واملشرتايت ،دون اختاذ أأي اجراء أآخر ،مبا أأنه مل
يالحظ أأي اشاكلية كبرية يف هذا الصدد .و أأضاف أأن اتفاق الرشاكة اذلي وقعته مجهورية مودلوفا مع الاحتاد ا ألورويب يف 1
يوليو  2016أأاتح وضع اطار معل يف البدل هيدف اىل حتفزي التجارة والمنو الاقتصادي ،مما سيسامه يف انشاء بيئة مالمئة
لالستامثرات ا ألجنبية وتنفيذ النظام ا ألورويب للتحقق من حصة الرباءات .واكن ذكل ا ألمر أأيضا حافز ًا لتعزيز نقل
التكنولوجيات وتشجيع املشاريع املبتكرة .ومل يكن اجناز من هذا القبيل ليتحقق لوال ادلمع اذلي قدمه رشاكء مجهورية
مودلوفا يف جمال التمنية .وذلكل ،أأعرب الوفد أأيض ًا عن امتنانه للويبو وادلول ا ألعضاء فهيا ملساعدهتا القيّمة ودمعها املعترب.
 .28و أأيد وفد سويرسا البيان املدىل به ابمس اجملموعة ابء وتمكةل هل أأعرب عن رغبته يف التشديد عىل النقاط التالية :أأو ًال،
قال انه جيب مواصةل تركزي اهامتم الويبو عىل ا ألعامل اليت متثل جوهر والية املنظمة أأي تطوير أأنظمة التسجيل اليت تديرها
املنظمة وحتديهثا يف املقام ا ألول وان حسن أأداء تكل ا ألنظمة يعد عنرص ًا أأساس ي ًا يف اطار تنفيذ والية الويبو بصفهتا الهيئة
العاملية لتقدمي اخلدمات يف ميدان امللكية الفكرية .واسرتسل قائ ًال ان قدرة تكل ا ألنظمة عىل جذب املنتفعني ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بودة التسجيالت ادلولية مما ينطوي عىل أأقرص همل ممكنة للمعاجلة وحلول معلوماتية مالمئة .واثني ًا ،ذكر أأن أأعامل وضع
القواعد واملعايري تندرج أأيض ًا يف صلب والية الويبو و أأنه ينبغي أأن يوضع يف الاعتبار جناح املنظمة يف اجناز مثل تكل ا ألعامل
يف الآونة ا ألخرية .ورحب بدخول معاهدة مراكش حزي التنفيذ و أأعرب عن أأمهل أأن حتذو وثيقة جنيف التفاق لش بونة حذو
معاهدة مراكش يف املس تقبل القريب حىت يتس ىن لأكرب عدد ممكن من اجلهات الانتفاع ابلنظام اجلديد للتسجيل ادلويل
لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية .و أأبدى رغبة بدله أأيض ًا يف أأن تتحقق نتاجئ اجيابية يف اطار ا ألعامل اجلارية لوضع
القواعد واملعايري بشأأن التصاممي الصناعية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور أأو بشأأن أأسامء البدلان أأيض ًا.
وابلنس بة اىل النقطة ا ألخرية املذكورة ،قال ان بدله يظل ممتساكً مبواصةل املناقشات بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء
اجلغرافية واالشارات املمزية ا ألخرى عىل االنرتنت يف اطار جلنة العالمات .ويف هذا املضامر ،أأعرب عن أأسفه لعدم انطباق
الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل أأسامء البدلان عىل الرمغ من التوصية اليت اعمتدهتا امجلعية
املعنية يف عام  .2002و أأخري ًا ،أأفصح عن رغبته يف تعزيز حامية أأسامء البدلان وا ألقالمي وسائر ا ألسامء اجلغرافية ألجل مسمى
عرب أآلية للحامية تسمح مبنع التجاوزات وتعزيز الشفافية .واثلث ًا ،أأفاد بأأن بدله يتابع ابهامتم العملية اجلارية النشاء ماكتب
خارجية جديدة للويبو .و أأحاط علامً ابلقرار املتخذ يف ذكل الصدد أأثناء امجلعيات يف العام املايض وابملبادئ التوجهيية املعمتدة.
ومىض يقول انه ينبغي التشديد عىل كون ذكل القرار وتكل املبادئ أأساس لك اتفاق قادم حيمتل ابرامه خالل ادلورة احلالية
وهو أأمر يعقد عليه ا ألمل .و أأوحض قائ ًال ان ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو جيب أأن متثل قمية مضافة فعلية للمنظمة وتسهم
يف حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية وفق ًا ملا تؤكده املبادئ التوجهيية .واختمت بيانه معر ًاب عن الزتامه ابملسامهة يف اختتام امجلعيات
بشلك اجيايب.
 .29و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ويف حديثه عن الابتاكر بوصفه
عام ًال يكتيس أأمهية ابلغة يف حتقيق المنو الاقتصادي ،أأشار الوفد اىل القدرات الاكمنة للتمنية القامئة عىل الابتاكر كوس يةل من
شأأهنا كبح الرتاجع اذلي يشهده الاقتصاد العاملي ،كام هو مبني يف تقرير مؤرش الابتاكر العاملي لعام  .2016و أأشار التقرير اىل
أأنه ابلرمغ من أأن املزيد من البدلان النامية تكثف هجودها من أأجل حتفزي تطور مفاهمي ومناذج مبتكرة لتحسني قدرهتا
التنافس ية مضن الاقتصاد العاملي ،فان الهوة بني البدلان ال تزال شاسعة وال س امي ابلنس بة اىل أأفريقيا اليت ختلفت عن الركب.
ونظر ًا اىل املاكنة املركزية اليت تتبوؤها امللكية الفكرية يف سلسةل قمية الابتاكر ،مفن شأأهنا اما أأن تثبط هجود البدلان ا ألفريقية

A/56/17
Annex II
21

يف تشجيع االبداع والابتاكر والتغري التكنولويج والعلمي يف اقتصاداهتا أأو أأن تعمل عىل حتفزيها .ومن أأجل تعزيز الابتاكر
والمنو الاقتصادي ،ال جيب أأن يقترص دور أأنظمة امللكية الفكرية عىل حامية الاخرتاعات حفسب ،بل ينبغي أأن يكيف
حاجات التمنية اخلاصة و أأهداف البدلان يف جمال الس ياسات العامة وفق ًا ألجندة التمنية .ولفت الوفد النظر اىل قدرة الويبو
عىل ااتحة نظام متوازن للملكية الفكرية بغية اطالق العنان للقدرات الاكمنة اليت تزخر هبا مجيع ادلول ا ألعضاء .وميكن بلوغ
هذا الهدف عىل وجه اخلصوص من خالل تقدمي املساعدة اىل ادلول النامية جلين أأقىص قدر من العائدات يف القطاعات اليت
تمتتع ابمتياز تنافيس جيل ،عىل غرار املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعليه ،حث الوفد
الويبو عىل وضع قواعد ملزمة من الناحية القانونية من خالل اللجنة احلكومية ادلولية بغية حامية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من المتكل غري املرشوع ،واعترب أأنه من احليوي حامية التصاممي التقليدية وذكل
بضم مادة تنص عىل رضورة االفصاح فامي خيص حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف اىل مرشوع
قانون املعاهدة .وابملثل ،فان وضع الصيغة الهنائية لصك دويل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات ومؤسسات البحث والتعلمي من شأأنه أأن يُطلق عنان مواهب املاليني من ا ألشخاص الفقراء ،مبا يف ذكل
ا ألشخاص ذوي االعاقات اذلين ال يزال نفاذمه اىل املعلومات واملعارف حمدودا .ومن شأأن توفري امحلاية عىل أأساس االشارة
لهيئات البث ،كام هو مشار اليه يف والية امجلعية العامة لس نة  ،2007أأن يسامه يف تعزيز القدرة االبداعية للفنانني و أأن يزيد
من مسامهة الصناعات املبدعة يف الاقتصادات الوطنية .و أأكد الوفد جمدد ًا ر أأيه القائل بأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية اكن
أأمرا ال غىن عنه يف تعزيز الابتاكر ونفاذ ادلول ا ألعضاء اىل املعارف ،وال س امي يف البدلان النامية ،وذكل يف س ياق خطة
التمنية املس تدامة لعام  2030واتفاق ابريس من أأجل تعزيز تنفيذ اتفاقية ا ألمم املتحدة االطارية بشأأن تغري املناخ .ودعا الوفد
الويبو ،وال س امي جلناها املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،اىل أأن حترص عىل التنفيذ التام لتوصيات أأجندة التمنية وتعممي مفهوم
التمنية يف العمل اذلي تضطلع به .وتطلع الوفد اىل تلقي تقرير بشأأن اس تعراض تنفيذ أأجندة التمنية اذلي أأجري مؤخر ًا.
و أأضاف الوفد أأن جنوب أأفريقيا مضت قدما يف صياغة مرشوع س ياسات امللكية الفكرية وفق ًا ألهدافها الوطنية وادلولية يف
جمال الس ياسات ،وال س امي خطهتا التمنوية وخطة معل الاحتاد ا ألفريقي لعام  ،2063وتوجه بزيل شكره اىل الويبو لدلمع
اذلي توفره حاليا يف هذا اجملال .واختمت الوفد لكمته قائ ًال انه س يضطلع اضطالع ًا اتم ًا بميع القضااي اليت تسامه يف بناء توافق
للآراء بني ادلول ا ألعضاء وجتسد حاجاهتا ومصاحلها.
 .30و أأيد وفد س نغافورة البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ورصح أأن التحدي الاقتصادي
اذلي ميزي هذا العرص هو تذبذب ا ألوضاع .اذ تتسارع وترية العوملة والتغري التكنولويج بال هوادة ،وسوف حتتاج اجملمتعات
والرشاكت واحلكومات اىل التكيف ابس مترار من أأجل مواكبة التطورات احلاصةل .و أأضاف قائ ًال انه يُقر بأأن هذه التغريات
تبعث عىل القلق ،ولكن ينبغي اعتبارها مبثابة فرص ال هتديدات ،وينبغي أأيضا أأن تتضافر اجلهود الجياد الس بل الكفيةل
ابغتنام هذه الفرص وامليض قدما يف حتسني حياة الشعوب .ور أأى الوفد أأن أأي مؤسسة ،بغض النظر عن جحمها ،متكل
ملكية فكرية تس تحق حاميهتا وتسويقها .وعليه فان امللكية الفكرية ليست جمرد مسأأةل قانون حفسب ،بل يه وس يةل لتقدمي
ادلمع اىل العديد من املبدعني والرشاكت املبت ِكرة يف البدلان ومساعدهتم عىل جتس يد أأفاكرمه والتعبري عن شواغلهم عىل أأرض
الواقع .ومبا أأن امللكية الفكرية من شأأهنا أأن تعزز أأداء الرشاكت ،فانه من الرضوري أأال تكون هندس هتا عىل الصعيد العاملي
متوازنة يف حدّ ذاهتا حفسب ،بل ينبغي أأن ينظر الهيا مجيع أأحصاب املصاحل عىل أأهنا متوازنة .وال جيب أأن تكون النتاجئ
واالجنازات احملققة ذات طبيعة اقتصادية فقط .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اببهتاج اىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ
منذ فرتة وجزية .و أأضاف أأن ادلور القيادي اذلي اضطلعت به الويبو اكن حاسامً يف حتقيق هذا التوازن .ومىض يقول انه
ينبغي عدم ادخار أأي هجد لتحقيق التقدم يف جمال وضع القواعد واملعايري حيامث اكن ذكل ممكنا .ومع ذكل ،ينبغي التحيل
ابلصرب أأمام التحدايت الراهنة والرتكزي بثبات عىل ما ميكن حتقيقه بوسائل أأخرى .فعىل سبيل املثال ،يبقى تصنيف السلع
واخلدمات يف س ياق العالمات التجارية مسأأةل عويصة ابلنس بة اىل العديد من فاحيص العالمات التجارية نظر ًا اىل تعدد
أأنظمة التصنيف .وعىل الرمغ من حماوالت مقاربة هذه ا ألنظمة ،فانه ينبغي بذل جمهود أأكرب يف هذا اجملال من أأجل زايدة
التنامغ بيهنا توفري ًا لوقت الفاحصني وختفيض ًا للتاكليف اليت تقع عىل عاتق أأحصاب ا ألعامل .وساندت س نغافورة جدول أأعامل
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الويبو اخلاص بوضع القواعد واملعايري مساندة اتمة و أأحاطت علامً ابلعمل املمتاز اذلي أأجنزنه يف ش ىت اجملاالت ا ألخرى .و أأشار
الوفد اىل قرارات رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق وتوصياهتام فامي خيص اجراء حتقيقات بشأأن الادعاءين املوهجني ضد
املدير العام ،ورحب هبا .ور أأى أأن هذه القرارات أأاتحت للويبو اعادة تركزي اهامتهما عىل أأنشطهتا ا ألساس ية ،ومن بيهنا
مكتب الويبو يف س نغافورة اذلي احتفل ابذلكرى العارشة لتأأسيسه العام املايض .وعىل ّمر عقد من الزمن ،معلت س نغافورة
مع مكتب الويبو االقلميي من أأجل تقدمي املساعدة والاضطالع بأأنشطة لبناء القدرات يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ.
ولطاملا اكنت الرشاكة اليت جتمعها مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة رشاكة ال تقدر برمثن يف س ياق تقدمي العون اىل العديد
من اجملالس واملؤسسات يف املنطقة .و أأكدت س نغافورة جمددا عىل الزتاهما القوي ابلعمل مع لك املسؤولني عن الابتاكر يف
جمال امللكية الفكرية لضامن أأن ُحتدث امللكية الفكرية تغيري ًا اجيابيا يف الاقتصادات واجملمتعات.
 .31و أأكد وفد ابراغواي جمدد ًا الزتامه بتطوير نظام دويل للملكية الفكرية متوازن وفعال ،وتشجيع الابتاكر واالبداع لفائدة
امجليع .والستيفاء هذا الغرض ،تواصل حكومة ابراغواي اس تخدام امللكية الفكرية ابعتبارها سالح ًا اسرتاتيجي ًا للقضاء عىل
الفقر من خالل اجلهود اليت يبذلها املكتب الوطين للملكية الفكرية ازاء امللكية الصناعية وحق املؤلف واالنفاذ .ويف
عام  ،2016بذل املكتب عدة هجود لتعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية وانفاذها .ويف مارس ،عقد النسخة الثانية من
مرشوع  ،Naranjaiteاملؤلف من سلسة من حلقات العمل اليت تشجع وتعزز القدرة التنافس ية ل ألشخاص ازاء امللكية
الفكرية من خالل الصناعات االبداعية ،مبا حيقق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .ويف اطار احلدث املنصب عىل
تطبيقات الربجميات وا أللعاب ،اذلي حرضه  200خشص قدم س تة خرباء وطنيني واقلمييني أأوراق ،واكن مثة معرض قدمت
فيه  10رشاكت منتجاهتا وخدماهتا .ويف أأبريل ،عقدت حلقة دراس ية بشأأن دور الرباءات وتأأثري الابتاكر ،اىل جانب حلقة
معل لطلبات الرباءات اخلطية شارك فهيا أأكرث من  50خشص ًا من الوسط الأاكدميي ومن القطاعني العام واخلاص ،وحرضها
معيد اجلامعة الوطنية بأأسنس يون ومعداء لكيات خمتلفة .ويف سبمترب ،قدم املكتب ورقتني للجنة االنفاذ ،تتناول احداهام
برامج التوعية اليت تتيحها املؤسسة ،وا ألخرى حامية حقوق امللكية الفكرية ،ادرااكً ألولوية ماكحفة القرصنة والزتييف .ويف يوم
امجلعة  7أأكتوبر  ،2016وقع املكتب مذكرة تفامه مع مركز التحكمي والوساطة يف ابراغواي لتشجيع أأساليب تسوية املنازعات
خارج نطاق القضاء يف جمال امللكية الفكرية .و خاختذت مجيع تكل املبادرات بدمع مس متر من املدير العام للويبو وفريقه املؤلف
من موظفني أأكفاء .و أأعرب الوفد عن تقديره لدلمع اذلي حترص أأمانة الويبو دوم ًا عىل تقدميه ورغبهتا يف تقدمي املساعدة.
و أأعرب عن رسوره الس تئناف معل اللجنة احلكومية ادلولية ،اليت يتوقع أأن تس تمكل مفاوضاهتا يف  .2017وابملثل ،فانه
حث عىل التوصل اىل حل رسيع ازاء املاكتب يف اخلارج ،واغالق حتقيق مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية التابع ل ألمم املتحدة،
ألنه ميس بصورة الويبو ويشوهها أأمام اجملمتع ادلويل .وسلط الضوء اب ألخص عىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ ،اليت
أأيدهتا ابراغواي منذ البداية .و أأفاد بأأنه ينبغي للمنطقة ،مدعاة للفخر عىل الصعيد العاملي ،دمع املفاوضات اجلارية أأكرث توخي ًا
لعملية املصادقة .و أأخري ًا ،أأكد الوفد جمدد ًا طلبه بزايدة حضور ادلول ا ألعضاء غري املمثةل يف اطار ا ألمانة ،مما سيسامه يف
تنوع اجلنس يات والقوى العامةل.
 .32و أأيد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفدا بروين ابمس رابطة أآس يان والبيان اذلي أأدىل به وفد والهند ابمس مجموعة
تيرس نفاذ معايق البرص اىل
أأس يا واحمليط الهادئ عىل التوايل .ورحب الوفد بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ ،اذ اهنا ّ
املصنفات املنشورة ّ
وحث الويبو عىل امليض قدم ًا يف بناء نظام عاملي شامل للملكية الفكرية لفائدة ادلول ا ألعضاء اكفة .وقال
الوفد ان الوعي ازاء امللكية الفكرية يف مالزياي والاهامتم اذلي حتظى به ما انفاك يزتايدان ،ووفق ًا ملؤرش الابتاكر العاملي،
احتل البدل املرتبة اخلامسة والثالثني عاملي ًا واملرتبة الثانية من بني  34دوةل ذات دخل فوق املتوسط .و أأعرب الوفد عن أأمهل
يف حتسني مرتبة مالزياي عاملي ًا و أأشار اىل أأنه يف اطار خطة مالزياي احلادية عرشة للفرتة  ،2020-2016يتبو أأ الابتاكر ماكنة
ابرزة يف جدول أأعامل التمنية اذلي أأعدته احلكومة .و ُاختذت ابلفعل مجةل من االجراءات لتعزيز الابتاكر الصناعي ،مبا يف ذكل
تشجيع نسج روابط بني العلوم والصناعة ونقل املعارف ،متاش ي ًا مع أأهداف جدول ا ألعامل الوطين لتعزيز التعاون .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف التعاون مع الويبو النشاء مراكز دلمع الابتاكر والتكنولوجيا يف البدل من شأأنه اذاكء الوعي ازاء حقوق
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امللكية الفكرية واقامة بيئة تسامه يف بلوغ الابتاكر مس توايت رفيعة .وقال ان تسع جامعات ومعهد حبث واحد قد وقع مذكرة
جار عىل قدم وساق مما
تفامه من أأجل انشاء مراكز من ذكل القبيل يف مالزياي .ومىض الوفد يقول ان تعديل قانون الرباءات ٍ
س يتيح ملالزياي الانضامم اىل معاهدة بودابست وقبول الربوتوكول ِّ
املعدل التفاق تريبس بشأأن الصحة العمومية .وخيضع قانون
العالمات التجارية هو الآخر اىل تعديالت من أأجل تيسري معلية الانضامم اىل بروتوكول مدريد .وبد ٍمع من الويبو ،يُرىج أأن
تضمن التعديالت التشغيلية والتنظميية الالزمة الانضامم اىل تكل املعاهدات يف عايم  2017و .2018وقال ان انشاء امجلاعة
الاقتصادية لرابطة أأمم جنوب رشيق أآس يا يف عام  2015قد وضع جحرة ا ألساس للتاكمل الاقتصادي االقلميي فاحتا سوقا كبرية
بقمية  2.6تريليون دوالر أأمرييك ومبجموع  622مليون نسمة .وقال ان الرابطة تسعى جاهدة لتصبح حاضنة اقتصادية ذات
طاقة تنافس ية وحيوية ،مما سزييد من الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية بطبيعة احلال .وقال ان مالزياي تتطلع الس مترار
ادلمع والتعاون مع الويبو يف تنفيذ خطة العمل الاسرتاتيجية للرابطة بشأأن امللكية الفكرية يف  .2017/2016و أأبرز الوفد
أأمهية اقامة توازن بني حامية امللكية الفكرية وتعزيز التمنية و أأكّد يف الوقت نفسه أأن ذكل الرشط متوفر ابلفعل يف بدله.
واس تطرد الوفد قائ ًال انه مع دخول أأهداف ا ألمم املتحدة بشأأن التمنية املس تدامة حزي النفاذ يف يناير  ،2016أأحضى من
الواجب عىل الويبو أأن تعمل ابنسجام أأكرب مع جدول ا ألعامل ا ألوسع نطاق ًا للتمنية املس تدامة لعام  .2030و أأحاط الوفد علام
مبسامهة املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف حتقيق التمنية عىل الصعيد ادلويل وتعهّد ابلعمل
مع مجيع ادلول ا ألعضاء لسدّ الثغرات بيهنا بشأأن املسائل اليت تُناقش يف الوقت الراهن يف اللجنة احلكومية ادلولية ،وتطلّع
اىل التعجيل يف وضع ّ
صك دويل يف هذا الصددّ .
وعرب الوفد أأيضا عن اقتناعه بأأن معل جلنة حق املؤلف ينبغي أأن يس متر
استناد ًا اىل الوالية احلالية بغية حتقيق خمرجات معلية .ويف اخلتام ،انتقل الوفد للحديث عن جلنة العالمات ّ
وحث ادلول
ا ألعضاء عىل اعامتد قرار بنّاء واكمل بشأأن القضااي العالقة لميكهنا بذكل تنظمي مؤمتر دبلومايس يف غضون الفرتة الزمنية احملددة.
 .33و أأيد وفد بولندا البيان اذلي أأدلت به سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والبيان اذلي أأدلت به
التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأعرب عن مساندة بدله القرتاح التفيا ادلاعي اىل تنظمي دورة انتخابية
جديدة ألعضاء ماكتب امجلعية العامة للويبو ألهنا س تعزز بشلك ملحوظ سالسة أأداء مجعيات الويبو .وقال ان بدله يعرتف
ابجلهود املتواصةل اليت تبذلها الويبو لتحسني ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية أأي نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام
الهاي وااتحة خدمات تكنولوجيا املعلومات اجلديدة للمنتفعني ووضع تعديالت سهةل الاس تخدام وتعزيز الفعالية .و أأيدت
بولندا أأنشطة الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تس هتدف الارتقاء بنظام املعاهدة .و أأفاد بأأن بدله
بوصفه عضو ًا يف معهد فيسغراد للرباءات يسهم يف أأداء النظام املالمئ من خالل توفري خدمات عالية اجلودة للمنتفعني يف البدل
وبدلان أأخرى عينت املعهد اكدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل .ور أأى أأنه ما زال من املهم تنفيذ املزيد من
أأوجه حتسني اطار وضع القواعد واملعايري ادلولية من أأجل ارساء نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية .ومىض
يقول ان بدله يرحب ابالتفاق املتوصل اليه خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الرباءات ملواصةل املناقشات بشأأن املواضيع
امخلسة .وفامي يرتبط بلجنة العالمات ،عرب عن أأسفه لعدم اتفاق امجلعيات يف سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني عىل عقد
مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي بلغ نصها املتفاوض بشأأنه ملدة طويةل مس توى النضوج .و أأفصح عن
اقتناع بدله الراخس بأأن املعاهدة س تعود بفوائد حقيقية عىل الرشاكت املوجودة يف ادلول ا ألعضاء والراغبة يف العمل يف اخلارج.
ور أأى أأن تبس يط اجراءات ايداع الطلبات ومواءمهتا أأمران س يعززان فعالية نظام الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي
الصناعية مما يسهم اسهام ًا ملحوظ ًا يف ختفيض التاكليف واالجراءات الشلكية املرتبطة ابلتصدير .و أأعرب عن أأمهل أأن تتخذ
امجلعيات يف عام  2016قرار ًا بشأأن حتديد موعد لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي خالل عام 2017
و أأشار اىل عدم جدوى اعادة احاةل املسأأةل اىل جلنة العالمات بتحميلها أأعباء معل غري مرمثر اذا اس تحال جمدد ًا اختاذ ذكل
القرار .واسرتسل قائ ًال ان بدله يعرتف بأأمهية العمل التقين للجنة املعايري وانه ال ميكن تس ييس معل اللجنة وال ينبغي ذكل
نظر ًا اىل طابعها التقين احملض .و أأردف قائ ًال ان بدله حيث مجيع ا ألطراف عىل السعي اىل حتقيق توافق يف الآراء بشأأن نظام
اللجنة ادلاخيل التنظميي واخلاص نظر ًا اىل أأمهية مداوالهتا ابلنس بة اىل مجيع ا ألعضاء يف الويبو وانه يرى أأمهية معل اللجنة
احلكومية ادلولية و أأبدى اس تعداد البدل للعمل من أأجل حتقيق حصيةل تتسم ابلتوازن واملرونة املناس بني .و أأضاف قائ ًال ان
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ا ألولوية الرئيس ية للجنة حق املؤلف يه رضورة أأن تس تمكل اللجنة الاقرتاح املتعلق ابملعاهدة بشأأن حامية هيئات البث عىل
حنو يليب احتياجات تكل الهيئات يف الوقت احلايل ويف املس تقبل وان بدله يظل يعرتف بنداءات هيئات البث ادلاعية اىل
اعامتد حل عاملي لقرصنة االشارات اليت تعرض استامثراهتا املرشوعة والرضورية للخطر ويؤيد تكل النداءات .و أأحاط علامً
بتأأييد بدله الشديد لربانمج معل واسع للجنة االنفاذ اذ شاطر ادلول ا ألعضاء ا ألخرى جتربته يف ذكل املضامر وسعى اىل اذاكء
احرتام امللكية الفكرية دلى عامة الناس .وذلكل السبب ،أأبدى تأأييده لعقد اجامتعات س نوية منتظمة للجنة .وخبصوص العمل
املتواصل عىل أأجندة الويبو للتمنية ،أأفاد بأأن بدله يعيد تأأكيد دمعه لتنفيذ توصيات ا ألجندة عىل حنو مالمئ ويعرتف اعرتاف ًا اتم ًا
برضورة تقدمي املزيد من خدمات املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .ولفت النظر اىل
مواصةل تركزي املكتب البولندي للرباءات عىل الهنوض ابمللكية الفكرية يف عام  2015من خالل تنظمي مجموعة كبرية من
املؤمترات والندوات وحلقات العمل و أأنشطة التدريب واىل تنظمي بعض مهنا ابلتعاون مع ممثيل الويبو .واس تطرد قائ ًال ان
املكتب البولندي للرباءات نظم أأيض ًا أأنشطة تثقيفية اس هتدفت مجموعات خمتلفة وانه عقد ندوات يف عام  2015يف اطار
مبادرة خاصة جديدة التقى خاللها طالب املدارس الثانوية بش باب مه من أأحصاب الاخرتاعات ومناذج املنفعة .و أأحاط علامً
مببادرة أأخرى جيدر ذكرها ويه املنصة التثقيفية الش بكية للمكتب البولندي املتاحة عىل املوقع االلكرتوين  .وشكر بوجه
خاص ادارة الويبو للبدلان املنتقةل اىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة عىل تقدمي خدمات التعاون واملساعدة املمتزية اىل
بدله.
 .34وشكر وفد نيوزيلندا الويبو عىل دمعها وتعاوهنا املتواصلني عىل مدى الس نة املاضية واعرتف بربانمج تغطية تاكليف
املشاركة يف أأنشطة مدريد اذلي يعود بفوائد متبادةل عىل نيوزيلندا والويبو .وقال ان بدله نظر ًا اىل صغر جحمه وانعزاهل
اجلغرايف يدرك أأمهية الابتاكر والاستامثر الكتساب مزية تنافس ية من شأأهنا توفري مس توايت معيشة عالية للشعب
النيوزيلندي .ورمغ ذكل ،فانه من الرضوري وجود نظام فعال وجدير ابلثقة للملكية الفكرية حيقق توازان بني مصاح أأحصاب
احلقوق ومس تخدميه .وشدد عىل الزتامه مبواصةل حتسني نظامه للملكية الفكرية و أأفاد ابس هتالل برانمج فعال حتقيق ًا ذلكل
الغرض .وينظر الربملان حاليا يف مرشوع قانون هبدف التصديق عىل رشاكة احمليط الهادئ مما سينطوي عىل تعديالت عىل
الترشيعات احمللية للملكية الفكرية .و أأشار اىل اجراء مشاورة عامة أأيض ًا بشأأن الانضامم اىل معاهدة مراكش اذلي يتطلب
تعديل القانون الوطين حلق املؤلف .وسيتخذ قرار بشأأن هذه املسأأةل حبلول أأوائل عام  .2017ومىض يقول ان بدله يسعى
جاهد ًا اىل حتديد أأفضل س بل تسمح لنظام امللكية الفكرية حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف .و أأشار جمدد ًا اىل
تأأييده لعمل اللجنة احلكومية ادلولية و أأعرب عن تطلعه اىل اجياد حلول جمدية وفعاةل مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ولفت النظر
اىل دراسة جارية عن س بل انتفاع الصناعات االبداعية يف نيوزيلندا بأأنظمة البدل حلق املؤلف والتصاممي يف س ياق اقتصاد
رمقي رسيع التطور لتحديد مدى حتقيق توازن مالمئ بني الهنوض ابالبتاكر وتوفري امحلاية الاكفية حلفز اس تحداث منتجات
ابداعية جديدة .و أأحاط علامً بأأنه جيري تنفيذ نظام تنظميي اتسامين حديث وموحد ملستشاري الرباءات ا ألسرتاليني
والنيوزيلنديني أأيض ًا واختاذ خطوات تريم اىل تطبيق الترشيعات عىل املؤرشات اجلغرافية اخلاصة ابلنبيذ والكحول .و أأردف
قائ ًال ان مكتب نيوزيلندا للملكية الفكرية يتوىخ حتقيق هدفه املمتثل يف توفري خدمات ش بكية أأكرث فعالية لزابئنه يف عام
 2016من خالل الانضامم اىل بوابة خدمات الويبو للنفاذ الرمقي ومواصةل عضويته يف اجملموعة الرائدة املعنية بدخول املرحةل
الوطنية يف س ياق نظام اخلدمات االلكرتونية ملعاهدة الرباءات يف الويبو واعادة اعداد موقعه االلكرتوين بناء عىل احتياجات
الزابئن و أأحصاب املصلحة.
 .35و أأعرب وفد تونس عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وذكَّر بأأن امللكية الفكرية
والقواعد ادلولية اليت حتمكها حتظى مباكنة هامة مضن التوهجات الوطنية بتونس من منطق اقتناعها بدور تكل اجملاالت يف
التحفزي عىل الابتاكر وتعزيز االبداع ورايدة ا ألعامل وابلتايل دفع التمنية عرب العامل .واستناد ًا اىل تكل القناعة ،فان تونس مل
تدخر أأي هجد يف تكييف قوانيهنا واجراءاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل لتسهيل انضامهما للمعاهدات واالتفاقيات
ادلولية يف جمال امللكية الفكرية .وقد مت ترس ي ذكل التوجه مضن دس تور امجلهورية الثانية اذلي نص عىل ضامن احلق يف
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امللكية الفكرية واحلق يف االبداع وعىل أأن تكفل ادلوةل حامية املوروث الثقايف وحق ا ألجيال القادمة فيه .ومن أأبرز ما مت
اختاذه يف ذكل الشأأن مصادقة تونس عىل معاهدة بيجني يف مارس  2016واملصادقة عىل معاهدة مراكش يف يونيو .2016
و أأضاف الوفد أأن اهامتم تونس بتطوير امللكية الفكرية مبختلف تفريعاهتا عىل الصعيد الوطين واخنراطها يف املسارات ادلولية
واالقلميية ذات الصةل بو أأها مؤخر ًا الحتضان مقر املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIأآم ًال أأن يسهم تفعيل تكل
املنظمة يف دمع امللكية الفكرية يف القارة ا ألفريقية ،يف كنف التعاون املرمثر بني مجيع الهيالك الناشطة يف ذكل اجملال عىل
املس توى القاري .و أأشاد الوفد بعالقات التعاون املمتزية مع الويبو اليت مكنهتا من الاس تفادة من العديد من املشاريع وا ألنشطة
ادلامعة للتوهجات والربامج الوطنية .و أأعرب يف ذكل االطار عن تطلعه اىل توطيد ذكل التعاون يف سبيل تعزيز قدرة الهيالك
الوطنية عىل الاضطالع بدور أأكرب يف معاضدة الاقتصاد الوطين ال س امي عرب الرفع من القدرة التنافس ية اليت يتيحها نظام
امللكية الفكرية من خالل دمع الابتاكر والتكنولوجيا وحامية االبداعات والاخرتاعات وتطوير روح املبادرة دلى الش باب .ويف
هذا الس ياق ،أأكد الوفد جمدد ًا أأمهية تكريس البعد التمنوي مضن اكفة ا ألنشطة والربامج اليت ترشف علهيا املنظمة ،مع ادلعوة
اىل النظر يف س بل دمع دور املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب عن ارتياحه للتقدم احلاصل يف أأعامل جلان
الويبو معوما مؤكد ًا أأمهية اعامتد هنج احلوار والتوافق ومراعاة تطلعات شعوب ادلول النامية للتطور والتقدم والتمنية املتاكفئة
يف اطار املداوالت والقرارات .ويف اخلتام ،أأكد الوفد جمدد ًا اخنراط تونس التام يف املنظومة ادلولية للملكية الفكرية ،أآم ًال أأن
تتوفق أأعامل تكل السلسةل من الاجامتعات اىل حتقيق التقدم املنشود مبا خيدم التمنية املتاكفئة بني مجيع ادلول.
 .36و أأيّد وفد بلغاراي البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،والبيان اذلي أأدىل به
وفد التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأشاد الوفد ابلنتاجئ الكبرية اليت حققهتا املنظمة وما تاله من حتقيق
أأهداف املنظمة الاسرتاتيجية ،و أأعرب الوفد عن ارتياحه لتطوير وتعزيز النظام ادلويل للملكية الفكرية اذلي هيدف اىل حامية
الابتاكر واالبداع .و أأشار الوفد اىل التقدم احملرز يف املناقشات املتعلقة ابلعجز املتوقع التفاق لش بونة يف ثنائية 2017-2016
واس تقراره املايل عىل املدى الطويل .و أأعرب الوفد عن ثقته ابماكنية التوصل اىل حل ،قد يكون بذب دول متعاقدة جديدة.
و أأكدّ الوفد عىل الزتام بدله مبواصةل دمع هجود الويبو لتس متر بعملها مكنتدى دويل للحوار بشأأن قضااي امللكية الفكرية .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن تغطي االتفاقات ادلولية مساحة أأكرب من املناطق اليت تفتقر اىل معايري أأساس ية .ويف هذا الصدد،
أأبدى الوفد أأنه سريحب بصدور قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي .و أأكّد الزتامه مبساعدة الويبو
يف حتسني االطار ادلويل والقانوين للملكية الفكرية بغية معاجلة القضااي العاملية الناش ئة ،واختمت بشكر املنظمة عىل اذاكء
الوعي ابمللكية الفكرية يف بلغاراي.
 .37و أأعرب وفد مرص عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وسلط الضوء عىل بعض
املسائل املهمة .فقال ان الوفد قد اتبع عن كثب التقرير اذلي عرض املدير العام بعض عنارصه يف اجللسة الصباحية ،مشري ًا
اىل أأنه ينطوي عىل قدر كبري من الاسترشاف االجيايب ألنشطة املنظمة يف جمال تقدمي خدمات امللكية الفكرية .و أأبدى أأسفه
لعدم حتقيق التقدم ذاته عىل صعيد أأنشطة وضع القواعد واملعايري اليت ما زالت تفتقر لالرادة الس ياس ية الفاعةل .ففامي يتعلق
مبرشوع معاهدة قانون التصاممي ،تطلع الوفد اىل التوصل اىل حل توافقي يتيح اقرار املعاهدة ،مع المتسك بتضمهنا رشط
االفصاح عن أأصل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومصدرها يف تسجيل التصاممي
الصناعية فض ًال عن توفري أأنشطة ادلمع التقين وبناء القدرات لدلول بغية متكيهنا من تنفيذ املعاهدة .و أأما عن املشاورات
اجلارية يف اطار اللجنة احلكومية ادلولية ،فذكَّر الوفد بأأن المتسك ابحلوار البناء س يؤدي حامتً اىل جناح املشاورات النصية
الرامية اىل وضع صكوك دولية ملزمة قانو ًان محلاية الرثوات اليت تمتتع البدلان النامية مبزية نسبية فهيا ،مبا حيقق قدر ًا من التوازن
يف النظام العاملي محلاية حقوق امللكية الفكرية ويسهم يف سد الفجوة القامئة عىل صعيد القدرات الاقتصادية والتمنوية للبدلان.
و أأما عن أأجندة حق املؤلف ،فالحظ الوفد الرتاجع اذلي شهدته أأعامل جلنة حق املؤلف منذ اقرار معاهدة مراكش ،وان
ر َّحب بدخول تكل املعاهدة حزي النفاذ .و أأفاد بأأن مرص تعمل ابلتعاون مع الويبو عىل حتويل النص العريب للمعاهدة اىل نسق
ميرس الاتحته لضعاف ومعايق البرص ابالستناد اىل خربة مكتبة االسكندرية يف ذكل اجملال ،ادرااكً ألمهية تكل املعاهدة
َّ
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وحرص ًا عىل نرشها وااتحهتا للجمهور املس هتدف اكفة .و أأضاف أأن مرص لن تتواىن يف ادلفع حنو اس تكامل منظومة القيود
والاس تثناءات يف جمال حق املؤلف الاتحة النفاذ اىل املعرفة ألغراض التمنية .واس تطرد قائ ًال ان للتحدايت اليت تواجه أأجندة
حق املؤلف عواقب عىل أأجندة الرباءات اليت تشهد مقاومة لتناول املوضوعات ذات ا ألولوية ابلنس بة اىل البدلان النامية عىل
غرار مسأأةل العالقة بني الرباءات والصحة .ويف هذا الس ياق ،أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح الربازييل خبفض رسوم
التسجيل يف اطار معاهدة الرباءات للمؤسسات التعلميية والبحثية واجلامعات يف البدلان النامية .ولفت الانتباه اىل أأن حتريك
املسارات التفاوضية يف اطار املنظمة يرهتن مبعاجلة االشاكليات اليت تواجه املنظومة العاملية املتغرية للملكية الفكرية واليت
اس تعرضها املدير العام يف اجللسة الصباحية واليت تتفق مرص مع حموارية حلها لتحقيق الاس تغالل ا ألمثل ألدوات امللكية
الفكرية يف سبيل التنفيذ ا ألمني ألجندة التمنية للويبو واالسهام بفعالية يف حتقيق خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030ويف هذا
الصدد ،ذكَّر الوفد ابلصعوابت اليت تشهدها معلية تنفيذ أأجندة التمنية نظر ًا اىل غياب أآلية تنس يق تتيح متابعة تنفيذ
التوصيات املعنية يف خمتلف أأهجزة الويبو ،فض ًال عن حتول جلنة التمنية اىل هيئة يقترص دورها تقريب ًا عىل اقرتاح تنفيذ بعض
املرشوعات ومتابعهتا ،ويه مرشوعات ال تراعي يف مجملها سوى قدر يسري من أأجندة التمنية املتاكمةل والشامةل ألبعاد تتجاوز
أأنشطة التعاون التقين .و أأضاف الوفد أأنه ينتظر نتاجئ معلية التقيمي املس تقةل لتنفيذ أأجندة التمنية حيث اس تقبلت مرص يف
فرباير السابق أأحد أأعضاء فريق اخلرباء املس تقل املعين ابلتقيمي انطالق ًا من حرصها عىل االسهام بفعالية يف تكل العملية.
و أأعرب الوفد عن تطلعه اىل الاس امتع ملزيد من التفاصيل عن أأنشطة الويبو يف جمال حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،وال
س امي يف اطار فريق العمل املشرتك بني واكالت ا ألمم املتحدة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف
التمنية املس تدامة فامي خيص أآلية تيسري التكنولوجيا .و أأما عن احلومكة ادلاخلية للمنظمة ،فقال الويبو ان تكل املسأأةل تتطلب
رؤية شامةل تعاجل أأوجه القصور اليت ترى ادلول أأهنا تؤثر سلب ًا يف سالسة ا ألداء وكفاءته .و أأشار الوفد بعدئذ اىل أأن اس مترار
الادعاءات بشأأن خمالفة املدير العام للواحئ املنظمة واجراءاهتا ادلاخلية دون تقدمي دالئل مادية عىل ذكل من شأأنه أأن يزعزع
الثقة يف التسلسل القيادي ويثبط روح العمل ابملنظمة ومن مث يشتت الانتباه بعيد ًا عن القضااي امللحة املطروحة عىل أأجندة
املنظمة يف وقت تشهد فيه مناقشات موضوعية حول تكل القضااي املهمة واخلالفية .وعليه ،أأيد وفد مرص التوصيات الواردة
يف تقريري رئيس امجلعية العامة وجلنة التنس يق ابغالق ذكل املوضوع .والتفت الوفد بعدئذ اىل اسرتاتيجية التمنية املس تدامة:
رؤية مرص  2030اليت ُأطلقت يف العام السابق وتعول اب ألساس عىل اقتصاد املعرفة .فقد أأطلقت مرص خالل العام التايل
الاسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر لعام ( 2030مرص  )2030اليت هتدف اىل انشاء قاعدة علمية
وتكنولوجية قادرة عىل انتاج املعرفة ودفع الابتاكر عن طريق هتيئة بيئة مالمئة حتفز العلوم والتكنولوجيا والابتاكر من خالل
ااتحة املعارف وقواعد البياانت فض ًال عن توظيف أأدوات امللكية الفكرية لتكل ا ألغراض .وسعي ًا اىل تفعيل مفهوم ااتحة
املعرفة ،أأنشأأت مرص بنك املعرفة املرصي بتلكفة بلغت  60مليون دوالر – وهو متاح للجميع وفق ًا لطبيعة ا ألنشطة البحثية
املس هتدفة .و ُأجنزت ش بكة ماكتب نقل التكنولوجيا وابتت تغطي معظم اجلامعات واملراكز واملعاهد البحثية و أأقسام البحوث
والتطوير يف الصناعة وجتمعات الابتاكر .واضافة اىل ذكلُ ،أطلق برانمج للحضاانت التكنولوجية وحتالفات املعرفة .واذ تقدر
مرص دور الويبو يف تعزيز قدرات ادلول من أأجل الاس تغالل ا ألمثل ألدوات امللكية الفكرية ،دعا الوفد اىل دمع املرشوعات
وتطوير منظومة الابتاكر ونقل التكنولوجيا وتوطيهنا بناء عىل رؤية ادلول ومبا يساعد ادلول عىل سد الفجوة القامئة يف جمال
القدرات الاقتصادية و أأدوات حتقيق التمنية.

 .38و أأشار وفد الكريس الرسويل اىل أأن الويبو حققت نتاجئ كبرية ،يد ّل علهيا بدء نفاذ معاهدة مراكش اليت أأرسلت اشارة
قوية بأأن حمو ا ألمية متعددة ا ألشاكل مس متر وينبض ابحلياة ،وقد تفيد املعاهدة كنظام فعال لتحقيق املصلحة العامة بشلك
ملموس .ور أأى الوفد أأن املعاهدة أأحدثت فرقا يف احلياة اليومية للمس تفيدين مهنا ووفّر سهوةل الوصول اىل حقل واسع من
املعرفة اليت س ترثي خشصياهتم ومتكّهنم من املسامهة يف اجملمتع بشلك أأكرب .وقال الوفد ان الاقتصاد العاملي القامئ عىل املعرفة
برز اىل حزي الوجود ،ومفتاح التقدم هو التفوق يف حتويل الاكتشافات واملعارف االضافية اىل منتجات وتقنيات جديدة ميكن
تسويقها .ور أأى الوفد أأن العداةل تتطلب تسخري منتجات التقدم العلمي ،وخاصة املوارد الوراثية ،يف خدمة امجليع عىل قدم
املساواة وليس فقط القطاعات املمتتعة بطاقات اكمنة كبرية .وقال ان من الرضوري تطبيق املبادئ ا ألساس ية للمصلحة العامة
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لضامن أأن يعود التقدم احملرز يف البحوث املرتبطة هبذه املوارد ابلنفع عىل البرشية مجعاء .وشدد الوفد عىل أأن الهدف ا ألمسى
للملكية الفكرية هو حامية االنسانية ونتاهجا بطريقتني ،أأوهلام كوس يةل للتعبري وتمنية الفرد واثنهيام مكسامهة يف الصاحل العام.
ور أأى أأن االطار القانوين محلاية حقوق امللكية الفكرية يسعى اىل تشجيع النتاج ا ألديب والعلمي والفين والنشاط الابتاكري ملا
فيه خري امجليع .وذكر الوفد أأن الابتاكر عامل جوهري لتحقيق هدف خطة التمنية املس تدامة لعام  2030يف حتسني حصة
ورفاهية مجيع الشعوب يف مجيع ا ألعامر ،وقد ذكر الابتاكر يف عدد من ا ألهداف اليت تسعى أأهداف التمنية املس تدامة
لتحقيقها .ور أأى أأن هذه ا ألهداف تتطلب اجراء تقيمي أأمشل للوضع .واعترب أأن من ا ألسايس ملمويل البحوث الصحية
و أأنشطة التمنية ،أأن حيدّدوا أأولوايت احتياجات الصحة العامة أالكرث احلاحا .كام أأن المتويل العادل واملس تدام واس تخدام
املوارد العامة واخلاصة حبصافة أأكرب وبشلك اسرتاتيجي ،يه مسائل ذات أأمهية مماثةل .ور أأى أأن توفري بياانت شفافة وموثوقة
ومتاحة عىل نطاق واسع عوامل حامسة لعمليات اختاذ قرار مس تنرية يف خمتلف املراحل .و أأثىن الوفد عىل الويبو ملسامههتا
الهامة يف جمال تبادل معلومات امللكية الفكرية ونرشها من خالل ش بكة البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية اليت متتلكها
الويبو .و أأشار الوفد اىل أأن مسامهة الاخرتاعات يف اجملمتع ال تقترص عىل الاخرتاع وحده فقط ،ولكهنا متتد لتطال توفري
املعلومات التقنية ذات الصةل .واختمت ابلقول ان نظام الرباءات العاملي حيتاج اىل حتسني مس متر يك يزداد شفافية وكفاءة.
 .39و أأيد وفد ابكس تان تطوير نظام دويل للملكية الفكرية متوازن ويس تجيب لالحتياجات املتنوعة مجليع ادلول ا ألعضاء
عىل اختالف مس توايت تمنيهتا ،وابلتايل تزويد هذه البدلان ابملساحة الس ياسة الالزمة محلاية املصلحة العامة .وذكر الوفد أأن
مؤرشات التقيمي الواردة يف تقرير أأداء الربانمج واسعة للغاية وال تقدم نظرة موجزة ونوعية عن االجنازات الفعلية أأو النتاجئ
املتوقعة .و أأضاف أأن العدد القليل نسبيا ملؤرشات ا ألهداف يرتبط ارتباطا مبارشا بتنفيذ توصيات أأجندة التمنية واملعلومات
الناقصة بشأأن اس تخدام املزيانية ألغراض نفقات التمنية ،جعلت من الصعب اجراء تقيمي موضوعي ل ألداء مقارنة مبا أأجنز فعليا
من التوصيات .وقال الوفد انه اتبع عن كثب النقاش بشأأن املاكتب اخلارجية وشارك فيه بنشاط ،ووافق عىل اعامتد املبادئ
التوجهيية يف ادلورة السابقة مجلعيات الويبو ،عىل الرمغ من التحفظات اليت ثبتت للوفد حصهتا يف ضوء الصعوابت احلادة يف
حتقيق أأي توافق عقالين .واتبع الوفد قائال ان بدله تؤيد انشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا وفقا ملبادئ الشمولية واالنصاف
و أأن طلبات املتقدمني الآخرين ينبغي أأن تفحص بشلك عادل عىل أأساس اجلدارة .و أأبدى الوفد اقتناعه الشديد اب ألمهية
املتواصةل ألجندة التمنية وتنفيذها تنفيذا فعاال ،ودجمها يف مجيع هيئات الويبو؛ و أأن التقدم يف معل جلنة التمنية أأمر حامس أأيضا.
وقال الوفد ان أأجندة التمنية ليست جمرد وس يةل للحصول عىل املساعدة التقنية ،ولكهنا أأيضا أآلية لتحديد مواطن اخللل يف
نظام امللكية الفكرية وتصحيحها ،وابلتايل ضامن مسامهته يف حتقيق أأهداف التمنية .و أأعرب الوفد عن وجوب اعطاء ا ألولوية
لتوصيات أأجندة التمنية بشأأن تقيمي ا ألثر .وابلنس بة لعمل اللجان ،ر أأى الوفد أأن احلصول عىل املواد التعلميية وا ألدوية
مسأألتان ابلغتا ا ألمهية ،كام ر أأى أأن جلنة الرباءات ينبغي أأن تعاجل الطيف الاكمل لقضااي امللكية الفكرية اليت تؤثر عىل ابتاكر
ا ألدوية واحلصول علهيا بأأسعار عادةل ،وخاصة عىل ضوء الطوارئ الصحية العاملية مثل فريوس ايبوال وفريوس زياك ،ومقاومة
اجلراثمي ل ألدوية .و أأضاف الوفد أأن فريق ا ألمني العام ل ألمم املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية نظر يف العديد
من القضااي السابقة ،ولكن الويبو ،ابعتبارها املؤسسة ادلولية الرائدة يف جمال امللكية الفكرية ،ينبغي أأن تنظر فهيا بدية من
خالل مناقشات رصحية ومفتوحة .وينبغي أأن تتوىخ ا ألمانة احلذر الشديد يف ابداء أأقوالها بشأأن هذه القضااي ،وخاصة يف
ضوء البيان غري احلكمي اذلي أأدىل به مسؤول يف أأمانة الويبو أأمام الفريق املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .وفامي يتعلق ابملواد
التعلميية ،أأعرب الوفد عن قلق بدله ازاء عدم احراز تقدم يف جلنة حق املؤلف بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ملصلحة
املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية ،اليت ال غىن عهنا يف تيسري اعامل احلق االنساين ا ألسايس يف التعلمي .و أأي ّد
الوفد طلب اجملموعة ا ألفريقية بشأأن اتفاق الكشف يف معاهدة قانون التصاممي ،ور أأى أأنه س يفيد يف التصدي لالختالس
وتشجيع الابتاكر واالبداع احلقيقيني .وقال الوفد ان املنظمة تؤدي أأعاملها فقط بذات اجلودة اليت تدار فهيا ،و أأضاف أأن بدله
تشعر بقلق ابلغ ازاء قضااي املساءةل واالدارة اليت برزت ،وخاصة عىل أأعىل مس توى .واتبع قائال ان مسعة املنظمة وفعالية
أأداءها لن يعززا طاملا اس مترت حماوالت التشويش وجتنب النظر بدية يف تكل القضااي .ور أأى أأن ادلول ا ألعضاء س تقرص
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يف أأداء واجهبا الرقايب ان مل تعاجل تكل القضااي بشلك مبارش .واختمت ابلقول ان احملاس بة الصارمة ومراجعة ميثاق الرقابة
وحتقيق تقدم يف قضااي احلومكة ،يه رضورات أأساس ية.
 .40وانضم وفد السلفادور اىل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب
عن شكره لدلمع املتلقى ،وقال ان ذكل التعاون قد سلط الضوء عىل مسأأةل امللكية الفكرية يف بدله من خالل أأنشطة
ومشاريع مثل ادراج امللكية الفكرية دلى معهد التدريب الوطين واجامتع اخلرباء دون االقلميي بشأأن الرباءات لتنفيذ دليل
حفص الرباءات و أأنشطة تروجيية عن معاهدة الرباءات وانعقاد رابع حلقة معل عن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وتنظمي
فعاليات بعنوان "اخنينيو" وجوةل املشاورات الآتية حول مرشوع معيار المتزي لبدلان أأمرياك الالتينية ،وهذا فيض من غمي.
و أأشار اب ألخص اىل ادلمع املتلقى توخي ًا للنجاح يف تنفيذ القرارات املتخذة خالل الاجامتع الوزاري الرابع بشأأن امللكية الفكرية
يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ،مما أأثر ال حماةل يف تطوير امللكية الفكرية والوعي هبا يف أأمرياك الوسطى ..و أأعرب
عن تطلّعه اىل مشاريع مقبةل ،اكلتعاون عىل انشاء مركز للتحكمي والوساطة مضن مركز التسجيل الوطين والعمل معا عىل
تسليط ا ألضواء عىل أأمهية امللكية الفكرية أكداة جللب الاستامثرات يف اطار س ياسة التجارة الوطنية فضال عن "خطة التمنية
امخلاس ية  2019-2014بشأأن االنتاج والتثقيف وا ألمن .وشكر الوفد ادلول ا ألعضاء واجلهات الصديقة اليت أأيدت ا ألنشطة
ونظمت فعاليات شاركت فهيا البدلان .وشاطر ،ابرتياح كبري ،ما ورد من أأنباء عن مصادقة السلفادور عىل معاهدة بيجني،
وقياهما يف  10أأكتوبر ابيداع صك املصادقة دلى املدير العام .وقال ان احدى اسرتاتيجيات اخلطة امخلاس ية 2019-2014
تطوير الفنون والرثوة الثقافية يف البالد .و أأكد الوفد أأن س ياسة امللكية الفكرية اليت تتبعها السلفادور تتوىخ من بني أأهدافها
الاسرتاتيجية تشجيع التمنية الثقافية وتعزيز القطاعات االبداعية والفنية .وهبذا املعىن ،سوف ترسع معاهدة بيجني من وترية
اجلهود املبذوةل وطني ًا اليت زادت يف الس نوات ا ألخرية من الزمخ ،وعززت االطار القانوين محلاية حقوق الفنانني ،مبا ميكن من
تطوير تكل القطاعات عىل أأساس االدماج واالنصاف .وسلط الضوء عىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ ،وذكر بأأن ذكل
يكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة لبدله ألن اخلطة امخلاس ية  ،2019-2014بناء عىل توافق وطين ،تضع من أأولوايهتا تعزيز التعلمي
استناد ًا اىل االدماج واالنصاف الاجامتعي .و أأضاف الوفد أأن السلفادور اكنت أأول بدل يف أأمرياك الالتينية يودع صك
التصديق عىل املعاهدة والثاين عىل صعيد العامل ،واكن ذكل ابجامع البالد عىل امليض قدما ابلتصديق ،وقال انه يتطلع اىل
تنظمي ومعل ادلورة ا ألوىل مجلعية معاهدة مراكش ،كام هنأأ املدير العام واملوظفني اذلين دمعوا هذا االجناز وال يزالون يدمعون
تطبيقه ابلنس بة لدلول ا ألعضاء اليت صادقت عىل املعاهدة ،اىل جانب القطاعات املعنية اليت اكحفت وتفانت يف معلها العامتد
هذا الصك ،اىل جانب منظامت اجملمتع املدين بقطاعات أأخرى .وقال الوفد ان بدله ملزتم ابس تخدام تكل ا ألداة عىل حنو انحج
يف معلية االدماج الاجامتعي ،مما يشجع معلية الوصول اىل املعرفة والتعلمي والعامةل وقطاع الرتفيه لفائدة ا ألطفال والرجال
والنساء اذلين ال يزال اجملمتع املعومل مدين ًا هلم ،علامً أأن صالحية املعاهدة يف حد ذاهتا مدعاة ل ألمل.
 .41و أأكدّ وفد تركيا عىل أأن الويبو تعمل ،بفضل توجيه املدير العام الس يد فرانسس غري ،كواكةل تركز عىل حتقيق النتاجئ.
وقال الوفد ان حقوق امللكية الفكرية حتقق هدفها بتحسني حياة الناس عىل أأفضل وجه يف ظل حكومات منتخبة دميقراطيا
وحتت س يادة القانون .و أأضاف أأن حكومة تركيا تعرضت حملاوةل انقالب ،يف  15يوليو  ،2016قامت هبا منظمة فتح هللا
غولن االرهابية .واتبع الوفد قائال ان تكل احملاوةل املروعة لزعزعة جوهر ادلميقراطية أأودت حبياة  241مواطنا تركي ًا وخلّفت
أأكرث من  2000جرحي .و أأضاف أأن مواطين بدله أأحبطوا بشجاعة ويف أأقل من  12ساعة حماوةل الانقالب ،واسرتجعوا
ادلميقراطية والنظام .و أأعرب الوفد عن شكر حكومته مجليع ادلول ا ألعضاء واملاكتب الوطنية اليت أأبدت تضامهنا .و أأكد الوفد
عزم بدله عىل احرتام مبادئ ادلميقراطية ،اليت يمتسك هبا مواطنوها ابخالص .ويف أأعقاب هذا احلدث الكبري ،ر أأت تركيا بأأم
العني مدى متانة اقتصادها .و أأشار الوفد اىل أأن معهد الرباءات الرتيك قدم مسامهة هامة لصحة الاقتصاد الوطين ابنشاء بنية
امللكية الفكرية احلديثة؛ ويه بنية تأأسست ،اىل حد كبري ،نتيجة انشاء الاحتاد امجلريك لالحتاد ا ألورويب وتركيا واتفاق
تريبس .وقال الوفد ان مرور الوقت جلب تغيريات عىل القوانني ا ألوروبية وعىل بنية الاقتصاد الرتيك ،مما دفع صانعي
الس ياسات اىل سن قوانني جديدة .و أأشار الوفد اىل أأنه من املتوقع أأن يعمتد مرشوع قانون امللكية الصناعية اجلديد هناية
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عام  ،2016ومن شأأنه أأن يعود ابلفائدة عىل اجملمتع الرتيك و أأحصاب حقوق امللكية الفكرية من احملليني وا ألجانب .وقال ان
مرشوع القانون س يدمج مجيع قوانني الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية القامئة يف نص
واحد .و أأضاف أأن القانون اجلديد يتضمن فصوال خمصصة حلقوق امللكية الصناعية ،والعديد من التعديالت اليت تكيّف قانون
امللكية الصناعية لينسجم مع االطار القانوين ا ألورويب ويليب احتياجات الاقتصاد الرتيك يف أآن معا .و أأشار الوفد اىل أأن هذه
االصالحات س تعزز القدرات االدارية ملعهد الرباءات الرتيك وتنشئ أأاكدميية امللكية الفكرية وتعزز حامية حقوق امللكية الفكرية
وحتسن جودة معليات التسجيل والفحص وتعيد العمل بأأحاكم قانونية
وتدرج نظام الاستنفاد ادلويل وتسهّل معلية التسجيل ّ
أألغيت بقرار من احملمكة ادلس تورية الرتكية .وقال الوفد ان تركيا وأأاكدميية الويبو أأطلقتا عام  2016برانمج درجة ماجس تري يف
القانون بتخصص يف حقوق امللكية الفكرية يف جامعة أأنقرة .وتقدّم للربانمج مرحشون من العديد من ادلول اجملاورة وغريها؛
وقبل أأكرث من  40طلبا دوليا .وعزى الوفد الفضل للويبو عىل عدد الطلبات احمللية الكبري وعىل تقدميها ادلمع املايل والتقين.
وطلب الوفد من ماكتب امللكية الفكرية تشجيع موظفهيا عىل املشاركة يف الربانمج لضامن جناحه وحتقيق الفائدة ملنطقة
جغرافية أأوسع .وقال الوفد ان الربانمج هيدف اىل مدّ جسور التعاون بني املاكتب الوطنية واملسامهة يف نرش معلومات
امللكية الفكرية عاملي ًا .و أأضاف أأن تركيا س تنشئ قريبا ،مبساعدة من الويبو ،أأاكدميية امللكية الفكرية اليت ستسهم ،مع برانمج
درجة ماجس تري يف القانون بتخصص يف حقوق امللكية الفكرية ،يف سدّ احلاجة الوطنية واالقلميية اىل املهنيني املتخصصني
ابمللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن معهد الرباءات الرتيك نفذ أأنشطته وفقا لثالث اسرتاتيجيات وطنية .واتبع لوقد ابلقول ان
عام  2016شهد حتقيق  10أأهداف من أأصل  28هدفا يف اطار الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،يف حني اجنزت
نصف ا ألهداف الاسرتاتيجية اجلغرافية الوطنية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتقق ا ألهداف املتبقية يف املوعد احملدد.
و أأضاف أأن الاسرتاتيجيات اثبتت فعاليهتا أكدوات مفيدة للماكتب الوطنية للملكية الفكرية ،وسهّلت ا ألنشطة االدارية من
خالل توفري أأهداف ممكنة ونتاجئ متوقعة .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لتبادل اخلربات ذات الصةل مع ماكتب امللكية الفكرية
املعنية ا ألخرى .و أأضاف الوفد قائال ان بدله حافظت عىل ماكنهتا كواحدة من أأ ّمه مقديم اخلدمات ملودعي طلبات امللكية
الفكرية .ففي عام ّ ،2015
تسمل معهد الرباءات الرتيك عددا من طلبات العالمات التجارية فاق ما تسلّمه أأي مكتب من
ماكتب امللكية الفكرية يف أأورواب ،كام ّ
تسمل املعهد أأكرث من  40000طلب محلاية التصاممي .و أأشار الوفد اىل ارتفاع عدد
طلبات الرباءات احمللية بشلك ملحوظ ،واس متر هذا الاجتاه يف النصف ا ألول من عام  .2016و أأعرب الوفد عن أأمهل يف
املوافقة عىل تعيني معهد الرباءات الرتيك اكدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة الرباءات
خالل مجعيات عام  .2016وقال الوفد ان املعهد ّعزز بنيته التحتية وخاصة نظام حفص الرباءات اس تعدادا لهذا التعيني؛
ّ
ووظف فاحيص براءات جدد؛ وحدّث واثئق الفحص ووضع نظاما الدارة اجلودة .وذكر الوفد أأن مكتيب امللكية الفكرية
الس بانيا ومجهورية كوراي قدّما يد ملساعدة للمعهد يف ا ألعامل التحضريية .كام وقّع املعهد ،منذ عقدت امجلعيات السابقة،
بروتوكوالت تعاون مع ماكتب امللكية الفكرية يف لك من أأذربيجان وجورجيا ومجهورية كوراي ورصبيا ،واس ّمتر يف تعميق
تعاونه مع ماكتب امللكية الفكرية يف ابكس تان وقريغزيس تان .و أأشار الوفد اىل أأن املعهد ّنظم حدثني كبريين للملكية الفكرية يف
تركيا عام  .2016ففي  13أأبريل ،عقد مؤمتر الويبو ادلويل املعين ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف أأنقرة
حبضور املدير العام للويبو .كام حرض الرئيس الرتيك حفل جوائز الرباءات الرتيك اخلامس ،وهوما ساعد عىل اذاكء الوعي
العام ابمللكية الفكرية .وحرض احلفل عدد كبري من وفود ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وادلولية .وذكر الوفد أأن الويبو
اس مترت يف دمع برانمج اخلرباء الوطنني املعارين ومساعدة تركيا يف العمل مع نظام مدريد؛ و أأضاف أأن اخلطط أأعدّت لتنفيذ
مرشوع مماثل يف اطار نظام معاهدة الرباءات .و أأشار الوفد اىل أأن العمل مع مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية
( )EUIPOيف اطار برانمج اخلرباء الوطنني املعارين ساعد عىل مواءمة نظام التسجيل الرتيك مع ممارسات الاحتاد
ا ألورويب .وقال الوفد ان بدله بوصفها مراقبا يف برانمج التقارب ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،حتدث ابس مترار
عن املبادئ التوجهيية لفحص العالمات التجارية والتصاممي .و أأعرب الوفد عن تقدير بدله للجهود الشاقة للجنة العالمات،
و أأبدى موافقة بدله عىل رضورة عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن ،بشأأن اعامتد معاهدة لقانون التصاممي تعاجل
شواغل مجيع ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،فقد أأعرب الوفد
عن ثقته بأأن ادلول ا ألعضاء س تجد أأرضية مشرتكة الختتام املفاوضات بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس .ور أأى أأن من املهم اتباع
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توصيات أأجندة التمنية ،وذلكل ينبغي أأن تنخرط مجيع ادلول ا ألعضاء يف مناقشات موهجة لتحقيق النتاجئ خالل ادلورة
القادمة للجنة التمنية .وابلنس بة للجنة املزيانية ،أأيّد الوفد بيان اجملموعة ابء وهنّأأ الويبو حلفاظها عىل ادارة مالية سلمية .و أأ ّما
ابلنس بة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،فر أأى الوفد أأن شعبة الرقابة ادلاخلية واملراجع اخلاريج ينبغي أأن يكوان
وس يةل لزايدة كفاءة املنظمة ال العكس .وقال الوفد ان امجلعيات ينبغي أأن تغلق املداوالت بشأأن هذه املسأأةل وتركز عىل
اجلوانب التقنية والتمنوية .ولكنّه أأضاف أأن أأي تعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية أأو قواعده واجراءات مسأأةل تس تحق
النظر .وختاما ،أأكد الوفد أأن فتتح مكتب خاريج للويبو يف تركيا من شأأنه أأن يوجد حاةل من التأآزر مع فرع بنك التكنولوجيا
للبدلان ا ألقل منوا املقرتح افتتاحه يف تركيا ،واذلي سيساعد املبتكرين والباحثني عىل حتديد التكنولوجيات املناس بة ملواضيع
أأحباهثم ويؤدي دور الوس يط يف ابرام اتفاقات الرتخيص .وقال الوفد ان مشاركة الويبو يف بنك التكنولوجيا س يضمن
اس تدامة املرشوع وتلكيل اجلهود املبذوةل ابلنجاح.
 .42ورحب وفد املكس يك ابلتقرير اذلي قدمه املدير العام و أأكد أأنه سيشارك عىل حنو فعال وبناء يف التوصل اىل
االتفاقات الرضورية اليت متكن من مواصةل معل خمتلف اللجان واحراز التقدم يف املسائل املتعلقة ابالطار التنظميي ادلويل.
و أأحاط علامً مع التقدير ابلر أأي االجيايب اذلي أأبداه مراجع احلساابت اخلاريج ،والنتاجئ املالية اجليدة املسجةل يف  .2015كام
أأشار اىل أأنه ال تزال مثة حتدايت يف هذا اجملال ومثة جماالت تتطلب التحسني ال بد من الاس مترار يف معاجلهتا يف هذه
السلسة من الاجامتعات .وس يواصل الوفد تشجيع التوازن يف التنوع اجلغرايف للموظفني والكفاءة يف اس تخدام املوارد
وحتسني االجراءات لتعزيز الشفافية واملساءةل يف الويبو .و أأكد جمدد ًا اس تعداده ملواصةل العمل مع ا ألمانة ومجيع ادلول لتحقيق
تكل التحسينات .اضافة اىل ذكل ،تتطلب عدة مسائل من املسائل املطروحة عىل طاوةل نقاش جلنة املزيانية ،كام يرد يف
التقرير ،حتيل ادلول ا ألعضاء ابملرونة واتساع اخليال ،مبا يف ذكل فتح ماكتب ابخلارج وتنقيح ميثاق خدمات الرقابة ادلاخلية.
و أأفاد بأأنه س يواصل املشاركة ،متشبث ًا مبوقف اجيايب ،يف اس تعراض ومناقشة املسائل ذات ا ألمهية ابلنس بة للمنظمة ،أأي:
عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي؛ والتمنية وامللكية الفكرية؛ واملوارد الوراثية ،واملعارف التقليدية
والفوللكور؛ ونظام معاهدة الرباءات ،يف مجةل أأمور أأخرى .ويف هذا الصدد ،سيس متر الوفد يف مشاطرة البدلان ا ألخرى ،ال
س امي بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اجيابيات التقيد بنظام مدريد لفائدة ماليك العالمات التجارية .و أأكد أأن بدله ملزتم
بتشجيع امللكية الفكرية واحرتاهما ،والعمل املنجز من خالل مؤسس تني ،أأال وهام :املعهد املكس ييك للملكية الصناعية ،واملعهد
الوطين حلق املؤلف ،وحيرض أأحصاهبام هذه السلسةل من الاجامتعات .و أأضاف أأن بدله حيظى مبكتب فعال يستبقي تفاع ًال
مرمثر ًا مع البدلان ا ألخرى ،واب ألساس مع منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأنه قد منح مليون عالمة .اضافة اىل ذكل ،تُمنح
يف املكس يك براءاتن من أأصل لك ثالث براءات تُمنح يف أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأن بدله يعترب الثقافة مصدر ًا
للفكر بغية تعزيز الرثوة االمنائية ،مما جيعهل حريص ًا عىل تعزيز وحامية حق املؤلف وانفاذ امللكية الصناعية واس تخدام وسائل
لتسوية املنازعات خارج نطاق القضاء .وشدد عىل أأن بدله يعمل عىل توطيد العالقة مع اجلامعات واملراكز املاحنة للرباءات،
وعىل توافر ا ألدوات لتشجيع امللكية الفكرية ،وهو ما يشاطره بدله عىل صعيد املنطقة وخارهجا ،من قبيل CADOPAT
وادارة الرباءات ،اىل جانب مبادرات من قبيل "ُسيل ا ألول ،مصنفي ا ألول" ،اذلي هو عبارة عن لعبة تعلميية تشجع
الامتثال فامي يتعلق حبق املؤلف .و أأعرب الوفد عن ارتياحه ازاء دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ اليت تعد املكس يك طرف ًا
فهيا ،و أأبدى اس تعداده ملواصةل العمل عىل الرتوجي لها وتنفيذها .و أأيد جدول ا ألعامل متعدد ا ألطراف للويبو ،مدراكً أأن امللكية
الفكرية أأداة قيّمة لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .ونظر ًا ملا تقدم ،أأكد الوفد جمدد ًا عىل البيان اذلي أأدىل به
وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مبعىن أأن أأمرياك الالتينية والاكرييب تود أأن تسامه يف انشاء
مكتب للويبو يف كولومبيا خالل الثنائية اجلارية وتسعى اىل مواصةل االسهام يف فتح مكتب جديد بأأمرياك الالتينية والاكرييب
خالل الفرتة .2019-2018
 .43و أأيد وفد اكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال ان بدله
يشجع احرتام حقوق امللكية الفكرية وحشذ الفكر البرشي أكداة لتعزيز التمنية ،و أأفاد بأأنه جعل ابعامتد ترشيعات جديدة تدخل
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حزي النفاذ يف املرحةل املقبةل مشري ًا اىل أأهنا تعرتف ابالبداع وتشجع البحث والابتاكر وتهنض بنظام متوازن بني اجملمتع
وعرج عىل العمليات الشامةل اليت تسعى اىل تنفيذ املبادئ
واخملرتعني واملؤلفني ،لكفاةل حقوق امجليع بصفة اكمةل واحرتاهماّ .
التوجهيية املكرسة يف ادلس تور االكوادوري واخلطة الوطنية للعيش الكرمي .وسلط الوفد الضوء عىل اس تئناف أأشغال اللجنة
احلكومية ادلولية و أأعاملها اجلارية ،نظر ًا ألن بدله ملزتم ابحاطة مجيع اجلهات املعنية علامً ابمللكية الفكرية .وقال ان بدله مفعم
ابلتنوع و أأنه بدل متعدد اجلنس يات والثقافات ،ومن مث فهو يويل اهامتم ًا خاص ًا لتكل اللجنة ،ور أأى أأن معلها ينبغي أأن يكفل
حامية فعاةل للموارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مبراعاة جوانب الكشف ،واملوافقة املس تنرية املس بقة ،وتقامس
املنافع .كام اعترب الوفد أأن معل جلنة التمنية تصاعدي ألنه طريقة تيرس متاسك نظام امللكية الفكرية بناء عىل أأهداف خطة
التمنية لعام  ،2030من خالل مبادرات لنقل التكنولوجيا وتعمميها .ويف هذا الس ياق ،قال ان بدله يشارك يف مرشوع
"امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة" واملرشوع املتعلق "ابس تخدام املعلومات يف اجملال العام من أأجل التمنية الاقتصادية".
ويف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أأعرب الوفد عن اهامتمه ابمليض قدم ًا حنو خطة معل متوازنة تناقش مبوجهبا
التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات ،والتقييدات والاس تثناءات ابلنس بة للمؤسسات التعلميية ،وا ألساتذة
والباحثني ،وهيئات البث .وحبسب الوفد ،فان االتفاق املتوصل اليه يف اطار مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بتأأييد
ترحش كولومبيا الس تضافة مكتب من ماكتب الويبو ابخلارج يف الثنائية احلالية ،2017-2016 ،يدل عىل الزتام اكوادور وسائر
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلتشغيل املالمئ للمنظمة .ذلا ،أأكدان عىل أأمهية ختصيص مكتب من املاكتب املقرر فتحها
خالل الثنائية احلالية ملنطقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وعالوة عىل ذكل ،فانه أأشار اىل دخول معاهدة مراكش
حزي النفاذ ابعتبارها عنرص ًا رئيس ي ًا الضفاء طابع دميقراطي عىل املعرفة ألهنا ال تكفل حقوق املؤلفني و أأحصاب املصنفات
حفسب ،بل تدمع أأيض ًا امللكية الفكرية ابعتبارها من س بل احلقوق ا ألساس ية .وأأشار الوفد اىل الزايرة الرمسية اليت قام هبا
انئب املدير العام للويبو امللكف بقطاع التمنية اىل اكوادور ،والزايرة الرمسية اليت قام هبا املدير اىل مقر املكتب االقلميي
ألمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكرهام عىل ادلمع واملشاركة يف احللقة ادلراس ية الوطنية للقضاة والوالكء ،خبصوص انفاذ حقوق
امللكية الفكرية ،اليت عُقدت يف كويتو يف شهر سبمترب املايض .وأأخري ًا ،أأعرب الوفد عن دمعه املتواصل للويبو.

 .44و أأحاط وفد كندا علامً بأأن بدله يعترب الابتاكر اكلسبيل اىل حتقيق المنو الشامل والازدهار للجميع اباتحة فرص
اقتصادية واجامتعية وبيئية جديدة و أأنه لهذا السبب يتوىخ حالي ًا وضع خطة شامةل لالبتاكر يه عبارة عن اسرتاتيجية منسقة
دلمع الابتاكر .وبناء عىل ذكل ،قال ان اسرتاتيجية العمل للخمس س نوات القادمة يف املكتب الكندي للملكية الفكرية
س تدمع خطة كندا لالبتاكر ابلرتكزي عىل تشجيع الاخرتاع والاكتشاف والنجاح التجاري عن طريق التحديث والتنس يق
ادلويل وتعزيز تبس يط طرق حتقيق أأهداف امللكية الفكرية وفعاليهتا .واس تطرد قائ ًال ان بدله ما زال يتوىخ ارساء برانمج
بعيد املطمح لتحديث امللكية الفكرية وحيرز التقدم من أأجل تنفيذ بروتوكول مدريد ومعاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون
الرباءات واتفاق الهاي واتفاق نيس وقد انضم اىل معاهدة مراكش يف يونيو  .2016ويف  30يونيو  ،2016انضمت كندا اىل
معاهدة مراكش .ولكندا الرشف بأأن تكون أأحد البدلان املسامهة ،رفقة بدلان أأخرى ،يف ادخال املعاهدة حزي النفاذ ا ألس بوع
املايض .و أأعرب الوفد عن تأأييد بدله الشديد للويبو بوصفها املنتدى الرئييس لوضع قواعد ومعايري دولية تهنض بنظام للملكية
الفكرية يتسم ابلفعالية والتوازن ويكون يف املتناول .وتامتىش هذه ا ألهداف مع نظرياهتا املتعلقة بربانمج الابتاكر الكندي .اال
أأنه عرب عن أأسفه لعجز جلنة العالمات حىت الآن عن حتقيق توافق يف الآراء خبصوص معاهدة بشأأن قانون التصاممي وال س امي
خبصوص مسأأةل الكشف املطروحة أأيض ًا للنقاش يف اللجنة احلكومية ادلولية .واختمت بيانه قائ ًال ان بدله يأأمل مواصةل العمل
مع مجيع ادلول ا ألعضاء يف س ياق اللجنة احلكومية ادلولية وس ياقات أأخرى من أأجل حتقيق حصائل متوازنة ومتفق علهيا عىل
أأساس متبادل ويطلب اىل اللجنة املذكورة والويبو كلك تسوية أأوجه الاختالف عرب معليات قامئة عىل الوقائع.
 .45و أأيد وفد مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية البيان اذلي أأدلت به رابطة أأمم جنوب رشيق أآس يا و أأثىن عىل التقرير
الشامل الصادر عن املدير العام بشأأن اجنازات الويبو خالل العام املايض و أأعرب عن مساندته التامة لتعاون الويبو املتواصل
مع ادلول ا ألعضاء من أأجل تطوير نظام عاملي متوازن للملكية الفكرية هيدف اىل حتقيق التمنية الاقتصادية يف مجيع البدلان.
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والحظ الوفد أأن املشهد العام للملكية الفكرية تطور منذ زايدة مشاركة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا واليت انضلت من
أأجل اقامة نظام متوازن للملكية الفكرية يليب عىل حنو أأفضل حاجاهتا اليومية .و أأصبحت مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية
مؤخر ًا أأول بدل يف رابطة أأمم جنوب رشيق أآس يا ينضم اىل بروتوكول مدريد وهو يأأمل أأن حيصد الفوائد اليت س يعود هبا نظام
عالمات جتارية أأكرث تطور ًا عىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج .وتعزتم مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية تطوير اماكنياهتا يف
املس تقبل القريب والاضطالع بدور أأكرث فعالية يف النظام العاملي للملكية الفكرية ،وذكل من خالل الاس تفادة من نقل
التكنولوجيا وما يصاحبه من مواطن املرونة .و أأكد الوفد مواظبته عىل العمل من أأجل الانضامم اىل اتفاق الهاي وذكل بغية
فتح تصامميه الصناعية احمللية عىل ا ألسواق اخلارجية وتشجيع الاستامثر ا ألجنيب يف مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية من
خالل منح قطاع ا ألعامل تسهيالت من حيث النفاذ اىل نظام التصاممي الصناعية .و أأضاف الوفد أأن الاهامتم سينصب عىل
حتقيق املزيد من التطور فامي خيص نظام مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية للمؤرشات اجلغرافية وذكل هبدف حامية مؤرشاته
اجلغرافية وضامن جودهتا سواء عىل الصعيد احمليل أأو يف الوالايت القضائية ا ألخرى بغية زايدة قميهتا التجارية .وتوقع الوفد أأن
تواصل الويبو مواءمة النظام العاملي للملكية الفكرية مع حاجات مجيع ادلول ا ألعضاء وقدراهتا و أأعرب عن أأمهل يف مواصةل
العمل مع الويبو لالس تفادة من املساعدة التقنية اليت تتكيف مع قدراته ومس توى تمنيته .ويف اخلتام ،أأشاد الوفد ابلتقدم اذلي
أأحرزته الويبو خالل الس نة املاضية وحهثا عىل انهتاج حومكة مؤسس ية رش يدة خدمة ملصاحل اكفة ادلول ا ألعضاء.
 .46و أأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدلت به نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأثىن عىل معل املدير العام اذلي سامه يف
أأن تضطلع الويبو بدور قيادي عىل الصعيد ادلويل يف جمال امللكية الفكرية .وعرب الوفد عن رسوره دلخول معاهدة مراكش
حزي النفاذ  ،ويه معاهدة اترخيية هتدف اىل تعزيز نفاذ املاليني من ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات يف
تتوج س نوات طويةل من اجلهود احلثيثة ومتهد الطريق
قراءة املطبوعات اىل املصنفات املنشورة ،و أأشار اىل أأن هذه املعاهدة ّ ِ
العامتد املزيد من املعاهدات اليت تريم اىل حتقيق املساوة يف النفاذ اىل املعارف واحقاق العداةل الاجامتعية ومتكني ا ألشخاص
وبث قمي التسامح .ويدل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ بوضوح عىل أأن املكية الفكرية عادت ابملنفعة عىل ا ألشخاص
معايق البرص .واذ يقر املغرب أأيضا ابلقمية املزتايدة ل ألصول غري امللموسة للملكية الفكرية وبرضورة حاميهتا يف جممتع عامده
الاقتصاد القامئ عىل املعرفة ،فانه يويل أأمهية لنظام امللكية الفكرية ال تنفك تزتايد ،ولدلور اذلي تضطلع به أأعامل خمتلف جلان
الويبو وهيئاهتا .واكن هدفه املنشود هو اس تخدام أأصول امللكية الفكرية اس تخدام ًا رش يدا واسرتاتيجيا لتحقيق التمنية عىل
الصعيدين الاقتصادي والاجامتعي بغية املسامهة يف ا ألهداف النبيةل ملبادرة جالةل املكل لتحقيق التمنية البرشية .وعليه ،انشد
وفد املغرب الوفود ا ألخرى لتجاوز الانقسامات اليت التزال قامئة يف العديد من املفاوضات اجلارية يف الويبو والتحيل بروح
تعددية ليك ترمثر تكل املفاوضات عن نتيجة اجيابية .ومن ذكل املنطلق ،يتطلع املغرب اىل حتقيق مجةل أأهداف من بيهنا
رضورة تشجيع نظام للملكية الفكرية حيقق التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل اجملمتع بصفة عامة؛ والنفاذ اىل ا ألدوية
واملعارف والتغذية وختفيف أآاثر التغريات املناخية وتقليص الهوة الرمقية واس تخدام خمتلف مواطن املرونة الواردة يف االتفاقات
ادلولية اس تخدام ًا أأمثل ،مبا يف ذكل اتفاق تريبس واالتفاقات اليت عقدت يف اطار منظمة التجارة العاملية؛ ورضورة توفري
امحلاية يف جمال املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ملنع متلكها بصورة غري مرشوعة والانتفاع
هبا عىل حنو تعسفي ،وتقويض مجيع املامرسات وا ألنشطة ا ألخرى غري الرشعية ،جتارية اكنت أأم ال؛ وامليض قدما يف تنفيذ
مرشوعات أأجندة الويبو للتمنية اليت تُعد الزتام ًا جامعي ًا للمجمتع ادلويل يريم اىل تعممي التمنية يف مجيع أأعامل جلان الويبو؛
ومواصةل برامج التعاون مع الفاعلني يف جمال التمنية مضن اطار املكتب االقلميي لدلول العربية .وخالل الس نة اجلارية ،احتفل
املغرب ابذلكرى املئوية للملكية الصناعية اليت شهدت تنظمي تظاهرة أأس بوع ادلار البيضاء للملكية الصناعية حتت الرعاية
السامية جلالةل املكل .واليت ُسلت مشاركة الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو ،وجتاوز عدد املشاركني فهيا 1 300
خشص مث ّلوا  37بدل ًا من أأفريقيا و أأورواب وأآس يا .ولكَّلت هذه الاحتفالية مجةل من ا ألعامل اليت أأجنزهنا املغرب خالل الس نوات
املاضية لتمنية نظام امللكية الفكرية وال س امي من خالل االجراءات التالية  :ادخال العديد من االصالحات يف الترشيعات
الوطنية يف جمال امللكية الفكرية؛ واعامتد الاسرتاتيجية املغربية يف جمال الابتاكر اليت اضطلعت بدور حمفز لتحقيق معل
مشرتك يُدمج فيه مجيع أأحصاب املصاحل العامة واخلاصة املشاركني يف معلية البحث والتطوير اليت تريم اىل تشجيع الابتاكر
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يف املغرب؛ واعامتد اسرتاتيجية املكتب املغريب للملكية الفكرية يف جمال امللكية الفكرية اليت تستند اىل رغبة السلطات
املغربية اخملتصة وعزهما عىل تقوية قدرة القطاع الصناعي والتجاري يف املغرب عىل العمل يف ا ألسواق العاملية وانشاء بيئة
جتارية أأكرث تنافس ية؛ وتعيني جلنة دامئة مشرتكة بني الوزارات ملاكحفة التقليد والقرصنة؛ وانشاء جلنة وطنية للملكية الصناعية
وماكحفة التقليد؛ وانشاء الأاكدميية املغربية للملكية الفكرية والتجارية اليت أأاتحت تقدمي العديد من ادلورات التدريبية يف
جماالت امللكية الفكرية؛ وتوقيع مذكرة تفامه بني الويبو واملكتب ا ألورويب للرباءات للرتوجي للمعلومات عن براءات الاخرتاع
ونرشها يف ادلول العربية ،وتُعد هذه املنصة أأول منصة لنرش الرباءات عىل ش بكة ا ألنرتنت؛ وتوقيع مذكريت اتفاق يف 2016
بني املغرب والويبو يف جمال امللكية الصناعية ،مما سامه يف تعزيز مجةل أأمور من بيهنا التعاون بني بدلان اجلنوب وحق املؤلف.
 .47و أأشار وفد أأسرتاليا اىل أأن امللكية الفكرية تؤدي دورا حموراي مزتايد الامهية يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة ،و أأن معل
الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا أأسايس لضامن تكيف النظام ادلويل للملكية الفكرية مع القضااي العاملية الناش ئة عىل حنو مزتايد.
ور أأى الوفد أأن حتدايت وضع املعايري يف الساحة متعددة ا ألطراف مسأأةل كبرية ،وينبغي لدلول ا ألعضاء الرتكزي عىل املصاحل
املشرتكة واجملاالت اليت سيساعد فهيا تقدّم العمل يف جدول ا ألعامل املعياري ادلول ا ألعضاء عىل تسوية خالفاهتا .و أأعرب
الوفد عن تفاؤهل ابملناقشات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية ،و أأ ّقر بأأمهية التقدم احملرز واملساهامت احلديثة لدلول ا ألعضاء
يف مناقشات هادفة .و أأبدى الوفد دمع بدله القوي الجراء اصالحات بنّاءة يف النظام العاملي للملكية الفكرية ،ال س امي معاهدة
الرباءات وبروتوكول مدريد .و أأضاف الوفد أأن تعزيز بنية ملكية فكرية فعاةل واسعة الانتشار يشجع التجارة العاملية يف
منتجات استامثر امللكية الفكرية مبا حيفز المنو الاقتصادي والتمنية .وهنّأأ الوفد مكبوداي عىل انضامهما اىل معاهدة الرباءات،
ومجهورية الو ادلميقراطية الشعبية عىل انضامهما اىل بروتوكول مدريد وجزر كوك عىل انضامهما كعضو يف الويبو .وقال الوفد ان
نظام الويبو للنفاذ املركزي اىل نتاجئ البحث والفحص ماكتب الرباءات واصل اجناز خطوات واسعة عظمية و أأ ّن احامتل
مشاركة مجيع املاكتب امخلسة يف النظام حبلول هناية الس نة أأصبح ش به مؤكّد .و ّ
حث الوفد املاكتب اليت ال تس تخدم النظام
عىل النظر يف فوائده ،كزايدة فعالية ماكتب امللكية الفكرية ورفع جودة معلية اختاذ القرارات .و أأعلن الوفد ابعزتاز اطالق
النسخة الثانية من برانمج الصناديق الاستامئنية ا ألسرتالية للويبو يف فرباير  :2016و أأضاف أأن مكتب أأسرتاليا للملكية
الفكرية ،ابلتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة ،معل مع الويبو عىل مساعدة ادلول النامية والبدلان ا ألقل منوا يف
منطقة احمليطني الهندي والهادئ من أأجل حتسني أأنظمهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية وقدراهتا عىل تسهيل الابتاكر والاستامثر
ونقل التكنولوجيا ،وذكل متاش يا مع تركزي أأسرتاليا عىل املساعدة مكحفز للمنو الاقتصادي واحلد من الفقر .ور أأى الوفد أأن
أأنشطة برانمج الصناديق الاستامئنية تس هتدف قضااي اجامتعية وبيئية هامة؛ فعىل سبيل املثال ،ربط برانمج "ويبو غرين"
بني مزودي التقن ّيات اخلرضاء مع ا ألشخاص الباحثني عن حلول مبتكرة لتحدايت مثل تغري املناخ .و ّبني الوفد أأن بدله يدمع
امليرسة .ورحب
معلية توس يع برانمج الويبو البح ي يف منطقة احمليطني الهندي والهادئ ،وبأأنه س يواصل دمع احتاد الكتب ّ
الوفد ببدء رساين معاهدة مراكش ابعتبارها حال ملموسا ملشالك حقيقية تعاين مهنا بعض الفئات الأكرث هشاشة يف العامل،
ويه مثال عىل ما ميكن لدلول ا ألعضاء حتقيقه ان تعاونت .و أأبدى الوفد اس تعداد بدله ملواصةل العمل مع غريها من ادلول
ا ألعضاء بغية معاجلة القضااي احلالية والناش ئة ،وضامن أأن النظام ادلويل للملكية الفكرية خيدم املبدعني واملبتكرين ورواد
ا ألعامل يف القرن احلادي والعرشين.
 .48و أأعرب وفد ليبرياي عن امتنانه للويبو دلمع بدله املتصل خبطته لتطوير امللكية الفكرية .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس البدلان ا ألقل منو ًا .وقال ان بدله يساند تنفيذ
توصيات جلنة التنس يق ويرحب مبسامهة الويبو يف الارتقاء بنظام ليبرياي للملكية الفكرية وقد وىف ابلعديد من الزتاماته
القانونية مبا فهيا تعديل قانون امللكية الفكرية والقوانني التجارية املتصةل ابمللكية الفكرية والتصديق عىل خمتلف الربوتوكوالت
واالتفاقيات واملعاهدات ادلولية اليت وقع بدله علهيا كجزء رئييس من برانجمه لالنضامم اىل منظمة التجارة العاملية .و أأحاط علامً
بأأن انضامم بدله اىل معاهدة بيجني واالتفاقية ادلولية محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة وتصديقه علهيام ما زالا معلقني و أأن
الانضامم اىل معاهدة بيجني سيمت يف وقت قريب .ومىض يقول ان وزارة التجارة والصناعة أأنشأأت شعبة معنية ابلرشاكت
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البالغة الصغر والرشاكت الصغرية واملتوسطة تتيح خدمات التسجيل املتنقل للرشاكت الصغرية وان بدله ما فئت يعمتد عىل
الويبو يف ظل خطة تطوير امللكية الفكرية للحصول عىل ادلمع التقين واملايل الالزم لالرتقاء بأأنشطة قطاع ادرار ادلخل يف
الاقتصاد الليبريي وتشييد مبىن جديد للملكية الفكرية من أأجل تيسري توحيد مكتبيه للملكية الفكرية.

 .49و أأشار وفد الفلبني اىل أأن بدله حافظ عىل الزمخ الهادف اىل بناء مركز لالبتاكر يف االقلمي .ونظر ًا اىل أأن الفلبني
رشعت يف تعزيز القدرات الالزمة العداد نظام مو ٍات لالبتاكر ،فهيي متكنت من وضع أأساس متني يتطلب تدعاميً وتعزيز ًا
متواصلني .و أأشار الوفد اىل أأن الفلبني تقدّمت يف عام  2016تسع ُرتب يف مؤرش الابتاكر العاملي وست ُرتب يف مؤرش
احلرية الاقتصادية .و أأعلن الوفد أأن ش بكة ماكتب دمع التكنولوجيا والابتاكر يف الفلبني أأحضت اليوم تقود معليات
اس تحداث امللكية الفكرية وحاميهتا ،وتأأمل يف أأن تمتكن كذكل من تسويقها .و أأشار الوفد اىل أأن الويبو ورشاكء أآخرين قد
أأحاطوا علامً مبا رشعت به الفلبني ،و أأعرب عن ثقته بأأن يساعد تاليق املساعدات والاهامتم وا ألنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية
الفلبني يف بلوغ هدف التوصل حبلول عام  2020اىل نظام للملكية الفكرية يكون مبسط ًا ودميقراطي ًا وموهج ًا للتمنية .والتفت
الوفد اىل أأن مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني أأع ّد جدول أأعامل للملكية الفكرية من س بع نقاط سزييد من تعزيز نظام امللكية
الفكرية ودمعه .وقال الوفد ان مبادرة ( )Smelt IPاليت تشمل خدمات جديدة يسعى مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني اىل
انشاهئا يف الس نوات املقبةل تغطي مجمل جوانب امللكية الفكرية من الاس تحداث اىل التسويق وتريم اىل نقل أأفضل
الاخرتاعات والابداعات والابتاكرات من الفلبني اىل العامل .و أأضاف أأن مبادرة ( )Smelt IPس تؤمن كذكل قدرة مكتب
امللكية الفكرية يف الفلبني عىل تلبية متطلبات نظام ابتاكر مزدهر ،اذ أأن املبادرات الواردة يف جدول ا ألعامل س تؤول اىل
تنظمي صارم للس ياسات واالجراءات والهيالك ادلاخلية جلعل امللكية الفكرية سهةل املنال .وتتج ّذر مبادرة ( )Smelt IPيف
مبادرات تالمئ نرش ًا واسع النطاق للمعارف املرتبطة ابمللكية الفكرية ،مبا يكفل التعويض عن النقص يف مس توى الوعي
ابمللكية الفكرية وتقدير قميهتا .ور أأى الوفد أأن اس تخدام الصناعات احمللية لهذا النظام س يؤدي اىل صناعة منتجات حملية
ابتاكرية وسيسامه يف هتيئة بيئة متكينية لثقافة من الاحرتام والتفامه يف جمال امللكية الفكرية .مث تناول الوفد مسأأةل الفصل يف
حقوق امللكية الفكرية وانفاذها فأأشار اىل أأن الاصالحات القانونية واملؤسس ية اليت ابرشت هبا الفلبني يف عام  2011قد
قطعت شوط ًا كبري ًا ،كام الحظت البدلان واجلهات املعنية يف االقلمي .أأما يف موضوع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،التفت الوفد اىل أأن الفلبني قد اختذت خطوات لضامن حامية أأنظمة املعارف واملامرسات
اليت تتبعها الشعوب ا ألصلية واجملمتعات الثقافية يف البدل ،مبا حيول دون ال ّمتكل غري املرشوع .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
يتخذ اجملمتع ادلويل خطوات ال تكفل حامية هذه ا ألصول الرمثينة حفسب بل تضمن بقاهئا كشواهد عىل عبقرية االنسان.
 .50وقال وفد اس بانيا انه ينضم اىل البيان اذلي أأدلت به اليوانن ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدلت به سلوفاكيا ابمس
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،و أأضاف أأنه يؤمن بشدة بأأمهية حامية وتعزيز امللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،عىل حد سواء ،لتعزيز التمنية الاقتصادية للمجمتع .و أأفاد بأأنه يقر ابملهمة ا ألساس ية للويبو يف تطوير نظام دويل
متوازن وفعال للملكية الفكرية ،مبا يتيح االبداع والابتاكر لفائدة امجليع .ويف هذا الس ياق ،سلط الوفد الضوء عىل أأمهية اللغة
االس بانية وتعدد اللغات يف الويبو لتحقيق أأهدافها وتعممي معلها عىل مجهور أأوسع ،و أأعلن أأن اس بانيا طرف يف النظم ادلولية
الرئيس ية محلاية امللكية الفكرية .ويعد املكتب االس باين للرباءات والعالمات التجارية من بني ماكتب الرباءات املعرتف هبا عىل
الصعيد العاملي والبالغ عددها  21مكتب ًا ،يف املنظومة ،اكدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .وانطالق ًا من اخلربة
املكتس بة عىل مدى ا ألعوام ،فان املكتب مبثابة هجة تستشريها املاكتب ا ألخرى ،اذ يسلط الضوء حالي ًا عىل العمل اذلي
أأجنزه املعهد الرتيك للرباءات .وذكر الوفد أأنه مثة عالقة تعاون اترخيية طويةل ومرمثرة بني الويبو واملكتب .ويف عام ،2015
اح ُتفل ابذلكرى العارشة للصندوق الاستامئين االس باين اذلي تديره الويبو ،ويمتثل هدفه ا ألسايس يف تعزيز املعرفة واس تخدام
حقوق امللكية الصناعية لفائدة بدلان أأمرياك الالتينية ،مع لفت الانتباه اب ألخص ألعاملها ،ال س امي الرشاكت الصغرية
واملتوسطة .والحظ الوفد أأن بدله سامه مببلغ يفوق  4ماليني فرنك سويرسي يف الصندوق ،اضافة اىل  200همين س نو ًاي من
خالل مشاريع عديدة ،من قبيل قاعدة بياانت الرباءات  ،LATIPATمبا يربز ماكنة الابتاكرات اليت تفيد التكنولوجيا يف
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أأمرياك الالتينية؛ و أأشار الوفد أأيض ًا اىل وضع أأدةل مركزية للعالمات التجارية والرباءات ،وااتحة العديد من ادلورات التدريبية
واحللقات ادلراس ية .وقال أأيض ًا انه قاد يف عام  2016أأنشطة برشاكة مع بدلان أأخرى تمتتع بدورها بصناديق استامئنية،
اكملكس يك والربازيل .ومىض يقول ان بدله يعمل أأيض ًا عىل حنو وثيق مع الويبو العداد مشاريع تدريبية يف مناطق أأخرى.
و أأفاد بأأنه ،عىل سبيل املثال ،قدم يف  2016خرباء اس بان اىل لك من مجهورية مودلوفا وأأوزبكس تان و أأوكرانيا ،للمشاركة
مكتحدثني يف حلقات دراس ية ش ىت .ويف اطار تكل الربامج التعلميية واحللقات ادلراس ية اليت تتيح معلومات أأساس ية
للمس تخدمني احملمتلني ل ألدوات ونظم امحلاية اليت تديرها الويبو .اضافة اىل ذكل ،يشجع املكتب أأساليب تسوية املنازعات
خارج نطاق القضاء ،ويتعاون لهذا الغرض مع مركز التحكمي والوساطة .و أأكد الوفد عىل أأنه يف نظام حامية نتاجئ مجيع أأنشطة
البحث والتطوير ،ينبغي تذكر ادلور الرئييس اذلي يؤديه نقل التكنولوجيا .ولتلبية هذا الطلب ،أأنشأأ فريق ًا عام ًال متعدد
التخصصات يف اس بانيا ،ابيعاز من املكتب والويبو عىل حد سواء ،ملكف ًا ابعداد عقود منوذجية لنقل التكنولوجية واس تقبهل
املس تخدمون خري اس تقبال .و أأردف الوفد قائ ًال ان التعاون التقين من الراكئز ا ألساس ية ا ألخرى للتعاون مع الويبو .ويشارك
املكتب مشاركة فعاةل يف تطوير ا ألنشطة الرامية اىل جلب أأدوات امللكية الصناعية اىل املواطنني ،وتيسري معل املكتب
وحتديثه ،كقاعدة البياانت العاملية أأو  .WIPO Caseويف هذا الصدد ،سوف تس تضيف اس بانيا النسخة املقبةل من فرقة
معل  ،XMLحيث تُناقَش احللول التقنية املتعلقة ابلتوحيد واملواءمة .وقال الوفد انه يدرك ادلور ا ألسايس اذلي تؤديه الويبو
يف اعداد القواعد ادلولية املتعلقة ابمللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مضيف ًا أأنه يأأمل يف التوصل قريب ًا اىل نتاجئ
جديدة مرضية مجليع ادلول ا ألعضاء .و أأشار اىل حضور اخلرباء االس بان خمتلف جلسات اللجان وا ألفرقة العامةل التابعة
للويبو ،وشدد عىل الاقرتاح االس باين يف جلنة الرباءات بشأأن تبادل اخلربات الختاذ خطوة مبتكرة ،مبا ميكن من احراز نتاجئ
يعتد هبا .ويف اطار جلنة التمنية ،معل الوفد عىل حماوةل التوصل اىل توافق يف الآراء لتحسني املساعدة التقنية للويبو ،طبق ًا
ألجندة التمنية .وفامي يتعلق بفتح ماكتب جديدة يف اخلارج ،أأعرب الوفد عن رغبته يف التوصل اىل اتفاق استناد ًا اىل املبادئ
التوجهيية اليت اعمتدهتا امجلعيات ،مشري ًا اىل أأن النجاعة وتويخ احلذر املايل مفهومان ذوا أأمهية قصوى .ومىض يقول ان
الويبو تدرك هذا الوضع وتبذل هجود ًا لتحسني الفعالية واالنتاجية .ور أأى الوفد أأن تويخ احليطة عىل صعيد املزيانية عنرص
رئييس يظل رمغ ارتفاع املداخيل .ويقرتن الارتفاع املسجل يف املداخيل ابرتفاع يف التاكليف بنس بة أأعىل .وجشع الوفد ا ألمانة
عىل بذل اجلهود الالزمة الحتواء االنفاق .و أأخري ًا ،دعا اىل روح التعاون بني ادلول لتوجيه الاجامتعات ،والمتكني من التوصل
اىل اتفاقات لتحسني سري معل املنظمة.
 .51و أأكد وفد المين جمدد ًا أأن بالده عىل اس تعداد للتعاون من أأجل حتقيق ا ألهداف املنشودة من الاجامتعات ومبا خيدم
مصاحل ادلول ا ألعضاء وبشلك متوازن وعادل .و أأعرب عن شكره للمدير العام عىل التقرير الوايف واملفصل حول أأعامل
املنظمة خالل الفرتة السابقة والتحدايت اليت واهجهتا ورؤيهتا املس تقبلية .و أأثىن عىل العمل اذلي قام به املدير العام ابلتعاون
مع فريقه عىل مدار العام السابق .وتوجه ابلشكر اىل ا ألمانة عىل ما بذلته من هجود كبرية يف حتضري الاجامتعات والواثئق اليت
تضمن أأن جتري أأعامل امجلعيات بسالسة .و أأعرب عن تقدير بالده تقدير ًا عالي ًا لتفهم املنظمة ا ألوضاع الاس تثنائية اليت مرت
والزال متر هبا المين واليت حالت دون تنفيذ كثري من ا ألهداف اخملطط لها يف جمال امللكية الفكرية .ومع ذكل ،ذكر الوفد أأن
المين قد احتفت ابليوم العاملي للملكية الفكرية من خالل عدد من ا ألنشطة حول التوعية والتثقيف والتعريف بدور الويبو يف
جمال امللكية الفكرية .وعرب الوفد عن شكره لاكدر أأاكدميية الويبو عىل تعاوهنم املس متر اذ اس تفاد عدد من موظفي امللكية
الفكرية من دورات التعلمي عن بعد اليت وفرهتا أأاكدميية الويبو واليت أأسهمت بشلك ملموس يف رفع القدرات وحتسني همارات
جار مع مكتب جامعة امللكية
ومدارك اخملتصني .ويف اطار التعاون االمنايئ وادلمع الفين ،أأشار الوفد اىل أأن التواصل ٍ
الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة من أأجل الاس تفادة من ا ألنظمة اجلديدة لتسجيل حقوق امللكية الصناعية ومن املتوقع أأن
يبد أأ تطبيقها قبل هناية العام .و أأضاف أأن بالده تويل أأمهية كبرية للملكية الفكرية وذكل دلورها الهام يف المنو الاجامتعي
والاقتصادي والتطور التكنولويج .وقال الوفد ان بالده سعيدة برؤية اخلطوات اليت تقوم هبا املنظمة من أأجل جعل التمنية
جزء ًا ال يتجز أأ من مجيع أأنشطهتا .و أأعرب عن ثقته بتفهم الويبو لوضع امللكية الفكرية يف البدلان ا ألقل منو ًا ومهنا المين اليت
تواجه حتدايت وصعوابت كثرية يف جمال البناء املؤسيس وتأأهيل الاكدر البرشي وانفاذ احلقوق ونرش ثقافة امللكية الفكرية
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وادماهجا يف خطط التمنية .ومن مث ،أأبدى الوفد أأمهل يف أأن يمت قريب ًا رفع احلظر املفروض عىل تقدمي ا ألهجزة واملعدات وتقدمي
املساعدة يف معل اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ،ويف زايدة معدالت مشاركة اخملتصني وصانعي الس ياسات ومتخذي
القرارات يف حضور الفعاليات االقلميية وادلولية .ويف اخلتام ،شكر الوفد املدير العام واملكتب العريب وشعبة املرشوعات
اخلاصة و أأاكدميية الويبو.

 .52و أأيد وفد ا ألرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وقال انه ينبغي
يف السلسة احلالية من الاجامتعات حبث عدة مسائل هممة ابلنس بة لدلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل املسائل املتعلقة مبعاهدة
قانون التصاممي .ويف هذا الصدد ،قال الوفد ان العمل اذلي تنجزه جلنة العالمات أأساس اكف لبحث الاقرتاح ا ألسايس
املس تمكل أأساس ًا ،وميكن الانتقال اىل املرحةل املقبةل وعقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة يف النصف ا ألول من عام .2017
وتتعلق املسائل الس ياس ية ا ألخرى ذات ا ألمهية حبامية هيئات البث .و أأشار الوفد اىل أأن املفاوضات حول املسأأةل دامت
عدة أأعوام ،وذكر أأنه س يكون من املفيد االتفاق عىل أأفق زمين حمدد الختتام العمل بصفة مبكرة .كام أأبدى اهامتمه ابلتقدم
احملرز يف الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات ،واملؤسسات التعلميية ،وا ألشخاص ذوي االعاقات
ا ألخرى .ونظر ًا ألمهية مسأأةل التوازن يف نظام امللكية الفكرية ابلنس بة للبدل ،أأعرب الوفد جمدد ًا عن الزتامه بتنفيذ أأجندة
التمنية تنفيذ ًا فعا ًال .ومىض يقول ان تعليق الآمال عىل مناقشة الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية س يتيح
تقدم ًا مس متر ًا قيّامً يف تعممي املنظور االمنايئ عىل أأنشطة عنارص املنظمة .ويف جمال التدريب ،شدد عىل ادلور الهام اذلي
تؤديه الأاكدميية يف تدريب املوارد البرشية يف بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من خالل برانمج املاجس تري االقلميي للملكية
الفكرية املتاح بصفة مشرتكة بني الويبو وجامعة أأوسرتال يف بوينس أآيرس .و أأعرب الوفد عن شكره للويبو ملا قدمته من دمع
لهذه املبادرة وعن أأمهل يف الاس مترار مس تقب ًال .و أأشاد بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف  30سبمترب ،مؤكد ًا عىل أأن ذكل
من املعامل املهمة ليس فقط ابلنس بة للويبو بل أأيض ًا ابلنس بة ملاليني ا ألشخاص معايق البرص اذلين سيمتكنون من الوصول
بطريقة أأسهل اىل الكتب .و أأضاف أأنه من ا ألسايس كفاةل التنفيذ الفعال للمعاهدة وحتقيق مقاصدها ،و أأعلن أأن بدله عىل أأهبة
الاس تعداد للمسامهة يف هذه العملية .و أأخري ًا ،شكر الوفد الويبو عىل ادلمع اذلي تقدمه لبدله يف خمتلف ا ألنشطة ،ال س امي يف
معلية حتليل معاهدة الرباءات وتقيميها ،و أأعرب عن أأمل بدله يف الانضامم الهيا يف املس تقبل القريب ،كام أأعرب عن رغبته يف
توطيد أأوارص التعاون يف املس تقبل توخيا جلدوى امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية للبدل.
 .53وانضم وفد الربتغال اىل البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والبيان اذلي
أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وطرح عددا من الاعتبارات العامة بشأأن نظام لش بونة .وقال ان بدله يرحب ابلتقدم
اذلي أأحرزه الفريق العامل املعين بتطوير احتاد لش بونة يف ا ألشهر القليةل ا ألخرية بعد أأن لكفته امجلعيات السابقة بذكل .و أأكد
الوفد اس تعداد أأعضاء نظام لش بونة الجياد احللول اليت تقوم عىل مبادئ التضامن واملعامةل املتساوية مجليع حقوق امللكية
الفكرية والصناعية ،ومعاجلة جعز نظام لش بونة اذ ًا عىل ا ألجل القريب والبعيد .ومن اجلانب املايل ،ر أأى أأن من املهم أأال تغيب
عن ا ألذهان أأن جعز نظام لش بونة ليس ابلعظمي يف س ياق مزيانية الويبو برمهتا ،وال س امي أأن حساابت الويبو أأظهرت فائضا
حصيا جدا .ورحب ابلنتاجئ املالية املمتازة احملققة يف عام  2015حيث وصل فائض الويبو اىل  33.3مليون فرنك سويرسي.
و أأشار اىل أأن أأعضاء نظام لش بونة قد اختذت تدابري ملموسة ملعاجلة العجز واتفقت يف أأحدث مجعية لها عىل رفع مس توى
الاشرتااكت ومراجعة املسأأةل من جديد يف املس تقبل .و أأضاف أأن الربتغال ويه عضو يف نظام لش بونة ستس متر بطبيعة احلال
يف حتمل مسؤولياهتا وتنفيذ احللول اليت اعمتدهتا مجعية احتاد لش بونة من أأجل تصحيح العجز خالل الثنائية 2017-2016
وحتسني الصحة املالية لنظام لش بونة .وقال ان الربتغال تعزتم املشاركة هبمة ونشاط يف الآليات الرامية اىل الرتوجي الس تخدام
النظام اذلي ما زال نظاما عامليا مفتوحا ألي بدل ،وستسامه يف حسن سريه واس تدامته املالية .وشدد الوفد مرة أأخرى عىل
أأمهية النظام لقطاع ا ألعامل والرشاكت الصغرية واملتوسطة وا ألقالمي واملناطق فضال عن دوره يف ضامن اس تخدام تسميات
املنشأأ املرتبطة بأأوارص شديدة ابلرتاث التارخيي والثقايف ل ألقالمي وأأراضهيا.
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 .54وذكَّر وفد االمارات العربية املتحدة بأأن بالده قد قطعت شوط ًا كبري ًا يف تطوير منظومة امللكية الفكرية دلهيا يف اطار
مسرية تمنوية واحضة وواحضة معاملها من خالل رؤية االمارات  2021حيامن رخست التوجه حنو بناء اقتصاد معريف مس تدام
وعايل االنتاجية .و أأوحض الوفد أأن توجهيات القيادة جاءت برضورة ترس ي دور الابتاكر وجعهل حمراكً أأساس ي ًا دلفع جعةل التمنية
الاقتصادية والاجامتعية املس تدامة اميا ًان بأأمهيته يف تعزيز جاذبية بيئة ا ألعامل يف ادلوةل والتحسني من بيئهتا الاستامثرية.
اذ تعد االمارات يف طليعة ادلول اليت حرصت عىل اختاذ اجراءات جادة وهادفة محلاية امللكية الفكرية :فاكنت من أأوائل
ادلول املوقعة عىل اتفاقيات املنظمة اخملتلفة ومعلت عىل حتديد قوانيهنا وترشيعاهتا مبا يتوافق مع متطلبات تطبيق تكل
االتفاقيات ومن أآخرها معاهدة مراكش اليت من شأأهنا ماكحفة جماعة الكتب والتأأسيس لعامل أأكرث يرس ًا ل ألشخاص اذلين
يعانون االعاقة .واضافة اىل ذكل ،وقعت احلكومة مجموعة من مذكرات التفامه واالتفاقيات مع عدد من احلكومات وبيوت اخلربة
العاملية هبدف توس يع أآفاق التعاون يف جمال الابتاكر وامللكية الفكرية والعمل عىل تطوير البنية الترشيعية وتبادل املعارف
واخلربات وتوفري ادلمع الفين والتكنولويج .واكنت لتكل الس ياسات واملبادرات اليت تبنهتا االمارات لتعزيز حامية امللكية
الفكرية نتاجئ الفتة سامهت يف رايدهتا يف ذكل اجملال احليوي .فقد ُأطلقت ابدلوةل سلسةل من اجلهود ومهنا تأأسيس املركز
ادلويل لتسجيل براءات الاخرتاع ابدلوةل وفق أأرىق املعايري لميثل مع اكامتل مراحل تسجيهل نقةل نوعية يف حتفزي املبدعني
واخملرتعني وتعميق دور الابتاكر يف مفاصل الاقتصاد واجملمتع اكفة .وجنحت االمارات ابلتعاون الوثيق مع الويبو يف تطوير
وحتديد الآليات املتبعة يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية اخملتلفة ومتكني مسار التحول اذليك فهيا .ومثلت تكل اجلهود جانب ًا
من منظومة متاكمةل من ا ألنشطة والربامج اليت تتبناها االمارات الرساء دعامئ اقتصاد املعرفة وتعزيز تنوعه وتنافسيته العاملية.
وجتىل ذكل ا ألمر يف كثري من التقارير واملؤرشات العاملية من أآخرها و أأبرزها تبوؤ ادلوةل املركز ا ألول عربي ًا وتقدهما ست
مراتب اىل املركز احلادي وا ألربعني عاملي ًا يف مؤرش الابتاكر العاملي وكذكل ا ألول عربي ًا والسادس عرش عاملي ًا يف مؤرش
التنافس ية العاملي واكن لالجنازات اليت حققهتا االمارات يف جمال امللكية الفكرية دور همم يف حتقيق تكل النتاجئ البارزة.
ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن ثقته بأأن ادلور املهم اذلي تقوم به الويبو وتعاوهنا مع بالده عىل املس توى امجلاعي يف اجامتعات
املنظمة سينطوي عىل مزيد من التطوير يف واقع حامية امللكية الفكرية يف االمارات مبا يعود مبنفعة كبرية عىل اقتصاد البالد
وازدهار جممتعاهتا.
 .55و أأيد وفد اتيلند البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ والبيان اذلي أأدىل به وفد
بروين دار السالم ابمس رابطة أأمم جنوب رشيق أآس يا .وقال انه من الرضوري السعي اىل التقارب بشأأن القضااي العالقة واجياد
االرادة الس ياس ية الحراز التقدم يف خمتلف أأنشطة وضع القواعد واملعايري اليت تشارك فهيا الويبو .ومىض يقول ان بدله يدمع
املناقشات البناءة بشأأن أآليات حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اللجنة احلكومية
ادلولية و أأعرب عن أأمهل أأن ترىس امحلاية الفعاةل يف الوقت املناسب .ور أأى أأن بعض القضااي املطروحة يف مرشوع املعاهدة
بشأأن قانون التصاممي مبا فهيا متطلبات املساعدة التقنية والكشف تس توجب ايالء املزيد من العناية .واسرتسل قائ ًال ان
امللكية الفكرية والابتاكر يؤداين دور ًا همامً يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وانه من ا ألسايس الزتود بنظام
للملكية الفكرية يوازن بني حقوق أأحصاب امللكية الفكرية واملصاحل العامة عىل حنو مالمئ .و أأعرب عن حتمس بدله للمشاركة
يف أأنشطة الويبو لتحقيق مثل ذكل التوازن أأخذ ًا يف احلس بان أأمهية تعممي أأجندة التمنية يف أأنشطة الويبو وعن تقديره للعمل
اذلي أأجنزه الرئيس السابق وانئب الرئيس للجمعية العامة خبصوص اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وعن
احرتامه التام لقراراهتام وتوصياهتام .و أأضاف قائ ًال ان امجلعية العامة لس نة  2015قررت رضورة منح ا ألولوية ألفريقيا يف انشاء
ماكتب خارجية للويبو خالل الثنائية  2017-2016وان املبادئ التوجهيية املتصةل ابملاكتب اخلارجية للويبو توجه ادلول
ا ألعضاء اليالء العناية الواجبة للجوانب االمنائية واملناطق اليت ال توجد فهيا ماكتب خارجية وموقع املنتفعني خبدمات الويبو
العاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول .و أأفصح عن اعتقاده أأن مجيع تكل الاعتبارات س توجه ادلول ا ألعضاء يف
اختاذ قرار مناسب يفيض اىل نتيجة اجيابية ميكن أأن يقبلها امجليع .و أأشار اىل التطورات االجيابية الطارئة يف جمال امللكية
الفكرية يف بدله .و أأردف قائ ًال ان قانون العالمات التجارية قد عُدّل لالس تعداد لالنضامم اىل بروتوكول مدريد وان بدله يعزتم
أأيض ًا الانضامم اىل اتفاق الهاي يف املس تقبل القريب ويس تكشف اماكنية الانضامم اىل معاهدة مراكش .واس تطرد قائ ًال ان
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حكومة بدله تعرتف بأأمهية نظام وطين فعال ونشط للملكية الفكرية وقد أأعدت خارطة طريق يف جمال امللكية الفكرية دلمع
الابتاكر واالبداع هبدف تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية وانفاذها والهنوض ابالنتفاع ابمللكية الفكرية وتسويقها .واختمت بيانه
قائ ًال ان مجيع تكل التطورات جتسد أأمهية امللكية الفكرية يف الس ياسات الوطنية يف اتيلند اليت تسعى اىل ارساء اقتصاد
يقوم عىل القمية وحيفزه الابتاكر.
 .56و أأحاط وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية علام ابجلهود اليت بذلهتا الويبو لتعزيز نظام امللكية الفكرية وحامية
حقوق امللكية الفكرية يف عرص الاقتصاد القامئ عىل املعرفة .ور أأى الوفد يف بدء الرساين املبكر ملعاهدة مراكش والتقدم
احملرز يف صياغة معاهدة قانون التصاممي خطوتني مشجعتني .وقال الوفد ان بدله تشعر ابلرضا ألن القرارات اليت اختذت يف
السلسةل اخلامسة وامخلسني مجلعيات الويبو بشأأن الاس تقرار املايل الحتاد لش بونة ومعلياته جيري تنفيذها .و أأعرب الوفد عن
ر أأي مفاده أأن معل الويبو ينبغي أأن يركز عىل حامية حقوق امللكية الفكرية هبدف معاجلة التحدايت العاملية ابس تخدام العلوم
والتكنولوجيا .و أأضاف الوفد أأن نظام امللكية الفكرية ينبغي أأن يستند اىل الزناهة وا ألخالق والآداب الفاضةل؛ و أأن يضمن
حامية حقوق العلامء وموظفي البحوث ،و أأن تسامه العلوم والتكنولوجيا يف رفاه البرشية .وشدد الوفد عىل أأمهية تقدمي الويبو
مساعدهتا للبدلان النامية يف بناء أأطر امللكية الفكرية احلكومية وتعزيز كفاءهتا عىل حامية حقوق امللكية الفكرية من خالل
وضع اسرتاتيجيات وطنية وتنفيذها .وساند الوفد الاقرتاح ادلاعي اىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون
التصاممي تنص عىل حمك بشأأن التعاون التقين .وقال الوفد ان من الرضوري تعزيز الكفاءة التنظميية وضامن عدم تس ييس منح
املساعدة .و أأضاف الوفد أأن حكومة بدله وضعت اسرتاتيجية مخس ية للتمنية الاقتصادية الوطنية ( )2020-2016هتدف اىل
ارساء أأساس متني لالقتصاد الوطين .ور أأى أأن العلوم والتكنولوجيا وحامية حقوق امللكية الفكرية ،ينبغي أأن تؤدي دورا
حموراي يف حتقيق أأهداف تكل الاسرتاتيجية .و أأضاف الوفد أأن ادلليل عىل حصة س ياسة العلوم والتكنولوجيا الوطنية
وحيوتهيا اكن اطالق القمر الصناعي ( )Kwangmyongsong-4ملراقبة ا ألرض ،اذلي ُصنّع حمليا .و أأشار اىل أأن اطالق
ا ألمقار الصناعية سيس متر يف املس تقبل .وذكر الوفد أأ ّن بدله جشعت ا ألنشطة الفكرية واالبداعية اليت تس تجيب ملتطلبات
الاقتصاد القامئ عىل املعرفة .ويف هذا الصدد ،حتدّ ث الوفد عن تنفيذ اسرتاتيجية وطنية محلاية حقوق امللكية الفكرية بتعاون
وثيق مع الويبو من خالل ادخال حتديثات وحتسينات .وقال الوفد ان صادقت يف عام  2016عىل أأربع معاهدات للويبو أأو
انض ّمت الهيا ،ومن مضهنا معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش .و أأكّد الوفد عىل اس تعداده ملواصةل حتسني امحلاية الوطنية حلقوق
امللكية الفكرية وتعزيز التعاون ادلويل لتحقيق هذه الغاية.
 .57و أأعرب وفد تشاد عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدلت به نيجرياي وتوصياهتا املقدمة ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وعرب جمدد ًا
عن امتنانه للويبو للجهود احملمودة املبذوةل لتمنية القارة ا ألفريقية وخصوص ًا لتدارك التأأخري املسجل يف جمال امللكية الفكرية
وهنأأ خبصوص تقرير التحقيقات الهنايئ الصادر عن مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية الرئيسني عىل تقريرهيام وتوصياهتام .و أأشار
اىل عدم ارتاكب أأي خطأأ أأو خمالفة من جانب املدير العام وقال انه أآن ا ألوان حلسم هذه املسأأةل هنائي ًا واال ستترضر مسعة
الويبو من ذكل .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،طلب أأن تقر امجلعيات اختيار املمثلني ا ألفريقيني أأي اجلزائر ونيجرياي
الس تضافة املكتبني.
 .58و أأعرب وفد لبنان عن تقديره الس مترار الويبو بلك قطاعاهتا و أأقساهما يف املسامهة يف تطوير واقع امللكية الفكرية يف
بالده .وشكر املدير العام عىل العناية اليت طاملا أأبداها الحتياجات لبنان قائ ًال ان زايرته الرمسية اىل بريوت يف عام 2009
ما زالت حارضة يف أأذهان من واكهبا ،ملا تبعها من نتاجئ حىت اليوم .و أأشار اىل أأن عام  2016يتسم بأأمهية خاصة بفعل عودة
أأنشطة الويبو اىل بريوت بعد انقطاع دام أأكرث من س نتني .وذكر أأن لبنان حريص عىل التفاعل التام مع لك مبادرات الويبو.
اذ انه يس تفيد من عدة مشاريع لبناء وتطوير القدرات ومن املساعدة التقنية يف أأكرث من جمال وخاصة يف حتديث ا ألنظمة
والربامج اليت يعمل هبا املكتب اللبناين الدارة حامية امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن تطلع بالده اىل مزيد من التعاون مع
الويبو يف مشاريع قادمة لنرش الوعي وادماج مواضيع امللكية الفكرية يف القطاعات ا ألساس ية اليت تسامه يف حاميهتا اكجلامعات
ومراكز ا ألحباث ومعهد ادلروس القضائية ،ونرشها يف صفوف اجلهات الفاعةل الرئيس ية اكلقضاة ،واملفتشني ،وغريمه من
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الكوادر .و أأضاف أأن لبنان ينوي العمل عىل بلورة اسرتاتيجيته الوطنية محلاية امللكية الفكرية وعىل ترشيع وتعديل بعض
القوانني اخلاصة بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،والرسوم والامنذج الصناعية ،وحامية امللكية ا ألدبية والفنية ،وحامية العالمات غري
التقليدية ابالضافة اىل تطوير الآليات الوطنية ادلامعة لتكل القوانني .ولتحقيق تكل ا ألهداف ،لن يتوقف لبنان عن الاعامتد
عىل اس مترار ادلمع البناء للويبو .و أأعرب وفد لبنان أأيض ًا عن تقديره جلهود مجيع العاملني يف الويبو لالعداد املتقن لالجامتعات،
ولتقرير املدير العام وجودة الواثئق اليت ِ ّتبني بوضوح نتاجئ ا ألنشطة املنفذة عىل مدى الس نتني السابقتني .وتطلع اىل أأن
تواصل الويبو القيام بدورها اكم ًال يف الشق املتعلق هبا مضن أأهداف التمنية املس تدامة لعام  2030ملا ملهام املنظمة من تأأثري
جذري عىل ر أأب الصدع بني املس توايت الاقتصادية املتفاوتة لدلول .و أأبدى أأمهل يف أأن تصل ادلول ا ألعضاء اىل توافق حول
تفعيل املسارات التفاوضية املتأأخرة داخل الويبو خاصة يف ادلعوة اىل انعقاد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون
التصاممي ،ويف التوصل اىل اعداد صك قانوين دويل ملزم حيمي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ملا للك تكل املواضيع من أأمهية حيوية ابلنس بة اىل لبنان .ور َّحب وفد لبنان بدخول اتفاقية مراكش حزي التنفيذ
معر ًاب عن تطلعه ابجيابية اىل املراحل القادمة لتطبيقها؛ و أأعلن اعزتامه الانضامم الهيا يف أأول فرصة ساحنة .وقال انه يقدر لك
ما قامت به اجملموعات االقلميية يف سبيل انشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو مع مراعاة مبد أأ التوازن يف توزيعها اجلغرايف.
ونوه بأأنه قد اتبع تداعيات التحقيق بشأأن احلومكة والشفافية داخل الويبو واطلع عىل الواثئق ذات الصةل اليت مل جيد فهيا ما
يس تدعي مواصةل ذكل التحقيق .ذلكل ،أأيد وفد لبنان التوصيات الصادرة عن رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق وانضم
اىل ادلول ادلاعية اىل طي تكل الصفحة هنائي ًا يف سبيل احلفاظ عىل متاسك الويبو وليتس ىن اعادة الرتكزي عىل القضااي
ا ألساس ية اليت تشغل الويبو.
 .59و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن أأمهل أأن حتقق اجلهود املشرتكة والرغبة يف املوازنة بني مصاحل ادلول ا ألعضاء نتاجئ
اجيابية لتعزيز التعاون ادلويل يف ميدان امللكية الفكرية .وذكر ببعض االجنازات احملققة خالل العام املايض .وقال ان عدد
حفوص الاخرتاعات ارتفع بنس بة  17يف املائة مقارنة بعام  2015بيامن ارتفع عدد حفوص العالمات التجارية بنس بة  10يف املائة
عىل الرمغ من الصعوابت الاقتصادية .و أأفاد أأيض ًا بتسجيل زايدة يف االيداع االلكرتوين لطلبات براءات الاخرتاعات ومناذج
املنفعة ويف تسجيل العالمات التجارية يف النصف ا ألول من عام  .2016و أأشار اىل تقدمي عدد من الاقرتاحات املهمة
ملناقش هتا خبصوص اجراءات ارساء امحلاية القانونية للملكية الصناعية مبا فهيا اقرتاح يدعو اىل وضع اجراء اعرتاض خاص
بطلبات العالمات التجارية وادراج الطلبات المتهيدية والرتخيص يف مرحةل ايداع الطلبات يف االطار القانوين هبدف حتسني
أأداء املؤسسات الأاكدميية .ولفت النظر اىل حدث همم ابلنس بة اىل املكتب الرويس للملكية الفكرية أأال وهو انشاء جملس
اجلودة اذلي هيدف اىل اجراء تقيمي موضوعي ومس تقل جلودة اخلدمات وطابعها الشامل .و أأشار اىل املناقشات اجلارية بشأأن
تطوير معهد للمحامني املتخصصني يف جمال الرباءات هبدف تعزيز التنظمي اذلايت ووضع معايري للجودة ترشف علهيا ا ألوساط
احملرتفة واىل حدث همم نظم يف الاحتاد الرويس يف الفرتة من  20اىل  22يونيو  2016وهو اجامتع رؤساء ماكتب امللكية
الفكرية يف الربازيل والاحتاد الرويس والهند والصني وجنوب أأفريقيا .والحظ بوجه خاص أأن املدير العام الس يد فرانسس
غري حتدث خالل منتدى سانت بطرسربغ القانوين ادلويل السادس ،حيث شارك يف مناقشة بشأأن تطوير الس ياق
املؤسيس للملكية الفكرية يف مايو  .2016واس تطرد قائ ًال ان املكتب الرويس للملكية الفكرية يس تعد ألداء دوره بصفته
اجلهة الوحيدة املعنية ابلتنظمي يف ميدان امللكية الفكرية اضافة اىل أأنشطته الرئيس ية .والحظ التعاون الناحج مع مكتب الويبو
يف روس يا وال س امي خبصوص اذاكء الوعي .ويف ذكل املضامر ،أأفاد ابنشاء ش بكة مؤلفة من أأكرث من  130مركز ًا دلمع
التكنولوجيا والابتاكر .ومىض يقول ان مكتب الويبو يف روس يا ينظم ابنتظام أأحدا ًاث هتدف اىل تطوير نظام امللكية الفكرية
يف س ياق احراز التقدم بشأأن خدمات التسجيل العاملية لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث يف البدل وان حكومة البدل تدمع
تكل اجلهود .واسرتسل قائ ًال ان املناقشات جارية بشأأن التوجه الاسرتاتيجي لعمل املكتب مبا يف ذكل بشأأن مسأأةل التعاون
الرئيس ية من أأجل وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية .والحظ أأن مجموعة كبرية من القضااي املتعلقة بأأنشطة الويبو
س تطرح أأثناء امجلعيات .ورحب بوضع الويبو املايل الثابت اذ انهتت الثنائية بتسجيل فائض قدره  70.2مليون فرنك
سويرسي .ولفت الانتباه أأيض ًا اىل تاكليف املوظفني اليت تشمل  62يف املائة من مجموع نفقات املزيانية وقد ارتفعت مقارنة
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ابلثنائية املاضية .ور أأى أأنه ينبغي ل ألمانة أأن تواصل العمل من أأجل ضبط تكل النفقات مع مراعاة توصيات هيئات الرقابة.
و أأضاف قائ ًال انه حفص حفص ًا دقيق ًا توصيات مكتب ا ألمم املتحدة خلدمات الرقابة ادلاخلية والاس تنتاجات الواردة يف تقريره.
ور أأى أأن التحقيقات أأجريت عىل النحو الواجب و أأن نتاجئها واحضة وهنائية .و أأوحض قائ ًال انه يعترب املسأأةل حمسومة .وطلب
اىل مجيع ادلول ا ألعضاء اختتام العمل عىل مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي يف أأرسع وقت ممكن .و أأيد عقد مؤمتر
دبلومايس العامتد املعاهدة يف عام  .2017و أأردف قائ ًال ان حفز اقتصاد بدله سيتطلب تعزيز املشاركة النشطة يف ا ألنظمة
العاملية محلاية امللكية الفكرية وان مسأأةل انضامم بدله اىل نظام الهاي يه قيد النظر يف الوقت احلايل .وسعي ًا اىل حتقيق
التقارب يف هنج ادلول ا ألعضاء املتبعة فامي يتعلق ابجلوانب العالقة من مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي اقرتح أأن تنص
املعاهدة عىل حمك بشأأن تقدمي املساعدة التقنية اىل البدلان النامية هبدف تيسري تنفيذها للمعاهدة عىل حنو فعال .واختمت بيانه
معر ًاب عن اس تعداده للعمل البناء خالل ادلورة احلالية للجمعيات وقائ ًال انه سيبذل قصارى هجده لتحقيق نتاجئ اجيابية.
 .60ور ّحب وفد بيالروس ابفتتاح سلسةل الاجامتعات السادسة وامخلسني مجلعيات الويبو ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن حتقق
ادلول ا ألعضاء ،ويف ظل توجهيات رئيس ادلورة ،تقدما بشأأن بنود جدول ا ألعامل العديدة .و أأيّد الوفد البيان اذلي أأدىل به
وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وقال انه يمتىن تفصيل عدد من القضااي اخلاصة
ببدله .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لنتاجئ العمل املرمثر اذلي أأجنزته مجيع اللجان العامةل يف الويبو .و أأي ّد الوفد تكثيف العمل يف
جلنة املؤلف ،وخاصة عىل مرشوع معاهدة حامية هيئات البث .ودعا الوفد ادلول ا ألعضاء اىل وضع اللمسات ا ألخرية عىل
ابرام معاهدة قانون التصاممي يف أأقرب وقت ممكن .وقال الوفد ان بدله ّتقر أأمهية معاهديت بيجني ومراكش ،وذلكل فهيي تعمل
عىل الانضامم اىل هاتني املعاهدتني .و أأضاف الوفد أأن رئيس بدله وقع عىل قانون بشأأن الانضامم اىل معاهدة قانون الرباءات،
وس يدخل القانون ّ
حزي النفاذ يف أأكتوبر 2016؛ وجيري العمل عىل تنفيذه يف الترشيعات الوطنية .وقال الوفد ان اجلهود
بذلت النشاء ش بكة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف بيالروس بدمع من قطاع الرباءات والتكنولوجيا يف الويبو.
و أأضاف الوفد أأن اتفاقا بني املركز الوطين للملكية الفكرية والويبو س يوقّع خالل ادلورة احلالية للجمعيات .ور ّحب الوفد
ابجلهود اليت تبذلها املنظمة لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية واملبادئ ذات الصةل يف معلها .و أأشار الوفد بأأسف أأن منطقته ما
زالت ممثةل متثيال انقصا يف الويبو .ويف هذا الصدد ،انشد الوفد ا ألمانة ابلمتسك مببد أأ التوازن االقلميي عند تعيني املوظفني.
و أأعرب الوفد عن تقديره العداد تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ،و أأبدى دمعه للجهود املبذوةل ملراجعة اجراءات الويبو
من أأجل ضامن قدر أأكرب من الشفافية يف املس تقبل .و أأيّد الوفد الر أأي القائل بأأن تس ييس هذه املسأأةل قد يقوض الصورة
العامة للمنظمة ،ويس هتكل من الوقت اخملصص لبنود جدول ا ألعامل املوضوعية املتعلقة مبارشة بأأنشطة املنظمة .ور أأى الوفد
أأن االجراءات املتبعة اس تعرضت بشلك اكمل وال حاجة الطاةل هذا النقاش .وشكر الوفد الويبو عىل دمعها يف تنظمي ندوات
وطنية واقلميية بشأأن اجلوانب اخملتلفة للملكية الفكرية ،وخص ابلشكر ادارة البدلان املنتقةل اىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان
املتقدمة لعملها البناء واملرمثر يف تنفيذ املشاريع والربامج يف منطقته بفعالية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف جناح العمل املقبل.
 .61و أأيّد وفد بنن البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وذكل اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس
البدلان ا ألقل منو ًا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتس ىن التوصل يف هناية هذه امجلعيات اىل مناقشات مرمثرة تعزز دور الويبو
ومعلها للهنوض ابمللكية الفكرية والابتاكر والتكنولوجيا والمنو الاقتصادي والاجامتعي والتمنية املس تدامة .والتفت الوفد اىل
أأن تقرير املدير العام اذلي ُطرح للبحث يشري اىل أأن عدد ًا من ا ألنشطة واملبادرات واملشاريع والربامج قد ُأع ّد ونُفّذ ،مبا يف
ذكل يف البدلان ا ألقل منو ًا ومهنا بنن .و أأفاد بأأنه ميكن تلخيص هذه االجراءات عىل النحو التايل :تدعمي القدرات البرشية
واملؤسس ية الوطنية مهنا واالقلميية للهنوض ابمللكية الفكرية أكداة للتمنية؛ وتعزيز البحث والابتاكر دلمع التمنية املس تدامة.
و أأعرب وفد بنن عن رغبته يف تسليط الضوء عىل أأمهية التوهجات والاسرتاتيجيات الرئيس ية املقرتحة يف اخلطة
الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للويبو لفرتة  .2021-2016و أأعرب الوفد عن ارتياحه ملا ميكن رصده من جتانس بني احتياجات
البدلان النامية ،وخاصة البدلان ا ألقل منو ًا ،وجماالت التعاون احملددة يف أأنشطة الويبو .و أأضاف الوفد أأن مجيع جماالت التعاون
املذكورة أأعاله جتلب قمية مضافة هممة للتعاون بني الويبو وبنن ألجل التمنية واعترب أأن ذكل مينح بدله اماكنية تعزيز قدراته
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عىل اس تغالل نظام امللكية الفكرية بشلك ف ّعال ألغراض التمنية .ويف موضوع مرشوع معاهدة التصاممي الصناعية ،أأعاد وفد
بنن التأأكيد عىل دمعه الاكمل لعقد مؤمتر دبلومايس وشدّد عىل رغبته يف أأن يُنظر يف الوقت املناسب يف اجلوانب املرتبطة
ابملساعدة التقنية وتعزيز القدرات ،أأو أأن تُراعى مجةل أأمور مهنا مس توى التمنية يف البدلان ا ألقل منو ًا والقيود اليت تواهجها
ورضورة مساعدهتا يف تنفيذ املعاهدة املس تقبلية ،بعد أأن تُنجز وتُعمتد .وانهتز وفد بنن هذه الفرصة للتعبري عن امتنانه مجليع
الرشاكء التقنيني واملاليني اذلين يدمعون تنفيذ املبادرات املعززة للتمنية والهادفة اىل حتسني ظروف عيش الساكن .ويف هذا
خص الوفد ابلشكر حكومة السويد عىل مسامههتا السخية يف اطار برانمج اسطنبول للعمل لصاحل البدلان ا ألقل
املضامرّ ،
منوا ،وخاصة الربانمج التدرييب بشأأن امللكية الفكرية اذلي خصصته ألعضاء هذه اجملموعة .كام انهتز الوفد هذه الفرصة للتأأكيد
عىل رضورة ترسيع وامتام معلية فتح املكتبني اخلارجيني التابعيني للويبو يف أأفريقيا ،أأي يف اجلزائر ومجهورية نيجرياي الاحتادية.
و أأعرب الوفد عن قناعته بأأن الويبو ستمتكن من خالل االرساع يف فتح هذين املكتبني من التقريب بني النظام املتعدد
ا ألطراف للهنوض ابمللكية الفكرية وا ألقالمي والبدلان ا ألفريقية .وارتأأى أأن الابتاكر يف جماالت وقطاعات العمل اخملتلفة ّ
يودل
الفرص و أأن فتح هذين املكتبني س يعزز هذا الابتاكر ويدمعه عىل حنو أأفضل .ويف اخلتام أأيّد وفد بنن التوصية اليت قدمهتا
جلنة الويبو للتنس يق ادلاعية اىل اغالق ملف التدقيق اذلي أأجراه مراجع احلساابت اخلاريج يف ادارة حساابت الويبو
للس نة املالية .2015

 .62و أأعلن وفد السودان تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ولبيان مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا.
وهنأأ املدير العام وا ألمانة عىل اجلهد املبذول يف االعداد اجليد لواثئق الاجامتع ممتني ًا للمجمتعني مداوالت انحجة .وقال ان مما ال
شك فيه أأن تمنية أأي جممتع من اجملمتعات تمت من خالل اجملهودات املادية واذلهنية اليت يبذلها أأفراد ذكل اجملمتع لالرتقاء
ابملس توى الاجامتعي والاقتصادي والثقايف وغري ذكل .وال خالف عىل أأن اجملهود اذلهين ال يقل أأمهية يف دوره عن اجملهود
املادي من أأجل تمنية اجملمتع .ذلكل تؤدي امللكية الفكرية دور ًا همامً ابلنس بة اىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .وذكَّر الوفد
بأأن السودان قد اهمت ابمللكية الفكرية و أأفادها نصوص ًا يف دساتريه اخملتلفة ابتداء من دس تور  1998وادلس تور الانتقايل
لس نة  2005ابالضافة اىل الترشيعات الوطنية لقانون العالمات التجارية لس نة  1969وقانون براءات الاخرتاع لس نة 1971
وقانون الامنذج الصناعية لس نة  1974ابالضافة اىل العديد من الترشيعات والقوانني ذات العالقة ابمللكية الفكرية .و أأضاف
أأن السودان يعمل ابلتعاون مع الويبو يف اطار خطط التمنية املوقعة منذ عام  2013عىل تعديل الترشيعات الوطنية ملواءمهتا
مع االتفاقيات االقلميية وادلولية والاس تفادة من الربامج واملساعدات الفنية وبناء القدرات اليت تقدهما املنظمة لتعزيز وتطوير
نظام امللكية الفكرية يف السودان .واثراء لثقافة امللكية الفكرية وانفاذ ًا لقوانيهناُ ،أنشئت حممكة خمتصة ابمللكية الفكرية يف
اخلرطوم ويه أأول حممكة متخصصة من نوعها يف الوطن العريب ،وقد أأصدرت العديد من ا ألحاكم يف ادلعاوي اليت طرحت
أأماهما ودلهيا رصيد ثر من السوابق القضائية .واىل جانب ذكلُ ،أنشئت نيابة متخصصة يف دعاوي التعدي عىل حقوق
امللكية الفكرية ،و أأنشئت رشطة متخصصة يف جمال املصنفات ا ألدبية والفنية فأأصبحت مجيعها أأذرع ًا متاكمةل النفاذ قوانني
امللكية الفكرية يف السودان .وشدد الوفد عىل أأن املؤرشات اجلغرافية وس يةل هممة لالس تدالل عىل منش ئة السلع واملنتجات
الزراعية والصناعية مع ابراز املزيات والسامت التفضيلية لتكل املنتجات .ويه نتيجة لعوامل برشية خيتص هبا ماكن ومنشأأ
تكل املنتجات مثل املهارات الصناعية يف اقلمي معني أأو عوامل طبيعية أأو مناخية حيث يزخر السودان مبنتجات زراعية
وحيوانية ذات سامت تفضيلية متزيه عن املنتجات ا ألخرى مثل القطن والكركدية والسمسم والصمغ العريب والضأأن امحلري
والضأأن البدلي ابالضافة اىل قبيةل بين كنانة حيث يسعى السودان محلايهتا عىل املس تويني االقلميي وادلويل ابالضافة اىل اعداد
مرشوع وطين يكفل حامية املوارد الوراثية النباتية واحليوانية .و أأعلن الوفد أأن حكومة بالده تدمع امللكية الفكرية كام َّ
يتبني من
العمل اجلاد لالنضامم اىل منظمة التجارة العاملية حبلول عام  ،2017ا ألمر اذلي أأثر اجيا ًاب يف ازدهار الاقتصاد السوداين
وتعزيز وحامية نظام امللكية الفكرية يف البالد .اذ اكنت نتيجة ذلكل ادلمع الس يايس وتوافر االرادة الس ياس ية يف ادلوةل أأن
تقفز التسجيالت يف لك أأقسام امللكية الفكرية الصناعية يف السودان :فقفزت العالمة التجارية ألرقام متضاعفة يف امحلاية
والتسجيل ،كذكل الامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع .وذكَّر الوفد بأأن السودان قد وقع عىل معاهدة مراكش وهنأأ بدخول
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املعاهدة حزي النفاذ يف  30سبمترب  .2016ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن شكره وتقديره للويبو واملكتب العريب ومكتب
البدلان ا ألقل منو ًا و أأمانة الويبو جملهوداهتم املتصةل بتقدمي املساعدات الفنية وبناء القدرات يف خمتلف جماالت امللكية الفكرية.

 .63و أأيد وفد غابون البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن رغبته يف تقدمي بعض التعليقات
االضافية املرتبطة ببدله .و أأبدى ارتياحه لمتكن ادلول ا ألعضاء من التغلب عىل أأوجه اختالفهم بشأأن بعض املواضيع املدرجة
يف جدول أأعامل الويبو للسامح للمنظمة مبواصةل املناقشات يف ظل خمتلف اللجان خالل العام احلايل وال س امي يف جلنة
املعايري .و أأبدى رغبته يف التعبري عن ارتياحه لالس تنتاجات اليت توصلت الهيا سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسون
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو و أأدت اىل احراز تقدم ملحوظ يسمح للويبو بأأداء دورها عىل وجه أأفضل يف جمال الهنوض
ابمللكية الفكرية بوصفها حمراكً لالبتاكر والتمنية ويف جمال مساعدة البدلان عىل التحمك يف الوسائل اليت تتيحها امللكية الفكرية
لتحقيق التمنية املتاكمةل .وقال ان اس تنتاجات سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني بشأأن أأولوية اس تضافة أأفريقيا ملكتبني
خارجيني خالل الثنائية احلالية تعد يف ر أأيه مكس ب ًا قو ًاي يرخس الويبو يف دورها مكنظمة تهنض ابمللكية الفكرية .و أأعرب عن
أأمهل أأن يطبق قرار اجملموعة ا ألفريقية بشأأن انشاء املكتبني املذكورين يف اجلزائر ونيجرياي يف املوعد احملدد .و أأوحض قائ ًال انه
من امللح يف ر أأيه اجياد حلول مشرتكة للتحدايت املشرتكة اليت يواهجها لك بدل نتيجة للعوملة أأساس ًا .ويف ذكل الصدد ،قال ان
للويبو بوصفها جزء ًا من منظومة ا ألمم املتحدة دور ًا تؤديه يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة وان التضامن ال ميكن اعتباره
خيار ًا بل هو عبارة عن واجب أأخاليق يف الس ياق املتعدد ا ألطراف احلايل اذلي يشهد بوجه خاص عوملة التحدايت
الاقتصادية والاجامتعية أأو حىت التحدايت الصحية يف مجةل التحدايت .مث رحب بدخول معاهدة مراكش اليت تيرس نفاذ
املكفوفني ومعايق البرص وغريمه من العاجزين عن قراءة النصوص املطبوعة واملنشورات حزي التنفيذ وجشع الويبو عىل
اس تكشاف س بل بديةل للميض قدم ًا بربانجمها لوضع القواعد واملعايري بغية التصدي للتحدايت املواهجة يف الوقت احلايل .ويف
اطار اللجنة احلكومية ادلولية بوجه خاص ،ر أأى أأن املناقشات بشأأن مرشوع النص بلغت مس توى مرضي ًا يف تقارب الآراء
ودعا البدلان اىل تأأكيد عزميهتا الصادقة للتغلب عىل العقبات املبدئية .و أأعرب عن أأمهل أأن تنبثق توصيات قوية عن
الاجامتعات احلالية المداد املناقشات بشأأن حتسني القواعد واملعايري عامة ومشاريع املعاهدة املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية
أأو املعاهدة بشأأن قانون التصاممي أأو هيئات البث اضافة اىل معاهدة الرباءات ابلزمخ احلامس .وذكر أأن رشط الكشف اذلي
يمتسك به يضمن يف حد ذاته االنصاف مما يامتىش متام ًا مع أأهداف الويبو .و أأبدى ابلتايل ارتياحه الدراج توطيد التعاون
ألغراض التمنية يف عداد أأهداف اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط للمدير العام خالل الس نوات الست القادمة و أأعرب
عن تأأييده لرؤية املدير العام الواردة يف تكل اخلطة وجشعها عىل تدعمي ا ألعامل اليت تس هتدف الرشاكت الصغرية واملتوسطة
ومراكز البحث يف البدلان النامية من أأجل ضامن نقل التكنولوجيا بصفة خاصة .و أأضاف قائ ًال ان بدله يعلق أآما ًال كبرية عىل
اعامتد خطة وطنية لتطوير امللكية الفكرية يتوقع المتكن من بدء تنفيذ أأنشطهتا خالل ا ألشهر القادمة ابالتفاق مع الهيئات
اخملتصة يف الويبو .و أأهنيى لكمته شاكر ًا الويبو عىل املساعدة اليت قدمهتا اىل بدله يف اعادة تنش يط مكتب غابون حلق املؤلف
وجمدد ًا ثقته بسعي املدير العام اىل العمل املس متر من أأجل تطوير ثقافة امللكية الفكرية يف صفوف املنتفعني الرئيس يني.
 .64و أأعرب وفد بريو عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشكر
الويبو عىل ادلمع التقين واملايل القمي املقدم لبريو ،اليت تعترب نفسها رشياكً قامي للويبو يف املنطقة ،من خالل التنظمي املشرتك
لفعاليات اقلميية تسامه يف تعممي وحتقيق فهم أأفضل حلدود امللكية الفكرية والتحدايت اليت تطرهحا يف أأمرياك الالتينية .و أأفاد
بأأن دور املعهد الوطين لدلفاع عن القدرة التنافس ية وحامية امللكية الفكرية اكن مفيد ًا يف هذا الصدد .و أأكد الوفد عىل أأن
مسامهة بدله مشهودة أأيض ًا يف الهيئات اليت يرت أأسها بدله يف الويبو ،بدمع من ا ألعضاء ،لكجنة التمنية وجلنة حق املؤلف وجلنة
التنس يق .وذكر أأن ادلور اذلي يؤديه بدله يف تكل اللجان يعكس الزتام بريو واس تعدادها للمسامهة مسامهة فعاةل يف النظام
ادلويل .وعقب تأأمني الالزتام املتجدد لبريو يف هذا املضامر ،قال الوفد انه يويل ،من حيث جدول ا ألعامل الس يايس،
ا ألولوية القصوى للمفاوضات املضطلع هبا يف اطار اللجنة احلكومية ادلولية .وعليه ،عقدت اللجنة يف عام  2016اجامتعني
بشأأن املوارد الوراثية شالك تقدم ًا تقني ًا ملحوظ ًا ،ووضع نتيجة هلام قامئة ابملسائل املعلقة الختاذ قرار س يايس يف  .2017و أأكد
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الوفد أأنه ال بد للويبو ودولها ا ألعضاء من الاس مترار يف احراز نتاجئ ملموسة ،ومن مث يتعني العمل عىل احراز تقدم ذي طابع
تقين يف النصوص ،من أأجل اختاذ قرار س يايس يف  2017طبق ًا للوالية القامئة .و أأكد الوفد عىل تعزيز نظام لش بونة ،مبا ميكن
من حامية تسميات املنشأأ حامية فعاةل ،مع مراعاة أأمهية النظام ومسامهته يف التمنية الشامةل للبدلان ،اضافة اىل ااتحة فرصة
من خالل حتسني ظروف معيشة الساكن .والحظ أأن دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ ،يف مفاوضات أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،وال س امي بريو ،لعب دور ًا جوهر ًاي ،وهو مبثابة اجناز وليس فقط اماكنية التوصل اىل اتفاقات يف اطار الويبو ،بل
اجلدوى الاكمنة وراءه من الناحية العملية .ور أأى الوفد أأن هذه الروح ينبغي أأن توجه االتفاقات ادلولية املقرر التفاوض علهيا
يف الويبو ،ألهنا تعمتد عىل تعزيز اخلطة املعيارية للمنظمة .وهبذا املعىن ،دعا الوفد ا ألعضاء اذلين مل يصادقوا بعد عىل املعاهدة
اىل املصادقة علهيا .وخمت الوفد قائ ًال انه ينبغي مواصةل التفكري يف اطار الويبو يف مسامهة املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية
املس تدامة ،ال س امي املرتبطة مهنا بعمل الويبو ،وشدد من مث عىل احلاجة اىل أآلية فعاةل لرصد ا ألنشطة املنجزة لهذا الغرض.

 .65و أأعرب وفد عامن عن شكره للمدير العام وفريق العمل دلى الويبو عىل اعدادمه لالجامتعات وغريها من ا ألعامل
وتعاوهنم احلثيث وادلامئ مع بالده يف الهنوض بقطاع امللكية الفكرية .و أأشار اىل أأن عامن بد أأت يف تنفيذ بعض الربامج املتعلقة
بركزية امللكية الفكرية بوصفها احدى راكئز الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر .و أأعرب أأيض ًا عن شكره للمنظمة عىل اختيار بالده
اكحدى ادلول التجريبية لتعلمي ثقافة امللكية الفكرية يف املراحل املبكرة من معر الطالب واجياد ا ألدوات املناس بة ليك تس تعني
هبا ادلول يف اعداد مناجهها واسرتاتيجياهتا يف ذكل اجملال .و أأبدى تطلعه الس مترار تعاون املنظمة يك تمتكن عامن من تنفيذ بقية
الربامج حبسب اجلدول الزمين املعد .وفض ًال عن ذكل ،أأعرب الوفد عن شكره للمدير العام عىل التقرير املرفوع للجمعية
واملتضمن ل ألنشطة والتحدايت اليت تواجه املنظمة مؤكد ًا أأمهية احلفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية من أأجل التمنية .ويف هذا
االطار ،أأكد الوفد أأمهية تنفيذ اكمل توصيات أأجندة التمنية مبا خيدم مصاحل ادلول النامية يف جمال امللكية الفكرية اميا ًان بأأن
أأجندة التمنية وامللكية الفكرية جزء ال يتجز أأ من أأعامل الويبو .وشدد عىل أأمهية توفري ادلمع الفين املناسب لدلول النامية يف
حال اعامتد قانون التصاممي .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،تطلع الوفد اىل أأن تتخذ امجلعية العامة قرار ًا بشأأن انشاء املاكتب
اخلارجية حسب املبادئ التوجهيية املتفق علهيا .و أأعلن دمع بالده يف ذكل االطار لطلب اجلزائر اس تضافة أأحد املاكتب
اخلارجية يف الثنائية التالية .وفامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ،أأعرب الوفد عن تقديره للرئيسني عىل
الشفافية اليت تعامال هبا أآم ًال أأن ينهتيي النقاش حول هذا املوضوع ليتفرغ ا ألعضاء للرتكزي عىل املفاوضات وا ألعامل املهمة يف
الويبو .ويف اخلتام ،توجه الوفد ابلشكر اىل املكتب العريب عىل هجود ادلمع الفين اليت يقوم هبا ابلتنس يق مع ا ألقسام الفنية
ا ألخرى يف املنظمة وعىل اجلهود واملساعدة اليت يقدهما لدلول العربية.
 .66و أأيّد وفد رومانيا البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وذكل اذلي أأدىل به
وفد التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعاد التأأكيد عىل الزتامه بتطوير نظام امللكية الفكرية ومواصةل ادلفع
قدم ًا بدول أأعامل الويبو .و أأشار الوفد اىل أأن رومانيا أأخذت علامً بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ و أأمل أأن يواصل
االطار ادلويل للملكية الفكرية تأأمني توفيق مثايل بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل امجلهور العام .و أأفاد بأأن بدله يعري أأعامل
جلنة العالمات أأمهية كبرية و أأمل ابلتوصل اىل توافق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف العام املقبل بغية اعامتد معاهدة خاصة
ابلتصاممي الصناعية .واعترب الوفد أأن تبس يط وجمانسة اجراءات تسجيل التصاممي الصناعية س يعودان ابلفائدة عىل مودعي
الطلبات كام عىل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية .ويف موضوع معل جلنة الرباءات ،شكر الوفد حبرارة مجيع ادلول ا ألعضاء
يف الويبو عىل تعاوهنا مع رومانيا ودمعها لها حني تولت رئاسة تكل اللجنة ور ّحب ابالتفاق اذلي توصلت اليه يف دورهتا
الرابعة والعرشين بشأأن معلها املس تقبيل .وتطرق الوفد اىل موضوع معل اللجنة احلكومية ادلولية و أأفاد بأأن رومانيا ت ُ ّ
سمل بأأمهية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية .ور أأى أأنه ينبغي النظر اىل تعزيز شفافية نظام الرباءات عىل أأنه هدف س يايس و أأنه ميكن
يف هذا النطاق القبول بطلب الكشف عن مصدر أأو منشأأ املوارد الوراثية (تسلاميً بأأن طلب الكشف هذا يقترص عىل
الرباءات) .أأما عن جلنة حق املؤلف ،أأشار الوفد اىل أأن رومانيا هتمت كثري ًا بعقد مؤمتر دبلومايس العداد معاهدة بشأأن حامية
هيئات البث تتوافق متام التوافق مع الواقع التكنولويج للقرن احلادي والعرشين .والتفت اىل أأن رومانيا تشجع قيام حوار يف
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تبادل املامرسات الفضىل بشأأن التقييدات والاس تثناءات وتبقى منفتحة الس تطالع مواضيع جديدة .و أأضاف أأن رومانيا تتابع
عن كثب النقاش اجلاري داخل جلنة االنفاذ و أأعاد التأأكيد عىل الزتام رومانيا مباكحفة التقليد والقرصنة .وعرضت رومانيا هذا
العام فتح مكتب خاريج اتبع للويبو يف بوخارست خالل ثنائية  2017-2016هبدف ادلفع يف تطوير نظام امللكية الفكرية يف
املنطقة وتعزيز خدمات الويبو ،مع أأخذ الرتابط الوثيق بني امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجمتعاية والثقافية يف عني
الاعتبار .وترى رومانيا أأنه ينبغي أأن يقوم أأي قرار يف هذا الشأأن عىل احلاجة اىل توزيع جغرايف متوازن للماكتب اخلارجية،
ورصح الوفد
حس امب ما يرد يف املبادئ التوجهيية اليت اتفقت علهيا ادلول ا ألعضاء جممتعة يف الاجامتع السابق للجمعية العامةّ .
بأأن رومانيا تسعى اىل زايدة وعي اجليل الشاب بأأمهية احرتام حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا ،و أأهنا أأدرجت مادة اختيارية
عن امللكية الفكرية يف املهنج الوطين للتعلمي الثانوي .وشكر الوفد الويبو عىل ما قدمته من دمع لهذه املبادرة وكرر الزتام
رومانيا ابلتعاون مع الويبو يف جمال التعلمي.
 .67و أأيّد وفد جيبويت دون حتفظ البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وانشد الوفد ادلول ا ألعضاء
ابلعمل عىل تعزيز امللكية الفكرية يف مجيع البدلان ،وال س امي يف أأفريقيا ويف البدلان ا ألقل منو ًا .و أأعرب الوفد كذكل عن أأنه
يدمع ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا ونتاج الابتاكر واالبداع .وانضمت جيبويت يف  23يونيو 2016
اىل معاهدة الرباءات اليت اكنت قد دخلت حزي النفاذ يف  23سبمترب  .2016و أأصبحت جيبويت ابلتايل ادلوةل امخلسني بعد
املائة املتعاقدة يف معاهدة الرباءات .وهذا الانضامم اان ّ
يعرب عن ارادة س ياس ية عىل املس توى الرفيع بعل امللكية الفكرية
أأولوية وطنية للتمنية .و أأضاف أأن جيبويت تعترب يف هذا الصدد أأنه من الرضوري فتح املكتبني اخلارجيني يف القارة ا ألفريقية،
يف نيجرياي واجلزائر ،دون أأن تأأخري .وس يؤدي هذان املكتبان دور ًا مفصلي ًا يف تعزيز امللكية الفكرية وتطويرها يف أأفريقيا.
واعترب أأنه من الرضوري العزوف عن تقديس هذه املسأأةل البالغة ا ألمهية ابلنس بة للنظم الاقتصادية يف القارة ومنوها وتمنيهتا.
واىل جانب ذكل ،وضعت جيبويت مسائل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية يف صلب اسرتاتيجيهتا اخلاصة ابلتمنية
الاجامتعية والاقتصادية ،نظر ًا اىل ما متلكه من ثروات من التنوع البيولويج .و أأعرب الوفد يف هذا الصدد عن تأأييده غري
املرشوط القرتاحات اجملموعة ا ألفريقية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور .والتفت الوفد اىل أأن جيبويت
اس تفادت من عدة أأنشطة ملموسة يف جمال املساعدة التقنية ،وال س امي يف جمال تعزيز القدرات وانشاء مراكز دمع للتكنولوجيا
والابتاكر يف أأجل قريب واعداد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية.
 .68و أأيّد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان كوت ديفوار عقدت العزم
عىل جعل امللكية الفكرية أأداة للتمنية .و أأضاف أأن كوت ديفوار تع ّمدت ادراج امللكية الفكرية يف خطهتا الوطنية للتمنية لفرتة
 2020-2016اليت تدعو اىل اس تخدام امللكية الفكرية اس تخدام ًا اسرتاتيجي ًا .و أأشار الوفد اىل أأن مكتب كوت ديفوار
للملكية الفكرية أأجرى يف هذا الس ياق محالت توعية ابمللكية الفكرية وتروجي لها يف مجيع أأحناء البالد ،يف اطار املرشوع
الوطين املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية والعالمات امجلاعية .أأضف اىل ذكل ،حس امب ما أأشار الوفد ،االجراءات الواسعة النطاق
اليت نف ّذهتا اللجنة الوطنية ملاكحفة التقليد ،ال س امي ملاكحفة تقليد املنسوجات وا ألدوية .مث تطرق الوفد اىل موضوع امللكية
ا ألدبية والفنية فأأشار اىل أأن كوت ديفوار سنّت قانو ًان جديد ًا حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأضاف أأن القانون يتضمن
ا ألحاكم ذات الصةل الواردة يف االتفاقيات ا ألخرية بشأأن امللكية الفكرية ،مهنا معاهدة بيجني ،وخاصة معاهدة مراكش اليت
دخلت حزي النفاذ يف  30سبمترب  .2016والتفت الوفد اىل أأن اجراء التصديق عىل هاتني املعاهدتني يف طور التنفيذ.
وحتدّث الوفد عن موضوع االدارة امجلاعية ليشري اىل أأن اصالح مكتب كوت ديفوار حلق املؤلف اذلي ُأجنز مبساعدة الويبو
بد أأ حيقق أأهدافه ،وال س امي هدف حتصيل االاتوات اذلي شهد تنامي ًا ملحوظ ًا يف الس نوات ا ألخرية .ور ّحب الوفد بشدة
ابرشاك كوت ديفوار يف املرحةل الثانية من مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان
ا ألفريقية .وانهتز الوفد هذه الفرصة ليعرب لالدارة العامة للويبو و أأمانهتا عن امتنان حكومة كوت ديفوار لتعاوهنام املثايل.
ومىض الوفد يقول ان كوت ديفوار تر ّحب مبا حققته الويبو من تقدم يف الس نوات ا ألخرية وتأأمل يف أأن يتواصل هذا الزمخ
لتحقيق املصلحة اليت تتفق علهيا مجيع اجلهات الفاعةل ،أأاكنت ادلول ا ألعضاء أأو موظفو املنظمة .ذلا فان كوت ديفوار ّ
حتض

A/56/17
Annex II
45

مجيع الوفود عىل التحيل بروح تقبّل التسوايت واحلوار البناء ،بغض النظر عام س يكون مصري تقرير التحقيق اذلي أأجراه
مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف ا ألمم املتحدة ،الغالق هذه القضية هنائي ًا عند انهتاء امجلعيات .مث تطرق الوفد أأخري ًا اىل
مسأألتني عالقتني معترب ًا أأهنام تس تحقان اهامتم ادلول ا ألعضاء ،هام ،من هجة ،مسأأةل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت مل يمت التوصل اىل نص توافقي بشأأهنا رمغ ما شهدته من تقدم ملحوظ ،ومن هجة
أأخرى ،مسأأةل املاكتب اخلارجية ،اليت شهدت تراجع ًا عن مبد أأ ختصيص مكتبني ألفريقيا عىل سبيل ا ألولوية بسبب عدم
التوصل اىل توافق يف هذا الشأأن وعدم التحيل حبسن النية .وخمت قائ ًال ان الوفد يبقى عىل قناعة بأأن ارادة التوصل اىل نتاجئ
مرضية وروح تقبّل التسوايت س يخامين ألس بوعني عىل أأعامل امجلعيات لتذليل اخلالفات.
 .69و أأيد وفد ايطاليا البيان اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب والبيان اذلي أأدلت به اليوانن ابمس اجملموعة ابء وذكر أأن والية
الويبو تنطوي عىل تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع ادلول ا ألعضاء عرب نظام دويل شامل وفعال
للملكية الفكرية يشمل نظام لش بونة اذلي يوفر امحلاية لتسميات املنشأأ مبوجب اتفاق لش بونة ولفئة املؤرشات اجلغرافية
ا ألوسع بعد أأن تدخل حزي التنفيذ وثيقة جنيف التفاق لش بونة املعمتدة يف مايو  .2015وقال ان نظام لش بونة ووثيقة جنيف
لن يعودا بفوائد كبرية عىل البدلان املتقدمة حفسب بل عىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا أأيض ًا متش ي ًا مع أأجندة التمنية
وعىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملنتجني والساكن الريفيني بوجه خاص .ومىض يقول ان الاستامثر يف ذكل الصدد
س يحد من الفقر عن طريق زايدة حصص التجارة ادلولية وحتسني توزيع ادلخل بني خمتلف املناطق متش ي ًا مع مبادئ التمنية
املس تدامة و أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وشدد عىل رضورة الهنوض مضن الويبو بنظام لش بونة كلك مبا يف ذكل
وثيقة جنيف بشلك فعال ومركز هبدف جذب أأطراف متعاقدة جديدة و أأفاد بأأن بدله يؤيد يف ذكل املضامر مبد أأ التضامن
املايل املديد بني الاحتادات ويدمع يف الوقت ذاته هجود الويبو الرامية اىل تعزيز الشفافية ور أأى أأنه ينبغي التعامل مع احتاد
لش بونة عىل قدم املساواة مع سائر احتادات الويبو .و أأوحض قائ ًال ان مرونة املزيانية احلالية تزيد فعالية س ياسات الويبو بتوزيع
التاكليف واملوارد بني الاحتادات يف ظل روح التعاون والتضامن مما ميكن من تعزيز توازن تطوير امللكية الفكرية وفعاليته.
وفامي خيص مسأأةل فتح ماكتب خارجية للويبو ،أأعرب عن ثقته بقدرة امجلعية العامة عىل تنفيذ القرار املهم بشأأن املبادئ
التوجهيية املعمتد يف عام  2015عىل النحو املالمئ متش ي ًا مع الهدف الاسرتاتيجي الرايم اىل ضامن التوزيع اجلغرايف عىل أأوسع
نطاق ممكن .وابلنس بة اىل برانمج وضع القواعد واملعايري ،أأيد تنس يق اجراءات تسجيل التصاممي الصناعية وتبس يطها من
خالل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف عام  .2017وجشع أأيض ًا مواصةل املناقشات بشأأن معاهدة
محلاية هيئات البث بغية اجياد حلول جمدية تتسق مع الس ياق التكنولويج احلايل .و أأهنيى لكمته مسلامً بأأمهية الوالية اجلديدة
للجنة احلكومية ادلولية ابعتبارها فرصة السرتجاع روح التعاون بني ا ألعضاء وتكوين فهم مشرتك للقضااي ا ألساس ية ابحلفاظ
يف الوقت ذاته عىل اطار قانوين أآمن للملكية الفكرية حيفز الابتاكر واالبداع.
 .70و أأي ّد وفد بنغالديش البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ والبيان اذلي أأدىل به وفد
بنغالديش ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا .وقال انه يدرك ادرااكً شديد ًا أأن الويبو بصفهتا املؤسسة العاملية للملكية الفكرية
تضطلع بدور حموري يف تطوير النظام العاملي للملكية الفكرية ،وتويل اهامتما خاصا للبدلان ا ألقل منوا .و أأشار اىل توقيع اتفاق
ملس توى اخلدمات بني الويبو وادارة الرباءات والتصاممي والعالمات التجارية يف يناير  .2015و أأوحض قائ ًال ان تكل االدارة
أأنشأأت مبساعدة الويبو ومع ًال بذكل االتفاق مركزين دلمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأضاف أأن جامعة خولنا للهندسة
والتكنولوجيا أأنشأأت خلية تعىن ابالبتاكر واملبتكرين لتطوير طرق ادارة نقل التكنولوجيا والابتاكر يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا والابتاكر وتطوير امللكية الفكرية وتسويقها وتصنيعها .و أأضاف قائ ًال ان بدله يعمل عىل تعديل قوانني ابمللكية
الفكرية وحتديهثا ،كام نفذ مرشوعا بشأأن نظام ادارة مكتب امللكية الفكرية ،من أأجل ادارة طلبات امللكية الفكرية ابلتعاون مع
الويبو .و أأشار اىل اس هتالل دورة تدريبية قصرية بشأأن امللكية الفكرية أأيض ًا يف معهد بنغالديش لالدارة مبساعدة الويبو.
ومىض يقول ان حكومة بدله ختطط لالنضامم اىل معاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد ومعاهدة مراكش .و أأعرب أأيض ًا عن
امتنانه الشديد للويبو للمساعدة املقدمة يف اطار اعداد مسودات س ياسات البدل يف جمال امللكية الفكرية ،اليت تتبع خريطة
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الطريق الوطنية للملكية الفكرية اليت أأاتحهتا الويبو .و أأعرب عن أأمل بدله يف رؤية تطور موضوعي يف املفاوضات حنو وضع
وثيقة ملزمة قانوان بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،وكذكل ادراج مادة عن املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات يف معاهدة قانون التصامميّ .
وحث عىل عدم ايقاف االنفاق 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 .و أأبدى دمع بدله التفاق بشأأن هيئات البث وهنج قامئ
عىل االشارات حسب املعىن التقليدي .وقال ان االعالن الوزاري املعمتد يف اسطنبول عام  2011قد ّعني ا ألولوايت احملددة
اليت حتث بدله الويبو عىل مواصلهتا يف جمال التعاون التقين املرتبط ابمللكية الفكرية اليت تس هتدف البدلان ا ألقل منو ًا.
 .71و أأيّد وفد غاان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان بدله واصلت دمع ا ألنشطة اليت
اضطلعت هبا الويبو كجزء من جدول أأعامل وضع القواعد واملعايري ،واعرتف بدور الويبو الفريد يف تعزيز حامية امللكية الفكرية
يف مجيع أأحناء العامل .وفامي يتعلق بدوافع التمنية الاقتصادية والاجامتعية ،شدد الوفد عىل أأمهية الاقتصاد القامئ عىل املعرفة
واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية .و أأشار الوفد اىل اطالق س ياسة امللكية الفكرية الوطنية يف يناير  2016كدليل عىل
ا ألمهية اليت تولهيا بدله للمسأأةل .وذكر أأن الس ياسة هتدف اىل تسخري اماكانت الابتاكر واالبداع عىل املس توى الوطين،
ومتكني القطاع العام من توفري خدمات فعاةل وذات كفاءة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية هبدف تعزيز االبداع والقدرة
التنافس ية .وقال الوفد ان شعبة امللكية الفكرية يف ادارة السجل العام أأجنزت خطوات كبرية يف ظل هجودها الرامية اىل توفري
بيئة مواتية لنظام ملكية فكرية متني .و أأشار اىل أأن هذه اجلهود أأسفرت عن نتاجئ يبيّهنا العدد املزتايد لطلبات التسجيل،
وخاصة يف جمايل العالمات التجارية وا ألسامء التجارية .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تقدير بدله اللزتام الويبو اذلي جتىل
يف انشاء مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف ادلول ا ألعضاء .وقال الوفد ان بدله اس تفادت من هذه املبادرة وحددت
جماالت رئيس ية عىل املس توى الوطين ميكن أأن تنتفع هبذا الربانمج أأيضا .و أأعرب الوفد عن تطلعه اىل توقيع اتفاق مس توى
اخلدمات مع الويبو للرشوع يف الربانمج ،و أأ ِمل يف التعاون مع الويبو عىل حتسني نظام امللكية الفكرية عرب تنفيذ أأنشطة
حمددة يف اطار خطة الويبو وغاان املشرتكة لتمنية امللكية الفكرية وس ياسة امللكية الفكرية الوطنية .ور ّحب الوفد ابملبادرات
ّ
املوهجة ملعاجلة احتياجات بدله يف جمال تمنية الكفاءات وحتسني ا ألداء عىل املس توى الوطين .ور أأى الوفد أأن تقدما كبريا
أأحرز يف معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل وضع معايري وثيقة دولية بشأأن تنظمي املعارف التقليدية واملوارد الوراثية .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن حتل القضااي العالقة مبا خيدم مصاحل مجيع ا ألطراف املعنية يف هناية املطاف .وقال ان بدله تتابع ابهامتم
املناقشات اجلارية بشأأن معاهدة قانون التصاممي املقرتحة وهجود جلنة العالمات يف تسوية اخلالفات بني ادلول ا ألعضاء،
واجياد الظروف الالزمة لعقد مؤمتر دبلومايس عام ّ .2017
وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعاجل اللجنة ادلامئة يف مناقشاهتا اجلارية
هذه القضية ملا فهيا من مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد أأيضا عن تقديره العميق لدلول ا ألعضاء عىل ما قدّ مته من
أأنشطة التعاون التقين يف جمال امللكية الفكرية .و أأبدى الوفد عرفاان خاصا لدلمع الوارد من حكومة سويرسا يف اطار املرشوع
سويرسا/غاان املشرتك .واختمت الوفد ابالشارة اىل ان املرحةل الثانية من هذا املرشوع نفذت من قبل معهد امللكية الفكرية
السويرسي والوزارات واالدارات والواكالت ذات الصةل.
 .72و أأيد وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،و أأحاط علامً بتقرير املدير العام وشدّد
عىل رضورة النظر يف جدول أأعامل الويبو املس تقبيل اخلاص بوضع القواعد واملعايري واقامة اطار معل مس تدام لغرض تطوير
امللكية الفكرية يعود ابملنفعة عىل امجليع .ومنذ مجعيات عام  ،2015ك ّيفت زمبابوي أأحاكم بروتوكول مدريد ،لمتنح بذكل اليقني
القانوين اىل املس تخدمني اذلين يسجلون عالماهتم يف البدل .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل توفريها لدلمع التقين طوال
هذه العملية .ومن املرتقب أأن تُطلق زمبابوي س ياسة واسرتاتيجية وطنية يف جمال امللكية الفكرية يف أأوائل عام  ،2017ويه
س ياسة طورهتا مبساعدة الويبو وابلتعاون التقين معها .واس تفادت زمبابوي أأميا اس تفادة من برامج الويبو التدريبية اليت تُقدم
ابلتعاون مع واملنظمة االقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية .وسامهت هذه الربامج يف بناء القدرات يف زمبابوي والعديد من ادلول
ا ألفريقية ا ألخرى يف جمال امللكية الفكرية .ويقتيض معل الويبو يف جمال املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور الزتام
مجيع ادلول ا ألعضاء هبا .و أأثىن الوفد عىل اللجنة احلكومية ادلولية لعملها عىل الاجامتع جمددا يف  2016بغية اجياد الس بل

A/56/17
Annex II
47

الكفيةل ابلتوصل اىل توافق يف الآراء واقرتاح صكوك قانونية دولية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسفر هذه العملية عن نتاجئ
اجيابية ابلنس بة اىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ولطاملا قدّرت زمبابوي معليات وضع القواعد واملعايري اليت قامت هبا
خمتلف اللجان ويه تأأمل يف أأن تواصل مجيع الوفود عقد الزتام اجيايب بغية ضامن أأن تؤدي الويبو واليهتا عىل أأمكل وجه و أأن
تسطر أأهدافا يف هذا الصدد .واختمت الوفد لكمته قائ ًال ان زمبابوي ستس متر يف التعاون مع ا ألمانة وسائر ادلول ا ألعضاء
النشاء نظام أأكرث فعالية للملكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل واذاكء الاحرتام للملكية الفكرية خدمة للمصلحة العامة
و أأحصاب احلقوق.

 .73ورصح وفد غواتاميال بأأنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال انه
يرحب بكون بدله من بني البدلان العرشين اليت توصلت اىل ادخال معاهدة مراكش حزي النفاذ ،متيحة بذكل أأداة
ل ألشخاص ذوي االعاقات البرصية ليحظوا بفرصة الوصول عىل حنو أأيرس للتعلمي والثقافة .و أأعرب الوفد عن تقديره للعمل
املعياري اذلي تقوم به الويبو لفتح منتدايت للمفاوضات متعددة ا ألطراف لوضع وتنفيذ صكوك قانونية تليب احتياجات ادلول.
وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل مواصةل العمل االجيايب ،ومعل اللجنة احلكومية ادلولية ،واملناقشات يف اطار جلنة حق
املؤلف بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،ومؤسسات التعلمي والبحث .و أأعرب الوفد عن
شكره للويبو عىل دمعها وتعاوهنا ازاء بناء القدرة التقنية وصياغة املشاريع والتدريب املتواصل لفائدة املكتب الوطين
والقطاعات املعنية مبسأأةل امللكية الفكرية .و أأشار اىل أأنه يتطلع اىل امليض قدم ًا يف مناقشات هذه السلسةل من جلسات
امجلعيات ،و أأعرب عن أأملها يف املشاركة فهيا عىل حنو بناء قصد التوصل اىل اتفاقات ملموسة تفيد ماليني ا ألشخاص
املؤمنني ابمللكية الفكرية والواثقني مهنا.
 .74و أأعرب وفد فرنسا عن قناعته بأأن امجلعيات ستمتكن يف ظل قيادة رئيسها من احراز تقدم ملحوظ يف املواضيع
اخملتلفة املُدرجة يف جدول أأعاملها و أأيّد البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء من هجة والاحتاد ا ألورويب من هجة أأخرى ،ليحيي
ويشكر املدير العام ولك فرق الويبو اليت د أأبت يف العام املنرصم عىل تعزيز امللكية الفكرية يف مجيع جوانهبا بفعالية وحرص
عىل مصلحة لك دوةل من ادلول ا ألعضاء .كذكل ،شكر الوفد ا ألمانة اليت أأعدّت هذه اجملموعة الكبرية من الواثئق اليت
س تدرسها امجلعيات .و أأشار الوفد اىل أأن فرنسا تو ّد التذكري بأأهنا تويل أأمهية ابلغة للهدف املمتثل يف التوصل خالل ا ألشهر
املقبةل اىل اعامتد معاهدة التصاممي .و أأشار اىل أأن هذا النص اذلي اكن هيدف اىل تبس يط وجمانسة االجراءات املتعلقة
ابلتصاممي قد ُأجنز بشلك اتم .و أأضاف أأن فرنسا تعترب أأن ال سبب اكفي ًا اليوم يربر تأأجي ًال جديد ًا لدلعوة اىل عقد مؤمتر
دبلومايس العامتد هذه املعاهدة .واعترب ابلتايل أأنه من املس تحسن التوصل يف ا ألايم املقبةل اىل توافق يتيح أأخري ًا اختاذ قرار
بعقد هذا املؤمتر .واىل جانب موضوع التصاممي ،قال الوفد ان فرنسا ت ُ ّ
سمل اب ألمهية ا ألساس ية اليت يكتس هيا حسن معل لك
نظام من أأنظمة امللكية الفكرية وحسن ادارته .واعترب الوفد أأن لك نظام ومعاهدة تديرها الويبو ،ان اكن نظام معاهدة
الرباءات أأو نظام مدريد للعالمات أأو نظام الهاي للتصاممي أأو نظام لش بونة للمؤرشات اجلغرافية ،تسامه يف حتقيق أأهداف
هذه املنظمة اليت تنص علهيا اتفاقيهتا التأأسيس ية .والتفت اىل أأن فرنسا تمتسك بشلك خاص مببدأأ التضامن اذلي يكفل منذ
س نوات عدة التطور السلمي والعمل السلمي يف الويبو واحتاداهتا .واذ حترص فرنسا عىل حسن ادارة نظام لش بونة للمؤرشات
اجلغرافية ،فهيي ترى أأنه جيدر الرتحيب ابلنتاجئ اليت ُأحرزت منذ انعقاد امجلعيات السابقة لتأأمني توازن مزيانيته ودميومة متويهل.
ومن هذا املنطلق ،أأعلن الوفد أأنه عقد العزم عىل مواصةل هذه ا ألعامل يف ا ألايم املقبةل ،ليس فقط ملصلحة مجيع ادلول
ا ألعضاء يف احتاد لش بونة وادلول املهمتة ابالنضامم اليه ،بل كذكل ملصلحة مجيع مس تخديم أأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية
يف العامل .ويف اخلتام أأعلن الوفد الزتامه التام ابملسامهة يف اجناح دورة امجلعيات هذه.
 .75و أأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ورحب ابلتقدم احملرز يف اللجنة
احلكومية ادلولية ،وتوقع اعامتد صك دويل ملزم من الناحية القانونية محلاية اجملمتعات وحتقيق منفعهتا .وقال ان التأأخري يف اجياد
حل لهذه املسأأةل حرم العديد من اجلهات املتعامةل مع الويبو من فرصة اس تغالل املوارد اليت تعود ابلفائدة عىل شعوهبا .وا ألمر
نفسه ينطبق عىل جلنة حق املؤلف والعمل اذلي أأجنزته يف جمال الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات

A/56/17
Annex II
48

ومؤسسات البحث والتعلمي .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل استيعاب هذه القضااي نظر ًا لدلور اذلي تضطلع به يف جمال
التعلمي والنفاذ اىل املعلومات يف البدلان النامية .وعليه ،جشع الوفد امجلعية العامة عىل مواصةل دمع العمل املس متر لهذه الهيئات.
ورحبت بوتسواان ابلتقدم احملرز يف جلنة الرباءات فامي خيص مسأأةل الرباءات والصحة ،ويه مسأأةل تكتيس أأمهية حيوية يف
البدلان النامية ،معربة عن أأملها يف حتسني النفاذ اىل ا ألدوية والصحة العامة .و أأضاف الوفد أأن جلنة العالمات أأحرزت
بدورها تقدم ًا فامي خيص حامية أأسامء البدلان من التسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية .وفامي خيص حق املؤلف ،أأحاط
الوفد علامً حباالت الانضامم اىل معاهديت بيجني ومراكش والتصديق علهيام ،و أأفاد بأأنه عىل وشك الانضامم اىل معاهدة
مراكش .وس يتيح ذكل لبوتسواان مراعاة شواغل ا ألشخاص اذلين يعانون من اعاقات يف جدول أأعاملها الوطين .ورحب الوفد
ابلتقدم احملرز فامي يتعلق ابحداث مكتبني خارجيني للويبو يف أأفريقيا خالل الثنائيتني  2017-2016و .2019-2018واذ
اكنت بوتسواان قد احتفلت مبرور مخسني عام ًا عىل اس تقاللها ثالثة أأايم من قبل يف  30سبمترب  ،2016توجه الوفد ابلشكر
اىل الويبو عىل ادلمع اذلي قدمته لتمنية نظاهما الوطين للملكية الفكرية .ووفرت الويبو املساعدة لبوتسواان من خالل مرشوع
منوذج مكتب امللكية الفكرية اذلي يقدم خدمات امللكية الفكرية عىل ش بكة ا ألنرتنت .و أأاتحت لها أأيضا الاس تفادة من نظام
مدريد اس تفادة ف ّعاةل من خالل توعية جممتع ا ألعامل .ووفرت لها أأيضا بناء القدرات يف جمال معاجلة طلبات العالمات التجارية
ادلولية .ونظرا اىل أأن بوتسواان انتقلت اىل اقتصاد قامئ عىل املعرفة ،فقد طورت مبساعدة من الويبو اطار معل يف جمال
س ياسات امللكية الفكرية يُعىن مبنظامت البحوث واملؤسسات التعلميية اليت متولها ادلوةل .ومن شأأن ذكل ا ألمر أأن حيفز
الابتاكر وحيسن االدارة املؤسس ية للملكية الفكرية ويقمي جسور ًا مع القطاع الصناعي .ويف يوليو  ،2016احتضنت بوتسواان
ورشة معل اقلميية ،نظمهتا الويبو مع رشاكهئا ،تطرقت اىل معاهديت مراكش وبيجني و" "WIPO Connectوالمتزي عىل
مس توى املعيار ادلويل لضامن اجلودة يف منظامت االدارة امجلاعية .وخرجت بوتسواان بنتيجة تمتثل يف اختاذ قرار علمي للنفاذ
اىل معاهدة مراكش ووضوح أأكرب بشأأن العالقة بني مكتب حقوق املؤلف ومنظامت االدارة امجلاعية.
 .76و أأعرب وفد جورجيا عن أأمهل بأأن يتلكل الاجامتع ابلنجاح وحيقق نتاجئ ملموسة ال س امي يف موضوع اعامتد معاهدة
قانون التصاممي اذلي ُأجنز نصه يف صيغته الهنائية .مث تطرق الوفد اىل موضوع املاكتب اخلارجية فاعترب أأنه ينبغي أأن ّ
تشلك
املبادئ التوجهيية الصادرة عن امجلعية العامة السابقة وتوزيع ش بكة الويبو عنارص رئيس ية من عنارص القرار و أأنه ينبغي منح
ا ألولوية ل ألقالمي اليت ال توجد فهيا ماكتب خارجية .واعترب أأنه من املهم للغاية أأن العمل قد بورش يف عدد من املشاريع اجليدة،
ال س امي تكل اليت تناولت قدرات الهيئات اخملتلفة واملبادرات اخملتلفة ومهنا تدريب القضاة .و أأعلن الوفد أأن جورجيا تدمع مجيع
املبادرات اجلديدة الهادفة اىل انشاء منصات خاصة تتيح اماكنيات اقامة ش باكت للتواصل ،مبا فهيا مبادرة انشاء مجموعة من
املدربني ادلوليني عىل امللكية الفكرية واجلهود اليت تبذلها أأاكدميية الويبو لتيسري بناء الش باكت بني املتخصصني يف امللكية
ورصح الوفد بأأن جورجيا تعري معل جلنة االنفاذ اهامتم ًا كبري ًا وتر ّحب بتقريرها اذلي أأاثر اهامتم العديد من ادلول
الفكريةّ .
ا ألعضاء ،من بيهنا جورجيا .وشدّد الوفد عىل أأمهية اعداد اطار قانوين مالمئ و أأعرب عن دمعه للتعديالت املقرتحة لتحسني
فعالية امجلعية .و أأشار الوفد اىل أأن جورجيا أأخذت علامً ابملناقشات يف التقرير الصادر عن مكتب ا ألمم املتحدة للرقابة
ادلاخلية عن مشالك االدارة يف الويبو .و أأضاف انه يدمع حل هذه املسائل بشلك مناسب ويرحب بأأي خطوات تريم اىل
حتسني الشفافية يف املنظمة .مث تطرق الوفد اىل املسأأةل ادلامهة املتعلقة ابلعجز يف احتاد لش بونة ،فأأعلن أأن جورجيا
وحكومات لك من فرنسا وامجلهورية التش يكية وايطاليا مس تعدة لتقدمي مساعدة مالية لتقليص العجز القامئ .و أأعرب الوفد
عن أأمل جورجيا يف أأن تؤول املداوالت البنّاءة اىل انشاء اطار مالمئ من شأأنه أأن يكفل اس تدامة النظام.
ورصح وفد بواتن بأأن مكتبه الوطين للملكية الفكرية بصدد ادخال التعديالت ا ألخرية عىل قانون حق املؤلف وقانون
.77
ّ
امللكية الفكرية سعي ًا منه اىل تعزيز نظام امللكية الفكرية يف بواتن .وتامتىش هذه التعديالت مع املامرسات ادلولية املتبعة وتأأمل
بواتن أأن متيض قدما يف حتسني اطار معلها االداري والقضايئ لصون حقوق امللكية الفكرية والوفاء ابلزتاماهتا ادلولية .ووضع
مكتب امللكية الفكرية اللمسات ا ألخرية أأيضا عىل الس ياسة الوطنية يف جمال امللكية الفكرية اليت تنتظر موافقة احلكومة علهيا.
و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل املساعدة التقنية اليت قدمهتا يف س ياق صياغة تكل التعديالت والس ياسة .ومعلت بواتن
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عىل الارتقاء مبس توى مكتهبا للملكية الفكرية اذلي حتول من قسم اىل ادارة مما خيول هل النفاذ اىل موارد اضافية لالضطالع
بواليته اليت تمكن يف حامية امللكية الفكرية واس تخداهما كوس يةل لتشجيع التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف البدل .ور ّحب
الوفد ابدلور املس متر اذلي تضطلع به الويبو يف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية لتطوير امللكية
الفكرية وحاميهتا وتعزيزها واس تغاللها بغية حتقيق التمنية يف اجملال الثقايف والاجامتعي والاقتصادي .ويف هذا الصدد ،رحب
الوفد ابلربامج وا ألنشطة املنفذة يف بواتن خالل الفرتة  ،2016/2015عىل غرار تقدمي ادلمع التقين لتحديث نظام أأمتتة امللكية
الصناعية ،وتنظمي ورشة معل وطنية بشأأن النفاذ اىل التكنولوجيا من أأجل الابتاكر وبشأأن انشاء ش بكة مراكز دلمع
التكنولوجيا والابتاكر يف بواتن ،والتدريب عىل الفحص املوضوعي للرباءات ابس تخدام أأعامل الفحص اخلارجية ،وتنظمي
ورشة وطنية بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف واملوارد الوراثية ،وورشة وطنية بشأأن حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة .وعىل غرار العديد من البدلان ا ألقل منوا ،مل تكن بواتن قادرة عىل الاس تفادة من مزااي امللكية الفكرية .وعليه ،طلب
الوفد أأن تواصل الويبو تقدمي مساعدهتا اىل ادلول ا ألقل منو ًا ابعتبارها احدى أأولوايت برامج الويبو ومزيانيهتا.
 .78و أأيّد وفد أأوكرانيا البيان اذلي أأدىل به وفد طاجيكس تان اب ألصاةل مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب
الرشقية ،وحتدث مبزيد من التفاصيل حول عدد من القضااي .وذكر الوفد أأن بدله ترحب ابملاكسب اليت حتققت يف تطوير
نظام ملكية فكرية متوازن وسهل املنال ،وتكل اليت حققت يف تسهيل اس تخدام النظام عرب التعاون املتنامغ بني البدلان
وا ألقالمي .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر التعاون املرمثر يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة س نغافورة
واتفاق مدريد وبروتوكول مدريد .و أأي ّد الوفد أأيضا الاقرتاح ادلاعي اىل عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب العامتد
معاهدة قانون التصاممي .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لنتاجئ معل اللجان ومجموعات العمل اكفة ،ور ّحب ببدء رساين معاهدة
مراكش .وذكر أأن حكومة بدله ابرشت العمل عىل انضامم البالد اىل املعاهدة .و أأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام عىل الثقة
املبينة يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،واليت جتلّت يف تعيني مكتب أأوكرانيا لرباءات الاخرتاع اكدارة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل .و أأبلغ الوفد املشاركني يف ادلورة أأن القانون ا ألوكراين اجلديد بشأأن النظام القضايئ ينص عىل انشاء
حممكة خاصة عليا لقضااي امللكية الفكرية ،وذكل هبدف حتسني حامية حقوق امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تواصل الويبو مس تقبال دمع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية يف البدلان النامية والبدلان ذات الاقتصادات اليت متر مبرحةل
انتقالية ،بغية اقامة رشاكة متاكفئة بني مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وفامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ،دعا
الوفد ادلول ا ألعضاء يف الويبو أل ّال توتر ا ألجواء داخل الويبو دون داع ،و أأن تسمح للمنظمة ابلرتكزي عىل العمل املوضوعي
يف اطار واليهتا املبارشة .و أأكدّ الوفد الزتام بدله ابلهدف املشرتك املمتث ّل يف تعزيز نظام حامية امللكية الفكرية العاملي ،و أأعرب
عن دمعه الاكمل للجهود الرامية اىل اقامة تعاون متنامغ بني مجيع ادلول ا ألعضاء .ويف اخلتام ،متىن الوفد مجليع احلارضين
التوفيق يف معلهم.
 .79و أأيّد وفد رواندا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وذكل اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس
البدلان ا ألقل منو ًا .و أأشار الوفد اىل أأن تقرير املدير العام قد سلّط الضوء عىل التقدم املمتاز اذلي أأحرز يف مجيع أأنظمة
امللكية الفكرية وعىل االدارة الفعاةل للموارد واعترب أأنه ال بدّ من االشادة اب ألمانة عىل هذه النتاجئ .مث تطرق الوفد اىل مسأأةل
الصةل بني امللكية الفكرية والتمنية ،يف س ياق أأهداف التمنية املس تدامة اليت اع ُتمدت مؤخر ًا ،فدعا مجيع ادلول ا ألعضاء يف
الويبو اىل تعزيز دور الويبو ومجيع أأنظمة امللكية الفكرية يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة عرب نرش املعارف والتكنولوجيات
دلمع الابتاكر .ور أأى الوفد أأن عىل ا ألمانة أأن تواصل هجودها احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا وأأن تساعد يف الوقت عينه يف
الاس تخدام الفعال لهذه املوارد ألغراض الابتاكر .وخمت الوفد قائ ًال انه يرتقب احراز تقدم مضطرد يف معل الويبو املتعلق
بوضع املعايري وانه ال يشك يف أأن هذا التقدم سيتحقق.
 .80و أأيد وفد هنغاراي البيان اذلي أأدلت به التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والبيان اذلي أأدلت به
مجهورية سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وقال ان هنغاراي ما زالت دوةل عضو ًا مسؤوةل ونشطة يف
الويبو تسهم يف احلفاظ عىل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية وحتسينه .و أأعرب عن تأأييد بدله التام للويبو واملدير
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العام يف الوفاء بوالية الويبو و أأشار اىل امتياز التعاون بني الويبو وبدله عىل ادلوام .و أأفاد بأأن مكتب هنغاراي للملكية الفكرية
ترشف بتنظمي الندوة العاملية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف بودابست يف أأكتوبر  2015مبشاركة الويبو وان الندوة حققت
جناح ًا ابهر ًا وشهدت عىل تعاون بدله املمتاز مع الويبو اذ اضطلع بدله بدور حازم يف الهنوض ابمحلاية العاملية للمؤرشات
اجلغرافية وتسميات املنشأأ خالل عدة س نوات .وفامي يتعلق بعجز املزيانية يف نظام لش بونة ،لفت النظر اىل التقدم احملرز يف
ذكل الصدد يف الفريق العامل املعين بنظام لش بونة و أأعرب عن تقديره للمساهامت املقدمة من حكومات عدة دول أأعضاء يف
احتاد لش بونة وعن مواصةل الزتام بدله ابجياد حلول معقوةل ومتوازنة هبدف حتقيق الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف ا ألمد
الطويل واس تدرك قائ ًال انه جيدر التشديد عىل رضورة مراعاة مبادئ الويبو وبراجمها املالية اىل جانب التضامن املايل والقدرة
عىل ادلفع والتعاون بني خمتلف الاحتادات .و أأبدى رغبة بدله أأيض ًا يف تأأكيد أأمهية تعزيز الهنوض بنظام لش بونة احلايل مبا فيه
وثيقة جنيف هبدف جذب أأطراف متعاقدة جديدة حممتةل .واسرتسل قائ ًال ان بدله اتبع ابهامتم شديد املناقشات بشأأن
التقارير الصادرة عن مكتب ا ألمم املتحدة خلدمات الرقابة ادلاخلية واملتصةل بقضااي احلومكة مضن الويبو .واعترب أأن قرارات
رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق وتوصياهتام عقب اس تعراض ذلكل التقرير عىل أأهنا هنائية وصاحلة .ور أأى أأنه من
الرضوري تنفيذ تكل القرارات مما يعين حسم احلاالت الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية دون احلاجة اىل اعادة
فتحها أأو التفاوض بشأأهنا أأو اس تعراض التقرير يف خمتلف هيئات الويبو .ويف الوقت ذاته ،أأبدى انفتاح بدله للمشاركة يف
املفاوضات اليت ميكن أأن تفيض اىل تعزيز شفافية اجراءات حمددة مضن الويبو .و أأكد جمدد ًا الزتامه الراخس ابعامتد املعاهدة
بشأأن قانون التصاممي و أأعرب عن أأسفه لعجز جلنة العالمات عن اختاذ قرارات بشأأن القضااي العالقة .و أأشار اىل وضع الصيغة
الهنائية لنص املعاهدة املذكورة وقال ان بدله يشجع ادلول ا ألعضاء عىل التوصل اىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس
العامتدها .وذكر بأأن معهد فيسغراد للرباءات قد عُني اكدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة
الرباءات خالل مجعية احتاد املعاهدة يف أأكتوبر  2015وعرب عن رسوره العالم احلضور بأأن املعهد بد أأ معهل يف  1يوليو
 2016مبشاركة ماكتب امللكية الصناعية يف امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا .و أأضاف قائ ًال ان املعهد يتيح
خيارات مواتية وفعاةل للمنتفعني يف أأورواب الوسطى لالخنراط يف النظام ادلويل للرباءات والاس تفادة ابلتايل من اماكنية
التواصل مع نظام املعاهدة بلغهتم وان بدله يرى أأن تكل املزااي تسهم يف الهنوض ابالبتاكر واالبداع وتعزيز المنو الاقتصادي
والقدرة عىل التنافس يف منطقة أأورواب الوسطى .و أأهنيى لكمته معر ًاب عن أأمهل أأن جترى املناقشات خالل امجلعيات يف
أأجواء منفتحة.
 .81و أأيّد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ور ّحب بأأشاكل التقدم النوعي والمكي اليت
حققهتا املنظمة والنامجة عن روح التعاون البنّاء بني ادلول ا ألعضاء احلريصة عىل التعزيز ادلامئ ل ألطر املعيارية واملؤسس ية يف
الويبو .واعترب الوفد أأن جتديد والية اللجنة احلكومية ادلولية اليت طاملا عانت من الشلل يندرج يف هذا االطار ،اذ أأن اللجنة
عقدت دورتني خصصتا ملوضوع املوارد الوراثية .ور أأى الوفد أأن القرار اذلي ُاختذ بتعزيز الهيلك االداري للويبو من خالل
فتح ماكتب خارجية جديدة ،ال س امي يف أأفريقيا اليت ذكّر بأأهنا القارة الوحيدة الغائبة عن ش بكة املنظمة الالمركزية ،يندرج
أأيض ًا يف االطار نفسه .وقال انه يُضاف ذلكل التنفيذ الفعال ألجندة التمنية عرب تنفيذ العديد من املشاريع مكرشوع تعزيز
القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وعدد من البدلان ا ألفريقية ،مهنا الس نغال .ور ّحب الوفد يف هذا الصدد بقرار جلنة
التمنية اس تئناف املرشوع بتنفيذ مرحلته الثانية .واعترب الوفد أأنه ال بدّ من الرتحيب هبذه التطورات املهمة دون أأن يغيب
عن ا ألذهان أأن حتدايت عديدة ال تزال قامئة .ور أأى أأن اهناء املفاوضات حول فتح ماكتب خارجية ،ال س امي يف أأفريقيا،
وادلفع ابملناقشات بشأأن صك قانوين ّ
ينظم مسائل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور اىل خواتميها ،يبقيان مسأألتني
حامستني يف نظام عاملي للملكية الفكرية يكون أأكرث تواز ًان من ذي قبل .وخمت الوفد قائ ًال ان التنفيذ ا ألمثل ألجندة التمنية
الطموحة اليت تعترب مرجع ًا أأساس ي ًا للعداةل واالنصاف يف جمال امللكية الفكرية يتطلب التشديد عىل حمورهيا أألف وجمي ،أأي
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من هجة ،ونقل التكنولوجيا والوصول اىل املعارف من هجة أأخرى.
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 .82و أأعرب وفد منغوليا عن تقديره لعمل والويبو واجنازاهتا يف حتديث البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية مما أأسهم يف
تطوير نظام عاملي للملكية الفكرية أأكرث تواز ًان ومشو ًال يضمن الازدهار والتمنية للجميع .و أأفاد بنجاح تنفيذ مرشوعات حامسة
مع الويبو مثل انشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وتطويرها يف البدل اضافة اىل مرشوع للتعاون يف جمال تكنولوجيا
املعلومات أأاتح النفاذ اىل العالمات التجارية املنغولية عىل قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية منذ أأغسطس .2016
و أأفصح عن تطلع بدله اىل النجاح يف مواصةل مرشوعات تكنولوجيا املعلومات اجلارية اليت ستسامه يف حتسني معليات
املنظمة الوطنية للملكية الفكرية وترسيعها وتسمح ابالنضامم اىل ركن الرباءات وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي يف املس تقبل.
وشكر الويبو عىل التعاون الفعال و أأعرب عن تطلعه اىل العمل البناء املقبل اذلي س يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة
يف جمال امللكية الفكرية يف البدل .وعلق أأمهية كربى عىل تنفيذ أأجندة التمنية اليت تكتيس أأمهية حامسة لسد الثغرات االمنائية
والتعاون من أأجل ارساء نظام دويل شامل ومتوازن للملكية الفكرية .وبناء عىل ذكل ،شدد عىل أأمهية اجراء معليات منتظمة
الس تعراض تنفيذ توصيات ا ألجندة العام يف مجيع جماالت معل الويبو وتقيميه .وقال ان للويبو دور ًا رئيس ي ًا يف ضامن تنفيذ
أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة عىل حنو فعال يف ظل خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030و أأعرب عن اميانه الراخس
مبشاركة ادلول ا ألعضاء البناءة يف تقدمي التوجيه املالمئ اىل الويبو بشأأن أأنشطة حممتةل تتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة وعن
تقدير بدله الشديد للتقدم اذلي أأحرزته ادلول ا ألعضاء يف الس نوات ا ألخرية بقيادة الويبو من أأجل تطوير االطار ادلويل
للملكية الفكرية مبا يف ذكل اعامتد معاهدات جديدة ودخول معاهدة مراكش حزي التنفيذ .و أأيد اجلهود املتواصةل املبذوةل
الحراز التقدم يف املفاوضات بشأأن صكوك قانونية دولية محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد
الوراثية وعقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأعرب عن أأمهل أأن توجه روح تعددية ا ألطراف
اجراءات عقد املؤمترات ادلبلوماس ية يف املس تقبل القريب .وساند موقف مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ادلاعي اىل
رضورة منح ا ألولوية ألفريقيا دلى انشاء ماكتب خارجية للويبو .واس تدرك قائ ًال ان بدله يرى أأن منطقته تس تحق اس تضافة
عدد أأكرب من املاكتب اخلارجية للويبو استناد ًا اىل املبادئ التوجهيية و أأيد الاقرتاحات اليت قدمهتا مجهورية كوراي والهند
واجلزائر .وفامي يتصل مبسأأةل حتقيقات الرقابة املطروحة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ،قال ان بدله يرى أأن تكل
املسأأةل ينبغي حسمها متش ي ًا مع قرارات الرئيس السابق للجمعية العامة ورئيس جلنة التنس يق وتوصياهتام وفق ًا مليثاق الويبو
للرقابة ادلاخلية .و أأهنيى لكمته معر ًاب عن اعتقاده الراخس أأن حسم تكل املسأأةل س يفيد مصلحة الويبو الأكرب ويعزز فعالية أأداهئا
لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية.
 .83و أأكد وفد كينيا تأأييده للموقف اذلي عرب عنه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وقال ان االبداع والابتاكر أأصبحا،
يف عرص املعلومات ،حمركني رئيس يني للتقدم التكنولويج؛ وتسهيل احلصول عىل ا ألدوية وا ألمن الغذايئ؛ وحفظ التنوع
البيولويج؛ والتصدي للتحدايت اليت يطرهحا املرض واجلوع والفقر والبطاةل وتغري املناخ .و أأ ّقر الوفد ،مشريا اىل احلاجة امللحة
لضامن منو مس متر يف االنتاجية والقدرة التنافس ية ،بأأن السوق التنافس ية والشفافة القامئة حاليا أأتت مكنتج فرعي لنظام امللكية
مبين عىل مجموعة متوازنة ومناس بة من س ياسات الضامانت ،فضال عن
الفكرية الفعال املت ّسم حبامية اكفية للحقوق وانفاذ فعال ّ
ا ألطر القانونية واملؤسس ية .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن امتنان بدله للويبو عىل مساعدهتا يف حتديث نظام ادارة
مكتب امللكية الفكرية وصيانته؛ ورمقنة ُسالت الرباءات والعالمات التجارية؛ وتسهيل خمتلف أأنشطة حق املؤلف
والصناعات االبداعية؛ وتنظمي فعاليات اذاكء الوعي ّ
املوهجة للجمهور وصناع القرار؛ وتنظمي حلقة معل بشأأن امللكية الفكرية
والعالمات التجارية يف كينيا؛ وتعزيز الكفاءة املؤسس ية عىل اس تغالل ا ألصول القامئة عىل املعرفة التقليدية؛ وتوفري أأنشطة
التدريب واملنح ادلراس ية ملوظفي امللكية الفكرية؛ وحتديث ادارة امللكية الفكرية؛ وااتحة فرص املشاركة يف العديد من
ا ألحداث ادلولية .و أأشاد الوفد أأيضا اىل أأجندة التمنية اليت أأسفرت عن نتاجئ واحضة يف كينيا ومشلت مشاريع حيوية ألفريقيا،
مثل وضع س ياسات امللكية الفكرية الوطنية واسرتاتيجيات التنفيذ .و أأعرب الوفد عن امتنانه للياابن وكوراي اجلنوبية و أأسرتاليا
لعملها ادلامئ مع الويبو يف دمع أأفريقيا .و أأشار الوفد اىل أأمهية أأن يكون لدلول ا ألعضاء يف الويبو فهم مشرتك لرضورة حتقيق
تقدم فعال يف حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال الوفد ان بدله سن ّت ابلفعل
قانوان لهذا الشأأن ،ويه حريصة عىل احلصول عىل التأأييد الاكمل للجنة احلكومية ادلولية ومجيع ادلول ا ألعضاء ،بغض النظر
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عن خالفاهتا ،وذكل ضامان لترسيع الانهتاء من مجيع القضااي العالقة ،مبا يف ذكل الكشف عن الرباءات والنفاذ اىل املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال الوفد ان بدله ّتقر بأأمهية امللكية الفكرية يف ميادين العمل
االنساين وحتدّ ث ابس مترار س ياسات امللكية الفكرية وترشيعاهتا وفقا ل ألطر الوطنية واالقلميية وادلولية و أأفضل املامرسات،
بغية معاجلة القضااي الناش ئة مثل التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وا ألمن الغذايئ والزتوير .وذكر الوفد
أأن دس تور بدله يطلب من احلكومة دمع حقوق امللكية الفكرية للمواطنني الكينيني وتعزيزها وحاميهتا .وذلكل ،جيري العمل
عىل الغاء قانون العالمات التجارية وتعديل قانون امللكية الصناعية لعام  .2001و أأضاف أأن حكومة بدله واصلت ،ابلتعاون
مع واكالت دولية وبواسطة ماكتب امللكية الفكرية ،اذاكء الوعي العام بدور امللكية الفكرية والابتاكر يف حتقيق قمية مضافة
للمنتجات احمللية يف السوق العاملية .وقال لوفد ان كينيا والويبو تعمالن معا عىل توس مي سالل السزيال املنتجة يف مقاطعة
اتيتا-اتفيتا ،واس تكشاف الآفاق لالس تفادة من السوق احملمتةل حلجر منطقة كيس يي الصابوين عرب الابتاكر وحقوق امللكية
الفكرية .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل دمعها املتواصل ملرشوع مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،اذلي يتيح فرصا
أأفضل للحصول عىل املعلومات العلمية والتقنية ويساعد الباحثني يف التغلب عىل التحدايت التقنية يف البدلان النامية.
وذلكل ،قال الوفد ان بدله تشجع انشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف املؤسسات التعلميية ومعاهد البحث والتطوير.
و أأشار اىل أأن الويبو رعت معلية تدقيق يف بدله ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون التقرير عوان كبريا للمنظمة .و أأبدى الوفد
امتنانه للويبو عىل التقدم االجيايب احملرز يف تطوير البنية التحتية املادية يف معهد امللكية الصناعية يف كينيا ،وخاصة رمقنة
السجالت وتدريب املوظفني .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأخذ كينيا بعني الاعتبار مكوقع حممتل ملكتب خاريج نظرا
ملوقعها الاسرتاتيجي يف أأفريقيا ،وخربهتا املتقدّمة يف جمال امللكية الفكرية.
 .84وقال وفد كواب ان بدله ،بناء عىل موافقة جملس ادلوةل املعين بس ياسة نظام امللكية الصناعية ،أآخذ يف تنفيذ تكل
الس ياسة متاش ي ًا مع أأهداف التمنية الوطنية والس ياسة العامة ،وادراج أأنشطة امللكية الصناعية يف التمنية الاسرتاتيجية لمنوذج
الاقتصادي الكويب املعمتد حىت عام  ،2030مبا يعزز يف املقابل التمنية املؤسس ية ل ألنشطة .وفامي يتعلق بسلسةل جلسات
امجلعيات ،ر أأى الوفد ،حيال خطة املنظمة الاسرتاتيجية للفرتة  ،2021-2016أأن ذكل من شأأنه كفاةل التوجه االمنايئ يف مجيع
أأنشطة الويبو ،مبا يوجه يف املقابل معل الويبو حنو حتقيق خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030واعترب الوفد معل اللجنة
احلكومية ادلولية همامً يف الثنائية املقبةل ،نظر ًا ألنه ينبغي للجنة ،طبق ًا لواليهتا أأن تواصل "ترسيع وترية معلها ،بناء عىل مشاركة
مفتوحة واكمةل ،خبصوص املفاوضات النصية الرامية اىل التوصل اىل اتفاق بشأأن نص أأو نصوص صك قانوين دويل أأو أأكرث
لكفاةل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية فعاةل" .وأأشار الوفد يف هذا الصدد اىل
أأمهية االرادة الس ياس ية ل ألعضاء ملواصةل هذا العمل والتوصل اىل حل توافقي بني ادلول .وذكر أأن أأجندة الويبو للتمنية من
الراكئز ا ألساس ية اليت تستند الهيا املنظمة ودولها ا ألعضاء ،مضيف ًا أأن النتاجئ احملرزة يف تنفيذ بعض توصيات ا ألجندة ،من
خالل تنفيذ خمتلف املشاريع ،متثل تقدم ًا يف تفعيلها .ومع ذكل ،قال انه يقر برضورة مشاركة ادلول ا ألعضاء يف حوار بشأأن
امللكية الفكرية والتمنية يف اطار الركزية الثالثة للجنة التمنية ،ومواصةل تقدمي مزيانية عادية للويبو ،وذكل عىل حد سواء من
أأجل التنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمنية ،و أأنشطة التعاون واملساعدة التقنية ا ألخرى ،ال س امي فامي يتعلق حبلول الربامج
التشغيلية ملاكتب امللكية الفكرية ونظام أأمتتة امللكية الصناعية ،املس تخدم يف أأكرث من  80بدل ًا ،مبا يشلك بنية حتتية عاملية
حقيقية للملكية الفكرية .كام ذكر الوفد أأنه ال بد من الاس مترار يف احراز التقدم يف ادلراسات املتعلقة بنقل التكنولوجيا،
والتقييدات والاس تثناءات ازاء حقوق امللكية الفكرية ،وتنفيذ أأوجه املرونة يف امللكية الفكرية ،وتعزيز اجملال العام ،يف مجةل
مواضيع أأخرى .و أأشار اىل أأنه ينبغي ألجندة التمنية أأن تكفل نظام ًا دولي ًا متواز ًان للملكية الفكرية حرص ًا عىل الاتساق مع
الس ياسات االمنائية الوطنية .وفامي يتعلق بلجنة حق املؤلف ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حيقق العمل نتيجة خاصة بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والبحث والتعلمي ،وااتحة تكل ا ألدوات التعلمية وس بل التمنية
البرشية لفائدة ا ألشخاص ذوي االعاقات .وابملثل ،فانه ينبغي توجيه العمل املقبل للجنة الرباءات ملواصةل ادلراسات خبصوص
الرباءات والصحة ،ال س امي اجلزء اخلاص ابالس تثناءات والتقييدات ،مع ابراز االشارة اىل العقبات املطروحة أأمام نقل
تكنولوجيا الرباءات .وقال ان ادلراسات املتعلقة ابالس تثناءات والتقييدات ينبغي أأن تعاجل املسائل االمنائية ورشوط تنفيذها.
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وسلط الوفد الضوء عىل ادلمع املقدم من الويبو ،ال س امي من جانب مقر املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب يف بناء
القدرات الوطنية يف صفوف خمتلف اجلهات الفاعةل الاجامتعية يف النظام الوطين للملكية الصناعية ،اىل جانب قطاع الهيالك
ا ألساس ية لتكنولوجيا املعلومات من أأجل تنفيذ خدمة امللكية الصناعية املتسمة اب ألمتتة ،مبا يف ذكل الصيغ اجلديدة من النظام
ودمعه االداري اجلديد اذلي سامه يف احراز نتاجئ أأفضل يف االدارة املؤسس ية .و أأخري ًا ،أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد
ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .85و أأي ّد وفد رسي الناك البيان اذلي أأدىل به ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،ورحب ابخلطوات الكبرية اليت
اختذهتا أأمانة الويبو .وقال ان الويبو حققت اجنازات هامة يف جمال وضع القواعد واملعايري ،وخاصة ابرام معاهدة مراكش.
و أأشار الوفد اىل التطورات الطارئة يف معل الويبو ويف تعممي أأجندة التمنية .ون ّبه اىل رضورة تطوير املناقشات املوضوعية
بشأأن اطار مفاهمي التمنية ا ألوسع نطاق ًا لضامن اسهام أأنظمة امللكية الفكرية يف ابراز أأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية،
ورحب بتجديد واليهتا .وقال انه يأأمل أأن تتوج معلية املفاوضات ابلتوافق عىل وثيقة ( أأو واثئق) دولية ملزمة قانوان من
شأأهنا حامية وتعزيز حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية واملامرسات الثقافية التقليدية .ولفت
النظر اىل 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 .و أأضاف أأن تنفيذ املعاهدة يتطلب زايدة
كفاءة ادلول عىل تنفيذ الالزتامات املصاحبة لها .وقال ان تقدمي بند مالمئ بشأأن تكوين الكفاءات الالزمة للوفاء هبذه
الالزتامات س يجعل حتقيق النتيجة املرجوة احامت ًال أأش ّد واقعية .واسرتسل قائ ًال ان التقدم احملرز يف معاهدة هيئات البث
يدعو اىل التفاؤل .وانه ينبغي اعامتد هنج حمايد من الناحية التكنولوجية فامي يتصل بوثيقة العمل و أأن امحلاية املمنوحة بناء عىل
املعاهدة اجلديدة ينبغي أأن متايش الوالية املس ندة اىل جلنة حق املؤلف يف عام  .2007و أأضاف أأن قرار فتح ماكتب خارجية
جديدة للويبو يف الثنائية القادمة ينبغي أأن يتّخذ بطريقة شامةل وشفافة وتوافقية ،وذكل متاش يا مع املبادئ التوجهيية املعمتدة
بشأأن املاكتب اخلارجية .وقال انه ينبغي ايالء ا ألولوية ألفريقيا ،مع القاء نظرة موضوعية اىل املقرتحات اليت قدهما أأعضاء
مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وذكر الوفد أأن بدله أأحاط علام بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ،وتوصيات الرئيس
السابق للجمعيات وجلنة التنس يق ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن مسأأةل مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية ومراجعة مبادئ الويبو
العامة واجراءاهتا بشأأن املشرتايت ،ينبغي أأن تنفذ بطريقة موضوعية ملنع تكرار مثل هذه احلوادث يف املس تقبل .و أأقر وفد
رسي الناك بأأمهية امللكية الفكرية أكداة هامة للتقدم التكنولويج والتمنية الاجامتعية والاقتصادية ،مبا يتسق مع س ياسة
احلكومة احلالية لتوجيه البدل حنو اقتصاد قامئ عىل املعرفة والابتاكر .ويف ذكل الس ياق ،أأبدى الوفد رغبته يف تسجيل فائق
تقديره لتعاون الويبو القمي مع حكومة بدله اذ معلت املنظمة مع بدله لتطوير ودمع تنفيذ خطة معل مكونة من  10نقاط ميكن
أأن تعد منوذج ًا للبدلان اليت تكون يف الوضع ذاته .و أأوحض الوفد أأن هذا التعاون مشل انشاء جلنة توجهيية معنية ابمللكية
الفكرية تبادلت ابنتظام وهجات النظر مع مسؤويل الويبو .ويف بداية عام  ،2016انتخبت رسي الناك ألول مرة كواحدة من
البدلان ا ألربعة الرائدة للمشاركة يف مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة اذلي أأطلقته جلنة التمنية .كام ذكر أأن بدله
بد أأت تطبيق لوحة تعىن ابالبتاكر تقدّم حملة عامة عن بيئة الابتاكر يف البدل ،و أأن الويبو ستساعد يف زايدة تطويرها .و أأشار
اىل أأن بعثة جديدة للويبو زارت بدله يف يونيو  2016لتقدمي املساعدة التقنية بشأأن تطوير مؤرش الابتاكر الوطين .و أأوفدت
بعثة أأخرى يف يونيو  2016هبدف انشاء نفاط ملكية فكرية جتمع بني أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص .و أأضاف
أأن مكتب امللكية الفكرية أأجرى هممة تشخيصية يف أأغسطس  2016لتقيمي كفاءات مكتب امللكية الفكرية الوطين وموارده
وتعزيز نظام تسجيل امللكية الفكرية .واتبع ابلقول ان حكومة بدله تعزتم تنفيذ خطة معل لثنائية  2018-2017بشأأن
الانضامم اىل اتفاق مدريد وبروتوكوهل وتوقع اس تكامل الانضامم حبلول هناية عام  2017أأو أأوائل عام  ،2018مع مساعدة تقنية
من الويبو .وقال ان جلسة الذاكء الوعي بنظام مدريد س تعقد يف نومفرب  .2016و أأضاف أأن من مجموعة معل وزارية مشرتكة
تعزتم صياغة س ياسة وطنية محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وكذكل ترشيعات
حترض الدخال تعديالت عىل قوانني حق املؤلف الوطنية
حممتةل هبدف التصديق عىل معاهدة مراكش .واختمت ابلقول ان بدله ّ
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لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات ،وتتطلع اىل توس يع التعاون مع الويبو.
 .86وحتدث وفد رسي الناك ابمس مجموعة امخلسة عرش فقال ان اجملموعة د أأبت عىل تعزيز التمنية املس تدامة يف بدلاهنا
ا ألعضاء عرب حتديد أأهداف مشرتكة بيهنا وتدعمي قدراهتا .و أأشار اىل أأن اجملموعة أأدرجت امللكية الفكرية منذ عام 2013
كواحد من جماالت الرتكزي ا ألربعة للتعاون و أأن الويبو برزت كرشيك همم يف مسعى بدلان اجملموعة لتحقيق أأهدافها املشرتكة.
والتفت الوفد اىل أأن اجملموعة تعاونت تعاو ًان كثيف ًا مع الويبو يف الس نوات الثالث ا ألخرية يف جماالت متعددة ،ال س امي يف
جمال تكوين الكفاءات يف البدلان ا ألعضاء فهيا .و أأشار الوفد اىل أأن الويبو قدمت مساعدة خسية لرعاية حلقة معل عُقدت يف
اجلزائر يف شهر أأبريل  2016وتبادل فهيا خرباء البدلان ا ألعضاء جتارهبم وعززوا كفاءاهتم يف اجلوانب التقنية للملكية الفكرية
ذات الصةل ابملعارف التقليدية .و أأضاء الوفد عىل ا ألمهية الكبرية اليت تعريها اجملموعة للجنة احلكومية ادلولية ور ّحب ابدلعوة
اىل جتديد واليهتا .وقال ان اجملموعة تأأمل اختتام املفاوضات ليتس ىن التوصل اىل صكوك دولية توافقية وملزمة قانو ًان حتمي
حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية واملامرسات الثقافية التقليدية ،وتسهم يف تعزيزها .ومثّنت
اجملموعة كذكل اجلهود املبذوةل لتكوين الكفاءات يف البدلان النامية لتحسني التعاطي حبقوق امللكية الفكرية .ور ّحبت اجملموعة
خبطة التمنية املس تدامة لعام  2030ور أأت فهيا مسار ًا عاملي ًا يتطلب مشاركة اجملموعة ومسامههتا يف تنفيذها .والتفت الوفد اىل
أأن عىل الويبو بصفهتا عضو ًا يف املنظومة ا ألممية أأن تدرس كيف ميكهنا املسامهة يف تنفيذ خطة  2030وربطه بتنفيذ أأجندة
بناء عىل ذكل ر ّحبت اجملموعة ابخلطوات املهمة اليت اختذهتا ا ألمانة لتكفل دمج أأجندة التمنية يف معل الويبو.
الويبو للتمنية .و ً
ورصحت اجملموعة بأأهنا س تواصل ادلعوة اىل دمج البعد االمنايئ يف مداوالت الويبو .واعتربت اجملموعة أأنه أأحضى من املهم
ّ
أ
ل
اليوم أكرث من أأي وقت مىض يف ظل املناخ الراهن حتويل امللكية الفكرية اىل قوة دفع فعلية وعنرص مسامهة فعال يف ا منو
والتمنية الاجامتعية والاقتصادية .و أأعلن الوفد أأن التعاون بني بدلان اجلنوب ينبغي أأن يكون أأداة القامة رشااكت هممة
واسرتاتيجية ميكن أأن تؤدي دور ًا حيو ًاي يف حتقيق ا ألهداف احملددة يف توصيات أأجندة التمنية بشأأن تعزيز التمنية املس تدامة.
وقال الوفد ان مجموعة ا ألنشطة واملشاريع املصممة لتحويل امللكية الفكرية اىل جزء حيوي من الاسرتاتيجيات الوطنية للتمنية
يف البدلان النامية يه حمط ترحيب .و أأشادت اجملموعة كذكل ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة العالمات يف املفاوضات بشأأن
معاهدة قانون التصاممي ،وشدّدت عىل احلاجة اىل بذل املزيد من اجلهد ليك يعكس نص املعاهدة مس توايت التمنية اخملتلفة يف
ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن تنفيذ املعاهدة املقرتحة سيتطلب أأن تتسلح ادلول بقدرات اضافية لتمتكن من الوفاء
ابلواجبات اليت تقع عىل عاتقها مبوجب املعاهدة .وبر أأيه ،فان مرشوع املعاهدة اذا تض ّمن أأحاكم ًا مالمئة تتعلق ببناء هذه
القدرات سيسامه يف حتقيق النتجية املرجوة من املعاهدة .وخمت الوفد قائ ًال ان اجملموعة تبقى عىل الزتاهما ابلسعي اىل اجناح
املنظمة ومعلها.
 .87و أأشار وفد برابدوس اىل العمل املوضوعي اذلي ُأجنز يف خمتلف اللجان و أأشاد بلجنة حق املؤلف عىل معلها و أأكّد
جمدد ًا عىل دمعه للمداوالت املس مترة للجنة واليت هتدف اىل اعامتد الصكوك املالمئة يف جمال حامية هيئات البث االذاعي
والبث الكبيل والاس تثناءات والتقييدات واملكتبات ودور احملفوظات ،اضافة اىل تعلمي ا ألشخاص املصابني ابعاقات
ومساعدهتم .وفامي خيص جلنة العالمات ،أأعلن وفد برابدوس عن دمعه ملواصةل املناقشات بشأأن حامية أأسامء البدلان يف
تسجيل العالمات التجارية نظر ًا اىل أأمهيهتا البالغة ابلنس بة اىل ادلول النامية .وفامي خيص اللجنة احلكومية ادلولية ،أأحاط الوفد
علامً ابلعمل اذلي قامت به يف عام  2016وابملسائل اليت ال تزال عالقة ويُنتظر البت فهيا خالل ادلورات املقبةل وذكل هبدف
التوصل اىل اتفاق يف الآراء بشأأن مرشوع املواد .واتبعت برابدوس ابهامتم الربانمج اجلاري للجنة التمنية وأأكدت للجمعية
العامة دمعها التام للعمل اذلي تنجزه اللجنة .و أأعرب الوفد عن شكره للويبو عىل املساعدة التقنية اليت تقدهما حالي ًا واليت
أأمثرت عن نتاجئ اجيابية للغاية يف زايدة تعزيز قدرة املكتب الوطين للملكية الفكرية ومن مثة حتقيق التمنية الاقتصادية عىل
النطاق ا ألوسع.
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 .88وقال وفد نياكراغوا ،عقب الانضامم اىل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
أأنه بُذلت يف بدله هجود لتعزيز نظام امللكية الفكرية أكداة للتمنية واالدماج الاجامتعي ،وهنأأ الويبو عىل تفانهيا وهجدها ومعلها
ادلؤوب املنجز يف املنطقة دون االقلميية اليت تغطي أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية .و أأفاد بأأن بدله يتحمل رئاسة
برملان أأمرياك الوسطى بصفة مؤقتة خالل الثنائية  ،2016-2015ذلا شكر الويبو عىل سلسةل احللقات ادلراس ية وورشات
العمل وادلراسات وغريها من ا ألنشطة املضطلع هبا يف س ياق الالزتامات الواردة يف بيان الاجامتع الوزاري الرابع بشأأن
امللكية الفكرية املركزية ،وحث عىل مواصةل هذا املنحى من العمل اذلي ميكن البدلان من التقدم وتعزيز القدرات التقنية
واملؤسس ية لتعزيز امللكية الفكرية وتشجيعها يف املنطقة دون االقلميية .و أأعرب الوفد عن تشبثه بقوة بفكرة العمل استناد ًا اىل
نظام متوازن للملكية الفكرية ،مبا يفيد مجيع ادلول ا ألعضاء ويسامه يف تقليص الفجوة القامئة اليوم بني البدلان املتقدمة
والبدلان النامية .وذكر أأن امللكية الفكرية يه ال حماةل من احملراكت اليت ستساعد عىل حتقيق الهدف املنشود .وسلط الوفد
الضوء عىل ادلمع املقدم من هيئة أأاكدميية الويبو اليت تعزز قدرات املوظفني يف لك بدل من البدلان ،وا ألدوات ا ألساس ية يف
هذا املسعى اليويم يف جماالت الابتاكر والعمل والتكنولوجيا ،اىل جانب ادارة حقوق مس تخديم نظام امللكية الفكرية وتعزيزها
وحاميهتا .و أأعرب عن تقديره لدلمع املقدم من مقر املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب يف تنفيذ ا ألنشطة يف بدلان
أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية .ويف اخلتام ،أأكد الوفد عىل أأنه يرغب يف أأن يشارك مشاركة اجيابية يف مناقشات
هذه السلسةل من الاجامتعات وبذل لك اجلهود املمكنة الجياد حل متوازن لفائدة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .89ورصح وفد كوس تارياك بأأنه يؤيد ابلاكمل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب .و أأفاد بأأن س نة  2016شهدت تغريات يعتد هبا ابلنس بة ملكتب كوس تارياك ،ال س امي ازاء مسائل البنية التحتية
التكنولوجية والتقدم احملرز يف تعزيز املوارد البرشية واخلدمات لفائدة مس تخديم امللكية الفكرية .و أأعرب عن شكره للويبو
للمتكن من احراز الكثري من أأوجه التقدم تكل بفضل تعاون مقر املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعلن الوفد،
ابرتياح كبري ،انطالق العملية ادلاخلية للمصادقة عىل معاهديت بيجني ومراكش يف يونيو املايض ،ورشوع ُسل حق املؤلف
يف تنظمي حلقات معل ودورات تدريبية بشأأن تنفيذ املعاهدتني عىل حد سواء .و أأشار ،فض ًال عن ذكل ،اىل اقتناعه ابلفوائد
اليت يس متدها املنتجون ذوو املشاريع الصغرى واملتوسطة يف كوس تارياك من نظام امللكية الفكرية ،واس مترار مكتب كوس تارياك
يف بذل هجود لتعزيز الش بكة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،ما دامت اخلدمات املتاحة مفيدة للغاية ،ال س امي
ابلنس بة للمنتجني واخملرتعني احملليني .و أأضاف أأنه ،مبشاركة مكتب امللكية الفكرية يف توفري املعلومات ومن خالل احملاداثت مع
املقاولني واملنتجني واخملرتعني والطالب يف احملافل ،ارتفع بشلك ملحوظ عدد الطلبات اخلاصة ابلبحوث ابلنس بة للرباءات
املس بقة ،كام شهد عدد املشاورات والطلبات الوطنية املودعة ارتفاع ًا مقارنة بعام  .2015وتلزتم كوس تارياك الزتام ًا قو ًاي مبسأأةل
الابتاكر ،وتثبت ذكل رتبهتا الثانية يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2016يف أأمرياك الالتينية والاكرييب .واستنادا اىل ش بكة
املراكز يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ) ،(CATICARأأشار الوفد اىل أأن كوس تارياك يه مبثابة هجة تنس يق
مؤقتة يف عام  ،2016وقد أأحرزت تقدم ًا ملحوظ ًا يف توحيد الاس امترات الفرعية ،ويف تطوير املعلومات القابةل للتعممي
والتقارير التكنولوجية .و أأعرب عن اعزتامه املشاركة بصفة فعاةل ودامئة يف جلسات معل جلان الويبو .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد
عن اقتناعه بأأمهية امللكية الفكرية أكداة تعزز التمنية الاقتصادية والثقافية للبدلان ،و أأفاد بأأنه س يعمل مع هجات معنية أأخرى
من أأجل اعامل وحتقيق مشاريع تودل مزيد ًا من الابتاكر واالبداع وتعزز نظام امللكية الفكرية ليصري أأكرث دينامية وفعالية.
 .90و أأعرب وفد سلوفاكيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد التيفا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق
وللبيان الافتتايح اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب .وفامي يتعلق بعمل جلنة العالمات ،شدّد الوفد عىل الرضورة امللحة للميض
قدم ًا بعد احملاوةل اليت ابءت ابلفشل لتنظمي مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي .وقال الوفد ان معاهدة
قانون التصاممي خضعت اىل مناقشات مس تفيضة ومن شأأهنا أأن تبسط اجراءات تسجيالت التصاممي الصناعية و أأن توامئها.
ومن مث ،ينبغي أأن يكون اعامتدها حمض مسأأةل تقنية وليس قضية س ياس ية .واس تطرد الوفد قائ ًال انه مقتنع بأأنه ينبغي عىل
امجلعيات العامة وضع خارطة طريق للمناقشات يف جلنة حق املؤلف بغية التعجيل بتنظمي مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية
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هيئات البث اليت جيب حتديهثا لتواكب التطورات التكنولوجية احلاصةل .ومىض يقول ان املناقشات بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات اكنت منفصةل للغاية ،سواء من حيث مضموهنا أأو مس توى نضجها .ومع ذكل ،الزتمت سلوفاكيا الزتام ًا اتم ًا
ابملناقشات بشأأن املسأألتني .وهنأأ الوفد الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا عىل دخول معاهدة مراكش حزي التنفيذ بعد ثالث
س نوات فقط من اعامتدها .ورحب الوفد أأيضا ابملساهامت املالية لبعض ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة ورصح أأن ذكل من
شأأنه أأن يساعد عىل تغطية العجز املسجل .و أأضاف أأن بدله ال يزال ملزتم ًا مبناقشة الاس تدامة املالية الحتاد لش بونة .ومع أأن
جلنة املزيانية أأخفقت يف التوصل اىل اتفاق يف الآراء بشأأن افتتاح ماكتب خارجية للويبو ابلرمغ من اجلهود اجلبارة اليت بذلها
الرئيس وادلول ا ألعضاء ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تفيض مواصةل املناقشات بشأأن هذا البند خالل امجلعيات العامة اىل
حل يناسب مجيع البدلان املضيفة املرحشة .واتفق الوفد مع توصيات رئيس امجلعيات العامة ورئيس جلنة التنس يق بعدم فتح
املناقشات جمدد ًا بشأأن تقرير مكتب ا ألمم املتحدة خلدمات املراقبة ادلاخلية .ولكنه رحب بأأية خطوة ميكن اختاذها هبدف
ضامن شفافية املنظمة ،وتطلع اىل التعجيل ابغالق هذا املوضوع .واعترب الوفد أأن اقرتاح تغيري ادلورة الانتخابية لرئيس
امجلعيات العامة هو اقرتاح معقول ويس تحق أأن حيظى بدمع واسع النطاق من ادلول ا ألعضاء .وفامي خيص حامية امللكية
الفكرية وتعزيز حقوقها يف سلوفاكيا ،ذكر الوفد أأن معهد فيسغراد للرباءات وماكتب امللكية الصناعية ا ألربعة التابعة هل ،مبا يف
ذكل مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية ،ابرشت يف  1يوليو  2016معلها اكدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي
ادلويل مبوجب معاهدة الرباءات .ويف اليوم نفسه ،دخل اصالح همم لنظام سلوفاكيا القضايئ حزي النفاذ ماحن ًا حممكة مقاطعة
ابنساك بيسرتيتسا السلطة القضائية الوحيدة يف جمال البت يف منازعات امللكية الصناعية ،وثالث حمامك يف مقاطعات أأخرى
سلطة البت يف املنازعات ذات الصةل حبق املؤلف واملنافسة غري العادةل .وابرش السجل السلوفايك ألسامء احلقول أأيضا ا ألخذ
ابجراءات جديدة وبديةل لفض املنازعات .ويف اخلتام ،وجه الوفد ادلعوة اىل مجيع الوفود حلضور التظاهرة اليت ستشهد عرض ًا
لثقافات سلوفاكيا وتقاليدها من منظور جديد ،احتفا ًال برئاس هتا جمللس الاحتاد ا ألورويب.
 .91و أأعرب وفد قرغزيس تان عن دمعه للويبو ،و أأثىن عىل معل جلاهنا .وفامي يتعلق بعمل جلنة العالمات ،أأبدى الوفد أأمهل
يف أأن تنهتيي صياغة نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف املس تقبل القريب .ور أأى الوفد أأن أأحد اجملاالت
الرئيس ية لعمل الويبو هو تقدمي املساعدة وادلمع للبدلان النامية ،وهو ما يؤكده وضع املشاريع الفعاةل وتنفيذها مع مراعاة
احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل مدى الس نوات القليةل املاضية .وذكر الوفد أأن املشاريع املعروضة عىل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للنظر فهيا تس تحق اهامتما خاصا ،و أأن بدله يدمع بشلك خاص املرشوع الرائد لترسيع
نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير لتحسني القدرة العلمية والتقنية ،اليت تشلك قاعدة التطور العلمي والتقين يف قطاع
االنتاج عىل املس توى احمليل؛ ومرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية؛ ومرشوع
التعاون مع املؤسسات العامةل يف جمال تدريب املوظفني القضائيني يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،لتوفري التدريب يف
جمال حقوق امللكية الفكرية .و أأي ّد الوفد ادراج أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية وتعزيز االماكانت يف معاهدة قانون التصاممي،
و أأشار اىل أأمهية هذه ا ألحاكم لضامن تعزيز اماكانت امللكية الفكرية وبنيهتا التحتية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وذكر
الوفد أأن بدله أأعدّ ت برانمج حكوميا لتطوير امللكية الفكرية للفرتة  ،2022-2017لتحقيق هدف اسرتاتيجي يف اجياد سوق
فعال للملكية الفكرية حبلول عام  .2022و أأعرب الوفد عن أأمل بالده بأأن حتصل عىل دمع الويبو يف تنفيذ هذا الربانمج.
 .92و أأيد وفد نيبال البيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد الهند نيابة عن مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الهادئ ووفد
بنغالديش نيابة عن مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا .ومىض يقول ان نيبال تقع يف جبال الهاميالاي وتمتزي بتضاريس خمتلفة وفريدة من
نوعها وذلكل فهيي رمز للتنوع الطبيعي والثقايف ،بيد أأن املوارد اليت تزخر هبا ال ختضع لنظام للملكية الفكرية حيقق تواز ًان
مناس ب ًا بني المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة ،شأأهنا يف ذكل شأأن معارفها التقليدية .وذلكل فقد اكن من الرضوري ابلنس بة
اىل نيبال أأن تس تغل مواردها عىل حنو مس تدام من خالل تطوير التكنولوجيا واملهارات واملعارف التقليدية اكجراء حيظى
اب ألولوية .وتعمل حكومة نيبال عىل صياغة س ياسات وطنية يف جمال امللكية الفكرية أأكرث مشو ًال وتاكم ًال ،تأأخذ يف الاعتبار
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذلا ،أأيّد الوفد تعجيل االجراءات الالزمة البرام معاهدة
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تتناول هذه املسائل .و ّنوه الوفد مببادرات الويبو النشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تمنية املوارد البرشية .وا ألخذ
بتوصيات الس ياسات وتوفري املساعدة التقنية .وذلكل رحب بتحقيق مزي ٍد من التعاون مع الويبو فامي خيص تقدمي املشورة يف
جمال الس ياسات وبناء القدرات والتمنية البرشية والاجامتعية وتوفري فرص معل للش باب .اذ س بق أأن أأفىض تعاون من هذا
القبيل اىل ارساء قاعدة وطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر .و أأضاف أأن املشاورات ادلاخلية بشأأن مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر جارية عىل قدم وساق .وتوجه الوفد ابلشكر اىل الويبو الختيارها نيبال من أأجل اقامة مرشوعها
الرايدي بشأأن التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ورحب الوفد بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ و أأحاط علامً ابلتقدم احملرز يف املفاوضات
بشأأن معاهدة البث اليت ّعرب عن اقتناعه برضورة ابراهما متاش ي ًا مع والية امجلعية العامة لعام  .2007و أأضاف أأنه ينبغي أأيض ًا
احراز املزيد من التقدم يف معاهدة قانون التصاممي .ويف اخلتام ،أأوىل الوفد أأمهية كبرية ألجندة التمنية اخلاصة ابلويبو اليت
تندرج يف الس ياق ا ألوسع خلطة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام  ،2030ورحب بتنفيذ الويبو ألجندة التمنية يف مجيع
أأنشطهتا .وجيب أأن تستند أأجندة التمنية اىل الابتاكر واالبداع يف جمال تنس يق س ياسات امللكية الفكرية والتمنية و أأن تكون
مس احلاجة الهيا.
متاحة للبدلان اليت يه يف أأ ّ
 .93وشكر وفد كولومبيا املدير العام عىل عرض تقريره الاكمل ،مشري ًا اىل أأنه يزتامن مع التحدايت اليت تواجه نظام امللكية
الفكرية .و أأكد أأن بدله يشهد منو ًا بنس بة تقرب من  5يف املائة س نو ًاي عىل مدى الس نوات االثين عرش املاضية بفضل اجلهود
املبذوةل يف اجملالني املؤسيس واملهين ،وزايدة الاستامثر اخلاريج .وعليه ،فبالنس بة لنظام امللكية الفكرية ،من ا ألمهية مباكن
كفاةل المنو املس تدام والتحفزي عىل انتاج مصادر جديدة للرفاه .ويعرتف الوفد ابملساهامت اليت يقدهما نظام امللكية الفكرية يف
حتقيق التمنية املنتجة ودورها املهم يف تعزيز القدرة التنافس ية والابتاكر ،حس امب تنص عليه وترومه خطة التمنية الوطنية
احلالية للفرتة  .2018-2014و أأشار الوفد ،حميط ًا علامً ابلرتحيب الاكمل اذلي أأبداه وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،اىل اقرتاح كولومبيا اس تضافة مكتب للويبو يف اخلارج يف الثنائية  ،2017-2016واملصادقة املسجةل يف
ادلورات ا ألخرية للجنة املزيانية ،ال س امي أأهنا طرف يف  13من أأصل  26معاهدة تديرها الويبو ،ومتتعه ابالرادة الس ياس ية
والالزتام املؤسيس للمسامهة يف معل الويبو وتنفيذ أأهدافها واسرتاتيجياهتا وبراجمها .و أأفاد بأأن بدله يمتتع مبوقع جغرايف
اسرتاتيجي ،علامً أأنه قدم اقرتاح ًا جدير ًا جيد ًا وحيو ًاي ومس تدام ًا من حيث المتويل واملزيانية .و أأعرب الوفد عن يقينه بأأن هذا
املكتب اجلديد من شأأنه أأن يسهم اسهام ًا جلي ًا يف تنفيذ برامج املنظمة يف املنطقة .و أأضاف أأنه يتعني الآن عىل ادلول
ا ألعضاء تنفيذ "املبادئ التوجهيية املتعلقة مباكتب الويبو يف اخلارج" ،من أأجل اختاذ قرار اجيايب خبصوص فتح ماكتب جديدة
خالل سلسةل الاجامتعات احلالية .و أأقر الوفد بأأنه من الالزم أأن تكون الش بكة مس تدامة ،ومن احملبذ أأن تكون تكل املاكتب
مضيفة للقمية وانجعة وفعاةل يف تنفيذ الربامج املنسقة واملتاكمةل مع الهنج املتبع يف مقر الويبو .و أأفاد بأأنه يرحب بدخول معاهدة
مراكش حزي النفاذ و أأعرب عن الزتامه الراخس ابلعمل عىل بناء التوافق الرضوري يف الآراء للتوصل اىل معاجلة لك من املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،وازاء قانون التصاممي الصناعية وحامية هيئات البث .واعرتف الوفد ابلآاثر واالجنازات
االجيابية عىل الصعيد الوطين ،وما حققه البدل بفضل التعاون الوثيق واملساعدة التقنية املقدمة من الويبو وخمتلف املاكتب
الوطنية واملنظامت ادلولية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن شكره للمنظمة ملا أأجنزته من معل والزتام رؤساء ماكتب امللكية
الصناعية وواكالت التصدير يف أأمرياك الالتينية ابملشاركة يف أآخر اجامتع عقد بكولومبيا ،واذلي أأظهر قناعة بأأن نظام امللكية
الصناعية سيساعد يف تعزيز قطاع التصدير يف كولومبيا.
 .94وتوجه وفد امجلهورية العربية السورية بزيل الشكر للمدير العام ملا قدمه من هجد ممتزي خالل توليه قيادة املنظمة اذ
أأوجد للملكية الفكرية ماكنة أأفضل خلدمة البرشية وجعلها تسامه مبا علهيا يف دمع وتعزيز منظومة االبداع والابتاكر يف خمتلف
اجملاالت وتطوير الانتفاع حبقوق امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة اضافة اىل التطور يف معل جلنة التمنية .وذكَّر
الوفد بأأن بالده ترتبط بعالقات وثيقة مع الويبو اليت أأسهمت يف دفع معلية تطوير العمل يف ذكل اجملال الهام رمغ الظروف
اليت متر هبا .فقد أأولت امجلهورية العربية السورية موضوع امللكية الفكرية بأأنواعها أأمهية كبرية واعتربته عام ًال فاع ًال وركن ًا
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أأساس ي ًا يف تطوير الاقتصاد الوطين .ويف ذكل االطار ،مت توفري بيئة ترشيعية قوية لالسهام يف حامية مصاحل وحقوق
املواطنني .و أأشار الوفد اىل توافق القوانني اليت صدرت مع متطلبات االتفاقيات العاملية ومواكبهتا للتطورات اليت طر أأت عىل
واقع القوانني العاملية منوه ًا بصدور القانون رمق  8لعام  2007الناظم للعالمات التجارية والامنذج والرسوم الصناعية واملؤرشات
جار عىل اجراء تعديالت عىل ذكل القانون لتجاوز الصعوابت اليت
اجلغرافية واملنافسة غري املرشوعة .وذكَّر بأأن العمل ٍ
ظهرت خالل تنفيذه .وذكَّر أأيض ًا بصدور القانون رمق  18لعام  2012الناظم ملنح براءات الاخرتاع .وقال الوفد ان انضامم
بالده اىل مجموعة من املعاهدات الرئيس ية يف جمال امللكية الفكرية مكَّهنا من الاس تفادة من املزيات اليت تتيحها تكل
جار عىل اعداد الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع
االتفاقيات و أأمهها بروتوكول مدريد .و أأردف قائ ًال ان العمل ٍ
الويبو .وفض ًال عن ذكل ،اتبعت امجلهورية العربية السورية دمعها جلهود املبدعني واخملرتعني من خالل الاس مترار يف اقامة
معرض الباسل لالبداع والاخرتاع .وبد أأت معلية التحضري القامة ادلورة الثامنة عرشة للمعرض اليت س تقام خالل العام
 .2017ويف هذا الصدد ،شكر الوفد املنظمة عىل الاس مترار يف تقدمي امليداليات للفائزين ا ألوائل ابملعرض اميا ًان بأأمهية اقامة
املعرض دلمع املبدعني واخملرتعني لتطوير أأفاكرمه وحتويلها اىل منتجات .واميا ًان من احلكومة بأأمهية الطاقات الشابة املبدعة
ورضورة اس مترار تقدمي ادلمع لها ،مت انشاء اللجنة العليا دلمع االبداع والاخرتاع اليت تعمل عىل ربط مجيع القطاعات الفاعةل
بعملية دمع االبداع والاخرتاع من خالل حتديد دور للك هجة ميكن أأن تقوم به وصو ًال لتحقيق التاكمل بني ا ألدوار لتحقيق
نتاجئ معلية تؤدي اىل تعزيز دور املبدعني واخملرتعني السوريني يف دمع الاقتصاد الوطين .وقال الوفد ان العمل مس متر عىل
برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية املوجه اىل عدة قطاعات واذلي مشل التوجه حنو اجلامعات واملدارس عرب توعيهتا بأأمهية
امللكية الفكرية وتشجيعها عىل دمع اخلطوات االبداعية .ومشل الربانمج أأيض ًا التوجه حنو الرشاكت الصغرية واملتوسطة وقطاع
التجارة وا ألعامل حيث مت اعداد مجموعة هامة من املعلومات واملنشورات الصادرة عن الويبو مع اعداد حملة موجزة عهنا ابللغة
العربية .ومتت ااتحة تكل املعلومات عىل أأقراص مدجمة ومت توزيع أأعداد اكفية مهنا عىل خمتلف القطاعات مع الرتكزي عىل
الانتفاع خبدمات الويبو االعالمية اجملانية يف جمال الرباءات ،والتدريب عىل اس تخدام قواعد البياانت العاملية اليت حتتوي عىل
واثئق الرباءات .ومت أأيض ًا الاس تفادة من برانمج خماطبة امجلهور املعمتد يف الويبو من خالل تطبيق ما ورد فيه وتطوير املوقع
االلكرتوين ملديرية حامية امللكية التجارية والصناعية اضافة اىل اصدار اجلريدة الشهرية للمديرية بشلك الكرتوين ويه تتضمن
مجموعة من املعلومات وا ألخبار يف جمال امللكية الفكرية اضافة اىل بياانت تسجيل العالمات والرسوم والامنذج الصناعية
وبراءات الاخرتاع يف امجلهورية العربية السورية .ومىض الوفد يقول انه بفضل برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية أأصبح ذلكل
املفهوم وجود فعال يف املدارس واملعاهد واجلامعات السورية وخاصة بعد أأن مت توقيع مذكرة تفامه مع وزارة الرتبية هتدف اىل
تمنية املواهب االبداعية وصقل هماراهتا اعامتد ًا عىل برامج توعية تستند اىل منشورات واصدارات الويبو يف ذكل اجملال.
وابلنس بة للتحقيق املتصل ابلرقابة ادلاخلية ،فقد اطلع الوفد عىل واثئق التحقيق و أأعرب عن دمعه الغالق ذكل امللف
وتركزي اجلهود عىل الارتقاء بأأداء املنظمة و أأعاملها .ويف اخلتام ،أأكد الوفد دمعه للجهود اليت تبذلها الويبو و أأعرب عن ارتياحه
للتطور االجيايب يف معل املنظمة وللتعاون الثنايئ القامئ معها .ووجه وافر الشكر ل ألمانة عىل االعداد والتحضري للواثئق
وجزيل الشكر للمكتب العريب اذلي يوفر لك االماكانت ويتيح اكفة متطلبات تنفيذ التعاون املشرتك القامئ بني امجلهورية
العربية السورية والويبو.
 .95ور ّحب وفد الكونغو ببدء رساين معاهدة مراكش ،يف  30سبمترب  ،2016لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة
لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،اليت تُعطي البعد االنساين والتمنية
الاجامتعية ماكنة هممة .ويؤيد الوفد ابلاكمل البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ويف موضوع املاكتب
اخلارجية التابعة للويبو ،دعا وفد الكونغو اىل تعزيز تطبيق النتاجئ اليت خلصت الهيا سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسون
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف عام  ،2015وان مل تكن قد ّدونت عىل النحو الواجب .وعليه ،أأعلن الوفد أأنه من
الرضوري الاعرتاف اب ألولوية اليت منحت ألفريقيا ابس تقبال مكتبني خارجيني اتبعني للويبو ،اختارت هلام بنفسها بدلي
الاس تقبال وهام اجلزائر ونيجرياي .و أأضاف الوفد أأن تعزيز الابتاكر واالبداع لغاايت التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
يف ادلول ا ألعضاء يتوقف عىل وجود نظام دويل فعال ومتوازن و أأن العقد اجلديد للمنظمة االفريقية للملكية الفكرية املع ِّدل
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التفاق ابنغي يتبع هذا املنطق .والتفت الوفد اىل أأن الكونغو قام لهذا السبب ،وعىل غرار البدلان ا ألخرى ا ألعضاء يف
املنظمة االفريقية للملكية الفكرية ،بتوقيع هذا االتفاق اذلي عُدّل يف  14ديسمرب  2015يف ابماكو (مايل) .و أأشار الوفد اىل
أأن الكونغو اكن قد أأعدّ مرشوع نص خيص انشاء املكتب الكونغويل للملكية الفكرية حظي مبوافقة احملمكة العليا وعُرض عىل
احلكومة لالعامتد .وبناء عىل التوجه نفسه ،أأشار الوفد اىل أأن جلنة وطنية لتنس يق امللكية الفكرية وتطويرها قد أأنشئت
البداء أآراء يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل املس توى الوطين ،ولتنس يق الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية يف
هذا اجملال .و أأعلن الوفد أأن حكومة الكونغو تُرمثّن مسامهة الويبو القيّمة يف تعزيز القدرات و أأفادت بأأهنا رشعت بفضل هذا
ادلمع يف معلية التصديق عىل اخلطة الوطنية وتطوير امللكية الفكرية .مث أأ ّقر الوفد برضورة حتسني وتعزيز ادارة الويبو مبا
يسمح لدلول ا ألعضاء مبامرسة مراقبة للمنظمة لتفادي ما ُرصد من سوء تفامه يف غياب احلوار بني ادلول ا ألعضاء .و أأكد الوفد
بناء عىل ذكل ،اقرتح الوفد اغالق النقاش بشأأن
مرة أأخرى عىل ثقته التامة يف املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري ،و ً
تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية بشلك هنايئ .واختمت الوفد قائال ان الوقت قد حان الس تعراض املسائل الرضورية قيد
النظر داخل جلان الويبو وطالب ،يف هذا الصدد ،بعقد مؤمتر ديبلومايس بشأأن التصاممي يف عام .2017
 .96و أأشار وفد سرياليون اىل أأن أأزمة الطوارئ يف الصحة العامة اليت حصدت الكثري من ا ألرواح قبل عام ،مبا فهيا
أأخصائيون يف اجملال الطيب اكن البدل بأأمس احلاجة الهيم ،بد أأت لتوها ابالحنسار .والتفت الوفد اىل أأن سرياليون ،عىل غرار
البدلين اجملاورين لها ،قد عانت من انعزال اتم وفقدت الكثري مما اكنت قد اكتسبته يف مسريهتا حنو التمنية املس تدامة .وشكر
الوفد اجملمتع ادلويل عىل ادلمع الرائع اذلي قدمه و أأعرب عن ارتياحه ألن ا ألطباء متكنوا من دمع املعارف احمللية لتحضري
عالجات أأنقذت الكثري من ا ألرواح ،وهو ما سامه يف زايدة عدد الناجني من هذه الآفة بنس بة غري مس بوقة .واعترب أأن يف
ذكل برها ًان واحض ًا عىل القدرة عىل الابتاكر يف أأفريقيا .و أأعلن الوفد أأن سرياليون تؤيّد بقوة موقف اجملموعة ا ألفريقية اذلي ّعرب
عنه وفد نيجرياي و أأعاد التأأكيد عىل احلاجة امللحة النشاء مكتبني خارجيني اتبعني للويبو يف نيجرياي واجلزائر .ور أأى أأن ذكل
ّ
سيشلك خطوة يف سبيل تعزيز الابتاكر وحاميته يف القارة .مث تطرق الوفد اىل موضوع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفللكور ،فأأشار اىل أأن ال مبالغة يف تكرار احلديث عن احلاجة اىل "صك دويل ملزم قانو ًان وممتثل للمعايري ادلنيا وقابل
لالنفاذ" .و أأثىن الوفد عىل اجلهود ادلؤوبة اليت تبذلها اجملموعة ا ألفريقية و أأشاد بنجاهحا يف دفع جدول ا ألعامل ا ألفريقي قدم ًا.
و أأعرب الوفد كذكل عن تأأييده الاكمل لبيان البدلان ا ألقل منو ًا اذلي أأدىل به وفد بنغالديش .ون ّبه الوفد اىل أأن سرياليون
خصصت موقع ًا النشاء مكتب للملكية الفكرية ،و أأهنا س ُتصدّ ق يف ا ألسابيع املقبةل عىل خطة سرياليون لتطوير امللكية الفكرية
اليت ُأعدّت مبساعدة الويبوّ .
وعرب الوفد عن امتنانه للويبو ملساعدهتا املس مترة يف نرش ا ألنشطة ذات الصةل .أأما خبصوص
"التعقيد" اذلي حتدث عنه املدير العام يف بيانه الافتتايح ،أأكّد الوفد أأن عىل الويبو أأن تعزز ،اليوم أأكرث من أأي وقت
مىض ،ا ألنشطة املدرجة عىل جدول أأعاملها لصاحل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا عىل حنو يدوم .والتفت الوفد اىل أأن
سرياليون واحد من ا ألنظمة الاقتصادية الساعية اىل الانتقال من زراعة الكفاف اىل الزراعية التجارية ،و أأن ذكل تصحبه
مسائل ترتبط ابلتوس مي والتغليف والتسمية والعالمات وغري ذكلّ .
وسمل الوفد حباجة البدلان املتقدمة اىل تطوير أأنظمة
تقوض هذه ا ألنظمة تمنية ا ألنظمة الاقتصادية
للملكية الفكرية تليب متطلباهتا ،لكنه شدّد عىل أأمهية التوازن اذلي يضمن أأال ّ
مثل سرياليون .و أأشار الوفد اىل أأن سرياليون حني تدمع تمنية رشاكهتا الصغرية املتوسطة لتكون عوامل دفع للمنو ،امنا تشدّد
عىل ا ألمهية القصوى للبىن اليت حتمي املؤرشات اجلغرافية واملوارد الوراثية وا ألصناف النباتية وغريها من أأشاكل امللكية
الفكرية.
 .97و أأعلن وفد أأوغندا تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد بنغالديش
نيابة عن البدلان ا ألقل منوا وقال الوفد ان العامل يتغري ويرفع حتدايت بعضها مصريي ومل ي ُشهد هل مثيل من قبل ،ولكن هذه
التحدايت نفسها تتيح الفرصة لتسخري موارد ال تنضب من ابداع العقل البرشي وعبقريته .وتعد أأهداف التمنية املس تدامة
لعام  2030من أأهداف الس ياسات اليت من شأأهنا أأن توجه بعض ًا من أأنشطة الويبو .ومن املُسمل به أأن بلوغ أأهداف التمنية
املس تدامة يه هممة تقع عىل عاتق احلكومات ،ولكن ميكن أأن يتضمن العمل اذلي تنجزه الويبو بعض ا ألدوات اليت تسامه يف
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بلوغ هذه ا ألهداف .وعليه ،شدد الوفد عىل أأنه ينبغي أأن تكون التمنية يف مصمي أأنشطة املنظمة ومعلها و أأن تسرتشد هبا.
وحققت الويبو نتاجئ ابهرة ،ال س امي فامي خيص اس تخدام امللكية الفكرية يف التمنية ،واكنت أأوغندا من بني املس تفيدين من
خمتلف برامج املساعدة التقنية ،مبا يف ذكل الزايرة ادلراس ية اليت قادهتا اىل جملس كينيا حلق املؤلف واليت سامهت يف تعزيز
التعاون بني بدلان اجلنوب .وشاركت أأوغندا أأيضا يف عدد من املبادرات الرامية اىل حتسني جودة أأداء اخلدمات كام أأثبته
الاس تعراض ا ألخري لربانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأوغندا اذلي من شأأنه أأن يوجه تنفيذ الس ياسة الزراعية يف
البدل .وعالوة عىل ذكل ،أأاتحت أأاكدميية الويبو لعدد من ا ألوغنديني تلقي التدريب لبناء قدراهتم يف جمال امللكية الفكرية
وتوعيهتم ازاءها .واجام ًال ،وابس تثناء غياب تقدم حمرز عىل مس توى املشاريع التكنولوجية املالمئة ،أأثىن الوفد عىل ا ألمانة
ملواظبهتا عىل تعممي التمنية يف خمتلف أأنشطهتا .وجشّع الوفد ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل دمع اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل
املتوسط للفرتة  2021-2016واملشاركة عىل حنو استبايق يف ا ألخذ بقرارات امجلعيات لعام  2016مبا يف ذكل تسهيل اختاذ
اجراءات حامسة بشأأن معاهدة قانون التصاممي ومداوالت اللجنة احلكومية ادلولية وغريها.
 .98و أأعرب وفد أأنغوال عن اقتناعه أأن اخلربة اليت اكتسبهتا الويبو خالل مشوار معلها الطويل من شأأهنا أأن تيرس معاجلهتا
للمسائل اخلالفية الراهنة اليت تعرتض طريقها .و أأضاف الوفد أأن أأنغوال نفّذت مجةل من الس ياسات الرامية اىل حامية امللكية
الفكرية وتعزيزها وتطويرها ،ويه تعمل يف الوقت الراهن عىل اعادة هيلكة نظاهما القانوين واالداري بغية رفد الابتاكر وحتفزي
الاستامثرات وتوس يع التجارة .و أأردف قائ ًال ان الاقتصاد املبين عىل املعارف أأحضى أأداة ال غىن عهنا لتعزيز الابتاكر واملنافسة
وحتقيق النجاح الاقتصادي .ولطاملا اكن تعزيز امللكية الفكرية رشط ًا مس بق ًا ورضور ًاي لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية
مطور للملكية الفكرية يُمكّهنا من املسامهة يف حتقيق
للشعوب والبدلان .وما انفكت أأفريقيا تُعترب قارة تفتقر اىل نظام ّ
الاس تقرار العاملي وبلوغ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تويل الويبو ابلغ الاهامتم للقارة ا ألفريقية
و أأن تدرهجا مضن أأولوايهتا .و أأثىن عىل اجلهود اليت بذلهتا جلنة الويبو للتمنية يف تنفيذ التوصيات امخلس وا ألربعني الواردة يف
أأجندة التمنية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لدلول ا ألعضاء يف  .2007ور أأى الوفد أأنه من املهم ومن املس تعجل اعامتد س ياسة
تضمن حتقيق بعض من التوازن والمتثيل اجلغرايف أأثناء تعيني املوظفني يف أأمانة الويبو .و أأضاف أأن امجلعية العامة قررت
يف  2015ايالء ا ألولوية اىل مسأأةل افتتاح مكتبني خارجيني للويبو يف أأفريقيا خالل الثنائية  .2017-2016وعليه ،س يكون
من العدل أأن يُفتتح املكتبان خالل الثنائية املقبةل يك تمتكن ادلول ا ألقل منو ًا ،واليت يبلغ عددها  33دوةل ،من الاس تفادة من
أأنظمة الويبو للملكية الفكرية .و أأقر الوفد بدوى املناقشات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية مبا أأهنا موهجة صوب حامية
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ضد المتكل غري القانوين .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
يمتكن أأعضاء الويبو ،بعد أأكرث من  15س نة من املفاوضات ،من التوصل اىل اتفاق لسن صك دويل ملزم هبدف تعزيز
املوارد التقليدية للشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية وحاميهتا من سوء الاس تخدام والمتكل غري القانوين وخسارة ما يقرتن هبا
من فوائد اقتصادية .وذلكل ،أأقر الوفد بأأن النصوص املعمتدة خالل ادلورات ا ألخرية للجنة احلكومية ادلولية تُمثل قاعدة
متينة الجراء املناقشات والتوصل اىل تسوية يف هذا الصدد .وختام ًا ،قال الوفد ان النفاذ اىل املعارف أأمر يكتيس أأمهية
جوهرية يف حتقيق التمنية ،اذ ان امللكية الفكرية يه أأكرث ا ألدوات مشو ًال اليت من شأأهنا أأن تسهل النفاذ اىل التمنية وحتفزي
االبداع وذكل من خالل الاعرتاف حبقوق املبدعني عىل ابداعاهتم وحاميهتا.
 .99وهنأأ وفد ا ألردن املدير العام عىل النجاحات املتعاقبة ألعامل املنظمة وما حتققه عىل صعيد مساندة ادلول ا ألعضاء يف
تعزيز اماكنياهتا يف جمال حامية حقوق امللكية الفكرية .و أأعرب عن شكره ل ألمانة عىل حسن االعداد لالجامتعات والتعاون
ادلامئ واحلثيث مع بالده .وذكَّر بأأن اململكة ا ألردنية الهامشية تويل موضوع حامية حقوق امللكية الفكرية أأمهية كربى ملا لتكل
احلقوق من دور يف التطور الاقتصادي والاجامتعي والثقايف .ذلا فان ا ألردن بصدد اعداد اسرتاتيجية وطنية شامةل هتدف
اىل تعزيز القدرات دلى مجيع اجلهات املعنية ابمللكية الفكرية .ويسعى أأيض ًا اىل الانضامم اىل العديد من االتفاقيات ادلولية يف
جمال امللكية الصناعية مكعاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد واتفاق الهاي .وقال الوفد ان احلكومة ا ألردنية حريصة عىل تروجي
احرتام حقوق املليكة الفكرية ودورها احملوري يف تعزيز جاذبية بيئة ا ألعامل؛ فانهتجت أأفضل املامرسات يف تسجيل وصيانة
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حقوق امللكية الفكرية .ويف هذا الس ياق ،فان ا ألردن يمتتع ببيئة ترشيعية متقدمة ومتوافقة مع متطلبات االتفاقيات ادلولية.
ويف اطار اجلهود احلكومية لتقدمي املعلومات جملمتع البحث والتطوير وجممتعات ا ألعامل يف ا ألردن واملسترمثرين ،مت تزنيل نظام
 WIPO Publishهبدف ااتحة النفاذ االلكرتوين اىل الواثئق املنشورة وتسهيل تبادل البياانت والواثئق املنشورة مع
ا ألنظمة ادلولية للملكية الفكرية .وبذكل أأصبح ا ألردن ،من خالل اطالق تكل اخلدمة للمتعاملني حبقوق امللكية الصناعية
حملي ًا ودولي ًا ،أأول بدل عريب يقدم تكل املعلومات ابللغتني العربية واالنلكزيية .ويف اخلتام ،شكر الوفد لك الوفود مضن جلنة
الويبو للتنس يق اليت طلبت مناقشة موضوع تقرير التحقيق ليمتكن امجليع من التعبري عن مواقفهم بوضوح وشفافية ،و أأعرب
عن تأأييده للقرارات والتوصيات الصادرة عن رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق ابقفال ابب التحقيق هنائي ًا .و أأبدى
أأمهل يف أأن تس متر الويبو ابمليض قدم ًا يف س ياق التعاون ودمع ادلول ا ألعضاء تقني ًا.

 .100و أأي ّد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر الويبو عىل املساعدة املالية
والتقنية املقدمة يف جمال امللكية الفكرية .وقال ان بدله متكنت منذ امجلعيات املاضية من تنفيذ عدد من ا ألنشطة بدمع من
الويبو ،مبا يف ذكل عقد ندوة وطنية ّنظمها مكتب الويبو يف أأفريقيا والأاكدميية يف يوليو  ،2016واكن موضوعها امللكية الفكرية
والتعلمي واس تخدام نظام امللكية الفكرية من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث يف مالوي .و أأضاف الوفد أأن الندوة أأسفرت
عن نتاجئ هامة مهنا وضع وحدة ملكية فكرية تعىن بميع املسترمثرين من القطاعني العام واخلاص يف مالوي .و أأفاد الوفد
برسور أأن الويبو قدمت الرعاية حملارضين من ثالث جامعات يف مالوي من أأجل العمل مع خرباء الويبو بشأأن هذه الوحدة.
و أأضاف الوفد أأن بدله تريم اىل ادراج امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية اجلامعية يف أأقرب وقت ممكن معليا .و أأخرب الوفد
عن مواصةل الويبو دمع تنقيح قوانني امللكية الفكرية الوطنية لبدله .ونتيجة ذلكل ،قام الوفد بزايرة تعلميية لشعبة قانون
الرباءات ملناقشة مرشوع قانون الرباءات الوطين يف مايو  .2016و أأضاف الوفد أأن الهدف الرئييس من الزايرة ،اكن مناقشة
قانون الرباءات بشلك عام وبعض املواضيع احملددة اليت ينبغي مراعاهتا عند صياغة قانون الرباءات الوطين .وقال الوفد ان بدله
صوت عىل
قدّمت ،كدليل عىل الزتاهما بتعممي امللكية الفكرية يف براجمها ،مرشوع قانون حق املؤلف جديد اىل الربملان اذلي ّ
القانون يف يوليو  .2016واتبع الوفد قائال ان مرشوع القانون يضمن توفري بيئة مواتية لتحفزي االبداع وتسهيل النفاذ اىل
املصنفات احملمية حبق املؤلف لصاحل ا ألشخاص معايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات .كام ذكر الوفد أأن مرشوع
قانون العالمات التجارية اجلديد س يطرح يف ادلورة الربملانية املقبةل .و أأشار الوفد اىل تنظمي حلقة معل ش به اقلميية بشأأن
التمنية والاس تخدام الفعال الحصاءات امللكية الفكرية لدلول ا ألعضاء يف املنظمة االقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو)،
وذكل ابلتعاون مع الويبو ومكتب الياابن للرباءات وحكومة زمبابوي وا ألريبو ،وعقدت احللقة يف زمبابوي يف سبمترب .2016
وقال الوفد ان حلقة العمل أأبرزت أأمهية احصاءات امللكية الفكرية يف معلية اختاذ القرارات ،وخاصة يف جماالت التحليل
الاقتصادي والتمنية وا ألعامل التجارية والتخطيط ألنشطة ماكتب امللكية الفكرية .و أأضاف أأن بدله عقدت مناقشات عديدة
بشأأن مشاريع التكنولوجيا املناس بة مع شعبة البدلان ا ألقل منوا يف الويبو ،و أأخرى بشأأن حتديث مكتب امللكية الفكرية مع
شعبة حلول ا ألعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن ادراج بدله مضن مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2016أكحد
أأكرب البدلان املُحققة لالبتاكر يف منطقة أأفريقيا جنوب الصحراء ،هو حصيةل اقرار حكومة بدله ابدلور الرئييس اذلي تؤديه
امللكية الفكرية يف المنو الاقتصادي والازدهار وهجودها احلثيثة لتوفري البنية التحتية املناس بة ،اضافة اىل دمع الويبو .و أأكّد
الوفد دمعه للويبو وواليهتا ،وتوقّع احلصول عىل مزيد من املساعدة املالية والتقنية من املنظمة بغية مواصةل حتديث البنية
التحتية وتنفيذ برامج امللكية الفكرية لتعزيز الابتاكر والمنو والتمنية.
 .101و أأيد وفد انميبيا البيان اذلي أأدلت به نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن الزتام بدله ابلقضاء عىل الفقر وتعزيز
ازدهار شعبه وقال انه ينفذ عىل وجه الرسعة الربامج املس هتدفة حتقيق ًا ذلكل .و أأضاف قائ ًال ان رئيس البدل أأعلن ماكحفة الفقر
والبطاةل وعدم املساواة وان مجيع احللول ستس توجب بذل هجود حصيفة ونشطة ومنسقة نظر ًا اىل جذور الفقر الراخسة .ويف
ذكل الصدد ،أأشار اىل اعداد خطة رئاس ية لالزدهار هتدف اىل ترسيع وترية تكل اجلهود وتنس يقها عىل حنو فعال مبنح
ا ألولوية النشاء هيئة ا ألعامل وامللكية الفكرية ووضع اطار مؤسيس الدارة امللكية الفكرية .و أأفاد ابلتوقيع عىل القانون بشأأن
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هيئة ا ألعامل وامللكية الفكرية اذلي مل ينفذ بعد يف الوقت احلايل .وعىل حنو مماثل ،ذكر أأن مبادرة وضع س ياسة واسرتاتيجية
للملكية الفكرية من شأأهنا أأن تريس اطار ًا يؤدي اىل اطالق طاقة امللكية الفكرية أكداة لالزدهار والمنو التحوييل يف البدل.
و أأردف قائ ًال ان عضوية بدله يف الويبو سامهت يف املسار حنو حتقيق الازدهار يف البدل وان الويبو وانميبيا هام يف الواقع عىل
وشك ابرام مذكرة تفامه حتدد اطار ًا للتعاون من أأجل تطوير امللكية الفكرية يف البدل .و أأوحض قائ ًال ان مذكرة التفامه سرتيس
ا ألساس لوضع اسرتاتيجية شامةل ومس هتدفة لالنتفاع ابمللكية الفكرية هبدف الارتقاء اب ألولوايت الوطنية واهنا تندرج أأيض ًا يف
اجلهود العديدة الرامية اىل القضاء عىل الفقر وتعزيز الازدهار .ومىض يقول ان انميبيا أأحرزت تقدم ًا ملحوظ ًا يف ميدان
امللكية الفكرية مبساعدة امنائية من الويبو منذ أأن أأصبحت دوةل عضو ًا يف الويبو وان جلنة التمنية ساعدت عىل حتديد
الس ياحة كدعامة اسرتاتيجية خلطة التمنية الوطنية يف اطار املرشوع ا ألول من بني مرشوعني ابرزين .واسرتسل قائ ًال ان
بدله يعزت بتنوعه الثقايف ومناظره الطبيعية املتباينة واترخيه احلافل وتنوع ا ألحياء الربية فيه واخنفاض كثافة ساكنه وادارته
البيئية السلمية اليت تضمن حفظ املوائل الطبيعية وان تكل العنارص الفريدة متنح ابلطبع مزية نسبية لقطاع الس ياحة اذلي
ميكن أأن يس تفيد من املرشوع .ويف املقام الثاين ،قال ان مرشوع املاكتب المنوذجية للملكية الفكرية اذلي يتيح أأمتتة وحلو ًال
مس تدامة شامةل من شأأنه أأن يعزز فعالية مكتب انميبيا للملكية الفكرية وكفاءته .وسمل بأأن النظام الوطين املتني للملكية
الفكرية يرتكز عىل اطار مؤسيس وطين راخس وفعال للملكية الفكرية .وبناء عىل ذكل ،شكر الويبو عىل مساهامهتا يف تطوير
امللكية الفكرية يف بدله و أأيد وفود ًا أأخرى فامي مفاده أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو تضم عدة بدلان ختتلف مس توايت تمنيهتا
ومصاحلها .واس تطرد قائ ًال ان النجاح يف الويبو يعمتد ابلتايل عىل الاعرتاف بتكل القوى احملركة وانشاء أآليات تليب احتياجات
مجيع البدلان وان مس توى التمنية االجاميل لدلول ا ألعضاء يف الويبو هو مقياس مس توى منو الويبو مكنظمة .ونتيجة ذلكل ،دعا
اىل تعجيل انشاء مكتبني خارجيني يف اجلزائر ونيجرياي أكولوية من أأولوايت الثنائية  .17/2016ور أأى أأن احلفاظ عىل
سالمة كيان املنظمة يعين منح ا ألولوية لتنفيذ قراراهتا و أأنه ال ينبغي أأن تتجاوز أأي أآلية القرارات الصادرة عن امجلعيات العامة
للويبو .وابلنس بة اىل اللجنة احلكومية ادلولية ،أأعرب عن تأأييده لتواصل العمل عىل صك دويل ملزم قانو ًان لضامن الهنوض
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وحاميهتا عىل حنو فعال .واختمت بيانه مكرر ًا النداءات اليت وهجهتا اجملموعة
ا ألفريقية فامي يتعلق ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي وجلنة الرباءات وجلنة حق املؤلف والمتثيل اجلغرايف يف القوى العامةل يف
الويبو وجلنة التمنية ألن الهنوض ابمللكية الفكرية أأمر مالزم للتدخالت االمنائية الوطنية.
 .102وقال وفد مدغشقر ان جملس ًا يف حكومة بدله اعمتد وثيقة الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر يف جمال امللكية
الفكرية هبدف الهنوض ابالبتاكر والانتفاع الفعال بنظام امللكية الفكرية يف تمنية بدله الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وشكر
الويبو عىل مسامههتا يف تنفيذ تكل الوثيقة الوطنية اليت تلهتا ندوة لتعزيز الكفاءات يف ميدان الاخرتاع والابتاكر .و أأوحض
قائ ًال ان تكل الندوة مسحت ملعهد مدغشقر لالبتاكر بتقدمي اقرتاحاته بشأأن خطة خاصة بس ياسة لالبتاكر يف مدغشقر
و أأضاف قائ ًال ان وضع تكل اخلطة يندرج يف التوصيات املقدمة وان اخلطة س ُتدرج يف وثيقة الس ياسة والاسرتاتيجية.
ووجه أأيض ًا شكره املس بق اىل الويبو عىل مساعدهتا املقدمة العداد الصيغة الهنائية لتكل اخلطة .و أأوحض قائ ًال ان معلية اعامتد
مشاريع انضامم بدله ،وخصوص ًا اىل اتفاق الهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية واتفاق لش بونة بشأأن حامية
تسميات املنشأأ وتسجيلها ادلويل ،أأحرزت تقدم ًا ملحوظ ًا .وشكر الويبو عىل مشاركة بدله بصفة مراقب يف ادلورة السادسة
للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام الهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ويف اجلوةل ادلراس ية اليت تلهتا
و أأعرب عن ابلغ ترحيبه ابجلهود واالجراءات الرامية اىل اعداد معاهدة دولية بشأأن التصاممي الصناعية وتشجيعه لها .و أأشار
أأيض ًا اىل املشاركة النشطة ملكتب امللكية الصناعية يف بدله يف دورات الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات مما يشهد عىل اهامتم احلكومة بتأأمني ا ألصول غري املادية عىل حنو فعال .وشكر الفريق
العامل عىل ما أأبداه من ثقة وعىل تعيينه ملدغشقر يف منصب انئب رئيس الفريق خالل دورته ا ألخرية املعقودة يف عام
 .2016ورحب أأيض ًا ابقرتاحات التعديل اليت اعمتدها الفريق العامل وجشع االجراءات الرامية اىل حتسني النظام .و أأبدى
ارتياحه الس مترار تعاونه املرمثر مع الويبو وخص ابذلكر تعاونه مع الشعبة املعنية حبق املؤلف خبصوص تعديل قانون البدل بشأأن
امللكية ا ألدبية والفنية ولربامج تعزيز الكفاءات اليت تس ىن للعاملني يف هيئات امللكية الفكرية الاس تفادة مهنا .و أأعرب بوجه
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خاص عن امتنانه لزايرة خبري الويبو ملكتب امللكية الصناعية يف بدله مما مسح عىل اخلصوص بتحديث نظام أأمتتة امللكية
الفكرية يف املس توى  3.1.1وحل بعض املشالك املرتبطة ابس تغالهل فض ًال عن تعزيز كفاءات موظفي املكتب التقنيني اذلين
أأصبحوا قادرين عىل حل بعض املشالك املرتبطة ابس تغالل تكل ا ألداة .و أأحاط علامً بأأن االجراءات الرامية اىل حامية املعارف
التقليدية املتعلقة ابس تغالل املوارد الوراثية وال س امي تشكيل اللجنة اخملصصة املعنية بذكل اجملال يه يف املسار السلمي عىل
املس توى الوطين و أأن تكل اللجنة بوصفها هيئة للتنس يق ال حتل حمل الكياانت املتخصصة .وقال انه يكون شاكر ًا للويبو لو
تفضلت ابدماج تعزيز كفاءات املسؤولني وخصوص ًا كفاءات احلقوقيني املعنيني ابملسائل يف ذكل امليدان يف برانجمها للمساعدة
التقنية .و أأعرب أأيض ًا عن تقديره جلهود الويبو املبذوةل لتعزيز حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد
الوراثية و أأضاف قائ ًال انه يلمتس مشاركته يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية بغية حتسني فهم التحدايت والفوائد املتصةل
ابس تغالل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية والمتكن من متابعة تطور املداوالت
واملناقشات عىل الصعيد ادلويل .واختمت بيانه معر ًاب عن تأأييده التام للبياانت املدىل هبا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة البدلان
ا ألقل منو ًا.
 .103و أأيّد وفد اليوانن البيانني الذلين أأدلت هبام اجملموعة ابء والاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .واعترب الوفد أأن
مرشوع معاهدة قانون التصاممي قد بلغ منذ عام  2014نضج ًا اكفي ًا يسمح بعرضه عىل مؤمتر دبلومايس .ونظر ًا القرتاح قُدّم
تتسن مع ا ألسف مواءمة اجراءات تسجيل التصاممي .وقد نظرت
الحق ًا ابدراج رشط موضوعي مضن رشوط االيداع ،مل َ
جلنة العالمات بتأأ ٍن يف املسائل العالقة ومسائل املساعدة التقنية ورشط الكشف .والتفت الوفد اىل رضورة اجياد حل ي ّ
متّش
مع املعاهدة السابقة وقانون التصاممي ليتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2017و أأحرزت اللجنة احلكومية ادلولية تقدم ًا
ملحوظ ًا يف أأعاملها يف عام  ،2016رمغ أأن مسائل عالقة كثرية ال تزال تس تدعي احلل و أأن مشاريع الصكوك اليت أأعدّت ال
تزال حتتاج اىل دراسة .و أأضاف الوفد أأن جلنة الرباءات واصلت مناقشة املواضيع امخلسة املطروحة لدلراسة .و أأفاد بأأن
اليوانن تؤيد مواصةل املناقشات لكهنا هممتة أأيض ًا ابطالق مناقشات يف موضوع مواءمة قانون الرباءات .و أأعرب الوفد عن
دمعه لعمل الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ور أأى أأن ّ
تغري احتياجات املس تخدمني واجلهات املعنية
وماكتب الرباءات ينبغي أأن يكون القوة ادلافعة ملواصةل حتسني نظام معاهدة الرباءات .والتفت الوفد اىل أأن اليوانن
اس تفادت للس نة السادسة عرشة عىل التوايل من تنفيذ املعاهدة ادلولية لربوتوكول مدريد اذلي دخل حزي النفاذ يف اليوانن
عام  .2000ورمغ العبء املايل اذلي تكبّده املكتب اليوانين للرباءات ،فقد أأثبت التصديق عىل املعاهدة فائدته عىل املدى
الطويل .و أأشار الوفد اىل أأن التصديق أأاتح زايدة ايرادات املكتب الوطين اليت سامهت يف تأأمني اس تدامته املالية ،لكنه
س نح كذكل للكثري من الرشاكت اليواننية تعزيز وجودها عىل املس توى ادلويل خالل ا ألزمة الاقتصادية بفضل تسجيل
عالماهتا التجارية دلى الويبو ،ما أأفىض اىل زايدة مطردة يف الطلبات ادلولية .ومىض الوفد يقول ان اليوانن واصلت
مشاركهتا يف معل الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد وانه يتطلع اىل زايدة تطوير هذا النظام .و أأشار الوفد
اىل أأن اليوانن ر أأت بعد عرض البياانت املالية يف ادلورة ا ألخرية للجنة املزيانية ،أأن الوضع ادلويل اليت تعمل يف ظهل الويبو
يتطلب مهنا تويخ احلذر ،رمغ وضعها املايل السلمي .مث تطرق الوفد اىل موضوع املاكتب اخلارجية فأأعرب عن أأمهل يف
التوصل اىل قرار مناسب بعد القرار اذلي اعمتدته امجلعية العامة يف عام .2015
 .104وقال وفد طاجيكس تان ان طاجيكس تان نعمت بتعاون مرمثر مع الويبو .ونظم مكتب الرباءات الوطين خالل الس نة
املاضية حمف ًال النتخاب خمرتع العام ابلتعاون مع الويبو .وسلّط ذكل احلدث الهام الضوء عىل املشالك احملمتةل اليت يعاين مهنا
اخملرتعون واملبتكرون وطريقة تفاعلهم مع القطاع الصناعي وتعاوهنم معه ،وادلور اذلي تضطلع به امللكية الفكرية يف تكل
العملية .واكن احملفل من بني مجةل من املبادرات الوطنية اليت قامت هبا حكومة طاجيكس تان يف جمال امللكية الفكرية عىل
الصعيدين الوطين وادلويل .ون ّبه الوفد اىل أأن طاجيكس تان أأحضت مؤخر ًا عضو ًا يف نظايم مدريد والهاي ،ووقعت أأيضا
عىل معاهدة س نغافورة .و أأضاف أأن حتقيق التمنية سوف يسامه يف حتسني نفاذ البدل اىل ا ألسواق العاملية .وركّز الوفد عىل
أأمهية تطوير اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية يف طاجيكس تان ،مبساعدة الويبو ،من أأجل توفري خمطط للوقت الراهن
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وعىل املدى البعيد من شأأنه أأن حيسن أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تس متر الويبو يف تقدمي
ادلمع اذلي يتيح تنفيذ تكل الاسرتاتيجية.

مض وفد غامبيا صوته اىل صوت وفد نيجرياي يف البيان اذلي أأدىل به ابمس اجملموعة ا ألفريقية ور ّحب ابقرتاح انشاء
 .105و ّ
مكتبني خارجيني اتبعني للويبو يف نيجرياي واجلزائر .وقال الوفد ان اس تحداث امللكية الفكرية وحاميهتا وتسويقها أأمور
تكتسب زخامً يف مجيع أأحناء العامل ملا حتققه من منافع اقتصادية واجامتعية وثقافية ّمجة ترتبط حبامية حقوق امللكية الفكرية.
والتفت اىل أأن غامبيا تعي هذا التوجه املتنايم و أأهنا اختذت خطوات جدية ملنح امللكية الفكرية ماكنة ابرزة يف جدول أأعاملها
اخلاص ابلتمنية .و أأضاف أأن غامبيا تسعى اىل حتسني ادارة حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا و أأهنا يف اطار هذا املسعى دفعت
قدم ًا ابعداد س ياسة واسرتاتيجية خاصة بغامبيا يف جمال امللكية الفكرية .و أأضاف الوفد ان غامبيا تواصل هذه التطور املهم
مبساندة الويبو و أأن أأحصاب املصلحة صادقوا عىل خطة لتطوير امللكية الفكرية .وس توقع قريب ًا مذكرة تفامه الطالق معلية
اعداد مرشوع س ياسة خاصة ابمللكية الفكرية .ويف هذا الس ياق ،أأثىن الوفد عىل املساعدة املتواصةل اليت يقدهما الفريق
النشط العامل يف مكتب أأفريقيا .ابالضافة اىل ذكل ،عُقد مؤخر ًا عدد من حلقات العمل والندوات هبدف تعزيز التوعية
ابمللكية الفكرية يف غامبيا .واكن للويبو ورشاكء أآخرين دور رئييس يف تنظمي هذه ا ألنشطة .و أأعلن الوفد أأن غامبيا أأمت ّت
اجراءات الانضامم اىل بروتوكول مدريد و أأهنا تعي احلاجة اىل الامتثال للمعايري ادلولية :ع ّدلت غامبيا قانون امللكية الصناعية
ليك يكون ممتث ًال للمعايري املنصوص عليه يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .و أأشار اىل أأن نظام
ادارة مكتب امللكية الفكرية ال يزال ي ُس تخدم يف مكتب غامبيا للملكية الفكرية ،ويُتوقع أأن يمتكن بدمع من رشاكئه من جعل
رصح الوفد بأأن غامبيا مثّنت الرعاية اليت وفرهتا الويبو للمرحشني من
النظام أأكرث فعالية وسهوةل للمس تخدم .وعالوة عىل ذكلّ ،
غامبيا لتحضري شهادات ماجس تري يف امللكية الفكرية يف زمبابوي ،خاصة و أأن ذكل رفع بشلك كبري من قدرات موظفي
مكتب امللكية الصناعية .والتفت الوفد اىل أأن جامعة غامبيا اس تفادت يه أأيض ًا عىل نطاق واسع من مساعدات الويبو
التطوعية من خالل أأاكدميية الويبو اليت وفّرت كتب ًا عن امللكية الفكرية .وخمت الوفد قائ ًال ان غامبيا سرت ّحب بأأي مساعدة
اضافية لتحسني نظام أأمتتة امللكية الصناعية ولتدريب موظفي مكتب امللكية الصناعية وغريمه من املعنيني ابدارة امللكية
الفكرية وحاميهتا يف غامبيا.
 .106و أأشاد وفد الاكمريون ابلنتاجئ االجيابية اليت حققهتا املنظمة وابدلمع الثابت اذلي تقدمه لدلول ا ألعضاء عامة وللبدلان
النامية خاصة لتساعدها عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية .و أأشار الوفد اىل أأن املساعدة التقنية اليت قدمهتا الويبو
للاكمريون يف جمال تكوين الكفاءات ودمع اعداد س ياسات واسرتاتيجيات فعاةل يف جمال امللكية الفكرية مسحت لها بتحقيق
نتاجئ ممتزية من حيث تنايم اس تخدام امللكية الفكرية ،ال س امي من قبل الرشاكت لتعزيز قمية منتجاهتا واجلامعات البتاكر حلول
تريم اىل حتسني ظروف عيش الساكن .ومن هنا ،قال الوفد انه يدمع اقرتاح الربازيل خبفض تاكليف امحلاية مبوجب براءات
ورصح أأن ال شك يف أأن ذكل سيسهم يف تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية التكنولوجية اليت
اخرتاع للمؤسسات اجلامعيةّ .
اعمتدهتا الاكمريون يف عام  2015واليت حيتل الابتاكر التكنولويج فهيا ماكنة رئيس ية .وانطالق ًا من هذه املكتس بات ،أأشاد
الوفد ابخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل لفرتة  2021-2016اليت اقرتحهتا الويبو وقال انه يأأمل يف أأن تُنفّذ هذه
االجراءات الواحضة والفعاةل لزايدة نقل التكنولوجيا اىل ادلول النامية .والتفت الوفد اىل أأن مسأأةل املوارد الوراثية حتتل
صدارة اهامتمات بدله اذلي اعمتد يف عام  2015اسرتاتيجية وطنية لتعزيز قمية هذه املوارد اليت مل تعد االماكنيات اليت تتيحها
للاكمريون حتتاج لربهان .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتوج أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية ابعامتد صك ملزم بشأأن حامية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور .و أأمل كذكل بأأن تلقى املسائل العالقة اليت يدمع ما ورد بشأأهنا يف بيان نيجرياي
ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ال س امي مسائل املاكتب اخلارجية يف أأفريقيا والصك اجلديد بشأأن حامية التصاممي الصناعية ومراعاة
الاس تثناءات والتقييدات يف جمال البث ،سبي ًال اىل احلل يف مداوالت تتسم بروح التوافق وارادة مواصةل هممة التمنية
الشامةل اليت تعمل ألجلها املنظمة .وخمت الوفد معيد ًا التأأكيد عىل عزم الاكمريون املشاركة بفعالية يف امجلعيات واملسامهة يف
اجناح أأعاملها.
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 .107و أأيّد وفد أألبانيا البيان اذلي أأدىل به وفد التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأثىن عىل اجلهود اليت
تبذلها الويبو لتعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية وتشجيع احلوار بشأأن تمنيته .ويُبرش التقدم اذلي أأحرزته الويبو والنتاجئ اليت
حققهتا مبس تقبل واعد ،مثلام يبينه التقرير املقدم .وتضطلع الويبو بدور ممزي يف منظومة ا ألمم املتحدة ،والس امي ادارهتا املعنية
ابلبدلان املنتقةل اىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة اليت مل تتوان يف تقدمي املساعدة اىل مديرية أألبانيا العامة املعنية
ابلرباءات والعالمات التجارية من خالل العديد من املبادرات .و أأعرب الوفد عن تقديره للويبو عىل مساهامهتا يف حتديث
امللكية الفكرية يف أألبانيا .و أأفىض توفري امحلاية الفعاةل يف جمال امللكية الفكرية اىل تشجيع االبداع والابتاكر ،مما سامه يف حتفزي
المنو الاقتصادي وحتقيق التمنية يف اجملالني الثقايف والعلمي يف البدل .واعمتدت أألبانيا الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية
للفرتة  2020-2016الرامية اىل التصديق عىل االتفاقات ا ألخرى يف جمال امللكية الفكرية؛ واقتضاب املهةل احملددة الجراء
معليات الفحص؛ وتطوير املبادئ التوجهيية لفحص العالمات التجارية والرباءات؛ واذاكء الوعي العام ازاء حقوق امللكية
الفكرية واالملام هبا عىل حنو أأفضل؛ وتطوير مناجه التعلمي ومعداته ووحداته ،واقامة هنج ابتاكري يف أألبانيا بصفة عامة.
وينصب اهامتم الاسرتاتيجية الوطنية أأيضا عىل صياغة مرشوعات وتنفيذها هبدف اذاكء الوعي يف قطاع ا ألعامل ازاء متويل
البحث والتطوير؛ وتسجيل امللكية الفكرية؛ وتعزيز التعاون مع غرفة التجارة ا أللبانية لتنظمي دورات اعالمية؛ وتقدمي ادلمع
اىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل العمل مع قطاع ا ألعامل لتوضيح عالقته ابمللكية الفكرية عىل حنو أأكرث دقة
والكشف عن املنافع اليت من شأأن امللكية الفكرية أأن تعود هبا عليه .وعالوة عىل ذكل ،دمج املكتب يف  6يوليو 2016
بياانته مع قواعد بياانت  TMviewو Designviewالتابعة ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ) .(EUIPOوتضمنت
سن مرشوع قانون جديد يُعىن ابمللكية الصناعية هبدف ادخال تعديالت واضافات .واع ُتمد
الاسرتاتيجية الوطنية أأيض ًا ّ
قانون جديد بشأأن حق املؤلف الضفاء املزيد من الانسجام بني اطار العمل يف أألبانيا ونظريه يف الاحتاد ا ألورويب .ويف
وسن مرشوع قانون امللكية الصناعية اذلي سامه
اخلتام ،شكر الوفد الويبو عىل مساعدهتا يف تطوير الاسرتاتيجية الوطنية ّ
يف تعزيز قدرة املكتب الوطين واس تقالليته.
 .108و أأيّد وفد أأنتيغوا وبربودا البيان اذلي أأدىل به وفد الش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب
عن تقديره للويبو لتنس يق عدة اجامتعات وندوات انحجة عىل مدى الس نة املاضية ،وتوقّع احلصول عىل دمع متواصل من
الويبو .وقال الوفد ا ّن بدله تعي أأمهية امللكية الفكرية ابلنس بة اىل خطط التمنية الوطنية ،وان حكومته اس هتلت تنفيذ برانمج
ترشيعي واداري صارم مصمم لضامن مواكبة القوانني اليت تنظم شؤون امللكية الفكرية للتطورات اليت تشهدها الساحة العاملية
يف قطاع امللكية الفكرية .و أأضاف أأن بدله تنفذ أأيضا نظام أأمتتة امللكية الصناعية .ذكل ألن الصناعات االبداعية تتيح أأكرب
فرصة لتحقيق المنو الاقتصادي اجلديد .ومىض يقول ان أأنتيغوا وبربودا بصفهتا دوةل جزرية انمية صغرية ،ال تزال تس تطلع
الطريقة اليت ميكن هبا لصناعاهتا االبداعية أأن تسهم عىل حنو أأفضل يف الناجت ّ
احمليل االجاميل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
توازن الويبو بني زايدة عدد املاكتب اخلارجية واحلصافة املالية ومراعاة الاحتياجات الثقافية الفريدة من نوعها للك منطقة.
و أأشار اىل أأن محالت اذاكء التوعية العامة يف بدله زادت املعرفة ابمللكية الفكرية .وقال ان مكتب امللكية الفكرية ووزارة
الرتبية والتعلمي جتري مناقشات بشأأن ادراج امللكية الفكرية يف املناجه التعلميية .ور أأى أأن الويبو قد تس تفيد من انشاء قسم
يعىن ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ويو ّجه للش باب عىل موقعها االلكرتوين .وحتدّث الوفد عن اس تفادة املؤسسات
والواكالت الرئيس ية واملسؤولني واملوظفني الرئيس يني عىل الصعيدين احمليل ودون االقلميي ،بفضل مساعدة الويبو ،من أأنشطة
تدريبية يف جمال امللكية الفكرية والعالمات التجارية ونظام مدريد وادارة الرباءات وكذكل دورات امللكية الفكرية اليت تقدّ هما
أأاكدميية الويبو .و أأعرب الوفد عن تقدير بدله للعمل اذلي اضطلعت به جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة العالمات.
 .109وهنأأ وفد أأرمينيا امجلعية العامة عىل دخول معاهد مراكش حزي النفاذ ،اليت ابرشت أأرمينيا معلية الانضامم الهيا .وفامي
خيص العمل اذلي أأجنزته جلنة حق املؤلف ،شدّد الوفد عىل احلاجة امللحة العامتد صك جديد بغية توفري امحلاية ادلولية
لهيئات البث ضدّ الاس تخدام غري املرخص لالشارات والبث غري املرشوع عىل حنو مالمئ وف ّعال .وقال انه جيب أأيضا وضع
اس تثناءات وتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومعاهد ا ألحباث واملؤسسات التعلميية .ويف هذا الس ياق ،ابرشت
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أأرمينيا تطوير قانوهنا اجلديد بشأأن حق املؤلف ابلتعاون مع الزمالء ا ألوروبيني .ورحب الوفد ابجلهود اليت تبذلها جلنة االنفاذ
الذاكء الوعي بشأأن ا ألمهية اليت تكتس هيا أأنظمة التنفيذ الف ّعال يف جمال حقوق امللكية الفكرية واستيعاب مغزاها عىل حنو
أأفضل .ودرس الوفد بمتعن توصيات مكتب ا ألمم املتحدة خلدمات الرقابة ادلاخلية واس تنتاجاته وخلص اىل أأن التحقيق اكن
يف حمهل واكنت النتاجئ اليت حققها واحضة وشامةل .وس تواصل أأرمينيا التعاون عىل حنو بنّاء مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا
ملواهجة التحدايت املس تقبلية يف جمال امللكية الفكرية.
 .110و أأيد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وشدد عىل دور امللكية الفكرية يف حفز االبداع والابتاكر ويف املسامهة ابلتايل يف التمنية
الاقتصادية والثقافية والاجامتعية والحظ مع التقدير الرمق القيايس ألنشطة الويبو واجنازاهتا االجيابية املبينة يف تقرير املدير
العام اىل امجلعيات وتقرير أأداء الربانمج للثنائية  15/2014واس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط .2015-2010
و أأوحض قائ ًال ان تكل االجنازات تتجىل بوجه خاص يف املساعدة التقنية واملعلومات املتصةل بتوسع العضوية يف املعاهدات اليت
تديرها الويبو ويف تنايم الانتفاع ابلنظام ادلويل للملكية الفكرية وان الويبو حسنت أأنظمة تسجيل امللكية الفكرية وايداعها
وخص ابذلكر نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد الذلين ميثالن املصدرين الرئيس يني دلخل الويبو .ور أأى أأنه ينبغي للويبو أأن
تكثف اجلهود لتنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ومواصةل تدعمي اطار امللكية الفكرية العام ابحلفاظ عىل منظمة
فعاةل وقابةل لالس مترار وارساء نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية نتيجة ذلكل .وفامي خيص تقرير جلنة حق
املؤلف ،لفت النظر اىل رضورة مواصةل حبث بعض القضااي املعقدة والتقنية خالل دورة اللجنة الثالثة والثالثني عىل الرمغ
من التوافق الناشئ يف الآراء بشأأن حامية هيئات البث .و أأبدى اهامتم بدله اخلاص ابمتام حامية هيئات البث و أأعرب جمدد ًا
عن الزتامه ببحث الفرص لتنفيذ التقييدات والاس تثناءات يف الترشيعات الوطنية بناء عىل أأوجه املرونة املمنوحة مبوجب
املعاهدات ادلولية الراهنة .وقال ان وجود نظام للرباءات منسق وقابل لالس مترار يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة
وان التقرير عن ادلورتني الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين للجنة الرباءات وخصوص ًا فامي يتصل بربانمج العمل املقبل جدير
ابلثناء .ويف ضوء املداوالت ا ألخرية يف جلنة العالمات ،أأيد الطلب ادلاعي اىل اجراء دراسة عن حامية املؤرشات اجلغرافية
يف نظام أأسامء احلقول .وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،قال ان بدله يعلق أأمهية كبرية
عىل تنس يق الرشوط الشلكية لتسجيل التصاممي الصناعية وتبس يطها واملساعدة التقنية وفعالية تكوين الكفاءات يف تنفيذ
معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف املس تقبل و أأعرب عن أأمهل الشديد أأن يتس ىن التوصل اىل اتفاق أأثناء امجلعيات يف
عام  2016بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف النصف ا ألول من عام  .2017و أأشار اىل ااتحة املعلومات عن العمل يف جلنة
التمنية اليت انقشت تنفيذ توصيات أأجندة الويبو للتمنية .و أأضاف قائ ًال ان الواثئق اخملتلفة اليت نظرت اللجنة فهيا قد ذكرت
التطورات واالجنازات االجيابية العديدة الناش ئة عن تكل املبادرة .وارتأأى أأنه ينبغي ملوظفي الويبو وادارهتا مواصةل تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية كجزء ال يتجز أأ من أأنشطة الويبو .ومىض يقول ان معل اللجنة احلكومية ادلولية حقق نتاجئ اجيابية يف
جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية بتضييق الثغرات الراهنة يف فهم القضااي ا ألساس ية .و أأعرب عن الزتام بدله مبواصةل
املناقشات املنفتحة والبناءة وخصوص ًا فامي يتصل ابملعارف التقليدية خالل اجامتع اللجنة القادم .و أأفاد بأأن بدله شارك مشاركة
نشطة يف املداوالت يف الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنه يؤيد ابلتايل تأأييد ًا اتم ًا التعديالت املقرتح
ادخالها عىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة والتوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل للفريق العامل .ولفت الانتباه اىل فائدة زايدة عدد
ادارات معاهدة الرباءات واسرتسل قائ ًال ان بدله سريحب بطلب تعيني املعهد الرتيك للرباءات اكدارة للبحث ادلويل وادارة
للفحص المتهيدي ادلويل يف حال وفاء املعهد مبتطلبات الواثئق والعروض .وفامي خيص نظام مدريد ،ذكر أأن التقرير املرحيل
عن قاعدة بياانت ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد يعد تطور ًا جدير ًا ابلرتحيب و أأن التعاون مع مكتب الاحتاد
ا ألورويب للملكية الفكرية لتنس يق وضع قبول املصطلحات املس متدة من قاعدة البياانت ا ألوروبية املنسقة  TMclassأأمر
ينبغي تشجيعه .و أأبدى تأأييده التام لتجميد املادة  )1(14و( ()2أأ) من اتفاق مدريد والتوصيات بشأأن تعديالت القواعد
العامة هبدف احلفاظ عىل نظام مدريد كنظام قامئ عىل معاهدة واحدة حبمك الواقع .و أأهنيى لكمته قائ ًال ان بدله يظل يؤيد
أأهداف الويبو العامة.
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 .111والحظ وفد كرواتيا مع التقدير هجود الويبو املبذوةل يف تدعمي النظام العاملي للحامية القانونية للملكية الفكرية ويف ااتحة
حمفل الجراء حوار معمق بشأأن تطوير خمتلف ميادين نظام امللكية الفكرية .ورحب مبسامهة الويبو الكبرية يف ضامن فعالية
أأداء أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية للتسجيل وااليداع اليت يديرها املكتب ادلويل كام يتضح من عدد الطلبات املتنايم .و أأشار
اىل التقدم اجلدير ابملالحظة احملرز يف خمتلف جلان الويبو عىل مدى الس نة املاضية اال أأنه أأعرب عن أأسفه لعدم التوصل اىل
توافق يف الآراء حىت ذكل احلني يف جلنة العالمات خبصوص اعامتد معاهدة رمسية بشأأن التصاممي الصناعية سيس تفيد مهنا
حامتً املنتفعون من مجيع ادلول ا ألعضاء برصف النظر عن مس توى تمنيهتا وعن أأمهل بناء عىل ذكل أأن يوجد حل مريض أأثناء
امجلعية العامة عرب هنج بناء .وفامي يتصل بعمل جلنة حق املؤلف ،أأيد املناقشات بشأأن املعاهدة محلاية هيئات البث اليت متنح
تكل الهيئات امحلاية الفعاةل يف بيئة نشطة من الناحية التكنولوجية .و أأشار اىل االجنازات اجللية احملققة يف تنفيذ برانمج الويبو
ومزيانيهتا يف الثنائية السابقة عىل النحو املشار اليه يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية  .15/2014وجشع مواصةل حتسني مهنجية
تقدير ا ألداء لتجس يد االجنازات اليت تعزى بوضوح اىل الويبو عىل حنو مالمئ .و أأبدى ارتياحه للوضع املايل السلمي و أأيد
التقديرات املتحفظة بشأأن االيرادات يف ا ألمد املتوسط املبنية عىل الطلب املتوقع يف قطاع معاهدة الرباءات .ولفت النظر
اىل ما تكتس يه من أأمهية أأكيدة أأنشطة التدريب والتثقيف املتعلقة مبختلف جوانب نظام امللكية الفكرية واملتاحة للمحرتفني
وعامة امجلهور وبرامج أأاكدميية الويبو و أأنشطهتا .واس تدرك قائ ًال انه ينبغي ترسيع وترية االصالح الرايم اىل اعادة حتديد ماكنة
الأاكدميية كوس يةل تس تخدم عىل نطاق املنظمة للتدريب املهين وتكوين الكفاءات واملس هتل يف الثنائية  .15/2014وقال ان
الأاكدميية الكرواتية التابعة ملكتب ادلوةل للملكية الفكرية تعد أأنشطة تدريبية وتتيحها خملتلف فئات املنتفعني ابس تخدام
مبادراهتا ومواردها وابلتعاون مع منظامت أأخرى .ورحب ترحيب ًا خاص ًا بدمع الويبو وتعاوهنا يف تنظمي النادي الصيفي بشأأن
امللكية الفكرية ملدة أأس بوعني يف زغرب يف يونيو  2016كفرصة ممتازة تتاح لطالب الس نة ا ألخرية واحملرتفني الش باب لتوس يع
نطاق معارفهم بشأأن امللكية الفكرية وتبادل الآراء بشأأن أأنظمة امللكية الفكرية عىل نطاق العامل .و أأعرب عن امتنانه للمساعدة
اليت قدمهتا أأاكدميية الويبو للنجاح يف اعداد صيغة كرواتية حملية دلورة الويبو العامة الأكرث ش يوع ًا بشأأن امللكية الفكرية
كربانمج منتظم للتعمل عن بعد .و أأضاف قائ ًال ان الربانمج املنظم مرتني يف الس نة منذ عام  2014يتيح فرصة ممتازة لتثقيف
امجلهور خبصوص امللكية الفكرية يف كرواتيا والبدلان اجملاورة وان بدله يواصل هجوده ملاكحفة مشلكة القرصنة والتقليد املتنامية.
وذكر أأن الهيئات املعنية ابالنفاذ تعمل مع سائر اجلهات صاحبة املصلحة الذاكء احرتام امجلهور للملكية الفكرية .و أأحاط علامً
حبمةل وطنية ُشنت يف عام  2016الذاكء وعي امجلهور ابخملاطر القانونية واملالية والصحية الناش ئة عن رشاء سلع مقدلة
ومقرصنة عىل االنرتنت واخطاره ابلس بل املتاحة للحامية من رشاء مثل تكل السلع .واسرتسل قائ ًال ان بدله يشكر الويبو
مبناس بة اذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين الس تقالهل عىل دمعها وتعاوهنا املس مترين يف جمال تكوين الكفاءات .وشدد عىل
الزتامه ابجراء مناقشات اجيابية وبناءة ومعلية يف حمافل الويبو.
 .112و أأيد وفد امجلهورية التش يكية البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه والبيان
اذلي أأدىل به وفد التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وقال ان بدله يدمع الويبو يف دورها مكحفل عاملي من
أأجل اخلدمات والس ياسات واملعلومات وعالقات التعاون يف جمال امللكية الفكرية ويعلق أأمهية عىل نظام فعال ويف املتناول
للملكية الفكرية حيمي الابتاكر واالبداع ويسمح بتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والقدرة التنافس ية .ومىض يقول ان
بدله س يواصل دمع أأنشطة الويبو وادلفع اىل حتسيهنا تلبية الحتياجات املنتفعني بنظام امللكية الفكرية والتطورات اجلديدة.
و أأبدى ارتياحه لتقرير أأداء الربانمج للثنائية  15/2014واعرتف ابلتقدم احملرز غري أأنه الحظ رضورة بذل املزيد من اجلهود
لتحقيق الغاايت املتبقية .ورحب أأيض ًا ابخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط للويبو للفرتة  2021-2016و أأعرب عن تقديره
لتوهجها العام واسرتاتيجياهتا .وعىل حنو مماثل ،رحب ابس مترار التوسع اجلغرايف ل ألنظمة العاملية للملكية الفكرية وال س امي نظام
معاهدة الرباءات ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ومنو الطلب عىل خدمات الويبو يف ذكل امليدان .ورحب أأيض ًا
بتوسع نظام الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية وعرب عن تقديره جلودة اخلدمات اليت تتيحها الويبو يف الوقت احلايل.
وبناء عىل ذكل ،أأفصح عن تأأييده التام الدارة الويبو .و أأشار أأيض ًا اىل أأمهية نظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ
ور أأى أأن وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية س تحدث النظام وتسهم يف توسعه
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اجلغرايف واس تدامته املالية .و أأردف قائ ًال ان تكثيف الهنوض بنظام لش بونة أأمر حامس ورضوري جلذب دول متعاقدة
جديدة .وعليه ،أأكد اس تعداده للمسامهة املالية يف القضاء عىل جعز احتاد لش بونة يف الثنائية احلالية مع ًال ابلقرار الصادر عن
مجعية احتاد لش بونة لعام  .2015و أأما عن جلنة العالمات ،فأأعرب عن خيبة أأمهل لنتيجة ادلورات السابقة املتصةل ابملعاهدة
بشأأن قانون التصاممي .و أأضاف قائ ًال ان النصوص املوضوعية للمعاهدة املذكورة تاكد تس تمكل وانه ينبغي عقد مؤمتر
دبلومايس العامتدها يف أأرسع وقت ممكن .ولفت النظر اىل عدم رضورة اجراء مناقشة اضافية يف جلنة العالمات نتيجة ذلكل.
ور أأى أأيض ًا أأن رشط الكشف يتصل بنظام الرباءات وينبغي حبثه قريب ًا يف اللجنة احلكومية ادلولية .وعىل الرمغ من امجلود
املؤسف واملطول اذلي يؤثر يف العمل املتصل حبامية هيئات البث يف جلنة حق املؤلف ،ذكر أأنه ما زال من املمكن التوصل
اىل اتفاق عىل القضااي العالقة وعقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية املقبةل .ونظر يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف عىل نطاق
أأوسع و أأيد مواصةل املناقشات وتقامس املعلومات بشأأن الترشيعات الوطنية و أأفضل املامرسات يف ميدان الاس تثناءات
والتقييدات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وادراج موضوع جديد أأي حق التتبع .وساند معل جلنة الرباءات والحظ
التحسن املسجل يف املناقشات بشأأن تنس يق الرباءات ادلويل .وعىل حنو مماثل ،أأعرب عن مواصةل الزتامه بعمل اللجنة
احلكومية ادلولية وفق ًا لواليهتا واعرتف بأأمهية ا ألنشطة يف جلنة التمنية اليت أأبدى أأيض ًا اس مترار تأأييده لعملها .و أأخري ًا ،تعهد
ابملواظبة عىل دمع معل جلنة االنفاذ ورحب بزايدة مشاركة ادلول ا ألعضاء من مجيع املناطق يف جدول أأعامل اللجنة .وختام ًا،
سلط ا ألضواء عىل تقديره ألنشطة الويبو املتعلقة ابلتعلمي والتثقيف يف جمال امللكية الفكرية و أأاكدميية الويبو وس ياسات امللكية
الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة .واس تطرد قائ ًال انه يعلق أأمهية عىل تعلمي امللكية الفكرية وتسويق الابتاكرات.
و أأفاد بأأن املكتب التش ييك للملكية الصناعية نظم يف براغ يف أأوائل الس نة "الندوة دون االقلميية بشأأن س ياسات امللكية
الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحث" بدمع من الويبو "واجامتع الويبو املشرتك بني ا ألقالمي لنقل التكنولوجيا بعنوان
"العمل مع ًا عىل التسويق الأاكدميي للملكية الفكرية يف املنطقة"" ابلتعاون مع جامعة براغ املرتوبولية .وشكر ا ألمانة وادارة
البدلان املنتقةل اىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة بوجه خاص عىل تعاوهنام ومساعدهتام .واختمت بيانه قائ ًال ان سلطات
بدله تتعاون مع الويبو ابختاذ التدابري واذاكء وعي أأحصاب املصاحل سعي ًا اىل جتنب الآاثر السلبية ملامرسات الغش.
 .113و أأحاط وفد ادلامنرك علامً بأأن الاقتصاد العاملي يواجه حتدايت كبرية و أأن الابتاكر يكتيس ابلتايل أأمهية أأكرب من ذي
قبل عىل االطالق لتحقيق المنو الاقتصادي املتجدد وحفزه .وبناء عىل ذكل ،أأشار اىل رضورة املبادرات لتعزيز البحث
والتطوير ورضورة ضامن وجود حوافز اكفية لبذل تكل اجلهود .ومن ذكل املنطلق ،قال ان حقوق امللكية الفكرية تعترب أأداة
أأساس ية دلمع الابتاكر ألغراض التمنية وان الويبو تضطلع بدور رئييس اذ تمتثل واليهتا يف الهنوض حبامية حقوق امللكية
الفكرية عىل الصعيد العاملي من خالل التعاون بني ادلول .وعليه ،لفت النظر اىل وجوب بذل هجود متواصةل لضامن أأن تقدم
الويبو خدمات للملكية الفكرية ذات مردودية تفي ابلغرض وتزود ابلتايل املنتفعني مبنتجات من ادلرجة ا ألوىل .واعرتف بهود
الويبو املبذوةل لتحسني ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية ورحب ابلتعديالت اليت تس هتدف فائدة املنتفعني .وفامي يتعلق ابلعمل
اخلاص بوضع القواعد واملعايري و أأساليب العمل ،أأعرب عن خيبة أأمهل لعجز جلنة العالمات عن التوصل اىل اتفاق خبصوص
املعاهدة بشأأن قانون التصاممي و أأبدى تأأييده لنص املعاهدة الصادر يف عام  2014اذلي ر أأى أأنه بلغ قدر ًا اكفي ًا من النضوج
لعقد مؤمتر دبلومايس .و أأفصح عن تقديره الشديد لتقامس املعلومات من أأجل ماكحفة التعدايت عىل امللكية الفكرية يف جلنة
االنفاذ .وفامي يتصل بأأسلوب معل اللجان ،الحظ أأن املاكتب الوطنية تويل دامئ ًا العناية ل ألداء والنتاجئ امللموسة .و أأفاد ابجراء
حتاليل منتظمة لتاكليف املهام وفوائدها .و أأشار اىل احراز تقدم بس يط فقط يف معل اللجان ادلامئة و أأعرب عن أأسفه للنجاح
احملدود احملقق خبصوص القضااي اجلوهرية .ور أأى أأنه أآن ا ألوان لفحص أأساليب العمل يف حمافل الويبو ونظر فامي اذا اكن
وجود اللجان ادلامئة أأمر ًا فعا ًال ويف حينه وما اذا اكن من ا ألفضل انشاء جلان معل خمصصة عىل مس توى اخلرباء التقنيني ومن
املفيد انتخاب الرؤساء قبل الاجامتعات ليتاح هلم الوقت الاكيف للتحضري .ولفت الانتباه اىل اعتبار همم هو فصل القضااي
الس ياس ية عن مس توى اخلرباء التقنيني .و أأضاف قائ ًال ان تناول القضااي الوجهية عىل املس توى املناسب ميكن أأن يعزز فعالية
الاجامتعات وحيسن النتاجئ لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة .وهنأأ ا ألمانة عىل هجودها املبذوةل لتنفيذ أأجندة التمنية .واس تطرد
قائ ًال ان للويبو دور ًا همامً تؤديه يف لفت انتباه مجيع أأحصاب املصلحة اىل امللكية الفكرية برصف النظر عن مس توى التمنية
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وانه ينبغي النظر يف مسأأةل ادراج توصيات أأجندة التمنية ابلزتامن مع والية الويبو املمتثةل يف تعزيز حامية امللكية الفكرية عرب
التعاون .وارتأأى رضورة تنفيذ توصيات أأجندة التمنية كجزء ال يتجز أأ من اجلهود املبذوةل للهنوض هبدف الويبو العام .وابلنس بة
اىل التطورات الطارئة عىل جمال امللكية الفكرية يف بدله ،أأفاد بأأن املكتب ادلامنريك للرباءات والعالمات التجارية أأنشأأ مكتب ًا
اقلميي ًا للملكية الفكرية يف غرب البدل لتحسني خدمة الرشاكت املتسمة بكثافة المنو والبحث يف املنطقة .واسرتسل قائ ًال ان
الش بكة الوزارية ملاكحفة التقليد املكونة من  12واكةل حكومية يديرها املكتب ادلامنريك املذكور تواصل هجودها املبذوةل ملاكحفة
التقليد .و أأحاط علامً بشن محةل واسعة النطاق للتوعية يف اليوم العاملي ملاكحفة التقليد .وذكر أأن املكتب ادلامنريك اس هتل
مرشوع الفهم املتعمق لقطاع ا ألعامل املرتبط حبقوق امللكية الفكرية ابلتعاون مع مؤسسة الصناعات ادلامنركية هبدف متكني
الرشاكت ادلامنركية لتس متد أأكرب الفوائد من الفرص اليت تتيحها امللكية الفكرية .ومىض يقول ان معهد الرباءات لبدلان الشامل
يواصل امداد مودعي الطلبات مبنتجات عالية اجلودة يف عام  2016وانه عضو نشط يف خمتلف حمافل الويبو اليت تتناول
معاهدة الرباءات والرباءات بصفة عامة وخص ابذلكر اجامتع االدارات ادلولية والفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .وشدد عىل الزتامه املتواصل ابملساهامت االجيابية والبناءة والعملية يف معل الويبو والهيئات التابعة لها.

 .114و أأعرب وفد غينيا الاس توائية عن شكره خملتلف دوائر الويبو اليت حيفز أأداؤها وفعاليهتا دوم ًا عىل التحيل ابالجيابية يف
تلبية ادلعوة الكرمية حلضور سلسة جلسات امجلعيات .و أأشار اىل أأنه يف سلسةل الاجامتعات احلالية ستناقش املسائل املتعلقة
ابمللكية الفكرية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ويه جزء من ا ألولوايت احلالية حلكومة غينيا الاس توائية .و أأكد الوفد أأن
رئيس غينيا الاس توائية قد حدد اخلطوط العريضة لتنفيذ مرشوع طموح ُوضع يف عام  ،2020وبدله أآخذ يف الوقت احلايل
يف اس تعادة أآليات الانتقال اىل طور التصنيع وحتويل املوارد املفيدة اىل طاقة امنائية ورضيبية تدفع بعجةل المنو والرفاه
الاجامتعي للساكن .و أأضاف أأنه يف هذا الربانمج املوسع ،ال بد من التأأكيد جمدد ًا عىل دور امللكية الفكرية وحامية العالمات
التجارية واملؤرشات اجلغرافية .والمتس الوفد خربة الويبو الاسرتاتيجية يف اطار االتفاقيات املكرسة ويف جماالت الاختصاص،
قصد مصاحبة تدابري حكومته والقيام ابلالزم لتحقيق اليت تنطوي علهيا املشورة.
ورصح وفد غينيا بيساو أأنه اتبع حبرص واهامتم أأنشطة الويبو فامي يتعلق اب ألجندة الترشيعية ،وخاصة تكل املرتبطة
ّ .115
ابخلدمات العاملية للملكية الفكرية وتكوين الكفاءات وس ياسات التعاون .و أأشار الوفد اىل أأن الويبو حققت يف الس نوات
ا ألخرية نتاجئ محيدة تلكلت بتوقيع معاهدات خمتلفة ،ومن مضهنا معاهدة مراكش ،اليت أأرسلت اشارة قوية بشأأن مسأأةل
املعامةل املتساوية للجميع .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تركّز أأجندة التمنية أأكرث قليال عىل البدلان ا ألقل منوا والبدلان النامية.
ور أأى أأن أأجندة التمنية تسامه يف نرش املعرفة وحتقيق اس تخدام فعال للملكية الفكرية أكداة للتمنية وزايدة انتاجية الرشاكت
العامةل يف جمال الاخرتاع والابتاكر .و أأثىن الوفد عىل الويبو لتفانهيا املس متر يف تطوير س ياسات امللكية الفكرية وخدماهتا
ومعلوماهتا والتعاون بشأأهنا .و أأعرب عن امتنان بدله للندوة الناحجة ،اليت نظمت يف بيساو يف أأبريل  ،2016بشأأن حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ودلمع الويبو يف صياغة خطة اسرتاتيجية وطنية لتطوير امللكية الفكرية ودمعها لتأأسيس مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يسود الهدوء وتكون الغلبة للمداوالت يف التعامل مع القضااي احلساسة
لضامن التعاون بني خمتلف الوفود ،يك تزداد قدرة الويبو عىل مواهجة التحدايت املطروحة أأماهما .وقال ان للويبو ابعتبارها
واكةل متخصصة اتبعة ملنظومة ا ألمم املتحدة ،حقوقا و أأن علهيا واجبات .و أأضاف أأن أأحد هذه الواجبات هو تقدمي املساعدة
التقنية لدلول ا ألعضاء بشأأن الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية ،والعمل بشلك وثيق مع البدلان املتلقية للمساعدة بغية
ترسيع وترية المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة.
 .116و أأعرب وفد أأيسلندا عن شكره للويبو عىل تعاوهنا املس متر ودمعها القوي يف اطار خمتلف اجلوانب املتعلقة حبقوق
امللكية الفكرية ،نظر ًا اىل أأن مساعدة من هذا القبيل تضطلع بدور حامس ابلنس بة اىل بدل صغري وحمدود املوارد .واكن احلدث
البارز خالل الس نة اجلارية هو تنفيذ اسرتاتيجية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بأأيسلندا يف يونيو  ،2016وذكل بفضل ما
قدمته الويبو من موارد وخربات قيّمة .وفامي خيص أأنظمة االيداع ادلويل ،أأي معاهدة الرباءات ونظاما مدريد والهاي ،مل يتغري
عدد االيداعات يف أأيسلندا مقارنة ابلس نوات املاضية ،بيد أأنه ُسل زايدة طفيفة يف معاهدة الرباءات واخنفاضا بس يطا يف
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نظام مدريد .وزار مدير خدمة العمليات بسجل مدريد يف قطاع العالمات التجارية والتصاممي ابلويبو زايرة اىل مكتب
أأيسلندا للرباءات يف  2015اكن الغرض مهنا مناقشة مجةل من املوضوعات مهنا االتصاالت االلكرتونية وااليداع االلكرتوين
والتدريب عىل قاعدة بياانت مدريد للسلع واخلدمات وهنج الويبو لعناوين الفئات .ويف مايو  ،2016عُقد اجامتع بشأأن امللكية
الفكرية وقطاع ا ألعامل مض ممثلني عن القطاع اخملتص يف حقوق امللكية الفكرية واجلامعات ا أليسلندية والرشاكت الصغرية
واملتوسطة والرشاكت الناش ئة .وتقرر عقد ندوة بشأأن الس ياسات املؤسس ية للملكية الفكرية يف أأكتوبر  2016بامعة
ريكيافيك اشرتك يف تنظميها لك من الويبو واملكتب ا أليسلندي للرباءات وجامعة ريكيافيك .ومل تُدخل أأية تعديالت عىل
القانون ا أليسلندي يف  2015فامي خيص حقوق امللكية الفكرية ولكن بعض أأحاكم قانون الرباءات ختضع اىل املراجعة يف ضوء
التوجيه ا ألورويب بشأأن العالمات التجارية ومن املرتقب أأن خيضع قانون العالمات التجارية ولواحئه التنظميية اىل املراجعة
خالل ا ألشهر املقبةل .وابلرمغ من موافقة الربملان عىل القانون اجلديد بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،مل تُسجل أأية مؤرشات
جغرافية يف أأيسلندا .و أأعربت أأيسلندا عن أأملها يف تنظمي ندوة بشأأن نظام املعاهدة االلكرتوين  ePCTاضافة اىل احامتل
تنظمي ندوة بشأأن نظام مدريد يف املس تقبل القريب.
 .117و أأعرب وفد ليسوتو عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ور أأى أأنه ينبغي اس تضافة
مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية اجلارية مع ًال بقرار مجعيات الويبو السابقة .وهنأأ الويبو عىل دخول معاهدة مراكش
حزي النفاذ مش يد ًا ببعدها االنساين الهادف اىل متكني معايق البرص وذوي االعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات من النفاذ
اىل املواد احملمية حفاظ ًا عىل كرامهتم وحقوقهم ا ألساس ية وصو ًان ملبد أأ تاكفؤ الفرص .وأأعلن الوفد أأن بالده تعزتم اجناز
اجراءات التصديق عىل املعاهدة يف مرحةل قريبة عىل الرمغ من الصعوابت الوطنية القامئة ومن أأبرزها توعية ا ألطراف املعنية
الرئيس ية وواضعي الس ياسات يف ذكل اجملال .وذكَّر بأأن الويبو قد أأوفدت خرباء اقلمييني اىل حلقة معل وطنية عن معاهدة
َ
معاهديت مراكش وبيجني يف غابورون ببتسواان يف يوليو .2016
مراكش عُقدت يف فرباير  ،2016و َّنظمت حلقة معل عن
ونوه بأأن ليسوتو تعزتم تنظمي حلقة معل للربملانيني بغية ترسيع مسار التصديق عىل املعاهدة مشري ًا اىل أأهنا تعمتد عىل دمع
الويبو يف أأنشطة التوعية املقبةل .و أأضاف أأن اجناز مرحةل التنفيذ سيتطلب حتديث قانون حق املؤلف؛ ووضع أآلية تتيح النفاذ
اىل املواد احملمية وا ألدوات املالمئة للجهات املس تفيدة من املعاهدة؛ وتذليل أأية عقبات حدودية حممتةل .والتفت الوفد بعدئذ
اىل مسأأةل حتديث املكتب الوطين للملكية الفكرية يف ليسوتو مذ ِكّر ًا بأأن بالده ال تزال تتلقى دمع الويبو وحتديد ًا دمع أأحد
خرباهئا االقلمييني املنتدبني و أأمانهتا .وال تزال معاجلة الطلبات تطرح صعوابت وخباصة يف اطار نظام مدريد .ومن مث،
ال ُتمست مساعدة الويبو جمدد ًا لضامن سالسة معل النظام .ور َّحب الوفد بأأنشطة الويبو املنفَّذة ابلتعاون مع رشاكهئا من أأجل
توفري ادلمع التقين ملاكتب امللكية الفكرية ،وابدلمع اذلي قدمه الصندوق الاستامئين الياابين حتت رعاية املنظمة ا ألفريقية
االقلميية للملكية الفكرية .واس تفادت ليسوتو أأيض ًا من تدريب يف جمال امللكية الفكرية قدمه مكتب الوالايت املتحدة
ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية يف جمال حق املؤلف ،وأآخر يف جمال امللكية الفكرية قدمته كوراي (الواكةل الكورية
للتعاون ادلويل ومعهد كوراي ملعلومات الرباءات) .ور َّحبت ليسوتو أأيض ًا بربانمج التدريب الطويل ا ألجل وال س امي برانمج
املاجس تري املشرتك بني الويبو وجامعة أأفريقيا اذلي سامه يف اعداد مجموعة اكفية من ممهتين امللكية الفكرية وعزز همارات
موظفي املكتب الوطين يف جمال امللكية الفكرية .ويف اخلتام ،أأثىن الوفد عىل الويبو الدماهجا قضااي التمنية يف براجمها.
 .118ورحب وفد اجلبل ا ألسود ابجلهود الرامية اىل احلفاظ عىل ماكنة املنظمة بوصفها الهيئة العاملية للملكية الفكرية
واملبادرات اليت هتدف اىل تطوير نظام امللكية الفكرية .ور أأى أأنه ينبغي ل ألمانة وادلول ا ألعضاء التعاون من أأجل مواصةل
حتسني ادارة الويبو للمساعدة عىل مواهجة التحدايت القادمة اس تجاب ًة لزايدة تعقيد معلها .وقال ان بدله يؤيد البيان اذلي
أأدىل به وفد التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والبيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه .و أأحاط علامً بأأن بدله عدّل قانونه احمليل للملكية الفكرية اعتبار ًا من يوليو  2016هبدف تنس يق
الترشيعات ابلاكمل مع االطار القانوين لالحتاد ا ألورويب و أأنه س ّباق يف اطار معلية التاكمل مع الاحتاد ا ألورويب يف غرب
البلقان .ومىض يقول ان مكتب امللكية الفكرية اىل جانب وزارة الاقتصاد و أأهجزة االنفاذ املعنية يضطلع بدور أأسايس يف
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املفاوضات بشأأن قانون امللكية الفكرية املقرر اختتاهما يف املس تقبل القريب وان بدله يمتتع بعالقات تعاون ممتازة مع الويبو كام
يتضح من ندوة ن ُظمت يف بودغورياك بشأأن نظايم مدريد والهاي يف سبمترب  .2016واس تطرد قائ ًال ان الهنج ادلامع املعمتد
يف ادارة البدلان املنتقةل اىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق حيظى ابلتقدير
وانه أأاتح للبدل الفرصة للمشاركة يف أأحداث نظمهتا الويبو يف جنيف و أأماكن أأخرى من بيهنا الفريق العامل املعين ابلتطوير
القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات والندوة العاملية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف بودابست .و أأفاد بأأن مكتب
امللكية الفكرية يظل يعمل بتفان عىل توطيد التعاون مع املنظمة ا ألوروبية للرباءات ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية
وضامن التعاون الثنايئ .واختمت بيانه مؤكد ًا الزتامه ابملسامهة يف جناح امجلعيات.

 .119و أأيد وفد سوازيلند البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اىل اعامتد بدله عىل دمع الويبو من
أأجل تعزيز توازن تطوير امللكية الفكرية متش ي ًا مع أأجندة الويبو للتمنية .وأأشاد ابلتقدم احملرز يف اللجنة احلكومية ادلولية وانشد
ادلول ا ألعضاء أأن تبدي الزتاهما بتعجيل التقدم يف املفاوضات هبدف اعامتد مرشوع املعاهدة اذلي طال انتظاره .و أأبدى أأيض ًا
قلقه ازاء عدم وجود مكتب خاريج للويبو يف أأفريقيا وساند بدلا ًان أأفريقية أأخرى يف التعبري عن تقديره وامتنانه للموافقة عىل
انشاء مكتبني خارجيني للويبو يف نيجرياي واجلزائر خالل الثنائية  .17/2016و أأعرب عن أأمهل أأن يزيد فتح املكتبني
املذكورين تيسري سالسة ادارة امللكية الفكرية يف أأفريقيا .وفامي يتعلق ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،طلب جمدد ًا اىل ادلول
ا ألعضاء التحيل ابملرونة خبصوص القضااي العالقة حىت يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس يف النصف ا ألول من عام  .2017وقال
ان بدله أأحرز التقدم يف اطاره القانوين وادارته العامة للملكية الفكرية وان وثيقة س ياسة البدل واسرتاتيجيته يف جمال امللكية
الفكرية يف مرحةل الصياغة الهنائية وينبغي أأن تكون جاهزة يف النصف ا ألول من عام  .2017و أأضاف قائ ًال ان نظام الويبو
الدارة ماكتب امللكية الفكرية نرش نرش ًا اتم ًا هبدف اضفاء الشفافية عىل معاجلة طلبات امللكية الفكرية وتوفري خدمات فعاةل
ورسيعة وجديرة ابلثقة للزابئن وانه ال ميكن حتقيق أأي من تكل املسائل دون الزتام الويبو بتطوير امللكية الفكرية يف ادلول
ا ألعضاء و أأعرب عن امتنان بدله للويبو ملواصةل تقدمي ادلمع .واس تطرد قائ ًال ان بدله يعمتد أأيض ًا عىل مساعدة الويبو يف
املس تقبل من أأجل صياغة اللواحئ التنفيذية دلى سن مرشوعات القوانني املقرتحة يف جمال امللكية الفكرية .و أأهنيى لكمته معر ًاب
عن الزتام بدله التام بدمع مبادرات الويبو يف جمال تطوير امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء وعن أأمهل أأن تواصل الويبو دمع
البدل اذ يسعى اىل حتقيق رؤيته املمتثةل يف بلوغ مركز الصدارة العاملية يف لك قطاع من قطاعات الاقتصاد حبلول عام .2022
 .120و أأيّد وفد السويد البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وذكل اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وشدّد الوفد عىل دمعه للويبو يف أأداء هممهتا املمتثةل يف تعزيز الابتاكر واالبداع ألجل التمنية
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية مجليع البدلان عرب ن ُظم عاملية للملكية الفكرية تكون متوازنة وفعاةل .و أأعرب الوفد أأيض ًا عن
تقديره للمساهامت املقدمة لتعزيز معل الويبو .و أأعلن الوفد أأن ا ألمانة ومكتب السويد للرباءات والتسجيل تعاوان تعاو ًان ممتاز ًا
من أأجل امليض قدما بربامج التدريب املتقدم للبدلان ا ألقل منو ًا اليت متولها الواكةل السويدية للتعاون االمنايئ ادلويل .ومىض
يقول ان السويد تعري االدارة اجليدة أأمهية كبرية ويه ال تزال تر ّحب ابلتدابري اليت تفيض اىل وضع أآليات قادرة عىل
الاس تجابة وشفافة ومتينة .والتفت اىل أأن الويبو حققت حتسينات كثرية بفضل ا ألمانة و أأن السويد تتطلع اىل زايدة هذا
التحسني .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 .وقال ان الويبو ينبغي أأن تتيح االطار القانوين ادلويل والبنية التحتية للملكية الفكرية
وتطورهام سعيا اىل الانتفاع ابمللكية الفكرية أأفضل انتفاع بصفهتا القوة ادلافعة للتمنية الاقتصادية واالبداع والابتاكر .وشدّد
الوفد عىل أأمهية أأعامل جلان الويبو ،و أأكد من جديد الزتامه القوي بعمل جلنة الرباءات ،وال س امي العمل الهائل اذلي
اضطلعت به يف الس نوات القليةل ا ألخرية بشأأن معاهدة قانون التصاممي .و أأقر الوفد بأأمهية هذا العمل وقميته املضافة يف
تنس يق وتبس يط اجراءات تسجيل التصاممي .وانتقل الوفد اىل جلنة حق املؤلف و أأعرب عن امتنانه ألمانة الويبو عىل ما
تبذهل من هجود متواصةل للميض قدما ابلقضااي املطروحة عىل جدول ا ألعامل ،و أأكد عىل الزتامه ابملشاركة عىل حنو بناء يف
املداوالت املقبةل للجنة .مث تطرق الوفد اىل معل جلنة املعايري فأأشار اىل العمل حنو التوصل اىل حلول بشأأن اس تئناف
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الاجامتع الرابع مضيف ًا أأن معايري الويبو اليت اعمتدت يف هذا الاجامتع والعمل اجلاري العداد معايري جديدة أأمران رضوراين
لتحسني البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية .واعترب أأن خدمات الويبو العاملية معمل همم و أأعرب عن اس تعداد السويد
للمسامهة يف أأعامل نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد.

 .121و أأيّد وفد ترينيداد وتوابغو البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال ان ترينيداد وتوابغو
واصلت اس تكشاف التعديالت الترشيعية املمكنة لتفعيل املاكسب املتأأتية من توقيع معاهديت بيجني ومراكش ويه تعمل
عىل حتضري التعديالت الرضورية الدخالها عىل نظام حق املؤلف .وواصلت بعض منظامت االدارة امجلاعية يف البدل بفعالية
ادراج دليل الشفافية واملساءةل واحلومكة يف هيالكها التنظميية عقب مؤمتر الويبو بشأأن البث االقلميي واالدارة امجلاعية اذلي
عُقد يف بورت أأوف س بني يف ُ .2016ولكل ابلنجاح .و أأعرب الوفد أأيضا عن تقديره للمساعدة اليت قدمهتا الويبو يف اطار
املبادرة الرامية النشاء أأاكدميية يف املكتب الوطين للملكية الفكرية .وابرش املكتب أأيض ًا يف تلقني وحدة تدريبية مرتبطة
ابمللكية الفكرية يف اطار برانمج لنيل شهادة املاجس تري يف العلوم يف ميدان املعلوماتية بامعة وست انديز .واسرتسل الوفد
قائ ًال ان املرشوع املتصل ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية املقرتح مكرشوع لربانمج الاستامثر يف القطاع العام قد أأدرج يف
لسن أأحاكم
خطة معل مكتب امللكية الفكرية وان بدله أألغى قانونه املتعلق ابلعالمات التجارية واس تعاض عنه بقانون أآخر ّ
متصةل بأأمناط جديدة من العالمات التجارية مما ميهد السبيل لتنفيذ بروتوكول مدريد .ومىض يقول ان البدل يشكر قطاع
العالمات والتصاممي عىل دمعه املقدم لبلوغ تكل املرحةل .واعرتف ابلعمل الشاق اذلي يؤديه قسم الاكرييب يف املكتب االقلميي
لبدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأفصح عن تلهف بدله للحفاظ عىل املاكسب الهائةل احملققة يف اللجنة احلكومية ادلولية عىل
مدى الس نوات وعن تأأييده لالقرتاحات ادلاعية اىل متديد والية اللجنة وتشجيع معلها.
 .122و أأعرب وفد فييت انم عن ارتياحه ألداء الويبو السلمي يف جماالت خمتلفة من ا ألنشطة وللجهود املمتزية اليت تبذلها
ملواهجة التحدايت يف اطار سعهيا اىل حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة .وقال ان فييت انم عىل قناعة بأأن
الويبو س تحقق املزيد من النجاح بوصفها املنظمة الوحيدة اليت توفر منتدى للس ياسات لهتيئة نظام دويل متوازن للملكية
الفكرية وخدمات وبنية حتتية عاملية تريم اىل حامية امللكية الفكرية عرب احلدود ،اضافة اىل برامج للتعاون وتكوين الكفاءات
متكّن مجيع البدلان من الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .ويف هذا الصدد ،قال الوفد
ان فييت انم تر ّحب ابملشاريع وا ألنشطة اليت تنفذها جلنة التمنية لصاحل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .و أأشار الوفد اىل
أأن جلان الويبو اخملتلفة عقدت مناقشات مرمثرة و أأن الويبو أأجنزت حتسينات يف املسائل املؤسس ية واالدارية .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف حتقيق املزيد من التقدم يف وضع املعايري ادلولية ،ال س امي يف جماالت معاهدة قانون التصاممي واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري التقليدي الثقايف .واعترب الوفد أأن دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف شهر
سبمترب  2016تطور اجيايب جد ًا .ونظر ًا اىل ما تضطلع به الويبو من همام رئيس ية أأخرى ،أأعرب الوفد عن تقديره لقرارات
رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق وتوصياهتام يف ما خيص التحقيقات يف الادعاءات اليت طالت املدير العام .و أأعرب
الوفد عن امتنانه للويبو ملا قدمته من مساعدة ودمع فعالني ومالمئي التوقيت لفييت انم يف جماالت كتكوين الكفاءات وتدريب
املوارد البرشية وتطوير البنية التحتية املرتبطة ابمللكية الفكرية وحتديث النظام الوطين للملكية الفكرية وزايدة توعية امجلهور
ابمللكية الفكرية .والتفت الوفد اىل أأن الويبو ال تزال تؤدي دور ًا همامً يف توفري نظام للملكية الفكرية فعال ومتاح يف فييت انم
اليت تأأمل يف زايدة تعاوهنا مع الويبو.
 .123و أأيّد وفد زامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان امللكية الفكرية تضطلع بدور همم
يف حتفزي االبداع والابتاكر ويه تسامه ابلتايل يف حتقيق التمنية يف اجملال الاقتصادي والثقايف والاجامتعي .ومنذ عام ،2015
أأحرزت زامبيا تقدما ملموسا يف اصالح نظاهما القانوين يف جمال امللكية الفكرية اذ ستسامه القوانني اجلديدة يف توس يع نطاق
حقوق امللكية الفكرية القابةل للحامية اىل حد كبري ،مشل ذكل النشاط االبداعي والابتاكري القامئ عىل التقاليد ،ومن شأأهنا
أأيضا أأن تعزز الاقتسام العادل للمنافع احملصةل .وتدرك حكومة زامبيا الالزتامات اليت تقع عىل عاتقها مبوجب اتفاق تريبس اذ
رشعت يف برانمج اصاليح طموح يتناول مجيع قوانيهنا املتعلقة ابمللكية الصناعية بغية الوفاء مبتطلبات اتفاق تريبس وتكييف
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قوانني البدل مع الظروف احمللية السائدة وحاجات الشعب .ويف هذا الصدد ،أأشاد الوفد ابملدخالت القميّة للويبو يف اعداد
مشاريع قوانني العالمات التجارية والرباءات يف زامبيا .وبفضل املساعدة اليت قدمهتا الويبو ،أأحرزت زامبيا أأيضا تقدم ًا ملموس ًا
يف الزتاهما بتحسني معليات مكتب امللكية الصناعية من خالل أأمتتة طرائق العمل وتدفقاته فامي خيص مجيع االجراءات
االدارية والقانونية .وسيشمل التحديث أأيضا دورات تدريبية وبناء القدرات جلعل مكتب زامبيا للملكية الفكرية أأكرث كفاءة
من حيث اخلدمات اليت يقدهما .و أأشار الوفد مع التقدير اىل تقرير املدير العام و أأشاد ابالجنازات االجيابية املوحضة فيه .و أأثىن
الوفد أأيضا عىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ .و أأردف قائال ان جلنة التمنية واللجنة احلكومية ادلولية مل تتوقف عن تقدمي
ادلمع .و ُأحرز تقدم يف اطار معل جلنة التمنية و أأعربت زامبيا عن أأملها يف أأن تتوصل ادلول ا ألعضاء اىل اتفاق بشأأن هذا
املوضوع املهم .وتبقى الويبو من أأكرب املسامهني يف ادلمع اليت حتظى به هجود التمنية يف البدلان النامية.
 .124و أأعرب ممثل جملس التعاون دلول اخلليج العربية عن شكره للمدير العام وفريقه العامل عىل هجودمه يف االعداد
للجمعيات وللفريق النشط يف املكتب العريب عىل أأعامهل املمتزية وال س امي التنظمي يف اليوم السابق الجامتع مرمثر مجع خرباء
املنظمة يف معاهدة الرباءات مع مجموعة من اخملتصني املعنيني من جملس التعاون .ور َّحب يف هذا الصدد بدخول معاهدة
مراكش حزي النفاذ بدء ًا من  30سبمترب  .2016مث اس تعرض املمثل أأمه التطورات خالل الفرتة السابقة يف جمال امللكية
الفكرية عىل مس توى جملس التعاون واليت تؤكد تنايم اهامتم دول اجمللس عىل املس توى االقلميي هبذا اجلانب الهام خاصة ما
يتعلق منه ابلرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف .وذكر من بني تكل التطورات " "1الرشوع يف حتديث نظام براءات
الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية واحداث نقهل نوعية فيه "2" ،وزايدة عدد دول اجمللس اليت صادقت عىل قانون
العالمات التجارية جمللس التعاون متهيد ًا لتفعيهل "3" ،ودراسة مقرتح جديد لسن قانون موحد خاص حبقوق املؤلف جمللس
التعاون دلول اخلليج العربية "4" ،وتشكيل جلنة دامئة خاصة ابمللكية الفكرية عىل مس توى جملس التعاون لتضطلع ابلهنوض
الفاعل مبنظومة امللكية الفكرية "5" ،واقامة عدد من الفعاليات يف جمال الابتاكر عىل مس توى جملس التعاون "6" ،وتعزيز
برامج ومشاريع رفع قدرة العاملني يف جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو واجلهات ادلولية املتخصصة يف عدد من ادلول
فض ًال عن الاس تعانة ابخلربات املتجددة من داخل دول جملس التعاون.
 .125و أأعلن ممثل جامعة ادلول العربية أأن منظمته ،بوصفها منظمة اقلميية حكومية انطقة ابمس العرب مدافعة عن حقوقهم،
ما زالت تواصل هجودها الرامية اىل تعزيز بيئة الابتاكر واالبداع ونرش ثقافة امللكية الفكرية .اذ ال تزال اجلامعة تؤدي دورها
التنس يقي والتحفزيي اضافة اىل تقدمي ادلمع الس يايس لدلول العربية عن طريق توفري قراءات مشرتكة ومعلومات الرشاد
صناع القرار يف ادلول العربية اىل اختاذ القرارات الصحيحة .ويف هذا الس ياق ،ذكَّر املمثل بأأن الكثري من القرارات املهمة يف
جمال امللكية الفكرية قد اع ُتمدت يف اطار اجملالس الوزارية املتخصصة والقمم العربية ادلورية العادية اليت تُعقد عىل مس توى
الرؤساء واحلاكم وامللوك يف ادلول العربية فض ًال عن القمم العربية بني جامعة ادلول العربية ودول أأمرياك اجلنوبية وجامعة
ادلول العربية والاحتاد ا ألفريقي .و أأضاف أأن اجلامعة بصدد الاس تعداد لعقد القمة ا ألفريقية العربية الرابعة يف مدينة ماالبو
عامصة غينيا الاس توائية يف  26و 27نومفرب .مث أأعرب عن خالص شكره وتقديره للويبو واملدير العام عىل لك اجلهود احلثيثة
املبذوةل يف سبيل سد الفجوة بني ادلول النامية وادلول املتقدمة يف جمال الابتاكر واالبداع ونقل التكنولوجيا .و أأعلن أأن
اجلامعة منخرطة يف عدد كبري من ا ألنشطة والربامج واملشاريع مع أأغلب ادارات الويبو .ويف اخلتام ،شكر املمثل املكتب
العريب اذلي يربطه ابجلامعة تنس يق اتم وعدد كبري من ا ألنشطة والربامج واملشاريع واملبادرات اليت ن ِفّذت خالل ذكل العام
وا ألعوام السابقة مشري ًا اىل أأنه يُعزتم مواصةل تكل اجلهود يف عام  2017حىت يمتكن نظام امللكية الفكرية يف املنطقة العربية
من التقدم والتطور بشلك أأفضل.
 .126و ّ
حث ممثل منظمة أأطباء بال حدود ) (MSFالويبو وادلول ا ألعضاء فهيا عىل التصدي ملشلكيت الارتفاع املس متر
ألسعار ا ألدوية واهامل أأولوايت الصحة العامة يف نظام الابتاكر الطيب املبين عىل امللكية الفكرية .وقال ان اتفاقيات التجارة
احلرة ال تزال هتدد اس تخدام أأوجه املرونة التفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية محلاية احلصول عىل
مرسب للمفاوضات بشأأن الرشاكة االقلميية
ا ألدوية .وفامي خيص اتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادي ( ،)TPPفقد كشف نص ّ
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الاقتصادية الشامةل ( )RCEPعن اقرتاحات جمحفة قدّمهتا الياابن وكوراي اجلنوبية بشأأن فرض أأحاكم تقييدية عىل اتفاقية
رض بعملية توفري ا ألدوية اجلنيسة بأأسعار معقوةل .و أأشار ممثل املنظمة اىل أأ ّن التقرير الهنايئ لفريق
تريبس من شأأهنا أأن ت ّ
ا ألمني العام ل ألمم املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية واالحاطات ،أأك ّد ا ألثر السليب ألحاكم اتفاقية تريبس
االضافية بشأأن احلصول عىل ا ألدوية .و ّ
حث الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا عىل اختاذ موقف حازم يف رفض اقرتاحات امللكية
الفكرية املتعلقة بأأحاكم تريبس االضافية يف املفاوضات بشأأن اتفاقيات التجارة احلرة .وقال ان املنظمة شاهدت ر أأي العني
فوائد التنفيذ احلكويم ملروانت تريبس .وذكر أأن وجود نظام حفص موضوعي للرباءات يف الهند – اضافة اىل معايري صارمة
للرباءات وأآلية اعرتاض عىل منح الرباءات -سهل توفري ا ألدوية املنقذة للحياة وا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل للعامل النايم.
غري أأن العديد من البدلان النامية ال تزال تواجه حتداي يف تنفيذ مروانت تريبس .ور أأى أأن معلييت تقدمي املساعدة التقنية
وسن االصالحات القانونية ينبغي أأن تس هتدفا احتياجات الصحة العامة وتعاجلا أأهداف التمنية الوطنية .وقد أأظهر تقرير صدر
مؤخرا عن محةل اصالح قوانني الرباءات يف جنوب أأفريقيا أأن غياب معايري متينة ألهلية امحلاية مبوجب براءة ونظام حفص
موضوعي للرباءات واجراءات الاعرتاض أأو أآليات الرتخيص االلزايم ،أأ ّدت اىل ارتفاع مفرط يف معدالت منح براءات دامئة
التجدد للعقاقري ادلوائية ،واىل ّقةل توافر بدائل عالجية ل ألدوية الهامة لعالج الرسطان وفريوس نقص املناعة البرشية/االيدز
والسل وغريها من ا ألمراض ،وااتحهتا بأأسعار معقوةل .ورحب ابخلطوات العملية اليت اختذهتا حكومة جنوب أأفريقيا ملواهجة
هذه التحدايت يف ظل معلية اصالح س ياسة الرباءات احلالية ،وحث ّت املنظمة أأيضا جنوب أأفريقيا وغريها من البدلان اليت
تواجه هذا التحدي ،عىل اصالح قوانني الرباءات الوطنية من أأجل حامية احلصول عىل ا ألدوية .ور أأى أأن اس مترار غياب
الشفافية يف نظام امللكية الفكرية يشلك عقبة كبرية أأمام التعامل مع طلبات الرباءات رديئة الصياغة ،ويه مشلكة أأدت اىل
حاالت ٍ
تقاض ملكف واحتاكرات أأطول و أأ ّخرت طرح ا ألدوية اجلنيسة املنافسة يف السوق .ودعت املنظمة ،مرارا وتكرارا،
ماكتب الرباءات لالس تفادة من متطلبات الكشف استنادا اىل ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ل ألدوية .و أأشارت املنظمة
اىل أأن تقرير فريق ا ألمني العام ل ألمم املتحدة رفيع املس توى أأوىص رصاحة بأأن تعاجل الويبو مسأأةل الشفافية؛ وذلكل حث ّت
املنظمة الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا عىل اعطاء ا ألولوية لتحسني الشفافية يف نظام الرباءات .وقال ان ا ألسعار املتصاعدة
ل ألدوية وعدم احلصول عىل التشخيص الرسيع والرمثن املرتفع للقاحات تؤثر عىل مجيع البدلان ،و أأوحض خماطر حتفزي تطوير
ا ألدوية من خالل احتاكر الرباءات .وقالت املنظمة ان هذا الهنج يف تطوير العقاقري مل ينتج أأدوات طبية مالمئة بأأسعار
معقوةل ،وغالبا ما فشل يف تلبية احتياجات الصحة العامة ا ألساس ية .ودعا اادلول ا ألعضاء اىل ضامن متتّع قوانني امللكية
الفكرية ابملرونة الالزمة محلاية الصحة العامة ،واىل ادراج مناذج البحث والتطوير اليت تفصل تاكليف البحث عن سعر املنتج
الهنايئ ،وتعزيز هذه الامنذج .ور أأى أأن عىل الويبو أأن تضطلع بدور بناء يف بزوغ مناجه جديدة لتطوير ا ألدوية.
 .127و أأبدى ممثل املنظمة االقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ) (ARIPOتأأييد منظمته الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد
نيجرياي ووفد بنغالدش ،واملواقف اليت أأعربت عهنا اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة البدلان ا ألقل منوا بشأأن معل جلنة التمنية اذلي
سهّل تنفيذ عدد من املشاريع يف البدلان النامية وعزز وضع اطار دويل محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري؛
و أأشار املمثل اىل أأن منظمته قد اعمتدت اطارا مماثال من خالل بروتوكول ساوكومبوند اذلي دخل اىل حزي النفاذ يف 11
مايو  .2015و أأضاف املمثل أأن الويبو ابلتعاون مع رشاكءها واصلت تنظمي حلقات العمل والندوات يف املنطقة ا ألفريقية
لتسليط الضوء عىل أأمهية امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية التكنولوجية والاقتصادية ،كام واصلت تنفيذ مشاريع يف ماكتب
ادلول ا ألعضاء يف منطقته بغية تسهيل ادارة حقوق امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل رمقنة ملفات ماكتب ادلمع والعمل بنظام أأمتتة
امللكية الصناعية اذلي أأطلقه قطاع البنية التحتية العاملية ابلويبو .وقال املمثل ان الويبو عقدت ،ابلتعاون مع مكتب الياابن
للرباءات ،حلقات معل اقلميية عديدة خصصت أأحداها ملوضوع التمنية والاس تخدام الفعال الحصاءات امللكية الفكرية لدلول
ا ألعضاء يف ا ألريبو ،وحظيت بتقدير كبري من قبل مجيع أأحصاب املصلحة .و أأعرب املمثل عن امتنانه للويبو ،وال س امي املكتب
االقلميي ألفريقيا و أأاكدميية الويبو العاملية ،وملكتب الياابن للرباءات ملسامههتام يف مبادرات ا ألريبو يف تكوين الكفاءات وتمنية
املوارد البرشية يف املنطقة ،مبا يف ذكل ادلمع املس متر لربانمج درجة املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية ،اذلي تقدّمه ا ألريبو
والويبو وجامعة أأفريقيا بشلك مشرتك ،وقد دخل الربانمج عامه التاسع و أأنتج أأكرث من  230خبريا يف امللكية الفكرية .وهنّأأ
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املمثل الويبو ومجيع البدلان اليت صادقت عىل معاهدة مراكش ،أأو انضمت الهيا .وذكر املمثل أأن تسعا من ادلول ا ألعضاء يف
ا ألريبو وقعت املعاهدة .و أأضاف ابلقول ان الغالبية العظمى من ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص يعيشون يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا ونفاذمه اىل املعلومات وسوق العمل هو ا ألدىن يف تكل البدلان .و أأشار املمثل اىل أأن قاعدة بياانت
الويبو لتوافق التمنية مع امللكية الفكرية سامهت يف حتديد العديد من اجلهات املاحنة النشاء وتنفيذ قاعدة بياانت اقلميية أأو
مكتبة رمقية للمعارف التقليدية ،وقاعدة بياانت الكرتونية حلق املؤلف تنتفع مهنا ا ألريبو وادلول ا ألعضاء فهيا .واختمت ابلقول ان
مناقشات بشأأن هذه املشاريع س تعقد عىل هامش مجعيات .2016
 .128و أأفاد ممثل مؤسسة املعلومات االلكرتونية للمكتبات ) (eIFLبأأن املنظمة غري احلكومية تؤيد فكرة نظام متعدد
ا ألطراف .وعليه ،فاهنا شاركت يف برانمج معل جلنة حق املؤلف اذلي تسعى من خالهل اىل صك دويل محلاية هممة اخلدمة
العامة للمكتبات واحملفوظات .وتعزز موقفها لس ببني :أأو ًال ،االجراءات املتعددة ا ألطراف وحدها الكفيةل بوضع معيار أأسايس
لقوانني حق املؤلف يف مجيع الوالايت القضائية ،ال س امي ابلنس بة ل ألنشطة الرمقية؛ واثني ًا ،فان االجراءات املتعددة ا ألطراف
وحدها الكفيةل ابلمتكني من تبادل املعلومات تباد ًال مامتساكً عرب احلدود دلمع معل العلامء والأاكدمييني املعارصين اذلين معلوا
عىل حنو تعاوين يف خمتلف التخصصات وعرب احلدود .وشكرت املؤسسة اجملموعة ا ألفريقية والربازيل واالكوادور والهند
وا ألوروغواي والوالايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحاهتم بشأأن املكتبات واحملفوظات .و أأعرب املمثل عن تقديره للفرصة
املتاحة من خالل ورقة الرئيس غري الرمسية ملناقشة الاقرتاحات النصية املدرجة يف الوثيقة  SCCR/29/4وتقدمي أأدلهتا ازاء
اغفال قانون حق املؤلف للمكتبات ومس تخدمهيا اليوم .وشكرت املؤسسة ا ألمانة عىل ادلراسة احملدّثة واملمتازة اليت أأعدّها
ا ألس تاذ كينيت كروز بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل املكتبات واحملفوظات وجشعت عىل عقد اجامتعات اقلميية
الس تعراض نتاجئها وتطلعت اىل اجراء دراسات مماثةل يف املس تقبل تس هتدف ا ألنشطة واملعوقات التثقيفية .ودعت املنظمة
غري احلكومية اىل مشاركة بناءة من مجيع ادلول ا ألعضاء ،ال س امي املنكبة مهنا عىل اصالح قوانيهنا اخلاصة حبق املؤلف ألنه،
يف عامل رمقي يتيح فرص ًا جديدة لتوس يع نطاق الوصول اىل املعرفة ،يتعني أأن تكون قوانني حق املؤلف يف لك بدل مناس بة
للغرض و أأن متكن احلصول علهيا بطريقة قانونية عرب احلدود .و أأشادت املؤسسة بدخول معاهدة مراكش حزي النفاذ وابنضامم
منغولي ًا مؤخر ًا اىل عضويهتا ،وحثت املؤسسة مجيع البدلان عىل الانضامم واملشاركة اىل جانب املكتبات يف دمع التنفيذ
الوطين .و أأخريا ،سامه تقدم أأوجه املرونة مثل تكل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات يف دمع تنفيذ أأجندة التمنية .وتويل
املؤسسة أأمهية كربى لهذه ا ألوجه يف معلها يف البدلان النامية .ويف اخلتام ،هنأأت املؤسسة الس يدة س يلفي فورابن عىل
تعييهنا انئبة للمدير العام بقطاع حق املؤلف والصناعات االبداعية.
 .129شكر ممثل ش بكة العامل الثالث ) (TWNا ألمانة لتطرقها اىل مساةل التعقيد النامج عن مس توايت التمنية املتفاوتة
كواحد من التحدايت اليت تواهجها الويبو .واعترب أأنه من املهم أأن تعاجل الويبو بوصفها واكةل من واكالت ا ألمم املتحدة الفجوة
االمنائية ،وال س امي يف س ياق أأهداف التمنية املس تدامة .وارتأأى الوفد أأن مقاربة مسأأةل التمنية مقاربة مالمئة تتطلب الاعرتاف
حبدود امللكية الفكرية من حيث نقل التكنولوجيا ونرشها .و أأشار اىل أأن احلاجة اىل اجياد حلول للتحدايت اليت تواهجها ادلول
النامية واحضة و أأن عىل الويبو أأن تعمل ملنفعة مجيع ادلول ا ألعضاء .والتفت ممثل الش بكة اىل أأن مرشوع تقرير جلنة االنتاجية
ا ألسرتالية املعنية برتتيبات امللكية الفكرية قد أأشار اىل أأن نظام ًا مثالي ًا س يحول دون أأن حيتكر عدد صغري خمتار من البدلان
جدول ا ألعامل العاملي للتعاون ادلويل وسرياعي رؤى مجيع البدلان واجلهات املعنية ومصاحلها .وبر أأي ممثل الش بكة تربز حاجة
مل ّحة اىل معاجلة مسأأةل حامية امللكية الفكرية ،وال س امي جودة الرباءات ،و أأشار اىل أأن ش بكة العامل الثالث تود أأن تسرتعي
انتباه ادلول ا ألعضاء اىل تقرير مكتب حكومية الوالايت املتحدة ا ألمريكية للمساءةل اذلي أأشار اىل أأن الس ياسات اليت
يتبعها مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ابلنس بة للوقت اخملصص المتام اس تعراض طلبات الرباءات
واحلوافز املالية املستندة اىل مكية العمل اذلي ينجزه الفاحصون ال اىل نوعيته ،من شأأهنا أأن تؤثر سلب ًا عىل جودة الرباءات
متسق جلودة الرباءات ،توصية اكنت أأيض ًا مبثابة دعوة للويبو لرت ّجح كفة
الصادرة .و أأوىص التقرير كذكل بصياغة تعريف ّ
جودة الرباءات عىل مكيهتا .ودعا ممثل الش بكة ادلول ا ألعضاء اىل مواصةل مناقشة تعزيز جودة الرباءات دون السعي اىل
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مواءمة قانون الرباءات املوضوعي .و أأسف ألن البدلان املتقدمة اس تخدمت املناقشات يف جودة الرباءات لتنفيذ أأجندة
املواءمة من خالل تقامس العمل .واسرتعى ممثل الش بكة انتباه ادلول ا ألعضاء اىل تقرير فريق ا ألمم املتحدة رفيع املس توى
املعىن مبسائل احلصول عىل ا ألدوية اذلي تضمن توصيات عديدة يف هذا الشأأن ،مبا فهيا تدابري جيدر ابلويبو أأن تتخذها .وخمت
قائ ًال ان عىل أأمانة الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا تنفيذ هذه التوصيات رسيع ًا.
 .130وسلط ممثل الاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى ) (ICMPا ألضواء عىل هممته املمتثةل يف الهنوض حبامية حق املؤلف
عىل الصعيد ادلويل .وبناء عىل ذكل ،أأشاد بعمل الويبو وال س امي جلنة حق املؤلف ورحب بدخول معاهدة مراكش حزي
التنفيذ .و أأعرب عن توقعه مواصةل مشاركته مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا خالل اللجنة اليت يؤمل أأن توجد فهيا حلول
معلية متاكفئة للقضااي العالقة يف جمال وضع القواعد واملعايري.
 .131و أأبرز ممثل اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ) (IIPCCثالث مسائل هممة ويه حامية
امللكية الفكرية يف العرص الرمقي وتسويقها والصعوابت اليت تقف أأمام مواهجة هذين التحديني .ومن أأجل ذكل ،ينبغي بذل
مزيد من اجلهد وسوف تشمل احللول التعاون مع هيئات مثل الويبو وماكتب الرباءات والعالمات التجارية واملنظامت غري
احلكومية .ومتتكل بعض من هذه الهيئات قدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات .ولن ُحيقق النجاح يف هذا الصدد ا ّال اذا
احرتمت مجيع ا ألطراف خربة بعضها البعض واحرتمت امللكية الفكرية يف الوقت عينه ،ألن رشكة برامج حاسوب عىل سبيل
املثال لن ميكهنا أأن تتحول اىل خمزب ،والعكس حصيح ،فللك مهنام خربته اخلاصة .ومن شأأن احرتام امللكية الفكرية أأن يسامه
يف غرس الثقة وتفادي الازدواجية .ويقتيض ذكل من ماكتب امللكية الفكرية أأن تتخصص وتعرث عىل احللفاء والرشاكء
املناس بني وال س امي املنظامت احلكومية غري التجارية اليت تمتتع خبربة قيّمة .وميكن ألحصاب املصاحل العمل مع الويبو خلدمة اجملمتع
عىل حنو أأفضل ومعاجلة التحدايت الاجامتعية وحتدايت امللكية الفكرية.
 .132ورحب ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ) (IFLAبنائب املدير العام اجلديد لقطاع حق املؤلف
والصناعات االبداعية و أأعرب عن تطلع الاحتاد اىل ارساء عالقات تعاون مرمثرة يف املس تقبل هبدف انشاء نظام مس تدام
ومتوازن حلق املؤلف .وقال ان املكتبات طاملا مثلت نقطة لتحقيق التوازن يف نظام حق املؤلف واهنا تقدم مسامهة س نوية
قدرها حوايل  30مليار دوالر اىل املبدعني و أأحصاب احلقوق من خالل رشاء الكتب والصحف وسائر املصنفات واس تخدام
الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف وتسمح للمواطنني من مجيع الس ياقات ابلقراءة والاس تلهام واس تحداث أأفاكر
جديدة ور أأى أأن النفاذ اىل املعارف أأمر يكتيس أأمهية حامسة لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة كام س بق تأأكيده .و أأضاف
قائ ًال ان املكتبات طاملا أأثبتت قدراهتا يف اطار دورها لتحقيق التوازن املذكور حيامث مسحت الترشيعات بذكل اال أأن ذكل
ا ألمر ال ينطبق عىل لك بدل حس امب ّتبني من ادلراسة املمتازة اليت أأجراها ا ألس تاذ كروز .و أأشار اىل احامتل أأن يس تغرق ا ألمر
عدد ًا من الس نني وحىت القرون قبل أأن تمتكن مجيع مكتبات العامل من بذل ما يف وسعها لفائدة جممتعاهتا .و أأردف قائ ًال ان
الفرص املتاحة للنفاذ اىل املعارف بفضل التكنولوجيا وتوقعات املواطنني قد تبدلت يف تكل ا ألثناء اىل ا ألبد وان اس تخدام
الوسائل الرمقية لتوفري املعارف قد أأاتح يف الوقت ذاته فرص ًا جديدة للحد من حرية املواطنني لالطالع عىل قمي جديدة
واتقاهنا وتكويهنا عىل الرمغ من تنايم الطلب عىل التعاون يف جمال العلوم والبحث .ومىض يقول انه جيب عىل املكتبات أأن
تزود مبجموعة اكمةل من التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف يف مجيع البدلان حىت تواجه تكل التطورات وتواظب
عىل دورها يف حتقيق التوازن مما حيقق مكس ب ًا للثقافة واالبداع والابتاكر والتمنية .واس تطرد قائ ًال ان ذكل احلل سيسمح
بتدفق املعارف عرب احلدود ويفيض اىل التعاون العاملي احلقيقي يف جمال البحث وان ادلول ا ألعضاء يف الويبو بينت أأنه يتيح
فرصة من خالل التوقيع عىل معاهدة مراكش .و أأشاد ابجلهات اليت وقعت عىل املعاهدة وجشع اجلهات ا ألخرى عىل
الاضطالع بذكل .واسرتسل قائ ًال ان ادلول ا ألعضاء بينت أأيض ًا السبيل اىل ذكل خارج نطاق الويبو اذ أأدجمت رشاكة
احمليط الهادئ أأسلو ًاب متواز ًان بتأأييد حق املؤلف واقرتحت املفوضية ا ألوروبية اس تثناءات الزامية عرب احلدود .واختمت بيانه
قائ ًال ان اجياد حل بعيد املطمح يف جلنة حق املؤلف لن يتعدى عىل حق املؤلف ومعر ًاب عن تطلع املؤسسة اىل العمل مع
الويبو حتقيق ًا ذلكل الغرض.
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 .133و أأعادت ممثةل برانمج الصحة والبيئة ) (HEPالتأأكيد عىل الزتام الربانمج بتعزيز نظام امللكية الفكرية وتشجيع الابتاكر
يف تثقيف ساكن الاكمريون .وقالت يف هذا الس ياق ان املناقشات اليت ُجترى يف اطار اللجنة احلكومية ادلولية تس تحوذ
اهامتهما بدرجة عالية.

 .134ور ّحب ممثل املؤسسة ادلولية اليكولوجيا املعرفة ( )KEIبدخول معاهدة مراكش اليت سيس تفيد مهنا ماليني
املكفوفني أأو املصابني ابعاقات أأخرى حزي النفاذ يف  30سبمترب  .2016وهذه أأول معاهدة للويبو ،وال ينبغي أأن تكون
ا ألخرية ،تُقرتح وتُدمع من منطلق مصاحل املس هتكل لتوس يع احلقوق اليت يمتتع هبا مس تخدمو املصنفات احملمية حبق املؤلف
واليت لطاملا قضمهتا تدابري من قبيل متديد امحلاية بعد وفاة املؤلف من  50اىل  70عام ًا وتضمني كثري من االتفاقات ادلولية
املتعلقة حبق املؤلف اختبارات اخلطوات الثالث اليت حتدّ من الاس تثناءات عىل احلقوق وسن ترشيعات واسعة النطاق
تشمل تدابري للحامية التقنية وغري ذكل من اجلهود الرامية اىل توس يع حقوق خمتلفة .و أأعربت املؤسسة عن دمعها حلق املؤلف
لكهنا لفتت اىل أأن ا ألنظمة اليت تتضمن ُمدد ًا وحقوق ًا مفرطة واليت تبقى اس تثناءاهتا ضيقة النطاق مل تعد ختدم اجملمتع ،واعترب
معاهدة مراكش مثا ًال ّيبني كيف ميكن اعادة صياغة أأنظمة حق املؤلف حبيث ختدم اجملمتع بشلك أأفضل وتتناول املصاحل
املرشوعة ملس تخديم منتجات املعارف ومبدعهيا عىل حد سواء .ور أأى ممثل املؤسسة أأن اقرتاح الاحتاد ا ألورويب انشاء نظام
"اثنوي" حلق املؤلف مدعاة قلق ألن من شأأنه أأن حيدّ من اماكنيات الوصول اىل املعارف و ألنه يتعارض تعارض ًا مبارش ًا مع
حقي املس تخدم االلزاميني الذلين تنص علهيام اتفاقية برن ،وحتديد ًا الاس تثناءات بشأأن املقتطفات اليت تنص علهيا الفقرة 1
من املادة  ،10وما تنص عليه الفقرة  2من املادة  8بأأن امحلاية "ال تنطبق عىل ا ألخبار اليومية أأو عىل ا ألحداث اخملتلفة اليت
تتصف بكوهنا جمرد معلومات حصفية" والذلين ُمصام محلاية وصول امجلهور اىل املعارف واملؤلفني وغريمه من املعنيني ابنتاج
املعارف .ور أأى املمثل أأن عىل الويبو أأن تُدرج برانمج معل بشأأن حقوق املس تخدم يف حق املؤلف ،عىل أأن يكون الهدف
الرئييس منه تطبيق حقوق املس تخدم القامئة وال س امي تكل املضمنة يف اتفاقية برن ومعاهدة مراكش .مث تناول ممثل املؤسسة
التقرير الهنايئ للفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة اذلي صدر
يف  14سبمترب  ،2016فأأشار اىل أأن أأمه توصياته تتعلق بفصل لكفة البحث والتطوير عن سعر ا ألدوية ،نظر ًا اىل أأن متويل
يرض ابملرىض ويُنتج انعدام مساواة يف احلصول عىل ا ألدوية يف حني أأن هدف
البحث والتطوير برفع أأسعار ا ألدوية ال بدّ أأن ّ
اتساق الس ياسات هو حتديد ًا متكني الابتاكر واالبداع .و أأشار املمثل اىل أأنه يتعني عىل جلنة الرباءات أأن تُناقش مجيع
التوصيات الواردة يف التقرير الهنايئ للفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة ،مبا
فهيا تكل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات وفصل تاكليف البحث والتطوير عن أأسعار ا ألدوية.
 .135و أأشار ممثل مبادرة تصورات الابتاكر ) (Innovation Insightsاىل أأن المتتع بنظام فعال للملكية الفكرية ،يتيح
حقوق ًا جيدة قابةل لالنفاذ ومالمئة من حيث التوقيت ،من العنارص الرئيس ية لبيئة متكينية للتقدم التكنولويج ،وال س امي
للتعاون وتقامس املعارف .واعتربت املبادرة أأن حقوق الرباءات ،عىل سبيل املثال ،ميكن أأن تدمع اس ناد حبوث واعدة بني
الرشاكء ميكن تنقيحها مث جلهبا اىل السوق .وتتيح الويبو رايدهتا ،ليس فقط يف دمع اقامة نظم فعاةل للملكية الفكرية ،بل أأيض ًا
يف مساعدة عدة أأنواع من املبتكرين عىل اس تخدام حقوق امللكية الفكرية .فعىل سبيل املثال ،يف ظرف  18شهر ًا فقط،
ساعد برانمج مساعدة اخملرتعني عرشات اخملرتعني يف البدلان التجريبية (الفلبني ،كولومبيا ،املغرب) عىل تأأمني براءاهتم
وادارهتا .ويس تحق فريق الربانمج التنويه الطالقه العاملي املقبل يف  17أأكتوبر  .2016وتس تحق مبادرات أأخرى للويبو ،من
قبيل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،ونقل التكنولوجيا ،وبرانمج املتاجرة يف امللكية الفكرية ،ومشاريع جلنة التمنية،
الاعرتاف ملساعدة املبتكرين حول العامل عىل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية اس تخدام ًا أأجنع .و أأعربت املبادرة عن شكرها
ل ألمانة الس تضافة نظم امللكية الفكرية العاملية ،ال س امي معاهدة الرباءات ،واالجراءات العملية املتخذة يف سبيل ربط الصةل
بني وضع الس ياسات والبحوث والتحدايت العاملية املطروحة والاقتصاد الفعيل .واكنت املشاركة الثالثية اىل جانب منظمة
الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية منصة هممة لقيام اخلرباء ببحث الشؤون املتعلقة ابمللكية الفكرية والتجارة والصحة،
وبرانجمي  WIPO Re:Searchو WIPO Greenونرش حلول جديدة يف جمايل الصحة والاقتصاد ا ألخرض عىل الصعيد
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العاملي .و أأفادت املبادرة بأأهنا تدرك أأن التقارير املعدة من جانب شعب التحدايت الاقتصادية والعاملية ختضع الس تعراض
ا ألقران و أأعربت عن أأملها يف أأن توسع ا ألمانة نطاق هذه املامرسة ليشمل مجيع اصدارات موظفي الويبو ومستشارهيا .ويف
اخلتام ،شدد املمثل عىل أأمهية كفاةل متتع مستشاري الويبو وخرباهئا وغريمه من املسامهني بتجربة معلية يف جمال امللكية
الفكرية ،مبا يف ذكل التجربة املكتس بة من العمل يف مكتب للملكية الفكرية أأو ادارة أأدوات امللكية الفكرية واس تخداهما أأو
اجراء حبوث جتريبية تتعلق ابمللكية الفكرية .و أأعربت املبادرة عن أأملها يف أأن يمتكن املبتكرون عام  2017يف خمتلف جماالت
التكنولوجيا ،ال س امي من مجموعة من البدلان املتفاوتة من حيث التمنية ،من مشاطرة جتارهبم مع ا ألوساط التابعة للويبو.
 .136وهنأأ ممثل الاحتاد ا ألمرييك الالتيين ا أليبريي لفناين ا ألداء ) (FILAIEالويبو عىل دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ،
و أأشار اىل فعالية الاحتاد وسعيه اىل هتيئة الظروف املالمئة لتفعيل املعاهدة ،و أأضاف أأن الاس تثناءات أأو التقييدات املتعلقة
ابحلقوق ابلنس بة لالحتاد تغطهيا عىل حنو أأمثل أأحاكم املادة  9من اتفاقية برن اليت تنص عىل القواعد واتساع نطاق اخلطوات
الثالث ،أأي منح الرتخيص ي حاالت معينة ،ما مل يتسبب ذكل يف احلاق رضر أأو أأذى جتاري ابملؤلفني .وقال املمثل ان
مجموعة ا ألشخاص معايق البرص يس تحقون تكل املعاهدة ،و أأعرب عن رسور الاحتاد دلخولها حزي النفاذ .وقال انه يف
اجامتعات جلنة حق املؤلف املعقودة منذ نومفرب  ،2015قدمت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اقرتاح ًا بشأأن السوق
الرمقي .وذكر أأن الاحتاد يكتيس أأمهية كبرية ألن معاهدات  ،1996اليت تسمى أأيض ًا معاهدات االنرتنت ،أأثرت من الناحية
العملية تأأثري ًا سلبي ًا عىل حقوق املؤلفني والفنانني .ورمغ التحوير املطلق ،فقد اس ُتخدمت مجيعها يف معليات التنفيذ والتفسري
عن كثب ابلنس بة للفنانني وصالحية التأأليف ،وال بد من احالل التوازن داخل اجملمتع بني حقوق املالكني واملصلحة
املشرتكة ،واكنت تكل الصالحية فقط يف أأيدي رشاكت التكنولوجيا الكربى .و أأفاد بأأن االتفاقات اليت أأبرمهتا الرشاكت ،ويه
رشاكت متعددة اجلنس ية ومنصات كبرية ،قوضت حقوق الفنانني واملؤلفني .ذلا ،ميكن اعتبارها مس تخدمة دون اذن من
املؤلفني والفنانني ،فامي تدر السوق احلالية أأرابح ًا طائةل لفائدة تكل الرشاكت الكربى عىل حساب املؤلفني والفنانني .ولهذا
السبب ،قال املمثل انه من احملبذ للغاية ايراد اقرتاح اجملموعة الرائع ،بقيادة الربازيل ،يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف للتعمق
فامي حيصل من الناحية الواقعية وحتليل املسأأةل ،ألن تكل السلوكيات تلحق رضر ًا جس اميً بأأحصاب حق املؤلف اكفة.
تضم  53دوةل عضو
 .137و أأوحض ممثل مركز اجلنوب ) (SCأأن مركز اجلنوب منظمة حكومية دولية للبدلان النامية و ّ
موزعة عىل مجيع أأحناء أأفريقيا وأآس يا و أأمرياك الوسطى والالتينية ،وتدمع املنظمة العمل متعدد ا ألطراف حنو نظام دويل
للملكية الفكرية شامل ومتوازن ومرن يعود ابلنفع عىل مجيع البدلان ومجيع املس تخدمني عىل تنوعهم ،رمغ أأن االطار احلايل ال
يزال بعيدا عن الكامل .و أأضاف أأن كثريا من أأعضاء الويبو من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ترى أأن النظام ادلويل القامئ
محلاية امللكية الفكرية وانفاذها أأوجد أأطارا مقيّدا ال اطارا داعام لتحقيق التمنية الشامةل واملس تدامة عىل النحو املتوىخ يف
أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .واتبع ابلقول ان نظام امللكية الفكرية أأبطئ يف ادماج قضااي ذات أأولوية للبدلان النامية
مثل حتسني الشفافية يف طلبات الرباءات لالخرتاعات اليت تس تخدم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية .ور أأى أأن البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا حتتاج اىل حزي س يايس لصياغة أأنظمة ملكية فكرية وطنية مناس بة .وقال املمثل ان املركز يرى أأن
التحدي الأكرب هو انتشار اتفاقات التجارة والاستامثر االقلميية والثنائية اليت تفرض الزتامات امللكية الفكرية عىل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا ،و ّ
تودل حاةل من الضغط الس يايس والاقتصادي اخلاريج القرسي مينع البدلان من الاس تفادة من
أأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية .وقال ان من واجب الويبو أأن تشجب هذه املامرسات وتدمع مرونة ،خصوصا يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأكّد الوفد أأن هذه الضغوط غري املربرة تقوض التعددية وحتدّ من مساحة الس ياسات
الوطنية وقد تقلل من احرتام حقوق امللكية الفكرية نتيجة تعميق حاةل فقدان الثقة .وأأشار اىل أأن التقرير اذلي أأصدره مؤخرا
فريق ا ألمني العام ل ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ،أأبرز تكل املشلكة ،وحتديدا اىل الضغوط
التجارية اليت تواهجها البدلان النامية للتخيل عن حقها القانوين يف اس تخدام مروانت تريبس ألغراض الصحة العامة .و أأبدى
املمثل دمع املركز لتوصيات تقرير الفريق ّ
وحث ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اعطاء ا ألولوية لوضع املعايري املتعددة ا ألطراف
بغية تعزيز معايري متوازنة جديدة وادخال التعديالت الرضورية .وهنّأأ ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل بدء رساين معاهدة
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مراكش .ودعا مجيع أأعضاء الويبو اىل التصديق عىل املعاهدة .و أأعرب عن أأمل املركز يف أأن تش ّجع روح معاهدة مراكش
ا ألعضاء عىل ايالء العناية الواجبة لوالية امجلعية العامة هبدف التوصل اىل اتفاق بشأأن القضااي العالقة .وقال املمثل ان املركز
يدمع وضع معايري دولية ملتطلبات الكشف عن منشأأ املوارد الوراثية ومصدرها ،مبا يف ذكل املش تقات ،وكذكل املعارف
التقليدية يف طلبات الرباءات ،و أأن يوسع نطاق متطلبات الكشف هذه ليشمل حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى ذات الصةل.
كام أأعرب املمثل عن دمع املركز للهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ومواصةل العمل عىل موضوع الرباءات والصحة العامة .واختمت ابلقول ان احراز تقدّم يف أأجندة الويبو بشأأن
التمنية هو أأولوية رئيس ية للمركز ،و أأنه س يواصل دمع ادلول ا ألعضاء من خالل تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال
امللكية الفكرية وبذل اجلهود ملواءمة قواعدها الس ياس ية مع أأهدافها االمنائية.
 .138وقال ممثل املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات ) (EAPOان املنظمة ،خالل  20س نة من الوجود ،قد أأرست اىل
جانب مكتب الرباءات ا ألورويب الآس يوي والويبو تعاو ًان وثيق ًا ومرمثر ًا .و أأيد املكتب ابلاكمل س ياسات املدير العام للويبو،
الس يد فرانسس غري ،الرامية اىل تطوير نظام امللكية الفكرية يف املنطقة اليت تغطهيا املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات.
ويف هذا الصدد ،تتقاطع أأهداف املنظمتني عىل حد سواء ،ألن مثاين دول تقع يف منطقة املنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات
ليست فقط دو ًال أأعضاء يف الويبو بل أأيض ًا أأعضاء يف املنظمة .ويف اطار اجلهد املبذول لزايدة تطوير نظم امللكية الفكرية
الوطنية لتكل ادلول يف اطار منطقة الرباءات ا ألوروبية الآس يوية ،اعتربت املنظمة أأن الويبو حليف حقيقي ورشيك موثوق.
و أأشار املمثل اىل أأن املكتب والويبو نفذا مرشوعني جديدين يف ذكل العام :مرشوع بشأأن عضوية املكتب يف نظام الويبو
للنفاذ املركزي اىل نتاجئ البحث والفحص ابعتبارها مكتب ًا منضامً ،استناد ًا اىل رؤية مفادها أأن يصري مكتب ًا متيح ًا عىل املدى
البعيد؛ ومرشوع يف التعاون مع الويبو بشأأن الرتمجة الآلية يريم اىل تطوير ا ألدوات اللغوية ،ال س امي اس تخدام تكنولوجيا
ترمجة الويبو .وشدد املمثل جمدد ًا بوضوح عىل أأن التوجه العام لتطور الويبو والتكنولوجيات واملشاريع اليت أأطلقهتا مطلوبة،
و أأهنا سامهت ابلفعل يف التعاون مع ماكتب الرباءات الوطنية واالقلميية لفائدة النظام العاملي للرباءات ومجيع املس تخدمني.
ويف  ،2016دخل املكتب عامه العرشين .ويواجه املكتب حتدايت جديدة يف العرص احلديث .وتزامن عام  2016مع تويل
الرئيس اجلديد للمكتب منصبه ،ومن مث اعامتد رؤية جديدة ملاكنته ودوره .ولتحسني الظروف ابلنس بة لطاليب الرباءات
و أأحصاهبا ،أأطلق املكتب يف عام  2016عدة مشاريع جتريبية لترسيع وترية حفص الطلبات الآس يوية ا ألوروبية ،مبا يف ذكل
برانجمه اخلاص للمتابعة الرسيعة للطلبات املقدمة مبوجب معاهدة الرباءات اليت ن ُقلت اىل املرحةل االقلميية من البحث اىل
املكتب و أأدلت الواكالت الرائدة يف املرحةل ادلولية بر أأي اجيايب بشأأن معايري أأهليهتا للحامية مبوجب براءة .اضافة اىل ذكل،
شارك املكتب يف برانمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات مع املكتب الياابين للرباءات ،وخطط الطالق مرشوع مماثل مع
املكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ،وتوس يع نطاق مشاركته يف الربانمج مس تقب ًال .و أأفاد املكتب
بأأنه يويل اهامتم ًا مزتايد ًا يف معهل لتحسني نوعية حفص الرباءات وتطوير خدمات معلومات عرصية لطاليب الرباءات و أأحصاهبا
وا ألطراف الثالثة .كام ذكر أأن الرقابة ادلاخلية لنوعية الرباءات املمنوحة ومعلومات الرباءات واخلدمات املتاحة ابتت جزء ًا
اعتياد ًاي من معل املكتب .و أأشار اىل أأن املكتب يركز يف الوقت احلايل اب ألخص عىل أأمن معلومات الرباءات قبل كشفها.
ويف عام  ،2015أأدخل نظام املكتب ألمن املعلومات ،طبق ًا للمعيار  .ISO/IEC 27001:2013وقال ان املهام ذات
ا ألولوية للمكتب خبصوص التعاون ادلويل تشمل زايدة تطوير املشاركة املرمثرة مع ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا ألوروبية
الآس يوية للرباءات وتوثيق التعاون مع الويبو .ويف هذا الصدد ،الحظ املمثل أأن املنظمة قد شاطرت موقف دولها ا ألعضاء
خبصوص تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية التابع ل ألمم املتحدة ازاء وقف النظر يف املسأأةل ،بغية الرتكزي عىل العمل
املوضوعي مبوجب والية الويبو لفائدة ادلول اكفة .و أأعربت املنظمة عن اس تعدادها ،ليس فقط لتقدمي ادلمع بل للمشاركة
بفعالية يف مشاريع الويبو اجلديدة الرامية اىل زايدة تطوير القدرة الابتاكرية للمنطقة اليت تغطهيا املنظمة.
 .139وقال ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIان الويبو واملنظمة ا ألفريقية منظمتان دلهيام التطلعات واملثل
العليا ذاهتا ،أأي شواغل الهنوض مبسامهة امللكية الفكرية الفعاةل يف تقدم البرشية؛ وتوفري حامية فعاةل قدر االماكن حلقوق
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امللكية الفكرية؛ واالسهام يف التمنية التكنولوجية يف البدلان اليت تعاين اقتصاداهتا من ضعف .و أأضاف املمثل أأن ا ألس باب
السابقة يه اليت تدفع اىل متابعة هجود الويبو ابهامتم كبري وخاصة يف جمال ارساء حميط قانوين دويل جلعل نظام امللكية
الفكرية أأيرس اس تعامال و أأسهل مناال والتوفيق بطريقة مالمئة بني حقوق امللكية الفكرية وحقوق امجلهور ،مع مراعاة أآاثر ّ
لك
ذكل عىل البدلان النامية .وقال املمثل ان تكل اجلهود بد أأت تؤيت أألكها بشلك مرض داخل الويبو ويف أأوساط نظام امللكية
الفكرية .و أأشار املمثل أأيضا اىل الوثيقة اجلديدة التفاق لش بونة وبدء رساين معاهدة مراكش .و أأعرب املمثل عن أأمهل يف أأن
تتحقق نتاجئ مماثةل يف املس تقبل القريب بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري .ور أأى أأن
ادراج هذه العنارص سزتيد من عداةل نظام امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن الويبو تس تطيع حتقيق ماكسب
جديدة و أأهنا س تحقق هذه املاكسب اذا ما ظلت تس متع اىل اكفة ادلول ا ألعضاء واجملمتعات احمللية واذا ما اهمتت مبشاغلها
واس تالم مقرتحاهتا واقرتاح حلول خاصة للك مهنا واطالعها عىل أأهداف الويبو وتقدمي مربراهتا .ورحب املمثل ابلعمل
املنجز خالل العام املايض ،ومتىن أأن تتوصل ادلورة احلالية للجمعيات اىل حلول ملموسة وواقعية تندرج يف مسار التمنية
املس تدامة يف اطار معل الويبو.
[ييل ذكل املرفق الثالث]

