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 مقدمة

لدلول التالية العرشين احلادية و امجلعيات وسائر الهيئات صادرة عن القرارات الاملداولت و  العامجل هذا التقرير يس .1
 :)"امجلعيات"( الويبو الأعضاء يف

 (السادسة والعرشون الاس تثنائية)ادلورة  الثامنة والأربعونامجلعية العامة للويبو، ادلورة  (1)
 (اخلامسة عرشة الاس تثنائية)ادلورة  السابعة والثالثونومؤمتر الويبو، ادلورة  (2)
 (والأربعون السابعة)ادلورة العادية  والس بعون الثالثةوجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (3)
 (والعرشون التاسعة الاس تثنائية)ادلورة امخلسون احلادية و ومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (4)
 (وامخلسون الثانية)ادلورة العادية  وامخلسون السادسةواللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، ادلورة  (5)
 والعرشون( الثالثة الاس تثنائيةوالأربعون )ادلورة  اخلامسةومجعية احتاد برن، ادلورة  (6)
 (والأربعون السابعة)ادلورة العادية  والس تون الثانيةواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)
 (والعرشون التاسعة الاس تثنائية)ادلورة  امخلسونومجعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)
 (السادسة عرشة الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  السادسةومجعية احتاد لهاي، ادلورة  (9)
 (الرابعة عرشةوالثالثون )ادلورة العادية  السادسةومجعية احتاد نيس، ادلورة  (10)
 ()ادلورة الاس تثنائية الثانية عرشةوالثالثون  الثالثةومجعية احتاد لش بونة، ادلورة  (11)
 (والثالثون )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة السادسةومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة  (12)
 (السابعة عرشةس تثنائية )ادلورة الا والثالثون السابعةومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، ادلورة  (13)
س تثنائية الثامنة الا )ادلورة والأربعون الثامنةومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ادلورة  (14)

 (والعرشون
 ()ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة والثالثون الثالثةومجعية احتاد بودابست، ادلورة  (15)
 عرشة(ادلورة الاس تثنائية الثالثة والعرشون ) التاسعةومجعية احتاد فيينا، ادلورة  (16)
 (التاسعة عرشة )ادلورة الاس تثنائية السادسةومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة  (17)
 (عرشة )ادلورة الاس تثنائية التاسعة السادسةمجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة و  (18)
 (س تثنائية التاسعة)ادلورة الاعرشة  اخلامسةومجعية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة  (19)
 (اخلامسة الاس تثنائية)ادلورة  التاسعةومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة  (20)
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفنيومجعية  (21)  أأو معا ي البر معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات أأو  .(العادية الأوىل)ادلورة  الأوىل، ادلورة ذوي اإ

ىل  3 الهيئات يف جنيف يف الفرتة منامجلعيات و واجمتعت تكل  وأأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا يف  2016 أأكتوبر 11اإ
لهيا فامي ييل بعبارة مجلعيات وسائر من اعات مشرتكة لثنتني أأو أأك  اجامت الهيئات املذكورة واملدعوة اإىل الانعقاد )واملشار اإ

 عىل التوايل(.، " وعبارة "مجعيات ادلول الأعضاء""الاجامتعات املشرتكة

ىل  .2 الويبو  ( وجلنةWO/GA/48/17تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة ) ، أأعّدتالتقرير العامهذا وابلإضافة اإ
التنفيذية لحتاد برن  ( واللجنةP/EC/56/1واللجنة التنفيذية مجلعية احتاد ابريس )( WO/CC/73/7للتنس يق )

(B/EC/62/1 )( ومجعية احتاد مدريدMM/A/50/5( ومجعية احتاد لهاي )H/A/36/2 ) ومجعية احتاد لش بونة
(LI/A/33/3 )( ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتPCT/A/48/5 ) ومجعية معاهدة

 (.MVT/A/1/3) مراكش
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قامئة ابلأعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت  A/56/INF/1 Rev.2وترد يف الوثيقة  .3
 .2016 أأكتوبر 3

 :(A/56/1 وترأأس الأشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول الأعامل )الوثيقة .4

 13و 12و 11و 10و 9و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1 البنود
 31و 30و 29و 23و 18و 17و 16و 15و 14و

 (لتفيا) اينيس اكرلكينس السفري
 انئب رئيس امجلعية العامة، بصفة رئيس امجلعية العامة ابلنيابة

نرييك تشافز ابساغويتياالسفري  28و 27و 26و 25و 7 ودالبن  (بريو) لويس اإ
 لتنس يقالويبو ل رئيس جلنة 

 ساندريس لغانوفسيك )لتفيا(الس يد  19البند 
، معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمجعية احتاد  ةرئيسانئب 

 صفة رئيس احتاد املعاهدة ابلنيابة

 ميغيل أأخنل مارغني )املكس يك(الس يد  20البند 
 رئيس مجعية احتاد مدريد

 الس يدة ساراني غانبااير )منغوليا( 21البند 
 رئيسة مجعية احتاد لهاي

  الس يد جواو بينا دي مورايس )الربتغال( 22البند 
 ابلنيابة رئيس مجعية احتاد لش بونةبصفة 

 (الربازيل) الوزير مارس يلو اكلريو فاراي غارس يا 24البند 
 مراكشرئيس مجعية معاهدة 

 

من هذا التقرير، فهرس مبداخالت وفود ادلول وممثيل املنظامت  النسخة الهنائيةالثالث من رفق املوسريد، يف  .5
جدول الأعامل، بصيغته املعمتدة، وقامئة لك من يرد ومية املذكورة يف هذا التقرير. و احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلك

 عىل التوايل.، A/56/INF/3و A/56/1املشاركني يف الوثيقتني 

 من جدول الأعامل املوّحد 1البند 

 افتتاح ادلورات

ليه فامي ييل بعبارة "املدير العام"( سلسةل الاجامتعات  الس يد فرانسس غريدعا املدير العام للويبو،  .6 )املشار اإ
 اإىل الانعقاد. الويبومجلعيات  وامخلسني السادسة

السفري اينيس اكرلكينس  العرشيناحلادية و ى ورات يف اجامت  مشرت  ل ل امجلعيات والهيئات املعنية الأخر ادل وافتتح .7
من النظام ادلاخيل العام  10 )لتفيا(، انئب رئيس امجلعية العامة اذلي ترأأس ادلورات بصفة الرئيس ابلنيابة طبقا للامدة

كرئيس اس تقال من منصبه  غابرييل دويكأأوحض الرئيس ابلنيابة أأن السفري و . ، وبعد مشاورات مع منسقي اجملموعاتللويبو
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ابلسفري جديدة. وأأشاد الرئيس ابلنيابة  همام، بسبب مغادرته جنيف لتوىل 2016 أأغسطس 8للجمعية العامة، اعتبارا من 
دارته املاهرة للجمعيات السابقة مما أأسفر عن اختاذ عدد من القرارات املهمة. ومتىن الرئيس ابلنيابة  تهدويك عىل قياد املمتازة واإ

ليه فامي بعد ابلرئيس(   اجلديدة. همامهللسفري دويك لك النجاح يف )املشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 2البند 

 انتخاب أأعضاء املاكتب

ىل الوثيقة  .8  . A/56/INF/1 Rev.2استندت املناقشات اإ

قّدم املستشار القانوين هذا البند من جدول الأعامل وذكر املشاورات غري الرمسية اليت دارت فامي بني املنسقني  .9
ىل التوصل لتفاق حول انتخاب أأعضاء املاكتب التاليني: الرئيس  ذ أأن تكل املشاورات أأفضت اإ نه سعيد اإ الإقلميني وقال اإ

ىل أأن الس يد السفري اينيس وانئب رئيس جلنة التنس يق، ورئيس وانئب رئيس مج  عية معاهدة مراكش. وأأعلن أأيضا أأنه نظرا اإ
فقد اتُّفق خالل املشاورات غري  اكرلكينس، بصفته النائب الأول لرئيس امجلعية العامة للويبو قد توىل دور الرئيس ابلنيابة،

ضايف للجمعية العامة اكإجراء اس   تثنايئ. وذكّر املستشار القانوين أأيضا أأن الرمسية عىل أأن تعنّي ادلول الأعضاء انئب رئيس اإ
ىل مناصب يه النائب الأول لرئيس جلنة التنس يق، والرئيس وانئيب الرئيس ل ل من  الرتش يحات ل تزال مفتوحة ابلنس بة اإ

 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن، والنائب الثاين لرئيس مجعية معاهدة مراكش.

نه ينبغي أأيضا وأأعلن ا .10 ىل غياب لك من الرئيس وانئب الرئيس مجلعية احتاد لش بونة، فاإ لرئيس بعد ذكل بأأنه نظرا اإ
 ( من النظام ادلاخيل العام.2)10انتخاب رئيس ابلنيابة ذلكل املنصب. وبنّي املستشار القانوين أأن ذكل يمت معال ابلقاعدة 

ىل البند  .11 عامل فأأعلن أأنه عقب مشاورات غري رمسية فامي بني منسقي من جدول الأ  2وعاد املستشار القانوين اإ
 اجملموعات، اقرُتح انتخاب املسؤولني التالية أأسامؤمه، فمت التفاق عىل ذكل.

 امجلعية العامة
 الس يد خوان رؤول هرييداي أأكوس تا )املكس يك( انئب الرئيس ابلنيابة:

 جلنة التنس يق
نرييك شافزي ابساغويتيا )بري  الرئيس:  و(لويس اإ

 الس يدة ابميال فييل )أأملانيا( انئبة الرئيس:
 الس يد كريس توفر أأونياغا أأابر )أأوغندا( انئب الرئيس:

 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس
 الس يدة ماغي كوبيتوبو ابتيس يك نوكو )اكمريون( الرئيسة:

ندونيس يا( انئب الرئيسة:  الس يد مياكيل تيين )اإ
ميل حسانوف  انئب الرئيسة:  )أأذربيجان(الس يد اإ

 اللجنة التنفيذية لحتاد برن
 )اجلزائر( ل عالقصالس يد في الرئيس:

 الس يد سوميت سيث )الهند( انئب الرئيس:
 مانويل غريا زامارو )املكس يك( انئب الرئيس:
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 مجعية احتاد لش بونة
 الس يد جواو بينا دي مورايس )الربتغال( الرئيس ابلنيابة:

 مجعية معاهدة مراكش
 مرس يلو اكلريو فاراي غرس يا )الربازيل( الرئيس:

 الس يد سوميت سيث )الهند( انئب الرئيس:
 الس يد مار  شان )كندا( انئب الرئيس:

 .A/56/INF/4 وترد قامئة أأعضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقة .12

 من جدول الأعامل املوّحد 3البند 

 اعامتد جدول الأعامل

ىل الوثي .13  .A/56/1 Prov.6 قةاستندت املناقشات اإ

يف  النحو املقرتح عىل وسائر الهيئات املعنية جدول أأعاملها من امجلعياتلك  واعمتدت .14
ليه يف هذه الوثيقة  A/56/1 Prov.6 الوثيقة بعبارة "جدول أأعاله  2 ويف الواثئق املذكورة يف الفقرة)املشار اإ
 املوّحد"(. الأعامل

 من جدول الأعامل املوّحد 4البند 

 املدير العام اإىل مجعيات الويبوتقرير 

 لنص الاكمل خلطاب املدير العام:فامي ييل ا .15

 ، رئيس امجلعية العامة للويبو،نيس اكرلكينسسعادة السفري اي"
 معايل الوزراء،

 سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،
 املندوبون املوقرون،

ىل رئيس امجلعية العامة للويبو ين عظ م الرسوريرس" ىل  أأن أأنضم اإ وأأرحب أأحر الرتحيب جبميع الوفود اإ
املشاركة الواسعة يف  تؤكّده للمنظمة، اذلي اادلول الأعضاء عىل دمعهموصول اإىل شكر وأأوّجه ال  .2016 مجعيات
ول الأعضاء بسخاء اليت وافقت مجموعة من ادل املرافقةويف مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية  ياتع امجل هذا 
 عىل مدار الأس بو . هتارعايعىل 

ىل العمل معه قدمًا  السفري اكرلكينس عىل انتخابه رئيسا للجمعيات وأأتطلع أأهّن و " املقبل الأس بو  خالل اإ
قيادته عىل كولومبيا، من أأن أأعرب عن شكري للرئيس السابق، السفري غابرييل دويك  . وأأودّ قادمالعام الطوال و 
 منصبه اجلديد.يف العام املايض، وأأعرب هل عن أأطيب متنيايت ته س  ارئيف فرتة  ه املثايلمالت او  كميةاحل 

وتشهد عىل ذكل املاضية.  اً شهر طّيبًا عىل مدى الثين عرش تقدما املنظمة ب ّل مس توايهتا  تأأحرزلقد "
مليون فرنك  70.3قدره فائض اإجاميل تحقيق ب  2015-2014الثنائية  تقد انهتفللمنظمة. البارزة النتاجئ املالية 
املنظمة  وتسري. 2015فرنك سويرسي يف هناية عام مليون  279.1بلغ لت الأصول الصافية للمنظمة كام منت سويرسي. 
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لإعطاء تقديرات ثنائية ال و س نة ا جدا من ال ر مبكّ الوقت  زالي لواحلالية.  2017-2016يف ثنائية  الطريق السل م عىل
جيابية و 2016عام أأي ، من الثنائيةنتاجئ الس نة الأوىل ن تكونتوقع أأن  لكنلنتاجئ اتحممتةل. و اب تسفر عن فائض أأن ، اإ

 .اإجاميل

ّن الشؤون " ذ . ل تد  جمال للهتاون املاليةوعىل الرمغ من متانة الوضع املايل للمنظمة، فاإ ل تزال أ فاق اإ
مزيانية املنظمة ملرتتبة عىل كون اأأسعار الفائدة السلبية  وتظل. حمفوفة ابلغموضالاقتصاد العاملي عرضة للمخاطر و 

ىل دامئأأسعار الرف عامل خطر كام أأن  ،نةي حتداي لإدارة اخلز متثل  ابلفرنك السويرسي ىل . متابعة حيتاج اإ وابلإضافة اإ
نفاق يف جمالابالأفق القريب ذكل، يويح  أأنظمة امللكية علهيا  اليت تعمتد تكنولوجيا املعلوماتأأنظمة  تحامتل زايدة الإ

 .مبا يف ذكل الأمن الإلكرتوين السالمة والأمنة، وكذكل جمايل يرادات املنظماملودّلة لإ كرية العاملية الف

أأداء  – مدريد ولهاينظاما معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأي  –أأنظمة امللكية الفكرية العاملية وأأّدت "
نظمة يف التوسع، رمغ أأنّ جيدا.  ىل حّد كبري ل تزال ممثةل متثيال انقصا بعض املناطق  واس مترت التغطية اجلغرافية للأ اإ
 وفقا التطّورو يف التوّسع التغطية اجلغرافية، ، حالها حال نظمةالأ واصلت قاعدة مس تخديم و مدريد ولهاي.  ايميف نظ
ءات، عىل في معاهدة التعاون بشأأن الربافيف مجيع أأحناء العامل.  نيالاقتصاديوالأداء  للقدراتاجتاهات احلديثة لال

يف أ س يا، مقارنة  2015 من مجيع طلبات الرباءات ادلولية املودعة عام% 43.5جّسل ما نسبته سبيل املثال، 
 منولهاي للتصام م أأرس  نظام ويشهد يف أأورواب. % املسّجةل 27 ونس بة يف أأمرياك الشاملية% املسّجةل 27.6 بنس بة
، 2015 عام% 40.6 نظام لهاي بنس بة املودعة بناء عىلطلبات ال ازداد عدد داء، فتور الأ بعد عقود من ف . مسّجل

ىل النظام مؤخرا عدد من الاقتصادات الكربىم وذكل نتيجة لنضام  .2016 جم مماثل يف عامحبزايدة حتقيق . ونتوقع اإ

شخاص لأ بدء نفاذ معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ،لالحتفالّمام يدعو و "
شكر وأأ الأس بو  املايض. من  سبمترب 30يف  ،عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعاتاإ أأو ذوي  املكفوفني أأو معا ي البر

الهند اليت همدت ابلشكر خص أأ ذ، و ااملعاهدة حزي النفأأدخل انضامهما اليت طرفا،  20دة البالغ عددها الأطراف املتعاق
ةل املنطقة اليت تضم أأكرب عدد من البدلان املمثّ فهيي  ،أأمرياك الالتينيةعىل املعاهدة؛ و  تصديقوثيقة ل يدا  أأوّ ابإ الطريق 

ىل ؛ و طرفا 20البالغ عددها  الأطراف املتعاقدة الأولية يف ىل وهام أأّول من انضم أأسرتاليا وكندا أأوّجه الشكر موصول اإ اإ
 .املتقدمةمن بني البدلان  املعاهدة

املعنيني رشاكة بني مجيع أأحصاب املصلحة  و، وهالكتب امليرسة ابلنس بة لحتادتقدما كبريا املنظمة  تأأحرزو "
وتعزيز النرش تكوين الكفاءات و ميرّسة  نساقمعيل أأهداف معاهدة مراكش من خالل تبادل الكتب يف أأ بش ل  تدمع
خالل  من معا ي البرمن خشص  100 000ميرّسة لأك  من ض كتب اقر اإ حىت ال ن الاحتاد ل سهّو  .امليرّس 
املكتبات  وقد وفّرتلغة.  76أأك  من بن اعنو  319 000حاليا وميكل الاحتاد بدلا.  16مشاركة يف  ةمكتب 19

نتاج ) 11املشاركة  عىل حتميل  ابصوت عال( من خالل قدرهتخشص  هقرأأ يكتاب ل مليون دولر يف تاكليف الإ
لكرتوين اكت 5 500  مجموعاهتا.اإىل ب اإ

قد فالعام املايض يف عديد من اجملالت. عىل مدى من النتاجئ الإجيابية الأخرى  اكبري  اعدداملنظمة  توحقق"
 الويبو،رها يقواعد البياانت العاملية ومنصات تكنولوجيا املعلومات والأنظمة اليت تدالوظائف اليت تقدهما اتسع نطاق 

عداده الويبو تشار اذلي مؤرش الابتاكر العاملي،  حظييف مجيع أأحناء العامل. و  ااس تخداهمنطاق  كذكلو  ، وغريه يف اإ
 تكوينو  التقنيةبرامج املساعدة الطلب عىل  وتزايد. عاملي واسععرتاف للمنظمة ابمن التقارير الاقتصادية والإحصائية 

، كتوبامل  يأأخرى ابلتفصيل يف تقرير ونتاجئ وصف هذه النتاجئ يرد . و اليت تقدهما الويبو يف مجيع اجملالتات كفاءال
املنظمة  ياإىل موظف ييف تقرير اليت وهجهتا فقط أأن أأكرر التحية  أأودّ ولكن دخل يف تفاصيلها هذا الصباح. ن أأ ذلا ل

 .جبهودمه من هذه الإجنازات ممكنة اكثري جعلوا املوهوبني واملتفانني اذلين 
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ىل املس تقبل نالحظ أأن بعضا من أأمه التحدايت يمكن، كام هو احلال دوما، يف ا" مليض قدما وعند التطلع اإ
بربانمج وضع القواعد واملعايري. وهنا ، عىل جدول أأعامل هذه امجلعيات، املعاهدة املقرتحة بشأأن قانون التصام م. 
برام املعاهدة هذا  ىل عقد مؤمتر دبلومايس لإ وظلّت قضيتان عالقتني خالل امجلعيات السابقة وحالتا دون ادلعوة اإ

نية بقانون العالمات التجارية والتصام م الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، يف العام. وقد أأوشكت اللجنة ادلامئة املع 
ىل اتفاق يف املواقف حول هاتني القضيتني. فقد اكن هنا  اتفاق واسع حول  وقت مبكّر من هذا العام، أأن تتوصل اإ

عضاء من اجتاوز ما تبق  هنج مشرت ، ومل تُسّجل سوى مقاومة معزوةل حياهل. ودلي أأمل كبري يف أأن تمتكّن ادلول الأ 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2017 من خالفات يف هذا الاجامت  وتقّرر ادلعوة اإ

جنازه يف جمالت أأخرى من " وستسهم نتيجة من هذا القبيل يف بناء الثقة حيال العمل املهم اذلي جيب اإ
. الأّول هو امللكية الفكرية واملعارف التقليدية برانمج وضع القواعد واملعايري. ودعوين أأذكر جمالني من تكل اجملالت

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. ففي مجعيات العام املايض، وضعت ادلول الأعضاء برانمج معل 
دارة هذا اجملال. وقد أأحرزت تكل اللجنة تقدما مطردا منذ ذكل التار خي، طموح للجنة احلكومية ادلولية اليت تتوىل اإ
ولكن يبدو واحضا لزوم بذل هجود مركّزة للغاية عىل صعيد الإرادة الس ياس ية يف العام املقبل من أأجل تقدمي نتاجئ 

جيابية اإىل مجعيات عام . ذلا أأحّث ادلول الأعضاء عىل بذل تكل اجلهود، وبذلها بروح توفيقية، حىت يتس ىن 2017 اإ
ىل بّر النجاح.الوصول هبذا البند اذلي ظّل مطروحا لفرتة طويةل   اإ

أأما البند الثاين اذلي ظّل مطروحا لفرتة طويةل يف برانمج وضع القواعد واملعايري فهو البند اخلاص ابلبث. "
وهو ل يقتيض، شأأنه شأأن املعارف التقليدية، اختاذ قرار يف هذه امجلعيات. ويف حني أأحرز املزيد من التقدم يف العام 

ن الوقت قد حان، بعد ميض املايض يف فهم القضااي من  عاما، يك  20الناحية التقنية ويف حتديد سبيل امليض قدما، فاإ
تقّرر ادلول الأعضاء بطريقة هنائية ما توّد فعهل هبذا البند. وأأمتىن أأن تبدي ادلول الأعضاء ذكل الرأأي اجلازم يف العام 

 املقبل.

ىل املس تقبل أأيضا، أأرى أأن التحدي الرئييس"  اذلي تواهجه املنظمة هو الطبيعة املعقّدة وعند التطلّع اإ
للموضو . ذكل أأن من الأمور اليت أأحضت أأك  تعقيدا يف جوهرها طبيعة امللكية الفكرية يف حد ذاهتا ودورها يف 

اقتصاد تمكن القمية فيه بش ل متايد يف الأصول الفكرية ويتطّور فيه لك من التكنولوجيا والابتاكر بوترية متسارعة. 
ا التطور يثري أأس ئةل أأساس ية حول مدى مالءمة الفئات القدمية للظواهر اجلديدة، اليت نشهد احلديث عهنا لك وهذ

ىل علوم احلياة.  يوم تقريبا يف كثري من اجملالت انطالقا من الصناعات الإبداعية ووصول اإ

لقدرة املعرفية. فدلى عدد وتتطّور هذه الطبيعة املعقّدة للموضو  يف عامل يشهد تفاواتت خضمة من حيث ا"
من ادلول الأعضاء يف هذه املنظمة اقتصادات من املس توى ما قبل الصناعي وقد تكون منشغةل مبسائل من قبيل 
بل اليت ميكن أأن اجتعل  ر، رؤية الس ُ ىل زراعة اجتارية. وقد يصعب علهيا، وهو أأمر مربَّ الانتقال من زراعة الكفاف اإ

ة اإىل التحدايت املطروحة أأماهما. وهنا  دول أأعضاء أأخرى دلهيا اقتصادات من امللكية الفكرية وجهية ابلنس ب
ىل مزيهتا  ىل منوذهجا التنافيس واإ املس توى ما بعد الصناعي، حبيث تكتيس امللكية الفكرية أأمهية أأساس ية ابلنس بة اإ

ذ تتسم مبجالت امت  ياز يف الابتاكر والعلوم النسبية. وبني تكل الفئتني، هنا  اقتصادات دلهيا مناذج خمتلطة، اإ
 والتكنولوجيا، ولكهنا تتسم أأيضا مبس توى خمتلف من حيث مواصفات السلع أأو بقدرة تصنيعية متوسطة.

ومثة نو  اثن من الطبيعة املعقّدة اليت تطّورت، بش ل جزيئ أأو اإىل حد كبري، نتيجة طبيعة املوضو  املعقّدة "
ىل الأمهية الأساس ية للملكية الفكرية ابلنس بة اإىل الاسرتاتيجية الأوىل، أأل ويه الطبيعة املؤسس ية املعقّد ة. فبالنظر اإ

ىل ارتباطها مبوضو  يتطّور برسعة فائقة، عكفت تكل الاقتصادات بش ل طبيعي  الاقتصادية لعديد من البدلان، واإ
داول أأعامل نشطة للغاية عىل امليض قدما مبصاحلها ومعاجلة مسائل لكام س نحت الفرصة ذلكل. وابلتايل شهدان نشأأة ج
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يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين والثنايئ وامجلاعي والإقلميي واملتعدد الأطراف. ويف عر العوملة، 
تؤثّر جداول الأعامل تكل عىل بعضها البعض. فعىل سبيل املثال، يؤثّر قانون وطين لبدل ما عىل لك من يتاجر يف 

 سوق ذكل البدل.

ىل مس تقبل هذه املنظمة حتديد دور وهن" ا  أأس ئةل كثري تنبع من تكل الطبيعة املعقّدة. وأأمهها ابلنس بة اإ
التعددية يف هذا املشهد اجلديد اذلي يتسم بطبيعة معقّدة متعددة الرسعة واملس توايت. وهو سؤال وجيه فعال. مفا 

ي فعهل عىل املس توى املتعدد الأطراف، مقابل يه القمية املضافة اليت اجتلهبا التعددية وما اذلي ميكن أأو ينبغ
املس توايت الأخرى؟ وهل س تصبح املنظامت املتعددة الأطراف مثل منظمتنا مشلوةل بفعل تكل الطبيعة املعقّدة أأو 
دارهتا مبا يتيح منافع لاكمل الطائفة املتنوعة من الأعضاء اذلين تشملهم منظمة متعددة  بال لالإسهام يف اإ أأهنا س تجد س ُ

 طراف؟الأ 

ىل الطبيعة املعقّدة اليت يتسم هبا جدول أأعامل امجلعيات الراهنة لأمتىن لمك لك التوفيق يف " دعوين أأعود ال ن اإ
 "تسويهتا. وأأميل أأن حتّدد قراراتمك ااجتاها للميض ابملنظمة قدما حنو مس توى جديد يف العام املقبل.

 رير.تقرير املدير العام يف املرفق الأول من هذا التق ويرد .16

 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

التايل ذكرها العرش  الست واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية 114 أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول .17
طار هذا البند من جدول الأعامل: أألبانيا، اجلزائر، أأنغول، أأنتيغوا وبربودا ، أأرمينيا، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، ببياانت يف اإ

أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بنن، بواتن، بوتسواان، الربازيل، بروين دار السالم، بلغاراي، الاكمريون، كندا، 
ة كوراي تشاد، ش ييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهورية التش يكية، مجهوري

ثيوبيا، فرنسا، غابون، غامبيا،  كوادور، مر، غينيا الاس توائية، السلفادور، اإ الشعبية ادلميقراطية، ادلامنر ، جيبويت، اإ
يران  -جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميل، غينيا  ندونيس يا، اإ بيساو، الكريس الرسويل، هنغاراي، أ يسلندا، الهند، اإ

يطاليا، الياابن، الأردن، كينيا، قريغزيس تان، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لتفيا، لبنان، الإسالمي -)مجهورية  ة(، اإ
ليسوتو، ليبرياي، مدغشقر، مالوي، مالزياي، املكس يك، منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، انميبيا، نيبال، نيوزيلندا، 

الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، نياكراغوا، نيجرياي، عامن، ابكس تان، ابراغواي، بريو، 
س بانيا، جنوب أأفريقيا، رسي لناك،  الاحتاد الرويس، رواندا، سان مارينو، الس نغال، سرياليون، س نغافورة، سلوفاكيا، اإ

، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، السودان، سوازيلند، السويد، سويرسا، امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، اتيلند
أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت انم، المين، زامبيا، زمبابوي، 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI)املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  مة الأوروبية ، املنظ(ARIPO)، املنظمة الإ
، جامعة ادلول العربية (GCC)، مكتب براءات الاخرتا  جمللس التعاون دلول اخلليج العربية (EAPO)ال س يوية للرباءات 

(LAS)( مركز اجلنوب ،SC( املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ،)EIFL الاحتاد الأمرييك الالتيين الإيبريي لفناين الأداء ،)
(FILAIE) برانمج الصحة والبيئة ،(HEP)  الاحتاد ادلويل لنارشي املوس يق ،(ICMP) الاحتاد ادلويل مجلعيات ،

، مبادرة تصورات (IIPCC) ، اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية اتحمدود(IFLA)املكتبات ومعاهدها 
يكولوجيا املعرفية   .(TWN)ش بكة العامل الثالث  ،(MSF)أأطباء بال حدود  ، مجعية(KEI)الابتاكر، املؤسسة ادلولية لالإ

 يف املرفق الثاين من هذا التقرير.بشأأن هذا البند من جدول الأعامل وترد البياانت  .18
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 من جدول الأعامل املوّحد 6البند 

 قبول املراقبني

ىل الوثيقة .19  .A/56/2 استندت املناقشات اإ

ىل النظر يف طلبات من ثالث منظامت دولية غري حكومية ومنظمتني وذكّر املستشار القانوين امجلعيات بأأهنا مدعوة  .20 اإ
 وطنيتني غري حكوميتني.

وقررت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ويف الاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي عينيه، منح صفة  .21
 (: .A/56/2 Revاملراقب للهيئات التالية )الوثيقة 

مجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات الأفريقية " 1"املنظامت ادلولية غري احلكومية:  ( أأ )
(AfLIA؛)"2" ( ومركز الاستامثر ادلويلSuisse-CII؛) "وأأدوية من أأجل أأفريقيا." 3 

ومؤسسة اكريزما " 2" (؛JIPAامجلعية الياابنية للملكية الفكرية )" 1"املنظامت الوطنية غري احلكومية:  ( ب)
(Karisma.) 

 من جدول الأعامل املوّحد 7البند 

 العادية 2017 مرشوعات جداول أأعامل دورات

 (.WO/CC/73/7 جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقةتقرير دورة انظر  .22

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

 ادلورة الانتخابية اجلديدة لأعضاء ماكتب امجلعية العامة

 .(WO/GA/48/17 انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .23

 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 مسائل التدقيق والرقابة

 تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

 .(WO/GA/48/17 )الوثيقةتقرير دورة امجلعية العامة للويبو  نظرا .24

 مراجع احلساابت اخلاريجتقرير  "2"

ىل الوثيقتني  .25  .A/56/12 و A/56/4استندت املناقشات اإ
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، قّدم الس يد انند كيشوري، انئب املراقب املايل ومراحج احلساابت العام مراجع احلساابت اخلاريجابلنيابة عن و .26
 تقريره عىل النحو التايل: للهند،

أأود ابدئ ذي بدء أأن أأبلغمك حتيات الس يد شايش وأأحصاب السعادة السفراء.  "الس يد الرئيس وأأعضاء الوفود الكرام
ويرشفين أأن أأعرض عليمك اليوم، ابلنيابة عنه، نتاجئ  ب املايل ومراجع احلساابت العام للهند.اكنت شريما، املراق

اّيها يف الفرصة كر امجلعية املوقرة عىل أأش. و عاملية للملكية الفكريةاملراجعة اخلارجية للمنظمة ال تقدمي اليت منحتين اإ
ىل املراقب و  التقرير. س ناد مراجعة حساابت الويبو اإ  2012ند للأعوام املالية من املراجع العام لله وقد مت اإ
وفقا لعامتد ادلورة الأربعني للجمعية العامة للويبو )ادلورة العادية العرشين(، واليت عقدت يف جنيف  2017 وحىت

 2 املرفقمن اللواحئ املالية واملرجعيات اليت وضعت يف  10-8ويتناسب نطاق املراجعة مع الالحئة  .2011يف أأكتوبر 
 تكل اللواحئ.ل 

ها فريق املراجعني ااد ادلويل للمحاس بني واليت تبناملراجعة وفقا للمعايري ادلولية للمراجعة الصادرة عن الاحت يتجر أأ "و 
اخلارجيني التابع للأمم املتحدة، وأأهجزهتا املتخصصة واملنظمة العاملية للطاقة اذلرية، ومعايري املراجعة اخلاصة ابملنظمة 

 .من اللواحئ املالية للويبو 10-8ات العليا ملراجعة احلساابت، والالحئة ادلولية للمؤسس

اسرتاتيجية  توصيغ .2015ملراجعة اخلاصة ابلس نة املنهتية يف ديسمرب الرشو  ابحتليل خماطر مفصل قبل  يناجر أأ و "
ىل أأداء الويبو، مع تقدمي تأأكيدات مس تقةل اإىل دارة الويبو.تنفيذ تقوم عىل أأساس اخملاطر، لإضافة قمية اإ وشلكت   اإ

 .نتاجئ حتليل اخملاطر أأساس خطط املراجعة الاسرتاتيجية والس نوية

 التوصيات بعد احلصول عىل رد الإدارة عىل اس تنتاجات املراجعة. تلواس تمك وتضمن تقرير املراجعة ثالثني توصية."
مراجعة التوصيات املفتوحة معلية مس مترة، وتعترب معلية . ويسعدين أأن أأبلغمك أأن الويبو قد قبلت بغالبية توصياتنا

 وتمت متابعة تطبيق التوصيات بصورة دورية.

ىل التعبري عن وهجة نظر تتعلق اب للويبو، فقد تضمنت تغطية املراجعة جمالت متعلقة  لبياانت املالية"وابلإضافة اإ
املالية ادلاخلية، والتنظ م العام والإدارة يف ابلقتصاد والكفاءة وفاعلية التدابري املالية، والنظام اتحماس يب والضوابط 

 : مركز التحك م والوساطة، والسفر والزمالت.بتغطيهتا يف دورة املراجعة تكلنا اضطلع ت اجملالت اليت مشلو  الويبو.

عدم وجود أأوجه ضعف أأو أأخطاء نعتربها أأخطاء مادية يف ادلقة  2015لفرتة  البياانت املاليةأأظهرت مراجعة و "
ابلنس بة اجعة غري مشفو  بتحفظ وبناء عليه، مقنا بتقدمي رأأي مر  ك ل. البياانت املاليةكامل البياانت وصالحية واس ت

 .2015 ديسمرب 31للفرتة املالية املنهتية يف 

فقد أأثناء العام والتوصيات اليت نتجت عهنا. أأجريت تاجات املهمة ملراجعتنا اليت الاس تن  جيازال ن ابإ أأعرض وس"
ولحظنا أأنه ابلرمغ  ،2015عام  ت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت نرشتبياانت املتعلقة بطلبالل  ليالحت أأحرينا 

جاميل عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت نرشت تقريبا مع البياانت ذات الصةل الواردة يف  من توافق اإ
 ن مطابقة، بناء عىل عدد الطلبات املنشورة.يدا  ادلويل مل تك، فاإن رسوم الإ 2015التقرير املايل الس نوي للويبو لعام 

مليون فرنك سويرسي قيدت رسومًا متأأتية  4.7تسوية مالية قدرها  2015وقد لحظنا أأن الويبو تلقت خالل عام 
يداعها اإىل عىل الرمغ من أأن تكل الرسوم تعلقت بطلبات بر  2015من نظام الرباءات يف عام  اءات يعود اترخي اإ

يدا  الطلبات ادلولية بناء عىل أأ ، يف رأأيناو .2004 عام ن وضع أ لية مفصةل لتسوية الإيرادات املتأأتية من رسوم اإ
معاهدة الرباءات يف تقرير س نة معيَّنة مع املبلغ املقيد للطلبات املنشورة يف الس نة ذاهتا اكن س يتيح عرض صورة 

أأن تضع أ لية مفصةل لضامن تسوية بلويبو لهذا السبب أأوصينا او . اليةدقيقة لرسوم نظام معاهدة الرباءات يف البياانت امل
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الإيرادات املتأأتية من رسوم الإيدا  ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات يف أأي س نة تقرير مع املبلغ املقيد للطلبات 
 .املنشورة يف تكل الس نة

عادة تقي م ولقد لحظنا غياب أأية أ لية رمسية لرصد تقلب القمية العادةل " للممتلاكت واملصانع واملعدات اليت تتطلب اإ
أأن تضع مؤرشات بويبو قد أأوصينا الو  س نوية لضامن عدم اختالف قميهتا ادلفرتية اختالفًا كبريًا عن قميهتا العادةل.

عادة التقي م الس نوية الالزمة للممتلاكت واملصانع واملعدات. جراء اإ  ومعايري مالمئة متكِّّهنا من اإ

مليون فرنك  10.31حظنا مواصةل اس تخدام أأصول خفضت قميهتا ابلاكمل وتبلغ قميهتا ادلفرتية الإجاملية ل"كام 
نتايج لبعض  سويرسي. وينطوي اس تخدام تكل الأصول عىل قمية اقتصادية للمنظمة ويعين أأن تقديرات العمر الإ

نتايج للأصول يك تعرض صورة أأن تعيد ت بلويبو أأوصينا اوعليه،  الأصول اكنت أأقل من معرها الفعيل. قي م العمر الإ
نتايج للأصول.  نزهية لها وتضع تقديرًا معقوًل للعمر الإ

 2012/2013 ثنائيات منص مبركز التحك م والوساطة لل أأوحضت مراجعة جرت "لإطار النتاجئ" اخلا"و 
، فاإن بعض قاتسابوردة حتت بعض الفئات بقدر كبري حتقيق الأهداف الوااجتاوز  أأنه ابلرمغ من، 2016/2017 اإىل

وأأوصينا مركز التحك م والوساطة ابلس مترار يف تعزيز  .بصورة مناس بة ة ابلس نوات التالية مل تراجعالأهداف املتعلق
 أ لية وضع أأهداف واقعية ملؤرشات الأداء.

"ومل يمتكن مركز التحك م والوساطة من حتقيق اكفة مؤرشات النتاجئ الثالثة، وفقا للخطة الاسرتاتيجية متوسطة 
املتعلقة ابلس تخدام املتايد والطلب املتنايم عىل منتجاته وخدماته العاملية، اليت تسهم يف الاس تدامة املالية  الأجل

والوساطة بتبين مهنج أأك  استباقية، جلعل خدمات حل الزناعات وقد أأوصينا بأأن يقوم مركز التحك م  للمنظمة.
. وقد التلكفةمن حيث البديل اخلاصة ابلويبو النظام املفضل دلى املس تخدمني، من خالل اتبا  هجود جاذبة وفعاةل 

طلب  مركز التحك م والوساطة أأسامء جديدة عىل قامئة الأشخاص اتحمايدين، أأي حممكني ووسطاء، عىل أأساس أأدرج
 العملوحلقات  الالتقاء هبم يف دورات التدريب من املرحشني، ودعوة من مركز التحك م والوساطة هلم، أأو بعد

عداد قوامئ اتحممكني والوسطاء ل يسمح ملركز التحك م والوساطة بتضمني  .املؤمتراتو  ونرى أأن النظام احلايل اخلاص ابإ
ا بأأن ينظر مركز التحك م والوساطة يف صياغة س ياسة أأك  وأأوصين أأسامء لأشخاص حمايدين من جمالت أأوسع.

دراج الأشخاص اتحمايدين. وبيامن نتفهم أأن بعض  شفافية ويمت التعريف هبا بصورة أأفضل، وتقوم بتحديد معلية ومعايري اإ
ننا نرى أأن الوقت اليف ن حمتيا عىل أأرض الواقع، ول ميكن التنبؤ به التأأخري قد يكو  اتم يف الزناععامل همقواعد، فاإ

وذلكل فقد أأوصينا مركز التحك م  .اعاتاس تخدام خدمات التسوية البديةل للزن فهيا فضل ، اليت يحول أأسامء النطاق
ملتعلقة بأأسامء والوساطة بتعزيز أ لية الرقابة دليه لتقليل الوقت املس تغرق يف توفري خدمات حل الزناعات ا

 .لعمالئه النطاقات

املتعلقة مبهام  الإداريةتعلاميت واملبادئ التوجهيية ال ، و لنظام املوظفني ولحئتهثال ت ام  لحظنا بعض حالت عدم"و

جازةالسفر، والسفر يف  وقد أأوصينا بأأن تقوم . للوطن، والسفر يف منحة تعلميية، والسفر للتعيني والعودة للوطن اإ

 .املذكورةعد والتعلاميت يف حالت السفر الويبو ابلس مترار يف تبين تدابري فعاةل لاللتام ابلقوا

نرتنت وبدون  ىل أأن العقد املوقع مع وكيل السفر ينص فقط عىل نوعني من احلجز عرب اس تخدام الإ "وأأرشان اإ
الأجر الأعىل من السعرين  اكن ز من خالل "مساعدة وكيل"،ينص عىل احلج ولأن العقد ل اس تخدام الإنرتنت.

حبجز نية املتعلقة تق ت ال لتعامل مع املشالكل الويبو خطوات  تخذوأأوصينا بأأن ت  يل السفر.لوك يدفع املتعاقد علهيام 
حلجز "مبساعدة وكيل"، مع بشأأن رسوم التعامالت املتعلقة ابخالل الفرتة الانتقالية  التفاوضالتذاكر عرب الإنرتنت، و 

جراء   مراجعة مناس بة للعقد.اإ
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اء املراجعة للويبو، أأود أأن لإجر  والعام للهند ومجيع زماليئ اذلين انتدباجع ا"ويف اخلتام وابلنيابة عن املراقب واملر 
 .أأبدوها اليت اقةبوالل الويبو أأثناء معلية املراجعة  يتقديري لتعاون املدير العام والأمانة وموظفعرب عن أأ 

عطائنا الفرصة لعرض تقريران عليعىل مجيعا  مكشكر "وأأ   وشكرا جزيال". .مكاإ

ايل ومراجع احلساابت املراقب املعن  ابلأصاةل ،املراجع اخلاريجاذلي عرضه  فصلاملتقرير عىل ال وفد املكس يك  أأثىنو  .27
عكس بأأمانة ودقة الوضع املايل ت 2015لعام البياانت املالية للويبو  أأنمن املراجع مبا نقهل  وأأعرب الوفد عن رسوره. دالعام للهن

 أأ الوفد الأمانة عىل العمل املنجز، وعىل النتاجئهنّ و  .للويبو املايلنظام ال مع  ، معوما،ىشامتت يت تعقدصفقات الللمنظمة وأأن ال
لكن، ومن انحية مليون فرنك سويرسي. و  33 يزيد عىل افائض نتجتأأ واليت ، 2015العاملية اليت حققهتا املنظمة عام 

نفاق، أأ  نفاقمتثّل  اليتزاء تاكليف املوظفني، اإ  هقلقعن الوفد عرب الإ من الرضوري رصد هذه  ورأأى أأن ،اجلزء الأكرب من الإ
ىلو  التاكليف بعناية فائقة. نه حيتاج اإ . ةكفاءة ممكنأأعىل عىل حنو فعال وبتدار املوارد البرشية للمنظمة  أأنب تضامان قال الوفد اإ

فرنك سويرسي مقارنة  مليون 10، قد ازدادت مبقدار اخلدمةوخاصة التأأمني الصحي بعد هناية وأأضاف ان اخلصومات، 
بقاء هذا املبلغ مضن حدود  رضورةل نظراو  مليون فرنك سويرسي. 171، بلغ مجمو  اخلصوم 2015ويف عام لعام السابق. اب اإ

قة عن كثب وبدعىل رصده  حث الوفد املنظمةفقد عىل مدى الس نوات الس بع املاضية، بش ل مس متر  اددز الأنه مضبوطة 
الأمم املتحدة للتعامل مع هذه اذلي أأعّدته  اخلدمةلتأأمني الصحي بعد هناية املعين ابالفريق العامل ومواصةل التعاون الوثيق مع 

ادلول تتلق  أأن يف عن أأمهل و  ت همم جدا يف هذه املسأأةل،أأن التنس يق بني الواكلبعن اعتقاده الوفد املسأأةل. وأأعرب 
نه أأحاط .2017 يوليو القادمة يفاملزيانية جلنة دورة يف هبذا الشأأن  الأعضاء تقريرا علام ابلتوصيات البالغ  وقال الوفد اإ

. ويف هذا الس ياق، ةمكو بعض جوانب احلبرامج املنظمة و  بشأأنالصادرة عن مراجع احلساابت اخلاريج و  توصية 30 عددها
عن التقدم اتحمرز لدلول الأعضاء  تقدمي تقرير، املزيانيةللجنة سادسة والعرشين انة عىل أأن تكفل، يف ادلورة ال الوفد الأم حثّ 
لت ال  املؤرشات واملعايري الالزمة لتنفيذ مراجعة س نوية للممتلاكت و " 1" ما ييل:بشأأن  تنفيذ هذه التوصيات، وخاصة يف
ذ عداتاملو  ع" و 2" ة يف القمية العادةل؛بل أأي تغريات متق  حدوثللتأأكد من  قامئةية أ ل   توجدل. اإ نتايجاإ  ادة تقي م العمر الإ

دراج  عمليةتعىن ب  يةس ياسة أأك  شفاف " ووضع 3؛ "بأأمانة ودقةالوضع عىل أأرض الواقع اكنت تعكس  ناإ  ام تحديدللأصول ل  اإ
الوفد  ىأأبدو ملركز الويبو للتحك م والوساطة ومعايري هذا الإدراج.  الأشخاص اتحمايديناخلرباء والوسطاء اتحمايدين يف قامئة 

تقيدا بتقيّد الويبو  احلصول عىل تأأكيدات عن رغبته يفالوفد أأعرب  كام منتظم.حنو  نرش عىلت و القامئة  ثحتدّ أأن  رغبته يف
جازة زايرة الوطن والالسفر يف همالعطل و  شأأنب  الإدارية قواعدالو تعلاميت ابل صارما  ىل الوطن، وما اإىل ذكلو عام رمسية واإ  .دة اإ

 .عاملالأ جدول ابعامتد هذا البند من  املزيانيةأأوصت به جلنة اذلي قرار الالوفد  يّد، أأ اختامو 

التقرير الوارد يف ، عىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهندشكر وفد الهند املراجع اخلاريج للويبو، و  .28
ن التقرير اكن  وفدوقال ال. 2015ديسمرب  31للس نة املنهتية يف  للويبوالبياانت املالية بشأأن  A/56/4 الوثيقة  مدّ قُ  و شامالاإ

 درسو  اس تعرض املالحظاتأأنه الوفد  أأضافو  يف الوقت املناسب، مبا أأعط  فرصة اكفية لدلول الأعضاء للتداول بشأأنه.
شكر الوفد املراجع اخلاريج عىل و  .أأمانة الويبووكذكل ردود اليت قدهما املراجع اخلاريج توصية  30البالغ عددها التوصيات 

مبركز التحك م  ةلقتعامل بيق تكل التوصيات، وخاصة اختذهتا أأمانة الويبو لتط  ابخلطوات اليتورّحب  توصياته السديدة
لضامن تسوية العائدات أ لية مفّصةل  الويبو ضعأأن تالوفد واقرتح  .هقواعدسفر العاملني و تعلاميت ب  ةتعلقوتكل امل والوساطة 

مع الأرقام اليت تعمتد عىل طلبات اتفاقية س نة ما ل النامجة عن رسوم الإيدا  ادلويل اخلاصة ابتفاقية التعاون بشأأن الرباءات 
وعرب الوفد عن رغبته يف أأن تقوم الويبو بوضع مؤرشات ومعايري تسرتشد . الس نةتكل التعاون بشأأن الرباءات واملنشورة يف 

العام اكنت متثل  ورأأى الوفد أأن مراجعة توصيات املراقب هبا فامي يتعلق برضورة القيام بتقي م للممتلاكت واملعدات لك عام.
ىل أأن غالبية التوصيات املقدمة يف التقرير اكنت يف مراحل خمتلفة من التطبيق. جزء همم من معلية املساءةل. وأأشاد  وأأشار اإ

دارة الويبو نظرا لس تجابهتا وحث  ا لتطبيقها يف خمتلف اجملالت.هتذلتدابري اليت اختاو  ،لتوصيات املراجع اخلاريج الوفد ابإ
جراءات لتطبيق التوصيات العالقةالأمانة ع نو . ىل اختاذ اإ جراء أأيضا لكّف  حلساابت اخلاريج للويبومراجع ا قال الوفد اإ ابإ
( IAEA) والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية( IMO( واملنظمة البحرية ادلولية )WHOخارجية ملنظمة الصحة العاملية )مراجعة 
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ن و . ثال ل احلر(، عىل سبيل امل IOMواملنظمة ادلولية للهجرة ) الكفاءة قد حاز معهل عىل ثناء عاملي. وقال الوفد اإ
 مع هيئات الأمم معهلمن خالل عرفت عنه  للتدقيق ابلهند يه سامتاليت يتسم هبا املعهد العايل العالية واملصداقية واملوثوقية 

معهل ادلؤوب، وتقدميه للتقرير يف ع اخلاريج عىل وعرب الوفد عن رغبته يف تسجيل تقديره للمراج. املتحدة الأخرى
 املناسب. الوقت

تقرير تقدميهم ملراجع احلساابت اخلاريج وفريقه عىل مس اجملموعة الأفريقية، عن شكره وفد نيجرياي، متحداث ابوأأعرب  .29
دار ملنظمة ااس تدامة عايري املالية الرئيس ية لتحقيق املبشأأن يف الوقت املناسب شامال و دارة  هتاواإ تقرير ب وفد الب ورحّ فعاةل. اإ
ىل  وحثّ  ،نظيفال املراجعة  الأمانة عىل مواصةل هجودها لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير وتقدمي التحديثات بعد ذكل اإ

 ادلول الأعضاء.

وشدد شعبة الرقابة ادلاخلية و جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة و  املراجع اخلاريجعىل معل  اكند وفد ثىنوأأ  .30
شعبة و  لجنة الاستشاريةوال  ساابت خاريجاحل من مراجع  املكّونةالتدقيق هيلكية عن اعتقاده بأأن الوفد . وأأعرب تهأأمهي  عىل

نه ومساعدة ادلول الأعضاء يف اس تعراضها لأنشطة الأمانة.  الرقابةدورا أأساس يا يف تعزيز  تؤّديالرقابة ادلاخلية  وقال الوفد اإ
عىل  تأأكيد الأمانةب ب الوفد مانة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه. ورحّ ودعا الأ  ،ت ابهامتم كبريتقارير مراجعة احلسااباس تعرض 

 .هاهجودعىل  أأثىنو أأهنا تعمل عىل تنفيذ التوصيات، 

 ميع املقرتحاتجب  علام حاطاأأن املراجع اخلاريج والأمانة أأ ، وأأضاف سأأةلامل عن  يس مجيع الوفود اليت حتدثتوشكر الرئ  .31
 اذلي اعمتد. فقرة القرار املقرتح الرئيس أأ قر . و اللكمةحد طلب أأ  يملو. تأأكيد ل ب وأأهنام سيتابعاهنا

وأأحاطت امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير مراجع  .32
 (.A/56/4احلساابت اخلاريج" )الوثيقة 

 قابة ادلاخليةتقرير مدير شعبة الر  "3"

 (.WO/GA/48/17 )الوثيقةتقرير دورة امجلعية العامة للويبو  انظر .33

 من جدول الأعامل املوّحد 10البند 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية

ىل الواثئق .34  A/56/10و A/56/9و A/56/8و A/56/7و A/56/6و A/56/5 استندت املناقشات اإ
 .A/56/15و A/56/14و A/56/12و A/56/11و .A/56/10 Addو

تش متل عىل قرارات. وذكّر بأأنه جُسّل اتفاق عىل من جدول الأعامل  10 وثيقة مضن البند 11وأأشار الرئيس اإىل وجود  .35

ىل اتفاق بشأأهنا. وبناء عليه، اقرتح  غالبية البنود املطروحة أأمام جلنة املزيانية، ابس تثناء مسأألتني مل تتوصل ادلول الأعضاء اإ
طار هذا البند عىل النحو التايل: أأول، تناول البنود التوافقية اليت مل يصعب عىل ادلول الأعضاء التفاق تنظ م املناقش ة يف اإ

اس تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك بشأأهنا؛ مّث مناقشة املسأألتني التاليتني الواحدة تلو الأخرى: )أأ( 
يسمح لدلول  10 . واعترب الرئيس الهنج املقرتح هنجا معقول لتناول البندويبوفتح ماكتب خارجية جديدة للو  ؛ )ب(احتاد

ىل الإبالغ عن نتاجئ جلنة املزيانية، ما عدا املسأألتني العالقتني املشار  الأعضاء من امليض قدما برسعة. ودعا الرئيس الأمانة اإ
لهيام أأعاله.  اإ
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ىل  29امسة والعرشين يف الفرتة من وذكّرت الأمانة بأأن جلنة املزيانية عقدت دورهتا اخل .36 . 2016 سبمترب 2أأغسطس اإ
متام النظر يف لك البنود  وأأوحض أأن جدول أأعاملها اكن مثقال ابلبنود وأأهنا متكّنت مع ذكل، ابس تثناء بندين اثنني، من اإ

من جدول الأعامل،  9 البنداملطروحة عىل جدول أأعاملها. ويف معرض استبعاد جلنة املزيانية النظر يف البندين املذكورين مضن 
هنا أأحاطت علام مبا ييل و/أأو أأوصت مجعيات الويبو ابملوافقة عليه: ت قرير هيئة التحك م لتعيني أأي مسائل التدقيق والرقابة، فاإ

 ؛رحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكةامل ؛ والتقريرس تقةل للرقابةالأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية امل 
ر الإدارة تقريتقرير الأداء املذكور؛ و تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن ، مع 2014/15 أأداء الربانمج للثنائيةقرير ت و

اخلطة الاسرتاتيجية للأجل و  2015-2010 اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط؛ و 2014/15 املالية للثنائية
أأحدث املس تجدات بشأأن اقرتاح  ؛ وبشأأن التامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اقرتاحات ؛ و2021-2016 املتوسط

؛ وقضااي احلومكة؛ وتقرير هنايئ عن مرشوعات البناء وتقرير مرحيل عن التحّوط لإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية التقرير تنفيذ نظام شامل ومتاكمل التخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو؛ و 

. وفامي خيص هذه املسأأةل الأخرية، قدمت الأمانة حتديثا عن وضع 2016 يونيو 30وضع تسديد الاشرتااكت يف و  2015 لعام
 فرناك سويرساي؛ 1 424فرناك سويرساي؛ وبوركينا فاسو:  58 599: الأرجنتني، 2016 سبمترب 1الاشرتااكت املُسّددة منذ 

ريرتاي:  331وش ييل:  ؛ فرناك سويرساي 1 424فرناك سويرساي؛ ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية:  1 424فرناك سويرساي؛ واإ
فرناك سويرساي؛  2 849فرناك سويرساي؛ وتونغا:  375فرناك سويرساي؛ وساموا:  742فرناك سويرساي؛ وبامن:  25والنيجر: 

 رساي.فرناك سوي  5 697وترينيداد وتوابغو: 

وأأعط  الرئيس اللكمة للوفود يك تبدي تعليقاهتا عىل البنود املسامة ابلتوافقية، أأي لك املسائل ما عدا مسأأةل مهنجية  .37
 ومسأأةل املاكتب اخلارجية. الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتادختصيص 

نه عقب املناقشات  .38 مضن اجملموعة بشأأن البنود التوافقية وقال وفد نيجرياي متحداًث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية اإ
جراء املزيد من املناقشات، رأأت اجملموعة الأفريقية أأنه ينبغي اعامتد قرارات بشأأن مجيع تكل البنود يف  والبنود اليت تقتيض اإ

 الوقت نفسه.

ليه اقرتاحه. وعرّب عن اعتقاد .39 ه أأن ادلول وطلب الرئيس من اجملموعة الأفريقية رشح السبب املنطقي اذلي يستند اإ
ىل اتفاق بشأأن التوصيات خالل اجامت  جلنة املزيانية، فال ينبغي أأن مينعها أأي يشء عن اعامتد تكل  ذا خلصت اإ الأعضاء اإ

 التوصيات، ما مل يكن هنا  خالف بشأأن أأي بند توافقي من بنود جدول الأعامل.

 حال حظيت بنود جدول الأعامل بتوافق ال راء، وأأجاب وفد نيجرياي أأن اجملموعة الأفريقية عرّبت عن اقتناعها بأأنه يف .40
طار  فس يكون من السهل التصويت علهيا يف الوقت املناسب، أأي بعد الانهتاء من املناقشات بشأأن مجيع البنود الفرعية يف اإ

 من جدول الأعامل. 10البند 

ذا اكن املقصود من ذكل أأنه يف حال مل تتوصل ادلول الأعضاء  .41 ىل اتفاق بشأأن هذا البند الفرعي وتساءل الرئيس مّعا اإ اإ
هنا لن تتفق عىل البنود التوافقية جلدول الأعامل، حسب ما فهمه من البيان اذلي أأدىل به الوفد.  أأو ذا ، فاإ

ذ أأعربت اجملموعة الأفريقية فقط عن أأملها يف احلصول عىل فرصة ملناقشة  .42 وأأوحض وفد نيجرياي أأن ذكل ليس قصده. اإ
طار البند مجيع البنود الفرعية يف جراء مماثل  10 اإ من جدول الأعامل والتصويت علهيا يف الوقت نفسه. وذكَر الوفد أأنه ُأخذ ابإ

طار بند  خالل مجعيات الس نوات املاضية. ووقهتا، تقدمت اجملموعة الأفريقية أأيضا بطلب لعامتد مجيع البنود الفرعية يف اإ
 "تقرير جلنة املزيانية" يف الوقت نفسه.

الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده لطريقة العمل اليت اقرتهحا الرئيس وذَكر أأن الوفود خالل الس نة وأأعرب وفد  .43
ماكهنا معاجلة أأية  ىل غاية ساعات الصباح الأوىل. أأما يف الوقت الراهن، فقد أأحضت الوفود أأك  حيوية وابإ املاضية معلت اإ
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الوفد يفضل العمل خالل ساعات الهنار عوضًا عن البقاء لوقت متأأخر  مسائل أأو تعليقات واردة عىل حنو أأفضل. وعليه، فاإن
متوسطة اخلطة الاسرتاتيجية ليةل الثالاثء أأو صباح يوم الأربعاء من الأس بو  املوايل. وابرش الوفد مبداخةل صغرية بشأأن 

ليه الوفد من قبل فقد عارضت الولايت 2021-2016الأجل للفرتة  ضافهتا. ومثلام أأشار اإ املتحدة الأمريكية تكل الأجزاء  واإ
دارة وثيقة اليت اقرتحت أأن تضطلع الويبو مبهمة  2021-2016ط للفرتة اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسمن مرشو   اإ

جام  املنظمة برمهتا. وُأحلقت تكل التعليقات اب جنيف خلطة الاسرتاتيجية للأجل من اتفاق لش بونة دون اختاذ قرار ابإ
ىل معارضته لA/56/10 Addط يف نص الوثيقة املتوس دارة لخطاابت اليت تنادي الويبو . وأأشار الوفد يف بيانه الافتتايح اإ ابإ

. وأأعرب الوفد عن اعرتاضه عىل أأي مبارشة دون احلصول عىل موافقة مجيع الأعضاء كام تقتضيه اتفاقية الويبو وثيقة جنيف
طار  ط أأو يف موقع الويبو عىل الإنرتنت أأو يف تقرير الاسرتاتيجية للأجل املتوس اخلطةاقرتاح من هذا القبيل، سواء يف اإ
 املدير العام أأو يف أأي وثيقة أأخرى.

 جلنة املزيانية.دورة  يفاملوضو   بشأأن هاظهر أأ واملرونة اليت  هبيانلولايت املتحدة الأمريكية عىل وشكر الرئيس وفد ا .44

ّ و  .45 قرار  موعة الأفريقيةتقدمت به اجمل د وفد ابكس تان الطلب اذليأأي  .املزيانية نةجل بنود مجيع ابإ

 توافقي.ال البنود الواردة يف جدول الأعامل  الوفودمن أأن تناقش نع ام أأضاف أأن للكنّه لطلب، و علام اب رئيسال حاطوأأ  .46

عداد التقرير الأمانة . وشكر 2015-2014لثنائية ق وفد الصني عىل تقرير أأداء الربانمج ل وعلّ  .47 الوفد  هوجداذلي عىل اإ
 ابلاكمل تحتقق اعىل أأهن تمن مؤرشات الأداء قد قمييف املائة  72بأأن اتحمتوى. ورحب الوفد  البياانت وغين مفصل

لك برانمج. وأأعرب الوفد أأيضا عن تقديره للعمل املمتاز اذلي الإبالغ عن اخملاطر يف  راجدابإ  يبهرح تو  هتقدير وأأعرب عن 
نه يود  املدير العام وفريقه. وقال أأجنزه عداد ال بعض املالحظات طرح اإ الوفد يويل تقارير يف اجملالني التاليني: أأول، بشأأن اإ

طار  بشأأن  )تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلوليةالأول الاسرتاتيجي الهدف اهامتما كبريا لبطء التقدم اتحمرز يف اإ
ناقشة طويةل الأجل أأن تؤيت امل  وأأعرب عن أأمهل يف جنيعاهدة بيرساين املبكر ملبدء ال امللكية الفكرية(. ودعا الوفد لتعزيز 

م م ويتطلع اقريبا. وأأضاف الوفد أأنه سيشار  يف تنس يق املناقشات بشأأن معاهدة قانون التصمثارها خرى الأ عاهدات بشأأن امل
جيايب ءات يف طوكيو، الياابن، شكر الوفد الربالركن ملواقع الش بكية املنسوخة اباثنيا، فامي يتعلق و. بشأأهنا اإىل حتقيق تقدم اإ

امللكية ىل معلومات نفاذ اإ ل هام يف انظمة مصدر بياانت لكون امل  انظر  لكن،. و املزيانيةيف جلنة  تهقدم ي رشح اذلعىل ال الأمانة 
ّن العاملية، الفكرية  عن أأمهل الوفد أأمن بياانت املنظمة. وأأعرب ختّص قضية رئيس ية يه  الش بكية املنسوخةواقع املاختيار فاإ

الرباءات من قبل ركن ( الوضع احلايل لس تخدام 1الأمانة املعلومات التالية وفقا ملبدأأ الانفتاح والشفافية: )تتيح أأن ب
مات عن العطاءات معلو و ( 2بدلان أأو املناطق؛ )املس تخدمني، مبا يف ذكل أأصل املس تخدمني وجحم الاس تخدام يف خمتلف ال 

عداد أأثناء واملناقصات  عن  اتحممتةل لفقدان البياانت النامجاخملاطر  بشأأن( وتقرير تقي م شامل 3)الش بكية املنسوخة؛ واقع املاإ
 اختيار املواقع.، يف مرحةل الزلزل والفيضاانت والأعاصري وغريها من الأس باب

 علهيا يف هناية املناقشة. بيج ت لأس ئةل، وس  اب أأحاطت علامن الأمانة اإ وقال الرئيس  .48

 أأيّدو  ،من جدول الأعامل 10البند  يفلميض قدما لالإسالمية( عىل املهنجية املقرتحة  - يران )مجهوريةوفد اإ وعلّق  .49
 .سويّةلك تفاصيل هذا البند  معاجلة تفضيهلوأأعرب الوفد عن نيجرياي وابكس تان.  يدموقف وف

50.  ّ بلجنة املزيانية مجيع البنود املتعلقة تُقّر هنجية، أأي أأن امل د وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي بشأأن وأأي
 دفعة واحدة.
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ىل أأنو  .51 قراريض قدما يف ميلن ه أأشار الرئيس اإ لك البنود ة قشانس يمكل م  هولكنالقامئة،  الظروفيف ظل البنود،  اإ
ىل أأخذ اللكمة اإ  . ودعاعلهيا فقتامل   نهاإ وقال . ملزيانيةيف جلنة اتفق علهيا يف التعليق عىل مضمون البنود امل  ترغب نالوفود اإ

ىل   واملاكتب اخلارجيّة. مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتادأأي : تنيالعالق  يتنيمناقشة القض س ينتقل اإ

ن املنظمة أأظهرت  .52 ولحظ وفد الربازيل وضع الويبو املايل السل م عىل النحو املبني يف واثئق جلنة املزيانية. وقال اإ
 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  381.9مليون فرنك سويرسي من مجمو  الإيرادات البالغ  33فائضًا سلاميً قدره 

وأأكدت اجلهود املبذوةل لتحقيق تكل النتيجة الإجيابية. وقدم تعليقاته عىل اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل 
نه من الرضوري يف رأأيه أأن علامً بأأهنا ليست وثيقة ينبغي موافقة ادلول الأعضاء علهي 2021-2016 للفرتة ا. واس تدر  قائاًل اإ

نه سيتابع تنفيذ  طار معلية تتسم ابلنفتاح والشفافية. وأأضاف قائاًل اإ تؤخذ وهجات نظر ادلول الأعضاء يف احلس بان يف اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج، لحظ أأن التقا ضافية يف املس تقبل. وابلنس بة اإ رير الفردية لتقي م اخلطة هبدف حتليلها وتقدمي تعليقات اإ

دراج مثل تكل املعلومات يف تقارير أأداء الربانمج  الربامج ل تتضمن أأي معلومات عن مزيانية نفقات التمنية ورأأى أأنه ينبغي اإ
نه ينبغي تقس  م نفقات التمنية يف ظل لك بند هبدف توفري املزيد من التفاصيل عن تاكليف املوظفني  القادمة. ومىض يقول اإ

نه ماوخالف املو  منايئ املنح " الوارد يف تقرير أأداء الربانمج  ظفني. وأأهني  لكمته قائاًل اإ زال همامتً مبعرفة س بل اجتس يد التعبري "اإ
 يف الواقع.

ورحب وفد فرنسا ابلعمل املكثف واملمثر املنجز يف جلنة املزيانية الأخرية. أأما عن اخلطة الاسرتاتيجية، فرأأى أأنه من  .53
نه يفهم وفد  الرضوري زايدة التشديد عىل الهنوض ابحتاد لش بونة محلاية املؤرشات اجلغرافية مبا يف ذكل وثيقة جنيف. وقال اإ

ذكر جمددًا أأنه ل ينبغي للويبو أأن تدير وثيقة جنيف أأي أأنه ل ينبغي لها أأن تتوىل الشؤون الولايت املتحدة الأمريكية اذلي 
ىل املادة  دراج الوثيقة يف س ياق اخلطة الاسرتاتيجية. وأأشار اإ  2-4الإدارية لحتاد لش بونة ابعتباره احتادًا خاصًا وأأنه ل ينبغي اإ

ىل رضورة أأن تضطلع املنظمة ابملهام الإدارية لالحتادات املنشأأة يف س ياق اليت تنص ابلتحديد ع 1967من اتفاقية الويبو لعام 
ن املادة احتاد  نه  1ابريس. وأأضاف قائاًل اإ من اتفاقية ابريس تنص عىل حامية املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ من هجة واإ

طار احتاد لش بونة أأن الاحتاد قد أأنشئ يف اتفاق من  1يتضح من املادة  من هجة أأخرى. وعليه، رأأى أأنه ينبغي للويبو ابريس اإ
ذ يعترب الاحتاد بوضوح احتادًا خاصًا. وأأفاد بأأن الويبو اس تضافت مؤمترًا دبلوماس يًا  أأن تتوىل الشؤون الإدارية لحتاد لش بونة اإ

ىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة معاًل بقرا 2015يف مايو  ر ادلول الأعضاء يف احتاد وفقًا لتفاقية الويبو وأأن ذكل املؤمتر أأدى اإ
ن  نه اإ ن أأحد الأهداف اتحمققة نتيجة ذلكل التعديل يطابق الهدف اتحمقق بفضل تعديل احتاد مدريد واإ لش بونة. وأأردف قائاًل اإ

ن مل يسبب ذكل الأمر أأي مشالك لأحد الاحتادات فال ينبغي أأن يسبهبا لأي من الاحتادات الأخرى.  واسرتسل قائاًل اإ
كوا مشاركة اتمة يف وضع التفاق املعدل حىت لو أأن القانون ادلويل مل مينحهم مبدئيًا احلق يف التصويت يف ذكل املراقبني شار 

ن وثيقة جنيف حتدد الأعضاء يف احتاد لش بونة مبوجب املادة  ن املادة  21الس ياق. ومىض يقول اإ تنص عىل أأن  1-22واإ
نه من اجليل يف حال اس مترار وجود أأي شك يف ل مجعية يف أأطراف الأعضاء املتعاقدة يف الوثيقة يه  ش بونة. واس تطرد قائاًل اإ

ذكل الصدد أأن وثيقة جنيف اعمتدت براحة عىل أأهنا تعديل لتفاق لش بونة أأجرته ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة. وعليه، 
نه يتضح ابلتايل يةمن اتفاق  30ارتأأى أأن الوثيقة تندرج بوضوح يف املادة  أأن وضع احتاد لش بونة مل خيضع لأي  فيينا. وقال اإ

نشاء احتاد جديد يف س ياق نظام مدريد. وذكر جمددًا أأن  ىل اإ تغيري نتيجة للتعديل كام يف حال بروتوكول مدريد اذلي مل يفض اإ
فد احتاد لش بونة هو احتاد خاص تديره الويبو ويظل احتادًا خاصًا تديره الويبو. وبناء عىل ذكل، رأأى أأنه ليس لتعليقات و 
دارة الويبو ومن اخلطة الاسرتاتيجية أأي أأساس.  الولايت املتحدة الأمريكية اليت بدت تستبعد احتاد لش بونة من اإ

لجنة الربانمج وحتّدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء فشكر الرئيس عىل توليه رئاسة ادلورة اخلامسة والعرشين ل  .54
ىل الأمانة ليشكرها عىل الع واملزيانية مل الهائل اذلي اضطلعت به خالل العام املنرم، مبا فيه التحضري لهذه وتوّجه اإ

عداد التقارير للجمعيات، ومهنا  التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية امجلعيات. وخّص الوفد الأمانة ابلشكر عىل اإ
وأأعربت  ذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.التقرير املرحيل بشأأن تنفيو  التقرير الس نوي عن املوارد البرشيةو  2015لعام 

وكذكل  ،لجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخليةاجملموعة ابء عن امتناهنا ملدقق احلساابت اخلاريج ول 
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مجيعها دورًا ، ويه هجات تؤدي جلنة الاختيار املعنية بتعيني أأعضاء جدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
أأساس يًا  يف أ لية التدقيق يف املنظمة. وشكرت اجملموعة ابء هذه اجلهات عىل معلها املس متر وعىل التقارير اليت ترفعها اإىل 
ادلول الأعضاء. كام مثّنت اجملموعة تقدمي الواثئق يف مواعيدها هذا العام، ملا لهذه املسأأةل من أأمهية ابلنس بة للمجموعة ابء. 

، يف صيغهتا اليت أأعدهتا الأمانة. والتفتت 2021-2016ابخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة موعة أأيضًا ورّحبت اجمل
ىل أأن  ، رمغ أأهنا صاكً ملزمًا، فهيي تتضمن أأفاكرًا للتوجيه 2021-2016اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة اجملموعة اإ

ويف هذا الصدد  مج واملزيانية عن الثنائيات الثالث املتعاقبة اليت تشملها اخلطة.للتحضري للربانالاسرتاتيجي رفيع املس توى 
اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل اليت تتوافق مع الأهداف الاسرتاتيجية  حددهتاأأقرت اجملموعة ابء الاسرتاتيجيات اليت 

التأأكيد عىل أأنه رمغ سالمة وضع الويبو املايل، فاإن  مث تطرقت اجملموعة ابء اإىل وضع املنظمة املايل، لتعيد التسعة للمنظمة.
 الظروف ادلولية اليت علهيا أأن تعمل يف ظلها تس تدعي احليطة. 

نه يرغب يف التعليق عىل البيان  .55 وأأيّد وفد الولايت املتحدة الأمريكية مداخةل وفد اليوانن نيابة عن اجملموعة ابء وقال اإ
ىل  أأنه ل يس تطيع القبول بأأن تدير الويبو وثيقة جنيف عىل أأهنا "الاحتاد اخلاص" نفسه اذلي أأدلت به فرنسا. وأأشار الوفد اإ

لهيا يفأأعضاء يف اتفاقية ابريس ول  تليس لتفاق لش بونة الأصيل. فوثيقة جنيف تدعو كياانت  ،ا كأعضاءلويبو لالنضامم اإ
احتاد لش بونة حني دعا الكياانت غري التابعة لتفاقية  واعترب الوفد أأن .دون أأن تطلب موافقة أأعضاء اتفاقية ابريس أأو الويبو

ىل وثيقة جنيف ختّط  سلطته "اكحتاد خاص" لتفاقية ابريس، ول ميكنه أأن يفرتض موافقة اتفاقية  ابريس أأو للويبو لالنضامم اإ
دارة الويبو التلقائية لوثيقة جنيف التابعة لتفاق لش بونة. والتفت الوفد ىل أأن احتاد لش بونة اعترب نفسه  ابريس التلقائية أأو اإ اإ

نظام مدريد احتاد ابريس واب ي املنظمة، حفدث أأن ُدفعت تاكليف املؤمتر ادلبلومايس من رسوم مس تخديم  ةمعفيًا من رقاب
ىل  ونّبه الوفدبيامن ُحرم لك مخسة من س تة أأعضاء يف الويبو من املساواة يف املشاركة.  ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

أأن عددًا حمدودًا من أأعضاء احتاد لش بونة صادقوا عىل وثيقة جنيف خالفًا لحتادي لهاي ومدريد اخلاصني الذلين اعمتدهام 
ن املكتب ادلويل مل يمتكن بعد  2015مجيع أأعضاء الويبو واحتاداهتا. وأأضاف الوفد أأن املدير العام قال خالل مجعيات عام  اإ

ذا اكنت اإ  خضاعها لعملية من الفصل يف ما اإ ذا اكن ينبغي اإ الاعامتد املنفصةل الواردة يف اتفاقية دارة وثيقة جنيف تلقائية أأو اإ
اثرة هذه املسأأةل ليشّدد عىل أأن وثيقة جنيف ل تعرّب عن توافق داخل املنظمة وأأنه ل ينبغي  الويبو. نه س يواصل اإ وقال الوفد اإ

ىل أأن يُتّخذ قرار يف هذا ا لشأأن. وذكّر بأأن املدير العام مل يطرح عىل هذه امجلعيات أأي اقرتاح يف موضو  أأن تديرها املنظمة اإ
دارة وثيقة جنيف وأأنه مل يُبلغ عن أأي تصديق لهذه الوثيقة حىت اترخينا هذا.   اإ

مانة لتوفريها للواثئق اخلاصة بلجنة املزيانية. وعرّب أأيضا عن تقديره اخلاص للمدير  .56 وأأعرب وفد سويرسا عن امتنانه للأ
اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، وللوفود اليت توخت مناقشات بناءة فامي خيص وثيقة  اخلطة الاسرتاتيجيةالعام عىل 

ة. وفامي يتعلق ابملسأألتني اللتني طرهحام وفدا فرنسا والولايت املتحدة الأمريكية، عرّب متوسطة الأجل خالل دورة جلنة املزياني
 بنّي أأن تكل الوثيقة. و الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن وثيقة جنيف عّدلت اتفاق لش بونة اذلي تديره الويبو منذ عقود

نه عاهدات اليت تديرها الويبو، وأأنه ل مغوض ابلتايل يف أأن تكون من املجديدة ليست مبعاهدة  . واس تطرد الوفد قائاًل اإ
خالل معلية مراجعة معاهدة دولية ما، تنفرد ادلول الأطراف يف تكل املعاهدة حبق التصويت. وذكل ما حصل يف مراجعة 

ىل اعامتد وثيقة جنيف اكن مفتوحًا  اتفاق لش بونة. وعرّب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن املؤمتر ادلبلومايس اذلي أأفىض اإ
، عىل غرار سويرسا، املشاركة يف املفاوضات مشاركة فعاةل. وأأعرب الوفد يف هذا الس ياق عن للمراقبنيوشاماًل، وأأاتح 

م هبا مراقبون أ خرون ُأخذت يف الاعتبار، رضاه بأأن بعض الاقرتاحات اليت قدهما بدله، وبعض الاقرتاحات الأخرى اليت تقد
  الفرصة للمسامهة يف جناح ذكل املؤمتر.فقد س نحت هلوابلتايل 

زاء نظام املزيانية احلايل اذلي  .57 يطاليا املداخلتني اللتني قام هبام لك من وفد فرنسا وسويرسا، وساند موقفهام اإ وأأيّد وفد اإ
طار أأنشطهتا اخلاصة املبارشة، توجه أأموال ذكل الفائ ض لتغطية ينص عىل أأنه لكام اجتاوزت موارد الاحتادات نفقاهتا يف اإ

". وحتليًا بروح التعاون القدرة عىل ادلفع النفقات غري املبارشة والنفقات الإدارية لحتادات أأخرى، وهو ما يُعرف مببدأأ "
والتضامن بني الاحتادات وبغية تطوير نظام عاملي متوازن للملكية الفكرية، رحب الوفد ابملناقشات القامئة من أأجل حتقيق 
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لالحتادات املموةل من الرسوم، وأأعرب عن اس تعداده للمسامهة يف اذلاتية  الاس تدامة املالية الكفاءة واملزيد من الشفافية و 
ورأأى الوفد أأن حوارًا من هذا القبيل ل ينبغي أأن خيتلط  اختاذ الإجراءات البناءة الرامية اإىل حتقيق تكل الأهداف.
ىل نتاجئ من شأأهنا أأن تقلل بشدة من الفوائد اليت ترتبت  ابملناقشات اليت تُعىن مبسائل أأخرى يف جدول الأعامل وأأن يُفيض اإ

عن املهنجية احلالية عىل مر العقود املاضية، وأأن يؤثر تأأثريًا سلبيًا يف حسن سري معل الويبو بصفة عامة كواكةل خمتصة اتبعة 
 للأمم املتحدة. 

يران )مجهورية  .58 عداد  الإسالمية( الأمانة عىل -وشكر وفد اإ موقف وفود فرنسا وسويرسا  ؤيدوذكر أأنه ي ،قواثئالاإ
يطاليا بشأأن اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط، و  نهواإ اليت نوقشت يف من القضااي  تنيريكز يف مداخلته عىل قضي س قال اإ

فامي خيص و  ومهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد.املاكتب اخلارجية  امالأخرية، وه املزيانيةجلنة دورة 
نه يرى أأن  ةجديد ةتب خارجيتأأسيس ماك وقرار امجلعية العامة. وفقًا للمبادئ التوجهيية  القرار بشأأهنا ينبغي أأن يتخذللويبو، فاإ

 13وذكّر الوفد ابلفقرتني  .وبشفافية دون أأي متيزي وعىل أأساس التوزيع اجلغرايف املنصفواضاف أأن القرار ينبغي أأن يؤخذ 
يالء الاعتبار الواجب للجوانب الإمنائيةلتوجهيية: "من املبادئ ا 14و )الفقرة  عند تأأسيس ماكتب خارجية جديدة" ينبغي اإ
يالء الاعتبار الواجب ملبدأأ الش بكة اجلغرافية (، وأأضاف أأنه عند اختاذ قرار تأأسيس مكتب خاريج جديد ينبغي "14 اإ

ىل غياب13" )الفقرة رجية اتحممتةلاملس تدمية والعادةل والفعاةل فامي يتعلق مبوقع املاكتب اخلا اخلارجية تب املاك (. وأأشار الوفد اإ
قلميية والتوافق اذلى وصل هاحرتاموأأعرب الوفد عن أ س يا ومنطقة الرشق الأوسط.  عن اليه،  تالاكمل لقرار اجملموعات الإ
اس تعراض مهنجية  خيص مسأأةل وفاميهنج مشويل.  ومضن ةمجيع املقرتحات ينبغي أأن تعامل عىل قدم املساوا يرى أأن هولكنّ 

لشفافية والوضوح والانفتاح داخل الويبو، ل ، أأعرب الوفد عن تأأييده ملبادئ اختصيص الإيرادات واملزيانية حسب لك احتاد
ىل أأن أأعضاء احتاد لش بونة أأظهروا أأقىص قدر من املرونة وحاولوا العمل بطريقة بناءة .س امي فامي خيص معلية املزينة  وأأشار اإ

يتطلب رشطا لنس بة للقضااي املالية يف املنظمة. ورأأى الوفد أأن النظر يف الاقرتاح اجلديد بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات اب
عادة هيلكة الويبو وتعديل النظام املايل، مبا يف ذكل مهنجية ختصيص املزيانية املتوقعة نه ل يؤيدمس بقا وهو اإ يف  . وقال الوفد اإ

لبعض املعاهدات املنش ئة، مثل اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية  ةبدو خمالفت  الأهن جديدة اترتاحاقاملرحةل الراهنة أأية 
ميكن أأن جديد اقرتاح وأأضاف أأن أأي  واتفاقية الويبو، فضال عن نظام الويبو املايل ولحئته، مبا يف ذكل نظام الاشرتااكت.

 ويبو الأخرى، مبا يف ذكل املعاهدات املقبةل.عىل متويل معاهدات واحتادات الخطرية أ اثر يعود ب

59.  ّ  دبه وفو  ت، ما رصح2021-2016للفرتة د وفد الربتغال، يف اشارة اىل اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط وأأي
يران )مجهورية يطاليا واإ لأحاكم بفضل ا اعامليأأصبح نظاما د الوفد أأن نظام لش بونة الإسالمية(. وأأكّ  - فرنسا وسويرسا واإ

عدد أأكرب أأما حامية املؤرشات اجلغرافية  اإىل سهل النفاذ، اليت من شأأهنا أأن ت تهمرون  أأدخلت عليه لزايدة اليتالقانونية اخملتلفة 
ىل النظام ابلرضورة انضامم مجيع ادلول الأعضاء يف الويبوذكل تطلب ي  ولمن ادلول الأعضاء يف الويبو.  نظام وأأضاف أأن . اإ

ن  .القانوين ادلاخيل اخلاصوضعه مفهوم قانوين حيميه هذا التفاق، يف صاحب يضم لّك لش بونة  أأي بدل ميكن أأن وقال اإ
ىل وثيقة جنيف، ي  التصويت  حر. وهذا هو سبب اكنت قامئة سابقاملعاهدة  تنقيح اليست معاهدة جديدة ولكهنفهيي نضم اإ

ن. فقط عىل أأعضاء احتاد لش بونة يف  ةسامهوامل ادلول الأعضاء الأخرى من املشاركة يف الاجامت  مل مينع ما س بق  واتبع قائال اإ
ىل وثيقة جنيف اليت تديرها الويبو.رضورة الإ وفد ال رأأى ،جناح املؤمتر. ولهذا السبب  شارة اإ

يطاليا وسويرسا والربتغال.  .60 وأأيد وفد سلوفاكيا فامي يتصل ابخلطة الاسرتاتيجية البياانت اليت أأدلت هبا وفود فرنسا واإ
ىل بداية املؤمتر ويف دارة وثيقة جنيف س يعين الرجو  اإ  الوقت ذاته، أأبدى رغبته يف التأأكيد أأن بدء املناقشة بشأأن اإ

ىل املفاوضات. 2015ادلبلومايس يف عام   ورأأى أأن ذكل الهنج ليس بناء ابلنس بة اإ

يطاليا وسويرسا والربتغال .61 يران  و وساند وفد املكس يك البياانت اليت أأدلت هبا وفود فرنسا واإ  )الإسالمية–مجهورية (اإ
دارة وثيقة جنيف مضن اخلطة الاسرتاتيجية. ورأأى أأن ذكل الأمر  ىل اإ وسلوفاكيا وأأفصح عن رغبته يف الاحتفاظ ابلإشارة اإ
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نه يبدو من غري املناسب أأو البناء  ن وثيقة جنيف يه تعديل لتفاق لش بونة واإ يتسق مع العمل املنجز. وأأهني  لكمته قائاًل اإ
 اح استبعاد وثيقة جنيف من معل املنظمة.اقرت 

يطاليا وسويرسا و .62 يران )مجهورية ودمع وفد هنغاراي البياانت اليت أأدلت هبا وفود فرنسا واإ الإسالمية( والربتغال  -اإ
وسلوفاكيا واملكس يك. وأأعرب عن تأأييده التام للحجج القانونية اليت قدمهتا تكل الوفود خبصوص احتاد لش بونة والاس تدامة 

 املالية لحتاد لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة.

ىل عدم  .63 نه ل ميكن للأعضاء اختاذ قرار نظرًا اإ ولحظ الرئيس اختتام النقاش بشأأن البنود التوافقية. واس تدر  قائاًل اإ
ىل اإحدى املس ىل تناول القرار يف مرحةل لحقة واقرتح التطرق اإ أألتني العالقتني يف قبول عدد من الوفود هل. وذكر أأنه سريجع اإ
 جدول أأعامل جلنة املزيانية أأي مسأأةل اس تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حسب لك احتاد.

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للعمل اذلي اضطلع به مكتب الويبو ادلويل فامي يتعلق مبسأأةل  .64
جراء مشاورات غري مهنجية ختصيص املزيانية ولنظر جلنة املزياني نه واصل اإ ة يف خمتلف املهنجيات والسيناريوهات. وقال اإ

يتس ىن اعامتده خبصوص ذكل البند العالق من بنود جدول أأعامل رمسية مع الوفود املهمتة بشأأن قرار أأعرب عن أأمهل أأن 
ىل استيعاب الفهم املشرت  لدلول الأعضاء يف الو  ن القرار يسع  اإ يبو دون قبول مهنجيات اللجنة. وأأوحض قائاًل اإ

ضافية حىت  وسيناريوهات حمددة أأو رفضها. وطلب من الرئيس جراء مشاورات اإ أأن يظل البند مفتوحًا للنقاش للسامح ابإ
جراء مناقشات مس تفيضة خالل اجللسة العامة. ىل اإ  يتس ىن اعامتد قرار دون احلاجة اإ

ضافية لأخذ اللكمة ووافق الرئيس عىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  .65 ىل عدم وجود أأي طلبات اإ وأأشار اإ
نه من الرضوري أأن تشار  الوفود يف  بشأأن مسأأةل مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حسب لك احتاد. وعلق قائاًل اإ

ىل اتفاق بشأأن املسأأةل وجشع الوفود الأك  اهامتمًا أأن تفعل ذكل ىل التوصل اإ ضافية للسعي اإ . وطلب مناقشات غري رمسية اإ
ىل أ خر يك يمتكن من  من الوفود املشاركة يف املشاورات أأن حتيطه ابملعلومات عن التقدم اتحمرز بصفة غري رمسية من وقت اإ

نه س يكون ممتنًا لو قدم تقر  ير مرحيل حبلول صباح يوم اختاذ قرار بشأأن مدى رضورة تنظ م أأي جلسة رمسية. وأأضاف قائاًل اإ
 امخليس.

ىل تقدمي مداخالت حول موضو  ماكتب  قبل دعوة لك الوفودو  .66 ، أأدىل الرئيس ببعض اجلديدة اخلارجيةالويبو اإ
التعليقات الأولية، لأنه حظي بفرصة تيسري اتحماداثت يف هذا الشأأن خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة املزيانية، وتقدم 

فاوضات اليت أأجريت يف امجلعية العامة السابقة جنحت يف حيهنا ابقرتاح مل يلق دعام وُُسب نتيجة ذلكل. وذكّر الرئيس بأأن امل
بلوغ اتفاق حول املبادئ التوجهيية اخلاصة بفتح ماكتب خارجية، وعدد املاكتب اخلارجية املزمع أأن تفتحها الويبو يف الثنائية 

جراؤه بعد فتح املاكتب اخلارجية ا نه بعد الراهنة والثنائية القادمة، وكذكل حول الاس تعراض املزمع اإ جلديدة. ومىض يقول اإ
ىل اتفاق بشأأن موقع املاكتب الثالثة اليت مُسح بفتحها  احلصيةل الناحجة لتكل املفاوضات، حاولت ادلول الأعضاء التوصل اإ
كأقىص عدد خالل هذه الثنائية. وأأفاد بأأن هذه املسأأةل اكنت مطروحة عىل جدول أأعامل جلنة املزيانية. وأأوحض أأن الأمانة 

ىل ادلول الأعضاء يك تتقدم ابقرتاحات يف هذا الصدد. قامت، حت صدار نداء اإ طار جلنة املزيانية، ابإ ضريا لتكل املناقشة يف اإ
نه تبنّي،  18وذكّر بأأن  بدلا قدم، أأثناء تكل اجلوةل من املشاورات، اقرتاحات لس تضافة املاكتب اخلارجية اجلديدة. وقال اإ

زيانية ويف عدد من املشاورات غري الرمسية، أأن اجملموعة الأفريقية أأجرت مشاورات خالل املناقشات اليت دارت يف جلنة امل
داخلية مس تفيضة أأسفرت عن ترش يح اجملموعة ل ل من اجلزائر ونيجرياي لس تضافة مكتبني خارجيني للويبو خالل هذه 

س تضافة مكتب خاريج جديد للويبو أأثناء هذه الثنائية. وأأعلن أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب رحّشت كولومبيا ل
نه  ىل تسعة عروض قدمهتا البدلان املهمتة، واإ ن جلنة املزيانية اس متعت، خالل تكل ادلورة، اإ الثنائية. واس تطرد الرئيس قائال اإ

بطرهحا أأتيحت للوفود الأخرى فرصة طرح أأس ئةل، علام بأأن اجملموعة ابء يه اليت اس تغلت تكل الفرصة أأكرب الاس تغالل 
ىل أأن بعض البدلان اختارت الإجابة مبارشة عىل تكل  أأربعة أأس ئةل عىل لك البدلان املس تضيفة اتحممتةل الأربعة. وأأشار اإ
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ىل أأن ادلول الأعضاء مل  جاابهتا يف عروضها، يف حني اختارت بعض البدلان الامتنا  عن ذكل. كام أأشار اإ دراج اإ الأس ئةل أأو اإ
ىل اتفاق بشأأن اختيار املاكتب اخلارجية للثنائية الراهنة، عىل الرمغ من وجود عنارص تتوصل، خالل دورة جلنة املزي  انية، اإ

للمناقشة عىل الطاوةل وعىل الشاشة. وأأفاد بأأنه ُعقدت أأيضا جلسة مشاورات غري رمسية خالل فرتة ما بني ادلورتني، أأي 
ىل أأ  ن ادلول الأعضاء متكّنت، بني دورة جلنة املزيانية ودورة امجلعية العامة، ومل تؤد اإ ي تقدم ملحوظ. وواصل الرئيس قائال اإ

عىل الأقل، من حتديد عنر ميكن، يف نظره، أأن حيظ  ابلتوافق )لأنه ل يُعد موضع اعرتاض من قبل أأي وفد أأو مجموعة 
قلميية(، وذكل العنر هو منح الأولوية لأفريقيا. وبعد تقدمي هذه املالحظات الافتتاحية للوفود  اليت مل تتابع معل جلنة اإ

ىل أأخذ اللكمة.  املزيانية واملشاورات غري الرمسية، دعا الرئيس الوفود اليت ترغب يف احلديث عن املاكتب اخلارجية اإ

قلميي يف مجهورية وحتدث وفد  .67 مودلوفا بصفته الوطنية وأأكّد جمددا دمعه لقرتاح فتح مكتب دون اإ
 برومانيا. بوخارست

وذكر بأأنه عرب عن موقف اجملموعة بشأأن ذكل املوضو   مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وحتدث وفد ش ييل ابمس .68
ن اجملموعة تفيد يف املرحةل احلالية بأأهنا اجتري مناقشات غري رمسية مع مجموعات أأخرى وأأعضاء أأخرى  يف بيانه الأويل. وقال اإ

ىل توافق يف ال راء مبا خيدم مصلحة  ىل التوصل اإ ن اجملموعة ليست دلهيا يف الوقت احلايل أأي سعيًا اإ املنظمة. وأأضاف قائاًل اإ
هنا حتث ابلتايل أأن تظل تكل النقطة مفتوحة للنقاش يك يُفسح لها جمال للحركة من أأجل  ىل امجلعية العامة واإ اقرتاحات تقدهما اإ

 مواصةل املناقشات اجلارية.

غبته يف املقام الأول يف التأأكيد أأن املاكتب اخلارجية للويبو يه وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأبدى ر  .69
جزء ل يتجزأأ من حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية وبراجمها وأأهنا قد أأنشئت خالل الس نوات العرش الأخرية اس تجابًة للواقع 

ن اجملموعة ترى أأن عدم وجود أأفريقيا يف ش بكة املاك تب اخلارجية يعد تقصريًا بينًا وجمحفًا العاملي. ومن ذكل املنطلق، قال اإ
نشاء ماكتب خارجية للويبو يف أأفريقيا س يكون مبثابة استامثر اسرتاتيجي للمنظمة وادلول الأعضاء فهيا.  وغري مربر وأأن اإ

نشاء املكتبني اخلارجيني للويبو يف نيجرياي واجلزائر. ولفت النظ ىل عدم وأأعرب عن أأمل اجملموعة أأن تقرر امجلعية العامة اإ ر اإ
ذ قدم  دخول اجملموعة يف تفاصيل العملية اليت أأجرهتا لقرتاح اجلزائر ونيجرياي كبدلين لس تضافة املكتبني اخلارجيني يف أأفريقيا اإ

ن اجملموعة حتث ادلول الأعضاء عىل التقيد ابللتام املقطو  خطيًا دلى اعامتد  الرئيس عرضًا موجزًا. واختمت بيانه قائاًل اإ
 التوجهيية خالل امجلعية العامة السابقة وهو مينح الأولوية لأفريقيا. املبادئ

وشكر ادلول الأعضاء عىل تقدمي اقرتاحاهتا لس تضافة  مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيقوحتدث وفد لتفيا ابمس  .70
ن اجملموعة تذكر بأأن تكل املناقشة بدأأ  ت للمرة الأوىل أأثناء ادلورة السابقة املاكتب اخلارجية والأمانة عىل تقاريرها. وقال اإ

ن  للجنة املزيانية وترى أأن هنا  عددًا من الاعتبارات اليت ينبغي أأخذها يف احلس بان عند التفكري يف القرار. وأأردف قائاًل اإ
ىل املبدأأ  2015اجملموعة تعرتف ابلقرارات اليت اختذهتا امجلعية العامة لس نة  املمتثل يف رضورة بشأأن تكل املسأأةل وتشري جمددًا اإ

وجود توزيع جغرايف منصف يف ش بكة املاكتب اخلارجية وترى ذلكل أأنه ينبغي منح الأولوية للمناطق اليت ل توجد فهيا 
ن اجملموعة تالحظ أأن تكل املبادئ التوجهيية اكنت موضع التفاوض عىل مدى ثالث  ماكتب خارجية. واس تطرد قائاًل اإ

نه ل ميكن لدلول الأعضاء أأن تدعي عدم وجودها. وعليه، س نوات وأأنه جيب مراعاة املتطلب ات املبينة فهيا. وأأضاف قائاًل اإ
ن اجملموعة ترى أأن الامتثال للمبادئ التوجهيية معيار ينبغي النظر فيه يف املناقشات. وأأخريًا، أأفاد بأأن اجملموعة ترى أأن  قال اإ

نشاء املاكتب اخلارجية ينبغي أأن يقابل احتياجات املنظم ة من حيث توفري أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اإ
قلميي بدمع من  والتدريب. وأأهني  لكمته قائاًل اإن اجملموعة تذكر ادلول الأعضاء بأأن رومانيا قدمت اقرتاحًا لإنشاء مكتب دون اإ

جي اد أأنسب حل لفائدة املنظمة مخس دول أأعضاء دلى تقدمي الاقرتاح وتعرب جمددًا عن التاهما ابملشاركة بش ل بناء هبدف اإ
 ومجيع ادلول الأعضاء.



A/56/17 

21 
 

ىل أأفريقيا فامي خيص  .71 وقال وفد الهند متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واتحميط الهادئ أأنه ينبغي منح الأولوية اإ
ىل املبادئ التوجهي  ىل أأنه استنادًا اإ ية، فاإن منطقهتا افتتاح ماكتب الويبو اخلارجية. ويف الوقت نفسه، أأشارت اجملموعة اإ

تس تحق يه الأخرى اس تضافة ماكتب خارجية. وارتقبت اجملموعة من ادلول الأعضاء أأن تنظر مبوضوعية يف الاقرتاحات 
يران )مجهورية  الإسالمية( والهند ومجهورية كوراي.  -اليت قدهما لك من وفد اإ

العامة احلالية س تجد السبيل الأنسب لتنفيذ وأأعرب وفد اليوانن متحداث ابمس اجملموعة ابء عن ثقته يف أأن امجلعية  .72
قامة املاكتب اخلارجية وفقًا للمبادئ التوجهيية ونقطة  ذكل القرار املهم. ويف هذا الصدد، عرّب الوفد عن اعتقاده أأنه ينبغي اإ

 و الاسرتاتيجيةأأهداف الويباليت تركّز عىل أأمهية أأن تسامه املاكتب اخلارجية يف حتقيق  2015قرار امجلعية العامة لعام 
ن ش بكة مس تدامة ومنصفة وفّعاةل من ماكتب الويبو اخلارجية  ضافة قمية للمنظمة. وشاركت اجملموعة وهجة النظر القائةل اإ واإ

لهيا معاًل ابملادة  ن مسامهة  3رضورية حىت يتس ىن للمنظمة الوفاء ابلولية املولكة اإ من اتفاقية الويبو. واختمتت اجملموعة قائةل اإ
لهيا الويبو وحتسني اخلدمات اليت تقدهما من شأأهنا أأن تعزز من قدرة املنظمة.املاكت  ب اخلارجية يف بلوغ الأهداف اليت تتطلع اإ

وشدد وفد الصني عىل أأنه نظرًا للتطور اذلي يشهده قطا  امللكية الفكرية العاملي، ينبغي للويبو أأن تتكيّف مع التطور  .73
ىل أأن املاكتب اخلارجية س بق لها أأن قدمت يد اجلغرايف خلدمات امللكية الفكرية ال عاملية والطلب املتايد علهيا. وأأشار الوفد اإ

العون يف هذا الصدد، وسوف تواصل الاضطال  بدور فّعال وهمم ملساعدة املقر الرئييس عىل التكيف مع طلبات اخلدمات 
ملنظمة عىل حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية العاملية. اجلديدة، وذكل بغية تيسري خدمات الويبو العاملية وحتسيهنا، وتشجيع ا

نه خالل امجلعية العامة للس نة املاضية، وبعد مشاورات مضنية ومعل شاق، خلصت ادلول الأعضاء  وذكّر الوفد قائاًل اإ
ىل اتفاق يف ال راء بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية. وعالوة عىل ذكل، وخالل دورة جلنة املزيانية الشهر املايض،  بنجاح اإ

ىل تنفيذ  أأجرت العديد من الأطراف مشاورات بشأأن موقع املاكتب اخلارجية. ودعا الوفد مجيع الأطراف املعنية والأمانة اإ
قرار امجلعيات تنفيذًا معليًا وامليض قدمًا يف معاجلة املسائل الواقعية وفقًا للمبادئ التوجهيية. وأأعرب الوفد عن مساندته لقرار 

ىل أأن تكل املسأأةل معقدة للغاية وأأن الوقت امجلعيات مبنح  ىل أأفريقيا فامي خيص موقع املاكتب اخلارجية، ولكن نظرًا اإ الأولوية اإ
جنازه خالل الثنائية  ذا اكنت تريد امليض قدمًا يف العمل اذلي يتعني علهيا اإ مانة حمدود اإ ، اقرتح الوفد 2016/2017املتاح للأ

اثرة للجدل. قرارا أأن تتخذ امجلعيات قبل لك يشء  ت بشأأن املسائل الأقل اإ

ىل وفد الصني عىل اقرتاحه ورّصح أأن هنا  أأمرًا واحدًا يف نظره مل ي  أأي جدل حلد الساعة  .74 وتوجه الرئيس ابلشكر اإ
ىل أأفريقيا يف هذا الشأأن. واقرتح الرئيس أأن يكون ذكل  وهو أأن ادلول الأعضاء اكفة مل تبد أأي اعرتاض عىل منح الأولوية اإ

 ابة جحر الأساس اذلي س تقوم عليه حماداثت امجلعيات.مبث

عن اس تعدادها لس تضافة  2010وذكّر وفد رومانيا بأأن حكومة رومانيا قد أأعربت يف مناس بات عدة منذ عام  .75
لنص، مكتب خاريج اتبع للويبو. واعترب الوفد أأن الاقرتاح اذلي قدمه يلتم التامًا اتمًا ابملبادئ التوجهيية. وعند صياغة ا

أأخذ الوفد يف احلس بان املعلومات اليت قدمهتا الأمانة وتوصية وثيقة الربانمج واملزيانية احلالية بشأأن املاكتب اخلارجية القامئة. 
ىل أأن خرباء من مخس وزارات عىل الأقل سامهوا يف صياغة الاقرتاح. وارتأأى الوفد أأن الأساس املنطقي  والتفت الوفد اإ

بدا  يف املنطقة الفرعية، نشاء مكتب خاريج هو لإ  ماكنيات الابتاكر والإ تأأمني أأفضل تطابق ممكن بني المنو الاقتصادي واإ
ىل املس توى املتوىخ. ورصح بأأن مكتبًا خارجياً  يُنشأأ  ويه مشجعة، والنتاجئ اتحمققة يف جمال امللكية الفكرية اليت مل ترَق بعد اإ

طقة الفرعية عىل حنو ما تقدمه املاكتب اخلارجية امخلسة القامئة. وأأعرب  بوخارست س يكون مركزًا لتقدمي اخلدمات يف املنيف
ضافية للمنظمة ولبدلان  . منطقة أأورواب الوسط  والبلطيقالوفد عن ثقته بأأن وجود مكتب خاريج يف منطقته س يجلب قمية اإ

نشاء هذا املكتب اخلاريج لن جيرّ  ىل أأن اإ ضافية عىل ادلول الأعضاء  وأأشار الوفد كذكل اإ خمصصات  غريأأي أأعباء مالية اإ
فلن تتحمل الويبو لكفة الإجيار وس يحظ  املكتب بدمع حميل من السلطات اتحملية املعنية ابمللكية الفكرية  املزيانية املعمتدة.

وغريها من اجلهات املعنية.  يشمل العمل عىل مجع الأموال عرب أأنشطة خمتلفة تنفذ مع القطا  اخلاص والهيئات غري احلكومية
، قد قّدمت اقرتاحًا ملموسًا ملوقع املكتب للجنة الربانمج واملزيانيةوذكّر الوفد بأأن رومانيا، كام ذكرت يف ادلورة السابقة 
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ىل ما يناهز  زة مرتًا مربعًا جمه 240اخلاريج املقرتح اذلي س يقام يف مبىن املكتبة الوطنية ويس تفيد من مساحة واسعة تصل اإ
ىل أأن املكتبة تقع يف املربع احلكومة والربملان، وس يكون ابلقرب من مقري  يضمالإداري اذلي  بأأحدث اللوازم. والتفت الوفد اإ

ة. وأأعاد الوفد التأأكيد املنطقة التجارية وغرفة التجارة والصناعة الرومانية وحممكة التحك م التجاري ادلويل واملؤسسات املرفي
نشاء تم ابملبادئ التوجهيية وتأأخعىل أأن رومانيا س تل ذ مجيع املعايري يف احلس بان وأأعرب عن أأمهل يف أأن يسامه القرار يف اإ

ىل قرار يف هذا الشأأن ليس خياراً  ن عدم التوصل اإ ش بكة مس تدامة وعادةل وفعاةل من املاكتب اخلارجية. وخمت الوفد قائاًل اإ
 يضعه يف اعتباره. 

 ىل النقطة الأخرية. وأأعلن الرئيس موافقته التامة ع .76

نشاء مكتبني يف أأفريقيا خالل الثنائية احلالية، بناًء عىل مبدأأ  .77 . ورأأى الوفد أأنه املساواةو  الشموليةوأأيّد وفد ابكس تان اإ
ينبغي النظر يف مجيع الاقرتاحات الأخرى وفق مبدأأ املساواة الوارد  يف املبادئ التوجهيية، ل س امي خبصوص اجلوانب الإمنائية 

 . 17و مكرر 10، والفقرتني من خالل مقر الويبوط القمية الإضافية الواحضة اليت ل ميكن حتصيلها ورش

وكرر دعوته ، وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية .78
ىل  جراء الوفد  اجملموعة. وحثّ اذلي حددته يف أأفريقيا، عىل النحو  تأأسيس مكتب خاريجاإ أأن متثل ضمن يحوار بناء عىل اإ

ات مجعيعن  الصادرالحق القرار امتثال للامرسة و واملسن النية احرتاما حل متثيال اكمال،  يع ادلول الأعضاءاملاكتب اخلارجية مج 
عطاء 2015 دراج أأفريقيا  ابإ يسمح س أأك  توازان، و من املاكتب اخلارجية ش بكة  س ينشئالأولوية لأفريقيا. وذكر الوفد أأن اإ
ىل أأفريقيا، وابإ أأن تكون ممثةل بش ل اكمل يف مجيع أأحناء العامل. بللويبو  ىل أأن  لفتشارة خاصة اإ الوفد انتباه ادلول الأعضاء اإ

الأرس  منوا يف العامل.  املنطقة الاقتصاديةيه مليار نسمة، و 1أأفريقيا يه اثين أأكرب قارة يف العامل، ويبلغ عدد ساكهنا أأك  من 
ىل أأن قوانني امللكية الفكرية الأفريقية  الرضورات التمنوية، وأأن عدد من التحسينات ملراعاة  متواصلث يتحدختضع ل وأأشار اإ

 Square Kilometre Array) ربعاملكيلومرت ال  مصفوفةيف القطا  التكنولويج، مثل مرشو  أأجريت الهامة 
Telescope) س يعود عىل املنظمة للويبومكتب خاريج أأن الإرسا  يف تأأسيس ، و ل ينكره عاقلأأفريقيا منو . وذكر الوفد أأن 

املساعدة توفري  وأأضاف أأن .يف أأفريقيامتنامية من العمالء قاعدة تقدمي خدمات لس تضطلع ب  لأهنا ،شكابلنفع دون أأدىن 
ىل أأن تأأسيس املاكتب اخلارجية يامتقارة. يف الوفهم دورها اس تخدام امللكية الفكرية  س يعززوالتقنية  يةالس ياس   مع  ىشوأأشار اإ
ذ س التمنية أأجندة  ورأأى نطق واحض. وأأن امل وفرية  قائقر البدلان الأفريقية امللكية الفكرية كأداة للتمنية. وذكر الوفد أأن احلتسخّ اإ
ىل أأن امجل  اكمل الاندماج يف عضوا بأأن تكون  لأفريقياه تلوعد اذلي قطع للوفاء ابنية ال س ياس ية وحسن ال رادة الإ عيات حباجة اإ

 أأرسة الويبو.

جياد أأعرب عن أأمهل يف أأن و يف أأفريقيا. مكتبني خارجيني افتتاح  هديي تأأ وأأكد وفد الاحتاد الرويس  .79 يسهم ذكل يف اإ
 .بشأأن تأأسيس ماكتب خارجية أأخرىش انقال ملواصةل  هالوفد اس تعداد بدى. وأأ متوازن نظام ملكية فكرية

80.  ّ ّ  د وفدوأأي ّ اليت بياانت ال د أأيضا اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأي عىل  تحث
ىل أأن الاقرتاحات الاحرتام  ىش مع املبادئ تامتفد نيجرياي تكل اليت قّدهما و و يت قدهما املبادئ التوجهيية. وأأشار الوفد اإ

سأأةل امل أأن ب. وأأعرب عن اعتقاده وفهيانة املزيانية السابقة جل قبل دورة رست ابلفعل د ن هذه املسأأةلاإ الوفد  قالالتوجهيية. و 
 الأولوية لأفريقيا. اءعطابإ تنفيذ قرار امجلعية العامة اذلي اعمتد يف العام السابق، والامتثال لاللتام الهامة ال ن يه 

وعرّب وفد مجهورية كوراي عن اقتناعه الراخس بأأن ماكتب الويبو اخلارجية ميكهنا الاضطال  بدور همم يف تضييق الهوة  .81
بني ادلول الأعضاء يف جمال امللكية الفكرية، وعليه، اعترب أأن افتتاح مكتب خاريج جديد يف كوراي يُعد أأمرًا رضوراًي. ورأأى 

ىل أأن افتتاح ىل مس تخديم  الوفد أأن ذكل يُعزى اإ مكتب خاريج يف كوراي من شأأنه أأن يوفر خدمات حمس نة وموحدة اإ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي، والأمه من ذكل هو أأنه سيسامه يف نرش اجتربة مجهورية كوراي الفريدة 

ىل  ون نصف قرن فقط. ويف هذا الصدد، طلب يف غض مركز قوة عاملي يف جمال امللكية الفكريةيف حتولها من بدل أأقل منوًا اإ
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الوفد من ادلول الأعضاء مناقشة مسأأةل مواقع املاكتب اخلارجية اجلديدة مع أأخذ املبادئ التوجهيية يف الاعتبار، ول س امي 
يالء الاعتبار الواجب  14الفقرة  قال م اليت ل يوجد فهيا مكتب خاريج أأو اليت تنص عىل اإ للأماكن للجوانب الإمنائية أأو للأ

 .اليت يوجد فهيا مس تخدمو خدمات الويبو العاملية الأساس ية للملكية الفكرية

وأأيّد وفد جورجيا الاقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق، ول س امي فامي خيص منح الأولوية  .82
ىل الأقال م اليت ل يوجد فهيا مكتب خاريج. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد  عن مساندته لقرتاح رومانيا ابس تضافة اإ

 خاريج. مكتب

ىل أأفريقيا، مبا أأهنا ل متكل يه الأخرى  .83 وعرّب الرئيس عن أأمهل يف أأن يساند وفد جورجيا أأيضًا منح الأولوية اإ
 خارجيًا. مكتباً 

املتعلق  2015العامة لعام وأأيّد وفد اململكة العربية السعودية البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان. ومعاًل بقرار امجلعية  .84
ىل القارة الأفريقية، وعليه، ساند الوفد الاقرتاحني  مبسأأةل املاكتب اخلارجية، أأيّد الوفد منح الأولوية خالل الثنائية اجلارية اإ

 الذلين تقّدم هبام وفدا اجلزائر ونيجرياي.

قامة مكتبني وأأيّد وفد الاكمريون البيان اذلي رّصح به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموع .85 ة الأفريقية. وعرّب عن اقتناعه بأأن اإ
خارجيني يف أأفريقيا من شأأنه أأن خيدم مبدأأ الشمول اذلي يُعّد من الأسس اليت تقوم علهيا املنظمة. وأأكّد الوفد جمددًا عىل 

 دمعه لفتتاح املكتبني املقرتحني يف نيجرياي واجلزائر.

أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن أأسفه  وساند وفد كوت ديفوار هو ال خر البيان اذلي .86
من معناها احلقيقي اجتريدًا اتمًا بفعل التساؤلت الراهنة عن املبدأأ  2015لتجريد لكمة "أأولوية" الواردة يف قرار امجلعيات لعام 

ليه افتتاح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا. وطلب الوفد من ادلول ا لأعضاء التصدي لهذا الظمل مبا أأن أأفريقيا ل اذلي يستند اإ
 متكل حلد الساعة مكتبًا خارجيًا للويبو.

وأأيّد وفد نيجرياي متحداث بصفته الوطنية البيان اذلي أأدىل به نيابة عن اجملموعة الأفريقية. وبوصفه أأحد الوفدين الذلين  .87
لعامة ابللتام اذلي تعهدت به اجتاه أأفريقيا ابفتتاح مكتبني رحشهتام اجملموعة الأفريقية، أأعرب عن أأمهل يف أأن تفي امجلعية ا

 خارجيني يف نيجرياي واجلزائر.

نشاء  .88 ومل يعرب وفد كولومبيا عن رغبته يف تكرار العرض اذلي قدمه خالل ادلورة السابقة للجنة املزيانية خبصوص اإ
نه يتفق متامًا مع القرارات ا ملتخذة خالل امجلعيات السابقة. ورأأى أأن هنا  حاجة مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا. وقال اإ

ىل فتح ماكتب خارجية ميكن أأن تنرش أأهداف املنظمة وتعممها يف مجيع أأحناء العامل. وأأضاف  مشرتكة دلى ادلول الأعضاء اإ
جياد طريقة ابس تخدام الإبد ىل امجلعيات تمتثل يف الوقت احلايل يف اإ ن املسأأةل الأساس ية ابلنس بة اإ ىل قرار قائاًل اإ ا  للتوصل اإ

نه يدر  أأن ل ل منطقة ابلتأأكيد مربراهتا لإنشاء مكتب خاريج فهيا. وأأبدى رغبته يف الطلب من  أأثناء امجلعيات احلالية واإ
ىل اتفاق ما خالل امجلعيات احلالية.  مجيع ادلول الأعضاء املساعدة عىل التوصل اإ

نشاء مكتب  ورحب وفد الهند بعملية فتح ماكتب خارجية جديدة ولحظ .89 أأنه من مضن الوفود اليت اقرتحت اإ
خاريج يف الهند بصفته الوطنية. وشكر الرئيس عىل تيسري املناقشة وتقدمي التوجيه يف اتبا  معلية لتحديد املواقع الهنائية 

مل الأخرى مثل بناء عىل املبادئ التوجهيية. وأأيد الهنج اذلي يأأخذ يف احلس بان خمتلف البدلان واملناطق اجلغرافية والعوا
يدا  امللكية الفكرية. وساند منح  املوازنة بني الاحتياجات والطلبات عىل أأساس الساكن وجحم الاقتصاد ومنو طلبات اإ

ىل اختاذ قرار يف امجلعية العامة لس تضافة  الأولوية لإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا. ويف الوقت ذاته، أأعرب عن تطلعه اإ
لهند بصفته الوطنية. ورأأى أأن اس تضافة مكتب خاريج يف الهند أأمر س يعزز النظام العاملي مكتب خاريج جديد يف ا
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للملكية الفكرية ويعود ابلفوائد عىل منطقيت أ س يا الوسط  وجنوب أ س يا حيث ل توجد ماكتب خارجية. وأأكد لدلول 
ىل احلصو  ل عىل دمع ادلول الأعضاء وطلب الأعضاء أأن فتح مكتب خاريج يف الهند لن يرض بأأي مصاحل وطنية. وسع  اإ

 مهنا النظر جبدية يف اقرتاحه.

وأأيد وفد السودان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وذكر بأأن اجملموعة الأفريقية اقرتحت  .90
ىل منح الأولوية اس تضافة مكتبني خارجيني يف نيجرياي واجلزائر بناء عىل املبادئ التوجهيية وقرار امجلعية العام ة ادلاعي اإ

ىل اختاذ ذكل القرار يف  ىل عدم متثيل أأفريقيا يف ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو. وأأعرب عن تطلعه اإ لأفريقيا. ولفت النظر اإ
 ذكل الصدد يف امجلعيات.

ية لأفريقيا. عطاء الأولو اإ  بوجوبتفويضا واحضا  تأأن امجلعيات أأعطيف أأنه يتفق مع رأأي الرئيس بح وفد اتيلند ورصّ  .91
دلول أأضاف أأن اك ل. و وكفاءهتا املنظمة  اس تدامة مع مراعاة ،ةيل و فهيا بشمينبغي النظر و سأأةل معقدة امل الوفد أأن رأأى  لكن،و 

يالء الاعتبار اإىل عضاء الأ  أأرشدتاليت ، املاكتب اخلارجيةاملبادئ التوجهيية بشأأن  عتباربعني الاأأن تأأخذ ينبغي الأعضاء  اإ
خدمات امللكية  ومس تخدميقطهنا  ناطق اليتخارجية، وامل  ماكتباليت مل تؤسس فهيا  للجوانب التمنوية واملناطقجب الوا

ه القرار اذلي ستتخذه الأعضاء وجّ أأن ي لك عنر من هذه العنارص من شأأنه اقتناعه بأأن عنفد و وأأعرب ال. الفكرية الفذة
جيابية مقبوةل للجميع.  حنو حتقيق نتاجئ اإ

يف  مكتب خاريجبتأأسيس  ،اجلزائر ونيجريايأأي  ،ممثيل أأفريقياتقبل امجلعيات طليب تشاد أأن  دب وفلوط .92
 .البدلين الك

93.  ّ مجهورية كوراي بشأأن تأأسيس ماكتب خارجية ة بيان وفد الهند وبيان وفد د وفد مجهورية لو ادلميقراطية الشعبيوأأي
 .للويبو يف البدلين

. وأأقّر الوفد بك ة الطلبات للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابءعن تأأييده الاكمل وفد تركيا وأأعرب  .94
ىل املقّدمة لس تضافة املاكتب اخلارجية.  نشاء ماكتب خارجية يف لإ ولوية الأ عطاء ابإ السابقة  اتقرار امجلعيوأأشار الوفد اإ

عن  ،بعني الاعتبار املبادئ التوجهيية ذأأخمع  لوفد،وأأعرب ا. لك ثنائية ، عىل الأك ،ماكتب خارجية ثالث حتافت اأأفريقيا، و 
ىل أأن د. وأأشار الوفعن نتيجة طيبة امجلعياتأأن تسفر هذه  يف أأمهل . ويف ابملداخالتعلام  حاطبع املناقشات عن كثب وأأ ات هاإ

براز الكبري هن رسور أأعرب الوفد عهذا الصدد،   جدارهتاوصف  ورد، اليت يف تركيا اس تضافة مكتب خاريجطلب  يف اإ
 .واثئق الويبو ذات الصةل يف الاقرتاح الوارد يفابلتفصيل 

ثيوبيا البيان اذلي أأدىل به  وأأيّد .95  ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأ  وفد نيجرياي، سواء بصفته الوطنيةوفد اإ

نه يعتقد أأن امجلعيات ابتت  .96 ال ن أأمام خيارات ولحظ الرئيس أأن امجلعيات تعي متامًا أأين وصلت املناقشات. وقال اإ
أأحالها مّر. فاملشلكة من هجة أأن عدد املاكتب اخلارجية اليت ميكن فتحها حمدود، بيامن يُظهر الكثري من البدلان، من هجة 
أأخرى، حامسًا كبريًا لس تضافة ماكتب خارجية. ويقع عىل عاتق امجلعيات أأن اجتد سبياًل للتوفيق بني هذين الوضعني 

ىل أأن فتح املاكتب اخلارجية يتطلب وقتًا بعد أأن يُتخذ القرار بفتحها )حسب ما املتنافيني. ولفت الرئ  يس انتباه امجلعيات اإ
حدى املشاورات غري  طلبته امجلعية العامة السابقة يف قرارها(. وذكّر الرئيس بأأن الأمانة اكنت قد أأعلمت ادلول الأعضاء يف اإ

ثالثة وس تة أأشهر، وذكل لس تكامل مجيع التفاصيل القانونية الالزمة يف  الرمسية بأأن فتح املاكتب اخلارجية يس تغرق ما بني
ىل اتفاق يف هذا  ىل أأنه يف حال تعّذر عىل امجلعيات التوصل اإ برام اتفاق البدل املضيف. ونّبه الرئيس اإ البدل املضيف، مبا فهيا اإ

ىل دورة عام  خطرًا جداًي من أأن ل يتوفر لها متسع من  ، س تواجه الأمانة2017الشأأن يف دورهتا هذه، وأأّجل البت فيه اإ
ىل أأن ذكل يعين أأن امجلعيات أأخفقت يف تنفيذ  الوقت لإمتام العمل القانوين والتنظميي الالزم لتنفيذ قرارها. وأأشار الرئيس اإ

م تنفيذ ، واعترب أأنه ليس من مصلحهتا أأن تُسجل عىل نفسها سابقة سلبية تمتثل يف عد2015القرار اذلي اختذته يف عام 
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قراراهتا. ذلا، طلب الرئيس اإىل مجيع الوفود التحيل بأأقىص قدر من املرونة والبناء عىل النقاط اليت اكنت موضع توافق للنظر 
ىل اتفاق شامل بأأن تُتخذ تدابري مرحية لصاحل تكل البدلان اليت ل  ذا اكن يتس ىن للجمعيات انطالقًا من ذكل التوصل اإ فامي اإ

 تتصدر القامئة. 

 أأعرب وفد غاان عن رغبته يف أأن يشكر ادلول الأعضاء عىل اقرتاحاهتا اليت اطلع علهيا يف الوثيقةو  .97
WO/PBC/25/12 نشاء مكتبني خارجيني اتبعني للويبو يف اجلزائر ونيجرياي. وانطلق الوفد من ىل أأنه يدمع اإ . وأأشار الوفد اإ

نشاء ماكتب خارجية، ليكرر دمعه ل  لبياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة الأفريقية ووفود أأخرى واليت املبادئ التوجهيية بشأأن اإ
 أأشارت فهيا اإىل رضورة منح الأولوية لأفريقيا. 

وأأيّد وفد العراق البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس اجملموعة ال س يوية خبصوص دمع فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا  .98
 أ س يا واتحميط الهادئ. ةثنائية املقبةل ملنطق)نيجرياي واجلزائر( وأأيّد منح الأولوية يف ال 

وأأبدى وفد رصبيا تأأييده لبيان مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق، ودمعه ترّّش رومانيا لس تضافة مكتب  .99
خاريج جديد للويبو. وحّث امجلعيات عىل أأن تأأخذ يف احلس بان تقُدم رومانيا، قبل س تة أأعوام، ابقرتاح لس تضافة مكتب 

ثراء دور الويبو يف تكل  خاريج قلميي. وأأكّد أأن من شأأن مكتب خاريج جديد للويبو الإسهام، دون ريب، يف اإ دون اإ
 املنطقة، وجلب فوائد ل ل أأحصاب املصاحل يف ذكل اجلزء من أأورواب.

وفدا مجهورية وأأبدى وفد منغوليا دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد اتيلند، وأأكّد جمددا دمعه لالقرتاحات اليت تقدم هبا  .100
ىل املبادئ التوجهيية ومبراعاة املعايري الرئيس ية لتكل املبادئ عىل وجه اخلصوص. وأأبدى الوفد، يف  كوراي والهند استنادا اإ

 الوقت ذاته، موافقته عىل أأن أأولوية افتتاح ماكتب خارجية ينبغي أأن تعط  لأفريقيا.

نهلأخذ اللكمة، و مل تكن هنا  أأي طلبات أأخرى أأنه  وأأشار الرئيس اإىل .101 ىل اقرتاح املوافقة عىل اقرتاح اإ  مييل قال اإ
ىل أأنه لن ي وفد بياان من أأي ، لأنه مل يسمع ، مبارشةيف أأفريقياخارجيني فتح مكتبني بشأأن اجملموعة الأفريقية  يؤيد شري اإ

مزيد من لإجراء يدة أأك  حاجة كل، وأأن هناطةابسشديد ال كون قد يهذا الهنج ه يتفهم أأن أأن الرئيس وأأضاف. الاقرتاح
يف  دلول الأعضاءمجيع اتوافق بني تحقيق ل تدابري اليت ميكن اختاذها ال  عرفة نو ملهذا املوضو   بشأأناتحماداثت واملشاورات 

ىل علمهالرئيس أأشار و . اتهذه امجلعي ع الوفود عىل جشّ و بني الوفود، اجلارية  شاورات الثنائية واملتعددة الأطرافابمل  اإ
ن عن اس تعداده لتقدمي رئيس أأعرب الو . هتامواصل ذكر أأنه س ينتظر و ، من أأي نو  تقدمعن تسفر اكنت س خدماته للوفود اإ
ماكنية عقد جلسات  النظر يفلوفود عىل مواصةل املشاورات يف لك الااجتاهات املمكنة، و االرئيس  وحثّ . املناسب الوقت اإ

 هذا املوضو .ومفتوحة بشأأن غري رمسية 

ىل رغبته يفوفد ش ييل  أأبدىو  .102 جياز.  نقطتني التطرق اإ عىل ترحيات الرئيس بشأأن املوافقة الفورية هام، تتعلق ب أأولابإ
ه، مجموعت يريض ن هذا اخليار لوقال الوفد اإ  ،(ابس تحالتهالرئيس  وهو ما أأقريف أأفريقيا ) نياملقرتحاخلارجيني  نيكتبافتتاح امل 

ببيان  ئهدلاإ اثنيا، أأوحض الوفد أأنه، رمغ و. املتاحة لك اخليارات الأخرى يراعي شامل أأن املسأأةل حتتاج اإىل حل ترى الأهن
مبا فيه الكفاية ت ر النقاط اليت س بق وذكر اكر تيرغب يف  أأمرياك الالتينية والاكرييب يف بداية البند، ملمجموعة بدلان ابلنيابة عن 

يالء الاعتبار لأمهية افتتاح مكتب خاريج يف منطقة  بشأأناحلالية عيات امجل يف بداية وخالل ادلورة السابقة للجنة املزيانية  اإ
ىل تأأكيد التامه اب اذلي دفعههذا هو السبب أأضاف الوفد أأن أأمرياك الالتينية والاكرييب. و  اجلارية، يف تحماداثت غري الرمسية اإ
ذا هب همالت وكرر الوفد ا. والبدلان قلمييةعات الإ مو بني اجملأأفضل تفامه  قيقأأنه حياول حت الوفد د وأأكّ  بيانه ابلنيابة عن مجموعته،

نه و  ومواصلته،اجلهد  ماكنية  تحديددمع الرئيس يف الوقت املناسب ل للحصول عىل سع  ي س قال اإ التوصل اىل تفامه بني مجيع اإ
 .ب ل تأأكيد يف مصلحة املنظمةيصّب ادلول الأعضاء 
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ىل أأنو  .103 ىل اتفاق رسيع بشأأن اب ،مليف أأن حي احلقي خشص مبا أأن لأ  ،مله حيأأشار الرئيس اإ هذا البند. وأأضاف لتوصل اإ
قني الرئيس سفري ش ييل خشصيا، وسائر املنس حثّ و ن. وال خر ينضم هل وأأعرب عن أأمهل يف أأن  هحلم واصلأأنه س ي

ىل مواصةل  ىل احلل. و ادلول الأعضاءاليت س تقّرب رمسية الغري  املشاوراتالإقلمييني، اإ نهاإ ول ادلطاملا حتدثت  اتبع قائال اإ
ىل بعضه ىل هناكل أأمل يف ف  البعض، االأعضاء اإ وأأبدى الرئيس امجليع. يرفضه امجليع أأو  يقبهلجيد توافقي  أأو قرارحل التوصل اإ

القرار هو  . وهذاحىت ال نوهو ما مل حيصل  ،مساء 6الساعة حبلول يوم الثالاثء هذا الهدف  عياتحتقق امجل أأن يف  أأمهل
 .عياتامجل هدف 

ىل أأن البند  مشرًيااس تأأنف الرئيس النقاش  .104 تقرير جلنة الربانمج واملزيانية ب  يتعلقمن جدول الأعامل  10اإ
ابلإجام ، واذلي ورد يف  الأول يتعلق بقامئة القرارات املتخذة يف جلنة الربانمج واملزيانية عنارص. 3يتضمن اذلي 
صيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد ومرشو  القرار، . والثاين يتعلق ابس تعراض مهنجية خت PBC/25/21 الوثيقة

وقد اتُفق عىل مرشو  القرار خالل اجامتعات ثنائية ومتعددة كثرية، فضاًل عن جولتني من املشاورات غري الرمسية، خالل 
ات مطوةل عىل مدار أأما العنر الثالث فيتعلق بفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو، وقد اكن موضو  مفاوض امجلعية العامة.

نه خبصوص هذه النقطة حتديًدا اكن من  ساعة تقريًبا. 16 ن التفاق جاء الصعب جًدا التوصل اإىل حل وسط، واإ وقال اإ
طار البند  نتيجة جلهود هائةل من امجليع. ذا اكنت امجلعية العامة هميئة لختاذ قرارات يف اإ ىل امجلعية العامة للنظر فامي اإ مث التفت اإ

رئيس أأن القرار قد اخُتذ وملا مل يصدر أأي اعرتاض، أأعلن ال ول الأعامل عىل النحو املوحض يف الوثيقة.من جد 10
 النحو. هذا عىل

نه يريد أأ  .105 ن يقدم بيااًن خبصوص القرار املتعلق بفتح املاكتب اخلارجية، واذلي س يكون جزًءا من حمرض وقال الرئيس اإ
وبدأأ الرئيس بتذكري امجلعية بنقطة انطالقها، ويه  ء بعد جولت من املفاوضات.الاجامت  وجزًءا من اتفاق التسوية اذلي جا

"أأن تعمتد املبادئ التوجهيية املرفقة هبذا القرار؛  واذلي ذكر الرئيس نصه اكلتايل: 2015القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف 
نشاء واعرتافا مهنا بقدرة املنظمة اتحمدودة عىل فتح ماكتب خارجية جديد ة ورغبة مهنا يف اتبا  هنج تدرجيي وحمرتس دلى اإ

، رهن موافقة امجلعية 2018/19و 2016/17ثنائية لك ماكتب خارجية يف  3ماكتب خارجية جديدة، أأن ل تفتح أأك  من 
ن القرار ل خيل بأأي قرار تتخذه جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية  العامة للويبو. العامة بشأأن فتح ماكتب "واتبع الرئيس قائاًل اإ

نه فامي يتعلق ابلفرتة املذكورة يف 2021خارجية جديدة وفقا للمبادئ التوجهيية بعد التقي م اذلي س ُيجرى خالل عام  . وقال اإ
عطاء الأولوية لأفريقيا بشأأن تأأسيس ماكتب خارجية جديدة.2الفقرة  ومن هذا املنطلق، حث الرئيس ادلول  ، ينبغي اإ

وذكّر الرئيس بأأن الوفود انقشت مسأأةل  مي اقرتاحاهتا لس تضافة املاكتب للنظر فهيا مبنظار املبادئ التوجهيية.الأعضاء عىل تقد
بداء املرونة. وخصص  فتح املاكتب اخلارجية ابس تفاضة خالل امجلعية العامة، وسادت هذه النقاشات روح العثور عىل حل واإ

وأأوحض الرئيس أأيًضا أأن الوفود جاهدت لاللتام مببدأأ  ع اخليارات املمكنة.العديد من الساعات لهذه املسأأةل ونُظر يف مجي
ىل اتفاق ابلإجام . ىل أأفريقيا، وأأهنا توصلت اإ عطاء الأولوية اإ وأأوحض الرئيس أأن مجيع الوفود فهمت أأنه عندما جُيرى املزيد من  اإ

يالء 2015وفقًا لقرار امجلعية العامة يف  املشاورات حول فتح ماكتب خارجية جديدة يف الثنائيتني احلالية والقادمة ، جيب اإ
أأمهية خاصة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )خاصة كولومبيا( ومجموعة بدلان أ س يا واتحميط الهادئ ومجموعة بدلان 

ىلو  أأورواب الوسط  والبلطيق.  املبادئ فضاًل عن ذكل، جيب أأن اجُترى هكذا مشاورات مقبةل بروح تعاونية مستندة اإ
ىل اعتبارات خمتلفة، عىل سبيل املثال ل احلر، اجلوانب اجلغرافية  التوجهيية. وبنّي الرئيس أأن املبادئ التوجهيية تشري اإ

والاس تدامة املالية واملزيانية واجلوانب الإمنائية وغياب املاكتب اخلارجية يف منطقة معينة واملواقع اليت يتواجد فهيا مس تخدمو 
وأأضاف أأن من املفهوم أأيًضا أأن امجليع )خاصة مجموعة البدلان الأفريقية( سيسهم  كية الفكرية العاملية املمزية للويبو.خدمات املل 

جيابية يف معلية اختاذ قرار حول املاكتب اخلارجية الأربعة املقبةل، ويه مكتب يف الثنائية احلالية و يف الثنائية  3بطريقة اإ
من جدول الأعامل للتعبري عن امتنانه مجليع الوفود  10يف انهتاز الفرصة قبل الانهتاء من البند ورغب الرئيس أأيًضا  التالية.

وًل س يفيد املنظمة يف الأجلني القريب والبعيد، ورأأى أأن الروح اليت ؤ ورأأى أأن اللجنة اختذت قراًرا مس لفاعليهتا ومرونهتا.
 ة امجلعية العامة ويف املس تقبل أأيًضا.سادت املشاورات ستبق  مع ادلول الأعضاء حىت بقية دور
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وحتدث وفد ش ييل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فشكر الرئيس يف مس هتل حديثه عىل الطريقة  .106
 نظمة.اليت ترأأس هبا امجلعيات وهذه العملية برمهتا، وهو ما رأ ه أأمًرا رضوراًي للتعامل مع العديد من الأس ئةل اجلوهرية يف امل 
ن اجملموعة حتلّت بتوجه منفتح وتعاوين ورّسها أأن ترى التفاقات املوضوعية اليت جاءت خالل هذه امجلعيات. والتفت  وقال اإ

ن اجملموعة اكنت فاعةل يف صياغة التفاق اذلي طرحه الرئيس لتوه عىل امجلعيات. ىل املاكتب اخلارجية وقال اإ ن  اإ وقال اإ
جيابية.اجملموعة منذ البداية أأبدت ا قلميية الأخرى والأعضاء  ملرونة وحتلت بروح تعاونية واإ والتفت اإىل معل اجملموعات الإ

ن اجملموعة جاهدت خطوة خبطوة لبناء اإجام  جيعل من املمكن تلبية احتياجات املنظمة فامي يتعلق ابلتمنية  ال خرين، وقال اإ
يف هذا اجلانب ـ ابلطبع ـ مسأأةل امللكية الفكرية يف العامل  والمنو، وتوس يع نطاق أأنشطة املنظمة ـ ومن املسائل اجلوهرية

منائية يف غاية الأمهية مجليع البدلان خاصة من تعاين من مس توى تمنية منخفض أأو ذات ادلاخل  الرمقي، واليت يه أأداة اإ
ن اجملمو  املتوسط، كام يف حاةل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. عة ترغب يف تركزي ويف هذا الصدد قال اإ

ىل  3حول  تعليقاهتا  جام  أأفىض اإ ىل اإ سهامات أأخرى( واليت أأظهرت اس تعدادها للوصول اإ سهامات قدمهتا )رمغ وجود اإ اإ
عطاء الأولوية لها. ىل الرتكزي عىل التفاقات واإ ىل أأهنا بدأأت بس تة بدلان  صياغة اقرتاح، وأأكد عىل احلاجة اإ وأأشارت اجملموعة اإ

ومتكنت اجملموعة من توحيد هذه الاقرتاحات  ترش يحاهتا عىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات. طالبة، واليت عرضت
ىل ترش يح كولومبيا لفتح مكتب خاريج واحد. ن اجملموعة رسها أأن تسمع يف البيان اذلي أألقاه الرئيس  واختصارها اإ وقال اإ

عالنه أأنه جيب أأن توىلَّ كولومبيا اهامتمً  قراره ابملوقف واإ  ا خاًصا يف وقت اختاذ القرار بشأأن املاكتب اليت س ُتفتح يف املس تقبل.اإ
ن اجملموعة قد اخنرطت أأيًضا يف املشاورات وأأخذت زمام املبادرة عىل مدار الأس بوعني السابقني ومعلت جبد جبانب  وقال اإ

قلميية الأخرى والأعضاء ال خرين لفهم احتياجات املنظمة والتطلعات الرش   عية للأعضاء اذلين قدموا اقرتاحاهتم.اجملموعات الإ
ن موقف اجملموعة خالل امجلعيات هو العمل جبد بشأأن خمتلف املواضيع اليت تش ل جزًءا جوهراًي من  وختاًما، قال اإ

ىل اإجام  خللق مسار لختاذ قرارات يف غاية الأمهية. ن اجملموعة تؤكد عىل أأن  امجلعيات وأأيًضا العمل جبد للوصول اإ وقال اإ
أأةل املاكتب اخلارجية اكنت )ول تزال( مسأأةل هامة بش ل خاص جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأن رغبة مس

اجملموعة يه أأنه يف الفرتة القادمة، عندما تُلمتس ماكتب جديدة، س يكون من املمكن استيعاب تطلعات اجملموعة فامي خيص 
قلميية تتضمن تنوعها. سهاهما دامئًا يف تطوير  وأأشارت وجود ماكتب اإ ىل القدرات املؤسس ية لأعضاهئا ومواردمه، واإ اجملموعة اإ

جام . املنظمة. ىل اإ وأأوحضت  وأأكدت عىل امتناهنا لبيان الرئيس اذلي ذكر روهحا التعاونية ومرونهتا خللق مسار للتوصل اإ
عطاء الأولوية لأفريقيا وأأهنا دمعت وأأيدت ذكل اجملموعة أأهنا منذ اختاذ القرار خالل امجلعية العامة السابقة، التمت مببد أأ اإ

قلميية الأخرى والأعضاء ال خرين حذوها يف تبين نفس  ابس مترار ودون تردد. ومن مث، تأأمل اجملموعة أأن حتذو اجملموعات الإ
تطلعاهتا )اليت ل وهجة النظر حيامن يأأيت الوقت لختاذ قرارات جديدة بشأأن فتح املاكتب اخلارجية اجلديدة، وتأأمل أأن تأأخذ 

ىل اجملموعة أأن تؤجلها لفرتة قصرية( حزًيا يف متسع الإجام .   تزال ملحة واليت ُطلب اإ

وحتدث وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية فشكر الرئيس عىل قيادته احلكمية وهجوده املبذوةل والتامه بتحقيق  .107
ن اجملموعة ترى أأن امجلعيات متك  النتاجئ. ىل نتاجئ مهبرة، واليت س تكون عالمة اترخيية يف املنظمة، وقال اإ نت من التوصل اإ

وشكرت اجملموعة مجيع ادلول الأعضاء اذلين يرسوا الإجام ،  وس متكن املنظمة أأيًضا من تعزيز استيعاهبا لتعددية أأعضاهئا.
ة بش ل كبري من قدرة امجلعيات عىل ورأأت أأن الرغبة يف السامح للجنة ابلنهتاء من النقاش حول املاكتب اخلارجية انبع

جام . ىل اإ وشكرت اجملموعة بش ل خاص ادلول الأعضاء يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل مرونهتم  الوصول اإ
ضات أأو يف الوقت احلامس خالل املفاو  2015ودمعهم البناء لأفريقيا، سواء يف املفاوضات الأخرية لتبين املبادئ التوجهيية يف 

ىل أأعضاء مجموعة بدلان أ س يا واتحميط الهادئ ملوقفها البناء. اجلارية اليوم. ورأأت أأن هاتني  ووهجت اجملموعة نفس الشكر اإ
ىل اتفاق لإنشاء مكتبني  اجملموعتني الإقلمييتني ومجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق حتديًدا أأدت دوًرا حامًسا يف التوصل اإ

قلميية الأخرى اكجملموعة ابء دلمعها. ريقيا.خارجيني للويبو يف أأف هنا تؤكد لدلول الأعضاء  وشكرت اجملموعة اجملموعات الإ وقالت اإ
أأن قرار فتح مكتبني خارجيني يف نيجرياي واجلزائر يعد استامثًرا اسرتاتيجًيا يف الإقل م س ييرس الاس تعانة ابمللكية الفكرية للمنو 

ىل العمل مع  حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية للويبو وبراجمها يف الإقل م.والتمنية يف أأفريقيا ومن مث ييرس  وتطلعت اجملموعة اإ
 ادلول الأعضاء وأأمانة الويبو لإنشاء املكتبني وضامن حتقيقهام لأغراضهام املفيدة يف الإقل م.
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جراء مداخةل موجزة حول مهنجية التخصيص وقال اإ  .108 جياز ورغب وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف اإ نه سيتحدث ابإ
وأأوحض أأنه قدم أأيًضا ورقة بعنوان "اس تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات  وسريسل مداخلته الاكمةل لإدراهجا يف اتحمرض.

ىل الأمانة سابقًا وشكر الرئيس عىل هجوده املضنية كرئيس  وأأنه يرغب يف دجمها كوثيقة معلومات تمكةل تحمرضه.، واملزيانية" اإ
 املزيانية وكرئيس للجمعية العامة بشأأن اكفة قضااي الربانمج واملزيانية املطروحة مبا يف ذكل مهنجية التخصيص.للجنة الربانمج و 

نه يرسه متكن امجلعيات العامة من اختاذ خطوة للأمام من خالل التأأكيد عىل أأمهية الشفافية يف عرض واثئق الربانمج  وقال اإ
ن ذكل س يحسن قدرة احتادات  مس تنرية من قبل مجعيات الويبو املعنية. واملزيانية املقرتحة من أأجل اختاذ قرارات وقال اإ

وشكر الأمانة عىل توفري مجموعة هائةل من املعلومات القمية لدلول الأعضاء  الويبو عىل اختاذ القرارات بشأأن قضااي املزيانية.
جابهتا بصدر رحب عىل الأس ئةل العديدة. ن هذه املعلومات حامسة ل واإ حتادات الويبو ليك تتخذ القرارات بشأأن وقال اإ
 مزيانياهتا من انحية الإيرادات والنفقات.

يطاليا وشكر  .109 طار البند الرئيس عىل العمل املنجز وعىل الاوفد اإ . وقال من جدول الأعامل 10قرتاح املطروح يف اإ
نه يتفق مع الاقرتاح من جدول أأعامل جلنة الربانمج  16البند  فامي خيص رشيطة أأن يؤخذ اجلانب التايل يف الاعتبار: الوفد اإ

ىل "الإدارة الفعاةل لعرض واثئق الربانمج واملزيانية"، جيب أأن يكون تفسري هذا التعبري واحًضا ليك يتضح  شارة اإ واملزيانية واإ
ىل احلاجة اإىل صياغة أأك  فعالية لواثئق الربانمج واملزيانية دون أأن يشمل ذكل ختص  يص التاكليف للأعضاء أأنه يشري فقط اإ

ماكنية تعزيز الفهم بشأأن املعلومات الواردة يف  أأو الإيرادات أأو قضااي الاس تدامة املالية بأأي ش ل. املزيانية وثيقة ورأأى اإ
الازدواج أأو التداخل بشأأن املعلومات املالية الواردة يف من خالل تفادي طريق ترش يد الواثئق املالية، وأأيًضا  عن

 املتعددة. الواثئق

وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية فامي خيص املاكتب اخلارجية فهنأأ مجموعة البدلان الأفريقية ووفدي اجلزائر ونيجرياي  .110
نه يشاطر هذه الوفود سعادهتا ويرى أأن الأعضاء جيب أأن  حتديًدا عىل اس تضافة املكتبني اخلارجيني اجلديدين للويبو. وقال اإ

كامل املر   حةل الأوىل من رحةل التوصل اإىل خطة معل واليت انطلقت يف امجلعية العامة السابقة.يمكلوا بعضهم البعض بشأأن اإ
ن الهند اكن من مؤيدي اس تضافة مكتب خاريج بصفته الوطنية ورأأى أأنه بناء عىل بيان الرئيس، تنبغي اس تضافة  وقال اإ

والمتس الوفد مشاركة مجموعة  اب جلية.مكتبني خارجيني عىل الأقل يف منطقة أ س يا واتحميط الهادئ وواحد يف الهند لأس ب
يف  3البدلان الأفريقية يف تيسري معلية اختاذ القرار فامي خيص املاكتب اخلارجية الأربعة املقبةل، ويه واحد يف الثنائية احلالية و

مل تنقطع واليت  اليت املتواترة، شكر الوفد الرئيس بصفة خشصية عىل تيسري اجللسات يف املقام الأولو الثنائية التالية.
قلميية  ساعة واليت خاللها بذل الرئيس هجًدا ومرونة وطاقة وعزًما بال لكل. 17أأو  16 دامت وهنأأ الوفد مجيع اجملموعات الإ

ميانه ابلعملية التعددية.  ظهار املرونة والتفهم بشأأن لك من املواقف املعرب عهنا مما أأعط  الأمل للوفد وأأكد عىل اإ  عىل اإ

نه راض عن التوصل  يا مجموعة البدلان الأفريقية خاصة وفد اجلزائر ووفد نيجرياي عىل هذا القرار.وهنأأ وفد ترك  .111 وقال اإ
ىل هذا القرار ومتىن اختاذ املزيد من القرارات من أأجل الثنائية القادمة. نه يود أأن  اإ ىل البيان اذلي أألقاه الرئيس وقال اإ والتفت اإ

مبا يتضمنه من قدرهتا عىل الهنوض ابمللكية الفكرية يف الإقل م وبوصفه وس يةل لتحقيق  يلفت الانتباه اإىل وجاهة اقرتاح تركيا
ىل املشاركة يف املفاوضات املقبةل يف هذا الصدد. املزيد من التوزيع اجلغرايف املنصف.  ودعا مجيع الوفود اإ

ن اجلدل اذلي تىل  لبداية.وذكّر وفد ابكس تان بأأنه شار  بطريقة بناءة يف اجلدل حول املاكتب اخلارجية من ا .112 وقال اإ
جام  أأكدا خماوفه بشأأن هذا النشاط. ىل اإ نه مل ينفك يؤيد تأأسيس مكتبني  تبين املبادئ التوجهيية وصعوبة التوصل اإ وقال اإ

ىل  خارجيني يف أأفريقيا مبا يتسق مع مبدأأ الشمولية واملساواة، ومل ينفك يرى أأن مجيع الطالبني ال خرين جيب أأن تُنظر اإ
ورحب بقرار امجلعية العامة  اهتم بعني املساواة وفقًا لأحقية لك مهنم دون الإرضار ابلطالبني يف املس تقبل بأأي ش ل.طلب

نه رمغ حتفظاته بشأأن  حول تأأسيس مكتبني خارجيني يف أأفريقيا يف هذه الثنائية مبا يتسق مع املبادئ التوجهيية. واتبع قائاًل اإ
ابلطالبني املقبلني وأأي صفقة جامعية بشأأن املاكتب اخلارجية يف الثنائية املقبةل، فهو يوافق الضامانت اليت يرى أأهنا قد ترض 

ىل اإجام ، ومتىن أأن حيظ  بنفس  بداء املرونة للسامح ابلوصول اإ نشاء املاكتب اخلارجية املتبقية بدافع اإ عىل القرار املتعلق ابإ
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نه يأأمل أأن ي املعامةل من ال خرين يف املس تقبل. ىل وقال اإ رى معلية تسودها الشمولية ومراعاة الأحقية مما يضيف قمية واحضة اإ
 معل املنظمة بطريقة مل تتحقق يف املقر الرئييس ودون الإرضار حبقوق أأي من ادلول الأعضاء.

وحتدث وفد اململكة العربية السعودية نيابة عن الإمارات العربية املتحدة وقطر والكويت وعامن والبحرين،  .113
ب ىل اب ورحَّ لنص املقرتح اذلي قدمه الرئيس عىل الرمغ مما تضمنه املقرتح من أأعباء سوف تثقل اكهل ادلول اليت تتطلع اإ

بسبب ضيق اجلدول الزمين املتاح لها. وأأكد الوفد أأنه  2018/2019اس تضافة ماكتب خارجية للويبو خالل الثنائية التالية 
ميااًن حباجة القارة الأفريقية العاجةل اإىل تكل املاكتب يف الثنائية شار  يف املفاوضات بروح بناءة وأأبدى مرونة كبري  ة فهيا اإ

ىل ادلولتني 2016/2017 م الوفد، نيابة عن مجموعة دول جملس التعاون دلول اخلليج العربية، التربياكت والهتاين اإ . وقدَّ
ىل الرئيس الأفريقيتني املرحشتني لس تضافة املكتبني اخلارجيني وهام اجلزائر ونيجرياي ه الوفد ابلشكر اجلزيل اإ . ويف اخلتام، توجَّ

ىل مجيع ادلول الأعضاء اليت اخنرطت يف جولت تكل املفاوضات بروح من  ىل اتفاق، واإ عىل هجوده الكبرية للتوصل اإ
 الانفتاح وأأبدت مرونة لتطلعات ادلول الأخرى املرشوعة يف ذكل الصدد.

ىل اتفاق وهنأأ لك وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن امتنانه  .114 العظ م للرئيس لقيادته احلكمية وهجوده املضنية للوصول اإ
قلميية فضاًل عن اجلزائر ونيجرياي عىل قرار تأأسيس ماكتب خارجية للويبو يف هذه البدلان يف الثنائية   .2017-2016مجموعة اإ

نه خالل املفاوضات غري الرمسية أأظهرت ادلول الأعضاء قدًرا كبرًيا من  ىل اإجام  حول اقرتاح الرئيس.وقال اإ  املرونة للتوصل اإ
نه يؤمن أأن ادلول الأعضاء س تحافظ عىل مرونهتا يف مناقشة تأأسيس املاكتب اخلارجية الأربعة املتبقية للويبو يف الأقال م  وقال اإ

قل م أ س يا وا الأخرى. نه ينبغي تأأسيس مكتبني خارجيني عىل الأقل يف اإ ىل وأأضاف أأنه يؤيد الرأأي القائل اإ تحميط الهادئ نظًرا اإ
ىل املنظمة فضاًل عن أأنشطة خدمات الويبو العاملية وفرص الإقل م الهائةل يف المنو يف  الإسهام اذلي قدمه هذا الإقل م اإ

وشدد عىل أأن مجهورية كوراي من أأقوى املرحشني بناًء عىل العنارص الواردة يف املبادئ التوجهيية مبا يف ذكل  املس تقبل.
 املالية وموقع مس تخديم خدمات الويبو العاملية.الاس تدامة 

وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية فشكر الرئيس والويبو وادلول الأعضاء عىل قرار اختاذ مكتبني خارجيني للويبو  .115
نه س يضمن أأن يضيف املكتب اخلاريج يف نيجرياي قمية من انحية التخفيف من وطأأة جفوات  يف نيجرياي واجلزائر. وقال اإ

 مللكية الفكرية يف أأفريقيا وحتقيق أأهداف الويبو.ا

ىل هذا القرار وأأكد للجمعية أأنه س يلتم هبذه املس .116 ولية ؤ وشكر وفد اجلزائر مجيع ادلول الأعضاء عىل التوصل اإ
ين هجًدا لضامن خدمة املكتب اخلاريج املزمع فتحه يف اجلزائر ملصاحل املنظمة قدر اس تطاعته وابلتفا دخروس يلتم بأأل ي

وهنأأ الوفد أأيًضا وفد نيجرياي اذلي ـ مثهل مثل اجلزائر ـ حظي بثقة امجلعيات لفتح مكتب خاريج من املاكتب  املطلوب.
ىل احتياجاهتا. ىل فرص منو القارة ونظًرا اإ وأأكد أأنه س يعمل عىل حنو بناء يف  اخملصصة لأفريقيا وأأضاف أأنه قرار يف حمهل نظًرا اإ

ىل اتفاق رسيع لإرضاء معلية املفاوضات لتحديد أأم اكن املاكتب الأربعة املتبقية اليت س ُتفتح يف الثنائية التالية ومتىن الوصول اإ
 وختاًما، أأعرب عن شكره للرئيس جلهوده واإرصاره وللبدلان الأفريقية عىل ثقهتا. اكفة ادلول الأعضاء املهمتة ابلأمر.

ىل ثالث مسائل اجتاوزأأول أأشار وفد سويرسا و  .117 لهيا يف ريش، وأأ برانمج ومزيانية الويبوعرض وثيقة  تاإ  اخلاصقرار ال اإ
ن الاحتاد. لك هنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب مب  قرارات بشأأن الربانمج واملزيانية فبادئ ذي بدء، قال الوفد اإ

مجيع قبل  أأي أأهنا اختذت من "ن "مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيهصدرت ع
ربانمج واملزيانية. وثيقة العرض هممة تجاوز ي هدف يه اثنيا، ذكر الوفد أأن الإدارة الفعاةل . ور واحد مشرت ات يف قر حتاداالا
املوارد الالزمة للمنظمة حىت تمتكن من تنفيذ براجمها توافر ضمن أأن تأأرادت، من خالل ذكل، ادلول الأعضاء ضاف أأن أأ و 
مهنجية ختصيص الإيرادات الوفد أأن  رأأىاثلثا، و. ممكنة طريقةأأفضل ب مواردها، مع اس تخدام اتحمددة لها النتاجئقيق وحت 

ن املهنجية و وثيقة الربانمج واملزيانية. عرضببساطة طريقة أأخرى ليه اخملتلفة لالحتادات والنفقات  ىل اتبع ابلقول اإ سعت اإ
نفاق متويل ال مصادر خمتلف تقدمي معلومات عن  يف التعاون القامئ بني ل هدفها التشكيك يكن  ملللمنظمة ك ل. ووالإ
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ك ل وضامن املنظمة  بقاء لضامنحاسام عامال املنطق الوحدوي ورأأى الوفد يف املنطق الوحدوي للمنظمة. ل يف الاحتادات و
مهنجية ختصيص بشأأن بند جدول الأعامل ب فامي يتعلق وأأشار الوفد ابلتحديد، . ةزيانيمبا يف ذكل اجلوانب اخلاصة ابمل، هامس تقبل 

ىل أأنه درس الحتادات اخملتلفة، لالإيرادات والنفقات  القامئ أأن العرض ب. وأأعرب عن اعتقاده دراسة متأأنية A/56/14 الوثيقةاإ
 دلوفأأعاد ا، كل الوثيقةوفامي خيص ت الربانمج واملزيانية.وثيقة يف  ةل جداً م معلومات مفّص قدّ يىل مهنجية التخصيص احلالية ع

أأعىل مس توى حتقق ، ومضن املعلومات الواردة فهياحتسني عرض ز عزّ ثالثة برامج  اإىلسابق ال  6ربانمج ال تقس  مأأن التذكري ب
مبدأأ هو و  ةاحلالي لصيغةمبدأأ واحد يف اوأأثىن الوفد حبامسة عىل لربانمج واملزيانية. بشأأن اصنع القرار  لأغراضمن الشفافية 

بنشاط  تكون فهيا الصةل أأي النفقات اليت"القدرة عىل ادلفع". وأأضاف أأن هذا املبدأأ يُطبق عىل النفقات غري املبارشة، 
ن ا هو مالحظ يف أأقل وضوحا مم ملموس ، من وهجة نظره. وأأشار أأمر معيل هذا الهنجاحلفاظ عىل النفقات املبارشة. وقال اإ
ىل أأن ضافية عزىل ينبغي أأن ت هاإ مبدأأ ن التخيل عن ورأأى أأ حبمك طبيعهتا.  ،الأرابح درّ تتبع منطق  ل للقطاعات اليت نفقات اإ

ذكر الوفد أأرقام سلبية عىل الورق. و بأأن تعزى لها  وذكل ة للرحب موضع تساؤلأأنشطة غري مدرّ  ةأأي ضع"القدرة عىل ادلفع" س ي
احلل احلايل فعالية  وقد أأثبتت التجربةذكل.  يفل ضري من املعروف أأن معظم أأنشطة املنظمة تقع مضن هذه الفئة، وأأن 

ذكر الوفد أأن و . احلل اجليدللحفاظ عىل الوفد  ا. ودعهو أأحياان أأدّل أأعداء احلل اجلّيدثايل احلل امل . وأأضاف الوفد أأن يتهوشفاف 
عداد وثيقة الربانمج واملزيانية، طاملا مل تغرّي  س تظلاملهنجية احلالية  ن تسخري. تطبق عىل اإ  برازاملهنجية احلالية لإ  وقال اإ

ن . هاوتطبيق املهنجية يعين اس تخدام ل التغيريات التشغيلية ل يعين تغيري مهنجية. ب ادلول الأعضاء مل تقرر واختمت ابلقول اإ
 .ةقطبّ تبق  م أأهنا فتغيري املهنجية احلالية. وذلكل 

ىل مسأأةل مهنجية التخصيص وشدد عىل أأمهية الاس تدا .118 نه يؤيد بيان وفد والتفت وفد الياابن اإ مة املالية وقال اإ
 الولايت املتحدة الأمريكية من انحية أأن أأنظمة تسجيل الويبو جيب أأن تكون قامئة بذاهتا مالًيا يف الظروف العادية.

وذكر وفد الربازيل بأأنه خالل هذه ادلورة حظيت امجلعية ابلفرصة لعقد الاجامت  الأول للأطراف يف معاهدة مراكش   .119
ن هذا الصك يعد دلياًل عىل قدرة ادلول الأعضاء عىل حتديد الشواغل العاملية برئاسة م عايل الوزير مارس يلو اكلريو، وقال اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  املشرتكة وتقدمي حلول فعاةل. وأأعرب عن أأمهل أأن تلهم معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
جنازات انحجة أأخرى.املكفوفني أأو معا ي البر العمل املقب نه يؤيد اقرتاح حتسني  ل لدلول الأعضاء ابلويبو لتحقيق اإ وقال اإ

ن الأقال م اخملتلفة أأعربت عن  جدول الرسوم اذلي ينظر فيه الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات هذا العام، وقال اإ
ىل اس مترار النقاش حول خالل دورة الفري تأأييدها لالقرتاح. نه يأأمل يف ترسيع اعامتد حتسني جدول وتطلع اإ ق العامل وقال اإ

ىل أأنه شار  يف املناقشات غري الرمسية هذا الأس بو  ورّسه أأن  رسوم معاهدة التعاون بشان الرباءات يف ذكل احلني. وأأشار اإ
ومراجعة ميثاق الرقابة يالحظ قدًرا كبرًيا من الإجام  حول مواضيع خمتلفة مثل املاكتب اخلارجية ومهنجية ختصيص املزيانية 

ىل غياب التقدم بشأأن  ادلاخلية، وأأثىن عىل ادلول الأعضاء يف هذا الصدد. نه ل ميكن أأن يغفل الإشارة اإ غري أأنه قال اإ
وأأثىن الوفد عىل هجود وفد الأرجنتني يف عقد مشاورات  القرارات املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

طار زمين بشأأن أأنشحول  طة هذه القضية وحث الأعضاء ال خرين عىل املشاركة يف املناقشات املقبةل لالتفاق عىل اإ
 ادلامئة.  اللجنة

يران )مجهورية وهنأأ  .120 وقال  وفدي نيجرياي واجلزائر لختيارهام لس تضافة مكتبني خارجيني للويبو.الإسالمية(  –وفد اإ
نه فامي خيص فتح ماكتب خارجية يف ا جيابيهتا وأأن تعطي الاهامتم الواجب اإ نه يأأمل أأن حتافظ البدلان مجيًعا عىل اإ ملس تقبل فاإ

يران الإسالمية بشأأن اس تضافة مكتب خاريج. قل م أ س يا واتحميط الهادئ، خاصة اقرتاح مجهورية اإ  لقرتاحات اإ

 القادمة. 2019-2018ثنائية وهنأأ وفد السودان وفدي نيجرياي واجلزائر ومتىن النجاح مجليع ادلول الأعضاء يف ال  .121
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ورحب وفد الاكمريون ابلقرار املتخذ من امجلعية العامة بشأأن فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا وهنأأ وفدي اجلزائر   .122
ورأأى أأن مجيع ادلول الأعضاء شاهد عىل اإرصار هذين الوفدين يف  لتحقيق هذه النتاجئ. املضينونيجرياي عىل معلهام 

ىل هذه النتاجئ. 14أأك  من  املفاوضات اليت دامت  ساعة للوصول اإ

ىل من هنئوا الرئيس وأأعرب عن تأأييده لبيان وفد ش ييل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك  .123 وانضم وفد كولومبيا اإ
ييل وذكّر بأأن بيان وفد ش   وهنأأ أأفريقيا ووفدي نيجرياي واجلزائر حتديًدا عىل اس تضافة مكتبني خارجيني. الالتينية والاكرييب.

ىل أأفريقيا. عطاء الأولوية اإ وشدد عىل أأن اجملموعة بذلت هجًدا يف العملية للوصول اإىل مرّش ابلإجام   أأكد عىل التام اجملموعة ابإ
وأأعرب عن امتنانه لدلمع اذلي تلقاه من اجملموعة والتنس يق اذلي  مرحشني جيدين جًدا يف الأصل من اجملموعة. 6من بني 

السلفادور وذكر كولومبيا بعيهنا من قبل الرئيس يف بيانه حيث سلط الرئيس الضوء عىل ادلور أأجراه سفري ش ييل وسفري 
ماكانت كولومبيا كبدل يف جمال اس تضافة مكتب خاريج. وشدد عىل أأهنا ل يزال مهتًما ابس تضافة  اذلي أأداه الوفد يف العملية واإ

نه سرياقب معلية ترش يح ا مكتب خاريج. ملكتب اخلاريج الأخري للثنائية التالية ومتىن أأن تكمتل العملية وختاًما، قال الوفد اإ
 بنجاح بقيادة الرئيس.

يف نيجرياي واجلزائر يف ورحب وفد كوت ديفوار ترحيًبا شديًدا ابلقرار اذلي يقر بفتح مكتبني خارجيني  .124
نه قرار اترخيي.2017-2016 الثنائية  ، وقال اإ

ىل عدم ورود طلبات أأخرى  .125  من جدول الأعامل. 10للحديث، اختمت الرئيس احلديث حول البند ونظًرا اإ

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها، لك فامي يعنيه: .126  اإ

 (؛WO/PBC/25/21أأحاطت علام بوثيقة "قامئة القرارات" )الوثيقة  "1"

اس تعراض مهنجية " 16وفامي يتعلق جبميع املسائل حتت هذا البند من جدول الأعامل، فامي عدا البندين  "2"
" من جدول فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو" 13" وختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد

يه واردة يف  وافقت عىل توصيات جلنة الربانمج واملزيانية كامجلنة الربانمج واملزيانية،  أأعامل
 ؛WO/PBC/25/21 الوثيقة

ذ انقشت اس تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد" 16وفامي يتعلق ابلبند  "3" "، اإ
أأحاطت علام بعمل جلنة الربانمج واملزيانية وشّددت عىل أأمهية الإدارة الفّعاةل والشفافية ، A/56/14 الوثيقة
لجنة الويبو للربانمج واملزيانية مبا ميكّن مجعيات الويبو املعنية من اختاذ عرض الواثئق املقرتحة ل  يف

 مس تنرية؛ قرارات

"، فتح ماكتب خارجية جديدة للويبومن جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية " 13وفامي يتعلق ابلبند  "4"
(، فاإن امجلعية A/55/13ة )الوثيق 2015ومعال بقرار امجلعية العامة لعام  A/56/15وبعد حبث الوثيقة 

 قّررت: العامة

 فتح مكتبني خارجيني للويبو يف اجلزائر ونيجرياي؛ .1

ومواصةل املشاورات حول فتح مكتب خاريج واحد خالل الثنائية احلالية وثالثة ماكتب  .2
هبدف ادلعوة اليت وهّجهتا الأمانة للتقدم ابقرتاحات اإىل ابلستناد  2019-2018خارجية يف الثنائية 

 عىل أأساس املبادئ التوجهيية. 2017اختاذ قرار حول املسأأةل أأعاله خالل امجلعية العامة لعام 
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 من جدول الأعامل املوّحد 11لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن 

 .(.WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .127

 من جدول الأعامل املوّحد 12لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن 

 .(.WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .128

 من جدول الأعامل املوّحد 13لبند ا

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصام م الصناعية تقرير عن 

 .(.WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .129

 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

 مسائل تتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصام م

 (.WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .130

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 التمنية أأجندةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات عن قرير ت

 .(WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .131

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

 املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليديةاملسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية تقرير عن 
 والفوللكور

 (.WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .132

 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن 

 (.WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .133
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 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

نفاذتقرير عن   اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 (.WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .134

 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 (.PCT/A/48/5 تعاون بشأأن الرباءات )الوثيقةانظر تقرير دورة مجعية احتاد معاهدة ال  .135

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

 نظام مدريد

 (.MM/A/50/5 مدريد )الوثيقة انظر تقرير دورة مجعية احتاد .136

 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 نظام لهاي

 (.H/A/36/2 لهاي )الوثيقة انظر تقرير دورة مجعية احتاد .137

 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

 لش بونةنظام 

 .(LI/A/33/3 لش بونة )الوثيقة انظر تقرير دورة مجعية احتاد .138

 من جدول الأعامل املوّحد 23لبند ا

 أأسامء احلقول عىل الإنرتنتا يف ذكل مركز الويبو للتحك م والوساطة، مب

 (.WO/GA/48/17 )الوثيقة للويبو انظر تقرير دورة امجلعية العامة .139

 من جدول الأعامل املوّحد 24بند ل ا

 معاهدة مراكش

 .(MVT/A/1/3 انظر تقرير دورة مجعية معاهدة مراكش )الوثيقة .140
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 من جدول الأعامل املوّحد 25لبند ا

 تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

 .(WO/CC/73/7 انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة .141

 من جدول الأعامل املوّحد 26لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

 .(WO/CC/73/7 )الوثيقةانظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق  .142

 من جدول الأعامل املوّحد 27لبند ا

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته

 .(WO/CC/73/7 )الوثيقةانظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق  .143

 من جدول الأعامل املوّحد 28لبند ا

 مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةاس تعراض تقرير 

 .(WO/CC/73/7 )الوثيقةانظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق  .144

 من جدول الأعامل املوّحد 29لبند ا

 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية

 .(WO/GA/48/17 )الوثيقةانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو  .145

 من جدول الأعامل املوّحد 30لبند ا

 املوجزاعامتد التقرير 

ىل الوثيقة . .146  ./A/56استندت املناقشات اإ

ضافة البياانت ورشح الرئيس أأن التقرير املوجز أأتيح للوفود وهو مقّدم ال ن لعامتده.  .147 وبعد امجلعيات، ستتوىل الأمانة اإ
ا هذا اليوم، وس تعّد التقارير اليت أأدلت هبا مجيع الوفود حتت لك بند من بنود جدول الأعامل، مبا فهيا البياانت املدىل هب

املفّصةل. ومعال ابلإجراء املعتاد، س ُتعمتد تكل التقارير ابملراسةل عىل النحو التايل: سوف تس تمل الوفود مرشوعات التقارير 
، وبعد ذكل س ُتعترب 2016نومفرب  30وينبغي تقدمي التعليقات يف موعد أأقصاه ، 2016أأكتوبر  31يف موعد أأقصاه املفّصةل 
 .2016ديسمرب  16ُمعمتدة حبلول املفّصةل التقارير 

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك فامي يعنيه، .148  اإ

 (؛A/56/16 الوثيقةاعمتدت هذا التقرير املوجز ) "1"
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الإلكرتوين وتبليغها لدلول والمتست من الأمانة اس تكامل التقارير املفّصةل ونرشها عىل موقع الويبو  "2"
ىل الأمانة يف موعد أأقصاه 2016 أأكتوبر 31الأعضاء يف موعد أأقصاه  . وينبغي تقدمي التعليقات اإ

 .2016 ديسمرب 16، وبعد ذكل س ُتعترب التقارير الهنائية ُمعمتدة حبلول 2016 نومفرب 30

 من جدول الأعامل املوّحد 31لبند ا

 اختتام ادلورات

يف  هادلؤوبة وتفانيالرئيس ، عن امتنانه جلهود الوسط  والبلطيقمجموعة بدلان أأورواب وفد لتفيا، متحداث ابمس أأعرب  .149
ميع الوفد جب دمع. وأأشاد ما قّدمته من وشكر الأمانة عىل  املاضية، توجيه معل ادلول الأعضاء عىل مدى الأايم الس بعة

قلميية  ادلول لتوصل وأأعرب عن رسوره  ،للويبو ةجديدأأن افتتاح ماكتب خارجية بشمرونة عىل ما أأبدته من اجملموعات الإ
ىل اتفاق الأعضاء من التفاق دون مشاركة بناءة ابس تحاةل عن اعتقاده الوفد أأعرب كام ساعات طويةل وليةل بال نوم. بعد  اإ

ا اجملموعة أأسفوأأبدت طريق ذو ااجتاهني. وأأهنا ادلبلوماس ية متعددة الأطراف عن صعوبة ممارسة مثال  هومجيع الوفود املهمتة، و 
بضع س نوات، وأأن املصممني يف ورأأت اجملموعة أأن املعاهدة اكمتلت منذ  بشأأن معاهدة قانون التصام م. بني أأعضاهئا مشرتاك

قلميية  اتاجملموعلأن أأحدى  اجملموعة سفتعاهدة. وأأ املمن  نتفعونمجيع أأحناء العامل س ي  قرتحات املبشأأن  مل تبد أأي مرونةالإ
ن اجملموعة، .حبد ذاهتا اجملموعةتكل ت لستيعاب خماوف وضعاليت   ،يف بياهنا الافتتايح تبينس بق و كام  وقال الوفد اإ
عادة  تعارض الوفد املعاهدة. وأأعرب ما يس تدعي املزيد من العمل عىل  ىر ل ت ا، لأهنعالماتاملسأأةل مرة أأخرى اإىل جلنة الاإ

مجيع ادلول الأعضاء  اس تفادةعىل  بة ادلاخلية، واملسامهة يف حتسني احلومكة يف املنظمة. وأأثىنميثاق الرقا تنقيحل عن تقديره 
غيري بت اقرتاح لتفيا يف  بطريقة بناءة تاخنرطاليت اجملموعات الإقلميية  ل لاجملموعة من اجتارب املايض. وأأعرب عن امتنان 

زاء التوصل ل هارسور وأأبدت اجملموعة جمعية العامة للويبو. لل نتخابية الادلورة ا املامرسة  يف أأن تعزز اعن أأمله توأأعرب ،تفاقاإ
 احلكومية ادلولية. الإجراءاتاملعمتدة حديثا 

همارات القيادة احلثيث و  لعملفأأعرب عن تقديره ل ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ س يا واتحميط الهادئ ،حتدث وفد الهندو  .150
روح جناة و هلام يع ابجتياز امجل سعيد ، وأأنه نيمرهق ني اكانسابقن اليومني ال اإ ية العامة. وقال الرئيس يف امجلع اليت أأبداها 
رجية يف اختيارها لس تضافة ماكتب الويبو اخلا عىلاجملموعة الأفريقية  ئةن يف هت اجملموعة وأأبدى رغبة  أأيضا.مهنام التعددية 

عمل ادلول ب ااحتفاليأأثرا  تودلة يف امجلعية العامةازات الإجيابية امل الاهت  يف أأن حتدثعن أأملها  تنيجرياي واجلزائر. وأأعرب
اجلاد، وخاصة املرتمجني الفوريني  هممعل عىل عيات امجل املدير العام وفريق اجملموعة  تشكر و عضاء يف الاجامتعات املقبةل. الأ 

أأهنا س تواصل العمل بصورة بناءة، كام بادلول الأعضاء اجملموعة  طمأأنت. و يف ردم الفجواتادلول الأعضاء  واساعداذلين 
جيايب وممثر. و  فعلت دامئا، للحفاظ عىل جو ضافة تعليق ابمسه  أأعرباإ املندوب املتحدث ابمس اجملموعة عن رغبته ابإ

ن ، الشخيص عىل  املنسقني الإقلمييني ال خرينو  اجملموعة وشكر مجيع أأعضاء ،ثريةتنس يق اجملموعة ال س يوية اكن اجتربة فقال اإ
قلميينسق مك ايل و تعىل ال وليته الثانية يك يمكل  عون اذلي قدموهال  .للجمعية العامة اإ

س يقدم بياان مكتواب نظرا  نهاإ وقال  شكر الرئيس عىل ما بذهل من هجودو ابمس اجملموعة ابء،  اليواننوحتدث وفد  .151
 .الوقت لضيق

معلها يف عىل ىل معلهم الشاق، والأمانة عواملنسقني الإقلمييني  ،ةرش يدد الصني الرئيس عىل قيادته الوشكر وف .152
املرتمجني الفوريني. وقال أأثىن عىل معل و  هدمعشكر املدير العام عىل مشاركته و . كام تهالتحضري للجمعيات وادلمع اذلي قدم 

نه سُ  نشاء امجلعيقرار بو بند املاكتب اخلارجية  نرز بشأأ برؤية التقدم اتحم عدالوفد اإ يف نيجرياي  مكتبني خارجينية العامة اإ
أأعرب عن أأسفه كام  لعمل املقبل.بند اجه الإجيايب و تال يطال هذا هبذا القرار، وأأعرب عن أأمهل يف أأن الوفد  بواجلزائر. ورحّ 

ثرية للجدل ال راء امل  وأأنانجضة  النص مواد ن معظماإ وقال مبعاهدة قانون التصام م. فامي يتعلق  ال راءتوافق يف عدم حتقق ل



A/56/17 

36 
 

جيادخمتلف الأطراف مرونة يف أأن تظهر عن أأمهل الوفد . وأأعرب فقط ةحمددأأحاكم بتتعلق  ة لعقد مواتيظروف  بغية اإ
 .دبلومايس مؤمتر

وقدراته  تهومثابر  تهمرون  وأأثين عىلعىل قيادته الرش يدة س يجملموعة الأفريقية، الرئ وفد نيجرياي، متحداث ابمس اوشكر  .153
ن اجملموعة ترى و  .2016عام  اتأأعامل مجعي س يرييف ت الإدارية  ، مبا يف ذكل مراجعة تذاخت أأن القرارات الهامة اليتقال اإ

 اجملموعةكررت  ،وأأجندة التمنيةلجان الويبو وابلنس بة لمن شأأهنا تعزيز الشفافية واملساءةل يف الويبو.  ،ميثاق الرقابة ادلاخلية
ىل العمل جبد عىل عن سابق ا ال بياهن وتنافس ية  يةتوازان ومشول أأك  مللكية الفكرية ادلويل نظام اجعل حاجة ادلول الأعضاء اإ

ىل املصنفات معاهدة مراكش بدء رساين ب اجملموعة . ورحبت عىل تنوعهم ملنظمةأأعضاء اصاحل حتقيقا مل لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات.  أأبدت يف هذا الس ياق، واملنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معا ي البر أأو ذوي اإ

ىل اتفاقات بشأأن مج يف اجملموعة أأملها  مفاوضات اللجنة احلكومية ل س امي ولويبو، ليع الأعامل املعيارية الأخرى التوصل اإ
ىلمفاوضات ادلولية و   مبعاهدة قانون التصام م،. وفامي يتعلق البثّ  تراخيصاملعلومات واملعرفة و  جلنة حق املؤلف بشأأن النفاذ اإ
زاء ا هاأأسف أأبدت اجملموعة  تركزي املفاوضات،اكنت حمط اليت  هنا  قالتلنتاجئ و اإ مس تعدة ملواصةل العمل بصورة بناءة. وأأعربت اإ

اتحة عن أأملها اجملموعة  اجملموعة اإىل  تتطلعلتوزيع اجلغرايف يف الويبو، وفامي يتعلق اب. للتوصل اإىل حل مزيد من املرونةيف اإ
وأأّما ابلنس بة  .يف أأقرب وقت ممكن، 1975لس تعراض مبادئ التوزيع اجلغرايف لس نة تنس يق يس جلنة ال مفاوضات مع رئ ء بد

ل الأعضاء واجملموعات الإقلميية مجيع ادلو  تشكر و  ،شاق هجدمن  بذهلما  س عىلياجملموعة الرئ فشكرت  للماكتب اخلارجية،
ومجموعة بدلان أأورواب  تينية والاكرييبأأمرياك الالمجموعة بدلان البناءة يف املفاوضات، ول س امي  هتاومشارك ثيثاحل  هامعل عىل 

ىل مما أأدى  دمع،ما قدمته من  ىلعواجملموعة ال س يوية الوسط  والبلطيق  يف للويبو  نينشاء مكتبني خارجيابإ قرار صدور اإ
نتفا  ابمللكية الفكرية لتحقيق المنو الا انتباملك يسهّل هذان  أأنلضامن  ادهاس تعداو  اهمالت ااجملموعة وجددت  نيجرياي واجلزائر.

 الاسرتاتيجية. هابراجم تنفيذ و  لويبواأأهداف حتقيق  يف يساهامأأن والتمنية يف أأفريقيا، و 

شكر الرئيس عىل قيادته ، ف وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسط  والقوقاز وأأورواب الرشقية .154
العمل تسهيلهم  عىلامليرسين شكر لجمعيات، و الاجامتعات السادسة وامخلسني ل  ة والتنس يق الاس تثنايئ لعمل سلسةلكمياحل 

عىل ادلؤوب  هملعمل املرتمجني الفوريني عىل و ، مرونةملا أأبدته من ادلول الأعضاء وأأثىن عىل خالل املناقشات غري الرمسية. 
 امجلعيات.مدار 

طار البند اذلي أألقاه  ، بيانهوالاكرييب الالتينيةوفد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك وكّرر  .155 جدول من  10يف اإ
صغائه الأعامل، وشكر الرئيس اجللسات معليات معينة خالل  تكييفة ل الالزم ةرونحتليه ابملو  دلول الأعضاءل عىل كفاءته واإ

ن . و رمسيةغري ال ىل الرئ يف كثري من الأحياالتجأأت ادلول الأعضاء قال اإ مّما  .لاللتقاء هباوقت ىل ختصيص معل ع س اذليين اإ
مانة الوفد ه للمجموعة. وتوجّ  م جدااهوهو أأمر  ،شامالجعل معل الرئيس  د عىل وأأكّ  ،معلهمعىل ين وامليرّس ابلشكر أأيضا للأ

ريها وغواملاكتب اخلارجية  عيات، مبا يف ذكل ادلورة الأوىل مجلعية مراكشخالل امجل  نظر فهيااملؤسس ية الهامة اليت  املسائل
ابلنس بة ومس تقبال، وخاصة  هذا العامقد تنشئ  خمتلف القضااي اليتيف ومرنة  ةنشطتبق  ن اجملموعة س اإ من املسائل. وقال 
 .للماكتب اخلارجية

نمجيع الوفود يف توجيه الشكر اإىلصوته لصوت  املدير العاممض و .156 كر الرئيس عىل من املعتاد أأن أأش  الرئيس. وقال اإ
ة غري عادية. يقيادبراعة  وأأضاف أأن الرئيس أأبدى .عياتهود اكنت متعبة حقا يف هذه امجل عتقد أأن اجل ا ينهجوده ادلؤوبة لكن

امجلعيات. وأأعرب عن شكره للوفود حققهتا  اليتللغاية  وعىل النتاجئ الإجيابيةهجده وبراعته،  عىلجزيل الشكر  لرئيساوشكر 
ىل أأن ا ،عياتة يف امجل كبري ال عىل مشاركهتا  يف  يوممن أ خر مساء الساعة اكنت التاسعة  ئة متاما رمغ أأنتل ة اكنت مم قاعلوأأشار اإ

امجلعيات قّدمت أأن ب. وأأعرب عن اعتقاده ا لهاملنظمة ودمعهواهامتهما اب هتااملدير العام الوفود عىل مشارك وشكر. امجلعيات
مانة. ليدة اجل ات هيجو تبعض ال  جيابيةلعدم حتقيق  لأملبعض النقاط البارزة وبعض خيبات اوأأشار اإىل لأ يف مجيع  نتاجئ اإ
ن البنود. و   ممتازةخطوة املاكتب اخلارجية قرار بشأأن ال رأأى يف ا، كامرزابحداث  معاهدة مراكش اكن رساينبدء قال اإ
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ىل انضم املدير العام و للمنظمة.  نشاءبقرار  ،ونيجرياي اجلزائر يداجملموعة الأفريقية، ول س امي وفالوفود الأخرى يف هتنئة اإ  اإ
بةل. وشكر زمالءه لدلمع املق  اشهر  12فرتة يف تنفيذ هذا القرار يف الوفدين   العمل معع اإىلطلّ تو مكتبني خارجيني يف أأفريقيا، 

 الس يد انريش براسادكر ابذل خصو تس يري امجلعيات. بغية املاضية مجليع ادلول الأعضاء  عرشةيف الأايم ال املمتزي اذلي قدموه 
، ، وكذكل مدير شعبة شؤون امجلعيات والواثئق الس يد سريجيو ابليربايمساعد املدير العام ورئيس املوظفنيو  اتعيامجل أأمني 

دارة الأحداثرئيس  والس يد معر اكتيب تنظ م امجلعيات والعديد من الأحداث اجلانبية. عن الرئييس  سؤولوامل  الربوتوكول واإ
ن عددا كبريا من الأحداث املدير العام وقال   دو وفل صاخ وجه بشكرتأأي عام سابق، و واجتاوزت ما نظم يف  ت،عقداإ

وظفي ادلمع يف بشكر ملاملدير العام واختمت  .وهالعروض الثقافية اليت نظمعىل ايا وسلوفاكيا والربازيل واملغرب جنوب أأفريق 
 خاصة املرتمجني واملرتمجني الفوريني.و خدمات املؤمترات، قسم 

 خةلادم"يقرأأ عبارة  هناإ مالحظاته اخلتامية، معراب عن تقديره جلهود مجيع الوفود. وقال عىل وشكر الرئيس املدير العام  .157
الأوىل والوحيدة الهفوة أأن هذه يه أأضاف ، و اليت ينبغي أأن يديل هبا الحظاته ل يرى املولكنمسجةل أأمامه رئيس" لل

مانة عىل مدار امجل  ن  ،أأك  جديةحنو عىل تقدم هل نقاط احلوار. و أأن  بأأن نسيتعيات للأ يف  ةقادل مل يتحراملدير العام قال اإ
هناء اتفق عىل فقد  مساء. 6:00مساء بل  9:00الوقت مل يكن أأن نقطة واحدة ويه  مساء، وذلكل  6:00الساعة الاجامت  اإ

نو . 6:00 س ينهتيي الاجامت  الساعة  نبغيحلاةل( ي يف هذه ا 9:00الساعة  يف الواقعأأصبح )وهو ما مساء  6:00الساعة  قال اإ
ن اإ جدية، قال الرئيس أأك  مالحظة ويف . ا، يف مجعيات العام القادمسويرس بتوقيت  مساء 6:00الساعة أأن تعين حقا 

هذا يكن ومل . تقريبا خططوا للقيام بهامجليع بتحقيق لك ما جنح فيًدا بيد مثرية جدا لالهامتم، اليت قطعها امجليع اكنت  رحةلال
لويبو منظمة لدلول الأعضاء. وذكّر بأأن ا. ا التعاونينبغي تعزيز هذوأأضاف أأنه  ،بني الوفود ةاون القامئروح التعليحدث لول 
يك يسري ركب  ل وس يةل ممكنة بملسامهة عن ا مسؤولامجليع و  ،بش ل حصيحاملنظمة تعمل أأن  ضامنيع امجل ومن واجب 

ن امل . جيدا عملتسة و سالاملنظمة ب  ن معلت نظمة وقال اإ قلمييا ودوليا. يس تف فسي بش ل جيد، اإ مجيع لأن د امجليع وطنيا واإ
 حماوةل ضامن انعداميف نفس الااجتاه، و أأن جيدفوا والأمه من ذكل، امجليع ف دّ ا ينبغي أأن جييف قارب واحد، ذلالأعضاء 
هنا خطوة صغرية  ة احلكومية الاكمةل للمنظمة.يال ل بتعزيز  هعادتعن سالرئيس يف ااجتاهات خمتلفة. وأأعرب التجديف  وقال اإ

عداد امجلعية العامة املقبةليف  هاق ي أأفاكرا س يحاول تطب  ن يف جعبتهوجمرد بداية، وأأ  ذ اباإ أأولكت  دورة انتخابية جديدة هاعامتد، اإ
وأأعرب  .وترّؤسها امجلعية العامة املقبةل هممة حتضريونواب الرئيس، ابلنيابة الرئيس القامئ ابلأعامل، أأي  فريقالادلول الأعضاء 

من ذكل أأن حتقق س يطرة أأكرب والأمه  ،ؤمتر أأفضل تنظاميمل تفيضو التحضريات للمؤمتر الابتاكرات حتّسن هذه أأن بعن أأمهل 
نه سيشكر عىل جدول الأعامل واملداولت. وقال   هتنظميعىل عيات امجل بدأأ بشكر املدير العام، وفريق و بدوره امجليع. اإ

وظفي الويبو واملستشار القانوين واملرتمجني وموظفي ادلمع. ملسة من منظور تقين. وأأعرب عن شكره سالب  تس يريهاامجلعيات و 
ىلاملطامع. و وخدمات  الإداريادلمع التقين و ومه طوامق  وينبغي شكرمه وايذكر مل  موظفي ادلمعبعض  وأأضاف أأن  أأشار اإ
ن الساعات أأثناء ال وكذكل الغذائية املقدمة يف حفالت الاس تقبال ابلوجبات امجليع اس متتا   طويةل من املفاوضات. وقال اإ

 خمتلف الأقال مالعمل بني تسهيل عيات، وشكرمه عىل هجودمه يف امجل  عىل مدار قّدموا فوائد جليةلاملنسقني الإقلمييني 
ىل الرئيس يف شارة الك اإ يف يذكر أأن  ويه، يف حقيقة الأمر طلب الأخرية يهن رغبته اإ والوفود. وقال  اتأأعضاء اجملموعو 
  الرئيس. نوابلوضع الرئيس ابلنيابة و ا أأدّق وصفا ة" لأهننياب"ابل عبارة وجز املتقرير ال 

نهت ن ت س  للمجموعة نسق هممته مك بأأن  ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،وقال وفد اليوانن .158  عملال يي بعد امجلعية العامة. وقال اإ
العمل مع كذكل . و رخفر ورسو يه مدعاة  العملالطوال اليت قضوها يف  ليايلال ساعات و ال مع املنسقني الإقلمييني ال خرين و 

ىل موظفي املنظمة . وتوجه أأعضاء اجملموعة عدالعملهم يف ابلشكر اإ الاجامتعات وحتضريها، وشكر  سلسةلد اإ
 .الفوريني املرتمجني

ن من دواع .159 مجلعيات ادلول الاجامتعات السادسة وامخلسني  سلسةل أأن خيتمت هرسوروخفره  يوقال الرئيس اإ
 يف الويبو. الأعضاء
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وسائر هيئات مجلعيات الاجامتعات السادسة وامخلسني  سلسةلوأأعلن رئيس امجلعية العامة للويبو اختتام  .160
 .ادلول الأعضاء يف الويبو

 [تيل ذكل املرفقات]


