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املرفق األول

البند  5من جدول األعامل املو ّحد
البياانت العامة
 .1أدىل الوفود واملمثلون عن ادلول  121واملنظامت احلكومية ادلولية الست واملنظامت غري احلكومية الامثين التايل ذكرها
ببياانت يف إطار هذا البند من جدول األعامل:
ألبانيا ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني ،أسرتاليا ،المنسا ،أذربيجان ،بنغالديش ،برابدوس ،بيالروس ،بلزي،
بواتن ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) ،بوتسواان ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاراي ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،كندا،
مجهورية أفريقيا الوسطى ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كواب ،امجلهورية التش يكية،
مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،امجلهورية ادلومينيكية ،إكوادور ،مرص ،السلفادور ،إثيوبيا ،فرنسا،
غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميال ،غينيا بيساو ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،هنغاراي ،أيسلندا،
الهند ،إندونيس يا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،إيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،اكزاخس تان ،كينيا ،قريغزيس تان،
مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليرباي ،ليتوانيا ،مدغشقر ،مالوي ،مالزياي ،مايل ،موريتانيا ،املكس يك،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،نيبال ،نيوزيلندا ،نياكراغوا ،نيجرياي ،الرنوجي ،عامن ،ابكس تان،
ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رواندا،
اململكة العربية السعودية ،الس نغال ،رصبيا ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،جنوب أفريقيا ،رسي الناك ،السودان ،السويد ،سويرسا،
امجلهورية العربية السورية ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الوالايت املتحدة األمريكية ،أوروغواي ،فييت انم ،زامبيا ،زمبابوي،
املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية ) ،(ARIPOاملنظمة األوروبية اآلس يوية للرباءات ) ،(EAPOمكتب براءات
الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية ) ،(GCC Patent Officeجامعة ادلول العربية ) ،(LASمنظمة التعاون
اإلساليم ( ،)OICمركز اجلنوب ( ،)SCامجلعية األمريكية لقانون امللكية الفكرية ( ،)AIPLAمجعية األمريكيتني للملكية
الفكرية ( ،)ASIPIاجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية ( ،)CCPITبرانمج الصحة والبيئة ) ،(HEPالاحتاد ادلويل
مجلعيات املكتبات ومعاهدها ) ،(IFLAاجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ) ،(IIPCCاملؤسسة
ادلولية لإليكولوجيا املعرفية ) ،(KEIش بكة العامل الثالث ).(TWN
 .2ودعت الوفود التالية واملمثلون املذكورون أدانه ،سعادة الس يد دونغ تيش دونغ ،سفري فييت انم ،رئيس امجلعية العامة
للويبو ،إىل تقدمي أصدق التعازي إىل فييت انم حكومة وشعبا لوفاة رئيسها :املغرب (ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية)،
إندونيس يا (ابلنيابة عن مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ) ،اكزاخس تان (ابلنيابة عن مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز
وأورواب الرشقية) ،ليتوانيا (ابلنيابة عن مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق) ،سويرسا (ابلنيابة عن اجملموعة ابء)،
السلفادور (ابلنيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب) ،اجلزائر ،أنغوال ،األرجنتني ،أسرتاليا ،بنغالديش ،برابدوس،
بيالروس ،بلزي ،بواتن ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) ،بوتسواان ،الربازيل ،برواني دار السالم ،بوركينا فاسو ،كندا،
مجهورية أفريقيا الوسطى ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كواب ،مجهورية كوراي ادلميقراطية
الشعبية ،جيبويت ،امجلهورية ادلومينيكية ،إكوادور ،مرص ،السلفادور ،إثيوبيا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غاان ،اليوانن،
غواتاميال ،غينيا بيساو ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،الهند ،إندونيس يا ،إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،العراق ،جاماياك،
الياابن ،اكزاخس تان ،كينيا ،قريغزيس تان ،مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية ،ليبرياي ،مدغشقر ،ماالوي ،مالزياي ،مايل،
املكس يك ،منغوليا ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،نيبال ،نيوزيلندا ،نياكراغوا ،نيجرياي ،عامن ،ابكس تان ،بريو ،الفلبني،
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بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،رواندا ،اململكة العربية السعودية ،الس نغال ،رصبيا،
س نغافورة ،جنوب أفريقيا ،رسي الناك ،السويد ،امجلهورية العربية السورية ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أوغندا،
أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الوالايت املتحدة األمريكية ،أوروغواي ،فييت
انم ،زميبابوي ،مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية ) ،(GCC Patent Officeمنظمة التعاون
اإلساليم ( ،)OICمركز اجلنوب ( ،)SCامجلعية األمريكية لقانون امللكية الفكرية ( ،)AIPLAاجمللس ادلويل لالس تغالل
التجاري للملكية الفكرية احملدود ) ،(IIPCCش بكة العامل الثالث ).(TWN
 .3وشكر مجع الوفود واملمثلني قاطبة املدير العام عىل مجيع أعامهل وهجوده ادلؤوبة يف قضااي امللكية الفكرية ،وكذكل
األمانة العامة عىل الواثئق املمتازة اليت أعدهتا الجامتعات امجلعيات.
ورصح بأن البدلان النامية ،مبا يف ذكل تكل اليت تنمتي إىل مجموعة البدلان
 .4وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ّ
األفريقية ،تبقى عىل دراية بأمهية امللكية الفكرية مكحرك لتحقيق التمنية الاقتصادية ،إذ إن أي اقتصاد حديث قامئ عىل
الابتاكر واإلبداع ينبغي أن يعمتد عىل نظام ف ّعال للملكية الفكرية يف عامل تشوبه العديد من التغريات .ومن مثّ ،فإن التعاون
ادلويل واإلقلميية ودون اإلقلميي ،ابإلضافة إىل تعزيز القدرات يف البدلان النامية ،تعترب أدوات من شأهنا أن تسامه يف مواهجة
حتدايت امللكية الفكرية ،ال س امي يف أفريقيا .ويف هذا الصدد ،ر ّحب الوفد مبشاريع الاتفاقات املربمة بني الويبو وعدد من
املنظامت احلكومية ادلولية يف القارة األفريقية ،وال س امي مع املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية (األريبو) واملنظمة
األفريقية للملكية الفكرية( .)OAPIوأضاف أن هذه الصكوك القانونية من شأهنا أن تساعد هاتني املنظمتني عىل اقرتاح
وإجناز برامج مشرتكة يف جمال املساعدة التقنية لفائدة ادلول األعضاء فهيام ،وذكل يف إطار أنشطهتام والواليتني املولكتني إلهيام،
وال س امي يف جمال التعاون .وأضاف الوفد أن اجملموعة تؤكد من جديد تأييدها للويبو وألنشطة التعاون التقين اليت تقدهما إىل
ادلول األعضاء فهيا ،مبا يف ذكل دول مجموعة البدلان األفريقية .وأعرب عن أمهل يف تعزيز تكل األنشطة وتنويعها ومضاعفهتا يك
تس تفيد ادلول ألعضاء يف الويبو من اخلدمات اليت تقدّهما املنظمة .وارتأى الوفد أن اجلانب اذلي يكتيس أمهية أكرب يف برامج
امجلعيات واملنظمة ،وكام أشار إليه املدير العام ،هو جمال وضع املعايري .ومن مثّ ،وابلرمغ من التطورات الكبرية اليت حتقّقت
فامي خيص فهم املشالك ووهجات نظر ادلول األعضاء ،يبدو أن التوصل إىل قرار بعقد مؤمترات دبلوماس ية بشأن بعض
املواضيع يس تغرق وقتا طوي ًال ،بل وقد يس تحيل يف بعض األحيان ،ويُعزى ذكل إىل اعتبارات ذات طابع س يايس .ونظراً
إىل اعتقادها الراخس بأن نظام امللكية الفكرية احلايل يعجز عن حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي كفاية ،أكّدت اجملموعة من جديد عىل احلاجة إىل إنشاء صكوك دولية ملزمة قانوان يف هذا اجملال .ويف هذا الصدد،
أعربت اجملموعة من جديد عن رغبهتا يف اإلرساع بوضع الصيغة الهنائية لهذه الصكوك اليت من شأهنا تعزيز شفافية النظام
وفعاليته وتشجيع البحث والابتاكر واملسامهة يف التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخدام هذه األصول ،وذكل
من أجل اختاذ قرار بعقد مؤمتر دبلومايس يف ادلورة املقبةل للجمعية العامة يف عام  .2019وقد جعلت اجملموعة هذه القضية
أولوية من أولوايهتا ،وأعربت عن رغبهتا يف أن ّتقر امجلعيات بأنه ال جيب تأسيس تسلسل هريم خملتلف القضااي .وفامي يتعلق
مبعاهدة قانون التصاممي ،أكّدت اجملموعة تأييدها لوضع صك شامل يراعي الشواغل اليت أعرب عهنا أعضاؤها ،وعدد كبري من
البدلان النامية .إذ ال تزال املساعدة التقنية الفعاةل وبناء القدرات والكشف عن املعلومات نقاطاً تكتيس أمهية حيوية ابلنس بة
إىل البدلان النامية .وأعربت اجملموعة عن أسفها ألن نتيجة املفاوضات بشأن معاهدة قانون التصاممي خالل مجعيات 2017
اقترصت فقط عىل تأجيل املناقشات إىل سلسةل الاجامتعات احلالية ،وأكدت عىل املشاركة بصورة بناءة يف املفاوضات
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بشأن هذا البند من جدول األعامل مع ًال بروح القرار اذلي اختذته مجعيات عام  .2015وعىل املنوال نفسه ،ذكّرت اجملموع
األفريقية بأمهية توفري امحلاية لهيئات البث عىل حنو ف ّعال ،وأكّدت تأييدها لدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الشأن.
ورأت مجموعة البدلان األفريقية أن توزيع املقاعد يف جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق يف الويبو ينبغي أن يعكس بأمانة
تشكيةل الويبو وجحم اجملموعات اإلقلميية للمنظمة من أجل معاجلة عدم التوازن القامئ .وأضافت اجملموعة أهنا س تواصل
املشاركة عىل حنو بنّاء يف املشاورات اليت تعقد يف هذا الصدد من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء .وفامي يتعلق ابملاكتب
اخلارجية ،أعربت اجملموعة عن أسفها لعدم جناح املفاوضات حىت اآلن يف التوصل إىل قرار يسمح بإنشاء املاكتب األربعة
املتبقية ،اليت تعترب رضورية .وأشارت إىل الرضورة امللحة واحلاجة املاسة إىل إجياد حل لهذه املسأةل الصعبة واملعقدة.
وجددت اجملموعة الزتاهما بتأييد أي معلية لتحقيق هذه الغاية .وقالت إهنا مقتنعة بإماكنية التوصل إىل نتاجئ إجيابية فامي خيص
هذه القضااي إذا ما حتلت الوفود يف معلها بسن النية وروح التوافق والرتايض .وأشارت إىل أن الفهم املتبادل لألولوايت
والشواغل رضوري إلحراز تقدم يف هذا الصدد .كام أن ّه من املهم تويخ املرونة لتعزيز املصلحة املشرتكة عىل الصعيد ادلويل
والتوصل إىل حل وسط.
 .5وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ .ورأت اجملموعة بأنه ينبغي أن حتصل عىل متثيل أكرب يف
جلنة التنس يق ،ألن غالبية معليات الانضامم إىل احتادي ابريس وبرن أتت مهنا ،ويه اثين أكرب مجموعة يف الويبو وأحد
املصادر الرئيس ية إليداعات مللكية الفكرية اجلديدة عىل مس توى العامل .وقدمت اجملموعة مقرتحات بشأن تكوين جلنة
التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية .ورصح الوفد بأن جلنة الربانمج واملزيانية ينبغي أن تكون مفتوحة ملشاركة اكمةل من مجيع
ادلول األعضاء يف الويبو ،وأعرب عن أمل اجملموعة يف التوصل إىل حل مقبول من امجليع بشأن تكوين اللجنة .ورأت
اجملموعة أن مناقشات اس تضافة املاكتب اخلارجية ينبغي أن تعطى األولوية ،وأن تستند إىل املبادئ التوجهيية املتعلقة ابملاكتب
اخلارجية للويبو .ورحبت اجملموعة ابلوضع املايل السلمي للويبو وزايدة الرتكزي عىل التمنية ،وطلبت أن تظل التمنية جز ًءا ال
يتجزأ من مجيع أنشطة الويبو .ورأت اجملموعة أن عىل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف) أن ترسع معلها بشأن وضع اللمسات األخرية عىل صك دويل يضمن حامية
فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وأعربت اجملوعة عن أملها يف أن تعقد الويبو مؤمترا
دبلوماس يا بشأن اعامتد معاهدة حامية هيئات البث ،وتتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القضااي األساس ية مثل نطاق امحلاية
وموضوعها .وفامي يتعلق مبعاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو
ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات (معاهدة مراكش) ،أبدت اجملموعة اس تعدادها للمشاركة بوار بناء مع ادلول
األعضاء األخرى بشأن :التقييدات والاس تثناءات لصاحل املؤسسات التعلميية والتدريس ية والبحثية واألشخاص ذوي
اإلعاقات؛ والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .وفامي يتعلق بنص معاهدة قانون التصاممي ،رأت
اجملموعة رضورة الاضطالع مبزيد من العمل بشأن أحاكم املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
 .6وحتدث وفد اكزاخس تان ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية وأثىن عىل الويبو هجودها
املتواصةل لتطوير نظام حامية حقوق امللكية الفكرية .سامهت أنشطة الويبو يف تنفيذ املرافق احلديثة لتعزيز إماكانت وقدرات
ماكتب الرباءات الوطنية .وتتعاون بدلان اجملموعة بنشاط يف هذا اجملال مع الويبو وماكتب الرباءات لبدلان اجملموعات اإلقلميية
األخرى .ودعت اجملموعة أمانة الويبو ملواصةل الرتكزي بشلك خاص عىل الربامج اليت هتدف إىل بناء القدرات كجزء ال يتجزأ
من التمنية بشلك عام .وشددت عىل أن أنشطة الويبو يف جمال بناء القدرات وتمنيهتا باجة إىل أن تكون متوازنة ،وعىل وجه
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اخلصوص ،لتلبية متطلبات الاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية ،وكذكل لسد الفجوة بني املعرفة والتكنولوجيا ،وحتسني
البنية التحتية ،وتيسري الوصول إىل قواعد البياانت املتخصصة .وأقرت اجملموعة بأن الويبو قد متكنت من تنفيذ عدد من
مرشوعات املساعدة الفنية الناحجة يف بدلان اجملموعة يف الس نوات األخرية ،وذكرت اجملموعة أهنا تقدّر بشدة وتأمل يف اس مترار
التعاون املفيد يف هذا اجملال .ومع ذكل ،أعربت عن أسفها ملالحظة أن بدلان اجملموعة ممثةل متثي ًال انقصاً يف أمانة الويبو.
وأعربت عن اقتناعها بأن بدلان اجملموعة متتكل خربة كبرية تنعكس يف جناح تشغيل أنظمة الرباءات الوطنية وأنشطة امللكية
الفكرية األخرى ،وأن هذه اخلربة ميكن اس تخداهما يف مصلحة الويبو .وأشادت ابلويبو ملبادرهتا بإنشاء هجات تنس يق يف
ادلول األعضاء انقصة المتثيل وأعربت عن ثقهتا يف أن هذه املبادرة ستمثر قريبا .وأعربت عن رأهيا يف أنه ابلنظر إىل املس توى
احلايل لمتثيل بدلان اجملموعة يف الويبو ،فإن هذه املبادرة تنطوي عىل إماكانت ملزيد من التطوير .وأعربت عن أملها يف
التعاون املفيد مع األمانة هبدف زايدة عدد موظفي األمانة اذلين مه من مواطين بدلان اجملموعة .ورصحت اجملموعة بأهنا تقدر
معل جلان الويبو .ورحبت بقرار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) بعقد دورات مواضيعية حول دور املرأة
يف امللكية الفكرية وتأثري التغري التكنولويج عىل خمتلف جماالت امللكية الفكرية يف إطار بند جدول األعامل اجلديد "امللكية
الفكرية والتمنية" .وأثنت اجملموعة عىل العمل احلايل للمنظمة يف اجملال املعياري .وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد
معاهدة قانون التصاممي ،أكدت اجملموعة موقفها بشأن اس تحسان عقد مثل هذا املؤمتر كام عرب عنه أعضاء اجملموعة اإلقلميية
يف مناس بات عديدة خالل جلسات اللجنة ادلامئة وامجلعية العامة .ومع ذكل ،رصحت اجملموعة بأنه قبل اختاذ قرار عقد املؤمتر
ادلبلومايس ،ينبغي إزاةل مجيع الاختالفات بشأن القضااي الرئيس ية ،مبا يف ذكل رشوط الكشف وحاةل أحاكم املساعدة
التقنية .ومن شأن هذا الهنج أن يبعث عىل الثقة يف جناح اعامتد مؤمتر ملعاهدة دولية يعكس احتياجات ومصاحل ادلول
األعضاء يف الويبو .وأعربت اجملموعة عن أملها يف أن تمتكن ادلول األعضاء يف الويبو من التغلب عىل اخلالفات املتبقية
بشأن هذه املسأةل .واضافت بأهنا من جانهبا مس تعدة ملواصةل املسامهة البناءة يف حتقيق الهدف املشرتك .ورصحت اجملموعة
برتحيب أعضاءها أيضا ابلعمل املكثف يف اللجنة ادلامئة املعنية بق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) عىل
مرشوع املعاهدة بشأن حامية هيئات البث من أجل المتكن من اختاذ قرار يف املس تقبل القريب بشأن عقد مؤمتر دبلومايس
العامتدها .ورأت اجملموعة بأنه ميكن تقريب هنج اجملموعات اإلقلميية إىل مرشوع املعاهدة بنجاح ،رشيطة أن حتظى هذه
املسأةل بأولوية يف اجامتعات جلنة حق املؤلف يف املس تقبل القريب .وأثنت عىل قرار جلنة حق املؤلف مبطالبة أمانة الويبو
ابس تعراض طرائق ادلراسة املتعلقة بامية حقوق مديري املسارح .وأثنت أيضا عىل معل اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ
(جلنة اإلنفاذ) مكنتدى لتبادل املعلومات بني البدلان من خمتلف املناطق بشأن إنفاذ امللكية الفكرية .واكن لتعاون وتنس يق
اجلهود للتصدي لهذا التحدي العاملي عىل املس توايت الوطنية واإلقلميية وادلولية ،وال س امي بني واكالت إنفاذ القانون ،أمهية
قصوى .ويبدو أن من الصائب واملفيد للغاية مواصةل العمل يف هذا اجملال ابس تخدام هذه اآلليات كبعثات اخلرباء والزايرات
واحللقات ادلراس ية وحلقات العمل .وأعربت اجملموعة عن ارتياهحا للعمل اجلاري اذلي تضطلع به اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات (جلنة الرباءات) وأعربت عن أملها يف أن تواصل اللجنة معلها عىل أساس برانمج متوازن لتعزيز تطوير نظام
الرباءات ادلويل لصاحل امجليع .ادلول األعضاء .وأعربت عن دمعها لعمل جلنة املعارف .وأشارت إىل أن بدلان اجملموعة تدرك
مدى تعقيد القضااي اليت تنظر فهيا اللجنة وتأمل يف حتقيق نتاجئ إجيابية يف هذا اجملال .وأعربت عن أملها يف إجراء دراسة
شامةل حول آفاق توس يع التغطية اللغوية ألنظمة مدريد والهاي .وأعربت اجملموعة عن اهامتهما بإدخال اللغة الروس ية لكغة
رمسية لهذه األنظمة من أجل توفري وصول أفضل للمودعني من دول اجملموعة إىل خدمات الويبو .ويف اخلتام ،كررت اجملموعة
اإلعراب عن امتناهنا العميق للمدير العام ومجيع موظفي أمانة الويبو عىل التعاون املمتاز مع اجملموعة ،والرغبة املس مترة يف
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توفري املساعدة والالزتام الرضوريني محلاية امللكية الفكرية بشلك عام ،والتعاون النشط عىل نطاق أوسع داخل الويبو يف
الس نوات القادمة.
 .7وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأشاد ابملدير العام عىل حسن قيادته ،ومكتب
املراقب املايل واملراجع العام للحساابت ( )CAGيف الهند لعمهل مكراجع خاريج حايل للحساابت ،وجلنة الرقابة الاستشارية
املس تقةل وشعبة الرقابة ادلاخلية ألداهئام املمتاز ملهمة اإلرشاف عىل معل املنظمة .ورحبت اجملموعة مبكتب التدقيق الوطين
( )NAOيف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية بصفته مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد ،مؤكدة عىل األمهية
اليت تولهيا اجملموعة لنظام الرقابة يف الويبو .وأشادت اجملموعة ابلنتاجئ املالية اإلجيابية للثنائية  2017-2016والمنو املس متر يف
خدمات امللكية الفكرية العاملية .ورأت رضورة مواصةل حتسني أنظمة امللكية الفكرية لضامن اس مترار منو اس تخداهما وتلبية
احتياجات املس تخدمني .وأعربت اجملموعة عن اقتناعها بأن الويبو س تواصل تقدمي هذه اخلدمات عرب معاهدة الرباءات
وأنظمة مدريد والهاي ولش بونة بتخصيص املوارد املناس بة الس تخداهما والرتوجي لها والتعامل مع مجيع األنظمة عىل قدم
املساواة .وقالت اجملموعة ّإن ادلورة احلالية للجمعية العامة للويبو ينبغي أن تويل اهامتما خاصا جلدول األعامل الترشيعي املعلّق.
وأعربت اجملموعة عن أملها يف التوصل إىل اتفاق بشأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد مرشوع معاهدة قانون التصاممي يف
ادلورة احلالية للجمعية ،ال س امي وأن اجملموعة تشارك منذ وقت طويل يف هذه املفاوضات بشلك بنّاء وأن مرشوع النص
انهتت صياغته منذ بضع س نوات قد أصبح جاهزا .وقد اكن من املؤسف عدم الاتفاق عىل عقد هذا املؤمتر يف دورة عام
 2017للجمعية العامة للويبو .وأضافت اجملموعة ّأن عىل ادلول األعضاء أن تضاعف هجودها يف وضع الصيغة الهنائية ملعاهدة
حامية هيئات البث مع مراعاة التطورات الرسيعة يف جمال تكنولوجيا الاتصاالت وضامن أن تعاجل املعاهدة احلاةل الراهنة عىل
أرض الواقع .ويف هذا الصدد ،أعربت اجملموعة عن تفضيلها التباع هنج يوفر حامية متساوية إلرساالت هيئات البث عىل أي
وس يط ،وأهنّ ا تتطلع إىل املشاركة يف وضع صك قانوين مالمئ وفعال .ورأت اجملموعة ّأن املاكتب اخلارجية ،نفذت هممهتا يف
ضامن متثيل عاملي للويبو ،ولكن جيب علهيا أن تقدم قمية مضافة للمنظمة .و ّأن القرارات املتعلقة بفتح ماكتب خارجية جديدة
ينبغي أن ختضع للمبادئ التوجهيية املعمتدة يف ادلورة  47للجمعية العامة ومبدأ التوزيع اجلغرايف العادل ،مع إعطاء األولوية
للمناطق اليت ال توجد هبا ماكتب خارجية .وقالت اجملموعة ّإن منطقهتا يه املنطقة الوحيدة اليت ال حتوي مكتبا خارجيا،
ورومانيا يه ادلوةل الوحيدة من اجملموعة اليت تقدمت بطلب الس تضافة مكتب خاريج .وأشادت اجملموعة ابلتقدم احملرز
خالل الوالية احلالية للجنة املعارف ،وأكدت الزتاهما ابملشاركة البناءة يف العمل املقبل خالل ادلورات الثالث املتبقية للجنة
املعارف هبدف تنظمي مناقشة جرد يف ادلورة  40للجنة .وكررت اجملموعة الزتاهما بتنفيذ توصيات أجندة التمنية.
 .8وشدد وفد الصني عىل األمهية الكبرية اليت تولهيا حكومته محلاية امللكية الفكرية ،اليت اختذت حامية امللكية الفكرية
كواحدة من التدابري الرئيس ية األربعة النفتاح الصني .وقال الوفد إن بدله س يواصل حتسني قوانني ولواحئ امللكية الفكرية وتعزيز
حاميهتا وتوفري حامية متساوية حلقوق امللكية الفكرية للمؤسسات احمللية أو األجنبية عىل حد سواء والسعي لبناء بيئة أعامل
مبتكرة سلمية .وأضاف أن بداية عام  2018شهدت إعادة هيلكة مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني ( ،)SIPOفنتج
عن ذكل إدارة موحدة ألنواع خمتلفة من حقوق امللكية الفكرية ،ويه الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية وتصماميت ادلوائر املتاكمةل ،وكذكل حتسني إدارة حق املؤلف .واتبع ابلقول إن احلركتني عززات من
كفاءة إدارة امللكية الفكرية يف الصني إىل حد كبري .وأخرب الوفد أن املكتب ،ومتاش يا مع مسؤولياته اجلديدةّ ،غري اختصاره
ابللغة اإلجنلزيية إىل ( )CNIPAأي "اإلدارة الوطنية للملكية الفكرية يف الصني" .وأشار إىل أن معل الصني يف جمال امللكية
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الفكرية حافظ عىل قوته عام  ،2017وأوحض الوفد أحدث تطور يف طلبات امللكية الفكرية يف البدل .مفن يناير إىل يونيو
 ،2018تلقى املكتب  000 715طلب براءة و 000 586 3طلب تسجيل لعالمة جتارية .و ّ
تسّل املكتب أيضا 000 23
طلب من طلبات معاهدة الرباءات ،أي بزايدة نسبهتا  6.3يف املائة مقارنة ابلفرتة نفسها من عام  ،2017وبلغ العدد اإلجاميل
لتسجيالت حق املؤلف  2.73مليون تسجيل .ويف س ياق التأكيد عىل الرغبة يف تعميق التعاون بني احلكومة الصينية
والويبو ،أكد الوفد أن اجلانبني شاراك يف تنظمي حدثني ابرزين هام :املؤمتر الرفيع املس توى لس نة  2018بشأن امللكية الفكرية
للبدلان الواقعة مبحاذاة احلزام والطريق ،يف أغسطس 2018؛ واملنتدى الرفيع املس توى بشأن األمهية الثقافية والاقتصادية
لألفالم ودور حق املؤلف ،يف يونيو  .2018وأضاف الوفد أن اجلانبني قاما بتنفيذ أنشطة تعاون معيل يف جمال امللكية
الفكرية والتمنية املس تدامة وإنشاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر وغريها من اجملاالت .وقد بذلت الصني هجودا كبرية لتشجيع
اس تخدام أنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي يف البدل .وقد تلقى مكتب الويبو يف الصني ( )WOCدعامً من البدل
للحفاظ عىل تشغيهل الفعال .وفامي يتعلق ابملسائل ذات الصةل داخل إطار الويبو ،أكد الوفد من جديد دمعه الثابت لتعددية
األطراف ودور الويبو مكنصة رئيس ية لوضع املعايري ادلولية للملكية الفكرية .وذكر الوفد أن مكتب الويبو يف الصني يلقى لك
ادلمع من بدله للحفاظ عىل فعالية سري أعامهل .وفامي يتعلق ابملسائل الوجهية يف الويبو ،أكد الوفد دمعه الثابت لتعددية
األطراف ودور الويبو مكنصة رئيس ية لوضع املعايري ادلولية للملكية الفكرية .وقال إنه يتطلع إىل :إحراز تقدم ملموس يف
املناقشات املتعلقة بوضع القواعد واملعايري يف جلنة املعارف؛ ووضع الويبو لقواعد تضمن حامية اجملاالت التكنولوجية اجلديدة؛
وتسهيل عقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي يف أقرب وقت؛ والتعجيل يف حتقيق اإلجامع عىل معاهدة محلاية
هيئات البث؛ ومتكني بدء نفاذ معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي يف وقت قريب؛ والتنفيذ املس تقبيل خلطة التمنية
املس تدامة لألمم املتحدةّ .
وحث الوفد مجيع األطراف عىل تعزيز التعاون هبدف الرتوجي لتطوير نظام امللكية الفكرية العاملي،
وتعزيز نظام مفتوح وشامل ومتوازن وفعال .وأعرب عن معارضته ألي إجراءات حامئية جتارية يف إطار حامية امللكية الفكرية.
ودعا إىل مواصةل حتسني أنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو ودمع توس يع لغات العمل لألنظمة مبا خيدم التمنية الابتاكرية مجليع
البدلان بشلك أفضل .وذكر الوفد أن نظام الرباءات يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة س يصل إىل مس توى رائد قري ًبا .إذ
س ميكّن نظام منح الرباءات اجلديد ،اذلي يتوقع أن يبدأ رساينه عام  ،2019مودعي الطلبات من تقدمي براءات منوذجية
مركزا
مبارشة إىل منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة .وسريفع نظام الرباءات اجلديد منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة لتصبح ً
إقلمي ًيا لالبتاكر والتكنولوجيا ومركزا جتاراي إقلمييا للملكية الفكرية .وأضاف الوفد أن نظام تكنولوجيا معلومات جديد س يطلق
عىل عدة مراحل ابتداء من هناية عام  2018لتلبية احتياجات خمتلف املس تخدمني ،واس تعدادا لتطورات مس تقبيل لنظام
امللكية الفكرية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ،وتوفري خدمات أكرث مالءمة عرب اإلنرتنت .وأضاف الوفد أن البدل
س يعمل عىل تعديل األحاكم ذات الصةل يف قانون حق املؤلف لتوس يع نطاق الاس تثناءات القامئة هبدف تلبية احتياجات
معايق البرص ،وس متتثل الاس تثناءات املعدةل ألحدث املعايري ادلولية .واختمت الوفد لكمته ابلتعبري عن رغبته يف تبادل خرباته
مع األطراف األخرى.
 .9وحتدّث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ،فأشاد ابلتقدّم الكبري اذلي أحرزته الويبو يف الس نوات األخرية ،وال س امي يف
توفري خدمات امللكية الفكرية العاملية والمنو ّ
املطرد يف الطلبات وتوس يع عضويهتا .وترى اجملموعة ّأن التكيف مع املتطلبات
املتغرية ملس تخديم أنظمة الويبو ومواصةل تنفيذ واليهتا يف جمال حامية امللكية الفكرية ،يس تدعي مهنا أن تظل قريبة من
املبتكرين واملبدعني اذلين يس تخدمون نظام امللكية الفكرية وأحصاب املصلحة اآلخرين .ورمغ األخبار الط ّيبة عن أداء برامج
الويبو ووضعها املايل اإلجيايب يف الثنائية  ،2017-2016فإن مس توى دخلها ال يزال مصدر قلق .وترى اجملموعة ّأن العنرص
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الرئييس إليرادات الويبو هو تسجيل س ندات امللكية الفكرية ،ال س امي من خالل نظام معاهدة الرباءات .ويعمتد الطلب عىل
هذه اخلدمات عىل الاقتصاد العاملي وجودة نظام معاهدة الرباءات وفعالية؛ ومن مث فإن اإلدارة احلكمية املس مترة واحلذرة
والفعاةل يه مفتاح احلفاظ عىل األداء اإلجيايب للمنظمة يف الثنائية احلالية .ورحبت اجملموعة بوفرة وتنوع أنشطة املساعدة
التقنية اليت تقدهما الويبو دلمع حسن سري أنظمة امللكية الفكرية وتطويرها ابس مترار يف بدلان املشاريع .وأضافت اجملموعة ّأن
عىل الويبو الوفاء مبسؤولياهتا كواكةل متخصصة اتبعة لألمم املتحدة ،ولكن بطريقة تتسق مع واليهتا؛ أي حامية امللكية الفكرية.
وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي ،أبدت اجملموعة أسفها ألن القضااي غري املوضوعية قد حرمت
مبسط ،وحث ّت اجملموعة ادلول األعضاء عىل تسوية القضااي العالقة من
املس تخدمني لفرتة طويةل من نظام تصاممي صناعية ّ
أجل عقد هذا املؤمتر عام  .2019ورحبت اجملموعة ابلتقدم احملرز يف ادلورات األخرية للجنة حق املؤلف بشأن عقد مؤمتر
دبلومايس العامتد معاهدة بشأن حامية هيئات البث ،وأعربت عن تطلعها ملواصةل املناقشات البناءة هبذا الصدد .وأثنت
اجملموعة عىل التقدم احملرز يف ادلورات الثالثة األوىل للوالية احلالية للجنة املعارف ،ولكهنّ ا رأت حاجة إىل مزيد من العمل
للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القضااي األساس ية املتعلقة ابملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد
الوراثية .وفامي يتعلق ابفتتاح ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة ،أعربت اجملموعة عن أملها يف أن يصل الاجامتع احلايل للجمعية
العامة إىل أنسب طريق للميض قدما .وقالت ّإن هذه املاكتب جيب أن تضيف قمية لعمل املنظمة وتسهم يف حتقيق أهدافها
الاسرتاتيجية ،وأن تُنشأ وفقاً للمبادئ التوجهيية والقرارات املتخذة يف امجلعية العامة  47للويبو .وأكّدت رضورة وجود نظام
رقابة يعمل بشلك جيد للحفاظ عىل فعالية الويبو وكفاءهتا وأمهيهتا ،وانهتزت الفرصة لإلعراب عن تقديرها لعمل جلنة الرقابة
وشعبة الرقابة ادلاخلية واملراجع اخلاريج.
 .10وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وبعد التأكيد عىل أن اجملموعة ستشارك بنشاط
يف موقفها البناء املعتاد ،قال إنه يتضح من التقرير اذلي قدمه املدير العام أن املنظمة ت ُدار بطريقة سلمية وشفافة .وابإلشارة
إىل الويبو ،تعلق اجملموعة أمهية خاصة عىل أعامل التطوير اليت تضطلع هبا املنظمة .وقد قامت الويبو ومكتهبا اإلقلميي ألمرياك
الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب بتوس يع وحتسني خدمات التعاون التقين والتنظميي املقدمة إىل بدلان اجملموعة ،ومساعدهتا
عىل بناء وتنفيذ أنظمة متوازنة للملكية الفكرية .وشكر الوفد املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب عىل
دمعه املس متر يف تنفيذ وضامن التعاون التقين والتنظميي .وقد شاركت مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وأعضاؤها
مشاركة بناءة يف جلان وأفرقة عامةل خمتلفة وقدموا مساهامت قمية يف عدد من اجملاالت ،مبا يف ذكل مقرتحات ملموسة يف
مجموعة العمل املعنية مبعاهدة الرباءات خلفض الرسوم للجامعات والتوصية املشرتكة يف جلنة العالمات بشأن األحاكم املتعلقة
بامية أسامء البدلان .وعىل صعيد متصل ،قدمت اجملموعة دمعها قبل ثالث س نوات إلنشاء مكتب خاريج يف كولومبيا ،عىل
النحو املعرتف به من قبل الرئيس املنهتية واليته للجمعية وأغلبية كبرية من ادلول األعضاء يف ذكل الوقت .وعىل الرمغ من
املأزق اذلي تال ذكل بشأن هذه النقطة ،أعربت اجملموعة عن أملها وثقهتا يف إماكنية التوصل إىل قرار خالل اجامتعات
امجلعيات احلالية لمتهيد الطريق أمام مكتب خاريج جديد يف كولومبيا.
 .11وحتدث وفد إندونيس يا ابمس رابطة دول جنوب رشيق آس يا (آس يان) ،وأعرب عن شكره للويبو عىل مساعدهتا
املس مترة ملنطقة اآلس يان ،مشريا إىل أن املنطقة تعترب فاع ًال يزخر ابلتنوع وميتكل قدرة تنافس ية كبرية يف الاقتصاد العاملي ،إذ
يبلغ مجموع الناجت احمليل اإلجاميل دلول الرابطة  2.8تريليون دوالر أمرييك ،ويه سادس أكرب سوق يف العامل ،واثلث أكرب
سوق يف آس يا .وعالوة عىل ذكل ،تع ّد الرابطة اثلث أكرب سوق اس هتالكية عىل مس توى العامل ( 634مليون خشص) ويه
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تسعى ألن تصبح جامعة متاكمةل من خالل الاس تفادة من التدفقات واملبادالت الكبرية للسلع واخلدمات والاستامثرات فهيا.
وقال الوفد إن هذه التدفقات حفّزت التجارة اإلقلميية معوماً بأكرث من  1تريليون دوالر أمرييك بني عايم  2007و،2017
واس تقطبت أكرب عدد من الاستامثرات األجنبية املبارشة اليت بلغت  137مليار دوالر أمرييك يف املنطقة يف عام .2017
واس تطرد الوفد قائ ًال إن رابطة أمم جنوب رشيق آس يا قد ُأنشئت منذ  51س نة .والس نوات امخلسون القادمة ،اليت
ستشلك حقبة الثورة الصناعية الرابعة ،س تكون حمفوفة ابلتحدايت .ونظراً للنقةل احلالية للسوق صوب التكنولوجيا واألصول
غري امللموسة ،فإن امللكية الفكرية تضطلع بدور اسرتاتيجي مكحرك لالبتاكر والمنو الاقتصادي والقدرة التنافس ية يف املنطقة.
وميثل هذا التحول حتد ًاي عاملياً ،والرابطة عىل أهبة الاس تعداد للتعاون مع ادلول األعضاء يف الويبو ،سواء من خالل وضع
القواعد واملعايري أو تبادل أفضل املامرسات .كام أن أعضاء الرابطة أهل لهذا التحدي ،كام يشري إليه من حتسن تصنيفات
اتيلند ومالزياي وس نغافورة يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  .2018وبعد عامني من تنفيذ خطة معل حقوق امللكية الفكرية
لرابطة آس يان ،تبلورت عدة إجنازات يف جمال حتقيق المنو الاقتصادي والتمنية يف املنطقة بفضل دمع الويبو ،مبا يف ذكل
إنشاء  138مكتبة براءات ومكتب لنقل التكنولوجيا .وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل التدريب املقدم يف إطار برانمج
مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أشار الوفد إىل انضامم مكبوداي إىل وثيقة جنيف التفاق
لش بونة يف مارس  .2018ورحب الوفد مبؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية اذلي نظمته الويبو يف فرباير  2018لفائدة دول
جنوب رشيق آس يا ومنغوليا وإيران (مجهورية  -اإلسالمية) .وقد أفضت املناقشات املمثرة واملساعدة التقنية إىل مبارشة
دراسة عن تطوير خطة تنفيذ املساعدة التقنية اإلقلميية مبساعدة املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ .وس تضمن تكل اخلطة
التعاون اإلمنايئ الطويل األجل داخل منطقة رابطة دول جنوب رشيق آس يا وستساعد اجملموعة يف حتقيق أهدافها املتعلقة
بتحقيق تاكمل أنظمة امللكية الفكرية والتبادل يف إطارها .وأعرب الوفد عن امتنانه للمعلومات واملساعدة التقنية اليت يقدهما
ورصح الوفد أن املنطقة تأمل حتسني خدمات امللكية الفكرية املقدمة ألحصاب املصلحة
مكتب الويبو يف س نغافورةّ .
وتسخري فوائد الابتاكر من خالل خطة معل حقوق امللكية الفكرية لرابطة آس يان.
 .12وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه ،وقال إن ّه نظراً إىل أن الويبو يه احملور املركزي للبنية
التحتية العاملية للملكية الفكرية ،مفن بني املهام الرئيس ية اليت تضطلع هبا يه احلفاظ عىل سري أنظمة معاهدة الرباءات ومدريد
والهاي ولش بونة .وأردف قائ ًال إن األمهية اليت تكتس هيا هذه املعاهدات اليت تديرها الويبو تتجىل بوضوح من خالل زايدة مل
ي ُشهد لها مثيل يف حاالت الانضامم ،وتعاظم عبء العمل .وعالوة عىل ذكل ،فإن احتادي معاهدة الرباءات ومدريد هام أكرب
مسامهني يف مزيانية الويبو .ومن مثّ ،ينبغي تويخ مبدأ املساواة فامي يتعلق بتخصيص مزيد من املوارد لتعزيز أنظمة احلقوق
األساس ية هذه والهنوض هبا .وحتقيقاً لهذ الغاية ،فإن تطوير نظام عاملي متوازن يوفر امحلاية مجليع فئات احلقوق هو أمر حامس
يف إطار العمل املقبل .وابإلضافة إىل ذكل ،فإن الويبو يه احملفل الوحيد ملناقشة بنود الس ياسة ادلولية للملكية الفكرية،
وتقامس أفضل املامرسات ووضع املعايري .وس يقوم الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه رمسياً بإيداع وثيقة انضاممه إىل
معاهدة مراكش خالل امجلعية احلالية للويبو .وعالوة عىل ذكل ،انطلقت مناقشات يف بروكسل لتحديد اإلجراءات القانونية
اليت تتيح انضامم الاحتاد األورويب إىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية .وفامي يتعلق
بعمل الويبو يف جمال وضع املعايري ،فقد ّمت الانهتاء من صياغة النص األسايس ملعاهدة قانون التصاممي منذ عام  ،2014وآن
األوان لعقد مؤمتر دبلومايس العامتده .وأعرب الوفد عن أسفه للتأخري املس متر يف اعامتد ّنص املعاهدة ،نظراً إىل املنافع اليت
س تنبثق عن توحيد وتبس يط إجراءات تسجيل التصاممي لفائدة املس تخدمني وادلول األعضاء يف الويبو يف مجيع جماالت
التمنية .وأعرب الوفد عن أمهل جبعل معاهدة قانون التصاممي أولوية ،وأضاف أن ّه عىل اس تعداد للمشاركة يف أية مناقشات غري
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رمسية بشأن هذه املسأةل .واس تطرد قائ ًال إن إدراج متطلبات الكشف يف معاهدة قانون التصاممي س يفيض دون شك إىل
عرقةل بلوغ الهدف املشرتك املمتثل يف تبس يط وتوحيد اإلجراءات احلالية لتسجيل التصاممي .وبغض النظر عن املفاوضات
املعقدة واملكثفة اليت ُجترى يف جلنة املعارف ،رأى الوفد أن عىل اجلهات املؤيدة لهذا اإلدراج أن تُعيد النظر يف اقرتاهحا.
وأعرب الوفد عن أمهل أيضا يف إحراز تقدم بشأن معاهدة حامية منظامت البث ،اليت ال تزال قيد املناقشة يف جلنة حق
املؤلف .وأكّد الوفد أن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه تستشف قمية هذه املناقشات ،وترتقب أن تمتخض عن معاهدة
سديدة وشامةل من شأهنا أن تليب عىل حنو ف ّعال الاحتياجات الراهنة واملس تقبلية لهيئات البث ،مع أخذ آخر املس تجدات
التكنولوجية يف الاعتبار .وعالوة عىل ذكلّ ،أقر الوفد ابألمهية الفريدة لعمل جلنة املعارف .خفالل الس نة األوىل من الثنائية
 ،2019-2018عقدت اللجنة دورتني موضوعيتني عن املوارد الوراثية ،مع ًال بواليهتا احلالية ،واعمتدت برانمج معل يف هذا
تأسف الوفد لعدم اس تخدام الوثيقة
الشأن .أ ّما ابلنس بة إىل التقدم احملرز يف جمال املوارد الوراثية خالل الوالية احلالية ،فقد ّ
 ،Rev. 2عىل الرمغ من أن أعضاء اللجنة اعمتدوها كأساس للعمل املقبل للّجنة بشأن املوارد الوراثية .وبنا ًء عىل ذكل،
ات ّضح أنه من الرضوري إجراء مناقشات خالل ادلورة األخرية للجنة بشأن التوصيات اليت ميكن تقدميها إىل امجلعية احلالية.
وأعرب الوفد عن أمهل بأن التوصيات اليت اع ُتمدت بتوافق يف اآلراء من شأهنا أن ت ُفيض إىل خض روح بناءة وتعاونية يف
اللجنة ،وأشار يف الوقت نفسه إىل تأييده لنص التوصية عىل النحو املقدم إىل امجلعية العامة .وفامي خيص العمل املقبل خالل
النصف الثاين من والية جلنة املعارف ،ر ّحب الوفد ابلتأييد العام خالل ادلورة األخرية للّجنة اذلي حظيت به مسأةل اعامتد
وثيقة  Rev. 2كأساس لبذل مزيد من العمل .وأعرب عن أمهل ابملشاركة يف فريق اخلرباء اخملصص بشأن املعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلي ّمت إنشاؤه خالل ادلورة  37للجنة املعارف ،ويف ادلورة املقبةل للجنة بشأن املوضوع
نفسه .ور ّحب الوفد ابملناقشات البناءة اليت تستند إىل الوقائع ،واليت ُأجريت يف جلنة الرباءات ،واليت تعزز من التفامه
املشرتك بشأن الاختالفات القامئة بني أنظمة الرباءات الوطنية ،وتقرتح أفاكراً تعاونية .كام ان الاتفاق اذلي ّمت التوصل إليه
بشأن العمل املقبل للّجنة يضمن اس مترارية حممكة يف معلها .كام أعرب الوفد عن أمهل يف أن تقيص احلقائق واملناقشات املقبةل
ستساعد عىل إجراء حتليل لالختالفات القامئة بني أنظمة الرباءات ،واليت تعرقل التجارة والتمنية .وفامي يتعلق ابملناقشات
رصح الوفد بدمع والزتام الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه بتنفيذ
اجلارية مضن جلنة التمنية بشأن أجندة الويبو للتمنيةّ ،
توصيات أجندة التمنية عىل النحو املناسب ،معر ًاب عن تقديره ملا أجنزته اللجنة من معل إىل ح ّد اآلن ،ولش ّىت األنشطة اليت
تضطلع هبا الويبو .وأكّد الوفد أيضا دمعه ألهداف األمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،وجشّع الويبو عىل الاس مترار يف مساندة
ادلول األعضاء فهيا حتقيقاً لألهداف اليت تامتىش أكرث مع الوالية املولكة إلهيا ،وذكل من خالل تقدمي املساعدة التقنية عرب
مشاريع لبناء القدرات مص ّممة خصيصاً لتلبية احتياجات املس تفيدين .ور ّحب الوفد ابلتقدم الكبري اذلي حقّقته املناقشات يف
جلنة العالمات خالل فرتة املراجعة ،كام ر ّحب ابملناقشات املمثرة اليت ُجترى يف مجيع جماالت العمل الرئيس ية.
 .13وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة البدلان األقل منوا ،وأعرب عن معيق تقديره لربامج ادلمع اليت تص ّممها الويبو
خصيصا للبدلان األقل منواً .وقال إن ّه ابلنظر إىل احلاجة املاسة إىل نظام متوازن ومنصف للملكية الفكرية يأخذ يف الاعتبار
احتياجات البدلان األقل منواً والقيود اليت تواهجها ،فإنه يرحب عىل وجه اخلصوص بتقرير املدير العام والتقارير اليت ت ُعىن
بتنفيذ أجندة التمنية ومسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة .وأضاف أن مجموعة البدلان األقل منواً تويل أمهية كبرية
لتعاوهنا املتواصل واملزتايد مع الويبو ،ال س امي يف جمال حتضري س ياسات امللكية الفكرية الوطنية ،واسرتاتيجيات الابتاكر،
وحتديث أنظمة إدارة امللكية الفكرية ،وإقامة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتعزيزها ،وبناء القدرات التكنولوجية من
خالل برامج تدريبية قامئة عىل املشاريع ،وإاتحة نقل التكنولوجيا .ومبا أن املزيد من البدلان األقل منواً تسعى إىل ترسيع وترية
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منوها الاقتصادي والانتقال من تكل الفئة إىل فئات بدلان أخرى ،فإن اختاذ إجراءات منسقة لتقدمي ادلمع بغية تيسري ذكل
الانتقال يُع ّد أمراً ابلغ األمهية .واس تطرد الوفد قائ ًال إن نطاق اس تخدام أدوات امللكية الفكرية لتعزيز القدرة عىل رايدة
األعامل ويف جماالت العلوم والتكنولوجيا جيب أن يتوسع حتقيقاً لهذا الهدف .وعالوة عىل ذكل ،فإن البدلان األقل منواً جيب
أن تكون متأهبة النهتاز الفرص ومواهجة التحدايت يف املس تقبل يف جمال امللكية الفكرية ،وتقدمي مزيد من اخلدمات يف
اجملاالت الرمقية واذلاكء الاصطناعي ،واليت يكتيس التعاون مع الويبو يف إطارها أمهية أكرث من أي وقت مىض .ومن أجل
تعزيز العداةل واملساواة والتوازن يف نظام امللكية الفكرية يف البدلان األقل منواً ،ينبغي أن ت ُوجه املساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو صوب التمنية ،وأن تستند إىل الطلب وإىل الاحتياجات الفردية للك بدل ومس توى التمنية اذلي بلغه .وأشار الوفد إىل
أن ّه ينبغي إدراج أحاكم خاصة ابالس تثناءات والتقييدات يف مجيع أنشطة وضع املعايري اليت تضطلع هبا الويبو ،ال س امي تكل
اليت ت ُعىن ابلبدلان األقل منواً .كام ينبغي التعجيل ابملشاريع املوهجة لتكل البدلان ،وال س امي مضن جلنة التمنية اليت يكتيس معلها
أمهية خاصة ابلنس بة إىل مجموعة البدلان األقل منواً .وقال الوفد إن النجاح اذلي تلكل به تنفيذ برانمج جلنة التمنية بشأن بناء
القدرات يف جمال الاس تخدام املناسب للتكنولوجيا يف البدلان األقل منواً جدير ابلثناء ،شأنه يف ذكل شأن اخلطة الرامية إىل
توس يع نطاق املرشوع ليشمل مزيداً من املس تفيدين .ورأى الوفد أن وضع صكوك دولية متوازنة وملزمة قانو ًان من أجل
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حنو ف ّعال من شأنه أن يساعد البدلان األقل
رحب الوفد
منواً أميا مساعدة يف اجلهود اليت تبذلها لالس تفادة امحلاية القانونية القامئة عىل امللكية الفكرية يف تكل اجملاالت .كام ّ
ترحيباً كبرياً ابلتوصية اليت قدمهتا اللجنة احلكومية ادلولية إىل امجلعية العامة يف هذا الصدد .وأعرب عن أمهل يف أن تناشد
ترسع معلها متاش ياً مع الوالية املولكة إلهيا .وأضاف أن
امجلعية العامة اللجنة احلكومية ادلولية لتؤكد من جديد عىل الزتاهما و ّ
الاحرتام والتفامه عنرصان حيواين عندما يتعلق األمر ابلتوصل إىل اتفاق يعود ابملنفعة عىل امجليعّ .
وحث الوفد امجلعية عىل
النظر عىل حنو إجيايب يف اإلجراءات املالمئة العامتد معاهدة محلاية هيئات البث ،هبدف تيسري التقدم يف البدلان النامية
والبدلان األقل منواً عىل أساس الهنج القامئ عىل اإلشارة املتفق عليه مبعناه التقليدي .واس تطرد الوفد قائ ًال إن ّه عقب إبرام
معاهدة مراكش ،مثة حاجة ماسة اآلن إىل إجراء مزيد من املناقشات من أجل وضع اتفاقات دولية انجعة وسديدة بشأن
الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي والتدريس والبحث ،واملكتبات ودور احملفوظات ،واألشخاص ذوي
اإلعاقات األخرى يف قراءة املطبوعات .وأكّد الوفد عىل الزتام اجملموعة ابملشاركة يف مناقشات بنّاءة وإدراج حمك بشأن
املساعدة التقنية يف النص الرئييس ملعاهدة قانون التصاممي .وأضاف أن معظم البدلان األقل منواً ينمتي إىل مجموعة آس يا
واحمليط الهادئ واجملموعة األفريقية ،ومن ّمث فإهنا ممثةل متثي ًال انقصاً وغري متناسب يف جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق.
وذلكل ،فإن إعادة النظر يف تشكيل هاتني اللجنتني امله ّمتني من أجل إضفاء املزيد من التوازن علهيام وجعلهام أكرث متثي ًال قد
يس تغرق وقتاً طوي ًال .وأشار إىل أن برانمج معل اسطنبول للعقد  2020-2011لصاحل البدلان األقل منواً يربز أمهية التناسق
والتنس يق .ويف هذا الصدد ،يرجع الفضل إىل اجلهود احلثيثة اليت تبذلها شعبة الويبو للبدلان األقل منواً من أجل إقامة تعاون
أكرث قوة بني الويبو والبدلان األقل منواً وتعزيز إطار معل متناسق وقامئ عىل الاحتياجات يف جمال اس تخدام امللكية الفكرية
عىل الصعيد الوطين ،واليت سامهت مبارشة يف حتقيق نتاجئ التمنية .كام ينبغي توفري موارد ادلمع اللوجستية والبرشية املالمئة إىل
شعبة البدلان األقل منوا لتحقيق اس تدامة مثل هذه اجلهود.
 .14وأيّد وفد ألبانيا البيان اذلي أدلت به مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأكّد من جديد عىل الزتامه بتطوير نظام
امللكية الفكرية من خالل تعاون وثيق مع الويبو وادلول األعضاء فهيا ،لبلوغ أعىل املس توايت فامي خيص احرتام حقوق امللكية
الفكرية وحاميهتا يف ألبانيا .وقد بذلت الويبو هجوداً جديرة ابلثناء لتعزيز النظام ادلويل لتوفري امحلاية القانونية للملكية الفكرية
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وتشجيع احلوار بشأن تطوير ش ّىت امليادين اليت يغطهيا نظام امللكية الفكرية .وت ُقدّر ألبانيا أميا تقدير تعاوهنا املمثر مع الويبو ،وال
س امي ادلور الهام اذلي تضطلع به الويبو يف جمال تعزيز امللكية الفكرية بصفهتا أدا ًة لتوليد الرثوة ،مع الرتكزي عىل مساعدة
البدلان النامية .ويُدرك البدل غاية اإلدراك أن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل حنو ف ّعال هو عنرص حامس لتحقيق التقدم
الاجامتعي والاقتصادي ،وضامن التنافس ية الوطنية يف السوق ادلولية ،وإنشاء بيئة تنافس ية وعادةل يف السوق الوطنية.
وأضاف قائ ًال ّإن امللكية الفكرية آلية هامة لتحقيق المنو الاقتصادي .وتس تخدم املديرية العامة للملكية الفكرية يف ألبانيا
أدوات الويبو يف معلية األمتتة منذ عام  ،2006وتواصل اس تعامل األدوات اجلديدة وإدخال التحديثات اليت تقدهما الويبو.
وقد قامت املديرية بأمتتة األداة اخملصصة إلجراءات الفحص ابلاكمل ،كام أن نظام الويبو لإلدارة اإللكرتونية للواثئق اخملصص
لرمقنة امللفات أصبح يعمل اآلن عىل النحو املنشود .وبعد أن اس تفادت املديرية من املعرفة اليت نقلهتا الويبو ،يعمل املوظفون
عىل دمع اس تعامل تكل األدوات يف ماكتب أخرى يف املنطقة ،مما يعزز التعاون اإلقلميي عىل النحو اذلي تشجع عليه الويبو.
وفض ًال عن ذكل ،قدّمت الويبو قدراً كبرياً من املساعدة للمديرية يف جمال اإلصالحات خالل الس نوات األخرية ،انطالقاً من
صياغة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ( ،)2020-2016ووصو ًال إىل املساعدة القانونية لصياغة تعديالت جديدة من
املزمع إدخالها عىل قانون امللكية الصناعية .وتُركّز هذه األنشطة يف املقام األول عىل حتديث إجراءات امللكية الفكرية
وأدواهتا ،وتعزيز التعاون بني مؤسسات امللكية الفكرية ،وبناء القدرات يف اجملال اإلداري ،ونقل املعرفة ،وإذاكء الوعي إزاء
امللكية الفكرية .ومن بني أمه اإلجنازات اليت حقّقهتا املديرية ،اختاذ إجراءات لتنفيذ اسرتاتيجية امللكية الفكرية املذكورة آنفاً،
اليت تصبو إىل حتقيق مجةل من األهداف أبرزها تعزيز التعاون بني ألبانيا ومنظامت امللكية الفكرية والبدلان األخرى .وس يفيض
تعاون من هذا القبيل إىل التصديق عىل اتفاقات امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل انضامم ألبانيا إىل اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف
التفاق لش بونة؛ وتقليص آجال الفحص؛ وتعزيز تطوير مبادئ توجهيية لفحص العالمات التجارية والرباءات؛ وزايدة الوعي
دلى امجلهور وتثقيفه يف جمال امللكية الفكرية؛ واملساعدة عىل إقامة مركز للتدريب يف جمال امللكية الفكرية مضن املديرية العامة
للملكية الفكرية .ومن بني اإلجنازات املهمة أيضاً ،املوافقة عىل الالحئة التنفيذية لقانون امللكية الصناعية بصيغته املعدةل.
وتسامه مجيع هذه القرارات يف حتسني معليات الفحص من حيث النجاعة واجلودة ،كام تقدّم قاعدة قانونية شامةل لعمليات
الفحص والتسجيل يف جمال امللكية الفكرية ،وتسوية املنازعات املتعلقة بقوق امللكية الفكرية .وتشمل اإلصالحات القانونية
أيضاً أحاكماً جديدة تنظم تسجيل وإدارة املمثلني واخلرباء يف جمال امللكية الفكرية .وال ينصب تركزي الاسرتاتيجية الوطنية
للملكية الفكرية عىل تنفيذ حقوق امللكية الفكرية كغرض يف ح ّد ذاته ،بل عىل حتسني سري نظام امللكية الفكرية بغية دمع
الابتاكر ،وذكل من خالل تشجيع النشاط العلمي يف ألبانيا هبدف املساعدة عىل دفع جعةل المنو الاقتصادي وبلوغ أمسى
املعايري .وعىل وجه اخلصوص ،يُفرتض أن يضطلع النظام بدور أداة يف جمال الس ياسات تصبو إىل تشجيع الاستامثر يف جمال
البحث والتطوير ،فض ًال عن ضامن جناح السوق .وتعمل املديرية العامة للملكية الفكرية مع وزارة املالية والاقتصاد من أجل
الرتوجي والتدريب يف جمال إذاكء الوعي والاحرتام للملكية الفكرية .وشهد اليوم العاملي للملكية الفكرية مشاركة ممثلني عن أمه
مؤسسات امللكية الفكرية ورشاكت أعامل ومبتكرين وخمرتعني وجامعات وماكتب امللكية الفكرية الشقيقة يف املنطقة .كام ّأن
ألبانيا بدل مرحش لالنضامم إىل الاحتاد األورويب ،وينبغي أن تؤخذ العضوية احملمتةل يف الاحتاد األورويب يف الاعتبار دلى
التخطيط لألنشطة التعاونية بني ألبانيا والويبو وتنفيذها ،مما يسهم يف تنفيذ أنشطة هادفة عىل حنو أكرث فعالية ،وجيعلها
أنشطة انحجة ابلاكمل .وارتقب الوفد من الويبو أن متيض قدما يف هنجها األكرث انفتاحاً ومرونة لتعزيز النظام العاملي امللكية
الفكرية يف ألبانيا .وأضاف أن التعاون الوثيق مع الويبو وادلمع اذلي تقدّمه أدااتن هممتان لنجاح اجلهود املبذوةل يف ألبانيا
الرامية إىل حتقيق التمنية الاقتصادية وحامية حقوق امللكية الفكرية .وأعرب الوفد عن أمهل بأن تتحسن العالقات اليت تربط
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الويبو بألبانيا يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية والتعاون فامي خيص حقوق امللكية الفكرية واحلقوق اجملاورة .وانشد الوفد
ادلول األعضاء للتحيل بروح التعاون البنّاء خالل مجعيات عام  2018هبدف التوصل إىل نتاجئ إجيابية ومتوازنة فامي خيص
مجيع القضااي.
 .15وأيّد وفد اجلزائر البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية .وقال إن اجلزائر تضع تطوير امللكية
الفكرية مضن أولوايهتا الوطنية .ونتيجة ذلكل ،رشعت يف معلية إصالح ملواءمة نظاهما الوطين امللكية الفكرية مع املعايري
ادلولية ووضع إطار قانوين ومؤسيس يضمن يقيناً قانونياً وحامية فعاةل حلقوق امللكية الفكرية .ورأى الوفد أن امللكية الفكرية
أداة ال غىن عهنا لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف عامل يزداد عوملة ،حيث أصبح اقتصاد املعرفة مصدرا لتحقيق
التقدم والازدهار .ومع ذكل ،فإن نتاجئ هذا التطور اإلجيايب ال ميكن أن تفيد امجليع طاملا أن البعد اإلمنايئ غري مكرس
ابلاكمل .وأضاف الوفد أن معاجلة شواغل البدلان النامية من خالل تعزيز نظام دويل للملكية الفكرية أكرث مشوال ومساواة
وإنصافا من شأنه أن يعزز حامية حقوق امللكية الفكرية يف مجيع أحناء العامل .ويف هذا الصدد ،يتعني عىل الويبو ،اليت أدرجت
معلها يف س ياق أهداف التمنية املس تدامة ،أن تؤدي دوراً رايد ًاي .وفامي يتعلق بوضع املعايري ،ذكر الوفد أنه س يكون من املهم
الرتكزي عىل بعض القضااي اليت ميكن النظر فهيا من أجل الانتقال بربانمج معل الويبو إىل مرحةل جديدة .وأحاط علامً
ابلتحدايت اليت ال تزال قامئة يف بعض اللجان ،مثل جلنة املعارف وجلنة العالمات وجلنة حق املؤلف ،اليت ينبغي أن يفيض
معلها إىل اعامتد قرارات هممة تعاجل التحدايت اليت تواجه ادلول األعضاء ،وترتقي إىل تطلعاهتا .ورصح الوفد بأنه سيشارك
بروح منفتحة وإجيابية إلزاةل العقبات اليت حتول دون عقد املؤمترات ادلبلوماس ية .واعترب الوفد أيضاً أن معل الويبو يف جمال
وضع املعايري س يكون أكرث إنصافاً ومشو ًال إذا مت تصحيح اخللل اذلي يشوب المتثيل اإلقلميي يف جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة
التنس يق .ويف هذا الصدد ،أي ّد الوفد توس يع هاتني الهيئتني ابالستناد إىل تركيبة اجملموعات اإلقلميية .كام شكر الوفد األمانة
عىل ما حتلّت به من تأهب وكفاءة خالل معلية إنشاء مكتب الويبو اخلاريج يف اجلزائر العامصة .وقال إنه يتطلع إىل الانهتاء
من هذه العملية ،وأعلن أن بدله ياكد ينهتيي من الرتتيبات الالزمة لفتح هذا املكتب .فهو ينتظر فقط تعيني املدير العام املقبل
ملكتب الويبو اخلاريج يف اجلزائر العامصة .وأضاف الوفد أنه ال يزال حريصا عىل معلية املفاوضات بشأن فتح املاكتب
اخلارجية األخرى املقررة ،وأعرب عن أمهل يف التوصل إىل نتيجة إجيابية يف هذا الشأن ،تستند إىل توافق يف اآلراء .وأكّد أن
اجلزائر عىل أهبة الاس تعداد دلمع أي مبادرة يف هذا الصدد.
 .16وأيّد وفد أنغوال البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وذكر أن حكومة بدله رشعت يف اختاذ بعض
اإلجراءات لتنويع الاقتصاد الوطين اذلي ال يزال يعمتد عىل النفط .وركزت عىل العمل مع واضعي الس ياسات يف أنغوال
إلذاكء الوعي بأمهية حقوق امللكية الفكرية وفوائد اس تخداهما وحاميهتا .وقال الوفد إن حكومته تعتقد أن التعاون مع الويبو
واألوساط األاكدميية والقضائية وأحصاب املشاريع من الش باب والصناعات الوطنية وعامة امجلهور س يحقق املزيد .وذكر الوفد
أن وزارة الصناعة ،عرب معهد أنغوال للملكية الصناعية ،وهجت إجراءاهتا حنو تنفيذ الس ياسات احلكومية املتعلقة بتعزيز امللكية
الصناعية وحاميهتا ودراس هتا وتطويرها .وأضاف أن مؤمترا س يعقد يف نومفرب  2018لعرض مرشوع قانون امللكية الصناعية
وتقدمي املالمح البارزة لتعديالت القانون  3/92الصادر يف  28فرباير  .1992واتبع ابلقول إن الغرض من املؤمتر هو إجراء
مناقشة عامة بشأن جوانب معينة من امللكية الصناعية والاس تفادة من وهجات نظر املشاركني لتعزيز حمتوى القانون وزايدة
الوعي بأمهية حامية امللكية الصناعية .وأشار إىل أن حتديث جداول رضيبة امللكية الفكرية قيد التنفيذ وقد وافقت احلكومة
عىل قامئة احلد األدىن ملعدالت حق املؤلف يف  29أغسطس  .2018وذكر الوفد أن بدله يتلقى ،مبوجب برانمج املساعدة
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التقنية للويبو لدلول األعضاء ،ادلمع التكنولويج لنظام أمتتة امللكية الصناعية وتطويره وفقاً للمعايري ادلولية .وقد هيّأ معهد
أنغوال للملكية الصناعية الظروف عىل املس توى احمليل لتسهيل رمقنة البياانت واإلشارات لالنتقال إىل النظام اجلديد بعد
تثبيت الربانمج .وقال الوفد إن بدله أبدى اهامتمه بتوقيع الربوتوكول املقدم إىل هيئات الويبو اإلدارية ،وال زال ينتظر رداً من
املنظمة منذ نومفرب  .2017ولكن أعرب عن امتنانه للويبو لدلمع املقدم من خالل الربانمج التدرييب لدلول األعضاء ،وحتديداً
ادلورات ادلراس ية عرب اإلنرتنت ودورة تدريب فاحيص الرباءات مبوجب معاهدة الرباءات .وذكر الوفد أن النقص يف فاحيص
الرباءات التقنية اكن أحدى الصعوابت الرئيس ية اليت واهجها معهد أنغوال ،وقد المتس من الويبو املساعدة يف حل هذه
املشلكة منذ فرتة طويةل ،ألن كفاءة اخلدمات املقدمة تستند إىل كفاءة املوظفني .وأضاف الوفد أن أفريقيا قارة جديدة العهد
بنظام امللكية الفكرية وحيتاج نظاهما إىل تطوير عاجل لضامن إسهاهما يف ما يسمى "الاس تقرار العاملي" وحتقيق أهداف التمنية
املس تدامة .وأعرب عن أمل بدله يف أن تويل الويبو مزيدا من الاهامتم للقارة األفريقية اليت ينبغي أن تكون من بني أولوايهتا.
وأشاد ابلعمل اذلي أجنزته جلنة التمنية اليت جيب أن تؤدي دورا قياداي يف تنفيذ أجندة الويبو بشأن التمنية .وأضاف أن عىل
مجيع هيئات الويبو تنفيذ توصيات أجندة التمنية ،وأن قضااي مثل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا ،اليت
تفيد مجيع البدلان النامية ،ينبغي أن تكون عىل رأس أجندة الويبو .وأيّد الوفد العمل اجلاري يف إطار جلنة املعارف ،ألن نتاجئ
املناقشات بشأن هذه القضااي س تعزز امحلاية من المتكل غري املرشوع لهذه املوارد .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن يمتكن أعضاء
الويبو ،بعد مرور قرابة عقدين من املفاوضات ،من التوصل إىل اتفاق يسفر عن صك دويل ملزم قانوان لتعزيز املعارف
التقليدية للشعوب األصلية واجملمتعات احمللية وحاميهتا من الاس تخدام غري املرشوع والاس تكشاف اذلي حرم هذه الشعوب
من الفوائد التجارية ملعارفها .وأبدى الوفد دمعه للنصوص اليت اعمتدت يف ادلورة األخرية للجنة املعارف ،ورأى أهنا توفر
أساسا متينا للمناقشات وتوفيق اآلراء.
 .17وأيّد وفد أنتيغوا وبربودا البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وأكد
الوفد الزتام بدله الثابت بنظام حديث للملكية الفكرية ،وتعهد مبواصةل العمل مع الويبو بشأن القضااي واملنصات ذات الاهامتم
املشرتك ،وأعرب عن أمهل ابس مترار ادلمع اذلي تقدّمه خمتلف إدارات الويبو للمساعي اجلارية يف بدله .وقال ّإن بدله تدرك
أمهية دور امللكية الفكرية يف خططها وأهدافها اإلمنائية الوطنية .وقد بدأت تنفيذ جدول أعامل ترشيعي وإداري ملواءمة قوانني
امللكية الفكرية الوطنية مع أحدث التطورات العاملية يف هذا القطاع .واعمتدت مؤخراً قانو ًان جديداً بشأن الرباءات ()2018
ولواحئ تنفيذية بشأن الرباءات ،ويه يف صدد مراجعة قانوين العالمات التجارية وحق املؤلف وإصالهحام ،ومن احملمتل اختاذ
مزيد من اإلجراءات الترشيعية يف العام املقبل .وذكر ّأن التدريب عىل تصنيف فيينا انهتيى مؤخراً ،وس تصبح بدله قريبا عضوا
يف معاهدات بودابست وقانون الرباءات ونيس ومعاهدات حق املؤلف اخملتلفة .وشكر الوفد الويبو عىل ادلمع امللموس يف
هذا الصدد .وقال ّإن هناك توافقا واسع النطاق عىل ّأن الصناعات اإلبداعية  -املوس يقى والرايضة والفوللكور عىل وجه
اخلصوص  -توفر أكرب فرصة لمنو اقتصادي جديد .ومبا أن بدله دوةل جزرية صغرية انمية ،فقد واصلت اس تكشاف أفضل
س بل إسهام صناعاهتا اإلبداعية يف الناجت احمليل اإلجاميل .وذكر الوفد أن محةل التوعية العامة اجلارية يف البدل أمثرت زايدة يف
اهامتم امجلهور بقوق امللكية الفكرية ومعرفهتا .وتواصل احلكومة العمل مع العديد من واكالهتا من أجل تعزيز قمية امللكية
الفكرية وفهمها بشلك أمعق يف مجيع القطاعات .وقال الوف ّد ّإن مكتب أنتيغوا وبربودا للملكية الفكرية والتجارة أيّد تأييدا اكمال
موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام " :2018متكني التغيري :املرأة يف الابتاكر واإلبداع" .ومضن احتفاالته هبذه املناس بة،
أجرى املكتب ابلتعاون مع وزارة التعلمي وراعيني حمليني مسابقة للمقاالت وامللصقات لطالب املدارس الابتدائية والثانوية يف
مجيع أحناء البدل .واس تّل املكتب ما يقرب من  100مسامهة .ون ّظم املكتب معرضا مفتوحا يف الشارع حرضه الكثريون.
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وعقدت ندوة نسائية يف مكتبة أنتيغوا العامة دعيت فهيا نساء أنتيغوا وبربودا العامالت يف الصناعات اإلبداعية إىل التحدث
وشهدت الندوة حضورا كبريا .وأثىن الوفد عىل معل الويبو يف بناء احرتام امللكية الفكرية ،ور ّحب بإضافة صفحة لألطفال
إىل موقع الويبو اإللكرتوين للمساعدة يف تثقيف فئة الش باب يف البدل .وأعرب عن اعتقاده بأن نرش املعلومات عن طريق
اإلنرتنت هو وس يةل ممتازة للش باب للتعرف عىل حقوق امللكية الفكرية ،وقد أضيفت صفحة مماثةل إىل موقع امللكية الفكرية
احلكويم .ورحب الوفد مببادرة الويبو إلنشاء منتدى جديد لقضاة امللكية الفكرية ،ملنح القضاة يف مجيع أحناء العامل منربا
يناقشون فيه القضااي الوجهية .وس يعود املندى بنفع كبري عىل البدلان اليت متكل حمامك اس تئناف متنقّةل ،ومهنا أنتيغوا وبربودا.
ونظراً لتعدد املبادرات الوطنية وتفاوت مس توايت تمنية امللكية الفكرية ومنوها والاهامتم هبا بني بدلان منطقة البحر الاكرييب،
رأى الوفد ّأن جحم الطلبات املطروحة عىل القسم الاكرييب يف املكتب اإلقلميي لبدلان أمرياك الالتينية والاكرييب قد توسع
برسعة ،وأعرب عن امتنانه للخطوات األخرية من أجل تعزيز القسم الاكرييب .وشكر الوفد مكتب أمرياك الالتينية والاكرييب
والقسم الاكرييب عىل دمعهم املس متر ومعلهم نيابة عن املنطقة .وأثىن الوفد عىل معل جلنيت حق املؤلف والرباءات.
 .18وأعرب وفد األرجنتني عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية
والاكرييب .ومن بني املواضيع املتعلقة ابإلطار املعياري ادلويل اليت سيمت دراس هتا خالل سلسةل الاجامتعات احلالية ،اكن
حتديث حامية هيئات البث ابلغ األمهية لألرجنتني .وقد وافقت جلنة حق املؤلف عىل توصية للجمعية العامة للويبو ،ودعهتا
إىل دراسة التدابري املناس بة لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة .ومن الرضوري أن تعمتد امجلعية العامة للويبو خطة معل
تسمح بإكامل املسائل املعلقة وتؤدي إىل مؤمتر دبلومايس يف عام  .2019وأعرب الوفد عن ثقته يف أنه سيمت إيالء الاهامتم
الالزم لهذه النقطة للتوصل إىل اتفاق .عىل اس تعداد للمسامهة يف مجيع املناقشات .كام ينبغي النظر يف إماكنية عقد مؤمتر
دبلومايس العامتد معاهدة بشأن قانون التصاممي ،وهو موضوع مت بثه عدة مرات ،خالل الاجامتعات احلالية .وأعرب عن
أمهل يف أن تبدي ادلول األعضاء مرونة للتغلب عىل الاختالفات املس مترة يف الرأي .وسلط الضوء عىل العمليات املنجزة يف
العمل اجلاري يف جلنة املعارف وفقاً للوالية لفرتة  ،2019/2018وأعرب عن أمهل يف اس مترار هذا العمل .وأكد الوفد من
جديد الزتامه ابلتطبيق الفعال ألجندة التمنية .وأقر الوفد ابجلهود والتقدم اذلي أحرزته األمانة دلمج قضااي التمنية يف أنشطة
املنظمة وحث عىل مواصةل هذا العمل .وأعرب عن تقديره للمساعدة التقنية وبناء القدرات اليت قدمهتا الويبو إىل البدلان
النامية ،مبا فهيا األرجنتني ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل ادلور الهام اذلي تلعبه أاكدميية الويبو يف تعلمي وتدريب املوارد
البرشية .اكنت هذه األنشطة رضورية لمتكني البدلان من اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية وتشجيع الابتاكر .وقد
أطلقت األرجنتني برانمج املاجس تري اجلديد يف جمال امللكية الفكرية يف عام  ،2018اذلي شاركت يف تنظميه الويبو واملعهد
الوطين للملكية الفكرية وجامعة سان أندريس ،اذلي اس تفاد منه مجيع بدلان أمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب .وشكر
الوفد األاكدميية عىل دمعها .وأعرب عن ارتياحه للحاةل املالية السلمية للمنظمة وأعرب عن أمهل يف أن تتخذ التدابري الالزمة
لضامن اس مترارها يف املس تقبل .ويف اخلتام ،شكر الوفد الويبو عىل تعاوهنا يف خمتلف األنشطة وعىل ادلمع املقدم لعقد معرض
"تأجيج المنو يف األرجنتني من خالل الابتاكر" كجزء من سلسةل الاجامتعات احلالية.
 .19وقال وفد أسرتاليا إن البدل يعرف من جتربته اخلاصة أن الاقتصاد العاملي يعمتد بشلك مزتايد عىل املعرفة ويستند إىل
الابتاكر ،وأن امللكية الفكرية تدمع المنو الاقتصادي والازدهار للبدلان املتقدمة والنامية واألقل منواً عىل حد سواء .واكن
للويبو وادلول األعضاء فهيا دور حيوي يف جعل نظام امللكية الفكرية ادلويل أكرث مرونة واس تجابة للتحدايت والفرص احلالية
واملس تقبلية .إن التقدم الرسيع يف التطور التكنولويج ،املوجود فقط يف عامل اخليال عندما اعمتدت اتفاقية ابريس يف عام
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 ،1883يلعب اآلن دوراً متنامياً يف نظام امللكية الفكرية ادلويل .وابلنس بة إىل مجعيات عام  ،2018جشعت أسرتاليا ادلول
األعضاء عىل الرتكزي عىل حتديد املصاحل املشرتكة وتعزيزها .ومن شأن خلق قدر أكرب من اليقني ابلنس بة للرشاكت وامجلهور
عرب احلدود أن يفيد التجارة والاستامثر ونقل التكنولوجيا ويساعد يف تعزيز التمنية املس تدامة .ينبغي لألعضاء املسامهة بشلك
بنّاء يف تطوير جدول أعامل الويبو .وأعربت أسرتاليا عن تقديرها للروح البناءة اليت شاركت هبا ادلول األعضاء مع جلنة
املعارف .وأعرب عن أمهل يف أن تمتكن ادلول األعضاء من البناء عىل حسن النية والتقدم احملرز يف الاجامتعات األخرية
إلجياد أرضية مشرتكة .وس يكون للمواضيع اليت جتري مناقش هتا تأثري هام عىل قدرة الشعوب األصلية ،مبا يف ذكل الشعوب
األسرتالية للساكن األصليني وساكن جزر مضيق توريس ،عىل احلفاظ عىل ارتباطها ابلثقافات واجملمتعات والهوايت اليت
امتدت عىل مدى آالف الس نني واكتساب الاعرتاف هبا .حافظت أسرتاليا عىل دمعها القوي للتحسينات اجلارية لنظام
امللكية الفكرية العاملي ،وال س امي معاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد .ورحبت ابنضامم إندونيس يا خالل العام املايض ،ومؤخرا
أفغانس تان ،إىل بروتوكول مدريد .وأعرب عن رسوره ألن عضوية نظام مدريد قد جتاوزت  ،100مما يسامه يف سهوةل ممارسة
األعامل التجارية يف الاقتصاد العاملي .وقد جتىل ذكل من خالل اس مترار المنو القيايس يف عدد املتقدمني اذلين يس تخدمون
نظام مدريد محلاية عالماهتم التجارية عىل الصعيد ادلويل .كام أعربت أسرتاليا عن رسورها إلجنازات التكرار الثاين لصناديق
أسرتاليا الاستامثرية من أجل امللكية الفكرية ،هبدف تعزيز أنظمة امللكية الفكرية وقدراهتا ومعارفها يف البدلان النامية واألقل
منواً .واكنت أسرتاليا خفورة عىل وجه اخلصوص ابملسامهة يف مواهجة التحدايت الصحية العاملية اليت تفرضها األمراض املدارية
املهمةل مثل املالراي ،من خالل دمع برانمج وايبو ريرستش ،ابلرشاكة مع رشكة ابيو فنترشز للصحة يف العامل .وقدمت هذه
الرشاكة منحاً للزماالت لعلامء من البدلان النامية ملساعدهتم عىل حتسني هماراهتم البحثية وتطوير الش باكت والوصول إىل
أصول امللكية الفكرية يف املؤسسات املضيفة ،مع توضيح كيف ميكن اس تخدام امللكية الفكرية لتسهيل نقل املعرفة
والتكنولوجيا والتقدم حنو أهداف األمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وواصلت أسرتاليا دمع أهداف معاهدة مراكش .ورحب
ابلزايدة يف الانضامم إىل تكل املعاهدة التارخيية ،اليت صدقت علهيا أسرتاليا ونفذهتا ،مكثال هام عىل الكيفية اليت ميكن هبا
للمجمتع ادلويل للملكية الفكرية أن تعمل معاً لتعزيز التمنية املس تدامة ،وحتسني النتاجئ التعلميية وختفيف حدة الفقر .وسامهت
امليرسة" ،وذكره الوفد مكبادرة للمساعدة يف تنفيذ املعاهدة عىل املس توى
صناديق أسرتاليا الاستامئنية بمتويل "احتاد الكتب ّ
العميل ،حيث ساعدت عىل حتقيق عدد من األهداف املهمة يف جدول أعامل الويبو بشأن التمنية ،مبا يف ذكل يف الهند.
منطقة احمليط الهادئ .وجشع الوفد ادلول األعضاء األخرى عىل النظر يف ادلمع املايل لهذا املسعى الهام .واس تضافت
املكس يك وإندونيس يا ومجهورية كوراي وتركيا وأسرتاليا هذا احلدث يف الويبو حتت شعار "ميكتا" ،يف إطار اليوم العاملي
للملكية الفكرية لعام  ،2018بشأن موضوع "التغيري يف جمال الطاقة :املرأة يف الابتاكر" .وقد أبرز احلدث النساء املبدعات
من خمتلف املناطق ،حيث عرضن أمثةل عىل النساء األسرتاليات لتحسني احلياة يف مجيع أحناء العامل من خالل اخرتاعاهتن.
وأعرب الوفد عن الزتامه القوي واملس متر ابلعمل مع الويبو وأعضاهئا لضامن نظام دويل للملكية الفكرية يشجع المنو والتمنية
العامليني ويساعد املبتكرين واملبدعني والرشاكت عىل تلبية الاحتياجات احلالية والاس تجابة للتحدايت والفرص الناش ئة.
 .20وأيّد وفد المنسا البيان اذلي أدىل به وفد سويرسا ابلنيابة عن اجملوعة ابء ،والبيان اذلي أدىل به وفد المنسا ابلنيابة
عن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه .وأشار الوفد مع التقدير إىل جسل أنشطة الويبو واإلجنازات اإلجيابية اليت وردت
يف تقارير األمانة ،ال س امي أنشطة وبرامج املساعدة التقنية ،وحاالت الانضامم إىل املعاهدات اليت تديرها الويبو ،وزايدة
اس تخدام األنظمة والاحتادات ادلولية للملكية الفكرية بناء عىل معاهدات الويبو .وأعرب الوفد عن رضاه إزاء التقدم احملرز
والتطورات اإلجيابية اليت سامهت يف تعزيز جناعة سري النظامني ادلوليني للتسجيل واإليداع يف جمال امللكية الفكرية ،الذلان
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ميثالن إىل جانب معاهدة الرباءات ونظام مدريد املصدر الرئييس دلخل الويبو ،ويكتس يان قمية ال تقدر بمثن ابلنس بة إىل
ادلول األعضاء واملس تخدمني نظراً إىل التطورات والتحسينات املُدخةل علهيام ابس مترار .ومن مثّ ،انشد الوفد ببذل مزيد من
اجلهود واختاذ مزيد من اإلجراءات من قبل األمانة بغية تعزيز بيئة امللكية الفكرية كلك ،واحلفاظ بذكل عىل بقاء املنظمة
وجناعهتا ،وضامن توازن نظام امللكية الفكرية وجناعته ليشمل مجيع فئات حقوق امللكية الفكرية ،لفائدة مجيع أحصاب املصلحة.
وأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة احللول املتاحة لتخطي آخر عائقني من العوائق اليت حتول دون عقد مؤمتر دبلومايس
العامتد معاهدة متوازنة لقانون التصاممي ،بغية تنس يق وتبس يط اإلجراءات الشلكية لطلبات التصاممي .وأشار الوفد إىل
مشاركته النشطة يف جلنة حق املؤلف إلبرام معاهدة سديدة محلاية هيئات البث ،ت ُليب احتياجات تكل الهيئات يف الوقت
الراهن ويف املس تقبل .كام أعرب الوفد عن رضاه عن العمل اذلي تضطلع به جلنة الرباءات والتقدم اذلي أحرزته ،ال س امي
القرار اذلي اختذته ابعامتد برانمج معل مس تقبيل متوازن ،وأضاف أن ّه مس تعد للتعاون من أجل حتسني نظام الرباءات ،نظراً
الهامتمه مبواءمة قانون الرباءات املوضوعيّ .
وحث الوفد األمانة عىل امليض قدما يف تنفيذ توصيات أجندة التمنية كجزء ال
يتجزأ من أنشطة الويبو األساس ية لتعزيز حامية امللكية الفكرية يف العامل ،مشرياً إىل التطورات اإلجيابية واإلجنازات احملققة ،ال
س امي يف ما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات ،الواردة يف التقارير املتعلقة بعمل جلنة التمنية ،و ُمرحباً ابلبنود اجلديدة
املدرجة يف جدول أعاملها .وأكّد الوفد عىل أمهية تويخ الشفافية والشمولية يف مجيع املناقشات ،مش يداً ابلعمل اذلي تضطلع
به جلنة املعارف ،ور ّحب ابلروح البنّاءة اليت تتحىل هبا اللجنة وتوافق اآلراء اذلي ّمت التوصل إليه بشأن تقدمي توصيات إىل
امجلعية العامة .كام ر ّحب الوفد أيضا ابلتعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية لنظام معاهدة الرباءات ،عىل النحو
الوارد يف الوثيقة  ،PCT/A/50/2والتوصيات بشأن العمل املقبل للفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات ،عىل النحو الوارد
يف الوثيقة  ،PCT/A/50/1واقرتاح إدراج اس امترة طلب للتعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،عىل
النحو الوارد يف الوثيقة  ،PCT/A/50/3وأعرب عن تأييده التام يف هذا الصدد .كام ّ
حث الوفد املكتب ادلويل عىل
مواصةل وتعزيز تعاونه مع مكتب الاحتاد األورويب للملكية الفكرية بشأن تنس يق وضع قبول املصطلحات املس متدة من قاعدة
البياانت األوروبية املنسقة ،وأثىن عىل الويبو انفتاهحا إلجراء مناقشات بشأن إماكنية اس تخدام اس امترات جديدة لتسجيل
العالمات التجارية ،عىل غرار تكل اليت ّمت إدراهجا يف نظام الاحتاد األورويب للعالمات التجارية.
 .21ورصح وفد أذربيجان بأن تطوير قطاع امللكية الفكرية وتوس يع التعاون ادلويل يف هذا اجملال هام من األولوايت
الوطنية لبدله .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد التغيريات املؤسس ية يف نظام امللكية الفكرية يف بدله ،مبا يف ذكل إنشاء واكةل
للملكية الفكرية يف مجهورية أذربيجان مؤخرا .وقال ّإن الواكةل يه بنية جامعة موحدة ملركز الرباءات والعالمات التجارية
ومركز حامية حقوق امللكية الفكرية واملكتبة العلمية والتقنية مجلهورية أذربيجان .وأكّد الوفد أن بدله يسري عىل درب التمنية
والابتاكر .ووفقًا لبياانت املنتدى الاقتصادي العاملي للثنائية  ،2018-2017احتلت أذربيجان املرتبة  35وفقًا ملؤرش األداء
التنافيس ،واملرتبة  3بني ادلول النامية وفقًا ملؤرش التمنية الشامةل ،واملرتبة  37وفقًا لبياانت املؤرش الفرعي "امللكية الفكرية".
وأضاف الوفد أن ّه نظراً للتحول اجلذري للجامعات ودورها املزتايد يف التسويق التجاري ونقل التكنولوجيا واألمهية الاقتصادية
املزتايدة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،هتدف س ياسة امللكية الفكرية الوطنية إىل حفز الابتاكر التكنولويج وإنشاء
ماكتب تسويق التكنولوجيا ودمع الابتاكر وتطويرها .وذكر الوفد أن حكومة بدله ،وبغية تعزيز مشاركته يف نظايم معاهدة
الرباءات ومدريد ،خصصت الاعامتدات الالزمة وقدمت حوافز رضيبية للرشاكت الناش ئة واملتفرعة ،وسعت لتعزيز
العالمات التجارية الوطنية .ويف جمال حق املؤلف ،وضعت احلكومة نظاما وطنيا لإلدارة الرمقية .وأشار الوفد ختاما إىل
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املرشوع املشرتك بني الويبو وأذربيجان بشأن س ياسة امللكية الفكرية للمؤسسات األاكدميية ومعاهد البحوث ،والزايرة امللهمة
اليت أجراها املدير العام للويبو إىل العامصة ابكو.
 .22وأيّد وفد بنغالديش البيانني الذلين ألقيا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ومجموعة البدلان األقل منواً .وأعرب
عن تقديره الس مترار تعاون الويبو يف جمال تعزيز الاخرتاعات والابتاكر وحاميهتام يف بنغالديش ،وذكر الوفد أن الاسرتاتيجية
الوطنية لس ياسة امللكية الفكرية والابتاكر قد صيغت ويه يف املرحةل الهنائية الس تعراضها بغرض اعامتدها يف وقت الحق.
وأضاف ّأن بدله حقق معايري األهلية للخروج من فئة البدلان األقل منواً ،وطلب دعامً منسقاً من اجملمتع ادلويل من أجل
انتقال سلس ،وزايدة اللجوء إىل أدوات امللكية الفكرية لتعزيز القدرة عىل تنظمي املشاريع وهتيئة الظروف الغتنام فرص
امللكية الفكرية ومعاجلة التحدايت املرتبطة بتوفري اخلدمات الرمقية واس تخدام اذلاكء الاصطناعي .ورأى أن انضامم بدله إىل
معاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد ،سزييد من أمهية رشاكهتا مع الويبو أكرث من أي وقت مىض .ودعا الوفد إىل أن تكون
املساعدة التقنية اليت تقدّهما الويبو موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلب ،وأن تكون مشاريع جلنة التمنية رسيعة املسار .وأيّد
الوفد اقرتايح مجموعة آس يا واحمليط الهادئ بشأن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة
 ،WO/GA/50/14وجلنة التنس يق عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .A/58/9ورأى الوفد أن الاتفاقات امللزمة قانوان يه
وحدها اليت س تضمن للبدلان النامية تلقي املنافع اليت تس تحقها من مواردها الوراثية ومعارفها التقنية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .ودعا إىل إبرام معاهدة بشأن قانون التصممي تنص عىل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،وإحراز تقدم يف
التوصل إىل اتفاق دويل بشأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املؤسسات التعلميية والتدريس ية والبحثية واملكتبات ودور
احملفوظات واألشخاص ذوي اإلعاقات.
 .23وأيّد وفد برابدوس البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وأثىن عىل العمل
اذلي أجنزته جلنة حق املؤلف العام املايض ،وحث ادلول األعضاء عىل املوافقة عىل خطة العمل بغية عقد مؤمتر دبلومايس
العامتد معاهدة بشأن حامية هيئات البث .ورحب الوفد ابجلهود اجلارية اليت تبذلها جلنة العالمات ،وتطلع إىل اعامتد اقرتاح
الس ياسة العامة محلاية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية .وأقر الوفد بأمهية معل جلنة املعارف واحلاجة إىل حتقيق توافق يف
اآلراء بشأن نظام حامية متوازن وفعال يراعي احتياجات الشعوب األصلية .وأشار الوفد إىل دور الويبو احلامس يف مساعدة
ادلول األعضاء وتسخري نظام امللكية الفكرية لتعزيز التمنية الاقتصادية ،وتقدمي املساعدة التقنية املس مترة لدلول األعضاء يف
املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب ،إضافة إىل دورها المثني يف تعزيز البنية التحتية لنظام امللكية الفكرية ومواءمة
نظام امللكية الفكرية اإلقلميي .وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل مساعدهتا التقنية املس مترة يف تعزيز قدرة مكتبه الوطين
للملكية الفكرية ،مما يساعد عىل تمنية الاقتصاد احمليل .ويف عام  ،2018أاتحت املساعدة التقنية املقدّمة من الويبو يف تكوين
كفاءات املؤسسات الصغرية واملتوسطة واحملامني احملليني والوالكء ومسؤويل اجلامعات وغريمه من أحصاب املصلحة .وأضاف
الوفد أن وحدة تدريبية أعدّت ملهنيي تكنولوجيا املعلومات يف مكتب امللكية الفكرية كجزء من برانمج التدريب عىل نظام
أمتتة امللكية الصناعية .واختمت ابلقول إن بدله يتطلع إىل اس مترار دمع الويبو ،إذ ينفّذ مكتب امللكية الفكرية الوطين نظاما
إلكرتونيا اكمال .وس يواصل العمل مع الويبو ومجيع ادلول األعضاء محلاية حقوق امللكية الفكرية.
 .24وذكر وفد بيالروس أن بدله ،اليت حددت التمنية الابتاكرية كأولوية عليا ،تعلق أمهية كبرية عىل دور امللكية الفكرية يف
ضامن التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .وأعرب الوفد عن ارتياحه للجهود اليت تبذلها الويبو لتعزيز دور املنظمة مكركز
عاملي للملكية الفكرية .كام رحب ابجلهود املعززة لألمانة املوهجة حنو تنفيذ أجندة التمنية .وذكر الوفد أنه يواصل النظر يف
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املناقشة املوضوعية بشأن مرشوع معاهدة حامية هيئات البث مكوضوع هل األولوية من أجل تطوير وتعزيز سلطة الويبو يف
املس تقبل .وأشار الوفد إىل الطبيعة املفيدة للمشاريع والربامج املنفذة يف إطار التعاون الثنايئ بني حكومة بيالروس واألمانة
العامة .ويف الفرتة  ،2016-2018واصلت بيالروس حتسني اإلطار القانوين لنظام امللكية الفكرية الوطين ،وحتقيقاً لهذه
الغاية ،رشعت يف تعزيز تعاوهنا الشامل مع الويبو .وعىل وجه اخلصوص ،لتنفيذ أحاكم الاتفاقيات متعددة األطراف ،مت
إجراء تغيريات يف إجراءات دفع رسوم الرباءات وتسجيل الرتاخيص وغريها من العقود اخلاصة ابمللكية الصناعية ،وكذكل
إجراء منح براءات للتصاممي الصناعية .ورشعت ادلوةل يف معلية التصديق عىل تعديالت عىل اتفاقية الويبو اليت اعمتدت يف
أكتوبر  .2003وقد معل املكتب الوطين للرباءات عىل انضامم بيالروس إىل معاهدة مراكش واتفاق الهاي .ومبساعدة من
الويبو ،ما فتئت بيالروس تنفذ بنشاط أنظمة الويبو لالتصال وتطبيقات اإلدارة اآللية ،وتوس يع ش بكة مراكز نقل الابتاكر
والتكنولوجيا وتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث .وعقدت س نواي حلقات دراس ية وطنية وإقلميية
بشأن خمتلف قضااي امللكية الفكرية مبساعدة الويبو .وقد نوقش تنفيذ هذه املشاريع ،فضال عن تطوير جماالت تعاون واعدة
خالل زايرة بيالروس لنائب املدير العام ،قطاع الرباءات والتكنولوجيا ،يف يناير  .2018وأخريا ،أكد الوفد أن بيالروس
هممتة للغاية مبواصةل التعاون هبدف احلصول عىل مساعدة فنية لتحسني نظام امللكية الفكرية الوطين وجعهل أكرث كفاءة ،وذكر
أنه يتطلع إىل العمل الفعال املشرتك مع أمانة الويبو ،والتعاون البناء واملمثر داخل امجلعيات.
ورصح وفد بلزي أن احتفال بدله مبرور  37عاماً عىل الاس تقالل يف  21سبمترب  2018أعاد إىل األذهان العديد من
.25
ّ
األنشطة اليت تنادي بإعادة النظر يف األهداف الاسرتاتيجية القامئة للميض قدماً يف تعزيز حقوق امللكية الفكرية .وبنا ًء عىل
ذكل ،أعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة التقنية املقدمة إىل وزارة العدل من خالل مكتب بلزي للملكية الفكرية أثناء صياغة
الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية .ويف انتظار املصادقة عىل هذه الاسرتاتيجية ،س يواصل تعزيز البيئة احليوية للملكية
الفكرية من خالل هنج تعاوين مع أحصاب املصلحة الرئيس يني يفيض إىل بذل هجود منسقة إلذاكء الوعي بشأن امللكية
الفكرية .ويربُ ز ذكل من خالل الندوات اليت ّ
ينظمها قسم الاكرييب التابع ملكتب الويبو اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب
ابلتعاون مع أحصاب املصلحة الرئيس يني يف وزارة التجارة والاستامثر والتمنية الاقتصادية .وتسامه هذه الندوات يف تثقيف
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال اس تخدام أدوات امللكية الفكرية كوس يةل دلمع التنافس ية .ومن بني النجاحات الباهرة
أيضا ،ندوات الويبو املتجوةل بشأن معاهدة الرباءات اليت تتيح للمخرتعني يف بلزي فرصة ضامن التسجيل خارج والايهتم
القضائية عند اس تخدام هذه اآللية .وأعرب الوفد عن امتنانه لبعثة الزايرة ادلراس ية اليت أاتحت تقدير املنفعة املنبثقة عن
تسجيل التصاممي الصناعية من خالل وثيقة جنيف ( )1999لنظام اتفاق الهاي .وحدّدت هذه البعثة البنية التحتية ذات
الصةل اليت جيب تطويرها ،وشدّدت عىل احلاجة إىل موظفني يف جمال بناء القدرات لضامن جناعة النظام وف ّعاليته .وأشار الوفد
إىل أن هذه التجربة أاتحت لبدله إحراز تقدم صوب الانهتاء من إيداع وثيقة انضاممه إىل وثيقة جنيف ( )1999التفاق
الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية؛ والاتفاقية ادلولية محلاية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية
وهيئات البث؛ ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف؛ ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت؛ ومعاهدة بيجني بشأن
األداء السمعي البرصي؛ ومعاهدة مراكش .وسي ّمت الانهتاء من خمتلف معليات الانضامم قبل هناية الس نة احلالية .وأعرب
الوفد عن امتنانه أيضا لدلمع اذلي حظي به بدله من قبل قسم منطقة الاكرييب التابع ملكتب الويبو اإلقلميي ألمرياك الالتينية
والاكرييب ،اذلي ساعد مكتب بلزي للملكية الفكرية مساعدة بشدة عىل حتقيق رؤيته .وأضاف أن بدله يبقى ملزتما ابلعمل مع
الويبو ومجيع ادلول األعضاء لتعزيز التقدم يف جمال الابتاكر وتطوير امللكية الفكرية يف مجيع امليادين.
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 .26وأيّد وفد بواتن البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابلنيابة عن مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ،والبيان اذلي
أدىل به وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة البدلان األقل منوا .وأشار الوفد إىل أن الويبو رشيك راخس وموثوق منذ عام 1994
يف إطار اجلهود اليت يبذلها بدله لتعزيز إطار امللكية الفكرية من أجل تلبية احتياجات الرشاكت والقطاع الصناعي عىل حنو
أمثل ،وذكل من خالل مبادرات س ياس ية و اسرتاتيجيات واحضة تعود ابملنفعة عىل قطاع األعامل .وأضاف الوفد أن بدله
يتخذ العديد من املبادرات الهامة بفضل ادلمع اذلي تقدمه الويبو .فالس ياسة الوطنية للملكية الفكرية اليت اع ُتمدت يف فرباير
 2018توفر توجهيا لنظام امللكية الفكرية وتضفي عليه وضوحاً ،وذكل من خالل توحيد اجلهود املبذوةل عرب اكفة قطاعات
الاقتصاد ،وإقامة روابط بني القطاع الصناعي ومؤسسات البحث والتطوير واجلامعات والقطاع اخلاص .كام أهنا توفر إطاراً
لتحسني نظام امللكية الفكرية بوصفه حافزاً لالبتاكر والتمنية .وفامي يتعلق ابألنشطة املرتبطة ابلرباءات ،وقّعت الويبو وبواتن
عىل اتفاق ملس توى اخلدمة إلنشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف يونيو  .2018و ّمت إنشاء مركزين دلمع التكنولوجيا
ورصح الوفد أنه يرجو أن تقدم الويبو
والابتاكر يف لكّيتني للعلوم والهندسة ويف حظرية تكنولوجيا املعلومات يف العامصةّ .
ادلمع لتدريب املوظفني عىل إدارة تكل املراكز وإقامة مراكز أخرى تدرجيياً .وأعرب الوفد عن أمهل يف التّعّل من خربات مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر الناحجة يف ادلول األعضاء األخرى ملساعدة اخملرتعني واملبدعني عىل اس تغالل طاقاهتم من خالل
النفاذ إىل معلومات ذات جودة عالية يف جمايل العلوم والتكنولوجيا .وذكر الوفد أن بدله قد أطلق اجلائزة الوطنية الس نوية
للعالمات التجارية يف أبريل  2018لتشجيع الابتاكر واإلبداع .وسيمت إطالق جوائز س نوية مماثةل للرباءات والتصاممي
الصناعية وحق املؤلف ّمعا قريب .وأضاف أن بدله يعمل عىل تعزيز اإلطار الترشيعي حلق املؤلف لتجس يد تطورات يف جمال
التكنولوجيا الرمقية .ويشمل ذكل إنفاذ آليات حترتم حقوق أحصاب حق املؤلف وتوجه منافع اإلبداع خلدمة اجملمتع .وأشار إىل
أن نظام التسجيل واإليداع الطوعي للمصنفات احملمية بق املؤلف ال يزال حيظى بدمع واسع من قبل املؤلفني واملبدعني
وأحصاب احلقوق .كام يمت إحياء اجلهود الرامية للتوعية إزاء أمهية نظام حق املؤلف .ومن املرتقب أن خترج بواتن من فئة
البدلان األقل منواً إىل فئة البدلان ذات ادلخل املتوسط يف غضون س نوات قليةل .فقد تزتامن اخلطة امخلاس ية الثانية عرشة
 2023-2018اليت ُأطلقت يف يوليو  2018مع الربانمج الزمين املرتقب لالنتقال إىل فئة البدلان ذات ادلخل املتوسط،
وس يكون ذكل حاسامً لضامن أن بواتن تسري خبطى جيدة من أجل حتقيق املزيد من التمنية .وس تكون هذه اخلطة اليت تركّز
عىل الابتاكر بصفته حمراكً أساس ياً ملواهجة التحدايت وتعزيز نظام امللكية الفكرية حمورية لبلوغ هذه الغاية .وأكّد الوفد أن بدله
يبذل قصارى هجوده لالس تفادة عىل حنو اتم من املنافع املرتتبة عن نظام امللكية الفكرية ،وقال إن ّه يتطلع تواصل املساعدة اليت
تقدّهما الويبو.
 .27وقال وفد بوليفيا (دوةل  -متعددة القوميات) ،ابإلشارة إىل الويبو ،إنه من املهم للمنظمة إحراز تقدم قوي يف دفع
جدول أعامل التعاون اإلمنايئ ،وتعزيز التوصيات  45ألجندة التمنية ودمع حتقيقها .وشدد الوفد عىل األمهية اليت يولهيا البدل
للعمل املعياري للمنظمة يف س ياق التغري الاجامتعي الرسيع ،فض ًال عن الالزتام والتحدي الرئييس املمتثل يف عدم إغفال أي
خشص .واكن التحدي التنظميي األسايس للجنة املعارف هو وضع صكوك ملزمة قانو ًان لدلفاع عن ثقافة الشعوب األصلية.
وس يدمع الوفد التمنية التنظميية اليت توازن بني الوصول وامحلاية ويلزتم ابملشاركة النشطة يف مجيع منتدايت املنظمة ،وهو عىل
أهبة الاس تعداد للمساعدة يف تعزيز وجتديد إطاره املؤسيس.
 .28وأعرب وفد بوتسواان عن تأييّده للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأشاد الوفد بلجنة الرباءات
اليت أبقت املناقشات بشأن املوضوعات اليت طرحت يف دورهتا  28مفتوحة .مفسأةل الرباءات والصحة قضية جوهرية
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لبوتسواان للحصول عىل األدوية األساس ية بأسعار معقوةل واحلفاظ عىل نظام الصحة العامة .وقال الوفد ّإن اجللسة املقرتحة
لتبادل املعلومات بشأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة ابألدوية واللقاحات ،س تتيح معلومات مفيدة لرشاء
األدوية .وأشاد الوفد ابلتقدم اذلي أحرزته جلنة العالمات بشأن معاهدة قانون التصاممي ،وجلنة حق املؤلف بشأن معاهدة
حامية هيئات البث ،وأعرب عن أمهل يف أن تعقد امجلعية العامة مؤمترين دبلوماس يني العامتد هاتني املعاهدتني .وأعرب الوفد
عن أسفه ّ
لقةل التقدم احملرز يف معل جلنة املعارف ،مفناقشة مسائل حامية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملؤرشات اجلغرافية تناقش يف اللجنة منذ أكرث من عقد من الزمان .وقد دمعت الويبو تطوير نظام امللكية الفكرية يف
وعني مكتب بوتسواان للملكية الفكرية كمنوذج
بوتسواان .وقال الوفد ّإن الويبو دمعت تطوير نظام امللكية الفكرية يف بوتسواانّ .
ملاكتب امللكية الفكرية يف أفريقيا ،ومن شأن إجناز هذا املرشوع أن يؤسس لنظام حديث وكفؤ ملعاجلة طلبات امللكية
الفكرية يف بوتسواان .وذكر أن الويبو دمعت أيضاً وضع س ياسة وطنية للملكية الفكرية اس تمكلت يف أبريل  ،2018ومن
املتوقع أن حتفز هذه الس ياسة إطار حومكة امللكية الفكرية بأمكهل وتش ّجع عىل اس تخدام إماكنيات امللكية الفكرية للبدل يف
امليرسة قدّم
حتقيق المنو الاقتصادي والتمنية الشاملني واملس تدامني .وفامي يتعلق مبعاهدة مراكش ،نقل الوفد ّأن احتاد الكتب ّ
ميرسة .وقد اكمتل املرشوع يف يونيو  2018وأظهر فوائد معاهدة مراكش
لبدله ادلمع لتحويل املواد املطبوعة إىل أنساق ّ
وقميهتا .وشكر الوفد الويبو عىل ادلمع اذلي قدّمته إلنشاء مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا ،اليت ينتظر أن حتيل بوتسواان إىل
اقتصاد قامئ عىل املعرفة ومنافس عىل املس توى العاملي .واختمت ابلقول ّإن العمليات الوطنية واإلقلميية بشأن حامية املعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والفوللكور واملوارد الوراثية وغريها من قضااي امللكية الفكرية ستس تفيد ب ّ
لك تأكيد
من إجامع دويل ،وأن ّه يتطلع إىل حوار بناء يف هذا الصدد.
 .29وأي ّد وفد الربازيل البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وقال إن
امللكية الفكرية جيب أن تكون أداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للشعوب .وأشار إىل رضورة أن تتعايش املاكفأة
العادةل لالبتاكر واذلاكء واإلبداع البرشي مع حمتية ضامن احلق يف الوصول إىل الصحة والثقافة واملعرفة واملعلومات والتعلمي
والعمل .ورأى أن من الواجب البحث عن مواطن املرونة يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية مع السعي إىل حتقيق التوازن
بني الالزتام ابحرتام حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها ملا فيه فائدة امجليع .وأضاف أن رساةل أجندة التمنية ال تزال ذات صةل
وتامتىش مع الزمن .واعترب الوفد أن التنفيذ الاكمل للتوصيات امخلس واألربعني ألجندة التمنية أمر حيوي لرشعية معل الويبو،
وينطبق ذكل أيضا عىل خطة األمم املتحدة  .2030ورأى أن عىل عاتق ادلول األعضاء مسؤولية إدراج  17هدفاً من أهداف
التمنية املس تدامة يف أنشطة الويبو ومبادراهتا ،ويه يف جوهرها متاكمةل وغري قابةل للتجزئة .وفامي يتعلق ابلقضااي املعيارية
املطروحة عىل امجلعية العامة للويبو ،أشاد الوفد مبناقشات جلنة املعارف وجلنة حق املؤلف .ففي أعقاب جتديد والية جلنة
املعارف ،أحرز تقدم ملموس فامي يتعلق ابلصك القانوين ،بعد  18س نة من انعقاد ادلورة األوىل للجنة املعارف ،وأعرب الوفد
عن أمهل يف أن توفر الويبو وادلول األعضاء اس تجابة ملموسة وقابةل للتطبيق بشأن النص املعلّق ،وهو أمر ابلغ األمهية
ابلنس بة للبدلان ذات التنوع البيولويج الكبري والشعوب األصلية .وأعرب الوفد عن اقتناعه بإماكنية حتقيق هذا الهدف الهام
مع توفري اليقني القانوين مجليع البدلان املعنية ،دون فرض رشوط مفرطة يف البريوقراطية .وذكر أن ادلورة السابقة للجنة حق
املؤلف شهدت تقدماً يف النص املوحد بشأن هيئات البث .وكرر الوفد اهامتمه ابختتام اجلهود لتحديث امحلاية احلالية لهيئات
البث .وقال إن حتقيق هذا الهدف س يصبح أسهل إن قررت مجعيات الويبو لعام  2018وضع خارطة طريق تفيض إىل عقد
مؤمتر دبلومايس متاش يا مع توصيات جلنة حق املؤلف .وانتقل إىل موضوع املؤمتر ادلبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي،
فدعا إىل بناء توافق يف اآلراء لالتفاق بشأن املؤمتر خالل مجعيات الويبو لعام .2018
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 .30وأعرب وفد بروين دار السالم عن امتنانه للمساعدة املتواصةل اليت قدّمهتا الويبو خالل العام املايض ،وأشاد ابملنظمة
ألهنّ ا تضمن اس مترار نظام امللكية الفكرية العاملي يف دفع جعةل الابتاكر والتقدم التكنولويج .وأعرب الوفد عن تأييده التام
للبيان اذلي أدلت به إندونيس يا ابلنيابة عن ادلول األعضاء يف رابطة أمم جنوب رشيق آس يا ،كام أيّد البيان اذلي أدلت به
مجموعة آس يا واحمليط الهادئ .وأشار الوفد إىل أن التطوير املس متر للبنية التحتية الوطنية للملكية الفكرية يف عام  2018مل
يكن ليتحقق دون ادلمع اذلي تقدّمه الويبو .وأشار الوفد إىل أن بدله مييض قدماً يف اجلهود الرامية إىل تعزيز اخلدمات هبدف
تطوير منوذج يعزز النفاذ إىل امللكية الفكرية وييرس اس تخداهما .ومع اس تكامل مرشوع الرمقنة اذلي تدمعه الويبو ،أصبح دلى
البدل اآلن منصة بث عامة خاصة به تدمعها خدمة انرش الويبو  ،WIPO Publishوميكن النفاذ إلهيا عرب موقع مكتب
بروين دار السالم للملكية الفكرية عىل ش بكة اإلنرتنت ( .)http://ipsearch.bruipo.gov.bnوقد مكَّن هذا اإلجناز
الهام مكتب بروين دار السالم للملكية الفكرية من نرش بياانته عىل ش بكة اإلنرتنت ،وإدارة مجيع بياانت امللكية الفكرية
اخلاصة به وختزيهنا .كام تدمع الويبو أيضاً تطبيق البدل لنظام مدريد من خالل تقدمي املساعدة التقنية يف تبس يط تدفقات أعامهل
بغية تعزيز معاجلة الطلبات ادلولية؛ وتوفري التدريب أثناء اخلدمة؛ وتعزيز النظام ادلويل للرشاكت احمللية .ولزايدة الكفاءة
وتقدمي أفضل خدمة ممكنة ،حترص بروين دار السالم عىل تبس يط العمليات من أجل توفري أفضل خدمة ممكنة
للمس تخدمني ،وذكل من خالل تطبيق نظام لإليداع اإللكرتوين لطلبات امللكية الفكرية ابس تخدام نظام الويبو للملفات
 .WIPO Fileكام أن رابط اإليداع اإللكرتوين وبوابة ادلفع اإللكرتونية قيد الاختبار والتخصيص ،وسيمت إطالقهام يف أبريل
 2019كجزء من الاحتفاالت ابليوم العاملي للملكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،ال يزال البدل يتخذ مبادرات لتقامس العمل من
أجل زايدة كفاءة الفحص .وتعمتد بروين دار السالم عىل األدوات اليت توفرها قاعدة بياانت الويبو العاملية ألدوات التوس مي
من أجل إضفاء ادلقّة والشمولية عىل معليات حفص العالمات التجارية .وفامي يتعلق ابلرباءات ،تعترب بروين دار السالم أول
بدل منسق يف ركن الرباءات لرابطة أمم جنوب رشيق آس يا ،إذ أجرت آخر تعديل ملنصة تقامس العمل يف ركن براءات الرابطة.
وأشار الوفد إىل أن بروين دار السالم وادلول األعضاء األخرى يف رابطة أمم جنوب رشق آس يا أحرزت تقدما تدرجييا
خالل الس نوات القليةل املاضية .إذ جسل البدل منواً مطرداً يف قطاع الصناعات اإلبداعية ،ويتجىل ذكل من خالل العدد
املزتايد لطلبات امللكية الفكرية عىل الصعيد احمليل .وميكن القيام ابملزيد ملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر
وقطاع اإلبداع والابتاكر ،عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية بفعالية وضامن فهم أفضل ألمهيته ابلنس بة إىل اجملمتع .وقد مت
حتديد جماالت جديدة للتعاون مع الويبو يف الس نة القادمة ،أال ويه :تنفيذ التوصيات يف إطار تشخيص إدارة املوارد يف
املكتب الوطين للملكية الفكرية؛ وتقدمي املساعدة فامي خيص أنشطة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ وإطالق خدمة اإليداع
اإللكرتوين ابس تخدام نظام WIPO FILE؛ ومتابعة التدريب عىل نظام مدريد؛ واحللقة ادلراس ية دون اإلقلميية بشأن
معاهدة التعاون بشأن الرباءات .وقد مت تصممي معظم أنشطة التعاون هذه بعناية لتلبية لالحتياجات الوطنية ذات األولوية يف
جمال امللكية الفكرية ومن شأهنا أن تسهم ابلتأكيد يف حتقيق التمنية الوطنية .وأعرب الوفد عن امتنانه ملا تقدّمه الويبو من دمع
القمي يف س ياق أنشطة خطة معل حقوق امللكية الفكرية
مس متر ومتجدد يف عام  ،2018وتطلّع إىل مزيد من التعاون وادلمع ّ
لرابطة آس يان للفرتة  .2025-2016وأعرب الوفد عن أمهل يف الاس تفادة من التطورات اليت تدمعها الويبو والتعجيل يف
تطبيقها خالل عام  2019واس تخدام امللكية الفكرية كأداة لتعزيز المنو والتمنية عىل الصعيد الوطين.
 .31وأيّد وفد بلغاراي البيان اذلي أدىل به وفد المنسا ابلنيابة عن الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء ،والبيان اذلي أدىل به
وفد ليتوانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق .وأعرب الوفد عن مساندته للجهود املتواصةل اليت تبذلها
الويبو لتطوير اإلطار القانوين ادلويل ،وحتسني تطوير وصيانة املعايري املتعلقة ابملعلومات احليوية ،وبلوغ أهدافها الاسرتاتيجية
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يف س ياق تزتايد فيه املقتضيات امللحة .وأضاف الوفد أن النتاجئ احملقّقة خالل الس نة املاضية ،وال س امي النتاجئ املالية اإلجيابية
بصفة عامة ،والواردة يف تقرير املدير العام ،جديرة ابلثناء .وأعرب الوفد عن تقديره ودمعه للجهود اجلارية لتحديد حل يريض
مجيع األطراف ،ويكفل الاس تقرار املايل التفاق لش بونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل يف األجل
الطويل .كام رحب ابلتحسني املتواصل ألنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي للتسجيل ادلويل ،اذلي يفيض إىل حتقيق
منافع فريدة ملودعي طلبات امللكية الفكرية وأحصاب احلقوق يف مجيع أحناء العامل .وأضاف أن اعامتد معاهدة قانون التصاممي يف
الوقت املناسب يعترب أمراً حاسام ،وأن اختاذ قرار بعقد مؤمتر دبلومايس لهذا الغرض س يحظى برتحيب كبري .وأردف الوفد
قائ ًال إنه من املهم أن يبذل املشاركون لك ما يف وسعهم لتجاوز العقبات القامئة .وأشار الوفد إىل دمعه ألجندة الويبو للتمنية
وأيّد تأييداً اتماً التنفيذ املناسب للتوصيات املتعلقة بإطار أجندة التمنية .واس تطرد الوفد قائ ًال إن مكتب الرباءات يف بلغاراي
يعمل مع الويبو عن كثب .وشكر الوفد الويبو عىل دمعها املس متر اذلي مشل املشاركة يف تنظمي مؤمتر دويل بشأن امللكية
الصناعية ،عُقد يف صوفيا يف مارس  ،2018ومراجعة نظام نقل التكنولوجيا يف بلغاراي .وقد أاتحت اذلكرى الس نوية العرشين
إلنشاء أاكدميية الويبو فرصة أخرى لتسليط الضوء عىل األمهية املزتايدة للمعرفة واإلبداع ،وأكّد أن تطوير امللكية الفكرية
يسامه يف الهنوض هبام .كام أن مس تقبل امللكية الفكرية يرتبط ارتباطاً جوهر ًاي بتطوير اذلاكء الاصطناعي ،واذلي ميكن
الاس تفادة منه يف التكنولوجيا والتعلمي دلفع جعةل اقتصادات القرن الواحد والعرشين القامئة عىل املعرفة .وأشار إىل أن موضوع
اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام " - 2018متكني التغيري :املرأة يف جمال الابتاكر واإلبداع" – يسلط الضوء بوضوح عىل
اإلماكانت اليت تزخر هبا النساء ،مبا يف ذكل مواطنات البدلان األقل منواً ،مكبدعات ألصول امللكية الفكرية غري امللموسة.
وأكد الوفد من جديد دمعه الثابت جلهود الويبو لضامن الاس تخدام الفعال حلقوق امللكية الفكرية وتعزيز املعرفة ابمللكية
الفكرية يف مجيع أحناء العامل.
 .32وأيّد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأعرب عن أمهل الكبري بإيالء اهامتم
خاص للنقاط الوجهية اليت أاثرهتا اجملموعة ،هبدف تنفيذ اكمل ألجندة التمنية .وقال إن بدله يتبع يف ترسيع منوه الاقتصادي
منطقا يستند إىل الانتفاع من الفرص اليت يقدهما نظام امللكية الفكرية من خالل الاس تغالل الرش يد لالخرتاعات لتلبية
الاحتياجات الوطنية .ورحب بدمع الويبو الثابت يف خمتلف اجملاالت ،وخاصة يف اعامتد القانون اجلديد بشأن حامية امللكية
األدبية والفنية يف ضوء التصديق عىل معاهدة مراكش يف  31أكتوبر  .2017ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أن الاحتاد الوطين
ميرسة لفائدة األشخاص
مجلعيات بوركينا فاسو املعنية بتعزيز حقوق املكفوفني ومعايق البرص أبرم اتفاقا مع الويبو إلنتاج كتب ّ
العاجزين عن قراءة املطبوعات .وأشار إىل خطة وطنية لتطوير امللكية الفكرية قيد الصياغة .وأضاف أن بدله سينظم بدمع
من الويبو أنشطة هامة يف جمال امللكية الفكرية يف األشهر القادمة ،مبا يف ذكل ندوة إقلميية بشأن حق املؤلف .وقال الوفد إن
مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدل ابرش معهل .وأضاف أن التحدايت ال تزال هائةل رمغ هجود الويبو ،ولكنه مقتنع بأن
الزتام مجيع ادلول األعضاء س يفيض إىل حتقيق نتاجئ ملموسة.
 .33وأي ّد وفد الاكمريون البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأعرب عن تقديره جلودة املساعدة
املقدمة لبدله ،مبا يف ذكل تنفيذ اخلطة الوطنية للملكية الفكرية اليت وضعت مبساعدة تقنية من الويبو واعمتدهتا احلكومة عام
 .2014وذكر أن الغرض من اخلطة اكن هتيئة بيئة مواتية لتعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا مبا يضمن التمنية الاقتصادية والثقافية
والاجامتعية والتكنولوجية يف الاكمريون .وقد متكنت احلكومة بفضل مساعدة من الويبو ،وكجزء من تنفيذ اخلطة ،من تزويد
مجيع اجلامعات احلكومية مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وأضاف أن احلكومة أدركت دور هذه املراكز كأداة لتقليص
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الفجوة التكنولوجية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية وتيسري البحث ،ذلا قررت توس يع ش بكهتا لتشمل هيالك دمع مثل
الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ويه عصب الاقتصاد الوطين .ورصح الوفد بأن بدله يرى
امللكية الفكرية كأفضل حمرك للتمنية الاجامتعية والاقتصادية .وقد قررت احلكومة الانضامم قريباً إىل وثيقة جنيف التفاق
لش بونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية ،مما سيسمح للاكمريون بامية منتجاهتا احمللية والرتوجي لها .وأضاف أن
بدله ،ونظرا دلور الابتاكر يف تمنية األمم ،يلمتس مساعدة من الويبو دلمع إنشاء مجمعات تكنولوجية مرجعية يف أراضيه.
وس تكون هذه اجملمعات التكنولوجية حموراً لالبتاكر يف الاكمريون واملنطقة دون اإلقلميية لوسط أفريقيا ،وستس تخدم نظام
امللكية الفكرية عىل نطاق واسع لتقيمي األصول املنتجة .وأشار الوفد إىل أن بدله يعمتد عىل مساعدة الويبو يف معليات مت ّكل
التكنولوجيات اجلديدة وتوزيعها ألهنا عنرص أسايس يف جناح هذه املشاريع الطموحة.
 .34وقال وفد كندا إن بدله يلزتم الزتاماً كبريا بعمل الويبو من خالل جلاهنا اخملتلفة .وأضاف أن بدله يواصل إحراز تقدم
كبري يف حتديث نظام امللكية الفكرية وضامن إطار حميل قوي .فقد أطلقت كندا يف وقت سابق من عام  2018أول
اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ،حيث استمثرت احلكومة أكرث من  85مليون دوالر عىل مدى مخس س نوات لتنفيذها،
مما يساعد الرشاكت واملبتكرين يف كندا عىل فهم امللكية الفكرية وحاميهتا والنفاذ إلهيا .كام تعمل كندا عىل ضامن حصول
الكنديني عىل أفضل املوارد املمكنة من خالل التوعية والتعلمي وتقدمي املشورة ،واألدوات الاسرتاتيجية لتحقيق المنو
والترشيعات يف جمال امللكية الفكرية .ومن خالل دمع هذه األولوايت ،س يواصل املكتب الكندي للملكية الفكرية تعزيز
التعاون العاملي ،وتوفري حقوق امللكية الفكرية ذات اجلودة العالية ويف الوقت املناسب ،وإذاكء الوعي والتعلمي يف جمال امللكية
الفكرية من خالل اسرتاتيجية األعامل للفرتة  .2022-2017وأردف الوفد قائ ًال إن املكتب ملزتم ابلعمل مع ادلول األعضاء
لتبادل أفضل املامرسات وتعزيز اس تخدام ادلراسات التحليلية للملكية الفكرية لتقدمي رؤى حول النشاط اإلبداعي اذلي
يضطلع به الكنديون ،ابإلضافة إىل توهجات امللكية الفكرية يف كندا والعامل .وأعرب الوفد عن رسوره ابملشاركة يف رعاية
مرشوع ،إىل جانب الوالايت املتحدة واملكس يك ،لتعزيز وجود املرأة يف جمال الابتاكر ورايدة األعامل من خالل تشجيعها
عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف ادلول النامية ،وهو جزء من املشاركة النشطة لبدله يف جلنة التمنية .وأشار الوفد إىل
أن كندا س تصبح الطرف املتعاقد  69يف اتفاقية الهاي يف  5نومفرب  .2018كام أثىن الوفد عىل الويبو ملا تقدمه من مساعدة
وتعاون كبريين يف مجيع مراحل تطبيق هذه املعاهدة .وابإلضافة إىل الانضامم إىل اتفاق الهاي ،ذكر الوفد أن كندا تس تعد
لالنضامم إىل أربع معاهدات دولية أخرى يه :بروتوكول مدريد ،ومعاهدة س نغافورة ،واتفاق نيس ،ومعاهدة قانون الرباءات.
واعترب الوفد أن الويبو يه املنتدى ادلويل األول للملكية الفكرية وجشع عىل اختاذ القرارات اليت تستند إىل توافق اآلراء
واحلومكة الرش يدة واإلرشاف املايل اجليد يف مجيع جلان الويبو .وأيد الوفد تطوير املعايري ادلولية الرضورية واملتوازنة واملرنة
والقامئة عىل األدةل ،وجشع عىل التعاون ادلويل بشأن قضااي امللكية الفكرية الناش ئة .كام ساند الوفد بقوة الزتام الويبو ابلعمل
امجلاعي الختاذ مبادرات بشأن الساكن األصليني واملساواة بني اجلنسني.
 .35وأشاد وفد مجهورية أفريقيا الوسطى جبودة تقرير املدير العام ،اذلي سلط الضوء عىل التطورات اإلجيابية يف جمال
الرباءات والعالمات التجارية وأنشطة التصاممي ،وهنّأه عىل معهل للهنوض ابمللكية الفكرية يف مجيع أحناء العامل ،وال س امي يف
البدلان األقل منواً .وأيد الوفد مجيع املبادرات اليت اختذهتا الويبو جلعل امللكية الفكرية موضوعا هي ّم العامل الصناعي والتجاري
وجممتع حق املؤلف ،بل ّ
وحىت أداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية .وذكر الوفد أن ادلمع املتعدد األوجه للمنظمة واملنح
ادلراس ية املقدمة من أاكدميية الويبو سهّلت تكوين كفاءات املوظفني الفنيني ومكنت من تدريس قانون امللكية الفكرية يف
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جامعة ابنغي وبعض مدارس التدريب التقين واملهين الرئيس ية ،ومبتابعة من رئيس امجلهورية خشصيا .وأيد الوفد البيان اذلي
أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،والمتس تفعيل ماكتب الويبو اخلارجية ،مبا يف ذكل مكتب اجلزائر اذلي أنشئ
حديثاً .وأعرب عن أمهل يف افتتاح ماكتب ميدانية أخرى يف املس تقبل القريب .وأشار إىل أن برانمج الويبو للمساعدة ،من
خالل إنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،ال يزال أولوية ابلنس بة للبدلان األقل منوا بشلك عام وبدله عىل وجه
اخلصوص ،اذلي يرى فهيا وس يةل للحد من الفجوة التكنولوجية .ولهذا الغرض ،دعا الوفد إىل زايدة التعاون مع الويبو يف هذا
اجملال .واختمت بمتنياته للجمعيات بلك النجاح.
 .36وأعرب وفد ش ييل عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب،
ومتىن للرئيس قيادة ماهرة للمناقشات العديدة اليت س تجري خالل السلسةل  58من اجامتعات مجعيات ادلول األعضاء يف
الويبو .وشكر املدير العام عىل الزتامه وتفانيه فامي يتعلق بتكل القضااي ذات الصةل اخلاصة بش ييل وبتوفر ودمع قوي من
خمتلف أقسام الويبو ،ال س امي املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب ،مش يدا ابلعمل اذلي مت تنفيذه من جانب األمانة
ومجيع املشاركني يف تنظمي امجلعيات .واتهتز الفرصة إلبراز التقدم اذلي أحرزته الويبو ،وهنأ املنظمة عىل وضعها املايل اإلجيايب
اذلي أظهر دون شك أن اس تخدام امللكية الفكرية أصبح ذا أمهية مزتايدة لتمنية البدلان .والحظ املوافقة عىل املبادرات
املهمة للمنطقة ،مثل املوافقة عىل اقرتاح من جلنة التمنية بشأن زايدة دور املرأة يف الابتاكر ورايدة األعامل .واكنت هذه
املبادرة متنامغة متاماً مع محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  ،2018اليت احتفلت فهيا الويبو ابملوهبة واإلبداع والفضول
وقمية النساء اللوايت كن يقدن التغيري يف العامل وميثلن املس تقبل املشرتك .ومن املهم أيضا التقدم احملرز يف املفاوضات يف جلنة
املعارف ،ويف جمال هيئات البث ،وكذكل التبادل بشأن الاس تثناءات والتقييدات اليت جتري يف جلنة حق املؤلف ،من أجل
تطوير نظام دويل متوازن للملكية الفكرية .ومن املؤكد أن الهنج البنّاء والرباغاميت سيسمح للحوار ابالس مترار من أجل حتقيق
نتاجئ ملموسة عىل املدى القصري واملتوسط والطويل .يف ش ييل ،أصبحت امللكية الفكرية تس تخدم بشلك مزتايد يف األنشطة
اإلنتاجية .اكنت الس نة احلالية فرتة من العمل الشاق للمعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل ،اذلي حقق نتاجئ عالية
التأثري يف إدارته ويف املبادرات القانونية اجلديدة ،مما مسح لش ييل بإعطاء وزن أكرب للملكية الفكرية العنرص األسايس للتمنية
والابتاكر .وفامي يتعلق بإدارة وتشغيل أنظمة احلاسوب ،شكر الوفد مرة أخرى الويبو عىل دمعها القوي واملس متر يف تشغيل
وصيانة وحتديث نظام إدارة مكتب امللكية الفكرية ،مما مسح بزايدة معدالت اإلنتاجية مقارنة ابلس نوات السابقة يف جماالت
الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي ،وبطريقة يس تفيد مهنا املس تخدمون مبارشة .وأثناء آخر هممة للويبو يف سانتياغو،
من بني أمور أخرى ،اكن من املمكن مراجعة وحتسني نظام اإلدارة اآللية ليشمل اتفاقات الطريق الرسيع حملامكة الرباءات اليت
نفذها املعهد مع بدلان بروسور ،والياابن ،والصني ،وكندا .وتوقع الوفد توقيع اتفاق الطريق الرسيع ملالحقة براءات الاخرتاع
مع الوالايت املتحدة األمريكية خالل امجلعيات .وفامي يتعلق مبسأةل اإلدارة ،مت تيسري البحث يف البياانت الببليوغرافية
للرباءات والتصاممي الصناعية عن طريق إنشاء منوذج لتوليد البياانت لتطوير مرشوع البياانت املفتوحة يف املس تقبل .ومت
إدخال حتديثات عىل نظام اإلدارة اآللية لربط املعلومات املتوفرة يف قاعدة البياانت مبزيد من الفعالية بقاعدة ( WIPO
 )CASEو( )WIPO Publishيف جمال الرباءات وقاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي يف جمال العالمات التجارية.
وفامي يتعلق بإدارة املوارد البرشية ،أسفر تنفيذ العمل عن بعد يف املعهد الوطين للتنوع البيولويج عن نتاجئ إجيابية من حيث
اإلنتاجية ونوعية احلياة األرسية .ومن املتوقع أن يعمتد  50يف املائة عىل األقل من موظفهيا أسلوب العمل هذا خالل العام
املقبل .اكنت حكومة ش ييل تدرس الانضامم إىل عدة معاهدات دولية بشأن امللكية الفكرية تديرها الويبو وإجراء تغيريات
كبرية يف قانون امللكية الفكرية .تضمن مرشوع القانون إصالحات هممة للنظام احلايل ،مبا يف ذكل إنشاء جريدة إلكرتونية
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لنرش الطلبات وإجراءات اإلخطار ،وتبس يط اإلخطارات ،وإماكنية تقدمي اترخي الطلب دون احلاجة إىل دفع رسوم ،وإدخال
دفع رسوم س نوية وخفض الرسوم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ،والاعرتاف ابلعالمات التجارية غري التقليدية،
وتكريس الالزتام ابس تخدام العالمات التجارية .وفامي يتعلق ابملشاريع والتطورات اجلديدة ،س يقوم املعهد الوطين للتكنولوجيا
قريباً بإطالق حمرك بث جديد عىل اإلنرتنت للعالمات التجارية والرباءات والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية وبدلان
املنشأ اليت س تحل حمل حمرك البحث احلايل .وتضمنت األداة اجلديدة فالتر جديدة وعرض النتاجئ يف بنية جديدة ،مما جيعلها
أكرث سهوةل وسالسة للمس تخدم ،ويسمح للمس تخدمني ابلبحث وتزنيل املستندات اليت تش متل عىل ملف لك طلب أو
حمك ،كام هو مطلوب .اكن املعهد يفكر أيضً ا يف إاتحة بياانته للمس تخدمني للبحث والتزنيل .سيمت إطالق أداة مقارنة الصور،
اليت مت تطويرها بشلك مشرتك مع لكية الهندسة جبامعة تش ييل ،بشلك علين يف أكتوبر  .2018وقد أعادت األداة نتاجئ جيدة
للغاية واكن من املتوقع أن تكون متاحة من عام  2019للتسويق لعامة الناس .إن إدارة حقوق امللكية الفكرية ،ويه واكةل
متخصصة يف حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ش ييل ،تقع اآلن حتت دائرة الرتاث الثقايف الوطين ،ويه خدمة عامة المركزية
لها خشصية قانونية وأصولها اخلاصة اليت أرشف علهيا رئيس ش ييل من خالل وزارة الثقافات والفنون والرتاث .وقد مسحت
معلية التحديث املؤسيس بعدد قيايس من التسجيالت يف عام  2017يف جمال سلطات اإلدارة ،مما ميثل زايدة س نوية يف
إنتاجيته بنس بة  2.2يف املائة .وفامي يتعلق ابلتواصل ،فقد اس تمكلت جدول أعامل مكثف ألنشطة التوعية يف جمال أعامل
التعاون ادلويل واملشرتك بني املؤسسات (نرش دليل حق املؤلف ،وحلقات دراس ية دولية ،وحماداثت متخصصة ،والتعاون
مع اجلامعات والكياانت األخرى) .وقد مكّن لك هذا من حتقيق زايدة بنس بة  55.5يف املائة يف األداء يف هذا اجملال من
النشاط .ومن هذه األنشطة ،متت  12يف املائة يف اخلارج ،و 58يف املائة يف منطقة مرتوبوليتان و  30يف املائة يف املناطق
األخرى من البدل .وكجزء من األنشطة يف اخلارج ،وهجت أاكدميية الويبو ادلعوة إىل اإلدارة ،للس نة الثانية عىل التوايل،
لتدريب املشاركني من أمرياك الالتينية والاكرييب عىل ادلورة التدريبية اإلقلميية بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اليت
عقدت يف مكس يكو سييت .عىل املس توى احمليل ،تضمنت النقاط البارزة مشاركة اإلدارة يف تنظمي الندوة ادلولية حول حق
املؤلف والاقتصاد اإلبداعي ،اليت عقدت يف سانتياغو ،ويه األوىل لش ييل .مت تنظمي هذا احلدث ابلتعاون مع الويبو واجمللس
الوطين للثقافة والفنون واملديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية بوزارة اخلارجية .اكن التعاون مع اجلامعات الش يلية
مس ًمترا ،مع العمل املشرتك املكثف حول حامية أصول امللكية الفكرية والتمنية والابتاكر .وقد انعكس التعاون بني املؤسسات
مع اخلدمات أو الوزارات األخرى يف معلمني هامني .اكن األول هو نرش كتيب عن حق املؤلف وحامية اإلبداع ،وهو نص
أسايس للتدريب عىل أساس يات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ش ييل ،وهو نتاج تعاونية هجد بني اجمللس الوطين للثقافة
والفنون واإلدارة .ونص ادلليل متاح عىل اإلنرتنت وميكن مشاهدته وتزنيهل عىل املوقع التايل من اإلنرتنت:
 .http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/guia-derecho-autor/واكن املعّل الثاين هو حتليل وصياغة
الس ياسة األوىل املتعلقة ابمللكية الفكرية ،اليت يُقصد تطبيقها يف وزارة حكومية يف ش ييل ووضعت بواسطة املعهد ووزارة
األشغال العامة واإلدارة .متت املصادقة عىل هذه الس ياسة من قبل وزارة األشغال العامة من خالل القرار رمق  2444الصادر
بتارخي  16نومفرب  .2017وخالل عام  ،2018مت تنفيذ أنشطة لتعزيز اس تخدام جسل امللكية الفكرية وأمهيته يف القطاعات
متخصصا حماداثت مثرية حدثت حىت اآلن .وقد عقدت حلقات دراس ية متصةل بقطاعات
اإلبداعية ،مع أكرث من  20وع ًيا
ً
إبداعية حمددة مبساعدة الويبو والعمل املشرتك مع املؤسسات احلكومية واخلاصة األخرى .عىل سبيل املثال ،عُقدت احللقة
ادلراس ية بعنوان "كيف تعيش من املوس يقى" يف يونيو ،وس تعقد احللقة ادلراس ية الثانية حول حق املؤلف والاقتصاد
اإلبداعي يف أكتوبر .ابلنس بة للمرشوعات متوسطة وطويةل األجل ،اكن اإلدارة تقود املبادرات اليت تسعى إىل حتسني نظام
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التسجيل عرب اإلنرتنت بشلك عام ،وترقمي األعامل املتوفرة يف األرش يفات املؤسس ية وإنشاء كتالوجات آلية لهذه احملفوظات
لتسهيل احلفاظ علهيا التارخيي والبحث عن بعد عن طريق العنوان .الهيئة املسؤوةل عن الامتثال .كام هيدف أيضً ا إىل إنشاء
املعرفات املمزية للتسجيالت اليت تتطلب معاجلة رسية
ومعرفات أخرى ،مثل ّ
معرفات فريدة للتسجيالت بد ًءا من ّ 2019
ّ
خاصة ،لتسهيل إدارة مجيع مس تخديم نظام امللكية الفكرية .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن تؤدي مجيع هذه املبادرات ،يف
مراحل خمتلفة من التطور ،إىل تعزيز امللكية الفكرية يف ش ييل كعنرص أسايس لزايدة الاستامثر وتشجيع الابتاكر ،وحتفزي،
ابختصار ،التمنية الاقتصادية والاجامتعية للبدل .كام وضعت املديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية أدوات حمددة لقطاع
تصدير الصناعة اإلبداعية يف ش ييل لتعزيز أمهية اس تخدام امللكية الفكرية وحاميهتا ،وإعطاء هذه الصناعات املعرفة األساس ية
ابإلدارة واألدوات العملية من خالل حلقات معل خاصة بلك جمال إبداعي .لك هذا اكن جمرد عينة صغرية من الطريقة اليت
متكنت هبا ش ييل من وضع امللكية الفكرية عىل األجندة الوطنية من خالل هنج معيل يركز عىل املس تخدم .وكبدل ،فإنه يود
القمي اذلي
أن يوحض أن لك هذا التقدم قد حتقق جزئياً بفضل املساعدة اليت قدمهتا الويبو وأنه يأمل يف مواصةل تلقي ادلمع ّ
تقدمه املنظمة إىل ادلول األعضاء فهيا لتشجيع الابتاكر واإلبداع من أجل اقتصارها الاقتصادي والاجامتعي .والتمنية الثقافية.
وأخريا ،مثلت امجلعيات فرصة لتحقيق تقدم يف التصاممي الصناعية واملاكتب اخلارجية .وذلكل دعا الوفد ادلول األعضاء إىل
إظهار العامل أن تعددية األطراف يه السبيل لتحقيق اتفاقات متوازنة وطموحة .من املهم ،كجهات فاعةل يف النظام املتعدد
األطراف ،أن تس تفيد ادلول األعضاء من هذه الفرصة إلرسال إشارة واحضة ال تلهم أعامل جلان الويبو األخرى حفسب ،بل
س تلهم أيضاً احلارضين ليكونوا مسؤولني ويتولون العامل اذلي اكن يفقد الثقة يف مثل هذه املنظامت األمهية احليوية للعمل
اذلي جيري يف امجلعيات واحملافل ادلولية األخرى .وسوف يشارك الوفد بنشاط وبراغاميت لتحقيق نتاجئ إجيابية من أجل جناح
امجلعيات احلالية.
 .37وأي ّد وفد كولومبيا البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وأكّد من
جديد الزتامه ابلعمل مع الويبو ،وأضاف أن احلكومة اجلديدة تويل أمهية خاصة لتعزيز منوذج "الاقتصاد اإلبداعي" ،اذلي
يشمل ،حسب دراسة أعدها مرصف التمنية للبدلان األمريكية ،قطاع املعرفة والابتاكر ،اذلي تستند سلعه وخدماته إىل
امللكية الفكرية .ويسامه قطاع امللكية الفكرية حاليا يف كولومبيا بنس بة  3.4يف املائة من الناجت احمليل اإلجاميل ،ويسعى البدل
إىل تعزيز هذا القطاع ودمع الاقتصاد .وأردف الوفد قائ ًال إن تروجي امللكية الفكرية ونرشها وتوفري امحلاية املالمئة لها أمر
أسايس لتحقيق هذا الغرض .وذلكل مفن الرضوري مواصةل التعاون النشط بني الويبو وكولومبيا يف اجملاالت اليت من شأهنا
أن تتيح بيئة مناس بة لتشجيع قطاع الاقتصاد اإلبداعي واجلهات الفاعةل فيه ،بصفته منوذجاً لتحقيق التمنية الاقتصادية يف
البدل .وفامي يتعلق مبسأةل املاكتب اخلارجية ،أشار الوفد إىل أن وفاء امجلعيات بواليهتا للموافقة عىل فتح ماكتب خارجية خالل
الثنائيتني  2017-2016و .2019-2018هو أمر يكتيس أولوية واهامتماً كبريين ابلنس بة إىل كولومبيا .واس تطرد قائ ًال إن قرار
املوافقة عىل فتح املكتب خالل الثنائية  2017/2016ال يزال عالقاً ،ومل يعد من املمكن تأجيهل ،وجيب تعزيز معلية املوافقة
ومواءمهتا مع املبادئ التوجهيية املعمتدة خالل مجعيات عام  .2015وأكّد أن اقرتاح كولومبيا بشأن إنشاء مكتب خاريج اكن
مثرة معلية شفافة تستند إىل املبادئ التوجهيية ،ويريم إىل توس يع نطاق أهداف الويبو الاسرتاتيجية يف البدل .وعالوة عىل
ذكل ،س يكون ذكل املكتب أول مكتب للمنظمة يف بدل انطق ابللغة اإلس بانية ،علامً أن اللغة اإلس بانية يه اثين لغة حملية
من بني اللغات األوىل املُتحدث هبا يف العامل .وشكر الوفد مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب عىل اجلهود اليت بذلهتا
لتقدمي مرحش حظي بتوافق اآلراء ،مما يدل عىل الزتام املنطقة وإسهاهما يف هذه العملية .وأشار الوفد إىل أنه ينبغي مجليع ادلول
األعضاء التحيل بقدر كبري من املرونة يف املوافقة عىل املاكتب اخلارجية .وتويل كولومبيا أيضاً اهامتماً بإحراز تقدم فعيل فامي
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يتعلق ابلتوصل إىل توافق يف اآلراء مضن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور ،بصفته موضوعاً رئيس ياً يقتيض بذل هجود كبرية من أجل التوصل إىل إبرام معاهدة يف هذا الصدد .كام أعرب
الوفد عن اس تعداده دلمع القرارات اليت ميكن اختاذها بشأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة لقانون التصاممي ومعاهدة
محلاية هيئات البث .وشكر الوفد الويبو عىل ما تقدمه للبدل من دمع متواصل يف جمايل املساعدة التقنية والتعاون ،مما يتيح
أدوات وفرصاً لتعزيز نظام امللكية الفكرية يف كولومبيا .وعىل وجه اخلصوص ،سلّط الوفد الضوء عىل ادلمع اذلي يقدمه
املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب يف توطيد الاتفاق بني ادلول األعضاء فامي خيص نظام التعاون اإلقلميي بشأن امللكية
الفكرية (بروسور) .ومن شأن هذا التعاون أن يتيح تيسري أنظمة امللكية الفكرية الوطنية وحتسيهنا عىل ادلوام من أجل تعزيز
نقل املعرفة ورايدة األعامل يف مجيع أحناء املنطقة .وأعرب الوفد عن اقتناعه ابألمهية اليت تكتس هيا خطة التمنية املس تدامة
ابعتبارها رؤية مشرتكة تعمل عىل تغيري اجملمتع .ومن النتاجئ امللموسة للعمليات املوازية والتمكيلية خلطة عام  2030إنشاء آلية
تيسري التكنولوجيا ،ومن األمهية مباكن ابلنس بة إىل املنظمة أن تعزز أنشطهتا والزتاماهتا يف س ياق نقل التكنولوجيا .وأخرياً،
دعا الوفد إىل إقامة نظام متوازن للملكية الفكرية يعزز الاقتصاد القامئ عىل املعرفة والابتاكر.
 .38وأي ّد وفد الكونغو البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وذكر أ ّن تعزيز الابتاكر واإلبداع لتحقيق
التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لدلول األعضاء يعمتد عىل وجود نظام دويل فعال ومتوازن .ورأى ّأن حامية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تتطلّب وضع صك دويل ملزم قانو ًان .وأضاف أن السبب األخري
دفع بدله ،العضو يف املنظمة األفريقية للملكية الفكرية ،الس تضافة الاجامتع الرفيع املس توى لدلول األعضاء يف املنظمة
األفريقية للملكية الفكرية بشأن امللكية الفكرية وتعزيز املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
يويم  10و 11أبريل  .2018وأشار إىل أن الاتفاقات املتعلقة بامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،يف الس ياق احلايل لالقتصاد املعومل ،يه اس تجابة للتطلعات القانونية والس ياساتية للبدلان النامية ،ومهنا أعضاء
املنظمة األفريقية للملكية الفكرية ،لضامن حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف
البدلان املعنية ضد الهنب والاس تغالل التجاري غري القانوين .وأضاف ّأن الاتفاقات هتدف إىل الاعرتاف القانوين ابلقمية
احلقيقية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،كسلع تقليدية قابةل للتداول واس تدامهتا يك ال
ختتفي مع مرور الوقت.
 .39وأعرب وفد كوس تارياك عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية
والاكرييب .وقال إنه من دواعي رسور كوس تارياك أن تأيت يف املرتبة الثانية من بني  18بدلاً من بدلان أمرياك الالتينية يف مؤرش
الابتاكر العاملي ،عىل الرمغ من أنه ما زال هناك الكثري اذلي يتعني عىل البدل القيام به ملواصةل تطوير نقاط قوهتا ومواهجة
التحدايت .واكنت فرتة  2018-2017فرتة تغيريات هامة ملكتب كوس تارياك للملكية الفكرية ،ال س امي فامي يتعلق ابلبنية التحتية
التكنولوجية ،اليت اكنت قيد التطوير املس متر من أجل توحيد وحتسني اخلدمات املقدمة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية.
وشكر الوفد الويبو وال س امي املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب يف مقر الويبو عىل ادلمع اذلي يتلقاه مكتب كوس تارياك
للملكية الفكرية خالل هذه العمليات ،حيث أن العديد من أوجه التقدم قد نتجت عن هجد مشرتك .وقد حتققت حتديثات
نظام إدارة ماكتب امللكية الفكرية وبراءات الاخرتاع ،وكذكل وايبو اببلش ،بصورة مرضية ،وبدأ تنفيذ ملف الويبو مكرشوع
ذي أولوية يف إطار توجيه الويبو .وفامي يتعلق ابإلشارات املمزية ،أتيحت النسخة الهنائية من دليل العالمات املمزية لبدلان
أمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية للمس تخدمني من خالل املوقع الش بيك ملكتب كوس تارياك للملكية الفكرية .اكنت اجلهود
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مس مترة لتعزيز امللكية الفكرية وتعزيز ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف أمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية .فامي
يتعلق بقوق النرش ،اكن من املهم بشلك خاص ابلنس بة لكوس تارياك حتليل التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور
احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات ملؤسسات التعلمي والبحث ولألشخاص ذوي اإلعاقة األخرى ،خاصة يف ضوء معاهدة
مراكش .وأخرياً ،أكد الوفد عىل أمهية توحيد كوس تارياك بني أنظمة امللكية الفكرية الوطنية والعاملية مع خطة التمنية املس تدامة
لعام  ،2030حىت ال يتخلف أحد .وذلكل اكن همامت بشلك خاص برؤية معل جلنة التمنية ومعل جلنة املعارف محلاية املعارف
التقليدية والفوللكور واملوارد الوراثية.
 .40وأيّد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أدى به وفد املغرب ابلنيابة عن مجموعة البدلان األفريقية ،ور ّحب ابجلهود اليت
تبذلها األمانة لتحضري واثئق امجلعيات .وأشار الوفد إىل تقرير املدير العام ،وأثىن عليه وشكره جزيل الشكر عىل مجيع
اإلجراءات اليت يتّخذها للمسامهة يف حتسني صورة املنظمة وتعزيز الاسرتاتيجية الاقتصادية والاجامتعية لدلول األعضاء
فهيا .وأضاف أن تكل اإلجراءات تسامه يف زايدة عدد ادلول اليت تنض ّم إىل األنظمة الرئيس ية للويبو ،أي أنظمة معاهدة
التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي ،ويف حتقيق الوضع املايل اإلجيايب للمنظمة .وتوجه الوفد جمدداً ابلشكر عىل ادلمع
اذلي حظي به بدله يف جمال بناء القدرات ،ال س امي لفائدة احملامني يف كوت ديفوار ،والنقاط الرئيس ية لش بكة مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر ،واجلامعات ومؤسسات البحث ،إضافة إىل ادلمع املتواصل اذلي تس تفيد منه مجيع املبادرات املتخذة
يف جمال امللكية الفكرية خالل عام  .2018وأضاف أن حكومة بدله تويل أمهية خاصة للملكية الفكرية ،فهيي مدرجة يف اخلطة
الوطنية للتمنية  2020-2016بوصفها ركزية لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للبدل .ومن مثّ ،فإن مكتب
امللكية الفكرية يف كوت ديفوار يقوم بمالت يف جمال امللكية الفكرية للتوعية إزاء املؤرشات اجلغرافية والعالمات امجلاعية
هبدف القضاء عىل الفقر يف املناطق الريفية .ويف هذا الصدد ،أعلن الوفد عن رسوره لإلعالن عن انضامم كوت ديفوار إىل
وثيقة جنيف التفاق لش بونة .وس يقوم بإيداع وثيقة انضاممه خالل األايم القليةل املقبةل .وفامي يتعلق ابمللكية األدبية والفنية،
تعكف احلكومة يف كوت ديفوار عىل إنفاذ بعض احلقوق مثل تلقي أجر مقابل النسخ اخلاص ،وتلقي أجر مقابل الاس تنساخ
التصويري ،وحق التتبع .أما ّ فامي خيص اإلدارة امجلاعية ،فقد احتل مكتب كوت ديفوار حلق املؤلف ،اذلي يُع ّد منظمة لإلدارة
امجلاعية ،بفضل املساعدة املقدمة من الويبو ،املرتبة الثالثة من بني أكرب مصادر حتصيل الرسوم يف أفريقيا ،بعد جنوب أفريقيا
واجلزائر .إذ ارتفعت املبالغ اليت ّمت حتصيلها بأكرث من  %60منذ عام  ،2013لتبلغ  2.49مليار فرنك من فرناكت امجلاعة
املالية األفريقية يف عام  ،2017وذكل بفضل عوامل عديدة من بيهنا زايدة املبالغ املتأتية من بعض فئات احلقوق ،عىل غرار
احلقوق املنبثقة عن اجملال الرمقي .ويف عام  ،2017بلغت نس بة احلقوق اليت ُأعيد توزيعها  %78.39مقابل  %77.79يف عام
 .2016وأكّد الوفد الزتام بدله بقمي املساواة واملشاركة واإلنصاف اليت حترص الويبو عىل إرساهئاّ ،
وحث مجيع الوفود عىل
التحيل بروح الانفتاح والتعاون من أجل ّ
بث حيوية جديدة يف إطار وضع املعايري بغية ح ّل املسائل العالقة .ويتعلق األمر
ابملسائل املرتبطة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ومرشوع معاهدة التصاممي ومرشوع
معاهدة حامية هيئات البث .ويف اخلتام ،أكّد الوفد عىل اس تعداده للمشاركة يف املناقشات عىل حنو بنّاء بغية حتقيق نتاجئ
ممثرة تعود ابملنفعة عىل امجليع.
 .41وأشار وفد كرواتيا إىل أن اجلهود اليت تبذلها الويبو واألنشطة اليت تضطلع هبا ،واملصممة لتطوير النظام العاملي للملكية
وتعزيزه ،تسامه يف الهنوض ابإلبداع ورفد الابتاكر ،وتوفر ابلتايل حوافز لتحقيق المنو الاقتصادي وتوفري الرعاية الاجامتعية
واحلفاظ عىل البيئة .ور ّحب الوفد ابلزايدة املتواصةل يف إيداع طلبات التسجيل .و ّأقر الوفد عىل وجه اخلصوص ابلتطورات
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اإلجيابية مضن جلنة حق املؤلف فامي خيص معاهدة حامية هيئات البث ،ودعا الوفود إىل اعامتد هنج بنّاء عىل حنو أكرب يف إطار
العمل املقبل للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن اعامتد معاهدة لقانون التصاممي ،لفائدة املس تخدمني وادلول األعضاء عىل ح ّد
سواء .وقال الوفد ّإن كرواتيا قامت بتحديث نظام اإليداع اإللكرتوين للطلبات بنا ًء عىل معاهدة الرباءات يف مكتب ادلوةل
للملكية الفكرية خالل شهر مارس من الس نة احلالية ،وذكل من خالل إدراج نظام اإليداع اإللكرتوين ملعاهدة الرباءات،
و ّنظمت أيضاً حلقات تدريبية لوالكء الرباءات مبساعدة تقنية من الويبو .واس تطرد الوفد قائ ًال إن بدله تلقى ادلمع لتنظمي الندوة
الوطنية للملكية الفكرية الرامية إىل إذاكء الوعي ابلقضااي الرئيس ية لنظام امللكية الفكرية لفائدة الصحفيني ،وادلور اذلي
يضطلع به نظام امللكية الفكرية يف اجملمتع املعارص .وعالوة عىل ذكل ،أشار الوفد إىل أن منشور الويبو املعنون "إدارة امللكية
الفكرية يف قطاع اإلعالن" ،وهو منشور مرتمج إىل اللغة الكرواتية مت تكييفه مع احتياجات البدل وممارساته ،وتمكّهل املعلومات
املتاحة حالياً بشأن قطاع اإلعالن يف كرواتيا والعامل ،و ُأع ّد ابلتعاون مع امجلعية الكرواتية لواكالت الاتصاالت ،من شأنه أن
يسامه يف إذاكء الوعي بأمهية حامية امللكية الفكرية وإدارهتا يف قطاع اإلعالن بكرواتيا .وشهد الاحتفال ابليوم العاملي للملكية
الفكرية يف عام  2018مناقشة عامة بشأن معل املرأة ومسامههتا يف العلوم والابتاكر والفنون ،ودور نظام امللكية الفكرية يف
دمع إجنازاهتا .وجدّد الوفد الزتام بدله مباكحفة التقليد والقرصنة يف البيئة الرمقية ،وأشار إىل تنظمي مسابقات وأحداث تس هتدف
الش باب واملراهقني خالل عايم  2017و  2018لتعزيز أمهية اإلبداع والابتاكر واحرتام معل اآلخرين .وقد حقّقت
املسابقات اليت ن ُ ّظمت يف عام  2017جناحاً ابهراً ومن املتوقع حتقيق اس تجابة أكرب يف عام  .2018وأضاف الوفد أن دورة
التعلمي عن بعد بشأن امللكية الفكرية العامة ،اليت ت ُ ّدرس ابللغة الكرواتية ويشارك فهيا أشخاص من داخل كرواتيا وخارهجا ،ال
تزال تالىق رواجاً كبرياً ،إذ يمت جحز مجيع األماكن املتاحة تقريباً مبجرد بدء التسجيل .وأخريا ،نظمت كرواتيا معرضا متعدد
احلواس للمكفوفني واملعاقني برصاي خالل امجلعيات احلالية لالحتفال بإيداع الاحتاد األورويب وثيقة تصديقه عىل معاهدة
مراكش ،وإبراز السبيل الكفيل بمتكني األشخاص املعاقني برصاي من تناول معل فين حيث الشلك واملضمون.
 .42وأعرب وفد كواب عن تأييده لبيان السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وقال إن كواب يف طور
تنفيذ س ياس هتا اخلاصة ابمللكية الصناعية عىل النحو اذلي وافق عليه جملس الوزراء يف أعقاب اعامتد قواعد تمكل اإلطار
القانوين الوطين للبالد بشأن امللكية الصناعية ،واليت دخلت حزي التنفيذ يف  10أغسطس  .2018مت تدعمي إدارة امللكية
الصناعية من خالل أنشطة التطوير املؤسيس ،اكن أولوية للتمنية الاسرتاتيجية يف إطار المنوذج الاقتصادي لكواب ،حىت
اترخيه حىت عام  .2030واعتربت كواب أنه من املهم أن ترسع جلنة املعارف يف معلها وتشارك مشاركة اكمةل ورصحية يف
املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأن صك قانوين دويل يضمن حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .اكن جدول أعامل الويبو بشأن التمنية أحد الراكئز األساس ية للمنظمة وادلول األعضاء فهيا .وقد
حتققت نتاجئ من خالل مشاريع متنوعة لتنفيذ أجزاء من أجندة التمنية ،ولكن يلزم إجراء حوار بشأن امللكية الفكرية والتمنية
يف جلنة التمنية ،كجزء من الركن الثالث .وال تزال املزيانية العادية تُس تخدم لتنفيذ توصيات أجندة التمنية وأنشطة التعاون
واملساعدة التقنية ،وال س امي فامي يتعلق بأنظمة أمتتة امللكية الفكرية ،يف إطار برانمج حلول أعامل ماكتب امللكية الفكرية.
ينبغي أن تضمن أجندة التمنية وجود نظام دويل للملكية الفكرية متوازن يتوافق مع س ياسات التمنية الوطنية ويفيض إىل
حتقيق أهداف التمنية املس تدامة .ينبغي أن تس متر جلنة الرباءات يف التقدم يف دراسة التقييدات والاس تثناءات حلقوق امللكية
الصناعية ،مع الرتكزي عىل احلواجز اليت تسبهبا الرباءات يف نقل التكنولوجيا .ينبغي أن تتناول ادلراسات اليت جتري يف هذا
اجملال القضااي املتعلقة ابلتمنية وابلظروف احلامكة .ينبغي أن تسرتشد املفاوضات بشأن نص مرشوع معاهدة قانون التصاممي
مبصاحل مجيع ادلول األعضاء وتوفر املساعدة التقنية ومتطلبات الكشف عن منشأ املعارف التقليدية املرتبطة ابلتصاممي.
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وأعرب عن أمهل يف أن يؤدي معل جلنة حق املؤلف إىل نتاجئ ملموسة فامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور
احملفوظات ،وكذكل املؤسسات التعلميية والبحثية ،وضامن الوصول إىل أدوات التعّل والتمنية البرشية هذه .لألشخاص ذوي
اإلعاقة .وأقر الوفد ابدلمع اذلي تقدمه الويبو من خالل املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب وأاكدميية الويبو ،من أجل
الرباءات والتكنولوجيا يف البدل والبنية التحتية العاملية ،وبناء القدرات خملتلف اجلهات الفاعةل الاجامتعية يف إطار نظام امللكية
الصناعية الوطين .وقد سامه ذكل اجلهد يف تنفيذ س ياسات امللكية الصناعية الوطنية للبدل .وأخريا ،هنأ الوفد برارة أاكدميية
الويبو عىل نشاطها اذلي اس متر  20عاما مكركز للمتزي يف جمال تعلمي امللكية الصناعية والرتوجي لها.
 .43وأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء
فيه والبيان اذلي أدىل به ممثل ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق .وأعرب عن دمعه املس متر لدلور احملوري
للويبو مكنتدى عاملي خلدمات امللكية الفكرية وس ياساهتا ومعلوماهتا والتعاون بشأهنا ومجيع أنشطة الويبو ،وأكد عىل أمهية
وجود نظام حقوق ملكية فكرية فعال وم ّيرس وحتسني أنظمة حامية امللكية الفكرية العاملية ،أي معاهدة الرباءات ومدريد
والهاي ولش بونة ،وغريها من اخلدمات املقدمة للمس تخدمني .ورحب جبهود أعضاء احتاد لش بونة للتخلص من العجز يف
مزيانية احتاد لش بونة وإجراء مزيد من املناقشات إلجياد حلول الس تدامة مالية طويةل األجل لالحتاد .وأعرب عن أمهل يف أن
يتخذ قرار بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي ،وأن حت ّل النقاط املثرية للجدل املتبقية ،مشرياً إىل أن جلنة
املعارف يه املنتدى األنسب ملناقشة رشط اإلفصاح .ورأى الوفد أن من املمكن التوصل إىل توافق يف اآلراء يف جلنة حق
املؤلف بشأن معاهدة حامية هيئات البث وتلبية احتياجات امحلاية احلالية واملس تقبلية ،وأعرب عن رسوره بإبقاء حق إعادة
البيع مدرجا يف جدول أعامل تكل اللجنة .ورحب ابلتقدم اذلي أحرزته جلنة الرباءات ،ولكن أشار إىل أنه اكن يتوقع أن
مفصةل بشأن تنس يق قانون الرباءات املوضوعي .وجدد الوفد الزتامه ابلوالية
تكون اللجنة قد ابرشت يف إجراء مناقشة تقنية ّ
احلالية للجنة املعارف ،وأقر بأمهية أنشطة جلنة التمنية نظراً الس مترار دمع بدله ألنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية .ورأى
الوفد أن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية ميثل حتداي عامليا ،وأعرب عن تقديره للهدف الاسرتاتيجي املمتثل يف التعاون ادلويل
لبناء احرتام امللكية الفكرية ،وعن دمعه لعمل جلنة اإلنفاذ ،ورحب ابملشاركة ّ
املطردة لدلول األعضاء من مجيع املناطق.
وأشاد الوفد بأنشطة الويبو يف جمال تعلمي امللكية الفكرية وأاكدميية الويبو وس ياسات امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات
البحث العامة ،وأشار إىل إيالء اهامتم أكرب بتدريس امللكية الفكرية وزايدة الوعي بقوق امللكية الفكرية وما يتبعها من
جواةل بشأن خدمات الويبو ومبادراهتا س تعقد يف براغ يف أكتوبر  ،2018مش يد ابدلمع
تسويق ،وأعلن أن حلقة دراس ية ّ
اذلي تقدمه األمانة لهذا الغرض .وذكر الوفد أن بدله اس تضاف زايرات دراس ية ونظم منحا تدريبية ابلتعاون مع الويبو،
وأرسل يف وقت سابق من هذا العام فاحيص براءات يف زايرة دراس ية إىل معهد بدلان أورواب الشاملية للرباءات ،وقد معقت
الزايرة معرفهتم بإجراءات إدارة البحث ادلويل/إدارة الفحص المتهيدي ادلويل .وأبدى الوفد اهامتماً كبريا بإجراءات ماكحفة
الفواتري املضلةل والعروض األخرى ،وشكر الويبو عىل تعاوهنا املس متر وهجودها يف هذا اجملال.
 .44وقال وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية إن ادلورة  27للجنة الرباءات ،اليت عُقدت يف ديسمرب  ،2017تناولت
مسأةل إزاةل العقبات اليت تعرتض سبيل البدلان النامية والبدلان األقل منوا يف س ياق النفاذ إىل الرباءات ،ال س امي الرباءات
املتعلقة ابألدوية األساس ية .وأضاف أن إعراب ادلول األعضاء عن نيّهتا يف اس تخدام امللكية الفكرية للمساعدة عىل بلوغ
أهداف األمم املتحدة للتمنية املس تدامة من خالل إيالء األولوية إىل األخالق واملواعظ اليت تضمن الكرامة اإلنسانية
والظروف املعيش ية يعترب معلام ملهام .وأشار الوفد إىل أن جلنة املعارف ،استناداً إىل قرار مجعيات الويبو السابعة وامخلسني،
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تعمل عىل إعداد وثيقة مو ّحدة عن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ،بغية تقدمي صيغهتا الهنائية إىل مجعيات الويبو لعام .2019
وأردف الوفد قائ ًال إن أكرث من  40بدلا صادق عىل معاهدة مراكش .ويُعزى هذا النجاح إىل اجلهود اليت بذلهتا األمانة يف عام
 2018لتعزيز معاهدة مراكش .وأعرب الوفد عن تقديره لعمل جلنة العالمات يف التّحضري إلطار ملعاهدة قانون التصاممي،
وأعرب عن أمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس خالل النصف األول من عام  2019العامتد املعاهدة .واس تطرد الوفد قائ ًال إن
رئيس جلنة شؤون ادلوةل يف مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،كمي جونغ أون ،أدرج يف أبريل  2018اسرتاتيجية جديدة
لرتكزي اجلهود املبذوةل عىل النظام الاقتصادي الاشرتايك ،وس بل تطوير الانتاج من خالل العلوم والتكنولوجيا ،اليت تعترب
حمراكت قوية لتحقيق التمنية الاقتصادية .كام أكد الس يد كمي أيضا عىل احلاجة إىل إيالء أولوية مس تدامة واسرتاتيجية لتنفيذ
التطور العلمي والتكنولويج وتوجيه ،مبا يف ذكل توس يع الش بكة الوطنية لنرش العّل والتكنولوجيا لتشمل تدريب مجيع
الساكن يف جمال العلوم والتكنولوجيا .وذكر الوفد أن مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية تشارك بنشاط يف أنشطة حامية
امللكية الفكرية ،وقد صادقت يف أغسطس  2018عىل معاهدة قانون الرباءات وأقرت تعديالت عىل اتفاقية الويبو وغريها
من املعاهدات اليت تديرها الويبو .وأكّد الوفد رضورة امليض قدماً يف تعزيز التطور العلمي والتكنولويج من خالل امللكية
الفكرية ،لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة ،والاس تفادة من اإلجنازات العلمية والتكنولوجية وتعزيز التبادل العلمي
والتكنولويج والتعاون بني البدلان .ومع ذكل ،فإن مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية لكوراي تتعرض لعقوابت غري إنسانية
ومن العصور الوسطى مل يس بق لها مثيل ،تريم إىل تضييق اخلناق عىل نظاهما الاشرتايك القامئ عىل مصلحة األشخاص،
وعرقةل حتسني س بل عيشهم .وقد فُرضت قيود تعسفية عىل التبادل العلمي والتكنولويج ،وال س امي فامي يتعلق مبشاركة البدل
يف حلقات العمل واملؤمترات اليت تنظمها الويبو خلرباء امللكية الفكرية .وقد أفضت تكل العقبات املصطنعة إىل تعبئة شعب
مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية ،اذلي ّ
وطد من إرادته وعزميته للحفاظ عىل النظام الاشرتايك وبناء اقتصاد اشرتايك
معارص حيقق اكتفاءه اذلايت ،أال وهو اقتصاد املعرفة .وختاماً قال الوفد إن حكومة مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية س متيض
قدما يف الهنوض ابلتطور العلمي والتكنولويج ابس تخدام امللكية الفكرية كدعامة وس تعزز تعاوهنا مع الويبو ودولها األعضاء.
ورصح وفد ادلمنارك أن الابتاكر هو العجةل الرئيس ية اليت تدفع المنو الاقتصادي ،وأكّد عىل احلاجة املاسة إىل
.45
ّ
البحث والتطوير لضامن منو مس تدام ومواهجة ش ّىت التحدايت العاملية اليت تواهجها اجملمتعات ابختالف مس توايت تمنيهتا .ومن
مثّ ،فإن إجياد حافز مناسب قد يكون رضور ًاي لضامن عائد مقابل الاستامثرات الكبرية الالزمة ألداء مثل هذه املهام .ويف هذا
الصدد ،مثة حاجة إىل حقوق امللكية الفكرية جلين مثار الابتاكر بغية الهنوض ابلتمنية والاقتصاد ،ومثّة أيضاً حاجة إىل تبادل
املعارف ونقل التكنولوجيا .وتضطلع الويبو بدور رئييس بصفهتّ ا منظمة ُأنشئت لتعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية يف العامل من
خالل التعاون بني ادلول .وبنا ًء عىل ذكل ،جيب بذل هجود متواصةل لضامن أن ت ُقدم الويبو خدمات يف جمال امللكية الفكرية
تكون ف ّعاةل من حيث التلكفة وتؤدي الغرض املنشود مهنا ،فتوفر بذكل منتجات رائدة للمس تخدمني .و ّأقر الوفد ابجلهود اليت
تبذلها الويبو لتحسني األنظمة العاملية للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ،إضافة إىل خدمات
تكنولوجيا املعلومات للك من املس تخدمني واملاكتب .وأثىن الوفد عىل الويبو تعزيز جناعة معلياهتا وحتسني اإلدارة الرش يدة.
ومىض يقول إن بدله حريص عىل احلومكة الف ّعاةل والشفافة ،ويدمع التحسينات املتواصةل يف هذا الس ياق .كام ر ّحب الوفد
ابجلهود اليت تبذلها األمانة لتنفيذ أجندة التمنية ،قائ ًال إن الويبو تضطلع بدور هام يف اسرتعاء انتباه أحصاب املصلحة إزاء
امللكية الفكرية ،بغض النظر عن مس توى التمنية .واس تطرد قائ ًال إن مشولية توصيات أجندة التمنية جيب أن تقرتن ابلهدف
العام للويبو الوارد يف اتفاقيهتا ،أال وهو "الهنوض بامية امللكية الفكرية عرب العامل من خالل التعاون بني ادلول" .وأكّد عىل أن
بدله ال يزال عىل يقني بأن ّنص معاهدة قانون التصاممي اذلي ّمت التوصل إليه يف عام  2014بلغ من النضج ما يكفي لدلعوة
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إىل عقد مؤمتر دبلومايس ،وأعرب عن تقديره لتبادل املعلومات مضن جلنة اإلنفاذ بغية ماكحفة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية.
كام أبدى عن مساندته للعمل اذلي تضطلع به جلنة الرباءات وأعرب عن أمهل أن متيض هذه اجلهود قدماً صوب تنس يق قانون
الرباءات لفائدة املس تخدمني واجملمتع .و ّأقر الوفد ابلتقدم احملرز بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي يف جلنة املعارف و ّتطلع إىل مواصةل معل اللجنة يف هذا الصدد .كام أعرب عن دمعه للعمل اذلي تضطلع به جلنة
التمنية فامي يتعلق بتنفيذ توصيات أجندة التمنية .وأشار إىل ادلور الهام اذلي يتعني عىل الويبو أن تؤديه لرفد الابتاكر والهنوض
ورصح الوفد أن حكومة بدله ّقررت أن تولك مجيع التحقيقات واإلجراءات اجلنائية
ابإلبداع وامللكية الفكرية لفائدة امجليعّ .
املتعلقة جبرامئ التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية إىل املدعي العام لدلوةل اخملتص ابجلرامئ الاقتصادية اخلطرية واجلرامئ ادلولية.
ومن شأن ذكل أن يضمن هنجاً أكرث اتساقاً ومتانة ملاكحفة جرامئ التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية .وأضاف الوفد قائ ًال إن
معهد بدلان أورواب الشاملية للرباءات يواصل تقدمي منتجات ذات جودة عالية إىل مقديم الطلبات خالل الفرتة -2017
 .2018ويف عام  ،2017اكن املعهد اإلدارة الوحيدة بناء عىل معاهدة الرباءات اليت قامت بنرش مجيع الطلبات املودعة بناء
عىل معاهدة الرباءات مرفقة بتقرير البحث ادلويل .وأشار إىل أن بدله يعقد العزم للمسامهة عىل حنو إجيايب وبنّاء ومعيل يف
سري معل الويبو وهيئاهتا .وتعهّد الوفد بضامن أن ت ُقدم الويبو خدمات رائدة عاملياً ،مشرياً إىل أن الاس تفادة من خدمات
عاملية ف ّعاةل يف جمال امللكية الفكرية يُع ّد أمراً همام ابلنس بة إىل املس تخدمني يف ادلمنارك.
 .46وأيّد وفد جيبويت بياين اجملموعة األفريقية ومجموعة البدلان األقل منواً .وأشاد ابجلهود واملعلومات اليت تقدهما املنظمة
ابنتظام واإليرادات الس نوية الكبرية للويبو .ورأى أن هذه النتاجئ تعكس أمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية
والاقتصادية للعديد من البدلان األعضاء يف املنظمة .وأضاف أن اس تخدام األدوات املوضوعة محلاية اخملرتعني يف البدلان
النامية يس تدعي تعزيز أطر متكني اإلبداع والبحث والتكنولوجيا والابتاكر .وقال إن الاقتصاد العاملي القامئ عىل املعرفة
والتقدم التكنولويج جيعل تنش يط الابتاكر أمرا حمتيا ،ال س امي يف البدلان النامية والبدلان األقل منواً .وحتقيقاً لهذه الغاية،
حث الوفد الويبو عىل مواصةل تعزيز األنشطة التعاونية يف البحث والتطوير والتعلمي ،وإنشاء إطار ينفذ هل امجليع من أجل
حتفزي اإلبداع والابتاكر .ورأى الوفد أن تطوير نظام امللكية الفكرية العاملي يتطلب حتقيق توازن بني أحصاب التكنولوجيا
موردي املواد اخلام اليت تتيح تطوير هذه التكنولوجيا .وذكر أن الويبو يه املنتدى املثايل لتعزيز تبادل املامرسات اجليدة
و ّ
والتعاون يف هذه اجملاالت .وأعرب الوفد عن أسفه للبطء والركود يف املناقشات بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور .وأشار إىل رضورة العمل عىل هذه املسأةل للتعجيل يف حتقيق اعرتاف بامية متنح ألحصاب هذه املوارد واملعارف
وتشرتط الكشف عىل مس تخدمهيا .ورحب الوفد ابالهامتم اذلي أويل للجوانب املتعلقة ابلتمنية يف أنشطة الويبو ،وأحاط علام
مبختلف األنشطة املضطلع هبا للمسامهة يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة .وأكد من جديد أن نقل التكنولوجيا وادلراية
رشطان أساس يان لتحقيق أهداف التمنية املس تدامة وخطة عام  .2030وسيسهامن يف ترسيع التصنيع والتحول الهيلكي
لالقتصادات النامية .وذلا رأى أن مسأةل نقل التكنولوجيا حيوية وحامسة مثل مسأةل متويل خطة عام  .2030واختمت بأن من
الواجب وضع مسأةل نقل التكنولوجيا يف قلب املناقشات لتحقيق الهدفني  7و 9من اخلطة .وحث الويبو عىل دمع البدلان
النامية يف وضع اسرتاتيجيات لنقل التكنولوجيا تليب احتياجاهتا.
 .47وأعرب وفد امجلهورية ادلومينيكية عن تأييده للبيان اذلي أدلت به السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية
والاكرييب .وأعرب الوفد عن شكره لدلمع اذلي تلقاه املكتب الوطين للبدل من مكتب الويبو اإلقلميي ألمرياك الالتينية
والاكرييب .وشكر مجهورية كوراي ملا أعطته من خالال صناديق الاستامئن وجتديد ادلمع من قبل املكتب الكوري للملكية
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الفكرية ومجعية تعزيز الاخرتاع يف كوراي لالبتاكر التكنولويج يف مجهورية ادلومنياكن .وشدد الوفد عىل الوحدة اليت مزيت
مشاركة بدلان أمرياك الالتينية يف النظام اإلقلميي التعاون بشأن امللكية الصناعية (بروسور) ،وهو أداة ادلمع املتبادل تتكون
من  13مكتبا اإلقلميية مع الرتكزي عىل تشجيع الابتاكر التكنولويج وامللكية الصناعية بشلك عام .ورحب الوفد بإطالق
قاعدة بياانت معلومات عن الرباءات يف اآلونة األخرية ،ويه أداة مقرتحة تربط بني التصنيف ادلويل املشرتك لألدوية اليت
حتمل عالمات جتارية وبراءات اخرتاعاهتا .إن العناوين املشار إلهيا يف طلبات الرباءات اكن من الصعب حىت اآلن ربطها
ابألدوية املراد حاميهتا ،وهو جحر عرثة أمام النظم الصحية الوطنية يف مجيع أحناء العامل .ومن املأمول أن يساعد الصك اجلديد،
اذلي يُطلق عليه امس " ،"Pat-INFORMEDاألطباء واملسؤولني الصحيني عىل حتديد األدوية املسجةل برباءة اخرتاع
وبنود براءاهتم يف األسواق اخملتلفة ،فض ًال عن أرس الرباءات ذات الصةل .وس ميثل ذكل تقدما كبريا ،منذ أرقام الكمييائية
وضعت يف اجلزء العلوي من طلبات براءات الاخرتاع يف أي وس يةل أو أسامء العوامل البيولوجية العالجية توفر معلومات
اكفية للجمهور ،وخباصة للمس تخدمني ،حول العالقة بني الرباءة املمنوحة والتطبيق الصناعي تطالب هبا تكل الرباءة ،واليت يف
هذه احلاةل هو تطبيق اس تخدام العالجية .املشار إلهيا يف طلبات براءات الاخرتاع ليست بأي حال من األحوال مفيدة
لألشخاص غري املرتبطني مبارشة بعمليات التسجيل والتطبيق .وستساعد هذه األداة عىل تلبية احلاجة إىل نرش معلومات
دقيقة حول التطبيق الصناعي ،يف هذه احلاالت العالجية ،للمنتجات اليت جيب تسجيل براءة اخرتاعها بعد احلصول عىل
تصارحي لتسويقها .اكن من املعروف أن املعلومات املتاحة للجمهور حىت اآلن ،مبا يف ذكل الكتاب الربتقايل إلدارة الغذاء
وادلواء األمريكية ،تشري إىل أسواق حمددة فقط .وجدير ابذلكر أيضا قاعدة بياانت براءات األدوية ( ،)MedsPaLمع
معلومات عن حاةل براءات الاخرتاع وترخيص عدد أقل من األدوية األساس ية ،مبا يف ذكل للرسطان ،وفريوس نقص املناعة
البرشية والهتاب الكبد والسل .وس توسع قاعدة ( )Pat-INFORMEDهذه املعلومات من خالل إنشاء رابط ميكن
الوصول إليه بسهوةل إىل براءات العقاقري الرئيس ية يف  12فئة عالجية ،ابإلضافة إىل قامئة األدوية األساس ية اليت حتتفظ هبا
منظمة الصحة العاملية .واعترب الوفد هذه األخبار املمتازة اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تسوية جمال التفاوض لواكالت
املشرتايت ،من خالل تعزيز معرفة مجيع األطراف املعنية .واكنت هذه املبادرة واحدة من النتاجئ املبكرة للتعاون بني الويبو
ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية لتحسني تنس يق املسائل املتعلقة ابلصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة.
وأعرب الوفد عن ثقته يف أن هذا التعاون س يحقق مثاراً إضافية قريباً ،مما ميكن البدلان من الوفاء اباللزتامات املتفق علهيا يف
عام  2008بعد اعامتد مجعية الصحة العاملية لالسرتاتيجية العاملية وخطة العمل بشأن الصحة العامة والابتاكر وامللكية
الفكرية .جيب عىل لك اسرتاتيجية أن حترتم بشدة بنود الاتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة
(تريبس) .وأعرب عن دمعه حللقات العمل واملبادرات األخرى الرامية إىل ضامن جودة الرباءات وأعرب عن أمهل يف أن
تس متر .والنظر السلمي يف طلبات الرباءات هو ضامن أن النظام اذلي أنشأته اتفاقية ابريس سوف يمت احلفاظ عليه وياكئف
الابتاكر احلقيقي .ال ميكن بأي حال من األحوال اس تخدام الرباءات ملاكفأة تسجيل حتسينات واحضة أو عنارص مكررة
للوضع الراهن التقين ،مما قد يلحق أرض ًارا جس مية ابملفاهمي العامة فامي يتعلق ابملساواة والفوائد املرتتبة عىل نظام امللكية
الفكرية .وأخريا ،حث الوفد عىل اس مترار مبادرة املنظمة لتدريب القضاة ،مما ميكهنم من تقامس معايري التقيمي فامي يتعلق بقضااي
امللكية الصناعية والسامح ألعضاء السلطة القضائية يف البدلان املتقدمة والنامية بتبادل اخلربات والقوانني .واكن لك ذكل
يساعد عىل حتسني التوافق األسايس داخل النظام العاملي مع السامح يف نفس الوقت ابالختالفات بني النظم الوطنية املمتزية.
 .48وأعرب وفد إكوادور عن شكره للمدير العام عىل تقريره اذلي أظهر األمهية املزتايدة ابس مترار الس تخدام نظام امللكية
الفكرية ،واليت دفعت ابلتأكيد إىل التفكري يف مس تقبل امللكية الفكرية يف التجارة العاملية والاقتصاد والتمنية الاقتصادية .وأيد
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البيان اذلي أدلت به السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وأعاد تأكيد الزتامه ابملشاركة البناءة يف
املناقشات .وابلنس بة إلكوادور ،اكنت امللكية الفكرية أداة للتمنية ،ونظراً ألمهيهتا ،مت إنشاء ادلائرة الوطنية حلقوق امللكية
الفكرية .ولهذه السلطة اجلديدة سلطات جديدة شلكت جزءاً من إنشاء نظام للعلوم والتكنولوجيا ،اكن أحد أراكنه هو
حقوق امللكية الفكرية .جتاوزت هذه الصالحيات معل التسجيل األسايس للمكتب الوطين للملكية الفكرية :فقد اكن اجلهاز
التنفيذي للس ياسة العامة وتوىل صالحيات جديدة ،مثل نقل املعرفة وإدارهتا وحاميهتا التقليدية .وال شك أن البدلان شديدة
التنوع مثل إكوادور ،اليت دلهيا مرصف كبري من املوارد البيولوجية والوراثية ،دلهيا إماكانت كبرية للتمنية القامئة عىل أساس
الاقتصاد احليوي ،واليت يتعني أن حتدث يف ظل الاحرتام الاكمل للصكوك ادلولية ذات الصةل .واكن الوفد من بني أولئك
اذلين قدموا إسهامات كبرية واستباقية يف املناقشة يف جلنة املعارف ،عىل أساس أن الكشف عن املصدر واملشاركة العادةل
واملنصفة يف املنافع واحلصول علهيا من حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية واملش تقة من شأهنا أن تسمح بقوق امللكية
الفكرية بشلك عادل .وقال إنه ينبغي للجنة املعارف أن تواصل العمل اذلي قامت به عىل حنو فعال بيث ميكن احلصول عىل
نتاجئ ملموسة يف الهناية إذا اكنت واليهتا .وأعرب عن قلقه بشلك خاص إزاء املواضيع اليت نوقشت يف جلنة حق املؤلف
واليت اكنت هممة بشلك خاص للوفد وأضاف أنه من األسايس أن يس متر هذا العمل يف التعامل مع الاس تثناءات
والتقييدات ،اليت قدمت فهيا الاكوادور عدة قضااي مفتوحة واقرتاحات نصية .وفامي يتعلق مبعاهدة مراكش ،أعرب الوفد عن
ارتياحه للتقدم اذلي مت إحرازه بني ادلول األعضاء يف الويبو بشأن التصديق عىل الصك ،وأشار إىل أن اإلكوادور اكن أحد
احملراكت ادلافعة للمعاهدة اليت اس تفاد مهنا أكرث من  300مليون خشص معاق البرص .وقد أظهر ذكل بوضوح أن نظام امحلاية
املتوازن هو السبيل اذلي ينبغي أن يتخذه معل الويبو .اكنت املشاريع اجلارية قيّمة .اكنت جلنة التمنية حيوية لتحقيق األهداف
اليت تعمل علهيا ادلول األعضاء .ولهذا السبب ،اكنت اإلكوادور واحدة من البدلان الرائدة يف مرشوع الس ياحة والثقافة
وامللكية الفكرية ومتكنت من التفاعل هبذه الصفة مع السلطات اخملتصة دلفع معلية إنشاء األصول غري املادية من قبل مشغيل
ختصص امللكية الفكرية يف املس توايت اجلامعية وادلراسات العليا ويف التعلمي املس متر.
اخلدمات الس ياحية .كام سيمت تضمني ّ
أثبتت مثل هذه املشاريع بوضوح أن امللكية الفكرية تتخلل جماالت متعددة من الاقتصاد واملعرفة .ويف اخلتام ،شكر الوفد
الويبو عىل لك التعاون التقين اذلي متتع به ،واذلي مسح إلكوادور بتعزيز إدارة امللكية الفكرية وخلق بيئة مناس بة لالبتاكر
والتمنية القامئة عىل املعرفة.
 .49وأيّد وفد مرص ما جاء يف بيان املغرب نيابة عن اجملموعة األفريقية ،ومثّن ما تضمنه تقرير املدير العام من عنارص
إجيابية مرتبطة بعمل املنظمة ،وأشاد بدور املنظمة يف تعزيز البحث والابتاكر وتعزيز امللكية الفكرية يف اكفة ادلول ابختالف
درجات تقدهما ،فض ًال عن مساهامهتا يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة ،وتطلع إىل قيام املنظمة بتوس يع أنشطهتا يف جمال
ادلمع الفين وبناء القدرات يف ادلول النامية لتشمل مجيع األهداف يف أجندة التمنية املس تدامة  2030يف ضوء طبيعهتا
الشمولية وعدم قابليهتا للتجزئة .ورأى الوفد أن من األمهية مباكن تفعيل آلية التنس يق بني جلان الويبو وأهجزهتا لتنفيذ
توصيات أجندة التمنية ،والعمل عىل وضع إطار شامل لربامج ادلمع الفين وتكوين الكفاءات وحتقيق الاس تدامة للربامج
واملرشوعات الناحجة وتعمميها عىل اكفة ادلول األعضاء لالس تفادة مهنا .وأشار الوفد إىل أجندة الويبو املعيارية واليت تتضمن
عدداً من الصكوك ادلولية الطموحة لتعزيز نظام امللكية الفكرية ،واليت شهد بعضها نوعاً من التطور اإلجيايب مؤخراً ،وهو ما
يتطلب من ادلول األعضاء التحيل مبزيد من املرونة ملواصةل التقدم يف هذا اجملال .وقال إنه رمغ تأخر ادلعوة لعقد مؤمتر
دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي ،ومتديد املناقشات يف إطار جلنة املعارف حىت عام  ،2019فإن هناك صكواكً
قانونية شهدت املناقشات بشأهنا حتراكً يعتد به لألمام ،ومهنا اتفاقية حامية هيئات البث يف إطار جلنة حق املؤلف ،ومن هجة
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أخرى أعرب الوفد عن أمهل يف أن تشهد املناقشات بشأن إصدار صك قانوين ،يتضمن حزمة من الاس تثناءات لفائدة
املؤسسات التعلميية والبحثية واملكتبات ،يف إطار ذات اللجنة دفعة لألمام .ويف إطار معاهدة مراكش ،أشار الوفد إىل أن
مكتبة اإلسكندرية قامت بتحويل النص العريب لهذه املعاهدة إىل نص بنسق ميرس لضعاف ومعايق البرص ،وجيري التنس يق
مع الويبو لتوقيع بروتوكول يسمح الحتاد الكتب امليرسة ابحلصول عىل نسخ من الكتب دلى مكتبة اإلسكندرية لصاحل ذوي
اإلعاقة البرصية .ويف جمال الرباءات ،رأى الوفد رضورة ربط الرباءات بنظام الصحة العامة واحلصول عىل األدوية ،بيث
تسهم الابتاكرات احلديثة واملعرفة يف دمع هجود احلكومات يف تطوير القطاع الصحي ،ويطمح الوفد إىل تطوير هذه اجلهود
ابلتعاون مع املنظامت ادلولية املعنية ،يف إطار تنفيذ هدف الصحة والرفاهية من أهداف التمنية املس تدامة .وأيد الوفد
الاقرتاح اخلاص بتخفيض الرسوم املفروضة عىل حفص الرباءات لصاحل اجلامعات واملؤسسات البحثية ،ودعا إىل زايدة برامج
ادلمع الفين وتكوين الكفاءات لدلول النامية لتطوير ماكتب الرباءات اخلاصة هبا ومتكيهنا من اس تخدام التكنولوجيا احلديثة،
ابإلضافة إىل زايدة كفاءة الفاحصني هبذه املاكتب ،مبا يسهم يف الارتقاء بدورها يف تعزيز امللكية الفكرية والابتاكر .وأضاف
الوفد أن مرص ومن منطلق إمياهنا بأمهية امللكية الفكرية يف دفع هجود اإلصالح الاقتصادي والاجامتعي ،اعمتدت هنجا علميا
إلنتاج املعرفة وإاتحهتا للجميع والاس تفادة من إبداعات الش باب يف هذا الشأن ،ويف إطار اسرتاتيجية التمنية املس تدامة
"رؤية مرص  "2030قامت بإنشاء بنك املعرفة اذلي يعد آلية هامة دلمع البحث والابتاكر والتبادل املعريف من خالل إاتحة
النفاذ إىل املواد العلمية والثقافية دون مقابل .وجرى أيضا إطالق بنك الابتاكر املرصي وصدور قانون حوافز العلوم
والتكنولوجيا والابتاكر لهتيئة بيئة مشجعة لالبتاكر ،وهو ما أدى إىل حتسن ملحوظ يف ترتيب مرص يف مؤرش الابتاكر
العاملي .وأشار الوفد إىل أن البحث العلمي والتكنولوجيا أصبحا مكونني أساس يني يف معلية التمنية الشامةل يف مرص ،حيث
زاد اإلنفاق عىل البحث والتطوير بنس بة  47يف املائة ،عالوة عىل ادلمع احلكويم املبارش للمرشوعات القومية البحثية
والعلمية ،وقد أعلن رئيس امجلهورية عام  2019عاماً للتعلمي يف مرص ،وجرى إطالق املرشوع القويم لتطوير التعلمي ،وجيري
اعامتد القانون اخلاص بإنشاء اجلامعات التكنولوجية وفروع اجلامعات األجنبية يف مرص .وختاماً ،أعرب الوفد عن تطلعه إىل
الاخنراط يف أعامل ادلورة احلالية بذات الروح البناءة ،وعن أمهل يف أن تمتكن الاجامتعات من حتقيق النتاجئ املرجوة
خبصوص اكفة املوضوعات قيد النقاش.
 .50وأعرب وفد السلفادور عن تأييده للبيان اذلي تاله نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وأكد عىل تقديره
مجليع هجود التعاون اليت متت عام  .2018وشكر بوجه خاص املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب عىل املساعدة التقنية
وتدريب الفنيني واألخصائيني التابعني لها عىل تنفيذ الربانمج احلايل اخلاص ابالنتشار والتوعية والتدريب ووحدات الويبو
األخرى ،مثل تكل املسؤوةل عن العالمات التجارية والرباءات وحق املؤلف والتحكمي واإلحصاءات .يف أغسطس ،2018
اعمتدت السلفادور الس ياسة الوطنية بشأن حصة الساكن األصليني ،ويه س ياسة جديدة تأخذ بهنج حصي مشرتك بني
الثقافات يعرتف مبعارف السلفني والعالج والوقاية من الشعوب األصلية ،إىل جانب النظام الصحي الرمسي .وكرر الوفد
تصمميه عىل تنفيذ معاهدة مراكش ،ولهذا الغرض سيمت التوقيع عىل اتفاق بني املؤسسات بني عدة وزارات لتسهيل الوصول
إىل النصوص املطبوعة للمكفوفني وذوي اإلعاقات البرصية األخرى يف السلفادور .اكنت فوائد نظام مدريد وإماكنية الانضامم
يف املس تقبل القريب ال تزال قيد التقيمي عىل أعىل مس توى .وفامي يتعلق ابحلل البديل للزناعات ،س ينهتيي قريبا معل إلنشاء
وتشغيل مركز للتحكمي والوساطة .وفامي يتعلق بتدريب املواهب البرشية ،واصلت مدرسة تدريب السلفادور و أاكدميية الويبو
العمل معاً منذ التوقيع عىل اتفاق يف عام  .2016وتعمل السلفادور مؤقتاً كرئيس لربوسور (آلية التعاون التقين والتشغييل بني
أمرياك الالتينية) .وهبذه الصفة ،خالل السلسةل احلالية من اجامتعات امجلعيات ،س يوقع عىل اتفاق تعاون بني بروسور
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والويبو ،من شأنه دمع إدارة املاكتب يف املنطقة .وأكد الوفد أيضا عىل أنه مت تنظمي الكثري من الاجامتعات بني املدير العام
وبدلان أمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية عىل أعىل املس توايت ،حيث فتحت جماالت س ياس ية هامة للغاية وفريدة من
نوعها يف املنطقة.
 .51وأيّد وفد إثيوبيا البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية .وقال الوفد ّإن حامية امللكية الفكرية،
ووضع املعايري يف جمالها أمران يكتس يان أمهية حامسة لتحقيق أهداف التمنية الشامةل واملس تدامة من خالل اخرتاعات
جوهرية حتدث تغيرياً جذر ًاي وأضاف أن الوترية اليت تندمج هبا العديد من البدلان النامية ،ال س امي يف أفريقيا ،يف الاقتصاد
يعزز من مشاركهتا الفعاةل يف األسواق العاملية،
العاملي تقتيض نظاماً متيناً ومتقدماً للغاية يف جمال امللكية الفكرية ،من شأنه أن ّ
ويتيح لها جتاوز التحدايت اليت تواهجها واس تطرد قائ ًال إن ادلمع اذلي تقدمه الويبو يف هذا الصدد من شأنه أن يسامه
مسامهة كبرية يف حتفزي هجود التمنية الاجامتعية والاقتصادية اليت تبذلها تكل البدلان وبنا ًء عىل ذكل ،ر ّحب الوفد ابلتوقيع عىل
مذكرة تفامه بني الويبو وبعض املنظامت احلكومية يف أفريقيا ،وأعرب عن دمعه يف هذا الصدد ،هبدف إقامة نظام تنس يق يزيد
من المتكني لتنفيذ برامج املساعدة التقنية لفائدة ادلول األعضاء وأضاف ّأن ّ
خطة األمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام 2030
جيب أن تُنفّذ تنفيذاً اتماً ابالقرتان مع برانمج معل الويبو وكجزء ال يتجزأ منه ،مبا أن التمنية وحامية حقوق امللكية الفكرية عادة
ما ُيمكّل أحدهام اآلخر .ومن مثّ ،فإن ادلمع اذلي تقدمه الويبو يكتيس أمهية حامسة ليس فامي يتعلق بتطبيق التكنولوجيات
املالمئة لتحقيق التمنية حفسب ،بل لضامن إقامة نظام منصف ومتوازن للملكية الفكرية أيضاً .وابلتايل ،رحب الوفد ابخلطوات
امله ّمة املتخذة لتعزيز عنرص التمنية يف إطار معل املنظمة .كام أعرب عن تقدير بدله لدلمع املتواصل اذلي تقدمه الويبو يف جمال
صياغة اسرتاتيجيات إثيوبيا الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ،وضامن بناء القدرات البرشية واملؤسس ية .وأردف الوفد قائ ًال إن
الويبو اضطلعت بدور رئييس يف إقامة األاكدميية الوطنية للملكية الفكرية اليت س تخضع ّمعا قريب إىل إعادة تقيمي وضعها
واحتياجاهتا .وبفضل املساعدة التقنية واملالية اليت تقدهما الويبو ،تاكد إثيوبيا تنهتيي من وضع اللمسات األخرية عىل س ياس هتا
واسرتاتيجيهتا يف جمال امللكية الفكرية ،كام أهنّ ا تعمل عىل صياغة مرشوع قانون وطين بشأن املعارف التقليدية .وعالوة عىل
ذكل ،ستنظم حلقة معل وطنية يف نومفرب  2018إلذاكء وعي أحصاب املصلحة بشأن تكل الس ياسة والاسرتاتيجية .كام ّمت
تعزيز الزتام احلكومة بتحديث ش ّىت القطاعات الاقتصادية والاجامتعية يف البدل بفضل إطالق الويبو لنظام ( )IPASوأمتتة
العمليات يف اآلونة األخرية .وإضافة إىل ذكل ،تنمتي إثيوبيا إىل ّقةل من البدلان األفريقية اليت أطلقت قاعدة بياانت العالمات
التجارية عىل ش بكة اإلنرتنت ،وذكل بفضل ادلمع املتواصل واملطلق اذلي تقدمه الويبو ،وال س امي شعبة البدلان األقل منواً.
وابلرمغ من أن الشعبة ساعدت إثيوبيا يف تنفيذ بعض الربامج وبناء القدرات من خالل التدريب التقين ،فإهنا باجة إىل
مضاعفة الزتاماهتا بتقدمي ادلمع إىل البدلان األقل منواً .وابعتبار أن وضع صكوك دولية ملزمة قانو ًان هو أمر حيوي محلاية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فإنه حري بلجنة املعارف الانهتاء من مشاوراهتا
والتوصل إىل قرار بعقد مؤمتر دبلومايس.
 .52وأيّد وفد فرنسا البيانني الذلين أديل هبام ابمس اجملموعة ابء والاحتاد األورويب ودوهل األعضاء .وأكّد دمع حكومة بدله
لتعددية متينة وحديثة وفعاةل ،يف وقت يعرتض فيه البعض عىل التعددية ،وقال إن الويبو مثال جيد عىل التعددية الناحجة.
وأضاف أن التحدايت الكربى يف هذا القرن يه حتدايت عاملية ،ذلا جيب أن تكون الاس تجابة عاملية أيضا .فالبدلان
أصبحت عىل تواصل كبري واملواطنون يعمتدون كثرياً عىل بعضهم البعض ،مما جيعل جناح لك بدل مبفرده أمرا ش به مس تحيل.
جتسد منطا
ورأى الوفد أن األحادية أصبحت من املايض ،أما التعددية ،فقد قدمت اس تجابة جيدة لتحدايت العوملة .ألهنا ّ
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أخالقيا من العالقات ادلولية ال يستند إىل قانون األقوى واألغىن ،بل إىل املسؤولية والتضامن .فالتعددية يه من جينب
العامل مواهجة صعوابت يعرفها خرباء الاقتصاد أكرث من غريمه ،أال ويه معضةل السجني أو املسافر غري الرشعي .والتعددية
يه مكن حيمي املشاعات العاملية .ويف هذا الصدد ،أشار الوفد إىل التجارة والصحة والبيئة والاحتباس احلراري العاملي
والتكنولوجيا الرمقية .وقال إن الويبو أدّت دورا كبريا يف لك امليادين املذكورة .وأضاف أن مس تقبل جممتعاتنا يعمتد عىل
الابتاكر يف العلوم والتكنولوجيا والفنون ،وهو باجة إىل توافر احلرية واألمن .فاالخرتاع معلية صعبة ج ًدا وكثرية املتطلبات
ّ
وهشة .وذلا ينبغي أن حيصل اخملرتع عىل أجر عادل ،وأن يس تطيع الاعامتد عىل السوق احلرة ،اليت مل تعد وطنية أو حىت
إقلميية ولكن عاملية .ورأى الوفد أنه ينبغي للويبو أن حترص عىل تشجيع هجود اخملرتعني ومنحهم الانفتاح واألمان الالزمني.
وأضاف الوفد أن لك األس باب املذكورة يه ما يدفع فرنسا دلمع الويبو .ونتيجة األس باب املذكورة أيضا ،أعرب الوفد عن
رغبته يف أن تنفذ الويبو هماهما يف ظروف جيدة حتفظ سالمهتا الاكمةل .وأبدى الزتام بدله مببادئ الويبو وأهدافها ،عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة  3من الاتفاقية التأسيس ية لعام  ،1967اليت تؤكد عىل وحدة املنظمة والتضامن بني لك الاحتادات.
وشدد الوفد عىل أن بدله تدرك األمهية اليت يولهيا مس تخدمو أنظمة حامية امللكية الفكرية لألداء السلمي واإلدارة اجليدة للك
مهنا .ولكن أشار الوفد إىل أن بعض املناقشات التقنية ،وبعد  20س نة من بدهئا ،مل تلكل بنجاح بعد .وذكر الوفد عىل وجه
اخلصوص مرشوع معاهدة التصاممي ومعاهدة البث ومعل جلنة املعارف .وأضاف أن من احملمتل مبارشة مرشوعات جديدة،
مثل حق التتبع .ومن العدل أن يمتكن مجيع الفنانني البرصيني من الاس تفادة من هذا احلق اذلي س تحل اذلكرى املئوية
إلنشائه بعد عامني .ورأى الوفد أن من الرضوري إعطاء الوقت للمفاوضات ،واحلفاظ عىل رسيهتا يف بعض األحيان ،ولكن
دون التخيل عن رضورة التكيّف مع التطورات الرسيعة للتقنيات يف عامل دامئ احلركة .وأضاف أن امجليع ينتظر النتاجئ اليت ال
ينبغي أن تأيت يف املس تقبل البعيد .وأعرب الوفد عن الزتامه بدور نشط وبناء يف مناقشات امجلعيات احلالية.
 .53وأي ّد وفد غابون البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،وشدد عىل أمهية امللكية الفكرية يف تطوير
اقتصاد قامئ عىل املعرفة .وأكد الوفد عىل ادلور احلامس للويبو يف حتقيق خطة التمنية املس تدامة ،وقال إهنا ينبغي أن تركز عىل
اإلجراءات امليدانية وإقامة عالقات أوثق مع معاهد البحوث وعامل األعامل .وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إىل اتفاق يف جلنة
التمنية بشأن اقرتاح اجملموعة األفريقية بعقد مؤمتر بشأن امللكية الفكرية والتمنية ،فقد يكون مفيدا للغاية ويس تمكل معل الويبو
يف هذا اجملال من خالل حتديد الاحتياجات احلقيقية واقرتاح أفاكر مبتكرة .وس يتيح فرصة للبدلان النامية للمشاركة يف
املناقشة .ورحب الوفد ابلتقدم اذلي أحرزته جلنة املعارف ،وأيد إنشاء فريق خرباء خمصص للمساعدة يف التوصل إىل توافق
يف اآلراء ،ورأى أن عىل سلسةل امجلعيات التالية أن حت ّل أي معضةل أيديولوجية ّ
تعطل مشاريع النصوص قيد املناقشة.
وأعرب عن أمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس يف ادلورة املقبةل للجمعيات ،معترباً أن جتديد الالزتام وحسن النية سيسمح بإجياد
حل يريض مجيع األطراف يف ادلورة املقبةل .وقال إن منظمة تمتتع بوضع مايل سلمي مثل الويبو ،ينبغي ّأال يس تغرق األمر 20
عا ًما لالتفاق عىل معاهدة يف هذا اجملال .وأضاف أن العديد من البدلان واجملمتعات تنظر للعمل اجلاري يف جلان الويبو مكصدر
لألمل يف مس تقبل أفضل .مفرشوع معاهدة قانون التصاممي ،عىل سبيل املثال ،أظهر كيف تؤثر امللكية الفكرية عىل الظروف
الاجامتعية ،وهذا هو سبب تأييد الوفد لعقد مؤمتر دبلومايس العامتدها .وشدد الوفد عىل أن الاعتبارات األخالقية واملالية
ابلغة األمهية لألساس املنطقي للويبو .وأعرب عن تقديره لدلمع اذلي تلقاه بدله من الويبو من اجل تنظمي قطاع حق املؤلف
وطلب املساعدة يف جمال تعزيز قدرات املوظفني يف املكتب يف جماالت حق املؤلف وماكحفة الزتوير والقرصنة.
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 .54وأعرب وفد غامبيا عن تأييّده للبيان اذلي أدىل به املغرب نيابة عن اجملموعة األفريقية .وأحاط الوفد علامً ابس مترار
املاكسب املتواضعة يف جمال تعزيز امللكية الفكرية لتحقيق التمنية والازدهار يف اجملال الاقتصادي .وبدمع من األمانة ،قام البدل
يف الس نة احلالية بوضع اللمسات األخرية عىل س ياسة واسرتاتيجية امللكية الفكرية يف غامبيا لعام  ،2018وأنشأ ش بكة غامبيا
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،ووقع عىل اتفاق مس توى اخلدمات يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وس يوقع عىل
مذكرة تفامه مع الويبو خالل امجلعيات .ويف جمال بناء القدرات أيضا ،قدمت أاكدميية الويبو واألريبو ادلمع إىل مواطنني من
غامبيا حلضور برانمج املاجس تري يف امللكية الفكرية يف جامعة أفريقيا يف زمبابوي.
 .55وأيّد وفد جورجيا البيان اذلي أدىل به وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق .وقال إن معل
أاكدميية الويبو يف زايدة الوعي العام بتدريب امللكية الفكرية وختصيص دورات التعلمي عن بعد دلمع البدلان يف إنشاء
أاكدمييات وطنية للملكية الفكرية أمر يس تحق الثناء .وأعرب الوفد عن رسوره بنجاح توس يع نطاق برانمج التمنية الشخصية
للمسؤولني احلكوميني والربامج التعلميية للقضاء .وذكر أن الويبو قدّمت املساعدة لبدله يف إنشاء مركز وطين للتدريب عىل
امللكية الفكرية ،وواصلت املشاركة بنشاط وتقدمي التوجيه املهين يف ختطيط املشاريع ذات األولوية وتنفيذها يف جورجيا عن
طريق إدارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة .وقال إن هذه املشاريع تتحسن ابس مترار من خالل التقيمي املنتظم عىل أمل
رؤية املزيد من املشاريع ذات الهنج األوسع .وشكر الويبو عىل حسن تنظميها للفعاليات الثقافية اجلانبية وهنجها املهين اذلي
ساعد عىل تعزيز الثقافات والتقاليد من خمتلف البدلان .وأشار إىل التقدم الكبري اذلي أحرزته الويبو يف خدمات امللكية
الفكرية العاملية يف الس نوات األخرية ،حفسنت أنظمة امللكية الفكرية مبا يليب احتياجات املس تخدمني عىل حنو أفضل .وأعرب
عن ثقة بدله بأن الويبو س تواصل تقدمي خدماهتا بكفاءة ملساعدة ادلول األعضاء يف اس تخدام أنظمة معاهدة الرباءات ومدريد
والهاي ولش بونة وتوفري معامةل متساوية مجليع األنظمة ،مبا يف ذكل يف املؤرشات اجلغرافية .وقال الوفد إن عدم التوصل إىل
اتفاق لعقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي أمر مؤسف ،وأعرب عن أمهل يف التوصل إىل قرار يف ادلورة
احلالية للجمعية العامة .ورأى أن املفاوضات بشأن فتح ماكتب خارجية جديدة قد طالت ،وينبغي للويبو أن تعمل مبا حيقق
أفضل مصاحل املنظمة ،مع مراعاة مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل وإعطاء األولوية للمناطق اليت ال يوجد هبا ماكتب خارجية.
ويف هذا الس ياق ،ذكر الوفد أن بدله يقع يف املنطقة الوحيدة اليت ال حتوي مكتبا خارجيا ،وأن رومانيا يه البدل الوحيد من
تكل املنطقة اذلي قدم طلباً الس تضافة مكتب خاريج؛ وذلكل ،أيد الوفد افتتاح مكتب خاريج جديد يف رومانيا .وأعرب
عن امتنانه للويبو لتحسيهنا المتثيل اجلغرايف داخل املنظمة ،وعن تفاؤهل بمتثيل متوازن يف املس تقبل القريب وابلتعاون الوثيق
مع ادلول األعضاء .وشكر الوفد الويبو عىل قبولها زميال من جورجيا يف برانمج زماالت مدريد.
 .56وأعرب وفد أملانيا عن تأييّده لبياين وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ووفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول
األعضاء فيه .وقال ّإن الويبو ال زالت مركز تنس يق للمناقشات العاملية وتطوير الترشيعات .وامليض قدما يف أنشطة جدول
األعامل املعياري س يضيف قمية كبرية للمنظمة ولك دوةل عضو أيضا .و ّ
حث الوفد مجيع الوفود واجملموعات اإلقلميية عىل
التعاون البنّاء وتنحية خالفاهتا املتبقية جانبا وتطل ّع إىل املسامهة يف حوار ممثر .و ّأقر الوفد ابملبادرات الهامة اليت اختذهتا
الويبو ،ال س امي يف جمال اذلاكء الاصطناعي ،وأعرب عن تقديره للجهود الهائةل اليت يبذلها مركز تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة
لتطوير وحتسني األدوات اليت مكنت الويبو وادلول األعضاء فهيا من التغلب عىل التحدايت واغتنام الفرص اليت تتيحها
تكنولوجيا املعلومات .ورأى الوفد ّأن أحد التحدايت الرئيس ية اليت تواجه الويبو هو هتدئة اخملاوف من أن املنظمة تراعي
مصاحل مجموعات معينة دون غريها وأن تثبت أن هدفها هو حتقيق التوازن بني أحصاب احلقوق ورشاحئ اجملمتع اخملتلفة ،مبا يف
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ذكل يف س ياق الصحة والبيئة .و ّ
حث الوفد الويبو عىل املسامهة بنشاط يف تنفيذ خطة التمنية املس تدامة  2030ابلتعاون
الوثيق مع املؤسسات األخرى املوجودة يف جنيف .ورأى ّأن ماكتب امللكية الفكرية وأحصاب املصلحة اآلخرين س ينتفعون
من وجود إطار دويل أبسط وأكرث تناسقاً يشمل أحاكما موضوعية بشأن مسائل مثل قوانني حق املؤلف والرباءات
والعالمات التجارية .وأضاف الوفد ّأن الويبو تقف يف موقع ممزي ميكّهنا من ضامن هذا اإلطار وينبغي لها أن حتفظ مواءمة
املفاهمي القانونية يف جدول أعاملها .وقد أظهرت املداوالت داخل جلنة حق املؤلف أن التنس يق ادلويل للمفاهمي القانونية يف
هذا اجملال مسأةل معقدة .واس تبرش الوفد بإماكنية حتقيق نتاجئ إجيابية رشيطة أن تعمل ادلول األعضاء معاً بروح من التوافق
يف اآلراء هبدف الوصول إىل توازن عادل بني مجيع املصاحل .وجدد الزتامه بتحسني حامية هيئات ّ
البث عرب التوصل إىل توافق
يف اآلراء بشأن معاهدة دولية .وليك تكون املعاهدة مس تدامة ،ينبغي أن يراعي نطاق تطبيقها التطورات التقنية احلديثة .ذلا
ر ّحب الوفد ابملناقشات اجلارية بشأن تقنيات مثل اإلرسال املؤجل عرب اإلنرتنت .وأبدى اهامتم بدله بتبادل خرباهتا الوطنية
بشأن الاس تثناءات والتقييدات لصاحل بعض املنظامت واألغراض ،وكذكل لفائدة األشخاص ذوي إعاقات غري اإلعاقات يف
قراءة املطبوعات .وأضاف الوفد أنه ورمغ اعتقاده الراخس بغياب احلاجة إىل صك دويل ملزم قانوان يف هذا اجملال ،هم ّمت مبعرفة
املزيد عن املفاهمي القانونية لدلول األعضاء .وهم ممت أيضً ا بتبادل اآلراء حول قضااي مثل حق إعادة البيع وحتدايت حق املؤلف يف
البيئة الرمقية .وقال الوفد ّإن مس تخديم نظام الرباءات يف مجيع أحناء العامل يدعون إىل تطويره وحتسينه  -ويه دعوة جيب أن
تس تجيب لها الويبو وال س امي جلنة الرباءات .وأعرب الوفد عن رضا بدله عن معل جلنة الرباءات يف هذا اجملال ،ورحب
ابالتفاقات اليت توصلت إلهيا بشأن معلها يف املس تقبل .وأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل العمل بشأن قضااي جودة
الرباءات ،مبا يف ذكل نظم الاعرتاض ورسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات ومعالهئم .وأضاف ّأن معل اللجنة مفيد
مجليع البدلان ،بغض النظر عن مس توى التمنية ،ألنه س يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ادلويل وموثوقيّته واس تقراره .ويف
هذا الصدد ،ق ّدم الوفد عرضا إىل جلنة الرباءات بشأن هنجها يف تقيمي اخلطوة الابتاكرية .وأكّد الوفد ّأن بدله اكن وس يظل
منخرطا بشلك كبري يف جمايل الرباءات والصحة .ور ّحب خبطة اس تعراض البحوث املنجزة بشأن الرباءات واحلصول عىل
املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية عىل النحو اذلي اقرتحه وفد كندا واشرتكت يف تقدميه وفود األرجنتني والربازيل
وسويرسا .وذكر الوفد ّأن أحدث اإلحصاءات املتعلقة بزايدة أعداد الطلبات يف إطار معاهدة الرباءات ،أظهرت األمهية
اجلوهرية لنظام معاهدة الرباءات يف تشجيع الابتاكر وتوليد الرثوة .وأعرب عن رسور بدله ملالحظة الزايدة الس نوية ّ
املطردة
يف أعداد الطلبات وحصة النساء اخملرتعات .وأضاف ّأن بدله وبوصفها بدلا كثيفة الرباءات ،تشعر ابالمتنان لوجود نظام فعال
للمعاهدة .ففي عام  ،2017عاجل مكتب أملانيا للرباءات والعالمات التجارية  6238طل ًبا دول ًيا ،أودع أكرث من 80يف املائة مهنا
من قبل مودعني من خارج أملانيا .وأعرب عن تأييده الاكمل للجهود الرامية إىل تطوير نظام معاهدة الرباءات ،وأبدى تقديره
للتحسينات اليت أدخلت عىل اإلطار القانوين للنظام يف الس نوات األخرية .وأثىن عىل التقدم اذلي أحرزه الفريق العامل
ملعاهدة الرباءات يف تعديل قواعد املعاهدة .وفامي خيص اجلهود املبذوةل لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي،
أعرب الوفد عن أسفه لغياب التوافق يف اآلراء بشأن قضااي املساعدة التقنية والكشف .وقال ّإن بدله ،مثل غريه من ادلول
األعضاء يف الاحتاد األورويب ،مقتنع بأن إدراج رشط الكشف اإللزايم يف املعاهدة سيتعارض مع هدف تبس يط إجراءات
تسجيل التصاممي ومواءمهتا .ولكن أعلن أنه منفتح بشلك بنّاء عىل أي اقرتاحات منطقية تقدّم يف هذه امجلعيات .وذكر ّأن
هيّي الظروف املثالية لتحقيق الاس تقرار يف احتاد لش بونة وتعزيز نظام لش بونة .وأي ّد الوفد هجود أعضاء
وضع وثيقة جنيف ّ
احتاد لش بونة لبناء نظام فعال ومس تدام للمس تقبل .و ّأقر ابجلهود الضخمة اليت بذلهتا جلنة املعارف ومسامهة أمانة الويبو يف
معلية مفاوضات صعبة .وأعرب عن اقتناعه بأن توصيات جلنة املعارف إىل امجلعية العامة تعرب عن النية الطيّبة اليت يتشاطرها

A/58/11
Annex I
40

امجليع للتوصل إىل توافق يف اآلراء .و ّ ًأاي اكن احلل احملدّد ،فينبغي أن يتسق مع اإلطار ادلويل احلايل محلاية امللكية الفكرية.
واكّد الزتام بدله الاكمل بتحقيق مزيد من التقدم يف جمال التمنية مبا يامتىش مع خطة التمنية املس تدامة لعام  2030وأي ّد مواصةل
تنفيذ توصيات أجندة التمنية .ور ّحب ابلنتاجئ اليت حققهتا جلنة التمنية العام املايض ،وأعرب عن أمهل الصادق يف أن يس متر
النقاش البناء عىل حنو ما دار يف ادلورة  21للجنة التمنية .ور ّحب الوفد مبوضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية - 2018
املشاركة الاكمةل للمرأة يف الابتاكر واإلبداع  -وأعرب عن رسوره أل ّن جلنة التمنية س تواصل اس تكشاف هذا املوضوع .وقال
ّإن بدله يتطلع إىل انعقاد ادلورة  14للجنة اإلنفاذ .فقد أمثرت ادلورات السابقة للجنة اإلنفاذ أفاكرا مفيدة عن مهنجيات خمتلفة
للتصدي حلاالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية .وذكر أن مكتب أملانيا للرباءات والعالمات التجارية واصل تعاونه الناحج
مع الويبو .ففي عام ّ ،2018نظم املكتب حلقة دراس ية متجوةل نظمها ابلتعاون مع الويبو إلذاكء الوعي خبدمات الويبو،
حرضها حوايل  50مشاراكً معظمهم من قطاع الصناعة ورشاكت احملاماة .و ّنظم املكتب ابلتعاون مع الويبو زايرة دراس ية
ملمثيل الواكةل املعنية ابمللكية الفكرية يف مجهورية أوزبكس تان إىل مقر مكتب أملانيا .وواصلت إدارة املكتب احلوار املمثر مع
املاكتب الرشيكة .وذكر الوفد أن رئيسة املكتب انقشت قضااي امللكية الفكرية الراهنة مع نظراهئا من ماكتب امللكية الفكرية
جملموعة كبرية من البدلان يف سلسةل من الاجامتعات الثنائية رفيعة املس توى .ويف أكتوبر  ،2017زار انئب الرئيسة ووفد
مرافق مكتب الصني للملكية الفكرية ،وشارك يف ندوة "الصناعة  "4.0يف بيجني وألقى حمارضات عن جوانب معيّنة لقانون
الرباءات ،ور ّحب انئب الرئيسة يف ديسمرب  2017بزايرة وفد من الاحتاد الرويس .وأضاف الوفد أن املكتب حافظ عىل
عالقات معل متينة مع املاكتب الرشيكة :فاملكتب ينفّذ حاليا أربعة برامج لتبادل الفاحصني مع ماكتب امللكية الفكرية يف
الصني والياابن ومجهورية كوراي واململكة املتحدة .ويتعاون املكتب بشلك وثيق مع املكتب األورويب للملكية الفكرية واملاكتب
الوطنية للملكية الفكرية يف إطار الش بكة األوروبية للعالمات التجارية والتصاممي .وقد ّنظم املكتب عددا من املؤمترات
واحللقات ادلراس ية ،مبا يف ذكل اجامتع مائدة مس تديرة الحتاد املامرسني األوروبيني يف جمال امللكية الفكرية ()UNION-IP
يف فرباير  2018ومؤمتر ميونيخ ادلويل للرباءات يف يونيو  .2018واختمت ابلقول إن ندوة دولية بشأن التقايض يف دعاوى
الرباءات يف الياابن وأملانيا س تعقد يف  4أكتوبر  2018يف مقر املكتب يف ميونيخ .وكرر الوفد دمعه للجهود اليت تبذلها الويبو
لتشجيع الابتاكر واإلبداع من أجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية مجليع ادلول األعضاء من خالل نظام ملكية
فكرية متوازن وفعال.
 .57وأثىن وفد غاان عىل هجود الويبو املتواصةل لتشجيع اس تخدام امللكية الفكرية وحاميهتا عىل الصعيد العاملي كأداة للتمنية
وخلق الرثوة ،وأخرب امجلعية أن بدله تبذل هجوداً حثيثة إلجياد بيئة مواتية لالبتاكر من خالل توفري بيئة لتشجيع الاس تفادة
من خدمات امللكية الفكرية لفائدة القطاع الصناعي ومؤسسات البحث عرب البد .وأضاف أن بدله يعمل عىل إعادة هيلكة
مكتب امللكية الصناعية وتبس يط سري معهل يف جمال إدارة الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية بغية تعزيز حامية امللكية الفكرية واس تخداهما .وقال إن غاان أودعت صك التصديق عىل معاهدة مراكش يف مايو
 ،2018لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة
املطبوعات .وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو خملتلف األنشطة اليت نفذهتا ابلتعاون مع غاان لتعزيز نظام امللكية الفكرية .وقد
اس تفادت غاان من خمتلف األنشطة وبرامج املساعدة التقنية مثل إجراء دراسة وحلقة معل بشأن املعارف التقليدية وأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .وأردف الوفد قائ ًال ّإن وقع برانمج الويبو لبناء القدرات مُش ّجع ،ويف هذا الصدد ،أعرب الوفد عن
تقديره للفرصة اليت ُأتيحت لكبار واضعي الس ياسات يف غاان إلجراء دراسة مع الويبو يف عام  .2018وتوجه الوفد ابلشكر
أيضاً إىل مكتب سويرسا للملكية الفكرية وادلول األعضاء األخرى اليت قدّمت ادلمع إىل غاان عىل شلك أنشطة للتعاون
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التقين يف جمال امللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابلقضااي اجلوهرية يف جدول األعامل ،أيّد الوفد البيان اذلي أدلت به اجملموعة
األفريقية ،وشدّد عىل األمهية احلامسة للميض قدماً يف حتسني نظام العالمات التجارية والتصاممي الصناعية لفائدة ومصلحة
مجيع املاكتب والوطنية ومس تخديم النظام .وتطلّع الوفد إىل انهتاء جلنة العالمات من معلها فامي يتعلق ابلقضااي البارزة بشأن
التصاممي الصناعية ،وذكل بس ّد الفجوات القامئة املُشار إليه يف إطار مرشوع املعاهدة .كام أضاف الوفد أنه سريحب بإحراز
تقدم يف خطة العمل بشأن املؤرشات اجلغرافية ،ألهنا تتيح سبي ًال إىل حامية اخلربات واملامرسات احمللية يف قطاع الزراعة
واحلرف اليدوية .وأشار الوفد أيضا إىل معل جلنة الرباءات يف صقل جوانب القانون الوطين واإلقلميي للرباءات اذلي يغطي
الاس تثناءات والتقييدات وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض .ور ّحب الوفد بإاتحة الفرصة أمام ماكتب الرباءات
ملشاركة املعلومات املتعلقة ابملامرسات والهنج املتّبعة فامي يتعلق جبودة إجراءات منح الرباءات يف ماكتب امللكية الفكرية.
وأحاط الوفد علامً مع التقدير ابلتقدم احملرز يف إطار معل جلنة املعارففي عام  ،2018وأعرب عن أمهل بترسيع معلها متاش ياً مع
خطة معلها للثنائية .2019/2018
 .58وأيّد وفد اليوانن بياين اجملموعة ابء والاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه .وأضاف أن إصدار الويبو لتقرير مايل
جيد للس نة السادسة عىل التوايل يوفر أساساً مالياً متيناً للمنظمة ،وهو مثرة إدارة حذرة وتزايد الطلب ادلويل عىل حامية
امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد ،أردف الوفد قائ ًال إنه من الواجب رصد الوضع الاقتصادي العاملي من أجل إفساح اجملال
أمام القيام ابلتعديالت الالزمة .وأضاف أنه ينبغي الاسرتشاد ابملبادئ التوجهيية اليت اعمتدهتا الويبو خالل مجعيات عام
 2015يف اختاذ القرارات املتعلقة بإنشاء ماكتب خارجية جديدة ،مع مراعاة الاس تخدام األمثل للموارد املتاحة .وأشار إىل أنه
بعد زهاء عقد من الركود ،تسعى اليوانن لالس تفادة من الزمخ املرتتب عن المنو الاقتصادي األخري وتعزيز بيئة أعامل قامئة عىل
التصدير وتراعي الابتاكر ،وذكل ابس تخدام نظام مدريد لتيسري التجارة وتسجيل العالمات التجارية بني البدلان ،مما يسامه
يف حتقيق قابلية التشغيل بني أنظمة معلومات الويبو وقاعدة البياانت الوطنية للعالمات التجارية ،وحماربة جتارة السلعة ّ
املقدلة
ابس تخدام خطط اسرتاتيجية ومراقبة احلدود .وأكّد أن اليوانن ال تزال ملزتمة ابعامتد معاهدة قانون التصاممي ،معر ًاب عن أمهل
يف عقد مؤمتر دبلومايس خالل عام  .2019كام أشار إىل التقدم اذلي أحرزته جلنة املعارف .وقال إن املس تخدمني
سيس تفيدون أميا اس تفادة من تنس يق نظام الرباءات ،وأعرب عن أمهل يف التوصل إىل اتفاق إلجراء مناقشات يف هذا
رصح الوفد أن احلوافز اليت هتدف إىل رفد النشاط الابتاكري ،عىل غرار ختفيض
الصدد مضن جلنة الرباءات .ويف اخلتامّ ،
الرسوم لتشجيع الابتاكر اذلي تقوده اجلامعات ،ينبغي أن تؤخذ يف الاعتبار مضن س ياق نظام معاهدة الرباءات.
 .59وأيّد وفد غواتاميال البيان األويل جملموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وقال إن امللكية الفكرية برزت كأداة رئيس ية
للمنافسة والتمنية الوطنية .ويف هذا الصدد ،وجه جسل امللكية الفكرية أنشطته حنو حتقيق أهداف الس ياسة الاقتصادية
 2021-2016والاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية .وبناء عىل ذكل ،نظمت برامج للتدريب والتوعية يف هذا اجملال.
واس تطرد الوفد قائال إن إنشاء رشااكت بني القطاعني العام واخلاص مع اجلامعات والغرف التجارية والغرف املتخصصة أاتح
إنشاء آليات للتعاون املشرتك لتحقيق التنفيذ الفعال لتوهجاهتا الاسرتاتيجية يف املس تقبل القريب .وقد بدأ احلوار مع خمتلف
القطاعات املشاركة يف نظام امللكية الفكرية ،لصياغة خطط معل من شأهنا الهنوض ابحرتام حقوق امللكية الفكرية ،وكذكل
الابتاكر ونقل التكنولوجيا وتعزيز اإلبداع .وتبذل احلكومة هجودًا من أجل اإلمتام الرسيع للعملية الترشيعية للتصديق عىل
معاهدة بيجني .ومنذ انعقاد مجعيات  ،2017شارك جسل امللكية الفكرية بشلك نشط يف املعارض واألنشطة لتعزيز حقوق
امللكية الفكرية كأداة للتمنية ،مبا يف ذكل أس بوع العّل والتكنولوجيا ،وتنظمي حدث القطاع العام "،"Emprende Fest
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ومعرض  FILGUAادلويل للكتاب ،وورشة معل للتعّل حول حق املؤلف" ،ص ّدر موهبتك" ،ومعرض Xelajú
 ،Naranjaواألحداث األخرية اخملصصة لتطوير الصناعات اإلبداعية والثقافية .واس تضافت غواتاميال فعاليات نظمت ابلتعاون
مع الويبو والهيئات األخرى للتعاون ادلويل ،مثل الاجامتع دون اإلقلميي لرؤساء ماكتب حق املؤلف يف أمرياك الوسطى
وامجلهورية ادلومينيكية ،ومؤمتر الاقتصاد اإلبداعي لتحديد أفضل املامرسات ادلولية واجامتع  LATIPATالثامن .وشكر
الوفد الويبو عىل ادلمع والتعاون املقدم للمكتب الوطين للملكية الفكرية لبناء القدرات التقنية وصياغة املشاريع والقيام
ابلتدريب املس متر ،وكذكل للقطاعات املشاركة يف خمتلف جماالت امللكية الفكرية .وقال إن العمل املعياري للويبو همم للغاية
وينبغي لدلول األعضاء أن تواصل املناقشات املعنية بنظرة إجيابية .وأخريا ،قال الوفد إنه يتطلع إىل نتاجئ سلسةل الاجامتعات
احلالية ،واثقا من أنه سيسامه بشلك بنّاء من أجل التوصل إىل اتفاقات ملموسة تعود ابلنفع عىل ماليني األشخاص اذلين
يؤمنون ابمللكية الفكرية.
 .60وقال وفد غينيا  -بيساو إنه يتابع ابهامتم ابلغ األنشطة اليت وضعهتا الويبو ،وال س امي تكل املتعلقة جبدول األعامل
املعياري وهجودها العاملية لتكوين الكفاءات وتعزيز التعاون يف جمال امللكية الفكرية .وأي ّد الوفد بيان وفد املغرب ابمس اجملموعة
األفريقية وبيان وفد بنغالديش نيابة عن مجموعة البدلان األقل منواً .وأضاف أن الويبو حققت نتاجئ جيدة يف الس نوات
األخرية ،أبرزها التوقيع عىل معاهدة مراكش ،اليت توحض أمهية املعامةل املتساوية للجميع دون متيزي .ورأى أن أجندة الويبو
بشأن التمنية ينبغي أن تركز عىل احتياجات البدلان األقل منواً والبدلان النامية ،واعترب أن ابإلماكن اس تخدام امللكية الفكرية
كأداة للتمنية وتعزيز اإلنتاجية والتقدم من خالل الابتاكر والاخرتاع .وأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام واألمانة للجهد
املبذول يف توحيد صفوف املنظمة وضامن منو التعاون ادلويل من قوة إىل قوة أكرب .وأبدى امتنانه للويبو لرعايهتا تدريب عدد
مؤخرا من ادلمع التقين واملايل اذلي تقدمه الويبو
من اخلرباء احملليني يف خمتلف جماالت امللكية الفكرية .وذكر أن بدله اس تفاد ً
عند صياغة خطة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية للفرتة  2023-2019اليت وقعهتا احلكومة وأقرهتا وصادقت علهيا يف
 24يوليو  .2018ونظراً ألن العديد من القرارات الرئيس ية اليت تؤثر عىل املنظمة ستُتخذ خالل ادلورة احلالية ،أعرب الوفد
عن أمهل يف أن يسود احلس السلمي حىت يتيح التعاون الفعال بأن تضمن خمتلف الوفود اس تجابة الويبو للتحدايت
اليت تنتظرها.
 .61وقال وفد الكريس الرسويل إن الويبو أحرزت تقدما كبريا ونتاجئا معتربة خالل الس نوات األخرية .وأشار إىل أن
الابتاكر يمنو بوترية رسيعة ،وأحضى عنرصا مركزاي يف الاسرتاتيجيات الاقتصادية والصناعية للعديد من البدلان .وأضاف أن
الاستامثر يف العلوم والتكنولوجيا والتعلمي ورأس املال البرشي جسّل منواً خالل العقود الثالثة املاضية .وقد أصبح الابتاكر
والبحث والتطوير من األهداف الس ياس ية املهمة ابلنس بة لالقتصادات املتقدمة والنامية .إذ يشري مؤرش الابتاكر العاملي
للويبو إىل أن اإلنفاق العاملي عىل البحث والتطوير قد تضاعف خالل الس نوات العرشين املاضية .كام يعترب الابتاكر حمر ًاك
رئيس ًيا يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة ،مثلام ينص عليه الهدف  9من أهداف التمنية املس تدامة .كام تشري إحدى
القرارات األخرية للجمعية العامة لألمم املتحدة إىل ادلور احليوي اذلي ميكن أن تؤديه العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،مبا يف
ذكل التقنيات السلمية بيئياً ،يف حتقيق التمنية ويف تيسري اجلهود الرامية إىل مواهجة التحدايت العاملية ،وحتسني اإلنتاجية
والقدرة التنافس ية ،ودمع التمنية املس تدامة يف هناية املطاف .ومع ذكل ،فإن التكنولوجيا تعكر صفو الوضع الراهن وتضفي
مغوضا عىل املس تقبل .فالتطور الرسيع يف جمال "البياانت الضخمة" ،واألمتتة واذلاكء الاصطناعي يؤثر عىل سري معل
الرشاكت ،ومشاركة املواطنني يف العمليات الثقافية والس ياس ية ،وضامن التفاعل اإلبداعي واختاذ القرارات يف احلياة اليومية.
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ومن مثّ ،جيب أن يريم اجلهد املبذول لتطوير "آالت ذكية" إىل حتقيق املصلحة العامة واحلد من الفقر وتلبية احتياجات
الصحة والتعلمي والسعادة والاس تدامة .وأردف الوفد قائ ًال إن اذلاكء الاصطناعي من شأنه أن يصبح مصدر قلق لالقتصاد
واجملمتع عىل ح ّد سواء ،ما مل يوجه بعناية إىل خدمة املصلحة العامة .وذكّر الوفد بأن البااب فرانسيس قد أشار إىل أن اذلاكء
الاصطناعي والروبواتت وغريها من الابتاكرات التكنولوجية جيب أن تسهم يف خدمة البرشية وحامية البيئة .وأكّد الوفد أن
النفاذ إىل األدوية ميثل عنرصا أساس يا يف احلق يف الصحة ،وهو ما يكفهل القانون ادلويل حلقوق اإلنسان .وابلتايل ،فإن
الهدف  3من أهداف التمنية املس تدامة يشمل غاايت دلمع البحث والتطوير يف جمال اللقاحات واألدوية ملعاجلة األمراض
املعدية وغري املعدية اليت تؤثر يف البدلان النامية يف املقام األول ،وتوفري النفاذ إىل األدوية واللقاحات األساس ية بأسعار
معقوةل ،متاش ياً مع إعالن ادلوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة .وأضاف الوفد أن العامل باجة إىل الرتكزي عىل هذه
األهداف والالزتام هبا عىل ادلوام من أجل بناء عامل أكرث اس تدامة بلول عام  .2030وقال الوفد إن الويبو رشعت يف إقامة
عدة رشااكت انحجة بني القطاعني العام واخلاص ،متاش ياً مع الهدف  17من أهداف التمنية املس تدامة ،اذلي يشجع الرشااكت
امليرسة ،ومبادريت
من أجل تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة عىل النحو املطلوب .وأثىن الوفد عىل احتاد الكتب ّ
ورصح أن األمهية املزتايدة للملكية الفكرية وبرامج الويبو وخدماهتا ،والاهامتم اليت حتظى به،
ويبو ريسريش ،وويبو غرينّ .
تتطلب إدراك املسؤولية املشرتكة والوفاء هبا للمسامهة يف حتقيق التمنية البرشية.
 .62وقال وفد هندوراس إن بالده تدرك متام اإلدراك العمل الهام اذلي أجنزته الويبو يف إنشاء ،تطوير وتعزيز امللكية
الفكرية يف مجيع أحناء العامل .وتبذل ادلوةل قصارى هجدها للرتوجي لألنشطة الرامية إىل تعزيز امللكية الفكرية وتنفيذها ،نظراً
ألمهيهتا خلطط احلكومة ،وابلتايل ،تكريسها يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،اليت متت املوافقة علهيا ،واليت جيري
تنفيذها عىل وجه الرسعة .وأعرب الوفد عن رسوره ألن البالد ستس تضيف من  9إىل  12أبريل  2019الاجامتع الوزاري
السادس بشأن امللكية الفكرية لبدلان أمرياك الوسطى وبامن وامجلهورية ادلومينيكية ،وقد بدأت الاس تعدادات ابلفعل
الس تقبال املدير العام للويبو وممثلني ابرزين من ادلول الشقيقة .ويف اخلتام ،أعرب الوفد عن رغبته يف التوصل إىل الاتفاقات
والقرارات الرئيس ية يف تعزيز امللكية الفكرية يف مجيع أحناء العامل حتت القيادة املقتدرة للمدير العام ،مبشاركة ادلول األعضاء.
 .63وأعرب وفد هنغاراي عن شكره ملالحظات املدير العام الافتتاحية ،بشأن أمهية امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي،
وادلور الرئييس للمنظمة يف تلبية الاحتياجات الناش ئة للمس تخدمني وأحصاب املصلحة .وأيد الوفد بياين وفد ليتوانيا نيابة
عن مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ،ووفد المنسا نيابة عن الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء .وأعرب الوفد عن
اعتقاده الراخس بأن عىل الويبو وادلول األعضاء فهيا العمل بتوافق وتعاون للحفاظ عىل نظام ملكية فكرية دويل يتسم ابلتوازن
والفعالية وحتسينه .وأكد الزتام بدله الاكمل بدمع والية املنظمة ومواصةل املسامهة بنشاط وبروح بناءة يف املناقشات اليت
جتري يف خمتلف هيئات الويبو .وأعرب عن رضاه عن العمل املنجز يف جلان الويبو واألفرقة العامةل خالل العام املايض.
ورحب ابلنتاجئ املالية اإلجيابية للمنظمة للثنائية  ،2017-2016اليت تعزى إىل اس مترار احلاجة العاملية خلدمات امللكية الفكرية
وأداء املنظمة اذلي اس تجاب لتكل احلاجة .ورأى أن نتاجئ املالية واملزيانية اإلجيابية توفر أساسا قواي لتخصيص املوارد الالزمة
لصيانة وحتسني أنظمة تسجيل امللكية الفكرية العاملية األربعة :أي أنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي ولش بونة .وفامي
يتعلق بنظام لش بونة ووثيقة جنيف ،أيد الوفد وهجات النظر اليت أعرب عهنا وفد إيطاليا تأييدا اكمال .وأكد الوفد أيضا
الزتامه القوي ابعامتد معاهدة قانون التصاممي .وأعاد التذكري بأن تبس يط شلكيات تسجيل التصاممي ومواءمهتا عرب نظام
معاهدة قانون التصاممي س يعود بفائدة كبرية عىل املصممني يف البدلان املتقدمة والنامية ،وهو ما س بق وأبرزه يف مناس بات

A/58/11
Annex I
44

عديدة يف الس نوات األخرية .ونظرا إىل أن نص معاهدة قانون التصاممي أصبح انجضا مبا فيه الكفاية لعقد مؤمتر دبلومايس طال
انتظاره بغرض اعامتد املعاهدةّ ،
حث الوفد ادلول األعضاء عىل إجياد حل يريض امجليع .وأعرب عن الزتام بدله التام بإحراز
تقدم بشأن القضااي الرئيس ية ،عىل أمل أن تسري املفاوضات يف جو من األلفة ،وأبدى اس تعداده دلمع تكل املناقشات
واملشاركة البناءة فهيا.
 .64وشدد وفد أيسلندا ،فامي يتعلق ابلويبو ،عىل أمهية الوصول إىل مجموعة واسعة من املعلومات واملوارد التقنية واملبادئ
التوجهيية ،وكذكل التفاعل مع خرباء املنظمة عند احلاجة .واكنت أرقام اإليداع للفرتة  2018-2017مماثةل لألرقام يف الس نوات
األخرية ،واكن اهامتم أيسلندا بأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي مس ًمترا .وقد ارتفعت طلبات الرباءات الوطنية بشلك
كبري يف  ،2018حيث تلقى مكتب الرباءات األيسلندي حوايل  80يف املائة أكرث مما اكن عليه يف سبمترب  .2017ويبدو أن
لزايدة الوعي وبدء خدمات البحث اجلديدة ملكتب امللكية الفكرية ،ابلتعاون مع معهد براءات الشامل ،دورا يف هذه الزايدة.
وخالل عام ّ 2018بسط املكتب إجراءاته .وواصل املكتب تركزيه عىل تبس يط اخلدمات لفائدة املس تخدمني ،ويقوم حاليا
مبراجعة قواعد البياانت ونظم اإليداع اإللكرتوين للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية ،املتوقع أن يمت تشغيلها بلول هناية
عام  .2018وتواصل أيسلندا متابعة وتنفيذ أدوات الويبو الرئيس ية يف هذا الصدد .وقد انضمت إىل قاعدة البياانت العاملية
ألدوات التوس مي يف  25أغسطس  ،2017وجتدها أداة ممتازة للك من املس تخدمني واملكتب .وللتأكيد عىل أمهية بروتوكول
مدريد ابلنس بة للمس تخدمني األيسلنديني ،اس تضافت أيسلندا حلقة دراس ية يف فرباير  2018حرضها املشاركون من خمتلف
األعامل .وقد تناولت الندوة القضااي اليت هتم املس تخدمني احلاليني للنظام وكذكل القادمني اجلدد ،مثل الرشاكت اجلديدة
املبتكرة .ومتاش ياً مع أهداف الاسرتاتيجية الوطنية  2022-2016بشأن اس تعراضات األطراف ادلاخلية ،زاد املكتب تركزيه
عىل تعزيز التعاون الوطين مع املاكتب احلكومية واجلامعات لتحفزي النقاش حول حقوق امللكية الفكرية وزايدة الوعي هبا.
وشارك املكتب أيضا يف مؤمتر يف عام  2018بشأن حامية الابتاكر يف صناعة الطاقة احلرارية األرضية .وأعرب الوفد عن
تقديره للرتكزي عىل املرأة يف الابتاكر مكوضوع لليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  .2018وقد شارك املكتب بطرح وهجة نظر
قدّهما مديره العام عن أمهية تشجيع النساء عىل الاخنراط يف الابتاكر واإلبداع .وقدم املدير التنفيذي لرشكة بالتوم للتقنية
احليوية عرض فيديو عن أمهية مشاركة املرأة يف الابتاكر .وواصل الوفد املشاركة بنشاط يف اجامتعات جلنة العالمات ،بعد
أن أعرب عن خماوفه منذ مارس  2017بشأن عدم كفاية امحلاية من تسجيل أسامء ادلول كعالمات جتارية .وذكر أنه اكن أحد
الواقفني وراء الاقرتاح املتعلق بامية أسامء البدلان ذات األمهية الوطنية (الوثيقة  ،)SCT/39/8 Rev. 2اليت نوقشت لفرتة
وجزية يف الاجامتع  39للجنة .وحظيت الوثيقة بتأييد واسع داخل اللجنة ،ووضعت خطة ملناقش هتا ومراعاة اخلطوات
املس تقبلية يف اجامتع جلنة العالمات يف نومفرب  .2018وأبدى الوفد اعتقادا مفاده أن اس تخدام امس بدل ما ينبغي أن يكون
حقًا أساس ًيا للك بدل ،مما يوفر حامية مساوية ،عىل األقل ،للحامية املمنوحة لشارات البدلان وأعالهما مبوجب املادة (6اثلثا)
من اتفاقية ابريس .وتتعلق التغيريات اليت أدخلت عىل قانون الرباءات الوطين يف يونيو  2018بقانون الرباءات والحئة
الرباءات واللواحئ املتعلقة ابلرسوم .وتتعلق التغيريات بشلك رئييس بتنفيذ اللواحئ األوروبية رمق  ،2009/469بشأن شهادات
امحلاية التمكيلية ،ورمق  ،2006/1901بشأن أدوية األطفال .ومل يمت بعد تنفيذ توجيه الاحتاد األورويب رمق 2436/2015
بشأن العالمات التجارية يف اتفاقية املنطقة الاقتصادية األوروبية ،لكن وزارة الصناعات واإلبداع اكنت تعمل ابلتعاون مع
املكتب لتحليل التغيريات الالزمة لهذا الغرض يف قانون العالمات التجارية ولواحئه .وجيري حاليا دراسة تنفيذ توجيه الاحتاد
األورويب بشأن األرسار التجارية رمق  .943/2016وس يواصل الوفد تركزي هجوده يف جمال توعية الرشاكت املبتكرة والناش ئة،
وتوثيق التعاون مع اجلامعات األيسلندية ومراكز الابتاكرات وغريها .ورحب ابلتعاون الوثيق مع خرباء الويبو يف مشاريع
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التوعية هذه .وكرر الوفد دمعه العامتد معاهدة قانون التصاممي ،معتربا أن النص انجض مبا فيه الكفاية لعقد مؤمتر دبلومايس يف
عام .2019
 .65وسلط وفد الهند الضوء عىل التوصيات اليت قدهما الفريق الرفيع املس توى التابع لألمني العام لألمم املتحدة املعين
ابلنفاذ إىل األدوية ،واملوهجة إىل الويبو ،وال س امي فامي خيص حق أعضاء منظمة التجارة العاملية يف الاس تفادة من مواطن
املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس اس تفادة اتمة ،حس امب أكده إعالن ادلوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة،
واحلاجة إىل تعريفات صارمة ملفهويم الاخرتاع وقابلية امحلاية مبوجب براءة ،بغية احلد من التجدد املس متر وضامن منح
الرباءات فقط يف حاالت الابتاكر احلقيقي .وأفاد بأن التقرير قد أوحض أن بعض األحاكم مثل التجدد املس متر وحرصية
البياانت وربط الرباءات تتجاوز نطاق جوانب اتفاق تريبس .وقال الوفد إنه يتطلع إىل إجراء مناقشة مس تفيضة بشأن هذا
التقرير يف جلنة الرباءات .وذكر الوفد ّأن للويبو ،ابعتبارها هيئة وضع القواعد واملعايري الرئيس ية يف جمال امللكية الفكرية يف
العامل ،دورا كبريا يف قيادة املبادئ التوجهيية لوضع القواعد واملعايري ادلولية وضامن التنفيذ الفعال واملتوازن واملوجه حنو التمنية
لنظام امللكية الفكرية العاملي .وأضاف أن امللكية الفكرية أصبحت ،يف ظل البيئة العاملية دامئة التطور ،جحر الزاوية محلاية
وتعزيز املصاحل الاجامتعية والاقتصادية للك بدل وحتفزي الابتاكر واإلبداع والتقدم التكنولويج .ورأى أن امللكية الفكرية يه
جذر الابتاكر اذلي مكن البدلان من مواهجة التحدايت املس تقبلية والسامح بمتزي الصناعات وتفوقها بني أقراهنا .ومضن هذا
السيناريو ،أشار الوفد إىل احلاجة املزتايدة لنرش الوعي بني امجلاهري وقطاعات الصناعة بشأن أمهية الاعرتاف بقوق امللكية
الفكرية وحاميهتا وتعزيزها وتسويقها وتطبيقها .وابلتايل ،فإن نظام حقوق امللكية الفكرية املتني والعادل ،املدعوم بآلية تنفيذ
قوية وموضوعية ،هو أمر يف غاية األمهية .وأضاف أن نظام امللكية الفكرية يف الهند حيافظ عىل توازن حممك بني احلقوق
اخلاصة من خالل حقوق امللكية الفكرية واحلقوق اجملمتعية خدم ًة للمصلحة العامة .واس تطرد الوفد قائ ًال إن الهند اليت متتكل
إطاراً ترشيعياً وإدار ًاي وقضائياً راخساً محلاية حقوق امللكية الفكرية ،إضافة إىل نظام متني ومنصف وحريك حلقوق امللكية
الفكرية ميتثل ألحاكم اتفاق تريبس ،تسعى إىل حتفزي نظام نشط وحيوي ومتوازن حلقوق امللكية الفكرية يف البدل ،ومن ّمث
رفد اإلبداع والابتاكر ،والهنوض برايدة األعامل وتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .ويف أعقاب اعامتد الس ياسة
الوطنية بشأن حقوق امللكية الفكرية يف عام  ،2016اخنفضت آجال معاجلة طلبات امللكية الفكرية وتسارعت وترية معليات
الفحص ،و ّاختذت طلبات الرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف املنحى نفسه ،ويرجع الفضل يف ذكل إىل زايدة عدد
املوظفني يف ماكتب امللكية الفكرية يف الهند .فعىل سبيل املثال ،اكنت الرباءة الرسيعة متنح خالل  113يوماً فقط من اترخي
تقدمي طلب الفحص ،وتضمنت املدة الوقت اذلي يس تغرقه مقدم الطلب لتعديل طلب الرباءة مبوجب تقرير الفحص األول.
واكنت طلبات الرباءات ،وال س امي اإليداعات احمللية ،يف ازدايد .وارتفع معدل معاجلة طلبات الرباءات ارتفاعا حادا بنس بة
 %58يف الس نة املالية  2018-2017مقارنة ابلس نة املالية  ،2017-2016يف حني أن حفص طلبات الرباءات يف الفرتة
 2018-2017تضاعف أربع مرات مقارنة ابلفرتة  .2016-2015وأشار الوفد أيضا إىل هبوط كبري يف مدة امتحان العالمة
شهرا إىل شهر واحد فقط .وزاد معدل معاجلة طلبات العالمات التجارية بنس بة ،%91
التجارية ،فقد اخنفضت من ً 13
ومعدل معاجلة طلبات حق املؤلف بنحو  9مرات يف الس نة املالية  2018-2017مقابل الس نة املالية  .2017-2016وقد
ازدادت طلبات تسجيل العالمات التجارية بنس بة  %35تقري ًبا يف الفرتة  2018-2017مقارنة ابلفرتة  ،2015-2014يف حني
شهد تسجيل العالمات التجارية زايدة تقرب من مخس مرات يف الفرتة  2018-2017مقا نر ًة ابلفرتة .2016-2015وقد مت
تعديل قواعد الرباءات لعام  2003وقواعد العالمات التجارية لعام  2002بشلك اكمل من أجل تبس يط اإلجراءات يف جمال
امللكية الفكرية يف الهند وجعلها أكرث سهوةل من حيث الاس تخدام ،وضامن فوائد خاصة للرشاكت الناش ئة ،مثل الفحص
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الرسيع وختفيض الرسوم .وقد أعطى برانمج حكومة الهند املُس ّمى "اصنع يف الهند" دفع ًة قوي ًة للصناعة التحويلية ،يف حني أن
تعززت حقوق امللكية الفكرية اخلاصة
محةل "الهند الناش ئة" أطلقت العنان لطاقات رايدة األعامل بني الرشاكت الناش ئة ،اليت ّ
هبا مبوجب خطة حامية امللكية الفكرية للرشاكت الناش ئة اليت تدمعها احلكومة ،وهتدف اخلطة دلمع الرشاكت الناش ئة من
مرحةل تقدمي الطلبات إىل املعاجلة الهنائية لطلبات امللكية الفكرية للرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية .وقد أاتح
ذكل عقد مؤمترات عرب الفيديو للجلسات العامة ،وماكتب امللكية الفكرية الرمقية ،وإصدار شهادات إلكرتونية تلقائية للرباءات
والعالمات التجارية وحق املؤلف ،وتنبهيات عىل الهواتف احملموةل ،ونظام لإليداع اإللكرتوين للرباءات والعالمات التجارية
يعمل باكمل طاقاته لتعزيز إجراءات األعامل .كام أاتح ذكل لوالكء الرباءات واخملرتعني يف أجزاء خمتلفة من العامل املشاركة عرب
مؤمترات الفيديو يف إجراءات ماكتب الرباءات يف الهند .وقد مت إطالق محةل توعية وطنية إزاء حقوق امللكية الفكرية وتنفيذ
برامج توعية بقوق امللكية الفكرية يف أكرث من  100مدرسة حىت اآلن ،ووصلت إىل أكرث من  10000طالب .ونفذت هذه
الربامج ابس تخدام الاتصاالت عرب األمقار الصناعية للتواصل مع املدارس يف املناطق الريفية يف الهند .وعالوة عىل ذكل،
أدرج حمتوى خاص بقوق امللكية الفكرية بنجاح يف املناجه ادلراس ية لتعميق انتشار الوعي ابمللكية الفكرية بني الطالب .وقد
ُأنشئت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مجيع أحناء البدل .وشاركت سلطات اإلنفاذ يف برامج تدريبية .ونفذ أكرث من 30
برانجما خاصا لضباط الرشطة يف لك الوالايت ،اس تفادوا من مجموعة أدوات متخصصة إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية ُ ّ
مصمت
خصيصاً هلم .ومع ًال ابملشورة الصادرة عن وزارة الشؤون ادلاخلية ،أدرجت مجيع أاكدمييات رشطة ادلوةل حقوق امللكية
الفكرية يف مناجهها التدريبية لضباط الرشطة اجلدد وأفراد الرشطة أثناء اخلدمة .وابلتعاون مع مسجل النطاق  ،NIXIمت
حسب  80موقع ويب متعدي عىل أساس  KYCغري مكمتل (يشار إليه أيضً ا بـإجراء  .)WHOISووهجت محالت توعية
للسلطات امجلركية والقضائية بشأن حقوق امللكية الفكرية .وأعرب الوفد عن أمهل يف التعاون عىل وجه اخلصوص مع مؤسسة
اإلنرتنت لألسامء واألرقام اخملصصة ،ملنع املواقع املارقة أو املتعدية عىل حق املؤلف اليت تس تضيف حمتوى مقرصنًا .وأضاف
أن الفاعلني يف قطاع الصناعة يتظافرون مع احلكومة إلنشاء محةل فيديو ملاكحفة القرصنة ،مبشاركة جنوم سيامنئية مشهورة
وعرض أفالم قصرية يف دور السيامن وعىل التلفزيون من أجل نرشها عىل نطاق واسع يف أوساط الش باب .كام تظهر خشصية
"آي يب انين" ،اليت تعترب متمية حقوق امللكية الفكرية يف الهند ،يف مقاطع رسوم متحركة موهجة لألطفال ت ُعىن مبسأةل حقوق
امللكية الفكرية .وانضمت الهند إىل معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف وإىل معاهدة الويبو بشأن التسجيالت الصوتية واألداء،
مما س يحسن التعاون يف جمال امللكية الفكرية يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذكل بني منظامت اإلدارة امجلاعية .ورحب الوفد
بدخول معاهدة مراكش ّ
حزي النفاذ ،ودعا إىل التعاون لضامن اس تفادة تكل الفئات احملرومة يف اجملمتع ابلفعل من الفوائد املرتتبة
عن املعاهدة .وقد مت إنشاء معهد راجيف غاندي الوطين إلدارة امللكية الفكرية مكركز وطين لالمتياز حرصاً للتدريب واإلدارة
حتسن ترتيب الهند يف مؤرش الابتاكر العاملي بشلك كبري
والبحث والتعلمي يف جمال حقوق امللكية الفكرية .وفض ًال عن ذكلّ ،
يف عام  ،2018مما جيعل اقتصاد البدل واح ًدا من أرسع الاقتصادات ًمنوا يف العامل ،ويسلط الضوء عىل أمهية الابتاكر.
وشهدت الهند قفزة هائةل ،فصعدت  24مرتبة يف التصنيف العاملي منذ عام  .2015وقد أطلقت الهند  -اليت متتكل أكرث من
 322مؤرشاً جغرافياً مسج ًال ،مبا يف ذكل مؤرشات جغرافية أجنبية  -محةل إلذاكء الوعي دلى املزارعني واحلرفيني يف الريف.
ودعا الوفد إىل إحراز مزيد من التقدم يف صياغة إطار معياري للموارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وشدد عىل أن
أي ّ
صك قانوين يف هذا الشأن ينبغي أن يراعي مبادئ الكشف عن املصدر ،واملوافقة املس بقة املس تنرية والنفاذ العادل
وتقامس املنافع املنصف ابالستناد إىل الرشوط اليت يتفق علهيا الطرفان .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن حترز جلنة املعارف تقدما
ملموسا يف هذا الصدد ،وعن اقتناعه القوي بأن ادلول األعضاء تتحمل مسؤولية أخالقية فامي يتعلق ابحرتام أي مهنجية يمت
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الاتفاق علهيا بتوافق اآلراء .كام أعرب عن أمهل يف أن تؤيد ادلول األعضاء اقرتاح دمج املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية ،اليت
أنشئت ملنع المتكل غري املرشوع للمعارف الطبية التقليدية للبدل ،كجزء من احلد األدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأن
الرباءات .ودعا الوفد مجيع ادلول األعضاء إىل النظر جبدية يف اقرتاح الهند ابس تضافة مكتب خاريج للويبو ،اذلي من شأنه
أن يعزز البيئة احليوية للملكية الفكرية عىل الصعيد العاملي من خالل إفساح اجملال أمام التفكري اإلبداعي والرتكزي عىل امللكية
الفكرية يف منطقة جنوب آس يا (فامي يتعلق مباكتب الويبو اخلارجية) .وأيد الوفد إدراج مادة يف معاهدة قانون التصاممي بشأن
املساعدة التقنية وحمك بشأن الكشف عن مصدر املنشأ يف طلبات التصممي .واس تطرد قائ ًال إنه من الالزم إجراء مزيد من
املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأن املعاهدة املقرتحة محلاية هيئات البث من أجل التوصل إىل توافق أكرب يف اآلراء بشأن
بعض القضااي األساس ية .ودعا الوفد إىل إجراء مزيد من النقاش املوجه حنو النتاجئ يف جلنة التمنية لتعزيز أجندة الويبو للتمنية
وحتقيق أهداف التمنية املس تدامة .وأشار الوفد إىل التعيني املقرتح للماكتب املعينة أو املنتخبة ،وأعرب عن معارضته القوية
لالقرتاحات اليت حتاول استبدال حقوق دوةل متعاقدة لتحديد الرشوط املوضوعية لقابلية امحلاية مبوجب براءة واليت تتدخل
يف حقوقها الس يادية .وأحاط الوفد علامً ابلعمل اجلدير ابلثناء اذلي قام به املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند بصفته
مراجع احلساابت الويبو اخلاريج املنهتية واليته ،وهنأ مكتب التدقيق الوطين للمملكة املتحدة عىل انتخابه مكراجع خاريج
حلساابت الويبو.
 .66وقال وفد إندونيس يا إن بدله بصدد التصديق عىل معاهديت مراكش وبيجني ،وإدراج أحاكم الك املعاهدتني يف قوانني
حق املؤلف الوطنية .وأضاف أن التصديق عىل معاهدة بيجني س يعزز حامية احلقوق املعنوية والاقتصادية لفناين األداء ،مما
يدمع الاقتصاد اإلبداعي ويعزز التمنية الاقتصادية .وهو عالمة واحضة عىل الزتام إندونيس يا ابالمتثال لقوانني حق املؤلف
ادلولية .وذكر الوفد أن إعالن عام  2018كعام املؤرشات اجلغرافية اكن حداث هاما لبدله ،مبا أهنا تنتج مكية كبرية من املنتجات
الزراعية مثل النب واألرز .وأضاف أن بدله يضطلع حاليا بإنشاء جسل وقاعدة بياانت بشأن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،واعمتد مؤخرا نظاما بشأن آلية تنظمي احلصول عىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع املتأتية
مهنا .ورأى الوفد أن جلنة املعارف ينبغي أن تضاعف هجودها لوضع صك دويل بشأن امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
 .67وقام وفد إيران (مجهورية – اإلسالمية) بتأبني حضااي الهجمة اليت وقعت يف جنوب إيران مبدينة األهواز .وأشار إىل
أن حامية حقوق امللكية الفكرية والهنوض هبا ال تزال أولوية رئيس ية يف بدله .وأردف قائ ًال إنه يف ظل الاقتصاد الراهن اذلي
يقوم عىل املعرفة أكرث فأكرث ،متثل حامية امللكية الفكرية عنرصاً أساس ياً لرفد الابتاكر وتعزيز اإلبداع وحتسني التنافس ية
والمنو .وأضاف أنه من اجلدير اإلشارة إىل املرتبة اليت حتتلها بدله من حيث المنو يف إطار النظام العاملي للملكية الفكرية وفقاً
إلحصائيات الويبو ،وإىل التقدم املعترب اذلي أحرزته إيران (مجهورية – اإلسالمية) يف ترتيب مؤرش الابتاكر العاملي .وأكّد
الزتامه بتطوير إطار قانوين يأخذ يف الاعتبار مس توى التمنية اذلي بلغه البدل لالس تفادة عىل حنو اتم من إماكنياته من حيث
الابتاكر واألصول الفكرية .واس تطرد قائ ًال إنه ينبغي اختيار البدلان اليت ترغب يف اس تضافة ماكتب الويبو اخلارجية
ابالمتثال التام إىل املبادئ التوجهيية والنظام ادلاخيل العام للويبو .وأشار إىل أن القرارات الصادرة عن هيئات الويبو وجلاهنا
لطاملا خضعت ملبدأ اإلجامع ،مؤكداً أن اقرتاح إنشاء مكتب خاريج للويبو يف إيران (مجهورية – اإلسالمية) يريم إىل تعزيز
النظام العاملي للملكية الفكرية ،وحتقيق املنفعة يف منطقة آس يا الوسطى والغربية اليت ال تض ّم أي مكتب خاريج .وقال الوفد
أيضاً إن ادلول األعضاء ينبغي أن تويل الاعتبار الواجب لالقرتاح ،اذلي يامتىش مع املبادئ التوجهيية بذافريها ،ال س امي
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الفقرتني  13و 14منه .كام أن ادلول األعضاء باجة إىل اعامتد هنج أكرث إبداعاً لتفسح اجملال أمام مجيع البدلان اليت قدمت
طلباً للتعبري عن آراهئا ،بغية التوصل إىل توافق يف اآلراء .واس تطرد قائ ًال إن إقامة نظام دويل لالعرتاف ابملؤرشات
اجلغرافية وحاميهتا هو جزء همم من نظام امللكية الفكرية .وبنا ًء عىل ذكل ،أعرب الوفد عن أمهل بأن تدخل وثيقة جنيف
التفاق لش بونة ّ
حزي النفاذ ّمعا قريب ،نظراً ملا تكتس يه من أمهية كبرية فامي خيص حامية املؤرشات اجلغرافية .أ ّما فامي يتعلق
ابالس تدامة املالية لنظام لش بونة ،فميكن التوصل إىل سبيل من أجل تقدمي ادلمع املايل إىل احتاد لش بونة ،وضامن الاحرتام
الاكمل ملبادئ التضامن واملساواة يف املعامةل القامئة منذ زمن بعيد يف لك جمال من جماالت امللكية الفكرية .كام أن إهناء
املناقشات املتعلقة مبعاهدة قانون التصاممي ،والتوصل إىل قرار هنايئ ،يقتضيان أخذ اخملاوف املرشوعة مجليع األطراف يف
الاعتبار .ويف ضوء القرار اذلي اختذته امجلعية العامة لعام  ،2017أبدى الوفد عن اس تعداد بدله للمشاركة يف مناقشات
بنّاءة لتجاوز الاختالفات العالقة ،أي املواد اليت تتناول املساعدة التقنية ورشط الكشف اإللزايم وتطلع الوفد إىل التوصل
إىل قرار ابإلجامع يريض مجيع ادلول األعضاء .و ّأقر الوفد ابلتقدم املعترب احملرز بشأن صياغة نص خاص ابملوارد الوراثية مضن
جلنة املعارف ،وأعرب عن معيق قلقه إزاء الهنج الهدّامة اليت تعمتدها بعض ادلول األعضاء ،واليت تُنايف املبادئ األساس ية
لتعددية األطراف ووالية اللجنة .وفامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث ،أشار الوفد إىل أن جلنة حق املؤلف أوصت
امجلعية العامة ابلنظر يف اإلجراءات املالمئة بغية عقد مؤمتر دبلومايس العامتد مرشوع املعاهدة ،رشيطة التوصل إىل اتفاق يف
اآلراء فامي خيص القضااي اجلوهرية .وقال الوفد إن ّه عىل أهبة الاس تعداد ملواصةل املشاورات يف هذا الصدد.
 .68وأيّد وفد العراق الوفد بيان وفد إندونيس يا ابلنيابة عن اجملموعة اآلس يوية ،ومثّن ما تضمنه تقرير املدير العام من هجود
إجيابية لتطوير معل املنظمة ،وكذكل التقدم احملرز يف أعامل اللجان ،وتطلع أن يتوج معل جلنة املوارد املعارف بعقد مؤمتر
دبلومايس ،وأن تتوصل ابيق اللجان إىل نتاجئ إجيابية لتحقيق التقدم املنشود يف أعامل اللجان ادلامئة بشلك متوازن .ونظرا إىل
زايدة عدد األعضاء يف بعض اجملموعات اإلقلميية يف الويبو ،رأى الوفد رضورة ختصيص مقاعد للك مجموعة بشلك متناسب
يف جلنيت املزيانية والتنس يق ويراعي مبدأ املساواة يف المتثيل اإلقلميي .وأضاف الوفد أن بدله يتطلع للعمل مع الويبو لتعزيز
اإلطار القانوين ادلامع للملكية الفكرية وتكييف القوانني واإلجراءات الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل ،بغية الهنوض
ابلواقع الصناعي والعلمي واألديب والفين .وأكد الوفد عىل رضورة اعامتد املعايري الالزمة فامي يتعلق بفتح املاكتب اخلارجية،
ومهنا املوقع اجلغرايف والاس تقرار واحليادية والعالقات ادلولية املمتزية مع امجليع ،ليمتكن املكتب من الاضطالع بدور رايدي
يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر والابداع .وختاماً ،جدد الوفد اس متراره ابملسامهة
اإلجيابية والبناءة يف أعامل امجلعية ،ومتىن التوفيق يف حتقيق األهداف املنشودة مبا حيقق املصلحة للجميع.
 .69وقال وفد إيطاليا إن والية الويبو الرئيس ية يه تعزيز نظام ملكية فكرية عاملي ومتوازن وشامل وفعال مبا يامتىش مع
قواعد األمم املتحدة ،مبا يف ذكل خطة التمنية .ورأى أن من الرضوري تطوير هذا النظام عن طريق ضامن معل متساو مجليع
األنظمة اليت تديرها الويبو وحامية اكفية مجليع أشاكل امللكية الفكرية .وفامي يتعلق بتطوير احتاد لش بونة ،كرر الوفد طلبه
بأنشطة تعزيز أقوى وأكرث جدية من جانب الويبو ،هبدف جذب أطراف تعاقد جديدة وتعزيز جسل لش بونة ،وذكل يف ضوء
الانضامم الوش يك لالحتاد األورويب إىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة وبدء رساين وثيقة جنيف .وأعرب الوفد عن أمل بدله
يف حتقيق الانسجام وتبس يط إجراءات تسجيل التصاممي الصناعية عن طريق عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون
التصاممي .مفن شأن ما س بق أن يوفر مزااي هامة مجليع ادلول األعضاء وللمس تخدمني واملصممني أيضا .وأبدى الوفد رسوره
ألن جلنة حق املؤلف أوصت بأن تنظر امجلعية العامة يف عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة البث ،رشيطة التوصل إىل
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توافق يف اآلراء بشأن القضااي األساس ية .وأشار الوفد إىل اس تعداده ملناقشة س بل امليض قد ًما والبحث عن حلول ذات
مغزى تتكيف مع البيئة التكنولوجية احلالية .ورحب الوفد بتطوير مبادرات وبرامج تدريب جديدة تركز عىل دور امللكية
الفكرية لصاحل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واألوساط األاكدميية ،مبا يف ذكل تقيمي التكنولوجيات الرائدة مثل اذلاكء
الاصطناعي والطباعة ثالثية األبعاد وسالسل الكتل .وأكد الوفد جمدداً أمهل يف أن تصل امجلعيات إىل أنسب الس بل للميض
قدماً يف مسأةل فتح ماكتب خارجية جديدة وفقاً للمبادئ التوجهيية املعمتدة عام  2015واألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة -
لضامن حتقيق تمنية نظام امللكية الفكرية العاملي بشلك أكرث كفاءة وفعالية يف مجيع املناطق اجلغرافية.
 .70وأيّد وفد جاماياك بيان وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد ّان العام اجلاري
اكن نشطا للغاية ،فواصلت البدل ومكتب جامياك للملكية الفكرية السعي لتحقيق التوازن الترشيعي الصحيح يف حامية حقوق
امللكية الفكرية لصاحل البدل وشعبه .وأضاف أن مرشوع قانون بشأن الرباءات والتصاممي أصبح يف مراحهل الهنائية ،ومن
املرحج أن يعرض عىل الربملان قبل هناية عام  .2019وعىل املس توى اإلقلميي ،أثىن الوفد عىل معل الويبو يف تقدمي مساعدة
اخلرباء من أجل صياغة اتفاقية الاكرييب للرباءات .وقد عقد اجامتع بشأن هذه املسأةل برئاسة جاماياك يف فرباير  .2018وقد
أكد اجامتع رؤساء ماكتب امللكية الفكرية والوزراء املسؤولني عن امللكية الفكرية يف يوليو عىل دمع تكل املبادرة .وقال الوفد
جار عىل قانون حق املؤلف للسامح مبعامالت حق املؤلف عرب احلدود ،وإدخال إضافات إىل قامئة
إن إدخال التعديالت ٍ
الهيئات املأذون لها بإاتحة أنساق ميرسة لصاحل األشخاص معايق البرص أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات ،متهيدا
النضامم البدل إىل معاهدة مراكش .وأضاف أن العمل انهتيى عىل حتديث قانون وقواعد العالمات التجارية يف جاماياك لتوفري
التسجيل ادلويل للعالمات التجارية مبوجب بروتوكول مدريد ،والتحديثات تنتظر املراجعة قبل عرضها عىل الربملان .وع ّدل
قانون حامية املؤرشات اجلغرافية ولواحئه لتس تفيد مجيع السلع من مس توى امحلاية األعىل املمنوح للخمور واملرشوابت
الروحية ،وإنشاء جلنة استشارية للمؤرشات اجلغرافية .واتبع الوفد ابلقول إن بدله بصدد صياغة ترشيعات محلاية األصناف
النباتية اجلديدة بتعاون وثيق مع األوبوف ،لضامن أن حيمي القانون اجلديد حقوق املربني بطريقة مالمئة تامتىش مع اتفاقية
األوبوف .وأشار الوفد إىل منو عدد مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر ومساهامهتا يف التمنية والابتاكر يف البدلان
النامية .وهو ما حفّز بدله عىل توقيع اتفاق مس توى اخلدمات إلنشاء أول مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف منطقة الاكرييب
الناطقة ابللغة اإلنلكزيية .وشكر الوفد الويبو عىل ادلمع والتدريب املقدّمني تسهيال للعملية .وشكر الويبو أيضاً عىل ما قدّمته
من أجل زايدة مس توى الوعي الوطين ابمللكية الفكرية والزتاهما ابلوعي اجلنساين ومتكني املرأة يف التعامل مع قضااي امللكية
الفكرية ووضع الس ياسات ذات الصةل .وعىل هذه اخللفية ،قدمت الويبو ادلمع ملكتب جاماياك للملكية الفكرية يف أنشطته
الس نوية بشأن أس بوع امللكية الفكرية ،من  23إىل  27أبريل  ،2018حتت عنوان "املرأة يف جمال امللكية الفكرية" .ومشلت
العروض واملساهامت المثينة اليت قدهما خبري الويبو عدة مواضيعّ ،
غطت مجيع جماالت حامية حقوق امللكية الفكرية .وحرض
احللقات ادلراس ية قطاع عريض من أحصاب املصلحة من اجملمتع املدين واألوساط األاكدميية والقطاعني العام واخلاص ،مع
زايدة يف التسجيل ت ّبني الاهامتم املتجدد بامية حقوق امللكية الفكرية .وشارك خبري الويبو يف أنشطة اإلنفاذ مع موظفي
امجلارك والرشطة .وذكّر الوفد بأن الويبو سهلت عىل ادلوام أنشطة تكوين الكفاءات يف امجلاعة الاكريبية .ومن أحدث هذه
األنشطة التدريب اإلقلميي بشأن امللكية الفكرية لبدلان الاكرييب ،اذلي نظمته جاماياك والويبو يف جاماياك يف الفرتة من 13
إىل  16أغسطس  ،2018ومشل عروضا من ممثيل الويبو وماكتب الويبو وغريمه من املتحدثني ادلوليني .ويف أكتوبر ،2017
اس تضافت جاماياك حلقة معل استشارية وطنية بشأن قضااي وخيارات وضع س ياسة وترشيعات وطنية للملكية الفكرية
وحامية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،بدمع من شعبة القضااي العاملية يف الويبو .وبعد
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ذكل احلدث ،بدأت صياغة قانون وطين محلاية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف
جاماياك؛ وستس تفيد معلية الصياغة من املداوالت اجلارية واملفاوضات القامئة عىل النصوص يف جلنة املعارف .وقال الوفد إن
بدله يتطلع إىل مواصةل العمل يف جلنة املعارف ،وعقد مؤمتر دبلومايس يف أقرب وقت .وش ّدد عىل األمهية الكبرية اليت يعلقها
بدله عىل العمل اجلاري محلاية أسامء البدلان يف جلنة العالمات .وذكر الوفد أن بإماكن مودعي الطلبات ،يف معظم ادلول
األعضاء يف الويبو ،تسجيل العالمات التجارية اليت تش متل عىل امس بدل أو حتتوي عليه  -وابلتايل الانتفاع اجملاين من
السمعة احلس نة املرتبطة ابمس هذا البدل – وذكل بأن بتغيري أسلوب كتابة الامس أو إضافة لكامت أخرى أو عنارص رمزية هل
واحلصول عىل عالمة جتارية .ورأى الوفد أن مرشوع توصية مشرتكة اقرتهحا بدله يف جلنة العالمات التجارية من شأنه أن
يضع إطاراً توجهيياً مامتساكً ومتسقاً لتوجيه ماكتب امللكية الفكرية والسلطات اخملتصة األخرى واملتداولني ادلوليني فامي يتعلق
ابس تخداهمم للعالمات التجارية وأسامء احلقول واملعرفات التجارية اليت تتكون من أو حتتوي عىل أسامء البدلان .وأعرب الوفد
عن تطلّعه إىل إحراز تقدم بشأن هذه املسأةل داخل جلنة العالمات .وأعاد التذكري ابلنفع الكبري اذلي جناه بدله من التعاون
مع الويبو يف عدة جماالت خالل العام املايض .فإضافة إىل ادلمع املبارش ملكتب جاماياك للملكية الفكرية وأنشطته ،سامه البدل
بفعالية يف برامج الويبو للتطوير املهين اليت وفّرت متحدثني وميرسين ومشاركني يف املؤمترات والاجامتعات ادلولية للمنظمة.
وشكر الوفد الويبو عىل دمعها املتواصل حلقوق امللكية الفكرية يف جاماياك وأثىن عىل دور مكتب الويبو اإلقلميي ألمرياك
الالتينية والاكرييب.
 .71وشكر وفد الياابن الويبو إلعدادها معرضا لالحتفال ابذلكرى العارشة لصندوق الياابن الاستامئين لصاحل أفريقيا
والبدلان األقل منوا .وقال الوفد ّإن الويبو مت ّفردة عن غريها من املنظامت ادلولية فهيي مموةل ابلاكمل تقريباً من اخلدمات اليت
تقدهما .ورأى الوفد ّأن ادلول األعضاء تتحمل مسؤولية مساعدة الويبو عىل مواصةل حتسني خدماهتا من منظور املس تخدم.
مؤخرا عىل دمع
وذكر أن مكتب الياابن للرباءات سعى إىل تكييف خدماته لتناسب فئات املس تخدمني اخملتلفة .وركز ً
الرشاكت الناش ئة ،ألن ّه يف حال وجدت هذه الرشاكت ذات املوارد احملدودة ّأن خدمة ما سهةل الاس تخدام ،فاملنطق يقتيض
بأن تصل الرشاكت األخرى إىل النتيجة ذاهتا .وأضاف الوفد ّأن بدله قدّمت ،يف يوليو  ،2018خدمة املسار الرسيع لفحص
الرباءات بوقت اس تجابة ّأويل يبلغ  20يو ًما ،وفرتة حفص شامل مدهتا شهران ونصف .ويف أغسطس  ،2018أنشأت الياابن
مؤسسة إدارة ّ
موهجة للتصاممي ،هبدف جعل واهجة مكتب الياابن للرباءات أكرث مالءمة للرشاكت الناش ئة .ورأى الوفد ّأن
التصممي حيمل إماكانت كبرية وهو وس يةل فعاةل لقياس احتياجات فئات جديدة من العمالء بدقة ،وتطوير طرق لتلبية هذه
الاحتياجات .وأضاف ّأن مكتب الياابن للرباءات حيسن اخلدمات املقدّمة للمس تخدمني العامليني أيضً ا .إذ يضمن املكتب
معليا حصول الاخرتاع عىل براءة يف الياابن مبجرد أن يذكر تقرير بث دويل إماكنية حاميته برباءة .وذكر الوفد ّأن اخلطوة
التالية يه ربط تقارير البحث ادلولية بإجراءات الفحص احمللية جلعل منح مثل هذه الرباءات أمراً حمتياً .وأشار إىل اجلهود
املبذوةل لتقليل تلكفة ترمجة واثئق الرباءات إىل اللغة الياابنية .ورأى ّأن من شأن امجلع بني إقرارات تقارير البحث ادلولية
واحلصول عىل براءات يف الياابن وربطها دولياً عرب املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات ،أن يعزز إىل حد كبري قدرة مكتب الياابن
للرباءات عىل العمل كبوابة عاملية للرباءات .وذكر ختاما ّأن الياابن تق ّدمت الس تضافة معرض اكس بو العاملي  2025يف أوسااك،
وس تق ّدر كثريا دمع ادلول األعضاء.
 .72وقال وفد اكزاخس تان إن امجلعيات مسحت لدلول األعضاء يف الويبو بتقيمي التقدم احملرز خالل العام وحتديد األهداف
والفرص اجلديدة لتطوير نظام امللكية الفكرية .وأكد عىل أن امللكية الفكرية تكتسب أمهية من س نة إىل أخرى وأن التطور
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الرسيع لتكنولوجيا املعلومات والتقدم العلمي والتكنولويج يفتح فرصا جديدة للبرشية خللق أش ياء لتحسني اجلودة .من احلياة.
ويف الوقت احلايل ،ال ميكن تصور التمنية الاقتصادية للبدلان دون التنفيذ املس متر لالبتاكرات والتكنولوجيات اجلديدة .ال
يتخيل املرء احلياة اليوم دون ظهور منتجات سيامنئية وموس يقية وتصويرية ورومانس ية وشاعرية وعلمية جديدة .بدون لك
ذكل س تكون احلياة بال طعم .اكن الهدف العام لدلول األعضاء هو تعزيز العمليات اإلبداعية اليت تؤدي إىل تطوير منتجات
وتقنيات ومعليات جديدة من خالل حتسني نظام حامية امللكية الفكرية .وللويبو دور رئييس يف تنس يق هجود مجيع ادلول يف
حامية حقوق امللكية الفكرية ،وتزويدها مبنرب للحوار وتبادل اخلربات ،وتشجيع آليات فعاةل محلاية حقوق امللكية الفكرية.
حامية وإنفاذ هذه احلقوق وزايدة الوعي العام .وقال إن دور الويبو يف صياغة اإلطار القانوين للملكية الفكرية يف اكزاخس تان
ال ميكن إناكره .اكنت اكزاخس تان طرفاً يف  19معاهدة دولية تديرها الويبو .وقد اختذت ادلوةل خطوات لتحسني ترشيعاهتا
من أجل مواءمهتا مع املعاهدات ادلولية .هيدف القانون املعمتد يف  20يونيو إىل تسهيل تسجيل حقوق امللكية الفكرية
وحتسني حامية امللكية الفكرية وختفيض احلواجز اإلدارية .ورحب الوفد ابملساعدة اليت قدمهتا الويبو لتنظمي وعقد ندوات
دون إقلميية مبشاركة خرباء دوليني مؤهلني تأهي ًال عالياً .وفرت هذه احللقات ادلراس ية فرصة ملراجعة قضااي اإلنفاذ احلالية
وحتديد احللول .وشدد الوفد أيضا عىل أمهية دور جلان الويبو ،اليت سهلت التبادالت واملناقشات خالل ادلورات اليت
عقدت طوال العام ،مما يسهم يف تطوير الصكوك ادلولية الهامة لتطوير اتفاقيات امللكية الفكرية .ويف اخلتام ،شكر الوفد
الرئيس واملدير العام واألمانة عىل تنظمي ادلورة ومتىن مجليع األطراف العمل املمثر يف األايم القادمة.
 .73وأيّد وفد كينيا البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأي ّد عقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة
هيئات ّ
البث يف عام  ،2019مبا أن مرشوع املعاهدة أصبح اكمال تقريبا واملؤمتر س يعاجل املواد اليت ال تزال معلقة ُوجيهّز
املعاهدة العامتدها .وفامي يتعلق بعضوية جلنيت التنس يق واملزيانية ،أيّدت الوفد موقف اجملموعة األفريقية وأبدى اس تعداده
ملواصةل التفاوض وإهناء املسائل ذات الصةل .واعرتافاً ابدلمع اذلي قدمته الويبو يف الثنائية  ،2018-2017أعرب الوفد أيضاً
عن تقديره لدلور اذلي اضطلع به رشاكء التمنية ،وال س امي الياابن ومجهورية كوراي ،يف معلهام مع الويبو دلمع البدلان األفريقية،
ومهنا كينيا .وأبدى رسوره للفهم املشرتك اذلي حتقق يف الويبو بشأن أمهية معاجلة قضااي حامية املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والفوللكور حامية فعاةل .وذكر الوفد أن بدله يع ّد لواحئا تنفيذية محلاية املعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وأقر بدور حقوق امللكية الفكرية يف اجلوانب ذات الصةل ابجلهود اإلنسانية ،وذكر
أن بدله اختذ خطوات إدارية وس ياس ية وقانونية تتوافق مع األطر الوطنية واإلقلميية وادلولية وأفضل املامرسات .وأشار الوفد
إىل أن مرشوع قانون لتعديل قانون حق املؤلف هو قيد النظر يف بدله .وأبلغ عن اجلهود اجلارية ،ابلتنس يق مع الويبو،
لزايدة الوعي العام بأمهية الابتاكر وحامية امللكية الفكرية ،من حيث القمية املضافة والقدرة التنافس ية للمنتجات احمللية يف
السوق العاملية .وذكر الوفد أن الويبو دمعت أنشطة التدريب يف هذا الصدد لصاحل الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف كينيا.
وأعرب عن تقديره لدلمع املتواصل من الويبو ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،اليت توفر إماكانت كبرية كوس يةل دلمع الباحثني
يف البدلان النامية وهو ما يتضح من تزايد عدد املؤسسات املوقعة عىل مذكرات تفامه إلنشاء مثل هذه املراكز .وأشار الوفد
إىل إحراز تقدم يف تطوير البنية التحتية املادية واألمتتة والتدريب يف معهد كينيا للملكية الصناعية.
 .74وأشار وفد قريغزيس تان إىل أن بدله أيد ابلاكمل أنشطة الويبو الرامية إىل تعزيز وتطوير بنية امللكية الفكرية العاملية
ملدة  23س نة .وقد اس توىح ذكل من هجود الويبو لتشجيع الابتاكر .وتمتزي الويبو ابلقدرة عىل التعرف عىل الاجتاهات
احلديثة للحياة العرصية ،مما جيعلها املنظمة األكرث توهجاً حنو املس تقبل بني املؤسسات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة .وقد
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جتىل ذكل بشلك خاص ابلتطورات يف جماالت مثل اإلنرتنت ،مع فرصها والتحول املس متر والتطور واذلاكء الاصطناعي
وقواعد البياانت وتقنية سلسةل الكتل ،ولكها تناقش بنشاط يف منتدايت الويبو .وقال إن أحد أمه اجملاالت يف معل الويبو هو
املساعدة للبدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية إذ شهدت الس نوات األخرية تطوير وتنفيذ مشاريع فعاةل تالمئ
احتياجات لك من البدلان املتقدمة والنامية .وذكر عىل سبيل املثال ،املساعدة اليت قدّمهتا الويبو للبدلان يف وضع س ياسة
لتعبئة إماكانت امللكية الفكرية يف مؤسسات التعلمي العايل والبحث ،ويف هذا الصدد ،أبدى الوفد اهامتما شديدا بتجربة
البدلان اليت نفذت هذه الس ياسة بنجاح .و ُأجري معل نشط يف جلان الويبو اخملتلفة ويعلق الوفد أمهية كبرية عىل املناقشات
يف جلنة التمنية .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد جرد مجيع الواثئق املتاحة وحفظها كعامل همم يسهم يف أداء اللجنة .وأعرب عن
تقديره العميق لعمل الويبو املنجز من خالل ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .ورأى من الصواب أن يتلقى موظفو
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر تدريبا منتظام وأن يمتتعون بوصول أوسع إىل قواعد بياانت خمتلفة ألدبيات الرباءات وغري
الرباءات .ونظرا ألن بدله أنشأ ش بكة واسعة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،فإن حتقيق أهدافها يتطلب اهامتما خاصا
وهنجا شامال .وبوصفها واكةل مسؤوةل عن تعزيز الابتاكر ،قامت دائرة ادلوةل للملكية الفكرية والابتاكر يف قريغزيس تان بتنفيذ
مشاريع خمتلفة تيرس الابتاكر يف البدل .وأشاد الوفد أيضا بعمل جلنة اإلنفاذ مكنتدى لتبادل املعلومات بشأن إنفاذ حقوق
امللكية الفكرية .واكن التعاون والتنس يق يف معاجلة هذه القضااي ،ال س امي فامي بني هيئات إنفاذ القانون عىل املس توى الوطين
واإلقلميي وادلويل ،ذا أمهية قصوى يف هذا الصدد .وقال إن بدله يؤيد إدراج أحاكم املساعدة التقنية وبناء القدرات يف
معاهدة قانون التصاممي ،حيث ينبغي لها أن تعزز بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية يف البدلان النامية واألقل
منواً .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن يمت الانهتاء من الاقرتاح األسايس بشأن معاهدة قانون التصاممي عىل املدى القريب .وأفاد
بأن قريغزيس تان انضمت إىل معاهدة مراكش يف مايو  .2017ويف وقت مبكر من عام  ،2018متت أول معلية تسلمي للكتب
يف أشاكل يسهل الوصول إلهيا يف بيشكيك يف س ياق حلقة العمل الوطنية مبوجب معاهدة مراكش .ودعا الوفد ادلول
األعضاء يف الويبو إىل املسامهة بنشاط أكرب يف اجلهود املبذوةل مبوجب هذه املعاهدة .وأشار الوفد كذكل إىل أن معل
قريغزيابتنت يف عام  2018هيدف يف املقام األول إىل إصالح اإلطار القانوين للملكية الفكرية ،حيث يمتتع املكتب بدمع الويبو
ومشورته يف هذا الصدد .وذكر عىل وجه التحديد تعزيز جودة الفحص اذلي ينطوي عليه منح امحلاية القانونية للملكية
الفكرية؛ التحسني املس متر لعمليات اإليداع اإللكرتوين؛ إنشاء مجمعات للعلوم والتكنولوجيا يف اجلامعات؛ إذاكء الوعي العام
بدور امللكية الفكرية والابتاكر وقميهتا؛ وتطوير اإلبداع الفكري .وأفاد الوفد أيضاً أنه يف عام  ،2018نظم قرغزيابتنت بدمع
من الويبو حد ًاث خمصصاً للمعارف التقليدية يقصد به الاحتفال ابذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين إلنشاء نظام قرغزيس تان
للملكية الفكرية .وعرب الوفد عن تقديره للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو لتطوير نظام امللكية الفكرية الوطين .ورحب
برارة بفكرة عقد ندوات إقلميية ووطنية بشأن مواضيع امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،تدرس قريغزيس تان تقدمي س بل
احللول البديةل للمنازعات يف قطاع امللكية الفكرية يف البدل ابلتعاون مع الويبو .وشكر الوفد قسم البدلان املنتقةل والبدلان
املتقدمة عىل مساعدهتا املس مترة يف تطوير نظام امللكية الفكرية الوطين .واكنت هذه اإلدارة يه اليت رعت مشاريع وبرامج
الويبو املنفذة يف املنطقة اجلغرافية األوسع نطاقاً يف البدل .ووجه الوفد شكره اخلاص إىل أاكدميية الويبو اليت ساعدت يف بناء
القدرات يف جمال امللكية الفكرية يف قريغزيس تان .ويف معرض حديثه عن املس تقبل ،أشار الوفد إىل اهامتمه ابحلصول عىل
مساعدة الويبو التقنية ومشورهتا وتوجهيها يف تنفيذ برانمج ادلوةل لتطوير امللكية الفكرية والابتاكر  ،2022-2017وبناء
القدرات املؤسس ية لقرغزيس تان ،فض ًال عن التدريب والتطوير املهين للموارد الوطنية عىل قضااي حامية امللكية
الفكرية الابتاكر.
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 .75وقال وفد مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية ّإن بدله يف طور تنفيذ قانون امللكية الفكرية الصادر يف ديسمرب ،2017
هبدف حتديث نظام امللكية الفكرية يف البالد وجعهل أكرث شفافية .وأضاف ّأن من شأن القانون اجلديد أن يزيد كفاءة إدارة
امللكية الفكرية يف البدل ويسهل إنفاذ حقوق امللكية الفكرية متاش يا مع املعاهدات ادلولية ذات الصةل .وذكر أن بدله س يواصل
هجوده لالنضامم إىل اتفاق الهاي حتفزيا لتوس يع رقعة انتشار التصاممي الصناعية احمللية يف األسواق اخلارجية وتشجيع الرشاكت
األجنبية عىل الاستامثر يف البدل من خالل تبس يط الوصول إىل نظام التصممي الصناعي .وأعرب الوفد عن اقتناع بدله بفائدة
املؤرشات اجلغرافية يف تمنية امللكية الفكرية للبدل .وذكر ّأن بدله تواصل هجودها لالنضامم إىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة
لتطوير املؤرشات اجلغرافية احمللية ،معمتدة لهذا الغرض عىل مشورة الويبو ودمعها الفين .فبفضل هذا ادلمع ،أجنزت البدل
مرشوع الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،مما أوجد بيئة امللكية الفكرية الالزمة لتعزيز القدرة التنافس ية للعالمات
التجارية والتصاممي احمللية ،واس تمكلت التقيمي التشخييص للملكية الفكرية الوطنية .وأكد الوفد الزتام بدله مبواصةل العمل عن
كثب مع الويبو الس تكامل هذا املرشوع وحتسني نظام امللكية الفكرية الوطين.
 .76وأعرب وفد مجهورية التفيا عن ثقته بأن الوفود ،بقيادة وتوجيه أعضاء الرئاسة ،س تكون قادرة عىل ضامن هممة الويبو
الرايدية لتطوير نظام متوازن وف ّعال للملكية الفكرية ،يعزز الابتاكر واإلبداع لفائدة امجليع .وأكّد الوفد من جديد عىل أمهية
ورصح مردداً عبارات الشاعر راينيس من التفيا بأن الهيئة اليت تصمد
عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصامميّ ،
أمام الزمن يه تكل الهيئة اليت تبدي اس تعدادها العتناق التغيري .وختاماً ،أعرب الوفد عن أمهل بأن تتجاوز الوفود اختالفاهتا
وأن تبلغ األهداف املشرتكة اليت تصبو إلهيا.
 .77وأيّد وفد ليسوتو البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .ورحب ابلوضع املايل السلمي للويبو،
وطالب مبزيد من المتثيل اجلغرايف داخل جلنيت التنس يق والربانمج واملزيانية ،وزايدة يف عدد ادلول األعضاء املمثةل يف هذه
اللجان .وأبدى قلقه إزاء عدم إحراز تقدم ملحوظ يف معل جلنة العالمات بشأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون
التصممي .وكذكل إزاء عدم إحراز تقدم يف إطار جلنة املعارف من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن نص صك قانوين دويل يكفل
امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .وبناء عليه ،دعا الوفد إىل حل هذه القضااي
العالقة برسعة قبل ادلورة التالية للجمعية العامة .وأعرب عن رسوره بإعالن انضامم ليسوتو إىل معاهدة مراكش يف  30أبريل
 ،2018مما س ييرس النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو ذوي إعاقات أخرى يف
قراءة املطبوعات .وأكد الزتامه بتنفيذ املعاهدة .وأضاف أن بدله يتشاور مع الويبو بشأن كيفية تعزيز حامية حق املؤلف
الوطنية ،ويأمل تعديل قانون حق املؤلف ،مبساعدة من الويبو ،متاش يا مع أحاكم معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف .وذكر
الوفد أن الويبو قدمت لبدله مساعدة تقنية لتحديث املكتب الوطين للملكية الفكرية  -ويه خطوة هامة يك تنفذ البدل واليهتا
يف تعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا .وأضاف أن الويبو نظمت ،ابلتعاون مع األريبو وجامعة إفريقيا ،دورات تدريبية
ملوظفي املكتب الوطين للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل برانمج املاجس تري يف امللكية الفكرية .وأشاد هبذه املسامهة اليت أمثرت
كتةل هامة من موظفي امللكية الفكرية املؤهلني يف ليسوتو .وذكر أن املكتب الكوري للملكية الفكرية واألريبو ساهام يف زايدة
الوعي العام ابمللكية الفكرية يف البدل ،وسهّلت شعبة البدلان األقل منواً مشاركته يف "الاجامتع املعين ابلرشاكة من أجل
الابتاكر وبناء القدرات التكنولوجية يف البدلان الاقل منواً" .وأشار الوفد إىل أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ومهنا
ورشات النساء العامالت يف جمال األعامل احلرفية ،يه العمود الفقري لالقتصاد الوطين ،وس تنتفع كثرياً من التدريب عىل

A/58/11
Annex I
54

امللكية الفكرية .والمتس من الويبو أن تويل اهامتما خاصا لطلب بدله اس تضافة مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،ألن هذا
املركز س يعزز البحث واإلبداع والتمنية.
 .78وأعرب وفد ليبرياي عن تقديره جلهود الويبو الرامية إىل تعزيز بيئة امللكية الفكرية العاملية .وقال إنه يتطلع إىل تلقي
تقرير وفد الويبو اذلي زار ليبرياي خبصوص خطة تمنية امللكية الفكرية وإكامل املرحةل الثانية من تكل اخلطة .وأي ّد املغرب فامي
يتعلق بإنشاء مركز للبحوث والتمنية الاسرتاتيجية .وأعرب عن تقديره إلاتحة الفرصة لبدله يف اس تضافة حلقة دراس ية متنقةل
يف مايو  .2018واختمت ابقول إن بدله تتوق بلهفة إىل إنشاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ونظام أمتتة امللكية الصناعية.
 .79وأشار وفد مدغشقر إىل أن حتسني البنية التحتية القانونية للملكية الفكرية يف بدله يسري عىل الطريق الصحيح.
ورحب ابجلهود اليت تبذلها خمتلف هيئات الويبو املعنية بتنفيذ الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنية .وقال الوفد إن أنشطة
متعددة نفذت يف س ياق توعية امجلهور ومس تخديم نظام امللكية الفكرية ،وصدر مؤخراً إصالح لإلطار القانوين للملكية
الصناعية هبدف ضامن حامية أفضل لألصول غري امللموسة وهتيئة مناخ مالمئ لالبتاكر والاستامثر .ورمغ أن هذا القانون
اجلديد ملا زال ينفذ بعد ،فإن الوسائل واملوارد الالزمة جاهزة ،وخاصة تكل الالزمة لتلقي طلبات حامية امللكية الصناعية
اجلديدة .وأضاف الوفد أن بدله طلب املساعدة من الويبو من أجل التنفيذ الصحيح ألحاكم القانون اجلديد .وذكر أن محالت
خمتلفة نفذت يف مجيع أحناء البالد للتعريف ابمللكية الصناعية ورفع الوعي العام بأمهية حاميهتا واسهاماهتا وخاصة الاقتصادية.
وخطط إلقامة العديد من الفعاليات للتعريف قانون امللكية الصناعية اجلديد وتعزيز النشاط الابتاكري .ويف هذا الصدد،
أعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام للويبو ومساعديه عىل ما قدّموه من دمع وعون يف تنظمي محةل توعية متنقةل تس هتدف
بشلك رئييس اجلامعات يف املقاطعات القدمية الست للبدل .وأشار الوفد إىل مس توى الاهامتم الشديد اذلي أظهره الباحثون
واملشغلون الاقتصاديون املشاركون يف امحلةل .وذكر الوفد أن احرتام حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا وتعزيزها جزء ال يتجزأ من
أولوايت حكومة بدله وخاصة وزارة الصناعة وتمنية القطاع اخلاص .ويف اخلتام ،أعرب الوفد عن تأييده للبيانني الذلين أديل
هبام نيابة عن اجملموعة األفريقية ومجموعة البدلان األقل منواً.
 .80وأيّد وفد مالوي البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية ،وأكّد من جديد رغبته يف حتقيق
توازن نظام امللكية الفكرية ومرونته مبا خيدم مصاحل البدلان األقل منواً اليت ال تزال تفتقر للقدرة عىل ضامن حقوق امللكية
الفكرية واس تغاللها .ور ّحب الوفد مبا تقدمه الويبو من دمع ومساعدة تقنية ملساعدة حكومة بدله عىل إعالء شأن النظام
الوطين للملكية الفكرية ،وبناء قدرات املوظفني يف املكتب الوطين للملكية الفكرية ويف غريه من املؤسسات املعنية الرئيس ية
واملساعدة يف معلية التحديث اجلارية ملكتب امللكية الفكرية .وذكر الوفد أن الويبو ّنظمت يف عام  2018العديد من حلقات
العمل مبا يف ذكل :اجامتع بشأن تعزيز تنافس ية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل الاس تخدام الف ّعال لنظام امللكية
الفكرية؛ واجامتع وطين ألعضاء جلنة الشؤون القانونية يف برملان مجهورية مالوي بشأن الاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام
امللكية الفكرية لتحقيق التمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية والتكنولوجية؛ وحلقة معل وطنية بشأن تطوير ش بكة مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مالوي .وأضاف الوفد أن ّه من املزمع عقد حلقة معل بشأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية
يف شهر أكتوبر .وفامي يتعلق بق املؤلف ،ر ّحب الوفد ابدلمع اذلي قدّمته الويبو من أجل تنظمي زايرة دراس ية إىل بولندا بغية
تيسري تنفيذ نظام إاتوة النسخ الشخيص يف مالوي .فعقب تنفيذ نظام إاتوة النسخ الشخيص بنجاح يف البدل ،من املرتقب أن
يسامه هذا النظام يف حتفزي قطاع اإلبداع بشلك كبري .ور ّحب الوفد أيضا ابملساعدة التقنية املقدمة خالل تطبيق معاهدة
مراكش عىل الصعيد الوطين ،وأعرب عن أمهل يف أن يكون بوسع األشخاص معايق البرص اإلسهام عىل حنو إجيايب يف حتقيق
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التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف البدل بُعيد الانهتاء من تكل العملية .وأشار الوفد إىل أن نظام امللكية الفكرية يضطلع بدور
رئييس يف حتفزي اإلبداع والابتاكر ،ويف تيسري التجارة ،مما ُحيفّز حتقيق المنو والتمنية يف اجملال الاقتصادي .وأضاف الوفد ّأن
بدله حيرص ابنتظام عىل حتديث نظامه الوطين للملكية الفكرية من أجل زايدة املنافع اليت تعود هبا حامية امللكية الفكرية،
واليت تغذي التمنية الوطنية .وبنا ًء عىل ذكل ،فإن القانون العالمات التجارية اذلي صدر مؤخراً عىل سبيل املثال ،ينص عىل
تقدمي طلبات تسجيل العالمات التجارية مبوجب بروتوكول مدريد .وذكر الوفد ّأن بدله يعزتم إيداع وثيقة انضاممه إىل بروتوكول
مدريد خالل ادلورة احلالية ،وس ينهتيي من مراجعة أنظمته األساس ية فامي خيص الرباءات والتصاممي خالل الس نة املقبةل.
وعالوة عىل ذكل ،قال الوفد ّإن بدله يتطلع إلطالق الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية ،اليت تركّز عىل بناء القدرات الوطنية
لتوليد حقوق امللكية الفكرية واس تغاللها .وابإلضافة إىل ذكل ،ذكر الوفد أن ّه شارك يف ادلورات الثالث األخرية للجنة
املعارف خالل الثنائية احلالية .وأضاف أن بدله حيدوه أمل يشوبه القلق إزاء وفاء الوالية احلالية ،بعد طول انتظار ،بتطلعات
شعبه اليت طال أمدها فامي يتعلق بوضع ّ
صك حيمي امللكية الفكرية واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .إذ إن إجراء مناقشات طويةل األمد دون التوصل إىل قرار لن خيدم مسعة الويبو .وأكّد أن بدله يدمع امحلاية ليس
لرغبته يف منع النفاذ إىل معارفه التقليدية وموارده الوراثية وفوللكوره ،ولكن ألن ّه يرغب يف أن حيظى ادلور اذلي يضطلع به
حامة تكل املعارف ومبدعوها ابالعرتاف والتمثني لقاء إبداعهم وصوهنم لتكل املعارف .فإن اس تفاد أحصاب معارف من هذا
القبيل من معارفهم ،فذكل سيش ّجعهم عىل امليض قدماً يف بناهئا لفائدة امجليع .كام أن امحلاية س ُتحفّزمه أيضاً عىل صون بيئهتم
وأصنافهم النباتية واحليوانية بلك ما أوتوا من قوة لفائدة األجيال القادمة .وذلكل ،ارتأى الوفد أن إجراء مناقشات يف جلنة
املعرف بسن نية ومع مراعاة احتياجات وتطلعات حامة تكل املعارف اذلين تنقصهم املوارد هو أمر رضوري ،عوض خدمة
مصاحل الرشاكت املتعددة اجلنس يات .وأهنيى الوفد بيانه قائ ًال إن اختتام تكل املفاوضات املطوةل بنجاح من شأنه أن يفيض
إىل وضع مرحب للطرفني ،أي حامة تكل املعارف ،ولك من يرغب يف اس تغاللها ألغراض خمتلفة.
 .81وأيّد وفد مالزياي البيانني الذلين ُأديل هبام ابلنيابة عن مجموعة بدلان رابطة أمم جنوب رشيق آس يا ومجموعة آس يا واحمليط
الهادئ .وأضاف أن تطوير نظام قوي لالبتاكر وامللكية الفكرية ما انفك ميثل إحدى األولوايت الوطنية لبدله .وأشار إىل أن
جار عىل قدم وساق من أجل التكيف مع التكنولوجيات اجلديدة والناش ئة،
تعزيز س ياسة مالزياي الوطنية للملكية الفكرية ٍ
عىل غرار اذلاكء الاصطناعي والروبواتت .ويواصل البدل العمل أيضاً عىل تعزيز إدارة امللكية الفكرية واس تغالل اجلامعات
ومؤسسات البحث يف مالزياي جتار ًاي ،من خالل مرشوعي "بيئة مؤاتية للملكية الفكرية"و"مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر" .وأن تركزي برامج التوعية يف جمال امللكية الفكرية يف البدل ينصب عىل مساعدة الش باب والنساء يف رايدة
املشاريع القامئة عىل امللكية الفكرية .فبالزتامن مع الاحتفال األخري ابليوم الوطين للملكية الفكرية ،مُنح اخملرتعون املالزييون
واملبدعون البارزون ميداليات من الويبو ومن احلكومة املالزيية .وذكر الوفد أن مالزياي احتلت املرتبة الثانية يف مؤرش
الابتاكر العاملي لعام  2018من بني البدلان املنمتية إىل الرشحية العليا من فئة ادلخل املتوسط ،واملرتبة اخلامسة والثالثني يف
الرتتيب العام .واس تطرد الوفد قائ ًال إن مالزياي تطمح إىل حتقيق آفاق أكرب .وأعرب عن سعادته لتعيني مالزياي من قبل الويبو
وحكومة السويد لتنظمي برامج بناء القدرات التكنولوجية لفائدة البدلان األقل منواً ،وتقدمي اإلرشادات للمشاركني بشأن
اجلوانب العملية الس تخدام امللكية الفكرية وتعزيزها يف معلية الابتاكر .ومن املقرر تنظمي برانمج للمتابعة يف مالزياي من
 28أكتوبر إىل  2نومفرب  .2018وفامي يتعلق ابلعمل اجلاري يف الويبو ،تطلّع الوفد إىل وضع الصيغة الهنائية لصك قانوين بشأن
املوارد الوراثية .وأشار إىل رضورة اختاذ إجراء عاجل لسد الفجوات القامئة يف اجملاالت األساس ية للمعارف التقليدية وأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي مضن جلنة املعارف .أما ابلنس بة إىل جلنة حق املؤلف ،فقد أكّد الوفد عن أمهل يف ترسيع معل اللجنة
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إزاء مسأةل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقة،
عىل النحو الوارد يف خطط العمل املعمتدة خالل ادلورة السادسة والثالثني لل ّجنة .وأردف الوفد قائ ًال إن معاهدة مراكش
تعترب مثا ًال جيداً لالس تثناءات املنسقة اليت تُطبق للسامح بنفاذ األشخاص معايق البرص إىل املصنفات امليرسة عرب احلدود.
وقال الوفد إن مالزياي تتخذ إجراءات ملموسة لالنضامم إىل تكل املعاهدة .وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو دلمعها للندوة
الوطنية اليت نُظمت يف البدل يف أغسطس  .2018ورأى الوفد أن اإلدارة الرش يدة وامللكية املشرتكة عنرصان أساس يان
الس مترار جناح الويبو .وعىل وجه اخلصوص ،ينبغي أن تتجىل زايدة عدد أعضاء الويبو ،والاهامتم الكبري اذلي حتظى به
املنظمة يف معل جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق وتكويهنام .وأيّد الوفد تأييداً كبرياً توس يع نطاق هاتني اللجنتني عىل
النحو اذلي اقرتحته مجموعة آس يا واحمليط الهادئ ،وأعرب عن أمهل يف التوصل إىل نتاجئ ملموسة خالل امجلعيات.
 .82وأيّد وفد مايل البيان اذلي ُأديل به ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية .وأعرب عن تقديره للمساعدة اليت قدّمهتا الويبو ،ال
س امي يف إطار انضامم مايل إىل املنظمة األفريقية للملكية الفكرية يف عام  ،1984فض ًال عن املعاهدات ادلولية اخلاصة ابمللكية
الفكرية وتكوين كفاءات املسؤولني يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز القدرات الفنية واإلدارية للكيانني املعنيني بإدارة امللكية
الفكرية  -وهام مركز مايل للهنوض ابمللكية الفكرية ومكتب مايل حلق املؤلف .وإضافة إىل ذكل ،شهد التعاون بني مايل
والويبو منعطفاً همامً خالل الس نوات القليةل املاضية بتوقيع مذكرة تفامه بني املدير العام للويبو ووزارة الصناعة والتجارة
والاستامثر يف يوليو  2009من أجل رمس اسرتاتيجية وطنية لتمنية امللكية الفكرية .وحددت الاسرتاتيجية اليت اعمتدهتا
حكومة مايل يف  26نومفرب  2014هدفاً عاماً هو هتيئة بيئة مناس بة محلاية امللكية الفكرية والهنوض هبا بل الاس تخدام الفعال
والناجع لنظام امللكية الفكرية يف إطار س ياسة واسرتاتيجية التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مايل .ويف  8أكتوبر
 ،2012وقّع املدير العام للويبو والسفري املمثل ادلامئ ملايل يف جنيف عىل اتفاق إلنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف
مايل .ويف إطار هذا الاتفاق ،تلزتم لك من الويبو ومايل بتحفزي اإلبداع والابتاكر التقنيني والتكنولوجيني من خالل تعزيز
النفاذ إىل املعارف التقنية .وفض ًال عن ذكلِّ ،نظمت عدة ندوات وطنية تناولت موضوعات عديدة مهنا ما ييل" :تعزيز قمية
الطب والصيدةل الشعبيني :دور امللكية الفكرية"؛ و"تثقيف اجلهات الفاعةل وتوعيهتا بشأن نظام معاهدة الرباءات"؛
و"اس تخدام أصول امللكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافس ية للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مايل"؛ و"فعالية الش بكة الوطنية
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر"؛ و"أمهية حمدّدات الهوية التجارية يف الهنوض ابلسلع واخلدمات" .وأبدى الوفد أسفه ألن
األزمة الس ياس ية واألمنية اليت متر هبا مايل منذ عام  2012قد أثرت تأثرياً ابلغاً يف تنفيذ براجمها وندواهتا اخملتلفة .ومع ذكل،
فقد دعا الويبو إىل تقدمي ادلمع الاكمل ملايل يف تنفيذ مبادراهتا اخملتلفة يف البدل نظراً إىل التقدم الكبري احملرز حنو اخلروج من
األزمة .ويف هذا الصدد ،أشار الوفد إىل أن مايل تلمتس من الويبو " "1التعاون عىل إقامة منتدى رفيع املس توى بشأن
امللكية الفكرية يكون موهجاً إىل متخذي القرارات وسائر اجلهات الفاعةل يف النظام؛ " "2تقدمي املساعدة لتقيمي تنفيذ
الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية امللكية الفكرية؛ " "3ومواصةل تعزيز قدرات الهيئات يف إطار تشغيل مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر وتدابري ادلمع املنبثقة عن الاتفاقات املربمة مع الويبو.
 .83وأيّد وفد موريتانيا بيان وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية وبيان وفد بنغالديش ابمس مجموعة البدلان األقل منوا .وذكر
الوفد أن الوعي بأمهية امللكية الفكرية ال يزال انقصا يف بدله ،وهو ما جيعل دور امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية حمدودا،
وذلكل تطل ّع الوفد إىل مزيد من ادلمع من قبل الويبو من أجل العمل عىل نرش ثقافة امللكية الفكرية حىت تتس ىن الاس تفادة
من عوائدها عىل الاقتصاد .وأضاف الوفد أن التعاون بني بدله والويبو أمثر عن عدة مشاريع هامة ،مهنا عىل سبيل اخلصوص
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املوافقة عىل إنشاء مركز دلمع تكنولوجيا الاخرتاع سيبدأ تشغيهل يف القريب العاجل بعد أن انهتت الرتتيبات الفنية الهنائية
املمهدة إلطالقه ،وينتظر أن يؤدي هذا املركز دورا هاما يف جمال تطوير البحث والاخرتاع يف البدل .وأشار الوفد إىل أن
بدله بصدد اعداد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ،ويف هذا اإلطار ،س يحل خرباء منتدبون من الويبو ضيوفا عىل
موريتانيا يف هناية شهر أكتوبر ،وشكر الويبو وخص ابلشكر املكتب العريب والقامئني عليه عىل ما يقدمونه من دمع
وتسهيالت لبدله .وختاما ،أكد الوفد حرصه عىل مواصةل التعاون مع الويبو ،وشكرها عىل اجملهودات الكبرية اليت تبذلها من
أجل تعزيز دور امللكية وحتقيق أهداف التمنية الشامةل ،وأعرب عن اس تعداده للمشاركة بفعالية يف لك ما من شأنه تسهيل
حتقيق هذه األهداف.
 .84وهنّأ وفد املكس يك رئيس امجلعية العامة للويبو عىل املشاورات اليت عقدت طوال العام بشأن مواضيع خمتلفة.
واعرتف ابلعمل املهين اذلي اضطلع به املدير العام وفريقه جلعل الويبو منظمة فعاةل وفعاةل ورائدة ،مع دمج التكنولوجيات
اجلديدة وأدوات اذلاكء الاصطناعي يف خدمات امللكية الفكرية .عىل الرمغ من أن وضع الويبو املايل اجليد اكن مؤاتيا ،جيب
عدم إهامل تروجي العالمات التجارية والتصاممي الصناعية وتسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية .وأعرب الوفد عن رسوره
لقيام الويبو بربانمج معل يراعي وضع وتنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام  2030وأهداف التمنية املس تدامة .وأاتحت اجملاالت
املواضيعية مساحة اكفية للويبو ليك تمتكن من تنفيذ اإلجراءات ذات الاهامتم املشرتك ،ابلتنس يق مع ادلول األعضاء .وأقر
الوفد عىل وجه اخلصوص ابلعمل اذلي قام به املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب ملعاجلة شواغل بدلان املنطقة .وأشار
بوجه عام إىل املوضوعات اليت يرى أهنا تتطلب اهامتما عىل سبيل األولوية من الويبو وادلول األعضاء .ورمبا اكن جدول
األعامل املعياري هو اجملال اذلي أصبحت فيه حاجة إىل حتقيق النتاجئ أكرث وضوحا عىل مر الس نني .وفامي يتعلق مبوضوع
التصاممي الصناعية ،حث الوفد ادلول األعضاء عىل عدم إلغاء القرار املعمتد يف عام  2015والعمل حنو املوافقة عىل عقد مؤمتر
دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي .وفامي يتعلق بامية هيئات البث ،فقد حان الوقت لوضع برانمج معل يسمح للجنة
حق املؤلف ابلتحرك حنو الانهتاء من املفاوضات بشأن صك يستند إىل حامية اإلشارة والاتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس.
وفامي يتعلق بامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،من املهم السعي إىل اتباع هنج متوازن
يأخذ بعني الاعتبار اجلوانب ذات الصةل للملكية الفكرية واحتياجات ومصاحل الشعوب األصلية اليت تعود ثقافاهتا يف كثري من
احلاالت آلالف الس نني ،وتس تحق أن حتظى ابالحرتام وامحلاية .وأعرب الوفد عن رغبته يف أن تتوصل جلنة املعارف إىل
الاتفاقات ذات الصةل قبل هناية واليهتا احلالية .وفامي يتعلق مبسأةل املاكتب اخلارجية ،كرر الطلب ادلعوة إىل توافق يف اآلراء
لالتفاق عىل احلل اذلي مت تأجيهل دلورتني .وينبغي الانهتاء من العملية اليت بدأهتا ادلول األعضاء يف عام  ،2015عند اعامتد
املبادئ التوجهيية ،مع مراعاة املرونة اليت أبدهتا مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب طوال العملية .مل يكن المترين اذلي
نفذته مجموعة بدلان أمرياك الالتينية لتقدمي مرحش بتوافق اآلراء أمراً سه ًال ،وقد اختذ الكثري من التسوية لفهم أن إبقاء املرحشني
الس تة اذلين مت تقدميهم لن يؤدي إىل توافق يف اآلراء .وطلب الوفد أن تكون اإلرادة الس ياس ية اليت أبدهتا بدلان أمرياك
الالتينية والاكرييب موضع تقدير ومراعاة يف املفاوضات اليت س تجري يف األايم املقبةل .وأخريا ،أكد عىل أمهية معاهدة مراكش،
وأشار إىل أن البدل قد اختمت ابلفعل معلية حتديد الهيئات اخملوةل بتنفيذ هذه املعاهدة.
 .85وأي ّد وفد منغوليا البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ .وأثىن عىل معل الويبو الشاق
خالل العام املايض ،ال س امي حتسني معاهدة الرباءات ونظايم مدريد والهاي .وذكر الوفد أنه ونتيجة التغيريات املؤسس ية،
أصبح مكتب امللكية الفكرية يف منغوليا يف يونيو  2018هيئة تنفيذية اتبعة لوزارة الشؤون اخلارجية ،مما أعطى دفعة جديدة
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للميض قدما .وأعرب الوفد عن شكره دلمع الويبو املس متر يف تنفيذ مشاريع ذات أمهية حيوية ألحصاب مصاحل امللكية الفكرية
يف البدل ،وال س امي يف حتسني نظام معلومات مكتب امللكية الفكرية ونرش منصة تاكملية خدمية .وقال الوفد إن زايرة مساعد
املدير العام إىل منغوليا إلطالق نظام اإليداع اإللكرتوين يف اليوم العاملي للملكية الفكرية  2018اكنت موضع تقدير كبري.
وأضاف أن بدله أجرى مبساعدة الويبو اس تعراضا ملرشوعي قانون الرباءات وقانون حق املؤلف هبدف حتسني بيئة امللكية
الفكرية الوطنية .ومن املقرر أن تعمتد احلكومة مرشوعي القانونني املعدلني وتصادق عىل معاهدة الرباءات يف العام املقبل.
وأعرب الوفد عن امتنانه جملموعة آس يا واحمليط الهادئ عىل معلها املمتاز ودمعها املتواصل يف خمتلف املشاريع ،مبا يف ذكل
مرشوعا بشأن موارد مكتب امللكية الفكرية وتشخيص اإلدارة ،وآخر عن متكني بيئات امللكية الفكرية لتعزيز الكفاءة يف
األعامل التجارية ابس تخدام العالمات التجارية ،أطلقهتام البدل يف اآلونة األخرية .ورأى الوفد أن مشاريع إنشاء مراكز
التكنولوجيا والابتاكر ،وتطوير املراكز القامئة س يعزز اإلبداع والابتاكر ويزيد الوعي ابمللكية الفكرية .وأثىن عىل ادلور الهام
للملكية الفكرية يف تنويع الصادرات الوطنية وحتسني مزياهتا التنافس ية .وأبدى الوفد اهامتم بدله ابالس تفادة من مرشوع
تكوين الكفاءات يف اس تخدام معلومات تقنية وعلمية مالمئة من الناحية التكنولوجية كحل ملواهجة حتدايت التمنية احملددة،
اليت س تفيد يف تطوير إدارة املعلومات التقنية والعلمية واس تخداهما هبدف تعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا .وأعرب الوفد عن
امتنانه لشعبة الويبو املعنية ابلبدلان األقل منواً لرتكزيها عىل احتياجات تكوين الكفاءات التكنولوجية للبدلان النامية
غري الساحلية.
 .86وأعرب وفد اجلبل األسود عن تأييده القوي لس ياسات الويبو واجلهود اليت تبذلها إلذاكء الوعي إزاء األثر الكبري
للملكية الفكرية يف تمنية اجملمتع بصفة عامة .وأضاف أنه من اجليل أن األنشطة اليت تضطلع هبا الويبو واملبادرات اليت تتخذها
تفيض إىل تعزيز احلوار بشأن امللكية الفكرية والهنوض بامية حقوق امللكية الفكرية يف ادلول األعضاء .ومن مثّ ،فإن امللكية
الفكرية تعترب أكرث فأكرث كعنرص رئييس ي ُسهم يف حتقيق المنو الاقتصادي والتمنية الاجامتعية والثقافية عىل العموم .وأشار
الوفد إىل أن مكتب امللكية الفكرية يف بدله يضطلع جبمةل من األنشطة اليت تاليق جناحاً ابهراً يف جمال التعاون مع الويبو أو
برعايهتا ،وذكل منذ انعقاد امجلعيات األخرية .وأضاف أن املدير العام للويبو التقى ابملدير العام ملكتب امللكية الفكرية يف اجلبل
األسود يف أكتوبر  2017وأكّد عىل دمعه التام لألنشطة اليت يضطلع هبا املكتب .ور ّحب الوفد ابلهتاين اليت قد ّمها املدير
العام للويبو عرب رساةل فيديو مبناس بة اذلكرى العارشة إلنشاء املكتب ،وابحلوار اذلي أجراه مع حصيفة "بوجبدا" اليومية،
واذلي أثىن فيه عىل التعاون الوثيق بني الويبو واجلبل األسود ،وأشار فيه إىل امللكية الفكرية بصفهتا القوة ادلافعة للتحقيق
المنو الاقتصادي .واس تطرد الوفد قائ ًال إن مكتب امللكية الفكرية لبدله ّنظم ابلتعاون مع الويبو ندوة دون إقلميية عن
"املعلومات بشأن الرباءات وقاعد البياانت" يف بودغوريشا يف هناية عام  ،2017كام احتفل ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف
"حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واإلدارة
 26أبريل  2018بتنظمي أنشطة يف اجلبل األسود وندوة أخرى يف بودغوريشا عن ّ
امجلاعية" وعالوة عىل ذكل ،سامهت الزايرات اليت أجراها العديد من خرباء الويبو إىل اجلبل األسود يف تقدمي تفسريات
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة إضافة إىل تقدميهم ادلمع يف جمال اس تخدام أدوات حديثة لتكنولوجيا املعلومات .ومثّة
لقانون ّ
أيضاً حاجة إىل دمع اخلرباء لتطوير الاسرتاتيجية اجلديدة للملكية الفكرية يف اجلبل األسود .وأردف قائ ًال إن مكتب امللكية
الفكرية يف بدله يعمل جب ّد منذ مايو  2018عىل تنفيذ نظام ( )IPASللعالمات التجارية ودمج قواعد البياانت املتعلقة ّ
بتسّل
الطلبات ،ومن املرتقب الانهتاء من ذكل بهناية عام  .2018كام أعرب الوفد عن أمهل يف الاضطالع مبزيد من األنشطة ،عىل
غرار وحدة مدريد ونظام ( )IPASللتصاممي الصناعية ،إخل .وأشار الوفد إىل تقدير بدله لدلمع الكبري اذلي قدّمته الويبو
ملكتب امللكية الفكرية يف اجلبل األسود مبناس بة اذلكرى العارشة إلنشائه .وأضاف أن انئب املدير العام للويبو شارك يف تقدمي
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جائزيت الويبو ألحسن خمرتع وأحسن مقال بشأن امللكية الفكرية ،مما أضفى رمزية أكرب عىل تكل املناس بة .كام شارك ممثلون
عن مكتب امللكية الفكرية يف اجلبل األسود يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة املعارف يف جنيف ،ويف اجامتعات أخرى يف
ريغا وترياان والصني .وبدعوة من مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ،واستناداً إىل اقرتاح من مكتب امللكية الفكرية يف
اجلبل األسود ،أوىص الوفد بتعيني ممثل اجملمتع العلمي كعضو يف فريق اخلرباء العامل مضن جلنة املعارف .ومن مثّة ،س يكون
بوسع اجلبل األسود تعزيز معارفه عىل املس توى ادلويل من خالل الويبو .واس تطرد الوفد قائ ًال إن املفوضية األوروبية تقر
ابجلهود اليت يبذلها بدله يف جمال امللكية الفكرية ،إذ تسجل ابنتظام التقدم اذلي حيرزه البدل يف جمال حامية حقوق امللكية
والهنوض هبا منذ عدّة س نوات .كام أن مكتب امللكية الفكرية يف اجلبل األسود يواظب عىل مجع ورصد البياانت املتعلقة
بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ابس تخدام مهنجية توافق املفوضية األوروبية علهيا .وشدّد الوفد بصورة خاصة عىل العمل اذلي
تضطلع به خمتلف األفرقة العامةل اليت ُأنشئت لتنظمي وتنفيذ إجراءات مشرتكة للوقاية من التعدايت عىل حقوق امللكية
الفكرية والقضاء علهيا .وبفضل التقدم اذلي حيرزه البدل يف جمال الابتاكر ،احتّل اجلبل األسود املرتبة ( 52من بني 126
اقتصاداً) يف إطار مؤرش الابتاكر العاملي  ،2018مما جيسد الزتامه بتطوير امللكية الفكرية .وأعرب الوفد عن أمهل ابلتوقيع
عىل مذكرة تفامه مع الويبو خالل امجلعيات احلالية ،ليكون ذكل مبثابة إجناز ابرز خالل س نة من التعاون مع الويبو منذ آخر
مجعيات.
ورصح وفد املغرب بأن بدله ،ومن منطلق الزتامه ابدلبلوماس ية متعددة األطراف ،يدرك املاكنة الهامة اليت حتتلها
.87
ّ
الويبو يف صفوف املنظامت العاملية .وأكد عىل ادلور الهام للملكية الفكرية كأداة للتمنية الاجامتعية والمنو الاقتصادي وتكوين
الرثوات يف وقت أصبح فيه الابتاكر واإلبداع عنرصين رضوريني لالقتصاد والتمنية البرشية بشلك عام .وقال الوفد ّإن بدله
يشارك ،عن طريق املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ،يف معلية تعزيز نظام امللكية الصناعية من خالل تطوير
اخلطة الاسرتاتيجية للفرتة  .2020-2016ويف هذا الس ياق ،ذكر الوفد أن الثنائية  2018 - 2017اكنت حمورية يف تنفيذ
هذه اخلطة الطموحة للغاية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية .وأضاف أن عام  2018متزي بتعيني املكتب كإدارة إيداع دويل
للاكئنات ادلقيقة ألغراض إجراء الرباءات ،وفقا ألحاكم معاهدة بودابست بشأن الاعرتاف ادلويل بإيداع الاكئنات ادلقيقة
ألغراض اإلجراءات اخلاصة ابلرباءات(معاهدة بودابست) .وبذكل يكون املكتب أول إدارة دولية يف القارة األفريقية والعامل
العريب .وأشار الوفد إىل اس مترار تدعمي إطار التعاون بني بدله والويبو منذ ادلورة األخرية للجمعيات .ويف هذا الس ياق،
ازداد تعزيز التعاون بعد توقيع مذكرة تفامه جديدة بني املكتب املغريب والويبو بغية تطوير برامج تدريبية خاصة للبدلان العربية،
وذكل بعد زايرة اضطلعت هبا انئبة املدير ،قطاع حق املؤلف والصناعات اإلبداعية ،إىل املغرب .وأضاف أن الزايرة تزامنت
مع املؤمتر اخلاص بإنشاء املركز األفريقي لدلراسات واألباث يف اسرتاتيجيات تطوير حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اذلي عقد
يف الفرتة من  3إىل  5يوليو  2018يف الرابط .وشهدت هذه الزايرة عىل الزتام املغرب الثابت ابلتعاون مع الويبو يف إجراءاهتا
اإلقلميية يف جمال حق املؤلف .ورحب الوفد جبميع املبادرات اليت اختذها املكتبان املغربيان يف جمال امللكية الفكرية ،منذ
انعقاد امجلعيات السابقة ،يف إطار برامج التعاون ادلويل ،وال س امي فامي يتعلق بتعزيز األنشطة مبوجب اتفاقية التعاون بني
بدلان اجلنوب .ورأى الوفد أن حتسني نظام امللكية الفكرية عىل املس توايت الوطنية واإلقلميية وادلولية يتطلب تنس يق
الطاقات بني مجيع أحصاب املصلحة .ويف هذا الصدد ،أعاد الوفد التأكيد عىل الزتامه ابمليض قدماً مع ادلول األعضاء بروح من
الرشاكة والتعاون .ورأى أن امحلاية الفعاةل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية تعمتد ابلرضورة
عىل تنفيذ الصكوك ادلولية املناس بة .و ّ
حث الوفد ادلول األعضاء عىل التحيل ابملرونة يف اس تكامل معلية التفاوض احلالية،
بغية اختاذ قرار لعقد مؤمتر دبلومايس يف دورة امجلعية العامة لعام  .2019وأيد معلية التفاوض عىل مرشوع قانون معاهدة
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التصاممي ،وأعرب عن أمهل يف حتقيق توافق يف اآلراء يف سلسةل الاجامتعات احلالية ،من أجل عقد مؤمتر دبلومايس يراعي
الشواغل الرئيس ية مجليع ادلول األعضاء يف الويبو .وشدد الوفد عىل أمهية وجود معاهدات متعددة األطراف محلاية هيئات
البث ،وهو جمال شهدت فيه املناقشات تقد ًما جيدً ا ،وذلا هناك حاجة إىل وضع خارطة طريق لعقد مؤمتر دبلومايس يف
أقرب وقت ممكن .وأعرب الوفد عن أمهل يف إحراز تقدم بشأن مجيع القضااي املذكورة .وفامي يتعلق بتكوين جلنة الربانمج
واملزيانية وجلنة التنس يق ،رأى الوفد أن التوزيع احلايل للمقاعد ال يتناسب مع جحم لك من اجملموعات اإلقلميية يف املنظمة ،وال
س امي اجملموعة األفريقية .وهو ما يس تدعي توس يع تكوين اللجنتني عىل حنو متناسب ،مع مراعاة احلقائق واملواقف احلالية للك
مجموعة بشأن املسائل املذكورة .ونظرا إىل اإلجنازات العظمية اليت حتققت ،رأى الوفد أن بإماكن الويبو حتقيق تقدم كبري يف
امجلعيات احلالية .واختمت الوفد ابلتأكيد عىل الزتام بدله الاكمل ابملفاوضات اجلارية هبدف تقدمي مسامهة بناءة بغية حتقيق التقدم
املنشود والتوصل إىل توافق يف اآلراء بني ادلول األعضاء بشأن القضااي املعلقة هبدف تعزيز ادلبلوماس ية متعددة األطراف
اليت حيتاهجا العامل اليوم أكرث من أي وقت س بق.
 .88وأيّد وفد موزامبيق البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وذكر أن تقرير املدير العام فامي يتعلق
بأنشطة الويبو ،يوحض سعي املنظمة النشط لتحقيق أهدافها الاسرتاتيجية وكذكل األهداف اإلمنائية لأللفية .وأضاف أن
التقرير أظهر الزتام الويبو وادلول األعضاء فهيا ابملسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية .وشكر الوفد الرتحيب احلار اذلي أبداه
املدير العام أثناء زايرة رئيس موزامبيق إىل الويبو ،وعىل قبول ادلعوة لزايرة موزامبيق يف أكتوبر  .2018ويف تكل الزايرة،
جار كعالمة عىل اس تعداد بدله
وقع رئيس موزامبيق مذكرة تفامه مع الويبو .وأضاف الوفد أن اس تخدام التكنولوجيا املالمئة ٍ
ملواصةل التعاون التقين مع الويبو .وذكر أن الويبو بذلت هجوداً كبرية ملساعدة البدلان النامية يف تطوير أنظمة امللكية الفكرية
من خالل املساعدة التقنية وفرص التدريب .فعىل سبيل املثال ،تلقت موزامبيق مساعدة لتنظمي حلقة دراس ية عن الكشف
يف نظام الرباءات ادلويل ،مما زاد من معرفة موظفي امللكية الفكرية واخملرتعني وجممتع األعامل املوزمبيقي بوجه عام ،مع الرتكزي
عىل مزااي اس تخدام نظام معاهدة الرباءات محلاية الاخرتاعات .وقد منحت الويبو زماالت عىل مس توى املاجس تري لطالب
من موزامبيق .وقال الوفد إن املساعدة التقنية يف حتديث نظام ( )IPASمكنت من ترسيع معاجلة الطلبات ،مما أدى إىل
زايدة الكفاءة وإيرادات جسل حقوق امللكية الصناعية .وأضاف أن بدله اس تمكل اس تعراض نظام تقيمي املنتجات القامئة عىل
اجلودة مبساعدة تقنية من الويبو ،وأمثر ذكل عن تسجيل ( )Cabrito de Teteكأول مؤرش جغرايف يف موزامبيق وأول
مؤرش جغرايف أفريقي ألصل حيواين .وقد أظهر ذكل أن الويبو مس تعدة دامئاً ملساعدة البدل عىل حتقيق أهدافه .واختمت الوفد
بتأكيد أنه سيشارك بنشاط وروح بنّاءة يف مجعيات .2018
 .89وشكر وفد ميامنار وفد إندونيس يا عىل هجوده الفعاةل وادلؤوبة مكنسق جملموعة آس يا واحمليط الهادئ ،وأيّد البيان اذلي
أدىل به وفد إندونيس يا ابمس رابطة اآلس يان ومجموعة آس يا واحمليط الهادئ .وذكر أن امللكية الفكرية يه القوة ادلافعة وراء
فإن دور الويبو أصبح أكرث أمهية من أي وقت مىض .وأشاد الوفد
الثورة الصناعية الرابعة اليت تتسارع خطاها ،وابلتايل ّ
بأنشطة الويبو يف جمال التعاون اإلمنايئ وأجندة التمنية ،اليت تنفذ جلنة التمنية معظمها .ورحب الوفد بتوصية جلنة املعارف إىل
امجلعية العامة ،وتطل ّع إىل وضع الصيغة الهنائية لنص صك قانوين دويل يضمن امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .وأيّد الوفد اقرتاح مجموعة آس يا واحمليط الهادئ بشأن تكوين جلنة التنس يق وجلنة الربانمج
واملزيانية ،وأعرب عن أمهل يف أن تتحقق نتاجئ ممثرة خالل ادلورة احلالية للجمعية العامة .وذكر ّأن بدله تعمل حاليا عىل
حتديث ترشيعاهتا املتعلقة ابمللكية الفكرية وتطوير إدارة فعاةل للملكية الفكرية بغية استيعاب زايدة جحم النشاط الاقتصادي
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والاستامثرات .وأضاف ّأن مشاريع القوانني املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية معروضة حالياً عىل
تسن القوانني املطلوبة قريباً .وقال أيضا ّأن العمل جار عىل إنشاء مكتب ملكية فكرية وطين
الربملان ملناقش هتا ،عىل أمل أن ّ
حديث ومس تدام بغرض وضع نظام وطين للملكية الفكرية يش ّجع الابتاكر واإلبداع يف البدل .وشكر الوفد املدير العام وفريقه
عىل تعاوهنم املس متر واملساعدة اليت قدّموها يف صياغة الاسرتاتيجية الوطنية األوىل للملكية الفكرية ومرشوع قوانني امللكية
الفكرية يف ميامنار ،وأنشطة التوعية بقوق امللكية الفكرية وتشجيع الابتاكر احمليل ،وتطلّع إىل تلقي دمع مماثل يف املس تقبل.
 .90وأيّد وفد نيبال البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ ،والبيان اذلي أدىل به وفد
بنغالديش نيابة عن البدلان األقل منواً .وأثىن الوفد عىل معل الويبو الهام يف الهنوض بنظام امللكية الفكرية والرتكزي عىل تعزيز
التمنية البرشية واإلنسانية املنتجة ،ورأى أن عىل املنظمة مواصةل ضامن أن حتقق أولوايت الربامج وخمصصات املزيانية نتاجئ
التمنية .وذكر الوفد أن بدله غين ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والرتاث الثقايف .وأضاف أن التعريف والتوعية ابلطرق
املبتكرة لوضع حد للفقر وإجياد فرص العمل عنرصان أساس يان يف حتقيق نظام ملكية فكرية عادل ومتوازن .وقال الوفد إن
حكومة بدله اعمتدت س ياسة شامةل للملكية الفكرية عام  2017ويه بصدد وضع ترشيعات بشأن امللكية الفكرية تامتىش مع
املعاهدات ادلولية ،وإنشاء مكتب وطين متاكمل للملكية الفكرية .ونتيجة ذلكل س تحمى مجيع فئات حقوق امللكية الفكرية
بشلك فعال واكف ،مع احرتام احتياجات التمنية األوسع للمجمتع .وأعرب الوفد عن رغبته يف رؤية حمك ملزم قانو ًان بشأن
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف نص مرشوع معاهدة قانون التصاممي ودعا إىل اختتام رسيع للمفاوضات اجلارية بشأن
النص .ورأى الوفد أنه ينبغي أن تُمنح ادلول النامية جما ًال واسعاً إلنشاء أنظمة حامية التصاممي الصناعية اخلاصة هبا مبا يامتىش
مع مصاحلها الوطنية ،كام هو متوىخ يف اتفاقية تريبس .وأضاف أنه ينبغي للجنة املعارف أن تؤكد من جديد الزتاهما بواليهتا
ومضاعفة هجودها لوضع الصيغة الهنائية لنص صك قانوين دويل (أو صكوك قانونية دولية) يضمن امحلاية الفعاةل للمعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،ويكون أداة هامة يف ماكحفة اختالس هذه املعارف لتحقيق فوائد
جتارية .وأشاد ختاما بعمل جلنة التمنية يف تعممي التمنية يف مجيع أنشطة الويبو وتنفيذ أهداف التمنية املس تدامة وأجندة الويبو
بشأن التمنية.
 .91و ّأقر وفد نيوزيلندا ابدلور احلامس للملكية الفكرية يف رفد الابتاكر وزايدة الانتاجية وحتسني مس توايت املعيشة.
وابلرمغ من التحدايت اليت تفرضها الصدمات الاقتصادية والمنو ،يبقى البدل ملزتماً بتقدمي خدمات ذات جودة ،تُركّز عىل
الزبون ،ومبشاركة معارفه وخرباته مع اآلخرين حيامث أمكن ذكل .وخالل الس نة املاضية ،فرغت احلكومة من الاس تعراض
الربملاين اذلي أجرته ملعاهدة مراكش ،ويه تعمل حالياً عىل إنفاذها يف القانون الوطين وتنفيذها .ويف شهر سبمترب ،2018
انطلقت مشاورات عامة بشأن إماكنية إدراج رشط إلزايم بشأن "الكشف عن املنشأ" يف نظام الرباءات .ومتت استشارة
امجلهور العام أيضا بشأن ترشيع حقوق األصناف النباتية واس تعراض النظام القامئ حلقوق األصناف النباتية يف البدل .وتشمل
القضااي املتناوةل مالءمة احلوافز املتعلقة ابألصناف اجلديدة والاعرتاف مبصاحل شعب املاوري األصيل يف البدل فامي خيص
النبااتت األصلية .وأحرزت نيوزلندا أيضا تقدماً يف اس تعراض قانون حق املؤلف يك يؤدي الغرض املتوىخ منه يف س ياق
التغري التكنولويج الرسيع .ومن املزمع استشارة امجلهور العام بشأن هذا الاس تعراض يف أكتوبر  .2018و ُأجريت إصالحات
صغرية يف الوقت نفسه عىل الترشيعات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية لضامن الفعالية يف سري لك نظام .كام أن إجياد س بل
محلاية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف إطار نظام امللكية الفكرية يه قضية تكتيس ابلغ األمهية يف
نيوزلندا .فبالرمغ من أن الضغوطات املرتبطة بإعادة حتديد املصادر أث ّرت يف قدرة نيوزلندا عىل املشاركة يف جلنة املعارف
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خالل عام  ،2018فإهنا مل تنفك تقدم ادلمع إىل معل اللجنة ويه تتطلع إىل مواصةل مشاركهتا يف اللجنة .وجسّل مكتب
نيوزلندا للملكية الفكرية س نة قياس ية جديدة من حيث عدد طلبات اإليداع ،إذ جتاوز عدد أصناف العالمات التجارية
 000 50صنفاً للمرة األوىل .كام أن اجلهود املبذوةل ملضاعفة عدد العاملني يف أفرقة الفحص ،من خالل نظام جديد إلدارة
التعّل ،جارية عىل قدم وساق .وابرشت نيوزلندا اس تخدام الطريق الرسيع لتتبّع طلبات الرباءات ،وجسّلت أيضا أول
مؤرشاهتا اجلغرافية ،مما يتيح حامية أكرب للخمور واملرشوابت الروحية األجنبية يف السوق ادلاخلية .وزار الوفد ساموا برفقة
خرباء من الويبو بغية مشاركة خربة البدل يف تنفيذ نظام مدريد وحضور املؤمتر ادلويل اذلي ن ُ ّظمته الويبو ومكتب كوراي
للملكية الفكرية بشأن هذه املسأةل ،إضافة إىل اجامتعات نيس ومدريد ،وكذكل ملناقشة مس تقبل حتسينات تكنولوجيا
املعلومات والاتصاالت ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي .ور ّحب الوفد ابلفرصة املتاحة ملشاركة مواطن آخر من نيوزلندا يف
برانمج زماالت مدريد ،وفامي يتعلق مبعاهدة الرباءات ،أعرب عن اس تعداده للمسامهة يف تطوير خدمة اإليداع اإللكرتوين
مبوجب معاهدة الرباءات واملقاصة التجريبية لنظام معاهدة الرباءات بغية حتسني إدارة رسوم نظام املعاهدة.
 .92وأعرب وفد نياكراغوا عن تقديره جلهود الويبو املتواصةل يف منطقة أمرياك الوسطى .وبفضل دمعها ،عُقدت اجامتعات
وزارية ألمرياك الوسطى ،واكن ماكن انعقادها بني خمتلف البدلان يف املنطقة ،واكن املاكن السابق هو بامن يف عام  ،2017تلهيا
هندوراس يف عام  ،2019وحرضها مجيعاً املدير العام .وجدد الوفد ادلعوة إىل املدير العام لزايرة البالد .ورحب بقرار
امجلعيات يف عام  2017بإعطاء والية جديدة للجنة املعارف اليت تأمل يف إحراز تقدم كبري يف حتقيق نتاجئ رئيس ية .وأبرز
أمهية السعي إىل إنشاء نظام أكرث تواز ًان للملكية الفكرية حيد ابلتايل من الفجوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية ،ورحب
بدمع الويبو لنظام التعاون اإلقلميي بشأن جوانب املعلومات التشغيلية وامللكية الصناعية (بروسور) ،اليت تنمتي بدلان أمرياك
الالتينية حال ًيا واليت أنتجت أدوات مثل املنصة اإللكرتونية للتوزيع اجملاين لألدوات الرمقية للبحث عن حقوق امللكية
الصناعية وحتليلها وإدارهتا .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أن املنافسة األوىل للمخرتعني س تعقد يف إطار سلسةل الاجامتعات
احلالية ،واختمتت بتوجيه الشكر إىل املكتب اإلقلميي للويبو ألمرياك الالتينية والاكرييب عىل هجوده ودمعه من خالل تقدمي
حتياته للوفود وتأكيد رغبته الراخسة يف أن حتقق اجامتعات  2018أفضل النتاجئ املمكنة.
 .93وأيّد وفد نيجرياي البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن مجموعة البدلان األفريقية .وقال ّإن تعزيز حقوق امللكية
الفكرية وحاميهتا هام أدااتن ميكن الاعامتد علهيام لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية اليت متثل أولوية ابلنس بة إىل بدله ،كام
أهنا تكتيس أمهية خاصة يف س ياق التحدايت العاملية الناش ئة والامنذج الفكرية اجلديدة .وأشار الوفد إىل إيداع نيجرياي لواثئق
تصديقها عىل أربع معاهدات من املعاهدات الرئيس ية يف جمال حق املؤلف خالل مجعيات عام  ،2017وذكل مع ًال اباللزتام
اذلي قطعته بدمع حقوق امللكية الفكرية .كام مت تكييف إطار حامية امللكية الفكرية يف البدل ليامتىش مع الزتامات نيجرياي
مبوجب تكل املعاهدات ،والصكوك األخرى اليت ت ُع ّد طرفاً فهيا .وأشار الوفد إىل أن اجمللس التنفيذي الاحتادي وافق عىل
إعامل مرشوع قانون ملراجعة إطار امحلاية القانونية حلق املؤلف .وأكّد الوفد أن الهيالك املؤسس ية إلدارة امللكية الصناعية
ختضع إلصالحات كبرية من أجل مواءمهتا مع اإلطار القانوين لترشيعات امللكية الصناعية يف نيجرياي ،ومع الس ياسة العامة
للحكومة بشأن تيسري إقامة األعامل التجارية يف البدل .وتضمنت تدابري اإلصالح اجلديدة رمقنة جسالت امللكية الفكرية،
ومعاجلة الطلبات عىل اإلنرتنت ونرش جم ّالت العالمات التجارية يف الوقت املناسب .ويعمل البدل أيضاً عىل إنشاء حممكة
للعالمات بغية تيسري الترصف الرسيع يف الاعرتاضات من أجل احرتام اجلداول الزمنية ملنح حق حامية العالمات التجارية.
و ّأقر الوفد ابجلهود املتواصةل اليت تبذلها الويبو لتحسني نظام امللكية الفكرية العاملي وتقدمي خدمات ادلمع وأدوات سهةل
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الاس تخدام من أجل زايدة ف ّعالية األنظمة الوطنية وادلولية للملكية الفكرية ،وأي ّد اإلجراءات اليت اختذها الفريق العامل
املعين مبعاهدة الرباءات لتعزيز نظام معاهدة الرباءات ،ودعا إىل القيام مبزيد من األنشطة املصممة لزايدة وضوح تكل اخلدمات
يف املنطقة األفريقية .وأثىن الوفد عىل أمانة الويبو لرتكزيها املتواصل عىل تمنية املوارد البرشية ،مشريا إىل أن نيجرياي
اس تفادت من التدريب يف جمال امللكية الفكرية لفائدة املؤسسات القضائية يف بعض ادلول األعضاء .ومن شأن مبادرات من
هذا القبيل أن تعزز احرتام امللكية الفكرية وأمهيهتا ابعتبارها جحر األساس اذلي تقوم عليه التمنية .وأشاد الوفد بقرار إنشاء
ماكتب خارجية جديدة للويبو ،وأعرب عن رسوره الس تضافة بدله مكتباً من ماكتب الويبو اخلارجية يف أفريقيا ،عىل النحو
املتفق عليه خالل الثنائية املاضية .وأردف الوفد قائ ًال إن حكومة نيجرياي تعمل بشلك وثيق مع أمانة الويبو ،وأشار إىل
التقدم احملرز صوب ضامن الانطالق الفعيل لعمليات مكتب الويبو يف نيجرياي .واعرتف الوفد بأمهية جدول أعامل الويبو يف
جمال وضع القواعد واملعايري بصفته فرصة ملعاجلة القضااي الشامةل اليت ترتتب عهنا نتاجئ اجامتعية واقتصادية هائةل يف مجيع أحناء
العامل ،ودعا ادلول األعضاء يف الويبو إىل مزيد من الالزتام والتحيل بسن النية واملرونة دلى معاجلة القضااي ذات الصةل يف
اللجان ادلامئة للويبو ،عىل غرار حامية األصول القامئة عىل التقاليد يف جلنة املعارف ،والقضااي العالقة بشأن الاس تثناءات
والتقييدات يف جلنة حق املؤلف ،وحامية هيئات البث واقرتاح اجملموعة األفريقية بشأن معاهدة قانون التصاممي .وقال الوفد
إن ّه يؤيد بشدة بذل هجود تتسم ابلشفافية لتحقيق نتاجئ هنائية ،ودعا إىل اعامتد خرائط طريق واحضة تستند إىل اإلجنازات
البارزة الراهنة يف خمتلف العمليات العالقة ،بغية تيسري التوصل إىل اس تنتاجات رسيعة .و ّكرر الوفد الزتامه ابلعمل مع الوفود
األخرى لتحقيق األهداف اليت تصبو إلهيا امجلعية.
 .94وأكّد وفد الرنوجي من جديد عىل أمهية حتسني قدرة ادلول األعضاء عىل رصد اإلدارة الاقتصادية واإلدارة العامة
للويبو ،ور ّحب ابجلهود املتواصةل والتعاون من أجل بلوغ هذا الهدف .وأشاد الوفد ابملكتب ادلويل عىل تركزيه املس متر
لضامن أحسن اخلدمات العاملية املتاحة بنا ًء عىل أنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي .وأضاف أن سالسة هذه األنظمة
واملواظبة عىل تبس يطها وتوفري التاكليف يه جوانب حامسة للميض قدما يف اس تخدام اخلدمات العاملية للملكية الفكرية،
وزايدة ذكل الاس تخدام .وأثىن الوفد عىل األفرقة العامةل املعنية هبذه األنظمة عىل معلها ادلؤوب من أجل إحراز التقدم
صوب حتسني التنظاميت واملبادئ التوجهيية واملامرسات .واس تطرد قائ ًال إن بدله يلزتم ابلعمل اجلاري فامي خيص اخلدمات
العاملية لفائدة املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني .وتطلع الوفد إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي
تأسف عىل التأخري الطارئ يف هذا الصدد .واس تطرد قائ ًال إن بدله اعمتد قانو ًان جديداً حلق املؤلف يف  15يونيو ،2018
و ّ
ودخل القانون ّ
حزي النفاذ يف  1يوليو .ويمتثل هدف الس ياسة العامة الرئييس لقانون حق املؤلف اجلديد يف القيام مبراجعة
عامة لتيسري فهم القانون واس تخدامه من قبل مجيع أحصاب املصلحة .والغرض من ذكل هو تبس يط وحتديث قانون حق
املؤلف لعام  ،1961اذلي خضع للمراجعة ّملرات عديدة وألغراض عديدة من بيهنا تنفيذ التوجهيات األوروبية ذات الصةل
بق املؤلف .ومن مثّ ،فإن مبادرة عام  2018تع ّد أول مراجعة عامة للقانون خالل أكرث من  50عاماً .وهتدف احلكومة يف
ّ
املقام األول إىل تقدمي قانون جديد حيافظ عىل توازن حق املؤلف ويعزز حقوق الفنانني .ولبلوغ هذا الهدفُ ،أدرجت العديد
من التعديالت ،مبا يف ذكل حق جديد غري قابل للتنازل فامي خيص املاكفأة العادةل دلى نقل احلقوق ،بغية ضامن تقامس أكرث
إنصافاً لدلخل لفائدة الفنانني اذلين يبدعون مصنفات محمية مبوجب حق املؤلف ،ويقررون يف وقت الحق نقل احلقوق املنبثقة
عهنا إىل الغري؛ وتدوين إجراء تفسريي يضمن دلى نقل فنان حلقوق مصنف أو أداء محمي مبوجب حق املؤلف ،أن يشمل
ذكل النقل حرصاً احلقوق املنصوص علهيا يف الاتفاق .ومن شأن ذكل أن يضمن تفسري اتفاق النقل لصاحل الفنان .وعالوة
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عىل ذكلّ ،مت تعزيز إجراءات إنفاذ حق املؤلف (العقوابت والتعويضات) ،كام اع ُتمدت إجراءات جديدة ض ّد البث التدفقي
من مصادر غري قانونية .واختمت الوفد بيانه قائ ًال إن هذا اإلصالح المتسه الفنانون وغريمه من أحصاب احلقوق.
 .95وهنّأ وفد عامن سفري فييت انم عىل انتخابه رئيساً للجمعيات العامة للثنائية احلالية ،وأعرب عن الثقة الكبرية يف
كفاءته وجتربته يف إدارة املواضيع اخملتلفة والتوصل إىل توافق بشأهنا .وقال الوفد إن سلطنة عامن تويل اهامتماً ابلغاً للملكية
الفكرية ،ويتضح ذكل جلياً من خالل وجود إطار قانوين دامع للملكية الفكرية حيث تعمل السلطنة عىل تكييف قوانيهنا
وإجراءاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل ابالنضامم لالتفاقيات واملعاهدات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية .وأضاف
أن ركزية امللكية الفكرية تعد إحدى أمه راكئز الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر واليت تتلخص رؤيهتا يف "جممتع معريف معزز
بنظام فعال محلاية امللكية الفكرية وحمفز إلنتاج األفاكر والسلع واخلدمات املبتكرة عىل الصعيد الوطين وادلويل" .وأشاد الوفد
بعالقات التعاون املمتزية بني سلطنة عامن والويبو ،األمر اذلي مكن السلطنة من الاس تفادة من العديد من األنشطة
والربامج ادلامعة لتوهجات السلطنة يف هذا اإلطار واملسامهة اإلجيابية يف حتقيق األهداف الاسرتاتيجية للويبو وتطوير
وحتديث أدوات ومناذج جديدة يف جمال امللكية الفكرية .ومثّن الوفد غاليا زايرة املدير العام إىل السلطنة ،األمر اذلي أدى إىل
تعزيز التعاون القامئ بني السلطنة والويبو يف جماالت عدة من أبرزها :التوقيع عىل برانمج التعاون الفين بني الويبو والهيئة
العامة لتمنية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ واس تضافة املدرسة الصيفية للويبو يف الشهر القادم ابلتعاون مع جامعة السلطان
قابوس .وذكر الوفد أن توقيع برانمج التدريب بني عدد من اجلهات احلكومية يف السلطنة وأاكدميية الويبو أصبح قريبا .وفامي
يتعلق بأنظمة التسجيل ادلولية للملكية الصناعية بأنواعها ،قال الوفد إن وزارة التجارة والصناعة يف السلطنة ،ابلتعاون مع
الويبو ،حرصت عىل إجياد حلول ألعامل دائرة امللكية الفكرية ابلوزارة هبدف تقدمي خدمات أفضل ألحصاب املصلحة من
خالل إجراءات معل مؤمتتة وفعاةل وخدمات ش بكية ،وتسعى الوزارة إىل التحسني املس متر يف خدماهتا ،وذلكل تطلع الوفد
إىل مزيد من التعاون مع املنظمة إلعادة هندسة إجراءات أعامل دائرة امللكية الفكرية .وأضاف الوفد أن بدله يشارك بفاعلية
يف برامج وفعاليات املنظمة اخملتلفة ،اكملشاركة يف احتفال املنظمة ابليوم العاملي للملكية الفكرية من خالل إقامة مجموعة من
الفعاليات يف جمال امللكية الفكرية ،وقد شاركت ثالث خمرتعات عامنيات لمتثيل املنطقة العربية مع مجموعة من اخملرتعات يف
املنطقة .وشكر املنظمة عىل التسهيالت اللوجستية املقدمة خالل إقامة معرض املعارف التقليدية يف شهر يونيو من هذا
العام ،واذلي حرصت فيه السلطنة عىل تقدمي أمثةل جملموعة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت تس تخدم بعض املعارف
التقليدية العامنية يف صناعات مبتكرة تشلك عائداً اقتصاد ًاي لهذه املؤسسات .وفامي يتعلق بفتح ماكتب خارجية للويبو ،قال
الوفد إن ما متتاز به سلطنة عامن من موقع جغرايف واس تقرار وحيادية وعالقات دولية ممتزية مع امجليع "ميكهنا من الاضطالع
بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر واإلبداع لفائدة امجليع" األمر اذلي
حيقق هدف املنظمة من فتح هذه املاكتب .وأعرب الوفد عن ارتياحه للتقدم احملرز يف أعامل معظم اللجان يف الويبو ،وعن
أمهل بأن تتوصل الوفود إىل تفامه مشرتك فامي يتعلق ابلقضااي العالقة عىل جدول أعامل هذه ادلورة .وختاما ،جدد الوفد الزتامه
املس متر ابملسامهة اإلجيابية والبناءة خالل أعامل امجلعيات ،ومتىن التوفيق خالل هذه السلسةل من الاجامتعات وحتقيق
األهداف املنشودة مبا حيقق املصلحة مجليع ادلول األعضاء.
 .96وأيّد وفد ابكس تان البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ .ور ّحب الوفد ابلنتاجئ املالية
اإلجيابية للويبو للثنائية  2017-2016والوترية الرسيعة اليت حتتضن هبا التكنولوجيات اجلديدة لتعزيز أعاملها ،ولكنّه أشار إىل
رضورة تكوين الكفاءات الالزمة الس تخدام هذه التكنولوجيا اجلديدة ،ال س امي يف جمال نقل التكنولوجيا ونظم التعلمي واألعامل
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التجارية ،بغية ردم الفجوة املعرفية بني البدلان النامية والبدلان املتقدّمة .وقال الوفد ّإن حيوية أي منظمة متعددة األطراف
تعمتد عىل المتثيل اجلغرايف املتوازن ،وأعرب عن أمهل يف التوصل إىل حل بشأن مشاريع املقرتحات املتعلقة بتكوين جلنة
التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية خالل ادلورة احلالية للجمعية العامة .وأضاف الوفد ّأن التطور املتوازن لإلطار املعياري
ادلويل للملكية الفكرية عنرص أسايس لضامن أن تعود امللكية الفكرية مبنافع شامةل ومنصفة عىل مجيع ادلول األعضاء .وأشاد
ابلتقدم اذلي أحرزته جلنة املعارف مؤخراً يف وضع مجموعة من التوصيات بشأن صك قانوين دويل من شأنه أن يضمن حامية
فعاةل للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،ولكن رأى أن معل اللجنة تأخر عن اجلدول
الزمين املفرتض ،وال زال عىل اللجنة أن توافق عىل عدة مشاريع مطروحة .ورأى الوفد أن عىل ادلول األعضاء أن تشارك
خيص
بنشاط أكرب وأن تس تعد لتقدمي تنازالت ،و ّأن الويبو ينبغي أن تو ّجه اهامتهما ومواردها حلل القضااي املعيارية املعلّقة فامي ّ
برانجمها املعياري ،مبا يف ذكل اس تعراض أداء جلنة املعارف .وقال الوفد ّإن قضااي احلومكة يف جلنة الربانمج واملزيانية متتد إىل
ما هو أبعد من فرتة إدارة ّ
لك مدير عام ،وينبغي أن متث ّل خمتلف الهيالك النقابية .وأضاف ّأن عىل ادلول األعضاء أن تضطلع
بدور يف آليات الرقابة يف الويبو ،مبا يف ذكل حتديد تكوين أفرقة اإلدارة العليا يف املنظمة ومدة واليهتا .وأي ّد الوفد التقدم
اجلوهري اذلي أحرزته جلنة حق املؤلف فامي يتعلق بامية هيئات البثّ ،
وحث ادلول األعضاء عىل اس تكامل املفاوضات
حول املعاهدة وإصدار القرار وعقد املؤمتر ادلبلومايس يف عام  .2019وأيّد أيضا عقد مؤمتر دبلومايس العامتد مرشوع معاهدة
قانون التصامميّ ،
وحث ادلول األعضاء عىل حل أي قضااي عالقة يف هذا الشأن .ور ّحب الوفد بتقرير املدير العام إىل جلنة
التمنية؛ وأشار إىل رضورة أن تركز التقارير املس تقبلية عىل قضااي النفاذ العادل ويسري التلكفة إىل تكنولوجيا امللكية الفكرية
واملعرفة مبوجب حامية امللكية الفكرية لضامن تنفيذ فعال واكمل ألهداف التمنية املس تدامة .وفامي خيص توصيات أجندة التمنية،
ذكر الوفد أنه ينبغي للويبو أن تضع خارطة طريق تضمن تنفيذاً لكياً وغري جمزأ ألهداف التمنية املس تدامة ،وتطوير املزيد من
األدوات بشأن مروانت امللكية الفكرية واحلصول عىل التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا وتوفري املساعدة التقنية والتعاون
احلري ابلويبو أن متتنع عن إنشاء ماكتب خارجية جديدة إن مل جتلب هذه املاكتب فوائد مثبتة
الس تخداهما .وقال ّإن من ّ
للمنظمة أو أي ضامانت بتحقيق اخملرجات .وأضاف أن ّه أيّد قرار ادلورة الثامنة واألربعني للجمعية العامة بفتح مكتبني
خارجيني جديدين من منطلق روح املرونة والتوافق ،رمغ أن الفجوات يف األساس املنطقي لفتح ماكتب جديدة ظلت دون
معاجلة ،وأعرب الوفد عن أمهل يف أن ينظر يف شواغهل بشأن حتليل التلكفة مقارنة ابلفائدة ملصادر المتويل اخلارجية.
 .97وذكر وفد ابراغواي أن نظام امللكية الفكرية الوطين هو األداة األساس ية لتمنية أي بدل .وأن حامية امللكية الفكرية
ونرشها بشلك دامئ يه عنرص أسايس يف معلية التحول يف البدل .ويف هذا الصدد ،قال إن املديرية الوطنية للملكية الفكرية
قامت هذا العام ابلعديد من األنشطة الرامية إىل تعزيز اس تدامة نظام امللكية الفكرية الوطين .وقال الوفد إن احلكومة
اجلديدة س تقوم بمالت تعلميية يف مجيع أحناء األرايض الوطنية لنرش اخلدمات املتاحة للمواطنني .وس تكرس مديرية امللكية
الفكرية الوطنية هجودها ملرافقة األجندة الرمقية مع األخذ بعني الاعتبار أهنا أحد احملاور الرئيس ية جلدول أعامل احلكومة .وهذا
اجلهد رضوري لتحقيق اتصال أكرب مع املاكتب اإلقلميية ومع مجيع املاكتب الوطنية لدلول األعضاء .وأضاف الوفد أن بدله
ياكحف األنشطة غري املرشوعة ويف جمال امللكية الفكرية ،وهو ما حيظى بقبول دويل .وسيمتزي عام  2019ابلعمل املكثف بني
املؤسسات عىل املس توى الوطين دلمع الصناعات اإلبداعية من أجل اس تغالل إماكانهتا .وقال الوفد إننا نعتقد أن الوقت قد
حان لتدرك ابراغواي قدرهتا الهائةل عىل اإلبداع يف لك اجملاالت .وس يعمتد بشلك مطرد ،وابلرشاكة مع املؤسسات األخرى
يف البالد ،وعىل رأسها وزارة الصناعة والتجارة ،والثقافة اإلبداعية أو ثقافة الربتقال ألنه عنرص من عنارص التمنية اليت
تس تحق املزيد من التقدير فامي يتعلق ابلتقدم الاقتصادي الوطين يف ضوء منطقيا من جتربة ادلول األخرى.

A/58/11
Annex I
66

ورصح وفد بريو بأن بدله قد قرر صياغة س ياسة وطنية للملكية الفكرية من شأهنا أن متكنه من دمج هذا اجملال،
.98
ّ
وهو أمر ابلغ األمهية ابلنس بة مجليع التقدم اجملمتعي ،يف جدول أعامل التمنية للبدل .هتدف هذه الس ياسة إىل وضع مبادئ
توجهيية واجتاهات للتقدم يف حتويل بريو إىل دوةل حترتم نظام امللكية الفكرية بأمكهل وتقدره وتسخره ،وال س امي لألنشطة
اإلبداعية والابتاكرية اخلاصة ابملشاريع التجارية ،مما يسهم يف القدرة التنافس ية للبالد ويف التمنية الثقافية والاجامتعية
والاقتصادية .ويف  11يوليو  ،2018مت التوقيع عىل اتفاقية س تقدم الويبو مبوجهبا املساعدة وادلمع التقين ،مبا يف ذكل ادلمع
املهنجي ،من أجل صياغة ونرش س ياسة وطنية للملكية الفكرية .واكن للمعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية
الفكرية ،بصفته املكتب الوطين للملكية الفكرية ،دور رائد يف رمس الس ياسة ابلتعاون مع أكرث من  40مؤسسة عامة وخاصة
وأاكدميية وجممتع مدنية يف بريو ،انضمت إىل امحلةل وارتبطت مبختلف القضااي اجلوهرية مثل حق املؤلف والعالمات املمزية
وشهادات املربني واملعرفة امجلاعية .وقد بدأت مرحةل التصممي األويل للس ياسات ،واليت سيمت خاللها تقيمي الوضع احلايل
للملكية الفكرية يف بريو والتحقق من حصته قبل حتديد املبادئ التوجهيية والاسرتاتيجيات إلعطاء توجهيات بشأن إجراءات
امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،حدد البدل هدف الس ياسة اليت متت املوافقة علهيا من خالل القنوات اخملتلفة خالل الربع
األول من عام  .2019وستتضمن بعثة املعهد بعد ذكل اإلرشاف عىل التنفيذ الفعال من جانب خمتلف أحصاب املصلحة
الوطنيني .وفد اكن اعامتد س ياسة وطنية للملكية الفكرية حتداي كبريا وس تحقق الس ياسة أهدافا قابةل للقياس .وأعرب الوفد
عن ثقته يف أن يقدم تقريرا عن التقدم احملرز والنتاجئ احملققة يف إطار س ياسة ادلوةل اجلديدة خالل سلسةل اجامتعات .2019
 .99وأيّد وفد الفلبني بيان وفد إندونيس يا ابمس رابطة آس يان .وأعرب عن سعادته لرؤية عضو زميل يف الرابطة يرتأس
امجلعية العامة يف وقت يربز فيه المتثيل اجلغرايف املتوازن كقضية إشاكلية يف عدد من هيئات الويبو .وقال الوفد ّإن اجلهود
املس مترة لبدله يف تعزيز الابتاكر والرتوجي للملكية الفكرية مشلت إنشاء وحدة حلشد التأييد وأاكدميية ألباث امللكية الفكرية
ومركز أباث إلذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وحشذ املهارات يف خمتلف القطاعات .وأضاف ّأن املشاورات مشلت مس توايت
احلكومة لكّها واجملمتع أيضا من أجل إعداد الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،اليت من شأهنا أن تعزز الابتاكر وتش ّجع
عىل اس تخدام امللكية الفكرية من جانب الرشاكت ،وال س امي املؤسسات الصغرية واملتوسطة .وذكر ّأن بدله بصفته رئيسا
لش بكة خرباء إنفاذ امللكية الفكرية يف رابطة آس يان ،تعمل عىل إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف املنطقة .وتتعاون مع
احلكومات األخرى واجلهات الفاعةل يف القطاع اخلاص ،لتطوير برانمج للحد من بيع السلع املقدلة .وأشار الوفد إىل سلسةل
من األحداث اليت عقدت طوال شهر أبريل  2018احتفاال بقوق امللكية الفكرية يف الفلبني ،و ّتوجت مبؤمتر تقارب امللكية
الفكرية اذلي حرضه أاكدمييون وممثلو قطاع الصناعة ومسؤولون حكوميون وممثلو الغرف التجارية ورشاكء ثنائيون
ومؤسسات صغرية ومتوسطة .وقد حققت ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املتنامية يف الفلبني ،اليت بلغ عددها 85
مركزا ،نتاجئ ملموسة يف جمال إبداع امللكية الفكرية :ففي الفرتة ما بني  2014و ،2017منت معدالت إيداع الطلبات بنس بة
 82يف املائة لالخرتاعات و 91يف املائة لامنذج املنفعة و 138يف املائة للتصاممي الصناعية و 46يف املائة للعالمات التجارية.
وأعرب الوفد عن أمهل بتسهيل تسويق تكل األصول من خالل مشاريع مثل مرشوع الويبو لمتكني بيئة امللكية الفكرية .وذكر
الوفد ّأن ارتفاع الناجت الوطين الابتاكري واتساع اس تخدام نظام معاهدة الرباءات يف آس يا معوماً وجنوب رشق آس يا
خصوصا ،هو الظرف املثايل لبدء معليات مكتب الفلبني كإدارة البحث ادلولية الثالثة والعرشين .وقال الوفد ّإن رئيس
بشن قانون أمن املمتلاكت الشخصية ،اذلي سزييد من
الفلبني وضع األسس الترشيعية واملؤسس ية لتسويق امللكية الفكرية ّ
وصول الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة إىل قروض ائامتن منخفضة التلكفة ابس تخدام امللكية الشخصية ،مبا يف ذكل
امللكية الفكرية ،كضامن .ويف هذا الصدد ،طلب الوفد ابمس بدله مساعدة الويبو للرشوع يف برانمج خاص للمساعدة التقنية
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بغرض تعزيز تقيمي امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات .وذكر الوفد أيضا أن الرئيس س يوقع قريبا وثيقة انضامم الفلبني إىل معاهدة
مراكش .وأعرب عن أمهل بإحراز تقدم يف القضااي األساس ية املتعلقة مبرشوع معاهدة حامية هيئات البث .وأشاد الوفد
ابجلهود الكبرية اليت تبذلها جلنة حق املؤلف للوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن نطاق امحلاية وموضوعها ،وأعرب عن تفاؤهل
بعقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الصدد .وأبدى الوفد رغبته يف إحراز مزيد من التقدم لضامن حامية امللكية الفكرية غري التقليدية
داخل جلنة املعارف .وأعرب الوفد عن امتنان بدله للويبو ورشاكهئا الثنائيني عىل دمعهم املس متر ،وجدّد الزتامه بتعزيز نظام
ملكية فكرية متني ومتوازن يسامه بشلك مبارش يف التقدم الاقتصادي والتمنية الوطنية.
 .100وأيّد وفد بولندا بيان وفد المنسا ابلنيابة عن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه ،وبيان وفد ليتوانيا ابلنيابة عن
مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق .وأضاف ّأن عام  2018اكن موعداً همامً ابلنس بة إىل بدله ،إذ احتفل ابذلكرى املئوية
الس تقالهل بعد  123س نة من احلمك األجنيب ،واذلكرى املئوية إلنشاء ّ
لك من نظام امللكية الصناعية واملكتب البولندي
للرباءات يف بولندا املس ّ
تقةل .ولطاملا سعى البدل إىل تعزيز التقدم وتمنية الاقتصاد الوطين من خالل ضامن حسن سري نظام
امللكية الصناعية وحامية املصنفات اإلبداعية .كام انض ّم إىل اتفاقية ابريس يف عام  ،1919واتفاقية برن يف عام  ،1920وهو
حالياً عضو طرف يف  19معاهدة دولية من املعاهدات اليت تديرها الويبو .ويساند الوفد اجلهود اليت تبذلها الويبو لتعزيز نظام
دويل مس تدام وف ّعال للملكية الفكرية ،كام تدمع العمل اليت تضطلع به الويبو يف جمال وضع املعايري .ويف عام  ،2017مىض
املكتب البولندي للرباءات ُقدماً يف تركزيه عىل تعزيز امللكية الصناعية بتنظمي العديد من الاجامتعات وحلقات العمل
وادلورات التدريبية لفائدة خمتلف املؤسسات واملهنيني ،وذكل ابلتعاون يف بعض األحيان مع الويبو .ومن بني األمثةل البارزة
عن ذكل ،الندوة اجلواةل اليت نُظمت لعرض ما تقدمه الويبو من خدمات وأدوات ملساعدة املس تخدم .ويف شهر
مارس  ،2018وقعت الويبو وجامعة ايجيلونيان يف كراكوف واملكتب البولندي للرباءات عىل مذكرة تفامه إلطالق برانمج
ماجس تري مشرتك جديد يف امللكية الفكرية والتكنولوجيات اجلديدة خالل الس نة األاكدميية  .2019 – 2018ويف شهر
أبريل ،وقّعت الويبو واملكتب البولندي للرباءات عىل مذكرة تفامه أخرى لتعزيز خدمات تسوية املنازعات بطرق بديةل وإذاكء
الوعي إزاء إجراءات تسوية املنازعات بطرق بديةل يف الويبو بني مس تخديم نظام امللكية الفكرية يف بولندا .ور ّحب الوفد
ابجلهود اليت تبذلها جلان الويبو واليت تس تحق الثناء والتقدير ،ال س امي النجاح اذلي تلكلت به ادلورة الثامنة والعرشون للجنة
الرباءات ،مش يداً ابلعمل اجلاري يف إطار اللجنة بشأن القضااي الرئيس ية ،عىل غرار جودة الرباءات ،وأنظمة الاعرتاض،
ورسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم .كام أن الاضطالع ابملزيد من العمل يف هذا اجملال من شأنه أن يعود
ابلفائدة عىل مجيع البدلان ،وذكل من خالل تعزيز مصداقية النظام ادلويل للملكية الفكرية وموثوقيته واس تقراره .ويف الوقت
اذلي أعربت فيه بولندا عن أملها يف حتقيق توازن بني برامج العمل الف ّعاةل يف اللجان األخرى ،أشارت إىل أسفها لعدم توصل
ادلورة السابعة وامخلسني للجمعية العامة إىل قرار بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي .وقال الوفد إن النص
اذلي طالت املفاوضات بشأنه جاهز ،معر ًاب عن أمهل يف أن تنجح مجعيات  2018يف اختيار موعد لعقد مؤمتر دبلومايس يف
عام  .2019وس تكون الس نة األاكدميية اجلديدة اليت تبدأ األس بوع املقبل مبثابة حلظة خاصة لامثين جامعات مرموقة يف العامل،
مبا يف ذكل جامعة جاجيلونيان .يف كراكوف ،حيث سيتعّل الطالب عن امللكية الفكرية من خالل ادلراسات ادلولية املصممة
بشلك مشرتك مع الويبو .وقال إن اترخي بولندا ميلء ابخملرتعني الكبار يف جماالت الكميياء والبرتول والسيامن والتسجيل
الصويت وغريها .ومع ذكل ،فإن معظم هذه الاخرتاعات البولندية حصلت عىل براءة يف المنسا واململكة املتحدة والوالايت
املتحدة األمريكية وأماكن أخرى ألن بولندا اكنت ختضع للحمك األجنيب .والحظ أن أسس نظام حامية امللكية الفكرية يف مجيع
أحناء العامل وضعت منذ حوايل  150عا ًما مل تتغري وظلت تعمل عىل الرمغ من التغيريات اليت حدثت يف العامل .وأضاف قائال
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حتداي هائ ًال ابلنس بة ملاكتب الرباءات اليت تتعامل مع حامية حق املؤلف يف مجيع أحناء العامل ،حيث علهيا أن
إن ذكل يطرح ً
تليب متطلبات احلضارة احلديثة .ولقد أصبحت حامية امللكية الفكرية أحد املكوانت األساس ية للحياة اليومية ،حيث جعلت
العديد من الاخرتاعات املعيشة أكرث سهوةل .ويمتتع الناس ابملصنفات الثقافية والفنية احملمية بق املؤلف واملنتجات احملددة
بواسطة عالمة جتارية عند التسوق .وأشار إىل أنه لضامن منو احلضارة احلديثة وكذكل التمنية الاقتصادية والعلمية والثقافية،
من املهم الامتثال للقواعد اليت حتمي منتجات اإلبداع واس تخدام هذه املنتجات بشلك قانوين .و ّنوه بأن حكومة بولندا
اعمتدت مؤخراً اسرتاتيجية تمنية مسؤوةل إلصالح الاقتصاد البولندي هبدف حتقيق منو مس تدام يعمتد عىل س ياسة الابتاكر،
وتتسق هذه الاسرتاتيجية مع معايري وتوصيات الويبو وخطة األمم املتحدة لعام  2030للتمنية املس تدامة .وأشاد بأن األمهية
الكربى اليت تولهيا حكومة بولندا لالبتاكر واإلبداع يه مرادف لألمهية املرتبطة ابمللكية الفكرية من قبل آابء الاس تقالل عام
 1918بعد  123عا ًما من الاحتالل األجنيب ،وابلفعل ،فقد أنشأوا مكتب الرباءات كأحد املؤسسات األوىل يف بولندا بعد
مرور شهر واحد فقط عىل إعالن ادلوةل ،واعمتدوا فامي بعد القواعد القانونية اليت حتمك امللكية الفكرية وكفلت انضامم بولندا
إىل اتفاقية ابريس بعد عدة أشهر .واس تطرد قائال إن امجلهورية البولندية الثانية حصلت عىل اعامتد من الرابطة ادلولية محلاية
امللكية الصناعية اليت اكنت سلفا للويبو ،ويف عام  1920انضمت بولندا إىل اتفاقية برن محلاية املصنفات األدبية والفنية يف 9
أساسا العامتد قانون حق املؤلف يف عام  .1926وذكّر بأن بولندا عضو نشط يف الويبو منذ
سبمترب  1886واليت أصبحت ً
عام  ،1975إذ انضمت إىل معاهدة الرباءات يف عام  1990وانضمت إىل بروتوكول مدريد واتفاق الهاي يف الس نوات
الالحقة .و ّنوه بأن التارخي املذكور أعاله يظهر أن السلطات العليا يف البدل اذلي مت إحيائه اعمتدت قواعد دمع التطور
التكنولويج والاقتصادي من خالل ضامن احلقوق الاس تئثارية للمخرتعني وامحلاية القانونية يف التجارة .ويف الوقت احلايل،
متت مواءمة حقوق امللكية الفكرية يف بولندا ابلاكمل مع اللواحئ ادلولية ،كام أهنا مضنت مشاركة البدل الاكمةل يف نظام حامية
امللكية الفكرية العاملي .وذكر الوفد أنه قبل مائة عام اعتربت بولندا أن الاس تقالل ينبغي أن يصاحبه اقتصاد مبتكر وتطوير
ثقافة وطنية قامئة عىل النظام ادلويل محلاية امللكية الفكرية ،ومن مث ،احتفا ًال ابذلكرى املئوية لتأسيسها ،تنظم بولندا تنظم يف
ادلورة احلالية معرضاً ألكرث الاخرتاعات والتصاممي الصناعية البولندية تقدماً يف العرص احلديث مع نظرة عىل املس تقبل.
 .101وأيّد وفد الربتغال بيان وفد المنسا ابلنيابة عن الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء وبيان وفد سويرسا نيابة عن اجملموعة
ابء ،ورحب ابلعدد املزتايد لطلبات التسجيل يف مجيع أنظمة التسجيل ،اذلي يعترب دلي ًال قاطعاً عىل ديناميكية الويبو يف
جمال حامية امللكية الفكرية وتعزيز الابتاكر بشلك عام .وأعرب الوفد عن أمهل يف إحراز تقدم يف جدول األعامل يف جمال
الس ياسات .وقال إن التقدم الكبري اذلي ُأحرز يف نظام لش بونة خالل الس نوات األخرية جدير ابلثناء ،وإن اجلهود الكبرية
اليت بذلها أعضاء احتاد لش بونة ملواصةل مناقشة احللول املناس بة عىل حنو بناء تبعث عىل الارتياح بشلك خاص .وأضاف أن
هذه احللول ،اليت حترتم مبادئ التضامن واملساواة يف املعامةل مجليع حقوق امللكية الفكرية ،ميكن أن تسهم يف منع  -وليس تفامق
 اخلسائر يف املس تقبل من خالل ضامن الاس تدامة املالية لهذا النظام عىل املدى الطويل ،وكذكل مجيع الاحتادات اليتتشهد وضعاً مماث ًال .وأكّد الوفد أن بدله مس تعد اس تعداداً اتما للميض قدماً يف مناقشة هذا املوضوع واملساعدة عىل تعزيز
نظام لش بونة ،ألن ذكل يشلك عامال رئيس يا لضامن اس تدامته يف املس تقبل .وذكر الوفد أن النظام العاملي يقتيض من ادلول
األعضاء واألمانة الرتوجي هل من خالل تعممي مجيع املنافع اليت تعود هبا حقوق امللكية الصناعية عىل حتقيق المنو والتمنية يف
رصح الوفد أنه يُ ّعول عىل دمع خدمات الويبو.
اجملال الاقتصادي .وختاماًّ ،
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 .102وأشاد وفد قطر ابجلهود املشرتكة لدلول األعضاء يف سبيل تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها ،وأكد عىل
أمهية املشاركة الفعاةل ملندويب ادلول األعضاء يف سلسةل اجامتعات مجعيات الويبو مبختلف أنواعها ،نظراً ملا تسفر عنه نتاجئ
هذه الاجامتعات من مناقشات هامة وإطالق لصكوك دولية جديدة أو تعدايت عىل األنظمة احلالية ،ومبا هيدف يف املقام
األول إىل ترس يخ مفهوم حامية حقوق امللكية الفكرية واحرتاهما من قبل اكفة ادلول األعضاء دون أي متيزي ،وابلتايل دمع
اقتصادات هذه ادلول وأنشطهتا احلالية واملس تقبلية .وقال الوفد ّإن امللكية الفكرية تلعب دوراً ابرزاً يف حتفزي الابتاكر ودمع
املرشوعات التمنوية والصناعات احلديثة وزايدة النشاط التجاري دولياً .وأضاف أن بدله حرص عىل الانضامم إىل املعاهدات
والاتفاقيات ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية ،وقام بتوفري مناخ يكفل حامية حقوق امللكية الفكرية واحرتام املواثيق ادلولية
ملواطين ادلول األعضاء فهيا بدون أي متيزي وبغض النظر عام تقوم به ادلول األخرى يف املقابل .وذكر الوفد أن بدله ّمير مبرح ٍةل
ٍ
بتحدايت جتعل مسأةل تعزيز حامية مواطنهيا واملقميني فهيا أمراً ذا أمهية قصوى ،حيث ال ختفى عىل احلارضين
مليئة
بشلك خمالف لاكفة املواثيق ادلولية سواء املتعلقة ابمللكية الفكرية أو غريها ،وذكل
تتعرض لها دوةل قطرٍ ،
اإلجراءات اليت ّ
بنا ًء عىل أسس وافرتاضات ال أساس لها من الصحة ،وقد اكن ذلكل األثر البالغ يف ضياع العديد من حقوق املواطنني
واملستمثرين القطريني والتعدي عىل حقوقهم يف امللكية الفكرية .وذكر الوفد أنه يالحظ أيضاً تنايم ظاهرة القرصنة والتعدي
عىل حقوق امللكية الفكرية التابعة ملؤسسات قطرية (مع اعرتاف املؤسسات العاملية ذات العالقة بذكل) ،إال ّأن دوةل قطر مل
تقابل ذكل ابملثل ،بل معلت عىل تعزيز س يادة القانون واحرتامه والالزتام بامية احلقوق ألحصاهبا ّ
بغض النظر عن جنس ياهتم.
ويف هذا الس ياق ،أشار الوفد إىل أن دوةل قطر حتتفظ جبميع حقوقها يف الرد عىل هذه اإلجراءات ،مبا يف ذكل حقها يف
اللجوء إىل هجاز تسوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية .وقال الوفد إن بدله يمثّن اكفة اجلهود اليت تبذلها الويبو يف جمال
التمنية وحامية امللكية الفكرية وتشجيع اإلبداع والابتاكر باكفة ادلول ،ويقدّر مرشوعاهتا اليت تتوافق مع رؤية قطر الوطنية
 2030لتحقيق التمنية املس تدامة وبناء الاقتصاد املبين عىل املعرفة وتعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية .وفامي يتعلق بإنفاذ
قوانني حامية حقوق امللكية الفكرية ،ذكر الوفد أن بدله وضع خطة زمنية من أجل حتديث ترشيعاته الوطنية مبا يتوافق مع
املواثيق ادلولية احلديثة .وأبدى الوفد اس تعداده للعمل بلك نشاط يف سائر أعامل هذه امجلعية إلجناهحا ،وال س امي اختتام
املفاوضات بشأن حامية هيئات ّ
البث وحتقيق النتاجئ يف جمال التوافق عىل بنود اتفاقات متعددة األطراف تضمن حامي ًة حقوق
هيئات ّ
البث ،ورضورة عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا اجملال وفامي يتعلق مباكتب الويبو اخلارجية ،رأى الوفد أهنّ ا وس يةل هامة
لنرش ثقافة احرتام امللكية الفكرية وتعممي فوائدها عىل مجيع ادلول .ويف هذا الس ياق ،أكّد الوفد عىل رضورة اختيار ادلول
اليت ستس تضيف هذه املاكتب وفقاً للمبادئ التوجهيية يف هذا اجملال ،عىل أن تكون مس تقرة س ياس ياً وأن تمتتع بعالقات
تعزز التعاون ادلويل .واختمت الوفد بتوجيه
جيّدة مع مجيع ادلول يف إقلميها ،وأن حترتم قواعد حامية امللكية الفكرية وتدمع و ّ
الشكر للويبو عىل اكفة هجودها املمتزية اليت تقدهما آمال أن تلكل أعامل امجليع ابلتوفيق والسداد.
 .103وقال وفد مجهورية كوراي ّإن التعقيد املزتايد لبيئة امللكية الفكرية واألمهية املزتايدة للقطاعات الصناعية املرتبطة ابمللكية
الفكرية يف الاقتصادات الوطنية والعدد املزتايد لقضااي امحلاية والزناعات التجارية امل تربطة هبا والتغريات غري املس بوقة النامجة
عن تطوير تكنولوجيات مثل اذلاكء الاصطناعي والبياانت الضخمة وإنرتنت األش ياء ،تس تدعي من اجملمتع ادلويل جتميع
هجوده وتطبيق تكنولوجيات جديدة ،مبا يف ذكل اذلاكء الاصطناعي ،عىل نظم إدارة امللكية الفكرية إن اكن يريد تلبية
الطلبات املزتايدة عىل تطبيقات امللكية الفكرية .وأضاف الوفد أنه جيب عىل لك بدل أن يلزتم الزتاماً نشطاً مبشاركة معارفه
وخرباته وموارده ،مثل بياانت التعّل .وأردف الوفد قائ ًال إن املكتب الكوري للملكية الفكرية والويبو يعمالن معاً عىل إنشاء
أداة للرتمجة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي لواثئق الرباءات ،وأعرب عن أمهل يف أن يكون ذكل حافزاً لتعزيز التعاون ادلويل
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يف هذا الصدد .وأشار الوفد إىل أنه ينبغي مناقشة قضااي احلقوق وامحلاية يف جمال اذلاكء الاصطناعي بنشاط أكرب يف إطار
الويبو .وأضاف أن بروز جماالت جديدة ال يكفل نظام امللكية الفكرية امحلاية حاميهتا يقتيض وضع منوذج فكري جديد
والتعجيل يف توفري حامية أقوى وأكرث مرونة للملكية الفكرية .ورأى الوفد أن تعلمي األطفال يف جمال احرتام حقوق امللكية
الفكرية جزء ال يتجزأ من معلية وضع األسس اليت تستند إلهيا حامية من هذا القبيل .وبناء عىل ذكل ،تقوم وزارة الثقافة
والرايضة والس ياحة ،ابالشرتاك مع الويبو بتطوير وتنفيذ عدد من املشاريع إلذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
وتعزتم التعاون مع خمتلف ادلول األعضاء لتحقيق الغاية نفسها .وابإلضافة إىل ذكل ،اس متر املكتب الكوري للملكية الفكرية
يف العمل مع الويبو عىل مرشوع الرسوم املتحركة "كن مبدعاً مع بورورو" لتثقيف األطفال يف جمال امللكية الفكرية .كام
ُو ّهجت ادلعوة إىل ادلول األعضاء حلضور حفل يف  25سبمترب  ،2018لالحتفال بأحدث املس تجدات يف هذا املسعى .وإذ
إن ادلور الرئييس للويبو يمتثل يف توفري خدمات دولية للملكية الفكرية من الطراز املمتاز ،فإن ش بكهتا العاملية  -وال س امي
أنظمة الطلبات ادلولية  -باجة إىل التعزيز من أجل زايدة كفاءة تكل اخلدمات .وقال الوفد إن توس يع ماكتب الويبو اخلارجية
أمر أسايس يف إطار تكل اجلهود ،وينبغي اختيار البدلان املضيفة مبا يضمن التقارب بني خدمات الويبو وادلول األعضاء .فإن
أنشأت الويبو مكتبا خارجيا يف مجهورية كوراي ،فإن ذكل املكتب س يوفر خدمات حملية تشجع الاس تخدام األمثل ألنظمة
امللكية الفكرية العاملية ،وتعزز أنشطة التعاون اليت تسهم يف تطوير امللكية الفكرية ،وت ّ
وطد ش بكة الويبو العاملية .ومىض الوفد
يقول إن مجهورية كوراي تشارك بنشاط يف مناقشات الويبو بشأن الس ياسات واملعايري ادلولية ،وتسعى إىل تقدمي مساهامت
واسعة النطاق ،ال س امي من خالل إنشاء الصندوق الاستامئين الكوري ،يف حماوةل لتقامس الرخاء مع ادلول األعضاء الرشيكة
تعزز حقوق امللكية الفكرية .ومنذ عام  ،2004نفذت وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة واملكتب الكوري للملكية
اليت ّ
الفكرية والويبو مجموعة من املشاريع واألنشطة من خالل الصندوق الاستامئين الكوري .كام وسعت الوزارة واملكتب الكوري
للملكية الفكرية من نطاق تعاوهنام مع الويبو ،وأصبح ذكل التعاون يشمل أربعة جماالت يه :تطوير حق املؤلف؛ وإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية؛ وامللكية الصناعية يف منطقة آس يا واحمليط الهادئ؛ والتعاون مع أاكدميية الويبو .وخالل العام
املايض عىل وجه اخلصوص ،ضاعفت الوزارة تقريباً مساهامهتا يف الصندوق الاستامئين يف جماالت تطوير حق املؤلف وإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية .وقامت الوزارة والويبو بتعديل مذكرة التفامه بشأن الصناديق الاستامئنية بناء عىل ذكل ،ووضع
اللمسات األخرية عىل مذكرة أخرى إلنشاء صندوق استامئين اثلث لتعزيز اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات .وقد حققت
املشاريع واألنشطة اليت نفذت من خالل الصناديق الاستامئنية الكورية نتاجئ هممة تستند إىل التعاون مع الويبو واملشاركة
النشطة خملتلف ادلول األعضاء ،وحظيت تكل النتاجئ بوافر التقدير .وذكر الوفد أن امللكية الفكرية تضطلع بدور أسايس يف
حتقيق المنو يف مجهورية كوراي ،كام أهنّ ا تؤدي دوراً ال يقل أمهية يف تقدم البدلان النامية .وأكّد الوفد الزتامه الاكمل بتبادل
اخلربات مع جممتع امللكية الفكرية العاملي وامليض قدما يف تطويره.
 .104وأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن تأييده الاكمل للبيان اذلي أدىل به وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى
والبلطيق ،ورحب ابلعمل املنجز لضامن الاس تقرار الس يايس واملايل للويبو وحتسني أنظمة اإلدارة والترشيع املؤسس ية.
والمتس الوفد ترسيع املفاوضات بشأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي خالل ادلورة احلالية للجمعية
العامة ،وأكد الزتامه بوضع صيغة هنائية لهذا النص .وذكر الوفد أن حكومة بدله تعمل عىل إصالح اإلطار القانوين املؤسيس
وتعزيزه دلفع جعةل التجارة والتمنية الاقتصادية والاستامثرات ابعتبارها مسأةل ذات أولوية ،واعمتدت احلكومة خطة معل
وطنية لتنفيذ اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وتعزيز النظام الوطين للملكية الفكرية .وأضاف الوفد أن بدله يمتزي مبؤسسات
بثية وعلمية جيدة ،إال أنه يفتقر إىل بنية حتتية مبتكرة دلمع األعامل من أجل تسويق األباث .وقال إن احلكومة اعمتدت
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مؤخراً الحئة حتدد إجراءات تسجيل الرباءات لالخرتاعات واألصناف النباتية اليت ابتكرت يف مجهورية مودلوفا ،مما س يعزز
جار عىل تعزيز نظام حق املؤلف من خالل توحيد منظامت اإلدارة امجلاعية عن طريق
البحث والابتاكر .وأضاف أن العمل ٍ
تنفيذ توجيه الاحتاد األورويب بشأن اإلدارة امجلاعية للحقوق ،ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أن مجموعة أدوات الويبو بشأن
املامرسات اجليدة ملنظامت اإلدارة امجلاعية القت تقديرا كبريا .وأشار الوفد إىل التقدم امللموس اذلي أحرزه بدله يف تعزيز نظم
املؤرشات اجلغرافية واإلطار املؤسيس وحتسيهنام .ولكن رأى أنه ينبغي أن تواصل الويبو تقدمي املساعدة لدلول األعضاء يف
جعل نظم املؤرشات اجلغرافية أقل تلكفة للمنتجني ،والرتوجي ملزيد من املنتجات ذات جودة عىل املس توى ادلويل .وأعرب
الوفد عن تطلعه إىل بدء نفاذ وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية .واختمت ابلقول إن
حكومة بدله وضعت ونفّذت ،يف الس نتني املاضيتني ومبساعدة من الويبو والاحتاد األورويب ،برانجما شامال بشأن التغيري
الثقايف للملكية الفكرية ،وابرشت العمل عىل منصة للتعلمي اإللكرتوين ونظام معلومات لتسهيل الاتصال بني مؤسسات
امللكية الفكرية ،وسيبدأ تشغيلها يف هناية عام  .2018وشكر الوفد الويبو وادلول األعضاء عىل دمعها املس متر.
 .105وأيّد وفد رومانيا البيان اذلي أدىل به وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ،والبيان اذلي أدىل به
وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه .وأثىن عىل الويبو لعملها يف ضامن الاس تقرار الس يايس واملايل للمنظمة
وحتسني آليات صنع القرار واحلومكة فهيا .وشكر الوفد ادلول األعضاء عىل تعيني مواطن من رومانيا كنائب لرئيس جلنة
الرباءات .أشار إىل رضورة أن تصل جلنة الرباءات إىل فهم مشرتك ملصطلح "جودة الرباءات" .وفامي يتعلق ابالس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات واملتطلبات القانونية املس تخدمة لتحديد أهلية الابتاكرات للرباءات ،رأى الوفد أن جلنة
الرباءات ينبغي أن تعمتد هنجا متوازان يراعي مصاحل امجلهور وأحصاب احلقوق .وأيد الوفد التوصيات اليت قدمهتا جلنة املعارف
إىل امجلعية العامة .وأشاد ابلتقدم اذلي أحرزته يف مناقشاهتا بشأن نص صك قانوين دويل يكفل امحلاية الفعاةل للمعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف الثنائية السابقة ،وأعرب عن أمل بدله يف أن تس متر اللجنة عىل
هذا ادلرب يف الثنائية  .2019-2018ورأى أن عنرص املوارد الوراثية يف أي نص من هذا القبيل ينبغي أن يشري إىل نظام
الرباءات فقط ،ال إىل امللكية الفكرية بشلك عام .وقال إن الوقد حان يك تعقد جلنة العالمات مؤمتراً دبلوماس ياً العامتد معاهدة
قانون التصاممي؛ ومن شأن هذا الصك القانوين أن يعود ابلفائدة عىل مودعي الطلبات وماكتب امللكية الفكرية بفضل تنس يق
إجراءات تسجيل التصاممي الصناعية .وأضاف أن عىل جلنة العالمات أيضا أن حتقق توافقا يف اآلراء بشأن مسألتني معلقتني
هام :الكشف واملساعدة التقنية .وأعرب الوفد عن الزتامه ابلعمل داخل جلنة حق املؤلف لوضع صيغة هنائية ملرشوع معاهدة
محلاية هيئات البث .وينبغي لهذه املعاهدة أن تراعي متطلبات العرص الرمقي وتس تجيب لالحتياجات املس تقبلية لهيئات
البث .وذكر الوفد أن بدله يعيل ماكنة التحكمي والوساطة يف جمال حق املؤلف ،ذلا اختري اليوم العاملي للملكية الفكرية لتوقيع
مذكرة تفامه بشأن الس بل البديةل لتسوية املنازعات بني مكتب حق املؤلف يف رومانيا والويبو؛ ويه خطوة ستسهل التعاون
بني الويبو واملكتب بغية حتسني خدمات امللكية الفكرية الوطنية .وأبرز الوفد احلاجة إىل زايدة الوعي ابمللكية الفكرية بني
الش باب ،مشريا إىل أن بدله نفذ العديد من األنشطة يف املدارس الثانوية حتقيقاً لهذه الغاية .وأعرب الوفد عن تقديره لعمل
جلنة اإلنفاذ ،اليت وفرت منصة ممتازة لتبادل اخلربات بشأن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية وماكحفة الزتوير .وكرر الوفد طلب
بدله الشفوي اذلي قدمه عام  2010الس تضافة مكتب خاريج للويبو يف بوخارست .فوجود مكتب خاريج للويبو يف
رومانيا س يعزز تطوير نظام امللكية الفكرية يف املنطقة دون اإلقلميية؛ ويعزز خدمات الويبو اخملصصة بسب الاحتياجات
احملددة لعدد كبري من أعضاء مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق؛ ويعزز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف
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املنطقة .واختمت الوفد ابلتذكري بأن مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق يه اجملموعة الوحيدة اليت ال حتوي متثيال للويبو،
وأن عىل املنظمة الالزتام مببادهئا التوجهيية عند اختاذ قرار بشأن فتح ماكتب خارجية جديدة.
 .106ورحب وفد الاحتاد الرويس ابملشاركني يف ادلورة وأعرب عن أمهل يف أن تساعد اجلهود املشرتكة وتوازن مصاحل
ادلول األعضاء يف الويبو الويبو يف حتقيق نتاجئ مقبوةل من الطرفني هتدف إىل تطوير التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية.
وأثىن الوفد عىل املدير العام وأمانة الويبو لتعاوهنام .وأعرب عن تقديره ملس توى تعاونه مع الويبو بشأن مجموعة واسعة من
قضااي امللكية الفكرية .وذكر أن وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية دخلت حزي
التنفيذ ابلنس بة لالحتاد الرويس يف  28فرباير من هذا العام .ويف فرتة قصرية من الزمن ،تلقت ادلائرة الاحتادية للملكية
الفكرية أكرث من  140طل ًبا دول ًيا ،مما يعكس الاهامتم الكبري للمس تخدمني اذلين فتح هلم انضامم روس يا إىل نظام الهاي
فرصا جديدة لتسجيل احلقوق ابس تخدام هذا اإلجراء ادلويل .والاحتاد الرويس مشارك نشط يف نظم امحلاية العاملية (نظام
ً
معاهدة الرباءات ومدريد واآلن نظام الهاي) وهيدف إىل توس يع أنشطته .ويف عام  ،2018انضم الاحتاد الرويس أيضا إىل
معاهدة مراكش .ومن شأن انضامم الاحتاد الرويس توس يع نطاق الوصول إىل الرتاث األديب الفريد لالحتاد الرويس ،فض ًال
عن التبادل ادلويل لنسخ املصنفات بأشاكل يسهل الوصول إلهيا .وهيمت الاحتاد الرويس ومجموعة بدلان آس يا الوسطى
والقوقاز وأورواب الرشقية بإدخال اللغة الروس ية لكغة رمسية ألنظمة تسجيل امللكية الفكرية ادلولية  -نظاما مدريد والهاي.
ورصح الوفد بأنه يتطلع إىل مزيد من العمل البناء بشأن مسأةل توس يع نطاق التغطية اللغوية ألنظمة الويبو ،وإىل دراسة
ذات صةل أعدهتا أمانة الويبو .ورحب الوفد بعمل جلنة حق املؤلف عىل املبادرة الروس ية لتعزيز حامية حقوق مديري املرسح
عىل املس توى ادلويل ،وتطلع إىل دراسة حاةل عن القوانني القانونية املعيارية وممارسات إنفاذ القانون ادلول األعضاء يف الويبو.
وقال الوفد إن الاحتاد الرويس معل مع بدلان الربيكس األخرى بنشاط بشأن موضوع التطوير املس تقبيل محلاية امللكية
الفكرية يف س ياق الاقتصاد الرمقي ،ودرس إماكنيات إدخال تقنيات سلسةل الكتل واذلاكء الاصطناعي وتقنيات البياانت
الضخمة يف ماكتب الرباءات .ويف أبريل من هذا العام ،عقد املؤمتر ادلويل األول حول التحول الرمقي يف جمال امللكية الفكرية
حتت رعاية بدلان بريكس ،ومن املقرر أن يصبح ً
نواي يف املس تقبل .وشكر الوفد ادلول األعضاء اليت أيدت اقرتاح
حداث س ً
الاحتاد الرويس والربازيل بأن يناقشوا داخل جلنة التمنية مسأةل تأثري التغري التكنولويج عىل امللكية الفكرية .واكن تقدمي
تكنولوجيا املعلومات إلجراءات املكتب وجملال امللكية الفكرية بأمكهل من املهام ذات األولوية ابلنس بة للمكتب .ورحب الوفد
مببادرة املدير العام فرانسس غري لضامن الامتثال لرباءات األدوية .وقد قام الاحتاد الرويس ابلفعل بوضع جسل مناسب
يس تخدم لتسجيل األدوية اليت يمت رشاؤها يف البدل .وتعمل ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية ابلتعاون مع الربملان الرويس
بنشاط عىل تروجي العالمات التجارية اإلقلميية .واعمتد الربملان الرويس يف قراءته األوىل مرشوع قانون لتوفري امحلاية القانونية
للمؤرشات اجلغرافية من مجيع دول العامل .ومعل مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس بنجاح .ورحب الوفد بعمل جلان الويبو
وأفرقهتا العامةل ،وتطلع إىل العمل املعياري الناحج داخل اللجان يف املس تقبل القريب هبدف عقد مؤمترات دبلوماس ية واعامتد
صكوك قانونية دولية بشأن مجموعة واسعة من القضااي ذات الصةل ،مع مراعاة املواقف مجليع ادلول األعضاء .وحتدث الوفد
بصفته عضواً يف اجمللس اإلداري للمنظمة األوروبية اآلس يوية للرباءات ،وأعلن عن بدء العمل يف مرفق الرباءات األورويب
اآلس يوي الوحيد اخلاص ابلتصاممي الصناعية .وقال إن هذا املرفق سيسمح ملقديم الطلبات بامية تصامميهم يف مثاين دول
مشاركة يف اتفاقية الرباءات األوروبية اآلس يوية عىل أساس طلب واحد .وذكر الوفد أنه ملزتم ابلعمل البناء يف إطار سلسةل
اجامتعات امجلعيات املرتقبة وأن يبذل قصارى هجده لتحقيق النتاجئ.
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 .107وأيّد وفد رواندا البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،والبيان اذلي أدىل به وفد بنغالديش ابمس
مجموعة البدلان األقل منواً .وقال الوفد إن الويبو منظمة أثبتت أمهيهتا يف التمنية الاجامتعية الاقتصادية العاملية .وأضاف أن
بدله مير بتحول هيلكي من خالل التصنيع اذلي أاتح فرص معل يف قطاع التصنيع ،وتطوير قطاع اخلدمات مما جعل القاعدة
اإلنتاجية أكرث تنوعا .واتبع ابلقول إن تطوير نظام ملكية فكرية مناسب وهتيئة بيئة ابتاكر جوهرها البحث والتطوير ،اكن أمرا
أساس يا لضامن انتقال رواندا إىل اقتصاد قامئ عىل التكنولوجيا واملعرفة .ورمغ أن مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2018كشف
عن ثغرات مس مترة يف الابتاكر عرب املناطق ،رأى الوفد أن اجلهد امجلاعي لدلول األعضاء قد يفيض إىل الارتقاء ابلنظم
التكنولوجية الوطنية وسد هذه الثغرات .وأثىن الوفد عىل الويبو لتعمميها أهداف التمنية املس تدامة يف مجيع جوانب معلها،
وهو ما يضيف قمية إىل الاسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية واإلقلمييةّ ،
وحث املنظمة عىل الاس مترار يف هذا الس ياق .وأشار
إىل عدد من املشاريع اليت نفذها بدله لتعزيز نظام الابتاكر والقطاع اخلاص ،ومهنا وضع خطة اسرتاتيجية وطنية للملكية
الفكرية واعامتدها؛ واس تعراض الس ياسات واللواحئ الوطنية للملكية الفكرية من أجل حتفزي املبدعني واملبتكرين عىل تطوير
تقنيات جديدة؛ وتكوين كفاءات موظفي املكتب الوطين للملكية الفكرية .وأضاف الوفد أن حكومة بدله اضطلعت بأنشطة
ثنائية يف جمال امللكية الفكرية مع عدد من البدلان ،مهنا الياابن ومجهورية كوراي والسويد والوالايت املتحدة األمريكية .وأعرب
الوفد عن تفاؤهل بأن تؤدي مجيع هذه األنشطة املبتكرة إىل المنو الاقتصادي والتمنية الصناعية املس تدامة والشامةل لتحقيق
الازدهار للجميع .وذكر الوفد أن احلكومة صادقت منذ عام  2011عىل ثالث معاهدات هامة تتعلق ابمللكية الصناعية
واختذت خطوات إجيابية لالمتثال لها ،وأهنا تنظر يف التصديق عىل معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن
األداء والتسجيل الصويت ومعاهدة بيجني ومعاهدة مراكش .واختمت ابلقول إن من الرضوري أن تعاجل الويبو عىل وجه الرسعة
وبشلك اكف القضااي العالقة بشأن معلها املعياري بطريقة تراعي مصاحل البدلان األقل منواً.
 .108وقال وفد اململكة العربية السعودية إن بدله يعمل مع مجموعة من دول العامل دلمع احلراك العاملي يف جمال امللكية الفكرية
من خالل قيادته احلكمية ،حيث يويل البدل أمهية كربى محلاية وإنفاذ امللكية الفكرية ويعدها عنرصاً أساس ياً يف الاقتصاد
الوطين ،وقد أمثرت هذه اجلهود الوطنية يف توحيد مسارات جماالت امللكية الفكرية و ُأعلن هذا العام عن إنشاء هجة موحدة
متخصصة ويه الهيئة السعودية للملكية الفكرية .وذكر الوفد أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية يه أحد مبادرات برانمج
التحول الوطين واذلي يعترب أحد برامج رؤية اململكة  ،2030حيث معل فريق من اخملتصني وعدد من املستشارين عىل
إعداد اسرتاتيجية الهيئة اليت بنيت عىل اترخيها العريق يف حامية امللكية الفكرية .فقد صدر أول تنظمي للملكية الفكرية قبل
أكرث من  82عاماً يف اململكة العربية السعودية ،ومت كذكل الاسرتشاد مببادئ ديننا اإلساليم احلنيف اذلي حيث عىل احرتام
احلقوق ،وقد اش متلت اسرتاتيجية الهيئة عىل أربع راكئز أساس ية وتنفيذ  15إجرا ًء اسرتاتيجياً من خالل  43مبادرة .وقال
الوفد إن الراكئز متثلت يف " "1إنفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ " "2وتوليد حقوق امللكية الفكرية واس تخداهما؛ " "3وتقدمي
خدمات امللكية؛ " "4وإدارة معليات امللكية الفكرية .وأضاف أن الهيئة تعزتم تنفيذ هذه الراكئز من خالل فريق معلها
والرشاكء الاسرتاتيجيني مع ماكتب امللكية الفكرية عىل مس توى العامل .وأعرب الوفد عن رسور الهيئة بأن تكون عنرصاً فعا ًال
ومشاراك يف أنشطة الويبو وبراجمها ،وعن رغبهتا يف التعاون مع ادلول الصديقة يف بناء أنظمة وإجراءات وس ياسات امللكية
الفكرية مبا حيقق امحلاية الالزمة ويضاعف اآلاثر اإلجيابية إلنفاذها .وأشار الوفد إىل أن الهيئة تسعى إىل إهناء إجراءات توقيع
اتفاقيات ومعاهدات دولية تضمن حتقيق رؤية الهيئة مضن اجلدول الزمين املقرر ذلكل .وانهتز الفرصة ليعرب عن تقديره للجهود
الكبرية اليت تقوم هبا الويبو يف ظل اإلدارة الفعاةل من قبل مديرها العام وأعضاهئا املوقرين .وختاماً ،ذكر الوفد أن الهيئة تعترب
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هذه الفرصة مشاركة اترخيية ،فهيي املشاركة األوىل ابمس الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،وتصادف كذكل اليوم الوطين
الثامن والامثنني للمملكة العربية السعودية.
 .109وأيّد وفد الس نغال البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية .وأشاد ابلتعاون املمثر مع الويبو،
سواء عىل املس توى الثنايئ أو املتعدد األطراف .إذ إن املساعدة القيّمة واملتواصةل اليت تقدّهما املنظمة ال تنفك تفيض إىل نتاجئ
جديرة ابلثناء يف البدل ،ال س امي يف اجملاالت الترشيعية واملؤسس ية واللوجستية ،شأهنا يف ذكل شأن أنشطة بناء القدرات
واملساعدة التقنية يف اجملاالت الرئيس ية حلقوق امللكية الفكرية ،اليت تكث ّفت منذ مجعيات عام  .2017ويف هذا الصدد ،أشار
حق املؤلف ،من خالل برانمج تعزيز القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو ويف بدلان أفريقية أخرى ،مبا يف
الوفد إىل ّ
ذكل الس نغال ،إضافة إىل املؤرشات اجلغرافية من خالل الندوة اإلقلميية اليت ن ُ ّظمت بشأن هذه املسأةل يف غرب أفريقيا،
وادلراسة بشأن حتديد األشاكل واألساليب التقليدية لإلبداع والابتاكر ،وتقيميها وحاميهتا ،ابإلضافة إىل املساهامت العلمية
البارزة للمنظمة خالل ادلورة الثالثة عرشة من ثنائية الفن األفريقي املعارص اليت عُقدت يف شهر مايو ،ويف حلقة العمل
بشأن تعزيز قدرات اس تخدام املعلومات العلمية والتقنية ألغراض اختيار التكنولوجيات املالمئة حل ّل املشالك املتعلقة ابلتمنية،
واليت ن ُ ّظمت منذ فرتة قصرية .أ ّما عىل الصعيد املتعدد األطراف ،فإن الس نغال يبقى ملزتماً الزتاماً اتماً ابملشاركة يف
املناقشات اجلارية مضن جلان الويبو ،والتحيل بروح احلوار املفتوح بغية إجياد التوازن املناسب بني مصاحل أحصاب احلقوق
وامجلهور العام .ويف هذا الس ياق ،يواصل الس نغال دمع الفنانني واملبدعني ،ال س امي من خالل الاقرتاح املشرتك اذلي قدّمه
حفق التتبع
مع الكونغو الرايم إىل إدراج مسأةل حق التتبع يف جدول أعامل اللجنة ادلامئة املعنية بق املؤلف واحلقوق اجملاورةّ .
حق املؤلف ،أحضى ميثل أمرا حمتياً لتحقيق العداةل واحلصول عىل
اذلي حيظى بدمع مزتايد من قبل الوفود يف إطار جلنة ّ
الاعرتاف .ويف الس ياق نفسه ،شارك الس نغال إىل جانب بعض البدلان الصديقة يف صياغة الاقرتاح املتعلق بامية أسامء
البدلان من التسجيل كعالمات جتارية يف إطار جلنة العالمات .ومن اجلدير إيالء اهامتم خاص لعمل الويبو يف جمال وضع
املعايري نظراً إىل التأخريات اليت تطرأ عىل املفاوضات .وتطلع الوفد إىل الانهتاء ،يف أقرب وقت ممكن ،من العمل املُضطلع به
يف اللجان املعنية بغية عقد مؤمترات دبلوماس ية العامتد مشاريع نصوص بشأن هيئات البث (جلنة حق املؤلف) و بشأن
التصاممي الصناعية (معاهدة قانون التصاممي) وبشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (جلنة
املعارف) .وختاماً ،أعرب الوفد عن متنياته بنجاح أعامل امجلعيات ،والزتم ابملشاركة يف املناقشات عىل حنو بنّاء حتقيقاً ذلكل.
 .110وأعرب وفد رصبيا عن تأييده الاكمل للبيان اذلي أدىل به وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق.
وأشار إىل اس مترار المنو يف جحم اس تخدام أنظمة الويبو للتسجيل العاملي ،منذ ادلورة السابقة للجمعية العامة ومنتدى "احلزام
والطريق" الرفيع املس توى لعام  ،2018يه إجنازات هامة للمنظمة .وذكر أن مكتب رصبيا الوطين للملكية الفكرية انهتيى من
تنفيذ البوابة اإللكرتونية ملعاهدة الرباءات ( )ePCTمبساعدة من الويبو ،وعقد ندوة ملدة يومني بشأن امللكية الفكرية يف
سبمترب  ،2017وعدّل قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وأدخل حتسينات كبرية عىل قاعدة بياانت العالمات التجارية
الوطنية مبساعدة من خدمة إدارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ،من خالل ترمجة أكرث من  30000مفهوم إىل اللغة
الرصبية .وقال الوفد ّإن مكتب امللكية الفكرية الوطين وقع مع الويبو يف نومفرب  2017اتفاق تعاون بشأن تطوير خدمات
األعامل التجارية واتفاق بديل لتسوية املنازعات .وأكد الوفد من جديد الزتامه ابلتعاون البناء مع الويبو يف التغلب عىل
التحدايت اليت حتول دون وضع نظام ملكية فكرية متوازن ومس تقر.
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 .111وأيّد وفد س نغافورة بياين وفد إندونيس يا ابلنيابة عن مجموعة آس يا واحمليط الهادئ ومجموعة اآلس يان .وقال ّإن الابتاكر
يقود اقتصاد املس تقبل يف املناطق املتقدمة واألسواق الناش ئة ،ال س امي يف آس يا ،اليت تستمثر فهيا  40يف املائة من صناديق
البحث والتطوير العاملية ،وتودع فهيا  60يف املائة من طلبات امللكية الفكرية العاملية .وأضاف الوفد ّأن مؤرش الابتاكر
العاملي لعام  2018أظهر أن الاقتصادات اآلس يوية ال تزال من بني األقوى أدا ًء ،وقد صنّفت س نغافورة من بني امخلسة
األوائل للمرة األوىل .ورأى الوفد ّأن امللكية الفكرية س تكون يف املس تقبل من مدخالت املنتجات واخلدمات والرشاكت
والوظائف ،ال جمرد انجت اقتصادي حفسب ،وس تكون موضوعا هي ّم املواطنني والرشاكت واملؤسسات ويعنهيم ،ولن تبقى
موضوعا فنيا متخصصا .ورأى الوفد ّأن عىل جسالت امللكية الفكرية والهيئات التنظميية أن تصل إىل أفضل مس توى وحتيل
إجيااب عىل اجملمتع.
نفسها إىل مراكز ابتاكر حقيقية تساعد املبدعني ورجال األعامل والرشاكت عىل تسويق أفاكرمه والتأثري ً
وأعرب عن تقدير بدله الشديد لعالقاهتا ادلولية وأمهية هذه العالقات ابلنس بة ألحصاب املصلحة يف جممتعات امللكية الفكرية
والابتاكر يف مجيع أحناء العامل .وأضاف ّأن رابطة اآلس يان واحدة من أرسع األسواق الناش ئة منواً و ّأن املديرين العامني
للرابطة يرشفون عىل تنفيذ خطة معل اآلس يان بشأن حقوق امللكية الفكرية  ،2025-2016يك تصبح الرابطة رابع أكرب
منطقة اقتصادية يف العامل بلول عام  .2030وقال الوفد ّإن مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف س نغافورة ّعني مكقدم خلدمات
الوساطة مبوجب قانون الوساطة اجلديد يف س نغافورة ،مما يعين أن اتفاقات تسوية املنازعات اخلاصة ابمللكية الفكرية اليت
يتوسط فهيا املركز س تكون قابةل لإلنفاذ يف حمامك س نغافورة .وشكر الوفد مجيع ادلول األعضاء يف الويبو وأمانة جلنة حق
املؤلف عىل دمعهم ومعلهم الشاق خالل فرتة رئاسة بدله للجنة ،وأعرب عن تأييده لتوصية جلنة حق املؤلف بشأن معاهدة
ّ
البث ورحب ابملوافقة عىل خطط العمل بشأن التقييدات والاس تثناءات املفروضة عىل حق املؤلف .وأعرب الوفد عن
تأييده الشديد ملقرتحات مجموعة آس يا واحمليط الهادئ لتوس يع جلنة الربانمج واملزيانية وختصيص املقاعد الشاغرة يف جلنة
التنس يق .ورأى ّأن ابس تطاعة ماكتب امللكية الفكرية أن تؤدي دورا حيواي أوسع نطاقا يف مس تقبل البدلان ودفع جعةل المنو
الاقتصادي العاملي .وأبدى اس تعداد بدله للعمل مع ادلول األعضاء يف الويبو واألمانة العامة وأحصاب املصلحة يف النظام
اإليكولويج لالبتاكر ،إلحداث تغيري جوهري يصب يف مصلحة شعوب العامل.
 .112وأعرب وفد سلوفاكيا عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه ،والبيان
اذلي أدىل به ممثل ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق .وأشاد ابلنتيجة املالية اإلجيابية للثنائية .2017/2016
ورحب الوفد ابلمنو املتواصل خلدمات امللكية الفكرية العاملية ،وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المنو سيتعزز ابلتحسني املس متر
لألنظمة اليت تتيح للويبو تلبية احتياجات املس تخدمني .وأقر جبهود الويبو املتواصةل لتحسني هذه األنظمة وتوفري خدمات
تكنولوجيا املعلومات اجلديدة للمس تخدمني وإجراء تعديالت تسهّل الاس تخدام وتزيد الكفاءة .وأعرب عن تقديره لزايدة
فعالية هذه األنظمة .وأبدى الوفد اقتناعه بأن الويبو س تواصل تقدمي اخلدمات من خالل أنظمة معاهدة الرباءات ومدريد
والهاي ولش بونة ،بتخصيص املوارد الالزمة الس تخداهما وتعزيزها ومبعامةل متساوية مجليع األنظمة .وفامي خيص احتاد لش بونة،
أشار الوفد إىل أن بدله ساعد يف تغطية العجز املايل قصري األجل ،وهو مس تعد إلجراء مزيد من املناقشات عن حلول
الاس تدامة املالية عىل املدى الطويل .وفامي يتعلق جبدول األعامل املعياري ،أعرب عن أمهل يف حل القضااي العالقة واختاذ
القرار اذلي طال انتظاره بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي .وكرر الوفد احلاجة إىل مراعاة التطورات
الرسيعة يف تكنولوجيا الاتصال ،وأعرب عن اعتقاده بأن معل جلنة حق املؤلف سيتوج بتوافق يف اآلراء بشأن معاهدة حامية
هيئات البث كأداة مفيدة الحتياجات امحلاية احلالية واملس تقبلية .وأشاد بأمهية معل جلنة املعارف .وأيد مواصةل اتباع هنج قامئ
عىل األدةل واملفاوضات املستندة إىل النصوص ،ولكن بعد التوصل إىل اتفاق بشأن القضااي األساس ية .وأبدى اس تعداده
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للعمل حنو التوصل إىل نتاجئ متوازنة ومرنة ومالمئة .وأعرب عن رضاه ابلعمل اجلاري يف جلنة الرباءات بشأن القضااي املهمة.
وقال إن مزيدا من العمل يف هذا اجملال س يعود ابلنفع عىل مجيع البدلان ،بغض النظر عن مس توى تمنيهتا ،ألنه س يعزز
مصداقية نظام امللكية الفكرية ادلويل وموثوقيته واس تقراره .وأقر الوفد بأمهية أنشطة جلنة التمنية ،وأيد أنشطة الويبو يف جمال
املساعدة التقنية .وأعرب عن شكره ألمانة الويبو ،وخاصة إدارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة ،ملا قدمته لبدله من تعاون
ومساعدة ممتازين يف الفرتة السابقة .وذكر الوفد أن من املقرر عقد ندوة متجوةل عن خدمات الويبو ومبادراهتا يف منتصف
أكتوبر يف براتيسالفا .وس تكون منتدى للمناقشات بني مجموعة واسعة من مس تخديم خدمات الويبو احلاليني واحملمتلني.
وأعرب عن أمهل أن تتوصل مجعيات  2018إىل نتاجئ إجيابية ومتوازنة بشأن مجيع القضااي.
 .113وأيّد وفد جنوب أفريقيا بيان وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وقال ّإن إماكنيات التقدم التكنولويج خالل القرن
املايض سامهت يف حل بعض املشالك األكرث إحلاحاً يف العامل وتفامق عدم املساواة القامئة بني البدلان ويف داخل البدل الواحد
أيضا ،ذلا ركّزت خطة التمنية املس تدامة لعام  2030بشلك خاص عىل نقل التكنولوجيا ،مما جعل الويبو حمور الطريق إىل
حتقيق أهداف التمنية املس تدامة متاش يا مع واليهتا التأسيس ية .وذكر الوفد أمهية دور الويبو يف تشجيع التقدم التكنولويج يف
وميرس مو ّجه حنو تسهيل احلصول عىل املعلومات وتقامس
البدلان النامية من خالل تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن ّ
التكنولوجيا .وأضاف أن البنية األساس ية للملكية الفكرية اليت وضعهتا الويبو تس تطيع مساعدة ادلول األعضاء عىل اس تغالل
إماكنياهتا يف الابتاكر من خالل نرش البياانت املتعلقة بتكنولوجيا القمية املضافة وامللكية الصناعية وتوفري املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات .وأشار لوفد إىل األمهية اليت يعل ّقها بدله عىل إجياد أرضية مشرتكة بشأن القضااي العالقة يف جدول أعامل
الويبو اخلاص بوضع القواعد واملعايري ،مبا يف ذكل عقد مؤمتر دبلومايس بشأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،ووضع اتفاق
بشأن صك قانوين دويل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وصياغة معاهدة دولية
محلاية هيئات البث ضد قرصنة اإلشارات .وحتدّث عن التارخي الطويل لبدله يف حامية امللكية الفكرية .وذكر ّأن خطط التمنية
الوطنية تركّز ،مثل خطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030عىل الابتاكر واإلنتاجية واقتصاد املعرفة .وأضاف ّأن بدله يقوم حاليا
مبراجعة س ياسات امللكية الفكرية الوطنية لضامن دمع نظام حقوق امللكية الفكرية لألهداف اإلمنائية األمشل ودمع التطور
الصناعي للبدل .ويف مايو  ،2018وافقت احلكومة عىل املرحةل األوىل من س ياسة جديدة للملكية الفكرية تركّز عىل دور
امللكية الفكرية يف الصحة العامة والتعاون ادلويل .وتامتىش هذه الس ياسة مع املامرسات ادلولية وحتقق توازان عادال بني حتفزي
الابتاكر وتعزيز املنافسة العامة واحلصول عىل األدوية .وأشار الوفد إىل ّأن املرحةل الثانية من الس ياسة ستبدأ بعد حني،
وسرتكز عىل قضااي أخرى ذات أمهية يف امللكية الفكرية والتمنية .وأعرب عن تقدير بدله ملا س تقدّمه الويبو من دمع يف هذا
الصدد ،بغية مواصةل الانتقال إىل اقتصاد التصنيع وطنيا ويف أفريقيا كلك مبا يامتىش مع جدول أعامل عام  .2063واختمت
الوفد ابلتأكيد عىل اس تعداده للمشاركة البناءة يف حتقيق توافق يف اآلراء بشأن مجيع القضااي.
 .114وأشاد وفد رسي الناك ابملدير العام وفريقه عىل جناهحم يف تنفيذ والية املنظمة ،ورأى أن التقرير الس نوي مفيد للغاية.
وأثىن عىل هجود الويبو املتواصةل يف تقدمي املساعدة التقنية للبدلان النامية مبا يضمن لها جين فوائد اس تخدام نظام امللكية
الفكرية ،ولكن أشار إىل بعض التحدايت الهامة اليت ال تزال قامئة ،كعدم التوازن يف المتثيل اإلقلميي داخل جلنة التنس يق
وجلنة الربانمج واملزيانية .ورأى الوفد ّأن حتقيق متثيل أكرث عد ًال يف هيئات الويبو الرئاس ية والتفاوض بشأن فتح ماكتب
خارجية جديدة يتطلّب مشاركة مفتوحة من مجيع ادلول األعضاء .وأشار إىل ادلور الهام للجنة املعارف ابلنس بة للبدلان
النامية ،ورحب ابعامتد توصيات اللجنة .وأضاف ّأن عىل اللجنة أن تضاعف هجودها لوضع صيغة هنائية للمشاورات اجلارية
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بشأن نص صك يكفل امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .و ّأن ادلول األعضاء
ينبغي أن تعطي األولوية لوضع اللمسات األخرية عىل مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،مع مراعاة متطلبات املساعدة التقنية
واإلفصاح املقرتحة .وذكر أن جلنة التمنية اضطلعت بدور حامس يف توفري نظام ملكية فكرية عادل ألغراض التمنية الاقتصادية،
وتعممي أجندة التمنية يف أنشطة الويبو؛ وهذا أمر حيوي يضمن وجاهة أنشطة املنظمة وجناهحا عىل املدى الطويل .ورأى
لوفد أن عىل الويبو اعامتد هنج شامل لتنفيذ أهداف التمنية املس تدامة .وشكر املنظمة عىل ادلمع القمي اذلي قدّمته لرسي
الناك يف شالكة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واخلربات ،وخاصة خطة معل من عرش نقاط للتعاون يف جمال امللكية
الفكرية .وقال ّإن العمل عىل وضع الصيغة الهنائية لس ياسة وطنية للملكية الفكرية جار ،ويوضع حاليا مرشوع ترشيع يسمح
ابنضامم رسي الناك إىل اتفاق مدريد.
 .115وأيّد وفد السودان بيان وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وقال الوفد إن بدله هيمت ابمللكية الفكرية ألهنا أداة لتمنية
اجملمتعات اقتصاداي واجامتعيا وثقافيا .وقد انضم للعديد من الاتفاقيات ودلى حكومته إرادة س ياس ية قوية عىل دمع امللكية
الفكرية واس تخدام أدواهتا من أجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية .وذكر أن وزارة العدل تعمل ابلتعاون مع الويبو ،يف إطار
اتفاقية خطة التمنية املوقعة بني السودان والويبو ،عىل تعديل الترشيعات الوطنية ملوامئهتا مع الاتفاقيات اإلقلميية وادلولية
الستيفاء متطلبات الانضامم ملنظمة التجارة العاملية .ويف إطار نرش الوعي بثقافة امللكية الفكرية واستشعاراً من املكتب
الوطين بأمهية ذكل ،فقد تواجد املكتب بشلك مس متر يف املشاراكت الوطنية وقام بأعامل وأنشطة من أجل نرش ثقافة امللكية
الفكرية وإذاكء الوعي مجليع اجلهات املعنية .وأضاف الوفد أنه جرى إطالق قاعدة بياانت العالمات التجارية السودانية
املسجةل وطنياً عىل قاعدة الويبو العاملية ألدوات التوس مي ،وقاعدة البياانت يه إحدى نواجت املرحةل الثانية ملرشوع احلوس بة،
واكن السودان البدل رمق  39اذلي أطلق قاعدة بياانته عرب موقع الويبو العاملي .وأضاف الوفد أنه جرى التوقيع عىل مذكرة تفامه
بني إدارة مسجل عام امللكية الفكرية ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية .ومثن الوفد ادلور اذلي
تضطلع به الويبو يف تعزيز وتطوير امللكية الفكرية ،وشكرها عىل ما مت تنفيذه من أنشطة يف السودان خالل عام  .2017وذكر
عىل سبيل املثال البعثة الاستشارية من أاكدميية الويبو اليت زارت السودان يف فرباير لنرش ثقافة امللكية الفكرية وتعزيز
تكوين الكفاءات يف اجلامعات .وقد حددت هذه البعثة جماالت التعاون يف األجلني املتوسط والطويل ،وذكل بتدريس -
وفتح فرص دراس ية  -لنيل درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية يف اجلامعات السودانية ،وإنشاء أاكدميية للملكية الفكرية.
وأشار الوفد إىل عقد ندوة بشأن س ياسات امللكية الفكرية للجامعات واملعاهد وتسليط الضوء عىل أمهية امللكية الفكرية
للجامعات واملعاهد البحثية والرتكزي عىل املنافع الاقتصادية والاجامتعية لتسويق نواجت البحوث وحاميهتا ابس تخدام أدوات
امللكية الفكرية .وشكر الوفد الويبو عىل تطوير امللكية ورفع القدرات ،ومهنا الورشة التدريبية اليت س تعقد بضور وفد من
الويبو من أجل تدريب وتأهيل العاملني ابملكتب الوطين يف جمال معاهدة الرباءات يف الفرتة من  16إىل  18أكتوبر .2018
وذكر أن اجلهات املس هتدفة يف الورشة يه اجلامعات السودانية وواكالت التسجيل والعاملني ابملكتب الوطين وقطاع
الصناعات املتوسطة والصغرية واملراكز البحثية واخملرتعني .وختاما ،تقدم ابلشكر والتقدير للويبو وبصفة خاصة للمكتب العريب
واملكتب األفريقي وقسم البدلان األقل منواً وأاكدميية الويبو جلهودمه املتصةل يف تقدمي املساعدات الفنية وتكوين الكفاءات ويف
جماالت أخرى.
 .116وأي ّد وفد السويد ابلاكمل بياين وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ووفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء
فيه .وشدد الوفد عىل أمهية جعل خدمات الويبو أكرث كفاءة وتلبية احتياجات العمالء بشأن امحلاية ادلولية مللكيهتم الفكرية.
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ورأى ّأن الويبو ينبغي أن تواصل وضع اإلطار القانوين ادلويل للملكية الفكرية وبنيته التحتية وتطويره ،مبا يضمن اس مترار
امللكية الفكرية مكحرك للتمنية الاقتصادية واإلبداع والابتاكر .وذكر الوفد ّأن التطورات األخرية فتحت الفرص لنظام امللكية
الفكرية وأبرزت حتدايت أمامه .وأضاف ّأن صناعة امللكية الفكرية تشهد ً
حتوال رمق ًيا ،ي ُشار إليه ابلثورة الصناعية الرابعة ،اليت
تشمل إنرتنت األش ياء والبياانت الضخمة واذلاكء الاصطناعي وسالسل الكتل .وقد تؤدي النتيجة ،اليت س تربز يف شلك
تكنولوجيات جديدة ،دوراً هاماً يف حل التحدايت العاملية مبا يف ذكل تغري املناخ والطبيعة الساكنية وندرة املوارد ،ولكها
حتدايت متصةل خبطة التمنية املس تدامة لعام  .2030وذكر الوفد ّأن التحول املذكور قد يفيض أيضاً إىل إعادة تشكيل
الاقتصادات وس تكون هل عواقب هامة عديدة فامي خيص إدارة األصول غري امللموسة ،ألهنّ ا تشلك حصة كبرية من القمية
اإلجاملية بني اجلهات الفاعةل يف الصناعة .فقد ت ّغريت أحوال السوق وأشاكل امللكية الفكرية بشلك جذري بعد دخول العديد
من الالعبني اجلدد إىل امليادين الصناعية التقليدية ،وأصبح رصد حقوق الغري أكرث تعقي ًدا .وأضاف الوفد ّأن التعاون
والابتاكر املفتوح اكان يف أغلب األحيان عاملني حامسني لتعزيز البحث وتطوير املنتجات .ومن شأن تطورات امللكية الفكرية
أن تعزز القدرة التكنولوجية العاملية غري املتساوية يف الوقت احلايل .وقال الوفد ّإن حتول امللكية الفكرية اكن عامل ًيا؛ وذلكل
جيب تكييف نظام امللكية الفكرية عىل مس توى العامل .وأضاف ّأن الويبو ،مكنظمة دولية وم ّقر جملمتع امللكية الفكرية ادلويل،
تضطلع بدور حامس يف حتديد القضااي والس ياسات اليت ينبغي معاجلهتا داخل نظام امللكية الفكرية .ورأى ّأن الويبو أجنزت
الكثري من العمل وال زالت مس مترة يف جماالت مثل اذلاكء الاصطناعي .ور ّحب الوفد ابحلوار بشأن القضااي املعقدة .وأشار
إىل ّأن ماكتب امللكية الفكرية ستس تفيد من تكنولوجيات مثل اذلاكء الاصطناعي يف رفع فعالية معلياهتا ادلاخلية ،مبا يف ذكل
البحث وحتليل الصور وتصنيفها .وس يكون لهذه التطورات آاثر عىل البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتوليد املعرفة
والقدرات اليت يتعني تقامسها يف جممتع امللكية الفكرية العاملي .وأعرب الوفد عن تقدير بدله للتعاون املمتاز بني الويبو ومكتب
السويد للرباءات والتسجيل ( )PRVفامي يتعلق بربامج التدريب ادلولية املتق ّدمة اليت مولهتا الواكةل السويدية للتمنية ادلولية.
وذكر ّأن مكتب السويد للرباءات والتسجيل قدّم عام  2018مخسة برامج تدريب دولية ابلتعاون مع الويبو ،ثالثة مهنا عن
جوانب امللكية الفكرية للبدلان األقل منوا واثنان بشأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية دلمع الابتاكر .وقد ّنظمت الربامج
ابلتعاون بني مكتب السويد للرباءات والتسجيل وشعبة الويبو املعنية ابلبدلان األقل منواً وقسم املعارف التقليدية .وقال الوفد
ّإن بدله يويل أمهية كبرية للحومكة الرش يدة ،وس يواصل تشجيع ودمع تدابري تنفيذ ورصد المتويل واألنشطة اليت تتسم ابملتانة
والشفافية وتريم إىل زايدة فعالية الويبو .واختمت بأن ّه يتطلع إىل مواصةل تعاونه الناحج مع الويبو يف تعزيز نظام امللكية الفكرية
ادلويل دعامً للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للجميع.
 .117وأي ّد وفد سويرسا بيان اجملموعة ابء ،وأعرب عن رغبته يف إبراز بعض النقاط التمكيلية .أو ًال ،رضورة تركزي اهامتم
ألن األداء
تكون جوهر واليهتا ،وأولها هو تطوير أنظمة التسجيل اليت تديرها املنظمة وحتديهثاّ .
الويبو عىل األنشطة اليت ّ
السلمي لهذه األنظمة عنرص رئييس يف تنفيذ والية الويبو مكزود عاملي خلدمات امللكية الفكرية .جفاذبية هذه األنظمة
للمس تخدمني ترتبط ار ً
تباطا وثيقًا جبودة التسجيالت ادلولية ،وهو ما يعمتد عىل مدّة معاجلة قصرية وحامية موثوقة وموظفني
مؤهلني وحلول تقنية معلومات مناس بة .واتبع الوفد ابلقول ّإن النقطة الثانية يه العمل املعياري ،فهو يف مصمي والية الويبو.
وأعرب الوفد عن أمهل يف حتقيق نتيجة إجيابية لألعامل اجلارية ،وال س امي بشأن التصاممي الصناعية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الفوللكوري وأسامء البدلان .ورأى ّأن هدف العمل يف جلنة املعارف للثنائية  2019-2018هو
التوصل إىل اتفاق بشأن صك قانوين دويل واحد أو أكرث لضامن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ورأى الوفد أيضا رضورة بذل مزيد من اجلهود إلجياد حلول تفيد مجيع أعضاء الويبو وكذكل
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أحصاب املصلحة .وجدد الزتام بدله مبواصةل املشاركة بنشاط وبطريقة بناءة للمسامهة يف حتقيق هذا الهدف .وفامي يتعلق بأسامء
البدلان واألسامء اجلغرافية األخرى ،ال س امي املؤرشات اجلغرافية ،رحب الوفد ابلعمل اجلاري يف إطار جلنة العالمات.
وأعرب عن قناعة مفادها أن هذا العمل س يفيض إىل حامية أفضل ألسامء البدلان وغريها من األسامء اجلغرافية ،مما مينع
التجاوزات ويعزز الشفافية .ويف هذا الس ياق ،أعرب الوفد عن أمهل يف أن تعمتد جلنة العالمات يف دورهتا القادمة الاقرتاح
اخلاص بامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات األمهية الوطنية اذلي تق ّدم به  13وفداً ،مهنم سويرسا ،والىق تأييدا من
عدد من الوفود األخرى .وانتقل الوفد إىل النقطة الثالثة اليت ختص مسأةل فتح ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة ،فأعرب عن
أمهل يف إجياد حل معيل حيرتم املبادئ والقرارات التوجهيية املعمتدة يف ي
مجعييت  2015و ،2017وذكّر الوفد بأن أي مكتب
خاريج جديد للويبو ينبغي أن يقدّم قمية مضافة لعمل املنظمة وأن يسهم يف حتقيق أهدافها الاسرتاتيجية.
 .118وهنّأ وفد امجلهورية العربية السورية رئيس ادلورة ،وأبلغ الوفد املدير العام ،فرانسس غري ،شكره وتقديره ملا قدمه
من هجد ممتزي .وشكر املكتب ادلويل عىل حسن إعداده لالجامتعات .وتقدم ابلشكر اجلزيل والتقدير عىل هجود املكتب
العريب املتواصةل .وقال الوفد إن امجلهورية العربية السورية أولت موضوع امللكية الفكرية بأنواعها أمهية كبرية واعتربته دوراً
فاع ًال وركناً أساس ياً يف تطوير الاقتصاد الوطين .وأضاف أن امجلهورية العربية السورية ترتبط بعالقات وثيقة مع الويبو اليت
أسهمت يف دفع معلية تطوير العمل يف هذا اجملال الهام رمغ الظروف اليت متر هبا البدل .ويف هذا اإلطار ،وضعت البيئة
الترشيعية القوية لإلسهام يف حامية مصاحل وحقوق املواطنني حيث صدر القانون رمق  /8/الناظم للعالمات التجارية والتصاممي
الصناعية واملؤرشات اجلغرافية واملنافسة غري املرشوعة ،وجيري العمل عىل إجراء تعديالت عىل هذه القوانني لتجاوز
الصعوابت اليت ظهرت خالل التنفيذ .وصدر القانون رمق  /18/الناظم ملنح الرباءات .وأضاف الوفد أن انضامم امجلهورية
العربية السورية إىل مجموعة من املعاهدات الرئيس ية يف جمال امللكية الفكرية سهل الاس تفادة من املزيات اليت تتيحها هذه
الاتفاقيات وأمهها بروتوكول مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .وذكر أن متابعة العمل جارية عىل إعداد الاسرتاتيجية الوطنية
للملكية الفكرية ابلتعاون الويبو .وأشار الوفد إىل أن احلكومة وإمياان مهنا بأمهية الطاقات الشابة املبدعة ورضورة اس مترار
تقدمي ادلمع لها ،تتابع دمعها جلهود املبدعني واخملرتعني أقامت دورة اس تثنائية ملعرض الباسل لإلبداع والاخرتاع خالل الفرتة
من  6إىل  15سبمترب  ،2018واس تقطبت ادلورة مشاركة واسعة حيث بلغت س بعامئة خمرتع ومبدع من اكفة التصنيفات
املعمتدة واكن معظمها من الاخرتاعات الفتية .وتوجه الوفد ابلشكر اجلزيل للمنظمة اليت اس مترت بتقدمي امليداليات اذلهبية
للفائزين األوائل ابملعرض إميا ًان مهنا بأمهية إقامة املعرض دلمع املبدعني واخملرتعني لتطوير أفاكرمه وحتويلها إىل منتجات تسامه
يف دمع الاقتصاد الوطين .وذكر الوفد صدور النسخة السادسة من برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية املوجه إىل عدة
قطاعات ،ومشل الربانمج التوجه حنو اجلامعات واملدارس والرشاكت الصغرية واملتوسطة وقطاع التجارة واألعامل ،حيث مت
إعداد مجموعة هامة من املعلومات واملنشورات الصادرة عن الويبو .وأشار الوفد إىل الرتكزي عىل تشجيع قطاع األعامل
والرشاكت واملرشوعات اإلنتاجية لالس تفادة من مزااي التسجيل ادلويل للعالمات التجارية وفق نظام مدريد ،وقد أقامت
الوزارة عدة نشاطات لتشجيع الفعاليات الاقتصادية والتجارية عىل تسجيل عالماهتا التجارية حول العامل .وختاما ،أكد الوفد
دمعه للجهود اليت تبذلها الويبو بقيادة املدير العام ،وارتياحه للتطور اإلجيايب يف معل املنظمة وللتعاون الثنايئ القامئ مع
املنظمة ،وأعرب عن وافر الشكر لألمانة العامة جلهودها يف اإلعداد والتحضري للواثئق وشكر املكتب العريب.
 .119وأيّد وفد اتيلند بياين وفد إندونيس يا ابمس رابطة اآلس يان وابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ .وقال الوفد ّإن امللكية
الفكرية عىل رأس جدول األعامل الوطين يف اتيالند ،ومنذ انعقاد ادلورة السابقة للجمعية العامة ،جيري العمل عىل تعديل
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قانون حق املؤلف متهيدا النضامم احلكومة إىل معاهدة مراكش ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء
والتسجيل الصويت .وأضاف ّأن حكومة بدله بصدد تعديل قانون الرباءات من أجل تبس يط إجراءات تسجيل الرباءات
والامتثال إلعالن ادلوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة .ويه تطورات تامتىش مع مرشوع "اتيلند  :4.0س ياسة
احلكومة لتطوير اتيلند إىل اقتصاد قامئ عىل القمية وموجه حنو الابتاكر" .وفامي يتعلق بأنشطة الويبو بشأن وضع القواعد
واملعايري ،أشار الوفد إىل احلاجة إىل أرضية مشرتكة بشأن القضااي املعل ّقة ،مبا يف ذكل مناقشات جلنة املعارف بشأن صياغة
نص لصك قانوين دويل من شأنه أن يضمن حامية فعاةل للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
وفامي يتعلق ابملناقشات يف اللجنة بشأن نص مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،رأى الوفد ّأن عىل ادلول األعضاء أن تعمل
بشلك بنّاء حلل املسائل املتعلقة ابملساعدة التقنية ومتطلبات الكشف .وأكد الوفد من جديد الزتامه ابملسامهة بشلك بنّاء يف
مناقشات جلنة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وجلنة الرباءات وجلنة العالمات ،لتعزيز نظام امللكية الفكرية ادلويل وضامن أن
يمثر التقدم احملقق يف الويبو أنظمة ملكية فكرية وطنية ودولية متينة .وذكر الوفد ّأن حكومة بدله اس تخدمت منصات عىل
اإلنرتنت لرفع الوعي العام ابألنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية وإنفاذ حاميهتا ،وقد تبادل احلكومة خرباهتا يف اس تخدام هذه
التكنولوجيات يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة اإلنفاذ .واختمت الوفد ابلقول ّإن قرارات إنشاء املاكتب اخلارجية ينبغي أن ختضع
ملبادئ الويبو التوجهيية بشأن املاكتب اخلارجية ،مع إيالء الاعتبار الواجب ملبدأ الش بكة اجلغرافية املس تدمية والعادةل والفعاةل
فامي يتعلق مبوقع املاكتب اخلارجية احملمتةل وكذكل اجلوانب اإلمنائية ،أو لألقالمي اليت ال يوجد فهيا مكتب خاريج أو لألماكن
اليت يوجد فهيا مس تخدمو خدمات الويبو العاملية األساس ية للملكية الفكرية.
 .120وأعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن تأييده لبيان وفد السلفادور ابلنيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب.
وأشار إىل أن الطبيعة ادليناميكية للملكية الفكرية تقتيض احلاجة إىل بذل هجود مناس بة من قبل ماكتب امللكية الفكرية يف
ش ىت اجملاالت ،أي مضن نظام امللكية الفكرية يف ح ّد ذاته ،ويف خدمات ادلمع أيضاً ،يك تبقى البيئة احليوية برمهتا مواتية
لقدرات أحصاب املصلحة واملبدعني عىل ح ّد سواء .وأعرب الوفد عن رسوره لإلعالن عن أن مكتب امللكية الفكرية يف بدله
أحضى قاب قوسني من اعامتد نظام اإليداع اإللكرتوين ،كام أن ّه يعمل عىل إدراج نظام ادلفع اإللكرتوين ،وذكل بفضل
املساعدة التقنية اليت ق ّدمهتا الويبو يف إطار مرشوع نظام الويبو لإليداع اإللكرتوين .وأضاف أن حكومة بدله اس هتلت
بنشاط مراجعة مذكريت تفامه بغية توفري إجراءات قامئة عىل امللكية الفكرية يف جمال التسوية البديةل للمنازعات ،وإقامة
أاكدميية انش ئة للملكية الفكرية ،ومن شأن ذكل أن يسامه أميا مسامهة يف توس يع البيئة احليوية للملكية الفكرية يف البدل.
واس تطرد قائ ًال إن التعاون جتاوز احلدود الوطنية ويتجىل ذكل يف التعاون األفقي املس متر يف املنطقة ،والتعاون بني دول
اجلنوب مع املعهد الوطين للملكية الفكرية يف ش ييل .وستتواصل العديد من األنشطة التعاونية بلول هناية عام  ،2018مبا يف
ذكل تبادل أفرقة الس تكشاف اخلدمات املقدمة إىل اخملرتعني والرشاكت يف لك بدل .وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ووحدة
منطقة الاكرييب عىل املبادرات العديدة املتخذة لرعاية أحصاب املؤرشات اجلغرافية احملمتل تسجيلها عىل الصعيد اإلقلميي
وتوجهيهم .وأردف قائ ًال إن البحث عن املصلحة احمللية يدفع ببدله إىل السعي لالنضامم إىل ست معاهدات إضافية تتعلق
ابمللكية الفكرية خالل األشهر القليةل القادمة .وأي ّد الوفد إبرام معاهدة للبث نظراً إىل النشاط التجاري املزدهر يف هذا
القطاع احليوي للتجارة العابرة للحدود.
 .121وهنّأ وفد تونس الرئيس ،وأبدى ثقته بنجاح رئاس ته ،وشكر فرانسس غري املدير العام للويبو والفريق العامل معه يف
املنظمة عىل اجلهود اليت ما فتئوا يقومون هبا من أجل تطوير اسرتاتيجية وبرامج معل املنظمة .وذكر أن أجندة التمنية يه من
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مضن أولوايت معل ادلول األعضاء ابملنظمة خصوصاً البدلان النامية واألقل منواً ،ملا لهذا اجملال من أمهية يف إدماج أولوايت
التمنية يف س ياسات امللكية الفكرية ،وأضاف أن بدله يمثن اجملهودات اليت مت التوصل إلهيا والتوافق يف اآلراء بشأن أعامل
اللجنة ،ورحب ابلصيغة التوفيقية لتنفيذ أجندة التمنية للفرتة القادمة مما سيساعد عىل تعزيز التعاون ادلويل يف اجملال مع مراعاة
خصوصية معل الويبو وارتباطه الوثيق بأهداف التمنية املس تدامة ،خصوصاً أن امللكية الفكرية تشهد حالياً تطوراً رسيعاً يف
خمتلف اجملاالت الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .وعرب الوفد عن ارتياحه للتقدم احلاصل يف معل جلان الويبو معوما مع
إشارة خاصة ألعامل جلنة املعارف اليت أمل أن تفيض قراراهتا إىل صياغة صك قانوين محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية
وعقد مؤمتر دبلومايس يف أقرب األجل .وقال الوفد إن ادلور اذلي تؤديه الويبو يف معارضة هجود حكومات البدلان النامية يف
تطوير مؤسساهتا الوطنية العامةل يف جمال امللكية الفكرية من خالل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية الابتاكرات واإلبداعات
والاخرتاعات ودمع تطوير العلوم الوطنية ،يدفعه إىل أن يتطلع إىل مزيد من الاهامتم من طرف الويبو ابلبدلان العربية
واإلفريقية مبساعدهتا عىل التمنية مبفهوهما الشامل ،واليت متثل امللكية الفكرية أحد راكئزها .و ّنوه الوفد إىل برامج التعاون الفين
بني تونس والويبو ،فمثن اجملهودات اليت قامت هبا لتطوير منظومة امللكية الفكرية يف بدله بإرشاف وتنس يق حممك مع املكتب
العريب ،وذكر مهنا دمع أاكدميية التقومي يف جمال امللكية الفكرية مع الرتكزي خالل الفرتة القادمة عىل منظومة التكوين عن بعد
وتطوير املنظومة املعلوماتية ابملعهد جلعلها متنامغة مع منظومة إيباس املعمتدة من قبل الويبو والاندماج يف منظومة ( WIPO
 .)Publishوأشار إىل أن إرساء منظومة اإليداع اإللكرتوين للعالمات انهتيى هذه الس نة ،عىل أن يعمم هذا النظام عىل لك
عنارص امللكية الصناعية خالل س نة  ،2019إىل جانب الرشوع يف إجناز دراسة اسرتاتيجية لتطوير جمال امللكية الفكرية
الصناعية عىل الصعيد الوطين ،وذكل بتطوير آليات العمل مبكتب امللكية الصناعية من هجة ودمع مس تعميل هذا اجملال من
هجة أخرى هبدف تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية ،وخاصة الصغرى واملتوسطة .وفامي يتعلق بقوق امللكية األدبية والفنية،
أشار إىل البدء يف إرساء منظومة النسخ يف تونس ،ابلتعاون مع الويبو واملنظمة ادلولية حلقوق النسخ الوريق ،مبا ميكن انتفاع
أحصاب احلق من انرشي ومؤلفي املصنفات الكتابية واللوحات الفنية من حقوقهم املتصةل بذكل .وعىل املس توى الوطين ،ذكر
الوفد أنه جرى تدعمي إنفاذ حق املؤلف وذكل بتكوين فريق تدخل ميداين يشمل ممثيل عن وزارات وهيالك خمتلفة لتطبيق
أحاكم الترشيع املتعلقة ابمللكية الفكرية األدبية والفنية .وختاما ،انهتز الوفد الفرصة للتعبري عن الرغبة يف تطوير التعاون القامئ
بني الويبو وتونس ،وتعزيز التعاون بني خمتلف البدلان لتطوير قواعد امللكية الفكرية مبا يدمع القدرات التمنوية للبدلان ،ويضمن
اس تفادة لك البدلان من التقدم احلاصل يف جمال الابتاكر معوماً.
القمي من أاكدميية الويبو يف تقدمي برانمج املاجس تري ادلويل يف
 .122وأشار وفد تركيا إىل ّأن جامعة أنقرة جنحت بفضل ادلمع ّ
امللكية الفكرية ملدة عامني أاكدمييني .وأضاف ّأن بدله والويبو قدّمتا منحا دراس ية ملواطين أذربيجان وبنغالديش وجورجيا
والهند وكينيا ونياكراغوا وعامن وابكس تان وجنوب أفريقيا للمشاركة يف برانمج اجلامعة لعام  .2018وقد انهتيى إنشاء أاكدميية
امللكية الفكرية الرتكية ،وس تعمل باكمل طاقهتا يف عام ّ .2019
وحث الوفد املندوبني عىل نرش املعلومات عن برانمج
املاجس تري املذكور بني أحصاب املصلحة يف بدلاهنم .وأشار إىل أن املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية
( )Turkpatentتطوع للمشاركة مع بدلان يف املنطقة يف تطوير س ياسات وأنشطة التعلمي اخلاصة ابمللكية الفكرية .وأعلن
عن قرب انهتاء مرشوع لتعزيز نظام حق املؤلف الرتيك ،كجزء من هجود البدل للحفاظ عىل تراثه الثقايف مع الرتكزي عىل
تشجيع الصناعات اإلبداعية القامئة عىل حق املؤلف .وأشار إىل الانهتاء من مرشوع أرش يف رمقي لتوفري منصة لتسجيل
الواثئق املتعلقة ابلعمل السيامنيئ واملوس يقي .وقد صادقت تركيا عىل اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشاكل التعبري الثقايف ،اليت
دخلت حزي النفاذ يف  2فرباير  .2018وقال الوفد ّإن بدله احتل مرتبة عالية يف الس نوات األخرية يف عدد طلبات حقوق
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امللكية الفكرية وشهد زايدات ّ
مطردة يف أعداد طلبات الرباءات وحتسني القدرة عىل الابتاكر .واضاف ّأن معهد الرباءات
الرتيك يعمل كإدارة دولية مبوجب معاهدة الرباءات منذ عام  ،2016و ّأن فعاليته تتحسن يومياً .وذكر الوفد ّان املكتب الرتيك
للرباءات والعالمات التجارية أنشأ يف أبريل  2018رشكة عامة لتسويق حقوق امللكية الصناعية ،مما يعزز قدرته عىل تقيمي
امللكية الفكرية وتقديرها وملء جفوة كبرية يف تسويق الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الناش ئة .وأي ّد الوفد بيان وفد
سويرسا ابمس اجملموعة ابء ،وجشّع جلان الويبو عىل مواصةل هجودها من أجل اعامتد معاهدة قانون التصاممي ،ووضع قاعدة
قانونية محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وأي ّد أيضا اعامتد معاهدة البث .واختمت الوفد
ابإلشارة إىل املفاوضات بشأن املاكتب اخلارجية اجلديدة للويبو ،اليت ترحشت تركيا لها ،وش ّدد عىل أمهية وجود نظام عادل
وشامل وموضوعي وشفاف الختيار البدلان املضيفة ،متاش يا مع املبادئ التوجهيية.
 .123وأيّد وفد أوغندا بيان وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية .ورأى أن حامية املعارف التقليدية تكتيس أمهية ابلغة
يف إطار جدول أعامل الويبو اخلاص بوضع القواعد واملعايري ،نظراً إىل أن العديد من األدوية وس بل العالج يف وقتنا احلارض
تستند إىل املعارف األصلية لشعوب أفريقيا وآس يا قدمياً ،كام أن مزيداً من س بل الرعاية الصحية التقليدية حتظى بقبول
واسع ،سواء كعنرص ممكّل للطب احلديث ،أو كبديل هل .وأعرب الوفد عن القلق اذلي يساوره ،ألنه ابلرمغ من إجامع اكفة
األعضاء يف الويبو تقريبا عىل أن النظام احلديث للملكية الفكرية غري مالمئ محلاية أنظمة املعارف التقليدية حامية اتمة ،فقد
انقضت حوايل  20س نة من املفاوضات بشأن وضع صك دويل لتوس يع نطاق حامية امللكية الفكرية ليشمل املعارف التقليدية
دون التوصل إىل نتاجئ ملموسة إىل ح ّد اآلن .ويُعزى هذا جزئيا إىل إرصار بعض ادلول األعضاء إرصاراً مس متراً عىل أن
املبادئ التقليدية محلاية امللكية الفكرية توفر إطاراً شام ًال محلاية املعارف التقليدية .وأشار الوفد إىل أن ادلول األعضاء ينبغي
أن تكون عىل اس تعداد لتقدمي تنازالت من أجل ترسيع معلية وضع صك دويل ملزم قانو ًان ،وخيضع للمعايري ادلنيا محلاية
املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،هبدف الانهتاء من املفاوضات خالل الوالية احلالية
للجنة املعارف لفرتة س نتني .وشدد الوفد عىل أن أجندة الويبو للتمنية لعام  2007قد أدرجت أبعاداً تتعلق ابلتمنية يف مجيع
برامج الويبو وأنشطهتا ،وحث املنظمة ،بوصفها مركزاً للتنس يق يف منظومة األمم املتحدة يف جمال معاجلة قضااي امللكية الفكرية
والتمنية بصورة متاكمةل ،عىل تعزيز ادلور اذلي تضطلع به يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة ،وعىل تعزيز تعاوهنا مع واكالت
األمم املتحدة األخرى .وأكّد عىل أن ّه ينبغي عىل ادلول األعضاء يف الويبو أن تعمل بصورة تعاونية ،لضامن عدم ختلف أي
خشص عن الركب ،من أجل تعزيز املنظمة ومواهجة التحدايت اليت تواجه تعددية األطراف يف الوقت احلارض عىل الصعيد
العاملي .وقدم الوفد دمعه الاكمل لتعزيز هيالك احلومكة ادلميقراطية للمنظمة من خالل مشاركة أكرب ألعضاء جلنة التنس يق
وجلنة الربانمج واملزيانية ،مع مراعاة مبدأ التوازن اإلقلميي .وأضاف الوفد أن امللكية الفكرية تضطلع بدور رئييس يف اسرتاتيجية
التمنية يف أوغندا ،وتواصل ادلوةل ،بدمع من الويبو ،حتديث أنظمة امللكية الفكرية والبنية التحتية الوطنية من خالل
اإلصالحات القانونية ،وتعزيز املكتب الوطين للملكية الفكرية وبناء القدرات البرشية .ونتيجة ذلكل ،متكنت أوغندا من
حتسني ترتيهبا يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام .2017
 .124وأعرب وفد أوكرانيا عن امتنانه للويبو عىل مجيع اجلهود املبذوةل لبناء نظام دويل مس تدام وسهل اإلنفاذ ،وتعزيز النظام
العاملي محلاية امللكية الفكرية ،وضامن تعاون مس تقر ومتوازن بني خمتلف البدلان واملناطق ،ألن املنظمة يه املنتدى العاملي
مجليع ادلول األعضاء لتبادل اخلربات وأفضل املامرسات والس ياسات واإلجنازات يف جمال امللكية الفكرية .وأعرب الوفد عن
تقديره للعمل الفعال للغاية اذلي تضطلع به مجيع اللجان وأفرقة العمل يف الويبو ،وتقديره ألمانة الويبو ومجيع الوفود ملسامههتا
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يف معاجلة مشالك امللكية الفكرية ،وخاصة يف البيئة الرمقية .وأعرب الوفد عن اقتناعه العميق بأن اس مترار التعاون املمثر يف
إطار معاهدة الرباءات واتفاق مدريد وبروتوكول مدريد ومعاهدة س نغافورة ومعاهديت الويبو لإلنرتنت وغريها من الصكوك
ادلولية ،من شأنه أن يواصل حتقيق العديد من املزااي للمس تخدمني يف مجيع أحناء العامل .وجتدر اإلشارة إىل أن جمال امللكية
الفكرية اليوم هو أحد األولوايت الرئيس ية حلكومة أوكرانيا .إذ اعمتدت وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا تدابري
فعاةل للميض قدما يف تطوير نظام امللكية الفكرية الوطين ،وزايدة القدرة التنافس ية لالقتصاد الوطين القامئ عىل املعرفة
والابتاكر .وقد مت القيام بأعامل مكثفة إلصالح نظام اإلدارة العامة للملكية الفكرية ،هبدف إنشاء إدارة وطنية واحدة يف
املس تقبل القريب .وأشار الوفد إىل أن ّه ينبغي تسليط الضوء عىل التعاون الفعال والهادف بني وزارة التمنية الاقتصادية
والتجارة يف أوكرانيا والويبو فامي يتعلق بتنفيذ برانمج التعاون  .2019-2018كام ر ّحب الوفد مبا تقدمه الويبو من دمع ومساعدة
إلنشاء الش بكة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف أوكرانيا ،وتنفيذ مرشوع س ياسة امللكية الفكرية يف اجلامعات
ومعاهد البحث ،وتنظمي دورات تدريبية صيفية مشرتكة بني أوكرانيا والويبو بشأن امللكية الفكرية ،وتنظمي وتنفيذ عدد من
املبادرات واألحداث املشرتكة اليت هتدف إىل زايدة وعي امجلهور العام وتعزيز إماكانته .وأضاف الوفد أن توعية امجلهور وتنفيذ
األنشطة الرامية إىل إذاكء الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية وتيسري النفاذ إىل معلومات امللكية الفكرية لتشجيع الابتاكر
حتسن ترتيب أوكرانيا يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  ،2018إذ أحضت مضن فئة
واإلبداع ،أفضت إىل نتيجة هممة يه ّ
"الطالب األوائل يف جمال الابتاكر" .وجتدر اإلشارة أيضا إىل أنه مت إيالء اهامتم خاص بتطوير الترشيعات الوطنية املتعلقة
ابمللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ملا تقدمه من مساعدة وخربة يف صياغة
مرشوع القانون اخلاص ابإلدارة امجلاعية للملكية الفكرية .ومنذ عام  ،2014اختذت أوكرانيا خطوات تدرجيية هبدف الانضامم
إىل امجلاعة األوروبية ،وأدى ذكل إىل خسائر يف األرواح بسبب العدوان اذلي مارس ته بعض ادلول املعادية .وقال الوفد ّإن
أمنية أوكرانيا ورغبهتا الصادقة يف الانضامم إىل اجملموعة اإلقلميية لبدلان أورواب الوسطى والبلطيق أمر منطقي ومربر متاما.
وانشد الوفد وفد هنغاراي ،اذلي مل يتخذ قراره الهنايئ بعد ،بدمع هذه املبادرة .وأعرب الوفد عن اقتناعه الراخس بأن بدله،
وابلتعاون مع مجيع ادلول األعضاء ،سيبذل قصارى هجده للمساعدة يف حتسني وتبس يط وتعزيز النظام العاملي محلاية امللكية
الفكرية واحرتاهما ،فيعود ابملنفعة عىل شعوب العامل .وأعرب وفد أوكرانيا عن اس تعداده للمشاركة بنشاط يف حل مجيع القضااي
ذات الصةل بتحقيق التعاون الوثيق مع ادلول األعضاء األخرى يف الويبو .ويف اخلتام ،أعرب الوفد عن رغبته يف أن حتقق
مجيع الوفود نتاجئ ممثرة بهناية سلسةل الاجامتعات الثامنة وامخلسني للجمعيات.
 .125وقال وفد اإلمارات العربية املتحدة إن ّه عىل ثقة بأن ادلورة احلالية س تحرز تقدماً كبرياً يف ضوء البنود احليوية املطروحة
عىل جدول أعاملها .وتو ّجه ابلشكر إىل املدير العام عىل تقريره ادلقيق واملتاكمل والنتاجئ املالية اإلجيابية املتحققة دلى املنظمة
واليت تعكس كفاءة وحصة الس ياسات املتبعة .وأيد الوفد البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا نيابة عن مجموعة بدلان آس يا
واحمليط الهادي ،ودمع مجيع الاقرتاحات املقدمة من اجملموعة خبصوص تكوين اللجان اإلدارية يف الويبو .وذكر الوفد أن بدله
يتبىن رؤية تمنوية متقدمة ومس تنرية تقوم عىل الانفتاح وتنوع الثقافات وحرية اإلبداع ،وقد قطع البدل شوطاً كبرياً منذ تأسيسه
يف تطوير س ياسات وترشيعات دامعة حلقوق امللكية الفكرية ،وأقام رشااكت دولية انحجة لنقل اخلربات واملعارف والتقنيات
املتقدمة بغية توفري نظام ملكية فكرية معارص وإدارته عىل حنو أفضل .وأضاف أن ّه ونتيجة لتكل اجلهود ادلؤوبة ،جنح البدل يف
تأسيس بنية مؤسس ية وإلكرتونية متطورة لتسجيل الرباءات وحق املؤلف والعالمات التجارية ،وتعزيز مسار التحول اذليك
يف اكفة اخلدمات املتعلقة بامية حقوق امللكية الفكرية ،واكن س باقا إىل التصديق عىل معاهديت مراكش وبيجني ،ويف فرباير
ملتقى إقلميياً بشأن معاهدة مراكش وكيفية تنفيذها ابلتعاون مع الويبو .ومضن مساعي تمنية بيئة الابتاكر
املايض عقد البدل ً
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ودمع الطاقات اإلبداعية للك فئات اجملمتع ،أمثر التوجه الوطين واجلهد اجلاد عن تعزيز تنافس ية اإلمارات العربية املتحدة يف
العديد من مؤرشات التمنية والتنافس ية العاملية ،ومن أبرزها مؤرش الابتاكر العاملي اذلي حافظت فيه اإلمارات عىل صدارهتا
عربياً وإقلميياً لثالث س نوات متتالية ،و ّتبوأت املركز  38عاملياً يف عام  .2017ويف هذا الصدد ،وتأكيداً عىل أمهية تكريس
البعد التمنوي مضن اكفة األنشطة والربامج اليت ترشف علهيا الويبو ودمع مساعي ادلول األعضاء لتحقيق أهداف التمنية
املس تدامة ،أعلن الوفد عن إنشاء صندوق استامئين لإلمارات يف الويبو هبدف دمع تنفيذ أجندة الويبو بشأن التمنية يف
البدلان النامية واألقل منواً .وذكر الوفد أن مقرتح اس تضافة بدله ملكتب خاريج للويبو متوامئ مع أهدافه يف لعب دور إجيايب
يف نرش ثقافة امللكية الفكرية وتعزيز ممارس هتا إقلمييا وعاملياً ،وتطلع إىل أن حيظى املقرتح هبذا اخلصوص ،واذلي صيغ وفقاً
للمبادئ التوجهيية للويبو ،ابدلمع والتأييد املرجو من ادلول األعضاء .ودعا امجليع إىل ّ
الاطالع عىل مقومات البيئة املثالية اليت
يوفرها البدل الس تضافة هذا املكتب عىل حنو يليب متطلبات الويبو ،وأعرب عن األمهية اليت يولهيا بدله الس تضافة املكتب
اإلقلميي للويبو وتوفري اكفة التسهيالت املمكنة ليك يؤدي أنشطته وخدماته مبا حيقق األهداف املأموةل منه .واغتمن الوفد
الفرصة لتجديد ادلعوة إىل ادلول األعضاء لبحث إعداد مهنجية واحضة ومتاكمةل بشأن معايري وضوابط اختيار البدلان اليت
تس تضيف املاكتب اخلارجية األربعة للمنظمة ،وتطوير آلية متفق علهيا لكيفية الاختيار مبا يضمن وجود هذه املاكتب يف
املواقع اليت ختدم أهداف املنظمة وتدمع أنشطهتا اخلارجية.
 .126وأيّد وفد اململكة املتحدة بيان وفد المنسا ابلنيابة عن الاحتاد األورويب ،وسويرسا ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وقال الوفد
ّإن الرشاكت الربيطانية تويل أمهية كبرية للخدمات الرئيس ية اليت تقدهما الويبو ،واليت توفر امحلاية ادلولية وادلمع للملكية
الفكرية .ورحب الوفد ابلمنو املتواصل ألنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي ،وأشار إىل أن بدله انضم إىل نظام الهاي يف
يونيو  .2018وأعرب الوفد عن تقديره الكبري للفرص اليت تُتاح أمام مجيع أحصاب املصلحة للمسامهة يف التحسني املس متر
لهذه اخلدمات .وذكر الوفد أنه خالل الس نة املاضية ،شارك خرباء الويبو يف سلسةل من الندوات اجلواةل يف مدن عرب اململكة
املتحدة ،وانقشوا مبارشة مع ممثيل قطاع األعامل أنظمة الويبو وخدماهتا ومنصات تكنولوجيا املعلومات ومس تقبلها .وإذ إن
حتسني هذه اخلدمات األساس ية وتوس يع نطاقها يع ّد أولوية ابلنس بة إىل اململكة املتحدة ،فقد أعرب الوفد عن تقديره للفرص
املتاحة من أجل حتديد معامل مس تقبل نظام امللكية الفكرية العاملي مضن جلان الويبو ادلامئة ،واليت توفر منصة لتبادل املعارف
واخلربات والتعاون يف جمال حتسني اإلطار القامئ للملكية الفكرية .وأعرب الوفد عن امتنانه إلاتحة الفرصة لتشاطر
الاقرتاحات بشأن جودة الرباءات مضن جلنة الرباءات ،وتوجه يف هذا الصدد ابلشكر إىل وفود امجلهورية التش يكية وكينيا
واملكس يك وس نغافورة عىل دمعها .وأعرب الوفد عن قناعته بأنه ينبغي الاس تفادة عىل حنو اتم من قدرة الويبو عىل تنظمي
الاجامتعات ،وأعرب عن رسوره الضطالعه بدور امليرس يف اجامتع الويبو ملاكتب امللكية الفكرية بشأن اسرتاتيجيات
تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت واذلاكء الاصطناعي إلدارة امللكية الفكرية .واس تطرد الوفد قائال إنه شارك مشاركة اتمة يف
املناقشات إلجياد أرضية مشرتكة بشأن التكنولوجيات الناش ئة وتفاعلها مع امللكية الفكرية ،وأكّد دمعه للجهود الرامية إىل
ضامن أن يواكب إطار امللكية الفكرية هذه التطورات الرسيعة بيث ميكن مجليع ادلول األعضاء يف الويبو الاس تفادة من
أحدث التكنولوجيات .وأردف الوفد قائ ّال إنه قد ّتقرر أن تغادر اململكة املتحدة الاحتاد األورويب يف عام  ،2019وسوف
تعزز مناخًا من الاس تقرار حىت يمتكن األفراد والرشاكت يف لك من اململكة املتحدة والاحتاد األورويب من التكيف بسهوةل
مع الرتتيبات اجلديدة .وأاي اكن السيناريو ،فإن اململكة املتحدة هتدف إىل ضامن امحلاية املس مترة للحقوق من خالل أنظمة
الويبو ،وال س امي للمس تخدمني املعينني من الاحتاد األورويب يف نظايم الهاي ومدريد .وأضاف الوفد أن املناقشات جارية مع
الويبو لتحديد احللول العملية لتحقيق تكل األهداف .كام أن اململكة املتحدة تعزز من مشاركهتا البناءة واإلجيابية يف مناقشات
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الويبو لضامن متانة نظام امللكية الفكرية العاملي ونزاهته وإنصافه وحتفزي الابتاكر وزايدة صايف المنو لفائدة امجليع .وحتقيقاً لهذه
الغاية ،تضطلع اململكة املتحدة بدور نشط يف املناقشات احليوية بشأن احلومكة واإلدارة الرش يدة للمنظمة ،إذ ع ّينت أول
رئيس بريطاين للجنة من جلان للويبو منذ  25عاماً .وتطلع الوفد إىل عقد اجامتعات بنّاءة.
ورصح وفد مجهورية تزنانيا املتحدة بأن الويبو نفذت العديد من مرشوعات امللكية الفكرية اجلارية أو املنجزة يف البدل.
ّ .127
ورحب الوفد ابدلمع التقين املس متر اذلي يتلقاه بدله من الويبو ،ال س امي فامي يتعلق بإدماج األنظمة املؤمتتة للملكية الفكرية
ونظام التسجيل اإللكرتوين اجلديد اذلي انطلق العمل به يف  4يناير  .2018وقد ّيرس هذا اإلدماج اس تالم الطلبات
ومعاجلهتا وإجراء معليات البحث وادلفع عرب اإلنرتنت فامي خيص الرباءات والعالمات التجارية .وأعرب الوفد عن تقديره لهذا
ادلمع الفين وقال إن ّه ينتظر بفارغ الصرب تنفيذ النظام اإللكرتوين إلدارة البياانت ،وإدراج منوذج ( )IPASSالش بيك والانتقال
من النسخة احلالية إىل نسخة جديدة ،مما قد يضفي قمية عىل النظام احلايل ويعزز معاجلة الطلبات .وأضاف الوفد أن تنفيذ
املرحةل الثانية من مرشوع أجندة الويبو للتمنية :بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة التكنولوجية
جار مع ثالثة بدلان يه :تزنانيا ورواندا وإثيوبيا .ويف عام  ،2014أنشأت تزنانيا فريق خرباء
كحلول لتحدايت إمنائية احملددة ٍ
وطين اختار جمالني ينطواين عىل حتدايت ،يمت فهيام تطوير التكنولوجيا املناس بة لتوفري احللول ،وهام :اس تخراج الاكراجينان
من األعشاب البحرية؛ وتربية األحياء املائية .ومجيع الواثئق ذات الصةل ،مبا يف ذكل التقرير وخطة العمل اخلاصة
ابلتكنولوجيتني اخملتارتني ،جاهزة يف الوقت احلايل للتسلمي والتنفيذ .وعالوة عىل ذكل ،اختذت الويبو عدة تدابري لتعزيز
البدلان األقل منواً بصفة عامة ،وتزنانيا عىل وجه اخلصوص ،من خالل بناء القدرات .ومشلت هذه التدابري دورات تدريبية
خمتلفة نظمت لفائدة مسؤولني حكوميني ،ومشلت يف بعض األحيان القطاع اخلاص .كام ن ُ ّظمت عدة حلقات معل وندوات
مشرتكة بني الويبو واألريبو ،عىل غرار الندوة اجلواةل لعام  2017اليت كشفت عن رغبة أحصاب املصلحة الوطنيني يف تعّل
امللكية الفكرية واس تخداهما كأداة للتمنية .وقال الوفد إن بناء القدرات يُع ّد نشاطاً مس متراً وإن تزنانيا تتطلع إىل العمل مع
الويبو لتعزيز نقل املعرفة من خالل ادلورات التدريبية وحلقات العمل والندوات لسد الفجوة املعرفية يف مجيع جوانب امللكية
الفكرية ،وابلتايل تعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية .وعالوة عىل ذكل ،المتس الوفد من الويبو دمع وتيسري برانمج درجة
املاجس تري يف امللكية الفكرية اذلي س يقدم يف جامعة دار السالم اعتباراً من العام املقبل .وأعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة
اليت قدمهتا الويبو للمسؤولني يف حكومة بدله من خالل إذاكء وعهيم ومعرفهتم بشأن التسوية البديةل للمنازعات يف جمال حق
املؤلف ،وأعرب عن أمهل يف اس مترار هذا التعاون .واس تطرد الوفد قائ ًال إن زجنبار قد أدرجت ابلفعل آليات بديةل لتسوية
املنازعات يف مرشوع قانون الوطين حلق املؤلف ،إذ إن النظام القانوين احلايل يفتقر ألحاكم اكفية وحمدّثة لتسوية املنازعات
املتعلقة بق املؤلف .ومثة حاجة إىل مساعدة الويبو وخربهتا لتطوير نظام داخيل حديث لتسوية املنازعات املتعلقة بق
املؤلف ،يتّسق مع اآلليات اإلقلميية وادلولية لتسوية منازعات حق املؤلف.
 .128وأيّد وفد الوالايت املتحدة األمريكية تأييداً اتماً للبيان اذلي أدىل به وفد سويرسا ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وأعرب
الوفد عن تقديره لعمل الويبو وخدمات امللكية الفكرية املهمة اليت تقدهما إىل أحصاب املصلحة يف مجيع أحناء العامل .وابلرمغ من
الوضع املايل اجليد للويبو ،اذلي يُعزى يف املقام األول إىل جناح نظام معاهدة الرباءات ،فقد أعرب الوفد عن قلقه إزاء
الاس تدامة املالية الحتادات الويبو اليت متول من الرسوم ،وقال إن ّه سيس متر يف حهثا عىل دفع نصيهبا من النفقات املشرتكة
للمنظمة ،بنا ًء عىل ما تنص عليه معاهداهتا .وأضاف الوفد أنه يؤيد حتديث حامية هيئات البث ويبقى ملزتما ابلعمل عىل
معاهدة جمدية محلاية هيئات البث من رسقة اإلشارات يف العرص الرمقي؛ ومع ذكل ،فإنه ال يرغب يف حتديد موعد حمدد لعقد
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مؤمتر دبلومايس يف هذا الشأن إىل أن يوافق خرباء جلنة حق املؤلف عىل نص يتسم ابلنضج .وأعرب الوفد عن خيبة أمهل
ملرور س نوات عديدة دون إنشاء معاهدة لقانون التصاممي بغية تبس يط إجراءات تسجيل التصاممي الصناعية لفائدة أحصاب
ورصح الوفد أن مرشوع نص معاهدة لقانون التصاممي من شأنه أن يفيض إىل عقد مؤمتر دبلومايس ،ما مل يمت إدراج
احلقوقّ .
أي أحاكم تثري اجلدل يف اللحظة األخرية ،وأعرب الوفد عن ني ّته واس تعداده ا للمشاركة بشلك بنّاء يف ذكل املؤمتر
ادلبلومايس .كام أشار الوفد إىل أن الوالايت املتحدة س تواصل املشاركة يف املناقشات القامئة عىل األدةل يف جلنة املعارف
بغرض التوصل إىل تفامه مشرتك بشأن القضااي األساس ية .وأردف الوفد قائ ًال إن الويبو أحرزت بعضاً من التقدم صوب
تعزيز آلياهتا الرقابية .ومع ذكل ،وفض ًال عن أن تكل اآلليات تتسم بقوهتا واس تقالليهتا ،جيب أن تؤدي وظيفهتا بشلك جيد
من الناحية العملية وتوفر مساعدة حقيقية لدلول األعضاء ورقابة ف ّعاةل عىل املنظمة .وأعرب الوفد عن تقديره لتنفيذ س ياسة
حامية املبلغني عن اخملالفات اجلديدة ،وتطلع إىل اس مترار مشاركة املنظمة يف اجلهود املبذوةل عىل نطاق األمم املتحدة ملاكحفة
التحرش .وجشع الوفد الويبو عىل تعزيز املساءةل ومواصةل تنفيذ مبادرات التوعية والتدريب اليت عززت الثقافة األخالقية يف
هرم املنظمة من قاعدته إىل مقّته .كام ينبغي أن تنفذ التوصيات املنبثقة عن اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة للس ياسات
واملامرسات املتعلقة ابملبلغني عن اخملالفات يف منظامت األمم املتحدة .وتطلع الوفد إىل املشاركة البناءة مع مجيع ادلول األعضاء
يف الويبو.
 .129وأعرب وفد أوروغواي عن امتنانه للويبو اليت قدمت ،من خالل التعاون التقين ،ادلمع املطلوب للسلطات الوطنية
لتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية الوطنية ،وشدد عىل أن الويبو تعاونت يف العام املايض مع املديرية الوطنية للملكية الصناعية
بشأن األنشطة التالية :التدريب عىل معاهدة الرباءات لمتكني املكتب ،مبجرد التصديق عىل املعاهدة من قبل الربملان،
لتنفيذها يف الوقت املناسب ويف الشلك املناسب؛ وتدريب مسؤويل املديرية يف املسائل الناش ئة مبوجب معاهدة
س نغافورة ،ألن هذه املعاهدة أيضا اكنت معروضة عىل الربملان الوطين؛ وتعيني خبري استشاري يف الويبو سامه من خالل
معهل ابالشرتاك مع الفريق التقين للمديرية يف تنفيذ املبادئ التوجهيية األوىل لفحص الرباءات؛ وعقد اجامتع دون إقلميي بشأن
امللكية الفكرية والابتاكر واملساواة بني اجلنسني ،وهذا األخري هل أمهية خاصة ابلنس بة ألوروغواي ألنه مدرج يف جدول
األعامل الس يايس الوطين ويف إطار الهدف  5من أهداف التمنية املس تدامة؛ ودعوة إىل املعاهد واجلامعات الوطنية للمشاركة
يف األنشطة اإلقلميية ويف التدريب؛ وحلقة العمل بشأن العالمات القطرية اليت عقدت يف عام  2018واليت نظمهتا الويبو
ابالشرتاك مع واكةل التعاون اإلس بانية ،واليت س تكون هممة للغاية وجوهرية ألوروغواي مكدخل يف تعزيز اإلقبال ادلويل عىل
املنتجات الوطنية؛ ودعوات إىل القضاة واملدعني العامني للمشاركة يف نومفرب من العام احلايل يف أنشطة األاكدميية؛ وورشة
العمل اليت عقدت يف بوينس آيرس من أجل واكالت تروجي الصادرات ابلزتامن مع اجامتع املديرين اإلقلمييني .وشكر يف ختام
لكمته الويبو عىل مسامههتا من خالل املساعدة التقنية وأدوات ومنصات تكنولوجيا املعلومات ،مثل قاعدة البياانت العاملية
للعالمات التجارية ،اليت أصبحت رشياك اسرتاتيجيا يف بروسور .وقد أجريت األنشطة املذكورة أعاله من أجل تشجيع
اس تخدام امللكية الصناعية يف أوروغواي ودمعها املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب يف الويبو دعامً ال يقدر بمثن.
وتعهد الوفد ابلسعي إىل إجياد حلول متوازنة تعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول األعضاء وحتسني الوضع الاسرتاتيجي للمنظمة.
 .130وأيّد وفد فييت انم بياين وفد إندونيس يا ابمس رابطة آس يان وابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ .وأعرب الوفد عن
تقديره العميق لألداء املمتاز اذلي حققته الويبو مؤخراً وعن أمهل يف إحراز تقدم يف قضااي وضع القواعد واملعايري العالقة.
ورأى أن الثورة الصناعية الرابعة س تحدث تغيريات كبرية يف احلياة الاجامتعية والاقتصادية وس تكون فرصة لتضييق جفوة
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التمنية .وأضاف أن الويبو وادلول األعضاء ينبغي أن تضع س ياسات ملكية فكرية تريم إىل تسخري هذه الفرص وتشجيع
اإلبداع والابتاكر .وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل ما قدّمته من مساعدة فعاةل يف الوقت املناسب حلكومة بدله ،أدت
إىل صياغة اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ورفع ترتيب البدل يف مؤرش الابتاكر العاملي وانضامم البدل إىل اتفاق الهاي
وإجراء أنشطة توعية بشأن امللكية الفكرية .وأكد الوفد من جديد الزتامه ابلعمل عىل وضع نظام دويل متوازن وشامل
للملكية الفكرية يفيد ادلول األعضاء واملس تخدمني عىل حد سواء.
 .131وسل ّط وفد زامبيا الضوء عىل املساعدة التقنية اليت قدمهتا الويبو إىل زامبيا ملراجعة س ياسة امللكية الفكرية الوطنية
وصياغة نسخهتا املنقحة،واليت أقميت مبوجهبا العديد من برامج امللكية الفكرية ،عىل غرار برانمج صياغة اسرتاتيجية التوعية،
رصح الوفد أن س ياسة امللكية الفكرية املنقحة تؤكد عىل احلاجة إىل إدماج امللكية الفكرية يف املناجه
وجيري تنفيذها حالياً .و ّ
ادلراس ية ،ويف هذا الصدد ،رحب الوفد بفرصة اس تضافة بدله لندوة "امللكية الفكرية للش باب واملعلمني" يف نومفرب .2018
وأضاف الوفد أن تعاون زامبيا مع الويبو يشمل بناء القدرات التكنولوجية ،وال س امي الابتاكر اذلي تقوده اجلامعات .فقد
ُأنشئ أول مكتب لنقل التكنولوجيا مقره يف جامعة كوبربيلت يف زامبيا متاش ياً مع الاجامتع الوطين بشأن بناء التعاون بني
مؤسسات التعلمي العايل ومراكز البحث وقطاعات الصناعة لتعزيز الابتاكر التكنولويج الوطين ،اذلي نظمته الويبو ابلتعاون
مع مكتب امللكية الفكرية الوطين خالل العام املايض ،واذلي دام ليومني .و ُيركز مكتب نقل التكنولوجيا عىل تشجيع البحوث
ذات القمية التجارية اليت تقودها اجلامعات ،وحتويل نتاجئ البحوث إىل منتجات قابةل للتداول ،وضامن حامية امللكية الفكرية
لالخرتاعات .ويعزز التعاون بني قطاعي الصناعة واألعامل التجارية لتعزيز القدرة التكنولوجية الوطنية .وأعرب الوفد عن أمهل
يف فتح مؤسسات عديدة من هذا القبيل يف اجلامعات احمللية األخرى .وذكر الوفد أن س تة من كبار املسؤولني من الوزارات
واجلامعات ومعاهد البحث يف زامبيا شا كروا يف الربانمج التدرييب الاستشاري املتقدّم بشأن حقوق امللكية الفكرية يف
الاقتصاد العاملي لصاحل البدلان األقل منوا ،اذلي نظمته الويبو وحكومة السويد ،ونفذوا مخسة مشاريع وطنية بشأن امللكية
الفكرية ألغراض التمنية ،مما يغذي القدرة احمللية عىل الابتاكر .وأيّد الوفد بيان وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية،
وأعرب عن أسفه للوترية البطيئة اليت متزي املناقشات بشأن احلاجة إىل معاهدة دولية محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أن زامبيا سنّت ابلفعل قانوان ملنع المتكل غري املرشوع لتكل املوارد اإلبداعية الهامة،
واختمت بيانه معر ًاب عن أمهل يف إحراز التقدم صوب تنحية اخلالفات جانبا وعقد مؤمتر دبلومايس.
 .132وأيّد وفد زمبابوي تأييداً اتماً البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية .وأشار إىل إطالق
املطورة بفضل ما قدّمته الويبو من مساعدة وتعاون تقنيني يف  28يونيو
الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ّ
 .2018وقد متّت استشارة ممثلني عن قطاع األعامل وعدد من اجلامعات لتعزيز تنفيذ هذه الس ياسة .وقال الوفد إن بدله
س يكون ممتناً دلمع الويبو وأحصاب املصلحة اآلخرين يف إطار اجلهود اجلارية لتنفيذ الس ياسة .وأشار إىل أن مكتب زمبابوي
للملكية الفكرية ال زال يس تفيد من عدد من برامج الويبو يف جمال تدريب املوظفني وبناء القدرات .وعالوة عىل ذكل ،وبفضل
القمي املقدم من الويبو والصندوق الاستامئين للياابن ،جنحت زمبابوي يف رمقنة جسالهتا للعالمات التجارية ،وتأمل أن
ادلمع ّ
تنهتيي من معلية التحقق من البياانت يف مطلع العام املقبل .كام أن املناقشات جارية عىل قدم وساق مع الويبو لس ّد الفجوات
القامئة فامي خيص همارات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف مكتب زمبابوي للملكية الفكرية .كام أعرب الوفد عن تقديره
للعمل اذلي تضطلع به أاكدميية الويبو ،اليت تتشارك الويبو واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية وجامعة أفريقيا يف تقدمي برانمج
درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية اذلي تقرتحه تكل األاكدميية .كام أن مخسة طالب من أصل  38طالبا يدرسون حالياً مه
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مواطنون من زمبابوي ،ويواصل الربانمج خترجي طالب يلتحقون ابجملموعة الكبرية من املهنيني يف جمال امللكية الفكرية يف
البدل .وأردف الوفد قائ ًال إن بدله ُيمثّن معليات وضع املعايري يف خمتلف جلان الويبو ،مبا يف ذكل جلنة املعارف ،وأعرب عن
أمهل أن تواصل مجيع الوفود مشاركهتا بنشاط يف تكل اللجان للتوصل إىل توافق يف اآلراء .وأشار إىل أن تركزي بدله ينصب
يف املقام األول عىل التمنية ،وأعرب عن أمهل يف ّأن أجندة التمنية ستبقى مامتش ية مع اجملاالت اليت تكتيس أمهية حامسة يف
رصح الوفد بأنه س يواظب عىل املشاركة يف مجيع جلان الويبو خدم ًة ملصلحة املنظمة وجممتع امللكية الفكرية كلك.
أفريقيا .و ّ
 .133وأيّد وفد املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية (األريبو) بيان وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية وبيان وفد
بنغالديش ابمس مجموعة البدلان األقل منواً .وذكر ّأن الويبو واألريبو ّنظمتا يف العام احلايل عدة أنشطة مشرتكة من أجل التوعية
بأمهية امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات يف املنطقة األفريقية الس تخداهما يف التمنية التكنولوجية والاقتصادية ،وهذه األنشطة
يه :الندوة اإلقلميية بشأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات ،وحلقة معل تدريب املدربني عىل تدريس امللكية الفكرية يف
لكيات الرشطة ،وحلقة معل بشأن صياغة الرباءات ،والاجامتع دون اإلقلميي بشأن تطوير مراكز دمع الابتاكر التكنولويج،
وحلقة معل بشأن األدوات واخلدمات اإللكرتونية إلدارة امللكية الصناعية وأمتتهتا .وذكر الوفد ّأن أكرث من  296خبرياً يف جمال
امللكية الفكرية من  26بدلاً أفريقياً خترجوا من برانمج درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية يف جامعة أفريقيا يف مواتري،
زمبابوي ،اليت أطلقت جمةل أفريقية متخصصة يف جمال امللكية الفكرية يس تعرضها األقران ،ونرشت كتاب ملكية فكرية بعنوان
"قانون امللكية الفكرية وممارساته وإدارته :وهجات نظر من أفريقيا" .واستناداً إىل جناح برانمج جامعة "مواتري" ،أطلقت
األريبو ابلتعاون مع مكتب غاان للملكية الفكرية ،برانجما جديدا دلرجة املاجس تري يف امللكية الفكرية يف جامعة كوايم نكروما
للعلوم والتكنولوجيا ،وس تطلق برانجماً آخر يف جامعة دار السالم ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،يف مايو  .2019وقال الوفد ّإن
طورت بدمع من الويبو ،لتسهيل وصول
األريبو أطلقت يف أوائل سبمترب  2018قاعدة بياانت إقلميية للملكية الفكريةّ ،
املس تخدمني إىل معلومات امللكية الفكرية املتاحة عىل اإلن نرتت .وأضاف ّأن قاعدة البياانت ،اليت تضم حالياً أكرث من
 000 400عنوان من عناوين امللكية الفكرية من األريبو و 12دوةل عضو فهيا ،اكنت إجنازاً يامتىش مع رؤية األريبو بأن تصبح
مركزاً للملكية الفكرية يف املنطقة .ورأى الوفد أن التعاون الثاليث اجلديد بني الويبو واألريبو واملنظمة األفريقية للملكية
الفكرية ،سيسهم يف إجناز العديد من اخلطوات البارزة يف جمال امللكية الفكرية يف أفريقيا ،مما س يحقق املزيد من فوائد نظام
امللكية الفكرية لدلول األعضاء يف األريبو.
 .134ورحب ممثل مكتب الرباءات األوروبية اآلس يوية ( )EAPOابلتقدم الكبري اذلي حققته املنظمة يف تطوير امللكية
الفكرية دولية متوازنة وميكن الوصول إلهيا ،وأعرب عن تأييده لعمل الويبو لتعزيز الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف مجيع
أحناء العامل من خالل ضامن الاس تقرار والتعاون املتنامغ بني البدلان واملناطق .وأشاد املمثل ابالهامتم اذلي توليه الويبو واملدير
العام وخشصيا ابملنطقة األوروبية اآلس يوية وأنشطة املنظمة املوهجة حنو تطوير أنظمة امللكية الفكرية الوطنية يف ادلول
األطراف يف الاتفاقية األوروبية اآلس يوية للرباءات ،وكذكل العمل البناء واملفيد لفائدة البدلان املنتقةل والبدلان املتقدمة إىل
التنفيذ الفعال للمشاريع والربامج لصاحل ماكتب الرباءات الوطنية يف املنطقة األوروبية اآلس يوية .وأعرب املمثل عن شكره
اخلاص للمدير العام ،وانئبة املدير العام لقطاع العالمات والتصاممي ،ومدير جسل الهاي يف قطاع العالمات والتصاممي عىل
تنظمي الزايرات واملفاوضات وتقدمي املشورة بشأن أعامل املكتب وادلول األطراف يف الاتفاقية األوروبية اآلس يوية للرباءات
اخلاصة ابلنظام األورويب اآلس يوي للحامية القانونية للتصاممي الصناعية .وشكر املمثل الويبو عىل مساعدهتا وتعاوهنا يف تنظمي
حلقات دراس ية إقلميية مشرتكة يف بدلان املنطقة ،وتوفري احملارضين مضن برانمج الزماةل للخرباء من ماكتب الرباءات الوطنية
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وضامن وصول خرباء املكتب إىل خدمات الويبو اإللكرتونية ونظم املعلومات .وأشار املمثل كذكل إىل أن العام املايض اكن
عا ًما من التطوير الفعال للمكتب ،إذ ارتفع عدد الطلبات األوروبية اآلس يوية املودعة ،مقارنة بعدد الطلبات املقدمة خالل
نفس الفرتة من العام املايض ،بنس بة  4يف املائة يف سبمترب من هذا العام .وأشار إىل الاجتاه املزتايد يف اس تخدام نظام
الرباءات األورويب اآلس يوي من قبل مقديم الطلبات من بدلان املنطقة األوروبية اآلس يوية .وأظهر مودعو الطلبات من
الوالايت املتحدة اهامت ًما اثبتًا برباءة الاخرتاع األوروبية اآلس يوية ،وأظهر مقدمو الطلبات من املنطقة اآلس يوية اهامت ًما مزتايدً ا
ابحلصول عىل امحلاية مبوجب إجراء الرباءات األورويب اآلس يوي .يف حماوةل لتحسني نوعية اخلدمات املقدمة ،وذلكل اختذ
املكتب عددا من اخلطوات يف عام  2017هتدف إىل احلد من الوقت اذلي يس تغرقه التطبيقات العملية اليت مسحت لتقصري
متوسط الوقت لالنتقال من أول إشعار من نتاجئ الفحص املوضوعي بنس بة  20يف املائة يف  2018ابملقارنة مع عام .2015
واس تطرد املمثل قائال إن املكتب معل عىل تكثيف التعاون مع ماكتب الرباءات الرائدة لالس تخدام املشرتك لنتاجئ البحث
والفحص .كام أن الربانمج احلايل بشأن الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ( ،)PPHينفذ ابالشرتاك مع
مكتب الياابن للرباءات واملكتب األورويب للرباءات وإدارة الصني الوطنية للملكية الفكرية يف عام  ،2018ومن املقرر توقيع
برانمج آخر من هذا القبيل مع املكتب الكوري للملكية الفكرية يف األايم القادمة .وقال إن املكتب ساعد يف زايدة اإليداع
اإللكرتوين للطلبات يف املنطقة األوروبية اآلس يوية إىل مس توى قيايس يقارب  85يف املائة يف عام  ،2018وبدأ يف تطبيق
املعاجلة ادلاخلية غري الورقية ،ويشارك يف أعامل جلان الويبو الرئيس ية وهيئاهتا .وأثىن املمثل عىل أنشطة الويبو لتطوير اإلطار
القانوين ادلويل يف جمال امللكية الفكرية ،وإدخال معايري حديثة للمعلومات املتعلقة ابلرباءات ،وحتقيق أهداف اسرتاتيجية
تطورها الثابت ملا فه
تامتىش مع الطلبات املزتايدة ابس مترار يف العامل احلديث .وأعرب املمثل عن أمهل يف أن تواصل الويبو ّ
منفعة ادلول األعضاء وجممتع امللكية الفكرية العاملي .وأعرب عن ثقته يف أن دور الويبو يف العامل سيس متر يف الزايدة.
 .135وهنّأ وفد مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية الرئيس عىل انتخابه رئيساً للجمعيات ،ور ّحب
ابفتتاح أعاملها وشكر املدير العام وفريقه العامل عىل اجلهود املمتزية ،وقدّم الشكر موصوال للعاملني يف املكتب العريب عىل
نشاطهم احلثيث .وذكر الوفد أنه س يتناول بيشء من اإلجامل أمه التطورات خالل الفرتة املاضية يف جمال امللكية الفكرية عىل
مس توى جملس التعاون ،واليت تؤكد تنايم اهامتم دول اجمللس عىل املس توى اإلقلميي هبذا اجلانب الهام ،خاصة ما يتعلق منه
ابلرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف ،وذكل من خالل اس تحداث برانمج مكثف للعمل املشرتك يف جمال الرباءات
بني مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون وماكتب الرباءات الوطنية يف دول اجمللس ،والرشوع يف تفعيل ذكل مع هذه
املاكتب يف جمال حفص الطلبات وأمتتة اإلجراءات ودمع بنيهتا التحتية ،وزايدة عدد دول جملس التعاون اليت صادقت عىل
قانون العالمات التجارية املوحد جمللس التعاون ،وطرح مبادرة لسن قانون موحد خاص بقوق املؤلف جمللس التعاون،
واضطالع مركز تدريب امللكية الفكرية جمللس التعاون بدور هام يف رفع قدرات املعنيني ابمللكية الفكرية عىل اختالف
أنواعها .وذكر الوفد أن هناك خطوات لتطوير دور املركز مبا يعزز من خمرجاته ،إضافة إىل تعزيز برانمج ومشاريع رفع قدرات
العاملني يف جمال امللكية الفكرية يف دول اجمللس ،مبا يف ذكل أعضاء جلنة التظلامت اخلاصة ابلرباءات الصادرة من دول
اجمللس ،وذكل ابلتعاون مع الويبو وعدد من اجلهات ادلولية املتخصصة من خالل أنشطة وبرامج مضن خطة س نوية معمتدة.
وذكر أن من اجملدول توقيع مذكرة التفامه بني األمانة العامة جمللس التعاون ممثةل مبكتب براءة الاخرتاع جمللس التعاون ومكتب
الرباءات األورويب ،مما س يوطد عالقة التعاون املمتدة بني اجلانبني وتدفع هبا ملزيد من اخملرجات اإلجيابية .وختاما ،أكّد الوفد
عىل أمهية فتح مكتب خاريج ملنظمة الويبو يف إحدى دول جملس التعاون اليت تقدمت بطلبات وفقاً لإلجراءات املبينة يف
الوثيقة " A/55/INF/11املبادئ التوجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية للثنائية  "2019-2018ملا حيققه ذكل من قمية
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مضافة لقطاع امللكية الفكرية يف املنطقة ،واليت حققت من جانهبا منوا يف جمال خدمات امللكية الفكرية يف الس نوات املاضية،
فضال عن هجودها لتسخري امللكية الفكرية لتعزيز منظومة الابتاكر يف دول جملس التعاون.
 .136وقال وفد جامعة ادلول العربية إن اجلامعة ما تزال تواصل التعاون املمثر والبناء اذلى بدأته منذ عام  2000عند توقيع
مذكرة التفامه مع الويبو ،وقد مت حتديث مذكرة التفامه لتس توعب التطورات اجلديدة يف جمال امللكية الفكرية .واتبع ابلقول إن
اجلامعة ما زالت تقدم ادلمع الس يايس للك ما من شأنه مساعدة ادلول األعضاء يف جامعة ادلول العربية (اليت تض ّم  22دوةل
تتكون من املسؤولني احلكوميني
عضو) والوصول إىل نظام فعال للملكية الفكرية .وذكر أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية ،اليت ّ
عن امللكية الفكرية يف ادلول العربية واليت أنشأت بقرار من اجمللس الاقتصادي والاجامتعي للجامعة عىل املس توى الوزاري
عام  ،2016ستناقش يف اجامتعها القادم آليات إعداد ملف خاص ابمللكية الفكرية ليكون ممكّ ًال للربانمج التنفيذي ملنطقة
التجارة احلرة العربية الكربى .وذكل تنفيذاً للقرار الصادر عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي بدمع مقرتح األمانة العامة
للجامعة بشأن تطوير منطقة التجارة املذكورة ،لتشمل بعض املوضوعات لتسهيل التجارة ومهنا امللكية الفكرية .وأضاف الوفد
أن اجلامعة مازالت تواصل دورها يف دمع وتسهيل انضامم ادلول العربية اليت مل تنضم بعد لالتفاقيات اليت تديرها الويبو ،وذكل
من خالل القرارات اليت تصدر عىل املس توى الوزاري .وأشار إىل أن األنشطة املشرتكة اليت تنظم س نو ًاي ابلتعاون مع
املكتب العريب ابلويبو أصبحت تندرج مضن مصفوفة األنشطة والربامج الصادرة عن اجامتع التعاون العام بني منظوميت جامعة
ادلول العربية واألمم املتحدة ،وآخرها الاجامتع اذلي عقد يف مايو املايض يف جنيف .وختاما ،تقدم الوفد خبالص الشكر
للمدير العام فرانسس غري واملكتب العريب عىل اجلهود املبذوةل دلمع ادلول العربية.
 .137وقال ممثل منظمة التعاون اإلساليم ( )OICدلى مكتب األمم املتحدة يف جنيفّ ،إن منظمته تسعى إىل تعزيز
التعاون الاقتصادي والاجامتعي والثقايف والعلمي بني ادلول األعضاء فهيا وتشجيع تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ملا فيه
رفاه لك شعوهبا .وأشار إىل ّأن األمهية املزتايدة خلدمات امللكية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص يه عامل همم يف تمنية
يبني أمهية حقوق امللكية الفكرية ،وال
الاقتصادات الوطنية .ورأى ّأن برانمج معل منظمة التعاون اإلساليم لعام ّ 2025
س امي الرباءات ،كعنارص أساس ية يف الهنوض ابالبتاكر والتمنية التكنولوجية والاقتصادية والعلمية للبدلان األعضاء .وذكر أن
مؤسسات منظمة املؤمتر اإلساليم الفرعية واملتخصصة نفذت ،بفضل التعاون املنتظم بني األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر
اإلساليم ،عددا من املشاريع واملبادرات املهمة ابلتعاون مع الويبو .وقال ّإن املنظمة تش يد ابدلور احليوي اذلي تؤديه الويبو
يف تعزيز الابتاكر واإلبداع وقدرة البدلان املتقدّمة والنامية عىل تسخري امللكية الفكرية يف حتقيق أهداف التمنية الاجامتعية
والاقتصادية والثقافية ،وأكّد عىل الزتام املنظمة بتعزيز أنشطهتا التعاونية مع الويبو من أجل التمنية الاجامتعية والاقتصادية
لدلول األعضاء يف املنظمتني.
 .138وقال ممثل مركز اجلنوب إن املركز اكن دامئا وأبدا داعام للعمل املتعدد األطراف حنو نظام عاملي للملكية الفكرية شامل
ومتوازن ومرن ينتفع به امجليع من بدلان ومس تخدمني .وأيد اجلهود الرامية إىل حتقيق متثيل جغرايف معزز وعادل للبدلان
النامية يف مجيع هيئات الويبو ،مبا يف ذكل جلنيت التنس يق واملزيانية .وأعرب عن تأييده للمفاوضات الرامية إىل وضع القواعد
واملعايري يف جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وأنشطة وضع القواعد بشأن التقييدات
والاس تثناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وحث املركز عىل مواصةل التصديق عىل معاهدة مراكش الرامية إىل تيسري
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقات البرصية إىل املواد التعلميية .ورأى أن الهنوض بأجندة التمنية ،ويه أولوية للمركز ،يس تدعي
من الويبو – ويه جزء من منظومة األمم املتحدة – أن تسامه يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة .وذكر أن أجندة التمنية
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ّأقرت الس ياق والاحتياجات واألولوايت احملددة اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان األقل منواً ،فامي خيص وضع املعايري
وتقدمي املساعدة التقنية للويبو .ومبا أن البدلان النامية والبدلان األقل منوا حتتاج إىل حزي للس ياسات من اجل صياغة أنظمة
ملكية فكرية مناس بة ،رأى املركز أن عىل الويبو دمع قدر أكرب من املرونة للبدلان النامية ،واحلفاظ عىل حزي واسع للس ياسة
العامة للبدلان األقل منوا عىل النحو املسموح به مبوجب اتفاق تريبس .بل وينبغي للويبو أن تساعد هذه البدلان لتفادي فرض
معايري تتجاوز الزتامات اتفاق تريبس  -سواء مبوجب اتفاقات جتارية أو تدابري أحادية مثل القسم األمرييك اخلاص - 301
اذلي ال يتوافق مع احتياجات التمنية لتكل البدلان وأهدافها .وذكر املمثل أن املركز س يواصل دمع ادلول األعضاء فيه وعددها
توسع نطاق خدماهتا
 54إضافة إىل مجموعة  77والصني ،يف وضع أنظمة امللكية الفكرية ادلامعة ألهداف التمنية .وس ّ
الاستشارية لتشمل حكومات البدلان النامية بشأن حقوق امللكية الفكرية والصحة العامة ،وتقدمي املشورة والتدريب حسب
الطلب بشأن اس تخدام مروانت تريبس ألغراض الصحة العامة يف خمتلف البدلان .واختمت ّ
بث األطراف املهمتة عىل
الاتصال ابملركز للحصول عىل مزيد من املعلومات.
 .139وذكر ممثل امجلعية األمريكية لقانون امللكية الفكرية ( )AIPLAأن أعضاء امجلعية مه من ماليك امللكية الفكرية
ومس تخدمهيا عىل حد سواء ،وتسعى امجلعية إىل وضع قوانني وس ياسات عادةل وفعاةل واحلفاظ علهيا بغية حتفزي الاخرتاع
وماكفأته ،مع مراعاة املصلحة العامة يف وجود املنافسة السلمية والتاكليف املعقوةل واإلنصاف األسايس .وشكر املمثل الويبو
عىل تنظمي منتدى الس ياسة العاملية ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية املتطورة ،وعىل أداء همامهتا .ويف هذا الصدد ،هنأ املمثل
جلنة التمنية عىل املوافقة ،يف ادلورة  ،21عىل مرشوع هيدف إىل زايدة دور املرأة يف الابتاكر ورايدة األعامل وتشجيع النساء
يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية .وذكر املمثل ّأن امجلعية تعمل بنشاط عىل رفع مس توى الوعي هبذا
املرشوع يف بعض البدلان النامية ،من خالل أعضاهئا املنتس بني ادلوليني ومتهّد الطريق ملشاركهتم فيه .ونتيجة لهذه اجلهود،
صاغ األعضاء يف أحد البدلان مقرتحا للمشاركة يف املرشوع الرائد األول هبدف تقدميه إىل جلنة التمنية وحصلوا عىل تأييد من
املكتب الوطين للملكية الفكرية ،ونظر األعضاء يف بدل آخر يف هذه الفرصة .وقال إن امجلعية تتطلع إىل مواصةل هجودها
التيسريية ،وتمثّن غاليا الزتام الويبو املس متر ابلشفافية والشمولية يف هيئات صنع القرار والتفاوض.
 .140وأوحض ممثل مجعية األمريكيتني للملكية الفكرية ( )ASIPIدور امجلعية كهيئة غري ربية تأسست عام  .1964وأضاف
أن الهدف الرئييس مهنا هو دراسة معلومات امللكية الفكرية ونرشها وتطوير القوانني واللواحئ واإلجراءات ومواءمهتا يف
األمريكيتني وحتسني معارف رشاكهئا وممارساهتم املهنية .وذكر أن امجلعية ،ومنذ تأسيسها ،أجرت حتليالت وأصدرت توصيات
لتسهيل تمنية الاقتصادات يف األمريكيتني ودجمها يف التجارة العاملية ،مع احلفاظ عىل الهوية الفريدة للمنطقة ومصاحلها اخلاصة
وإماكنياهتا الهائةل لالبتاكر واملساهامت يف العلوم والفن والثقافة .وأشار إىل أن امجلعية أقامت روابط تعاونية مع العديد من
الكياانت ذات الاهامتمات املامثةل ،وخاصة الويبو .وأضاف أن امجلعية دمعت ابس مترار هممة الويبو ،ألهنا خاضت جتربة العمل
الشاق املطلوب لتوليد فرص العمل وإطالق املبادرات وتروجيها واس تدامة إحراز التقدم والتغلب عىل التحدايت .وقال إن
املشاريع احلالية للجمعية تشمل تروجي العالمات التجارية القطرية لبدلان أمرياك الالتينية لتعزيز صورهتا واملساعدة يف تسويق
منتجاهتا وخدماهتا ،بغية توحيد نظم امحلاية يف املنطقة وتنس يقها كجزء أسايس من العملية .وأضاف أن امجلعية شاركت بنشاط
يف برامج تدريب القضاة واملدعني العامني وتعزيز اس تقاللية مزيانية ماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة .واتبع ابلقول إن امجلعية
معلت بشلك وثيق مع الويبو لتنظمي حلقات معل متنقةل بشأن معاهدة الرباءات يف تسعة بدلان يف أمرياك الالتينية ،واكنت
أول كيان يرعى برانمج الويبو ملساعدة اخملرتعني ،وقد دافعت عن هذه املبادرة منذ عام  .2016وشاركت يف ثالث منتدايت
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لسلطات إنفاذ امللكية الفكرية ابلتنس يق مع الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،وختططت للمشاركة يف منتدايت قادمة .وقد
أجرت امجلعية دراسة من مرحلتني بشأن األثر الاقتصادي للعالمات التجارية يف أمرياك الالتينية .وقال املمثل إن املرحةل
األوىل اكمتلت؛ والثانية ستس تمكل يف مجيع البدلان عام  .2019وأضاف أن امجلعية ق ّدمت برانجمي التعلمي:
( )ASIPI Educaوهو مرشوع لتعلمي األطفال ورفع وعهيم ابمللكية الفكرية؛ و( )ASIPI Emprendeوهو برانمج خاص
لرواد األعامل حول مزااي امللكية الفكرية كأداة لتطوير األعامل.
ورصح ممثل اجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية ( )CCPITبأن اجمللس حيصل عىل متثيل يف مجعيات الويبو
ّ .141
للمرة األوىل منذ اعامتده بصفة مراقب .وأشار املمثل إىل أن اجمللس أنشئ منذ أكرث من  60عاماً ،وعرض دور اجمللس
وأهدافه .وذكر املمثل أن اجمللس بوصفه منظمة جتارة وطنية مسؤوةل عن تشجيع التجارة والاستامثر اخلارجيني ،يضم أكرث
من  1200فرع حميل وصناعي يف الصني .ويسعى اجمللس لتعزيز التجارة والاستامثر الثنايئ والتعاون الاقتصادي والتكنولويج
بني الصني وبدلان العامل األخرى من أجل تسهيل تطوير العالقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ومتعددة األطراف .وذكر
املمثل أن اجمللس اضطلع بدور بناء يف وضع نظام امللكية الفكرية يف الصني وتعزيزه ،ويف التبادل والتعاون بني الرشاكت
الصينية واألجنبية يف جماالت امللكية الفكرية ،إذ تركز الرشاكت يف برامج التعاون التجاري والاستامثري عىل امللكية الفكرية.
وقال املمثل إن اجمللس ابعتباره ممث ًال جملمتعات األعامل الصينية ،ملزم بنقل خماوف هذه اجملمتعات وآراهئا وتعليقاهتا إىل منتدى
دويل همم مثل الويبو ،ألن هذا التبادل يصب يف مصلحة الويبو والرشاكت .وتعهد اباللزتام بواجباته مكراقب وتطلع إىل مزيد
من التعاون مع الويبو .وأعرب عن اس تعداده لتبادل اآلراء مع املنظامت التجارية والرشاكت وخرباء امللكية الفكرية من البدلان
األخرى يف إطار الويبو ،وبذل هجود متضافرة مع نظرائه ادلوليني بغية وضع قواعد دولية للملكية الفكرية تكون مفتوحة
وشامةل ومتوازنة وفعاةل .وأعرب عن أمهل يف أن يسامه اجمللس يف حتسني نظام إدارة امللكية الفكرية العاملي وتطوير العمل يف
جمال امللكية الفكرية عىل املس توى ادلويل.
 .142ورحب ممثل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPابلتوصيات امخلس واألربعني الصادرة عن جلنة التمنية ،وشدد عىل أمهية
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وأكّد الزتام الربانمج مبساعدة القارة األفريقية عىل الاس تفادة من إماكانهتا الاكمنة الهائةل،
واملشاركة يف تطوير أنظمة امللكية الفكرية يف البدلان األفريقية .ورحب املمثل ابلتقدم الرايم إىل تعزيز نقل التكنولوجيا
وتقنيات املعلومات والاتصاالت واحلصول إىل املعرفة .وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية ،جشب املمثل استبعاد معظم اجملموعات
العرقية األفريقية من املشاركة الاكمةل يف جلنة املعارف .وقال املمثل إن الربانمج مل يس تطع تقدمي مالحظات يف آخر اجامتعني
للجنة نتيجة عدم متثيهل يف جتمع الشعوب األصلية .وأعرب املمثل عن أمل الربانمج يف الوصول إىل حل وسط لتصحيح هذا
الوضع غري املقبول ،وإدارة العقبات الزمنية وضامن حق لك مشارك يف مسامهة اكمةل .ورأى املمثل أن الوقت قد حان لتنظمي
مؤمتر دبلومايس دون انتظار توثيق مجيع أشاكل املعارف التقليدية ونرشها.
 .143وأكد ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAأن أمهية امللكية الفكرية يف الوقت الراهن ،مثلام ذكر
املدير العام ،تربز مسامهة املعرفة يف المنو والاس تدامة .وأمهية الوصول تواكب األمهية املزتايدة للمعرفة ألن غياب الوصول إىل
املعلومات ،خاصة عند إنشاء حقوق جديدة ،ينطوي عىل خطر تعميق الفجوة اإلمنائية .وأشار املمثل إىل أن حوايل
 20هدفًا من أهداف التمنية املس تدامة تربز أمهية القدرة عىل الوصول إىل املعلومات واس تخداهما ،وهو هدف حتاول
املكتبات حتقيقه ولكن لن تنجح فيه إال بوجود القوانني املناس بة .وأيد ما ذكره وفد أوغندا بشأن رضورة اتباع هنج متاكمل
للملكية الفكرية والتمنية .ورأى أن الويبو تسري يف هذا الطريق ،من خالل معلها بشأن أهداف التمنية املس تدامة ،وقرارها

A/58/11
Annex I
93

الرائد بإاتحة الوصول املفتوح ملنشوراهتا .وقال إن معاهدة مراكش أثبتت جناهحا س ياس ياً ومعلياً ،وينبغي أن يذكر ،عش ية
اذلكرى الس نوية الس بعني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،أن املعاهدة اكنت جناحا يف جمال حقوق اإلنسان أيضا .وذكر أن
مسأةل التقييدات والاس تثناءات ليست مجموعا صفراي ،بل يه قضية مركزية يف أعىل أنظمة امللكية الفكرية أدا ًء ،وجوهرية
للمكتبات للقيام بوظائفها .وأعرب الاحتاد عن تطلعه إىل العمل مع ادلول األعضاء إلحراز تقدم ملموس يف هذا الاجتاه.
 .144وقال ممثل اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ( )IIPCCإن امللكية الفكرية واس تغاللها
جتار ًاي يساهامن يف إجياد فرص للعمل وحتقيق الازدهار .وأضاف أن للملكية الفكرية بعداً إنسانياً ألهنا حتمي فرصة املبدع
أو اخملرتع يف احلصول عىل الاعرتاف واملاكفأة .وأردف املمثل قائ ًال إن ّه ابلرمغ من أن العامل قد اعتنق اقتصاد املعرفة ،فإن جل
املعارف جمانية .ومن مثّ ،مفا هو السبيل الكفيل ابحلفاظ عىل اس تدامة اقتصاد قامئ عىل يشء جماين .وأشار املمثل إىل أن
اقتصاد املعرفة يف املس تقبل حيتاج إىل امللكية الفكرية واس تغاللها جتار ًاي ،وال س امي أرسارها التجارية ،اليت حتتل ماكنة ابرزة
وتكتسب أكرب قمية بني مجيع احلقوق .وأردف قائ ًال إن اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية يعمل مع الويبو
وهجات أخرى بغية تطوير ممارسات جيدة يف جمال امللكية الفكرية وتعلمي الاس تغالل التجاري للملكية الفكرية وحامية امللكية
الفكرية ،من خالل إثبات وجود أرسار جتارية عىل سبيل املثال ،ألن امللكية الفكرية س تدمع اقتصاد املس تقبل.
 .145وقال ممثل املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية ( )KEIإن مؤسس ته تلمتس من الويبو أن تركز عىل الزتام ادلول
األعضاء بتنفيذ قواعد امللكية الفكرية بطريقة حتمي الصحة العامة وتعزز احلصول عىل األدوية للجميع ،وتواصل تقيمي التقدم
احملرز يف هذا الاجتاه وفقا إلعالن ادلوحة لعام  2001بشأن جوانب اتفاق تريبس والصحة العامة .وأضاف املمثل أن منظمة
التجارة العاملية نرشت عام  2008تقريراً عن تغليف علب منتجات التبغ بغالف موحد يف أسرتاليا ،وأصبحت هذه املامرسة
موضع اتفاق الحق بني ادلول يطبق عىل نطاق واسع بشأن القضااي املتعلقة ابلصحة ،ومهنا ماكحفة منتجات التبغ .وأبدت
املنظمة دمعها لعمل جلنة حق املؤلف بشأن حق الفنان يف إعادة بيع املصنفات املادية ،لكهنا أوصت بإخراج معاهدة البث
من جدول أعامل اللجنة ،يف ضوء الارتباك حول أهداف املعاهدة واملقرتحات الرامية إىل توفري حقوق دامئة فعاةل لهيئات
البث بشان احملتوى اذلي مل تبدعه هذه الهيئات أو متتلكه أو ترخصه ،مبا يف ذكل املصنفات اليت ال تشمل حق مؤلف
أسايس أو اليت أعطى أحصاهبا ترخيصا ابس تخداهما من قبل امجلهور دون أي تلكفة ،وابلتايل مل تدفع الهيئات لبهثّ ا ،كام هو
احلال يف حاةل تراخيص املشاع اإلبداعي .واقرتحت ممثل املؤسسة أن تبحث جلنة الرباءات يف مدى تطبيق اس تثناءات
الرباءات يف جمال عالج اإلنسان عىل العالجات اخلليوية واجلينية اجلديدة ،مثل عالج الرسطان مبس تقبل املس تضد اخلميري
خلالاي (.)T-cell
 .146وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNرأاي للش بكة مفاده أن الابتاكر يعمتد عىل أدوات متعددة مهنا الاستامثر يف
التعلمي والبحث والتطوير وبناء املهارات واحلصول إىل التكنولوجيا وادلراية .وترى الش بكة أن حتقيق نتاجئ فعاةل يتطلب وجود
قاعدة تكنولوجية متينة وقدرة اكفية للتسويق التجاري والبحث والتطوير يف جمال حامية امللكية الفكرية .وقد أويل محلاية
امللكية الفكرية يف معظم البدلان النامية دور اثنوي يف تعزيز الابتاكر الوطين ،وقد منت العديد من الاقتصادات والصناعات
بامية حمدودة فقط .وأبدت الش بكة حتفظها بشأن الرتوجي لالبتاكر من خالل املنظور الضيق محلاية امللكية الفكرية وإنفاذها،
وهو ما قد يعيق تمنية الصناعات احمللية بد ًال من تعزيزها .وأضاف املمثل أن العديد من البدلان النامية انضمت إىل عدد من
معاهدات الويبو ولكهنا ما زالت متأخرة إىل حد كبري يف جمال الابتاكر ،وهناك حاجة إىل إجراء مداوالت أكرث دقة وتستند
إىل ادلالئل بشأن الابتاكر ،ال إىل إضافة مزيد من حقوق امللكية الفكرية .وأشار املمثل إىل املادة  8من اتفاق تريبس اليت
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تنص عىل أن سوء اس تخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل أحصاب احلقوق أو اللجوء إىل ممارسات تقيّد التجارة بغري مربر
أو تؤثر سلباً يف نقل التكنولوجيا وتعمميها عىل الصعيد ادلويل .وأضاف أن معلية التجديد ادلامئ للرباءات ،عىل سبيل املثال،
مكّن رشاكت األدوية من احلصول عىل براءات عبثية لصيغ جديدة ومجموعات من املركبات املوجودة لتوس يع احتاكر الرباءات
ومنع دخول األدوية بأسعار معقوةل إىل السوق .ففي عام  ،2009وجدت املفوضية األوروبية أنه  40000براءة منحت ملا
عدده  219دوا ًء فقط ،و 87من تكل الرباءات اكنت براءات ذات نوعية رديئة .وهذه التجاوزات منترشة يف نظام الرباءات
عىل نطاق واسع ،مما أدى إىل خسائر بقمية  3مليارات يورو وأودى بياة املرىض غري القادرين عىل احلصول عىل األدوية
بأسعار معقوةل .وأضاف املمثل أن اتفاق تريبس أقر ابحلاجة إىل أن تطبّق ادلول األعضاء تعريف معايري الاخرتاع واألهلية
للرباءة عىل حنو أكرث دقة للحد من التجديد ادلامئ للرباءات وجتنب التدابري اليت تفرضها املعايري اإلضافية التفاق تريبس واليت
من شأهنا أن متدد بشلك غري مناسب احتاكرات رشاكت األدوية ،حس امب أوىص به الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول
عىل األدوية التابع لألمني العام لألمم املتحدة .وقال املمثل إن هذه التحدايت لنظام امللكية الفكرية مل حتظ ابهامتم اكف من
الويبو .ودعا مجيع ادلول األعضاء إىل اختاذ إجراءات عىل املس توى الوطين ويف الويبو ،مبا يف ذكل تطوير القدرة احمللية عىل
تصنيع املنتجات ،للتعامل مع هذه الانهتااكت اليت تؤثر سلباً عىل التقدم الاجامتعي والاقتصادي الوطين.
 .147وأعرب املدير العام عن شكره مجليع الوفود وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية .وقال إن ما
مجموعه س بع مجموعات إقلميية وثالث مجموعات أخرى وأكرث من  90وفداً من ادلول األعضاء ومخس منظامت حكومية دولية
وست منظامت غري حكومية ،مجيعها أخذت اللكمة .وس تدرج البياانت املكتوبة خملتلف الوفود اليت مل تدل ببيان يف التقرير
العام وس تدرس مجيع البياانت عن كثب من جانب األمانة .وأضاف ان اهامتم الوفود املس متر واملكثف بعمل الويبو حيظى
بتقدير كبري وس تكون تعليقاهتم ومالحظاهتم مبثابة أساس لتعديل برامج املنظمة.
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