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مقدمة
 .1يسجل التقرير العام هذا املداوالت والقرارات الصادرة عن امجلعيات وسائر الهيئات احلادية والعرشين التالية لدلول
األعضاء يف الويبو ("امجلعيات"):
( )1امجلعية العامة للويبو ،ادلورة امخلسون (ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشون)
( )2ومؤمتر الويبو ،ادلورة التاسعة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية السادسة عرشة)
( )3وجلنة الويبو للتنس يق ،ادلورة اخلامسة والس بعون (ادلورة العادية التاسعة واألربعون)
( )4ومجعية احتاد ابريس ،ادلورة الثالثة وامخلسون (ادلورة الاس تثنائية الثالثون)
( )5واللجنة التنفيذية الحتاد ابريس ،ادلورة الثامنة وامخلسون (ادلورة العادية الرابعة وامخلسون)
( )6ومجعية احتاد برن ،ادلورة السابعة واألربعون (ادلورة الاس تثنائية الرابعة والعرشون)
( )7واللجنة التنفيذية الحتاد برن ،ادلورة الرابعة والس تون (ادلورة العادية التاسعة واألربعون)
( )8ومجعية احتاد مدريد ،ادلورة الثانية وامخلسون (ادلورة الاس تثنائية الثالثون)
( )9ومجعية احتاد الهاي ،ادلورة الثامنة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية السابعة عرشة)
( )10ومجعية احتاد نيس ،ادلورة الثامنة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة)
( )11ومجعية احتاد لش بونة ،ادلورة اخلامسة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية الثالثة عرشة)
( )12ومجعية احتاد لواكرنو ،ادلورة الثامنة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية السادسة عرشة)
( )13ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات ،ادلورة التاسعة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية الثامنة عرشة)
( )14ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،ادلورة امخلسون (ادلورة الاس تثنائية التاسعة والعرشون)
( )15ومجعية احتاد بودابست ،ادلورة اخلامسة والثالثون (ادلورة الاس تثنائية السادسة عرشة)
( )16ومجعية احتاد فيينا ،ادلورة احلادية والثالثون (ادلورة الاس تثنائية الرابعة عرشة)
( )17ومجعية معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ،ادلورة الثامنة عرشة (ادلورة الاس تثنائية العارشة)
( )18ومجعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت ،ادلورة الثامنة عرشة (ادلورة الاس تثنائية العارشة)
( )19ومجعية معاهدة قانون الرباءات ،ادلورة السابعة عرشة (ادلورة الاس تثنائية العارشة)
( )20ومجعية معاهدة س نغافورة بشأن قانون العالمات ،ادلورة احلادية عرشة (ادلورة الاس تثنائية السادسة)
( )21ومجعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معايق البرص
أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات ،ادلورة الثالثة (ادلورة العادية الثالثة).
واجمتعت تكل امجلعيات والهيئات يف جنيف يف الفرتة من  24سبمترب إىل  2أكتوبر  2018وأجرت مداوالهتا واختذت قراراهتا
يف اجامتعات مشرتكة الثنتني أو أكرث من امجلعيات وسائر الهيئات املذكورة واملدعوة إىل الانعقاد (واملشار إلهيا فامي ييل بعبارة
"الاجامتعات املشرتكة" وعبارة "مجعيات ادلول األعضاء" ،عىل التوايل).
 .2وابإلضافة إىل التقرير العام هذا ،أعدّت األمانة تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة للويبو )(WO/GA/50/15
وجلنة الويبو للتنس يق ) (WO/CC/75/3واللجنة التنفيذية الحتاد ابريس ( )P/EC/58/1واللجنة التنفيذية الحتاد برن
( )B/EC/64/1ومجعية احتاد مدريد ) (MM/A/52/3ومجعية احتاد الهاي ) (H/A/38/2ومجعية احتاد لش بونة
) (LI/A/35/3ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات ) (PCT/A/50/5ومجعية معاهدة مراكش
(.)MVT/A/3/2
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 .3وترد يف الوثيقة  A/58/INF/1 Rev.قامئة ابألعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت
 24سبمترب .2018
 .4وترأس األشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول األعامل (الوثيقة :)A/58/1
البنود  1و 2و 3و 4و 5و 6و 10و 11و 12و 13و 14السفري دونغ-يش دونغ (الس يد) (فييت انم)
رئيس امجلعية العامة
و 15و 16و 17و 18و 19و 20و 25و 29و30
السفري إسامعيل ابغاي هامانيه (الس يد) (إيران (مجهورية –
البنود  7و 8و 27و28
اإلسالمية))
رئيس جلنة الويبو للتنس يق
منويل غريا زمارو (الس يد) (املكس يك)
البند 9
رئيس مؤمتر الويبو
ويف غيابه توىل السفري دونغ-يش دونغ (الس يد) (فييت انم)،
رئيس امجلعية العامة ،الرئاسة بصورة مؤقتة
س ندرس لغنوفسيك (الس يد) (التفيا)
البند 21
رئيس مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
نيكولوز غوجيليدزي (الس يد) (جورجيا)
البند 22
رئيس مجعية احتاد مدريد
يونغ داي سون (الس يد) (مجهورية كوراي)
البند 23
انئب رئيس مجعية احتاد الهاي
جواو بينا دي مورايس (الس يد) (الربتغال)
البند 24
رئيس مجعية احتاد لش بونة
محمد السلمي (الس يد) (تونس)
البند 26
رئيس مجعية معاهدة مراكش
 .5ويرد فهرس مبداخالت وفود ادلول وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املذكورة يف املرفق الثاين
من هذا التقرير .ويرد لك من جدول األعامل ،بصيغته املعمتدة ،وقامئة املشاركني يف الوثيقتني  A/58/1و،A/58/INF/3
عىل التوايل.

البند  1من جدول األعامل املو ّحد
افتتاح ادلورات
 .6دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري (املشار إليه فامي ييل ابمس "املدير العام") ،سلسةل الاجامتعات الثامنة
وامخلسني مجلعيات الويبو إىل الانعقاد.
 .7وقبل افتتاح ادلورات رمسيا من قبل رئيس امجلعية العامة للويبو السفري دونغ-يش دونغ (فييت انم) ،أخذ املدير العام
اللكمة إلبداء أسفه عن وفاة خفامة الس يد تران داي كوانغ ،رئيس فييت انم ،بشلك مفاجئ وغري متوقّع يف  21سبمترب .2018
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ورصح بأن الرئيس الراحل أكّد ،يف تكل
وقال إنه حظي ابمتياز ورشف الالتقاء ابلرئيس الراحل يف مارس ّ .2017
املناس بة ،أمهية ضامن أفضل الظروف املمكنة لنظام امللكية الفكرية العاملي من أجل اإلسهام ،مضن س ياسات فييت انم ،يف
التمنية الاجامتعية والاقتصادية للبد .ودعا املدير العام ،ابمس امجلعية العامة للويبو ،السفري دونغ-يش دونغ إىل نقل التعازي إىل
أرسة الرئيس الراحل وإىل حكومة وشعب فييت انم .مث دعا املدير العام املندوبني إىل الوقوف دقيقة مصت تكرميا لروح
الرئيس الراحل .واس تجاب احلضور لدلعوة.
 .8وأعرب الرئيس ،ابمس حكومة وشعب فييت انم ،عن معيق امتنانه وتقديره للحضور الكرمي عىل تكرميه لروح رئيس
فييت انم الراحل خفامة الس يد تران داي كوانغ ،اذلي وافته املنية يف  21سبمترب  .2018وأضاف أن وفاته متث ّل خسارة كبرية
لدلوةل والشعب وللك األصدقاء يف العامل .وأعرب عن تقديره الكبري ملا أبدى من تعاطف واعتبار وتضامن ودمع .وقال إنه
سينقل مشاعر هذا احلضور الكرمي إىل أرسة الفقيد وإىل حكومة وشعب فييت انم.
ّ .9مث افتتح الرئيس رمسيا ادلورات يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات وسائر الهيئات املعنية احلادية والعرشين .وشكر
ادلول األعضاء عىل انتخابه يف عام  2018للفرتة  .2019/2018وقال إن ذكل ميث ّل امتيازا ورشفا عظميني ابلنس بة هل ،وشكر
ادلول األعضاء عىل الثقة اليت وضعهتا فيه ويف انئبية ،السفري تودور أوليانوفتش والسفري كويل س يك .وأكّد أهنم سيبذلون لك
ما يف وسعهم لتيسري الاجامتعات .ودعا املندوبني إىل الالزتام بروح التعددية واحلوار البنّاء واملسامهة النشطة من أجل
اإلسهام يف ضامن حصيةل إجيابية للجمعيات.

البند  2من جدول األعامل املو ّحد
اعامتد جدول األعامل
 .10استندت املناقشات إىل الوثيقة .A/58/1 Prov.2
 .11إن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،اعمتدت جدول األعامل عىل النحو املقرتح يف الوثيقة A/58/1 Prov.2
(املشار إليه يف هذه الوثيقة ويف الواثئق املذكورة يف الفقرة  2أعاله بعبارة "جدول األعامل املو ّحد").

البند  3من جدول األعامل املو ّحد
انتخاب أعضاء املاكتب
 .12استندت املناقشات إىل الوثيقة .A/58/INF/1 Rev.
 .13وذكّر املستشار القانوين بأنه عىل ادلول األعضاء ،يف مجعيات هذا العام ،أن تنتخب رئيسا وانبني للرئيس للك من
جلنة الويبو للتنس يق واللجنة التنفيذية الحتاد ابريس واللجنة التنفيذية الحتاد برن ،وس تكون مدة والية لك مهنم س نة واحدة.
وأشار أيضا ،فامي خيص أعضاء مكتب جلنة الويبو للتنس يق ،إىل أن الرئيس وانئب الرئيس الثاين س ُينتخبان من بني مندويب
األعضاء العادية للجنة التنفيذية الحتاد ابريس ،وأن انئب الرئيس األول س ُينتخب من بني مندويب األعضاء العادية للجنة
التنفيذية الحتاد برن ،وفقا للقاعدة ()2(3أ) من النظام ادلاخيل اخلاص للجنة الويبو للتنس يق .وأبلغ املستشار القانوين الوفود
بأنه ال توجد ،حىت اآلن ،أية ترش يحات لشغل مناصب أعضاء املاكتب املزمع انتخاهبم.
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 .14وأشار الرئيس كذكل إىل رضورة تقدمي املزيد من الرتش يحات لشغل املناصب الشاغرة واقرتح إعادة فتح بند جدول
األعامل يف وقت الحق الس تكامل انتخاب أعضاء املاكتب يف املناصب الشاغرة ،وجشّع الوفود عىل تقدمي الرتش يحات إىل
املستشار القانوين.
 .15وعاد املستشار القانوين لتناول هذا البند من جدول األعامل وأعلن أنه بعد مشاورات غري رمسية مع منسقي
اجملموعاتُ ،اقرتح لالنتخاب أعضاء املاكتب التالية أسامؤمه.
 .16ان ُتخب أعضاء املكتب التالية أسامؤمه يف:
جلنة الويبو للتنس يق
السفري إسامعيل ابغاي هامانيه (الس يد) (إيران (مجهورية – اإلسالمية))
الرئيس:
انئبة الرئيس :أغنيشاك هاردجي-جانوزيك (الس يدة) (بولندا)
اللجنة التنفيذية الحتاد ابريس
نيكولوز غوجيليدزي (الس يد) (جورجيا)
الرئيس:
اللجنة التنفيذية الحتاد برن
هينينغ إينفال (الس يد) (السويد)
الرئيس:
 .17وترد قامئة مجيع أعضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقة .A/58/INF/2

البند  4من جدول األعامل املو ّحد
تقرير املدير العام إىل مجعيات الويبو
 .18فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير العام:
"سعادة السفري دونغ-يش دونغ ،رئيس امجلعية العامة للويبو،
معايل الوزراء،
سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،
املندوبون املوقرون،
"يرسين عظمي الرسور أن أنضم إىل رئيس امجلعية العامة للويبو وأرحب أحر الرتحيب جبميع الوفود إىل مجعيات
 .2018إن هذه املشاركة الكبرية مدعاة للرضا والسعادة ،وعالمة عىل الاخنراط النشط يف معل املنظمة وادلمع اذلي
تلقاه من جانب العديد من ادلول األعضاء.
"وأو ّجه جزيل الشكر للسفري دونغ عىل قيادته والزتامه وتوجهياته احلكمية طوال العام املايض رئيسا للجمعية العامة.
وأعرب عن تقديري للك السفراء وممثيل ادلول األعضاء اذلين كرسوا وقهتم وطاقهتم للعمل كرؤساء للهيئات اإلدارية
واللجان واألفرقة العامةل يف املنظمة .فاألداء السلس للمنظمة والتقدم احملرز يف معلها ،يعمتد لك الاعامتد عىل خساء من
يؤدون هذه املهام اجلليةل والزتاهمم.
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حيركه التغري
"ومل ينقطع منو األمهية الاقتصادية والاجامتعية للملكية الفكرية عىل املس توى العاملي .وهذا ادلفق املزتايد ّ
التكنولويج الرسيع والعميق والواسع النطاق ،اذلي يشلك اقتصاد املس تقبل ويعطي للمعرفة يف تعبرياهتا الاقتصادية
والتجارية قمية متنامية كأصول غري ملموسة.
"ونلحظ رأي العني الس بل املتعددة لهذا التغيري يف ماكنة امللكية الفكرية – فرناه يف الطلب عىل حقوق امللكية
الفكرية ،والاهامتم هبا كحجر أساس يف الابتاكر والاسرتاتيجيات الصناعية للحكومات والرشاكت عىل حد سواء،
ويف املناقشات التجارية واألخبار وحتليالهتا يف وسائل اإلعالم وبني عامة الناس.
"وإن استشهدان ابلطلب عىل حقوق امللكية الفكرية ،كأحد مؤرشات التغيري ،لوجدان ّأن رقعة التغيري رحبة
الامتداد .فس نة  ،2016ويه آخر س نة اكمةل وصلتنا إحصاءاهتا من ادلول األعضاء ،أودع ما قدره  3.1مليون
طلب براءة و 7ماليني طلب عالمة جتارية و 963000طلب تصممي يف ماكتب امللكية الفكرية حول العامل .أرقام
ليست مذهةل حفسب ،بل متثل زايدات عىل مدار الس نوات العرشين املاضية تبلغ نس هبا  %189و%253
و %388عىل التوايل .والتفسريات لهذه الزايدات الضخمة عديدة ،أبرزها هو همينة التكنولوجيا عىل الاقتصاد
والطبيعة العاملية للنشاط الاقتصادي وظهور عنارص فاعةل جديدة انتجهتا ّ
التغريات اجليوس ياس ية ،فاكنت احلصيةل
ابتاكرا متعدد األقطاب يف طبيعته .وال جدل يف ّأن آخر هذه التفسريات يس تحق إعامل الفكر والتوقف ُهنهي ًة
لنلحظ همينة آس يا مكصدر لطلبات امللكية الفكرية املودعة يف مجيع أصقاع املعمورة ،إذ تس تأثر وسطيا بأكرث من
 %60من خمتلف طلبات حقوق امللكية الفكرية.
"وأ ّما احتداد نشاط امللكية الفكرية عامليا ،فقد أمثر نتاجئ إجيابية يف حياة املنظمة .وهذا األثر النافع يبدو جليّاً بطرق
عدّة.
"فزتايد الطلب العاملي عىل امللكية الفكرية واحض يف معدالت المنو اإلجيابية يف عضوية واس تخدام أنظمة الويبو للملكية
الفكرية العاملية ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد للعالمات التجارية ونظام الهاي للتصاممي ،وكذكل يف
معدّالت الاس تعانة خبدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة .إذ أودع مبوجب معاهدة الرباءات  243500طلب
دويل عام  ،2017أي بزايدة قدرها  %4.5عن العام السابق ،وأودع يف نظام مدريد  56200طلب دويل ،أي
بزايدة قدرها  %5عن عام  ،2016وأودع مبوجب نظام الهاي  19429طلب تصممي ،أي مبعدل منو بلغ  %3.8عن
العام السابق .ويف عام  ،2017تلقى مركز التحكمي والوساطة  3074حاةل من املنازعات عىل أسامء احلقول عىل
اإلنرتنت و 52حاةل وساطة دولية وحتكمي بشأن منازعات ملكية فكرية دولية عامة ،والكهام رمقان قياس يان للمركز.
وحىت اآلن ،تشري نتاجئ العام احلايل  2018إىل اجتاهات مماثةل جملرايت عام  2017مجليع األنظمة املذكورة.
" ّإن اخلدمات اليت تقدهما املنظمة يف إطار أنظمة امللكية الفكرية العاملية اخملتلفة ّ
تودل  %92من إيرادات املنظمة.
واألداء القوي لهذه األنظمة ،مرتفقا ابإلدارة الرش يدة واحلصيفة للنفقات ،هام عامد الاس تقرار املايل للمنظمة .وقد
اختمتنا الثنائية  2017-2016بفائض إجاميل قدره  55.9مليون فرنك سويرسي .وللوصول إىل هذه النتيجة ،حققنا
إجنازات يف اإلدارة املالية مشلت احتواء الزايدة يف نفقات املوظفني وسداد مجيع القروض املس تحقة عىل م ّقر املنظمة
ومبانهيا والاس تفادة من النقد األسايس والاسرتاتيجي وفقا لس ياسة املنظمة الاستامثرية املنقّحة اليت وافقت علهيا
ادلول األعضاء.
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"ومل تزل املعاهدات اليت تديرها املنظمة جتتذب زايدات اثبتة يف العضوية .ويذكر أن معاهدة مراكش لتيسري النفاذ
إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات يه
أرسع معاهدات الويبو اجتذااب لألعضاء ،ال يف العام املايض فقط ،ولكن يف اترخي املنظمة كلك عىل األرحج .إذ
وصل عدد واثئق الانضامم املودعة إىل  41بعد مخس س نوات .ومن املتوقع أن ينضم الاحتاد األورويب األس بوع
املقبل .وهو ما سريفع عدد البدلان املنض ّمة للمعاهدة إىل  70بدلا تقريبا .وتس تعد بدلان كثرية أخرى لالنضامم إىل
املعاهدة ،ونتطلّع بعني واثقة إىل يوم تصبح فيه املعاهدة عاملية ،ما س يكون إجنازا عظامي للمنظمة.
"وما أكرث اجملاالت اليت تظهر فهيا األمهية املتنامية للملكية الفكرية عرب املشاركة الشديدة لدلول األعضاء يف خدمات
املنظمة وبرامها .وتسهّل املنظمة تعاوان واسع النطاق بني ادلول األعضاء يف مال أنظمة تكنولوجيا املعلومات
ومنصاهتا .وتس تخدم املاكتب الوطنية يف أكرث من  80بدلاً نظام أمتتة امللكية الصناعية ( ،)IPASوهو نظام تكنولوجيا
معلومات خمصص إلدارة املاكتب طورته املنظمة .وأ ّما قواعد البياانت العاملية ،اليت تعمتد عىل تعاون ادلول األعضاء،
فزتداد رقعة تغطيهتا اتساعا وتقدم مجموعة متطورة من األدوات للمس تخدمني .وقد وصل جحم ش بكة مراكز دمع
مركزا يف  76بدلا .وهذه الربامج ومنصات التعاون األخرى فرصة لتوثيق
التكنولوجيا والابتاكر التابعة للويبو إىل ً 642
التعاون القامئ عىل البياانت وتوف ّر فرصا لتعزيز الكفاءة واجلودة والشفافية يف نظام امللكية الفكرية يف مجيع أحناء العامل.
"ومل نغفل البعد اإلمنايئ فهو حارض يف مجيع جزئيات معل املنظمة .ومنصات تكنولوجيا املعلومات اليت ذكرهتا للتو
ّ
موّجة يف املقام األول للبدلان النامية والبدلان األقل منواً والبدلان املنتقةل اليت تس تخدهما عىل نطاق واسع .ويزداد
الطلب عىل أنشطة تكوين الكفاءات لك عام ،نظرا لتغلغل امللكية الفكرية يف نطاق أوسع من األنشطة الاقتصادية
والاجامتعية .وتشهد أاكدميية الويبو مس توايت مشاركة قياس ية يف الطيف الواسع من ادلورات اليت تقدّهما سواء
مبارشة أو عرب اإلنرتنت.
"وتدمع برامج املنظمة أهداف التمنية املس تدامة بعدّة س بل .وتشارك ادلول األعضاء يف رمس خرائط أكرث دقة خملتلف
أشاكل التفاعل مع هذه األهداف يف دورات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) .واسرتشدت املنظمة
جبوهر أهداف التمنية املس تدامة يف إقامة رشااكت جديدة "جتمع بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملمتع املدين
ومنظومة األمم املتحدة واجلهات الفاعةل األخرى ،وحتشد مجيع املوارد املتاحة" 1عن طريق عدد من الرشااكت الناحجة
امليرسة ،وهام مثاالن نشطان وانحجان ومتناميان.
بني القطاعني العام واخلاص ،مثل ويبو ريسريتش واحتاد الكتب ّ
وس ُتعلن هذا األس بوع رشاكة جديدة بني القطاعني العام واخلاص ،ويه قاعدة البياانت ( .)PAT-Informedويه
رشاكة تلزتم مبوجهبا  20من كربى رشاكت األدوية يف العامل بتوفري البياانت اليت تربط الرباءات ابألدوية يف مجيع أحناء
العامل ،بغية تسهيل معليات رشاء األدوية .وق ّد ق ّدرت إحدى املنظامت غري احلكومية العامةل يف مال رشاء األدوية،
اليت اختربت قاعدة البياانت اجلديدة ،أن قاعدة البياانت رفعت بنس بة  %30كفاءة معليات الرشاء.
يرسين عظمي الرسور أن أنقل لمك أن املبادرتني اجلديدتني اللتني ُأعلن عهنام يف امجلعيات األخرية قد أمثرات نتاجئ
"و ّ
وافرة .فأوالهام ويه إنشاء مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمة ( )ATACحتت إطار األمانة العامة ،يف قطاع
البنية التحتية العاملية .ونفّذ املركز تطبيقني رائدين عامليا يف مال اذلاكء الاصطناعي .وأحد التطبيقني هو برانمج
 1الفقرة  39من قرار امجلعية العامة لألمم املتحدة ابعامتد أهداف التمنية املس تدامة يف  25سبمترب .2015
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للرتمجة اآللية العصبية ،أصبح يس تخدم عىل نطاق واسع يف قواعد البياانت العاملية وأعامل الرتمجة يف املنظمة .وقد
منحت  14منظمة دولية ترخيصا مانيا ابس تخدامه ،هبدف املساعدة يف حتسني كفاءة أعامل الرتمجة وتلكفهتا وجودهتا.
وأ ّما التطبيق الثاين اجلديد فهو ّأول نظام يف العامل للبحث يف الصور والتعرف علهيا ،ووضع للمساعدة يف معاجلة
طلبات العالمات التجارية والتصاممي ومعليات البحث اليت جيرهيا املس تخدمون عن العنارص الرسومية املوجودة يف
عالماهتم التجارية أو تصماميهتم.
"ويأيت تطبيقا اذلاكء الاصطناعي اس تجابة للحاجة إىل مساعدة اآلةل يف معاجلة المك الهائل للطلبات النامجة عن
الطلب املزتايد عىل امللكية الفكرية .وال ّ
تطور اذلاكء
شك يف أن جحم طلبات امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي حيفّز ّ
الاصطناعي .وتعمل املنظمة عىل تطوير مزيد من تطبيقات اذلاكء الاصطناعي ،ألهنّ ا مال واعد للهنوض ابلتعاون
ادلويل يف إدارة امللكية الفكرية من خالل تبادل املعرفة واألنظمة اليت س تضطلع أيضا بدور هام يف تكوين الكفاءات.
"وأ ّما املبادرة اجلديدة الثانية فاكنت إنشاء قسم خمصص يف مكتب املستشار القانوين بشأن اإلدارة القضائية للملكية
الفكرية لتنس يق برامج املنظمةّ ،
املوّجة للسلطة القضائية ،وتطويرها بطرق جديدة .وقد أنشئت مجموعة استشارية من
القضاة .ويف شهر أغسطس من هذا العامُ ،عقدت يف بيجني دورة تدريبية متقدمة جديدة بشأن الفصل يف قضااي
امللكية الفكرية ابلتعاون مع احملمكة الشعبية العليا يف الصني ،والقت ادلورة جناحا منقطع النظري .وس يعقد منتدى
الويبو األول لقضاة امللكية الفكرية يف مقر الويبو جبنيف يف شهر نومفرب من هذا العام .وما زالت ادلول األعضاء
تس تجيب حبامس شديد لهذه املبادرة.
"وال أخفيمك ّأن وضع القواعد هو أكرب التحدايت اليت تواّجها املنظمة يف امليض قدماً ،وهذه لألسف ظاهرة شائعة يف
اكفة املنظامت ادلولية يف الوقت احلارض .والافتقار إىل القدرة عىل إحراز تقدم يف اجملال املعياري أمر معقد تعدّدت
أس بابه .وفوق ذكل ،يأيت هذا الافتقار يف غري موعده ،ف ّ
التغريات التكنولوجية حتدث تغيرياً اقتصاد ًاي واجامتعياً معيقاً.
وتتبادر إىل األذهان أس ئةل كثرية خبصوص تكل ّ
التغريات وآاثرها .ومن مجموعات األس ئةل هذه ما يرتبط حبقوق امللكية
ظن البعض ّأن
الفكرية ومالءمهتا للغرض يف س ياق الاقتصاد غري امللموس القامئ عىل البياانت أو اقتصاد املعرفة .وي ّ
نظام امللكية الفكرية قد يبدي ثغرات يف تطبيقاته عىل البياانت واذلاكء الاصطناعي .وال أرى ّإال املنفعة يف طرح
مناقشة بشأن هذه القضااي املعقدة داخل املنظمة .وال أدّعي ّأن العامل أصبح قاب قوسني من صياغة أي قواعد
جديدة .جفوهر النقاش هو حماوةل طرح األس ئةل الصحيحة ال تقدمي اإلجاابت .وال ضري أن ننتفع مجي ًعا من تقامس
املعرفة وتبادل اآلراء وتشاطر وّجات النظر بشأن هذه القضااي ،تعزيزاً لفهم مشرتك.
"وتعرجيا عىل مرشوع جدول أعامل ادلورة احلالية للجمعيات ،فال يزال عدد من املسائل املؤسس ية دون حل ،ويه
تكوين جلنة الويبو للتنس يق وتكوين جلنة الربانمج واملزيانية ومسائل متصةل ابملاكتب اخلارجية .وتزاد إىل هذه املسائل
أس ئةل موضوعية معينة ،ال س امي تكل املتعلقة بإماكنية عقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي املقرتحة،
شق مسار يفيض الحامتل عقد مؤمتر دبلومايس بشأن البث .وإن أهنت ادلول األعضاء هذه امجلعيات حبسم واحدة
و ّ
عىل األقل ،أو أكرث ،من هذه املسائل املعلقة ،فال أمسى منه إجنازا وشهادة ط ّيبة لتعددية األطراف.
"وقبل اخلتام ،دعوين أش يد ابملوظفني الرائعني يف هذه املنظمة .فاملنظمة تفيض ابملوظفني احملرتفني املهرة املتفانني
واملوهوبني ،اذلين يسعون جاهدين أن حتقق املنظمة أفضل النتاجئ وختدم مصاحل ادلول األعضاء فهيا .وأنسب هلم
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الفضل يف النتاجئ اإلجيابية اليت أحرزهتا املنظمة عىل مدار األشهر الاثين عرش املاضية .وأذكّر بأن تطوير رأس املال
البرشي واحلفاظ عىل املواهب وازدهار التنوع اجلغرايف وحتقيق املساواة بني اجلنسني ،يه أهداف رئيس ية لإلدارة.
ويف هذا الصدد ،أو ّد أن أؤكد من جديد الزتامنا املبديئ ابلقضاء عىل مجيع أشاكل الاس تغالل والعنف اجلنس يني،
ومببادرات األمني العام وغريها لوضع حد لهذه اخلروقات .فدمعنا ملاكن معل وبيئة معل ملؤها الاحرتام ،دمع مطلق
اكمل.
"وختاماّ ،
أمتن مجليع الوفود عقد اجامتعات ممثرة ،عىل أمل أن ختلص امجلعيات بنتاجئ إجيابية للمنظمة".
 .19وتقرير املدير العام متاح عىل موقع الويبو اإللكرتوين

البند  5من جدول األعامل املو ّحد
البياانت العامة
 .20أدىل 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
 .21وترد البياانت بشأن هذا البند من جدول األعامل يف املرفق األول.
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البند  6من جدول األعامل املو ّحد
قبول املراقبني
 .22استندت املناقشات إىل الوثيقتني  A/58/3 Rev.و.A/58/8
 .23وأشار املستشار القانوين إىل الوثيقة  A/58/3 Rev.وذكّر بأن امجلعيات مدعوة إىل النظر يف طلبات منظمتني
دوليتني غري حكوميتني وست منظامت وطنية غري حكومية للحصول عىل صفة املراقب يف اجامتعات ادلول األعضاء يف
الويبو ،كام يه واردة يف الفقرة  4من الوثيقة .وتكل املنظامت غري احلكومية يه "1" :احتاد مجعيات أحصاب احلقوق يف أورواب
وآس يا )(CRSEA؛ " "2واجمللس األورويب  ،4iPمنظمة غري هادفة للرحب (ملس )4iP؛ " "3ورابطة اخملتصني يف امللكية
الفكرية لكوت ديفوار ().A.S.P.I.C.I؛" "4ومركز البحث والرتوجي يف مال القانون ()CRPD؛ " "5واملركز املرصي
لالبتاكر واإلبداع وحامية املعلومات ()ECCIPP؛ " "6واملعهد الكوري ملعلومات الرباءات ()KIPI؛ " "7واألاكدميية
الوطنية للمخرتعني ()NAI؛ " "8ومتحف مشاهري اخملرتعني الوطنيني ( .)NIHFوذكّر املستشار القانوين بأنه فامي خيص
املنظامت الوطنية غري احلكومية الست ،وطبقا للمبادئ اليت اعمتدهتا ادلول األعضاء بشأن املنظامت الوطنية غري احلكومية،
تشاورت األمانة مع ادلول األعضاء اليت توجد فهيا تكل املنظامت غري احلكومية قبل تقدمي طلب املنظامت غري احلكومية إىل
امجلعيات ،وأنه مت احلصول عىل الاتفاق الالزم فامي خيص لك الطلبات الست املعنية.
 .24إن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيهّ ،قررت أن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:
(أ) املنظامت ادلولية غري احلكومية "1" :احتاد مجعيات أحصاب احلقوق يف أورواب وآس يا )(CRSEA؛
" "2واجمللس األورويب ،4iPمنظمة غري هادفة للرحب (ملس .)4iP
(ب) املنظامت الوطنية غري احلكومية "1" :رابطة اخملتصني يف امللكية الفكرية
لكوت ديفوار ().A.S.P.I.C.I؛" "2ومركز البحث والرتوجي يف مال القانون ()CRPD؛
" "3واملركز املرصي لالبتاكر واإلبداع وحامية املعلومات ()ECCIPP؛ " "4واملعهد الكوري ملعلومات
الرباءات ()KIPI؛ " "5واألاكدميية الوطنية للمخرتعني ()NAI؛ " "6ومتحف مشاهري اخملرتعني
الوطنيني (.)NIHF
 .25وأشار املستشار القانوين إىل الوثيقة  .A/58/8وقال إن الوثيقة تورد حتليال للزايدة املُسجةل يف عدد املنظامت غري
احلكومية املعمتدة بصفة مراقب يف الويبو عىل مدى الس نوات العرشين املاضية ،فضال عام يقابل ذكل من معدالت مشاركة
املراقبني يف اجامتعات امجلعيات وجلان الويبو .وأضاف أن األمانة اقرتحت الاضطالع بتحديث لقامئة املنظامت غري احلكومية
اليت لها صفة املراقب من خالل إجراء اس تقصاء بني من مل يشارك ،من مضن املنظامت غري احلكومية اليت لها صفة املراقب،
يف امجلعيات أو جلان الويبو خالل الس نوات امخلس املاضية ،بغرض تأكيد اس مترار اهامتهما بعمل الويبو ورغبهتا يف الاحتفاظ
بصفة املراقب .ومىض يقول إن األمانة س تقوم ،حس امب تتلقاه من ردود ،بتحديث القامئة كام هو مرشوح ابلتفصيل يف الوثيقة
املعروضة عىل امجلعيات .واختمت قائال إن األمانة س تقدم بعد ذكل تقريرا إىل امجلعيات بشأن نتيجة حتديث قامئة املنظامت غري
احلكومية اليت لها صفة املراقب.
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 .26إن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،أحاطت علام ابلوثيقة  A/58/8املعنونة "حتديث قامئة املنظامت
غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب يف الويبو".

البند  7من جدول األعامل املو ّحد
املوافقة عىل الاتفاقات املربمة
 .27انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/75/3

البند  8من جدول األعامل املو ّحد
مرشوعات جداول أعامل ادلورات العادية لعام 2019
 .28انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/75/3

البند  9من جدول األعامل املو ّحد
تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني الحتادي ابريس وبرن
 .29استندت املناقشات إىل الوثيقتني  A/58/7و.A/58/9 Rev.
 .30وأشار رئيس مؤمتر الويبو إىل أن رئيس امجلعية العامة للويبو أجرى عددا من املشاورات غري الرمسية بشأن
هذه املسأةل ،ودعاه لتقدمي هذا البند من جدول األعامل.
 .31ولفت رئيس امجلعية العامة الانتباه إىل القرار اذلي اختذته امجلعيات يف العام السابق ،وأوحض أن القرار نص عىل أن
رئيس امجلعية العامة للويبو س يجري مشاورات مع ادلول األعضاء من أجل توجيه توصية إىل الهيئات املعنية يف دوراهتا إابن
مجعيات الويبو لعام  ،2018بشأن ختصيص املقاعد الشاغرة يف مجعيات الويبو لعام  .2019وأفاد أنه اس تجاب ملقتضيات
الوالية اليت لكف هبا ،ومل يدّخر ّجدا يف التشاور منذ امجلعيات األخرية ،وعقد العديد من املشاورات غري الرمسية من أجل
التوصل إىل سبيل ميكّن من امليض قدما .وأثن عىل الالزتام اذلي أبدته الوفود املعنية ورأى أن مجيع الوفود معلت بتفان
وعىل حنو بنّاء .وأعرب عن أسفه لعجز الوفود عن بلوغ التوافق يف اآلراء ،سواء يف العام املايض أو يف الفرتة اليت س بقت
امجلعيات اجلارية .وخمت الرئيس احلديث قائال إن جلنة الويبو للتنس يق اكنت تضم يف العام املايض أربعة مقاعد شاغرة .وأشار
إىل أن تكوين جلنة الويبو للتنس يق ،عىل إثر زايدة عدد أعضاء مجعية احتاد برن ،صار يضم حاليا  88عضوا أي بزايدة عضو
مقارنة ابلعام املايض ،مما يرفع عدد املقاعد الشاغرة غري اخملصصة إىل مخسة مقاعد .وذكر أن هذا العدد قابل للتغيري قبل
انطالق امجلعيات يف دورة  ،2019إذا انضم أي أعضاء جدد إىل اتفاقية ابريس أو اتفاقية برن.
 .32وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وأبرز أن عدد املقاعد اخملصصة مضن جلنة الويبو
للتنس يق يبلغ  83مقعدا منذ  ،2011وقال إن اجملموعة أودعت الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  A/58/9 Rev.من أجل تسهيل
املداوالت املتعلقة ابملقاعد الشاغرة ،واستشهدت ابملادة ()1(8أ) من اتفاقية الويبو .وأضاف أن الوثيقة بينت األساس
القانوين اذلي يستند إليه تكوين جلنة التنس يق اليت تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية الحتاد ابريس واللجنة التنفيذية الحتاد
برن ،ابإلضافة إىل عدد من ادلول األعضاء اليت ال تنمتي إىل أي من الاحتادين ،وسويرسا كعضو حبمك وضعها .وأشار الوفد
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إىل املادة  23من اتفاقية برن وقال إهنا تنص عىل رضورة أن تراعي امجلعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا
جغرافيا عادال .وأفاد أن مجيع األعضاء األربعة اجلدد اذلين انضموا إىل احتاد ابريس ،ومثانية من أصل األعضاء الاثين عرشة
اجلدد اذلين انضموا إىل احتاد برن منذ  ،2011ينمتون إىل مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ .وأعرب عن اس تعداد اجملموعة
للتواصل بشلك بناء من أجل التوصل إىل حل ملسأةل ختصيص املقاعد الشاغرة يف جلنة الويبو للتنس يق بشلك يعكس
عضوية الويبو وجحم لك مجموعة ،ويأخذ بعني الاعتبار عدد األعضاء اجلدد اذلين انضموا الحتادي ابريس وبرن منذ ،2011
من اجملموعات اإلقلميية اخملتلفة يف الويبو .ورأى أن الوقت مناسب لتخصيص تكل املقاعد وشدد عىل رضورة القيام بذكل
ابالستناد إىل أحاكم املادة  )4(14من اتفاقية ابريس واملادة  23من اتفاقية برن ،بشأن التوزيع اجلغرايف العادل.
 .33وحتدث الرئيس معيدا التذكري بأن عددا من النقاشات املطوةل تناولت هذه املسأةل ،خالل امجلعيات يف العام املايض،
وخالل املشاورات غري الرمسية اليت عقدت منذ ذكل الوقت .وأكد أنه من اجليل أن ادلول األعضاء ال ميكهنا غلق النقاش
بشأن هذا البند يف املرحةل احلالية ،وواصل قائال إن املنسقني اإلقلمييني المتسوا متديد فرتة املشاورات غري الرمسية،
وس يعيدون الاتصال به يف الوقت املناسب .واقرتح الرئيس ،يف ظل الوضع الرهن ،أن تلقي الوفود بياانهتا عند مناقشة هذا
البند من جدول األعامل يف وقت الحق .وأكد أن الوفود س تحصل عىل الوقت الاكيف لتقدمي بياانهتا ،عند التطرق من جديد
إىل هذا البند من جدول األعامل.
 .34وعاد رئيس امجلعية العامة من جديد إىل البند املذكور من جدول األعامل ،وأشار إىل غياب رئيس مؤمتر الويبو،
واس تأذن الوفود معلنا أنه س يرتأس اجللسة خالل مناقشة هذا البند .وأوحض أن املؤمتر قد تطرق إىل هذا البند من جدول
األعامل وانقشه خالل األس بوع املايض ،وذكر أن املؤمتر تعرف إىل خلفية هذا البند وجرى الاتفاق عىل عقد عدد من
املشاورات غري الرمسية اإلضافية بشأنه .وأكد أن الوفود انطلقت منذ ذكل احلني يف مشاورات حثيثة هبذا الشأن .وأشاد
مبس توى التعاون اذلي أبداه املنسقون اإلقلمييون والوفود املعنية.
 .35وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وأفاد أن اجملموعة ما تزال بصدد التشاور
داخليا ،والمتس من الرئيس أن يعيد تعليق هذا البند من جدول األعامل ،إن أمكن ذكل.
 .36وعاد الرئيس لتناول البند املذكور من جدول األعامل ،وذكر أن هذا البند فُتح خالل األس بوع السابق ،وفُتح من
جديد يف اليوم السابق .وقال إن الوفود تشاورت بشلك مكثف حول هذه املسأةل عىل امتداد امجلعيات.
 .37وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ،ولفت الانتباه إىل البيان اذلي ألقاه يف وقت سابق
بشأن هذا البند من جدول األعامل واذلي ركز فيه عىل عدد املقاعد اخملصصة يف جلنة الويبو للتنس يق ،وأضاف أن عدد تكل
املقاعد يبلغ  83مقعدا وأن هذا العدد بقي عىل حاهل منذ  2011ألن اجملموعات اإلقلميية مل تتوصل إىل توافق يف اآلراء .وقال
إن اجملموعة قد أودعت الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  A/58/9 Rev.من أجل تسهيل التشاور هبذا الصدد .وأضاف أن
اجملموعة قدمت حال وسطا ،يستند إىل الاقرتاح املذكور ،ويأخذ بعني الاعتبار مواقف مجيع اجملموعات اإلقلميية ومصاحلها فامي
يتعلق هبذا البند ،وأعرب عن أمهل يف أن حيظى هذا احلل ابلقبول من امجليع .وأثنت اجملموعة عىل مس توى الالزتام اذلي
أبدته مجيع اجملموعات اإلقلميية وادلول األعضاء ،وشكرت مجيع اجملموعات اإلقلميية عىل الروح البناءة اليت حتلت هبا خالل
املشاورات .واس تدرك قائال إن اجملموعة قد استنفذت مجيع مواطن املرونة يف سبيل هذا احلل الوسطّ ،
وعرب عن رغبته يف
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الوقت احلارض يف اإلبقاء عىل الوضع القامئ هبذا الشأن ومواصةل النقاشات حول الاقرتاح اذلي قدمته اجملموعة ،بعد اختتام
امجلعية العامة للويبو.
 .38وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،وأعرب عن تقديره للمستشار القانوين عىل املعلومات اليت قدهما
للمجموعة بناء عىل الالامتس اذلي قدمته يف شهر يونيو املايض ،وقال إن تكل املعلومات مكنت اجملموعة من معرفة املزيد
حول توزيع املقاعد داخل جلنة الويبو للتنس يق .وأحاطت اجملموعة علام ابالقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان آس يا واحمليط
الهادئ ،وشكرت نظريهتا عىل الاقرتاح وأعربت عن تأييدها ودمعها ملا ورد فيه .وأبرزت اجملموعة أن أحاكم اتفاقية ابريس
واتفاقية برن أقرت بأمهية معيار التوزيع اجلغرايف ،وشدد عىل رضورة أخذ ذكل بعني الاعتبار عند انتخاب أعضاء اللجنتني
التنفيذيتني الحتاد ابريس واحتاد برن .وقال إن توزيع املقاعد داخل جلنة الويبو للتنس يق ينبغي أن يعكس بأمانة ويتناسب مع
تكوين الويبو وجحم لك مجموعة إقلميية يف املنظمة ،عىل حنو يأخذ يف احلس بان توازن التوزيع اجلغرايفّ .
وعرب عن أسفه لتعذر
التوصل إىل اتفاق بشأن أفضل الس بل لتوزيع املقاعد امخلسة اإلضافية سواء خالل الفرص اليت أتيحت للتشاور أو أثناء
امجلعيات .وتطلعت اجملموعة بتفاؤل إىل بلوغ اتفاق يف اآلراء بشأن هذا املوضوع يف املس تقبل القريب .وكررت اجملموعة
شكرها لرئيس امجلعية العامة للويبو عىل املداوالت واملشاورات اليت عقدت مع اجملموعة اإلقلميية من أجل توجيه توصية
خبصوص توزيع املقاعد امخلسة املتبقية .وأعلنت اجملموعة مواصةل مسامههتا البناءة يف املشاورات اليت س تعقد هبذا الصدد ،من
أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء.
 .39وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر الرئيس عىل املشاورات العديدة اليت
أجراها بشأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق ،يف الفرتة السابقة للجمعية العامة للويبو وخاللها .وشكر مجموعة بدلان آس يا
واحمليط الهادئ عىل الاقرتاح اذلي قدمته وأشاد مبس توى التفتح والصدق الذلين أبدهتام اجملموعة أثناء النقاشات اليت مجعهتا
ابجملموعات األخرى ،وأثن عىل املعلومات اإلضافية اليت أاتحهتا األمانة .وأعرب عن شكر مجموعة بدلان أورواب الوسطى
والبلطيق خشصيا للمنسقني اإلقلمييني عىل اجلهود اليت بذلوها يف سبيل التوصل إىل حلول وسط .ولفت الانتباه إىل أن
انضامم عدد من األعضاء اجلدد إىل اتفايق ابريس وبرن أدى إىل زايدة عدد األعضاء يف اللجنة التنفيذية الحتاد ابريس واللجنة
التنفيذية الحتاد برن ،وقال إن جلنة الويبو للتنس يق تضم حاليا مخسة مقاعد شاغرة غري خمصصة .و ّبني أن املسأةل شائكة
والحظ غياب املامرسات السابقة يف ختصيص هذه املقاعد اجلديدة .وأفاد أن حساب عدد املقاعد يستند إىل املادة  8من
اتفاقية الويبو ،واس تدرك قائال إن الاتفاقية ال تنص عىل أية أحاكم تبني كيفية ختصيص املقاعد للمجموعات اإلقلميية .وأشار
إىل أن الوفود عندما تنظر يف التوزيع اجلغرايف ينبغي أن تأخذ بعني الاعتبار العضوية يف اتفاقية ابريس واتفاقية برن ،ابإلضافة
إىل العضوية يف معاهدات الويبو األخرى .وأبرز الوفد أن الويبو تقدم عددا من اخلدمات اخلصوصية وأن مداخيل املنظمة
تتـأىت من نظم التسجيل ،ورأى أن املس تخدمني الرئيس يني لنظام الويبو يولون اهامتما أكرب ويبدون الزتاما أكرب بضامن جناح
املنظمة يف معلها ،مقارنة ابألعضاء اذلين صادقوا عىل عدد قليل من معاهدات الويبو .وأوحض أن الويبو تدير عددا من
الاحتادات واملعاهدات اخملتلفة ،وقال إن أعضاء الويبو ليست مجيعها طرفا يف نفس العدد من الاحتادات واملعاهدات ،إذ
ميكن أن يكون لك عضو يف الويبو طرفا يف معاهدة واحدة أو يف أكرث من  20معاهدة .وشدد الوفد عىل خصوصيات الويبو
وذكر أن وظيفة جلنة الويبو للتنس يق يه معاجلة مجيع املسائل اإلدارية للمنظمة والاحتادات اليت تنضوي مضهنا ،وأكد أن
التوزيع اجلغرايف ال ميكن أن يكون املعيار الوحيد املعمتد يف هذا الشأن .وأضاف أنه من الرضوري عند ختصيص املقاعد
اجلديدة ،أن يؤخذ بعني الاعتبار وزن لك عضو يف املنظمة ،سواء من انحية اس تخدام نظام الويبو أو من انحية عدد
املعاهدات اليت صادق علهيا .وبني أن أعضاء مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ،وعددمه  ،18قد صادقوا ممتعني عىل
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 360من صكوك الويبو ،ورصح أن أعضاء اجملموعة يتطلعون ،عىل منوال أعضاء اجملموعات اإلقلميية األخرى ،إىل ختصيص
أحد املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق ،جملموعهتم .وأعرب عن اعتقاده أن لك اجملموعات اإلقلميية املتعددة األطراف ينبغي أن
تس تفيد من مقعد إضايف ،ورأى أن ذكل س يضفي مزيدا من العدل عىل معلية التخصيص .وخمت قائال إن اجملموعة تتطلع رمغ
لك يشء إىل مواصةل النقاش بشأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق يف املس تقبل.
 .40وعل ّق وفد الصني عىل تكوين جلنة الويبو للتنس يق ،وأشار إىل العدد املزتايد لدلول األعضاء .وذكر أن اللجنة تعد
واحدة من أمه الهيئات امللكفة بصنع القرار داخل الويبو ،ذلا ينبغي أن يعكس المتثيل فهيا ادلول األعضاء قدر اإلماكن،
وخاصة البدلان النامية .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن تتوصل مجيع ادلول األعضاء إىل توافق يف اآلراء بشأن توزيع املقاعد
اليت أضيفت مؤخرا ،وفق مبدأ املرونة والانفتاح.
 .41وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ،وأعرب عن شكره للرئيس عىل املشاورات اليت أجريت بشأن تكوين جلنة
الويبو للتنس يق ،واليت تعهد هبا الرئيس منذ امجلعية العامة املاضية للويبو .وشكر الوفد اجملموعات اإلقلميية األخرى عىل
النقاشات املتفتحة والصادقة والبناءة اليت عقدت عىل امتداد األس بوع اجلاري .وقال إن جلنة الويبو للتنس يق تضم حاليا
مخسة مقاعد جديدة غري خمصصة ،ولفت الانتباه إىل أن اجملموعة ابء مل خيصص لها أي مقعد ،وأضاف أن بعض األعضاء يف
اجملموعة هممتة بشدة ابالنضامم كعضو نشط يف هذه اللجنة الهامة .وأقر الوفد بأن بعض اجملموعات اإلقلميية األخرى هممتة أيضا
ابقرتاح بعض أعضاهئا ،مكرحشني ملقعد أو أكرث يف جلنة الويبو للتنس يق .وشدد عىل مدى تعقيد املسأةل وأوحض أهنا س تكون
أول سابقة لتعيني املقاعد اجلديدة يف جلنة الويبو للتنس يق .وبني الوفد أن الاستناد إىل املادة  8من اتفاقية الويبو لن يكون
اكفيا ،وقال إن الاتفاقية ولك النصوص القانونية األخرى للويبو ال تنص عىل كيفية ختصيص املقاعد للمجموعات اإلقلميية،
أو إن اكنت أي مقاعد س تخصص لتكل اجملموعات .وشدد عىل خصوصيات الويبو وذكر أن وظيفة جلنة الويبو للتنس يق يه
معاجلة مجيع املسائل اإلدارية املالية وغريها من املسائل ذات املصلحة املشرتكة ،وأضاف أن ختصيص املقاعد اجلديدة ينبغي
أن يأخذ بعني الاعتبار بعض املعايري األخرى ،من سبيل مدى اس تخدام العضو لنظم التسجيل وعدد املعاهدات اليت
صادق علهيا.
 .42وأعرب وفد إيران (مجهورية ـ اإلسالمية) عن تأييده للبيان اذلي ألقاه وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا
واحمليط الهادئ .وقال إن جلنة الويبو للتنس يق تلعب دورا مؤثرا جدا عىل معل املنظمة ،وشدد عىل أن قرارات اللجنة
تكتيس أمهية جوهرية يف معل الويبو .والتفت الوفد إىل الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ،ورأى أنه
ينبغي مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل عند انتخاب أعضاء جلنة الويبو للتنس يق .ولفت الوفد الانتباه إىل اجلدول الوارد يف
مرفق الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ والوارد مضن الوثيقة  ،A/58/9 Rev.وأفاد أن اجلدول يثبت
بوضوح أن التكوين الراهن للجنة الويبو للتنس يق غري متوازن وليس متناس با بشلك منصف ،وال يعكس احلجم النس يب
للمجموعات اإلقلميية للويبو .وشدد عىل أمهية ختصيص املقاعد عىل حنو متوازن ومنصف وعىل رضورة مراعاة التوزيع اجلغرايف
العادل داخل جلنة الويبو للتنس يق .ورصح أن ختصيص املقاعد امخلسة اجلديدة ينبغي أن هيدف أساسا إىل احلد من اختالل
التوازن القامئ ،ويعكس عضوية الويبو .وذكر أن الزايدة يف عدد مقاعد جلنة الويبو للتنس يق تعود إىل انضامم  12عضوا جديدا
من مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ،وثالثة من أفريقيا وواحد من مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية،
وطلب أن توىل تكل املسأةل األمهية الاكفية .وأعلن أن املنسقني اإلقلمييني ،وبناء عىل التقرير اذلي اس تلمه الوفد من املنسق
اإلقلميي جملموعته ،قد أجروا سلسةل من املشاورات فامي بيهنم ،واقرتحوا حال وسطا .وأثن عىل املرونة اليت أبدهتا مجموعة
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بدلان آس يا واحمليط الهادئ منذ بداية احلديث عن احلل الوسط ،وأعرب عن أسفه ألن هذا احلل مل حيظ ابملوافقة .ورأى
أن هذا النوع من احللول ميثل أساسا ممتازا للنقاشات يف املس تقبل ،وقال إنه ينبغي عىل امجليع أخذه بعني النظر.
ّ .43
وعرب وفد جنوب أفريقيا عن تأييده للبيان اذلي ألقاه وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،وشكر األمانة عىل التقرير،
وأشاد ابالقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ بشأن ختصيص املقاعد امخلسة الشاغرة يف جلنة الويبو
للتنس يق ،ورأى أن الاقرتاح يعكس مبدأ النسبية والتناسب .والتفت إىل املادة  14من اتفاقية ابريس واملادة  23من اتفاقية
برن ،وشدد عىل أن املادتني تنصان عىل رضورة أن تراعي امجلعية التوزيع اجلغرايف العادل عند انتخاب أعضاء اللجنة
التنفيذية لالحتادين ،وأن تضم اللجنة التنفيذية البدلان األطراف يف الاتفاقات اخلاصة اليت أبرمت يف إطار الاحتاد .وأكد
رضورة تطبيق مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل عند ختصيص املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق .وأعرب عن ثقته يف أن املسأةل
س تحظى ابالهامتم الرضوري ،وعن الزتامه ادلامئ ابلتوصل إىل حل لهذه املسأةل.
 .44وأبدى وفد الهند تأييده للبيان اذلي ألقاه وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ .وشدد عىل ماكنة
جلنة الويبو للتنس يق كأحد أمه الهيئات التنس يقية للويبو ،وأفاد أن عددا من املشاورات قد أجريت خالل األايم القليةل
املاضية هبدف حل مشلكة اختالل التوازن والتكوين الراهن ،وأبرز أن امجليع يعي جيدا أن املقاعد الشاغرة حاليا يف جلنة
الويبو للتنس يق ،تعود إىل انضامم عدد من األطراف إىل اتفايق ابريس وبرن .وأضاف أن مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ
صاغت أيضا حال وسطا ،وأعرب عن أسفه لتعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن ذكل احلل ،والتفت إىل ما قاهل منسق
مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ يف اليوم السابق ،ورصح أن اجملموعة قد استنفذت حاليا مجيع مواطن املرونة خبصوص
هذا البند من جدول األعاملّ .
وعرب عن اعتقاده أنه من احلمكة مباكن اإلبقاء عىل الوضع القامئ وأن تواصل مجيع الوفود النقاش
بعد اختتام امجلعية العامة للويبو.
 .45وشكر وفد أنغوال مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ عىل الاقرتاح اذلي قدمته يف الوثيقة  A/58/9 Rev.بشأن
ختصيص املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق ،واذلي يستند إىل املادة  )4(14من اتفاقية ابريس واملادة  )4(23من اتفاقية برن،
وينص عىل أن يراعى مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل عند ختصيص املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق .واس تدرك قائال إن توزيع
املقاعد يف اللجنة غري متناسب حاليا ،إذ تنمتي  %70من أعضاء اللجنة جملموعة واحدة ،بيامن تضم اجملموعات األخرى ،ومهنا
خاصة اجملموعة األفريقية %35 ،فقط من أعضاء اللجنة .وأشار إىل مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل املذكور سابقا ،وتطلع إىل
ردم الهوة الراهنة بني اجملموعات فامي خيص المتثيل اإلقلميي يف اللجنة ،وأعرب عن تأييده للطلب اذلي قدمته اجملموعة األفريقية
هبذا الصدد ،وشدد عىل رضورة الاهامتم هبذه املسأةل.
 .46وأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأييده للبيان اذلي ألقاه وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ .وأثن
عىل النقاش البناء اذلي جرى مع املنسقني اإلقلميني ،وأفاد أن املنسقني قد متكنوا من امليض قدما واقرتحوا حال وسطا قد
حيسن المتثيل اجلغرايف داخل جلنة الويبو للتنس يق ،عىل حنو يشمل ادلول األعضاء من مجيع اجملموعات اإلقلميية ،واس تدرك
ّ
قائال إنه تع ّذر التوصل إىل توافق يف اآلراء .وتطلع إىل الاستناد إىل هذا احلل الوسط كأساس ملزيد النقاش خالل ادلورة
القادمة للجمعية العامة للويبو ،مشريا إىل أن اجملموعة قد استنفذت مجيع مواطن املرونة من أجل التوصل إىل هذا احلل
الوسط ،خالل امجلعية العامة للويبو احلالية.
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 .47وقال وفد س نغافورة إنه يؤيد البيان اذلي ألقاه وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ،والاقرتاح
الوارد يف الوثيقة  .A/58/9 Rev.وأوحض أن تكوين جلنة الويبو للتنس يق يستند من الناحية القانونية إىل أحاكم املادتني
 )1(8و()1(9أ) من اتفاقية الويبو واملادة  )4(14من اتفاقية ابريس واملادة  )4(23من اتفاقية برن .وذكر أن تكوين جلنة
الويبو للتنس يق يعمتد عىل اللجنتني التنفيذيتني الحتادي ابريس وبرن .والتفت الوفد خاصة إىل املادة  )4(14من اتفاقية
ابريس واملادة  )4(23من اتفاقية برن ،وقال إن املادتني تنصان عىل رضورة أن تراعي امجلعية التوزيع اجلغرايف العادل وعىل
رضورة أن تضم اللجنتان التنفيذيتان البدلان األطراف يف الاتفاقات اخلاصة اليت أبرمت يف إطار الاحتاد .وأضاف أن عدد
املقاعد اخملصصة يف جلنة الويبو للتنس يق يبلغ  83مقعدا ،وأبرز أن هذا العدد قد ظل عىل حاهل منذ  .2011وأوحض أنه مل يمت
التوصل ،خالل أي من معليات التصويت اليت جرت منذ ذكل احلني ،إىل اتفاق بشأن أفضل سبيل لتخصيص املقاعد
اإلضافية يف جلنة الويبو للتنس يق ،وذكر الوفد أن ذكل قد أدى إىل بقاء عدد أعضاء اللجنة ،بصفة اس تثنائية يف مس توى 83
عضوا .ولفت الانتباه إىل أن امجلعية العامة للويبو لعام  2017وافقت بدورها عىل مواصةل املشاورات بشأن تكوين جلنة
الويبو للتنس يق ،من أجل توجيه توصية للهيئات املعنية املشاركة يف دورات امجلعيات العامة لعام  2018بشأن ختصيص
املقاعد الشاغرة خالل مجعيات الويبو لعام  .2019ورأى أن املقاعد اخملصصة حاليا يف جلنة التنس يق ليست متناس بة بشلك
منصف وال متثل احلجم النس يب للمجموعات اإلقلميية يف الويبو .وأضاف أن أربعة أعضاء جدد يف اتفاقية ابريس ومثانية أعضاء
جدد يف اتفاقية برن ينمتون إىل مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وأفاد أن زايدة املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق منذ 2011
يعود أساسا إىل انضامم هؤالء األعضاء اجلدد إىل الاتفاقيتني .وأشاد ابحلل الوسط اذلي اقرتحته مجموعة بدلان آس يا واحمليط
الهادئ ،وقال إن احلل املقرتح أخذ بعني الاعتبار خماوف اجملموعات اإلقلميية األخرى ،وإن اجملموعة أبدت أعىل درجات
املرونة وحاولت امليض قدما يف الاقرتاح خالل ادلورة احلالية .وأعرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة عىل حنو بناء ونشط
وتطلع إىل التواصل مع األعضاء اآلخرين من أجل التوصل إىل حل رسيع يف القريب العاجل.
ّ .48
وعرب وفد ابكس تان عن تأييده للبيان اذلي ألقاه وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ .وشدد عىل
أن مناء لك املنظامت املتعددة األطراف حيتاج إىل أن يعكس معل املنظمة يف مجيع جوانبه المتثيل اجلغرايف املتوازن ،وعليه،
حث الوفد عىل املساواة يف متثيل مجيع اجملموعات يف جلان الويبو .وأشار إىل أن عدد املقاعد اخملصصة يف جلنة الويبو
للتنس يق يبلغ  83مقعدا وأن العدد مل يتغري منذ  .2011وأوحض أن املادة  )4(14من اتفاقية ابريس واملادة  )4(23من اتفاقية
برن نصتا رصاحة عىل رضورة أن تراعي امجلعية التوزيع اجلغرايف العادل عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية .ولفت الوفد
الانتباه إىل األحاكم املذكورة وعدد أعضاء مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ اذلين انضموا منذ  2011إىل اتفاقية ابريس
واتفاقية برن ،وأكد رضورة أن يراعى التوزيع اجلغرايف العادل وحماوةل معاجلة الاختالل الراهن يف التوازنّ ،
وعرب الوفد عن
تأييده لالقرتاح اذلي قدمته مؤخرا مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ بشأن احلل الوسط .وتطلع إىل مواصةل النقاشات
املمثرة والتوصل إىل حل ودي لهذه املسأةل.
 .49وأعرب وفد غابون عن تأييده للبيان اذلي ألقاه وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وشكر مجموعة بدلان آس يا
واحمليط الهادئ عىل الاقرتاح املعدل بشأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق وخبصوص اللجنتني التنفيذيتني الحتادي ابريس
وبرن ،وقال إنه يؤيد الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ والوارد يف الوثيقة  .A/58/9 Rev.وشدد
عىل رضورة أن يعكس التوزيع اجلغرايف يف جلنة الويبو للتنس يق املبادئ الواردة بلك وضوح يف اتفاقية ابريس واتفاقية برن.
وأفاد أن املادة  5من اتفاقية الويبو أثبتت أن التوزيع اجلغرايف العادل هو املبدأ املكتوب الوحيد اذلي ينبغي أن تستند إليه
النقاشات .ورأى أن ادلول األعضاء ينبغي أن تسعى إىل تصحيح الاختالل يف التوازن ،وليس زايدة هذا الاختالل.
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 .50وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وأعرب عن أسفه لبقاء هذا املوضوع معلقا لفرتة
طويةل دون أن حيظى ابلقبول دلى مجيع األعضاء ،وشكر الرئيس عىل اجلهود اليت بذلها هبذا الصدد .وتطلع إىل متكّن ادلول
األعضاء من معاجلة هذه املسأةل قبل موعد امجلعية القادمة ،وأكد أمهية هذا املوضوع ،ورضورة التوصل إىل توزيع يفيد مجيع
اجملموعات اإلقلميية دون إقصاء أي طرف ،وقال إن هذا التوزيع سيستند مبدئيا إىل معايري مل يتناولها النقاش بعد.
 .51وأعرب وفد مرص عن اعتقاده أن التوزيع اجلغرايف العادل هو جحر األساس لعمل الويبو والهيئات املتعددة األطراف
األخرى .ورأى أن التكوين اذلي يراعي التوزيع اجلغرايف العادل ليس مرد رشط بريوقراطي ،وشدد عىل أمهية هذا الرشط
من أجل تعزيز متثيل اجملموعات اإلقلميية يف جلنة الويبو للتنس يق .وعرب عن تأييده لالقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان آس يا
واحمليط الهادئ واذلي طلبت فيه توس يع جلنة الويبو للتنس يق من أجل حتقيق توزيع جغرايف عادل ومنصف ،وضامن المتثيل
العادل والاكمل مجليع اجملموعات اإلقلميية.
 .52وشكر الرئيس الوفود عىل البياانت اليت ألقهتا .وأكد أن البياانت قد جسلت عىل النحو املطلوب وسرتد يف تقارير
الاجامتعات رفقة أي بياانت مكتوبة قد سلمهتا الوفود .وأثن عىل التعاون اذلي أبداه منسقو اجملموعات اإلقلميية والوفود
املعنية خالل املشاورات اليت أجريت خالل امجلعيات احلالية ،وأقر بأنه تع ّذر التوصل إىل حل جذري لهذه املسأةل .وقال إن
تبادل اآلراء اكن مفيدا وإن الوفود قد عززت فهمها ملواقف اجملموعات األخرى .وأشار إىل تزايد التوافق يف اآلراء بشأن
اإلبقاء عىل الوضع القامئ يف هذه املرحةل ومواصةل املشاورات مبارشة بعد اختتام امجلعيات ،من أجل التوصل إىل قرار هنايئ
بشأن هذه املسأةل خالل الاجامتع القادم .وأعرب عن نيته مواصةل تيسري املشاورات املذكورة ،وعن أمهل يف مواصةل الوفود
التواصل بشلك نشط من أجل التوصل إىل قرار خالل امجلعيات القادمة.
 .53وتدخل الرئيس من أجل تيسري غلق هذا البند من جدول األعامل ،واقرتح أن تعمتد فقرة القرار صياغة مشاهبة ملا مت
الاتفاق بشأنه العام املايض.
 .54إن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيهّ ،قررت أن جيري رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات مع ادلول األعضاء
بشأن ختصيص املقاعد الشاغرة يف مجعيات الويبو يف عام  ،2019ألغراض انتخاب األعضاء املكونة للجنة الويبو
للتنس يق ،واللجنتني التنفيذيتني الحتادي ابريس وبرن ،يف مجعيات الويبو نفسها.

البند  10من جدول األعامل املو ّحد
تكوين جلنة الربانمج واملزيانية
 .55انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  11من جدول األعامل املو ّحد
تقارير عن التدقيق والرقابة
" "1تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .56انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15
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" "2تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .57استندت املناقشات إىل الوثيقتني  A/58/5و.A/58/6
 .58وابلنيابة عن مراجع احلساابت اخلاريج ،قدّم الس يد فناكتش موهان ،انئب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام،
تقريره عىل النحو التايل:
"يف البداية ،أود أن أعرب عن حتيات وتقدير الس يد راجيف مهيرييش ،املراقب واملراجع العام ابلهند .ويرشفين أن
أعرض عليمك اليوم ،ابلنيابة عنه ،نتاجئ املراجعة اخلارجية حلساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن
الفرتة املالية املنهتية يف ديسمرب .2017
" ُأس ِندت إىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند ُ
هممة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) للس نوات املالية من  2012إىل  2017بنا ًء عىل موافقة امجلعية العامة للويبو يف دورهتا األربعني اليت عُقدت
يف جنيف يف أكتوبر ُ .2011وحيدَّد نطاق املراجعة وفقاً للامدة  10-8من النظام املايل والاختصاصات احملددة يف
املرفق الثاين ذلكل النظام.
"ومت إجراء املراجعة وفقا للمعايري ادلولية للمراجعة الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمحاس بني واليت قام بتبنهيا فريق
املراجعني اخلارجيني التابع لألمم املتحدة ،وأّجزهتا املتخصصة واملنظمة العاملية للطاقة اذلرية ،ووفقاً ملعايري املراجعة
اخلاصة ابملنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت ،ووفقاً للامدة  10-8من النظام املايل للويبو.
"وتضمن تقرير املراجعة ست عرشة توصية .ومت اس تكامل التوصيات بعد احلصول عىل رد اإلدارة عىل اس تنتاجات
املراجعة .ويسعدين أن أبلغمك أن الويبو قد قبلت بغالبية توصياتنا .وتعترب معلية مراجعة التوصيات املفتوحة معلية
مس مترة ،ويرصد تطبيق التوصيات بصورة دورية.
"وابإلضافة إىل التعبري عن وّجة نظر تتعلق ابلبياانت املالية للويبو ،فقد تضمنت تغطية املراجعة ماالت متعلقة
ابالقتصاد والكفاءة وفاعلية التدابري املالية ،والنظام احملاس يب ،والضوابط املالية ادلاخلية ،والتنظمي العام واإلدارة يف
الويبو .واكنت اجملاالت اليت مقنا بتغطيهتا يف دورة املراجعة تكل يه :مراجعة أداء نظام مدريد ومراجعة الامتثال يف
املباين والصيانة.
"ومل تكشف مر ُ
اجعة البياانت املالية للفرتة املالية  2017عن أي َمواطن ضعف أو أخطاء نعتربها جوهري ًة فامي يتعلق
بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا .وذلكل أ ْدل َ ْينا برأي غري مشفوع بتحفظ يف بياانت الويبو املالية للفرتة
املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2017
"وسوف أقوم اآلن بإجياز ابإلشارة إىل الاس تنتاجات املهمة ملراجعتنا اليت متت أثناء العام والتوصيات اليت
نتجت عهنا.
"وفامي ييل بعض توصياتنا املهمة الناجتة عن مراجعة البياانت املالية :وقعت الويبو يف  31يناير  2018عىل قانون
يتعلق ببيع مبن احتاد مدريد اذلي حصلت عليه الويبو يف عام  .1974وقدر العقار ابلقمية العادةل ويه  6.2مليون
فرنك سويرسي ،استناداً إىل تقيمي أجراه خبري مس تقل يف أكتوبر  .2015وبيع العقار املذكور إىل صندوق معاشات
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رولكس ،اذلي ميتكل ابلفعل أربع من مخس كتل من "املبن" وعرض رشاء الكتةل املتبقية اليت متتلكها الويبو مقابل 7
ماليني فرنك سويرسي .ومت بيع مبن احتاد مدريد دون طرح أي عطاءات تنافس ية وفقاً للرشوط املنصوص علهيا يف
النظام املايل والحئته .وحنن نعتقد برضورة الكشف التام عن الظروف اليت متت من خاللها صفقة بيع مبن احتاد
مدريد دون طرح عطاءات تنافس ية وتوضيحها للجمعية العامة .وأوصينا بأن يعرض بيع مبن احتاد مدريد عىل
امجلعية العامة.
"والحظنا أن العمل توقف يف ثالثة مرشوعات مت متويلها من األموال الاحتياطية للمرشوعات اخلاصة .ويتعني إعادة
األرصدة غري املنفقة عىل املشاريع إىل األموال الاحتياطية اليت خصصت مهنا .وقد أوصينا بأن تعجل الويبو بإغالق
املشاريع املتعلقة مبياه حبرية جنيف وتغيري نوافذ مبن أرابد بوكش ( )ABومرشوع السالمة وامحلاية من احلريق،
وتقيمي وضعها ونفقاهتا ونقل األرصدة املتبقية إىل األموال الاحتياطية .ويوىص أيضاً بأن تضع الويبو مبادئ توجهيية
واحضة إلغالق املشاريع ،يف إطار جداول زمنية ،لرصد إغالق املشاريع عىل حنو فعال.
"واكنت توصياتنا املهمة الناجتة عن مراجعة نظام مدريد عىل النحو اآليت :لقد أجرينا مراجعة األداء يف نظام مدريد
لتقيمي مدى مالءمة األنظمة والعمليات يف نظام مدريد لتحقيق الهدف املمتثل يف تقدمي خدمات لعمالء النظام
لتسجيل العالمات التجارية وإدارهتا يف مجيع أحناء العامل.
"والحظنا أن نظام مدريد يضم أطرافاً متعاقدة بشلك رئييس من أورواب ( 47عضواً) مث من منطقة آس يا-احمليط
الهادئ ( )22ومن أفريقيا ( )21ومن الرشق األوسط ( )5ومن منطقة الاكرييب ( )3وطرفاً متعاقداً واحداً من أمرياك
الالتينية وأمرياك الشاملية .والحظنا أن الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين قد أكد يف أبريل  2016عىل أمهية
إدراج بدلان من أمرياك الالتينية وملس التعاون اخلليجي ابعتبار ذكل حمور تركزي اسرتاتيجي .والحظنا أيضاً أن
املكتب ادلويل للويبو مل حيدد مناطق رئيس ية للتوسع جغرافياً ومل يضع اسرتاتيجيات مصممة خصيصاً لالنضامم .وقد
أوصينا برضورة أن تضع اإلدارة اسرتاتيجية حمددة األهداف النضامم البدلان استناداً إىل حمور تركزي إقلميي.
"ومل تنص الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أي إطار زمين الس تكامل حفص الطلبات بشأن خمتلف املعامالت .والحظنا
أن معاجلة الطلبات تس تغرق وقتاً طوي ًال مما يؤدي إىل ترامك املعامالت املعلقة والحظنا أيضاً أن وثيقة الربانمج
واملزيانية للثنائية  19/2018قد وضعت حدوداً زمنية ملعاجلة املعامالت .فأوصينا بأن تتقيد اإلدارة ابلوقت احملدد يف
وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018لفحص الطلبات السلمية ومعاجلهتا ومواصةل تعزيز اجلهود الرامية إىل احلد
من ترامك األعامل.
"والحظنا أن نس بة ترتاوح بني  41-36يف املائة من الطلبات خالل األربع س نوات األخرية هبا أخطاء ،وأن جزءاً من
الطلبات اخملالفة لألصول اليت جرى معاجلهتا فامي يزيد عىل  4أشهر قد ارتفع من  62يف املائة يف عام  2014إىل 70
يف املائة يف عام  .2017فأوصينا بأن تقوم اإلدارة بتحليل األس باب وراء تكل األخطاء الواردة يف الطلبات وابختاذ
تدابري للتخفيف مهنا ،ابإلضافة إىل رضورة أن تقوم اإلدارة برتمجة املبادئ التوجهيية إىل لغات أخرى.
"والحظنا أن ملس خدمة العمالء اذلي أنشئ يف يناير  2016مل يضع اسرتاتيجية خلدمة العمالء وس ياسات خدمة
العمالء ومعايريها وأفضل املامرسات بشأهنا ،عىل النحو املطلوب .والحظنا أيضاً أنه ابس تثناء ادلراسات الاس تقصائية
للعمالء اليت جترى أحيا ًان ،ال يتوفر أي نظام تعقيبات دلعوة اجملمتع ادلويل إىل إبداء اآلراء والتعليقات .ذلا ،فقد
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أوصينا بأن تضع اإلدارة اسرتاتيجية ومعايري وممارسات فضىل حمددة جيداً خلدمة العمالء ،تكون مدعومة بنظام
تعقيبات فعال قامئ عىل اجلودة ،لتلبية احتياجات العمالء بفعالية .وأوصيناً أيضاً بأن جتري اإلدارة دراسات اس تقصائية
منتظمة للعمالء ،حس امب ورد يف ميثاق خدمة العمالء ،للحصول عىل تعليقات لتحسني خدماهتا.
"والحظنا مرور س نة ونصف تقريباً بعد تسلمي املطور لنظام معلومات جسالت مدريد ادلولية ( )MIRISالختباره
حىت مت تشغيهل .والحظنا أن نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية يعاين من مشالكت تشغيلية منذ بدء تنفيذه يف
مارس  2016وأن الويبو ختطط لتنفيذ منصة مدريد املعلوماتية اجلديدة يف الفرتة  .19-2018ذلا ،فنحن نويص بأن
جتري اإلدارة حتلي ًال مفص ًال ألداء نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية ،مبا يف ذكل إماكنية حدوث إخفاقات يف
املساءةل ،الس تخالص ادلروس املس تفادة ،وأن تبلغ أيضاً امجلعية العامة بذكل.
"واكنت توصياتنا املهمة الناجتة عن مراجعة املباين والصيانة عىل النحو اآليت :الحظنا أنه وفقاً لتقارير التحقق املادي
اليت أعدهتا الرشاكت اخلارجية ،فقد مصنف فين واحد وأنه ال يوجد إطار لتقيمي اخملاطر وال اسرتاتيجيات للتخفيف
مهنا من أجل اإلدارة السلمية للمصنفات الفنية .وأوصينا أن حتدد الويبو املصنفات املفقودة وأن جتري تقياميً للمخاطر
وأن تس تعرض التدابري القامئة لتوفري األمن وامحلاية للمصنفات الفنية.
"والحظنا أنه رمغ تنفيذ الويبو لبعض التحسينات ،فإن عدداً من توصيات تقرير اخلرباء لعام  2012مل تنفذ فامي يتعلق
بتحسني إماكنية وصول األشخاص املعاقني إىل مجمع الويبو .ونويص بأن تضع الويبو خطة مناس بة لتنفيذ التوصيات
املتبقية من تقرير اخلرباء لعام  2012لتحسني النفاذ املادي إىل مجمع الويبو.
"ويف اخلتام وابلنيابة عن املراقب واملراجع العام للهند ومجيع زماليئ اذلين ان ُتدبوا إلجراء املراجعة للويبو ،أود أن
أجسل تقديري للتعاون واللياقة الذلين عوملنا هبام من قبل املدير العام واألمانة وموظفي الويبو أثناء معلية املراجعة.
"وأود أيضاً أن أضيف أننا أهنينا فرتة تولينا منصب املراجع اخلاريج حلساابت الويبو اليت امتدت لست س نوات.
وأننا ترشفنا ابلعمل يف هذا املنصب وأننا وجدان يف هذه املهمة خربة ثرية عىل املس توى املهين .وأان أهئن مكتب
التدقيق الوطين ابململكة املتحدة عىل اختياره ليتوىل هممة املراجع اخلاريج حلساابت الويبو .وأمتن للمكتب ولفريقه
النجاح يف هممهتم.
 .59وشكر وفد الهند املراجع اخلاريج للحساابت عىل تقريره الشامل اذلي قدمه يف الوقت املناسب ،مما يتيح فرصة
اكفية لدلول األعضاء يك تنظر فيه وجتري مناقشات بشأنه .وشكر الوفد املراجع اخلاريج للحساابت عىل العمل ادلقيق اذلي
اضطلع به إلصدار التوصيات ورحب جبهود الويبو ،اليت أثن عىل تلقهيا رأ ًاي غري مشفوع بتحفظ بشأن الس نة املالية املنهتية
يف  31ديسمرب  2017من مراجع احلساابت اخلاريج .وأشاد الوفد ابلويبو لقبولها معظم التوصيات الصادرة عن املراجع
اخلاريج للحساابت وجشع األمانة عىل العمل من أجل تنفيذ مجيع التوصيات ،ال س امي فامي خيص نظام مدريد .وأشار الوفد إىل
أن املراقب واملراجع العام ابلهند بصفته املراجع اخلاريج للحساابت ،دليه خربة واسعة يف مال الاضطالع مبراجعة احلساابت
يف خمتلف املنظامت ادلولية حيث اكن حمل ثناء يف مجيع أحناء العامل ،موحضاً أنه حافظ خالل معهل عىل أعىل مس توايت
املعايري املهنية والكفاءة واملصداقية .وقال الوفد إنه يود هتنئة مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة عىل تعيينه مكراجع
خاريج حلساابت الويبو خالل الفرتة املقبةل.
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 .60وحتدث وفد سويرسا بصفته الوطنية وشكر املراجع اخلاريج حلساابت الويبو عىل تقرير املراجعة اخلارجية حلساابت
الويبو لعام  2017وشكر األمانة عىل الردود املقدمة .والحظ الوفد ابرتياح أن املراجع اخلاريج للحساابت أدىل برأي غري
مشفوع بتحفظ بشأن البياانت املالية للويبو وهنأ األمانة عىل هذه النتيجة .وشكر الوفد أيضاً مراجع احلساابت اخلاريج عىل
مراجعة أداء نظام مدريد وقال إنه يود أن يديل ،بصفته عضواً يف نظام مدريد ،ابلتعليقات التالية .أو ًال ،فامي خيص التوصيات
من  4إىل  7وكذكل التوصية  ،10يرس سويرسا أن ترى أن خمتلف اإلجراءات اليت يتخذها املكتب ادلويل هتدف إىل
حتسني جودة اخلدمات املقرتحة ،سواء تكل املتعلقة مبارشة بنظام مدريد ،أو تكل املتعلقة مبختلف األدوات املس تخدمة
واملتاحة للمس تخدمني .اثنياً ،أيدت سويرسا بقوة التوصية  8اليت تنص عىل أن يمت ختطيط املوارد البرشية ابس تخدام
اسرتاتيجية طويةل األجل .ويف هذا الس ياق ،رأى الوفد أن من املس تصوب إجياد توازن مناسب بني موارد املوظفني املثبتني
واملؤقتني .والحظ الوفد أن عدد املقاعد الشاغرة لوظيفة فاحص تبلغ يف املتوسط أربعة مقاعد ،وأن معدل تبدل املوظفني
املؤقتني مرتفع .ورأى أن ذكل يسهم يف رفع تاكليف التدريب ،اليت تكون مرتفعة بوجه خاص حني تقرتن ابملوظفني غري
ادلامئني .وأضاف الوفد أن مؤهالت املوظفني وموثوقيهتم تشلك عنارص أساس ية لضامن جودة العمل اذلي يقدمه نظام
مدريد .والحظ الوفد ،فامي يتعلق ابلتوصية  ،9أن نتاجئ احتاد مدريد أظهرت اجتاهاً إجيابياً منذ عام  .2012وأوحض أن النتاجئ
حتسنت بصورة كبرية ،منذ عام  2012حيث بلغ العجز  2مليون فرنك سويرسي ،ليتحقق فائض قدره  8مليون فرنك
سويرسي يف عايم  ،2016/2015مشرياً إىل توقع حتقيق فائض خالل الثنائية  .2019/2018ومن مث ،أعرب الوفد عن
اعتقاد سويرسا بعدم رضورة رفع الرسوم .ورأى يف هذا الصدد أن من املالمئ مراعاة اآلاثر اليت ميكن أن ترتتب عىل زايدة يف
الرسوم ليس فقط عىل انضامم أعضاء جدد لنظام مدريد وإمنا أيضاً عىل عدد املبالغ اليت يودعها األعضاء احلاليون .وأعرب
الوفد عن اعتقاده برضورة أن تظل الرسوم عند مس توى ال يثبط تقدمي طلبات جديدة ،ال س امي من جانب رشاكت صغرية أو
رشاكت واقعة يف بدلان ذات دخل منخفض .وإذ تأخذ سويرسا ذكل يف اعتبارها ،فهيي ال ترى أن من املالمئ النظر يف
زايدة الرسوم يف الوقت احلايل .ويف اخلتام ،قال الوفد إنه يود أن يشكر مراجع احلساابت اخلاريج عىل مراجعة الامتثال يف
املباين والصيانة دلى الويبو .وأحاط الوفد علامً ابلتوصيات املقدمة يف التقرير وبردود األمانة.
 .61وتقدم املدير العام ابلشكر ،ابلنيابة عن املنظمة ،للمراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند عىل العمل الرائع اذلي
اضطلع به عىل مدار ست س نوات .وقال كام تعمل الوفود متاماً ،يكتيس دور املراجع اخلاريج للحساابت أمهية يف منح الثقة
للمنظمة بأمكلها .وأعرب عن امتنان الويبو العميق للمراقب واملراجع العام للهند وملوظفيه عىل لك التعاون املمثر اذلي حتقق
خالل الست س نوات املاضية .وأضاف املدير العام أن املنظمة تتطلع إىل مواصةل العمل ،اذلي بدأ ابلفعل ،مع من س يخلفه،
وهو مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة.
 .62أحاطت امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول األعضاء يف الويبو علام مبضمون "تقرير مراجع احلساابت
اخلاريج" (الوثيقة .)A/58/5
" "3تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
 .63انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15
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البند  12من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
 .64استندت املناقشات إىل الوثيقة .A/58/6
 .65وقال الرئيس إن البند يغطي لك القضااي اليت انقش هتا جلنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) ابس تثناء "التقارير عن
التدقيق والرقابة" اليت نوقشت يف إطار البند  11من جدول األعامل .وقد نُظر يف وثيقة واحدة يف إطار البند ،وفقاً ملا ورد
يف قامئة الواثئق ،ويه الوثيقة " A/58/6قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية".
 .66وأفادت األمانة بأن عام  2018مل يكن س نة مزيانية فعقدت اللجنة دورة واحدة فقط خالل الشهر اجلاري ويه
ادلورة الثامنة والعرشون .وغطى جدول أعامل جلنة املزيانية عدداً من البنود مهنا مسائل التدقيق والرقابة؛ واس تعراض األداء
والشؤون املالية؛ وبنود متابعة قرارات مجعيات عام  2017وادلورتني  26و 27للجنة املزيانية؛ والاقرتاحات .وعوجلت بعض
البنود احملددة ،اليت انقش هتا ادلول األعضاء يف إطار جلنة املزيانية ،بشلك منفصل يف إطار البند  11من جدول األعامل.
ومشلت تكل البنود ما ييل "1" :تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة؛ " "2وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج؛
" "3وتقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية .وتواصلت ادلول األعضاء بروح بناءة مع األمانة عىل مدى ادلورة وأحاطت علامً
بعدد من البنود أو أوصت امجلعيات ابملوافقة علهيا ،وفقاً ملا يرد يف الوثيقة  .A/58/6ومشلت تكل البنود ما ييل :التعديالت
املقرتح إدخالها عىل اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وميثاق الرقابة ادلاخلية؛ والتقرير املرحيل عن تنفيذ
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة؛ وتقرير أداء الويبو 17/2016؛ وتقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأن تقرير أداء
الربانمج للثنائية 17/2016؛ وخصوم التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؛ ووضع معلية اإلصالح ادلس توري؛ اس تعراض
مهنجية ختصيص اإليرادات واملزيانية حبسب لك احتاد؛ واملرشوعات التمكيلية الواردة يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية؛ والتقرير
املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2017؛ ووضع تسديد الاشرتااكت وصناديق رؤوس األموال العامةل يف 30
يونيو  .2018ويف هذا اإلطار ،احتوت الوثيقة  A/58/INF/5عىل أحدث املس تجدات بشأن وضع سداد الاشرتااكت
ورؤوس األموال العامةل يف  31أغسطس  .2018وفض ًال عن ذكل ،تلقت الويبو املساهامت التالية منذ  1سبمترب و24
سبمترب  :2018إريرتاي ( 424 1فرناكً سويرس ًاي) ،هندوراس ( 190فرناكً سويرس ًاي) ،مايل ( 21فرناكً سويرس ًاي) ،النيجر
( 21فرناكً سويرس ًاي) ،اململكة العربية السعودية ( 579 45فرناكً سويرس ًاي) ،الس نغال ( 254فرناكً سويرس ًاي) ،ترينيداد
وتوابغو ( 697 5فرناكً سويرس ًاي).
 .67وقال الرئيس إن البياانت املدىل هبا يف إطار اللجنة د ُّونت و ُأدرجت ابلاكمل يف تقرير جلنة املزيانية .وليس من
الرضوري للوفود اليت أعربت عن آراهئا يف لك تكل املسائل خالل دورة اللجنة املعقودة منذ بضعة أسابيع أن تديل ببياانهتا
مدداً خالل اجللسة العامة .ولكن ميكن للوفود أن ترجع إىل تكل التدخالت ألغراض الفعالية .وذكَّر الرئيس أنه من غري
الرضوري أخذ اللكمة لتأييد أو تكرار بياانت املنسقني اإلقلمييني ،وشكر لك الوفود عىل حسن تفهمها .وأعطى الرئيس
اللكمة للوفود بشأن املسائل اليت تناولها عرض األمانة واملدرجة يف جدول أعامل جلنة املزيانية ابس تثناء تقارير التدقيق والرقابة
اليت نوقشت يف إطار البند  11من جدول األعامل.
 .68وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر السفري أندرو س تيزن عىل معهل واألمانة عىل معلها يف إعداد الواثئق.
وأعرب عن تقدير مجموعته الشديد إلصدار واثئق جلنة املزيانية يف موعدها .ور َّحب ابلنتاجئ املالية اإلجيابية لعام  2017إذ
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حققت املنظمة فائضاً قدره  18.6مليون فرنك سويرسي .وأعرب عن رسوره ألن الويبو قد حققت س نة سادسة عىل
التوايل من األداء املايل اإلجيايب .وكرر الوفد ما قاهل يف البيان الافتتايح وهو رضورة الاس مترار يف إدارة الشؤون املالية حبذر
لضامن اس مترار األداء املايل اإلجيايب للمنظم عىل مدى الس نوات التالية .وأقر ابملرشوعات التمكيلية الواردة يف اخلطة
الرأساملية الرئيس ية وابملعلومات املقدَّمة بشأن الاحتياجات احملددة للمشاريع املس تقبلية .واس تطرد قائ ًال إن الاستامثر املس متر
والاستبايق يف بنية حتتية حديثة تس تجيب لالحتياجات اخلاصة للمنظمة أمر أسايس يك تظل الويبو قادرة عىل تقدمي
خدمات عالية اجلودة مع اس تخدام مواردها بفعالية وحتقيق الوفورات حيامث أمكن .وينبغي أيضاً اعامتد هنج استبايق عىل املدى
الطويل يف مال اخلصوم املتعلقة ابلتأمني الصحي بعد هناية اخلدمة واليت تتكبدها املنظمة .ور َّحب بزايدة الشفافية يف عرض
األرقام والبياانت مشدداً عىل رضورة إيالء اهامتم مس متر إىل تكل اخلصوم الكبرية اليت ينبغي معاجلهتا تدرجيياً ال حماةل وال س امي
نظراً إىل النتاجئ املالية اجليدة للويبو.
 .69وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وشكر رئيس اللجنة عىل حسن رئاس ته واألمانة
عىل معلها اجلاد يف التحضري لدلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .وأعرب الوفد عن رضا مجموعته عن النتاجئ
املالية لعام  ،2017وال س امي أن الويبو قد حققت فائضاً قدره  18.6مليون فرنك سويرسي ،وكذكل عن األداء اجليد
للمنظمة اذلي مكهنا من حتقيق نتاجئ مالية إجيابية للس نة السادسة عىل التوايل .وشدد عىل أمهية الاس مترار يف ذكل الهنج
اإلجيايب .وذلكلَّ ،
جشع املنظمة عىل الاس تفادة من وضعها املايل اجليد ملعاجلة مسأةل اخلصوم املتعلقة ابلتأمني الصحي بعد هناية
اخلدمة .ور َّحب ابملرشوعات املندرجة يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية واملتعلقة ابالنتقال إىل احلوس بة السحابية .ورأى أن تكل
املرشوعات التطلعية ستسامه يف حتسني اس تخدام املوارد وضامن الفعالية يف توفري خدمات عالية اجلودة واملساعدة يف
التصدي لتحدايت األمن الس يرباين.
 .70وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وشكر األمانة عىل معلها املمتزي وعرضها للوثيقة
 .A/58/6وشكر رئيس اللجنة وانئبيه عىل قيادهتم احلكمية واجليدة .وأحاط علامً مبالحظة الرئيس عىل البند  11من جدول
األعامل .وقال إن مجموعته من املتفقني عىل القرارات بشأن البند  11من جدول األعامل وإن مل تب ِد بيا ًان بعد بشأن تقارير
التدقيق والرقابة .ويف ذكل املقام ،شكر الوفد املراجع اخلاريج للحساابت وشعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة عىل تقاريرمه وأبدى أمهل يف أن يواصلوا توفري خدمات مس تقةل يف َ
مايل التدقيق والرقابة للمنظمة .وأشار إىل
القرارات الواردة يف الوثيقة  A/58/6مرحباً ابألداء املايل والربانمي للمنظمة خالل الثنائية  .2017-2016وأعرب عن أمهل
يف أن توافق امجلعية العامة عىل توصيات جلنة الربانمج واملزيانية ،مبا يف ذكل التوصية اخلاصة ابملوافقة عىل متويل مشاريع
تمكيلية يف إطار اخلطة الرأساملية الرئيس ية.
 .71وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن تقديره للتقرير ومساهامت الوفود األخرى خالل اجامتع جلنة الربانمج
واملزيانية .وأيد البيان اذلي أدلت به اجملموعة ابء مشرياً إىل أن اللجنة قد أجنزت أعاملها يف وقت قيايس ،وشكر رئيس اللجنة
عىل قيادته احلكمية خالل ادلورة .وأعرب عن تأييده العامتد توصيات جلنة الربانمج واملزيانية ابس تثناء التحفظ اذلي أبدته
بالده عىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة ،وأبدى تطلعه إىل مواصةل العمل مع األمانة والوفود األخرى عىل القضااي قيد النظر.
وأكد الوفد حتفظه عىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة مشرياً إىل أن قرار املوافقة عىل توصيات جلنة الربانمج واملزيانية يف لك
احتاد من احتادات الويبو ال يس تتبع املوافقة عىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة يف احتاد ابريس أو أي احتاد آخر تكون
الوالايت املتحدة األمريكية طرفاً فيه .وال تس تتبع تكل القرارات موافقة الوالايت املتحدة األمريكية عىل إدارة الويبو لوثيقة
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جنيف التفاق لش بونة اليت تقتيض اإلخطار واملوافقة وفقاً التفاقية الويبو .وقد اعمتد احتاد لش بونة وثيقة جنيف التفاق لش بونة
بدون احلصول عىل موافقة احتاد ابريس وال امجلعية العامة للويبو ومل يعمتد أي مهنام وثيقة جنيف .ومن مث ،يتعني الامتثال
إلجراء املوافقة نظراً إىل أن وثيقة جنيف تضم أطرافاً متعاقدة غري أعضاء يف احتاد ابريس وال الويبو ومن مث ال ميكن اعتبارها
احتاداً خاصاً مثل احتاد ابريس قبل احلصول عىل تكل املوافقة .وفامي خيص مهنجية ختصيص املزيانية ،أكد الوفد رضورة أن
متتثل لك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت بأحاكم معاهداهتا أي أن تدر إيرادات اكفية لتغطية تاكليفها اخلاصة وأن تسامه
يف النفقات املشرتكة للمنظمة .ورأى الوفد أن قوة نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات خيفي ضعف الاحتادات األخرى اليت
وضعت رسوماً منخفضة جداً مل يُعاد تقيميها أو تقديرها مع الوقت .ومل يؤيد الوفد مسأةل اس مترار نظام معاهدة الرباءات يف
سداد حصة غري متناس بة من نفقات الويبو اإلجاملية دون معاجلة اخللل الواحض يف تغطية الاحتادات املموةل من الاشرتااكت
لنفقاهتا اخلاصة وبعض التاكليف املشرتكة للمنظمة عىل األقل .ويف اخلتام ،قال الوفد إن موافقة بالده عىل املشاريع التمكيلية
للخطة الرأساملية الرئيس ية ال ختل مبوقفها بشأن إنفاق رؤوس األموال يف املس تقبل.
 .72وشكر وفد الربازيل األمانة عىل حتضري العدد الكبري من الواثئق املقدَّمة إىل جلنة الربانمج واملزيانية .وأعرب عن
رسوره حلفاظ الويبو عىل وضعها املايل السلمي بتحقيق فائض قدره  18.6مليون فرنك سويرسي وزايدة األصول الصافية
بنس بة  35ابملئة عىل عام  .2016وقال الوفد إن تكل النتاجئ اإلجيابية يه مثار التوجه املعمتد عىل مدى الس نوات السابقة
والطلب املس متر عىل أنظمة امحلاية العاملية املموةل من الاشرتااكت واليت توفرها الويبو فض ًال عن إدارة حكمية للنفقات .وأشار
الوفد أيضاً إىل اإليرادات املقدرة لنظام معاهدة الرباءات اليت اس مترت يف الزايدة عىل مدى الس نوات العرش السابقة .وميكن
الاس تفادة من الفائض املقدَّر يف إيرادات معاهدة التعاون بشأن الرباءات عن طريق خفض الرسوم املفروضة عىل فئات
حمددة من األطراف املعنية دون اإلخالل ابلسالمة املالية للويبو .ومن مث ،اقرتح الوفد يف إطار الفريق العامل املعين مبعاهدة
الرباءات منح ختفيض يف الرسوم للجامعات .وأضاف أهنا طريقة فعاةل لتحفزي إيداعات الرباءات من اجلامعات اليت وفرت
تكنولوجيات حبث والتطوير قمية عادت ابلفائدة عىل اجملمتع كلك .وفض ًال عن ذكل ،يامتىش الاقرتاح وهممة الويبو حتفزي
الابتاكر ويسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه 6.3اليت تشمل مؤرشاً حمدداً بشأن عدد طلبات الرباءات الواردة من اجلامعات.
وحث الوفد الوفود األخرى عىل املوافقة عىل اقرتاح خفض رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات ابلنس بة للجامعات ّإابن
ادلورة التالية للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات.
 .73وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية وشكر رئيس اللجنة عىل معهل الفعال جداً واألمانة عىل ّجودها لضامن
سري أعامل ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية بسالسة .وأكد أمهية جلنة الربانمج واملزيانية ابلنس بة للبدلان النامية
والبدلان األقل منواً .وقال إن للجنة دوراً حمور ًاي يف متكني ادلول األعضاء من ممارسة وظيفهتا الرقابية عىل الشؤون املالية
للويبو وبرامها .ويكتيس ذكل أمهية كربى نظراً إىل أمهية امللكية الفكرية كعامل للتمنية .وشكر الوفد اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية ،ومراجع احلساابت اخلاريج عىل معلهم ادلؤوب لضامن امتثال الويبو متاماً للك املعايري
املعمتدة دولياً .ور َّحب ابلوضع املايل السلمي للويبو مشرياً إىل الفائض اذلي حققته املنظمة خالل عام  ،2017وهو 18.6
مليون فرنك سويرسي ،مبا يساوي اخنفاضاً نسبته  50ابملئة عن فائض عام  2016و 43ابملئة عن فائض عام  .2015ور َّحب
الوفد ابلتغيري اذلي اقرتحته اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية وغريه من التغيريات املقرتحة ّإابن
ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية وأعرب عن تأييده للك التغيريات املقرتحة .وفض ًال عن ذكل ،أشاد الوفد
مببادرات الويبو الرامية إىل ضامن التوزيع اجلغرايف املنصف والعادل ومعل املنظمة يف التوعية ابحرتام تكل املسأةل .ورأى أهنا
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مسأةل حمورية وينبغي اختاذ لك التدابري الالزمة لتوس يع نطاق المتثيل .وشدد الوفد عىل رضورة الرتكزي عىل ادلول األعضاء
املمثةل دون النصاب وال س امي بدلان املنطقة األفريقية.
 .74وأشار وفد الاحتاد الرويس إىل الوضع املايل اجليد للويبو والعمل الفعال املنجز يف إطار جلنة الربانمج واملزيانية معر ًاب
عن تأييده لنواجت العمل وتوصيات اللجنة الواردة يف الوثيقة املعنية.
 .75وشكر وفد فرنسا رئيس اللجنة عىل قيادته الفعاةل واألمانة عىل معلها املمتزي يف التنفيذ العام للربانمج واملزيانية .وفامي
خيص وثيقة جنيف التفاق لش بونة ،قال الوفد إن بعض البياانت املدىل هبا ما يه إال تكرار ملا ُمسع خالل امجلعيات السابقة
عن التشكيك يف وضع احتاد لش بونة .وأوحض أنه يبدو أن وفداً يطلب مدداً أال يُعترب احتاد لش بونة احتاداً خاصاً تديره الويبو
شؤونه؛ أي أال يُدرج يف الربانمج واملزيانية .وأردف قائ ًال إن فرنسا ال ميكهنا تأييد ذكل الطلب كام مل تؤيده يف أكتوبر 2015
وأكتوبر  2016وأكتوبر  2017ألن املادة  )2(4من اتفاقية الويبو لعام  1967تنص رصاح ًة عىل أنه ينبغي للمنظمة أن تقوم
ابملهام اإلدارية لالحتادات اخلاصة املنشأة فامي يتعلق ابحتاد ابريس .وتنص املادة  1من اتفاقية ابريس بوضوح عىل حامية
بياانت املصدر وتسميات املنشأ؛ واملادة  1من اتفاق لش بونة ال لبس فهيا عىل أن احتاد لش بونة قد أنشئ يف إطار احتاد
ابريس .وفض ًال عن ذكل ،ال شك يف أن احتاد لش بونة احتاد خاص جيب عىل الويبو أن تقوم مبهامه اإلدارية .وذكَّر الوفد بأن
مؤمتراً دبلوماس ياً قد عُقد يف مايو  2015حتت رعاية الويبو مع ًال ابتفاقية الويبو لعام  1967وقرار امجلعية العامة للويبو .ووفقاً
لإلرادة الس يادية لدلول األعضاء يف الاحتاد ،أفىض املؤمتر إىل نسخة مراجعة من اتفاق لش بونة ابمس وثيقة جنيف التفاق
لش بونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية .واكن أحد أهداف املراجعة مطابقاً لهدف مراجعة اتفاق مدريد أي إجازة
انضامم املنظامت ادلولية ،مثل الاحتاد األورويب واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية ،اليت اكن بعض أعضاء الاحتاد أعضاء فهيا
واليت ختتص بشؤون حامية امللكية الفكرية .وأضاف الوفد أن ما جيري عىل احتاد جيري عىل أي احتاد آخر دون مشلكة.
وذكَّر أيضاً بأن املراقبني قد شاركوا ابلاكمل يف إعداد مرشوع الاتفاق املعدَّل عىل الرمغ من أن القانون ادلويل مل مينحهم احلق
يف التصويت .ويف ذكل املقام ،أحال الوفود اليت تشكك يف تكل املسأةل إىل حمارض الفريق العامل اذلي أع ّد الوثيقة وحمارض
املؤمتر ادلبلومايس نفسه .وقال إن املادة  21من وثيقة جنيف تنص رصاح ًة عىل عضوية أطرافها املتعاقدة يف احتاد لش بونة،
وتنص املادة  )1(22عىل أنه ينبغي لهؤالء األطراف أن يكونوا أعضاء يف امجلعية نفسها لدلول األطراف يف اتفاق لش بونة.
وأعرب الوفد عن إميانه ،يف حال وجود أي شك آخر ،بأن ادلول األعضاء يف احتاد لش بونة قد اعمتدت وثيقة جنيف
رصاح ًة بوصفها تنقيحاً التفاق لش بونة .وعليه ،متتثل الوثيقة بوضوح للامدة  30من اتفاقية فيينا .والسعي إىل نفي ذكل ما هو
إال سوء تفسري للقانون ادلويل واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات .والتفت الوفد إىل منظور القانون ادلويل قائ ًال إنه من الواحض
وضوح الشمس يف رائعة الهنار أن معلية التنقيح مل تس تتبع أي تغيري يف وضع احتاد لش بونة قياساً عىل بروتوكول مدريد اذلي مل
ينشئ احتاد مدريد جديد .ومن مث ،اكن احتاد لش بونة ويظل احتاداً خاصاً تديره الويبو .وفامي خيص املهنجية املعمتدة يف
املزيانية ،قال الوفد إن مناقشة مهنجية ختصيص اإليرادات ومزيانية لك احتاد ليست مسأةل جديدة .وإمنا يه مسأةل
اس هتلكت قسطاً كبرياً من وقت وطاقة ادلول األعضاء واألمانة منذ عام  2015دون التوصل إىل أي توافق حقيقي يف اآلراء.
ويف ذكل املقام ،ذكَّر الوفد مبوقف فرنسا .ترى حكومة فرنسا أن تغيري مهنجية ختصيص إيرادات ومزيانية لك احتاد ال مربر
هل .إذ جسلت الويبو نتاجئ مالية جيدة بل ممتازة بتحقيق فائض قدره  56مليون فرنك سويرسي حىت وفقاً للمعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام .وقال إن ذكل الوضع يتناىف متاماً مع احلمكة املشهورة بأن نبقي "زيتنا يف دقيقنا" .وتساءل الوفد عن
سبب إعادة النظر يف مهنجية مكَّنت املنظمة من حتقيق تكل النتاجئ ،وقال إهنا فكرة خسيفة وال س امي أن األمانة أوحضت أن
ذكل التغيري س يفامق املشالكت املالية يف املنظمة عوضاً عن معاجلهتا .وأضاف أنه ال ميكن ألحد أن يدعي أن من مصلحة
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الويبو الرشوع يف "إصالح" إىل األسوأ .وقال الوفد إن مسأةل اإلدارة الفعاةل للربانمج واملزيانية وعرضهام بشفافية ال جدال
علهيا؛ ومع ذكل ال يوجد أي دليل عىل أن املهنجية القامئة ختالف ذكل .وأردف قائ ًال إن التخصيص ادلاخيل املالمئ ملوارد
الويبو يكتيس أمهية حمورية لضامن حفاظ املنظمة عىل نشاطها .وهو رمز للتضامن والتعاضد وعامل حموري يف حتقيق الهدف
األصيل للويبو املرخس يف املادة  3من اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية وهو "دمع حامية امللكية الفكرية يف مجيع
أحناء العامل" و"ضامن التعاون اإلداري بني الاحتادات" .ويف اخلتام ،أكد الوفد ما ُذكر يف امجلعيات السابقة وهو أن فرنسا لن
تسمح بتقويض العمل املوحد للمنظمة وال س امي حتمل خمتلف الاحتادات لنفقات الويبو غري املبارشة حبسب قدرهتا عىل
السداد .وينبغي بل جيب أن تظل مهنجية املزينة القامئة ،اليت أاتحت اإلدارة املالمئة لألنشطة التعاونية مع البدلان النامية،
ركزية لعمل املنظمة.
 .76وأعرب وفد سويرسا عن تأييده للقرارات الصادرة وشكر جلنة الربانمج واملزيانية واألمانة عىل معلهام .وفامي خيص
القرارات ،أشار الوفد إىل البياانت املدىل هبا يف إطار اللجنة بشأن مهنجية التخصيص فض ًال عن احتاد لش بونة
ووثيقة جنيف.
 .77واقرتح الرئيس النظر يف فقرة القرار املتعلقة ابملسائل اليت يغطهيا بند جدول األعامل.
 .78إن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1أحاطت علام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة )A/58/6؛
" "2ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية والواردة يف الوثيقة ذاهتا.

البند  13من جدول األعامل املو ّحد
فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو
 .79انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  14من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .80انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  15من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 .81انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15
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البند  16من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
 .82انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  17من جدول األعامل املو ّحد
مسائل تتعلق ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن قانون التصاممي
 .83انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  18من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أجندة التمنية
 .84انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  19من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
 .85انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  20من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ
 .86انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  21من جدول األعامل املو ّحد
نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 .87انظر تقرير دورة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات (الوثيقة .)PCT/A/50/5

البند  22من جدول األعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .88انظر تقرير دورة مجعية احتاد مدريد (الوثيقة .)MM/A/52/3
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البند  23من جدول األعامل املو ّحد
نظام الهاي
 .89انظر تقرير دورة مجعية احتاد الهاي (الوثيقة .)H/A/38/2

البند  24من جدول األعامل املو ّحد
نظام لش بونة
 .90انظر تقرير دورة مجعية احتاد لش بونة (الوثيقة .)LI/A/35/3

البند  25من جدول األعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أسامء احلقول عىل اإلنرتنت
 .91انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/50/15

البند  26من جدول األعامل املو ّحد
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو ذوي
إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات
 .92انظر تقرير دورة مجعية معاهدة مراكش (الوثيقة .)MVT/A/3/2

البند  27من جدول األعامل املو ّحد
تقارير عن شؤون املوظفني
 .93انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/75/3

البند  28من جدول األعامل املو ّحد
تعديالت عىل نظام املوظفني والحئته
 .94انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/75/3

البند  29من جدول األعامل املو ّحد
اعامتد التقرير املوجز
 .95استندت املناقشات إىل الواثئق  A/58/10و A/58/10 Add.1و A/58/10 Add.2وA/58/10 Add.3
و.A/58/10 Add.4
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 .96وأوحض الرئيس أن التقرير املوجز أتيح للوفود وس ُيقدم اآلن العامتده .وأضاف أن األمانة س تضيف ،بعد امجلعيات،
البياانت اليت أدلت هبا الوفود حتت لك بند من بنود جدول األعامل ،مبا يف ذكل تكل املدىل هبا يف ذكل اليوم ،وتس تمكل
التقارير الشامةل .وأفاد بأن تكل التقارير س ُتعمتد عن طريق املراسةل وفقا للمامرسة املتبعة ،أي عىل النحو التايل :س تتسمل
الوفود مرشوعات التقارير الشامةل يف موعد أقصاه  23أكتوبر 2018؛ وينبغي تقدمي التعليقات يف موعد أقصاه
 23نومفرب 2018؛ وبعد ذكل س تُعترب التقارير الشامةل معمتدة حبلول  7ديسمرب .2018
 .97إن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه،
" "1اعمتدت التقرير املوجز (الوثيقة )A/58/10؛
" "2والمتست من األمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو اإللكرتوين وتبليغها لدلول
األعضاء يف موعد أقصاه  23أكتوبر  .2018وينبغي تقدمي التعليقات إىل األمانة يف موعد أقصاه
 23نومفرب  ،2018وبعد ذكل س تُعترب التقارير ُمعمتدة حبلول  7ديسمرب .2018

البند  30من جدول األعامل املو ّحد
اختتام ادلورات
 .98حتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق فأعرب عن تعاطفه الشديد مع شعب إندونيس يا
بسبب اخلسائر اليت س ببهتا الاكرثة الطبيعية املدمرة .وقال إن مجموعته ممتنة للرئيس عىل ّجوده ادلؤوبة وتفانيه وتوجهيه خالل
األايم الس بعة .كام تثين عىل املدير العام واإلدارة العليا واألمانة جلهودمه املتضافرة وإبداء أكرب قدر من الكفاءة عىل مدار العام،
سواء قبل سلسةل الاجامتعات الثامنة وامخلسني للجمعيات أو بعدها .وأعربت اجملموعة عن شكرها وتقديرها ملوظفي خدمة
املؤمترات ،وللمرتمجني الفوريني احملرتفني اذلين كفلوا ظروف معل ممتازة للجميع .وقال إن اجملموعة تش يد أيضً ا ابإلدارة الرش يدة
للس يد دارين اتنغ يف تيسري املناقشات فامي يتعلق مبرشوع معاهدة حامية هيئات البث ،وتشكر مجيع اجملموعات اإلقلميية عىل
إظهار املرونة مبا أاتح لدلول األعضاء التوصل إىل قرار إجيايب بشأن هذه املسأةل .وقال إن اجملموعة ال تزال ملزتمة هبذه
املفاوضات هبدف التوصل إىل صك معارص يأخذ يف احلس بان التطورات التكنولوجية الرسيعة يف هذا اجملال .وقال إن
أعضاء اجملموعة شاركوا يف احملاداثت بشأن افتتاح ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة وتقدر اجملموعة حماوالت السفري مصطفى
األمني إلجياد طريق للميض قد ًما .ومىض يقول إن اجملموعة الحظت أنه مل يُعرث بعد عىل حل لتخصيص ما يصل إىل أربعة
ماكتب خارجية متبقية وأكد من جديد دمعه للمبادئ التوجهيية كلك اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف عام  ،2015واليت
ينبغي أن توجه العمل اإلضايف بشأن هذه املسأةل .وفامي يتعلق مبسأةل معاهدة قانون التصاممي ،شكر الوفد امليرسة ،الس يدة
ماراي إينيس رودريغزي ،عىل ّجودها للتوصل إىل حل توافقي وأكد من جديد أسفه ألن بعض أعضاء إحدى اجملموعات مل
يكونوا مس تعدين للمشاركة عىل هذا األساس .وأعرب عن اعتقاده بأن نص معاهدة قانون التصاممي قد ُوضع يف صيغته
الهنائية وأنه من أجل حل مسألتني عالقتني ،يلزم بذل اجلهود وتويخ الوسطية من جانب مجيع ادلول األعضاء .وقال إن
اجملموعة تؤكد عىل اس مترار مشاركهتا البناءة .وقال إن اجملموعة الحظت أنه ال يزال يتعني اختاذ قرار بشأن ختصيص مخسة
مقاعد متاحة يف جلنة الويبو للتنس يق ،وأكد عىل اعتقاده بأنه ينبغي أن تس تفيد لك مجموعة إقلميية متعددة األعضاء من مقعد
إضايف عند توفر س تة مقاعد .ويف اخلتام ،شكر الوفد مجيع الوفود عىل تفانهيم واجلهود املبذوةل خالل هذه السلسةل من
الاجامتعات ،ومتن مجليع املندوبني القادمني من العوامص رحةل آمنة إىل بالدمه.
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 .99وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب فأعرب عن تضامنه مع حكومة إندونيس يا وشعهبا
يف أعقاب الاكرثة الطبيعية اليت أودت حبياة الكثريين .وشكر الرئيس عىل قيادته ومعهل الشاق واألمانة عىل معلها يف مرحةل
التحضريات وأثناء امجلعيات .وقال إنه كام ذكر يف بداية ادلورات ،فإن مجموعته ترى أن معل الويبو ابلغ األمهية .وقال إن
ادلول األعضاء توصلت إىل نتيجة بشأن مرشوع معاهدة حامية هيئات البث وجعلت مواقفها أكرث مرونة .بيد أنه ال ميكن
قول اليشء نفسه ابلنس بة ملعاهدة قانون التصاممي ،حيث أجلت املناقشة مرة أخرى إىل امجلعيات التالية .ومىض يقول إن
مجموعته مرسورة ابلتوصل إىل اتفاق بشأن املاكتب اخلارجية .ورمغ أنه من الواحض أن النتيجة مل تكن ما متنته اجملموعة ،إال أهنا
مس تعدة للمشاركة بنشاط يف املشاورات مع املؤيدين وادلول األعضاء األخرى .وشكرت اجملموعة السفري مصطفى األمني،
ميرس املاكتب اخلارجية ،والرئيس ،ملساعدة ادلول األعضاء عىل اخلروج من املأزق .وشكرت أيضً ا املرتمجني الفوريني وقسم
ر
املؤمترات عىل دمعهم لألمانة واملدير العام عىل إدارة هذه املنظمة الهامة.
 .100وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية فشكر املدير العام والرئيس عىل ّجودهام قبل امجلعية العامة للويبو
وخاللها ،خاصة فامي يتعلق ببعض األمور الشديدة األمهية .وقال إن مجموعته ممتنة لألمانة عىل اإلعداد املمتاز للمؤمتر
واملرتمجني الفوريني واملنسقني اإلقلمييني وامليرسين عىل ّجودمه لضامن جناح امجلعيات .وأشادت اجملموعة ابلعمل الشاق اذلي
قدرا كبريًا من البحث والمتعن من أجل صياغة املقرتحات ،وأفادت
بذلته الوفود بشأن القضااي الصعبة واملعقدة اليت تس تلزم ً
بأن املناقشات املتعددة األطراف مسحت لدلول األعضاء ابلوصول إىل النضج يف طريقة التفكري ومن مث التوصل إىل حلول.
غري أن ادلول األعضاء جيب أن حتافظ عىل املناقشات البناءة واملس ئوةل من أجل التوصل إىل أفضل النتاجئ املمكنة لصاحل
هذه البدلان وصاحل العامل بأمجع .وقال الوفد إن اجملموعة ستس متر كام فعلت يف السابق يف فعل لك ما بوسعها للتقريب بني
املواقف وإثراء النقاش واحلفاظ عليه من أجل حتقيق النتاجئ اليت تصبو إلهيا يه واجملموعات األخرى .ومىض يقول إن اجملموعة
تأمل أن تمتكن ادلول األعضاء يف امجلعيات املقبةل من النظر يف مجيع القضااي الهامة اليت ال تزال عالقة .وقال إن اجملموعة
أحاطت عل ًما جبهود مجيع ادلول األعضاء للوصول إىل حل .وذكر بأن توافق اآلراء هو املبدأ املو ّجه للمناقشات ،وقد ُحوفظ
عىل هذا املبدأ عىل مر الس نني .ومتن الوفد للرئيس ومجيع الوفود رحةل آمنة إىل أوطاهنم ،وطيب الصحة ،وأعرب عن أمهل
يف أن تس متر مجيع ادلول األعضاء يف معلها للمتكن من الوصول إىل قرارات بناءة وإجيابية يف املس تقبل.
 .101وحتدث وفد إندونيس يا أو ًال بصفته الوطنية فأعرب عن تقدير إندونيس يا العميق وامتناهنا لللكامت الرقيقة املوّجة إىل
مؤخرا فهيا .كام أعرب الوفد عن امتنانه للتضامن وعرض املساعدة من اجملمتع
إندونيس يا فامي يتعلق ابلزلزال املأساوي اذلي وقع ً
ادلويل .مث حتدث الوفد ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ فشكر الرئيس وانئيب الرئيس وامليرسين للقيادة الرش يدة
خالل تكل امجلعيات .كام أعرب عن تقديره للمدير العام ورئيس املوظفني وشعبة شؤون امجلعيات والواثئق واألمانة لتقدميهم
املساعدة وحتضرياهتم لضامن سالسة أعامل امجلعيات ،مبا يف ذكل املرافق واخلدمات املمتازة املقدمة .وقال إن من دواعي
رسور اجملموعة أن هذه امجلعيات أحاطت عل ًما ابملس تجدات وأرشدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية)
واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات)
واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) واللجنة
الاستشارية املعنية ابإلنفاذ (جلنة اإلنفاذ) ملواصةل معلها .كام رحبت اجملموعة ابلتأكيد عىل إرساع اللجنة احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف) يف معلها .وشكرت اجملموعة رئيس جلنة حق
املؤلف لصياغة حل توافقي بشأن كيفية امليض قد ًما فامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث .وأكدت اجملموعة من جديد الزتاهما
ابالس مترار يف كوهنا جز ًءا من احلل يف هذا الشأن .وفامي خيص التدقيق والرقابة ،قال الوفد إن اجملموعة تود أن تشكر مرة

A/58/11
33

أخرى مراجع احلساابت اخلاريج وشعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقاريرمه املمتازة وّجودمه
ملواصةل توفري تدقيق ورقابة مس تقلني وفعالني للمنظمة .كام رحبت اجملموعة ابلقرارات املتعلقة مبسائل املوارد البرشية،
وأحاطت علام بتقرير مكتب األخالقيات وتطلعت إىل متابعة املس تجدات بشأن املسائل الواردة يف التقرير .وأعربت اجملموعة
عن ارتياهحا ألن املنظمة برهنت عىل أداء مايل سلمي وزايدة يف صايف أصول املنظمة لعام  ،2017مبا يف ذكل األداء املايل
والربانمي اإلجيايب يف الثنائية  .17/2016وذكّر الوفد مبقرتحات مجموعته بشأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق وجلنة الربانمج
واملزيانية ،وأعرب عن أسفه ألن امجلعيات مل تتوصل بعد إىل اتفاق بشأن هذه املسائل .وقال إن اجملموعة عىل أهبة
الاس تعداد وتتطلع إىل إجراء مناقشات مفيدة بني هذه امجلعيات وامجلعيات املقبةل .وفامي خيص تكوين جلنة الربانمج واملزيانية،
قال إن اجملموعة مس تعدة لالس مترار يف العمل مبرونة وروح بناءة للوصول إىل حل يريض امجليع .وفامي خيص ختصيص املقاعد
الشاغرة للجنة الويبو للتنس يق ،قال إن اجملموعة مارست مجيع أشاكل املرونة للوصول إىل حل توافقي واذلي قدم يف س ياق
هذه امجلعيات .وأعرب عن أسف اجملموعة لعدم التوصل إىل اتفاق بشأن احلل التوافقي ،وأعرب عن أمهل يف أن يساعد
الوقت اإلضايف للنظر يف احلل املقرتح ادلول األعضاء عىل الوصول إىل توافق يف اآلراء .وشكرت اجملموعة مرة أخرى ادلول
األعضاء واجملموعات اإلقلميية عىل املشاركة واجلهود املبذوةل والروح البناءة يف املناقشات بشأن املسألتني .وأحاطت علام
ابلقرار املتخذ بشأن املاكتب اخلارجية ،وأعربت عن أملها يف أن تمتكن ادلول األعضاء من الاتفاق عىل حل مقبول للجميع يف
العام املقبل .ويف اخلتام ،شكرت اجملموعة املنسقني اإلقلمييني وادلول األعضاء واملراقبني وأحصاب املصلحة عىل إسهاهمم،
وكذكل األمانة واملدير العام وفريق اإلدارة العليا التابع هل ،واألمه من ذكل خدمة املؤمترات واملرتمجني الفوريني وفريق التوثيق
وفريق ترتيب الاجامتعات الثنائية لعملهم املمتاز .وأخرياً ،متنت اجملموعة السفر بأمان مجليع املندوبني ،وعطةل هناية أس بوع
سعيدة مجليع املبعوثني يف جنيف.
 .102وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء فشكر الرئيس عىل تفانيه وتوجهياته الرش يدة خالل امجلعيات واألمانة عىل
إسهاهما خالل امجلعيات .وشكر خدمة املؤمترات عىل توفرها وكفاءهتا وهمنيهتا ،كام هو احلال دامئًا .وقال إن التعددية تتعلق
جسورا بني
بشلك كبري ابلتواصل عرب احلدود وعرب الثقافات ،ومن مث فإن مجموعته تشكر حبرارة املرتمجني اذلين يبنون ً
اللغات .وتشكر أيضً ا مجيع املنسقني اإلقلمييني وادلول األعضاء وامليرسين عىل الزتاهمم خالل هذه امجلعيات .وأعربت اجملموعة
عن أسفها ألن امجلعيات مل تس تطع مرة أخرى التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن عقد مؤمتر دبلومايس حول معاهدة قانون
التصاممي .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،أحاطت اجملموعة ابء عل ًما ابلقرار املتخذ .ومع أخذ قرار امجلعية العامة للويبو يف عام
 2015يف الاعتبار ،مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية ،ابإلضافة إىل قرار امجلعية العامة للويبو لعام  ،2017واذلي يتعني تطبيقه
بشلك صارم ،أعربت اجملموعة عن أملها يف التوصل إىل حل بناء ومعيل يف هذا الصدد يف امجلعية العامة للويبو القادمة.
واختمت الوفد حديثه ابمس اجملموعة مبالحظة خشصية ألن ذكل هو اليوم األخري للمتلكم مكنسق للمجموعة .واغتمن هذه الفرصة
ليشكر خشص ًيا املنسقني اإلقلمييني اآلخرين عىل العالقات املمتازة والودية خالل تنس يقه عىل مدار س نة .وأعرب عن تقديره
الشديد للتفاعالت املنفتحة واملمثرة ،كام أعرب عن شكره الشديد جملموعته عىل دمعها طوال العام.
 .103وشكر وفد الصني الرئيس وانئيب الرئيس عىل قيادهتم خالل امجلعية العامة للويبو .كام شكر املنسقني اإلقلمييني عىل
ّجودمه الكبرية ،واألمانة عىل الرتتيبات ادلقيقة ،وكذكل املدير العام وفريق اإلدارة العليا لتفاعلهم بدرجة كبرية يف األس بوع
املايض .وأعرب الوفد عن أسفه ألنه عىل الرمغ من اجلهود املتضافرة واملس مترة خالل امجلعية العامة للويبو ،مل يمت التوصل إىل
توافق يف اآلراء بشأن العديد من القضااي املعلقة .وفامي يتعلق بتكوين جلنة الويبو للتنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية ،قال إن
مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ تقرتح ح ًال بنا ًء وأهنا استنفدت مرونهتا بشأن حتقيق التوازن اجلغرايف .وتطلع الوفد إىل
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مواصةل مجيع األطراف العمل يف العام املقبل عىل أساس اقرتح اجملموعة وإجراء مناقشات فعاةل لتحقيق تقدم ملموس .وفامي
يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،قال الوفد إنه يسعده أن يشهد إنشاء املزيد من املاكتب اخلارجية لدلول األعضاء لتوس يع نطاق
اخلدمة اليت تقدهما الويبو والاس تجابة لطلب املس تخدمني يف مجيع أحناء العامل .كام يتطلع الوفد إىل مشاركة مجيع األطراف يف
املناقشات بطريقة بناءة يف املس تقبل ،وتقدمي حلول خالقة من أجل عقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي يف
وقت مبكر.
 .104وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه فأعرب عن تضامنه وتعاطفه مع شعب إندونيس يا
مؤخرا .وشكر رئيس امجلعية العامة للويبو ونوابه عىل ّجودمه العظمية ،وكذكل
اذلي عاىن من الزلزال والتسوانيم الذلين وقعا ً
الرؤساء ونواب الرؤساء وامليرسين يف اللجان واملدير العام ونواب املدير العام واألمانة لتفانهيم وحرفيهتم عىل ادلوام يف
التوفيق بني خمتلف املواقف اخملتلفة خالل امجلعيات .كام شكر األمانة عىل إعداد الواثئق والتحضري لالجامتعات ،وكذكل
املرتمجني الفوريني عىل معلهم الشاق واألداء املمتزي .وقال إنه الحظ مع التقدير أن اجلهود اليت بذلها الس يد دارين اتنغ ،ميرس
املباحثات غري الرمسية حول معاهدة البث ،قد أدت إىل قرار إجيايب من امجلعية العامة للويبو لتوجيه اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة إىل بذل قصارى ّجدها للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القضااي املعلقة املتبقية يف
الاجامتعات املقبةل للجنة .وأكد من جديد الزتامه املس متر واهامتمه الكبري ابملناقشات ،وقال إنه ال يزال حيدوه األمل يف أن
تؤدي املناقشات إىل معاهدة مفيدة وشامةل تس تجيب بكفاءة الحتياجات هيئات البث احلالية واملس تقبلية .والتفت إىل البند
امليرسة ،الس يدة ماراي إينيس رودريغزي ،عىل ّجودها .بيد أنه الحظ مع األسف أنه ،مرة
 17من جدول األعامل ،وشكر ّ
أخرى يف هذا العام ،تعذر التوصل إىل قرار إجيايب بشأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي ،وظلت
املسأةل ابقية يف جدول أعامل امجلعية العامة للويبو لعام  .2019مث التفت إىل قرار امجلعية العامة للويبو بشأن معل جلنة
املعارف يف املس تقبل ،ورحب بشدة بأن تنظر امجلعية العامة للويبو بشلك إجيايب يف التوصيات املتفق علهيا بتوافق اآلراء يف
اللجنة ،واليت تدعو جلنة املعارف إىل اإلرساع يف معلها وفقا لواليهتا للثنائية  .2019/2018وقال إن الاحتاد األورويب وادلول
األعضاء فيه سيس مترون يف املشاركة يف املناقشات املس مترة حول املوضوعات الثالثة اليت تشملها والية جلنة املعارف .ويف
اخلتام ،أعرب عن رغبة الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه يف التأكيد عىل اس مترار الزتامه بأهداف الويبو ومعلها ،وأعرب
عن أمهل يف أن تسود روح التعاون مجيع جلان الويبو ،وقال إنه سيساعد ادلول األعضاء عىل إجياد حلول بناءة للمواضيع اليت
تعذر الانهتاء مهنا بشلك إجيايب يف هذا الاجامتع.
 .105وأعرب وفد فرنسا عن أمعق تعازيه لشعب إندونيس يا اذلي وقع حضية مرة أخرى ملأساة جديدة .وأيد الوفد البيانني
الذلين أدىل هبام لك من وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ووفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه .وقال الوفد
إنه يف ظل توجهيات الرئيسُ ،أحرز تقدم كبري يف املناقشات .ومع ذكل ،بسبب عدم وجود توافق يف اآلراء ،وصلت
املناقشات إىل طريق مسدود بشأن بعض النقاط .وقال إن هذا هو قانون تعددية األطراف اذلي يتعني عىل ادلول األعضاء
أن تظل وفية هل همام اكن المثن .ففي الوقت اذلي يتبن فيه البعض معلية تفكيك النظام املتعدد األطراف كهدف س يايس
رئييس هل ،عىل ادلول األعضاء أن تبث ثقافة مفادها أنه يف عامل اليوم ،ال يشء أكرث أمهية من التعددية يف مواّجة التحدايت
العديدة القامئة .وهذا جيسد هن ًجا للعالقات ادلولية ال يقوم عىل قانون األقوى أو األغن ،بل عىل املسؤولية والتضامن.
ذلكل ،فبفضل قوة مبادئ التعددية ،اكن ممكنًا جتنب ما وصفه املؤرخ مارك بلوخ "ابالحامتل املأساوي لتكرار أحداث املايض
البعيد" .ومن مث أعرب الوفد عن رغبته يف تأكيد دمع حكومته للتعددية القوية واحلديثة والفعاةل ،واليت تعد الويبو مثا ًال جي ًدا
لها .فبغض النظر عام هو معقول وما هو غري معقول ،جيب عىل ادلول األعضاء أن حتقق نتاجئ .وقال الوفد إنه يشري عىل وجه
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اخلصوص إىل معاهدة قانون التصاممي وافتتاح املاكتب اخلارجية .وقال إن هذه النتاجئ ستتحقق ،ولكن ليس من املنطقي أن
رضاب من اخليال .وقال الوفد إنه عىل أي حال يمتن أن تؤدي الويبو هماهما يف
تكون منمتية إىل مس تقبل بعيد جدً ا فتصري ً
ظل ظروف جيدة وأن حتافظ عىل نزاههتا بشلك اتم .ومن مث فإن الرضورة تدعو إىل احلفاظ عىل وحدة املنظمة والتضامن
بني الاحتادات وفقًا ألحاكم اتفاقية تأسيس الويبو لعام  .1967وختا ًما ،شكر الوفد األمانة وخدمة املؤمترات واملرتمجني
الفوريني اذلين هيأوا أفضل الظروف للعمل أثناء امجلعيات .وتوجه ابلشكر اخلاص إىل املنسق اإلقلميي ،الس يد رينادل فيارد،
اذلي قام بعمل رائع يف ذكل العام.
 .106وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن تعازيه وتعاطفه مع الشعب اإلندونييس عقب حدوث الزلزال والتسوانيم.
ودمع البيان اذلي أدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ،ورحب ابلعمل املهم اذلي أجنز خالل امجلعيات .وبيامن حتقق بعض
التقدم ،ال يغيب عن األذهان أنه ال يزال هناك معل كبري يتعني الاضطالع به يف العديد من اجملاالت .ورغب الوفد،
اكملعتاد ،يف اإلعراب عن تقديره لإلصالحات اليت قامت هبا الويبو وفرغت من تنفيذها يف األعوام العديدة املاضية .وتكتيس
الشفافية واحملافظة عىل نظام األمم املتحدة املو ّحد أمهية ابلنس بة للوفد .وذلكل ،أعرب عن رسوره ملوافقة ادلول األعضاء عىل
أن تقدم األمانة تقريرا بشأن تنفيذ برانمج الويبو للماكفآت والتقدير خالل ادلورة السادسة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق.
كام أعرب عن تقديره للمناقشة اليت أجرهتا األمانة خالل دورة تكل اللجنة لتوضيح التعديالت اليت اقرتحت إدخالها املنظمة
عىل نظام موظفي الويبو ولواحئه التنفيذية .وأشاد الوفد أيضا ابخلطوات اليت اختذهتا األمانة من أجل تنفيذ تدريب إلزايم مجليع
موظفي الويبو بشأن منع التحرش اجلنيس ،ودمع فكرة إاتحة ماكن معل خال من التحرش .واغتمن الوفد الفرصة لإلعراب عن
شكره لدلول األعضاء عىل الزتاهما املتواصل يف مال اإلصالحات ،والتشديد عىل مسؤوليهتا امجلاعية لتظل يقظة فامي يتعلق
بضامن وضع األمم املتحدة وواكالهتا املتخصصة ألمسى معايري األخالقيات واحلومكة الرش يدة .ورحب الوفد ابلقرار بشأن
معاهدة البث اذلي س مينح خرباء جلنة حق املؤلف الوقت الالزم للعمل يف سبيل وضع نص انجض ُحيمتل أن يتلكل ابلنجاح.
وأعرب الوفد عن رغبته يف التطرق لبعض من العمل املتبقي ،اذلي أملح إليه يف السابق .وفامي يتعلق مبزيانية املنظمة ،اس متر
يف حث أعضاء مجيع الاحتادات املموةل من الرسوم عىل مواصةل السعي إلجياد حلول من أجل اس تدامهتا املالية وحث
الاحتادات عىل املسامهة يف النفقات املشرتكة للمنظمة .وأعرب الوفد عن خيبة أمهل ألن احتاد لش بونة ّغري توصية فريقه
العامل بإلغاء إعادة تقيميه لتخفيض الرسوم .كام أعرب عن استيائه لعدم إحرازه أي تقدم يف تصحيح وضعه املايل .ويف العام
املقبل ،س تقدم األمانة مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ومهنجية ختصيص اإليرادات والنفقات حبسب
لك احتادّ .
وعرب الوفد عن أمهل يف أن يوزع الاقرتاح نفقات املنظمة املشرتكة بني مجيع الاحتادات ،وجشع لك احتاد ممول من
الرسوم عىل توليد ما يكفي من اإليرادات لتغطية نفقاته اخلاصة وكذكل النفقات املشرتكة .وأعرب الوفد عن أسفه ألن األمانة
مل تتفق  ،للس نة الثالثة عىل التوايل ،عىل موعد لدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي .وفامي خيص
جلنة املعارف ،ظ ّل الوفد يرى أنه ينبغي عىل مجيع ادلول األعضاء أن تس متر يف املشاركة يف مناقشات تستند إىل أدةل تساعد
عىل التوصل إىل فهم مشرتك للقضااي اجلوهرية .وقال الوفد إنه س يواصل املشاركة بطريقة بناءة يف مجيع املناقشات املس تقبلية
للجنة املعارف .وأفاد بأنه من املؤسف ،رمغ اجلهود املتواصةل للميض قدما يف مسأةل املاكتب اخلارجية للويبو ،أن تعجز ادلول
األعضاء عن حتقيق تقدم هذا العام .وأعرب عن أمهل أيضا يف اغتنام الفرصة للتأكيد عىل قمية وأمهية اخلربة العريقة يف اختاذ
قرارات شفافة وقامئة عىل توافق اآلراء يف الويبو ،اليت اكنت دوما مهنجية معل املنظمة منذ إنشاهئا .وأعرب عن شكره
للرئيس عىل قيادته خالل امجلعيات .كام أعرب عن تقديره خلدمات املؤمترات اليت قدمهتا الويبو ،وللمرتمجني الفوريني واكفة
موظفي الويبو اذلين أسهموا يف سري هذه الاجامتعات بسالسة .وأعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام الفرصة لإلعراب حبرارة
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عن تقديره العميق للعمل الشاق والتفاين واجلهود احلثيثة اليت بذلها منسق اجملموعة ابء طوال العام املايض وشكره عىل دوره
القيادي وموقفه اإلجيايب .وأخريا ،أعرب الوفد عن شكره أيضا مجليع الوفود واألمانة عىل ما أبدوه من مرونة واس تعداد
للمشاركة يف اجلهود امجلاعية هبدف امليض قدما بعمل املنظمة.
 .107وانضم املدير العام إىل مجيع الوفود اليت أعربت عن تعاطفها العميق مع وفد إندونيس يا وشعب إندونيس يا للمأساة
املروعة اليت رضبت البدل ،وقال إنه يتضامن ابلتأكيد مع شعب إندونيس يا .وشكر املدير العام الرئيس عىل قيادته احلكمية
وإدارته لالجامتعات ،وعىل مجيع املهام اليت اضطلع هبا يف التحضري لالجامتعات ،وكذكل اليت س يضطلع هبا خالل فرتة اإلثين
شهرا التالية لإلعداد مجلعيات الس نة املقبةل .كام شكر مجيع اجلهات الفاعةل األخرى اليت شاركت يف اإلدارة الناحجة
عرش ً
للجمعيات ،مبا يف ذكل منسقو اجملموعات ،واملندوبون اذلين أدوا أدوارمه كرؤساء خملتلف الهيئات الرئاس ية األخرى،
وامليرسون ،والزمالء اذلين قاموا بعمل غري عادي يف التنظمي املادي جملموعة معقدة إىل حد ما من الاجامتعات .وقال
املدير العام إنه يود أن خيص ابإلشادة أمني امجلعيات ،الس يد انريش براساد ،وكذكل الزمالء املبارشين املرتبطني مبكتب
املدير العام ،وخدمات املؤمترات ،واملرتمجني التحريريني والفوريني الرائعني ،والكثري من األشخاص اذلين أسهموا يف تس يري
امجلعيات .وقال املدير العام إنه ،يف هذه املرحةل ،حيث ُختتمت امجلعيات يف وقت متأخر لي ًال ،دون التوصل إىل قرارات
إجيابية بشأن عدة بنود ،ينبغي أال تنىس ادلول األعضاء النقاط املضيئة العديدة أثناء أعامل امجلعيات عىل مدار األس بوع.
فأو ًال ،اكن مثة تفاعل غري عادي من جانب ادلول األعضاء .ومىض يقول إن املنظمة مدينة لدلول األعضاء يف هذا الصدد.
وأردف قائال إنه اكن مثة العديد من حاالت الانضامم الهامة إىل معاهدات املنظمة عىل مدار األس بوع ،وهو ما ميثل أيضً ا
مؤرشا إجياب ًيا للغاية للمشاركة .وقال إن امجلعيات توفر فرصة ممتازة للتواصل من أجل التعاون ادلويل بني مجيع ادلول األعضاء
ً
وأعرب عن اعتقاده بأن العديد من ادلول األعضاء قد اس تفاد من هذه الفرصة وأحرز تقد ًما عىل صعيد التعاون ادلويل يف
مال امللكية الفكرية ،وال س امي فامي يتعلق ابملساعدة التقنية وتنس يق التمنية .ومن مث اكن ذكل األمر إجياب ًيا للغاية .وبوجه عام،
رأى املدير العام أن أداء املنظمة قد لقي اس ً
شهرا املاضية .غري أن مجيع
تحساان دلى ادلول األعضاء عىل مدار الاثين عرش ً
املنسقني الحظوا وأشاروا إىل أن املنظمة متر مبرحةل جتد فهيا صعوبة يف اختاذ قرارات إجيابية بشأن بعض البنود الهامة .ويه
تشمل ،بطبيعة احلال ،القضااي املؤسس ية املتعلقة بتكوين جلنتني هممتني للغاية ،وهام جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة الويبو
للتنس يق ،ابإلضافة إىل اس تكامل القرار املتخذ منذ عدة س نوات بشأن إنشاء ماكتب خارجية جديدة .وتشمل أيضً ا برانمج
معل الويبو لوضع القواعد واملعايري ،واذلي لفت العديد من الوفود الانتباه إليه ،وحقيقة أنه ،مرة أخرى ،مل تمتكن امجلعيات
من امليض قد ًما بشأن معاهدة قانون التصاممي رمغ اكامتلها بنس بة  99ابملائة .بيد أنه مثة قرار إجيايب مكن املنظمة من إحراز
تقدم يف املناقشات املتعلقة مبعاهدة البث .ودعا املدير العام مجيع الوفود إىل التأمل يف هذا العجز عن اختاذ القرارات حول
شهرا إلعداد هذه
قضااي هممة تعد رضورية لتقدم املنظمة والهنوض هبا .وأشار املدير العام إىل أن ادلول األعضاء دلهيا ً 12
القرارات مجلعيات  .2019وجيب أن تس تغل هذه األشهر الاثين عرش بصورة بنّاءة حتت إرشاف الرئيس للوصول إىل
قرارات إجيابية بشأن القضااي الصعبة يف وقت ليس من السهل فيه عىل اجملمتع ادلويل أن جيمتع بشأن بعض القضااي .ورأى
املدير العام أن امجلعيات اكنت إجيابية للغاية من بعض اجلوانب وامجليع أدرك أنه ال يزال يتعني القيام ابملزيد من العمل .وقال
إن الرأي الوحيد اذلي حظي ابإلجامع خالل األايم األخرية هو أن امجليع يمثنون الاجامتع واملوقف اذلي جند أنفس نا فيه
بنفس القدر .وشكر املدير العام مرة أخرى الرئيس عىل معهل والوفود عىل تفاعلها املمتاز وتأييدها للمنظمة.
 .108وشكر الرئيس املدير العام عىل مالحظاته .وانضم إىل املدير العام واملتحدثني السابقني يف اإلعراب عن أمعق تعازيه
مؤخرا .وقال إنه يتضامن مع
لضحااي إندونيس يا وشعهبا وحكومهتا لفاجعهتم ومأساهتم الكربى بسبب التسوانيم والزلزال ً
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الشعب اإلندونييس يف هذه األوقات الصعبة .وشكر الرئيس املنسقني اإلقلمييني وامليرسين والوفود عىل مشاركهتم النشطة
والتعاون اجليد اذلي رسه أن يشهده خالل امجلعيات .وقال إنه عىل الرمغ من صعوبة املناقشات يف بعض األحيان ،متكنت
ادلول األعضاء من احلفاظ عىل بيئة مالمئة ومهبجة ساعدت كثريًا يف تيسري العمل .وأشار الرئيس إىل أن الغالبية العظمى من
البنود يف جدول أعامل امجلعيات قد اختمتت بنجاح ،سواء اكنت تتعلق ابإلدارة واإلرشاف عىل املنظمة كلك ،أو مبسائل
امللكية الفكرية املوضوعية مثل الرباءات أو العالمات التجارية أو التصاممي .وفامي يتعلق ابملسائل املعلقة احملدودة ،قال الرئيس
إنه اتفق عىل إجراء مشاورات خالل العام بغية التوصل إىل توافق يف اآلراء يف امجلعيات املقبةل .وقال إنه يعزتم أيضا تسهيل
تكل املشاورات ودمعها ،وأعرب عن أمهل يف أن يمتكن من الاعامتد عىل املشاركة النشطة للوفود .ومىض يقول يف
هذا الصدد إنه سوف يتصل قري ًبا ابملنسقني اإلقلمييني .وأعرب الرئيس عن تقديره العميق لهذه امجلعيات الكرمية عىل تكرميها
لروح رئيس فييت انم الراحل ،خفامة الس يد تران داي كوانغ ،اذلي تويف يوم امجلعة  21سبمترب  .2018وقال إنه نقل تكل
املشاعر للعائةل ،وكذكل حلكومة فييت انم وشعهبا .وختا ًما ،وجه الرئيس الشكر إىل املدير العام واألمانة عىل ادلمع اذلي ُقدم
هل بصفته رئيساً ،وكذكل عىل الرتتيبات التنظميية اليت ُاختذت ألغراض امجلعيات واتسمت بأعىل مس توى من الفعالية .وشكر
املرتمجني الفوريني عىل معلهم املتفاين أثناء انعقاد امجلعيات .ومتن الرئيس مجليع املندوبني ،وخباصة القادمني من العوامص ،رحةل
آمنة إىل أوطاهنم.
 .109واخ ُتمتت سلسةل الاجامتعات الثامنة وامخلسني للجمعيات وسائر هيئات ادلول األعضاء يف الويبو.
[ييل ذكل املرفقان]

