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مقدمة
 .1يسجل مرشوع التقرير العام هذا مداولت وقرارات امجلعيات وسائر الهيئات احلادية والعرشين التالية لدلول ا ألعضاء
يف الويبو ("امجلعيات"):
( )1امجلعية العامة للويبو ،ادلورة احلادية وامخلسون (ادلورة العادية الرابعة والعرشون)
( )2ومؤمتر الويبو ،ادلورة ا ألربعون (ادلورة العادية الرابعة والعرشون)
( )3وجلنة الويبو للتنس يق ،ادلورة السادسة والس بعون (ادلورة العادية امخلسون)
( )4ومجعية احتاد ابريس ،ادلورة الرابعة وامخلسون (ادلورة العادية الرابعة والعرشون)
( )5واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،ادلورة التاسعة وامخلسون (ادلورة العادية اخلامسة وامخلسون)
( )6ومجعية احتاد برن ،ادلورة الثامنة وا ألربعون (ادلورة العادية الرابعة والعرشون)
( )7واللجنة التنفيذية لحتاد برن ،ادلورة اخلامسة والس تون (ادلورة العادية امخلسون)
( )8ومجعية احتاد مدريد ،ادلورة الثالثة وامخلسون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
( )9ومجعية احتاد لهاي ،ادلورة التاسعة والثالثون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
( )10ومجعية احتاد نيس ،ادلورة التاسعة والثالثون (ادلورة العادية الرابعة والعرشون)
( )11ومجعية احتاد لش بونة ،ادلورة السادسة والثالثون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
( )12ومجعية احتاد لواكرنو ،ادلورة التاسعة والثالثون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
( )13ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات ،ادلورة ا ألربعون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
( )14ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ادلورة احلادية وامخلسون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
( )15ومجعية احتاد بودابست ،ادلورة السادسة والثالثون (ادلورة العادية العرشون)
( )16ومجعية احتاد فيينا ،ادلورة الثانية والثالثون (ادلورة العادية العرشون)
( )17ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،ادلورة التاسعة عرشة (ادلورة العادية التاسعة)
( )18ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ادلورة التاسعة عرشة (ادلورة العادية التاسعة)
( )19ومجعية معاهدة قانون الرباءات ،ادلورة الثامنة عرشة (ادلورة العادية الثامنة)
( )20ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات ،ادلورة الثانية عرشة (ادلورة العادية السادسة)
( )21ومجعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص
أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،ادلورة الرابعة (ادلورة العادية الرابعة).
واجمتعت تكل امجلعيات والهيئات يف جنيف يف الفرتة من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر  2019و أأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا
يف اجامتعات مشرتكة لثنتني أأو أأكرث من امجلعيات وسائر الهيئات املذكورة واملدعوة اإىل الانعقاد (واملشار اإلهيا فامي ييل بعبارة
"الاجامتعات املشرتكة" وعبارة "مجعيات ادلول ا ألعضاء" ،عىل التوايل).
 .2وابلإضافة اإىل مرشوع التقرير العام هذا ،أأعدّت ا ألمانة مرشوعات تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة
) (WO/GA/51/18وجلنة الويبو للتنس يق ) (WO/CC/76/4ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
) (PCT/A/51/4ومجعية احتاد مدريد ) (MM/A/53/3ومجعية احتاد لش بونة ) (LI/A/36/2ومجعية معاهدة
س نغافورة ) (STLT/A/12/2ومجعية معاهدة مراكش ( .)MVT/A/4/2وعالوة عىل ذكل ،أأ ِعدّت مرشوعات تقارير
مو ّحدة دلورات الهيئات ا ألخرى ،كام ييل :مؤمتر الويبو ( )WO/CF/40/1ومجعية احتاد ابريس ) (P/A/54/1واللجنة
التنفيذية لحتاد ابريس ) (P/EC/59/1ومجعية احتاد برن ) (B/A/48/1واللجنة التنفيذية لحتاد برن )(B/EC/65/1
ومجعية احتاد لهاي ) (H/A/39/1ومجعية احتاد نيس ) (N/A/39/1ومجعية احتاد لواكرنو ) (LO/A/39/1ومجعية احتاد
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التصنيف ادلويل للرباءات ) (IPC/A/40/1ومجعية احتاد بودابست ) (BP/A/36/1ومجعية احتاد فيينا )(VA/A/32/1
ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ) (WCT/A/19/1ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت
) (WPPT/A/19/1ومجعية معاهدة قانون الرباءات (.)PLT/A/18/1
 .3وترد يف الوثيقة  A/59/INF/1 Rev.قامئة اب ألعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت
 9أأكتوبر .2019
 .4وتر أأس ا ألشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول ا ألعامل (الوثيقة :)A/59/1
السفري دونغ-يش دونغ (الس يد) (فييت انم)
البنود  1و 2و 3و 4و 5و 6و 8و 10و 11و 12و13
و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و 21و 22و 26رئيس امجلعية العامة
و 27و 32و33
السفري فرانسوا ريفاسو (الس يد) (فرنسا)
البنود  7و 30و31
رئيس جلنة الويبو للتنس يق
فيفيني اكجتيونغا (الس يدة) (انميبيا)
البند 9
رئيسة مؤمتر الويبو
س ندرس لغنوفسيك (الس يد) (لتفيا)
البند 23
رئيس مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
دينيس بوهوسو (الس يد) (املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية)
البند 24
رئيس مجعية احتاد مدريد
رضا دهقاين (الس يد) (اإيران (مجهورية – الإسالمية))
البند 25
رئيس مجعية احتاد لش بونة
راي ميلوين غارس يا (الس يد) (بريو)
البند 28
رئيس مجعية معاهدة س نغافورة
سانتياغو س يفالوس (الس يد) (اإكوادور)
البند 29
رئيس مجعية معاهدة مراكش
.5

ويرد جدول ا ألعامل ،ابلصيغة املعمتدة ،وقامئة املشاركني يف الوثيقتني  A/59/1و ،A/59/INF/7عىل التوايل.

البند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد
افتتاح ادلورات
 .6دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري (املشار اإليه فامي ييل ابمس "املدير العام") ،سلسةل الاجامتعات
التاسعة وامخلسني مجلعيات الويبو اإىل الانعقاد.
 .7وافتتح ادلورات يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات والهيئات املعنية ا ألخرى احلادية والعرشين السفري دونغ-يش دونغ
(الس يد) (فييت انم) ،رئيس امجلعية العامة للويبو.
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البند  2من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد جدول ا ألعامل
.8

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/59/1 Prov.3
 .9اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،اعمتدت جدول ا ألعامل عىل النحو املقرتح يف الوثيقة A/59/1 Prov.3
(املشار اإليه يف هذه الوثيقة ويف الواثئق املذكورة يف الفقرة  2أأعاله بعبارة "جدول ا ألعامل املو ّحد").

البند  3من جدول ا ألعامل املو ّحد
انتخاب أأعضاء املاكتب
 .10استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/59/INF/1 Rev.
 .11وذكّر املستشار القانوين بأأنه ّ
يتعني عىل مجعيات ادلول ا ألعضاء للويبو هذا العام ،انتخاب أأعضاء املاكتب ،أأي رئيس
ورصح
وانئيب رئيس للك مجعية من امجلعيات وسائر الهيئات الواحدة والعرشين لدلول ا ألعضاء يف الويبو ويف الاحتاداتّ .
أأن ّه يف انتظار اإجراء مزيد من املشاورات بني منسقي اجملموعات ،راقرتح أأن يمت حيهنا انتخاب أأعضاء املاكتب ابلنس بة اإىل
املناصب اليت مت التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأهنا .و أأعلن أأنه حتقق اتفاق بشأأن تعيني أأعضاء املاكتب يف جلنة الويبو
للتنس يق ،وتال أأسامء ا ألشخاص املقرتح انتخاهبم لتكل املناصب .وذكّر املستشار القانوين بأأن ولية رئيس جلنة الويبو
للتنس يق وانئبيه مدهتا س نة واحدة ،اعتبار ًا من اترخي انتخاهبم .ونظر ًا لبقاء مناصب شاغرة ،دعا املستشار القانون الوفود اإىل
مواصةل املشاورات بشأأن الرتش يحات الإضافية ،وإابالغ ا ألمانة بنتيجة مشاوراهتا.
 .12و أأدىل الرئيس مبالحظات عن البند ،و أأوعز اإىل اتفاق منسقي اجملموعات ابنتخاب رئيس وانئيب رئيس جلنة الويبو
للتنس يق ،كام أأشار اإليه املستشار القانوين ،يف انتظار تقدمي مزيد من الرتش يحات وإاجراء املشاورات الالزمة لشغل
املناصب الشاغرة املتبقية.
 .13ومبا أأن الرئيس مل يلحظ أأي اعرتاض عىل ذكل ،فقد اعمتد قرار انتخاب أأعضاء املاكتب ،و أأعلن أأن الاجامتع س يتناول
هذا البند من جديد يف وقت لحق.
 .14وعاد الرئيس لتناول البند يف اليوم الثالث للجمعيات ،ودعا املستشار القانوين اإىل تقدمي معلومات حمدّثة للمشاركني
يف الاجامتع بشأأن الرتش يحات ملناصب أأعضاء املاكتب الشاغرة املتبقية.
 .15و أأعلن املستشار القانوين عن اتفاق ادلول ا ألعضاء بشأأن الرتش يحات الإضافية ،وتال أأسامء أأولئك املرحشني ،وكذكل
مناصب لك مهنم يف الهيئات املعنية .ونظر ًا لبقاء مناصب شاغرةّ ،
حث املستشار القانوين ّمرة أأخرى ادلول ا ألعضاء عىل
مواصةل املشاورات بشأأن الرتش يحات الإضافية ،وإابالغ ا ألمانة بنتيجة مشاوراهتا.
 .16واقرتح الرئيس أأن تعمتد مجعيات ادلول ا ألعضاء الرتش يحات اليت ذكرها املستشار القانوين ،واليت مت التوصل اإىل
توافق يف الآراء بشأأهناّ .مث أأعلن اإعادة فتح بند جدول ا ألعامل يف مرحةل لحقة خالل ذكل ا ألس بوع لس تكامل انتخاب أأعضاء
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املاكتب يف املناصب املتبقية .ويف انتظار ذكل ،جشّع الرئيس الوفود عىل تقدمي الرتش يحات املتبقية ،وإابالغ ا ألمانة هباّ .
وحث
ادلول ا ألعضاء أأيضا عىل زايدة عدد الإانث يف الرتش يحات ملناصب أأعضاء املاكتب املتبقية ،مث مىض لعامتد القرار.
 .17وعاد املستشار القانوين اإىل هذا البند يف اليوم التايل ،و أأعلن أأن ادلول ا ألعضاء قد أأبلغت ا ألمانة بتوصلها اإىل اتفاق
فامي خيص بعض املناصب الشاغرة ،مث مىض يتلو تكل املناصب اليت حظيت برتش يحات .وذكّر من جديد ببقاء مناصب
شاغرة ،وجدّد دعوته اإىل الوفود ملواصةل املشاورات وإابالغ ا ألمانة بنتيجة مشاوراهتا.
 .18وشكر الرئيس املستشار القانوين عىل املعلومات اليت قدهما ،واقرتح أأن تعمتد مجعيات ادلول ا ألعضاء حيهنا
الرتش يحات اليت تالها املستشار القانوين ،واليت مت التوصل ابلفعل اإىل توافق يف الآراء بشأأهناّ ،مث أأعلن اإعادة فتح هذا البند
من جدول ا ألعامل يف مرحةل لحقة خالل ذكل ا ألس بوع لس تكامل انتخاب أأعضاء املاكتب يف املناصب املتبقية.
 .19وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء والمتس اإرجاء النظر يف هذا البند اإىل صبيحة اليوم التايل ،يك تمتكن اجملموعة ابء
من اس تعراض قامئة املرحشني اليت تالها املستشار القانوين.
 .20و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،واذلي المتس فيه
العودة اإىل هذا البند يف صبيحة اليوم التايل يك تمتكن اجملموعة من اإمعان النظر يف الرتش يحات املقرتحة لثالثة مناصب نواب
رئيس ،وتقيميها.
 .21و أأحاط الرئيس علام مبا طلبه الوفدان ،واقرتح ترك البند مفتوح ًا والعودة اإليه يف اليوم التايل.
 .22وعاد الرئيس اإىل البند ودعا املستشار القانوين إاىل تقدمي معلومات حمدّثة للمشاركني يف الاجامتع بشأأن الرتش يحات
للمناصب الشاغرة املتبقية ألعضاء املاكتب.
 .23و أأعلن املستشار القانوين أأن ادلول ا ألعضاء قد أأبلغت ا ألمانة بتوصلها اإىل اتفاق فامي خيص الرتش يحات لبعض
املناصب الشاغرة املتبقية ،مث تال تكل الرتش يحات .وذكّر من جديد ببقاء مناصب شاغرة ،ودعا الوفود ملواصةل املشاورات
بشأأن الرتش يحات الإضافية وإابالغ ا ألمانة بنتيجة مشاوراهتا.
 .24واقرتح الرئيس أأن تعمتد ادلول ا ألعضاء الرتش يحات اليت ذكرها املستشار القانوين ،واليت مت التوصل اإىل توافق يف
الآراء بشأأهناّ .مث أأعلن اإعادة فتح بند جدول ا ألعامل يف مرحةل لحقة لس تكامل انتخاب أأعضاء املاكتب يف املناصب الشاغرة
املتبقية .ومبا أأن الرئيس مل يلحظ أأي اعرتاض عىل ذكل ،فقد اعمتد القرار.
 .25وعاد املستشار القانوين اإىل تناول هذا البند يف اجللسة ا ألخرية لالجامتعات ،وتال أأسامء املرحشني للمناصب
الشاغرة املتبقية.
 .26واقرتح الرئيس اعامتد ابيق الرتش يحات املرقدمة من ادلول ا ألعضاء ،كام تالها املستشار القانوين .واترفق عىل ذكل.
 .27و أأخذ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اللكمة ليبدي اعرتاضه عىل انتخاب ممثل اإيران (مجهورية – الإسالمية) لشغل
منصب انئب رئيس امجلعية العامة حتديد ًا ،و أأعرب عن قلقه حيال تويل مسؤولني اإيرانيني أأدوارا قيادية يف املنظامت ادلولية
معوم ًا .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء شغل ممثلني عن اإيران (مجهورية – الإسالمية) مناصب نفوذ .و أأشار كذكل اإىل أأن بعض
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البدلان اس تفادت ،عىل ما يبدو ،من عدد مفرط من الفرص لشغل مناصب يف هيئات املنظمة الرئاس ية ،مبا يف ذكل
امجلعية العامة وجلنة التنس يق.
 .28و أأخذ وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اللكمة ل إالعراب عن تفاجئه من البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .وذكّر بأأن بدله عضو اكمل يف الويبو ويمتتع ابحلق الس يادي الاكمل لقرتاح ترش يح ألي منصب يعتربه رضور ًاي
ابلنس بة هل وابلنس بة جملموعته ا إلقلميية .وقال الوفد اإنه اس تفاد من دمع مجموعته ا إلقلميية يف لك املناصب اليت مت ترش يحه لها.
رصح به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وقال اإنه يرفض اخلوض يف قضااي س ياس ية وح ّذر من مغبة
و أأعرب عن نبذه ملا ّ
تس ييس ا ألمور يف الويبو ،اليت ينبغي هل وللوفود ا ألخرى عدم اخلروج فهيا عن ّ
احلزي التقين.
 .29انتخبت مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،أأعضاء ماكتهبا كام هو وارد يف الوثيقة .A/59/INF/2

البند  4من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو
 .30فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير العام:
سعادة السفري دونغ-يش دونغ ،رئيس امجلعية العامة للويبو،
معايل الوزراء،
سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،
املندوبون املوقرون،
ض صويت اإىل صوت رئيس امجلعية العامة للويبو ،ألرحب أأحر الرتحيب جبميع الوفود يف
"يرسين عظمي الرسور أأن أأ ّ
مجعيات  .2019و أأرسل شكري مجليع الوفود عىل حضورها ،وتقديري ملشاركهتا املس مترة يف املنظمة ودمعها املتواصل
لها .ول ّ
شك يف أأ ّن جدول أأعامل الاجامتع مكتزن وميلء ،سواء ببنود جدول ا ألعامل الرمسي أأو ا ألحداث املهنية
والاجامتعية اليت تتفضل بتنظميها ادلول ا ألعضاء وا ألطراف املهمتة ا ألخرى ،عىل هامش الاجامتعات الرمسية.
"وامسحوا يل أأن أأقدّم ّ
لك الشكر اإىل رئيس امجلعية العامة للويبو ،السفري دونغ ،عىل ما شهدانه منه من تفان وهجد
هجيد عىل مدار العامني املاضيني ،و أأن أأثين عىل هجوده يف العبور بعدد من البنود املدرجة يف جدول ا ألعامل اإىل ّبر
النجاح.
"ولن أأ ّفوت هذه الفرصة دون أأن اغتمنها فأأشكر الرئيس السابق للجنة الويبو للتنس يق ،السفري اإسامعيل ابغاي
هامانيه ،ممثل مجهورية اإيران الإسالمية ،ومنه موصو ًل اإىل عديد رؤساء هيئات املنظمة وجلاهنا و أأفرقة العمل التابعة
لها ،عىل هجودمه اجلبارة وتفانهيم بغية امليض قدما يف أأعامل املنظمة.
"وتغمرين السعادة بأأن أأبلغمك إابجياز شديد عن حاةل امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،وعن أأعامل املنظمة يف هذا
الس ياق خالل ا ألشهر الثين عرش الفائتة.
"ول شك أأنمك تلحظون كام أأحلظ مس توى الاهامتم ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل وبصورة مل نعهدها قب ًال .وهذا
التطور ليس وليد الصدفة ،بل هو تطور أأىت إابيقاع متصاعد خالل الس نوات املاضية ،وخاصة يف العقد املايض نتيجة
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للتغريات التكنولوجية العميقة رسيعة الوترية ،واليت أأعطت ل ألصول غري امللموسة ور أأس املال الفكري أأمهية أأعظم يف
الاقتصاد.
"وهذه ا ألمهية امل ّطردة للملكية الفكرية جلبت معها حتدايت جديدة للملكية الفكرية وللمنظمة أأيض ًا .و أأحد هذه
التحدايت ،اليت تؤثّر عىل مجيع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية مهنا وا إلقلميية ،وعىل الويبو كذكل ،هو كيفية اإدارة
الطلب املزتايد عىل س ندات امللكية الفكرية مبا يضمن اإدارة طلبات امللكية الفكرية بأأرسع وقت و أأعىل جودة .ويف عام
 ،2017أأودع ما عدده  3.2مليون طلب براءة يف مجيع أأحناء العامل ،و 12.4مليون طلب عالمة جتارية و 1.2مليون
طلب تصممي .وسأأطلعمك بعد قليل كيف أأن عدد الطلبات الوطنية وا إلقلميية املرتمجة اإىل طلبات دولية بفضل أأنظمة
امللكية الفكرية العاملية اليت تديرها الويبو يف ارتفاع متسارع .ومن ّ
اجليل أأن اإدارة هذا العدد من الطلبات مس تحيةل
دون عون من مجموعة أأدوات جديدة .ويف هذا املوقف يرسع اذلاكء الاصطناعي خطاه ليسعفنا .فأأعامل مركز
التطبيقات التكنولوجية املتقدمة ( )ATACنقلت املنظمة اإىل رايدة الطليعة يف تطوير تطبيقات ذاكء اصطناعي
جديدة ونرشها لهذا الغرض .وتشمل هذه التطبيقات أأداة  ،WIPO Translateاليت رخصناها جماانً لتس تخدهما 11
هيئة من هيئات ا ألمم املتحدة ،و أأتيحت لدلول ا ألعضاء أأيض ًا؛ ونذكر كذكل أأول نظام يف العامل للبحث عن الصور يف
العالمات التجارية؛ ول ننىس أأدوات التصنيف .وهناك تطبيقات أأخرى قيد التطوير .ولقد طوران أأيض ًا نظام ًا جديد ًا
حمس نة بتلكفة
وحمس ن ًا لإدارة جسالت الاجامتعات الواردة يف جدول أأعامل هذه امجلعيات .وس يقدّ م هذا النظام خدمة ّ
َّ
أأدىن بكثري ،وقد أأعربت مجموعة واسعة من هيئات ا ألمم املتحدة والهيئات ادلولية ا ألخرى عن اهامتهما الشديد ابعامتده.
وقد تشاركنا ،أأو س نتشارك مس تقبال ،مجيع هذه التطبيقات مع ادلول ا ألعضاء .وحيذوين كبري ا ألمل أأن نعمل ،مكجمتع
دويل ،يد ًا بيد عىل تطوير هذه التطبيقات املفيدة ونرشها ،ونتجنّب أأ ّي ازدواجية يف العمل.
"وقد ّودل تنايم أأمه ّية موقع امللكية الفكرية حتدايت جديدة برزت أأمام جوهر س ياسة امللكية الفكرية .اإذ تثري التقنيات
احلديثة ،اكذلاكء الاصطناعي ،أأس ئةل جديدة عن تطبيق س ياسة امللكية الفكرية احلالية ،وسؤا ًل أأساس ي ًا عن مدى
رضورة اإدخال تعديالت عىل نظام امللكية الفكرية التقليدي بغية سدّ الفجوات الظاهرة ويك يظ ّل نظام امللكية الفكرية
خادم ًا كفؤ ًا لنظام الابتاكر .ويثلج صدري أأن أأخربمك ،يف معرض هذا احلديث ،أأ ّن املنظمة بد أأت حمادثة بشأأن اذلاكء
الاصطناعي ورشعت يف اإعداد قامئة بأأس ئةل قد ّ
تتبني حاجة الإجابة عهنا.
تعرض النظام املتعدد ا ألطراف ل ّمك هائل من الضغوط اليت تضعف
"وتزتامن احملادثة بشأأن اذلاكء الاصطناعي مع ّ
قدرته عىل طرح مثار تأأيت يف مومسها يف اجملال املعياري ،وليس أأقلها ا إلرادة الس ياس ية املتعرثة لعامتد هنج متعدد
ا ألطراف ووضع حلول متعددة ا ألطراف .ول يعقل أأن ننىس عواقب الفشل أأو تداعيات اإهامل الهنج متعدد
ا ألطراف ،ومهنا غياب الاتساق يف الإطار التنظميي املط ّبق عىل تقنيات ذات طبيعة تقتيض انتشارها دول ّي ًا عرب
الإنرتنت وش باكت أأخرىّ ،قوهتا يف تزايد وتطبيقاهتا يف اتساع لن يكبح جامحه بعد نرش ش باكت اجليل اخلامس
( .)5Gو أأقول ا ّإن الس باق لصياغة قاعدة دولية أأو اإجياد ح ّل عاملي عن طريق التنافس التنظميي الوطين أأو ا إلقلميي،
عوض ًا عن اعامتد هنج متعدد ا ألطراف ،س يودي اإىل تأآلك قمية التكنولوجيات نفسها وحيدّ من انتشارها الاقتصادي
والاجامتعي املفيد .والسبب هو أأ ّن قابلية التشغيل البيين التقين تعمتد عىل قابلية التشغيل البيين التنظميي.
"وعند هذه النقطة ،امسحوا يل أأن أأعرض عليمك موجز ًا لبعض نتاجئ املنظمة عىل مدار العام الفائت .وفيه نرى أأ ّن
املنظمة اس تفادت من بروز ملكية فكرية جديدة بعدد من الطرق.
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"وابدئ ذي بدء ،أأ ّزف اإليمك أأ ّن احلاةل املالية للمنظمة سلمية ومس تقرة ،بفضل اس تخدام السوق ألنظمة امللكية
الفكرية العاملية .فقد أأهنينا عام  2018بفائض قدره  42.5مليون فرنك سويرسي .ويف مرحلتنا هذه من عامنا هذا،
ّنتوقع أأن يطرح عام  2019وفرة يف الفائض أأيض ًا .ولهذه الفوائض أأمهية جس مية يف متويل النفقات الر أأساملية الالزمة يف
اإطار اخلطة الر أأساملية الرئيس ية اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء ،وكذكل يف متويل الالزتامات الطويةل ا ألجل للمنظمة،
مثل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،ولها أأيض ًا دور يف احلفاظ عىل مس توى مالمئ من الس يوةل الاحتياطية لتكون
ضام ًان يف حال الرتاجع املفاجئ وغري املتوقع يف السوق ،وهو احامتل دامئ ل ألسف يف عامل اليوم املتقلب.
"ومل تتوقف أأنظمتنا العاملية للملكية الفكرية عن التطور بصورة اإجيابية جل ّية .اإذ تس تخدهما ّ
لك الرشاكت الكربى يف
العامل ،وكذكل اجلامعات واملؤسسات البحثية والرشاكت الصغرية واملتوسطة .وقد أأودع يف معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات  253,000طلب براءة دولية عام  ،2018أأي مبعدل منو بلغ  %3.9مقارنة ابلعام السابق .و ّ
تسّل نظام مدريد
 61،200طلب لعالمة جتارية دولية ،أأي مبعدل منو بلغ  %6.4عن عام  .2017وتلقّى نظام لهاي  5429طلب ًا
دولي ًا ،أأي مبعدل منو بلغ  %3.3عن العام الفائت .وتتابع لك ا ألنظمة توس يع رقعة تغطيهتا اجلغرافية بفضل حالت
الانضامم اجلديدة .وهنا جيدر يب أأن أأخص ابذلكر مخسة أأعضاء جدد انض ّموا اإىل نظام مدريد ،ومه أأفغانس تان
والربازيل وكندا ومالوي وساموا .ومع انضامم الربازيل يصبح أأكرب اقتصادين يف أأمرياك الالتينية عضوين يف نظام
مدريد ،ولكّي أأمل بأأن حتذو حذوهام بدلان أأخرى من منطقة أأمرياك الالتينية تأأخرت مشاركهتا يف النظام.
"و أأ ّما مركز الويبو للتحكمي والوساطة فقد شهد منو ًا كبري ًا .فارتفع عدد قضااي أأسامء احلقول اليت أأحيلت للمركز اإىل
 3,447قضية عام  ،2018أأي بزايدة قدرها  %12عن العام السابق .ويتل ّقى املركز ابنتظام عدد ًا هائ ًال من قضااي
التحكمي العام يف جمال امللكية الفكرية ،وقضااي الوساطة وقرارات اخلرباء ،ويتعاون مع أأكرث من  20مكتب ًا للملكية
الفكرية وحق املؤلف يف مجيع أأحناء العامل ،عىل اإدارة التحكمي والوساطة يف املنازعات املتعلقة بطلبات امللكية الفكرية
وس نداهتا.
"وجتدر الإشارة اإىل تطورين هممني جاريني يف املركز .أأوهلام هو اعامتد املركز ،من قبل اإدارة الفضاء الس يرباين يف
الصني ،مكزود خلدمات تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت يف اجملالني ( ).CNو( ،).中国أأحد
أأكرب احلقول القطريّة يف العامل .وبعد اإضافة اجملالني املذكورين اإىل حمفظة املركز ،أأصبح املركز مسؤول عن اإدارة
التطورين هو ادلمع الإجيايب
املكونة من رموز البدلان ( .)ccTLDsواثين ّ
منازعات ما يفوق  75من احلقول العليا َّ
اذلي تلقّاه املركز بأأن أأصبح مزودا خلدمات تسوية املنازعات يف منطقة التجارة احلرة التجريبية يف الصني (ش نغهاي)،
واليت تس تضيف أأكرث من  10,000مؤسسة استامثرات أأجنبية .وبذكل س يصبح املركز أأول كيان غري صيين يقدم
خدمات بديةل لتسوية املنازعات يف املنطقة .وهذان التطوران س يوفّران للرشاكت ا ألجنبية الناشطة يف السوق
الصينية خيار ًا اإضافي ًا وخدم ًة مس تق ًةل وحمايدة لتسوية املنازعات .وعليه ،دعوين أأ ّعرب عن مثني التقدير للسلطات
اخملتصة ،عىل ما أأبدته من ثقهتا يف املركز والزتاهما ابلتعاون ادلويل.
الصينية ّ
"وقد أأطلقنا بوابة عاملية جديدة للملكية الفكرية ،نسعى من خاللها اإىل دمج أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخملتلفة اليت
ترتكز اإلهيا خمتلف خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تقدهما املنظمة .وتطوير هذه البوابة أأىت نتيجة مالحظة وقائعية
بأأن العديد من مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية للويبو يس تعملون أأكرث من واحدة من تكل اخلدمات.
وذلكل سنسعى اإىل توفري جتربة أأكرث اتساق ًا للعميل ،وتقدمي اجملموعة الاكمةل خلدمات املنظمة يف واهجة واحدة،
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وبرشيط تصفّح مو ّحد ،ومزيات قياس ية يف مجيع التطبيقات ،و أأنظمة حديثة مظهر ًا وطريقة عرض ،و أأنظمة دفع
مبسطة ،ونظام رسائل واحد.
"ولن نبالغ اإن وصفنا العام املايض ابلعام القيايس من حيث الانضامم اإىل املعاهدات اليت تديرها الويبو ،فقد تسلّمنا
 59صك انضامم جديد عام  .2018ويه نقطة مضيئة جديدة لتعددية ا ألطراف .و ّنتوقع أأ ّن حالت انضامم هم ّمة أأخرى
فرح قليب أأن أأبلغمك بأأننا قاب قوسني من عدد الانضاممات املطلوبة لتدخل ّ
لك من وثيقة
س تجري هذا ا ألس بوع .وير ر
جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ومعاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ّ
حزي
النفاذّ .
ولك ا ألمل أأن يصل عدد الصكوك اإىل الرمق الالزم قبل هناية عام .2019
"وإاىل ّ
لك ما س بق ،يضاف عدد من التطورات الإجيابية ا ألخرى يف املنظمة ،تعرض تفاصيلها يف تقريري .ولكن
حتذوين الرغبة يف أأن أأذكر لمك ّثةل مهنا وابإجياز.
القوة
"و أأ ّما قواعد البياانت ومنصات تكنولوجيا املعلومات و أأنظمة الويبو وخدماهتا ،فقد واصلت حصد نقاط ّ
واجتذاب مشاركة مزتايدة من ادلول ا ألعضاء وامجلاهري املهمتة .وقد أأصبحت أأساس ًا ملساعدة تقنية عالية ا ألمه ّية.
وتفخر الويبو بأأ ّن نظاهما لتكنولوجيا املعلومات لإدارة امللكية الفكرية ( )IPASيس تخدم الآن يف  84بدلا .و أأو ّد أأن
أأشري اإىل اإنشاء أأكرث من  750مركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف  79بدلا ،وتوفّر هذه املراكز لآلف املس تخدمني
من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا النفاذ اإىل املنشورات العلمية والطبية والتقنية جما ًان أأو بلكفة زهيدة ،وذكل
مزودي خدمات قواعد البياانت التجارية .و أأاكدميية الويبو يف ازدهار مس متر،
بفضل تعاون النارشين العلميني والفنيني و ّ
فقد التحق أأكرث من  90,000مشارك يف براجمها اخملصصة للتعلمي عن بعد .ورشأاكتنا بني القطاعني العام واخلاص ،ول
امليرسة ،مل تزل تمنو وتزهر .وخري دليل عىل ذكل ،أأ ّن ذخرية احتاد الكتب
س امي منصة ويبو ريسريتش واحتاد الكتب ّ
ميرسة ومتاحة للتبادل ادلويل لفائدة ا ألشخاص
امليرسة من العناوين فاقت  500,000مصنّف يف  76لغة ،يف أأنساق ّ
ّ
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .و ّ
نبرش بقاعدة بياانت جديدة للتعاون يف جمال
اإنفاذ امللكية الفكرية س تطلق قريبا ،وس تعرض يف حدث جانيب هذا ا ألس بوع .وتقاريران الرئيس ية يف الاقتصاد
والإحصاءات والاجتاهات التكنولوجية ،ومهنا مؤرش الابتاكر العاملي ،جتذب امجلاهري من لك أأرجاء املعمورة .وقد نفذ
عدد من املشاريع الناحجة يف جمال التكنولوجيا املالمئة لصاحل البدلان منو ًا .و أأوجد معهد الويبو القضايئ حاةل تنامغ مالمئة
التوقيت يف جمال تعزيز تبادل اخلربات وتكوين الكفاءات ،بفضل مشاركة جدّ نشطة من هجات قضائية من أأرجاء
العامل.
" ّ
لك هذه الربامج أأمث ةةل عىل تعممي التمنية يف املنظمة ،وادلمع النشط ألهداف التمنية املس تدامة بعديد الطرق.
"وامسحوا يل أأن أأنتقل اإىل جدول أأعامل امجلعيات لهذا ا ألس بوع ،و أأن أأذكر أأربعة بنود حمددة .أأولها هو مرشوع
الربانمج واملزيانية .و أأبدي امتناين للجنة الربانمج واملزيانية عىل توصياهتا الإجيابية ابملوافقة عىل مرشوع الربانمج
واملزيانية .ول يزال عنرص واحد فقط عالق ًا ،وهو ختصيص النفقات املشرتكة بني الاحتادات .وهناك اقرتاحان عىل
املايل موضوع املسأأةل هو مبلغ ل يذكر .وذلا ،أأانشد ادلول ا ألعضاء التوصل
الطاوةل حلل هذا البند .و أأذكّرمك بأأ ّن املبلغ ّ
اإىل حل معيل لهذا اخلالف القدمي ،واملوافقة عىل مرشوع الربانمج واملزيانية بغية ضامن اس تقرار املنظمة يف هذه الفرتة
الانتقالية.
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"والبند الثاين هو معاهدة قانون التصاممي املقرتحة .ولست أأرى سبب ًا مينع عرضها عىل مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة.
أل ّن التأأجيل املس متر لس تكامل هذه العملية اإشارة سيئة لعدم قدرة املنظمة عىل امليض قدم ًا يف جدول ا ألعامل
املعياري ،واب ألخص يف وقت يس تدعي فيه التطور التكنولويج اإظهار تكل القدرة ،كام س بق وذكرت من قبل.
وحمسن و أأقل تلكفة لإدارة جسالت
"والبند الثالث هو اقرتاحنا ،اذلي أأرشت اإليه قب ًال ،بشأأن اعامتد نظام جديد ّ
الاجامتعات .وقد لىق الاقرتاح يف مشاوراتنا السابقة قبول جيدا ،و أأ ّ
التحرك حنو اعامتده،
حث ادلول ا ألعضاء عىل ّ
كدليل عىل قدرة املنظمة عىل مواصةل الابتاكر بلك ما لالبتاكر من معىن.
"والبند ا ألخري هو اقرتاح اإدراج خدمة اخلمت الزمين الرمقي اجلديدة .و أأنهتز الفرصة ألشكر ادلول ا ألعضاء عىل ردودها
الإجيابية يف جلنة الربانمج واملزيانية .وإادراج هذه اخلدمة هو خطوة صغرية عىل درب توفري خدمات ملكية فكرية
مناس بة للعرص الرمقي.
"و أأو ّجه لكمة شكر وثناء ملوظفي املنظمة عىل احرتافهم وتفانهيم .فالإنتاجية ل ّ
تنفك تتحسن والزايدة يف التاكليف ل
تزال مضن احلدود .وبشلك عام ،تسري املنظمة عىل ادلرب الصحيح يف حتولها الرمقي ،سواء من حيث أأنظمة العمل
والإدارة ،أأو من حيث اخلدمات املقدمة للجمهور .ولقد سأألنا املوظفني بذل هجد هجيد يف معلية التحول الرمقي ،مفا
"ر أأينا مهنم اإل خري اس تجابة .ول يسعين سوى أأن أأعرب عن خالص تقديري من تفاعلهم الإجيايب مع التغيري املس متر
اذلي يفرضه عاملنا املعارص.
"ول ننىس أأولوايتنا يف التنوع اجلغرايف وحتقيق املساواة بني اجلنسني .ويف التنوع اجلغرايف ،وهو معل طويل ا ألمد،
فقد أأحرزان تقدّما نظرا لخنفاض معدل تناقص املوظفني .ونفخر بأأن ّ
موظفينا ميثلون مائة وثالثة وعرشين ()123
جنس ية .و أأ ّما مسأأةل املساواة بني اجلنسني ،فنحتاج أأن حنرز مزيدا من التقدّ م بشأأهنا يف صفوف الرتب العليا
للمنظمة ،و أأعدمك أأننا نركز اهامتمنا عىل حتقيق ذكل.
"وختام ًا ،أأجدد شكري لاكفّة ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتا الط ّيبة يف املنظمة ودمعها لها ،و أأ ّمتىن للجميع مداولت
انحجة ونتاجئ ممثرة".
 .31وتقرير املدير العام متاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

البند  5من جدول ا ألعامل املو ّحد
البياانت العامة
 .32أأدىل الوفود واملمثلون عن  123دوةل و أأربع منظامت حكومية دولية وس بع منظامت غري حكومية ،ييل ذكرها ببياانت
شفهية أأو كتابية يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل:
أأفغانس تان ،اجلزائر ،أأنغول ،أأنتيغوا وبربودا ،ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان ،بنغالديش ،برابدوس ،بيالروس ،بلزي،
بوليفيا (دوةل – املتعددة القوميات) ،بوتسواان ،الربازيل ،بلغاراي ،بوركينا فاسو ،مكبوداي ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني،
كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كواب ،امجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك،
جيبويت ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،اإسواتيين ،اإثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،غامبيا ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل،
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الكريس الرسويل ،هندوراس ،هنغاراي ،أآيسلندا ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،العراق ،اإيطاليا،
الياابن ،ا ألردن ،اكزاخس تان ،كينيا ،قريغزيس تان ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،لتفيا ،ليسوتو ،ليرباي ،ليتوانيا،
مدغشقر ،مالوي ،مالزياي ،مايل ،موريتانيا ،املكس يك ،منغوليا ،اجلبل ا ألسود ،املغرب ،ميامنار ،انميبيا ،نيبال ،نيوزيلندا،
نياكراغوا ،نيجرياي ،الرنوجي ،عامن ،ابكس تان ،بامن ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي،
مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رواندا ،ساموا ،اململكة العربية السعودية ،الس نغال ،رصبيا ،س نغافورة،
سلوفاكيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،السودان ،السويد ،سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،طاجيكس تان،
اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة،
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي ،فانواتو ،فزنويال (مجهورية – البوليفارية) ،فييت انم ،زامبيا ،زمبابوي،
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIاملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ) ،(ARIPOاملنظمة ا ألوروبية
الآس يوية للرباءات ) ،(EAPOمركز اجلنوب ( ،)SCمجعية والكء الرباءات لعموم الصني ( ،)ACPAAمجعية ا ألمريكيتني
للملكية الصناعية ( ،)ASIPIاملنظمة ا ألوروبية للقانون العام ( ،)EPLOاحتاد غرف التجارة والصناعة الهندية (،)FICCI
امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( ،)JIPAاملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ) ،(KEIش بكة العامل الثالث ).(TWN
 .33وترد البياانت بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل يف املرفق.

البند  6من جدول ا ألعامل املو ّحد
قبول املراقبني
 .34استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/59/3 Rev.
 .35وقدم املستشار القانوين بند جدول ا ألعامل واسرتعى انتباه الوفود اإىل الوثيقة  ،A/59/3 Rev.وذكّر بأأن مجعيات
ادلول ا ألعضاء يف الويبو مدعوة اإىل النظر يف طلبات قدمهتا ثالث منظمة دولية غري حكومية وست منظامت وطنية غري
حكومية ،كام يرد رسدها يف الفقرة  4من الوثيقة املذكورة ،للحصول عىل صفة مراقب يف اجامتعات مجعيات ادلول ا ألعضاء
يف الويبو.
 .36و أأشار املستشار القانوين اإىل أأنه فامي خيص املنظامت غري احلكومية الست ،وطبقا للمبادئ اليت اعمتدهتا ادلول
ا ألعضاء بشأأن املنظامت الوطنية غري احلكومية ،تشاورت ا ألمانة مع ادلول ا ألعضاء اليت تنمتي اإلهيا تكل املنظامت
غري احلكومية قبل تقدمي الطلبات اإىل هذه امجلعيات .ويف هذا الصدد ،أأكّد املستشار القانوين أأنه مت احلصول عىل املوافقة
الالزمة فامي خيص مجيع الطلبات الس تة املعنية.
 .37اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيهّ ،قررت أأن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:
( أأ) املنظامت ادلولية غري احلكومية "1" :احتاد أأسامء ا ألغذية الشائعة ()CCFN؛ " "2وامجلعية ادلولية
ل ألدوية اجلنيسة والبيولوجية املثيةل )(IGBA؛ " "3واملعهد ا ألورويب لدلراسات متعددة التخصصات بشأأن
حقوق الإنسان والعلوم (معهد .)Knowmad
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(ب) املنظامت الوطنية غري احلكومية "1" :مجعية الرتاخيص ومجع الإاتوات للمؤلفني )(ALCS؛
" "2ومجعية حامية املنتجات والعالمات التجارية – لبنان ()BPG؛ " "3ومجعية أأصدقاء الإبداع الفين
()FCF؛ " "4ومجعية أأحصاب حقوق امللكية الفكرية يف ميامنار )(MIPPA؛ " "5وصندوق حقوق
ا ألمريكيني ا ألصليني )(NARF؛ " "6والاحتاد املهين لهيئات البث ).(RATEM

البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد
املوافقة عىل اتفاقات
 .38انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/76/4

البند  8من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعيني املدير العام يف عام 2020
 .39استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/59/4
 .40وقدَّم املستشار القانوين البند  8من جدول ا ألعامل "تعيني املدير العام يف عام  "2020لفت ًا انتباه الوفود اإىل
الوثيقة  .A/59/4فذكَّر بأأن مدة ولية املدير العام ستنقيض يف  30سبمترب  .2020وذكر أأن وثيقة العمل املذكورة أآنف ًا ب َّينت
ابإجياز ا ألحاكم ادلس تورية املتعلقة برتش يح املدير العام للويبو وتعيينه و"اإجراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" اليت
اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف عام ( 1998اإجراءات  .)1998و أأشار اإىل اجلدول الزمين احملدّد للخطوات الإجرائية يف اإطار
اإجراءات  ،1998واقرتح اعامتد تعديلني لزمني لضامن اس مترار تكل الإجراءات يف توفري الهامش الاكيف من املرونة لتطبيقها
عىل حالت انتخاب املدير العام يف املس تقبل .واكن التعديل ا ألول خيص موعد عقد ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة
للويبو؛ يف حني اكن التعديل الثاين خيص موعد عقد ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق .و أأشار املستشار القانوين اإىل
أأن الإجراءات املقرتحة اجلديدة لعام ِّ 2019
ستنظم ،رهن موافقة امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو للتنس يق علهيا ،بقية
العملية اخلاصة برتش يح املدير العام وتعيينه يف عام  2020ومعليات الانتخاب يف املس تقبل .وفض ًال عن ذكل ،تقرتح الوثيقة
متكرر عىل اإجراءات .1998
املذكورة ،يف ضوء اجلدول الزمين املط َّبق عىل معلية الانتخاب اجلارية ،تطبيق اس تثناء غري ّ
ويرتبط ذكل الاس تثناء ابملهةل ادلنيا املسموح هبا بني اإرسال التعممي اذلي يدعو اإىل تقدمي مرحشني ملنصب املدير العام وبني
عقد ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق اليت س تقرتح مرحش ًا لتعيينه يف منصب املدير العام .فذكَّر املستشار القانوين
بأأن املهةل ادلنيا املعمول هبا يه س تة أأشهر .وإاذ تع ّد تكل املهةل معقوةل وسلمية بوجه عام ،فّل يرقرتح اإدخال أأي تعديل دامئ
عىل البند ِّ
املنظم لها .ولكن للمت ّكن من تنفيذ اجلدول الزمين احلايل طبق ًا ل إالجراءات اجلديدة املقرتحة ،يرقرتح تطبيق اس تثناء
متكرر عىل الإجراءات فامي خيص تكل املهةل ادلنيا املسموح هبا ،جبعلها مخسة أأشهر عوض ًا عن ا ألشهر الس تة املعمول هبا.
غري ّ
وذكَّر أأيض ًا بأأن وثيقة العمل املذكورة أآنف ًا حتتوي عىل ا ألس باب واملعلومات ا ألساس ية اليت ّتربر ذكل الاقرتاح .ويرد يف ختام
الوثيقة اجلدول الزمين لتنفيذ اخلطوات الإجرائية كام ييل 30 :ديسمرب  – 2019أآخر أأجل لتقدمي الرتش يحات؛
 5و 6مارس  – 2020دورة اس تثنائية تعقدها جلنة الويبو للتنس يق لقرتاح مرحش لتعيينه يف منصب املدير العام؛
 7و 8مايو  - 2020دورات اس تثنائية تعقدها امجلعية العامة للويبو ومجعيتا احتاد ابريس واحتاد برن لتعيني املدير العام.
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 .41وحتدَّث وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ معر ًاب عن تقدير مجموعته للمدير العام،
ادلكتور فرانسس غري ،وفريقه عىل تفانهيم مع ًال ومسامه ًة خلدمة مصاحل الويبو .وقال اإن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ
ل تعارض ما ورد يف الوثيقة  A/59/4فامي خيص التغيريات املقرتح اإدخالها عىل اإجراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه
ي
ومجعييت احتاد ابريس
املتكرر املقرتح تطبيقه عىل اإجراءات 1998؛ وعقد امجلعية العامة للويبو
لعام 1998؛ والاس تثناء غري ّ
واحتاد برن؛ واجلدول الزمين للخطوات الإجرائية.
 .42اإن امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو للتنس يق ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن ،لك فامي يعنيه:
" "1أأحاطت علام ابإرسال التعممي الوارد نصه يف املرفق الثاين من الوثيقة A/59/4؛
" "2وع ّدلت "اإجراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" لعام  ،1998عىل النحو الوارد يف الفقرتني  10و11
من الوثيقة نفسها بغرض اإعداد صيغة عام  2019اجلديدة من "اإجراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" ،كام يه
واردة يف املرفق الثالث من الوثيقة املذكورة؛
متكرر لتطبيقه عىل "اإجراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" لعام  ،1998عىل
تثناء غري ّ
" "3واعمتدت اس ً
النحو الوارد يف الفقرة  12من الوثيقة نفسها بغرض عقد دورة للجنة الويبو للتنس يق يويم  5و 6مارس 2020؛
" "4ووافقت عىل عقد دورات للجمعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن يويم
 7و 8مايو 2020؛
" "5ووافقت عىل اجلدول الزمين للخطوات الإجرائية الوارد يف الفقرة  13من الوثيقة نفسها.

البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الويبو للتنس يق ،واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن
 .43استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  A/59/5و.A/59/12
 .44وذكّر الرئيس بأأن مشاورات غري رمسية جارية عل قدم وساق بشأأن ش ىت بنود جدول ا ألعامل ،مبا يف ذكل البند 9
اذلي يتناول تكوين جلنة الويبو للتنس يق .ونظر ًا اإىل غياب توافق يف الآراء بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل ،اقرتح
الرئيس عىل الوفود مواصةل املشاورات قبل العودة اإلهيا يف جلسة عامة.
 .45و أأشار وفد سويرسا اإىل تأأخر الوقت يف اليوم ا ألخري من اجامتعات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ومن ّمث ،أأعرب
عن قلقه إازاء بقاء العديد من البنود املهمة يف جدول ا ألعامل عالقة .ولحظ أأن ادلول ا ألعضاء د أأبت منذ فرتة عىل اختتام
امجلعيات يف الوقت احملدّد ،واعترب ذكل ممارسة محيدة ،و أأضاف أأنه ل حيبذ اإجراء مناقشات طويةل أأو عقد جلسات ليلية.
ور أأى الوفد أأنه ميكن اختتام املناقشات يف هناية اليوم.
 .46و أأبدى وفد موانكو تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا .وقال اإن تأأخر ادلول ا ألعضاء يف اختتام امجلعيات يف
الوقت احملدّد ،وفشلها يف البت يف مسائل اكنت تعي منذ البداية أأهنّ ا مثرية للجدل ،هو أأمر يدعو ل ألسف ،ويؤثر سلب ًا
يف املنظمة.

A/59/14
16

ورصح الرئيس بأأن مجيع الوفود عىل دراية ابملسائل العالقة ،و أأهنّ ا تبذل قصارى هجدها لضامن اختتام املناقشات يف
.47
ّ
الوقت احملدّد .وتعهّد بطالع الوفود بلك مس تجدات عن التقدم احملرز يف املناقشات غري الرمسية.
 .48و أأي ّد وفد اإندونيس يا البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا سويرسا وموانكو ،و أأضاف أأن ّه يريد التأأكّد من عدم اإجراء مشاورات
غري رمسية موازية ،ألن ّه تغ ّيب عن بعض املشاورات غري الرمسية يف السابق بسبب تزامهنا مع اجامتعات أأخرى.
 .49ور ّد الرئيس عىل سؤال الوفد مشري ًا اإىل الربانمج املفصل اذلي قدّمته ا ألمانة ّلتوها ،واذلي يظهر فيه اجلدول الزمين
للمشاورات غري الرمسية وتسلسلها.
 .50وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود سويرسا وموانكو وإاندونيس يا.
مساء ،دون التوصل اإىل اتفاق بشأأن عضوية جلنة
وقال اإن ابلغ القلق يعرتي اجملموعة ألن الوقت يشري اإىل الساعة الرابعة ً
التنس يق ،ور أأى أأن ّه جيب تسوية هذه املسأأةل قبل اختتام أأعامل امجلعيات.
 .51وتعقيب ًا عىل مداخةل اجملموعة ابء ،تو ّجه الرئيس ابلشكر اإىل اجملموعة ،و أأكّد أأن مجيع ا ألطراف أآخذة يف اإجراء
مناقشات ف ّعاةل بشأأن تكل املسأأةل .و أأعطى الرئيس بعدها اللكمة اإىل املدير العام ،الس يد فرانسس غري.
 .52و أأشار املدير العام اإىل أأن ّه يو ّد تقدمي معلومات والإدلء ببعض ا ألفاكر بشأأن مسأأةل انتخاب أأعضاء جلنة الويبو
للتنس يق .وقال إان ّه سيتحدّث حتت إارشاف املستشار القانوين اذلي س يص ّحح الكمه اإن اقتىض ا ألمر ذكل ،نظر ًا اإىل الطابع
التفصييل للمسائل املعنية .و أأكّد أأنه ل يوجد خيار أآخر مبوجب اتفاقية الويبو سوى تكوين جلنة التنس يق ،و أأ ّن ذكل أأمر
يكتيس أأمهية كبرية نظر ًا ألن جلنة التنس يق يه املسؤوةل عن تعيني املدير العام اجلديد للمنظمة .وذكّر بأأن انتخاب أأعضاء
جلنة الويبو للتنس يق خيضع ألحاكم معقّدة يف الواثئق املرنش ئة للمنظمة ،وابلتايل جرت العادة أأن اتباع ممارسة غري رمسية .اإذ
معني من املقاعد للك مجموعةّ ،مث ّ
ات ّفقت ادلول ا ألعضاء عىل ختصيص عدد ّ
تعني لك مجموعة البدلان اليت ستشغل املناصب
اخملصصة لها من بني أأعضاهئا .و أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء وجدت نفسها هذه الس نة يف موقف حرج ،اإذ مل تمتكن اإحدى
ّ
اجملموعات من حتديد ا ألعضاء اليت ستشغل املقاعد اخملصصة لها يف جلنة التنس يق .ويف تكل املرحةل ،ونظر ًا لضيق الوقت
املتبقي ،ارتأأى املدير العام ثالث طرق لتسوية هذه املسأأةل .ويقيض اخليار ا ألول ابإاتحة همةل زمنية قصرية أأمام اجملموعة املعنية
للنظر يف اإماكنية التوصل اإىل اتفاق .أأ ّما اخليار الثاين ،فيكون ابلستناد اإىل اإجراء عفا عليه الزمن ،وهو الإجراء اذلي ينص
عليه النظام ادلاخيل اخلاص مجلعييت احتاد ابريس واحتاد برن عىل التوايل .وقال ا ّإن هذا اخليار متاح أأمام الوفود ،ولكنّه أأشار
اإىل أأنه اإجراء مل يرطبق اإطالقا من قبل ،ور أأى أأنه اإجراء اعتباطي .واس تطرد قائ ًال اإن ذكل اخليار يقيض أأساس ًا بسحب امس
دوةل عضو ابلقرعة ،ف ريفتح أأمام ا ألعضاء ابب التصويت عىل تكل ادلوةلّ ،مث يمت التصويت عىل ادلوةل اليت تلهيا ابتباع الرتتيب
ا ألجبدي ،اإىل أأن ترشغل مجيع املناصب يف اللجنتني التنفيذيتني اللتان تشالكن جلنة التنس يق .وقال اإن ذكل س يفيض اإىل
توصلت اإليه ادلول ا ألعضاء بشأأن عدد املقاعد
تكوين جلنة التنس يق مبا ل يتوافق مع املامرسة غري الرمسية والتفاق اذلي ّ
اخملصصة للك مجموعة إاقلميية .واس تطرد قائ ًال اإن هذه العملية س تكون معقّدة ومن الصعب تنفيذها .أأم ّا اخليار الثالث يف حال
أأخفقت ادلول ا ألعضاء يف التوصل اإىل توافق يف الآراء خالل تكل الليةل ،فس يكون عقد دورة اس تثنائية للهيئات املعنية،
أأي مجعييت احتاد ابريس واحتاد برن ،ألهنّ ام ّ
ترحشان أأعضاء جلنتهيام التنفيذيتني اللتني تشالكن مع ًا جلنة الويبو للتنس يق،
ومؤمتر الويبو اذلي ميث ّل الهيئة اليت ّ
تعني ا ألعضاء املؤقتة يف جلنة التنس يق .وقال اإن ذكل ممكن متام ًا ،و أأن ا ألمانة ترى
لكن املدير العام ذكّر أأن عقد دورة عادية
رضورة عقد اجامتع هبذا الشأأن يف منتصف شهر ديسمرب أكقىص أأجل .و ّ
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أأو اس تثنائية لتكل الهيئات يقتيض يف العادة تقدمي اإشعار قبل شهرين .ومن ّمث ،وجب أأن يدعو املدير العام تكل الهيئات اإىل
عقد دورهتا بطلب من ربع ا ألعضاء يف مجعية احتاد ابريس ،وربع ا ألعضاء يف مجعية احتاد برن ،وغالبية ا ألعضاء يف مؤمتر
الويبو .و أأوحض ،بعبارة أأخرى ،أأن اقرتاح ا ألمانة يمتثل يف أأن تتخذ ادلول ا ألعضاء يف تكل الليةل قرار عقد دورة اس تثنائية،
أأو أأن تلمتس من املدير العام عقد تكل ادلورة الاس تثنائية .و أأضاف املدير العام أأن هذا اخليار س ريفسح اجملال أأمام الرئيس
اجلديد للجمعية العامة للويبو لإجراء مشاورات اعتبار ًا من ذكل الوقت ،وإاىل غاية عقد اجامتع ادلورة الاس تثنائية لتكل
الهيئات ،من أأجل تسوية هذه املسأأةلّ ،
حىت يتس ىن لدلول ا ألعضاء التوصل اإىل قرار خالل املهةل املقرتحة يف منتصف شهر
ديسمرب .واختمت قائ ًال اإن ادلول ا ألعضاء حباجة اإىل عقد تكل ادلورة الاس تثنائية قبل غلق ابب الرتش يحات ملنصب املدير
العام اجلديد ،يك ل تتشابك هذه املسأأةل مع معلية الانتخاب ،فيرس تعىص حلّها.
 .53وشكر الرئيس املدير العام عىل ما قدّمه من معلومات ووهجات نظر .ومبا أأن رئيس مؤمتر الويبو هو اذلي يرشف
عىل املناقشات يف اإطار البند  9من جدول ا ألعامل ،دعا الرئيس رئيسة مؤمتر الويبو ،الس يدة فيفيني اكجتيونغا (انميبيا) ،اإىل
تويل رئاسة الاجامتع.
 .54وشكرت الرئيسة ادلول ا ألعضاء عىل انتخاهبا لرئاسة مؤمتر الويبو ،وانهتزت الفرصة لتتوجه ابلشكر أأيضا اإىل املدير
العام عىل مالحظاته التوضيحية .وذكّرت بأأن رئيس امجلعية العامة الويبو عقد مشاورات غري رمسية بشأأن هذه املسأأةل،
ودعته اإىل أأخذ اللكمة.
 .55و أأحاط رئيس امجلعية العامة للويبو الوفود علامً ابإجرائه العديد من املشاورات غري الرمسية حول مقرتح مجموعة بدلان
أآس يا واحمليط الهادئ بشأأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق .و أأشار اإىل أأن املناقشات اكنت مس تفيضة ،و أأنه اترفق عىل بعض
الاقرتاحات امللموسة ،و أأن املنسقني أأجروا مشاورات بشأأن تكل الاقرتاحاتّ ،
لك مع اجملموعة اليت ينمتي اإلهيا .وات ّضح حينئذ
بأأنه مل يمت التوصل اإىل أأي توافق يف الآراء .و أأشار اإىل أأن بعض املندوبني شدّدوا عىل مبد أأ المتثيل اجلغرايف العادل يف جلنة
رصوا عىل أأن التجمعات يف الويبو ليست إاقلميية فقط .ونظرا لهذا الاختالف يف
الويبو للتنس يق ،يف حني أأن أآخرين أأ ّ
الآراء ،تع ّذر حيهنا التوصل اإىل اتفاق.
 .56وشكرت رئيسة مؤمتر الويبو رئيس امجلعية العامة ،واس تنتجت من بيانه أأن مثّة حاجة لإجراء مزيد من املشاورات
بشأأن هذه املسأأةل .وعليه ،طلبت من الرئيس اإجراء مزيد من املشاورات بشأأن هذه املسأأةل بغية التوصل اإىل توافق يف
الآراء .ورفعت بعدها اجللسة يك يتس ىن للرئيس اإجراء مزيد من املشاورات يف هذا الشأأن.
 .57وعادت رئيسة مؤمتر الويبو اإىل هذا البند من جدول ا ألعامل ودعت املستشار القانوين اإىل تقدمي معلومات موجزة اإىل
امجلعية عن مسأأةل تكوين جلنة التنس يق .و أأكّد املستشار القانوين أأن املشاورات غري الرمسية مل تمتخض عن أأي اتفاق
خبصوص تكوين اللجان ،و أأنه مت اإعداد مرشوع فقرة قرار ينص عىل عقد دورة اس تثنائية مجلعييت احتادي ابريس وبرن يف
النصف ا ألول من شهر ديسمرب  .2019و أأوحض أأنه س يكون عىل لك من الهيئتني املذكورتني انتخاب أأعضاء يف جلنته
التنفيذية ،بغرض تشكيل جلنة التنس يق.
 .58و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن موافقته املبدئية عىل مرشوع القرار ،ولكنه المتس توضيح ًا خبصوص مدة ادلورة
يخصص يومني لدلورة الاس تثنائية ،ولو أأنه ميكن
الاس تثنائية املقرتحة .و أأشار املستشار القانوين اإىل أأن املدير العام س ّ
عقدها يف مدة أأقرص.
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 .59واس تفرس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تاكليف الاجامتع ،وعن اإماكنية تضمني فقرة القرار نص ًا يؤكّد عىل أأن
الاجامتع س يكون قصري ًا.
 .60ورد ًا عىل اس تفسار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأشار املدير العام اإىل أأن املنظمة ستنظر فامي اإذا اكن ميكن قرص
الاجامتع عىل املندوبني املقميني يف جنيف ،وابلتايل س يكون عىل لك دوةل عضو ،جزئيا ،حتديد تاكليف الاجامتع .و أأوحض
أأن التاكليف من منظور ا ألمانة ستمتث ّل يف تاكليف الرتمجة الفورية وتاكليف الفرص البديةل املرتبطة مبشاركة أأي مسؤولني يف
ادلورة الاس تثنائية.
 .61وسأأل وفد الربازيل عن ا ألساس القانوين اذلي يرتكز اإليه ذكل القرار ،وعن أأي عائق قانوين حممتل حيول دون
تشكيل جلنة التنس يق دون أأعضاء من مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وذكّر الوفد بأأن اجملموعات ا ألخرى قدمت قوامئها
يف الوقت احملدّد ،ابلرمغ من أأن املفاوضات اكنت مطوةل وصعبة .و أأعرب عن قلقه من احامتل اإنشاء سابقة بذكل القرار
ادلاعي اإىل عقد دورة اس تثنائية .والمتس أأن ترعرض لك القواعد والإجراءات بشأأن مجيع اخليارات املمكنة فامي خيص تشكيل
جلنة التنس يق .وقال اإن تشكيل جلنة تنس يق أأثناء دورة اس تثنائية لن يكون ،يف نظره ،معلية قصرية ،ابلنظر اإىل الوقت
اذلي رك ّرس فعال للمسأأةل يف هذا اليوم .و أأبدى موقفه املبدئ املعارض ذلكل النوع من القرارات مضيف ًا أأن لك ادلول ا ألعضاء
ّ
ستشلك جلنة التنس يق حارضة يف الاجامتع الآن.
اليت
 .62وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية رئيسة مؤمتر الويبو عىل ردّها عىل أأس ئلته السابقة .وض كذكل صوته اإىل
صوت وفد الربازيل لالس تفسار عن سبب ّ
تعذر انتخاب ا ألعضاء املقرتحة فعال .وتساءل عام اإذا اكن ميكن صوغ قرار يشمل
عىل ا ألقل أأسامء البدلان املقرتحة فع ًال من قبل اجملموعات ا ألخرى .و أأعرب عن أأمهل يف احلصول عىل معلومات مبا يكفل
النجاح يف ادلورة الاس تثنائية ،يف حال عقدها.
 .63و أأ ّقر املدير العام ابلإحباط اذلي تبديه الوفود حيال هذا القرار الرضوري لتشكيل جلنة التنس يق .وقال اإن القرار
يعود لكي ًا اإىل ادلول ا ألعضاء ،مشري ًا كذكل اإىل ادلور املهم للجنة التنس يق يف انتخاب املدير العام القادم .والمتس من ادلول
ا ألعضاء مساعدة ا ألمانة عىل اإجياد حل معقول للميض قدم ًا.
 .64و أأشار املستشار القانوين ،فامي خيص اس تفسار الربازيل ،اإىل املادة (4.7ب) من اتفاقية الويبو بشأأن ادلعوة اإىل عقد
دورة اس تثنائية ملؤمتر الويبو ،وإاىل وجود أأحاكم مماثةل يف اتفاقييت ابريس وبرن .و أأوحض أأن الواقع القانوين يفرض تشكيل جلنة
التنس يق .ورد ًا عىل اس تفسار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول اإماكنية انتخاب امجلعيات ادلول ا ألعضاء اليت راقرتحت
فع ًال من قبل مجموعاهتا ،قال املستشار القانوين اإىل أأن ذكل ا ألمر يعود اإىل ادلول ا ألعضاء .و أأوحض أأن ادلول ا ألعضاء مل
تمتكّن ،يف املايض ،من انتخاب أأكرث من  83عضو ًا من أأصل مجموع عدد أأعضاء جلنة التنس يق البالغ  88عضو ًا .وقال اإن
ذكل س يكون أأمر ًا اس تثنائي ًا ،ألن الهدف هو الالزتام ابلقواعد.
 .65ووافق وفد الولايت املتحدة عىل أأن الوضع اكريث واس تثنايئ .وطلب بعض ادلقائق للتشاور وحبث اإماكنية انتخاب
البدان املقرتحة فع ًال من قبل مجموعاهتا.
 .66و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن أأسفه حيال الوضع .وقال اإنه طرح العديد من ا ألفاكر لتسوية
املشلكة مضن مجموعته .وطلب مزيد ًا من الوقت للتشاور بغرض اإجياد حل لهذا البند.
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 .67وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإنه متكّن من التوصل اإىل تفامه مضن مجموعته.
و أأعرب عن رغبته يف أأن ترنتخب يف جلنة التنس يق ادلول ا ألعضاء املنمتية اإىل مجموعته واملقرتحة سابق ًا.
 .68والمتس وفد هنغاراي توضيح ًا حول عدد املقاعد الشاغرة حالي ًا ،واس تفرس عام اإذا اكنت  88أأو .83
 .69و أأشار املستشار القانوين اإىل الوثيقة  A/59/5اليت تب ّني تكوين جلنة التنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس
وبرن ،ورشح ابلتفصيل كيفية تشكيل عضوية جلنة التنس يق للوصول اإىل عدد اإجاميل من املقاعد يف جلنة التنس يق يبلغ
 88مقعد ًا .و أأ ّقر بأأن ادلول ا ألعضاء معدت ،قبل س نتني عندما اكن العدد الإجاميل للمقاعد  87مقعد ًا ومل تمتكّن من انتخاب
 87عضو ًا ،اإىل انهتاج حل اس تثنايئ يمكن يف انتخاب  83عضو ًا .و أأكّد املستشار القانوين جمدّد ًا أأن هناك  88مقعد ًا شاغر ًا
يف جلنة التنس يق.
 .70وسأأل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املستشار القانوين عام اإذا اكن عىل ا ألعضاء انتخاب  83عضو ًا أأو أأق ّل من
ذكل .و أأشار الوفد اإىل أأنه مت فع ًال ترش يح  68عضو ًا ،مما ميث ّل  83يف املائة من جلنة التنس يق ،اإذا ما اكن عدد املقاعد
الشاغرة .83
 .71و أأكّد املستشار القانوين من جديد أأن هناك  88مقعد ًا شاغر ًا يف جلنة التنس يق طبق ًا ألحاكم التفاقية ،و أأن ادلول
ا ألعضاء مل تمتكّن يف املايض من شغل لك املقاعد الشاغرة ،اإذ انتخبت  83عضو ًا (من أأصل العدد الإجاميل السابق البالغ
 87عضو ًا) يف جلنة التنس يق بعد اإجراء مشاورات غري رمسية .و أأوحض أأن انتخاب ذكل العدد من ا ألعضاء اكن يف مجمهل
نتيجة املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت عىل مدى س نوات ،وليس قامئ ًا عىل أأحاكم التفاقية.
 .72وإاذ مل ي رس ّجل أأي طلب أآخر ألخذ اللكمة ،رفعت رئيسة مؤمتر الويبو اجللسة لإجراء املزيد من املشاورات،
واقرتحت اس تئناف اجللسة بعد ساعة.
 .73وعادت الرئيسة اإىل هذا البند من جدول ا ألعامل ،وشكرت الوفود عىل رحابة صدرهاّ ،مث أأعطت اللكمة اإىل وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .74وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيسة عىل اإاتحة متسع من الوقت أأمام الوفود للتشاور والعمل من أأجل
التوصل اإىل حلول اإجيابية .و أأضاف أأن امجليع ينتظر نتيجة املشاورات غري الرمسية جملموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ بشأأن
ا ألعضاء اذلين سرتحشهم لشغل املقاعد اخملصصة لها يف جلنة الويبو للتنس يق ،واللجنتني التنفيذيتني مجلعييت احتاد ابريس
واحتاد برن.
 .75وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ وقال إان ّه قام ،نظر ًا لتأأخر الوقت ،بتقدمي قامئة بأأسامء
املرحشني لعضوية جلنة التنس يق اإىل املستشار القانوين.
 .76وقال وفد ابكس تان اإن قامئة البدلان اليت قدّ هما منسق مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ عىل أأهنّ ا حتمل أأسامء ممثيل اجملموعة
يف جلنة الويبو للتنس يق ل جتسد القرار اذلي خلصت اإليه اجملموعة .و أأضاف أأن النتيجة اكنت مفروضة ،ل مثرة اتفاق ،و أأهنّ ا
تثري من ا ألس ئةل أأكرث مما جتيب .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء الطبيعة الاعتباطية اليت ُأجري هبا تصويت هزيل ،مل ترس تخدم
فيه بطاقات اقرتاع قانونية ،بل قصاصات ورقية ّ
مقطعة ،وتساءل ّمعا اإذا مت الاحتفاظ بتكل القصاصات أأم ل .وقال الوفد
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ا ّإن العملية قد شابهتا عيوب ل تعدّ ول حتىص ،ولكنّه حبّذ أأل خيوض يف التفاصيل .وشدّد الوفد عىل أأن قامئة املرحشني ل
ميكن اعتبارها قرار ًا منبثق ًا عن اجملموعة ،ل من الناحية القانونية ول العقالنية ،بل يه تأآمر مجموعة فرعية عىل مجموعة فرعية
جمز أأة.
أأخرى اكنت ل ألسف ّ
 .77وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،وشدد عىل أأن قامئة املرحشني للجنة الويبو للتنس يق
اليت قدهما اكنت نتاج قرار جامعي اختذته مجموعته .ونظر ًا اإىل عدم توافق الآراء ،قررت اجملموعة اإخضاع املسأأةل للتصويت؛
ونظر ًا اإىل الظروف الاس تثنائية اليت شهدهتا اجملموعة ،اتفقت عىل اإجراء تصويت وقدَّمت نتاجئ ذكل التصويت اإىل
املستشار القانوين.
 .78و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه الاكمل للبيان اذلي قدَّمه وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط
الهادئ ،مؤكد ًا أأن قامئة املرحشني اإىل جلنة الويبو للتنس يق املقدَّمة يه القامئة اليت وافقت علهيا مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادئ.
 .79وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ عىل اإجيادها ح ًال لتكل املسأأةل ،نظر ًا اإىل
الصعوبة البالغة اليت تتسم هبا املداولت ادلاخلية .و أأبدى الوفد رسوره للمتكن أأخري ًا من تكوين جلنة الويبو للتنس يق.
 .80وشكر وفد الصني الرئيسة ولك الوفود عىل مساعهيم ،مؤكد ًا أأنه ينبغي للويبو أأن تتخذ قراراهتا بناء عىل قواعد حمدّدة
و أأن رحترتم تكل القرارات.
 .81و أأعرب وفد الإمارات العربية املتحدة عن تأأييده للبيان ادلقيق اذلي قدمه وفد مجهورية كوراي ،وللبيان اذلي أأدهل به
منسق اجملموعة ،وللقامئة اليت ِّقدمت اإىل املستشار القانوين.
 .82و أأشار وفد ابكس تان اإىل أأنه أأبدى مالحظاته عىل العملية اليت أأفضت اإىل القامئة املقدَّمة ابمس مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادئ .وقال اإنه يثري املسأأةل جمدد ًا ألهنا وضعت سابقة ألعامل املنظمة تقتيض التوضيح وتطرح أأس ئةل بشأأن معلية
الانتخاب املتبعة والاقرتاحات املتصةل هبا .وسأأل الوفدر منسق مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ عن احتفاظه بسجل
لالقرتاحات املقدَّمة ،وإاذا اكن ذكل السجل مكتو ًاب نظر ًا اإىل وجود تفسريات خمتلفة لالقرتاحات ،فض ًال عن احتفاظه بورقة
الاقرتاع اليت وصلت هبا اجملموعة اإىل تكل النتيجة .فقد اكن الوفد يرغب يف استيضاح لك جوانب العملية استيضاح ًا للقواعد
الإجرائية الواجب اتباعها .وعىل الرمغ من تسجيل الوفد معارضته لقرار مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،فقد رغب الوفد
يف الامتس ر أأي املستشار القانوين أأو ا ألمانة يف الطابع القانوين للعملية اليت أأجريت يف اإطار مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادئ.
 .83و أأقر وفد اتيلند بأأن الوضع اكن صعب ًا داخل مجموعته ،ولكنه أأعرب عن تأأييده لقرار مجموعته ابلصيغة اليت قدهما وفد
س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ.
 .84و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأييده الاكمل للرشح اذلي قدمه وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ،
عىل غرار ا ألعضاء الآخرين من مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ.
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 .85و أأكد وفد مالزياي أأنه شارك يف العملية ،و أأعرب عن دمعه الاكمل للقامئة اليت قدهما منسق مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادئ.
 .86وض وفد منغوليا صوته اإىل غريه من أأعضاء مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ يف تأأييد القامئة اليت قدهما منسق
مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ.
 .87و أأ ّقر وفد الفلبني أأيض ًا بأأن الوضع مل يكن يسري ًا داخل مجموعته ،و أأنه مل يسع مجموعته التوصل اإىل توافق الآراء بأأي
طريقة فلجأأت اإىل التصويت .وشدد الوفد عىل أأنه يؤيد نتاجئ ذكل التصويت.
 .88و أأكد وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية أأن التفاق اذلي توصلت اإليه مجموعته اكن نتيجة معل شاق ينبغي
احرتامه .وذلكل أأيد البياانت اليت أأدىل هبا مجيع املتحدثني السابقني من مجموعته.
 .89و أأكد وفد الصني جمدد ًا رضورة احرتام النظام ادلاخيل .اإذ اإن اإحداث سابقة غري مالمئة قد يرض بوحدة املنظمة
ويعرقل تقدهما .و أأبدى الوفد أأمهل يف أأن ِّ
يقدم املستشار القانوين التوضيحات الالزمة فامي يتعلق ابلعرتاضات اليت أأاثرها وفد
ابكس تان يف هذا الصدد.
 .90و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للعملية املتّبعة ،وللقرار املتخذ يف اإطار مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،و ألسامء
املرحشني املقدَّمة اإىل ا ألمانة.
 .91والتفت املستشار القانوين اإىل سؤال وفد ابكس تان عن العملية اليت جلأأت اإلهيا مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ
للتوصل اإىل اتفاق عىل قامئة املرحشني قائ ًال اإنه ل يسعه سوى تكرار ما قيل أأثناء املشاورات غري الرمسية وهو أأن الآليات
اليت تتبعها اجملموعات لقرتاح مرحشهيا خترج عن نطاق النظام ادلاخيل املطبق عىل اجللسات الرمسية لهيئات الويبو .ومن مث،
ل ميكن للمستشار القانوين أأن يبدي ر أأيه يف الآليات املتبعة داخل اجملموعات لختيار املرحشني .وذكَّر املستشار القانوين مبا
قاهل املدير العام يف مرحةل سابقة وهو أأن الوضع مل يرتك سوى خيارات حمدودة للتوصل اإىل نتيجة .و أأضاف أأنه جرت العادة
عىل اعامتد توافق الآراء هنج ًا يف تكوين جلنة التنس يق للويبو ،ومبا أأن اخليارات املمكنة ا ألخرى مل حتظ ابملوافقة ،أأكد
املستشار القانوين عدم وجود أأي قواعد معمول هبا لتطبيق الهنج القامئ عىل توافق الآراء.
 .92وشكرت الرئيسة الوفود عىل صربها يف أأثناء اإعداد فقرة القرار وتوزيعها علهيا ،و أأعطت اللكمة للمستشار القانوين
لقراءة فقرة القرار.
 .93وفامي خيص تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن ،أأعلن املستشار القانوين أأنه عقب
مشاورات غري رمسية دارت بني اجملموعات ا إلقلميية وفق ًا لإجراءاهتا اخلاصة ،مت التوصل اإىل توافق يف الآراء ِّ
وقدمت قامئة
البدلان املرحشة من مجموعاهتا اإىل ا ألمانة حسب ا ألصول املتبعة يف املنظمة .و أأشار املستشار القانوين اإىل وثيقة العمل املعنية
قائ ًال اإن جلنة الويبو للتنس يق ستتأألف من  88عضو ًا عوض ًا عن  83عضو ًا .ومع ذكل ،ونظر ًا اإىل عدم التفاق عىل أأفضل
طريقة لتخصيص املقاعد امخلسة الإضافية املتبقية يف جلنة الويبو للتنس يق ،اتفقت ادلول ا ألعضاء عىل أأن تظل جلنة الويبو
للتنس يق مشلكة ،بشلك اس تثنايئ ،من  83عضو ًا .وفض ًال عن ذكل ،اتفقت ادلول ا ألعضاء عىل أأنه ينبغي دراسة مسأأةل
ختصيص املقاعد الشاغرة يف جلنة الويبو للتنس يق ابإمعان عن طريق اإجراء رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات مع ادلول
ا ألعضاء بشأأن ختصيص املقاعد الشاغرة ا ّإابن مجعيات ادلول ا ألعضاء للويبو يف عام  .2021ولفت املستشار القانوين الانتباه

A/59/14
22

اإىل الوثيقة غري الرمسية اليت ِّوزعت عىل الوفود واليت تضم قامئة بأأسامء  83عضو ًا مقرتح ًا لتكوين جلنة الويبو للتنس يق .و أأوحض
أأن الاقرتاح يتأألف من  41بدل ًا مرحش ًا اإىل اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،و 40بدل ًا مرحش ًا اإىل اللجنة التنفيذية لحتاد برن،
وعضو يع ّيِنه مؤمتر الويبو بصفة مؤقتة ،وادلوةل املضيفة بصفة عضو حبمك املنصب .و أأضاف املستشار أأن التكوين املقرتح
للجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن وللجنة الويبو للتنس يق س يصبح انفذ ًا اعتبار ًا من اختتام ادلورة اجلارية وحىت
اختتام دورة مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو لعام  .2021ويف ضوء ذكل القرار ،راقرتحت فقرة اإضافية تؤكد رصاح ًة أأن لك
ادلول ا ألعضاء يف الويبو قد اتفقت ابلإجامع عىل أأن جلنة الويبو للتنس يق ،املكونة بصفة اس تثنائية من  83عضو ًا ،قد
رش ِ ّلكت حبسب ا ألصول ولها أأن تبارش أأعاملها ول س امي ما يتعلق مهنا بعملية تعيني املدير العام التايل ،و أأنه ل جيوز اختاذ ذكل
التكوين جح ًة للطعن يف حصة اقرتاح جلنة الويبو للتنس يق امس املرحش اإىل منصب املدير العام يف عام .2020
 .94وشكرت الرئيسة املستشار القانوين ،و أأشارت اإىل عدم وجود طلب ألخذ اللكمة ،فاقرتحت أأن يوافق املؤمتر عىل
فقرة القرار بأأمكلها كام تالها املستشار القانوين.
 .95وبعد مشاورات غري رمسية بني ادلول ا ألعضاء،
" "1انتخبت مجعية احتاد ابريس ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس:
أأنغول ،ا ألرجنتني ( ،)2020-2019بنغالديش ،بيالروس (عضو حبسب التناوب) ،1بوليفيا (دوةل  -املتعددة
القوميات) ،الربازيل ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،ش ييل ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كواب ،مجهورية
كوراي الشعبية ادلميقراطية ،فنلندا ،غابون ،غاان ،هنغاراي ،أآيسلندا ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية -
الإسالمية) ،العراق ،أأيرلندا ،اإيطاليا ،الياابن ،كينيا ،قريغزيس تان (عضو حبسب التناوب) ،2لتفيا ،املغرب،
عامن ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،السويد ،طاجيكس تان (عضو حبسب التناوب) ،3تونس،
أأوغندا ،الإمارات العربية املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فزنويال (مجهورية – البوليفارية) (-2020
 ،)2021فييت انم ،زمبابوي ()41؛
" "2وانتخبت مجعية احتاد برن ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن :اجلزائر،
أأرمينيا (عضو حبسب التناوب) ،4أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان (عضو حبسب التناوب) ،5بلجياك ،كندا،
الصني ،ادلامنرك ،جيبويت ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،غواتاميل ،جاماياك،
اكزاخس تان ،لكسمربغ ،مالزياي ،املكس يك ( ،)2020-2019منغوليا ،انميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيجرياي،
الرنوجي ،بامن ( ،)2021-2020ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي ،الس نغال،
س نغافورة ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تركيا ،اململكة املتحدة ()40؛

 1عضو من  10يناير اإىل  9أأبريل  ،2020ومن  10يوليو اإىل  9أأكتوبر  ،2020ومن  10أأبريل اإىل  9يوليو .2021
 2عضو من  10يناير اإىل  9أأبريل  ،2020ومن  10أأكتوبر  2020اإىل  9يناير  ،2021ومن  10أأبريل اإىل  9يوليو .2021
 3عضو من  10أأبريل اإىل  9يوليو  ،2020ومن  10أأكتوبر  2020اإىل  9يناير  ،2021ومن  10يوليو اإىل  9أأكتوبر .2021
 4عضو من  10أأكتوبر  2019اإىل  9يناير  ،2020ومن  10يوليو اإىل  9أأكتوبر  ،2020ومن  10يناير اإىل  9أأبريل .2021
 5عضو من  10أأكتوبر  2019اإىل  9يناير  ،2020ومن  10أأبريل اإىل  9يوليو  ،2020ومن  10يناير اإىل  9أأبريل  ،2021ومن  10يوليو اإىل  9أأكتوبر .2021
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" "3وانتخب مؤمتر الويبو ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء مؤقتة يف جلنة الويبو للتنس يق :اإثيوبيا ()1؛
" "4و أأحاط لك من مؤمتر الويبو ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن علام بأأن سويرسا س تظ ّل عضوا عاداي
حبمك املوقع يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن.
مكونة من ادلول التالية:
وابلتايل ،س تكون جلنة الويبو للتنس يق للفرتة من أأكتوبر  2019اإىل أأكتوبر ّ 2021
اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ( ،)2020-2019أأرمينيا (عضو حبسب التناوب) ، 4أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان (عضو حبسب
التناوب) ،5بنغالديش ،بيالروس (عضو حبسب التناوب) ، 1بلجياك ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) ،الربازيل ،بوركينا
فاسو ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كواب ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية،
ادلامنرك ،جيبويت ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،اإثيوبيا (مؤقت) ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،غواتاميل،
هنغاراي ،أآيسلندا ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،العراق ،أأيرلندا ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،اكزاخس تان،
كينيا ،قريغزيس تان (عضو حبسب التناوب) ،2لتفيا ،لكسمربغ ،مالزياي ،املكس يك ( ،)2020-2019منغوليا ،املغرب،
انميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيجرياي ،الرنوجي ،عامن ،بامن ( ،)2021-2020ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،س نغافورة ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،السويد،
سويرسا (حبمك املوقع) ،طاجيكس تان (عضو حبسب التناوب) ،3اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغندا ،الإمارات
العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فزنويال (مجهورية – البوليفارية) ( ،)2021-2020فييت انم،
زمبابوي (.)83
وقرر لك من مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ومؤمتر الويبو ،لك فامي يعنيه ،وابلإجامع بني لك ادلول
ّ .96
ا ألعضاء يف الويبو ،أأن جلنة التنس يق ،بتكويهنا الاس تثنايئ البالغ  83عضوا ،قد رش ّلكت بطريقة سلمية ،مبا يف ذكل،
عىل وجه اخلصوص ،ابلنظر اإىل وظائفها فامي خيص معلية تعيني املدير العام التايل ،ولن تكون حم ّل اعرتاض من قبل
أأي دوةل عضو يف أأي هيئة وجهية من هيئات الويبو ،من حيث حصة ترش يح جلنة التنس يق ملرحش لتعيينه يف منصب
املدير العام يف عام .2020
وقررت مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،أأن رجيري رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات مع ادلول ا ألعضاء
ّ .97
بشأأن ختصيص املقاعد الشاغرة أأثناء مجعيات الويبو يف عام  ،2021ألغراض انتخاب ا ألعضاء املكونة للجنة الويبو
للتنس يق ،واللجنتني التنفيذيتني لحتاد ابريس واحتاد برن ،أأثناء مجعيات الويبو نفسها.
 .98وبعد اعامتد القرار ،أأكد وفد الصني أأن توافق الآراء هو أأساس تقدّم املنظمة ووحدهتا .وشدد عىل أأن الويبو مل تتخل
يوم ًا عن ذكل املبد أأ .ولحظ أأن معلية التصويت مل تستند اإىل النظام ادلاخيل و أأخلت بذكل ابلتقليد القامئ عىل توافق الآراء.
وتساءل الوفد عام اإذا اكن ابإماكن الوفود حل مسائل أأخرى ابلتصويت علهيا مثل مسأأةل تكوين جلنة الربانمج واملزيانية وفتح
ماكتب خارجية جديدة للويبو .وذكر الوفد أأنه مل يؤيد قط أأي هنج من ذكل القبيل ألنه يعرقل تقدم املنظمة وينشئ سابقة غري
محمودة للمنظمة.
 .99و أأكد وفد ابكس تان معارضته للقرار املتخذ يف تكوين جلنة الويبو للتنس يق كام ورد يف الوثيقة املوزعة عىل الوفود نظر ًا
اإىل ا ألس باب اليت ذكرها يف مداخالته السابقة.
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 .100و أأشارت الرئيسة اإىل عدم وجود طلبات أأخرى ألخذ اللكمة ،ويف ضوء ما توصلت اإليه املناقشات ومع الإحاطة علامً
ابلآراء املعرب عهنا ،أأعلنت غلق البند  9من جدول ا ألعامل.

البند  10من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الربانمج واملزيانية
 .101انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  11من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن التدقيق والرقابة
" "1تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .102انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18
" "2تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .103استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  A/59/6و.A/59/7
 .104ونياب ًة عن مراجع احلساابت اخلاريج ،عرض الس يد داميان بريويت ،مدير املكتب الوطين للتدقيق ابململكة املتحدة،
تقريره عىل النحو التايل:
"الس يد الرئيس ،الوفود الكرام ،صباح اخلري .ابمس املراقب املايل واملدقق العام للمملكة املتحدة ،فاإنه من دواعي
الرسور البالغ أأن تتاح يل هذه الفرصة لعرض هذا التقرير عليمك مبارشة ،امجلعية العامة ،وهذا يتبع حضوران اجامتع
جلنة الربانمج واملزيانية .وإانه من ا ألمهية مباكن أأن نرشكمك يف املسائل اليت نربزها يف تدقيقنا ،مما يعطيمك رؤية مس تقةل
وموضوعية.
"و أأود أأن أأغطي يف عريض ثالثة جمالت رئيس ية يف معلنا ر أأيناها هممة يف الس نة ا ألوىل من وليتنا ،أأل ويه تدقيق
البياانت املالية والإدارة املالية ،واحلومكة والضامن ،و أأخري ًا العمل عىل الإدارة القامئة عىل النتاجئ مع الرتكزي عىل برانمج
املوارد البرشية.
"فاإذا بد أأان بتدقيق البياانت التالية ،يرسين أأن أأؤكد سالمة ر أأينا من أأي حتفظ و أأن التدقيق مل يكشف عن أأي
أأخطاء أأو أأوجه ضعف اعتربانها ذات ابل فامي يتعلق بدقة البياانت املالية اإجام ًل أأو اكامتلها أأو صالحيهتا .كام يؤكد أأن
النفقات املتكبدة واملبلغ هبا يف البياانت موافقة للسلطات واللواحئ التنظميية اليت وضعمتوها كدول أأعضاء .وبشلك عام،
أأعدت البياانت املالية للويبو واحلوايش امللحقة هبا جبودة عالية ويه تتيح تأأييد ًا جيد ًا ل ألحاكم احملاسبية ا ألساس ية.
وقد حددان نطاق ًا لإضفاء املزيد من الإجياز عىل الكشوفات واحلوايش ،وذكل لضامن اإفضاهئا اإىل تركزي املس تخدم عىل
أأمه املواد وعنارص ا ألداء املايل ا ألساس ية ،وحنن حالي ًا منخرطون يف نقاش جيد مع ا ألمانة حول حسب ذكل عىل
الس نة التالية.
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"ويف اجململ ،اكنت نتاجئ تدقيقنا اإجيابية ومل يقع عىل أأي أأخطاء أأو أأوجه ضعف رقابية معتربة .وقد أأبلغنا اللجنة
بناء وممثر ًا للغاية .وذلكل
الاستشارية املس تقةل للرقابة بتفاصيل هذا العمل ،واكن تفاعلنا معها عىل مدى س نة معلنا ً
نود أأن نتوجه ابلشكر اإىل اللجنة.
" أأما فامي يتعلق ابلإدارة املالية ،فاإن الويبو تمتتع بوضع مايل قوي مع وجود تدفقات نقدية جيدة وخط عائدات
مس تقبلية جيد .ودلى املنظمة خطة واحضة لتخصيص موارد لاللزتامات املقبةل ،مثل التأأمني الصحي بعد هناية
اخلدمة ،ودلهيا موارد و أأموال خمصصة ملبادرات استامثر ر أأساميل أأخرى ابس تخدام فائضات الس نوات السابقة.
توى عال من الاحتياطيات املدعومة ابلنقد س ياسة استامثرية سلمية ،مع وجود أآليات رقابة
ويتطلب الاحتفاظ مبس ً
مالمئة.
جتردت الويبو خالل س نة  2018من ملكها الاستامثري اتساق ًا مع الس ياسة العامة بشأأن الاستامثرات .وي رستمثر
"وقد ّ
النقد الاسرتاتيجي عىل ا ألمد الطويل حتقيق ًا لمنو ر أأس املال هبدف اإدرار عائد اإجيايب مجمل مع مرور الوقت .وإاذا
استرشفنا املس تقبل عىل مدى أأبعد ،فس تأأيت ول بد فرتات تنخفض فهيا قمية الاستامثرات .وقد جسلت الويبو خسائر
غري حمققة تبلغ  17مليون فرناكً سويرس ًاي يف س نة  ،2018وجاء ذكل مامتش ي ًا مع تقلبات السوق ا ألوسع نطاق ًا خالل
تكل الفرتة .وقد أأدرجنا يف تقريران توصيات بزايدة الشمول يف التقارير املرفوعة لمك كدول أأعضاء بشأأن الاستامثرات
وكذكل بشأأن مدى مالءمة تقدمي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ضامانت متخصصة يف هذا اجملال.
"وقد أأبلغنا بدفع الويبو منحة ماكفأأة قدرها  2,000فرنك سويرسي للك موظف مؤهل لها يف اإطار برانمج املاكفأآت
والتقدير .واكن مجموع املنح املس تحقة س نة  2017مضن احلدود اليت أأوصت هبا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،كام أأن
مبادهئا التوجهيية ل حتول تعيين ًا دون رصف هذه املنح .كام أأكد املكتب القانوين للويبو أأن اإعطاء مثل هذه املنح واقع
مضن سلطات املدير العام .واكنت جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وكذكل اللجنة اخلامسة ل ألمم املتحدة قد أأعربتا بعد ذكل
عن قلق إازاء قرار الويبو رصف هذه املنحة مجليع املوظفني .وإاىل حد فهمنا ،فقد رصحت جلنة الربانمج واملزيانية
خالل دورهتا رمق  30ابستبعاد أأي ماكفأآت مجليع موظفي املنظمة مضن س ياق مزيانية الثنائية .21/2020
"مث أأحتول اإىل احلومكة والضامن ،وهام معليتان أأساسيتان توفران لمك كدول أأعضاء الطمأأنة بشأأن اإدارة املوارد .ويرسان
الإفادة بأأن الويبو اتبعت هنج ًا اإجيابي ًا استباقي ًا لوضع أآليات حومكة سلمية ،ومن خربتنا نس تطيع القول بأأنمك كنمت يف
طليعة التطورات مضن منظومة ا ألمم املتحدة ا ألوسع .ومضن اإطار املساءةل يف الويبو ،وجدان أأن ا إلدارة اشرتكت
بنشاط يف اس تعراض جودة أأنظمة الرقابة ادلاخلية وتطويرها ،و أأن دلى الويبو أأساس سلمي لتأأييد التأأكيدات الواردة يف
بياهنا بشأأن الرقابة ادلاخلية .وتعكف ا ألمانة حالي ًا عىل وضع هنج لتحليل البياانت يزيد الاس تفادة من أأنظمة تكنولوجيا
املعلومات عن طريق أأمتتة الضوابط ،واس تخدام وظيفة اإعداد التقارير للتحقق من الامتثال .وحنن نؤيد بشلك اكمل
هذه التطورات اليت تتبع أأفضل املامرسات ،وسنشرتك مع ا ألمانة لعرض جتربتنا ا ألوسع نطاق ًا والكيفية اليت ميكن هبا
اس تخدام هذه التحليالت دلمع الرصد املتواصل الفعال.
"ومن شأأن الاحتيال أأن يكبِّد أأي منظمة خسائر معتربة فامي يتعلق ابملوارد وابلسمعة عىل حد سواء .وقد علمنا من
جتربتنا أأن من شأأن تدابري منع الاحتيال والتصدي هل أأن تكون ضعيفة ،ووقائع الاحتيال املبلغ عنه عرب منظامت ا ألمم
املتحدة اكفة أأقل بكثري من املقاييس املرجعية املتوقعة .وقد أأحرزت الويبو خالل س نة  2018تقدم ًا جيد ًا يف اإجياد
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تقياميت نظامية خملاطر الاحتيال من أأجل الوقوف عىل املواضع اليت تتعرض فهيا لالحتيال .كام تعكف الويبو عىل
تنقيح س ياسات ماكحفة الاحتيال ،مع تزويد املوظفني مبزيد من التوجيه والتدريب بشأأن الوعي ابلحتيال .وحنن نؤيد
هذه الهنر رج اكفة ،وسينطوي تدقيقنا املقبل عىل تقيمي لفعالية هذه التطورات.
"واتساق ًا مع احلومكة املؤسس ية الرش يدة ،يقدم املدير العام بيا ًان بشأأن الرقابة ادلاخلية لدلول ا ألعضاء ،ويكون وس يةل
لإاتحة تقرير ذي شفافية ومساءةل عن بيئة الرقابة .واكنت الويبو س باقة اإىل اعامتد مفهوم هذا البيان ،ومن جتربتنا جند
أأهنا من ا ألنضج مضن منظومة ا ألمم املتحدة وتؤيدها تقياميت لبيئة الرقابة .وقد أأصدران توصيات بثالثة جمالت لإدخال
حتسينات يف هذا الصدد للبناء عىل التقدم اجليد احملرز ،ويه تعيين ًا تعزيز ظهور معل شعبة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ
معليات اإدارة اخملاطر ،وتركزي البيان عىل تقدمي خالصة بشأأن الفعالية التشغيلية لبيئة الرقابة ادلاخلية ،وكام مسعمت من
قبل ،مواءمة الضامانت املقدمة من اجلهات املعنية ابلضامن مثل شعبة الرقابة ادلاخلية حىت تكون متسقة مع التقارير
الس نوية للبياانت املالية ،الفرتة املالية.
"والآن أأحتول اإىل مالحظاتنا بشأأن اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ واملوارد البرشية .وميثل بيان نواجت اس تخدام
املوارد عنرص ًا أأساس ي ًا من عنارص اإطار املساءةل يف الويبو .وقد مجعنا بني تقيمي عايل املس توى لهنج الويبو ونظرة أأكرث
تفصي ًال لنتاجئ برانمج اإدارة املوارد البرشية وتطويرها ،وهو واحد من  31برانجم ًا تشملها تقارير اإطار الويبو ل إالدارة
القامئة عىل النتاجئ.
"وبشلك مجمل ،وجدان أأن الويبو دلهيا اإطار راخس ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ،مع برانمج ومزيانية للثنائيات يبينان
النتاجئ املتوقعة مقابل لك هدف اسرتاتيجي ومؤرشات أأداء رئيس ية موهجة اإىل قياس التقدم احملرز يف اإجناز لك
برانمج .وتتوىل شعبة الرقابة ادلاخلية التحقق من عينة من مؤرشات ا ألداء الرئيس ية هذه لتقيمي مدى كفاية أأنظمة
البياانت ،وقد توصلت بشلك عام اإىل نتيجة اإجيابية بشأأن مجع البياانت.
"والتفا ًات إاىل املوارد البرشية يف الربانمج  ،23فقد اس تعرضنا تفصيل مؤرشات ا ألداء يف س ياق الربانمج كلك .ويف
غامر ذكل ،حددان عدد ًا من اجملالت اليت ميكن اإضفاء املزيد من التطوير علهيا لقياس التقدم احملرز .ورمبا يكون جلوهر
مالحظاتنا جمال أأوسع للتطبيق عرب برامج أأخرى يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ.
"وقد أأبرزان أأنه يف تقرير ا ألداء لشهر يوليو  ،2018وهو أأحدث تقرير اكن متاح ًا وقت مبارشتنا التدقيق ،مل ختضع 4
من  12مؤرش ًا للتقيمي نتيجة لغياب أأنظمة بياانت لإثبات ا ألداء أأو نتيجة لعدم حتديد مس هتدفات .وابلتايل فقد
استربعدت بعض القياسات املهمة ،من قبيل رضا املوظفني وقياس فعالية معليات املوارد البرشية ،من الربانمج
واملزيانية للثنائية  .19/2018وبيامن يدمع اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ املسائةل الرمسية أأمام ادلول ا ألعضاء ،فنحن
نعترب أأن مثة جمال ملواءمته مع تقارير الويبو ادلاخلية من خالل بطاقة تقيمي توازن املوارد البرشية .فعىل سبيل املثال ،مل
توضع مقاييس التوظيف يف مزيانية الربانمج مضن بطاقة تقيمي التوازن ادلاخيل ،بيامن وردت بياانت عن الإجازات
املرضية يف بطاقة التقيمي ولكن ليس يف الربانمج واملزيانية .وينبغي قياس ذكل داخلي ًا بشلك منتظم .كام وجدان أأن
املؤرشات اخملتلفة املوضوعة يف الربانمج واملزيانية مل تناظر بشلك اكمل النتاجئ املتوقعة ،وحنن نعتقد أأن مثة جمال
لتوس يع نطاق املؤرشات بغية اإاتحة تقيمي أأمشل مقابل لك من النتاجئ املتوقعة.
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"وخالل اس تعراض املؤرشات لحظنا أأن عدد ًا من املس هتدفات يتحقق بشلك متكرر ،ونتساءل اإن اكنت هذه
مازالت تنطوي عىل قدر اكف من التحدي للقدرات يك ترس تخدم مقياس ًا ل ألداء .خفطوط ا ألساس واملس هتدفات
ينبغي أأن تتيح مؤرش ًا حقيقي ًا للتقدم احملرز بني الثنائيات.
"والآن أأنتقل اإىل اإبراز اجملالت الرئيس ية اليت وقفنا علهيا يف تقيمي جمالت ا ألولوية املؤيدة مبعلومات أأداء املوضوعة يف
اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة  .2021-2017وقد حددان نطاق ًا لضامن معاجلة املؤرشات جملالت ا ألولوية بشلك
واف مضن هذه الاسرتاتيجية .فدعامً ملس تقبل مس تدام ،عىل سبيل املثال ،ميكن للويبو تضمني مؤرشات لبيان تواؤم
املهارات اللغوية مع الطلب اجلغرايف واكتساب همارات اذلاكء الاصطناعي .وفامي يتعلق ابلتنوع يف القوة العامةل ،لحظنا
تقدم ًا حمرز ًا يف التاكفؤ بني اجلنسني اإثر وضع ادلول ا ألعضاء مس هتدفات وخطة معل.
"ويف قياس نا لفعالية اإدارة املواهب ،لحظنا غياب مقاييس للنظر يف كفاية وفعالية التعّل والتطور للموظفني أأو
رفاههتم .وقد اس تخلص من تقارير التقيمي ا ألخرية أأن هيلك التطوير الوظيفي وموارده غري اكفية لتلبية الاحتياجات
املؤسس ية املس تقبلية .وحنن نرى أأن مثة جمال لإجراء اس تعراض عام للتعّل والتطور عرب املنظمة ولإجياد مؤرشات
لقياس فعالية الربانمج.
"وفامي تتيح اجتاهات الاس تقاةل ومقاييس الإنتاجية رؤى جزئية لرفاهة املوظفني ،فقد لحظنا مقاييس أأخرى من
اس تقصاءات حديثة أأجريت برعاية من ا ألمم املتحدة يف جمال الصحة وا ألداء اكنت أأقل اإجيابية .وتبني لنا هذه النتاجئ
أأنه ميكن جين فوائد من اإعامل اس تقصاءات للموظفني أأوسع نطاق ًا ابعتبار ذكل وس يةل لتقيمي فعالية اإدارة املوارد
البرشية والرفاهة .كام ميكن توظيفها لقياس اإن اكنت وظيفة املوارد البرشية تنطوي عىل معليات واتصالت ذات كفاءة
موهجة حنو العمالء .ومن شأأن قياس نتاجئ الاس تقصاءات عىل أأساس س نوي أأو نصف س نوي أأن يتيح خط أأساس
واحض ميكن تقيمي ا ألداء يف املس تقبل مقابهل وإااتحة بياانت قمية بشأأن معنوايت املوظفني.
"وختام ًا ،ميكنين تأأكيد أأن تقدم ًا جيد ًا قد أأحرز فامي يتعلق ابإغالق التوصيات من الس نوات السابقة وتنفيذها ،ويرسان
أأن نشري اإىل التحراكت الإجيابية من ا ألمانة بشأأن التوصيات اليت قدمناها يف تقريران هذه الس نة .وسنس تعرض خطط
التنفيذ هذه يف وقت لحق من هذا اخلريف.
"ويرسين أأن أأتوجه ابلشكر اإىل املدير العام وموظفيه عىل دمعه وتعاونه يف تسهيل تدقيقنا ،خاصة يف الس نة ا ألوىل
من وليتنا .والآن أأقف عىل أأمت اس تعداد للرد عىل أأي أأس ئةل أأو تقدمي املزيد من املعلومات ا ألساس ية عن تقريران.
وقد أأخذت علامً بسؤال وفد كرواتيا ويرسين اإن أأردمت أأن أأجيب عليه الآن أأو يف وقت لحق مضن بند
جدول ا ألعامل".
 .105وتوجه وفد الاحتاد الرويس ابلشكر اإىل مراجع احلساابت اخلاريج عىل اإعداد تقريره ،و أأشار ابرتياح اإىل ر أأي التدقيق
الإجيايب بشأأن الوضع املايل للويبو ،مما أأثبت فعالية معل املنظمة .و أأضاف الوفد أأنه يقدر الاس تنتاج اذلي يفيد أأن ممارسة
الويبو ،يف جوانب متنوعة ،من أأفضل املامرسات مضن منظومة ا ألمم املتحدة ا ألوسع .وعالو ًة عىل ذكل ،شدد الوفد عىل أأن
نظام الرقابة ادلاخلية قد حظي ابلقبول و أأن مثة احتياطيات معتربة لضامن اس مترار اس تقرار وضع الويبو املايل ،فض ًال عن
س ياسة اإدارة اخملاطر واحلومكة ووضع املوازانت عىل أأساس النتاجئ .واسرتعى الوفد الانتباه اإىل التوصيات اليت قدهما مراجع
احلساابت اخلاريج يف جمالت متنوعة ميكن اإضفاء حتسينات علهيا ،مبا يف ذكل الاس تعراض املهنجي لالحتياطيات وتقوية
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نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ .و أأفاد الوفد بأأنه يعتقد ،مع وضع أأمهية وجود س ياسة فعاةل لإدارة اخملاطر نصب ا ألعني ،أأنه من
املالمئ عقد اجامتعات بشلك منتظم مع مراجع احلساابت اخلاريج لتبادل املعلومات ،خاصة ابلنس بة اإىل تشغيل نظام اإدارة
اخملاطر والتكفل مبساءةل الويبو .و أأضاف أأنه ينبغي أأخذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن برانمج املوارد البرشية يف
احلس بان بعناية ،خاصة تطوير التوزيع اجلغرايف ،وتعزيز املهارات اللغوية بني املوظفني من أأجل الوفاء مبتطلبات املنظمة،
وعىل وجه اخلصوص مىت ما تعلق ا ألمر ابملعاهدات اليت تديرها الويبو ،ول س امي التوصية  12حىت ميكن بيان مؤرشات
المتثيل اجلغرايف لدلول ا ألعضاء بني موظفي الويبو بوضوح .وعرب الوفد عن متنيه مواصةل العمل البناء يف جلنة التنس يق ابلويبو
و أأضاف أأنه س يكون من املالمئ يف ر أأيه كذكل أأن ينظر يف نظام استامثر ر أأس املال ،خاصة يف ضوء جحم الاستامثر و أأمهيته
ابلنس بة اإىل املنظمة.
 .106وحتدث وفد املكس يك بصفته الوطنية و أأعرب عن ترحيبه احلار مبراجع احلساابت اخلاريج وشكره عىل تقريره ا ألول
اذلي ض مالحظات مثرية لالهامتم للغاية .و أأشار برسور اإىل النقاط اليت أأثريت حول الوضع املايل القوي للمنظمة .وذكر أأيض ًا
أأنه تلقى ابعتناء اجملالت اليت ميكن فهيا حتسني ا ألعامل اليومية للمنظمة واليت ميكن فهيا بلورة فرص ،مثل اسرتاتيجية املوارد
البرشية ،وبرانمج املنظمة للمساواة بني اجلنسني ،والتدريب ،وحوافز املوظفني .وحث الوفد ا ألمانة عىل متابعة تكل
التوصيات والتحرك إازاءها.
 .107وتوجه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلشكر اإىل املدقق العام للمملكة املتحدة واملكتب الوطين للتدقيق عىل تقريره
ورصح الوفد بأأن الاس تعراضات اليت أأجراها مراجع احلساابت
والتوضيح املقدم يف ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانيةَّ .
اخلاريج متثل جزء ًا همامً من هيلكية الرقابة ابلويبو ،وذكل لضامن اس تخدام ا ألموال عىل أأمكل وجه من الكفاءة والفعالية .وجشع
الوفد ا ألمانة عىل مواصةل اعامتد توصيات التدقيق دون تأأخري .كام أأبرز الوفد اعتقاد مراجع احلساابت اخلاريج أأن واجب
الإفادة بشلك منتظم عن الاستامثرات اليت تضطلع هبا الويبو يقع عىل عاتق ا ألمانة .وقال اإن مراجع احلساابت اخلاريج وحض
ورصح الوفد أأنه سريحب مبزيد
أأنه س يعمل مع جلنة الربانمج واملزيانية وا ألمانة عىل بلورة س ياسة الإفادة هذه اإىل حد أأبعدَّ .
من املعلومات عن الكيفية اليت يعزتم مراجع احلساابت اخلاريج العمل هبا جنب ًا اإىل جنب مع ا ألمانة وجلنة الربانمج واملزيانية
عىل تعزيز الاتساق يف التقارير بشأأن الاستامثرات .و أأضاف أأن مراجع احلساابت اخلاريج وحض أأيض ًا أأن مثة اإجحام ًا يف النظام
بأأمكهل عن الإبالغ عن الاحتيال ،ومع ذكل فقد أأشري أأيض ًا اإىل أأن الويبو متقدمة عن معظم املنظامت يف املنظومة من خالل
تنفيذها تقياميت خملاطر الاحتيال .و أأعرب الوفد عن تقديره للمبادرات اليت ن رفذت أأو اجلاري تنفيذها لتحسني الوعي
ابلحتيال بني موظفي الويبو وعن تطلعه لتلقي معلومات حمدثة بشأأن تنفيذ تقياميت خماطر الاحتيال وغري ذكل من مبادرات
ماكحفة الاحتيال.
 .108وتوجه مراجع احلساابت اخلاريج ابلشكر اإىل ادلول ا ألعضاء عىل كرمي تعليقاهتا ابلنس بة اإىل تقرير التدقيق و أأفاد بأأن
مثة جمالت ثالثة س يتناولها رد ًا عىل ا ألس ئةل ،واس هتل ذكل ابملالحظة اليت أأبداها وفد الاحتاد الرويس ،حيث أأعرب مراجع
احلساابت اخلاريج عن رسوره بتقدمي ادلمع لدلول ا ألعضاء بأأي شلك اكن ،والتحاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
اليت تقدم تقارير منتظمة لدلول ا ألعضاء ،وحضور اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية .وقال اإنه ،مع ذكل ،حريص عىل النظر
يف أأي طلبات من ادلول ا ألعضاء بتوفري املزيد من الوضوح حول تقريره أأو الرد عىل أأي مالحظات حول تدقيقه واملسائل
املثارة .وابلنس بة اإىل تعليقات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأكد مراجع احلساابت اخلاريج عىل اس تعداده التام
لس تعراض تطورات س ياسة الاستامثر .و أأضاف أأهنم ،ابعتبارمه مدققني ،مل يتدخلوا يف وضع الس ياسة بأأنفسهم ،غري أأن
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وضعهم يتيح هلم دمع ا ألمانة وتقدمي املالحظات بشأأن التقارير املقرتحة ،فض ًال عن عرض أأفضل املامرسات يف ذكل اجملال.
وابلإشارة اإىل السؤال اذلي أأاثره وفد كرواتيا ،رصح مراجع احلساابت اخلاريج أأنه اكن قد عرض اسرتاتيجيته يف التدقيق
وخطته للتدقيق عىل ا ألمانة و أأنه عقد مناقشات بناءة للغاية مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت اكنت قد اس تعرضت
اجملالت املقرتحة لتدقيقه لس نة  .2019و أأكد أأنه س يواصل النظر يف جمال احلومكة نظر ًا ألمهيته ابلنس بة اإىل املنظمة .ومىض
مراجع احلساابت اخلاريج يقول اإن هذا أأمر حموري ابلنس بة اإىل الضامانت والثقة اليت ميكن لدلول ا ألعضاء وضعها يف كفاءة
املنظمة وأأكد ،كام هو مبني يف عرضه ،أأنه حريص عىل مواصةل النظر يف الرتتيبات اليت وضعت فامي يتعلق بتدابري ماكحفة
الاحتيال ،وكذكل النظر مبزيد من التفصيل يف جمال اإدارة اخملاطر والتقدم اذلي أأحرزته املنظمة يف التكفل ابتسام ذكل
ابملهنجية والاندماج والنفع داخل املنظمة نفسها .وابلإضافة اإىل ذكل ،تطرق مراجع احلساابت اخلاريج اإىل املالحظات اليت
أأبداها رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وقال اإنه س يكون همامتً للغاية ابلنظر يف اإطار ا ألخالقيات والإبالغ والكيفية
اليت يتطور هبا ذكل داخل املنظمة .ووحض أأن مثة شواغل مشرتكة حول وظيفة ا ألخالقيات يف منظومة ا ألمم املتحدة بأأمكلها
و أأنه عىل اس تعداد لنقل رؤى من منظامت أأخرى أأجرى علهيا التدقيق عرب املنظومة .ومن حيث اإعداد التقارير عن ا ألداء،
قال مراجع احلساابت اخلاريج اإنه حريص للغاية عىل النظر يف الاسرتاتيجية اليت تتبعها املنظمة ابلنس بة اإىل املاكتب
امليدانية ،وعىل الرمغ من كون هذا بند ًا يف جدول ا ألعامل ميثل جزء ًا من امجلعية العامة للويبو ،فاإنه أأيض ًا جمال أأسايس
يس تطيع اإضافة قمية فيه عن طريق اإلقاء ضوء عىل مدى تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة من خالل ماكتهبا امليدانية.
 .109وتوجه املدير العام ابلشكر اإىل املراقب املايل واملدقق املايل للمملكة املتحدة وإاىل الس يد بريويت خاصة عىل معلهم
عىل مدى الس نة املاضية وعىل الطبيعة التعاونية البالغة اليت تتسم هبا العالقة اليت أأقميت مع مراجع احلساابت اخلاريج .وقال
اإن مجيع التعليقات اليت أأبداها الوفود قد أأخذ هبا علامً ،وإان التوصيات الست عرشة اليت قدهما مراجع احلساابت اخلاريج قد
قبلت وإان ا ألمانة تعمل علهيا.
 .110أأحاطت امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو علامً مبضمون "تقرير مراجع احلساابت
اخلاريج" (الوثيقة .)A/59/6
" "3تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
 .111انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو
 .112انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  13من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
 .113استندت املناقشات اإىل الواثئق  A/59/7و A/59/8و A/59/INF/3و A/59/10وA/59/INF/6
و.A/59/11
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 .114و أأشار اإىل أأن هذا البند يغطي مجيع املسائل املتصةل بلجنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) ابس تثناء "التقارير عن
التدقيق والرقابة" اليت نوقشت يف اإطار البند  11من جدول ا ألعامل .وقال اإنه كام تعّل الوفود ،فاإن جلنة املزيانية قد حققت
تقد ًما جيدً ا للغاية .وقال اإنه مع ذكل ،وكام ورد يف "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة ،)A/59/7
فاإن مثة مسأألتان عالقتان خبصوص "اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ."21/2020واقرتح الرئيس ،وفقًا للمامرسة السابقة،
وضع هاتني املسأألتني العالقتني جان ًبا والاس هتالل جبميع املسائل ا ألخرى اليت أأحاطت هبا جلنة املزيانية عل ًما عىل حنو اتم
و أأوصت ابملوافقة علهيا .واقرتح الرئيس النظر يف فقرة القرار املتعلقة جبميع املسائل اليت يغطهيا بند جدول ا ألعامل هذا،
ابس تثناء وثيقة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020واليت س رتتناول بعد ذكل مبارشة .واقرتح الرئيس فقرة القرار
الواردة يف الفقرة  2من الوثيقة  A/59/7املعنونة "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" ،مث تال مرشوع املقرر.
 .115فامي خيص لك املسائل املندرجة مضن هذا البند من جدول ا ألعامل ،ابس تثناء اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  ،21/2020اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1أأحاطت علام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة )A/59/7؛
" "2ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية كام يه واردة يف الوثيقة ذاهتا؛
 .116وقبل الانتقال اإىل أآخر مسأأةل عالقة يف بند جدول ا ألعامل ،أأعطى الرئيس اللكمة ل ألمانة إلطالع امجلعيات عىل
مس تجدات وضع اشرتأاكت ادلول ا ألعضاء.
اعتبارا من  31أأغسطس ،2019
 .117وذكرت ا ألمانة أأن الوثيقة  A/59/INF/4حتتوي عىل وضع سداد الاشرتأاكت ً
يرساي،
وقالت اإنه يف الفرتة من  1سبمترب  2019اإىل  1أأكتوبر  ،2019وردت املساهامت التالية :اليوانن 1,446 ،فر ًناك سو ً
يرساي؛ النيجر 42 ،فر ًناك
يرساي؛ مايل 42 ،فر ًناك سو ً
يرساي؛ الهند 3,749 ،فر ًناك سو ً
هندوراس 2,849 ،فر ًناك سو ً
يرساي؛ سانت فنسنت وجزر غرينادين 2,849 ،فر ًناك سويرس ًاي؛
يرساي؛ سانت كيتس ونيفس 2,849 ،فر ًناك سو ً
سو ً
يرساي؛
يرساي؛ مجهورية تزنانيا املتحدة 1,424 ،فر ًناك سو ً
يرساي؛ سيش يل 2,849 ،فر ًناك سو ً
الس نغال 233 ،فر ًناك سو ً
يرساي.
فانواتو 1,024 ،فر ًناك سو ً
 .118والتفت الرئيس إاىل املسأأةل العالقة ا ألخرية يف اإطار البند  13من جدول ا ألعامل ،اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  ،21/2020عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،A/59/8و أأعطى اللكمة للمدير العام.
 .119وذكر املدير العام أأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020خضع لقراءتني شاملتني يف ادلورتني
التاسعة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية .وذكر املدير العام أأن مثة ثالث مالحظات حول ذكل املوضوع .وقال اإن املالحظة
ا ألوىل يه أأن ا ألمانة قدرت الإيرادات يف املزيانية مببلغ قدره  882مليون فرنك سويرسي (ابلتقريب) ،مما ميثل زايدة اإجاملية
قدرها  6.4يف املائة ،وهو ما يامتىش مع توقعات كبري الاقتصاديني يف الويبو .و أأضاف أأن ا ألمانة حددت يف املزيانية زايدة
قدرها  5.9يف املائة يف النفقات حيث بلغت  768مليون فرنك سويرسي ،وهو ما أأدى اإىل فائض .مث أأملح املدير العام اإىل
تعليقاته اليت أأبداها سابقًا حول أأمهية الفوائض يف املنظمة لمتويل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،و أأشار اإىل أأن أأحد البنود املدرجة
يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية يتعلق ابملصاعد ،حيث واجه بعض الوفود صعوابت يف اس تخداهما .وقال اإن تكل يه الصورة
اللكية .ويف املالحظة الثانية ،أأشار املدير العام اإىل التغيريات الرئيس ية اليت حدثت منذ اجامتعات جلنة املزيانية .وقال اإن
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التغيري ا ألول هو ختفيض مبقدار  1.6مليون فرنك سويرسي (ابلتقريب) ،مقابل الاعامتد اخملصص لربانمج الويبو للماكفأآت
والتقدير يف الربانمج  ،23وقال اإن اإجاميل الاعامتد اجلديد هو  1.15مليون فرنك سويرسي .وقال اإن التغيري الثاين يتعلق
بتاكليف املوظفني بعد قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  4138عىل النحو الوارد يف
الوثيقة  .WO/PBC/30/10 Corrأأما التغيري الثالث فيتعلق إابدراج مؤرشين جديدين ل ألداء يف الربانمج  19يتعلقان
بتعدد اللغات .ومىض يقول اإنه يف هذا الصدد ،جتدر الإشارة أأو ًل اإىل وجود اعامتد خمصص لرتمجة امللخص التنفيذي
ملنشورات الويبو الرائدة اإىل مجيع لغات ا ألمم املتحدة الرمسية ،واثني ًا ،لرتمجة منشورات الويبو العامة حول املسائل املوضوعية
للملكية الفكرية اإىل مجيع لغات ا ألمم املتحدة الرمسية .والتفت اإىل الربانمج  ،27وقال اإن مثة زايدة يف مزيانية خالف املوظفني
قدرها  800,000فرنك سويرسي لرتمجة منشورات الويبو العامة حول املسائل املوضوعية للملكية الفكرية .وقال اإن تكل يه
التغيريات املس تحدثة بناء عىل توجهيات جلنة املزيانية .وفامي خيص املالحظة الثالثة ،التفت املدير العام اإىل املسأألتني العالقتني
خبصوص اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وقال اإن املسأأةل العالقة ا ألوىل تتعلق بتخصيص الإيرادات واملزيانية
حبسب لك احتاد .أأما املسأأةل العالقة الثانية فتتعلق مبوافقة جلنة املزيانية عىل الرجوع اإىل املسأأةل املطروحة يف
الوثيقة  ،WO/PBC/30/10 Corrواليت تتعلق بتحديث تاكليف املوظفني .وقال اإن جلنة املزيانية طلبت من ا ألمانة
موافاة مجعيات الويبو لعام " 2019بوثيقة معل ِ ّتبني املبلغ احملدد املرتتب عىل قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية
رمق  ،4138وتفاصيل مهنجية حسابه ،ومصادر وأآليات متويهل ".واسرتسل قائ ًال اإن ذكل معروض يف وثيقة املعلومات املعنونة
"املعلومات اليت طلبهتا جلنة الربانمج واملزيانية واملشار اإلهيا يف الوثيقة  WO/PBC/30/15يف اإطار البند  "4"11من
جدول ا ألعامل" (الوثيقة  .)A/59/INF/3و أأردف قائ ًال اإن ا ألمانة قدمت توضيحات اإضافية حول وثيقة املعلومات خالل
املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت .وقال اإهنا ،عىل وجه اخلصوص ،أأبرزت أأن الفارق يف تاكليف املوظفني بني
وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية  19/2018واقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020والبالغ  15.9مليون فرنك
سويرسي يتعلق ابلزايدة يف الاعامتد اخملصص للتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،من  6اإىل  8يف املائة ،والزايدة القانونية يف
ادلرجات الوظيفية مجليع املوظفني واليت بلغت  2.7مليون فرنك سويرسي ،واشرتأاكت املعاشات التقاعدية املرتبطة جبداول
ا ألجور اجلديدة ادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي واليت حددهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف فرباير  ،2019واليت بلغت
 4.1مليون فرنك سويرسي.
 .120وشكر الرئيس املدير العام عىل مالحظاته و أأشار اإىل اس تالم وثيقة اإضافية من وفد سويرسا واثنتني من وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية .وقبل اإعطاء اللكمة لوفدي سويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية لتقدمي واثئقهام ،أأبلغ الرئيس أأن
السفري أأندرو س تيزن (اململكة املتحدة) ،ميرس البند قيد النظر ،قد أأجرى مشاورات غري رمسية مساء الثنني 30 ،سبمترب
 .2019بعد ذكل ،نقل الرئيس اللكمة اإىل وفد سويرسا لعرض وثيقته.
 .121وقال وفد سويرسا اإنه قدم اقرتا ًحا يف الوثيقة  ،A/59/11واذلي ،عىل حد قوهل ،يوفر ح ًال بس ًيطا وشفافًا وطويل
ا ألجل ملشلكة قامئة منذ فرتة طويةل .وقال اإنه ابلنظر اإىل الوضع العام ،يعد الوضع املايل للمنظمة جيدً ا للغاية .وقال اإن
الربانمج واملزيانية اكان متوازنني عىل مدى الس نوات ا ألخرية ،وجنح نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،وخضعت مهنجية ختصيص
الإيرادات للتجريب و أأثبتت جدواها عىل مدى س نوات عديدة .ولكن عىل الرمغ من ذكل ،خالل الس نوات ا ألربع املاضية،
أأثريت التساؤلت حول النظام ،ور أأى الوفد أأن هذه املناقشات اس تغرقت الكثري من الوقت والطاقة من جانب العديد من
ادلول ا ألعضاء وا ألمانة يف حماوةل حلل مشلكة ل وجود لها .و أأسهب بقوهل اإنه يف الواقع ،تثري املناقشات الشكوك حول اعامتد
الربانمج واملزيانية يف لك مرة ،عىل الرمغ من أأن الوضع املايل للمنظمة جيد للغاية .ولهذا السبب اقرتح الوفد ح ًال طويل
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ا ألجل ذلكل النقاش النظايم .ومىض يقول اإن اقرتاحه يتكون من شقني :أأو ًل ،عىل املدى القصري ،تدعو احلاجة اإىل اعامتد
الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020ومن مث اقرتح الوفد الإبقاء عىل املهنجية احلالية واليت رطبقت يف الربانمج واملزيانية يف
العديد من الثنائيات السابقة ،وقال اإن ذكل حل معيل ومالمئ للويبو .فهيي ل ختصص نفقات اإضافية لالحتادات اليت ل تدر
أأراب ًحا .و أأضاف أأنه ـ كام ذكر يف اجامتعات سابقة للجنة املزيانية ـ فاإنه ليس من املنطقي اإدراج نفقات اإضافية لالحتادات اليت
ل تس تطيع حتمل هذه النفقات .وقال اإنه يف حاةل اتباع هذا املنطق ،س يدفع الفقراء ل ألغنياء .وأأسهب بقوهل اإن الويبو دلهيا
موارد اكفية .وقال اإن الشق الثاين من اقرتاحه ،وهو ما يعده امتدادًا بدهي ًيا للشق ا ألول ،يتعلق ابتباع حل طويل ا ألجل
بشأأن تثبيت املنطق اذلي يؤكد عىل مهنجية التخصيص احلالية ،ومن مث جتنب املناقشات البالية واملعقدة مر ًارا وتكر ًارا حول
جزءا ل
الإدارة املالية للمنظمة .واقرتح الوفد مزيانية موحدة للويبو ،ابلنظر اإىل أأن أأموال مجيع الاحتادات تعترب يف الواقع ً
يتجز أأ من مزيانية املنظمة .وقال اإن اقرتاحه بشأأن اإعداد مزيانية موحدة ،وهو ما حيدث ولطاملا حدث يف الويبو لس نوات
عديدة ابلنظر اإىل املنظمة بأأمكلها ،يعد ممارسة عادية ألي منظمة دولية .وابلتايل ،فاإن اقرتاحه سوف حيل ،مرة واحدة وإاىل
ا ألبد ،املسائل النظامية اليت اس هتلكت الكثري من الوقت والطاقة واملال من جانب ادلول ا ألعضاء وا ألمانة واملنظمة ،دون
أأن يكون لها أأي نتاجئ مفيدة .وقال اإنه ابتباع هنج طويل ا ألجل من هذا القبيل ،فاإنه يثق يف أأن مناقشاته بشأأن املزيانية
س تكون أأكرث هدوء ًا وفعالي ًة .واسرتسل قائ ًال اإنه يدافع دامئًا عن اتباع الويبو هن ًجا موحدً ا ألنه يرى أأن مجيع ا ألنشطة اليت
تقوم هبا املنظمة مرشوعة .وقال اإن اإعادة املنظمة اإىل الوراء  20أأو  30عا ًما واتباع الواثئق واملامرسات اليت اكنت ترتبع يف
الس بعينيات والامثنينيات أأمر غري منطقي .ودعا اإىل التطلع اإىل املس تقبل ملا فيه خري املنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .ومن مث،
أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يسهم الهنج اذلي اقرتحه بشلك حامس يف اإجياد حل يليب الاحتياجات احلالية واملس تقبلية
للمنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .وخلص الوفد اإىل اس تعداده للمشاركة بشلك بناء يف املناقشات من أأجل حتقيق هذا الهدف.
 .122و أأعطى الرئيس اللكمة اإىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لعرض وثيقتيه.
 .123وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية رئيس جلنة املزيانية ،السفري س تيزن .و أأعرب الوفد عن تقديره لعمل الويبو
واخلدمات احليوية اليت تقدهما الويبو اإىل أأحصاب املصلحة يف مجيع أأحناء العامل .كام أأعرب عن تقديره لعمل ا ألمانة يف اإعداد
الربانمج واملزيانية والبياانت املالية الس نوية ومجيع هماهما ا ألخرى د ًمعا ل إالدارة الرش يدة للمنظمة .ور أأى الوفد أأن واثئق املزيانية
يف شلكها احلايل تنقل بشلك عادل وشفاف املعلومات الالزمة لدلول ا ألعضاء لختاذ قراراهتا .و أأيد الوفد اقرتاح الربانمج
واملزيانية للثنائية  ،21/2020الوثيقة  ،A/59/8و أأعرب عن أأمهل يف أأن يعمتد ا ألعضاء املزيانية يف امجلعية العامة للويبو .وقال
اإنه عند اقرتاح املزيانية ،اقرتحت ا ألمانة أأن يسامه لك احتاد مببلغ رمزي يف النفقات املشرتكة للمنظمة .ور أأى الوفد أأن هذا
الطلب ليس مبالغًا فيه ،و أأيد اقرتاح ا ألمانة متا ًما .ومىض يقول اإنه اس متع اإىل شواغل العديد من الوفود واقرتح ً
حلول ممكنة فامي
س بق .و أأضاف أأن وثيقة معلوماته تتناول اإعادة توزيع الإيرادات النرثية حبيث حتصل الاحتادات امل ر َّموةل من الاشرتأاكت عىل
حصة أأكرب ،مما يقلل من جعزها .و أأضاف اإنه ل يزال منفت ًحا عىل احللول ا ألخرى ومس تعدً ا للمشاركة بشلك بناء يف هذه
املسأأةل املهمة للغاية .وقال اإنه رمغ أأن بعض الوفود حتدثت عن التضامن ،لكهنا أأرصت بعد ذكل عىل أأن اإيرادات احتادها ل
تس تخدم اإل خلدمة أأغراضها .و أأردف قائ ًال اإن تكل الوفود وافقت عىل تغطية تاكليفها يف الغالب من خالل القروض
ورفضت الإسهام حىت حبد أأدىن قدره  4000فرنك سويرسي يف الس نة ،لتغطية النفقات املرتبطة ابإدارة املنظمة معو ًما.
و أأضاف أأنه ينظر اإىل التضامن من زاوية أأخرى ،فهو يرى أأنه ينطوي عىل حتمل مس توى تناس يب من املسؤولية املالية أأسوة
ابلزمالء من الاحتادات املموةل من الرسوم .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تدمع الوفود ا ألمانة عن طريق تأأييد فكرة أأن يوافق
لك نظام تسجيل ،احتادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة ،عىل اإظهار دمعه ل ألمانة كام هو
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مقرتح يف الوثيقة  .A/59/8و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإجياد حل للثنائية  21/2020من شأأنه أأن يؤدي اإىل نتاجئ أأفضل
للمنظمة .ورصح الوفد بأأنه ل ينبغي اإطاةل أأمد املامرسة السابقة املتعلقة بتخفيض ا ألموال املتاحة للصاحل العام ألن احتاد
خريا ،علق
لش بونة اختار أأن يتجاهل مشورة ا ألمانة بشأأن كيفية تغطية تاكليفه ،أأي زايدة الرسوم اإىل مس توى مناسب .و أأ ً
الوفد أأمهية كبرية عىل النظام املوحد ل ألمم املتحدة ،مبا يف ذكل مبد أأ تقدمي تعويض مماثل عن ا ألعامل املامثةل بني خمتلف
املنظامت املتعددة ا ألطراف .وقال اإن تكل الوظيفة ،اليت تؤدهيا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية منذ تأأسيسها ،تعد ابلغة ا ألمهية.
و أأعرب الوفد عن قلقه من أأن قرارات احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية ميكن أأن يكون لها تداعيات كبرية عىل نزاهة
النظام املوحد ل ألمم املتحدة ،فض ًال عن الآاثر املالية اجلس مية وغري ذكل من الآاثر احملمتةل .وحث الوفد ا ألمانة عىل ضامن
احلفاظ عىل الزناهة وتنفيذ أأي قرارات مس تقبلية للجنة اخلدمة املدنية ادلولية أأو قرارات امجلعية العامة ل ألمم املتحدة اليت
تتناول قرارات احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية
 21/2020يف امجلعية العامة للويبو لعام  2019وقال اإنه منفتح ملناقشة املسأأةل مع ادلول ا ألعضاء .ورصح الوفد بأأن الويبو
حمظوظة ألهنا تمتتع مبركز مايل قوي بسبب جناح نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأعرب الوفد عن قلقه ألنه اإذا مل يكن
مطلواب من الاحتادات أأن تسهم يف النفقات العامة للمنظمة ،أأو اإذا حددت رسوهما بشلك منخفض مبا ل يكفي لتغطية
ً
النفقات ،أأو اإذا مل يكن دلهيا مس توى معني من ا ألموال الاحتياطية ،فاإن املنظمة يف هناية املطاف س يزتعزع اس تقرارها.
وذكّر بأأنه خالل ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية قد رصح بوضوح أأنه يؤيد أأن تردرج يف املرفق الثالث
مسامهة اإمسية بنس بة واحد يف املائة من اإيرادات الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت ولهاي ولش بونة لتغطية النفقات
املشرتكة للمنظمة .وقال اإنه اكن مس تعدً ا يف ختام ادلورة الثالثني للجنة املزيانية ومس تعد الآن يف مجعيات عام 2019
للموافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020كام قردم ،مبا أأن جلنة املزيانية مل تمتكن من التوصل اإىل اتفاق خالل
دورهتا الثالثني .و أأوحض أأنه قدم منذ ذكل احلني الصيغ الواردة يف الوثيقة  A/59/10والوثيقة  .A/59/INF/6.ور ًدا عىل
مداخةل وفد سويرسا ،ذكر الوفد أأن اقرتاح وفد سويرسا حبذف املرفق الثالث من اقرتاح الربانمج واملزيانية انبع يف جوهره
من اعتقاد وفد سويرسا بأأنه معقد للغاية و أأن املزيانية س تكون أأبسط بدونه .و أأوحض أأن املرفق الثالث يتضمن املزيانية حبسب
لك احتاد و أأنه هو املاكن الوحيد اذلي تورد فيه الويبو الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد .ومىض يقول اإن املرفق الثالث
يوفر الشفافية وميكّن ادلول ا ألعضاء من تقيمي الوضع املايل للك احتاد بسهوةل .واسرتسل قائ ًال اإنه حصل عىل تأأكيد من ا ألمانة
بأأن وثيقة الربانمج واملزيانية وحدها ل حتتوي عىل معلومات اكفية ،حىت مع اإجراء حبث مكثف عىل مدار عدة أأايم ليك جتمع
ادلول ا ألعضاء املعلومات الواردة حال ًيا يف املرفق الثالث وتس توعهبا .ومن مث فاإن اقرتاح وفد سويرسا ،يف ر أأيه ،يقوض اإىل
حد كبري نزاهة املزيانية وشفافيهتا ،ومن مث ل يسع الوفد أأن يؤيد ذكل .و أأسهب بقوهل اإنه يفهم أأن وفد سويرسا حمبط بشلك
واحض من املناقشات اليت دارت حىت الآن حول ما اإذا اكن ينبغي أأن يكون احتاد لش بونة مكتفيًا ذات ًيا من الناحية املالية وأأن
يسهم يف النفقات املشرتكة ،ولكن خلط احلابل ابلنابل ليس اب ألسلوب الرش يد .وقال اإنه يتفهم متا ًما خماوف وفد سويرسا
والبدلان غري ا ألعضاء يف اتفاق لش بونة اذلين قد يفكرون يف الانضامم اإىل اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف ،ول س امي ما ينطوي
عليه ذكل من الزتام مايل طويل ا ألجل للحفاظ عىل معل النظام ،ليس عن طريق الرسوم ولكن عن طريق اشرتأاكت
ا ألعضاء .وشدد الوفد عىل رضورة تذكر أأن احتاد لش بونة احتاد ممول من الرسوم وعليه الزتامات اتفاقه اليت ل لبس فهيا واليت
ترد يف اتفاق لش بونة فامي خيص متويل النظام .وقال اإن اتفاق لش بونة مل ينص البتة عىل أأنه ميكن ل ألطراف املتعاقدة أأن
تتجاهل مسؤولياهتا جتاه املنظمة .و أأقر الوفد بأأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ل تشمل أأي نص يتضمن مسامهة احتاد
لش بونة يف النفقات املشرتكة .وقال اإنه ل ألسف وكام هو معروف فاإن وثيقة جنيف وافقت علهيا  28دوةل عضو يف الويبو
نظرا اإىل عدم رغبة احتاد
فقط .فض ًال عن ذكل ،مل يتخذ أأعضاء الويبو أأي قرار بقبول وثيقة جنيف اكتفاق للويبو .وقال اإنه ً
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لش بونة يف املسامهة بشلك اإجيايب يف حتقيق الرفاهية املالية للمنظمة ،فاإنه يرى أأن من املهم اتباع أأحاكم اتفاقيات الويبو واختاذ
أأعضاء الويبو قر ًارا بشأأن قبول وثيقة جنيف ابعتبارها معاهدة للويبو .وقال اإنه مبا أأن القرار غري مطروح حال ًيا عىل أأعضاء
الويبو ،ل داع ألن يعيد ويزيد يف هذه النقطة .ومىض يقول اإن وفد سويرسا اقرتح أأيضً ا أأن تعمتد الويبو مزيانية موحدة .وقال
اإنه يف حوايل عام  ،2000انقش أأعضاء الويبو ابس تفاضة ما اإذا اكن علهيم اعامتد تكل املزيانية املوحدة وقرروا يف هناية
املطاف الإبقاء عىل الهيلك احلايل ملزيانية منفصةل لحتادات أأنظمة التسجيل .ويف الوقت نفسه ،ترتبط املزيانية املوحدة جبمعية
موحدة ،ويبدو أأن ا ألعضاء مل يرغبوا يف التخيل عن سلطة اختاذ القرارات لالحتادات ،وابلتايل مل ميضوا قد ًما يف املزيانية
املوحدة/امجلعية املوحدة .ومل ير الوفد أأي سبب لإعادة النظر يف هذه املسأأةل جملرد زج املربرات لدلفاع عن نظام ضعيف
ا ألداء مس متر يف جتنب سداد حصته العادةل.
 .124وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فشكر السفري أأندرو س تيزن عىل حسن رئاس ته
للجنة املزيانية وكذكل ا ألمانة عىل معلها الشاق يف التحضري لدلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية .وقال اإن
اجملموعة لحظت ابرتياح النتاجئ املالية لعام  2018حيث بلغ صايف الفائض  42.5مليون فرنك سويرسي ،واذلي يعزى
بشلك رئييس اإىل الطلب املزتايد واملتواصل عىل خدمات الويبو .ورحبت اجملموعة اب ألداء اجليد للويبو و أأعربت عن تقديرها
حلقيقة أأن املنظمة ،للعام السابع عىل التوايل ،تمتتع هبذه النتاجئ املالية الإجيابية وتطلعت اجملموعة اإىل اس مترار هذا الاجتاه.
وذكّرت اجملموعة برسور بأأن ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية متكنتا من التوصل اإىل اتفاق بشأأن مؤرشي
ا ألداء اجلديدين فامي يتعلق مبنشورات الويبو الرائدة (الربانمج  )19وبرانمج الويبو للماكفأآت والتقدير (الربانمج  .)23ومع
ذكل ،لحظت اجملموعة بأأسف عدم التوصل اإىل اتفاق بشأأن املسأأةل املعلقة اخلاصة مبهنجية حتديد خمصصات الاحتادات
و أأكدت من جديد موقفها بشأأن احلاجة اإىل الهنوض مببد أأ التضامن بني الاحتادات .وقال الوفد اإن مجموعته أأحاطت عل ًما
ابملقرتحات املقدمة من وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية وسويرسا بشأأن مهنجية ختصيص املزيانية ،ويه مسأأةل قيد املناقشة
منذ عام  .2015ووجد الوفد أأن الاقرتاح السويرسي يس تحق الاعتبار ،وقال اإنه يأأمل يف تقدمي املزيد من التوضيحات
بشأأن تنفيذه فعل ًيا .وقال اإنه اإىل جانب قرار جلنة املزيانية يف دورهتا الثالثني ،فاإن اجملموعة يف وضع يسمح لها ابملوافقة عىل
متويل املرشوع املقدم يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2021-2020يف الثنائية  21/2020من أأموال الويبو الاحتياطية
مببلغ قدره  90مليون فرنك سويرسي .وشكر الوفد كذكل ا ألمانة عىل توفري الوثيقة  A/59/INF/3اليت تضمنت معلومات
عن المتويل الالزم فامي يتعلق بقرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق .4138
 .125وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فأأعرب عن ارتياحه ل ألداء القوي للويبو فامي خيص
توفري خدمات امللكية الفكرية جبودة عالية للغاية مما أأدى اإىل زايدة الطلب عىل اخلدمات بشلك واحض ومن مث حتقيق موارد
مالية جيدة ،مع فائض قدره  95.8مليون فرنك سويرسي للثنائية  .21/2020وفامي يتعلق ابلقرتاحات املتعلقة مبهنجية حتديد
خمصصات الاحتادات ،قال اإن مجموعته تعتقد أأن من املهم أأل يكون ألي قرار متخذ يف هذا الصدد تأأثري سليب عىل حتقيق
ا ألهداف والربامج الاسرتاتيجية املوضوعة يف اإطار جدول ا ألعامل للحفاظ عىل نظام امللكية الفكرية املتوازن والفعال عىل
املس توى ادلويل ،والهنوض ابلإبداع والاخرتاع لصاحل امجليع ،ومن مث حتقيق أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة وتنفيذ
خطة عام .2030
 .126وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء فشكر السفري أأندرو س تيزن عىل هجوده املس مترة خالل رئاس ته لدلورتني التاسعة
والعرشين والثالثني للجنة املزيانية .وقال اإن مجموعته تش يد ابلتقدم احملرز يف ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة
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املزيانية غري أأهنا لحظت عدم التوصل اإىل اتفاق بشأأن املرفق الثالث ،وابلتايل مل ترقدم أأي توصية اإىل امجلعية العامة للويبو.
ومىض يقول اإن مجموعته ل تزال حيدوها ا ألمل يف أأن تمتكن من حل ذكل خالل مجعيات عام  2019بدمع من مجيع ادلول
ا ألعضاء.
 .127وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ فشكر رئيس اللجنة وانئبيه وا ألمانة عىل العمل املمتاز
املنجز حىت حينه د ًمعا للجنة املزيانية وعىل اإعداد الواثئق املتضمنة يف بند جدول ا ألعامل ،عىل النحو الوارد يف الواثئق
 A/59/7و A/59/8و .A/59/INF/3ويف معرض حديثه عن تقرير أأداء الويبو لعام  ،2018قال اإن مجموعته مراتحة
للتقرير املايل الإجيايب معو ًما وإان  72يف املائة من تقياميت مؤرش ا ألداء تشري اإىل السري عىل الطريق الصحيح .وتطلعت
اجملموعة اإىل اس مترار التقدم اجليد يف الس نوات القادمة .و أأحاطت اجملموعة عل ًما ابملقرتحات ا ألخرية اليت قدهما ا ألعضاء للميض
قدما ابملناقشات بشأأن مسأأةل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وتطلعت
اجملموعة اإىل اإجراء مناقشات بناءة بشأأن هذه املسأأةل هبدف التوصل اإىل اتفاق يستند اإىل نتاجئ مقبوةل مجليع ا ألعضاء.
 .128وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية فشكر ا ألمانة عىل جتميع التقارير املتعلقة بلجنة املزيانية والواثئق املتصةل
هبا املتضمنة قرارات جلنة املزيانية واملعلومات اليت طلبهتا جلنة املزيانية وكذكل مجموعة الواثئق اليت حتتوي عىل مقرتحات ادلول
ا ألعضاء .وقال اإن التقارير احتوت عىل معلومات قمية أأعطت حملة عامة عن ا ألداء الربانجمي واملايل للمنظمة يف
الثنائية  ،19/2018وكذكل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وفامي يتعلق اب ألداء الربانجمي يف الثنائية ،19/2018
قال اإن اجملموعة مرسورة ملالحظة أأن املنظمة حققت مجيع نتاجئها املرتقبة تقري ًبا وفقًا للربانمج واملزيانية املوافق علهيام للثنائية
 .19/2018وفامي يتعلق ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020قال الوفد اإن مجموعته مرسورة كذكل ملالحظة أأن
املنظمة ل تزال يف وضع مايل قوي حيث يرتوقع أأن تزيد اإيراداهتا مبا يربو عىل  800مليون فرنك سويرسي يف الثنائية
 .21/2020وقال اإن ذكل ا ألمر ميكن املنظمة من تلبية مجيع احتياجاهتا من النفقات القصرية واملتوسطة والطويةل ا ألجل.
ومىض يقول اإن ذكل أأيضً ا مينح املنظمة أأيضً ا القدرة عىل تنفيذ وليهتا .وشددت اجملموعة عىل احلاجة اإىل ختصيص موارد
اكفية من املوظفني وخالف املوظفني ل ألنشطة املوهجة حنو احلكومات ،ابعتبارها مطل ًبا رئيس ًيا لربامج الويبو للمساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات ،و ألمهيهتا يف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية .ويف هذا الصدد،
رحبت اجملموعة بزايدة املوارد اخملصصة للأنشطة املتصةل ابلتمنية يف الثنائية  .21/2020و أأثنت اجملموعة كذكل عىل ا ألمانة
لتحسني ممارس هتا اإىل حد كبري فامي خيص تعممي توصيات أأجندة التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة يف الربانمج واملزيانية من
خالل ربط لك برانمج بتوصية حمددة من توصيات أأجندة التمنية أأو هدف من أأهداف التمنية املس تدامة حس امب ينطبق .وقال
الوفد اإن اجملموعة تعزتم تقدمي مسامهة أأكرب يف تنفيذ أأجندة التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة من قبل الويبو .وكررت اجملموعة
عىل لسان الوفد التأأكيد عىل ا ألمهية اليت تعلقها عىل أأعامل جلنة املزيانية ،واليت تشلك ا ألساس املؤسيس للمنظمة .وقال الوفد
اإن اجملموعة جتدد الزتاهما العميق يف هذا الصدد مببادئ التوازن والإنصاف والشفافية يف ختصيص اإيرادات املنظمة ونفقاهتا.
ومع ذكل ،فاإن اجملموعة تشعر ابلقلق إازاء الاختالف يف وهجات النظر بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب
لك احتاد .وقال الوفد اإن هذه الآراء املتباينة تعيق قدرة جلنة املزيانية عىل اختتام املناقشات حول اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  .21/2020ففي حني ترحب مجموعته مبختلف املقرتحات اليت هتدف اإىل سد الثغرات املوجودة يف هذه املسأأةل ،اإل
أأن اجملموعة عىل قناعة بأأن مهنجية التخصيص احلالية املطبقة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  1919/2018قد أأثبتت ابلفعل
أأهنا مناس بة للغرض املنشود وينبغي الإبقاء علهيا يف الثنائية  .21/2020وحثت اجملموعة مجيع ا ألعضاء عىل ممارسة أأقىص قدر
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من املرونة لضامن املوافقة عىل الربانمج واملزيانية لمتكني املنظمة من تنفيذ وليهتا وكذكل لتحقيق النتاجئ اليت ترتقب اجملموعة
حتقيقها يف الثنائية  .21/2020وتطلعت اجملموعة اإىل املشاركة الاكمةل واملنفتحة يف املناقشات حول بند جدول ا ألعامل.
 .129وشكر وفد الصني رئيس اللجنة وانئبيه وكذكل ا ألمانة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن املسائل املعلقة املتبقية يف مجعيات عام  .2019وفامي يتعلق بتخصيص الإيرادات
والنفقات حبسب لك احتاد ،أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن الويبو ،ابعتبارها املنظمة ادلولية ا ألمه يف العامل فامي
خيص اإدارة شؤون امللكية الفكرية ،فاإهنا عىل عاتقها هممة قيادة تطوير نظام امللكية الفكرية ادلويل املتوازن والفعال اذلي ميكن
الابتاكر والإبداع لفائدة مجيع البدلان من حيث تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وذلكل ،عند دراسة مهنجية الإنفاق
يف املنظمة والتخطيط لها ،ل ينبغي النظر اإىل أأنظمة خدمات امللكية الفكرية اخملتلفة من منظور در الإيرادات وخسارهتا
حفسب ،بل جيب دراس هتا أأيضً ا لتحديد أأفضل طريقة لتعزيز التطوير السلمي ألنظمة خدمات امللكية الفكرية العاملية من
املنظور الاسرتاتيجي وا إلمنايئ .وذلكل ،دعا الوفد اإىل اتباع هنج حذر فامي يتعلق بتغيري مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات
احلالية و أأكد أأمهية امليض عىل أأساس توافق الآراء بني مجيع ادلول ا ألعضاء يف هذا الشأأن .ورصح الوفد بأأنه س يواصل تبين
موقف منفتح وبنّاء يف مشاركته يف املناقشات حول بند جدول ا ألعامل ذكل.
 .130وحتدث وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،ابمس منظمة التعاون الإساليم ،مجموعة جنيف ،فأأثىن عىل ادلول ا ألعضاء
ورئيس جلنة املزيانية ملشاركهتم البناءة خالل ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية .وقال اإن مجموعته اإذ تش يد
ابلتقدم احملرز فامي خيص دراسة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020فاإهنا أأحاطت عل ًما بتباين املواقف بشأأن مسأأةل
مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث ابلوثيقة .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها للوفود اليت
قدمت مقرتحاهتا يف هذا الصدد .ومىض الوفد يقول اإن اجملموعة تقر بأأن مسأأةل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات قد
نوقشت بشلك مكثف يف الس نوات السابقة خالل دورات جلنة املزيانية .ومع ذكل ،مل حيدث توافق يف الآراء بني الوفود
بشأأن اإجراء أأي تغيريات يف طريقة التخصيص احلالية .ور أأت اجملموعة أأن أأي اقرتاح جديد ينبغي أأن يسهم يف تضييق جفوة
حمددة أأو معاجلة مشلكة معينة داخل النظام .ومع ذكل ،مل تر اجملموعة أأي مشلكة يف مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات
احلالية ،وابلتايل فهيي ليست مقتنعة بوجود رضورة ما أأو قمية مضافة لتعديل املهنجية احلالية لتخصيص الإيرادات والنفقات
حبسب لك احتاد واليت يه قيد الاس تخدام منذ عام  .2007ويف ضوء ذكل ،تدمع بدلان منظمة املؤمتر الإساليم الإبقاء عىل
املهنجية احلالية لتخصيص الاحتادات للثنائية  21/2020دون مسامهة اإمسية نسبهتا واحد يف املائة من جانب الاحتادات ألهنا
تتعارض مع مبد أأ القدرة عىل ادلفع.
 .131وشكر وفد الاحتاد الرويس رئيس اللجنة وانئبيه عىل معلهم .و أأعرب الوفد عن امتنانه ألمانة الويبو عىل التوضيحات
الإضافية اليت قدمت خالل مناقشة الوضع املايل للمنظمة .ورحب الوفد ابجلهود املبذوةل بشأأن س ياسة الويبو لتعدد اللغات
اليت تعد اإحدى القمي الرئيس ية ملنظومة ا ألمم املتحدة .وذكر الوفد أأن هذا الهنج من شأأنه أأن خيفف من الاختاللت املوجودة
ويتغلب عىل احلواجز اليت حتول دون وصول املس تخدمني اإىل املواد التحليلية والإعالمية للويبو ،كام س يعزز منو نظام
التسجيل .وقال اإنه ل يشكك يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020ويؤيده ابلاكمل .غري أأنه يعارض اإدراج
املرصوفات املتعلقة بتنفيذ قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  .4138و أأشار الوفد اإىل أأن القرار الهنايئ يف هذا
دورا تنس يق ًيا يف النظام املوحد ل ألمم املتحدة فامي يتعلق
الشأأن ميكن أأن تعمتده امجلعية العامة ل ألمم املتحدة ،واليت تؤدي ً
ابلقواعد والتقدير فامي خيص املوظفني املدنيني ادلوليني .ويف هذا الصدد ،قال الوفد اإنه س يكون ممتنًا للحصول عىل معلومات
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حول الإجراءات اليت ميكن أأن تتخذها ا ألمانة لإلقاء نظرة أأخرى عىل قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق .4138
وفامي يتعلق ابملهنجية املس تخدمة يف حتديد خمصصات الاحتادات حبسب لك احتاد ،ر أأى الوفد أأنه من املهم للغاية احلفاظ عىل
املبادئ ا ألساس ية للويبو ،واليت تقتيض اتباع هنج موحد .وقال اإن نظام لش بونة ،يف تكل املرحةل ،يف حاةل تطور .ومن شأأن
زايدة الزتاماته املالية أأن يقلل من جاذبيته للمس تخدمني احملمتلني .وجيب أأن يعمل نظام لش بونة مضن مزيانية موحدة للويبو.
ور أأى الوفد أأن تعديل املهنجية س يؤدي اإىل تفكك نظام دويل أأثبت فعاليته.
 .132و أأيد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وقال اإنه أأحاط عل ًما
ابملقرتحني ا ألخريين املقدمني من وفدي سويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تساعد املناقشة
حول هذين الاقرتاحني يف توجيه القرار بشأأن املسأأةل املعلقة الباقية املتعلقة مبهنجية حتديد خمصصات الاحتادات حبيث
يتس ىن اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأضاف الوفد أأنه درس لك من املقرتحات وواثئق املعلومات ا ألساس ية
و أأنه اتبع مجيع املناقشات واحملاداثت منذ ادلورة التاسعة والعرشين للجنة املزيانية .وشكر الوفد ا ألمانة عىل الاقرتاح الوارد يف
املرفق الثالث من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020وقال اإنه أأحاط عل ًما ابلزتامات املعاهدة للك نظام تسجيل فامي
يتعلق مبزيانيات أأنظمة التسجيل .بيد أأنه غري مقتنع يف ذكل الوقت بأأن التوقيت مناسب لعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  21/2020مع تطبيق مهنجية ختصيص جديدة قد تكون لها عواقب نظامية غري مقصودة ،خاصة فامي يتعلق
ابلحتادات املموةل من الاشرتأاكت ،ومن مث فاإن لك من الاقرتاح املتعلق ابملزيانية املوحدة والاقرتاح اخلاص ابملهنجية
اجلديدة لتخصيص الإيرادات والنفقات حيتاجان اإىل مزيد من الوقت وادلراسة املتأأنية حىت يكون ما يتقرر لحقًا مفيدً ا
للمنظمة ومجيع دولها ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة ومس تخديم خدمات امللكية الفكرية ادلولية .و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن
اس تعداده للعمل بشلك بنَّاء وشكر السفري س تيزن عىل اإدارته الرش يدة خالل رئاسة ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني
للجنة املزيانية وتيسري العمل واملناقشات يف امجلعية العامة للويبو لعام  .2019وتطلع الوفد اإىل اعامتد الربانمج واملزيانية
للثنائية .21/2020
نظرا ألمهية
 .133و أألقى وفد الإمارات العربية املتحدة الضوء عىل أأمهية التفاق عىل الربانمج واملزيانية للثنائية ً 21/2020
ذكل يف اإبراز أأمهية امللكية الفكرية والهنوض هبا وإابراز دور الويبو يف ذكل .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد اقرتاح الربانمج
واملزيانية للثنائية  21/2020وشكر ادلول ا ألعضاء عىل مفاوضاهتا ومناقشاهتا خالل ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني
للجنة املزيانية واملشاركة البناءة يف هذا الصدد .و أأشاد الوفد بدور رئيس جلنة املزيانية يف مجع لك أآراء الوفود ،ومتىن هل لك
النجاح يف هممته التنس يقية يف املس تقبل .ودعا الوفد اإىل تعزيز دور الويبو يف مراعاة اللغات الرمسية ،مبا يف ذكل اللغة
العربية ،ويه لغة يتحدث هبا  400مليون خشص .وقال اإن ذكل من شأأنه أأن يزيد من جحم العمليات ادلولية يف الويبو .ومن
مث ،أأثىن الوفد عىل لك اجلهود املبذوةل يف هذا الصدد لتخصيص النفقات الالزمة للثنائية  21/2020وفقًا للك احتاد .وشكر
الوفد وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية وسويرسا عىل اقرتاحهيام يف هذا الصدد .و أأعرب الوفد عن قلقه فامي يتعلق بتغيري
مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات ابلنظر اإىل أأن مثة حاجة اإىل وجود ضامانت لالس تدامة املالية للمنظمة ،وابلتايل فاإن
الوفد سيشارك يف املفاوضات حول هذه املسأأةل ابهامتم كبري.
 .134وشكر وفد اإيطاليا ا ألمانة عىل لك العمل الشاق اذلي بذلته يف التحضري مجلعيات عام  2019وشكر السفري س تيزن
عىل لك هجوده كرئيس للجنة املزيانية .وقبل ادلخول يف مناقشة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020أأعرب الوفد
عن رغبته يف تسليط الضوء عىل بعض املبادئ ا ألساس ية اليت تعترب ابلغة ا ألمهية ابلنس بة للويبو لتحقيق أأهدافها املؤسس ية.
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وقال اإن حقوق امللكية الفكرية مبزنةل أأصول قمية غري ملموسة تسهم يف تعزيز المنو الاقتصادي والتجاري يف مجيع أأحناء العامل.
دورا
ومىض يقول إان أأصول امللكية الفكرية ل متثل فقط مور ًدا
ً
اقتصاداي هائال للرشاكت واحلكومات ،ولكهنا تؤدي أأيضا ً
ها ًما يف التمنية الاجامتعية والثقافية ،مما يسهم يف خلق ثروة للمجمتع املدين .وقال اإن ذلكل فاإن هدف الويبو ا ألسايس هو
نرش ثقافة امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،وبذكل ،املسامهة يف حتقيق أأجندة التمنية .ونتيجة ذلكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي
اعتبار مجيع حقوق امللكية الفكرية وجهية وجيب معاملهتا عىل قدم املساواة ،مما يساعد الرشاكت يف أأي منطقة جغرافية عىل
الوصول اإىل حقوق امللكية الفكرية .ومن مث ،فاإن احرتام مبد أأ التضامن بني الاحتادات هو أأمر ابلغ ا ألمهية ابلنس بة للمنظمة،
ويتسق مع ولية ا ألمم املتحدة .واسرتسل قائ ًال اإن مبد أأ القدرة عىل ادلفع املطبق حىت الآن يف صياغة برانمج الويبو ومزيانيهتا
يعد نتيجة مبارشة ملبد أأ التضامن من الناحية املالية .وقال اإن املنظمة ،ابتباعها مبد أأ القدرة عىل ادلفع حىت ذكل احلني ،أأثبتت
أأهنا كلك قوية من الناحية املالية وحمققة للغرض مهنا ،وتنفذ بنجاح وليهتا .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأنه ّمزي خالل
تقديرا ل إالجنازات العظمية اليت حتققت يف
اس امتعه للبياانت العامة اليت أأدلت هبا عدة وفود يف اليوم السابق ويومني قبل ذكل ً
الويبو يف اإطار املوضوع احلايل املذكور .ومن مث فاإنه غري مقتنع ابحلاجة املفاجئة لإدخال تغيري عىل مهنجية حتديد خمصصات
الاحتادات احلالية واليت تطبق لس نوات عديدة .وقال اإنه يرى أأن الاقرتاح احلايل املدرج يف املرفق الثالث من املزيانية
املقرتحة للثنائية  21/2020املدرجة يف الوثيقة  A/59/8واذلي يتضمن تقدمي مسامهة مالية اإمسية بنس بة  1يف املائة يف
النفقات املشرتكة يبتعد عن مبد أأ التضامن .ومىض يقول اإن ذكل التغيري س تكون هل عواقب بعيدة املدى عىل املنظمة كلك
مع تأأثري سليب عىل تطوير تكل ا ألنشطة اليت ل تدر رحبًا ،ولكن قد يكون ذكل حا ًمسا يف دمع التمنية الاقتصادية للرشاكت
الصغرية واملتوسطة احلجم من أأجل تشجيع الابتاكر يف املناطق الريفية ومتابعة حتقيق أأهداف أأجندة التمنية .وقال اإنه ل
ينبغي أأن يس تلهم الربانمج واملزيانية يف الويبو القواعد املالية من القطاع اخلاص املوجه حنو الرحب .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي
حذف املسامهة الإمسية بنس بة واحد يف املائة من املرفق الثالث يف الوثيقة  A/59/8والإبقاء عىل مبد أأ التخصيص احلايل
املس تخدم يف وثيقة الثنائية  19/2018كام أأوردت ا ألمانة يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة .وشكر وفد سويرسا عىل تقدمي اقرتاحه
يف اإطار ذكل البند .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن تغيري مزيانية الويبو اإىل مزيانية موحدة س يكون متسقًا
جدً ا مع ولية املنظمة وس ميثل ح ًال طويل ا ألجل وقابل للتطبيق بغية تبس يط اإدارهتا املالية وجتنب امجلود بني ادلول ا ألعضاء
بشأأن مهنجية التخصيص يف دورات جلنة املزيانية املس تقبلية .وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل مناقشة هذه املسأأةل مع
ادلول ا ألعضاء والنظر يف أأي اقرتاح تقدمه ا ألمانة يف املس تقبل اإىل جلنة املزيانية مكتابعة مجلعيات عام .2019
 .135و أأحاط وفد الهند عل ًما جبميع املقرتحات املقدمة يف اإطار ذكل البند من جدول ا ألعامل وطلب من ادلول ا ألعضاء
العمل عىل حل املسائل املعلقة للتوصل اإىل موقف مشرتك بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأعرب الوفد عن
أأمهل يف أأن توافق امجلعيات عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020واعترب أأن املوقف املايل السلمي للمنظمة لطاملا اكن معينًا
عىل العمل الفعال والكفوء عىل مر الس نني.
 .136و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وهنأأ الوفد املدير
العام وا ألمانة عىل العمل املمتاز يف اإعداد وعرض نتاجئ الش ئون املالية الويبو عىل النحو الوارد يف تقرير جلنة املزيانية .وفامي
يتعلق ابملسأأةل املعلقة املتعلقة مبهنجية حتديد خمصصات الاحتادات وامجلود فامي يتعلق ابلتعارض بني املبد أأ والهنج العميل
لتخصيص املوارد حسب لك احتاد ،قال الوفد اإنه يريد أأن يرى وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية وسويرسا يعمالن يدً ا بيد
يف مجموعة تركزي من أأجل جتنيب ادلول ا ألعضاء النقاش املرهق ادلائر حول مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات .وقال اإنه
من أأجل تضييق الفجوة بني املواقف املتباينة ،ليس من حل سوى أأن تتوصل البدلان نفسها اإىل حل وسط يربز القمية

A/59/14
39

املضافة اليت ل توفرها أأدوات الويبو ،ويف الوقت نفسه يضمن متتع هذه الاحتادات مبوقف مايل مناسب يكفل اكتفاءها ذات ًيا.
وقال اإنه من انحية يؤيد نظام املسامهة املوحدة ،ومن انحية أأخرى يقر بقمية التعاون الإداري بني الاحتادات .وقال اإنه مع
ذكل ،و أأاي اكن القرار املتخذ ،ل ينبغي أأن يفرق هذا التحدي بني ادلول ا ألعضاء .وقال اإن الاقرتاحني الكهام صاحل يف تكل
املرحةل ،لكن ل ألسف هلام مردود عكيس من الناحية الس ياس ية حال ًيا ،وقال اإن احلاجة تدعو اإىل مزيد من التفكري يف هذا
مبداي اس تعداده للتعاون بشلك اإجيايب للتوصل اإىل حل طويل ا ألجل لهذه
ا ألمر ،وقال اإنه يضع نفسه حتت ترصف ا ألمانة ً
املسأأةل.
 .137وذكَّر وفد فرنسا بأأنه كام ورد يف بيانه بشأأن البند  5ووفقًا ملوقفه ادلامئ ،فاإنه يقف وراء مبد أأي الوحدة والتضامن يف
الويبو حتت مظةل ا ألمم املتحدة ،وابلتايل فاإنه يعارض أأي تغيريات يف مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات فامي يتعلق ابلنفقات
غري املبارشة واملشرتكة للويبو واليت قد تقوض هذا الهنج ،ويعارض أأي تشكيك يف مبد أأ القدرة عىل ادلفع .وقال اإنه ضد أأي
قرار من شأأنه أأن يؤكد حدوث تغيري يف مهنجية ختصيص نفقات الاحتادات ،وابلتايل فهو يعارض اقرتاح وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .A/59/10ومن انحية أأخرى ،قال الوفد اإنه يؤيد أأي اقرتاح يريم اإىل تعزيز
مبد أأي ا ألداء املوحد والتضامن يف الويبو ،ل س امي الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا كام هو موحض يف الوثيقة .A/59/11
 .138وقال وفد سان مارينو اإنه يؤيد متا ًما املوقف اذلي عرب عنه وفد اإيطاليا.
 .139و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كند ابمس اجملموعة ابء .و أأ ّقر برضورة النظر يف س بل لتصحيح اخللل يف
الإيرادات والنفقات للك احتاد .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تقديره لالقرتاح اذلي قدمته ا ألمانة والاقرتاح اذلي قدمه
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .غري أأنه شدد عىل لزوم أأل ترغفل الاس تدامة املالية للك احتاد .ور أأى أأن الاقرتاح احلايل
اذلي تقدمت به ا ألمانة سزييد ببساطة من العجز يف احتادي لش بونة ولهاي .وقال يف هذا الصدد اإنه مل يس تطع تأأييد ذكل
الاقرتاح ابلاكمل .وشكر وفد سويرسا كذكل عىل تقدميه اقرتاحه ورحب مبا يرد فيه من تفاصيل بشأأن املزيانية املوحدة
للويبو .ومىض يقول اإنه اإذا اكنت املزيانية املوحدة للويبو تعين اإجراء اإصالح جذري للهيلك املايل للويبو ،فينبغي مناقشة
تفاصيل أأي اإصالحات س تجرى وأآاثرها احملمتةل ابس تفاضة .ور أأى الوفد أأخري ًا أأن اس تقالل لك احتاد أأمر همم .ويف هذا
الصدد ،أأعرب الوفد عن قلقه ،عىل غرار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،من أأن املزيانية املوحدة س تؤدي اإىل تدين شفافية
الإيرادات والنفقات.
 .140وافتتح وفد إارسائيل مداخلته قائال اإنه سعيد ابلنضامم اإىل مجعيات عام  2019بعد يومني من عيد ر أأس الس نة.
وشكر الوفد ا ألمانة عىل معلها الشاق يف اإعداد اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020وقال اإنه يؤيده .ورصح الوفد
بأأن موقفه اكن دامئًا أأن أأي احتاد جيب أأن يبذل لك هجد ممكن لتحقيق الاكتفاء اذلايت ،وهذه مسؤولية أأعضاء لك احتاد.
ورحب الوفد ابملرفق الثالث املتعلق ابلشفافية الوارد يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ور أأى أأن مجيع
الاحتادات جيب أأن تسهم يف النفقات املشرتكة للمنظمة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل اتفاق يف ا ألايم القليةل املقبةل.
 .141وشكر امليرس الوفود عىل لكامهتم الرقيقة وعىل الثقة اليت أأظهروها فيه بوصفه امليرس .وقال اإنه عقد اجامتعًا غري رمسي
مفتوح العضوية مساء الثنني 30 ،سبمترب  ،2019وينوي عقد اجامتع أآخر يوم امخليس  3أأكتوبر  ،2019وقال اإنه س يكون
مفتو ًحا للمنسقني ا إلقلمييني واملندوبني املهمتني من ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق مبسأأةل املرفق الثالث ،ذكر امليرس أأنه اس متع اإىل
املداخالت بعناية فائقة ملا لهذه املسأأةل من أأمهية ابلغة .وذكَّر امليرس الوفود بأأن جمالت الاختالف الباقية يف مزيانية الثنائية
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املقبةل للمنظمة متثل نس بة ضئيةل من املزيانية الإجاملية .ونقل امليرس عن املدير العام مقولته يف البيان الافتتايح اذلي أألقاه يف
اليوم ا ألول مجلعيات عام  ،2019حيث قال ...":من الرضوري معل املنظمة بسالسة" .وذكر امليرس أأنه قد حان الوقت
لالنتقال اإىل وضع التفاوض واختاذ القرار رمس ًيا .وقال اإن مثة  10أأايم من مناقشات جلنة املزيانية تغطي اقرتاح الربانمج
واملزيانية للثنائية  21/2020و أأنه قد انقضت مدة من  2.5اإىل  3أأايم يف امجلعيات يف مناقشة املوضوع .وقال اإنه ابلتوجه حنو
طريقة اإجياد احللول ،فاإن الهنج اذلي يراه صاحل ًا هو اتباع املثال املمتاز اذلي قدمه سفري لتفيا خالل دوره مكيرس بشأأن
املاكتب اخلارجية وقال اإنه ل يعتقد أأن مثة حاجة اإىل سهر الليايل بشأأن هذه املسائل ألهنا مسائل معروفة لكثري من الوفود.
واختمت امليرس بأأنه سيس هتدف ح ًال لهذه املسأأةل وقر ًارا دلمع مزيانية املنظمة حبلول هناية هذا ا ألس بوع.
 .142وشكر الرئيس امليرس عىل بيانه وعىل توهجه العميل واملكثف للغاية .وجشع الرئيس امليرس عىل ترسيع العملية والنتاجئ.
 .143و أأعرب وفد هنغاراي عن تقديره للمدير العام وفريقه عىل حتقيق النتاجئ املالية الإجيابية يف عايم  2018و .2019وقال
اإنه يف ادلورة الثالثني للجنة املزيانية ،مل يكن الوفد يف وضع يسمح هل بتأأييد تعديل مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات
لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت ومن الرسوم .و أأكد الوفد أأن موقفه مل يتغري .ور أأى الوفد أأنه ضد مبد أأ التضامن بني
الاحتادات لإجبار احتادي لهاي ولش بونة ـ غري القادرين عىل ادلفع ـ عىل املسامهة بنس بة اإمسية قدرها واحد يف املائة من
الإيرادات لتغطية النفقات املشرتكة .ومع ذكل ،أأبدى الوفد اس تعداده للمشاركة البناءة يف املشاورات غري الرمسية اليت
س تعقد يف هذا الشأأن .وتطلع الوفد اإىل اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية .21/2020
 .144و أأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف الرد عىل عدد من ا ألس ئةل اليت أأثريت أأثناء املناقشة وعدد من النقاط اليت طرهحا
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وقال اإن سؤا ًل رطرح حول الالزتامات اليت قد تتكبدها املنظمة نتيجة لالقرتاح السويرسي.
وشكر الوفد ادلول ا ألعضاء اليت أأبدت وهجات نظرها بشأأن هذا املوضوع و أأعرب عن رغبته يف طمأأنة بعض الوفود مثل
جذراي يف اقرتاحه واذلي ل يعدو
الياابن اليت حتدثت عن اإصالح جذري .ويف هذا الصدد ،أأوحض الوفد أأنه مل يقرتح اإصال ًحا ً
كونه خطوة لتثبيت ما هو موجود ابلفعل .وبعبارة أأخرى ،يامتىش اقرتاح املزيانية املوحدة مع ما اكنت تفعهل الويبو لس نوات،
أأي مزيانية موضوعة حبسب الربامج والنتاجئ املرتقبة للمنظمة اكفة تعمتدها ادلول ا ألعضاء .وس يخص التغيري الوحيد املرفق
الثالث ،اذلي س ريحذف .ومع ذكل ،لن يؤثر ذكل عىل شفافية املزيانية اليت ل تستند اإىل املرفق الثالث .و أأسهب بقوهل اإن
ذكل املرفق يقدم وهجة نظر موروثة من نظام قدمي وتعرب يف جوهرها عن منظمة ل متث ّل سوى جمرد جتمع لحتادات .وقال
اإنه ،منذ ذكل الوقت البعيد ،أأنشأأت الويبو العديد من أآليات ا إلرشاف ،مما يكفل الشفافية عىل لك مس توى ،ويكفل أأن
ّتقرر ادلول ا ألعضاء دامئ ًا بشأأن الربانمج واملزيانية وختصيص املوارد حبسب لك برانمج .و أأضاف أأنه ابختصار ،س يكون
النظام شفافًا متا ًما مثل النظام احلايل ،وإاذا رغب بعض ادلول ا ألعضاء يف ذكل ،فس يكون من املمكن دامئًا تفقد النفقات للك
احتاد يف البياانت املالية الس نوية .وانتقل اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن املناقشات اليت
جرت منذ  15عا ًما أأو أأكرث بشأأن مزيانية موحدة ،وقال اإن تكل املناقشات قد حدثت ابلفعل يف ذكل الوقت ولكن ـ كام
أأشار الوفد للتو ـ اكن ذكل منذ أأكرث من  15عا ًما .ومنذ ذكل الوقت ،تطورت املنظمة واعترب الوفد أأن الوقت قد حان الآن
لإاثرة النقاش مرة أأخرى لصاحل املنظمة وادلول ا ألعضاء .و أأضاف الوفد أأنه يعتقد أأن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية هو
اذلي ذكر امجلعية املوحدة .ومل يكن الاقرتاح السويرسي يقرتح ذكل ،فد تناول الاقرتاح ً
متثيال موحدً ا للمزيانيات وهو يتعلق
مبسأأةل تثبيت ما تفعهل أأمانة الويبو ابلفعل.
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 .145وشكر وفد الربتغال ا ألمانة عىل عرضها لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأثىن الوفد عىل املنظمة لنتاجئها
املالية املمتازة اليت أأظهرت بوضوح جناح املهنجية احلالية املتعلقة ابلإيرادات والنفقات واليت اتبعت منذ فرتة ،وقد أأدت هذه
املبادئ ا ألساس ية اإىل حسن أأداء املنظمة وخمتلف الربامج وا ألنشطة املنفذة .وواصل الوفد قائ ًال اإن الويبو يف وضع مايل
جيد للغاية وقد اس متر هذا الوضع عىل مدى عدة س نوات مع حتقيق فائض بسبب الاس تخدام املمتاز للنظام والطريقة
املمتازة لس تخدام املوارد وطريقة تقدمي اخلدمات من خالل أأنظمة امللكية الفكرية .وبصفة خاصة ،أأعرب الوفد عن اعتقاده
أأنه خالل الثنائية املقبةل ،ينبغي للويبو أأن حتتفظ بنفس مهنجية املزيانية املعمتدة حىت الآن واليت حققت نتاجئ جيدة .وقال
الوفد اإنه جتدر الإشارة اإىل أأن هذه منظمة اتبعة ل ألمم املتحدة و أأهنا حباجة اإىل ضامن سالسة سري خمتلف ا ألنشطة والربامج
اليت تعد مسؤوةل عهنا بغض النظر عن احلل املوجود بد ًل من الرتكزي عىل املسائل الصغرية جدً ا بشأأن املزيانية .وقال الوفد
اإن ا ألولوية جيب أأن تكون لضامن التوازن املايل للمنظمة وتضامن الاحتادات ومبد أأ القدرة عىل ادلفع بد ًل من جعل
الاختاللت احلالية أأسو أأ ،وفرض هنج فردي للغاية قد يكون هل تأأثري نظايم سليب عىل مجيع أأنشطة الويبو ويرض الربامج اليت
ما زالت قيد التطوير .ويف اخلتام ،كرر الوفد اس تعداده ملواصةل الإسهام بطريقة بناءة يف البحث عن حلول ل تتجاهل اجلهود
اليت تبذلها مجيع الاحتادات ودامعة لالس مترار يف حتقيق ا ألهداف العامة للمنظمة كلك ،ويه املنظمة اليت يف كنفها مجيع
أأنظمة امللكية الفكرية العاملية دون اس تثناء .وقال اإنه يف هذا الصدد ،يبدو هل الاقرتاح املقدم من سويرسا ،واذلي أأعرب عن
امتنانه الشديد هل ،مفيدً ا للغاية ،وهو الاقرتاح اذلي يرغب الوفد يف أأن يرناقش يف املس تقبل مع مراعاة احلاجة اإىل الاس مترار
يف ،وليس التنازل عن ،حسن أأداء املنظمة.
 .146و أأحاط وفد املغرب عل ًما ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل والواثئق ذات الصةل متام الإحاطة ،مبا يف ذكل
املقرتحني املقدمني من وفدي سويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأكد جمددًا متسكه ابلطبيعة املوحدة للويبو و أأيد البيان
اذلي أأدىل به وفد سويرسا وكذكل الاقرتاح السويرسي .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل حل قامئ عىل الإجامع لهذه
املسأأةل ،مضي ًفا أأنه سيشارك بنشاط وبشلك بنّاء لتحقيق هذه الغاية.
 .147و أأعرب املدير العام عن رغبته يف تقدمي توضيح أأو اثنني اس تجاب ًة لطلب وفد الاحتاد الرويس .وقال اإنه ،أأو ًل ،ن رظر
يف اإماكنية تقدمي اس تئناف فامي يتعلق بقرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية وخلصت ا ألمانة اإىل أأن ذكل مس تحيل متا ًما.
و أأضاف املدير العام أأنه ميكن طلب مزيد من التفاصيل يف هذا الصدد من املستشار القانوين .و أأوحض ،اثني ًا وكام س بق بيانه
خالل املشاورات غري الرمسية ،أأن املنظمة ليست ملزمة بقرارات امجلعية العامة ل ألمم املتحدة ،ولهذا السبب دلهيا مجعية عامة
خاصة هبا .و أأضاف أأن املنظمة ملزمة بقرارات معينة جمللس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة ،ولكن ليس بقرارات امجلعية العامة ل ألمم
املتحدة .وقال اإهنا ملزتمة ابلعقد املربم بني املنظمة وا ألمم املتحدة واذلي يؤسس الاعرتاف ابملنظمة كواكةل متخصصة تطبق
قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية "ابلقدر املمكن" .وقال اإن هذه اللكامت ،ابلطبع ،خاضعة للتفسري اذلي قدمته احملمكة
الإدارية ملنظمة العمل ادلولية.
 .148و أأبلغ الرئيس الوفود بأأن امليرس س يجري مزيدً ا من املشاورات ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسهم الوفود يف املفاوضات
بروح بناءة بغية التوصل اإىل نتيجة جيدة وتوافقية قبل العودة اإىل هذا البند من جدول ا ألعامل يف وقت لحق.
 .149وابلرجوع اإىل بند جدول ا ألعامل ،أأعرب الرئيس عن رسوره ل إالعالن عن ظهور توافق يف الآراء خالل املشاورات
غري الرمسية اليت عقدت خالل ا ألايم املاضية واليت دعيت اإلهيا مجيع الوفود املهمتة .و أأشار الرئيس اإىل أأن فقرة القرار املقرتحة
قد وزعت عىل الوفود.
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 .150و أأعرب امليرس عن امتنانه للوفود اليت معلت جبد شديد خالل امجلعيات للتوصل اإىل اتفاق بشأأن املسائل املعلقة
حول اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وشكر امليرس ا ألمانة دلمعها هل خالل امجلعيات وخالل ادلورتني التاسعة
والعرشين والثالثني للجنة املزيانية .ورصح امليرس أأن دور امليرس يف بعض ا ألحيان يعين العمل وحيدً ا ،ومن مث فاإنه ممنت
جدً ا ل ألمانة وفرقها عىل مشورهتم وعىل جعل معهل أأقل عزةل .وقال اإنه يرسه أأن يعلن أأنه بعد مخس جلسات من املشاورات
بناء عىل
غري الرمسية ومبشاركة كبرية من الوفود املهمتة ،حدث توافق يف الآراء أأ ً
خريا بشأأن البند  .13وذكر امليرس أأنه ً
توجهيات الرئيس ،فاإنه لن يتلو القرار ،اذلي روزع نصه عىل الوفود يف شلك وريق .واختمت امليرس بشكر الوفود مرة أأخرى
عىل تعاوهنا ومشاركهتا وا ألمانة عىل توجهيها ودمعها.
 .151وشكر الرئيس امليرس عىل هجوده ادلؤوبة وعىل اإحاطته.
 .152فامي خيص اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1وافقت عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( 21/2020الوثيقة  ،)A/59/8رهن ًا بتخصيص
الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد عىل النحو الوارد يف النسخة املرا يجعة املرفقة طيه من املرفق الثالث،
واليت تعود اإىل مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد الواردة يف الربانمج واملزيانية
للثنائية 19/2018؛
" "2وذكّرت بأأنه ينبغي ،طبق ًا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم ،أأن يكون للك احتاد اإيرادات اكفية
لتغطية النفقات اخلاصة به؛
" "3و أأحاطت علامً بأأن لك احتاد ممول من الرسوم هل جعز متوقّع يف الثنائية  21/2020ينبغي أأن يبحث
تدابري طبقا للمعاهدة اخلاصة به من أأجل سدّ ذكل العجز؛
" "4و أأحاطت علامً بأأنه اإذا مل يكن ألي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات وا ألموال الاحتياطية
لتغطية نفقاته املتوقّعة ،يروفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة ويركشف يف
التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية ،والإيرادات والنفقات وا ألموال الاحتياطية حبسب لك
قطاع ،للمنظمة ،مبا يشمل فائض/جعز الاحتادات ،وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات
الاحتاد املعين؛
وقررت أأنه طبق ًا ملا ورد يف " "4أأعاله ،و ألغراض الثنائية  ،21/2020اإذا مل يكن ألي احتاد ممول من
"ّ "5
الرسوم ما يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته ،يروفَّر املبلغ الالزم املذكور يف " "4من ا ألموال الاحتياطية
لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت ،يف حال اكنت تكل ا ألموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم ،أأو خالف ذكل
من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات ا ألخرى املموةل من الرسوم ،ويركشف يف البياانت املالية مكالحظات.
وقررت أأن
" "6و أأحاطت علامً بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد مسأأةل شامةل ّ
تواصل مناقشة تكل املسأأةل مبراعاة معوم الاس تدامة املالية للمنظمة عىل املدى البعيد استناد ًا اإىل الواثئق
 A/59/10و A/59/11و A/59/INF/6والاقرتاحات ا ألخرى املرقدمة من ادلول ا ألعضاء يف ادلورة
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احلادية والثالثني للجنة املزيانية ،يك تمتكّن جلنة املزيانية من تقدمي توصية ،بتوافق الآراء ،اإىل مجعيات الويبو
يف عام  2020بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد؛
" "7و أأحاطت علامً بأأن لك املؤمترات ادلبلوماس ية املزمع تنظميها يف الثنائية  ،21/2020واليت ميكن أأن ترعقد
برعاية الويبو خالل الثنائية  21/2020وت ّرمول من موارد املنظمة ،س يكون ابب املشاركة التامة فهيا مفتوح ًا
مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو طبق ًا لتوصيات أأجندة التمنية؛
" "8و أأحاطت علامً مع القلق اب ألثر احملمتل لقرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  4138من حيث
تقويض نظام ا ألمم املتحدة املوحد؛
" "9واعرتفت بأأن الويبو ،بصفهتا جزء ًا من نظام ا ألمم املتحدة املوحد ،س تواصل الوفاء ابلزتاماهتا طبق ًا
لالتفاق املربم بني ا ألمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واستناد ًا اإىل قبولها للنظام ا ألسايس للجنة
اخلدمة املدنية ادلولية؛
" "10و أأحاطت علامً بأأن موارد املوظفني يف الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ل متث ّل أأية موارد موظفني
اإضافية مرتبطة بتنفيذ قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  4138اإذا ما قورنت بوثيقة الربانمج
واملزيانية املعمتدة للثنائية .19/2018
 .153وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيس عىل ترك البند مفتو ًحا للسامح للوفد ابلعمل مع الوفود ا ألخرى لإجياد
طريقة للميض قد ًما .وشكر الوفد امليرس عىل تيسري املناقشات بطريقة رش يدة .ورصح الوفد بأأنه عىل الرمغ من أأنه ل
يعرتض عىل اختاذ القرار بتوافق الآراء ،اإل أأنه يود أأن يعرب عن استيائه الشديد من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية
 21/2020اليت نقحت حلذف املسامهة الإمسية املقرتحة من ا ألمانة وقدرها واحد يف املائة يف النفقات املشرتكة واليت وردت
يف املرفق الثالث من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020الوثيقة  ،A/59/8وقال اإنه خيرج عن توافق الآراء بشأأن
الفقرة (ط) حذف املسامهة الإمسية بنس بة واحد يف املائة .ور أأى الوفد أأن لغة معاهدات الويبو واللواحئ والقواعد املالية هممة
وجيب الالزتام هبا وعدم جتاهلها و أأل ريرتك ذكل للهوى .وقال اإن املنظمة تمتتع بفائض كبري ومن املتوقع أأن يمنو هذا الفائض يف
نظرا حلاةل
الثنائية املقبةل .و أأشار الوفد اإىل أأن املدير العام قد حذر الوفود عا ًما بعد عام من أأن "احلذر املس متر مطلوب ً
الاقتصاد العاملي غري املس تقرة واملتقلبة اإىل حد ما" .وذكر الوفد أأنه ميكن أأن يتجاهل مسؤوليته وينتظر حىت يصبح احتاد
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مثهل مثل أأي احتاد أآخر ،غري قادر عىل دفع حصة عادةل يف النفقات املشرتكة للمنظمة.
واقرتح الوفد اتباع هنج أأكرث واقعية والتفاق عىل مبادئ مالية سلمية تضمن حامية مس تقبل الويبو املايل .ومكثال عىل ذكل،
قال الوفد اإنه ينبغي مجليع الاحتادات املموةل من الرسوم متويل نفقاهتا اخلاصة وإان مجيع الاحتادات جيب أأن تسامه يف النفقات
املشرتكة للمنظمة .و أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل لعدم متكن ادلول ا ألعضاء من التوصل اإىل اتفاق بشأأن املبد أأين ا ألساس يني
الذلين وردا يف معظم املعاهدات اليت تديرها الويبو .واعترب الوفد أأن أأي قمية أأدىن من املسامهة النسبية من مجيع الاحتادات
أأمر غري عادل .وقال اإنه نتيجة للسامح لبعض الاحتادات بعدم املسامهة بأأي يشء يف النفقات املشرتكة للمنظمة ،سيتكبد
مس تخدمو نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد املزيد من ا ألعباء عىل حنو غري عادل .وقال اإن مودعي طلبات
معاهدة الرباءات من مجيع البدلان مطالبون بدفع رسوم أأكرث مما يلزم لتغطية تاكليف خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
حىت يمتكن مس تخدمو ا ألنظمة ا ألخرى املموةل من الرسوم من دفع رسوم أأقل ،ويف بعض احلالت ،ل يشء عىل الإطالق.
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وقال اإنه يود أأن يشدد عىل اس تخدام لفظ "عادل" ،خاصة و أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو وافقت يف عام  ،2003عىل
مراجعة معاهدات الويبو لتطالب بأأن يكون دلى أأنظمة التسجيل مزيانيات عادةل وشفافة .وقال اإن الوضع احلايل بعيدً ا عن
كونه كذكل .وقال اإنه ل يزال حيدوه ا ألمل يف أأن تتوصل ادلول ا ألعضاء من خالل امجلعية العامة للويبو اإىل توافق يف الآراء
بشأأن املزيانية ،عىل النحو اذلي اقرتحته ا ألمانة .ومىض يقول اإنه أأيد ،عند التفاوض بشأأن املزيانية ،اقرتاح ا ألمانة بأأن يسامه
لك احتاد بنس بة واحد يف املائة عىل ا ألقل من اإيراداته يف النفقات املشرتكة عىل الرمغ من أأن هذا الاقرتاح اكن أأقل بكثري مما
اعتربه الوفد عاد ًل .وعىل الرمغ من أأن الوفد اس تطاع أأن يقبل اقرتاح ا ألمانة ،اإل أأن وفودًا أأخرى اكنت دلهيا خماوف متنعها
من القبول .و أأسهب بقوهل اإنه قدم مر ًارا مقرتحات بناءة ملعاجلة هذه اخملاوف .وذكر الوفد أأن مثة خماوف من مجموعة أآس يا
واحمليط الهادئ بشأأن اإجبار الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت عىل املسامهة بنس بة واحد يف املائة .و أأوحض أأنه اس تعرض
املزيانية وقرر أأن بعض النفقات احملمةل عىل عاتق الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت ميكن اعتبارها ابلفعل نفقات مشرتكة.
ونتيجة ذلكل ،اقرتح الوفد أأنه ميكن اإعفاء الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت من املسامهة بنس بة واحد يف املائة .وذكَّر الوفد
بأأنه مسع خماوف بشأأن توقع حدوث جعز كبري يف الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت وابلتايل فاإنه عرض اقرتاح ًا لإعادة
ختصيص الإيرادات النرثية ،واكن ذكل س يقيض ابلاكمل عىل العجز املتوقع .و أأوحض الوفد أأنه مسع أأن بعض أأعضاء احتاد
لش بونة اكن بوسعهم حتمل املسامهة مببلغ يسري قدره واحد يف املائة يف النفقات املشرتكة ،لكهنم حيتاجون اإىل تأأكيدات بأأن
نس بة الواحد يف املائة لن تزيد بيامن مه عاجزون عن تغطية نفقات التشغيل اخلاصة هبم .وقدم الوفد تأأكيدات بوضع حواجز
عىل الواحد يف املائة .واسرتسل قائ ًال اإنه حاول أأن يناقش مع بعض الوفود الشلك اذلي قد تبدو عليه هذه احلواجز ،لكن
ل ألسف مل حيظ عرضه ابلقبول .ومن أأجل اإجياد حل ،تدىن الوفد اإىل حد قبول ختفيض املسامهة بنس بة واحد يف املائة من
الإيرادات اإىل جمرد فرنك سويرسي واحد ولكن ررفض ذكل أأيضً ا .وتساءل الوفد عن التدابري اليت عرضها أأعضاء لش بونة
عضوا يف اتفاق لش بونة ،قدم
لسد اخلالفات و أأشار اإىل أأنه مل يرقدم تدبري واحد .وقال اإن وفد سويرسا ،اذلي هو ليس ً
اقرتاحني .أأوهلام جعل ما يسمى مبهنجية التخصيص أأ ًمرا دامئًا .وتساءل الوفد عن جتميد نظام يعامل الاحتادات بشلك غري
عادل .واقرتح وفد سويرسا أأيضا اإنشاء مزيانية موحدة لكنه مل يقرتح مجعية موحدة مقابل ذكل تدير تكل املزيانية .وقال الوفد
اإنه مل يفهم املنطق يف هذا الاقرتاح ،وابلتايل ،فاإن الوفد خيرج عن توافق الآراء بشأأن الفقرة (ط) حذف املسامهة الإمسية
بنس بة واحد يف املائة.
 .154وذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه بيامن هو يدمع املزيانية املقرتحة ،اإل أأنه يعارض اإدراج التاكليف املرتبطة بقرار احملمكة
الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  4138يف املزيانية .ومع ذكل ،ويف سبيل البحث عن حلول مقبوةل للجميع ،فاإنه مل يرص عىل
موقفه ا ألويل وانضم اإىل توافق الآراء بشأأن اقرتاح املزيانية ،عىل أأساس الفهم الواحض بأأن قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل
ادلولية لن يؤدي اإىل مزيد من الآاثر املرتتبة يف املزيانية .و أأكد الوفد من جديد الزتامه ابلنظام املوحد ل ألمم املتحدة ابعتباره
جحر الزاوية يف حتديد أأحاكم العمل يف الواكلت ادلولية ورشوطه ،مبا يف ذكل الويبو .وقال اإن جلنة اخلدمة املدنية ادلولية
حموراي يف هذه العملية ،كام يؤكد عليه العديد من قرارات امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .ومىض يقول اإنه
دورا ً
ينبغي أأن تؤدي ً
ل يزال يساوره القلق إازاء القرار الصادر عن احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية .و أأعرب عن اتفاقه مع أأعضاء جلنة اخلدمة
املدنية ادلولية اذلين عارضوا الاعتبارات املنصوص علهيا يف القرار املذكور أأعاله ،ألن القرار غري منطقي وقد يكون هل تأأثري
ضار عىل الوضع داخل منظومة ا ألمم املتحدة ،وس يخلق معايري مزدوجة يف معدلت ا ألجور يف خمتلف واكلت النظام
املوحد ،نتيجة لسوء فهم اكمل دلور جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،وخاصة فامي خيص حتديد مضاعفات تسوية مقر العمل.
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و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبذل أأمانة الويبو قصارى هجدها لتنفيذ القرارات الالحقة للجمعية العامة ل ألمم املتحدة بشأأن
النظام املوحد ل ألمم املتحدة.
 .155وشكر الرئيس مرة أأخرى امليرس عىل تيسريه الناحج خالل املشاورات غري الرمسية.

البند  14من جدول ا ألعامل املو ّحد
حمارض اجامتعات الويبو
 .156استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/59/9
 .157وقدم املدير العام الوثيقة عرب عرض مسعي برصي يبني الاقرتاح الوارد فهيا .و أأفاد بأأن ذكل الاقرتاح رطرح للمناقشة
طوال ا ألشهر ا ألخرية وخالل جلس ته الإعالمية املوهجة اإىل مجيع السفراء و أأن الردود اكنت اإجيابية للغاية .وقال اإن اإعداد
جسالت الاجامتعات بند رئييس من بنود التاكليف ومعلية ملكفة تتطلب العمل املكثف وخص ابذلكر احملارض احلرفية
لالجامتعات .واس تدرك قائ ًال اإن اإعداد تكل السجالت وظيفة هممة تتيح جس ًال أأصلي ًا لجامتعات ادلول ا ألعضاء وإان ا ألمانة
طورت ابلتايل نظام ًا ترى أأنه س يخفض ختفيض ًا شديد ًا تاكليف اإعداد السجالت اإضافة اإىل تعزيز جودة السجالت وسهوةل
ّ
اس تخداهما لفائدة مجيع الوفود يف جنيف ويف العوامص .ولفت انتباه املندوبني اإىل تنظمي حدث جانيب عن املوضوع يف فرتة
الغداء يف ذكل اليوم يشمل تقدمي عرض مبارش .ومىض يقول اإن غرض الاقرتاح هو تزويد ادلول ا ألعضاء بسجالت أأصلية
متعددة اللغات وقابةل للبحث تكون متاكمةل (كسجالت نصية ومعمتدة عىل الوسائل السمعية البرصية) وتتاح برسعة وحتل
حمل النظام الراهن للمحارض احلرفية ،مما حيقق وفورات كبرية يف التاكليف ويدمع س ياسة لغات ا ألمم املتحدة الست فامي خيص
جسالت الاجامتعات ويضيف القمية .وعرض ابإجياز ا ألنواع الرئيس ية الثالثة لسجالت الاجامتعات اليت تصدر يف الوقت
احلايل عن ا ألمانة مشري ًا يف املقام ا ألول اإىل تسجيالت "الفيديو حسب الطلب" السمعية البرصية اليت ترتاح ابللغة ا ألصلية
املتحدث هبا اإضافة اإىل ترمجهتا الفورية الإنلكزيية يف اليوم التايل لالجامتع يف شلك مقاطع مدهتا ثالث ساعات دون وظيفة
البحث أأو أأي وظائف أأخرى ،ويف املقام الثاين اإىل ملخص الرئيس للقرارات اذلي يرتاح جبميع لغات ا ألمم املتحدة ويرعمتد يف
اليوم ا ألخري من الاجامتع ،ويف املقام الثالث اإىل التقرير احلريف اذلي يرتاح جبميع لغات ا ألمم املتحدة لكنه ل يرنرش اإل بعد
الاجامتع بعدة أأشهر ألن اإعداده معلية تتطلب الكثري من العمل .و أأوحض قائ ًال اإن تاكليف اإعداد التقرير احلريف وترمجته تبلغ
 2.6مليون فرنك سويرسي يف الثنائية حسب التقديرات .وعرض توزيع تكل التاكليف اليت تشمل ما مجموعه حوايل
 400,000فرنك سويرسي يف الثنائية لإعداد التقارير احلرفية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) وما مجموعه
 260,000فرنك سويرسي لإعداد التقارير احلرفية للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) .ووصف التغيريات
حمس نة لنظام الفيديو حسب الطلب س تحل حمل النظام احلايل للبث الش بيك والفيديو حسب
املقرتحة قائ ًال اإن نسخة ّ
الطلب مع اإدراج إاماكنية الفهرسة الرمقية مجليع تسجيالت الفيديو تسهي ًال للتصفح والبحث حسب بند جدول ا ألعامل
واملتحدث وتسمح أأيض ًا ابإدراج اإماكنية النفاذ اإىل الواثئق املعنية قيد املناقشة وتتاح يف اليوم نفسه .ولفت النظر اإىل عدم
اقرتاح أأي تغيري يف نظام اللغات احلايل أأي يف اللغة ا ألصلية اليت يتحدث هبا الوفد يف الاجامتع والرتمجة الفورية الإنلكزيية
من هجة ويف ملخص الرئيس احلايل للقرارات من هجة أأخرى .واس تدرك قائ ًال اإن التقرير احلريف سيرس تعاض عنه بنسخة
نصية اكمةل منقوةل من الالكم ابس تخدام نظام قامئ عىل اذلاكء الاصطناعي .وذكر أأن نظام الويبو لإعداد نسخ نصية منقوةل
من الالكم اس رتنبط داخلي ًا و رم ّرن ابس تخدام تسجيالت الفيديو والتسجيالت النصية لجامتعات الويبو السابقة مما أأدى اإىل
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التعرف عىل اللهجات و أأن النسخ النصية قابةل للبحث ابلاكمل ومن املزمع نرشها اإلكرتوني ًا يف اليوم اذلي يرعقد فيه
امتياز ّ
الاجامتع .و أأشار اإىل اقرتاح اإدراج أأداة ( WIPO Translateاملعمتدة أأيض ًا عىل اذلاكء الاصطناعي) مما يسمح يف هناية
املطاف بتوس يع نطاق تغطية اللغات .ورشح قائ ًال اإنه يرقرتح اعامتد هنج ينطوي عىل مرحلتني وإان املرحةل ا ألوىل ستشمل
بناء عىل قرار اإجيايب يرتخيذ خالل الاجامتعات احلالية للجمعيات جتريب النظام ملدة اثين عرش شهر ًا يف اإطار جلنتني هام جلنة
التمنية وجلنة الرباءات اللتني وقع الاختيار علهيام عىل أأساس طول تقريرهيام احلرفيني يف املتوسط .واسرتسل قائ ًال اإن وفورات
التاكليف املقدر حتقيقها يف الثنائية تناهز قميهتا  660,000فرنك سويرسي .و أأكّد جمدد ًا عىل أأن تسجيالت الفيديو حسب
الطلب املفهرسة والاكمةل والقابةل للبحث للك بيان يردىل به والنسخ النصية املنقوةل من الالكم ابس تخدام نظام قامئ عىل
اذلاكء الاصطناعي س تحل حمل التقارير احلرفية .و أأحاط علامً ابإماكنية التحقق بسهوةل من دقة لكمة أأو مقطع مضن النسخ
النصية يف حال الشك مبقارنة اللكمة أأو املقطع ابلتسجيل السمعي البرصي من أأجل ضامن أأن يكون السجل أأصلي ًا .و أأردف
قائ ًال اإن ا ألمانة س تتناول جمدد ًا البند احلايل أأثناء اجامتعات امجلعيات يف عام  2020حىت يتس ىن لدلول ا ألعضاء أأن تتخذ
قرار ًا بناء عىل تقيميها للنظام خالل مرحةل التجريب بشأأن اإماكنية أأو عدم اإماكنية توس يع النظام ليشمل جلان الويبو ا ألخرى
يف املرحةل الثانية وإان الوفورات الإضافية احملمتل حتقيقها يف تكل احلاةل يف عام  2021تبلغ قميهتا حوايل  740,000فرنك
سويرسي حسب التقديرات .وأأحاط علامً بأأن ادلول ا ألعضاء قد ترغب يف تكل املرحةل يف استبعاد تطبيق النظام اجلديد
عىل مجعيات الويبو عىل الرمغ من اإبداء عدد من الوفود اهامتمه خالل املشاورات بأأن يشمل ذكل النظام امجلعيات نظر ًا اإىل
مزاايه .و أأفاد بأأنه س بق لواكلت ل ألمم املتحدة ومنظامت دولية أأخرى التعبري عىل نطاق واسع عن الاهامتم بنظام الويبو لإعداد
نسخ نصية منقوةل من الالكم نظر ًا اإىل وفورات التاكليف احملمتل حتقيقها .و أأضاف قائ ًال اإن توس يع نطاق اس تخدام النظام
ليشمل منظامت أأخرى سيساعد أأيض ًا عىل تعزيز ادلقة من خالل توس يع مجموعة البياانت اليت يستند اإلهيا مترين اذلاكء
الاصطناعي ول س امي فامي خيص لغات أأخرى .وعرض عىل الشاشة عرض ًا مصور ًا قصري ًا ي ّبني بعض السامت الرئيس ية لنظام
الويبو لإعداد نسخ نصية منقوةل من الالكم والنظام اجلديد املفهرس رمقي ًا للبث الش بيك والفيديو حسب الطلب .وذكر أأن
تكل املبادرات تعد جزء ًا من التحول الرمقي العام اذلي ختضع هل املنظمة ول يؤثر يف أأنظمة املنظمة ل إالدارة ادلاخلية حفسب
بل يف توفري مجيع خدماهتا أأيض ًا و أأن احلل اجلديد للبث الش بيك والفيديو حسب الطلب هو نتيجة من النتاجئ املبكّرة
ملرشوع منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات .و أأشار أأيض ًا اإىل مشلكة ضعف الوصل الش بيك يف بعض البدلان اليت أأثريت
خالل املشاورات ولفت النظر اإىل العمل اجلاري املتصل ابلفرص احملمتةل لإاتحة احملتوايت ابس تخدام وسائل غري معمتدة عىل
الوصل الش بيك أأيض ًا .واختمت بيانه مشري ًا اإىل احامتل اإاتحة نظام الويبو لإعداد نسخ نصية منقوةل من الالكم أأيض ًا لدلول
حمسن بشلك ملحوظ.
ا ألعضاء لس تخدامه ألغراضها اخلاصة وحث املندوبني عىل امليض قدم ًا بنظام ترى ا ألمانة أأنه نظام ّ
 .158وهنّأأ وفد الربتغال ا ألمانة عىل الفيديو والعرض الواحض ل ألداة و أأعرب عن اقتناعه بأأن تكل ا ألداة س تيرس معل املنظمة
وتعزز الشفافية وحتسن النفاذ اإىل املعلومات اخلاصة جبميع جلان الويبو .ور أأى أأن اس تخدام خمتلف الوسائل التكنولوجية
سيسمح بتحقيق ماكسب ل ي رس هتان هبا من حيث الكفاءة و أأيد الاقرتاح بشأأن املرشوع التجرييب .وشدد عىل أأمهية ضامن
تعدد اللغات وجودة النسخ النصية املؤمتتة.

 .159وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ وشكر املدير العام عىل العرض الشامل املقدم
و أأعرب عن تقديره ل ألمانة لإاتحة جسالهتا الشامةل لجامتعات الويبو يف الوقت املناسب ويه جسالت فائقة ا ألمهية
لعمل املنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .وقال اإن اجملموعة ترحب ابقرتاح ا ألمانة املتعلق بنظام جديد يليب احتياجات ادلول
ا ألعضاء بفعالية أأكرب ويوفر جسالت رمقية بوترية أأرسع وفعالية أأكرب وخدمات أأكرث فعالية من حيث التلكفة ويواصل دمع
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س ياسة لغات ا ألمم املتحدة الست ويزيد قمية تسجيالت املؤمترات السمعية البرصية وفائدهتا .وعرب عن تقدير اجملموعة للزتام
ا ألمانة بتضييق الفجوات الرمقية والتكنولوجية يف متكني النفاذ اإىل جسالت اجامتعات الويبو وتقامسها واحلفاظ عىل أأمن
البياانت وسالمهتا وعن تطلع اجملموعة اإىل مواصةل املناقشات بشأأن تكل الاقرتاحات.
 .160وشكر وفد الصني املدير العام عىل الرشح والعرض املفصلني .و أأيد معل ا ألمانة املتعلق بوضع النظام اجلديد
لتسجيالت املؤمترات اذلي س يؤدي يف ر أأيه اإىل تعزيز فعالية املشاركة وزايدة املرافق السمعية البرصية وحتقيق وفورات يف
التاكليف .و أأعرب عن أأمهل أأن حيسن النظام اجلديد ابس مترار تغطية اللغات مبا فهيا اللغات الصينية والعربية والروس ية ولغات
أأخرى ويعزز ادلقة .و أأهنيى لكمته مؤيد ًا أأن يشمل املرشوع التجرييب جلنة التمنية وجلنة الرباءات وعاقد ًا ا ألمل عىل حتقيق
نتاجئ جيدة.
 .161وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل الاقرتاح اذلي ميكن أأن حيسن دمع ادلول ا ألعضاء ويواصل
تعزيز ادلرجة العالية من الشفافية اليت تتسم هبا املناقشات اليت جتري يف الويبو .وقال اإن اجملموعة ستتابع عن كثب جودة
الرتمجة الآلية وإاماكنية اس تخداهما خالل املرحةل التجريبية وتسعى أأيض ًا اإىل ضامن الاتساق مع س ياسة الويبو بشأأن اللغات اإذ
تس تخدم ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة لغتني من لغات ا ألمم املتحدة الرمسية غري الإنلكزيية .و أأضاف قائ ًال اإن اجملموعة تقدر
احلصول عىل معلومات من ا ألمانة عن ذكل املوضوع تشمل مناذج للرتمجة الآلية .ومىض يقول اإن اجملموعة تؤيد معوم ًا اجلهود
املبذوةل يف ذكل الاجتاه ومتدح ا ألمانة عىل ذكل العمل.
 .162وعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن امتنانه للمدير العام وا ألمانة لإعداد الاقرتاح املثري لالهامتم وتقدميه
وعرض الفيديو الش يق املتصل به .ور أأى أأن ذكل الاقرتاح سيسامه مسامهة اإجيابية يف ضامن الفعالية واجلودة و أأنه اقرتاح
ممتاز هل أأهداف شديدة الوجاهة .و أأعرب عن تأأييده التام لتنفيذ الاقرتاح.

 .163و أأيد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ وهنأأ املدير العام
والويبو عىل العمل املمتاز املتصل بتكل املبادرة يف اإطار التحول الرمقي العام اذلي ختضع هل املنظمة .وقال اإن بدله يرحب

ابلقرتاح .ور أأى أأن النظام اجلديد يليب احتياجات ادلول ا ألعضاء ويوفر جسالت رمقية بوترية أأرسع وكفاءة أأكرب ويؤدي اإىل
زايدة فعالية اخلدمات من حيث التلكفة .و أأبدى تأأييده ذلكل الاقرتاح بشأأن جسالت اجامتعات الويبو اليت تمكّلها جسالت
نصية مس تحدثة أآلي ًا بواسطة أأدوات الويبو املعمتدة عىل اذلاكء الاصطناعي .كام أأعرب عن تأأييده ملبادرة اخلمت الزمين الرمقي.
واس تطرد قائ ًال اإن بدله يقدر الزتام ا ألمانة بتضييق الفجوات الرمقية والتكنولوجية يف متكني النفاذ اإىل جسالت اجامتعات
الويبو وتقامسها واحلفاظ عىل أأمن البياانت وسالمهتا .وعرب عن أأمهل أأن جتد امجلعيات قريب ًا ح ًال للمسائل املعلقة يف الربانمج
واملزيانية حىت يتس ىن املوافقة عىل مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  2021/2020اإذ يعد ذكل الاقرتاح جزء ًا من الربانمج
واملزيانية.

 .164وشكر وفد مجهورية كوراي الويبو عىل هجودها الابتاكرية املبذوةل لتعزيز فوائد ادلول ا ألعضاء وقال اإنه يتوقع أأن متثل
تكل اجلهود سابقة منوذجية للمنظامت ادلولية ا ألخرى .و أأعرب عن أأمهل أأن يتلكل اإعداد ا ألنواع اجلديدة من السجالت
ابلنجاح و أأل تقترص اخلدمات عىل اإماكنية تغطية لغات ا ألمم املتحدة الرمسية حفسب بل أأن تمتكن أأيض ًا من تغطية لغات
أأخرى مثل اللغة الكورية.
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 .165وشكر وفد السلفادور املدير العام وا ألمانة عىل عرض تكل ا ألداة الشديدة ا ألمهية اليت س تيرس للمندوبني البحث
عن املعلومات وتعزز أأيض ًا حتقيق الوفورات والكفاءة لفائدة املنظمة .واتفق عىل حتقيق التحول الرمقي عىل أأرفع املس توايت
و أأعرب ابلتايل عن تأأييده للمبادرة.
 .166وساند وفد تونس تكل اجلهود الرامية اإىل اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة لتحسني جودة اخلدمات املتاحة
للمشاركني .وجشع عىل بذل مجيع اجلهود الرامية اإىل تطوير اخلدمات املتاحة وعرب عن خالص شكره.
 .167و أأشاد وفد امجلهورية ادلومينيكية ابلعمل املمتاز اذلي عرضه املدير العام .وقال اإن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي
لتحقيق حتسن ملحوظ يف املرونة ويف النسخ املصورة لالجامتعات أأمر مثري ل إالجعاب .و أأبدى جمدد ًا اإجعابه الشديد مبا شهده
ومسعه ور أأى أأن ذكل ا ألمر سيسهم اإسهام ًا ممتاز ًا يف كفاءة معل املندوبني .و أأوىح ابإماكنية أأن تتاح ا ألدوات بعد اإتقاهنا لدلول
ا ألعضاء اليت س تجدها مفيدة للعديد من ا ألغراض ول س امي لالجامتعات ادلولية وا إلقلميية.
 .168و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره للنظام الرائع .وقال اإن الابتاكر وتكنولوجيا املعلومات والتصالت مسائل
تكتيس أأمهية كبرية من حيث التواصل عىل الصعيد العاملي .وساند الويبو وهنأأها ابلتايل عىل تكل املبادرة.
 .169و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وعرب عن تقديره ملبادرات الويبو الرامية اإىل متكني
النفاذ اإىل جسالت الاجامتعات ابس تخدام التكنولوجيات اليت تشمل اذلاكء الاصطناعي.
 .170ورحب وفد نيجرياي ابملبادرة ابعتبارها دلةل واحضة عىل التحول الرمقي املتقدم وترسيع معل الويبو .وهنأأ الويبو عىل
ذكل الإجناز البارز اذلي سيسهل معل الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا و أأيدها يف ذكل .وقال اإنه تت ّبع املبادرة يف هيبة وإاجعاب
و أأعرب عن أأمهل أأن ترس تخدم تكل املبادرة لتحقيق اكمل فوائد العوملة والتقدم الفريد.
 .171وعرب وفد غواتاميل عن ثقته بأأن ا ألداة س تكون مفيدة للغاية لدلول ا ألعضاء وتساعد عىل اإعادة تقارير الاجامتعات اإىل
العوامص بوترية أأرسع ومرونة أأكرب.
 .172و أأعرب وفد امجلهورية العربية السورية عن تأأييده للجهود املبذوةل لس تخدام التكنولوجيات اجلديدة من أأجل
تكل املبادرة.
 .173وشكر املدير العام مجيع الوفود عىل ردودها الإجيابية جد ًا .و أأكد للوفود أأن ا ألمانة تضع يف اعتبارها التام بعد التعدد
اللغوي و أأهنا س تعمتد عىل التعاون مع ادلول ا ألعضاء لتوس يع مجموعات البياانت حتقيق ًا ذلكل الغرض .و أأهنيى لكمته قائ ًال اإن
تقامس أأداة الويبو لإعداد نسخ نصية منقوةل من الالكم موضوع أأيض ًا يف الاعتبار التام ومن شأأنه أأن يساعد عىل حنو مماثل
عىل توس يع مجموعة البياانت.
 .174اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،اعمتدت الاقرتاح الوارد رشحه يف الفقرة  11من الوثيقة .A/59/9

البند  15من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .175انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

A/59/14
49

البند  16من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 .176انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  17من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
 .177انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  18من جدول ا ألعامل املو ّحد
مسائل تتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .178انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  19من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أأجندة التمنية
 .179انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  20من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
 .180انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 .181انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ
 .182انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18
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البند  23من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .183انظر تقرير دورة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الوثيقة .)PCT/A/51/4

البند  24من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .184انظر تقرير دورة مجعية احتاد مدريد (الوثيقة .)MM/A/53/3

البند  25من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لش بونة
 .185انظر تقرير دورة مجعية احتاد لش بونة (الوثيقة .)LI/A/36/2

البند  26من جدول ا ألعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت
 .186انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  27من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة قانون الرباءات
 .187انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو (الوثيقة .)WO/GA/51/18

البند  28من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية
 .188انظر تقرير دورة مجعية معاهدة س نغافورة (الوثيقة .)STLT/A/12/2

البند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات
 .189انظر تقرير دورة مجعية معاهدة مراكش (الوثيقة .)MVT/A/4/2
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البند  30من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن شؤون املوظفني
 .190انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/76/4

البند  31من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته
 .191انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة .)WO/CC/76/4

البند  32من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد التقرير املوجز
 .192استندت املناقشات اإىل الوثيقة .A/59/13
 .193اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه،
" "1اعمتدت التقرير املوجز (الوثيقة  A/59/13والإضافات)؛
" "2والمتست من ا ألمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو الإلكرتوين وتبليغها لدلول
ا ألعضاء يف موعد أأقصاه  31أأكتوبر  .2019وينبغي تقدمي التعليقات اإىل ا ألمانة يف موعد أأقصاه
 29نومفرب  ،2019وبعد ذكل س رتعترب التقارير الهنائية رمعمتدة حبلول  13ديسمرب .2019

البند  33من جدول ا ألعامل املو ّحد
اختتام ادلورات
 .194حتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن امتنانه للرئيس وانئبيه عىل هجودمه
احلثيثة ومعلهم املتفاين يف توجيه أأعامل ادلورة التاسعة وامخلسني للجمعيات .و أأشاد كذكل ،ابمس اجملموعة ،ابملدير العام وفريق
الإدارة العليا وا ألمانة عىل ما بذلوه من هجود ،وما أأبدو عنه من فعالية خالل امجلعيات احلالية ،وطوال الس نة املنقضية.
وتوجه أأيض ًا ،نيابة عن اجملموعة ،ابلشكر والتقدير اإىل خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني اذلين كفلوا ظروف معل ممتازة
للجميع .وعالوة عىل ذكل ،شكر اكفة املنسقني ا إلقلمييني ،ل س امي أأولئك اذلين س تنهتيي وليهتم ابنهتاء ادلورة ،عىل تعاوهنم
خالل الس نة ،و أأثناء ادلورة التاسعة وامخلسني للجمعيات .و أأعرب عن رسور اجملموعة لعامتد الربانمج واملزيانية ،مما س يضمن
حسن سري املنظمة .وقال اإن مجموعته أأحاطت علامً مع الرضا مبوافقة امجلعية العامة للويبو عىل اإجراء تقيمي لش بكة املاكتب
اخلارجية بر ّمهتا يف عام  ،2021والنظر يف فتح أأربعة ماكتب خارجية جديدة عىل الأكرث .و أأضاف معراب عن رسور اجملموعة
ألن ذكل يامتىش وموقفها اذلي اختذته منذ أأمد طويل ،من أأجل التوصل اإىل قرار بشأأن فتح املاكتب اخلارجية عىل أأساس
اجلدارة .ولكنه أأعرب من جديد عن أأسف اجملموعة لعدم التوصل اإىل اتفاق بشأأن القضااي العالقة ،ومن بيهنا توزيع مقاعد
اإضافية يف جلنة التنس يق ،والربانمج واملزيانية ،اإضافة اإىل معاهدة قانون التصاممي .وقال اإن مجموعته تأأمل يف ح ّل تكل القضااي

A/59/14
52

يف املس تقبل .وختام ًا ،وجه املتحدث ّمرة أأخرى ،ابمس اجملموعة ،الشكر اإىل اكفة الوفود و أأعضاء املاكتب وا ألمانة عىل تفانهيم
وعىل ما بذلوه من هجود خالل سلسةل الاجامتعات .ونقل متين اجملموعة لاكفة املندوبني الوافدين من العوامص رحةل
عودة سعيدة.
 .195وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مش يد ًا ابلرئيس عىل العمل اذلي اضطلع به
خالل أآخر أأس بوع ونصف .روس نحت الفرصة أأمام الوفد لالس امتع اإىل أآراء أأدىل هبا مندوبون من عوامص متخصصة يف امللكية
الفكرية ،وارتأأى بأأ ّن ذكل أأداة رضورية لتحقيق التمنية .وقال اإن بدلان اجملموعة ترى أأن الويبو يه حمفل فريد من نوعه لتناول
مسائل امللكية الفكرية ،و أأعرب عن تقدير مجموعته لرؤية أأطراف أأخرى ،فض ًال عن بدلان اجملموعة ،تنادي بتعزيز معل
منصاهتا واخلدمات اليت تقدّ هما ،لتشمل مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأبدى ارتياح اجملموعة للعمل
املنظمة من خالل توس يع نطاق ّ
املضين اذلي تنجزه ادلول ا ألعضاء بغية التوصل اإىل قرار اإجيايب بشأأن اعامتد املزيانية ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يتيح للويبو
اختاذ اإجراءات حيامث لزم ذكل ،وإاضفاء مزيد من النجاعة والفعالية عىل معلها .و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن تروىل ا ألمهية
اإىل رضورة بلوغ ا ألهداف الاسرتاتيجية وتنفيذ الربامج املتفق علهيا ،وكذكل اإىل اإرساء نظام متوازن وف ّعال للملكية الفكرية،
تعزيز ًا لالبتاكر والإبداع لفائدة امجليع .ومن انحية أأخرى ،سيرسهم ذكل أأيض ًا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة و أأجندة
التمنية .و أأعرب عن أأسف اجملموعة لعدم التوصل اإىل قرارات بشأأن مسائل هممة ،عىل غرار عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
ختوف اجملموعة إازاء غياب ا إلرادة الس ياس ية لعامتد قرار بشأأن فتح مكتب خاريج
معاهدة قانون التصاممي .و أأشار اإىل ّ
للمنظمة يف كولومبيا .كام أأعرب عن خيبة أأمل اجملموعة لتجاهل احملاولت اليت تبذلها املنطقة من أأجل تعزيز اس تخدام امللكية
الفكرية .واس تطرد قائال اإن اجملموعة ترى أأن فتح مكتب خاريج يف كولومبيا من شأأنه أأن يسامه أأيّام مسامهة يف تعزيز تطوير
امللكية الفكرية يف املنطقة .و أأكّد أأن اجملموعة عىل دراية مبختلف التحدايت القامئة ،مركّزا عىل أأن الوصول اإىل اتفاق يف
املس تقبل بشأأن القضااي العالقة لن يتحقق إا ّل من خالل معل حثيث ،فيعود ذكل ابملنفعة عىل املنظمة وامجليع .وشدّد عىل
الزتام اجملموعة ابلتحيل بروح موضوعية للعمل عىل التوصل اإىل قرارات تصب يف مصلحة املنظمة وادلول ا ألعضاء اكفة.
و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن تعزف ادلول ا ألعضاء عن تأأجيل بعض القضااي املطروحة ،ألهنا س تخفق يف إاجياد ح ّل لها.
ووجه ،نيابة عن اجملموعة ،الشكر اإىل املدير العام عىل هجوده ادلؤوبة الرامية اإىل حتسني معل املنظمة وتوطيده .و أأعرب
كذكل عن امتنان اجملموعة ل ألمانة ،ل س امي خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني ،عىل مسامههتم الكبرية يف تيسري التواصل
بني ادلول ا ألعضاء .واختمت بيان اجملموعة ممتني ًا لاكفة املندوبني رحةل عودة أآمنة اإىل عوامصهم.
معراب عن ابلغ تقديره للرئيس عىل قيادته احلكمية خالل
 .196وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ً
القمي املوجه لدلول ا ألعضاء .وقال اإن اجملموعة تنضم
امجلعيات .و أأشاد ،نيابة عن اجملموعة ،ابملدير العام وفريقه املمتزي عىل ادلمع ّ
اإىل اكفة الوفود ا ألخرى اليت أأعربت عن خالص شكرها اإىل خمتلف امليرسين عىل معلهم اجلاد وتعاوهنم .وهنّأأ الرئيس املقبل،
السفري معر زنيرب (املغرب) .و أأبدى أأسف اجملموعة لفشل امجلعيات العامة للويبو من جديد يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن
القضااي العالقة ،ل س امي فامي يتعلق ابلقرتاحات اليت قدّمهتا اجملموعة وتشكيل جلنة الربانمج واملزيانية ،وجلنة التنس يق.
ورصح ،ابلرمغ من ذكل ،بأأن اجملموعة س متيض قدم ًا يف العمل عن كثب مع ا ألعضاء من أأجل اإحراز التقدم يف جدول أأعامل
ّ
الويبو .و ّمتىن للجميع ،ابمس اجملموعة ،صباح ًا سعيد ًا وسفر ًا ممتع ًا.
 .197وشكر وفد الصني الرئيس عىل قيادته املقتدرة خالل امجلعيات .وتوجه الوفد أأيضا ابلشكر اإىل املدير العام وفريق
الإدارة العليا عىل أأداهئم املمتزي خالل الس نوات املاضية .وعالوة عىل ذكل ،شكر الوفد امليرسين امللكفني مبختلف بنود جدول
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ا ألعامل عىل هجودمه .و أأشار اإىل أأن الاجامتع مل يكن ابلسهل ،و أأن ادلول ا ألعضاء ل تزال منقسمة يف وهجات النظر بشأأن
ورصح الوفد أأن ادلول ا ألعضاء انتخبت عدد ًا من أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق من خالل
البنود الهامة من جدول ا ألعاملّ .
تصويت قرسي عوض توافق الآراء .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأن ذكل ميثل سابقة ليست ابمحليدة يف املنظمة ،ويدّل عىل
أأن بعض القواعد اليت تعمتدها املنظمة ليست واحضة بكفاية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتحسن الويبو يف هذا اجملال يف
املس تقبل .و أأحاط علام ابنتخاب أأعضاء جدد يف جلنة الويبو للتنس يق ،و أأعرب عن أأمهل يف العمل مع اكفة ادلول ا ألعضاء
ابنفتاح ومشولية من أأجل امليض قدم ًا بعمل جلنة التنس يق .وبشأأن القضااي العالقة ،قال الوفد اإنه س يواصل اجلهود اليت يبذلها
اإىل جانب الوفود ا ألخرى عىل حنو بنّاء ،هبدف ترسيع معلية التفاوض ،والتوصل اإىل توافق يف الآراء .وختام ًا ،شكر الوفد
ا ألمانة واملرتمجني الفوريني عىل تفانهيم وروهحم املهنية.
 .198و أأعرب وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية عن تقديره للرئيس واملدير العام وا ألمانة عىل التحضري احملمك للجمعيات،
وعىل ادلمع املقدّم لدلول ا ألعضاء ،واذلي ل ميكن الاس تغناء عنه يك تلكل امجلعيات ابلنجاح .و أأعرب أأيضا عن تقدير
اجملموعة للمرتمجني الفوريني ،وقسم اإدارة املرامس والفعاليات ،وخدمات املؤمترات عىل معلهم ادلؤوب ،وفعاليهتم ،والزتاهمم
البنّاء ومشاركهتم النشطة يف جناح امجلعيات .و أأضاف أأن مجموعته تر ّحب ابلتوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن بعض القضااي
العالقة يف جدول ا ألعامل .كام أأبدى أأسف اجملموعة لعدم بلوغ توافق يف الآراء بشأأن عدد من القضااي العالقة ،ولكنه أأعرب
عن قناعهتا بأأن الالزتام الصارم واملتواصل لدلول ا ألعضاء س يضمن حتقيق النجاح يف ادلورات املقبةل .و أأبدى ،نيابة عن
اجملموعة ،متنّيه لاكفة املندوبني الوافدين من العوامص رحةل عودة ممتعة ،وأأس بوعا مرحي ًا ألولئك املقميني يف سويرسا.
 .199وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيس و أأعضاء املاكتب ،اإضافة اإىل رئيس مؤمتر الويبو اذلي تر أأّس دورة
غري مأألوفة يف تكل الليةل .و أأعرب عن شكر اجملموعة للميرسين ،السفرية فلوريس ليريا ،والسفري اكرلكينس ،والسفري س تيزن،
اإضافة اإىل املستشار القانوين وفريقه اذلي شارك يف معليات التيسري .و أأعرب أأيضا عن شكر اجملموعة لشعبة شؤون
امجلعيات والواثئق ،وقسم املؤمترات ،واملرتمجني التحريريني والفوريني عىل تفانهيم وهمنيّهتم ،وجدّد شكر اجملموعة ملكتب
ورصح قائال ،نيابة عن اجملموعة ،بأأن أأقل ما ميكن قوهل عن ادلورة هو أأهنا
املستشار القانوين عىل ما قدّمه من دمع ّقميّ .
اكنت حافةل ابلتحدايت ،وذلكل قامت اكفة اجملموعات ا إلقلميية ،مبا فهيا اجملموعة ابء ،بتنازلت تس تحق اذلكر فامي يتعلق
ابلقضااي املؤسس ية واجلوهرية .وبشأأن معاهدة قانون التصاممي ،أأعرب عن أأسف اجملموعة لعدم توصل امجلعية العامة للويبو
اإىل سبيل للميض قدم ًا يف هذا الصدد ،ابلرمغ من العمل اذلي اضطلعت به السفرية فلوريس ليريا ،واذلي يس تحق الثناء،
اإذ أأاتح معلها التوصل اإىل ّنص يتوىخ التوازن ادلقيق .و أأضاف قائ ًال اإن اجملموعة ابء اكدت أأن تستنفذ ما تتحىل به من أأوجه
مرونة .كام أأعرب أأن أأمل اجملموعة يف أأن تواصل ادلول ا ألعضاء بذل هجود يف املس تقبل هبدف الانهتاء من صياغة معاهدة
يف الويبو بشأأن الإجراءات الشلكية للتصاممي الصناعية .وخبصوص املاكتب اخلارجية ،نقل املتحدث ر أأي اجملموعة اذلي مفاده
أأن النتاجئ أأقل من أأن تكون مثالية ،ليس ابلنس بة اإىل املودعني فقط ،ولكن اكفة ا ألعضاء الآخرين أأيضا ،اإذ أأن رج ّل ا ألعضاء
مل ي رشاركوا يف املناقشات اليت أأفضت اإىل اعامتد القرار .وابلرمغ من التحفّظات اليت أأبدهتا اجملموعة بشأأن العملية واملضمون،
فاإهنا تقبلت هذا القرار ألنه يصب يف املصلحة العليا لبلوغ توافق الآراء .ومىض يقول اإن اجملموعة تر ّحب بتجديد ولية جلنة
املعارف ،ومبسامهة لك من فنلندا و أأملانيا يف صندوق التربعات دلمع مشاركة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يف جلنة املعارف.
و أأعرب عن رسور اجملموعة حيال التوصل اإىل اتفاق بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية  .2021/2020و أأوحض أأن اجملموعة
اكنت ،ابلرمغ من اإدراكها لصعوبة التوصل إاىل اتفاق يف الآراء ،سعيدة لتوصل ادلول ا ألعضاء يف هناية املطاف اإىل نتيجة
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اإجيابية .واختمت املتحدث بيانه بنربة خشصية ،منهتز ًا الفرصة يف أآخر يوم هل مكنسق للمجموعة لتوجيه الشكر اإىل املنسقني
ا إلقلمييني واكفة نظرائه عىل تعاوهنم ومشاركهتم والزتاهمم.
 .200وحتدث وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه فشكر الرئيس وانئبيه عىل هجودمه وقيادهتم ،تيسري ًا
للمناقشات خالل هذه امجلعيات .وتوجه ابلشكر أأيضا اإىل امليرسين ،واملدير العام ونوابه ،وا ألمانة ،عىل معلهم ادلؤوب
وهمنيهتم العالية يف املوافقة بني خمتلف الآراء خالل هذه امجلعيات .وعالوة عىل ذكل ،وجد شكر الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه اإىل ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق والتحضري لالجامتعات ،واملرتمجني الفوريني عىل هجدمه الكبري و أأداهئم امل ّمتزي.
و أأشار مع التقدير اإىل اعامتد امجلعية العامة للويبو توصية اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف)
بشأأن معاهدة البث ،وقرارها بدعوة جلنة حق املؤلف اإىل مواصةل معلها من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية
 ،2021/2020رشيطة توصل ادلول ا ألعضاء اإىل توافق يف الآراء بشأأن القضااي ا ألساس ية يف الاجامتعات املقبةل للجنة .و أأكّد
من جديد الزتام الاحتاد ا ألورويب املتواصل ،وا ألمهية اليت يولهيا اإىل تكل املناقشات ،ولكّه أأمل أأهنا س تفيض اإىل اعامتد
معاهدة سديدة من شأأهنا أأن تس تجيب بفعالية اإىل احلاجات القامئة واملس تقبلية عىل حدّ سواء لهيئات البث .وفامي يتعلق
ابلبند  18من جدول ا ألعامل ،أأي معاهدة قانون التصاممي ،وجد الوفد شكر الاحتاد ا ألورويب اإىل امليرسة ،السفرية فلوريس
ليريا ،عىل ما بذلته من هجود .و أأعرب عن ارتياح الاحتاد ا ألورويب للمشاركة يف املناقشات غري الرمسية اليت اقرتحت امليرسة
اإجراءها ،والرامية اإىل اإجياد حلول للقضااي العالقة ترريض مجيع ا ألطراف .ولكنه أأشار اإىل أأسف الاحتاد ا ألورويب لعدم
التوصل اإىل قرار اإجيايب هذه الس نة أأيضا من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي ،و أأن هذه املسأأةل
ستبقى يف جدول أأعامل امجلعية العامة للويبو يف عام  .2020وبشأأن جلنة املعارف ،أأعرب عن ارتياح الاحتاد ا ألورويب لعامتد
مجعية الويبو العامة توصية اللجنة بشأأن جتديد ولية جلنة املعارف لس نتني اإضافيتني .و أأشار أأيض ًا اإىل أأنه ّمت التوصل اإىل
ولية معلية وخطة معل واحضة ابلنس بة اإىل الثنائية  .2021/2020و أأضاف قائال اإن الاحتاد ا ألورويب س يواصل املشاركة
وذكر بأأن عضوين من أأعضاء
عىل حنو نشط يف املناقشات اليت ترعىن هبذه املسائل الثالث يف اإطار ولية جلنة املعارفّ .
الاحتاد ا ألورويب ،وهام فنلندا و أأملانيا ،تعهدا ابملسامهة يف صندوق الويبو للتربعات اذلي يريرس مشاركة الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية يف معل جلنة املعارف .و أأعرب عن أأمل الاحتاد ا ألورويب يف أأن تنضم سائر ادلول ا ألعضاء يف الويبو اإىل
هذه املبادرة امحليدة ،للحيلوةل دون نضوب موارد الصندوق يف الس نوات املقبةل .ويف اخلتام ،شدّد عىل الزتام الاحتاد
ا ألورويب املتواصل من أأجل حسن سري معل الويبو وحتقيق أأهدافها .و أأكّد ر أأي الاحتاد ا ألورويب بأأن الويبو ،بصفهتا املنظمة
الوحيدة يف منظومة ا ألمم املتحدة اليت ترعىن ابملفاوضات يف جمال امللكية الفكرية ،حباجة اإىل املشاركة الإجيابية مجليع الوفود
ألداء املهام املولكة اإلهيا .واس تطرد قائ ًال اإن ا ألمل حيدو الاحتاد ا ألورويب ،ابلرمغ من الطبيعة املرسيّسة للغاية للمواضيع
املتناوةل ،بأأن تع ّم روح التعاون اليت جتلّت يف اكفة هيئات الويبو ،و أأن يساعد ذكل عىل اإجياد حلول معلية بشأأن املواضيع
اليت مل يرفرغ من النظر فهيا خالل هذه امجلعيات.
 .201وشكر وفد الاحتاد الرويس لك الوفود وامليرسين وا ألمانة والرئيس عىل املناقشات البنّاءة والعمل املمثر خالل
ورصح الوفد بأأن ادلول ا ألعضاء حقّقت نتاجئ اإجيابية .و أأشار الوفد أأيض ًا اإىل أأن ادلول ا ألعضاء أأفلحت يف
هذه امجلعياتّ .
حل مجةل من القضااي اليت تكتيس أأمهية كبرية يف حسن سري املنظمة ومعلها يف املس تقبل ،واليت من شأأهنا أأن تساعد عىل
توطيد التعاون ادلويل أأكرث يف جمال امللكية الفكرية .و أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء قد ّقررت ،استناد ًا اإىل هنج اسرتاتيجي،
تكييف معل املنظمة وترعديهل ،ملواكبة انتقال التكنولوجيات الرمقية اإىل جمال امللكية الفكرية .واس تطرد قائ ًال اإن الوفود قد
بلّغت رساةل مبنهتيى ا ألمهية عقب اعامتدها للربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل ،وكذكل احرتاهما لس ياسة تعدّد اللغات .و أأعرب
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الوفد عن اقتناعه بأأن توس يع نطاق اس تخدام اللغات الرمسية للويبو أأمر منطقي نظر ًا لالس تخدام املزتايد لنظام التسجيل
ادلويل ،واحلاجة اإىل تعزيز النفاذ اإىل اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل .و أأعرب عن أأمهل يف بذل هجود
ممثرة يف املس تقبل لتحسني نظام اللغات يف نظام التسجيل اذلي تديره الويبو ،وحاميته ،وامليض قدما يف تطوير س ياسة
تعدّد اللغات داخل املنظمة .و أأعرب عن تأأييده ملرشوع الربانمج واملزيانية اذلي قردّم يف البداية ،ابس تثناء مسأأةل النفقات
رص الوفد عىل اقرتاحه ا ألصيل متش ي ًا مع
املرتبطة ابلمتثال اإىل القرار اذلي ّاختذته احملمك رة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية .ومل ير ّ
الروح الرامية اإىل التوصل اإىل اتفاق حيظى بقبول امجليع ،و أأيّد التوافق اذلي ّمت التوصل اإليه يف الآراء بشأأن اعامتدات املزيانية،
واذلي يستند اإىل أأساس واحض هو أأن القرار اذلي ّاختذته احملمك رة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية لن ترتتب عنه أأية تبعات
إاضافية عىل املزيانية .وانهتز الوفد الفرصة ليؤكد من جديد عىل تشبّثه القوي بنظام ا ألمم املتحدة املوحد .و أأيّد الر أأي اذلي
أأدلت به جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،اليت عارضت احلرمك الصادر عن احملمك رة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية ،ألن ذكل القرار
س يفيض اإىل اإقامة نظام ذي مسارين فامي يتعلق بدفع الرواتب واملاكفأآت داخل منظومة ا ألمم املتحدة نفسها .وقد اكن ذكل
نتيجة سوء فهم اتم لدلور اذلي تضطلع به جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،ل س امي ما يتعلق بتسوية مقر العمل .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن تبذل أأمانة الويبو قصارى هجدها لضامن الامتثال يف املس تقبل اإىل قرارات امجلعية العامة ل ألمم املتحدة اليت
تؤثر يف نظام ا ألمم املتحدة املوحد .و أأكد الوفد من جديد عىل شكره للمدير العام وفريقه ،ول ألمانة ،عىل العمل املمثر والنجاح
احملقق .و أأعرب عن تقديره ملس توى التعاون مع الويبو بشأأن طائفة واسعة من القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية .و أأبدى رسوره
ملواصةل العمل عىل حنو اإجيايب وف ّعال مع الوفود يف املس تقبل .ويف اخلتام ،ردّد الوفد عبارات الشكر اليت ّ
وهجها اإىل قسم
اإدارة املرامس والفعاليات ،وخدمات املؤمترات ،واملرتمجني الفوريني.
 .202و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وشكر الوفد الرئيس عىل قيادته
املس تنرية خالل امجلعيات .و أأعرب عن تقديره خلدمات املؤمترات ،واملرتمجني الفوريني ،واكفة موظفي الويبو اذلين سامهوا يف
حسن سري الاجامتعات .وقال اإنه ابلرمغ من اإحراز يشء من التقدم ،ل يزال هناك الكثري مما ّ
يتعني القيام به يف عدة جمالت.
وفامي يتعلق مبزيانية املنظمة ،مل يكف الوفد عن ّ
حث مجيع ا ألعضاء يف الاحتادات املموةل من الرسوم عىل مواصةل البحث عن
حلول من أأجل حتقيق اس تدامهتا املالية ،كام جشّع الاحتادات عىل العمل صوب املسامهة يف النفقات املشرتكة للمنظمة.
و أأعرب عن خيبة أأمهل لعدم قبول ادلول ا ألعضاء ختصيص دخل امسي بنس بة واحد يف املائة للنفقات املشرتكة للمنظمة.
املقرر ،بأأكرث من مليون فرنك سويرسي لتغطية نفقات جلنة
و أأضاف أأن الاحتادات املموةل من الرسوم سامهت ،عىل النحو ّ
العالمات ،يف حني أأن احتاد لش بونة مل يسامه بأأي مبلغ .وابملثل ،فلن يسامه احتاد لش بونة بأأي مبلغ يف أأاكدميية الويبو ،ويف
أأنشطة اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،ول أأية برامج أأخرى اس تفاد مهنا .و أأشار اإىل التوضيحات اليت قدهما بشأأن موقفه من
اعامتد املزيانية يوم الثالاثء  8أأكتوبر ،وقال اإنه مل يؤيد الفقرة (30ط) من التقرير املوجز املتعلق ابلقرارات اليت اعمتدهتا جلنة
الربانمج واملزيانية ،ولكنه ّقرر أألّ يعرتض سبيل التوافق يف الآراء اذلي مت التوصل اإليه لعامتد املزيانية .وإاذ اعترب أأن الاكتفاء
اذلايت املايل هو هدف ابلنس بة اإىل مجيع الاحتادات املموةل من الرسوم ،فقد أأوىل الوفد اهامتم ًا كبري ًا أأيضا لرضورة مواصةل
وقرر أأ ّل رخي ّل بتكل القاعدة .ولكن ابلرمغ من ذكلّ ،
حث الوفد
اختاذ قرارات تستند اإىل توافق يف الآراء ،وهو قوام املنظمةّ ،
ورصح أأنه ابلرمغ من اعامتد
أأعضاء احتاد لش بونة عىل مواصةل العمل من أأجل اإجياد ح ّل بشأأن اس تدامته عىل املدى الطويلّ .
املزيانية ،فاإن موقفه القانوين إازاء اإدارة الويبو لوثيقة جنيف لتفاق لش بونة يبقى اثبت ًا؛ أأي أأنه لن يبدي موافقته عىل هذه
املسأأةل ابعامتد املزيانية .كام أأعرب أأيضا عن أأسفه ألنه ابلرمغ من أأن عدد ًا من ا ألعضاء أأبدوا اهامتهمم ابلنضامم اإىل جلنة
متعن .و أأعرب الوفد عن تقديره
الربانمج واملزيانية ،وجلنة الويبو للتنس يق ،مل يكن هناك اإقبال كبري للمشاركة يف املناقشات ب ّ
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لتحيل ادلول ا ألعضاء اب إلرادة الالزمة للتوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق قبل هناية امجلعيات.
واقرتح أأنه يف املس تقبل ،اإن مل تكن اكفة اجملموعات ا إلقلميية قادرة عىل تقدمي قوامئ مرحشهيا يف الوقت املناسب لإعداد واثئق
الاجامتعات ،ينبغي أأن تردرج قامئة املرحشني عن اجملموعة ا إلقلميية اليت ّمت تلقهيا يف الآجال احملددة يف وثيقة الاجامتع املنشورة،
مع الإشارة اإىل أأن القامئة مل تكمتل بعد .وقال الوفد اإنه من خالل معلية من هذا القبيل ،س تكون واثئق الاجامتع شامةل قدر
الإماكن قبل انطالق امجلعيات .ور أأى أأيض ًا أأن العملية املعمتدة يف تكوين جلنة الربانمج واملزيانية يه معلية قيّمة .كام أأعرب
عن أأسفه لعدم متكن امجلعية العامة للويبو ّمرة أأخرى من عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،ابلرمغ
امليرسة .وابلرمغ من هذه العقبات ،أأ ّقر الوفد ابلنتاجئ اليت حتققت خالل هذه
من اجلهود اجلبارة اليت بذلهتا ادلول ا ألعضاء و ّ
ورحب كذكل
الس نة .اإذ أأيّد قرار اعامتد الولية اجلديدة للجنة املعارف ،وس يواصل املشاركة عىل حنو بنّاء يف تكل اللجنة.
ّ
ابلتحضريات لتقيمي ش بكة املاكتب اخلارجية يف عام 2021؛ ور أأى أأن ذكل الاس تعراض يرعترب عنرص ًا رضور ًاي يف اإطار
واجبات الرقابة اليت تقع عىل عاتق ادلول ا ألعضاء يف املنظمة .وقال اإنه ابلنظر اإىل الصعوبة البالغة اليت اتّسمت هبا املناقشات
بني ادلول ا ألعضاء بشأأن املاكتب اخلارجية منذ عام  ،2015فاإنه يرى أأنه من الرضوري أأن يتكفل خبري خاريج مس تقل
ابإجراء التقيمي لضامن تقيمي حيادي وموضوعي وغري رمسيَّس .و أأشاد الوفد ابجلهود ادلؤوبة اليت بذلها السفري اكرلكينس يف
خمتلف امجلعيات من أأجل تيسري املناقشات يف هذا الصدد ،وهو ما اقتىض منه التوفيق بني العديد من الآراء .وفامي يتعلق
القمي اذلي اضطلعت به
ابلرقابة ،انهتز الوفد الفرصة ليعرب عن شكره اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل ادلور ّ
يف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل الوفاء مبسؤولياهتا الرقابية ،اإضافة اإىل ا ألمانة عىل جاهزيهتا والزتاهما مبعاجلة مجيع املسائل
والشواغل فامي خيص الإدارة العامة وقضااي املوظفني .و أأخري ًا ،ومبا أأن ولية منسق اجملموعة شارفت عىل الانهتاء ،انهتز الفرصة
ليتوجه بعميق الشكر اإىل املنسق عىل معهل الشاق وتفانيه وهجوده احلثيثة وقيادته احلكمية وروحه الإجيابية طوال الس نة
املنقضية .وختام ًا ،أأعرب الوفد عن امتنانه للرئيس عىل ما بذهل من هجود لإحراز التقدم وامليض قدم ًا ابلعمل املنجز بشأأن
خمتلف القضااي .وشكر الوفد اكفة الوفود ا ألخرى عىل حتلّهيا ابملرونة واس تعدادها للمشاركة يف اجلهود امجلاعية للميض قدم ًا
بعمل املنظمة.
ووصل عبارات
 .203وشكر املدير العام الرئيس عىل قيادته احلكمية والتوجيه اذلي قدّمه طوال ا ألايم العرشة املاضيةّ .
الشكر اإىل رئييس جلنة الويبو للتنس يق ومؤمتر الويبو عىل وجه اخلصوص ،اإضافة اإىل امليرسين ،عىل معلهم اجلبار .وشكر
أأيضا ادلول ا ألعضاء ،و أأعرب عن فائق تقديره لدلمع اذلي قدّمته ادلول ا ألعضاء للويبو ،وعىل الزتاهما ابمليض قدما يف برانمج
معل املنظمة .وقال املدير العام اإن نتاجئ امجلعيات اكنت متفاوتة ،وهو أأمر استشفّته ادلول ا ألعضاء .ولكنّه أأضاف أأنه مقتنع
بأأنه ل ينبغي أأن ينتاب ادلول ا ألعضاء شعور ابلإحباط الشديد ،فقد اع رتمد برانمج العمل الاكمل فامي يتعلق ابلربانمج
واملزيانية ،وهو برانمج نظرت ادلول ا ألعضاء فيه بتأأ ّن كبري خالل ا ألشهر املاضية ،مما يتيح السبيل للميض قدم ًا بعمل
املنظمة .وذكر املدير العام القرارات الإجيابية اليت ّمت التوصل اإلهيا بشأأن عدد من القضااي يف جمال وضع املعايري ،ولكنه أأشار
أأيضا اإىل النتاجئ اخمليبة للآمال .واس تطرد قائ ًال اإنه من البدهييي أأ ّن هناك قضااي عديدة جيب أأن تعاجلها املنظمة من خالل
احلوار اجل ّيد ،وهو مكتسب تزخر به املنظمة عىل حدّ تعبريه ،وقد ّ
جتىل ذكل خالل خمتلف الاجامتعات املعقودة .وتوجه
ابلشكر أأيضا اإىل فريق الإدارة العليا ،ول س امي أأمني امجلعيات ،الس يد انريش براساد ،واكفة الزمالء اذلين مل ي ّدخروا هجد ًا
لضامن حسن سري هذا الاجامتع ،وكذكل املرتمجني الفوريني .و ّمتىن املدير العام رحةل عودة مرحية مجليع املندوبني.
 .204وشكر الرئيس املدير العام عىل مالحظاته .وتوجه ابلشكر أأيضا اإىل امليرسين ،السفرية فلوريس ليريا ،والسفري
اكرلكينس ،والسفري س تيزن ،اإضافة اإىل املنسقني ا إلقلمييني ومجيع الوفود ،عىل مشاركهتم النشطة وتعاوهنم املمثر طيةل
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امجلعيات .و أأشار اإىل أأن املناقشات اكنت صعبة يف بعض ا ألحيان ،ولكهنا جنحت يف عدم احلياد عن البيئة املالمئة والودية،
مما ّيرس العمل اإىل درجة كبرية .وقال الرئيس اإن ا ألغلبية الساحقة من البنود اخ رتمتت بنجاح ،سواء تعلق ا ألمر ابلإدارة
والرقابة يف املنظمة برمهتا ،أأو ابلقضااي اجلوهرية للملكية الفكرية .و أأعلن أأن الرئيس اجلديد للجمعية العامة للويبو،
الس يد معر زنيرب ،سيررشف عىل املشاورات بشأأن القضااي العالقة ،بعد التحاقه مبنصبه اجلديد يف ذكل اليوم .و ّمتىن الرئيس
املنهتية وليته للرئيس اجلديد التوفيق يف مساعيه .ويف اخلتام ،شكر الرئيس املدير العام ،و أأمني امجلعيات ،وا ألمانة عىل ما
قدّموه من دمع هل كرئيس ،فض ًال عن الرتتيبات التنظميية الناجعة للغاية اليت ّمت اختاذها خالل تكل امجلعيات .وشكر الرئيس
أأيضا املرتمجني الفوريني عىل معلهم .و ّمتىن لاكفة املندوبني ،ل س امي أأولئك الوافدين من العوامص ،رحةل عودة أآمنة.
 .205اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات الويبو.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

البند  5من جدول ا ألعامل املوحد
البياانت العامة
 .1أأدىل الوفود واملمثلون عن  123دوةل و أأربع منظامت حكومية دولية وس بع منظامت غري حكومية ،ييل ذكرها ببياانت
شفهية أأو كتابية يف اطار هذا البند من جدول ا ألعامل :أأفغانس تان ،اجلزائر ،أأنغوال ،أأنتيغوا وبربودا ،ا ألرجنتني ،أأسرتاليا،
المنسا ،أأذربيجان ،بنغالديش ،برابدوس ،بيالروس ،بلزي ،بوليفيا (دوةل – املتعددة القوميات) ،بوتسواان ،الربازيل ،بلغاراي،
بوركينا فاسو ،مكبوداي ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كواب ،امجلهورية
التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،اكوادور ،مرص ،السلفادور ،اسواتيين ،اثيوبيا ،فنلندا،
فرنسا ،غامبيا ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميال ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،هنغاراي ،أيسلندا ،الهند،
اندونيس يا ،ايران (مجهورية – االسالمية) ،العراق ،ايطاليا ،الياابن ،ا ألردن ،اكزاخس تان ،كينيا ،قريغزيس تان ،مجهورية الو
ادلميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليرباي ،ليتوانيا ،مدغشقر ،مالوي ،مالزياي ،مايل ،موريتانيا ،املكس يك ،منغوليا،
اجلبل ا ألسود ،املغرب ،ميامنار ،انميبيا ،نيبال ،نيوزيلندا ،نياكراغوا ،نيجرياي ،الرنوجي ،عامن ،ابكس تان ،بامن ،ابراغواي،
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رواندا ،ساموا ،اململكة
العربية السعودية ،الس نغال ،رصبيا ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،جنوب أأفريقيا ،اس بانيا ،رسي الناك ،السودان ،السويد،
سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،طاجيكس تان ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،االمارات
العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الوالايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي ،فانواتو ،فزنويال (مجهورية
– البوليفارية) ،فييت انم ،زامبيا ،زمبابوي ،املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIاملنظمة االقلميية ا ألفريقية للملكية
الفكرية ( ،)ARIPOاملنظمة ا ألوروبية الس يوية للرباءات ( ،)EAPOمركز اجلنوب ( ،)SCمجعية والكء الرباءات لعموم
الصني ( ،)ACPAAمجعية ا ألمريكيتني للملكية الصناعية ( ،)ASIPIاملنظمة ا ألوروبية للقانون العام ( ،)EPLOاحتاد
غرف التجارة والصناعة الهندية ( ،)FICCIامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( ،)JIPAاملؤسسة ادلولية لاليكولوجيا املعرفية
( ،)KEIش بكة العامل الثالث (.)TWN
 .2وشكر لك املتحدّثني ،من الوفود واملمثلني ،املدير العام عىل معهل احلثيث وهجوده ادلؤوبة يف قضية امللكية الفكرية،
و أأثنوا عىل ا ألمانة ملا أأعدّته من واثئق ممتازة الجامتعات امجلعيات.
 .3وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر املدير العام عىل لك ما بذهل من هجود حثيثة يف سبيل امللكية
الفكرية ،وشكر ا ألمانة عىل الواثئق املمتازة اليت أأعدت الجامتعات امجلعيات .وقال ان ادلول ا ألعضاء كثفت هجودها حلل
بعض القضااي الطويةل ا ألمد املتعلقة بربانمج معل الويبو ،غري أأن التقدم البطيء يف مجموعة من القضااي ذات ا ألمهية الكربى
للمجموعة سببه عدم قدرة ادلول ا ألعضاء عىل االقرار ابملصاحل املتلفة ولكن املرشوعة مجليع ادلول ا ألعضاء ،وعزى ذكل اىل
الافتقار اىل املرونة الس ياس ية وعدم القدرة عىل الامتثال الاكمل ملبادئ أأجندة التمنية ذات ا ألمهية احليوية للتمنية املس تدامة
يف البدلان النامية ،واليت ينبغي عىل الويبو أأن تواصل متويلها وتنفيذها .و أأضاف أأنه ما مل تبد مجيع ادلول ا ألعضاء اس تعدادها
لالخنراط بطريقة بناءة ومتوازنة تراعي مصاحل مجيع ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة ،س يكون من الصعب حتقيق نتاجئ ملموسة
وحتسني نظام امللكية الفكرية واحلومكة يف املنظمة تدرجيي ًا .ور أأى أأن نصوص مشاريع الصكوك القانونية الثالثة اخلاصة ابمحلاية
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الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية قد نضجت ،وميكن تقدميها اىل مؤمتر دبلومايس
للمناقشة ،ودعا الوفد مجعيات عام  2019اىل تقدمي توجهيات ملموسة اىل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف) هبدف الانهتاء من صك واحد أأو أأكرث خالل الثنائية
 .21/2020و أأعرب عن أأسفه ازاء عدم ح ّل املسائل املتعلقة بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي يف
امجلعيات الثالث السابقة .وقال ان مجموعته اتبعت هنجا معليا ومران ومفتوحا ملفاوضات معاهدة قانون التصاممي وحافظت عىل
موقفها املمتثل يف أأن النص الهنايئ للمعاهدة ينبغي أأن يأأخذ يف الاعتبار ،بطريقة متوازنة ،املصاحل املتلفة مجليع ادلول ا ألعضاء
والتحدايت اليت من احملمتل أأن تواهجها البدلان النامية وا ألقل منو ًا يف تنفيذ معاهدة قانون التصاممي وقوانني التصاممي املوضوعية
ذات الصةل .و أأعرب عن أأسفه ألن جلنة الربانمج واملزيانية مل تتوصل اىل توافق يف الراء بشأأن مزيانية الثنائية ،21/2020
نظر ًا للحاجة اىل مرشوع الربانمج واملزيانية لتخصيص مس توايت المتويل املس تدام املالمئة ألنشطة التمنية ،ودعا اىل
الاحتفاظ مبهنجية التخصيص الفعاةل املعمول هبا حاليا .وكرر دمعه القوي القرتاح وفدي الكونغو والس نغال ادراج حق اعادة
البيع للفنانني يف برانمج معل جلنة حق املؤلف .و أأعرب عن دمعه القوي ملبد أأ المتثيل اجلغرايف املتاكئف والعادل ألعضاء الويبو
يف جلنة الويبو للتنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية ،ودعا اىل اجراء مشاورات غري رمسية من أأجل مواصةل املناقشات بشأأن
هذه املسأأةل.
 .4وقال وفد س نغافورة ،متحد ًاث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،ان اجملموعة يه اثين أأكرب مجموعة اقلميية يف الويبو
ومتثل واحدة من أأكرث املناطق ديناميكية يف العامل ،ال س امي من حيث الابتاكر وتطوير امللكية الفكرية .وذكر أأن بدلان اجملموعة
وصلت اىل مراتب عالية يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  ،2019وتسارعت وترية انضامهما اىل معاهدات الويبو بشلك مطرد.
وقال ان اجملموعة متثل تسعة من أأصل  13حاةل انضامم اىل احتاد برن ومجيع الانضاممات ا ألربعة اىل احتاد ابريس منذ عام
 .2011وذلا ر أأى الوفد رضورة حصول اجملموعة عىل متثيل أأكرث تواز ًان يف مجيع جلان الويبو ،وتوس يع المتثيل يف جلنة الربانمج
واملزيانية وجلنة الويبو للتنس يق .و أأضاف أأن اجملموعة أأعادت تقدمي اقرتاحني اىل مجعيات  2019عىل النحو الوارد يف
الوثيقتني  WO/GA/51/17و .A 59/12وذكر أأن للمجموعة اعتقادا راخسا بأأن مقرتحاهتا عادةل ،وحث مجيع ادلول
ا ألعضاء عىل املشاركة بشلك بناء للتوصل اىل حل مقبول للك ا ألطراف خالل امجلعيات  .2019ور أأى أأن نظام امللكية
الفكرية العادل واملتوازن أأداة هممة للتمنية الاقتصادية ،ورحب ابخلطوات املهمة اليت اختذهتا الويبو لتعزيز تركزي املنظمة عىل
التمنية .وقال ان اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ينبغي أأن تواصل الاسرتشاد مببد أأ تعممي التمنية يف مجيع
أأنشطة الويبو ،ورحب بتقرير املدير العام يف هذا الصدد وتقرير مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وا ألهداف
املرتبطة هبا ،الوارد يف الوثيقة  ،CDIP/23/10ومساهامت هيئات الويبو ذات الصةل يف تنفيذ أأجندة التمنية .و أأشار اىل
رضورة أأن حترز ادلول ا ألعضاء تقدم ًا يف اجلوانب املعيارية والتنظميية جلدول أأعامل الويبو ،ال س امي بسبب التحدايت الكبرية
اليت تواجه النظام املتعدد ا ألطراف القامئ عىل القواعد .و أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تتحمل مسؤولياهتا ،وتضع
خالفاهتا جانب ًا لتحقيق أأهداف أأكرب ،مبا يف ذكل هممة الويبو املمتثةل يف انشاء نظام دويل فعال ومتوازن للملكية الفكرية،
ومواكبة التغيريات التكنولوجية .ويف هذا الصدد ،رحب ابلتوصية ادلاعية اىل جتديد والية جلنة املعارف ،و أأعرب عن دمعه
لوضع صيغة هنائية لنص صك دويل ( أأو أأكرث) ملزم قانوان من أأجل حامية فعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية .ورحب ابلتوصية الواردة يف الوثيقة  WO/GA/11/5بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث،
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسهم اجللسات املقبةل للجنة حق املؤلف يف تضييق الفجوات بغية الوصول اىل توافق يف الراء
بشأأن القضااي ا ألساس ية ،مبا يف ذكل هدف امحلاية ونطاقها احملدد وموضوعها .و أأثىن عىل أأعضاء جلنة حق املؤلف وا ألمانة
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لتنفيذمه خطة العمل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات يف اطار جلنة حق املؤلف ،و أأعرب عن أأمهل يف عقد مؤمتر بشأأن
تطرق اىل احلاجة اىل مزيد من املناقشات بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،وحتديدا بشأأن
موضوع الاس تثناءات والتقييدات .و ّ
مشاريع ا ألحاكم املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية ونظام الكشف .وقال ان القرارات املتعلقة ابفتتاح ماكتب خارجية جديدة
جيب أأن ختضع للمبادئ التوجهيية املتفق علهيا يف امجلعية العامة للويبو لعام  ،2015و أأكّد التام مجموعته ،اليت تضم س تة بدلان
تقدمت بطلب اس تضافة مكتب خاريج ،بأأن تكون جزءا من احلل .و أأعرب عن رغبة اجملموعة يف تعزيز عالقهتا مع الويبو،
و أأثىن عىل الصحة املالية القوية للويبو يف العام السابق .وذكر أأن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة (جلنة الرقابة) وشعبة
الرقابة ادلاخلية ينبغي أأن تواصال توفري الرقابة ادلاخلية املس تقةل والفعاةل للويبو مبا يامتىش مع أأحاكم ميثاق الرقابة ادلاخلية.
وحث الويبو عىل حل املسأأةل املعلقة بشأأن مهنجية التخصيص املايل لالحتادات يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية
 ،21/2020و أأعرب عن أأمهل يف اجراء مناقشات بناءة بشأأن هذه املسأأةل هبدف التوصل اىل اعامتد ابالجامع عىل الربانمج
واملزيانية و أأية قضااي ذات صةل بعمل الويبو .وقال ان اجملموعة عىل اس تعداد للمسامهة بشلك بناء ونشط يف السري الناحج
مجلعيات .2019
 .5و أأثىن وفد طاجيكس تان ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة االقلميية لبدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ،عىل
الويبو جلهودها املس مترة يف تطوير نظام حامية حقوق امللكية الفكرية .وقال ان أأنشطة الويبو سامهت يف تنفيذ املرافق احلديثة
لتعزيز اماكانت وقدرات ماكتب الرباءات الوطنية .و أأضاف أأن اجملموعة تتعاون بنشاط يف هذا اجملال مع الويبو وماكتب
الرباءات يف بدلان اجملموعات االقلميية ا ألخرى .ودعا الوفد أأمانة الويبو اىل مواصةل الرتكزي بشلك خاص عىل الربامج الرامية
اىل تكوين الكفاءات كجزء ال يتجز أأ من التمنية بشلك عام .وشدد عىل أأن أأنشطة الويبو يف جمال تكوين الكفاءات وتمنية
القدرات جيب أأن تكون متوازنة من أأجل تلبية متطلبات الاقتصادات املتحوةل وسد جفوة املعرفة والتكنولوجيا ورفع مس توى
البنية التحتية وتسهيل الوصول اىل قواعد البياانت املتخصصة .و أأعرب الوفد عن التامه ابملشاركة يف مناقشات بناءة بشأأن
القضااي املعلقة ،ومهنا مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وفامي يتعلق مبهنجية ختصيص االيرادات والنفقات من
جانب الاحتادات ،أأكد الوفد عىل أأمهية احرتام املبادئ ا ألساس ية للويبو واحلفاظ عىل نظام مزيانية واحد مجليع الاحتادات
داخل املنظمة .ور أأى الوفد أأن مراجعة املهنجية س تؤدي اىل تفكك النظام ادلويل الفعال لتسجيل وحامية امللكية الفكرية عىل
الصعيد العاملي .و أأعرب عن تقديره الكبري لنتاجئ جلان الويبو .ورحب ابدراج املناقشات بشأأن تأأثري الرمقنة عىل امللكية الفكرية
كبند جديد يف جدول أأعامل جلنة التمنية .و أأعرب عن تقديره الكبري للعمل الترشيعي للمنظمة .وأأشار اىل عقد مؤمتر دبلومايس
العامتد معاهدة قانون التصاممي ،وكرر موقف اجملموعة بشأأن مدى رغبهتا يف أأن يعقد هذا املؤمتر يف منطقهتا .ولكن أأعلن الوفد
اقتناعه بأأنه قبل اختاذ قرار بعقد املؤمتر ادلبلومايس ،ينبغي ازاةل مجيع اخلالفات حول القضااي الرئيس ية ،مبا يف ذكل متطلبات
الكشف .ور أأى أأن هذا الهنج س يلهم الثقة يف جناح اعامتد املؤمتر ملعاهدة دولية تليب احتياجات ومصاحل ادلول ا ألعضاء يف
الويبو .و أأيد الوفد ادراج رشوط متعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املعاهدة ،نظرا ألمهيهتا يف تطوير البنية
التحتية للملكية الفكرية يف البدلان النامية واملتحوةل وا ألقل منو ًا .و أأكد الوفد التام مجموعته مبواصةل مشاركهتا البناءة يف هذا
العمل .ودمع تكثيف العمل بشأأن مرشوع معاهدة محلاية هيئات البث داخل جلنة حق املؤلف ،من أأجل اختاذ قرار بعقد
مؤمتر دبلومايس العامتده املعاهدة يف املس تقبل القريب .و أأيّد قرار جلنة حق املؤلف اجراء حتليل حلقوق مديري ا ألداء يف
ا ألعامل املرسحية ،وعرب عن أأمهل يف أأن يس متر العمل يف هذا الصدد .و أأثىن الوفد عىل معل جلنة االنفاذ مكنتدى لتبادل
املعلومات يف جمال انفاذ حقوق امللكية الفكرية بني البدلان اليت متثل خمتلف املناطق .ور أأى أأن ال بديل عن التعاون
والتنس يق عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،وال س امي بني السلطات املتصة ،حلل هذه املشلكة العاملية .وذكر أأن أليات مثل
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بعثات اخلرباء والبعثات امليدانية والندوات والتدريب العميل مفيدة للغاية يف هذا الصدد .و أأثىن الوفد عىل معل اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل معلها عىل أأساس الربانمج املتوازن لتطوير نظام
الرباءات ادلويل ،اذلي س تنتفع منه لك ادلول ا ألعضاء .و أأشار اىل عدد من املقرتحات اليت قدمت اىل اللجنة املذكورة بشأأن
حفص الاخرتاعات يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،وتسخري التكنولوجيات املتقدمة لتحسني كفاءة االدارات.
منسق من جانب
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف تبادل ممثر للخربات ووهجات النظر يف ادلورات القادمة ،مبا يضع ا ألساس لهنج ّ
املاكتب جتاه هذه املسأأةل .و أأي ّد الوفد معل جلنة معايري الويبو اليت تسعى ملراجعة املعايري ادلولية ،ومهنا س ياق التحول الرمقي
يف جمال امللكية الفكرية .وتطلع الوفد اىل دراسة شامةل لالحامتالت أأو توس يع نظام اللغات يف نظايم مدريد والهاي .و أأعرب
عن اهامتمه ابدراج اللغة الروس ية كواحدة من اللغات الرمسية للنظامني ،بغرض وصول خدمات الويبو اىل عدد أأوسع من
املودعني يف بدلان اجملموعة .و أأشار مع ا ألسف اىل أأن متثيل اجملموعة يف ا ألمانة متثيل انقص .و أأعرب عن قناعته بأأن بدلان
اجملموعة متتكل خربة كبرية استنادا اىل ا ألداء الناحج ألنظمة الرباءات الوطنية وغريها من أأنشطة امللكية الفكرية ،وقد تكون
هذه التجارب مفيدة للويبو .وتطلع الوفد اىل مزيد من التعاون هبدف زايدة عدد موظفي ا ألمانة من مواطين بدلان اجملموعة.
وختاما ،أأكد الوفد خالص امتنانه للمدير العام ومجليع موظفي أأمانة الويبو عىل اس تعدادمه ادلامئ لتقدمي املساعدة ،والتاهمم
حبامية امللكية الفكرية.
 .6وقال وفد كرواتيا ،متحد ًاث ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق ،ا ّن الويبو تقدم ادلمع للمجموعة ،مبا يف ذكل
أأنشطة تكوين الكفاءات اليت ال تزال هممة لتعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية والكفاءات يف بدلان اجملموعة .و أأضاف أأن
النتاجئ املالية االجيابية للغاية للويبو ينبغي أأن تش ّجع ادلول ا ألعضاء عىل التع ّمق أأكرث يف كيفية اس تخدام امللكية الفكرية عىل
حنو أأفضل من أأجل التمنية املس تدامة للمجمتعات ،مبا أأن امللكية الفكرية تعزز الابتاكر والقدرة التنافس ية والمنو .ور أأى أأن
مسؤولية ادلول ا ألعضاء تشمل أأيضا حتديد الس ياسات املناس بة لتلبية احتياجات خمتلف البدلان واملسامهة يف خطة التمنية
املس تدامة لعام  .2030وذكر الوفد أأن مجموعته تعمتد عىل الويبو ملواصةل تقدمي اخلدمات اىل الاحتادات ا ألساس ية – أأنظمة
معاهدة الرباءات ومدريد والهاي ولش بونة – من خالل ختصيص املوارد الالزمة الس تخداهما .وهنّأأ الويبو عىل هجودها ملواكبة
التطورات العلمية وادراج جدول ا ألعامل الرمقي يف معلها .وقال ان التطورات داخل جلنة الرباءات واللجنة ادلامئة املعنية
بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ،تزيد من أأمهية معل الويبو .و أأضاف أأن
دورة امجلعية العامة لعام  2019ينبغي أأن تويل اهامتما خاصا للمسائل الترشيعية املعلقة .و أأثىن عىل ما حققته خمتلف
اجملموعات االقلميية من تضييق الفجوة بني مواقفها ،والتقدم احملرز يف القضااي العالقة طويةل ا ألمد داخل جلنة املعارف ،و أأشار
اىل اماكنية الانهتاء من صياغة اتفاق يف الثنائية  .21/2020و أأوىل الوفد نفس القدر من ا ألمهية لسعي جلنة حق املؤلف اىل
عقد مؤمتر دبلومايس عام  2021بشأأن معاهدة حامية هيئات البث نتيجة املرونة اليت أأبداها أأعضاهئا .و أأعرب عن أأمل
اجملموعة يف أأن تتوج مرونة مماثةل بعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي .وقال ان اجملموعة تويل أأمهية كبرية
للتقدم احملرز بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،ألن النص جاهز منذ فرتة ويعكس اس تعداد ا ألعضاء للمشاركة بشلك بناء يف
حل املشالكت الشائكة ،بعد أأن مت االتفاق عىل قضيتني معياريتني أأخريني .ور أأى أأن معاهدة قانون التصاممي سوف توفر
حامية معززة للتصاممي اجلديدة ،وتبسط وتواءم اجراءات التسجيل احلالية .وكرر دعوة اجملموعة للبناء والتوافق عند التعامل
مع مهنجية ختصيص النفقات لالحتادات املتلفة ،و أأبرز متسكها القوي مببد أأ التضامن .وذكر أأن اعامتد وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية املقبةل أأمر ذو أأولوية قصوى .و أأعرب عن اعتقاد راخس بأأن أأي قرار بشأأن املاكتب اخلارجية ينبغي أأن يستند اىل
املبادئ التوجهيية لعام  ،2015و أأن يتخذ ابالجامع .وذكّر أأن املبادئ التوجهيية تنص عىل مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل.

A/59/14
Annex
5

وقال ان مجموعته يه اجملموعة االقلميية الوحيدة اليت ال يوجد دلهيا مكتب للويبو ،وقد قدمت رومانيا ترش يحها الس تضافة
مكتب ،واس تدرك ابلقول ان ا ألمه من ذكل هو رضورة اجراء مراجعة لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية عام  .2021و أأضاف
أأن من الرضوري التوصل اىل قرار بشأأن فتح املاكتب اخلارجية بناء عىل اجلدارة .وقال ان املراجعني اخلارجيني من الهند
واململكة املتحدة ،جنبا اىل جنب مع جلنة الرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية ،أأ ّدوا همام الرقابة بنجاح .و أأعرب عن أأمهل يف أأن جتد
امجلعية العامة طرقا حلل القضااي املعلقة ،و أأن تسهم بشلك أأكرب يف أأمهية رساةل الويبو .واختمت بأأن اجملموعة ستتعامل مع لك
القضااي بروح الالتام البناء.
 .7و أأعلن وفد الصني أأن  1أأكتوبر هو اليوم الوطين للصني ،ويصادف اذلكرى الس بعني لتأأسيس مجهورية الصني
الشعبية .ومتىن مشاركة هذه املناس بة السعيدة مع لك احلارضين .و أأكّد أأن حكومته تعلق أأمهية كبرية عىل حامية امللكية
الفكرية ،وستيد من تعزيز حامية امللكية الفكرية بفضل التعاون ادلويل .وقال الوفد انه بدله س يواصل تكوين بيئة أأعامل جتارية
سلمية ومبتكرة وحترتم قمية امللكية الفكرية ،وس يحسن القوانني واللواحئ ذات الصةل بشلك شامل .و أأضاف أأن البدل أأ ّقرت،
منذ بداية عام  ،2019قانون الاستامثر ا ألجنيب وعدلت قانون العالمات التجارية وتعمل عىل ادخال تعديالت عىل قانون
الرباءات وقانون حق املؤلف .وكذكل أأدرجت التعويضات العقابية عىل جرامئ التعدي عىل امللكية الفكرية لتعزيز حامية
امللكية الفكرية .ومت حتسني جودة معليات الفحص وكفاءهتا لتلبية احتياجات الابتاكر واجلهات الفاعةل يف السوق .وذكر أأن
الصني تلقت يف الفرتة من يناير اىل يونيو  ،2019ما عدده  649,000طلب براءة و 341,000طلب تصممي و3,438,000
طلب تسجيل لعالمة جتارية .ويف ذات الفرتة ،أأودع  24,000طلب مبوجب معاهدة الرباءات ،أأي بزايدة بلغت %4.9
مقارنة بنفس الفرتة من عام  .2018وقال ان العمل عىل تقصري دورة الفحص اس متر ،مع حتسني ّ
مطرد جلودة الفحص .ويف
عام  ،2018بلغ اجاميل عدد طلبات تسجيل حق املؤلف  3.5مليون طلب .و أأكّد الوفد عىل التعاون الوثيق بني حكومة
الصني والويبو يف عام  ،2018و أأشار اىل انشاء  17مركز ًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر عىل مرحلتني .وذكر أأن الصني اشرتكت
مع الويبو يف تنظمي أأول اجامتع دويل عرب ا ألقالمي بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مدينة هانغتشو ابلصني يف سبمترب
 .2019و أأضاف أأن من املقرر عقد منتدى رفيع املس توى بشأأن حامية حق املؤلف يف ديسمرب  .2019و أأشار اىل مواصةل
بدله تشجيع اس تخدام أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي .وذكر أأن مكتب الويبو يف الصني تلقّى ادلمع من احلكومة
للحفاظ عىل تشغيهل الفعال .اضافة اىل احراز تقدم م ٍ
رض من خالل التعاون بني الويبو والصني يف جمال التسوية البديةل
ملنازعات امللكية الفكرية .و أأثىن الوفد عىل الويبو ملا حققته من اجنازات ملحوظة حتت قيادة املدير العام وفريق االدارة العليا
يف الس نوات املاضية ،مبا يف ذكل النتاجئ االجيابية جلدول ا ألعامل ادلويل لوضع معايري امللكية الفكرية ،وكذكل ا ألداء املذهل
يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة وتنفيذ خطة التمنية املس تدامة ل ألمم املتحدة لعام  2030و أأجندة الويبو
بشأأن التمنية .وفامي يتعلق ابلقضااي ذات الصةل يف اطار الويبو وجدول أأعامل مجعيات  ،2019أأكد الوفد أأو ًال عىل أأمهية ضامن
التقدم املطرد لعمل الويبو .وتطلع اىل موافقة امجلعيات عىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020ودعا اىل مواصةل
حتسني أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية وادراج لغات ا ألمم املتحدة الرمسية ا ألخرى ،وال س امي الصينية والروس ية ،لكغات
معل يف نظايم مدريد والهاي من أأجل خدمة اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاكر عىل حنو أأفضل يف مجيع أأحناء العامل .واثني ًا،
تطلع الوفد اىل التطور االجيايب يف مناقشات وضع معايري امللكية الفكرية العاملية يف اطار الويبو .و أأعرب عن ثقته بأأن
امجلعيات س توافق عىل الوالية وبرانمج العمل اجلديدين للجنة املعارف للثنائية القادمة؛ وتسهيل عقد املؤمتر ادلبلومايس املعين
مبعاهدة قانون التصاممي يف وقت مبكر؛ وترسيع توافق الراء بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث؛ ومتكني بدء نفاذ معاهدة
بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي يف أأقرب وقت .و أأعرب عن دمعه للويبو يف قيادة تطوير قواعد محلاية اجملاالت
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التكنولوجية اجلديدة .واثلثا ،أأشار الوفد اىل العديد من اهامتمات البدلان النامية .فناشد بزايدة متثيل البدلان النامية يف جلنة
التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية؛ وتعممي جوانب التمنية يف معل املنظمة من أأجل حتسني قدرة البدلان النامية عىل الانتفاع
الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية .وفامي خيص منطقة هونغ كونغ االدارية اخلاصة التابعة للصني ،ذكر الوفد أأن حكومة
منطقة هونغ كونغ تلتم بتعزيز نظام امللكية الفكرية هبدف دمع تطوير الابتاكر والتكنولوجيا وتعزيز جتارة امللكية الفكرية .و أأكّد
الوفد أأن احلكومة تسعى جاهد ًا لتنفيذ سلسةل من التدابري ذات الصةل .وفامي يتعلق ابصالح نظام الرباءات ،وضعت حكومة
ورسعت ا ألعامل التحضريية ا ألخرى .وقال اهنا ختطط لتنفيذ نظام "املنح ا ألصيل"
منطقة هونغ كونغ الترشيعات الالزمة ّ
للرباءات يف هناية عام  ،2019اذلي س يفتح فص ًال جديد ًا يف هجودها لتشجيع البحث والتطوير يف التكنولوجيا .وعىل صعيد
حق املؤلف ،ختطط حكومة منطقة هونغ كونغ لتعديل املرسوم ذي الصةل لتوس يع نطاق اس تثناءات حق املؤلف احلالية لرفع
مس توى تلبية احتياجات معايق البرص حسب أأحدث املعايري ادلولية .وفامي يتعلق بتجارة امللكية الفكرية ،ذكر الوفد أأن
حكومة املنطقة ستسخر مزاايها يف اخلدمات املهنية وستس تفيد اىل أأقىص حد من دورها مكركز جتاري .وستشارك بنشاط
يف تطوير منطقة خليج جواجندوجن وهوجن كوجن ومأاكو الكربى ،وس تدمع الهنوض ابقتصاد املعرفة ذي القمية املضافة العالية يف
املنطقة .واختمت الوفد لكمته ابالعراب عن رغبته يف تبادل خرباته مع ا ألطراف ا ألخرى.
ورصح وفد كندا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،أأن الويبو أأحرزت تقدم ًا ملحوظ ًا يف الس نوات ا ألخرية ،ال س امي يف
.8
ّ
توفري خدمات امللكية الفكرية العاملية وتشجيع اس تخدام نظم التسجيل اخلاصة هبا .ور أأى أأن ضامن امحلاية الفعاةل للملكية
الفكرية يس توجب عىل الويبو تلبية احتياجات املبتكرين واملبدعني ومس تخديم نظام امللكية الفكرية و أأحصاب املصلحة
الخرين .ورحب ابلنتاجئ املالية االجيابية للثنائية  .19/2018وقال ان احلصة الكبرية من ايرادات الرسوم تؤكّد أأمهية أأنظمة
تسجيل الويبو وال س امي نظام معاهدة الرباءات ابعتباره العمود الفقري املايل للمنظمة .و أأضاف أأن عىل الويبو أأن تواصل ادارة
خدماهتا حبمكة وحذر وفعالية ليس متر هذا ا ألداء االجيايب يف الس نوات املقبةل .وذكر أأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو
برشاكة وثيقة مع ادلول ا ألعضاء يه مسأأةل ذات أأمهية كبرية .اذ تؤدي أأنشطة املساعدة التقنية دور ًا رئيس ي ًا يف تطوير أأنظمة
امللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة .وفامي يتعلق جبدول ا ألعامل املعياري ،أأعرب الوفد عن أأسفه ألن اعتبارات غري
موضوعية ال تزال تعرقل اعامتد معاهدة قانون التصاممي ،مما حيرم املس تخدمني من بيئة تصممي صناعي أأبسط و أأيرس .وفامي
يتعلق حبق املؤلف ،أأحاط علام ابلتوصية اليت قدمهتا جلنة حق املؤلف اىل امجلعية العامة بشأأن أأمهية مواصةل العمل هبدف
التوصل اىل اجامع داخل جلنة حق املؤلف بشأأن
ابرام معاهدة بشأأن حامية هيئات البث .ور أأى أأن عىل ادلول ا ألعضاء ّ
القضااي ا ألساس ية مثل نطاق امحلاية وموضوعها واحلقوق املمنوحة .وقال ان اجملموعة تلحظ التقدم احملرز وتعزيز املشاركة عرب
االقلميية يف ادلورات ا ألخرية للجنة حق املؤلف ،وتتطلع اىل مواصةل املناقشات البناءة يف هذا الس ياق .و أأقر ابلتقدم احملرز
يف جلنة املعارف يف الثنائية  ،19/2018ورحب ابلتوصية املتعلقة بتجديد واليهتا .ور أأى أأن من الرضوري القيام مبزيد من
العمل لسد الفجوات واجياد توافق يف الراء بشأأن القضااي ا ألساس ية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي خالل والية  .21/2020وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية للويبو ،قال ان اجملموعة ابء ال تزال تأأمل يف
اجياد طريق للميض قدما خالل امجلعيات احلالية .ولكن رشيطة أأن يتوافق انشاء أأي مكتب جديد مع املبادئ التوجهيية
والقرارات اليت اختذهتا امجلعية العامة لعام  .2015وذلكل فان أأي نقاش أخر بشأأن هذه املسأأةل جيب أأن يتبع املراجعة
املس تقةل لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية اليت س تجرى يف الثنائية املقبةل .و أأعرب عن تقديره لعمل اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية واملراجع اخلاريج .و أأشار اىل أأمهية وجود نظام يرشف عىل فعالية املنظمة وكفاءهتا
ووجاهة معلها .وتطلع اىل املسامهة بشلك بناء يف الاجامتعات.
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 .9وقال وفد املكس يك ،متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ان كفاءة خدمات امللكية الفكرية اليت
توفرها الويبو قد أأدت بال شك اىل زايدة الطلب عىل هذه اخلدمات ،وسامهت يف الصحة املالية للمنظمة ،كام يتضح من
الفائض اللكي املتوقع البالغ حوايل  95.8مليون فرنك سويرسي للثنائية  .21/2020ور أأى أأن عىل الويبو أأن تعمتد هنجا
شامال الس تخدام املوارد ،ميكهنا من تنفيذ ا ألهداف الاسرتاتيجية والربامج املوضوعة وتطوير نظام متوازن للملكية الفكرية
تس تفيد منه مجيع ادلول ا ألعضاء ويسامه يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و أأجندة التمنية .و أأ ّقر ابلعمل املنجز واجلهود
التعاونية اليت بذلهتا خمتلف أأقسام الويبو مع أأعضاء منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب من أأجل توس يع معارف امللكية الفكرية
واس تخداهما وتكوين الكفاءات وتطوير املشاريع الس تغالل نظام امللكية الفكرية وتعزيز الابتاكر .و أأعرب الوفد عن امتنان
خاص للمكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب عىل ادلمع املس متر يف تنفيذ ا ألنشطة اليت تليب الاحتياجات الفردية للبدلان
ا ألعضاء يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال انه يشاطر الرؤية الاسرتاتيجية الطويةل ا ألجل بأأمهية اس تخدام
تكنولوجيات املعلومات وتطوير أأدوات اذلاكء الاصطناعي جلعل نظام امللكية الفكرية أأكرث بساطة وكفاءة وسهوةل يف
الاس تخدام .ور أأى أأن اس تخدام هذه التكنولوجيا ال ينبغي أأن يقوض تعزيز التعددية اللغوية والنفاذ اىل املعلومات ،ألهنام
عنرصان رئيس يان يف تركيب منظومة ا ألمم املتحدة وحمراكن ممكنان لتحقيق ماكسب يف التلكفة والفوائد .وكرر رغبته يف
الهنوض ابلعمل بشأأن قضااي هممة مثل تكل اليت تناقشها جلنة املعارف وجلنة حق املؤلف ،مبا يف ذكل قضية حامية هيئات
البث املعلقة منذ فرتة طويةلّ .
وحث الوفد عىل اطالق حوار بني أأحصاب املصلحة هبدف عقد مؤمتر دبلومايس العامتد
معاهدة قانون التصاممي ،و أأبدى اس تعداده للمسامهة يف هذه املناقشات .وقال ان مجموعته تويل أأمهية خاصة الفتتاح ماكتب
الويبو اخلارجية و أأعرب عن أأملها يف التوصل اىل قرار خالل امجلعيات احلالية الهناء املأأزق اذلي دام ثالث س نوات يف هذا
الصدد ،واملوافقة عىل انشاء مكتب يف كولومبيا عىل ا ألقل .وقال ان من الواجب التذكري بأأن املرحش اذلي مت التوافق عليه
وتقدميه يف عام  ،2016امتثل للمبادئ التوجهيية اليت وافقت علهيا امجلعيات يف أأكتوبر  .2015ور أأى أأن عىل ادلول ا ألعضاء
الارتقاء اىل مس توى مسؤولياهتا والتوصل اىل حل وسط للوفاء اباللتامات والقرارات املتخذة خالل امجلعيات السابقة،
وجتنب أأي تأأخري اضايف يف املوافقة عىل فتح مكتب يف كولومبيا .ومتىن لرئيس امجلعية العامة لك النجاح وتعهد بدمعه
يف مساعيه.
 .10وقال وفد فييت انم ،متحد ًاث ابمس رابطة دول جنوب رشق أس يا (أس يان) ،ان من املتوقع أأن تصبح الرابطة رابع أأكرب
اقتصاد يف العامل حبلول عام  .2030وذكر أأن تسعة ماكتب ملكية فكرية يف الرابطة أأطلقت مبادرة جديدة لتحديد أأولوايت
حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلتكنولوجيات الرئيس ية الناش ئة ،كجزء من اجلهود املشرتكة لتعزيز تدفق الابتاكر اىل
املنطقة يف عايم  2018و .2019و أأقر ابدلور املتايد لالبتاكر يف الاقتصاد العاملي واحلاجة امللحة للتكيف من أأجل حتقيق
اماكانته الاكمةل .وعىل هذا ا ألساس ،ذكر الوفد أأن س نغافورة بذلت هجودا كبرية لتعزيز الابتاكر يف املنطقة واحتلت املرتبة
ا ألوىل يف مؤرش الابتاكر العاملي .و أأشار اىل انشاء ما عدده  162من مكتبات الرباءات وماكتب نقل التكنولوجيا مبوجب
خطة معل حقوق امللكية الفكرية للرابطة للفرتة  .2025-2016وفامي يتعلق مبعاهدات الويبو ،قال ان من املقرر أأن تودع
مالزياي وثيقة انضامهما اىل بروتوكول اتفاق مدريد ،وس تودع مكبوداي وفييت انم قريبا واثئق انضامهمام اىل اتفاقية برن محلاية
ا ألعامل ا ألدبية والفنية .وذكر أأن مكبوداي انضمت اىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي يف مارس  ،2019ومن
املتوقع أأن حتذو اندونيس يا حذوها حبلول هناية العام .و أأشار اىل انضامم الفلبني واتيالند اىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات (معاهدة
مراكش) يف نومفرب  2018ويناير  2019عىل التوايل .وهنّا مكتب الفلبني للملكية الفكرية عىل بدء معلياته اكدارة للبحث
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ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة الرباءات .و أأضاف أأن ميامنار سنّت يف الربع ا ألول من عام 2019
قانوين العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ،و أأنشأأت مكتبا للملكية الفكرية .وقال ان مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية
لبدلان جنوب أس يا وجنوب رشق أس يا وايران (مجهورية  -االسالمية) ومنغوليا ،اذلي عقد يف س نغافورة يف أأغسطس
 ،2019حقق جناحا كبريا .فقد أأوحضت املناقشة املمثرة بشأأن ادارة أأصول امللكية الفكرية احلاجة اىل دمج امللكية الفكرية يف
هيلك الاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر وا ألطر الترشيعية واملؤسس ية اليت تدمعها .وذكر أأن من املقرر اعامتد برانمج
وطور بدمع من املكتب االقلميي لس يا واحمليط الهادئ ،يف نومفرب  .2019ويف
للمساعدة التقنية ملنطقة رابطة الس يان ،مصم ّ
هذا الصدد ،أأعرب عن تقديره الكبري للجهود املبذوةل لتلبية الاحتياجات الفردية لدلول ا ألعضاء يف الرابطة .وقال ان
حكومة فييت انم وافقت يف أأغسطس  2019عىل الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية للفرتة حىت عام  ،2030واليت
وضعت مبساعدة الويبو .وشكر مكتب الويبو يف س نغافورة عىل اسهامه يف ارشاك أأحصاب املصلحة وتعزيز اخلدمات الفعاةل
وتنظمي القطاع اخلاص .وتطلع اىل تعزيز الرشاكة مع الويبو واملشاركة بنشاط يف مناقشات امجلعيات.
 .11وقال وفد فنلندا ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول الأعضاء فيه ،ا ّن حامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيزها هام
أأولويتان رئيسيتان؛ ففي ضوء التحول ّ
املطرد لالقتصادات اىل اقتصادات قامئة عىل املعرفة ،تصبح امللكية الفكرية وس يةل
لتعزيز الابتاكر والقدرة التنافس ية والمنو ،وعامل امللكية الفكرية ينبغي أأن يامتىش مع هذه التغيريات يف جممتعات العامل
واقتصاداته .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأن تطورات مثل تكل املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي ،اذلي أأحدث ثورة يف لك
جانب من جوانب احلياة والعمل يف عامل امللكية الفكرية ،تطرح مجموعة جديدة من التحدايت أأمام نظام امللكية الفكرية،
و أأضاف أأن مسأأةل البياانت واس تخداماهتا اليت تزداد وجاهة ،ختضع لتحليل دقيق يف أأورواب هبدف حتديد الاس تجاابت
الس ياس ية املناس بة .ورحب الوفد بوضع هذه القضااي عىل ر أأس جدول أأعامل الويبو والعديد من جلانه ،و أأضاف أأن الاحتاد
تطرق الوفد اىل مسائل أأخرى عىل ر أأس جدول أأعامل الاحتاد
س يواصل املشاركة بنشاط يف املناقشات يف هذا الصدد .و ّ
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،فذكر مهنا اس تدامة س ياسات امللكية الفكرية وس بل تسخريها يف دمع التحول اىل اقتصاد
وجممتع أأكرث مراعاة للبيئة ،وانفاذ القانون وزايدة الوعي حبقوق امللكية الفكرية .و أأضاف أأن هذه ا ألخرية ذات أأمهية قصوى مبا
أأن امجليع من مواطنني ومس هتلكني ورشاكت وجممتعات معنيون ابلسلع واخلدمات املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية اليت
تتاح عرب االنرتنت وا ألسواق التقليدية .ومبا أأن الويبو يه املؤسسة الرئيس ية لتطوير بنية حتتية عاملية للملكية الفكرية ،ر أأى
الوفد أأن من املهم وضع نظام دويل متوازن حيمي مجيع فئات حقوق امللكية الفكرية ،و أأن أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد
والهاي ولش بونة يه الاحتادات ا ألساس ية .و أأضاف أأن الويبو تمتزي بوضعها الفريد مكنتدى ملناقشة س ياسة امللكية الفكرية
العاملية واعداد معايري جديدة وتبادل أأفضل املامرسات .و أأقر بأأمهية معل الويبو املعياري لسري نظام امللكية الفكرية العاملي
حاليا ،ولكنّه ر أأى أأن من الرضوري اجراء حتسينات جديدة عليه .ونقل الوفد أأن مجموعة الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه أأحرزت تقدم ًا ملموس ًا حنو الانضامم كطرف متعاقد اىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة ،مشريا اىل أأن الاحتاد قد يمتكّن من
ايداع صك انضاممه اىل الوثيقة دلى الويبو حبلول هناية عام  .2019وانتقل الوفد اىل مسأأةل العمل املعياري للويبو ،ور أأى
رضورة احراز تقدم بشأأن مسأأةل حامسة ويه معاهدة محلاية هيئات البث ،وتلبية الاحتياجات احلالية واملس تقبلية لهذه
الهيئات .ويف ضوء التوصية املتفق علهيا من جلنة حق املؤلف اىل امجلعية العامة للويبو بشأأن مواصةل جلنة حق املؤلف معلها
ألجل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة محلاية هيئات البث يف الثنائية  ،21/2020قال ان املناقشات جيب أأن تكون
مركّزة ّ
وموهجة حنو حتقيق النتاجئ ،يك تصل جلنة حق املؤلف اىل توافق يف الراء عىل نص ميكهنّ ا من الالتام هبذا االطار
الزمين .و أأضاف أأن من الواجب أأيضا احراز تقدم بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،اليت نضج ّنصها مبا يكفي لعقد مؤمتر
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دبلومايس هبدف اعامتد املعاهدة ،وهو ما س يعود ابلنفع عىل مجيع املصممني يف لك أأرجاء العامل ،وس يعزز ابداع جدول أأعامل
الويبو الترشيعي .وقال ان امجلعية العامة للويبو ينبغي أأن تواصل متهيد الطريق لعقد ذكل املؤمتر ادلبلومايس .وفامي يتعلق
ابالقرتاح اخلاص ابدراج رشط الكشف يف معاهدة قانون التصاممي ،ذكر أأن الاحتاد ال زال يشعر ابلقلق من أأن هذا الرشط
يقوض معلية تنس يق وتبس يط اجراءات تسجيل التصاممي .ور أأى أأن جلنة املعارف يه املنتدى املناسب الس تكشاف
قد ّ
القضااي ا ألساس ية املعنية .ويف ضوء املناقشات اجلارية يف جلنة املعارف واماكنية الوصول اىل حل أأكرث تدبّر ًا هناك ،دعا الوفد
املؤيدين اىل اعادة النظر يف اقرتاهحم اخلاص مبتطلبات الكشف يف معاهدة قانون التصاممي .وقال انه سيشارك بنشاط
وبرصاحة يف املناقشات هبدف التغلب عىل العقبات املتبقية أأمام عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الس ياق .ورحب ابالجامع
اذلي توصلت اليه جلنة املعارف يف جلس هتا ا ألخرية بشأأن التوصية املقدمة اىل امجلعية العامة احلالية بشأأن رشوط والية
اللجنة وبرانمج معلها اجلديدين ،ودمع جتديد والية جلنة املعارف للثنائية  ،21/2020وفقًا للرشوط وبرانمج العمل احملددة يف
تكل ادلورة .و أأعاد تأأكيد التامه ابملشاركة يف املفاوضات املس مترة بشأأن موضوعات املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،وسيشارك بشلك بناء يف أأعامل جلنة املعارف مبوجب الوالية اجلديدة .ويف هذا الس ياق ،قال الوفد
ان بدلين عضوين يف الاحتاد ا ألورويب ،وهام فنلندا و أأملانيا ،تعهدا ابملسامهة مببلغ  15000يورو للك مهنام يف صندوق الويبو
للتربعات لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة .و أأعرب الوفد عن تقديره للعمل البناء والقامئ عىل احلقائق اذلي أأجنز يف
جلنة الرباءات ،فقد عزز الفهم املتبادل ملتلف أأنظمة الرباءات الوطنية وقدم أأفاكرا لتحسني التعاون ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تساعد املناقشات املس تقبلية يف حتليل الاختالفات القامئة يف نظام الرباءات واليت تعيق التجارة والتمنية املشرتكة يف هذا
الصدد .ورحب ابلتقدم املس متر اذلي أأحرزته جلنة العالمات خالل دورتهيا السابقتني ،وتطلع اىل املسامهة يف العمل املس متر
يف اجملاالت الرئيس ية الثالثة مضن اختصاص تكل اللجنة .وقال انه سيشارك أأيضا بشلك بناء وموجه حنو اجياد احللول يف
املناقشات يف امجلعية العامة احلالية .و أأضاف أأن وجود جو اجيايب وتعاوين قد يسهم يف حل مسائل امللكية الفكرية املعقدة
والقضااي ا ألخرى العالقة ،وامليض قدما هبدف احراز تقدم بشأأن القضااي املهمة املدرجة يف جدول ا ألعامل واحلفاظ عىل ا ألمهية
العاملية للويبو.
 .12وقال وفد ايران (مجهورية  -االسالمية) ،متحد ًاث ابمس منظمة التعاون االساليم وبصفته منسق منظمة التعاون
االساليم للقضااي الاقتصادية واالمنائية ،ان حامية امللكية الفكرية وتعزيزها واليت لعبت دورا حاسام يف مواهجة التحدايت
املعارصة للتمنية بأأبعاد متعددة ،تظل أأولوية رئيس ية لبدلان املنظمة .و أأضاف أأن اس تخدام العمل والتكنولوجيا والابتاكر من
أأجل التمنية املس تدامة يف مجيع القطاعات هو واحد من  107أأهداف لربانمج معل املنظمة لعام  .2025و أأشار اىل أأن
الربانمج ،اذلي يشمل  18جماال ذي أأولوية ،يربز أأمهية زايدة مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف المنو
الاقتصادي العام والتمنية يف بدلان املنظمة ،ورضورة تعزيز روح املبادرة دلى الش باب والنساء لتعظمي الاس تفادة من الطاقة
الاكمنة القتصادات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة .وقال الوفد ان املنظمة عقدت أأول مقة لها بشأأن العلوم والتكنولوجيا يف أأس تاان
يف اكزاخس تان عام  ،2017كدليل عىل القيادة الس ياس ية دلمع الهنوض ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،واعمتدت يف القمة
اسرتاتيجية تنفيذ مدهتا عرش س نوات جلدول أأعامل املنظمة بشأأن العلوم والتكنولوجيا والابتاكر .و أأضاف أأن القمة الثانية
س تعقد يف عام  2020يف أأوزبكس تان .وذكر الوفد أأن اللجنة الوزارية ادلامئة للتعاون العلمي والتكنولويج التابعة للمنظمة
اضطلعت بدور رائد يف تعزيز التعاون يف جمال العلوم والتكنولوجيا بني ادلول ا ألعضاء يف املنظمة .ويف س ياق اتفاق التعاون
لعام  2003بني منظمة املؤمتر االساليم والويبو ،أأبدت املنظمة اس تعدادها لتعزيز التعاون يف القضااي املتعلقة بدور امللكية
الفكرية يف التمنية وس بل التصدي للتحدايت ذات الصةل .و أأعرب عن اعتقاد راخس للمنظمة برضورة مراعاة التوصيات الواردة
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يف أأجندة التمنية للويبو ابعتبارها معلية ينبغي تعمميها ابس مترار يف مجيع برامج الويبو .و أأشاد مبساعي الويبو املس مترة لتنفيذ تكل
التوصيات وتعمميها يف أأنشطهتا الرباجمية العادية ،ولكن ر أأى أأنه ينبغي عىل مجيع جلان الويبو أأن تراعي تكل التوصيات عند
اختاذ القرارات املتعلقة بصنع الس ياسات .و أأضاف الوفد أأن عىل الويبو ،بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،اعامتد هنج
تمنوي موجه حنو امللكية الفكرية هبدف زايدة قدرة البدلان النامية عىل حتقيق أأهدافها االمنائية من خالل املساعدة التقنية
وتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية والابتاكر الوطنية واسرتاتيجياهتا .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصممي احملمتةل ،قال ان القرار
الهنايئ بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يتطلب هنجا شامال يأأخذ يف الاعتبار املاوف املرشوعة مجليع ا ألطراف .ويف هذا الصدد،
ر أأى أأنه ينبغي مجليع الوفود الاخنراط يف مناقشة هادفة للتغلب عىل أأي خالفات متبقية .و أأعرب عن تطلعه اىل حل هذه
املسأأةل من خالل قرار بتوافق الراء يريض مجيع ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق بلجنة املعارف ،رحب الوفد ابالتفاق اذلي مت
التوصل اليه يف دورهتا ا ألربعني بشأأن جتديد والية جلنة املعارف ورشوطها وبرانمج معلها .و أأشار اىل التقدم الكبري اذل أأحرز
يف مشاريع الصكوك املتعلقة حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وقال ان جلنة
املعارف ،ومن خالل احرتام املبادئ ا ألساس ية للتعددية واظهار االرادة الس ياس ية ،ينبغي أأن تمتكن من حتقيق هدفها املمتثل
يف وضع اللمسات ا ألخرية عىل اتفاق بشأأن الصكوك القانونية ادلولية لهذه امحلاية .ويف ضوء التقدم املطرد اذلي أأحرز يف
ادلورات ا ألخرية للجنة حق املؤلف بشأأن مسأأةل معاهدة هيئات البث ،أأحاط الوفد علام ابلتوصية اليت قدمهتا اللجنة اىل
امجلعية العامة يف هذا الصدد .و أأشار اىل أأن املنظمة ملتمة مبواصةل معل جلنة حق املؤلف من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس
العامتد معاهدة محلاية هيئات البث ،رهنا بتوصل ادلول ا ألعضاء اىل اجامع يف جلنة حق املؤلف بشأأن القضااي ا ألساس ية
املطروحة .ورحب الوفد ابملناقشات اليت دارت بشأأن حقوق اعادة البيع داخل جلنة حق املؤلف .وفامي يتعلق مبرشوع
الربانمج واملزيانية ،أأقر الوفد بوضع الويبو املايل املس تقر واملت ّدرج ،ور أأى أأ ّال قمية مضافة يف تعديل املهنجية احلالية القامئة منذ
فرتة طويةل لتخصيص االيرادات والنفقات حبسب لك احتاد .وذلكل ،أأشار اىل وجوب احلفاظ عىل مهنجية التخصيص احلالية
وتعديل الاقرتاح الوارد يف امللحق الثالث من مرشوع الربانمج واملزيانية ليعكس املهنجية احلالية .ورحب ابملقرتحات املتعلقة
بتكوين جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية ،ودعا مجيع ادلول ا ألعضاء اىل اس تكشاف حلول بناءة ومعلية وقامئة عىل
توافق الراء فامي يتعلق بتكل القضااي.
 .13وقال وفد أأفغانس تان ان دليه ،أكحد البدلان ا ألقل منوا ،احتياجات خمتلفة عن بعض ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .و أأشار
اىل نوع املساعدة اليت اكن من املتوقع أأن تقدهما الويبو للبدلان ا ألقل منو ًا ،رمغ أأن احتياجاته قد تبدو أأساس ية .و أأضاف أأن
أأفغانس تان تضع اطار ًا قانوني ًا للحامية وتنفيذ التاماهتا .وقد مكنهتا تكل العملية من حتديد جمالني هممني حتتاج فهيام اىل ادلمع.
أأوهلام هو ادلمع القانوين؛ فهيي يف حاجة اىل مراجعة قوانيهنا و أأنظمهتا ،وضامن متاش هيا مع املعايري ادلولية بشلك حصيح .وذكر
الوفد أأن بعض العمل قد أأجنز ،ولكن دمع خرباء الويبو مطلوب الحراز مزيد من التقدم .والمتس املساعدة يف برامج للقضاة
واحملمكني والوسطاء دلمع انشاء أليات لتسوية املنازعات .وقال ان اجملال الثاين هو هتيئة بيئة تعلميية مناس بة للملكية الفكرية.
و أأضاف أأن املؤسسات التعلميية يف بدله حريصة عىل تدريب جيل جديد من املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية ،و أأن
القطاع اخلاص هممت بتوس يع معرفته ابمللكية الفكرية .ولكن أأفغانس تان ،كام هو احلال يف العديد من البدلان ا ألقل منو ًا ،حتتاج
اىل دمع الويبو وادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف هذا اجملال .و أأضاف أأن الويبو تس تطيع مساعدة بدلان مثل أأفغانس تان من خالل
تسهيل الندوات وحلقات العمل والربامج املتخصصة ،واقرتح الوفد أأن تقدم الويبو مجموعات خمصصة للمؤسسات التعلميية
والقطاع اخلاص يف البدلان ا ألقل منو ًا أكولوية .ور أأى رضورة تقدمي هذه اخلدمات لتشمل مجيع ادلول ا ألعضاء ،وخاصة
ادلول الراغبة يف اس تضافة ماكتب الويبو اخلارجية .اذ ينبغي أأن تشعر ادلول ا ألعضاء يف مجيع املناطق بقدرهتا عىل
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متسكه ابلتاماته ،و أأعرب عن رغبته القوية يف مواصةل مشاركته البناءة مع الويبو
الاس تفادة من املاكتب االقلميية .و أأكد ّ
وادلول ا ألعضاء فهيا.
 .14و أأي ّد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان التعاون بني الويبو واجلزائر شهد
ّ
توهجا جديدا ابفتتاح مكتب الويبو اخلاريج يف اجلزائر ،مما يبني رغبة البدل يف جعل امللكية الفكرية وس يةل للتقدم والتمنية
الاجامتعية والاقتصادية .و أأضاف أأن املكتب اجلديد اكن جحر الزاوية يف تعاون ممثر يركز عىل املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات البرشية واملؤسس ية .ورحب الوفد مببارشة املكتب أأعامهل وبدء هممة التعاون التقين .وشدد الوفد عىل أأمهية تعزيز
املكتب وتزويده ابلوسائل الالزمة لعمهل الاكمل ،وشكر أأمانة الويبو عىل تعاوهنا وفعاليهتا اليت أأاتحت تشغيل املكتب
اخلاريج .وذكر الوفد أأن املاكنة املمزية للملكية الفكرية يف اجلزائر ّ
توّض مدى اهامتم احلكومة املس متر بهتيئة بيئة مالمئة ل ألعامل
تتيح تطوير االماكانت الابتاكرية والاس تفادة من فرص نظام امللكية الفكرية .و أأضاف أأن هذه الرؤية أأصبحت أأكرث أأمهية
من أأي وقت مىض مع ظهور اقتصاد املعرفة وجماالت جديدة للمنافسة العاملية ،مثل اذلاكء الاصطناعي .ور أأى الوفد أأنه
ينبغي للويبو أأن تلعب دور ًا رائد ًا يف هذا اجملال ،مبا يف ذكل العمل مكنصة متعددة ا ألطراف ملناقشة التجارب وتبادل
اخلربات .ورحب الوفد مببادرات أأمانة الويبو يف هذا الصدد ،وابلتقدم اذلي أأحرزته الويبو يف تنفيذ أأجندة التمنية .ويف هذا
الس ياق ،دعا اىل اعطاء ا ألولوية للخطة الربانجمية والتنظميية واضفاء مزيد من الوضوح علهيا ،وكذكل ألنشطة املساعدة
التقنية اليت تسهم يف تعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا وتعزيز ادلراية الفنية .و أأضاف أأن تطوير االطار املعياري ينبغي أأن
يكون جوهر والية الويبو .ودعا الويبو اىل مضاعفة هجودها الحراز تقدم بشأأن القضااي املعلقة يف خمتلف اللجان ،مثل جلنة
املعارف وجلنة العالمات وجلنة حق املؤلف ،من أأجل السامح بعقد مؤمترات دبلوماس ية العامتد صكوك جديدة حتت رعاية
الويبو .ولتحقيق ذكل ،أأشار الوفد اىل رضورة أأن تبدي لك ا ألطراف املرونة الالزمة وتتحىل بروح التوافق ملا فيه مصلحة
امجليع .و أأي ّد الوفد املقرتحات بشأأن تصحيح اختالالت المتثيل االقلميي يف جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق عىل أأساس
التوزيع اجلغرايف العادل مع مراعاة احلجم الفعيل للمجموعات االقلميية املمثةل متثيال انقصا .وفامي يتعلق مبسأأةل الافتتاح املتوقع
للماكتب اخلارجية ا ألخرى للويبو ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اىل حل لهذه املشلكة عىل أأساس توافق الراء ،و أأكد
اس تعداده دلمع أأي مبادرة لتحقيق هذه الغاية.
 .15و أأي ّد وفد أأنغوال البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال حكومة أأنغوال أأجرت ابلتعاون مع
صانعي القرار والأاكدمييني والقضاء وقطاع ا ألعامل وامجلهور ،اصالحات وترش يدا لهيألك السلطة االدارية ،مع الرتكزي عىل
زايدة الوعي بأأمهية اس تخدام حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا .و أأعرب عن امتنانه للويبو دلمعها مرشوع قانون امللكية
الصناعية ،اذلي أأعلن يف نومفرب  ،2018وعقب املشاورات العامة ،جرى حتسني مرشوع القانون بفضل املساهامت،
وسيناقش مرة أأخرى يف جملس الوزراء .وقال ان الويبو قدّمت مزيد ًا من ادلمع عرب تنظمي ندوات معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات للبدلان ا ألفريقية الناطقة ابلربتغالية يف يوليو  ،2019والندوة ادلولية عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف سبمترب
 .2019و أأضاف أأنه ال زال همامت ابالس تفادة من ادلمع التكنولويج يف جمال نظام أأمتتة امللكية الصناعية ( .)IPASوبدعوة من
الويبو ،قدّم املعهد ا ألنغويل للملكية الصناعية (املعهد) مجيع البياانت االحصائية العامة ،مبا يف ذكل تكل الواردة يف نطاق
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وذكر أأنه نظرا لتخصص املوضوع وتعقيده ،فان تدريب فاحيص الرباءات هو أأحد الصعوابت
نداء خاص ًا الامتسا دلمع الويبو .ومض الوفد صوته لدلول ا ألعضاء ا ألخرى ،فأأ ّقر
الرئيس ية اليت يواهجها املعهد ،ووجه الوفد ً
بأأمهية العمل اذلي أأجنزته جلنة التمنية .وقال ان عىل جلنة التمنية أأن تضطلع بدور رائد يف تنفيذ أأجندة التمنية ،وينبغي مجليع
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هيئات الويبو أأن تدرج توصيات أأجندة التمنية يف أأنشطهتا .ور أأى رضورة ايالء الصدارة ملسائل املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات ونقل التكنولوجيا واملسائل املامثةل يف برانمج معل الويبو .وفامي يتعلق ابملناقشات اجلارية يف جلنة املعارف ،منذ أأن
وافقت اللجنة عىل توصية بتجديد واليهتا للثنائية  ،21/2020رأأى الوفد أأنه ينبغي للجمعية العامة أأن توفر مبادئ توجهيية
واحضة وحمددة يك تمتكن اللجنة من وضع اللمسات ا ألخرية عىل صك واحد أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،يف الثنائية  .21/2020و أأعرب الوفد عن أأمهل الصادق يف أأن تتفق ادلول ا ألعضاء يف
الويبو ،بعد قرابة عقدين من املفاوضات ،عىل وضع صك دويل ملزم لتعزيز وحامية املعارف التقليدية للمجمتعات احمللية
وا ألصلية ،وحاميهتا من التسلّط والاس تغالل والتقصري يف تقامس فوائد الاس تغالل التجاري .وقال ان من املؤسف مرور
ثالث مجعيات دون المتكّن من االتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي .و أأكّد أأمهية رشط الكشف
فامي يتعلق ابملعارف التقليدية أأو التصاممي التقليدية كرشط أأسايس لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد معاهدة قانون التصاممي.
وجدد الوفد التامه ابملشاركة البناءة يف املناقشات بشأأن مجيع بنود جدول ا ألعامل.
 .16و أأي ّد وفد أأنتيغوا وبربودا بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب عن ثبات تطلعات
بدله والتاهما ابنشاء مكتب حديث للملكية الفكرية الدارة نظاهما الوطين واملشاركة يف ا ألنشطة االقلميية وادلولية بشلك فعال.
و أأشاد بتنس يق الويبو لالجامتعات وحلقات العمل الناحجة عىل مدار العام املايض ،وعىل دمعها االداري والتقين املمتاز لضامن
النجاح عىل مجيع املس توايت .و أأضاف أأن بدله س تواصل العمل مع الويبو يف اجملاالت ذات الاهامتم املشرتك ،وتتوقع اس مترار
ادلمع من الويبو ملساعهيا .و أأشار اىل أأمهية امللكية الفكرية ابلنس بة للخطط وا ألهداف االمنائية الوطنية ،وذكر أأن بدله اعمتد
جدول أأعامل ترشيعي واداري دينامييك لضامن متايش قوانني امللكية الفكرية الوطنية مع التطورات العاملية املس مترة يف هذا
القطاع .وذكر أأن عام  2018شهد صدور قانون الرباءات واللواحئ التنفيذية بشأأن الرباءات يف أأنتيغوا وبربودا ،و أأهنا بصدد
حفص الطلبات من خالل التعاون ا ألفقي .وقال الوفد ان أأنتيغوا وبربودا انضمت مؤخر ًا اىل معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة
بودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل ابيداع الاكئنات ادلقيقة ألغراض االجراءات اخلاصة ابلرباءات (معاهدة بودابست) .ويف
مارس  2020س تحتفل البالد مبرور عرشين عاما عىل انضامهما كطرف يف بروتوكول مدريد ،ومن احملمتل أأن يصدر قانون
العالمات التجارية وقانون حق املؤلف اجلديدان يف تكل الس نة .وذكر أأنه قد مت مؤخر ًا اس تكامل وضع اسرتاتيجية وطنية
للملكية الفكرية ،وستنفذ التوصيات ذات الصةل اليت قدهما خبري استشاري من جامعة جزر الهند الغربية .ويف ضوء اترخي
البالد الراييض ،وال س امي جناهحا يف لعبة الكريكيت ،أأعرب مكتب امللكية الفكرية والتجارة يف أأنتيغوا وبربودا تأأييده الاكمل
ودمعه ملوضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية " :2019لذلهب نسعى :امللكية الفكرية والرايضة" .وأأشار الوفد اىل الاحتفال
ابليوم العاملي للملكية الفكرية  2019مبشاركة فريق ( ،)Cricket West Indiesوابلتامن مع مسابقة فنية أأقامهتا وزارة
التعلمي للتالميذ يف املدارس الابتدائية والثانوية يف مجيع أأحناء البالد .و أأضاف أأن ندوة رايضية عقدت يف ملعب كوليدج
للكريكيت ،ودعيت الهيا خشصيات رايضية معروفة من البالد للتحدث وتبادل قصص جناهحا؛ وشهد احلدث حضور كبريا
للغاية .و أأثىن الوفد عىل العمل املنجز الذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،و أأشار اىل أأن الفيديو اذلي يعدّه عن هذا املوضوع
س ينهتيي العمل عليه يف أأوائل عام  .2020وقال الوفد ان وزارة التعلمي واصلت العمل عىل برانمج بشأأن الابتاكر وامللكية
الفكرية ،س يدرج يف املناجه املدرس ية مس تقبال .و أأضاف أأن بدله اس تضافت يف عام  2019حلقة معل انحجة بشأأن االنفاذ
ألحصاب املصلحة احملليني يف جمال انفاذ القانون ،مبا يف ذكل الرشطة وموظفو امجلارك ومكتب املعايري .ونتيجة ملا س بق
سيس تمكل قريبا دليل للمدعني العامني يف جمال امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن احلكومة جتري مناقشات مع هجاز الرشطة
املليك بشأأن انشاء وحدة متخصصة ودليل تدريب للمجندين اجلدد .وقد اختذت احلكومة خطوات كبرية يف جمال حق
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املؤلف ،فأأنشأأت حممكة حق املؤلف مبوجب الترشيعات الوطنية ذات الصةل .وشكر الوفد الويبو ومكتب امللكية الفكرية يف
ترينيداد وتوابغو اذلي اس تضاف مؤمتر ًا بشأأن حق املؤلف ،تناول العديد من القضااي ذات الاهامتم .و أأعرب عن تقديره ملؤمتر
الاكرييب و أأمرياك الالتينية اذلي عقد مؤخر ًا بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لصاحل ابملكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف ،وتطلع اىل مزيد من النقاش والتفاعل بشأأن هذه القضااي .وقال الوفد ان مجموعة املبادرات الوطنية
واالقلميية اليت اختذهتا أأنتيغوا وبربودا ودول الاكرييب الصغرية ا ألخرىّ ،تبني بوضوح تزايد جحم الطلبات اليت تلقى عىل عاتق
القسم الاكرييب يف املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب .وأأعرب الوفد عن امتنانه لدلمع املس متر من املكتب وتطلع اىل
مزيد من التعاون مع البدلان اليت خيدهما .و أأكد التامه ابمليض قدم ًا يف معهل االقلميي وضامن اس تدامة املكتب والقسم الاكرييب.
و أأشاد البدل بعمل جلنة حق املؤلف وجلنة الرباءات وجلنة العالمات ومجيع اللجان ا ألخرى ،وتطلع اىل اس مترارها يف احراز
التقدم.
 .17و أأي ّد وفد ا ألرجنتني بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشكر املدير العام واملكتب
االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب عىل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وادلمع التدرييب .و أأعرب عن خفر بدله ابس تضافة
برانمج درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية اذلي تقدّمه جامعة سان أأندريس ،ابالشرتاك مع املعهد الوطين للملكية الصناعية
والويبو ،للطالب من مجيع بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال الوفد ان ا ألرجنتني تعمل منذ أأكرث من ثالث س نوات عىل
حتديث قوانني الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وتيسري اجراءات احلصول عىل حقوق امللكية الفكرية .وذكر
أأن املعهد الوطين للملكية الصناعية يقوم بنرش أأدوات اليداع الس ندات ومعاجلهتا واصدارها الكرتونيا .و أأعرب عن رسوره
لوضع الويبو املايل السلمي ،مبا يف ذكل الفوائض اليت حتققت حىت الن وتكل املتوقعة للثنائية املقبةل .وشدد الوفد عىل أأمهية
ختصيص املوارد دلمع تنفيذ ا ألهداف الاسرتاتيجية والربامج املتفق علهيا ،مع ا ألخذ بهنج متوازن للتمنية يف جمال امللكية
رشعت
الفكرية متاش يا مع أأهداف التمنية املس تدامة والتوصيات امخلس وا ألربعني املشموةل يف أأجندة الويبو بشأأن التمنية ،اليت ّ
معل الويبو وماكنهتا كواكةل متخصصة يف منظومة ا ألمم املتحدة .وقال الوفد ان مسامهة امللكية الفكرية يف الابتاكر والتمنية
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية دفعت ا ألرجنتني للعمل من أأجل نظام متوازن محلاية حقوق امللكية الفكرية يتيح الوصول
اىل الصحة والتغذية ونقل املعارف والتكنولوجيا ونرشها ،مبا يامتىش مع الس ياسات الوطنية لتعزيز املصلحة العامة يف
القطاعات ذات ا ألمهية الوطنية احليوية .وذكر أأن مواطن املرونة اليت يوفرها الهنج املتعدد ا ألطراف تالمئ حامية وانفاذ حقوق
امللكية الفكرية لصاحل امجليع .وفامي يتعلق ابللجان املتلفة للويبو ،شدد الوفد عىل اسهامه يف جلنة حق املؤلف واهامتمه بعملها،
وال س امي هجودها الرامية اىل حتديث حامية هيئات البث .و أأشار اىل أأن جلنة حق املؤلف وافقت ،يف أخر اجامتع لها ،عىل
أأن تدعو امجلعية العامة ا ألعضاء اىل مواصةل معلهم من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث
يف الثنائية  .21/2020ور أأى الوفد أأن من الرضوري وضع خطة معل متكن ادلول ا ألعضاء من التوصل اىل توافق يف الراء
بشأأن القضااي ا ألساس ية ،وعقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية املقبةل .وفامي يتعلق مبسامهته يف جلنة الرباءات ،سلط الوفد
الضوء عىل العمل اذلي يضطلع به املسؤولون احلكوميون والروح البناءة ألعضاء اللجنة ،وهو ما اتضّ ح يف مقرتحاهتم
املشرتكة .و أأعرب عن اس تعداده للميض قدم ًا يف املناقشات يف اطار جلنة املعارف .ووفقًا للقرار اذلي اختذته مجعيات عام
 ،2018طلب الوفد اس تئناف احلوار للتغلب عىل اخلالفات القامئة وعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي.
وفامي يتعلق مباكتب الويبو اخلارجية – ويه مسأأةل نوقشت منذ عدة س نوات ولها والية حمددة يف دورة امجلعيات احلالية،
ّ
حث الوفد ا ألعضاء عىل ابداء املسؤولية والالتام مبعاجلة القضية ،و أأعرب عن أأمهل يف اختتام امجلعيات  2019بقرار بتوافق
الراء بشأأن فتح أأربعة ماكتب خارجية جديدة للويبو ،ومهنا مكتب يف كولومبيا.
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 .18وقال وفد أأسرتاليا انه يقدر حسن النية والروح البناءة اليت اخنرطت هبا ادلول ا ألعضاء يف جلنة املعارف ،و أأعرب عن
أأمهل يف أأن تواصل ادلول ا ألعضاء البناء عىل التقدم االجيايب لالجامتعات ا ألخرية هبدف املساعدة يف الاعرتاف بثقافات
الشعوب ا ألصلية وجممتعاهتا وهويهتا ،مبا يف ذكل شعوب ا ألصلية ألسرتاليا وساكن جزر مضيق توريس .وقال ان نتاجئ هذه
املناقشات قد توفر مزيدا من اليقني للمبتكرين واملبدعني .و أأضاف أأنه س يواصل دمع برانمج الصناديق الاستامئنية املشرتكة
ألسرتاليا والويبو يف عام  2020مبسامهة قدرها  800,000دوالر أأسرتايل .و أأعرب عن خفره ابالجنازات اليت حتققت يف املرحةل
الثانية للربانمج ،وال س امي تطوير وحدات التدريب عرب االنرتنت عىل نظام مدريد اليت ستس تضيفها أأاكدميية الويبو ،واملسامهة
يف مواهجة التحدايت الصحية العاملية من خالل دمع منصة ويبو ريسريتش وتوفري املواد املنشورة ل ألشخاص معايق البرص
امليرسة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حتمل املرحةل الثالثة تأأثريا اجيابيا مماثال .و أأضاف أأن أأسرتاليا واصلت
من خالل احتاد الكتب ّ
دمعها الكبري للتحسني املس متر لنظام امللكية الفكرية العاملي ،وال س امي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبروتوكول مدريد.
ورحب اب ألطراف اليت انضمت مؤخرا ،أأو اكنت عىل وشك الانضامم ،اىل بروتوكول مدريد ويه :الربازيل وكندا ومالوي
ومالزياي وساموا ،و أأشاد بمنو عضوية نظام مدريد وهو ما يسهم يف تسهيل ممارسة ا ألعامل التجارية يف الاقتصاد العاملي ،كام
يتضح من المنو القيايس يف عدد املودعني اذلين يس تخدمون نظام مدريد محلاية عالماهتم التجارية دوليا .وقال ان بدله يدمع
أأهداف معاهدة مراكش ،ورحب بزايدة عضوية املعاهدة منذ مجعيات  .2018و أأضاف أأن من دواعي رسوره بصفته عضوا
يف اجمللس الاستشاري الحتاد الكتاب امليرسة ،أأن الاحتاد ساعد يف حتقيق عدد من أأهداف أأجندة التمنية للويبو .اذ ساعدت
هذه املبادرة عىل تنفيذ معاهدة مراكش عىل املس توى العميل .و أأعرب عن التامه الشديد واملس متر ابلعمل مع الويبو وادلول
ا ألعضاء لضامن اس مترار نظام امللكية الفكرية ادلويل يف تعزيز المنو والتمنية العامليني ،وخدمة املبدعني واملبتكرين وا ألعامل.
 .19و أأي ّد وفد المنسا البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،والبيان اذلي أأدىل به وفد فنلندا ابمس الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وقال ان امللكية الفكرية حفزت االبداع والابتاكر و أأسهمت يف التمنية الاقتصادية والثقافية
والاجامتعية مجليع البدلان ،و أأشاد بسجل أأنشطة الويبو واالجنازات االجيابية الواردة يف تقرير املدير العام اىل مجعيات الويبو
 ،2019وال س امي أأنشطة وبرامج املساعدة التقنية وحاالت الانضامم اىل املعاهدات اليت تديرها الويبو والاس تخدام املتايد
ألنظمة امللكية الفكرية والاحتادات القامئة عىل املعاهدات .و أأشار الوفد اىل التطورات االجيابية حنو التشغيل الفعال ألنظمة
التسجيل وااليداع ادلولية للملكية الفكرية اليت يديرها املكتب ادلويل .و أأضاف أأن التطورات والتحسينات املس مترة اليت
أأدخلت عىل نظايم معاهدة الرباءات ومدريد ،وهام املصدر الرئييس اليرادات الويبو واملسؤوالن عن نتاجئها املالية االجيابية،
اكنت ذات قمية كبرية لدلول ا ألعضاء واملس تخدمني .ور أأى أأنه ينبغي للويبو وموظفهيا الاس تفادة من اجلهود وا ألنشطة الهادفة
اىل زايدة تعزيز بيئة امللكية الفكرية الشامةل ،بغية تقوية اس تدامة الويبو وفعاليهتا يف توفري خدمات عالية اجلودة يف الوقت
املناسب للمس تخدمني .وقال ان ذكل سيساعد يف ضامن نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية ،يشمل مجيع فئات
حقوق امللكية الفكرية ويفيد مجيع أأحصاب املصلحة .ونظرا لغياب توافق يف الراء داخل جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن بعض
مسائل املهنجية املتعلقة ابعداد امللحق الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  ،21/2020وعدم قدرة جلنة
الربانمج واملزيانية نتيجة ذلكل عىل اصدار التوصية ابعامتد الربانمج واملزيانية املقدمني اىل امجلعيات ،قال الوفد انه عىل
اس تعداد للعمل بشلك بناء مع مجيع ادلول ا ألعضاء وا ألمانة حلل القضااي العالقة خالل ادلورات احلالية للجمعيات ،وتزويد
الويبو بوثيقة برانمج ومزيانية سلمية ومعقوةل ويف الوقت املناسب للثنائية املقبةل .وفامي يتعلق بتقرير ادلورة السابقة للجنة حق
املؤلف ،أأي ّد الوفد توصية جلنة حق املؤلف مبواصةل معلها بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث ،هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف
الثنائية  .21/2020و أأحاط الوفد علامً ابلتقرير املتعلق بأأحدث دورة للجنة الرباءات ،و أأ ّقر برضاه عن املداوالت البناءة
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والواقعية واملوضوعية اليت أأاتحت احراز تقدم كبري فامي يتعلق ابملوضوعات امخلسة للمناقشة يف اطار والية جلنة الرباءات.
و أأعرب عن ارتياحه لقرار جلنة الرباءات اعامتد برانمج متوازن لعملها يف املس تقبل ،و أأبدى اس تعداده للعمل مع مجيع الوفود
لزايدة التفامه املتبادل بشأأن الاختالفات يف أأنظمة الرباءات يف مجيع أأحناء العامل ،ومن مضهنا تكل املتعلقة بقانون الرباءات
املوضوعي .ورحب ابلتقدم املس متر احملرز يف املناقشات بشأأن مجيع املواضيع الرئيس ية يف جلنة العالمات ،عىل النحو الوارد
يف التقرير املقدم اىل امجلعيات ،وتطل ّع اىل مواصةل املشاركة النشطة يف ادلورات املقبةل للجنة العالمات .و أأبدى الوفد
اس تعداده ملناقشة احللول املمكنة للقضااي املعلقة خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي ،اليت هتدف
لتنس يق وتبس يط اجراءات طلبات التصاممي ،واليت س تفيد املصممني يف لك أأحناء العامل .وفامي يتعلق بلجنة التمنية ،اليت
اس مترت يف مناقشة تنفيذ توصيات أأجندة الويبو بشأأن التمنية والقضااي ا ألخرى املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية ،أأحاط الوفد
علام ابلتقارير املقدمة اىل امجلعيات احلالية وكذكل تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية لعام  ،2018واذلي أأظهر – مع
تقارير مجيع هيئات الويبو ذات الصةل – العديد من التطورات واالجنازات االجيابية ،ال س امي فامي يتعلق بأأنشطة املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات ،مما سيساعد عىل زايدة تركزي الويبو عىل مسائل التمنية .ور أأى أأنه ينبغي للمدير العام وموظفي
الويبو مواصةل التنفيذ الناحج لتوصيات أأجندة التمنية ،كجزء ال يتجز أأ من أأنشطة الويبو ا ألساس ية لتعزيز حامية امللكية الفكرية
يف مجيع أأحناء العامل .و أأثىن الوفد عىل قرار جلنة التمنية بشأأن "املرأأة وامللكية الفكرية" وتطلع اىل جلساهتا املقبةل بشأأن موضوع
الرشاكت البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكرية ،وكذكل موضوع امللكية الفكرية والاقتصاد االبداعي.
و أأثىن الوفد عىل معل جلنة املعارف والتقدم احملرز يف دوراهتا الست يف الثنائية احلالية ،واليت اكنت أأساسا قواي ملواصةل
املناقشات بشأأن تضييق الفجوات املتعلقة ابلبنود الثالثة قيد النظر .ورحب الوفد ابلروح البناءة للجنة املعارف ،و أأعرب
عن رسوره بتوافق الراء اذلي مت التوصل اليه بشأأن التوصيات املقدمة اىل امجلعية العامة احلالية فامي يتعلق بتجديد والية
اللجنة وبرانمج معلها للثنائية املقبةل الذلين يدمعهام الوفد بشلك اتم .وقال الوفد ان بدله شارك بنشاط يف دورات الفريق
العامل ملعاهدة الرباءات ،ور ّحب ابلتعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات و أأي ّدها تأأييدا اتما عىل النحو
الوارد يف الوثيقة  ،PCT/A/51/2وكذكل التوصيات املتعلقة ابلعمل املقبل للفريق العامل ملعاهدة الرباءات الواردة يف
الوثيقة  ،PCT/A/51/1ال س امي فامي يتعلق بعقد دورة واحدة للفريق قبل مجعيات عام  .2020و أأي ّد الوفد توصية الفريق
العامل ،الواردة يف الوثيقة  ،PCT/A/51/3ابحلفاظ عىل املعايري املنصوص علهيا يف البند  5من جدول الرسوم معاهدة
الرباءات واس تعراض تكل املعايري يف غضون مخس س نوات .وفامي يتعلق بنظام مدريد ،أأبدى الوفد اس تعداده العامتد
التعديالت املقرتحة عىل قواعد الالحئة التنفيذية لربوتوكول مدريد عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،MM/A/53/1اليت توّض
وتبسط بعض اجراءات نظام مدريد ،ال س امي فامي يتعلق بتجديد التسجيالت ادلولية .واختمت ابلقول انه س يواصل دمع حتقيق
أأهداف الويبو العاملية.
 .20وقال وفد أأذربيجان ان حكومته بد أأت حقبة جديدة من االصالحات اليت عكست الاحتياجات الاجامتعية و أأثرت
عىل مجيع جماالت احلياة العامة .و أأضاف أأن تصنيف ممارسة أأنشطة ا ألعامل  2019للبنك ادلويل صنّف أأذربيجان كواحدة من
أأكرث  10دول حتس نا يف اجراء اصالحات ا ألعامل ،وقد احتلت املرتبة ا ألوىل من حيث عدد االصالحات اجلارية؛ وصنفت
يف املرتبة  25من أأصل  190دوةل لسهوةل ممارسة ا ألعامل بشلك عام .و أأضاف أأن تقرير التنافس ية العاملية للمنتدى
تطور البدل اذلي صنف يف املرتبة  36مضن مؤرشه الفرعي محلاية امللكية الفكرية ،واملرتبة
الاقتصادي العاملي لعام  2018أأكّد ّ
 22يف املؤرش الفرعي بشأأن فعالية االطار القانوين يف حتدي ا ألنظمة ،واملرتبة  20يف املؤرش الفرعي بشأأن التوجه املس تقبيل
للحكومة .وذكر الوفد أأن قطاع امللكية الفكرية خيضع الصالحات مبتكرة وتغيريات مؤسس ية وتشغيلية واسعة النطاق .فقد
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أأنشئت واكةل للملكية الفكرية بوالية تشمل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وامللكية الصناعية .وقال ان الواكةل مسؤوةل عن
ادارة املكتبة العلمية والتقنية الوطنية ،فض ًال عن مركزين لفحص الرباءات والعالمات التجارية وانفاذ حقوق امللكية الفكرية.
و أأشار اىل العمل عىل نطاق واسع النشاء مراكز لنقل التكنولوجيات والرتوجي لها ،اضافة اىل مراكز دمع الابتاكر .وقال ان
منوذجا اداراي مبتكرا وضع بفضل االصالحات اليت نفذت ،وهذا الابتاكر مل يكن ليحقق لوال تطوير نظام ملكية فكرية يشجع
الاستامثر والابتاكر ،رمغ أأن التحدايت اليت تواجه نظام امللكية الفكرية حتددها س ياسة الابتاكر واالصالحات الاقتصادية
يف البدل .وذكر الوفد أأن بدله يعمل بنشاط عىل انشاء خدمات رمقية و أأنظمة معلومات جديدة يف جمال امللكية الفكرية لترسيع
ا ألنشطة املتعلقة ابلرباءات وضامن الشفافية وتطوير وتطبيق أأنظمة جديدة محلاية حقوق امللكية الفكرية الرمقية ،مبا يف ذكل
عرب اس تخدام تقنيات سالسل الكتل .و أأشار اىل أأن أأذربيجان تعاونت مع الويبو كجزء من س ياس هتا بشأأن امللكية الفكرية يف
اجلامعات واملؤسسات العلمية ،وتعمل أأيضا مع دول الاحتاد ا ألورويب يف جمال امللكية الفكرية الرمقية.
 .21وشكر وفد بنغالديش املدير العام عىل هجوده ادلؤوبة لتلبية احتياجات البدلان النامية .وقال ان امللكية الفكرية تؤدي
دور ًا أأكرب فأأكرب يف الاقتصاد العاملي القامئ عىل الابتاكر واملعرفة ،و أأن بنغالديش تعيد توجيه س ياس هتا االمنائية لتسخري فوائد
حسن ،يف الس نوات ا ألخرية ،ادارة امللكية الفكرية من خالل
امللكية الفكرية يف منوها الاقتصادي الشامل .وذكر أأن بدله ّ
اعامتد س ياسة وطنية للملكية الفكرية ورمقنة ماكتب امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات املؤسس ية والقيام بأأنشطة التوعية.
و أأعرب الوفد عن تقديره لتعاون الويبو املس متر ومساعدهتا يف جماالت امللكية الفكرية والتمنية ،واعرتف جبهود املنظمة لتنفيذ
وتعممي أأجندة التمنية يف براجمها و أأنشطهتا مع احرتام التاماهتا مبوجب أأهداف التمنية املس تدامة .وحث الويبو عىل مواصةل
تعزيز ظروف الابتاكر يف البدلان النامية .وقال ان من املتوقع أأن خترج بنغالديش من صفوف البدلان ا ألقل منو ًا حبلول عام
 ،2024و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو مساعدة البدلان اليت اكنت سابقا من البدلان ا ألقل منو ًا يف انشاء وتعزيز بيئة
ملكية فكرية موامئة لالبتاكر ومتتاز ابدارة جيدة .ور أأى الوفد أأن عىل املنظمة أأن تنظر يف تصممي وتنفيذ برامج لصاحل البدلان
اخلارجة من مجموعة البدلان ا ألقل منو ًا ملساعدهتا عىل معاجلة مشألك ما قبل التسجيل وما بعده .و أأعرب عن اس تعداده
للمساعدة يف هذا الصدد .و أأكد الوفد دمعه الاكمل لالقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ بشأأن تكوين جلنة
الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق .ور أأى أأن االتفاقات امللزمة قانو ًان يه وحدها اليت ميكهنا حامية الفوائد اليت تسعى البدلان
النامية اىل حتصيلها من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس
العامتد معاهدة قانون التصاممي ومعاهدة حامية هيئات البث ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يساعد احلوار البنّاء يف تسوية
خالفات ادلول ا ألعضاء.
 .22و أأي ّد وفد برابدوس البيان اذلي أأدىل به ممثل املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأي ّد جتديد والية
جلنة املعارف للثنائية  ،21/2020لتسهيل مواصةل املفاوضات بشأأن القضااي احلرجة العالقة ،ودعا جلنة حق املؤلف اىل
مواصةل معلها يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة حامية هيئات البث .وقال انه يتطلع اىل مزيد من التقدم يف
العمل اجلاري داخل جلنة العالمات ،وال س امي يف جمال حامية أأسامء البدلان .و أأعلن أأن برابدوس قد قدمت للتو ّ
صيك
انضامهما اىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف واىل معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،و أأجنزت تقريبا التعديالت
الترشيعية املوىص هبا .و أأضاف أأن برابدوس واصلت العام املايض تلقي مساعدة الويبو التقنية يف شلك دورات تدريب ،مبا
يف ذكل التدريب عىل نظام الويبو الدارة امللكية الصناعية ونظايم فيينا ونيس للتصنيف ،وستس تضيف قريب ًا حلقة معل
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اقلميية للويبو بشأأن امللكية الفكرية والتصممي .و أأعرب الوفد عن خالص شكره للويبو عىل دمعها املس متر لتطوير نظام حقوق
امللكية الفكرية يف برابدوس ،مبا يدمع تطورها الاقتصادي ،و أأعرب عن دمعه الاكمل لعمل الويبو.
 .23ورصح وفد بيالروس أأن بدله حددت التطوير املبتكر أكولوية قصوى ،وتعل ّق أأمهية كبرية عىل دور امللكية الفكرية يف
ضامن تمنيهتا العلمية والتكنولوجية والتجارية والصناعية والاجامتعية والثقافية .وذكر أأن بيالروس بد أأت بتنفيذ برانجمها الثالث
لتطوير الابتاكر اذلي ترعاه ادلوةل ،ويشمل الربانمج تنفيذ  16برانجمًا حبث ًيا ترعاه ادلوةل وحتسني مؤرشات النشاط
الابتاكري الوطين .ور أأى أأنه ال ميكن حتقيق أأهداف ترسيع التمنية القامئة عىل الابتاكر دون وجود نظام فعال الدارة امللكية
الفكرية ،وابلتايل فان التحسني املس متر لالطار القانوين والبنية التحتية يف هذا اجملال يظل هدفًا رئيس ًيا لبيالروس .وقال ان
بيالروس متكل س تة قوانني متخصصة متوافقة متاما مع املعايري ادلولية وتغطي مجيع فئات امللكية الفكرية .ويه طرف يف 17
معاهدة من أأصل  26معاهدة للويبو .وقال ان اس تعداد بدله التباع املعايري العاملية املقبوةل محلاية حقوق امللكية الفكرية يتجىل
يف العمل الرايم اىل تسهيل انضامهما اىل معاهدة مراكش واتفاق الهاي .و أأضاف أأن بيالروس مس تخدم نشط ل ألنظمة
العاملية اليت تديرها الويبو؛ ويف هذا الس ياق ،ذكر الوفد دمع بيالروس ملبادرة الاحتاد الرويس جلعل اللغة الروس ية احدى
اللغات الرمسية لنظايم مدريد والهاي .وشدد الوفد عىل أأن الس نة احلالية اكنت خاصة ابلنس بة لبيالروس ،اذ شهدت
الزايرة الرمسية للمدير العام للويبو الس يد فرانسس غري اىل البالد .وذكر أأن لقاء مجع الس يد غري مع رئيس بيالروس
ورئيس وزراهئا ،و أأشاد اجلانبان مبس توى التعاون بني بيالروس والويبو .و أأشار اىل النتاجئ املهمة ا ألخرى للزايرة ،ومهنا توقيع
مذكرة تفامه جديدة حددت جماالت التعاون احملمتل للجانبني ،مبا يف ذكل تطوير اسرتاتيجية امللكية الفكرية يف بيالروس للفرتة
 .2030-2020و أأعرب الوفد عن تقديره للويبو ملا قدمته من مساعدة تقنية هتدف اىل تعزيز نظام وطين فعال للملكية الفكرية
ودمعها يف تنظمي ندوات وطنية واقلميية بشأأن خمتلف جوانب امللكية الفكرية .ووجه الوفد شكره اخلاص الدارة البدلان
املتحوةل والبدلان املتقدمة عىل معلها البناء من أأجل تنفيذ أأكرث كفاءة ملشاريعه وبرانجمه الوطنية .و أأي ّد الوفد عقد مناقشة
موضوعية بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،ودعا مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو اىل حل خالفاهتا عىل الفور بشأأن نص
املعاهدة ،من أأجل عقد املؤمتر ادلبلومايس عام  .2020وشدد الوفد عىل أأن بيالروس اكنت واحدة من البدلان املؤسسة
ل ألمم املتحدة ،وواحدة من أأوائل البدلان اليت انضمت اىل الويبو .ويف هذا الصدد ،اقرتح الوفد ابلنيابة عن حكومته اختيار
مدينة مينسك مكاكن لعقد املؤمتر ادلبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي .وقال ان بدله تعمل اليوم بنشاط عىل تطوير
اقتصادها الرمقي ،اذ تعدّ حديقة التقنيات العالية اليت أأطلقت يف البالد واحدة من املنصات الرائدة يف العامل لتطوير منتجات
تكنولوجيا املعلومات .و أأشار اىل أأنه ال ميكن تطوير الاقتصاد الرمقي دون اتباع هنج جديد محلاية امللكية الفكرية .وذكر أأن
بيالروس مسحت ابدلخول ملدة شهر بدون تأأشرية ملواطين  73بدلا ،واس تضافت مينسك مرارا وتكرارا فعاليات دبلوماس ية
ومؤمترات و أأحااث رايضية دولية كربى عىل أأعىل مس توى من الضيافة .وذلكل ر أأى أأن عامصة بيالروس مناس بة للغاية مكاكن
لعقد املؤمتر ادلبلومايس مؤمتر الويبو .ويف اخلتام ،قال الوفد انه يتطلع اىل معل ممثر للجمعيات وفق جدول أأعاملها.
 .24وقال وفد بلزي ا ّن بدله مس متر يف السعي لبناء نظام ملكية فكرية حديث يقدّر ثقافة بلزي احليوية واالبداعية وحيمهيا.
و أأضاف أأن بلزي أأودعت يف  9نومفرب  2018صكوك انضامهما اىل معاهدة بيجني ووثيقة جنيف التفاق الهاي بشأأن التسجيل
ادلويل للتصاممي الصناعية ومعاهدة مراكش ومعاهدة حق املؤلف ومعاهدة ا ألداء والتسجيل الصويت .و أأعرب الوفد عن
امتنانه للقسم الاكرييب يف املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب دلمعه املس متر ملكتب بلزي للملكية الفكرية يف حتقيق
رؤيته .وذكر الوفد أأنه ومتاش يا مع موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية "لذلهب نسعى :امللكية الفكرية والرايضة" ،اس تضاف
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مكتب بلزي للملكية الفكرية يف أأبريل  ،2019ابلتعاون مع اجمللس الوطين للرايضة وبرعاية من وزارة التعلمي والش باب
والرايضة والثقافة ،حلقة معل مجليع الاحتادات الرايضية يف بلزي من أأجل اذاكء الوعي بأأمهية امللكية الفكرية يف تطوير
الرايضة والرايضيني يف البالد .ويف أأغسطس  ،2019التم مكتب بلزي للملكية الفكرية بأأن يصبح مساهامً نشط ًا يف برانمج
( )Street Law 101 Belize Programعن طريق مساعدة وتدريب وتوجيه معلمي املدارس الثانوية املتارة لرايدة
برانمج امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن املرشوع هو املرحةل ا ألوىل الدخال امللكية الفكرية يف نظام التعلمي الوطين ،وهو جزء
من هممة التوعية ابمللكية الفكرية ملكتب بلزي للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن التامه ابلعمل مع الويبو ولك ادلول ا ألعضاء
يف دفع جعةل الابتاكر وتطوير امللكية الفكرية بلك أأشاكلها.
 .25و أأي ّد وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب .وشكر املدير العام عىل العمل الشاق اذلي قام به ،واذلي انعكس يف منو املنظمة واس تقرارها .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده أأن امللكية الفكرية ينبغي أأن تكون أأداة للتمنية الاقتصادية للشعوب ولتمنيهتا الاجامتعية والثقافية أأيضا .و أأشار اىل
رضورة أأن حيقق حتفزي االبداع والابتاكر تواز ًان مناس ب ًا ويوفر الضامن الالزم لالمتثال للحقوق ،مثل احلصول عىل ا ألدوية
واملعرفة لصاحل الشعوب .وذكر الوفد أأن جلنة التمنية يه منتدى أأسايس لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،ألن براجمها و أأنشطهتا
ذات أأمهية قصوى لتعزيز وتنفيذ أأنشطة التعاون االمنايئ ألغراض تكوين الكفاءات يف ادلول ا ألعضاء ،من أأجل ضامن نظام
متوازن للملكية الفكرية وس ياسات التمنية الوطنية .وقال الوفد ان بدله عازم عىل مواصةل العمل مع جلنة املعارف من أأجل
تضم عددا كبريا من الشعوب
التوصل اىل حل ملموس وانشاء أأداة تتكيف مع واقع ادلول ا ألعضاء ،وال س امي ادلول اليت ّ
ا ألصلية ومتتاز بتنوع بيولويج واسع .و أأعلن الوفد أأن بدله قطع خطوات كبرية يف جمال امللكية الفكرية بدمع من الويبو ،مثل
انشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر؛ والانضامم اىل برانمج مكتبات ايداع املنشورات القانونية .و أأضاف أأن بدله أأودع
صك الانضامم اىل معاهدة مراكش .وختام ًا ،أأكد الوفد اهامتم بدله الشديد مبواصةل تعزيز عالقاته مع الويبو.
 .26و أأي ّد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأشاد بعمل جلنة العالمات بشأأن تطوير
معاهدة قانون التصاممي ،ودمع اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ابدراج رشط الكشف و أأحاكم املساعدة التقنية يف املعاهدة املذكورة،
و أأعرب عن أأمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس للنظر يف اعامتد معاهدة قانون التصاممي يف أأقرب وقت ممكن .وذكر الوفد أأن
بوتسواان دوةل غنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية اليت يتواصل اختالسها .وذلكل أأعرب عن قلقه ألن جلنة املعارف مل
تس تمكل معلها بعد أأو تقدم أأي اقرتاح حمدد بشأأن كيفية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،أل ّن غياب صك دويل ملزم قانوان يعين أأن مثل هذا المتكل غري املرشوع والقرصنة البيولوجية ملوارد بدله
سيس متران .وحث الوفد جلنة املعارف عىل اس تكامل معلها ووضع صكوك ملزمة قانو ًان محلاية املوارد الوراثية واملعارف
وحتسن س بل عيشهم .و أأعرب الوفد عن قلقه
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت س تفيد العديد من املواطنني ّ
التطور،
أأيض ًا ازاء التقدم البطيء حنو وضع اللمسات ا ألخرية عىل معاهدة حامية هيئات البث ،فالتكنولوجيا ال تتوقف عن ّ
وزايدة التأأخري تعين خطر اعامتد معاهدة تعاجل قضااي مل تعد ذات صةل .ولكنّه رحب ابلتقدم احملرز يف تنفيذ خطة معل بشأأن
التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية ،و أأعرب عن امتنانه للندوة
االقلميية اليت نظمهتا الويبو للمجموعة ا ألفريقية بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف والتعلمي واملؤسسات البحثية يف
جمال حق املؤلف ،واليت عقدت يويم  12و 13يونيو  2019يف نريويب ،كينيا ،واليت منحت ماكتب حق املؤلف من مجيع
أأحناء افريقيا فرصة اندرة مجلع وتقيمي الس بل املمكنة الحراز تقدم بشأأن جدول أأعامل جلنة حق املؤلف .و أأعرب الوفد عن
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تقديره دلمع الويبو يف مساعدة بوتسواان يف تطوير وتمنية نظام امللكية الفكرية الوطين ،مبا يف ذكل من خالل مبادرة "اذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية" ،اليت ساعدت يف وضع دليل للمدعني العامني وتدريب الرشطة واملدعني العامني عىل التعامل مع
جرامئ املالكية الفكرية .و أأضاف أأن هذه اجلهود ستساعد يف انفاذ حقوق امللكية الفكرية .و أأعرب عن امتنانه للويبو لمتويلها
مرشوع مكتب الياابن للرباءات لتوس مي سالل بوتسواان ،ودمع صانعات السالل من النساء يف منطقة تشويب يف شامل غرب
بوتسواان .وذكر أأن املرشوع ساعد يف تطوير معايري اجلودة ووضع نظام درجات وعالمة جتارية لتسويق هذه السالل عىل
املس توى ادلويل ،وسوف يعزز بال شك المتكني الاقتصادي وحتقيق مس توايت معيشة أأفضل لهؤالء النساء الريفيات.
وشدد الوفد عىل أأن توافق الراء الناشئ داخل اجملمتع ادلويل كلك أأمر رضوري للعمليات الوطنية واالقلميية محلاية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وفامي يتعلق بقضااي امللكية الفكرية ا ألخرى أأيضا.
 .27وقال وفد الربازيل ان بدله يسعى الس تعادة ثقة العامل ،وخفض معدالت البطاةل واجلرمية وخماطر ا ألعامل التجارية من
خالل احلد من البريوقراطية والغاء القيود التنظميية ،وال س امي ما ذكره رئيسها .وذكر أأن الربازيل تشهد فرتة من الانفتاح
الاقتصادي والاندماج يف سالسل القمية العاملية .فضمن نطاق مفاوضات ( )MERCOSURدخلت الربازيل أأكرب اتفاقني
جتاريني يف اترخيها ،مع الاحتاد ا ألورويب ومع الرابطة ا ألوروبية للتجارة احلرة ،وس تربم قريبا اتفاقيات مع رشاكء أخرين.
و أأضاف أأن الربازيل مس تعدة لبدء انضامهما اىل منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،يك تامتىش ممارساهتا يف
القطاعات الأكرث تنوعا مع أأعىل املعايري العاملية .وقال ان تعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا جانب همم يف الاسرتاتيجية
املذكورة ،فالربازيل تعمل عىل بناء وضامن بيئة حملية مواتية لالبتاكر وا ألعامل .ومن أأجل حتقيق هذه ا ألهداف ،ستتخذ
تدابري لزايدة الكفاءة والقدرة عىل الاس تقراء القانوين وماكحفة ا ألنشطة غري القانونية حبزم .و أأكد العزم عىل زايدة الالتام
بنظام امللكية الفكرية ادلويل ،وتزويد املرتعني ورجال ا ألعامل واملس تخدمني الهنائيني يف مجيع أأحناء العامل بفوائد االتفاقات
الرئيس ية اليت تديرها الويبو .ولهذه الغاية ،انضمت الربازيل اىل بروتوكول مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .ومن شأأن
الربوتوكول ،اذلي س يدخل حزي النفاذ فامي يتعلق ابلربازيل خالل مجعيات  ،2019أأن خيفض التاكليف ويبسط االجراءات
ويسهل تسجيل العالمات التجارية الربازيلية وا ألجنبية يف مجموعة من البدلان متثل أأكرث من  80يف املائة من التجارة العاملية.
واضافة اىل نظام مدريد ،ذكر الوفد أأن الفرع التنفيذي للحكومة بصدد معاجلة معاهدة بودابست .وقد نفّذ تقيمي داخيل التفاق
الهاي بشأأن االيداع ادلويل للتصاممي ،وكذكل اتفاقيات حق املؤلف الهامة ا ألخرى مثل معاهديت االنرتنت ،أأي معاهدة حق
املؤلف ومعاهدة ا ألداء والتسجيل الصويت .وذكر أأيضا من اجلوانب املهمة ا ألخرى السرتاتيجية الربازيل حتسني كفاءة مكتب
امللكية الفكرية الوطين .و أأضاف أأن من شأأن خطة ماكحفة ترامك الرباءات ،اليت يه قيد التنفيذ ،اجراء اختبارات أأرسع
للرباءات عن طريق زايدة اس تخدام التقارير من ماكتب الرباءات ا ألجنبية بشأأن الرباءات موضوع الطلبات .وقال ان معدل
طلبات الرباءات اليت جرى تقيميها يف بدلان أأخرى بلغ  %80من الطلبات يف الربازيل .وشدد الوفد عىل هجود الربازيل
ملاكحفة التقليد والهتريب والقرصنة .وذكر أأن اجمللس الوطين ملاكحفة القرصنة واجلرامئ ضد امللكية الفكرية انشط جدا يف انفاذ
حقوق امللكية الفكرية .وقال الوفد ان خري مثال عىل ذكل ،مذكرة التفامه اليت وق ّعت مؤخر ًا مع الويبو بشأأن مرشوع "اذاكء
ختزن احملتوايت املقرصنة أأو تتيحها،
الاحرتام للملكية الفكرية" وتلتم مبوجهبا الربازيل ابالبالغ املنتظم عن قوامئ املواقع اليت ّ
هبدف منع هذه املواقع من متويل أأنشطهتا من عائدات االعالانت .واختمت ابلقول ان الربازيل لن تدّ خر أأي هجد يف تعزيز نظام
امللكية الفكرية ،وستسهم بشلك بناء يف املناقشات احلامسة ملس تقبل امللكية الفكرية ،مثل مسائل املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية واذلاكء الاصطناعي.
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 .28و أأي ّد وفد بلغاراي بيان وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وبيان وفد كرواتيا نيابة عن مجموعة دول
أأورواب الوسطى والبلطيق .وواصل الوفد دمعه ل ألنشطة العامة للويبو ألهنا ومن خالل املساعدة يف تعزيز االبداع والمنو
الاقتصادي ،تعمل مكحرك رئييس لزايدة املعرفة ابمللكية الفكرية ودمع الابتاكرات عىل مس توى العامل .و أأشار اىل اجلهود
الكبرية اليت بذلت بشأأن مجيع القضااي العالقة املتداوةل يف جلان الويبو املتلفة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،ورحب ابلتقدم
احملرز عىل الصعيد الترشيعي يف تضييق الفجوات بني املواقف بشأأن العديد من املوضوعات القدمية .وذكر أأن أأحدث تقرير
للمدير العام سلط الضوء عىل دمع الويبو املس متر للتحسينات يف أأنظمة أأعامل امللكية الفكرية والبنية التحتية التقنية للواكالت
الوطنية واالقلميية من أأجل جعلها أأكرث كفاءة ،وتوفري خدمات ذات جودة أأفضل ألحصاب املصلحة واملس تخدمني الهنائيني.
وكجزء من اجلهود املس مترة اليت تبذلها الويبو لتطوير وحتديث أأنظمة امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،أأعرب الوفد عن
تقديره دلمع الويبو فامي يتعلق بنظام امللكية الفكرية يف بلغاراي ،و أأشار اىل أأن الرشاكة اجليدة بني الويبو ومكتب بلغاراي
للرباءات قد أأمثرت عن عدد من املبادرات عىل مر الس نني .وذكر مهنا ،عىل سبيل املثال ،دمع الويبو يف تنظمي سلسةل من
املناقشات يف صوفيا يف أأبريل  2019هبدف حتديد وضع مراكز نقل التكنولوجيا يف بلغاراي ،ودمع أأنشطة تكل املراكز لصاحل
املؤسسات التعلميية والبحثية ورواد ا ألعامل يف بلغاراي .وذكر أأيضا تنظمي ندوة مشرتكة بني مكتب بلغاراي للرباءات والويبو يف
صوفيا يف سبمترب  ،2019ركزت عىل خدمات الويبو املقدمة للمؤسسات الصغرية املوهجة حنو التصدير .وقد تناولت تكل
الندوة اماكانت وفوائد النظم ادلولية فامي يتعلق حبامية الاخرتاعات والعالمات التجارية والتصاممي وكذكل موضوع الساعة
بشأأن املنازعات بني أأسامء احلقول والعالمات التجارية االلكرتونية؛ وقدمت الندوة حملة عامة عن كيفية اس تخدام قاعدة
البياانت العاملية للويبو و أأدواهتا ومنصاهتا ملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف ايداع طلبات حامية حقوق امللكية
الصناعية .ونظرا ملا لهذه ا ألحداث من فائدة كبرية للرشاكت ،فان مكتب بلغاراي للرباءات يس تكشف طرقًا لتسهيل وصول
الرشاكت احمللية اىل نظام امللكية الفكرية وزايدة وعهيا عن طريق الفرص اليت يوفرها .وقال الوفد انه س يواصل دمعه للويبو
يف هجودها لتعزيز حقوق امللكية الفكرية وزايدة املعرفة ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،بغية الاس تجابة بشلك اكف
للتطورات واملتطلبات الناش ئة .و أأعرب عن أأمهل بأأن تكون مداوالت امجلعيات احلالية استباقية وبناءة وموهجة حنو اجياد
احللول ،هبدف حتقيق نتاجئ ملموسة يف مجيع القضااي املعلقة.
 .29و أأي ّد وفد بوركينا فاسو بيان وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان بدله ال يزال مقتنعا بأأن نظام امللكية الفكرية
أأداة هامة للتقدم والتمنية الاجامتعية والاقتصادية ،وذلكل اختذ اجراءات ال حرص لها عىل مدى الس نوات املاضية لالس تفادة
تيرس بفضل دمع الويبو املتعدد ا ألشاكل ،مبا
من الفرص اليت تتيحها امللكية الفكرية .وذكر أأن تنفيذ هذه االجراءات املتعددة ّ
يف ذكل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .ورحب الوفد ابلتعاون املمثر مع الويبو ،وابدلور الهام اذلي تؤديه الويبو يف تعزيز
امللكية الفكرية أكداة خللق الرثوات ،مع الرتكزي عىل مساعدة البدلان ا ألقل منو ًا والبدلان النامية .ورحب الوفد أأيضا بأأن
أأاكدميية الويبو ،اليت تؤدي دور ًا أأساس ي ًا يف تعزيز الكفاءات املهنية للماكتب الوطنية للملكية الفكرية ،قدّ مت هذا العام
و ألول مرة يف أأفريقيا ،ويف بوركينا فاسو خصوصا ،دورة تدريبية بشأأن االدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة للمهنيني
من  15بدل ًا من القارة ا ألفريقية .ورحب الوفد ابعامتد جلنة التمنية ،يف س ياق تنفيذ أأجندة التمنية ،مرشوع تعزيز وتطوير
قطاع املوس يقى ومناذج ا ألعامل اجلديدة .وقال الوفد ان خمتلف االجراءات اليت اختذهتا بوركينا فاسو تظهر أأن البدل قد دخل
يف ديناميكية المنو ،عىل أأساس الاس تخدام الكفء والفعال للملكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية .ولكنّه أأضاف
أأنه وعىل الرمغ من اجلهود املبذوةل ،ال تزال هناك حتدايت كثرية .ولهذا السبب ،أأعرب عن سعي حكومته ادلامئ للحصول
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عىل دمع من الويبو لتحقيق الاس تفادة الاكمةل من نظام امللكية الفكرية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤخذ
املاوف اليت أأاثرهتا اجملموعة ا ألفريقية بعني الاعتبار ،و أأن ينجح معل امجلعيات.
 .30و أأي ّد وفد مكبوداي بيان وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،وبيان وفد فييت انم ابمس رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا .ورحب الوفد بتوس يع نطاق خدمات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية والس بل البديةل لتسوية
املنازعات .ور أأى أأن هذه املبادرات س تعزز التطور الاسرتاتيجي للويبو .وقال ان مكبوداي أأقرت ابمللكية الفكرية أكداة للتمنية،
وعليه فقد تبنت عددا من االتفاقات واالتفاقيات واملعاهدات ادلولية .وقد وقعت حىت الن بروتوكول مدريد ومعاهدة
الرباءات واتفاق الهاي ووثيقة جنيف التفاق لش بونة ومعاهدة بيجني .ويه من حيث املبد أأ مس تعدة لتوقيع اتفاقية برن
وس تودع صك الانضامم دلى الويبو يف ا ألشهر القادمة .و أأعرب عن التام بدله ابالنضامم اىل معاهدات أأخرى لتحقيق
اس تفادة اكمةل من نظام امللكية الفكرية .وقال ان مكبوداي سعت ابلتعاون مع الويبو ورشاكء التمنية الخرين اىل انشاء نظام
اعتبارا من عام  .2002ونفذت عدة مشاريع يف جماالت
محلاية امللكية الفكرية ،واعامتد معظم قوانني ولواحئ امللكية الفكرية ً
العالمات التجارية والاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية واملوارد والتشخيص االداري وصياغة ترشيعات امللكية الفكرية
وتعديلها وانشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأضاف أأن بدله اس تفادت بشلك فعال من املساعدة التقنية املتاحة يف
جمال الرباءات ومعاجلة طلبات معاهدة الرباءات وحتديث نظام االيداع االلكرتوين .وكذكل فقد سامهت مع الويبو واملكتب
السويدي للرباءات والتسجيل والواكةل السويدية للتعاون االمنايئ ادلويل والواكالت ا ألخرى ،يف تنفيذ عدد من برامج تكوين
الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية .ورهنا ابملوارد واخلربات املتاحة ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف زايدة مشاركته ليصبح عضوا يف
جلنة الويبو للتنس يق .ور أأى أأن جتربة مكبوداي أكحد البدلان ا ألقل منو ًا ،س تدفعها ألداء دورا نشط يف دمع املبادئ اليت تقوم
علهيا امللكية الفكرية ،و أأبدى التامه ابلعمل عن كثب مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا من أأجل التنفيذ الفعال لالتفاقات
واالتفاقيات املتعلقة ابمللكية الفكرية .وكرر ادلعوة لتوس يع العضوية يف جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية .وذكر أأن للويبو
دور ًا فعا ًال يف دمع تطوير امللكية الفكرية يف مكبوداي .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ومجيع رشاكء التمنية .ورحب مبزيد من
املساعدة يف دمع العالمات التجارية للمنتجات احمللية وتعزيز وحتسني ادارة امللكية الفكرية والابتاكر والاخرتاع واالنفاذ ،يف
فرتة حتاول فهيا مكبوداي الاس تجابة للتغريات يف بيئة امللكية الفكرية العاملية واحتياجات شعهبا .و أأعرب عن أأمهل يف مناقشات
بناءة خالل امجلعيات.
 .31و أأي ّد وفد الاكمريون بيان وفد أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وقال انه بذل لك هجد ممكن ملواهجة التحدايت
املتعددة للملكية الفكرية ،فهيي واحدة من ا ألسس الرئيس ية لتمنية البدلان وحتسني جودة السلع واخلدمات ورفاه الشعوب.
ويف هذا االطار ،رحب الوفد بأأنشطة التعاون بني الاكمريون والويبو ،ومهنا زايرة انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع حق
املؤلف والصناعات االبداعية يف عام  ،2017وقد ركزت جلسات العمل أأثناء الزايرة عىل قطاع الكتاب؛ وزايرة انئبة املدير
العام املسؤوةل عن قطاع العالمات والتصاممي يف يونيو املايض ،اليت أأعقبهتا حلقة معل للتوعية بشأأن املؤرشات اجلغرافية.
وذكر الوفد أأن انئبة املدير العام أأجرت يف هذه الزايرة حماداثت ممثرة مع السلطات الاكمريونية ،وخاصة الس يد جوزيف
ديون نغويت رئيس الوزراء ورئيس احلكومة ،والس يد غابرييل دودو ندويك وزير املنامج والصناعة والتمنية التكنولوجية،
وسعاد الس يد مبيال مبيال وزير العالقات اخلارجية .وقال الوفد ان أأس بوع امللكية الفكرية يف الاكمريون ،اذلي مل تعد فوائده
حباجة لربهان ،س يعقد يف اطار هذه ادليناميكية امل ّ
وهجة يف أأكتوبر  .2019و أأضاف أأن للاكمريون مؤرشين جغرافيني هام:
فلفل بينجا وعسل أأوكو ،وخالل املائدة املس تديرة االقلميية الرفيعة املس توى وحلقة العمل بشأأن التوعية ،عززت التوصيات
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املقدمة وهجة نظر البدل بزايدة قاعدة مؤرشاته اجلغرافية ،والنظر يف املنتجات ا ألخرى مثل الاكاكو ا ألمحر ،اذلي تدرس
أأنشطته أأيض ًا يف اطار املرحةل الثانية من برانمج دمع تنفيذ املؤرشات اجلغرافية ( )PAMPIG 2التابع للمنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية .و أأشار الوفد اىل أأن املؤرشات اجلغرافية تطال أأيضا قطاعات أأخرى ،مهنا قطاع الصناعات احلرفية ،وقال انه
يدرك أأن لك ما س بق حيتاج اىل كثري من العمل .و أأشار الوفد اىل أأن الاكمريون ،وهبدف حتقيق ما س بق ،تبذل قصارى
هجدها ملواءمة قوانيهنا مع املعايري ادلولية من خالل وثيقة جنيف واتفاق لش بونة ،و أأضاف أأن من الرضوري مراعاة مصاحل
ا ألشخاص ذوي االعاقات يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وهو جانب مكرس حمليا يف القانون الاكمريوين .وعىل
املس توى ادلويل ،فستس متر الاكمريون يف نفس ادليناميكية فامي يتعلق مبعاهدة مراكش .ورصح الوفد بأأن عددا من
املناقشات احلالية بشأأن جوانب معينة من امللكية الفكرية يف خمتلف اللجان أأاثر اهامتمه ،وخاصة يف املسائل املتعلقة ابملزيانية
وتعزيز س ياحة تذوق ا ألطعمة بفضل امللكية الفكرية ،والاس تثناءات والتقييدات وهيئات البث والتصاممي الصناعية واملوارد
الوراثية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنجح املناقشات يف هذه اجلوانب ،اليت س تفيد بدله أأيض ًا .وجدد التامه ابملسامهة يف
تطوير امللكية الفكرية ،ولهذا الغرض ،سيس متر يف دمع تطوير النظم االيكولوجية للملكية الفكرية متاش يا مع اعالن الاجامتع
الرفيع املس توى اذلي عقد يف طوكيو يف فرباير  .2018ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأن التطوير الناحج لقطاع امللكية الفكرية
يس تدعي الس يطرة عىل عواقب ا ألحداث ،وما تنتجه من عدم املساواة.
 .32وقال وفد كندا ان التام بدله ابلويبو ومعلها املعياري يتضح من مشاركته يف جلان الويبو املتلفة وعضوية معاهدات
الويبو .و أأضاف أأن كندا انضمت يف العام املايض اىل أأربع معاهدات للويبو ،ويه :اتفاق الهاي يف نومفرب  2018وبروتوكول
مدريد ومعاهدة س نغافورة واتفاق نيس يف يونيو  .2019وذكر أأهنا ستنضم أأيضا اىل معاهدة الرباءات يف أأكتوبر .2019
و أأشار اىل أأن كندا واصلت أأنشطهتا عىل الصعيد ادلاخيل ،فوضعت مبادرات دلمع الابتاكر وتعزيز امللكية الفكرية أكداة للمنو
وضامن مشولية نظام امللكية الفكرية .وقال الوفد ان املبادرات مشلت برانجما للتوعية والتثقيف بشأأن امللكية الفكرية؛ واطالق
سوق جديدة للرباءات وامللكية الفكرية امجلاعية؛ ومتويل العيادات القانونية للملكية الفكرية يف اجلامعات الكندية؛ ومجع
البياانت عن الوعي بنظام امللكية الفكرية واس تخدامه يف كندا؛ وبرانمج منح للشعوب ا ألصلية لزايدة املشاركة يف املنتدايت
احمللية وادلولية بشأأن قضااي امللكية الفكرية ،و أأهدافا عديدة أأخرى .و أأحاط الوفد علامً ابجنازات الويبو عىل مدار العام الفائت،
مبا يف ذكل أأكرث من  40حاةل انضامم أأو تصديق عىل معاهدات الويبو؛ و 15حاةل انضامم اضايف اىل معاهدة مراكش؛ وزايدة
بنس بة  41يف املائة يف عدد الكتب اليت تقرض س نو ًاي عن طريق احتاد الكتب امليرسة (وصل العدد اىل  233 000قرض)؛
و أأشار اىل س نة قياس ية الس تخدام خدمات الويبو بشلك عام .وحتدّث الوفد عن املشاركة التعاونية اليت الحظه خالل العام،
مبا يف ذكل يف وضع مقرتح منوذيج ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف اعداد مقرتحات املشاريع لتنظر فهيا جلنة التمنية .و أأعرب عن
رسوره ابملسامهة يف صندوق الويبو للتربعات يف مارس  ،2019دلمع مشاركة ممثيل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يف جلنة املعارف
يف اطار اجلهود املبذوةل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ور أأى أأن الويبو يه
املنتدى ادلويل ا ألول للملكية الفكرية ،و ّ
حث عىل اختاذ القرارات عىل أأساس توافق الراء واحلمك الرش يد واالرشاف املايل يف
مجيع أأعامل الويبو وجلاهنا .و أأعرب عن امتنانه ل ألمانة وموظفي الويبو دلمعهم ومجليع ادلول ا ألعضاء ومس تخديم برامج الويبو.
 .33و أأي ّد وفد ش ييل بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشكر املدير العام فرانسس غري
وخمتلف أأقسام الويبو ،وال س امي املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل التاهمم ودمعهم الثابت .و أأ ّقر ابدلور املهم
ألنظمة امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر وتمنية البدلان ،واعترب أأنظمة امللكية الفكرية املتوازنة أأداة أأساس ية لتعزيز الابتاكر
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والقدرة التنافس ية وتوليد قمية مضافة وتيسري الوصول اىل الثقافة واملعلومات وحتسني نوعية حياة مجيع املواطنني .وذكر أأن
اجلهود اليت بذلهتا ش ييل لتحديث نظام امللكية الفكرية اخلاص هبا أأمثر عن حتقيقها ألعىل مرتبة بني بدلان املنطقة يف مؤرش
الابتاكر العاملي و أأصبح اقتصادها املفتوح جيذب الاستامثر ا ألجنيب يف جمال الابتاكر مبوجب سلسةل من االتفاقيات التجارية
اليت أأبرمهتا احلكومة .و أأضاف أأن املعهد الوطين للملكية الصناعية يف تش ييل ( )INAPIهو اثين أأكرث املعاهد ابتاكرا يف
العامل .فاملعهد ال يؤدي خدمات كسجل فقط ،بل هو أأيضا مركز دلفع حركة رايدة ا ألعامل والابتاكر ونقل التكنولوجيا .وذكر
اخلطوات العظمية اليت حتققت يف الس نوات العرش اليت انقضت منذ انشائه ،ومهنا انتقال املعهد اىل املعامالت االلكرتونية غري
الورقية وتعزيز اس تخدام اذلاكء الاصطناعي النشاء حمرك حبث عن العنارص التصويرية يف قاعدة بياانت العالمات التجارية
ومتابعة برانمج " "Sello de Origenوادراج العمل عن بعد وتقدمي اخلدمات ابللغة االنلكزيية وبد أأ العمل اكدارة للبحث
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة الرباءات .وقال الوفد ان املعهد اختذ خطوات لتعزيز أأنشطة ماكتب نقل
التكنولوجيا واصدار الرتاخيص يف اجلامعات ،اضافة اىل دوره كجهة ماحنة ملشاريع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،مبا يف
ذكل تكل املنفذة حتت رعاية منتدى التقدم والتمنية يف أأمرياك اجلنوبية .و أأضاف أأن ادارة املعهد اجلديدة ستس متر يف املسامهة
بشلك جوهري وفعال يف نظام امللكية الفكرية من خالل الاعامتد عىل العمل املنجز حىت الن ،والرتكزي عىل تاكمل أأدوات
امللكية الفكرية كعوامل اسرتاتيجية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت الكربى ،وتلبية احتياجات العرص احلديث مع
مراعاة تغري املناخ والطاقة املتجددة .وذكر الوفد أأن بدله س تواصل دمع الويبو ابعتبارها املنتدى الرئييس لتطوير املعايري
امليرس ،من خالل احلومكة الرش يدة واملداوالت القامئة عىل احلقائق.
ادلولية لتعزيز نظام امللكية الفكرية الفعال واملتوازن و ّ
و أأعرب عن ثقته يف أأن النتاجئ املالية املشجعة للمنظمة س متكّن من احراز املزيد من التقدم يف خمتلف البنود قيد املناقشة عىل
أأساس هنج متوازن يدمج املنظور االمنايئ ومتابعة أأهداف التمنية املس تدامة يف مجيع أأنشطة الويبو .وقال الوفد ان امجلعيات
احلالية فرصة الثبات أأن تعددية ا ألطراف يه أأفضل وس يةل البرام اتفاقات متوازنة وطموحة .وحث ادلول ا ألعضاء عىل
امليض قدم ًا يف مناقشاهتا بشأأن التصاممي الصناعية واملاكتب اخلارجية لوضع مثال واّض والهام املداوالت داخل املنظامت
ا ألخرى املوجودة يف جنيف.
 .34و أأي ّد وفد كولومبيا بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأكّد التام كولومبيا بعمل املنظمة.
وقال ان حكومته تويل أأمهية خاصة لتعزيز منوذج الاقتصاد الربتقايل القامئ عىل الصناعات االبداعية اليت ميكن حامية سلعها
وخدماهتا بفضل امللكية الفكرية .و أأضاف أأن خطة التمنية الوطنية للفرتة  2022-2018تتوىخ سلسةل من الاسرتاتيجيات
لتطوير الصناعات الثقافية واالبداعية وتوحيدها هبدف تنويع االنتاج والصادرات .و أأضاف أأن اخلطة أأعادت التأأكيد عىل التام
احلكومة بتطوير البدل اىل جممتع قامئ عىل املعرفة ،وانشاء أأدوات رضيبية ومالية جديدة للجهات الفاعةل العامة واخلاصة يف
النظام الوطين للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ملضاعفة الاستامثر احلايل .وذكر أأن تسخري الصناعات االبداعية دلفع التمنية
الاجامتعية مكحاوةل اسرتاتيجية لتحقيق منو طويل ا ألجل ،اس تدعى فهم الاحتياجات الوطنية اخلاصة ،مبا يف ذكل امللكية
الفكرية .وذلكل ر أأى الوفد أأن انشاء مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا هل أأمهية خاصة لتحقيق أأهداف امللكية الفكرية يف
البدل .فوجود مكتب خاريج يف كولومبيا س يجعل خدمات الويبو و أأنشطهتا أأقرب اىل املنطقة ويمكل اجلهود االقلميية من
خالل تغطية املصاحل املشرتكة وانشاء وس يةل اتصال مبارشة بني الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا .وقال ان امجلعيات ينبغي أأن
قر ًارا بشأأن انشاء مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا .و أأضاف أأن الاقرتاح اكن ترش يحا توافقيا وافقت عليه مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ابلامتيش مع املبادئ التوجهيية اليت وافقت علهيا امجلعيات يف عام  ،2015ووردت رصاحة يف
قرارات امجلعيات السابقة .وذكر الوفد أأن بدله يعمل عىل حتديث س ياس ته الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ،وذلكل فانه يعترب
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مواصةل التعاون النشط مع الويبو أأولوية من أأجل وضع س ياسة مس تقبلية تعزز امللكية الفكرية أكداة لزايدة االنتاجية والقدرة
التنافس ية من خالل تشجيع الابتاكر واالبداع ونقل التكنولوجيا .ور أأى أأن من املهم جتديد والية جلنة املعارف للثنائية
 ،21/2020مما يشجع عىل احراز تقدم يف املداوالت لوضع صك واحد ،أأو أأكرث ،يربز الفهم املشرتك للقضااي ا ألساس ية ذات
الصةل ابمللكية الفكرية والتنوع البيولويج واملعارف التقليدية اليت حتفظها اجملمتعات .و أأكّد الوفد اس تعداده ملواصةل العمل من
أأجل حوار لبناء التوافق يف الراء بغية عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي يف املس تقبل القريب .و أأكد أأيضا
اهامتم بدله ابالنضامم اىل اتفاق الهاي .وقال انه أأحرز تقدم ًا يف هذا الاجتاه ،وذكر أأن مساعدة الويبو التقنية والقانونية
س تكون حامسة يف التنفيذ الفعال واملالمئ لالتفاق.
 .35و أأي ّد وفد كوس تارياك البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكر الويبو
وال س امي املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب عىل ادلمع املقدم عىل ّمر الس نوات اىل مكتب كوس تارياك للملكية الفكرية
ومساعدته يف تكوين الكفاءات الوطنية وتعزيزها وتنفيذ التامات البدل مبوجب قانون امللكية الفكرية ادلويل .وقال ان ذكل
مكّن مكتب امللكية الفكرية الوطين من مواصةل تعزيز معليات التدريب ورفع مس توى احلرفية داخل املكتب ،واس تفاد منه
أأحصاب املصلحة الخرون ومس تخدمو نظام امللكية الفكرية كذكل .و أأشار الوفد اىل أأن ا ألولوية التالية يه تنفيذ مرشوع
( .)WIPO Fileو أأشار الوفد اىل أأن حكومته احتفلت ابذلكرى الس نوية العرشين النضامهما اىل معاهدة الرباءات ،اليت
زودت املس تخدمني مبنصة تنافس ية الدارة تسجيل الرباءات بفعالية .ويف س ياق ا ألدوات اليت تقدهما الويبو ملساعدة
املس تخدمني عىل الاس تفادة اىل أأقىص حد من نظام امللكية الفكرية ادلويل ،ذكر الوفد أأن بعثة من الويبو ستور كوس تارياك
قريبا لتقدمي مزيد من املعلومات عن بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات .وفامي يتعلق حبق املؤلف ،شكر
الوفد الويبو عىل املشورة الترشيعية املقدمة والبعثة التقنية والقانونية لتنفيذ معاهدة مراكش ومعاهدة بيجني ،و أأشار اىل
املصادقة عىل تكل ا ألخرية يف  4سبمترب  .2019وانتقل اىل املسائل العاملية ،فأأعرب عن قلقه ازاء عدم احراز تقدم حمدد يف
املفاوضات املوضوعية عىل اجلهبتني املعيارية واملؤسس ية .وفامي يتعلق خبطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030وحتديدا الهدف 10
بشأأن احلد من عدم املساواة داخل البدلان وفامي بيهنا ،ر أأى الوفد أأن نظام امللكية الفكرية العاملي جيب أأن حيقق تواز ًان بني
فوائده ونطاقهّ .
وحث الوفد امجليع عىل حتمل مسؤولياهتم والترصف حبسن نية يف املفاوضات هبدف ازاةل العقبات املتعلقة
ابلقضااي الأكرث تعقيدا ،مثل مسائل جلنة املعارف ومعاهدة قانون التصاممي واختيار املاكتب اخلارجية ،وخاصة افتتاح مكتب
يف كولومبيا ،واعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل.
 .36و أأي ّد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ورحب ابلتطورات اليت حدثت يف
عام  2019يف أأنظمة معاهدة الرباءات والهاي ومدريد .و أأكّد عىل أأمهية املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من خالل تنفيذ
أأجندة التمنية .وقال ان املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية قدّما منحا دراس ية
ملواطنني ايفواريني ،ووضعت خطة برانمج لتكوين كفاءات املدرسني يف جامعتني كجزء من ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر .وشكر الوفد انئبة املدير العام لقطاع حق املؤلف والصناعات االبداعية عىل اختيارها كوت ديفوار كبدل رائد يف
مرشوع "تطوير قطاع املوس يقى والامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى يف بوركينا فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي
والنقدي لغرب أأفريقيا" .وذكّر الوفد بأأن اس تخدام امللكية الفكرية أكداة اسرتاتيجية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية مكّن من
ماكحفة الفقر يف املناطق الريفية عرب الرتوجي للمؤرشات اجلغرافية والعالمات امجلاعية ،و أأن توس يع نطاق مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر من حيث الواثئق الفنية للرباءات ّ
شلك حمورا رئيس يا ل ألنشطة .وقال ان حكومته سارعت اىل اعامتد
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معاهدة مراكش يف امجلعية الوطنية هبدف التصديق علهيا .وفامي يتعلق ابالدارة امجلاعية ،ذكر أأن مجموع ا ألرابح بلغ 3.034
مليار فرنك أأفريقي ،أأو حوايل  6.1مليون دوالر أأمرييك ،يف عام  ،2018بفضل ادلمع الكبري اذلي قدمته الويبو .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف اعطاء ديناميكية جديدة لالطار املعياري من خالل قرار امجلعيات عقد مؤمتر دبلومايس البرام معاهدة
بشأأن حامية هيئات البث ابملعىن التقليدي أأي ابتباع الهنج القامئ عىل االشارة .ور أأى أأن املفاوضات بشأأن مرشوع معاهدة
قانون التصاممي تتطلب اتباع هنج أأكرث مشولية جتاه املاوف املرشوعة ألحصاب املصلحة بغية كرس امجلود احلايل .و أأشار الوفد
اىل أأن كوت ديفوار ،ويه طرف يف وثيقة جنيف التفاق لش بونة ،تؤي ّد مبد أأ التضامن من أأجل حسن سري معل الويبو
واحتاداهتا ،و أأكد أأنه سيتعاون بشلك اكمل للمسامهة يف جناح امجلعيات.
 .37و أأعرب وفد كرواتيا عن رضاه عن النتاجئ املالية للثنائية  19/2018والهنج السلمي اذلي اتبع يف التخطيط املايل للثنائية
 .21/2020و أأعرب عن رسوره للتحسينات املس مترة اليت جيري ادخالها عىل الربامج ومهنجية التخطيط املايل وطريقة عرضه.
و أأشار اىل التطورات االجيابية املس مترة يف خمتلف جلان الويبو ،وال س امي فامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث يف جلنة حق
املؤلف .و أأبدى أأمهل بأأن تس تجيب ادلول ا ألعضاء بشلك اكف وفعال للتحدايت التكنولوجية اجلديدة يف هذا اجملال .و أأي ّد
تركزي وثيقة الربانمج واملزيانية اجلديدة عىل مواهجة حتدايت التطورات التكنولوجية اجلديدة وتأأثريها عىل نظام امللكية الفكرية.
وقال ان الاقتصادات الرمقية احلديثة ،اليت تعمتد اعامتدا كبريا عىل البياانت ،تتطلب وجود نظام ملكية فكرية رسيع
الاس تجابة وفعال ،ونقل امتنان كرواتيا الس تجابة الويبو الرسيعة والنشطة واملوهجة حنو حل هذه التطورات .و أأشار اىل أأن
وثيقة الربانمج واملزيانية اجلديدة تضمنت دعام معززا للرشاكت الصغرية واملتوسطة ورايدة ا ألعامل يف الانتفاع الفعال ابمللكية
الفكرية .ور أأى أأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة تسامه بشلك كبري يف المنو الاقتصادي والاس تقرار الاجامتعي ،ولكهنا حتتاج
اىل اختاذ اجراءات مناس بة يك تس تطيع حتقيق اس تفادة اكمةل من نظام امللكية الفكرية وتعزز قدرهتا الابتاكرية واالبداعية
والتنافس ية .وذكر أأن هذا ادلمع للرشاكت الصغرية واملتوسطة س يكون احدى ا ألولوايت الرئيس ية لكرواتيا يف النصف ا ألول
من عام  ،2020أأثناء تر أأسها جملس الاحتاد ا ألورويب .و أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم التوصل اىل توافق يف الراء بشأأن اعامتد
معاهدة قانون التصاممي .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتخذ ادلول ا ألعضاء هنج ًا بنا ًء لتجس يد اجلهود الهائةل اليت بذلت لتحقيق
هذه الغاية .وجشع الوفد ادلول ا ألعضاء عىل العمل ابالشرتاك مع أأمانة الويبو للهنوض ابدارة الويبو ومساعدة املنظمة عىل
مواهجة التحدايت املس تقبلية يف جمال معلها اذلي يزداد تعقيد ًا .وطلب الوفد من ادلول ا ألعضاء أأن تتحىل ابالنفتاح وتبدي
اس تعدادا لالبتعاد عن املواقف املتيبسة اليت تعيق التقدم ،مبا يف ذكل امجلود الطويل ا ألمد بشأأن ختصيص ماكتب الويبو
اخلارجية ،ويه عقبة واحضة أأمام تقدم تكنولوجيا االتصاالت احلديثة .وشكر الويبو عىل تعاوهنا القمي يف جماالت أأخرى،
ومهنا :وضع اللمسات ا ألخرية عىل مرشوع مشرتك ملساعدة ماكتب نقل التكنولوجيا يف كرواتيا؛ وتعزيز أأمهية االبداع
والابتاكر بني ا ألطفال؛ وتقدمي خمتلف برامج التدريب عىل امللكية الفكرية.
 .38و أأعلن وفد كواب أأن ادلس تور اجلديد مجلهورية كواب ،الصادر يف  10أأبريل  2019يف أأعقاب معلية تشاورية واس تفتاء
دس توري ،أأكّد دور التعلمي والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر كعوامل أأساس ية يف التمنية الاجامتعية .و أأضاف أأن
ادلس تور الكويب أأ ّقر حبقوق ا ألشخاص يف ابداعات عقوهلم ،كام ميارسها املبدعون و أأرابب احلقوق وفقا للقانون والس ياسة
العامة .وقال الوفد ان كواب قطعت خطوات كبرية يف تنفيذ الس ياسات العامة ،مثل اعادة تنظمي نظام العلوم والتكنولوجيا
والابتاكر وس ياسة انشاء مؤسسات التكنولوجيا املتقدمة ومراكز العلوم والتكنولوجيا لتعزيز املعرفة ونقل العلوم والتكنولوجيا
ذات القمية املضافة العالية للخدمات ،واليت تمتتع فهيا ا ألصول الفكرية بدور أأسايس .و أأشار الوفد اىل احراز تقدم يف
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الاستامثر ا ألجنيب وانشاء مناطق التمنية الاقتصادية اليت تشجع عىل اقتناء التكنولوجيا وتعزيز سالسل القمية الصناعية عىل
املس توى الوطين .وذكر نظام امللكية الصناعية اذلي اعمتده جملس الوزراء ،ومت حتديث اطاره القانوين يف أأغسطس ،2018
ودمع أأهداف وس ياسات التمنية الوطنية يف س ياق اخلطة الوطنية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية  :2030رؤية وطنية ذات
أأهداف وغاايت اسرتاتيجية .وحتدث الوفد عن اجلهود اليت بذلت لتعزيز التطوير املؤسيس لثقافة املشاركة يف حقوق امللكية
الفكرية وادارهتا .وقال ان كواب صادقت عىل الربوتوكول امل ِّّعدل التفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق
تريبس) ،واذلي دخل حزي النفاذ يف كواب يف  6يونيو  .2019وقد وفر هذا التعديل اليقني القانوين لتصدير ا ألدوية اجلنيسة
منخفضة التلكفة اىل البدلان اليت ليست دلهيا القدرة ،أأو حمدودة القدرة ،لتصنيع املنتجات الصيدالنية .وقال الوفد ان ا ألمه مما
س بق هو تربير احلق يف الصحة واحلصول عىل ا ألدوية للجميع ،مع وضع املصاحل الاقتصادية جانبا .و أأكد الوفد أأن هذه النتاجئ
قد حتققت رمغ تصاعد احلصار الاقتصادي والتجاري واملايل القايس اذلي تفرضه الوالايت املتحدة ا ألمريكية ،مما يعيق نفاذ
كواب اىل التكنولوجيا ومصادر المتويل .و أأشار اىل أأن لهذه التدابري أأثرا سلبيا عىل التمنية الاقتصادية للبدل ،وابلتايل تأأثري
مبارش عىل شعب كواب .فقد منع نطاق احلصار خارج احلدود االقلميية املواطنني والرشاكت يف ادلول ا ألخرى من الاستامثر
يف كواب .وقال الوفد أأن يويم  6و 7نومفرب  2019سيشهدان احملاوةل  29لعرض مرشوع قرار يطالب بوقف هذا احلصار
اجلائر أأمام امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .ويه فرصة ليظهر اجملمتع ادلويل مرة أأخرى كرهه لتكل املامرسات الس ياس ية اليت عفا
علهيا الزمن واالجرامية .و ّ
حث الوفد عىل جتديد والية جلنة املعارف للثنائية  ،21/2020وأأشاد ابلتقدم احملرز يف التوصل اىل
اتفاق بشأأن الصكوك القانونية ادلولية .وذكر أأن أأجندة التمنية يه احدى أأولوايت الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا .وقال الوفد ان
ادماج التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو ومواصةل النقاش بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ،كجزء من تنفيذ الركن الثالث للجنة التمنية
وامللكية الفكرية وحتقيق التنفيذ الاكمل للتوصيات امخلس وا ألربعني املعمتدة ألجندة الويبو بشأأن التمنية ،ال يزال يشلك حتداي
لدلول ا ألعضاء ،و أأشاد الوفد جبهود الويبو .و أأشار اىل حتد أخر يمتثل يف دمج أأهداف التمنية املس تدامة وعددها  17خلطة
ا ألمم املتحدة لعام  2030يف أأنشطة الويبو ومبادراهتا .وذكر الوفد ،فامي يتعلق ابلعمل املقبل للجنة الرباءات ،أأن ّه ينبغي للجنة
أأن تواصل دراساهتا بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق امللكية الصناعية ،مع الرتكزي عىل العوائق اليت تفرضها
الرباءات عىل نقل التكنولوجيا .وجيب أأن تأأخذ هذه ادلراسات يف الاعتبار املسائل املتعلقة ابلتمنية ورشوط تنفيذ هذه
التقييدات والاس تثناءات .و أأما ابلنس بة للمفاوضات املتعلقة مبعاهدة قانون التصاممي ،فر أأى الوفد رضورة أأن يراعي النص
مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء ،وال س امي يف مسأأليت املساعدة التقنية ورشط الكشف عن أأصل أأشاكل املعارف التقليدية
املمثةل يف تكل التصاممي .وقال الوفد ان جلنة حق املؤلف ينبغي أأن تعمل عىل وضع اقرتاح ملموس بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية وضامن نفاذ ا ألشخاص ذوي االعاقات اىل هذه
املوارد .وختام ًا ،لفت الوفد الانتباه اىل املساعدة اليت تقدهما الويبو ،وال س امي املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب؛
بشأأن تكوين الكفاءات الوطنية ألنظمة امللكية الصناعية الوطنية؛ والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لتنفيذ نظام الويبو
ألمتتة امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل التطورات اجلديدة يف النظام املؤمتت ونظام ادلمع اجلديد .ورحب ابدلمع املقدم من معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد يف جمايل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .و أأشاد بقرار توس يع املشاركة يف برانمج
النفاذ اىل البحث من أأجل التمنية والابتاكر ) (ARDIلعام  .2020و أأشاد أأيض ًا ابلعمل اذلي أأجنزته أأاكدميية الويبو لتعزيز فهم
امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين.
 .39و أأي ّد وفد امجلهورية التش يكية بياين وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ووفد كرواتيا ابمس مجموعة
دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق .وقال انه يواصل دمعه للويبو مكنتدى عاملي للخدمات واملعلومات والس ياسات والتعاون
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يف جمال امللكية الفكرية ،ويويل أأمهية كربى لنظاهما الفعال وامليرس حلقوق امللكية الفكرية ،اذلي يشجع الابتاكر واالبداع
ونرش املعرفة ويسهل نقل التكنولوجيا لتحقيق المنو الاقتصادي والاجامتعي .و أأيد الوفد مجيع أأنشطة الويبو اليت تراعي
احتياجات مس تخديم نظام امللكية الفكرية ،وال زال يويل قمية كبرية لتحسني أأنظمة الويبو العاملية محلاية امللكية الفكرية.
و أأعرب عن تقديره للجهود اليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة للقضاء عىل العجز يف مزيانية الاحتاد ،وقال انه شارك بنشاط يف
مداوالت الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة لضامن الاس تدامة املالية لالحتاد عىل املدى الطويل .وفامي يتعلق
اب ألنشطة املعيارية للويبو ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن توافق ادلول ا ألعضاء أأخري ًا عىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة
قانون التصاممي .وع ّرب عن اقتناعه بأأن جلنة املعارف يه املنتدى املناسب ملناقشة رشوط الكشف يف مثل هذه املعاهدة.
وقال ان امجلهورية التش يكية تشارك بنشاط يف معل جلنة حق املؤلف ،وترى أأن اللجنة ستتوصل اىل توافق يف الراء بشأأن
نص معاهدة محلاية هيئات البث ،تلبية الحتياجات امحلاية احلالية واملس تقبلية .و أأي ّد الوفد اقرتاح ادراج حقوق اعادة البيع يف
جدول أأعامل جلنة حق املؤلف .و أأعرب عن ارتياحه للتقدم اذلي أأحرزته جلنة الرباءات ،لكنه توقع أأن تعقد نقاشا تقنيا أأكرث
تع ّمقا بشأأن التنس يق املوضوعي لقانون الرباءات .و أأعرب عن دمعه لعمل جلنة االنفاذ ورحب ابملسامهة املتايدة لدلول
ا ألعضاء من مجيع املناطق يف معلها .و أأشار اىل هجود الويبو يف جمال تعلمي امللكية الفكرية عرب أأاكدميية الويبو وس ياسات
امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة .و أأشاد بأأنشطة التعاون واملساعدة اليت قدّمهتا الويبو يف تنظمي ندوة
متنقةل بشأأن خدمات الويبو ومبادراهتا يف أأكتوبر  ،2018ورحب ابلزايرات ادلراس ية اليت أأجرهتا هيئات الويبو .و أأعرب
الوفد عن امتنانه للويبو ملا قدمته من مساعدة تقنية يف ا ألنشطة املتعلقة ابذلكرى الس نوية املئوية لتأأسيس مكتب امللكية
الصناعية يف براغ .و أأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن اس تعداده ملواصةل التعاون الوثيق مع الويبو.
 .40وقال وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ان الويبو حققت جناحا كبريا العام السابق يف معلها لتعزيز نظام امللكية
الفكرية العاملي وحتسني عالقات التعاون بني ادلول ا ألعضاء .وقال ان الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة انقش ،يف
دورته املنعقدة يف مايو  ،2019القضااي املتعلقة ابالس تدامة املالية للنظام واختذ قرارات بشأأهنا ،مع التأأكيد عىل أأمهية
الاضطالع بأأنشطة لزايدة عضويته ،مبا يف ذكل الانضامم اىل وثيقة جنيف التفاقية لش بونة ،وتعزيز التنس يق بني أأعضائه
لمتكني النظام من العمل بكفاءة .وقال ان أأمانة الويبو أأولت الاهامتم الواجب للمساعدة التقنية والتعاون الالزمني لتنفيذ
معاهدة قانون الرباءات ،وفق ًا للقرار اذلي اختذه املؤمتر ادلبلومايس يف يونيو  2000ابعامتد معاهدة قانون الرباءات .ورحب
وفد ابنضامم املزيد من البدلان اىل معاهدة مراكش ،وابجلهود اليت بذلهتا أأمانة الويبو دلمع ا ألنشطة الوطنية واالقلميية وا ألقالميية
املتعلقة بتنفيذها .ويف ضوء التقدم اذلي أأحرزته جلنة العالمات يف صياغة مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،تطلع الوفد اىل
عقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة يف املس تقبل القريب .ودمع خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل اخلدمات
املتعلقة ابلتسوية البديةل للمنازعات .وقال الوفد ان الس يد كمي جونغ أأون ،رئيس جلنة شؤون ادلوةل جبمهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية ،حدد يف خطاب الس ياسة يف اجللسة ا ألوىل لدلورة  14للجمعية الشعبية العليا يف أأبريل  ،2019املهمة الرئيس ية
للبالد بأأهنا توطيد ا ألسس املادية الاشرتاكية من خالل تركزي مجيع اجلهود الوطنية عىل البناء الاقتصادي واحلفاظ عىل
س ياس هتا الاسرتاتيجية يف جعل الاقتصاد الوطين حديثا ومبن ّيا عىل العمل و أأسس تكنولوجيا املعلومات وموهجا لتحقيق
أأيديولوجية الاكتفاء اذلايت الوطنية .و أأضاف الوفد أأن بدله تمثّن مساهامت ا ألفراد املوهوبني وتعطي ا ألولوية للعلوم
والتكنولوجيا وتويل الاهامتم الواجب لتعزيز نظام حامية امللكية الفكرية الوطين .وقال ان الوزارات والهيئات ا ألخرى ذات
الصةل اختذت تدابري معلية لزايدة حتسني نظام حامية امللكية الفكرية .وقد وضعت اسرتاتيجية وطنية لتطوير امللكية الفكرية
شلكت نقطة حتول يف تطوير العلوم والتكنولوجيا .و أأشار اىل تنفيذ أأنشطة خمتلفة يف البدل لالحتفال ابليوم العاملي للملكية
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الفكرية لعام  .2019فصدرت موضوعات متعلقة ابمللكية الفكرية عىل نطاق واسع يف الصحف ،مثل ،Rodong Sinmun
وعىل شاشات التلفزة ،ونظمت حمارضات وندوات بشأأن نظام حامية امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأن ا ألمانة ُأبلغت جبميع هذه
املبادرات .و أأضاف أأن حلقة معل وطنية بشأأن وثيقة جنيف ّنظمت ابلتعاون مع أأمانة الويبو لزايدة الوعي هبذا الصك القانوين
بني خرباء البدل .وقال ان حكومة مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية س تواصل العمل بنشاط عىل تعزيز تطوير العلوم
والتكنولوجيا ،استنادا اىل نظام وطين سلمي محلاية امللكية الفكرية ،وس تعزز تعاوهنا التقين مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا.
 .41وقال وفد ادلامنرك ان الابتاكر حمرك رئييس للمنو الاقتصادي ،وهذا ما جيعل البحث والتطوير رضورتني لضامن منو
مس تدام وجماهبة العديد من التحدايت العاملية اليت تواجه اجملمتع عىل مجيع مس توايت التمنية .ووفقًا ذلكل ،ر أأى وجوب وجود
حوافز اكفية لضامن عائد الاستامثر الكبري يف هذه اجلهود .وقال ان حقوق امللكية الفكرية أأداة أأساس ية يف حصاد مثار
الابتاكر من أأجل التمنية والاقتصاد وتبادل املعرفة ونقل التكنولوجيا .و أأضاف أأن الويبو تؤدي دور ًا رئيس ي ًا يف حتقيق هذه
الغاية ،من خالل تشجيعها محلاية امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي والتعاون بني البدلان ،وذلا ينبغي مواصةل اجلهود املس مترة
ملساعدة املنظمة عىل تقدمي خدمات امللكية الفكرية ذات التلكفة املعقوةل واملناس بة للغرض ،وتزويد املس تخدمني بأأحسن
املنتجات .و أأشاد الوفد جبهود الويبو لتحسني أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ،مبا يف ذكل أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد
والهاي ،ودمع التطوير املس متر خلدمات تكنولوجيا املعلومات للمس تخدمني واملاكتب .و أأشار اىل أأن ا ألنظمة السلسة
والتبس يط والوفورات يف التاكليف لفائدة املس تخدمني أأمور رضورية الس مترار اس تخدام خدمات امللكية الفكرية العاملية
وزايدة جحم هذا الاس تخدام ،ور أأى أأن ا ألفرقة العامةل ل ألنظمة واصلت احراز تقدم حنو حتسني اللواحئ واملبادئ التوجهيية
واملامرسات .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،ر أأى الوفد أأن نص عام  2014أأصبح انجضا مبا يكفي لعقد مؤمتر دبلومايس.
ودمع هجود جلنة الرباءات لتطوير قانون الرباءات ،و أأعرب عن أأمهل يف اماكنية زايدة مواءمة قوانني الرباءات ملا فيه صاحل
املس تخدمني واجملمتع ،متاش يا مع ا ألهداف ا ألصلية للجنة الرباءات ،وذكر أأن املس تخدمني يف ادلامنرك يولون أأمهية عالية
للتنس يق املوضوعي املذكور .ومبا أأن هذا الهدف مل يتحقق بعد ،ر أأى الوفد أأن الوقت قد حان الس تكشاف مبادرات لترسيع
هذه العملية يف جلنة الرباءات .وأأ ّقر الوفد ابلتقدم احملرز يف اللجان ا ألخرى ،وتطل ّع اىل مواصلته .و أأشار اىل التطورات
ا ألخرية يف جمال امللكية الفكرية يف ادلامنرك ،مبا يف ذكل حتديث قانون العالمات التجارية ادلامناريك املوحد بغية مواءمته مع
نظام العالمات التجارية لالحتاد ا ألورويب ،وللسامح بعرض العالمات التجارية ابلوسائل التكنولوجية احلديثة ،مثل امللفات
الصوتية ،مما يتيح ملقديم الطلبات طلب تقرير حبث منطقي ومعاجلة رسيعة لطلبات العالمات التجارية ،مبا يف ذكل
اس تصدار أأحاكم لفرض حامية عىل العالمات التجارية وماكحفة التوير .و أأشار أأيضا اىل اس مترار معهد الرباءات لبدلان
الشامل بتقدمي منتجات عالية اجلودة للمودعني .وشدّ د الوفد عىل التامه املس متر بتقدمي مساهامت اجيابية وبناءة ومعلية يف
جلان الويبو وهيئاهتا ،يك تس متر بدورها يف تقدمي اخلدمات ذات املس توى العاملي اليت يقدّرها املس تخدمون يف ادلامنرك.
 .42و أأي ّد وفد جيبويت بيان وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأثىن عىل هجود املنظمة للوفاء ببعض توقعات ا ألعضاء،
فض ًال عن جودة املعلومات املنتظمة املقدمة بشأأن أأنشطة املنظمة وتطورها .وذكر الوفد أأن التغيري التكنولويج هو أأحد
احملراكت الرئيس ية للمنو طويل ا ألجل ،و أأن ابتاكرات جذرية – مثل االنرتنت عرب الهواتف اذلكية وانرتنت ا ألش ياء وتكنولوجيا
احلوس بة السحابية – س تحدث يف العقود املقبةل ثورة يف معليات االنتاج وحتسني مس توى املعيشة ،وخاصة يف البدلان
النامية .وقال ان الهدف  9من أأهداف التمنية املس تدامة "اقامة بىن حتتية قادرة عىل الصمود ،وحتفزي التصنيع الشامل
واملس تدام ،وتشجيع الابتاكر" اذلي اعمتد يف  26سبمترب  ،2015يعين مضنا أأ ّال صناعة بدون التكنولوجيا والابتاكر و أأ ّال
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تطور بدون الصناعة .و أأشار الوفد اىل أأن أفاق التمنية الاقتصادية لبدله يف الس نوات القادمة تمكن يف قطاعي الس ياحة
والطاقة ،وا ألخري هو جحر ا ألساس لس ياسة صناعية انحجة .وذكر أأن بدله تعمتد عىل اس ترياد مصادر الطاقة ،مما يعيق
الصناعة ،رمغ وفرة الطاقة الضوئية والطاقة احلرارية ا ألرضية اليت متلكها البدل لتطوير مصادرها اخلاصة ،غري أأهنا ال تس تطيع
اس تغاللها بسبب نقص التكنولوجيا وادلراية .وسعى الوفد للحصول عىل مزيد من ادلمع التقين والتكنولويج يف هذا اجملال
لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ور أأى أأن حامية حقوق امللكية الفكرية وانفاذها ينبغي أأن يسهام يف تشجيع الابتاكر
التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها ،وذلا أأشار اىل رضورة حتفزي الابتاكر يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،ال س امي
من خالل حامية املرتعني وتعزيز اطار ي ّيرس االبداع والبحث والتطوير التكنولويج .و أأعرب الوفد عن دمعه لوضع صك
دويل ملزم محلاية املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري التقليدي .وقال ان حتقيق هذه الغاية يس تدعي
أأن يظهر ا ألعضاء مرونة أأكرب لتحقيق نتاجئ مرضية .وختام ًا ،أأشاد الوفد ابلعمل والتعاون الفعال والكفء للمكتب االقلميي
لدلول العربية واملكتب االقلميي ألفريقيا ومتىن للجمعيات لك النجاح يف معلها.
 .43وشكر وفد اكوادور املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب عىل معهل القمي ودمعه ألنشطة بدلان املنطقة ،و أأي ّد
البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وكرر التامه بتعزيز اسرتاتيجية امللكية
الفكرية أكداة مفيدة لتنش يط البحث والابتاكر وحتقيق التوازن بني امللكية الفكرية والمتتع الاكمل ابحلقوق ا ألخرى ،عىل
النحو املنصوص عليه يف املواد من  27اىل  31من اتفاق تريبس .وقال الوفد ان اكوادور متتاز بتنوع كبري يف مواردها
البيولوجية والوراثية ،وذلكل فان املسائل اليت تعاجلها جلنة املعارف ذات أأمهية حيوية لالكوادور .ور أأى الوفد أأن اجياد نظام
عادل ومتوازن أأمر ممكن ان دجمت القضااي املوضوعية يف املناقشة اىل جانب مجموعة شامةل من القواعد اليت توفر حامية فعاةل
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار اىل رضورة أأن تراعي تكل القواعد مسائل مثل
الكشف عن املصدر وا ألصل واملوافقة املس بقة واملس تنرية والتوزيع العادل للمنافع ابعتبارها حقوقًا جامعية غري قابةل للترصف
وال تسقط ابلتقادم ومضمونة ضد املصادرة .وذلكل أأي ّد الوفد جتديد والية جلنة املعارف .وكرر ر أأيه بأأن امحلاية املالمئة ينبغي
أأن تكون متوازنة ،مع وجود نظام للتقييدات والاس تثناءات يصمم اسرتاتيجيا بشأأن مواطن املرونة املسموح هبا مبوجب
القانون ادلويل .و أأضاف أأن هذا التوازن رضوري ليك حتقق البدلان النامية نوعية حياة أأفضل ،وكذكل لتضييق الفجوة
التكنولوجية .وقال الوفد ان املسائل قيد النظر يف جلنة حق املؤلف تدعوا اىل املرونة ،سعيا لتحقيق التوازن يف وضع
التقييدات والاس تثناءات ،مبا يف ذكل النفاذ اىل املعرفة لفائدة ا ألشخاص ذوي االعاقات املتلفة عن تكل اليت تتناولها
معاهدة مراكش .و أأضاف الوفد أأنه اضطلع بدور نشط يف جلنة حق املؤلف ،وقدم عدد ًا من املقرتحات؛ و أأشار اىل أأمهية
الاس مترار يف هنج قامئ عىل النص ومنفتح ،دون التشكيك جباهزية املواضيع قيد املناقشة أأو أأمهية ادلراسات لتوجيه العمل.
وفامي يتعلق مبعاهدة مراكش ،تعهد الوفد ابلتام راخسا بمتكني ا ألشخاص من ذوي االعاقات ابلمتتع باكمل حقوقهم ،وحامية
حقوقهم ا ألساس ية مبوجب ادلس تور وعىل النحو املنصوص عليه يف القانون ادلويل .وقال ان السلطة التنفيذية ع ّينت ادلائرة
الوطنية للحقوق الفكرية ( )SENADIلتكون السلطة الوطنية املتصة لتنس يق وتنفيذ املعاهدة .و أأضاف أأن ادلائرة تعمل
ابلتنس يق مع مؤسسات اجملمتع املدين والهيئات التعلميية عىل تعزيز ش بكة وطنية من الكياانت املعمتدة .وس تخصص هذه
ميرسة لصاحل ا ألشخاص ذوي االعاقة .ور أأى الوفد أأن معل جلنة التمنية حيوي لتحقيق
الش بكة أأماكن جمهزة بنصوص ّ
ا ألهداف اليت تسعى الهيا خمتلف ادلول ا ألعضاء .وذكر أأن اكوادور شاركت يف املرشوع الرائد بشأأن الس ياحة والثقافة
وامللكية الفكرية ،و أأضاف أأن املرشوع سامه يف اجلهود املنسقة اليت بذلهتا السلطات املتصة فامي يتعلق بتوليد ا ألصول غري
امللموسة من جانب املشاركني يف صناعة الس ياحة .وقال ان احدى نتاجئ ذكل املرشوع عرضت مؤخرا من قبل الويبو
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ملساعدة ادلول ا ألعضاء واجلامعات .وتوقع تقدمي النتيجة الثانية لهذا املرشوع اىل اللجنة يف هناية عام  2019كدليل عىل
التأأثري الواسع للملكية الفكرية يف جماالت الاقتصاد واملعرفة .وذكر أأن ا ألمهية املتايدة للتكنولوجيا يف جمال امللكية الفكرية
تفرس جناح ماكتب امللكية الفكرية والاحرتام الوطين وادلويل ل ألصول غري امللموسة .ودعا الوفد اىل مواصةل استامثر املوارد
ّ
تروج لتكل ا ألدوات ودمع تنفيذها لصاحل املس تخدمني يف مجيع ادلول ا ألعضاء؛ و أأضاف أأن تعاون الويبو
يف الربامج اليت ّ
رضوري يف هذا الصدد .و أأشار الوفد اىل ندوة دون اقلميية س تعقد يف كيتو يف الفرتة من  11اىل  13نومفرب  2019بشأأن
خدمات دمع الابتاكر واخلدمات ذات القمية املضافة ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وقال ان اكوادور تعمل بنشاط
عىل نرش برانمج مساعدة املرتعني ،وقد بد أأ عدد من املس تخدمني معلية اس تصدار الرباءات بتغطية اقلميية ودولية يف هناية
املطاف .و أأقر الوفد بأأمهية حتفزي القطاعات الثقافية يف جمال ا ألفاكر ،وحتدّث عن وضع خطة شامةل لتعزيز الثقافة مس ّيت
"اكوادور املبدعة" .ومبوجب هذه اخلطة ،وضعت الس ياسات واملشاريع والليات العامة لتوليد نشاط اقتصادي بني مجيع
اجلهات الفاعةل يف اجملال الثقايف يف اكوادور .وذكر أأن اجلهود ستبذل لتشجيع تطوير املشاريع االبداعية والرشاكت املكرسة
لالدارة واالنتاج املس تدام للسلع واخلدمات الفنية والثقافية ،ابلامتيش مع القانون الوطين .و أأعرب الوفد عن شكره للويبو عىل
لك التعاون التقين اذلي قدمته اىل اكوادور هبدف تعزيز القدرات التقنية عىل املس توى الوطين ،و أأكد من جديد دمعه
املس متر والتامه بعمل املنظمة.
 .44و أأعرب وفد مرص عن دمعه الاكمل لرئيس امجلعية من أأجل حتقيق نتاجئ اجيابية يف مجيع البنود املدرجة يف جدول
ا ألعامل .و أأعرب الوفد أأيض ًا عن شكره للمدير العام عىل التقرير اذلي قدمه و أأشاد بأأداء ا ألمانة يف تعزيز منظومة امللكية
الفكرية ودمع وتشجيع البحث والابتاكر يف مجيع ادلول ومسامههتا يف تعزيز قدرة ادلول عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
و أأيد الوفد ما جاء يف بياانت اجملموعات االقلميية اليت ينمتي الهيا .و أأعرب عن تطلعه اىل قيام املنظمة بتوس يع ا ألنشطة اليت
تقدهما يف جمال ادلمع الفين وبناء القدرات خاصة يف ادلول النامية لتشمل مجيع أأهداف أأجندة التمنية  .2030-2020وقال ان
الوضع املايل املس تقر للمنظمة قد سامه يف تعزيز قدرهتا عىل تنفيذ واليهتا وحتقيق أأهدافها .و أأبدى أأمهل يف أأن تنجح امجلعية
العامة للويبو يف دورهتا احلالية يف اعامتد مرشوع املزيانية لعايم  .2021-2020و أأكد دمعه للجهود املبذوةل لتحقيق تقدم بشأأن
الصكوك ادلولية الطموحة العالقة يف جدول أأعامل الويبو واليت هتدف اىل اقرار عدد من االتفاقيات ادلولية اليت ستسهم يف
تعزيز واثراء منظومة امللكية الفكرية ادلولية .و أأعرب عن تقديره لالهامتم اذلي توليه املنظمة للتكنولوجيا احلديثة كام جتىل يف
اصدار تقرير يف يناير  2019عن اذلاكء الاصطناعي ابالضافة اىل احلوار اذلي مت تنظميه يوم  27سبمترب  2019حول اذلاكء
الاصطناعي واذلي أأاتح الفرصة لتبادل اخلربات حول الفرص والتحدايت ذات الصةل .و أأكد الوفد أأن مرص تويل اهامتم ًا كبري ًا
ملسأأةل ربط الرباءات بنظام الصحة العامة والنفاذ لدلواء حبيث يسهم الابتاكر يف دمع هجود احلكومات يف تطوير قطاع
الصحة .ويف ذكل املقام ،أأشاد الوفد جبهود الويبو يف اعداد تقرير مؤرش الابتاكر لعام  2019اذلي سامهت مرص فيه جبزء
حول التقنيات احلديثة يف جمال الصحة .واذ تؤمن مرص بأأمهية هتيئة البيئة املناس بة لتشجيع املؤلفني واملبدعني وحامية
حقوقهم ،فستس تضيف الاجامتع االقلميي لرؤساء ماكتب حق املؤلف يف ادلول العربية خالل شهر نومفرب  .2019وقامت
امليرسة ( )ABCابحلصول عىل نسخ من مجموعة كتب
مكتبة االسكندرية بتوقيع بروتوكول مع الويبو يسمح الحتاد الكتب ر
ميرس لفائدة املعاقني برص ًاي مبوجب معاهدة مراكش .و أأردف الوفد قائ ًال ان رؤية مرص
مكتبة االسكندرية املتاحة بنسق ر
 2030تضمنت لتحقيق التمنية املس تدامة عدد ًا من احملاور املرتبطة ابمللكية الفكرية حبيث أأصبح البحث العلمي والتكنولوجيا
مكونني رئيس يني يف معلية التمنية الشامةل ،ومت اطالق مرشوع قويم لتطوير التعلمي ،و أأعلن الس يد رئيس امجلهورية عام
 2019عام ًا للتعلمي يف مرص ،وصدر قانون احلوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر لهتيئة بيئة مشجعة لالبتاكر ،ومت انشاء
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بنك املعرفة والابتاكر وصندوق لرعاية املبتكرين والنوابغ دلمع الباحثني واملبتكرين ومتويلهم .وفض ًال عن ذكل ،أأطلقت مرص
املبادرة االقلميية للمعرفة والابتاكر للمنطقة العربية و أأفريقيا لبناء نظام تعلميي يركز عىل تشجيع الابتاكر واالبداع واس تضافة
املنتدى العاملي للتعلمي العايل والبحث العلمي يف أأبريل  2019لتبادل اخلربات يف جماالت التعلمي والبحث العلمي والابتاكر.
وستنظم معرض القاهرة ادلويل لالبتاكر يف نومفرب  2019واذلي س يتيح الفرصة أأمام املرتعني واملبتكرين لتسويق اخرتاعاهتم
وابتاكراهتم .وس يحمل هذا العام شعار " أأفريقيا تبتكر" اتصا ًال بتويل مرص رئاسة الاحتاد ا ألفريقي .ويف اخلتام ،أأكد الوفد
تطلعه اىل الاخنراط يف املسامهة االجيابية يف أأعامل دورة امجلعية العامة ،واىل أأن تسفر املناقشات عن حتقيق النتاجئ املرجوة.
 .45وشكر وفد السلفادور املدير العام ،ومكتب أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل املساعدة التقنية والتوجهيات املقدمة
لتنفيذ الربامج ادلامئة لنرش مسائل امللكية الفكرية والتوعية هبا والتدريب علهيا .و أأكد أأن السلفادور متر يف حلظة هممة للغاية
يف اترخيها ألهنا تتخذ اجراءات فعاةل عىل املس توى ا ألفقي لتحقيق تغيريات كبرية لصاحل مجيع الساكن .و أأشار اىل أأن بدله
يدرك أأن العامل يعيش يف عرص الرمقنة ،ولهذا السبب فهو ملتم ابالبتاكر والصناعات االبداعية وتعزيز ش باكت ا ألعامل
وجتديد البنية التحتية وتأأميهنا ،و أأمور أأخرى كثرية .وذكر الوفد أأن رئيس السلفادور قال يف خطابه أأمام امجلعية العامة ل ألمم
املتحدة ان بالده ترغب يف الانضامم اىل ثورة االتصاالت الرمقية اليت تشهدها بدلان العامل ،وس تفعل لك ما هو رضوري
لتكون جزء ًا من التغيري اذلي يمكن بشلك أأسايس يف اتباع طرق جديدة وغري تقليدية للقيام اب ألش ياء يف بدلك .وابلتايل،
فان الاس تفادة من أأدوات امللكية الفكرية أأمر أأسايس لبناء التمنية وحتقيق ا ألثر اجليد يف حياة الساكن .وذكر الوفد أأن لك ما
س بق يشجع بدله عىل مواصةل تعزيز العالقات مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا ،واملسامهة يف تعزيز نظام امللكية الفكرية
واملنظمة نفسها من املنظور الرمقي اجلديد .وقال ان احلارض واملس تقبل يمتزيان ابلتقنيات اجلديدة واالبداع والابتاكر .و أأضاف
أأن ادلور اذلي تؤديه الويبو يف توليد املعرفة وقيادة النقاش بشأأن هذه القضااي يعود ابلنفع عىل امجليع ،وذلكل فان الوفد يدمع
بقوة جدول أأعامل املنظمة التنظميي متعدد ا ألطراف ،واملناقشات واملشاريع يف اطاره.
 .46و أأي ّد وفد اسواتيين البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال انه ينتظر بفارغ الصرب دمع الويبو يف
حتقيق تمنية أأكرث تواز ًان للملكية الفكرية ومعاجلة القضااي اليت أأاثرها عدد من املشاريع يف أأجندة الويبو بشأأن التمنية ،مبا يف ذكل
وضع أأطر قانونية وطنية وصياغة س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا .و أأشار اىل أأن امللكية الفكرية قد تطورت من
ميدان أأاكدميي حبت اىل وس يةل لتحفزي المنو الاقتصادي وخلق فرص العمل وختفيف حدة الفقر ،وشكر الوفد الويبو عىل
مساعدهتا يف الربامج وا ألنشطة خالل الثنائية  .2019/2018و أأضاف أأهنا مشلت وضع خطة وطنية لتطوير امللكية الفكرية
وصياغة الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية؛ وادخال نظام ( )IPASوصيانته؛ وتقيمي احتياجات امللكية الفكرية مع توصيات
لتعزيز االطار القانوين واملؤسيس للملكية الفكرية؛ وزايرة رفيعة املس توى للويبو واملنظمة االقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
(ا ألريبو) لتوعية جملس الوزراء بأأمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية؛ واجامتع مع اللجنة اجلديدة املشرتكة بني
الوزارات املعنية ابمللكية الفكرية لتقدمي ارشادات بشأأن املشاريع املس تقبلية – وال س امي وضع س ياسة وطنية للملكية الفكرية
واملساعدة يف صياغة قانون الرباءات رمق  19/2018وقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة رمق  4/2018وقانون حممكة امللكية
الفكرية رمق  – 18/2018وانشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف البالد .وبسبب هذه ا ألولوايت وغريها ر أأى الوفد أأن
أأجندة الويبو بشأأن التمنية ،اليت أأيدها الوفد ،يه احلل الوحيدة للتحدايت اليت يواهجها البدل يف التعامل مع امللكية الفكرية.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو مساعدهتا يف التنفيذ الفعال لترشيعات امللكية الفكرية اليت سن ّت مؤخر ًا .اذ
يس تلزم ذكل اعادة هيلكة رئيس ية ملكتب امللكية الفكرية وصياغة اللواحئ التنفيذية وتمنية املهارات التقنية وتكوين الكفاءات.

A/59/14
Annex
32

وذكر أأن بدله يعمتد أأيضا عىل املزيد من ادلمع خالل الثنائية  20/2019من أأجل ا ألولوايت التالية :صياغة اسرتاتيجية امللكية
الفكرية وس ياس هتا؛ واعادة هيلكة مكتب امللكية الفكرية وتعزيزه (تكوين الكفاءات و أأشاكل املساعدة التقنية ا ألخرى)؛
وتنظمي ندوة بشأأن امللكية الفكرية لزايدة الوعي بأأمهية امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية؛ وتنظمي حلقات معل تدريبية ألحصاب
املصلحة يف اجلهاز القضايئ والربملان ومكتب امللكية الفكرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والرشطة ومسؤويل امجلارك
و أأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية وغريمه؛ وانشاء مجعية االدارة امجلاعية حلق املؤلف؛ وتصديق معاهديت مراكش
وبيجني والانضامم اىل اتفاقية الهاي .و أأعرب الوفد عن التامه التام جبميع مبادرات الويبو يف جمال تطوير امللكية الفكرية يف
ادلول ا ألعضاء ،وعن تطلعه اىل دمع املنظمة املتواصل لتحقيق رؤية بدله املمتثةل يف أأن يصبح بدلا من بدلان العامل ا ألول
حبلول عام .2022
 .47و أأي ّد وفد اثيوبيا بيان وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وذكر أأن اثيوبيا تسعى ،بفضل منوها الاقتصادي الرسيع
واالصالحات الاقتصادية احمللية ،اىل تعزيز القدرة التنافس ية للبالد وحتسني ارتباطها بسالسل القمية العاملية ،وهو ما يتطلب
نظام ملكية فكرية متطور يسهّل الابتاكر واالبداع وزايدة االنتاجية .و أأشار اىل أأن ادلمع املقدم من الويبو ،أأحد أأقوى رشاكء
التمنية يف البدل ،اكن حاسام و أأىت يف الوقت املناسب مما أأمثر نتاجئ هممة يف خمتلف اجملاالت .ومهنا مرشوع صياغة س ياسة
واسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ،من أأجل تعزيز حامية حقوق الرباءات واملواد احملمية حبق املؤلف والتصدي للتحدايت
املتعلقة ابلعالمات التجارية .و أأضاف أأن دمع الويبو أأرىس أأساسا قواي لتكوين الكفاءات البرشية واملؤسس ية وتطوير نظام
وطين للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل انشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية ستبد أأ معلياهتا يف عام  .2020وقال ان اثيوبيا
انتفعت أأيضا من برانمج تدرييب مشرتك للويبو واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل والواكةل السويدية للتعاون االمنايئ
ادلويل بشأأن حقوق امللكية الفكرية لصاحل البدلان ا ألقل منو ًا .و أأضاف أأن الويبو وابلتعاون مع حكومة الياابن ،ساعدت
املكتب االثيويب للملكية الفكرية عىل أأمتتة معلياته ابس تخدام نظام ( )IPASورمقنة جسالته .وقد أأطلق املكتب مؤخرا خدمة
لعمالء امللكية الفكرية عرب االنرتنت للعالمات التجارية ،وس يطلق قريبا خدمة للرباءات والتصاممي .وذكر أأن ادلمع املقدم من
اخلرباء يف قطاع حق املؤلف والصناعات االبداعية يف الويبو ،يف شلك حلقات معل ودورات تدريبية توعوية ،اكن عام ًال
حيو ًاي يف تطوير البنية التحتية القانونية حلق املؤلف ،ال س امي ابلنس بة ملنظامت االدارة امجلاعية .وشكر الوفد شعبة املعارف
التقليدية عىل دمعها لصياغة ترشيعات املعارف التقليدية احمللية ،و أأنشطهتا املس مترة يف زايدة الوعي .وذكر أأن البدل شارك يف
مرشوع الويبو لنقل التكنولوجيا املناس بة لتعزيز قدراته عىل ادارة املعلومات التقنية والعلمية واس تخداهما وبناء قاعدة
تكنولوجية وطنية تليب الاحتياجات االمنائية احملددة عىل الصعيد الوطين .وقال ان املرشوع املذكور حدد حلو ًال مس تدامة
للقضااي املتعلقة ابلتمنية ،وساعد يف نقل التكنولوجيا جملايل نشاط اقتصادي هام :جتفيف النب ابلطاقة الشمس ية وتربية ا ألحياء
املائية .وقال ان بدله أأجرت اصالحات كربى عىل مجيع اجلهبات لتعزيز المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامني ،ولكن ال تزال
هناك حاجة اىل بذل هجود اضافية يف بعض اجملاالت لتعزيز نظام امللكية الفكرية وتكييفه حسب الاحتياجات احملددة للبدل.
وخص ابذلكر احلاجة اىل معرفة أأكرب ابمللكية الفكرية والابتاكر والتعاون ،مع مراعاة الثقافة الغنية للبدل واملنتجات احملددة
ملوقعه اجلغرايف ،مثل القهوة وا ألثب التيفي .ورحب الوفد بتجديد والية جلنة املعارف ،وقال ا ّن الوقت قد حان الس تكامل
معل اللجنة.
 .48و أأكّد وفد فرنسا ،يف وقت أأصبحت فيه تعددية ا ألطراف موضع نزاع أأو عرضة للهجوم يف بعض ا ألحيان ،دمع
حكومة فرنسا لتعددية ا ألطراف املتينة واحلديثة والفعاةل دون تعجرف ،ور أأى يف الويبو خري مثال عىل ذكل .وقال ان
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التحدايت الكبرية اليت تواهجها البرشية يف هذه ا ألايم يه حتدايت عاملية ،وذلكل جيب أأن تكون الاس تجابة عاملية أأيضا.
و أأضاف أأن ادلول أأصبحت وثيقة الرتابط ببعضها ،و أأن املواطنني يعمتدون عىل بعضهم البعض دلرجة أأصبح فهيا التفكري
بتحقيق جناح انفرادي رضاب من اخليال .وقال ان العمل ا ألحادي والانعزالية قد عفا علهيام الزمن .ور أأى أأن تعددية ا ألطراف
يه اجلواب الوحيد املمكن ،لكن علهيا التحيل بأأخالقيات معينة يف العالقات ادلولية ،ال تستند اىل قانون ا ألقوى أأو ا ألغىن،
بل اىل روح املسؤولية والتضامن .ور أأى الوفد أأن عىل تعددية ا ألطراف أأن حتمي املشاعات العاملية ،ال س امي البيئة والصحة
والتجارة وقضااي املناخ والتكنولوجيا الرمقية ،ولكها جماالت تؤدي فهيا الويبو دورا رئيس يا .و أأشار الوفد اىل أأن مس تقبل
اجملمتعات قاطبة يعمتد عىل الابتاكر يف العلوم والتكنولوجيا والفنون ،و أأن امجليع حباجة اىل احلرية وا ألمن ألن الاخرتاع أأمر
اس تثنايئ يتطلب بيئة مواتية .اذ يس تدعي أأن يتيقّن املرتع من أأنه لن خيدع بل س ياكفأأ ،و أأن يكون قادرا عىل مشاركة
اخرتاعه وتسويقه يف سوق مل تعد وطنية أأو حىت اقلميية بل عاملية ،وهنا تربز احلاجة للويبو يف هذا اجملال .ونتيجة للك
ا ألس باب السابقة ،أأكّد الوفد دمعه للويبو ومديرها العام يف املهام احلالية واملس تقبلية .ولتكل ا ألس باب أأيضا ،أأراد الوفد أأن
تنفذ الويبو همامهتا يف ظروف جيدة و أأن حتافظ عىل سالمهتا ابلاكمل .وقال الوفد انه سيبقى وفيا ل ألهداف الرئيس ية للويبو
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  3من اتفاقية الويبو لعام  ،1967و أأكد عىل وحدة املنظمة وتضامن احتاداهتا .و أأضاف أأن
تكريس هذه املبادئ سكون بتوافق الراء ،و أأن بدله ملتم بشدة هبذا املبد أأ .و أأشار الوفد اىل أأن بعض املناقشات التقنية مل
تنجح ،حىت بعد  20عاما من العمل ،مثل مرشوع معاهدة التصاممي أأو معاهدة حامية هيئات البث .وذكر أأن بعض
املناقشات ال زال مس مترا ،مثل تكل اجلارية يف جلنة املعارف .وقال الوفد ان مشاريعا جديدة س تطلق ،ال س امي يف جماالت
علوم احلياة واذلاكء الاصطناعي والروبواتت والبياانت الضخمة .و أأضاف أأن من املنطقي ختصيص الوقت الاكيف للمفاوضات،
ولكن من غري املنطقي توقع الوصول اىل النتاجئ املرجوة يف مس تقبل بعيد تصبح فيه هذه النتاجئ غري ذات قمية .ور أأى أأن
التحدي الرئييس للتعددية هو املس تقبل ،و أأن من الرضوري ،عىل مس توى املنظمة ،التفكري يف تكييف أأساليب التفاوض
وتغيريها مع احلفاظ عىل طريقة العمل التشاورية .ورصح الوفد بأأن من املس تحسن التفكري يف الوضع العام للعمليات االدارية
ومعليات املزينة وجعلها أأكرث بساطة وحداثة وهيلكهتا بطريقة يسهل فهمها ،وتطبيق قواعد ومعايري أأكرث توهج ًا حنو املس تقبل.
و أأشار اىل رضورة اجياد توازن من أأجل اختاذ القرارات يف هذا الصدد ،وقال ان بعض الوفود ،وال س امي وفد سويرسا ،س بق
و أأن أأاثرت هذه القضااي يف مداخالهتا .وختاما ،أأكّد الوفد أأنه س يضطلع بدور نشط وبناء يف خمتلف مناقشات امجلعيات.
 .49و أأي ّد وفد غامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وذكر أأن مكتب غامبيا للملكية الصناعية،
ّنظم بنجاح وابلرشاكة مع الويبو ندوة وطنية بشأأن تعلمي امللكية الفكرية يف جامعة غامبيا ،يف أأبريل  .2019و أأضاف أأن
اجلامعة شاركت بعد ذكل مع املكتب يف تقدمي برامج امللكية الفكرية الوجهية يف برامج اجلامعة وزايدة الوعي بشأأن امللكية
الفكرية يف مجيع أأحناء البالد .وشكر الوفد أأاكدميية الويبو عىل دمعها يف هذا املسعى .وذكر أأن غامبيا وصلت ملس توى النضج
الثاين ابنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر .وبعد توقيع اتفاقية لتقدمي اخلدمات القانونية مع مركز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ،واتفاقيات مؤسس ية مع ثالث مؤسسات يف البالد ،بد أأ املركز تقدمي اخلدمات الاستشارية للعمالء .و أأثىن الوفد
عىل فريق مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لنجاحه يف تنظمي حلقيت معل اقلمييتني مع أأمانة ا ألريبو ،يف هراري ،زمبابوي.
ور أأى أأن هذه اجلهود عززت اجلهود املبذوةل النشاء ش بكة وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف غامبيا ،و أأن للمكتب
االقلميي ألفريقيا دورا فعاال يف تعزيز التعاون مع ادارات الويبو املعنية .و أأقر الوفد بدور الويبو وا ألريبو يف برانمج املاجس تري
املشرتك بشأأن امللكية الفكرية ،اذلي تقدّ مه جامعة افريقيا ،يف مواتري ،زمبابوي .وقال ان ّه من شأأنه بناء فريق قوي من
املهنيني ذوي املعرفة واملهارة لتويد ماكتب امللكية الفكرية يف البالد.
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 .50و أأي ّد وفد جورجيا البيان اذلي أأدىل به وفد كرواتيا ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق .وقال ان
أأاكدميية الويبو قامت بعمل ممتاز يف زايدة الوعي العام وحتسني املؤهالت يف جمال امللكية الفكرية .ورحب مبشاريع الأاكدميية
ومبادراهتا ،وال س امي ختصيص دورات التعلمي عن بعد ودمع البدلان يف انشاء أأاكدمييات وطنية للملكية الفكرية وتوس يع نطاق
برامج التطوير املهين .و أأعرب الوفد عن امتنانه للأاكدميية الطالقها دورة للتعمل عن بعد ابللغة اجلورجية ،واجناز مرشوع
ملوظفي املركز الوطين للملكية الفكرية بنجاح .و أأشاد بدمع الويبو املس متر يف تنفيذ برامج التطوير املهين يف جورجيا ،واذلي
اكن جناحه سببا يف متكني املسؤولني من خمتلف البدلان من توس يع معارفهم ،وسامه أأيض ًا يف حتسني مؤهالت املوظفني
احملليني .و أأعرب الوفد كذكل عن امتنانه للأاكدميية وادارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة ملشاركهتام املنتظمة والنشطة
واالرشادات املهنية املقدّمة يف ختطيط وتنفيذ املشاريع ذات ا ألولوية جلورجيا .وقال ان التقيمي املنتظم لتكل املشاريع أأمثر عن
حتسينات مس مترة ،رمغ أأن املشاريع القادمة ميكن أأن تس تفيد من هنج أأوسع .و أأضاف أأن املركز الوطين للملكية الفكرية
أأصبح ،بفضل التعاون املمثر مع ادارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ،اثلث مكتب للملكية
الفكرية يشارك يف خدمة مدريد لاليداع االلكرتوين ،مما يسمح ملودعي طلبات العالمات التجارية بتوس يع نطاق امحلاية
ادلولية لعالماهتم من خالل نظام مدريد بطريقة أمنة وبس يطة .ورحب الوفد جبهود الويبو و أأنشطهتا يف تطوير نظام امللكية
الفكرية العاملي وتعزيزه من خالل تشجيع الابتاكر واالبداع واملسامهة يف المنو الاقتصادي والرفاه الاجامتعي .و أأعرب عن ثقته
يف أأن الويبو س تواصل تلبية احتياجات مجيع ادلول ا ألعضاء بكفاءة ،وتقدمي خدمات أأنظم معاهدة الرباءات ومدريد والهاي
ولش بونة عن طريق ختصيص املوارد الالزمة الس تخداهما والرتوجي لها ،ومع ضامن املساواة يف املعامةل مجليع ا ألنظمة ،مبا يف
ذكل نظام املؤرشات اجلغرافية .و أأعرب عن أأمهل يف التوصل اىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد مرشوع معاهدة
قانون التصاممي يف امجلعيات احلالية .ويف مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية ،ر أأى الوفد وجوب مراعاة مبد أأ التوزيع اجلغرايف
العادل واعطاء ا ألولوية للمناطق اليت ال يوجد هبا مكتب خاريج .وقال ان منطقة مجموعته يه املنطقة الوحيدة اليت ال يوجد
هبا مكتب خاريج ،وذلكل دمع بشدة طلب رومانيا اس تضافة مكتب خاريج للويبو ،نظرا لرغبة الوفد يف دمع مصاحل الويبو
الفضىل .و أأضاف أأن من الرضوري حتسني المتثيل اجلغرايف يف الويبو للبدلان غري املمثةل أأو املمثةل متثيال انقصا؛ مفن خالل
التعاون الوثيق مع ادلول ا ألعضاء سيتحقق التوازن يف المتثيل اجلغرايف يف املس تقبل القريب.
 .51و أأي ّد وفد أأملانيا بيان وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وبيان وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .وقال ان
املطورين وتفيد املس هتلكني واجملمتع كلك أأيض ًا .ومبا أأن الويبو يه املنظمة العاملية
حقوق امللكية الفكرية رضورية للمؤسسات و ّ
ا ألوىل للملكية الفكرية فاهنا س تظل مركز تنس يق املناقشات العاملية وتبادل الراء والتقدم الترشيعي .و أأضاف أأن الهنوض
جبدول ا ألعامل املعياري س يضيف قمية كبرية للويبو وللك دوةل عضو .وجشع مجيع الوفود واجملموعات االقلميية عىل العمل
بشلك بناء ،مسرتشدة بروح توفيقية للتغلب عىل اخلالفات املتبقية يف خمتلف اجملاالت .ر أأى أأن الويبو اختذت مبادرات
هممة ،فقد ّيرست برامج الرشاكة حاالت تعاون دويل فعال وانجع .وفامي خيص منصة ويبو ريرستش ،أأعرب الوفد عن رسوره
بوجود أأكرث من  150حاةل تعاون حبيث يف ماكحفة أأمراض املناطق املدارية املهمةل واملالراي والسل .ور أأى يف ذكل عالمة
فارقة هامة للرشاكة من أأجل حتسني الصحة العاملية من خالل تبادل املواد احملمية حبقوق امللكية الفكرية وغريها من اخلربات.
وقال ان اذلاكء الاصطناعي حيمل لك الوعود والتحدايت اليت تنطوي علهيا التكنولوجيا احلديثة .ويف هذا الس ياق ،ر أأى أأن
نظام امللكية الفكرية عنرص حامس لالبتاكر واالبداع .ورحب الوفد بأأنشطة الويبو يف ميدان اذلاكء الاصطناعي ،ألهنا ميكن
أأن تلعب دور ًا رئيس ي ًا مكرصد دويل ومنتدى عاملي لتبادل ا ألفاكر وتنس يق اجلهود .ور أأى أأن مسأأةل حقوق امللكية الفكرية
املعقدة واليت جيري النقاش فهيا عاملي ًا يه جزء ال يتجز أأ من االطار القانوين والاقتصادي والثقايف اذلي تعمل مضنه
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املؤسسات واجملمتع كلك .وذكر أأن الويبو واهجت التحدي املمتثل يف تقدمي التوجهيات بشأأن البحث عن اس تجابة مناس بة
لهذه التعقيدات ،مع الوفاء مبهمهتا يف تعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا بفعالية من أأجل خلق التمنية املس تدامة والرثوة .وقال ان
احدى همام الويبو الرئيس ية واحلساسة يه هتدئة املاوف املتكررة من احملسوبية ،واعادة التأأكيد بشلك متواصل عىل هدفها
يف حتقيق أأفضل توازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق وخمتلف رشاحئ اجملمتع .وجشع الوفد الويبو عىل املسامهة بنشاط يف تنفيذ
خطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030وحتديد اجملاالت اليت ميكن أأن تسهم فهيا ابلتعاون الوثيق مع املؤسسات ا ألخرى اليت
تتخذ من جنيف مقر ًا لها .ودمع وجود اطار معل دويل قوي ومامتسك للملكية الفكرية يناسب الغرض ويقمي توازان بني
املصاحل والشواغل املتلفة ويشجع الابتاكر ويعزز تطوير التكنولوجيا ونقلها وفقًا للرشوط وا ألحاكم املتفق علهيا بشلك
متبادل .اذ سيس تفيد أأحصاب املصلحة ،ومهنم ماكتب امللكية الفكرية ،من وجود اطار دويل أأكرث بساطة وتنس يقا .وبوصفها
حامية الترشيعات العاملية واملامرسات املنسقة ،ر أأى الوفد أأن الويبو ايه أأنسب منتدى للتغلب عىل هذه التحدايت .وقد
أأظهرت املداوالت داخل جلنة حق املؤلف أأن املواءمة ادلولية للمفاهمي القانونية هممة معقدة للغاية .ولكن اذا معلت ادلول
ا ألعضاء سوية بروح من التوافق وهبدف اثبت القامة توازن عادل بني مجيع املصاحل املعنية ،فستمتكن الويبو من مواصةل
تقدمي االطار اذلي ميكن من خالهل حتقيق نتاجئ اجيابية .و أأعرب الوفد عن التام أأملانيا بتحسني حامية هيئات البث من خالل
التوصل اىل توافق يف الراء بشأأن معاهدة دولية .وليك تكون املعاهدة مس تدامة وانحجة ،راى الوفد أأن نطاق تطبيقها ينبغي
أأن يشمل أخر التطورات التقنية .وس يواصل الوفد دمعه جلهود جلنة حق املؤلف من أأجل الهنوض ابلعمل املستند اىل
النصوص بشأأن معاهدة دولية محلاية هيئات البث .وذكر الوفد أأنه هممت بتبادل اخلربات الوطنية فامي يتعلق ابالس تثناءات
والتقييدات ابلنس بة ملنظامت و أأغراض معينة ،وكذكل لصال ا ألشخاص ذوي االعاقات غري االعاقة يف قراءة املطبوعات .وقال
انه يعتقد اعتقادا راخسا بعدم احلاجة اىل صك دويل ملزم قانوان يف هذا اجملال ،اال أأنه يقبل ابملفاهمي القانونية لدلول ا ألعضاء
ا ألخرى .وهو هممت أأيضا بتبادل وهجات النظر بشأأن قضااي أأخرى مثل حق اعادة البيع والتحدايت املتعلقة حبق املؤلف يف
البيئة الرمقية .وقال الوفد ان مس تخديم قانون الرباءات يدعون اىل مواصةل تطوير النظام وحتسينه ،وعىل الويبو وال س امي
جلنة الرباءات الاس تجابة لهذه ادلعوة .و أأعرب عن رضاه عن العمل املس متر للجنة الرباءات بشأأن جودة الرباءات ،مبا يف
ذكل أأنظمة الاعرتاض ورسية االتصاالت بني العمالء ومستشاري الرباءات ،ورحب ابالتفاقات املتعلقة ابلعمل املس تقبيل
اليت مت التوصل الهيا يف ادلورات السابقة للجنة الرباءات .و أأعرب الوفد عن تطلعه اىل دراسة جتميع املعلومات املشرتكة اليت
س تقدهما ا ألمانة يف ادلورة  31للجنة الرباءات ،ورحب بشلك خاص بأأن برانمج العمل املس تقبيل لدلورتني  31و 32للجنة
الرباءات يشمل عقد جلسات تبادل بشأأن اذلاكء الاصطناعي والرباءات .وقال ان تقنية اذلاكء الاصطناعي تثري العديد من
ا ألس ئةل القانونية املهمة املتعلقة حبامية براءات الاخرتاعات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي .ونظرا للفرص والتحدايت اليت أأبرزها
هذا اجملال يف ادارة نظام الرباءات ،فان تبادل اخلربات واملعلومات داخل جلنة الرباءات س يكون مفيد ًا .وذكر الوفد أأنه
س يواصل املشاركة الوثيقة يف جمال الرباءات والصحة ،مع مراعاة اجلهود وا ألنشطة اليت تضطلع هبا جلان الويبو واملنظامت
ادلولية ا ألخرى .وتطلع اىل اس تعراض ا ألمانة للبحوث احلالية بشأأن الرباءات والوصول اىل املنتجات الطبية والتقنيات
الصحية يف ادلورة  31للجنة الرباءات .وقال الوفد ان أأحدث ا ألرقام املتعلقة بعدد الطلبات مبوجب معاهدة الرباءات تربز
أأمهية نظام معاهدة الرباءات يف تشجيع الابتاكر وتوليد الرثوة .و أأبلغ برسور عن زايدة كبرية بنس بة  %16مقارنة ابلعام
السابق ،يف عدد طلبات معاهدة الرباءات اخلارجية اليت دخلت املرحةل الوطنية يف املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات
التجارية ( )DPMAعام  .2018وهذه النتاجئ خري شهادة عىل املواءمة املفيدة للتطلعات واملوارد يف الويبو .و أأشاد وفد
أأملانيا ،ويه بدل كثيف الاس تخدام للرباءات ،بكفاءة نظام معاهدة الرباءات .ففي عام  ،2018عاجل املكتب ا ألملاين للرباءات
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والعالمات التجارية  7027طلب ًا دولي ًا ،أأكرث من  %85مهنا ق ّدهما مودعون من خارج أأملانيا .و أأشار اىل العديد من
التحسينات املرغوبة بشدة يف نظام معاهدة الرباءات ،ورحب ابلهنج البناء للفريق العامل ملعاهدة الرباءات .وذكر الوفد ان
املناقشات اليت دارت يف امجلعية العامة لعام  2018بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي فشلت يف
التوصل اىل اتفاق بشأأن املساعدة التقنية ورشط الكشف .وقال ان أأملانيا وادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف الاحتاد ا ألورويب ال
زالت عىل قناعة بأأن رشط الكشف ال يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،و أأن ادراجه يف املعاهدة سيتعارض مع هدف تبس يط
اجراءات تسجيل التصاممي ومواءمهتا .ولكن قال ان ّه يظل سيبدي انفتاحا لسامع أأي مقرتحات معقوةل .و أأضاف أأنه بعد
النجاح يف انشاء وثيقة جنيف ،هناك الن فرصة ساحنة لتثبيت اس تقرار نظام لش بونة .ودمع بقوة هجود أأعضاء احتاد لش بونة
لبناء نظام فعال ومس تدام للمس تقبل .ور أأى أأن حامية املؤرشات اجلغرافية وس يةل محلاية املعارف االقلميية التقليدية للك
املنتجات الزراعية وغري الزراعية .و أأقر ابجلهود الهائةل اليت بذلهتا جلنة املعارف ،ورحب ابملناقشات البناءة اليت أأدت اىل
االتفاق عىل والية اللجنة وارشاك اجملمتعات ا ألصلية واحمللية .وقال ان صندوق الويبو للتربعات لصاحل اجملمتعات ا ألصلية
واحمللية املعمتدة اضطلع بدور رئييس يف متكني هذه املشاركة .و أأعلن أأن أأملانيا ستسامه مببلغ  15000يورو يف الصندوق .و أأكد
التامه الاكمل بتحقيق مزيد من التقدم يف جمال التمنية ،ال س امي يف ضوء خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030و أأي ّدت اس مترار
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية امخلس وا ألربعني بطريقة متوازنة وقامئة عىل توافق الراء .ورحب ابلنتاجئ اليت حققهتا جلنة التمنية
عام  2019و أأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر الاجتاهات االجيابية يف املناقشات يف اجللسات ا ألخرية جملاهبة التحدايت اليت
تواهجها اللجنة .وفامي يتعلق بلجنة االنفاذ ،أأعرب عن ر أأي مفاده أأن امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية جيب أأن تمتتع ابطار انفاذ
قوي .وقال ان الهنج الشامل للجنة االنفاذ يف اجللسات السابقة مسح بتقدمي رؤى مفيدة بشأأن الطرق املتلفة للتعدي عىل
حقوق امللكية الفكرية .وجدد ثقته بأأن جلنة االنفاذ تس تطيع مواصةل املسامهة يف مناقشة شامةل بشأأن اجلوانب التقنية النفاذ
امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اىل أأن املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية واصل تعاونه الناحج مع الويبو وغريها من
املنظامت املرتبطة ابمللكية الفكرية وماكتب امللكية الفكرية الوطنية .فقد معل عن كثب مع نظرائه يف االدارة الوطنية للملكية
الفكرية يف الصني ومكتب الياابن للرباءات ومكتب اس تونيا للرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات .وعقد اجامتعات معل مع
املعهد الوطين للملكية الصناعية يف فرنسا ومكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب الصني للملكية الفكرية واملكتب ا ألورويب
للرباءات .وذكر أأن املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية تربطه عالقات قوية مع املاكتب الرشيكة عىل مس توى
العمل ،مبا يف ذكل يف جمال تبادل فاحيص الرباءات .وتطلع وفد أأملانيا اىل املسامهة يف حوار بناء وممثر خالل
مجعيات .2019
 .52و أأي ّد وفد غاان بيان وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان غاان تدرك أأمهية اقتصاد املعرفة وترمجة معارفها احمللية
من خالل الابتاكر اىل منتجات مفيدة وقمية وقابةل للتسويق .وذلكل فقد قدمت برانجمني رائدين لالبتاكر :أأوهلام بعنوان
"مقاطعة واحدة مصنع واحد" ،ترشف عليه وزارة التجارة والصناعة ،والخر بعنوان "الزراعة مصدر الغذاء والوظائف"،
وترشف عليه وزارة ا ألغذية والزراعة .و أأضاف أأن غاان بد أأت يف سبمترب  2018انشاء مكتب وطين للملكية الصناعية
خمصص ابلاكمل الدارة وتسجيل حقوق امللكية الصناعية عىل النحو املنصوص عليه يف س ياسة واسرتاتيجية امللكية الفكرية
الوطنية ،هبدف تسخري اماكانت البدل يف الابتاكر واالبداع وتقدمي خدمة ذات كفاءة وفعالية للمس تخدمني .وقال انه وبعد
مرور عام عىل هذه املبادرة ،قطع مكتب غاان للملكية الصناعية خطوات كبرية يف هتيئة بيئة مواتية لنظام قوي للملكية الفكرية
ومعاجلة الطلبات وفقًا للجداول الزمنية احملددة يف اتفايق مدريد والهاي .ولكن أأشار اىل أأن تكوين الكفاءات رشط أأسايس
لتعزيز اخلدمات املقدمة يف تكل اجملاالت .و أأعرب الوفد عن تقديره للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو للجامعات ومؤسسات
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البحث يف البدل يف صياغة وتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية املؤسس ية مبا يامتىش مع الاسرتاتيجية الوطنية .وذكر أأنه اس تفاد
من املرشوع الرائد للمكتب ا ألفريقي املس ّمى "البدلان البطةل" يف افريقيا .وذكر الوفد أأن املكتب ،بعد أأن أأمكل خمططه
املؤسيس ،أأصبح عىل اس تعداد الس تضافة برانمج مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،وتوقيع اتفاقية مس توى اخلدمة مع الويبو
ونرش الربانمج حبلول هناية عام  .2019وقال الوفد ان غاان تقدر الروح البناءة اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء يف جلنة املعارف.
و أأعرب عن أأمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2020العامتد مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،ور أأى أأن اخلالفات حول
القضااي غري املوضوعية لن متنع ادلول ا ألعضاء من اعامتد نظام تصاممي مبسط يس تفيد منه أأحصاب احلقوق واملس تخدمون.
و أأبدى رضاه عن معل جلنة الرباءات وما أأحرزته من تقدم ،وشكر الويبو عىل معلها لتعزيز نظام امللكية الفكرية يف غاان.
و أأشاد بأأنشطة التعاون التقين يف جمال امللكية الفكرية اليت قامت هبا ادلول ا ألعضاء ،وال س امي سويرسا والياابن ،و أأعرب عن
أأمهل يف مواصةل التعاون مع الويبو لتحسني نظام امللكية الفكرية.
 .53و أأي ّد وفد اليوانن بيان وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وبيان وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .وقال ان
الويبو حققت يف ظل االدارة احلكمية نتاجئ مالية اجيابية ،وازداد الطلب العاملي عىل امللكية الفكرية بشلك مطرد .و أأثىن الوفد
عىل أأاكدميية الويبو لعملها يف جمال التواصل ومعهد الويبو القضايئ دلمعه املتواصل لقضاة امللكية الفكرية .وقال ان املبادرات
الرامية اىل وضع معايري ملعلومات امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (و أأمهها نظام االيداع الالكرتوين ملعاهدة
الرباءات) ،ساعدت يف انشاء بنية حتتية عاملية لبياانت امللكية الفكرية تفيض اىل التمنية املس تدامة والشامةل ،يف عرص الرمقنة
واذلاكء الاصطناعي .و أأضاف أأن هذه النتاجئ مل تكن لتتحقق لوال دمع أأمانة الويبو وهجودها ادلؤوبة .وسلط الضوء عىل أأمهية
مشاركة الويبو يف املبادرات املتعددة ا ألطراف ا ألوسع نطاقا ،مثل فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابلتعاون الرمقي،
و أأعرب عن رغبته يف أأن تس تكشف الويبو س بال ممكنة لتسهم يف انشاء ماكتب مساعدة عاملية واقلميية لزايدة القدرات
الرمقية والابتاكر .و أأوىص الوفد ابعامتد س ياسة شامةل الدارة البياانت والوصول اىل لك معلومات الويبو و أأصولها غري
امللموسة ،مبا يضمن الشفافية والنفاذ مجليع ادلول ا ألعضاء .وشدد الوفد عىل أأمهية امللكية الفكرية مكحرك للمنو الاقتصادي،
واحلاجة اىل االدارة الفعاةل حلقوق امللكية الفكرية أكداة اسرتاتيجية للقدرة التنافس ية ل ألعامل .ور أأى أأن التحدي اذلي يواجه
السلطات احلكومية هو جعل نظام حقوق امللكية الفكرية فعاال ورسيع الاس تجابة للتطورات التكنولوجية اخلاطفة
واحتياجات املس تخدمني .وذكر أأن مكتب الرباءات يف املنظمة اليواننية للملكية الصناعية ( )OBIاس تمكل حتوال رمقيا واسع
النطاق الجراءات ايداع طلبات الرباءات والتصاممي عام  2019لتسهيل الوصول اىل حامية امللكية الفكرية .و أأشار اىل انشاء
تطرق اىل توس يع ش بكة مكتبات الرباءات
جملس وطين للملكية الفكرية للحفاظ عىل اتساق س ياسة امللكية الصناعية .و ّ
االقلميية للوصول اىل مجهور أأوسع واقامة روابط مع جممتعات ا ألعامل والبحوث احمللية .وحتدث عن انشاء أأاكدميية للملكية
الفكرية بغية زايدة الوعي ورفع الكفاءات وتبادل املعارف وتعزيز البحوث فامي يتعلق ابمللكية الفكرية ،وكذكل تدريب حمايم
الرباءات .وقد وقعت الأاكدميية اليواننية للملكية الصناعية ( )HIPAمذكرة تفامه مع املنظمة ا ألوروبية للقانون العام
( )EPLOلهذا الغرض ،وس توقع الأاكدميية مذكرة تفامه مع املنظمة اليواننية للملكية الصناعية الويبو دلمع تدفقات امللكية
الفكرية عرب الوطنية ،بدء ًا ابنشاء مدرسة صيفية يف عام  2020بشأأن نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية املدعومة ابلبياانت.
وقال ان جودة اخلدمات املقدمة ملودعي الطلبات ال تزال من ا ألولوايت اليت يركز علهيا .ويف س ياق التعاون بني ماكتب
امللكية الفكرية الوطنية وتقريب املامرسات الناجت عنه ،ذكر الوفد أأن بدله يرصد التطورات التكنولوجية يف مجيع أأحناء العامل
الدخال حتسينات مواءمة عىل البنية التحتية تس تجيب الحتياجات املس تخدمني .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،ذكر أأن
من املتوقع أأن يصوت الربملان اجلديد عىل مرشوع قانون العالمات التجارية حبلول هناية عام  .2019و أأضاف أأن ذكل
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الترشيع ،امل ّنسق مع توجيه الاحتاد ا ألورويب رمق  ،2015/2436يشمل حتسينات أأساس ية لنظام حامية العالمات التجارية يف
اليوانن .و أأشار الوفد اىل أأن مكتب العالمات التجارية يف اليوانن يعمل ،بدمع من مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية،
عىل رمقنة نظام تسجيل العالمات التجارية اخلاص به .وذكر أأن احلكومة أأنشأأت هيئة تنس يقية لالرشاف عىل السوق
وماكحفة الاجتار غري املرشوع ،مصمت لضامن اس تجابة موحدة لالجتار غري املرشوع يف السلع املتعدية عىل حقوق امللكية
الفكرية ،من خالل تبادل املعلومات الاس تخباراتية وتعزيز التعاون بني مجيع سلطات االنفاذ ذات الصةل .وقال ان السلطات
اليواننية حددت مبوجب هنج مشرتك معزز النفاذ حقوق امللكية الفكرية ،مكيات هائةل من السلع املقدلة وضبطهتا خالل
الس نوات ا ألربع املاضية .ويف عام  ،2018نفذت  70,963محةل تفتيش وضبطت السلطات احمللية امللكفة ابنفاذ ا ألسواق
احمللية  2,298,271سلعة متداوةل بصورة غري مرشوعة؛ وضبطت امجلارك 23,956,224سلعة م ّقدلة .وقال انه أأبلغ اللجنة
الاستشارية املعنية ابالنفاذ يف دورهتا الرابعة عرشة ،اليت عقدت يف الفرتة من  2اىل  4سبمترب  ،2019عن هذه العمليات
الناحجة .و أأضاف أأن بدله يقدر معل اللجنة ،وسيشارك بنشاط يف اجامتعاهتا .و أأشار اىل ارتفاع الصادرات اليواننية يف عام
 ،2019وخاصة املنتجات الغذائية ،وقد كثفت الرشاكت اليواننية من اس تخدام نظام مدريد للتسجيل ادلويل لعالماهتا
التجارية .وساعدت اجلهود املبذوةل لتعزيز نظام مدريد واحملافظة عىل جاذبيته يف تسهيل التجارة ادلولية ،و أأعرب عن التامه
مبواصةل هذا العمل .وفامي يتعلق بعمل جلنة الرباءات ،رحب الوفد ابلروح البناءة للمناقشات وابلتقدم الكبري اذلي أأحرز،
عىل أأمل حتقيق توافق يف الراء بشأأن مسأأةل مل تناقش بعد ،ويه :تنس يق قانون الرباءات .و أأشار اىل احراز تقدم كبري يف
برانمج معل جلنة املعارف ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تعمل جلنة املعرف عىل مجيع املسائل قبل أأن تسعى اىل حتقيق فهم
مشرتك للقضااي ا ألساس ية ،مع اتباع هنج قامئ عىل ا ألدةل ،و أأن تسهم هجود الأاكدميية اليواننية للملكية الصناعية يف جمال
امللكية الفكرية املدعومة ابلبياانت و أأحباهثا ذات الصةل ،يف صياغة س ياسات قامئة عىل ا ألدةل .و أأعرب عن أأسفه لعدم اقرار
عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي ،رمغ أأن مرشوع نص املعاهدة أأصبح جاهزا .ور أأى أأن تنس يق
االجراءات س يفيد املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل .و أأعرب عن أأمهل يف حل اخلالفات املتبقية وعقد املؤمتر ادلبلومايس.
وقال ان نظام معاهدة الرباءات نظام متني رمغ تزايد عدد الطلبات ،ورحب ابلتعديالت املقرتحة عليه ألهنا مفيدة
للمس تخدمني .و أأيّد رضورة النظر يف احلوافز (ختفيض رسوم االيداع وتكوين كفاءات الأاكدميية اليواننية للملكية الصناعية)
لتشجيع الابتاكر يف اجلامعات.
 .54و أأي ّد وفد غواتاميال بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال ان غواتاميال تدرك دور
امللكية الفكرية يف جمال الاقتصاد والتمنية الوطنية ،وهو جمال همم و أأسايس يف وضع الس ياسة العامة وادارهتا .و أأضاف أأن
االبداع والابتاكر ورايدة ا ألعامل وانشاء العالمات التجارية وتشجيع الصناعات االبداعية ونقل التكنولوجيا ،يه أليات
لتحويل املعرفة اىل أأصول غري ملموسة لتوليد الرثوة .وذكر أأن غواتاميال تضع ،حتت رعاية املكتب الوطين للملكية الفكرية
وعىل أأساس ا ألهداف احملددة يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،اسرتاتيجيات للجامعات واملؤسسات الصغرية
واملتوسطة والصناعات االبداعية ومراكز الابتاكر والبحث ،هبدف تعزيز الاس تفادة من أأنظمة امللكية الفكرية وفوائدها.
ورحب بنتاجئ الاجامتع السادس لوزراء أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية بشأأن امللكية الفكرية يف أأبريل  ،2019اذ مت
تبادل اخلربات بشأأن أأمهية انشاء حتالفات بني القطاعني العام واخلاص أكداة للتمنية الاقتصادية وتعزيز قنوات التعاون يف مجيع
أأحناء املنطقة الفرعية .ورحب الوفد أأيضا بعمل الويبو يف انشاء منتدايت تفاوض متعددة اجلنس يات هبدف وضع وتنفيذ
صكوك قانونية تليب احتياجات ادلول ا ألعضاء .ودعا ادلول ا ألعضاء اىل تعزيز معل جلنة املعارف ،واملناقشات بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات داخل جلنة حق املؤلف .و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل دمعها ومساعدهتا الفعالني يف تكوين

A/59/14
Annex
39

الكفاءات التقنية وصياغة املشاريع والتدريب املس متر املقدم للمكتب الوطين للملكية الفكرية والقطاعات املنخرطة يف مسائل
امللكية الفكرية .وقال الوفد انه يراقب تقدم امجلعيات ابهامتم ويسعى اىل تقدمي مسامهة بناءة البرام اتفاقات ملزمة تفيد ماليني
ا ألشخاص اذلين وضعوا ثقهتم يف امللكية الفكرية.
 .55وقال وفد الكريس الرسويل ان المنو الاقتصادي العاملي بدا و أكنه يفقد زمخه مقارنة ابلعام املايض ،مع هبوط منو
االنتاجية اىل أأدىن مس توى قيايس وارتفاع حاةل عدم اليقني الاقتصادي ،ا ّال أأن الابتاكر يسري بوترية متسارعة وقد أأصبح
عنرصا مركزاي يف الاقتصاد و أأحد أأسس الاسرتاتيجيات الصناعية يف العديد من البدلان .و أأضاف الوفد أأن ا ألعداد ّ
املطردة
للطلبات يف أأنظمة تسجيل الويبو تد ّل عىل ا ألمهية الاقتصادية والاجامتعية املتايدة للملكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل،
تغريات تكنولوجية رسيعة ومعيقة ومنترشة ت ّ
وهذه الطلبات املدفوعة ب ّ
شلك مس تقبل الاقتصاد وتضع املزيد من قمية املعرفة يف
الس ياق الاقتصادي والتجاري أكصول غري ملموسة .وذكر أأن أأنظمة التسجيل يف الويبو تتبع هذا الاجتاه بفضل المنو املطرد
يف عدد الطلبات .و أأ ّما الابتاكر ،الرمسي وغري الرمسي ،فأخذ ابالزدهار يف الاقتصادات املتقدمة والنامية .ور أأى الوفد أأن لعامل
يمتتع بفوائد أأتت حصيةل قرنني من التغيري العميق اذلي أأوصلنا اىل عرص رمقي مفيد للغاية .ولكن أأضاف أأن قوة التكنولوجيا
غالبا ما ترتبط ابلس يادة املالية والاقتصادية .أأي أأن أأولئك اذلين يس تخدمون هذه القوة املتايدة والطاغية عىل االنسانية
والطبيعة ليسوا ابلرضورة أأحصاب كفاءة اكفية الس تخداهما .اذ مل يصاحب التطور التكنولويج الهائل تطور يف املسؤولية
والقمي االنسانية ،والمنوذج التكنولويج السائد وضع الفرد وحريته فوق اجملمتع والطبيعة ،واس تجاب ألسطورة التقدم غري
احملدود .وان اكن التقدم التكنولويج يتسبب فقط حباالت عدم املساواة اليت تزداد وضوحا ،فهو ليس تقدما حقيقيا ،واذا
أأصبح هذا التقدّم معاداي للصاحل العام ،فس يكون تقهقرا اىل زمن قدمي وتعيس .وقال الوفد ان اجلهود املبذوةل لتطوير "أالت
ذكية" جيب أأن تس هتدف حتقيق الصاحل العام وتضييق جفوة الفقر وتلبية احتياجات الصحة والتعلمي والسعادة والاس تدامة.
وذكر أأن الويبو تسامه يف أأهداف التمنية املس تدامة عرب تعزيز نظام امللكية الفكرية املتوازن والفعال اذلي يشجع الابتاكر
واالبداع ويدمع تدفق املعرفة واخلربات التقنية داخل البدلان وفامي بيهنا ،وكذكل من خالل براجمها املتلفة و أأنشطة املساعدة
التقنية املقدمة دلمع البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأضاف أأن التمنية املس تدامة وبناء اجملمتع هام استامثران طويال ا ألجل
يف معلية بناء السالم وتعزيز مقاومة العامل ل ألزمات والكوارث والرصاعات واحلروب .ور أأى أأن من املهم ،كجزء من هذا
اجلهد ،احلفاظ عىل حقوق االنسان ا ألساس ية والهنوض ابلتضامن من خالل التمنية وتوفري تبادل املعرفة وتكوين الكفاءات
واملساعدة التقنية .وقال ان التقدم التكنولويج جعل الوصول اىل عامل أأفضل أأمرا ممكنا ،ولكن ذكل جيب أأن يرتافق برؤية
للصاحل العام ويتحىل بأأخالقيات احلرية واملسؤولية واالخاء .و أأكّد ختاما أأنه سيسهم بشلك بناء يف مجعيات .2019
 .56و أأي ّد وفد هندوراس بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر أأن الاجامتع الوزاري
السادس ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية بشأأن امللكية الفكرية عقد يف تيغوس يغالبا ،يف الفرتة من  8اىل  10أأبريل،
واكن موضوعه " أأمهية امللكية الفكرية يف جناح ا ألعامل :التحدايت والفرص أأمام الرشاكت يف الس ياق الاقتصادي ملنطقة دون
االقلميية" .و أأضاف أأن عروضا ممزية قدّمت يف الاجامتع الوزاري اذلي شهد مناقشات غنية ،ومت فيه التوصل اىل اتفاقات
هممة ،وتوضيح املبادئ التوجهيية املناس بة للتنفيذ ،واكن الاجامتع مسامهة هائةل يف نظام امللكية الفكرية لبدلان املنطقة دون
االقلميية .و أأعرب الوفد عن تقديره ملشاركة انئب املدير العام املسؤول عن قطاع التمنية يف الاجامتع ،وادلمع اذلي تلقاه من
املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب .وقال انه يدرك ا ألمهية الكبرية للوظيفة املعيارية للويبو ،ولهذا السبب سيتابع
أأحداث امجلعيات ابهامتم ،ور أأى فهيا اماكنية الختاذ قرارات هممة مبسامهة وتعاون وفود ادلول ا ألعضاء لصاحل امللكية الفكرية.
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 .57و أأثىن وفد هنغاراي عىل املالحظات الافتتاحية للمدير العام عن احلاجة اىل توافق يف الراء بشأأن القضااي العالقة ذات
ا ألولوية العليا .وقال ان من شأأن القرارات العقالنية املتخذة بتوافق الراء أأن تضمن ادلور الرئييس للملكية الفكرية وخاصة
الويبو يف الاقتصاد العاملي اذلي حيركه الابتاكر ،نظرا للجهود اليت تبذل من أأجل تلبية الاحتياجات الناش ئة للمس تخدمني
و أأحصاب املصلحة .و أأضاف الوفد أأن هنغاراي كدوةل عضو تتحمل مسؤولياهتا يف الويبو وتسامه يف حفظ وحتسني نظام
امللكية الفكرية ادلويل املتوازن والفعال وتؤيّد الويبو تأأييدا اكمال يف تنفيذ واليهتا وجدول أأعاملها املعياري .و أأي ّد الوفد البيان
اذلي أأدىل به وفد كرواتيا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والبيان اذلي أأدىل به وفد فنلندا ابلنيابة عن
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .و أأثىن الوفد عىل أأداء الويبو املايل االجيايب يف عايم  2018و .2019وقال ان هذه النتاجئ
املالية واملزيانية السلمية جحة قوية لتخصيص املوارد الالزمة للحفاظ عىل مجيع أأنظمة تسجيل امللكية الفكرية العاملية وحتسيهنا
وتعزيزها .و أأضاف أأن التضامن املايل بني الاحتادات سيبقى أأحد املبادئ التوجهيية عند ختصيص االيرادات والنفقات ملتلف
الاحتادات .وذكر أأنه عىل اس تعداد للوصول اىل حل للقضية املعلقة بشأأن مهنجية التخصيص هبدف اعامتد برانمج ومزيانية
الويبو للثنائية  .21/2020و أأكد الوفد من جديد التامه القوي ابعامتد معاهدة قانون التصاممي ،اليت س يجري مبوجهبا تبس يط
وتنس يق اجراءات تسجيل التصاممي مبا يعود بفائدة كبرية عىل املصممني يف البدلان املتقدمة والنامية .ور أأى الوفد أأن الصيغة
الهنائية ملعاهدة قانون التصاممي جاهزة للمداوالت يف مؤمتر دبلومايس طال انتظارهّ ،
وحث ادلول ا ألعضاء عىل اجياد حل
مقبول للجميع .و أأكد عىل رضورة احرتام املبادئ التوجهيية املعمتدة يف عام  ،2015و أأن قرار فتح ماكتب خارجية جديدة
ينبغي أأن يتخذ بتوافق الراء وعىل أأساس اجلدارة.
 .58و أأثىن وفد أأيسلندا عىل الويبو لتعاوهنا املس متر واملمثر ودمعها يف خمتلف جوانب حقوق امللكية الفكرية .ور أأى أأن
ا ألمهية ال تمكن يف الوصول اىل مجموعة واسعة من املعلومات واملوارد التقنية واملبادئ التوجهيية حفسب ،بل يف القدرة عىل
التفاعل مع خرباء الويبو حسب احلاجة .وذكر أأن مكتب الرباءات ا أليسلندي ّغري امسه اىل املكتب ا أليسلندي للملكية
الفكرية يف  1يوليو  ،2019بعد اقرار قانون يف الربملان .و أأشار اىل تزايد عدد االيداعات يف أأيسلندا ،والاهامتم املتواصل
بنظم االيداع ادلولية ،أأي معاهدة الرباءات ونظايم مدريد والهاي .وقال ان عام  2018شهد عددا قياس يا يف ايداعات
الرباءات ،و أأن التقديرات تشري اىل عدد مماثل عام  .2019ووفقا ذلكل ،ارتفع ترتيب أأيسلندا ثالثة مراتب يف قامئة مؤرش
الابتاكر العاملي لعام  .2019و أأشار اىل تعزيز الرتكزي عىل الابتاكر وامللكية الفكرية يف أأيسلندا مؤخرا بفضل انشاء مكتب
نقل التكنولوجيا يف أأيسلندا يف ديسمرب  .2018وقال ان املكتب يقدّم خدماته مجليع اجلامعات و منظامت البحث العامة يف
أأيسلندا ،ويقدم املشورة بشأأن حامية امللكية الفكرية وحتليالت السوق ومشهد الرباءات اجلديدة .وذكّر الوفد أأنه أأاثر يف
مارس  2017خماوف بشأأن امحلاية غري الاكفية ،عىل ما يبدو ،ضد تسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارية .و أأضاف أأن
أأيسلندا تعتقد اعتقادا راخسا أأن اس تخدام أأسامء البدلان جيب أأن يكون حقا أأساس يا للك بدل ،و أأن يمتتع هذا احلق بقدر من
امحلاية مثل شعارات ادلوةل وا ألعالم مبوجب املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس ،عىل أأقل تقدير .وركّز الوفد عىل رفع
مس توى الوعي للرشاكت املبتكرة والرشاكت الناش ئة من خالل خمتلف املرشوعات ،مبا يف ذكل مرشوعات الويبو للتوعية
املقررة لعام  .2020وكرر دمعه العامتد معاهدة قانون التصاممي ،ور أأى أأن النص انجض مبا يكفي لعقد مؤمتر دبلومايس
عام .2020
 .59وشكر وفد الهند املدير العام عىل لك أأعامهل وهجوده ادلؤوبة يف قضااي امللكية الفكرية ،وشكر ا ألمانة عىل الواثئق
املمتازة اليت أأعدت للجمعيات .و أأشاد بدور الويبو واسع النطاق يف قيادة املبادئ التوجهيية ادلولية لوضع املعايري والس ياسات
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املتعلقة ابمللكية الفكرية ،وضامن التنفيذ الفعال واملتوازن واملوجه حنو التمنية لنظام امللكية الفكرية العاملي .ور أأى أأن امللكية
الفكرية يه مصمي الابتاكر اذلي تنشده البدلان ملواهجة التحدايت املس تقبلية وتطوير الصناعات لتس بق املنافسني .وقال الوفد
ان الهند تويف ابلتاماهتا ادلولية ،ففهيا اطار ترشيعي واداري وقضايئ راخس محلاية حقوق امللكية الفكرية ،وتعاجل شواغلها
التمنوية ابالس تفادة من مواطن املرونة اليت يوفرها االطار ادلويل .وبعد اعامتد الس ياسة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية يف عام
 2016والزايدات الكبرية يف عدد املوظفني يف ماكتب امللكية الفكرية يف الهند ،اخنفضت طلبات امللكية الفكرية املعل ّقة اىل
حد كبري ،وارتفع معدل الترصف والفحص ،وجرى تشجيع الابتاكر واالبداع من خالل انشاء نظام ملكية فكرية متوازن
ودينايم ينبض ابحلياة؛ و أأضاف الوفد أأن بدله انضمت ،يف اطار تكثيف تعاوهنا مع الويبو ،اىل مخس معاهدات للويبو بشأأن
حقوق امللكية الفكرية ،وعقدت فعاليات كربى متعلقة ابمللكية الفكرية ،وارتفعت  29مرتبة يف مؤرش الابتاكر العاملي منذ
عام  ،2015وتعمل عىل توس يع ش بكهتا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حتقق امجلعيات احلالية
بناء يف القضااي املوضوعية وقضااي احلومكة اليت طال انتظارها ،مثل تكل الناش ئة عن النصوص املتعلقة ابملعارف
تقدم ًا ً
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية؛ ور أأى أأن النص اخلاص ابملوارد الوراثية اذلي اقرتحه رئيس جلنة
املعارف ينبغي أأن يمكّل واثئق العمل ا ألخرى يف املناقشات املقبةل .ورحب الوفد ابس تكامل قريب لصيغة هنائية ملعاهدة
قانون التصاممي ،اليت جيب أأن تشمل أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية واالفصاح االلزايم من أأجل متكني البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منو ًا من بناء نظم حامية وطنية خاصة هبا وفقًا ملواطن املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس .و أأي ّد قرار جلنة الرباءات
حبرص دورهتا القادمة يف تقيص احلقائق ،بد ًال من التنس يق ،ونصح بعدم اتباع هنج واحد يناسب امجليع يف مناقشات اللجنة.
و أأثىن عىل جلنة التمنية اليت عززت أأجندة التمنية للويبو ،اليت تمكّل أأهداف التمنية املس تدامة .وقال انه يؤيد أأن تضع جلنة
حق املؤلف ،ويف أأرسع وقت ،اللمسات ا ألخرية عىل نص معاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث ،تراعي شواغل مجيع
ادلول ا ألعضاء ومصاحلها ،وتغطي مجيع أأنواع البث ،بغض النظر عن منصة البث أأو وس يلته ،رمغ أأن الهند تفضّ ل الهنج
القامئ عىل االشارة ،واذلي ال تعطى مبوجبه حقوق ملكية احملتوى لهيئات ّ
البث .وشدّ د الوفد عىل أأن التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي االعاقات ،لها أأمهية حامسة
يف تمنية اجملمتع وتعزيز احلق يف التعلمي .و أأي ّد ابلاكمل اقرتاح مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ بشأأن تكوين جلنة التنس يق،
وشدّ د عىل أأن مبد أأ ايالء الاعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف العادل ،املنصوص عليه يف اتفاقييت ابريس وبرن ،مبد أأ رضوري
للحفاظ عىل التوازن اجلغرايف يف جلنة التنس يق .ودعا ادلول ا ألعضاء اىل دمع طلب الهند الس تضافة مكتب خاريج للويبو،
مفن شأأن ذكل أأن يعزز نظام امللكية الفكرية عىل املس توى العاملي نظرا للتو ّجه الابتاكري للبدل وتركزيه عىل امللكية الفكرية.
و أأشاد ابلصحة املالية للويبو ،وتطلع اىل اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020يف امجلعيات احلالية.
 .60و أأي ّد وفد اندونيس يا بيان وفد س نغافورة ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ وبيان وفد فييت انم ابمس رابطة دول
جنوب رشق أس يا .و أأكد التامه املس متر بدمع تطوير أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية املتوازنة ،كام يتضح من هجوده لتحسني
خدمات امللكية الفكرية يف اندونيس يا .مفنذ عام  ،2018اخنفض عدد تسجيالت الرباءات املرتامكة بأأكرث من  80يف املائة.
واخنفض عدد التسجيالت املرتامكة للعالمات التجارية بأأكرث من  60يف املائة .ويف أأغسطس  ،2019أأطلقت اندونيس يا
نظاما الكرتونيا اليداع طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية .وقال الوفد ان بدله انضم اىل نظام مدريد
للتسجيل ادلويل للعالمات يف عام  2017ويأأمل الانضامم قريبا اىل نظام الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .ويف
جمال حق املؤلف ،ذكر الوفد أأن بدله وضع اللمسات ا ألخرية عىل العملية ادلاخلية للتصديق عىل معاهدة بيجني ومعاهدة
مراكش ،ويأأمل ايداع صيك الانضامم للمعاهدتني خالل امجلعيات  .2019ورحب ابفتتاح بوابة الويبو للملكية الفكرية ،فهيي
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مبادرة جديدة هتدف اىل مواءمة خدمات الويبو وتبس يط العمل عىل املس توى الوطين .و أأيد املبادرة اجلديدة بشأأن اخلمت
الزمين الرمقي والاقرتاح اجلديد بشأأن ادارة اجامتعات الويبو اذلي سيس تمكل اجلهود البرشية بنص يصاغ ابس تخدام أأدوات
اذلاكء الاصطناعي للويبو .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنجح مجعيات عام  2019يف حل القضااي املعلقة بشأأن وثيقة الربانمج
واملزيانية يك تمتكن امجلعيات من املوافقة عىل اعامتد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وفامي يتعلق جبدول ا ألعامل
املعياري ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوفيق بني الراء املتباينة بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،حىت تمتكن امجلعية العامة من
اجياد حل بشأأن متطلبات الكشف واملساعدة التقنية ،واقرار عقد مؤمتر دبلومايس .و أأعرب عن أأمل بدله يف اس تضافة ذكل
املؤمتر ادلبلومايس .وفامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث ،رحب ابلتوصية املتفق علهيا يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة
حق املؤلف ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشة املقبةل اىل تقريب وهجات النظر للوصول اىل توافق يف الراء بشأأن
القضااي ا ألساس ية .وفامي يتعلق بلجنة املعارف ،هنّأأ الوفد ادلول ا ألعضاء والويبو عىل موافقهتا عىل والية جلنة املعارف.
و أأعرب عن تطلعه اىل تصديق امجلعية العامة لعام  2019عىل والية جلنة املعارف للثنائية  ،21/2020عىل النحو املتفق عليه
خالل ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .ورحب الوفد ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة التمنية ،مبا يف ذكل عقد املؤمتر ادلويل بشأأن
امللكية الفكرية والتمنية ،وهو ما ّ
يوّض جحم اجلهود املس مترة لتعممي التمنية يف معل الويبو .و أأبدى الوفد روحا من ادلمع والتعاون
الاكملني يف مجعيات .2019
 .61وقال وفد ايران (مجهورية  -االسالمية) ا ّن امللكية الفكرية أأحضت برسعة ،يف ظل اقتصاد عاملي دامئ التطور ،جحر
ا ألساس لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية وحفز الابتاكر واالبداع والتقدم التكنولويج .ويف عامل تزداد فيه املشألك
بناء
العاملية ،أأصبح مبدئا تعددية ا ألطراف والتعاون ادلويل أأساس يني يف معل املنظامت ادلولية .و أأضاف أأن بدله طورت ً
عىل احتياجاهتا واعتباراهتا التمنوية نظاما ترشيعيا واداراي وقضائيا لتعزيز احرتام حقوق امللكية الفكرية وفقًا اللتاماهتا ادلولية،
مع الاس تفادة من مواطن املرونة اليت مينحها النظام ادلويل ملواهجة التحدايت الوطنية .وقال انه عىل الرمغ من التدابري
القرسية الالانسانية وا ألحادية اجلانب املفروضة عىل ا ألمة االيرانية يف شلك عقوابت اقتصادية ومالية ،وهو شلك حقيقي من
أأشاكل االرهاب الاقتصادي ،فقد جنحت البالد يف مواصةل تمنيهتا املس تدامة مبا يف ذكل يف جمال امللكية الفكرية .وذكر أأن
التحسن املس متر ملرتبة ايران (مجهورية  -االسالمية) يف مؤرش الابتاكر العاملي ،وهو حتسن ملحوظ ابرتفاع ما عدده 59
مرتبة منذ عام  ،2014وكذكل تقدهما املس متر يف االحصاءات اليت تنرشها الويبو ،هو مؤرش قوي عىل عزهما التغلب عىل
القيود غري القانونية وغري االنسانية املفروضة علهيا من خالل تنويع وتوس يع نطاق اقتصادها الابتاكري والقامئ عىل املعرفة .وفامي
يتعلق مبسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية ،أأشار الوفد اىل أأنه اكن أأحد املتقدمني بطلب اس تضافة مكتب خاريج للويبو بصفته
الوطنية .ودعا مجيع ادلول ا ألعضاء اىل ايالء الاعتبار الواجب القرتاحه ،واختاذ قرار مبا يامتىش مع املبادئ التوجهيية .و أأكد
الوفد من جديد اميانه بقمية و أأمهية التقليد القدمي املمتثل يف توافق الراء كلية اختاذ القرار الوحيدة يف الويبو .و أأشار اىل وجود
نقص ملحوظ يف االتفاق بني ادلول ا ألعضاء بشأأن رشط الكشف يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي .وقال ان احلوار
والتفاوض ال بديل هلام من أأجل تضييق اخلالفات القامئة .وحث ادلول ا ألعضاء عىل اجراء مناقشات ذات مغزى حلل املأأزق
الطويل ا ألمد ومتهيد الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي .وفامي يتعلق بلجنة املعارف ،رحب الوفد
ابلتوصية اليت قدمهتا اللجنة وتوافق الراء اذلي مت التوصل اليه بشأأن جتديد واليهتا ورشوط الوالية وبرانمج العمل .ويف
ضوء التقدم احملرز يف املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأأن مجيع مشاريع الصكوك الثالثة محلاية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأعرب عن أأمهل يف أأن ختتمت جلنة املعارف مناقش هتا بوضع اللمسات ا ألخرية عىل
االتفاق عىل مجيع املشاريع الثالثة حبلول هناية فرتة واليهتا اجلديدة .وفامي يتعلق بوضع معاهدة للبث ،أأشار الوفد اىل التوصية
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اليت قدمهتا جلنة حق املؤلف اىل امجلعية العامة ،و أأعرب عن اس تعداده ملواصةل التشاور هبدف التوصل اىل توافق يف الراء
بشأأن القضااي ا ألساس ية .وتطلع الوفد اىل مناقشات بناءة وموهجة حنو حتقيق نتاجئ يف مجعيات الويبو  .2019وقال انه سيبقى
رشياك اثبتا يف احلوار والتعددية.
 .62و أأعرب وفد العراق عن تقديره للجهود اليت يبذلها رئيس امجلعية العامة وعن ثقته يف خربة وكفاءة الرئيس يف ادارة
املواضيع املتلفة للتوصل اىل التوافق يف الراء .و أأيد الوفد ما جاء يف بيان وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط
الهادئ وبيان وفد ايران (مجهورية  -االسالمية) ابمس مجموعة دول منظمة التعاون االساليم .وأأشاد مبا تضمنه تقرير املدير
العام من هجود اجيابية لتطوير معل املنظمة ،وكذكل ابلتقدم احملرز يف أأعامل اللجان ادلامئة .و أأبدى تطلعه اىل أأن تتوصل مجيع
اللجان اىل نتاجئ اجيابية بشلك متوازن ،واىل أأن تتخذ قرارات يف املسائل العالقة من خالل التوافق يف الراء ،ومبا يريض
مجيع ادلول ا ألعضاء .مث أأشار الوفد اىل زايدة عدد ا ألعضاء يف بعض اجملموعات االقلميية يف الويبو ،قائ ًال انه يتعني من مث
ختصيص مقاعد لك مجموعة بشلك متناسب يف جلنة املزيانية وجلنة التنس يق مع مراعاة مبد أأ املساواة يف المتثيل االقلميي .ويف
هذا الصدد ،أأعلن الوفد تأأييده الاكمل ملقرتح مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ بشأأن تشكيل جلنيت التنس يق والربانمج
واملزيانية هبدف معاجلة التشكيةل احلالية غري املتوازنة .وفامي يتعلق مبرشوع الربانمج واملزيانية ،ر أأى الوفد عدم وجود جدوى
يف تعديل املهنج احلايل لتخصيص االيرادات والنفقات املتعلقة ابالحتادات واملعمتد منذ مدة طويةل .وفامي يتعلق بفتح املاكتب
اخلارجية ،أأكد الوفد أأمهية التوافق يف الراء هبدف التوصل اىل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية .مث قال الوفد ان
العراق يتطلع اىل العمل مع الويبو لتعزيز االطار القانوين ادلامع للملكية الفكرية ،وشكر ا ألمانة عىل التقدم احملرز يف تقدمي
املشورة القانونية الرامية اىل تكييف القوانني واالجراءات الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل بغية الهنوض ابلواقع الصناعي
والعلمي وا ألديب والفين .ويف اخلتام ،جدد الوفد التامه املس متر ابملسامهة االجيابية والبناءة خالل أأعامل امجلعيات ،ومتىن
التوفيق خالل تكل السلسةل من الاجامتعات وحتقيق ا ألهداف املنشودة مبا حيقق املصلحة للجميع .وو رجه الشكر اىل املدير
العام ورئيس ادلورة عىل دورهام االجيايب يف تر أأس املنظمة واجناز أأعاملها وكذكل اىل ا ألمانة عىل هجودها املبذوةل الجناح
أأعامل الاجامتعات.
 .63و أأيّد وفد ايطاليا بيان وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء وبيان وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وذكر أأ ّن
الويبو بذلت هجودًا كبرية ملواكبة التحدايت املتايدة يف جمايل قانون امللكية الفكرية وادارة امللكية الفكرية ،وخاصة عرب اطالق
البوابة اجلديدة للملكية الفكرية .ور أأى أأن والية الويبو تمتثل يف تعزيز وتطوير نظام ملكية فكرية عاملي ومتوازن وشامل
وفعال ،متاش يا مع أأهداف ا ألمم املتحدة ،مبا يف ذكل أأجندة التمنية .ور أأى رضورة توس يع هذا النظام العاملي من خالل ضامن
منو مجيع أأنظمة امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو عىل قدم املساواة ،ومنح امحلاية الاكفية يف مجيع أأحناء العامل ألي شلك من
أأشاكل امللكية الفكرية ،بروح من التعاون والتضامن بني احتادات الويبو .وابلتايل ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتغلب ادلول
ا ألعضاء عىل التفسريات املتباينة ملفهوم التضامن ،مبا يف ذكل التداعيات املالية للتضامن .وقال ان ايطاليا تعلّق أأمهية كبرية
عىل تطوير حامية دولية للمؤرشات اجلغرافية ،ورحب اب ألطراف املتعاقدة اجلديدة اليت انضمت اىل وثيقة جنيف التفاق
تطرق
لش بونة .و أأعرب عن تطلعه اىل انضامم الاحتاد ا ألورويب قريبا ،واىل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ عام  .2020و ّ
الوفد اىل جدول ا ألعامل املعياري ،و أأكّد من جديد أأمهل يف اماكنية تنس يق وتبس يط اجراءات تسجيل التصاممي الصناعية
بعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي ،اليت من شأأهنا أأن توفر مزااي كبرية مجليع ادلول ا ألعضاء ،وكذكل
للمس تخدمني واملصممني .وفامي يتعلق ابفتتاح ماكتب الويبو اخلارجية ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن جتد مجعيات عام 2019
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أأنسب الوسائل لتنفيذ هذا القرار املهم مبا يامتىش مع املبادئ التوجهيية املعمتدة يف عام  2015وا ألهداف الاسرتاتيجية
للمنظمة ،بغية تعزيز تطوير أأكرث كفاءة وفعالية لنظام امللكية الفكرية العاملي يف مجيع املناطق اجلغرافية.
التحول العميق اذلي حيصل ّمرة لك قرن ،واذلي يشهده اجملمتع حاليا نتيجة التقدم
 .64وقال وفد الياابن ان ّه يف ضوء ُّ
الرسيع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مفن املتوقع أأن تأأخذ الويبو زمام املبادرة يف تشجيع الابتاكرات القامئة عىل
التكنولوجيات الناش ئة مثل انرتنت ا ألش ياء واذلاكء الاصطناعي .و أأضاف أأن الويبو ينبغي أأن تكون القوة ادلافعة لتعزيز أأمناط
حياة الناس يف لك ماكن .وينبغي للويبو أأيضً ا الهنوض ابالبتاكر يف البدلان النامية من خالل الرتوجي للتكنولوجيات املتقدمة
وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة وتصحيح الفوارق الاجامتعية .ور أأى أأن الويبو يف وضع جيد يتيح لها ادلفاع عن هذه
اجلهود ألهنا أأنشئت لتقدمي خدمات االيداع ادلويل للملكية الفكرية وتوس يع بنيهتا التحتية العاملية ،ولتقود معلية تصممي نظام
امللكية الفكرية جليل جديد .ورحب الوفد جبهود الويبو لتحسني اخلدمات لفائدة املس تخدمني ،مثل بوابة امللكية الفكرية اليت
أأطلقهتا مؤخر ًا ،ألن مس تخديم الويبو مه مبتكرون ومبدعون من مجيع أأحناء العامل وينبغي تشجيع أأنشطهتم مجيعا .وذكر الوفد
أأن مبادرات الياابن املتعلقة ابمللكية الفكرية مشلت اجلهود املبذوةل محلاية التكنولوجيات اجلديدة ،من خالل تصنيف براءات
جديد النرتنت ا ألش ياء ،ونرش أأمثةل حلاالت حفص براءات بشأأن اذلاكء الاصطناعي ،والاس تعدادات الس تضافة ندوة دولية
بشأأن اخرتاعات اذلاكء الاصطناعي يف طوكيو يف نومفرب  .2019وكجزء من اجلهود اجلارية لتعزيز البنية التحتية للملكية
الفكرية ،دمعت الياابن وال زالت تدمع البدلان النامية منذ  30عا ًما من خالل صندوق الاستامئين الياابين يف الويبو ،اذلي
أأاتح مؤخر ًا منح عالمة جتارية لسالل اتيتا املصنوعة يف كينيا ،واطالق مرشوع جديد للعالمات التجارية يف بوتسواان.
و أأضاف أأن زايدة يف جحم الصندوق يف عام  2019مكّنت من توس يع أأهلية تقدمي هذا ادلمع خارج مناطق حمددة ،لتشمل
العامل بأأرسه .وقال ان الياابن نفذت عام  2018أأنشطة تعاونية مع بوتسواان ومكبوداي وغاان والهند واندونيس يا ومجهورية الو
ادلميقراطية الشعبية ومالزياي وميامنار والفلبني ورواندا وس نغافورة ورسيالناك واتيالند وفيتنام وزميبابوي ،واس تضافت
متدربني متحمسني للغاية من تكل البدلان ،و أأرسلت خرباء امللكية الفكرية الهيا .و أأعرب عن نية بدله مواصةل أأنشطة التعاون
املذكورة مع العديد من البدلان ،وعن تطلعه اىل مواصةل تطوير الويبو.
 .65وهنأأ وفد ا ألردن ابمس بالده الرئيس عىل اختياره رئيس ًا لدلورة التاسعة وامخلسني للجمعيات ،ممتني ًا هل التوفيق يف
تيسري أأعامل ادلورة .وو رجه الشكر اجلزيل للمدير العام عىل ادارته احلكمية للمنظمة وكذكل ل ألمانة عىل حسن تنظمي
الاجامتع .و أأعرب الوفد عن تأأييده لبياانت اجملموعات اجلغرافية والس ياس ية اليت ينمتي الهيا .و أأكد التام حكومة اململكة
ا ألردنية الهامشية برفع مس توايت امحلاية حلقوق امللكية الفكرية ونرش الوعي حولها مشري ًا اىل أأن لك ذكل مل يكن ليؤيت مثاره
بدون التعاون املس متر وادلمع الفين املقدم من الويبو خصوصا يف جمال دمع املر أأة والرايدة والابتاكر وتطبيقات اذلاكء
الاصطناعي يف جمال اخلدمات احلكومية وتبين اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ودمع اجلامعات ا ألردنية يف تطوير س ياساهتا
البحثية ابالضافة اىل التعاون الوثيق مع املكتبة الوطنية يف اململكة ا ألردنية الهامشية .و أأعرب الوفد عن تقدير بالده للمشورة
الترشيعية اليت تقدهما الويبو ودورها يف جمال مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا .و أأضاف أأن ا ألردن تسعى مبساعدة الويبو اىل
جتذير ثقافة امللكية الفكرية دلى ا ألجيال الناش ئة من خالل املسابقات والربامج الدخال مفاهمي امللكية الفكرية مضن املناجه
ادلراس ية .و أأبدى الوفد تطلعه اىل العمل مع وفود ادلول الشقيقة والصديقة يف اجناح أأعامل ادلورة ،مشدد ًا عىل حيوية
جدول ا ألعامل اذلي يتضمن مواضيع يف غاية ا ألمهية واليت من املمكن الوصول اىل قرارات هامة فهيا من خالل املشاورات
البناءة واحلوار املس متر بني لك ا ألطراف املعنية ومبا خيدم معل مجعيات الويبو.
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لب طموحه ليصبح أأحد أأكرث البدلان املتقدمة
 .66وقال وفد اكزاخس تان ان بدله يضع حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا يف ّ
يف العامل .و أأضاف أأن احلكومة اختذت ،لتحقيق هذه الغاية ،خطوات لالنضامم اىل نظام الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي
الصناعية وبد أأت معلية الانضامم اىل وثيقة جنيف التفاق الهاي .و أأضاف أأهنا تعمل بنشاط عىل تعزيز نظام الرباءات يف
املنطقة ا ألوروبية الس يوية .ففي سبمترب  ،2019ساعدت اكزاخس تان يف تنظمي واس تضافة مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد
بروتوكول حامية التصاممي الصناعية امللحق ابالتفاقية ا ألوروبية الس يوية للرباءات .و أأعرب الوفد عن امتنانه للمسامهة القمية
اليت قدمهتا املنظمة ا ألوروبية الس يوية للرباءات يف تطوير نظام الرباءات االقلميي وتوس يع .وقال ان اكزاخس تان توصلت
مؤخر ًا اىل اتفاق مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة لتوقيع مذكرة تفامه بشأأن تسوية املنازعات البديةل .و أأ ّقر ابدلور املهم للويبو
يف التطوير املس متر لذلاكء الاصطناعي يف جمال امللكية الفكرية ،وذكر أأن مكتبه الوطين للملكية الفكرية يس تخدم أأدوات
اذلاكء الاصطناعي يف أأنشطته اليومية .ور أأى أأن من املهم أأن تدار هذه التقنيات املتقدمة من قبل خرباء مؤهلني تأأهيال
عاليا .وذكل أل ّن ر أأس املال البرشي عامل رئييس يف التطور التدرجيي مجليع البدلان .و أأعرب عن بعض املاوف بشأأن
س ياسات التوظيف يف الويبو ،وذكر أأن هناك جما ًال لتحسيهنا وزايدة شفافيهتا .و أأقر بأأمهية حامية حقوق امللكية الفكرية ،وقال
انه س يواصل السعي لتعزيز املبادئ واملعايري ادلولية محلاية امللكية الفكرية وتعزيزها عىل الصعيدين الوطين والعاملي.
 .67و أأي ّد وفد كينيا بيان وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأكد دمعه للويبو .وقال ان الويبو قطعت شوطا كبريا يف
مواهجة التحدايت املرتبطة ابمللكية الفكرية ،لكن التغيري يف الاسرتاتيجية – ابلنس بة للمنظمة واكمل أأعضاهئا – ال يزال
رضورة يف بعض اجملاالت البالغة ا ألمهية .و أأعرب الوفد عن تقديره ملشاريع الويبو وبراجمها و أأنشطهتا يف الثنائية .19/2018
وقال ان أأجندة التمنية ،رمغ عللها ،عامل حامس لمنو امللكية الفكرية يف كينيا .ودعا الوفد اىل مزيد من المتويل واس مترار تعممي
أأجندة التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة يف مجيع جوانب معل املنظمة ملعاجلة التحدايت التكنولوجية وتعزيز االبداع
والابتاكر .ور أأى أأن من شأأن ذكل أأن يدمع هجود بدله يف ماكحفة ا ألمراض واجلوع والبطاةل وتألك التنوع البيولويج .وذكر أأن
احلكومة ،ومبوجب والية دس تور كينيا يف دمع وتعزيز وحامية حقوق امللكية الفكرية لشعهبا ،تعمل عىل حتديث س ياسات
البدل ومعلياته االدارية واطاره القانوين للملكية الفكرية لضامن الالتام اب ألطر الوطنية واالقلميية وادلولية و أأفضل املامرسات،
وكذكل ملعاجلة قضااي حقوق امللكية الفكرية الناش ئة .وقال ان كينيا اعمتدت قوانين ًا و أأنظمة وطنية للملكية الصناعية
والعالمات التجارية وماكحفة التقليد وحامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب الوفد عن قلقه ازاء
تأأ ّخر عدّة جلان يف النظر يف وضع صكوك قانونية ملزمة للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وعقد مؤمتر
دبلومايس لوضع اللمسات ا ألخرية عىل معاهدة قانون التصاممي ،والاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف لصاحل املكتبات
ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي االعاقات .و أأعرب عن أأمهل يف ّ
فك امجلود من
خالل املناقشات الحداث تأأثري اجيايب عىل تمنية امللكية الفكرية .واختمت الوفد لكمته ابلتشديد عىل أأمهية احلومكة الشامةل
والمتثيلية للويبو من حيث المتثيل اجلغرايف املتناسب والعادل ،وخاصة يف جلنيت التنس يق واملزيانية.
 .68و أأشار وفد قريغزيس تان اىل الاحتفال ابذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين لتأأسيس نظام امللكية الفكرية يف
قريغزيس تان عام  ،2018و أأن بدله احتفل أأيضا ابذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين لتوقيع اتفاقية الرباءات ا ألوروبية
الس يوية يف عام  .2019وذكر الوفد أأن دمع الويبو ،خالل تكل الفرتة القصرية ،حقق نتاجئ ملحوظة يف تطوير نظام امللكية
الفكرية يف قريغزيس تان واملنطقة كلك .وقال ان الويبو ،ابعتبارها منظمة عاملية تعىن ابمللكية الفكرية ،يه املنتدى الوحيد
وا ألوحد للحوار وتبادل الراء وتشجيع املبادرات القانونية يف جمال امللكية الفكرية عىل املس توى العاملي .و أأكد التام
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قريغزيس تان بتطوير بنية ملكية فكرية عاملية متوازنة وفعاةل ومقبوةل للجميع .و أأعرب الوفد عن تقديره العميق اللتام املدير العام
الثابت و أأمانة الويبو بتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وقال انه متفائل ابملس تقبل املشرتك للمنظمة بفضل مساعدة الويبو
املس مترة لدلول ا ألعضاء لمتكيهنا من الاس تفادة من االماكانت الاكمةل لالبتاكر واالبداع .وانهتز الوفد الفرصة للتعبري عن
امتنانه للمكتب ادلويل لعمهل اجليد يف تنس يق وحتسني الواثئق التنظميية ابس مترار .و أأضاف أأن هجود املنظمة لتوفري نظم سهةل
الاس تخدام والتكيف مع الاجتاهات اجلديدة جديرة ابالجعاب ،وجتعلها من أأكرث املؤسسات ادلولية تقدم ًا .ور أأى أأن املنشور
ا ألخري عن اذلاكء الاصطناعي يف سلسةل "الاجتاهات التكنولوجية للويبو" أأبرز بعض الاجتاهات املهمة يف هذا اجملال ،واكن
مثا ًال جيدً ا عىل قدرة الويبو عىل التكيف مع البيئة التكنولوجية املتغرية برسعة .وقال الوفد انه يتطلع اىل رؤية نسخة ابللغة
الروس ية من املنشور .و أأضاف الوفد أأن قريغزيس تان س تضع اطارا لس ياسة امللكية الفكرية حبلول أأوائل عام  2020عىل
املس توى احمليل؛ وخاصة يف اجلامعات واملؤسسات البحثية .وقال ان هذه املبادرة أأصبحت ممكنة بفضل هجود الويبو فقط،
و أأعرب عن خالص امتنانه ل ألنشطة اليت نظمهتا الويبو واملشورة القمية اليت قدمهتا .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن هذه
املساعدة ستيد عدد طلبات تسجيل امللكية الفكرية .ولكن اس تدرك بـأأن تشجيع الابتاكر وال س امي يف اجلامعات ،يس تدعي
اجراء ختفيضات يف رسوم نظام معاهدة الرباءات .و أأشار الوفد ،عن طريق رئيس اجمللس االداري للمنظمة ا ألوروبية
الس يوية للرباءات ،اىل ارتياحه لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد بروتوكول حامية التصاممي الصناعية التفاقية الرباءات
ا ألوروبية الس يوية ،خالل الاحتفال ابذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين لتكل االتفاقية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنهتيي
صياغة نص الاقرتاح الرئييس ملعاهدة قانون التصاممي يف املس تقبل القريب .و أأي ّد ادراج أأحاكم املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات يف معاهدة قانون التصاممي ،ألهنا ينبغي أأن حتتوي عىل أأحاكم مناس بة هتدف اىل تعزيز قدرة البنية التحتية للملكية
الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .وقال ان بدله سرتكز معلها يف عام  2020عىل تعزيز الابتاكر وتأأسيس بنية
حتتية مناس بة لتحقيق هذه الغاية .وذلكل فانه يويل أأمهية كبرية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،ودعا الويبو اىل مواصةل
تركزي هجودها يف هذا اجملال .وقال ان مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر البالغ عددها  27يف قريغزيس تان مل تثبت فعاليهتا بعد،
ولكنّه عىل قناعة بأأن االدارة السلمية للمراكز ستشجع الاهامتم ابالبداع والاخرتاع .و أأعرب الوفد عن تقديره للويبو ملساعدهتا
املس مترة يف تطوير نظام امللكية الفكرية الوطين ،من خالل عقد عدد من الندوات االقلميية والوطنية بشأأن امللكية الفكرية يف
عام  .2019وتوجه ابلشكر اىل ادارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة عىل اس مترار معهل امل ّمتزي والرفيع املس توى .وذكر أأن
مشاريع الويبو وبراجمها نفذت يف قريغزيس تان ،وازداد الوعي ابمللكية الفكرية يف البدل بصورة مطردة .و أأعرب الوفد عن خالص
امتنانه لأاكدميية الويبو لتقدميها ابنتظام أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية يف قريغزيس تان .ور أأى الوفد أأن
تبس يط نظام امللكية الفكرية ادلويل وزايدة تنس يقه س يفيد لك أأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية وماكتب امللكية الفكرية.
 .69وقال وفد مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية انه عىل اس تعداد للعمل مع الويبو ومجيع ادلول ا ألعضاء لتعزيز تطوير نظام
عاملي متوازن للملكية الفكرية من أأجل املنفعة والتقدم الاجامتعي والاقتصادي مجليع البدلان .و أأضاف أأن الس ياسات التقدمية
اليت تنفذها حكومته حاليا سعت اىل حتديث الاقتصاد الوطين والاس تفادة من التقنيات الناش ئة ،مثل اذلاكء الاصطناعي
وسالسل الكتل والبياانت الضخمة ،لتحسني نظام امللكية الفكرية ومعيشة مواطنهيا .وذكر أأن احلكومة تركز بشلك خاص
عىل ا ألصول غري امللموسة والتكنولوجيا املتقدمة والبحث والتطوير ،يف هجودها لوضع التمنية املس تدامة يف قلب الاقتصاد.
ويف هذا الصدد ،قال الوفد ان ادارة امللكية الفكرية وبدمع من الويبو معلت عن كثب مع أأحصاب املصلحة املعنيني لوضع
اسرتاتيجية وطنية لتطوير امللكية الفكرية للفرتة حىت عام  2025ورؤية وجهية للفرتة حىت عام  .2030و أأضاف أأن احلكومة
تعمل عىل تبس يط ومواءمة الترشيعات احمللية مع املعايري ادلولية لتوفري حامية أأفضل وتسهيل تسجيل امللكية الفكرية .وذكر

A/59/14
Annex
47

عىل سبيل املثال أأن احلكومة أأصدرت مؤخر ًا املراجعة الثالثة لقانون امللكية الفكرية ،و أأهنا تعد اللواحئ التنفيذية ذات الصةل.
وقد بذلت هجودًا كبرية لتطوير املوارد البرشية والبىن التحتية يف جمال امللكية الفكرية ،لضامن ادارة حقوق امللكية الفكرية
بشلك فعال والوصول الرسيع والسهل اىل اخلدمات .و أأشار الوفد اىل أأن من املقرر اطالق نظام االيداع االلكرتوين بهناية
عام  .2019ولكها تطورات أأمكن حتقيقها بفضل مساعدة الويبو التقنية ومشورهتا القمية .وذكر الوفد أأن اخلطوات املتخذة لرفع
مس توى الوعي العام وتعزيز الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية وتعزيز التجارة والقدرة التنافس ية مشلت تنفيذ مرشوع
لمتكني بيئة امللكية الفكرية .وقال ان تقدما ملحوظا يف هذا الصدد أأحرز حتت رعاية الويبو ،واس متر البدل يف الاس تفادة من
اجلهود املبذوةل لتكوين الكفاءات يف البدلان النامية وا ألقل منو ًا من أأجل الانتفاع بنظام امللكية الفكرية .و أأضاف أأن حكومته
تعلق أأمهية كبرية عىل مشاركة املدير العام فرانسس غري يف الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  2020يف مجهورية
الو ادلميقراطية الشعبية .وذكر أأن زايرة وفد الويبو للبدل يف عام  2019أأاتح تبادل ادلروس القمية بشأأن تطوير امللكية الفكرية
عىل املس توى ادلويل يف جمال زايدة الوعي بأأمهية امللكية الفكرية بني الواكالت احلكومية .وقال ان احلكومة ،متاش ي ًا مع هدفها
املمتثل يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية لتعزيز الابتاكر والبحث ،تعمل مع الويبو النشاء ش بكة وطنية ملراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر يف املس تقبل القريب .وقد اختذت خطوات لالنضامم اىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة .وأأشار اىل
اس مترار اجلهود املبذوةل لالنضامم اىل اتفاق الهاي ومعاهدة ا ألداء والتسجيل الصويت ومعاهدة حق املؤلف ومعاهدة بيجني
ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية (معاهدة س نغافورة) ،مما س يتيح وصول رشاكت من الو اىل ا ألسواق
اخلارجية وحيفز الاستامثر ا ألجنيب يف املنتجات احمللية عرب تسهيل النفاذ اىل نظام امللكية الفكرية الوطين والسوق احمللية.
وختاما حتدّث الوفد عن خطط لتنفيذ أليات محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف
البدل.
 .70و أأ ّقر وفد التفيا بأأمهية املسائل املدرجة يف جدول ا ألعامل ،و أأعرب عن أأسفه ألن قرار عقد مؤمتر دبلومايس العامتد
مرشوع معاهدة قانون التصاممي مل يتخذ بعد .وذكر أأن فوائد معاهدة قانون التصاممي واحضة وس تعود مبنفعة كبرية عىل مجيع
ا ألطراف .وقال انه يأأمل أأن تكون املناقشات بشأأن فتح ماكتب الويبو اخلارجية مناقشات ممثرة ،و أأن تمتكن البدلان املضيفة
املتارة من الاندماج يف الش بكة احلالية وحتقق أأهداف الويبو .و أأشار اىل أأن مجيع الصعوابت الكبرية ميكن أأن تفيض اىل
حلولها اخلاصة ،حىت لو ثبتت رضورة تغيري طرق التفكري للعثور علهيا؛ ومن خالل اتباع هذا الهنج البعيد النظر يف مجيع
تيرس معاجلة القضااي بنجاح واجياد حلول تناسب مجيع ا ألطراف املعنية.
أأنشطة امجلعيات ،ست ّ
 .71و أأي ّد وفد ليسوتو البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن أأمهل يف احراز تقدم يف جلنة
املعارف ،وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي .وشكر الوفد ا ألمانة عىل لك ما بذلته من هجود حثيثة يف جمال امللكية الفكرية،
واليت تضمنت تكوين الكفاءات البرشية يف جمال امللكية الفكرية وتوفري التعلمي والتدريب يف جمال امللكية الفكرية .و أأضاف أأن
ادلمع مشل أأيضا معلية ا ألمتتة وتعزيز ادارة الرشاكت وصياغة س ياسة واسرتاتيجية بشأأن امللكية الفكرية .وقال ان س ياسة
امللكية الفكرية يه قيد معلية حتقق عىل املس توى الوطين ،وس تصل قريبا اىل مرحةل التنفيذ .وذكر أأن بدله ال زال يواجه
عددا من التحدايت ،ومهنا البنية التحتية غري الفعاةل واخنفاض مس توى الوعي بني مس تخديم نظام امللكية الفكرية .والمتس
الوفد مساعدة الويبو ،مضن أأنشطة أأجندة التمنية ،يف صياغة الترشيعات ذات الصةل وانشاء مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ،واالرساع بعملية برانمج البياانت لنظام ( ،)IPASومساعدة اجلامعات ومؤسسات البحث يف س ياسات امللكية
الفكرية ووضع أأنظمة نقل التكنولوجيا ،وتنظمي محالت توعية واملشاركة يف مشاريع خاصة لتعزيز وحامية احلرف اليدوية يف
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ليسوتو .وقال الوفد انه يواصل ايالء أأمهية كبرية محلاية املعارف التقليدية واس تغاللها ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن جلنة
املعارف من احراز تقدم يف وضع صك قانوين لتحقيق هذه الغاية .وانشد الوفد ادلول ا ألعضاء ابداء املزيد من املرونة الحراز
تقدم يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي والعمل بال لكل من أأجل حتقيق نظام دويل للملكية الفكرية متوازن وشامل
وتنافيس وميكن الوصول اليه ،ملا فيه فائدة العضوية املتنوعة للمنظمة.
 .72و أأي ّد وفد ليبرياي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان حكومته اختذت خطوات يك تظل
امللكية الفكرية عنرصا أأساس يا يف أأجندة التمنية الوطنية .و أأضاف أأهنا سنت ،بدمع من الويبو ،ترشيعات لضامن اس تقاللية
املكتب الوطين للملكية الفكرية .وذكر أأن احلكومة تركز حاليا عىل معاجلة ا ألزمة الصحية الرئيس ية يف البالد ،وذكل
سيتطلب دعام تقنيا اضافيا لتدريب قضاة امللكية الفكرية وتعممي مناجه امللكية الفكرية يف مؤسسات التعلمي العايل .و أأشار اىل
احراز تقدم كبري يف املوافقة عىل خطة وطنية للملكية الفكريةّ ،
فتوحضت الفائدة الكبرية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو،
ّ
وعني موظفون أأكفاء لضامن حتقيق تقدم ملموس يف مسائل امللكية الفكرية .وطلب مزيدا من ادلمع النشاء الهيألك الالزمة
الدراج امللكية الفكرية يف خطة التمنية الوطنية .ويف هذا الصدد ،قال الوفد ان الطلبات اليت قدهما يف امجلعيات اخلامسة
وامخلسني ال تزال وجهية .وتطلع الوفد اىل املشاركة الاكمةل لدلول ا ألعضاء يف ادلورة  43للمجلس االداري وجملس وزراء
ا ألريبو ،املقرر عقدها يف ليبرياي يف نومفرب .2019
 .73و أأي ّد وفد ليتوانيا بيان وفد فنلندا ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وبيان وفد كرواتيا نيابة عن
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق .وذكر الوفد أأن امحلاية الاكفية حلقوق امللكية الفكرية ترتبط ارتباطا وثيقا
ابالبتاكر ،اذلي يؤثر بدوره عىل جودة مس توى احلياة .و أأعرب الوفد عن تقديره للويبو عىل اجلهود اليت بذلهتا لتعزيز الابتاكر
واالبداع من خالل ا ألنشطة ا ألساس ية الناحجة لتطوير اطار تنظميي دويل للملكية الفكرية ونظام تسجيل ،وتعاوهنا املمتاز مع
املؤسسات الليتوانية .وعىل املس توى الوطين ،أأشار الوفد اىل تنفيذ التوصيات اليت قدهما خرباء الويبو اىل ليتوانيا بشأأن
اسرتاتيجية امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل التحليل والاقرتاحات بشأأن اطار مؤسيس وتنظميي وطين محلاية امللكية الفكرية .وقال
ان تكل التوصيات ساعدت البدل عىل تقيمي نظام امللكية الفكرية الوطين ،واجياد طرق أأكرث فعالية لتنظمي التنس يق بني
املؤسسات وترتيب املناقشات مع اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف نظام حامية امللكية الفكرية .و أأشار اىل اس مترار التعاون مع
الويبو بشأأن التعلمي العام بشأأن امللكية الفكرية ،مع مبادرات ّ
موهجة ملتلف الفئات املس هتدفة .ويف اطار مبادرة الويبو ملاكتب
نقل التكنولوجيا ( )TTOيف اجلامعات ،اجمتعت هذه املاكتب سوية لتحسني كفاءاهتا ومعارفها وتقامسها خرباهتا والبحث عن
طرق للعمل مع ًا يف مواهجة التحدايت املشرتكة .و أأشار اىل ايالء اهامتم متايد للوساطة يف امللكية الفكرية ،ونظر ًا التفاق
التعاون املوقّع بني ليتوانيا والويبو يف هذا اجملال ،نظمت العديد من ا ألحداث مبشاركة ممثلني عن الويبو ،مبا يف ذكل مؤمتر
بشأأن الوساطة يف مايو  .2019ور أأى الوفد أأنه عىل الرمغ من متثيل ليتوانيا بني موظفي الويبو ،اىل أأن هناك حاجة اىل
تطبيق مبد أأ المتثيل اجلغرايف العادل .وقال ان تنس يق اجراءات التصاممي قد طال انتظاره ،و أأمل أأن يتحقق تقدم يف عقد
مؤمتر دبلومايس العامتد مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،وجتاوز العقبات اليت حتول دون اعامتدها .و أأضاف أأن املناقشات
بشأأن معاهدة حامية هيئات البث يه احدى ا ألولوايت الكربى يف جدول أأعامل الويبو الترشيعي .ورحب الوفد ابلعمل اذلي
أأجنزته جلنة حق املؤلف وجلنة العالمات وجلنة الرباءات؛ وقال انه أأجرى مناقشات مفيدة بشأأن جوانب خمتلفة من النظام
القامئ واملامرسات احلالية يف ادلورات ا ألخرية .ور أأى يف توافق الراء اذلي توصلت اليه جلنة املعارف بشأأن واليهتا اجلديدة
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خطوة اجيابية .و أأشار اىل أأمهية اجراء مناقشات بشأأن موضوع املاكتب اخلارجية ،مبا يف ذكل تقيمي الاحتياجات احلقيقية
وضامن احرتام املبادئ التوجهيية ومبد أأ التوزيع اجلغرايف العادل.
 .74و أأيّد وفد مدغشقر بيان وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وحتدث عن تنفيذ بنية حتتية قانونية جديدة بشأأن امللكية
الصناعية ،ورحب بتحقيق معظم ا ألنشطة املتعلقة ابلتوهجات الاسرتاتيجية لس ياسة واسرتاتيجية الابتاكر الوطنية يف جمال
امللكية الفكرية .ومتاش يا مع ا ألولوايت اليت حددهتا احلكومة يف وثيقة اطار التمنية الوطين ،ويه مبادرة البراز مدغشقر،
أأعرب الوفد عن أأمهل يف حتقيق خمتلف التحدايت واملنظورات املشار الهيا ،واليت أأصبحت مبوجهبا امللكية الفكرية حمراك
حقيقيا للتمنية الاقتصادية يف البدل .و أأشار الوفد اىل أأن القيام بذكل تطلّب حتديد العديد من التحدايت ،وذكر مهنا فقط تكل
املتعلقة ابمللكية الصناعية واجلهة املسؤوةل عهنا .وقال ان تأأثري أأنشطة التوعية املتلفة يتايد ،وأأن نس بة كبرية من الساكن
ّتطلع عىل ثقافة امللكية الفكرية يف لك عام .وذكر أأن االشارة اىل هذا احلق غري املادي يف تزايد م ّطرد ،سواء اكن ذكل يف
س ياق نزاع أأو لدلالةل البحتة .ور أأى يف الاجتاه الصاعد لعدد الطلبات اليت يتلقاها مكتب مدغشقر للملكية الصناعية
والزايدة يف جحم ادلعاوى القضائية ،مؤرشين هممني وملموسني عىل فعالية أأنشطة التوعية واالعالم .وقال الوفد ان هذا
الوضع جعل الهدف الرئييس ملكتب مدغشقر هو ارضاء مس تخديم نظام امللكية الصناعية ملنحهم الثقة وتشجيعهم عىل حامية
أأصوهلم غري امللموسة وضامن حقوقهم .وعىل هذا ا ألساس مصمت املشاريع ونفذت أأو بد أأ تنفيذها .و أأعرب الوفد عن تقديره
للمساعدة التقنية اليت تلقاها مكتبه الوطين من الويبو .واستشهد بربانمج رمقنة أأرش يف املكتب بفضل التجهزي اليل للطلبات
تطرق الوفد اىل مرشوع التوس مي ،اذلي اكن مبثابة فرصة رائعة ملدغشقر كدوةل شهرية غنية
بواسطة نظام  .IPASو ّ
ابملنتجات احمللية .و أأشار الوفد اىل أأن أأكرب خفر ملدغشقر ،حققه املكتب الوطين ،هو أأنه مكتب مؤهل ومعرتف به وذو
مسعة جيدة وميتاز ابجراءات متتثل للمعيار  ISO 2001لعام  .2015و أأضاف أأن ذكل جشع املكتب عىل التفوق يف همام ادارة
امللكية الصناعية هبدف تشجيع الابتاكر وا ألنشطة االبداعية يف مدغشقر ،و أأداء دور رائد يف حتسني بيئة ا ألعامل وتشجيع
الاستامثر يف البدل .وقال ان البدل ال يس تطيع مبفرده ،أأي من خالل منظمتيه املتخصصتني يف امللكية الفكرية ،العمل عىل
اعادة اقتصاده اىل املسار الصحيح بتسخري امللكية الفكرية .وذلا أأعرب الوفد عن امتنانه ملواصةل التعاون مع الويبو يف جمال
الرمقنة وامللكية الفكرية ومرشوعات العالمات التجارية ،وعن أأمهل يف أأن يظل التعاون بني مدغشقر والويبو ممثرا.
 .75و أأي ّد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان الويبو دمعت مالوي بطرق خمتلفة
منذ انعقاد امجلعيات السابقة ،مبا يف ذكل عرب املساعدة يف تنظمي حلقة معل بشأأن املعارف التقليدية أأبرز خاللها حامة املعارف
احلاجة امللحة اىل حامية قانونية ملعارفهم .و أأضاف أأن بعثتني من الويبو معلتا عىل تكوين الكفاءات بشأأن نظام مدريد واالدارة
امجلاعية حلقوق ا ألداء ،وقدمت الويبو ادلمع الترشيعي بشأأن تنفيذ معاهدة مراكش ومعاهدات الويبو ا ألخرى .و أأعرب الوفد،
اذلي ير أأس ا ألريبو حاليا ،عن امتنانه للويبو ملساعدهتا ودمعها املس مترين ل ألريبو .و أأكد من جديد رغبته يف الوصول اىل نظام
ملكية فكرية متوازن وموجه حنو التمنية ويس تجيب ملصاحل البدلان ا ألقل منو ًا ،مثل مالوي ،يف تطلعاهتا اىل تطوير القمية
الاقتصادية املرتبطة بنظام امللكية الفكرية .فهذا هو جوهر أأجندة التمنية .وذكر أأن بدله واصل مساعيه الرامية اىل رفع
مس توى نظام امللكية الفكرية أكداة للمنو الاقتصادي والتمنية املس تدامني .وقال ان الويبو ساعدت بدله يف صياغة س ياسة
وطنية للملكية الفكرية أأطلقت عام  ،2019وشلكت اطارا النشاء نظام قوي للملكية الفكرية بغية تعزيز توليد امللكية الفكرية
وحاميهتا واس تغاللها يف البدل .وطلب الوفد ادلمع من ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ الس ياسة املذكورة .و أأثىن عىل معل جلنة
املعارف للتوصل اىل اتفاق بشأأن نص صك قانوين دويل ،فهناك حاجة عاجةل لضامن حامية فعاةل للمعارف التقليدية واملوارد
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الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ورحب الوفد بتوافق الراء بشأأن جتديد والية جلنة املعارف للثنائية ،21/2020
ولكن اس تدرك بأأن هذا التجديد ،بعد مرور  20س نة من بدء معل اللجنة ،ال ينبغي اعتباره عالمة تقدم يف املفاوضات.
ور أأى الوفد أأن النص اذلي أأحيل اىل مجعيات  2019انجض مبا يكفي لعقد مؤمتر دبلومايس .و أأشار اىل غياب االرادة
الس ياس ية الس تكامل معل جلنة املعارف ،وحث ادلول ا ألعضاء عىل التفاوض حبسن نية ومضاعفة هجودها .وفامي يتعلق
مبعاهدة قانون التصاممي ،أأيد الوفد موقف اجملموعة ا ألفريقية اليت شددت عىل رضورة أأن تراعي املعاهدة الهنائية املصاحل
املرشوعة مجليع ادلول ا ألعضاء .وقال ان من الرضوري أأن يذكر النص الهنايئ أأحاكما بشأأن الكشف عن املنشأأ فامي يتعلق
ابلتصاممي املنبثقة من املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري التقليدي أأو الفوللكور .ورحب الوفد بتوصية جلنة حق املؤلف
مبواصةل العمل من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف الثنائية  21/2020من أأجل اعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البثّ .
وحث
الوفد ادلول ا ألعضاء عىل التوصل اىل توافق يف الراء بشأأن القضااي ا ألساس ية لهذه املعاهدة ،مبا يف ذكل النطاق احملدد
وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها ،وتطلع اىل مفاوضات فعاةل بشأأن التقييدات والاس تثناءات ،هبدف توفري نظام متوازن
عىل املس توى ادلويل .و أأ ّقر الوفد بأأمهية القرارات اليت يتعني اختاذها خالل امجلعيات  2019وتعهد ابملشاركة البناءة من أأجل
اجياد حلول واقعية مقبوةل مجليع ادلول ا ألعضاء.
 .76و أأعرب وفد مالزياي عن تأأييده لبيان وفد فييت انم ابمس رابطة دول جنوب رشق أس يا (أس يان) ،وبيان وفد
س نغافورة ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأشار اىل أأن أأداء الويبو املايل االجيايب واس تقرار تدفقات االيرادات املتوقعة
وفائضها وزايدهتا االجاملية يف صايف ا ألصول ،يه نتاجئ لزايدة ايرادات نظايم معاهدة الرباءات ومدريد ،وكذكل نتيجة
الوفورات يف تاكليف املوظفني .ورحب الوفد بوثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  ،21/2020اليت اسرتشدت ابخلطة
الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل للويبو للفرتة  2021-2016وخطة التمنية املس تدامة لعام  .2030وقال ان هدف وثيقة
الربانمج واملزيانية هو مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية ،وال س امي فامي يتعلق بوضع
اسرتاتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكرية تتسق مع أأهداف التمنية الوطنية وتعزيز كفاءات املوارد البرشية وزايدة قدرات
الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية عىل اس تخدام امللكية الفكرية بنجاح دلمع الابتاكر .و أأعرب
حمس نة
الوفد عن اهامتمه بربامج خمصصة لتعزيز البنية التحتية للمعرفة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية بشأأن تقدمي خدمات ّ
ألحصاب املصلحة وحتقيق نتاجئ ادارية أأفضل .و أأضاف أأن وثيقة الربانمج واملزيانية تتناول أأيضا التعاون ادلويل بشأأن اذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية .و أأقر الوفد بأأمهية حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
و أأعرب عن قلقه بشأأن قضااي المتكل غري املرشوع والقرصنة البيولوجية .و أأي ّد معل جلنة املعارف ،وجتديد واليهتا للثنائية
 ،21/2020هبدف التوصل اىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل لضامن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشاد الوفد بعمل جلنة حق املؤلف والتقدم احملرز يف دوراهتا ا ألخرية ،وحّثّ ا عىل
مواصةل مناقشاهتا بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف يف البيئة الرمقية .وقال الوفد ان بدله أأقر يف عام 2019
قانون العالمات التجارية اجلديد ،اذلي س يدخل حزي النفاذ حبلول هناية عام  ،2019و أأودع وثيقة انضاممه اىل بروتوكول
مدريد يف  27سبمترب  .2019ويف هذا الس ياق ،أأعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة واالرشادات املقدمة من املكتب االقلميي
لس يا واحمليط الهادئ والقسم القانوين لنظام مدريد ،اذلي يساعد البدل يف التجهزي لتنفيذ نظام مدريد حبلول ديسمرب .2019
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يعود نظام مدريد ابلنفع عىل املودعني يف مالزياي والبدلان ا ألخرى عىل حد سواء من حيث
تسهيل العمل وتعزيز المنو الاقتصادي .وذكر أأن نظام امللكية الفكرية أأحرز تقدما يف البدل منذ انضاممه اىل الويبو يف عام
 ،1989بفضل املساعدة اليت قدمهتا الويبو وغريها من املنظامت املعنية ابمللكية الفكرية .و أأضاف أأنه س يواصل مراجعة
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ترشيعاته املتعلقة ابمللكية الفكرية لضامن مواءمهتا مع التحسينات التكنولوجية واملعاهدات ادلولية .وتطلع اىل اس مترار التعاون
الفعال وتلقي املساعدة من الويبو وماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى يف الثنائية املقبةل.
 .77و أأي ّد وفد مايل بيان وفد أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وأأعرب عن شكره للويبو عىل ادلمع القمي اذلي قدمته
لبدله ،وال س امي بعد التوقيع ،يف  25سبمترب  2009يف جنيف ،عىل مذكرة تعاون هتدف اىل تعزيز برانمج املساعدة وتنس يقه
بشلك أأفضل مالمئة مجلهورية مايل ،لمتكيهنا من حامية امللكية الفكرية واس تخداهما بفعالية ألغراض التمنية .ورحب الوفد
ابدلمع املس متر واملتعدد ا ألوجه اذلي قدمته الويبو واذلي ظهر بشلك خاص يف "1" :املساعدة التقنية النضامم مايل اىل
ا ألريبو عام  1984وكذكل االتفاقيات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ " "2واملساعدة يف تعزيز كفاءات ادارات امللكية
الفكرية يف مايل وتعزيز القدرات التقنية واالدارية للهيألك املسؤوةل عن ادارة امللكية الفكرية ،وحتديد ًا مركز مايل لتعزيز
امللكية الصناعية ( )CEMAPIومكتب مايل حلق املؤلف ( .)BUMDAواىل جانب االجنازات املذكورة ،حققت اجراءات
التعاون بني مايل والويبو يف الس نوات ا ألخرية ما ييل "1" :توقيع مذكرة يف يوليو  2009بني املدير العام للويبو ووزير
الصناعة والتجارة والاستامثر لصياغة الاسرتاتيجية الوطنية لتطوير امللكية الفكرية مع خطة معل للفرتة (،)2019-2015
وذكر الوفد أأن الورقة الاسرتاتيجية اليت اعمتدهتا حكومة مايل يف  26نومفرب  2014حددت تعزيز انشاء اطار مالمئ محلاية
امللكية الفكرية كهدف شامل ،وكذكل الاس تخدام الفعال والكفؤ لنظام امللكية الفكرية يف اطار س ياسة واسرتاتيجية التمنية
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مايل؛ " "2وتنظمي العديد من الندوات الوطنية؛ " "3وتوقيع املدير العام للويبو والسفري
واملمثل ادلامئ ملايل يف جنيف يف  8أأكتوبر  2012عىل اتفاق انشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف مايل .ومبوجب هذا
االتفاق ،تلتم الويبو ومايل حبفز االبداع والابتاكر التقين والتكنولويج من خالل زايدة الوصول اىل املعرفة التقنية .ومن
حيث االجنازات ،ذكر الوفد أأن املرشوع يشمل الن  44مركزا اثنواي تغطي مجيع أأحناء البالد؛ " "4وتنظمي العديد من
الندوات الوطنية بشأأن مجةل أأمور مهنا "تمثني الطب التقليدي ودس تور ا ألدوية :ما هو دور امللكية الفكرية؟" ،و"معلومات
وتوعية ألحصاب املصلحة بشأأن نظام معاهدة الرباءات" ،و"اس تخدام أأصول امللكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافس ية للرشاكت
املعرفات التجارية يف
الصغرية واملتوسطة يف مايل" ،و"فعالية الش بكة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر" و" أأمهية ّ
تقيمي السلع واخلدمات" .ونظر ًا أل ّن مايل وضعت امللكية الفكرية مضن ا ألدوات ا ألساس ية لتمنيهتا الاجامتعية والاقتصادية
و ألهنّ ا هممتّة مبراعاة شواغلها واحتياجاهتا املتايدة يف هذا اجملال ،طلب الوفد دمع الويبو لتنفيذ بعض املشاريع املقبةل ،وال س امي
ألغراض "1" :تقيمي وتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية لتطوير امللكية الفكرية وخطة العمل للفرتة  2019-2015اليت اعمتدهتا
حكومة مايل يف نومفرب 2014؛ " "2وتنظمي النسخة السابعة من املعرض الوطين لالخرتاعات والابتاكرات التكنولوجية املقرر
عقده يف مارس  2020يف ابماكو؛ " "3وتفعيل اللجنة الوطنية لتنس يق وتطوير امللكية الفكرية واللجنة الوطنية للمؤرشات
اجلغرافية ،وكذكل تعزيز قدرات اجلهات الفاعةل اليت حتفزها؛ " "4ووضع اسرتاتيجية وطنية للمؤرشات اجلغرافية هبدف تعزيز
قمية االماكانت الزراعية الوطنية الرعوية والثقافية؛ " "5ومواصةل تكوين كفاءات اجلهات الفاعةل يف اطار تنفيذ مركز دمع
التكنولوجيا والابتاكر والتدابري املصاحبة هل والناجتة عن االتفاقات املربمة من قبل الويبو أأو مع الويبو؛ " "6وانشاء قاعدة
بياانت ملايل من قبل مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر لتحسني نرش املعلومات العلمية والتقنية لصاحل الباحثني واملرتعني
والطالب يف مايل.
 .78و أأيّد وفد موريتانيا بياانت اجملموعات اليت ينمتي الهيا .وقال ان الوعي بأأمهية امللكية الفكرية ال يزال انقص ًا يف بالده،
فيظل دور امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية حمدود ًا .فأأبدى الوفد تطلعه اىل مزيد من ادلمع من قبل الويبو من أأجل
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العمل عىل نرش ثقافة امللكية الفكرية حىت يتس ىن لبالده الاس تفادة من عوائدها عىل الاقتصاد الوطين .و أأضاف الوفد أأن
التعاون بني بالده والويبو قد أأمثر عن عدة مشاريع هامة مهنا املوافقة عىل انشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر ابرش أأعامهل
عىل مس توى االدارة العامة للتمنية الصناعية وينتظر أأن يلعب دور ًا هام ًا يف جمال تطوير البحث والاخرتاع يف موريتانيا.
و أأردف الوفد قائ ًال ان بالده بد أأت يف اعداد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع خرباء منتدبني من الويبو خالل
شهر فرباير  .2019ويف ذكل املقام ،شكر الوفد الويبو واملكتب العريب عىل ما قدماه من دمع وتسهيالت ملوريتانيا.
واس تطرد الوفد قائ ًال انه متاش ي ًا مع توصيات تقرير بعثة الويبو امللكفة ابعداد الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية وحرص ًا
عىل التعريف ابمللكية الفكرية ،أأنشأأت حكومة بالده ادارة خاصة للملكية الصناعية والسجل التجاري املركزي دلي ًال عىل
فائق العناية اليت تولهيا موريتانيا ذلكل القطاع .و أأضاف الوفد أأن بالده شاركت خالل عام  2019يف عدة اجامتعات وملتقيات
اقلميية وش به اقلميية منظمة من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية .ويف اخلتام ،أأكد الوفد حرصه عىل مواصةل التعاون مع
الويبو وشكرها عىل اجملهودات الكبرية اليت تبذلها من أأجل تعزيز دور امللكية الفكرية وحتقيق أأهداف التمنية الشامةل .و أأعرب
عن اس تعداده للمشاركة بفعالية يف لك ما من شأأنه تسهيل حتقيق تكل ا ألهداف.
 .79وقال وفد املكس يك ان الويبو كزن كبري ا ألمهية مجليع ادلول .فهيي أأداة عززت الامتسك الاجامتعي ،و ّودلت احساس ًا
ابمللكية دلى شعوب العامل .و أأضاف أأن امللكية الفكرية صانت التقاليد والثقافة اليت ّعرفت البرشية ومحت االبداعات اليت
مكنت البرشية من الازدهار .كام فتحت امللكية الفكرية مساحة محلاية مصادر المنو والرثوة ،واكنت وس يةل فعاةل لضامن
الشمولية .فا ألعامل الفنية واالبداعات يه بشلك عام قصص تصف الثقافات .وقال الوفد ان حامية امللكية الفكرية أأاتحت
احلفاظ عىل تكل القصص ومشاركهتا واالجعاب هبا ،وتشجيع تطوير مجيع ا ألشخاص دون اس تثناء .و أأضاف أأن املكس يك
بوصفها دوةل غنية متعددة ا ألعراق والثقافات ،أأعطت أأولوية عالية للملكية الفكرية .وبناء عىل ذكل ،فان املناقشات بشأأن
املعارف التقليدية يه مسأأةل ملحة ،هبدف متكني الشعوب ا ألصلية من الاس تفادة من ابداعها وتعزيز تمنيهتا .وذكر أأن
الشعوب ا ألصلية يف املكس يك دعت اىل الاعرتاف مبا متلكه من أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والرتاث الثقايف البيولويج
وحاميهتا .وقال الوفد انه ينقل هذه ادلعوة للجمعيات ،مكررا أأمهية والية جلنة املعارف .فرمغ تزايد الوعي بأأمهية املعارف
التقليدية يف مواهجة أأكرب التحدايت ،مثل حتقيق التمنية املس تدامة والتخفيف من حدة تغري املناخ وادارة احملميات الطبيعية
وتعزيز تطوير تكنولوجيات و أأدوية جديدة ،ال تزال الشعوب ا ألصلية تواجه الهتديدات والقضااي اليت تقوض حامية ثقافاهتا
ومعارفها .و أأشار الوفد اىل التقدم اذلي أأحرزته حكومة املكس يك يف س ياق معاهدة مراكش ،فقال ان حممكة العدل العليا يف
ميرسة وابس تخدام التقنيات املناس بة وفقًا لنوع االعاقة؛ ويف مثل
املكس يك أأصدرت قرارا بوجوب تكييف املصنفات بأأنساق ّ
هذه احلاالت ،ميكن اس تخدام املصنفات املكيّفة دون اذن أأو مقابل مادي لصاحب حق املؤلف؛ ولكن يف مجيع احلاالت
جيب ذكر املصدر وال ميكن تغيريه .وقال ان الهدف هو ضامن قدرة ا ألشخاص ذوي االعاقة اذلين ال يس تطيعون المتتع أأو
ميرسة تناسب قدراهتم
التعرف عىل مصنف أأديب أأو فين يف شلكه ا ألصيل ،من الوصول اىل املصنف املعين بواسطة أأنساق ّ
الفردية .ولكام زاد عدد ا ألشخاص املس تفيدين من حامية امللكية الفكرية ،زادت متانة هذه امحلاية .وذكر الوفد أأن حكومة
املكس يك تلتم بس يادة القانون وابملساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة يف امللكية الفكرية .ويف هذا الس ياق ،ر أأى الوفد رضورة
تقريب الويبو من بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مبا يف ذكل من خالل فتح مكتب للويبو يف املنطقة .وقال ان التكنولوجيا
زادت كفاءة اجملمتع وعززت اليقني القانوين ومضنت شفافية أأكرب .و أأضاف أأن ما س بق ينطبق أأيضا عىل اذلاكء الاصطناعي،
اذلي سيس متر بال شك يف التأأثري ابجيابية عىل أأنظمة امللكية الفكرية عىل الصعيدين احمليل والعاملي .وذكر أأن حكومة
املكس يك تؤي ّد ،استنادا عىل ما س بق ،تعزيز الطبيعة العاملية للملكية الفكرية واس تخدام التكنولوجيا اليت تستند اىل اخلربات
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العملية وتوافق الراء .ويف ا ألشهر التسعة املاضية ،أأدرجت ممارسات جديدة يف العمليات واخلدمات واالطار القانوين يف
املكس يك :فمت تطوير منصة رمقية لتسجيل العالمات التجارية والرباءات عرب االنرتنت ،مما يضع املبدعني يف اخلط ا ألول لتكل
العملية .واضافة اىل ذكل ،جيري تيسري خدمات تسوية املنازعات خارج نطاق القضاء عن طريق الوساطة عىل وجه
اخلصوص كبديل لعرض املنازعات عىل احملامك .والهدف من ذكل هو احلد من تأأثري املنازعات يف الابتاكر والعمليات االبداعية.
وذكّر الوفد بأأن االدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء أأطلقت مس بار فوجير الفضايئ يف س بعينيات القرن املايض هبدف
توصيل وجود البرشية عىل كوكب ا ألرض من خالل كبسوةل محلت حمتوى يتناول العلوم والفن والثقافة واملوس يقى البرشية؛
والكبسوةل تسافر الن وراء النظام الشميس .وقال الوفد ان امللكية الفكرية للبرشية مجعاء يه جوهر الرغبة البرشية يف
التواصل مع الكون .ويعكس ذكل املسؤولية الكبرية امللقاة عىل امجلعيات ،اذ من املس تحيل تصور مس تقبل بدون امللكية
الفكرية .ومن أأجل احلفاظ عىل قوة النظام اذلي أأنشأأته الويبو ،جيب أأال تكون مزيانيهتا جمز أأة .واختمت ابلقول ان الويبو ،عىل
مر الس نني ،خل ّصت يف مجعياهتا جوهر عامل شامل ال يعرف حدودا ويفهم البرشية فهام معمقا كام يفهمها املبدعون.
 .80و أأشار وفد منغوليا اىل أأن الويبو سعت منذ انشاهئا قبل نصف قرن اىل تعزيز امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي.
و أأهنا تطور أأنظمة فعاةل للملكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،ومتنح أأعضاهئا فوائد من ا ألصول غري امللموسة لالبتاكر واالبداع.
وذكر أأن منغوليا تعاونت عن كثب مع الويبو .فمت تنظمي الاجامتع ا ألقالميي بشأأن الرشاكة من أأجل الابتاكر وبناء القدرات
التكنولوجية للبدلان النامية غري الساحلية والبدلان ا ألقل منو ًا غري الساحلية بنجاح يف سبمترب  2019يف مدينة أأوالنبااتر ،يف
منغوليا .و أأضاف أأن منغوليا شاركت أأيض ًا يف تنظمي اجامتع دون اقلميي بشأأن تسخري حق املؤلف كعامل متكني يف التمنية
الاقتصادية والازدهار الثقايف يف مايو  ،2019وحلقة معل وطنية بشأأن تعزيز نظام حق املؤلف الوطين يف مايو  2019يف
أأوالنبااتر .وقال ان الاجامتع ا ألقالميي اكن منرب ًا أأساس يا ملناقشة وتبادل اخلربات بشأأن عدد من القضااي احليوية للتحول
الهيلكي وتطوير البدلان النامية غري الساحلية والبدلان ا ألقل منو ًا غري الساحلية ،مبا يف ذكل تشجيع الابتاكر واس تخدام
أأدوات امللكية الفكرية ألغراض التمنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات التكنولوجية .و أأضاف أأن منغوليا اس تفادت من
تدريب الويبو ومساعدهتا يف تكوين الكفاءات الالزمة لتشغيل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وعالوة عىل ذكل ،من
املتوقع أأن حيقق املرشوع اجلاري ،بشأأن هتيئة بيئة متكينية للملكية الفكرية ألغراض تعزيز القدرة التنافس ية ل ألعامل من خالل
كبريا .وذكر الوفد أأن املرشوع سيسهم بشلك كبري يف تعزيز نظام امللكية الفكرية الوطين
العالمات التجارية والتصاممي ،جنا ًحا ً
والابتاكر وتشجيع االبداع وحتسني املزية التنافس ية للرشاكت وزايدة الوعي ابمللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابملسائل املؤسس ية،
أأيّد الوفد بيان وفد س نغافورة نيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،بشأأن التوزيع اجلغرايف املتوازن .ور أأى أأنه ينبغي
متثيل خمتلف اجملموعات الفرعية عىل قدم املساواة يف مجيع اللجان .و أأضاف أأن مشاركة ادلول ا ألعضاء ابلتساوي يف هيئات
ادارة الويبو رضورة للحفاظ عىل القمي اليت ميثلها ا ألعضاء وتتبناها الويبو ،وملتابعة برانمج معلها الشامل .و أأبدى التامه
الشديد ابلهدف املشرتك املمتثل يف انشاء نظام أأفضل للملكية الفكرية لفائدة امجليع .ولهذا السبب ،ووسط حاةل عدم اليقني
الاقتصادي العاملي والتقدم التكنولويج الرسيع ،أأعاد التأأكيد عىل أأمهية أأن تشجع الويبو اجراء حوار أأكرث فعالية بشأأن تعممي
امللكية الفكرية يف مجيع جماالت الاقتصاد ،وذكل من خالل تعزيز اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية
والاقتصادية ،وتقدمي املزيد من ادلورات التدريبية لتعزيز معليات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ونرش ادارة امللكية
الفكرية وادماهجا يف اجلامعات ومؤسسات البحث .وقال ان جوهر مساعدة الويبو ينبغي أأن ترتكّز عىل بناء املؤسسات من
أأجل تطوير نظام وطين فعال للملكية الفكرية وتشجيع الانتفاع ابمللكية الفكرية لتحقيق المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة.
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 .81وقال وفد اجلبل ا ألسود ا ّن ادراج أأحاكم بشأأن امللكية الفكرية يف ادلس تور الوطين يربز بوضوح وعي احلكومة ابدلور
الهام للملكية الفكرية يف اجملمتع احلديث .وذكر أأن نتاجئ هجود احلكومة املس مترة لتحسني نظام حقوق امللكية الفكرية – مبا يف
ذكل التعديالت الترشيعية و أأنشطة التوعية – واحضة للعيان .و أأضاف أأ ّن مؤسسات انفاذ القانون اختذت اجراءات منتظمة
ومنسقة لكشف ومقع التقليد والقرصنة .ومنذ امجلعية العامة السابقة ،وقعت احلكومة والويبو مذكرة تفامه وعقد املدير العام
للويبو ورئيس اجلبل ا ألسود اجامتع ًا بشأأن التعاون الثنايئ .ومبوجب ذكل ،كثف الطرفان تعاوهنام يف عدد من اجملاالت ،مبا يف
ذكل وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وحتسني البنية التحتية الوطنية للملكية الفكرية .و أأشار الوفد اىل أأن بدله بد أأ
معلية الانضامم اىل معاهدة مراكش ،مما س يعود بفوائد كبرية عىل ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص يف اجلبل ا ألسود،
ويعزز عالقة البدل ابلويبو .وطلب الوفد مزيدا من ادلمع من الويبو ملواصةل تطوير اسرتاتيجيته الوطنية للملكية الفكرية.
وشكر ادارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة عىل تعاوهنا وسعهيا لفهم احتياجات حامية وانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف
اجلبل ا ألسود ،واملدير العام عىل اسهامه الكبري يف متتني العالقات مع البدل.
 .82و أأعرب وفد املغرب عن اس تعداد بالده ادلامئ لتوظيف التجربة اليت رامكهتا يف جمال امللكية الفكرية وتقامسها مبا خيدم
تطلعات مجيع ا ألطراف ويسامه يف تعزيز املكتس بات يف ذكل اجملال .و أأيد الوفد البياانت املقدرمة ابمس اجملموعات االقلميية اليت
ينمتي الهيا .وقال الوفد ان اخنراط بالده الاكمل والبناء يف أأنشطة الويبو انبع من املاكنة اليت حتتلها تكل املنظمة املتخصصة
مضن مصاف املنظامت ذات الطابع العلمي والثقايف والاقتصادي ،وادلور احليوي واملتايد اذلي أأحضت تلعبه امللكية الفكرية
عىل مس توايت ش ىت ،خصوصا يف ظل التطورات التقنية والتكنولوجية املتسارعة اليت يعرفها العامل ،وتوسع دائرة اس تعامالت
اذلاكء الاصطناعي ،مما أأفرز حتدايت جديدة تس توجب العمل امجلاعي واملتعدد ا ألطراف ملواهجة انعاكساهتا املتعددة
اجلوانب .ووعي ًا من اململكة املغربية بتكل التحدايت ،فقد جعلت امللكية الفكرية يف صلب اهامتماهتا وجسدت ذكل عرب
برامج معل قطاعية تس هتدف الرفع من اس تعامالت امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اىل خمطط العمل اجلديد اذلي ابرشه املكتب
املغريب للملكية الصناعية والتجارية واذلي يطمح عىل مدى ست س نوات ( )2025-2019لوضع امللكية الصناعية يف قلب
اسرتاتيجيات التمنية وتشجيع الاستامثر ذي القمية املضافة يف َ
جمايل التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب الوفد عن تقدير بالده
ملس توى التعاون اذلي يربطها ابلويبو واذلي جتسده وترية وجحم ونوعية ا ألنشطة اليت يسهر علهيا خاصة املكتب العريب
ابملنظمة ابلتنس يق مع سلطات امللكية الفكرية ابملغرب .ورضب الوفد يف ذكل مثل مذكرة التفامه اليت سيمت توقيعها يوم امجلعة
التايل عىل هامش أأشغال ادلورة بني الويبو واملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية بشأأن توفري اخلدمات البديةل لتسوية
املنازعات .وذكرر الوفد بأأن اململكة املغربية قامت ابلتصديق يف الس نة نفسها عىل معاهدة مراكش حرص ًا مهنا عىل تعزيز
حقوق الفئات املعنية ،وانطالق ًا من امياهنا العميق بأأمهية ذكل الصك ادلويل املمتزي ،كونه أأول صك يأأخذ يف احلس بان البعد
احلقويق يف جمال امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد ،رحب الوفد كثري ًا اب ألرقام اليت قدمت يف تقرير املدير العام فامي يتعلق
ابملنجزات املرتبطة بتكل املعاهدة ،ممتني ًا لها النجاح الاكمل .وذكر الوفد أأن أأشغال ادلورة تنعقد يف ظل ظرفية دولية صعبة
يطبعها اس مترار وتصاعد حدة التجاذابت بني ا ألطراف ادلولية والتباين يف الرؤى .و أأضاف أأن انطالق ًا من القناعة بأأن
التحدايت اليت يواهجها العامل أأحضت ذات طابع مشويل ،فان املنطق السلمي يقتيض من امجليع التعاطي مع االكراهات الراهنة
ابعامتد مقارابت تشاركية ومشولية ومبتكرة مع التشبث ابملفاوضات املتعددة ا ألطراف كخيار ال حميد عنه وال بديل هل يف ظل
عامل معومل وس يظل معومل ًا .و أأردف قائ ًال انه اذا اكنت الويبو قد أأحرزت تقدم ًا ملموس ًا خالل الس نوات املاضية يف كثري من
امللفات والقضااي ،فان برانمج معلها املتعلق ابجلانب املعياري ما زال يعرف تعرث ًا ال يتعلق بفهم االشاكالت املطروحة وال
مبواقف ادلول ا ألعضاء واجملموعات بقدر ما يرتبط ابالرادة الس ياس ية ،اليت تبقى حمدد ًا أأساس ي ًا يف اهناء املفاوضات حول
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الصكوك ادلولية املوضوعة عىل جدول أأعامل املنظمة ،منذ مدة ليست ابلقصرية ،وابلتايل استامثر اجلهد والوقت ملناقشة
مواضيع أأخرى ال تقل أأمهية عن تكل الصكوك .ومن مث ،دعا الوفد ادلول ا ألعضاء اىل التحيل مبزيد من املرونة قصد ترسيع
مسار املفاوضات وحماوةل اجياد توافق حول النقاط العالقة يف أأفق ادلعوة اىل عقد مؤمترات دبلوماس ية لتبين معاهدة بشأأن
قانون التصاممي وبصك أأو صكوك تتعلق حبامية امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،ابالضافة اىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث اليت اعتربها الوفد أأقرب بكثري الهناء املفاوضات علهيا بنجاح.
و أأعرب الوفد عن تقديره للنقاش حول ابيق النقاط العالقة ،ذات الطابع املؤسسايت ،و أأبدى أأمهل يف أأن تفيض مناقش هتا اىل
أأنسب احللول ،يف اطار مبد أأ التوافق اذلي درج العمل به يف املنظمة ،من خالل تكثيف املشاورات وتوظيف القوامس
املشرتكة للتقريب بني وهجات النظر .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن تقديره العميق للك الوفود عىل الروح البناءة اليت طبعت
أأعامل ادلورات السابقة ،و أأبدى أأمهل يف أأن تسفر ادلورة اجلارية عن أأفضل النتاجئ ،و أأن تلكل أأشغالها ابلنجاح.
 .83و أأي ّد وفد ميامنار بيان وفد فييت انم ابمس رابطة أس يان وبيان وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط
الهادئ ،و أأفاد بأأن ميامنار شاركت بنشاط يف ا ألنشطة املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية مبا يامتىش مع خطة معل حقوق امللكية
الفكرية للفرتة  2025-2016لرابطة أس يان .وذكر أأن ميامنار واصلت هجودها لتطوير نظام مناسب للملكية الفكرية يفيض اىل
الابتاكر واالبداع هبدف تلبية الاحتياجات الناش ئة عن النشاط الاقتصادي املتايد والاستامثر .و أأشار اىل أأن التطورات
االجيابية عىل مدار العام املايض مشلت اصدار أأربعة قوانني متعلقة ابمللكية الفكرية :بشأأن العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية والرباءات وحق املؤلف .وقال ان من املقرر افتتاح مكتب للملكية الفكرية يف هناية عام  ،2019وسيبد أأ املكتب
بعد ذكل يف تسجيل العالمات التجارية .و أأعرب عن تقديره للمساعدة القانونية والتقنية اليت تقدهما الويبو وتطلع اىل اس مترار
ادلمع واملساعدة يف تطوير نظام امللكية الفكرية وتعزيز الابتاكر احمليل .وادرأاكً منه ابحلاجة اىل متثيل اقلميي أأكرث تواز ًان ،وال
س امي يف تكوين جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية ،أأي ّد الوفد الاقرتاحات الواردة يف الوثيقتني WO/GA/51/17
و ،A/59/12حس امب أأعادت تقدميهام مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ يف امجلعية العامة .ور أأى الوفد أأن النتاجئ املقبوةل للك
ا ألطراف تتحقق من خالل التشاور واملشاركة من جانب ادلول ا ألعضاء و أأن املاكتب اخلارجية اجلديدة س تخدم جدول
أأعامل ا أل ّمع للويبو ونظام امللكية الفكرية العاملي .وقال انه ينبغي معاجلة القضية بطريقة شامةل وشفافة وتوافقية ،وفق ًا ملبادئ
املاكتب اخلارجية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو .ورحب بتوصيات جلنة املعارف لتجديد واليهتا للثنائية املقبةل؛ وتطلّع اىل
التوصل اىل تفامه مشرتك بشأأن القضااي ا ألساس ية ووضع اللمسات ا ألخرية عىل الصكوك القانونية الالزمة للحامية الفعاةل.
 .84و أأي ّد وفد انميبيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن امتنانه جلهود الويبو
الرامية اىل تعزيز نظام ملكية فكرية متعدد ا ألطراف عادل ومتوازن ،يدمع التمنية الاجامتعية والاقتصادية مجليع ادلول
ا ألعضاء .وذكر أأن حكومة انميبيا اعمتدت ،متاش يا مع س ياسة "رؤية  "2030وخطة التمنية الوطنية اخلامسة وخطة
"هاراميب" للرخاء ،س ياسات واسرتاتيجيات خمتلفة لهتيئة بيئة مواتية للتصنيع وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم
وتعزيز الاستامثر والتجارة عىل املس تويني ا ألفريقي وادلويل .ويف هذا االطار ،أأشار اىل أأن انميبيا وافقت عىل الس ياسة
الوطنية للملكية الفكرية ،اليت طورت بدمع من الويبو ومن املقرر اطالقها يف أأكتوبر  .2019و أأضاف أأن املوافقة عىل أأول
س ياسة وطنية بشأأن امللكية الفكرية يربز ارادة والتام انميبيا حكومة وشعبا يف حتديد مسار امللكية الفكرية ودورها يف
التمنية .ورحب حبضور قيادة الويبو احلدث اذلي قد يكون انطالقة رائدة يف جمال امللكية الفكرية يف انميبيا ،وقال انه
س يقدم التفاصيل احملددة يف الوقت املناسب .وذكر أأن انميبيا واصلت مراجعة بيئة التشغيل للملكية الفكرية وحتديدها
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وصقلها ،مع الرتكزي عىل الس ياسات وا ألطر املؤسس ية والقانونية .وقال انه س بق و أأبلغ مجعيات الويبو ابنشاء سلطة ا ألعامل
التجارية وامللكية الفكرية ومبارشهتا أأعاملها لقيادة جدول أأعامل امللكية الفكرية يف البالد وتنس يقه ،ور أأى فهيا خطوة أأخرى اىل
ا ألمام يف تطوير البنية التحتية للملكية الفكرية .و أأضاف أأن انشاء هذا االطار املؤسيس دفع البدل اىل مواصةل تكوين
الكفاءات ،ملكتب ادارة امللكية الفكرية ولتوفري املهنيني واخلرباء يف جمال امللكية الفكرية لصاحل مجيع أأحصاب املصلحة يف جمال
امللكية الفكرية وش باكهتا .وفامي يتعلق ابالطار القانوين ،ذكر أأن قانون امللكية الصناعية اجلديد دخل حزي النفاذ يف عام
 ،2018و أأمثر عن اىل قانون منوذيج بشأأن ادارة وحامية حقوق امللكية الصناعية ،يمتتع ابملرونة الالزمة .وفامي يتعلق
ابلصناعات االبداعية ،فقد أأحرز تقدم يف مراجعة قانون حق املؤلف ،بغية صياغة صك قانوين جديد بشأأن حق املؤلف،
يس تجيب لالحتياجات الصناعية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية .و أأضاف الوفد أأن انميبيا ال تزال تعطي ا ألولوية لتنفيذ
املشاريع الاسرتاتيجية ،عىل النحو احملدد يف خطهتا الوطنية لتطوير امللكية الفكرية ،يف اطار مذكرة التفامه بني انميبيا والويبو.
و أأهنا قد وضعت قانوان جديدا حلق املؤلف ،وتسعى اىل التصديق عىل املعاهدات ادلولية ذات الصةل ابمللكية الفكرية
والانضامم الهيا ،وتنفذ مشاريع بشأأن امللكية الفكرية يف التعلمي وس ياسة امللكية الفكرية املؤسس ية للمؤسسات الأاكدميية وانفاذ
امللكية الفكرية ،وكذكل مرشوع مكتب امللكية الفكرية المنوذيج ،ومرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة ،وانشاء
وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب الوفد عن امتنانه السهامات الويبو يف تكل املرشوعات ويف تطوير امللكية
الفكرية يف انميبيا ،رمغ العوائق املس مترة أأمام بعض املشاريع نتيجة تصنيف البدل كبدل متوسط ادلخل ،وال س امي عوائق النفاذ
اىل معلومات الرباءات املتخصصة .و أأي ّد أأيضا طموح الويبو لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف املنظمة؛ ور أأى أأن بد أأ العملية
عىل مس توى االدارة التنفيذية يدل عىل ا ألمهية اليت تولهيا الويبو للشمولية .و أأعرب عن أأمهل يف بذل نفس اجلهد لضامن متثيل
البدلان ا ألعضاء يف صفوف موظفي الويبو وهيئاهتا الرئاس ية .و أأكّد عىل التامه ابلعمل عىل التوصل اىل نتاجئ مناس بة بشأأن
املسائل املدرجة يف جدول أأعامل امجلعيات ،ويف اجتاه نظام ملكية فكرية عادل ومتوازن لصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .85و أأي ّد وفد نيبال البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،و أأشار مع التقدير
اىل الصحة املالية السلمية للمنظمة والرتكزي عىل ا ألنشطة لصاحل البدلان ا ألقل منو ًا .و أأشاد الوفد ابالتفاق اذلي توصلت اليه
جلنة املعارف بشأأن نص صك قانوين دويل ،نظر ًا ألن امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية واملؤرشات اجلغرافية هممة يف معاجلة الاختالس التجاريّ ،
وحث مجيع ادلول ا ألعضاء عىل االرساع يف وضع
اللمسات ا ألخرية عىل النص .وحث ادلول ا ألعضاء أأيضا عىل التوصل اىل اتفاق بشأأن املسائل املتعلقة مبرشوع معاهدة
حامية هيئات البث ومعاهدة قانون التصاممي ،مبا يف ذكل متطلبات الكشف واملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،وعقد مؤمتر
دبلومايس العامتد الصكوك املذكورة .وفامي خيص فتح ماكتب خارجية جديدة ،دعا الوفد اىل اختاذ قرار رسيع وفق املبادئ
التوجهيية املعمتدة يف ادلورة السابعة وا ألربعني للجمعية العامة للويبو .ور أأى الوفد أأن أأولوايت برانمج الويبو وختصيص
املزيانية ينبغي أأن تامتىش مع نتاجئ التمنية .و أأضاف أأن من الواجب اجياد طرق مبتكرة دلول مثل نيبال لتسخري مواردها
الوراثية الواسعة ومعارفها التقليدية وتراهثا الثقايف يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة واحلد من الفقر وزايدة فرص العمل
ورفاهية االنسان وانشاء نظام ملكية فكرية منصف ومتوازن .ودعا الوفد جلنة التمنية اىل مواصةل الاسرتشاد مببد أأ تعممي البعد
االمنايئ يف مجيع جماالت معل الويبو ،و أأن حتقق جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة الويبو للتنس يق وغريها من الهيئات متثيال
جغرافيا أأكرث توازان .و أأعرب عن رغبته يف رؤية برانمج خمصص للبدلان ا ألقل منوا يشمل املساعدة التقنية والبنية التحتية
وتكوين الكفاءات ،لمتكني هذه البدلان من اخلروج برسعة من صفوف البدلان ا ألقل منو ًا .وقال ان نيبال اعمتدت س ياسة
وطنية للملكية الفكرية يف عام  ،2017ويه بصدد الانهتاء من مرشوع قانون امللكية الفكرية ابلتشاور مع أأحصاب املصلحة،
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هبدف تقدمي حامية فعاةل حلقوق املبدعني واملصنعني يف البدل .و أأثىن الوفد عىل دمع الويبو لنقل التكنولوجيا وزايدة الوعي
ابمللكية الفكرية متاش يا مع رؤية امللكية الفكرية للجميع .واختمت بأأن ادلمع التقين اذلي تقدّمه املنظمة يبقى عامال حاسام لبناء
القدرات البرشية واملؤسس ية.
 .86و أأيّد وفد نيوزيلندا البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وقال ان مكتب امللكية الفكرية يف نيوزيلندا،
حمصنة وعالية اجلودة ،ودمع أأسواق عادةل لصاحل مجيع النيوزيلنديني .وذكر ان املكتب
هيدف اىل تقدمي حقوق ملكية فكرية ّ
ساعد الرشاكت يف البالد عىل حامية ملكيهتا الفكرية والاس تفادة مهنا هبدف تعزيز قدرهتا التنافس ية العاملية ،ووفّر خدمات
رسيع من حيث الوقت وتركز عىل االنسان ،مبا يامتىش مع الاحتياجات املتغرية للسوق والابتاكرات املس تقبلية ،من خالل
اس تخدام التكنولوجيا احلديثة والبياانت متتاز ابلشفافية واماكنية النفاذ الهيا .وقد توّض ذكل من خالل اطالق محةل يف الونة
ا ألخرية ،لتقامس قصص امللكية الفكرية اخلاصة برشاكت ا ألعامل عىل أأرض الواقع وبأأقالم أأحصاهبا ،وكذكل من خالل أأداة
جمانية صديقة للبيئة ومدعومة ابذلاكء الاصطناعي متكّن ا ألفراد من التحقق من أأفاكرمه املتعلقة ابلعالمات التجارية يف جسل
نيوزيلندا الوطين .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسعى سلسةل امجلعيات التاسعة وامخلسون لتحقيق املنافع املتبادةل ،وتقدمي نتاجئ
متسقة ميكن التنبؤ هبا للعمالء وزايدة سهوةل ممارسة ا ألعامل التجارية وحتسني الوصول اىل ا ألسواق ادلولية بفضل حامية
امللكية الفكرية ،والاس تفادة من تقامس العمل واس تخدام التكنولوجيا املشرتكة .وذكر الوفد أأن حكومة نيوزيلندا واصلت
حتديث ترشيعاهتا لتلبية الاحتياجات احلالية واملس تقبلية ،مبا يف ذكل عرب خطهتا اليداع صك انضامهما اىل معاهدة مراكش،
يف أأكتوبر  .2019و أأضاف أأن اجلهود جارية لتطوير هنج حكويم اكمل محلاية النبااتت واحليواانت ا ألصلية ،ومنتجات شعب
املاوري ا ألصيل النيوزيلندي ،هبدف دمع الابتاكر وتقوية الهوية الوطنية وتعزيز مسعة البدل دولي ًا وتقدمي فوائد ملموسة
لشعب املاوري .ويف هذا الصدد ،حتدّث الوفد عن اجراء مراجعة لترشيعات امللكية الفكرية يف البدل ،مبا يف ذكل قانون
حقوق ا ألصناف النباتية وقانون حق املؤلف ومتطلبات الكشف عن املنشأأ يف الرباءات .وخمت بأأن بدله ستبذل لك اجلهد
لبدء حمادثة وطنية بشأأن نظام امللكية الفكرية املس تقبيل الوطين ،تشمل لك أأطياف ساكن البدل ،واالقرار ابلتامات
نيوزيلندا جتاه ساكهنا ا ألصليني.
 .87وقال وفد نياكراغوا انه يتفق متاما مع املدير العام عىل أأن الاهامتم ابمللكية الفكرية يف العامل أأعىل من أأي وقت مىض،
ور أأى أأن العامل يعيش أأفضل العصور يف عرص املعرفة ،فا ألصول غري امللموسة أأصبحت جزءا همام من اقتصاد لك بدل والنظام
املعومل اذلي تشلكه .و أأضاف أأن الاهامتم ابمللكية الفكرية يتجدد لك عام خالل امجلعيات .و أأي ّد الوفد بيان وفد املكس يك
ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأشار اىل أأن جعل نظام امللكية الفكرية أأكرث توازان من شأأنه أأن يؤدي اىل
تضييق الفجوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية .ور أأى أأن هذا هو التحدي اذلي ينبغي الرتكزي عليه .وذكر الوفد أأن
بالده غارقة يف العمل الاستبايق عىل مجيع مس توايت امللكية الفكرية .اذ بد أأت العمل عىل تطوير العالمات التجارية امجلاعية
لمتكني القطاعات االنتاجية وتزويدها بألية لتعزيز سالسل االنتاج يف نياكراغوا .وقد حتقق مؤخرا الاعرتاف بأأول تسمية منشأأ
يف نياكراغوا ،بعد أأكرث من مخس س نوات من اجلهود وبدمع من الويبو واجلامعات احلكومية واملنتجني يف اجلزء الشاميل من
البالد .و أأشار الوفد اىل أأن نياكراغوا صدقت مؤخرا عىل معاهدة مراكش ،و أأن وثيقة التصديق س تودع يف ا ألايم التالية ،مما
ميرسة مجليع املكفوفني
سريفع وترية اجلهود اليت بذلت يف الس نوات ا ألخرية يف تنفيذها وتوفري النفاذ لنصوص مطبوعة بأأنساق ّ
وغريمه من معايق البرص .و أأشاد الوفد ابدلمع اذلي قدمه املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب يف تطوير مجيع جماالت
امللكية الفكرية ،والعمل معه لتحقيق ا ألهداف املشرتكة ،وطلب دمع الويبو لعقد ندوات وحلقات معل يف خمتلف جماالت
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امللكية الفكرية .و أأكد الوفد التامه ابملشاركة االجيابية يف مناقشات هذه السلسةل من الاجامتعات ،وبذل قصارى هجده الجياد
حل متوازن ملصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .88و أأي ّد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان نيجرياي وضعت اللمسات ا ألخرية
عىل خططها ملكتب الويبو اخلاريج يف أأبوجا وس تواصل دمعها للويبو كهيئة رئيس ية متعددة ا ألطراف متخصصة يف وضع
قواعد امللكية الفكرية ومبادهئا .والحظ الوفد ابرتياح أأن اجلهود املبذوةل لتعزيز االطار املؤسيس للويبو تكتسب زخامً.
و أأضاف أأن املنظمة متتاز بشفافية متايدة ومتثل بنشاط مصاحل القطاع اخلاص واجملمتع املدين عىل حد سواء .ور أأى أأنه ينبغي
لدلول ا ألعضاء أأن تسعى جاهدة محلاية دور الويبو كهيئة لوضع القواعد .وهذا يعين التوصل اىل اتفاق بشأأن القضااي الطويةل
ا ألمد  -مبا يف ذكل الوالايت احلكومية ادلولية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور  -واجراء مناقشات معقدة
بشأأن التفاعل بني امللكية الفكرية والصحة العامة وتغري املناخ وا ألمن الغذايئ .و أأشار اىل أأن الهدف من اقرار أأجندة التمنية
عام  2007اكن توس يع نطاق فوائد نظام امللكية الفكرية ليشمل مجيع البدلان .وقال ان تنفيذ ا ألجندة يف عامل اليوم يس تدعي
اتباع هنج جترييب ومهنجيات مرنة للتنفيذ وختصيص موارد اكفية من املزيانية .و أأضاف أأن عىل الويبو أأن تواصل تبين وتعممي
أأهداف ا ألمم املتحدة ا ألوسع نطاقا ،وال س امي تعزيز أأهداف التمنية املس تدامة .وذكر أأن نيجرياي حققت نتاجئ ملموسة يف
اصالح نظام امللكية الفكرية .فأأصبحت جسالت العالمات التجارية والرباءات والتصاممي مس تقةل عن بعضها وحتمكها قوانني
منفصةل ،ويه قانون العالمات التجارية وقانون الرباءات والتصاممي .وقد معلت احلكومة عىل تعميق وترسيع التعاون بني
الواكالت يف جمال االنفاذ وزايدة تطوير بيئة امللكية الفكرية .و أأطلقت محالت عىل مس توى البالد لزايدة الوعي ابمللكية
الفكرية وتعزيز احرتاهما .و أأعرب الوفد عن تقديرها ألنشطة التعلمي عن بعد اليت جترهيا أأاكدميية الويبو ،واليت تساعد يف تلبية
رسعت رمقنة معليات امللكية الفكرية وخفّض الوقت املس تغرق ملعاجلة
الاحتياجات التدريبية الوطنية .وذكر أأن بدله ّ
الطلبات .و أأعرب عن امتنانه للمكتب االقلميي ألفريقيا ملساعدته يف انشاء أأاكدميية تدريب وطنية وتدريب املدربني وتوفري
االرشادات املتعلقة ابلفحص والاعرتاض .وقال الوفد ان عىل الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا مواصةل العمل لتقريب ا ألحاكم
ادلولية يف خمتلف جماالت امللكية الفكرية .وتطلع اىل مشاركة نشطة يف املداوالت املقبةل وتعهد ابلعمل مع مجيع ادلول
ا ألعضاء ملواصةل تعزيز دور املنظمة.
 .89و أأبرز وفد الرنوجي أأمهية حتسني قدرة ادلول ا ألعضاء عىل مراقبة شؤون الويبو املالية وادارهتا ورحب ابس مترار اجلهود
والتعاون لتحقيق هذه الغاية .و أأثىن عىل املكتب ادلويل لرتكزيه املس متر عىل تأأمني أأفضل اخلدمات العاملية املتاحة مبوجب
أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي .ور أأى أأن ا ألنظمة السلسة والتفاين املس متر يف التبس يط وتوفري التاكليف
للمس تخدمني أأمر همم الس مترار اس تخدام هذه اخلدمات وزايدة جحم هذا الاس تخدام .و أأعرب عن رسوره ألن ا ألفرقة العامةل
مبوجب معاهدة الرباءات ونظايم مدريد والهاي تواصل حتسني اللواحئ واملبادئ التوجهيية واملامرسات؛ وجدد التام الرنوجي
ابلعمل عىل اخلدمات العاملية لصاحل املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني .و أأي ّد جتديد والية جلنة املعارف ،وتطلع اىل عقد
مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي ،و أأبدى أأسفه لتأأخر عقده حىت الن .ودمع الوفد معل جلنة حق املؤلف بشأأن
معاهدة محلاية هيئات البث .وفامي خيص التطورات يف الرنوجي ،حتدث الوفد عن اجراء تعديالت ترشيعية بشأأن :معايري اعادة
احلقوق يف االجراءات أأمام مكتب امللكية الفكرية اىل وضع "غري املتعمد" من أأجل تبس يط االجراءات ملودعي الطلبات
و أأحصاب احلقوق؛ وقانون الرباءات للسامح ابس تعادة حقوق ا ألولوية يف طلبات الرباءات؛ وقانون التصاممي الزاةل االشارة
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االلزامية لتعديل املصمم لقانون حق املؤلف .وقد أأدرج التعديل ا ألخري الحئة الاحتاد ا ألورويب  1128/2017بشأأن قابلية
نقل خدمات احملتوى عرب االنرتنت يف السوق ادلاخلية.
 .90و أأعرب وفد عامن عن تأأييده لبيان وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ .و أأعرب الوفد عن تقديره
لدلور التنظميي اذلي يقوم به رئيس امجلعية العامة لدلول ا ألعضاء وعن ثقته الكبرية يف كفاءته وجتربته يف ادارة املواضيع
املتلفة والتوصل اىل توافق بشأأهنا .وهنأأ املنظمة عىل اطالق بوابة امللكية الفكرية اجلديدة اليت تتيح اماكنية النفاذ االلكرتوين
اىل مجموعة متاكمةل من خدمات امللكية الفكرية .و أأكد الوفد أأن سلطنة عامن تويل اهامتم ًا ابلغ ًا للملكية الفكرية ودمع
الابتاكرات كام ر
يتبني من اجلهود اليت تقوم هبا احلكومة يف هذا االطار ،وال س امي انشاء الصندوق العامين للتكنولوجيا هبدف
دمع املرتعني الش باب والاستامثر يف الرباءات املس رجةل ،ومركز الابتاكر الصناعي ،فض ًال عن احلاضنات يف جمال تقنية
املعلومات والصناعة .و أأضاف الوفد أأن وزارة التجارة والصناعة حترص عىل اذاكء الوعي ابمللكية الفكرية من خالل اقامة
العديد من ا ألنشطة والربامج لطلبة املدارس واجلامعات واملرتعني .وقامت الوزارة أأيض ًا بتخفيف رسوم تسديد الرباءات
بنس بة  90يف املائة للطالب والباحثني .وفض ًال عن ذكل ،توجد أأنشطة تقوم هبا اجلهات احلكومية ا ألخرى اكملسابقات
الس نوية لتشجيع املرتعني عن طريق جملس البحث العلمي .وقد تلكلت تكل اجلهود بفوز خمرتعتني عامنيتني ابمليدالية اذلهبية
عن أأفضل اخرتاع خالل معرض جنيف ادلويل لالبتاكر العام السابق .و أأكد الوفد ا ألمهية اليت تولهيا سلطنة عامن للمساعدة
التقنية اليت تقدهما املنظمة واليت مت ِّكّن ادلول ا ألعضاء من وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية ابلامتيش مع اسرتاتيجياهتا
االمنائية .وقال ان مما ال شك فيه أأن املشورة اليت تقدهما املنظمة يف جمايل الس ياسة والترشيع تساعد عىل تكييف القوانني
واالجراءات الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل ابالنضامم لالتفاقيات واملعاهدات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية .و أأعرب
عن تقديره ملا تقدمه املنظمة من حلول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية ،مما يتيح لتكل املاكتب املشاركة بفعالية يف نظام امللكية
الفكرية العاملي .مث التفت الوفد اىل جدول أأعامل امجلعيات قائ ًال انه ملئ ابلعديد من املواضيع الهامة وال س امي املتعلق مهنا
ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  2021/2020ومعاهدة البث ومعاهدة قانون التصاممي وجتديد والية جلنة املعارف التقليدية.
و أأبدى أأمهل يف أأن حيقق املزيد من التقدم يف املواضيع املتلفة حتقيق ًا للوالية العامة للمنظمة ويه مجع أأحصاب املصلحة لوضع
اتفاقيات عاملية للملكية الفكرية وتعزيز االبداع والابتاكر يف سبيل تمنية لك البدلان اقتصاد ًاي واجامتعي ًا وثقافي ًا من خالل نظام
دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية .مث انتقل الوفد اىل مسأأةل فتح ماكتب خارجية للويبو قائ ًال ان ما بذلته سلطنة
عامن من هجود لتشجيع الابتاكر وما تمتزي به من موقع جغرايف واس تقرار وحيادية وعالقات دولية ممتزية مع امجليع مي ِّكّهنا من
الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر واالبداع لفائدة امجليع ،مبا
حيقق هدف املنظمة من فتح تكل املاكتب .و أأضاف أأن سلطنة عامن تمتتع ابطار ترشيعي دامع للملكية الفكرية ،وعالقات
تعاون فين ممتزية مع الويبو من خالل العديد من ا ألنشطة والربامج وحلقات العمل ادلولية واالقلميية حيث اكن من املقرر أأن
تس تضيف السلطنة الورشة االقلميية ملاكتب امللكية الصناعية يف املنطقة العربية خالل ذكل الشهر واكن من املقرر كذكل
اس تضافة املدرسة الصيفية للسلطنة للمرة الثانية يف يناير  ،2020واجراءات معل مؤمتتة وفعاةل يف جمال التسجيل ،مما يسهل
قيام املكتب بأأنشطة الرتوجي خلدمات ومنصات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية ودمع مراكز التكنولوجيا والابتاكر .و أأكد
الوفد التامه ابملسامهة االجيابية والبناءة يف ذكل االطار بغية التوصل اىل توافق بذكل الشأأن .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن
شكره اخلالص وتقديره العميق للمدير العام عىل هجوده الكبرية وبصامته الواحضة يف تطوير وحتديث الويبو ويف التعاون مع
ادلول ا ألعضاء لتحقيق أأهداف الويبو ،ممتني ًا هل لك التوفيق .وجدد الوفد التامه املس متر ابملسامهة االجيابية والبناءة خالل
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أأعامل امجلعيات ،ومتىن للك ا ألعضاء التوفيق خالل تكل السلسةل من الاجامتعات وحتقيق ا ألهداف املنشودة مبا حيقق
املصلحة للجميع.
 .91و أأي ّد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .وفامي يتعلق ابنتخاب املدير
العام املقبل ،ر أأى أأنه ينبغي أأن تظل ا ألمانة شفافة وحمايدة للغاية ،و أأعرب الوفد عن أأسفه ألن مجموعته ال تزال ممثةل متثيال
انقصا يف جلنة التنس يق ،اليت س تنتخب املدير العام املقبل .وقال ان الويبو واصلت مواهجة التحدايت يف جمايل وضع املعايري
والتعاون التقين .ففي جمال وضع املعايري ،مل تواكب الويبو التطورات التكنولوجية والاقتصادية الرسيعة التطور ،وبعد أأكرث من
عقد من املداوالت ،مل تس تمكل حىت الن صياغة صك دويل ( أأو أأكرث) للحامية الفعاةل للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وكذكل تعطل حتديث نظام الرباءاتّ ،
وحىت الصك بشأأن االجراءات الشلكية ،أأي
معاهدة قانون التصاممي ،ال زال غارقا يف حبر من املناقشات .ور أأى أأن هناك حاجة حلل املأأزق املعياري .وحاجة للوصول اىل
فهم أأمكل للقضااي ا ألساس ية يف جمال الرباءات مثال ،ول ألمانة دور رئييس يف هذا الصدد .وقال ان الوقت قد حان يك تبدي
ادلول ا ألعضاء االرادة الس ياس ية الالزمة للميض قدم ًا حنو ابرام معاهدات ممثرة يف جماالت مثل املوارد الوراثية واملعارف
طوةل .و أأشار اىل أأن أأنشطة التعاون التقين ينبغي
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اليت أأجريت بشأأهنا مفاوضات م ّ
أأن تكون مدفوعة ابلطلب وتراعي الاحتياجات احملددة للبدلان حس امب تبيّهنا ،عوضا عن تقدمي أأنشطة عامة مصممة مس بقا؛
توزع هذه ا ألنشطة ابنصاف ،ال أأن توجه لبدلان أأو مناطق فرعية خمتارة؛ و أأن تكون أأنشطة مس هتدفة ،ال أأن تنرش
و أأن ّ
عىل مناطق واسعة؛ و أأن حتدد أأولوايهتا وختصص املوارد الالزمة للمناطق ذات احلاجة القصوى .و أأعرب عن أأمهل يف احراز
تقدم يف القضااي املؤسس ية الهامة املتعلقة بتكوين جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية ،و أأيد اقرتاح مجموعة أس يا واحمليط
الهادئ يف هذا الصدد .وقال الوفد ان امللكية الفكرية تؤدي دورا حاسام يف تشجيع الابتاكر ،غري أأن الابتاكر يشمل مجموعة
واسعة من القضااي اليت يقع كثري مهنا خارج نطاق والية الويبو ،مثل الرضائب الصناعية واملشرتايت املالية وس ياسات
التعلمي .و أأضاف أأن والية الويبو يه الرتكزي عىل جوانب امللكية الفكرية يف الابتاكر ،أأي مساعدة البدلان يف وضع معايري
امللكية الفكرية وانشاء مؤسساهتا واس تخداهما لتعزيز الابتاكر .وأأعرب عن أأسفه ألن الويبو ال تزال غري مس تعدة بشلك
اكف لتنفيذ تكل الوالية احملدودة النطاق بفعالية .و أأشار اىل رضورة انشاء وحدة خمصصة لالبتاكر داخل ا ألمانة ،لتقدمي
مشورة متاكمةل لدلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن دمعه ملبادرة جلنة التمنية بشأأن زايدة دور املر أأة يف الابتاكر ورايدة
ا ألعامل ،وعن رغبته يف رؤية تعزيز لهذا ادلور .وذكر أأن مسائل مثل افتتاح املاكتب اخلارجية رصفت انتباه ادلول ا ألعضاء
عن املسائل املوضوعية .وقال ان الافتقار اىل وثيقة رؤية وحتليل مس تقل للتاكليف والفوائد أأدى اىل أأن تس هتكل مسأأةل فتح
ماكتب خارجية جديدة قدر ًا هائ ًال من الوقت واجلهد ،و أأضاف أأن من الصعب اثبات أأن منظمة تقنية متخصصة مثل الويبو
تتطلب وجودا ميدانيا واسع النطاق هبذا الشلك .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن املراجعة املرتقبة لش بكة املاكتب اخلارجية
احلالية س ّ
يوّض اكفة املسائل ،مبا فهيا احلاجة اىل املاكتب اخلارجية اجلديدة وقميهتا املضافة واس تدامهتا .وحث ادلول ا ألعضاء
عىل انتظار نتاجئ املراجعة املزمع اجراؤها قبل اختاذ أأي قرار يف هذا الشأأن .اذ ينبغي جتنب املشالكت اليت ال تضيف أأية
مطوةل .و أأبدى الوفد اس تعداده للمسامهة بشلك بناء يف جناح امجلعية العامة
قمية لعمل الويبو ،ومل تسفر اال عن مناقشات ّ
وحتقيق نتاجئ قامئة عىل توافق الراء.
 .92و أأعرب وفد بامن عن أأمهية الويبو ابلنس بة للبدل ،ألهنا املنتدى الرئييس ملناقشة س ياسات الابتاكر والتعاون يف جمال
امللكية الفكرية .و أأضاف أأن حكومته وضعت خطة اسرتاتيجية للملكية الفكرية للس نوات امخلس املقبةل ،وذكل اقرارا اب ألمهية
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احلامسة للملكية الفكرية وهبدف حتسني بيئة امللكية الفكرية .وذكر أأن الراكئز الرئيس ية ا ألربعة للخطة تتلخص فامي ييل"1" :
أأمتتة املديرية العامة لسجل امللكية الصناعية ،مبا يف ذكل نرش نظام  IPASيف معليات تسجيل العالمات التجارية والرباءات
و أأصناف النبااتت واحلقوق امجلاعية ،مع ترحيل قاعدة البياانت الاتحة خدمات أأفضل عرب موقع املديرية العامة؛ " "2واجلودة
والمتزي يف االدارة واخلدمات العامة ،مع الرتكزي عىل تدريب املوارد البرشية لفحص الطلبات بدمع من أأاكدميية الويبو واطالق
مرشوع وطين بشأأن التدريب والعمل امجلاعي والعالقات الشخصية وخدمة العمالء واصدار شهادات معليات التسجيل؛
" "3والهنوض ابمللكية الفكرية والتأأسيس لثقافة معرفية حقيقية ابمللكية الفكرية تفيد القطاعات الأاكدميية والتجارية والرفاه
الاجامتعي ،مبا يف ذكل عرب التعاون مع اجلامعات ومراكز البحوث العامة لصياغة ترشيعات للرتوجي للملكية الفكرية أكداة محلاية
نتاجئ البحوث وابلتايل تعزيز معليات البحث ،والتعاون مع رواد ا ألعامل الش باب لوضع دليل بشأأن تأأسيس ا ألعامل التجارية
وتسجيل امللكية الفكرية؛ " "4التدويل من خالل تشجيع اس تخدام نظام امللكية الفكرية ادلويل محلاية السلع واخلدمات
الوطنية يف البدلان ا ألخرى ،واس تخدام تسميات املنشأأ اليت تضمن الاعرتاف ابملنتج .وذكر الوفد أأن ّه وحىت اللحظة ،جرى
حتديد حرفة يدوية واحدة و أأنواع خمتلفة من القهوة والاكاكو من املنطقة الغربية من البدل .و أأشار اىل تشجيع اس تخدام تسمييت
املنشأأ " "Renacimiento Coffeeو" ،"Boque Coffeeاملوجودتني أأصال ولكن املنتجني يف تكل املناطق ال
يس تخدموهنام .وحتدّ ث الوفد عن تنظمي نشاطني اقلمييني يف بامن عام  2019بدمع من شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر يف
الويبو وشعبة اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف الويبو ،و أأعرب عن امتنانه الشديد للجهتني .وقال ان بامن شاركت أأيضا يف
أأنشطة أأخرى نظمهتا الويبو للوفاء ابلتاماهتا اليت قطعهتا يف اجامتعات وزراء امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية ،وتنفيذ هذه الالتامات .و أأشار اىل انشاء وزارة جديدة للثقافة من أأجل تعزيز مجيع القطاعات ذات الصةل ،و أأن
مديرية حق املؤلف ،اليت اكنت يف السابق جزءا من وزارة التجارة والصناعة ،قد أأحلقت ابلوزارة اجلديدة .وختاما ،شكر
الوفد املكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب عىل دمعه لبامن يف عقد حلقات العمل والندوات الوطنية واالقلميية ،وعىل ما
أأبداه من اس تعداد ملواصةل العمل مع املكتب الوطين لتعزيز امللكية الفكرية يف البدل.
 .93و أأي ّد وفد ابراغواي بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكرر بأأن رئيس الوفد اكن املدير
السابق للمديرية الوطنية للملكية الفكرية ( .)DINAPIوقال الوفد ان املديرية الوطنية ركزت يف الس نة املاضية عىل قضااي
احلد من التأأخري يف العمليات االدارية وماكحفة القرصنة والتقليد والتدريب عىل امللكية الفكرية وتعزيزها وادخال التكنولوجيا
اجلديدة وتعزيز شفافية االدارة العامة .و أأضاف أأن املديرية الوطنية حدّثت مجيع معلياهتا االدارية اخلاصة ابلعالمات التجارية
والتصاممي الصناعية .و أأشار اىل أأن عدد فاحصني الرباءات ارتفع ثالثة أأضعاف ،مما أأمثر عن مضاعفة عدد الرباءات املمنوحة.
وفامي يتعلق ابالنفاذ ،حتدّث الوفد عن مبارشة أأكرث من  290دعوى واجراء عدد كبري من معليات املصادرة بفضل اجلهود
املشرتكة مع املؤسسات الوطنية ا ألخرى .وفامي يتعلق ابلتدريب عىل امللكية الفكرية والتوعية هبا ،أأشار الوفد اىل تنظمي
محالت يف املدارس واجلامعات واملؤسسات العامة واخلاصة ،وتوقيع العديد من االتفاقيات ذات الصةل ،مبا يف ذكل اتفاق مع
وزارة التعلمي والعلوم للعمل عىل اذاكء الوعي ابمللكية الفكرية أكداة للتمنية وادماج مفاهميها يف مناجه مؤسسات التعلمي العام.
وقال الوفد ان املديرية الوطنية ّ
حتث موظفهيا عىل الالتحاق بدورات التدريب من خالل تقدمي املنح ادلراس ية وادلورات
والندوات .و أأضاف أأن املكتب الوطين للملكية الفكرية ّنظم النسخة ا ألوىل حلدث محل عنوان همرجان االبداع " Fiesta
 "Creativaيف الساحات واحلدائق يف مجيع أأحناء البالد لتعزيز دور امللكية الفكرية كوس يةل للتمنية احمللية .وبد أأ احلدث يف
مدينة فيالرياك ابعالن قرار مؤقت يعرتف بتسمية املنشأأ ا ألوىل يف ابراجواي ويه ( ،)Ao Po’iاليت تطبق عىل املالبس
املصنّعة بأأيدي احلرفيني .وذكر الوفد أأن ما يفوق  7000خشص حرضوا احلدث ،وشارك العديد مهنم يف حلقات معل امللكية
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الفكرية اليت نظمت لهذه املناس بة .و أأشار الوفد اىل التخطيط ألربعة اصدارات لهذا احلدث لك عام لتعزيز االنتاج يف مناطق
خمتلفة من البالد .وشدد الوفد عىل ا ألمهية احليوية الدخال التقنيات املناس بة من أأجل حتسني خدمات امللكية الفكرية وحق
املؤلف اليت يقدهما املكتب الوطين للملكية الفكرية .وقال ان ا ألداتني املعروفتني ابمس  SPRINTو Maravichuمصمتا
خصيصا ألمتتة العمليات ذات الصةل ابلاكمل .وذكر أأن من االجنازات ا ألخرى ،خالل العام ،ادخال نظام ( )IPASلتطبيقه
عىل الرباءات والتصاممي الصناعية بفضل ادلمع يف التدريب والنرش من قسم البنية التحتية يف الويبو .و أأشار الوفد اىل
التخطيط لبدء تطبيقه عىل العالمات التجارية يف أأوائل عام  .2020و أأضاف أأن العمل جار لرمقنة السجالت ابلتعاون مع
مكتب كوراي للملكية الفكرية ،وتنفيذ س ياسة "مكتب بال أأوراق" .و أأعلن عن بدء تنفيذ خطة مؤسس ية اسرتاتيجية وخطة
تشغيل س نوية بشأأن الشفافية .و أأضاف أأن اخلطتني ستشالكن اىل جانب الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليت أأعدت
بدمع من الويبو ،خارطة طريق للمديرية الوطنية .و أأشار اىل وجود خطط اضافية للحصول عىل شهادة ISO
لعمليات املكتب.
 .94وحتدث وفد بريو عن الس ياسات واللواحئ العامة ،وذكر أأن بدله يعمل بدمع من الويبو عىل صياغة س ياسة وطنية
للملكية الفكرية س تجهز يف أأوائل عام  ،2020وس تكون حداث اترخييا أأهنا س تضع الرؤية وا ألهداف الالزمة جلعل امللكية
الفكرية عام ًال حاسامً يف التمنية الاجامتعية الاقتصادية يف بريو .و أأضاف أأن هذا الشهر سيشهد صدور مرشوع قانون ماكحفة
القرصنة يف بريو ،اذلي س يحدد س ياسة عامة وقائية وردعية جديدة ،وس يعيد تنش يط ماكحفة القرصنة بأليات انفاذ خاصة
فامي يتعلق ابلقرصنة الرمقية .و أأشار الوفد اىل انشاء مرصد ملاكحفة القرصنة يف بريو .وذكر أأن بدله قد انضم اىل  15معاهدة من
املعاهدات اليت تديرها الويبو ،و أأنه سيبد أأ قريب ًا معلية انضاممه اىل اتفاق الهاي واىل املعاهدات ا ألربع املتعلقة ابلتصنيفات
ادلولية ،أأي نيس ولواكرنو واسرتاسربغ وفيينا ،وبذكل تصبح بريو طرفا يف  20معاهدة من معاهدات الويبو امخلس والعرشين
النافذة .وفامي يتعلق اب ألدوات الرمقية ،قال الوفد ان بريو تعمل مع الويبو عىل التثبيت الهنايئ لنظام  IPASوكذكل قاعدة
البياانت العاملية ألدوات التوس مي ،لتوفري خدمة أأفضل للمس تخدمني يف بريو .ويف جمال الرباءات ،أأشار الوفد اىل انشاء
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بدمع من الويبو عىل مدار  18شهرا املاضية ،وقد وصل عدد هذه املراكز اليت تشلك
ش بكة دمع التكنولوجيا والابتاكر يف بريو اىل  32مركزا تغطي  14اقلمي من أأصل  25يف البدل .وحتدث الوفد عن اعداد
تقرير رمقي ،ابللغتني االس بانية واالنلكزيية ،عن نشاط ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف بريو عىل مدار املدّ ة
املذكورة ،والتقرير متاح لدلول املهمتة ابملوضوع .وطلب الوفد أأن يكون بدله جزءا من برانمج الويبو ملساعدة املرتعني بدمع
من شعبة قانون الرباءات يف الويبو .وشكر الوفد املدير العام للويبو عىل رسالته اليت وهجها يف اذلكرى الس نوية العارشة لبدء
رساين معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بريو .و أأشار اىل احراز تقدم يف العمل مع شعبة حق املؤلف يف الويبو بشأأن
تطبيق معاهدة مراكش يف بريو .و أأضاف أأن جملس الش يوخ يف بريو س يوافق – يف هناية هذا العام عىل ا ألرحج – عىل
القانون املعدّ ل لقانون حق املؤلف متهيدا لتطبيق معاهدة مراكش يف البدل .وشكر الوفد الويبو عىل معلها مع بريو فامي يتعلق
اب ألهداف املوضوعة للملكية الفكرية واليت من شأأهنا أأن تسمح ملواطنهيا ابلتطور وحتقيق الرفاهية العامة.
 .95وقال وفد الفلبني انه يس تلهم من املاكسب اليت حققها سابقا ،اذ واصلت الفلبني هجودها الس تخدام خمتلف
الاسرتاتيجيات والربامج للهنوض ابالبتاكر وتعزيز امللكية الفكرية يف جماالت متنوعة بدء ًا ابالبداع ووصوال اىل االنفاذ .واكن
أأداء الاقتصاد الفلبيين جيدً ا بشلك ملحوظ ،حيث حقق معدل منو بلغ  6.2يف املائة عام  .2018واكن أأفقه املايل يبعث عىل
التفاؤل ،ويدمع هذا املعطى التقرير العاملي بشأأن القدرة التنافس ية للفرتة  ،2019-2018واذلي صنف الفلبني بني أأفضل 40
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نظرا ألهنا ختطت حتدايت الثورة
بدلا من حيث سوق العمل ،والنظام املايل ،وجحم السوق ،وديناميكية ا ألعامل التجارية .و ً
الصناعية الرابعة واغتمنت فرصها ،فقد احتلت الفلبني املرتبة الثانية عرشة عىل مس توى العامل من حيث عدد الرشاكت
اجلديدة املتقدمة واملرتبة  15من حيث منو الرشاكت املبتكرة .وفامي خيص وضع الس ياسات والترشيعات ،وقع الرئيس رودريغو
دوتريت قانونني هممني لتعزيز هجود الابتاكر عىل املس توى الوطين .ويف املقام ا ألول ،سعى قانون الابتاكر الفلبيين ،املوقع يف
 17أأبريل  ،2019اىل تسخري هجود الابتاكر ملساعدة الفقراء واملهمشني ودمج الرشاكت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة
يف سلسةل التوريد احمللية والعاملية .كام اكن هذا القانون وراء انشاء اجمللس الوطين لالبتاكر ،اذلي لكف بوضع أأجندة
الابتاكر الوطنية والوثيقة الاسرتاتيجية عىل املس توى القطري ،واليت اكنت مبثابة دليل لتحسني حومكة الابتاكر .ويف املقام
الثاين ،متخض عن القانون الفلبيين اخلاص ابالبتاكر يف الرشاكت الناش ئة ،املوقرع يف  16أأبريل  ،2019وضع الربانمج الفلبيين
لتطوير الرشاكت الناش ئة ،واذلي يريم اىل دمع تطوير ومنو املقاوالت اليت اكن منتجها أأو خدمهتا أأو منوذهجا التجاري املبتكر
جزءا ال يتجز أأ من خلق جممتع من الرشاكت الناش ئة تسود فيه روح املنافسة .كام وفر هذا القانون مجموعة من الفوائد واحلوافز
ً
مثل ااتحة الفرصة للرشاكت الناش ئة ومليرسي تأأسيسها للنفاذ اىل تكوين الكفاءات ،وبرامج التبادل ،واقامة الروابط مع
املستمثرين واملوهجني واملتعاونني والعمالء احملليني وا ألجانب احملمتلني .وجلعل نظام امللكية الفكرية الوطين ذا معىن للبيئة
املتطورة ابس مترار والحتياجات أأحصاب املصلحة احملليني وا ألجانب ومامتش يا معها ،اس تعرضت حكومة الفلبني قانون امللكية
الفكرية يف البالد ورفعت اىل الكونغرس قانون امللكية الفكرية اجلديد اذلي تقرتحه .واكن أأمل الوفد أأن تمت معاجلة أاثر
التطورات التكنولوجية عىل ادارة امللكية الفكرية وانفاذها؛ وتعزيز مكتب امللكية الفكرية دلمع الابتاكر الشامل وتشجيعه؛
ومتكني الرشاكت الصغرية واملتوسطة من حتقيق أأقىص قدر من فوائد امللكية الفكرية؛ وتوس يع حضور مكتب الفلبني للملكية
الفكرية يف املراكز االقلميية؛ واذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛ وتشديد العقوابت املتعلقة ابلتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية؛
واضفاء الطابع املؤسيس عىل أأاكدميية امللكية الفكرية ،وبذل هجود أأخرى .واكنت هممة احلكومة الدارة نظام للملكية الفكرية
يكون فعاال وانجعا ومتوازان تعمتد اىل حد كبري عىل وضع أأطر قانونية وطنية ودولية سلمية .ومنذ مجعيات  ،2018لعبت
دورا هاما يف نظام امللكية الفكرية ادلويل .وقد بد أأت العمل اكدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب
الفلبني ً
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ويف  20مايو  ،2019تلقت طلهبا ا ألول من جامعة الفلبني مبانيال ،ويه عضو يف ش بكة
ماكتب دمع تكنلوجيا الابتاكر .و أأودعت الفلبني أأيضً ا صك انضامهما اىل معاهدة مراكش يف ديسمرب  ،2018مما يدل عىل
التاهما ابالعرتاف وحامية حق ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص يف النفاذ اىل املصنفات احملمية حبق املؤلف .واكن معل
ادارة البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبثابة منصة ملساعدة املرتعني والعلامء الفلبينيني عىل ادلخول اىل نظام الرباءات
العاملي ،حيث تمكل معل براجمها بشأأن خلق ثقافة وطنية لالبتاكر من خالل ش بكهتا الوطنية املتنامية املكونة من  94مكتبا
ومركزا دلمع الابتاكر والتكنولوجيا .ونتيجة ذلكل ،تنامت بثبات ايداعات الرباءات املقدمة اىل ماكتب دمع الابتاكر
والتكنولوجيا حيث قفزت من  13ايداعا يف عام  2012اىل  192ايداعا يف عام  .2018ومبا أأن هذه املاكسب اكنت
متواضعة ،ستبذل املزيد من اجلهود من خالل تعزيز تنفيذ برانمج ماكتب دمع الابتاكر والتكنولوجيا ومن خالل ااتحة
تدريب متخصص لتكوين الكفاءات انطالقا من صياغة الرباءات حىت ادارة امللكية الفكرية والتسويق .وظلت الفلبني اثبتة
يف التاهما بتوفري خدمات امللكية الفكرية الفعاةل وذات اجلودة العالية واملوثوقة واملالمئة للعمالء بدءا مبرحةل التسجيل اىل
مرحةل االنفاذ .ولتحقيق هذه الغاية ،نفذت الفلبني عدة مبادرات وبرامج .أأحدها هو مسار الفحص املشرتك ،وهو عبارة عن
معلية مبارشة بشأأن العالمات التجارية (بدون اعرتاض) ،اذلي بسط اجراءات البحث واملوافقة عىل الرباءة ،مما قلص مدة
التنفيذ من  3.96شهر ًا اىل  2.86شهر ًا .وتناولت معلية مسار الفحص املشرتك ً
الك من احلجم املتايد لاليداعات احمللية
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وطلبات مدريد الواردة ،واليت بلغ متوسط منوها  16يف املائة يف الس نوات امخلس السابقة .وال تزال تقارير البحث املبكر
اعتبارا من اترخي التقدمي .و ُأصدر بني عام  2016وهناية أأغسطس 2019
تبعث ملقديم طلبات الرباءات يف غضون  6أأشهر ً
 809تقارير حول البحث املبكر ،دون حتميل املودعني تاكليف اضافية ،وهو ما مكهنم من النظر يف أأفقهم قبل تقدمي طلبات
مبوجب معاهدة الرباءات ومن ترسيع معلية تسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات .وبلغت ايداعات الرباءات يف عام  2018أأعىل
مس توايهتا يف ست س نوات ،بزايدة قدرها  28يف املائة مقارنة بعام  .2017وقد معمت الفلبني اجملموعة الاكمةل من أأنظمة
االيداع االلكرتوين اخلاصة بطلبات العالمات التجارية والرباءات ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعي ،وتشمل هذه ا ألنظمة
خاصية املراسةل االلكرتونية ،وتتيح للمودعني ووالكهئم نفاذ ًا يسري ًا اىل امللكية الفكرية .وحبلول أأكتوبر  ،2019ستشمل
خدمات ادلفع عرب االنرتنت بوابة دفع جديدة ابس تخدام بطاقات االئامتن ،مما س ميكن أأحصاب املصلحة ا ألجانب من تقدمي
الطلبات بأأنفسهم ،رشيطة تعيني وكيل حميل الحقًا .واس مترت احلكومة يف تعزيز النظم االدارية والقضائية محلاية حقوق امللكية
الفكرية وانفاذها بشلك مناسب .ويف عام  ،2018صادرت احلكومة  23,554مليار بزيو فلبيين (ما يقارب  453مليون
دوالر أأمرييك) من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية ،وهو عدد يفوق بكثري السلع اليت صودرت عام  2017البالغة
قميهتا 8,357مليار بزيو ( 160مليون دوالر أأمرييك) .وظلت تسوية الزناعات بطرق بديةل أأداة فعاةل يف حل قضااي امللكية
الفكرية ،مبعدل تسوية قدره  34.5يف املائة من يناير اىل سبمترب  .2018ولالس تفادة من فوائد الوساطة اىل أأقىص قدر ،اختذ
قرار ابلتحول اىل الوساطة االلزامية يف أأكتوبر  ،2018مع توقع حدوث تراجع يف معدل التسوية .وعليه ،فقد بلغ معدل
التسوية من أأكتوبر  2018اىل أأغسطس  2019ما نسبته  30.5يف املائة .ولكن ،اكن اهلم الأكرب هو احلصول عىل فوائد
طويةل ا ألجل ،ال س امي يف ااتحة تسوية رسيعة وفعاةل للمنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية .واضافة اىل ذكلُ ،أحدثت خدمة
القواعد املتعلقة ابلوساطة خارج التقايض يف يوليو  .2019واكن مهن ًجا مرانً مسح ل ألطراف بتقدمي نزاعاهتم للوساطة قبل أأو
بدون رفع قضية ،مما أأاتح الفرصة للتوصل اىل اتفاق رسيع .ورشعت الفلبني يف تعديل القواعد االجرائية للمحمكة العليا
املتصة يف قضااي حقوق امللكية الفكرية اليت صدرت يف عام  ،2011جلعلها أأكرث صةل واس تجابة للتحدايت والتطورات
املتعلقة ابنفاذ حقوق امللكية الفكرية والتقايض بشأأهنا .وظل اذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتكوين الكفاءات وتعلمي امللكية
الفكرية يف القطاعات ذات الصةل جحر الزاوية يف ادارة نظام امللكية الفكرية الفعال واملوجه حنو التمنية .وعكف مكتب الفلبني
للملكية الفكرية عىل نقل تركزي الوعي ابمللكية الفكرية من تقدمي املعلومات اىل االرشاك .ولتحقيق هذه الغاية ،أأقام رشاكة مع
هيئة التعلمي التقين وتمنية املهارات ،وجلنة التعلمي العايل وادارة التعلمي من أأجل اتباع هنج لكي وشامل لتعممي امللكية الفكرية يف
مناجه التعلمي ا ألسايس والعايل والتقين ،ويه خطوات حامسة يف زرع ثقافة الابتاكر عىل الصعيد الوطين ونرش الوعي فامي
يتعلق ابحرتام حقوق امللكية الفكرية .واكنت اجلهود جارية النشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية دلمع تعلمي امللكية الفكرية
وتكوين الكفاءات بشأأهنا .وقد ُأقمي أأول تعاون عىل االطالق مع الويبو بشأأن املدرسة الصيفية للملكية الفكرية قبل بضعة
أأسابيع فقط .ووضعت خطط متوازي ًة مع ذكل الضفاء الطابع الاحرتايف عىل امللكية الفكرية من خالل تقدمي دورات تتوج
ابلتصديق والاعامتد وتنظمي برامج امللكية الفكرية عىل املس توايت الوطنية واالقلميية وادلولية يف الس نوات املقبةل .وختام ًا،
اكنت مشاركة أأحصاب املصلحة الرئيس يني والرشاكء حيوية لتنفيذ تعلمي امللكية الفكرية اذلي يتسم ابلتوازن والفعالية
والنجاعة ،هبدف تشجيع الابتاكر واالبداع .ودمعت الفلبني املبادرات الرامية اىل زايدة عضوية جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة
التنس يق .و أأعرب عن تقديره للجنة املعارف ومعلها الهام ملناقشة حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف احراز تقدم بشأأن القضااي ا ألساس ية املعلقة فامي يتعلق مبرشوعي معاهدة البث
ومعاهدة قانون التصاممي ،وظل اجيابيا بشأأن احامتل عقد مؤمتر دبلومايس مبجرد بلوغ مس توى مناسب من اجلاهزية .كام
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أأعرب عن أأمهل يف أأن تتوصل ا ألطراف املعنية اىل تسوية ودية ملسأأةل املاكتب اخلارجية ،و أأعرب عن امتنانه للويبو عىل
مواصةل نرش مؤرش الابتاكر العاملي والاعرتاف بكفاءة مكتب الفلبني للملكية الفكرية يف تنظمي فعاليات تدريبية حول
بروتوكول مدريد ومعاهدة الرباءات .وظلت الفلبني رشياك يف الرتوجي لنظام امللكية الفكرية املتسم ابلقوة والتوازن واذلي سامه
بشلك مبارش يف التقدم الاقتصادي والتمنية الوطنية الشامةل.
 .96و أأي ّد وفد بولندا متام التأأييد بيان وفد فنلندا ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وبيان وفد كرواتيا نيابة
عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق .ور أأى أأن االجنازات العديدة احملددة يف تقرير أأداء الربانمج مرضية وتثبت
أأن الويبو حتقق أأهدافها الربانجمية وتمتتع بصحة مالية متينة .و أأي ّد الوفد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية ّ ،21/2020
وحث
الوفود عىل التوصل اىل توافق يف الراء بشأأن القضااي املعلقة العامتد املزيانية املقرتحة .وذكر أأن الويبو تواصل بذل اجلهود
لتحسني أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ،وتوفري خدمات تكنولوجيا املعلومات اجلديدة للمس تخدمني ،وادخال تعديالت
لتسهيل الاس تخدام وزايدة الكفاءة ،وحتسني أأداء هذه اخلدمات .و أأكّد التام بدله ابعامتد معاهدة قانون التصاممي ،ورحب
ابالتفاق اذلي مت التوصل اليه يف ادلورة الثالثني للجنة الرباءات ملواصةل املناقشات حول املوضوعات امخلسة املتوازنة.
و أأعرب عن ارتياحه للعمل املس متر للجنة الرباءات بشأأن القضااي املهمة ،ال س امي فامي يتعلق جبودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة
املعارضة ورسية االتصاالت بني العميل وحمايم الرباءات .ور أأى أأن املزيد من العمل يف هذا اجملال س يعود ابلفائدة عىل مجيع
البدلان ،برصف النظر عن مس توى تمنيهتا ،ألنه س يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ادلويل وموثوقيته واس تقراره .و أأعرب
الوفد عن ارتياحه للتقدم احملرز يف املفاوضات يف جلنة حق املؤلف بشأأن معاهدة حامية هيئات البث ،وهو ما أأدى اىل كرس
امجلود املس متر منذ س نوات .ور أأى يف ذكل بشائر اتفاق قيد املنال س يليب احتياجات هيئات البث بعد طول انتظار ،من
خالل أأداة حديثة تراعي الطرق اجلديدة واملتلفة اليت يبث عربها احملتوى التلفزيوين .وذكر أأن بدله يويل أأمهية كبرية لتدريس
امللكية الفكرية وزايدة الوعي حبامية حقوق امللكية الفكرية والتسويق الالحق لها .ويف مارس  ،2018وقعت مذكرة تفامه بني
الويبو وجامعة ايغيلونيان يف كراكوف ومكتب بولندا للرباءات ،و أأطلق مبوجهبا برانمج مشرتك جديد دلرجة املاجس تري يف
امللكية الفكرية والتكنولوجيات اجلديدة يف الس نة الأاكدميية  .19/2018وقد التحق وشارك هبذا الربانمج  21طالبا من 10
بدلان .وبد أأ التسجيل للعام ادلرايس  20/2019وتسجيل املرحشني من مجيع أأحناء العامل .و أأعرب الوفد عن اس مترار دمعه
جلهود الويبو يف تعزيز نظام امللكية الفكرية ادلويل املس تدام والفعال ومعلها املعياري .وذكر أأن مكتب بولندا للرباءات واصل
الرتكزي عام  2018عىل تعزيز امللكية الصناعية من خالل تنظمي املؤمترات والندوات وحلقات العمل والفعاليات التدريبية
ملتلف املؤسسات واملهن ،مبا يف ذكل ابلتعاون مع الويبو .و أأعرب الوفد عن ارتياحه للتعاون بني مكتب بولندا للرباءات
والويبو ،وس يواصل دمعه للويبو يف مواهجة التحدايت اجلديدة يف تطوير نظام عاملي متوازن محلاية امللكية الفكرية
واحلفاظ عليه.
 .97و أأعرب وفد الربتغال عن تأأييده لبيان وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وبيان وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وقال ان
الزايدة ّ
املطردة يف عدد طلبات التسجيل يف مجيع أأحناء العامل يف لك أأنظمة التسجيل ،يه دليل ال شك فيه عىل ديناميكية
مجيع أأحصاب املصلحة يف بيئة حامية امللكية الفكرية شديدة التعقيد وتعزيز الابتاكر بشلك عام .و أأضاف أأن مؤرش الابتاكر
العاملي مصدر ممتزي للمعلومات ،ألنه يقدم نظرة شامةل عىل الاجتاهات وا ألداء العامليني .و أأشاد بوجه خاص ابلنتاجئ املالية
والتشغيلية للويبو ،وكذكل اس تجابهتا للتحدايت املتعددة ،مثل مس توى ادارة البنية التحتية اليت تقوم علهيا أأنظمة التسجيل
املتلفة؛ والعوملة ،كام يتضح من العدد املتايد ألعضاء الاحتادات؛ والتحسني املس متر ل ألطر املعيارية بغية معاجلة احلقائق
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واملفاهمي اجلديدة؛ والتعاون؛ ودور الويبو يف تعزيز احلوار بني ا ألمم .وقال ان الويبو ساعدت السلطات الربتغالية يف تنظمي
الندوة العاملية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف يوليو  .2019وقد أأثبت حضور مئات املشاركني من خمتلف اخللفيات حقيقة
البعد العاملي للمؤرشات اجلغرافية و أأمهيهتا يف منو وتمنية واس تدامة الاقتصادات واجملمتعات يف مجيع أأحناء العامل .و أأضاف أأن
الربتغال تدرك الفوائد الكبرية للمؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ ،وقد شاركت يف بث حياة جديدة يف نظام لش بونة،
اذلي أأحرز تقدما رائعا يف الس نوات ا ألخرية .وشدد الوفد عىل ارتياحه للجهود الكبرية اليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة اذلين
واصلوا ،من خالل احلوار البناء ،مناقشة احللول املناس بة اليت تتجاوز مناطق اخللل وتكفل احرتام مبادئ التضامن واملساواة
يف املعامةل مجليع حقوق امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن الويبو س تواصل الاعامتد عىل مهنجيات املالية واملزينة
اليت حتقق النتاجئ وتضمن – يف اطار منظومة ا ألمم املتحدة – أأن تعمل مجيع براجمها و أأنشطهتا بسالسة عىل مس توى مهنجي،
دون الالتفات اىل معيار املنطق املايل احلرصي للك احتاد .وقال ان الربتغال أأبدت دامئا اس تعدادها ملواصةل االسهام البناء يف
املناقشات بشأأن هذا املوضوع واملساعدة يف تعزيز نظام لش بونة ،فذكل رضوري لضامن اس تدامته يف املس تقبل .و أأضاف أأن
نظام لش بونة يس تقطب أأعضاء جددا ،ومع انضامم الاحتاد ا ألورويب ،س يصبح أأكرث مشولية واس تجابة الحتياجات امجليع.
ور أأى رضورة احلفاظ عىل الزمخ فامي يتعلق اب ألنظمة ادلولية املتلفة ،و أأن االطار لن يكمتل اال ان أأحرزت الويبو تقدما يف
التاهما مباكحفة التقليد والقرصنة ،من خالل اعامتد تدابري وبرامج أأكرث رصامة ،وتشجيع التدريب يف ادلول ا ألعضاء الذاكء
وعي امجلاهري وتنس يق الليات القانونية والقضائية لضامن املس توى ا ألمثل لتطبيق حقوق امللكية الفكرية .اذ ال ميكن حتقيق
النجاح يف هذا اجملال اال من خالل العمل املشرتك مجليع املنظامت وامجلاعات وامجلعيات والسلطات الوطنية .وقال الوفد ان
الربازيل انضمت مؤخرا اىل بروتوكول مدريد ،ويه خطوة يتوقع أأن تسهل عوملة اقتصادات الك البدلين ،ورحب هبا ألهنا
ستسهم بشلك كبري يف تعزيز جاذبية النظام ادلويل لتسجيل العالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل .واختمت ابلقول ان الربتغال
نظمت ،مبساعدة الويبو عىل مر الس نني ،عددًا من الفعاليات للرتوجي للملكية الفكرية و أأنشطة مشرتكة للناطقني ابلربتغالية،
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تزداد هذه ا ألنشطة تواتر ًا حتت رعاية الويبو.
 .98و أأعرب وفد قطر عن أأصدق المتنيات ابلتوفيق يف ا ألعامل املشرتكة الهادفة اىل تعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية مبا
خيدم الطموح املرشوع مجليع ا ألعضاء لتحقيق أأعظم الفوائد الاقتصادية والتمنوية للملكية الفكرية .وقال الوفد انه مل يعد خافي ًا
عىل أأحد تزايد أأمهية ادلور اذلي تلعبه امللكية الفكرية يف دمع املرشوعات التمنوية من خالل حافز الابتاكر ودمع الصناعات
احلديثة وزايدات ا ألنشطة التجارية .وذلكل تسعى دوةل قطر بشلك مس متر لتطوير الترشيعات الوطنية مبا يتناسب مع
التطورات العاملية يف ذكل اجملال ،مسرتشد ًة ابلويبو يف حتقيق أأهدافها املتعلقة ابلتمنية املس تدامة وبناء اقتصاد قامئ عىل
املعرفة .و أأضاف الوفد أأن بالده ال تزال تواجه اجراءات خمالفة للمواثيق ادلولية ذات الصةل ابمللكية الفكرية وغريها ،ومن مث
فهيي تدرك متام ًا أأمهية وجود نظام عاملي حيمي حقوق امللكية الفكرية ملواطنهيا ومواطين مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد
عن دمعه لك اجلهود اليت يبذلها أأعضاء املنظمة لتعزيز امحلاية ادلولية من خالل الترشيعات املناس بة اليت تشلك هذه املنظمة
أأساس ًا النطالقها .ودعا مجيع ا ألعضاء للتحيل ابالجيابية واملرونة الالزمة الختتام املفاوضات احلالية بشأأن حامية هيئات البث
واالتفاق عىل بنود التفاقية متعددة ا ألطراف تضمن حامية دولية حلقوق هيئات البث .و أأعلن اس تعداد دوةل قطر الس تضافة
املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد تكل املعاهدة يف حاةل أأقرهتا امجلعية ،يف ادلوحة .ودعا أأيض ًا لك ادلول ا ألعضاء اىل االتفاق
عىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصممي يف هناية النصف ا ألول من عام  .2020وفامي يتعلق مبسأأةل
افتتاح ماكتب الويبو اخلارجية ونظر ًا ألمهية معل تكل املاكتب ورضورة تقدمي خدماهتا دون متيزي مجليع ادلول يف اقلميها ،شدد
الوفد عىل رضورة أأن يمت اختيار ادلول املس تضيفة لتكل املاكتب بشلك توافقي بني ا ألعضاء وفق ًا ملبد أأ االجامع املعمول به يف
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املنظمة حبيث تكون ادلوةل املس تضيفة مس تقرة س ياس ي ًا وتمتتع بعالقات جيدة مع مجيع ادلول يف اقلميها و أأن حترتم قواعد
حامية امللكية الفكرية وتدمع وتعزز التعاون ادلويل .ويف اخلتام ،أأبدى الوفد التامه مببارشة العمل مع مجيع ا ألعضاء هبدف
اجناح أأعامل امجلعية.
عرصا شديد االتصال ،تتنقل يف ا ألفاكر وامللكية الفكرية حبرية عرب
 .99وقال وفد مجهورية كوراي ا ّن اجملمتع احلديث دخل ً
احلدود .ور أأى أأن مسؤولية هتيئة بيئة تضمن ابداع امللكية الفكرية وتدفقها وحاميهتا ،تقع عىل عاتق ادلول .و أأضاف أأن ظهور
تكنولوجيات جديدة ميكن أأن يربز حتدايت لدلول ا ألعضاء ،ا ّال أأنه يفتح أأيضا أفاقا جديدة ،و أأن العديد من البدلان ومهنا
مجهورية كوراي ،قد اختذت خطوات حنو تطبيق التكنولوجيات اجلديدة ،مثل اذلاكء الاصطناعي ،عىل معليات ادارة امللكية
الفكرية .وقال ان ا ألوان مناسب جدا لبدء مناقشات مشرتكة بشأأن جتهزي نظام ملكية فكرية عاملي قادر عىل معاجلة املسائل
ذات الصةل ابذلاكء الاصطناعي بشلك حصيح .وذكر أأن من الرضوري مراعاة التعدي عىل امللكية الفكرية ،اذلي بد أأ يتخذ
أأشاكال أأكرث تعقيدا ،وانشاء أأنظمة وممارسات فعاةل محلاية امللكية الفكرية اجلديدة .ويف هذا الس ياق ،ذكر أأن مجهورية كوراي
بد أأت يف تنفيذ نظام التعويضات اجلزائية ،اذلي قد يصل فيه التعويض اىل ثالثة أأضعاف الرضر الفعيل ،يف حاةل التعدي
عىل الرباءات أأو ا ألرسار التجارية ،من مجةل جرامئ أأخرى .وقال ان بدله ابعتباره أأحد أأكرث البدلان نشاطا يف جمال ابداع
امللكية الفكرية ،يسعى للوصول اىل  200000طلب براءة دويل حبلول عام  .2030وذلا ر أأى أأن من الرضوري تعزيز الش بكة
العاملية برسعة ،وتقدمي خدمات عالية اجلودة يف جمال امللكية الفكرية من خالل توس يع نطاق تغطية ماكتب الويبو اخلارجية.
وقال ان انشاء مكتب خاريج للويبو يف مجهورية كوراي سيسهم مسامهة كبرية يف تشجيع ابداع امللكية الفكرية وزايدة املوارد
املالية للويبو .و أأضاف أأن بدله بذل هجودا كبرية لتقليص جفوة امللكية الفكرية بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة من خالل
انشاء الصناديق الاستامئنية لكوراي يف الويبو .وذكر أأنه وانطالقا من عام  ،2020س تدير البدل برانجما دلرجة املاجس تري يف
امللكية الفكرية وس ياسة التمنية ابالشرتاك مع الويبو ،من أأجل تبادل جتربة منوها الاقتصادي القامئ عىل امللكية الفكرية مع
البدلان النامية .و أأشار اىل توس يع جماالت التعاون الوطين من خالل توقيع مذكرة تفامه مع الويبو يف نومفرب  ،2018وتتعلق
تطرق اىل مشاركة البدل بنشاط يف مبادرات
ابنشاء صناديق استامئنية للرتوجي خلدمات التحكمي والوساطة حلق املؤلف .و ّ
ثنائية مع البدلان اليت تسعى جاهدة لتوس يع قدراهتا يف جمال امللكية الفكرية .وخص ابذلكر املشاريع التعاونية ا ألخرية بني
مجهورية كوراي واالمارات العربية املتحدة اليت هدفت اىل تعزيز قدرات امللكية الفكرية لالمارات وخفض حاجز امللكية
الفكرية بني البدلان لضامن التدفق احلر للملكية الفكرية .و أأكّد التامه ابملسامهة يف تطوير نظام دويل مس تدام مللكية الفكرية.
 .100و أأيّد وفد مجهورية مودلوفا بيان وفد كرواتيا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وقال ان الثنائية القادمة
واعدة ولكهنا س تكون صعبة ،وتتطلب حلوال متوازنة وفعاةل للقضااي الناش ئة مثل اعامتد معاهدة قانون التصاممي وفتح ماكتب
خارجية جديدة واصالح خدمات امللكية الفكرية العاملية عىل أأساس تكنولوجيات جديدة مثل اذلاكء الاصطناعي .و أأضاف
ان حكومته اجلديدة ركزت عىل تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية ،وتعزيز القطاع املايل وحتسني االطار القانوين احمليل
ليامتىش مع املعايري ا ألوروبية وادلولية .وذكر أأن مكتب امللكية الفكرية يسعى جاهد ًا لتعزيز بيئة الاستامثر وحتفزي المنو
الاقتصادي من خالل تشجيع الابتاكر ومعارف امللكية الفكرية وبناء الروابط بني ا ألوساط الأاكدميية والصناعة .و أأن توحيد
نظام حق املؤلف ،ال س امي من خالل حتسني االدارة امجلاعية حلق املؤلف ،ال يزال أأولوية حلكومته و أأن املشاورات العامة
جارية بشأأن مرشوع قانون .و أأشار اىل احراز تقدم كبري يف زايدة الوعي ابمللكية الفكرية وتعزيز تعلمي امللكية الفكرية ،وذكل
بعد اطالق برانمج للتغيري الثقايف يف جمال امللكية الفكرية ومنصة للتعلمي عن بعد بشأأن حقوق امللكية الفكرية ابللغة الرومانية
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يف مارس  .2019وقال ان مجهورية مودلوفا أأجرت ،يف اطار مواصةل الرتوجي فوائد نظام املؤرشات اجلغرافية ،دراسة عىل
مس توى البدل لتحديد املنتجات التقليدية ،و أأطلقت خريطة تفاعلية للمؤرشات اجلغرافية .و أأضاف أأن مكتب امللكية الفكرية
يف طور وضع اللمسات ا ألخرية عىل نظام لتبادل بياانت حقوق امللكية الفكرية من شأأنه أأن يسهل عىل هيئات االنفاذ
التحقيق يف انهتأاكت حقوق امللكية الفكرية .وقد وضعت مبادئ توجهيية بشأأن حقوق امللكية الفكرية للسلطات امجلركية
والرشطة والقضاة ومفتيش مراقبة السوق ،وقد وافق املكتب الوطين للملكية الفكرية عام  ،2019عىل اسرتاتيجية اتصال
مؤسيس هتدف اىل تكوين كفاءته عىل زايدة الوعي حبقوق امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن خالص تقديره للويبو ورشاكء
التمنية الخرين ،وال س امي الاحتاد ا ألورويب ،عىل ما يقدّمونه من مساعدة ودمع قميني.
 .101و أأي ّد وفد رومانيا بيان وفد فنلندا ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ،وبيان وفد كرواتيا ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب
الوسطى والبلطيق .و أأ ّقر بأأمهية حامية امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل يف مجيع اجملاالت يف ظل التغيري
املس متر ،مثل تطوير اذلاكء الاصطناعي واس تخدامه ،يف عامل دامئ التغري .و أأشار اىل رضورة زايدة الوعي العام من أأجل
مواهجة التحدايت العاملية اليت تقف أأمام انفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت يفرضها الاقتصاد ا ألخرض ،والتجارة املرشوعة يف
السلع واخلدمات عىل االنرتنت ،والتجارة التقليدية .ورحب ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة الرباءات يف جماالت جودة الرباءات
والاس تثناءات والتقييدات واملتطلبات القانونية .ورحب أأيضا بتوافق الراء بشأأن الوالية اجلديدة للجنة املعارف ،و أأيّد
املزيانية وبرانمج العمل الذلين اقرتحهتام اللجنة للثنائية  .21/2020ورحب ابلتقدم احملرز يف ادلورتني السابقتني للجنة
العالمات ،ور أأى أأن نص مرشوع معاهدة قانون التصاممي جاهز لتقدميه اىل مؤمتر دبلومايس العامتده .ورحب كذكل
ابلتوصية بأأن تدعو امجلعية العامة للويبو جلنة حق املؤلف اىل مواصةل معلها هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف الثنائية
 21/2020لغرض اعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ،وشدد عىل رضورة مواءمة املعاهدة مع واقع العرص الرمقي
والاحتياجات احلالية واملس تقبلية لهيئات البث مواءمة اكمةل .و أأبدى الوفد اس تعداده ملواصةل مناقشة بنود جدول أأعامل جلنة
حق املؤلف بشأأن التقييدات والاس تثناءات ،واقرتح وضع حق اعادة البيع عىل جدول أأعامل اللجنة .وقال الوفد ان جلنة
االنفاذ يه املنرب الرئييس لتبادل التجارب عىل الصعيدين الوطين واالقلميي وتعزيز اجلهود املبذوةل للتصدي للتقليد والقرصنة،
ومبا أأن اللجنة تركز عىل العمل والاهامتم ابلتعلمي وامللكية الفكرية ،فقد أأعرب الوفد عن تقديره مجليع االجراءات املتخذة
لتحقيق هذه الغاايت .وحث الوفد عىل دمع اقرتاح رومانيا لعام  2010ابس تضافة مكتب خاريج للويبو يف بوخارست ،ا ألمر
اذلي من شأأنه أأن يعزز تطوير نظام امللكية الفكرية يف املنطقة دون االقلميية ،ويروج خلدمات الويبو ،ويكيّف اس تجابة
الويبو لتالمئ الاحتياجات احملددة للعديد من بدلان مجموعة أأورواب الوسطى والبلطيق ،ويعزز التمنية الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية يف منطقة اجملموعة ،ويه املنطقة الوحيدة اليت ليس فهيا وجود جغرايف للويبو.
 .102ور ّحب وفد الاحتاد الرويس ابملشاركني يف سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو،
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسمح اجلهود املشرتكة وتوازن املصاحل بتحصيل نتاجئ مقبوةل للجميع ومفيدة لتطوير التعاون ادلويل
يف جمال امللكية الفكرية .و أأي ّد الوفد التوجه الاسرتاتيجي للمنظمة يف تكييف معلها مع أأحدث اجتاهات رمقنة امللكية الفكرية.
ورحب ابلتطورات االضافية جلدول ا ألعامل الرمقي اذلي اقرتحه الاحتاد الرويس عىل جلنة التمنية وجلنة املعايري .وقال ان هذا
ادلمع للمقرتحات اليت قدهما الوفد يثبت أأمهية الهنج املوحد يف رمقنة امللكية الفكرية .ور أأى أأن تعزيز احلوار بشأأن اذلاكء
الاصطناعي وسالسل الكتل والامنذج ثالثية ا ألبعاد والبياانت الضخمة س يتيح للماكتب حتسني فعالية معلها وكفاءته .وذكر
التطور اىل مكتب
الوفد أأن ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية يف الاحتاد الرويس ( )Rospatentتبذل هجودا كبرية يف ّ
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براءات رمقي وحتديث ترشيعاهتا .وذكر أأن مرشوع القانون اذلي يدرج ألية الرفاق منوذج ثاليث ا ألبعاد لطلب ملكية فكرية
الكرتوين تلقّى دمع احلكومة؛ وجيري تطوير مبادرات الدراج أأدوات الكرتونية محلاية امللكية الفكرية .و أأضاف أأن
( )Rospatentتعمل عىل انشاء منصة رمقية للبحث والتخصيص لتكون منصة مشرتكة للبحث العاملي الشامل جملموعات
واثئق الرباءات الروس ية وادلولية .و أأشار اىل التحسني املس متر لليات التفاعل االلكرتوين مع املودعني .وذكر أأن الاستامثرات
يف البنية التحتية وحتديث ا ألنظمة حقق اخنفاضا كبريا يف فرتة انتظار الفحص مجليع موضوعات امللكية الفكرية ،مع احلفاظ عىل
جودة الفحص .وقال ان متوسط فرتة انتظار الفحص بلغت  5.7أأشهر للعالمات التجارية و 6أأشهر لالخرتاعات و 1.5شهر
لامنذج املنفعة ،يف ا ألشهر الامثنية ا ألوىل من عام  .2019و أأضاف أأن البحث جار لتحديد الوقت ا ألمثل لبدء حفص
الاخرتاعات ومناذج املنفعة يف خمتلف جماالت التكنولوجيا من حيث اكامتل البحث عن املعلومات .وتوّض النتاجئ ا ألولية
تأأخري حتميل املعلومات عىل مصادر املعلومات العامة اىل قواعد بياانت البحث و أأدوات البحث .وذكر أأن عدد العالمات
التجارية املسجةل يظهر زايدة كبرية ( 24يف املائة مقارنة ابلفرتة نفسها من العام السابق) .ويظهر املودعون الروس اهامتما كبريا
ابلعالمات التجارية االقلميية .ويف هذا الصدد ،أأدرج القانون املعمتد يف يوليو  2019املؤرشات اجلغرافية كنوع منفصل من
وسع اماكنيات حامية العالمات التجارية االقلميية .وذكر أأن اعامتد هذا القانون هو اخلطوة ا ألوىل حنو
امللكية الفكرية ،وابلتايل ّ
تطرق الوفد اىل املبادرات الترشيعية
الانضامم اىل نظام لش بونة .و أأشار اىل اعامتد قانون امحلاية القانونية للتصاممي الصناعية .و ّ
ا ألخرى ،ومهنا الاس تعانة مبصادر خارجية لعمليات البحث عن املعلومات والفحص المتهيدي ألهلية امحلاية برباءة لالخرتاعات
ومناذج املنفعة ،وحتسني قانون اخرتاعات اخلدمة .وذكر أأن هذه املبادرات هتدف اىل توفري خدمات ملكية فكرية م ّيرسة
ومفتوحة .وبغية ضامن حقوق املودعني الناطقني ابللغة الروس ية ،قدم اقرتاح الدراج اللغة الروس ية كواحدة من اللغات الرمسية
لنظايم مدريد والهاي .ور أأى الوفد أأن اضافة لغات جديدة لنظام مدريد أأمر ال مفر منه نظر ًا لتنايم تغطيته اجلغرافية.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل العمل البناء لتحسني نظام اللغات يف أأنظمة الويبو وتمنية التعددية اللغوية يف الويبو .وقال
ان هذا العام شهد منو ًا ملحوظ ًا يف عدد الطلبات الروس ية يف أأنظمة التسجيل ادلولية :ففي مدة مثانية أأشهر من عام ،2019
ومقارنة ابلفرتة نفسها من العام املايض ،منا نظام معاهدة الرباءات بنس بة  %9ونظام مدريد بنس بة  .%15.5وبعد انضامم
روس يا اىل نظام الهاي يف عام  ،2018ارتفع عدد التسجيالت ادلولية للتصاممي الصناعية اليت ت ّعني الاحتاد الرويس بأأكرث
من ثالثة مرات .و أأعرب الوفد عن تقديره البالغ الس تكامل تطوير ألية حامية مبوجب براءة أأوروبية أس يوية واحدة للتصاممي
الصناعية .وذكر أأن طلبا وحيدا مبوجب هذا النظام اجلديد س يتيح ملودعي الطلبات احلصول عىل حامية لتصامميهم يف مثاين
دول أأعضاء يف اتفاقية الرباءات ا ألوروبية الس يوية .و أأعرب الوفد عن امتنانه لرئيسة املكتب ا ألورويب الس يوي للرباءات
عىل هجودها لعقد املؤمتر ادلبلومايس اذلي اختذت فيه القرارات الالزمة .فوقعت س تة بدلان عىل الواثئق ذات الصةل .وكرر
وفد الاحتاد الرويس التامه ابلعمل خالل سلسةل الاجامتعات القادمة للجمعيات بطريقة بناءة وموهجة حنو حتقيق النتاجئ.
 .103و أأي ّد وفد رواندا بيان وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن تقديره جلهود الويبو الرامية اىل زايدة الوعي
بأأمهية امللكية الفكرية يف البدلان ا ألقل منو ًا .وقال ان رواندا اعمتدت يف نومفرب  2018ومبساعدة الويبو ،س ياسة وطنية
للملكية الفكرية ،اعرتاف ًا مهنا ابدلور احلامس ألنظمة امللكية الفكرية الفعاةل يف اضافة قمية اىل الابتاكر واالبداع .و أأضاف أأن
الويبو تساعد احلكومة يف تعديل قانون امللكية الفكرية لعام  ،2009وتوس يع اطار س ياسة امللكية الفكرية احلايل وحتسني
حامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيز االطار املؤسيس الوطين .و أأشار اىل اطالق برانمج لتطوير نظام ايكولويج شامل دلمع
الاقتصاد القامئ عىل املعرفة .وذكر املناقشات اجلارية يف رواندا بشأأن انشاء مكتب مس تقل للملكية الفكرية محلاية حقوق
امللكية الفكرية .و أأشار اىل احلاجة اىل نظام فعال للملكية الفكرية ،من أأجل تشجيع الاس تعانة ابمللكية الفكرية يف رواندا .اذ
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اهنا تسعى حاليا اىل دمج امللكية الفكرية يف اسرتاتيجياهتا وبراجمها ،تنفيذا لرؤية عام  2050يف أأن تصبح مركزا ممتزيا
للتكنولوجيا والابتاكر يف املنطقة .وقال ان رواندا ترى أأن العمل والتكنولوجيا همامن بشلك خاص لتحسني الزراعة واالنتاجية
والقدرة التنافس ية وخلق الرثوة وا ألمن الغذايئ والوطين يف البدلان ا ألفريقية النامية .وذكر أأن احلكومة صادقت منذ عام
 2011عىل ثالث معاهدات رئيس ية للملكية الصناعية ،واختذت خطوات اجيابية لالمتثال لها .وتنظر احلكومة جبدية يف
التصديق عىل معاهدة حق املؤلف ومعاهدة ا ألداء والتسجيل الصويت ومعاهديت بيجني ومراكش .وقال ان رواندا أأحرزت
تقدم ًا يف محةل انفاذ حق املؤلف وخمتلف التدخالت االدارية دلمع منو صناعات حق املؤلفّ .
وعرب الوفد عن شكره للويبو عىل
املساعدة يف حتسني نظام االدارة امجلاعية الوطين ،وتعزيز قدرات مكتب امللكية الفكرية وهيئات انفاذ القانون وتطوير دورة
صياغة الرباءات للمبتكرين والباحثني.
 .104و أأي ّد وفد ساموا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ .وذكر أأ ّن معدل
التسجيالت ارتفع ثالثة أأضعاف منذ أأن أأصبحت ساموا طرف ًا يف بروتوكول مدريد يف ديسمرب  .2018وتعهد ابالنضامم اىل
معاهدة الرباءات ووثيقة جنيف التفاق الهاي ووثيقة جنيف التفاق لش بونة ،من أأجل مصلحة القطاع اخلاص والبدل كلك،
وحث ّت الوفد بدلان احمليط الهادئ الصغرية ا ألخرى عىل أأن حتذو حذوه .و أأشاد ابدلمع اذلي قدمته خمتلف أأقسام الويبو اىل
جسل امللكية الفكرية الوطين يف هجوده لالنضامم اىل الصكوك املذكورة أأعاله .وتوجه ابلشكر أأيضا اىل حكومات أأسرتاليا
والفلبني ومجهورية كوراي دلمعها يف تكوين كفاءات موظفي امللكية الفكرية يف ساموا .وتطلع الوفد اىل املسامهة يف مناقشات
ممثرة خالل امجلعيات.
 .105و أأعرب وفد اململكة العربية السعودية عن شكره لدلول ا ألعضاء عىل هجودمه الرامية لتعزيز التعاون يف جماالت امللكية
الفكرية ،وعىل ما حتقق من اجنازات خالل العام السابق بشأأن تعزيز واحرتام امللكية الفكرية .وقال الوفد ان امجلعيات تتامن
واحتفال بالده ابليوم الوطين التاسع والامثنني مذ ِّكّر ًا مبا توليه حكومة بالده من أأمهية ابرزة للملكية الفكرية ،وال س امي ما يتعلق
حبامية امللكية الفكرية وانفاذها متاش ي ًا مع رؤية اململكة  .2030ومن هذا املنطلق ،سعت حكومة بالده اىل انشاء الهيئة
السعودية للملكية الفكرية لتصبح مجيع جماالت امللكية الفكرية حتت مظةل واحدة هتدف اىل تنظمي جماالت امللكية الفكرية
ودمعها وتمنيهتا ورعايهتا وحاميهتا وانفاذها والارتقاء هبا وفق ًا ألفضل املامرسات العاملية .و أأكد الوفد حرص بالده عىل الالتام
ابملعاهدات واالتفاقيات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية .وقال ان الهيئة املذكورة تعمل عىل عدد من املشاريع املتعلقة ابنفاذ
وحامية حقوق امللكية الفكرية وتوليدها واس تخداهما وتوفري اخلدمات للمس تفيدين ،وتسعى أأيض ًا اىل هندسة أأكرث من 250
اجراء حتسني وتطوير اجراءات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية ،ونفرذت أأكرث من  15محةل توعوية عىل مدى
الس نة السابقة وصل نطاقها لأكرث من  12مليون مس تفيد بأأكرث من  5لغات ،و أأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية
مبادرة التسجيل الاختياري حلق املؤلف ،وتسعى اىل تقليص االجراءات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية .و أأشار الوفد
اىل انضامم بالده اىل معاهدة مراكش ،قائ ًال ان بالده تعمل عىل ضامن التاكمل بني أأنشطة الهيئة و أأنشطة ادلول ا ألخرى
الصديقة واملاكتب اخلارجية من خالل الربامج املوقعة واليت جيري تنفيذها لبناء الكوادر البرشية والاس تفادة من التجارب
ادلولية بشأأن تعظمي الاثر واملاكسب من انفاذ وتمنية جماالت امللكية الفكرية وحتقيق املصاحل املشرتكة والتمنية املس تدامة.
وفض ًال عن ذكل ،تسعى بالده اىل توطيد التعاون يف أأنشطة وبرامج الويبو والتعاون معها عىل حتقيق أأهدافها .والتفت الوفد
اىل جدول أأعامل امجلعيات ،و أأبدى تطلعه اىل معاجلة موضوع فتح املاكتب اخلارجية للويبو يف اطار البند  12من جدول
ا ألعامل؛ وموضوع اللغات ،مبا فهيا اللغة العربية ،يف اطار معاهدات التسجيل ادلويل؛ ومسأأةل التوازن اجلغرايف دلى الويبو
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الواردة يف التوصية  12من تقرير املراجع اخلاريج املدرج يف جدول ا ألعامل .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتلكل
أأعامل الاجامتع ابلنجاح ،مؤكد ًا أأن اململكة العربية السعودية متد كعادهتا يدها للتعاون يف مجيع اجملاالت ذات العالقة
ابمللكية الفكرية.
 .106و أأي ّد وفد الس نغال بياانت اجملموعات اليت ينمتي الهيا ،وشدد عىل أأن ا ألمهية الاقتصادية والاجامتعية املتايدة للملكية
الفكرية تس تدعي التاما س ياس يا قواي ورشأاكت ديناميكية وحرصية وتوازان بني مصاحل املس تخدمني و أأحصاب احلقوق وعامة
الناس .ويف هذا الس ياق ،ذكر الوفد أأن من املس تحسن اتباع هنج قامئ عىل ماكحفة الفجوة الرمقية ،و أأضاف أأن السلطات
العليا يف الس نغال أأطلقت برامج تمنية اجامتعية واقتصادية قامئة عىل دمع الابتاكر وتنفيذ س ياسات اقتصادية شامةل .و أأشار
اىل أأن جائزة رئيس امجلهورية الكربى لالبتاكر التكنولويج ت ّبني بوضوح ا ألمهية اليت تولهيا حكومته للملكية الفكرية .وعىل
املس توى متعدد ا ألطراف ،أأكد وفد الس نغال التام بدله بعمل الويبو والمتسك به ،وجتسد ذكل يف والايته الانتخابية يف
الثنائية  19/2017كنائب لرئيس امجلعية العامة للجنة حق املؤلف ومجعية احتاد الهاي ومجعية احتاد معاهدة الرباءات ،فض ًال
عن مقرتحاته املشرتكة يف اطار العمل بشأأن حق اعادة البيع لصاحل الفنانني يف س ياق جلنة حق املؤلف ،وحامية أأسامء البدلان
من التسجيل كعالمات جتارية يف جلنة العالمات .وعىل املس توى الثنايئ ،قال الوفد انه مرسور مبواصةل تعاونه مع الويبو،
اذلي حقق وحيقق نتاجئ ملحوظة للغاية ،ومهنا – منذ عام  – 2011انشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت تطورت
اىل برانمج وطين موجود يف ثالث جامعات ومستشفيني .و أأضاف أأن الزايرة التارخيية للمدير العام للويبو اىل دأاكر يف
ديسمرب  ،2018للمشاركة يف أأعامل جملس املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،تؤكّد الطبيعة املثالية لهذا التعاون .و أأشاد أأيضا
مبرشوع تطوير القطاع السمعي البرصي ،اذلي حتققت أأهدافه ،ومبرشوع التكنولوجيا املالمئة للتمنية اذلي أأطلق يف الفرتة من
 23اىل  25سبمترب  ،2019واملرشوع بشأأن صناعة املوس يقى ومناذج ا ألعامل اجلديدة يف قطاع املوس يقى .وفامي يتعلق ابلقضااي
املؤسس ية املتعلقة جبداول أأعامل امجلعيات ،أأي ّد الوفد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020اليت ينبغي اس تكاملها
واعامتدها دون تأأخري ،من أأجل تزويد الويبو ابلوسائل الرباجمية والتشغيلية الالزمة للوفاء بواليهتا .وقال انه ال يزال مقتنعا بأأن
مسأأليت تكوين جلنة الربانمج واملزيانية وفتح ماكتب خارجية جديدة ،س تنهتيان هناية سعيدة من أأجل ختفيف حدة اختالالت
المتثيل اجلغرايف ذات ا ألرضار احملمتةل .وفامي يتعلق جبدول ا ألعامل املعياري ،دعا الوفد اىل عقد مؤمترات دبلوماس ية العامتد
معاهدات بشأأن حامية هيئات البث وقانون التصاممي واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
واختمت ابلتأأكيد عىل اهامتمه بربامج تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية لزايدة تعممي نظام امللكية الفكرية ،وتعهد ابملشاركة
البناءة يف املناقشات بشأأن خمتلف بنود جدول ا ألعامل.
 .107و أأعرب وفد رصبيا عن تأأييده التام لبيان وفد كرواتيا ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق .وقال ان بدله
ّكرس عام  2019الكثري من اجلهود لتحسني ترشيعاته اخلاصة ابمللكية الفكرية ،وخاصة يف جماالت حق املؤلف والرباءات
وتصاممي خمططات ادلوائر املتاكمةل .و أأضاف أأن الربملان الرصيب سن قوانني جديدة يف هذا اجملال ابذلات خالل دورته يف
سبمترب .وقد وافقت حكومة رصبيا يف  18أأكتوبر  2018عىل اسرتاتيجية تطوير امللكية الفكرية للفرتة  .2022-2018وقال ان
أأحد مؤرشات جناح احلكومة يف تبين الاسرتاتيجية هو ماكحفة التقليد والقرصنة .وقد حتدثت رئيسة وزراء رصبيا يف يونيو
 2019أأثناء مشاركهتا يف ندوة اقلميية للملكية الفكرية عن مسأأةل ماكحفة التقليد والقرصنة ،وحتديد ًا التحدايت الرئيس ية اليت
تواجه حامية امللكية الفكرية يف العرص الرمقي .فأأكدت أأمهية حقوق امللكية الفكرية يف الاقتصاد الرصيب و ّفصلت اجلهود
احلكومية لتعزيز المنو من خالل توفري حامية أأقوى للرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف .وذكر الوفد أأن احلكومة أأنشأأت
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هيئة تنس يق من أأجل امحلاية الفعاةل حلقوق امللكية الفكرية ،وذكل هبدف خوض معركة أأكرث فعالية ضد التقليد والقرصنة.
و أأضاف الوفد أأن مكتب رصبيا للملكية الفكرية يكرس لك هجد ممكن لرفع الوعي العام وتقدمي معلومات امللكية الفكرية
وتوفري خدمات تعلمي امللكية الفكرية .وقد نظم مركز التعلمي واالعالم التابع للمكتب  41ندوة دراس ية وحمارضة وحلقة معل
لفئات خمتلفة من املس تفيدين ،شارك فهيا ما مجموعه  1332مشاراكً .وقال ان التعاون مع الويبو تعاون انحج .ويف الاحتفال
ابذلكرى الس نوية الثامنة والتسعني لتأأسيس مكتب رصبيا للملكية الفكرية ،منحت ميداليات الويبو يف مخس فئات يه:
أأفضل خمرتع و أأفضل تصممي صناعي والأكرث ابداعا وجائزة لتالميذ املدارس و أأكرب مس تخديم نظام مدريد .وقال ان ا ألس بوع
ا ألول من نومفرب  2018شهد عقد ندوة بعنوان " أأدوات الويبو للجامعات" يف مكتب امللكية الفكرية كجزء من مرشوع الويبو
"تسويق نتاجئ الفحص" .وشارك ممثلو مكتب امللكية الفكرية يف  88مؤمترا وندوة نظمهتا الويبو ابلتعاون مع ماكتب ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى .و أأشار اىل رغبة مجهورية رصبيا يف مواصةل تعاوهنا البناء مع الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا من أأجل انشاء
نظام ملكية فكرية متوازن ومس تقر.
 .108وقال وفد س نغافورة ان الاقتصادات و أأساليب احلياة تصبح رمقية أأكرث فأأكرث لك يوم مدفوعة ابالبتاكر .ويف هذا العامل
الرمقي ،حتظى ماكتب امللكية الفكرية بفرصة هائةل لالس تفادة من قوهتا كسجالت للملكية الفكرية وهيئات تنظميية للتطور اىل
واكالت ابتاكر تساعد عىل دفع اقتصادات املس تقبل وبناء جممتعاته .و أأضاف أأن مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة واصل
اختاذ خطوات فعاةل يف هذا الصدد ،وقد مشلت العديد من اجملاالت اجلديدة لعمهل حتويل جتربة معالئه ودمع الرشاكت يف
اس تخدام امللكية الفكرية لتمنية ا ألعامل التجارية وبناء املهارات وتكوين الكفاءات ودمع التدفق العاملي لالبتاكر .وحاهل حال
الويبو والعديد من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ا ألخرى ،اس تخدم مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة اذلاكء الاصطناعي
وغريه من أأشاكل التكنولوجيا لتحويل طريقة تفاعهل مع املودعني .ويف أأغسطس  ،2019أأطلق املكتب أأول تطبيق للهواتف
اذلكية يف العامل لطلبات العالمات التجارية ،ومس ّي ( ،)IPOS Goويس تخدم التطبيق واهجة خمصصة ووظيفة البحث عن
الصور املدعومة ابذلاكء الاصطناعي لتقليل وقت معاجلة طلبات العالمات التجارية من ساعة اىل أأقل من عرش دقائق.
وذكر الوفد أأن املكتب ،اىل جانب تسجيل امللكية الفكرية ،دمع بنشاط املؤسسات املبتكرة يف نقل امللكية الفكرية اخلاصة
هبا اىل السوق ،سواء من خالل توفري فرصة لتحسني همارات امللكية الفكرية والابتاكر عرب برامج التدريب ،أأو من خالل
العمل مع رشاكء احلكومة والقطاع العام دلمع منو معلياهتا .وقال ان من حسن حظ بدله أأهنا تقع يف واحدة من أأكرث مناطق
العامل ديناميكية من الناحية الاقتصادية ،ويه ملتمة التاما اتما ابلعمل مع رشاكهئا االقلمييني ،مبا يف ذكل يف رابطة أس يان،
ملواصةل تعزيز وبناء نظم امللكية الفكرية والابتاكر يف املنطقة .وأأضاف أأن س نغافورة دمعت بقوة مشاركة الويبو يف املنطقة،
مما ساعد عىل دفع جعةل المنو .فقد اس تضافت املؤمتر السابع لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف أأغسطس  ،2019وس تواصل
العمل عن كثب مع مكتب الويبو يف س نغافورة دلمع الربامج االقلميية ،ومهنا تكل املندرجة يف اطار برانمج س نغافورة
للتعاون .وقال الوفد ان العامل يشهد حاالت توتر وتفتت متايدة يف الاقتصاد العاملي ،و أأن ادلول ال تس تطيع – وال ينبغي لها
– أأن تدّ خر هجدا القامة رشأاكت وبناء جسور بني ماكتب امللكية الفكرية لضامن اس مترار تدفقات الابتاكر العاملية يف التأأثري
بشلك اجيايب عىل الاقتصادات واجملمتعات واحلياة .ور أأى أأن دور الويبو مكنصة متعددة ا ألطراف لقضااي امللكية الفكرية هو
دور حامس ،ولس نغافورة رشف املسامهة بطرق خمتلفة ،مبا يف ذكل عرب منصب رئيس جلنة حق املؤلف ،وانئب رئيس جلنة
الرباءات ،ومكشارك يف جلنة خرباء احتاد نيس والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد .و أأعرب عن امتنانه
ل ألمانة عىل معلها الشاق ،و أأكرثه وراء الكواليس ،لضامن أأن تمتكن اللجان من احداث تأأثري حقيقي .وعىل املس توى العاملي،
أأشار الوفد اىل املؤسسات والتطورات ا ألخرى اليت دمعت معل الويبو ،مثل اتفاقية س نغافورة للوساطة املوقعة مؤخر ًا،
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واليت تضم أأكرث من  40طرفا موقعا .وذكر أأن االتفاقية س تعزز هجود مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف تشجيع الس بل
البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية .و أأي ّد توصية جلنة حق املؤلف فامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث،
وخطط العمل اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف .و أأيّد الوفد البيان اذلي أأدىل به نيابة مجموعة بدلان أس يا
واحمليط الهادئ بشأأن ختصيص املقاعد الشاغرة يف جلنة التنس يقّ .
وحث عىل مواصةل مناقشة بنود جدول ا ألعامل املتعلقة
مبعاهدة قانون التصاممي وجلنة املعارف ،وتطلع اىل الاضطالع بدور بناء فهيا .و أأعرب عن اس تعداده القامة رشاكة مع ادلول
ا ألعضاء يف الويبو وا ألمانة و أأحصاب املصلحة املعنيني الخرين ملواصةل بناء وتعزيز النظام االيكولويج العاملي لالبتاكر.
 .109و أأي ّد وفد سلوفاكيا بياين وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ووفد كرواتيا ابلنيابة عن اجملموعة االقلميية
دلول أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأثىن عىل املكتب ادلويل لرتكزيه املس متر عىل تأأمني أأفضل اخلدمات العاملية املتاحة مبوجب
أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي .وقال ان هذه ا ألنظمة امليرسة والتفاين املس متر يف التبس يط
وتوفري التاكليف عىل املس تخدمني يه عنارص جوهرية لضامن الاس تخدام املس تقبيل خلدمات امللكية الفكرية العاملية.
ورحب الوفد ابلتحسينات املس مترة اليت جترهيا ا ألفرقة العامةل لهذه النظم يف اللواحئ واملبادئ التوجهيية واملامرسات الوجهية،
و أأعرب عن التامه ابلعمل اجلاري بشأأن اخلدمات العاملية لصاحل املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني ل ألنظمة .و أأكّد التامه
القوي ابعامتد معاهدة قانون التصاممي ،اليت س تعود ابلنفع الكبري عىل املصممني يف البدلان املتقدمة والنامية من خالل تبس يط
اجراءات تسجيل التصاممي وتنس يقها .ور أأى أأن نص معاهدة قانون التصاممي أأصبح انجضا مبا فيه الكفاية لعقد مؤمتر دبلومايس
طال انتظاره العامتدهاّ ،
وحث ادلول ا ألعضاء عىل االتفاق عىل حل .و أأكّد عىل رضورة تتبع التطورات التكنولوجية الرسيعة
والتغريات يف البيئة الرمقية .و أأعرب عن ثقته يف أأن جلنة حق املؤلف س تصل اىل توافق يف الراء بشأأن معاهدة حامية هيئات
البث ،اليت اعتربها صاك دوليا هادفا تتطلع اليه هيئات البث ويليب احتياجاهتا .ونظرا اىل العمل الهام اذلي تقوم به جلنة
املعارف ،رحب الوفد ابملرونة اليت أأبدهتا مجيع ادلول ا ألعضاء يف وضع اللمسات ا ألخرية عىل والية اللجنة يف اجامتعها ا ألخري.
وجدد التامه ابجياد حل متوازن ومناسب ،و أأشاد بعمل جلنة الرباءات املس متر بشأأن القضااي املهمة ذات الصةل .وقال ان بذل
هجد اضايف يف هذا اجملال س يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ادلويل وموثوقيته واس تقراره ،وابلتايل س يكون ذا قمية
للبدلان عىل اختالف مس توايت التمنية فهيا .واختمت الوفد لكمته ابالقرار ابدلور الهام للجنة التمنية ،معراب عن دمعه ألنشطة
الويبو يف جمال املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،وشكر ادارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة عىل تعاوهنا
ومساعدهتا املمتازين.
 .110و أأي ّد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان مجعيات الويبو يه فرصة
مجليع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة للنظر يف أأداء املنظمة للوفاء بواليهتا ،أأال ويه تشجيع الابتاكر واالبداع من أأجل
التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية مجليع البدلان عرب نظام ملكية فكرية متوازنة وفعاةل .و أأضاف أأن الويبو ،بصفهتا واكةل
رائدة يف طليعة الابتاكر ،تؤدي دورا فريدا متايد ا ألمهية عىل الساحة العاملية يف وقت أأصبح فيه الابتاكر املهول حيقق
تطورات تكنولوجية جديدة ويعطي اماكنيات ملعاجلة بعض أأكرث املشالكت اليت تواجه اجملمتعات وجلعل العامل أأكرث أأمنا
وازدهارا .وذكر أأن الثورة الرمقية اجلارية حاليا تتيح فرصا ال حرص لها يك تقفز البرشية قفزة هائةل حنو املس تقبل اىل عامل أأكرث
أأماان ورخاء .وقال الوفد ان رئيس جنوب افريقيا أأشار مؤخرا ،يف مقة الاقتصاد الرمقي يف البدل ،اىل أأن بدله ينبغي أأن
حيتضن اللقاء التارخيي بني الرؤية البرشية واملشاركة واذلاكء الاصطناعي والتكنولوجيا ملواهجة حتدايت الفقر والبطاةل وعدم
املساواة .و أأضاف الوفد أأن نظام امللكية الفكرية العاملي املتوازن واملنصف اذلي يوفر حوافز مناس بة لالبتاكر هو أأمر ال غىن

A/59/14
Annex
74

عنه للهنوض ابلبرشية .ويف هذا الصدد ،ذكر أأن خطة التمنية الوطنية جلنوب أأفريقيا أأ ّقرت عىل النحو الواجب بأأمهية دور
الابتاكر والسعي املكثف يف اقتصاد املعرفة واس تغالل املزااي النسبية والتنافس ية .وقال ان مصداقية نظام امللكية الفكرية
تس توجب الاعرتاف اب ألفراد واجملمتعات اذلين سامهوا مسامهة كبرية يف طريقة احلياة العرصية ،واذلين أأهلمت معارفهم التقليدية
و أأشاكل تعبريمه الثقايف التقليدي كثريا من التصماميت الصناعية واملنتجات اليومية وجلبت فوائد اقتصادية هائةل ألولئك
اذلين اس تفادوا من معارفهم ومواردمه ،وتقدمي املاكفأت هلم .و أأعلن الوفد برسور أأن رئيس جنوب افريقيا وقّع قانون حامية
املعارف ا ألصلية وتعزيزها وتطويرها وادارهتا لعام  ،2019اذلي أأقر بأأن املعارف ا ألصلية يه أأصل قويم جلنوب افريقيا و أأن
حامية هذه املعارف من الاس تخدام غري املرصح به والاختالس وسوء الاس تخدام مصلحة وطنية .ور أأى أأن هجود الويبو
للهنوض ابمللكية الفكرية واالبداع والابتاكر ختدم الهدف الوطين للبدل فامي يتعلق بأأجندة التمنية امل ّ
وهجة للشعوب واملستندة
اىل أأهداف التمنية املس تدامة ورؤية خطة الاحتاد ا ألفريقي لعام  .2063وقال الوفد ان بدله بصدد الانضامم اىل معاهدات
الويبو بشأأن االنرتنت ،أأي معاهدة حق املؤلف ومعاهدة بيجني ومعاهدة ا ألداء والتسجيل الصويت .و أأضاف أأن البدل بصدد
تعديل قانون حق املؤلف وقانون حامية ا ألداءّ .
وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل العمل معا بشلك بناء الحراز تقدم يف
القضااي العالقة يف جدول أأعامل الويبو املعياري ،وخاصة فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد مرشوع معاهدة قانون
التصاممي ،واالتفاق عىل صك قانوين دويل واحد أأو أأكرث من أأجل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،ومعاهدة دولية بشأأن حامية هيئات البث من قرصنة االشارة .و أأكّد الوفد التامه التام ابملشاركة من
أأجل بناء توافق يف الراء بشأأن القضااي املذكورة.
 .111و أأشار وفد اس بانيا اىل الوضع املايل السلمي للويبو وفعالية خدماهتا ودمع ادلول ا ألعضاء فهيا ،وهو ما جعلها رائدة
معايري تعددية ا ألطراف ،ورحب ابلعمل املنجز حىت الن ،و أأيّد البيان اذلي أأدىل به وفد كندا نيابة عن اجملموعة ابء.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأمهية امللكية الصناعية والفكرية كلية أأساس ية لتعزيز تقدم اجملمتع ،و أأ ّقر جبهود الويبو الرامية
اىل بناء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الصناعية والفكرية يسهل الابتاكر واالبداع لصاحل مجيع البدلان .و أأكد الوفد عىل
أأمهية اللغة االس بانية ونرش معل الويبو يف صفوف مجهور أأوسع ،و أأمهية تعدد اللغات داخل املنظمة كوس يةل لتحقيق أأهدافها.
وذكر الوفد أأن اس بانيا عضو يف أأنظمة امللكية الصناعية والفكرية ادلولية الرئيس ية ،وأأقر بدور الويبو احليوي يف وضع املعايري
ادلولية يف جمال امللكية الصناعية والفكرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف احراز مزيد من التقدم قريبا لصاحل مجيع ادلول
ا ألعضاء .وذكر أأن خرباء من اس بانيا واصلوا املشاركة يف اجامتعات جلان املنظمة و أأفرقهتا العامةل .وفامي يتعلق بلجنة التمنية،
رحب الوفد مبسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وا ألهداف ذات الصةل يف جمال امللكية الفكرية والصناعية.
و أأعرب عن اقتناعه بأأن خطة عام  2030تتيح فرصة فريدة الحداث التغيري وهتيئة بيئة أأفضل لتمنية اجملمتع كلك بطريقة أأكرث
عداةل واس تدامة .وفامي يتعلق حبق املؤلف ،أأعرب الوفد عن تقديره الكبري للتقدم اذلي أأحرزته جلنة حق املؤلف بشأأن
احدى أأولوايهتا الرئيس ية ،أأال ويه التوصل اىل توافق يف الراء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة محلاية هيئات
البث تغطي مجيع حاالت قرصنة االشارة .ور أأى الوفد أأن من الرضوري تعزيز معل جلنة االنفاذ ،ال س امي فامي خيص املسائل
املتعلقة ابلتعدي عىل امللكية الفكرية عرب االنرتنت .وقال الوفد ان اس بانيا تتخذ اجراءات منسقة وشامةل ملاكحفة بيع السلع
املقدلة وضامن الامتثال حلقوق امللكية الصناعية ،مع الرتكزي عىل أأربعة جماالت رئيس ية يه :التنظمي والتنس يق بني أأحصاب
املصلحة ومجع البياانت وحتليلها والتدريب ورفع الوعي .ودعا الوفد ادلول ا ألعضاء اىل امليض قدما بروح من التعاون من أأجل
توجيه معل امجلعيات والتوصل اىل اتفاقات من شأأهنا حتسني معل املنظمة وتعزيز أأداء نظام امللكية الفكرية ادلويل قبل
لك يشء.
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 .112و أأي ّد وفد رسي الناك البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،وال س امي فامي
يتعلق بأأمهية ضامن متثيل متوازن للمجموعة يف جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية ،عىل النحو املذكور يف بيان اجملموعة
االقلميية .وقال ان امللكية الفكرية يه بال شك أأداة هممة مكّنت البدلان النامية من الاخنراط بشلك اكمل يف الاقتصاد
العاملي ،واملعرفة والابتاكر هام مفتاحا التمنية الاقتصادية والاجامتعية .و أأضاف أأن دور الويبو املتطور عىل مر الس نني يف
تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية يف البدلان النامية ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل البدلان ا ألقل منوا ،هو مثال حيتذى به .وذكر أأن
جلنة التمنية و أأمانة الويبو واصلتا معلهام ،مبا يف ذكل من خالل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث .وقال ان
مشاريع جلنة التمنية عادت بفائدة كبرية عىل العديد من البدلان النامية ،مبا يف ذكل رسي الناك .ور أأى الوفد أأن معل الويبو
بشأأن تعممي أأجندة التمنية وتوصياهتا امخلس وا ألربعني قدّم مسامهة كبرية يف اعادة توجيه ا ألولوايت حنو حتقيق المنو الاجامتعي
والاقتصادي يف البدلان النامية .و أأشار اىل أأن مساعدة الويبو التقنية املتسقة واملس تدامة أأمثرت عن فوائد مجليع أأحصاب
املصلحة يف اجملمتعات ،مبا يف ذكل النساء والش باب والرشاكت الصغرية واملتوسطة .وذكر أأن أأاكدميية الويبو اختذت عىل مر
الس نني خطوات ذات مغزى ملواهجة الطلب املتايد عىل التدريب والتعلمي يف جمال امللكية الفكرية ،وسامهت يف تمنية املوارد
البرشية وتكوين الكفاءات يف ادلول ا ألعضاء .و أأضاف الوفد أأن الويبو أأدّت دورا يف اعامتد خطة التمنية املس تدامة ،اذ
وفرت املنصة الرضورية لتبادل املعارف احملمية ابمللكية الفكرية من خالل تبادل البياانت .وقد حققت قاعدات البياانت ويبو
ريسريتش وويبو غرين فوائد لدلول ا ألعضاء .و أأشار اىل أأن انفاذ حقوق امللكية الفكرية هو مفتاح حامية امللكية الفكرية
وتشجيع الابتاكر .وذكر أأن العديد من البدلان النامية وضعت أليات وترتيبات مؤسس ية فريدة محلاية امللكية الفكرية ،اال أأهنّ ا
تواجه حتدايت يف االنفاذ الفعال ،مبا يف ذكل متابعة االجراءات القانونية ضد التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية .وقال ان
دور القضاة يف هذا الس ياق أأمر جوهري .و أأن منتدى قضاة امللكية الفكرية يف الويبو وفّر منصة تش تد احلاجة الهيا لتبادل
املعارف .ور أأى الوفد أأن جدول أأعامل الويبو املعياري أأصبح يشمل عددا من اجملاالت املبتكرة ،مبا يف ذكل امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .و أأن الوقت حان لتلكيف جلنة املعارف ابالرساع يف معلها لوضع اللمسات
ا ألخرية عىل الصكوك القانونية ادلولية اليت توفر امحلاية لهذه ا ألصول الفكرية احليوية .وقال ان رسي الناك كدوةل انمية تدرك
الفوائد الكبرية الناجتة عن اس تخدام امللكية الفكرية يف التقدم التكنولويج والتمنية الاجامتعية والاقتصادية .و أأن اختيار رسي
الناك للمشاركة يف مرشوع جلنة التمنية "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة" من شأأنه أأن يسهم يف اماكانت امللكية الفكرية يف
هذا اجملال املهم .وقال ان دراسة املرشوع بد أأت عام  ،2017وقد أأدت املشاورات مع أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة
اىل زايدة الوعي بفوائد امللكية الفكرية يف أأنشطة ا ألعامل املتعلقة ابلس ياحة .و أأشار اىل الانهتاء من اعداد مواد تعلميية
الدراهجا يف املناجه ادلراس ية جلامعات خمتارة .وذكر أأن رسي الناك أأحرزت تقدم ًا يف معلية الانضامم اىل بروتوكول مدريد .فقد
اس تمكلت الترشيعات المتكينية وحتديث املكتب الوطين للملكية الفكرية ليتالءم مع نظام مدريد .وذكر أأن الويبو قدّمت
الكثري من اخلربات واملساعدة التقنية لتحقيق هذه الغاية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر يف ذكل .وقال الوفد ان "مرشوع
الويبو بشأأن بيئة متكينية للملكية الفكرية" عاد ابلفائدة عىل عدة جامعات ومؤسسات عامة وخاصة يف رسي الناك .ور أأى أأن
من الرضوري مواصةل املساعدة التقنية وبعثات اخلرباء اىل رسي الناك لتسهيل التنفيذ السلس ذلكل املرشوع .و أأشار اىل
تقدم كبري يف مراجعة وتعديل االطار القانوين للملكية الفكرية وصياغة لواحئ جديدة تسهل تسجيل املؤرشات اجلغرافية يف
رسي الناك هبدف تعزيز حامية املؤرشات اجلغرافية الرسيالنكية الفريدة .وفامي يتعلق ابنشاء ماكتب الويبو اخلارجية ،قال ان
ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تسرتشد بقرار مجعيات الويبو عام  ،2015و أأن توافق الراء هو أأفضل طريقة ممكنة للميض قدم ًا
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ألنه س يوفر الثقة للبدلان اليت مل تقدم ترش يحاهتا ،مراعا ًة لرتش يحات الخرين ،بأأن املاكتب اخلارجية س تكون ممثةل بدرجة
اكفية للتنوع داخل املنطقة ،مما يسهم يف نظرة عادةل ومتوازنة خلطة دولية أأوسع.
 .113ورحب وفد السودان بعقد ادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ومض الوفد صوته ملهنيئ
ا ألعضاء املنتخبني اجلدد ،ومض صوته للبياانت اليت قدمهتا مجموعات انامتء بالده ا ألفريقية واالسالمية والعربية .ومتىن للجميع
مداوالت انحجة تسامه يف حل القضااي العالقة يف جدول أأعامل الويبو .وقال انه مما ال شك فيه أأن حقوق امللكية الفكرية
وحاميهتا تعد من أأمه و أأحدث فروع القانون ويه أأداة تطور اجملمتعات ثقافي ًا وفني ًا واجامتعي ًا واقتصاد ًاي .وذكرر بأأن السودان اكن
من أأوائل ادلول اليت سارعت ابالنضامم اىل اتفاقية انشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية وتعترب من ادلول املؤسسة لها يف
عام  .1974وفض ًال عن ذكل ،انضم السودان اىل العديد من االتفاقيات الهامة يف جمال امللكية الفكرية وذكرر الوفد أأيض ًا بأأن
السودان يصنف مضن البدلان ا ألقل منو ًا اال أأنه يبذل هجود ًا مكثفة يف سبيل الارتقاء ابجملمتع ودفع جعةل المنو الاقتصادي.
و أأبدى الوفد أأمهل يف أأن تكون الثورة اجلديدة ،أأي ثورة الش باب اليت تنسم السودان من خاللها مبادئ العداةل والسالم
واحلرية ،بداية عهد جديد لسودان العمل واملعرفة والتكنولوجيا والابتاكر .مث حتدث الوفد عن أأمه اجنازات مكتب السودان
الوطين للملكية الفكرية قائ ًال انه عقدت جلسة نقاش مع خبري من منظمة التجارة العاملية خالل مشاركته يف بعثة مركز
التجارة ادلويل يف فرباير السابق حول االصالحات الرئيس ية يف ترشيعات امللكية الفكرية يف السودان مبا فهيا العالمات
التجارية والرباءات والتصاممي الصناعية وحق املؤلف .ومت الرتكزي عىل موضوع املؤرشات اجلغرافية اذ ان السودان يعد من
ادلول الغنية ابملؤرشات اجلغرافية .واشرتك املكتب الوطين مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يف الاحتفال ابليوم العاملي
للملكية الفكرية يف أأبريل  2019واذلي حوى عروض ًا ممزية وشهد حضور ًا مكثف ًا من طالب اجلامعات ومركز البحث العلمي
وغريمه من املهمتني مبجال امللكية الفكرية .وشارك املكتب الوطين وزارة الصناعة والاستامثر يف وضع مقرتح النشاء مركز دلمع
التكنولوجيا والابتاكر وقد متت اجازته اال أأن التنفيذ قد أأرجئ حلني ختصيص مبىن و أأدرج املقرتح يف مزيانية العام اجلديد.
وىف اطار ترقية ا ألداء ابملكتب الوطين ،نظمت الويبو ابلتعاون مع وزارة العدل وجامعة أأفريقيا العاملية ورشة معل وطنية
ابخلرطوم يف فرباير  2019حول نظام طلبات الرباءات ( )PCTوايداعها يف مجيع أأحناء العامل وتدريب ًا معلي ًا مبارش ًا عىل املنصة
االلكرتونية ملعاهدة الرباءات ( .)ePCTوجنحت الورشة يف اس تقطاب أأكرب عدد من الطالب واملرتعني ومراكز البحث
العلمي واجلهات ذات الصةل .مث التفت الوفد اىل موقف أأنشطة مكتب تقنية املعلومات ابملكتب الوطين قائ ًال ان اخلدمات
العامةل حالي ًا ابملكتب يه نظام أأمتتة امللكية الصناعية ( )IPASوانرش الويبو ( )WIPO Publishواملوقع االلكرتوين .أأما
اخلدمات االلكرتونية املطلوب تفعيلها مس تقبلي ًا ابالدارة فهيي مرمقن الويبو ( )WIPO SCANوااليداع االلكرتوين (E-
 )filingومنصة  .ePCTو أأما عن موقف احلوس بة ،فقد متت حوس بة العالمات التجارية بنس بة  %98والرباءات بنس بة
 %95والتصاممي الصناعية بنس بة  .%80وفامي خيص جمالس ا ألحباث ،فقد ابدر احتاد جمالس البحث العلمي العربية ومقرمه
السودان يف تأأسيس مركز امللكية الفكرية للتدريب وخاطبوا الويبو بذكل بواسطة الس يد ا ألمني العام مبارك اجملذوب .و أأبدى
الوفد أأمهل يف أأن جيد املقرتح العناية والاهامتم الالزمني ملا س يكون هل من أأثر عظمي يف دفع حركة التكنولوجيا والابتاكر.
و أأبدى أأمهل أأيض ًا يف أأن تتواىل املؤسسات يف انشاء مثل تكل املراكز مبا يسهم يف دمع الابتاكر وتيسري احلصول عىل
املعلومات التكنولوجية وتسهيل وتنفيذ خطط واسرتاتيجيات اجلامعات يف جمال نقل التكنولوجيا وتسويق خمرجات البحث
العلمي .ويف اخلتام ،و رجه الوفد الشكر اجلزيل للويبو بصفهتا الراعي وادلامع للك أأنشطة املكتب الوطين واملؤسسات
واجلامعات ومراكز البحث العلمي وحىت املبتكرين عىل املس توى الفردي يف جمال امللكية الفكرية ،وخص ابلشكر املكتب
العريب واملكتب االقلميي وشعبة البدلان ا ألقل منو ًا جلهودمه املتصةل بتطوير ودمع املكتب الوطين وتقدمي املساعدات الفنية.
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 .114و أأيّد وفد السويد البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا كندا ابمس اجملموعة ابء وفنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه .و أأشاد ابلعمل اذلي أأجنزه املدير العام ونوابه ،وكذكل اب ألمانة الس تجابهتا الفعاةل للطلب املتايد عىل خدمات الويبو ،وهو
ما وضع الويبو يف وضع مايل سلمي .وقال ان الويبو ينبغي أأن متارس احليطة والشفافية يف ا ألمور املالية ،من أأجل زايدة الفوائد
املقدّمة للمس تخدمني احلاليني واملس تقبليني لنظام امللكية الفكرية العاملي .و أأضاف أأن املزيانية املقرتحة س متكّن مس تخديم
خدمات الويبو ،وال س امي نظام معاهدة الرباءات ،من توقع اس مترارية اخلدمة املمتازة من حيث التوقيت واجلودة واملوثوقية
بتلكفة أأقل ،مما جيعل النظام أأكرث جاذبية .ور أأى أأن قانون امللكية الفكرية يوفر اطارا همام لالستامثر يف ر أأس املال القامئ عىل
املعرفة؛ وهو أأحد مفاتيح المنو والتنافس ية ويشلك جزءا من الرشوط االطارية لالبتاكر يف اجلامعات واجملمتع عىل حد سواء.
و أأشار اىل رضورة التأأكد من أأن نظام امللكية الفكرية خيدم ويدمع ويشجع الابتاكر اذلي هيدف اىل حتقيق أأهداف التمنية
املس تدامة ،مبا يف ذكل اجلهود العاجةل واملتفق علهيا دوليا ملاكحفة تغري املناخ ،عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاق ابريس .ويف
هذا الس ياق ،سل ّط الوفد الضوء عىل منصة ويبو غرين مكثال جيد عىل كيفية دمع اجلهود العاملية للتصدي لتغري املناخ من
خالل تسهيل الوصول اىل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ،وامجلع بني اجلهات الفاعلية الرئيس ية لتحفزي ابتاكر التكنولوجيا
اخلرضاء ونرشها .وقال ان حكومته منحت ،يف الس نوات الثالث املاضية ،مكتب السويد للرباءات والتسجيل والية موسعة
مؤقتة لتشجيع الابتاكر والقدرات التنافس ية ،من خالل توفري معلومات بشأأن امللكية الفكرية و أأصولها و أأمهيهتا الزدهار اجملمتع.
و أأعرب الوفد عن رسوره بأأن الوالية املوسعة س تصبح بعد انقضاء الفرتة املؤقتة ،والية دامئ .و أأضاف أأن نطاق الوالية
املوسعة يشمل نرش املعلومات بشأأن أاثر التقليد والقرصنة عىل اجملمتع ،وخاصة ،رفع الوعي بني جيل الش باب ابلاثر االجيابية
للملكية الفكرية و أأصولها .و أأعرب الوفد عن تقديره للتعاون املمتاز بني الويبو ومكتب السويد للرباءات والتسجيل فامي يتعلق
بربامج التدريب ادلولية املتقدمة اليت متولها الواكةل السويدية للتعاون االمنايئ ادلويل .فقد قدّمت ابلتعاون مع شعبة البدلان
ا ألقل منوا برامج بشأأن امللكية الفكرية لصاحل البدلان ا ألقل منوا ،وبرامج بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية واملوارد الوراثية دلمع
الابتاكر ابلتعاون مع شعبة املعارف التقليدية .و أأضاف أأن مكتب السويد للرباءات والتسجيل قدّم منذ مجعيات  2018أأربعة
برامج تدريبية ابلتعاون مع الويبو .وشكر الوفد الويبو ،وال س امي شعبة البدلان ا ألقل منو ًا وشعبة املعارف التقليدية عىل العمل
القمي وادلمع املقدّم للربامج املذكورة .وقال ان التعاون مع الويبو عامل همم يف قرار الواكةل السويدية للتعاون االمنايئ ادلويل
مبواصةل التاهما ابمللكية الفكرية عن طريق توفري المتويل ملدة عامني اضافيني .وذكر أأن معل جلان الويبو همم للغاية ،و أأ ّقر
اب ألمهية الكبرية والقمية املضافة ملواءمة اجراءات تسجيل التصاممي وتبس يطها .و أأشار اىل أأن أأعامل جلنة العالمات همدت
الطريق الختتام املفاوضات يف مؤمتر دبلومايس .و أأعرب الوفد عن امتنانه لرئيس جلنة حق املؤلف عىل هجوده الرامية اىل
تسهيل املشاركة واحراز التقدم يف معل اللجنة وشكر أأمانة الويبو عىل معلها التحضريي عىل مدار العام .و أأعرب عن أأمهل يف
تطوير معاهدة تس تجيب لالحتياجات احلالية واملس تقبلية لهيئات البث ،وجدد التامه ابملشاركة البناءة يف مداوالت جلنة
حق املؤلف .و أأكّد عىل أأمهية معل جلنة التمنية وجلنة املعارف .وقال انه س يظل ملتما ابملشاركة املنتجة يف أأعامل جلنة
املعارف ،اليت ينبغي أأن تعزز الابتاكر واالبداع وتصون اس مترارية النفاذ للمجال العام .و أأشار اىل رضورة أأن يكون معل جلنة
املعارف فعا ًال وشفاف ًا ومدفوع ًا من قبل ادلول ا ألعضاء ،و أأن أأي صك دويل بشأأن حامية املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ينبغي أأن يكون مران وواحضا وغري ملزم .و أأعرب الوفد عن رسوره ابس مترار العمل املوجه حنو اجياد احللول
يف جلنة معايري الويبو .و أأكد عىل أأمهية خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية ،وقال انه مس تعد للمسامهة يف العمل القمي
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد .وتطلع الوفد اىل مواصةل تعاونه الناحج مع الويبو بشأأن نظام امللكية الفكرية
ادلويل للهنوض ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للجميع.
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 .115و أأي ّد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد كندا نيابة عن اجملموعة ابء ،و أأكّد عىل النقاط التالية .أأو ًالّ ،
يتعني أأن يظل
تركزي الويبو منصب ًا عىل العمل اذلي ميثل جوهر واليهتا ،أأي تطوير وحتديث أأنظمة التسجيل اليت تديرها املنظمة .وش ّدد
الوفد عىل أأن حسن سري هذه ا ألنظمة هو عنرص أأسايس يف تنفيذ والية الويبو مكزود عاملي خلدمات امللكية الفكرية ،و أأن
جاذبية ا ألنظمة للمس تخدمني ترتبط ارتباطا وثيقا جبودة التسجيالت ادلولية ،وهو ما يتطلّب فرتات معاجلة أأقرص و أأشاكل
حامية موثوقة وحلوال تكنولوجية مالمئة و أأدوات معل خمصصة .واثني ًا ،أأوّض الوفد أأن العمل املعياري هو يف صلب والية
الويبو و أأن نتاجئه تؤثر بشلك مبارش عىل مس تخديم أأنظمة امللكية الفكرية .ودعا الوفد اىل حتقيق نتيجة اجيابية للعمل اجلاري
بشأأن التصاممي الصناعية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وحامية هيئات البث .ورحب ابملناقشات املمثرة اليت
أأجرهتا جلنة املعارف يف يونيو  ،2019واليت أأسفرت عن توصية بتجديد والية جلنة املعارف للثنائية  ،21/2020و أأعرب عن
أأمهل يف أأن تلهم هذه النتيجة االجيابية ادلول ا ألعضاء يف املناقشات بشأأن املواضيع اليت ال تزال معلقة .و أأشار اىل أأنه
س يواصل مشاركته النشطة والبناءة يف العمل اجلاري داخل جلنة املعارف .واثلثا ،دعا الوفد اىل اجراء مناقشات بناءة وممثرة
العامتد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020ألن من مصلحة ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تعطي املنظمة الوسائل
الالزمة لتنفيذ واليهتا .وقال الوفد ان بدله قدم اقرتاحا يف اطار هذا البند من جدول ا ألعامل واقرتح حال بس يطا وشفافا عىل
املدى الطويل لقضية النفقات ،اليت لكّفت ادلول ا ألعضاء وا ألمانة – وابلتايل املنظمة – الكثري من الوقت والطاقة واملال
دون حتقيق نتيجة مفيدة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف احلفاظ عىل املنطق ،مع ختليص االدارة املالية للويبو من التعقيدات غري
املفيدة اليت عفا علهيا الزمن ،واقرتح اعامتد مزيانية موحدة للويبو .وقال انه س يقدم هذه املقرتحات مبزيد من التفصيل يف اطار
البند  13من جدول ا ألعامل ،و أأعرب عن تطلعه اىل املسامهة االجيابية يف هذه القضااي الرئيس ية ملس تقبل املنظمة .ورابع ًا،
فامي يتعلق مبسأأةل فتح املاكتب اخلارجية اجلديدة ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف اجياد حل معيل يتوافق مع املبادئ التوجهيية
والقرارات املعمتدة يف اطار مجعيات عايم  2015و .2017و أأعرب عن رغبته يف التذكري بأأن من املقرر ،يف هناية العملية
احلالية ،اجراء تقيمي مس تقل لش بكة املاكتب اخلارجية للثنائية  ،21/2020و أأكد عىل التامه ابملسامهة يف حتقيق امجلعيات
لنتاجئ اجيابية.
 .116وقال وفد امجلهورية العربية السورية ا ّن هجود املدير العام املمتزية خالل توليه قيادة املنظمة نقلت امللكية الفكرية اىل
ماكنة أأفضل خلدمة البرشية وجعلها تسامه مبا علهيا يف دمع وتعزيز منظومة االبداع والابتاكر يف خمتلف اجملاالت وتطوير
الانتفاع حبقوق امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرى واملتوسطة اضافة اىل التطور يف معل جلنة التمنية وامللكية الفكرية.
و أأعرب الوفد عن دمعه لبيان س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،مبا فهيا دمع املقرتحني املقدمني ابمس اجملموعة
املتعلقني بتوس يع عضوية جلنة التنس يق وعضوية جلنة الربانمج واملزيانية .وذكرر بأأن امجلهورية العربية السورية ترتبط بعالقات
وثيقة مع الويبو اليت أأسهمت يف دفع معلية تطوير العمل يف هذا اجملال الهام رمغ الظروف اليت متر هبا .فقد أأولت امجلهورية
العربية السورية موضوع امللكية الفكرية بأأنواعها أأمهية كبرية واعتربته دور ًا فاع ًال وركن ًا أأساس ي ًا يف تطوير الاقتصاد الوطين.
ومت توفري البيئة الترشيعية املناس بة لالسهام يف حامية مصاحل املواطنني والرشاكت الصغرية واملتوسطة وقطاع ا ألعامل التجارية
والاقتصادية .ومت ايالء أأمهية قصوى اىل تكوين الكفاءات وتنفيذ الربامج اليت تسامه يف رفع أأداء العاملني .و أأاتح انضامم
امجلهورية العربية السورية اىل اجملموعة الرئيس ية من املعاهدات يف جمال امللكية الفكرية الاس تفادة من املزيات اليت تتيحها
تكل االتفاقيات و أأمهها معاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد .وفض ًال عن ذكل ،اختذت امجلهورية العربية السورية مجموعة من
التدابري لتبس يط االجراءات وتسهيل احلصول عىل اخلدمات املتعلقة مبنح العالمات التجارية والرباءات .واتبعت امجلهورية
العربية السورية اهامتهما ابلطاقات الشابة واملبدعة ووفرت لها ادلمع من خالل الاس مترار يف اقامة معرض الباسل لالبداع
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والاخرتاع ،وقد ن ِّّظمت أأحدث دورة هل يف الفرتة املمتدة من  31أأغسطس  2019اىل  6سبمترب  2019مبشاركة  827مبدع ًا
وخمرتع ًا من خالل  387اخرتاع ًا وابداع ًا واكن معظمهم من الفئات الشابة من وزارة الرتبية ووزارة التعلمي العايل .وجيري العمل
حالي ًا عىل توس يع وحتديث مركز الباسل لالبداع والاخرتاع وعىل احداث مراكز فرعية .وشكر الوفد الويبو عىل تقدمي
ميداليتني وجائزة للمشاركني الفائزين يف املعرض .وقال انه مت ختصيص جناح خاص يف معرض الباسل لالبداع والاخرتاع
للتعريف مبختلف النشاطات احمللية والعاملية يف جمال امللكية الفكرية حيث مت عرض أأحدث منشورات الويبو وبراجمها املوهجة
ملتلف الفئات العمرية وخاصة قواعد البياانت العاملية و أأنشطة أأاكدميية الويبو العاملية واخلدمات االعالمية اجملانية للمنظمة.
وفض ًال عن ذكل ،مت عرض أأحدث نسخة من برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية اذلي هيدف اىل توس يع نطاق اس تخدام
امللكية الفكرية دلى " "1طلبة املدارس لتشجيع الطاقات االبداعية؛ " "2والرشاكت الصغرى واملتوسطة والقطاعات التجارية
والصناعية؛ " "3واجلامعات ومراكز البحوث هبدف تعزيز معلية نقل املعرفة والاس تفادة من معلومات الرباءات وتوظيفها يف
معلية التطوير والتمنية .و أأبدى الوفد أأمل بالده يف متابعة اجناز الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية وانشاء مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر ابلتعاون مع الويبو .ويف اخلتام ،جدد الوفد شكره للويبو وا ألمانة واملكتب االقلميي للبدان العربية،
و أأبدى تطلعه اىل تذليل لك الصعوابت حىت تس تفيد بالده من االماكنيات املتاحة لتنفيذ برامج التعاون املشرتك مع الويبو
وتشارك يف تكل الربامج.
 .117وقال وفد اتيلند ان التكنولوجيا والابتاكر واالبداع عنارص أأساس ية يف دفع البدلان حنو حتقيق الرخاء وا ألمن
والاس تدامة .وذلكل ،يواصل بدله س ياساته املتعلقة ابمللكية الفكرية وهجوده الرامية اىل زايدة تعزيز بنيته التحتية للملكية
الفكرية وهتيئة بيئة مالمئة للملكية الفكرية ،يك يصبح بدلا ذو اقتصاد قامئ عىل القمية ومدفوع ابالبتاكر .وذكر أأن عام 2019
شهد انشاء وزارة لتنس يق جماالت التعلمي العايل والعلوم والبحث والابتاكر ،وترسيع منو ابداع امللكية الفكرية لتلبية الطلب
يف السوق ،وهو ما س يؤدي بدوره اىل اس تخدام امللكية الفكرية وتسويقها .وقال ان بدله يدرك أأمهية التكنولوجيا املتقدمة،
وال س امي اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف حتسني ادارة نظام امللكية الفكرية .وذلكل دمع معل الويبو يف اس تكشاف
اس تخدامات اذلاكء الاصطناعي و أأثره عىل أأداء ماكتب امللكية الفكرية .و أأضاف أأن البدل بصدد تعديل قانون الرباءات
لتبس يط اجراءات تسجيل الرباءات والتصاممي ،مبا يتوافق مع تعديالت اتفاق تريبس ،واس تعدادات البدل لالنضامم اىل اتفاق
الهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .و أأ ّقر بأأمهية انفاذ امللكية الفكرية والتعاون الوثيق مع أأحصاب املصلحة يف
امللكية الفكرية .ور أأى أأن زايدة الوعي العام واحرتام امللكية الفكرية هام من اجملاالت املهمة يف هتيئة بيئة محلاية امللكية الفكرية
وحتسيهنا وتعزيزها ،رمغ رضورة مراعاة عاميل الرفاه الاجامتعي والتمنية املس تدامة .وقال ان بدله عدّل قانون حق املؤلف بعد
انضاممه اىل معاهدة مراكش ،اليت دخلت حزي النفاذ ابلنس بة للبدل يف مارس 2019؛ وقد أأصبحت اتيالند طرفا متعاقدا يف
املعاهدة يف أأبريل  .2019وقال ان معاهدة مراكش أأداة متوازنة من شأأهنا أأن تؤدي اىل حتقيق التمنية املس تدامة وحتسني
الرفاهية الاجامتعية للجميع .و أأضاف أأن من شأأن قانون حق املؤلف املعدل أأن يكفل امحلاية الفعاةل حلق املؤلف واحلقوق
هيّي اتيالند اس تعدادا لالنضامم اىل معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف ،وادخال املزيد من
اجملاورة يف البيئة الرمقية ،و ّ
التعديالت لالنضامم اىل معاهدات الويبو ا ألخرى يف املس تقبل .و أأشار اىل احراز تقدم كبري يف وضع القواعد واملعايري ،حس امب
ورد يف أأجندة الويبو بشأأن التمنية ،رمغ احلاجة اىل مزيد من املناقشات بشأأن هذا املوضوع .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل
مضاعفة هجودها الجياد نتيجة مقبوةل للجميع بشأأن جتديد والية جلنة املعارف .وذكر بعض املسائل اليت ال تزال عالقة يف
مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،مبا يف ذكل املساعدة التقنية ومتطلبات الكشف عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ور أأى أأهنا حباجة اىل مزيد من ادلراسة ،و أأن عىل ادلول ا ألعضاء مناقشة املسأأةل بروح
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تعاونية وبناءة .و أأشار اىل اس تعداده للعمل بشلك بناء مع ا ألعضاء الخرين لتعزيز نظام امللكية الفكرية ادلويل ،والتأأكد من
أأن التقدم احملرز داخل الويبو سيسهم يف بناء نظام ملكية فكرية متني ورسيع الاس تجابة عىل الصعيدين الوطين وادلويل.
 .118و أأي ّد وفد ترينيداد وتوابغو البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
و أأيد بشدة مبادرات الويبو املتلفة للمساعدة يف تشكيل نظام امللكية الفكرية ،وقال ان ترينيداد وتوابغو ستنضم قريب ًا اىل
عدد من اتفاقيات ومعاهدات امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل معاهدات بيجني وس نغافورة ومراكش .وسيمت ايداع وثيقة انضامهما
اىل اتفاقية روما دلى ا ألمني العام ل ألمم املتحدة يف نيويورك ،وتوقّع اس تكامل اصالح قانون العالمات التجارية الوطين عام
 .2019و أأبلغ الوفد عن تقدم هائل يف ايداع الطلبات عرب االنرتنت بفضل مساعدة الويبو يف اطار مرشوع (WIPO-
 )FILEوهممة خبري نظام ( .)IPASوذكر أأ ّن ادلفع عرب االنرتنت س يوفّر ،بعد أأن مت اختباره بنجاح ،ليكون أأول خدمة عامة
من هذا النوع يف ترينيداد وتوابغو .وقال ان اعداد "دليل امللكية الفكرية للمدعني العامني" شارف عىل الانهتاء ،وفيديو
"بناء الاحرتام للملكية الفكرية" قد اكمتل وعرض ألول مرة يف اجامتع اللجنة الاستشارية املعنية ابالنفاذ الشهر السابق.
و أأضاف أأن البالد أأطلقت مرشوعها الرائد " أأاكدميية امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو" واس تمكلت أأول وحدة "تدريب
املدربني" .وستبد أأ بعد ذكل العمل عىل مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،اذلي ينتظره أأحصاب املصلحة والرشاكء بشغف.
وقد وقعت احلكومة مذكرة تفامه مع الويبو للنفاذ اىل خدمات س بل الويبو البديةل لتسوية املنازعات .و أأشار اىل اس مترار
التعاون فامي وراء احلدود الوطنية ،مبا يف ذكل التعاون ا ألفقي مع العديد من ادلول ا ألعضاء يف منطقة الاكرييب وامجلاعة
الاكريبية والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل ،اذلي س يدخل املرحةل الثانية يف عام
 .2019و أأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ،ومكتب الويبو االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب وقسمه الاكرييب ،عىل عديد
املبادرات اليت اختذت مع مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو ،وتطلع اىل اس مترار الرشاكة يف تعزيز نظام امللكية
الفكرية .و أأعرب الوفد عن دمعه البرام معاهدة محلاية هيئات البث يف ضوء النشاط التجاري املزدهر يف هذا اجملال احليوي
للتجارة عرب احلدود.
 .119و أأي ّد وفد تونس ما جاء يف البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وذكرر بأأن تونس تويل ماكنة هامة
للملكية الفكرية واالتفاقيات ادلولية اليت تنظمها نظر ًا اىل ا ألهداف الرامية الرساء نظام من شأأنه أأن يضمن املصاحل املرشوعة
ملن ميلكون املعرفة من هجة وملن يس تخدموهنا من هجة أأخرى .كام تربط تونس ابلويبو عالقات تعاون ممتازة ما انفكت متكهنا
من الاس تفادة من برانمج ادلمع املنتظم واملتواصل اذلي ال يتعلق فقط بتحديث امللكية الصناعية وحق املؤلف وامنا كذكل
بتعزيز أأنشطة مجيع ا ألطراف املشاركة يف تكل اجملاالت .وذلكل ،مل تدخر تونس أأي هجد يف تكييف قوانيهنا واجراءاهتا
الوطنية مع املعايري ادلولية يف ذكل اجملال والانضامم للمعاهدات واالتفاقيات ادلولية ذات الصةل .ويف ذكل الصدد ،أأشار
الوفد اىل أأبرز االجراءات اليت مت اقرارها خالل س نة  2019ويه الرشوع يف مراجعة الترشيع التونيس يف جمال حامية امللكية
الصناعية؛ والرشوع يف اجراءات الانضامم اىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة؛ والعمل عىل ارساء ما يزيد عىل  20مركز دمع
لالبتاكر والتكنولوجيا يف العديد من املؤسسات اجلامعية والصناعية وكذكل ا ألقطاب التكنولوجية وصو ًال اىل منظامت اجملمتع
املدين؛ والرشوع يف اعادة هيلكة الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية وتطوير اخلدمات اليت تقدهما من خالل اس تحداث
شهادة ماجس تري يف ادارة ا ألعامل مع مكتب امللكية الفكرية ابلوالايت املتحدة ا ألمريكية؛ وحتديث نظم املعلومات يف املعهد
الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية من خالل اعامتد نظام أأمتتة امللكية الصناعية ( .)IPASو أأضاف الوفد أأن املعهد أأطلق
خالل س نة  2019مسابقة " أأولومبياد امللكية الفكرية" اليت تعد ا ألوىل من نوعها يف ذكل اجملال واليت هتدف اىل ترس يخ
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ثقافة امللكية الفكرية دلى ا ألجيال الناش ئة والش باب والطلبة خالل املرحةل التعلميية االعدادية والثانوية ،وقد شاركت فهيا عدة
دول متثل القارتني ا ألفريقية وا ألمريكية .أأما فامي يتعلق ابمللكية ا ألدبية والفنية ،فقد شهد التعاون مع الويبو حيوية ملحوظة
جتسدت من خالل العديد من املبادرات وا ألنشطة واملشاريع املنجزة ابلرشاكة مع املؤسسة التونس ية حلقوق املؤلف واحلقوق
اجملاورة من بيهنا عىل وجه اخلصوص مرشوع ارساء منظومة للترصف امجلاعي يف حقوق النسخ وتنظمي ا ألايم الثقافية
التونس ية مبقر املنظمة يف جنيف مبناس بة انعقاد ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف التقليدية .و أأبدى الوفد تطلعه اىل أأن تقوم
املنظمة مبساعدة بالده يف تعزيز قدرة مؤسساهتا الوطنية وخاصة الصغرى واملتوسطة مهنا عىل لعب دور كبري يف دفع جعةل
الاقتصاد وال س امي من خالل زايدة القدرة التنافس ية اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية وتطوير روح املبادرة دلى الش باب
التونيس من خالل متكني املبتكرين من الاس تفادة من مزااي امللكية الفكرية اليت تشلك ضام ًان أأساس ي ًا يف حامية نتاجئ أأحباهثم.
و أأردف الوفد قائ ًال ان تونس تويل أأمهية خاصة لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب عن تقديره جلهود الويبو الرامية اىل
دفع وحتسيس ادلول ا ألعضاء بأأمهية املبادرة بتقدمي املشاريع يف ذكل اجملال خاصة من طرف ادلول النامية وا ألقل منو ًا
واس تعدادها ملساندهتا وتوجهيها لتعزيز قدراهتا هبدف ادماج أأولوايت التمنية يف س ياسة امللكية الفكرية .و أأكد الوفد التام
تونس اجلاد بتحقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية اليت وضعهتا الويبو مبا فهيا أأجندة التمنية مشدد ًا عىل أأهنا لن تدخر هجد ًا يف تقدمي
ادلمع الاكمل للربامج واخلطط املربجمة .ويف اخلتام ،متىن الوفد أأن تتلكل الاجامتعات ابلنجاح الاكمل وبنتاجئ تسهم يف حتقيق
تطلعات امجليع.
 .120وقال وفد تركيا ان حكومته صاغت ورقة اسرتاتيجية جديدة للملكية الفكرية للفرتة  2023-2019ملعاجلة التطور
املس متر يف امللكية الفكرية والاس تجابة للتغري الرسيع للنظم االيكولوجية لالبتاكر .و أأشار اىل أأن اسرتاتيجية امللكية الفكرية
اجلديدة ستشمل قانون حقوق امللكية الفكرية اذلي سن مؤخر ًا و أأفضل املامرسات ادلولية يف ادارة امللكية الفكرية .و أأضاف
أأن ذكل سيشجع املعاجلة الرسيعة وادلؤوبة لعدد متايد من الطلبات .وذكر الوفد أأن مكتب تركيا للرباءات والعالمات
التجارية ( )Turkpatentاحتل مرتبة بني أأكرث ماكتب امللكية الفكرية انشغاال يف العامل ،كام أأنه حيتل ماكنة رائعة من خالل
تدريب موظفيه بشلك حصيح وحتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بشلك منتظم واحلفاظ عىل التواصل املفتوح مع
أأحصاب املصلحة .وذكر أأن أأاكدميية امللكية الفكرية الرتكية وصلت مرحةل التشغيل الاكمل بدمع من الويبو .و أأضاف أأن رشكة
تقيمي امللكية الفكرية وتسويقها اليت أأنشأأها مكتب تركيا للرباءات والعالمات التجارية عام  ،2018أأصبحت جاهزة ملبارشة
أأعاملها .وذكر أأن تركيا صادقت يف فرباير  2018عىل اتفاقية اليونسكو محلاية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف ،بغية تعزيز
تمنية صناعاهتا الثقافية واالبداعية .ور أأى الوفد أأن الويبو منرب رئييس الختاذ القرارات بشأأن مس تقبل النظام العاملي للملكية
الفكرية ،و أأبدى التام تركيا ابملساعدة يف التوصل اىل توافق يف الراء بشأأن بنود جدول ا ألعامل العالقة .وفامي يتعلق جبدول
ا ألعامل املعياري ،أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،ورحب ابلعمل الهام اذلي مت اجنازه .وفامي يتعلق
بلجنة املعارف ،رحب الوفد ابلتوصية املتعلقة بتجديد والية اللجنة وبرانمج العمل للثنائية القادمة .وختاما ،وفامي يتعلق
ابنشاء املاكتب اخلارجية ،حث الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء عىل امليض قدما بروح من الشفافية والاستناد اىل اجلدارة
والتعاون وفقا للمبادئ التوجهيية.
 .121و أأيد وفد أأوغندا ،متحداث بصفته الوطنية ،البيان اذلي أألقاه ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وذكر أأن أأوغندا أأصدرت
س ياس هتا الوطنية للملكية الفكرية يف  27مايو  ،2019وتمتثل هممهتا االجاملية يف انشاء سلسةل قمية قوية للملكية الفكرية
تفيض اىل الابتاكر واالبداع ،لتسخريها كراكئز للتمنية املس تدامة .و أأضاف أأن ذكل س يعزز اس تخدام نظام امللكية الفكرية
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وتطوير ر أأس املال البرشي الالزم لسلسةل قمية امللكية الفكرية ،ملواهجة التحدايت احلالية والسعي يف حتقيق أأهداف التمنية
املس تدامة و أأولوايت التمنية الوطنية ابلاكمل .وشكر الويبو عىل معلها املتنوع لتعزيز نظام امللكية الفكرية وادلمع املايل والتقين
لتطوير س ياسة امللكية الفكرية .و أأعرب عن تطلعه اىل مزيد من التعاون يف تنفيذ س ياس ته الوطنية .وقال ان بدله
اس تفادت ،بفضل املكتب االقلميي ألفريقيا ،من حلقات معل الويبو الاستشارية بشأأن مرشوع خطة العمل محلاية املعارف
التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ومواءمة معاهدة مراكش .و أأضاف أأن التعليقات القيّمة املقدمة
تساعد يف انشاء نظام ملكية فكرية قوي وشامل للجميع يف أأوغندا .وذكر أأن بدله اس تضاف حلقة معل دون اقلميية بشأأن
اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتعزيز كفاءة القضاء عىل التعامل مع قضااي امللكية الفكرية .وقد مشلت الربامج وا ألنشطة
ا ألخرى تقيمي الاحتياجات لنرش خدمات امللكية الفكرية عرب االنرتنت ،وتكوين الكفاءات للموارد البرشية وتيسري نقل
التكنولوجيا من خالل مرشوع التكنولوجيا املالمئة ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأشار اىل تركزي بدله عىل االبداع
والابتاكر يف مواهجة التحدايت احمللية العديدة ،مبا يف ذكل املرض والفقر وتغري املناخ والبطاةل ومسائل ا ألمن الغذايئ.
و أأضاف أأهنا تعطي ا ألولوية للنظم التقليدية القوية يف اجملمتعات املتلفة كوس يةل للتحول الاقتصادي لشعب أأوغندا .و أأشار اىل
أأن حامية املعارف التقليدية اكنت عىل ادلوام أأولوية رئيس ية للويبو ،ولكن  20عام ًا من املفاوضات بشأأن صك دويل لتوس يع
حامية امللكية الفكرية لتشمل معارف الشعوب ا ألصلية مل تسفر عن نتاجئ ملموسة .ور أأى أأن هناك حاجة اىل املرونة
الس ياس ية من جانب لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو لالرساع بعمليات جلنة املعارف ،ملا فيه صاحل شعب أأوغندا.
ميرس للملكية الفكرية ،و أأشاد جبميع املساهامت
 .122و أأثىن وفد أأوكرانيا عىل الويبو لتفانهيا يف تطوير نظام دويل مس تدام و ّ
نضم اىل مجموعة الويبو االقلميية لبدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق هبدف اعادة تأأكيد احلقائق
يف هذا اجلهد .وقال انه سي ّ
اجلغرافية والتارخيية وتوس يع نطاق منصة أأوروبية مشرتكة للملكية الفكرية .وذكر أأن امللكية الفكرية ال زال متثل أأولوية ابلنس بة
حلكومة البدل ،و أأ ّن هيئة التنس يق الرئيس ية للملكية الفكرية – ويه وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة والزراعة – تعمل بال
لكل لتطوير نظام امللكية الفكرية الوطين وحتسني القدرة التنافس ية لالقتصاد الوطين من خالل املعرفة والابتاكر .و أأعرب
عن تقديره دلمع الويبو يف انشاء ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدل؛ وصياغة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية
الفكرية؛ وانشاء مركز وطين للتدريب عىل امللكية الفكرية؛ وعقد املدارس الصيفية الويبو – أأوكرانيا ودمع العديد من
الفعاليات واملبادرات الهامة ا ألخرى .وذكر أأن هذا ادلمع سهّل الوصول اىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما يف تشجيع
الابتاكر واالبداع ،وقد اتضح ذكل يف تصنيف أأوكرانيا يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2019وادراهجا أكحد "حمققي
الابتاكر" .و أأشار اىل أأن أأوكرانيا ستبقى مفتوحة أأمام ا ألنشطة التجارية والاستامثر.
 .123وشكر وفد دوةل االمارات العربية املتحدة املدير العام عىل تقريره املتاكمل للجمعيات والنتاجئ املالية االجيابية املتحققة
للمنظمة .و أأعرب عن رسوره ابلتقدم احملرز يف معاهدة بيجني و أأبدى أأمهل يف دخولها حزي النفاذ خالل العام اجلاري .و أأيد
الوفد بيان س نغافورة نيابة عن اجملموعة الس يوية ودمع الاقرتاح الس يوي خبصوص تكوين اللجان االدارية اذ س يعزز احلضور
الشامل لدلول ا ألعضاء املنضمة حديث ًا للويبو .وقال الوفد ان االمارات تركز عىل أأمهية التعاون بني ادلول واملنظمة لتعزيز
تطوير نظم امللكية الفكرية .وذلكل أأنشأأت دوةل االمارات العربية املتحدة صندوق ًا استامئني ًا لتلبية تكل الرؤية .وو رجه الوفد
شكر ًا خاص ًا مجلهورية كوراي للجهود املمثرة واملشرتكة لتمنية نظم امللكية الفكرية لالرتقاء وبناء القدرات .و أأضاف الوفد أأن دوةل
االمارات تفخر مبا حققته يف احدى أأكرث اجملاالت املرتبطة ابالبتاكر وامللكية الفكرية وهو جمال الفضاء ،حيث انطلق هزاع
املنصوري أأول رائد فضاء امارايت قبل أأايم اىل حمطة الفضاء ادلولية .وفض ًال عن ذكل ،أأشار الوفد اىل القمر الاصطناعي
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االمارات "خليفة سات" بوصفه أأول مقر اصطناعي يصنع ابلاكمل يف خمتربات تقنيات الفضاء بدوةل االمارات العربية املتحدة
وميتكل عدد ًا من الرباءات .و أأكد الوفد أأمهية اذلاكء الاصطناعي ابعتباره أأحد احملاور الرئيس ية القتصادات املس تقبل .وقال ان
ادلوةل حرصت عىل تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره يف التمنية .و أأعرب الوفد عن تأأييده لتوجه الويبو حنو الربط بني اذلاكء
الاصطناعي وامللكية الفكرية وخماطبة خمتلف الفرص والتحدايت النامجة عن الاجتاهات اجلديدة يف جمال اذلاكء الاصطناعي
و أأثرها عىل امللكية الفكرية .مث جدد الوفد دعوته اىل حبث مجيع اخليارات املتاحة بشأأن اختيار ادلول اليت ستس تضيف
املاكتب اخلارجية للمنظمة .و أأردف قائ ًال ان االمارات عىل أأمت الاس تعداد للمشاركة يف أأية مشاورات علامً بأأن ادلوةل قد
اس تجابت لطلب امجلعية العامة السابقة بتأأجيل طلب التصويت برشط أأن يمت وضع خارطة طريق العداد مهنجية واحضة
ومتاكمةل هبذا الشأأن للخروج بتوصيات امجلعية العامة .وعليه ،شدد الوفد عىل أأمهية الالتام بقرارات امجلعية لعام 2015
وبشلك خاص الوقت احملدد لتكل املسأأةل نظر ًا اىل ضيق الوقت املتاح للخروج بقرار وفق ًا للمشاورات السابقة .ور أأى الوفد
أأنه من املستبعد الوصول اىل حل ابالجامع ،فدعا ادلول ا ألعضاء اىل ا ألخذ بعني الاعتبار اللجوء اىل التصويت كحل أأخري
وفق ًا للنظام ادلاخيل للويبو ،مشدد ًا عىل الطبيعة الاس تثنائية ذلكل االجراء و أأنه ال ينبغي أأن يؤثر عىل أأية قرارات أأخرى
للمنظمة يف املس تقبل .و أأكد الوفد جمدد ًا التامه ابلعمل مع امجليع للتوصل اىل قرارات واجياد حلول ختدم مصاحل الويبو عىل
أأفضل وجه ممكن .ويف اخلتام ،جدد الوفد شكره مجليع ادلول ا ألعضاء ،و أأبدى أأمهل يف أأن تمثر سلسةل اجامتعات الويبو عن
نتاجئ تصب يف خدمة التمنية والازدهار للك ادلول واجملمتعات.
 .124و أأيّد وفد اململكة املتحدة بيان وفد فنلندا ابمس الاحتاد ا ألورويب ودهل ا ألعضاء وبيان وفد ندا ابمس اجملموعة ابء .وقال
ان اململكة املتحدة س تغادر الاحتاد ا ألورويب يف هناية أأكتوبر  ،2019و أأن هدفها هو القيام بذكل بثبات واس تقرار ،ومبا
يضمن اس مترارية حامية أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أأحصاب احلقوق املعينة من الاحتاد ا ألورويب مبوجب
نظايم الهاي ومدريد .وذكر أأن تقدم ًا جيد ًا أأحرز يف ثنائية الويبو احلالية :اذ تويل الرشاكت يف اململكة املتحدة قمية كبرية
خلدمات الويبو محلاية امللكية الفكرية ودمعها دولي ًا .وبناء عليه ،أأي ّد الوفد اتباع هنج اسرتاتيجي ملواصةل السري حنو التحول
الرمقي بغية حتسني اخلدمات ألحصاب احلقوق ،وتكييفها لتس تجيب للمتطلبات املس تقبلية للعمالء .و أأبدى الوفد اس تعداده
للمساعدة ،مبا يف ذكل من خالل رئاس ته للجنة الربانمج واملزيانية .وقال ان اململكة املتحدة س تواصل متابعة أأولوايهتا بشلك
استبايق ومنتج مع القيادة املقبةل للويبو يف أأعقاب انتخاب مدير عام جديد عام  .2020و أأضاف أأن اململكة املتحدة رفعت
مس توى التاماهتا جتاه الويبو ،كام يتضح من خالل رئاس هتا الثنتني من الهيئات الرئيس ية للمنظمة ،وصياغهتا للعديد من
املقرتحات الرمسية ومساعدهتا يف اجياد حلول للقضااي ادلولية الهامة .و أأشار اىل معلها مع الويبو لعقد مؤمتر يف لندن مؤخر ًا
بشأأن أاثر اذلاكء الاصطناعي عىل امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد ،قال ان الوصول اىل البياانت واس تخداهما ،وكذكل
اس ناد احلقوق اىل خمرجات اذلاكء الاصطناعي ،أأمر ينطبق عىل مجيع ادلول ا ألعضاء ،وابلتايل يتطلب اتباع هنج دويل .و أأي ّد
الوفد ابلاكمل هجود الويبو وقيادهتا يف هذا اجملال .وانتقل الوفد اىل التحدي العاملي املمتثل يف تمثني قمية امللكية الفكرية ،وقال
انه يتطلع اىل العمل مع الخرين للتوصل اىل فهم أأفضل للتحدايت العاملية اليت يواهجها املبتكرون يف تسخري قمية امللكية
الفكرية اخلاصة هبم أكصل مايل .و أأشار ختاما اىل حتسن املناخ العام يف الويبو والرتكزي املتواصل عىل ا ألهداف الكربى ودمع
خدمات امللكية الفكرية ادلولية اليت تقدّم القمية ألحصاب املصلحة العامليني يف جمال امللكية الفكرية.
 .125و أأعلن وفد مجهورية تزنانيا املتحدة ،خبالص ا ألىس وا ألسف وفاة الس يد عبد هللا وزيري ،املدير التنفيذي لواكةل
تسجيل ا ألعامل وامللكيات يف زجنبار يف يونيو  .2019و أأي ّد الوفد بيان وفد أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وال س امي فامي
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يتعلق ابحلاجة اىل مفاوضات بشأأن صكوك قانونية دولية ملزمة محلاية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة مبعارف الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،والمتثيل اجلغرايف العادل لدلول ا ألعضاء يف الويبو يف هيئات صنع القرار .وقال ان حكومة تزنانيا
تركز عىل التصنيع وتعزيز االنتاجية لتحويل اقتصادها ،وتعي وعيا اكمال بدور امللكية الفكرية يف تعزيز التمنية الصناعية
واالنتاجية .و أأضاف أأنه س يواصل التعاون مع الويبو لتعزيز نظام حامية امللكية الفكرية واعامتد س ياسات تفيد بدله .وذكر أأن
البدل اس تفاد من برامج الويبو و أأنشطهتا التعاونية ،وقد اس تمكل بعضها والبعض الخر ال زال جاراي .ومشلت ا ألنشطة احلديثة
تطبيق تقنيتني مت حتديدهام كجزء من برانمج الويبو لنقل التكنولوجيا املالمئة (معاجلة ا ألعشاب البحرية الس تخراج
الاكراجينان وتربية ا ألحياء املائية) .وقال ان املرشوعني هام خري مثال عىل اس تخدام معلومات الرباءات بشلك فعال يف بناء
القدرات التكنولوجية .و أأضاف أأن تزنانيا من أأكرب املس تفيدين من برامج الويبو لتطوير املهارات ،مبا يف ذكل برانمج أأجرته
شعبة البدلان ا ألقل منو ًا يف الويبو ابلتعاون مع حكومة السويد .وقد اس تضافت البالد برانجمني تدريبيني للويبو ،واس تفادت
يف عام  2019من هنج التنفيذ القامئ عىل املشاريع لربانمج التدريب املشرتك للويبو واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل
والواكةل السويدية للتعاون االمنايئ ادلويل ،اذلي مكّن املشاركني من صياغة مشاريع وطنية تس تخدم امللكية الفكرية ألغراض
التمنية .ونتيجة لهذا التدريب ،مصم املشاركون ونفذوا ثالثة مشاريع وطنية .وقد دمعت الويبو تزنانيا يف تنظمي أأنشطة هممة
أأخرى .و أأعرب الوفد عن امتنانه لأاكدميية الويبو عىل مساعدهتا يف منصة التعلمي عن بعد وتعيني مدرسني يف اطار برانمج
املاجس تري يف امللكية الفكرية يف ا ألريبو .وقال ان بدله ال يزال يعمتد عىل مساعدة الويبو يف الوصول اىل املؤلفات واملنشورات
االلكرتونية وغريها من املواد ادلراس ية املتاحة ،والاس تفادة من تواجد املعلمني الزائرين يف مرحةل االقامة لربانمج املاجس تري
يف امللكية الفكرية يف دار السالم .والمتس الوفد من الويبو نرش برانمج املاجس تري يف امللكية الفكرية عىل موقعها االلكرتوين.
 .126و أأي ّد وفد الوالايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اىل القضااي ذات ا ألمهية
للوفد :فامي يتعلق بشؤون املوظفني ،أأعرب الوفد عن احرتامه الكبري للعمل اذلي يؤديه موظفو الويبو ،ومثّن عاليا القرار اذلي
اختذ يف صيف عام  2019بشأأن متويل برانمج املاكفأت والتقدير يف الويبو ،واذلي يعرتف اب ألداء الفردي و أأداء الفريق فقط.
وقال انه ال يس تطيع تأأييد منح ماكفأأة أأداء املنظمة ،اليت ظلت جزءا من هذا برانمج املاكفأت .وفامي يتعلق بقضية املساهامت
يف النفقات املشرتكة للويبو ،أأشار الوفد اىل أأن املركز املايل القوي للويبو يعزى حلد كبري اىل جناح نظام معاهدة الرباءات
اذلي يتح ّمل أأكرث من حصته العادةل من النفقات املشرتكة ،ولكن ال ميكن أأن يكون العاكز املايل ألنظمة التسجيل ا ألخرى.
و أأضاف أأن تعزيز الاكتفاء اذلايت املايل يقتيض أأن يتحمل لك نظام تسجيل اتبع للويبو مسؤوليته يف هذه املسأأةل ،هبدف
توزيع أأكرث انصافا للنفقات املشرتكة ،كام اكن احلال يف العقدين ا ألولني للويبو .وبناء عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن اقرتاح ا ألمانة
بأأن يسامه احتادا الهاي ولش بونة املموالن من الاشرتأاكت بنس بة واحد يف املائة من ايراداهتام يف النفقات املشرتكة للويبو
خطوة يف الاجتاه الصحيح ،متاش يا مع املامرسة السابقة .و أأضاف أأن معاجلة العجز املتوقع يف الاحتادات املموةل من
الاشرتأاكت تس تدعي اعادة التوزيع اللكي لاليرادات املتنوعة ،املتأأت ّية غالب ًا من استامثرات الحتادي معاهدة الرباءات ومدريد
املمولني من الاشرتأاكت ،عىل الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت أأو توزيعها بطريقة تضمن حصول تكل الاحتادات عىل
حصة منفصةل للك احتاد عوضا عن حصة شامةل كام هو احلال يف املامرسة احلالية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اىل
توافق يف الراء بشأأن وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة كام وردت .وفامي يتعلق مباكتب الويبو اخلارجية ،قال ان من املفيد
انتظار نتاجئ التقيمي املوضوعي للش بكة احلالية لهذه املاكتب ،واملقرر اجراؤه عام  ،2021قبل اختيار املاكتب اخلارجية التالية،
و أأشار اىل أأن تقليد الويبو القدمي املمتثل يف اختاذ قرارات مس تنرية ابالجامع سامه دامئا يف حتقيق جناهحا ،و أأضاف أأن ادلعوة
املتعجةل للتصويت اىل اختتام املناقشة بشأأن املاكتب اخلارجية املس تقبلية قد يتسبب برضر أأكرب من املنفعة .ويف ضوء
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اجلدل ادلائر بشـأأن املاكتب اخلارجية املس تقبلية ،حث الوفد املدير العام عىل الامتناع عن امليض قدما يف الوقت احلايل بأأي
خطة بشأأن اماكنية فتح مركز الويبو لتوفري خدمات التحكمي يف ش نغهاي ،خاصة ان تضمنت مساحة مكتبية هناك .واختمت
الوفد قائ ًال انه يود ،نظر ًا البالغ املدير العام العديد من الوفود بأأن الوالية احلالية يه واليته ا ألخرية ،أأن يعرب عن تقديره
للتقدم الاس تثنايئ واالجنازات املعيارية املهمة اليت حققهتا الويبو حتت قيادة الس يد غري وبفضل رؤيته ،واليت همدت الطريق
أأمام ادلول ا ألعضاء ملعاجلة قضااي متطورة مثل التكنولوجيا وامللكية الفكرية مع ضامن اس تقرار الويبو وجودة خدماهتا.
 .127وشكر وفد أأوروغواي الويبو عىل التعاون التقين اذلي قدمته ،واذلي مسح للفريق التقين للملكية الفكرية يف
أأوروغواي مبواصةل حتسني الس ياسات بشأأن هذه املسأأةل .وشكر الوفد مدير شعبة قانون الرباءات عىل دمعه املس متر ومعهل
املشرتك مع املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف أأوروغواي ،اليت أأصدرت ادلليل ا ألول لفحص الرباءات .و أأشاد الوفد بتنفيذ
حلقة العمل االقلميية للمدربني يف صياغة طلبات الرباءات ،ابلتعاون مع الواكةل االس بانية للتعاون واملكتب االس باين للرباءات
والعالمات التجارية ،وهو ما س يعزز معل اجلامعات والوالكء واملمثلني القانونيني ألن املبتكرين الوطنيني س يحظون برباءات
عالية اجلودة يسهل تدويلها .و أأعرب عن تقديره وشكره للمكتب االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب عىل دمعه املس متر للمديرية
الوطنية للملكية الفكرية ،وال س امي دعوهتا للمشاركة يف حدث معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف كوس تارياك ،املصص
حترض لالنضامم اىل املعاهدة مثل أأوروغواي ،واكنت النتاجئ واعدة ،اذ عندما تصبح طرفا يف معاهدة الرباءات
للبدلان اليت ّ
ميكن الاعامتد عىل مجيع املدخالت التقنية والقانونية والس ياس ية الالزمة للتطبيق الفعال .و أأعرب الوفد عن امتنانه لقطاع
البنية التحتية العاملية عىل التبادل املس متر مع فريقه الفين ملواصةل التقدم يف حتديث نظام  ،IPASمن أأجل حتسني ادارة
السجالت وتوفري قدر أأكرب من اليقني القانوين .و أأشاد الوفد جبهود االنفاذ و أأنشطة التدريب اليت تقوم هبا الويبو لصاحل القضاة
واملدعني العامني يف أأوروغواي .و أأشار عىل وجه اخلصوص اىل ادلمع اذلي تلقاه لتنفيذ نشاط عقد يف مونتيفيديو لصاحل
القضاة واملدعني العامني ،ابلتعاون مع املكتب االس باين للرباءات والعالمات التجارية .و أأعلن الوفد موافقة الربملان الوطين ،يف
 15سبمترب املايض ،عىل التصديق عىل معاهدة س نغافورة وقبول التعديالت اليت أأدخلت عايم  1999و 2003عىل اتفاقية
الويبو ،وس تودع الصكوك قريبا .و أأكد الوفد أأن أأوروغواي تعمل عىل اصالح شامل لقانون العالمات التجارية ،ليتضمن
جوانب جديدة بشأأن التطورات التكنولوجية والتجارة االلكرتونية واالنفاذ ،من بني أأمور أأخرى ،وحتديثه ليامتىش مع أأحدث
التطورات القانونية يف هذه املسائل .و أأشار اىل أأن جلنة الصياغة ،املؤلفة من كياانت عامة وخاصة ،تعمل عىل مرشوع قانون
س يطرح للتشاور العام يف ا ألشهر املقبةل.
 .128و أأعرب وفد فانواتو عن تقديره للويبو عىل ما قدّمته من مساعدة تقنية وغريها من أأشاكل ادلمع لمتكني احلكومة من
بسن س بعة
صياغة خطهتا الاسرتاتيجية ا ألوىل للملكية الفكرية عام  .2015وذكر أأن ّه ومبوجب هذه اخلطة ،التمت احلكومة ّ
قوانني بشأأن امللكية الفكرية ،وصدّ قت عىل اتفاقية الويبو واتفاقية برن ،و أأنشأأت مكتبا للملكية الفكرية ،يعمل فيه مخسة
حمامني ومخسة من موظفي ادلمع للمساعدة يف تسجيل العالمات التجارية والرباءات والتصاممي .و أأعرب الوفد عن امتنانه
للويبو عىل منصة التعمل عرب االنرتنت؛ اليت اس تفاد مهنا مكتب امللكية الفكرية الوطين وموظفوه ،واس تفادوا كذكل من املنح
ادلراس ية للويبو وبرانمج الويبو للتطوير املهين .وقال الوفد انه يعمل مع مكتب الويبو يف س نغافورة عىل تركيب نظام
( ،)IPASمن أأجل تعزيز اجلهود الرامية اىل رمقنة خدمات تسجيل العالمات التجارية والرباءات والتصاممي؛ ومن املقرر أأن
يكون النظام جاهزا لالس تخدام يف فانواتو عام  .2020وذكر الوفد أأن التحدايت اليت تواجه بدله حاليا تتعلق ابالس تغالل غري
العادل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذلكل تعمل البدل مع أأحصاب املصلحة احملليني لوضع ترشيعات
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محلاية املعارف التقليدية .و أأشار اىل التقدير الكبري لعمل جلنة املعارف يف ضوء اس مترار التام البدل حبامية معارف الشعوب
ا ألصلية .و أأعرب عن رغبته يف طلب مساعدة الويبو يف مراجعة قوانني املؤرشات اجلغرافية ،بغية تسهيل تسجيل العالمات
التجارية احمللية الشهرية .وقال ان حكومته ختطط لالنضامم اىل معاهدة حق املؤلف من أأجل حامية صناعاهتا االبداعية
وصوهنا .و أأضاف أأن بدله عىل س تخرج من ماكنهتا كواحدة من البدلان ا ألقل منو ًا يف عام  ،2020و أأن أأداءها قوي يف تصنيف
ادلخل القويم االجاميل للفرد ،وكذكل يف املؤرشات ادلولية ا ألخرى .و أأكّد أأن فانواتو س تواصل تعزيز التجارة احلرة ،و أأعرب
عن امتناهنا لدلمع واملساعدة اليت تلقهتا من الويبو واجملمتع ادلويل بشلك عام.
 .129و أأي ّد وفد فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال ان
بدله ،رمغ احلظر ،تنفذ العديد من أأنشطة الابتاكر والتطوير يف جمال امللكية الفكرية .وذكر أأن الشهادة الثالثة لتسميات
املنشأأ ت املراقبة منحت ملرشوب الرم ( )rumالفزنوييل ،مما سيساعد عىل دفع جعةل التمنية الوطنية .و أأضاف الوفد أأن بدله
واحد من أأكرث البدلان تنوعا يف العامل ،وتسميات املنشأأ يه أأدوات أأساس ية حلفز الاقتصاد احمليل وتوس يع االنتاج ،وتسهم
ابلتأأكيد يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة الواردة يف خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030و أأشار اىل أأن املكتب الوطين
يعمل عىل حتقيق نفاذ أأسهل اىل معلومات امللكية الفكرية ،وذلكل أأجرى حتديثا ملوقعه االلكرتوين و أأدرج وصفا للك الفوائد
االمنائية اليت قد يوفرها نظام امللكية الفكرية لعملية التمنية الوطنية .وقال ان  16عالمة جامعية منحت ،للمرة ا ألوىل يف اترخي
البدل ،للشعوب ا ألصلية ،عرب احتاد الشعوب ا ألصلية يف والية بوليفار ،ومن خالل تزويدمه اب ألدوات الالزمة محلاية ملكيهتم
الفكرية .و أأي ّد جتديد والية جلنة املعارف هبدف تعزيز حامية معارف ا ألجداد .وذكر أأن بدله أأطلق ،مبساعدة من املكتب
االقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب ،عددا من مشاريع التعاون اليت تركز عىل القانون وا ألمتتة وتدريب املتخصصني الفزنويليني.
و أأشار الوفد اىل أأنشطة التعاون مع البدلان ا ألخرى يف جمال اس تخدام نظام الويبو البديل لتسوية املنازعات .وذكر أأن بدله
اس توىف رشوط الانضامم اىل معاهدة مراكش ،وس تقدم الصكوك الوجهية اىل املدير العام للويبو يف فرتة امجلعيات.
 .130و أأعرب وفد فييت انم عن تقديره للجهود اليت بذلهتا الويبو لتحقيق أأهدافها الاسرتاتيجية ،و أأشار اىل النتاجئ االجيابية
للمناقشات بشأأن املسائل املؤسس ية واحلكومية .وقال انه يتطلع اىل احراز مزيد من التقدم يف العمل املعياري املتعلق مبعاهدة
قانون التصاممي وجلنة املعارف .و أأضاف أأن الثورة الصناعية الرابعة ّ
تغري طرق معيشة اجملمتعات ومعلها وتواصلها .ذلا جيب
عىل البدلان النامية مثل فييت انم الانتقال حنو التمنية املس تدامة واغتنام الفرص اليت تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتاكر
لزايدة رخاء مواطنهيا .ويف هذا الس ياق ،ذكر أأن خمتلف املشاريع والربامج والس ياسات اليت أأطلقهتا حكومته لتعزيز منو نظام
حسنت تصنيف البدل يف مؤرش الابتاكر العاملي .و أأضاف أأن حكومته ،ادرأاكً مهنا أأن امللكية الفكرية يه أأحد أأ ّمه
الابتاكرّ ،
جوانب الابتاكر ،اختذت خطوات النشاء بيئة حديثة وفعاةل للملكية الفكرية .ومنذ أأغسطس  ،2018اعمتدت الاسرتاتيجية
الوطنية للملكية الفكرية  2030وعدلت ترشيعات امللكية الفكرية مبا يامتىش مع التاماهتا مبوجب االتفاق الشامل واملتدرج
للرشاكة عرب احمليط الهادئ .و أأشار اىل اس تعدادات حكومته اليداع صك الانضامم اىل اتفاق الهاي بشأأن التسجيل ادلويل
للتصاممي الصناعية .وقال ان الويبو ساعدت العام املايض بدله عىل تطوير اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية ونرش نظام
( )IPASوتنفيذ مرشوع بيئة امللكية الفكرية .وتطلع اىل مواصةل هذا التعاون املمثر وتعهد ابملسامهة يف انشاء نظام أأكرث
توازان للملكية الفكرية لصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .131و أأي ّد وفد زامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأ ّقر بتعاونه مع الويبو يف العديد من جماالت
تطوير امللكية الفكرية ،و أأبرز دمع املنظمة ملركز دمع التكنولوجيا والابتاكر اجلديد يف زامبيا .وذكر أأن حلقة معل عقدت

A/59/14
Annex
87

الطالق ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف يوليو  2019وتدريب املشاركني عىل البحث عن معلومات الرباءات
واملنشورات العلمية واس تخداهما .وقال ان أأمهية ذكل ابلنس بة اىل زامبيا ،هو أأن العديد من املؤسسات الأاكدميية والبحثية
اليت حرضت من مجيع أأحناء البالد ،أأعربت عن رغبهتا يف انشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اخلاصة هبا ،مما يفتح اجملال
النشاء ش بكة وطنية .و أأكّد أأن زامبيا س تواصل التعاون مع الويبو يف هذا الصدد .وشكر الوفد الويبو عىل تنظمي وتيسري
مشاركة رؤساء ماكتب حق املؤلف يف ندوة اقلميية بشأأن التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات ودور احملفوظات
واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية يف جمال حق املؤلف ،واليت عقدت يف نريويب بكينيا ،يف يونيو  .2019وأأكّد الوفد
من جديد اس تعداده للمشاركة بشلك بناء يف هذه اجملاالت .وشدد عىل أأمهية جتديد والية جلنة املعارف .وقال ان زامبيا عىل
اس تعداد لتقامس جتربهتا يف اعامتد قانون وطين محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الفوللكوري.
 .132و أأي ّد وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال ان حكومته أأودعت يف  12سبمترب
 2019دلى الويبو صك تصديقها عىل معاهدة بيجني وصك انضامهما اىل معاهدة مراكش .و أأضاف أأن احلكومة تراجع قانون
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مبساعدة من الويبو ،ملواءمته مع املعاهدتني املذكورتني .وذكر أأهنا تس تعد لالنضامم اىل اتفاق
الهاي يف عام  ،2020كجزء من هجودها املس مترة للتصديق عىل معاهدات الويبو ذات الصةل .و أأعرب الوفد عن امتنانه
للويبو عىل لك ادلمع اذلي قدمته لربامج تكوين الكفاءات يف زمبابوي ،مبا يف ذكل احللقات ادلراس ية املتنقةل بشأأن معاهدة
الرباءات اليت عقدت مؤخرا يف اجلامعات ،وبرانمج املاجس تري يف امللكية الفكرية اذلي تقدمه الويبو ابلرشاكة مع ا ألريبو
وحكومة الياابن ،يف جامعة افريقيا يف زميبابوي .و أأعرب عن رسوره الس مترار معلية رمقنة السجالت ،مبا يف ذكل التحقق من
البياانت ،اجلارية يف مكتب زميبابوي للملكية الفكرية بدمع من صناديق الياابن الاستامئنية اليت تديرها الويبو .وقال الوفد ان
زمبابوي س تواصل العمل عن كثب مع ا ألوساط الأاكدميية ومؤسسات البحث ومراكز الابتاكر والرشاكت الصغرية
واملتوسطة لتعزيز تقدير امللكية الفكرية واحرتاهما واس تخداهما .و أأضاف أأنه ينتظر بفارغ الصرب زايرة املدير العام اىل هراري
حلضور مؤمتر الويبو واملنظمة االقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية بشأأن "امللكية الفكرية
والابتاكر واضافة القمية من أأجل التنافس ية التجارية والتمنية املس تدامة يف أأفريقيا" يف نومفرب  .2019ودعا الوفد مجيع ادلول
ا ألعضاء اىل اعادة تأأكيد امياهنا املس متر ابلتعددية والتفاوض بروح بناءة مصحوبة حبسن النية.
 .133وذكّر ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIأأن املنظمة يه هيئة حكومية دولية حيمكها اتفاق ابنغي اذلي
يطبق ترشيعات تتجاوز احلدود الوطنية فامي يتعلق ابدارة حقوق امللكية الصناعية ،و أأن هذا املكتب االقلميي قد أأنشئ
مبوجب املادة  12من اتفاقية ابريس املؤرخة  20مارس  ،1883واليت تلزم ادلول ا ألطراف ابنشاء مكتب للملكية الصناعية.
و أأوّض املمثل أأن املنظمة تضم  17دوةل عضو ،و أأن هممهتا ا ألساس ية يه تسجيل الس ندات واصدارها نيابة عن ادلول
ا ألعضاء ومن أأجلها ،وذكل وفقا الجراءات مشرتكة بني مجيع ادلول ا ألعضاء مبوجب اتفاق ابنغي .و أأضاف أأن املهمة الثانية
للمنظمة يه التوثيق ومجع املعلومات ،وتمتثل يف نرش احملتوى ا ألسايس للس ندات الصادرة يف النرشة الرمسية عىل االنرتنت
للمنظمة ويف نرشة الرباءات .وأأشار املمثل اىل أأن املنظمة تشارك يف التطوير التكنولويج من خالل نظام امللكية الصناعية
اخلاص هبا ،وتنفيذ برامج املعلومات والتوعية والتدريب لرشاحئ خمتلفة من اجملمتع اليت حتتاج اىل زايدة معارفها يف جمال امللكية
الفكرية .وذكر املمثل أأن املنظمة قدّمت و أأجرت دورات تدريبية يف جمال امللكية الفكرية يف مركز تدريب ايوندي التابع لها،
ويف أأاكدميية دينيس اياكين ،ودورات ابلرشاكة مع مؤسسات أأاكدميية أأخرى ،وكذكل يف س ياق التعاون .ورصح املمثل أأن
املنظمة رشعت ،يف عام  ،2019يف وضع برانمج تدرييب ملنظامت االدارة امجلاعية حلق املؤلف وبرانمج أخر ملهنديس
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الرباءات .و أأشار اىل اس مترار مرشوع اطالق مؤرشات جغرافية يف ادلول ا ألعضاء ،وكذكل مرشوع تطوير حامية ا ألصناف
النباتية .و أأضاف أأن املنظمة بد أأت دراسة بشأأن دمع الرشاكت يف الاس تخدام احلكمي للملكية الفكرية .و أأشار اىل اجراءات
ملموسة جارية ،ال س امي للفائزين جبوائز العالمة التجارية " ،"OAPIوكذكل للنسخة السابعة من املعرض ا ألفريقي
لالخرتاعات والابتاكر التكنولويج .و أأوّض املمثل أأن املنظمة تقدّم مضن دورها مكستشار فين حلكومات ادلول ا ألعضاء يف
جمال امللكية الفكرية ،ادلمع لتكل ادلول يف تس يري الس ياسات وتزودها اب ألفاكر الالزمة بشأأن قضااي امللكية الفكرية .وقال ان
املنظمة تتوىل قيادة املشاريع والربامج بدمع من بعض الرشاكء ،ورحب بتعهد بعض ا ألطراف ابلتامات هممة ،مما يسمح
للعديد من البدلان واملنظامت ،مبا يف ذكل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،من الاس تفادة من ادلمع الكبري املطلوب لمتويل
الربامج املتعلقة بتكوين الكفاءات التنظميية ،وال س امي التدريب .وشكر املمثل لك الرشاكء الثنائيني ومتعددي ا ألطراف يف
املنظمة عىل دمعهم.
 .134و أأي ّد ممثل املنظمة االقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
وذكر أأن ا ألنشطة املتلفة املضطلع هبا أأو املطط لها يف عام  ،2019يف اطار االتفاق الثاليث املوقع بني الويبو وا ألريبو يف
السلسةل  58للجمعيات ،تشمل – أأو مشلت – برانمج أأس بوع للملكية الفكرية يف غاان وكينيا ورواندا ومائدة مس تديرة رفيعة
املس توى بشأأن املؤرشات اجلغرافية و أأول اجامتع اقلميي لرؤساء ماكتب حق املؤلف يف  45بدلا افريقيا ومؤمترا بشأأن ابتاكر
امللكية الفكرية واضافة القمية ألغراض التنافس ية التجارية يف افريقيا .وفامي يتعلق بتكوين الكفاءات ،ذكر املمثل أأن برانمج
مض أأكرث من  300خرجي من  26بدلا يف
درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية اذلي توفّره جامعة افريقيا يف مواتري بزميبابويّ ،
مجيع أأحناء القارة منذ انشائه قبل  12س نة ،وجنح توس يعه اىل غاان ومجهورية تزنانيا املتحدة يف العام املايض .وقال ان أأحدث
املبادرات ا ألخرى تض ّمنت حتسني أأنظمة امللكية الفكرية يف القارة وحلقات معل بشأأن صياغة الرباءات واجامتعات اقلميية
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتعيني أأاكدميية ا ألريبو مكركز للمتزي يف تعلمي امللكية الفكرية .و أأضاف أأن املنظمة االقلميية
ا ألفريقية للملكية الفكرية وا ألريبو تعمالن عن كثب مع اجملموعة ا ألفريقية لتوفري مدخالت تقنية يف جمال امللكية الفكرية بشأأن
القضااي الرئيس ية اليت هتم أأفريقيا .و أأعرب عن تقديره الكبري دلمع الويبو خالل العام املايض وعن أأمل صادق يف مواصةل
التعاون مع املنظمة لصاحل ادلول ا ألعضاء فهيا.
 .135و أأثىن ممثل املنظمة ا ألوروبية الس يوية للرباءات عىل معل الويبو مكنتدى عاملي ومركز تنس يق للتعاون ادلويل يف
قضااي امللكية الفكرية ،ومكزود للخدمات العاملية محلاية وتسوية منازعات حقوق امللكية الفكرية عرب احلدود .وسلط الضوء عىل
أأمهية املؤمتر ادلبلومايس للمنظمة ا ألوروبية الس يوية للرباءات ،اذلي عقد يف نور سلطان يف اكزاخس تان يوم  9سبمترب
 ،2019فقد جرى فيه اعامتد وتوقيع بروتوكول حامية التصاممي الصناعية امللحق ابتفاقية الرباءات ا ألوروبية الس يوية املؤرخة
 9سبمترب  .1994وذكر أأن املؤمتر ادلبلومايس عقد يف يوم اذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين لتوقيع اتفاقية الرباءات ا ألوروبية
الس يوية .وقال ان اعامتد هذا الربوتوكول الرائد لتوفري امحلاية القانونية للتصاممي الصناعية يف منطقة أأوراس يا يف هذا التارخي،
هو تأأكيد عىل أأمهية اذلكرى وبشري حبقبة جديدة يف اترخي املنظمة ومنطقة أأوراس يا بشلك عام .و أأعرب املمثل عن رسوره
اببالغ امجلعية العامة للويبو عن هذا احلدث ألن املدير العام للويبو يضطلع مبهامت أأمني االيداع للك من االتفاقية ا ألوروبية
تطور
الس يوية للرباءات والربوتوكول امللحق هبا .و أأضاف أأن الويبو تتعاون مع املنظمة منذ انطالقها ،وأأن هذا التعاون منا و ّ
خالل الس نوات امخلس والعرشين املاضية ،و أأن الويبو تدمع املنظمة حاليا يف املرحةل اجلديدة من تطورها .وخص ابلشكر
املدير العام عىل دمعه للمرشوع يف مجيع مراحهل وعىل لكامته امجليةل اليت وهجها اىل املشاركني يف املؤمتر ادلبلومايس ،وكذكل
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عىل خطابه يف اذلكرى اخلامسة والعرشين التفاقية الرباءات ا ألوروبية الس يوية .و أأعرب عن امتنانه ملكتب املستشار القانوين
للويبو عىل املساعدة القانونية يف صياغة الربوتوكول واعامتده وتوقيعه .و أأضاف أأن الفضل يف صياغة الربوتوكول يعزى اىل مدير
وخرباء جسل الهاي .و أأعرب عن امتنانه لدلول ا ألعضاء عىل تقدميها أأفضل اخلرباء القانونيني يف جمال حامية التصاممي الصناعية
والقانون ادلويل للمشاركة يف مجموعة العمل .فبدون مشاركهتم لاكن من املس تحيل اعداد الربوتوكول واعامتده يف مثل هذا
الوقت القيايس .و أأشار اىل أأن املنظمة مس تخدم نشط ألدوات وخدمات الويبو االلكرتونية ،مبا يف ذكل أأنظمة ePCT
و WIPO DASو WIPO CASEوركن الرباءات و أأداة الرتمجة اللية .و ّ
حث املمثل الويبو عىل مواصةل تطوير خدمات
الكرتونية عاملية ،و أأدوات الكرتونية لتسهيل التشغيل الفعال ملاكتب الرباءات .و أأعرب عن تقديره الس تجابة قسم حلول
ا ألعامل يف الويبو لطلب تيسري تنفيذ نظام  IPASاالداري للتصاممي الصناعية .وقال ان املنظمة تعتم ادخال نظام IPAS
ألمتتة اجراءاهتا اخلاصة ،ومساعدة الويبو يف تنفيذ هذا النظام وا ألدوات ذات الصةل يف ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول
ا ألعضاء يف املنظمة .و أأبدى التام املنظمة مبزيد من التعاون مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة من أأجل تنفيذ نظام تسوية
املنازعات خارج نطاق القضاء محلاية التصاممي الصناعية .و أأشار اىل أأن مذكرة تفامه هبذا الصدد بني املنظمة واملركز س توقّع يف
ادلورة احلالية للجمعيات .وقال ان العام املايض اكن عاما انحجا جدا ابلنس بة للمنظمة .فقد ارتفع عدد الطلبات بنس بة %5.6
يف عام  ،2018واس متر هذا الاجتاه االجيايب يف عام  .2019و أأضاف أأن املنظمة تفخر جبهدها لتحسني جودة معلها يف:
تطوير أليات البحث وحتسني ادارة اجلودة وتقليل وقت الفحص .الن التقدم احملرز يسمح للمنظمة بطلب الرتقية مبوجب
نظام معاهدة الرباءات لتصبح هيئة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل .وختام ًا ،أأثىن عىل ادارة البدلان املتحوةل
والبدلان املتقدمة لتنس يقها الفعال يف تعاون املنظمة والويبو ،وما تقدمه من مساعدة يف ا ألنشطة العملية من حيث تنظمي
الفعاليات وادلورات التدريبية وحلقات العمل املشرتكة ملاكتب الرباءات الوطنية يف املنطقة ا ألوروبية الس يوية.
 .136و أأشاد ممثل مركز اجلنوب ابدلول ا ألعضاء يف الويبو عىل سعهيا لوضع س ياسات وقواعد للملكية الفكرية حتقق تطلعاهتا
يف التمنية الوطنية وفائدة جملمتعاهتا .ور أأى أأن عىل الويبو أأن تكون منرب ًا لتعزيز نظام امللكية الفكرية ادلويل الشامل واملتوازن
واملرن اذلي خيدم لك البدلان ومجيع أأنواع املس تخدمني .و أأضاف أأن الويبو ،بصفهتا املزود الرئييس للمساعدة التقنية يف
تطوير أأنظمة وطنية متوازنة ومرنة للملكية الفكرية ،ينبغي أأن تضمن توزيعا أأكرث عداةل ملوارد الربانمج واملزيانية من أأجل تلبية
الاحتياجات االمنائية اخلاصة ابمللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،مبا يامتىش مع ا ألهداف العامة ملنظومة
ا ألمم املتحدة .ور أأى أأن من شأأن التحسينات يف أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية والوطنية أأن تعزز ا ألداء العام لنظام امللكية
الفكرية ادلويل ،و أأن حتسني الربانمج واملزيانية من شأأنه أأن يقلل الطلب عىل انشاء ماكتب خارجية وطنية واقلميية .وقال انه
جيب عىل الويبو وغريها من املنظامت اليت تقدم املساعدة التقنية اىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا أأن تساعد يف احلفاظ
عىل حزي الس ياسة املسموح به يف اتفاق تريبس واتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ا ألخرى اليت تديرها الويبو ،والاس تفادة من
مواطن املرونة الواردة فهيا .وفامي يتعلق بوضع القواعد واملعايري ،ر أأى رضورة امليض قدم ًا يف املفاوضات املتعلقة حبامية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور واس تكاملها أكولوية .وذكر أأن الفرصة متاحة للويبو يك تثبت أأن نظام امللكية الفكرية
ميكن أأن يشمل مجيع الابتاكرات الفكرية و أأن يدمع ا ُلطر املعيارية ادلولية ا ألخرى لتحسني الشفافية وتوفري قدر أأكرب من
اليقني القانوين يف تطبيقها .و أأشار اىل احلاجة اىل ابداء املرونة وايالء الاعتبار الاكيف للتمنية من قبل ادلول ا ألعضاء ،من
أأجل التوصل اىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ملعاهدة قانون التصاممي .و أأضاف أأنه يف حال تعذر التوصل اىل قرار،
فينبغي للجمعية العامة للويبو أأن تويص جلنة العالمات مبواصةل املداوالت .و أأبدى املمثل اس تعداد مركز اجلنوب ملساعدة
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البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا يف تصممي أأنظمة امللكية الفكرية اليت تدمع أأهدافها االمنائية ،وتعزز نظام امللكية الفكرية
ادلويل العادل واملتوازن واملرن.
 .137وقال ممثل مجعية والكء الرباءات لعموم الصني ان الويبو حققت اجنازات كبرية يف العام السابق حتت ارشاف املدير
العام وقيادته .و أأضاف أأن من املشجع رؤية التوسع يف خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل خدمات الس بل
البديةل لتسوية املنازعات ،اليت ينتظرها العديد من ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل البدلان ا ألقل منو ًا .وذكر أأن هذه التطورات
ستسهم مسامهة كبرية يف تعزيز التمنية املس تقبلية للويبو.
 .138و أأشار ممثل املنظمة ا ألوروبية للقانون العام ( )EPLOاىل مذكرة التفامه اليت وقعهتا املنظمة مع الأاكدميية اليواننية
للملكية الصناعية .و أأضاف أأن الويبو س توقّع مذكرة تفامه مع الأاكدميية أأيضا دلمع التدفق عرب الوطين للملكية الفكرية .وقال ان
املنظمة تعمل ابنتظام عىل املسائل املتعلقة ابلبياانت وس ياسة امللكية الفكرية والابتاكر يف س ياق الويبو وغريها من هيئات
ا ألمم املتحدة وواكالهتا .وجدد الالتام بدمع الويبو عىل مجيع املس توايت ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يسهم تعاون الويبو مع
الأاكدميية يف نظام ملكية فكرية مس تدام ومتعدد ا ألطراف وشامل .وذكر أأن املنظمة تعمل بنشاط مع الأاكدميية اليواننية
واملعهد القضايئ للويبو لوضع برانمج دلمع قضاة امللكية الفكرية يف اليوانن .و أأ ّقر بأأمهية مشاركة الويبو يف املس تقبل يف
مبادرات ا ألمم املتحدة ،مثل الفريق الرفيع املس توى املعين ابلتعاون الرمقي ،وجدد التام املنظمة ابملسامهة يف جدول أأعامل
شامل لالبتاكر.
 .139وقدّ م ممثل احتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية ( )FICCIتقرير ًا عن تعاون الغرفة مع الويبو يف برامج امللكية الفكرية
يف الهند ،مبا يف ذكل زايرة املدير العام يف نومفرب  2018للتحدث يف اجامتع بشأأن موضوع "امللكية الفكرية والثورة الصناعية
الرابعة  -التحدايت والفرص" .وذكر املمثل أأن اعالن الس ياسة الوطنية اجلديدة حلقوق امللكية الفكرية يف الهند ،عام ،2016
بدمع مكثف من الغرفة ،عزز نظام حقوق امللكية الفكرية الوطين .وللميض قدما ،أأعرب املمثل عن أأمهل يف مواصةل العمل مع
الويبو وحكومة الهند يف مشاريع امللكية الفكرية املشرتكة ،مثل املؤمتر ادلويل للملكية الفكرية يف البدل؛ وبرامج تكوين
الكفاءات لواكالت االنفاذ؛ وندوات اذاكء الوعي ابمللكية الفكرية يف عوامص الوالايت الهندية؛ وجعل الغرفة مركزا للملكية
الفكرية لصاحل ا ألعامل التجارية والصناعية يف الهند؛ وتبادل امللكية الفكرية مبا ميكّن الرشاكت يف الهند من الاس تفادة من
أأفضل املامرسات يف البدلان ا ألخرى.
 .140وقال ممثل مجعية ا ألمريكيتني للملكية الصناعية ( )ASIPIا ّن امجلعية تأأسست قبل  55عاما ويه أأكرب و أأمه منظمة
للملكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية .وعىل مر الس نني ،أأقامت امجلعية عالقات هممة مع ماكتب التسجيل وامجلعيات الشقيقة
والويبو ،ونتيجة ما س بق نفذت امجلعية ،وواصلت التخطيط لتنفيذ ،العديد من ا ألنشطة املشرتكة يف املنطقة .و أأضاف
املمثل أأن امجلعية س تطلق ابالشرتاك مع الويبو دورة بشأأن صياغة طلبات الرباءات يف ندوة س تعقد يف أأوروغواي يف مارس
 .2020و أأشار اىل أأنه خالل فرتة امجلعيات ،س يدخل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات حزي النفاذ يف
الربازيل .ويف هذا الصدد ،ذكر أأن امجلعية اعمتدت عىل دمع الويبو لتطوير أأنشطة مشرتكة بشأأن أأداء النظام .ومن هذه
املشاريع "1" :مرشوع ( )ASIPI VERDEوهو برانمج لالبتاكر يسعى اىل تشجيع االبداع ورايدة ا ألعامل ،خاصة فامي
يتعلق حبفظ البيئة؛ " "2ودراسة عن ا ألثر الاقتصادي الس تخدام العالمات التجارية يف  10دول يف املنطقة (ا ألرجنتني
والربازيل وكولومبيا وكوس تارياك وش ييل وامجلهورية ادلومينيكية وغواتاميال واملكس يك وبامن وبريو) واليت اشرتكت يف دمعها
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الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAهبدف حتليل تأأثري الاس تخدام املكثف للعالمات التجارية عىل الاقتصادات
الوطنية وس تطلق يف أأواخر أأكتوبر خالل مؤمتر امجلعية الس نوي يف لامي (بريو)؛ " "3ودراسة " "Signo Paísبشأأن
عالمات البدلان اليت ال يوجد توافق يف الراء بني البدلان بشأأن كيفية حاميهتا ،وذلكل قررت امجلعية اجراء ادلراسة اليت
أأكدت التباين يف املعامةل وامحلاية .وقال ان النتاجئ احملققة تشري اىل رضورة اعامتد معاهدة دولية أأو تفسري منسق للامدة 6
(اثلثا) من اتفاقية ابريس .وذكر أأنه املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية يف بريو أأشار اىل هذه املسأأةل من قبل
يف عام  ،2018وس تتناولها قريبا جلنة العالمات .وكرر ممثل امجلعية التأأكيد عىل اهامتهما بتعزيز عالقهتا ابلويبو ومواصةل العمل
املشرتك لصاحل نظام امللكية الفكرية والابتاكر.
 .141وقال ممثل املؤسسة ادلولية اليكولوجيا املعرفة ( )KEIان املؤسسة تعارض أأي معل أخر من قبل جلنة حق املؤلف
بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث ،نظر ًا حلجم التخ ّبط بشأأن أأهداف املعاهدة .واعرتض املمثل عىل اقرتاحات توفري حقوق
دامئة فعاةل لهيئات البث بشأأن احملتوى اذلي مل يبدعوه أأو ميتلكوه أأو مل حيصلوا عىل ترخيص من أأجهل .ويشمل ذكل
املصنفات اليت ال تنطوي عىل حق مؤلف أأو مل تدفع أأجور ألحصاهبا أأو مل متنح مبوجب ترخيص عام جماين ،مثل تراخيص
املشاع االبداعي .ور أأى املمثل أأن معل جلنة حق املؤلف يف جمال البث مل ينظر يف ادلور الهائل واملتعاظم للخدمات املدفوعة
املشفرة اجلديدة عرب االنرتنت ،و أأمهها ،عىل سبيل املثال ،يوتيوب يت يف (غوغل) ونيتفليكس وس بوتيفاي و أأمازون برامي،
واليت ختضع لس يطرة رشاكت التكنولوجيا العمالقة ال هيئات البث اململوكة حمليا .و أأضاف أأن النتيجة املتوقعة ألي حق جديد
للملكية الفكرية خلدمات البث حسب الطلب ،هو أأن هذه الرشاكت س متنح حقوق امللكية الفكرية ملصنفات ابداعية
ألشخاص أخرين ،ومل ير سببا واحضا العامتد الويبو هذا الهنج .وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة ،ذكر املمثل أأن جلنة الرباءات
ينبغي أأن تناقش دور الرباءات يف تطوير عالجات جديدة للخالاي واجلينات واحلصول علهيا ،مثل Luxturna
و Zolgensmaعالجات الرسطان ( .)CAR-Tونظرا اىل العدد املتايد من الرباءات ملثل هذه العالجات ،قال ان عىل
جلنة الرباءات النظر يف نوعية اس تثناءات الرباءات املط ّبقة عىل العالجات البرشية ،وكذكل تاكليف الرتخيص املرتفعة
وممارسات الرتخيص املنافية للمنافسة.
 .142وقال ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( ،)JIPAاليت متثل يف امجلعيات ألول مرة ،ان عضوية امجلعية تشمل
 1300رشكة ومنظمة من  12بدلا ،ميثلون أأكرب مس تخديم أأنظمة امللكية الفكرية يف العامل ،وي ّ
شلكون  20يف املائة من
ايداعات طلبات الرباءات يف مجيع أأحناء العامل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وذكر أأ ّن املدير العام أأكّد ،يف ندوة
للجمعية يف وقت سابق من عام  ،2019عىل أأمهية الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص .و أأضاف أأن القطاع العام ال زال
يؤدي دورا حاسام ،وعىل مس تخديم نظام امللكية الفكرية ومهنم امجلعية أأن يضطلعوا بدور رائد ،ال يف انشاء امللكية الفكرية
وحاميهتا واس تخداهما حفسب ،بل أأيض ًا يف وضع القواعد وتمنية املواهب ونرش املعلومات .ويف هذا الس ياق ،أأشار اىل تعاون
امجلعية مع الويبو يف العديد من ا ألنشطة ،مبا يف ذكل من خالل الانضامم اىل مناقشات جلان الويبو ادلامئة و أأفرقة العمل .ويف
س ياق منصة ويبو غرين ،عىل سبيل املثال ،اقرتحت امجلعية ألية نقل التكنولوجيا اخلرضاء ،ابلرشاكة مع الويبو الطالق هذا
املنرب ،وواصلت هجودها يف جمال التوعية .ورحب املمثل مبناقشات الس ياسة العاملية اليت تقودها الويبو ،واليت تؤكد أأن
البياانت رضورية لتحقيق مزية تنافس ية .وختام ًا ،أأعرب عن اهامتم امجلعية ابلعمل عىل اقرتاح توصيات س ياسات ملعاجلة
التحول ا ألسايس ألنظمة امللكية الفكرية ،نتيجة التحول يف صنع س ياسات امللكية الفكرية من الرتوجي ملنظور امنايئ وطين اىل
منظور يشمل التمنية العاملية.
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 .143وقال ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNان ادلول ا ألعضاء عىل ما يبدو تؤمن بال ريب ابملنافع املطلقة للملكية
الفكرية ،و أأن الابتاكر والتمنية س يأأتيان تلقائيا بعد تعزيز حامية امللكية الفكرية وانفاذها ،رمغ أأن ا ألدةل التجريبية خالف ذكل.
و أأضاف أأن ادلول املتقدمة تكنولوجيا أأسست قواعد وقدرات تكنولوجية حبامية حمدودة أأو معدومة للملكية الفكرية .ور أأى أأن
بعض الرشوط رضورية يك تؤيت امللكية الفكرية مثارها ،مثل وجود سوق جتارية والقدرة عىل التسويق ووجود قاعدة
تكنولوجية قوية وقدرة كبرية عىل البحث والتطوير .وقال ان امللكية الفكرية يف البدلان النامية ال زالت تؤدي دورا اثنواي
نسبيا يف تشجيع الابتاكر الوطين والتمنية ،و أأن غالبية ادلول ا ألعضاء يف الويبو يه بدلان مس توردة فقط للملكية الفكرية.
تروج للفوائد املطلقة محلاية امللكية الفكرية دون
وابلتايل ،فان التاكليف املالية تفوق الفوائد .و أأضاف أأن هذه الرؤية اليت ّ
االقرار بشواغل التمنية والنفاذ والس ياسة العامة ومعاجلهتا ،تقوض مصداقية نظام امللكية الفكرية .اذ ال ينبغي أأن تكون امللكية
الفكرية غاية يف حد ذاهتا ،بل وس يةل دلمع أأهداف التمنية والس ياسة العامة للك بدل .وذكر عىل وجه اخلصوص رضورة
الاعرتاف ابحتياجات وحقوق مس تخديم نظام امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل الوزارات ذات الصةل والطالب واملرىض
واملزارعني والرشاكت الصغرية واملتوسطة وامجلهور معوما .و أأعرب عن قلقه البالغ ازاء هنج الرتوجي لالبتاكر من خالل منظور
ضيق محلاية امللكية الفكرية وانفاذها ،مما هيدد ابعاقة التمنية بد ًال من تعزيزها .وذكر أأن العديد من البدلان انضمت اىل
معاهدات امللكية الفكرية وطبقّت حامية امللكية الفكرية لعقود من الزمن ،ورمغ ذكل ال زالت متأأخرة كثريا عن ركب التمنية
والابتاكر .وقال ان اجلواب ،مل يكن يوم ًا ،ولن يكون املزيد من حقوق امللكية الفكرية .و أأضاف أأن الش بكة عىل اس تعداد
دلمع البدلان ،ودعا اىل مزيد من التفامه والتشاور برصامة أأكرب واستنادا اىل ا ألدةل ،بشأأن العالقة بني التمنية وامللكية الفكرية
عىل الصعيدين الوطين واالقلميي وداخل الويبو.
 .144و أأعرب املدير العام عن تقديره العميق مجليع الوفود واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية عىل بياانهتا
الشفوية واخلطية .وقال ان هذه البياانت تس تدعي اهامتم خاصا من ا ألمانة وس تدرس بتفصيل كبري .و أأضاف أأن هذه
البياانت يه اس تجابة امجلعية لتو ّهجات املنظمة و أأنشطهتا ،ودعا اىل تويخ أأقىص درجات احلذر يف صياغة الاس تجابة.
و أأعرب املدير العام عن تقديره ،نيابة عنه وابمس زمالئه ،لللكامت الرقيقة اليت وهجها كثري من املشاركني ل ألمانة .وذكر أأنه
الحظ عىل وجه اخلصوص الطلب الكبري عىل املساعدة التقنية؛ وذكر أأن الويبو تسعى دامئا اىل ضامن أأن تكون أأنشطة
املساعدة التقنية والتعاون االمنايئ مدفوعة ابلطلب .ور أأى يف البياانت فرصة ممتازة ل ألمانة يك تدرك جحم هذا الطلب ،وابلتايل
تطور برامج العمل وفقًا ذلكل .وقال ان ممارسة تطوير برامج العمل ،لعام  ،2020ستبد أأ قريبا وس تأأخذ بعني
تس تجيب هل و ّ
الاعتبار مجيع البياانت اليت أأديل هبا .و أأضاف أأن ا ألمانة تعمتد عىل مساعدة ادلول ا ألعضاء وتوجهياهتا يف هذا الصدد،
وستبد أأ العمل فورا بعد مجعيات  .2019وشكر املدير العام ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتا االجيابية والتاهما بعمل املنظمة،
ور أأى يف ذكل املكون الرئييس لنجاح املنظمة.
[هناية املرفق والوثيقة]

