
A 

 

A/59/14 PROV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأكتوبر  31 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

 مشروع التقرير العام
عداد من مانة اإ  الأ

لدلول الأعضاء احلادية والعرشين التالية مجلعيات وسائر الهيئات ا قراراتمداولت و هذا العام التقرير  مرشوعيسجل  .1

 :)"امجلعيات"( الويبو يف

 (والعرشون العادية الرابعة)ادلورة  امخلسونو  احلادية امجلعية العامة للويبو، ادلورة (1)
 (الرابعة والعرشون العادية)ادلورة  الأربعون ومؤمتر الويبو، ادلورة (2)
 (امخلسون)ادلورة العادية  والس بعون السادسةوجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (3)
 (الرابعة والعرشون العادية)ادلورة وامخلسون  الرابعةومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (4)
 (وامخلسون اخلامسة)ادلورة العادية  وامخلسون التاسعةواللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، ادلورة  (5)
 الرابعة والعرشون( العاديةوالأربعون )ادلورة  الثامنةومجعية احتاد برن، ادلورة  (6)
 (امخلسون)ادلورة العادية  والس تون اخلامسةواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)
 (الثالثة والعرشون العاديةادلورة ) وامخلسون الثالثةومجعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)
 (الثانية والعرشون العاديةوالثالثون )ادلورة  التاسعةومجعية احتاد لهاي، ادلورة  (9)
 (الرابعة والعرشون العاديةوالثالثون )ادلورة  التاسعةومجعية احتاد نيس، ادلورة  (10)
 (والعرشونالثالثة  العادية والثالثون )ادلورة ةالسادسومجعية احتاد لش بونة، ادلورة  (11)
 (الثالثة والعرشون العاديةوالثالثون )ادلورة  التاسعةومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة  (12)
 (الثانية والعرشون العادية)ادلورة  الأربعونومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، ادلورة  (13)
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 (والعرشون الثانية العادية )ادلورة امخلسوناحلادية و ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ادلورة  (14)
 (العادية العرشونوالثالثون )ادلورة  السادسةومجعية احتاد بودابست، ادلورة  (15)
 (ادلورة العادية العرشونوالثالثون ) الثانيةومجعية احتاد فيينا، ادلورة  (16)
 (التاسعة العاديةعرشة )ادلورة  التاسعةومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة  (17)
 (التاسعة العاديةعرشة )ادلورة  التاسعةومجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة  (18)
 (لثامنةا العادية)ادلورة عرشة  الثامنةومجعية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة  (19)
 السادسة( العاديةعرشة )ادلورة  الثانيةومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة  (20)
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص ومجعية  (21) معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

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

ىل  سبمترب 30واجمتعت تكل امجلعيات والهيئات يف جنيف يف الفرتة من  وأأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا  2019أأكتوبر  9اإ

لهيا فامي ييل بعبارة  ىل الانعقاد )واملشار اإ يف اجامتعات مشرتكة لثنتني أأو أأكرث من امجلعيات وسائر الهيئات املذكورة واملدعوة اإ

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

ىل  .2 تقارير منفصةل دلورات امجلعية العامة مرشوعات ، أأعّدت الأمانة هذا التقرير العام مرشوعوابلإضافة اإ

(WO/GA/51/18 Prov.)  وجلنة الويبو للتنس يق(WO/CC/76/4 Prov.)  ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن

احتاد لش بونة  ومجعية (.MM/A/53/3 Prov)ومجعية احتاد مدريد  (.PCT/A/51/4 Prov)الرباءات 

(LI/A/36/2 Prov.)  ومجعية معاهدة س نغافورة(STLT/A/12/2 Prov.)  ومجعية معاهدة مراكش

(MVT/A/4/2 Prov.) :وعالوة عىل ذكل، أأِعّدت مرشوعات تقارير موّحدة دلورات الهيئات الأخرى، كام ييل .

ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد  (.P/A/54/1 Prov)مجعية احتاد ابريس ( و .WO/CF/40/1 Provالويبو ) مؤمتر

(P/EC/59/1 Prov.)  ومجعية احتاد برن(B/A/48/1 Prov.)  واللجنة التنفيذية لحتاد برن(B/EC/65/1 Prov.) 

ومجعية احتاد لواكرنو  (.N/A/39/1 Prov)ومجعية احتاد نيس  (.H/A/39/1 Prov)ومجعية احتاد لهاي 

(LO/A/39/1 Prov.)  ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات(IPC/A/40/1 Prov.)  ومجعية احتاد بودابست

(BP/A/36/1 Prov.)  ومجعية احتاد فيينا(VA/A/32/1 Prov.)  ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف

(WCT/A/19/1 Prov.)  ومجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت(WPPT/A/19/1 Prov.) 

 (..PLT/A/18/1 Prov) معاهدة قانون الرباءات ومجعية

قامئة ابلأعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت  .A/59/INF/1 Rev وترد يف الوثيقة .3

 .2019 أأكتوبر 9

 :(A/59/1 وترأأس الأشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول الأعامل )الوثيقة .4

 13و 12و 11و 10و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1البنود 
 26و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و
 33و 32و 27و

 (فييت انم) يش دونغ )الس يد(-دونغ السفري
 رئيس امجلعية العامة

 (فرنسا)الس يد( ) السفري فرانسوا ريفاسو 31و 30و 7 ودالبن
 رئيس جلنة الويبو للتنس يق
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 (انميبيا( )ة)الس يد فيفيني اكجتيونغا 9البند 
 مؤمتر الويبو ةرئيس

 (لتفيا)الس يد( ) س ندرس لغنوفسيك 23البند 
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاترئيس مجعية احتاد 

 (املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية)الس يد( ) دينيس بوهوسو 24البند 
 رئيس مجعية احتاد مدريد

يران )مجهورية )الس يد( ) رضا دهقاين 25البند   (الإسالمية( –اإ
 مجعية احتاد لش بونةرئيس 

 (بريو)الس يد( ) راي ميلوين غارس يا 28البند 
 س نغافورة معاهدةرئيس مجعية 

كوادور)الس يد( ) سانتياغو س يفالوس 29البند   (اإ
 رئيس مجعية معاهدة مراكش

 التوايل.، عىل A/59/INF/6و A/59/1ويرد جدول الأعامل، ابلصيغة املعمتدة، وقامئة املشاركني يف الوثيقتني  .5

 من جدول الأعامل املوّحد 1البند 

 افتتاح ادلورات

ليه فامي ييل ابمس "املدير العام"( الس يد فرانسس غريدعا املدير العام للويبو،  .6 سلسةل الاجامتعات  ،)املشار اإ

ىل الانعقاد. وامخلسني التاسعة  مجلعيات الويبو اإ

دونغ  يش-احلادية والعرشين السفري دونغورات يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات والهيئات املعنية الأخرى ادل وافتتح .7

 انم(، رئيس امجلعية العامة للويبو. )فييت)الس يد( 

 من جدول الأعامل املوّحد 2البند 

 اعامتد جدول الأعامل

ىل الوثيقة .8  .A/59/1 Prov.3 استندت املناقشات اإ

ن .9  A/59/1 Prov.3 الوثيقة يف النحو املقرتح عىلالأعامل جدول فامي يعنيه، اعمتدت لك ، مجعيات الويبو اإ

ليه يف هذه الوثيقة   بعبارة "جدول الأعامل املوّحد"(.أأعاله  2ويف الواثئق املذكورة يف الفقرة )املشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 3البند 

 انتخاب أأعضاء املاكتب

ىل .10  ..A/59/INF/1 Revالوثيقة  استندت املناقشات اإ
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وذكّر املستشار القانوين بأأنه يتعنّي عىل مجعيات ادلول الأعضاء للويبو هذا العام، انتخاب أأعضاء املاكتب، أأي رئيس  .11

وانئيب رئيس للك مجعية من امجلعيات وسائر الهيئات الواحدة والعرشين لدلول الأعضاء يف الويبو ويف الاحتادات. ورّصح 

ىل أأنّه يف انت ح أأن يمت حيهنا انتخاب أأعضاء املاكتب ابلنس بة اإ جراء مزيد من املشاورات بني منسقي اجملموعات، اقرتر ظار اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأهنا. وأأعلن أأنه حتقق اتفاق بشأأن تعيني أأعضاء املاكتب يف جلنة الويبو  املناصب اليت مت التوصل اإ

م لتكل املناصب. وذكّر املستشار القانوين بأأن ولية رئيس جلنة الويبو للتنس يق، وتال أأسامء الأشخاص املقرتح انتخاهب

ىل  للتنس يق وانئبيه مدهتا س نة واحدة، اعتبارًا من اترخي انتخاهبم. ونظرًا لبقاء مناصب شاغرة، دعا املستشار القانون الوفود اإ

بالغ الأمانة بنتيجة مشاور  اهتا.مواصةل املشاورات بشأأن الرتش يحات الإضافية، واإ

ىل اتفاق منسقي اجملموعات ابنتخاب رئيس وانئيب رئيس جلنة الويبو  .12 وأأدىل الرئيس مبالحظات عن البند، وأأوعز اإ

جراء املشاورات الالزمة ليه املستشار القانوين، يف انتظار تقدمي مزيد من الرتش يحات واإ لشغل  للتنس يق، كام أأشار اإ

 املناصب الشاغرة املتبقية.

يلحظ أأي اعرتاض عىل ذكل، فقد اعمتد قرار انتخاب أأعضاء املاكتب، وأأعلن أأن الاجامتع س يتناول  ومبا أأن الرئيس مل .13

 هذا البند من جديد يف وقت لحق.

ىل تقدمي معلومات حمّدثة للمشاركني  .14 وعاد الرئيس لتناول البند يف اليوم الثالث للجمعيات، ودعا املستشار القانوين اإ

 ناصب أأعضاء املاكتب الشاغرة املتبقية.بشأأن الرتش يحات مل  عيف الاجامت

وكذكل وأأعلن املستشار القانوين عن اتفاق ادلول الأعضاء بشأأن الرتش يحات الإضافية، وتال أأسامء أأولئك املرحشني،  .15

. ونظرًا لبقاء مناصب شاغرة، حّث املستشار القانوين مّرة أأخرى ادلول الأعضاء عىل لك مهنم يف الهيئات املعنية مناصب

بالغ الأمانة بنتيجة مشاوراهتاموا  .صةل املشاورات بشأأن الرتش يحات الإضافية، واإ

ىل  رها املستشار القانوين، واليت متادلول الأعضاء الرتش يحات اليت ذك أأن تعمتد مجعياتواقرتح الرئيس  .16 التوصل اإ

عادة فتح بند جدول الأعامل يف مرحةل لحقة توافق لس تكامل انتخاب أأعضاء  ذكل الأس بوعخالل  يف الآراء بشأأهنا. مّث أأعلن اإ

بالغ الأمانة هبا. وحّث املاكتب يف املناصب املتبقية . ويف انتظار ذكل، جّشع الرئيس الوفود عىل تقدمي الرتش يحات املتبقية، واإ

 ار.ادلول الأعضاء أأيضا عىل زايدة عدد الإانث يف الرتش يحات ملناصب أأعضاء املاكتب املتبقية، مث مىض لعامتد القر 

ىل هذا البند يف اليوم التايلوعاد امل  .17 ىل اتفاق ، ستشار القانوين اإ وأأعلن أأن ادلول الأعضاء قد أأبلغت الأمانة بتوصلها اإ

فامي خيص بعض املناصب الشاغرة، مث مىض يتلو تكل املناصب اليت حظيت برتش يحات. وذكّر من جديد ببقاء مناصب 

ىل الوفود ملواصةل  بالغ الأمانة بنتيجة مشاوراهتا.شاغرة، وجّدد دعوته اإ  املشاورات واإ

وشكر الرئيس املستشار القانوين عىل املعلومات اليت قدهما، واقرتح أأن تعمتد مجعيات ادلول الأعضاء حيهنا  .18

ىل  ابلفعل التوصل املستشار القانوين، واليت مت تالهاالرتش يحات اليت  عادة فتح  ،يف الآراء بشأأهنا توافقاإ  بندال هذا مّث أأعلن اإ

 ة.لس تكامل انتخاب أأعضاء املاكتب يف املناصب املتبقي خالل ذكل الأس بوع يف مرحةل لحقة من جدول الأعامل

ىل صبيحة اليوم التايل، يك تمتكن اجملموعة ابء  .19 رجاء النظر يف هذا البند اإ وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء والمتس اإ

 ستشار القانوين.من اس تعراض قامئة املرحشني اليت تالها امل 
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وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، واذلي المتس فيه  .20

معان النظر يف الرتش يحات املقرتحة لثالثة مناصب نواب  ىل هذا البند يف صبيحة اليوم التايل يك تمتكن اجملموعة من اإ العودة اإ

 رئيس، وتقيميها.

ليه يف اليوم التايل. .21  وأأحاط الرئيس علام مبا طلبه الوفدان، واقرتح ترك البند مفتوحًا والعودة اإ

ىل تقدمي معلومات حمّدثة للمشاركني يف الاجامت .22 ىل البند ودعا املستشار القانوين اإ بشأأن الرتش يحات  عوعاد الرئيس اإ

 للمناصب الشاغرة املتبقية لأعضاء املاكتب.

ىل اتفاق فامي خيص الرتش يحات لبعض وأأعلن املستشار  .23 القانوين أأن ادلول الأعضاء قد أأبلغت الأمانة بتوصلها اإ

املناصب الشاغرة املتبقية، مث تال تكل الرتش يحات. وذكّر من جديد ببقاء مناصب شاغرة، ودعا الوفود ملواصةل املشاورات 

بالغ الأمانة بنتيجة مشاوراهتا.  بشأأن الرتش يحات الإضافية واإ

ىل ها املستشار القانوين، واليت مت ادلول الأعضاء الرتش يحات اليت ذكر  أأن تعمتدرتح الرئيس واق .24 يف  توافقالتوصل اإ

عادة فتح بند جدول الأعامل يف مرحةل لحقة لس تكامل انتخاب أأعضاء املاكتب يف املناصب الشاغرة  الآراء بشأأهنا. مّث أأعلن اإ

 رتاض عىل ذكل، فقد اعمتد القرار.املتبقية. ومبا أأن الرئيس مل يلحظ أأي اع

ىل  .25  للمناصبالأخرية لالجامتعات، وتال أأسامء املرحشني  يف اجللسةهذا البند تناول وعاد املستشار القانوين اإ

 املتبقية. الشاغرة

رقدمة من ادلول الأعضاء، كام تالها املستشار القانوين. واترفق عىل ذكل .26  .واقرتح الرئيس اعامتد ابيق الرتش يحات امل

 .A/59/INF/2 مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، أأعضاء ماكتهبا كام هو وارد يف الوثيقة تانتخب .27

 من جدول الأعامل املوّحد 4البند 

ىل مجعيات الويبو  تقرير املدير العام اإ

 فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير العام: .28

 يش دونغ، رئيس امجلعية العامة للويبو،-سعادة السفري دونغ

 معايل الوزراء،

 سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء،

 املندوبون املوقرون،

ىل صوت  يرسين عظمي الرسور أأن أأضّ "  يفرحب أأحر الرتحيب جبميع الوفود لأ  ،رئيس امجلعية العامة للويبوصويت اإ

املتواصل ة ودمعها ملنظميف ا ةشاركهتا املس متر مل تقديري و  ،هاحضورعىل يع الوفود مجل  يشكر . وأأرسل 2019 مجعيات

الأحداث املهنية  وأأ جدول الأعامل الرمسي سواء ببنود ، مكتزن وميلءجامتع الاجدول أأعامل ول شّك يف أأّن  لها.

 .ةالرمسي اتعىل هامش الاجامتع، ادلول الأعضاء والأطراف املهمتة الأخرىتنظميها والاجامتعية اليت تتفضل ب 
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ىل شكر قّدم لّك ال وامسحوا يل أأن أأ " هجد و  تفان  ما شهدانه منه من رئيس امجلعية العامة للويبو، السفري دونغ، عىل اإ

ىل بّر عامل الأ عدد من البنود املدرجة يف جدول العبور بعىل هجوده يف أأن أأثين و  ،عىل مدار العامني املاضينيهجيد  اإ

 ح.انجال 

سامعيل ابأأشكر الرئيس السابق للجنة دون أأن اغتمنها فهذه الفرصة ولن أأفّوت " ي اغالويبو للتنس يق، السفري اإ

يران الإسالم يهامان  ىل ، و يةه، ممثل مجهورية اإ عديد رؤساء هيئات املنظمة وجلاهنا وأأفرقة العمل التابعة منه موصوًل اإ

 امليض قدما يف أأعامل املنظمة.بغية  موتفانهياجلبارة  مهدو هج، عىل لها

جياز شديد عنب ةداسعوتغمرين ال " وعن أأعامل املنظمة يف هذا  ،حاةل امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل أأن أأبلغمك ابإ

 ة.فائتالس ياق خالل الأشهر الثين عرش ال

هذا و . وبصورة مل نعهدها قبالً  مجيع أأحناء العامليف  هامتم ابمللكية الفكريةول شك أأنمك تلحظون كام أأحلظ مس توى الا"

العقد املايض نتيجة يف خالل الس نوات املاضية، وخاصة صاعد يقاع مت ابإ أأىتتطور بل هو ، ليس وليد الصدفة تطورال 

يف أأمهية أأعظم للأصول غري امللموسة ورأأس املال الفكري أأعطت اليت الوترية، و للتغريات التكنولوجية العميقة رسيعة 

 الاقتصاد.

وأأحد هذه . أأيضاً  لمنظمةل كرية و حتدايت جديدة للملكية الفمعها للملكية الفكرية جلبت  ّطردةالأمهية املوهذه "

قلميية، مهنا ر عىل مجيع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية التحدايت، اليت تؤثّ  دارة هو كيفية الويبو كذكل، وعىل والإ اإ

دارة ط ا يامللكية الفكرية مب س نداتالطلب املزتايد عىل  يف عام وجودة. أأعىل وقت و بأأرسع بات امللكية الفكرية ل ضمن اإ

مليون  1.2مليون طلب عالمة جتارية و 12.4مليون طلب براءة يف مجيع أأحناء العامل، و 3.2دع ما عدده أأو ، 2017

ىل طلبات دولية اأأن عدد وسأأطلعمك بعد قليل كيف طلب تصممي.  قلميية املرتمجة اإ أأنظمة بفضل لطلبات الوطنية والإ

دارة هذاأأن اجليّل من و رع. اسيف ارتفاع مت امللكية الفكرية العاملية اليت تديرها الويبو  مس تحيةل بات ل من الط العدد  اإ

مركز فأأعامل . خطاه ليسعفنااذلاكء الاصطناعي ويف هذا املوقف يرسع أأدوات جديدة. عون من مجموعة دون 

ىل رايدةاملنظمة نقلت  (ATACالتطبيقات التكنولوجية املتقدمة )  يتطوير تطبيقات ذاكء اصطناعيف طليعة ال  اإ

 11لتس تخدهما ها جمااًن نا، اليت رخص WIPO Translate أأداةتشمل هذه التطبيقات و لهذا الغرض. ها ونرش جديدة 

يف لبحث عن الصور يف العامل ل نظام ونذكر كذكل أأول ؛ أأيضاً  لدلول الأعضاءأأتيحت و  ،ات الأمم املتحدةهيئ هيئة من

 جديداً  نظاماً  لقد طوران أأيضاً و قيد التطوير. تطبيقات أأخرى وهناك أأدوات التصنيف. ل ننىس التجارية؛ و اتلعالما

ناً  نة بتلكفة هذا النظام م قدّ يجدول أأعامل هذه امجلعيات. وس  واردة يف لإدارة جسالت الاجامتعات ال وحمس َّ خدمة حمس ّ

 .ابعامتدهالشديد  ااهامتهمعن  ادلولية الأخرىالهيئات ات الأمم املتحدة و هيئمجموعة واسعة من أأعربت وقد  ،بكثريدىن أأ 

، مكجمتع وحيذوين كبري الأمل أأن نعملمجيع هذه التطبيقات مع ادلول الأعضاء. وقد تشاركنا، أأو س نتشارك مس تقبال، 

 .عملونرشها، ونتجنّب أأّي ازدواجية يف التطوير هذه التطبيقات املفيدة عىل  يدًا بيددويل، 

ذ جوهر س ياسة امللكية الفكرية. برزت أأمام ة مللكية الفكرية حتدايت جديدودّل تنايم أأمهّية موقع اوقد " تثري التقنيات اإ

أأساس يًا عن مدى  تطبيق س ياسة امللكية الفكرية احلالية، وسؤالً عن ، أأس ئةل جديدة يذلاكء الاصطناعاكاحلديثة، 

دخال تعديالت عىل  لكية الفكرية ظام امل الظاهرة ويك يظّل نالفجوات التقليدي بغية سّد مللكية الفكرية انظام رضورة اإ
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اذلاكء بشأأن حمادثة بدأأت املنظمة  ، أأنّ معرض هذا احلديث، يف ثلج صدري أأن أأخربمكي و نظام الابتاكر. كفؤًا ل  اً دماخ

عداد و يالاصطناع  .الإجابة عهنا ةحاجتتبنّي أأس ئةل قد بقامئة رشعت يف اإ

من الضغوط اليت تضعف مّك هائل الأطراف لض النظام املتعدد تعرّ مع اذلاكء الاصطناعي بشأأن احملادثة وتزتامن "

يف اجملال املعياري، وليس أأقلها الإرادة الس ياس ية املتعرثة لعامتد هنج متعدد طرح مثار تأأيت يف مومسها قدرته عىل 

هامل الهنج متعدد تداعيات عواقب الفشل أأو ول يعقل أأن ننىس حلول متعددة الأطراف.  وضعالأطراف و  اإ

عرب ذات طبيعة تقتيض انتشارها دولّيًا ق عىل تقنيات طبّ الاتساق يف الإطار التنظميي امل اب ، ومهنا غيالأطراف

ش باكت اجليل اخلامس نرش يف اتساع لن يكبح جامحه بعد ا اهتوتطبيقيف تزايد  قّوهتاالإنرتنت وش باكت أأخرى، 

(5G) . ّن جياد أأو دولية قاعدة صياغة الس باق ل وأأقول اإ الوطين أأو الإقلميي،  التنظمييتنافس طريق ال ن ععاملي  حلّ اإ

آلك قمية التكنولوجيات نفسها و و س ي ،هنج متعدد الأطرافوضًا عن اعامتد ع ىل تأ رها الاقتصادي اشت ن حيّد من ادي اإ

 التنظميي. التشغيل البيينتعمتد عىل قابلية التشغيل البيين التقين والسبب هو أأّن قابلية والاجامتعي املفيد. 

 نرى أأنّ فيه . و الفائتالعام عىل مدار لبعض نتاجئ املنظمة  اً موجز عرض عليمك امسحوا يل أأن أأ ة، وعند هذه النقط"

 بعدد من الطرق.جديدة  املنظمة اس تفادت من بروز ملكية فكرية

ليمك أأّن " س تخدام السوق لأنظمة امللكية بفضل ااحلاةل املالية للمنظمة سلمية ومس تقرة، وابدئ ذي بدء، أأزّف اإ

، نا هذاعام تنا هذه من يف مرحل ومليون فرنك سويرسي.  42.5بفائض قدره  2018قد أأهنينا عام فالفكرية العاملية. 

يف متويل النفقات الرأأساملية الالزمة جس مية يف ة يمه أأ هذه الفوائض ول . أأيضاً  فائضوفرة يف ال 2019عام طرح قع أأن ينتوّ 

طار  متويل الالزتامات الطويةل الأجل للمنظمة، وكذكل يف ادلول الأعضاء،  اليت اعمتدهتاأأساملية الرئيس ية اخلطة الر اإ

كون لت ةحتياطيالامن الس يوةل المئ حلفاظ عىل مس توى ملها أأيضًا دور يف امثل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، و 

 احامتل دامئ للأسف يف عامل اليوم املتقلب.و وهالرتاجع املفاجئ وغري املتوقع يف السوق، يف حال  ضامانً 

جيابية صورةالتطور بعن لملكية الفكرية العاملية ل  تناأأنظم ومل تتوقف " ذ ت . جلّية اإ الرشاكت الكربى يف ا لّك س تخدهماإ

معاهدة التعاون بشأأن وقد أأودع يف الصغرية واملتوسطة.  رشاكتالعامل، وكذكل اجلامعات واملؤسسات البحثية وال 

نظام مدريد وتسّّل مقارنة ابلعام السابق. % 3.9مبعدل منو بلغ أأي ، 2018طلب براءة دولية عام  253,000اءات الرب 

 طلباً  5429ى نظام لهاي . وتلقّ 2017عن عام % 6.4مبعدل منو بلغ أأي جتارية دولية،  ةطلب لعالم 61،200

بفضل حالت اجلغرافية  اتغطيهترقعة توس يع الأنظمة لك وتتابع . فائتعن العام ال %3.3مبعدل منو بلغ أأي ، دولياً 

ىل نظام مدريد، انضّموا دد ج أأعضاء يب أأن أأخص ابذلكر مخسةدر هنا جيديدة. و اجلنضامم الا أأفغانس تان ومه اإ

نظام عضوين يف كرب اقتصادين يف أأمرياك الالتينية يصبح أأ انضامم الربازيل ومع والربازيل وكندا ومالوي وساموا. 

  بدلان أأخرى من منطقة أأمرياك الالتينية تأأخرت مشاركهتا يف النظام.امأأن حتذو حذوهولكّي أأمل ب مدريد،

ىل احلقول اليت أأحيلت لأأسامء قضااي ارتفع عدد فمنوًا كبريًا. فقد شهد مركز الويبو للتحكمي والوساطة وأأّما " لمركز اإ

من قضااي  هائالً  قى املركز ابنتظام عدداً تلّ وي . عن العام السابق% 12بزايدة قدرها أأي ، 2018عام قضية  3,447

للملكية  مكتباً  20ويتعاون مع أأكرث من  ،الوساطة وقرارات اخلرباءقضااي و  ،لتحكمي العام يف جمال امللكية الفكريةا

دارة التحكمي والوساطة يف املنازعات املتعلقة  عىل ،يف مجيع أأحناء العاملاملؤلف الفكرية وحق  امللكية الفكرية بطلبات اإ

 .س نداهتاو 
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ىل " دارة الفضاء ، من قبل هو اعامتد املركز امتطورين هممني جاريني يف املركز. أأوهلوجتدر الإشارة اإ يف  الس يربايناإ

 حدأأ ، (中国.( و)CN.اجملالني ) ملتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت يفتسوية املنازعات ا اتدمخلمكزود  ،الصني

ضافة اجملالني املذكورين يف العامل.  احلقول القطريّةأأكرب  ىل حمفظة املركزوبعد اإ دارة ركز أأصبح امل ،اإ مسؤول عن اإ

نة من رموز من  75ما يفوق منازعات  الإجيايب مع هو ادل ينرالتطوّ واثين (. ccTLDsبدلان )ال احلقول العليا املكوَّ

الصني )ش نغهاي(، يف احلرة التجريبية  جارةمنطقة التيف خلدمات تسوية املنازعات  اصبح مزودبأأن أأ ملركز اذلي تلقّاه ا

املركز أأول كيان غري صيين يقدم صبح س ي وبذكل أأجنبية. استامثرات مؤسسة  10,000واليت تس تضيف أأكرث من 

يف السوق الناشطة للرشاكت الأجنبية س يوفّران هذان التطوران و خدمات بديةل لتسوية املنازعات يف املنطقة. 

ضافياً  الصينية خياراً  تقدير للسلطات مثني ال ب عن أأعرّ وعليه، دعوين زعات. انامل  تسويةوحمايدة ل  ةلً مس تق خدمةً و  اإ

 ادلويل. ن ثقهتا يف املركز والزتاهما ابلتعاوناخملتّصة، عىل ما أأبدته مالصينية 

ىل دمج أأنظمة تكنولوجيامن خاللها سعى للملكية الفكرية، ن أأطلقنا بوابة عاملية جديدة وقد " املعلومات اخملتلفة اليت  اإ

لت هذه البوابة أأىت نتيجة مالحظة وقائعية تطوير و العاملية اليت تقدهما املنظمة. امللكية الفكرية هيا خمتلف خدمات رتكز اإ

ون أأكرث من واحدة من تكل اخلدمات. عمللويبو يس تلأأن العديد من مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية ب

ىل تو وذلكل سن  دمات املنظمة يف واهجة واحدة، خلاكمةل الموعة اجمل ميتقدو  ،للعميل فري جتربة أأكرث اتساقاً سعى اإ

، وأأنظمة دفع طريقة عرضو  اً مجيع التطبيقات، وأأنظمة حديثة مظهر  يفد، ومزيات قياس ية موحّ  صفّحرشيط توب 

 نظام رسائل واحد.و  ،مبسطة

ن وصفنا " ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو، من حيث الاقيايس ال عام ابلالعام املايض ولن نبالغ اإ فقد تسلّمنا نضامم اإ

ة أأخرى انضامم هممّ أأّن حالت قع نتوّ و تعددية الأطراف. نقطة مضيئة جديدة ل  . ويه2018انضامم جديد عام صك  59

وثيقة  من تدخل لكّ املطلوبة ل  اتعدد الانضاممقاب قوسني من أأن أأبلغمك بأأننا فرحر قليب ير و هذا الأس بوع.  يس تجر 

حزّي   بشأأن الأداء السمعي البرصيجنياجلغرافية ومعاهدة بي ؤرشاتأأ واملجنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنش

ىل الرمق  وكالصكعدد أأن يصل ولّك الأمل . النفاذ  .2019قبل هناية عام  الالزماإ

ىل لّك ما س بق، يضاف " ولكن يف تقريري.  هاتفاصيل تعرض  ،عدد من التطورات الإجيابية الأخرى يف املنظمةواإ

جيازملمك ثةّل  ذكرأأن أأ حتذوين الرغبة يف   .هنا وابإ

واصلت حصد نقاط القّوة  قدف ا،وخدماهت ويبوقواعد البياانت ومنصات تكنولوجيا املعلومات وأأنظمة الوأأّما "

ة. يّ مه عالية الأ ية تقن ملساعدة  اً قد أأصبحت أأساسو . ة املهمتريهان ادلول الأعضاء وامجلمب مشاركة مزتايدة اذتج او 

وأأوّد أأن . بدلا 84( يس تخدم الآن يف IPASكنولوجيا املعلومات لإدارة امللكية الفكرية )لت  انظاهموتفخر الويبو بأأّن 

ىل  نشاء أأكرث من أأشري اإ لآلف املس تخدمني بدلا، وتوفّر هذه املراكز  79يف  دلمع التكنولوجيا والابتاكر امركز  750اإ

ىل املنشورات العلمية والطبية والتقنيةالنفاذ منوًا الأقل ان النامية والبدلان البدلمن  ، وذكل جمااًن أأو بلكفة زهيدة اإ

يف ازدهار مس متر، أأاكدميية الويبو و اعد البياانت التجارية. و خدمات قمزّودي بفضل تعاون النارشين العلميني والفنيني و 

رشأاكتنا بني القطاعني العام واخلاص، ول ولتعلمي عن بعد. اخملصصة ل  هامشارك يف براجم  90,000أأكرث من فقد التحق 

ذكل، أأّن ذخرية احتاد الكتب عىل وخري دليل . مل تزل تمنو وتزهر، منصة ويبو ريسريتش واحتاد الكتب امليرّسةس امي 

لتبادل ادلويل لفائدة الأشخاص نساق ميرّسة ومتاحة ل يف أأ  ،لغة 76يف مصنّف  500,000امليرّسة من العناوين فاقت 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات.  جمال قاعدة بياانت جديدة للتعاون يف ونبرّش باملكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
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نفاذ امللكية الفكرية  تقاريران الرئيس ية يف الاقتصاد و وس تعرض يف حدث جانيب هذا الأس بوع. س تطلق قريبا، اإ

نفذ وقد . من لك أأرجاء املعمورةمؤرش الابتاكر العاملي، جتذب امجلاهري ومهنا ، ةالتكنولوجي جتاهاتالاوالإحصاءات و

حاةل تنامغ مالمئة معهد الويبو القضايئ أأوجد ة لصاحل البدلان منوًا. و مئاللتكنولوجيا امليف جمال اعدد من املشاريع الناحجة 

ء من أأرجانشطة من هجات قضائية جّد مشاركة فضل ، بتكوين الكفاءاتز تبادل اخلربات و يعز يف جمال ت تيوق الت

 العامل.

 طرق.ال عديدوادلمع النشط لأهداف التمنية املس تدامة ب ،عىل تعممي التمنية يف املنظمة هذه الربامج أأمثةلة  لكّ "

ىل جدول أأعامل امجلعيات أأن أأ امسحوا يل و " هو مرشوع  هاأأن أأذكر أأربعة بنود حمددة. أأول و هذا الأس بوع، ل نتقل اإ

مرشوع الربانمج  وافقة عىلابملتوصياهتا الإجيابية عىل للجنة الربانمج واملزيانية اين متنوأأبدي االربانمج واملزيانية. 

عىل وهناك اقرتاحان . ادات، وهو ختصيص النفقات املشرتكة بني الاحتعالقاً عنرص واحد فقط ول يزال واملزيانية. 

التوصل ادلول الأعضاء  انشدأأ وذلا، . هو مبلغ ل يذكرسأأةل موضوع امل  بلغ املايلّ مك بأأّن امل وأأذكّر حلل هذا البند.  الطاوةل

ىل  فرتة هذه اليف  ملنظمةاضامن اس تقرار بغية واملوافقة عىل مرشوع الربانمج واملزيانية  ،حل معيل لهذا اخلالف القدمياإ

 نتقالية.الا

ىل مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة. ع اهعرض مينع  اً أأرى سبب ستل و حة. ممي املقرت االبند الثاين هو معاهدة قانون التصو "

شارة سيئةكامل هذه العملية لس تاملس متر  جيلالتأأ  نّ لأ  لعدم قدرة املنظمة عىل امليض قدمًا يف جدول الأعامل  اإ

ظهار تكل القدرة، ال فيه س تدعي يف وقت ي وابلأخص  ،املعياري  .قبل منذكرت كام س بق و تطور التكنولويج اإ

ليه ناالبند الثالث هو اقرتاح و " اعامتد نظام جديد وحمّسن وأأقل تلكفة لإدارة جسالت شأأن ، ب قبالً ، اذلي أأرشت اإ

 ،اعامتدهالتحّرك حنو ادلول الأعضاء عىل  ، وأأحثّ  جيداقبولالسابقة الاقرتاح يف مشاوراتنا لىق قد و الاجامتعات. 

 معىن.لك ما لالبتاكر من كدليل عىل قدرة املنظمة عىل مواصةل الابتاكر ب

دراج ح اقرت االأخري هو  بندال و " ها ودشكر ادلول الأعضاء عىل ردنهتز الفرصة لأ وأأ . اجلديدة الرمقيالزمين خلمت اخدمة اإ

دراج هذه يف جلنة الربانمج واملزيانية.  ةالإجيابي ملكية فكرية توفري خدمات ب عىل در خطوة صغرية هو اخلدمة واإ

 مناس بة للعرص الرمقي.

نتاجية ف. متفانهيو  موظفي املنظمة عىل احرتافهوثناء ملشكر ّجه لكمة أأو و " ل  تحسن والزايدة يف التاكليفل تنفّك ت الإ

ل من حيث أأنظمة العمسواء يف حتولها الرمقي، ادلرب الصحيح املنظمة عىل تسري بشلك عام، و . تزال مضن احلدود

مفا  ،يف معلية التحول الرمقيبذل هجد هجيد املوظفني سأألنا لقد و والإدارة، أأو من حيث اخلدمات املقدمة للجمهور. 

ل خري " التغيري املس متر مع الإجيايب من تفاعلهم  يتقدير ول يسعين سوى أأن أأعرب عن خالص اس تجابة. رأأينا مهنم اإ

 املعارص. ناعامل يفرضه اذلي 

، الأمد معل طويل ويف التنوع اجلغرايف، وهوالتنوع اجلغرايف وحتقيق املساواة بني اجلنسني. ول ننىس أأولوايتنا يف "

( 123مائة وثالثة وعرشين )ونفخر بأأن موّظفينا ميثلون املوظفني.  تناقصخنفاض معدل ل انظر فقد أأحرزان تقّدما 

الرتب العليا صفوف يف بشأأهنا م من التقدّ  امزيداج أأن حنرز فنحت ،املساواة بني اجلنسنيوأأّما مسأأةل جنس ية. 

 نركز اهامتمنا عىل حتقيق ذكل.أأعدمك أأننا و  ،للمنظمة
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جميع مداولت ل  ل يف املنظمة ودمعها لها، وأأمتىّن طّيبة ادلول الأعضاء عىل مشاركهتا ال  ي لاكفّةشكر وختامًا، أأجدد "

 "ممثرة.انحجة ونتاجئ 

 متاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين.املدير العام  تقريرو  .29

 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

 ذكرها ببياانت ييل ،منظامت غري حكوميةس بع منظامت حكومية دولية و أأربع و  دوةل 123أأدىل الوفود واملمثلون عن  .30

طار هذا البند من  :جدول الأعامل شفهية أأو كتابية يف اإ

فغانس تان، اجلزائر، أأنغول، أأنتيغوا وبربودا، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بلزي، أأ 

تسواان، الربازيل، بلغاراي، بوركينا فاسو، مكبوداي، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، بو املتعددة القوميات(،  – بوليفيا )دوةل

كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، 

كوادور، مرص، السلفادور،  سواتيين، جيبويت، اإ ثيوبيا، فنلندا، فرن اإ سا، غامبيا، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميل، اإ

يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ آيسلندا، الهند، اإ يطاليا،  –الكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، أ الإسالمية(، العراق، اإ

، ليرباي، ليتوانيا، الياابن، الأردن، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لتفيا، ليسوتو

املغرب، ميامنار، انميبيا، نيبال، نيوزيلندا،  مدغشقر، مالوي، مالزياي، مايل، موريتانيا، املكس يك، منغوليا، اجلبل الأسود،

نياكراغوا، نيجرياي، الرنوجي، عامن، ابكس تان، بامن، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوراي، 

مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، ساموا، اململكة العربية السعودية، الس نغال، رصبيا، س نغافورة،  ةمجهوري

س بانيا، رسي ، السودان، السويد، سويرسا، امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، لناك سلوفاكيا، جنوب أأفريقيا، اإ

اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، مجهورية تزنانيا املتحدة، 

انم، زامبيا، زمبابوي،  فييت ،البوليفارية( –الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواي، فانواتو، فزنويال )مجهورية 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  املنظمة( OAPIالأفريقية للملكية الفكرية ) املنظمة ، املنظمة الأوروبية (ARIPO)الإ

 مجعية الأمريكيتني(، ACPAA) مجعية والكء الرباءات لعموم الصني، (SC، مركز اجلنوب )(EAPO)الآس يوية للرباءات 

(، FICCI) احتاد غرف التجارة والصناعة الهندية، (EPLOاملنظمة الأوروبية للقانون العام )، (ASIPI) الصناعيةللملكية 

يكولوجيا املعرفية (، JIPAالياابنية للملكية الفكرية ) امجلعية  .(TWN)ش بكة العامل الثالث ، (KEI)املؤسسة ادلولية لالإ

 دول الأعامل يف املرفق.وترد البياانت بشأأن هذا البند من ج .31

 من جدول الأعامل املوّحد 6البند 

 قبول املراقبني

ىل الوثيقة .32  ..A/59/3 Rev استندت املناقشات اإ

ىل الوثيقة  .33 ، وذكّر بأأن مجعيات .A/59/3 Revوقدم املستشار القانوين بند جدول الأعامل واسرتعى انتباه الوفود اإ

ىل النظر يف طلبات قدمهتا ثالث منظمة دولية غري حكومية وست منظامت وطنية غري  ادلول الأعضاء يف الويبو مدعوة اإ

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4461
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4461
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من الوثيقة املذكورة، للحصول عىل صفة مراقب يف اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء  4حكومية، كام يرد رسدها يف الفقرة 

 يف الويبو.

ىل أأنه فامي خيص املنظامت غري  .34 احلكومية الست، وطبقا للمبادئ اليت اعمتدهتا ادلول وأأشار املستشار القانوين اإ

لهيا تكل املنظامت  الأعضاء بشأأن املنظامت الوطنية غري احلكومية، تشاورت الأمانة مع ادلول الأعضاء اليت تنمتي اإ

ىل هذه امجلعيات. ويف هذا الصدد، أأكّد املستشار القانوين أأنه مت احلصول  غري عىل املوافقة احلكومية قبل تقدمي الطلبات اإ

 الالزمة فامي خيص مجيع الطلبات الس تة املعنية.

ن .35  التالية: للهيئات املراقب صفة متنح أأن قّررت يعنيه، فامي لك الويبو، مجعيات اإ

 ادلولية امجلعيةو  "2" ؛(CCFN) الشائعة الأغذية أأسامء احتاد "1" احلكومية: غري ادلولية املنظامت (أأ )

 بشأأن التخصصات متعددة لدلراسات الأورويب ملعهدوا "3" ؛(IGBA) املثيةل والبيولوجية اجلنيسة للأدوية

 .(Knowmad معهد) والعلوم الإنسان حقوق

 ؛(ALCS) للمؤلفني الإاتوات ومجع الرتاخيص مجعية "1" احلكومية: غري الوطنية املنظامت (ب)

 الفين الإبداع أأصدقاء ومجعية "3" (؛BPG) لبنان – التجارية والعالمات املنتجات حامية ومجعية "2"

(FCF؛) "ميامنار يف الفكرية امللكية حقوق أأحصاب ومجعية "4 (MIPPA)حقوق صندوقو  "5" ؛ 

 .(RATEM) البث لهيئات املهين حتادوالا "6" ؛(NARF) الأصليني الأمريكيني

 من جدول الأعامل املوّحد 7لبند ا

 اتفاقاتاملوافقة عىل 

 (..WO/CC/76/4 Prov للتنس يق )الوثيقة انظر تقرير دورة جلنة الويبو .36

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

 2020تعيني املدير العام يف عام 

ىل الوثيقة .37  .A/59/4 استندت املناقشات اإ

م املستشار القانوين البند  .38 ىل 2020من جدول الأعامل "تعيني املدير العام يف عام  8وقدَّ " لفتًا انتباه الوفود اإ

آنفًا بيَّنت 2020سبمترب  30. فذكَّر بأأن مدة ولية املدير العام ستنقيض يف A/59/4 الوثيقة . وذكر أأن وثيقة العمل املذكورة أ

جياز  جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" اليت ابإ الأحاكم ادلس تورية املتعلقة برتش يح املدير العام للويبو وتعيينه و"اإ

جراءات  1998يبو يف عام اعمتدهتا امجلعية العامة للو  ىل  (.1998)اإ طار  اجلدول الزمين احملّدد للخطواتوأأشار اإ الإجرائية يف اإ

جراءات توفري الهامش الاكيف من املرونة لتطبيقها  اعامتد تعديلني لزمني لضامن اس مترار تكل الإجراءات يف، واقرتح 1998 اإ

ديل الأول خيص موعد عقد ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة واكن التع عىل حالت انتخاب املدير العام يف املس تقبل.

ىل  للويبو؛ يف حني اكن التعديل الثاين خيص موعد عقد ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق. وأأشار املستشار القانوين اإ

م، رهن موافقة امجلعية العامة للويبو و  2019أأن الإجراءات املقرتحة اجلديدة لعام  ، بقية جلنة الويبو للتنس يق علهياستنّظِ
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ومعليات الانتخاب يف املس تقبل. وفضاًل عن ذكل، تقرتح الوثيقة  2020عام  يف هالعملية اخلاصة برتش يح املدير العام وتعيين

جراءاتعىل املذكورة، يف ضوء اجلدول الزمين املطبَّق عىل معلية الانتخاب اجلارية، تطبيق اس تثناء غري متكّرر   .1998 اإ

رسال التعممي ويرتبط ذكل الاس تثناء ابملهةل ادلنيا املسموح هبا  ىل تقدمي مرحشني ملنصب املدير العام بني اإ بني و اذلي يدعو اإ

فذكَّر املستشار القانوين  ينه يف منصب املدير العام.ي لتع  تقرتح مرحشاً عقد ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق اليت س  

ذ تعّد بأأن املهةل ادلنيا امل دخال أأي تعديل دامئ تكل امل عمول هبا يه س تة أأشهر. واإ هةل معقوةل وسلمية بوجه عام، فّل يرقرتح اإ

م لها.  جراءات اجلديدة املقرتحةتنفيذ اجلدول الزمين احلايل طبقاً ولكن للمتّكن من عىل البند املنّظِ ، يرقرتح تطبيق اس تثناء  لالإ

 .املعمول هباالأشهر الس تة  عوضًا عنمخسة أأشهر  هاعل جب املسموح هبا،  املهةل ادلنيا كلتعىل الإجراءات فامي خيص غري متكّرر 

آنفًا حتتوي عىل الأس باب واملعلومات الأساس ية اليت ترّبر ذكل الاقرتاح. ويرد يف ختام  وذكَّر أأيضًا بأأن وثيقة العمل املذكورة أ

آخر أأجل لتقدمي الرتش يحات – 2019ديسمرب  30 الوثيقة اجلدول الزمين لتنفيذ اخلطوات الإجرائية كام ييل: ؛ أ

؛ يف منصب املدير العام لتعيينهلتنس يق لقرتاح مرحش الويبو ل دورة اس تثنائية تعقدها جلنة  – 2020 مارس 6و 5

 .احتاد ابريس واحتاد برن لتعيني املدير العام اومجعيت للويبو دورات اس تثنائية تعقدها امجلعية العامة - 2020مايو  8و 7

آس يا واحمليط الهادئ معراًب عن تقدير مجموعته للمدير العام،  .39 ث وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ وحتدَّ

آس يا واحمليط الهادئ  ادلكتور ن مجموعة أ فرانسس غري، وفريقه عىل تفانهيم معاًل ومسامهًة خلدمة مصاحل الويبو. وقال اإ

جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه فامي خيص  A/59/4ارض ما ورد يف الوثيقة تع ل دخالها عىل اإ التغيريات املقرتح اإ

جراءات1998 لعام ؛ وعقد امجلعية العامة للويبو ومجعييتي احتاد ابريس 1998 ؛ والاس تثناء غري املتكّرر املقرتح تطبيقه عىل اإ

 طوات الإجرائية.واحتاد برن؛ واجلدول الزمين للخ

ن امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو للتنس يق ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن، لك فامي يعنيه: .40  اإ

رسال التعممي الوارد نصه يف املرفق الثاين من الوثيقة  "1"  ؛A/59/4أأحاطت علام ابإ

جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" لعام  "2"  11و 10 وارد يف الفقرتني، عىل النحو ال1998وعّدلت "اإ

عداد صيغة عام  جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه"، كام يه  2019من الوثيقة نفسها بغرض اإ اجلديدة من "اإ

 واردة يف املرفق الثالث من الوثيقة املذكورة؛

جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" "3" ، عىل 1998 لعام واعمتدت اس تثناًء غري متكّرر لتطبيقه عىل "اإ

 ؛2020 مارس 6و 5من الوثيقة نفسها بغرض عقد دورة للجنة الويبو للتنس يق يويم  12النحو الوارد يف الفقرة 

ووافقت عىل عقد دورات للجمعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن يويم  "4"

 ؛2020 مايو 8و 7

 .من الوثيقة نفسها 13ة الوارد يف الفقرة ووافقت عىل اجلدول الزمين للخطوات الإجرائي "5"

 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 تكوين جلنة الويبو للتنس يق، واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن

ىل الوثيقتني .41  .A/59/12و A/59/5 استندت املناقشات اإ
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 9 جدول الأعامل، مبا يف ذكل البندذكّر الرئيس بأأن مشاورات غري رمسية جارية عل قدم وساق بشأأن ش ىت بنود و  .42

ىل غياب توافق يف الآراء بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، اقرتح  اذلي يتناول تكوين جلنة الويبو للتنس يق. ونظرًا اإ

لهيا يف جلسة عامة.  الرئيس عىل الوفود مواصةل املشاورات قبل العودة اإ

ىل تأأخر الوقت يف اليوم الأخري  .43 من اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو. ومن مّث، أأعرب وأأشار وفد سويرسا اإ

زاء بقاء العديد من البنود املهمة يف جدول الأعامل عالقة. ولحظ أأن ادلول الأعضاء دأأبت منذ فرتة عىل اختتام  عن قلقه اإ

جراء من اقشات طويةل أأو عقد جلسات امجلعيات يف الوقت احملّدد تقريبا، واعترب ذكل ممارسة محيدة، وأأضاف أأنه ل حيبذ اإ

ماكنية اختتام املناقشات يف هناية اليوم. ىل اإ  ليلية. وأأراد الوفد أأن يسرتعي انتباه املشاركني يف الاجامتع اإ

ن تأأخر ادلول الأعضاء يف اختتام امجلعيات يف  موانكووأأبدى وفد  .44 تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا. وقال اإ

 البت يف مسائل اكنت تعي منذ البداية أأهّنا مثرية للجدل، هو أأمر يدعو للأسف، ويؤثر سلبًا الوقت احملّدد، وفشلها يف

 املنظمة. يف

ورّصح الرئيس بأأن مجيع الوفود عىل دراية ابملسائل العالقة، وأأهّنا تبذل قصارى هجدها لضامن اختتام املناقشات يف  .45

 التقدم احملرز يف املناقشات غري الرمسية.الوقت احملّدد. وتعهّد بطالع الوفود بلك مس تجدات عن 

ندونيس ياوأأيّد وفد  .46 جراء مشاورات  اإ البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا سويرسا وموانكو، وأأضاف أأنّه يريد التأأكّد من عدم اإ

 غري رمسية موازية، لأنّه تغّيب عن بعض املشاورات غري الرمسية يف السابق بسبب تزامهنا مع اجامتعات أأخرى.

ىل الربانمج املفصل اذلي قّدمته الأمانة لتّوها، واذلي يظهر فيه اجلدول الزمين  وردّ  .47 الرئيس عىل سؤال الوفد مشريًا اإ

 للمشاورات غري الرمسية وتسلسلها.

ندونيس يا.  .48 وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود سويرسا وموانكو واإ

ن ابلغ  ىل اتفاق بشأأن عضوية جلنة وقال اإ ىل الساعة الرابعة مساًء، دون التوصل اإ القلق يعرتي اجملموعة لأن الوقت يشري اإ

 التنس يق، ورأأى أأنّه جيب تسوية هذه املسأأةل قبل اختتام أأعامل امجلعيات.

ىل اجملموعة، وأأكّد أأن مجيع الأطراف .49 جراء  وتعقيبًا عىل مداخةل اجملموعة ابء، توّجه الرئيس ابلشكر اإ آخذة يف اإ أ

ىل املدير العام، الس يد فرانسس غري.  مناقشات فّعاةل بشأأن تكل املسأأةل. وأأعطى الرئيس بعدها اللكمة اإ

ىل أأنّه يوّد تقدمي معلومات والإدلء ببعض الأفاكر بشأأن مسأأةل انتخاب أأعضاء جلنة الويبو  .50 وأأشار املدير العام اإ

رشاف املس  نّه سيتحّدث حتت اإ ىل الطابع للتنس يق. وقال اإ ن اقتىض الأمر ذكل، نظرًا اإ تشار القانوين اذلي س يصّحح الكمه اإ

آخر مبوجب اتفاقية الويبو سوى تكوين جلنة التنس يق، وأأّن ذكل أأمر  التفصييل للمسائل املعنية. وأأكّد أأنه ل يوجد خيار أ

جلديد للمنظمة. وذكّر بأأن انتخاب أأعضاء يكتيس أأمهية كبرية نظرًا لأن جلنة التنس يق يه املسؤوةل عن تعيني املدير العام ا

ذ  رنش ئة للمنظمة، وابلتايل جرت العادة أأن اتباع ممارسة غري رمسية. اإ جلنة الويبو للتنس يق خيضع لأحاكم معقّدة يف الواثئق امل

غل املناصب اتّفقت ادلول الأعضاء عىل ختصيص عدد معنّي من املقاعد للك مجموعة، مّث تعنّي لك مجموعة البدلان اليت ستش

حدى  ذ مل تمتكن اإ اخملّصصة لها من بني أأعضاهئا. وأأضاف أأن ادلول الأعضاء وجدت نفسها هذه الس نة يف موقف حرج، اإ

اجملموعات من حتديد الأعضاء اليت ستشغل املقاعد اخملصصة لها يف جلنة التنس يق. ويف تكل املرحةل، ونظرًا لضيق الوقت 

اتحة همةل زمنية قصرية أأمام اجملموعة املعنية  املتبقي، ارتأأى املدير العام ثالث طرق لتسوية هذه املسأأةل. ويقيض اخليار الأول ابإ
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جراء عفا عليه الزمن، وهو الإجراء اذلي ينص  ىل اإ ىل اتفاق. أأّما اخليار الثاين، فيكون ابلستناد اإ ماكنية التوصل اإ للنظر يف اإ

ّن هذا اخليار متاححتاد برن عىل التوايل. ابريس وا احتادعليه النظام ادلاخيل اخلاص مجلعييت  م الوفود، ولكنّه أأشار أأما وقال اإ

ىل أأنه جراء مل ير  اإ طالقا من قبل، ورأأى أأناإ ن طبق اإ جراء اعتباطي. واس تطرد قائاًل اإ ذكل اخليار يقيض أأساسًا بسحب امس ه اإ

فيرفتح أأمام الأعضاء ابب التصويت عىل تكل ادلوةل، مّث يمت التصويت عىل ادلوةل اليت تلهيا ابتباع الرتتيب دوةل عضو ابلقرعة، 

ىل  ن ذكل س يفيض اإ ىل أأن ترشغل مجيع املناصب يف اللجنتني التنفيذيتني اللتان تشالكن جلنة التنس يق. وقال اإ الأجبدي، اإ

ليه ادلول الأعضاء بشأأن عدد املقاعد تكوين جلنة التنس يق مبا ل يتوافق مع املامرسة غ ري الرمسية والتفاق اذلي توّصلت اإ

ن هذه العملية س تكون معقّدة ومن الصعب تنفيذها. أأمّا اخليار الثالث يف حال  قلميية. واس تطرد قائاًل اإ اخملصصة للك مجموعة اإ

ىل توافق يف الآراء خالل تكل الليةل، فس يكو ن عقد دورة اس تثنائية للهيئات املعنية، أأخفقت ادلول الأعضاء يف التوصل اإ

أأي مجعييت احتاد ابريس واحتاد برن، لأهّنام ترحّشان أأعضاء جلنتهيام التنفيذيتني اللتني تشالكن معًا جلنة الويبو للتنس يق، 

ن ذكل ممكن متامًا،  وأأن الأمانة ترى ومؤمتر الويبو اذلي ميثّل الهيئة اليت تعنّي الأعضاء املؤقتة يف جلنة التنس يق. وقال اإ

رضورة عقد اجامتع هبذا الشأأن يف منتصف شهر ديسمرب كأقىص أأجل. ولكّن املدير العام ذكّر أأن عقد دورة عادية 

ىل  أأو شعار قبل شهرين. ومن مّث، وجب أأن يدعو املدير العام تكل الهيئات اإ اس تثنائية لتكل الهيئات يقتيض يف العادة تقدمي اإ

لأعضاء يف مجعية احتاد ابريس، وربع الأعضاء يف مجعية احتاد برن، وغالبية الأعضاء يف مؤمتر عقد دورهتا بطلب من ربع ا

الويبو. وأأوحض، بعبارة أأخرى، أأن اقرتاح الأمانة يمتثل يف أأن تتخذ ادلول الأعضاء يف تكل الليةل قرار عقد دورة اس تثنائية، 

ة. وأأضاف املدير العام أأن هذا اخليار س يرفسح اجملال أأمام الرئيس أأو أأن تلمتس من املدير العام عقد تكل ادلورة الاس تثنائي

ىل غاية عقد اجامتع ادلورة الاس تثنائية لتكل  اجلديد للجمعية العامة للويبو لإجراء مشاورات اعتبارًا من ذكل الوقت، واإ

ىل قرار خالل ا ملهةل املقرتحة يف منتصف شهر الهيئات، من أأجل تسوية هذه املسأأةل، حىّت يتس ىن لدلول الأعضاء التوصل اإ

ىل عقد تكل ادلورة الاس تثنائية قبل غلق ابب الرتش يحات ملنصب املدير  ن ادلول الأعضاء حباجة اإ ديسمرب. واختمت قائاًل اإ

 العام اجلديد، يك ل تتشابك هذه املسأأةل مع معلية الانتخاب، فيرس تعىص حلّها.

لومات ووهجات نظر. ومبا أأن رئيس مؤمتر الويبو هو اذلي يرشف وشكر الرئيس املدير العام عىل ما قّدمه من مع .51

طار البند  ىل  فيفيني اكجتيونغامن جدول الأعامل، دعا الرئيس رئيسة مؤمتر الويبو، الس يدة  9عىل املناقشات يف اإ )انميبيا(، اإ

 .تويل رئاسة الاجامتع

ىل املدير  وشكرت الرئيسة ادلول الأعضاء عىل انتخاهبا لرئاسة مؤمتر الويبو، .52 وانهتزت الفرصة لتتوجه ابلشكر أأيضا اإ

العام عىل مالحظاته التوضيحية. وذكّرت بأأن رئيس امجلعية العامة الويبو عقد مشاورات غري رمسية بشأأن هذه املسأأةل، 

ىل أأخذ اللكمة.  ودعته اإ

جرائه العديد من املشاورات غري ال .53 مقرتح مجموعة بدلان رمسية حول وأأحاط رئيس امجلعية العامة للويبو الوفود علامً ابإ

آس يا واحمليط الهادئ بشأأن تكوين جلنة الويبو للتنس يق ىل أأن املناقشات اكنت مس تفيضة، وأأنه اترفق عىل بعض أ . وأأشار اإ

لهيا. واتّضح حينئذ   الاقرتاحات امللموسة، وأأن املنسقني أأجروا مشاورات بشأأن تكل الاقرتاحات، لّك مع اجملموعة اليت ينمتي اإ

ىل أأن بعض املندوبني شّددوا عىل مبدأأ المتثيل اجلغرايف العادل يف جلنة بأأ  ىل أأي توافق يف الآراء. وأأشار اإ نه مل يمت التوصل اإ

قلميية فقط. ونظرا لهذا الاختالف يف  آخرين أأرّصوا عىل أأن التجمعات يف الويبو ليست اإ الويبو للتنس يق، يف حني أأن أ

ىل اتف  اق.الآراء، تعّذر حيهنا التوصل اإ
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وشكرت رئيسة مؤمتر الويبو رئيس امجلعية العامة، واس تنتجت من بيانه أأن مثّة حاجة لإجراء مزيد من املشاورات  .54

ىل توافق يف  جراء مزيد من املشاورات بشأأن هذه املسأأةل بغية التوصل اإ بشأأن هذه املسأأةل. وعليه، طلبت من الرئيس اإ

 جراء مزيد من املشاورات يف هذا الشأأن.الآراء. ورفعت بعدها اجللسة يك يتس ىن للرئيس اإ 

ىل وفد الولايت  .55 ىل هذا البند من جدول الأعامل، وشكر الوفود عىل رحابة صدرها، مّث أأعطى اللكمة اإ وعاد الرئيس اإ

 املتحدة الأمريكية.

اتحة متسع من الوقت أأمام الوفود للتشاور والعمل م .56 ن أأجل وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس عىل اإ

جيابية. وأأضاف أأن امجليع ينتظر نتيجة املشاورات غري الرمسية جملموعة  ىل حلول اإ آس يا واحمليط الهادئالتوصل اإ بشأأن  بدلان أ

ابريس  احتادمجلعييت واللجنتني التنفيذيتني الأعضاء اذلين سرتحشهم لشغل املقاعد اخملصصة لها يف جلنة الويبو للتنس يق، 

 .برن احتادو 

آس يا واحمليط الهادئوفد س   وحتدث .57 نّه قام، نظرًا لتأأخر الوقت، بتقدمي قامئة بأأسامء  نغافورة ابمس مجموعة أ وقال اإ

ىل املستشار القانوين.  املرحشني لعضوية جلنة التنس يق اإ

ن قامئة البدلان اليت قّدهما منسق  .58 آس يا واحمليط الهادئوقال وفد ابكس تان اإ وعة عىل أأهّنا حتمل أأسامء ممثيل اجملم مجموعة أ

ليه اجملموعة. وأأضاف أأن النتيجة اكنتيف  مثرة اتفاق، وأأهّنا  مفروضة، ل جلنة الويبو للتنس يق ل جتسد القرار اذلي خلصت اإ

زاء الطبيعة الاعتباطية اليت ُأجري هبا تصويت هزيل، مل ترس تخدم جتيب اممثري من الأس ئةل أأكرث ت  . وأأعرب الوفد عن قلقه اإ

ذا مت الاحتفاظ بتكل القصاصات أأم ل. وقال الوفد  فيه بطاقات اقرتاع قانونية، بل قصاصات ورقية مقّطعة، وتساءل مّعا اإ

ّن العملية قد شابهتا عيوب ل تعّد ول حتىص، ولكنّه حبّذ أأل  خيوض يف التفاصيل. وشّدد الوفد عىل أأن قامئة املرحشني ل اإ

آمر مجموعة فرعية عىل مجموعة فرعية  ميكن اعتبارها قرارًا منبثقًا عن اجملموعة، ل من الناحية القانونية ول العقالنية، بل يه تأ

 أأخرى اكنت للأسف جمّزأأة.

آس يا واحمليط الهادوحتدث وفد س نغافورة ابمس  .59 ، وشدد عىل أأن قامئة املرحشني للجنة الويبو للتنس يق ئمجموعة بدلان أ

ىل عدم توافق الآراء،قرار جامعي اختذته مجموعته. نتاج اليت قدهما اكنت  خضاع املسأأةل للتصويت؛ قررت اجملموعة  ونظرًا اإ اإ

مت نتاجئ ذكل جراء تصويت وقدَّ ىل الظروف الاس تثنائية اليت شهدهتا اجملموعة، اتفقت عىل اإ ىل  ونظرًا اإ التصويت اإ

 القانوين. املستشار

مه وفد س نغافورة ابمس أأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه الاكمل و  .60 آس يا واحمليط للبيان اذلي قدَّ مجموعة بدلان أ

آس يا ، الهادئ مة يه القامئة اليت وافقت علهيا مجموعة بدلان أ ىل جلنة الويبو للتنس يق املقدَّ مؤكدًا أأن قامئة املرحشني اإ

 .لهادئا واحمليط

آس يا واحمليط الهادئوشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .61 ىل  مجموعة بدلان أ جيادها حاًل لتكل املسأأةل، نظرًا اإ عىل اإ

 الصعوبة البالغة اليت تتسم هبا املداولت ادلاخلية. وأأبدى الوفد رسوره للمتكن أأخريًا من تكوين جلنة الويبو للتنس يق.

عىل مساعهيم، مؤكدًا أأنه ينبغي للويبو أأن تتخذ قراراهتا بناء عىل قواعد حمّددة لوفود ا ولكوشكر وفد الصني الرئيس  .62

رتم تكل القرارات.  وأأن حتر
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عن تأأييده للبيان ادلقيق اذلي قدمه وفد مجهورية كوراي، وللبيان اذلي أأدهل به الإمارات العربية املتحدة  وأأعرب وفد .63

ىل  مت اإ  املستشار القانوين.منسق اجملموعة، وللقامئة اليت قّدِ

ىل أأنه .64 آس يا  وأأشار وفد ابكس تان اإ مة ابمس مجموعة بدلان أ ىل القامئة املقدَّ أأبدى مالحظاته عىل العملية اليت أأفضت اإ

نه يثري املسأأةل جمددًا لأهنا وضعت سابقة لأعامل املنظمة تقتيض التوضيح وتطرح أأس ئةل بشأأن معلية  واحمليط الهادئ. وقال اإ

آس يا واحمليط الهادئ عن احتفاظه بسجل  الانتخاب املتبعة والاقرتاحات املتصةل هبا. وسأأل الوفدر منسق مجموعة بدلان أ

ىل  ذا اكن ذكل السجل مكتواًب نظرًا اإ مة، واإ لالقرتاحات، فضاًل عن احتفاظه بورقة وجود تفسريات خمتلفة لالقرتاحات املقدَّ

ىل تكل النتيجة. ف قد اكن الوفد يرغب يف استيضاح لك جوانب العملية استيضاحًا للقواعد الاقرتاع اليت وصلت هبا اجملموعة اإ

آس يا واحمليط الهادئ، فقد رغب الوفد  الإجرائية الواجب اتباعها. وعىل الرمغ من تسجيل الوفد معارضته لقرار مجموعة بدلان أ

آس يا يف الامتس رأأي املستشار القانوين أأو الأمانة يف الطابع القانوين للعملية اليت أأجر  طار مجموعة بدلان أ يت يف اإ

 الهادئ. واحمليط

وفد  قدهماابلصيغة اليت ولكنه أأعرب عن تأأييده لقرار مجموعته داخل مجموعته،  اً قر وفد اتيلند بأأن الوضع اكن صعبوأأ  .65

آس يا واحمليط الهادئس نغافورة ابمس   .مجموعة بدلان أ

ندونيس يا عن تأأييده الاكمل للرشح اذلي قدمه وف .66 آس يا واحمليط الهادئ، وأأعرب وفد اإ د س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ

آس يا واحمليط الهادئ.  عىل غرار الأعضاء الآخرين من مجموعة بدلان أ

آس يا وأأعرب عن دمعه الاكمل للقامئة اليت قدهما منسق  ،أأكد وفد مالزياي أأنه شارك يف العمليةو  .67 مجموعة بدلان أ

 .الهادئ واحمليط

ىل غري  .68 آس يا واحمليط الهادئ يف تأأييد القامئة اليت قدهما منسق وض وفد منغوليا صوته اإ ه من أأعضاء مجموعة بدلان أ

آس يا واحمليط الهادئ.  مجموعة بدلان أ

ىل توافق الآراء بأأي داخل مجموعته، يسريًا بأأن الوضع مل يكن  وفد الفلبني أأيضاً  وأأقرّ  .69 وأأنه مل يسع مجموعته التوصل اإ

ىل التصويت. وشدد الوف  د عىل أأنه يؤيد نتاجئ ذكل التصويت.طريقة فلجأأت اإ

ليه مجموعته اكن نتيجة معل شاق ينبغي و  .70 أأكد وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية أأن التفاق اذلي توصلت اإ

 احرتامه. وذلكل أأيد البياانت اليت أأدىل هبا مجيع املتحدثني السابقني من مجموعته.

حداث سابقة غري مالمئة قد يرض بوحدة املنظمة . ادلاخيلالنظام رضورة احرتام  جمدداً أأكد وفد الصني و  .71 ن اإ ذ اإ اإ

م املستشار القانوين التوضيحات الالزمة فامي يتعلق ابلعرتاضات اليت أأاثرها وفد  ويعرقل تقدهما. وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن يقّدِ

 ابكس تان يف هذا الصدد.

آس يا واحمليط الهادئ، ولأسامء وأأعرب وفد الهند عن تأأييده للعملية املتّبعة، وللقرار امل  .72 طار مجموعة بدلان أ تخذ يف اإ

ىل الأمانة. مة اإ  املرحشني املقدَّ

آس يا واحمليط الهادئ  .73 لهيا مجموعة بدلان أ ىل سؤال وفد ابكس تان عن العملية اليت جلأأت اإ والتفت املستشار القانوين اإ

نه ل يسعه سوى تكرار ما قيل أأثناء املشاورات غري الرمسية وهو أأن الآليات  ىل اتفاق عىل قامئة املرحشني قائاًل اإ للتوصل اإ
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ا خترج عن نطاق النظام ادلاخيل املطبق عىل اجللسات الرمسية لهيئات الويبو. ومن مث، اليت تتبعها اجملموعات لقرتاح مرحشهي

ل ميكن للمستشار القانوين أأن يبدي رأأيه يف الآليات املتبعة داخل اجملموعات لختيار املرحشني. وذكَّر املستشار القانوين مبا 

ىل نتيجة. وأأضاف أأنه جرت العادة قاهل املدير العام يف مرحةل سابقة وهو أأن الوضع مل يرتك س وى خيارات حمدودة للتوصل اإ

عىل اعامتد توافق الآراء هنجًا يف تكوين جلنة التنس يق للويبو، ومبا أأن اخليارات املمكنة الأخرى مل حتظ ابملوافقة، أأكد 

 املستشار القانوين عدم وجود أأي قواعد معمول هبا لتطبيق الهنج القامئ عىل توافق الآراء.

عداد فقرة القرار وتوزيعها علهيا، وأأعطى اللكمة للمستشار القانوين لقراءةوش .74  كر الرئيس الوفود عىل صربها يف أأثناء اإ

 فقرة القرار.

، أأعلن املستشار القانوين أأنه عقب التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني فامي خيص تكوينو  .75

قلميية بنيدارت مشاورات غري رمسية  مت قامئة  اجملموعات الإ ىل توافق يف الآراء وقّدِ وفقًا لإجراءاهتا اخلاصة، مت التوصل اإ

ىل الأمانة حسب الأصول املتبعة يف املنظمة. ىل وثيقة العمل املعنية  البدلان املرحشة من مجموعاهتا اإ وأأشار املستشار القانوين اإ

ن جلنة الويبو للتنس يق ستتأألف من  ىل عدم التفاق عىل أأفضل  83ًا عوضًا عن عضو  88قائاًل اإ عضوًا. ومع ذكل، ونظرًا اإ

طريقة لتخصيص املقاعد امخلسة الإضافية املتبقية يف جلنة الويبو للتنس يق، اتفقت ادلول الأعضاء عىل أأن تظل جلنة الويبو 

 أأنه ينبغي دراسة مسأأةل عضوًا. وفضاًل عن ذكل، اتفقت ادلول الأعضاء عىل 83للتنس يق مشلكة، بشلك اس تثنايئ، من 

جراء رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات مع ادلول  معان عن طريق اإ ختصيص املقاعد الشاغرة يف جلنة الويبو للتنس يق ابإ

اّبن مجعيات ادلول الأعضاء للويبو يف عام  . ولفت املستشار القانوين الانتباه 2021الأعضاء بشأأن ختصيص املقاعد الشاغرة اإ

ىل الوث  عت عىل الوفود واليت تضم قامئة بأأسامء اإ عضوًا مقرتحًا لتكوين جلنة الويبو للتنس يق. وأأوحض  83يقة غري الرمسية اليت وّزِ

ىل اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، و 41أأن الاقرتاح يتأألف من  ىل اللجنة التنفيذية لحتاد برن،  40بدلًا مرحشًا اإ بدلًا مرحشًا اإ

نه مؤمتر ال ويبو بصفة مؤقتة، وادلوةل املضيفة بصفة عضو حبمك املنصب. وأأضاف املستشار أأن التكوين املقرتح وعضو يعّيِ

للجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن وللجنة الويبو للتنس يق س يصبح انفذًا اعتبارًا من اختتام ادلورة اجلارية وحىت 

ضافية تؤكد رصاحًة أأن لك . 2021اختتام دورة مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو لعام  حت فقرة اإ ويف ضوء ذكل القرار، اقرتر

عضوًا، قد  83ادلول الأعضاء يف الويبو قد اتفقت ابلإجامع عىل أأن جلنة الويبو للتنس يق، املكونة بصفة اس تثنائية من 

ت حبسب الأصول ولها أأن تبارش أأعاملها ول لّكِ م التايل، وأأنه ل جيوز اختاذ ذكل س امي ما يتعلق مهنا بعملية تعيني املدير العا شر

ىل منصب املدير العام يف عام   .2020التكوين جحًة للطعن يف حصة اقرتاح جلنة الويبو للتنس يق امس املرحش اإ

ىل عدم وجود طلب لأخذ اللكمة، فاقرتح أأن يوافق املؤمتر عىل فقرة القرار شكر الرئيس املستشار القانوينو  .76 ، وأأشار اإ

 املستشار القانوين. بأأمكلها كام تالها

 وبعد مشاورات غري رمسية بني ادلول الأعضاء، .77

: اللجنة التنفيذية لحتاد ابريسيف  أأعضاء عاديةانتخبت مجعية احتاد ابريس ابلإجامع ادلول التالية  "1"

املتعددة  -بوليفيا )دوةل  ،1)عضو حبسب التناوب( بيالروس ،بنغالديش ،(2020-2019) الأرجنتني ،غولأأن

مجهورية  ،كواب ،كوت ديفوار ،كوس تارياك ،كولومبيا ،ش ييل ،الاكمريون ،بوركينا فاسو ،الربازيل ،لقوميات(ا

                                         
ىل  10عضو من  1 ىل  10، ومن 2020أأكتوبر  9يوليو اإىل  10، ومن 2020أأبريل  9يناير اإ  .2021يوليو  9أأبريل اإ
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آيسلندا ،هنغاراي ،غاان ،غابون ،فنلندا ،كوراي الشعبية ادلميقراطية ندونيس يا ،الهند ،أ يران )مجهورية  ،اإ  -اإ

يطاليا ،أأيرلندا ،العراق ،الإسالمية(  ،املغرب ،لتفيا ،2)عضو حبسب التناوب( قريغزيس تان ،كينيا ،الياابن ،اإ

 ،تونس ،3)عضو حبسب التناوب( طاجيكس تان ،السويد ،الاحتاد الرويس ،رومانيا ،مجهورية مودلوفا ،عامن

-2020) البوليفارية( –فزنويال )مجهورية  ،الولايت املتحدة الأمريكية ،الإمارات العربية املتحدة ،أأوغندا

 (؛41) زمبابوي ،مفييت ان ،(2021

 ،زائراجل :برناللجنة التنفيذية لحتاد يف  أأعضاء عاديةادلول التالية ابلإجامع  برنانتخبت مجعية احتاد و  "2"

 ،كندا ،بلجياك ،5)عضو حبسب التناوب( أأذربيجان ،المنسا ،أأسرتاليا ،4)عضو حبسب التناوب( أأرمينيا

كوادور ،جيبويت ،ادلامنرك ،الصني  ،جاماياك ،غواتاميل ،أأملانيا ،جورجيا ،فرنسا ،السلفادور ،مرص ،اإ

 ،نيجرياي ،نيوزيلندا ،هولندا ،انميبيا ،منغوليا ،(2020-2019) املكس يك ،مالزياي ،لكسمربغ ،اكزاخس تان

 ،الس نغال ،مجهورية كوراي ،الربتغال بولندا، ،الفلبني ،بريو ،ابراغواي ،(2021-2020) بامن ،الرنوجي

س بانيا ،جنوب أأفريقيا ،س نغافورة  (؛40)اململكة املتحدة  ،تركيا ،ترينيداد وتوابغو ،اتيلند ،اإ

ثيوبيا  جلنة الويبو للتنس يق:وانتخب مؤمتر الويبو ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء مؤقتة يف  "3"  (؛1)اإ

عضوا عاداي  وأأحاط لك من مؤمتر الويبو ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن علام بأأن سويرسا س تظلّ  "4"

 .اللجنة التنفيذية لحتاد برنو اللجنة التنفيذية لحتاد ابريسحبمك املوقع يف 

ىل أأكتوبر  2019وابلتايل، س تكون جلنة الويبو للتنس يق للفرتة من أأكتوبر   مكّونة من ادلول التالية:  2021اإ

حبسب  )عضو أأذربيجان ،المنسا ،أأسرتاليا ، 4)عضو حبسب التناوب( أأرمينيا ،(2020-2019) الأرجنتني ،أأنغول ،جلزائرا

بوركينا  ،الربازيل ،املتعددة القوميات( -بوليفيا )دوةل  ،بلجياك ، 1)عضو حبسب التناوب( بيالروس ،بنغالديش ،5التناوب(

 ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،كواب ،كوت ديفوار ،كوس تارياك ،كولومبيا ،الصني ،ش ييل ،كندا ،الاكمريون ،فاسو

كوادور ،جيبويت ،ادلامنرك ثيوبيا ،السلفادور ،مرص ،اإ  ،غواتاميل ،غاان ،أأملانيا ،جورجيا ،غابون ،فرنسا ،فنلندا ،)مؤقت( اإ

آيسلندا ،هنغاراي ندونيس يا ،الهند ،أ يران )مجهورية  ،اإ يطاليا ،أأيرلندا ،العراق ،الإسالمية( -اإ  ،اكزاخس تان ،ناليااب ،جاماياك ،اإ

 ،املغرب ،منغوليا ،(2020-2019) املكس يك ،مالزياي لكسمربغ، ،لتفيا ،2)عضو حبسب التناوب( قريغزيس تان ،كينيا

 ،الربتغال ،بولندا ،الفلبني ،بريو ،ابراغواي ،(2021-2020) بامن ،عامن ،الرنوجي ،نيجرياي ،نيوزيلندا ،هولندا ،انميبيا

س بانيا ،جنوب أأفريقيا ،س نغافورة ،الس نغال ،الاحتاد الرويس ،رومانيا ،مجهورية مودلوفا ،مجهورية كوراي  ،السويد ،اإ

الإمارات  ،أأوغندا ،تركيا ،تونس ،ترينيداد وتوابغو ،اتيلند ،3)عضو حبسب التناوب( طاجيكس تان ،)حبمك املوقع( سويرسا

 ،فييت انم ،(2021-2020) البوليفارية( –فزنويال )مجهورية  ،مريكيةالولايت املتحدة الأ  ، اململكة املتحدة،العربية املتحدة

 (.83) زمبابوي

                                         
ىل  10عضو من  2 ىل  2020أأكتوبر  10، ومن 2020أأبريل  9يناير اإ ىل  10، ومن 2021يناير  9اإ  .2021يوليو  9أأبريل اإ

ىل  10عضو من  3 ىل  2020أأكتوبر  10، ومن 2020يوليو  9أأبريل اإ ىل  10، ومن 2021يناير  9اإ  .2021أأكتوبر  9يوليو اإ

 .2021أأبريل  9يناير اإىل  10، ومن 2020أأكتوبر  9يوليو اإىل  10، ومن 2020يناير  9اإىل  2019أأكتوبر  10عضو من  4

ىل  10، ومن 2020يناير  9اإىل  2019أأكتوبر  10عضو من  5 ىل  10، ومن 2021أأبريل  9يناير اإىل  10، ومن 2020يوليو  9أأبريل اإ  .2021أأكتوبر  9يوليو اإ
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وقّرر لك من مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ومؤمتر الويبو، لك فامي يعنيه، وابلإجامع بني لك ادلول  .78

لّكت بطريقة سلمية، مبا يف ذكل،  83، أأن جلنة التنس يق، بتكويهنا الاس تثنايئ البالغ الأعضاء يف الويبو عضوا، قد شر

ىل وظائفها فامي خيص معلية تعيني املدير العام التايل، ولن تكون حمّل اعرتاض من قبل  عىل وجه اخلصوص، ابلنظر اإ

يح جلنة التنس يق ملرحش لتعيينه يف منصب أأي دوةل عضو يف أأي هيئة وجهية من هيئات الويبو، من حيث حصة ترش  

 .2020 املدير العام يف عام

ري رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات مع ادلول الأعضاء  .79 وقّررت مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، أأن جير

ة الويبو ، لأغراض انتخاب الأعضاء املكونة للجن2021بشأأن ختصيص املقاعد الشاغرة أأثناء مجعيات الويبو يف عام 

 للتنس يق، واللجنتني التنفيذيتني لحتاد ابريس واحتاد برن، أأثناء مجعيات الويبو نفسها.

أأساس تقّدم املنظمة ووحدهتا. وشدد عىل أأن الويبو مل تتخل  هو الآراء توافق أأن الصني وفد أأكد القرار، اعامتد بعدو  .80

ىل النظام ادلاخيل وأأخلت بذكل ابلتقليد القامئ عىل توافق الآراء.  يومًا عن ذكل املبدأأ. ولحظ أأن معلية التصويت مل تستند اإ

ماكن الوفود حل مسائل أأخرى ابلتصويت علهيا مثل مسأأةل تكوين جلنة الربانمج واملزيانية وفتح  ذا اكن ابإ وتساءل الوفد عام اإ

رقل تقدم املنظمة وينشئ سابقة غري ماكتب خارجية جديدة للويبو. وذكر الوفد أأنه مل يؤيد قط أأي هنج من ذكل القبيل لأنه يع

 .للمنظمةمحمودة 

معارضته للقرار املتخذ يف تكوين جلنة الويبو للتنس يق كام ورد يف الوثيقة املوزعة عىل الوفود نظرًا  ابكس تان وفد وأأكد .81

ىل الأس باب اليت ذكرها يف مداخالته السابقة.  اإ

ىل الرئيس وأأشار .82 ليه املناقشات ومع لأخذ اللكمة، و أأخرى طلبات وجود عدم اإ  الإحاطة علامً يف ضوء ما توصلت اإ

 من جدول الأعامل. 9لآراء املعرب عهنا، أأعلن غلق البند اب

 من جدول الأعامل املوّحد 10لبند ا

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

 (..WO/GA/51/18 Prov )الوثيقة امجلعية العامة للويبوانظر تقرير دورة  .83

 من جدول الأعامل املوّحد 11البند 

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .84

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

ىل الوثيقتني .85  .A/59/7و A/59/6 استندت املناقشات اإ
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، عرض الس يد داميان بريويت، مدير املكتب الوطين للتدقيق ابململكة املتحدة، مراجع احلساابت اخلاريجنيابًة عن و  .86

 تقريره عىل النحو التايل:

نه من دواعي  "الس يد الرئيس، الوفود الكرام، صباح اخلري. ابمس املراقب املايل واملدقق العام للمملكة املتحدة، فاإ

ح يل هذه الفرصة لعرض هذا التقرير عليمك مبارشة، امجلعية العامة، وهذا يتبع حضوران اجامتع الرسور البالغ أأن تتا

نه من الأمهية مباكن أأن نرشكمك يف املسائل اليت نربزها يف تدقيقنا، مما يعطيمك رؤية مس تقةل  جلنة الربانمج واملزيانية. واإ

 وموضوعية.

أأل ويه تدقيق   معلنا رأأيناها هممة يف الس نة الأوىل من وليتنا،وأأود أأن أأغطي يف عريض ثالثة جمالت رئيس ية يف"

البياانت املالية والإدارة املالية، واحلومكة والضامن، وأأخريًا العمل عىل الإدارة القامئة عىل النتاجئ مع الرتكزي عىل برانمج 

 املوارد البرشية.

ذا بدأأان بتدقيق البياانت التالية، يرسين أأن أأؤكد سالم" ة رأأينا من أأي حتفظ وأأن التدقيق مل يكشف عن أأي فاإ

جامًل أأو اكامتلها أأو صالحيهتا. كام يؤكد أأن  أأخطاء أأو أأوجه ضعف اعتربانها ذات ابل فامي يتعلق بدقة البياانت املالية اإ

وبشلك عام،  اء.النفقات املتكبدة واملبلغ هبا يف البياانت موافقة للسلطات واللواحئ التنظميية اليت وضعمتوها كدول أأعض

 أأعدت البياانت املالية للويبو واحلوايش امللحقة هبا جبودة عالية ويه تتيح تأأييدًا جيدًا للأحاكم احملاسبية الأساس ية.

ىل تركزي املس تخدم عىل  فضاهئا اإ وقد حددان نطاقًا لإضفاء املزيد من الإجياز عىل الكشوفات واحلوايش، وذكل لضامن اإ

داء املايل الأساس ية، وحنن حاليًا منخرطون يف نقاش جيد مع الأمانة حول حسب ذكل عىل أأمه املواد وعنارص الأ 

 الس نة التالية.

جيابية ومل يقع عىل أأي أأخطاء أأو أأوجه ضعف رقابية معتربة." وقد أأبلغنا اللجنة  ويف اجململ، اكنت نتاجئ تدقيقنا اإ

وذلكل  علنا معها عىل مدى س نة معلنا بناًء وممثرًا للغاية.الاستشارية املس تقةل للرقابة بتفاصيل هذا العمل، واكن تفا

ىل اللجنة.  نود أأن نتوجه ابلشكر اإ

ن الويبو تمتتع بوضع مايل قوي مع وجود تدفقات نقدية جيدة وخط عائدات " أأما فامي يتعلق ابلإدارة املالية، فاإ

ةل، مثل التأأمني الصحي بعد هناية ودلى املنظمة خطة واحضة لتخصيص موارد لاللزتامات املقب مس تقبلية جيد.

 اخلدمة، ودلهيا موارد وأأموال خمصصة ملبادرات استامثر رأأساميل أأخرى ابس تخدام فائضات الس نوات السابقة.

آليات رقاويتطلب الاحتفاظ مبس توًى عال  من الاحتياطيات املدعومة ابلنقد س ياسة است ة بامثرية سلمية، مع وجود أ

 مالمئة.

ويرستمثر  من ملكها الاستامثري اتساقًا مع الس ياسة العامة بشأأن الاستامثرات. 2018بو خالل س نة الوي  جتّردتوقد "

جيايب مجمل مع مرور الوقت. درار عائد اإ ذا  النقد الاسرتاتيجي عىل الأمد الطويل حتقيقًا لمنو رأأس املال هبدف اإ واإ

وقد جسلت الويبو خسائر  فهيا قمية الاستامثرات.استرشفنا املس تقبل عىل مدى أأبعد، فس تأأيت ول بد فرتات تنخفض 

، وجاء ذكل مامتش يًا مع تقلبات السوق الأوسع نطاقًا خالل 2018مليون فرناكً سويرساًي يف س نة  17غري حمققة تبلغ 

ات وقد أأدرجنا يف تقريران توصيات بزايدة الشمول يف التقارير املرفوعة لمك كدول أأعضاء بشأأن الاستامثر  تكل الفرتة.

 وكذكل بشأأن مدى مالءمة تقدمي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ضامانت متخصصة يف هذا اجملال.
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آت  فرنك سويرسي للك 2,000وقد أأبلغنا بدفع الويبو منحة ماكفأأة قدرها " طار برانمج املاكفأ موظف مؤهل لها يف اإ

 أأوصت هبا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، كام أأن مضن احلدود اليت 2017واكن مجموع املنح املس تحقة س نة  والتقدير.

عطاء مثل هذه املنح واقع  مبادهئا التوجهيية ل حتول تعيينًا دون رصف هذه املنح. كام أأكد املكتب القانوين للويبو أأن اإ

مم املتحدة قد أأ  مضن سلطات املدير العام. عربتا بعد ذكل واكنت جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وكذكل اللجنة اخلامسة للأ

زاء قرار الويبو رصف هذه املنحة مجليع املوظفني. ىل حد فهمنا، فقد رصحت جلنة الربانمج واملزيانية  عن قلق اإ واإ

آت مجليع موظفي املنظمة مضن س ياق  30خالل دورهتا رمق   .2020/21الثنائية  مزيانيةابستبعاد أأي ماكفأ

ىل احلومكة والضامن،" دارة املوارد.وهام معليتان أأ  مث أأحتول اإ ويرسان  ساسيتان توفران لمك كدول أأعضاء الطمأأنة بشأأن اإ

آليات حومكة سلمية، ومن خربتنا نس تطيع القول بأأنمك كنمت يف  جيابيًا استباقيًا لوضع أ فادة بأأن الويبو اتبعت هنجًا اإ الإ

طار املساءةل يف الويبو، و  طليعة التطورات مضن منظومة الأمم املتحدة الأوسع. جدان أأن الإدارة اشرتكت ومضن اإ

بنشاط يف اس تعراض جودة أأنظمة الرقابة ادلاخلية وتطويرها، وأأن دلى الويبو أأساس سلمي لتأأييد التأأكيدات الواردة يف 

وتعكف الأمانة حاليًا عىل وضع هنج لتحليل البياانت يزيد الاس تفادة من أأنظمة تكنولوجيا  الرقابة ادلاخلية. بياهنا بشأأن

عداد التقارير للتحقق من الامتثال. املعلومات عن وحنن نؤيد بشلك اكمل  طريق أأمتتة الضوابط، واس تخدام وظيفة اإ

هذه التطورات اليت تتبع أأفضل املامرسات، وسنشرتك مع الأمانة لعرض جتربتنا الأوسع نطاقًا والكيفية اليت ميكن هبا 

 اس تخدام هذه التحليالت دلمع الرصد املتواصل الفعال.

د أأي منظمة خسائر معتربة فامي يتعلق ابملوارد وابلسمعة عىل حد سواء.ومن شأأ " وقد علمنا من  ن الاحتيال أأن يكبِّ

جتربتنا أأن من شأأن تدابري منع الاحتيال والتصدي هل أأن تكون ضعيفة، ووقائع الاحتيال املبلغ عنه عرب منظامت الأمم 

جياد  2018 وقد أأحرزت الويبو خالل س نة عة.املتحدة اكفة أأقل بكثري من املقاييس املرجعية املتوق تقدمًا جيدًا يف اإ

كام تعكف الويبو عىل  تقياميت نظامية خملاطر الاحتيال من أأجل الوقوف عىل املواضع اليت تتعرض فهيا لالحتيال.

وحنن نؤيد  تنقيح س ياسات ماكحفة الاحتيال، مع تزويد املوظفني مبزيد  من التوجيه والتدريب بشأأن الوعي ابلحتيال.

رج اكفة، وسينطوي تدقيقنا املقبل عىل تقيمي لفعالية هذه التطورات.  هذه الهنر

واتساقًا مع احلومكة املؤسس ية الرش يدة، يقدم املدير العام بيااًن بشأأن الرقابة ادلاخلية لدلول الأعضاء، ويكون وس يةل "

ىل اعامتد مفهوم هذا البيان، ومن جتربتنا جند واكنت الويب لإاتحة تقرير ذي شفافية ومساءةل عن بيئة الرقابة. و س باقة اإ

وقد أأصدران توصيات بثالثة جمالت لإدخال  أأهنا من الأنضج مضن منظومة الأمم املتحدة وتؤيدها تقياميت لبيئة الرقابة.

ادلاخلية ونتاجئ حتسينات يف هذا الصدد للبناء عىل التقدم اجليد احملرز، ويه تعيينًا تعزيز ظهور معل شعبة الرقابة 

دارة اخملاطر، وتركزي البيان عىل تقدمي خالصة بشأأن الفعالية التشغيلية لبيئة الرقابة ادلاخلية، وكام مسعمت من  معليات اإ

قبل، مواءمة الضامانت املقدمة من اجلهات املعنية ابلضامن مثل شعبة الرقابة ادلاخلية حىت تكون متسقة مع التقارير 

 ملالية، الفرتة املالية.الس نوية للبياانت ا

دارة القامئة عىل النتاجئ واملوارد البرشية." طار الويبو لالإ ىل مالحظاتنا بشأأن اإ وميثل بيان نواجت اس تخدام  والآن أأحتول اإ

طار املساءةل يف الويبو. ونظرة أأكرث  وقد مجعنا بني تقيمي عايل املس توى لهنج الويبو املوارد عنرصًا أأساس يًا من عنارص اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها، وهو واحد من  دارة  31تفصياًل لنتاجئ برانمج اإ طار الويبو لالإ برانجمًا تشملها تقارير اإ

 القامئة عىل النتاجئ.
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دارة القامئة عىل النتاجئ، مع برانمج ومزيانية للثنائيات يبينان " طار راخس لالإ وبشلك مجمل، وجدان أأن الويبو دلهيا اإ

ىل قياس التقدا جناز لك  ملنتاجئ املتوقعة مقابل لك هدف اسرتاتيجي ومؤرشات أأداء رئيس ية موهجة اإ احملرز يف اإ

وتتوىل شعبة الرقابة ادلاخلية التحقق من عينة من مؤرشات الأداء الرئيس ية هذه لتقيمي مدى كفاية أأنظمة  برانمج.

جيابية بشأأن ىل نتيجة اإ  مجع البياانت. البياانت، وقد توصلت بشلك عام اإ

ىل املوارد البرشية يف الربانمج " ويف  ، فقد اس تعرضنا تفصيل مؤرشات الأداء يف س ياق الربانمج كلك.23والتفااًت اإ

ضفاء املزيد من التطوير علهيا لقياس التقدم احملرز. ورمبا يكون جلوهر  غامر ذكل، حددان عددًا من اجملالت اليت ميكن اإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ.مالحظاتنا جمال أأوسع للت   طبيق عرب برامج أأخرى يف اإ

 4، وهو أأحدث تقرير اكن متاحًا وقت مبارشتنا التدقيق، مل ختضع 2018وقد أأبرزان أأنه يف تقرير الأداء لشهر يوليو "

لتايل فقد واب مؤرشًا للتقيمي نتيجة لغياب أأنظمة بياانت لإثبات الأداء أأو نتيجة لعدم حتديد مس هتدفات. 12من 

املهمة، من قبيل رضا املوظفني وقياس فعالية معليات املوارد البرشية، من الربانمج  استربعدت بعض القياسات

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ املسائةل الرمسية أأمام ادلول الأعضاء، فنحن  .2018/19واملزيانية للثنائية  وبيامن يدمع اإ

فعىل سبيل املثال، مل  تقارير الويبو ادلاخلية من خالل بطاقة تقيمي توازن املوارد البرشية. نعترب أأن مثة جمال ملواءمته مع

توضع مقاييس التوظيف يف مزيانية الربانمج مضن بطاقة تقيمي التوازن ادلاخيل، بيامن وردت بياانت عن الإجازات 

كام وجدان أأن  قياس ذكل داخليًا بشلك منتظم.وينبغي  املرضية يف بطاقة التقيمي ولكن ليس يف الربانمج واملزيانية.

املؤرشات اخملتلفة املوضوعة يف الربانمج واملزيانية مل تناظر بشلك اكمل النتاجئ املتوقعة، وحنن نعتقد أأن مثة جمال 

اتحة تقيمي أأمشل مقابل لك  من النتاجئ املتوقعة.  لتوس يع نطاق املؤرشات بغية اإ

ن اكنت هذه  وخالل اس تعراض املؤرشات لحظنا" أأن عددًا من املس هتدفات يتحقق بشلك متكرر، ونتساءل اإ

خفطوط الأساس واملس هتدفات  مازالت تنطوي عىل قدر اكف  من التحدي للقدرات يك ترس تخدم مقياسًا للأداء.

 ينبغي أأن تتيح مؤرشًا حقيقيًا للتقدم احملرز بني الثنائيات.

براز اجملالت الرئيس ية" ىل اإ اليت وقفنا علهيا يف تقيمي جمالت الأولوية املؤيدة مبعلومات أأداء املوضوعة يف  والآن أأنتقل اإ

وقد حددان نطاقًا لضامن معاجلة املؤرشات جملالت الأولوية بشلك  .2021-2017اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة 

لويبو تضمني مؤرشات لبيان تواؤم فدعامً ملس تقبل مس تدام، عىل سبيل املثال، ميكن ل واف  مضن هذه الاسرتاتيجية.

وفامي يتعلق ابلتنوع يف القوة العامةل، لحظنا  املهارات اللغوية مع الطلب اجلغرايف واكتساب همارات اذلاكء الاصطناعي.

ثر وضع ادلول الأعضاء مس هتدفات وخطة معل.  تقدمًا حمرزًا يف التاكفؤ بني اجلنسني اإ

دارة املواهب،" لحظنا غياب مقاييس للنظر يف كفاية وفعالية التعّل والتطور للموظفني أأو  ويف قياس نا لفعالية اإ

وقد اس تخلص من تقارير التقيمي الأخرية أأن هيلك التطوير الوظيفي وموارده غري اكفية لتلبية الاحتياجات  رفاههتم.

املنظمة ولإجياد مؤرشات وحنن نرى أأن مثة جمال لإجراء اس تعراض عام للتعّل والتطور عرب  املؤسس ية املس تقبلية.

 لقياس فعالية الربانمج.

نتاجية رؤى جزئية لرفاهة املوظفني، فقد لحظنا مقاييس أأخرى من " وفامي تتيح اجتاهات الاس تقاةل ومقاييس الإ

جيابية. وتبني لنا هذه النتاجئ  اس تقصاءات حديثة أأجريت برعاية من الأمم املتحدة يف جمال الصحة والأداء اكنت أأقل اإ

دارة املوارد أأ  عامل اس تقصاءات للموظفني أأوسع نطاقًا ابعتبار ذكل وس يةل لتقيمي فعالية اإ نه ميكن جين فوائد من اإ



A/59/14 Prov. 
23 
 

ن اكنت وظيفة املوارد البرشية تنطوي عىل معليات واتصالت ذات كفاءة  البرشية والرفاهة. كام ميكن توظيفها لقياس اإ

اءات عىل أأساس س نوي أأو نصف س نوي أأن يتيح خط أأساس موهجة حنو العمالء. ومن شأأن قياس نتاجئ الاس تقص

اتحة بياانت قمية بشأأن معنوايت املوظفني.  واحض ميكن تقيمي الأداء يف املس تقبل مقابهل واإ

غالق التوصيات من الس نوات السابقة وتنفيذها، ويرسان " وختامًا، ميكنين تأأكيد أأن تقدمًا جيدًا قد أأحرز فامي يتعلق ابإ

ىل الت وسنس تعرض خطط  حراكت الإجيابية من الأمانة بشأأن التوصيات اليت قدمناها يف تقريران هذه الس نة.أأن نشري اإ

 التنفيذ هذه يف وقت لحق من هذا اخلريف.

ىل املدير العام وموظفيه عىل دمعه وتعاونه يف تسهيل تدقيقنا، خاصة يف الس نة الأوىل " ويرسين أأن أأتوجه ابلشكر اإ

 ىل أأمت اس تعداد للرد عىل أأي أأس ئةل أأو تقدمي املزيد من املعلومات الأساس ية عن تقريران.والآن أأقف ع من وليتنا.

آن أأو يف وقت لحق مضن بند  ن أأردمت أأن أأجيب عليه ال وقد أأخذت علامً بسؤال وفد كرواتيا ويرسين اإ

 "الأعامل. جدول

ىل  .87 عداد مراجع احلساابت اخلاريجوتوجه وفد الاحتاد الرويس ابلشكر اإ ىل رأأي التدقيق  عىل اإ تقريره، وأأشار ابرتياح اإ

وأأضاف الوفد أأنه يقدر الاس تنتاج اذلي يفيد أأن ممارسة  الإجيايب بشأأن الوضع املايل للويبو، مما أأثبت فعالية معل املنظمة.

وعالوًة عىل ذكل، شدد الوفد عىل أأن  الويبو، يف جوانب متنوعة، من أأفضل املامرسات مضن منظومة الأمم املتحدة الأوسع.

ابلقبول وأأن مثة احتياطيات معتربة لضامن اس مترار اس تقرار وضع الويبو املايل، فضاًل عن  حظينظام الرقابة ادلاخلية قد 

دارة اخملاطر واحلومكة ووضع املوازانت عىل أأساس النتاجئ. ىل التوصيات اليت قدهما  س ياسة اإ راجع مواسرتعى الوفد الانتباه اإ

ضفاء حتسينات علهيا، مبا يف ذكل الاس تعراض املهنجي لالحتياطيات وتقوية  احلساابت اخلاريج يف جمالت متنوعة ميكن اإ

وأأفاد الوفد بأأنه يعتقد، مع وضع أأمهية وجود س ياسة فعاةل لإدارة اخملاطر نصب الأعني، أأنه من  نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ.

دارة  مراجع احلساابت اخلاريجبشلك منتظم مع املالمئ عقد اجامتعات  ىل تشغيل نظام اإ لتبادل املعلومات، خاصة ابلنس بة اإ

بشأأن برانمج املوارد البرشية يف  مراجع احلساابت اخلاريجوأأضاف أأنه ينبغي أأخذ توصيات  اخملاطر والتكفل مبساءةل الويبو.

هارات اللغوية بني املوظفني من أأجل الوفاء مبتطلبات املنظمة، احلس بان بعناية، خاصة تطوير التوزيع اجلغرايف، وتعزيز امل 

حىت ميكن بيان مؤرشات  12وعىل وجه اخلصوص مىت ما تعلق الأمر ابملعاهدات اليت تديرها الويبو، ول س امي التوصية 

بناء يف جلنة التنس يق ابلويبو وعرب الوفد عن متنيه مواصةل العمل ال  المتثيل اجلغرايف لدلول الأعضاء بني موظفي الويبو بوضوح.

وأأضاف أأنه س يكون من املالمئ يف رأأيه كذكل أأن ينظر يف نظام استامثر رأأس املال، خاصة يف ضوء جحم الاستامثر وأأمهيته 

ىل املنظمة.  ابلنس بة اإ

ول وشكره عىل تقريره الأ  راجع احلساابت اخلاريجوحتدث وفد املكس يك بصفته الوطنية وأأعرب عن ترحيبه احلار مب .88

ىل النقاط اليت أأثريت حول الوضع املايل القوي للمنظمة. اذلي ض مالحظات مثرية لالهامتم للغاية. وذكر أأيضًا  وأأشار برسور اإ

أأنه تلقى ابعتناء اجملالت اليت ميكن فهيا حتسني الأعامل اليومية للمنظمة واليت ميكن فهيا بلورة فرص، مثل اسرتاتيجية املوارد 

وحث الوفد الأمانة عىل متابعة تكل  ج املنظمة للمساواة بني اجلنسني، والتدريب، وحوافز املوظفني.البرشية، وبرانم

زاءها.  التوصيات والتحرك اإ

ىل املدقق العام للمملكة املتحدة واملكتب الوطين للتدقيق عىل تقريره  .89 وتوجه وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلشكر اإ

ح الوفد بأأن الاس تعراضات اليت أأجراها  ثالثني للجنة الربانمج واملزيانية.والتوضيح املقدم يف ادلورة ال  مراجع احلساابت ورصَّ
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وجشع  متثل جزءًا همامً من هيلكية الرقابة ابلويبو، وذكل لضامن اس تخدام الأموال عىل أأمكل وجه من الكفاءة والفعالية. اخلاريج

أأن واجب  مراجع احلساابت اخلاريجكام أأبرز الوفد اعتقاد  دون تأأخري.الوفد الأمانة عىل مواصةل اعامتد توصيات التدقيق 

ن  الإفادة بشلك منتظم عن الاستامثرات اليت تضطلع هبا الويبو يقع عىل عاتق الأمانة. وحض  مراجع احلساابت اخلاريجوقال اإ

ىل  ح الوفد أأنه سريحب مبزيد   حد أأبعد.أأنه س يعمل مع جلنة الربانمج واملزيانية والأمانة عىل بلورة س ياسة الإفادة هذه اإ ورصَّ

ىل جنب مع الأمانة وجلنة الربانمج واملزيانية  مراجع احلساابت اخلاريجمن املعلومات عن الكيفية اليت يعزتم  العمل هبا جنبًا اإ

جحامًا يف النظام وحض أأيضًا أأن مثة اإ  مراجع احلساابت اخلاريجوأأضاف أأن  عىل تعزيز الاتساق يف التقارير بشأأن الاستامثرات.

ىل أأن الويبو متقدمة عن معظم املنظامت يف املنظومة من خالل  بأأمكهل عن الإبالغ عن الاحتيال، ومع ذكل فقد أأشري أأيضًا اإ

وأأعرب الوفد عن تقديره للمبادرات اليت نرفذت أأو اجلاري تنفيذها لتحسني الوعي  تنفيذها تقياميت خملاطر الاحتيال.

الويبو وعن تطلعه لتلقي معلومات حمدثة بشأأن تنفيذ تقياميت خماطر الاحتيال وغري ذكل من مبادرات ابلحتيال بني موظفي 

 ماكحفة الاحتيال.

ىل تقرير التدقيق وأأفاد بأأن  مراجع احلساابت اخلاريجوتوجه  .90 ىل ادلول الأعضاء عىل كرمي تعليقاهتا ابلنس بة اإ ابلشكر اإ

مراجع حيث أأعرب  س ئةل، واس هتل ذكل ابملالحظة اليت أأبداها وفد الاحتاد الرويس،مثة جمالت ثالثة س يتناولها ردًا عىل الأ 

عن رسوره بتقدمي ادلمع لدلول الأعضاء بأأي شلك اكن، والتحاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  احلساابت اخلاريج

نه، مع ذكل، حريص عىل النظر  املزيانية.اليت تقدم تقارير منتظمة لدلول الأعضاء، وحضور اجامتعات جلنة الربانمج و  وقال اإ

يف أأي طلبات من ادلول الأعضاء بتوفري املزيد من الوضوح حول تقريره أأو الرد عىل أأي مالحظات حول تدقيقه واملسائل 

ىل تعليقات وفد الولايت املتحدة الأمريكية، أأكد  املثارة. ام عىل اس تعداده الت مراجع احلساابت اخلاريجوابلنس بة اإ

وأأضاف أأهنم، ابعتبارمه مدققني، مل يتدخلوا يف وضع الس ياسة بأأنفسهم، غري أأن  لس تعراض تطورات س ياسة الاستامثر.

 وضعهم يتيح هلم دمع الأمانة وتقدمي املالحظات بشأأن التقارير املقرتحة، فضاًل عن عرض أأفضل املامرسات يف ذكل اجملال.

ىل السؤال اذلي أأاثره وفد ك أأنه اكن قد عرض اسرتاتيجيته يف التدقيق  مراجع احلساابت اخلاريجرواتيا، رصح وابلإشارة اإ

وخطته للتدقيق عىل الأمانة وأأنه عقد مناقشات بناءة للغاية مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت اكنت قد اس تعرضت 

ىل املنظمة.وأأكد أأنه س يواصل النظر يف جمال ا .2019اجملالت املقرتحة لتدقيقه لس نة  ومىض  حلومكة نظرًا لأمهيته ابلنس بة اإ

ىل الضامانت والثقة اليت ميكن لدلول الأعضاء وضعها يف كفاءة  مراجع احلساابت اخلاريج ن هذا أأمر حموري ابلنس بة اإ يقول اإ

دابري ماكحفة املنظمة وأأكد، كام هو مبني يف عرضه، أأنه حريص عىل مواصةل النظر يف الرتتيبات اليت وضعت فامي يتعلق بت

دارة اخملاطر والتقدم اذلي أأحرزته املنظمة يف التكفل ابتسام ذكل  الاحتيال، وكذكل النظر مبزيد من التفصيل يف جمال اإ

ىل ذكل، تطرق  ابملهنجية والاندماج والنفع داخل املنظمة نفسها. ىل املالحظات اليت  مراجع احلساابت اخلاريجوابلإضافة اإ اإ

طار الأخالقيات والإبالغ والكيفية  نه س يكون همامتً للغاية ابلنظر يف اإ أأبداها رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وقال اإ

ووحض أأن مثة شواغل مشرتكة حول وظيفة الأخالقيات يف منظومة الأمم املتحدة بأأمكلها  اليت يتطور هبا ذكل داخل املنظمة.

عداد التقارير عن الأداء،  عىل اس تعداد لنقل رؤى من منظامت أأخرى أأجرى علهيا التدقيق عرب املنظومة.وأأنه  ومن حيث اإ

ىل املاكتب  مراجع احلساابت اخلاريجقال  نه حريص للغاية عىل النظر يف الاسرتاتيجية اليت تتبعها املنظمة ابلنس بة اإ اإ

نه أأيضًا جمال أأسايس امليدانية، وعىل الرمغ من كون هذا بندًا يف جد ول الأعامل ميثل جزءًا من امجلعية العامة للويبو، فاإ

لقاء ضوء عىل مدى تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة من خالل ماكتهبا امليدانية. ضافة قمية فيه عن طريق اإ  يس تطيع اإ

ىل وتوجه  .91 ىل الس يداملدير العام ابلشكر اإ بريويت خاصة عىل معلهم  املراقب املايل واملدقق املايل للمملكة املتحدة واإ

وقال  .مراجع احلساابت اخلاريجعىل مدى الس نة املاضية وعىل الطبيعة التعاونية البالغة اليت تتسم هبا العالقة اليت أأقميت مع 
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ن التوصيات الست عرشة اليت قدهما  ن مجيع التعليقات اليت أأبداها الوفود قد أأخذ هبا علامً، واإ قد  مراجع احلساابت اخلاريجاإ

ن الأمانة تعمل علهيا.  قبلت واإ

أأحاطت امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو علامً مبضمون "تقرير مراجع احلساابت  .92

 (.A/59/6 اخلاريج" )الوثيقة

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .93

 من جدول الأعامل املوّحد 12البند 

 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .94

 من جدول الأعامل املوّحد 13البند 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية

ىل  .95  A/59/INF/6و A/59/10و A/59/INF/3و A/59/8و A/59/7 الواثئقاستندت املناقشات اإ

 .A/59/11و

ىل أأن هذا البند  وأأشار .96  عنالتقارير "ابس تثناء  )جلنة املزيانية( بلجنة الربانمج واملزيانية املسائل املتصةلمجيع  يغطياإ

طار البند نوقشت يف " اليتالتدقيق والرقابة نه كام. من جدول الأعامل 11 اإ نتعّل الوفود،  وقال اإ  قد حققت جلنة املزيانية فاإ

نه و  .للغاية اجيدً  اتقدمً  (، A/59/7 يف "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" )الوثيقة وردمع ذكل، وكام قال اإ

ن ا للمامرسة السابقة، اقرتح الرئيس، وفقً ". و 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية " خبصوصمسأألتان عالقتان  مثة فاإ

ني املسأألتني العالقتني جانًبا والاس هتالل جبميع املسائل الأخرى اليت أأحاطت هبا جلنة املزيانية علًما عىل حنو اتم هاتوضع 

، بند جدول الأعامل هذا يغطهيااقرتح الرئيس النظر يف فقرة القرار املتعلقة جبميع املسائل اليت و  وأأوصت ابملوافقة علهيا.

اقرتح الرئيس فقرة القرار و بعد ذكل مبارشة.  س ترتناولواليت  2020/21 للثنائيةواملزيانية الربانمج  وثيقة اقرتاح ابس تثناء

 .مرشوع املقرر مث تالاملعنونة "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية"،  A/59/7قة من الوثي 2الواردة يف الفقرة 

جدول الأعامل، ابس تثناء اقرتاح الربانمج واملزيانية فامي خيص لك املسائل املندرجة مضن هذا البند من  .97

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه2020/21 للثنائية  :، اإ

 (؛A/59/7 ة الربانمج واملزيانية" )الوثيقةنأأحاطت علام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جل  "1"

 ذاهتا؛ واردة يف الوثيقةزيانية كام يه ملعىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج وا ووافقت "2"

آخر و  .98 ىل أ مانة  مسأأةل عالقةقبل الانتقال اإ عىل امجلعيات  طالعلإ يف بند جدول الأعامل، أأعطى الرئيس اللكمة للأ

 ادلول الأعضاء. مس تجدات وضع اشرتأاكت
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، 2019أأغسطس  31حتتوي عىل وضع سداد الاشرتأاكت اعتباًرا من  A/59/INF/4وذكرت الأمانة أأن الوثيقة  .99

نه يف الفرتة من و  ىل  2019سبمترب  1قالت اإ ، فرناًك سويرسايً  1,446وردت املساهامت التالية: اليوانن،  ،2019أأكتوبر  1اإ

فرناًك  42؛ النيجر، فرناًك سويرسايً  42؛ مايل، فرناًك سويرسايً  3,749؛ الهند، فرناًك سويرسايً  2,849هندوراس، 

؛ فرناًك سويرسايً  2,849؛ سانت فنسنت وجزر غرينادين، سويرسايً  فرناكً  2,849؛ سانت كيتس ونيفس، سويرسايً 

؛ فرناًك سويرسايً  1,424؛ مجهورية تزنانيا املتحدة، فرناًك سويرسايً  2,849؛ سيش يل، فرناًك سويرسايً 233 الس نغال، 

 .فرناًك سويرسايً  1,024فانواتو، 

طار البند  العالقة ىل املسأأةلالرئيس اإ  والتفت .100 الربانمج واملزيانية  اقرتاح من جدول الأعامل، 13الأخرية يف اإ

 .، وأأعطى اللكمة للمدير العامA/59/8 الوارد يف الوثيقة ، عىل النحو2020/21 للثنائية

قراءتني شاملتني يف ادلورتني ل خضع 2020/21 للثنائيةالربانمج واملزيانية  اقرتاحأأن  وذكر املدير العام .101

ناملوضوع.  ذكلحول  ثالث مالحظات املدير العام أأن مثة . وذكرنة املزيانيةلج والعرشين والثالثني ل  التاسعة املالحظة  وقال اإ

جاملية ابلتقريبمليون فرنك سويرسي ) 882 قدره مببلغزيانية امل قدرت الإيرادات يفالأوىل يه أأن الأمانة  (، مما ميثل زايدة اإ

زايدة حددت يف املزيانية الأمانة  وأأضاف أأنيامتىش مع توقعات كبري الاقتصاديني يف الويبو.  ، وهو مايف املائة 6.4قدرها 

ىل ، فرنك سويرسي مليون 768 حيث بلغتيف املائة يف النفقات  5.9قدرها  ىل  .فائضوهو ما أأدى اإ مث أأملح املدير العام اإ

ىل أأن أأحد اخلطة الرأأساملية الرئيس يةويل متيف املنظمة ل  الفوائضاليت أأبداها سابقًا حول أأمهية  تعليقاته البنود املدرجة ، وأأشار اإ

ن تكل يه الصورة  بعض الوفود حيث واجهيتعلق ابملصاعد،  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف صعوابت يف اس تخداهما. وقال اإ

ىل التغيريات الرئيس ية اليت حدثت منذ اللكية. ويف املالحظة الثانية،  ن. جلنة املزيانيةاجامتعات أأشار املدير العام اإ  وقال اإ

آت مقابل الا(، ابلتقريبمليون فرنك سويرسي ) 1.6 مبقدار التغيري الأول هو ختفيض عامتد اخملصص لربانمج الويبو للماكفأ

جاميل، 23والتقدير يف الربانمج  ن اإ ن التغيري .مليون فرنك سويرسي 1.15 هو اجلديدالاعامتد  وقال اإ  يتعلقالثاين  وقال اإ

عىل النحو الوارد يف  4138قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق تاكليف املوظفني بعد ب 

داء يف الربانمج ابإ  فيتعلقالتغيري الثالث  . أأماWO/PBC/30/10 Corr ةالوثيق  يتعلقان 19دراج مؤرشين جديدين للأ

نه تعدد اللغات. ب  ىل وجود ومىض يقول اإ رتمجة امللخص التنفيذي خمصص ل اعامتديف هذا الصدد، جتدر الإشارة أأوًل اإ

ىل  الرائدةملنشورات الويبو   املسائل املوضوعيةحول  العامةرتمجة منشورات الويبو لاثنيًا، و ،مجيع لغات الأمم املتحدة الرمسيةاإ

ىل مجيع لغات الأمم املتحدة الرمسية.ل  ىل الربانمج والتف لملكية الفكرية اإ ن مثة زايدة يف مزيانية خالف املوظفني 27ت اإ ، وقال اإ

ن تكل يه  .لملكية الفكريةل  العامة حول املسائل املوضوعيةلرتمجة منشورات الويبو فرنك سويرسي   800,000قدرها وقال اإ

ىل التغيريات املس تحدثة بناء عىل توجهيات جلنة املزيانية. وفامي خيص املالحظة الثالثة، التف ني تالعالق  املسأألتنيت املدير العام اإ

ن املسأأةل العالقة الأوىل تتعلق بتخصيص 2020/21خبصوص اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  الإيرادات واملزيانية . وقال اإ

ىل املسأأةل املطر . أأما املسأأةل العالقة الثانية فتتعلق مبوافقة جلنة املزيانية عىل حبسب لك احتاد وحة يف الرجوع اإ

ن  بتحديث تاكليف املوظفني.، واليت تتعلق WO/PBC/30/10 Corr الوثيقة من الأمانة  طلبت جلنة املزيانيةوقال اإ

وثيقة معل تبنّيِ املبلغ احملدد املرتتب عىل قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية "ب 2019لعام موافاة مجعيات الويبو 

آليات متويهل.، وتفاصيل مهنجية حسا4138 رمق ن به، ومصادر وأ وثيقة املعلومات املعنونة ذكل معروض يف " واسرتسل قائاًل اإ

لهيا يف الوثيقة " طار البند  WO/PBC/30/15املعلومات اليت طلبهتا جلنة الربانمج واملزيانية واملشار اإ " من 4"11يف اإ

ن الأمانة قدمت .(A/59/INF/3الوثيقة )" جدول الأعامل ضافية حول وثيقة املعلومات خالل  وأأردف قائاًل اإ توضيحات اإ

هنا، عىل وجه اخلصوص، أأبرزت أأن الفارق يف تاكليف املوظفني بني  املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت. وقال اإ
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مليون فرنك  15.9، والبالغ 2020/21واقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  2018/19للثنائية  املعمتدة الربانمج واملزيانية وثيقة

ىل  6من ة، لتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمل  ابلزايدة يف الاعامتد اخملصصسويرسي يتعلق  قانونية يف الزايدة واليف املائة،  8اإ

داول جباشرتأاكت املعاشات التقاعدية املرتبطة ، و مليون فرنك سويرسي 2.7 واليت بلغتاملوظفني  ادلرجات الوظيفية مجليع

واليت بلغت ، 2019 يف فرباير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية واليت حددهتادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي ا اجلديدة الأجور

 .مليون فرنك سويرسي 4.1

ضافية من وفد سويرسا واثنتني من وفد  وشكر .102 ىل اس تالم وثيقة اإ الرئيس املدير العام عىل مالحظاته وأأشار اإ

عطا ء اللكمة لوفدي سويرسا والولايت املتحدة الأمريكية لتقدمي واثئقهام، أأبلغ الرئيس أأن الولايت املتحدة الأمريكية. وقبل اإ

سبمترب  30أأجرى مشاورات غري رمسية مساء الثنني، قد ، قيد النظرلبند ا ، ميرس)اململكة املتحدة( السفري أأندرو س تيزن

ىل وفد سويرسا لعرض وثيقته2019  .. بعد ذكل، نقل الرئيس اللكمة اإ

نه قدم اقرتاًحا يف الوثيقة وقا .103 ، واذلي، عىل حد قوهل، يوفر حاًل بس يًطا وشفافًا وطويل A/59/11ل وفد سويرسا اإ

نه  ىل الأجل ملشلكة قامئة منذ فرتة طويةل. وقال اإ ن . جيًدا للغايةالوضع املايل للمنظمة  يعد، الوضع العامابلنظر اإ وقال اإ

مهنجية ختصيص  وخضعتنظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ،  وجنحى الس نوات الأخرية، عىل مداكان متوازنني  الربانمج واملزيانية

عىل الرمغ من ذكل، خالل الس نوات الأربع املاضية، ولكن س نوات عديدة.  عىل مدى للتجريب وأأثبتت جدواها الإيرادات

الوقت والطاقة من جانب العديد من النظام، ورأأى الوفد أأن هذه املناقشات اس تغرقت الكثري من  أأثريت التساؤلت حول

نه  .عىل الإطالقحقًا ادلول الأعضاء والأمانة يف حماوةل حلل املشلكة، واليت مل تكن مشلكة   تثرييف الواقع، وأأسهب بقوهل اإ

. ولهذا جيد للغايةاعامتد الربانمج واملزيانية يف لك مرة، عىل الرمغ من أأن الوضع املايل للمنظمة  حول الشكوك املناقشات

ن اقرتاحه يتكون من شقني: .ذلكل اجلدل ادلامئالسبب اقرتح الوفد حاًل طويل الأجل  أأوًل، عىل املدى  ومىض يقول اإ

ىلالقصري،  بقاءالوفد ومن مث اقرتح . 2020/21 للثنائيةاعامتد الربانمج واملزيانية  تدعو احلاجة اإ واليت عىل املهنجية احلالية  الإ

بقت ن يف العديد من الثنائيات السابقة،املزيانية الربانمج و  يف طر  نفقاتختصص  فهيي لذكل حل معيل ومالمئ للويبو.  وقال اإ

ضافية لالحتادات اليت  دراج  .أأرابًحا تدر لاإ نه ليس من املنطقي اإ وأأضاف أأنه ـ كام ذكر يف اجامتعات سابقة للجنة املزيانية ـ فاإ

ضافية لالحتادات اليت ل تس تطيع حتم نه يف حاةل اتباع هذا املنطق، س يدفع الفقراء للأغنياء. نفقات اإ ل هذه النفقات. وقال اإ

ن  ن الشق الثاين من اقرتاحه، وهو ما يعده امتداًدا بدهيًيا للشق الأول، يتعلق موارد اكفية.  دلهيا الويبووأأسهب بقوهل اإ وقال اإ

 غري املمثرةجتنب املناقشات تخصيص احلالية، ومن مث ابتباع حل طويل الأجل بشأأن تثبيت املنطق اذلي يؤكد عىل مهنجية ال 

ىل أأن أأموال مجيع الاحتادات  .للمنظمةالإدارة املالية  مراًرا وتكراًرا حولواملعقدة  واقرتح الوفد مزيانية موحدة للويبو، ابلنظر اإ

عداد مزيان تعترب يف الواقع جزًءا ل يتجزأأ من مزيانية املنظمة.  ن اقرتاحه بشأأن اإ حيدث ولطاملا حدث  وهو ما، ية موحدةوقال اإ

ىل يف الويبو لس نوات عديدة ن اقرتاح ممارسة عادية لأي منظمة دولية.يعد ، بأأمكلهااملنظمة  ابلنظر اإ ، سوف حيله وابلتايل، فاإ

ىل الأبد الأمانة اليت اس هتلكت الكثري من الوقت والطاقة واملال من جانب ادلول الأعضاء و سائل النظامية امل  ،مرة واحدة واإ

نه ابتباعواملنظمة، دون أأن يكون لها أأي نتاجئ مفيدة.  نه يثقهنج طويل الأجل من هذا القبيل،  وقال اإ يف أأن مناقشاته  فاإ

نه .بشأأن املزيانية س تكون أأسهل وأأكرث فعالية أأن مجيع  يرىلأنه  اتباع الويبو هنًجا موحًدادافع دامئًا عن ي واسرتسل قائاًل اإ

ىل الوراء الأنشطة اليت تقوم هبا املنظمة مرشوعة.  عادة املنظمة اإ ن اإ عاًما واتباع الواثئق واملامرسات اليت  30أأو  20وقال اإ

ىل املس تقبل ملا فيه خري املنظمة وادلول الأعضاء ودعا  يف الس بعينيات والامثنينيات أأمر غري منطقي. اكنت ترتبع ىل التطلع اإ اإ

جياد حل يليب الاحتياجات احلالية  بشلك حامسقرتحه اأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يسهم الهنج اذلي  ،ومن مثفهيا.  يف اإ



A/59/14 Prov. 
28 
 

ىل اس تعداده للمشاركة بشلك بناء يف املناقشات من أأجل حتقيق  واملس تقبلية للمنظمة وادلول الأعضاء فهيا. وخلص الوفد اإ

 .هذا الهدف

ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية لعرض  اللكمة الرئيس وأأعطى .104  .وثيقتيهاإ

وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية رئيس جلنة املزيانية، السفري س تيزن. وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل الويبو  .105

ىل أأحصاب املصلحة يف مجيع أأحناء العامل. كام أأعرب عن تقديره لعمل ا عداد واخلدمات احليوية اليت تقدهما الويبو اإ لأمانة يف اإ

دارة الرش يدة دمًعاالأخرى  هماهماالربانمج واملزيانية والبياانت املالية الس نوية ومجيع  للمنظمة. ورأأى الوفد أأن واثئق املزيانية  لالإ

. وأأيد الوفد اقرتاح الربانمج قراراهتايف شلكها احلايل تنقل بشلك عادل وشفاف املعلومات الالزمة لدلول الأعضاء لختاذ 

وقال  .، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يعمتد الأعضاء املزيانية يف امجلعية العامة للويبوA/59/8 ، الوثيقة2020/21واملزيانية للثنائية 

نه عند اقرتاح املزيانية، اقرتحت الأمانة أأن يسامه لك احتاد مببلغ رمزي يف النفقات املشرتكة للمنظمة. ورأأى الوفد أأن هذا  اإ

نه، وأأيد اقرتاح الأمانة متاًما. يهالطلب ليس مبالغًا ف  ىل شواغل العديد من الوفود واقرتح حلوًل ممكنة  ومىض يقول اإ فامي اس متع اإ

عادة س بق. وأأضاف أأن وثيقة معلوماته تتناول  ةل من الاشرتأاكت عىل الا حتصلحبيث  النرثيةالإيرادات  توزيعاإ رموَّ حتادات امل

ن من جعزها. يقللحصة أأكرب، مما  للمشاركة بشلك بناء يف هذه  ومس تعًدامنفتًحا عىل احللول الأخرى  ه ل يزالوأأضاف اإ

نه رمغ أأن بعض املهمة للغاية. املسأأةل يرادات احتادها ل  وقال اإ الوفود حتدثت عن التضامن، لكهنا أأرصت بعد ذكل عىل أأن اإ

ل خل ن .أأغراضهادمة تس تخدم اإ ليفها يف الغالب من خالل القروض عىل تغطية تاك وافقت تكل الوفود وأأردف قائاًل اإ

دارة املنظمة معوًما.فرنك سويرسي يف الس نة، لتغطية النفقات املرتبطة  4000حىت حبد أأدىن قدره  الإسهامورفضت   ابإ

ىل وأأضاف أأنه أأسوة عىل حتمل مس توى تناس يب من املسؤولية املالية فهو يرى أأنه ينطوي  ،من زاوية أأخرىالتضامن  ينظر اإ

أأن يوافق  تأأييد فكرةالاحتادات املموةل من الرسوم. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تدمع الوفود الأمانة عن طريق  ابلزمالء من

مانة كام هو ، احتادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة لك نظام تسجيل، ظهار دمعه للأ عىل اإ

جياد حل للثنائية  وأأعرب الوفد عن أأمهل يف. A/59/8 مقرتح يف الوثيقة ىل نتاجئ أأفضل  2020/21اإ من شأأنه أأن يؤدي اإ

طاةل أأمد املامرسة السابقة  .للمنظمة تخفيض الأموال املتاحة للصاحل العام لأن احتاد ب  املتعلقةورصح الوفد بأأنه ل ينبغي اإ

ىل  علق، اوأأخريً  مس توى مناسب. لش بونة اختار أأن يتجاهل مشورة الأمانة بشأأن كيفية تغطية تاكليفه، أأي زايدة الرسوم اإ

امثةل بني خمتلف املعامل الأ عن  مماثلالنظام املوحد للأمم املتحدة، مبا يف ذكل مبدأأ تقدمي تعويض  عىلكبرية  أأمهيةالوفد 

ن املنظامت املتعددة الأطراف.  .مهيةتعد ابلغة الأ الوظيفة، اليت تؤدهيا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية منذ تأأسيسها،  تكل وقال اإ

 نزاهةوأأعرب الوفد عن قلقه من أأن قرارات احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية ميكن أأن يكون لها تداعيات كبرية عىل 

وحث الوفد الأمانة عىل ضامن  ، فضاًل عن الآاثر املالية اجلس مية وغري ذكل من الآاثر احملمتةل.النظام املوحد للأمم املتحدة

مم املتحدة اليت احلفاظ عىل الزناهة وت  نفيذ أأي قرارات مس تقبلية للجنة اخلدمة املدنية ادلولية أأو قرارات امجلعية العامة للأ

ىل اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .تتناول قرارات احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

نه منفتح 2019 لعام يف امجلعية العامة للويبو 2020/21 ملناقشة املسأأةل مع ادلول الأعضاء. ورصح الوفد بأأن الويبو  وقال اإ

ذا لأنهوأأعرب الوفد عن قلقه  .حمظوظة لأهنا تمتتع مبركز مايل قوي بسبب جناح نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مل يكن  اإ

ذا حد وأأ يف النفقات العامة للمنظمة،  أأن تسهممطلواًب من الاحتادات  لتغطية ا بشلك منخفض مبا ل يكفي دت رسوهماإ

ذا مل يكن دلهيا مس توى معني من  ن، الأموال الاحتياطيةالنفقات، أأو اإ . س يزتعزع اس تقرارها املنظمة يف هناية املطاف فاإ

قد رصح بوضوح أأنه يؤيد أأن تردرج يف املرفق الثالث  لجنة املزيانيةل  التاسعة والعرشين والثالثنيخالل ادلورتني وذكّر بأأنه 

مسيةمسامهة  يراداتواحد يف املائة من بنس بة  اإ لهاي ولش بونة لتغطية النفقات و املموةل من الاشرتأاكت حتاداتالا اإ
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نه اكن مس تعًدا املشرتكة  2019عام  مجعيات ومس تعد الآن يف لجنة املزيانيةيف ختام ادلورة الثالثني ل  للمنظمة. وقال اإ

ىل اتفاق خالل  مبا أأن، قردم، كام 2020/21للموافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  جلنة املزيانية مل تمتكن من التوصل اإ

عىل  اوردً . .A/59/INF/6 والوثيقة A/59/10 يف الوثيقة الصيغ الواردةأأنه قدم منذ ذكل احلني  وأأوحض .الثالثني دورهتا

 يف جوهرهانبع  ويرسا، ذكر الوفد أأن اقرتاح وفد سويرسا حبذف املرفق الثالث من اقرتاح الربانمج واملزيانيةمداخةل وفد س

سب حب املزيانية  يتضمن الثالث وأأوحض أأن املرفقبدونه. بسط وأأن املزيانية س تكون أأ من اعتقاد وفد سويرسا بأأنه معقد للغاية 

ن. لك احتادسب حب فيه الويبو الإيرادات والنفقات  تورداملاكن الوحيد اذلي  وأأنه هواحتاد لك   املرفق الثالث ومىض يقول اإ

نه حصل عىل تأأكيد من الأمانة الشفافية وميكّن ادلول الأعضاء من تقيمي الوضع املايل للك احتاد بسهوةل.  يوفر واسرتسل قائاًل اإ

جراء حبث مكثف معلومات اكفية، ح حتتوي عىلأأن وثيقة الربانمج واملزيانية وحدها ل ب  جتمععدة أأايم ليك  عىل مدارىت مع اإ

ن .ث وتس توعهباادلول الأعضاء املعلومات الواردة حالًيا يف املرفق الثال ىل  ، يف رأأيه، يقوضاقرتاح وفد سويرسا ومن مث فاإ اإ

نه يفهم أأن حد كبري نزاهة املزيانية فد سويرسا حمبط بشلك و  وشفافيهتا، ومن مث ل يسع الوفد أأن يؤيد ذكل. وأأسهب بقوهل اإ

ذا اكن ينبغي أأن يكون احتاد لش بونة  أأن و  من الناحية املاليةذاتًيا  مكتفيًاواحض من املناقشات اليت دارت حىت الآن حول ما اإ

نه يت . و ليس ابلأسلوب الرش يد خلط احلابل ابلنابليسهم يف النفقات املشرتكة، ولكن  فهم متاًما خماوف وفد سويرسا قال اإ

ىل اتفاق لش بونة البدلان غري الأعضاء يف اتفاق لش بونة و  ما ينطوي جنيف، ول س امي  ووثيقةاذلين قد يفكرون يف الانضامم اإ

 اشرتأاكت عن طريقالرسوم ولكن عن طريق النظام، ليس  معلالأجل للحفاظ عىل عليه ذكل من الزتام مايل طويل 

واليت  ل لبس فهيا اتفاقه اليت الزتاماتوعليه ش بونة احتاد ممول من الرسوم ل  احتاد الأعضاء. وشدد الوفد عىل رضورة تذكر أأن

ن .متويل النظام خيصيف اتفاق لش بونة فامي ترد  عىل أأنه ميكن للأطراف املتعاقدة أأن  مل ينص البتة اتفاق لش بونة وقال اإ

مسامهة احتاد  يتضمنأأي نص  تشمل لتتجاهل مسؤولياهتا جتاه املنظمة. وأأقر الوفد بأأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة 

نه  لش بونة يف النفقات املشرتكة. ن  للأسفوقال اإ دوةل عضو يف الويبو  28 وافقت علهياوثيقة جنيف وكام هو معروف فاإ

نه و  للويبو.ذكل، مل يتخذ أأعضاء الويبو أأي قرار بقبول وثيقة جنيف اكتفاق  فضاًل عنفقط.  ىل ا نظرً قال اإ عدم رغبة احتاد اإ

جيايب يف حتقيق الرفاهية املالية للمنظمة، لش بو  نه يرىنة يف املسامهة بشلك اإ من املهم اتباع أأحاكم اتفاقيات الويبو واختاذ أأن  فاإ

نه مبا أأن القرار غري مطروح حالًيا عىل أأعضاء  أأعضاء الويبو قراًرا بشأأن قبول وثيقة جنيف ابعتبارها معاهدة للويبو. وقال اإ

ن د ويزيد يف هذه النقطة.الويبو، ل داع لأن يعي وقال وفد سويرسا اقرتح أأيًضا أأن تعمتد الويبو مزيانية موحدة.  ومىض يقول اإ

نه  ذا اكن  ابس تفاضة، انقش أأعضاء الويبو 2000يف حوايل عام اإ تكل املزيانية املوحدة وقرروا يف هناية  علهيم اعامتدما اإ

الوقت نفسه، ترتبط املزيانية املوحدة جبمعية يف والتسجيل.  أأنظمةلحتادات املطاف الإبقاء عىل الهيلك احلايل ملزيانية منفصةل 

ا يف املزيانية يف التخيل عن سلطة اختاذ القرارات لالحتادات، وابلتايل مل ميضوا قدمً  مل يرغبواويبدو أأن الأعضاء  موحدة،

زج املربرات لدلفاع عن نظام ضعيف جملرد  املسأأةل. ومل ير الوفد أأي سبب لإعادة النظر يف هذه املوحدةاملوحدة/امجلعية 

 الأداء مس متر يف جتنب سداد حصته العادةل.

 عىل حسن رئاس تهشكر السفري أأندرو س تيزن ف  وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .106

نة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية. مانة عىل معلها الشاق يف التحضري لدلورتني التاسعالأ وكذكل  لجنة املزيانيةل   وقال اإ

مليون فرنك سويرسي، واذلي يعزى  42.5 حيث بلغ صايف الفائض 2018ابرتياح النتاجئ املالية لعام  لحظت اجملموعة

ىل الطلب املزتايد واملتواصل عىل خدمات الويبو. ورحبت اجملموعة ابلأداء اجليد للويبو وأأعربت عن تق ديرها بشلك رئييس اإ

ىل اس مترار هذا الاجتاه.  وتطلعت اجملموعةحلقيقة أأن املنظمة، للعام السابع عىل التوايل، تمتتع هبذه النتاجئ املالية الإجيابية  اإ

ىل اتفاق بشأأن مؤرشي  اأأن ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية متكنتبوذكّرت اجملموعة برسور  من التوصل اإ
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آت 19يدين فامي يتعلق مبنشورات الويبو الرائدة )الربانمج الأداء اجلد ومع  .(23)الربانمج  والتقدير( وبرانمج الويبو للماكفأ

ىل اتفاق بشأأن  عدم التوصلذكل، لحظت اجملموعة بأأسف  الاحتادات  حتديد خمصصاتاملعلقة اخلاصة مبهنجية  املسأأةلاإ

ىل  ن مجموعته أأحاطتبدأأ التضامن بني الاحتادات. مب  الهنوضوأأكدت من جديد موقفها بشأأن احلاجة اإ ا علمً  وقال الوفد اإ

ابملقرتحات املقدمة من وفدي الولايت املتحدة الأمريكية وسويرسا بشأأن مهنجية ختصيص املزيانية، ويه مسأأةل قيد املناقشة 

نه يأأمل يف ت، الاعتبار. ووجد الوفد أأن الاقرتاح السويرسي يس تحق 2015منذ عام  ملزيد من التوضيحات ا قدميوقال اإ

نه . و فعلًيابشأأن تنفيذه  ىل جانب قرار قال اإ ن، يف دورهتا الثالثني جلنة املزيانيةاإ اجملموعة يف وضع يسمح لها ابملوافقة عىل  فاإ

طية من أأموال الويبو الاحتيا 2020/21ثنائية يف ال  2021-2020 اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتةمتويل املرشوع املقدم يف 

 اليت تضمنت معلومات A/59/INF/3 الوثيقة توفريمليون فرنك سويرسي. وشكر الوفد كذكل الأمانة عىل  90 مببلغ قدره

 .4138 قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمقبعن المتويل الالزم فامي يتعلق 

داء القوي للويبو فاميف وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .107   خيصأأعرب عن ارتياحه للأ

ىل زايدة الطلب عىل اخلدمات موارد من مث حتقيق و  بشلك واحض توفري خدمات امللكية الفكرية جبودة عالية للغاية مما أأدى اإ

حتديد مبهنجية فامي يتعلق ابلقرتاحات املتعلقة و . 2020/21مليون فرنك سويرسي للثنائية  95.8، مع فائض قدره جيدةمالية 

نالاحتادات،  خمصصات يف هذا الصدد تأأثري سليب عىل حتقيق  متخذأأن من املهم أأل يكون لأي قرار  مجموعته تعتقد قال اإ

طار جدول  نظام امللكية الفكرية املتوازن والفعال عىل للحفاظ عىل عامل الأ الأهداف والربامج الاسرتاتيجية املوضوعة يف اإ

بداع اب وضوالهناملس توى ادلويل،  وتنفيذ  حتقيق أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة ومن مثلصاحل امجليع،  والاخرتاعلإ

 .2030 خطة عام

التاسعة  لدلورتني تهرئاس   خاللشكر السفري أأندرو س تيزن عىل هجوده املس مترة ف  وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .108

ن. لجنة املزيانيةوالعرشين والثالثني ل  احملرز يف ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة  مجموعته تش يد ابلتقدم وقال اإ

ىل اتفاق بشأأن املرفق الثالث، وابلتايل مل تر عدم لحظت غري أأهنا املزيانية  ىل امجلعية العامة للويبو. التوصل اإ قدم أأي توصية اإ

ن مجموعته ل تزال حيدوها الأمل يف بدمع من مجيع ادلول  2019 عام  خالل مجعياتأأن تمتكن من حل ذكل ومىض يقول اإ

 .الأعضاء

آس يا واحمليط الهادئ .109 والأمانة عىل العمل املمتاز  وانئبيه رئيس اللجنةشكر ف  وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

عداد الواثئق عىل و  لجنة املزيانيةل  دمًعا حينهحىت  املنجز ، عىل النحو الوارد يف الواثئق بند جدول الأعاملاملتضمنة يف اإ

A/59/7 وA/59/8 وA/59/INF/3 ن مجموعته مراتحة 2018. ويف معرض حديثه عن تقرير أأداء الويبو لعام ، قال اإ

ناملايل الإجيايب معوًما للتقرير  ىل السرييف املائة من تقياميت مؤرش الأداء  72 واإ  وتطلعتعىل الطريق الصحيح.  تشري اإ

ىل اس مت ا ابملقرتحات الأخرية اليت قدهما الأعضاء للميض أأحاطت اجملموعة علمً و رار التقدم اجليد يف الس نوات القادمة. اجملموعة اإ

ت . وتطلع2020/21قدما ابملناقشات بشأأن مسأأةل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

جراء مناقشات بناءة بشأأن هذهاجملموعة  ىل اإ ىل نتاجئ مقبوةل مجليع الأعضاء اإ ىل اتفاق يستند اإ  .املسأأةل هبدف التوصل اإ

املتصةل والواثئق  لجنة املزيانيةشكر الأمانة عىل جتميع التقارير املتعلقة ب ف  وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية .110

مقرتحات ادلول  وكذكل مجموعة الواثئق اليت حتتوي عىل قرارات جلنة املزيانية واملعلومات اليت طلبهتا جلنة املزيانيةهبا املتضمنة 

نالأعضاء.   عىل معلومات قمية أأعطت حملة عامة عن الأداء الربانجمي واملايل للمنظمة يف احتوت التقارير وقال اإ

، 2018/19 الثنائية فامي يتعلق ابلأداء الربانجمي يفو . 2020/21، وكذكل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 2018/19 الثنائية
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ن  للثنائية تقريًبا وفقًا للربانمج واملزيانية املوافق علهيام املرتقبةملالحظة أأن املنظمة حققت مجيع نتاجئها  مرسورةاجملموعة  قال اإ

ن مجموعته، 2020/21فامي يتعلق ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية و  .2018/19 كذكل ملالحظة أأن  مرسورة قال الوفد اإ

يراداهتا مبا املنظمة ل تزال يف وضع مايل قوي حيث ير   الثنائيةمليون فرنك سويرسي يف  800 يربو عىلتوقع أأن تزيد اإ

ن ذكل الأمر. 2020/21 كن املنظمة من تلبية مجيع احتياجاهتا من النفقات القصرية واملتوسطة والطويةل الأجل. مي وقال اإ

ن ذكل ىل ختصيص موارد و القدرة عىل تنفيذ وليهتا.  ًضاأأي املنظمة أأيًضا مينح ومىض يقول اإ شددت اجملموعة عىل احلاجة اإ

ابعتبارها مطلًبا رئيس ًيا لربامج الويبو للمساعدة التقنية حنو احلكومات، املوظفني للأنشطة املوهجة  وخالف املوظفنياكفية من 

ويف هذا الصدد،  .اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية عىل ادلول الأعضاء، ولأمهيهتا يف مساعدة وتكوين الكفاءات

. وأأثنت اجملموعة كذكل عىل الأمانة 2020/21ابلتمنية يف الثنائية  املتصةلللأنشطة  اخملصصة رحبت اجملموعة بزايدة املوارد

ىل حد كبري  لتحسني ممارس هتا امة يف الربانمج واملزيانية من تعممي توصيات أأجندة التمنية وأأهداف التمنية املس تد فامي خيصاإ

بتوصية حمددة من توصيات أأجندة التمنية أأو هدف من أأهداف التمنية املس تدامة حس امب ينطبق. وقال خالل ربط لك برانمج 

ن  ة كررت اجملموعو تقدمي مسامهة أأكرب يف تنفيذ أأجندة التمنية وأأهداف التمنية املس تدامة من قبل الويبو.  تعزتم اجملموعةالوفد اإ

قال الوفد ، واليت تشلك الأساس املؤسيس للمنظمة. و جلنة املزيانيةأأعامل  عىل التأأكيد عىل الأمهية اليت تعلقهاعىل لسان الوفد 

ن اجملموعة جتدد الزتاهما العميق  يرادات املنظمة ونفقاهتا.  مببادئ يف هذا الصدداإ التوازن والإنصاف والشفافية يف ختصيص اإ

نومع ذكل،  زاء الاختالف يف وهجات النظر بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات اجملموع فاإ حبسب ة تشعر ابلقلق اإ

ن  .لك احتاد عىل اختتام املناقشات حول اقرتاح الربانمج واملزيانية  جلنة املزيانيةقدرة  تعيقهذه الآراء املتباينة وقال الوفد اإ

ىل سد الثغرات املوجودة يف هذه املسأأةل،  اليتقرتحات ختلف املمب  مجموعته ترحبحني  ففي. 2020/21للثنائية  ل هتدف اإ اإ

قد أأثبتت ابلفعل  2018/1919اجملموعة عىل قناعة بأأن مهنجية التخصيص احلالية املطبقة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  أأن

بقاءوينبغي  املنشود أأهنا مناس بة للغرض عة مجيع الأعضاء عىل ممارسة أأقىص قدر . وحثت اجملمو 2020/21 يف الثنائيةعلهيا  الإ

اجملموعة  ترتقبالنتاجئ اليت  لتحقيقوليهتا وكذكل  تنفيذمن املرونة لضامن املوافقة عىل الربانمج واملزيانية لمتكني املنظمة من 

ىل املشاركة الاكمةل  وتطلعت اجملموعة. 2020/21 الثنائيةحتقيقها يف   .لجدول الأعاميف املناقشات حول بند  واملنفتحةاإ

. وأأعرب 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  عىل مانةالأ وكذكل  وانئبيه اللجنة وشكر وفد الصني رئيس .111

ىل اتفاق بشأأن املسائل املعلقة املتبقية يف مجعيات . وفامي يتعلق بتخصيص الإيرادات 2019 عام الوفد عن أأمهل يف التوصل اإ

فامي يف العامل  الأمه، أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن الويبو، ابعتبارها املنظمة ادلولية حبسب لك احتادوالنفقات 

دارة هنا عىل عاتقهاشؤون امللكية الفكرية،  خيص اإ  ميكنهممة قيادة تطوير نظام امللكية الفكرية ادلويل املتوازن والفعال اذلي  فاإ

نفاق و .حيث تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية الابتاكر والإبداع لفائدة مجيع البدلان من ذلكل، عند دراسة مهنجية الإ

ىل ، ل ينبغي النظر والتخطيط لها يف املنظمة من منظور در الإيرادات وخسارهتا أأنظمة خدمات امللكية الفكرية اخملتلفة اإ

 لأنظمة خدمات امللكية الفكرية العاملية من ، بل جيب دراس هتا أأيًضا لتحديد أأفضل طريقة لتعزيز التطوير السلميحفسب

ىل اتباع هنج حذر فامي يتعلق بتغيري مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات والإمنايئاملنظور الاسرتاتيجي  . وذلكل، دعا الوفد اإ

س يواصل تبين  احلالية وأأكد أأمهية امليض عىل أأساس توافق الآراء بني مجيع ادلول الأعضاء يف هذا الشأأن. ورصح الوفد بأأنه

 ذكل. ناقشات حول بند جدول الأعاملامل  مشاركته يفاء يف موقف منفتح وبنّ 

يران )مجهورية  .112 الإسالمية(، ابمس منظمة التعاون الإساليم، مجموعة جنيف، فأأثىن عىل ادلول الأعضاء  -وحتدث وفد اإ

ذ تش يد للجنة املزيانية. والثالثني التاسعة والعرشين ملشاركهتم البناءة خالل ادلورتني  جلنة املزيانيةورئيس  ن مجموعته اإ وقال اإ

هنا أأحاطت علًما بتباين املواقف2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  دراسة فامي خيصابلتقدم احملرز  بشأأن مسأأةل  ، فاإ
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وعة عن تقديرها للوفود اليت مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث ابلوثيقة. وأأعربت اجملم

نقدمت مقرتحاهتا يف هذا الصدد.  أأن مسأأةل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات قد ب تقر اجملموعة ومىض الوفد يقول اإ

توافق يف الآراء بني الوفود  حيدثومع ذكل، مل  .جلنة املزيانية دوراتنوقشت بشلك مكثف يف الس نوات السابقة خالل 

جراء أأي تغيري بشأأن  ات يف طريقة التخصيص احلالية. ورأأت اجملموعة أأن أأي اقرتاح جديد ينبغي أأن يسهم يف تضييق جفوة اإ

حمددة أأو معاجلة مشلكة معينة داخل النظام. ومع ذكل، مل تر اجملموعة أأي مشلكة يف مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات 

تعديل املهنجية احلالية لتخصيص الإيرادات والنفقات ل  فةمقتنعة بوجود رضورة ما أأو قمية مضا فهيي ليستاحلالية، وابلتايل 

بدلان منظمة املؤمتر الإساليم الإبقاء عىل  تدمعيف ضوء ذكل، و. 2007قيد الاس تخدام منذ عام يه اليت و  حبسب لك احتاد

مسيةدون مسامهة  2020/21املهنجية احلالية لتخصيص الاحتادات للثنائية  يف املائة من جانب الاحتادات لأهنا  واحدنسبهتا  اإ

 .تتعارض مع مبدأأ القدرة عىل ادلفع

عىل معلهم. وأأعرب الوفد عن امتنانه لأمانة الويبو عىل التوضيحات  وانئبيه اللجنة شكر وفد الاحتاد الرويس رئيسو  .113

تعدد اللغات ل شأأن س ياسة الويبو خالل مناقشة الوضع املايل للمنظمة. ورحب الوفد ابجلهود املبذوةل ب  قدمتالإضافية اليت 

حدى القمي الرئيس ية ملنظومة الأمم املتحدة. وذكر الوفد أأن هذا الهنج من شأأنه أأن خيفف من الاختاللت املوجودة  تعداليت  اإ

ىل املواد التحليلية والإعالمية للويبو،  س يعزز منو نظام كام ويتغلب عىل احلواجز اليت حتول دون وصول املس تخدمني اإ

نه لسجيل. و الت  دراج  غري أأنه يعارضابلاكمل.  ويؤيده، 2020/21يشكك يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  قال اإ اإ

ىل أأن القرار الهنايئ  .4138قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق املرصوفات املتعلقة بتنفيذ  يف هذا وأأشار الوفد اإ

دوًرا تنس يقيًا يف النظام املوحد للأمم املتحدة فامي يتعلق  تؤدياليت و العامة للأمم املتحدة، ميكن أأن تعمتده امجلعية  الشأأن

نه س يكون ممتنًا للحصول عىل معلومات ا والتقدير فامي خيصقواعد لاب ملوظفني املدنيني ادلوليني. ويف هذا الصدد، قال الوفد اإ

لقاء ن . 4138قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق ظرة أأخرى عىل حول الإجراءات اليت ميكن أأن تتخذها الأمانة لإ

، رأأى الوفد أأنه من املهم للغاية احلفاظ عىل حبسب لك احتاد وفامي يتعلق ابملهنجية املس تخدمة يف حتديد خمصصات الاحتادات

ن. واليت تقتيض اتباع هنج موحداملبادئ الأساس ية للويبو،  ومن شأأن تكل املرحةل، يف حاةل تطور.  نظام لش بونة، يف وقال اإ

جيب أأن يعمل نظام لش بونة مضن مزيانية موحدة للويبو. و زايدة الزتاماته املالية أأن يقلل من جاذبيته للمس تخدمني احملمتلني. 

ىل تفكك نظام دويل  س يؤدياملهنجية تعديل ورأأى الوفد أأن   .أأثبت فعاليتهاإ

ندونيس يا البيان اذلي أأدىل  .114 آس يا واحمليط الهادئ. وأأيد وفد اإ نه أأحاطبه وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ ا علمً  وقال اإ

سويرسا والولايت املتحدة الأمريكية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تساعد املناقشة  يوفد املقدمني من ابملقرتحني الأخريين

هنجية حتديد خمصصات الاحتادات حبيث مب  املتعلقة الباقية حول هذين الاقرتاحني يف توجيه القرار بشأأن املسأأةل املعلقة

. وأأضاف الوفد أأنه درس لك من املقرتحات وواثئق املعلومات الأساس ية 2020/21اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  يتس ىن

الاقرتاح الوارد يف وشكر الوفد الأمانة عىل  .لجنة املزيانيةوأأنه اتبع مجيع املناقشات واحملاداثت منذ ادلورة التاسعة والعرشين ل 

نه و  2020/21املرفق الثالث من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ا ابلزتامات املعاهدة للك نظام تسجيل فامي أأحاط علمً قال اإ

لعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية توقيت مناسب ال  يف ذكل الوقت بأأن بيد أأنه غري مقتنعالتسجيل.  أأنظمةيتعلق مبزيانيات 

غري مقصودة، خاصة فامي يتعلق  نظاميةتطبيق مهنجية ختصيص جديدة قد تكون لها عواقب  مع 2020/21 ثنائيةلل 

ن ،ابلحتادات املموةل من الاشرتأاكت لك من الاقرتاح املتعلق ابملزيانية املوحدة والاقرتاح اخلاص ابملهنجية  ومن مث فاإ

ىل م حيتاجان اجلديدة لتخصيص الإيرادات والنفقات مفيًدا لحقًا  يتقررما  يكون حىت املتأأنيةراسة ادلزيد من الوقت و اإ

املصلحة ومس تخديم خدمات امللكية الفكرية ادلولية. وأأخريًا، أأعرب الوفد عن  وأأحصابلمنظمة ومجيع دولها الأعضاء ل 
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دارته الرش يدة خاللاس تعداده للعمل بشلك بنَّاء وشكر السفري س تيزن   والثالثنياسعة والعرشين الت ادلورتنيرئاسة  عىل اإ

ىل اعامتد الربانمج واملزيانية 2019وتيسري العمل واملناقشات يف امجلعية العامة للويبو لعام  لجنة املزيانيةل  . وتطلع الوفد اإ

 .2020/21 للثنائية

ة لأمهيا نظرً  2020/21 أأمهية التفاق عىل الربانمج واملزيانية للثنائية الضوء عىل وفد الإمارات العربية املتحدة وأألقى .115

براز أأمهية امللكية الفكرية  ذكل براز و  والهنوض هبايف اإ عداد اقرتاح الربانمج اإ دور الويبو يف ذكل. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

وشكر ادلول الأعضاء عىل مفاوضاهتا ومناقشاهتا خالل ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني  2020/21 واملزيانية للثنائية

آراء الوفود، ومتىن هل لك  جلنة املزيانيةدور رئيس بالوفد  وأأشادملزيانية واملشاركة البناءة يف هذا الصدد. للجنة ا يف مجع لك أ

ىل الوفد  ودعايف املس تقبل.  التنس يقيةالنجاح يف هممته  تعزيز دور الويبو يف مراعاة اللغات الرمسية، مبا يف ذكل اللغة اإ

ن ذكلمليون خشص.  400العربية، ويه لغة يتحدث هبا  ومن الويبو.  يفمن شأأنه أأن يزيد من جحم العمليات ادلولية  وقال اإ

وفقًا للك احتاد. وشكر  2020/21، أأثىن الوفد عىل لك اجلهود املبذوةل يف هذا الصدد لتخصيص النفقات الالزمة للثنائية مث

 بتغيرييف هذا الصدد. وأأعرب الوفد عن قلقه فامي يتعلق  اقرتاحهيامالوفد وفدي الولايت املتحدة الأمريكية وسويرسا عىل 

ىل أأن  ىل مثةمهنجية حتديد خمصصات الاحتادات ابلنظر اإ ن  وجود حاجة اإ ضامانت لالس تدامة املالية للمنظمة، وابلتايل فاإ

 .الوفد سيشارك يف املفاوضات حول هذه املسأأةل ابهامتم كبري

يطاليا الأمانة عىل لك العمل  .116 وشكر السفري س تيزن  2019 مجلعيات عاميف التحضري  بذلتهالشاق اذلي وشكر وفد اإ

، أأعرب الوفد 2020/21. وقبل ادلخول يف مناقشة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية لجنة املزيانيةعىل لك هجوده كرئيس ل 

بة للويبو لتحقيق أأهدافها املؤسس ية. ابلنس   ابلغة الأمهية عن رغبته يف تسليط الضوء عىل بعض املبادئ الأساس ية اليت تعترب

ن يف تعزيز المنو الاقتصادي والتجاري يف مجيع أأحناء العامل.  تسهمغري ملموسة قمية أأصول  مبزنةل حقوق امللكية الفكرية وقال اإ

ا ا دورً أأيض تؤدي هائال للرشاكت واحلكومات، ولكهنا ا اقتصادايً ن أأصول امللكية الفكرية ل متثل فقط موردً ومىض يقول اإ 

ن ذلكليف خلق ثروة للمجمتع املدين.  يسهما يف التمنية الاجامتعية والثقافية، مما هامً  ن وقال اإ  هوهدف الويبو الأسايس  فاإ

ونتيجة ذلكل، رأأى الوفد أأنه ينبغي  .أأجندة التمنية حتقيق نرش ثقافة امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، وبذكل، املسامهة يف

وجيب معاملهتا عىل قدم املساواة، مما يساعد الرشاكت يف أأي منطقة جغرافية عىل  وجهيةحقوق امللكية الفكرية اعتبار مجيع 

ىل حقوق امللكية الفكرية.  ن احرتام مبدأأ التضامن بني الاحتادات هو أأمر ابلغ الأمهية ابلنس بة للمنظمة، ومن مثالوصول اإ ، فاإ

ن واسرتسل قويتسق مع ولية الأمم املتحدة.  مبدأأ القدرة عىل ادلفع املطبق حىت الآن يف صياغة برانمج الويبو ومزيانيهتا ائاًل اإ

ن املنظمة، ابتباعهانتيجة مبارشة ملبدأأ التضامن من الناحية املالية. يعد  مبدأأ القدرة عىل ادلفع حىت ذكل احلني، أأثبتت  وقال اإ

ىل أأنه  فذوتن، مهنا للغرض وحمققةكلك قوية من الناحية املالية  أأهنا مزّي خالل بنجاح وليهتا. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

جنازات العظمية اليت حتققت يف تقديًرا للبياانت العامة اليت أأدلت هبا عدة وفود يف اليوم السابق ويومني قبل ذكل ل  اس امتعه الإ

طار املوضوع احلايل املذكور.  نه غري مقتنعالويبو يف اإ املفاجئة لإدخال تغيري عىل مهنجية حتديد خمصصات حلاجة اب ومن مث فاإ

نه يرى أأن  .لس نوات عديدة طبقالاحتادات احلالية واليت ت  الاقرتاح احلايل املدرج يف املرفق الثالث من املزيانية وقال اإ

مسيةمسامهة مالية  يتضمن تقدميواذلي  A/59/8 املدرجة يف الوثيقة 2020/21املقرتحة للثنائية   املائة يف يف 1بنس بة  اإ

ن ذكل عن مبدأأ التضامن.  يبتعدالنفقات املشرتكة  عواقب بعيدة املدى عىل املنظمة كلك  س تكون هل التغيريومىض يقول اإ

دمع التمنية الاقتصادية للرشاكت ولكن قد يكون ذكل حامًسا يف ، ل تدر رحًبامع تأأثري سليب عىل تطوير تكل الأنشطة اليت 

نه أأهداف أأجندة التمنية. حتقيق تشجيع الابتاكر يف املناطق الريفية ومتابعة من أأجل الصغرية واملتوسطة احلجم ل  وقال اإ

ذلكل، رأأى الوفد أأنه ينبغي و .لقطاع اخلاص املوجه حنو الرحبا املالية من ينبغي أأن يس تلهم الربانمج واملزيانية يف الويبو القواعد
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مبدأأ التخصيص احلايل الإبقاء عىل و  A/59/8 املرفق الثالث يف الوثيقة بنس بة واحد يف املائة من الإمسيةحذف املسامهة 

 ه. وشكر وفد سويرسا عىل تقدمي اقرتاحوثيقة الأس ئةل والأجوبةالأمانة يف  أأوردتكام  2018/19 يف وثيقة الثنائيةاملس تخدم 

طار  ىل مزيانية موحدة س يكون متسقًا مزيانية الو  تغيريالبند. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن  ذكليف اإ يبو اإ

دارهتا املالية وجتنب امجلود بني ادلول الأعضاء بغية جًدا مع ولية املنظمة وس ميثل حاًل طويل الأجل وقابل للتطبيق  تبس يط اإ

ةل مع املس تقبلية. وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل مناقشة هذه املسأأ  جلنة املزيانية بشأأن مهنجية التخصيص يف دورات

ىل   .2019 مجلعيات عاممكتابعة  جلنة املزيانيةادلول الأعضاء والنظر يف أأي اقرتاح تقدمه الأمانة يف املس تقبل اإ

طاروأأحاط وفد الهند علمً  .117 جدول الأعامل وطلب من ادلول الأعضاء  ذكل البند من ا جبميع املقرتحات املقدمة يف اإ

ىل موق عىل حلالعمل  . وأأعرب الوفد عن 2020/21ف مشرتك بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية املسائل املعلقة للتوصل اإ

 لطاملا اكن معينًا للمنظمةالسلمي  املايل املوقفواعترب أأن  2020/21أأمهل يف أأن توافق امجلعيات عىل الربانمج واملزيانية للثنائية 

 .عىل مر الس نني كفوءلعمل الفعال والعىل ا

وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وهنأأ الوفد املدير  .118

عدادالعام والأمانة عىل العمل املمتاز يف  فامي و . جلنة املزيانيةالويبو عىل النحو الوارد يف تقرير  الش ئون املاليةوعرض نتاجئ  اإ

بدأأ والهنج العميل امل فامي يتعلق ابلتعارض بني  وامجلودلقة املتعلقة مبهنجية حتديد خمصصات الاحتادات يتعلق ابملسأأةل املع

نه يريد أأن يرىالوفد  قال، حسب لك احتادلتخصيص املوارد  يعمالن يًدا بيد وفدي الولايت املتحدة الأمريكية وسويرسا  اإ

نه  .ادلائر حول مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات املرهق شمجموعة تركزي من أأجل جتنيب ادلول الأعضاء النقا يف وقال اإ

ىل حل وسط ليس من حل سوى أأن تتوصل البدلان نفسها ، املواقف املتباينةأأجل تضييق الفجوة بني  من القمية  يربزاإ

يكفل اكتفاءها ذاتًيا. مبوقف مايل مناسب هذه الاحتادات  متتعاملضافة اليت ل توفرها أأدوات الويبو، ويف الوقت نفسه يضمن 

نه من انحية يؤيد نظام املسامهة املوحدة،  نه مع  بقمية التعاون الإداري بني الاحتادات.يقر  ومن انحية أأخرىوقال اإ وقال اإ

ن الاقرتاحني الكهام صاحل يف تكل  ذكل، وأأاي اكن القرار املتخذ، ل ينبغي أأن يفرق هذا التحدي بني ادلول الأعضاء. وقال اإ

ىل مزيد من التفكري يف هذا املرحةل ن احلاجة تدعو اإ ، لكن للأسف هلام مردود عكيس من الناحية الس ياس ية حالًيا، وقال اإ

ىل حل طويل الأجل لهذه  جيايب للتوصل اإ نه يضع نفسه حتت ترصف الأمانة مبداًي اس تعداده للتعاون بشلك اإ الأمر، وقال اإ

 املسأأةل.

نه ووفقًا ملوقفه ادلامئ، 5انه بشأأن البند بيكام ورد يف وذكَّر وفد فرنسا بأأنه  .119 دأأي الوحدة والتضامن يف مب يقف وراء فاإ

نه الأمم املتحدة، وابلتايلحتت مظةل  الويبو فامي يتعلق ابلنفقات  الاحتادات مهنجية حتديد خمصصاتيف  اتعارض أأي تغيري ي فاإ

نهي تشكيك يف مبدأأ القدرة عىل ادلفع. أأ يعارض و  ،غري املبارشة واملشرتكة للويبو واليت قد تقوض هذا الهنج ضد أأي  وقال اإ

يعارض اقرتاح وفد الولايت  فهوحتادات، وابلتايل الاختصيص نفقات  مهنجية قرار من شأأنه أأن يؤكد حدوث تغيري يف

نه يؤيد أأيالوفد  قالمن انحية أأخرى، . و A/59/10 املتحدة الأمريكية عىل النحو الوارد يف الوثيقة ىلاقرتاح  اإ تعزيز  يريم اإ

 .A/59/11 ، ل س امي الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا كام هو موحض يف الوثيقةوالتضامن يف الويبو املوحدالأداء  مبدأأي

نه يؤيد وفد سان مارينو  وقال .120 يطاليا عرب عنها املوقف اذلي متامً اإ  .وفد اإ

لتصحيح اخللل يف  س بلبرضورة النظر يف  أأقرّ . و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كند ابمس اجملموعة ابءو  .121

 قدمه ياذل والاقرتاحقدمته الأمانة  ذليا لالقرتاح، أأعرب الوفد عن تقديره الإيرادات والنفقات للك احتاد. ويف هذا الصدد
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احلايل  الاقرتاحن الاس تدامة املالية للك احتاد. ورأأى أأ  لزوم أأل ترغفل شدد عىل غري أأنهوفد الولايت املتحدة الأمريكية. 

نه  يف هذا الصددقال اذلي تقدمت به الأمانة سزييد ببساطة من العجز يف احتادي لش بونة ولهاي. و  ذكل مل يس تطع تأأييد اإ

وحدة املزيانية امل بشأأن تفاصيلمبا يرد فيه من ورحب  اقرتاحهتقدميه عىل كذكل ابلاكمل. وشكر وفد سويرسا  الاقرتاح

ن للويبو. صالح جذري للهيلك املايل للويبو، فينبغي مناقشة  هومىض يقول اإ جراء اإ ذا اكنت املزيانية املوحدة للويبو تعين اإ اإ

صالحات  آاثرها احملمتةل ابس تفاضةتفاصيل أأي اإ همم. ويف هذا  أأمر أأن اس تقالل لك احتاد أأخرياً  . ورأأى الوفدس تجرى وأ

ىل  عىل غرارالصدد، أأعرب الوفد عن قلقه،  شفافية  تدينوفد الولايت املتحدة الأمريكية، من أأن املزيانية املوحدة س تؤدي اإ

 .الإيرادات والنفقات

رسائيل و  .122 ىل مجعيات مداخلتهافتتح وفد اإ نه سعيد ابلنضامم اإ بعد يومني من عيد رأأس الس نة.  2019 عام قائال اإ

عداد اقرتاح الربان نه يؤيده، 2020/21مج واملزيانية للثنائية وشكر الوفد الأمانة عىل معلها الشاق يف اإ . ورصح الوفد وقال اإ

بأأن موقفه اكن دامئًا أأن أأي احتاد جيب أأن يبذل لك هجد ممكن لتحقيق الاكتفاء اذلايت، وهذه مسؤولية أأعضاء لك احتاد. 

ورأأى أأن مجيع  2020/21ية ورحب الوفد ابملرفق الثالث املتعلق ابلشفافية الوارد يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائ 

ىل اتفاق يف الأايم القليةل املقبةل  .الاحتادات جيب أأن تسهم يف النفقات املشرتكة للمنظمة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإ

نه عقدالوفود عىل لكامهتم الرقيقة وعىل الثقة اليت أأظهروها فيه بوصفه امليرس. يرس امل وشكر  .123 اجامتعًا غري رمسي  وقال اإ

آخر يوم امخليس و ، 2019سبمترب  30توح العضوية مساء الثنني، مف  نه س يكون، 2019أأكتوبر  3ينوي عقد اجامتع أ  وقال اإ

ىل و مفتوًحا للمنسقني الإقلمييني واملندوبني املهمتني من ادلول الأعضاء.  فامي يتعلق مبسأأةل املرفق الثالث، ذكر امليرس أأنه اس متع اإ

يف مزيانية الثنائية  الباقيةالاختالف  جمالتوذكَّر امليرس الوفود بأأن  لهذه املسأأةل من أأمهية ابلغة.ملا بعناية فائقة  املداخالت

يف اذلي أألقاه البيان الافتتايح  ونقل امليرس عن املدير العام مقولته يف نس بة ضئيةل من املزيانية الإجاملية. متثلاملقبةل للمنظمة 

". وذكر امليرس أأنه قد حان الوقت معل املنظمة بسالسة من الرضوري"... قال: حيث، 2019 عام عياتمجل اليوم الأول 

ىل وضع التفاوض  ن مثة. رمسًياالقرار  واختاذلالنتقال اإ تغطي اقرتاح الربانمج  جلنة املزيانيةأأايم من مناقشات  10 وقال اإ

ىل  2.5 وأأنه قد انقضت مدة من 2020/21واملزيانية للثنائية  نه ابلتوجه حنو . و يف مناقشة املوضوععيات أأايم يف امجل  3اإ قال اإ

ن الهنج اذلي يراه صاحلًا هو اتباع املثال  جياد احللول، فاإ  بشأأندوره مكيرس  خاللاملمتاز اذلي قدمه سفري لتفيا طريقة اإ

نهاملاكتب اخلارجية  ىل سهر الليايل بشأأنحاجة  مثةل يعتقد أأن  وقال اإ معروفة لكثري من الوفود.  مسائل هذه املسائل لأهنا اإ

 .ملنظمة حبلول هناية هذا الأس بوعاأأنه سيس هتدف حاًل لهذه املسأأةل وقراًرا دلمع مزيانية بامليرس  واختمت

 .جشع الرئيس امليرس عىل ترسيع العملية والنتاجئو واملكثف للغاية.  توهجه العميلشكر الرئيس امليرس عىل بيانه وعىل و  .124

وقال . 2019و 2018قديره للمدير العام وفريقه عىل حتقيق النتاجئ املالية الإجيابية يف عايم أأعرب وفد هنغاراي عن تو  .125

نه  نفقات ال تعديل مهنجية ختصيص الإيرادات و  بتأأييديف وضع يسمح هل الوفد ، مل يكن لجنة املزيانيةيف ادلورة الثالثني ل اإ

ن موقفه مل يتغري. ورأأى الوفد أأنه ضد مبدأأ التضامن بني وأأكد الوفد أأ  لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت ومن الرسوم.

مسية قدرهاعىل املسامهة بنس بة  ـ عىل ادلفع ـ غري القادرينلهاي ولش بونة  احتاديالاحتادات لإجبار  يف املائة من  واحد اإ

ورات غري الرمسية اليت الإيرادات لتغطية النفقات املشرتكة. ومع ذكل، أأبدى الوفد اس تعداده للمشاركة البناءة يف املشا

ىل اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية   .2020/21س تعقد يف هذا الشأأن. وتطلع الوفد اإ
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وأأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف الرد عىل عدد من الأس ئةل اليت أأثريت أأثناء املناقشة وعدد من النقاط اليت طرهحا  .126

ن سؤاًل طر وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  ملنظمة نتيجة لالقرتاح السويرسي. ا تتكبدهاحول الالزتامات اليت قد  رحوقال اإ

وشكر الوفد ادلول الأعضاء اليت أأبدت وهجات نظرها بشأأن هذا املوضوع وأأعرب عن رغبته يف طمأأنة بعض الوفود مثل 

صالح جذري. ويف هذا الصدد،  صالًحا جذرايً  أأوحضالياابن اليت حتدثت عن اإ ل يعدو  يف اقرتاحه واذلي الوفد أأنه مل يقرتح اإ

موضوعة الاقرتاح مع ما اكنت تفعهل الويبو لس نوات، مزيانية  يامتىش. وبعبارة أأخرى، فعلما هو موجود ابل لتثبيتخطوة  كونه

. ومع ذكل، لن يؤثر ذكل عىل شفافية س يحذف حيثتغيري يف املرفق الثالث ال س يكون و . املرتقبةوالنتاجئ  الربامجحسب 

ىل ة اليت لاملزياني ن ذكل .املرفق الثالث تستند اإ ويه يف من نظام سابق  جملوبةوهجة نظر يقدم املرفق  وأأسهب بقوهل اإ

نه، منذ ذكل الوقت البعيد، لالحتادات.  جتمع بس يط تعرب عن جمرد جوهرها آليات وقال اإ أأنشأأت الويبو العديد من أ

الربانمج واملزيانية وختصيص املوارد بشأأن دامئًا  تقرر ادلول الأعضاء واكنتالإرشاف، مما كفل الشفافية عىل لك مس توى، 

ذا رغب بعض ادلول الأعضاء متاًما شفافًا النظام ابختصار، س يكون وأأضاف أأنه . لك برانمجحسب  مثل النظام احلايل، واإ

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد  وانتقل .النفقات للك برانمج والبياانت املالية تفقديف ذكل، فس يكون من املمكن دامئًا  اإ

ن تكلعاًما أأو أأكرث بشأأن مزيانية موحدة،  15الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن املناقشات اليت جرت منذ  املناقشات  وقال اإ

. ومنذ ذكل الوقت، تطورت عاًما 15منذ أأكرث من  ذكلاكن  ـ كام أأشار الوفد للتوـ قد حدثت ابلفعل يف ذكل الوقت ولكن 

واعترب الوفد أأن الوقت قد حان الآن لإاثرة النقاش مرة أأخرى لصاحل املنظمة وادلول الأعضاء. وأأضاف الوفد أأنه  ملنظمةا

فد تناول مل يكن الاقرتاح السويرسي يقرتح ذكل، ويعتقد أأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية هو اذلي ذكر امجلعية املوحدة. 

 ابلفعل.أأمانة الويبو  تثبيت ما تفعهليتعلق مبسأأةل هو يات و متثياًل موحًدا للمزيان  الاقرتاح

. وأأثىن الوفد عىل املنظمة لنتاجئها 2020/21لربانمج واملزيانية للثنائية ا لقرتاح وشكر وفد الربتغال الأمانة عىل عرضها .127

، وقد أأدت هذه فرتةاليت اتبعت منذ و  املالية املمتازة اليت أأظهرت بوضوح جناح املهنجية احلالية املتعلقة ابلإيرادات والنفقات

ىل حسن أأداء املنظمة وخمتلف الربامج والأنشطة  ن الويبو يف وضع مايل املنفذةاملبادئ الأساس ية اإ . وواصل الوفد قائاًل اإ

فائض بسبب الاس تخدام املمتاز للنظام والطريقة مع حتقيق للغاية وقد اس متر هذا الوضع عىل مدى عدة س نوات  جيد

وبصفة خاصة، أأعرب الوفد عن اعتقاده  .اخلدمات من خالل أأنظمة امللكية الفكرية تقدمية لس تخدام املوارد وطريقة املمتاز 

املعمتدة حىت الآن واليت حققت نتاجئ جيدة. وقال  مهنجية املزيانيةأأنه خالل الثنائية املقبةل، ينبغي للويبو أأن حتتفظ بنفس 

نه  ىل ضامن جتالوفد اإ مم املتحدة وأأهنا حباجة اإ ىل أأن هذه منظمة اتبعة للأ سري خمتلف الأنشطة والربامج سالسة در الإشارة اإ

ملزيانية. وقال الوفد بشأأن امسؤوةل عهنا بغض النظر عن احلل املوجود بدًل من الرتكزي عىل املسائل الصغرية جًدا  تعداليت 

ن الأولوية جيب أأن تكون  املايل للمنظمة وتضامن الاحتادات ومبدأأ القدرة عىل ادلفع بدًل من جعل  ضامن التوازنلاإ

اليت  ويرض الربامجسليب عىل مجيع أأنشطة الويبو  نظايمالاختاللت احلالية أأسوأأ، وفرض هنج فردي للغاية قد يكون هل تأأثري 

اجلهود  ل تتجاهلة بناءة يف البحث عن حلول ويف اخلتام، كرر الوفد اس تعداده ملواصةل الإسهام بطريق .ما زالت قيد التطوير

مجيع  اليت يف كنفهانظمة امل يف حتقيق الأهداف العامة للمنظمة كلك، ويه  ودامعة لالس مترارمجيع الاحتادات  تبذلهااليت 

نه العاملية دون اس تثناء.  امللكية الفكرية أأنظمة واذلي أأعرب عن الاقرتاح املقدم من سويرسا،  يبدو هل، الصدديف هذا وقال اإ

ىل الاس مترار مراعاةيف املس تقبل مع  يرناقشالوفد يف أأن  يرغبامتنانه الشديد هل، مفيًدا للغاية، وهو الاقرتاح اذلي   احلاجة اإ

 عن، حسن أأداء املنظمة. ، وليس التنازليف

، مبا يف ذكل متام الإحاطة ةلابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل والواثئق ذات الص ًماأأحاط وفد املغرب علو  .128

وأأيد البيان  للويبو أأكد جمدًدا متسكه ابلطبيعة املوحدةو من وفدي سويرسا والولايت املتحدة الأمريكية،  املقدمني املقرتحني
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ىل حل قامئ عىل الإجامع لهذه  اذلي أأدىل به وفد سويرسا وكذكل الاقرتاح السويرسي. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإ

 .بنّاء لتحقيق هذه الغايةبشلك سأأةل، مضيًفا أأنه سيشارك بنشاط و امل 

نه، أأولً اس تجابًة لطلب وفد الاحتاد الرويس.  اثننيأأعرب املدير العام عن رغبته يف تقدمي توضيح أأو و  .129 نرظر ، وقال اإ

ماكنية تقدمي اس تئناف فامي يتعلق  يف ىل أأن قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية وخلصت اباإ مس تحيل متاًما.  ذكللأمانة اإ

 بيانهكام س بق و  اثنياً  ،أأوحضو  وأأضاف املدير العام أأنه ميكن طلب مزيد من التفاصيل يف هذا الصدد من املستشار القانوين.

املنظمة ليست ملزمة بقرارات امجلعية العامة للأمم املتحدة، ولهذا السبب دلهيا مجعية عامة  أأنخالل املشاورات غري الرمسية، 

مم املتحدة املنظمة ملزمة بقرارات معينة جمللس الأمنأأضاف أأن و خاصة هبا.  للأمم  امجلعية العامةات ، ولكن ليس بقرار التابع للأ

هنا ملزتمة ابلعقد. املتحدة  تطبقالاعرتاف ابملنظمة كواكةل متخصصة  يؤسسة والأمم املتحدة واذلي املربم بني املنظم وقال اإ

ن قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية "ابلقدر املمكن".  احملمكة  قدمته هذه اللكامت، ابلطبع، خاضعة للتفسري اذليوقال اإ

 .ادلولية الإدارية ملنظمة العمل

 يف املفاوضات املشاورات، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تسهم الوفود منس يجري مزيًدا  امليرسبأأن وأأبلغ الرئيس الوفود  .130

ىل هذا البند من جدول الأعامل يف  بغية التوصل بروح بناءة ىل نتيجة جيدة وتوافقية قبل العودة اإ  ق.لح وقتاإ

ىل بند جدول الأعامل، أأعرب الرئيس عن رسوره و .131 عالن عن ظهور توافق يف الآراءابلرجوع اإ  خالل املشاورات لالإ

لهيا مجيع الوفود املهمتة.  ىل الرئيس وأأشارغري الرمسية اليت عقدت خالل الأايم املاضية واليت دعيت اإ أأن فقرة القرار املقرتحة  اإ

 قد وزعت عىل الوفود.

ىل اتفاق بشأأن املسائل املعلقة و  .132 أأعرب امليرس عن امتنانه للوفود اليت معلت جبد شديد خالل امجلعيات للتوصل اإ

شكر امليرس الأمانة دلمعها هل خالل امجلعيات وخالل ادلورتني التاسعة و . 2020/21لربانمج واملزيانية للثنائية اقرتاح ا حول

نهيف بعض الأحيان  دور امليرسرصح امليرس أأن و. لجنة املزيانيةوالعرشين والثالثني ل  ممنت  يعين العمل وحيًدا، ومن مث فاإ

مانة وفرقها عىل مشورهتم وعىل جع نه يرسه. عزةلأأقل  معهلل جًدا للأ أأن يعلن أأنه بعد مخس جلسات من املشاورات  وقال اإ

. وذكر امليرس أأنه بناًء عىل 13توافق يف الآراء أأخرًيا بشأأن البند  حدثغري الرمسية ومبشاركة كبرية من الوفود املهمتة، 

نه لنتوجهيات الرئيس،  زع نصه عىل الوفود يف شلك القرار يتلو فاإ  بشكر الوفود مرة أأخرى. واختمت امليرس وريق، اذلي ور

 .ودمعها والأمانة عىل توجهيها اومشاركهت اعىل تعاوهن

حاطتهشكر الرئيس امليرسو  .133  . عىل هجوده ادلؤوبة وعىل اإ

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه:، 2020/21مج واملزيانية للثنائية فامي خيص اقرتاح الربان .134  اإ

(، رهنًا بتخصيص A/59/8)الوثيقة  2020/21املزيانية للثنائية وافقت عىل اقرتاح الربانمج و  "1"

عة املرفقة طيه من املرفق الثالث،  الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد عىل النحو الوارد يف النسخة املراجي

ىل مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد الواردة يف الربانمج واملزيانية  واليت تعود اإ

 ؛2018/19 يةللثنائ 

يرادات اكفية  "2" وذكّرت بأأنه ينبغي، طبقًا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم، أأن يكون للك احتاد اإ

 لتغطية النفقات اخلاصة به؛
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ينبغي أأن يبحث  2020/21وأأحاطت علامً بأأن لك احتاد ممول من الرسوم هل جعز متوقّع يف الثنائية  "3"

 أأجل سّد ذكل العجز؛تدابري طبقا للمعاهدة اخلاصة به من 

ذا مل يكن لأي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات والأموال الاحتياطية  "4" وأأحاطت علامً بأأنه اإ

لتغطية نفقاته املتوقّعة، يروفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة ويركشف يف 

حبسب لك  والأموال الاحتياطية والنفقاتوالإيرادات  ،الس نويةالتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية 

يشمل فائض/جعز الاحتادات، وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات  للمنظمة، مبا ،قطاع

 املعين؛ الاحتاد

ذا مل يكن لأي احتاد ممول من 2020/21" أأعاله، ولأغراض الثنائية 4وقّررت أأنه طبقًا ملا ورد يف " "5" ، اإ

" من الأموال الاحتياطية 4يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته، يروفَّر املبلغ الالزم املذكور يف " الرسوم ما

لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت، يف حال اكنت تكل الأموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم، أأو خالف ذكل 

 البياانت املالية مكالحظات. من الأموال الاحتياطية لالحتادات الأخرى املموةل من الرسوم، ويركشف يف

وأأحاطت علامً بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد مسأأةل شامةل وقّررت أأن  "6"

ىل الواثئق  تواصل مناقشة تكل املسأأةل مبراعاة معوم الاس تدامة املالية للمنظمة عىل املدى البعيد استنادًا اإ

A/59/10 وA/59/11 وA/59/INF/6  رقدمة من ادلول الأعضاء يف ادلورة والاقرتاحات الأخرى امل

ىل مجعيات الويبو  احلادية والثالثني للجنة املزيانية، يك تمتكّن جلنة املزيانية من تقدمي توصية، بتوافق الآراء، اإ

 بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد؛ 2020يف عام 

، واليت ميكن أأن ترعقد 2020/21ة املزمع تنظميها يف الثنائية وأأحاطت علامً بأأن لك املؤمترات ادلبلوماس ي "7"

وترمّول من موارد املنظمة، س يكون ابب املشاركة التامة فهيا مفتوحًا  2020/21برعاية الويبو خالل الثنائية 

 مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو طبقًا لتوصيات أأجندة التمنية؛

من حيث  4138قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق وأأحاطت علامً مع القلق ابلأثر احملمتل ل "8"

 تقويض نظام الأمم املتحدة املوحد؛

واعرتفت بأأن الويبو، بصفهتا جزءًا من نظام الأمم املتحدة املوحد، س تواصل الوفاء ابلزتاماهتا طبقًا  "9"

ىل قبولها للنظام الأسايس للجنة لالتفاق املربم بني الأمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية وا ستنادًا اإ

 اخلدمة املدنية ادلولية؛

ل متثّل أأية موارد موظفني  2020/21وأأحاطت علامً بأأن موارد املوظفني يف الربانمج واملزيانية للثنائية  "10"

ضافية مرتبطة بتنفيذ قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  ذا ما قورنت بوثيقة ا 4138اإ لربانمج اإ

 .2018/19واملزيانية املعمتدة للثنائية 

وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس عىل ترك البند مفتوًحا للسامح للوفد ابلعمل مع الوفود الأخرى لإجياد  .135

ل نه . ورصح الوفد بأأنه عىل الرمغ من أأ بطريقة رش يدةعىل تيسري املناقشات  امليرس. وشكر الوفد ًماطريقة للميض قد

ل أأنه  يعرتض الربانمج واملزيانية للثنائية وثيقة عن استيائه الشديد من  يود أأن يعربعىل اختاذ القرار بتوافق الآراء، اإ
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 وردتاليت و  املشرتكةالنفقات  يفيف املائة  وقدرها واحداملقرتحة من الأمانة  الإمسيةحلذف املسامهة  نقحتاليت  2020/21

نه خيرجA/59/8 ، الوثيقة2020/21اح الربانمج واملزيانية للثنائية يف املرفق الثالث من اقرت  عن توافق الآراء بشأأن  ، وقال اإ

ورأأى الوفد أأن لغة معاهدات الويبو واللواحئ والقواعد املالية هممة  .بنس بة واحد يف املائة الإمسيةالفقرة )ط( حذف املسامهة 

ك ذكلوجيب الالزتام هبا وعدم جتاهلها  ن. للهوى وأأل يرتر من املتوقع أأن يمنو هذا الفائض يف و بفائض كبري  تمتتع املنظمة وقال اإ

ىل أأن املدير العام قد حذر الوفود عاًما بعد عام من أأن "احلذر املس متر  نظًرا حلاةل  مطلوبالثنائية املقبةل. وأأشار الوفد اإ

ىل حد ما". وذكر الوفد أأ  احتاد يصبح نه ميكن أأن يتجاهل مسؤوليته وينتظر حىت الاقتصاد العاملي غري املس تقرة واملتقلبة اإ

آخر،   .للمنظمة املشرتكةالنفقات  يفدفع حصة عادةل  غري قادر عىلمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مثهل مثل أأي احتاد أ

املايل. ومكثال عىل ذكل،  واقرتح الوفد اتباع هنج أأكرث واقعية والتفاق عىل مبادئ مالية سلمية تضمن حامية مس تقبل الويبو

نه ينبغي مجليع الاحتادات املموةل من الرسوم متويل نفقاهتا اخلاصة  نقال الوفد اإ مجيع الاحتادات جيب أأن تسامه يف النفقات  واإ

ىل اتفاق بشأأن املبدأأين الأساس يني  املشرتكة للمنظمة. وأأعرب الوفد عن خيبة أأمهل لعدم متكن ادلول الأعضاء من التوصل اإ

نسبية من مجيع الاحتادات ال سامهة امل من  أأدىن قميةأأي  أأن يف معظم املعاهدات اليت تديرها الويبو. واعترب الوفد ورداذلين ال

نه نتيجةغري عادل.  أأمر سيتكبد لسامح لبعض الاحتادات بعدم املسامهة بأأي يشء يف النفقات املشرتكة للمنظمة، ل  وقال اإ

ن مودعي طلبات  الأعباء عىل حنو غري عادل.الرباءات ونظام مدريد املزيد من  معاهدة التعاون بشأأننظام  مس تخدمو وقال اإ

تاكليف خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات معاهدة الرباءات من مجيع البدلان مطالبون بدفع رسوم أأكرث مما يلزم لتغطية 

ل، ويف بعض احلالت، ل يشء عىل الإطالق. أأق رسومدفع من الأخرى املموةل من الرسوم  الأنظمةمس تخدمو  يمتكنحىت 

نه يود أأن يشدد عىل اس تخدام لفظ "عادل" ، عىل 2003، خاصة وأأن ادلول الأعضاء يف الويبو وافقت يف عام وقال اإ

نمراجعة معاهدات الويبو لتطالب بأأن يكون دلى أأنظمة التسجيل مزيانيات عادةل وشفافة.  الوضع احلايل بعيًدا عن  وقال اإ

نه ل يزال حيدوه الأمل كذكل. كونه  ىل توافق يف الآراء من يف أأن تتوصل ادلول الأعضاء وقال اإ خالل امجلعية العامة للويبو اإ

نه أأيد، بشأأن املزيانية، عىل النحو اذلي اقرتحته الأمانة.   املزيانية، اقرتاح الأمانة بأأن يسامه بشأأنعند التفاوض ومىض يقول اإ

يراداتهائة عىل الأقل من بنس بة واحد يف امل لك احتاد يف النفقات املشرتكة عىل الرمغ من أأن هذا الاقرتاح اكن أأقل بكثري مما  اإ

ل أأن وفوًدا أأخرى اكنت دلهيا خماوف متنعها أأن يقبل اقرتاح الأمانة، اس تطاع عىل الرمغ من أأن الوفد و اعتربه الوفد عادًل.  اإ

نه. من القبول آس يا  مثةوذكر الوفد أأن  .ت بناءة ملعاجلة هذه اخملاوفمراًرا مقرتحاقدم  وأأسهب بقوهل اإ خماوف من مجموعة أ

جبار واحمليط الهادئ بشأأن بنس بة واحد يف املائة. وأأوحض أأنه اس تعرض  عىل املسامهة الاشرتأاكتالاحتادات املموةل من  اإ

ميكن اعتبارها ابلفعل نفقات مشرتكة.  الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت عاتق عىل احملمةلاملزيانية وقرر أأن بعض النفقات 

عفاء الاحتادات  من املسامهة بنس بة واحد يف املائة. وذكَّر الوفد  املموةل من الاشرتأاكتونتيجة ذلكل، اقرتح الوفد أأنه ميكن اإ

نه عرضوابلتايل  الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت توقع حدوث جعز كبري يفبأأنه مسع خماوف بشأأن  اقرتاحًا لإعادة  فاإ

 احتاد عىل العجز املتوقع. وأأوحض الوفد أأنه مسع أأن بعض أأعضاء واكن ذكل س يقيض ابلاكمل، النرثيةختصيص الإيرادات 

ىل تأأكيدات بأأن املشرتكةواحد يف املائة يف النفقات  بوسعهم حتمل املسامهة مببلغ يسري قدرهلش بونة اكن  ، لكهنم حيتاجون اإ

 حواجزتغطية نفقات التشغيل اخلاصة هبم. وقدم الوفد تأأكيدات بوضع  مه عاجزون عنبيامن  تزيدئة لن واحد يف املاالنس بة 

نه حاول .واحد يف املائةالعىل  ، لكن احلواجزمع بعض الوفود الشلك اذلي قد تبدو عليه هذه  يناقشأأن  واسرتسل قائاًل اإ

جياد حل، و . مل حيظ عرضه ابلقبولللأسف  ىل حدالوف تدىنمن أأجل اإ يف املائة من  املسامهة بنس بة واحد ختفيض قبول د اإ

ىل جمرد فرنك سويرسي واحد ولكن رر  فض ذكل أأيًضا. وتساءل الوفد عن التدابري اليت عرضها أأعضاء لش بونة الإيرادات اإ

ىل أأنه مل  نتدبري واحد.  يرقدملسد اخلالفات وأأشار اإ قدم بونة، عضًوا يف اتفاق لش   ليس هووفد سويرسا، اذلي  وقال اإ

الاحتادات بشلك غري نظام يعامل  جتميد. وتساءل الوفد عن أأمًرا دامئًاهنجية التخصيص ما يسمى مب جعل  أأوهلاماقرتاحني. 
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نشاء مزيانية موحدة لكنه مل يقرتح مجعية  .عادل  الوفد وقالتدير تكل املزيانية.  ذكل مقابل موحدةواقرتح وفد سويرسا أأيضا اإ

نه مل يفهم ن الوفد خيرجيف هذا الاقرتاح، وابلتايل، املنطق  اإ  الإمسيةسامهة امل عن توافق الآراء بشأأن الفقرة )ط( حذف  فاإ

 .واحد يف املائة بنس بة

ل أأنهيدمع املزيانية املقرتحة، هو وذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه بيامن  .136 دراج التاكليف املرتبطة  اإ بقرار احملمكة يعارض اإ

نه مل، للجميععن حلول مقبوةل  ويف سبيل البحثيف املزيانية. ومع ذكل،  4138الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  عىل  يرص فاإ

ىل توافق الآراء بشأأن اقرتاح املزيانية، عىل أأساس الفهم الواحض بأأن  احملمكة الإدارية ملنظمة العمل  قرارموقفه الأويل وانضم اإ

ىل مزيد من الآاثر املرتتبة يف املزيانية. وأأكد الوفد من جديد الزتامه ابلنظام املوحد للأمم املتحدة ابعتباره ة ادلولي لن يؤدي اإ

ن .، مبا يف ذكل الويبوورشوطه يف الواكلت ادلوليةأأحاكم العمل جحر الزاوية يف حتديد   جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وقال اإ

مم املتحدة.  يؤكد عليههذه العملية، كام  راًي يفينبغي أأن تؤدي دوًرا حمو  نه العديد من قرارات امجلعية العامة للأ ومىض يقول اإ

زاء  يساوره ل يزال مع أأعضاء جلنة اخلدمة  وأأعرب عن اتفاقه. احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلوليةالصادر عن  القرارالقلق اإ

غري منطقي وقد يكون هل تأأثري  القراراملذكور أأعاله، لأن  القرارملنصوص علهيا يف املدنية ادلولية اذلين عارضوا الاعتبارات ا

النظام  واكلتخلق معايري مزدوجة يف معدلت الأجور يف خمتلف س يضار عىل الوضع داخل منظومة الأمم املتحدة، و 

. تسوية مقر العملحتديد مضاعفات   خيصسوء فهم اكمل دلور جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، وخاصة فاميل نتيجة ، املوحد

وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبذل أأمانة الويبو قصارى هجدها لتنفيذ القرارات الالحقة للجمعية العامة للأمم املتحدة بشأأن 

 .النظام املوحد للأمم املتحدة

 .املشاورات غري الرمسية خاللوشكر الرئيس مرة أأخرى امليرس عىل تيسريه الناحج  .137

 من جدول الأعامل املوّحد 14البند 

 حمارض اجامتعات الويبو

ىل الوثيقة  .138  .A/59/9استندت املناقشات اإ

رح للمناقشة قدم املدير العام و  .139 الوثيقة عرب عرض مسعي برصي يبني الاقرتاح الوارد فهيا. وأأفاد بأأن ذكل الاقرتاح طر

ىل مجيع السفر  عداد طوال الأشهر الأخرية وخالل جلس ته الإعالمية املوهجة اإ ن اإ جيابية للغاية. وقال اإ اء وأأن الردود اكنت اإ

جسالت الاجامتعات بند رئييس من بنود التاكليف ومعلية ملكفة تتطلب العمل املكثف وخص ابذلكر احملارض احلرفية 

ن عداد تكل السجالت وظيفة هممة تتيح جساًل أأصليًا لجامتعات ادلول الأعضاء واإ ن اإ الأمانة  لالجامتعات. واس تدرك قائاًل اإ

ىل تعزيز جودة السجالت وسهوةل  ضافة اإ عداد السجالت اإ طّورت ابلتايل نظامًا ترى أأنه س يخفض ختفيضًا شديدًا تاكليف اإ

ىل تنظمي حدث جانيب عن املوضوع يف فرتة  اس تخداهما لفائدة مجيع الوفود يف جنيف ويف العوامص. ولفت انتباه املندوبني اإ

ن غرض الاقرتاح هو تزويد ادلول الأعضاء بسجالت أأصلية الغداء يف ذكل اليوم يشمل تقدمي  عرض مبارش. ومىض يقول اإ

متعددة اللغات وقابةل للبحث تكون متاكمةل )كسجالت نصية ومعمتدة عىل الوسائل السمعية البرصية( وتتاح برسعة وحتل 

س ياسة لغات الأمم املتحدة الست فامي خيص  حمل النظام الراهن للمحارض احلرفية، مما حيقق وفورات كبرية يف التاكليف ويدمع

جياز الأنواع الرئيس ية الثالثة لسجالت الاجامتعات اليت تصدر يف الوقت  جسالت الاجامتعات ويضيف القمية. وعرض ابإ

ىل تسجيالت "الفيديو حسب الطلب" السمعية البرصية اليت ترتاح ابللغة الأص  لية احلايل عن الأمانة مشريًا يف املقام الأول اإ

ىل ترمجهتا الفورية الإنلكزيية يف اليوم التايل لالجامتع يف شلك مقاطع مدهتا ثالث ساعات دون وظيفة  ضافة اإ املتحدث هبا اإ
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ىل ملخص الرئيس للقرارات اذلي يرتاح جبميع لغات الأمم املتحدة ويرعمتد يف  البحث أأو أأي وظائف أأخرى، ويف املقام الثاين اإ

ل بعد اليوم الأخري من الاجامتع ىل التقرير احلريف اذلي يرتاح جبميع لغات الأمم املتحدة لكنه ل يرنرش اإ ، ويف املقام الثالث اإ

عداد التقرير احلريف وترمجته تبلغ  ن تاكليف اإ عداده معلية تتطلب الكثري من العمل. وأأوحض قائاًل اإ الاجامتع بعدة أأشهر لأن اإ

يرات. وعرض توزيع تكل التاكليف اليت تشمل ما مجموعه حوايل مليون فرنك سويرسي يف الثنائية حسب التقد 2.6

)جلنة التمنية( وما مجموعه  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةفرنك سويرسي يف الثنائية لإعداد التقارير احلرفية للجنة  400,000

)جلنة الرباءات(. ووصف التغيريات  ءاتللجنة ادلامئة املعنية بقانون الربافرنك سويرسي لإعداد التقارير احلرفية  260,000

نة لنظام الفيديو حسب الطلب س تحل حمل النظام احلايل للبث الش بيك والفيديو حسب  ن نسخة حمس ّ املقرتحة قائاًل اإ

ماكنية الفهرسة الرمقية مجليع تسجيالت الفيديو تسهياًل للتصفح والبحث حسب بند جدول الأعامل  دراج اإ الطلب مع اإ

ىل عدم واملتحدث وتسم ىل الواثئق املعنية قيد املناقشة وتتاح يف اليوم نفسه. ولفت النظر اإ ماكنية النفاذ اإ دراج اإ ح أأيضًا ابإ

اقرتاح أأي تغيري يف نظام اللغات احلايل أأي يف اللغة الأصلية اليت يتحدث هبا الوفد يف الاجامتع والرتمجة الفورية الإنلكزيية 

ن التقرير احلريف سيرس تعاض عنه بنسخة من هجة ويف ملخص الرئيس احلايل للقر  ارات من هجة أأخرى. واس تدرك قائاًل اإ

منقوةل لإعداد نسخ نصية نصية اكمةل منقوةل من الالكم ابس تخدام نظام قامئ عىل اذلاكء الاصطناعي. وذكر أأن نظام الويبو 

ّرن ابس تخدام تسجيالت الفيديو والتسجيالت النصي اس ترنبط داخلياً من الالكم  ىل  ة لجامتعات الويبو السابقةومر مما أأدى اإ

لكرتونيًا يف اليوم ومن املزمع نرشها  قابةل للبحث ابلاكملالتعّرف عىل اللهجات وأأن النسخ النصية امتياز  اذلي يرعقد فيه اإ

دراج أأداة ىل اقرتاح اإ  هناية ( مما يسمح يفالاصطناعي)املعمتدة أأيضًا عىل اذلاكء  WIPO Translate الاجامتع. وأأشار اإ

ن املرحةل الأوىل ستشمل  نه يرقرتح اعامتد هنج ينطوي عىل مرحلتني واإ املطاف بتوس يع نطاق تغطية اللغات. ورشح قائاًل اإ

طار جلنتني هام  ذ خالل الاجامتعات احلالية للجمعيات جتريب النظام ملدة اثين عرش شهرًا يف اإ جيايب يرتخي جلنة بناء عىل قرار اإ

نيف املتوسط. تقريرهيام احلرفيني اللتني وقع الاختيار علهيام عىل أأساس طول  اتالتمنية وجلنة الرباء وفورات  واسرتسل قائاًل اإ

أأن تسجيالت الفيديو حسب عىل جمددًا  فرنك سويرسي. وأأكّد 660,000قميهتا تناهز  يف الثنائيةاملقدر حتقيقها  التاكليف

الطلب املفهرسة والاكمةل والقابةل للبحث للك بيان يردىل به والنسخ النصية املنقوةل من الالكم ابس تخدام نظام قامئ عىل 

ماكنية التحقق بسهوةل من دقة لكمة أأو مقطع مضن النسخ  اذلاكء الاصطناعي س تحل حمل التقارير احلرفية. وأأحاط علامً ابإ

ال الشك مبقارنة اللكمة أأو املقطع ابلتسجيل السمعي البرصي من أأجل ضامن أأن يكون السجل أأصليًا. وأأردف النصية يف ح

ن الأمانة س تتناول جمددًا البند احلايل أأثناء اجامتعات امجلعيات يف عام  حىت يتس ىن لدلول الأعضاء أأن تتخذ  2020قائاًل اإ

ماكنية توس يع النظام ليشمل جلان الويبو الأخرى قرارًا بناء عىل تقيميها للنظام خالل مرحةل التج ماكنية أأو عدم اإ ريب بشأأن اإ

ن الوفورات الإضافية احملمتل حتقيقها يف تكل احلاةل يف عام  فرنك  740,000تبلغ قميهتا حوايل  2021يف املرحةل الثانية واإ

ةل يف استبعاد تطبيق النظام اجلديد سويرسي حسب التقديرات. وأأحاط علامً بأأن ادلول الأعضاء قد ترغب يف تكل املرح

ىل  بداء عدد من الوفود اهامتمه خالل املشاورات بأأن يشمل ذكل النظام امجلعيات نظرًا اإ عىل مجعيات الويبو عىل الرمغ من اإ

لإعداد و مزاايه. وأأفاد بأأنه س بق لواكلت للأمم املتحدة ومنظامت دولية أأخرى التعبري عىل نطاق واسع عن الاهامتم بنظام الويب

ن توس يع نطاق اس تخدام النظام نسخ نصية  ىل وفورات التاكليف احملمتل حتقيقها. وأأضاف قائاًل اإ منقوةل من الالكم نظرًا اإ

لهيا مترين اذلاكء  ليشمل منظامت أأخرى سيساعد أأيضًا عىل تعزيز ادلقة من خالل توس يع مجموعة البياانت اليت يستند اإ

بعض السامت الرئيس ية لنظام  بنّي ي قصريًا  مصوراً غات أأخرى. وعرض عىل الشاشة عرضًا س امي فامي خيص ل الاصطناعي ول

منقوةل من الالكم والنظام اجلديد املفهرس رمقيًا للبث الش بيك والفيديو حسب الطلب. وذكر أأن لإعداد نسخ نصية الويبو 

دارة ادلاخلية حفسب تكل املبادرات تعد جزءًا من التحول الرمقي العام اذلي ختضع هل املنظمة  ول يؤثر يف أأنظمة املنظمة لالإ

بل يف توفري مجيع خدماهتا أأيضًا وأأن احلل اجلديد للبث الش بيك والفيديو حسب الطلب هو نتيجة من النتاجئ املبكّرة 
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ىل مشلكة ضعف الوصل الش بيك يف بعض البدلان اليت أأ  ثريت ملرشوع منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات. وأأشار أأيضًا اإ

ىل العمل اجلاري املتصل ابلفرص احملمتةل لإاتحة احملتوايت ابس تخدام وسائل غري معمتدة عىل  خالل املشاورات ولفت النظر اإ

اتحة نظام الويبو  ىل احامتل اإ منقوةل من الالكم أأيضًا لدلول لإعداد نسخ نصية الوصل الش بيك أأيضًا. واختمت بيانه مشريًا اإ

 عىل امليض قدمًا بنظام ترى الأمانة أأنه نظام حمّسن بشلك ملحوظ.ها اخلاصة وحث املندوبني الأعضاء لس تخدامه لأغراض 

أأ وفد الربتغال الأمانة عىل الفيديو والعرض الواحض للأداة وأأعرب عن اقتناعه بأأن تكل الأداة س تيرس معل املنظمة وهنّ  .140

ىل املعلومات اخلاصة جبميع جلان ا لويبو. ورأأى أأن اس تخدام خمتلف الوسائل التكنولوجية وتعزز الشفافية وحتسن النفاذ اإ

سيسمح بتحقيق ماكسب ل يرس هتان هبا من حيث الكفاءة وأأيد الاقرتاح بشأأن املرشوع التجرييب. وشدد عىل أأمهية ضامن 

 تعدد اللغات وجودة النسخ النصية املؤمتتة.

آس يا واحمليط الهادئوحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة  .141 ر املدير العام عىل العرض الشامل املقدم وشك بدلان أ

مانة لإاتحة جسالهتا الشامةل لجامتعات الويبو يف الوقت املناسب ويه جسالت فائقة الأمهية  وأأعرب عن تقديره للأ

ن اجملموعة ترحب ابقرتاح الأمانة املتعلق بنظام جديد يليب احتياجات ادلول  لعمل املنظمة وادلول الأعضاء فهيا. وقال اإ

لأعضاء بفعالية أأكرب ويوفر جسالت رمقية بوترية أأرسع وفعالية أأكرب وخدمات أأكرث فعالية من حيث التلكفة ويواصل دمع ا

س ياسة لغات الأمم املتحدة الست ويزيد قمية تسجيالت املؤمترات السمعية البرصية وفائدهتا. وعرب عن تقدير اجملموعة للزتام 

ىل جسالت اجامتعات الويبو وتقامسها واحلفاظ عىل أأمن الأمانة بتضييق الفجوات الرمقية و  التكنولوجية يف متكني النفاذ اإ

ىل مواصةل املناقشات بشأأن تكل الاقرتاحات. البياانت  وسالمهتا وعن تطلع اجملموعة اإ

وشكر وفد الصني املدير العام عىل الرشح والعرض املفصلني. وأأيد معل الأمانة املتعلق بوضع النظام اجلديد  .142

ىل تعزيز فعالية املشاركة وزايدة املرافق السمعية البرصية وحتقيق وفورات يف  لتسجيالت املؤمترات اذلي س يؤدي يف رأأيه اإ

التاكليف. وأأعرب عن أأمهل أأن حيسن النظام اجلديد ابس مترار تغطية اللغات مبا فهيا اللغات الصينية والعربية والروس ية ولغات 

ه مؤيدًا أأن يشمل املرشوع التجرييب جلنة التمنية وجلنة الرباءات وعاقدًا الأمل عىل حتقيق أأخرى ويعزز ادلقة. وأأهنيى لكمت

 جيدة. نتاجئ

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل الاقرتاح اذلي ميكن أأن حيسن دمع ادلول الأعضاء ويواصل  .143

ن اجملموعة ستتابع عن كثب جودة  تعزيز ادلرجة العالية من الشفافية اليت تتسم هبا املناقشات اليت جتري يف الويبو. وقال اإ

ذ  ىل ضامن الاتساق مع س ياسة الويبو بشأأن اللغات اإ ماكنية اس تخداهما خالل املرحةل التجريبية وتسعى أأيضًا اإ الرتمجة الآلية واإ

ن اجملموعة تقدر تس تخدم ادلول الأعضاء يف اجملموعة لغتني من لغات الأمم املتحدة الرمسية غري الإنلكزي  ية. وأأضاف قائاًل اإ

ن اجملموعة تؤيد معومًا اجلهود  احلصول عىل معلومات من الأمانة عن ذكل املوضوع تشمل مناذج للرتمجة الآلية. ومىض يقول اإ

 املبذوةل يف ذكل الاجتاه ومتدح الأمانة عىل ذكل العمل.

يران  .144 لعام والأمانة لإعداد الاقرتاح املثري لالهامتم وتقدميه عن امتنانه للمدير ا الإسالمية( -)مجهورية وعرب وفد اإ

جيابية يف ضامن الفعالية واجلودة وأأنه اقرتاح  وعرض الفيديو الش يق املتصل به. ورأأى أأن ذكل الاقرتاح سيسامه مسامهة اإ

 ممتاز هل أأهداف شديدة الوجاهة. وأأعرب عن تأأييده التام لتنفيذ الاقرتاح.

ندونيس يا البي .145 آس يا واحمليط الهادئان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة وأأيد وفد اإ وهنأأ املدير العام  بدلان أ

طار  ن بدله يرحب والويبو عىل العمل املمتاز املتصل بتكل املبادرة يف اإ التحول الرمقي العام اذلي ختضع هل املنظمة. وقال اإ



A/59/14 Prov. 
43 
 

ىل ابلقرتاح. ورأأى أأن النظام اجلديد يليب احتياجات ادلول الأ  عضاء ويوفر جسالت رمقية بوترية أأرسع وكفاءة أأكرب ويؤدي اإ

زايدة فعالية اخلدمات من حيث التلكفة. وأأبدى تأأييده ذلكل الاقرتاح بشأأن جسالت اجامتعات الويبو اليت تمكّلها جسالت 

آليًا بواسطة أأدوات الويبو املعمتدة عىل اذلاكء الاصطناعي. كام أأعرب عن تأأييده  . اخلمت الزمين الرمقيملبادرة نصية مس تحدثة أ

ىل جسالت اجامتعات  ن بدله يقدر الزتام الأمانة بتضييق الفجوات الرمقية والتكنولوجية يف متكني النفاذ اإ واس تطرد قائاًل اإ

ربانمج وسالمهتا. وعرب عن أأمهل أأن جتد امجلعيات قريبًا حاًل للمسائل املعلقة يف ال الويبو وتقامسها واحلفاظ عىل أأمن البياانت

ذ يعد ذكل الاقرتاح جزءًا من الربانمج  2020/2021مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية واملزيانية حىت يتس ىن املوافقة عىل  اإ

 واملزيانية.

نه يتوقع أأن متثل  .146 وشكر وفد مجهورية كوراي الويبو عىل هجودها الابتاكرية املبذوةل لتعزيز فوائد ادلول الأعضاء وقال اإ

عداد الأنواع اجلديدة من السجالت تكل اجلهو  د سابقة منوذجية للمنظامت ادلولية الأخرى. وأأعرب عن أأمهل أأن يتلكل اإ

ماكنية تغطية لغات الأمم املتحدة الرمسية حفسب بل أأن تمتكن أأيضًا من تغطية لغات  ابلنجاح وأأل تقترص اخلدمات عىل اإ

 أأخرى مثل اللغة الكورية.

العام والأمانة عىل عرض تكل الأداة الشديدة الأمهية اليت س تيرس للمندوبني البحث وشكر وفد السلفادور املدير  .147

أأيضًا حتقيق الوفورات والكفاءة لفائدة املنظمة. واتفق عىل حتقيق التحول الرمقي عىل أأرفع املس توايت  عن املعلومات وتعزز

 وأأعرب ابلتايل عن تأأييده للمبادرة.

ىل اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة لتحسني جودة اخلدمات املتاحة وساند وفد تونس تكل اجلهود الرام  .148 ية اإ

ىل تطوير اخلدمات املتاحة وعرب عن خالص شكره.  للمشاركني. وجشع عىل بذل مجيع اجلهود الرامية اإ

ن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي .149  وأأشاد وفد امجلهورية ادلومينيكية ابلعمل املمتاز اذلي عرضه املدير العام. وقال اإ

جعابه الشديد مبا شهده  جعاب. وأأبدى جمددًا اإ لتحقيق حتسن ملحوظ يف املرونة ويف النسخ املصورة لالجامتعات أأمر مثري لالإ

تقاهنا لدلول  ماكنية أأن تتاح الأدوات بعد اإ سهامًا ممتازًا يف كفاءة معل املندوبني. وأأوىح ابإ ومسعه ورأأى أأن ذكل الأمر سيسهم اإ

قلميية. ة للعديد من الأغراض ولالأعضاء اليت س تجدها مفيد  س امي لالجامتعات ادلولية والإ

ن الابتاكر و  .150 مسائل  تكنولوجيا املعلومات والتصالتوأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره للنظام الرائع. وقال اإ

 ادرة.تكتيس أأمهية كبرية من حيث التواصل عىل الصعيد العاملي. وساند الويبو وهنأأها ابلتايل عىل تكل املب

ىل متكني  .151 وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وعرب عن تقديره ملبادرات الويبو الرامية اإ

ىل جسالت الاجامتعات ابس تخدام التكنولوجيات اليت تشمل اذلاكء الاصطناعي.  النفاذ اإ

الرمقي املتقدم وترسيع معل الويبو. وهنأأ الويبو عىل  ورحب وفد نيجرياي ابملبادرة ابعتبارها دلةل واحضة عىل التحول .152

جعاب  نه تتبّع املبادرة يف هيبة واإ ذكل الإجناز البارز اذلي سيسهل معل الويبو وادلول الأعضاء فهيا وأأيدها يف ذكل. وقال اإ

 وأأعرب عن أأمهل أأن ترس تخدم تكل املبادرة لتحقيق اكمل فوائد العوملة والتقدم الفريد.

ىل وعرب وفد غ .153 عادة تقارير الاجامتعات اإ واتاميل عن ثقته بأأن الأداة س تكون مفيدة للغاية لدلول الأعضاء وتساعد عىل اإ

 بوترية أأرسع ومرونة أأكرب. العوامص
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وأأعرب وفد امجلهورية العربية السورية عن تأأييده للجهود املبذوةل لس تخدام التكنولوجيات اجلديدة من أأجل  .154

 املبادرة. تكل

ر العام مجيع الوفود عىل ردودها الإجيابية جدًا. وأأكد للوفود أأن الأمانة تضع يف اعتبارها التام بعد التعدد وشكر املدي .155

ن  اللغوي وأأهنا س تعمتد عىل التعاون مع ادلول الأعضاء لتوس يع مجموعات البياانت حتقيقًا ذلكل الغرض. وأأهنيى لكمته قائاًل اإ

موضوع أأيضًا يف الاعتبار التام ومن شأأنه أأن يساعد عىل حنو مماثل  ةل من الالكممنقولإعداد نسخ نصية تقامس أأداة الويبو 

 عىل توس يع مجموعة البياانت.

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، اعمتدت الاقرتاح الوارد رشحه يف الفقرة  .156  .A/59/9 من الوثيقة 11اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة ادلامئة تقرير عن 

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .157

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن 

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .158

 من جدول الأعامل املوّحد 17 لبندا

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن 

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .159

 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

ىل عقد   مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصامميمسائل تتعلق ابدلعوة اإ

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .160

 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

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

 (..WO/GA/51/18 Prov عية العامة للويبو )الوثيقةانظر تقرير دورة امجل  .161
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 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

 والفوللكور اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليديةتقرير عن 

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .162

 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن 

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .163

 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

نفاذتقرير عن   اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 (..WO/GA/51/18 Prov وثيقةانظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )ال .164

 من جدول الأعامل املوّحد 23لبند ا

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 (..PCT/A/51/4 Prov )الوثيقة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتانظر تقرير دورة  .165

 من جدول الأعامل املوّحد 24لبند ا

 نظام مدريد

 (..MM/A/53/3 Prov )الوثيقة مدريدانظر تقرير دورة مجعية احتاد  .166

 من جدول الأعامل املوّحد 25لبند ا

 لش بونةنظام 

 (..LI/A/36/2 Prov )الوثيقة لش بونةانظر تقرير دورة مجعية احتاد  .167

 من جدول الأعامل املوّحد 26لبند ا

 عىل الإنرتنت أأسامء احلقول مبا يف ذكلمركز الويبو للتحكمي والوساطة، 

 .(.WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .168
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 من جدول الأعامل املوّحد 27لبند ا

 قانون الرباءاتمعاهدة 

 (..WO/GA/51/18 Prov انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة .169

 من جدول الأعامل املوّحد 28لبند ا

 العالمات التجاريةس نغافورة بشأأن قانون معاهدة 

 (..STLT/A/12/2 Prov )الوثيقة معاهدة س نغافورةانظر تقرير دورة مجعية  .170

 من جدول الأعامل املوّحد 29لبند ا

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

 (..MVT/A/4/2 Prov )الوثيقة مجعية معاهدة مراكشدورة انظر تقرير  .171

 من جدول الأعامل املوّحد 30لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

 (..WO/CC/76/4 Prov )الوثيقة جلنة الويبو للتنس يقانظر تقرير دورة  .172

 من جدول الأعامل املوّحد 31لبند ا

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته

 (..WO/CC/76/4 Prov انظر تقرير دورة جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة .173

 من جدول الأعامل املوّحد 32لبند ا

 املوجزاعامتد التقرير 

ىل الوثيقة .174  .A/59/13 استندت املناقشات اإ

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، .175  اإ

 ؛والإضافات( A/59/13 اعمتدت التقرير املوجز )الوثيقة "1"

والمتست من الأمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو الإلكرتوين وتبليغها لدلول  "2"

ىل الأمانة يف موعد أأقصاه 2019 أأكتوبر 31الأعضاء يف موعد أأقصاه  . وينبغي تقدمي التعليقات اإ

عمتدة حبلول 2019 نومفرب 29  .2019 ديسمرب 13، وبعد ذكل س ترعترب التقارير الهنائية مر
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 من جدول الأعامل املوّحد 33لبند ا

 اختتام ادلورات

وأأعرب عن امتنانه للرئيس وانئبيه عىل هجودمه  البلطيقأأورواب الوسطى و  بدلان مجموعةحتدث وفد كرواتيا ابمس  .176

ملدير العام وفريق احلثيثة ومعلهم املتفاين يف توجيه أأعامل ادلورة التاسعة وامخلسني للجمعيات. وأأشاد كذكل، ابمس اجملموعة، اب

الإدارة العليا والأمانة عىل ما بذلوه من هجود، وما أأبدو عنه من فعالية خالل امجلعيات احلالية، وطوال الس نة املنقضية. 

ىل خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني اذلين  كفلوا ظروف معل ممتازة وتوجه أأيضًا، نيابة عن اجملموعة، ابلشكر والتقدير اإ

وعالوة عىل ذكل، شكر اكفة املنسقني الإقلمييني، ل س امي أأولئك اذلين س تنهتيي وليهتم ابنهتاء ادلورة، عىل تعاوهنم . للجميع

خالل الس نة، وأأثناء ادلورة التاسعة وامخلسني للجمعيات. وأأعرب عن رسور اجملموعة لعامتد الربانمج واملزيانية، مما س يضمن 

ن مجموعته جراء تقيمي لش بكة املاكتب  حسن سري املنظمة. وقال اإ أأحاطت علامً مع الرضا مبوافقة امجلعية العامة للويبو عىل اإ

، والنظر يف فتح أأربعة ماكتب خارجية جديدة عىل الأكرث. وأأضاف معراب عن رسور اجملموعة 2021 اخلارجية برّمهتا يف عام

ىل قرار بشأأن فتح املاكتب اخلارجية عىل أأساس لأن ذكل يامتىش وموقفها اذلي اختذته منذ أأمد طويل، من أأجل التوصل اإ 

ىل اتفاق بشأأن القضااي العالقة، ومن بيهنا توزيع مقاعد  اجلدارة. ولكنه أأعرب من جديد عن أأسف اجملموعة لعدم التوصل اإ

ن مجموعته تأأمل يف  ىل معاهدة قانون التصاممي. وقال اإ ضافة اإ ضافية يف جلنة التنس يق، والربانمج واملزيانية، اإ حّل تكل القضااي اإ

ىل اكفة الوفود وأأعضاء املاكتب والأمانة عىل تفانهيم  يف املس تقبل. وختامًا، وجه املتحدث مّرة أأخرى، ابمس اجملموعة، الشكر اإ

وعىل ما بذلوه من هجود خالل سلسةل الاجامتعات. ونقل متين اجملموعة لاكفة املندوبني الوافدين من العوامص رحةل 

 سعيدة. عودة

مش يدًا ابلرئيس عىل العمل اذلي اضطلع به  وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وحتدث .177

آراء أأدىل هبا مندوبون من عوامص متخصصة يف امللكية  ىل أ نحت الفرصة أأمام الوفد لالس امتع اإ آخر أأس بوع ونصف. وس ر خالل أ

ن بدلان اجملموعة ترى أأن الويبو يه حمفل فريد من نو  عه لتناول الفكرية، وارتأأى بأأّن ذكل أأداة رضورية لتحقيق التمنية. وقال اإ

مسائل امللكية الفكرية، وأأعرب عن تقدير مجموعته لرؤية أأطراف أأخرى، فضاًل عن بدلان اجملموعة، تنادي بتعزيز معل 

املنظمة من خالل توس يع نطاق منّصاهتا واخلدمات اليت تقّدهما، لتشمل مجيع ادلول الأعضاء. وأأبدى ارتياح اجملموعة للعمل 

جيايب بشأأن اعامتد املزيانية، الأمر اذلي من شأأنه أأن يتيح للويبو املضين اذلي تنجزه ادلول الأ  ىل قرار اإ عضاء بغية التوصل اإ

ضفاء مزيد من النجاعة والفعالية عىل معلها. وأأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن تروىل الأمهية  جراءات حيامث لزم ذكل، واإ اختاذ اإ

ىل رضورة بلوغ الأهداف الاسرتاتيجية وتنفيذ الربامج  رساء نظام متوازن وفّعال للملكية الفكرية، اإ ىل اإ املتفق علهيا، وكذكل اإ

تعزيزًا لالبتاكر والإبداع لفائدة امجليع. ومن انحية أأخرى، سيرسهم ذكل أأيضًا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة وأأجندة 

ىل قرارات بشأأن مسائل هممة، عىل غ رار عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد التمنية. وأأعرب عن أأسف اجملموعة لعدم التوصل اإ

زاء غياب الإرادة الس ياس ية لعامتد قرار بشأأن فتح مكتب خاريج  ىل ختّوف اجملموعة اإ معاهدة قانون التصاممي. وأأشار اإ

للمنظمة يف كولومبيا. كام أأعرب عن خيبة أأمل اجملموعة لتجاهل احملاولت اليت تبذلها املنطقة من أأجل تعزيز اس تخدام امللكية 

ن اجملموعة ترى أأن فتح مكتب خاريج يف كولومبيا من شأأنه أأن يسامه أأياّم مسامهة يف تعزيز تطوير  الفكرية. واس تطرد قائال اإ

ىل اتفاق يف  امللكية الفكرية يف املنطقة. وأأكّد أأن اجملموعة عىل دراية مبختلف التحدايت القامئة، مركّزا عىل أأن الوصول اإ

ّل من خالل معل حثيث، فيعود ذكل ابملنفعة عىل املنظمة وامجليع. وشّدد عىل املس تقبل بشأأن القضااي العال قة لن يتحقق اإ

ىل قرارات تصب يف مصلحة املنظمة وادلول الأعضاء اكفة.  الزتام اجملموعة ابلتحيل بروح موضوعية للعمل عىل التوصل اإ
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جياد حّل لها. وأأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن تعزف ادلول الأعضاء عن تأأجيل بعض القض ااي املطروحة، لأهنا س تخفق يف اإ

ىل حتسني معل املنظمة وتوطيده. وأأعرب  ىل املدير العام عىل هجوده ادلؤوبة الرامية اإ ووجه، نيابة عن اجملموعة، الشكر اإ

مانة، ل تيسري التواصل  س امي خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني، عىل مسامههتم الكبرية يف كذكل عن امتنان اجملموعة للأ

ىل عوامصهم. آمنة اإ  بني ادلول الأعضاء. واختمت بيان اجملموعة ممتنيًا لاكفة املندوبني رحةل عودة أ

آس يا واحمليط الهادئ .178 معراًب عن ابلغ تقديره للرئيس عىل قيادته احلكمية خالل  وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

ن اجملموعة تنضم امجلعيات. وأأشاد، نيابة عن اجملموعة، ابملدير ا لعام وفريقه املمتزي عىل ادلمع القمّي املوجه لدلول الأعضاء. وقال اإ

ىل خمتلف امليرسين عىل معلهم اجلاد وتعاوهنم. وهنّأأ الرئيس املقبل،  ىل اكفة الوفود الأخرى اليت أأعربت عن خالص شكرها اإ اإ

ىل اتفاق بشأأن السفري معر زنيرب )املغرب(. وأأبدى أأسف اجملموعة لفشل امجلعيات ا لعامة للويبو من جديد يف التوصل اإ

القضااي العالقة، ل س امي فامي يتعلق ابلقرتاحات اليت قّدمهتا اجملموعة وتشكيل جلنة الربانمج واملزيانية، وجلنة التنس يق. 

حراز التقد م يف جدول أأعامل ورّصح، ابلرمغ من ذكل، بأأن اجملموعة س متيض قدمًا يف العمل عن كثب مع الأعضاء من أأجل اإ

 للجميع، ابمس اجملموعة، صباحًا سعيدًا وسفرًا ممتعًا. الويبو. ومتىّن 

ىل املدير العام وفريق  .179 وشكر وفد الصني الرئيس عىل قيادته املقتدرة خالل امجلعيات. وتوجه الوفد أأيضا ابلشكر اإ

، شكر الوفد امليرسين امللكفني مبختلف بنود جدول الإدارة العليا عىل أأداهئم املمتزي خالل الس نوات املاضية. وعالوة عىل ذكل

ىل أأن الاجامتع مل يكن ابلسهل، وأأن ادلول الأعضاء ل تزال منقسمة يف وهجات النظر بشأأن  الأعامل عىل هجودمه. وأأشار اإ

س يق من خالل البنود الهامة من جدول الأعامل. ورّصح الوفد أأن ادلول الأعضاء انتخبت عددًا من أأعضاء جلنة الويبو للتن 

تصويت قرسي عوض توافق الآراء. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن ذكل ميثل سابقة ليست ابمحليدة يف املنظمة، ويّدل عىل 

أأن بعض القواعد اليت تعمتدها املنظمة ليست واحضة بكفاية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتحسن الويبو يف هذا اجملال يف 

ضاء جدد يف جلنة الويبو للتنس يق، وأأعرب عن أأمهل يف العمل مع اكفة ادلول الأعضاء املس تقبل. وأأحاط علام ابنتخاب أأع

نه س يواصل اجلهود اليت يبذلها  ابنفتاح ومشولية من أأجل امليض قدمًا بعمل جلنة التنس يق. وبشأأن القضااي العالقة، قال الوفد اإ

ىل جانب الوفود الأخرى عىل حنو بنّاء، هبدف ترسيع معلية التفاوض ىل توافق يف الآراء. وختامًا، شكر الوفد اإ ، والتوصل اإ

 الأمانة واملرتمجني الفوريني عىل تفانهيم وروهحم املهنية.

عن تقديره للرئيس واملدير العام والأمانة عىل التحضري احملمك للجمعيات،  وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةوأأعرب  .180

ل ميكن الاس تغناء عنه يك تلكل امجلعيات ابلنجاح. وأأعرب أأيضا عن تقدير وعىل ادلمع املقّدم لدلول الأعضاء، واذلي 

دارة املرامس والفعالياتاجملموعة للمرتمجني الفوريني، و  ، وخدمات املؤمترات عىل معلهم ادلؤوب، وفعاليهتم، والزتاهمم قسم اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن بعض القضااي البنّاء ومشاركهتم النشطة يف جناح امجلعيات. وأأضاف أأن مجموعته ترّحب ابلتوص ل اإ

العالقة يف جدول الأعامل. كام أأبدى أأسف اجملموعة لعدم بلوغ توافق يف الآراء بشأأن عدد من القضااي العالقة، ولكنه أأعرب 

بة عن عن قناعهتا بأأن الالزتام الصارم واملتواصل لدلول الأعضاء س يضمن حتقيق النجاح يف ادلورات املقبةل. وأأبدى، نيا

 اجملموعة، متنّيه لاكفة املندوبني الوافدين من العوامص رحةل عودة ممتعة، وأأس بوعا مرحيًا لأولئك املقميني يف سويرسا.

ىل  ا ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيسوحتدث وفد كند .181 ضافة اإ و اذلي ترأأّس دورة رئيس مؤمتر الويبوأأعضاء املاكتب، اإ

، س تيزن، والسفري اكرلكينس، والسفري فلوريس ليريان شكر اجملموعة للميرسين، السفرية غري مأألوفة يف تكل الليةل. وأأعرب ع

ىل املستشار القانوين وفريقه اذلي شارك يف معليات التيسري. وأأعرب أأيضا عن شكر اجملموعة ل  ضافة اإ شعبة شؤون اإ

نهيم وهمنيهّتم، وجّدد شكر اجملموعة ملكتب ، وقسم املؤمترات، واملرتمجني التحريريني والفوريني عىل تفاامجلعيات والواثئق
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املستشار القانوين عىل ما قّدمه من دمع قمّي. ورّصح قائال، نيابة عن اجملموعة، بأأن أأقل ما ميكن قوهل عن ادلورة هو أأهنا 

قلميية، مبا فهيا اجملموعة ابء، بتنازلت تس تحق اذل كر فامي يتعلق اكنت حافةل ابلتحدايت، وذلكل قامت اكفة اجملموعات الإ

ابلقضااي املؤسس ية واجلوهرية. وبشأأن معاهدة قانون التصاممي، أأعرب عن أأسف اجملموعة لعدم توصل امجلعية العامة للويبو 

ىل سبيل للميض قدمًا يف هذا الصدد، ابلرمغ من العمل اذلي اضطلعت به السفرية  ، واذلي يس تحق الثناء، فلوريس ليريااإ

ىل ذ أأاتح معلها التوصل اإ ن اجملموعة ابء اكدت أأن تستنفذ ما تتحىل به من أأوجه التوازن ادلقيق نّص يتوىخ اإ . وأأضاف قائاًل اإ

مرونة. كام أأعرب أأن أأمل اجملموعة يف أأن تواصل ادلول الأعضاء بذل هجود يف املس تقبل هبدف الانهتاء من صياغة معاهدة 

صوص املاكتب اخلارجية، نقل املتحدث رأأي اجملموعة اذلي مفاده يف الويبو بشأأن الإجراءات الشلكية للتصاممي الصناعية. وخب

ّل الأعضاء  ذ أأن جر ىل املودعني فقط، ولكن اكفة الأعضاء الآخرين أأيضا، اإ أأن النتاجئ أأقل من أأن تكون مثالية، ليس ابلنس بة اإ

ىل اعامتد القرار. وابلرمغ من التحفّظات اليت أأبد هتا اجملموعة بشأأن العملية واملضمون، مل يرشاركوا يف املناقشات اليت أأفضت اإ

ن اجملموعة ترّحب بتجديد ولية جلنة  هنا تقبلت هذا القرار لأنه يصب يف املصلحة العليا لبلوغ توافق الآراء. ومىض يقول اإ فاإ

املعارف.  املعارف، ومبسامهة لك من فنلندا وأأملانيا يف صندوق التربعات دلمع مشاركة اجملمتعات الأصلية واحمللية يف جلنة

ىل اتفاق بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية  . وأأوحض أأن اجملموعة 2020/2021وأأعرب عن رسور اجملموعة حيال التوصل اإ

ىل نتيجة  ىل اتفاق يف الآراء، سعيدة لتوصل ادلول الأعضاء يف هناية املطاف اإ دراكها لصعوبة التوصل اإ اكنت، ابلرمغ من اإ

جيابية. واختمت املتحدث بيا ىل املنسقني اإ آخر يوم هل مكنسق للمجموعة لتوجيه الشكر اإ نه بنربة خشصية، منهتزًا الفرصة يف أ

 الإقلمييني واكفة نظرائه عىل تعاوهنم ومشاركهتم والزتاهمم.

وحتدث وفد فنلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه فشكر الرئيس وانئبيه عىل هجودمه وقيادهتم، تيسريًا  .182

ىل امليرسين، واملدير العام ونوابه، والأمانة، عىل معلهم ادلؤوب للمناق  شات خالل هذه امجلعيات. وتوجه ابلشكر أأيضا اإ

وهمنيهتم العالية يف املوافقة بني خمتلف الآراء خالل هذه امجلعيات. وعالوة عىل ذكل، وجد شكر الاحتاد الأورويب وادلول 

عداد الواث ىل الأمانة عىل اإ ئق والتحضري لالجامتعات، واملرتمجني الفوريني عىل هجدمه الكبري وأأداهئم املمتزّي. الأعضاء فيه اإ

ىل اعامتد امجلعية العامة للويبو توصية   (جلنة حق املؤلفاللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )وأأشار مع التقدير اإ

ىل مو  اصةل معلها من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية بشأأن معاهدة البث، وقرارها بدعوة جلنة حق املؤلف اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن القضااي الأساس ية يف الاجامتعات املقبةل للجنة. وأأكّد 2020/2021 ، رشيطة توصل ادلول الأعضاء اإ

ىل تكل املناقشات، ولكّه أأمل  ىل اعامتد من جديد الزتام الاحتاد الأورويب املتواصل، والأمهية اليت يولهيا اإ أأهنا س تفيض اإ

ىل احلاجات القامئة واملس تقبلية عىل حّد سواء لهيئات البث. وفامي يتعلق  معاهدة سديدة من شأأهنا أأن تس تجيب بفعالية اإ

ىل امليرسة، السفرية  18ابلبند  فلوريس من جدول الأعامل، أأي معاهدة قانون التصاممي، وجد الوفد شكر الاحتاد الأورويب اإ

ا بذلته من هجود. وأأعرب عن ارتياح الاحتاد الأورويب للمشاركة يف املناقشات غري الرمسية اليت اقرتحت امليرسة ، عىل مليريا

ىل أأسف الاحتاد الأورويب لعدم  جياد حلول للقضااي العالقة ترريض مجيع الأطراف. ولكنه أأشار اإ ىل اإ جراءها، والرامية اإ اإ

جيايب هذه الس نة أأيضا من أأ  ىل قرار اإ جل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي، وأأن هذه املسأأةل التوصل اإ

. وبشأأن جلنة املعارف، أأعرب عن ارتياح الاحتاد الأورويب لعامتد 2020 ستبقى يف جدول أأعامل امجلعية العامة للويبو يف عام

ض ىل مجعية الويبو العامة توصية اللجنة بشأأن جتديد ولية جلنة املعارف لس نتني اإ ىل أأنه مّت التوصل اإ افيتني. وأأشار أأيضًا اإ

ىل الثنائية  ن الاحتاد الأورويب س يواصل املشاركة 2020/2021ولية معلية وخطة معل واحضة ابلنس بة اإ . وأأضاف قائال اإ

طار ولية جلنة املعارف. وذكّر بأأن عضوين من أأعض اء عىل حنو نشط يف املناقشات اليت ترعىن هبذه املسائل الثالث يف اإ

مشاركة الشعوب الأصلية  يريرسا ابملسامهة يف صندوق الويبو للتربعات اذلي تعهدالاحتاد الأورويب، وهام فنلندا وأأملانيا، 
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ىل واجملمتعات احمللية يف  معل جلنة املعارف. وأأعرب عن أأمل الاحتاد الأورويب يف أأن تنضم سائر ادلول الأعضاء يف الويبو اإ

يلوةل دون نضوب موارد الصندوق يف الس نوات املقبةل. ويف اخلتام، شّدد عىل الزتام الاحتاد هذه املبادرة امحليدة، للح 

الأورويب املتواصل من أأجل حسن سري معل الويبو وحتقيق أأهدافها. وأأكّد رأأي الاحتاد الأورويب بأأن الويبو، بصفهتا املنظمة 

ىل املشاركة الإجيابية مجليع الوفود الوحيدة يف منظومة الأمم املتحدة اليت ترعىن ابملفاوضات يف  جمال امللكية الفكرية، حباجة اإ

رسيّسة للغاية للمواضيع  ن الأمل حيدو الاحتاد الأورويب، ابلرمغ من الطبيعة امل لهيا. واس تطرد قائاًل اإ لأداء املهام املولكة اإ

جياد حلول معلية بشأأن املواضيع املتناوةل، بأأن تعّم روح التعاون اليت جتلّت يف اكفة هيئات الويبو، وأأن يساع د ذكل عىل اإ

 اليت مل يرفرغ من النظر فهيا خالل هذه امجلعيات.

الوفود وامليرسين والأمانة والرئيس عىل املناقشات البنّاءة والعمل املمثر خالل  لكوشكر وفد الاحتاد الرويس  .183

جيابية.  هذه ىل أأن ادلول الأعضاء أأفلحت يف امجلعيات. ورّصح الوفد بأأن ادلول الأعضاء حقّقت نتاجئ اإ وأأشار الوفد أأيضًا اإ

حل مجةل من القضااي اليت تكتيس أأمهية كبرية يف حسن سري املنظمة ومعلها يف املس تقبل، واليت من شأأهنا أأن تساعد عىل 

ىل هن ،قّررت ادلول الأعضاء قد توطيد التعاون ادلويل أأكرث يف جمال امللكية الفكرية. وأأضاف أأن ، ج اسرتاتيجياستنادًا اإ

ن الوفود قد  ملواكبة، وترعديهلاملنظمة  معلف يكي ت  ىل جمال امللكية الفكرية. واس تطرد قائاًل اإ انتقال التكنولوجيات الرمقية اإ

بلّغت رساةل مبنهتيى الأمهية عقب اعامتدها للربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل، وكذكل احرتاهما لس ياسة تعّدد اللغات. وأأعرب 

بأأن توس يع نطاق اس تخدام اللغات الرمسية للويبو أأمر منطقي نظرًا لالس تخدام املزتايد لنظام التسجيل  اقتناعهعن  الوفد

ىل اخلدمات املتعلق ىل تعزيز النفاذ اإ ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. وأأعرب عن أأمهل يف بذل هجود  ةادلويل، واحلاجة اإ

للغات يف نظام التسجيل اذلي تديره الويبو، وحاميته، وامليض قدما يف تطوير س ياسة ممثرة يف املس تقبل لتحسني نظام ا

تعّدد اللغات داخل املنظمة. وأأعرب عن تأأييده ملرشوع الربانمج واملزيانية اذلي قرّدم يف البداية، ابس تثناء مسأأةل النفقات 

ىل القرار اذلي اخّتذته  لاملرتبطة ابلمتثا . ومل يررّص الوفد عىل اقرتاحه الأصيل متش يًا مع نظمة العمل ادلوليةاحملمكةر الإدارية مل اإ

آراء بشأأن  ليه يف ال ىل اتفاق حيظى بقبول امجليع، وأأيّد التوافق اذلي مّت التوصل اإ ىل التوصل اإ اعامتدات املزيانية، الروح الرامية اإ

ىل  لن ترتتب عنه أأية تبعات  ية ملنظمة العمل ادلوليةاحملمكةر الإدار هو أأن القرار اذلي اخّتذته  أأساس واحضواذلي يستند اإ

ضافية عىل املزيانية. وانهتز الوفد الفرصة ليؤكد من جديد عىل تشبّثه القوي بنظام الأ  املوحد. وأأيّد الرأأي اذلي  مم املتحدةاإ

، لأن ذكل القرار لعمل ادلوليةاحملمكةر الإدارية ملنظمة ا، اليت عارضت احلرمك الصادر عن جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةأأدلت به 

آت داخل منظومة الأمم املتحدة نفسها. وقد اكن ذكل  قامة نظام ذي مسارين فامي يتعلق بدفع الرواتب واملاكفأ ىل اإ س يفيض اإ

، ل س امي ما يتعلق بتسوية مقر العمل. وأأعرب الوفد جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةنتيجة سوء فهم اتم لدلور اذلي تضطلع به 

ىل قرارات امجلعية العامة للأمم املتحدة اليت عن  أأمهل يف أأن تبذل أأمانة الويبو قصارى هجدها لضامن الامتثال يف املس تقبل اإ

مانة، عىل العمل املمثر والنجاح  تؤثر يف نظام الأمم املتحدة املوحد. وأأكد الوفد من جديد عىل شكره للمدير العام وفريقه، وللأ

ملس توى التعاون مع الويبو بشأأن طائفة واسعة من القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية. وأأبدى رسوره احملقق. وأأعرب عن تقديره 

ىل  جيايب وفّعال مع الوفود يف املس تقبل. ويف اخلتام، رّدد الوفد عبارات الشكر اليت وهّجها اإ قسم ملواصةل العمل عىل حنو اإ

دارة املرامس والفعاليات  مجني الفوريني.، وخدمات املؤمترات، واملرت اإ

وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وشكر الوفد الرئيس عىل قيادته  .184

املس تنرية خالل امجلعيات. وأأعرب عن تقديره خلدمات املؤمترات، واملرتمجني الفوريني، واكفة موظفي الويبو اذلين سامهوا يف 

حراز يشء من التقدم، ل يزال هناك الكثري مما يتعنّي القيام به يف عدة جمالت. حسن سري الاج نه ابلرمغ من اإ امتعات. وقال اإ

وفامي يتعلق مبزيانية املنظمة، مل يكف الوفد عن حّث مجيع الأعضاء يف الاحتادات املموةل من الرسوم عىل مواصةل البحث عن 
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ام جّشع الاحتادات عىل العمل صوب املسامهة يف النفقات املشرتكة للمنظمة. حلول من أأجل حتقيق اس تدامهتا املالية، ك

وأأعرب عن خيبة أأمهل لعدم قبول ادلول الأعضاء ختصيص دخل امسي بنس بة واحد يف املائة للنفقات املشرتكة للمنظمة. 

جلنة ك سويرسي لتغطية نفقات وأأضاف أأن الاحتادات املموةل من الرسوم سامهت، عىل النحو املقّرر، بأأكرث من مليون فرن

، يف حني أأن احتاد لش بونة مل يسامه بأأي مبلغ. وابملثل، فلن يسامه احتاد لش بونة بأأي مبلغ يف أأاكدميية الويبو، ويف العالمات

ىل التوضيحات اليت قدهما بشأأن موقفه  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، ول أأية برامج أأخرى اس تفاد مهنا. وأأشار اإ من أأنشطة اإ

نه مل يؤيد الفقرة  8اعامتد املزيانية يوم الثالاثء  )ط( من التقرير املوجز املتعلق ابلقرارات اليت اعمتدهتا جلنة 30أأكتوبر، وقال اإ

ذ اعترب أأن الاكتفا ليه لعامتد املزيانية. واإ ء الربانمج واملزيانية، ولكنه قّرر أألّ يعرتض سبيل التوافق يف الآراء اذلي مت التوصل اإ

ىل مجيع الاحتادات املموةل من الرسوم، فقد أأوىل الوفد اهامتمًا كبريًا أأيضا لرضورة مواصةل ا ذلايت املايل هو هدف ابلنس بة اإ

ّل بتكل القاعدة. ولكن ابلرمغ من ذكل، حّث الوفد  ىل توافق يف الآراء، وهو قوام املنظمة، وقّرر أأّل خير اختاذ قرارات تستند اإ

جياد حّل بشأأن اس تدامته عىل املدى الطويل. ورّصح أأنه ابلرمغ من اعامتد أأعضاء احتاد لش بونة عىل  مواصةل العمل من أأجل اإ

دارة الويبو لوثيقة جنيف لتفاق لش بونة يبقى اثبتًا؛ أأي أأنه لن يبدي موافقته  زاء اإ عىل هذه املزيانية، فاإن موقفه القانوين اإ

ىل جلنة عامتد املزيانية. كام أأعرب أأيضا عن أأسفاملسأأةل اب ه لأنه ابلرمغ من أأن عددًا من الأعضاء أأبدوا اهامتهمم ابلنضامم اإ

قبال كبري للمشاركة يف املناقشات بمتعّن. وأأعرب الوفد عن تقديره  الربانمج واملزيانية، وجلنة الويبو للتنس يق، مل يكن هناك اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأ  ن تكوين جلنة الويبو للتنس يق قبل هناية امجلعيات. لتحيل ادلول الأعضاء ابلإرادة الالزمة للتوصل اإ

قلميية قادرة عىل تقدمي قوامئ مرحشهيا يف الوقت املناسب لإعداد واثئق  ن مل تكن اكفة اجملموعات الإ واقرتح أأنه يف املس تقبل، اإ

قلميية اليت مّت تلقهيا يف الآجال احملددة يف وثيقة الاجامتع املنشورة،  الاجامتعات، ينبغي أأن تردرج قامئة املرحشني عن اجملموعة الإ

نه من خالل معلية من هذا القبيل، س تكون واثئق الاجامتع شامةل قدر  ىل أأن القامئة مل تكمتل بعد. وقال الوفد اإ مع الإشارة اإ

يّمة. كام أأعرب الإماكن قبل انطالق امجلعيات. ورأأى أأيضًا أأن العملية املعمتدة يف تكوين جلنة الربانمج واملزيانية يه معلية ق 

عن أأسفه لعدم متكن امجلعية العامة للويبو مّرة أأخرى من عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي، ابلرمغ 

من اجلهود اجلبارة اليت بذلهتا ادلول الأعضاء وامليرّسة. وابلرمغ من هذه العقبات، أأقّر الوفد ابلنتاجئ اليت حتققت خالل هذه 

ذ أأيّد قرار اعامتد الولية اجلديدة للجنة املعارف، وس يواصل املشاركة عىل حنو بنّاء يف تكل اللجنة. ورحّب كذكل الس نة.  اإ

طار 2021ابلتحضريات لتقيمي ش بكة املاكتب اخلارجية يف عام  ؛ ورأأى أأن ذكل الاس تعراض يرعترب عنرصًا رضوراًي يف اإ

ىل الصعوبة البالغة اليت اتّسمت هبا املناقشات واجبات الرقابة اليت تقع عىل عاتق ادلول الأع نه ابلنظر اإ ضاء يف املنظمة. وقال اإ

نه يرى أأنه من الرضوري أأن يتكفل خبري خاريج مس تقل 2015بني ادلول الأعضاء بشأأن املاكتب اخلارجية منذ عام  ، فاإ

َّس. وأأشاد الوفد ابجلهود سي جراء التقيمي لضامن تقيمي حيادي وموضوعي وغري مر يف  اكرلكينسادلؤوبة اليت بذلها السفري  ابإ

خمتلف امجلعيات من أأجل تيسري املناقشات يف هذا الصدد، وهو ما اقتىض منه التوفيق بني العديد من الآراء. وفامي يتعلق 

ىل  ي اضطلعت به ة عىل ادلور القمّي اذلجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابابلرقابة، انهتز الوفد الفرصة ليعرب عن شكره اإ

ىل الأمانة عىل جاهزيهتا والزتاهما مبعاجلة مجيع املسائل  ضافة اإ يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل الوفاء مبسؤولياهتا الرقابية، اإ

والشواغل فامي خيص الإدارة العامة وقضااي املوظفني. وأأخريًا، ومبا أأن ولية منسق اجملموعة شارفت عىل الانهتاء، انهتز الفرصة 

ىل ليتو  ىل معهل الشاق وتفانيه وهجوده احلثيثة وقيادته احلكمية وروحه الإجيابية طوال الس نة عنسق امل جه بعميق الشكر اإ

املنقضية. وختامًا، أأعرب الوفد عن امتنانه للرئيس عىل ما بذهل من هجود لإحراز التقدم وامليض قدمًا ابلعمل املنجز بشأأن 

ود الأخرى عىل حتلهّيا ابملرونة واس تعدادها للمشاركة يف اجلهود امجلاعية للميض قدمًا خمتلف القضااي. وشكر الوفد اكفة الوف

 بعمل املنظمة.
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وشكر املدير العام الرئيس عىل قيادته احلكمية والتوجيه اذلي قّدمه طوال الأايم العرشة املاضية. ووّصل عبارات  .185

ىل رئييس جلنة الويبو للتنس يق ومؤمتر الويبو عىل و  ىل امليرسين، عىل معلهم اجلبار. وشكر الشكر اإ ضافة اإ جه اخلصوص، اإ

أأيضا ادلول الأعضاء، وأأعرب عن فائق تقديره لدلمع اذلي قّدمته ادلول الأعضاء للويبو، وعىل الزتاهما ابمليض قدما يف برانمج 

ن نتاجئ امجلعيات اكنت متفاوتة، وهو أأمر استشفّته ادلول الأعضاء. ولكنّه أأضاف أأنه مقتنع  معل املنظمة. وقال املدير العام اإ

بأأنه ل ينبغي أأن ينتاب ادلول الأعضاء شعور ابلإحباط الشديد، فقد اعترمد برانمج العمل الاكمل فامي يتعلق ابلربانمج 

واملزيانية، وهو برانمج نظرت ادلول الأعضاء فيه بتأأّن  كبري خالل الأشهر املاضية، مما يتيح السبيل للميض قدمًا بعمل 

لهيا بشأأن عدد من القضااي يف جمال وضع املعايري، ولكنه أأشار ا ملنظمة. وذكر املدير العام القرارات الإجيابية اليت مّت التوصل اإ

نه من البدهييي أأّن هناك قضااي عديدة جيب أأن تعاجلها املنظمة من خالل  ىل النتاجئ اخمليبة للآمال. واس تطرد قائاًل اإ أأيضا اإ

تسب تزخر به املنظمة عىل حّد تعبريه، وقد جتىّل ذكل خالل خمتلف الاجامتعات املعقودة. وتوجه احلوار اجلّيد، وهو مك 

ىل فريق الإدارة العليا، ول ، واكفة الزمالء اذلين مل يّدخروا هجداً انريش براسادس امي أأمني امجلعيات، الس يد  ابلشكر أأيضا اإ

 املندوبني. ني. ومتىّن املدير العام رحةل عودة مرحية مجليعلضامن حسن سري هذا الاجامتع، وكذكل املرتمجني الفوري

ىل امليرسين، السفرية  .186 ، والسفري فلوريس ليرياوشكر الرئيس املدير العام عىل مالحظاته. وتوجه ابلشكر أأيضا اإ

ىل اس تيزن، والسفري اكرلكينس ضافة اإ طيةل ومجيع الوفود، عىل مشاركهتم النشطة وتعاوهنم املمثر  ملنسقني الإقلمييني، اإ

ىل أأن املناقشات اكنت صعبة يف بعض الأحيان، ولكهنا جنحت يف عدم احلياد عن البيئة املالمئة والودية، امجلعيات . وأأشار اإ

ن الأغلبية الساحقة من البنود اخترمتت بنجاح، ىل درجة كبرية. وقال الرئيس اإ سواء تعلق الأمر ابلإدارة  مما يرّس العمل اإ

والرقابة يف املنظمة برمهتا، أأو ابلقضااي اجلوهرية للملكية الفكرية. وأأعلن أأن الرئيس اجلديد للجمعية العامة للويبو، 

زنيرب، سيررشف عىل املشاورات بشأأن القضااي العالقة، بعد التحاقه مبنصبه اجلديد يف ذكل اليوم. ومتىّن الرئيس  معر الس يد

هتية وليته للرئيس اجلديد التوفيق يف مساعيه. ويف اخلتام، شكر الرئيس املدير العام، وأأمني امجلعيات، والأمانة عىل ما املن 

قّدموه من دمع هل كرئيس، فضاًل عن الرتتيبات التنظميية الناجعة للغاية اليت مّت اختاذها خالل تكل امجلعيات. وشكر الرئيس 

آمنة.أأيضا املرتمجني الفوريني عىل   معلهم. ومتىّن لاكفة املندوبني، ل س امي أأولئك الوافدين من العوامص، رحةل عودة أ

 .مجلعيات الويبو التاسعة وامخلسنيسلسةل الاجامتعات اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو  .187
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 من جدول الأعامل املوحد 5البند 

 البياانت العامة

 ذكرها ببياانت ييل ،منظامت غري حكوميةس بع منظامت حكومية دولية و أأربع و  دوةل 123أأدىل الوفود واملمثلون عن  .1

طار هذا البند من جدول الأعامل: أأفغانس تان، اجلزائر، أأنغوال، أأنتيغوا وبربودا، الأرجنتني، أأسرتاليا،  شفهية أأو كتابية يف ا 

املتعددة القوميات(، بوتسواان، الربازيل، بلغاراي،  –المنسا، أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بلزي، بوليفيا )دوةل 

بيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهورية بوركينا فاسو، مكبوداي، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولوم 

ثيوبيا، فنلندا،  سواتيين، ا  كوادور، مرص، السلفادور، ا  التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، جيبويت، ا 

اي، أ يسلندا، الهند، فرنسا، غامبيا، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميال، الكريس الرسويل، هندوراس، هنغار

يران )مجهورية  ندونيس يا، ا  يطاليا، الياابن، الأردن، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان، مجهورية الو  –ا  اال سالمية(، العراق، ا 

ادلميقراطية الشعبية، التفيا، ليسوتو، ليرباي، ليتوانيا، مدغشقر، مالوي، مالزياي، مايل، موريتانيا، املكس يك، منغوليا، 

الأسود، املغرب، ميامنار، انميبيا، نيبال، نيوزيلندا، نياكراغوا، نيجرياي، الرنوجي، عامن، ابكس تان، بامن، ابراغواي، اجلبل 

بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، ساموا، اململكة 

س بانيا، رسي الناك، السودان، السويد،  العربية السعودية، الس نغال، رصبيا، س نغافورة، سلوفاكيا، جنوب أأفريقيا، ا 

سويرسا، امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا، اال مارات 

ت املتحدة الأمريكية، أأوروغواي، فانواتو، فزنويال )مجهورية العربية املتحدة، اململكة املتحدة، مجهورية تزنانيا املتحدة، الوالاي

قلميية الأفريقية للملكية OAPIالبوليفارية(، فييت انم، زامبيا، زمبابوي، املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) – ( املنظمة اال 

مجعية والكء الرباءات لعموم  (،SC(، مركز اجلنوب )EAPO(، املنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات )ARIPOالفكرية )

(، احتاد EPLO(، املنظمة الأوروبية للقانون العام )ASIPI(، مجعية الأمريكيتني للملكية الصناعية )ACPAAالصني )

يكولوجيا املعرفية JIPA(، امجلعية الياابنية للملكية الفكرية )FICCIغرف التجارة والصناعة الهندية ) (، املؤسسة ادلولية لال 

(KEI،) ( ش بكة العامل الثالثTWN.) 

وهجوده ادلؤوبة يف قضية امللكية الفكرية، احلثيث املدير العام عىل معهل  ،نيالوفود واملمثللك املتحّدثني، من وشكر  .2

 واثئق ممتازة الجامتعات امجلعيات.ملا أأعّدته من الأمانة وأأثنوا عىل 

حثيثة يف سبيل امللكية ، وشكر املدير العام عىل لك ما بذهل من هجود اجملموعة الأفريقيةوحتدث وفد أأوغندا ابمس  .3

ن الأمانة عىل الواثئق املمتازة اليت أأعدت الجامتعات امجلعيات. شكر ، و الفكرية هجودها حلل كثفت ادلول الأعضاء وقال ا 

وعة من القضااي ذات الأمهية الكربى ن التقدم البطيء يف مجمغري أأ بعض القضااي الطويةل الأمد املتعلقة بربانمج معل الويبو، 

ىل ة ولكن املرشوعة مجليع ادلول الأعضاء، تلفابملصاحل امل عدم قدرة ادلول الأعضاء عىل اال قرار  هللمجموعة سبب وعزى ذكل ا 

ىل املرونة الس ياس ية وعدم القدرة عىل الامتثال الاكمل ملبادئ أأ  تمنية املس تدامة لل ذات الأمهية احليوية  التمنية جندةالافتقار ا 

اس تعدادها مجيع ادلول الأعضاء بد ت أأضاف أأنه ما مل متويلها وتنفيذها. و أأن تواصل الويبو اليت ينبغي عىل و  ،يف البدلان النامية

لالخنراط بطريقة بناءة ومتوازنة تراعي مصاحل مجيع الأعضاء وأأحصاب املصلحة، س يكون من الصعب حتقيق نتاجئ ملموسة 

نصوص مشاريع الصكوك القانونية الثالثة اخلاصة ابمحلاية رأأى أأن تدرجييًا. و واحلومكة يف املنظمة لكية الفكرية وحتسني نظام امل 
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ىل مؤمتر دبلومايس  ،الفعاةل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية قد نضجت وميكن تقدميها ا 

ىل تقدمي توجهيات ملموسة ا ىل  2019عام دعا الوفد مجعيات و للمناقشة،  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية ا 

الثنائية هبدف الانهتاء من صك واحد أأو أأكرث خالل  (املعارفجلنة ) واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

زاء عدم حّل  عن أأسفهأأعرب و . 2020/21 يف  مميابلومايس العامتد معاهدة قانون التصاملسائل املتعلقة بعقد مؤمتر دا 

ن مجموعته  .امجلعيات الثالث السابقة ممي وحافظت عىل ااتبعت هنجا معليا ومران ومفتوحا ملفاوضات معاهدة قانون التصوقال ا 

مجليع ادلول الأعضاء  ةتلف، املصاحل امل موقفها املمتثل يف أأن النص الهنايئ للمعاهدة ينبغي أأن يأأخذ يف الاعتبار، بطريقة متوازنة

 ةممي املوضوعياممي وقوانني التصاقل منواً يف تنفيذ معاهدة قانون التصالأ والتحدايت اليت من احملمتل أأن تواهجها البدلان النامية و 

ىل توافق يف ال راء بشأأن مزيانية  ذات الصةل. وأأعرب عن أأسفه لأن جلنة الربانمج واملزيانية ، 2020/21الثنائية مل تتوصل ا 

، ودعا ا ىل متويل املس تدام املالمئة لأنشطة التمنيةتخصيص مس توايت ال لحاجة ا ىل مرشوع الربانمج واملزيانية ل ل اً نظر 

عادة وفدي القوي القرتاح  دمعه كررو  . املعمول هبا حالياحتفاظ مبهنجية التخصيص الفعاةلالا دراج حق ا  الكونغو والس نغال ا 

القوي ملبدأأ المتثيل اجلغرايف املتاكئف والعادل لأعضاء الويبو  دمعهوأأعرب عن  معل جلنة حق املؤلف.لفنانني يف برانمج ل بيع ال 

جراء مشاورات غري رمسية من أأجل مواصةل املناقشات  التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية، ودعالويبو ل يف جلنة  ىل ا   بشأأنا 

 هذه املسأأةل.

ن ة أ س يا واحمليط الهادئابمس مجموعوقال وفد س نغافورة، متحداًث  .4 قلميية يف الويبو اجملموعة يه ، ا  اثين أأكرب مجموعة ا 

بدلان اجملموعة وذكر أأن ومتثل واحدة من أأكرث املناطق ديناميكية يف العامل، ال س امي من حيث الابتاكر وتطوير امللكية الفكرية. 

ىل مراتب عالية يف مؤرش الا ىل معاهدات الويبو بشلك مطرد.  ات وترية انضامهمتسارعو ، 2019بتاكر العاملي لعام وصلت ا  ا 

ن و  ىل احتاد ابريس منذ عام  انضاممحاةل  13تسعة من أأصل متثل اجملموعة قال ا  ىل احتاد برن ومجيع الانضاممات الأربعة ا  ا 

الربانمج يل يف جلنة توس يع المتث و  ،أأكرث توازاًن يف مجيع جلان الويبوعىل متثيل اجملموعة حصول  ةرضور ذلا رأأى الوفد . و2011

ىل اقرتاحني  أأعادت تقدمياجملموعة وأأضاف أأن لتنس يق. الويبو ل واملزيانية وجلنة  عىل النحو الوارد يف  2019 اتمجعيا 

مجيع ادلول  وحث ،أأن مقرتحاهتا عادةلبلمجموعة اعتقادا راخسا . وذكر أأن لA 59/12و WO/GA/51/17 تنيق ي الوث 

ن نظام امللكية رأأى أأ و  .2019خالل امجلعيات  فاطر لك الأ بناء للتوصل ا ىل حل مقبول لالأعضاء عىل املشاركة بشلك 

ورحب ابخلطوات املهمة اليت اختذهتا الويبو لتعزيز تركزي املنظمة عىل  ،الفكرية العادل واملتوازن أأداة هممة للتمنية الاقتصادية

ن التمنية.  الاسرتشاد مببدأأ تعممي التمنية يف مجيع  ينبغي أأن تواصل)جلنة التمنية(  وامللكية الفكريةلتمنية املعنية ابلجنة ال وقال ا 

أأنشطة الويبو، ورحب بتقرير املدير العام يف هذا الصدد وتقرير مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والأهداف 

ىل التمنية. جندة صةل يف تنفيذ أأ هيئات الويبو ذات ال تهاماسم ، و CDIP/23/10 الوارد يف الوثيقةاملرتبطة هبا،  وأأشار ا 

لتحدايت الكبرية بسبب اأأن حترز ادلول الأعضاء تقدمًا يف اجلوانب املعيارية والتنظميية جلدول أأعامل الويبو، ال س امي  ةرضور 

وتضع  ا،اهتمسؤوليادلول الأعضاء ينبغي أأن تتحمل وأأضاف أأن  اليت تواجه النظام املتعدد الأطراف القامئ عىل القواعد.

نشاء نظام دويل فعال ومتوازن للملكية الفكريةا الفاهتخ  ،جانبًا لتحقيق أأهداف أأكرب، مبا يف ذكل هممة الويبو املمتثةل يف ا 

 وأأعرب عن دمعه، املعارفابلتوصية ادلاعية ا ىل جتديد والية جلنة  ، رحبومواكبة التغيريات التكنولوجية. ويف هذا الصدد

حامية فعاةل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف من أأجل  ملزم قانوان)أأو أأكرث(  صك دويللنص لوضع صيغة هنائية 

اية هيئات البث، محلبشأأن معاهدة  WO/GA/11/5 التقليدي واملوارد الوراثية. ورحب ابلتوصية الواردة يف الوثيقة

ىلبغية االفجوات يق يف تضي اجللسات املقبةل للجنة حق املؤلف  سهموأأعرب عن أأمهل يف أأن ت   ال راءيف فق اتو  لوصول ا 

ق املؤلف والأمانة حعىل أأعضاء جلنة  وأأثىن .هااحملدد وموضوع  هاونطاق  مبا يف ذكل هدف امحلاية ،بشأأن القضااي الأساس ية
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طار جلنة مه لتنفيذ  يف عقد مؤمتر بشأأن أأمهلأأعرب عن ، و حق املؤلفخطة العمل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات يف ا 

ىل مزيد من املناقشات وتطّرق ا ىل احلالاس تثناءات والتقييدات. موضوع  ممي، وحتديدا بشأأن امعاهدة قانون التص بشأأناجة ا 

ن املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية ونظام الكشف.  الأحاكممشاريع  القرارات املتعلقة ابفتتاح ماكتب خارجية جديدة وقال ا 

ن س تة بدلا ضمت، اليت تهوع مجم ماالت أأكّد ، و 2015املتفق علهيا يف امجلعية العامة للويبو لعام جيب أأن ختضع للمبادئ التوجهيية 

 ،يف تعزيز عالقهتا مع الويبواجملموعة  ةعن رغبا من احلل. وأأعرب تقدمت بطلب اس تضافة مكتب خاريج، بأأن تكون جزء

وشعبة )جلنة الرقابة( اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وذكر أأن يف العام السابق. للويبو املالية القوية  ةلصحاعىل  وأأثىن

 توفري الرقابة ادلاخلية املس تقةل والفعاةل للويبو مبا يامتىش مع أأحاكم ميثاق الرقابة ادلاخلية. الرقابة ادلاخلية ينبغي أأن تواصال

لثنائية ل  ةالربانمج واملزيانية املقرتحوثيقة دات يف مهنجية التخصيص املايل لالحتابشأأن وحث الويبو عىل حل املسأأةل املعلقة 

جراء مناقشات بناءة بشأأن هذه املسأأةل هبدف التوصل ا ىل 2020/21 ابال جامع عىل الربانمج اعامتد ، وأأعرب عن أأمهل يف ا 

ن اجمللويبو. عمل اقضااي ذات صةل ب ةواملزيانية وأأي الناحج السري  موعة عىل اس تعداد للمسامهة بشلك بناء ونشط يفوقال ا 

 .2019مجلعيات 

عىل  ،أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية اندلبل اجملموعة اال قلميية نيابة عن متحداث ابل  ،وأأثىن وفد طاجيكس تان .5

ن تطوير نظام حامية حقوق امللكية الفكرية. يف الويبو جلهودها املس مترة  يف تنفيذ املرافق احلديثة سامهت أأنشطة الويبو وقال ا 

ماكانت وقدرات ماكتب الرباءات الوطنية. ل  بنشاط يف هذا اجملال مع الويبو وماكتب وأأضاف أأن اجملموعة تتعاون تعزيز ا 

ىل مواصةل الرتكزي بشلك خاص عىل الربامج الرامية يف بدلان الرباءات  اجملموعات اال قلميية الأخرى. ودعا الوفد أأمانة الويبو ا 

ىل  وتمنية تكوين الكفاءات أأ من التمنية بشلك عام. وشدد عىل أأن أأنشطة الويبو يف جمال كجزء ال يتجز تكوين الكفاءات ا 

سد جفوة املعرفة والتكنولوجيا ورفع مس توى تحوةل و متطلبات الاقتصادات امل  ةتلبيمن أأجل القدرات جيب أأن تكون متوازنة 

بشأأن البنية التحتية وتسهيل الوصول ا ىل قواعد البياانت املتخصصة. وأأعرب الوفد عن التامه ابملشاركة يف مناقشات بناءة 

والنفقات من وفامي يتعلق مبهنجية ختصيص اال يرادات  .2020/21للثنائية مرشوع الربانمج واملزيانية ومهنا القضااي املعلقة، 

جانب الاحتادات، أأكد الوفد عىل أأمهية احرتام املبادئ الأساس ية للويبو واحلفاظ عىل نظام مزيانية واحد مجليع الاحتادات 

ىل تفكك النظام ادلويل الفعال لتسجيل وحامية امللكية الفكرية عىل  داخل املنظمة. ورأأى الوفد أأن مراجعة املهنجية س تؤدي ا 

تأأثري الرمقنة عىل امللكية الفكرية بشأأن املناقشات دراج عن تقديره الكبري لنتاجئ جلان الويبو. ورحب اب   أأعربالصعيد العاملي. و 

ىل أأ كبند جديد يف جدول أأعامل جلنة التمنية. وأأعرب عن تقديره الكبري للعمل الترشيعي للمنظمة. و  مؤمتر دبلومايس عقد شار ا 

أأعلن الوفد لكن . و هتاعقد هذا املؤمتر يف منطقرغبهتا يف أأن يبشأأن مدى اجملموعة ف كرر موقو ممي، امعاهدة قانون التصالعامتد 

زاةل مجيع اخلالفات حول القضااي الرئيس ية، مبا يف ذكل متطلبات  اقتناعه بأأنه قبل اختاذ قرار بعقد املؤمتر ادلبلومايس، ينبغي ا 

احتياجات ومصاحل ادلول الأعضاء يف  ليبر ملعاهدة دولية تيلهم الثقة يف جناح اعامتد املؤمتس  ا الهنج رأأى أأن هذالكشف. و 

دراج وأأيد الوفد الويبو.  تطوير البنية يف  يهتامه نظرا لأ ت يف املعاهدة، تكوين الكفاءامتعلقة ابملساعدة التقنية و رشوط ا 

مبواصةل مشاركهتا البناءة يف هذا وعته مجم وأأكد الوفد التام قل منوًا.الأ و املتحوةل التحتية للملكية الفكرية يف البدلان النامية و 

بعقد من أأجل اختاذ قرار  ،اية هيئات البث داخل جلنة حق املؤلفمحلدمع تكثيف العمل بشأأن مرشوع معاهدة و العمل. 

جراء حتليل حلقوق مديري الأداء يف جلنة حق املؤلف  رارق أأيّدو يف املس تقبل القريب. املعاهدة مؤمتر دبلومايس العامتده  ا 

نفاذ مكنتدى لتبادل  ،عامل املرسحيةالأ  وعرب عن أأمهل يف أأن يس متر العمل يف هذا الصدد. وأأثىن الوفد عىل معل جلنة اال 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بني البدلان اليت متثل خمتلف املناطق.  التعاون ورأأى أأن ال بديل عن املعلومات يف جمال ا 

أ ليات مثل وذكر أأن . حلل هذه املشلكة العاملية، ال س امي بني السلطات املتصةو، س يق عىل الصعيدين الوطين وادلويلوالتن 
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اللجنة ادلامئة  بعثات اخلرباء والبعثات امليدانية والندوات والتدريب العميل مفيدة للغاية يف هذا الصدد. وأأثىن الوفد عىل معل

تواصل معلها عىل أأساس الربانمج املتوازن لتطوير نظام ، وأأعرب عن أأمهل يف أأن (جلنة الرباءات) املعنية بقانون الرباءات

ىل ادلول الأعضاء.  لكه نتفع منالرباءات ادلويل، اذلي س ت  ىل اللجنة  تدماليت ق  عدد من املقرتحات وأأشار ا  املذكورة بشأأن ا 

كفاءة اال دارات.  التكنولوجيات املتقدمة لتحسني ريسخت و  ت،حفص الاخرتاعات يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاال

ق من جانب ا يضع الأساس لهنج منسّ مبوأأعرب الوفد عن أأمهل يف تبادل ممثر للخربات ووهجات النظر يف ادلورات القادمة، 

 ّ س ياق التحول الرمقي ومهنا راجعة املعايري ادلولية، سعى ملاليت ت  د الوفد معل جلنة معايري الويبواملاكتب جتاه هذه املسأأةل. وأأي

 أأعربو يف نظايم مدريد والهاي.  اتأأو توس يع نظام اللغتطلع الوفد ا ىل دراسة شامةل لالحامتالت و  امللكية الفكرية.يف جمال 

دراج اللغة الروس ية  من أأوسع ا ىل عدد  وصول خدمات الويبوبغرض  ني،مانظل واحدة من اللغات الرمسية ل كعن اهامتمه اب 

أأن بدلان ب تهع اقنوأأعرب عن انقص.  متثيل يف الأمانةاجملموعة  ىل أأن متثيل. وأأشار مع الأسف ا  موعةبدلان اجملاملودعني يف 

كون توقد  ،أأنشطة امللكية الفكريةغريها من ية و ىل الأداء الناحج لأنظمة الرباءات الوطن استنادا ا  متتكل خربة كبرية اجملموعة 

ىل مزيد من التعاون هبدف زايدة عدد موظفي الأمانة من مواطين اهذه التج  بدلان اجملموعة.رب مفيدة للويبو. وتطلع الوفد ا 

 موالتاهم ،ادلامئ لتقدمي املساعدة مه، أأكد الوفد خالص امتنانه للمدير العام ومجليع موظفي أأمانة الويبو عىل اس تعداداتامخ و 

 حبامية امللكية الفكرية.

نّ مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيقرواتيا، متحداًث ابمس وقال وفد ك .6 مبا يف ذكل للمجموعة، الويبو تقدم ادلمع  ، ا 

وأأضاف أأن . اجملموعة بدلان يفالكفاءات و  اليت ال تزال هممة لتعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية تكوين الكفاءاتأأنشطة 

كيفية اس تخدام امللكية الفكرية عىل تشّجع ادلول الأعضاء عىل التعّمق أأكرث يف أأن بغي ين لنتاجئ املالية اال جيابية للغاية للويبو ا

ورأأى أأن عزز الابتاكر والقدرة التنافس ية والمنو. تأأن امللكية الفكرية مبا حنو أأفضل من أأجل التمنية املس تدامة للمجمتعات، 

التمنية بية احتياجات خمتلف البدلان واملسامهة يف خطة ا حتديد الس ياسات املناس بة لتل أأيضتشمل مسؤولية ادلول الأعضاء 

أأنظمة  –ت الأساس ية عىل الويبو ملواصةل تقدمي اخلدمات ا ىل الاحتاداتعمتد  تهمجموع وذكر الوفد أأن . 2030عام املس تدامة ل

يبو عىل هجودها ملواكبة أأ الو هنّ و الس تخداهما. الالزمة خالل ختصيص املوارد  نم – مدريد والهاي ولش بونةو الرباءات  معاهدة

دراج جدول الأعامل الرمقي يف معلها.  ن التطورات العلمية وا  اللجنة ادلامئة املعنية التطورات داخل جلنة الرباءات و وقال ا 

وأأضاف أأن  ن أأمهية معل الويبو.مد يز ت ،(جلنة العالمات) بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

خمتلف وأأثىن عىل ما حققته اهامتما خاصا للمسائل الترشيعية املعلقة. ينبغي أأن تويل  2019دورة امجلعية العامة لعام 

قلميية من تضييق  أأشار ، و املعارفطويةل الأمد داخل جلنة العالقة يف القضااي احملرز تقدم ال و  ،مواقفهاالفجوة بني اجملموعات اال 

ىل ا   ىل لسعي نفس القدر من الأمهية وأأوىل الوفد . 2020/21يف الثنائية اتفاق غة صياالانهتاء من  يةن ماكا  جلنة حق املؤلف ا 

أأمل أأعرب عن أأعضاهئا. و اليت أأبداها ملرونة االبث نتيجة حامية هيئات معاهدة بشأأن  2021عقد مؤمتر دبلومايس عام 

ن اجملممي. اقانون التص عاهدةبشأأن ماجملموعة يف أأن تتوج مرونة مماثةل بعقد مؤمتر دبلومايس  أأمهية كبرية تويل موعة وقال ا 

ويعكس اس تعداد الأعضاء للمشاركة بشلك بناء يف منذ فرتة  جاهزممي، لأن النص اعاهدة قانون التصبشأأن مللتقدم احملرز 

  سوف توفرممياعاهدة قانون التصورأأى أأن م قضيتني معياريتني أأخريني.عىل  حل املشالكت الشائكة، بعد أأن مت االتفاق

جراءات التسجيل احلالية. توتبسط و  ،ممي اجلديدةاحامية معززة للتص للبناء والتوافق عند التعامل اجملموعة  ةكرر دعو و واءم ا 

الربانمج واملزيانية وثيقة اعامتد وذكر أأن وأأبرز متسكها القوي مببدأأ التضامن.  ،املتلفةالنفقات لالحتادات مع مهنجية ختصيص 

ىل بد راخس اعتقوأأعرب عن اأأولوية قصوى.  وذأأمر ملقبةل اة لثنائيل  أأن أأي قرار بشأأن املاكتب اخلارجية ينبغي أأن يستند ا 

مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل. تنص عىل املبادئ التوجهيية أأن ر وأأن يتخذ ابال جامع. وذكّ  ،2015املبادئ التوجهيية لعام 
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ن  ، وقد قدمت رومانيا ترش يحها الس تضافة للويبووحيدة اليت ال يوجد دلهيا مكتب يه اجملموعة اال قلميية ال تهمجموع وقال ا 

ن، و مكتب جراء مراجعة هو رضورة الأمه من ذكل  اس تدرك ابلقول ا  وأأضاف . 2021عام  ش بكة ماكتب الويبو اخلارجيةل ا 

ىل قرار بشأأن فتح املاكتب اخلارجيةأأن  نبناء عىل اجلدارة.  من الرضوري التوصل ا   من الهند نيارجياخل نيراجعامل وقال ا 

همام الرقابة بنجاح. وأأعرب عن أأمهل يف أأن جتد  والرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية، أأدّ اواململكة املتحدة، جنبا ا ىل جنب مع جلنة 

لك مع تعامل ست اجملموعة واختمت بأأن الويبو. رساةل وأأن تسهم بشلك أأكرب يف أأمهية  ،امجلعية العامة طرقا حلل القضااي املعلقة

 القضااي بروح الالتام البناء.

ويصادف اذلكرى الس بعني لتأأسيس مجهورية الصني  ،أأكتوبر هو اليوم الوطين للصني 1أأن  وفد الصنيأأعلن و  .7

تعلق أأمهية كبرية عىل حامية امللكية  تهد أأن حكوم أأكّ و مع لك احلارضين. هذه املناس بة السعيدة متىن مشاركة و الشعبية. 

نه بدله التعاون ادلويل. بفضل وستيد من تعزيز حامية امللكية الفكرية  ،الفكرية بيئة أأعامل جتارية تكوين واصل يس  وقال الوفد ا 

وأأضاف أأن البدل أأقّرت، بشلك شامل.  حسن القوانني واللواحئ ذات الصةلي حترتم قمية امللكية الفكرية، وس  و مبتكرة و سلمية 

دخال تعديالت عىل قانون عىل ل مر الأجنيب وعدلت قانون العالمات التجارية وتع، قانون الاستامث2019منذ بداية عام  ا 

امللكية الفكرية لتعزيز حامية ىل جرامئ التعدي عىل عقابية عالتعويضات وكذكل أأدرجت ال الرباءات وقانون حق املؤلف. 

وذكر أأن تاكر واجلهات الفاعةل يف السوق. لتلبية احتياجات الاب هتا الفحص وكفاءمعليات امللكية الفكرية. ومت حتسني جودة 

 3,438,000و طلب تصممي 341,000و طلب براءة 649,000ما عدده ، 2019يونيو يناير ا ىل يف الفرتة من تلقت الصني 

 %4.9بلغت بزايدة أأي معاهدة الرباءات، مبوجب طلب  24,000 ذات الفرتة، أأودعيف وجتارية.  ةتسجيل لعالمطلب 

ن العمل عىل تقصري  .2018مقارنة بنفس الفرتة من عام  يف وودة الفحص. مّطرد جلحتسني اس متر، مع دورة الفحص وقال ا 

جاميل عدد 2018عام   ةق بني حكوميوث التعاون ال د الوفد عىل . وأأكّ طلب مليون 3.5املؤلف حق  تسجيلطلبات ، بلغ ا 

ىل ، وأأ 2018والويبو يف عام الصني  نشاء شار ا  شرتكت وذكر أأن الصني امركزًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر عىل مرحلتني.  17ا 

يف سبمترب  الويبو يف تنظمي أأول اجامتع دويل عرب الأقالمي بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مدينة هانغتشو ابلصنيمع 

ىل م. و 2019يف ديسمرب من املقرر عقد منتدى رفيع املس توى بشأأن حامية حق املؤلف وأأضاف أأن . 2019  واصةلأأشار ا 

احلكومة ادلمع من تلقّى  مكتب الويبو يف الصنيوذكر أأن تشجيع اس تخدام أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي. بدله 

ضاللحفاظ عىل تشغيهل الفعال.  رٍض من خالل التعاون بني الويبو والصني يف ا  حراز تقدم م  ىل ا  البديةل جمال التسوية فة ا 

جنازات ملحوظة حتت قيادة املدير العام وفريق اال دارة العليا ملنا زعات امللكية الفكرية. وأأثىن الوفد عىل الويبو ملا حققته من ا 

دول الأعامل ادلويل لوضع معايري امللكية الفكرية، وكذكل الأداء املذهل جليف الس نوات املاضية، مبا يف ذكل النتاجئ اال جيابية 

الويبو  جندةوأأ  2030لأمم املتحدة لعام التمنية املس تدامة للمنظمة وتنفيذ خطة ل  سرتاتيجية التسعةيف حتقيق الأهداف الا

طار الويبو وجدول أأعامل مجعيات  بشأأن التمنية. ، أأكد الوفد أأواًل عىل أأمهية ضامن 2019وفامي يتعلق ابلقضااي ذات الصةل يف ا 

ىل موافقة امجل  ىل مواصةل و . 2020/21ة ثنائيالربانمج واملزيانية لل وثيقة عيات عىل التقدم املطرد لعمل الويبو. وتطلع ا  دعا ا 

دراج لغات الأمم املتحدة الرمسية الأخرى لكغات ، ، وال س امي الصينية والروس يةحتسني أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية وا 

اثنيًا، ور عىل حنو أأفضل يف مجيع أأحناء العامل. من أأجل خدمة اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاك معل يف نظايم مدريد والهاي

طار الويبو. و  ىل التطور اال جيايب يف مناقشات وضع معايري امللكية الفكرية العاملية يف ا  أأعرب عن ثقته بأأن تطلع الوفد ا 

املؤمتر ادلبلومايس املعين تسهيل عقد و  للثنائية القادمة؛ املعارفوالية وبرانمج العمل اجلديدين للجنة العىل  وافقس تامجلعيات 

ومتكني بدء نفاذ معاهدة  ؛معاهدة محلاية هيئات البث بشأأنترسيع توافق ال راء و  ؛يف وقت مبكر مميامبعاهدة قانون التص

أأعرب عن دمعه للويبو يف قيادة تطوير قواعد محلاية اجملاالت و وقت. أأقرب ء السمعي البرصي يف  بشأأن الأداجنيبي
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ىل الوفد  شارا، أأ اثلثودة. التكنولوجية اجلدي زايدة متثيل البدلان النامية يف جلنة بناشد ف العديد من اهامتمات البدلان النامية. ا 

وتعممي جوانب التمنية يف معل املنظمة من أأجل حتسني قدرة البدلان النامية عىل الانتفاع  ؛نس يق وجلنة الربانمج واملزيانيةالت 

حكومة ذكر الوفد أأن لصني، التابعة لمنطقة هونغ كونغ اال دارية اخلاصة خيص  فاميو لتمنية. الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض ا

د بتعزيز نظام امللكية الفكرية هبدف دمع تطوير الابتاكر والتكنولوجيا وتعزيز جتارة امللكية الفكرية. وأأكّ تلتم منطقة هونغ كونغ 

صالح نظام الرباءات، وضعت حكومة  ابري ذات الصةل.سعى جاهدًا لتنفيذ سلسةل من التدت كومة احل الوفد أأن وفامي يتعلق اب 

هنا الأعامل التحضريية الأخرى. و  تعمنطقة هونغ كونغ الترشيعات الالزمة ورسّ  صيل" الأ نح امل ختطط لتنفيذ نظام "قال ا 

عىل صعيد و التكنولوجيا.  اذلي س يفتح فصاًل جديدًا يف هجودها لتشجيع البحث والتطوير يف، 2019رباءات يف هناية عام لل

لرفع احلالية  ؤلفعديل املرسوم ذي الصةل لتوس يع نطاق اس تثناءات حق امللت، ختطط حكومة منطقة هونغ كونغ املؤلفحق 

ذكر الوفد أأن ،  يتعلق بتجارة امللكية الفكريةفاميو أأحدث املعايري ادلولية. حسب  برصال  معايقتلبية احتياجات مس توى 

ىل أأقىص حد من دورها مكركز جتاري.  خرستسحكومة املنطقة  ستشارك بنشاط و مزاايها يف اخلدمات املهنية وستس تفيد ا 

وس تدمع الهنوض ابقتصاد املعرفة ذي القمية املضافة العالية يف  ،يف تطوير منطقة خليج جواجندوجن وهوجن كوجن ومأاكو الكربى

 ادل خرباته مع الأطراف الأخرى.املنطقة. واختمت الوفد لكمته ابال عراب عن رغبته يف تب

، أأن الويبو أأحرزت تقدمًا ملحوظًا يف الس نوات الأخرية، ال س امي يف اجملموعة ابءح وفد كندا، متحداًث ابمس ورصّ  .8

ضامن امحلاية الفعاةل للملكية ورأأى أأن توفري خدمات امللكية الفكرية العاملية وتشجيع اس تخدام نظم التسجيل اخلاصة هبا. 

جب عىل الويبو تلبية احتياجات املبتكرين واملبدعني ومس تخديم نظام امللكية الفكرية وأأحصاب املصلحة س تو ي الفكرية 

ن . و 2018/19ة ثنائي املالية اال جيابية لل اجئرحب ابلنتو ال خرين.  يرادات الرسوم قال ا  أأمهية أأنظمة تؤكّد احلصة الكبرية من ا 

دارة وأأضاف أأن ت ابعتباره العمود الفقري املايل للمنظمة. الرباءا معاهدةتسجيل الويبو وال س امي نظام  عىل الويبو أأن تواصل ا 

املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو  ذكر أأنالس نوات املقبةل. و يف هذا الأداء اال جيايب يس متر حبمكة وحذر وفعالية ل  اخدماهت

ذ تؤد. يه مسأأةل ذات أأمهية كبريةرشاكة وثيقة مع ادلول الأعضاء ب  أأنشطة املساعدة التقنية دورًا رئيس يًا يف تطوير أأنظمة ي ا 

عن أأسفه لأن اعتبارات غري الوفد امللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة. وفامي يتعلق جبدول الأعامل املعياري، أأعرب 

فامي و . يرسأأبسط وأأ ممي، مما حيرم املس تخدمني من بيئة تصممي صناعي اموضوعية ال تزال تعرقل اعامتد معاهدة قانون التص

ىل امجلعية العامة بشأأن أأمهية مواصةل العمل علام يتعلق حبق املؤلف، أأحاط  هبدف ابلتوصية اليت قدمهتا جلنة حق املؤلف ا 

برام معاهدة بشأأن حامية هيئات البث.  جامع داخل جلنة حق املؤلف التوّصل ادلول الأعضاء عىل ن ورأأى أأ ا  ىل ا  بشأأن ا 

ن  واحلقوق املمنوحة. هاوموضوع امحلاية نطاق القضااي الأساس ية مثل  لتقدم احملرز وتعزيز املشاركة عرب تلحظ ااجملموعة وقال ا 

ىل مواصةل املناقشات البناءة يف هذا الس ياق. ت و  ،اال قلميية يف ادلورات الأخرية للجنة حق املؤلف أأقر ابلتقدم احملرز و تطلع ا 

من الرضوري القيام مبزيد من ورأأى أأن ورحب ابلتوصية املتعلقة بتجديد واليهتا. ، 2018/19الثنائية يف جلنة املعارف يف 

جياد توافق يف ال راء بشأأن القضااي الأساس ية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  العمل لسد الفجوات وا 

ن اخلارجية للويبو، . وفامي يتعلق ابملاكتب 2020/21التعبري الثقايف التقليدي خالل والية  تأأمل يف ال تزال اجملموعة ابء قال ا 

جياد طريق للميض قدما خالل امجلعيات احلالية. و  نشاء أأي مكتب جديد مع املبادئ التوجهيية لكن رشيطة أأ ا  ن يتوافق ا 

ن أأي نقاش أ خر  ذلكل. و2015والقرارات اليت اختذهتا امجلعية العامة لعام  بع املراجعة هذه املسأأةل جيب أأن يت بشأأن فا 

املقبةل. وأأعرب عن تقديره لعمل اللجنة الاستشارية الثنائية يف اليت س تجرى الويبو اخلارجية ماكتب املس تقةل لش بكة 

ىل أأمهية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية واملراجع اخلاريج. و  فعالية املنظمة وكفاءهتا عىل رشف ي وجود نظام أأشار ا 

ىل املسامهة بشلك بناء يف الاجامتعات. تطلعو ها. وجاهة معل و   ا 
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ن كفاءة خدمات امللكية الفكرية اليت ، ا  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوقال وفد املكس يك، متحداًث ابمس  .9

، كام يتضح من للمنظمةوسامهت يف الصحة املالية  ،توفرها الويبو قد أأدت بال شك ا ىل زايدة الطلب عىل هذه اخلدمات

أأن تعمتد هنجا ورأأى أأن عىل الويبو . 2020/21لثنائية مليون فرنك سويرسي ل  95.8ائض اللكي املتوقع البالغ حوايل الف

هنا من تنفيذ الأهداف الاسرتاتيجية والربامج املوضوعة وتطوير نظام متوازن للملكية الفكرية كمي ،شامال الس تخدام املوارد

ابلعمل املنجز واجلهود  وأأقرّ  التمنية. جندةيف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وأأ س تفيد منه مجيع ادلول الأعضاء ويسامه ت 

توس يع معارف امللكية الفكرية من أأجل التعاونية اليت بذلهتا خمتلف أأقسام الويبو مع أأعضاء منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب 

 عن امتنانالوفد بتاكر. وأأعرب الاكية الفكرية وتعزيز شاريع الس تغالل نظام املل امل وتطوير تكوين الكفاءات واس تخداهما و 

املس متر يف تنفيذ الأنشطة اليت تليب الاحتياجات الفردية للبدلان  مععىل ادلخاص للمكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب 

نه يشاطرالأعضاء يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  الرؤية الاسرتاتيجية الطويةل الأجل بأأمهية اس تخدام  وقال ا 

يف وكفاءة وسهوةل  بساطةتكنولوجيات املعلومات وتطوير أأدوات اذلاكء الاصطناعي جلعل نظام امللكية الفكرية أأكرث 

ىل املعلو نفاذ أأن اس تخدام هذه التكنولوجيا ال ينبغي أأن يقوض تعزيز التعددية اللغوية وال  ىالاس تخدام. ورأأ  لأهنام  ،ماتا 

يف  هكرر رغبتو . التلكفة والفوائديف لتحقيق ماكسب ممكنان  حمراكنمنظومة الأمم املتحدة و تركيب يف  انرئيس ي انعنرص 

، مبا يف ذكل قضية حامية هيئات حق املؤلفالهنوض ابلعمل بشأأن قضااي هممة مثل تكل اليت تناقشها جلنة املعارف وجلنة 

أأحصاب املصلحة هبدف عقد مؤمتر دبلومايس العامتد بني وار ا طالق حعىل الوفد  . وحثّ املعلقة منذ فرتة طويةل البث

ن مجموعته تللمسامهة يف هذه املناقشات. و  هاس تعدادأأبدى و  ،مميامعاهدة قانون التص أأمهية خاصة الفتتاح ماكتب  ويلقال ا 

ىل قرار خالل امجلعيات احل بالويبو اخلارجية وأأعر  الية ال هناء املأأزق اذلي دام ثالث س نوات يف هذا عن أأملها يف التوصل ا 

نشاء مكتب يف كولومبيا عىل الأقل.  ،الصدد ن من الواجب التذكري بأأن واملوافقة عىل ا  املرحش اذلي مت التوافق عليه وقال ا 

 ادلول الأعضاء عىلورأأى أأن . 2015امتثل للمبادئ التوجهيية اليت وافقت علهيا امجلعيات يف أأكتوبر  ،2016وتقدميه يف عام 

 ،اللتامات والقرارات املتخذة خالل امجلعيات السابقةاب لوفاءسؤولياهتا والتوصل ا ىل حل وسط لم  الارتقاء ا ىل مس توى

ضايف يف املوافقة عىل فتح مكتب يف كولومبيا. ومتىن لك النجاح وتعهد بدمعه لرئيس امجلعية العامة  وجتنب أأي تأأخري ا 

 .مساعيه يف

ن رابطة دول جنوب رشق أ س يا )أ س يان(ابمس وقال وفد فييت انم، متحداًث  .10 رابع أأكرب  صبح الرابطةتوقع أأن ت من امل ، ا 

بادرة جديدة لتحديد أأولوايت أأطلقت م لرابطة يف اتسعة ماكتب ملكية فكرية  وذكر أأن. 2030اقتصاد يف العامل حبلول عام 

ىل ، كالناش ئة الرئيس يةطلبات الرباءات املتعلقة ابلتكنولوجيات حفص  جزء من اجلهود املشرتكة لتعزيز تدفق الابتاكر ا 

حة للتكيف من أأجل حتقيق ابدلور املتايد لالبتاكر يف الاقتصاد العاملي واحلاجة امللوأأقر . 2019و 2018املنطقة يف عايم 

ماكانته عزيز الابتاكر يف املنطقة واحتلت املرتبة ا كبرية لتهجودبذلت س نغافورة  ذكر الوفد أأن، وعىل هذا الأساسالاكمةل.  ا 

ىل الأوىل يف مؤرش الابتاكر العاملي.  نشاء وأأشار ا  رباءات وماكتب نقل التكنولوجيا مبوجب ال اتمكتبمن  162ما عدده ا 

ن فامي يتعلق مبعاهدات الويبو، و  .2025-2016خطة معل حقوق امللكية الفكرية للرابطة للفرتة  ع من املقرر أأن تودقال ا 

ىل بروتوكول  ىل اتفاقية برن محلاية اما واثئق انضامهمانم قريب مكبوداي وفييتس تودع ، و اتفاق مدريدمالزياي وثيقة انضامهما ا   ا 

ىل معاهدة بيانضمت مكبوداي وذكر أأن الأعامل الأدبية والفنية.  ، ومن 2019داء السمعي البرصي يف مارس  بشأأن الأ جنيا 

ندونيس يا حذوها حبلول هناية العام.  ىل املتوقع أأن حتذو ا  ىل م انضاموأأشار ا  ا ىل يسري النفاذ معاهدة مراكش لت الفلبني واتيالند ا 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعاتذوي أأو برص ال  معايقأأو لأشخاص املكفوفني فائدة ااملصنفات املنشورة ل معاهدة ) ا 

بحث دارة لل مكتب الفلبني للملكية الفكرية عىل بدء معلياته اك  وهنّا عىل التوايل.  2019 يروينا 2018يف نومفرب  (مراكش
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دارة للويل و ادل  2019يف الربع الأول من عام سنّت ميامنار أأن ضاف وأأ  ويل مبوجب معاهدة الرباءات.المتهيدي ادلفحص ا 

ن ية الفكرية. ا للملك وأأنشأأت مكتب ،الصناعيةتصاممي  العالمات التجارية وال وينقان مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية وقال ا 

يران  اندلبل  أأغسطس  ومنغوليا، اذلي عقد يف س نغافورة يفاال سالمية(  -)مجهورية جنوب أ س يا وجنوب رشق أ س يا وا 

دارة أأصول امللكية الفكرية احلاجة ا ىل دمج املل بشأأن قد أأوحضت املناقشة املمثرة فجناحا كبريا. حقق ، 2019 كية الفكرية يف ا 

من املقرر اعامتد برانمج وذكر أأن هيلك الاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر والأطر الترشيعية واملؤسس ية اليت تدمعها. 

. ويف 2019بدمع من املكتب اال قلميي ل س يا واحمليط الهادئ، يف نومفرب مصم وطّور ال س يان، رابطة نية ملنطقة تق للمساعدة ال 

ن . الرابطة تقديره الكبري للجهود املبذوةل لتلبية الاحتياجات الفردية لدلول الأعضاء يف هذا الصدد، أأعرب عن وقال ا 

اليت و ، 2030عىل الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية للفرتة حىت عام  2019كومة فييت انم وافقت يف أأغسطس ح

سهامه يف  ا رشاك أأحصاب املصلحة وتعزيز اخلدمات الفعاةل وضعت مبساعدة الويبو. وشكر مكتب الويبو يف س نغافورة عىل ا 

ىل تعزيز   مع الويبو واملشاركة بنشاط يف مناقشات امجلعيات. ةرشاكال وتنظمي القطاع اخلاص. وتطلع ا 

نّ الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوقال وفد فنلندا، متحداًث ابمس  .11 هام  هاحامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيز  ، ا 

ىل املّطرد لالتحول ال في ضوء ف؛ تانرئيسي  تانأأولوي  امللكية الفكرية وس يةل  صبحت  ،املعرفةاقتصادات قامئة عىل قتصادات ا 

 مع هذه التغيريات يف جممتعات العامل ىشامتينبغي أأن يلتعزيز الابتاكر والقدرة التنافس ية والمنو، وعامل امللكية الفكرية 

حدث ثورة يف لك أأ ي تطورات مثل تكل املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي، اذلأأن رأأى الوفد يف هذا الصدد، و. هواقتصادات

نظام امللكية الفكرية، أأمام من التحدايت جديدة مجموعة طرح ت ،جانب من جوانب احلياة والعمل يف عامل امللكية الفكرية

اب هبدف حتديد الاس تجاابت أأورودقيق يف تحليل ختضع ل ، اليت تزداد وجاهة اهتااس تخدامو  مسأأةل البياانتأأضاف أأن و 

أأضاف أأن الاحتاد هذه القضااي عىل رأأس جدول أأعامل الويبو والعديد من جلانه، و  وضعبالوفد الس ياس ية املناس بة. ورحب 

مسائل أأخرى عىل رأأس جدول أأعامل الاحتاد تطّرق الوفد ا ىل واصل املشاركة بنشاط يف املناقشات يف هذا الصدد. و يس  

ىل اقتصاد  دمع التحولس بل تسخريها يف اس تدامة س ياسات امللكية الفكرية و فذكر مهنا  ،عضاء فيهالأورويب وادلول الأ  ا 

نفاذ القانون وزايدة الوعي حبقوق امللكية الفكرية.وجممتع أأكرث  مبا أأمهية قصوى  تذا ةالأخري  ههذأأضاف أأن و  مراعاة للبيئة، وا 

اليت حقوق امللكية الفكرية تعدية عىل لسلع واخلدمات امل معنيون ابمواطنني ومس هتلكني ورشاكت وجممتعات من يع امجل أأن 

رأأى رئيس ية لتطوير بنية حتتية عاملية للملكية الفكرية، الؤسسة يه املالويبو أأن ا مبو  .عرب اال نرتنت والأسواق التقليديةتتاح 

أأن أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد و  ،مي مجيع فئات حقوق امللكية الفكريةحيمن املهم وضع نظام دويل متوازن الوفد أأن 

س ياسة امللكية الفكرية ة ناقشمكنتدى مل فريد ال هاوضع تمتزي بالويبو وأأضاف أأن ساس ية. الاحتادات الأ والهاي ولش بونة يه 

عداد معايري جديدة وتبادل أأفضل املامرسات. و العاملية  لعاملي نظام امللكية الفكرية اسري معل الويبو املعياري ل وأأقر بأأمهية ا 

جراء حتسينات جديدةأأن من الرضوري  ولكنّه رأأى، حاليا الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء ونقل الوفد أأن مجموعة . عليه ا 

ىل أأنا ىل  طرف متعاقدالانضامم كتقدمًا ملموسًا حنو أأحرزت فيه  الاحتاد قد يمتكّن من  وثيقة جنيف التفاق لش بونة، مشريا ا 

يداع  ىل الوفد . وانتقل 2019الويبو حبلول هناية عام دلى وثيقة الانضاممه ا ىل  صكا  ورأأى العمل املعياري للويبو، مسأأةل ا 

حراز تقدم بشأأن مسأأةل حامسة رضورة  لهذه  حتياجات احلالية واملس تقبليةالااية هيئات البث، وتلبية محلمعاهدة ويه ا 

 معلهاامجلعية العامة للويبو بشأأن مواصةل جلنة حق املؤلف  يف ضوء التوصية املتفق علهيا من جلنة حق املؤلف ا ىلو .الهيئات

ن املناقشات  ،2020/21يف الثنائية اية هيئات البث محلعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة لأجل  جيب أأن تكون قال ا 

ىل توافق يف ال راء حجلنة  يك تصلة حنو حتقيق النتاجئ، زة وموهّج ركّ م هبذا اال طار الالتام  كهّنا مننص ميعىل ق املؤلف ا 

حراز تقدم جب أأيضوأأضاف أأن من الواالزمين.  كفي لعقد مؤمتر يمبا نّصها  ضجممي، اليت نامعاهدة قانون التصبشأأن ا ا 
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بداع جدول أأعامل س يو  ،اء العاملرجأأ لك مجيع املصممني يف يعود ابلنفع عىل س  وهو ما دبلومايس هبدف اعامتد املعاهدة،  عزز ا 

ن . الويبو الترشيعي فامي يتعلق و متهيد الطريق لعقد ذكل املؤمتر ادلبلومايس. ينبغي أأن تواصل للويبو امجلعية العامة وقال ا 

دراج رشط الكشف يف معاهدة قانون التص يشعر ابلقلق من أأن هذا الرشط ال زال حتاد ذكر أأن الاممي، اابالقرتاح اخلاص اب 

جراءات تسجيل التصمعلية ض يقوّ قد  ملعارف يه املنتدى املناسب الس تكشاف اجلنة رأأى أأن و  ممي.اتنس يق وتبس يط ا 

ماكنية  املعارفيف ضوء املناقشات اجلارية يف جلنة والقضااي الأساس ية املعنية.  ىل وا  الوفد  اهناك، دعدبّرًا حل أأكرث تالوصول ا 

عادة النظر يف اقرتاهحم اخلاص مبتطلبات الكشف يف معاهدة قانون التص ىل ا  نه س . و مميااملؤيدين ا  يشارك بنشاط قال ا 

رحب ابال جامع و املناقشات هبدف التغلب عىل العقبات املتبقية أأمام عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الس ياق.  وبرصاحة يف

ليه جلنة امل ىل امجلعية العامة احلالية بشأأن رشوط والياملتوصية بشأأن ال يف جلس هتا الأخرية عارف اذلي توصلت ا   ةقدمة ا 

يف  ة، وفقًا للرشوط وبرانمج العمل احملدد2020/21املعارف للثنائية ، ودمع جتديد والية جلنة ينجلديدا هاج معل وبرانماللجنة 

وأأشاكل  واملعارف التقليدية يف املفاوضات املس مترة بشأأن موضوعات املوارد الوراثية ةشاركأأعاد تأأكيد التامه ابمل تكل ادلورة. و 

قال الوفد ويف هذا الس ياق،  مبوجب الوالية اجلديدة.املعارف ك بشلك بناء يف أأعامل جلنة شار ي التعبري الثقايف التقليدي، وس 

ن بدلين  صندوق الويبو يورو للك مهنام يف  15000ابملسامهة مببلغ تعهدا هام فنلندا وأأملانيا، و ن يف الاحتاد الأورويب، يعضو ا 

يف أأجنز عن تقديره للعمل البناء والقامئ عىل احلقائق اذلي الوفد ب أأعر و . صلية واحمللية املعمتدةللتربعات لفائدة امجلاعات الأ 

ا لتحسني التعاون، وأأعرب عن أأمهل يف أأن اكر عزز الفهم املتبادل ملتلف أأنظمة الرباءات الوطنية وقدم أأففقد جلنة الرباءات، 

ق التجارة والتمنية املشرتكة يف هذا ياليت تع و يف نظام الرباءات القامئة تساعد املناقشات املس تقبلية يف حتليل الاختالفات 

ىل املسامهة يف العمل املس متر و الصدد.  رحب ابلتقدم املس متر اذلي أأحرزته جلنة العالمات خالل دورتهيا السابقتني، وتطلع ا 

نه يف اجملاالت الرئيس ية الثالثة مضن اختصاص تكل اللجنة. و  جياد حنو  موجهشارك أأيضا بشلك بناء و ي س قال ا  يف  وللاحلا 

جيايب وتعاوين وأأضاف أأن وجود املناقشات يف امجلعية العامة احلالية.  يف حل مسائل امللكية الفكرية املعقدة قد يسهم جو ا 

حراز تقدم بشأأن القضااي املهمة املدرجة يف جدول الأعامل واحلفاظ عىل وامليض قدما  العالقة،والقضااي الأخرى  مهية الأ هبدف ا 

 لويبو.العاملية ل

يران )مجهورية وقال  .12 وبصفته منسق منظمة التعاون  منظمة التعاون اال ساليم، متحداًث ابمس اال سالمية( -وفد ا 

ن حامية امللكية الفكرية وتعزيزها  اليت لعبت دورا حاسام يف مواهجة التحدايت و اال ساليم للقضااي الاقتصادية واال منائية، ا 

اس تخدام العمل والتكنولوجيا والابتاكر من وأأضاف أأن نظمة. امل ية رئيس ية لبدلان ظل أأولو تأأبعاد متعددة، باملعارصة للتمنية 

ىل أأن. وأأ 2025نظمة لعام امل أأهداف لربانمج معل  107هو واحد من أأجل التمنية املس تدامة يف مجيع القطاعات   شار ا 

رية واملتوسطة احلجم يف المنو أأمهية زايدة مسامهة املؤسسات الصغيربز أأولوية،  يذجماال  18اذلي يشمل الربانمج، 

الطاقة ن مس تفادة تعظمي الاتعزيز روح املبادرة دلى الش باب والنساء ل رضورة نظمة، وامل الاقتصادي العام والتمنية يف بدلان 

ن املنظمة عقدت نظمة. امل ادلول الأعضاء يف  اتالقتصادالاكمنة   أأس تاانالعلوم والتكنولوجيا يف بشأأن أأول مقة لها وقال الوفد ا 

واعمتدت يف القمة  ،، كدليل عىل القيادة الس ياس ية دلمع الهنوض ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر2017اكزاخس تان عام  يف

القمة الثانية أأضاف أأن و  .العلوم والتكنولوجيا والابتاكرشأأن ب  نظمةامل عرش س نوات جلدول أأعامل  هتااتيجية تنفيذ مداسرت 

منظمة ل اللجنة الوزارية ادلامئة للتعاون العلمي والتكنولويج التابعة ل وذكر الوفد أأن س تان. يف أأوزبك  2020يف عام س تعقد 

يف س ياق اتفاق التعاون ونظمة. امل دور رائد يف تعزيز التعاون يف جمال العلوم والتكنولوجيا بني ادلول الأعضاء يف اضطلعت ب

لتعزيز التعاون يف القضااي املتعلقة بدور امللكية  هانظمة اس تعدادأأبدت امل بني منظمة املؤمتر اال ساليم والويبو،  2003لعام 

التوصيات الواردة للمنظمة برضورة مراعاة  راخسد ااعتقأأعرب عن و  الفكرية يف التمنية وس بل التصدي للتحدايت ذات الصةل.
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ساعي الويبو املس مترة لتنفيذ تكل أأشاد مب و. و تعمميها ابس مترار يف مجيع برامج الويبللويبو ابعتبارها معلية ينبغي لتمنية أأجندة ايف 

تكل التوصيات عند راعي مجيع جلان الويبو أأن تولكن رأأى أأنه ينبغي عىل التوصيات وتعمميها يف أأنشطهتا الرباجمية العادية، 

ملتحدة، اعامتد هنج بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم ا ،لويبووأأضاف الوفد أأن عىل ااختاذ القرارات املتعلقة بصنع الس ياسات. 

موجه حنو امللكية الفكرية هبدف زايدة قدرة البدلان النامية عىل حتقيق أأهدافها اال منائية من خالل املساعدة التقنية تمنوي 

 ن القرارقال ا  فامي يتعلق مبعاهدة قانون التصممي احملمتةل، و . اواسرتاتيجياهت وتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية والابتاكر الوطنية

الهنايئ بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يتطلب هنجا شامال يأأخذ يف الاعتبار املاوف املرشوعة مجليع الأطراف. ويف هذا الصدد، 

ا ىل حل هذه  هطلعأأعرب عن تيف مناقشة هادفة للتغلب عىل أأي خالفات متبقية. و الاخنراط ينبغي مجليع الوفود رأأى أأنه 

ابالتفاق اذلي مت الوفد فامي يتعلق بلجنة املعارف، رحب و املسأأةل من خالل قرار بتوافق ال راء يريض مجيع ادلول الأعضاء. 

ليه يف دورهتا الأربعني بشأأن جتديد والية جلنة  ىل ال ورشوطها وبرانمج معلها. املعارف التوصل ا  اذل أأحرز كبري ال تقدم وأأشار ا 

ن كوك املتعلقة حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يف مشاريع الص جلنة وقال ا 

ظهار اال رادة الس ياس يةو  املعارف، حتقيق هدفها املمتثل متكن من أأن ت ، ينبغي من خالل احرتام املبادئ الأساس ية للتعددية وا 

حرز يف أأ يف ضوء التقدم املطرد اذلي وذه امحلاية. هصكوك القانونية ادلولية ل البشأأن يف وضع اللمسات الأخرية عىل اتفاق 

ىل الوفد علام البث، أأحاط هيئات ادلورات الأخرية للجنة حق املؤلف بشأأن مسأأةل معاهدة  ابلتوصية اليت قدمهتا اللجنة ا 

ىل أأن امل امجلعية العامة يف هذا الصدد.  حق املؤلف من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس مبواصةل معل جلنة ة لتممنظمة وأأشار ا 

جامع يف جلنة حق املؤلف بشأأن القضااي الأساس ية اية هيئات االعامتد معاهدة محل ىل ا  لبث، رهنا بتوصل ادلول الأعضاء ا 

عادة البيع داخل جلنة حق املؤلف. وفامي يتعلق مبرشوع بشأأن ابملناقشات اليت دارت  الوفدرحب و املطروحة.  حقوق ا 

قمية مضافة يف تعديل املهنجية احلالية القامئة منذ  اّل أأ  ىرأأ و ، دّرجتبوضع الويبو املايل املس تقر وامل أأقر الوفد ج واملزيانية، الربانم

احلفاظ عىل مهنجية التخصيص احلالية  أأشار ا ىل وجوباحتاد. وذلكل، حبسب لك فرتة طويةل لتخصيص اال يرادات والنفقات 

لحق الثالث من مرشوع الربانمج واملزيانية ليعكس املهنجية احلالية. ورحب ابملقرتحات املتعلقة وتعديل الاقرتاح الوارد يف امل

ىل اس تكشاف حلول بناءة ومعلية وقامئة عىل  ا، ودعبتكوين جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية مجيع ادلول الأعضاء ا 

 توافق ال راء فامي يتعلق بتكل القضااي.

ن انأأفغانس توقال وفد  .13 وأأشار منوا، احتياجات خمتلفة عن بعض ادلول الأعضاء الأخرى. الأقل البدلان حد ، كأ دليه ا 

ىل أأضاف أأن و  .قد تبدو أأساس ية أأن احتياجاتهرمغ ، منواً الأقل لبدلان ل نوع املساعدة اليت اكن من املتوقع أأن تقدهما الويبو  ا 

طارًا قانونيًا للحامية وتنفيذ  ىل ادلمع. فهيام تاج حت العملية من حتديد جمالني هممني تكل  ا. وقد مكنهتاالتاماهتأأفغانس تان تضع ا  ا 

ىل مراجعة قوانيهنا وأأنظمهتا، وضامن فهيي ادلمع القانوين؛  أأوهلام هو وذكر املعايري ادلولية بشلك حصيح. متاش هيا مع يف حاجة ا 

املساعدة يف برامج للقضاة والمتس حراز مزيد من التقدم. ال   مطلوبدمع خرباء الويبو ولكن ، أأجنزبعض العمل قد الوفد أأن 

نشاء أ ليات ل واحملمك ن اجملال الثاين زعات. و انامل  تسويةني والوسطاء دلمع ا  . ةهو هتيئة بيئة تعلميية مناس بة للملكية الفكريقال ا 

أأن و  ،امللكية الفكرية حريصة عىل تدريب جيل جديد من املتخصصني يف جمال هاملؤسسات التعلميية يف بدلأأضاف أأن و 

منوًا، حتتاج الأقل العديد من البدلان يف كام هو احلال ، أأفغانس تان لكنبتوس يع معرفته ابمللكية الفكرية. و  القطاع اخلاص هممت

مساعدة بدلان مثل أأفغانس تان من خالل تس تطيع لويبو وأأضاف أأن اا ىل دمع الويبو وادلول الأعضاء الأخرى يف هذا اجملال. 

العمل والربامج املتخصصة، واقرتح الوفد أأن تقدم الويبو مجموعات خمصصة للمؤسسات التعلميية حلقات الندوات و  تسهيل

تقدمي هذه اخلدمات لتشمل مجيع ادلول الأعضاء، وخاصة ورأأى رضورة  منوًا كأولوية.الأقل لبدلان اوالقطاع اخلاص يف 

ذ  يف اس تضافة ماكتب الويبو اخلارجية.ادلول الراغبة  عىل هتا ينبغي أأن تشعر ادلول الأعضاء يف مجيع املناطق بقدر ا 
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قلميية.  البناءة مع الويبو  عن رغبته القوية يف مواصةل مشاركته وأأعرب ،ابلتاماتهوأأكد متّسكه الاس تفادة من املاكتب اال 

 وادلول الأعضاء فهيا.

14.  ّ ن البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية.  اجلزائرد وفد وأأي شهد التعاون بني الويبو واجلزائر وقال ا 

يف جعل امللكية الفكرية وس يةل للتقدم والتمنية البدل رغبة بني ، مما ي يف اجلزائر ابفتتاح مكتب الويبو اخلاريج اجديدتوهّجا 

تكوين جحر الزاوية يف تعاون ممثر يركز عىل املساعدة التقنية و اكن جلديد املكتب اوأأضاف أأن الاجامتعية والاقتصادية. 

عزيز هممة التعاون التقين. وشدد الوفد عىل أأمهية ت ءوبدأأعامهل املكتب بارشة رحب الوفد مب و البرشية واملؤسس ية. الكفاءات 

تشغيل املكتب  تأأاتحاليت وفعاليهتا ا عاوهناملكتب وتزويده ابلوسائل الالزمة لعمهل الاكمل، وشكر أأمانة الويبو عىل ت

اهامتم احلكومة املس متر بهتيئة بيئة مالمئة للأعامل توّّض مدى للملكية الفكرية يف اجلزائر  مزيةامل ةاملاكنوذكر الوفد أأن  اخلاريج.

كرث أأمهية صبحت أأ ذه الرؤية أأ وأأضاف أأن ه الابتاكرية والاس تفادة من فرص نظام امللكية الفكرية. ماكانتاال  تتيح تطوير 

مثل اذلاكء الاصطناعي. ورأأى الوفد أأنه  ،لمنافسة العامليةل من أأي وقت مىض مع ظهور اقتصاد املعرفة وجماالت جديدة 

وتبادل التجارب ينبغي للويبو أأن تلعب دورًا رائدًا يف هذا اجملال، مبا يف ذكل العمل مكنصة متعددة الأطراف ملناقشة 

التمنية. ويف هذا  جندةلتقدم اذلي أأحرزته الويبو يف تنفيذ أأ ابو ،ادرات أأمانة الويبو يف هذا الصددمببالوفد اخلربات. ورحب 

ضفاء مزيد من الوضوح علهيا، و  االس ياق، دع عطاء الأولوية للخطة الربانجمية والتنظميية وا  ىل ا  نشطة املساعدة كذكل لأ ا 

ينبغي أأن ضاف أأن تطوير اال طار املعياري وأأ ادلراية الفنية. تعزيز و سهم يف تعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا ت التقنية اليت 

ا ىل مضاعفة هجودها ال حراز تقدم بشأأن القضااي املعلقة يف خمتلف اللجان، مثل جلنة ا الويبو دعو والية الويبو. يكون جوهر 

امتد صكوك جديدة حتت رعاية عقد مؤمترات دبلوماس ية العب، من أأجل السامح حق املؤلفنة العالمات وجل وجلنة املعارف 

ىل ولتحقيق ذكل،  الويبو. صلحة ا فيه ممل وافقروح التب تتحىلو الأطراف املرونة الالزمة  لك يبدأأن ت  ةرضور أأشار الوفد ا 

 ّ تصحيح اختالالت المتثيل اال قلميي يف جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق عىل أأساس بشأأن قرتحات املوفد الد امجليع. وأأي

قلميية املمثةل متثيال انقصا. وفامي يتعلق مبسأأةل الافتتاح املتوقع ا لتوزيع اجلغرايف العادل مع مراعاة احلجم الفعيل للمجموعات اال 

وأأكد  ،هذه املشلكة عىل أأساس توافق ال راءل ل التوصل ا ىل حالأخرى للويبو، أأعرب الوفد عن أأمهل يف اخلارجية للماكتب 

 .لتحقيق هذه الغاية اس تعداده دلمع أأي مبادرة

15.  ّ  ابلتعاون معحكومة أأنغوال أأجرت وقال أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وفد اذلي أأدىل به بيان ال  أأنغوالد وفد وأأي

هيألك السلطة اال دارية، مع الرتكزي عىل ل  اصانعي القرار والأاكدمييني والقضاء وقطاع الأعامل وامجلهور، ا صالحات وترش يد

للويبو دلمعها مرشوع قانون امللكية  عن امتنانه . وأأعربهتاوحاميزايدة الوعي بأأمهية اس تخدام حقوق امللكية الفكرية 

 ،ل املساهامتبفضحتسني مرشوع القانون جرى وعقب املشاورات العامة، ، 2018يف نومفرب أأعلن الصناعية، اذلي 

ن ة أأخرى يف جملس الوزراء. اقش مر نوسي  نظمي ندوات معاهدة التعاون بشأأن عرب ت مزيدًا من ادلمع قّدمت الويبو وقال ا 

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف سبمترب  عنوالندوة ادلولية  ،2019الرباءات للبدلان الأفريقية الناطقة ابلربتغالية يف يوليو 

بدعوة من و . (IPAS)نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف جمال ن ادلمع التكنولويج امت ابالس تفادة مأأضاف أأنه ال زال هم. و 2019

دة يف نطاق الوار مجيع البياانت اال حصائية العامة، مبا يف ذكل تكل )املعهد( املعهد الأنغويل للملكية الصناعية قّدم الويبو، 

ت الصعوابهو أأحد تدريب فاحيص الرباءات فا ن ، دهيص املوضوع وتعق صختل  انظر وذكر أأنه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

فأأقّر  ،دلول الأعضاء الأخرىالوفد صوته لمع الويبو. ومض الامتسا دل، ووجه الوفد نداًء خاصًا الرئيس ية اليت يواهجها املعهد

ن عىل  لتمنية.ابأأمهية العمل اذلي أأجنزته جلنة  يع ينبغي مجل التمنية، و أأجندة يف تنفيذ  دور رائدأأن تضطلع ب التمنيةجلنة وقال ا 
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يالء الصدارة ملسائل االتمنية يف أأنشطهتا.  جندةتوصيات أأ أأن تدرج هيئات الويبو  تكوين ملساعدة التقنية و ورأأى رضورة ا 

أأن منذ  ،فامي يتعلق ابملناقشات اجلارية يف جلنة املعارفو نقل التكنولوجيا واملسائل املامثةل يف برانمج معل الويبو. الكفاءات و 

لجمعية العامة أأن توفر مبادئ توجهيية رأأى الوفد أأنه ينبغي ل ، 2020/21لثنائية وافقت اللجنة عىل توصية بتجديد واليهتا ل 

تمتكن اللجنة من وضع اللمسات الأخرية عىل صك واحد أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يك واحضة وحمددة 

. وأأعرب الوفد عن أأمهل الصادق يف أأن تتفق ادلول الأعضاء يف 2020/21 يف الثنائية ،تقليديوأأشاكل التعبري الثقايف ال 

لمجمتعات احمللية ل عقدين من املفاوضات، عىل وضع صك دويل ملزم لتعزيز وحامية املعارف التقليدية  ةباالويبو، بعد قر 

ن د الاس تغالل التجاري. يف تقامس فوائتقصري والاس تغالل وال التسلّط والأصلية، وحاميهتا من  مرور من املؤسف وقال ا 

الكشف رشط د أأمهية ممي. وأأكّ االتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصدون المتكّن من ا ثالث مجعيات

. التصامميقانون  التقليدية كرشط أأسايس لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد معاهدةتصاممي فامي يتعلق ابملعارف التقليدية أأو ال 

 مجيع بنود جدول الأعامل. بشأأنملشاركة البناءة يف املناقشات الوفد التامه اب ددجو 

16.  ّ تطلعات  وأأعرب عن ثباتمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وفد املكس يك ابمس بيان  أأنتيغوا وبربوداد وفد وأأي

قلميية وادلولية بشلك فعال.  ةشاركامل ال دارة نظاهما الوطين و نشاء مكتب حديث للملكية الفكرية اب  والتاهما بدله  يف الأنشطة اال 

الجامتعات وحلقات العمل الناحجة عىل مدار العام املايض، وعىل دمعها اال داري والتقين املمتاز لضامن الويبو لتنس يق شاد ب وأأ 

توقع اس مترار ت و  ،جملاالت ذات الاهامتم املشرتكس تواصل العمل مع الويبو يف اأأضاف أأن بدله النجاح عىل مجيع املس توايت. و 

ىل أأمهية امللكية الفكرية  اعمتد ذكر أأن بدله اال منائية الوطنية، و  هدافالأ خطط و ابلنس بة للادلمع من الويبو ملساعهيا. وأأشار ا 

داري دينامييك لضامن  املية املس مترة يف هذا التطورات العالوطنية مع قوانني امللكية الفكرية متايش جدول أأعامل ترشيعي وا 

بصدد  ، وأأهناأأنتيغوا وبربودايف  رباءاتالتنفيذية بشأأن اللواحئ القانون الرباءات و صدور  شهد 2018عام وذكر أأن القطاع. 

ن حفص الطلبات من خالل التعاون الأفقي.  ىل معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة انضمت أأنتيغوا وبربودا وقال الوفد ا  مؤخرًا ا 

يداع الاكئنات ادلقيقة لأغراض اال جراءات اخلاصة ابلرباءاتبودابست  يف و. )معاهدة بودابست( بشأأن الاعرتاف ادلويل اب 

صدر قانون أأن ي متليف بروتوكول مدريد، ومن احمل  طرفعىل انضامهما كا عرشين عامرور س تحتفل البالد مب 2020مارس 

اسرتاتيجية وطنية اس تكامل وضع قد مت مؤخرًا ذكر أأنه الس نة. و املؤلف اجلديدان يف تكل  العالمات التجارية وقانون حق

يف ضوء اترخي ووستنفذ التوصيات ذات الصةل اليت قدهما خبري استشاري من جامعة جزر الهند الغربية.  ،للملكية الفكرية

الاكمل تأأييده نتيغوا وبربودا مكتب امللكية الفكرية والتجارة يف أأ عرب ال س امي جناهحا يف لعبة الكريكيت، أأ والبالد الراييض، 

ىل الرايضة". و  : امللكية الفكريةنسعى ذلهبل: "2019املي للملكية الفكرية وضوع اليوم العمل هودمع الاحتفال وأأشار الوفد ا 

وزارة أأقامهتا مسابقة فنية مع ، وابلتامن (Cricket West Indiesمبشاركة فريق ) 2019ابليوم العاملي للملكية الفكرية 

يف ملعب كوليدج عقدت ندوة رايضية وأأضاف أأن  التعلمي للتالميذ يف املدارس الابتدائية والثانوية يف مجيع أأحناء البالد.

لهيا عيت ود  للكريكيت،  كبريا ر و احلدث حض شهدخشصيات رايضية معروفة من البالد للتحدث وتبادل قصص جناهحا؛ و ا 

ىل أأ  ،ء الاحرتام للملكية الفكريةللغاية. وأأثىن الوفد عىل العمل املنجز ال ذاك هذا املوضوع اذلي يعّده عن ن الفيديو وأأشار ا 

ن . و 2020ه يف أأوائل عام العمل علي يينهت س ي  بتاكر وامللكية بشأأن الاالعمل عىل برانمج واصلت وزارة التعلمي قال الوفد ا 

نفاذ حلق 2019ام يف عاس تضافت  هبدلوأأضاف أأن . ة مس تقباليدرس  املناجه املدرج يف س يالفكرية،  ة معل انحجة بشأأن اال 

نفاذ القانون، مبا يف ذكل الرشطة وموظفو امجلارك ومكتب املعايري. ونتيجة ملنيحصاب املصلحة احملليلأ  ا س بق  يف جمال ا 

 الرشطة هجازاحلكومة جتري مناقشات مع وذكر الوفد أأن ا دليل للمدعني العامني يف جمال امللكية الفكرية. قريبسيس تمكل 

نشاء وحدة متخصصة ودليل تدريب للمجندين اجلدد. وقد اختذت بشأأن املليك  خطوات كبرية يف جمال حق احلكومة ا 
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لويبو ومكتب امللكية الفكرية يف االوفد  شكرمبوجب الترشيعات الوطنية ذات الصةل. و املؤلف حممكة حق  أأتنشفأأ املؤلف، 

أأعرب عن تقديره ملؤمتر و ، تناول العديد من القضااي ذات الاهامتم. املؤلفبشأأن حق س تضاف مؤمترًا اذلي اترينيداد وتوابغو 

قد مؤخرًا بشأأن  ابملكتبات ودور لصاحل حق املؤلف والاس تثناءات عىل  اتتقييدال الاكرييب وأأمرياك الالتينية اذلي ع 

ىل مزيد من النقاش والتفاعل بشأأن هذه القضااي.  ن وقال الو احملفوظات واملتاحف، وتطلع ا  مجموعة املبادرات الوطنية فد ا 

قلميية اليت اختذهتا أأنتيغوا وبربودا ودول الاكرييب الصغرية الأخرى،  اليت تلقى عىل عاتق طلبات تزايد جحم ال ح و وضتبنّي بواال 

وتطلع ا ىل كتب من امل مع املس متر دلالقسم الاكرييب يف املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب الوفد عن امتنانه ل

ابمليض قدمًا يف معهل اال قلميي وضامن اس تدامة املكتب والقسم الاكرييب.  همالت وأأكد امزيد من التعاون مع البدلان اليت خيدهما. 

ىل اس مترار و لعالمات الرباءات وجلنة اوأأشاد البدل بعمل جلنة حق املؤلف وجلنة  حرازمجيع اللجان الأخرى، وتطلع ا   ها يف ا 

 .تقدمال 

ّ و  .17 شكر املدير العام واملكتب و  .املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوفد بيان  الأرجنتنيد وفد أأي

 ةفاضس تاببدله خفر وأأعرب عن ادلمع التدرييب. تكوين الكفاءات و اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب عىل املساعدة التقنية و 

ة املعهد الوطين للملكية الصناعيابالشرتاك مع  ،جامعة سان أأندريساذلي تقّدمه  ية الفكريةدرجة املاجس تري يف امللك برانمج 

ن للطالب من مجيع بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  ،والويبو منذ أأكرث من ثالث س نوات عىل تعمل الأرجنتني وقال الوفد ا 

جراءات احلصول عىل حقوق امللكية الفكرية. تصاممي حتديث قوانني الرباءات والعالمات التجارية وال  وذكر الصناعية وتيسري ا 

لكرتونييداع الس ندات نرش أأدوات ال  ب املعهد الوطين للملكية الصناعية يقوم أأن  صدارها ا  ن رسوره عا. وأأعرب ومعاجلهتا وا 

وشدد الوفد عىل أأمهية  املقبةل.ائية لثناملتوقعة ل تكل ، مبا يف ذكل الفوائض اليت حتققت حىت ال ن و سلميلوضع الويبو املايل ال 

ختصيص املوارد دلمع تنفيذ الأهداف الاسرتاتيجية والربامج املتفق علهيا، مع الأخذ بهنج متوازن للتمنية يف جمال امللكية 

عت اليت رشّ الويبو بشأأن التمنية، أأجندة ش يا مع أأهداف التمنية املس تدامة والتوصيات امخلس والأربعني املشموةل يف االفكرية مت

ن معل الويبو وماكنهتا كواكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة.  مهة امللكية الفكرية يف الابتاكر والتمنية امسوقال الوفد ا 

لوصول يتيح احقوق امللكية الفكرية  ةيامحل أأجل نظام متوازندفعت الأرجنتني للعمل من الاقتصادية والاجامتعية والثقافية 

ىل الصحة والتغ مبا يامتىش مع الس ياسات الوطنية لتعزيز املصلحة العامة يف  ها،رف والتكنولوجيا ونرش اذية ونقل املعا 

نفاذ حقوق تالمئ مواطن املرونة اليت يوفرها الهنج املتعدد الأطراف وذكر أأن القطاعات ذات الأمهية الوطنية احليوية.  حامية وا 

سهامهالوفد للجان املتلفة للويبو، شدد امللكية الفكرية لصاحل امجليع. وفامي يتعلق اب ، اهعمل اهامتمه ب و  يف جلنة حق املؤلف عىل ا 

ىل أأن  وال س امي هجودها الرامية ا ىل حتديث حامية هيئات البث. يف أ خر اجامتع لها، عىل وافقت،  جلنة حق املؤلفوأأشار ا 

ىل مواصةل معلهم من أأجل عقد مؤمتر دبتأأن  لومايس العامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث دعو امجلعية العامة الأعضاء ا 

ىل توافق يف ال راء ضع أأن من الرضوري و  الوفد ىرأأ و  .2020/21ثنائية يف ال  خطة معل متكن ادلول الأعضاء من التوصل ا 

الوفد سلط املقبةل. وفامي يتعلق مبسامهته يف جلنة الرباءات، الثنائية بشأأن القضااي الأساس ية، وعقد مؤمتر دبلومايس خالل 

 مقرتحاهتم تّضح يفبه املسؤولون احلكوميون والروح البناءة لأعضاء اللجنة، وهو ما اضطلع الضوء عىل العمل اذلي ي

طار جلنة املعارف.  هاس تعدادأأعرب عن و  املشرتكة. عام وفقًا للقرار اذلي اختذته مجعيات و للميض قدمًا يف املناقشات يف ا 

ممي. ااحلوار للتغلب عىل اخلالفات القامئة وعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاس تئناف الوفد ، طلب 2018

ويه مسأأةل نوقشت منذ عدة س نوات ولها والية حمددة يف دورة امجلعيات احلالية،  –فامي يتعلق مباكتب الويبو اخلارجية و 

بداء املسؤولية والالتام مبعاجلة القض الوفد  حثّ  بقرار بتوافق  2019عرب عن أأمهل يف اختتام امجلعيات وأأ ية، الأعضاء عىل ا 

 مكتب يف كولومبيا.ومهنا ال راء بشأأن فتح أأربعة ماكتب خارجية جديدة للويبو، 
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ن أأسرتالياوقال وفد  .18 وأأعرب عن  ،جلنة املعارفيف قدر حسن النية والروح البناءة اليت اخنرطت هبا ادلول الأعضاء ي ها 

ساعدة يف الاعرتاف بثقافات هبدف امل  ول الأعضاء البناء عىل التقدم اال جيايب لالجامتعات الأخريةأأمهل يف أأن تواصل ادل

ن سرتاليا وساكن جزر مضيق توريس. الأصلية لأ الشعوب الأصلية وجممتعاهتا وهويهتا، مبا يف ذكل شعوب  نتاجئ هذه وقال ا 

صل دمع برانمج الصناديق الاستامئنية املشرتكة أأضاف أأنه س يواو ا من اليقني للمبتكرين واملبدعني. مزيدقد توفر املناقشات 

رحةل دوالر أأسرتايل. وأأعرب عن خفره ابال جنازات اليت حتققت يف امل 800,000مبسامهة قدرها  2020 عام يفوالويبو سرتاليا لأ 

يفها أأاكدميية الويبو، واملسامهة للربانمج، وال س امي تطوير وحدات التدريب عرب اال نرتنت عىل نظام مدريد اليت ستس تض  ةالثاني

برص ال معايق املنشورة للأشخاص وتوفري املواد نصة ويبو ريسريتش صحية العاملية من خالل دمع م يف مواهجة التحدايت ال 

جيابي اتأأثري  ةالثالثرحةل ملحتمل ا. وأأعرب عن أأمهل يف أأن امليرّسةمن خالل احتاد الكتب  واصلت أأسرتاليا وأأضاف أأن . مماثال اا 

الرباءات وبروتوكول مدريد.  لنظام امللكية الفكرية العاملي، وال س امي معاهدة التعاون بشأأن للتحسني املس مترالكبري  هادمع 

ىل بروتوكول مدريد  الانضامم، شكاكنت عىل و  ومؤخرا، أأ انضمت لأطراف اليت اب ورحب مالوي و وكندا  الربازيلويه: ا 

ل ممارسة الأعامل التجارية يف الاقتصاد العاملي، كام يسه ت سهم يف ي ا وهو مية نظام مدريد عضو  ومنأأشاد ب ، و وساموا ومالزياي

ن بدلهني اذلين يس تخدمون نظام مدريد محلاية عالماهتم التجارية دوليا. و عدو ضح من المنو القيايس يف عدد امليت دمع ي قال ا 

ا بصفته عضو من دواعي رسوره وأأضاف أأن . 2018ورحب بزايدة عضوية املعاهدة منذ مجعيات  ،أأهداف معاهدة مراكش

ذ . ولويبالتمنية ل جندةساعد يف حتقيق عدد من أأهداف أأ الاحتاد ، أأن ةيف اجمللس الاستشاري الحتاد الكتاب امليرس  ساعدت ا 

بو وادلول واملس متر ابلعمل مع الوي شديد ال  عن التامه أأعربو هذه املبادرة عىل تنفيذ معاهدة مراكش عىل املس توى العميل. 

 .عاملوالأ بتكرين املبدعني وامل  ةوخدم ،الأعضاء لضامن اس مترار نظام امللكية الفكرية ادلويل يف تعزيز المنو والتمنية العامليني

19.  ّ فنلندا ابمس الاحتاد وفد به  والبيان اذلي أأدىل ،البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء المنساد وفد وأأي

ن امللكية الفكرية حفزت اال بداع والابتاكر وأأسهمت يف التمنية الاقتصادية والثقافية قال ا  الأعضاء فيه. و  الأورويب وادلول

سجل أأنشطة الويبو واال جنازات اال جيابية الواردة يف تقرير املدير العام ا ىل مجعيات الويبو وأأشاد ب والاجامتعية مجليع البدلان، 

ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو والاس تخدام املتايد حاالت التقنية و  وال س امي أأنشطة وبرامج املساعدة ،2019 الانضامم ا 

ىل ال لأنظمة امللكية الفكرية والاحتادات القامئة عىل املعاهدات.  جيابية حنو التشغيل الفعال لأنظمة اال  تطورات وأأشار الوفد ا 

ن التطورات والتحسينات املس مترة اليت أأضاف أأ ادلويل. و التسجيل واال يداع ادلولية للملكية الفكرية اليت يديرها املكتب 

عن نتاجئها املالية اال جيابية،  نلرئييس ال يرادات الويبو واملسؤوالملصدر اوهام ادريد، ممعاهدة الرباءات و نظايم أأدخلت عىل 

 ةدفامن اجلهود والأنشطة الهينبغي للويبو وموظفهيا الاس تفادة ورأأى أأنه  اكنت ذات قمية كبرية لدلول الأعضاء واملس تخدمني.

الويبو وفعاليهتا يف توفري خدمات عالية اجلودة يف الوقت بغية تقوية اس تدامة ا ىل زايدة تعزيز بيئة امللكية الفكرية الشامةل، 

ن ذكل املناسب للمس تخدمني. و  سيساعد يف ضامن نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية، يشمل مجيع فئات قال ا 

بشأأن بعض  ةتوافق يف ال راء داخل جلنة الربانمج واملزيانيونظرا لغياب لكية الفكرية ويفيد مجيع أأحصاب املصلحة. حقوق امل 

عداد امللحق الثالث من  ، وعدم قدرة جلنة 2020/21ة لثنائيالربانمج واملزيانية املقرتحة ل وثيقة مسائل املهنجية املتعلقة اب 

صدار  كل عىلذلجة يالربانمج واملزيانية نت  ىل امجلعياتا  نه  ،التوصية ابعامتد الربانمج واملزيانية املقدمني ا  عىل قال الوفد ا 

وتزويد  ،اس تعداد للعمل بشلك بناء مع مجيع ادلول الأعضاء والأمانة حلل القضااي العالقة خالل ادلورات احلالية للجمعيات

حق فامي يتعلق بتقرير ادلورة السابقة للجنة و املقبةل.  للثنائيةسب برانمج ومزيانية سلمية ومعقوةل ويف الوقت املناوثيقة الويبو ب

 ّ اية هيئات البث، هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف محلد الوفد توصية جلنة حق املؤلف مبواصةل معلها بشأأن معاهدة املؤلف، أأي

املداوالت البناءة رضاه عن ب وأأقرّ للجنة الرباءات،  ةعلامً ابلتقرير املتعلق بأأحدث دورالوفد وأأحاط . 2020/21ثنائية ال 
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حراز والواقعية واملوضوعية اليت أأاتحت   جلنة الرباءات.فامي يتعلق ابملوضوعات امخلسة للمناقشة يف ا طار والية  تقدم كبريا 

لوفود قرار جلنة الرباءات اعامتد برانمج متوازن لعملها يف املس تقبل، وأأبدى اس تعداده للعمل مع مجيع ال هرتياحأأعرب عن او 

بقانون الرباءات  ةعلقومن مضهنا تكل املت، الاختالفات يف أأنظمة الرباءات يف مجيع أأحناء العاملشأأن لزايدة التفامه املتبادل ب 

، عىل النحو الوارد العالماتاملوضوعي. ورحب ابلتقدم املس متر احملرز يف املناقشات بشأأن مجيع املواضيع الرئيس ية يف جلنة 

ىل امجلعيات، وتطلّ  يف التقرير املقدم ىل مواصةل املشاركة النشطة يف ادلورات املقبةل ا  الوفد  أأبدى. و العالماتلجنة ل ع ا 

دف هتممي، اليت اعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصخبصوص ملناقشة احللول املمكنة للقضااي املعلقة  هاس تعداد

جراءات ط ل  ، اليت لتمنيةفامي يتعلق بلجنة او  .العامليف لك أأحناء  فيد املصممنيممي، واليت س ت االتص اتبل تنس يق وتبس يط ا 

الويبو بشأأن التمنية والقضااي الأخرى املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية، أأحاط الوفد  جندةاس مترت يف مناقشة تنفيذ توصيات أأ 

ىل امجلعيات احلالية وكذكل تقرير املدير العام عن  مع  –، واذلي أأظهر 2018التمنية لعام  جندةتنفيذ أأ علام ابلتقارير املقدمة ا 

أأنشطة املساعدة بلعديد من التطورات واال جنازات اال جيابية، ال س امي فامي يتعلق ا –صةل ارير مجيع هيئات الويبو ذات التق

دير العام وموظفي لمرأأى أأنه ينبغي لالتمنية. و مسائل ت، مما سيساعد عىل زايدة تركزي الويبو عىل ءااوتكوين الكفالتقنية 

كجزء ال يتجزأأ من أأنشطة الويبو الأساس ية لتعزيز حامية امللكية الفكرية  ،التمنيةأأجندة توصيات الناحج ل تنفيذ ال الويبو مواصةل 

موضوع بشأأن املقبةل  ايف مجيع أأحناء العامل. وأأثىن الوفد عىل قرار جلنة التمنية بشأأن "املرأأة وامللكية الفكرية" وتطلع ا ىل جلساهت

 وكذكل موضوع امللكية الفكرية والاقتصاد اال بداعي. ،البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكرية اكترش ال 

 ملواصةل ، واليت اكنت أأساسا قواياحلاليةالثنائية الست يف  اوالتقدم احملرز يف دوراهت املعارفوأأثىن الوفد عىل معل جلنة 

وأأعرب املعارف، ابلروح البناءة للجنة الوفد لبنود الثالثة قيد النظر. ورحب ابيق الفجوات املتعلقة تضي بشأأن املناقشات 

ليه ب  ىل امجلعيعن رسوره بتوافق ال راء اذلي مت التوصل ا  العامة احلالية فامي يتعلق بتجديد والية  ةشأأن التوصيات املقدمة ا 

ن بدله شارك . ماتبشلك دمعهام الوفد يملقبةل الذلين اة لثنائياللجنة وبرانمج معلها ل  بنشاط يف دورات الفريق وقال الوفد ا 

ّ  ورّحبالعامل ملعاهدة الرباءات،  دها تأأييدا اتما عىل النحو ابلتعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وأأي

يف الواردة اءات الرب ريق العامل ملعاهدة للف عمل املقبلل، وكذكل التوصيات املتعلقة ابPCT/A/51/2 الوارد يف الوثيقة

ّ  .2020، ال س امي فامي يتعلق بعقد دورة واحدة للفريق قبل مجعيات عام PCT/A/51/1 الوثيقة د الوفد توصية الفريق وأأي

ة من جدول الرسوم معاهد 5، ابحلفاظ عىل املعايري املنصوص علهيا يف البند PCT/A/51/3 يف الوثيقةالواردة العامل، 

فامي يتعلق بنظام مدريد، أأبدى الوفد اس تعداده العامتد و لرباءات واس تعراض تكل املعايري يف غضون مخس س نوات. ا

 ّضتو، اليت MM/A/53/1 التعديالت املقرتحة عىل قواعد الالحئة التنفيذية لربوتوكول مدريد عىل النحو الوارد يف الوثيقة

جراءات نظام مدريد، ال س امي ف نه تجديد التسجيالت ادلولية. و ب امي يتعلق وتبسط بعض ا  واصل دمع حتقيق يس  اختمت ابلقول ا 

 أأهداف الويبو العاملية.

ن حكومته بدأأت حقبة جديدة من اال صالحات  أأذربيجانوقال وفد  .20 الاحتياجات الاجامتعية وأأثرت  تعكساليت ا 

واحدة من كأأذربيجان صنّف للبنك ادلويل  2019تصنيف ممارسة أأنشطة الأعامل أأن  وأأضافعىل مجيع جماالت احلياة العامة. 

جراء ا صالحات الأعامل، و دول حتس ن 10أأكرث   تصنفو احتلت املرتبة الأوىل من حيث عدد اال صالحات اجلارية؛ قد ا يف ا 

تدى فس ية العاملية للمن تقرير التناوأأضاف أأن دوةل لسهوةل ممارسة الأعامل بشلك عام.  190من أأصل  25يف املرتبة 

واملرتبة مضن مؤرشه الفرعي محلاية امللكية الفكرية،  36صنف يف املرتبة اذلي ر البدل تطوّ أأكّد  2018الاقتصادي العاملي لعام 

لتوجه املس تقبيل بشأأن ايف املؤرش الفرعي  20املرتبة و حتدي الأنظمة، فعالية اال طار القانوين يف بشأأن يف املؤرش الفرعي  22

فقد قطاع امللكية الفكرية خيضع ال صالحات مبتكرة وتغيريات مؤسس ية وتشغيلية واسعة النطاق. وذكر الوفد أأن للحكومة. 
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ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وامللكية الصناعية.  والية تشملبواكةل للملكية الفكرية ئت نش أأ  الواكةل مسؤوةل عن وقال ا 

دارة املكتبة العلمية والتقنية  نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ال، فضاًل عن مركزين لفحص يةالوطن ا  رباءات والعالمات التجارية وا 

ىل مراكز دمع الابتاكر.  ،وجي لهارت الالعمل عىل نطاق واسع ال نشاء مراكز لنقل التكنولوجيات و أأشار ا ىل و  ضافة ا  نا   وقال ا 

داراي امنوذج شجع ي  فكريةتطوير نظام ملكية مل يكن ليحقق لوال الابتاكر وهذا  نفذت،بفضل اال صالحات اليت ا وضع مبتكر  ا 

، رمغ أأن التحدايت اليت تواجه نظام امللكية الفكرية حتددها س ياسة الابتاكر واال صالحات الاقتصادية رالاستامثر والابتاك

نشاء خدمات رمقية وأأنظمة معلومات جديدة يف جمي هبدلوذكر الوفد أأن يف البدل.  ال امللكية الفكرية لترسيع عمل بنشاط عىل ا 

تطوير وتطبيق أأنظمة جديدة محلاية حقوق امللكية الفكرية الرمقية، مبا يف ذكل و الأنشطة املتعلقة ابلرباءات وضامن الشفافية 

ىل أأن أأذربيجان تعاونسالسل الكتل. وأأ اس تخدام تقنيات عرب  مع الويبو كجزء من س ياس هتا بشأأن امللكية الفكرية يف  تشار ا 

 عمل أأيضا مع دول الاحتاد الأورويب يف جمال امللكية الفكرية الرمقية.، وتامعات واملؤسسات العلميةاجل

ن امللكية الفكرية ت بنغالديشوشكر وفد  .21  ؤدياملدير العام عىل هجوده ادلؤوبة لتلبية احتياجات البدلان النامية. وقال ا 

وأأن بنغالديش تعيد توجيه س ياس هتا اال منائية لتسخري فوائد  ،تاكر واملعرفةيف الاقتصاد العاملي القامئ عىل الاب فأأكرب دورًا أأكرب 

دارة امللكية الفكرية من خالل  ،يف الس نوات الأخريةحّسن،  هبدلوذكر أأن وها الاقتصادي الشامل. يف منامللكية الفكرية  ا 

ت املؤسس ية والقيام بأأنشطة التوعية. فاءاتكوين الكامللكية الفكرية و  ة للملكية الفكرية ورمقنة ماكتباعامتد س ياسة وطني

واعرتف جبهود املنظمة لتنفيذ  ،وأأعرب الوفد عن تقديره لتعاون الويبو املس متر ومساعدهتا يف جماالت امللكية الفكرية والتمنية

ويبو عىل مواصةل التمنية يف براجمها وأأنشطهتا مع احرتام التاماهتا مبوجب أأهداف التمنية املس تدامة. وحث ال جندةوتعممي أأ 

ن من املتوقع أأن خترج الابتاكر يف البدلان النامية. ظروف تعزيز  منوًا حبلول عام الأقل لبدلان صفوف ابنغالديش من وقال ا 

نشاء وتعزيز بيئة اليت اكنت سابقا من البدلان الأقل يف أأن تواصل الويبو مساعدة البدلان  أأمهلأأعرب عن و  ،2024 منوًا يف ا 

البدلان لصاحل ملنظمة أأن تنظر يف تصممي وتنفيذ برامج ورأأى الوفد أأن عىل ادارة جيدة. متتاز اب  لالبتاكر و موامئة ملكية فكرية 

 ادهس تعدأأعرب عن امنوًا ملساعدهتا عىل معاجلة مشألك ما قبل التسجيل وما بعده. و اخلارجة من مجموعة البدلان الأقل 

أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن تكوين جلنة بدلان مل لالقرتاح املقدم من مجموعة للمساعدة يف هذا الصدد. وأأكد الوفد دمعه الاك

الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق. ورأأى أأن االتفاقات امللزمة قانواًن يه وحدها اليت ميكهنا حامية الفوائد اليت تسعى البدلان 

ىل  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس واملعارف التقليدية الوراثية من املوارد  هال ي ص حت النامية ا 

، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يساعد احلوار البنّاء يف تسوية حامية هيئات البثممي ومعاهدة االعامتد معاهدة قانون التص

 خالفات ادلول الأعضاء.

22.  ّ ّ البيان اذلي أأدىل به ممثل املكس يك ابمس مجم برابدوسد وفد وأأي د جتديد والية وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأي

ا ىل ق املؤلف حودعا جلنة  ،لقةاعملفاوضات بشأأن القضااي احلرجة المواصةل ا لتسهيل ،2020/21لثنائية جلنة املعارف ل 

نه يتطلع ا ىليك يتس ىن ع امعلهمواصةل   مزيد من التقدم يف قد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة حامية هيئات البث. وقال ا 

 صيّك وأأعلن أأن برابدوس قد قدمت للتو  .حامية أأسامء البدلانوال س امي يف جمال  ،لعالماتا جلنةداخل العمل اجلاري 

ىل معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت ىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفانضامهما ا   التعديالت وأأجنزت تقريبا  ،وا 

مبا  ،تدريبدورات العام املايض تلقي مساعدة الويبو التقنية يف شلك واصلت رابدوس وأأضاف أأن بهبا.  الترشيعية املوىص

وستس تضيف قريبًا حلقة معل  ،للتصنيف فيينا ونيس يمانظام الويبو ال دارة امللكية الصناعية ونظالتدريب عىل يف ذكل 
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قلميية للويبو بشأأن امللكية الفكرية والتصممي. وأأعرب الوفد عن خالص شكره للويبو عىل دمعها املس متر لتطوير نظام  حقوق ا 

 دمع تطورها الاقتصادي، وأأعرب عن دمعه الاكمل لعمل الويبو.مبا ي ،امللكية الفكرية يف برابدوس

ق أأمهية كبرية عىل دور امللكية الفكرية يف تعلّ و التطوير املبتكر كأولوية قصوى،  حددت هأأن بدل بيالروسورصح وفد  .23

تنفيذ برانجمها الثالث بدأأت ب بيالروس وذكر أأن ضامن تمنيهتا العلمية والتكنولوجية والتجارية والصناعية والاجامتعية والثقافية. 

نشاط ال  مؤرشات نيبرانجًما حبثًيا ترعاه ادلوةل وحتس 16ذ يف ن ت ويشمل الربانمج لتطوير الابتاكر اذلي ترعاه ادلوةل، 

ميكن حتقيق أأهداف ترسيع التمنية القامئة عىل الابتاكر دون وجود نظام فعال ال دارة امللكية ورأأى أأنه ال . الوطين يالابتاكر 

ن التحسني املس متر لال طار القانوين والبنية التحتية يف هذا اجملال يظل ه ن دفًا رئيس ًيا لبيالروس. الفكرية، وابلتايل فا  وقال ا 

 17طرف يف ويه  .ا مع املعايري ادلولية وتغطي مجيع فئات امللكية الفكريةبيالروس متكل س تة قوانني متخصصة متوافقة متام

ن معاهدة للويبو.  26معاهدة من أأصل  ة يتجىل اية حقوق امللكية الفكرياملعايري العاملية املقبوةل محل التباعه اس تعداد بدلوقال ا 

ىل معاهدة مراكش واتفاق الهاي.  ىل تسهيل انضامهما ا  نظمة وأأضاف أأن بيالروس مس تخدم نشط يف العمل الرايم ا  للأ

حدى  العاملية اليت تديرها الويبو؛ ويف هذا الس ياق، ذكر الوفد دمع بيالروس ملبادرة الاحتاد الرويس جلعل اللغة الروس ية ا 

ذ شهدت اي. وشدد الوفد عىل أأن الس نة احلالية اكنت خاصة ابلنس بة لبيالروس، اللغات الرمسية لنظايم مدريد واله ا 

ىل البالد بيالروس الس يد غري مع رئيس  وذكر أأن لقاء مجع .الزايرة الرمسية للمدير العام للويبو الس يد فرانسس غري ا 

ىل والويبو. و  بان مبس توى التعاون بني بيالروسأأشاد اجلان و ، وزراهئاورئيس  توقيع ، ومهنا النتاجئ املهمة الأخرى للزايرةأأشار ا 

للفرتة  جية امللكية الفكرية يف بيالروسمذكرة تفامه جديدة حددت جماالت التعاون احملمتل للجانبني، مبا يف ذكل تطوير اسرتاتي 

ىل تعزيز نظام وطين فعال2020-2030 للملكية الفكرية  . وأأعرب الوفد عن تقديره للويبو ملا قدمته من مساعدة تقنية هتدف ا 

قلميية  خمتلف جوانب امللكية الفكرية. ووجه الوفد شكره اخلاص ال دارة البدلان بشأأن ودمعها يف تنظمي ندوات وطنية وا 

ّ الوطنيةوالبدلان املتقدمة عىل معلها البناء من أأجل تنفيذ أأكرث كفاءة ملشاريعه وبرانجمه  املتحوةل مناقشة الوفد عقد د . وأأي

عىل الفور بشأأن نص لأعضاء يف الويبو ا ىل حل خالفاهتا ودعا مجيع ادلول ا ،ممياقانون التص مرشوع معاهدةبشأأن موضوعية 

ة املؤسسالبدلان . وشدد الوفد عىل أأن بيالروس اكنت واحدة من 2020من أأجل عقد املؤمتر ادلبلومايس عام  ،املعاهدة

اختيار ته نيابة عن حكوم الوفد ابل الويبو. ويف هذا الصدد، اقرتح  وواحدة من أأوائل البدلان اليت انضمت ا ىل ،لأمم املتحدةل

ن بدله  وقالممي. امدينة مينسك مكاكن لعقد املؤمتر ادلبلومايس العامتد معاهدة قانون التص نشاط عىل تطوير تعمل اليوم ب ا 

ذ  نصات الرائدة يف العامل لتطوير منتجات يف البالد واحدة من امل  تطلقأأ حديقة التقنيات العالية اليت  تعدّ اقتصادها الرمقي، ا 

ىل تكنولوجيا املعلومات.  وذكر أأن أأنه ال ميكن تطوير الاقتصاد الرمقي دون اتباع هنج جديد محلاية امللكية الفكرية. وأأشار ا 

ية ا فعاليات دبلوماس  واس تضافت مينسك مرارا وتكرار ، بدلا 73شهر بدون تأأشرية ملواطين ملدة ابدلخول مسحت بيالروس 

عامصة بيالروس مناس بة للغاية مكاكن ن رأأى أأ ذلكل و .رايضية دولية كربى عىل أأعىل مس توى من الضيافةأأحااث ومؤمترات و 

نه يتطلع ا ىل معل ممثر للجمعيات   .جدول أأعاملهاوفق لعقد املؤمتر ادلبلومايس مؤمتر الويبو. ويف اخلتام، قال الوفد ا 

نّ  بلزيوقال وفد  .24 . وحيمهيا قّدر ثقافة بلزي احليوية واال بداعيةيمس متر يف السعي لبناء نظام ملكية فكرية حديث  هبدل ا 

ىل معاهدة ب  2018نومفرب  9يف أأودعت بلزي وأأضاف أأن  ني ووثيقة جنيف التفاق الهاي بشأأن التسجيل يجصكوك انضامهما ا 

عن الوفد أأعرب و هدة الأداء والتسجيل الصويت. الصناعية ومعاهدة مراكش ومعاهدة حق املؤلف ومعاتصاممي ادلويل لل 

حتقيق يف كتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب دلمعه املس متر ملكتب بلزي للملكية الفكرية يف امل امتنانه للقسم الاكرييب 

اس تضاف كرية والرايضة"، : امللكية الفنسعى ذلهبي للملكية الفكرية "لش يا مع موضوع اليوم العاملامتوذكر الوفد أأنه و  رؤيته.
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وزارة التعلمي والش باب من رعاية وبعاون مع اجمللس الوطين للرايضة ابلت ،2019يف أأبريل  مكتب بلزي للملكية الفكرية

ذاكء بلزي يف معل مجليع الاحتادات الرايضية  حلقةوالرايضة والثقافة،  الوعي بأأمهية امللكية الفكرية يف تطوير من أأجل ا 

، التم مكتب بلزي للملكية الفكرية بأأن يصبح مساهامً نشطًا يف برانمج 2019 أأغسطسويف ضيني يف البالد. الرايضة والراي

(Street Law 101 Belize Program عن طريق م ) دة ايراملتارة لساعدة وتدريب وتوجيه معلمي املدارس الثانوية

 جزءوهو لأوىل ال دخال امللكية الفكرية يف نظام التعلمي الوطين، املرحةل اهو املرشوع ذكر الوفد أأن برانمج امللكية الفكرية. و 

 اءعضالأ  ولادلابلعمل مع الويبو ولك  همالت وأأعرب الوفد عن امن هممة التوعية ابمللكية الفكرية ملكتب بلزي للملكية الفكرية. 

 بلك أأشاكلها.الابتاكر وتطوير امللكية الفكرية جعةل دفع يف 

25.  ّ البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  (املتعددة القوميات - دوةل)بوليفيا د وفد وأأي

عن الوفد وأأعرب عىل العمل الشاق اذلي قام به، واذلي انعكس يف منو املنظمة واس تقرارها. عام والاكرييب. وشكر املدير ال

ىل . أأيضا تمنيهتا الاجامتعية والثقافيةل ية الاقتصادية للشعوب و لتمن ل أأن امللكية الفكرية ينبغي أأن تكون أأداة اعتقاده  وأأشار ا 

بداع والابتاكر توازاًن مناس بًا ويوفر الضامن الالزم لالمتثال للحقوق، مثل احلصول عىل الأدوية زيفحت ققأأن حي ةرضور   اال 

 هتاأأنشطو  هاالتمنية، لأن براجم  جندةصيات أأ أأسايس لتنفيذ تو يه منتدى جلنة التمنية  ذكر الوفد أأنو . شعوبواملعرفة لصاحل ال 

يف ادلول الأعضاء، من أأجل ضامن نظام لأغراض تكوين الكفاءات التعاون اال منايئ وتنفيذ أأنشطة  عزيزذات أأمهية قصوى لت

ن بدله الوطنية. التمنية متوازن للملكية الفكرية وس ياسات  من أأجل املعارف عازم عىل مواصةل العمل مع جلنة وقال الوفد ا 

نشاء أأداة تتكيف مع واقع ادلول الأعضاء، وال س امي ادلول اليت  الشعوب من  اكبري  اعددتضّم التوصل ا ىل حل ملموس وا 

قطع خطوات كبرية يف جمال امللكية الفكرية بدمع من الويبو، مثل دله تنوع بيولويج واسع. وأأعلن الوفد أأن بمتتاز ب و  ةالأصلي

نشاء مراكز دلمع التكنولوجي ىل برانمج مكتب منضاموالاا والابتاكر؛ ا  يداع  اتا  أأودع أأن بدله  ضافوأأ . ةالقانونياملنشورات ا 

ىل معاهدة مراكش. وختامالاصك   واصةل تعزيز عالقاته مع الويبو.مبلشديد بدله اأأكد الوفد اهامتم  ًا،نضامم ا 

26.  ّ بعمل جلنة العالمات بشأأن تطوير  شادالبيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأ  بوتسوااند وفد وأأي

دراج رشط الكشف وأأحاكم املساعدة التقنية يف امعاهدة قانون التص ، املذكورةعاهدة املممي، ودمع اقرتاح اجملموعة الأفريقية اب 

وذكر الوفد أأن ممي يف أأقرب وقت ممكن. اؤمتر دبلومايس للنظر يف اعامتد معاهدة قانون التصوأأعرب عن أأمهل يف عقد م

عارف مل املن جلنة لأ  هن قلقذلكل أأعرب عاختالسها. و يتواصلبوتسواان دوةل غنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية اليت 

ة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف تس تمكل معلها بعد أأو تقدم أأي اقرتاح حمدد بشأأن كيفية حامي

بدله  وع والقرصنة البيولوجية ملواردن مثل هذا المتكل غري املرش يعين أأ  صك دويل ملزم قانوانلأّن غياب التقليدي، 

محلاية املوارد الوراثية واملعارف  معلها ووضع صكوك ملزمة قانوانً اس تكامل عىل املعارف جلنة الوفد وحث  سيس متران.

عيشهم. وأأعرب الوفد عن قلقه  ن س بلالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت س تفيد العديد من املواطنني وحتسّ 

زاء التقدم البطيء حنو وضع اللمسات الأخرية عىل معاهدة حامية هيئات البث،  اً أأيض  ال تتوقف عن التطّور،التكنولوجيا فا 

رحب ابلتقدم احملرز يف تنفيذ خطة معل بشأأن لكنّه قضااي مل تعد ذات صةل. و  وزايدة التأأخري تعين خطر اعامتد معاهدة تعاجل

التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية، وأأعرب عن امتنانه للندوة 

قلميية اليت نظمهتا الويبو لل  واملؤسسات البحثية يف مجموعة الأفريقية بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف والتعلمياال 

يف نريويب، كينيا، واليت منحت ماكتب حق املؤلف من مجيع  2019يونيو  13و 12يت عقدت يويم املؤلف، وال جمال حق

فريقيا فرصة اندرة مجلع وتقيمي  وأأعرب الوفد عن  نة حق املؤلف.جل أأعامل جدول بشأأن حراز تقدم الس بل املمكنة ال  أأحناء ا 

https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=26
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=26
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ذاكء ، مبا يف ذكل من خالل مبادرة "الوطين سواان يف تطوير وتمنية نظام امللكية الفكريةت مساعدة بو يف تقديره دلمع الويبو  ا 

لتعامل مع ىل اع ، اليت ساعدت يف وضع دليل للمدعني العامني وتدريب الرشطة واملدعني العامنيالاحرتام للملكية الفكرية"

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ست هذه اجلهود وأأضاف أأن . املالكية الفكرية جرامئ أأعرب عن امتنانه للويبو لمتويلها و ساعد يف ا 

النساء يف منطقة تشويب يف شامل غرب صانعات السالل من سالل بوتسواان، ودمع  ميس و مرشوع مكتب الياابن للرباءات لت

نظام درجات وعالمة جتارية لتسويق هذه السالل عىل وضع تطوير معايري اجلودة و يف ساعد رشوع ذكر أأن امل بوتسواان. و 

لنساء الريفيات. لهؤالء امس توايت معيشة أأفضل حتقيق املس توى ادلويل، وسوف يعزز بال شك المتكني الاقتصادي و 

ي للعمليات الوطنية واال قلميية محلاية املوارد وشدد الوفد عىل أأن توافق ال راء الناشئ داخل اجملمتع ادلويل كلك أأمر رضور 

 .أأيضا وفامي يتعلق بقضااي امللكية الفكرية الأخرى ،الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ن بدل الربازيلوقال وفد  .27 التجارية من فض معدالت البطاةل واجلرمية وخماطر الأعامل خسعى الس تعادة ثقة العامل، و ي  ها 

لغاء القيود التنظميية، و الربازيل تشهد فرتة من الانفتاح وذكر أأن رئيسها.  هما ذكر ال س امي خالل احلد من البريوقراطية وا 

أأكرب اتفاقني الربازيل دخلت  (MERCOSUR)ضمن نطاق مفاوضات فالاقتصادي والاندماج يف سالسل القمية العاملية. 

اد الأورويب ومع الرابطة الأوروبية للتجارة احلرة، وس تربم قريبا اتفاقيات مع رشاكء أ خرين. مع الاحت ،جتاريني يف اترخيها

ىل منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي، وأأضاف  ارساهتا يف امتىش مميك تأأن الربازيل مس تعدة لبدء انضامهما ا 

 يف الاسرتاتيجية امللكية الفكرية وحاميهتا جانب همم تعزيز حقوقن وقال ا  ا مع أأعىل املعايري العاملية. القطاعات الأكرث تنوع

من أأجل حتقيق هذه الأهداف، ستتخذ و الربازيل تعمل عىل بناء وضامن بيئة حملية مواتية لالبتاكر والأعامل. ف، املذكورة

 لتامالازايدة وأأكد العزم عىل زم. القانوين وماكحفة الأنشطة غري القانونية حبالاس تقراء تدابري لزايدة الكفاءة والقدرة عىل 

وتزويد املرتعني ورجال الأعامل واملس تخدمني الهنائيني يف مجيع أأحناء العامل بفوائد االتفاقات  ،بنظام امللكية الفكرية ادلويل

ىل بروتوكول مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات.الربازيل ولهذه الغاية، انضمت  الرئيس ية اليت تديرها الويبو. من شأأن و  ا 

، أأن خيفض التاكليف ويبسط اال جراءات 2019يات يتعلق ابلربازيل خالل مجع  اذلي س يدخل حزي النفاذ فامي ،الربوتوكول

من التجارة العاملية.  يف املائة 80متثل أأكرث من مجموعة من البدلان  يفويسهل تسجيل العالمات التجارية الربازيلية والأجنبية 

ىل نظام مدريد،و  ضافة ا  تقيمي داخيل التفاق نفّذ . وقد كومة بصدد معاجلة معاهدة بودابستالفرع التنفيذي للحذكر الوفد أأن  ا 

معاهدة حق أأي  ،اال نرتنت الهامة الأخرى مثل معاهديتاملؤلف اتفاقيات حق وكذكل ، تصامميالهاي بشأأن اال يداع ادلويل لل 

من اجلوانب املهمة الأخرى السرتاتيجية الربازيل حتسني كفاءة مكتب ذكر أأيضا املؤلف ومعاهدة الأداء والتسجيل الصويت. و 

جراء اختبارات أأرسع يه ق رباءات، اليت المن شأأن خطة ماكحفة ترامك وأأضاف أأن . الوطينامللكية الفكرية  يد التنفيذ، ا 

ن معدل . اتع الطلبموضو  اترباءالللرباءات عن طريق زايدة اس تخدام التقارير من ماكتب الرباءات الأجنبية بشأأن  وقال ا 

ىل هجود الربازيل من الطلبات يف الربازيل. وشدد الوفد ع %80بلغ تقيميها يف بدلان أأخرى جرى طلبات الرباءات اليت 

نفاذ جدا  شطان اجمللس الوطين ملاكحفة القرصنة واجلرامئ ضد امللكية الفكريةوذكر أأن والهتريب والقرصنة.  قليدملاكحفة الت  يف ا 

ن خري مثال عىل ذكل، مللكية الفكرية. حقوق ا ذاكء اليت وقّعت مؤخرًا تفامه ال مذكرة وقال الوفد ا  مع الويبو بشأأن مرشوع "ا 

 ا،تتيحه وأأ  ةاملقرصن ايتالربازيل ابال بالغ املنتظم عن قوامئ املواقع اليت ختّزن احملتومبوجهبا تم وتلالاحرتام للملكية الفكرية" 

ن و  .متويل أأنشطهتا من عائدات اال عالانت منع هذه املواقع منهبدف  تعزيز نظام يف أأي هجد لن تّدخر الربازيل اختمت ابلقول ا 

املوارد الوراثية واملعارف مسائل وستسهم بشلك بناء يف املناقشات احلامسة ملس تقبل امللكية الفكرية، مثل  ،امللكية الفكرية

 التقليدية واذلاكء الاصطناعي.
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28.  ّ دول كرواتيا نيابة عن مجموعة بيان وفد و  ،الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه مسابوفد فنلندا  بيان بلغارايد وفد وأأي

ساعدة يف تعزيز اال بداع والمنو من خالل امل لأهنا و أأورواب الوسطى والبلطيق. وواصل الوفد دمعه للأنشطة العامة للويبو 

ىل اجلهود لحرك رئييس تعمل مكالاقتصادي،  زايدة املعرفة ابمللكية الفكرية ودمع الابتاكرات عىل مس توى العامل. وأأشار ا 

ابلتقدم يف جلان الويبو املتلفة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، ورحب  تداوةلالكبرية اليت بذلت بشأأن مجيع القضااي العالقة امل 

أأحدث تقرير وذكر أأن املواقف بشأأن العديد من املوضوعات القدمية. الفجوات بني احملرز عىل الصعيد الترشيعي يف تضييق 

تحسينات يف أأنظمة أأعامل امللكية الفكرية والبنية التحتية التقنية للواكالت لل  س مترامل الويبو  دمعسلط الضوء عىل للمدير العام 

قلميية  وتوفري خدمات ذات جودة أأفضل لأحصاب املصلحة واملس تخدمني الهنائيني.  ،من أأجل جعلها أأكرث كفاءةالوطنية واال 

كجزء من اجلهود املس مترة اليت تبذلها الويبو لتطوير وحتديث أأنظمة امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، أأعرب الوفد عن و 

ىل أأن الرشاكة اجليدة بني الويبو ومكتب بلغارايتقديره دلمع الويبو فامي يتعلق بنظام امللكية الفكري  ة يف بلغاراي، وأأشار ا 

 سلسةل من ميظنيف ت دمع الويبو ، عىل سبيل املثالوذكر مهنا، عدد من املبادرات عىل مر الس نني. عن ت مثر للرباءات قد أأ 

ودمع أأنشطة تكل املراكز لصاحل  ،هبدف حتديد وضع مراكز نقل التكنولوجيا يف بلغاراي 2019املناقشات يف صوفيا يف أأبريل 

والويبو يف للرباءات  تنظمي ندوة مشرتكة بني مكتب بلغارايوذكر أأيضا الأعامل يف بلغاراي. ورواد املؤسسات التعلميية والبحثية 

، ركزت عىل خدمات الويبو املقدمة للمؤسسات الصغرية املوهجة حنو التصدير. وقد تناولت تكل 2019صوفيا يف سبمترب 

ماكانت وفوائد النظم ادلولية فامي يتعلق حبامية الاخرتاعات والعالمات التجارية والتصاممي وكذكل موضوع  الساعة الندوة ا 

حملة عامة عن كيفية اس تخدام قاعدة الندوة  تقدمو  اال لكرتونية؛والعالمات التجارية احلقول ني أأسامء بشأأن املنازعات ب

يداع وأأدواهتا ومنصاهتا ملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف للويبو بياانت العاملية ال  حامية حقوق امللكية  اتطلبا 

للرباءات يس تكشف طرقًا لتسهيل وصول  فائدة كبرية للرشاكت، فا ن مكتب بلغارايمن ذه الأحداث ا لها ملنظر و الصناعية. 

ىل نظام امللكية الفكرية وزايدة وعهيا  نه س يواصل دمعه لالوفد قال الفرص اليت يوفرها. و عن طريق الرشاكت احمللية ا  لويبو ا 

الاس تجابة بشلك اكف  غيةب  ،يف هجودها لتعزيز حقوق امللكية الفكرية وزايدة املعرفة ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل

جياد بناءة وموهجة حنو أأن تكون مداوالت امجلعيات احلالية استباقية و ب أأمهلأأعرب عن للتطورات واملتطلبات الناش ئة. و  ا 

 هبدف حتقيق نتاجئ ملموسة يف مجيع القضااي املعلقة. ول،لاحل

29.  ّ ن بدله ال يزال مقتنعا بأأن نظام اوفد بيان  بوركينا فاسود وفد وأأي مللكية الفكرية أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال ا 

جراءات ال حرص لها  كلذلو ،أأداة هامة للتقدم والتمنية الاجامتعية والاقتصادية الس تفادة لاملاضية لس نوات عىل مدى ااختذ ا 

دمع الويبو املتعدد الأشاكل، مبا تيرّس بفضل تنفيذ هذه اال جراءات املتعددة ذكر أأن من الفرص اليت تتيحها امللكية الفكرية. و 

وابدلور الهام اذلي تؤديه الويبو يف تعزيز ، تعاون املمثر مع الويبول ابالوفد ات. ورحب كفاءالتكوين ساعدة التقنية و يف ذكل امل 

أأن الوفد أأيضا برحب و والبدلان النامية.  منواً الأقل امللكية الفكرية كأداة خللق الرثوات، مع الرتكزي عىل مساعدة البدلان 

هذا العام مت املهنية للماكتب الوطنية للملكية الفكرية، قدّ  كفاءاتدورًا أأساس يًا يف تعزيز الؤدي أأاكدميية الويبو، اليت ت

اال دارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة للمهنيني بشأأن ، دورة تدريبية خصوصا  بوركينا فاسويفو، لأول مرة يف أأفريقياو

، مرشوع تعزيز وتطوير أأجندة التمنيةد جلنة التمنية، يف س ياق تنفيذ ابعامتالوفد رحب و من القارة الأفريقية. بدلًا  15من 

ن قطاع املوس يقى ومناذج الأعامل اجلديدة.  أأن البدل قد دخل تظهر خمتلف اال جراءات اليت اختذهتا بوركينا فاسو وقال الوفد ا 

لكنّه أأضاف الاجامتعية والاقتصادية. و  ةيتمن يف ال يف ديناميكية المنو، عىل أأساس الاس تخدام الكفء والفعال للملكية الفكرية 

للحصول  امئادل تهكوم ح يسعأأعرب عن  ،عىل الرمغ من اجلهود املبذوةل، ال تزال هناك حتدايت كثرية. ولهذا السببأأنه و 
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ذ س تفادة الاكمةل من نظام امللكية الفكرية. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤختحقيق الاعىل دمع من الويبو ل 

 وأأن ينجح معل امجلعيات. ،الاعتبار بعنياملاوف اليت أأاثرهتا اجملموعة الأفريقية 

30.  ّ رابطة أأمم  فييت انم ابمسبيان وفد و  ،أ س يا واحمليط الهادئبدلان س نغافورة ابمس مجموعة وفد بيان  مكبودايد وفد وأأي

البديةل لتسوية  س بليف جمال امللكية الفكرية وال  بتوس يع نطاق خدمات الويبو العامليةالوفد  جنوب رشق أ س يا. ورحب

ن مكبوداي أأقرتتعزز التطور الاسرتاتيجي للويبو. س  ن هذه املبادرات رأأى أأ املنازعات. و  كأداة للتمنية،  ابمللكية الفكرية وقال ا 

ن االتفاقات واالتفاقيات واملعاهدات ادلولية. وقد وقعت حىت ال ن بروتوكول مدريد ومعاهدة ا متبنت عددوعليه فقد 

لتوقيع اتفاقية برن  ةس تعدم  من حيث املبدأأ ويه الرباءات واتفاق الهاي ووثيقة جنيف التفاق لش بونة ومعاهدة بيجني. 

ىل معاهدات أأخرى ل بدله  ماالت وأأعرب عن ة. قادموس تودع صك الانضامم دلى الويبو يف الأشهر ال تحقيق ابالنضامم ا 

ن اس تفادة اكمةل من نظام امللكية الفكرية.  نشاء نظام سعت مكبوداي وقال ا  ىل ا  ابلتعاون مع الويبو ورشاكء التمنية ال خرين ا 

شاريع يف جماالت م عدة  ت. ونفذ2002د معظم قوانني ولواحئ امللكية الفكرية اعتباًرا من عام محلاية امللكية الفكرية، واعامت

وصياغة ترشيعات امللكية الفكرية  ياال دار التشخيص العالمات التجارية والاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية واملوارد و 

نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر. و  هاوتعديل  بشلك فعال من املساعدة التقنية املتاحة يف  تاس تفادأأضاف أأن بدله وا 

سامهت مع الويبو واملكتب وكذكل فقد معاجلة طلبات معاهدة الرباءات وحتديث نظام اال يداع اال لكرتوين. جمال الرباءات و 

تكوين يف تنفيذ عدد من برامج  ،السويدي للرباءات والتسجيل والواكةل السويدية للتعاون اال منايئ ادلويل والواكالت الأخرى

ا يف صبح عضو ي ل  عن أأمهل يف زايدة مشاركتهالوفد د واخلربات املتاحة، أأعرب يف جمال امللكية الفكرية. ورهنا ابملوار الكفاءات 

يف دمع املبادئ اليت تقوم  دورا نشطدفعها لأداء ، س تمنواً الأقل كأحد البدلان مكبوداي  ةربرأأى أأن جتالويبو للتنس يق. و جلنة 

ات تنفيذ الفعال لالتفاقال ابلعمل عن كثب مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا من أأجل  همالت أأبدى اعلهيا امللكية الفكرية، و 

لويبو وذكر أأن لادلعوة لتوس يع العضوية يف جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية.  لكية الفكرية. وكررواالتفاقيات املتعلقة ابمل 

زيد من مبرحب و للويبو ومجيع رشاكء التمنية.  هعن امتنانالوفد أأعرب دورًا فعااًل يف دمع تطوير امللكية الفكرية يف مكبوداي. و 

نفاذ، يف املساعدة  دارة امللكية الفكرية والابتاكر والاخرتاع واال  يف دمع العالمات التجارية للمنتجات احمللية وتعزيز وحتسني ا 

ية واحتياجات شعهبا. وأأعرب عن أأمهل يف مناقشات للتغريات يف بيئة امللكية الفكرية العامل الاس تجابة مكبوداي فرتة حتاول فهيا 

 بناءة خالل امجلعيات.

31.  ّ نه بذل لك هجد ممكن ملواهجة التحدايت  ،بيان وفد أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية الاكمريوند وفد وأأي وقال ا 

. شعوبالسلع واخلدمات ورفاه ال جودة حتسني بدلان و واحدة من الأسس الرئيس ية لتمنية ال فهيي  ،ددة للملكية الفكريةاملتع

عن قطاع حق  املدير العام املسؤوةل ةزايرة انئبمهنا و  ،التعاون بني الاكمريون والويبوأأنشطة وفد بال، رحب ا اال طاريف هذو

املدير  ةوزايرة انئب ؛الكتابقطاع عىل أأثناء الزايرة عمل جلسات ال تركز قد و  ،2017يف عام  الصناعات اال بداعيةاملؤلف و 

لتوعية بشأأن املؤرشات اجلغرافية. معل ل  حلقةاليت أأعقبهتا  ، يونيو املايضتصاممي يفعن قطاع العالمات وال  العام املسؤوةل

الس يد جوزيف وخاصة السلطات الاكمريونية، داثت ممثرة مع أأجرت يف هذه الزايرة حمااملدير العام  ةوذكر الوفد أأن انئب

ديون نغويت رئيس الوزراء ورئيس احلكومة، والس يد غابرييل دودو ندويك وزير املنامج والصناعة والتمنية التكنولوجية، 

ن أأس بوع امللكية الفكريةقال الو  وسعاد الس يد مبيال مبيال وزير العالقات اخلارجية. ، اذلي مل تعد فوائده ونيف الاكمري  وفد ا 

طار هذه ادليناميكية املس يعقد  حباجة لربهان،  هام: نين جغرافييللاكمريون مؤرشأأضاف أأن . و 2019يف أأكتوبر وهّجة يف ا 

قلميية الرفيعة املس توى و  فلفل بينجا عززت التوصيات التوعية، بشأأن ة العمل حلقوعسل أأوكو، وخالل املائدة املس تديرة اال 
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تدرس املنتجات الأخرى مثل الاكاكو الأمحر، اذلي والنظر يف اجلغرافية،  ه بزايدة قاعدة مؤرشاتبدلنظر ال  املقدمة وهجة

طار املرحةل الثانية من برانمج دمع تنفيذ املؤرشات اجلغرافيةيف أأيضًا نشطته أأ  لمنظمة الأفريقية ( التابع ل PAMPIG 2) ا 

ىل أأن املؤرشات للملكية الفكرية نه مهنا  ،يضا قطاعات أأخرىتطال أأ اجلغرافية . وأأشار الوفد ا  قطاع الصناعات احلرفية، وقال ا 

ىل كثري من العمليدرك أأن لك  ىل و . ما س بق حيتاج ا  قصارى تبذل  ، وهبدف حتقيق ما س بق،لاكمريونا نأأ أأشار الوفد ا 

مراعاة مصاحل املعايري ادلولية من خالل وثيقة جنيف واتفاق لش بونة، وأأضاف أأن من الرضوري قوانيهنا مع هجدها ملواءمة 

عىل و ، وهو جانب مكرس حمليا يف القانون الاكمريوين. ات يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورةلأشخاص ذوي اال عاقا

عددا من اهدة مراكش. ورصح الوفد بأأن نفس ادليناميكية فامي يتعلق مبعالاكمريون يف ستس متر ف املس توى ادلويل، 

، وخاصة يف املسائل املتعلقة ابملزيانية أأاثر اهامتمهاملناقشات احلالية بشأأن جوانب معينة من امللكية الفكرية يف خمتلف اللجان 

ية واملوارد الصناع تصاممي ات البث وال هيئو  اتديقي ت ل امللكية الفكرية، والاس تثناءات وال بفض ةطعمالأ س ياحة تذوق  زيزوتع

ابملسامهة يف  هماالت جدد و  أأيضًا. هفيد بدلس ت هذه اجلوانب، اليت املناقشات يف وفد عن أأمهل يف أأن تنجح الالوراثية. وأأعرب 

عالن الاجامتع ادمع تطوير النظم اال يكولوجية للملكية الفكرية متسيس متر يف تطوير امللكية الفكرية، ولهذا الغرض،  ش يا مع ا 

 امللكية الفكرية. ويف اخلتام، ذكر الوفد أأن التطوير الناحج لقطاع 2018ى اذلي عقد يف طوكيو يف فرباير الرفيع املس تو 

 عدم املساواة.وما تنتجه من ، عواقب الأحداثالس يطرة عىل يس تدعي 

ن التام  كنداوقال وفد  .32 معاهدات  ةيف جلان الويبو املتلفة وعضوي تهمن مشارك  ضحيتابلويبو ومعلها املعياري بدله ا 

ىل أأربع معاهدات للويبو وأأضاف أأن كندا انضمت يفالويبو.  وبروتوكول  2018: اتفاق الهاي يف نومفرب ، ويهالعام املايض ا 

ىل معاهدة الرباءات يف أأكتوبر أأيض ستنضمكر أأهنا ذ. و 2019مدريد ومعاهدة س نغافورة واتفاق نيس يف يونيو  . 2019ا ا 

ىل أأن و  مبادرات دلمع الابتاكر وتعزيز امللكية الفكرية كأداة للمنو  توضع، فادلاخيلعىل الصعيد  هتانشطواصلت أأ كندا أأشار ا 

ن نظام امللكية الفكرية. و مشولية وضامن  طالق  ؛يف بشأأن امللكية الفكريةبرانجما للتوعية والتثق مشلت املبادرات قال الوفد ا  وا 

ومجع  ؛ومتويل العيادات القانونية للملكية الفكرية يف اجلامعات الكندية امجلاعية؛رباءات وامللكية الفكرية للسوق جديدة 

دايت لزايدة املشاركة يف املنت ةالأصلي شعوبوبرانمج منح لل  ؛يف كندا هنظام امللكية الفكرية واس تخدامب البياانت عن الوعي 

جنازات الويبو عىل مدار العام الوفد أأحاط و أأخرى. عديدة  اأأهدافو ، ةقضااي امللكية الفكريبشأأن احمللية وادلولية  ، الفائتعلامً اب 

ىل معاهدة مراكش؛ حاةل  15وعىل معاهدات الويبو؛  انضامم أأو تصديقحاةل  40مبا يف ذكل أأكرث من  ضايف ا  زايدة و انضامم ا 

قرض(؛  000 233ا ىل  وصل العددالكتب امليرسة )عن طريق احتاد يف عدد الكتب اليت ت قرض س نواًي يف املائة  41بنس بة 

، خالل العامالحظه املشاركة التعاونية اليت حتّدث الوفد عن س نة قياس ية الس تخدام خدمات الويبو بشلك عام. و أأشار ا ىل و 

عداد مقرتحات  ن وأأعرب ع. ا جلنة التمنيةشاريع لتنظر فهيامل مبا يف ذكل يف وضع مقرتح منوذيج ملساعدة ادلول الأعضاء يف ا 

دلمع مشاركة ممثيل اجملمتعات الأصلية واحمللية يف جلنة املعارف  ،2019ملسامهة يف صندوق الويبو للتربعات يف مارس اب هرسور 

طار يف  أأن الويبو يه  ىاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورأأ اجلهود املبذوةل محلا 

عىل اختاذ القرارات عىل أأساس توافق ال راء واحلمك الرش يد واال رشاف املايل يف  حثّ و  ،املنتدى ادلويل الأول للملكية الفكرية

 مانة وموظفي الويبو دلمعهم ومجليع ادلول الأعضاء ومس تخديم برامج الويبو.للأ  همجيع أأعامل الويبو وجلاهنا. وأأعرب عن امتنان

33.  ّ بيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وشكر املدير العام فرانسس غري  ش ييلد وفد وأأي

ابدلور املهم وأأقّر لف أأقسام الويبو، وال س امي املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب، عىل التاهمم ودمعهم الثابت. وخمت

واعترب أأنظمة امللكية الفكرية املتوازنة أأداة أأساس ية لتعزيز الابتاكر  ،لأنظمة امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر وتمنية البدلان
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ىل الثقافة واملعلومات وحتسني نوعية حياة مجيع املواطنني. و والقدرة التنافس   ذكر أأن ية وتوليد قمية مضافة وتيسري الوصول ا 

مؤرش عن حتقيقها لأعىل مرتبة بني بدلان املنطقة يف  اجلهود اليت بذلهتا ش ييل لتحديث نظام امللكية الفكرية اخلاص هبا أأمثر

الابتاكر مبوجب سلسةل من االتفاقيات التجارية جمال جيذب الاستامثر الأجنيب يف اقتصادها املفتوح أأصبح الابتاكر العاملي و 

ابتاكرا يف املعاهد ( هو اثين أأكرث INAPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية يف تش ييل )وأأضاف أأن اليت أأبرمهتا احلكومة. 

وذكر رايدة الأعامل والابتاكر ونقل التكنولوجيا.  ةحركبل هو أأيضا مركز دلفع ، فقطكسجل  يؤدي خدمات ملعهد الفاالعامل. 

نشائهاخلطوات العظمية اليت حتققت يف الس نو  ىل انتقال ا اهن، ومات العرش اليت انقضت منذ ا  لكرتونية ملعهد ا  غري املعامالت اال 

 ت العالمات التجارية التصويرية يف قاعدة بياانعن العنارصاس تخدام اذلاكء الاصطناعي ال نشاء حمرك حبث  وتعزيز ةالورقي

دراج  "Sello de Origen"برانمج  ةتابعوم  نو العمل عن ب عد وا  بحث دارة لل زيية وبدأأ العمل اك  لكتقدمي اخلدمات ابللغة اال 

ن املعهد وجب معاهدة الرباءات. المتهيدي ادلويل مبفحص الويل و ادل اختذ خطوات لتعزيز أأنشطة ماكتب نقل وقال الوفد ا 

صدا ىل  ،ر الرتاخيص يف اجلامعاتالتكنولوجيا وا  ضافة ا  دوره كجهة ماحنة ملشاريع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، مبا يف ا 

دارة وأأضاف أأن ذكل تكل املنفذة حتت رعاية منتدى التقدم والتمنية يف أأمرياك اجلنوبية.  يف املسامهة ستس متر اجلديدة املعهد ا 

والرتكزي عىل تاكمل أأدوات  ،خالل الاعامتد عىل العمل املنجز حىت ال ن بشلك جوهري وفعال يف نظام امللكية الفكرية من

مع تلبية احتياجات العرص احلديث و  ،امللكية الفكرية كعوامل اسرتاتيجية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت الكربى

تبارها املنتدى الرئييس لتطوير املعايري س تواصل دمع الويبو ابع ذكر الوفد أأن بدله املتجددة. و  ةتغري املناخ والطاقمراعاة 

واملداوالت القامئة عىل احلقائق.  ةالرش يد ةمكو من خالل احلامليرّس، ادلولية لتعزيز نظام امللكية الفكرية الفعال واملتوازن و 

حراز املزيد من التقدم يف خمتلف البن ود قيد املناقشة عىل وأأعرب عن ثقته يف أأن النتاجئ املالية املشجعة للمنظمة س متكّن من ا 

ن أأساس هنج متوازن يدمج املنظور اال منايئ ومتابعة أأهداف التمنية املس تدامة يف مجيع أأنشطة الويبو.  امجلعيات وقال الوفد ا 

بثبات احلالية فرصة ال   ادلول الأعضاء عىل  رام اتفاقات متوازنة وطموحة. وحثأأن تعددية الأطراف يه أأفضل وس يةل ال 

لهام املداوالت داخل املنظامت تصاممي ناقشاهتا بشأأن ال امليض قدمًا يف م  الصناعية واملاكتب اخلارجية لوضع مثال واّض وا 

 الأخرى املوجودة يف جنيف.

34.  ّ ملنظمة. عمل اد التام كولومبيا بوأأكّ ، الالتينية والاكرييببيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك  كولومبياد وفد وأأي

ن  ميكن حامية سلعها تعزيز منوذج الاقتصاد الربتقايل القامئ عىل الصناعات اال بداعية اليت ل أأمهية خاصة تويل  تهحكوم وقال ا 

لسةل من الاسرتاتيجيات س تتوىخ  2022-2018خطة التمنية الوطنية للفرتة وأأضاف أأن . ل امللكية الفكريةبفضوخدماهتا 

نتاج والصادرات.  هاوتوحيدلتطوير الصناعات الثقافية واال بداعية  التأأكيد عىل التام أأعادت اخلطة وأأضاف أأن هبدف تنويع اال 

ىل احلكومة بتطوير  نشاءجممتع قامئ عىل املعرفة، و البدل ا  مالية جديدة للجهات الفاعةل العامة واخلاصة يف رضيبية و أأدوات  ا 

التمنية دلفع الصناعات اال بداعية وذكر أأن تسخري ام الوطين للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ملضاعفة الاستامثر احلايل. النظ

اخلاصة، مبا يف ذكل امللكية الوطنية  حتياجاتالام اس تدعى فهحاوةل اسرتاتيجية لتحقيق منو طويل الأجل، مكالاجامتعية 

نشاء أأ  ذلكل رأأى الوفدالفكرية. و يف كولومبيا هل أأمهية خاصة لتحقيق أأهداف امللكية الفكرية يف  مكتب خاريج للويبون ا 

قلميية من س  يف كولومبيا مكتب خاريج وجود فالبدل.  ىل املنطقة ويمكل اجلهود اال  يجعل خدمات الويبو وأأنشطهتا أأقرب ا 

نشاء خالل تغطية املصاحل املشرتكة و  ن لأعضاء فهيا. وس يةل اتصال مبارشة بني الويبو وادلول اا  ينبغي أأن امجلعيات وقال ا 

نشاء مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا.  ا وافقت عليه مجموعة بدلان ترش يحا توافقياكن قرتاح وأأضاف أأن الاقراًرا بشأأن ا 

رصاحة يف ت در وو  ،2015مع املبادئ التوجهيية اليت وافقت علهيا امجلعيات يف عام لامتيش أأمرياك الالتينية والاكرييب، اب

نه ي حتديث س ياس ته الوطنية يف جمال امللكية الفكرية، وذكر الوفد أأن بدله يعمل عىل قرارات امجلعيات السابقة. و   عتربذلكل فا 
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نتاجية والقدرة عزز تمس تقبلية من أأجل وضع س ياسة أأولوية صةل التعاون النشط مع الويبو موا امللكية الفكرية كأداة لزايدة اال 

لثنائية ن من املهم جتديد والية جلنة املعارف ل ورأأى أأ ل تشجيع الابتاكر واال بداع ونقل التكنولوجيا. التنافس ية من خال

حراز تقدم يف املداوالت ، 2020/21 فهم املشرتك للقضااي الأساس ية ذات ربز ال ي ،أأو أأكرث ،صك واحدلوضع مما يشجع عىل ا 

د الوفد اس تعداده ملواصةل العمل من ظها اجملمتعات. وأأكّ ف لتقليدية اليت حت مللكية الفكرية والتنوع البيولويج واملعارف اابالصةل 

أأيضا  أأكدممي يف املس تقبل القريب. و اعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصبغية بناء التوافق يف ال راء ل أأجل حوار 

ىل اتفاق الهاي. و بدله اهامتم  نه ابالنضامم ا  مساعدة الويبو التقنية والقانونية ذكر أأن جتاه، و أأحرز تقدمًا يف هذا الاقال ا 

 .لالتفاق تنفيذ الفعال واملالمئال س تكون حامسة يف 

35.  ّ والاكرييب، وشكر الويبو  البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية كوس تارياكد وفد وأأي

س نوات ا ىل مكتب كوس تارياك للملكية الفكرية عىل مّر ال اكرييب عىل ادلمع املقدم الاال قلميي لأمرياك الالتينية و  كتبامل وال س امي 

ن ذكل وتنفيذ التامات البدل مبوجب قانون امللكية الفكرية ادلويل. وق هاات الوطنية وتعزيز كفاءالتكوين ومساعدته يف  ال ا 

منه واس تفاد  ،ملكتباداخل رفع مس توى احلرفية من مواصةل تعزيز معليات التدريب و الوطين ن مكتب امللكية الفكرية مكّ 

ىل أأن الأولوية التالية  ون ومس تخدموأأحصاب املصلحة ال خر  تنفيذ مرشوع  يهنظام امللكية الفكرية كذكل. وأأشار الوفد ا 

(WIPO File) . ىل ىل معاهدة الرباءات، اليت  تحتفلته احكوم أأن وأأشار الوفد ا  ابذلكرى الس نوية العرشين النضامهما ا 

يف س ياق الأدوات اليت تقدهما الويبو ملساعدة و. بفعاليةرباءات الزودت املس تخدمني مبنصة تنافس ية ال دارة تسجيل 

ىل أأقىص حد من نظام امللكية الفكرية ادلويل،  كوس تارياك ستور الويبو من بعثة لوفد أأن ذكر ااملس تخدمني عىل الاس تفادة ا 

. وفامي يتعلق حبق املؤلف، شكر اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتبروتوكول عن لتقدمي مزيد من املعلومات قريبا 

وأأشار ا ىل  ،جنيومعاهدة بيمعاهدة مراكش الوفد الويبو عىل املشورة الترشيعية املقدمة والبعثة التقنية والقانونية لتنفيذ 

حراز تقدم حمدد يف 2019سبمترب  4يف  ةالأخري املصادقة عىل تكل  زاء عدم ا  ىل املسائل العاملية، فأأعرب عن قلقه ا  . وانتقل ا 

 10الهدف وحتديدا  ،2030التمنية املس تدامة لعام خبطة  فامي يتعلقو املفاوضات املوضوعية عىل اجلهبتني املعيارية واملؤسس ية. 

بني توازاًن جيب أأن حيقق نظام امللكية الفكرية العاملي رأأى الوفد أأن دم املساواة داخل البدلان وفامي بيهنا، بشأأن احلد من ع

زاةل العقبات فوائده ونطاقه. وحثّ  املتعلقة  الوفد امجليع عىل حتمل مسؤولياهتم والترصف حبسن نية يف املفاوضات هبدف ا 

ح مكتب تافت ااختيار املاكتب اخلارجية، وخاصة و ممي اومعاهدة قانون التص املعارفجلنة مسائل ا، مثل ابلقضااي الأكرث تعقيد

 ة املقبةل.لثنائياملزيانية ل الربانمج و يف كولومبيا، واعامتد 

36.  ّ ندا ابمس اجملموعة الأفريقية. ورحب ابلتطورات اليت حدثت يف البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغ  كوت ديفوارد وفد وأأي

ات من خالل تنفيذ كفاءالتكوين عىل أأمهية املساعدة التقنية و  كّدأأ و معاهدة الرباءات والهاي ومدريد. أأنظمة يف  2019عام 

ن التمنية.  جندةأأ  دراس ية  امنحقّدما لكية الفكرية املنظمة الأفريقية للم و املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية وقال ا 

يفواريني، و   يف جامعتني كجزء من ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا درسنياملتكوين كفاءات برانمج ل  ةخطوضعت ملواطنني ا 

يف بدل رائد ك كوت ديفوار  اقطاع حق املؤلف والصناعات اال بداعية عىل اختيارهانئبة املدير العام لوفد الشكر و والابتاكر. 

وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي  تطوير قطاع املوس يقى والامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى يف بوركينا فاسو" مرشوع

من ن داة اسرتاتيجية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية مكّ كأ امللكية الفكرية اس تخدام ". وذكّر الوفد بأأن والنقدي لغرب أأفريقيا

ت اجلغرافية والعالمات امجلاعية، وأأن توس يع نطاق مراكز دمع مؤرشاالرتوجي للعرب ماكحفة الفقر يف املناطق الريفية 

ن حكوم  قالو حمورا رئيس يا للأنشطة. شلّك رباءات الفنية للواثئق من حيث الالتكنولوجيا والابتاكر  ىل اعامتد  تها  سارعت ا 
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 3.034لغ ذكر أأن مجموع الأرابح بدارة امجلاعية، . وفامي يتعلق ابال  هبدف التصديق علهيا معاهدة مراكش يف امجلعية الوطنية

بفضل ادلمع الكبري اذلي قدمته الويبو. وأأعرب ، 2018يف عام  ،مليون دوالر أأمرييك 6.1مليار فرنك أأفريقي، أأو حوايل 

عطاء دالوفد عن أأمهل يف  براملال  يناميكية جديدة ا  معاهدة  طار املعياري من خالل قرار امجلعيات عقد مؤمتر دبلومايس ال 

مرشوع معاهدة بشأأن أأن املفاوضات ورأأى ابتباع الهنج القامئ عىل اال شارة. ابملعىن التقليدي أأي  امية هيئات البثبشأأن ح

رس امجلود احلايل. وأأشار الوفد بغية ك ممي تتطلب اتباع هنج أأكرث مشولية جتاه املاوف املرشوعة لأحصاب املصلحة اقانون التص

ىل أأن كوت ديفوار،  ّ طرف  ويها  د مبدأأ التضامن من أأجل حسن سري معل الويبو يف وثيقة جنيف التفاق لش بونة، تؤي

 .امجلعياتأأكد أأنه سيتعاون بشلك اكمل للمسامهة يف جناح و هتا، احتاداو 

 لثنائيةوالهنج السلمي اذلي اتبع يف التخطيط املايل ل  2018/19 لثنائيةاملالية ل  عن رضاه عن النتاجئ كرواتياوأأعرب وفد  .37

دخالها عىل الربامج و و . 2020/21 . وطريقة عرضه لتخطيط املايلا مهنجيةأأعرب عن رسوره للتحسينات املس مترة اليت جيري ا 

ىل و  حق التطورات اال جيابية املس مترة يف خمتلف جلان الويبو، وال س امي فامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث يف جلنة أأشار ا 

ّ و أأن تس تجيب ادلول الأعضاء بشلك اكف وفعال للتحدايت التكنولوجية اجلديدة يف هذا اجملال. ب أأمهلأأبدى . و املؤلف د أأي

ىل مواهجة حتدايت التطورات التكنولوجية اجلديدة وتأأثريها عىل نظام امللكية الفكرية. ع ةلربانمج واملزيانية اجلديدركزي وثيقة ات

ن و  نظام ملكية فكرية رسيع تتطلب وجود الاقتصادات الرمقية احلديثة، اليت تعمتد اعامتدا كبريا عىل البياانت، قال ا 

ىل أأن ة واملوهجة حنو حل هذه التطورات. لويبو الرسيعة والنشطس تجابة االكرواتيا امتنان نقل ، و فعالس تجابة و الا وأأشار ا 

الصغرية واملتوسطة ورايدة الأعامل يف الانتفاع الفعال ابمللكية  للرشاكت اعززم دعامتضمنت  ةالربانمج واملزيانية اجلديدوثيقة 

تاج جامتعي، ولكهنا حت بشلك كبري يف المنو الاقتصادي والاس تقرار الاتسامه الرشاكت الصغرية واملتوسطة ورأأى أأن الفكرية. 

ىل  جراءات مناس بة ا  ية واال بداعية بتاكر ز قدرهتا الاحتقيق اس تفادة اكمةل من نظام امللكية الفكرية وتعز يك تس تطيع اختاذ ا 

حدى الأولوايت الرئيس ية لكرواتيا يف اس يكون هذا ادلمع للرشاكت الصغرية واملتوسطة وذكر أأن والتنافس ية.  لنصف الأول ا 

جملس الاحتاد الأورويب. وأأعرب الوفد عن أأسفه لعدم التوصل ا ىل توافق يف ال راء بشأأن اعامتد  اسهترأأ ، أأثناء 2020من عام 

تحقيق ل اجلهود الهائةل اليت بذلت جس يد لت  ءً بنا هنجاً ادلول الأعضاء ممي. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتخذ امعاهدة قانون التص

دارة الويبو ومساعدة املنظمة عىل  هذه الغاية. وجشع الوفد ادلول الأعضاء عىل العمل ابالشرتاك مع أأمانة الويبو للهنوض اب 

تبدي ح و افتتحىل ابالن يزداد تعقيدًا. وطلب الوفد من ادلول الأعضاء أأن ت معلها اذلي مواهجة التحدايت املس تقبلية يف جمال 

امجلود الطويل الأمد بشأأن ختصيص ماكتب الويبو ق التقدم، مبا يف ذكل ياليت تع املتيبسة لالبتعاد عن املواقف  اداس تعدا

، اخلارجية، ويه عقبة واحضة أأمام تقدم تكنولوجيا االتصاالت احلديثة. وشكر الويبو عىل تعاوهنا القمي يف جماالت أأخرى

داع تعزيز أأمهية اال بو : وضع اللمسات الأخرية عىل مرشوع مشرتك ملساعدة ماكتب نقل التكنولوجيا يف كرواتيا؛ ومهنا

 وتقدمي خمتلف برامج التدريب عىل امللكية الفكرية. ؛والابتاكر بني الأطفال

يف أأعقاب معلية تشاورية واس تفتاء  2019أأبريل  10أأن ادلس تور اجلديد مجلهورية كواب، الصادر يف  كوابأأعلن وفد و  .38

وأأضاف أأن د دور التعلمي والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر كعوامل أأساس ية يف التمنية الاجامتعية. وري، أأكّ دس ت

بداعات عقوهلم، كام مياأأقّر الكويب ادلس تور  ا للقانون والس ياسة رسها املبدعون وأأرابب احلقوق وفقحبقوق الأشخاص يف ا 

ن العامة.  عادة تنظمي نظام العلوم والتكنولوجيا خطوات قطعت كواب وقال الوفد ا  كبرية يف تنفيذ الس ياسات العامة، مثل ا 

نشاء مؤسسات التكنولوجيا املتقدمة ومراكز العلوم والتكنولوجيا لتعزيز املعرفة ونقل العلوم والتكنولوجيا  والابتاكر وس ياسة ا 

ىل . أأسايس دوربية لأصول الفكر تمتتع فهيا الخدمات، واليت لذات القمية املضافة العالية  حراز تقدم يف وأأشار الوفد ا  ا 
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نشاء مناطق التمنية الاقتصادية اليت تشجع عىل اقتناء التكنولوجيا وتعزيز سالسل القمية الصناعية عىل  الاستامثر الأجنيب وا 

طاره القانوين يف، ونظام امللكية الصناعية اذلي اعمتده جملس الوزراءوذكر املس توى الوطين.  ، 2018 أأغسطس مت حتديث ا 

ية ذات : رؤية وطن 2030دمع أأهداف وس ياسات التمنية الوطنية يف س ياق اخلطة الوطنية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية و 

لتعزيز التطوير املؤسيس لثقافة املشاركة يف حقوق امللكية اليت بذلت هود حتدث الوفد عن اجل و . أأهداف وغاايت اسرتاتيجية

دارهتا.  ن وقاالفكرية وا  ل التفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة عىل صادقت كواب ل ا  اتفاق )الربوتوكول امل عّدِّ

. وقد وفر هذا التعديل اليقني القانوين لتصدير الأدوية اجلنيسة 2019يونيو  6تريبس(، واذلي دخل حزي النفاذ يف كواب يف 

ىل البدلان اليت ل من ن الأ املنتجات الصيدالنية.  تصنيعل القدرة، أأو حمدودة  ،لقدرةدلهيا ا يستخفضة التلكفة ا  مما مه وقال الوفد ا 

املصاحل الاقتصادية جانبا. وأأكد الوفد أأن هذه النتاجئ مع وضع هو تربير احلق يف الصحة واحلصول عىل الأدوية للجميع، س بق 

نفاذ قد حتققت رمغ تصاعد احلصار الاقتصادي والتجاري واملايل القايس اذلي تفرضه الوالايت املتحدة الأمريكية، مما يعيق 

ىل التكنولوجيا ومصادر المتويل. و  ىل أأن كواب ا   ريثوابلتايل تأأ تصادية للبدل، عىل التمنية الاق  اسلبي الهذه التدابري أأثر أأشار ا 

قلميية املواطنني والرشاكت يف ادلول الأخرى من الاستامثر فقد مبارش عىل شعب كواب.  منع نطاق احلصار خارج احلدود اال 

عرض مرشوع قرار يطالب بوقف هذا احلصار ل 29اوةل احملسيشهدان  2019نومفرب  7و 6يويم  وقال الوفد أأن. كوابيف 

ة اليت عفا يالس ياس  املامرسات جملمتع ادلويل مرة أأخرى كرهه لتكل ا ويه فرصة ليظهرعية العامة للأمم املتحدة. امجل  أأماماجلائر 

، وأأشاد ابلتقدم احملرز يف التوصل ا ىل 2020/21 ثنائيةعىل جتديد والية جلنة املعارف لل الوفد  حثّ و علهيا الزمن واال جرامية. 

حدى أأولوايت الويبو وادلول الأعضاء فهيا.يه التمنية  جندةأأ وذكر أأن ة. اتفاق بشأأن الصكوك القانونية ادلولي ن  ا  وقال الوفد ا 

جزء من تنفيذ الركن الثالث للجنة التمنية ك ،امللكية الفكرية والتمنيةبشأأن ج التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو ومواصةل النقاش ادما  

حتداي ، ال يزال يشلك الويبو بشأأن التمنيةلأجندة س والأربعني املعمتدة وامللكية الفكرية وحتقيق التنفيذ الاكمل للتوصيات امخل

ىل هود الويبو. و أأشاد الوفد جب و  ،لدلول الأعضاء خلطة  17وعددها حتد أ خر يمتثل يف دمج أأهداف التمنية املس تدامة أأشار ا 

لجنة ينبغي ل أأنّه لجنة الرباءات، املقبل ل عمل لفامي يتعلق ابوذكر الوفد، ومبادراهتا.  ة الويبويف أأنشط 2030لعام الأمم املتحدة 

أأن تواصل دراساهتا بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق امللكية الصناعية، مع الرتكزي عىل العوائق اليت تفرضها 

فيذ هذه جيب أأن تأأخذ هذه ادلراسات يف الاعتبار املسائل املتعلقة ابلتمنية ورشوط تن و اءات عىل نقل التكنولوجيا. الرب 

نص راعي ال أأن ي ةرضور رأأى الوفد ممي، فاأأما ابلنس بة للمفاوضات املتعلقة مبعاهدة قانون التصو والاس تثناءات.  اتديقي ت ال 

الكشف عن أأصل أأشاكل املعارف التقليدية رشط املساعدة التقنية ويف مسأأليت صاحل مجيع ادلول الأعضاء، وال س امي م

ن وقال الو املمثةل يف تكل التصاممي.  اقرتاح ملموس بشأأن الاس تثناءات ينبغي أأن تعمل عىل وضع جلنة حق املؤلف فد ا 

ا ىل هذه نفاذ الأشخاص ذوي اال عاقات وضامن  ملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثيةصاحل اوالتقييدات ل

ىل املساعدة اليت تقدهما الويبو، والختاماً و  املوارد.  س امي املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب؛ ، لفت الوفد الانتباه ا 

والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لتنفيذ نظام الويبو  الوطنية لأنظمة امللكية الصناعية الوطنية؛شأأن تكوين الكفاءات ب 

ورحب ابدلمع املقدم من معاهدة . ونظام ادلمع اجلديداملؤمتت لأمتتة امللكية الفكرية، مبا يف ذكل التطورات اجلديدة يف النظام 

وأأشاد بقرار توس يع املشاركة يف برانمج وتكوين الكفاءات. املساعدة التقنية جمايل التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد يف 

ىل البحث من أأجل التمنية والابتاكر يز فهم ابلعمل اذلي أأجنزته أأاكدميية الويبو لتعز شاد أأيضًا أأ و . 2020لعام  (ARDI) النفاذ ا 

 .امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين

39.  ّ ووفد كرواتيا ابمس مجموعة  ،وفد فنلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بياين امجلهورية التش يكيةد وفد وأأي

نو رواب الوسطى ودول البلطيق. أأو دول   الس ياسات والتعاونو لخدمات واملعلومات لدمعه للويبو مكنتدى عاملي واصل ي هقال ا 
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 شجع الابتاكر واال بداعي حلقوق امللكية الفكرية، اذلي يرس أأمهية كربى لنظاهما الفعال وامل  ويليامللكية الفكرية، و يف جمال 

تراعي مجيع أأنشطة الويبو اليت وأأيد الوفد تحقيق المنو الاقتصادي والاجامتعي. التكنولوجيا ل يسهل نقل نرش املعرفة و و 

 قمية كبرية لتحسني أأنظمة الويبو العاملية محلاية امللكية الفكرية.ال زال يويل و ،احتياجات مس تخديم نظام امللكية الفكرية

نه و  ،عجز يف مزيانية الاحتادعن تقديره للجهود اليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة للقضاء عىل ال وأأعرب بنشاط يف  شاركقال ا 

مداوالت الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة لضامن الاس تدامة املالية لالحتاد عىل املدى الطويل. وفامي يتعلق 

يس العامتد معاهدة عىل عقد مؤمتر دبلوما اً يف أأن توافق ادلول الأعضاء أأخري  ابلأنشطة املعيارية للويبو، أأعرب الوفد عن أأمهل

 عن اقتناعه بأأن جلنة املعارف يه املنتدى املناسب ملناقشة رشوط الكشف يف مثل هذه املعاهدة. رّب وع .ممياقانون التص

ن ا ىل توافق يف ال راء بشأأن ترى بنشاط يف معل جلنة حق املؤلف، و تشارك مجلهورية التش يكية وقال ا  أأن اللجنة ستتوصل ا 

ّ ال ةتلبي ،ات البثنص معاهدة محلاية هيئ عادة البيع يف حتياجات امحلاية احلالية واملس تقبلية. وأأي دراج حقوق ا  د الوفد اقرتاح ا 

ا أأكرث لكنه توقع أأن تعقد نقاشا تقني ،جدول أأعامل جلنة حق املؤلف. وأأعرب عن ارتياحه للتقدم اذلي أأحرزته جلنة الرباءات

نفاذ ورحب ابملسامهة املتايدة لدلول اعمل جلنة ل هدمعوأأعرب عن التنس يق املوضوعي لقانون الرباءات. تعّمقا بشأأن  ال 

أأاكدميية الويبو وس ياسات عرب وأأشار ا ىل هجود الويبو يف جمال تعلمي امللكية الفكرية الأعضاء من مجيع املناطق يف معلها. 

يف تنظمي ندوة اليت قّدمهتا الويبو  ةساعدامل و  تعاونأأشاد بأأنشطة ال و . امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة

لويبو. وأأعرب أأجرهتا هيئات ا، ورحب ابلزايرات ادلراس ية اليت 2018لويبو ومبادراهتا يف أأكتوبر متنقةل بشأأن خدمات ا

مكتب امللكية لتأأسيس ة وينوية املئالوفد عن امتنانه للويبو ملا قدمته من مساعدة تقنية يف الأنشطة املتعلقة ابذلكرى الس  

 وأأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن اس تعداده ملواصةل التعاون الوثيق مع الويبو. الصناعية يف براغ.

ن مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطيةوقال وفد  .40 العام السابق يف معلها لتعزيز نظام امللكية كبريا  اجناحت حققالويبو  ا 

ن التعاون بني ادلول الأعضاء. سني عالقات الفكرية العاملي وحت  يف ، الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة انقشوقال ا 

، مع التأأكيد عىل أأمهية اشأأهنالقضااي املتعلقة ابالس تدامة املالية للنظام واختذ قرارات ب  ،2019دورته املنعقدة يف مايو 

ىل وثيقة جنيف   هتفاقية لش بونة، وتعزيز التنس يق بني أأعضائالالاضطالع بأأنشطة لزايدة عضويته، مبا يف ذكل الانضامم ا 

ن لمتكني النظام من العمل بكفاءة.  للمساعدة التقنية والتعاون الالزمني لتنفيذ الواجب الاهامتم أأولت أأمانة الويبو وقال ا 

رحب و  ابعامتد معاهدة قانون الرباءات. 2000معاهدة قانون الرباءات، وفقًا للقرار اذلي اختذه املؤمتر ادلبلومايس يف يونيو 

ىل معاهدة مراكش وفد قلميية والأقالميية  ،ابنضامم املزيد من البدلان ا  وابجلهود اليت بذلهتا أأمانة الويبو دلمع الأنشطة الوطنية واال 

ممي، تطلع الوفد ا ىل ايف ضوء التقدم اذلي أأحرزته جلنة العالمات يف صياغة مرشوع معاهدة قانون التصو ذها.املتعلقة بتنفي

ا يف ذكل اخلدمات دمع خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية، مبو  املس تقبل القريب. املعاهدة يفعقد مؤمتر دبلومايس العامتد 

ن الس يد و زعات. انم لل  البديةلتسوية املتعلقة ابل  كمي جونغ أأون، رئيس جلنة شؤون ادلوةل جبمهورية كوراي الشعبية قال الوفد ا 

، املهمة الرئيس ية 2019أأبريل  يف العليا ةجمعية الشعبيلل  14ورة خطاب الس ياسة يف اجللسة الأوىل لدلحدد يف ادلميقراطية، 

جلهود الوطنية عىل البناء الاقتصادي واحلفاظ عىل للبالد بأأهنا توطيد الأسس املادية الاشرتاكية من خالل تركزي مجيع ا

لتحقيق  اموهجأأسس تكنولوجيا املعلومات و و  عملمبنّيا عىل الو  اجعل الاقتصاد الوطين حديثيف الاسرتاتيجية  هتاس ياس 

لعلوم ل تعطي الأولويةمساهامت الأفراد املوهوبني و وأأضاف الوفد أأن بدله تمثّن الوطنية. الاكتفاء اذلايت أأيديولوجية 

والهيئات الأخرى ذات  ترااالوز وقال ا نالاهامتم الواجب لتعزيز نظام حامية امللكية الفكرية الوطين. وتويل  اوالتكنولوجي

تدابري معلية لزايدة حتسني نظام حامية امللكية الفكرية. وقد وضعت اسرتاتيجية وطنية لتطوير امللكية الفكرية اختذت الصةل 

ىل تنفيذ طوير العلوم والتكنولوجيا. و شلكت نقطة حتول يف ت أأنشطة خمتلفة يف البدل لالحتفال ابليوم العاملي للملكية أأشار ا 

https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=94
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=94


A/59/14 Prov. 
Annex 
28 
 

، Rodong Sinmunت موضوعات متعلقة ابمللكية الفكرية عىل نطاق واسع يف الصحف، مثل فصدر . 2019لعام الفكرية 

ُأبلغت جبميع هذه ذكر الوفد أأن الأمانة و  امللكية الفكرية.نظام حامية بشأأن حمارضات وندوات  تونظم ة،وعىل شاشات التلفز 

 القانوينالصك ابلتعاون مع أأمانة الويبو لزايدة الوعي هبذا نّظمت حلقة معل وطنية بشأأن وثيقة جنيف أأضاف أأن املبادرات. و 

نو  بني خرباء البدل.  تعزيز تطوير العلوم العمل بنشاط عىلس تواصل حكومة مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية  قال ا 

ىل  ،والتكنولوجيا  التقين مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا. انظام وطين سلمي محلاية امللكية الفكرية، وس تعزز تعاوهناستنادا ا 

لضامن منو رضورتني لبحث والتطوير ذا ما جيعل اهو منو الاقتصادي، ا ن الابتاكر حمرك رئييس لل  ادلامنركوقال وفد  .41

وجود ب و جرأأى و  فقًا ذلكل،وة العديد من التحدايت العاملية اليت تواجه اجملمتع عىل مجيع مس توايت التمنية. و اهبمس تدام وجم

ن حوافز اكفية لضامن عائد الاستامثر الكبري يف هذه اجلهود.  داة أأساس ية يف حصاد مثار أأ رية حقوق امللكية الفكوقال ا 

دورًا رئيس يًا يف حتقيق هذه تؤدي أأن الويبو أأضاف الابتاكر من أأجل التمنية والاقتصاد وتبادل املعرفة ونقل التكنولوجيا. و 

املس مترة  ينبغي مواصةل اجلهودوذلا ، بدلانلتعاون بني ال واالغاية، من خالل تشجيعها محلاية امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي 

أأحسن تزويد املس تخدمني بو ذات التلكفة املعقوةل واملناس بة للغرض،  ملساعدة املنظمة عىل تقدمي خدمات امللكية الفكرية

مدريد و معاهدة الرباءات أأنظمة جبهود الويبو لتحسني أأنظمة امللكية الفكرية العاملية، مبا يف ذكل الوفد نتجات. وأأشاد امل 

ىل أأن ملس متر خلدمات تكنولوجيا املعلومات للمس تخدمني واملاكتب. والهاي، ودمع التطوير ا الأنظمة السلسة وأأشار ا 

رضورية الس مترار اس تخدام خدمات امللكية الفكرية العاملية أأمور والتبس يط والوفورات يف التاكليف لفائدة املس تخدمني 

نظمة رأأى أأن الأفرقة العامةل ل، و وزايدة جحم هذا الاس تخدام حراز تقدم حنو حتسني اللواحئ واملبادئ التوجهيية واصلت لأ ا 

انجضا مبا يكفي لعقد مؤمتر دبلومايس. أأصبح  2014عام ن نص رأأى الوفد أأ ممي، افامي يتعلق مبعاهدة قانون التصو واملامرسات. 

ماكنية زايدة مواءمة قوانني ال أأمهلأأعرب عن و ، رباءاتالدمع هجود جلنة الرباءات لتطوير قانون و  صاحل ا فيه رباءات مليف ا 

عالية يولون أأمهية  ادلامنركيف  نياملس تخدموذكر أأن ش يا مع الأهداف الأصلية للجنة الرباءات، ااملس تخدمني واجملمتع، مت

الس تكشاف مبادرات لترسيع قد حان الوقت رأأى الوفد أأن . ومبا أأن هذا الهدف مل يتحقق بعد، املذكور تنس يق املوضوعيلل 

ىل مواصل وتطلّ ، لتقدم احملرز يف اللجان الأخرىابالوفد  . وأأقرّ الرباءات نةهذه العملية يف جل  ىل التطورات أأشار . و تهع ا  ا 

مع بغية مواءمته املوحد ادلامناريك منرك، مبا يف ذكل حتديث قانون العالمات التجارية االأخرية يف جمال امللكية الفكرية يف ادل

ح بعرض العالمات التجارية ابلوسائل التكنولوجية احلديثة، مثل امللفات سامولل ، نظام العالمات التجارية لالحتاد الأورويب

العالمات التجارية، مبا يف ذكل  اتبل الصوتية، مما يتيح ملقديم الطلبات طلب تقرير حبث منطقي ومعاجلة رسيعة لط 

ىل العالمات التجارية وماكحفة التوير. و عىل  أأحاكم لفرض حاميةاس تصدار  معهد الرباءات لبدلان اس مترار أأشار أأيضا ا 

جيابية وبناءة ومعلية يف  الشامل بتقدمي منتجات عالية اجلودة للمو دعني. وشدّ د الوفد عىل التامه املس متر بتقدمي مساهامت ا 

 جلان الويبو وهيئاهتا، يك ت س متر بدورها يف تقدمي اخلدمات ذات املس توى العاملي اليت يقّدرها املس تخدمون يف ادلامنرك.

42.  ّ وأأثىن عىل هجود املنظمة للوفاء ببعض توقعات الأعضاء،  ،اجملموعة الأفريقيةوفد أأوغندا ابمس بيان  جيبويتد وفد وأأي

أأحد  واملنظمة وتطورها. وذكر الوفد أأن التغيري التكنولويج هأأنشطة فضاًل عن جودة املعلومات املنتظمة املقدمة بشأأن 

نرتنت الأش ياء وتكنولوجيا  اذلكيةاتف و الهعرب مثل اال نرتنت  –وأأن ابتاكرات جذرية  ،احملراكت الرئيس ية للمنو طويل الأجل وا 

نتاج وحتسني مس توى املعيشة، وخاصة يف البدلان س   –ة يسحاب احلوس بة ال  تحدث يف العقود املقبةل ثورة يف معليات اال 

ن النامية.  قامة ب ىن حتتية قادرة عىل الصمود، وحتفزي التصنيع الشامل  9الهدف وقال ا  من أأهداف التمنية املس تدامة "ا 

 اّل وأأ دون التكنولوجيا والابتاكر ب اعةصنأأاّل  مضنا ، يعين2015سبمترب  26اذلي اعمتد يف  واملس تدام، وتشجيع الابتاكر"

https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=47
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=47
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=46
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=46


A/59/14 Prov. 
Annex 
29 
 

ىل أأن أ فاق التمنية الاقتصادية لبدلةعاصنال دون تطور ب  قطاعي الس ياحة تمكن يفلس نوات القادمة يف ا ه. وأأشار الوفد ا 

ق يع ي مما  الطاقة، صادرماس ترياد عمتد عىل ت  هر أأن بدلذكانحجة. و  اعيةوالطاقة، والأخري هو جحر الأساس لس ياسة صن

غري أأهنا ال تس تطيع ها اخلاصة، صادر تطوير مل البدل متلكها وفرة الطاقة الضوئية والطاقة احلرارية الأرضية اليت رمغ ، ةعاالصن

يف هذا اجملال  سعى الوفد للحصول عىل مزيد من ادلمع التقين والتكنولويجو وادلراية.  اس تغاللها بسبب نقص التكنولوجيا

نفاذها رأأى أأن ية املس تدامة. و لتحقيق أأهداف التمن  يف تشجيع الابتاكر ينبغي أأن يسهام حامية حقوق امللكية الفكرية وا 

ىل التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها، و ال س امي وا، منالأقل حتفزي الابتاكر يف البدلان النامية والبدلان  ةرضور ذلا أأشار ا 

طار ي  بداع والبحث والتطوير التكنولويج. يرّس من خالل حامية املرتعني وتعزيز ا  صك  وضعأأعرب الوفد عن دمعه لو اال 

ن . التقليديدويل ملزم محلاية املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري  يس تدعي حتقيق هذه الغاية وقال ا 

والتعاون الفعال والكفء للمكتب اال قلميي  الوفد ابلعمل شاد، أأ اً يظهر الأعضاء مرونة أأكرب لتحقيق نتاجئ مرضية. وختامأأن 

 لك النجاح يف معلها. اتلدلول العربية واملكتب اال قلميي لأفريقيا ومتىن للجمعي

كوادورفد شكر و و  .43 ّ املنطقةهل القمي ودمعه لأنشطة بدلان كتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب عىل معامل  ا  د ، وأأي

كرر التامه بتعزيز اسرتاتيجية امللكية و البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. 

قوق الأخرى، عىل والمتتع الاكمل ابحلامللكية الفكرية وحتقيق التوازن بني  البحث والابتاكر نش يطالفكرية كأداة مفيدة لت 

ىل  27 من النحو املنصوص عليه يف املواد كوادور متتاز ب من اتفاق تريبس.  31ا  ن ا   هاتنوع كبري يف مواردوقال الوفد ا 

كوادور. املها جلنة عاجل اليت توذلكل فا ن املسائل البيولوجية والوراثية،  جياد رو عارف ذات أأمهية حيوية لال  نظام أأى الوفد أأن ا 

القضااي املوضوعية يف املناقشة ا ىل جانب مجموعة شامةل من القواعد اليت توفر حامية فعاةل  تدجم نا  أأمر ممكن عادل ومتوازن 

تكل القواعد مسائل مثل  راعيأأن توأأشار ا ىل رضورة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

للترصف قة واملس تنرية والتوزيع العادل للمنافع ابعتبارها حقوقًا جامعية غري قابةل الكشف عن املصدر والأصل واملوافقة املس ب

ّ  ومضمونة ضد املصادرة. لتقادمال تسقط ابو املالمئة ينبغي رأأيه بأأن امحلاية وكرر  .املعارفد الوفد جتديد والية جلنة وذلكل أأي

مواطن املرونة املسموح هبا مبوجب بشأأن صمم اسرتاتيجيا يوالاس تثناءات  اتديقي ت مع وجود نظام لل  ،متوازنةأأن تكون 

تضييق الفجوة كذكل ل و  ،حتقق البدلان النامية نوعية حياة أأفضلليك  هذا التوازن رضوري أأضاف أأنالقانون ادلويل. و 

ن املسائل قيد النظر . وقال الوفد التكنولوجية ىل املرونة، سعي وادعتجلنة حق املؤلف يف ا  زن يف وضع لتحقيق التوا اا 

ىل املعرفة لنفاذ والاس تثناءات، مبا يف ذكل ال  يداتقي ت ال  املتلفة عن تكل اليت تتناولها  اتلأشخاص ذوي اال عاقفائدة اا 

ىل أأ من املقرتحات؛ وأأ  اً ، وقدم عدديف جلنة حق املؤلف نشط دوراضطلع بنه أأ الوفد أأضاف معاهدة مراكش. و   يةمه شار ا 

قيد املناقشة أأو أأمهية ادلراسات لتوجيه العمل. اهزية املواضيع جبالتشكيك فتح، دون ن ص وم الاس مترار يف هنج قامئ عىل الن

حامية و ، همحقوق اكمل بكني الأشخاص من ذوي اال عاقات ابلمتتع لتام راخسا بمتالوفد ابوفامي يتعلق مبعاهدة مراكش، تعهد 

ن وق القانون ادلويل.حقوقهم الأساس ية مبوجب ادلس تور وعىل النحو املنصوص عليه يف   عّينت ادلائرةالسلطة التنفيذية ال ا 

تعمل  وأأضاف أأن ادلائرة( لتكون السلطة الوطنية املتصة لتنس يق وتنفيذ املعاهدة. SENADIالوطنية للحقوق الفكرية )

هذه وس تخصص . تعزيز ش بكة وطنية من الكياانت املعمتدةعىل لتنس يق مع مؤسسات اجملمتع املدين والهيئات التعلميية اب

حيوي لتحقيق  جلنة التمنيةأأن معل الوفد  ىرأأ و لأشخاص ذوي اال عاقة. ميرّسة لصاحل ان جمهزة بنصوص ماكالش بكة أأ 

لهيا خمتلف ادلول الأعضاء. و  كوادور ذكر أأن الأهداف اليت تسعى ا  يف املرشوع الرائد بشأأن الس ياحة والثقافة شاركت ا 

سامه يف اجلهود املنسقة اليت بذلهتا السلطات املتصة فامي يتعلق بتوليد الأصول غري  أأضاف أأن املرشوعوامللكية الفكرية، و 

ن ا   امللموسة من جانب املشاركني يف صناعة الس ياحة. بل الويبو ق من عرضت مؤخرا حدى نتاجئ ذكل املرشوع وقال ا 
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ىل اللجنة يف وع ملساعدة ادلول الأعضاء واجلامعات. وتوقع تقدمي النتيجة الثانية لهذا املرش  عىل  يلدل ك 2019عام هناية ا 

الأمهية املتايدة للتكنولوجيا يف جمال امللكية الفكرية وذكر أأن التأأثري الواسع للملكية الفكرية يف جماالت الاقتصاد واملعرفة. 

واصةل استامثر املوارد جناح ماكتب امللكية الفكرية والاحرتام الوطين وادلويل للأصول غري امللموسة. ودعا الوفد ا ىل متفرّس 

تعاون الويبو وأأضاف أأن تكل الأدوات ودمع تنفيذها لصاحل املس تخدمني يف مجيع ادلول الأعضاء؛ ترّوج ل يف الربامج اليت 

قلميية وأأشار الوفد ا ىل  يف هذا الصدد. رضوري ىل  11الفرتة من يف كيتو يف س تعقد ندوة دون ا  بشأأن  2019نومفرب  13ا 

ن ر واخلدمات ذات القمية املضافة ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. خدمات دمع الابتاك كوادور وقال ا  بنشاط تعمل ا 

قلميية ودولية يف هناية ا  رباءات بتغطية اس تصدار العدد من املس تخدمني معلية قد بدأأ ، و عىل نرش برانمج مساعدة املرتعني

 مسّيت خطة شامةل لتعزيز الثقافةحتّدث عن وضع الثقافية يف جمال الأفاكر، و بأأمهية حتفزي القطاعات الوفد املطاف. وأأقر 

كوادور امل  مجيع بني  ياقتصادنشاط الس ياسات واملشاريع وال ليات العامة لتوليد  تة". ومبوجب هذه اخلطة، وضعبدع"ا 

كوادور. يف يف اجملال الثقايف هات الفاعةل اجل  بداعية والرشاكت املكرسة لتشجيع تطوير ستبذل اجلهود وذكر أأن ا  املشاريع اال 

نتاج املس تدام للسلع واخلدمات الفنية والثقافية دارة واال  عرب الوفد عن شكره للويبو عىل أأ لقانون الوطين. و ، ابلامتيش مع الال 

كوادور هبدف تعزيز القدرات التقنية عىل املس توى الوطين، وأأكد من جديد د معه لك التعاون التقين اذلي قدمته ا ىل ا 

 ملنظمة.ااملس متر والتامه بعمل 

جيابية يف مجيع البنود املدرجة يف جدول  مرصوأأعرب وفد  .44 عن دمعه الاكمل لرئيس امجلعية من أأجل حتقيق نتاجئ ا 

م عىل التقرير اذلي قدمه وأأشاد بأأداء الأمانة يف تعزيز منظومة امللكية وأأعرب الوفد أأيضًا عن شكره للمدير العا .الأعامل

 .الفكرية ودمع وتشجيع البحث والابتاكر يف مجيع ادلول ومسامههتا يف تعزيز قدرة ادلول عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة

لهيا قلميية اليت ينمتي ا  ىل قيام املنظمة بتوس يع الأنشطة اليت وأأعرب ع. وأأيد الوفد ما جاء يف بياانت اجملموعات اال  ن تطلعه ا 

ن  .2030-2020تقدهما يف جمال ادلمع الفين وبناء القدرات خاصة يف ادلول النامية لتشمل مجيع أأهداف أأجندة التمنية  وقال ا 

يف أأن تنجح امجلعية وأأبدى أأمهل  .الوضع املايل املس تقر للمنظمة قد سامه يف تعزيز قدرهتا عىل تنفيذ واليهتا وحتقيق أأهدافها

وأأكد دمعه للجهود املبذوةل لتحقيق تقدم بشأأن  .2021-2020يف دورهتا احلالية يف اعامتد مرشوع املزيانية لعايم للويبو العامة 

قرار عدد من االتفاقيات ادلولية اليت ستسهم يف  ىل ا  الصكوك ادلولية الطموحة العالقة يف جدول أأعامل الويبو واليت هتدف ا 

ثراء منظومة امللكية الفكرية ادلوليةتعزيز  وأأعرب عن تقديره لالهامتم اذلي توليه املنظمة للتكنولوجيا احلديثة كام جتىل يف  .وا 

صدار تقرير يف يناير  حول اذلاكء  2019سبمترب  27عن اذلاكء الاصطناعي ابال ضافة ا ىل احلوار اذلي مت تنظميه يوم  2019ا 

وأأكد الوفد أأن مرص تويل اهامتمًا كبريًا  .لتبادل اخلربات حول الفرص والتحدايت ذات الصةلالاصطناعي واذلي أأاتح الفرصة 

ملسأأةل ربط الرباءات بنظام الصحة العامة والنفاذ لدلواء حبيث يسهم الابتاكر يف دمع هجود احلكومات يف تطوير قطاع 

عداد تقرير م .الصحة اذلي سامهت مرص فيه جبزء  2019ؤرش الابتاكر لعام ويف ذكل املقام، أأشاد الوفد جبهود الويبو يف ا 

ذ تؤمن مرص بأأمهية هتيئة البيئة املناس بة لتشجيع املؤلفني واملبدعني وحامية  .حول التقنيات احلديثة يف جمال الصحة وا 

قامت و  .2019ستس تضيف الاجامتع اال قلميي لرؤساء ماكتب حق املؤلف يف ادلول العربية خالل شهر نومفرب ف حقوقهم، 

ة ) ( ابحلصول عىل نسخ من مجموعة كتب ABCمكتبة اال سكندرية بتوقيع بروتوكول مع الويبو يسمح الحتاد الكتب امليرسر

ن رؤية مرص  .مكتبة اال سكندرية املتاحة بنسق ميرسر لفائدة املعاقني برصاًي مبوجب معاهدة مراكش وأأردف الوفد قائاًل ا 

مة عددًا من احملاور املرتبطة ابمللكية الفكرية حبيث أأصبح البحث العلمي والتكنولوجيا تضمنت لتحقيق التمنية املس تدا 2030

مكونني رئيس يني يف معلية التمنية الشامةل، ومت ا طالق مرشوع قويم لتطوير التعلمي، وأأعلن الس يد رئيس امجلهورية عام 

نشاء  عامًا للتعلمي يف مرص، وصدر قانون احلوافز للعلوم والتكنولوجيا 2019 والابتاكر لهتيئة بيئة مشجعة لالبتاكر، ومت ا 
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وفضاًل عن ذكل، أأطلقت مرص  .بنك املعرفة والابتاكر وصندوق لرعاية املبتكرين والنوابغ دلمع الباحثني واملبتكرين ومتويلهم

قلميية للمعرفة والابتاكر للمنطقة العربية وأأفريقيا لبناء نظام تعلميي يركز عىل تشج  يع الابتاكر واال بداع واس تضافة املبادرة اال 

 .لتبادل اخلربات يف جماالت التعلمي والبحث العلمي والابتاكر 2019املنتدى العاملي للتعلمي العايل والبحث العلمي يف أأبريل 

اهتم واذلي س يتيح الفرصة أأمام املرتعني واملبتكرين لتسويق اخرتاع 2019وستنظم معرض القاهرة ادلويل لالبتاكر يف نومفرب 

ويف اخلتام، أأكد الوفد  .وس يحمل هذا العام شعار "أأفريقيا تبتكر" اتصااًل بتويل مرص رئاسة الاحتاد الأفريقي .وابتاكراهتم

ىل أأن تسفر املناقشات عن حتقيق النتاجئ املرجوة.  تطلعه ا ىل الاخنراط يف املسامهة اال جيابية يف أأعامل دورة امجلعية العامة، وا 

املدير العام، ومكتب أأمرياك الالتينية والاكرييب، عىل املساعدة التقنية والتوجهيات املقدمة  السلفادوروشكر وفد  .45

لفادور متر يف حلظة هممة للغاية . وأأكد أأن السعلهيا والتدريبهبا والتوعية  لتنفيذ الربامج ادلامئة لنرش مسائل امللكية الفكرية

ىل أأن بدله ا تتخذ يف اترخيها لأهن جراءات فعاةل عىل املس توى الأفقي لتحقيق تغيريات كبرية لصاحل مجيع الساكن. وأأشار ا  ا 

الأعامل ش باكت عرص الرمقنة، ولهذا السبب فهو ملتم ابالبتاكر والصناعات اال بداعية وتعزيز أأن العامل يعيش يف يدرك 

خطابه أأمام امجلعية العامة للأمم قال يف رئيس السلفادور وذكر الوفد أأن أأمور أأخرى كثرية. و  ا،هنيأأم تديد البنية التحتية و وجت

ىل ثورة االتصاالت الرمقية اليت تشهدها  ن بالده ترغب يف الانضامم ا  تفعل لك ما هو رضوري وس   لعامل،بدلان ااملتحدة ا 

جديدة وغري تقليدية للقيام ابلأش ياء يف بدلك. وابلتايل،  قطر اتباع مكن بشلك أأسايس يف يمن التغيري اذلي  اً لتكون جزء

ما الساكن. وذكر الوفد أأن لك اجليد يف حياة فا ن الاس تفادة من أأدوات امللكية الفكرية أأمر أأسايس لبناء التمنية وحتقيق الأثر 

، واملسامهة يف تعزيز نظام امللكية الفكرية الأعضاء فهيا ت مع الويبو وادلوليشجع بدله عىل مواصةل تعزيز العالقاس بق 

ن احلارض واملس تقبل يمتزيان ابلتقنيات اجلديدة واال بداع والابتاكر.  وأأضاف واملنظمة نفسها من املنظور الرمقي اجلديد. وقال ا 

ن الوفد يدمع ذلكل نفع عىل امجليع، وهذه القضااي يعود ابل بشأأن الويبو يف توليد املعرفة وقيادة النقاش ؤديه ن ادلور اذلي تأأ  فا 

طار   ه.بقوة جدول أأعامل املنظمة التنظميي متعدد الأطراف، واملناقشات واملشاريع يف ا 

46.  ّ نه ي لأفريقية. البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ا سواتييند وفد وأأي نتظر بفارغ الصرب دمع الويبو يف وقال ا 

الويبو بشأأن التمنية، مبا يف ذكل جندة حتقيق تمنية أأكرث توازاًن للملكية الفكرية ومعاجلة القضااي اليت أأاثرها عدد من املشاريع يف أأ 

ىل . و اواسرتاتيجياهت أأطر قانونية وطنية وصياغة س ياسات امللكية الفكرية وضع ن امللكية الفكرية قد تطورت من أأ أأشار ا 

ميدان أأاكدميي حبت ا ىل وس يةل لتحفزي المنو الاقتصادي وخلق فرص العمل وختفيف حدة الفقر، وشكر الوفد الويبو عىل 

وضع خطة وطنية لتطوير امللكية الفكرية أأضاف أأهنا مشلت . و 2018/2019 الثنائيةمساعدهتا يف الربامج والأنشطة خالل 

دخالو ة الوطنية للملكية الفكرية؛ الس ياسصياغة و  تقيمي احتياجات امللكية الفكرية مع توصيات و ؛ وصيانته( IPASنظام ) ا 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية لويبو و لزايرة رفيعة املس توى و لتعزيز اال طار القانوين واملؤسيس للملكية الفكرية؛  املنظمة اال 

اجامتع مع اللجنة اجلديدة املشرتكة بني و ؛ ة الفكرية يف التمنية الاقتصاديةلتوعية جملس الوزراء بأأمهية امللكي (الأريبو)

رشادات بشأأن املشاريع املس تقبلية  وال س امي وضع س ياسة وطنية للملكية الفكرية  –الوزارات املعنية ابمللكية الفكرية لتقدمي ا 

وقانون حممكة امللكية  2018/4 وقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة رمق 2018/19رمق  ياغة قانون الرباءاتواملساعدة يف ص 

نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف البالد. و  – 2018/18 الفكرية رمق رأأى الوفد أأن الأولوايت وغريها بسبب هذه وا 

حدايت اليت يواهجها البدل يف التعامل مع امللكية الفكرية. للت الوحيدةل يه احل، الوفدأأجندة الويبو بشأأن التمنية، اليت أأيدها 

ّ و  ن ذ ت مؤخرًا. أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو مساعدهتا يف التنفيذ الفعال لترشيعات امللكية الفكرية اليت س  ا 

عادة هيلكة رئيس ية ملكتب امللكية الفكرية وصياغة اللواحئ التنفيذية وتمنية امل ي  . تكوين الكفاءاتهارات التقنية و س تلزم ذكل ا 
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لأولوايت التالية: صياغة اسرتاتيجية امللكية من أأجل ا 2019/20ثنائية ا عىل املزيد من ادلمع خالل ال يعمتد أأيض هبدلوذكر أأن 

عادة هيلكة مكتب امل و ؛ هتاوس ياس الفكرية   املساعدة التقنية الأخرى(؛أأشاكل ات و تكوين الكفاءلكية الفكرية وتعزيزه )ا 

معل تدريبية لأحصاب حلقات تنظمي و مهية امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية؛ بأأ تنظمي ندوة بشأأن امللكية الفكرية لزايدة الوعي و 

والرشطة ومسؤويل امجلارك  املؤسسات الصغرية واملتوسطةجلهاز القضايئ والربملان ومكتب امللكية الفكرية و يف ااملصلحة 

نشاء مجعية اال دارة امجلاعية حلق املؤلف؛ و ابمللكية الفكرية وغريمه؛ وأأحصاب املصلحة املعنيني  تصديق معاهديت مراكش و ا 

ىل اتفاقية الهاي.  تام جبميع مبادرات الويبو يف جمال تطوير امللكية الفكرية يف ال  همالت عن االوفد وأأعرب وبيجني والانضامم ا 

صبح بدلا من بدلان العامل الأول ي املمتثةل يف أأن ة بدله لتحقيق رؤي ا ىل دمع املنظمة املتواصل هتطلععن و  ،ادلول الأعضاء

 .2022حبلول عام 

47.  ّ ثيوبياد وفد وأأي ثيوبيا وذكر أأن ابمس اجملموعة الأفريقية. وفد أأوغندا بيان  ا  الرسيع  ، بفضل منوها الاقتصاديتسعىا 

ىل تعزيز القدرة التنافس ية للبالد و  يتطلب وهو ما ارتباطها بسالسل القمية العاملية، حتسني واال صالحات الاقتصادية احمللية، ا 

نتاجية. و سهّل الاي متطور ملكية فكرية  نظام ىل أأن ادلمع بتاكر واال بداع وزايدة اال  ، أأحد أأقوى رشاكء واملقدم من الويبأأشار ا 

س ياسة صياغة مهنا مرشوع و نتاجئ هممة يف خمتلف اجملاالت.  مثريف الوقت املناسب مما أأ أأىت و اكن حاسام  ،بدلالتمنية يف ال 

والتصدي للتحدايت  ؤلفرباءات واملواد احملمية حبق املالعزيز حامية حقوق من أأجل ت ،واسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية

تطوير نظام و البرشية واملؤسس ية تكوين الكفاءات ل أأرىس أأساسا قواي ويبو دمع الأأضاف أأن املتعلقة ابلعالمات التجارية. و 

نشاء وطين للملكية الفكرية، مبا يف ذكل  ن . و 2020أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية ستبدأأ معلياهتا يف عام ا  ثيوبيا قال ا  ا 

املكتب السويدي للرباءات والتسجيل والواكةل السويدية للتعاون اال منايئ مشرتك للويبو و برانمج تدرييب من ا أأيضانتفعت 

ساعدت ابلتعاون مع حكومة الياابن، و الويبوأأضاف أأن منوًا. و الأقل حقوق امللكية الفكرية لصاحل البدلان بشأأن ادلويل 

دمة خا املكتب مؤخر وقد أأطلق جسالته. ورمقنة  (IPAS)املكتب اال ثيويب للملكية الفكرية عىل أأمتتة معلياته ابس تخدام نظام 

ادلمع املقدم من ذكر أأن رباءات والتصاممي. و للخدمة ا قريبطلق وس ي ،عرب اال نرتنت للعالمات التجاريةامللكية الفكرية  عمالءل

اًل عاماكن ية، و معل ودورات تدريبية توعحلقات اخلرباء يف قطاع حق املؤلف والصناعات اال بداعية يف الويبو، يف شلك 

شعبة املعارف  الوفد، ال س امي ابلنس بة ملنظامت اال دارة امجلاعية. وشكر املؤلفحيواًي يف تطوير البنية التحتية القانونية حلق 

يف  شارك البدلذكر أأن وأأنشطهتا املس مترة يف زايدة الوعي. و  ،التقليدية عىل دمعها لصياغة ترشيعات املعارف التقليدية احمللية

دارة املعلومات التقنية والعلمية واس تخداهماقل التكنولوجيا املناس بة لتعزيز قدر مرشوع الويبو لن وبناء قاعدة  اته عىل ا 

ن الاحتياجات اال منائية احملددة عىل الصعيد الوطين.  تليب تكنولوجية وطنية حلواًل مس تدامة املذكور حدد املرشوع وقال ا 

: جتفيف النب ابلطاقة الشمس ية وتربية الأحياء هام جملايل نشاط اقتصادي لوجياوساعد يف نقل التكنو  ،للقضااي املتعلقة ابلتمنية

ن بدله أأجرت  الوقاملائية.  ولكن ال تزال ا صالحات كربى عىل مجيع اجلهبات لتعزيز المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامني، ا 

ضافية يف بعض اجملاالت لتعزيز نظام امللكية الف ىل بذل هجود ا  كرية وتكييفه حسب الاحتياجات احملددة للبدل. هناك حاجة ا 

ىل معرفة أأكرب ابذلكر احل صوخ ثقافة الغنية للبدل واملنتجات احملددة ال مع مراعاة  ،مللكية الفكرية والابتاكر والتعاوناباجة ا 

نّ  ،املعارفبتجديد والية جلنة الوفد . ورحب ثب التيفيملوقعه اجلغرايف، مثل القهوة والأ   س تكاملالوقت قد حان ال وقال ا 

 معل اللجنة.

للهجوم يف بعض الأحيان، دمع عرضة فيه تعددية الأطراف موضع نزاع أأو أأصبحت ، يف وقت فرنساوفد وأأكّد  .48

ن  قالو . عىل ذكل مثاليف الويبو خري  رأأى، و دون تعجرف واحلديثة والفعاةلتينة لتعددية الأطراف امل  افرنسحكومة  ا 
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 .اأأيضذلكل جيب أأن تكون الاس تجابة عاملية و ،عامليةالبرشية يف هذه الأايم يه حتدايت واهجها تالتحدايت الكبرية اليت 

فهيا التفكري أأصبح بط ببعضها، وأأن املواطنني يعمتدون عىل بعضهم البعض دلرجة اأأصبحت وثيقة الرت ادلول  وأأضاف أأن

الأطراف تعددية أأن رأأى و  .الزمن امعفا علهيقد  الانعزاليةوحادي عمل الأ ن القال ا  . و بتحقيق جناح انفرادي رضاب من اخليال

ىل قانون الأقوى أأو الأغىن، التحيل باجلواب الوحيد املمكن، لكن علهيا يه  أأخالقيات معينة يف العالقات ادلولية، ال تستند ا 

ىل  املشاعات العاملية، ال س امي البيئة والصحة  حتمي أأنتعددية الأطراف أأن عىل لوفد رأأى ااملسؤولية والتضامن. و روح بل ا 

ىل أأن مس تقبل الويبو دورا رئيس يتؤدي فهيا جماالت لكها والتجارة وقضااي املناخ والتكنولوجيا الرمقية، و  ا. وأأشار الوفد ا 

ىل احلرية والأمن لأن امجليع علوم والتكنولوجيا والفنون، وأأن يعمتد عىل الابتاكر يف القاطبة جملمتعات ا الاخرتاع أأمر حباجة ا 

ذ يس تدعي أأن يتيقّن  .بيئة مواتية تطلباس تثنايئ ي  ا عىل مشاركة يكون قادر ياكفأأ، وأأن س  أأنه لن خيدع بل من املرتع ا 

قلميية بل عاملية، و  سويقهوت اخرتاعه  للك اجملال. ونتيجة لويبو يف هذا ز احلاجة لهنا ترب يف سوق مل تعد وطنية أأو حىت ا 

أأن الوفد ب أأيضا، أأراد اس بالأ تكل احلالية واملس تقبلية. ول  هامامل لويبو ومديرها العام يف ل هوفد دمعكّد ال، أأ السابقةالأس باب 

نه سيبقى فظ عىل سالمهتا ابلاكمل. اتنفذ الويبو همامهتا يف ظروف جيدة وأأن حت داف الرئيس ية للويبو للأه اوفيوقال الوفد ا 

وأأضاف أأن . احتاداهتاد عىل وحدة املنظمة وتضامن أأكو ، 1967عام لمن اتفاقية الويبو  3عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 

ىل أأ هبذا املبدأأ  بشدةأأن بدله ملتم بتوافق ال راء، و سكون تكريس هذه املبادئ  ن بعض املناقشات التقنية مل . وأأشار الوفد ا 

بعض ذكر أأن و  .حامية هيئات البثأأو معاهدة  ممياا من العمل، مثل مرشوع معاهدة التصعام 20 بعد ، حىتتنجح

ن  .رفااملعجلنة تكل اجلارية يف  مثل، امس متر ال زال املناقشات  جماالت ، ال س امي يف س تطلقجديدة  امشاريعوقال الوفد ا 

للمفاوضات، الاكيف الوقت من املنطقي ختصيص ن أأضاف أأ . و الضخمةعلوم احلياة واذلاكء الاصطناعي والروبواتت والبياانت 

ىل  ورأأى أأن . بعيد تصبح فيه هذه النتاجئ غري ذات قميةة يف مس تقبل رجو املالنتاجئ ولكن من غري املنطقي توقع الوصول ا 

أأساليب التفاوض  التفكري يف تكييف ،عىل مس توى املنظمة ،الرضوريوأأن من املس تقبل، هو التحدي الرئييس للتعددية 

وضع العام للعمليات اال دارية الالتفكري يف . ورصح الوفد بأأن من املس تحسن التشاوريةمع احلفاظ عىل طريقة العمل  هاوتغيري 

بطريقة يسهل فهمها، وتطبيق قواعد ومعايري أأكرث توهجًا حنو املس تقبل.  هتاأأكرث بساطة وحداثة وهيلكوجعلها املزينة معليات و 

ىل و  جياد توازن من أأجل اختاذ القرارات يف هذا الصدد، وقرضورة أأشار ا  ن ا  س بق سويرسا، وفد بعض الوفود، وال س امي ال ا 

 امجلعيات.مناقشات خمتلف يف  دور نشط وبناءضطلع بنه س يأأ لوفد كّد ا، أأ اهذه القضااي يف مداخالهتا. وختاموأأن أأاثرت 

49.  ّ . وذكر أأن مكتب غامبيا للملكية الصناعية، ةفريقيالأ موعة اجملأأوغندا ابمس وفد به  البيان اذلي أأدىل غامبياد وفد وأأي

أأضاف أأن . و 2019ا، يف أأبريل علمي امللكية الفكرية يف جامعة غامبيبشأأن ت ندوة وطنية رشاكة مع الويبول ابنّظم بنجاح و

امللكية بشأأن اجلامعة وزايدة الوعي برامج يف  الوجهيةمللكية الفكرية برامج ابعد ذكل مع املكتب يف تقدمي شاركت اجلامعة 

س توى النضج مل  وصلتأأن غامبيا  و عىل دمعها يف هذا املسعى. وذكرالفكرية يف مجيع أأحناء البالد. وشكر الوفد أأاكدميية الويب

مركز دمع التكنولوجيا مع قانونية لتقدمي اخلدمات الع اتفاقية يوق وبعد تنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر. اب  الثاين 

دمي اخلدمات الاستشارية للعمالء. وأأثىن الوفد بدأأ املركز تقاتفاقيات مؤسس ية مع ثالث مؤسسات يف البالد، و والابتاكر، 

قلمييتني حلقوالابتاكر لنجاحه يف تنظمي  عىل فريق مراكز دمع التكنولوجيا ، زمبابوي. ، يف هراريأأمانة الأريبو معيت معل ا 

ن للمكتب أأ اجلهود املبذوةل ال نشاء ش بكة وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف غامبيا، و عززت هذه اجلهود أأن  رأأىو 

دارات الويبو املعنية. وأأقر الوفد بدور الويبو والأريبو يف برانمج املاجس تري  فعاال ااال قلميي لأفريقيا دور يف تعزيز التعاون مع ا 

فريقيا، يف مواتري، زمبابوي.  همقدّ اذلي تاملشرتك بشأأن امللكية الفكرية،  نّه من شأأنه جامعة ا  بناء فريق قوي من وقال ا 

 ية الفكرية يف البالد.تب امللك املهنيني ذوي املعرفة واملهارة لتويد ماك
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50.  ّ ن لبلطيق. اكرواتيا ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى و وفد به  البيان اذلي أأدىل جورجياد وفد وأأي وقال ا 

رحب مبشاريع الأاكدميية و سني املؤهالت يف جمال امللكية الفكرية. بعمل ممتاز يف زايدة الوعي العام وحت قامت أأاكدميية الويبو 

نشاء أأاكدمييات وطنية للملكية الفكرية وتوس يع نطاق  ومبادراهتا، وال س امي ختصيص دورات التعلمي عن بعد ودمع البدلان يف ا 

جناز مرشوع  ،بعد ابللغة اجلورجيةبرامج التطوير املهين. وأأعرب الوفد عن امتنانه للأاكدميية ال طالقها دورة للتعمل عن  وا 

يف جورجيا، واذلي  رامج التطوير املهينتنفيذ بدمع الويبو املس متر يف شاد بأأ و وظفي املركز الوطين للملكية الفكرية بنجاح. مل

 يف حتسني مؤهالت املوظفنيأأيضًا وسامه  ، املسؤولني من خمتلف البدلان من توس يع معارفهمنيكاكن جناحه سببا يف مت

دارة البدلان امل   املنتظمة والنشطة امةل والبدلان املتقدمة ملشاركهتتحواحملليني. وأأعرب الوفد كذكل عن امتنانه للأاكدميية وا 

ن وق تنفيذ املشاريع ذات الأولوية جلورجيا.و يف ختطيط املقّدمة  ةاملهنياال رشادات و  أأمثر عن التقيمي املنتظم لتكل املشاريع ال ا 

 املركز الوطين للملكية الفكرية وأأضاف أأنرمغ أأن املشاريع القادمة ميكن أأن تس تفيد من هنج أأوسع.  ،حتسينات مس مترة

دارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية أأصبح، بفضل ا اجلغرافية، اثلث مكتب للملكية واملؤرشات لتعاون املمثر مع ا 

يداع اال لكرتوين، مما  ي طلبات العالمات التجارية بتوس يع نطاق امحلاية ودعسمح ملي الفكرية يشارك يف خدمة مدريد لال 

نظام امللكية  رادلولية لعالماهتم من خالل نظام مدريد بطريقة أ منة وبس يطة. ورحب الوفد جبهود الويبو وأأنشطهتا يف تطوي

بداع واملسامهة يف المنو الاقتصادي والر وتعزيزه الفكرية العاملي  فاه الاجامتعي. وأأعرب عن ثقته من خالل تشجيع الابتاكر واال 

معاهدة الرباءات ومدريد والهاي أأنظم وتقدمي خدمات  ،يف أأن الويبو س تواصل تلبية احتياجات مجيع ادلول الأعضاء بكفاءة

، مبا يف ةنظماملساواة يف املعامةل مجليع الأ ضامن مع و ولش بونة عن طريق ختصيص املوارد الالزمة الس تخداهما والرتوجي لها، 

ىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد مرشوع معاهدة يف  أأمهلأأعرب عن املؤرشات اجلغرافية. و نظام  ذكل التوصل ا 

مبدأأ التوزيع اجلغرايف  رأأى الوفد وجوب مراعاةماكتب الويبو اخلارجية، مسأأةل  يفو. ات احلاليةامجلعييف ممي اقانون التص

عطاء الأولوية للمناطق اليت ال ن منطقة مجموعته يه ا يوجد هبا مكتب خاريج. العادل وا  ملنطقة الوحيدة اليت ال يوجد وقال ا 

رغبة الوفد يف دمع مصاحل الويبو نظرا ل، مكتب خاريج للويبووذلكل دمع بشدة طلب رومانيا اس تضافة  ،هبا مكتب خاريج

ن خالل مفاملمثةل متثيال انقصا؛  وأأ املمثةل  من الرضوري حتسني المتثيل اجلغرايف يف الويبو للبدلان غريوأأضاف أأن الفضىل. 

 توازن يف المتثيل اجلغرايف يف املس تقبل القريب.ال التعاون الوثيق مع ادلول الأعضاء سيتحقق 

51.  ّ ن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. بيان وفد فنلندا ابمس جملموعة ابء و اوفد كندا ابمس بيان  أأملانياد وفد وأأي وقال ا 

املنظمة العاملية ا أأن الويبو يه . ومبأأيضاً  رين وتفيد املس هتلكني واجملمتع كلكحقوق امللكية الفكرية رضورية للمؤسسات واملطوّ 

هنا س ت الأوىل للملكية الفكرية لهنوض وأأضاف أأن ااء والتقدم الترشيعي. ملناقشات العاملية وتبادل ال ر اظل مركز تنس يق فا 

قلميية عىل العمل و يضيف قمية كبرية للويبو وللك دوةل عضو. س  جبدول الأعامل املعياري  جشع مجيع الوفود واجملموعات اال 

مبادرات اختذت الويبو رأأى أأن بشلك بناء، مسرتشدة بروح توفيقية للتغلب عىل اخلالفات املتبقية يف خمتلف اجملاالت. 

عن رسوره الوفد عرب  خيص منصة ويبو ريرستش، أأ فاميو  .انجعتعاون دويل فعال وحاالت برامج الرشاكة  يرّستقد ، فمةهم

عالمة ورأأى يف ذكل يف ماكحفة أأمراض املناطق املدارية املهمةل واملالراي والسل.  تعاون حبيثحاةل  150أأكرث من بوجود 

عاملية من خالل تبادل املواد احملمية حبقوق امللكية الفكرية وغريها من اخلربات. فارقة هامة للرشاكة من أأجل حتسني الصحة ال

ن ا رأأى أأن يف هذا الس ياق، و. احلديثةحيمل لك الوعود والتحدايت اليت تنطوي علهيا التكنولوجيا  ذلاكء الاصطناعيوقال ا 

، لأهنا ميكن يف ميدان اذلاكء الاصطناعيالويبو الوفد بأأنشطة  لالبتاكر واال بداع. ورحب حامسامللكية الفكرية عنرص  نظام

أأن مسأأةل حقوق امللكية الفكرية ورأأى أأن تلعب دورًا رئيس يًا مكرصد دويل ومنتدى عاملي لتبادل الأفاكر وتنس يق اجلهود. 

عمل مضنه جزء ال يتجزأأ من اال طار القانوين والاقتصادي والثقايف اذلي تيه عامليًا فهيا  شانقال اليت جيري املعقدة و 
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البحث عن اس تجابة مناس بة ات بشأأن التحدي املمتثل يف تقدمي التوجهيواهجت الويبو وذكر أأن املؤسسات واجملمتع كلك. 

ن رثوة.الس تدامة و امل تمنية ال ، مع الوفاء مبهمهتا يف تعزيز امللكية الفكرية وحاميهتا بفعالية من أأجل خلق اتالتعقيد هلهذ  وقال ا 

حدى همام الويبو الرئيس ية واحلساسة يه هتدئة املاوف املتكررة من احملسوبية عادة التأأكيد بشلك متواصل عىل هدفها وا   ،ا 

الويبو عىل املسامهة بنشاط يف تنفيذ الوفد جشع و أأحصاب احلقوق وخمتلف رشاحئ اجملمتع. مصاحل حتقيق أأفضل توازن بني يف 

وحتديد اجملاالت اليت ميكن أأن تسهم فهيا ابلتعاون الوثيق مع املؤسسات الأخرى اليت  ،2030خطة التمنية املس تدامة لعام 

طار معل دويل قوي ومامتسكوجود دمع و تتخذ من جنيف مقرًا لها.  بني   توازانميقيللملكية الفكرية يناسب الغرض و  ا 

وفقًا للرشوط والأحاكم املتفق علهيا بشلك  عزز تطوير التكنولوجيا ونقلهايشجع الابتاكر و ي املتلفة و شواغل املصاحل وال 

ذ متبادل.  طار دويل أأكرث بساطة وتنس يقوجود اكتب امللكية الفكرية، من ومهنم مفيد أأحصاب املصلحة، س ت سي ا  ا. وبوصفها ا 

قد و لتغلب عىل هذه التحدايت. ل منتدى يه أأنسب الويبو ارأأى الوفد أأن الترشيعات العاملية واملامرسات املنسقة،  حامية

ذا معلت ادلول لكن و  .للغاية ن املواءمة ادلولية للمفاهمي القانونية هممة معقدةأأ  حق املؤلفأأظهرت املداوالت داخل جلنة  ا 

قامة توازن عادل بني مجيع املصاحل املعنية، من الأعضاء سوية بروح   واصةلمن ملويبو اكن فستمتالتوافق وهبدف اثبت ال 

جيابية. تقدمي اال طار اذلي ميكن من خالهل م أأملانيا بتحسني حامية هيئات البث من خالل الت وأأعرب الوفد عن ا حتقيق نتاجئ ا 

ىل توافق يف ال راء بشأأن معاهدة دولية.  ينبغي طاق تطبيقها راى الوفد أأن نليك تكون املعاهدة مس تدامة وانحجة، و التوصل ا 

ىل  دمعهالوفد واصل يخر التطورات التقنية. وس  أ  أأن يشمل  جلهود جلنة حق املؤلف من أأجل الهنوض ابلعمل املستند ا 

بتبادل اخلربات الوطنية فامي يتعلق ابالس تثناءات  متوذكر الوفد أأنه همالنصوص بشأأن معاهدة دولية محلاية هيئات البث. 

قال . و ءة املطبوعاتيف قرا ةعاقاال  لأشخاص ذوي اال عاقات غري صال انظامت وأأغراض معينة، وكذكل لابلنس بة مل  اتديقي ت وال 

نه يعتقد  ال أأنه بعدم احلاجة اعتقادا راخسا ا  قبل ابملفاهمي القانونية لدلول الأعضاء ي ا ىل صك دويل ملزم قانوان يف هذا اجملال، ا 

عادة البيع والتحدايت املتعلقة حبق املؤلف يف بشأأن هجات النظر بتبادل و ا هممت أأيض هوالأخرى. و  قضااي أأخرى مثل حق ا 

ن الرمقية. و  البيئة وال س امي الويبو عىل ا ىل مواصةل تطوير النظام وحتسينه، و يدعون قانون الرباءات  مس تخديمقال الوفد ا 

ن العمل املس متر للجنة الرباءات بشأأن جودة الرباءات، مبا يف وأأعرب عن رضاه علهذه ادلعوة.  ةس تجابالا اءاتجلنة الرب 

ابالتفاقات املتعلقة ابلعمل املس تقبيل  ، ورحبرباءاتالالعمالء ومستشاري ورسية االتصاالت بني الاعرتاض ذكل أأنظمة 

لهيا يف ادلورات السابقة للجنة  ا ىل دراسة جتميع املعلومات املشرتكة اليت  هتطلعوأأعرب الوفد عن  رباءات.الاليت مت التوصل ا 

للجنة  32و 31لدلورتني  العمل املس تقبيلبرانمج بأأن  خاصللجنة الرباءات، ورحب بشلك  31 ادلورةيف س تقدهما الأمانة 

ن رباءات. الاذلاكء الاصطناعي و بشأأن جلسات تبادل الرباءات يشمل عقد  العديد من تثري  يتقنية اذلاكء الاصطناعوقال ا 

أأبرزها اليت لفرص والتحدايت ل انظر و . ياعات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعخرت الاالأس ئةل القانونية املهمة املتعلقة حبامية براءات 

ن تبادل اخلربات واملعلومات هذا اجملال يف  دارة نظام الرباءات، فا  ذكر الوفد أأنه مفيدًا. و الرباءات س يكون جلنة داخل ا 

الوثيقة يف جمال الرباءات والصحة، مع مراعاة اجلهود والأنشطة اليت تضطلع هبا جلان الويبو واملنظامت  ةشاركامل واصل يس  

ىل اس تعراض الأمانة للبحوث احلالية بشأأن و الأخرى.  ادلولية ىل املنتجات الطبية والتقنيات الوصول ا  و رباءات التطلع ا 

ن  31ادلورة الصحية يف  تربز  الرباءاتالطلبات مبوجب معاهدة عدد أأحدث الأرقام املتعلقة بللجنة الرباءات. وقال الوفد ا 

مقارنة ابلعام  %16عن زايدة كبرية بنس بة وأأبلغ برسور  الرثوة.مهية نظام معاهدة الرباءات يف تشجيع الابتاكر وتوليد أأ 

اليت دخلت املرحةل الوطنية يف املكتب الأملاين للرباءات والعالمات الرباءات اخلارجية السابق، يف عدد طلبات معاهدة 

وفد . وأأشاد يف الويبو املواءمة املفيدة للتطلعات واملواردعىل خري شهادة . وهذه النتاجئ 2018عام ( DPMAالتجارية )

ين للرباءات املكتب الأملاعاجل ، 2018في عام ف، ويه بدل كثيف الاس تخدام للرباءات، بكفاءة نظام معاهدة الرباءات. أأملانيا
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العديد من وأأشار ا ىل من خارج أأملانيا. مهنا قّدهما مودعون  %85من أأكرث طلبًا دوليًا،  7027 والعالمات التجارية

نلرباءات. اابلهنج البناء للفريق العامل ملعاهدة  ورحب ،عاهدة الرباءاتميف نظام بشدة رغوبة التحسينات امل  وذكر الوفد ا 

يف فشلت ممي ابشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التص 2018املناقشات اليت دارت يف امجلعية العامة لعام 

ىل اتفاق بشأأن املساعدة التقنية ورشط ا ن أأ لكشف. التوصل ا  ال ملانيا وادلول الأعضاء الأخرى يف الاحتاد الأورويب وقال ا 

دراجه يف املعاهدة سيتعارض مع هدف تبس يط  ،الصناعيةتصاممي بأأن رشط الكشف ال يتعلق ابل  ةعىل قناعزالت  وأأن ا 

جراءات تسجيل التصاممي ومواءمهتا. نّه يو  ا  بعد وأأضاف أأنه أأي مقرتحات معقوةل. سامع ل  احاتسيبدي انف ظل لكن قال ا 

نشاء وثيقة جنيف، هناك  دمع بقوة هجود أأعضاء احتاد لش بونة و نظام لش بونة. اس تقرار لتثبيت ساحنة فرصة ال ن النجاح يف ا 

قلميية التقليدية للك ورأأى أأن لبناء نظام فعال ومس تدام للمس تقبل.  حامية املؤرشات اجلغرافية وس يةل محلاية املعارف اال 

ابملناقشات البناءة اليت أأدت ا ىل  ورحب، املعارفابجلهود الهائةل اليت بذلهتا جلنة أأقر املنتجات الزراعية وغري الزراعية. و 

رشاك اجملمتعات الأصلية واحمللية. وق ن االتفاق عىل والية اللجنة وا  صندوق الويبو للتربعات لصاحل اجملمتعات الأصلية ال ا 

أأكد يورو يف الصندوق. و  15000أأملانيا ستسامه مببلغ أأعلن أأن دور رئييس يف متكني هذه املشاركة. و اضطلع بواحمللية املعمتدة 

ّ و . 2030مزيد من التقدم يف جمال التمنية، ال س امي يف ضوء خطة التمنية املس تدامة لعام تحقيق اكمل ب ال همالت ا دت اس مترار أأي

ة متوازنة وقامئة عىل توافق ال راء. ورحب ابلنتاجئ اليت حققهتا جلنة التمنية التمنية امخلس والأربعني بطريق جندةتنفيذ توصيات أأ 

ة التحدايت اليت جملاهبوأأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر الاجتاهات اال جيابية يف املناقشات يف اجللسات الأخرية  2019عام 

نفاذ، و تواهجها اللجنة.  نفاذ تمتتع اب  لفعاةل للملكية الفكرية جيب أأن أأن امحلاية اأأعرب عن رأأي مفاده فامي يتعلق بلجنة اال  طار ا 

ن  قوي. نفاذالهنج الشامل وقال ا  لتعدي عىل الطرق املتلفة ل بشأأن   رؤى مفيدةميقدمسح بتاجللسات السابقة يف  للجنة اال 

نفاذ تس تطيع مواصةل أأن ب تهثق وجدد حقوق امللكية الفكرية.  نفاذ اجلو بشأأن املسامهة يف مناقشة شامةل جلنة اال  انب التقنية ال 

ىل أأن امللكية الفكرية. و  الناحج مع الويبو وغريها من  تعاونه اصلو املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية أأشار الوفد ا 

اال دارة الوطنية للملكية قد معل عن كثب مع نظرائه يف فاملنظامت املرتبطة ابمللكية الفكرية وماكتب امللكية الفكرية الوطنية. 

س تونيا مكتب و للرباءات الياابن مكتب و الفكرية يف الصني   معمعل وعقد اجامتعات . واملكتب الأورويب للرباءات للرباءاتا 

واملكتب الأورويب للملكية الفكرية الصني مكتب و للملكية الفكرية كوراي مكتب فرنسا و يف  املعهد الوطين للملكية الصناعية

عالقات قوية مع املاكتب الرشيكة عىل مس توى تربطه املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية وذكر أأن . للرباءات

ىل املسامهة يف حوار بناء وممثر خالل و رباءات. ال العمل، مبا يف ذكل يف جمال تبادل فاحيص تطلع وفد أأملانيا ا 

 .2019 مجعيات

52.  ّ ن وغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وفد أأ بيان  غااند وفد وأأي  ها احملليةأأمهية اقتصاد املعرفة وترمجة معارف تدرك غاان وقال ا 

ىل منتجات مفيدة وقمية وقابةل للتسويق. وذلكل فقد قدمت برانجمني رائدين لالبتاكر:  بعنوان  أأوهلاممن خالل الابتاكر ا 

لغذاء والوظائف"، مصدر اوزارة التجارة والصناعة، وال خر بعنوان "الزراعة عليه رشف ت ، واحد" مصنع"مقاطعة واحدة 

نشاء مكتب وطين للملكية الصناعية  2018يف سبمترب وأأضاف أأن غاان بدأأت وزارة الأغذية والزراعة. عليه ترشف و  ا 

خمصص ابلاكمل ال دارة وتسجيل حقوق امللكية الصناعية عىل النحو املنصوص عليه يف س ياسة واسرتاتيجية امللكية الفكرية 

ماكانت البدل يف الابتاكر واال بداع وتقدمي خدمة هبدف الوطنية،  نه و وقة للمس تخدمني. يوفعال ذات كفاءة تسخري ا  بعد ال ا 

مرور عام عىل هذه املبادرة، قطع مكتب غاان للملكية الصناعية خطوات كبرية يف هتيئة بيئة مواتية لنظام قوي للملكية الفكرية 

ىل أأن تكوين الكفاءات رشط أأسايس ومعاجلة الطلبات وفقًا للجداول الزمنية احملددة يف اتفايق مدريد والهاي. و  لكن أأشار ا 

عن تقديره للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو للجامعات ومؤسسات الوفد أأعرب و . االتيف تكل اجملاملقدمة لتعزيز اخلدمات 
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اس تفاد وذكر أأنه البحث يف البدل يف صياغة وتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية املؤسس ية مبا يامتىش مع الاسرتاتيجية الوطنية. 

فريقيا. وذكر الوفد أأن املكتب، بعد أأن أأمكل البدلان البطةل" املسّمىمن املرشوع الرائد للمكتب الأفريقي  خمططه " يف ا 

عىل اس تعداد الس تضافة برانمج مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وتوقيع اتفاقية مس توى اخلدمة مع الويبو أأصبح ، املؤسيس

ن غاان تقدر 2019ونرش الربانمج حبلول هناية عام  عارف. املأأبدهتا ادلول الأعضاء يف جلنة اليت بناءة ال روح ال. وقال الوفد ا 

أأن اخلالفات حول رأأى و  ،ممياالعامتد مرشوع معاهدة قانون التص 2020يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  عن أأمهل وأأعرب

 ممي مبسط يس تفيد منه أأحصاب احلقوق واملس تخدمون.االقضااي غري املوضوعية لن متنع ادلول الأعضاء من اعامتد نظام تص

الويبو عىل معلها لتعزيز نظام امللكية الفكرية يف غاان.  وشكر ،تقدمما أأحرزته من لرباءات و اعن معل جلنة وأأبدى رضاه 

بأأنشطة التعاون التقين يف جمال امللكية الفكرية اليت قامت هبا ادلول الأعضاء، وال س امي سويرسا والياابن، وأأعرب عن  أأشادو 

 ويبو لتحسني نظام امللكية الفكرية.أأمهل يف مواصةل التعاون مع ال

53.  ّ ن بيان وفد فنلندا ابمس اجملموعة ابء و وفد كندا ابمس بيان  اليوانند وفد وأأي الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. وقال ا 

جيابيةيف ظل اال دارة احلكمية الويبو حققت  الوفد . وأأثىن بشلك مطردالطلب العاملي عىل امللكية الفكرية  ازدادو  ،نتاجئ مالية ا 

ن عىل أأاكدميية الويبو لعملها يف جمال التواصل ومعهد الويبو القضايئ دلمعه املتواصل لقضاة امللكية الفكرية.  املبادرات وقال ا 

الالكرتوين ملعاهدة اال يداع نظام وأأمهها نولوجيا املعلومات واالتصاالت )معايري ملعلومات امللكية الفكرية وتك ا ىل وضع الرامية 

ىل التمنية املس تدامة والشامةلساعدت  ،الرباءات( نشاء بنية حتتية عاملية لبياانت امللكية الفكرية تفيض ا   نةرمق اليف عرص  ،يف ا 

ة الويبو وهجودها ادلؤوبة. وسلط الضوء عىل أأمهية وال دمع أأمانمل تكن لتتحقق لالنتاجئ أأضاف أأن هذه صطناعي. و الااكء اذلو 

، مثل فريق الأمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابلتعاون الرمقي، اات املتعددة الأطراف الأوسع نطاقمشاركة الويبو يف املبادر 

قلميية همس س بال ممكنة لت لويبو اس تكشف أأن ت يف  عن رغبته وأأعرب نشاء ماكتب مساعدة عاملية وا  لزايدة القدرات  يف ا 

ىل  غري  هامعلومات الويبو وأأصول لك الرمقية والابتاكر. وأأوىص الوفد ابعامتد س ياسة شامةل ال دارة البياانت والوصول ا 

 ،عىل أأمهية امللكية الفكرية مكحرك للمنو الاقتصاديالوفد وشدد  مجليع ادلول الأعضاء.النفاذ امللموسة، مبا يضمن الشفافية و 

ىل  التحدي اذلي يواجه ورأأى أأن كأداة اسرتاتيجية للقدرة التنافس ية للأعامل. فكرية اللكية امل قوق دارة الفعاةل حلاال  واحلاجة ا 

 اطفة ورسيع الاس تجابة للتطورات التكنولوجية اخلنظام حقوق امللكية الفكرية فعاال السلطات احلكومية هو جعل

واسع  ارمقي حتوالاس تمكل ( OBIنظمة اليواننية للملكية الصناعية )امل يف رباءات المكتب وذكر أأن واحتياجات املس تخدمني. 

يداع النطاق ال جراءات  نشاء ل الوصول ا ىل حامية امللكية الفكرية. و يسه لت  2019ام ع ممياطلبات الرباءات والتصا  ىل ا  أأشار ا 

توس يع ش بكة مكتبات الرباءات تطّرق ا ىل س ياسة امللكية الصناعية. و اتساق جملس وطين للملكية الفكرية للحفاظ عىل 

قامة روابط مع جممتعات الأعامل والبح قلميية للوصول ا ىل مجهور أأوسع وا  نشاء ث احمللية. و و اال  أأاكدميية للملكية حتدث عن ا 

وكذكل تدريب حمايم  ،وتعزيز البحوث فامي يتعلق ابمللكية الفكرية رفاوتبادل املعرفع الكفاءات زايدة الوعي و بغية الفكرية 

( مذكرة تفامه مع املنظمة الأوروبية للقانون العام HIPAوقعت الأاكدميية اليواننية للملكية الصناعية )وقد لرباءات. ا

(EPLOلهذا الغرض ) الويبو دلمع تدفقات امللكية  مذكرة تفامه مع املنظمة اليواننية للملكية الصناعيةالأاكدميية س توقع ، و

 لبياانت.اب ةمو دعامللكية الفكرية املالتكنولوجيا و بشأأن نقل  2020ء مدرسة صيفية يف عام نشااب  الفكرية عرب الوطنية، بدءًا 

ن  يف س ياق التعاون بني ماكتب و. هياركز علال تزال من الأولوايت اليت يي الطلبات ودعجودة اخلدمات املقدمة ملوقال ا 

تطورات التكنولوجية يف مجيع أأحناء العامل ال رصد أأن بدله يذكر الوفد ، الناجت عنهاملامرسات تقريب امللكية الفكرية الوطنية و 

ذكر أأن فامي يتعلق ابلعالمات التجارية، و ب الحتياجات املس تخدمني. يس تج ت عىل البنية التحتية مواءمة ال دخال حتسينات 

ذكل أأضاف أأن . و 2019عىل مرشوع قانون العالمات التجارية حبلول هناية عام  ن يصوت الربملان اجلديدمن املتوقع أأ 
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حتسينات أأساس ية لنظام حامية العالمات التجارية يف يشمل ، 2015/2436 رمقمع توجيه الاحتاد الأورويب نّسق الترشيع، امل 

ىل أأن اليوانن.  ، حتاد الأورويب للملكية الفكرية، بدمع من مكتب الايعمل مكتب العالمات التجارية يف اليواننوأأشار الوفد ا 

سوق نشأأت هيئة تنس يقية لال رشاف عىل ال وذكر أأن احلكومة أأ يل العالمات التجارية اخلاص به. رمقنة نظام تسج عىل 

حقوق امللكية املتعدية عىل لضامن اس تجابة موحدة لالجتار غري املرشوع يف السلع  ت، مصموماكحفة الاجتار غري املرشوع

نفاذ ذات الصةل. و من خالل تبادل املعلومات الاس تخباراتية وتعزيز التعاون ب ،الفكرية السلطات  قال ا نني مجيع سلطات اال 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، مكيات هائةل من السلع املقدلة وضبطهتا خالل  حددت اليواننية مبوجب هنج مشرتك معزز ال 

نفاذ الأ محةل تفتيش و  70,963 ت، نفذ2018يف عام و الس نوات الأربع املاضية. سواق ضبطت السلطات احمللية امللكفة اب 

نه أأبلغ . وققدّلةة مسلع23,956,224 امجلاركت بطض سلعة متداوةل بصورة غري مرشوعة؛ و  2,298,271 احمللية اللجنة ال ا 

نفاذ يف دورهتا الرابعة عرشة هذه العمليات ، عن 2019سبمترب  4ا ىل  2يف الفرتة من ، اليت عقدت الاستشارية املعنية ابال 

ىل ارتفاع شارك بنشاط يف اجامتعاهتا. ي وس  ،اللجنة قدر معلبدله ين أأضاف أأ الناحجة. و  الصادرات اليواننية يف عام وأأشار ا 

اس تخدام نظام مدريد للتسجيل ادلويل لعالماهتا من وقد كثفت الرشاكت اليواننية  ،املنتجات الغذائيةوخاصة  ،2019

 همالت أأعرب عن اجاذبيته يف تسهيل التجارة ادلولية، و واحملافظة عىل مدريد التجارية. وساعدت اجلهود املبذوةل لتعزيز نظام 

حرز، أأ ابلروح البناءة للمناقشات وابلتقدم الكبري اذلي الوفد فامي يتعلق بعمل جلنة الرباءات، رحب و .  هذا العملمبواصةل

ىل  : تنس يق قانون الرباءات.، ويهبعد قشانمسأأةل مل ت بشأأن توافق يف ال راء حتقيق عىل أأمل  حراز تقدم كبري يف وأأشار ا  ا 

ىل املعرف عىل عمل جلنة تأأن يف  أأمهل، وأأعرب عن برانمج معل جلنة املعارف فهم حتقيق مجيع املسائل قبل أأن تسعى ا 

مشرتك للقضااي الأساس ية، مع اتباع هنج قامئ عىل الأدةل، وأأن تسهم هجود الأاكدميية اليواننية للملكية الصناعية يف جمال 

قرار لعدم  هأأسفوأأعرب عن س ياسات قامئة عىل الأدةل. صياغة يف ، ذات الصةل البياانت وأأحباهثاب ةمو دعامللكية الفكرية امل ا 

تنس يق رأأى أأن . و املعاهدة أأصبح جاهزانص مرشوع ممي، رمغ أأن اعقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التص

يف حل اخلالفات املتبقية وعقد املؤمتر ادلبلومايس.  مهلأأ أأعرب عن فيد املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل. و س ي اال جراءات 

 ةمفيد اهنلأ رحب ابلتعديالت املقرتحة عليه و عدد الطلبات، نظام متني رمغ تزايد ن نظام معاهدة الرباءات قال ا  و 

 (للملكية الصناعيةالأاكدميية اليواننية تكوين كفاءات رضورة النظر يف احلوافز )ختفيض رسوم اال يداع و وأأيّد للمس تخدمني. 

 .اتاجلامعيف لتشجيع الابتاكر 

54.  ّ نبيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب غواتاميالد وفد وأأي دور تدرك غواتاميال  . وقال ا 

دارهتا. وضع همم وأأسايس يف جمال والتمنية الوطنية، وهو  قتصادالاجمال امللكية الفكرية يف  ن وأأضاف أأ الس ياسة العامة وا 

نشاء العالمات التجارية وتشجيع الصناعات اال بداعية ونقل التكنولوجيا أ ليات يه  ،اال بداع والابتاكر ورايدة الأعامل وا 

ىل أأصول غري ملموسة لتوليد الرثوة.   حتت رعاية املكتب الوطين للملكية الفكرية ،غواتاميال تضعوذكر أأن لتحويل املعرفة ا 

اسرتاتيجيات للجامعات واملؤسسات الصغرية  ،ة يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكريةددهداف احملوعىل أأساس الأ 

كرية وفوائدها. ، هبدف تعزيز الاس تفادة من أأنظمة امللكية الفوالبحثواملتوسطة والصناعات اال بداعية ومراكز الابتاكر 

ذ ، 2019ن امللكية الفكرية يف أأبريل رحب بنتاجئ الاجامتع السادس لوزراء أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية بشأأ و  مت ا 

نشاء حتالفات بني القطاعني العام واخلاص كأداة للتمنية الاقتصادية وتعزيز قنوات التعاون يف مجيع بشأأن تبادل اخلربات  أأمهية ا 

نشاء منتدايت تفاوض متعددأأيضا نطقة الفرعية. ورحب الوفد أأحناء امل  وضع وتنفيذ اجلنس يات هبدف  ةبعمل الويبو يف ا 

ىل تعزيز معل جلنة و صكوك قانونية تليب احتياجات ادلول الأعضاء.  املناقشات بشأأن و  ،عارفاملدعا ادلول الأعضاء ا 

يف تكوين  دمعها ومساعدهتا الفعالني الوفد عن امتنانه للويبو عىلالاس تثناءات والتقييدات داخل جلنة حق املؤلف. وأأعرب 
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لقطاعات املنخرطة يف مسائل التدريب املس متر املقدم للمكتب الوطين للملكية الفكرية و اع و ير االتقنية وصياغة املش الكفاءات

نه يامللكية الفكرية.  ىل تقدمي مسايسعى راقب تقدم امجلعيات ابهامتم و وقال الوفد ا  ة تفيد ماليني ملزمبرام اتفاقات ال  مهة بناءة ا 

 الأشخاص اذلين وضعوا ثقهتم يف امللكية الفكرية.

منو مع هبوط  ن المنو الاقتصادي العاملي بدا وكأنه يفقد زمخه مقارنة ابلعام املايض،ا   الكريس الرسويلوقال وفد  .55

نتاجية  ىل أأدىن اال  اّل أأنقتصادي، وارتفاع حاةل عدم اليقني الامس توى قيايس ا  أأصبح قد بوترية متسارعة و سري الابتاكر ي  ا 

 املّطردةالأعداد  وأأضاف الوفد أأنالاسرتاتيجيات الصناعية يف العديد من البدلان. أأحد أأسس عنرصا مركزاي يف الاقتصاد و 

، يف مجيع أأحناء العامل عىل الأمهية الاقتصادية والاجامتعية املتايدة للملكية الفكريةتدّل يل الويبو لطلبات يف أأنظمة تسج ل 

ضع املزيد من قمية املعرفة يف ت مس تقبل الاقتصاد و شلّك ت  ةرش ت ن وم  ةومعيق ةرسيع ةتكنولوجي اتتغريّ ب  ةعو دفهذه الطلبات املو 

طرد املمنو بفضل ال ذا الاجتاه تتبع هأأنظمة التسجيل يف الويبو ذكر أأن و  الاقتصادي والتجاري كأصول غري ملموسة.الس ياق 

لعامل ورأأى الوفد أأن يف الاقتصادات املتقدمة والنامية.  رازدهفأ خذ ابالالابتاكر، الرمسي وغري الرمسي، وأأّما يف عدد الطلبات. 

قوة التكنولوجيا لكن أأضاف أأن مقي مفيد للغاية. و ا ىل عرص ر وصلنا قرنني من التغيري العميق اذلي أأ أأتت حصيةل يمتتع بفوائد 

عىل اال نسانية طاغية القوة املتايدة والهذه أأولئك اذلين يس تخدمون أأي أأن ابلس يادة املالية والاقتصادية. غالبا ما ترتبط 

ذ س تخداهما. أأحصاب كفاءة اكفية الابلرضورة يسوا والطبيعة ل  يف املسؤولية  مل يصاحب التطور التكنولويج الهائل تطورا 

واس تجاب لأسطورة التقدم غري  ،الفرد وحريته فوق اجملمتع والطبيعةوضع والقمي اال نسانية، والمنوذج التكنولويج السائد 

ن اكن  احملدود. ذا  ،اقدما حقيقيهو ليس ت، ف احو وضاليت تزداد االت عدم املساواة حبتسبب فقط ي التقدم التكنولويج وا  وا 

ن ا. تقهقرا ا ىل زمن قدمي وتعيس للصاحل العام، فس يكون ايداعهذا التقّدم مأأصبح  جلهود املبذوةل لتطوير "أ الت وقال الوفد ا 

ق جفوة الفقر وتلبية احتياجات الصحة والتعلمي والسعادة والاس تدامة. ضييالصاحل العام وت جيب أأن تس هتدف حتقيق ذكية" 

تعزيز نظام امللكية الفكرية املتوازن والفعال اذلي يشجع الابتاكر  ربالويبو تسامه يف أأهداف التمنية املس تدامة عوذكر أأن 

التقنية داخل البدلان وفامي بيهنا، وكذكل من خالل براجمها املتلفة وأأنشطة املساعدة ات بداع ويدمع تدفق املعرفة واخلرب واال  

الأجل  طويال اناستامثر هام املس تدامة وبناء اجملمتع  ن التمنيةوأأضاف أأ منوا. الأقل مع البدلان النامية والبدلان دلالتقنية املقدمة 

زمات والكوارث والرصاعات واحلروب. تبناء السالم و معلية يف  كجزء من هذا  ،ن من املهمورأأى أأ عزيز مقاومة العامل للأ

وين الكفاءات تكاحلفاظ عىل حقوق اال نسان الأساس ية والهنوض ابلتضامن من خالل التمنية وتوفري تبادل املعرفة و  ،اجلهد

ن املساعدة التقنية. و  ىل التقدم التكنولويج وقال ا  برؤية  رتافقجيب أأن يذكل ا، ولكن ممكنأأمرا عامل أأفضل جعل الوصول ا 

 .2019يسهم بشلك بناء يف مجعيات أأكّد ختاما أأنه س أأخالقيات احلرية واملسؤولية واال خاء. و يتحىل بللصاحل العام و 

56.  ّ الاجامتع الوزاري  أأنبيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكر  هندوراسد وفد وأأي

، أأبريل 10ا ىل  8يف الفرتة من  ،يف تيغوس يغالباعقد السادس لأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية بشأأن امللكية الفكرية 

دون ملنطقة يف الس ياق الاقتصادي  تالرشاكأأمام فرص التحدايت و ال واكن موضوعه "أأمهية امللكية الفكرية يف جناح الأعامل: 

ىل اتفاقات فيه مناقشات غنية، ومت اذلي شهد يف الاجامتع الوزاري ممزية قّدمت  اعروضوأأضاف أأن ". ةقلميياال   التوصل ا 

مسامهة هائةل يف نظام امللكية الفكرية لبدلان املنطقة دون اكن الاجامتع التوجهيية املناس بة للتنفيذ، و هممة، وتوضيح املبادئ 

قلميية. وأأعرب الوفد عن تقديره ملشاركة انئب املدير العام املسؤول عن قطاع التمنية ، وادلمع اذلي تلقاه من يف الاجامتع اال 

نه يدرك الأمهية الكبرية للوظيفة املعيارية للويبو، ولهذا السبب س املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكري تابع ي يب. وقال ا 

ماكنيةامجلعيات ابهامتم، و أأحداث   امللكية الفكرية. لصاحل ختاذ قرارات هممة مبسامهة وتعاون وفود ادلول الأعضاءال رأأى فهيا ا 
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لقة ذات اعتوافق يف ال راء بشأأن القضااي الاحلاجة ا ىل  عنعىل املالحظات الافتتاحية للمدير العام  هنغارايوأأثىن وفد  .57

ن الأولوية العليا.  املتخذة بتوافق ال راء أأن تضمن ادلور الرئييس للملكية الفكرية وخاصة  نيةالن القرارات العقمن شأأ وقال ا 

تلبية الاحتياجات الناش ئة للمس تخدمني اليت تبذل من أأجل جهود نظرا لل قتصاد العاملي اذلي حيركه الابتاكر، الويبو يف الا

وحتسني نظام  حفظسامه يف وت يف الويبو  ياهتامسؤول كدوةل عضو تتحمل هنغاراي وأأضاف الوفد أأن وأأحصاب املصلحة. 

ّ تنفيذ يف  مالتأأييدا اكالويبو تؤيّد امللكية الفكرية ادلويل املتوازن والفعال و  لبيان الوفد اد واليهتا وجدول أأعاملها املعياري. وأأي

فنلندا ابلنيابة عن وفد ه أأدىل ببيان اذلي ال و مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق كرواتيا نيابة عن وفد به  اذلي أأدىل

ن. و 2019و 2018جيايب يف عايم عىل أأداء الويبو املايل اال  الوفد  الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. وأأثىن  نتاجئهذه ال  قال ا 

جحة قوية لتخصيص املوارد الالزمة للحفاظ عىل مجيع أأنظمة تسجيل امللكية الفكرية العاملية وحتسيهنا السلمية املالية واملزيانية 

والنفقات ملتلف يرادات اال  أأحد املبادئ التوجهيية عند ختصيص سيبقى ات حتادالتضامن املايل بني الاوأأضاف أأن وتعزيزها. 

اعامتد برانمج ومزيانية هبدف مهنجية التخصيص بشأأن لقضية املعلقة ل حل للوصول ا ىل ه عىل اس تعداد ذكر أأنالاحتادات. و 

تبس يط  مبوجهباس يجري اليت  ،مميا. وأأكد الوفد من جديد التامه القوي ابعامتد معاهدة قانون التص2020/21 ثنائيةالويبو لل 

ج ورأأى الوفد أأن الصيغة البدلان املتقدمة والنامية. يف  صممنيعىل املفائدة كبرية مبا يعود بممي اراءات تسجيل التصوتنس يق ا 

جياد حل  وحثّ  ،ممي جاهزة للمداوالت يف مؤمتر دبلومايس طال انتظارهاعاهدة قانون التصملالهنائية  ادلول الأعضاء عىل ا 

قرار فتح ماكتب خارجية جديدة ، وأأن 2015التوجهيية املعمتدة يف عام بادئ أأكد عىل رضورة احرتام امل و مقبول للجميع. 

 بتوافق ال راء وعىل أأساس اجلدارة.ينبغي أأن يتخذ 

ورأأى أأن عىل الويبو لتعاوهنا املس متر واملمثر ودمعها يف خمتلف جوانب حقوق امللكية الفكرية.  أأيسلنداوأأثىن وفد  .58

قدرة عىل بل يف ال حفسب، الوصول ا ىل مجموعة واسعة من املعلومات واملوارد التقنية واملبادئ التوجهيية الأمهية ال تمكن يف

ىل املكتب الأيسلندي للملكية غرّي اءات الأيسلندي رب المكتب وذكر أأن التفاعل مع خرباء الويبو حسب احلاجة.  امسه ا 

قرار قانون يف الربملان. ، 2019يوليو  1يف  الفكرية ىل بعد ا  املتواصل الاهامتم ، ويف أأيسلندا اال يداعاتتزايد عدد وأأشار ا 

ن بنظم اال يداع ادلولية، أأي معاهدة الرباءات ونظايم مدريد والهاي.  يداعات ا قياس ي شهد عددا 2018عام وقال ا  يف ا 

يف قامئة مؤرش مراتب أأيسلندا ثالثة ارتفع ترتيب ا ذلكل، وفقو . 2019ام وأأن التقديرات تشري ا ىل عدد مماثل ع ،رباءاتال

ىل . 2019الابتاكر العاملي لعام  نشاء مكتب فضل ا بامللكية الفكرية يف أأيسلندا مؤخر تعزيز الرتكزي عىل الابتاكر و وأأشار ا  ا 

ن . و 2018يف أأيسلندا يف ديسمرب  وجيانقل التكنول يع اجلامعات و منظامت البحث العامة يف يقّدم خدماته مجل املكتب قال ا 

يف وذكّر الوفد أأنه أأاثر السوق ومشهد الرباءات اجلديدة.  تقدم املشورة بشأأن حامية امللكية الفكرية وحتليالويأأيسلندا، 

وأأضاف أأن ضد تسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارية.  ،عىل ما يبدو ،خماوف بشأأن امحلاية غري الاكفية 2017مارس 

بقدر من هذا احلق يمتتع أأن للك بدل، و  اأأساس ي اجيب أأن يكون حق انبدلاعتقادا راخسا أأن اس تخدام أأسامء ال تعتقد أأيسلندا 

عىل رفع الوفد ز ركّ و . ل تقدير، عىل أأق)اثلثا( من اتفاقية ابريس 6امحلاية مثل شعارات ادلوةل والأعالم مبوجب املادة 

مس توى الوعي للرشاكت املبتكرة والرشاكت الناش ئة من خالل خمتلف املرشوعات، مبا يف ذكل مرشوعات الويبو للتوعية 

مبا يكفي لعقد مؤمتر دبلومايس  انجضأأن النص رأأى و  ،مميا. وكرر دمعه العامتد معاهدة قانون التص2020املقررة لعام 

 .2020 عام

الأمانة عىل الواثئق شكر امللكية الفكرية، و  ايااملدير العام عىل لك أأعامهل وهجوده ادلؤوبة يف قض الهندوشكر وفد  .59

ئ التوجهيية ادلولية لوضع املعايري والس ياسات لويبو واسع النطاق يف قيادة املبادوأأشاد بدور ااملمتازة اليت أأعدت للجمعيات. 
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امللكية ورأأى أأن وضامن التنفيذ الفعال واملتوازن واملوجه حنو التمنية لنظام امللكية الفكرية العاملي.  ،املتعلقة ابمللكية الفكرية

وقال الوفد املنافسني.  س بقلت  الصناعاتتطوير البدلان ملواهجة التحدايت املس تقبلية و  نشدهالابتاكر اذلي ت يه مصمي الفكرية 

ن  داري وقضايئ راخس محلاية حقوق امللكية الفكرية، وتففهيا ا  يف ابلتاماهتا ادلولية، والهند تا  شواغلها عاجل طار ترشيعي وا 

ية يف عام بعد اعامتد الس ياسة الوطنية حلقوق امللكية الفكر و الس تفادة من مواطن املرونة اليت يوفرها اال طار ادلويل. ابالتمنوية 

ىل والزايدات الكبرية يف عدد املوظفني يف ماكتب امللكية الفكرية يف الهند، اخنفضت طلبات امللكية الفكرية املعلّ  2016 قة ا 

نشاء نظام ملكية فكرية من خالل تشجيع الابتاكر واال بداع  جرىوالفحص، و ترصف ، وارتفع معدل ال حد كبري متوازن ا 

طار تكثيف تعاوهنا مع الويبو، ا ىل مخس معاهدات للويبو الوفد أأن بدله انضمت،  أأضافو  ؛نبض ابحلياةي  دينايمو  بشأأن يف ا 

مؤرش الابتاكر العاملي منذ يف  رتبةم 29حقوق امللكية الفكرية، وعقدت فعاليات كربى متعلقة ابمللكية الفكرية، وارتفعت 

أأن حتقق امجلعيات احلالية وأأعرب عن أأمهل يف بتاكر. ع ش بكهتا من مراكز دمع التكنولوجيا والايوس  عمل عىل توت ،2015عام 

النصوص املتعلقة ابملعارف عن اليت طال انتظارها، مثل تكل الناش ئة  احلومكةتقدمًا بناًء يف القضااي املوضوعية وقضااي 

ثية اذلي اقرتحه رئيس جلنة التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية؛ ورأأى أأن النص اخلاص ابملوارد الورا

صيغة هنائية ملعاهدة س تكامل قريب ل ابالوفد رحب و ل واثئق العمل الأخرى يف املناقشات املقبةل. املعارف ينبغي أأن يمكّ 

أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية واال فصاح اال لزايم من أأجل متكني البدلان النامية والبدلان شمل ممي، اليت جيب أأن ت اقانون التص

ّ و املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس. واطن ة خاصة هبا وفقًا ملوطنيمنوًا من بناء نظم حامية قل الأ  د قرار جلنة الرباءات أأي

بعدم اتباع هنج واحد يناسب امجليع يف مناقشات اللجنة.  ، ونصححبرص دورهتا القادمة يف تقيص احلقائق، بداًل من التنس يق

نه يؤيد أأن تضع أأهداف التمنية املس تدامة.  لمكّ ت يتلويبو، الالتمنية ل جندة عززت أأ وأأثىن عىل جلنة التمنية اليت جلنة وقال ا 

تراعي شواغل مجيع  ،معاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البثعىل نص للمسات الأخرية ، ويف أأرسع وقت، احق املؤلف

لهنج تفّضل ارمغ أأن الهند  لته،أأو وس ي منصة البث وتغطي مجيع أأنواع البث، بغض النظر عن  ها،ادلول الأعضاء ومصاحل 

د الوفد عىل أأن التقييدات . وشدّ هيئات البثّ توى ل احمل حقوق ملكية ال تعطى مبوجبه ي القامئ عىل اال شارة، واذل

امسة أأمهية حلها  ،عاقاتاال  لأشخاص ذوي املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية و فائدة اوالاس تثناءات ل

ّ  يف تمنية اجملمتع  ،أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن تكوين جلنة التنس يقبدلان د ابلاكمل اقرتاح مجموعة وتعزيز احلق يف التعلمي. وأأي

يالء الاعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف العادلوشدّ  رضوري مبدأأ ابريس وبرن،  يت، املنصوص عليه يف اتفاقيد عىل أأن مبدأأ ا 

اجلغرايف يف جلنة التنس يق. ودعا ادلول الأعضاء ا ىل دمع طلب الهند الس تضافة مكتب خاريج للويبو،  للحفاظ عىل التوازن

لبدل وتركزيه عىل امللكية الفكرية. ل  يبتاكر نظرا للتوّجه الاأأن يعزز نظام امللكية الفكرية عىل املس توى العاملي ذكل شأأن مفن 

ىل اعامتد ،وأأشاد ابلصحة املالية للويبو  امجلعيات احلالية. يف 2020/21ة لثنائيالربانمج واملزيانية ل  وتطلع ا 

60.  ّ ندونيس ياد وفد وأأي بطة دول وفد فييت انم ابمس رابيان مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ و وفد س نغافورة ابمس بيان  ا 

وده لتحسني من هجاملس متر بدمع تطوير أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية املتوازنة، كام يتضح  التامهأأكد و جنوب رشق أ س يا. 

ندونيس يا.  يف املائة.  80بأأكرث من املرتامكة رباءات ال ت، اخنفض عدد تسجيال2018نذ عام مف خدمات امللكية الفكرية يف ا 

ندونيس يا  ،2019يف أأغسطس ويف املائة.  60لعالمات التجارية بأأكرث من ل ملرتامكةا التسجيالتاخنفض عدد و  أأطلقت ا 

لكرتوني ن بدله انضمالصناعية. التصاممي رباءات والعالمات التجارية و الطلبات يداع ا ال  نظاما ا  ىل نظام مدريد  وقال الوفد ا  ا 

ىل نظام الهاي للتسجيل ادلويل لل قريبأأمل الانضامم يو  2017للتسجيل ادلويل للعالمات يف عام  يف والصناعية.  تصامميا ا 

ومعاهدة  وضع اللمسات الأخرية عىل العملية ادلاخلية للتصديق عىل معاهدة بيجنيذكر الوفد أأن بدله جمال حق املؤلف، 

يداع صيكيو ، مراكش هيي ف . ورحب ابفتتاح بوابة الويبو للملكية الفكرية، 2019لمعاهدتني خالل امجلعيات الانضامم ل أأمل ا 
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ىل م اخلمت اجلديدة بشأأن بادرة امل  يدوأأ  واءمة خدمات الويبو وتبس يط العمل عىل املس توى الوطين.مبادرة جديدة هتدف ا 

دارة اجامتعات الويبو اذلي سيس تمكل اجلهود البرشية بنص  ابس تخدام أأدوات يصاغ الزمين الرمقي والاقرتاح اجلديد بشأأن ا 

الربانمج وثيقة يف حل القضااي املعلقة بشأأن  2019عام  اتاذلاكء الاصطناعي للويبو. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنجح مجعي

فامي يتعلق جبدول الأعامل و . 2020/21ة ثنائيعىل اعامتد مرشوع الربانمج واملزيانية لل  ةوافقمن امل اتمجلعياكن يك تمتواملزيانية 

حىت تمتكن امجلعية العامة من  ،مميامعاهدة قانون التصبشأأن توفيق بني ال راء املتباينة ال يف  عن أأمهلالوفد أأعرب  ،املعياري

جياد حل بشأأن  قرار الكشف واملساعدة التقنية، متطلبات ا  يف اس تضافة ذكل بدله مل أأعرب عن أأ عقد مؤمتر دبلومايس. و وا 

ابلتوصية املتفق علهيا يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة  ، رحباملؤمتر ادلبلومايس. وفامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث

ىل تق أأمهلأأعرب عن ق املؤلف، و ح ىل توافق يف ال راء بشأأن  ريب وهجات النظريف أأن تؤدي املناقشة املقبةل ا  للوصول ا 

. املعارفادلول الأعضاء والويبو عىل موافقهتا عىل والية جلنة الوفد أأ القضااي الأساس ية. وفامي يتعلق بلجنة املعارف، هنّ 

ىل تصديق امجلعية ال ، عىل النحو املتفق عليه 2020/21لثنائية ل املعارف عىل والية جلنة  2019عامة لعام وأأعرب عن تطلعه ا 

بشأأن ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة التمنية، مبا يف ذكل عقد املؤمتر ادلويل الوفد  رحبو . املعارفخالل ادلورة الأربعني للجنة 

 تعاونال مع و الوفد روحا من ادل وأأبدىممي التمنية يف معل الويبو. جلهود املس مترة لتعوهو ما يوّّض جحم اامللكية الفكرية والتمنية، 

 .2019مجعيات يف الاكملني 

يران )مجهورية وقال وفد  .61 نّ  اال سالمية( -ا  جحر  ،يف ظل اقتصاد عاملي دامئ التطور، برسعةأأحضت امللكية الفكرية  ا 

يف عامل تزداد فيه املشألك وداع والتقدم التكنولويج. الأساس لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية وحفز الابتاكر واال ب

طورت بناًء وأأضاف أأن بدله املنظامت ادلولية. معل تعددية الأطراف والتعاون ادلويل أأساس يني يف أأصبح مبدئا العاملية، 

دار عىل احتياجاهتا واعتباراهتا التمنوية  وقضائيا لتعزيز احرتام حقوق امللكية الفكرية وفقًا اللتاماهتا ادلولية، اينظاما ترشيعيا وا 

نه مع الاس تفادة من مواطن املرونة اليت مينحها النظام ادلويل ملواهجة التحدايت الوطنية.  عىل الرمغ من التدابري وقال ا 

نسانية والأحادية  يرانية يف شلكاجلانب القرسية الالا  شلك حقيقي من  و، وه عقوابت اقتصادية وماليةاملفروضة عىل الأمة اال 

وذكر أأن أأشاكل اال رهاب الاقتصادي، فقد جنحت البالد يف مواصةل تمنيهتا املس تدامة مبا يف ذكل يف جمال امللكية الفكرية. 

يران )مجهورية ملرتبة التحسن املس متر   59ا عدده رتفاع محتسن ملحوظ ابوهو  ،اال سالمية( يف مؤرش الابتاكر العاملي -ا 

عىل عزهما التغلب عىل  مؤرش قويهو رشها الويبو، تن املس متر يف اال حصاءات اليت  اتقدهموكذكل ، 2014منذ عام رتبة م

املعرفة. وفامي عىل  الابتاكري والقامئاقتصادها نطاق من خالل تنويع وتوس يع  هياونية وغري اال نسانية املفروضة علالقيود غري القان

ىل أأنيتعلق مبسأأةل ماك مكتب خاريج للويبو بصفته  بطلب اس تضافة نياملتقدمحد اكن أأ  هتب الويبو اخلارجية، أأشار الوفد ا 

يالء الاعتبار الواجب القرتاحه عاالوطنية. ود ىل ا  ىش مع املبادئ التوجهيية. وأأكد واختاذ قرار مبا يامت ،مجيع ادلول الأعضاء ا 

ميانه بقمية وأأمهية التقليد ا وأأشار ا ىل وجود لية اختاذ القرار الوحيدة يف الويبو. ك  لقدمي املمتثل يف توافق ال راء الوفد من جديد ا 

ن و  .مميارشط الكشف يف مرشوع معاهدة قانون التصبشأأن نقص ملحوظ يف االتفاق بني ادلول الأعضاء  احلوار قال ا 

جراء مناقشات ذات مغزى حلل املأأزق تضييق اخلالفات القامئة. وحث ادلول الأعضاء عمن أأجل ام بديل هلوالتفاوض ال  ىل ا 

رحب الوفد  ،املعارف. وفامي يتعلق بلجنة معاهدة قانون التصاممي الطويل الأمد ومتهيد الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد

ليه بشأأن جتديد واليهتا ورشوط الوالية وبرانمج ا يف ولعمل. ابلتوصية اليت قدمهتا اللجنة وتوافق ال راء اذلي مت التوصل ا 

ضوء التقدم احملرز يف املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأأن مجيع مشاريع الصكوك الثالثة محلاية املوارد الوراثية واملعارف 

مناقش هتا بوضع اللمسات الأخرية عىل املعارف أأن ختتمت جلنة يف  ن أأمهلأأعرب عالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

ىل التوصية فرتة هناية حبلول االتفاق عىل مجيع املشاريع الثالثة  واليهتا اجلديدة. وفامي يتعلق بوضع معاهدة للبث، أأشار الوفد ا 
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ىل امجلعية العامة ىل تواف ،اليت قدمهتا جلنة حق املؤلف ا  ق يف ال راء وأأعرب عن اس تعداده ملواصةل التشاور هبدف التوصل ا 

ىل مناقشات بناءة وموهجة حنو حتقيق نتاجئ يف مجعيات الويبو  نه . 2019بشأأن القضااي الأساس ية. وتطلع الوفد ا  بقى ي س وقال ا 

 حلوار والتعددية.ارشياك اثبتا يف 

دارة عن تقد العراقوأأعرب وفد  .62 يره للجهود اليت يبذلها رئيس امجلعية العامة وعن ثقته يف خربة وكفاءة الرئيس يف ا 

مجموعة بدلان أ س يا واحمليط وفد س نغافورة ابمس  راء. وأأيد الوفد ما جاء يف بيانىل التوافق يف ال  ا  املواضيع املتلفة للتوصل 

يران )مجهورية بيان وفد الهادئ و  ة دول منظمة التعاون اال ساليم. وأأشاد مبا تضمنه تقرير املدير مجموعابمس  اال سالمية( -ا 

ىل أأن تتوصل مجيع  جيابية لتطوير معل املنظمة، وكذكل ابلتقدم احملرز يف أأعامل اللجان ادلامئة. وأأبدى تطلعه ا  العام من هجود ا 

ىل أأن ت تخذ قرارات يف املسائل العالقة م جيابية بشلك متوازن، وا  ىل نتاجئ ا  ن خالل التوافق يف ال راء، ومبا يريض اللجان ا 

نه يتعني من مث  مجيع ادلول الأعضاء. مث أأشار الوفد ا ىل زايدة عدد الأعضاء يف بعض اجملموعات اال قلميية يف الويبو، قائاًل ا 

قلميي. ويف ختصيص مقاعد لك مجموعة بشلك متناسب يف جلنة املزيانية وجلنة التنس يق مع مراعاة مبدأأ املساواة يف المتثيل اال  

هذا الصدد، أأعلن الوفد تأأييده الاكمل ملقرتح مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ بشأأن تشكيل جلنيت التنس يق والربانمج 

واملزيانية هبدف معاجلة التشكيةل احلالية غري املتوازنة. وفامي يتعلق مبرشوع الربانمج واملزيانية، رأأى الوفد عدم وجود جدوى 

ج احلايل لتخصيص اال يرادات والنفقات املتعلقة ابالحتادات واملعمتد منذ مدة طويةل. وفامي يتعلق بفتح املاكتب يف تعديل املهن

ن  ىل نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية. مث قال الوفد ا  اخلارجية، أأكد الوفد أأمهية التوافق يف ال راء هبدف التوصل ا 

ىل العمل مع الويبو لتع زيز اال طار القانوين ادلامع للملكية الفكرية، وشكر الأمانة عىل التقدم احملرز يف تقدمي العراق يتطلع ا 

ىل تكييف القوانني واال جراءات الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل بغية الهنوض ابلواقع الصناعي  املشورة القانونية الرامية ا 

امه املس متر ابملسامهة اال جيابية والبناءة خالل أأعامل امجلعيات، ومتىن والعلمي والأديب والفين. ويف اخلتام، جدد الوفد الت 

ىل املدير  ه الشكر ا  التوفيق خالل تكل السلسةل من الاجامتعات وحتقيق الأهداف املنشودة مبا حيقق املصلحة للجميع. ووجر

جناز أأعاملها اال جيايب يف ترأأس املنظمة امعىل دورهورئيس ادلورة العام  ىل الأمانة عىل هجودها املبذوةل ال جناح وكذكل  وا  ا 

 أأعامل الاجامتعات.

يطالياوأأيّد وفد  .63 وبيان وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وذكر أأّن ودوهل الأعضاء الاحتاد الأورويب وفد فنلندا ابمس بيان  ا 

دارة امللكية الفكرية، وخاصة عرب ا طالق الويبو بذلت  هجوًدا كبرية ملواكبة التحدايت املتايدة يف جمايل قانون امللكية الفكرية وا 

البوابة اجلديدة للملكية الفكرية. ورأأى أأن والية الويبو تمتثل يف تعزيز وتطوير نظام ملكية فكرية عاملي ومتوازن وشامل 

النظام العاملي من خالل ضامن رأأى رضورة توس يع هذا التمنية. و  جندةتحدة، مبا يف ذكل أأ مع أأهداف الأمم امل  يامتاش  وفعال، 

منو مجيع أأنظمة امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو عىل قدم املساواة، ومنح امحلاية الاكفية يف مجيع أأحناء العامل لأي شلك من 

ادات الويبو. وابلتايل، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتغلب ادلول أأشاكل امللكية الفكرية، بروح من التعاون والتضامن بني احت

ن . للتضامن املالية تداعياتال الأعضاء عىل التفسريات املتباينة ملفهوم التضامن، مبا يف ذكل  يطاليا وقال ا  أأمهية كبرية تعلّق ا 

ىل وثيقة جنيف التفاق  ،ات اجلغرافيةمؤرشعىل تطوير حامية دولية لل ورحب ابلأطراف املتعاقدة اجلديدة اليت انضمت ا 

ىل انضامم  ىل قريبا، حتاد الأورويب الالش بونة. وأأعرب عن تطلعه ا  ق . وتطرّ 2020عام حزي النفاذ وثيقة جنيف دخول وا 

جراءات د من جديد أأمهلالوفد ا ىل جدول الأعامل املعياري، وأأكّ  ماكنية تنس يق وتبس يط ا  الصناعية تصاممي تسجيل ال  يف ا 

وكذكل  ،ممي، اليت من شأأهنا أأن توفر مزااي كبرية مجليع ادلول الأعضاءاقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصبع

 2019للمس تخدمني واملصممني. وفامي يتعلق ابفتتاح ماكتب الويبو اخلارجية، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن جتد مجعيات عام 
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والأهداف الاسرتاتيجية  2015ائل لتنفيذ هذا القرار املهم مبا يامتىش مع املبادئ التوجهيية املعمتدة يف عام أأنسب الوس

 تعزيز تطوير أأكرث كفاءة وفعالية لنظام امللكية الفكرية العاملي يف مجيع املناطق اجلغرافية.غية للمنظمة، ب 

ّ  الياابنوقال وفد  .64 ن ل العميق اذلي ا  التقدم نتيجة  حالياواذلي يشهده اجملمتع ، لك قرن حيصل مّرةه يف ضوء التحوُّ

ن املتوقع أأن تأأخذ الويبو زمام املبادرة يف تشجيع الابتاكرات القامئة عىل مفالرسيع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

نرتنت الأش ياءالتكنولوجيا القوة ادلافعة لتعزيز أأمناط ينبغي أأن تكون ن الويبو وأأضاف أأ واذلاكء الاصطناعي.  ت الناش ئة مثل ا 

ينبغي للويبو أأيًضا الهنوض ابالبتاكر يف البدلان النامية من خالل الرتوجي للتكنولوجيات املتقدمة و حياة الناس يف لك ماكن. 

ادلفاع عن هذه لها  تيحلويبو يف وضع جيد ي ورأأى أأن احيح الفوارق الاجامتعية. وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة وتص 

تصممي نظام لتقود معلية و  ،التحتية العاملية هتابنياجلهود لأهنا أأنشئت لتقدمي خدمات اال يداع ادلويل للملكية الفكرية وتوس يع 

كية الفكرية اليت ، مثل بوابة املل س تخدمنيفائدة امل ت لامللكية الفكرية جليل جديد. ورحب الوفد جبهود الويبو لتحسني اخلدما

وذكر الوفد . مجيعا ينبغي تشجيع أأنشطهتمو ن من مجيع أأحناء العامل ومبدعمه مبتكرون و ، لأن مس تخديم الويبو أأطلقهتا مؤخراً 

براءات اجلهود املبذوةل محلاية التكنولوجيات اجلديدة، من خالل تصنيف مشلت مبادرات الياابن املتعلقة ابمللكية الفكرية أأن 

والاس تعدادات الس تضافة ندوة دولية  ،اذلاكء الاصطناعيبشأأن جديد ال نرتنت الأش ياء، ونرش أأمثةل حلاالت حفص براءات 

زيز البنية التحتية للملكية جلهود اجلارية لتعاكجزء من و . 2019خرتاعات اذلاكء الاصطناعي يف طوكيو يف نومفرب بشأأن ا

، اذلي الاستامئين الياابين يف الويبوعاًما من خالل صندوق  30منذ البدلان النامية  وال زالت تدمعالياابن  دمعتالفكرية، 

طالق مرشوع جديد للعالمات التجارية يف بوتسواان. ل جتارية  ةعالم منح اً أأاتح مؤخر  سالل اتيتا املصنوعة يف كينيا، وا 

لتشمل  ،هذا ادلمع خارج مناطق حمددةتقدمي أأهلية وس يع من تمكّنت  2019الصندوق يف عام جحم زايدة يف أأن  وأأضاف

ن العامل بأأرسه. و  ندونيس يا ومجهورية الو  2018نفذت عام الياابن قال ا  أأنشطة تعاونية مع بوتسواان ومكبوداي وغاان والهند وا 

واس تضافت لبني ورواندا وس نغافورة ورسيالناك واتيالند وفيتنام وزميبابوي، ادلميقراطية الشعبية ومالزياي وميامنار والف 

لهيا.خرباء امللكية الفكرية  ترسلأأ و  ،متدربني متحمسني للغاية من تكل البدلان أأنشطة التعاون  واصةلأأعرب عن نية بدله مو  ا 

ىل مواصةل تطوير الويبو. هطلععن تمع العديد من البدلان، و املذكورة   ا 

ابمس بالده الرئيس عىل اختياره رئيسًا لدلورة التاسعة وامخلسني للجمعيات، ممتنيًا هل التوفيق يف  الأردنفد وهنأأ و  .65

دارته احلكمية للمنظمة .تيسري أأعامل ادلورة ه الشكر اجلزيل للمدير العام عىل ا  مانة عىل حسن تنظمي  ووجر وكذكل للأ

لهيا .الاجامتع وأأكد التام حكومة اململكة  .وأأعرب الوفد عن تأأييده لبياانت اجملموعات اجلغرافية والس ياس ية اليت ينمتي ا 

ىل أأن لك ذكل مل يكن ليؤيت مث اره الأردنية الهامشية برفع مس توايت امحلاية حلقوق امللكية الفكرية ونرش الوعي حولها مشريًا ا 

بدون التعاون املس متر وادلمع الفين املقدم من الويبو خصوصا يف جمال دمع املرأأة والرايدة والابتاكر وتطبيقات اذلاكء 

الاصطناعي يف جمال اخلدمات احلكومية وتبين اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ودمع اجلامعات الأردنية يف تطوير س ياساهتا 

ىل التع وأأعرب الوفد عن تقدير بالده للمشورة  .اون الوثيق مع املكتبة الوطنية يف اململكة الأردنية الهامشيةالبحثية ابال ضافة ا 

ىل  .الترشيعية اليت تقدهما الويبو ودورها يف جمال مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا وأأضاف أأن الأردن تسعى مبساعدة الويبو ا 

ش ئة من خالل املسابقات والربامج ال دخال مفاهمي امللكية الفكرية مضن املناجه جتذير ثقافة امللكية الفكرية دلى الأجيال النا

جناح أأعامل ادلورة، مشددًا عىل حيوية  .ادلراس ية ىل العمل مع وفود ادلول الشقيقة والصديقة يف ا  وأأبدى الوفد تطلعه ا 

قرارات هامة فهيا من خالل املشاورات غاية الأمهية واليت من املمكن الوصول ا ىل يف تضمن مواضيع ي ي اذل جدول الأعامل

 البناءة واحلوار املس متر بني لك الأطراف املعنية ومبا خيدم معل مجعيات الويبو.
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ن  اكزاخس تانوقال وفد  .66 حد أأكرث البدلان املتقدمة أأ صبح ي ل  طموحه لبّ ة الفكرية وحاميهتا يف ضع حقوق امللكيبدله يا 

ىل نظام الهاي للتسجيل ادلويل لل ، يق هذه الغايةلتحق اختذت، احلكومة أأضاف أأن يف العامل. و  تصاممي خطوات لالنضامم ا 

ىل وثيقة جنيف التفاق الهاي.  رباءات يف الأأهنا تعمل بنشاط عىل تعزيز نظام وأأضاف الصناعية وبدأأت معلية الانضامم ا 

مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد ، ساعدت اكزاخس تان يف تنظمي واس تضافة 2019سبمترب في املنطقة الأوروبية ال س يوية. ف

عن امتنانه للمسامهة القمية الوفد الصناعية امللحق ابالتفاقية الأوروبية ال س يوية للرباءات. وأأعرب تصاممي بروتوكول حامية ال 

ن وتوس يع.  اليت قدمهتا املنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات يف تطوير نظام الرباءات اال قلميي ت توصلاكزاخس تان وقال ا 

ىل اتفاق مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة لت لويبو لابدلور املهم  مذكرة تفامه بشأأن تسوية املنازعات البديةل. وأأقرّ وقيع مؤخرًا ا 

أأدوات يس تخدم مكتبه الوطين للملكية الفكرية ذكر أأن و  ،يف التطوير املس متر لذلاكء الاصطناعي يف جمال امللكية الفكرية

قبل خرباء مؤهلني تأأهيال  ن من املهم أأن تدار هذه التقنيات املتقدمة منورأأى أأ اليومية.  تهأأنشط اذلاكء الاصطناعي يف 

ن بعض املاوف بشأأن ع وأأعربيف التطور التدرجيي مجليع البدلان.  رأأس املال البرشي عامل رئييسوذكل لأّن  عاليا.

قال و  ،أأقر بأأمهية حامية حقوق امللكية الفكريةو . هتاوزايدة شفافي التحسيهن ناك جماالً أأن ه ذكر و  ،لويبويف ا فيوظ التس ياسات 

نه   واصل السعي لتعزيز املبادئ واملعايري ادلولية محلاية امللكية الفكرية وتعزيزها عىل الصعيدين الوطين والعاملي.يس  ا 

67.  ّ ن وأأكد دمعه للويبو. و  ،أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةوفد بيان  كينياد وفد وأأي يف  ابري شوطا ك الويبو قطعت قال ا 

يزال  ال – أأعضاهئا ابلنس بة للمنظمة واكمل –التغيري يف الاسرتاتيجية لكن مواهجة التحدايت املرتبطة ابمللكية الفكرية، 

. 2018/19يف الثنائية يف بعض اجملاالت البالغة الأمهية. وأأعرب الوفد عن تقديره ملشاريع الويبو وبراجمها وأأنشطهتا  ةرضور 

ن  ىل مزيد من المتويل واس مترار تعممي  ، عامل حامسعللهاالتمنية، رمغ  جندةأأ وقال ا  لمنو امللكية الفكرية يف كينيا. ودعا الوفد ا 

معل املنظمة ملعاجلة التحدايت التكنولوجية وتعزيز اال بداع  جوانبية املس تدامة يف مجيع التمنية وأأهداف التمن  جندةأأ 

وذكر أأن ماكحفة الأمراض واجلوع والبطاةل وتأ لك التنوع البيولويج. يف  هأأن يدمع هجود بدلذكل من شأأن رأأى أأن والابتاكر. و 

عىل حتديث س ياسات  تعملق امللكية الفكرية لشعهبا، حقو  ةوتعزيز وحامي دمعيف  اينيك دس تور والية مبوجب ، و احلكومة

طار  هالبدل ومعليات قلميية وادلولية وأأفضل املامرسات هاال دارية وا  ، القانوين للملكية الفكرية لضامن الالتام ابلأطر الوطنية واال 

ن وكذكل ملعاجلة قضااي حقوق امللكية الفكرية الناش ئة.  ة وطنية للملكية الصناعية وأأنظم اً قوانيناعمتدت كينيا وقال ا 

زاء قليد والعالمات التجارية وماكحفة الت  وحامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأعرب الوفد عن قلقه ا 

صكوك قانونية ملزمة للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وعقد مؤمتر وضع جلان يف النظر يف عّدة ر تأأخّ 

املكتبات لصاحل حق املؤلف عىل  اتديقي الت س تثناءات و الاو، مميادبلومايس لوضع اللمسات الأخرية عىل معاهدة قانون التص

امجلود من فّك يف  مهلعرب عن أأ ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي اال عاقات. وأأ 

جيايب عىل  الشامةل احلومكة تمنية امللكية الفكرية. واختمت الوفد لكمته ابلتشديد عىل أأمهية خالل املناقشات ال حداث تأأثري ا 

 وخاصة يف جلنيت التنس يق واملزيانية.، العادلاملتناسب و والمتثيلية للويبو من حيث المتثيل اجلغرايف 

ىل  قريغزيس تانوأأشار وفد  .68 ل ابذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين لتأأسيس نظام امللكية الفكرية يف احتفالاا 

رباءات الأوروبية الابذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين لتوقيع اتفاقية أأيضا  احتفل هوأأن بدل ،2018قريغزيس تان عام 

رتة القصرية، حقق نتاجئ ملحوظة يف تطوير نظام امللكية خالل تكل الفوذكر الوفد أأن دمع الويبو، . 2019ال س يوية يف عام 

ن الفكرية يف قريغزيس تان واملنطقة كلك.  املنتدى الوحيد يه مللكية الفكرية، تعىن ابالويبو، ابعتبارها منظمة عاملية وقال ا 

وأأكد التام توى العاملي. وحد للحوار وتبادل ال راء وتشجيع املبادرات القانونية يف جمال امللكية الفكرية عىل املس  والأ 
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. وأأعرب الوفد عن تقديره العميق اللتام املدير العام للجميععاملية متوازنة وفعاةل ومقبوةل ملكية فكرية ريغزيس تان بتطوير بنية ق

نوقال التمنية.  جندةالثابت وأأمانة الويبو بتنفيذ توصيات أأ  بو مساعدة الوي بفضل ملس تقبل املشرتك للمنظمة اب ئلتفام  ها 

انهتز الوفد الفرصة للتعبري عن و متكيهنا من الاس تفادة من اال ماكانت الاكمةل لالبتاكر واال بداع. ل املس مترة لدلول الأعضاء 

هجود املنظمة لتوفري نظم سهةل أأضاف أأن . و ابس مترار تنس يق وحتسني الواثئق التنظمييةيف امتنانه للمكتب ادلويل لعمهل اجليد 

املنشور رأأى أأن . و اً أأكرث املؤسسات ادلولية تقدممن ها عل جت و  ،الاجتاهات اجلديدة جديرة ابال جعابالاس تخدام والتكيف مع 

واكن  ،بعض الاجتاهات املهمة يف هذا اجملالأأبرز  "ويبوة للجتاهات التكنولوجيالاالأخري عن اذلاكء الاصطناعي يف سلسةل "

نه يتطلع ا ىل رؤية نسخة ابللغة  مثااًل جيًدا عىل قدرة الويبو عىل التكيف مع البيئة التكنولوجية املتغرية برسعة. وقال الوفد ا 

طار س تقريغزيس تان وأأضاف الوفد أأن  الروس ية من املنشور. عىل  2020لس ياسة امللكية الفكرية حبلول أأوائل عام  اضع ا 

ممكنة بفضل هجود الويبو فقط، أأصبحت ن هذه املبادرة قال ا  اجلامعات واملؤسسات البحثية. و يف وخاصة املس توى احمليل؛ 

. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن هذه اليت قدمهتا القميةاملشورة و الويبو للأنشطة اليت نظمهتا  عن خالص امتنانه وأأعرب

يس تدعي ال س امي يف اجلامعات، وتشجيع الابتاكر  لكن اس تدرك بـأأنطلبات تسجيل امللكية الفكرية. و  املساعدة ستيد عدد

جراء  رئيس اجمللس اال داري للمنظمة الأوروبية عن طريق ظام معاهدة الرباءات. وأأشار الوفد، نختفيضات يف رسوم ا 

ىل ال س يوية للرباءات،  اءات رب الالصناعية التفاقية التصاممي عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد بروتوكول حامية ل هارتياحا 

 يينهت ت تكل االتفاقية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ل  خالل الاحتفال ابذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين ،الأوروبية ال س يوية

ّ  مميانص الاقرتاح الرئييس ملعاهدة قانون التصصياغة  دراج أأحاكم املساعدة التقنية و يف املس تقبل القريب. وأأي تكوين د ا 

ىل تعزيز قدرة البنية التحتية للملكية ا ينبغي أأن حت هن، لأ ممياالتص معاهدة قانونالكفاءات يف  توي عىل أأحاكم مناس بة هتدف ا 

ن بدله منوًا. الأقل الفكرية يف البدلان النامية والبدلان  بنية تأأسيس عىل تعزيز الابتاكر و  2020ها يف عام كز معل رت سوقال ا 

نه يحتتية مناس بة لتحقيق هذه الغاية. وذلكل  ىل مواصةل  اودع ،أأمهية كبرية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ويلفا  الويبو ا 

 ،يف قريغزيس تان مل تثبت فعاليهتا بعد 27ن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر البالغ عددها وقال ا  تركزي هجودها يف هذا اجملال. 

بأأن اال دارة السلمية للمراكز ستشجع الاهامتم ابال بداع والاخرتاع. وأأعرب الوفد عن تقديره للويبو ملساعدهتا  ةعاقنولكنّه عىل 

قلميية والوطنية بشأأن امللكية الفكرية يف الوطيناملس مترة يف تطوير نظام امللكية الفكرية  ، من خالل عقد عدد من الندوات اال 

دارة الب2019عام  ىل ا  ذكر أأن الرفيع املس توى. و املمتزّي و  ةل والبدلان املتقدمة عىل اس مترار معهلوحتدلان امل . وتوجه ابلشكر ا 

اد الوعي ابمللكية الفكرية يف البدل بصورة مطردة. وأأعرب الوفد عن خالص دز او  ،ريغزيس تانقيف نفذت شاريع الويبو وبراجمها م 

امللكية الفكرية يف قريغزيس تان. ورأأى الوفد أأن اءات يف جمال تكوين الكفامتنانه لأاكدميية الويبو لتقدميها ابنتظام أأنشطة 

 تبس يط نظام امللكية الفكرية ادلويل وزايدة تنس يقه س يفيد لك أأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية وماكتب امللكية الفكرية.

نه عىل اس تعداد للعمل مع الويبو ومجيع ادلول الأعضاء لتعزيز تطوير نظام  هورية الو ادلميقراطية الشعبيةمج وقال وفد  .69 ا 

لس ياسات التقدمية وأأضاف أأن االاقتصادي مجليع البدلان. و عاملي متوازن للملكية الفكرية من أأجل املنفعة والتقدم الاجامتعي

مثل اذلاكء الاصطناعي  ،قتصاد الوطين والاس تفادة من التقنيات الناش ئةا ىل حتديث الاسعت ا حالي تهاليت تنفذها حكوم 

احلكومة تركز بشلك خاص ذكر أأن . و امواطنهي معيشةلتحسني نظام امللكية الفكرية و  ،الكتل والبياانت الضخمةسالسل و 

ية املس تدامة يف قلب الاقتصاد. يف هجودها لوضع التمن  ،عىل الأصول غري امللموسة والتكنولوجيا املتقدمة والبحث والتطوير

ن ويف هذا الصدد،  دارة امللكية الفكرية قال الوفد ا  عن كثب مع أأحصاب املصلحة املعنيني لوضع معلت بدمع من الويبو و ا 

احلكومة أأضاف أأن . و 2030للفرتة حىت عام وجهية ورؤية  2025اسرتاتيجية وطنية لتطوير امللكية الفكرية للفرتة حىت عام 

وذكر وتسهيل تسجيل امللكية الفكرية. فضل مواءمة الترشيعات احمللية مع املعايري ادلولية لتوفري حامية أأ و ىل تبس يط تعمل ع
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تعد اللواحئ التنفيذية ذات الصةل. أأهنا و  ،أأصدرت مؤخرًا املراجعة الثالثة لقانون امللكية الفكريةأأن احلكومة سبيل املثال عىل 

دارة حقوق امللكية الفكرية  ،التحتية يف جمال امللكية الفكرية املوارد البرشية والبىن ة لتطويروقد بذلت هجوًدا كبري  لضامن ا 

ىل اخلدمات.  ىل أأن بشلك فعال والوصول الرسيع والسهل ا  بهناية  اال لكرتوين يداعمن املقرر ا طالق نظام اال  وأأشار الوفد ا 

رفع ل اخلطوات املتخذةوذكر الوفد أأن القمية.  هتاالتقنية ومشورساعدة الويبو فضل م بأأمكن حتقيقها تطورات لكها . و 2019عام 

تنفيذ مرشوع مشلت مس توى الوعي العام وتعزيز الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية وتعزيز التجارة والقدرة التنافس ية 

ن متكني بيئة امللكية الفكرية. ل  واس متر البدل يف الاس تفادة من  ،بوحتت رعاية الوي أأحرز يف هذا الصدد  املحوظ اتقدموقال ا 

 تهحكوم وأأضاف أأن الانتفاع بنظام امللكية الفكرية. من أأجل النامية والأقل منوًا يف البدلان ت تكوين الكفاءااجلهود املبذوةل ل 

يف مجهورية  2020لعام س غري يف الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية عام فرانسأأمهية كبرية عىل مشاركة املدير التعلق 

تبادل ادلروس القمية بشأأن تطوير امللكية الفكرية أأاتح  2019زايرة وفد الويبو للبدل يف عام  وذكر أأنالو ادلميقراطية الشعبية. 

ن احلكومة، متازايدة الوعي بأأمهية جمال عىل املس توى ادلويل يف  ش يًا مع هدفها امللكية الفكرية بني الواكالت احلكومية. وقال ا 

ثل يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية لتعزيز الابتاكر والبحث، تعمل مع الويبو ال نشاء ش بكة وطنية ملراكز دمع املمت 

ىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة. و وقد التكنولوجيا والابتاكر يف املس تقبل القريب.  أأشار ا ىل اختذت خطوات لالنضامم ا 

ىل اتفاق الهار ااس متر  اي ومعاهدة الأداء والتسجيل الصويت ومعاهدة حق املؤلف ومعاهدة بيجني جلهود املبذوةل لالنضامم ا 

ىل الأسواق وصول رشاكت من الو تيح ي س  مما  ،(معاهدة س نغافورة) ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية ا 

ىل نظام نفاذ تسهيل ال عرب فز الاستامثر الأجنيب يف املنتجات احمللية حيو  يةارج اخل . احمللية امللكية الفكرية الوطين والسوقا 

خطط لتنفيذ أ ليات محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف حتّدث الوفد عن  تاماوخ 

 البدل.

أأعرب عن أأسفه لأن قرار عقد مؤمتر دبلومايس العامتد و أأمهية املسائل املدرجة يف جدول الأعامل، ب التفياوفد  وأأقرّ  .70

مجيع عىل كبرية مبنفعة  عودممي واحضة وس تافوائد معاهدة قانون التصوذكر أأن ممي مل يتخذ بعد. امرشوع معاهدة قانون التص

نه يالأطراف.  وأأن تمتكن البدلان املضيفة مناقشات ممثرة، الويبو اخلارجية  فتح ماكتببشأأن أأمل أأن تكون املناقشات وقال ا 

ىل أأن مجيع الصعوابت الكبرية ميكن أأن توأأ أأهداف الويبو. قق املتارة من الاندماج يف الش بكة احلالية وحت فيض ا ىل شار ا 

بعيد النظر يف مجيع ال ج من خالل اتباع هذا الهنو تغيري طرق التفكري للعثور علهيا؛  رضورة تحلولها اخلاصة، حىت لو ثبت

جياد حلول تتيرّس امجلعيات، س  نشطةأأ   ناسب مجيع الأطراف املعنية.ت معاجلة القضااي بنجاح وا 

71.  ّ حراز تقدم يف جلنة ،البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية ليسوتووفد  دوأأي  وأأعرب عن أأمهل يف ا 

ممي. وشكر الوفد الأمانة عىل لك ما بذلته من هجود حثيثة يف جمال امللكية الفكرية، اوفامي يتعلق مبعاهدة قانون التص، املعارف

أأضاف أأن لفكرية. و لتعلمي والتدريب يف جمال امللكية ااالبرشية يف جمال امللكية الفكرية وتوفري  كوين الكفاءاتواليت تضمنت ت

دارة الرشاكت وصياغة س ياسة واسرتاتيجية بشأأن امللكية الفكرية. أأيضمشل ادلمع  ن ا معلية الأمتتة وتعزيز ا  س ياسة وقال ا 

واجه ذكر أأن بدله ال زال يالتنفيذ. و مرحةل ا ا ىل وس تصل قريب ،حتقق عىل املس توى الوطينيه قيد معلية امللكية الفكرية 

البنية التحتية غري الفعاةل واخنفاض مس توى الوعي بني مس تخديم نظام امللكية الفكرية. والمتس ومهنا  من التحدايت، اعدد

نشاء مراكز دمع التكنولوجيا  جندةأأ أأنشطة الوفد مساعدة الويبو، مضن  التمنية، يف صياغة الترشيعات ذات الصةل وا 

ومساعدة اجلامعات ومؤسسات البحث يف س ياسات امللكية ، (IPAS)واال رساع بعملية برانمج البياانت لنظام  ،والابتاكر

 محالت توعية واملشاركة يف مشاريع خاصة لتعزيز وحامية احلرف اليدوية يف مينظت و  ،نقل التكنولوجياوضع أأنظمة الفكرية و 
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يالء أأمهية كبرية محلاية املعارف التقليدية واس تغاللها نه يواصل ا   يف أأن تمتكن جلنة وأأعرب عن أأمهل ،ليسوتو. وقال الوفد ا 

حراز تقدم يف املعارف  بداء املزيد من املرونة ال حراز  وضعمن ا  صك قانوين لتحقيق هذه الغاية. وانشد الوفد ادلول الأعضاء ا 

والعمل بال لكل من أأجل حتقيق نظام دويل للملكية الفكرية متوازن وشامل  معاهدة قانون التصاممي تقدم يف مرشوع

ليهوتنافيس وميكن الوصو   .للمنظمة عضوية املتنوعةالفائدة ا فيه مل ،ل ا 

72.  ّ ن اجملموعة الأفريقية. البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس  ليبريايد وفد وأأي يك تظل خطوات اختذت  تهحكوم وقال ا 

ترشيعات لضامن اس تقاللية  ،بدمع من الويبو ت،سنوأأضاف أأهنا التمنية الوطنية. أأجندة امللكية الفكرية عنرصا أأساس يا يف 

وذكل ا عىل معاجلة الأزمة الصحية الرئيس ية يف البالد، أأن احلكومة تركز حاليذكر املكتب الوطين للملكية الفكرية. و 

ضافيسي  ىل امللكية الفكرية وتعممي مناجه امللكية الفكرية يف مؤسسات التعلمي العايل. ا لتدريب قضاة تطلب دعام تقنيا ا  وأأشار ا 

حراز  لمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، فتوحّضت الفائدة الكبرية ل تقدم كبري يف املوافقة عىل خطة وطنية للملكية الفكرية، ا 

من ادلمع ال نشاء الهيألك الالزمة  اطلب مزيدو كية الفكرية. ن أأكفاء لضامن حتقيق تقدم ملموس يف مسائل املل و موظفوعنّي 

ن يف هذا الصدد، وال دراج امللكية الفكرية يف خطة التمنية الوطنية.  امجلعيات اخلامسة يف  اقدهماليت الطلبات قال الوفد ا 

ىل املشاركة الاكمةل لدلول الأعضاء يف ادلورة جهيةو ال تزال وامخلسني  مجلس اال داري وجملس وزراء لل 43. وتطلع الوفد ا 

 .2019، املقرر عقدها يف ليبرياي يف نومفرب الأريبو

73.  ّ كرواتيا نيابة عن بيان وفد و  ،فنلندا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوفد  بيان ليتوانياد وفد وأأي

ا رتبط ارتباطا وثيقتامحلاية الاكفية حلقوق امللكية الفكرية وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق. 

احلياة. وأأعرب الوفد عن تقديره للويبو عىل اجلهود اليت بذلهتا لتعزيز الابتاكر جودة مس توى ثر بدوره عىل اذلي يؤ ابالبتاكر، 

طار تنظميي دويل للملكية الفكرية ونظام تسجيل، وتعاوهنا املمتاز مع  واال بداع من خالل الأنشطة الأساس ية الناحجة لتطوير ا 

ىل ليتوانيا بشأأن أأشار الوفد ا ىل عىل املس توى الوطين، و املؤسسات الليتوانية.  تنفيذ التوصيات اليت قدهما خرباء الويبو ا 

طار مؤسيس وتنظميي وطين محلاية امللكية الفكرية. وقبشأأن ذكل التحليل والاقرتاحات اسرتاتيجية امللكية الفكرية، مبا يف  ال ا 

ن  جياد طرق أأكرث فعالية لتنظمي التنس يق بني الوطينالبدل عىل تقيمي نظام امللكية الفكرية ساعدت تكل التوصيات ا  ، وا 

ىل ة امللكية الفكرية. و املؤسسات وترتيب املناقشات مع اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف نظام حامي التعاون مع  اراس متر أأشار ا 

طار ملتلف الفئات املس هتدفة. ويف موهّجة الويبو بشأأن التعلمي العام بشأأن امللكية الفكرية، مع مبادرات  مبادرة الويبو ملاكتب ا 

والبحث عن خرباهتا  هاامس لتحسني كفاءاهتا ومعارفها وتقسوية  ، اجمتعت هذه املاكتبامعاتيف اجل( TTO) انقل التكنولوجي

ىل ا  واهجة التحدايت املشرتكة. و يف م اً طرق للعمل مع يالء اهامتم متايد للوساطة يف امللكية الفكرية، ونظرًا التفاق أأشار ا 

ر الويبو يف هذا اجملال، نظمت العديد من الأحداث مبشاركة ممثلني عن الويبو، مبا يف ذكل مؤمتاملوقّع بني ليتوانيا و تعاون ال 

ىل ا ىل أأن عىل الرمغ من متثيل ليتوانيا بني موظفي الويبو، ورأأى الوفد أأنه . 2019بشأأن الوساطة يف مايو  هناك حاجة ا 

ن تطبيق مبدأأ المتثيل اجلغرايف العادل.  جراءات التصوقال ا  ممي قد طال انتظاره، وأأمل أأن يتحقق تقدم يف عقد اتنس يق ا 

املناقشات وأأضاف أأن . اوجتاوز العقبات اليت حتول دون اعامتده ،ممياقانون التصمؤمتر دبلومايس العامتد مرشوع معاهدة 

حدى الأولوايت الكربى يف جدول أأعامل الويبو الترشيعي. ورحب الوفد ابلعمل اذلي يه معاهدة حامية هيئات البث بشأأن  ا 

نه  العالمات وجلنة الرباءات؛ وقالأأجنزته جلنة حق املؤلف وجلنة  جوانب خمتلفة من النظام بشأأن مناقشات مفيدة  ىأأجر ا 

ليه جلنة رأأى يفواملامرسات احلالية يف ادلورات الأخرية. و  قامئال املعارف بشأأن واليهتا اجلديدة  توافق ال راء اذلي توصلت ا 
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جيابية.  ىل أأ خطوة ا  جراء مناقشات  يةمه وأأشار ا  اجات احلقيقية ، مبا يف ذكل تقيمي الاحتيموضوع املاكتب اخلارجيةبشأأن ا 

 وضامن احرتام املبادئ التوجهيية ومبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل.

لكية تنفيذ بنية حتتية قانونية جديدة بشأأن امل عن بيان وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث  مدغشقروفد أأيّد و  .74

يف جمال  بتحقيق معظم الأنشطة املتعلقة ابلتوهجات الاسرتاتيجية لس ياسة واسرتاتيجية الابتاكر الوطنيةورحب  ،الصناعية

طار التمنية يف ش يا مع الأولوايت اليت حددهتا احلكومة امتو امللكية الفكرية.  ، مدغشقربراز ، ويه مبادرة ال  الوطينوثيقة ا 

لهيا، أأعرب الوفد عن أأمهل يف حتق  امللكية الفكرية حمراك مبوجهبا أأصبحت اليت و يق خمتلف التحدايت واملنظورات املشار ا 

ىل أأنا للتمنية الاقتصادية يف البدلحقيقي فقط تكل مهنا ذكر و حتديد العديد من التحدايت، تطلّب القيام بذكل  . وأأشار الوفد ا 

نقال املتعلقة ابمللكية الصناعية واجلهة املسؤوةل عهنا. و  نس بة كبرية من الساكن ، وأأن تأأثري أأنشطة التوعية املتلفة يتايد ا 

ىل ر أأن ذك. و يف لك عام ثقافة امللكية الفكريةتّطلع عىل  ، سواء اكن ذكل يف مّطرديد از يف تهذا احلق غري املادي اال شارة ا 

 للملكية الصناعيةمدغشقر ا مكتب تلقاهي بات اليت ل لط عدد الالصاعد الاجتاه ورأأى يف بحتة. ال الةل لدلس ياق نزاع أأو 

هذا  نالوفد ا  قال مؤرشين هممني وملموسني عىل فعالية أأنشطة التوعية واال عالم. و  ،زايدة يف جحم ادلعاوى القضائيةالو 

رضاء مس تخديم نظام امللكية الصناعية مدغشقر كتب مل الهدف الرئييس ضع جعل و ال نحهم الثقة وتشجيعهم عىل حامية مل هو ا 

وأأعرب الوفد عن تقديره  تنفيذها. أأ أأو بد تاملشاريع ونفذ تمصم هذا الأساسعىل و حقوقهم. ضامن ري امللموسة و أأصوهلم غ

تجهزي ال يل للطلبات فضل ال ملكتب با. واستشهد بربانمج رمقنة أأرش يف مكتبه الوطين من الويبوها اللمساعدة التقنية اليت تلق

ىل . IPAS بواسطة نظام ، اذلي اكن مبثابة فرصة رائعة ملدغشقر كدوةل شهرية غنية التوس ميمرشوع وتطّرق الوفد ا 

ذو و  مؤهل ومعرتف به مكتب، هو أأنه حققه املكتب الوطينابملنتجات احمللية. وأأشار الوفد ا ىل أأن أأكرب خفر ملدغشقر، 

دارة عىل املكتب جشع أأضاف أأن ذكل . و 2015لعام  ISO 2001ر امعيلل جراءات متتثل مسعة جيدة وميتاز اب   التفوق يف همام ا 

دور رائد يف حتسني بيئة الأعامل وتشجيع أأداء امللكية الصناعية هبدف تشجيع الابتاكر والأنشطة اال بداعية يف مدغشقر، و 

ن البدل ال يس تطيع مبفرده، أأي الاستامثر يف البدل.  مللكية الفكرية، العمل عىل املتخصصتني يف ايه ت من خالل منظم وقال ا 

عادة  ىل املسار الصحيح بتسخريه اقتصادا  اون مع الويبو يف جمال أأعرب الوفد عن امتنانه ملواصةل التعذلا امللكية الفكرية. و ا 

 تعاون بني مدغشقر والويبو ممثرا.وامللكية الفكرية ومرشوعات العالمات التجارية، وعن أأمهل يف أأن يظل ال الرمقنة 

75.  ّ ن البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية.  مالويد وفد وأأي مالوي بطرق خمتلفة دمعت الويبو وقال ا 

رف املعارف التقليدية أأبرز خاللها حامة املعابشأأن معل  حلقةاملساعدة يف تنظمي عرب منذ انعقاد امجلعيات السابقة، مبا يف ذكل 

ال دارة انظام مدريد و معلتا عىل تكوين الكفاءات بشأأن  من الويبو نيبعثتوأأضاف أأن احلاجة امللحة ا ىل حامية قانونية ملعارفهم. 

وفد، المعاهدات الويبو الأخرى. وأأعرب و قدمت الويبو ادلمع الترشيعي بشأأن تنفيذ معاهدة مراكش و امجلاعية حلقوق الأداء، 

ىل . وأأكد من جديد رغبته يف ريبو، عن امتنانه للويبو ملساعدهتا ودمعها املس مترين للأ حاليا الأريبواذلي يرأأس  نظام الوصول ا 

ىل تطوير القمية اهتا يف تطلع ،مثل مالوي ،منواً الأقل يس تجيب ملصاحل البدلان و متوازن وموجه حنو التمنية فكرية ملكية  ا 

ىل رفع  واصلوذكر أأن بدله التمنية.  جندةهو جوهر أأ هذا ف الاقتصادية املرتبطة بنظام امللكية الفكرية.  مساعيه الرامية ا 

ن مس توى نظام امللكية الفكرية كأداة للمنو الاقتصادي والتمنية املس تدامني.   ةس ياسصياغة يف ساعدت بدله الويبو وقال ا 

طار  ،2019عام  تطلقأأ وطنية للملكية الفكرية  تعزيز توليد امللكية الفكرية بغية  ا ال نشاء نظام قوي للملكية الفكريةوشلكت ا 

معل جلنة وأأثىن عىل . املذكورة طلب الوفد ادلمع من ادلول الأعضاء يف تنفيذ الس ياسةو وحاميهتا واس تغاللها يف البدل. 

ىل اتفاق بشأأن نص صك قانوين دويلل املعارف  لضامن حامية فعاةل للمعارف التقليدية واملوارد  اجةلفهناك حاجة ع ،لتوصل ا 
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، 2020/21لثنائية ل املعارف رحب الوفد بتوافق ال راء بشأأن جتديد والية جلنة و وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  لوراثيةا

لجنة، ال ينبغي اعتباره عالمة تقدم يف املفاوضات. معل ال س نة من بدء  20مرور ن هذا التجديد، بعد ولكن اس تدرك بأأ 

رادة أأشار ا ىل غياب اال  مؤمتر دبلومايس. و عقد مبا يكفي ل انجض 2019يات ص اذلي أأحيل ا ىل مجع ورأأى الوفد أأن الن

فامي يتعلق و ، وحث ادلول الأعضاء عىل التفاوض حبسن نية ومضاعفة هجودها. املعارفمعل جلنة  س تكاملس ياس ية الال 

املصاحل  عاهدة الهنائيةامل أأن تراعيموقف اجملموعة الأفريقية اليت شددت عىل رضورة الوفد  ، أأيدمميامبعاهدة قانون التص

ن املرشوعة مجليع ادلول الأعضاء.  الكشف عن املنشأأ فامي يتعلق أأحاكما بشأأن لنص الهنايئ ذكر امن الرضوري أأن يوقال ا 

ابلتصاممي املنبثقة من املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري التقليدي أأو الفوللكور. ورحب الوفد بتوصية جلنة حق املؤلف 

 اعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث. وحثّ من أأجل  2020/21الثنائية لعمل من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف مبواصةل ا

ىل توافق يف ال راء بشأأن القضااي الأساس ية لهذه املعاهدة، مبا يف ذكل النطاق احملدد  الوفد ادلول الأعضاء عىل التوصل ا 

ىل مفاوضات فعاةل بشأأن التقييدات والاس تثناءات، هبدف توفري نظام متوازن وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها، وتطلع  ا 

وتعهد ابملشاركة البناءة من أأجل  2019الوفد بأأمهية القرارات اليت يتعني اختاذها خالل امجلعيات  عىل املس توى ادلويل. وأأقرّ 

جياد حلول واقعية مقبوةل مجليع ادلول الأعضاء.  ا 

وفد بيان و  ،رابطة دول جنوب رشق أ س يا )أ س يان(وفد فييت انم ابمس عن تأأييده لبيان  مالزيايوأأعرب وفد  .76

ىل أأن أأداء الويبو املايل اال جيايب و س نغافورة ابمس  املتوقعة ال يرادات دفقات اتاس تقرار مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، وأأشار ا 

يرادات ل اجئنتيه  ،وفائضها وزايدهتا اال جاملية يف صايف الأصول نتيجة معاهدة الرباءات ومدريد، وكذكل نظايم زايدة ا 

اليت اسرتشدت ابخلطة  ،2020/21 لثنائيةل  ةالربانمج واملزيانية املقرتحوثيقة الوفورات يف تاكليف املوظفني. ورحب الوفد ب

ن . 2030وخطة التمنية املس تدامة لعام  2021-2016جل للويبو للفرتة ة الأ الاسرتاتيجية املتوسط وثيقة هدف وقال ا 

لأغراض التمنية، وال س امي فامي يتعلق بوضع  مساعدة ادلول الأعضاء عىل اس تخدام امللكية الفكريةهو الربانمج واملزيانية 

املوارد البرشية وزايدة قدرات كفاءات وطنية وتعزيز التمنية الأأهداف اسرتاتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكرية تتسق مع 

أأعرب و اس تخدام امللكية الفكرية بنجاح دلمع الابتاكر. عىل الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية  اكترش ال 

نة تقدمي خدمات بشأأن لتعزيز البنية التحتية للمعرفة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية خمصصة الوفد عن اهامتمه بربامج  حمس ّ

دارية أأفضل.حتقيق لأحصاب املصلحة و  ذاكء بشأأن أأيضا التعاون ادلويل تتناول الربانمج واملزيانية أأضاف أأن وثيقة و  نتاجئ ا  ا 

 ،حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديأأمهية الاحرتام للملكية الفكرية. وأأقر الوفد ب

ّ ب عن قلقه بشأأن قضااي المتكل غري املرشوع والقرصنة البيولوجية. و وأأعر   لثنائيةوجتديد واليهتا ل  ،عارفاملد معل جلنة أأي

ىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل لضامن حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف 2020/21 ، هبدف التوصل ا 

عىل حّّثا الوفد بعمل جلنة حق املؤلف والتقدم احملرز يف دوراهتا الأخرية، و  شادوأأ ل التعبري الثقايف التقليدي. التقليدية وأأشاك

ن بدله  هتا بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف يف البيئة الرمقية.امواصةل مناقش  2019أأقر يف عام وقال الوفد ا 

ىل بروتوكول  وثيقة انضاممه ، وأأودع2019عام  حزي النفاذ حبلول هنايةقانون العالمات التجارية اجلديد، اذلي س يدخل  ا 

قدمة من املكتب اال قلميي املرشادات اال  ، أأعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة و . ويف هذا الس ياق2019سبمترب  27 مدريد يف

. 2019ديسمرب تنفيذ نظام مدريد حبلول البدل يف التجهزي ل  ساعدي ي مدريد، اذلنظام ل س يا واحمليط الهادئ والقسم القانوين ل 

ني يف مالزياي والبدلان الأخرى عىل حد سواء من حيث ودعاملابلنفع عىل نظام مدريد عود وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ي

ىل الويبو يف عام منذ البدل يف أأحرز تقدما نظام امللكية الفكرية وذكر أأن ل العمل وتعزيز المنو الاقتصادي. يسه ت  انضاممه ا 

س يواصل مراجعة أأضاف أأنه ة ابمللكية الفكرية. و عنياليت قدمهتا الويبو وغريها من املنظامت امل ، بفضل املساعدة 1989
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ىل اس مترار التعاون لترشيعاته املتعلقة ابمللكية الفكرية  ضامن مواءمهتا مع التحسينات التكنولوجية واملعاهدات ادلولية. وتطلع ا 

 املقبةل.الثنائية الفكرية الأخرى يف املساعدة من الويبو وماكتب امللكية تلقي الفعال و 

77.  ّ للويبو عىل ادلمع القمي اذلي قدمته  عن شكره ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأعربوفد أأوغندا  بيان مايلد وفد وأأي

ىل تعزيز برانمجيف جنيف، عىل مذك 2009سبمترب  25لبدله، وال س امي بعد التوقيع، يف  تنس يقه و ملساعدة ا رة تعاون هتدف ا 

الوفد رحب و . لأغراض التمنيةهورية مايل، لمتكيهنا من حامية امللكية الفكرية واس تخداهما بفعالية مالمئة مجل  بشلك أأفضل

املساعدة التقنية النضامم مايل ا ىل " 1": يف ي ظهر بشلك خاصابدلمع املس متر واملتعدد الأوجه اذلي قدمته الويبو واذل

دارات املساعدة يف تعزيز " و 2"فاقيات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ وكذكل االت 1984عام الأريبو  امللكية كفاءات ا 

دارة امللكية الفكرية، وحتديدًا مركز مايل لتعزيز  الفكرية يف مايل وتعزيز القدرات التقنية واال دارية للهيألك املسؤوةل عن ا 

ىل جانب اال جنازات و  (.BUMDA)املؤلف ق مايل حلومكتب  (CEMAPIامللكية الصناعية ) جراءات حقق، املذكورةا  ت ا 

زير ووبني املدير العام للويبو  2009توقيع مذكرة يف يوليو  "1"التعاون بني مايل والويبو يف الس نوات الأخرية ما ييل: 

، (2019-2015)ة للفرت الصناعة والتجارة والاستامثر لصياغة الاسرتاتيجية الوطنية لتطوير امللكية الفكرية مع خطة معل 

طار محددت ت 2014نومفرب  26ورقة الاسرتاتيجية اليت اعمتدهتا حكومة مايل يف ذكر الوفد أأن الو  نشاء ا  محلاية  المئعزيز ا 

طار لنظام امللكية الفكرية يف الكفؤ الاس تخدام الفعال و  كذكلهدف شامل، و ك امللكية الفكرية  س ياسة واسرتاتيجية التمنية ا 

توقيع املدير العام للويبو والسفري و " 3تنظمي العديد من الندوات الوطنية؛ "" و 2"امتعية والثقافية يف مايل؛ الاقتصادية والاج

هذا ومبوجب يف مايل.  ركز دلمع التكنولوجيا والابتاكراء منشا  عىل اتفاق  2012أأكتوبر  8واملمثل ادلامئ ملايل يف جنيف يف 

ىل املعرفة التقنية. تاالتفاق،  من و لتم الويبو ومايل حبفز اال بداع والابتاكر التقين والتكنولويج من خالل زايدة الوصول ا 

تنظمي العديد من " و 4"مجيع أأحناء البالد؛ تغطي  مركزا اثنواي 44ال ن يشمل املرشوع ذكر الوفد أأن حيث اال جنازات، 

"معلومات والطب التقليدي ودس تور الأدوية: ما هو دور امللكية الفكرية؟"، ةل أأمور مهنا "تمثني بشأأن مجالندوات الوطنية 

"اس تخدام أأصول امللكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافس ية للرشاكت و معاهدة الرباءات"، نظامبشأأن حصاب املصلحة لأ وتوعية 

فات التجارية يف و"أأمهية املعرّ  "والابتاكر دمع التكنولوجيا ملراكز "فعالية الش بكة الوطنيةو الصغرية واملتوسطة يف مايل"،

الاجامتعية والاقتصادية  اامللكية الفكرية مضن الأدوات الأساس ية لتمنيهت توضعونظرًا لأّن مايل  ."اخلدماتالسلع و تقيمي 

، وال س امي املقبةلاملشاريع دمع الويبو لتنفيذ بعض الوفد مبراعاة شواغلها واحتياجاهتا املتايدة يف هذا اجملال، طلب متّة هم لأهّنا و

دهتا اليت اعمت 2019-2015للفرتة تقيمي وتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية لتطوير امللكية الفكرية وخطة العمل " 1" لأغراض:

تنظمي النسخة السابعة من املعرض الوطين لالخرتاعات والابتاكرات التكنولوجية املقرر " و 2"؛ 2014حكومة مايل يف نومفرب 

ت مؤرشامللكية الفكرية واللجنة الوطنية للافعيل اللجنة الوطنية لتنس يق وتطوير " وت 3"يف ابماكو؛  2020 مارس عقده يف

ت اجلغرافية هبدف تعزيز مؤرشاوضع اسرتاتيجية وطنية لل" و 4"؛ اجلغرافية، وكذكل تعزيز قدرات اجلهات الفاعةل اليت حتفزها

طار جلهات الفاعةل يف تكوين كفاءات امواصةل و " 5والثقافية؛ " الرعوية قمية اال ماكانت الزراعية الوطنية ركز دمع متنفيذ ا 

نشاء قاعدة " و 6"الويبو أأو مع الويبو؛ قبل  نالناجتة عن االتفاقات املربمة مو لتدابري املصاحبة هل وا التكنولوجيا والابتاكر ا 

املعلومات العلمية والتقنية لصاحل الباحثني واملرتعني لتحسني نرش  ركز دمع التكنولوجيا والابتاكرمن قبل مايل ملبياانت 

 والطالب يف مايل.

ن الوعي بأأمهية امللكية الفكرية ال يزال انقصًا يف ب موريتانياوفد  يّدوأأ  .78 لهيا. وقال ا  الده، بياانت اجملموعات اليت ينمتي ا 

ىل مزيد من ادلمع من قبل الويبو من أأجل  فيظل دور امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية حمدودًا. فأأبدى الوفد تطلعه ا 
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العمل عىل نرش ثقافة امللكية الفكرية حىت يتس ىن لبالده الاس تفادة من عوائدها عىل الاقتصاد الوطين. وأأضاف الوفد أأن 

نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر ابرش أأعامهل التعاون بني بالده والويبو ق د أأمثر عن عدة مشاريع هامة مهنا املوافقة عىل ا 

عىل مس توى اال دارة العامة للتمنية الصناعية وي نتظر أأن يلعب دورًا هامًا يف جمال تطوير البحث والاخرتاع يف موريتانيا. 

عداد اسرتات  ن بالده بدأأت يف ا  يجية وطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع خرباء منتدبني من الويبو خالل وأأردف الوفد قائاًل ا 

. ويف ذكل املقام، شكر الوفد الويبو واملكتب العريب عىل ما قدماه من دمع وتسهيالت ملوريتانيا. 2019شهر فرباير 

عداد الاسرت  نه متاش يًا مع توصيات تقرير بعثة الويبو امللكفة اب  اتيجية الوطنية للملكية الفكرية وحرصًا واس تطرد الوفد قائاًل ا 

دارة خاصة للملكية الصناعية والسجل التجاري املركز  دلياًل عىل  يعىل التعريف ابمللكية الفكرية، أأنشأأت حكومة بالده ا 

تقيات يف عدة اجامتعات ومل  2019فائق العناية اليت تولهيا موريتانيا ذلكل القطاع. وأأضاف الوفد أأن بالده شاركت خالل عام 

قلميية منظمة من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية. ويف اخلتام، أأكد الوفد حرصه عىل مواصةل التعاون مع  قلميية وش به ا  ا 

الويبو وشكرها عىل اجملهودات الكبرية اليت تبذلها من أأجل تعزيز دور امللكية الفكرية وحتقيق أأهداف التمنية الشامةل. وأأعرب 

 اركة بفعالية يف لك ما من شأأنه تسهيل حتقيق تكل الأهداف.عن اس تعداده للمش

ن الويبو  املكس يكوقال وفد  .79  اً ا حساسودّلت و  ،الامتسك الاجامتعي تعزز أأداةفهيي مجليع ادلول. كبري الأمهية  كزنا 

اال بداعات اليت ومحت ت البرشية عّرفالتقاليد والثقافة اليت صانت امللكية الفكرية وأأضاف أأن امل. العابمللكية دلى شعوب 

فتحت امللكية الفكرية مساحة محلاية مصادر المنو والرثوة، واكنت وس يةل فعاةل لضامن كام مكنت البرشية من الازدهار. 

ن بشلك عام قصص تصف الثقافات. يه الأعامل الفنية واال بداعات ف. شموليةال  أأاتحت حامية امللكية الفكرية وقال الوفد ا 

وأأضاف أأن املكس يك . اس تثناءتشجيع تطوير مجيع الأشخاص دون و  ،احلفاظ عىل تكل القصص ومشاركهتا واال جعاب هبا

ن املناقشات  وبناء عىللملكية الفكرية. ل ت أأولوية عالية طعأأ دوةل غنية متعددة الأعراق والثقافات، بوصفها  بشأأن ذكل، فا 

بداعها وتعزيز تمنيهتا.  وذكر أأن املعارف التقليدية يه مسأأةل ملحة، هبدف متكني الشعوب الأصلية من الاس تفادة من ا 

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والرتاث الثقايف البيولويج مبا متلكه من عرتاف دعت ا ىل الاملكس يك يف االشعوب الأصلية 

نه ينقل هذه ادلعوة للجمعيات، مكررا أأمهيةلوفد وقال اوحاميهتا.  وعي بأأمهية املعارف رمغ تزايد ال. فعارفاملجلنة والية  ا 

دارة احملميات الطبيعية حدة التقليدية يف مواهجة أأكرب التحدايت، مثل حتقيق التمنية املس تدامة والتخفيف من  تغري املناخ وا 

 االقضااي اليت تقوض حامية ثقافاهتواجه الهتديدات و تالشعوب الأصلية ال تزال ة، وتعزيز تطوير تكنولوجيات وأأدوية جديد

ىل التقدم اذلي أأحرزته حكومة املكس يك يف س ياق معاهدة مراكش، الوفد شار وأأ  .ارفهاومع ن ا  حممكة العدل العليا يف فقال ا 

يف مثل ونيات املناس بة وفقًا لنوع اال عاقة؛ التق  أأصدرت قرارا بوجوب تكييف املصنفات بأأنساق ميرّسة وابس تخداماملكس يك 

ذن أأو هذه احلاالت، ميكن اس تخدام املصنفات املكيّ  يف مجيع احلاالت ولكن ؛ املؤلفلصاحب حق مقابل مادي فة دون ا 

ن جيب ذكر املصدر وال ميكن تغيريه.  أأو اذلين ال يس تطيعون المتتع الأشخاص ذوي اال عاقة قدرة الهدف هو ضامن وقال ا 

 مقدراهتناسب ت نساق ميرّسة أأ املصنف املعين بواسطة وصول ا ىل ن الم ،أأديب أأو فين يف شلكه الأصيلمصنف عرف عىل الت

حكومة ذكر الوفد أأن . و امحلايةمتانة هذه لكام زاد عدد الأشخاص املس تفيدين من حامية امللكية الفكرية، زادت و الفردية. 

رأأى الوفد رضورة بس يادة القانون وابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة يف امللكية الفكرية. ويف هذا الس ياق، تلتم املكس يك 

ن ملنطقة. اتقريب الويبو من بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، مبا يف ذكل من خالل فتح مكتب للويبو يف  التكنولوجيا وقال ا 

 ،اكء الاصطناعيوأأضاف أأن ما س بق ينطبق أأيضا عىل اذل. أأكرب شفافية تانوين ومضناليقني الق توعزز اجملمتعكفاءة زادت 

جيابي حكومة  ذكر أأنو  عىل أأنظمة امللكية الفكرية عىل الصعيدين احمليل والعاملي. ةاذلي سيس متر بال شك يف التأأثري اب 

 ّ ىل اخلرب  واس تخدام التكنولوجيا تعزيز الطبيعة العاملية للملكية الفكرية ، استنادا عىل ما س بق،داملكس يك تؤي  اتاليت تستند ا 
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ممارسات جديدة يف العمليات واخلدمات واال طار القانوين يف  تجر دأأ ، يف الأشهر التسعة املاضيةوالعملية وتوافق ال راء. 

لتكل الأول ط خلارباءات عرب اال نرتنت، مما يضع املبدعني يف اللعالمات التجارية و امت تطوير منصة رمقية لتسجيل فاملكس يك: 

ىل وجه تسوية املنازعات خارج نطاق القضاء عن طريق الوساطة ع تا ىل ذكل، جيري تيسري خدما ضافةا  العملية. و 

 زعات يف الابتاكر والعمليات اال بداعية.انهو احلد من تأأثري امل من ذكل الهدف و عىل احملامك.  نازعاتاخلصوص كبديل لعرض امل 

مس بار فوجير الفضايئ يف س بعينيات القرن املايض هبدف أأطلقت اال دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء أأن وذكّر الوفد ب

؛ البرشيةالعلوم والفن والثقافة واملوس يقى يتناول من خالل كبسوةل محلت حمتوى عىل كوكب الأرض توصيل وجود البرشية 

رغبة البرشية يف يه جوهر ال امللكية الفكرية للبرشية مجعاءن وقال الوفد ا  سافر ال ن وراء النظام الشميس. والكبسوةل ت 

ذ من  ،امجلعياتالكبرية امللقاة عىل سؤولية امل الكون. ويعكس ذكل مع صل او تال  امللكية  املس تحيل تصور مس تقبل بدونا 

ن الويبو، و . ومن أأجل احلفاظ عىل قوة النظام اذلي أأنشأأته الويبو، جيب أأال تكون مزيانيهتا جمزأأة. الفكرية عىل اختمت ابلقول ا 

 ن.واملبدعام يفهمها ك اعمقفهام م يةا ويفهم البرش جوهر عامل شامل ال يعرف حدود مجعياهتايف  خلّصتمر الس نني، 

نشاهئا ق  منغولياوأأشار وفد  .80 ىل أأن الويبو سعت منذ ا  ىل تعزيز امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي. ا  بل نصف قرن ا 

تطور أأنظمة فعاةل للملكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، ومتنح أأعضاهئا فوائد من الأصول غري امللموسة لالبتاكر واال بداع. وأأهنا 

الرشاكة من أأجل الابتاكر وبناء القدرات بشأأن مت تنظمي الاجامتع الأقالميي فمنغوليا تعاونت عن كثب مع الويبو. وذكر أأن 

يف أأوالنبااتر، مدينة يف  2019التكنولوجية للبدلان النامية غري الساحلية والبدلان الأقل منوًا غري الساحلية بنجاح يف سبمترب 

قلميي  اً أأيضشاركت نغوليا وأأضاف أأن م منغوليا.  لتمنية يف اكعامل متكني املؤلف حق بشأأن تسخري يف تنظمي اجامتع دون ا 

يف  2019الوطين يف مايو املؤلف تعزيز نظام حق بشأأن ة معل وطنية حلقو  ،2019الاقتصادية والازدهار الثقايف يف مايو 

ن ر. ااتبأأوالن  ملناقشة وتبادل اخلربات بشأأن عدد من القضااي احليوية للتحول اكن منربًا أأساس يا الاجامتع الأقالميي وقال ا 

النامية غري الساحلية والبدلان الأقل منواً غري الساحلية، مبا يف ذكل تشجيع الابتاكر واس تخدام  الهيلكي وتطوير البدلان

اس تفادت من منغوليا  وأأضاف أأنأأدوات امللكية الفكرية لأغراض التمنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات التكنولوجية. 

عالوة عىل ذكل، من و مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.  تشغيلتكوين الكفاءات الالزمة ل تدريب الويبو ومساعدهتا يف 

تعزيز القدرة التنافس ية للأعامل من خالل لأغراض هتيئة بيئة متكينية للملكية الفكرية بشأأن  ،املتوقع أأن حيقق املرشوع اجلاري

تعزيز نظام امللكية الفكرية الوطين بشلك كبري يف سيسهم رشوع وذكر الوفد أأن امل جناًحا كبرًيا.  ،العالمات التجارية والتصاممي

بداع وحتسني املزية التنافس ية للرشاكت وزايدة الوعي ابمللكية الفكرية.  فامي يتعلق ابملسائل املؤسس ية، و والابتاكر وتشجيع اال 

ينبغي  هورأأى أأن وازن.التوزيع اجلغرايف املتبشأأن أ س يا واحمليط الهادئ، بدلان س نغافورة نيابة عن مجموعة وفد بيان  أأيّد الوفد

يف هيئات ابلتساوي مشاركة ادلول الأعضاء أأضاف أأن متثيل خمتلف اجملموعات الفرعية عىل قدم املساواة يف مجيع اللجان. و 

دارة الويبو رضور   همالت وأأبدى اوملتابعة برانمج معلها الشامل.  ،ها الويبوابنتت الأعضاء و ثلها ة للحفاظ عىل القمي اليت مي ا 

نشاء نظام أأفضل للملكية الفكرية لابلهدالشديد  وسط حاةل عدم اليقني و ، لهذا السببامجليع. و فائدة ف املشرتك املمتثل يف ا 

جراء حوار أأكرث  الويبوتشجع أأن  أأمهيةأأعاد التأأكيد عىل الاقتصادي العاملي والتقدم التكنولويج الرسيع،  بشأأن تعممي فعالية ا 

من خالل تعزيز اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية وذكل  د،الاقتصاة يف مجيع جماالت امللكية الفكري

دارة امللكية  تعزيز معليات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرل  يةالتدريب ادلورات والاقتصادية، وتقدمي املزيد من  ونرش ا 

دماهجا يف اجلامعات ومؤسسات البحث.  بناء املؤسسات من ينبغي أأن ترتكّز عىل ة الويبو ن جوهر مساعدوقال ا  الفكرية وا 

 أأجل تطوير نظام وطين فعال للملكية الفكرية وتشجيع الانتفاع ابمللكية الفكرية لتحقيق المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة.
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نّ  سوداجلبل الأ وقال وفد  .81 حلكومة ابدلور بوضوح وعي ا ربزيالوطين س تور ادلدراج أأحاكم بشأأن امللكية الفكرية يف  ا  ا 

مبا يف  –نتاجئ هجود احلكومة املس مترة لتحسني نظام حقوق امللكية الفكرية وذكر أأن لملكية الفكرية يف اجملمتع احلديث. ل الهام 

نفاذ القانون وأأضاف أأّن لعيان. واحضة ل  –ذكل التعديالت الترشيعية وأأنشطة التوعية  جراءات منتظمة اختذت مؤسسات ا  ا 

القرصنة. ومنذ امجلعية العامة السابقة، وقعت احلكومة والويبو مذكرة تفامه وعقد املدير العام قليد و ومنسقة لكشف ومقع الت 

 يف عدد من اجملاالت، مبا يف امعاوهنت انالطرف كثفمبوجب ذكل، للويبو ورئيس اجلبل الأسود اجامتعًا بشأأن التعاون الثنايئ. و 

ىل أأن بدله بدأأ ذكل وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وحتسني البنية التحتية الوطنية للملكية الفكرية.  وأأشار الوفد ا 

ىل معاهدة مراكش، مما س ي يف اجلبل الأسود، برص ال  معايقالأشخاص املكفوفني أأو عىل  ةري بد ك وائفعود بمعلية الانضامم ا 

مع من الويبو ملواصةل تطوير اسرتاتيجيته الوطنية للملكية الفكرية. مزيدا من ادلعالقة البدل ابلويبو. وطلب الوفد  ويعزز

دارة البدلان امل  نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف وتحوشكر ا  ةل والبدلان املتقدمة عىل تعاوهنا وسعهيا لفهم احتياجات حامية وا 

سهامه الكبري يف  ،سوداجلبل الأ   عالقات مع البدل.متتني الواملدير العام عىل ا 

عن اس تعداد بالده ادلامئ لتوظيف التجربة اليت رامكهتا يف جمال امللكية الفكرية وتقامسها مبا خيدم  املغربوأأعرب وفد  .82

قلميية اليت  .ت مجيع الأطراف ويسامه يف تعزيز املكتس بات يف ذكل اجملالتطلعا مة ابمس اجملموعات اال  وأأيد الوفد البياانت املقدر

لهيا ن اخنراط بالده الاكمل والبناء يف أأنشطة الويبو انبع من املاكنة اليت حتتلها تكل املنظمة املتخصصة  .ينمتي ا  وقال الوفد ا 

ت الطابع العلمي والثقايف والاقتصادي، وادلور احليوي واملتايد اذلي أأحضت تلعبه امللكية الفكرية مضن مصاف املنظامت ذا

عىل مس توايت ش ىت، خصوصا يف ظل التطورات التقنية والتكنولوجية املتسارعة اليت يعرفها العامل، وتوسع دائرة اس تعامالت 

امجلاعي واملتعدد الأطراف ملواهجة انعاكساهتا املتعددة  اذلاكء الاصطناعي، مما أأفرز حتدايت جديدة تس توجب العمل

ووعيًا من اململكة املغربية بتكل التحدايت، فقد جعلت امللكية الفكرية يف صلب اهامتماهتا وجسدت ذكل عرب  .اجلوانب

اذلي ابرشه املكتب وأأشار الوفد ا ىل خمطط العمل اجلديد  .برامج معل قطاعية تس هتدف الرفع من اس تعامالت امللكية الفكرية

( لوضع امللكية الصناعية يف قلب 2025-2019املغريب للملكية الصناعية والتجارية واذلي يطمح عىل مدى ست س نوات )

وأأعرب الوفد عن تقدير بالده  .والابتاكر التكنولوجيا اسرتاتيجيات التمنية وتشجيع الاستامثر ذي القمية املضافة يف جمايَل 

يربطها ابلويبو واذلي جتسده وترية وجحم ونوعية الأنشطة اليت يسهر علهيا خاصة املكتب العريب  ملس توى التعاون اذلي

يوم امجلعة ورضب الوفد يف ذكل مثل مذكرة التفامه اليت سيمت توقيعها  .تنس يق مع سلطات امللكية الفكرية ابملغربل ابملنظمة اب

غريب للملكية الصناعية والتجارية بشأأن توفري اخلدمات البديةل لتسوية عىل هامش أأشغال ادلورة بني الويبو واملكتب املالتايل 

عىل معاهدة مراكش حرصًا مهنا عىل تعزيز يف الس نة نفسها وذكرر الوفد بأأن اململكة املغربية قامت ابلتصديق  .املنازعات

مياهنا العميق بأأمهية ذكل الصك ادلويل املمت زي، كونه أأول صك يأأخذ يف احلس بان البعد حقوق الفئات املعنية، وانطالقًا من ا 

فامي يتعلق  املدير العام تقرير يفابلأرقام اليت قدمت  ويف هذا الصدد، رحب الوفد كثرياً  .امللكية الفكريةجمال احلقويق يف 

رفية دولية صعبة وذكر الوفد أأن أأشغال ادلورة تنعقد يف ظل ظتكل املعاهدة، ممتنيًا لها النجاح الاكمل. ابملنجزات املرتبطة ب 

وأأضاف أأن انطالقًا من القناعة بأأن . يطبعها اس مترار وتصاعد حدة التجاذابت بني الأطراف ادلولية والتباين يف الرؤى

كراهات الراهنة  ن املنطق السلمي يقتيض من امجليع التعاطي مع اال  التحدايت اليت يواهجها العامل أأحضت ذات طابع مشويل، فا 

ركية ومشولية ومبتكرة مع التشبث ابملفاوضات املتعددة الأطراف كخيار ال حميد عنه وال بديل هل يف ظل ابعامتد مقارابت تشا

ذا اكنت الويبو قد أأحرزت تقدمًا ملموسًا خالل الس نوات املاضية يف كثري من  .وس يظل معوملاً  عامل معومل نه ا  وأأردف قائاًل ا 

ابجلانب املعياري ما زال يعرف تعرثًا ال يتعلق بفهم اال شاكالت املطروحة وال امللفات والقضااي، فا ن برانمج معلها املتعلق 

هناء املفاوضات حول  مبواقف ادلول الأعضاء واجملموعات بقدر ما يرتبط ابال رادة الس ياس ية، اليت تبقى حمددًا أأساس يًا يف ا 

https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=193
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=109
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=109


A/59/14 Prov. 
Annex 
55 
 

وابلتايل استامثر اجلهد والوقت ملناقشة  الصكوك ادلولية املوضوعة عىل جدول أأعامل املنظمة، منذ مدة ليست ابلقصرية،

ىل التحيل مبزيد من املرونة قصد ترسيع . مواضيع أأخرى ال تقل أأمهية عن تكل الصكوك ومن مث، دعا الوفد ادلول الأعضاء ا 

جياد توافق حول النقاط العالقة يف أأفق ادلعوة ا ىل عقد مؤمترات دبلوماس ية لتبين معاهدة  بشأأن مسار املفاوضات وحماوةل ا 

قانون التصاممي وبصك أأو صكوك تتعلق حبامية امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

ىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث  .اليت اعتربها الوفد أأقرب بكثري ال هناء املفاوضات علهيا بنجاح التقليدي، ابال ضافة ا 

ىل وأأعرب الوفد عن تقديره  للنقاش حول ابيق النقاط العالقة، ذات الطابع املؤسسايت، وأأبدى أأمهل يف أأن تفيض مناقش هتا ا 

طار مبدأأ التوافق اذلي درج العمل به يف املنظمة، من خالل تكثيف املشاورات وتوظيف القوامس  أأنسب احللول، يف ا 

ره العميق للك الوفود عىل الروح البناءة اليت طبعت ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تقدي .املشرتكة للتقريب بني وهجات النظر

 أأعامل ادلورات السابقة، وأأبدى أأمهل يف أأن تسفر ادلورة اجلارية عن أأفضل النتاجئ، وأأن تلكل أأشغالها ابلنجاح.

83.  ّ أ س يا واحمليط بدلان مجموعة بيان وفد س نغافورة ابمس رابطة أ س يان و يت انم ابمس وفد في بيان  ميامنارد وفد وأأي

خطة معل حقوق امللكية  مبا يامتىش مع الهادئ، وأأفاد بأأن ميامنار شاركت بنشاط يف الأنشطة املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية

ىل  ودهاواصلت هجميامنار ذكر أأن . و نرابطة أ س يال 2025-2016للفرتة الفكرية  لتطوير نظام مناسب للملكية الفكرية يفيض ا 

ىل أأن لبية الاحتياجات الناش ئة عن النشاط الاقتصادي املتايد والاستامثر. هبدف ت الابتاكر واال بداع  التطورات وأأشار ا 

صدار أأربعة قوانني متعلقة ابمللكية الفكرية: بشأأن العالمات التجار املايض مشلت اال جيابية عىل مدار العام  ممي اية والتصا 

ن  املؤلف.رباءات وحق الو  ةالصناعي ، وسيبدأأ املكتب 2019يف هناية عام للملكية الفكرية من املقرر افتتاح مكتب وقال ا 

ىل  اس مترار بعد ذكل يف تسجيل العالمات التجارية. وأأعرب عن تقديره للمساعدة القانونية والتقنية اليت تقدهما الويبو وتطلع ا 

درأاكً ادلمع واملساعدة  قلميي أأكرث توازاًن، منه ابيف تطوير نظام امللكية الفكرية وتعزيز الابتاكر احمليل. وا  ىل متثيل ا  ال وحلاجة ا 

 ّ  WO/GA/51/17 حات الواردة يف الوثيقتنياقرت الاالوفد د س امي يف تكوين جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية، أأي

 لكأ س يا واحمليط الهادئ يف امجلعية العامة. ورأأى الوفد أأن النتاجئ املقبوةل لبدلان  مجموعة امتقدميه ت أأعادحس امب، A/59/12و

ف تتحقق من خالل التشاور واملشاركة من جانب ادلول الأعضاء وأأن املاكتب اخلارجية اجلديدة س تخدم جدول اطر الأ 

نه ينبغيالأمّع لأأعامل  معاجلة القضية بطريقة شامةل وشفافة وتوافقية، وفقًا ملبادئ  لويبو ونظام امللكية الفكرية العاملي. وقال ا 

ىل املقبةل؛ وتطلّ لثنائية لتجديد واليهتا ل  بتوصيات جلنة املعارف رحباملاكتب اخلارجية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو. و  ع ا 

ىل تفامه مشرتك   فعاةل.الحامية لوك القانونية الالزمة لالقضااي الأساس ية ووضع اللمسات الأخرية عىل الصكبشأأن التوصل ا 

ّ أأ و  .84 لويبو وأأعرب عن امتنانه جلهود ا .أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقيةوفد به  البيان اذلي أأدىل انميبياد وفد ي

ىل تعزيز نظام ملكية  فكرية متعدد الأطراف عادل ومتوازن، يدمع التمنية الاجامتعية والاقتصادية مجليع ادلول الرامية ا 

وخطة التمنية الوطنية اخلامسة وخطة  "2030رؤية "ش يا مع س ياسة ا، متانميبيا اعمتدت ةحكومذكر أأن الأعضاء. و 

للرخاء، س ياسات واسرتاتيجيات خمتلفة لهتيئة بيئة مواتية للتصنيع وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم  "هاراميب"

ىل أأن انيف هذا اال طار، ووتعزيز الاستامثر والتجارة عىل املس تويني الأفريقي وادلويل.  عىل الس ياسة وافقت ميبيا أأشار ا 

املوافقة عىل أأول أأضاف أأن . و 2019ن الويبو ومن املقرر ا طالقها يف أأكتوبر بدمع م تورطالوطنية للملكية الفكرية، اليت 

رادة والتام انميبيا حكومة وشعبيربز ية بشأأن امللكية الفكرية س ياسة وطن  يف ودورها امللكية الفكرية  حتديد مساريف  اا 

نه امللكية الفكرية يف انميبيا، كون انطالقة رائدة يف جمال احلدث اذلي قد يحبضور قيادة الويبو رحب و التمنية.  وقال ا 

حتديدها و مراجعة بيئة التشغيل للملكية الفكرية واصلت ميبيا وذكر أأن انقدم التفاصيل احملددة يف الوقت املناسب. س ي
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نه مع الرتكزي عىل الس ياسات والأطر املؤسس ية والقانونية.  ،وصقلها نشاءمجعيات أأبلغ و س بق وقال ا  ل سلطة الأعام الويبو اب 

خطوة أأخرى ا ىل ورأأى فهيا ، وتنس يقهلقيادة جدول أأعامل امللكية الفكرية يف البالد ومبارشهتا أأعاملها التجارية وامللكية الفكرية 

نشاء وأأضاف أأن الأمام يف تطوير البنية التحتية للملكية الفكرية.  ىل مواصةل دفع البدل ؤسيس املطار هذا اال  ا  تكوين ا 

دارة امل الكفاءات مجيع أأحصاب املصلحة يف جمال لصاحل لكية الفكرية ولتوفري املهنيني واخلرباء يف جمال امللكية الفكرية ، ملكتب ا 

زي النفاذ يف عام دخل حقانون امللكية الصناعية اجلديد ذكر أأن . وفامي يتعلق ابال طار القانوين، اوش باكهت امللكية الفكرية

دارة و عن  مثروأأ  ،2018 ىل قانون منوذيج بشأأن ا  فامي يتعلق و ملرونة الالزمة. ابع تيمت حامية حقوق امللكية الصناعية، ا 

 ،صك قانوين جديد بشأأن حق املؤلفغية صياغة حرز تقدم يف مراجعة قانون حق املؤلف، ب فقد أأ  ابلصناعات اال بداعية،

لأولوية لتنفيذ تزال تعطي اال انميبيا وأأضاف الوفد أأن والتمنية الاجامتعية والاقتصادية.  يةالصناع س تجيب لالحتياجات ي 

طار مذكرة التفامه بني انميبيا والويبو.  املشاريع الاسرتاتيجية، عىل النحو احملدد يف خطهتا الوطنية لتطوير امللكية الفكرية، يف ا 

ىل التصديق عىل املعاهدات ادلولية ذات الصةل ابمللكية الفكرية  ىسعت و املؤلف،  حلق اجديد قانوان توضعوأأهنا قد  ا 

لهيا،  نفاذ و والانضامم ا  تنفذ مشاريع بشأأن امللكية الفكرية يف التعلمي وس ياسة امللكية الفكرية املؤسس ية للمؤسسات الأاكدميية وا 

نشاء  ،مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافةو امللكية الفكرية، وكذكل مرشوع مكتب امللكية الفكرية المنوذيج،  وا 

وير امللكية يا والابتاكر. وأأعرب الوفد عن امتنانه ال سهامات الويبو يف تكل املرشوعات ويف تطوتطوير مراكز دمع التكنولوج 

عوائق النفاذ  س امي وال ،خلالبدل كبدل متوسط ادلتصنيف نتيجة بعض املشاريع العوائق املس مترة أأمام رمغ ، الفكرية يف انميبيا

ّ . املتخصصة الرباءات معلومات ا ىل العملية بدأأ أأن ورأأى مة؛ املنظ يف اجلنسني بنيساواة امل  لتحقيق بوالوي  طموح أأيضا دوأأي

عىل مس توى اال دارة التنفيذية يدل عىل الأمهية اليت تولهيا الويبو للشمولية. وأأعرب عن أأمهل يف بذل نفس اجلهد لضامن متثيل 

ىل نتا همالت أأكّد عىل اموظفي الويبو وهيئاهتا الرئاس ية. و صفوف البدلان الأعضاء يف   مناس بة بشأأن جئابلعمل عىل التوصل ا 

 املسائل املدرجة يف جدول أأعامل امجلعيات، ويف اجتاه نظام ملكية فكرية عادل ومتوازن لصاحل مجيع ادلول الأعضاء.

85.  ّ ير وأأشار مع التقد ،أ س يا واحمليط الهادئبدلان البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابلنيابة عن مجموعة  نيبالد وفد وأأي

ىل الصحة املالية السلمية للمنظمة والرتكزي عىل الأنشطة  ليه منواً الأقل البدلان لصاحل ا  . وأأشاد الوفد ابالتفاق اذلي توصلت ا 

نظرًا لأن امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ،جلنة املعارف بشأأن نص صك قانوين دويل

رساع يف وضع مجيع ادلول الأعضاء عىل اال   ات اجلغرافية هممة يف معاجلة الاختالس التجاري، وحثّ ؤرشواملوارد الوراثية وامل

ىل اتفاق بشأأن املسائل املتعلقة مبرشوع معاهدة أأيضا حث ادلول الأعضاء و .  النصاللمسات الأخرية عىل عىل التوصل ا 

وعقد مؤمتر  تكوين الكفاءات،ات الكشف واملساعدة التقنية و مبا يف ذكل متطلب ،ممياامية هيئات البث ومعاهدة قانون التصح

ىل اختاذ قرار الوفد دعا  ،فتح ماكتب خارجية جديدة فامي خيص. و وك املذكورةدبلومايس العامتد الصك املبادئ رسيع وفق ا 

برانمج الويبو وختصيص  التوجهيية املعمتدة يف ادلورة السابعة والأربعني للجمعية العامة للويبو. ورأأى الوفد أأن أأولوايت

جياد طرق مبتكرة دلول مثل نيبال لتسخري مواردها وأأضاف أأن من الواجاملزيانية ينبغي أأن تامتىش مع نتاجئ التمنية.  ب ا 

حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة واحلد من الفقر وزايدة فرص العمل يف الوراثية الواسعة ومعارفها التقليدية وتراهثا الثقايف 

نشاء نظام ملكية فكرية منصف ومتوازن. ودعا الوفد جلنة التمنية ا ىل مواصةل الاسرتشاد مببدأأ تعممي البعد  ورفاهية اال نسان وا 

 اليث مت جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة الويبو للتنس يق وغريها من الهيئات  ققوأأن حت ،اال منايئ يف مجيع جماالت معل الويبو

منوا يشمل املساعدة التقنية والبنية التحتية الأقل للبدلان  صصخمبرانمج رؤية رغبته يف . وأأعرب عن أأكرث توازانغرافيا ج

ن . منواً الأقل البدلان صفوف ج برسعة من ولمتكني هذه البدلان من اخلر  ،تءااتكوين الكفو  س ياسة اعمتدت نيبال وقال ا 

 ،ويه بصدد الانهتاء من مرشوع قانون امللكية الفكرية ابلتشاور مع أأحصاب املصلحة ،2017وطنية للملكية الفكرية يف عام 
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عىل دمع الويبو لنقل التكنولوجيا وزايدة الوعي الوفد البدل. وأأثىن يف  نيصنعامل حامية فعاةل حلقوق املبدعني و تقدمي هبدف 

حاسام لبناء يبقى عامال ملنظمة اذلي تقّدمه ا تقينادلمع ال أأن واختمت بش يا مع رؤية امللكية الفكرية للجميع. اابمللكية الفكرية مت

 القدرات البرشية واملؤسس ية.

ن مكتب امللكية الفكريابمس اجملموعة ابء، وقال وفد كندا به  البيان اذلي أأدىل نيوزيلنداوفد أأيّد و  .86 ة يف نيوزيلندا، ا 

ىل تقدمي حقوق ملكية فكرية  وذكر ان املكتب ودمع أأسواق عادةل لصاحل مجيع النيوزيلنديني.  ،ة وعالية اجلودةحمّصنهيدف ا 

ر خدمات الفكرية والاس تفادة مهنا هبدف تعزيز قدرهتا التنافس ية العاملية، ووفّ  هتاالرشاكت يف البالد عىل حامية ملكي ساعد

مبا يامتىش مع الاحتياجات املتغرية للسوق والابتاكرات املس تقبلية، من خالل  ،تركز عىل اال نسانو لوقت ارسيع من حيث 

ماكنية التكنولوجيا احلديثة والبياانت اس تخدام  لهياال متتاز ابلشفافية وا  من خالل ا طالق محةل يف ال ونة ذكل  ّضووقد ت. نفاذ ا 

من خالل أأداة كذكل ، و أأقالم أأحصاهبابعىل أأرض الواقع و الأعامل رشاكت اخلاصة ب تقامس قصص امللكية الفكرية ل  ،الأخرية

ن أأفاكرمه املتعلقة ابلعالمات التجارية يف جسل التحقق من الأفراد من جمانية صديقة للبيئة ومدعومة ابذلاكء الاصطناعي متكّ 

تقدمي نتاجئ و  ،امخلسون لتحقيق املنافع املتبادةلامجلعيات التاسعة و سلسةل أأن تسعى يف  أأمهلأأعرب عن نيوزيلندا الوطين. و 

ىل الأسواق ادلولية   ةحاميبفضل متسقة ميكن التنبؤ هبا للعمالء وزايدة سهوةل ممارسة الأعامل التجارية وحتسني الوصول ا 

واصلت زيلندا حكومة نيو وذكر الوفد أأن والاس تفادة من تقامس العمل واس تخدام التكنولوجيا املشرتكة.  ،مللكية الفكريةا

ىل معاهدة مراكشا ال يدهتخطعرب حتديث ترشيعاهتا لتلبية الاحتياجات احلالية واملس تقبلية، مبا يف ذكل  ، اع صك انضامهما ا 

مل محلاية النبااتت واحليواانت الأصلية، ومنتجات شعب حكويم اكاجلهود جارية لتطوير هنج أأن ضاف أأ . و 2019يف أأكتوبر 

 لموسةوتقدمي فوائد م الهوية الوطنية وتعزيز مسعة البدل دولياً  قويةلندي، هبدف دمع الابتاكر وتالنيوزي الأصيل املاوري 

جراء لشعب املاوري. ويف هذا الصدد،  مراجعة لترشيعات امللكية الفكرية يف البدل، مبا يف ذكل قانون حتّدث الوفد عن ا 

اجلهد لك ستبذل وخمت بأأن بدله . يف الرباءات املنشأأ  كشف عنال متطلبات و  املؤلفوقانون حق  ةحقوق الأصناف النباتي

ابلتامات اال قرار و  ،ساكن البدلتشمل لك أأطياف ، الوطيننظام امللكية الفكرية املس تقبيل بشأأن حمادثة وطنية بدء ل 

 نيوزيلندا جتاه ساكهنا الأصليني.

نه يتفق متاما مع املدير العام عىل أأن الاهامتم ابمللكية الفكرية يف العامل  نياكراغواقال وفد و  .87 ، أأعىل من أأي وقت مىضا 

 من اقتصاد لك بدل والنظام همام جزءاأأصبحت  ةلموساملالأصول غري فر يف عرص املعرفة، و عصالعيش أأفضل العامل ي  أأنرأأى و 

ّ يتجدد مللكية الفكرية ابالاهامتم وأأضاف أأن املعومل اذلي تشلكه.  د الوفد بيان وفد املكس يك لك عام خالل امجلعيات. وأأي

ىل من شأأنه أأن يؤدي ا   نظام امللكية الفكرية أأكرث توازانأأن جعل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأشار ا ىل 

. وذكر الوفد أأن ينبغي الرتكزي عليههذا هو التحدي اذلي ورأأى أأن الفجوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية. تضييق 

ذ بدأأت الغارقة يف العمل الاستبايق عىل مجيع مس توايت امللكية الفكرية.  بالده عمل عىل تطوير العالمات التجارية امجلاعية ا 

نتاجي منشأأ تسمية أأول الاعرتاف با قد حتقق مؤخر و ة وتزويدها بأ لية لتعزيز سالسل اال نتاج يف نياكراغوا. لمتكني القطاعات اال 

بدمع من الويبو واجلامعات احلكومية واملنتجني يف اجلزء الشاميل من و يف نياكراغوا، بعد أأكرث من مخس س نوات من اجلهود 

ىل أأن نياكراغوا  مما عاهدة مراكش، وأأن وثيقة التصديق س تودع يف الأايم التالية، ا عىل مؤخر مصدقت البالد. وأأشار الوفد ا 

يع املكفوفني النفاذ لنصوص مطبوعة بأأنساق ميرّسة مجل توفري و نفيذها يف ت اجلهود اليت بذلت يف الس نوات الأخرية سريفع وترية 

تطوير مجيع جماالت يف دلمع اذلي قدمه املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب اد الوفد ابشأأ و  .البرصمن معايق وغريمه 

معل يف خمتلف جماالت  حلقاتندوات و عقد لتحقيق الأهداف املشرتكة، وطلب دمع الويبو لمعه امللكية الفكرية، والعمل 
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وبذل قصارى هجده ال جياد  ،ذه السلسةل من الاجامتعات. وأأكد الوفد التامه ابملشاركة اال جيابية يف مناقشات هامللكية الفكرية

 حل متوازن ملصاحل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو.

88.  ّ ن أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. و وفد به  البيان اذلي أأدىل نيجريايد وفد وأأي اللمسات الأخرية وضعت رياي نيجقال ا 

ع متخصصة يف وضعىل خططها ملكتب الويبو اخلاريج يف أأبوجا وس تواصل دمعها للويبو كهيئة رئيس ية متعددة الأطراف 

ابرتياح أأن اجلهود املبذوةل لتعزيز اال طار املؤسيس للويبو تكتسب زخامً. الوفد . والحظ اومبادهئ قواعد امللكية الفكرية

ورأأى أأنه ينبغي . عىل حد سواء لقطاع اخلاص واجملمتع املدينمصاحل اومتثل بنشاط  ةة متايديشفاف متتاز ب مة املنظوأأضاف أأن 

ىل اتفاق بشأأن القضااي الطويةل ا هيئة لوضعلدلول الأعضاء أأن تسعى جاهدة محلاية دور الويبو ك  لقواعد. وهذا يعين التوصل ا 

جراء مناقشات  -ية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور مبا يف ذكل الوالايت احلكومية ادلول  -الأمد  معقدة وا 

ىل أأنالتفاعل بني امللكية الفكرية والصحة العامة وتغري املناخ والأمن الغذايئ. بشأأن  قرار أأ  وأأشار ا  التمنية  جندةالهدف من ا 

ن توس يع نطاق فوائد نظام امللكية الفكرية ليشمل مجيع البدلان. اكن  2007عام  يس تدعي عامل اليوم الأجندة يف تنفيذ وقال ا 

الويبو أأن تواصل تبين وتعممي وأأضاف أأن عىل موارد اكفية من املزيانية. ختصيص اتباع هنج جترييب ومهنجيات مرنة للتنفيذ و 

نتاجئ ملموسة يف حققت نيجرياي وذكر أأن تعزيز أأهداف التمنية املس تدامة.  أأهداف الأمم املتحدة الأوسع نطاقا، وال س امي

 اننيمكها قو عن بعضها وحت  ممي مس تقةلارباءات والتصالأأصبحت جسالت العالمات التجارية و فا صالح نظام امللكية الفكرية. 

مة عىل تعميق وترسيع التعاون بني معلت احلكو وقد . تصامميقانون العالمات التجارية وقانون الرباءات وال  ، ويهمنفصةل

نفاذ وزايدة تطوير بيئة امللكية الفكرية.  أأطلقت محالت عىل مس توى البالد لزايدة الوعي ابمللكية و الواكالت يف جمال اال 

تلبية  يفا أأاكدميية الويبو، واليت تساعد رهي عن بعد اليت جتميعن تقديرها لأنشطة التعلالوفد أأعرب و الفكرية وتعزيز احرتاهما. 

ض الوقت املس تغرق ملعاجلة رمقنة معليات امللكية الفكرية وخفّ ذكر أأن بدله رّسعت . و الوطنية حتياجات التدريبيةالا

نشاء أأاكدميية تدريب وطنية وتدريب املدربني وتوفري  ن امتنانهع أأعربو الطلبات.  للمكتب اال قلميي لأفريقيا ملساعدته يف ا 

الأحاكم  بيتقر ل عىل الويبو وادلول الأعضاء فهيا مواصةل العمل وقال الوفد ا ن ض. ارت عوالافحص اال رشادات املتعلقة ابل

يف املداوالت املقبةل وتعهد ابلعمل مع مجيع ادلول  ةطشيف خمتلف جماالت امللكية الفكرية. وتطلع ا ىل مشاركة ن  ةادلولي

 املنظمة.دور الأعضاء ملواصةل تعزيز 

دارهتا ورحب ابس مترار اجلهود  الرنوجيوأأبرز وفد  .89 أأمهية حتسني قدرة ادلول الأعضاء عىل مراقبة شؤون الويبو املالية وا 

اخلدمات العاملية املتاحة مبوجب والتعاون لتحقيق هذه الغاية. وأأثىن عىل املكتب ادلويل لرتكزيه املس متر عىل تأأمني أأفضل 

وتوفري التاكليف الأنظمة السلسة والتفاين املس متر يف التبس يط ورأأى أأن معاهدة الرباءات ومدريد والهاي.  مةنظأأ 

لأن الأفرقة العامةل  عن رسوره م. وأأعرباس تخدجحم هذا الاالس مترار اس تخدام هذه اخلدمات وزايدة  للمس تخدمني أأمر همم

الرنوجي م الت وجدد االرباءات ونظايم مدريد والهاي تواصل حتسني اللواحئ واملبادئ التوجهيية واملامرسات؛  مبوجب معاهدة

ّ و ابلعمل عىل اخلدمات العاملية لصاحل املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني.  ىل  ،د جتديد والية جلنة املعارفأأي عقد وتطلع ا 

جلنة حق املؤلف بشأأن  معلالوفد دمع و حىت ال ن. عقده لتأأخر  هأأسفأأبدى ممي، و امؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التص

جراء تعديالت ترشيعية حتدث الوفد عن التطورات يف الرنوجي، ص فامي خيو معاهدة محلاية هيئات البث.  عادة بشأأنا  : معايري ا 

ىل  ي الطلبات عدو جل تبس يط اال جراءات مل" من أأ املتعمد"غري وضع احلقوق يف اال جراءات أأمام مكتب امللكية الفكرية ا 

رباءات للسامح ابس تعادة حقوق الأولوية يف طلبات الرباءات؛ وقانون التصاممي ال زاةل اال شارة القانون و وأأحصاب احلقوق؛ 
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قابلية شأأن ب  2017/1128التعديل الأخري الحئة الاحتاد الأورويب رج أأدوقد . املؤلف لزامية لتعديل املصمم لقانون حقاال  

 خدمات احملتوى عرب اال نرتنت يف السوق ادلاخلية.نقل 

عن تقديره . وأأعرب الوفد أ س يا واحمليط الهادئ بدلان س نغافورة ابمس مجموعةوفد لبيان عن تأأييده  عامنوأأعرب وفد  .90

دارة املواضيع لدلور التنظميي اذلي يقوم ب ه رئيس امجلعية العامة لدلول الأعضاء وعن ثقته الكبرية يف كفاءته وجتربته يف ا 

ىل توافق بشأأهنا. ماكنية النفاذ اال لكرتوين  وهنأأ  املتلفة والتوصل ا  املنظمة عىل ا طالق بوابة امللكية الفكرية اجلديدة اليت تتيح ا 

وأأكد الوفد أأن سلطنة عامن تويل اهامتمًا ابلغًا للملكية الفكرية ودمع  .ا ىل مجموعة متاكمةل من خدمات امللكية الفكرية

نشاء الصندوق العامين للتكنولوجيا هبدف س امي  ، والاجلهود اليت تقوم هبا احلكومة يف هذا اال طارمن  الابتاكرات كام يتبنير  ا 

عن احلاضنات يف جمال تقنية  فضالً  ،الصناعي ومركز الابتاكر ،ةلرباءات املسجر الدمع املرتعني الش باب والاستامثر يف 

قامة حترص وزارة التجارة والصناعة وأأضاف الوفد أأن املعلومات والصناعة.  ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية من خالل ا  عىل ا 

اءات يف رسوم تسديد الرب بتخف  أأيضاً  قامت الوزارةو العديد من الأنشطة والربامج لطلبة املدارس واجلامعات واملرتعني. 

أأنشطة تقوم هبا اجلهات احلكومية الأخرى اكملسابقات  للطالب والباحثني. وفضاًل عن ذكل، توجديف املائة  90بنس بة 

يتني ابمليدالية اذلهبية ن اجلهود بفوز خمرتعتني عام وقد تلكلت تكلالس نوية لتشجيع املرتعني عن طريق جملس البحث العلمي. 

الأمهية اليت تولهيا سلطنة عامن للمساعدة الوفد وأأكد  .السابقادلويل لالبتاكر العام  عن أأفضل اخرتاع خالل معرض جنيف

مع اسرتاتيجياهتا  ابلامتيشن ادلول الأعضاء من وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية التقنية اليت تقدهما املنظمة واليت متكِّّ 

ن مما ال شك فيه أأن املشورة  اال منائية. املنظمة يف جمايل الس ياسة والترشيع تساعد عىل تكييف القوانني اليت تقدهما وقال ا 

وأأعرب  واال جراءات الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل ابالنضامم لالتفاقيات واملعاهدات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية.

مما يتيح لتكل املاكتب املشاركة بفعالية يف نظام امللكية  ،عن تقديره ملا تقدمه املنظمة من حلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية

نه ملئ ابلعديد من املواضيع الهامة والمث  الفكرية العاملي. س امي املتعلق مهنا  التفت الوفد ا ىل جدول أأعامل امجلعيات قائاًل ا 

. جلنة املعارف التقليديةمي وجتديد والية ومعاهدة البث ومعاهدة قانون التصام 2020/2021ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

قق املزيد من التقدم يف املواضيع املتلفة  وأأبدى أأمهل يه مجع أأحصاب املصلحة لوضع حتقيقًا للوالية العامة للمنظمة ويف أأن حي 

عيًا وثقافيًا من خالل نظام اتفاقيات عاملية للملكية الفكرية وتعزيز اال بداع والابتاكر يف سبيل تمنية لك البدلان اقتصاداًي واجامت

ن دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية. ما بذلته سلطنة  مث انتقل الوفد ا ىل مسأأةل فتح ماكتب خارجية للويبو قائاًل ا 

هنا من ما تمتزي به من موقع جغرايف واس تقرار وحيادية وعالقات دولية ممتزية مع امجليع ميكِّّ عامن من هجود لتشجيع الابتاكر و 

الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر واال بداع لفائدة امجليع، مبا 

وعالقات  ،طار ترشيعي دامع للملكية الفكريةسلطنة عامن تمتتع اب   . وأأضاف أأناملاكتب تكلحيقق هدف املنظمة من فتح 

املقرر أأن  اكن منمن خالل العديد من الأنشطة والربامج وحلقات العمل ادلولية واال قلميية حيث  تعاون فين ممتزية مع الويبو

واكن من املقرر كذكل الشهر  ذكل اعية يف املنطقة العربية خاللتس تضيف السلطنة الورشة اال قلميية ملاكتب امللكية الصن

جراءات معل مؤمتتة وفعاةل يف جمال التسجيل، 2020اس تضافة املدرسة الصيفية للسلطنة للمرة الثانية يف يناير  ا يسهل مم ،وا 

وأأكد  قيام املكتب بأأنشطة الرتوجي خلدمات ومنصات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية ودمع مراكز التكنولوجيا والابتاكر.

ىل توافق  ذكلابملسامهة اال جيابية والبناءة يف  لتامهاالوفد  أأعرب الوفد عن ويف اخلتام،  الشأأن. بذكلاال طار بغية التوصل ا 

هجوده الكبرية وبصامته الواحضة يف تطوير وحتديث الويبو ويف التعاون مع شكره اخلالص وتقديره العميق للمدير العام عىل 

البناءة خالل جدد الوفد التامه املس متر ابملسامهة اال جيابية و ، ممتنيًا هل لك التوفيق. و ادلول الأعضاء لتحقيق أأهداف الويبو
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السلسةل من الاجامتعات وحتقيق الأهداف املنشودة مبا حيقق  تكلالتوفيق خالل للك الأعضاء أأعامل امجلعيات، ومتىن 

 املصلحة للجميع.

91.  ّ فامي يتعلق ابنتخاب املدير و البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ.  ابكس تاند وفد وأأي

ال تزال ممثةل متثيال ته تظل الأمانة شفافة وحمايدة للغاية، وأأعرب الوفد عن أأسفه لأن مجموع رأأى أأنه ينبغي أأن العام املقبل، 

ن ام املقبل. انقصا يف جلنة التنس يق، اليت س تنتخب املدير الع املعايري مواهجة التحدايت يف جمايل وضع واصلت الويبو وقال ا 

أأكرث من بعد لتطورات التكنولوجية والاقتصادية الرسيعة التطور، و الويبو  تواكب ا، ملوضع املعايريجمال في فوالتعاون التقين. 

فعاةل للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية ال حاميةلل( أأو أأكرثدويل ) كصصياغة  حىت ال نمل تس تمكل ، عقد من املداوالت

الشلكية، أأي  ءاتجرابشأأن اال   الصك تعطل حتديث نظام الرباءات، وحىّت وكذكل وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

ىل  للوصولهناك حاجة حلل املأأزق املعياري. وحاجة ورأأى أأن املناقشات. حبر من ا يف غارقال زال  ،مميامعاهدة قانون التص ا 

مانة دور رئييس يف هذا الصدد. فهم أأمكل للقضااي الأساس ية يف جمال الرباءات مثال ن الوقت قد حان، وللأ يك تبدي  وقال ا 

برام ا يف جماالت مثل املوارد الوراثية واملعارف ة ممثر معاهدات دلول الأعضاء اال رادة الس ياس ية الالزمة للميض قدمًا حنو ا 

ىل . طّوةلمفاوضات مشأأهنا أأجريت ب اليت الثقايف التقليدي، التقليدية وأأشاكل التعبري  ينبغي التعاون التقين أأنشطة أأن وأأشار ا 

؛ امس بقمصممة تقدمي أأنشطة عامة عوضا عن ، تبيهّنا حس امبالاحتياجات احملددة للبدلان  يراعوتابلطلب  ةمدفوعأأن تكون 

نصا رش ن ن ت أأ مس هتدفة، ال وأأن تكون أأنشطة بدلان أأو مناطق فرعية خمتارة؛ ل توجه أأن  الف، وأأن توّزع هذه الأنشطة اب 

حراز  أأمهلأأعرب عن ى. و و صلقاذات احلاجة لمناطق الالزمة ل وختصص املوارد  احتدد أأولوايهتأأن عىل مناطق واسعة؛ و  يف ا 

وأأيد اقرتاح مجموعة أ س يا واحمليط  ،يةتقدم يف القضااي املؤسس ية الهامة املتعلقة بتكوين جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيان 

ن الهادئ يف هذا الصدد. و  الابتاكر يشمل مجموعة غري أأن يف تشجيع الابتاكر،  حاسام ادورتؤدي امللكية الفكرية قال الوفد ا 

ت الويبو، مثل الرضائب الصناعية واملشرتايت املالية وس ياساوالية كثري مهنا خارج نطاق اليت يقع واسعة من القضااي 

والية الويبو يه الرتكزي عىل جوانب امللكية الفكرية يف الابتاكر، أأي مساعدة البدلان يف وضع معايري وأأضاف أأن التعلمي. 

نشاء امللكية الفكرية و  ن الويبو ال تزال غري مس تعدة بشلك لأ  هسفأأعرب عن أأ مؤسساهتا واس تخداهما لتعزيز الابتاكر. و ا 

نشاء وحدة خموأأشار ا ىل رضورة بفعالية. النطاق دودة اكف لتنفيذ تكل الوالية احمل تقدمي ل  ،صصة لالبتاكر داخل الأمانةا 

رأأة يف الابتاكر ورايدة دلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن دمعه ملبادرة جلنة التمنية بشأأن زايدة دور املل شورة متاكمةلم 

افتتاح املاكتب اخلارجية رصفت انتباه ادلول الأعضاء مسائل مثل وذكر أأن . لهذا ادلور تعزيزعن رغبته يف رؤية ، و الأعامل

ن عن املسائل املوضوعية. و  ىل وثيقة رؤية وحتليل مس تقل للتاكليف والفوائد قال ا  ىل أأن تس هتكل الافتقار ا  مسأأةل فتح أأدى ا 

ثبات أأن منظمة أأضاف أأن و هد، درًا هائاًل من الوقت واجل قماكتب خارجية جديدة  مثل الويبو ة تقنية متخصصمن الصعب ا 

ملاكتب اخلارجية ش بكة ال  ةاملرتقب راجعة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن املهبذا الشلك واسع النطاق اميداني اتتطلب وجود

ىل احلاجة ا املسائل، مبا فهيس يوّّض اكفة  احلالية حث ادلول الأعضاء و . اس تدامهتااملضافة و  هتاوقمي املاكتب اخلارجية اجلديدةا 

جراؤها تاجئ املراجعة ىل انتظار ن ع ذ قرار يف هذا الشأأن. أأي قبل اختاذ املزمع ا   ةأأيال تضيف ينبغي جتنب املشالكت اليت ا 

ال عن مناقشات ،عمل الويبولمية ق  مجلعية العامة اح اللمسامهة بشلك بناء يف جن هاس تعدادأأبدى الوفد . و مطّوةل ومل تسفر ا 

 نتاجئ قامئة عىل توافق ال راء.وحتقيق 

ا املنتدى الرئييس ملناقشة س ياسات الابتاكر والتعاون يف جمال لأهن ،الويبو ابلنس بة للبدلعن أأمهية  بامنوفد  بعر أأ و  .92

قرارا و  ،امخلس املقبةلطة اسرتاتيجية للملكية الفكرية للس نوات خضعت وأأضاف أأن حكومته و امللكية الفكرية.  ابلأمهية ذكل ا 
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 "1"فامي ييل: للخطة تتلخص الرئيس ية الأربعة  ذكر أأن الراكئزمللكية الفكرية. و ة احتسني بيئهبدف احلامسة للملكية الفكرية و 

رباءات الو  سجيل العالمات التجاريةيف معليات ت  IPASنظام أأمتتة املديرية العامة لسجل امللكية الصناعية، مبا يف ذكل نرش 

اجلودة و  "2"خدمات أأفضل عرب موقع املديرية العامة؛  ةحاتال  وأأصناف النبااتت واحلقوق امجلاعية، مع ترحيل قاعدة البياانت 

طالق  والمتزي يف اال دارة واخلدمات العامة، مع الرتكزي عىل تدريب املوارد البرشية لفحص الطلبات بدمع من أأاكدميية الويبو وا 

صدار شهادات معليات التسجيلن ابشأأ مرشوع وطين  ؛ لتدريب والعمل امجلاعي والعالقات الشخصية وخدمة العمالء وا 

د القطاعات الأاكدميية والتجارية والرفاه يف ة ت مللكية الفكريابثقافة معرفية حقيقية والتأأسيس ل " والهنوض ابمللكية الفكرية 3"

لملكية الفكرية كأداة محلاية ل  لرتوجيل اتكز البحوث العامة لصياغة ترشيعالتعاون مع اجلامعات ومراعرب الاجامتعي، مبا يف ذكل 

الأعامل التجارية بشأأن تأأسيس ث وابلتايل تعزيز معليات البحث، والتعاون مع رواد الأعامل الش باب لوضع دليل و نتاجئ البح

رية ادلويل محلاية السلع واخلدمات التدويل من خالل تشجيع اس تخدام نظام امللكية الفك" 4"وتسجيل امللكية الفكرية؛ 

وذكر الوفد أأنّه وحىت اللحظة، جرى تسميات املنشأأ اليت تضمن الاعرتاف ابملنتج. واس تخدام الوطنية يف البدلان الأخرى، 

ىل وأأنواع خمتلفة من القهوة والاكاكو من املنطقة الغربية من البدل. واحدة حرفة يدوية حتديد   تسمييتتشجيع اس تخدام وأأشار ا 

ال  املنتجني يف تكل املناطق ولكنأأصال  تنياملوجود، "Boque Coffee" و"Renacimiento Coffeeاملنشأأ "

قلمييني يف بامن عام عن  الوفد حتّدثو  .يس تخدموهنام يف شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر بدمع من  2019تنظمي نشاطني ا 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يفو يبو الو  ن . و تنيه للج  عن امتنانه الشديدوأأعرب  ، الويبوشعبة ا  يف شاركت أأيضا بامن قال ا 

هورية امجل يف اجامتعات وزراء امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى و اليت قطعهتا أأنشطة أأخرى نظمهتا الويبو للوفاء ابلتاماهتا 

نشاء و  ية، وتنفيذ هذه الالتامات.ادلومينيك  ىل ا  أأن و  ،تعزيز مجيع القطاعات ذات الصةلمن أأجل افة وزارة جديدة للثقأأشار ا 

، شكر تاما. وخ ، قد أأحلقت ابلوزارة اجلديدةا من وزارة التجارة والصناعة، اليت اكنت يف السابق جزءمديرية حق املؤلف

ما وعىل  ،واال قلمييةبامن يف عقد حلقات العمل والندوات الوطنية ل دمعه عىل الوفد املكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب 

 اس تعداد ملواصةل العمل مع املكتب الوطين لتعزيز امللكية الفكرية يف البدل.أأبداه من 

93.  ّ  املديراملكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكرر بأأن رئيس الوفد اكن وفد بيان  ابراغوايد وفد وأأي

ن املديرية(. DINAPIمديرية الوطنية للملكية الفكرية )لالسابق ل قضااي الس نة املاضية عىل يف ركزت  الوطنية وقال الوفد ا 

دخال قليد ت قرصنة وال احلد من التأأخري يف العمليات اال دارية وماكحفة ال تكنولوجيا ال والتدريب عىل امللكية الفكرية وتعزيزها وا 

لعالمات التجارية اخلاصة ابت مجيع معلياهتا اال دارية حّدث الوطنية وأأضاف أأن املديريةديدة وتعزيز شفافية اال دارة العامة. اجل

ىل أأن الصناعية. و التصاممي و  مضاعفة عدد الرباءات املمنوحة. مثر عن ا أأ ثالثة أأضعاف، ممالرباءات ارتفع عدد فاحصني أأشار ا 

نفاذ،  جراء دعوى و  290أأكرث من حتّدث الوفد عن مبارشة وفامي يتعلق ابال  بفضل اجلهود معليات املصادرة عدد كبري من ا 

ىل ت ، افامي يتعلق ابلتدريب عىل امللكية الفكرية والتوعية هبو املشرتكة مع املؤسسات الوطنية الأخرى.  نظمي أأشار الوفد ا 

، وتوقيع العديد من االتفاقيات ذات الصةل، مبا يف ذكل اتفاق مع ةواخلاص ةؤسسات العاماملمحالت يف املدارس واجلامعات و 

ذاكء وزارة التعلمي والعلوم للعمل عىل  دماج  للتمنيةكأداة مللكية الفكرية الوعي ابا  يف مناجه مؤسسات التعلمي العام. مفاهميها وا 

ن امل املنح ادلراس ية وادلورات تقدمي من خالل  ا عىل الالتحاق بدورات التدريبموظفهيديرية الوطنية حتّث وقال الوفد ا 

 Fiesta" محل عنوان همرجان اال بداعة الأوىل حلدث نسخال نّظم املكتب الوطين للملكية الفكرية وأأضاف أأن والندوات. 

Creativa"  بدأأ احلدث يف و امللكية الفكرية كوس يةل للتمنية احمللية. دور يف الساحات واحلدائق يف مجيع أأحناء البالد لتعزيز

عالن مدينة فيالرياك  ، اليت تطبق عىل املالبس (Ao Po’iويه )ابراجواي يف الأوىل املنشأأ يعرتف بتسمية  قرار مؤقتاب 

معل امللكية حلقات ، وشارك العديد مهنم يف دثاحلحرضوا خشص  7000يفوق  وذكر الوفد أأن ما. نيرفياملصنّعة بأأيدي احل
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ىل الفكرية اليت نظمت لهذه املناس بة.  صدارات وأأشار الوفد ا  نتاج يف مناطق لهذا احلدث التخطيط لأربعة ا  لك عام لتعزيز اال 

حتسني خدمات امللكية الفكرية وحق ن أأجل مخمتلفة من البالد. وشدد الوفد عىل الأمهية احليوية ال دخال التقنيات املناس بة 

ناليت يقدهما املكتب الوطين للملكية الفكرية. و  لفؤ امل مصمتا  Maravichuو SPRINTابمس تني املعروف  نيالأدات قال ا 

دخال نظام ) ،خالل العام ،من اال جنازات الأخرى ذكر أأنلأمتتة العمليات ذات الصةل ابلاكمل. و خصيصا  تطبيقه ( ل IPASا 

ىل التدريب والنرش من قسم البنية التحتية يف الويبو. يف مع ادلالصناعية بفضل تصاممي رباءات وال ال عىل وأأشار الوفد ا 

لرمقنة السجالت ابلتعاون مع العمل جار أأضاف أأن . و 2020عىل العالمات التجارية يف أأوائل عام  هالتخطيط لبدء تطبيق

خطة مؤسس ية اسرتاتيجية وخطة وأأعلن عن بدء تنفيذ وتنفيذ س ياسة "مكتب بال أأوراق".  ،للملكية الفكرية مكتب كوراي

ىل الشفافية. و شأأن ب  تشغيل س نوية جانب الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليت أأعدت أأضاف أأن اخلطتني ستشالكن ا 

ضافيةخطط وأأشار ا ىل وجود . للمديرية الوطنيةرطة طريق ابدمع من الويبو، خ  ISOللحصول عىل شهادة  ا 

 املكتب. لعمليات

عىل صياغة س ياسة وطنية  دمع من الويبوبعمل ين بدله وذكر أأ الس ياسات واللواحئ العامة، عن  بريووفد وحتدث  .94

جلعل امللكية الالزمة أأهنا س تضع الرؤية والأهداف  ااترخييداث كون ح، وس ت2020تجهز يف أأوائل عام س   للملكية الفكرية

مرشوع قانون ماكحفة  صدور شهدهذا الشهر سي  ية الاقتصادية يف بريو. وأأضاف أأنالفكرية عاماًل حاسامً يف التمنية الاجامتع 

نفاذ خاصة  وس يعيد تنش يط ماكحفة ،ة جديدةردعيس ياسة عامة وقائية و حدد القرصنة يف بريو، اذلي س ي القرصنة بأ ليات ا 

نشاءفامي يتعلق ابلقرصنة الرمقية.  ىل ا  ىل قد أأن بدله ذكر و . مرصد ملاكحفة القرصنة يف بريو وأأشار الوفد ا  معاهدة من  15انضم ا 

ىل املعاهدات الأربع املتعلقة ابلتصنيفات  ،املعاهدات اليت تديرها الويبو وأأنه سيبدأأ قريبًا معلية انضاممه ا ىل اتفاق الهاي وا 

من معاهدات الويبو امخلس والعرشين معاهدة  20طرفا يف تصبح بريو وبذكل وفيينا،  غسرتاسرب اي نيس ولواكرنو و أأ ادلولية، 

ن بري فامي يتعلق ابلأدوات الرمقية، و النافذة.  قاعدة وكذكل  IPASالويبو عىل التثبيت الهنايئ لنظام و تعمل مع قال الوفد ا 

نشاء ر الوفد أأشارباءات، جمال ال بريو. ويفيف  لمس تخدمنيل لتوفري خدمة أأفضل ، البياانت العاملية لأدوات التوس مي ىل ا  ا 

اليت تشلك هذه املراكز  املاضية، وقد وصل عدد اشهر  18عىل مدار دمع من الويبو ب مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

قلمي 14تغطي  مركزا 32يف بريو ا ىل دمع التكنولوجيا والابتاكر  ش بكة عداد وحتدث الوفد عن البدل. يف  25من أأصل  ا  ا 

ن ،تقرير رمقي عىل مدار املّدة  يف بريو دمع التكنولوجيا والابتاكرمراكز نشاط ش بكة ن ، عزييةلكابللغتني اال س بانية واال 

بدمع  ا من برانمج الويبو ملساعدة املرتعنيجزءبدله كون يأأن الوفد طلب و متاح لدلول املهمتة ابملوضوع. تقرير ال ، و املذكورة

بدء يف اذلكرى الس نوية العارشة ل عىل رسالته اليت وهجها . وشكر الوفد املدير العام للويبو شعبة قانون الرباءات يف الويبومن 

حراز تقدم يف العمل مع . وأأشار ا ىل يف بريو معاهدة التعاون بشأأن الرباءاترساين  بشأأن يف الويبو شعبة حق املؤلف ا 

عىل  –يف هناية هذا العام عىل الأرحج  –بريو س يوافق جملس الش يوخ يف تطبيق معاهدة مراكش يف بريو. وأأضاف أأن 

مع بريو فامي يتعلق ها الويبو عىل معل تطبيق معاهدة مراكش يف البدل. وشكر الوفد متهيدا ل قانون حق املؤلف لل عدّ القانون امل

 الرفاهية العامة.حتقيق ابلتطور و  اابلأهداف املوضوعة للملكية الفكرية واليت من شأأهنا أأن تسمح ملواطنهي

نه يس تلهم  الفلبنيقال وفد و  .95 ذ و ، قها سابقااليت حق من املاكسب ا  هجودها الس تخدام خمتلف الفلبني اصلت ا 

ىلال بداع اب متنوعة بدءاً الاسرتاتيجيات والربامج للهنوض ابالبتاكر وتعزيز امللكية الفكرية يف جماالت  نفاذ ووصوال ا  اكن و . اال 

يبعث عىل  املايل أأفقه. واكن 2018يف املائة عام  6.2، حيث حقق معدل منو بلغ قتصاد الفلبيين جيًدا بشلك ملحوظأأداء الا

 40اذلي صنف الفلبني بني أأفضل و ، 2019-2018 للفرتةالتنافس ية  العاملي بشأأن القدرة تقريرال  ويدمع هذا املعطى، التفاؤل
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الثورة  حتدايتنظًرا لأهنا ختطت و . لتجاريةالأعامل اوديناميكية  ،وجحم السوق ،النظام املايلو  العمل،من حيث سوق  بدلا

احتلت الفلبني املرتبة الثانية عرشة عىل مس توى العامل من حيث عدد الرشاكت  فقد ،هافرص واغتمنت الصناعية الرابعة 

يغو ، وقع الرئيس رودر وضع الس ياسات والترشيعات وفامي خيصمنو الرشاكت املبتكرة. من حيث  15 املرتبةو تقدمة اجلديدة امل 

 يف املوقع، ، سعى قانون الابتاكر الفلبيينعىل املس توى الوطين. ويف املقام الأولدوتريت قانونني هممني لتعزيز هجود الابتاكر 

الصغرية واملتوسطة املتناهية الصغر و ، ا ىل تسخري هجود الابتاكر ملساعدة الفقراء واملهمشني ودمج الرشاكت 2019أأبريل  17

نشاء القانون اكن هذا كاملية والعاملية. يف سلسةل التوريد احمل  ف بوضع أأجندة ، اذلي لك  اجمللس الوطين لالبتاكر وراء ا 

ويف املقام ، واليت اكنت مبثابة دليل لتحسني حومكة الابتاكر. عىل املس توى القطريالابتاكر الوطنية والوثيقة الاسرتاتيجية 

 الفلبيين ربانمجوضع ال ،2019أأبريل  16املوقرع يف  يف الرشاكت الناش ئة،البتاكر اخلاص اب الفلبيين قانونمتخض عن ال، الثاين

اليت اكن منتجها أأو خدمهتا أأو منوذهجا التجاري املبتكر  املقاوالتا ىل دمع تطوير ومنو  يريماذلي و ، الرشاكت الناش ئةتطوير ل 

وافز احلفوائد و ال هذا القانون مجموعة من . كام وفرنافسةجممتع من الرشاكت الناش ئة تسود فيه روح امل جزًءا ال يتجزأأ من خلق 

اتحة الفرصة للرشاكت الناش ئة  ىل  للنفاذ ومليرسي تأأسيسهامثل ا  قامة و  ،وبرامج التبادل تكوين الكفاءات،ا  الروابط مع ا 

للبيئة  معىنلفكرية الوطين ذا . وجلعل نظام امللكية ااحملمتلني املستمثرين واملوهجني واملتعاونني والعمالء احملليني والأجانب

، اس تعرضت حكومة الفلبني قانون امللكية ومامتش يا معها أأحصاب املصلحة احملليني والأجانبحتياجات الابس مترار و املتطورة

ىل الكونغرس قانون امللكية الفكرية اجلديد  ورفعتالفكرية يف البالد  معاجلة أ اثر  أأن تمت واكن أأمل الوفد .اذلي تقرتحها 

نفاذها تطورات التكنولوجية عىلال  دارة امللكية الفكرية وا  ؛ ية دلمع الابتاكر الشامل وتشجيعهتعزيز مكتب امللكية الفكر و ؛ ا 

لملكية الفلبني ل توس يع حضور مكتب و ؛ ىص قدر من فوائد امللكية الفكريةمتكني الرشاكت الصغرية واملتوسطة من حتقيق أأقو 

قلمييةالفكرية  ذاكء ؛ يف املراكز اال  ؛ حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلتعدي عىلالعقوابت  وتشديد؛ الاحرتام للملكية الفكريةوا 

ضفاء الطابع املؤس للملكية الفكرية احلكومة ال دارة نظام  واكنت هممةهجود أأخرى. وبذل ، يس عىل أأاكدميية امللكية الفكريةوا 

 لعبت، 2018منذ مجعيات و أأطر قانونية وطنية ودولية سلمية.  وضع عىل  تعمتد ا ىل حد كبريومتوازان وانجعا فعااليكون 

دارة للبح هاماالفلبني دوًرا  جب مبو  ث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويليف نظام امللكية الفكرية ادلويل. وقد بدأأت العمل اك 

، ويه عضو يف ش بكة انيالمب، تلقت طلهبا الأول من جامعة الفلبني 2019مايو  20ويف  ،معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

مما يدل عىل ، 2018 يف ديسمرب معاهدة مراكشأأودعت الفلبني أأيًضا صك انضامهما ا ىل و الابتاكر.  تكنلوجياتب دمع ماك

ىل املصنفات احملمية يف النفاذ الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص حق وحامية التاهما ابالعرتاف   واكن معل. حبق املؤلفا 

دارة  رباءات الىل نظام مبثابة منصة ملساعدة املرتعني والعلامء الفلبينيني عىل ادلخول ا   ث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويللبحاا 

 مكتبا 94ثقافة وطنية لالبتاكر من خالل ش بكهتا الوطنية املتنامية املكونة من  براجمها بشأأن خلق حيث تمكل معل، العاملي

يداعات بثبات  تنامت، . ونتيجة ذلكلوالتكنولوجيا مع الابتاكردلومركزا  الابتاكر  ماكتب دمع املقدمة ا ىل رباءاتالا 

يداعا  13من حيث قفزت والتكنولوجيا  يداعا  192ا ىل  2012يف عام ا  املاكسب اكنت  ومبا أأن هذه. 2018يف عام ا 

اتحة ومن خالل  الابتاكر والتكنولوجيا ماكتب دمعاملزيد من اجلهود من خالل تعزيز تنفيذ برانمج  ست بذل، متواضعة ا 

دارة امللكية الفكرية والتسويق.  حىت صياغة الرباءات انطالقا من تدريب متخصص لتكوين الكفاءات ظلت الفلبني اثبتة و ا 

ىل التسجيل  بدءا مبرحةلالمئة للعمالء املوثوقة و املو  وذات اجلودة العاليةفعاةل ال امللكية الفكريةيف التاهما بتوفري خدمات  ا 

نفاذ  و عبارة عنهو مسار الفحص املشرتك، أأحدها هو عدة مبادرات وبرامج. الفلبني ، نفذت . ولتحقيق هذه الغايةمرحةل اال 

جراء ، اذلي بسط(اعرتاضمعلية مبارشة بشأأن العالمات التجارية )بدون  مدة  قلص، مما عىل الرباءةالبحث واملوافقة  اتا 

ىل  شهراً  3.96من التنفيذ  يداعات احمللية مسار الفحص املشرتك  وتناولت معلية. اً شهر  2.86ا  الًك من احلجم املتايد لال 
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 املبكر البحث تقارير تزال الو. السابقة امخلس الس نوات يف املائة يف 16 منوها ، واليت بلغ متوسطلواردةمدريد ا وطلبات

 2019وهناية أأغسطس  2016بني عام وُأصدر  ن اترخي التقدمي.أأشهر اعتباًرا م 6ملقديم طلبات الرباءات يف غضون  ت بعث

ضافيةحتميل املودعني ، دون املبكر البحث حول تقارير 809  قبل تقدمي طلبات النظر يف أأفقهممكهنم من  وهو ما، تاكليف ا 

يداعاتبلغت و . تسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتمعلية  ومن ترسيعمعاهدة الرباءات  مبوجب أأعىل  2018يف عام رباءات ال ا 

اكمةل من أأنظمة الموعة اجملالفلبني  معمت. وقد 2017يف املائة مقارنة بعام  28، بزايدة قدرها يف ست س نوات ايهتامس تو

وتشمل هذه الأنظمة ، الصناعي ممياالتصو رباءات ومناذج املنفعة الالعالمات التجارية و  بطلبات اخلاصة اال لكرتويناال يداع 

ىل، اال لكرتونية راسةلامل خاصية ، ستشمل 2019حبلول أأكتوبر و امللكية الفكرية.  وتتيح للمودعني ووالكهئم نفاذًا يسريًا ا 

أأحصاب املصلحة الأجانب من تقدمي  س ميكن، مما بطاقات االئامتنابس تخدام ع عرب اال نرتنت بوابة دفع جديدة خدمات ادلف

اس مترت احلكومة يف تعزيز النظم اال دارية والقضائية محلاية حقوق امللكية و ا. تعيني وكيل حميل الحقً رشيطة فسهم، الطلبات بأأن 

نفاذها بشلك مناسب.  مليون  453رب امليار بزيو فلبيين )ما يق 23,554 احلكومة ، صادرت2018يف عام والفكرية وا 

البالغة  2017ع اليت صودرت عام السل عدد يفوق بكثري وهو، كريةحقوق امللكية الف املتعدية عىلدوالر أأمرييك( من السلع 

اةل يف حل قضااي امللكية أأداة فع بطرق بديةلالزناعات ت تسوية . وظلمليون دوالر أأمرييك( 160مليار بزيو ) 8,357قميهتا

ىل أأقىص قدر فادة من فوائد الوساطةالس تول. 2018يف املائة من يناير ا ىل سبمترب  34.5، مبعدل تسوية قدره الفكرية  ا ختذ، ا 

ىل ا معدل  فقد بلغ، وعليهمعدل التسوية.  توقع حدوث تراجع يف، مع 2018لوساطة اال لزامية يف أأكتوبر قرار ابلتحول ا 

ىل أأغسطس  2018من أأكتوبر  التسوية فوائد  اهلم الأكرب هو احلصول عىل اكن ،ولكنيف املائة.  30.5 ما نسبته 2019ا 

اتحة، ال س امي يف  الأجلطويةل ضافة ا ىل ذكل، ُأحدثت خدمة . املتعلقة ابمللكية الفكرية للمنازعات فعاةلو  ةرسيع تسوية ا  وا 

م للوساطة قبل أأو مسح للأطراف بتقدمي نزاعاهتاكن مهنًجا مراًن و . 2019التقايض يف يوليو  القواعد املتعلقة ابلوساطة خارج

ىل الفرصة  أأاتح، مما بدون رفع قضية ائية للمحمكة العليا تعديل القواعد اال جر  الفلبني يف ورشعتاتفاق رسيع. للتوصل ا 

، جلعلها أأكرث صةل واس تجابة للتحدايت والتطورات 2011يف عام  اليت صدرتكية الفكرية قضااي حقوق املل املتصة يف 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية والتقايض ذاكء ظلو . بشأأهنا املتعلقة اب  وتعلمي امللكية  وتكوين الكفاءاتالوعي ابمللكية الفكرية  ا 

دارة نظام امللكية الفكرية الفعال واملوجه حنو التمنية. يف االفكرية  مكتب الفلبني  وعكفلقطاعات ذات الصةل جحر الزاوية يف ا 

ىل  تقدمي تركزي الوعي ابمللكية الفكرية من عىل نقلللملكية الفكرية  رشاكة مع  أأقام، . ولتحقيق هذه الغايةاال رشاكاملعلومات ا 

دارة التعلمي من أأجل اتباع هنج لكي وشامل لتعممي امللكية الفكرية يف  ،ة التعلمي التقين وتمنية املهاراتهيئ وجلنة التعلمي العايل وا 

الوعي فامي  ونرش الوطينعىل الصعيد  بتاكرالا ثقافة زرع، ويه خطوات حامسة يف التعلمي الأسايس والعايل والتقينمناجه 

اكنت اجلهود جارية ال نشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية دلمع تعلمي امللكية الفكرية و لكية الفكرية. يتعلق ابحرتام حقوق امل 

املدرسة الصيفية للملكية الفكرية قبل بضعة  بشأأنأأول تعاون عىل اال طالق مع الويبو  وقد ُأقمي. وتكوين الكفاءات بشأأهنا

تتوج لطابع الاحرتايف عىل امللكية الفكرية من خالل تقدمي دورات ال ضفاء ا ًة مع ذكليواز تم خطط  ووضعت .فقط أأسابيع

قلميية وادلولية يف الس نوات املقبةل. تنظمي والاعامتد و  ابلتصديق ، وختاماً برامج امللكية الفكرية عىل املس توايت الوطنية واال 

اذلي يتسم ابلتوازن والفعالية رية لكية الفكمل ااكنت مشاركة أأحصاب املصلحة الرئيس يني والرشاكء حيوية لتنفيذ تعلمي 

وجلنة  لربانمج واملزيانيةا عضوية جلنة دمعت الفلبني املبادرات الرامية ا ىل زايدةو هبدف تشجيع الابتاكر واال بداع.  والنجاعة،

الثقايف التقليدي ناقشة حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري مل التنس يق. وأأعرب عن تقديره للجنة املعارف ومعلها الهام 

حراز تقدم بشأأن القضااي الأساس ية املعلقة فامي يتعلق مبرشوع معاهدة البث  يواملوارد الوراثية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف ا 

جيابيا بشأأن احامتل عقد مؤمتر دبلومايس مبجرد بلوغ مس توى مناسب من  ،ممياالتصمعاهدة قانون و  . كام اجلاهزيةوظل ا 



A/59/14 Prov. 
Annex 
65 
 

ىل أأعرب عن أأمهل يف أأن ، وأأعرب عن امتنانه للويبو عىل ملسأأةل املاكتب اخلارجية ةودي تسوية تتوصل الأطراف املعنية ا 

يف تنظمي فعاليات تدريبية حول  مكتب الفلبني للملكية الفكريةمواصةل نرش مؤرش الابتاكر العاملي والاعرتاف بكفاءة 

سامه  املتسم ابلقوة والتوازن واذلي مللكية الفكريةارتوجي لنظام ظلت الفلبني رشياك يف الو . ومعاهدة الرباءات بروتوكول مدريد

 بشلك مبارش يف التقدم الاقتصادي والتمنية الوطنية الشامةل.

96.  ّ كرواتيا نيابة بيان وفد اد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، و فنلندا ابلنيابة عن الاحتوفد متام التأأييد بيان  بولنداد وفد وأأي

ثبت ت اال جنازات العديدة احملددة يف تقرير أأداء الربانمج مرضية و ورأأى أأن أأورواب الوسطى ودول البلطيق. مجموعة بدلان عن 

ّ متينأأن الويبو حتقق أأهدافها الربانجمية وتمتتع بصحة مالية   وحثّ  ،2020/21لثنائية واملزيانية ل د الوفد مرشوع الربانمج ة. وأأي

ىل توافق يف ال راء بشأأن القضااي املعلقة العامتد املزيانية املقرتحة. و  بذل اجلهود تواصل الويبو ذكر أأن الوفود عىل التوصل ا 

دخال تعديالت  لتحسني أأنظمة امللكية الفكرية العاملية، وتوفري خدمات تكنولوجيا املعلومات اجلديدة للمس تخدمني، وا 

ورحب  ،ممياابعامتد معاهدة قانون التصوأأكّد التام بدله الاس تخدام وزايدة الكفاءة، وحتسني أأداء هذه اخلدمات. لتسهيل 

ل  ملواصةل املناقشات حول املوضوعات امخلسة املتوازنة. الرباءات ادلورة الثالثني للجنة يف يه ابالتفاق اذلي مت التوصل ا 

لرباءات بشأأن القضااي املهمة، ال س امي فامي يتعلق جبودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة اوأأعرب عن ارتياحه للعمل املس متر للجنة 

مجيع س يعود ابلفائدة عىل املزيد من العمل يف هذا اجملال رأأى أأن ت. و املعارضة ورسية االتصاالت بني العميل وحمايم الرباءا

. وأأعرب هواس تقرار  تهوموثوقي  نظام امللكية الفكرية ادلويل البدلان، برصف النظر عن مس توى تمنيهتا، لأنه س يعزز مصداقية

ما أأدى ا ىل كرس وهو هيئات البث،  شأأن معاهدة حاميةب الوفد عن ارتياحه للتقدم احملرز يف املفاوضات يف جلنة حق املؤلف 

بعد طول انتظار، من ليب احتياجات هيئات البث يس  املنال قيد  اتفاقورأأى يف ذكل بشائر امجلود املس متر منذ س نوات. 

أأمهية كبرية لتدريس ويل يوذكر أأن بدله احملتوى التلفزيوين. عربها الطرق اجلديدة واملتلفة اليت يبث راعي أأداة حديثة تخالل 

مذكرة تفامه بني  ت، وقع2018يف مارس وامللكية الفكرية وزايدة الوعي حبامية حقوق امللكية الفكرية والتسويق الالحق لها. 

رانمج مشرتك جديد دلرجة املاجس تري يف بمبوجهبا أأطلق للرباءات، و  ايف كراكوف ومكتب بولند ايغيلونيانوجامعة الويبو 

 10ا من طالب 21هبذا الربانمج التحق وشارك وقد . 2018/19 الس نة الأاكدميية ديدة يفامللكية الفكرية والتكنولوجيات اجل

 هدمع اراس متر وأأعرب الوفد عن وتسجيل املرحشني من مجيع أأحناء العامل.  2019/20دأأ التسجيل للعام ادلرايس بو . بدلان

واصل للرباءات  اولندبمكتب وذكر أأن تعزيز نظام امللكية الفكرية ادلويل املس تدام والفعال ومعلها املعياري. يف هود الويبو جل 

العمل والفعاليات التدريبية  حلقاتعىل تعزيز امللكية الصناعية من خالل تنظمي املؤمترات والندوات و  2018عام رتكزي ال

للرباءات  امع الويبو. وأأعرب الوفد عن ارتياحه للتعاون بني مكتب بولند ملتلف املؤسسات واملهن، مبا يف ذكل ابلتعاون

 ديدة يف تطوير نظام عاملي متوازن محلاية امللكية الفكريةاجلتحدايت ال  ةواهجيف موس يواصل دمعه للويبو  ،والويبو

 .عليه واحلفاظ

ن. و ءاجملموعة اببيان وفد كندا ابمس و الاحتاد الأورويب وفد فنلندا ابمس عن تأأييده لبيان  الربتغالوأأعرب وفد  .97  قال ا 

عىل ديناميكية ال شك فيه دليل يه  ،أأنظمة التسجيل لكردة يف عدد طلبات التسجيل يف مجيع أأحناء العامل يف الزايدة املطّ 

الابتاكر  مؤرشوأأضاف أأن الابتاكر بشلك عام.  زيزوتع شديدة التعقيدمللكية الفكرية ا مجيع أأحصاب املصلحة يف بيئة حامية

يقدم نظرة شامةل عىل الاجتاهات والأداء العامليني. وأأشاد بوجه خاص ابلنتاجئ املالية لأنه للمعلومات،  العاملي مصدر ممتزي

دارة البنية التحتية اليت تقوم علهيا أأنظمة التسجيل  ،والتشغيلية للويبو وكذكل اس تجابهتا للتحدايت املتعددة، مثل مس توى ا 

معاجلة احلقائق بغية التحسني املس متر للأطر املعيارية و ؛ اداتحتد املتايد لأعضاء الاكام يتضح من العد ،ملةالعو و املتلفة؛ 
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ن تعاون؛ ودور الويبو يف تعزيز احلوار بني الأمم. وال واملفاهمي اجلديدة؛  السلطات الربتغالية يف تنظمي ساعدت الويبو وقال ا 

حقيقة  شاركني من خمتلف اخللفياتمئات امل حضور  ثبتأأ قد . و 2019اجلغرافية يف يوليو بشأأن املؤرشات عاملية الندوة ال 

وأأضاف أأن اجلغرافية وأأمهيهتا يف منو وتمنية واس تدامة الاقتصادات واجملمتعات يف مجيع أأحناء العامل. مؤرشات البعد العاملي لل

، نظام لش بونةشاركت يف بث حياة جديدة يف قد و  ،نشأأ اجلغرافية وتسميات امل مؤرشات الفوائد الكبرية للتدرك الربتغال 

وشدد الوفد عىل ارتياحه للجهود الكبرية اليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة اذلين  .يف الس نوات الأخرية ارائع اأأحرز تقدماذلي 

بادئ التضامن واملساواة وتكفل احرتام م تتجاوز مناطق اخللل ليت اواصلوا، من خالل احلوار البناء، مناقشة احللول املناس بة 

بأأن الويبو س تواصل الاعامتد عىل مهنجيات املالية واملزينة  هعاقتنعن االوفد أأعرب و  يف املعامةل مجليع حقوق امللكية الفكرية.

طار  – ضمنتنتاجئ و ال  ققحتاليت  مجيع براجمها وأأنشطهتا بسالسة عىل مس توى مهنجي، تعمل أأن  –منظومة الأمم املتحدة يف ا 

ىل م  دون ن لك احتاد. ل املايل احلرصياملنطق عيار الالتفات ا  ملواصةل اال سهام البناء يف  هاا اس تعداددامئأأبدت الربتغال وقال ا 

وأأضاف أأن لضامن اس تدامته يف املس تقبل.  رضوريفذكل  ،واملساعدة يف تعزيز نظام لش بونة هذا املوضوعبشأأن املناقشات 

أأكرث مشولية واس تجابة الحتياجات امجليع.  صبححتاد الأورويب، س ي الامع انضامم و ، اظام لش بونة يس تقطب أأعضاء جددن

ال ا  لن يكمتل ال طار وأأن ايتعلق ابلأنظمة ادلولية املتلفة، فامي الزمخ رأأى رضورة احلفاظ عىل و  يف تقدما الويبو أأحرزت  نا 

ال ذاكء تشجيع التدريب يف ادلول الأعضاء و رصامة،  التاهما مباكحفة التقليد والقرصنة، من خالل اعامتد تدابري وبرامج أأكرث

ذ  وتنس يق ال ليات القانونية والقضائية لضامن املس توى الأمثل لتطبيق حقوق امللكية الفكرية. ريهاامجلوعي  ال ميكن حتقيق ا 

ال من خالل العمل املشرتك مجليع املنظامت وامجلاعات وامجلعيات والسلطات الو  ن طنية. النجاح يف هذا اجملال ا  وقال الوفد ا 

ىل بروتوكول مدريدمؤخر انضمت الربازيل  ورحب هبا لأهنا ، اقتصادات الك البدلينعوملة توقع أأن تسهل ي ويه خطوة  ،ا ا 

ن تسهم بشلك كبري يف تعزيز جاذبية النظام ادلويل لتسجيل العالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل. س  الربتغال واختمت ابلقول ا 

ناطقني ابلربتغالية، لل أأنشطة مشرتكة و عدة الويبو عىل مر الس نني، عدًدا من الفعاليات للرتوجي للملكية الفكرية ، مبسانظمت

 تواترًا حتت رعاية الويبو. ذه الأنشطةزداد هوأأعرب عن أأمهل يف أأن ت

ىل تعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية مبا  رقطوأأعرب وفد  .98 عن أأصدق المتنيات ابلتوفيق يف الأعامل املشرتكة الهادفة ا 

نه مل يعد خافيًا  .خيدم الطموح املرشوع مجليع الأعضاء لتحقيق أأعظم الفوائد الاقتصادية والتمنوية للملكية الفكرية وقال الوفد ا 

به امللكية الفكرية يف دمع املرشوعات التمنوية من خالل حافز الابتاكر ودمع الصناعات عىل أأحد تزايد أأمهية ادلور اذلي تلع 

وذلكل تسعى دوةل قطر بشلك مس متر لتطوير الترشيعات الوطنية مبا يتناسب مع  .احلديثة وزايدات الأنشطة التجارية

املتعلقة ابلتمنية املس تدامة وبناء اقتصاد قامئ عىل التطورات العاملية يف ذكل اجملال، مسرتشدًة ابلويبو يف حتقيق أأهدافها 

جراءات خمالفة للمواثيق ادلولية ذات الصةل ابمللكية الفكرية وغريها، ومن مث  .املعرفة وأأضاف الوفد أأن بالده ال تزال تواجه ا 

وأأعرب الوفد  .دلول الأعضاءفهيي تدرك متامًا أأمهية وجود نظام عاملي حيمي حقوق امللكية الفكرية ملواطنهيا ومواطين مجيع ا

عن دمعه لك اجلهود اليت يبذلها أأعضاء املنظمة لتعزيز امحلاية ادلولية من خالل الترشيعات املناس بة اليت تشلك هذه املنظمة 

البث ودعا مجيع الأعضاء للتحيل ابال جيابية واملرونة الالزمة الختتام املفاوضات احلالية بشأأن حامية هيئات  .أأساسًا النطالقها

وأأعلن اس تعداد دوةل قطر الس تضافة  .واالتفاق عىل بنود التفاقية متعددة الأطراف تضمن حامية دولية حلقوق هيئات البث

ىل االتفاق  .املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد تكل املعاهدة يف حاةل أأقرهتا امجلعية، يف ادلوحة ودعا أأيضًا لك ادلول الأعضاء ا 

وفامي يتعلق مبسأأةل  .2020يس العامتد معاهدة بشأأن قانون التصممي يف هناية النصف الأول من عام عىل عقد مؤمتر دبلوما

قلميها، شدد  افتتاح ماكتب الويبو اخلارجية ونظرًا لأمهية معل تكل املاكتب ورضورة تقدمي خدماهتا دون متيزي مجليع ادلول يف ا 

كل املاكتب بشلك توافقي بني الأعضاء وفقًا ملبدأأ اال جامع املعمول به يف الوفد عىل رضورة أأن يمت اختيار ادلول املس تضيفة لت
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قلميها وأأن حترتم قواعد  املنظمة حبيث تكون ادلوةل املس تضيفة مس تقرة س ياس يًا وتمتتع بعالقات جيدة مع مجيع ادلول يف ا 

امه مببارشة العمل مع مجيع الأعضاء هبدف ويف اخلتام، أأبدى الوفد الت  .حامية امللكية الفكرية وتدمع وتعزز التعاون ادلويل

جناح أأعامل امجلعية.  ا 

نّ  مجهورية كورايوقال وفد  .99 الأفاكر وامللكية الفكرية حبرية عرب تتنقل يف ، صالاجملمتع احلديث دخل عرًصا شديد االت ا 

ظهور وأأضاف أأن ىل عاتق ادلول. تقع ع ،امللكية الفكرية وتدفقها وحاميهتا بداعمسؤولية هتيئة بيئة تضمن ا  ى أأن ورأأ احلدود. 

اّل أأنه يفتحتدايت لدلول الأعضاء، ربز تكنولوجيات جديدة ميكن أأن ي ومهنا وأأن العديد من البدلان  ،جديدة اقافأ  ح أأيضا ا 

دارة امللكية مجهورية كوراي، قد اختذت خطوات حنو تطبيق ا لتكنولوجيات اجلديدة، مثل اذلاكء الاصطناعي، عىل معليات ا 

ن الأوان منالفكرية.  املي قادر عىل معاجلة املسائل عنظام ملكية فكرية بشأأن جتهزي لبدء مناقشات مشرتكة جدا اسب وقال ا 

 بدأأ يتخذامللكية الفكرية، اذلي وذكر أأن من الرضوري مراعاة التعدي عىل بشلك حصيح. ابذلاكء الاصطناعي ذات الصةل 

مجهورية كوراي ذكر أأن  ،نشاء أأنظمة وممارسات فعاةل محلاية امللكية الفكرية اجلديدة. ويف هذا الس ياقا  ا، و أأكرث تعقيد أأشاكال

ىل ثالثة أأضعاف الرضر الفعيلقد يصل فيه ال اذلي  ،يف تنفيذ نظام التعويضات اجلزائيةبدأأت  التعدي يف حاةل  ،تعويض ا 

ن بدله مجةل جرامئ أأخرى.  منالأرسار التجارية، أأو رباءات عىل ال بداع ا يف جمال ا  أأكرث البدلان نشاطحد أأ ابعتباره وقال ا 

ىل ل يسعى امللكية الفكرية، الرضوري تعزيز الش بكة  ذلا رأأى أأن من. و2030طلب براءة دويل حبلول عام  200000لوصول ا 

ماكتب الويبو اخلارجية. نطاق تغطية جلودة يف جمال امللكية الفكرية من خالل توس يع وتقدمي خدمات عالية ابرسعة، العاملية 

ن  نشاء مكتب خاريج للويبو يف مجهورية كوراي وقال ا  امللكية الفكرية وزايدة املوارد  بداعمسامهة كبرية يف تشجيع ا  سيسهم ا 

ة الفكرية بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة من خالل ا كبرية لتقليص جفوة امللكيهجودذل أأضاف أأن بدله باملالية للويبو. و 

نشاء  ا دلرجة املاجس تري يف رانجمب ، س تدير البدل2020من عام وذكر أأنه وانطالقا الويبو. لكوراي يف لصناديق الاستامئنية اا 

ي القامئ عىل امللكية الفكرية مع منوها الاقتصادجتربة من أأجل تبادل  ،امللكية الفكرية وس ياسة التمنية ابالشرتاك مع الويبو

ىل تو البدلان النامية. و  ، وتتعلق 2018من خالل توقيع مذكرة تفامه مع الويبو يف نومفرب الوطين تعاون ال ع جماالت يس  أأشار ا 

نشاء صناديق استامئنية للرتوجي خلدمات التحكمي والوساطة حلق املؤلف. و  بنشاط يف مبادرات تطّرق ا ىل مشاركة البدل اب 

املشاريع التعاونية الأخرية بني ابذلكر  نائية مع البدلان اليت تسعى جاهدة لتوس يع قدراهتا يف جمال امللكية الفكرية. وخصث 

ىل تعزيز قدر اليت هدفت مجهورية كوراي واال مارات العربية املتحدة  مارات و امللكية الفكرية  اتا  خفض حاجز امللكية لال 

 ابملسامهة يف تطوير نظام دويل مس تدام مللكية الفكرية. همالت وأأكّد ااحلر للملكية الفكرية.  الفكرية بني البدلان لضامن التدفق

ن الثنائية القادمة . بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق كرواتيا نيابة عن مجموعةفد و بيان  مجهورية مودلوفاوفد وأأيّد  .100 وقال ا 

ممي وفتح ماكتب اتطلب حلوال متوازنة وفعاةل للقضااي الناش ئة مثل اعامتد معاهدة قانون التصوت واعدة ولكهنا س تكون صعبة، 

صالح خدمات امللكية الفكرية العاملية عىل أأساس تكنولوجيات جديدة مثل اذلاكء الاصطناعي. و  أأضاف خارجية جديدة وا 

ن  عىل تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية، وتعزيز القطاع املايل وحتسني اال طار القانوين احمليل ركزت ديدة اجل تهحكوم ا 

لتعزيز بيئة الاستامثر وحتفزي المنو  اً جاهديسعى مكتب امللكية الفكرية وذكر أأن يامتىش مع املعايري الأوروبية وادلولية. ل 

وحيد وأأن ترف امللكية الفكرية وبناء الروابط بني الأوساط الأاكدميية والصناعة. االاقتصادي من خالل تشجيع الابتاكر ومع

املشاورات العامة  أأنو  تهكوم حلأأولوية ال يزال نظام حق املؤلف، ال س امي من خالل حتسني اال دارة امجلاعية حلق املؤلف، 

ىل بشأأن مرشوع قانون. جارية  حراز تقدم كبري يف زايدة الوعي ابمل وأأشار ا  وذكل لكية الفكرية وتعزيز تعلمي امللكية الفكرية، ا 

بشأأن حقوق امللكية الفكرية ابللغة الرومانية عن بعد  ميبعد ا طالق برانمج للتغيري الثقايف يف جمال امللكية الفكرية ومنصة للتعل
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ن. و 2019يف مارس  طار  ،أأجرت مجهورية مودلوفا قال ا  اجلغرافية، دراسة عىل  ؤرشاتمواصةل الرتوجي فوائد نظام امليف ا 

ن مكتب امللكية الفكرية للمؤرشات اجلغرافية. وأأضاف أأ  وأأطلقت خريطة تفاعلية ،مس توى البدل لتحديد املنتجات التقليدية

نفاذ طور يف  وضع اللمسات الأخرية عىل نظام لتبادل بياانت حقوق امللكية الفكرية من شأأنه أأن يسهل عىل هيئات اال 

وضعت مبادئ توجهيية بشأأن حقوق امللكية الفكرية للسلطات امجلركية وقد حقوق امللكية الفكرية. التحقيق يف انهتأاكت 

، عىل اسرتاتيجية اتصال 2019عام  والرشطة والقضاة ومفتيش مراقبة السوق، وقد وافق املكتب الوطين للملكية الفكرية

ىل  زايدة الوعي حبقوق امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن خالص تقديره للويبو ورشاكء عىل  تكوين كفاءتهمؤسيس هتدف ا 

 ودمع قميني. ةمساعدعىل ما يقّدمونه من التمنية ال خرين، وال س امي الاحتاد الأورويب، 

101.  ّ كرواتيا ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب بيان وفد و  ،فنلندا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويبوفد بيان  رومانياوفد  دوأأي

بأأمهية حامية امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل يف مجيع اجملاالت يف ظل التغيري  أأقرّ و الوسطى والبلطيق. 

ىل امئ التغري. ، يف عامل دهاملس متر، مثل تطوير اذلاكء الاصطناعي واس تخدام زايدة الوعي العام من أأجل  ةرضور وأأشار ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت يفرضها الاقتصاد الأخرض، والتجارة املرشوعة يف  قف أأماممواهجة التحدايت العاملية اليت ت ا 

نرتنت، والتجارة التقليدية. ورحبعىل السلع واخلدمات  يف جماالت جودة الرباءات  لرباءاتاابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة  اال 

أأيّد و  ،والية اجلديدة للجنة املعارفالوالاس تثناءات والتقييدات واملتطلبات القانونية. ورحب أأيضا بتوافق ال راء بشأأن 

رحب ابلتقدم احملرز يف ادلورتني السابقتني للجنة و . 2020/21للثنائية ملزيانية وبرانمج العمل الذلين اقرتحهتام اللجنة ا

ىل مؤمتر دبلومايس اأأن نص مرشوع معاهدة قانون التصأأى مات، ورعالال عامتده. ورحب كذكل الممي جاهز لتقدميه ا 

ىل مواصةل معلها هبدف عقد مؤمتر دبلومايس  يف الثنائية ابلتوصية بأأن تدعو امجلعية العامة للويبو جلنة حق املؤلف ا 

العرص الرمقي واقع املعاهدة مع مواءمة دد عىل رضورة اعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث، وشغرض ل 2020/21

ول أأعامل جلنة د. وأأبدى الوفد اس تعداده ملواصةل مناقشة بنود جمواءمة اكمةل والاحتياجات احلالية واملس تقبلية لهيئات البث

عادة البيع عىل جدول أأعامل اللجنة.  ،حق املؤلف بشأأن التقييدات والاس تثناءات ن وقاواقرتح وضع حق ا  جلنة ل الوفد ا 

نفاذ  والقرصنة،  قليدز اجلهود املبذوةل للتصدي للت رئييس لتبادل التجارب عىل الصعيدين الوطين واال قلميي وتعزيالنرب يه امل اال 

مجليع اال جراءات املتخذة  عن تقديرهالوفد أأعرب فقد ركز عىل العمل والاهامتم ابلتعلمي وامللكية الفكرية، مبا أأن اللجنة تو 

ابس تضافة مكتب خاريج للويبو يف بوخارست، الأمر  2010عىل دمع اقرتاح رومانيا لعام الوفد لتحقيق هذه الغاايت. وحث 

قلميية، وي اس تجابة كيّف دمات الويبو، وي روج خلاذلي من شأأنه أأن يعزز تطوير نظام امللكية الفكرية يف املنطقة دون اال 

عزز التمنية الاقتصادية والاجامتعية يو ، أأورواب الوسطى والبلطيقمجموعة بدلان حتياجات احملددة للعديد من الا تالمئالويبو ل 

 يس فهيا وجود جغرايف للويبو.، ويه املنطقة الوحيدة اليت ل موعةاجملوالثقافية يف منطقة 

 ،ابملشاركني يف سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو الاحتاد الرويسب وفد ورحّ  .102

التعاون ادلويل لتطوير  ل نتاجئ مقبوةل للجميع ومفيدةيص تح وأأعرب عن أأمهل يف أأن تسمح اجلهود املشرتكة وتوازن املصاحل ب 

ّ امللكية الفكريةيف جمال  تكييف معلها مع أأحدث اجتاهات رمقنة امللكية الفكرية. يف جه الاسرتاتيجي للمنظمة و تلوفد ال د ا. وأأي

ن عايري. املىل جلنة التمنية وجلنة عورحب ابلتطورات اال ضافية جلدول الأعامل الرمقي اذلي اقرتحه الاحتاد الرويس  هذا وقال ا 

اذلاكء بشأأن وحد يف رمقنة امللكية الفكرية. ورأأى أأن تعزيز احلوار أأمهية الهنج املالوفد يثبت ادلمع للمقرتحات اليت قدهما 

وذكر  .ا وكفاءتهمعلهس يتيح للماكتب حتسني فعالية  البياانت الضخمةوالامنذج ثالثية الأبعاد و سالسل الكتل الاصطناعي و 

ىل ا كبرية بذل هجودت  (Rospatent)ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية يف الاحتاد الرويس الوفد أأن  مكتب يف التطّور ا 
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ملكية فكرية طلب أ لية ال رفاق منوذج ثاليث الأبعاد ل رجمرشوع القانون اذلي يدوذكر أأن . ااهتترشيعديث براءات رمقي وحت

لكرتوين  لكرتونية محلاية امللكية الفكرية.  راج؛ وجيري تطوير مبادرات ال دكومةاحلدمع تلقّى ا  وأأضاف أأن أأدوات ا 

(Rospatent) نشاء منصة عمل عىل ت منصة مشرتكة للبحث العاملي الشامل جملموعات كون لتالتخصيص بحث و رمقية لل ا 

ىل ال واثئق الرباءات الروس ية وادلولية.  الاستامثرات وذكر أأن ني. عدو مع املاال لكرتوين ليات التفاعل املس متر ل  تحسني وأأشار ا 

مع احلفاظ عىل  ،الفحص مجليع موضوعات امللكية الفكريةانتظار يف فرتة  ااخنفاضا كبري حقق يف البنية التحتية وحتديث الأنظمة 

ن  جودة الفحص.  شهر 1.5و لالخرتاعات أأشهر 6و التجارية للعالمات أأشهر 5.7بلغت  الفحص انتظار ةفرت  متوسطوقال ا 

ص حف لبدء الأمثل الوقت لتحديد جار البحثوأأضاف أأن . 2019لأشهر الامثنية الأوىل من عام ، يف ااملنفعة لامنذج

توّض النتاجئ الأولية و الاخرتاعات ومناذج املنفعة يف خمتلف جماالت التكنولوجيا من حيث اكامتل البحث عن املعلومات. 

ىل قواعد بياانت البحث وأأدوات البحث.  عدد العالمات وذكر أأن تأأخري حتميل املعلومات عىل مصادر املعلومات العامة ا 

ا ون الروس اهامتما كبري عدو ي ظهر املو (. سابقيف املائة مقارنة ابلفرتة نفسها من العام ال  24زايدة كبرية )يظهر التجارية املسجةل 

قلميية.  املؤرشات اجلغرافية كنوع منفصل من  2019القانون املعمتد يف يوليو أأدرج يف هذا الصدد، وابلعالمات التجارية اال 

ماكنيامللكية الفكرية، وابلتايل وسّ  قلميية. ع ا  اعامتد هذا القانون هو اخلطوة الأوىل حنو وذكر أأن ات حامية العالمات التجارية اال 

ىل نظام لش بونة.  ىل الوفد وتطّرق   الصناعية.تصاممياعامتد قانون امحلاية القانونية لل وأأشار ا ىل الانضامم ا  املبادرات الترشيعية ا 

لالخرتاعات  ةرباءامحلاية بوالفحص المتهيدي لأهلية  ماتاملعلو عن لبحث الاس تعانة مبصادر خارجية لعمليات اومهنا  ،الأخرى

ىل توفري خدمات هتدف هذه املبادرات وذكر أأن ومناذج املنفعة، وحتسني قانون اخرتاعات اخلدمة.   يرّسةم ملكية فكرية ا 

واحدة من اللغات الرمسية كقرتاح ال دراج اللغة الروس ية اني الناطقني ابللغة الروس ية، قدم عدو ضامن حقوق املوبغية ومفتوحة. 

ضافة لغات جديدة لنظام مدريد أأمر ال مفر منه  لنظايم غطيته اجلغرافية. نظرًا لتنايم ت مدريد والهاي. ورأأى الوفد أأن ا 

وقال  الويبو. يفاللغوية وتمنية التعددية الويبو وأأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل العمل البناء لتحسني نظام اللغات يف أأنظمة 

ن  ، 2019مدة مثانية أأشهر من عام ففي يف عدد الطلبات الروس ية يف أأنظمة التسجيل ادلولية:  اً ملحوظ اً منو شهد هذا العام ا 

بعد انضامم و . %15.5ونظام مدريد بنس بة  %9مقارنة ابلفرتة نفسها من العام املايض، منا نظام معاهدة الرباءات بنس بة و 

أأكرث بالاحتاد الرويس  عنّي  الصناعية اليت تتصامميعدد التسجيالت ادلولية لل  ارتفع، 2018نظام الهاي يف عام  وس يا ا ىلر 

أ س يوية واحدة للتصاممي بية براءة أأورو مبوجب . وأأعرب الوفد عن تقديره البالغ الس تكامل تطوير أ لية حامية مراتمن ثالثة 

تصامميهم يف مثاين ل ي الطلبات احلصول عىل حامية ودعملس يتيح نظام اجلديد مبوجب هذا ال وحيدا  ابل ط وذكر أأن الصناعية. 

للرباءات كتب الأورويب ال س يوي امل  ةرباءات الأوروبية ال س يوية. وأأعرب الوفد عن امتنانه لرئيسالدول أأعضاء يف اتفاقية 

كرر و س تة بدلان عىل الواثئق ذات الصةل. وقعت فالقرارات الالزمة. فيه  تاختذاذلي هجودها لعقد املؤمتر ادلبلومايس عىل 

 وفد الاحتاد الرويس التامه ابلعمل خالل سلسةل الاجامتعات القادمة للجمعيات بطريقة بناءة وموهجة حنو حتقيق النتاجئ.

103.  ّ جلهود الويبو الرامية ا ىل زايدة الوعي  عن تقديره أأعربو أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وفد بيان  روانداد وفد وأأي

ن رواندامنوًا. الأقل البدلان يف بأأمهية امللكية الفكرية  س ياسة وطنية  ،ومبساعدة الويبو 2018يف نومفرب اعمتدت  وقال ا 

ضافة قمية ا ىل الابتاكر واال بداع. ابدلور احلامس لأنظمة امللكيمهنا اعرتافًا ، للملكية الفكرية وأأضاف أأن ة الفكرية الفعاةل يف ا 

طار س ياسة امللكية الفكرية احلايل وحتسني  ،2009الويبو تساعد احلكومة يف تعديل قانون امللكية الفكرية لعام  وتوس يع ا 

ىل ا طالق . الوطينحامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيز اال طار املؤسيس  يكولويج شامل دلمع برانمج ل وأأشار ا  تطوير نظام ا 

نشاء مكتب مس تقل للملكية الفكرية محلاية حقوق اجلاملناقشات ذكر الاقتصاد القامئ عىل املعرفة. و  ارية يف رواندا بشأأن ا 

ىل احلامللكية الفكرية. و  ىل نظام فعال للملكية الفكريةأأشار ا  ذ . مللكية الفكرية يف رواندااب الاس تعانةتشجيع من أأجل  ،اجة ا  ا 
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هنا  ا أأن تصبح مركزا ممتزي يف  2050 عام لرؤيةتنفيذا  ،ا ىل دمج امللكية الفكرية يف اسرتاتيجياهتا وبراجمهاحاليا تسعى ا 

ن للتكنولوجيا والابتاكر يف املنطقة.  نتاجية ترى رواندا وقال ا  أأن العمل والتكنولوجيا همامن بشلك خاص لتحسني الزراعة واال 

منذ عام صادقت احلكومة وذكر أأن الرثوة والأمن الغذايئ والوطين يف البدلان الأفريقية النامية.  والقدرة التنافس ية وخلق

جيابية لالمتثال لها.  ،عىل ثالث معاهدات رئيس ية للملكية الصناعية 2011 جبدية يف احلكومة تنظر و واختذت خطوات ا 

ن  ومراكش. جنيومعاهديت بيالتصديق عىل معاهدة حق املؤلف ومعاهدة الأداء والتسجيل الصويت  أأحرزت رواندا وقال ا 

نفاذ حق  تقدماً   الوفد عن شكره للويبو عىل . وعرّب املؤلفوخمتلف التدخالت اال دارية دلمع منو صناعات حق املؤلف يف محةل ا 

نفاذ القانون وتطوير دورة  الوطين،املساعدة يف حتسني نظام اال دارة امجلاعية  وتعزيز قدرات مكتب امللكية الفكرية وهيئات ا 

 صياغة الرباءات للمبتكرين والباحثني.

104.  ّ وذكر أأّن معدل ا واحمليط الهادئ. أ س يبدلان  وعةس نغافورة ابلنيابة عن مجموفد به  البيان اذلي أأدىل سامواد وفد وأأي

ىل تعهد . و 2018 بروتوكول مدريد يف ديسمرب يف اً طرفساموا  تمنذ أأن أأصبح ثالثة أأضعافارتفع  تتسجيالال  ابالنضامم ا 

 ،من أأجل مصلحة القطاع اخلاص والبدل كلك، معاهدة الرباءات ووثيقة جنيف التفاق الهاي ووثيقة جنيف التفاق لش بونة

 ّ ىل وأأشاد اببدلان احمليط الهادئ الصغرية الأخرى عىل أأن حتذو حذوه.  الوفد توحث دلمع اذلي قدمته خمتلف أأقسام الويبو ا 

ىل الصكوك املذكورة أأعاله. وتوجه الوطين جسل امللكية الفكرية  لشكر أأيضا ا ىل حكومات أأسرتاليا ابيف هجوده لالنضامم ا 

ىل املسامهة يف مناقشات ت يف تكوين كفاءاوالفلبني ومجهورية كوراي دلمعها  موظفي امللكية الفكرية يف ساموا. وتطلع الوفد ا 

 ممثرة خالل امجلعيات.

عىل هجودمه الرامية لتعزيز التعاون يف جماالت امللكية لدلول الأعضاء  شكرهعن  اململكة العربية السعوديةوأأعرب وفد  .105

جنازات خالل العام السابق بشأأن تعزيز  ن امجلعيات تتامن و الفكرية، وعىل ما حتقق من ا  احرتام امللكية الفكرية. وقال الوفد ا 

رًا مبا توليه حكومة بالده من أأمهية اب رزة للملكية الفكرية، وال س امي ما يتعلق واحتفال بالده ابليوم الوطين التاسع والامثنني مذكِّّ

نفاذها متاش يًا مع رؤية اململكة  نشاء الهيئة 2030حبامية امللكية الفكرية وا  ىل ا  . ومن هذا املنطلق، سعت حكومة بالده ا 

ىل تنظمي جماالت امللكية ا لفكرية السعودية للملكية الفكرية لتصبح مجيع جماالت امللكية الفكرية حتت مظةل واحدة هتدف ا 

نفاذها والارتقاء هبا وفقًا لأفضل املامرسات العاملية. وأأكد الوفد حرص بالده عىل الالتام  ودمعها وتمنيهتا ورعايهتا وحاميهتا وا 

نفاذ  ن الهيئة املذكورة تعمل عىل عدد من املشاريع املتعلقة اب  ابملعاهدات واالتفاقيات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية. وقال ا 

 250 أأكرث من ية حقوق امللكية الفكرية وتوليدها واس تخداهما وتوفري اخلدمات للمس تفيدين، وتسعى أأيضًا ا ىل هندسةوحام

جراءات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية، ونفرذت جراء حتسني وتطوير ا  محةل توعوية عىل مدى  15 أأكرث من ا 

السعودية للملكية الفكرية لغات، وأأطلقت الهيئة  5يون مس تفيد بأأكرث من مل  12الس نة السابقة وصل نطاقها لأكرث من 

ىل تقليص اال جراءات املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية. وأأشار الوفد  مبادرة التسجيل الاختياري حلق املؤلف، وتسعى ا 

ن بالده تعمل عىل ضامن التاكمل بني ىل معاهدة مراكش، قائاًل ا  ىل انضامم بالده ا   أأنشطة الهيئة وأأنشطة ادلول الأخرى ا 

الصديقة واملاكتب اخلارجية من خالل الربامج املوقعة واليت جيري تنفيذها لبناء الكوادر البرشية والاس تفادة من التجارب 

نفاذ وتمنية جماالت امللكية الفكرية وحتقيق املصاحل املشرتكة والتمنية ا ملس تدامة. ادلولية بشأأن تعظمي ال اثر واملاكسب من ا 

ىل توطيد التعاون يف أأنشطة وبرامج الويبو والتعاون معها عىل حتقيق أأهدافها. والتفت الوفد  وفضاًل عن ذكل، تسعى بالده ا 

ىل معاجلة موض طار البند و ا ىل جدول أأعامل امجلعيات، وأأبدى تطلعه ا  من جدول  12ع فتح املاكتب اخلارجية للويبو يف ا 

طار معاهدات التسجيل ادلويل؛ ومسأأةل التوازن اجلغرايف دلى الويبو الأعامل؛ وموضوع اللغات، مب ا فهيا اللغة العربية، يف ا 
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ل . ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتلكاملدرج يف جدول الأعامل من تقرير املراجع اخلاريج 12الواردة يف التوصية 

ع اجملاالت ذات العالقة يدها للتعاون يف مجيعودية متد كعادهتا ، مؤكدًا أأن اململكة العربية السأأعامل الاجامتع ابلنجاح

 .الفكرية ابمللكية

106.  ّ لهيا،موعات اجمل تبياان الس نغالد وفد وأأي وشدد عىل أأن الأمهية الاقتصادية والاجامتعية املتايدة للملكية  اليت ينمتي ا 

بني مصاحل املس تخدمني وأأحصاب احلقوق وعامة  زانتواو التاما س ياس يا قواي ورشأاكت ديناميكية وحرصية س تدعي الفكرية ت 

السلطات  أأضاف أأنو  ،اتباع هنج قامئ عىل ماكحفة الفجوة الرمقية ذكر الوفد أأن من املس تحسنالناس. ويف هذا الس ياق، 

أأشار ةل. و اقتصادية قامئة عىل دمع الابتاكر وتنفيذ س ياسات اقتصادية شامو برامج تمنية اجامتعية أأطلقت يف الس نغال العليا 

ىل أأن ج عىل و للملكية الفكرية.  تهالأمهية اليت تولهيا حكوم بنّي بوضوح ية الكربى لالبتاكر التكنولويج ت ائزة رئيس امجلهورا 

يف  ةابيخنتوالايته الاذكل يف جتسد و الويبو والمتسك به، عمل املس توى متعدد الأطراف، أأكد وفد الس نغال التام بدله ب

امجلعية العامة للجنة حق املؤلف ومجعية احتاد الهاي ومجعية احتاد معاهدة الرباءات، فضاًل  كنائب لرئيس 2017/19 الثنائية

طار العمل  هعن مقرتحات عادة البيع لصاحل الفنانني يف س ياق جلنة حق املؤلف، وحامية أأسامء البدلان بشأأن املشرتكة يف ا  حق ا 

نه مرسور مبالوعىل املس توى الثنايئ، قال  .العالماتجلنة يف تسجيل كعالمات جتارية ال من  عاونه مع الويبو، واصةل توفد ا 

نشاء – 2011منذ عام  –ومهنا نتاجئ ملحوظة للغاية، وحيقق اذلي حقق  اليت تطورت  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ا 

ىل برانمج وطين  ىل دأاكر يف ن الزايرة التارخيية للمأأضاف أأ يف ثالث جامعات ومستشفيني. و موجود ا  دير العام للويبو ا 

أأشاد أأيضا د الطبيعة املثالية لهذا التعاون. و تؤكّ  ،املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةللمشاركة يف أأعامل جملس  ،2018ديسمرب 

رتة من يف الف قطلأأ املالمئة للتمنية اذلي كنولوجيا رشوع الت مب و  ،أأهدافه ترشوع تطوير القطاع السمعي البرصي، اذلي حتققمب 

فامي يتعلق ابلقضااي و صناعة املوس يقى ومناذج الأعامل اجلديدة يف قطاع املوس يقى.  بشأأنرشوع امل ، و 2019سبمترب  25ا ىل  23

 ّ اس تكاملها يت ينبغي ، ال2020/21ة ثنائيالربانمج واملزيانية لل وثيقة وفد الد املؤسس ية املتعلقة جبداول أأعامل امجلعيات، أأي

نه ال يزال و  واليهتا.ية والتشغيلية الالزمة للوفاء برباجم وسائل المن أأجل تزويد الويبو ابل ،تأأخريا دون واعامتده بأأن  امقتنعقال ا 

اختالالت حدة سعيدة من أأجل ختفيف ان هناية يهت تكوين جلنة الربانمج واملزيانية وفتح ماكتب خارجية جديدة، س تن  يتمسأأل

العامتد  ةدبلوماس ي اتوفد ا ىل عقد مؤمتر الفامي يتعلق جبدول الأعامل املعياري، دعا و . ذات الأرضار احملمتةل اجلغرايفالمتثيل 

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. قانون التصاممي بشأأن حامية هيئات البث و ات معاهد

وتعهد ابملشاركة  ،دة التقنية لزايدة تعممي نظام امللكية الفكريةواملساعامج تكوين الكفاءات اهامتمه برب عىل د يأأك اختمت ابلتو 

 جدول الأعامل.بنود تلف بشأأن خم البناءة يف املناقشات 

ن  دول عن تأأييده التام لبيان وفد كرواتيا ابلنيابة عن مجموعة رصبياوأأعرب وفد  .107 بدله أأورواب الوسطى والبلطيق. وقال ا 

رباءات الو املؤلف  خاصة يف جماالت حقو اخلاصة ابمللكية الفكرية،  لكثري من اجلهود لتحسني ترشيعاتها 2019عام كّرس 

يف  قوانني جديدة يف هذا اجملال ابذلات خالل دورتهسن الربملان الرصيب وأأضاف أأن دلوائر املتاكمةل. اممي خمططات اوتص

ن وقال . 2022-2018للفرتة عىل اسرتاتيجية تطوير امللكية الفكرية  2018أأكتوبر  18يف وافقت حكومة رصبيا وقد . سبمترب ا 

وزراء رصبيا يف يونيو  ةرئيس تحتدث وقدأأحد مؤرشات جناح احلكومة يف تبين الاسرتاتيجية هو ماكحفة التقليد والقرصنة. 

قل  امشاركهتأأثناء  2019 والقرصنة، وحتديدًا التحدايت الرئيس ية اليت  قليدماكحفة الت عن مسأأةل  ميية للملكية الفكريةيف ندوة ا 

اجلهود فّصلت أأكدت أأمهية حقوق امللكية الفكرية يف الاقتصاد الرصيب و فتواجه حامية امللكية الفكرية يف العرص الرمقي. 

أأنشأأت احلكومة وذكر الوفد أأن . املؤلفلعالمات التجارية وحق حامية أأقوى للرباءات واتوفري احلكومية لتعزيز المنو من خالل 
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والقرصنة.  قليدخوض معركة أأكرث فعالية ضد الت ، وذكل هبدف هيئة تنس يق من أأجل امحلاية الفعاةل حلقوق امللكية الفكرية

ت امللكية الفكرية لملكية الفكرية يكرس لك هجد ممكن لرفع الوعي العام وتقدمي معلومارصبيا ل مكتب وأأضاف الوفد أأن 

معل  حلقةة دراس ية وحمارضة و ندو  41لمكتب مركز التعلمي واال عالم التابع ل  نظموقد مللكية الفكرية. اوتوفري خدمات تعلمي 

نمشاراكً.  1332لفئات خمتلفة من املس تفيدين، شارك فهيا ما مجموعه  يف الاحتفال وانحج. تعاون التعاون مع الويبو  وقال ا 

نحت ميداليات الويبو يف مخس فئات ،لملكية الفكريةرصبيا ل ة والتسعني لتأأسيس مكتب ثامنوية ال ابذلكرى الس ن : يه م 

بداع كرثالأ أأفضل خمرتع وأأفضل تصممي صناعي و  ن نظام مدريد. يم س تخدم  كربتالميذ املدارس وأأ جائزة ل ا و ا  الأس بوع وقال ا 

عقد ندوة بعنوان "أأدوات الويبو للجامعات" يف مكتب امللكية الفكرية كجزء من مرشوع الويبو شهد  2018الأول من نومفرب 

نظمهتا الويبو ابلتعاون مع ماكتب ادلول  ةمؤمترا وندو  88". وشارك ممثلو مكتب امللكية الفكرية يف الفحص"تسويق نتاجئ 

نشاء مواصةل تعاوهنيف مجهورية رصبيا وأأشار ا ىل رغبة الأعضاء الأخرى.  ا البناء مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا من أأجل ا 

 نظام ملكية فكرية متوازن ومس تقر.

 هذا العامل يفوة ابالبتاكر. أأكرث فأأكرث لك يوم مدفوعرمقية تصبح احلياة أأساليب و  اتا ن الاقتصاد س نغافورةوقال وفد  .108

ىل يئملكية الفكرية وه لل ماكتب امللكية الفكرية بفرصة هائةل لالس تفادة من قوهتا كسجالت ى ظحت، الرمقي ات تنظميية للتطور ا 

واصل مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة  أأضاف أأن. و هاملس تقبل وبناء جممتعات اتساعد عىل دفع اقتصادت واكالت ابتاكر 

ودمع الرشاكت يف  العديد من اجملاالت اجلديدة لعمهل حتويل جتربة معالئه تمشلوقد  هذا الصدد، اختاذ خطوات فعاةل يف

وحاهل حال ودمع التدفق العاملي لالبتاكر.  تكوين الكفاءاتالأعامل التجارية وبناء املهارات و لتمنية مللكية الفكرية ا اس تخدام

ة يف س نغافورة اذلاكء الاصطناعي الأخرى، اس تخدم مكتب امللكية الفكري الويبو والعديد من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية

للهواتف ، أأطلق املكتب أأول تطبيق 2019يف أأغسطس و. عنيدو املمع التكنولوجيا لتحويل طريقة تفاعهل أأشاكل وغريه من 

البحث عن  ةفيووظ  صصةواهجة خمالتطبيق س تخدم وي  (،IPOS Go) يّ بات العالمات التجارية، ومسل يف العامل لط اذلكية 

العالمات التجارية من ساعة ا ىل أأقل من عرش دقائق.  اتبل ط معاجلة لتقليل وقت املدعومة ابذلاكء الاصطناعي  الصور

ة بنشاط املؤسسات املبتكرة يف نقل امللكية الفكرية اخلاصدمع ا ىل جانب تسجيل امللكية الفكرية،  ،املكتبوذكر الوفد أأن 

ىل السوق، سواء اهب أأو من خالل  ،برامج التدريبعرب من خالل توفري فرصة لتحسني همارات امللكية الفكرية والابتاكر  ا 

ن . اوالقطاع العام دلمع منو معلياهت العمل مع رشاكء احلكومة يف واحدة من أأكرث مناطق بدله أأهنا تقع من حسن حظ وقال ا 

، أ س ياناما اتما ابلعمل مع رشاكهئا اال قلمييني، مبا يف ذكل يف رابطة العامل ديناميكية من الناحية الاقتصادية، ويه ملتمة الت 

بقوة مشاركة الويبو يف املنطقة، دمعت س نغافورة  وأأضاف أأن مللكية الفكرية والابتاكر يف املنطقة.انظم وبناء ملواصةل تعزيز 

وس تواصل  ،2019ية الفكرية يف أأغسطس اس تضافت املؤمتر السابع لرؤساء ماكتب امللك فقد ا ساعد عىل دفع جعةل المنو. مم

قلميية،  طار برانمج س نغافورة ندر تكل امل ومهنا العمل عن كثب مع مكتب الويبو يف س نغافورة دلمع الربامج اال  جة يف ا 

ن العامل يشهد حاالت للتعاون.  وال ينبغي لها  –ال تس تطيع دلول أأن او  ،توتر وتفتت متايدة يف الاقتصاد العامليوقال الوفد ا 

ضامن اس مترار تدفقات الابتاكر العاملية يف التأأثري لال قامة رشأاكت وبناء جسور بني ماكتب امللكية الفكرية  اهجدّدخر أأن ت –

جيايب عىل الاقتصادات واجملمتعات واحلياة.  هو دور الويبو مكنصة متعددة الأطراف لقضااي امللكية الفكرية ورأأى أأن بشلك ا 

جلنة انئب رئيس ، ومنصب رئيس جلنة حق املؤلفعرب س نغافورة رشف املسامهة بطرق خمتلفة، مبا يف ذكل ول  ،حامسدور 

 هشارك يف جلنة خرباء احتاد نيس والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد. وأأعرب عن امتنانمك رباءات، و ال

مانة عىل معلها الشاق، و  حداث تأأثري حقيقي. اللجان متكن ت أأن  وراء الكواليس، لضامن هكرث أأ للأ عىل املس توى العاملي، و من ا 

ىل ا معل الويبو، مثل اتفاقية س نغافورة للوساطة املوقعة مؤخرًا، اليت دمعت ملؤسسات والتطورات الأخرى أأشار الوفد ا 
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 س بلتشجيع ال يف اطة هجود مركز الويبو للتحكمي والوسس تعزز االتفاقية وذكر أأن ا. موقعطرفا  40واليت تضم أأكرث من 

ّ و نازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية. تسوية امل البديةل ل  ؤلف فامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث، حق املد توصية جلنة أأي

أ س يا بدلان مجموعة  به نيابة أأدىلاذلي  لبيانالوفد ا وأأيّدوالاس تثناءات عىل حق املؤلف.  اتديقي ت خطط العمل اخلاصة ابل و 

عىل مواصةل مناقشة بنود جدول الأعامل املتعلقة وحّث ة يف جلنة التنس يق. الشاغر واحمليط الهادئ بشأأن ختصيص املقاعد 

ىل املعارفممي وجلنة امبعاهدة قانون التص ال قامة رشاكة مع ادلول  هاس تعدادعن  أأعرب. و فهيا دور بناءالاضطالع ب، وتطلع ا 

 حصاب املصلحة املعنيني ال خرين ملواصةل بناء وتعزيز النظام اال يكولويج العاملي لالبتاكر.الأعضاء يف الويبو والأمانة وأأ 

109.  ّ قلميية وفد فنلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء و وفد بياين  سلوفاكياد وفد وأأي كرواتيا ابلنيابة عن اجملموعة اال 

دلول أأورواب الوسطى والبلطيق. وأأثىن عىل املكتب ادلويل لرتكزيه املس متر عىل تأأمني أأفضل اخلدمات العاملية املتاحة مبوجب 

ن وقال أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي.   التبس يط والتفاين املس متر يف يرسةامل الأنظمة هذه ا 

س تخدام املس تقبيل خلدمات امللكية الفكرية العاملية. ضامن الاليه عنارص جوهرية ىل املس تخدمني عوتوفري التاكليف 

ة، الوجهيابلتحسينات املس مترة اليت جترهيا الأفرقة العامةل لهذه النظم يف اللواحئ واملبادئ التوجهيية واملامرسات الوفد ورحب 

نظمة. ابل همالت أأعرب عن او   هالتاموأأكّد عمل اجلاري بشأأن اخلدمات العاملية لصاحل املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني للأ

ممي، اليت س تعود ابلنفع الكبري عىل املصممني يف البدلان املتقدمة والنامية من خالل تبس يط اقوي ابعامتد معاهدة قانون التصال

جراءات تسجيل التص مبا فيه الكفاية لعقد مؤمتر دبلومايس  اانجضأأصبح ممي امعاهدة قانون التص ن نصأأى أأ . ورهاوتنس يق  ممياا 

د عىل رضورة تتبع التطورات التكنولوجية الرسيعة ادلول الأعضاء عىل االتفاق عىل حل. وأأكّ  ، وحثّ اطال انتظاره العامتده

ىل ت اء بشأأن معاهدة حامية هيئات وافق يف ال ر والتغريات يف البيئة الرمقية. وأأعرب عن ثقته يف أأن جلنة حق املؤلف س تصل ا 

ليه هيئات البث تطلع هادفا ت عتربها صاك دوليا ا، اليت البث ىل العمل الهام اذلي تقوم به جلنة  انظر و حتياجاهتا. يليب او ا  ا 

اجامتعها الأخري. والية اللجنة يف يف وضع اللمسات الأخرية عىل ابملرونة اليت أأبدهتا مجيع ادلول الأعضاء الوفد ملعارف، رحب ا

جياد حل متوازن  همالت وجدد ا ن جلنة الرباءات املس متر بشأأن القضااي املهمة ذات الصةل. عمل وأأشاد ب ،مناسبو اب  بذل وقال ا 

ضايف يف هذا اجملال  وابلتايل س يكون ذا قمية  ه،واس تقرار  تهوموثوقي  يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ادلويلس  هجد ا 

 عن دمعه لأنشطة ، معراب. واختمت الوفد لكمته ابال قرار ابدلور الهام للجنة التمنيةفهيا مس توايت التمنيةالف عىل اختللبدلان 

دارة البدلان امل تكوين الكفاءات، الويبو يف جمال املساعدة التقنية و   تعاوهنا عىلالبدلان املتقدمة ةل و حوتوشكر ا 

 املمتازين. ومساعدهتا

110.  ّ ن البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية.  جنوب أأفريقياد وفد وأأي فرصة يه مجعيات الويبو وقال ا 

جيع الابتاكر واال بداع من أأجل لوفاء بواليهتا، أأال ويه تش ليف أأداء املنظمة  نظرمجليع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة لل 

بصفهتا واكةل وأأضاف أأن الويبو، ملكية فكرية متوازنة وفعاةل. عرب نظام التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية مجليع البدلان 

حيقق ول املهالابتاكر أأصبح فيه ا متايد الأمهية عىل الساحة العاملية يف وقت دورا فريدتؤدي طليعة الابتاكر، رائدة يف 

ماكنيويعطي تطورات تكنولوجية جديدة   انأأم عل العامل أأكرث جلو ات اليت تواجه اجملمتععاجلة بعض أأكرث املشالكت مل اتا 

ىل قفزة هائةل حنو املس تقبل  ةبرشيل اقفز يك تفرصا ال حرص لها تتيح ا الثورة الرمقية اجلارية حاليوذكر أأن  ا.ر ازدهاو  عامل أأكرث ا 

ن قال . و رخاء و أأماان فريقيا الوفد ا  ىل  ،يف مقة الاقتصاد الرمقي يف البدل ،امؤخر أأشار رئيس جنوب ا  ينبغي أأن  هبدل أأنا 

واملشاركة واذلاكء الاصطناعي والتكنولوجيا ملواهجة حتدايت الفقر والبطاةل وعدم البرشية  يةتارخيي بني الرؤال قاء لحيتضن ال

أأمر ال غىن هو ن نظام امللكية الفكرية العاملي املتوازن واملنصف اذلي يوفر حوافز مناس بة لالبتاكر وأأضاف الوفد أأ  املساواة.
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دور عىل النحو الواجب بأأمهية أأقّرت خطة التمنية الوطنية جلنوب أأفريقيا ذكر أأن عنه للهنوض ابلبرشية. ويف هذا الصدد، 

ن مصداقية ملزااي النسبية والتنافس ية. و اقتصاد املعرفة واس تغالل ايف الابتاكر والسعي املكثف  نظام امللكية الفكرية قال ا 

واذلين أأهلمت معارفهم التقليدية  ،يف طريقة احلياة العرصية ةكبري مسامهة  واسامهاذلين لأفراد واجملمتعات ابف اعرت تس توجب الا

فوائد اقتصادية هائةل لأولئك  تمية وجلبمن التصماميت الصناعية واملنتجات اليو  اكثري التقليدي الثقايف  مهوأأشاكل تعبري

فريقيا وقّع قانون حامية أأن رسور ب الوفد لن . وأأع، وتقدمي املاكفأ ت هلممن معارفهم ومواردمه وااذلين اس تفاد رئيس جنوب ا 

دارهتا لعام  فري  رفا، اذلي أأقر بأأن املع2019املعارف الأصلية وتعزيزها وتطويرها وا  أأن قيا و الأصلية يه أأصل قويم جلنوب ا 

أأن هجود الويبو  ىورأأ  وطنية. ةمصلح من الاس تخدام غري املرصح به والاختالس وسوء الاس تخدام رفاحامية هذه املع

وهّجة للشعوب واملستندة التمنية امل جندةللهنوض ابمللكية الفكرية واال بداع والابتاكر ختدم الهدف الوطين للبدل فامي يتعلق بأأ 

ن بدله . 2063لعام الاحتاد الأفريقي خطة ة ورؤية أأهداف التمنية املس تداما ىل  ىل معاهدات وقال الوفد ا  بصدد الانضامم ا 

بصدد وأأضاف أأن البدل ي معاهدة حق املؤلف ومعاهدة بيجني ومعاهدة الأداء والتسجيل الصويت. أأ الويبو بشأأن اال نرتنت، 

الوفد ادلول الأعضاء عىل العمل معا بشلك بناء ال حراز تقدم يف  وقانون حامية الأداء. وحثّ املؤلف  تعديل قانون حق

مرشوع معاهدة قانون بشأأن اعامتد يف جدول أأعامل الويبو املعياري، وخاصة فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس العالقة القضااي 

الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  لمواردلممي، واالتفاق عىل صك قانوين دويل واحد أأو أأكرث من أأجل امحلاية الفعاةل االتص

تام ابملشاركة من ال  هوفد التامأأكّد القرصنة اال شارة. و من ومعاهدة دولية بشأأن حامية هيئات البث  ،التعبري الثقايف التقليدي

 .املذكورة أأجل بناء توافق يف ال راء بشأأن القضااي

س بانياوفد أأشار و  .111 ىل ا ا  رائدة جعلها ، وهو ما دمع ادلول الأعضاء فهياو  خدماهتافعالية للويبو و سلمي لوضع املايل ال ا 

. ن اجملموعة ابءأأدىل به وفد كندا نيابة عاذلي بيان أأيّد ال و  ،رحب ابلعمل املنجز حىت ال ن، و معايري تعددية الأطراف

جبهود الويبو الرامية أأقّر و  ،تقدم اجملمتععتقاده الراخس بأأمهية امللكية الصناعية والفكرية ك لية أأساس ية لتعزيز وأأعرب الوفد عن ا

ىل بناء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الصناعية والفكرية يسهل الابتاكر واال بداع لصاحل مجيع البدلان. وأأكد الوفد عىل  ا 

تعدد اللغات داخل املنظمة كوس يةل لتحقيق أأهدافها. أأمهية و  ،مجهور أأوسعيف صفوف لويبو أأمهية اللغة اال س بانية ونرش معل ا

س بانيا عضو يف أأنظمة امللكية الصناعية والفكرية ادلولية الرئيس يةوذكر الوفد أأن  وأأقر بدور الويبو احليوي يف وضع املعايري  ،ا 

حراز مزيد من التقدم قريبادلولية يف جمال امللكية الصناعية والفكرية. وأأعرب الوفد عن أأم ا لصاحل مجيع ادلول هل يف ا 

س بانيا وذكر أأن خرب الأعضاء.  بلجنة التمنية، املشاركة يف اجامتعات جلان املنظمة وأأفرقهتا العامةل. وفامي يتعلق واصلوا اء من ا 

رحب الوفد مبسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والأهداف ذات الصةل يف جمال امللكية الفكرية والصناعية. 

تتيح فرصة فريدة ال حداث التغيري وهتيئة بيئة أأفضل لتمنية اجملمتع كلك بطريقة أأكرث  2030بأأن خطة عام  هعاقتنوأأعرب عن ا

فامي يتعلق حبق املؤلف، أأعرب الوفد عن تقديره الكبري للتقدم اذلي أأحرزته جلنة حق املؤلف بشأأن و عداةل واس تدامة. 

ىل توافق يف ال راء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة محل حدى أأولوايهتا الرئيس ية، أأال ويه التوصل ا  اية هيئات ا 

نفاذ، ال س امي فاميرأأى الوفد أأن من و . اال شارة قرصنة لبث تغطي مجيع حاالتا املسائل خيص  الرضوري تعزيز معل جلنة اال 

ن امللكية الفكرية عرب اال نرتنت. لتعدي عىل املتعلقة اب س بانيا وقال الوفد ا  جراءات منسقة وشامةل ملاكحفة بيع السلع تتخذ ا  ا 

أأحصاب بني تنس يق ال يه: التنظمي و املقدلة وضامن الامتثال حلقوق امللكية الصناعية، مع الرتكزي عىل أأربعة جماالت رئيس ية 

ىل امليض قدما بروح من التعاون من أأجل  املصلحة ومجع البياانت وحتليلها والتدريب ورفع الوعي. ودعا الوفد ادلول الأعضاء ا 

قبل  أأداء نظام امللكية الفكرية ادلويلوتعزيز توجيه معل امجلعيات والتوصل ا ىل اتفاقات من شأأهنا حتسني معل املنظمة 

 يشء. لك
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112.  ّ أ س يا واحمليط الهادئ، وال س امي فامي بدلان س نغافورة ابلنيابة عن مجموعة وفد به  البيان اذلي أأدىل رسي الناكد وفد وأأي

يف بيان اجملموعة ذكور ة الربانمج واملزيانية، عىل النحو امليف جلنة التنس يق وجلنمجموعة يتعلق بأأمهية ضامن متثيل متوازن لل

قلميية.  ن اال  بال شك أأداة هممة مكّنت البدلان النامية من الاخنراط بشلك اكمل يف الاقتصاد  يهامللكية الفكرية وقال ا 

الويبو املتطور عىل مر الس نني يف دور أأضاف أأن التمنية الاقتصادية والاجامتعية. و  امفتاحهام ملعرفة والابتاكر واالعاملي، 

ذكر أأن حيتذى به. و  مثالهو منوا، الأقل البدلان  ، مع الرتكزي بشلك خاص عىلتعزيز أأنظمة امللكية الفكرية يف البدلان النامية

ن . ، مبا يف ذكل من خالل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليثاممعلهواصلتا جلنة التمنية وأأمانة الويبو  وقال ا 

معل الويبو  رأأى الوفد أأنو  العديد من البدلان النامية، مبا يف ذكل رسي الناك.عىل  ةكبري فائدة بالتمنية عادت مشاريع جلنة 

عادة توجيه الأولوايت حنو حتقيق المنو الاجامتعي قّدم لتمنية وتوصياهتا امخلس والأربعني جندة اأأ بشأأن تعممي  مسامهة كبرية يف ا 

ىل أأن البدلان النامية. و  يفي والاقتصاد فوائد مجليع أأحصاب أأمثرت عن مساعدة الويبو التقنية املتسقة واملس تدامة أأشار ا 

أأاكدميية الويبو اختذت عىل مر وذكر أأن املصلحة يف اجملمتعات، مبا يف ذكل النساء والش باب والرشاكت الصغرية واملتوسطة. 

سامهت يف تمنية املوارد و  ،التعلمي يف جمال امللكية الفكريةايد عىل التدريب و الس نني خطوات ذات مغزى ملواهجة الطلب املت 

ذ ادلول الأعضاء. يف ت تكوين الكفاءاالبرشية و  وأأضاف الوفد أأن الويبو أأّدت دورا يف اعامتد خطة التمنية املس تدامة، ا 

يبو و  بياانتال  اتاعدد حققت ققو ادل البياانت. وفرت املنصة الرضورية لتبادل املعارف احملمية ابمللكية الفكرية من خالل تب

ىل أأن د لدلول الأعضاء. وائفريسريتش وويبو غرين  نفاذ حقوق امللكية الفكرية هو مفتاح حامية امللكية الفكرية وأأشار ا  ا 

ال أأهنّ أ ليات وترتيبات مؤسس ية فريدة محلاية امللكية الوضعت ن العديد من البدلان النامية وذكر أأ ع الابتاكر. يشج ت و  ا فكرية، ا 

نفاذ الفعال، مبا يف ذكل متابعة اال جراءات القانونية ضد ت ن  حقوق امللكية الفكرية.التعدي عىل واجه حتدايت يف اال  وقال ا 

لهيا لتبادل وفّر منتدى قضاة امللكية الفكرية يف الويبو أأن . و أأمر جوهري دور القضاة يف هذا الس ياق منصة تش تد احلاجة ا 

ا من اجملاالت املبتكرة، مبا يف ذكل امللكية الفكرية يشمل عدداملعياري أأصبح جدول أأعامل الويبو  الوفد أأن ورأأىاملعارف. 

لتلكيف جلنة املعارف ابال رساع يف معلها لوضع اللمسات حان الوقت أأن واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور. و 

ن توفر امحلاية لهذه الأصول الفكرية احليوية.  الأخرية عىل الصكوك القانونية ادلولية اليت درك ت رسي الناك كدوةل انميةوقال ا 

اختيار رسي وأأن لتقدم التكنولويج والتمنية الاجامتعية والاقتصادية. يف االفوائد الكبرية الناجتة عن اس تخدام امللكية الفكرية 

ماكانت امللكية الفكرية يف "امللكية الفكرية والس  جلنة التمنية مرشوع للمشاركة يف الناك  ياحة والثقافة" من شأأنه أأن يسهم يف ا 

ن هذا اجملال املهم.  قد أأدت املشاورات مع أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة و ، 2017عام بدأأت دراسة املرشوع وقال ا 

ىل ا ىل زايدة الوعي بفوائد امللكية الفكرية يف أأنشطة الأعامل املتعلقة ابلس ياحة.  عداد هتاء من الانوأأشار ا  مواد تعلميية ا 

ىل بروتوكول مدريد.أأحرزت رسي الناك وذكر أأن ال دراهجا يف املناجه ادلراس ية جلامعات خمتارة.  قد ف تقدمًا يف معلية الانضامم ا 

قّدمت لويبو ذكر أأن ااملكتب الوطين للملكية الفكرية ليتالءم مع نظام مدريد. و ديث الترشيعات المتكينية وحتس تمكلت ا

ن ". يف ذكل يف أأن تس متر أأمهلأأعرب عن و  ،تقنية لتحقيق هذه الغايةال ساعدة امل ربات و كثري من اخلال  مرشوع وقال الوفد ا 

ن رأأى أأ عدة جامعات ومؤسسات عامة وخاصة يف رسي الناك. و عاد ابلفائدة عىل لفكرية" ا لملكيةمتكينية ل بيئة الويبو بشأأن 

ىل عثات اخلرباء ا ىل رسي الناك لتسهيل التنفيذ السلس ذلكل املرشوع. من الرضوري مواصةل املساعدة التقنية وب  وأأشار ا 

ات اجلغرافية يف ؤرشتقدم كبري يف مراجعة وتعديل اال طار القانوين للملكية الفكرية وصياغة لواحئ جديدة تسهل تسجيل امل

نشاء ماكتب الويبو اخلارجية، فامي و الفريدة.  رسي الناك هبدف تعزيز حامية املؤرشات اجلغرافية الرسيالنكية  نقال ا  يتعلق اب 

ضل طريقة ممكنة للميض قدمًا أأف وافق ال راء هتو  أأنو ، 2015عام بقرار مجعيات الويبو ينبغي أأن تسرتشد ادلول الأعضاء 
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ممثةل بدرجة س تكون املاكتب اخلارجية أأن بوفر الثقة للبدلان اليت مل تقدم ترش يحاهتا، مراعاًة لرتش يحات ال خرين، يلأنه س  

 اكفية للتنوع داخل املنطقة، مما يسهم يف نظرة عادةل ومتوازنة خلطة دولية أأوسع.

ملهنيئ  ومض الوفد صوته .بعقد ادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو السودانورحب وفد  .113

ومتىن للجميع  .ومض صوته للبياانت اليت قدمهتا مجموعات انامتء بالده الأفريقية واال سالمية والعربية، الأعضاء املنتخبني اجلدد

نه مما ال شك فيه أأن حقوق امللكية الفكرية  .مداوالت انحجة تسامه يف حل القضااي العالقة يف جدول أأعامل الويبو وقال ا 

وذكرر بأأن السودان اكن  .أأداة تطور اجملمتعات ثقافيًا وفنيًا واجامتعيًا واقتصادايً  ويهمه وأأحدث فروع القانون وحاميهتا تعد من أأ 

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية وتعترب من ادلول املؤسسة لها يف ا  سارعت ابالنضامم  اليتمن أأوائل ادلول  ىل اتفاقية ا 

ىل العديد من االتفاقيات الهامة وفضاًل عن ذكل، انضم ا .1974عام  ذكرر الوفد أأيضًا بأأن جمال امللكية الفكرية و  يفلسودان ا 

ال أأنه يبذل هجودًا مكثفة  بدلانالسودان يصنف مضن ال   .الاقتصاديسبيل الارتقاء ابجملمتع ودفع جعةل المنو  يفالأقل منوًا ا 

تنسم السودان من خاللها مبادئ العداةل والسالم  اليتش باب وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن تكون الثورة اجلديدة، أأي ثورة ال 

جنازات مكتب السودان ا  مث حتدث الوفد عن أأمه  .واحلرية، بداية عهد جديد لسودان العمل واملعرفة والتكنولوجيا والابتاكر

قدت جلسة نقاش مع خبري من منظمة التجارة العاملية خالل  الوطين نه ع  مشاركته يف بعثة مركز للملكية الفكرية قائاًل ا 

السودان مبا فهيا العالمات  يفترشيعات امللكية الفكرية  يفيف فرباير السابق حول اال صالحات الرئيس ية  ادلويلالتجارة 

ذ  .التجارية والرباءات والتصاممي الصناعية وحق املؤلف ن السودان يعد من ا  ومت الرتكزي عىل موضوع املؤرشات اجلغرافية ا 

 العامليالاحتفال ابليوم  يفمع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  الوطينواشرتك املكتب  .ابملؤرشات اجلغرافية ادلول الغنية

 العلميحوى عروضًا ممزية وشهد حضورًا مكثفًا من طالب اجلامعات ومركز البحث  واذلي 2019أأبريل  يفللملكية الفكرية 

وضع مقرتح ال نشاء مركز دلمع  يفوزارة الصناعة والاستامثر  الوطينوشارك املكتب  .وغريمه من املهمتني مبجال امللكية الفكرية

ال أأن التنفيذ قد أأرجئ حلني ختصيص مبىن وأأدرج املقرتح  جازته ا   .مزيانية العام اجلديد يفالتكنولوجيا والابتاكر وقد متت ا 

طار ترقية الأداء ابملكتب  رة العدل وجامعة أأفريقيا العاملية ورشة معل وطنية ، نظمت الويبو ابلتعاون مع وزاالوطينوىف ا 

يداعها  (PCT) حول نظام طلبات الرباءات 2019فرباير  يفابخلرطوم  مجيع أأحناء العامل وتدريبًا معليًا مبارشًا عىل املنصة  يفوا 

 ومراكز البحث اس تقطاب أأكرب عدد من الطالب واملرتعني يفوجنحت الورشة  .(ePCTاال لكرتونية ملعاهدة الرباءات )

ن اخلدمات  .واجلهات ذات الصةل العلمي مث التفت الوفد ا ىل موقف أأنشطة مكتب تقنية املعلومات ابملكتب الوطين قائاًل ا 

أأما  .( واملوقع اال لكرتوينWIPO Publish( وانرش الويبو )IPASالعامةل حاليًا ابملكتب يه نظام أأمتتة امللكية الصناعية )

-E( واال يداع اال لكرتوين )WIPO SCANمرمقن الويبو ) فهيية املطلوب تفعيلها مس تقبليًا ابال دارة اخلدمات اال لكرتوني

filing ومنصة )ePCT.  والرباءات بنس بة 98وأأما عن موقف احلوس بة، فقد متت حوس بة العالمات التجارية بنس بة %

العربية ومقرمه  العلمياحتاد جمالس البحث  وفامي خيص جمالس الأحباث، فقد ابدر .%80% والتصاممي الصناعية بنس بة 95

وأأبدى  .الأمني العام مبارك اجملذوب بواسطة الس يد تأأسيس مركز امللكية الفكرية للتدريب وخاطبوا الويبو بذكل يفالسودان 

 .دفع حركة التكنولوجيا والابتاكر يفالوفد أأمهل يف أأن جيد املقرتح العناية والاهامتم الالزمني ملا س يكون هل من أأثر عظمي 

نشاء مثل وأأبدى أأمهل أأيضًا يف أأن  املراكز مبا يسهم يف دمع الابتاكر وتيسري احلصول عىل  تكلتتواىل املؤسسات يف ا 

املعلومات التكنولوجية وتسهيل وتنفيذ خطط واسرتاتيجيات اجلامعات يف جمال نقل التكنولوجيا وتسويق خمرجات البحث 

ه الوفد الشكر اجلزيل للويبو بصفهتا ويف .العلمي واملؤسسات  الوطينوادلامع للك أأنشطة املكتب  الراعي اخلتام، وجر

جمال امللكية الفكرية، وخص ابلشكر املكتب  يفوحىت املبتكرين عىل املس توى الفردي  العلميواجلامعات ومراكز البحث 

 وتقدمي املساعدات الفنية. الوطينهودمه املتصةل بتطوير ودمع املكتب البدلان الأقل منوًا جل  وشعبة اال قلمييواملكتب  العريب
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 كندا ابمس اجملموعة ابء وفنلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاءوفدا هبام  البيانني الذلين أأدىل السويدوفد أأيّد و  .114

وهو ابلأمانة الس تجابهتا الفعاةل للطلب املتايد عىل خدمات الويبو، كذكل لعمل اذلي أأجنزه املدير العام ونوابه، و أأشاد ابفيه. و 

ن او  سلمي.ما وضع الويبو يف وضع مايل  د ئاو من أأجل زايدة الف ،مور املاليةالأ متارس احليطة والشفافية يف ينبغي أأن لويبو قال ا 

مس تخديم س متكّن املزيانية املقرتحة وأأضاف أأن دمني احلاليني واملس تقبليني لنظام امللكية الفكرية العاملي. مس تخاملقّدمة لل 

التوقيت واجلودة واملوثوقية من حيث اخلدمة املمتازة اس مترارية توقع من خدمات الويبو، وال س امي نظام معاهدة الرباءات، 

طيوفر قانون امللكية الفكرية رأأى أأن و بتلكفة أأقل، مما جيعل النظام أأكرث جاذبية.   لالستامثر يف رأأس املال القامئ عىل ارا هماما 

 .عىل حد سواء شلك جزءا من الرشوط اال طارية لالبتاكر يف اجلامعات واجملمتعي ح المنو والتنافس ية و تيمفاوهو أأحد املعرفة؛ 

ىل  التأأكد من أأن نظام امللكية الفكرية خيدم ويدمع ويشجع الابتاكر اذلي هيدف ا ىل حتقيق أأهداف التمنية  ةرضور وأأشار ا 

املس تدامة، مبا يف ذكل اجلهود العاجةل واملتفق علهيا دوليا ملاكحفة تغري املناخ، عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاق ابريس. ويف 

ثال جيد عىل كيفية دمع اجلهود العاملية للتصدي لتغري املناخ من مك  بو غرينوي الضوء عىل منصة الوفد ط هذا الس ياق، سلّ 

ىل التكنولوجيا خالل لتحفزي ابتاكر التكنولوجيا  ةالرئيس يهات الفاعلية وامجلع بني اجل  ،الصديقة للبيئة تسهيل الوصول ا 

ن اخلرضاء ونرشها.  موسعة اءات والتسجيل والية يد للرب مكتب السو  ،الس نوات الثالث املاضيةمنحت، يف  تهحكوم وقال ا 

جملمتع. الزدهار اوأأمهيهتا  هامللكية الفكرية وأأصول بشأأن امن خالل توفري معلومات ، التنافس ية اتلتشجيع الابتاكر والقدر  مؤقتة

ية نطاق الوالوأأضاف أأن دامئ. ، والية انقضاء الفرتة املؤقتةبعد  س تصبحالوالية املوسعة  أأنبوأأعرب الوفد عن رسوره 

، رفع الوعي بني جيل الش باب ابل اثر اال جيابية ةصاوالقرصنة عىل اجملمتع، وخقليد أ اثر الت بشأأن نرش املعلومات يشمل املوسعة 

لرباءات والتسجيل فامي يتعلق السويد لالوفد عن تقديره للتعاون املمتاز بني الويبو ومكتب أأعرب و  .هاللملكية الفكرية وأأصول 

ع شعبة البدلان فقد قّدمت ابلتعاون مبربامج التدريب ادلولية املتقدمة اليت متولها الواكةل السويدية للتعاون اال منايئ ادلويل. 

د الوراثية دلمع بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية واملوار برامج منوا، و الأقل البدلان بشأأن امللكية الفكرية لصاحل  الأقل منوا برامج

أأربعة  2018منذ مجعيات قّدم لرباءات والتسجيل السويد لمكتب وأأضاف أأن مع شعبة املعارف التقليدية. ابلتعاون  الابتاكر

عمل الالوفد الويبو، وال س امي شعبة البدلان الأقل منوًا وشعبة املعارف التقليدية عىل  شكربرامج تدريبية ابلتعاون مع الويبو. و 

ن . املذكورة لربامجاملقّدم ل معدلاو  القمي يف قرار الواكةل السويدية للتعاون اال منايئ ادلويل  همم التعاون مع الويبو عاملوقال ا 

ضافيني.  أأقّر ، و للغاية همممعل جلان الويبو وذكر أأن مبواصةل التاهما ابمللكية الفكرية عن طريق توفري المتويل ملدة عامني ا 

جراءات تسجيل التصابلأمهية الكبرية والقمي ىل أأ وتبس يط  ممياة املضافة ملواءمة ا  همدت العالمات ن أأعامل جلنة ها. وأأشار ا 

ىل و  الطريق الختتام املفاوضات يف مؤمتر دبلومايس. أأعرب الوفد عن امتنانه لرئيس جلنة حق املؤلف عىل هجوده الرامية ا 

حراز تسهيل املشاركة و  يف  أأمهلأأعرب عن يبو عىل معلها التحضريي عىل مدار العام. و أأمانة الو  شكرلجنة و ال التقدم يف معل ا 

ابملشاركة البناءة يف مداوالت جلنة  همات جدد التطوير معاهدة تس تجيب لالحتياجات احلالية واملس تقبلية لهيئات البث، و 

نه س يد عىل أأمهية معل جلنة التمنية وجلنة املعارف. كّ أأ حق املؤلف. و  ة يف أأعامل جلنة جتن امل  ابملشاركة اظل ملتموقال ا 

معل جلنة أأشار ا ىل رضورة أأن يكون و  لمجال العام.نفاذ لال  يةاس مترار صون ، اليت ينبغي أأن تعزز الابتاكر واال بداع وتاملعارف

أأي صك دويل بشأأن حامية املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري أأن فعااًل وشفافًا ومدفوعًا من قبل ادلول الأعضاء، و املعارف 

جياد س مترار العمل املوجه حنو ابأأعرب الوفد عن رسوره و غري ملزم. ا و وواحض ن يكون مراننبغي أأ الثقايف التقليدي ي   احللولا 

نه مس تعد للمسامهة يف العمل القمي  دكيف جلنة معايري الويبو. وأأ  عىل أأمهية خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية، وقال ا 

ىل مواصةل تعاونهالوفد ءات ونظام مدريد. وتطلع ملعاهدة التعاون بشأأن الربا الناحج مع الويبو بشأأن نظام امللكية الفكرية  ا 

 ادلويل للهنوض ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للجميع.
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115.  ّ د عىل النقاط التالية. أأواًل، ينبغي أأن يظل وأأكّ  ،نيابة عن اجملموعة ابءوفد كندا به  دىلأأ  البيان اذلي سويرساد وفد وأأي

تركزي الويبو منصبًا عىل العمل اذلي ميثل جوهر واليهتا، أأي تطوير وحتديث أأنظمة التسجيل اليت تديرها املنظمة. وشدد 

ية الويبو مكزود عاملي خلدمات امللكية الفكرية، وأأن يف تنفيذ وال أأسايس عنرصهو الوفد عىل أأن حسن سري هذه الأنظمة 

معاجلة قصرية وأأشاكل فرتات هو ما يتطلّب ا جبودة التسجيالت ادلولية، و رتبط ارتباطا وثيقتجاذبية الأنظمة للمس تخدمني 

يف صلب والية هو اثنيًا، أأوّض الوفد أأن العمل املعياري ومالمئة وأأدوات معل خمصصة.  ةتكنولوجي وحلوال موثوقةحامية 

ىل نتاجئه تؤثر بشلك الويبو وأأن  جيابية للعمل اجلاري حتقيق مبارش عىل مس تخديم أأنظمة امللكية الفكرية. ودعا الوفد ا  نتيجة ا 

رحب ابملناقشات املمثرة اليت و  الصناعية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وحامية هيئات البث.تصاممي بشأأن ال 

، وأأعرب عن أأمهل يف 2020/21ة ثنائيلل املعارف جلنة تجديد والية ب يف يونيو، واليت أأسفرت عن توصية املعارف ا جلنة أأجرهت

ىل أأن سويرسا س تواصل معلقةال تزال اليت ملواضيع بشأأن اعضاء يف املناقشات الأ أأن تلهم هذه النتيجة اال جيابية  . وأأشار ا 

جراء مناقشات بناءة وممثرة العامتد و. املعارفاري داخل جلنة مشاركهتا النشطة والبناءة يف العمل اجل ىل ا  اثلثا، دعا الوفد ا 

املنظمة الوسائل الالزمة أأن تعطي  ادلول الأعضاء يف الويبو ةلحمصمن  نلأ  ،2020/21 لثنائيةمرشوع الربانمج واملزيانية ل 

نه قدم اوفد وقال اللتنفيذ واليهتا.  طار بند جدول الأ قرتاحا  ، واقرتح عامل ذي الصةل للمسامهة يف حتقيق هذا الهدفا يف ا 

الكثري من  –ملنظمة اوابلتايل  –دلول الأعضاء والأمانة لكّفت ا، اليت اتا عىل املدى الطويل لقضية النفقحاًل بس يطا وشفاف

طريقة التخصيص  وأأعرب الوفد عن رغبته يف احلفاظ عىل املنطق وراء الوقت والطاقة واملال دون حتقيق نتيجة مفيدة.

ح مزيانية موحدة للويبو. وقال االيت عفا علهيا الزمن، واقرت غري املفيدة اال دارة املالية للويبو من التعقيدات ختليص احلالية، مع 

نه س   طار البند يا  للمسامهة اال جيابية  هن رسور أأعرب عمن جدول الأعامل، و  13قدم هذه املقرتحات مبزيد من التفصيل يف ا 

اجلديدة، أأعرب الوفد عن أأمهل يف اخلارجية اكتب امل، فامي يتعلق مبسأأةل فتح رابعاً و املنظمة.  قضااي الرئيس ية ملس تقبلهذه اليف 

طار مجعيات عايم  جياد حل معيل يتوافق مع املبادئ التوجهيية والقرارات املعمتدة يف ا  رغبته يف . وأأعرب عن 2017و 2015ا 

جراء تقيمي مس تقل لش بكة  ،العملية احلاليةيف هناية  ،من املقرر التذكري بأأن أأكد عىل و ، 2020/21 ثنائيةاخلارجية لل املاكتب ا 

 .ةجيابيلنتاجئ ا  امجلعيات حتقيق التامه ابملسامهة يف 

ّن هجود  امجلهورية العربية السوريةوفد  قالو  .116 ىل مللكية الفكرية ا نقلتخالل توليه قيادة املنظمة  ةمتزي امل ملدير العام اا  ا 

ماكنة أأفضل خلدمة البرشية وجعلها تسامه مبا علهيا يف دمع وتعزيز منظومة اال بداع والابتاكر يف خمتلف اجملاالت وتطوير 

ضافة ا ىل التطور يف معل جلنة التمنية وامللكية الفكرية.  الانتفاع حبقوق امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرى واملتوسطة ا 

وأأعرب الوفد عن دمعه لبيان س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، مبا فهيا دمع املقرتحني املقدمني ابمس اجملموعة 

العربية السورية ترتبط بعالقات املتعلقني بتوس يع عضوية جلنة التنس يق وعضوية جلنة الربانمج واملزيانية. وذكرر بأأن امجلهورية 

وثيقة مع الويبو اليت أأسهمت يف دفع معلية تطوير العمل يف هذا اجملال الهام رمغ الظروف اليت متر هبا. فقد أأولت امجلهورية 

صاد الوطين. العربية السورية موضوع امللكية الفكرية بأأنواعها أأمهية كبرية واعتربته دورًا فاعاًل وركنًا أأساس يًا يف تطوير الاقت

ومت توفري البيئة الترشيعية املناس بة لال سهام يف حامية مصاحل املواطنني والرشاكت الصغرية واملتوسطة وقطاع الأعامل التجارية 

ىل تكوين الكفاءات وتنفيذ الربامج اليت تسامه يف رفع أأداء العاملني. وأأاتح انضامم  يالء أأمهية قصوى ا  والاقتصادية. ومت ا 

ىل اجملموعة الرئيس ية من املعاهدات يف جمال امللكية الفكرية الاس تفادة من املزيات اليت تتيحها امجلهورية ا لعربية السورية ا 

مجموعة من  . وفضاًل عن ذكل، اختذت امجلهورية العربية السوريةتكل االتفاقيات وأأمهها معاهدة الرباءات وبروتوكول مدريد

واتبعت امجلهورية  .الرباءاتالمات التجارية و ول عىل اخلدمات املتعلقة مبنح العتبس يط اال جراءات وتسهيل احلصل  التدابري

بداع  قامة معرض الباسل لال  العربية السورية اهامتهما ابلطاقات الشابة واملبدعة ووفرت لها ادلمع من خالل الاس مترار يف ا 
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مت أأحدث دورة هل يف الفرتة  مبدعًا  827مبشاركة  2019سبمترب  6ا ىل  2019أأغسطس  31من املمتدة والاخرتاع، وقد ن ّظِّ

بداعًا واكن معظمهم من الفئات الشابة من وزارة الرتبية ووزارة التعلمي العايل.  387وخمرتعًا من خالل   وجيري العملاخرتاعًا وا 

حداث مراكز فرعية. الباسل حاليًا عىل توس يع وحتديث مركز بداع والاخرتاع وعىل ا  عىل تقدمي وشكر الوفد الويبو  لال 

بداع والاخرتاع  نه مت ختصيص جناح خاص يف معرض الباسل لال  ميداليتني وجائزة للمشاركني الفائزين يف املعرض. وقال ا 

للتعريف مبختلف النشاطات احمللية والعاملية يف جمال امللكية الفكرية حيث مت عرض أأحدث منشورات الويبو وبراجمها املوهجة 

وأأنشطة أأاكدميية الويبو العاملية واخلدمات اال عالمية اجملانية للمنظمة.  العاملية بياانتال اعد و صة قملتلف الفئات العمرية وخا

ىل توس يع نطاق اس تخدام  وفضاًل عن ذكل، مت عرض أأحدث نسخة من برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية اذلي هيدف ا 

" والرشاكت الصغرى واملتوسطة والقطاعات التجارية 2ية؛ "" طلبة املدارس لتشجيع الطاقات اال بداع 1امللكية الفكرية دلى "

معلية نقل املعرفة والاس تفادة من معلومات الرباءات وتوظيفها يف  تعزيز " واجلامعات ومراكز البحوث هبدف3والصناعية؛ "

نشاء مراكز دمع  جناز الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية وا  معلية التطوير والتمنية. وأأبدى الوفد أأمل بالده يف متابعة ا 

، ةالعربياال قلميي للبدان كتب امل لأمانة و التكنولوجيا والابتاكر ابلتعاون مع الويبو. ويف اخلتام، جدد الوفد شكره للويبو وا

ىل تذليل لك الصعوابت حىت تس تفيد بالده من اال ماكنيات املتاحة لتنفيذ برامج التعاون املشرتك مع الويبو  وأأبدى تطلعه ا 

 وتشارك يف تكل الربامج.

ن التكنولوجيا والابتاكر واال بداع عنارص أأساس ية يف دفع البدلان  اتيلندوقال وفد  .117 حتقيق الرخاء والأمن حنو ا 

س ياساته املتعلقة ابمللكية الفكرية وهجوده الرامية ا ىل زايدة تعزيز بنيته التحتية للملكية بدله واصل يذلكل، ووالاس تدامة. 

 2019عام وذكر أأن البتاكر. مدفوع ابعىل القمية و  قامئذو اقتصاد  ابدلصبح يك ي  ،الفكرية وهتيئة بيئة مالمئة للملكية الفكرية

امللكية الفكرية لتلبية الطلب بداع وترسيع منو ا   ،وزارة لتنس يق جماالت التعلمي العايل والعلوم والبحث والابتاكر اءنششهد ا  

ىل اس تخدام امللكية الفكرية وتسويقهوهو ما يف السوق،  ن بدله يدا. س يؤدي بدوره ا  رك أأمهية التكنولوجيا املتقدمة، وقال ا 

دارة نظام امللكية الفكرية. وذلكل دمع معل الويبو يف اس تكشاف  وال س امي اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف حتسني ا 

ت رباءاالالبدل بصدد تعديل قانون أأن ضاف وأأ وأأثره عىل أأداء ماكتب امللكية الفكرية.  ياذلاكء الاصطناع اتاس تخدام

جراءات تسجيل  ىل اتفاق تريبس، اتفاق  تممي، مبا يتوافق مع تعديالارباءات والتصاللتبس يط ا  واس تعدادات البدل لالنضامم ا 

نفاذ امللكية الفكرية والتعاون الوثيق مع أأحصاب املصلحة يف وأأقّر الصناعية. تصاممي الهاي بشأأن التسجيل ادلويل لل  بأأمهية ا 

اية امللكية الفكرية محلمن اجملاالت املهمة يف هتيئة بيئة هام زايدة الوعي العام واحرتام امللكية الفكرية رأأى أأن و  امللكية الفكرية.

ن بدله عّدل  وقالالرفاه الاجامتعي والتمنية املس تدامة. عاميل مراعاة رضورة تعزيزها، رمغ حتسيهنا و و  بعد املؤلف قانون حق ا 

ىل معاهدة مراكش هانضامم أأصبحت اتيالند طرفا متعاقدا يف وقد ؛ 2019يف مارس ابلنس بة للبدل ذ ازي النفاليت دخلت ح ،ا 

ن . و 2019املعاهدة يف أأبريل  سني أأداة متوازنة من شأأهنا أأن تؤدي ا ىل حتقيق التمنية املس تدامة وحت مراكش معاهدة قال ا 

امحلاية الفعاةل حلق املؤلف واحلقوق  من شأأن قانون حق املؤلف املعدل أأن يكفل. وأأضاف أأن الرفاهية الاجامتعية للجميع

ىل معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف، اس تعدادا اتيالند هيّّي اجملاورة يف البيئة الرمقية، و  دخال املزيد من و لالنضامم ا  ا 

ىل معاهدات الويبو الأخرى يف املس تقبل.  ىل التعديالت لالنضامم ا  حراز تقدم كبري يف وضع القواعد واملعايريوأأشار ا   حس امب، ا 

ىل مزيد من املناقشات جندة الو د يف أأ ور الوفد ادلول الأعضاء عىل حث و  هذا املوضوع.بشأأن يبو بشأأن التمنية، رمغ احلاجة ا 

يف اليت ال تزال عالقة بعض املسائل وذكر ملعارف. ا جتديد والية جلنةبشأأن مضاعفة هجودها ال جياد نتيجة مقبوةل للجميع 

ممي، مبا يف ذكل املساعدة التقنية ومتطلبات الكشف عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية امرشوع معاهدة قانون التص

ىل مزيد من ادلراسةورأأى أأهنا وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،  دلول الأعضاء مناقشة املسأأةل بروح أأن عىل او  ،حباجة ا 
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ىل تعاونية وبناءة. و  والتأأكد من  ،عضاء ال خرين لتعزيز نظام امللكية الفكرية ادلويلللعمل بشلك بناء مع الأ  هاس تعدادأأشار ا 

 رسيع الاس تجابة عىل الصعيدين الوطين وادلويل.متني وظام ملكية فكرية بناء نأأن التقدم احملرز داخل الويبو سيسهم يف 

118.  ّ أأمرياك الالتينية والاكرييب. بدلان املكس يك ابلنيابة عن مجموعة به وفد  البيان اذلي أأدىل ترينيداد وتوابغود وفد وأأي

ن و  ،مللكية الفكريةاة مبادرات الويبو املتلفة للمساعدة يف تشكيل نظام بشديد وأأ  ىل رينيداد وتوابغو تقال ا  ستنضم قريبًا ا 

يداع وثيقة انضامهما و  وس نغافورة ومراكش. يجني، مبا يف ذكل معاهدات ب يةعدد من اتفاقيات ومعاهدات امللكية الفكر  سيمت ا 

ىل اتفاقية روما دلى الأمني العام للأمم املتحدة يف نيويورك عام الوطين ا صالح قانون العالمات التجارية اس تكامل ع وتوقّ  ،ا 

يداع . وأأبلغ الوفد عن تقدم هائل يف 2019 طار الطلبات عرب اال نرتنت بفضل ا  -WIPOمرشوع )مساعدة الويبو يف ا 

FILE ) وهممة خبري( نظامIPAS) . خدمة عامة  أأولليكون اختباره بنجاح، أأن مت ، بعد س يوفّر ادلفع عرب اال نرتنتوذكر أأّن

عداد "يف ترينيداد وتوابغو. من هذا النوع  ن ا  و الانهتاء، وفيديعىل  ارفش "لمدعني العامنيل مللكية الفكريةادليل وقال ا 

نفاذ  شهر السابق. ال "بناء الاحرتام للملكية الفكرية" قد اكمتل وعرض لأول مرة يف اجامتع اللجنة الاستشارية املعنية ابال 

مرشوعها الرائد "أأاكدميية امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو" واس تمكلت أأول وحدة "تدريب أأطلقت البالد أأضاف أأن و 

اذلي ينتظره أأحصاب املصلحة والرشاكء بشغف.  ،مركز دمع التكنولوجيا والابتاكرعىل ستبدأأ بعد ذكل العمل و املدربني". 

ىل البديةل لتسوية املنازعات. و س بل الويبو  اتا ىل خدمنفاذ كومة مذكرة تفامه مع الويبو لل احلوقعت وقد   اراس متر أأشار ا 

عاون الأفقي مع العديد من ادلول الأعضاء يف منطقة الاكرييب وامجلاعة احلدود الوطنية، مبا يف ذكل التفامي وراء التعاون 

الاكريبية والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل، اذلي س يدخل املرحةل الثانية يف عام 

عديد عىل  ،الاكرييب هينية والاكرييب وقسممرياك الالت لأ الويبو اال قلميي ومكتب . وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو، 2019

ىل اس مترار الرشاكة يف تعزيز نظام امللكية  ،املبادرات اليت اختذت مع مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو وتطلع ا 

ال احليوي لبث يف ضوء النشاط التجاري املزدهر يف هذا اجملاية هيئات اأأعرب الوفد عن دمعه ال برام معاهدة محلو الفكرية. 

 للتجارة عرب احلدود.

119.  ّ وذكرر بأأن تونس تويل ماكنة هامة  .أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةوفد به  ما جاء يف البيان اذلي أأدىل تونسوفد د وأأي

ىل الأهداف الرامية ال رساء نظام من شأأنه أأن يضمن املصاحل املرشوعة للملكية الفكرية واالتفاقيات ادلولية ال يت تنظمها نظرًا ا 

كام تربط تونس ابلويبو عالقات تعاون ممتازة ما انفكت متكهنا  .ملن ميلكون املعرفة من هجة وملن يس تخدموهنا من هجة أأخرى

منا كذكل من الاس تفادة من برانمج ادلمع املنتظم واملتواصل اذلي ال يتعلق ف قط بتحديث امللكية الصناعية وحق املؤلف وا 

جراءاهتا  .بتعزيز أأنشطة مجيع الأطراف املشاركة يف تكل اجملاالت وذلكل، مل تدخر تونس أأي هجد يف تكييف قوانيهنا وا 

ويف ذكل الصدد، أأشار  .الوطنية مع املعايري ادلولية يف ذكل اجملال والانضامم للمعاهدات واالتفاقيات ادلولية ذات الصةل

قرارها خالل س نة  ىل أأبرز اال جراءات اليت مت ا  ويه الرشوع يف مراجعة الترشيع التونيس يف جمال حامية امللكية  2019الوفد ا 

رساء ما يزيد عىل  ىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة؛ والعمل عىل ا  جراءات الانضامم ا  مركز دمع  20الصناعية؛ والرشوع يف ا 

ىل منظامت اجملمتع لالبتاكر والت  كنولوجيا يف العديد من املؤسسات اجلامعية والصناعية وكذكل الأقطاب التكنولوجية وصواًل ا 

عادة هيلكة الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية وتطوير اخلدمات اليت تقدهما من خالل اس تحداث  املدين؛ والرشوع يف ا 

دارة الأعامل مع مكتب امللكي ة الفكرية ابلوالايت املتحدة الأمريكية؛ وحتديث نظم املعلومات يف املعهد شهادة ماجس تري يف ا 

وأأضاف الوفد أأن املعهد أأطلق  .(IPASأأمتتة امللكية الصناعية )الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية من خالل اعامتد نظام 

ىل ترس يخ  مسابقة "أأولومبياد امللكية الفكرية" اليت تعد الأوىل من نوعها 2019خالل س نة  يف ذكل اجملال واليت هتدف ا 
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ثقافة امللكية الفكرية دلى الأجيال الناش ئة والش باب والطلبة خالل املرحةل التعلميية اال عدادية والثانوية، وقد شاركت فهيا عدة 

الويبو حيوية ملحوظة  أأما فامي يتعلق ابمللكية الأدبية والفنية، فقد شهد التعاون مع .دول متثل القارتني الأفريقية والأمريكية

جتسدت من خالل العديد من املبادرات والأنشطة واملشاريع املنجزة ابلرشاكة مع املؤسسة التونس ية حلقوق املؤلف واحلقوق 

رساء منظومة للترصف امجلاعي يف حقوق النسخ وتنظمي الأايم الثقافية  اجملاورة من بيهنا عىل وجه اخلصوص مرشوع ا 

ىل أأن تقوم  .ة يف جنيف مبناس بة انعقاد ادلورة الأربعني للجنة املعارف التقليديةالتونس ية مبقر املنظم وأأبدى الوفد تطلعه ا 

املنظمة مبساعدة بالده يف تعزيز قدرة مؤسساهتا الوطنية وخاصة الصغرى واملتوسطة مهنا عىل لعب دور كبري يف دفع جعةل 

ليت يتيحها نظام امللكية الفكرية وتطوير روح املبادرة دلى الش باب الاقتصاد وال س امي من خالل زايدة القدرة التنافس ية ا

 .التونيس من خالل متكني املبتكرين من الاس تفادة من مزااي امللكية الفكرية اليت تشلك ضاماًن أأساس يًا يف حامية نتاجئ أأحباهثم

ن تونس تويل أأمهية خاصة لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة ىل  .وأأردف الوفد قائاًل ا  وأأعرب عن تقديره جلهود الويبو الرامية ا 

دفع وحتسيس ادلول الأعضاء بأأمهية املبادرة بتقدمي املشاريع يف ذكل اجملال خاصة من طرف ادلول النامية والأقل منواً 

دماج أأولوايت التمنية يف س ياسة امللكية الفكرية لوفد التام وأأكد ا .واس تعدادها ملساندهتا وتوجهيها لتعزيز قدراهتا هبدف ا 

تونس اجلاد بتحقيق الأهداف الاسرتاتيجية اليت وضعهتا الويبو مبا فهيا أأجندة التمنية مشددًا عىل أأهنا لن تدخر هجدًا يف تقدمي 

ويف اخلتام، متىن الوفد أأن تتلكل الاجامتعات ابلنجاح الاكمل وبنتاجئ تسهم يف حتقيق  .ادلمع الاكمل للربامج واخلطط املربجمة

 امجليع. تطلعات

ن حكوم  تركياوقال وفد  .120 ملعاجلة التطور  2023-2019صاغت ورقة اسرتاتيجية جديدة للملكية الفكرية للفرتة  تها 

يكولوجية لاليرس ال تغري لل س تجابة والامللكية الفكرية يف ااملس متر  ىل أأن ابتاكر. ع للنظم اال  سرتاتيجية امللكية الفكرية وأأشار ا 

دارة امللكية الفكرية. ًا و قانون حقوق امللكية الفكرية اذلي سن مؤخر ستشمل اجلديدة  وأأضاف أأفضل املامرسات ادلولية يف ا 

والعالمات  لرباءاتتركيا لمكتب وذكر الوفد أأن بات. ل يشجع املعاجلة الرسيعة وادلؤوبة لعدد متايد من الط أأن ذكل س 

من خالل  ةرائع ة، كام أأنه حيتل ماكنيف العاملنشغاال رث ماكتب امللكية الفكرية امرتبة بني أأكاحتل ( Turkpatent) التجارية

تدريب موظفيه بشلك حصيح وحتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بشلك منتظم واحلفاظ عىل التواصل املفتوح مع 

رشكة وأأضاف أأن اكمل بدمع من الويبو. وصلت مرحةل التشغيل الأأاكدميية امللكية الفكرية الرتكية ذكر أأن أأحصاب املصلحة. و 

أأصبحت جاهزة ملبارشة ، 2018عام لرباءات والعالمات التجارية تركيا لمكتب  اليت أأنشأأها تقيمي امللكية الفكرية وتسويقها

تعزيز بغية  ،اتفاقية اليونسكو محلاية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايفعىل  2018فرباير صادقت يف تركيا أأعاملها. وذكر أأن 

الختاذ القرارات بشأأن مس تقبل النظام العاملي للملكية رئييس  الويبو منربورأأى الوفد أأن تمنية صناعاهتا الثقافية واال بداعية. 

ىل توافق يف ال راءأأبدى التام و  ،الفكرية . وفامي يتعلق جبدول عالقةبشأأن بنود جدول الأعامل ال تركيا ابملساعدة يف التوصل ا 

جنازه. وفامي يتعلق  ،كندا ابمس اجملموعة ابءوفد به  يان اذلي أأدىلالأعامل املعياري، أأيد الوفد الب  ورحب ابلعمل الهام اذلي مت ا 

فامي يتعلق و ، تاماخ و القادمة. ية لثنائ وبرانمج العمل ل اللجنة ابلتوصية املتعلقة بتجديد والية الوفد بلجنة املعارف، رحب 

نشاء املاكتب اخلارجية، حث  ىل ة ويشفاف من ال ا بروح يع ادلول الأعضاء عىل امليض قدممج الوفد اب  اجلدارة الاستناد ا 

 ا للمبادئ التوجهيية.والتعاون وفق

أأصدرت أأوغندا وذكر أأن اذلي أألقاه ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية.  البيان، متحداث بصفته الوطنية، أأوغنداوأأيد وفد  .121

نشاء سلسةل قمية قوية للملكية الفكرية 2019مايو  27يف وطنية للملكية الفكرية ال هتاس ياس  ، وتمتثل هممهتا اال جاملية يف ا 

يعزز اس تخدام نظام امللكية الفكرية وأأضاف أأن ذكل س  كراكئز للتمنية املس تدامة. لتسخريها تفيض ا ىل الابتاكر واال بداع، 
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حتقيق أأهداف التمنية السعي يف التحدايت احلالية و واهجة مل ،وتطوير رأأس املال البرشي الالزم لسلسةل قمية امللكية الفكرية

مع املايل والتقين ادلملتنوع لتعزيز نظام امللكية الفكرية و املس تدامة وأأولوايت التمنية الوطنية ابلاكمل. وشكر الويبو عىل معلها ا

ىل مزيد من التعاون يف تنفيذ س ياس ته هتطلعوأأعرب عن لتطوير س ياسة امللكية الفكرية.  ن بدله . و الوطنية ا  قال ا 

ية املعارف من حلقات معل الويبو الاستشارية بشأأن مرشوع خطة العمل محلا ،بفضل املكتب اال قلميي لأفريقيا، اس تفادت

مة املقدمة التعليقات القيّ وأأضاف أأن معاهدة مراكش. مواءمة التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و 

نشاء نظام تساعد  قلميية  حلقة اس تضافوذكر أأن بدله قوي وشامل للجميع يف أأوغندا. ملكية فكرية يف ا  بشأأن معل دون ا 

ذاكء الاحرتام للملكي مشلت الربامج والأنشطة قد القضاء عىل التعامل مع قضااي امللكية الفكرية. و كفاءة تعزيز و ة الفكرية ا 

للموارد البرشية وتيسري نقل تكوين الكفاءات الأخرى تقيمي الاحتياجات لنرش خدمات امللكية الفكرية عرب اال نرتنت، و 

ىل تركزي بدله عأأ و دمع التكنولوجيا والابتاكر. التكنولوجيا من خالل مرشوع التكنولوجيا املالمئة ومراكز  ىل اال بداع شار ا 

الأمن الغذايئ. مسائل العديدة، مبا يف ذكل املرض والفقر وتغري املناخ والبطاةل و احمللية تحدايت ال والابتاكر يف مواهجة 

وأأشار ا ىل ل الاقتصادي لشعب أأوغندا. عطي الأولوية للنظم التقليدية القوية يف اجملمتعات املتلفة كوس يةل للتحو ت اأأهنوأأضاف 

صك دويل لتوس يع بشأأن من املفاوضات  اً عام 20لكن و عىل ادلوام أأولوية رئيس ية للويبو، اكنت حامية املعارف التقليدية أأن 

ىل املرونة رأأى أأن هناك الأصلية مل تسفر عن نتاجئ ملموسة. و الشعوب حامية امللكية الفكرية لتشمل معارف  حاجة ا 

 شعب أأوغندا.ا فيه صاحل ملاملعارف، جلنة  اتالأعضاء يف الويبو لال رساع بعمليادلول لك الس ياس ية من جانب 

وأأشاد جبميع املساهامت  ،للملكية الفكريةميرّس و عىل الويبو لتفانهيا يف تطوير نظام دويل مس تدام  أأوكرانياوأأثىن وفد  .122

نه س يف هذا اجلهد.  قلميية نضّم ا ىل مجمي وقال ا  عادة تأأكيد احلقائق ل وعة الويبو اال  بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق هبدف ا 

متثل أأولوية ابلنس بة ال زال  مللكية الفكريةوذكر أأن ااجلغرافية والتارخيية وتوس يع نطاق منصة أأوروبية مشرتكة للملكية الفكرية. 

بال تعمل  – ويه وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة والزراعة – هيئة التنس يق الرئيس ية للملكية الفكريةوأأّن حلكومة البدل، 

 أأعربو من خالل املعرفة والابتاكر. الوطين القتصاد لوحتسني القدرة التنافس ية الوطين لكل لتطوير نظام امللكية الفكرية 

نشاء ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدل؛ يف عن تقديره دلمع الويبو  الوطنية للملكية  ةسرتاتيجيالاصياغة و ا 

نشاء مركز وطين للتدريب عىل امللكية الفكرية؛ و الفكرية؛  أأوكرانيا ودمع العديد من  – املدارس الصيفية الويبووعقد ا 

ىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما يف تشجيع سهّل هذا ادلمع ذكر أأن الأخرى. و الفعاليات واملبادرات الهامة  الوصول ا 

دراهجا كأحدو  2019تصنيف أأوكرانيا يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام ذكل يف تضح وقد االابتاكر واال بداع،   حمققي" ا 

ىل أأن الابتاكر".   والاستامثر.رية أأمام الأنشطة التجامفتوحة ستبقى أأوكرانيا وأأشار ا 

املدير العام عىل تقريره املتاكمل للجمعيات والنتاجئ املالية اال جيابية املتحققة  اال مارات العربية املتحدةوشكر وفد دوةل  .123

وأأيد  .يجني وأأبدى أأمهل يف دخولها حزي النفاذ خالل العام اجلاريوأأعرب عن رسوره ابلتقدم احملرز يف معاهدة ب  .للمنظمة

ذ س يعزز احلضور  الوفد بيان س نغافورة نيابة عن اجملموعة ال س يوية ودمع الاقرتاح ال س يوي خبصوص تكوين اللجان اال دارية ا 

ن اال مارات تركز عىل أأمهية  .الشامل لدلول الأعضاء املنضمة حديثًا للويبو التعاون بني ادلول واملنظمة لتعزيز وقال الوفد ا 

ه الوفد  .وذلكل أأنشأأت دوةل اال مارات العربية املتحدة صندوقًا استامئنيًا لتلبية تكل الرؤية .تطوير نظم امللكية الفكرية ووجر

وأأضاف الوفد أأن دوةل  .شكرًا خاصًا مجلهورية كوراي للجهود املمثرة واملشرتكة لتمنية نظم امللكية الفكرية لالرتقاء وبناء القدرات

حدى أأكرث اجملاالت املرتبطة ابالبتاكر وامللكية الفكرية وهو جمال الفضاء، حيث انطلق هزاع  اال مارات تفخر مبا حققته يف ا 

مارايت قبل أأايم ا ىل حمطة الفضاء ادلولية ىل القمر الاصطناعي  .املنصوري أأول رائد فضاء ا  وفضاًل عن ذكل، أأشار الوفد ا 
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خليفة سات" بوصفه أأول مقر اصطناعي ي صنع ابلاكمل يف خمتربات تقنيات الفضاء بدوةل اال مارات العربية املتحدة اال مارات "

ن  .وأأكد الوفد أأمهية اذلاكء الاصطناعي ابعتباره أأحد احملاور الرئيس ية القتصادات املس تقبل .وميتكل عددًا من الرباءات وقال ا 

وأأعرب الوفد عن تأأييده لتوجه الويبو حنو الربط بني اذلاكء  .عزيز دوره يف التمنيةادلوةل حرصت عىل تطوير هذا القطاع وت

الاصطناعي وامللكية الفكرية وخماطبة خمتلف الفرص والتحدايت النامجة عن الاجتاهات اجلديدة يف جمال اذلاكء الاصطناعي 

ت املتاحة بشأأن اختيار ادلول اليت ستس تضيف مث جدد الوفد دعوته ا ىل حبث مجيع اخليارا .وأأثرها عىل امللكية الفكرية

ن اال مارات عىل أأمت الاس تعداد للمشاركة يف أأية مشاورات علامً بأأن ادلوةل قد  .املاكتب اخلارجية للمنظمة وأأردف قائاًل ا 

اس تجابت لطلب امجلعية العامة السابقة بتأأجيل طلب التصويت برشط أأن يمت وضع خارطة طريق ال عداد مهنجية واحضة 

 2015وعليه، شدد الوفد عىل أأمهية الالتام بقرارات امجلعية لعام  .ومتاكمةل هبذا الشأأن للخروج بتوصيات امجلعية العامة

ورأأى الوفد  .وبشلك خاص الوقت احملدد لتكل املسأأةل نظرًا ا ىل ضيق الوقت املتاح للخروج بقرار وفقًا للمشاورات السابقة

ىل التصويت كحل أأخري أأنه من املستبعد الوصول ا ىل حل اب ىل الأخذ بعني الاعتبار اللجوء ا  ال جامع، فدعا ادلول الأعضاء ا 

وفقًا للنظام ادلاخيل للويبو، مشددًا عىل الطبيعة الاس تثنائية ذلكل اال جراء وأأنه ال ينبغي أأن يؤثر عىل أأية قرارات أأخرى 

جياد حلول ختدم مصاحل الويبو عىل وأأكد الوفد جمددًا التامه ابلعمل مع  .للمنظمة يف املس تقبل ىل قرارات وا  امجليع للتوصل ا 

ويف اخلتام، جدد الوفد شكره مجليع ادلول الأعضاء، وأأبدى أأمهل يف أأن تمثر سلسةل اجامتعات الويبو عن  .أأفضل وجه ممكن

 نتاجئ تصب يف خدمة التمنية والازدهار للك ادلول واجملمتعات.

بيان وفد فنلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودهل الأعضاء وبيان وفد ندا ابمس اجملموعة ابء. وقال  اململكة املتحدةوفد أأيّد و  .124

ن اململكة املتحدة س تغادر الاحتا ا ومبواس تقرار، م بذكل بثبات القيان هدفها هو أأ ، و 2019د الأورويب يف هناية أأكتوبر ا 

يضمن اس مترارية حامية أأحصاب حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أأحصاب احلقوق املعينة من الاحتاد الأورويب مبوجب 

ذ ة الويبو احلالية: ثنائييف أأحرز  اً جيد اً تقدم وذكر أأننظايم الهاي ومدريد.  تويل الرشاكت يف اململكة املتحدة قمية كبرية ا 

ّ وبناء عليهامللكية الفكرية ودمعها دوليًا.  ةيامحلخلدمات الويبو  حنو التحول السري واصةل ملد الوفد اتباع هنج اسرتاتيجي ، أأي

أأبدى الوفد اس تعداده و . ، وتكييفها لتس تجيب للمتطلبات املس تقبلية للعمالءحتسني اخلدمات لأحصاب احلقوقبغية الرمقي 

ن لربانمج واملزيانية. لجنة ال  تهس  اللمساعدة، مبا يف ذكل من خالل رئ متابعة أأولوايهتا بشلك س تواصل اململكة املتحدة وقال ا 

رفعت ململكة املتحدة وأأضاف أأن ا .2020استبايق ومنتج مع القيادة املقبةل للويبو يف أأعقاب انتخاب مدير عام جديد عام 

ني من الهيئات الرئيس ية للمنظمة، وصياغهتا للعديد من تالثن  هتاس ا، كام يتضح من خالل رئا جتاه الويبواهتالتاممس توى 

جياد حلول للقضااي ادلولية الهامة.  ىل املقرتحات الرمسية ومساعدهتا يف ا   اً الويبو لعقد مؤمتر يف لندن مؤخر  معها معل وأأشار ا 

ن أ اثر اذلاكء الاصطناعي عىل امللكية الفكرية. ويف هذا الصدد، بشأأن  ىل البياانقال ا  ت واس تخداهما، وكذكل الوصول ا 

س ناد احلقوق ا ىل خمرجات اذلاكء الاصطناعي،  ّ  ينطبق عىل مجيع ادلول الأعضاء، وابلتايل يتطلب اتباع هنج دويل.أأمر ا  د وأأي

ىل التحدي العاملي املمتثل يف ت  الوفد ابلاكمل هجود الويبو وقيادهتا يف هذا اجملال. قال امللكية الفكرية، و  مثني قميةوانتقل الوفد ا 

ىل العمل مع ال خرين  نه يتطلع ا  ىل فهم أأفضل للتحدايت العاملية اليت يواهجها املبتكرون يف ل ا  قمية امللكية تسخري لتوصل ا 

ىل . و مايل الفكرية اخلاصة هبم كأصل ودمع  ىرب كالعىل الأهداف واصل تالرتكزي امل حتسن املناخ العام يف الويبو و أأشار ختاما ا 

 قمية لأحصاب املصلحة العامليني يف جمال امللكية الفكرية.قّدم ال ادلولية اليت تخدمات امللكية الفكرية 

ذي لواكةل وفاة الس يد عبد هللا وزيري، املدير التنفيخبالص الأىس والأسف ، مجهورية تزنانيا املتحدةوفد وأأعلن  .125

ّ 2019يف زجنبار يف يونيو  اتسجيل الأعامل وامللكيت  ال س امي فامي و ،أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقيةوفد د الوفد بيان . وأأي
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ىل مفاوضات بشأأن ي  رف الشعوب اصكوك قانونية دولية ملزمة محلاية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة مبعتعلق ابحلاجة ا 

ن حكومة والمتثيل اجلغرايف العادل لدلول الأعضاء يف الويبو يف هيئات صنع القرار. و  الأصلية واجملمتعات احمللية، تزنانيا قال ا 

نتاجية لتحويل اقتصادهاتركز  امللكية الفكرية يف تعزيز التمنية الصناعية  بدور اكمالتعي وعيا و  ،عىل التصنيع وتعزيز اال 

نتاجية. و  ذكر أأن . و هفيد بدلت عزيز نظام حامية امللكية الفكرية واعامتد س ياسات واصل التعاون مع الويبو لتيس  أأضاف أأنه واال 

مشلت الأنشطة احلديثة و . ال زال جارايبعضها والبعض ال خر وقد اس تمكل برامج الويبو وأأنشطهتا التعاونية، اس تفاد من البدل 

س تخراج المعاجلة الأعشاب البحرية ) املالمئةتطبيق تقنيتني مت حتديدهام كجزء من برانمج الويبو لنقل التكنولوجيا 

ن املرشوعني هام خري الاكراجينان وتربية الأحياء املائية(. و  بناء يف معلومات الرباءات بشلك فعال اس تخدام عىل  لامثقال ا 

جرته انمج أأ تزنانيا من أأكرب املس تفيدين من برامج الويبو لتطوير املهارات، مبا يف ذكل بروأأضاف أأن القدرات التكنولوجية. 

اس تفادت و اس تضافت البالد برانجمني تدريبيني للويبو، وقد ابلتعاون مع حكومة السويد. يف الويبو منوًا الأقل لبدلان شعبة ا

املكتب السويدي للرباءات والتسجيل و  ويبواملشرتك للتدريب ال من هنج التنفيذ القامئ عىل املشاريع لربانمج  2019يف عام 

، اذلي مكّن املشاركني من صياغة مشاريع وطنية تس تخدم امللكية الفكرية لأغراض ن اال منايئ ادلويلوالواكةل السويدية للتعاو 

دمعت الويبو تزنانيا يف تنظمي أأنشطة هممة وقد التمنية. ونتيجة لهذا التدريب، مصم املشاركون ونفذوا ثالثة مشاريع وطنية. 

طار برانمج ميمساعدهتا يف منصة التعلأأخرى. وأأعرب الوفد عن امتنانه لأاكدميية الويبو عىل   عن بعد وتعيني مدرسني يف ا 

ن بدل ىل املؤلفات واملنشورات  هاملاجس تري يف امللكية الفكرية يف الأريبو. وقال ا  ال يزال يعمتد عىل مساعدة الويبو يف الوصول ا 

املاجس تري  ة لربانمجقاممرحةل اال  الزائرين يف  املعلمنيتواجد اال لكرتونية وغريها من املواد ادلراس ية املتاحة، والاس تفادة من 

 عىل موقعها اال لكرتوين. الويبو نرش برانمج املاجس تري يف امللكية الفكريةوالمتس الوفد من يف دار السالم.  يف امللكية الفكرية

126.  ّ القضااي ذات الأمهية ا ىل  شاروأأ  ،كندا ابمس اجملموعة ابءوفد به  البيان اذلي أأدىل الوالايت املتحدة الأمريكيةد وفد وأأي

القرار اذلي ومثّن عاليا لعمل اذلي يؤديه موظفو الويبو، الكبري ل هلوفد: فامي يتعلق بشؤون املوظفني، أأعرب الوفد عن احرتامل

. فقط الفريقأأداء عرتف ابلأداء الفردي و يرانمج املاكفأ ت والتقدير يف الويبو، واذلي بشأأن متويل ب 2019يف صيف عام  ذاخت

نه ال يس تطيع تأأييد منح و  . وفامي يتعلق بقضية املساهامت املاكفأ ت ا من هذا برانمجاليت ظلت جزءأأداء املنظمة، ماكفأأة قال ا 

ىل أأن املركز املايل  حلد كبري ا ىل جناح نظام معاهدة الرباءات  زىالقوي للويبو يعيف النفقات املشرتكة للويبو، أأشار الوفد ا 

 ايل لأنظمة التسجيل الأخرى.املعاكز ال كونمن النفقات املشرتكة، ولكن ال ميكن أأن ي العادةلحصته أأكرث من يتحّمل اذلي 

، هبدف هذه املسأأةليف  تهيتحمل لك نظام تسجيل اتبع للويبو مسؤولي يقتيض أأن تعزيز الاكتفاء اذلايت املايل أأضاف أأن و 

نصافا للنفقات املشرتكة، كام اكن احلال يف العقدين الأولني وزيع ت ن اقرتاح الأمانة رأأى الوفد أأ لويبو. وبناء عىل ذكل، لأأكرث ا 

يراداهت نموالاملالهاي ولش بونة احتادا سامه ي بأأن  للويبو  يف النفقات املشرتكة اممن الاشرتأاكت بنس بة واحد يف املائة من ا 

املموةل من  اداتحتمعاجلة العجز املتوقع يف الاأأن ضاف وأأ ش يا مع املامرسة السابقة. اخطوة يف الاجتاه الصحيح، مت

عادتس تدعي الاشرتأاكت  يرادات املتنوعةاللكي لتوزيع ال ة ا  معاهدة الرباءات ومدريد الحتادي من استامثرات  اً غالبتأأتّية امل  ،ال 

عىل الاحتادات ضمن حصول تكل تبطريقة توزيعها أأو عىل الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت املمولني من الاشرتأاكت، 

كام هو احلال يف املامرسة احلالية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل ا ىل شامةل ن حصة للك احتاد عوضا عمنفصةل حصة 

ن ، ةفامي يتعلق مباكتب الويبو اخلارجيو  وردت.الربانمج واملزيانية املقرتحة كام وثيقة توافق يف ال راء بشأأن  من املفيد قال ا 

جراؤه قرر واملالتقيمي املوضوعي للش بكة احلالية لهذه املاكتب،  انتظار نتاجئ ، قبل اختيار املاكتب اخلارجية التالية، 2021عام ا 

ىل وأأ  ادلعوة أأضاف أأن جناهحا، و ا يف حتقيق سامه دامئابال جامع مس تنرية قرارات اختاذ تقليد الويبو القدمي املمتثل يف أأن شار ا 

ىل اختتام املناقشة  يف ضوء و .ةنفعامل رضر أأكرب من قد يتسبب بملاكتب اخلارجية املس تقبلية بشأأن ااملتعجةل للتصويت ا 

https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=179
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=179


A/59/14 Prov. 
Annex 
85 
 

أأي ب ا يف الوقت احلايلالعام عىل الامتناع عن امليض قدم، حث الوفد املدير يةاملاكتب اخلارجية املس تقبل بشـأأن اجلدل ادلائر 

ماكنية فتح بشأأن  ةخط ن تضمنريفلتو الويبو مركز ا   اختمتمساحة مكتبية هناك. و  ت خدمات التحكمي يف ش نغهاي، خاصة ا 

نه  اال جنازات الاس تثنايئ و لتقدم عن تقديره ل عرب يود أأن ي – املدير العام يقيض فرتة واليته الأخريةونظرًا لأن  –ابلقول ا 

الطريق أأمام ادلول الأعضاء ملعاجلة  تدواليت همرؤيته، بفضل و الس يد غري  ةقياد حتتيبو الو املعيارية املهمة اليت حققهتا 

 .اخدماهتجودة و  التكنولوجيا وامللكية الفكرية مع ضامن اس تقرار الويبومثل قضااي متطورة 

ته، واذلي مسح للفريق التقين للملكية الفكرية يف دم الويبو عىل التعاون التقين اذلي ق وغوايأأوروشكر وفد  .127

مدير شعبة قانون الرباءات عىل دمعه املس متر ومعهل الوفد الس ياسات بشأأن هذه املسأأةل. وشكر سني أأوروغواي مبواصةل حت 

تنفيذ اد الوفد ب شوأأ ت ادلليل الأول لفحص الرباءات. صدر  أأ اليت ،املشرتك مع املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف أأوروغواي

قلميية للمدربني يف صياغة طلبات حلق رباءات، ابلتعاون مع الواكةل اال س بانية للتعاون واملكتب اال س باين للرباءات الة العمل اال 

رباءات س يحظون باملبتكرين الوطنيني لأن اجلامعات والوالكء واملمثلني القانونيني معل ما س يعزز وهو والعالمات التجارية، 

لمديرية لاملس متر  ه. وأأعرب عن تقديره وشكره للمكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب عىل دمعادويلهيسهل تعالية اجلودة 

صص املمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف كوس تارياك، حدث لمشاركة يف ل  هتاوال س امي دعو  ،الوطنية للملكية الفكرية

ىل املعاهدة النضامم حترّض لللبدلان اليت  ذ عندما مثل أأوروغواي، و ا   معاهدة الرباءات طرفا يفتصبح اكنت النتاجئ واعدة، ا 

أأعرب الوفد عن امتنانه لقطاع و  لتطبيق الفعال.ل الاعامتد عىل مجيع املدخالت التقنية والقانونية والس ياس ية الالزمة  ميكن

دارة  ،IPASتقدم يف حتديث نظام ال عىل التبادل املس متر مع فريقه الفين ملواصةل البنية التحتية العاملية  من أأجل حتسني ا 

نفاذ وأأنشطة التدريب اليت تقوم هبا الويبو وأأشاد السجالت وتوفري قدر أأكرب من اليقني القانوين.  القضاة لصاحل الوفد جبهود اال 

صاحل يف مونتيفيديو لعقد ادلمع اذلي تلقاه لتنفيذ نشاط ا ىل وص عىل وجه اخلصشار واملدعني العامني يف أأوروغواي. وأأ 

أأعلن الوفد موافقة الربملان الوطين، يف و مع املكتب اال س باين للرباءات والعالمات التجارية. ابلتعاون  ،لقضاة واملدعني العامنيا

عىل اتفاقية  2003و 1999ت عايم ، عىل التصديق عىل معاهدة س نغافورة وقبول التعديالت اليت أأدخلاملايض سبمترب 15

تضمن لي  ،أأن أأوروغواي تعمل عىل ا صالح شامل لقانون العالمات التجاريةالوفد . وأأكد صكوك قريباتودع الالويبو، وس  

نفاذ، من بني أأمور أأخرى، وحتديثه بشأأن جوانب جديدة  ليامتىش مع أأحدث التطورات التكنولوجية والتجارة اال لكرتونية واال 

ىل أأن جلنة الصياغة، املؤلفة من كياانت عامة وخاصة، تعمل عىل مرشوع قانون و  .لائيف هذه املسلقانونية التطورات ا أأشار ا 

 س يطرح للتشاور العام يف الأشهر املقبةل.

ادلمع لمتكني احلكومة من أأشاكل مساعدة تقنية وغريها من عىل ما قّدمته من عن تقديره للويبو  فانواتووفد أأعرب و  .128

س بعة  احلكومة بسنّ ومبوجب هذه اخلطة، التمت  ذكر أأنّه. و 2015صياغة خطهتا الاسرتاتيجية الأوىل للملكية الفكرية عام 

ا للملكية الفكرية، يعمل فيه مخسة مكتب تأأنشأأ ، و قت عىل اتفاقية الويبو واتفاقية برنوصدّ  ،امللكية الفكريةبشأأن قوانني 

رباءات والتصاممي. وأأعرب الوفد عن امتنانه الحمامني ومخسة من موظفي ادلمع للمساعدة يف تسجيل العالمات التجارية و 

ملنح كذكل من ااس تفادوا و  ،وموظفوهالوطين مكتب امللكية الفكرية مهنا اس تفاد اليت عرب اال نرتنت؛  للويبو عىل منصة التعمل

نه ادلراس ية للويبو وبرانمج الويبو للتطوير املهين. و  يعمل مع مكتب الويبو يف س نغافورة عىل تركيب نظام قال الوفد ا 

(IPAS) من املقرر أأن و التصاممي؛ و رباءات التسجيل العالمات التجارية و  اجلهود الرامية ا ىل رمقنة خدماتتعزيز ، من أأجل

ا تتعلق ابالس تغالل غري ه حالين التحدايت اليت تواجه بدلوذكر الوفد أأ . 2020عام  فانواتوالنظام جاهزا لالس تخدام يف  كوني

مع أأحصاب املصلحة احملليني لوضع ترشيعات البدل تعمل ذلكل العادل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و
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ىل التقدير الكبري لمحلاية املعارف التقليدية. و  ملعارف يف ضوء اس مترار التام البدل حبامية معارف الشعوب اعمل جلنة أأشار ا 

ل تسجيل العالمات يسه بغية ت ات اجلغرافية، ة الويبو يف مراجعة قوانني املؤرشالأصلية. وأأعرب عن رغبته يف طلب مساعد

ن حكومته ختطط التجارية احمللية الشهرية.  ىل معاهدة حق املؤلف وقال ا  حامية صناعاهتا اال بداعية من أأجل لالنضامم ا 

يف تصنيف  أأن أأداءها قويو  ،2020منوًا يف عام الأقل رج من ماكنهتا كواحدة من البدلان وأأضاف أأن بدله عىل س تخوصوهنا. 

أأعرب و  ،تعزيز التجارة احلرةس تواصل فانواتو أأكّد أأن ادلخل القويم اال جاميل للفرد، وكذكل يف املؤرشات ادلولية الأخرى. و 

 .بشلك عاملدلمع واملساعدة اليت تلقهتا من الويبو واجملمتع ادلويل  ااهنامتنعن 

129.  ّ نبيان وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب (البوليفارية - مجهورية)فزنويال د وفد وأأي  . وقال ا 

 اتالشهادة الثالثة لتسميوذكر أأن العديد من أأنشطة الابتاكر والتطوير يف جمال امللكية الفكرية. نفذ ت  ،رمغ احلظر، بدله

وأأضاف الوفد أأن بدله يساعد عىل دفع جعةل التمنية الوطنية. س مما  ،الفزنوييل( rumمنحت ملرشوب الرم ) ت املراقبةاملنشأأ 

نتاج،  أأدوات أأساس ية حلفز الاقتصاد احمليليه نشأأ العامل، وتسميات امل  ا يفتنوع انالبدلواحد من أأكرث  سهم وت وتوس يع اال 

ىل أأ . 2030 خطة التمنية املس تدامة لعام الواردة يفحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة  ابلتأأكيد يف ن املكتب الوطين وأأشار ا 

ىل معلومات امللكية الفكرية، نفاذ يعمل عىل حتقيق  فوائد للك ال اصفأأدرج و و اال لكرتوين وقعه مل احتديثأأجرى وذلكل أأسهل ا 

ن لتمنية الوطنية. عملية ايوفرها نظام امللكية الفكرية ل قد اليت منائية اال   للمرة الأوىل يف اترخي  ،عالمة جامعية منحت 16وقال ا 

 هتممحلاية ملكيالالزمة  ابلأدوات من خالل تزويدمهو يف والية بوليفار،  ةالأصلي شعوباحتاد ال عرب  ،للشعوب الأصليةالبدل، 

 ّ مبساعدة من املكتب وذكر أأن بدله أأطلق، د جتديد والية جلنة املعارف هبدف تعزيز حامية معارف الأجداد. الفكرية. وأأي

الفزنويليني. ز عىل القانون والأمتتة وتدريب املتخصصني تركاليت من مشاريع التعاون  اعدد ،لاكرييبااال قلميي لأمرياك الالتينية و 

ىل أأنشطة الوفد شار وأأ  وذكر أأن بدله اس تخدام نظام الويبو البديل لتسوية املنازعات. يف جمال التعاون مع البدلان الأخرى ا 

ىل معاهدة مراكش، وس تقدم الصكوك  نضاممالارشوط  اس توىف  .امجلعياتيف فرتة ملدير العام للويبو الوجهية ا ىل اا 

ىل النتاجئ اال جيابية  ،عن تقديره للجهود اليت بذلهتا الويبو لتحقيق أأهدافها الاسرتاتيجية فييت انموأأعرب وفد  .130 وأأشار ا 

حراز مزيد من التقدم يف العمل امل  ىل ا  نه يتطلع ا  عياري املتعلق مبعاهدة للمناقشات بشأأن املسائل املؤسس ية واحلكومية. وقال ا 

ب ذلا جياجملمتعات ومعلها وتواصلها.  ةعيشم  طرق الثورة الصناعية الرابعة تغرّي وأأضاف أأن ممي وجلنة املعارف. اقانون التص

عىل البدلان النامية مثل فييت انم الانتقال حنو التمنية املس تدامة واغتنام الفرص اليت تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتاكر 

لتعزيز منو نظام  تهن خمتلف املشاريع والربامج والس ياسات اليت أأطلقهتا حكوم ذكر أأ لزايدة رخاء مواطنهيا. ويف هذا الس ياق، 

درأاكً مهنا أأن امللكية الفكرية يه أأضاف أأن حكومته، مؤرش الابتاكر العاملي. و البدل يف نت تصنيف حسّ  ،بتاكرالا  مهّ أأحد أأ ا 

، اعمتدت الاسرتاتيجية 2018منذ أأغسطس و ت ال نشاء بيئة حديثة وفعاةل للملكية الفكرية. جوانب الابتاكر، اختذت خطوا

 رجتدا مبوجب االتفاق الشامل وامل اهتوعدلت ترشيعات امللكية الفكرية مبا يامتىش مع التام 2030الوطنية للملكية الفكرية 

ىل اس تعدادات حكومته للرشاكة عرب احمليط الهادئ.  يداع وأأشار ا  ىل اتفاق الهاي بشأأن التسجيل ادلويل  نضاممالاصك ال  ا 

ن الويبو الصناعية.  تصامميلل  عىل تطوير اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية ونرش نظام بدله ساعدت العام املايض وقال ا 

(IPAS)  نشاء نظام أأكرث ىل مواصةل هذا التعاون املمثر وتعهد ابملسامهة يف ا  وتنفيذ مرشوع بيئة امللكية الفكرية. وتطلع ا 

 توازان للملكية الفكرية لصاحل مجيع ادلول الأعضاء.

131.  ّ الويبو يف العديد من جماالت مع  هبتعاونأأقّر أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. و وفد به  ذلي أأدىلالبيان ا زامبياد وفد وأأي

عقدت حلقة معل وذكر أأن أأبرز دمع املنظمة ملركز دمع التكنولوجيا والابتاكر اجلديد يف زامبيا. و تطوير امللكية الفكرية، 

https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=184
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=185
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=185
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=191
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=191


A/59/14 Prov. 
Annex 
87 
 

تدريب املشاركني عىل البحث عن معلومات الرباءات و  2019 ويوليال طالق ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف 

ن واملنشورات العلمية واس تخداهما. و  أأن العديد من املؤسسات الأاكدميية والبحثية هو ذكل ابلنس بة ا ىل زامبيا، ية أأمه قال ا 

نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،من مجيع أأحناء البالد تاليت حرض  فتح اجملال مما ي اخلاصة هبا،  أأعربت عن رغبهتا يف ا 

التعاون مع الويبو يف هذا الصدد. وشكر الوفد الويبو عىل تنظمي وتيسري س تواصل زامبيا أأكّد أأن ش بكة وطنية. و  ال نشاء

قلميية بشأأن  املكتبات ودور احملفوظات التقييدات والاس تثناءات لصاحل مشاركة رؤساء ماكتب حق املؤلف يف ندوة ا 

د الوفد وأأكّ  .2019كينيا، يف يونيو ب يف نريويب  تقدواليت عسات التعلميية والبحثية يف جمال حق املؤلف، واملتاحف واملؤس 

ن و  .من جديد اس تعداده للمشاركة بشلك بناء يف هذه اجملاالت. وشدد عىل أأمهية جتديد والية جلنة املعارف زامبيا عىل قال ا 

 .محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الفوللكورياعامتد قانون وطين يف  هتاجترباس تعداد لتقامس 

132.  ّ ن أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وفد به  البيان اذلي أأدىل زمبابويد وفد وأأي سبمترب  12يف أأودعت  تهحكوم وقال ا 

ىل معاهدة مراكش 2019 تراجع قانون  وأأضاف أأن احلكومة. دلى الويبو صك تصديقها عىل معاهدة بيجني وصك انضامهما ا 

ىل اتفاق س تعد لالنضوذكر أأهنا ت . املذكورتني تنيهدااملعالويبو، ملواءمته مع من مبساعدة  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة امم ا 

رة للتصديق عىل معاهدات الويبو ذات الصةل. وأأعرب الوفد عن امتنانه املس مت ا، كجزء من هجوده2020الهاي يف عام 

معاهدة املتنقةل بشأأن يف زمبابوي، مبا يف ذكل احللقات ادلراس ية تكوين الكفاءات للويبو عىل لك ادلمع اذلي قدمته لربامج 

الأريبو ي تقدمه الويبو ابلرشاكة مع املاجس تري يف امللكية الفكرية اذلبرانمج و  ،يف اجلامعاتاليت عقدت مؤخرا الرباءات 

فريقيا يف زميبابوي.  السجالت، مبا يف ذكل التحقق من  نةرمق معلية أأعرب عن رسوره الس مترار و وحكومة الياابن، يف جامعة ا 

ن الويبو. و  ا تديرهيتال ةالاستامئني ق الياابنيداصنيف مكتب زميبابوي للملكية الفكرية بدمع من اجلارية  ،البياانت قال الوفد ا 

العمل عن كثب مع الأوساط الأاكدميية ومؤسسات البحث ومراكز الابتاكر والرشاكت الصغرية زمبابوي س تواصل 

بفارغ الصرب زايرة املدير العام ا ىل هراري وأأضاف أأنه ينتظر واملتوسطة لتعزيز تقدير امللكية الفكرية واحرتاهما واس تخداهما. 

امللكية الفكرية "بشأأن  املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةة و اال قلميية الأفريقية للملكية الفكرياملنظمة و  الويبوحلضور مؤمتر 

ضافة القمية من أأجل التنافس ية التجارية والتمنية املس تدامة يف أأفريقيا مجيع ادلول الوفد  ا. ودع2019يف نومفرب  "والابتاكر وا 

مياهنا املس متر ابلت عادة تأأكيد ا  ىل ا   سن النية.حب  مصحوبةلتفاوض بروح بناءة وا عدديةالأعضاء ا 

يه هيئة حكومية دولية حيمكها اتفاق ابنغي اذلي أأن املنظمة  (OAPI)املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وذكّر ممثل  .133

دارة حقوق امللكية الصناعية، وأأن  أأنشئ هذا املكتب اال قلميي قد يطبق ترشيعات تتجاوز احلدود الوطنية فامي يتعلق اب 

نشاء مكتب للملكية الصناعية. 1883مارس  20اقية ابريس املؤرخة من اتف 12املادة مبوجب  ، واليت تلزم ادلول الأطراف اب 

صدار الس ندات ة يه تسجيل ساس يوأأن هممهتا الأ  ،دوةل عضو 17تضم ملنظمة امثل أأن امل أأوّض و  نيابة عن ادلول  هاوا 

اتفاق ابنغي. وأأضاف أأن املهمة الثانية مبوجب ا ال جراءات مشرتكة بني مجيع ادلول الأعضاء فقذكل و و  ،الأعضاء ومن أأجلها

الصادرة يف النرشة الرمسية عىل اال نرتنت س ندات نرش احملتوى الأسايس لل وتمتثل يف علومات، مجع املتوثيق و ال  لمنظمة يهل 

ىل أأن املنظمة تشاركامل أأشار و رباءات. نرشة الللمنظمة ويف  يف التطوير التكنولويج من خالل نظام امللكية الصناعية  مثل ا 

جمال امللكية يف  هارف امعاليت حتتاج ا ىل زايدة ذ برامج املعلومات والتوعية والتدريب لرشاحئ خمتلفة من اجملمتع يوتنف  ،اخلاص هبا

التابع لها،  ايوندييف مركز تدريب  يف جمال امللكية الفكرية يةتدريب دورات أأجرت وذكر املمثل أأن املنظمة قّدمت و الفكرية. 

ياكين أأاكدمييةيف و مثل أأن امل وكذكل يف س ياق التعاون. ورصح  ،ابلرشاكة مع مؤسسات أأاكدميية أأخرىودورات ، دينيس ا 

 هنديسبرانمج تدرييب ملنظامت اال دارة امجلاعية حلق املؤلف وبرانمج أ خر مل  وضع، يف 2019يف عام ، رشعت املنظمة
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ىل وأأ رباءات. ال مؤرشات جغرافية يف ادلول الأعضاء، وكذكل مرشوع تطوير حامية الأصناف ا طالق مرشوع  اراس متر شار ا 

جراءات وأأشار ا ىل دمع الرشاكت يف الاس تخدام احلكمي للملكية الفكرية. بشأأن دأأت دراسة وأأضاف أأن املنظمة بالنباتية.  ا 

، وكذكل للنسخة السابعة من املعرض الأفريقي "OAPI"ة ملموسة جارية، ال س امي للفائزين جبوائز العالمة التجاري

مكستشار فين حلكومات ادلول الأعضاء يف املنظمة تقّدم مضن دورها  أأنمثل امل لالخرتاعات والابتاكر التكنولويج. وأأوّض 

ن . و امللكية الفكرية قضاايبشأأن دلول يف تس يري الس ياسات وتزودها ابلأفاكر الالزمة لتكل اجمال امللكية الفكرية، ادلمع  قال ا 

سمح ي ، مما لتامات هممةبتعهد بعض الأطراف اباملنظمة تتوىل قيادة املشاريع والربامج بدمع من بعض الرشاكء، ورحب 

س تفادة من ادلمع الكبري املطلوب لمتويل من الا، املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةللعديد من البدلان واملنظامت، مبا يف ذكل 

الرشاكء الثنائيني ومتعددي الأطراف يف لك مثل امل التدريب. وشكر وال س امي التنظميية، تكوين الكفاءات امج املتعلقة ب الرب 

 املنظمة عىل دمعهم.

134.  ّ البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية.  (الأريبواملنظمة اال قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )د ممثل وأأي

طار االتفاق الثاليث املوقع بني الويبو والأريبو  ،2019الأنشطة املتلفة املضطلع هبا أأو املطط لها يف عام وذكر أأن  يف يف ا 

برانمج أأس بوع للملكية الفكرية يف غاان وكينيا ورواندا ومائدة مس تديرة رفيعة  –أأو مشلت  –تشمل  ،للجمعيات 58السلسةل 

قلميي لرؤساء ماكتب حق املؤلف يف و  افيةاجلغر املؤرشات بشأأن املس توى  ابتاكر بشأأن  اومؤمتر  افريقيبدلا ا   45أأول اجامتع ا 

ضافة القمية  فريقيا. وفامي يتعلق ب لأغراض امللكية الفكرية وا  ن برانمج ذكر املمثل أأ ، تكوين الكفاءاتالتنافس ية التجارية يف ا 

فريقيا يف مواتري توفّره درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية اذلي  يف  ابدل 26خرجي من  300أأكرث من مّض زميبابوي، بجامعة ا 

نشائه قبل  ىل غاان و وس يعه وجنح ت ،س نة 12مجيع أأحناء القارة منذ ا  ن أأحدث يف العام املايض. و املتحدة تزنانيا مجهورية ا  قال ا 

قلميية الصياغة  بشأأنمعل حلقات حتسني أأنظمة امللكية الفكرية يف القارة و تضّمنت الأخرى  ملبادراتا رباءات واجامتعات ا 

قلميية أأن ضاف وأأ مكركز للمتزي يف تعلمي امللكية الفكرية. الأريبو ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتعيني أأاكدميية  املنظمة اال 

يف جمال امللكية الفكرية بشأأن عن كثب مع اجملموعة الأفريقية لتوفري مدخالت تقنية  نتعمالالأريبو الأفريقية للملكية الفكرية و 

القضااي الرئيس ية اليت هتم أأفريقيا. وأأعرب عن تقديره الكبري دلمع الويبو خالل العام املايض وعن أأمل صادق يف مواصةل 

 التعاون مع املنظمة لصاحل ادلول الأعضاء فهيا.

يف ملي ومركز تنس يق للتعاون ادلويل نتدى عامك الويبو معل ىل ع ملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءاتا ممثلوأأثىن  .135

حقوق امللكية الفكرية عرب احلدود. وسلط الضوء عىل  منازعاتتسوية زود للخدمات العاملية محلاية و مكقضااي امللكية الفكرية، و 

سبمترب  9يوم اكزاخس تان يف اذلي عقد يف نور سلطان  ،لمنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءاتل ملؤمتر ادلبلومايس اأأمهية 

املؤرخة رباءات الأوروبية ال س يوية الالصناعية امللحق ابتفاقية تصاممي بروتوكول حامية ال فقد جرى فيه اعامتد وتوقيع ، 2019

رباءات الأوروبية اليوم اذلكرى الس نوية اخلامسة والعرشين لتوقيع اتفاقية عقد يف ادلبلومايس  رؤمتوذكر أأن امل. 1994سبمترب  9

ن اعامتد هذا الربوتوكول الرائد ل ل وقاال س يوية.   ،أأوراس يا يف هذا التارخيمنطقة يف  تصاممي الصناعيةمحلاية القانونية لل توفري اا 

عن رسوره  املمثلأأوراس يا بشلك عام. وأأعرب منطقة و ملنظمة ا قبة جديدة يف اترخيحب  بشريد عىل أأمهية اذلكرى و يأأك هو ت

للك من االتفاقية الأوروبية ضطلع مبهامت أأمني اال يداع لأن املدير العام للويبو يدث عن هذا احلبالغ امجلعية العامة للويبو اب  

منا وتطّور التعاون أأن هذا ، و نطالقهامنذ اتتعاون مع املنظمة الويبو وأأضاف أأن ال س يوية للرباءات والربوتوكول امللحق هبا. 

خص ابلشكر يف املرحةل اجلديدة من تطورها. و مة حاليا املنظ، وأأن الويبو تدمع املاضيةخالل الس نوات امخلس والعرشين 

ىل املشاركني يف املؤمتر ادلبلومايس، وكذكل يةل عىل دمعه للمرشوع يف مجيع مراحهل وعىل لكامته امجل املدير العام  اليت وهجها ا 
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نانه ملكتب املستشار القانوين أأعرب عن امت و  ت الأوروبية ال س يوية.رباءاالذلكرى اخلامسة والعرشين التفاقية يف اه خطابعىل 

ىل يعزى صياغة الربوتوكول وأأضاف أأن الفضل يف للويبو عىل املساعدة القانونية يف صياغة الربوتوكول واعامتده وتوقيعه.  مدير ا 

الصناعية تصاممي أأفضل اخلرباء القانونيني يف جمال حامية ال  اعرب عن امتنانه لدلول الأعضاء عىل تقدميهوأأ الهاي. جسل خرباء و 

عداد الربوتوكول واعامتده يف مثل هذا لاكن من املس تحيل ا  بدون مشاركهتم ف والقانون ادلويل للمشاركة يف مجموعة العمل. 

ىل أأن  ePCTأأنظمة لأدوات وخدمات الويبو اال لكرتونية، مبا يف ذكل  مس تخدم نشطاملنظمة  الوقت القيايس. وأأشار ا 

الويبو عىل مواصةل تطوير خدمات  املمثلحّث الرتمجة ال لية. و أأداة و  تركن الرباءاو  WIPO CASEو WIPO DASو

لكرتونية لتسهيل التشغيل الفعال ملاكتب الرباءات. وأأعرب عن تقديره الس تجابة قسم حلول  لكرتونية عاملية، وأأدوات ا  ا 

ن امل اال داري للتصاممي الصناعية.  IPASتنفيذ نظام يسري الويبو لطلب ت يف الأعامل  دخال نظام  عتمنظمة توقال ا   IPASا 

جراءاهتا اخلاصة، ومساعدة الويبو يف تنفيذ هذا النظام والأدوات ذات الصةل يف ماكتب امللكية الفكرية  يف ادلول لأمتتة ا 

مبزيد من التعاون مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة من أأجل تنفيذ نظام تسوية املنظمة م الت وأأبدى ا. اء يف املنظمةعضالأ 

 س توقّع يفواملركز املنظمة بني هبذا الصدد مذكرة تفامه وأأشار ا ىل أأن الصناعية. تصاممي ملنازعات خارج نطاق القضاء محلاية ال ا

ن ادلورة احلالية للجمعيات.   %5.6ارتفع عدد الطلبات بنس بة فقد . لمنظمةا ابلنس بة ل انحجا جداكن عاما العام املايض وقال ا 

: يف جبهدها لتحسني جودة معلهاأأضاف أأن املنظمة تفخر . و 2019الاجتاه اال جيايب يف عام  هذا، واس متر 2018يف عام 

دارة اجلودة و تطوير أ ليات البحث  بطلب الرتقية مبوجب لمنظمة ن التقدم احملرز يسمح ل ال  تقليل وقت الفحص. و حتسني ا 

دارة ل هيئة لتصبح نظام معاهدة الرباءات  دارة البدلان امل تامادلويل. وخ لفحص المتهيدي للبحث ادلويل وا  ةل وتحًا، أأثىن عىل ا 

تنظمي من حيث يف الأنشطة العملية  ةساعدا تقدمه من م وم ،والويبواملنظمة  تعاونيف والبدلان املتقدمة لتنس يقها الفعال 

 ال س يوية. العمل املشرتكة ملاكتب الرباءات الوطنية يف املنطقة الأوروبيةحلقات الفعاليات وادلورات التدريبية و 

طلعاهتا قق تملكية الفكرية حتلل س ياسات وقواعد وضع ابدلول الأعضاء يف الويبو عىل سعهيا ل مركز اجلنوبوأأشاد ممثل  .136

منربًا لتعزيز نظام امللكية الفكرية ادلويل الشامل واملتوازن أأن تكون الويبو ورأأى أأن عىل دة جملمتعاهتا. ائيف التمنية الوطنية وف

يف بصفهتا املزود الرئييس للمساعدة التقنية وأأضاف أأن الويبو، البدلان ومجيع أأنواع املس تخدمني. لك دم واملرن اذلي خي

تلبية من أأجل أأكرث عداةل ملوارد الربانمج واملزيانية  امن توزيعتض أأنتطوير أأنظمة وطنية متوازنة ومرنة للملكية الفكرية، ينبغي 

لفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مبا يامتىش مع الأهداف العامة ملنظومة الاحتياجات اال منائية اخلاصة ابمللكية ا

من شأأن التحسينات يف أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية والوطنية أأن تعزز الأداء العام لنظام امللكية ورأأى أأن الأمم املتحدة. 

قلميية. أأن حتسني الربانمج واملزيانية من شأأنه أأ و الفكرية ادلويل،  نشاء ماكتب خارجية وطنية وا  نه ن يقلل الطلب عىل ا  وقال ا 

يف احلفاظ  ساعدأأن ت جيب عىل الويبو وغريها من املنظامت اليت تقدم املساعدة التقنية ا ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

والاس تفادة من  ،الأخرى اليت تديرها الويبو املسموح به يف اتفاق تريبس واتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ةعىل حزي الس ياس

امليض قدمًا يف املفاوضات املتعلقة حبامية املوارد رأأى رضورة فامي يتعلق بوضع القواعد واملعايري، و مواطن املرونة الواردة فهيا. 

ثبت أأن نظام امللكية الفكرية متاحة للويبو يك ت فرصة وذكر أأن الها كأولوية. اس تكامل الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور و 

ميكن أأن يشمل مجيع الابتاكرات الفكرية وأأن يدمع اُلطر املعيارية ادلولية الأخرى لتحسني الشفافية وتوفري قدر أأكرب من 

ىل اليقني القانوين يف تطبيقها.  ىل احلاجة ا  بداء املرونة و وأأشار ا  يالء الاعتبارا  من  ،ادلول الأعضاءمن قبل الاكيف للتمنية  ا 

ىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ملعاهدة قانون التصأأجل ا ىل قرار، وأأضاف أأنه يف حال  .مميالتوصل ا  تعذر التوصل ا 

ملساعدة مركز اجلنوب اس تعداد املمثل  ىأأبدو ينبغي للجمعية العامة للويبو أأن تويص جلنة العالمات مبواصةل املداوالت. ف 
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نظام امللكية الفكرية  ززوتع ،ًا يف تصممي أأنظمة امللكية الفكرية اليت تدمع أأهدافها اال منائيةالبدلان النامية والبدلان الأقل منو 

 ادلويل العادل واملتوازن واملرن.

جنازات كبرية يف العام السابق حتت ا رشاف املدير  مجعية والكء الرباءات لعموم الصنيوقال ممثل  .137 ن الويبو حققت ا  ا 

الس بل شجع رؤية التوسع يف خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية، مبا يف ذكل خدمات من امل  أأضاف أأن. و وقيادته العام

هذه التطورات ذكر أأن منوًا. و الأقل لبدلان امبا يف ذكل  ،العديد من ادلول الأعضاءينتظرها البديةل لتسوية املنازعات، اليت 

 مسامهة كبرية يف تعزيز التمنية املس تقبلية للويبو.ستسهم 

ىل مذكرة التفامه اليت وقعهتا  (EPLOاملنظمة الأوروبية للقانون العام )ممثل شار وأأ  .138 مع الأاكدميية اليواننية املنظمة ا 

ن دلمع التدفق عرب الوطين للملكية الفكرية. أأيضا مذكرة تفامه مع الأاكدميية س توقّع الويبو وأأضاف أأن للملكية الصناعية.  وقال ا 

ملسائل املتعلقة ابلبياانت وس ياسة امللكية الفكرية والابتاكر يف س ياق الويبو وغريها من هيئات نتظام عىل ااملنظمة تعمل اب

مع الويبو  وأأعرب عن أأمهل يف أأن يسهم تعاون ،م بدمع الويبو عىل مجيع املس توايتالت جدد الاالأمم املتحدة وواكالهتا. و 

اليواننية بنشاط مع الأاكدميية  تعملوذكر أأن املنظمة شامل. الأاكدميية يف نظام ملكية فكرية مس تدام ومتعدد الأطراف و 

بأأمهية مشاركة الويبو يف املس تقبل يف  برانمج دلمع قضاة امللكية الفكرية يف اليوانن. وأأقرّ  وضعواملعهد القضايئ للويبو ل

ابملسامهة يف جدول أأعامل املنظمة م االت جدد مبادرات الأمم املتحدة، مثل الفريق الرفيع املس توى املعين ابلتعاون الرمقي، و 

 شامل لالبتاكر.

مع الويبو يف برامج امللكية الفكرية  الغرفةتقريراً عن تعاون  (FICCIاحتاد غرفة التجارة والصناعة الهندية )م ممثل قدّ و  .139

لفكرية والثورة الصناعية "امللكية ا موضوعبشأأن للتحدث يف اجامتع  2018يف الهند، مبا يف ذكل زايرة املدير العام يف نومفرب 

عالن الس ياسة الوطنية اجلديدة حلقوق امللكية الفكرية يف الهند، وذكر املمثل أأن التحدايت والفرص".  -الرابعة  ، 2016عام ا 

عن أأمهل يف مواصةل العمل مع املمثل  للميض قدما، أأعربو . الوطين، عزز نظام حقوق امللكية الفكرية الغرفة بدمع مكثف من

تكوين برامج و ويل للملكية الفكرية يف البدل؛ ادلؤمتر ، مثل املوحكومة الهند يف مشاريع امللكية الفكرية املشرتكة الويبو

نفاذ؛ الكفاءات  ذاكء ندوات و لواكالت اال  ا للملكية مركز وجعل الغرفة الوعي ابمللكية الفكرية يف عوامص الوالايت الهندية؛ ا 

ميكّن الرشاكت يف الهند من الاس تفادة من امللكية الفكرية مبا  لصناعية يف الهند؛ وتبادللأعامل التجارية واصاحل الالفكرية 

 أأفضل املامرسات يف البدلان الأخرى.

نّ  (ASIPIمجعية الأمريكيتني للملكية الصناعية )وقال ممثل  .140 أأكرب وأأمه منظمة  يها وعام 55تأأسست قبل امجلعية  ا 

عالقات هممة مع ماكتب التسجيل وامجلعيات الشقيقة امجلعية عىل مر الس نني، أأقامت و للملكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية. 

وأأضاف العديد من الأنشطة املشرتكة يف املنطقة. لتنفيذ،  تخطيطال وواصلت امجلعية، نفذت نتيجة ما س بق والويبو، و 

رباءات يف ندوة س تعقد يف أأوروغواي يف مارس الصياغة طلبات بشأأن الويبو دورة ابالشرتاك مع طلق س تاملمثل أأن امجلعية 

ىل أأنه خالل أأ . و 2020 يف حزي النفاذ بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات امجلعيات، س يدخل فرتة شار ا 

ومن هذه ويبو لتطوير أأنشطة مشرتكة بشأأن أأداء النظام. عىل دمع ال تعمتدذكر أأن امجلعية االربازيل. ويف هذا الصدد، 

بداع ورايدة الأعامل، خاصة فامي ( ASIPI VERDE" مرشوع )1: "شاريعامل  ىل تشجيع اال  وهو برانمج لالبتاكر يسعى ا 

جنتني دول يف املنطقة )الأر  10دراسة عن الأثر الاقتصادي الس تخدام العالمات التجارية يف و  "2"يتعلق حبفظ البيئة؛ 

يف دمعها  تشرتكابامن وبريو( واليت و املكس يك و غواتاميال ية و هورية ادلومينيك وامجل ش ييل و كوس تارياك و كولومبيا و الربازيل و 
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حتليل تأأثري الاس تخدام املكثف للعالمات التجارية عىل الاقتصادات هبدف ( INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )

بشأأن " Signo Paísدراسة "و  "3"الس نوي يف لامي )بريو(؛  امجلعيةوبر خالل مؤمتر طلق يف أأواخر أأكتتالوطنية وس  

جراء امجلعية قررت وذلكل ، هتايكيفية حامبشأأن  اندلبوجد توافق يف ال راء بني ال ال ياليت عالمات البدلان  اليت ادلراسة ا 

ن أأكدت التباين يف املعامةل وامحلاية. و   6ا ىل رضورة اعامتد معاهدة دولية أأو تفسري منسق للامدة تشري النتاجئ احملققة قال ا 

ىل املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية وذكر أأنه )اثلثا( من اتفاقية ابريس.   من قبل هذه املسأأةليف بريو أأشار ا 

ابلويبو ومواصةل العمل  ابتعزيز عالقهت ااهامتهمممثل امجلعية التأأكيد عىل كرر و ، وس تتناولها قريبا جلنة العالمات. 2018يف عام 

 شرتك لصاحل نظام امللكية الفكرية والابتاكر.امل 

ن  (KEIاملؤسسة ادلولية ال يكولوجيا املعرفة )وقال ممثل  .141 عارض أأي معل أ خر من قبل جلنة حق املؤلف املؤسسة تا 

عىل اقرتاحات توفري حقوق واعرتض املمثل  أأهداف املعاهدة.جم التخّبط بشأأن حل اً البث، نظر محلاية هيئات شأأن معاهدة ب 

أأجهل. ويشمل ذكل من ترخيص مل حيصلوا عىل ه أأو و تلكبدعوه أأو مي حملتوى اذلي مل ي بشأأن ادامئة فعاةل لهيئات البث 

خيص ا، مثل تر ترخيص عام جماينمبوجب  نحمت أأو مل ا حصاهبلأ دفع أأجور تأأو مل مؤلف عىل حق ال تنطوي املصنفات اليت 

 ةعو دفخدمات املللعاظم املتالهائل و ادلور نظر يف ن معل جلنة حق املؤلف يف جمال البث مل ي ورأأى املمثل أأ املشاع اال بداعي. 

، عىل سبيل املثال، يوتيوب يت يف )غوغل( ونيتفليكس وس بوتيفاي وأأمازون برامي، املشفرة اجلديدة عرب اال نرتنت، وأأمهها

النتيجة املتوقعة لأي حق جديد أأضاف أأن ال هيئات البث اململوكة حمليا. و العمالقة كنولوجيا رشاكت الت  س يطرةضع ل واليت خت

بداعيملصنفات نح حقوق امللكية الفكرية س مت هو أأن هذه الرشاكت  ،الطلبحسب لبث دمات اخل يةللملكية الفكر   ةا 

جلنة الرباءات ذكر املمثل أأن ابلرباءات والصحة، فامي يتعلق و د الويبو هذا الهنج. عامتال اواحضمل ير سببا و ين،ص أ خر اشخلأ 

 Luxturnaلهيا، مثل عصول عالجات جديدة للخالاي واجلينات واحل رباءات يف تطويرالتناقش دور ينبغي أأن 

ىل العدد املتايد من  انظر و . (CAR-T)رسطان ال عالجات  Zolgensmaو ن رباءات ملثل هذه العالجات، الا  عىل قال ا 

، وكذكل تاكليف الرتخيص املرتفعة املطّبقة عىل العالجات البرشيةاس تثناءات الرباءات نوعية جلنة الرباءات النظر يف 

 وممارسات الرتخيص املنافية للمنافسة.

ن متثل يف  يتال، (JIPAامجلعية الياابنية للملكية الفكرية )وقال ممثل  .142  شملعضوية امجلعية ت امجلعيات لأول مرة، ا 

يف املائة من  20شلّكون وي يف العامل، ، ميثلون أأكرب مس تخديم أأنظمة امللكية الفكرية ابدل 12رشكة ومنظمة من  1300

يداعات   ندوةوذكر أأّن املدير العام أأكّد، يف رباءات يف مجيع أأحناء العامل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. الطلبات ا 

ال زال القطاع العام وأأضاف أأن ىل أأمهية الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص. ، ع2019يف وقت سابق من عام للجمعية 

نشاء امللكية الفكرية يف دور رائد، الضطلعوا بأأن يامللكية الفكرية ومهنم امجلعية ، وعىل مس تخديم نظام حاسام ادوريؤدي   ا 

ىل  املعلومات. ويف هذا الس ياق، يف وضع القواعد وتمنية املواهب ونرش اً ضبل أأي، حفسبوحاميهتا واس تخداهما   تعاونأأشار ا 

ىل مناقشات جلان الويبو ادلامئة و امجلعية  يف والعمل. أأفرقة مع الويبو يف العديد من الأنشطة، مبا يف ذكل من خالل الانضامم ا 

الويبو ال طالق هذا  لية نقل التكنولوجيا اخلرضاء، ابلرشاكة معامجلعية أ  عىل سبيل املثال، اقرتحت  منصة ويبو غرين،س ياق 

كد أأن تؤمبناقشات الس ياسة العاملية اليت تقودها الويبو، واليت املمثل رحب و هجودها يف جمال التوعية.  ت، وواصلاملنرب

ملعاجلة  اتابلعمل عىل اقرتاح توصيات س ياسأأعرب عن اهامتم امجلعية  ،تاماً لتحقيق مزية تنافس ية. وخ رضورية البياانت 

ىل  نتيجةالتحول الأسايس لأنظمة امللكية الفكرية،  منايئ وطين ا  التحول يف صنع س ياسات امللكية الفكرية من الرتوجي ملنظور ا 

 منظور يشمل التمنية العاملية.
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ن ادلول الأعضاء عىل ما يبدو تؤمن  (TWNش بكة العامل الثالث )وقال ممثل  .143 ابملنافع املطلقة للملكية بال ريب ا 

نفاذهاتعزيز بعد ا تلقائييأأتيان وأأن الابتاكر والتمنية س   ،الفكرية الأدةل التجريبية خالف ذكل. ، رمغ أأن حامية امللكية الفكرية وا 

ورأأى أأن لملكية الفكرية. ل امية حمدودة أأو معدومة حبتكنولوجية  اتاعد وقدر و قأأسست دلول املتقدمة تكنولوجيا أأضاف أأن او 

قاعدة وجود و  والقدرة عىل التسويق سوق جتاريةوجود ، مثل مثارهامللكية الفكرية ؤيت ايك تبعض الرشوط رضورية 

ن تكنولوجية قوية وقدرة كبرية عىل البحث والتطوير.   اثنواي اورال زالت تؤدي د البدلان الناميةيف امللكية الفكرية وقال ا 

للملكية الفكرية. فقط  ةمس تورديه بدلان عضاء يف الويبو غالبية ادلول الأ  أأنا يف تشجيع الابتاكر الوطين والتمنية، و نسبي

ن التاكليف املالية تفوق الفوائد.  لفوائد املطلقة محلاية امللكية الفكرية دون اليت ترّوج لالرؤية وأأضاف أأن هذه وابلتايل، فا 

ذ تقوض مصداقية نظام امللكية الفكرية. ومعاجلهتا، الس ياسة العامة نفاذ و التمنية وال اال قرار بشواغل  ال ينبغي أأن تكون امللكية ا 

رضورة وجه اخلصوص وذكر عىل بدل. للك الفكرية غاية يف حد ذاهتا، بل وس يةل دلمع أأهداف التمنية والس ياسة العامة 

طالب واملرىض الاعرتاف ابحتياجات وحقوق مس تخديم نظام امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الوزارات ذات الصةل وال

زاء هنج الرتوجي لالبتاكر من خالل منظور  عن قلقه أأعربو . معوما واملزارعني والرشاكت الصغرية واملتوسطة وامجلهور البالغ ا 

عاقة التمنية بداًل من  نفاذها، مما هيدد اب  ىل انضمت العديد من البدلان وذكر أأن ها. تعزيز ضيق محلاية امللكية الفكرية وا  ا 

التمنية ركب كثريا عن  ةتأأخر م  ال زالتذكل رمغ و  ،ت حامية امللكية الفكرية لعقود من الزمنية الفكرية وطبقّ معاهدات امللك 

ن والابتاكر.  د اس تعدوأأضاف أأن الش بكة عىل ا. مل يكن يومًا، ولن يكون املزيد من حقوق امللكية الفكريةاجلواب، وقال ا 

العالقة بني التمنية وامللكية الفكرية بشأأن  ،ىل الأدةلاستنادا ا  و أأكرب رصامة بور ىل مزيد من التفامه والتشاا ا  دعو  دلمع البدلان،

 عىل الصعيدين الوطين واال قلميي وداخل الويبو.

عن تقديره العميق مجليع الوفود واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية عىل بياانهتا  املدير العاموأأعرب  .144

ن هذه وقال الشفوية واخلطية.  وأأضاف أأن هذه بتفصيل كبري.  تدرسوس   خاصا من الأمانةاهامتم عي دتس تالبياانت ا 

س تجابة. الاا ىل تويخ أأقىص درجات احلذر يف صياغة  اودع ،املنظمة وأأنشطهتا اتهّج و اس تجابة امجلعية لتالبياانت يه 

مانة. لمن املشاركني كثري للكامت الرقيقة اليت وهجها لأأعرب املدير العام عن تقديره، نيابة عنه وابمس زمالئه، و  وذكر أأنه لأ

دامئا ا ىل ضامن أأن تكون أأنشطة تسعى لويبو ذكر أأن االطلب الكبري عىل املساعدة التقنية؛ و  عىل وجه اخلصوصالحظ 

مانة يك ورأأى يف املساعدة التقنية والتعاون اال منايئ مدفوعة ابلطلب.  هذا الطلب، وابلتايل جحم تدرك البياانت فرصة ممتازة للأ

ن ر برامج العمل وفقًا ذلكل. ب هل وتطوّ يج تس ت  وس تأأخذ بعني ا قريبستبدأأ  ،2020، لعام ممارسة تطوير برامج العملوقال ا 

 ،عىل مساعدة ادلول الأعضاء وتوجهياهتا يف هذا الصددتعمتد الأمانة أأضاف أأن هبا. و  ديلأأ مجيع البياانت اليت  الاعتبار

املنظمة، والتاهما بعمل . وشكر املدير العام ادلول الأعضاء عىل مشاركهتا اال جيابية 2019ا بعد مجعيات العمل فور وستبدأأ 

 املكون الرئييس لنجاح املنظمة.ورأأى يف ذكل 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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