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 مقدمة

القرارات الصادرة عن امجلعيات وسائر الهيئات الثانية والعرشين التالية لدلول الأعضاء يف  التقرير العام هذا يسجل .1

 الويبو )"امجلعيات"(:

 امجلعية العامة للويبو، ادلورة الثالثة وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية التاسعة والعرشون( (1)

 الويبو، ادلورة احلادية والأربعون )ادلورة الاس تثنائية السابعة عرشة(ومؤمتر  (2)

 وجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة الثامنة والس بعون )ادلورة العادية احلادية وامخلسون( (3)

 ومجعية احتاد ابريس، ادلورة السادسة وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية الثانية والثالثون( (4)

 ذية لحتاد ابريس، ادلورة الس تون )ادلورة العادية السادسة وامخلسون(واللجنة التنفي (5)

 ومجعية احتاد برن، ادلورة امخلسون )ادلورة الاس تثنائية السادسة والعرشون( (6)

 واللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة السادسة والس تون )ادلورة العادية احلادية وامخلسون( (7)

 ادلورة الرابعة وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية احلادية والثالثون(ومجعية احتاد مدريد،  (8)

 ومجعية احتاد لهاي، ادلورة الأربعون )ادلورة الاس تثنائية الثامنة عرشة( (9)

 ومجعية احتاد نيس، ادلورة الأربعون )ادلورة الاس تثنائية السادسة عرشة( (10)

 ثون )ادلورة الاس تثنائية الرابعة عرشة(ومجعية احتاد لش بونة، ادلورة السابعة والثال (11)

 ومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة الأربعون )ادلورة الاس تثنائية السابعة عرشة( (12)

 ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، ادلورة احلادية والأربعون )ادلورة الاس تثنائية التاسعة عرشة( (13)

 الرباءات، ادلورة الثانية وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية الثالثون(ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن  (14)

 ومجعية احتاد بودابست، ادلورة السابعة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية السابعة عرشة( (15)

 ومجعية احتاد فيينا، ادلورة الثالثة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة( (16)

 يبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة العرشون )ادلورة الاس تثنائية احلادية عرشة(ومجعية معاهدة الو  (17)

 ومجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة العرشون )ادلورة الاس تثنائية احلادية عرشة( (18)

 عرشة(ومجعية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة التاسعة عرشة )ادلورة الاس تثنائية احلادية  (19)

 ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة الثالثة عرشة )ادلورة الاس تثنائية السابعة( (20)



A/61/10 
4 
 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو  (21) ومجعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات، ادلورة اخلام   سة )ادلورة العادية اخلامسة(.ذوي اإ

 ( ومجعية معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي، ادلورة الأوىل )ادلورة العادية الأوىل(22)

واجمتعت تكل امجلعيات والهيئات يف جنيف وأأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا يف اجامتعات مشرتكة لثنتني أأو أأكرث من 

لهيا فامي ييل بعبارة "الاجامتعات املشرتكة" وعبارة "مجعيات امجلعيات وسائر الهيئات  املذكورة واملدعوة اإىل الانعقاد )واملشار اإ

 ادلول الأعضاء"، عىل التوايل(.

 (WO/GA/53/9)للويبو  امجلعية العامة، أأعّدت الأمانة تقارير منفصةل دلورات هذا التقرير العام وابلإضافة اإىل .2

( MM/A/54/2ومجعية احتاد مدريد )( P/A/56/2ومجعية احتاد ابريس ) (WO/CC/78/5) وجلنة الويبو للتنس يق

 (.BTAP/A/3ومجعية معاهدة بيجني ) (MVT/A/5/2) معاهدة مراكش ومجعية( H/A/40/2) ومجعية احتاد لهاي

 :كام ييلموحدة للهيئات الأخرى، تقارير  ُأعدت أأيضا  وعالوة عىل ذكل، 

واللجنة ( B/A/50/1ومجعية احتاد برن ) (P/EC/60/1) واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس( WO/CF/41/1مؤمتر الويبو )

ومجعية ( LI/A/37/1لش بونة ) احتادومجعية  (N/A/40/1ومجعية احتاد نيس ) (B/EC/66/1التنفيذية لحتاد برن )

ومجعية احتاد معاهدة التعاون ( IPC/A/42/1) ومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات( LO/A/40/1)احتاد لواكرنو 

( ومجعية VA/A/33/1( ومجعية احتاد فينا )BP/A/37/1( ومجعية احتاد بودابست )PCT/A/52/1) بشأأن الرباءات

 عية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت( ومج WCT/A/20/1معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف )

(WPPT/A/20/1 ومجعية معاهدة )( قانون الرباءاتPLT/A/19/1( ومجعية معاهدة س نغافورة )STLT/A/13/1.) 

 اعتبارا منقامئة ابلأعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا  .A/61/INF/1 Rev وترد يف الوثيقة .3

 .2020 سبمترب 21

 :(A/61/1 الأعامل )الوثيقة وترأأس الأشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول .4

 21و 12و 11و 10و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1البنود 
 22و

 (املغرب) )الس يد(معر زنيرب  السفري
 رئيس امجلعية العامة

 )هنغاراي( (ة)الس يد سوزاان هورفاثالسفرية  20و 19و 18و 9و 7 ودالبن
 رئيس جلنة الويبو للتنس يق

 (فرنسا)الس يد( )فيليب اكدر  13البند 
 رئيس مجعية احتاد مدريدانئب 

 (اململكة املتحدة))الس يد(  اين والرت 14البند 
 انئب رئيس مجعية احتاد لهاي
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عبد العزيز بن محمد السويمل )الس يد(  15البند 
 السعودية( العربية )اململكة

 رئيس مجعية احتاد ابريس

كوادور))الس يد( سانتياغو س يفالوس  16البند   (اإ
 معاهدة مراكشرئيس مجعية 

 )الس يد( )الصني( اين ش ياوهونغ 17البند 

 رئيس مجعية معاهدة بيجني

 A/61/2و A/61/1 يف الواثئق املشاركنيالواثئق وقامئة ويرد لك من جدول الأعامل، بصيغته املعمتدة، وقامئة  .5

 ، عىل التوايل.A/61/INF/5و

 من جدول الأعامل املوّحد 1البند 

 افتتاح ادلورات

اإىل  مجلعيات الويبواحلادية والس تني سلسةل الاجامتعات  الس يد فرانسس غري،املدير العام للويبو، دير دعا امل .6

 .الانعقاد

معر زنيرب والعرشين السفري  الثانيةورات يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات والهيئات املعنية الأخرى ادل افتتحو  .7

 (، رئيس امجلعية العامة للويبو.املغرب))الس يد( 

 :الرئيس للبيان الافتتايح اذلي أأدىل بهفامي ييل النص الاكمل و  .8

 ،معايل السادة الوزراء"

 ،الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة

 ،الس يد دارين اتنغ، املدير العام املنتخب

 ،أأحصاب السعادة، رؤساء الوفود

 ،الزمالء الأعزاء أأعضاء الأمانة

 أأهيا الس يدات والسادة،

أأعلن افتتاح أأشغال ادلورة احلادية والس تني للجمعية العامة للويبو، وأأود أأن أأرحب بمك مجيعا، وبلك من يطيب يل أأن "

 يتابعنا عن بعد، يف أأشغال هذه ادلورة.

وأأغتمن هذه  2021-2020منذ س نة، يف نفس هذه القاعة، حظيت برشف انتخايب رئيسا  لهذه امجلعية العامة برمس الثنائية "

لشكر للك ادلول الأعضاء عىل الثقة اليت وضعت يف اململكة املغربية، لتكون بذكل أأول دوةل عربية واثين الفرصة لأجدد ا

حداث الويبو.  دوةل أأفريقية تتوىل هذه املهمة منذ اإ



A/61/10 
6 
 

حميد كام أأود التأأكيد عىل أأن الغاية من تويل هذه املسؤولية هو املسامهة يف تعزيز العمل متعدد الأطراف، ابعتباره أ ليه ل "

عهنا ابلنس بة لدلبلوماس ية املغربية، تصورا وقناعة وممارسة، ملواهجة التحدايت الاقتصادية والاجامتعية والصحية، اليت تظل 

 يف صلب اهامتمات منظمتنا.

. لكن هذا مل يكن عائقا  أأمام ادلول 19-يأأيت انعقاد هذه ادلورة يف س ياق دويل غري مس بوق نتيجة تفيش جاحئة كوفيد"

جناح الاجامتعات الرضورية حلسن سري أأشغال املنظمة، وعيا  مهنا ابملاكنة والأمهية اليت ما فتئت الأع ضاء ملواصةل العمل واإ

 تكتس هيا، يوما بعد يوم، مضن مصاف املنظامت ذات الطابع العلمي والثقايف والاقتصادي.

رادتنا مجيعا  يف جتاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية والتوافق" جراء انتخاابت،  فبفضل اإ جياد حلول مبتكرة، متكنا من اإ عىل اإ

أأرشف علهيا بنجاح سعادة السفري املمثل ادلامئ لفرنسا جبنيف، بصفته رئيسا  للجنة التنس يق، تُوجت ابنتخاب مدير عام 

 جديد.

وب ادلامئ لتونس. وها حنن كام تلكلت ابلنجاح أأشغال جلنة الربانمج واملزيانية املنعقدة مؤخرا ، برئاسة سعادة السفري املند"

 اليوم، بنفس الإرادة والعزم، بصدد عقد امجلعية العامة يف دورهتا العادية يف نفس التارخي احملدد لها سلفا .

لقد أأابنت املشاورات اليت أأجريهتا خالل الأشهر املاضية بشأأن عقد مجعية عامة اس تثنائية خالل السدايس الأول من "

ادلول الأعضاء ابحلوار البناء واستامثر الفرص املتاحة هبدف حتقيق تقدم ملموس يف أأشغال الس نة املقبةل عن تشبث 

 منظمتنا، وخاص فامي يتعلق ببعض القضااي العالقة، اليت تندرج مضن مصمي اهامتمات ادلول الأعضاء.

قلميية، واملدير العام وبعد اجامتعنا اليوم حصيةل جمهود طويل ومكثف شاركت فيه ادلول الأعضاء، ومنسقي اجملمو " عات الإ

 وفريقه من السكراترية، اذلين سعوا جاهدين لتيسري انعقاد هذه امجلعية العامة.

فأأود من مصمي قليب أأن أأشكرمه مجيعا  عىل هجودمه ومساهامهتم القمية اليت مكنت من وضع جدول أأعامل متوازن يأأخذ بعني "

قلميية، و  هو ما سيسامه يف سالمة اجامتعات هذه ادلورة. داعيا  مجيع املشاركني لإبداء الاعتبار انشغالت لك اجملموعات الإ

طارها.  أأقىص قدر من املرونة واس تحضار الظروف اليت س تعمل يف اإ

يف هذا الس ياق، تظل حصة وسالمة امجليع الأولوية القصوى، ابلنسب يل وكذكل للسكراترية، علام  بأأن الرتتيبات اليت مت "

جراءات التباعد اختاذها تتوافق  متاما  مع أأفضل املامرسات الطبية ملاكحفة الوابء، وحترتم توجهيات السلطات السويرسية بشأأن اإ

قنعة الطبية، والإعالن عن أأي أأعراض حممتةل، واتباع أأي قواعد أأخرى قد تعلهنا الأمانة من  الاجامتعي، والارتداء الإلزايم للأ

 حني لآخر.

 ابدلمع والتعاون املطلوب من لك املشاركني لضامن حصة وسالمة امجليع.ويبقى جناح أأشغالنا رهينا  "

كام سيشلك جناح هذه ادلورة تتوجيا  ملسار املدير العام املنهتية وليته، اذلي قاد هذه املنظمة بتفان عىل مدى الثين عرش "

 ىن هل لك التوفيق والنجاح.عاما  املاضية، وتدشينا  ملسار جديد بقيادة خلفه، الس يد دارين اتنغ، اذلي نمت

 أأحصاب السعادة أأهيا الس يدات والسادة،"
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امسحوا يل يف الأخري أأن أأجدد ابمسمك أأحر التعازي لعائالت وزمالء لك من وافهتم املنية هذه الس نة من موظفي املنظمة، "

ما بسبب جاحئة كوفيد أأو لأس باب أأخرى. وأأدعومك للوقوف دقيقة مصت عىل أأرواح الضحااي.  "اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 2البند 

 اعامتد جدول الأعامل

ىل الوثيقة .9  .A/61/1 Prov.2 استندت املناقشات اإ

 A/61/1 Prov.2 الوثيقة يف النحو املقرتح عىل الأعاملجدول فامي يعنيه، اعمتدت لك مجعيات الويبو،  اإن .10

ليه يف هذه الوثيقة بعبارة "جدول الأعامل املوّحد"(.  )املشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 3البند 

 انتخاب أأعضاء املاكتب

ىل الوثيقة .11  ..A/61/INF/1 Rev استندت املناقشات اإ

مه فقط هذا البند من جدول الأعامل، أأعلن املستشار القانوين أأن أأعضاء املكتب اذلين سيمت انتخاهبم  تقدميعند و  .12

للك من جلنة الويبو للتنس يق، واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، واللجنة التنفيذية لحتاد برن، ومجعية معاهدة  وانئبانرئيس ال

 س ُينتخبفامي خيص أأعضاء مكتب جلنة الويبو للتنس يق، أأشار اإىل أأنه يف العام احلايل و السمعي البرصي. بشأأن الأداء بيجني 

للجنة التنفيذية لحتاد ابريس، وأأن انئب الرئيس الأول  ني الأعضاء العاديالرئيس وانئب الرئيس الثاين من بني مندويب

()أأ( من النظام ادلاخيل اخلاص 2)3للجنة التنفيذية لحتاد برن، وفقا للقاعدة  نيس ُينتخب من بني مندويب الأعضاء العادي

بعد دخول معاهدة بيجني  الأوىل دورهتاعقد كام أأعلن املستشار القانوين أأن مجعية معاهدة بيجني س ت للجنة الويبو للتنس يق.

مبا أأن امجلعية العامة للويبو، وكذكل سائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، س تجمتع يف و  .2020أأبريل  28حزي التنفيذ يف 

ن أأعضاء املاكتب اذلين يرتأأسون تكل ادلورات س يكونون يف العام الثاين من 2020دورات اس تثنائية يف عام  فرتة ، فاإ

وبناء عىل ذكل ولمتكني اتّباع الانتخاب اخلاص بأأعضاء مكتب مجعية معاهدة بيجني ادلورة ذاهتا اليت تتّبعها امجلعيات  وليهتم.

مجعية رئيس  الأوىل انتخابدلورة أأن يمت يف االنظام ادلاخيل املقرتح أأن تعمتده مجعية معاهدة بيجني عىل  ينصالأخرى، 

ولكن مبا ل يشمل  2021، أأي حىت ادلورة العادية القادمة يف عام ةواحد س نةبشلك اس تثنايئ، ملدة ، وانئبيه معاهدة بيجني

، وبشلك منتظم بعد ذكل، يُقرتح أأن تكون مدة ولية رئيس مجعية معاهدة بيجني 2021 واعتبارا من عام .تكل ادلورة

ىل . بيجني متسقا مع هيئات الويبو الأخرىس نتني؛ وابلتايل، س يكون انتخاب أأعضاء مكتب مجعية معاهدة وانئبيه  وأأشار اإ

أأعضاء ماكتب جلنة الويبو للتنس يق واللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن ملدة س نة عنُّي أأنه اكلعادة، 

جراء مزيد من واحدة. املشاورات بني الوفود  مث أأعلن أأنه عقب املشاورات غري الرمسية بني منسقي اجملموعات، ويف انتظار اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن انتخاب أأعضاء املكتب التالية أأسامؤمه: رئيس جلنة  بشأأن املناصب الشاغرة املتبقية، مت التوصل اإ

. وجشع الوفود وانئبه الأول ، ورئيس اللجنة التنفيذية لحتاد برن، وكذكل رئيس مجعية معاهدة بيجنيوانئبيه الويبو للتنس يق

 بناء عىل ذكل. وتقدم ردودها املتبقية شاغرةال ناصب امل اصةل املشاورات بشأأن عىل مو 
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نه كام أأشار املستشار القانوين، اكن هناك توافق يف الآراء بني الوفود  .13 وتعليق ا عىل بند جدول الأعامل، قال الرئيس اإ

جراء مزيد من الرتش يح الشاغرة  حول املناصبات واملشاورات حول الرتش يحات كام تالها. ولحظ الرئيس أأنه بيامن يلزم اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأهنا. للتعيني كعضو يف املكتباملتبقية  ، فقد اقرتح أأن تؤيد ادلول الأعضاء الرتش يحات اليت مت التوصل اإ

بالغ املستشار القانوين بذكل  .وذلكل، طلب من الوفود، يف غضون ذكل، مواصةل املشاورات بشأأن الرتش يحات املتبقية واإ

ىل بند  .14 ومبا أأنه مل يكن هناك اعرتاض، فقد أأعلن الرئيس عن أأعضاء املكتب املنتخبني وأأعلن أأن الاجامتع س يعود اإ

 جدول الأعامل يف مرحةل لحقة.

ىل توافق يف الآراء بشأأن  .15 ىل بند جدول الأعامل، أأكد املستشار القانوين أأن ادلول الأعضاء قد توصلت اإ وابلعودة اإ

 ة التنفيذية لحتاد ابريس.انتخاب رئيس اللجن

 خب أأعضاء املكتب التالية أأسامؤمه يف:انتُ  .16

 لتنس يقالويبو ل جلنة 

 (هنغاراي) (ة)الس يدسوزاان هورفاث  :ةالرئيس

 (بامن) )الس يد( أألفريدو س يوكوم :ةانئب الرئيس

 (أأوغندا)الس يدة( )ماريس كينوبويشو  سة:انئبة الرئي 

 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس

 (ش ييل) )الس يد( مارتن كوراي الرئيس:

 اللجنة التنفيذية لحتاد برن

 (نيجرياي) (ة)الس يدأأمينة ساميال  :ةالرئيس

 مجعية معاهدة بيجني

 (الصني))الس يد( اين ش ياوهونغ  الرئيس:

 (السلفادور) دايان هاسنب )الس يدة( انئبة الرئيس:

 .A/61/INF/2 الهيئات يف الوثيقةوترد قامئة مجيع أأعضاء ماكتب امجلعيات وسائر  .17

 من جدول الأعامل املوّحد 4البند 

 تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو

 فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير العام: .18

 رئيس امجلعية العامة للويبو، سعادة السفري معر زنيرب،"

 املدير العام املنتخب،"الس يد دارين اتنغ، 

 ادلامئني والسفراء،سعادة املمثلني "
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 املندوبون املوقرون،"

الرتحيب جبميع الوفود يف  أأن أأمّض صويت اإىل صوت رئيس امجلعية العامة للويبو، لأرحب أأحرّ يرسين عظمي الرسور "

 الصعبة وغري الاعتيادية. 19-اليت تُعقد يف ظروف جاحئة كوفيد 2020 مجعيات

صيا  عىل حضورها، وأأشكر كذكل الوفود املتصةل هبذا الاجامتع يف أأجزاء وأأشكر مجيع الوفود اليت تس ىن لها أأن حترض ش "

 عديدة من العامل عىل اهامتهما.

لينا يف اجللسة الافتتاحية. وكام تعلمون مجعيا  فاإن " وأأان سعيد بأأن املدير العام املنتخب، الس يد دارين اتنغ، قد انضم اإ

ع املقبل، وذكل بعد شهور من التفاين يف الأعامل التحضريية منذ تعيينه دارين اتنغ سيتوىل منصبه مكدير عام الأس بو  الس يد

 يف شهر مايو. وأأمتىن هل متام النجاح يف وليته، وأأان متيقن من أأهنا س تكون ولية ممتزية تسري ابملنظمة قدما  يف مجيع اجملالت.

يالئه اه" امتما  وثيقا  للمنظمة وعىل معهل ادلؤوب خالل الشهور وأأوّد أأن أأشكر رئيس امجلعية العامة، السفري معر زنيرب، عىل اإ

الثنا عرش املاضية يف العديد من الاجامتعات واملشاورات اليت أأفاضت اإىل ضامن عقد هذه امجلعيات ومتكّنت من حتقيق لك 

 .19-ما ميكن حتقيقه يف ظل هذه الظروف التقييدية والصعبة اليت تفرضها جاحئة كوفيد

الفرنيس فرانسوا ريفاسو،  الفرصة دون أأن اغتمنها فأأشكر الرئيس السابق للجنة الويبو للتنس يق، السفريولن أأفّوت هذه  "

هيئات املنظمة وجلاهنا وأأفرقة وأأهنّئه عىل قيادة معلية تعيني املدير العام اجلديد قيادة انحجة. وأأشكر أأيضا  العديد من رؤساء 

 يف أأعامل املنظمة. انهيم بغية امليض قدما  العمل التابعة لها، عىل هجودمه اجلبارة وتف

أأايم، أأرجو أأن تسمحوا يل أأن أأبدأأ  10والآن، امسحوا يل أأن أأعود اإىل موضوع هذه امجلعيات. فامب أأنين سأأترك منصيب بعد "

جياز عن  أأثر ببعض اللكامت عن التقدم اذلي أأحرزته املنظمة خالل الس نوات الثنيت عرشة املاضية. وسأأحتدث بعد ذكل ابإ

 ، وأأخريا ، أأرجوا أأن تسمحوا يل أأيضا  أأن أأعرب عن فكرة أأو فكرتني بطابع أأمع.عىل معليات املنظمة 19-كوفيدجاحئة 

ن هناك جتربة متسقة يف حيايت ويه أأنه لكام كنت عىل وشك " وبدءا  ابلس نوات الثنيت عرشة املاضية، جيب أأن أأقول اإ

 مؤهل للبدء فهيا. وهذا، بطبيعة احلال، ليس خربا  اكن يرّس من وّظفين. ورمغ الانهتاء من وظيفيت شعرُت للمرة الأوىل أأنين

ذكل، متكّنت املنظمة من الازدهار والنجاح يف الس نوات الثنيت عرشة املاضية. وقد أأعددُت تقريرا  كتابيا  مفصال  جدا  عن 

التفاصيل يف هذا اجمللس، ولكن أأعتقد أأن مجيع مجيع أأوجه التطور يف املنظمة، وهو متاح خارج قاعة الاجامتع. ولن أأذكر 

ىل  أأحصاب املصلحة والعديد من املسامهني يف معليات املنظمة، بدءا  ابدلول الأعضاء يف املنظمة، دلهيم أأس باب تدفعهم اإ

 الرىض عن التقدم اذلي أأحرزته املنظمة كنتيجة جلهد جامعي.

بعدد من املؤرشات اخملتلفة. فالأنظمة العاملية للملكية الفكرية يف املنظمة  وقد اكنت هذه الفرتة فرتة منو وتوّسع ميكن قياسها"

قد وّسعت رقعهتا اجلغرافية ومنّت بشلك كبري قواعد مس تخدمهيا حول العامل. وُُسل رمق قيايس للمشاركة يف املعاهدات اليت 

ذ بلغت حالت الانضامم اجلديدة اإىل تكل املعاهدات أأكرث  حاةل واكن أأغلهبا من البدلان النامية  400من تديرها املنظمة، اإ

وأأبرمت معاهداتن جديداتن ودخلتا حزي النفاذ، وهام معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش. وخضعت معاهدة والبدلان الأقل منوا . 

 النفاذ.اثلثة ملراجعة كبرية، ويه اتفاق لش بونة، ودخلت الوثيقة اجلديدة اليت تُظهر املراجعة، ويه وثيقة جنيف، حزي 
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ذ اس متر وجود مبالغ فائضة أأاتحت للمنظمة عدم الوقوع يف ادليون وبناء الأصول الصافية، " وازدهرت احلاةل املالية للمنظمة، اإ

مليون فرنك سويرسي، ويه أأكرث من املس توى املس هتدف اذلي وضعته ادلول الأعضاء. ويف  364اليت تبلغ الآن حوايل 

 نظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تشلّك املصدر الرئييس لإيرادات املنظمة.الوقت ذاته، مل تتغري رسوم الأ 

ىل التنفيذ امللموس يف العديد من اجملالت. وبنينا " ومُعّم البعد التمنوي وُعّززت أأجندة التمنية، من مجموعة من التوصيات اإ

 عددة يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.عددا  من الرشأاكت الناحجة بني القطاعني العام واخلاص سامهت بطرق مت

وأأضفنا برامج وخدمات جديدة، مثل املنصات وقواعد البياانت واخلدمات القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات واليت لقيب "

ترحيبا  يف لك أأرجاء العامل، وكذكل التحليل الاقتصادي، ومؤرش الابتاكر العاملي، والتحليالت الإحصائية وحتليالت 

 بياانت.ال 

ضافة مبنيني كبريين ُأجنران يف املوعد احملّدد واملزيانية املقّررة."  وجّددان مجمع الويبو، وذكل ابإ

مجيع رمقنة واعمتدت املنظمة أأيضا  التحول الرمقي، وذكل جبعل لك اخلدمات اخلارجية تعمل عىل املنصات الإلكرتونية و "

 الإجراءات التنظميية والإدارية.

ذ س نة عصيبة عىل العامل بأأرسه 2020واكنت " يف معاانة واضطراابت اقتصادية  19-، كام يعمل امجليع، تس ّببت جاحئة كوفيداإ

. وبفضل اعامتد التحول الرمقي، اإىل حد الآن حمدودا  نسبيا   واجامتعية واسعة الانتشار. وفامي خيص الويبو، ظّل الأثر السليب

من الاس مترار يف العمل مبس توايت قصوى تقريبا  خالل فرتة الإغالق عن طريق متكّنت اخلدمات العاملية للملكية الفكرية 

العمل عن بُعد. واجملالن الذلان ترّضرا هام اللجان والاجامتعات املعنية بوضع القواعد واملعايري، بشلك عام، وكذكل التعاون 

جامتعي. وبذل زماليئ هجودا  كبرية للمحافظة عىل التمنوي، فالكهام تأأثر ابلقيود املفروضة عىل السفر وتدابري التباعد الا

التواصل مع ادلول الأعضاء يف ش ىت أأرجاء العامل من أأجل احلد من الأثر السليب. ولكن ما مل يتسن تفاديه هو خفض 

 مس توى العمل باكمل الطاقة يف اجملالني املذكورين.

وهذا . 2020 عام من الأوىل الامثنية يف الأشهر قواي   حققنا فائضا   وقد. للمنظمة حىت الآن املايل الوضع يترّضر مل املقابل، ويف"

منا يدّل عىل ن دّل عىل يشء فاإ  ملحوظ، بشلك مرنة ظلت واليت الفكرية، امللكية العاملية لأنظمتنا الأسايس السلمي الأداء اإ

يرادات، الرئييس اذلي يُعترب املصدر الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة مضن نظام الطلب زايدة اإىل جانب وينطبق الأمر  لالإ

ذ. ذاته عىل أأنظمة الويبو الأخرى اليت مل تتأأثر بعد  بشأأن التعاون نظام معاهدة عىل الاقتصادي الانكامش أأثر أأن نعمل واإ

 السابق،يف العام  الوطين الصعيد عىل النشاط عادة   تعكس تكل املعاهدة بناء عىل ادلولية الطلبات لأن عادة   يتأأخر الرباءات

ن  .ما حد اإىل يشالّكن مفاجأأة واملرونة نسبيا   الإجيابية النتاجئ فاإ

ذا اكن" أأساس ية  أأمهية يكتيس القادمة والس نوات الأشهر مدى عىل العاملية الفكرية امللكية أأنظمة يف الطلب تطور فهم واإ

من  املرحةل يه رضب هذه حيدث يف ما لرشح فاإن لك حماوةل والإدارة، ووضع املزيانية للتخطيط بطبيعة احلال ابلنس بة

يداعات الرئيس ية املصادر تعدّ  اليت البدلان مع وثيق اتصال عىل وحنن. التكهنات  مع يتناقض ل البدلان تكل يف والوضع. لالإ

تظل من قبيل  قلت، كام تكل العوامل، أأن رمغ ممكنة، تفسريية عوامل احلس بان عدة يف وقد أأخذان. املرحةل هذه يف وضعنا

 .املرحةل هذه يف التكهنات
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يداعات أأن هو مراعاهتا جيب اليت العوامل ومن بني"  يتوفق املاضية، العرش الس نوات مدار عىل، امللكية الفكرية ظلّ  أأداء اإ

 معدلت يف العاملي الاقتصاد أأداء عن يتخلف أأن غري املس تغرب مفن ذلا. المنو من حيث العاملي الاقتصاد عىل أأداء ابس مترار

 لكتساب املزية مكصدر التكنولوجيا والس ياسايت حنو الاقتصادي مما يرُتمج التوجه العام الركود، النامج عن الاخنفاض

يداعات عىل للطلب الرئيس ية للمصادر اجلغرايف التغري يلعب وقد. وحتقيق المنو التنافس ية  دورا ادلولية الفكرية امللكية اإ

آس يا. كذكل يداعات، النسبية احلصة يف ارتفاعا   تشهد فقط ظلّت أ بناء  الطلبات مجموع من٪ 50 من أأكرث الآن متثل اليت لالإ

يداعات حول 2020 عام يف الأولية الواردة من الصني البياانت وتشري. الرباءات بشأأن التعاون عىل معاهدة  التعاون معاهدة اإ

ىل بشأأن ىل ما اكن يشلّك أأصال   وتُضاف ،2020 عام من الأوىل الس تة الأشهر يف كبرية حتقيق زايدة الرباءات اإ  تكل الزايدة اإ

 .الرباءات بشأأن التعاون لطلبات معاهدة فردي مصدر أأكرب

ل أأن التحيل ،2020 عام اذلي حتقّق يف نسبيا   اجليد الأداء ورمغ"  بأأن التكهن الصعب ومن. اليوم يبقى الهنج السلمي ابليقظة اإ

 .العاصفة وجه يف يعيننا عىل الصمود سلمي مايل وضع يف لكننا ،2021 عام حنوبسالم  امليض عىل قادرة س تكون املنظمة

آاثر والس ياسة العامة ابلإدارة وفامي يتعلق" زاء أ  أأن احملمتل من وأأنه جنح قد بعد عن العمل قد نالحظ أأن ،19-جاحئة كوفيد اإ

دارة ملشهد دامئة مسة يكون ىل عاد موظف 1000 حوايل من٪ 80 واختار. املس تقبل يف البرشية املوارد اإ  خيار العمل ماكن اإ

 وس يكون. العمل احلاقهم مباكن كتدبري لإعادة مخسة، أأصل من أأايم ثالثة ملدة بعد عن ابلعمل يسمح واذلي بعد، عن العمل

جراؤها يتعني اليت التعديالت من العديد هناك ذا والس ياسة الإدارة يف اإ  ش َية العمل عن بعد هو أأن ابلفعل تبني العامة اإ

 .اجلديد الواقع

 وقد. الاجامتعات لتصور جديد لعقد الأعضاء وضع ادلول اعتقادي، يف الأزمة، اس مترارية تتطلب الربامج، حيث ومن"

 الاجامتعات، عقد قبل واملناقشات التحضريات عىل الرتكزي وزايدة أأفضل، افرتاضية منصات يف الاستامثر ذكل يتطلب

 يف مليا   التفكري اإىل حباجة لكننا الاجتاه، تعنت حيال امليض يف هذا وقد ُأبدي. ة املطافالإجراءات يف هناي بعض وتعديل

الأشخاص يف ش ىت  يمتكّن يك الوطنية الصحية التدابري وختفيف عودة السفر الوضع قبل يس تغرقها أأن احملمتل من اليت املدة

ىل السفر من العامل بقاع  انتظار ويف. الوضع قد يأأخذ وقتا  طويال   واخلالصة يه أأن. قيود دون الاجامتعات حلضور جنيف اإ

 التكنولوجيا تس متر بيامن مسدود، طريق يف النوايح من كثري يف املعياري الأعامل جدول يقف عودة الوضع اإىل سالف عهده،

 .الاهامتم تتطلب قد وقضااي أأس ئةل حامت   يثري مما مزتايدة، بوترية التقدم يف

 وجه والإنرتنت عىل التكنولوجيا، أأن الواحض مفن. معومية أأكرث صبغة ذات اثنتني أأو أأقدم مالحظة أأن يل امسحوا والآن،"

 من رأأيناه يشء أأي عن نوعيا   خمتلفة بطرق العامل ربطت قد علهيا، القامئة والرشاكت الأعامل ومناذج واملنصات اخلصوص،

وبلغ . العامل أأحناء مجيع يف مس تخدم مليارات 3.5 حوايل وصل عدد مس تخديم الهواتف اذلكية اإىل ،2020 عام ويف. قبل

لكرتوين بريد مليارات 306 زهاء ويُرسل مس تخدم، مليارات 4 الإلكرتوين حوايل الربيد عدد مس تخديم  أأرجاء لك يف يوميا   اإ

لرسائل  العاملية للتطبيقات بةول خيتلف الأمر كثريا  ابلنس  . متطفةل رسائل ابملناس بة، مهنا متثّل،٪ 55 علام  بأأن حوايل العامل،

ذ يوجد. الهاتف احملمول القصرية  مس تخدم لتطبيق مليار 1.2و WhatsApp لتطبيق نشط مس تخدم ملياري حوايل اإ

WeChat .ويُسجل تطبيق Facebook ضافية رسد وميكنين. شهراي   نشط مس تخدم مليار 2.7 حوايل  وتوس يع أأمثةل اإ

ول خيفي . العامل أأحناء مجيع يف والثقافية والاجامتعية الاقتصادية احلياة مدى ارتباط توحض أأخرى جمالت لتشمل املؤرشات

 .وشفافية انفتاحا   أأكرث ورمبا أأصبح أأيضا   مىض، وقت أأي يف عليه اكن مما ارتباطا   أأكرث أأصبح عىل أأحد أأن العامل
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ذ . مضاد تيار ينتصب الربط الش بيك، اذلي يشهده التطور هذا مقابل ولكن"  يف الانغالق عىل مزتايدة عالمات تظهراإ

 وُشّددت تنظميها، ُأعيد أأو العاملية القمية سالسل وتفكّكت امحلائية، وارتفعت املبارش، الأجنيب الاستامثر اخنفض فقد. العامل

 ولكن قبلها. ، فقد ظهرت19 -كوفيد جاحئة لكها ليست انمجة عن الاجتاهات وتكل. الأجنيب الاستامثر متحيص رشوط

ىل ابلطبع، أأّدت، الصحية الإدارة فرضهتا اليت التقييد تدابري  ترسيعها. اإ

ننا يف" ىل. من الناحية اجليوس ياس ية الس ياسة العامة اجتاه مع التكنولويج التطور منطق فهيا يتقاطع نقطة ذلا، فاإ  وابلرجوع اإ

ذا س تعرتيين ادلهشة التارخي، ن قليةل، أأمثةل وهناك .الطويل املدى عىل التكنولوجيا تسد مل اإ  تغيري اجتاه عىل وجدت، اإ

 .الثقافية واحلياة واجملمتع الاقتصاد نس يج يف جتذرت اليت الأساس ية التكنولوجيا

تعطيل احلياة صول  اإىل وو فصل الشعوب عن احلكومات  بدءا  منمصاحبة لتصادم هذين التيارين،  خماطر عدةهناك و "

التيارين، يبدو أأن هناك طريقة واحدة فقط ميكن من  اليت يكتس هيا الكالعاملية  الصبغةيف ضوء والاقتصادية والاجامتعية. 

هنا طريقةسلمي.  التقاءحنو هام خاللها توجهي   الأطراف. التعاون املتعدد، ىأأو، بعبارة أأخر  ةعامليال ذي الصبغةالتعاون ادلويل  اإ

. الراهنللأسف يف الوقت  ش به منعدمة املتعدد الأطراف التعاونهذا حتقيق عىل  رغبتنا أأو قدرتناأأن  ندرك مجيعا   حنن"

عادة بناء هذه  وس تكون ، أأحد التحدايت الرئيس ية اليت الهيلكةمتية يف ح تغيريات  وما سريافقها منأأو القدرة،  الرغبةاإ

عادة البناء اليت تنطوي عل للغايةلن أأخوض يف املهمة املعقدة و س تواجه العامل يف الس نوات والعقود القادمة.  . تكلهيا معلية اإ

ن املهمة طويةل وصعبة  أأقوليكفي أأن  ناإ ىل مياه  سيسحبنا ل حماةل فهيا الفشل احامتل واإ هنا هممةوحمفوفة ابخملاطر.  عاتيةاإ  اإ

 ،السوق واملنافسة ومراقبة ،واحلرايت الشخصية والس ياس ية ،، مبا يف ذكل الأمنا  تقريب اتلك أأبعاد الس ياس تشمل

دارة احلياة الاجامتعية والثقافية. ،وسالمة املعلومات والبياانت ،والرضائب  واإ

عىل مر التارخي  تقد اكنل. ة العامةالس ياسعىل مس توى تحدايت ال  تكل من ل يُس هتان به  امللكية الفكرية جزءا  تشلّك و "

عامل خالل العقدين املاضيني ظهور  شهدان فقدللتجارة واس هتالك الأصول الفكرية والثقافية.  للصالت ادلولية، ووس يةل   موهجة  

 علميةال نشورات وامل  دبيةالأ برصية و ال سمعية ال  واملصنفات املهمتة ابملوس يقىاهري أأو امجل عامليةالسواق جديد قوامه الأ 

ىل والتكنولوجيات اجلديدة لعامل اجلديد معلية التكيف مع او مناذج أأعامل خمتلفة، يعمتد معظمها عىل التصال الرمقي.  املستندة اإ

بداء تتطلب يه معلية وتتسم بصعوبة وتعقيد ل نظري هلام، التكنولويج توجه التطور عىل  اذلي اكن وما زال مبنيا   مجيع اإ

نية. وحيدوين أأمل يف أأن تمتكن الويبو، يف عامل امللكية الفكرية الصغري، من الاس مترار يف املسامهة يف ال حسن  ادلول الأعضاء

 .ذكل التكيف

 الثنيت عرشةمساعدة ودمع عىل مدى الس نوات  ما قدموه من عىل الأشخاصالآن أأن أأعرب عن امتناين للكثري من  ودّ أأ و "

أأوجه القصور اليت ل  عىل تساحمها معمشاركهتا يف املنظمة ودمعها لها، ول س امي  لأشكرها عىلاملاضية. أأبدأأ ابدلول الأعضاء 

 عىل مر الس نني.يل حكومة أأسرتاليا عىل ترش يحي ملنصب املدير العام ودمعها  ة  مفر مهنا. وأأشكر خاص

جيد أأكرث من بشلك  تعاملواللغاية  موظفني موهوبني وهمنيني لمتالكنا يف الويبونحن حمظوظون ف أأشكر مجيع املوظفني. كام "

فريق الإدارة  أأتوجه ابلشكر اإىلوجه اخلصوص، عىل و لتحدايت والتغيريات العديدة اليت جيلهبا الإصالح والتحول الرمقي. مع ا

ومساعدي املدير العام نينغ، ي وانغ ب و ، جين، وماريو ماتوس، وجون ساندنواب املدير العام الأربعة، س يلفي فورابأأي العليا، 

، بونتكوياملستشار القانوين، فريتس وكذكل ي، غاتاك يوو  ،أأميب سوندارامو انريش براساد، وينيليك غيتاهون، م الأربعة، 

دارة املوارد البرشية، كورنيليا موىس. لقد قدموا مجيعا   بتفاٍن  القطاعات اليت يرشفون علهيامساهامت ابرزة وقادوا  ومديرة اإ
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جيايب للغاية.  اذلهاب هباوثقٍة وجنحوا يف  اليت أأولئك اذلين قطعوا معي الرحةل الاكمةل مهنم  ولبد يل أأن أأذكريف اجتاه اإ

هو انريش براساد  ومن هؤلء أأظن أأني. غويو اتاك ،وأأميب سوندارام ،وانريش براساد ،نينغي ب  وانغومه ، س نة 12 اس مترت

ن مدة . املوظفنيرئيس بصفته  هعالقته الوثيقة بوظائفلمن غريه اذلي عاىن أأكرث  مع  للتعايشيه فرتة طويةل  س نة ةعرش  يتاثناإ

الأعضاء الآخرين يف فريق  عىل غرار لك، قدموا يل. لقد وليهنمهلم عىل مثابرهتم وتساحمهم  ممنت جدا   ذلكل أأان .شصأأي 

 .ا  كبري  دعام  الإدارة العليا، 

ىل و " كولرد  كريس تني ايتمساعد نسانديت، وهمل  الآخرينتحمل أأكرث من ال امسحوا يل أأن أأذكر أأربعة أأشخاص اضطروا اإ

ملا  ولول دمعهن املهين واملتفاين. س نة 25معي ملدة  نمعل نان مهنتاثن  ،وان ريدووسيس يل مولر واتتياان انرسيس وماري أأنط

 .كنت قادرا  عىل أأداء واجبايت

س امي يف  نعمتد عىل العديد من مقديم اخلدمات اخلارجيني، ل، وحنن أأصبحت الويبو الآن منظمة كبرية اإىل حد مالقد "

مقدمو اخلدمات هؤلء مه جزء من املنظمة و املطامع. خدمات املعلومات و جمالت الأمن والتنظيف واللغات وتكنولوجيا 

جنازاهتا. لقد  سهاماتواإ  . عىل ذكلكبرية وأأان أأشكرمه مجيعا   قدموا بعملهم اإ

. لقد هووهجت هكام أأشكر املنظامت الصناعية واملهنية ومنظامت اجملمتع املدين غري احلكومية اليت اتبعت معل املنظمة ودمعت"

 أأمهية مزتايدة يف جناح املنظمة. تكتيس امسامههت أأصبحت

نه منصب أأاتح يلعام. الدير امل لشغل منصبلقد اكن من دواعي الرشف أأن أأتيحت يل الفرصة و " أأعظم امتياز عىل  اإ

تنوعه الفرصة لالنفتاح عىل ثراء العامل و  منح يل وهو أأمرهو مقابةل الكثري من الأشخاص من خمتلف منايح احلياة. و الإطالق 

 "هوية.ال ربة و اخلرتاث و ال حنن البرش نتقامس نفس ا  وفهم أأننا مجيع

 :املنتخب فامي ييل النص الاكمل خلطاب املدير العامو  .19

 سعادة السفري معر زنيرب، رئيس امجلعية العامة"

 ادلكتور فرانسس غري، املدير العام،"

 أأحصاب السعادة،"

 املندوبون املوقرون،"

 زماليئ،"

نه فعال  " لرشف يل أأن أأخاطبمك مجيعا  ببعض اللكامت اليوم. ويف هذه املناس بة، أأوّد أأن أأوجه شكري احلار للرئيس، اإ

 السفري زنيرب. سعادة

، أأتيحت يل فرصة خماطبة امجلعية مايو، عندما ُعّينُت يف منصب املدير العام التايل للويبو من قبل هذه الهيئة املوقرة 8ويف "

ومجيع أأحصاب املصلحة املعنيني مبنظمتنا يك أأبدي الرشف العظمي اذلي كنت أأشعر به. ويف املناس بة العامة وادلول الأعضاء 

ذاهتا، قدمُت خارطة طريق اكنت يف ذهين لإرشاد املسار املشرتك اذلي س نخوضه معا . واليوم، أأوّد فقط أأن أأعرب من 
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مياهنا يب . فميكنمك فعال  الاعامتد عيّل للعمل بشلك وثيق معمك مجيعا  جديد عن امتناين العميق للك ادلول الأعضاء عىل ثقهتا واإ

 يف الس نوات املقبةل.

واجلدير ابلتكرار أأنين تلقيت، خالل الأشهر املاضية، مشورة ودعام  ل يُقدران بمثن من السفري زنيرب وكذكل من رئيس جلنة "

 التنس يق، الس يد فرانسوا ريفاسو. فشكرا  جزيال  للك منكام.

جعايب وتقديري حيال النتاجئ املمتازة اليت حققمتوها خالل الس نوات الثنيت وللمد" ير العام، لفرانسس، أأوّد أأن أأُّسل ابلغ اإ

عرشة املاضية وطيةل س نوات العمر العديدة اليت قضيمتوها يف العمل من أأجل الهنوض مبهمة الويبو. فبفضل قيادتمك وتفاين 

يبو، أأصبحت هذه املنظمة حتظى ابحرتام معيق وقمية عالية. وقد ابت املس تقبل الأشخاص اذلين س يكونون زماليئ يف الو 

ىل مواصةل معلمك املمتزّي مع دخول الويبو فصال  جديدا . وأأان واثق أأن اللك  واعدا  بفضل الأسس اليت وضعمتوها، وأأتطلّع اإ

يّل لتوجيه أأحّر وأأطيب المتنيات لمك يف املساعي العديدة اليت تنتظر   مك يف املس تقبل.سينضم اإ

وأأوّد أأيضا  أأن أأبدي تقديري العميق ملا أأتيح من وسائل يك تكون معلية الانتقال سلسة وسهةل ابلنس بة يل، ابلرمغ من "

ىل بدء معيل يف  القيود والاضطراابت العديدة النامجة عن الأزمة الراهنة. والفضل يعود يف ذكل للمدير العام وفريقه، وأأتطلّع اإ

 بر مع لك ادلول الأعضاء وزماليئ يف الويبو.الأول من أأكتو 

 "حرضات املندوبني املوقرين، امسحوا يل، قبل اخلتام، أأن أأمتىن لمك مجيعا  لك التوفيق يف مداولتمك عىل مدى الأايم املقبةل."

 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

 ذكرها ببياانت ييل ،غري حكومية ةمنظم 12حكومية دولية ومنظامت  3و دوةل 112أأدىل الوفود واملمثلون عن  .20

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

املتعددة  – بوليفيا )دوةل، يا، المنسا، أأذربيجان، بنغالديش، بيالروس، الأرجنتني، أأسرتال اجلزائر، أأنغولأألبانيا، فغانس تان، أأ 

 كوت ديفوار، كرواتيا،كوس تارياك، الكونغو، ، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، لغاراي، مكبودايبوتسواان، الربازيل، بالقوميات(، 

كوادور، مرص، السلفادورامجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، ج  ثيوبيا، فنلندا، ، يبويت، اإ اإ

آيسلندا، الهند، غامبيا، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غابون، فرنسا،  غواتاميل، الكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، أ

يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ يطاليا، اإرسائيلالإسالمية(،  –اإ ، كينيا، قريغزيس تان، مجهورية لو الياابن، الأردنجاماياك، ، اإ

، املكس يك، منغوليا، وي، مالزياي، مايلمدغشقر، مالليبيا، ليسوتو، ليرباي، ليتوانيا، لبنان، ادلميقراطية الشعبية، لتفيا، 

، الفلبني، بولندا، الربتغال، عامن، ابكس تان، بامن، ابراغواي ، نيجرياي، الرنوجي،ميامنار، انميبيا، نيبالاملغرب،  اجلبل الأسود،

، رصبيا، العربية السعودية، اململكة سان مارينومودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا،  قطر، مجهورية كوراي، مجهورية

س بانيا، رسيسرياليون،  رسا، امجلهورية العربية لناك، السودان، السويد، سوي  س نغافورة، سلوفاكيا، جنوب أأفريقيا، اإ

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

قلميية  املنظمة (،OAPIالأفريقية للملكية الفكرية ) املنظمة، زمبابوي، انم املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت الإ

، (GCC)جمللس التعاون دلول اخلليج العربية  براءات الاخرتاعكتب م ، (ARIPO)الأفريقية للملكية الفكرية 

مركز ادلراسات ادلولية للملكية  ،(CCFN) احتاد أأسامء الأغذية الشائعة ،(ASIPIللملكية الصناعية ) الأمريكتني مجعية
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، (Corporación Innovarteومؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنية )(، CEIPI) الفكرية

برانمج الصحة والبيئة (، EIPAالإمارات للملكية الفكرية ) (، مجعيةEIFLش بكة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات )

(HEP ،) ومؤسسات  لرابطاتالاحتاد ادلويل( املكتباتIFLA) ، قوق الاس تنساخ حب للمنظامت املعنيةالاحتاد ادلويل

(IFRRO)ا ،( جمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكريةIIPCC،) امجلعية ( الياابنية للملكية الفكريةJIPA) ،

 .(KEI)ة يا املعرفاملؤسسة ادلولية لإيكولوج 

 رفق.املوترد البياانت بشأأن هذا البند من جدول الأعامل يف  .21

 من جدول الأعامل املوّحد 6البند 

 قبول املراقبني

ىل الوثيق .22  .A/61/3 ةاستندت املناقشات اإ

جراءه و  .23 ليه يف مشاورات مع املنسقني الإقلمييني بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، واقرتح أأبلغ الرئيس عن اإ العودة اإ

 .وقت لحق

عادة فتح و  .24 ىل الوثيقة اسرتعى ، هذا بند جدول الأعاملاملناقشة بشأأن عند اإ املستشار القانوين انتباه الوفود اإ

A/61/3 ىل النظر يف الطلبات املقدمة من منظمة حكومية دولية ىل أأن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو مدعوة اإ ، وأأشار اإ

من الوثيقة  4عىل النحو الوارد يف الفقرة ، أأربع منظامت غري حكومية وطنية، و ولية غري حكوميةس بع منظامت دو واحدة، 

ىل أأنه بشأأن ااملذكورة،  حلصول عىل صفة مراقب يف اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأشار املستشار القانوين اإ

للمبادئ املنطبقة عىل املنظامت غري احلكومية الوطنية اليت اعمتدهتا  فامي يتعلق ابملنظامت غري احلكومية الوطنية الأربع، ووفقا  

ىل  ادلول الأعضاء، تشاورت الأمانة العامة مع ادلول الأعضاء اليت نشأأت مهنا املنظامت غري احلكومية قبل تقدمي الطلبات اإ

زم فامي يتعلق جبميع الطلبات الأربعة هذه امجلعيات. ويف هذا الصدد، أأكد املستشار القانوين أأنه مت اس تالم التفاق الال

 املعنية.

جراء مشاورات غري رمسية  .25 مع وفده يف اليومني املاضيني. هادفة وشكر وفد الصني الرئيس والأطراف املعنية عىل اإ

عن تقديره للمشاورات البناءة فامي يتعلق بأأحد طلبات املنظامت غري احلكومية ادلولية للحصول عىل صفة  وأأعرب الوفد

ىل الويبو اذلي قدمته طلب بشأأن الاقب يف الويبو. وطلب الوفد من امجلعية أأن تعلق مناقش هتا مر  من مؤسسة ويكمييداي اإ

ىل أأنه وفقا  أأجل ا جراءات القبول حلصول عىل صفة مراقب. وأأشار اإ حلصول عىل صفة مراقب يف الويبو، اب اخلاصة ملعايري واإ

، مع توضيح ء الوطنينيعضاالأ لمجموعات أأو لاكمةل والعدد الإجاميل القامئة الجيب عىل املنظمة غري احلكومية ادلولية تقدمي 

ىل أأنه يف واثئق طلهبا للحصول عىل صفة مراقب، أأعلنت  وفد أأشارو بدلمه الأصيل.  عن عدم ويكمييداي مؤسسة الصني اإ

نه بل دلهيا،  أأعضاء نظامتم وجود  . هاومنّظمتني مواضيعيتني اتبعتني ل  فرعا  جغرافيا   39من املس تخدمني و فريقا   124يوجد اإ

يف املواضيعية واملنظامت الاعرتاف ابلفروع يف مؤسسة ويكمييداي ، بدأأت ملؤسسةلصفحة ويكيبيداي اخلاصة اب ا  ومع ذكل، وفق

دارة وافق  ويف حال. 2004عام  . يف هذا اخلصوص وقع اتفاقيُ ، واضيعيةت ممنظامو ع بفروالاعرتاف عىل املؤسسة جملس اإ

 مت اذلي اتيوان،ومنظمة مواضيعية معرتف هبا، أأحدها اكن ويكمييداي  ا  فرع 41، اكن لهذه املؤسسة 2015من أأكتوبر  واعتبارا  

نه . الصينية اتيوان مقاطعة يف تأأسيسه  معبشلك واحض  يتعارضعىل موقع ويكمييداي املؤسسة  وصف أأن الواحض منوقال اإ
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ىل امجلعية للنظر فهيا، وابلتايل من الرضوري تقدمي مزيد من التوضيح.  من املقدمة الطلب واثئق نه يف املؤسسة اإ وقال اإ

لكرتونية مبدأأ الصني الواحدة عىل املواقع الإ تنهتك ةل من احملتوى واملعلومات املضلّ  ا  كبري  الوقت نفسه، رصدت الصني قدرا  

وموقف الويبو الثابت بشأأن القضااي املتعلقة  2758التابعة للمؤسسة، واليت تتعارض مع قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة رمق 

نبتايوان. وأأعرب الوفد عن خماوف جدية بشأأن هذه املامرسة.  هناك سبب لالعتقاد بأأن هذه املؤسسة اكنت متارس  وقال اإ

قلميية. وهو ملنظامت الأعضاء فهيا، أأنشطة س ياس ية من خالل ا نه ليس ذلكل، وما قد يقوض س يادة ادلوةل وسالمهتا الإ فاإ

الوفد التأأكيد عىل أأن جدول أأعامل ادلورة وكرر مراقب يف هذه املنظمة املهنية. تضطلع بصفة من املناسب للمؤسسة أأن 

مل يمت تضمني بنود جدول الأعامل وبشلك عام ت. بسبب الظروف اخلاصة اليت عقدت يف ظلها امجلعياضغطه احلالية قد مت 

ب الوفد هبذا الرتتيب، عىل أأمل أأن يمت الالزتام ابملبدأأ نفسه أأثناء مناقشة مجيع املعقدة اليت تتطلب مشاورات مكثفة. ورحّ 

ىل أأن املنظمة، أأثناء مناقش هتا واختاذ قرارات بشأأن بنود لها لبنود جدول الأعامل خالل ادلورة احلالية. وأأشار الوفد كذكل اإ

املراقب يف املايض. وأأشار  صفةمبدأأ توافق الآراء، مبا يف ذكل فامي يتعلق مبناقشة  ا  خمتلفة من جدول الأعامل، قد أأيدت دامئ

ىل أأن هذا املبدأأ قد طُ  بق يف املايض. وذلكل، طلب الوفد من مجعيات الويبو تعليق املناقشة بشأأن طلب املؤسسة الوفد اإ

واملواقف ا املتعلقة ابملنظامت الأعضاء فهياملسائل توضيح زايدة ويبو بصفة مراقب حىت تمتكن املؤسسة من للقبول يف ال

 املتعلقة بتايوان.

عداد الوثيقةوحتدّ  .26 وذكر أأنه عىل اس تعداد  A/61/3 ث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ

ن للموافقة عىل مجيع الطلبات الواردة فهيا.  مراقب،  صفةلحصول عىل املتلقاة لطلبات ال مجيع تذكر من الوثيقة  4الفقرة وقال اإ

يف صفة املراقب متكني النظر يف القصد من تكل املعلومات  يمكن، اجملموعةلفهم  ا  وحتتوي عىل املعلومات املطلوبة. ووفق

عالوة عىل ذكل، و . وقد فهمت اجملموعة أأن الطلبات املنشورة قد امتثلت مجليع الإجراءات املناس بة. يف وقت لحقومنحها 

جراءات التقدم بطلب للحصول عىل صفة  أأدركت اجملموعة أأن مجيع املنظامت املدرجة يف وثيقة العمل تفي مبعايري القبول واإ

ّل و يف عىل النحو اذلي تطلبه الويبمراقب يف الويبو،  طلباهتا. وقالت اجملموعة لتنرش  ملا اكنت الأمانة موقعها عىل الإنرتنت، واإ

نه  هنا س تطلب توضيح لواإ ىل اجملموعة وأأشارت من املستشار القانوين بشأأن هذه املسأأةل.  ا  مل يكن الأمر كذكل، فاإ أأن اإ

الرتحيب مبشاركة مجموعة يه يف الويبو  واملامرسة املعتادة املنظامت املراقبة تقدم اخلربة التقنية والرؤية الثاقبة لهيئات الويبو.

متنوعة من املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية ومجموعات الصناعة وأأحصاب املصلحة الآخرين عىل أأوسع نطاق 

ل يتجزأأ من الشفافية  ن هذا جزءوقال الوفد اإ بقضااي امللكية الفكرية احلالية.  واملناقشة اليت تتعلقممكن يف معليات التشاور 

هنا ليست عىل دراية اجملموعة وقال اجملموعة ابء يف الويبو. تقدرها والشمول اليت  اإىل الاعتقاد بأأن  اتدفعهس  بأأي معلومات ابء اإ

ية من املنظامت املدرجة يف الوثيقة لن تكون قادرة عىل تقدمي مساهامت قمية يف املداولت بشأأن قضااي امللك  منظمة أأي

عىل املوافقة عىل القامئة الاكمةل لطلبات احلصول عىل صفة مراقب كام وردت يف ابء الفكرية احلالية. وذلكل، حثت اجملموعة 

 املعروضة عىل امجلعيات. A/61/3الوثيقة 

نه يعتقد أأن التحفظات اليت أأاثرها وفد الصني ينبغي أأن حتظى ابلهامتم وأأنه من املهم احل .27 صول وقال وفد ابكس تان اإ

ىل ا ا  عىل مزيد من املعلومات بشأأن الإجراء ومعلية التقدمي. وذكر الوفد أأنه، نظر  وحقيقة ، 19-بكوفيدلوضع الفريد املتعلق اإ

ن رجاء القرار بشأأن هذا البند من جدول الأعامل فامي يتعلق مبنظمة ه يطلب عدم وجود توافق يف الآراء بشأأن هذه املسأأةل، فاإ اإ

 واحدة. غري حكومية معينة
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وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وللقامئة  .28

نه يرى . A/61/3الاكمةل لطلبات املراقبني الواردة يف الوثيقة  أأن مجيع املنظامت املتقدمة بطلبات قد اس توفت وقال اإ

ّل املتطلبات اليت طلبهتا الويب حيال طلباهتا. وأأعرب الوفد عن قلقه من أأن سؤال اللحظة الأخرية  اكنت الأمانة لتنرش ملا و، واإ

 ،للمراقبني احملمتلني القدرة عىل الرد عىل سوء الفهم بشأأن طلباهتم. وفامي يتعلق بطلب مؤسسة ويكمييداييتح قامئة املراقبني مل 

 الأخرى احلكومية غري املنظامت من لعديدا تشابه اكنت ادلولية احلكومية غري املنظمة أأن اإىل الوفد أأشار التحديد، وجه عىل

آراء دلهيا اليت  ة للطلبقدماجلهة امل تأأظهر وقد . لويبومكراقب يف ا ابلفعل قبولها ومت املؤلف حبق املتعلقة القضااي حول أ

مدخالت يف حمادثة الويبو املؤسسة  تاملثال، قدمعىل سبيل و  ؛بعمل الويبو اية وصلهتالفكر  امللكية مبجال ااهامتهم ابلفعل

ن املؤسسة اذلاكء الاصطناعي وامللكية الفكرية اس تجابة لدلعوة اإىل مسامهة امجلهور.  بشأأن  ا  اس تخدمت أأيضوقال الوفد اإ

ىل أأن الهدف من املراقبني  ثراء املناقشات وتهو خدمات الويبو للتحكمي والوساطة بشلك متكرر. وأأشار الوفد اإ قدمي وهجات اإ

ىل أأنه ليس دليه هاوأأهداف  النظر اليت تربط وتدمع أأنشطة الويبو اجلهة املقدمة معلومات لالعتقاد بأأن أأي . وأأشار الوفد اإ

 ،قضااي امللكية الفكرية احلالية. وذلكل بشأأنعىل املسامهة يف الاجامتعات واملشاورات واملناقشات  ةكون قادر تلطلب لن ل

ذا اكن هناك اتفاق  A/61/3املنظامت املدرجة يف الوثيقة عىل  وافقةاملحث الوفد عىل  يقترص يف هذه ادلورة. ومع ذكل، اإ

ىل أأن تقيمي أأوراق  ببساطة عىل ن الوفد س يقبل هذا الهنج. وأأشار الوفد اإ تأأجيل النظر يف قبول املنظامت غري احلكومية، فاإ

مل تطرح مشاركة وواحدة. الصني القب يف الويبو ليس مسأأةل اعامتد املنظامت غري احلكومية ادلولية للحصول عىل صفة مرا

ن . أأخرى عضو دوةل لأي الس يايس الوضع حول أأس ئةل أأيمؤسسة ويكمييداي   ابملشاركة، ويكمييداي ملؤسسة السامحوقال اإ

 ا  أأيض لها اليت الأعضاء وادلول احلاليني املراقبني دلمع الويبو يف هبا املعمول السابقة مع ا  متاما  متسق س يكون مراقب، بصفة

ىل اتيوان.  منظمة الابتاكر يف رابطة القانون ادلويل، و ، غرفة التجارة ادلولية، ل احلرص سبيل املثالومهنا عىل بعض الانامتء اإ

الأسس  عىل بناء  يبت فهيا  أأن جيبراقب ملؤسسة ويكمييداي صفة املأأن ب. وأأعرب الوفد عن اعتقاده تكنولوجيابيو جمال ال 

 الويبو بشأأن قضااي امللكية الفكرية.ات امهة يف مناقشاملس عىل وقدرهتا طلهبال املوضوعية

يران )مجهورية  .29 الطلبات اليت تلقاها املدير العام تتضمن اليت  A/61/3الوثيقة  مبضمون الإسالمية( علام   -وأأحاط وفد اإ

ىل  أأن القرارات املتعلقة بقبول املراقبني يف اجامتعات من خمتلف الكياانت حلضور اجامتعات الويبو بصفة مراقب. وأأشار اإ

نه يتفهّمابلرتايض.  ادلول الأعضاء دامئا  تتخذها الويبو  ىل نظر و  اخملاوف اليت أأاثرها وفد الصني يف ظل الوضع احلايل. وقال اإ ا  اإ

نقال الوفد عدم وجود توافق يف الآراء بني ادلول الأعضاء ملنح صفة مراقب لكيان معني،  املناقشة تعليق اقرتاح ؤيد ي هاإ

 وتأأجيلها من أأجل توفري مزيد من الوقت لتحليل الطلب.

ىل أأن، وفد الاحتاد الرويس أأن مسأأةل قبول املراقبني يه مسأأةل تقنية للغاية ولحظ .30 حماولت حلل ه قد بُذلت وأأشار اإ

قلميية. ومع ذكل، أأعر   املامرسةعن رغبته يف التذكري بأأن الوفد ب املشلكة اليت تنطوي عىل التشاور مع منسقي اجملموعات الإ

، ابلنظر بعناية يف القضااي والتأأكد من أأهنا ل تشلك ا  للوفود، كام هو معروف جيدفعال  سمح ت يف املنظمة الراخسة يف املنظمة 

نما لن يكون حصيحا  أأمر سابقة بفعل  جراء حبث من السوابق الصحيحة  ليسيف رأأيه،  ،. وقال الوفد اإ أأن تبدأأ الأمانة يف اإ

عرتاف بأأن هذا أأمر يتعني عىل الا يودوفده فاإن يف قضية معينة، ولكن الأمر مرتوك لدلول الأعضاء لختاذ القرارات. وذلكل 

عندما يمت تلقي مزيد من املعلومات، قد تكون ادلول الأعضاء يف وضع يسمح لها و ادلول الأعضاء التفكري فيه يف املس تقبل. 

أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأنه ينبغي اختاذ مجيع القرارات يف الوقت احلارض  ،. ومع ذكلمكراقب عامتد الكياناب

جراء املالوفد أأنه س يكون من املناسب تأأجيل الطلب  يرىبتوافق الآراء. وذلكل   زيد من ادلراسة.من أأجل اإ
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دماج العميل للمنظامت غري .31 اليت تنظمها واكلت الأمم الوجهية  احلكومية يف املناقشات وأأعرب وفد كندا عن دمعه لالإ

نه يرى املتحدة املتخصصة، مبا يف ذكل الويبو.  أأن أأهلية املنظامت غري احلكومية للمشاركة يف مناقشات الويبو ينبغي وقال اإ

 طلهبا.الأسس املوضوعية املوجودة يف احلمك علهيا عىل أأساس 

ىل توافق يف الآراء بشأأن طلب قبول مؤسسة ويكمييداي بصفة مراقب، واقرتح بأأنه مل يمت أأحاط الرئيس علام  و  .32  التوصل اإ

، ابس تثناء قبول مؤسسة ويكمييداي اليت مت تأأجيل اختاذ قرار A/61/3الاقرتاح الوارد يف الوثيقة تذكر فقرة القرار التالية اليت 

ىل توافق يف الآراء.  بشأأهنا لعدم التوصل اإ

ن مجعيات الويبو،  .33  قّررت أأن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:لك فامي يعنيه، اإ

 :احلكومية ادلوليةاملنظامت  )أأ(
 ؛ )INL( اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو "1"

 غري احلكومية: ادلوليةاملنظامت  )ب(
 ؛(ARSCرابطة مكتبات التسجيالت الصوتية ) "1"
  ؛(Gulf BPGجملس أأحصاب العالمات التجارية )و  "2"
  ؛(IAFARالاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني )و "3"
  ؛(ELAPIمدرسة امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية )و  "4"
 ؛(TRACITالتحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة )و  "5"
 .)نساء حول طاولت القرار( Women@theTableمنظمة " و 6"

 غري احلكومية: املنظامت الوطنية )ج(
 ؛ (AFIGIAالرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية )" 1"
  (؛DACSمجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني )" و 2"
 (؛ OAIP" والرابطة العامنية للملكية الفكرية )3"
 .(RISEمركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر )" و 4"

من جدول الأعامل، أأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن خيبة أأمهل بسبب  6عىل القرار بشأأن البند ردا  و  .34

نرُشت قبل قد تأأجيل طلب واحد للحصول عىل صفة مراقب بسبب سؤال اللحظة الأخرية، عىل الرمغ من أأن الوثيقة 

اتحأأن ذكل قد شهرين، و  تصحح يك ة الفرصة للمنظامت غري احلكومية املعنية ترك الوقت الاكيف لدلول الأعضاء للتشاور واإ

هذه امجلعيات. وأأعرب الوفد عن تقديره ملوافقة ادلول الأعضاء انعقاد يف طلباهتا قبل وجه من أأوجه القصور امللحوظة أأي 

عادة امليض قدما  من أأجل ادمعه للطريقة املقرتحة الإعراب عن عىل جدول أأعامل حمدود للجمعيات وكرر  لنظر يف ، أأي اإ

شفافية وأأن أأن تتسم بقدر أأكرب من ال ادلول الأعضاء عىل بشدة الوفد طلب مؤسسة ويكمييداي خالل امجلعيات املقبةل. وجشع 

نهعن خماوفها يف الوقت املناسب من أأجل التخفيف من حدة املشلكة اليت أأثريت يف ادلورة تعرب ىل أأن ي  ، وقال اإ تطلع اإ

 املسأأةل يف ادلورة املقبةل.تعيد امجلعيات النظر يف هذه 

نه ل يتفقالرئيس، ويف الوقت نفسه،  ااقرتهحاليت قرة القرار فرشوع مل وأأعرب وفد الصني عن تقديره  .35 مع بيان  قال اإ

ليه وفد الولايت املتحدة الأمريكية، ل س امي بشأأن مسأأةل س ياسة الصني الواحدة.   ا  وفقو  وفد الاحتاد الرويسوكام أأشار اإ

جراءات املوافقة عىل طلبات صفة املراقب، مبا يف ذكل ممارسةللسابقة امل  ادلول الأعضاء أأمام  اكنت، 2012عام  تعلقة ابإ
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آراهئال فرصة  ناخملتلفة،  اتعبري عن أ ىل أأنه يف الأمانة قد وزّ  اكنت حىت واإ عت ابلفعل واثئق معينة لبعض املراقبني. وأأشار اإ

حدى اجملموعات  ذكل الوقت، بيامن اكنت ادلول الأعضاء تناقش قضية منظمة غري حكومية واحدة يف تكل القامئة، اعمتدت اإ

هذه املامرسة. وذلكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف تذكري اجملموعات املعنية بأأن تضع يف اعتبارها ممارساهتا السابقة بدل  من 

 اعامتد معايري مزدوجة بشأأن هذه املسأأةل.

 من جدول الأعامل املوّحد 7لبند ا

 وافقة عىل اتفاقاتامل

 .(WO/CC/78/5)الوثيقة  جلنة الويبو للتنس يقدورة  انظر تقرير .36

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

 2021عقد ادلورات الاس تثنائية لعام 

ىل الوثيق  .37  ..A/61/8 Corrو A/61/8تني استندت املناقشات اإ

ا مشرتاك  من جانب ادلول الأعضاء، وكذكل الأمانة،  .38 من أأجل وذكرت الأمانة أأن بند جدول الأعامل يعكس الزتام 

رساةل ادلول الأعضاء  وهجتلوابء، ا اليت رافقت عجةل. ومبجرد أأن تعافت الويبو من الصدمة الأوىلسري الحلفاظ عىل ا

عادة احلياة الطبيعية اإىل معل املنظمة. وذكّرت الأمانة بأأهن السعي حنو برضورةوواحضة  صارخة  حتت قيادة الرئيسا أأجرت اإ

مناقشات مس تفيضة ومكثفة حول جدول أأعامل امجلعيات  خالل الأشهر الس تة املاضية وحتت اإرشاف وثيق من املدير العام

ا مجليع احتياطات واحلالية.  جراء هذه الاجامتعات نظر  . ومع ذكل، وبتوجيه من الرئيس املتخذة السالمةمل يكن من السهل اإ

نه خالل املناقشات مع ادلول  يف ظروف عياتامجل  ُعقدت تكلواملدير العام،  آمنة وفعاةل يف تكل املرحةل. وقالت الأمانة اإ أ

قلميية وادلول الأعضاء الأخرى وهجتالأعضاء،  دراجرساةل واحضة  مجيع اجملموعات الإ اليت تتطلب بنود ال  بأأنه ل ينبغي اإ

ىل  النصيحة، بتكل ومعاليف جدول الأعامل.  ،الوقت ذكلمفاوضات، واليت مل تكن رضورية يف  ا يف املقام الأول اإ واستناد 

مقارنة  لعقدها يف الصباح السابق  اعمتدجدول أأعامل امجلعيات اذلي  ُحذفت بنود من ،التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء

اكنت بنود جدول الأعامل املوضوعة جانبا  يه و . 2020مارس  20ويل اذلي اقرتحه املدير العام يف مبرشوع جدول الأعامل الأ 

. وقد ُأدرجت بنود جدول 2021من عام  الفصل الأولخالل ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة يف  س ُتتناولالبنود اليت 

تقرير عن اللجنة ادلامئة ؛ و حمارض اجامتعات الويبو :.A/61/8 and A/61/8 Corrو A/61/8 يف الوثيقتني تكلالأعامل 

تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون ؛ و تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات؛ و املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة مسائل تتعلق ابدلعوة اإ ؛ و العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

تقرير عن ؛ و تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أأجندة التمنية؛ و بشأأن قانون التصاممي

قرير عن اللجنة املعنية ت؛ و اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

ىل أأنه لضامن أأن تكون ادلورة و ؛ ونظام لش بونة. نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ و مبعايري الويبو أأشارت الأمانة اإ

أأكرث موضوعية من امجلعيات احلالية، فقد  2021الاس تثنائية للجمعية العامة اليت س تعقد خالل النصف الأول من عام 

أأكتوبر  5 زمنيا  مفصال  لجامتعات جلاهنا الرئيس ية ومجموعات العمل. وس يعقد الاجامتع الأول يف أأصدرت الأمانة جدول  

ىل املناقشات الهجني. وتأأمل الأمانة أأن تقرب تكل الاجامتعات، اليت س تعقد بنفس الشلك 2020 ، الوفود خطوة اإ
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ذا متت املوافقة علهيا خالل هذه امجلعيات.  املوضوعية وبنود جدول الأعامل لدلورة الاس تثنائية للجمعية العامة، ومن املسمل اإ

قصارى هجده لضامن  بذلالأمانة أأن امجليع  وأأكدتالوابء يف الاعتبار.  مع أأخذالوضع عن كثب  به أأنه س يجري رصد تطور

ىل أأنه  ىل الغرضذلكل اس مترار معل املنظمة، مبا يف ذكل معلها املعياري، بسالسة وسالسة. وأأشارت الأمانة اإ ، ابلإضافة اإ

 هذا البند من جدول الأعامل لتنظر فيه ادلول الأعضاء. ُأدرجتوجهيات الرئيس، 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، ابمس  وفد الاحتاد الرويسوحتدث  .39 فكرة عقد دورة  وأأيدمجموعة بدلان أ

للنظر يف القضااي اليت مل يكن من املمكن النظر فهيا خالل هذه  2021اس تثنائية للجمعية العامة يف الربع الأول من عام 

قبل شهر  عقد تكل ادلورة الاس تثنائية. وفامي يتعلق ابلتوقيت، اقرتح الوفد أأنه ل ينبغي اليت ُعقدت بنسق هجنيادلورة 

لإعطاء الوقت الاكيف للتحضري لهذا البند. وفامي يتعلق بقضااي مثل حق املؤلف، واملسائل املتعلقة  مارس من العام املقبل

عدادها. وابلإشارة  ترىالصناعية وامللكية الصناعية،  ابلتصاممي ا من الأمور التفصيلية اليت جيب اإ ا أأن هناك عدد  اجملموعة أأيض 

ىل الوثيقة  أأعرب  فقد ،مطمنئغري  الوضع الوابيئ ومبا أأنابملعلومات الرضورية املقدمة. ، أأحاط الوفد علام ومرفقها A/61/8اإ

ىل نسق العمل التقليدي ماكنية العودة اإ  .املشلكة تكلمبجرد حل  الوفد عن أأمهل يف اإ

عداد الوثيقة  وأأعرب ،ابمس اجملموعة الأفريقية يوفد زمبابو وحتدث  .40 مانة عىل اإ وأأعلن أأن . A/61/8عن امتنانه للأ

أأعربت اجملموعة عن و معل الويبو.  ستسبب الاضطراب يفهل عواقب خطرية  س تكون 19-كوفيدأأن  عىل درايةوعة اجملم

ا من مارس  تقديرها للتدابري الاحرتازية الاس تثنائية اليت طبقهتا الأمانة العامة يف تعليق مجيع اجامتعات ادلول الأعضاء اعتبار 

من املس تحيل عىل املندوبني واخلرباء السفر حلضور الاجامتعات.  19-كوفيد . وابس تثناء عدد قليل من الوفود، جعل2020

ىل اس تئناف حمدود للعمل من خالل الاجامتعات  ا اإ واجلزء الآخر افرتاضي ا  مهنا اليت اكن جزءالهجينة وقد أأدى املرض أأيض 

حتدايت كبرية  الهجني النسق وخلق. وقد أأبدت اجملموعة عزهما عىل اس مترار معل املنظمة بطريقة معقوةل وواقعية. حضوراي

لأعضاء اجملموعة الأفريقية، لأن التكنولوجيا والفجوة الرمقية غالبا ما متنع املشاركة العادةل والاكفية للخرباء من العوامص. 

بدو اء املرونة والتكيف مع التحدايت الفريدة اليت واهجهتا ادلول الأعضاء خالل جاحئة انشدت اجملموعة ادلول الأعضاء اإ

أأقرت اجملموعة الأفريقية ابحلاجة اإىل عقد دورة اس تثنائية للجمعية العامة ملناقشة العمل املوضوعي وحماوةل معاجلة و . 19-كوفيد

ذكل، لأغراض الشمولية والشفافية والفعالية، رأأت اجملموعة  القضااي املرتامكة قيد املفاوضات، ووافقت عىل مبدأأ القرار. ومع

ىل التشاور، عىل وجه اخلصوص، بشأأن  وجدول أأعامل ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة،  نسقأأن ادلول الأعضاء حباجة اإ

 املساواة. فعاةل وتسمح مجليع ادلول الأعضاء ابملشاركة بنشاط وعىل قدم املقرر عقدهاامجلعيات  تكون لضامن أأن

عداد الوثيقة  ،وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .41 ذ اكنت اجملموعة واعية. A/61/8وشكر الأمانة عىل اإ  واإ

من مناطق  افرتاضيا يف اجللسات ني املشاركنيمندوبلل عتبارات الصحة والسالمة يف مجمع الويبو، والإزعاج اذلي تسبب فيه اب

هنا ، ينختتلف من حيث الفارق الزم  الانقطاعأأكدت الزتاهما ابس تئناف العمل احلكويم ادلويل املوضوعي يف الويبو بعد فاإ

يف الاعتبار أأمهية ضامن الشمول للخرباء املقميني يف العامصة، أأيدت اجملموعة ابء عقد  وأأخذا. 19-كوفيد جاحئةته ي س بب اذل

وتقدمي التوجيه خملتلف هيئات الويبو املوضوعية واملعيارية.  اميتلإجراء التقيابعتبارها حلظة  2021ادلورة الاس تثنائية لعام 

نه من املهم أأل  حرازه يف املنظمة بسبب الظروف غري املس بوقة. وأأشار ي وقالت اجملموعة اإ تأأثر الزمخ والتقدم اجليد اذلي مت اإ

ىل أأن العمل احلكويم ادلمتت مواهجهتاالفريق اإىل وجود حلول للمشألك اليت  ويل يف املنظامت الأخرى، مبا يف ذكل ، مشريا اإ

الواكلت التقنية، قد اس تؤنف وأأن الرؤساء واملندوبني والأماانت أأتيحت هلم الفرص لأداء واجباهتم، سواء يف جنيف أأو من 

ا من  هذااملزيانية يف وقت سابق من اجملموعة أأنه يف جلنة  ذكرتو . بنسق افرتايضالعوامص  الشهر، متكنت الوفود أأيض 



A/61/10 
21 
 

ا يف الا ا لختاذ قرارات بشأأن عدد من القضااي الرئيس ية، مما يدل عىل أأن املداولت والتوافق يف الآراء ممكن أأيض  جامتع مع 

ن مل يكن ممكناالويبو. وأأظهر ذكل أأنه حىت ّ ن الوفود وجحم التقييدات اليت س يفرضهاالوضع  دة اليت سيس تغرقهااملمعرفة  اإ ، فاإ

مس تعدة ملواهجة هذا الواقع اجلديد ومنوذج العمل.  و وضع ينبغي أأن جيعل تكل الوفودوه ،عىل املسار الصحيح تسري

حدى و السفر.  التوهجات بشأأناجملموعة بأأن الغرض من امجلعيات هو تقيمي معل املنظمة وحتديد  وأأشارت جيب أأن تكون اإ

اللجان القادمة والاجامتعات املقررة بني أأكتوبر الأولوايت يف الوقت احلارض الرتكزي عىل كيفية امليض قدما وتنظمي العمل يف 

وفرباير. ودعت اجملموعة الأعضاء اإىل الاخنراط من جديد يف املناقشات املوضوعية حول القضااي اليت تغطهيا تكل اللجان 

عطاء ادلول ا اعن أأمله توالاجامتعات. وأأعرب ىل اإ لأعضاء بعض يف أأن تؤدي احامتلت عقد دورة اس تثنائية للجمعية العامة اإ

ىل  عدم اليقني  حاةلالزمخ لالخنراط يف معل موضوعي وتشجيع املناقشات اليت تتجاوز مسائل التدبري ادلاخيل. وابلنظر اإ

احلالية، اقرتحت اجملموعة اختاذ قرار هنايئ بشأأن عقد دورة اس تثنائية للجمعية العامة بدل  من ذكل خالل ادلورة الاس تثنائية 

الوفود صورة أأوحض عن س يكون دلى حبلول ذكل الوقت، و . 2020وقع عقدها يف الأشهر الأخرية من عام للجنة التنس يق املت

ن  وتقدميادلورة الاس تثنائية أأهداف تقيمي العمل  الطريقة اليت س تليب هبا  مصودالتوجيه العام لهيئاهتا الفرعية. وقالت اجملموعة اإ

بداعها ومرونهتا س تكون ضاعة الوقت رضورية ل عوامل الوفود واإ ضامن متكن الويبو من جتاوز هذا الوضع غري املس بوق دون اإ

 لبلوغالكثري من العمل الشاق عىل مر الس نني. وأأكدت اجملموعة من جديد الزتاهما  ببذل اكتسبتا اللتني والشهرة والسمعة

 املسعى. ذكل

قلميية الأخرى يف الاعرتاف اإىلوانضم ، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وفد بامنحتدث و  .42  اجملموعات الإ

ومن  ،عىل طريقة معل الوفود تقد أأثر  19-كوفيدبأأمهية احلفاظ عىل زمخ العمل داخل املنظمة. ولحظت اجملموعة أأن جاحئة 

ا للتحدايت اليت واهجهتا الوفود، والو جدول أأعامل هذه امجلعيات.  حذف مجموعة من البنود من الأمثةل عىل ذكل يت جعلت نظر 

جراء معلها بشلك اكمل، رأأت اجملموعة أأنه من املهم النظر يف عقد دورة اس تثنائية للجمعية العامة يف  من املس تحيل اإ

طلبت اجملموعة أأن يمت التنس يق و املس تقبل للنظر يف بنود جدول الأعامل اليت مل يمت تناولها بشلك جوهري يف هذه ادلورة. 

جراء لجمعية العامة مع احملمتل لعقد دورة اس تثنائية ل  مشاورات مع ادلول الأعضاء ملناقشة خمتلف اجلوانب املتعلقة ابملنظمة، اإ

للوفود حتقيق نتاجئ  فيه ضامن عقد اجامتع ميكن وهدفمبا يف ذكل تدابري الصحة والسالمة، والقضااي املرتبطة جبدول الأعامل، 

 ملموسة.

بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وكام جاء يف بيانه العام، وأأيد وفد السلفادور البيان اذلي أأدىل به وفد  .43

نه الوفد قال أأوىل الوفد أأمهية كبرية للميض قدما جبدول أأعامل املنظمة املعياري. و  س تصعب بشلك  19-يدرك أأن جاحئة كوفيداإ

نة عىل لك هجودها يف اقرتاح وسائل بديةل للمشاركة امليض قدما يف املناقشات يف خمتلف جلان الويبو. وشكر الوفد الأما كبري

سلسةل الاجامتعات احلالية. وأأقر الوفد أأن  يف املتاحة، مبا يف ذكل التكنولوجياتالبديةل، والاس تفادة من أأفضل  واجللسات

لتفاعل الشخيص الأساليب ل ميكن أأن حتل حمل ا تكلوأأن العديد من الوفود تعتقد أأن مجيع الأساليب تُعد جديدة للغاية 

اإىل مىت ستس متر الأزمة وكيف ستتطور،  ل أأحد يعملاملطلوب لإجراء أأنواع معينة من املناقشات واملفاوضات. ومع ذكل، 

ذا اكن من املمكن السفر يف اجلزء الأول من العام املقبل لمتكني املندوبني من العوامص من عقد اجامتعات  وكذكل ما اإ

ا، وابلتايل أأيد اقرتاح . وعىل الرمغ من هذا حضورية السيناريو، شدد الوفد عىل اقتناعه بأأن معل املنظمة جيب أأن مييض قدم 

. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف 2021لبنود اإىل دورة اس تثنائية حممتةل يف اجلزء الأول من عام حول اتأأجيل املناقشات املوضوعية 

ن الوفود حباجة لرؤية قيادة الأمانة اس متر تطبيق قيود السفر يف الأ  يف حالمرة أأخرى  أأل تؤجل شهر القليةل املقبةل. وقال اإ

رؤساء ونواب رؤساء هيئات وجلان الويبو اخملتلفة، وأأعرب عن ثقته الاكمةل يف الأمانة لتلبية هذا  تصطف اإىل جانب
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 أأبدى، ناملتحدثون السابقوكام ذكر و املطلب. وجشع الوفد الأعضاء عىل تقدمي ادلمع للويبو واملشاركة بنشاط لتيسري العمل. 

ا   املسأأةل. تكلعىل مواصةل احلوار حول انفتاحه الوفد أأيض 

وأأيد وفد مجهورية كوراي اقرتاح الأمانة بشأأن عقد دورة اس تثنائية للجمعية العامة خالل النصف الأول من عام  .44

علومات املتعلقة ابلس ياسات والتعاون، فقد الويبو منتدى عاملي خلدمات امللكية الفكرية ادلولية وامل كون. وابلنظر اإىل 2021

ملناقشة وضع القواعد واملعايري ادلولية وخدمات امللكية الفكرية العاملية.  يلدلول الأعضاء رضور  الفعيلاحلضور أأن الوفد  رأأى

وفق ا  س تثنائيةلنعقاد تكل ادلورة الا، واختيار موعد 19-كوفيدعن كثب التقدم احملرز يف  ترصدوطلب الوفد من الأمانة أأن 

 ذلكل.

نه من املهم  .45 وأأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال الوفد اإ

حىت  ترك الباب مفتوحاالوفد أأنه من املهم  ورأأىاحلفاظ عىل زمخ العمل داخل املنظمة كام أأشار املتحدثون الآخرون. 

ىل  تقومتقدمي تقاريرها خالل ادلورة أأن  تمتكن منالويبو اليت مل يتس ىن لهيئات  وجود اتفاق مس بق  رضورةبذكل. وأأشار اإ

ىل مراعاة خماطر عقد اجامتعات بصيغة  . جهينةبني ادلول الأعضاء والأمانة حول كيفية معل الوفود ملواصةل العمل، ابلإضافة اإ

ملندوبني بني ا، مبا يف ذكل خطر انتشار الفريوس تكل اخملاطر ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأنه من املهم موازنة

 الأمانة. وأأعضاء

 .2021وأأيد وفد اململكة العربية السعودية عقد دورة اس تثنائية للجمعية العامة يف عام  .46

يران .47 عقد الأمانة عىل تقدمي الوثيقة وعىل رشهحا. ومن حيث املبدأأ، أأيد الوفد  (الإسالمية –)مجهورية  وشكر وفد اإ

لعمل. ومع الأخذ يف الاعتبار حالت ل املوضوعية ناقشةامل دورة اس تثنائية للجمعية العامة للنظر يف الوضع وامليض قدما يف 

الوفد بأأن هناك حاجة لرصد التقدم والتطور واختاذ قرار هنايئ بشأأن  رأأىعدم اليقني املس مترة اليت يسبهبا الوابء العاملي، 

 ية وشلكها وبنود جدول أأعاملها وفق ا ذلكل.مواعيد ادلورة الاس تثنائ 

عداد الواثئق.  .48 وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

ع ذكل، ينبغي مناقشة بنود جدول الأعامل املتبقية. ومبغرض للجمعية العامة  2021وأأيد الوفد عقد ادلورة الاس تثنائية لعام 

ذا و . 19-كوفيدجاحئة  وضعجدوةل اجللسات بعناية مع مراعاة  اجللسات يف  تكل ما ُعقدتعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنه اإ

الفوارق لقيود، مثل ا افرتاضيا جملموعة منوالافرتاضية، فس يخضع املشاركون  احلضوريةاملشاركة  جيمع بني هجنيشلك 

ىل أأدىن حدمن تأأثري تكل القيود  تقليص. وذكر الوفد أأنه من أأجل الزمنية بني املناطق ، ينبغي تقليص وقت ادلورة قدر اإ

 الإماكن. وس يكون الوفد ممتن ا لتلقي معلومات واحضة ومفصةل للغاية حول س ياسة ادلورة.

 ..A/61/8 Corrواملصوب يف الوثيقة  A/61/8واقرتح الرئيس اعامتد القرار الوارد يف الوثيقة  .49

ا بشأأن دمع عقد ادلورة الاس تثنائية للجمعية  يرىورصح وفد اململكة املتحدة بأأنه  .50 أأن بيان اجملموعة ابء اكن واحض 

بداءالوفد أأنه س يكون من املناسب  رأأىالعامة. ومع ذكل،   هذامزيد من الوضوح واملعلومات بعد ادلورة املقررة يف خريف  اإ

الوفد أأن التفاقية  ورأأىدلورة الاس تثنائية للجمعية العامة يف جلنة التنس يق. لعقد ا ساحنةفرصة  وأأن ذكل سيشلكالعام، 

ا يف عقد أأو اختاذ قرار بشأأن عقد ادلورة الاس تثنائية للجمعية تكل مسحت ب  العملية وأأن جلنة التنس يق ميكن أأن تلعب دور 

ا أأن التصويب و العامة.  مجموعته أأهنا  ترىبنود جدول الأعامل اليت مل يتضمن بعض  املوزععالوة عىل ذكل، فهم الوفد أأيض 
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مفيدة للمناقشات، ول س امي احتاد مدريد واحتاد لهاي. وطلب الوفد تساهل الأمانة لتوضيح القرار املقرتح ورمبا تعديل 

 الصياغة بشلك طفيف.

ن الإجراءات املتعلقة بعقد دورة و  .51 رها ادلول الأعضاء من للجمعية العامة تقر  اس تثنائيةقال الرئيس، عىل حد علمه، اإ

. وذكر 2021للمدير العام والرئيس لعقد دورة اس تثنائية للجمعية العامة أأربعة أأشهر قبل عام  يعود الأمر وأأنحيث املبدأأ، 

الرئيس أأنه يف ضوء الظروف اليت وصفهتا الوفود، سيمت استشارة ادلول الأعضاء قبل عقد دورة اس تثنائية للجمعية العامة. 

ىل أأن الطلب وأأشار الرئي لإضفاء الطابع الرمسي عىل مثل هذا القرار داخل هيئة املنظمة، وعىل حد علمه، مل يكن  هوس اإ

ا مس بق ا يف قواعد املنظمة. ومع ذكل،  القضااي. وطلب الرئيس  تكلالأمر لدلول الأعضاء لختاذ قرار بشأأن  يرُتكذكل رشط 

 اجلوانب. تكلمن املستشار القانوين توضيح 

. وأأحال الاس تثنائيةملستشار القانوين أأن اتفاقية الويبو حتدد العملية اليت ينبغي اتباعها لعقد امجلعية العامة وأأكد ا .52

ىل املادة  ما بناء عىل  اس تثنائية)ب(، اليت تنص عىل أأن امجلعية العامة جتمتع يف دورة 4.6الوفود اإ بدعوة من املدير العام اإ

ىل أأن أأساس الوثيقة طلب جلنة التنس يق أأو بناء عىل طلب ر  بع ادلول الأعضاء يف امجلعية العامة. وأأشار املستشار القانوين اإ

ا مماثةل  واردحالي ا يف جدول الأعامل  املذكورة يف املعاهدات فامي يتعلق ابمجلعيات  واردةيف اجلزء الثاين من احلمك، وأأن أأحاكم 

ذا و الأخرى.  سيمت استيفاء املتطلبات القانونية الالزمة دلعوة املدير العام. وذكر القرار، ف  اعمتد ماعالوة عىل ذكل، ذكر أأنه اإ

 القواعد الإجرائية العامة.من  4و 3 نيالقاعدت املستشار القانوين أأن تكل املتطلبات واردة يف

طلبت اجملموعة و املستشار القانوين والرئيس عىل تفسرياهتام. وشكر ، ابمس اجملموعة ابء وفد اململكة املتحدةوحتدث  .53

ا  ا من الوقت للنظر يف القرار نظر  ىل التصويب اذلي  لأن نصمزيد  عىل الرمغ من أأنه و يف اليوم السابق.  ُوزعالقرار أأشار اإ

ىل استشارة عوامصها والتأأكد من أأن ا، فقد احتاجت اجملموعة اإ غري فكرة القرار نفسه. يل  ذكل التصويب اكن تصويب ا بس يط 

 املقرتح. النصمزيد من الوقت للنظر يف لحصول عىل هنا س تكون ممتنة لوقالت اجملموعة اإ 

 جابة مجموعته يف بداية جلسة بعد الظهر.ابإ  موافاتهوطلب الرئيس من وفد اململكة املتحدة  .54

جابة. .55 نه سيبذل قصارى هجده للحصول عىل اإ  وقال الوفد اإ

رشاداييُعد عامل الأ وأأوحضت الأمانة أأن جدول  .56 الوثيقة  ُحذف مناحتاد لهاي ن اإ . وقالت جامدانصا  يُعترب ول اإ

قيد النظر يف هذه ادلورة. وذكّرت الأمانة بأأن املدير العام أأصدر جدول أأعامل مؤقت يف مارس وصدر ه فقط لأن املصوبة

دراج احتاد مدريد واحتاد لهاي  4. وبعد اجامتع ُحذفت منه مجموعة من البنودلحق ا جدول أأعامل  يف جدول سبمترب، تقرر اإ

 هذه ادلورة. يه يفيف اليوم السابق لأنه اكن من املقرر النظر ف  ُحذف احتاد لهاي أأنأأعامل هذه ادلورة. وأأشار الرئيس اإىل 

جدول الأعامل اذلي ُحذفت منه مجموعة من  انقص مت احلصول عىل جدول أأعامل مستند اإىل جدول الأعامل املؤقتومن مث، 

نهمجيع الوفود، . ومع ذكل، وكام ذكرت البنود يف هناية  س ُيعرضمن الواحض للغاية أأن لك بند من بنود جدول الأعامل اذلي  فاإ

رشاداي وأأكدتدلورة الاس تثنائية للجمعية العامة س يكون ابلتشاور مع ادلول الأعضاء. يف ااملطاف  فقط،  الأمانة أأنه اكن اإ

ىل أأربعة بنود من جدول الأعامل مثل قبول املراقبني، وانتخاب تشري وثيقة ادلورة و كام هو احلال يف ادلورة العادية.  العادية اإ

ىل الرتاجع عن اختاذ قرار لهذا السبب التقين.  أأعضاء املكتب، وما اإىل ذكل، وابلتايل مل تر الأمانة احلاجة اإ
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ىل أأن املناقشات عقدت حول الواردة يف نظر ال الرئيس وهجة  وتقامس .57 نقطة يف ذكل ال  تكلبيان الأمانة وأأشار اإ

ذا  الصباح، وطلبت وفود أأخرى أأن يمت التشاور معها بشأأن جدول أأعامل ادلورة الاس تثنائية. وسأأل الرئيس اجملموعة عام اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل القرار عىل الفور بدل  من فرتة بعد الظهر.  اكنت راضية عن تفسريات الأمانة لمتكني الاجامتع من اإ

ىل تفسريات شامةل من الرئيس وقال وفد الاحتاد الر  .58 نه طلب اللكمة يف وقت سابق قبل الاس امتع اإ ويس اإ

سابقا. وقال  قُدمواملستشار القانوين والأمانة. ورصح الوفد بأأنه راض متاما عن التفسريات، وأأوىص ابعامتد مرشوع القرار كام 

ذا اكن هناك أأي اقرتاح جديد، فسيتعني عليه ابلتأأكيد النظر  نه اإ ذا الوفد اإ أأي  ما قُدمتيف ذكل بعناية شديدة. ومع ذكل، اإ

 مع املنسقني الإقلمييني. تقامسهاجديدة، فينبغي أأول   اقرتاحات

نه ل يريد أأن ينزتع حقوق أأي شص  .59 عىل الأقل لنفسه. وشكر الوفد الرئيس ليس تفيد مهنا وقال وفد اململكة املتحدة اإ

مل يكن صانع القرار الوحيد أأنه الكفاية. ومع ذكل، حلسن احلظ أأو لسوء احلظ،  عىل التوضيحات. وذكر الوفد أأنه مقتنع مبا فيه

يف احلصول عىل توضيح قبل التعامل  أأعرب عن رغبته. ويف هذا الصدد، ءيف منظومة الأمم املتحدة، انهيك عن اجملموعة اب

ا  يُعدالوفد أأن القرار اذلي متت قراءته  وأأدرك. وبدلهمع مجموعته  الوفد أأن أأساس جدول الأعامل  أأدرك. وبيامن برامهجيري اإ قرار 

،  يُعد رشاداي  ناإ برام ذكل القرار يشلّك أأمراقرار اختاذ ال فاإ ذا اكن  بشأأن اإ املنظمة  يلزمالقرار  ذكلصعب ا. وتساءل الوفد عام اإ

ا.  ما أأو الاس تثنائيةعقد امجلعية العامة بأأو املدير العام  رشاداي  أأيض  ذا اكن اإ ذا قررت او اإ  لوفود يف غضون شهرين أأنه ينبغياإ

برام القرار  ذكل خمتلف، فهل س تظل الوفود قادرة عىل تغيري هذا السيناريو، وهل بنسقيف وقت لحق أأو  ذكل القرار اإ

 ملزم؟

نه س يخضع للظروف و  .60 ىل أأنه كام أأعرب امجليع عن ذكل، فاإ ن الوفود و الوابء.  اليت فرضهاأأشار الرئيس اإ قال الرئيس اإ

ىل أأن الأمانة قد أأعلنت اليف هذه ادلورة واختاذ  اس تثنائيةهما القوي عىل عقد مجعية عامة تعرب عن عز  قرار. وأأشار الرئيس اإ

ىل أأن مجيع الوفود اليت  ا من الأس بوع التايل، مما ميهد الطريق أأمام امجليع للعمل. وأأشار الرئيس اإ عن عقد الاجامتعات اعتبار 

ادة القوية، مبا يف ذكل وفد اململكة املتحدة، ملعاجلة القضااي املوضوعية املطروحة. سامهت يف احلوار أأعربت عن هذه الإر 

عىل أأنه لبد القرار  فهم ذكل. ومع ذكل، أأن يكون فهمه منعزل، ومل يكن يرغب يف وصب فهم الرئيس للقرار يف نفس الاجتاه

جامع من امجليع من جدول أأعامل  ابس تخدامس ُتعقد  الاس تثنائيةلعامة . وشدد الرئيس عىل أأن امجلعية احوهل احلصول عىل اإ

ذا اكن يرغب يف  سيُناقش قبل اعامتده رمسي ا، وفق ا لقواعد ادلوةل املضيفة والأمانة. وسأأل الرئيس وفد اململكة املتحدة عام اإ

ذا اكنت التفسريات اليت قدهما املستشار القانوين والأمانة ونفسه اكفية.  استشارة مجموعته أأو ما اإ

 اجملموعة س تجمتع يف فرتة ما بعد الظهر.تكل أأن وأأعلن ، ابمس اجملموعة ابء وفد اململكة املتحدةوحتدث  .61

نه مقتنع ابلصيغة اليت اقرتهحا الرئيس، ودليه نفس الفهم اذلي أأكدته الأمانة والرئيس.  .62 عىل أأمل حل و وقال وفد ش ييل اإ

ىل املشاورات مع ادلول الأعضاء لطمأأنة وفد اململكة املتحدة. شريي القرار ميكن أأن  نصاملوقف برسعة، اقرتح الوفد أأن   اإ

بداء تفهمه. ورصح الرئيس أأن املنظمة تسرتشد بتوافق الآراء  .63 ورأأى أأن وشكر الرئيس وفد ش ييل عىل مسامهته واإ

ىل أأمهية التعبري عن الإرادة القو يكتيس أأمهية ابلغةالقرار  وأأنتوافق يف الآراء  هناك ىل احلفاظ . وأأشار الرئيس اإ ية واحلاجة اإ

 عىل اجتاه املنظمة، وهو الأمر اذلي مت التأأكيد عليه بشدة يف بداية املناقشة.
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آس يا واحمليط الهادئ وفد س نغافورةوحتدث  .64 ىل أأن املرفق ذكر "البنود اليت يتعني  ، وأأشارابمس مجموعة بدلان أ اإ

دراهجا" وأأن  ىل  ذكلاإ ىل الأمام، اقرتح الوفد أأن املناقشةيف حماوةل دلفع . وةاخلاطئ اتبعض التفسري تقدمي قد يؤدي اإ يكون  اإ

 "تكل البنود اليت ميكن النظر فهيا يف مرشوع جدول الأعامل املوحد".عىل النحو التايل القرار  نص

 رفع الرئيس اجللسة.و  .65

ىل أأن بعض املالحظات اليت أأدىل هبا وفد و  .66 عادة فتح بند جدول الأعامل، أأشار الرئيس اإ اململكة املتحدة ابمس عند اإ

 اجملموعة ابء بشأأن القرار املقرتح لعامتده بشأأن عقد ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة.

عن تقديره العميق للرئيس لإاتحة مزيد من الوقت جملموعته وأأعرب ، ابمس اجملموعة ابء وفد اململكة املتحدةوحتدث  .67

. وذكر الوفد أأنه يريد أأن شيئا ما A/61/8لف عن القرار الوارد يف الوثيقة للتشاور بشأأن مرشوع القرار املقرتح، واذلي خيت

ىل  حداث أأقل قدر ممكن من حاولت اجملموعة و عىل القبول.  وتكون قادرة مراتحة جملموعةا تكونيسعى اإ يف تكل املشاورات اإ

نص واقرتح أأن يكون يف الصباح.  اليت متت املناقشة من استيعاباجملموعة  ومتكنتاملقرتح يف الصباح،  املرشوعالتغيري عىل 

فامي خيصها من املدير العام للويبو عقد دورة اس تثنائية لك  القرار املقرتح عىل النحو التايل: "تطلب لك مجعيات الويبو

بنود ، عىل أأساس جدول الأعامل مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص ال 2021مجلعيات الويبو خالل النصف الأول من عام 

دراج عبارة "عىل سبيل املثال ل احلرص" A/61/8الواردة يف الوثيقة  جراؤهام هام اإ ىل أأن تغيريين مت اإ ". وأأشار الوفد اإ

ماكنية حدوث بعض التغيريات.  آخر يف  ويُقرتحلتوضيح اإ ىل التصويب  النصتغيري أ ىل الوثيقة الأصلية وليس اإ وهو الإشارة اإ

نالوفد  وقاليف اليوم السابق.  ُوزعاذلي  آخر  تقامسهاملرشوع قد مت  اإ دقيقة، وابلتايل، فقد سعى  25مع مجموعات أأخرى يف أ

آراء الزمالء يف الاجامتع أأو ذا اكن الرئيس سيسمح  خارجه للحصول عىل أ  .بذكلاإ

حيث من حمدودة  تُعدواقرتاحاته. وكام ذكر الوفد أأن تكل الاقرتاحات  بيانهوشكر الرئيس وفد اململكة املتحدة عىل  .68

ذا مل تكن هناك مالحظات أأو اعرتاضات جوهرية،  الشلك، فضل الرئيس احلصول عىل ردود الفعل الأوىل يف الاجامتع، اإ

ا.  فذكل ميكن ىل قرار والنظر يف طريقة للميض قدم  ذا اكنت هناك أأية مالحظات و أأن يساعد يف التوصل اإ طلب الرئيس ما اإ

ململكة املتحدة ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وكرر الرئيس التعديل اذلي اقرتحته اجملموعة عىل التغيري أأو التعديل اذلي اقرتحه وفد ا

دراجه يف السطر الأخري من الفقرة "ولكن ليس  ". وأأعرب A/61/8لبنود املدرجة يف مرفق الوثيقة ا مقصورا عىلابء ليمت اإ

 تكلئيس عن وهجة نظره الشخصية حول عالوة عىل ذكل، أأعرب الر و . ذكل الرئيس عن أأمهل يف أأن تس توعب الوفود

ىل أأن الوفود مل تكن جتري مناقشة حول القضااي بشلك عاماملسأأةل  ، وليس فقط بشأأن تكل التعديالت، من خالل الإشارة اإ

ن الأمر مت تناوهل. وقال الرئيس اس تثنائيةاجلوهرية يف عقد مجعية عامة   بطريقة تشاورية اكملعتاد. اإ

آس يا واحمليط الهادئاب وفد س نغافورةوحتدث  .69 أأنه اطلع عىل اقرتاح اجملموعة ابء ووافق عىل وأأكد ، مس مجموعة بدلان أ

رشادية ابلبنود الواردة يف الوثيقة" دراج اللكامت "قامئة اإ لتعكس مجليع املندوبني أأن  يف القرار مفهوهما. ومع ذكل، تود اجملموعة اإ

رشادية. وابلتايل، اقرتحت اجملموعة أأن يكون نص يُعد املرفق كام ييل: "عىل أأساس القامئة الإرشادية  القرار يف الواقع قامئة اإ

أأن ما ورد يف  وعربت عناجملموعة موافقهتا عىل روح ما اقرتحته اجملموعة ابء،  وأأكدت". A/61/8للبنود الواردة يف الوثيقة 

رشاداي يُعدالوثيقة   .اإ

ذا اكن ل وطلب الرئيس م .70 ويريد أأن اقرتحه وفد اململكة املتحدة  مع النص اذلي يتفقن وفد س نغافورة توضيح ما اإ

رشادي يستبدهل  .بنص اإ
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آس يا واحمليط الهادئ وفد س نغافورةوحتدث  .71  النصأأنه حاول الالتفاف حول النص ولكن وأأوحض ، ابمس مجموعة بدلان أ

ن  ابد لقامئة جدول الأعامل املتضمن لعىل أأساس  " ينبغي أأن يكون الأويل النصغري دقيق بعض اليشء. ومن مث، فاإ

 ".A/61/8الإرشادية للبنود الواردة يف الوثيقة 

ىل أأن املشاركني  .72 اليت قدهما وفد  صياغات القرارواهجوا صعوابت يف اتباع اقرتاحات  افرتاضياوأأشار وفد ش ييل اإ

آس يا واحمليط الهادئ ابمساململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ووفد س نغافورة  . ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإىل مجموعة بدلان أ

عادة الصياغة عىل الشاشة لمتكني الوفود من متابعة  تُعرضأأنه س يكون من املفيد للجميع أأن  . وفهم الوفد أأن املناقشةمعلية اإ

آس يا واحمليط الهادئاقرتاح  ا لقرتاح وفد اململكة  مجموعة بدلان أ دراج الاقرتاح التايل كنص  –املتحدة مل يكن استبعاد  وميكن اإ

". A/61/8"عىل أأساس جدول الأعامل مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص القامئة الإرشادية الواردة يف الوثيقة  للقرار

ن   لوفود.الك العنارص وتوحيدها، مبا يف ذكل نقطة ا تدرجوأأن الوفود ميكن أأن  يصلحاميكن أأن  الك النصنيوقال الوفد اإ

ىل أأنه ل ميكن ادلخول يف  الزاخر ابملواضيعوأأشار الرئيس اإىل جدول الأعامل  .73 ذكل اليوم واليوم التايل. وأأشار الرئيس اإ

ىل قرار بشأأن البند  رأأىيف مفاوضات مبارشة حول صياغة لك وثيقة. ومع ذكل،  . وأأشار 8بأأن الوفود عىل وشك التوصل اإ

ىل أأن هناك ثالثة بدائل مطروحة عىل الطاوةل، مبا يف ذكل اقرتاح وفد ش ييل خللط التعديلني الذلين قدهمام وفد  الرئيس اإ

آس يا واحمليط الهادئ ابمساململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ووفد س نغافورة  ذا اكنت . وامجموعة بدلان أ س تفرس الرئيس عام اإ

 الوفود توافق عىل اقرتاح وفد ش ييل.

كام اقرتحته اجملموعة ابء  A/61/8أأن القرار الوارد يف الوثيقة ورصح ابمس اجملموعة الأفريقية،  وفد زمبابويوحتدث  .74

ىل أأنه س تكون هناك مشاورات حول جدول الأعامل قبل امجلعية العامة  . ووافق الوفد عقدها املتوىخ الاس تثنائيةيشري اإ

ا بشأأن الشلك،  طلب الوفد عىل مبدأأ رضورة التفاوض عىل جدول الأعامل. ومع ذكل، يف بيانه أأن تكون املشاورات أأيض 

 الهجينةلأعضاء مجموعته حتفظات كبرية عىل أأشاكل معينة من الاجامتعات، وخاصة الاجامتعات الافرتاضية أأو  أأنحيث 

ىل الطبيعة القانونية اليت ملفاوضات املوضوعية. خبصوص ا الآن، سيتعني عىل اجملموعة التشاور  املناقشةدور حولها يوابلنظر اإ

ىل تضمني  ىل أأهنا وافقت عىل  نصبشأأن احلاجة اإ ا تلبية اهامتماهتا. وذكرت اجملموعة أأهنا مرنة للغاية، مشرية اإ من شأأنه أأيض 

. ومع معا رئيس س يجري مشاورات مع الأمانة وادلول الأعضاءالقرار اذلي اقرتحه الرئيس يف البداية، عىل أأساس أأن ال

الآن قد تكون قانونية اإىل حد ما. وطلبت اجملموعة توضيحا بشأأن الآاثر من حيث  املناقشة طبيعةاجملموعة أأن  ترىذكل، 

 اهامتمات اجملموعة، ول س امي عىل شلك الاجامتع.

ىل أأن الاقرتاح اذلي شار وأأ ، ابمس اجملموعة ابءوفد اململكة املتحدة وحتدث  .75 ورأأى أأن وفد ش ييل يبدو معقول ،  قدمهاإ

آس يا واحمليط الهادئأأخذ يف الاعتبار التعديالت اليت اقرتحهتا لك من اجملموعة ابء و  ذكل الوفد اجملموعة  وترى. مجموعة بدلان أ

ماكنيةأأن   .النصكل ذموافقة عىل لل هناك اإ

ىل القرار املقرتح يف ذكل الصباح واعامتده، عىل أأساس أأن هذاب ابملرونة امجليع أأن يتحلواوانشد الرئيس  .76  العودة اإ

ذا ي س  املناقشة مسحت الظروف بذكل. وأأشار  الاس تثنائية حالامجلعية العامة  ما ُعقدتساعد الوفود يف الفرتة املقبةل، اإ

ىل أأن الوفود  ا لإعداد مثل  تتقامسالرئيس اإ . وانشد الاس تثنائيةامجلعية العامة  تكلنفس الفهم حول ما جيب القيام به مع 

ىل توافق يف الآراء.  ذكل هو أأن ورأأىذكل الصباح.  بنصه املقرتح يفالرئيس الوفود المتسك ابلقرار  أأفضل طريقة للتوصل اإ

ا، لكنه يعتقد أأنه ل يوجد أأي مغوض يف   النص ذكلوتفهم الرئيس وشكر مجيع الوفود اليت حاولت جعل القرار أأكرث وضوح 
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بداء املرونة واعامتد القرار قرتحامل قرأأ الرئيس القرار املقرتح مرة و ذكل الصباح.  بنصه املقرتح يف. وكرر الرئيس مناشدته لإ

اس تثنائية مجلعيات الويبو خالل النصف  دورةلك مجعيات الويبو لك فامي خيصها من املدير العام للويبو عقد  طلبتأأخرى "

بصيغهتا املصوبة يف  A/61/8الوثيقة  مرفق ول الأعامل مبا يف ذكل البنود الواردة يف، عىل أأساس جد2021الأول من عام 

 ".A/61/8 Corrالوثيقة 

تقريب ا يف الهناية.  حارضةوشكر وفد اململكة املتحدة الرئيس عىل هجوده. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون الوفود  .77

ن أأعضاءها جيوحتدث الوفد ابمس اجملموعة ابء، فقال  ىل  معون عىلاإ حذف رضورة أأن التصويب املقدم من شأأنه أأن يشري اإ

ىل أأن القامئة حصيحااجملموعة  تراهنظام لهاي لسبب ما، وهو ما ل  . واكن الوفد قد شكر الرئيس عىل التفسريات وأأشار اإ

رشادية، لكن اجملموعة ابء  تُعد ىل التصويب يف القرار. ترىاإ  أأنه ل ينبغي الإشارة اإ

ىل  ءأأنه ليس دليه مشلكة مع اقرتاح اجملموعة اببئيس رصح الر و .78 ذا قبلت الوفود الأخرى الاقرتاح. وأأشار الرئيس اإ اإ

ذا اكن ميكن للوفود تلبية هذا  ا يف صباح ذكل اليوم. ومع ذكل، سأأل عام اإ أأن رشح الأمانة بشأأن هذه املسأأةل مت تقدميه أأيض 

عادة النظر يف ن دراج عبارة فس الفقرة، دونالطلب. وطلب الرئيس من الوفود اإ بصيغهتا املصوبة يف " اإ

 عىل ذكل. وجرت املوافقة .".A/61/8 Corr الوثيقة

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه،  .79 من املدير العام للويبو عقد دورات اس تثنائية مجلعيات الويبو خالل طلبت اإ

 .A/61/8 الواردة يف مرفق الوثيقة، بناء  عىل جدول أأعامل يتضمن البنود 2021النصف الأول من عام 

 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 2021مشاريع جداول الأعامل لدلورات العادية لعام 

 .(WO/CC/78/5جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  دورة انظر تقرير .80

 من جدول الأعامل املوّحد 10لبند ا

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 الاستشارية املس تقةل للرقابةتقرير جلنة الويبو  "1"

 (.WO/GA/53/9 )الوثيقةمجلعية العامة للويبو ا انظر تقرير دورة .81

 اخلاريج املدققتقرير  "2"

ىل الوثيقتني  .82  .A/61/6و A/61/5استندت املناقشات اإ

اريج وقّدم الس يد داميان بريويت، مدير مكتب التدقيق الوطين يف اململكة املتحدة تقريره نيابة عن املدقق اخل .83

 اكلتايل:



A/61/10 
28 
 

"نيابة  عن املراقب املايل واملدقق العام للمملكة املتحدة، يرّسين أأن أأحظى هبذه الفرصة لأعرض لمك، الهيئة 

ليه التدقيق اذلي أأجريناه. وهيمنا أأن نرُشكمك يف املسائل اليت نسّطرها يف تدقيقنا اذلي  الرئاس ية، مبارشة ما توصل اإ

 وموضوعية مبا يتفق مع الاختصاصات اليت ُعّينّا مبوجهبا.ُأجري لنقّدم لمك رؤية مس تقةل 

"وسأأتناول يف عريض اجملالت الثالثة الرئيس ية لعملنا، ويه أأول  تدقيق البياانت املالية والإدارة املالية، مث 

ارجية، نظرا  سأأتطّرق اإىل مسأألتني هممتني تردان يف تقريران، أأل وهام احلومكة والرقابة ادلاخلية وش بكة املاكتب اخل

 ملا تكتس يه املسأأةل الأخرية من أأمهية لدلول الأعضاء.

"أأول ، فامي يتعلق بنتاجئ تدقيق البياانت املالية، يرسين أأن أأؤكّد أأن رأأي املدقق اخلاريج اكن قاطعا ، وأأن التدقيق 

حيهتا كلك. ويركز أأظهر عدم وجود أأخطاء أأو مواطن ضعف نعّدها جوهرية دلقة البياانت املالية وكاملها وصال

ذا اكنت املعامالت متّت مبا يتفق مع النظام املايل اذلي وضعته ادلول الأعضاء. ويثبت  تدقيقنا أأيضا  عىل التأأكد مما اإ

 رأأينا أأيضا  أأن هذه املعامالت اكنت ُمرضية.

ت أأحاكم احملاس بة الرئيس ية "وقد ُأعّدت البياانت املالية للويبو والتعليقات املالية املصاحبة لها جبودة عالية، وُدمعّ 

أأجرت الويبو اس تعراضا  لتقريرها املايل الس نوي وبياانهتا املالية لتبس يط احملتوى، مع الرتكزي عىل بتحليل مفّصل. و 

اجلوانب الهامة للأداء املايل والسالمة املالية. ولقد معلنا مع الإدارة للمساعدة يف تأأمني التغيريات اليت مكّنت من 

عداد التقارير اخلاصة ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العامحتقيق هذ ، وجند أأن هذه التغيريات ا مضن متطلبات اإ

زالهتا للتفاصيل الَعَرضية. جيابية من حيث اإ  اإ

ىل  جامل ، ومل جتد أأخطاء أأو مواطن ضعف ذات أأمهية. وقد أأبلغنا تفاصيل هذا العمل اإ جيابية اإ "واكنت نتاجئ تدقيقنا اإ

 .الربانمج واملزيانيةة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة اللجن

يف املائة،  78.1زاد صايف أأصول الويبو عىل مدى الس نوات امخلس املاضية بنحو "وفامي يتعلق ابلإدارة املالية، 

ات نقدية وذكل راجع بشلك كبري اإىل زايدة اس تخدام أأنظمة الرباءات. ول تزال الويبو تمتتع بوضع مايل متني وتدفق

جيابية، تدمعها مجموعة منتظمة من الإيرادات املتدفقة يف املس تقبل . وعىل الرمغ من هذه اجلاحئة، فقد ظلت مجموعة اإ

ىل جانب التوفر عىل  2020كبرية من الطلبات تتقاطر علينا يف أأوائل عام  وتتوقع الإدارة أأن يتواصل ذكل. واإ

رد النقدية نسبيا  واليت ميكن حتويلها يف غضون همةل قصرية، خلصنا احتياطي يف وضع سلمي وارتفاع مس توايت املوا

ىل أأن تأأكيد الإدارة بشأأن املنشأأة العامةل للويبو ما يزال مناس با . وتوجد املنظمة يف وضع جيد ميكهنا من مواهجة  اإ

 حاةل عدم اليقني الراهنة.

ىل املسأأةل الأوىل من تقريران عن الأداء اليت تت  ناول موضوعي احلومكة والرقابة ادلاخلية، اللتني تقدمان "وننتقل الآن اإ

دارة املوارد. ىل ادلول الأعضاء الثقة والطمأأنينة بشأأن اإ  اإ

"فقد اس مترت الويبو يف اتباع هنجها الإجيايب والاستبايق لوضع أ ليات حومكة سلمية. وحنن نرى بفضل جتربتنا أأهنا 

 املتحدة الأوسع نطاقا .تبقى يف طليعة التطورات داخل منظومة الأمم 

ابلتعّرف عىل اس تخدام التقنيات التحليلية لتحقيق الامتثال مع معليات الرقابة  2019"واس مترت الويبو يف عام 

طار الرقابة ادلاخلية. واس تعانت الويبو  ظهار اس مترارية فعالية اإ ادلاخلية داخل الهيئة وعىل مس توى العمليات، وابإ
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جمال  تتوقع أأن تس تخدم فهيا هذه الأدوات دلمع  20زيد من الأدوات التحليلية وحددت خبرباء استشاريني لإنشاء م

. وترى الإدارة أأن بيئة الرقابة اخلاصة هبا اس مترت يف العمل بشلك طبيعي 2020الضوابط ادلاخلية خالل عام 

 بيئة الرقابة أأثناء فرتة خالل فرتة الإغالق من خالل بيئة التشغيل الافرتاضية اليت اس تخدمهتا. وسننظر يف سري

 الإغالق كجزء من معلية التدقيق يف العام املقبل.

. وتوفّر العمليات وما يزال بيان الويبو بشأأن الرقابة ادلاخلية مصدر يقني ل غبار عليه ابلنس بة لدلول الأعضاء"

لهيا سابقا  والرامية اإىل حتقيق معليات رقابة فعاةل أأساسا  سلامي  للمدي ر بشأأن فعاليهتا عن طريق ر العام ليقرّ املشار اإ

هنا املس متّر. وقد اعُتربت  جراء تقيمي ذايت للرقابة يبنّي حتس ّ معليات املراقبة قيد الاس تخدام  يف املائة من 89اإ

يالء أأمهية أأكرب للتحسينات اخملطط  والتشغيل. وبرأأينا، تس تطيع الويبو أأن تطّور البيان أأكرث من ذكل، عن طريق اإ

عداد التقارير اخلاصة بشعبة الرقابة ادلاخلية  لها، وعن طريق التطلّع للمخاطر املس تقبلية. وس تؤدي مواءمة دورة اإ

ىل تعزيز مس توايت اليقني يف الس نوات املقبةل.2020يف عام   ، مبا يامتىش مع توصيتنا السابقة، اإ

هدفا   15واكتشافه، حيث حققت  مزيدا  من التقدم يف جمال ماكحفة الاحتيال 2019"وأأحرزت الويبو خالل عام 

ر ربط خماطر الاحتيال ابلضوابط القامئة يف خارطة طريق ماكحفة الاحتيال. ومن املقرّ  حمّددا  هدفا   17من أأصل 

دارة خماطر املؤسسات.  طار الرقابة. ومُضنت خماطر الاحتيال يف نظام اإ من أأجل التعرف عىل الثغرات اليت تتخلل اإ

يف  89يال هذه عىل السطح، سيتحقق الرتكزي عىل تدابري التخفيف مهنا. وتلقى حوايل وحني تطفو خماطر الاحت 

لزاميا  لإذاكء وعهيم ابلحتيال. وعىل العموم، ما تزال الويبو تسكل هنجها استباقيا  ملاكحفة  املائة من املوظفني تدريبا  اإ

 الاحتيال.

جية، أأحطنا علام  خبطة ادلول الأعضاء لإجراء اس تعراض "وابلنتقال اإىل مالحظاتنا عن ش بكة ماكتب الويبو اخلار 

وكدمع لها مقنا ابس تعراض الهنج احلايل بغرض تطوير هذه الش بكة، والإبالغ عن أأداهئا ورصده خاريج للش بكة. 

طار الويبو القامئ عىل النتاجئ.  مضن اإ

ضايف  فتحتتكون من س تة ماكتب، اإىل جانب  2019"واكنت الش بكة يف عام  . وتتنوع 2020يف يناير مكتب اإ

نفاق من مزيانية  جاميل الإ مليون فرنك سويرسي. ومع ذكل  8.5ما قدره  2019أأنشطة لك مكتب عىل حدة، وبلغ اإ

ذ مل تُقمي املساهامت واملساعدات املقدمة من البدلان املضيفة ومل يُبلغ عهنا  مل يُعرّب عن القمية احلقيقية للتلكفة الاكمةل، اإ

 الية.يف البياانت امل

ز هذه الاسرتاتيجية عىل "وكشف اس تعراضنا غياب اسرتاتيجية واحضة دلمع تطوير الش بكة. ونتوقع أأن تركّ 

الأولوية والقمية املرتبطتني مبنطقة ما من أأجل حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية الشامةل. وجيب أأن تكون تكل 

رضورة، حسب حتقيق الأهداف وتطورها. كام أأنه ال عندالاسرتاتيجية مرنة بغية توس يع الش بكة أأو تقليصها 

 ياُلحظ غياب معايري ترجيح واحضة لإثراء معلية صنع القرار.

"وتمتتع الأمانة بدور حمدود يف دمع معلية اختاذ القرارات لدلول الأعضاء. ويقترص دورها عىل تقدمي "تقرير أأسايس 

عضاء مقرتحاهتا يف نسق موحد مما يعين غياب أأساس يصف احلقائق" دون تقدمي أأي توصيات. ول تقدم ادلول الأ 

اثرة مناقشات مطوةل حول تطوير الش بكة. ولهذا أأوصينا بوضع  للقيام مبقارنة موضوعية. ونرى أأن ذكل سامه يف اإ

اسرتاتيجية واحضة تدمع معلية اختاذ القرار. وينبغي أأن تركز تكل عىل التنفيذ الفعال من حيث التلكفة مقارنة 
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الرئيس ية للمنظمة. كام ينبغي النظر يف أأن تلعب الأمانة دورا  أأكرث فعالية مع احتفاظ ادلول الأعضاء  ابلأهداف

 بدور اختاذ القرار الأخري.

"ودلى الويبو معلية لإدارة ش بكة املاكتب اخلارجية تفاداي  لزدواجية اجلهود ومن أأجل زايدة القمية وضامن الرقابة 

قلميية، املالمئة واملتناس بة  دماج الش بكة بأأمكلها مع املاكتب الإ انطالقا  من جنيف. وقد وجدان أأنه من الأمهية ضامن اإ

وتقامس خطط العمل، وتبادل املعلومات من خالل العمل يف رشاكة مع املقر الرئييس. ونرى أأن هناك جمال  لإدخال 

الأداء مقارنة خبطط معل الربانمج واملزيانية، مزيد من التحسني عىل التقارير ادلاخلية وزايدة الرتكزي عىل قياس 

 وغريها من املقاييس والنتاجئ الرئيس ية. كام س يكون من اجملدي التحقق من نتاجئ وأأداء املاكتب اخلارجية.

"وميكن تعزيز مساءةل الش بكة من خالل زايدة الرتكزي عىل خطط معل لك مكتب من املاكتب اخلارجية 

ىل جانب التدابري الشائع تطبيقها أأكرث يف مجيع املاكتب، نرى أأنه من املفيد ومؤرشات تقيمي الأثر املرت  بطة هبا. واإ

طار أأكرث ختصيصا  يعكس الأولوايت احمللية. وأأوصينا أأيضا  بوضع مؤرشات لقياس مدى رضا أأحصاب  وضع اإ

لويبو. ومن شأأن البياانت املصلحة الرئيس يني يف منطقة ما اكمتداد لالس تقصاء الواسع عىل التصورات اليت جترهيا ا

ذا اكنت املاكتب حتقق أأهدافها أأم ل.  ادلقيقة أأن تطلع ادلول الأعضاء عام اإ

جراء تقيمي لش بكة املاكتب اخلارجية يف عام  . وحنن عىل قناعة بأأن تقريران حيدد 2021"ووافقت هذه اللجنة عىل اإ

ياانت املتاحة لتقدمي معلومات أأفضل ترثي معلية اختاذ ز عىل تعزيز الب بعض اجملالت اليت ميكن للتقيمي فهيا أأن يركّ 

طار التدقيق اذلي س ُنجريه يف املس تقبل،  القرارات لدلول الأعضاء فامي يتعلق بتطور الش بكة يف املس تقبل. ويف اإ

 ذها الويبو نتيجة  لهذا التقيمي.سنس تعرض التدابري اليت تتخ

توصيات من توصياتنا للس نة السابقة، وأأنه  10يف حتقيق وتنفيذ "وختاما ، أأس تطيع التأأكيد عىل أأن تقدما  ُأحرز 

توصية قيد التحقيق. وتتسم الكثري من هذه التوصيات بتوارخي تنفيذ بعيدة اإىل حد ما، وهو ما حّد من  13يتبقى 

بأأن . وحنن نعي الظروف القاس ية اليت تفرض نفسها هذه الس نة، لكننا عىل قناعة 2019الأنشطة الكبرية يف عام 

ماكنية التنفيذ املس متر للتوصيات  عادة تقيمي اإ جراء معليات تنفيذ مبكرة أأكرث أأو اإ ماكنية اإ الويبو تس تطيع تقيمي اإ

 السابقة اليت ل تزال معلّقة. 

صعبا  بشلك  2019"وأأخريا ، أأوّد أأن أأشكر املدير العام وفريقه دلمعهم وتعاوهنم يف تيسري التدقيق. واكن تدقيق عام 

عدادان  خاص بسبب ىل العمل عن بُعد، وقد مكّنتنا هجود موظفي الويبو الرامية اإىل دمع التدقيق من ضامن اإ احلاجة اإ

 التقارير املنتظرة منّا وفقا  للجدول الزمين احملدد.

ضافية عن التدقيق اذلي أأجريناه.  "أأشكرمك عىل انتباهمك، ويرّسين أأن أأجيب عىل أأي أأس ئةل أأو أأقّدم معلومات اإ

 مك".وشكرا  ل

عداد التقرير يف ظل الظروف الصعبة اليت  .84 وعرّب وفد مجهورية كوراي عن تقديره للمدقق اخلاريج لعمهل اجلاّد يف اإ

. ووافق الوفد ابلإجامل عىل التوصيات اليت قدهما املدقق اخلاريج، ولس امي تكل اليت تُعىن ابملاكتب 19-تسبهبا جاحئة كوفيد

اريج معلومات متعددة ذات فائدة. ذلا جيب مراعاة هذا التقرير يف معلية اختاذ القرار فامي اخلارجية. ووفّر تقرير املدقق اخل

من ادلورة  16يتعلق ابختصاصات تقيمي مجمل ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية. وعرّب الوفد عن رسوره ابلقرار الوارد يف البند 
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العامة بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية أأن تبّت، خالل دورهتا  امجلعيةاذلي يويص "... املزيانيةاحلادية والثالثني للجنة 

، يف مواصفات ذكل التقيمي، مع مراعاة لك الواثئق الوجهية ومهنا، عىل سبيل اذلكر ل احلرص، 2021الثانية والثالثني يف عام 

 تقرير املدقق اخلاريج..."

. وعرّب الوفد "3"، و"2"، و"1"10عن رغبته يف تناول البنود  وحتدث وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية، معراب   .85

مانة لإعداد الواثئق املتعلقة هبذه البنود. وهنّأأ الوفد الأمانة عىل تقرير التدقيق المثني لعام  . 2019عن امتنانه للرئيس وللأ

ولتقدمي عدد من التوصيات الرامية اإىل واكنت حفوصات وأأرصدة الرقابة متاكمةل لغرسها ثقافة احلومكة الأخالقية يف املنظمة، 

نتاجيهتا. وأأضاف الوفد أأن اجملموعة تكرر التعليقات اليت أأبدهتا أأثناء ادلو  رة احلادية والثالثني للجنة تعزيز فعالية املنظمة واإ

وتشجع عىل مزيد  ، وتشدد عىل أأمهية البياانت املوجزة لدلول الأعضاء ابلنس بة للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاملزيانية

من التفاعل. أأما فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، فرتى اجملموعة أأن بعض التوصيات اليت قدهما املدقق اخلاريج يف حملّها، وميكن 

أأن تكون مفيدة كواثئق ذات صةل لوضع مرشوع اختصاصات لتقيمي اكمل ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية. لكن اجملموعة ترى 

الويبو  ظلتتقيمي أأن يأأخذ يف الاعتبار توجهيات ادلول الأعضاء وُمدخالهتا وأأن يامتىش مع أأبعاد التطوير اليت أأن عىل هذا ال 

التمنية. وتشدد اجملموعة عىل أأمهية  أأجندةتسعى اإىل حتقيقها يف براجمها وأأنشطهتا، مبا يف ذكل فامي يتعلق بتنفيذ توصيات 

حديثا   فُتحتَبني خارجيني يف اجلزائر ونيجرياي. وتطلب اجملموعة مواءمة املاكتب اليت مكت  الآناملوضوع نظرا  لأن أأفريقيا تضّم 

 مع ش بكة املاكتب اخلارجية من حيث املوارد والربامج.

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، فشكر املدقق اخلاريج عىل  .86 وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ

ن اجملموعة تالحظ تقريره وعرّب عن سعا دته ابلس تنتاج اذلي يثبت اجلودة العالية لإعداد التقارير املالية يف الويبو. وقال الوفد اإ

ىل الأساس املايل السلمي اذلي تمتتع  أأيضا  فعالية نظام ماكحفة الاحتيال وكذا فعالية الرقابة ادلاخلية. وتشري اجملموعة برسور اإ

ىل فوائضها املالية، وهو ما يعين أأن املنظمة مؤهةل جملاهبة أأوجه عدم اليقني اليت تلقي بظاللها عىل السوق. وحتيط  به الويبو واإ

 اجملموعة علام  أأيضا  بأأن جزءا  كبريا  من التوصيات املقدمة سابقا  ُأجنز، وتأأمل أأن تُنفّذ التوصيات املتبقية العالقة يف املس تقبل

املاكتب اخلارجية، فرتى اجملموعة أأنه ل بّد من وضع اسرتاتيجية تامتىش متاما  مع  القريب. أأما عن التوصية املتعلقة بعمل ش بكة

قلميية،  نتاجية اليت تُس تخدم يف تقيمي املاكتب الوطنية والإ املنافع الاسرتاتيجية الإجاملية للمنظمة. ومن خالل مؤرشات الإ

يقمّي املسامهة احلقيقية اليت تقّدهما املاكتب اخلارجية لعمل  ينبغي النظر اإىل ردود املاكتب واملقر الرئييس ملا من شأأن ذكل أأن

ادلول الأعضاء الإجاميل. وفامي يتعلق ابلتفكري يف طريقة لتقيمي معل بعض املاكتب، ترى اجملموعة أأن بعض التوصيات اليت 

 اكتب اخلارجية وأأوحضت أأن تكلمت مفيدة للغاية. ولفتت اجملموعة الانتباه اإىل وجود وثيقة موضوعية كبرية عن معل املقُدّ 

لهيا بطريقة بناءة. يش متل تقرير اعُتمدت بتوافق الآراء وأأهنا مبثابة الوثيقة  عىل الكثري من النقاط املفيدة اليت ميكن النظر اإ

غي اس تخدامه بدقة املعيار اذلي ينب حتّددالاس مترار يف الولية البناءة اليت تسمح لدلول الأعضاء بأأن  أأملها يف اجملموعة وأأبدت

أأن يمّت ذكل يف الفرتة الفاصةل بني ادلورتني حىت جَيهز حبلول دورة يف أأيضا  معل هذه املاكتب اخلارجية. وأأبدت أأملها يف تقيمي 

 لس تخدامه كأساس للتقيمي. من ذكل النوعمرشوُع وثيقة  2021يف عام  املزيانيةجلنة 

ي. وعرّب الوفد عن امتنانه وتقديره للعمل الفعال اذلي اضطلع به وشكر وفد الصني املدقق اخلاريج عىل تقريره الس نو  .87

املدقق اخلاريج. وفامي يتعلق ابلتوصيات السلمية بشأأن تقيمي املاكتب اخلارجية، وافق الوفد عىل القرارات املتخذة يف ادلورة 

آراء املدقق د من جديد عىل أأن معلية وضع التقيمي جيب ، وشدّ املزيانيةاحلادية والثالثني للجنة  أأن تأأخذ متاما  يف احلس بان أ

 لأطراف الأخرى بشأأن هذه املسأأةل.اخلاريج وادلول الأعضاء. وسيس متر الوفد يف التواصل مع ا
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وشكر وفد اجلزائر املدقق اخلاريج عىل تقريره وأأشاد به لعمهل يف تقدمي صورة واحضة عن البياانت املالية للويبو وفقا   .88

دارة سلمية وشفافة وفعاةل.  ملعايري التدقيق. وعرّب  الوفد عن رسوره بأأن املنظمة قادرة عىل امليض قدما  يف الرتوجي لس ياسة اإ

وأأحاط الوفد علام  مبالحظات املدقق اخلاريج بشأأن وضع الويبو اذلي خيولها الاس مترار يف ظل ظروف عدم اليقني اليت 

ن وظيفة الرقابة 19-س ببهتا جاحئة كوفيد ىل التنبّه فامي يتعلق ابلتأأثريات احملمتةل . لكن الوفد قال اإ تبقى ذات أأمهية خاصة، ودعا اإ

دارة  للجاحئة عىل العامل وعىل منظمة الويبو. وهنّأأ الوفد الأمانة عىل اخلطوات اليت اخُتذت لإضفاء الطابع الرمسي عىل هنج اإ

ليه تقرير املدقق اخلاريج. وهنّأأ ال وفد الويبو عىل مالحظات املدقق اخلاريج بشأأن ش بكة املاكتب اخلارجية، وهو ما أأشار اإ

حتّسن الإطار الإجاميل لإدارة املاكتب اخلارجية، ولس امي فامي يتعلق بفضىل الطرق لتقيمي أأثر املاكتب وكيفية ضامن حتسني 

ايت احمللية ذكل أأكرث وأأكرث يف املس تقبل. وذكّر الوفد بأأن املدقق اخلاريج حتدث عن برامج مصممة خصيصا  لتعكس الأولو

وعن حتسني خطط العمل والربامج اليت تصممها املاكتب اخلارجية. ورأأى الوفد أأنه عىل نفس القدر من الأمهية أأن تُدمج 

طار مواءمة أأوسع نطاقا  للموارد البرشية يف  املاكتب اليت افُتتحت حديثا  يف أأفريقيا بطريقة مهنجية يف العمل اجلاري، يف اإ

عطاهئا املاكتب اخلارجية وامل ذا اكن يتعني عىل املاكتب أأن تسامه فعليا  يف أأهداف التمنية املس تدامة، ل بّد من اإ قر الرئييس. واإ

نه  تكلاملوارد الالزمة وفسحة لتكييف أأنشطهتا خالل الس نة مع حاجات البدلان اليت تقّدم  املاكتب خدمات لها. وقال الوفد اإ

جراء معلية تشارك للربا مج وتبادل للخربات تشمل خمتلف املاكتب املوجودة من أأجل حتسني فضىل من الأمهية مباكن اإ

 املامرسات داخل الش بكة.

قلميية وعرّب عن امتنانه للمدقق اخلاريج عىل العمل اذلي  الاحتاد الرويسوأأيّد وفد  .89 البيان اذلي أأدلت به مجموعته الإ

الويبو  تصدرهاالتقيمي الإجيايب لنوعية البياانت املالية اليت  اضُطلع به والتقرير اذلي ُأعّد. وأأعرب الوفد عن رسوره مبالحظة

ىل  ىل الوضع املايل املس تقر واملتني اذلي تمتتع به املنظمة واإ والتقدم املُحرز يف نظام الرقابة ادلاخلية. ونظر الوفد بعني الرىض اإ

وشكر الوفد املدقق اخلاريج عىل  وجود احتياطات اكفية تضمن الاس تقرار حىت يف أأوقات الركود الاقتصادي العام.

التوصيات بشأأن املاكتب اخلارجية وعىل اقرتاح ولية للتقيمي. وأأضاف الوفد أأنه يتفق مع بعض التوصيات، ولس امي تكل 

ذ املتعلقة بوضع اسرتاتيجية للماكتب اخلارجية وتنويع املؤرشات املُس تخدمة لتقيمي العمل بشأأن املُساءةل. وميكن أأيضا  أأن تُؤخ

نشاء ولية لتقيمي العمل. لكن الوفد   تكلبأأن تضييق طريقة معل  أأبدى اقتناعهبعض الاس تنتاجات يف الاعتبار عند اإ

عطاءها وظائف حمدّ  ىل تضييق نطاق العمل الإجاميل اذلي تضطلع به املاكتب بشلك املاكتب، ورمبا اإ دة للغاية، قد يؤدي اإ

قيق التوازن بني املسؤوليات واختاذ القرارات، رأأى الوفد أأن مجيع القرارات اليت عام، وقد يقّوض فعاليهتا. وفامي يتعلق بتح 

ش بكة املاكتب اخلارجية أأداة فعاةل لتنفيذ برامج الويبو  ظلّتحتيل اإىل ش بكة املاكتب، جيب أأن تتخذها ادلول الأعضاء. وقد 

خدمات الويبو والرتوجي لها.  ّم يف تعزيز النفاذ اإىليف معلها مع املقر الرئييس للمنظمة. وتمتتع املاكتب اخلارجية بدور هم

يف مناطق خمتلفة بلغات متعددة ويف ظروف خمتلفة. وأأمل الوفد أأن يس متر يف مناقشة تعمل املاكتب اخلارجية فتئت  وما

 مسأأةل ولية التقيمي بشلك بنّاء يف الفرتة الفاصةل بني ادلورتني. 

يرانوشكر وفد  .90 ىل رأأي املدقق اخلاريج  (الإسالمية –)مجهورية  اإ املدقق اخلاريج عىل تقدميه التقرير وأأشار برىض اإ

يراداتومفاده أأن  لهيا امجلعية العامة للوبيو. وعرّب أأيضا  عن رسوره ابمتثال  اإ الويبو ونفقاهتا ُوّظفت للأغراض اليت تريم اإ

ه لتعاون الويبو عىل حنو مرٍض ومالمئ مع املدقق املعامالت املالية للنظام املايل للمنظمة ولحئته. وأأعرب الوفد عن تقدير 

وأأهنا تس متر  2019اخلاريج. وفامي يتعلق ابلأداء املايل، أأحاط الوفد علام  بأأن الويبو اجتازت فرتة مالية أأخرى بنجاح يف عام 

جيابية،  املس تقبل. وعرّب الوفد عن  تدمعها مجموعة منتظمة من الإيرادات املتدفقة يفيف المتتع بوضع مايل قوي وتدفقات نقدية اإ

. وفامي يتعلق ابحلومكة والرقابة 2020مجموعة كبرية من الطلبات يف بداية عام  ،عىل الرمغ من اجلاحئة ،رسوره بأأن الويبو تلقّت
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الع ادلاخلية، رأأى الوفد أأن هاتني ال ليتني أأدااتن أأساسيتان تقدمان للمدير العام وادلول الأعضاء ضامانت تسمح هلم ابلضط

مبتانة معليات الرقابة ادلاخلية للويبو كذكل الوفد علام  م وتضمن هلم حامية املوارد. وأأحاط مبسؤوليات الرقابة اليت تقع عىل عاتقه

ىل تعليق املدقق اخلاريج عىل ش بكة الويبو للماكتب 2019والتطورات الإجيابية الإضافية اليت جرت يف عام  . وأأشار الوفد اإ

أأن الأمانة وافقت عىل أأغلبية التوصيات. وأأشار الوفد أأيضا  اإىل ردود الأمانة عىل التوصيتني الثانية والثالثة اخلارجية وذكّر ب

ماكتب خارجية جديدة، وفقا  لقرار امجلعية العامة للويبو، خيضع  فتحاملتوافقتني مع قرارات ادلول الأعضاء. وذكّر الوفد بأأن 

 دها ادلول الأعضاء.لقرار ادلول الأعضاء، وأأنه معلية تقو 

ىل أأن  .91 التعليقات س تؤخذ يف احلس بان يف متابعة تنفيذ  تكلوشكر املدقق اخلاريج الوفود عىل تعليقاهتا وأأشار اإ

طار تدقيق عام  . وأأثىن املدقق اخلاريج عىل تعليقات الوفود فامي يتعلق مبا تقوم به املاكتب اخلارجية من 2020التوصيات يف اإ

ن تعزيز ذكل من شأأنه أأن يعود بفائدة عىل الويبو.تشارك لفضىل املامرسا  ت داخل ش بكهتا، وقال اإ

لإجراء تدقيق  2020وشكر املدير العام املدقق اخلاريج وفريقه عىل معلهم يف هذه الظروف الصعبة للغاية يف عام  .92

ن املنظمة ممتنة للغاية للمدقق اخلاريج 2019عام  ن مكية العمل اكنت كبرية جدا  واإ عىل الهنج املفّصل اذلي اتبعه يف . وقال اإ

 وعرّب عن تقديره العميق لعملها. "1"10هممته. وشكر املدير العام أأيضا  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة فامي يتعلق ابلبند 

اخلاريج"  املدققأأحاطت امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو علام مبضمون "تقرير  .93

 (.A/61/5 وثيقة)ال

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

 (.WO/GA/53/9 )الوثيقة مجلعية العامة للويبوا انظر تقرير دورة .94

 من جدول الأعامل املوّحد 11البند 

 جلنة الربانمج واملزيانيةتقرير عن 

ىل  .95  .A/61/6 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

ىل أأن هذا البند غطى مجيع  .96 املسائل السابقة ابس تثناء تقارير التدقيق والرقابة، واليت س يجرى وأأشار الرئيس اإ

طار البند  مناقش هتا يف  من جدول الأعامل. 10اإ

ىل أأن س نة  .97 مل تكن س نة مزيانية، مل تُعقد سوى دورة واحدة للجنة املزيانية، ويه  2020وذكرت الأمانة أأنه نظرا  اإ

ىل  7من ادلورة احلادية والثالثون اليت ُعقدت يف الفرتة  املزيانية عددا  من  نة. وغطى جدول أأعامل جل 2020سبمترب  11اإ

البنود، مهنا مسائل التدقيق والرقابة، والأداء والاس تعراض املايل، والبنود واملقرتحات عقب القرارات الصادرة عن مجعيات 

من املقرر تناول بعض البنود احملددة اليت ، وادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية عىل التوايل. واكن 2019

طار البند  من جدول الأعامل. تشمل تكل البنود ما ييل:  10انقش هتا ادلول الأعضاء خالل جلنة املزيانية بشلك منفصل يف اإ

اخلية. تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج، وتقرير مدير شعبة الرقابة ادل

وشاركت ادلول الأعضاء بشلك بناء للغاية خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية مع الأمانة وأأحاطت علام  بعدد من 

. تشمل تكل البنود ما ييل: التقرير A/61/6البنود أأو أأوصت ابملوافقة علهيا من ِقبل امجلعيات، عىل النحو الوارد يف الوثيقة 
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، وتقرير التثبيت لشعبة الرقابة 2018/19ذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة، وتقرير أأداء الويبو للثنائية املرحيل عن تنفي

، وعضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، واملرشوعات التمكيلية 2018/19ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية 

، ووضع تسديد 2019لتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام الواردة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية، وا

حتديثا  عن وضع تسديد الاشرتأاكت  A/61/INF/4. ويف هذا الصدد، قدمت الوثيقة 2020يونيو  30الاشرتأاكت يف 

التالية منذ  . وفضال  عن ذكل، تلقت الويبو املساهامت2020أأغسطس  31ووضع صناديق رؤوس الأموال العامةل يف 

فرناك  سويرساي (.  2,849فرناك  سويرساي (، سانت فنسنت وجزر غرينادين ) 22غابون )مترب: سب  21سبمترب وحىت  1

ىل مزيد من الوقت لإعداد نسخة  وأأحاطت جلنة املزيانية علام ، فامي يتعلق بس ياسة اللغات يف الويبو، بأأن الأمانة س تحتاج اإ

اليت أأثرت سلبا  عىل املشاورات الالزمة بشأأن وضع الس ياسة مع  19-ويبو بسبب جاحئة كوفيدمراجعة لس ياسة اللغات يف ال

أأحصاب املصلحة وادلول الأعضاء. طلبت جلنة املزيانية من الأمانة تقدمي نسخة مراَجعة شامةل من س ياسة اللغات يف ادلورة 

لتنفيذ املرحيل عىل عدة س نوات. كام أأحاطت جلنة املزيانية علام  الثانية والثالثني للجنة املزيانية، ومهنا خارطة طريق مس تدامة ل 

دارة صناديق الويبو الاستامئنية، مبا يف ذكل املبادئ الرئيس ية اليت س تدرج يف س ياسة الويبو ادلاخلية  ابلتحليل املتعلق ابإ

ورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية مت املنقحة بشأأن الصناديق الاستامئنية. وأأخريا ، اكن هناك بندان من بنود جدول أأعامل ادل

وضعهام مبثابة متابعة لقرارات ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة املزيانية ومجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو لعام 

ب لك ومهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبس 2021، ويشمالن مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام 2019

احتاد. ونظرا  لأن هذين البندين تطلبا مشاورات مس تفيضة داخليا  ومع ادلول الأعضاء عىل حد سواء، ومل يكن من املمكن 

ىل ادلورتني 19-فعل ذكل بسبب جاحئة كوفيد  للجنة املزيانية يف 33و 32، فقد طلبت جلنة املزيانية تأأجيل هذين البندين اإ

 .2021 عام

ن مجيع الوفود، شكره للس يد أأميب سوندارام، مساعد املدير العام، عىل مسامهته املمتزية اليت وقدم الرئيس، نيابة ع .98

طال أأمدها يف الويبو. ولطاملا اكن مساعد املدير العام معروفا  خبربته املمتدة لس نوات عديدة يف املنظامت ادلولية، وابلتعامل 

. وأأقر الرئيس بأأن مسامهته، اإىل جانب مسامهة فريقه، اكنت من بني مع القضااي احليوية للمنظامت طوال فرتة معهل املهنية

الراكئز القوية للويبو، وأأعرب عن أأمهل يف اس متراره دامئا  يف دمع املنظامت ادلولية كام اعتاد أأن يفعل طوال حياته املهنية. 

ىل أأن الوفود شاركت ابلفعل بشلك بناء للغاية وأأتيحت لها فرصة كبري  آراهئا بشأأن لك وأأشار الرئيس اإ ة للتعبري عن أ

املسائل يف دورة جلنة املزيانية اليت ُعقدت قبل أأس بوعني. وقد مت تسجيل بياانت جلنة املزيانية عىل النحو الواجب  هذه

وسرتد ابلاكمل يف التقرير. ول يلزم ابلرضورة الإدلء هبذه البياانت مرة أأخرى يف امجلعيات، ولكن بطبيعة احلال، للوفود 

ن اكنت تفضل ذكل. وقد ُطلب من الوفود الإشارة اإىل تكل التدخالت من أأجل حتقيق الكفاءة،  احلق واحلرية يف الإدلء هبا اإ

حيث مل يكن من الرضوري أأخذ اللكمة لتأأييد أأو تكرار البياانت اليت أأدىل هبا املنسقون الإقلمييون. وأأعطى الرئيس اللكمة 

العرض اذلي قدمته الأمانة بشأأن مسائل جلنة املزيانية ابس تثناء تقارير التدقيق والرقابة،  للوفود بشأأن املسائل اليت يغطهيا

طار البند   من جدول الأعامل. 10اليت سيمت تناولها يف اإ

آس يا  وفد الاحتاد الرويسحتدث و  .99 عن امتنانه للرئيس أأعرب و ، الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةابمس مجموعة بدلان أ

مانة اليت متكنت من عقد ادلورة. ونظرت اجملموعة يف العديد من القضااي املهمة ومهنا الأوضاع عىل مسامهته ا لبناءة للغاية وللأ

املالية للويبو، حيث متكنت جلنة املزيانية من املوافقة عىل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية التمكيلية. وأأعربت اجملموعة عن أأملها يف 

علق بولية املاكتب اخلارجية، وهو بند اكن ل بد من تأأجيهل. وأأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن مواصةل احلوار البناء فامي يت

ىل  جراء مشاورات اكفية قبل الوصول اإ العمل سيس متر يف فرتة ما بني ادلورات. ورأأت اجملموعة أأن هذا هنج متوازن لضامن اإ
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حراز تقدم فامي يتعلق قرار بشأأن املاكتب اخلارجية، وهو أأمر همم للويبو. عالوة عىل  ذكل، أأعربت اجملموعة عن أأملها يف اإ

بس ياسة اللغات وخارطة الطريق بشأأن تعدد اللغات. وأأفادت اجملموعة بأأن التغلب عىل احلواجز اللغوية مكّن رشحية أأكرب من 

ىل املواد اليت تنتجها املنظمة ونظام املل  ىل نظام امللكية الفكرية واإ كية الفكرية. ورأأت اجملموعة أأنه املس تخدمني من الوصول اإ

من املهم أأن يمت دمج اس تخدام الأنظمة ال لية، مثل اذلاكء الاصطناعي والأنظمة الرمقية الأخرى يف أأعامل الويبو. وأأن هناك 

حاجة اإىل س ياسات جديدة، وميكن أأن تكون مفيدة يف حتقيق س ياسة تعدد اللغات. واختمتت اجملموعة لكمهتا بتوجيه الشكر 

  مساعد املدير العام عىل معهل املمتاز عىل مدار الس نني.اإىل

عداد قامئة القرار أأعرب و ابمس اجملموعة ابء،  وفد اململكة املتحدةحتدث و  .100 مانة عىل اإ ات اليت اعمتدهتا عن شكره للأ

ىل الأمانة عىل معلهام قبل وأأثناء جلنة ىل رئيس جلنة املزيانية واإ ادلورة احلادية والثالثني  املزيانية. وقدمت اجملموعة الشكر اإ

ىل أأن ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية مل تكن يف وضع يسمح لها مبناقشة وحتديد  للجنة املزيانية. وأأشارت اجملموعة اإ

لك املواصفات املتعلقة ابلتقيمي املس تقل لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية بأأمكلها، ومهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب 

ىل عقد مناقشات بناءة يف جلنة املزيانية.  احتاد. وأأبدت اجملموعة اس تعدادها ملناقشة تكل القضااي وتطلعها اإ

(، رئيس جلنة املزيانية، رئيَس امجلعية العامة للويبو عىل ترأأسه لالجامتع وعىل تونسوهنأأ السفري صربي ابش طبجي ) .101

الس يد غري ومجيع أأعضاء فريقه والأمانة عىل هجودمه الرائعة للتحضري توجهياته احلكمية. وأأعرب عن شكره للمدير العام 

للجمعيات. وهنأأ الس يد دارين اتنغ، املدير العام املنتخب، اذلي اكن يس تعد لتويل هممته ابعتباره مديرا  عاما  ومتىن هل التوفيق. 

ىل أأن ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية املنعقدة من  ُعقدت يف نسق هجني. وقد  2020سبمترب  11 اإىل 7وأأشار اإ

قلميية والوفود وكذكل الأمانة. يف الواقع، مل  اجمتعت جلنة املزيانية يف ظروف مالمئة اإىل حد ما بفضل هجود مجيع اجملموعات الإ

لظروف . وبسبب ا19-يدخر أأي مهنم أأي هجد جلعل تكل ادلورة انحجة عىل الرمغ من الظروف اليت تفرضها جاحئة كوفيد

ىل اعامتد احلوار وتوافق الآراء بني مجيع الوفود بشأأن  لهيا ترجع اإ ىل أأن النتاجئ الإجيابية اليت مت التوصل اإ الاس تثنائية، أأشار اإ

ىل امجلعيات. وشكر مساعد املدير العام عىل الزتامه  مجيع املسائل املعروضة هبدف حتقيق تقدم كبري من أأجل تقدمي توصيات اإ

 لك التوفيق يف مساعيه املس تقبلية. وبفضل اجلهود امجلاعية املبذوةل، متكنت جلنة املزيانية من اس تعراض أأداء وتفانيه ومتىن هل

املنظمة، واملسائل املالية، والتقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية، وغريها من البنود بناء  عىل قرارات ادلورتني التاسعة 

ىل البندين املش متلني عىل املاكتب اخلارجية ومهنجية حتديد 2019 عام والعرشين والثالثني للجنة املزيانية يف . وابلنس بة اإ

ىل ادلورة القادمة للجنة املزيانية. وقد شكر مجيع الوفود والأمانة عىل جناح ادلورة  خمصصات الاحتادات، فقد مت تأأجيلهام اإ

 والواجبات يف ادلورة املقبةل.ام وأأعرب عن أأمهل يف الاعامتد علهيا يف املس تقبل من أأجل أأداء امله

وشكر الرئيس رئيس جلنة املزيانية عىل بيانه وأأثىن عىل الاس تعداد اذلي أأظهره هو وزمالؤه الآخرون يف الاخنراط  .102

بأأنفسهم يف أأنشطة املنظمة ومعلها، ل س امي أأنه أأعرب عن اس تعداده، بعد وقت قصري من وصوهل اإىل جنيف، لتويل 

ه وواجباته. واكن الرئيس عىل يقني من أأن املنظمة س تعمتد عليه اإىل حد كبري يف مساعهيا وس نواهتا املسؤولية ومبارشة همام

 املس تقبلية.

وتقدم وفد الصني ابلشكر اإىل مساعد املدير العام عىل تقدمي ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية. واغتمن الوفد  .103

عىل معهل املمتاز عىل مر الس نني، فضال  عن مشاركته يف حتسني حومكة  الفرصة لتقدمي الشكر اإىل مساعد املدير العام

الويبو، ومتىن هل لك التوفيق يف مساعيه املس تقبلية. ونظمت الويبو ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية بطريقة جهينة لأول 

طار مواهجة تداعيات جاحئة كوفيد يع الأطراف عىل حنو بناء يف الاجامتع غري املس بوقة. وشارك مج  19-مرة وذكل يف اإ
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وبذلت الأمانة هجودا  مضنية. وأأعرب الوفد عن تقديره للنتاجئ الإجيابية احملققة يف بعض القضااي أأثناء الاجامتع. وأأعاد الوفد 

ن لها تأأثري كبري التأأكيد عىل أأن اخملاطر املتعلقة بأأمن البياانت النامجة عن اسرتاتيجية نظام احلوس بة السحابية ميكن أأن يكو

عىل أأنظمة الويبو ومس تخدمهيا والويبو ابعتبارها منظمة. واس تحقت هذه املسأأةل عناية قصوى وتطلع الوفد اإىل عقد مزيد من 

املناقشات حول هذه املسأأةل مع الأمانة وادلول الأعضاء. وفامي خيص التحقق من ش بكة املاكتب اخلارجية، فاإن املشاورات 

ات جيب أأن تكون منفتحة ومتسمة ابلشفافية لضامن تقيمي موضوعي وشامل. ذلكل، جيب عىل جلنة املزيانية املتعلقة ابملواصف

أأن تأأخذ بعني الاعتبار اقرتاح ادلول الأعضاء فامي يتعلق هبذه املسأأةل اإىل جانب تعليقات مراجع احلساابت اخلاريج. ورأأى 

طار مراجعة س ياسة اللغات يف الويبو، أأنه مع التوسع الرسيع خلدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية، ومن أأجل  الوفد، يف اإ

عدادات اللغات  التكيف مع احتياجات املس تخدمني اجلدد، ولتوفري مزيد من الراحة، اكن من الرضوري للمنظمة توس يع اإ

نظمة ذات الصةل. ورأأى الوفد، فامي خيص مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات، أأن أأي  قرار لتغيري الطرق احلالية القامئة للأ

جراء ادلراسات الاكمةل وجيب مراعاة التأأثري الاكمل بصورة اتمة قبل اختاذ أأي قرار. ورأأى الوفد  جيب أأخذه حبذر، وجيب اإ

أأنه جيب ضامن وحدة املنظمة وجيب أأل تسبب مسأأةل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات أأي انقسام. وس يواصل الوفد 

 املناقشات املس تقبلية حول بنود جدول أأعامل جلنة املزيانية. مشاركته البناءة يف

اليت احتوت  A/61/6وحتدث وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن امتنانه للرئيس والأمانة لإعداد الوثيقة  .104

لإرشافه عىل املناقشات املنعقدة  املزيانية. وقدمت اجملموعة الشكر لرئيس جلنة املزيانيةات اليت اعمتدهتا جلنة عىل قامئة القرار 

ىل أأن ادلورة  للجنة املزيانية قد انعقدت لأول مرة يف نسق هجني وأأشادت ابدلول  31يف جلنة املزيانية. وأأشارت اجملموعة اإ

 الأعضاء عىل ما أأبدته من مرونة أأاتحت املداولت املمثرة يف اللجنة. ورحبت اجملموعة بتوصيات ادلورة احلادية والثالثني

ىل  للجنة املزيانية، ووافقت اجملموعة عىل وجه اخلصوص عىل قرار تأأجيل بعض املسائل اليت تطلبت مفاوضات مس تفيضة اإ

عىل الشؤون املالية والأداء  19-ادلورة التالية للجنة املزيانية. وأأعربت اجملموعة عن اس مترار قلقها بشأأن تأأثري جاحئة كوفيد

عىل الوضع املايل  19-ظر ادلورة الثانية والثالثني للجنة املزيانية يف تأأثري جاحئة كوفيدطويل الأمد للمنظمة وطلبت أأن تن

ىل القرار املوىص به خبصوص البند  من جدول أأعامل جلنة املزيانية، أأل وهو عضوية مجموعة  12للمنظمة. وأأشارت اجملموعة اإ

ضوا  يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة وحثت املنظمة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، ورحبت بدعوة الويبو لتصبح ع

عىل ترسيع معلية احلصول عىل العضوية. وميكن لعضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأن تكون ُممكال  لنظام التعاون 

ام عىل العمل اذلي يقدمه للمنظمة ومتنت هل لك القامئ بني الويبو والأمم املتحدة. وعربت اجملموعة عن امتناهنا ملساعد املدير الع

 التوفيق يف مساعيه املس تقبلية.

وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن رسوره لنجاح ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية اليت ُعقدت يف نسق هجني ومل  .105

عضاء وأأمانة الويبو ملا يبذلونه من هجود تشهد أأي مشالكت تقنية. وأأعرب الوفد عن تقديره لرئيس جلنة املزيانية وادلول الأ 

لإحراز تقدم يف املناقشات اخلاصة ببنود جدول الأعامل. وأأعرب الوفد عن خالص شكره ملساعد املدير العام عىل مسامهته 

نة املزيانية. القمية يف الويبو ومتىن هل لك التوفيق يف مساعيه املس تقبلية. ووافق الوفد بوجه عام عىل القرارات اليت اختذهتا جل 

وأأيد الوفد قرار جلنة املزيانية بشأأن توصية امجلعية العامة للويبو بدعوة اللجنة لختاذ قرار بشأأن املواصفات أأثناء دورهتا الثانية 

. ورأأى الوفد أأنه جيب أأن 2021ام ، وذكل فامي خيص مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية يف ع2021عام والثالثني يف

ىل أأن املواصفات هممة للغاية  مرشوعكون هناك ي للمواصفات قبل انعقاد ادلورة الثانية والثالثني للجنة املزيانية نظرا  اإ

عداد  سيساعد جلنة املزيانية عىل تسهيل مناقش هتا حول املواصفات  املرشوعابعتبارها أأمرا  أأساس يا  للتقيمي. ورأأى الوفد أأن اإ

 دور فعال يف املناقشات مس تقبال .قة أأكرث فاعلية وكفاءة. وأأعلن الوفد أأنه س يكون هل وتنفيذ طلب امجلعية العامة للويبو بطري
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يران )مجهورية  .106  بذلهتا اليت للجهود تقديره عن وأأعرب قيادته عىل املزيانية جلنة لرئيس لشكر( الإسالمية -وقدم وفد اإ

نسق هجني. ورأأى الوفد أأن معل جلنة املزيانية، ل س امي امي خيص التنظمي الناحج لدلورة احلادية والثالثني للجنة يف ف الأمانة

عىل  19-املناقشات حول املسائل املالية للويبو، أأصبح أأكرث جدوى من ذي قبل بسبب الآاثر السلبية جلاحئة كوفيد

يبو. وجيب اختاذ الاقتصاد العاملي. وميكن أأن تؤثر الأزمة الاقتصادية العاملية احلالية عىل حنو حممتل عىل الوضع املايل للو 

الإجراءات الرضورية للتخفيف من الآاثر السلبية لتكل اجلاحئة عىل برامج الويبو، ل س امي املساعدة التقنية ومشاريع بناء 

من خالل لوحات بياانت أأهداف اسرتاتيجية معاد  2018/19القدرات. وأأعرب الوفد عن سعادته بتعزيز تقرير أأداء الويبو 

دخال قسم ىل الأداء  تصمميها، واإ داء حبسب النتاجئ املرتقبة. وأأشار الوفد ابرتياح اإ م عرضا  عاما  للأ جديد، للمرة الأوىل، يقّدِ

. وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية 2018/19املايل الإجيايب والتقدم الربانجمي للمنظمة احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 

حدة واملنظامت ادلولية الأخرى لتحقيق هدف نظام الأمم املتحدة الأوسع نطاقا ، وذكل فامي مشاركة الويبو مع نظام الأمم املت

يتعلق بعضوية الويبو يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. وذكر الوفد، فامي يتعلق مبواصفات تقيمي ماكتب الويبو 

وأأنه عىل دراية ابلقيود احلالية اليت فرضهتا اجلاحئة اليت منعت  2019اخلارجية، القرارات اليت اختذهتا امجلعية العامة للويبو يف 

ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية من مناقشة املواصفات واختاذ قرار بشأأهنا. وأأبدى الوفد قناعته بأأنه جيب، يف معلية 

مة للويبو ووهجات نظر ادلول الأعضاء بعني صياغة املواصفات، أأخذ مجيع الواثئق ذات الصةل مبا يف ذكل قرار امجلعية العا

ادلول الأعضاء وأأنه  رهياالاعتبار. وأأشار الوفد أأنه جيب ذكر أأن اختاذ قرار بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة هو معلية جت

نة جيب احرتام هذا املبدأأ. وذكر الوفد، فامي يتعلق بتخصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد، القيود اليت منعت جل 

املزيانية من عقد مناقشات موضوعية للغاية حول املسأأةل وتأأجيل املناقشة اإىل دورات املس تقبلية للجنة املزيانية. وأأكد الوفد 

أأنه جيب احرتام مبدأأ التضامن بني الاحتادات ومبدأأ القدرة عىل ادلفع يف املناقشات املس تقبلية حول املسأأةل. وأأعرب الوفد 

 د املدير العام عىل الزتامه وتفانيه يف الويبو ومتىن هل لك التوفيق يف املس تقبل.عن خالص امتنانه ملساع

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وشكر رئيس جلنة املزيانية عىل  .107 ودمع وفد الاحتاد الرويس بيان مجموعة بدلان أ

ىل ات ىل ادلور الطريقة الفعاةل اليت قاد هبا ادلورة ومساعدته الوفود عىل التوصل اإ جيابية للغاية. وأأشار الوفد اإ فاق بطريقة اإ

القيادي للويبو واملدقق اخلاريج ونتاجئ الوضع املايل السلمي والاحتياطات املناس بة. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر احلوار 

وعرب الوفد عن أأمهل بشلك خاص يف مجيع املوضوعات قيد املناقشة، واليت تعني تأأجيلها حىت ادلورة التالية من جلنة املزيانية. 

يف تنظمي العمل خالل فرتة ما بني ادلورات لضامن ولية متوازنة فامي يتعلق بتقيمي معل املاكتب اخلارجية. كام عرب الوفد عن 

أأمهل يف تنظمي العمل خالل فرتة ما بني ادلورات ملراجعة س ياسة اللغات يف الويبو وخارطة الطريق اخلاصة بتعدد اللغات. 

ىل التحديث، ل س امي فامي يتعلق ابس تخدام التقنية املبتكرة. وأأشار الوفد  ىل أأن س ياسة تعدد اللغات يف حاجة اإ وأأشار الوفد اإ

ىل أأنه ميكن الاس تعانة ابلوقت الإضايف اخملصص لإدخال التعديالت الالزمة يف اطالع الوفود، وأأنه، يف التقرير اجلديد،  اإ

تيش املشرتكة بشأأن تعدد اللغات داخل نظام الأمم املتحدة بعني الاعتبار. وأأشار الوفد اإىل جيب أأن تؤخذ توصيات وحدة التف 

حدى القمي الأساس ية يف نظام الأمم املتحدة حيث تتيح النفاذ اجملاين للمعلومات وحتفز منو نظام  أأن املساواة اللغوية تُعترب اإ

 ملشاركة يف معل جلنة املزيانية املس تقبيل.التسجيل ادلويل. وأأعلن الوفد جاهزيته للعمل بشلك نشط وا

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه: .108  اإ

 (؛A/61/6 لام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" )الوثيقةأأحاطت ع "1"

 يف الوثيقة ذاهتا. عىل النحو الواردعىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية وافقت و  "2"
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 الأعامل املوّحدمن جدول  12البند 

 يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا

 .(WO/GA/53/9مجلعية العامة للويبو )الوثيقة ا انظر تقرير دورة .109

 من جدول الأعامل املوّحد 13البند 

 نظام مدريد

 .(MM/A/54/2مجعية احتاد مدريد )الوثيقة  انظر تقرير دورة .110

 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

 نظام لهاي

 .(H/A/40/2لهاي )الوثيقة  مجعية احتاد انظر تقرير دورة .111

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 مجعية احتاد ابريس

 .(P/A/56/2ابريس )الوثيقة  مجعية احتاد انظر تقرير دورة .112

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي معاهدة 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

 .(MVT/A/5/2معاهدة مراكش )الوثيقة مجعية  انظر تقرير دورة .113

 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

 معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي

 .(BTAP/A/1/3 )الوثيقة معاهدة بيجنيمجعية  تقرير دورةانظر  .114

 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

 .(WO/CC/78/5جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  انظر تقرير دورة .115
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 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

 تعيني رئيس وانئب رئيس جمللس الويبو للطعون

 .(WO/CC/78/5جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  ةانظر تقرير دور .116

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

 جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العام بشلك اس تثنايئ

 .(WO/CC/78/5جلنة الويبو للتنس يق )الوثيقة  انظر تقرير دورة .117

 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 اعامتد التقرير

ىل   .118  .A/61/9الوثيقة استندت املناقشات اإ

ن  .119  مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه،اإ

 ؛(A/61/9 التقرير املوجز )الوثيقةاعمتدت  "1"

والمتست من الأمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو الإلكرتوين وتبليغها لدلول  "2"

ىل الأمانة يف موعد أأقصاهوينبغي تقدمي  .2020أأكتوبر  24 الأعضاء يف موعد أأقصاه نومفرب  24 التعليقات اإ

 .2020ديسمرب  15 س ُتعترب التقارير الهنائية ُمعمتدة حبلول، وبعد ذكل 2020

 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

 اختتام ادلورات

رشاداهتم اخملصصة خال ،حتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .120 ل امجلعيات وأأعرب عن شكره للرؤساء عىل اإ

مانة عىل دمعها يف المتهيد للجلسة وخاللها. ورصحت اجملموعة  وعن تيسريمه املناقشات. وأأعربت اجملموعة ابء عن تقديرها للأ

ابء أأنه س يكون من التقصري عدم الإعراب عن شكرها ملوظفي خدمات مؤمتر الويبو، واملرتمجني الفوريني املهرة، وموظفي دمع 

لويبو اذلين بدوهنم مل تكن هذه امجلعيات ممكنة. كام أأعربت اجملموعة ابء عن شكرها مجليع ادلول الأعضاء تكنولوجيا معلومات ا

نظري هجودها املضنية طوال الأس بوع. وقد رحبت اجملموعة ابء، وفق ما ورد يف بياهنا الافتتايح، بقدرة الويبو، اليت تُمثل 

ىل أأن سلسةل الاجامتعات احلادية موطن الابتاكر والإبداع، عىل اس تئناف معلها احل كويم ادلويل. وقد أأشارت اجملموعة اإ

ىل اختاذ قرارات توافقية عىل لك من  والس تني هذا الأس بوع أأثبتت أأن العمل بكفاءة بشلك هجني اكن ممكنا ، وقد أأدى اإ

ىل أأن حقيقة متكن الأعضاء  من الاجامتع واملوافقة عىل املس توى احلكويم، والإرشاف واملوارد. وأأشارت عىل وجه اخلصوص اإ

جراء عدة تغيريات عىل أأنظمة تسجيل امللكية الفكرية ادلولية اكنت دليال  عىل قدرة ادلول الأعضاء عىل سن تدابري سلمية  اإ

رضورية يف أأوقات الأزمات ومفيدة عىل املدى الطويل. وعالوة عىل ذكل، رحبت اجملموعة ابلأمانة والوفود واملسؤولني 

جنازين هام الأولن من نوعهام.  وأأشادت هبم عىل جعل الشلك الهجني قابال  للتنفيذ حبق. وقد حققت هذه الاجامتعات اإ
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وابلأخص جناح ترأأس الرؤساء املتصلني عن بُعد للجلسات. ورأأت اجملموعة ابء أأنه من املامرسات اجليدة اقرتاح صياغة القرار 

ة ومن يتصلون عن بُعد متابعة معلية اختاذ القرار. واكن لهذا الأمر أأمهية عىل الشاشة لضامن اس تطاعة مجيع الوفود يف الغرف

ذا متت مراجعة صيغة القرار املقرتحة. تكفل املامرسة حتقيق الكامل، ولكام زاد اجامتع الوفود  وافرتاضيا ، قلت  حضوراي  خاصة اإ

ىل تضافر هج ودها من أأجل حتسني الاجامتعات الهجينة الأمور غري الطبيعية. وقد دعت اجملموعة مجيع ادلول الأعضاء اإ

لتحقيق غاية املنظمة ودور ادلول الأعضاء. وتطلعت اجملموعة ابء اإىل رؤية تنفيذ العمل بطريقة شامةل ومعلية يف جلان 

قناع املدير العام للجمعية العامة غري  العادية ومجموعات العمل املقررة عىل مدار اخلريف وما بعده. وقد ترى اجملموعة ابء أأن اإ

اكن فرصة للتعامل مبرونة مع املسائل اجلوهرية اليت مل تمتكن الوفود من التصدي لها خالل  2021يف النصف الأول من عام 

وتقدمي املنحىن العام للمنظمة. ويف هناية املطاف، أأعربت  2020الأس بوع، بسبب تأأجيل جلان ومجموعات العمل يف عام 

 كني يف اجامتع الويبو السابق، مبناصهبم احلالية وخاصة املدير العام.اجملموعة عن خالص شكرها للمشار 

وشكر الرئيس وانئيب الرئيس نظري مجيع هجودمه  ،حتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقو  .121

نية انعقاد امجلعية العامة خالل أأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن امتناهنا لإماكاملبذوةل يف امجلعية العامة. و 

عداد الواثئق والاجامتعات،  مانة نظري اإ هذه الظروف الاس تثنائية للجاحئة العاملية احلالية. وكررت اجملموعة شكرها للأ

العامة وللمرتمجني الفوريني نظري معلهم اجلاد وأأداهئم املمتزي. كام أأعربت اجملموعة عن شكرها مجليع الوفود املشاركة يف امجلعية 

 أأو افرتاضيا ، ونظري مساهامهتم البناءة يف املداولت. حضوراي  سواء 

ىل   .122 امجلعية العامة بفضل تضافر هجود مجيع الأطراف ولأول مرة يف التارخي  يف عقدنجاح ال وأأشار وفد الصني اإ

ىل النتا احلضوريابلشلك الهجني  كامل مجيع بنود جدول الأعامل والوصول اإ جئ املتوقعة. وأأعرب الوفد عن وعرب الإنرتنت، واإ

تقديره وامتنانه للمدير العام والأمانة نظري معلهم اجلاد يف ضامن سالسة سري الاجامتعات. كام أأعرب الوفد عن تقديره وشكره 

ىل أأن جلسة امجلعية ال عامة لرئيس امجلعية العامة للويبو، ورؤساء وانئيب رؤساء امجلعيات نظري معلهم املمتزي. وأأشار الوفد اإ

 للويبو احلالية وجلسة جلنة الربانمج واملزيانية احلادية والثالثني املنعقدة مؤخرا  قد أأضافتا خربة قمية لجامتعات اجملموعة العامةل

وجلان الويبو املقرر انعقادها هذا العام هبذا الشلك الهجني املامثل. وأأشاد الوفد بتضافر هجود رئيس امجلعية العامة للويبو، 

ىل كوهنا حماوةل مفيدة جديرة ابملواصةل والأما نة والرؤساء اذلين ترأأسوا اجامتعات امجلعيات ذات الصةل عن بُعد. وأأشار الوفد اإ

والتحسني. وعرب الوفد عن ثقته بقدرة الوفود عىل التغلب عىل التأأثري السليب للجاحئة ودفع املشاورات قدما  بشأأن بنود 

القواعد ذات الصةل من خالل تضافر اجلهود. وذكر الوفد أأن الأمم املتحدة عقدت مقة جدول الأعامل العديدة وجمهود وضع 

سبمترب. ورصح رئيس الصني يش جني بينغ يف لكمته أأمام القمة قائال   21حتتفي فهيا ابذلكرى اخلامسة والس بعني لإنشاهئا يف 

اختبارا  خطريا  للعامل بأأرسه.  19-باغت لفريوس كوفيد"تطرأأ تغريات رئيس ية عىل عاملنا مل تظهر يف قرن. وقد اكن الهجوم امل 

وقد دخلت البرشية عرصا  جديدا  من الرتابط مع مشاركة ادلول للمصاحل املتداخةل وارتباط مس تقبلها معا  ارتباطا  وثيقا . كام أأن 

بو، بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة الهتديدات العاملية والتحدايت العاملية تتطلب اس تجابة عاملية قوية". ورأأى الوفد أأن الوي 

للأمم املتحدة تضطلع بشؤون امللكية الفكرية، تلزتم مبواصةل أأداء دور همم يف تعزيز التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية 

طار الاس تجابة لهتديدات فريوس كوفيد وحتدايته. وستس تعني الويبو خبربهتا يف جمال امللكية الفكرية يف  19-وذكل يف اإ

طار من التضامن. وأأعرب الوفد عن تقديره لروح التعاون واملرونة  تنس يق هجود ادلول الأعضاء من أأجل جماهبة اجلاحئة يف اإ

ىل أأن حيافظ مجيع الأطراف عىل الزمخ للمشاورات بشأأن بنود جدول الأعامل يف  الظاهرين يف هذا املؤمتر. وتطلع الوفد اإ

يبو يف مناقشة هذه البنود املتعلقة ابخلطر احمليط ابلهتديدات والتحدايت العاملية. املس تقبل، ومن مث حتسني أأمهية دور الو 

وكرر الوفد تعبريه عن شكره وأأطيب متنياته املس تقبلية للمدير العام اخلارج الس يد فرانسس غري، ومساعد املدير العام 
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وفد املرتمجني التحريريني والفوريني عىل اجلودة العالية وشكر الالس يد أأميب سوندارام عىل مساهامهتام املمتزية يف تطوير الويبو. 

ومتىن الوفد يف ختام حديثه موفور  مجلعيات، واليت مضنت سري الاجامتع بسالسة.يف ا ةقدمية املرللرتمجة التحريرية والفو 

 الصحة والسالمة للزمالء املقميني يف جنيف ويف العوامص.

فريقية، وعرّب عن تقديره للرئيس وانئيب الرئيس واملدير العام الس يد فرانسس مبابوي ابمس اجملموعة الأ حتدث وفد ز و  .123

نتاجية وكفاءة يف اترخي الويبو. وأأشارت اجملموعة اإىل كوهنا امجلعيات الأوىل  غري والأمانة عىل عقد مجعيات أأكرث جتانسا  واإ

دلول الأعضاء لجامتعهم عىل هدف مشرتك يمتثل املنعقدة اليت اس تخدمت فهيا الوسائل الهجينة، وقدمت الهتنئة للمنظمة وا

مضاء معل املنظمة قدما . ورأأت اجملموعة برصامة أأن املرونة وحسن النية اليت بدت يف هذه امجلعيات رضبت مثال  صادقا   يف اإ

مة وقدرة عىل معليات املنظ 19-لدلبلوماس ية متعددة الأطراف عىل الرمغ من التحدايت الكبرية اليت فرضها فريوس كوفيد

دولها الأعضاء عىل تنفيذ مفاوضات جوهرية. كام رأأت اجملموعة أأن هذه املرونة قد تكون احلل للكثري من جداول الأعامل 

املنوط هبا وضع القواعد طويةل الأمد، عند مراعاهتا قدما  يف املناقشات الأخرى يف املنظمة. وأأشادت اجملموعة ابمجلعيات نظري 

للتداول بشأأن املناقشات املوضوعية. وقد  2021ة غري عادية للجمعية العامة يف النصف الأول من عام املوافقة عىل عقد جلس

اقتىض تعطل العمل وضع القواعد هذا الأمر. ولكن، رأأت اجملموعة رضورة اتباع ادلعوة مبشاورات مع ادلول الأعضاء عن 

لت وشفافيهتا وفاعليهتا، وذكل بسبب اس مترار حاةل الشك. شلك جدول أأعامل اجللسة غري العادية للتأأكد من مشولية املداو

. كام 2019وأأشادت اجملموعة، عند حديهثا عن التدقيق والرقابة، ابلأمانة حلصولها عىل تقرير تدقيق غري مرشوط لعام 

امرسات الفضىل يف أأشادت اجملموعة ابلتعممي املفتوح والشفاف للمعلومات، وعربت عن تقديرها للزتام الأمانة ابلتقيد ابمل

الإدارة املالية. وأأشارت اجملموعة اإىل توصيات املدقق اخلاريج الواردة يف التقرير، وخباصة التوصيات بشأأن املاكتب اخلارجية 

من نقطة مرجعية هممة يف تقيمي املاكتب اخلارجية. ومع ذكل، حذرت اجملموعة ادلول الأعضاء بأأن تضع نصب عينهيا الُبعد 

شارة  التطويري يف تقيمي املاكتب اخلارجية. وذكرت اجملموعة أأن التعديالت عىل نظايم لهاي ومدريد جلعل الربيد الإلكرتوين اإ

ىل الأمر ذاته ابلنس بة للمذكرة التوجهيية غري امللزمة لتفاقية ابريس بشأأن  مطلوبة اكنت حمل ترحيب ومفيدة. وميكن الإشارة اإ

شهدت اجملموعة اجللسة الافتتاحية مجلعية معاهدة بيجني والتحديث عىل العدد احلايل حق الأولوية يف حالت الطوارئ. وقد 

ىل املعاهدة وأأشادت ابلأمانة  ىل املعاهدة. وقد حثت اجملموعة مزيدا  من الأعضاء عىل الانضامم اإ لدلول الأعضاء اليت انضمت اإ

ىل  نظري مبادرات رفع الوعي واملساعدة يف الاتساق الترشيعي. ابلإضافة ىل أأن اجملموعة حثت ادلول الأعضاء عىل الانضامم اإ اإ

معاهدة مراكش. وأأعربت اجملموعة عن تقديرها للجهود اليت بذلهتا الأمانة يف ترس يخ التاكفؤ بني اجلنسني وزايدة المتثيل 

قوى عامةل أأكرث مشولية اجلغرايف يف القوى العامةل ابلويبو. وجشعت اجملموعة الأمانَة عىل زايدة املبادرات من أأجل حتقيق 

ىل أأن 19-ومتعددة الثقافات قد تعكس عضوية املنظمة. وقد أأدركت اجملموعة التحدايت اليت سبهبا فريوس كوفيد ؛ وأأشارت اإ

عادة تعيني اس تثنايئ مؤقت لفريق الإدارة العليا احلايل ملدة  دارة عليا جديد، وافقت عىل اإ ادلول الأعضاء، عند اختيار فريق اإ

هر من أأجل متكني الانتقال السلس. وأأعربت اجملموعة عن أأملها أأن مينح هذا التدخل املدير العام املنتخب فرصة ثالثة أأش 

ملام مببادئ المتثيل اجلغرايف والتاكفؤ بني اجلنسني. وأأشارت اجملموعة  اكفية من أأجل تعيني الأفراد بناء  عىل اخلربة واجلدارة والإ

ىل أأن هذه امجلعيات  ت معامل هناية عرص للمنظمة بقيادة املدير العام فرانسس غري اذلي أأبىل بالء  حس نا  ددحيف اخلتام اإ

رثه البايق  بد ابإ لس نوات كثرية يف خدمة املنظمة. كام متنت اجملموعة هل التوفيق يف مساعيه املس تقبلية، وذكرت أأهنا س تذكره للأ

ىل أأن هذه امجلعيات حددت أأيضا  معامل بدء عرص واملس متر بصفته رائدا  يف جمال امللكية الفكرية. وأأشارت اجمل موعة يف الهناية اإ

ىل العمل معه يف الاضطالع بعمل املنظمة يف  جديد حتت قيادة املدير العام املنتخب الس يد دارين اتنغ، وتتطلع اجملموعة اإ

 .التمنيةمس تقبل قامئ عىل 
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آس يا واحمليط الهادئبدلان حتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة و  .124 ، وشكر لك من أأسهم يف سلسةل الاجامتعات احلادية أ

والس تني احلالية ذات الفعالية والكفاءة العالية، ول س امي الرئيس نظري قيادته وتصمميه عىل توجيه امجلعيات وتقدمي بعض 

هداتن مبثابة تذكري النتاجئ املفيدة، مبا يف ذكل تقدير العمل اجليد اذلي أأحرزته معاهدة مراكش ومعاهدة بيجني. واكنت املعا

مانة وفريق  ذا تعاون امجليع معا . وعربت اجملموعة عن تقديرها للأ ابلتأأثري الإجيايب اذلي ميكن أأن حتدثه الوفود عىل اجملمتع اإ

ار املؤمترات وموظفي تكنولوجيا املعلومات واملرتمجني الفوريني نظري معلهم املمتزي يف دمع امجلعيات. وكررت اجملموعة تقديرها احل

آخرا ، انضمت اجملموعة مجليع الوفود يف تقدمي خالص الشكر للمدير  للس يد أأميب سوندارام، مساعد املدير العام. وأأخريا  وليس أ

، اذلي يصدق عليه 2020العام الس يد فرانسس غري لتفانيه للويبو وتقدمه هبا. ويعكس تقرير املدير العام مجلعيات الويبو 

، التأأثري البالغ اذلي أأحدثه عىل املنظمة. ومتنت اجملموعة هل لك التوفيق يف مساعيه 2020مسمى عرض اترخيي لعام 

ىل مواصةل املشاركة مع مجيع ادلول الأعضاء يف هجودها التعاونية من أأجل الريق  املس تقبلية. وتطلعت اجملموعة يف اخلتام اإ

 ابملنظمة.

اكرييب، وقدم الشكر للرئيس نظري قيادته وهجوده املبذوةل يف حتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والو  .125

جراء العمل املنوط هبذه امجلعيات، فضال  عن الأمانة نظري معلها التحضريي وهجودها املبذوةل خالل هذه السلسةل من  اإ

نه عىل الرمغ من الأدوات ال  تقنية اجلديدة اليت يرست الاجامتعات. ورصحت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قائةل اإ

عادة الاخنراط  ىل التحدايت الرئيس ية اليت صعبت عىل الوفود اإ مشاركة الوفود يف الاجامتع، أأشارت ادلول الأعضاء أأيضا  اإ

يف العمل متاما . وأأولت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأمهية كبرية لعمل الويبو يف مجيع جوانبه، وأأكدت عىل احلاجة 

ىل مواصةل الويبو هجودها املبذوةل للتشجيع عىل الاس تفادة من امللكية الفكرية ابعتبارها أأداة لالبتاكر والتطوير بل ومضاعفة اإ 

ىل أأمهية تعزيز الهنج الشامل جلدول أأعامل التطوير وتوصياته  هذه اجلهود. وأأشارت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ

يع مبادرات وجلان املنظمة. ومثة حاجة جلعهل جدول أأعامل فّعال  وحيواي ، ول س امي الرتكزي عىل التعاون امخلس والأربعني يف مج 

ىل اتفاق بشأأن عقد الاجامتع احملمتل  وبناء القدرات. وأأعربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن رسورها للتوصل اإ

أأم ل، فضال  عن مجيع  حضوراي  اء أأمسحت الظروف الصحية بعقد الاجامتعات ، سو 2021للجمعية العامة غري العادية يف عام 

الرتتيبات املتنوعة اليت حتتاج اإىل موافقة ادلول الأعضاء علهيا. ورحبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بفرتة المتديد 

ساعد املدير العام املنتخب عىل مرحةل الانتقال حىت ، وهو ما سي 2020ملدة ثالثة أأشهر لفريق القيادة العليا حىت هناية عام 

ىل أأن هذا س يتيح للمدير العام املنتخب وقتا  اكفيا  من  يشغل فريق القيادة العليا اجلديد موقعه يف مرحةل لحقة، مع الإشارة اإ

حبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية أأجل تقدمي املرحشني املناس بني للجنة تنس يق الويبو. وابلنتقال اإىل تقرير املوارد البرشية، ر 

والاكرييب ابلتقدم امللموس احملرز، ولكهنا تكرر الزتام املنظمة حنو منطقهتا فامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف ملوظفي املنظمة. ومن مث 

 هذه املشلكة بكفاءة طلبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن تس تطيع س ياسة التعيني اليت تتبعها الويبو التغلب عىل

يف املس تقبل. وشكرت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املرتمجني الفوريني وفريق خدمات املؤمترات دلمعهم المثني. 

وطلبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من املنظمة تقدمي حلول لأعضاهئا ليك متكهنم من احلصول عىل خدمات 

قلميية الرتمجة الفو  رية افرتاضيا  ليس فقط يف اللجان وهذه امجلعيات، ولكن أأيضا  يف اجامتعات التنس يق ذات اجملموعات الإ

املتنوعة. واختمتت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حديهثا بتقدمي الشكر للس يد فرانسس غري نظري قيادته وهجوده 

دم والنتاجئ احملرزة يف جدول الأعامل املعياري خالل فرتة وليته. كام عربت مجموعة املبذوةل يف قيادة املنظمة، فضال  عن التق

 بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن الشكر لفريق الإدارة العليا نظري هجودها، وتمتىن لها اكمل النجاح يف مساعهيا اجلديدة.
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آس يا الوسطى وال الاحتاد الرويسحتدث وفد و  .126  عن شكره ملنظمي قوقاز وأأورواب الرشقية، وعرّب ابمس مجموعة بدلان أ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية أأن الوفود اس تطاعت  هذه السلسةل من اجامتعات امجلعيات. ورصحت مجموعة بدلان أ

ىل فهم مشرتك مبوجب صالحيهتم وذكل يف فرتة زمنية قصرية جدا . وقد لحظت الوفود، عند  مناقشة املسائل وتوصلت اإ

حل بعض املشالكت الأكرث حساس ية، أأن دبلوماس ية الرئيس اليت تتسم ابملهارة أأدت دورا  رئيس يا ، ورأأت اجملموعة أأهنا 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية عن  اكنت ذات أأمهية كبرية جدا  يف اختاذ قرارات متوازنة. وقد أأعربت مجموعة بدلان أ

لوا هجودا  هائةل، فضال  عن املدير العام وفريقه اذلين شاركوا بفاعلية كبرية. وأأشارت مجموعة الشكر للمنسقني الإقلمييني اذلين بذ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية اإىل عدد من املسائل الرئيس ية اليت متت مناقش هتا مثل اعامتد الوثيقة التمكيلية  بدلان أ

لهاي ومدريد، واجللسة غري العادية للجمعية العامة للويبو املقرر انعقادها  لحتاد ابريس، واملتطلبات الرئيس ية املتعلقة بنظايم

يف النصف الأول من العام القادم، فضال  عن اجللسة غري العادية للجنة الويبو للتنس يق املقرر انعقادها هذا العام. وأأشارت 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية اإىل وجود حاجة اإىل  جراء تغيريات عىل طريقة العمل اليت اكنت انحجة مجموعة بدلان أ اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب  جدا  عند تنفيذها وذكل بسبب دخول معاهدة بيجني حزي النفاذ. وأأشارت مجموعة بدلان أ

ىل أأن التعاون اكن سائدا  وأأن الوفود متكنت من العمل عىل الواثئق بروح بناءة جدا . وأأعربت مجموعة ب آس يا الرشقية اإ دلان أ

الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية عن امتناهنا مجليع ادلول الأعضاء عىل احلوار البنّاء اذلي ساد يف مجيع املناقشات. وأأشارت 

ىل أأن الاجامتعات انعقدت يف ظروف خمتلفة عن الظروف الطبيعية،  آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية اإ مجموعة بدلان أ

مانة اكن علهيا بذل جمهود أأكرث من الطبيعي من خالل التكيف مع الظروف اجلديدة عىل الفور ومبس توى وهو ما يعين أأن الأ 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية أأنه ل يوجد شك يف أأن هذه الاجامتعات  عاٍل من اجلودة. وذكرت مجموعة بدلان أ

ة، خاصة فامي يتعلق ابملشاورات حول بنود جدول الأعامل الهجينة ل ميكهنا أأن حتل حمل الاجامتعات التقليدية املبارش 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية عن امتناهنا ملن جعل من املمكن أأن حتقق  احلساسة. ومع ذكل، أأعربت مجموعة بدلان أ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ابلشك ر للمرتمجني واملرتمجني الوفود نتاجئ هذا الأس بوع. كام تقدمت مجموعة بدلان أ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية الضوء عىل أأن ادلول الأعضاء متكنت من حتقيق  الفوريني. وقد سلطت مجموعة بدلان أ

يشء كبري جدا  عىل الرمغ من التحدايت املوجودة يف هذه الفرتة الصعبة جدا  وذكل من خالل العمل معا . وقدمت مجموعة 

آس يا ال منا عىل بدلان أ وسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية الشكر للمدير العام نظري لك ما بذهل، ليس يف هذا الأس بوع فقط واإ

مدار عدة س نوات. لقد جعل من الويبو حقا  جوهر الابتاكر وقبةل طرح التقنيات اجلديدة وموطنا  حقيقيا  لوفود جنيف. 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب ا لرشقية هتانهيا للس يد اتنغ عىل انتخابه، وتمتىن هل حتقيق اكمل النجاح يف وكررت مجموعة بدلان أ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية هل  ىل العمل معه يف املس تقبل. وأأكدت مجموعة بدلان أ ىل فرتة جديدة، وتتطلع اإ انتقاهل اإ

 أأهنا س تواصل املشاركة يف اجلهود التعاونية من أأجل تعزيز معل املنظمة.

 ،خالل الأس بوع ،، وشكر الرئيس نظري هجوده وتوجهيهفيه الأعضاء ولادلدث وفد أأملانيا ابمس الاحتاد الأورويب و حتو  .127

مانة اليت اكن معلها اجلاد وأأداؤها  اليت أأدت اإىل جناح امجلعيات الأوىل من نوعها ابلشلك الهجني. كام تقدم الوفد ابلشكر للأ

قامة هذه امجلعيات املمتزي خالل الأس بوع ل غىن عنه لسري ىل أأن النجاح يف اإ  هذه امجلعيات بكفاءة وسالسة. وأأشار الوفد اإ

ظهار الاجتاه املناسب لعمل املنظمة يف  أأظهر ببساطة قدرة الويبو عىل التكيف مع هذه الظروف اخلاصة، وقدرهتا عىل اإ

الاعامتد عىل ادلمع الفّعال من الاحتاد الأورويب املس تقبل. وأأكد الوفد عىل مواصةل الزتامه بعمل الويبو، وأأن الويبو ميكهنا 

 .فيه الأعضاء ولادلو 
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دارتهياك الشكر للرئيس عىل اقدم وفد جامو   .128 املمتزية لالجامتع. ورصحت املندوبة أأنه عىل الرمغ من أأن الساعة اكنت  اإ

ل أأهنا اتبعت الاجامتعات منذ الساعة الثالثة صباحا ، و ااخلامسة صباحا  يف جام هو ما صعب الأمر بعض اليشء عىل ياك، اإ

وفدها. ومع ذكل، عرّب الوفد عن الشكر للرئيس لتوجيه ادلول الأعضاء خالل الاجامتع يف هذا الشلك املنقح. كام عرب الوفد 

ىل أأن الرتمجة الفورية اكنت رائعة. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل ب ه عن شكره عىل وجه اخلصوص للمرتمجني الفوريني مشريا  اإ

وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقّدر الوفد التحدايت اليت تواجه الوفود يف هذا اجلانب من العامل اذلي 

جيب أأن يكون مستيقظا  مبكرا  ليمتكن من املشاركة يف املناقشات. وُّسل الوفد العالقة املمتزية اليت اكن يمتتع هبا مع الس يد 

، كام أأعرب عن تقديره وشكره للمدير العام الس يد فرانسس غري نظري ادلمع ادلؤوب اذلي أأظهره، ليس أأميب سوندارام

منا جتاه منطقة الاكرييب. وأأقر الوفد بأأن ادلكتور غري والويبو اكان مبثابة صديقني للمنطقة، وتقدم هل الوفد افقط جتاه جام ياك واإ

ىل العمل مع املدير العام املنتخب دارين اتنغ. ورأأى جبزيل الشكر ومتىن هل لك التوفيق يف مساعيه ا جلديدة. وتطلع الوفد اإ

نه رغب يف املشاركة لكن اجلاحئة مثلت صعوبة يف التعامل مع العمل اجلوهري  الوفد أأن امليض قدما  شلك حتداي  حيث اإ

جراء املناقشات للمنظمة، وذكل يف الوقت اذلي تسعى فيه الوفود وتعمل عىل التوصل اإىل طريقة فعاةل ل لعمل واإ

واملفاوضات. وقد شارك الوفد يف جلنة الربانمج واملزيانية، واكنت املسامهة الكبرية من الوفد مبثابة حتٍد كبري هل. وأأعرب الوفد 

ىل أأن تضع الويبو طريقة مبتكرة  للوفد عن أأمهل وأأنه عىل قناعة بأأن الويبو متثل مركزا  لالبتاكر، وأأنه من هذا املنطلق يتطلع اإ

 للعمل لتلبية أأهداف املنظمة والاس مترار يف املسامهة يف تمنية ادلول اجلزرية الصغرية عىل وجه اخلصوص.

وشكر الرئيس وفد جاماياك عىل متابعة أأعامل تكل امجلعيات يف الساعات املبكرة وكذكل عىل بيانه. ورصح الرئيس  .129

ىل البياانت الأخرى، اكن مب  ثابة شهادة عىل الطريقة شديدة الاحرتافية اليت نُظمت هبا امجلعيات، ل بأأن بيان الوفد، ابلإضافة اإ

 س امي من ِقبل الأمانة، وكذكل شهادة عىل أأمهية املنظمة.

يران )مجهورية  .130 الإسالمية( الرئيس عىل توجهيه وقيادته خالل الأس بوع. وأأعرب الوفد عن تقديره  -وشكر وفد اإ

قلميية وكذكل ادلول الأعضاء عىل حدة اليت أأسهمت يف جناح هذه امجلعيات للمشاركة البناءة من ِقبل مجيع اجملم وعات الإ

آخر امجلعيات اليت حظيت الوفود فهيا ابلعمل مع ادلكتور غري بصفته مديرا  عاما   الاس تثنائية للغاية. وذكر الوفد أأن هذه يه أ

سامعيل ابغاي هاماني ه ومجيع سلطات امللكية الفكرية يف طهران، عن للويبو. وأأعرب الوفد، ابمس سفريه سعادة الس يد اإ

جنازاته ومتىن هل  خالص امتنانه وشكر الس يد غري عىل مجيع الزتاماته وتفانيه خالل وليته. وهنأأ الوفد الس يد غري عىل مجيع اإ

ىل الوقوف والتصفيق للس يد غري. ووقفت الوفود وصف قت للس يد لك النجاح يف مساعيه املس تقبلية. ودعا الوفد الوفود اإ

غري. ورحب الوفد ابملدير العام اجلديد وأأعرب عن تطلعه للعمل معه يف هجد جامعي لإجناز هممة الويبو العاملية. وشدد 

يران )مجهورية  ىل احلوار والتعددية. -الوفد عىل أأن اإ طار السعي املتواصل اإ  الإسالمية( س تظل رشياك  اثبتا  دامئا  وذكل يف اإ

وأأعرب وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية عن تقديره لقيادة الرئيس البارعة يف عقد الاجامتع بنجاح. وأأشار   .131

ىل أأن الويبو تسهم ىل أأن أأمهية دور الويبو تزتايد مع تطور اجملمتع والاقتصاد، وأأشار الوفد اإ يف تطوير اقتصاد  دوما الوفد اإ

ىل العامل مبا يامتىش مع هممة الويبو.  وذكر الوفد أأن جناح الويبو يرجع اإىل تفاين ادلكتور فرانسس غري، املنهتية وليته، واإ

الزتامه وقيادته البارعة. وشارك الوفد مجيع ادلول الأعضاء يف شكر ادلكتور غري وتقديره لتكريس هجده طوال حياته للويبو. 

 وفد لدلكتور غري لك التوفيق.وهنأأ الوفد الس يد دارين اتنغ، املدير العام املنتخب. ومتىن ال

يران )مجهورية  .132 الإسالمية( لإاتحة الفرصة للوفود ملنح ادلكتور فرانسس غري تصفيقا  حارا .  -وشكر وفد نيجراي وفد اإ

جراء معل  ىل التصفيق احلار املس تحق برمغ املشاركة عن بُعد. وأأشاد الوفد ابلرئيس نظرا  لأسلوبه املمتزي يف اإ وقد انضم الوفد اإ
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ىل هناية انحجة بطريقة مثالية. وأأعرب الوفد عن تقديره للرتتيبات املمتازة اليت أأجرهتا الأمانة لضامن معل ا مجلعيات وتوجهيه اإ

عاما  يف قيادة الويبو. ومتىن  12امجلعيات بسالسة. وأأشاد الوفد بشلك خاص ابملدير العام الس يد فرانسس غري لمتزيه طوال 

ملدير العام املنتخب ولية انحجة. وميكن للس يد اتنغ الثقة يف دمع نيجراي الاكمل يف هذا الصدد. كام الوفد للس يد دارين اتنغ، ا

عاما  من للويبو، ومتىن هل  12أأعرب الوفد عن تقديره للس يد أأميب سوندارام، مساعد املدير العام، عن خدمته املتفانية طوال 

ىل أأن ن اذلي أأدىل به وفد ز الوفد البياالتوفيق يف مساعيه املس تقبلية. وأأيد  مبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار الوفد اإ

ىل التفكري بشأأن التحدي املمتثل يف  مجعيات هذا العام ُعقدت يف فرتة من أأصعب فرتات التارخي البرشي وهو ما دفع الوفود اإ

الوفود معا  لضامن اس مترار معل املنظمة خالل  حتقيق الاتساق والتوافق والفعالية يف معل الويبو املهم. ومع ذكل، معلت مجيع

هذه الأوقات الاس تثنائية، ابلإضافة اإىل حتقيق الأهداف اليت تنص علهيا امجلعيات. ولحظ الوفد أأن التدابري املُتخذة 

آاثر جاحئة كوفيد رت منظمة عىل معل املنظمة وحامية الصحة العامة تعترب مثالية، ل س امي الطريقة اليت اس مت 19-لتخفيف أ

الويبو يف اتباعها لبتاكر اخلدمات الأساس ية وتقدميها لتيسري هممة الوفود يف معاجلة التحدايت القامئة أأمام من مه يف 

الس ياقات الأكرث ضعفا . وقدم الوفد حتياته مجليع املشاركني احلارضين يف امجلعيات وكذكل من املنضمني عن بُعد. وأأعرب 

مجني الفوريني ووحدة الاعامتد وهؤلء اذلين يعملون جبهد وراء الكواليس لضامن جناح الوفد عن شكره اخلاص للمرت 

امجلعيات. وسوف يس متر الوفد يف املشاركة بشلك فعال يف الويبو وذكل مع الالزتام املس متر من ِقبل مجيع الأعضاء ودمع 

ني منظمة الويبو. وأأكد الوفد جمددا  عىل الزتامه أأمانة الويبو املتسق اذلي يس متر بنجاح يف حتقيق الرؤية املشرتكة لتحس

 ابلعمل مع مجيع ادلول الأعضاء لتعزيز املنظمة مبا يعود ابلنفع عىل مجيع أأحصاب املصلحة.

ىل أأن  من جديد وفد مجهورية كوراي شكره ووّجه .133 للرئيس وادلول الأعضاء لإظهار قيادة قوية وروح بناءة. ابلإضافة اإ

مانة، وخباصة فريق خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني نظري معلهم املمتزي يف دمع امجلعيات. عالوة  الوفد عرب عن شكره للأ

سهاماته القمي ىل أأن الويبو عىل ذكل، عرب الوفد عن خالص امتنانه للس يد فرانسس غري نظري اإ ة خالل دورته. وأأشار الوفد اإ

حتت قيادته أأدت هماهما بأأسلوب يتسم ابلكفاءة والفاعلية وحققت الكثري من النتاجئ املمتازة. ومتىن الوفد لك التوفيق هل يف 

ىل مواصةل هذه املناقشات والروح الإجيابية، ومتىن للوفود موفور الصحة.  مساعيه املس تقبلية. وتطلع الوفد اإ

ىل أأنه مل يتبَق للمدير العام و   .134 أأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. وأأشار الوفد اإ

عاما  يف خدمة املنظمة وأأن هذا يُشعر بأأنه أأمر ل يصدق وابلاكد يكون واقعيا . وقد  35سوى أأس بوع يف منصبه بعد قضاء 

م نظري معهل يف جعل الويبو حتظى مباكنهتا يف الوقت احلايل وادلمع اذلي قدمه لكندا يف أأثناء قدم الوفد الهتنئة للمدير العا

دمعها لنظام امللكية الفكرية دلهيا وترس يخ دورها النشط يف عامل امللكية الفكرية. كام قدم الوفد الهتنئة للس يد سوندارام نظري 

ىل العمل معه ملواصةل دمع املنظمة والريق ابلويبو توافره وخدمته املتفانية. وقدم الوفد الهتنئة للس ي د اتنغ عىل تعيينه وتطلع اإ

دارة والتس يري ومن يف شؤون امجلعيات وقسم التوثيق نظري  قدما . وعالوة عىل ذكل، قدم الوفد الهتنئة مجليع من يف قطاع الإ

ىل اس تئناف معيل وملموس وترامكي للعمل ما بذلوه من معل رائع يف تكيف امجلعيات مع هذا الشلك الهجني. وتطلع الوف د اإ

ىل العثور عىل أأرضية مشرتكة ووسائل معلية بني عدم الاجامتع عىل الإطالق وعقد  املعياري، ورأأى أأن الوفود اكنت حباجة اإ

فد اجامتعات تفاوضية. وأأدرك الوفد أأن هذا الأمر مل يكن ابلقدر ذاته من السهوةل للجميع. وعىل الرمغ من مواهجة الو 

للتحدايت اخلاصة به، رأأى أأنه من املهم العثور عىل أأرضية مشرتكة معلية وقابةل للتوافق املشرتك. وخبصوص بعض جوانب 

رشاف ادلول  أأنظمة التسجيل والبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية، رصح الوفد بأأن املس تخدمني اعمتدوا عىل قرارات واإ

 ل س اميمة. وذكّر الوفد بأأن جلان الويبو تقدم فرصة فريدة من نوعها لأحصاب املصلحة، والأعضاء لضامن مواصةل تطوير الأنظ

يصال أأصواهتم. وأأشاد الوفد مبرونة الويبو فامي يتعلق  يف حاةل جلنة املعارف للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية من أأجل اإ
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ىل أأن الويب ىل مفرتقات طرق تعددية بأأنظمة التسجيل كام شهدان هذا العام. وأأشار الوفد اإ و قطعت شوطا  كبريا  لتصل اإ

ماكنية  الأطراف يف تكنولوجيا املعلومات ومثلت أأيضا  مكتب امللكية الفكرية يف العامل، وأأن مواصةل تطوير أأنظمة التسجيل واإ

داري.  توقعها اكن أأمرا  حاسام  ابلتأأكيد من منظور اإ

ته للمدير العام املنتخب الس يد دارين اتنغ. ورصح الوفد أأنه توىل عن خالص هتنئ  يةهورية ادلومينيك امجل أأعرب وفد و  .135

دارة املكتب الوطين حلق املؤلف ) (، ودليه اإرصار ل يزتعزع عىل مواصةل املسامهة يف تضافر هجود أأعضاء ONDAمؤخرا  اإ

اصة من أأجل تضافر اجلهود املنظمة، من أأجل تعزيز الس ياسات امللموسة والفّعاةل بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وخب

اكن هل تأأثري كبري عىل  19-مع املاكتب الأخرى يف منطقته من أأجل حتقيق الأهداف املشرتكة. ورصح الوفد بأأن فريوس كوفيد

لغاء ىل اإ ىل أأن الفنانني واملؤلفني واملبدعني واهجهتم صعوابت واضطروا اإ  احلياة اليومية وأأنه هز الاقتصاد العاملي. وأأشار الوفد اإ

لغاءات العديد من الأحداث ابلقتصاد الثقايف وتكبد ماليني اخلسائر. ورصح الوفد بأأن اجملالني  حفالهتم، وعصفت اإ

الإبداعي والثقايف س يواصالن دفع المنو الاقتصادي يف مجيع البدلان، وهذا هو سبب اختاذ الكثري من احلكومات لإجراءات 

عىل البطاةل وعىل اخلسائر الاقتصادية للرشاكت، فضال  عن  19-فريوس كوفيد من أأجل حامية رايدة الأعامل للحد من تأأثري

املبادرات املتخذة لوضع س ياسات عامة جديدة. وقد مصم الوفد عىل بذل هجوده لتحسني التعاون ادلويل الإقلميي وتعزيز حق 

ضامن حامية حق املؤلف وأأن حتقق  يةيك دلومين لجمهورية ال املؤلف واحلقوق اجملاورة للملكية الفكرية. ومن الأمور ذات الأمهية 

هنا أأصبحت صناعة منتجة. ورأأى الوفد أأنه جيب عىل  الأعامل احملمية دخال  وتسهم يف انجتها احمليل الإجاميل اإىل جانب اإ

ىل ضامن حتقيق هذه املعاهدة. ورصح الوفد أأنه جيب عىل  حكومته أأن تويل أأمهية خاصة ملعاهدة بيجني. وتسعى احلكومة اإ

املكتب الوطين حلق املؤلف ضامن حامية احلقوق السمعية البرصية عىل املس توى ادلويل من أأجل تنفيذ املعاهدة بنجاح. ومن 

دراج  ذا ما اكنت هناك حاجة لفحص كيفية اإ ىل مراعاة اإ مث أأعرب الوفد عن تقديره للمبادرات يف هذا الصدد. واحتاج الوفد اإ

ق املؤلف. وفامي يتعلق حبقوق العروض السمعية البرصية يف جمال التطوير الرمقي، رأأى تدابري ملموسة خاصة تضمن احرتام ح

سهام همم يف رفاهية اجملمتع. وأأعرب الوفد  الوفد رضورة تعزيز اس تدامة الاقتصادات السمعية البرصية الإبداعية ملا لها من اإ

س متر هل يف حني يرتقي بدوره قدما . وأأكد الوفد عىل عن شكره للويبو لتعاوهنا مع املكتب الوطين حلق املؤلف ودمعها امل 

 .يةهورية ادلومينيك امجل اس تعداده ملواصةل تنفيذ مبادرات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف 

 الوفد عن تقديره للرئيس وانئيب الرئيس فريقية. وعرّب الوطنية، وأأيد بيان اجملموعة الأ  حتدث وفد زمبابوي بصفتهو  .136

ني ومجيع أأقسام املؤمتر والأقسام الإدارية لتيسري عقد مجعيات انحجة. وأأشاد الوفد ابدلول الأعضاء اليت والأمانة واملرتمج

ىل عدة أأمور مل ميكن للمنظمة أأن تنفذ معلها الأسايس بدوهنا. وأأعرب الوفد عن تقديره للمساعدة الفنية املوهجة حنو  توصلت اإ

ة ادلكتور فرانسس غري برعاية املكتب الإفريقي والأقسام الأخرى. ودعا الوفد التمنية اليت تلقاها من الويبو خالل مدة ولي

ذا اكن يرغب يوما  يف قضاء أأايم تقاعده يف شاللت فيكتوراي الرائعة. كام أأعرب  الس يد غري لزايرة زمبابوي يف أأي وقت، اإ

ىن هل التوفيق يف مساعيه املس تقبلية. كام رحب عاما  يف خدمة املنظمة، ومت 12الوفد عن امتنانه للس يد أأميب سوندارام لقضاء 

ىل العمل معه، فضال  عن العمل مع ادلول الأعضاء يف ضامن  الوفد ابملدير العام املنتخب الس يد دارين اتنغ وتطلع اإ

 املنظمة. جناح

. وأأعرب والاكرييب ش ييل ابلرئيس وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةأأشاد وفد و   .137

مانة  متكيهنا عقد هذا الاجامتع، حىت يف ظل اس مترار اجلاحئة، ول س امي فريق املرتمجني الفوريني عىل الوفد عن شكره للأ
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اذلين جعلوا التواصل ممكنا . وقدم الوفد الشكر للمدير العام اخلارج الس يد فرانسس غري نظري لك ادلمع اذلي قدمه لبالده 

دارته يف لك جانب من جوانب معل املنظمة.ونظري خدماته   لتعددية الأطراف. وقد شاهدان جناح اإ

حتدث رئيس املوظفني الس يد انريش براساد ابمس موظفي الويبو وُسل شعور املنظمة العميق ابلتقدير للمدير العام و  .138

املوظفني أأن الس يد غري جعل  الس يد فرانسس غري اذلي اكن يرتأأس الويبو خالل الثين عرش عاما  السابقة. وذكر رئيس

املنظمة حديثة وفّعاةل ومتجاوبة، فضال  عن كوهنا منظمة شامةل يف الوقت ذاته. وذكر رئيس املوظفني أأن الس يد غري جنح يف 

آفاق املنظمة مجليع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة املتعددين هبا من خالل هجوده املضنية وتفانيه اذلي ل يزتعزع.  فتح أ

ة عىل أأن الس يد غري أأرشف عىل تنفيذ عدد كبري من الربامج واملرشوعات ذات الفائدة مجليع أأحصاب املصلحة يف عالو 

رث الس يد غري البايق وتتقدم املنظمة ابلشكر هل نظري هذا اجملهود. وحتدث  الويبو. ورأأى رئيس املوظفني أأن هذا س يكون اإ

لعام عىل الثقة اليت أأولها هل، وعىل منحه الفرصة ليشغل منصب أأمني رئيس املوظفني بصفته اخلاصة وقدم الشكر للمدير ا

امجلعيات وغريها من الهيئات الإدارية للويبو. وذكر رئيس املوظفني أأنه خالل الثين عرش عاما  املاضية اليت قضاها يف منصبه، 

دارية. وأأقل 250س نحت هل فرصة اندرة ليشغل منصب أأمني امجلعيات لأكرث من  هنا اكنت  هيئة اإ ما يُقال عن هذه الفرصة اإ

ىل التواضع اجلم، ومل يكن هذا ممكنا  بدون التوجيه وادلمع املس متر اذلي تلقاه من  مبثابة جتربة ثرية فضال  عن كوهنا تدعو اإ

للس يد  الس يد غري. وكرر رئيس املوظفني شكره للس يد غري. وقد انهتز رئيس املوظفني ابمس زمالئه يف الويبو الفرصة ليمتىن

غري اكمل التوفيق يف مساعيه املس تقبلية. وعرب رئيس املوظفني عن تأأكيده عىل أأنه بدون زخارف منصب املدير العام، 

جياد عامل حر زاخر ابلفرص، مع انتظار اس تغالل هماراته وخربته. ويف اخلتام، رصح  س يواصل الس يد غري املسامهة يف اإ

م التوجه ابلشكر مجليع زمالئه، اذلين حيول عددمه الكبري دون ذكرمه ابلمس، رئيس املوظفني أأنه س يكون من التقصري عد

جناح امجلعيات عىل الرمغ من الظروف الصعبة اليت حُتيط هبم.  عىل اإ

ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة و  .139 آس يا واحمليط الهادئ. وقدم الوفد الشكر بدلان أأيد وفد اإ أ

آس يا واحمليط  بدلان املمتزية للجمعية العامة يف ظل هذه الظروف اخلاصة. وتقدمت مجموعة الإدارةالرئيس نظري للرئيس وانئيب  أ

سهاماهتم املمتزية لسالسة عقد الاجامتع  الهادئ ابلهتنئة والشكر لدلول الأعضاء والأمانة واملرتمجني الفوريني وامجليع نظري اإ

جي ابية بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل. وتقدم الوفد ابلهتنئة للمدير العام الس يد فرانسس اذلي مكّن الوفود من اختاذ قرارات اإ

سهاماته للويبو يف امخلسة  الأعوام غري نظري قيادته املمتزية يف توجيه املنظمة، وكرر تقديره للخدمة اليت قدهما ادلكتور غري واإ

ملدير العام. ومل يرغب الوفد يف تكرار ما ساقه رئيس املوظفني عاما  خالل شغهل منصب ا 12ثالثني املاضية، واليت مشلت ال و 

رث الس يد غري. ويمتىن الوفد للس يد غري لك التوفيق يف مساعيه املس تقبلية. وقد كرر الوفد هتنئته  جناز واإ برباعة عن اإ

رساةل املنظمة يف احلصول عىل للس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للويبو. وأأكد الوفد الزتامه مبواصةل دمع 

نظام ملكية فكرية دويل متوازن يف ظل القيادة املمتزية للمدير العام دارين اتنغ. وأأقر الوفد ابلتحدايت اليت تفرضها اجلاحئة 

ن وعرب عن أأمهل يف مواصةل العمل املعياري قريبا . واقتنع الوفد بأأنه س يلتمئ مشل الوفود لتصبح أأقوى وأأكرث وحدة، وس تكو

 قادرة عىل عقد اجامتعات مبارشة مرة أأخرى.

عاما ، فضال   12 املدير العام عن شكره للوفود نظري عظمي كرم لكامهتا وسامحهتا، عىل مدار فرتته اليت اس مترت عرّب و   .140

ة عىل العمل يف عن قدرهتا عىل التسامح. وأأكد املدير العام أأهنا اكنت مبثابة رحةل افتتاح. ومن الأمور املمزية أأن حتظى ابلقدر 

منظمة دولية بأأي منصب، وابلتأأكيد لقد اكن شغل منصب املدير العام مزية كبرية لأهنا اكنت مبثابة فرصة لالنفتاح عىل تنوع 

والصعوابت الناجتة عنه عىل وجه اخلصوص، تتشارك يف  19-العامل. ورأأى املدير العام أأن الوفود، يف ظل جتربة جاحئة كوفيد
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الأدوار اليت تؤدهيا منظمة دولية تمكن يف توحيد الوفود حول مصري مشرتك والتفكري يف كيفية مواهجته معا   مصريها، وأأن أأحد

بأأفضل طريقة ممكنة. ومن مث عرب املدير العام عن معيق تقديره للفرصة اليت منحهتا الوفود هل، اليت اكنت مبثابة مزية. وعرّب 

ره مجليع الوفود عىل صربها ومثابرهتا وتساحمها. ورأأى املدير العام أأن الاجامتع حقق املدير العام فامي يتعلق ابلجامتع عن شك

سهامات الوفود، ول س امي منسقي اجملموعات اذلين حتملوا عبئا  ثقيال  خاصا  يف ظل  ىل الظروف، وبفضل اإ جناحا  ابلنظر اإ

للمنظمة ومجيع ادلول الأعضاء عىل مدار الأشهر  ظروف الاجامتع. وقد اكنوا يقظني للغاية ويقدمون املشورة بدرجة كبرية

الس تة املاضية لإدراكهم أأن الاجامتع س ُيعقد يف ظل ظروف خاصة. وأأقر املدير العام أأن الفضل الكبري لسري الاجامتع 

ىل قيادة الرئيس وتوجهياته وحمكته. وكرر املدير العام شكره للرئيس. وقدم املدير العام الشكر لر  ئيس بسالسة يرجع اإ

املوظفني، أأمني امجلعيات، نظري معهل غري العادي. ورصح املدير العام أأنه ليس من السهل تنظمي امجلعيات لأن الويبو اكنت 

منظمة معقدة ذات عدة احتادات وبنية معقدة. ومع ذكل، قدم رئيس املوظفني مرة أأخرى أأداء  ممتزيا . وقدم املدير العام 

الئه، ول س امي شؤون امجلعيات وقسم التوثيق والعديد من الزمالء املسامهني. كام عرب املدير الشكر لرئيس املوظفني ومجيع زم

العام عن شكره عىل الأداء املمتزي اذلي قدمه فريق خدمات املؤمترات، واملستشار القانوين ومكتبه، وخدمات ادلمع، 

، وموظفو التنظيف اذلين أأدوا معال  غري عادي للتأأكد واملرتمجون الفوريون اذلين أأشاد عدد من الوفود هبم بعميق الامتنان

من لقاء الوفود يف ظروف حصية نظيفة، وزمالء خدمات الأمن والكثري من الزمالء املسامهني. وذكر املدير العام أأن هذا اكن 

طاف أأفضل النتاجئ لمتكن مثال  جملهود تعاوين ومثال  جيدا  عن سبب تقدمي الإجراء التعاوين وتعددية الأطراف يف هناية امل

امجليع من املسامهة. ويف اخلتام، عرّب املدير العام عن معيق امتنانه وشكره مجليع الوفود نظري املزية والفرصة اليت منحوها هل. 

 ومتىن املدير العام خللفه الس يد دارين اتنغ حتقيق اكمل النجاح، اذلي يعتقد أأن وليته س تكون ممتزية.

رصار يف الريق بعمل أأكد الرئيس عىل و  .141 قدرة ادلول الأعضاء عىل حتقيق أأفضل النتاجئ املمكنة بفضل رغبهتا ومرونهتا ابإ

مثال  لتعددية الأطراف. وقدم الرئيس الهتنئة للوفود نظرا  لنعقاد امجلعيات حس امب هو مقرر لها يف أأفضل  يُعداملنظمة، وهو ما 

مانة عىل التنظمي املمتاز ولضامن حصة امجليع وسالمهتم، اليت تظل  الظروف املمكنة وتيسري املشاركة. وقدم الرئيس الشكر للأ

ىل أأن الاجامتع ابلشلك الهجني اكن اختبارا  مجليع الوفود وحتداي  للمنظمة، حيث اخترب  أأولويته وأأولوية الأمانة. وأأشار الرئيس اإ

هذا الشلك اكن اختبارا  للقدرات اللوجستية والفنية، قدرة املنظمة عىل الارتقاء ابلعمل. عالوة عىل ذكل، رصح الرئيس أأن 

واليت استمثرت املنظمة فهيا بقوة. ورأأى الرئيس أأهنا اكنت فرصة لأن تشهد مجيع الوفود تسلمي منصب املدير العام للمنظمة 

يس ابجلهود العظمية اليت وفرصة لأن تعرب الوفود عن تقديرها للمسامهة الهائةل من املدير العام اخلارج الس يد غري. وأأقر الرئ 

هنا اكنت فرصة لالإشادة به. وقدم الرئيس الهتنئة للمدير العام القادم. وذكر  بذلها املدير العام خالل فرتيت وليته، وقال اإ

ة الرئيس أأن املشاركة الناحجة واملمتزية يف الاجامتع عكست أأمهية ارتباط ادلول الأعضاء ابملنظمة ومجيع موضوعاهتا مثل الثقاف

والاقتصاد والإبداع. وذكر الرئيس أأنه، مع اس مترار وليته رئيسا  للجمعية العامة للويبو ومشاركته يف الاجامتعات، س يكثف 

، 2021مشاوراته عىل مدار الأشهر املقبةل من أأجل التجهزي للجمعيتني املقبلتني، وهام مجعية غري عادية وأأخرى عادية يف عام 

عكس مجيع توقعات ادلول الأعضاء. ويف اخلتام، عرب الرئيس عن خالص شكره مجليع ادلول وفقا  خلارطة طريق واحضة ت

مانة،  سهام ممتزيين. كام قدم الرئيس شكره للأ الأعضاء واملالحظني واملنسقني الإقلمييني وانئيب الرئيس ملا بذلوه من تعاون واإ

جراء امب صدار الواثئق  يف ذكل مجيع موظفني ادلمع، نظري ما بذلوه من جتهزي واإ ممتزيين قبل هذه امجلعيات وخاللها، ونظري اإ

يف الوقت احملدد. ابلإضافة اإىل ذكل، توجه الرئيس ابلشكر لرئيس املوظفني نظري ما بذهل من معل ممتزي يف شغل منصب 

قد رشف الرئيس ابلعمل أأمني امجلعيات، واملستشار القانوين نظري دمعه، ومجيع موظفي الويبو اذلين أأظهروا احرتافية كبرية. و 

معهم مجيعا  خالل هذه السلسةل من الاجامتعات. كام رصح الرئيس بأأنه س يكون من التقصري عدم توجيه الشكر لفريق 
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التواصل بدونه مس تحيال . واعتذر الرئيس للمرتمجني الفوريني عىل تغري اللغات من وقت  يُعداملرتمجني الفوريني املمتزي، اذلي 

لآخر. ومع ذكل، رأأى أأن تغري اللغات اكن انعاكسا  جيدا  لتعددية الأطراف اليت تنادي هبا الوفود. ومتىن الرئيس للوفود رحةل 

ىل الظروف الاس تثنائية اليت ىل أأوطاهنم. وابلنظر اإ آمنة اإ شارك مبقتضاها أأيضا  مشاركون عن بُعد، عرب الرئيس عن أأمهل  عودة أ

أأن تس نح الفرصة للمشاركني عن بُعد ابملشاركة املبارشة املرة املقبةل، من أأجل أأن يمتكنوا من املسامهة املمثرة يف املناقشات 

جلديد ومجيع موظفي الويبو يف ظل بشأأن املسائل املهمة. واختمت الرئيس حديثه بمتين حتقيق النجاح الاكمل للمدير العام ا

قيادته. وتطلع املدير اإىل الاجامتع املقبل ومتىن للجميع قضاء عطةل جيدة. وكرر الرئيس ابمس مجيع ادلول الأعضاء الشكر 

عاما   12للمدير العام نظري ما بذهل من معل عىل مدار أأكرث من ثالثة عقود وعىل مدار وليته يف منصب املدير العام ملدة 

 ومتىن هل حتقيق اكمل النجاح يف مساعيه املس تقبلية وحياة حصية ومديدة.

 .2020سبمترب  24يف  مجلعيات الويبواحلادية والس تني سلسةل الاجامتعات اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو  .142

 [ييل ذكل املرفق]
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 من جدول الأعامل املوحد 5البند 

 البياانت العامة

 ذكرها ببياانت ييل ،غري حكومية ةمنظم 12منظامت حكومية دولية و ثالثو  دوةل 112أأدىل الوفود واملمثلون عن  .1

يا، المنسا، ، الأرجنتني، أأسرتال اجلزائر، أأنغوالأألبانيا، فغانس تان، أأ  جدول الأعامل: شفهية أأو كتابية يف ا طار هذا البند من

، كندا، ش ييل، بوتسواان، الربازيل، بلغاراي، مكبوداياملتعددة القوميات(،  – بوليفيا )دوةل، أأذربيجان، بنغالديش، بيالروس

هورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، اجل  كوت ديفوار، كرواتيا،كوس تارياك، الكونغو، الصني، كولومبيا، 

كوادور، مرص، السلفادورادلامنرك، ج  ثيوبيا، فنلندا، فرنسا، ، يبويت، ا  غامبيا، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غابون، ا 

يران )مجهورية  ندونيس يا، ا  ، ا رسائيلاال سالمية(،  –غواتاميال، الكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، أ يسلندا، الهند، ا 

يطاليا،  ليسوتو، ليرباي، لبنان، ، كينيا، قريغزيس تان، مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية، التفيا، الياابن، الأردنجاماياك، ا 

، ميامنار، انميبيا، نيبالاملغرب،  ، املكس يك، منغوليا، اجلبل الأسود،مدغشقر، مالوي، مالزياي، مايلليبيا، ليتوانيا، 

مودلوفا،  ، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوراي، مجهوريةعامن، ابكس تان، بامن، ابراغواي اي، الرنوجي،نيجري

س نغافورة، سلوفاكيا، جنوب سرياليون، ، رصبيا، ، اململكة العربية السعوديةسان مارينورومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، 

س بانيا، رسي ، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، رسا، اجلهورية العربية السوريةالسودان، السويد، سوي الناك،  أأفريقيا، ا 

تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا، اال مارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، مجهورية تزنانيا املتحدة، الوالايت املتحدة الأمريكية، 

، (ARIPO)اال قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  املنظمة (،OAPIة )الأفريقية للملكية الفكري املنظمة، زمبابوي، انم فييت

، احتاد (ASIPIللملكية الصناعية ) الأمريكتني ، مجعية(GCC)جمللس التعاون دلول اخلليج العربية  براءات الاخرتاعكتب م 

ة أأمرياك الالتينية لأحباث ومؤسس(، CEIPI) الفكرية، مركز ادلراسات ادلولية للملكية (CCFN) أأسامء الأغذية الشائعة

(، EIFL، ش بكة املعلومات اال لكرتونية للمكتبات )(Corporación Innovarteامللكية الفكرية يف سبيل التمنية )

املكتبات ومؤسسات  لرابطاتالاحتاد ادلويل (، HEP(، برانمج الصحة والبيئة )EIPAاال مارات للملكية الفكرية ) مجعية

(IFLA) ، حب للمنظامت املعنيةالاحتاد ادلويل( قوق الاس تنساخIFRRO)جمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية ، ا

 .(KEI)ة املؤسسة ادلولية ال يكولوجيا املعرف، (JIPAالياابنية للملكية الفكرية ) اجلعية (،IIPCCالفكرية )

وأأعربوا عن تقديرمه لقيادة املدير  .لشغل منصبه  انتخابهوهنّأأ لك من الوفود واملمثلني رئيس اجلعية العامة للويبو عىل .2

 الوفود واملمثلون شكركام  .عىل تعيينهالعام اخلارج، الس يد فرانسس غري، وهنّؤوا املدير العام اجلديد، الس يد دارين اتنغ، 

عداد الواثئق والتحضري لالجامتعات أأثناء هذه الأوقات العصيبة.  الأمانة عىل ا 

عىل التقدم احملرز يف أأنشطة تطوير امللكية الفكرية يف الس نوات أأثىن و ، اجملموعة الأفريقيةابمس  بابويوفد زم وحتدث  .3

حتدايت وفرًصا لنظام امللكية الفكرية العاملي وأأظهرت احلاجة ا ىل هنج  19-الأخرية. ومع ذكل، فقد طرحت جاحئة كوفيد

وينبغي لقيادة الويبو، عند التكيف مع التحدايت احلالية، تبس يط متاكمل للملكية الفكرية يف حل حاالت الطوارئ الصحية. 

، جمزتأأ توصيات أأجندة التمنية يف مجيع براجمها وأأنشطهتا. ورأأت اجملموعة أأن ادلورة احلالية للجمعيات اكن لها جدول أأعامل 

للتداول بشأأن املناقشات  2021وابلتايل وافقت عىل اقرتاح عقد دورة اس تثنائية للجمعيات يف النصف الأول من عام 

املوضوعية. ومع ذكل، وبسبب حاةل اس مترار عدم اليقني، ينبغي أأن يس بق ذكل ادلعوة ا ىل عقد مشاورات مع ادلول 
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ية لضامن مداوالت شامةل وشفافة. وأأعرب عن تقدير اجملموعة الأعضاء بشأأن شلك وجدول أأعامل تكل ادلورة الاس تثنائ 

. ووافق )جلنة املزيانية( لتقارير التدقيق والرقابة اخملتلفة. ورحب بتوصيات ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية

بةل للجنة املزيانية. واكنت بشلك خاص عىل قرارات تأأجيل بعض القضااي اليت تتطلب مفاوضات مكثفة ا ىل ادلورة املق 

رسال  19-العواقب احملمتةل لـكوفيد عىل مالية الويبو وأأداهئا عىل املدى الطويل مصدر قلق. وس يكون من املفيد واملرحب به ا 

، عن طريق الربيد اال لكرتوين. والأمر نفسه ينطبق 19-التعديالت املقرتحة عىل نظايم الهاي ومدريد، يف ظل تدابري كوفيد

اتفاقية ابريس، مذكرة املبادئ التوجهيية غري امللزمة بشأأن حق الأولوية يف حاالت الطوارئ. وينبغي أأن تشمل تدابري عىل 

مماثةل أأولئك اذلين يبدون اعرتاضاهتم. وأأكدت اجملموعة من جديد عزهما عىل املشاركة بنشاط من أأجل جناح املداوالت 

 املس تقبل. يف

متثيل  تويخ ا ىل الرئاس ية، ودعا مجيع جلان الويبو عة بدلان أ س يا واحمليط الهادئمجمو حتدث وفد س نغافورة ابمس و  .4

نصافًا، وال س امي يف جلنة التنس يق وجلنة املزيانية.  جيب أأن تعكس عضوية تكل اللجان جحم ومساهامت و جغرايف أأكرث ا 

يدا قلميية وأأحد أأكرب مصادر المنو يف ا  سلط مؤرش الابتاكر وقد عات امللكية الفكرية. اجملموعة، اليت اكنت اثين أأكرب مجموعة ا 

الضوء عىل التقدم الكبري اذلي أأحرزه أأعضاء اجملموعة يف جمال الابتاكر، واذلين مثلوا غالبية املنضمني اجلدد  2020العاملي 

صك  ي يودعاذلالثالثني  الطرف، أأصبح أأحد أأعضاء اجملموعة 2020. ويف عام 2011ا ىل احتاد ابريس واحتاد برن منذ عام 

املعاهدة من دخولها حزي  وهو ما مكن تكل، )معاهدة بيجني( عىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي تصديقه

التنفيذ. وابلتايل اكن من املهم أأن تكون اجملموعة ممثةل بشلك جيد يف مجيع جلان الويبو. اثنيًا، جشعت اجملموعة ادلول الأعضاء 

ظلت التمنية أأحد و التمنية.  أأجندةمواصةل تعزيز الرتكزي اال منايئ للويبو، مبا يف ذكل من خالل تنفيذ  يف الويبو والأمانة عىل

ملكية فكرية من شأأنه أأن حيفز التمنية والمنو لل عادل ومتوازن  الاهامتمات الأساس ية للمجموعة ويه ملزتمة ببناء نظام

امللكية الفكرية والصحة مناس بة التوقيت وذات صةل. اثلثا،  يف ضوء الوضع احلايل، س تكون املناقشة حولوالاقتصادي. 

رقابة داخلية  لتطبيقللمنظمة وشكرت خمتلف جلان التدقيق والرقابة عىل هجودها  املايل ابالس تعراضرحبت اجملموعة 

قني اليت تنتظرها. ويف كهنا من التغلب عىل أأوجه عدم اليمياملايل املس تقر للمنظمة أأن  الوضعمس تقةل وفعاةل للويبو. ومن شأأن 

مانة لضامهن اجملموعة تظل عقد اجلعيات بطريقة حتمي حصة وسالمة مجيع املشاركني. و  ااخلتام، أأعربت اجملموعة عن تقديرها للأ

 ملزتمة مبواصةل تعميق وتوس يع عالقهتا املمتازة مع الأمانة، وستسامه بشلك بناء وفعال يف اجلعيات.

بلك املشاركني يف ورحب مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، ابمس  وفد الاحتاد الرويسوحتدث  .5

اجلعيات سواء حضوراي أأو عن بعد، مشرًيا ا ىل أأن اجلعيات ستنعقد يف شلك جديد هذا اخلريف. وأأعربت اجملموعة عن 

دات الوضع الوابيئ السائد. كام أأعربت عن امتناهنا امتناهنا للمكتب ادلويل للويبو عىل تنظمي ادلورة احلالية عىل الرمغ من تعقي

دارته املاهرة للمنظمة. فعىل مدى الس نوات اليت قضاها الس يد غري عىل رأأس الويبو،  العميق للس يد فرانسس غري عىل ا 

جياد حلول متوازنة  قطع النظام العاملي للملكية الفكرية شوطا طويال. وقد أأدت معرفته العميقة وهمنيته، فضال عن تفانيه يف ا 

وذات مغزى، دورا رئيس يا يف حتديد اجتاه تطور املنظمة. واغتمنت اجملموعة الفرصة لتوجيه الشكر للس يد غري عىل 

مسامهته املهمة يف زايدة مجموعة املعاهدات اليت تقوم علهيا أ ليات التعاون، وتطور أأنظمة التسجيل ادلويل وتنويع نطاق 

وقد اكن الوضع املايل املس تقر للمنظمة نتاجا جلهود التوعية النشطة املوهجة، يف مجةل أأمور، حنو اخلدمات اليت تقدهما الويبو. 

، فضال عن اعتناهئا ابملس تخدمني. وقد اس متر اجملمتع اال بداعي يف خلق الطلب عىل عات واملؤسسات الصغرية واملتوسطةاجلام

خدمات الويبو حىت عندما اكن الوضع يف الأسواق مضطراًب. وأأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن يواصل املدير العام اجلديد، 
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ي يمت من خالهل احلوار ادلويل الشامل والشفاف الس يد دارين اتنغ، هجوده لتعزيز تطوير الويبو بصفهتا املنتدى الرائد اذل

الضوء  19 -والتعاون املتعدد الأطراف بني الرشاكء، وتعزيز التمنية اال جيابية وتوحيد جدول الأعامل. وقد سلطت جاحئة كوفيد

متع العاملي عىل الطبيعة العاملية للتحدايت احلديثة، وهو ما يس تدعي القيام برد فعل منسق وهجود متضافرة من جانب اجمل 

بأأرسه. وأأعربت اجملموعة عن اقتناعها ابدلور احلامس للتعاون متعدد الأطراف يف جمال امللكية الفكرية، واذلي من شأأنه أأيًضا 

تعزيز التمنية املس تدامة. وهنأأ الوفد الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصبه الهام، مؤكدًا هل اس تعداده دلمعه والتعاون معه يف 

الأعامل بأأمكهل. وأأعربت اجملموعة عن رسورها لرؤية الويبو تواصل معلها عن بعد خالل فرتة اال غالق، حيث ارتفعت جدول 

نتاجية الفاحصني، مما يدل عىل أأمهية بذل املزيد من اجلهود من أأجل التحول الرمقي للمنظمة. كام أأعربت اجملموعة عن  ا 

لتكنولوجيات اجلديدة. ورحبت ابملعلومات اليت تشري ا ىل احلاةل املس تقرة رسورها لرؤية الويبو تقود مناقشة اس تخدامات ا

لنظم التسجيل ادلولية. ورأأت اجملموعة أأن أأمام الويبو لك الفرص للنجاح يف التغلب عىل حاةل عدم اليقني احلالية يف 

اذلي متت به الاجامتعات. ، مت تقليص جدول أأعامل اجلعيات بشلك كبري بسبب الشلك الفريد 2020الأسواق. ويف عام 

وتتخذ اجملموعة هنجا بناء ومران جتاه مقرتحات ادلول الأخرى فامي يتعلق جبداول أأعامل اجامتعات الهيئات الرئاس ية. ويف هذا 

الس ياق، أأعربت عن أأملها يف اال رساع ابعامتد القرارات اليت مت التوصل ا ىل توافق يف ال راء بشأأهنا، وكذكل ا جراء مداوالت 

رة خالل اجامتعات جلان الويبو الرئيس ية وأأفرقة العمل املقرر مشاركهتا يف شلك خمتلط حىت هناية الس نة. وعىل وجه ممث

جياد حل رسيع ملسأأةل التوصية بتعيني املكتب الأورويب ال س يوي للرباءات اك دارة للبحث  اخلصوص، اكنت اجملموعة هممتة اب 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل. و  أأعربت عن اقتناعها بأأن مثل هذا القرار من شأأنه أأن يسامه يف توس يع نطاق ادلويل وا 

اس تخدام نظام الرباءات ادلويل وتطوير الابتاكر يف املنطقة الأوروبية ال س يوية. ورأأت اجملموعة أأن تشكيل فريق اال دارة 

دورهتا الاس تثنائية املقرر عقدها قبل  يف أأن تقوم جلنة التنس يق، خالل اعن أأمله تأأمهية قصوى. وأأعرب يُعدالعليا للويبو 

دارة عليا يتسم ابلكفاءة عىل أأساس مجةل أأمور مهنا مبدأأ المتثيل اجلغرايف العادل. ويف اخلتام،  هناية العام، بتشكيل فريق ا 

لصحة اجليدة عن دمعه جليع الزمالء واملوظفني يف الويبو املترضرين من الوابء ومتىن للجميع ا، ابمس اجملموعة ،الوفد أأعرب

 والعمل املمثر.

ماكنية انعقاد اجلعيات يف س ياق فان أأورواب الوسطى والبلطيق، وحتدث وفد التفيا ابمس مجموعة بدل .6 نه يرحب اب  قال ا 

التنظمي اال داري واملايل للمنظمة. ورحب بشأأن العاملية، عىل اعتبار أأنه يتعني اختاذ قرارات  19-اس مترار تفيش جاحئة كوفيد

عادة بدء العمل أأيضا بقد رة املنظمة عىل مواصةل معلها يف ظل هذه الظروف، والزتم ابملشاركة البناءة يف املناقشات بشأأن ا 

يف جدول الأعامل املعياري. وأأشار ا ىل أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اس تفادت كثريا من التعاون اجلاري، ومن 

دارة البدلان التطور التقين، ومن الأنشطة اليت تضطلع هب والبدلان املتقدمة، وتطلع ا ىل اس مترار التعاون املمثر يف  املتحوةلا ا 

هذا الصدد. وأأخرًيا، ميكن للويبو تسخري الابتاكر واال بداع الذلين روجهتام للمساعدة يف معاجلة الأزمة الصحية العاملية اليت 

 .19-تواجه البرشية، مما سيساعد يف تشكيل عامل ما بعد كوفيد

ن ادلورة احلالية للجمعية العامة للويبو تنعقد يف ظروف خاصة. ومتىن للجمعية العامة لك التوفيق  .7 وقال وفد الصني ا 

يف ظل القيادة املمتازة للرئيس وشكر املدير العام والأمانة عىل الرتتيبات املمتازة اليت اختذاها من أأجل عقد ادلورة احلالية 

يبو تعيش ال ن حلظة خاصة لأنه س يكون دلهيا قائد جديد وستبدأأ فصال جديدا من التمنية بسالسة. وأأشار الوفد ا ىل أأن الو 

عند اختتام ادلورة احلالية. وعىل مدى الس نوات االثين عرش املاضية، ارتقى املدير العام الس يد غري ابملنظمة ا ىل مس توى 

دلاخلية مع اس مترار منو اال يرادات والأصول؛ وشهدت أأعىل من مجيع جوانهبا: أأصبح لها نظام أأكرث توحيًدا خبصوص اال دارة ا
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برام وبدء نفاذ معاهدة بيجني وعدد من  توسع غري مس بوق يف تغطية خمتلف أأنظمة تسجيل امللكية الفكرية؛ وقامت اب 

نية كبرية املعاهدات ادلولية الأخرى اليت عززت ادلور الرايدي للويبو يف وضع القواعد واملعايري ادلولية؛ وقدمت مساعدة تق 

نشاء أأنظمة عاملية أأكرث توازاًن ومشواًل وكفاءة، والتطبيق الاستبايق  ا ىل البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا، مما سامه يف ا 

ي للعمليات أأثناء الوابء. للتكنولوجيات اجلديدة مثل اذلاكء الاصطناعي لتحسني نظم املعلومات، مما يضمن الأداء الطبيع

، أأعرب الوفد عن معيق تقديره وامتنانه للمدير العام عىل مساهامته الهامة. ويف الوقت نفسه، أأعرب وابمس حكومة الصني

عن تطلعه ا ىل اس مترار التطور اال جيايب للويبو بقيادة املدير العام اجلديد، الس يد دارين اتنغ. واكلعادة، س تدمع الصني الويبو يف 

ة العاملية. وأأشار الوفد ا ىل أأنه اس تجابة لتأأثري الوابء، ستنظر جلنة التنس يق يف لعب دور همم يف قيادة أأنظمة امللكية الفكري

عادة تعيني نواب املدير العام ومساعديه املنهتية هماهمم لفرتة قصرية لتسهيل الانتقال السلس يف املهام داخل فريق اال دارة  ا 

 19-، شلكت جاحئة كوفيد2020ور. ومنذ بداية عام العليا. ورحبت الصني هبذه املبادرة وستنخرط بنشاط يف معلية التشا

حتداًي خطرًيا لأنشطة الابتاكر العاملية. وقد اختذت الويبو وادلول الأعضاء فهيا ا جراءات فعاةل للتصدي للوابء وحققت نتاجئ 

 مودعي الطلبات وجعل ملحوظة. كام اختذت اال دارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية سلسةل من التدابري لتقدمي املساعدة ا ىل

طلب براءة،  818000، تلقت الصني ما مجموعه 2020خدماهتا أأكرث سهوةل. ويف الأشهر الس بعة الأوىل من عام 

طلًبا  4551طلب براءات دولية مبوجب معاهدة الرباءات، و 36000طلب لتسجيل العالمات التجارية، و 5171000و

مدريد، وشهدت مجيعها زايدة رمغ انتشار اجلاحئة. وعربت الصني عن اس تعدادها مبوجب العالمات التجارية ادلولية يف نظام 

ملواصةل العمل مع الويبو وادلول الأعضاء ملواهجة التحدايت من أأجل تقدمي خدمات عالية اجلودة للمس تخدمني من لك أأحناء 

تصادي. وقد اكن الابتاكر والتكنولوجيا يف منطقة العامل، وتعزيز التعاون العاملي يف جمال الابتاكر، واملسامهة يف التعايف الاق 

لتحقيق التمنية الاقتصادية يف املس تقبل. والزتمت تكل املنطقة بتعزيز نظام امللكية  نيمنو همم هونغ كونغ اال دارية اخلاصة حمركّ 

، رشعت تكل املنطقة يف طريق الفكرية لتسهيل تطوير النظام اال يكولويج لالبتاكر والتكنولوجيا. وفامي يتعلق بنظام الرباءات

يداع  2019ا صالهحا. وُأطلق يف ديسمرب  نظام منح الرباءات الأصيل. وهو نظام أأاتح ملودعي طلبات الرباءات خيار ا 

عاًما. وهو ما من شأأنه أأن  20طلباهتم املوحدة مبارشة يف منطقة هونغ كونغ اال دارية اخلاصة لطلب امحلاية القانونية ملدة أأقصاها 

ا ىل حد كبري تطوير الابتاكر والتكنولوجيا عىل املدى الطويل وجتارة امللكية الفكرية. وفامي يتعلق بنظام حق املؤلف،  يسهل

لتوس يع اس تثناءات حق املؤلف املتعلقة  2020متت مراجعة قانون حق املؤلف ملنطقة هونغ كونغ اال دارية اخلاصة يف يونيو 

عاقة يف ق راءة املطبوعات من أأجل استيفاء أأحدث املعايري ادلولية. واختمت الوفد لكمته ابلأشخاص اذلين يعانون من ا 

 ابال عراب عن رغبته يف تقامس اخلربات مع الأطراف الأخرى.

نه مع اس مترار أأثر جاحئة كوفيدوقال ابمس اجملموعة ابء،  وفد اململكة املتحدةوحتدث  .8 عىل الرفاه الاجامتعي  19-ا 

والاقتصادي للأشخاص يف مجيع أأحناء العامل، تقدر اجملموعة مبادرات الويبو دلمع الاس تجاابت للجاحئة، مبا يف ذكل وظيفة 

املتابعة اخملصصة  ، ولوحة19-يف ركن الرباءات، ومتتبع س ياسات امللكية الفكرية بشأأن كوفيد 19-البحث لأغراض كوفيد

ال دارة الأزمات، وخدمات الويبو غري املنقطعة. وقال ا ن مجع ادلروس املس تفادة من الفرتة احلالية غري املس بوقة س يكون مترينًا 

ن اجملموعة ابء ترى أأن الفرتة احلالية يه الوقت املناسب للتفكري يف أأهدافها  همامً للميض قدمًا. ويف هذا الصدد، قال ا 

اليت تشمل تعزيز أأنظمة التسجيل والتصنيف يف الويبو لضامن حسن سري هذه الأنظمة وتشجيع منوها، وتيسري  الرئيس ية

نه ينبغي للويبو أأن  ضافة ا ىل ذكل، قال الوفد ا  التحول الرمقي لتقريب خدمات الويبو من الرشاكت، عىل الصعيد العاملي. وا 

لكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي وغريها من اجملاالت الناش ئة املتعلقة تسامه بفعالية يف دفع املناقشات ادلولية بشأأن امل 

ن التكنولوجيات اجلديدة تطرح أأس ئةل جديدة عن دور امللكية الفكرية وحتفزي الابتاكر واال بداع ومتكيهنام.  ذ ا  ابلتكنولوجيا، ا 
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نه ينبغي للويبو أأيضًا أأن تؤدي دورًا رائدًا يف املناقشات اليت ترتبط فهيا امللكية الفكرية ارتباطًا مبارشًا ابجملاالت  وقال ا 

الس ياساتية الأخرى مثل تغري املناخ والتجارة والتمنية املس تدامة والصحة. وذكر أأن هناك هدفًا رئيس يًا أ خر يمتثل يف ضامن 

دارة رش يدة يف الويبو، مبا يف ذكل هيئات رقابة مس تقةل، ومبا يامتىش مع النظام املوح د للأمم املتحدة وتوصيات وجود هيألك ا 

وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لها. وذكر أأنه بفضل اال دارة احلديثة القامئة عىل النتاجئ، ميكن للويبو الرتكزي بشلك أأكرب عىل 

ن العمليات ادلاخلية، من صنع القرار ا ىل وظائف املاكتب اخللفية ورضا املوظفني  النتاجئ يف ش ىت أأقسام املنظمة. وقال ا 

 روهحم املعنوية، ينبغي أأاّل تكون مس تثناة من التدقيق املس تقل.و 

قد أأظهرت أأمهية الويبو  19-ا ن جاحئة كوفيدوقال ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،  وفد بامنوحتدث  .9

الصمود يف مواهجة مكنتدى لتبادل واس تكشاف الأفاكر واخلربات يف جمال تطوير أأنظمة للملكية الفكرية أأكرث قدرة عىل 

احلاالت الطارئة مثل هذه، وأأكرث دعامً لالنتعاش الاقتصادي وحتقيق وصول اجليع ا ىل الرعاية الصحية، مبا يامتىش مع القواعد 

متعددة الأطراف. وقال ا ن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تعلق أأمهية كبرية عىل معل الويبو يف مجيع اجملاالت، ال س امي 

يف جمال التمنية. فقد ساعد توس يع وحتسني الويبو للخدمات والتعاون واملساعدة التقنية والتنظميية عىل بناء نظام متوازن 

وأأهداف التمنية املس تدامة. وأأعرب عن امتنان  2030توصية خلطة التمنية املس تدامة لعام  45للملكية الفكرية يامتىش مع 

اكرييب للمكتب اال قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب دلمعه املس متر فامي خيص التعاون التقين مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وال

 والتنظميي والقدرة عىل التكيف مع الظروف املتغرية أأثناء اجلاحئة.

عية وأألقى وفد دوةل قطر بياان نيابة عن اجملموعة العربية. وأأعرب عن فائق تقديره لسعادة السفري معر زنيرب رئيس اجل  .10

ونوابه. وعرب عن شكره كذكل للمدير العام فرانسس غري والقامئني عىل املكتب العريب ابال ضافة ا ىل مجيع أأعضاء أأمانة الويبو 

عىل الاس مترار يف دمع أأعامل املنظمة رمغ انتشار جاحئة كوروان. وقدم تعازيه ابمس اجملموعة لأهايل وأأصدقاء املوظفني يف أأمانة 

ن اجملموعة ترجو أأن يمتكن اجملمتع الويبو واذلين قض وا بسبب هذه اجلاحئة، وكذكل ا ىل مجيع العاملني يف أأمانة الويبو. وقال ا 

ادلويل من جتاوز هذه الأزمة يف القريب العاجل وأأن يكونوا مس تعدين لتفادي أأي جاحئة مماثةل يف املس تقبل. وهنأأ ابمس 

منصب املدير العام القادم للويبو. وعرب عن ثقة اجملموعة الكبرية بأأن الس يد اجملموعة سعادة الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف 

اتنغ س يتبع العمل عىل تعزيز ماكنة الويبو العاملية وقدرهتا املتنامية عىل حتفزي الابتاكر وتسخريه لتحقيق التمنية الشامةل والرخاء 

سبيل الاضطالع مبسؤوليته والنجاح يف معهل. كام تقدم  للجميع. وقال ا ن اجملموعة تعرب عن دمعها الاكمل للس يد اتنغ يف

بعميق الشكر لسعادة الس يد املدير فرانسس غري عىل عظمي ما قدمه يف سبيل تطوير املنظمة وجناهحا. وسلط الضوء عىل 

التمنية فهيا. كام  دةوأأجناجلهد الكبري اذلي قدمه خالل فرتة واليته وتفانيه للعمل عىل تعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية 

أأعرب الوفد ابمس اجملموعة عن امتناننه للمبادرات الطيبة اليت قدهما واليت مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص مركز تطبيق التقنية 

املتقدم. وأأضاف أأن اجملموعة العربية معلت خالل الفرتة املاضية بشلك مس متر لتطوير ترشيعاهتا الوطنية مبا يتناسب مع 

رات العاملية يف هذا اجملال، مسرتشدة يف ذكل هبذه املنظمة الرائدة لتحقيق أأهدافها يف التمنية املس تدامة وبناء الاقتصاد التطو 

ادلامئة س امي مفاوضات اللجنة املبين عىل املعرفة. ودمعت املفاوضات اجلارية يف املنظمة لتطوير قوانني للحامية العاملية وال 

واملفاوضات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية  )جلنة حق املؤلف( واحلقوق اجملاورةق املؤلف املعنية حب

. وقال ا ن اجملموعة تتطلع ملتابعة هذا الهنج وحتقيق أأكرب )جلنة املعارف( الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

فرتة الوالية القادمة للس يد اتنغ اذلي تقر ابضطالعه عىل أأمهية اختتام هذه الأعامل توافق ممكن بني ادلول الأعضاء خالل 

واس تعداده دلمعها. ويف اخلتام، أأعربت اجملموعة العربية عن تضامهنا مع املنظمة العاملية للمليكة الفكرية يف هذه الظروف 
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اذلي تقوم به لتعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء  الاس تثنائية اليت يعيشها العامل من أأجل الاس مترار يف ادلور العظمي

واخلدمات اجلوهرية اليت تقدهما جليع الأعضاء، والس امي أأن كثريا من الابتاكرات اليت تدمعها الويبو قد سامهت كثريا يف 

ة تطوير نظام دويل . وعربت عن أأملها أأن يمت جتاوز هذه احملنة رسيعًا وأأن تواصل الويبو قياد19-ماكحفة انتشار وابء كوفيد

 فعال وشامل للملكية الفكرية من شأأنه أأن يعزز الابتاكر اذلي يساعد عىل حتقيق التمنية املس تدامة للجميع.

(، ورحب ابجلهود املبذوةل لضامن انعقاد ال س يانوحتدث وفد فييت انم ابمس رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا ) .11

العمل عىل الانتعاش الاقتصادي، أأعطت الرابطة الأولوية لتعزيز التحول و  19-اجلعيات. ومن أأجل الاس تجابة جلاحئة كوفيد

يداع والاس تالم اس مترارية وكفاءة معليات  لكرتوين لال  نشاء نظام ا  ، كام زاد النظام ال س يانالرمقي والابتاكر. وقد أأاتح ا 

وقت املناسب يف جمال خدمات الالكرتوين من اس تخدام تدابري العمل عن بُعد لضامن احلصول عىل نتاجئ جيدة ويف ال

، اذلي أأبلت فيه 2020 (GII)الويبو ورشاكهئا عىل ا طالق مؤرش الابتاكر العاملي  ال س يانأأحصاب املصلحة. وهنأأت 

، بيامن 2019ادلول الأعضاء بالء حس نا. واحتفظت البعض مهنا مبراكزها يف التصنيف العام ملؤرش الابتاكر العاملي لعام 

تقدًما كبرًيا يف تصنيفها عىل سمل مؤرش الابتاكر، وانزتعت  فييت انمسب اثبتة، حيث أأحرزت حققت دول أأخرى ماك

الفلبني مركزًا بني البدلان امخلسني الأوىل، واعتلت اتيالند املرتبة الأوىل من حيث صادرات السلع اال بداعية كنس بة مئوية 

ة الو ادلميقراطية الشعبية وميامنار ا ىل مؤرش الابتاكر أأيًضا بفخر وصول مجهوري ال س يانمن ا جاميل التجارة. وتالحظ 

اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات،  ، انضمت مالزياي ا ىل بروتوكول2019عام مجعيات . ومنذ 2020 العاملي

ندونيس يا ا ىل)اتفاقية برن( وانضمت مكبوداي ا ىل اتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية معاهدة بيجني  ، وانضمت ا 

عاقات أأخرى يف  ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 

)اتفاق  للتصاممي الصناعية، وانضمت فييت انم ا ىل اتفاق الهاي بشأأن التسجيل ادلويل )معاهدة مراكش( قراءة املطبوعات

يداع الاكئنات واكنت بصدد اس ت الهاي( كامل ا جراءاهتا ادلاخلية لالنضامم ا ىل معاهدة بودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل اب 

. وتود الرابطة أأن تشكر مكتب 2021حبلول مطلع عام )معاهدة بودابست( ادلقيقة لأغراض اال جراءات اخلاصة ابلرباءات 

اونه مع أأحصاب املصلحة لزايدة الوعي ابمللكية الفكرية من خالل تع ال س يانالويبو يف س نغافورة عىل دمعه املس متر ملنطقة 

 ال س يانادلولية والتشجيع عىل اس تخداهما نظام امللكية الفكرية ادلويل لزايدة الابتاكر واال بداع. وتتطلع ادلول الأعضاء يف 

عاوهنا مع ادلول الأعضاء يف ا ىل تعزيز وتقوية مشاركهتا مع مكتب الويبو يف س نغافورة، ومتتني رشاكهتا مع الويبو وتوطيد ت

 الويبو.

نه عىل الرمغ من احرتامه ودمعه لقرار جدول وقال  ،الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوحتدث وفد أأملانيا ابمس  .12 ا 

نه عىل اس تعداد ملواصةل العمل بشأأن  أأعامل ادلورة احلالية للجمعيات ابلرتكزي عىل القرارات اال دارية اليت ال غىن عهنا، فا 

قضااي س ياسة امللكية الفكرية العاملية يف الويبو حاملا يسمح الوضع الوابيئ ابالجامتع يف بيئة تفاوضية أ منة. واكن لفريوس 

وتدابري ماكحفته عواقب وخمية عىل الاقتصاد العاملي. ويف هذا الصدد، مبا أأن امللكية الفكرية قد أأثبتت أأهنا حمرك  19-كوفيد

س ية والتمنية الاقتصادية، فا ن نظام امللكية الفكرية القوي واملتوازن س يكون أأمًرا حامًسا ليس فقط لالبتاكر والقدرة التناف 

لتطوير اللقاحات والأدوية، ولكن أأيًضا من أأجل تعايف الاقتصاد العاملي. وبناًء عىل ذكل، اكن من املهم بشلك خاص 

عىل دمع قوي من املؤسسات اليت تدير امللكية  للرشاكت واملؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل وجه اخلصوص احلصول

الفكرية. وجشع الويبو عىل مواصةل دراسة كيفية ا سهاهما بفعالية يف ماكحفة الأزمة الصحية العاملية وحتفزي تعايف الاقتصاد العاملي. 

من أأجل ضامن معاجلة ويف هذا الس ياق، هناك حاجة ا ىل تعاون أأوثق مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية 



A/61/10 
Annex 
7 
 

قضااي امللكية الفكرية بشلك مناسب وكفء يف املناقشات. واكنت هناك حاجة ا ىل وضع ترتيبات صارمة فامي خيص امللكية 

الفكرية من أأجل تعزيز الابتاكر والتطوير الرسيع للقاحات والعالجات مع ضامن حصول اجليع علهيا عىل حنو عادل ومن لك 

افة ا ىل ذكل، مبا أأن مسأأةل اذلاكء الاصطناعي واقتصاد البياانت تعمل عىل تغيري الطرق اليت يفكر هبا أأحناء العامل. وابال ض

الناس ويعملون ويتفاعلون، فا ن مشاركة الويبو املس مترة يف هذا اجملال س تكون موضع ترحيب. ويف الهناية، رحب الوفد 

حزي التنفيذ يف  )اتفاق لش بونة( ؤرشات اجلغرافيةبدخول وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ وامل

 بعد انضامم الاحتاد الأورويب بنجاح ا ىل الوثيقة، وجشع ال خرين عىل الانضامم ا ىل النظام. 2020 فرباير

ا ىل أأن البدلان الأقل منوًا تطلب مساعدة من الويبو يف وأأشار ابمس مجموعة البدلان الأقل منوًا،  وفد مالويوحتدث  .13

اليت زادت حبدة  19-من امللكية الفكرية والابتاكر لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة، ال س امي يف ظل جاحئة كوفيدتسخري 

نه، يف الواقع، يشلك سد هذه الفجوة بروح ا عالن  الفجوة الرمقية بني البدلان املتقدمة والبدلان أأقل البدلان منوًا. وقال ا 

منية الاجامتعية والاقتصادية لأقل البدلان منوًا. وأأعربت مجموعة البدلان الأقل منوًا عن وبرانمج معل اسطنبول أأمرًا حيواًي للت 

تقديرها العميق لأنشطة الويبو لصاحل البدلان الأقل منوًا، ال س امي مشاريع التكنولوجيا املناس بة، وبرامج أأاكدميية الويبو، 

 وير املهارات والوصول ا ىل املعلومات التقنية والعلمية ومعلوماتوالتدريب الوطين واال قلميي والأقالميي مع الرتكزي عىل تط

لمتويلها برانمج التدريب ادلويل املتقدم بشأأن امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي  الرباءات. وأأشاد الوفد أأيضًا حبكومة السويد

رب عن أأمهل يف أأن تقوم ادلراسة احملّدثة بشأأن لفائدة أأقل البدلان منوًا. وأأشار الوفد ا ىل احلاجة ا ىل تعاون عاملي قوي، وأأع

الوصول ا ىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر اليت أأطلقهتا الويبو ابالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية 

ل البدلان منوًا عىل وجه ابملساعدة عىل ضامن الوصول العادل وغري المتيزيي ا ىل التجارة والصحة والابتاكر لأق 2020يف يوليو 

الويبو عىل النظر يف  الوفد ج من وضع أأقل البدلان منوًا، حثّ اخلصوص. ونظرًا ا ىل أأن عددًا من البدلان عىل وشك اخلرو

 تصممي وختطيط برامج ملساعدة تكل البدلان عىل مواهجة التحدايت اليت واهجهتا قبل اخلروج وبعده.

عىل املدير العام املنهتية واليته لتفانيه يف تلبية احتياجات وأأثىن ابمس حركة عدم الاحنياز،  وفد أأذربيجانوحتدث  .14

البدلان النامية بتعزيز المنو الشامل واملس تدام من خالل امللكية الفكرية. وأأعرب عن تطلعه للعمل مع املدير العام اجلديد 

عدم الاحنياز. وعلقت تكل احلركة أأمهية كبرية عىل أأنشطهتا الس تكشاف أأفضل الفرص لتطوير التعاون بني الويبو وحركة 

التعاونية مع الويبو، واليت اكنت حامسة يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول الأعضاء يف تكل احلركة وزايدة حتسني أأنظمة 

عمل بشأأن املسائل اليت هتم البدلان امللكية الفكرية. وجددت ادلول الأعضاء يف تكل احلركة تأأكيدها عىل الزتاهما مبواصةل ال

النامية، وال س امي من خالل حشد ادلمع التقين املتقدم وتبس يط البعد اال منايئ لأنشطة الويبو من خالل التنفيذ الفعال 

ت لتوصيات أأجندة التمنية امخلسة والأربعني وتعزيز اال بداع والابتاكر. وستشارك ادلول الأعضاء يف تكل احلركة يف املناقشا

املس تقبلية بطريقة بناءة هبدف الوصول ا ىل نتاجئ ملموسة مع حتقيق التوازن بني مصاحل البدلان اخملتلفة. ويف هذا الصدد، 

، 19-شدد عىل أأمهية المتثيل اجلغرايف العادل واملتوازن يف أأمانة الويبو. ويف الظروف الصعبة اليت تس ببت فهيا جاحئة كوفيد

دية وتعزيز التعاون والتضامن ادلوليني للتصدي للتحدايت العاملية والتغلب عىل التداعيات غري اكن من الرضوري تعزيز التعد

املس بوقة للجاحئة. وستس تخدم ادلول الأعضاء يف تكل احلركة، اليت لطاملا وضعت قمي التعددية يف الطليعة، تكل الأهداف 

 مكبادئ توجهيية يف تعاملها مع الويبو.

، 2005ضوء عىل أأمهية امللكية الفكرية يف البالد. فبعد انضامم أأفغانس تان ا ىل الويبو يف عام وسلط وفد أأفغانس تان ال .15

، أأنشأأت 2007صدقت عىل س بعة قوانني بشأأن حقوق امللكية الفكرية وأأنشأأت خمطًطا قانونًيا محلاية امللكية الفكرية. ويف عام 
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ضع الس ياسات بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية. ويف أأفغانس تان جملسها للملكية الفكرية، اذلي اكن مسؤواًل عن و 

نشاء  نشاء ماكتب املعايري وا  الس نوات الأخرية، جسل مكتب امللكية الفكرية يف أأفغانس تان عدًدا من اال جنازات، مبا يف ذكل ا 

ل امللكية الفكرية. وجسل البدل قواعد البياانت وتاكمل الأنظمة وصياغة وتدوين اللواحئ واملبادئ التوجهيية والتدريب يف جما

قضية منازعة وأأنشأأت مجعيات للمؤرشات اجلغرافية وقامت  82، جسلت 2020عالمة جتارية حىت ال ن. ويف عام  29400

طلب  67بتقيمي أأربعة منتجات زراعية يف أأربع مناطق. وأأنشأأت أأفغانس تان قاعدة بياانت جتريبية لرباءات الاخرتاع وتلقت 

براءة أأجنبية. ومع ذكل، ال تزال حقوق امللكية الفكرية جمااًل جديًدا يف البدل، اذلي  822 مت تسجيل أأكرث من براءة حميل. كام

يفتقر ا ىل خرباء امللكية الفكرية املؤهلني، مبا يف ذكل القضاة املتخصصني. ومل تُدرس امللكية الفكرية يف معظم جامعات البالد، 

 يتعلق بأأنظمة معاهدات امللكية الفكرية ادلولية. ويف الأشهر الأخرية، ربطت البعثة ادلامئة واكن عىل احلكومة تعمل املزيد فامي

لأفغانس تان دلى مكتب الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية يف جنيف ومسؤولون من مكتب امللكية الفكرية يف أأفغانس تان 

غانس تان ا ىل تلقي ادلمع من الويبو يف اجملاالت التالية: ا جراء اتصاال مع مكتب الويبو اال قلميي ل س يا واحمليط الهادئ. وتتطلع أأف

تقيمي الحتياجات قطاع امللكية الفكرية يف البالد ووضع خطة ال صالح امللكية الفكرية؛ وتقدمي التدريب الشخيص عرب 

ء امللكية الفكرية يف البالد ا ىل اال نرتنت ملوظفي امللكية الفكرية والقضاة واحملامني واملدرسني؛ وتنظمي زايرات اس تعراضية خلربا

 بدلان أأخرى يف املنطقة دلهيا أأوجه تشابه مع أأفغانس تان يف جمال امللكية الفكرية.

نه رمغ التحدايت وظروف العمل غري العادية بسبب اجلاحئة احلالية، ظل البدل ملزتًما بتعزيز امللكية  .16 وقال وفد أألبانيا ا 

دراج أأكرث من  مدخل يف قاعدة بياانت الويبو العاملية لأدوات التوس مي، وبذهل هجودا  18،500الفكرية، كام يتضح من ا 

(. ويف هذا الس ياق، قامت اال دارة العامة 2020-2016متواصةل من أأجل تنفيذ اسرتاتيجيته الوطنية بشأأن امللكية الفكرية )

ات ذات الصةل املعنية، ووضعت مصفوفة من للملكية الصناعية، اليت لعبت دور الأمانة التقنية، بتجميع البياانت من الهيئ

بدمع تقين من الويبو، واليت  2025-2021اال جنازات للمؤرشات اخملطط لها. وجتري صياغة وثيقة اسرتاتيجية جديدة للفرتة 

بشأأن امللكية  9947. وعىل الصعيد الوطين، صاغت أألبانيا تعديالت عىل قانوهنا رمق 2021ستس تمكل يف مطلع عام 

، كام أأدخلت تعديالت فامي يتعلق 2020ة هبدف مواءمته مع التوجيه الأورويب بشأأن الأرسار التجارية بهناية عام الصناعي

جراءات قانونية للحامية اال دارية من التعّدي عىل حقوق امللكية الفكرية. وواصلت أألبانيا  هبيئة التفتيش هبدف اعامتد أأحاكم وا 

بأأمهية تسجيل امللكية الفكرية يف أأوساط العديد من املؤسسات واجلامعات وعىل  تعزيز حقوق امللكية الفكرية والتعريف

مس توى خمتلف الفئات واملناطق. وفامي يتعلق ابلتعاون، وقّعت أألبانيا مذكرة تفامه مع مكتب الرباءات المنساوي يف ديسمرب 

عالميًا وعلمًيا رابًعا يف ديسمرب 2019 امعات التقنية، مبا يامتىش مع اسرتاتيجيهتا الوطنية يف ا حدى اجل 2019، وأأنشأأت مركًزا ا 

للملكية الفكرية. وبدمع تقين ومايل من الويبو، أأمكلت أألبانيا تكييفها دلليل تدرييب للقضاة واملدعني العامني حول كيفية التعامل 

، 19-ة. ونظًرا لتفيش فريوس كوفيدمع جرامئ امللكية الفكرية، وهو أأول دليل يُدرج يف نظاهما القضايئ يتعلق ابمللكية الفكري

عرب تنظمي محالت عىل الوسائط اال عالمية  2020أأبريل  26جرى الرتوجي "لليوم العاملي للملكية الفكرية" اذلي يصادف 

وش باكت التواصل الاجامتعية. وأأعربت أألبانيا عن تطلعها ا ىل ترس يخ تعاوهنا مع الويبو يف جمال تكوين الكفاءات املتعلقة 

 امللكية الفكرية واملساعدة التقنية. حبقوق

لهيا. ودعا الوفد ا ىل توجيه تركزي نظام امللكية الفكرية  .17 وأأيد وفد اجلزائر البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعات اليت تنمتي ا 

لمي ادلويل ا ىل حتدايت التمنية، مبا يف ذكل س بل تقليص الفجوة التكنولوجية وضامن التوزيع العادل لامثر التقدم الع

والتكنولويج. ومع التحدايت العاملية اليت تواجه البرشية يف الوقت الراهن، دعا الوفد الويبو ا ىل تأأدية دور رائد يف تعزيز 
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الابتاكر وتكييف براجمها اخلاصة ابلتعاون التقين من أأجل تلبية احتياجات ادلول الأعضاء بشلك أأفضل، ال س امي من خالل 

نه بدمع من املكتب اخلاريج للويبو يف اجلزائر العامصة، بدأأت أأوجه نقل التكنولوجيا وحتقي ق أأهداف التمنية املس تدامة. وقال ا 

اجلزائر يف وضع اسرتاتيجية وطنية لتعزيز امللكية الفكرية وتطويرها يف البالد، وذكل مبا يامتىش مع الس ياسات الاقتصادية 

 توسطة.امل ة والرشاكت الصغرية و اجلديدة يف جماالت املعرفة والابتاكر والرشاكت الناش ئ

مالوي ابمس البيان اذلي أأدىل به وفد و  ،زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقيةوفد وأأيد وفد أأنغوال البيان اذلي أأدىل به  .18

البدلان الأقل منوا. وركزت اسرتاتيجية التمنية يف أأنغوال عىل تدابري هتدف ا ىل تنويع اقتصادها اذلي يعمتد بشلك كبري عىل 

نتاجية احمللية وزايدة الصادرات هبدف هتيئة الظروف لتحسني بيئة الأعامل التجارية ال  نفط. واكن الهدف هو زايدة القدرة اال 

من أأجل جعل السوق احمللية أأكرث جاذبية جليع املستمثرين احملمتلني. وعىل الرمغ من تفيش الوابء، اس مترت أأنغوال يف 

س يط هيألك السلطة. كام أأعطى البدل الأولوية لتوعية قيادات البدل وأأحصاب املصلحة اال صالحات احلكومية والترشيعية، وتب 

ال خرين حول أأمهية اس تخدام ثقافة حامية حقوق امللكية الفكرية. وذلكل، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يواصل اعامتده عىل 

لفكرية وامللكية الصناعية التابع حملامك لواندا القانونية، جملس التجارة وامللكية ا 2020دمع الويبو القمّي. وافتتحت البالد يف عام 

وهو أأول جملس وطين س يعاجل، من بني أأمور أأخرى، القضااي املتعلقة مبامرسة احلقوق يف س ياق الرشاكت وحق املؤلف 

ا ىل استبدال قانون  وامللكية الصناعية. وأأعرب الوفد عن تقديره ملساعدة الويبو يف دمع قانون امللكية الصناعية، اذلي هيدف

. وقد متكنت أأنغوال ال ن من الاس تفادة من ادلمع التكنولويج لنظام أأمتتة 1992فرباير  28امللكية الصناعية القدمي الصادر يف 

، اذلي الزتم بتحديث نظام خدمات امللكية الصناعية يف البالد، مع ضامن امتثال النظام للمعايري (IPAS) امللكية الصناعية

. وهكذا، وضع املعهد الأنغويل للملكية الصناعية الأساس عىل املس توى احمليل لتسهيل رمقنة امللفات عرب مجيع طرق ادلولية

امحلاية، مع هتجري الربانمج ا ىل مناطق أأخرى يف املس تقبل مبجرد تثبيته. ونظًرا خلصوصية املوضوع وتعقيده، اكن أأحد 

ويل للملكية الصناعية هو تكوين كفاءات فاحيص الرباءات والعالمات التجارية. التحدايت الرئيس ية اليت واهجها املعهد الأنغ

ومن مث، دعا الوفد الويبو ا ىل الرتكزي بشلك خاص عىل دمع تكل العملية، عىل اعتبار أأن املوارد البرشية اخملتصة دامئا ما اكنت 

 معياًرا رئيس ًيا لأداء وظيفي يتسم ابلكفاءة والفعالية.

رجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ونظرا لرتكزي احلكومات وأأيد وفد الأ  .19

، ونظرًا الس تقرار موارد الويبو املالية، اقرتح الوفد توجيه موارد املنظمة حنو 19-وهجات القطاع اخلاص هجودها ملواهجة كوفيد

وازنة للملكية الفكرية لتشجيع التمنية ودمع أأهداف التمنية املس تدامة وتنفيذ التوصيات الأهداف الاسرتاتيجية ووضع برامج مت

نشاء نظام ملكية فكرية مرن ومتوازن  امخلس والأربعني لأجندة التمنية. وس يكون من الرضوري، كأولوية ملا بعد اجلاحئة، ا 

غذاء، فضاًل عن نقل ونرش املعرفة والتكنولوجيا. ونظًرا حيمي حقوق امللكية الفكرية مع ضامن النفاذ ا ىل الرعاية الصحية وال

 للأمهية اليت متثلها امللكية الفكرية لالبتاكر والتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، اختذ املعهد الوطين للملكية الصناعية يف

يداع طلبات حقوق امللكية الفكرية والتعامل معها كام  الأرجنتني تدابري لضامن اس مترارية معلياته، مما أأبقى عىل نفس مس توى ا 

. واكن من دواعي رسور الوفد اال عالن عن برانمج ماجس تري أأرجنتيين جديد يف جمال امللكية 2019اكن احلال عليه يف 

، ا ىل جانب ش ييل والربازيل. وجشع الوفد عىل بذل مزيد من العمل WIPO GREENالفكرية ومشاركة البدل يف برانمج 

 متثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عىل مجيع مس توايت الويبو.لتحسني ال 

عادة الرتكزي بشلك مبارش أأكرث عىل معالهئا  .20 ن املدير العام املنهتية واليته مكّن الويبو من ا  وقال وفد أأسرتاليا ا 

 امللكية الفكرية وأأحصاب املصلحة لتقدمي خدمات أأكرث كفاءة وفعالية من حيث التلكفة يف وقت يزتايد فيه الطلب عىل
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ابس مترار، ومن أأن تكون يف طليعة س ياسة امللكية الفكرية املتعلقة ابلتطورات التكنولوجية. ويف الواقع، س تلعب امللكية 

الفكرية دوًرا همًما يف الوقت احلايل اذلي يشهد حتدايت واضطراابت عاملية كبرية، ومتىن أأن حيفز نظام امللكية الفكرية العاملي 

ر واال بداع حتت القيادة اجلديدة للمنظمة. وتلزتم أأسرتاليا ابلعمل مع الويبو وادلول الأعضاء حيث يواصل العامل التكيف الابتاك

مع التحدايت احلالية واملس تقبلية. ورحب ابلتعاون املس متر واملناقشة البناءة يف جلنة الويبو ومجموعات العمل وأأرص عىل دمعه 

وبروتوكول مدريد. وحث ادلول الأعضاء  )معاهدة الرباءات( معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالقوي للتحسينات اجلارية يف 

، لنرش فوائدها اال نسانية الواحضة. كام أأكدت أأسرتاليا من جديد الزتاهما القوي ى عىل الانضامم ا ىل معاهدة مراكشمرة أأخر 

كرية ادلويل بأأغراضه الاجامتعية والاقتصادية وخيدم ابلعمل مع الويبو وادلول الأعضاء لضامن أأن يفي نظام امللكية الف

 املبتكرين واملبدعني والرشاكت.

 ابمسوفد أأملانيا  ، والبيان اذلي أأدىل بهاجملموعة ابء ابمسأأدىل هبام وفد اململكة املتحدة  البيان اذليوأأيد وفد المنسا  .21

الفكرية حتفز اال بداع والابتاكر وتسامه يف التمنية  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وشدد الوفد عىل أأن امللكية

الاقتصادية والثقافية والاجامتعية، خاصة يف الأوقات العصيبة. وأأثىن الوفد عىل أأنشطة الويبو، عىل النحو املبني يف تقرير 

ت اليت تديرها الويبو وزايدة ، ال س امي مساعدهتا التقنية ودمعها لالنضامم املس متر ا ىل املعاهدا2020املدير العام ا ىل مجعيات 

دخال  الانتفاع بأأنظمة امللكية الفكرية ادلولية. وفامي يتعلق بأأنظمة التسجيل واال يداع ادلولية للملكية الفكرية، رحب الوفد اب 

وجشع الويبو عىل مواصةل اس تجابهتا للأزمة الصحية والاقتصادية العاملية ابلتعاون مع  19-وظيفة البحث لأغراض كوفيد

نظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية واملنظامت ادلولية الأخرى. وأأعرب الوفد عن تقديره للتقارير الواردة من اللجنة م 

الاستشارية املس تقةل للرقابة، ومراجع احلساابت اخلاريج، ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية، اليت تقر بسالمة الويبو املالية 

. وفامي يتعلق بنظام مدريد، اكن الوفد عىل اس تعداد 19-لظروف غري املتوقعة، مثل جاحئة كوفيدوقدرهتا عىل الاس تجابة ل

العامتد التعديالت املقرتحة عىل قواعد الالحئة التنفيذية مبوجب بروتوكول مدريد، عىل النحو املبني يف الوثيقة 

MM/A/54/1 ممثلهيم تزويد مكتب ادلويل للويبو بعنوان ، اليت تطلب من مودعي طلبات العالمات التجارية وأأحصاهبا و

لكرتوين  لأغراض االتصال اال لكرتوين يف حال انقطاع االتصال الربيدي. وفامي يتعلق  –عىل أأن يبقى غري منشور  –بريد ا 

قها من اتفاقية ابريس وتطبي  4بشأأن حسن توقيت طلبات الأولوية مبوجب املادة  19-حباالت انعدام اليقني املرتبطة بكوفيد

مبوجب معاهدة الرباءات، ونظام مدريد، ونظام الهاي، رّحب الوفد ابلتوجهيات غري امللزمة اليت اقرتهحا مجعية احتاد ابريس، 

. وقال ا ن هذه التوجهيات، رمغ اعرتافها ابالختصاص املطلق ملاكتب ادلول الأعضاء P/A/56/1عىل النحو املبني يف الوثيقة 

هنا تقدم  معلومات ومشورة مفيدة حول كيفية معاجلة التحدايت ذات الصةل عىل املس توى الوطين. وأأحاط يف هذا الصدد، فا 

وفد المنسا، كعضو يف جلنة الويبو للتنس يق، علامً ابلتعيينات الاس تثنائية املقرتحة لس بعة أأعضاء من فريق اال دارة العليا احلايل 

ضافية، عىل النحو املبني يف الوثيقة  . وأأعرب الوفد عن اس تعداد المنسا لقبول املقرتحات WO/CC/78/4ملدة ثالثة أأشهر ا 

دارة الانتقال ا ىل  12و 11الواردة يف الفقرتني  ال عادة تعيني نواب املدير العام ومساعديه، وابلتايل مساعدة املدير العام عىل ا 

 .2020فريق جديد حبلول هناية عام 

عامل وأأن دايلكتيك التغيري متليه أأحيااًن ظروف غري متوقعة متاًما تتطلب ا ىل التغيريات اجلارية يف ال أأذربيجانوفد وأأشار  .22

عىل مجيع املؤسسات الاجامتعية، وهزت العالقات  19-اختاذ قرارات هممة يف مواهجة القوة القاهرة. فقد أأثرت جاحئة كوفيد

ودت حبياة العديد من الأشخاص، مبا يف القامئة، وفرضت أأشاكاًل جديدة من التواصل والتفاعل، والأسوأأ من ذكل لكه، أأهنا أأ 

ذكل أأولئك اذلين سامه معلهم يف خلق القمي يف خمتلف الثقافات واحلضارات. وقد ذكّرت الظروف املأأساوية اجليل احلايل 
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 هبشاشة الرفاهية العامة وفرضت حتدايت جديدة عىل املس تقبل، مما يدل عىل أأن العامل املعومل صغري للغاية وأأن مجيع الأمم

موجودة مًعا يف قارب واحد. ويف الوقت نفسه، أأعرب الوفد عن ثقته يف أأنه عىل الرمغ من التباعد الاجامتعي واجلسدي 

ال أأن الوحدة القامئة  نقاذ الأرواح وضامن معل النظم الاجامتعية، ا  املؤقت، واذلي يعترب يف الظروف احلالية، العالج الأسهل ال 

حمافظة عىل قوهتا. وقد أأطلقت أأذربيجان مؤمترا ابلفيديو موجه للبدلان الناطقة ابلرتكية بشأأن عىل املصاحل املشرتكة ال تزال 

"، 19-. وخالل ذكل املؤمتر يف ا طار حركة عدم الاحنياز املعنونة "مًعا ضد كوفيد19-اال جراءات املشرتكة يف مواهجة كوفيد

لهام علييف، ا ن 19-وفيدمن أأجل مواهجة ك 2020مايو  4اذلي ابدرت بعقده أأذربيجان يف  ، قال رئيس أأذربيجان، الس يد ا 

البدلان س هتزم الوابء مًعا. ويف خطابه أأثناء هذه مقة الفيديو، اقرتح عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم املتحدة عىل 

دوةل عضو  130مس توى رؤساء ادلول واحلكومات يف شلك مؤمتر فيديو. وقد حظيت هذه املبادرة ابلفعل بدمع أأكرث من 

نسانية لأكرث من  بدلا. أأما ابلنس بة  30يف الأمم املتحدة. وقدمت أأذربيجان أأيضا تربعا طوعا ملنظمة الصحة العاملية ومساعدة ا 

لعامل امللكية الفكرية، اليت حُيتفى من خاللها ابخليال واحلدس والاس تدالل وسعة الاطالع واذلاكء، فا ن املعرفة املرتامكة حلظة 

ى جعلت من املمكن الاس تجابة بشلك مناسب للتحدايت الناش ئة. وأأشار الوفد ا ىل ادلور الاس تثنايئ اذلي لعبته تلو الأخر 

الكفاءة يف صنع القرار الوطين واحلد من اخلسائر وضامن التوازن بني اخملاطر عىل الصحة العامة والاقتصاد املتدهور. ويف 

ية، حيث سهلت ا جراء تقيمي موضوعي للمخاطر والأخطار، ويف نفس الواقع، تتضمن همارات اال دارة تكل جشاعة حقيق 

الوقت، الاس تعداد فكراي للتغلب علهيا. وشدد الوفد عىل أأن التدابري املرنة والاستباقية اليت اختذهتا سلطات أأذربيجان قد 

ُخصصت أأموال خضمة  مسحت ابلتغلب عىل الوضع الاس تثنايئ بنجاح وأأرست العمل الطبيعي للمؤسسات الاجامتعية. وقد

لضامن أأن يكون أأداء نظام الرعاية الصحية مالمئا، ولتعزيز بنيته التحتية ودمع الأعامل التجارية أأثناء احلجر الصحي. وبدأأت 

عرشات املستشفيات، مبا يف ذكل املستشفيات المنوذجية، يف العمل، وُأعد احتياطي كبري من أأرسة املستشفيات، ابال ضافة 

تربات خمصصة ال جراء التحاليل. واكنت أأذربيجان من بني أأكرث بدلان العامل ا جراء للتحاليل عىل الأشخاص. ا ىل عرشات اخمل 

اتحة مزااي لأحصاب املشاريع، وتقدمي اال عاانت للفئات الأضعف من الساكن.  ومشلت التدابري الأخرى اال عفاءات الرضيبية وا 

قدمت بطلبات للحصول عىل مساعدة من املؤسسات املالية ادلولية، وقد ومل تكن أأذربيجان مدرجة يف قوامئ البدلان اليت ت

عىل مؤرش أأهداف التمنية املس تدامة وفقًا لتقرير جديد للأمم املتحدة. وقد قميت منظمة الصحة  54حققت أأذربيجان املرتبة 

 للعمل. واستندت لك هذه العاملية هجود أأذربيجان يف س ياق الوابء عىل أأهنا منوذجية واقرتحت منوذهجا مكنصة فعاةل

اال جراءات ا ىل املوقف ادلقيق واحلساس لقيادة ادلوةل جتاه مواطنهيا، متبعًة شعار الرئيس أأن أأمه هممة للبالد يه حامية شعهبا 

كومة وادلوةل. واكن الهدف العام لواكةل امللكية الفكرية الأذربيجانية هو تعزيز اال صالحات الاقتصادية الواسعة اليت تنفذها احل

الوطنية، وحتويل الواكةل ا ىل فاعل نشط يف التمنية الاقتصادية، بعبارة أأخرى، هدفها هو دمع الاستامثر وتعزيز الابتاكر. ويف 

الوقت نفسه، عاجلت الواكةل أأيًضا عدًدا من القضااي هبدف حتفزي التطورات النوعية يف النظام اال يكولويج لالبتاكر. وقد 

ديدة لترسيع نشاط الرباءات وضامن شفافيهتا، وُوضعت أأنظمة جديدة محلاية حقوق امللكية الفكرية ُاعمتدت خدمات رمقية ج

يف ا طار أأمتتة نظام امللكية الفكرية، وُاختذت تدابري جادة لزايدة  (IPAS) متتة امللكية الصناعيةلأ  الويبو الرمقية، ونُفذ نظام

رق تسوية املنازعات خارج نطاق القضاء، وحتديدًا اللجوء ا ىل النشاط الابتاكري وبراءات الاخرتاع، ومت حتديث ط

نشاء حمامك متخصصة يف جمال امللكية الفكرية. وجرى تنفيذ العمل املهنجي بشأأن التسويق ونقل  الوساطة، وبدأأت معلية ا 

(، وعىل 3.0)اال صدار التكنولوجيا يف ا طار س ياسة امللكية الفكرية املشرتكة للويبو لفائدة الأاكدمييني ومؤسسات البحث 

نشاء مراكز تسويق ونقل التكنولوجيا. ومع ذكل، مل تكن الواكةل قادرة عىل تنفيذ الأنشطة  وجه اخلصوص، جيري حاليا ا 

ادلولية اخملطط لها ابلتعاون مع الويبو، مبا يف ذكل تكل اخملصصة للملكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي. واختمت الوفد بتوجيه 
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فرانسس غري اذلي أأوشكت فرتة معهل مكدير عام للويبو عىل الانهتاء. واكنت همنيته وتفانيه وثقافته العالية يه الشكر للس يد 

مفتاح جناح العديد من املشاريع داخل الويبو. وقد أأثر العمل الفعال اذلي قام به الس يد فرانسس غري مكدير عام عىل تطوير 

الابتاكر واال بداع والتمنية املس تدامة. ويف أأذربيجان، س يظل الس يد غري دامئًا يف نظام امللكية الفكرية ادلويل بأأمكهل وعزز 

اذلكرى. وهنأأ الوفد أأيضا الس يد دارين اتنغ عىل انتخابه مديرا عاما جديدا للويبو. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن الس يد اتنغ، 

وس يعزز الابتاكر واال بداع من خالل تطوير نظام  من خالل هذا املنصب، س يقدم مسامهة هممة يف والية الويبو وأأهدافها،

نفاذ امللكية الفكرية. وأأكد الوفد للمدير العام اجلديد دمع أأذربيجان وتعاوهنا معه يف معهل.  عاملي ال 

ذ تس ببت جاحئة مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئوأأيد وفد بنغالديش البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس  .23 . ا 

يف خسائر برشية فادحة وعطلت الاقتصاد العاملي، وقد اكن لها ابلفعل أ اثر سلبية واحضة متعددة الأوجه عىل  19-كوفيد

المنو الاقتصادي والتمنية الواحضة يف مجيع أأحناء العامل. وتكتيس الرعاية الصحية واحلصول عىل أأي لقاحات وأأدوية ملرض 

. ولتحقيق تكل الغاية، اكن من الرضوري تويخ احلذر ومراعاة الرأأفة ، اليت مل يمت تطويرها بعد، أأولوية قصوى19-كوفيد

نتاج التكنولوجيات الصحية واملنتجات الالزمة لعالج وحماربة  والرمحة حىت ال ختلق حقوق امللكية الفكرية حواجز أأمام ا 

نتاج ينبغي أأن يمت يف الوقت املناسب وأأن يتسم ابلعدل 19-كوفيد واال نصاف. ويف هذا الصدد،  يف لك أأحناء العامل وهو ا 

ينبغي للويبو أأن تلعب دوًرا قواًي يف قضااي الس ياسة الصحية املتعلقة ابمللكية الفكرية ابلتنس يق مع الكياانت الأخرى متعددة 

الأطراف ذات الصةل، مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. ويف الوقت اذلي اكنت فيه بنغالديش حتارب 

فا هنا واصلت معلها لتخرج من وضع أأقل البدلان منوًا. وذلكل أأعرب الوفد عن رغبته يف تكرار دعوته للويبو للنظر  19-دكوفي

يف تصممي وختطيط برامج للخروج من وضع أأقل البدلان منوًا من أأجل مساعدهتا عىل التعامل مع املرحةل الانتقالية وفقدان 

لبدلان منوًا. وس يكون من املناسب ا جراء دراسات حول ال اثر املتعلقة ابمللكية الفكرية الفوائد اليت تمتتع هبا كبدل من أأقل ا

 للخروج من وضع أأقل البدلان منوًا واال جراءات املطلوبة ملعاجلهتا، ابلتعاون مع مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني.

زيز قدرات الويبو وحتسني صورهتا فرانسس غري عىل معهل املتفاين يف تع املدير العام الس يد وفد بيالروسوشكر  .24

ادلولية وبناء تعاون ممثر مع ادلول الأعضاء يف املنظمة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر هذا العمل يف ظل قيادة املدير العام 

 اجلديد، الس يد دارين اتنغ. وذكر أأن بيالروس عىل اس تعداد ملواصةل تطوير تعاوهنا مع الويبو من أأجل تعزيز دور امللكية

الفكرية يف تمنية الاقتصاد واجملمتع. وأأشار الوفد ا ىل أأنه بعد زايرة املدير العام الس يد فرانسس غري ا ىل مينسك واجامتعه 

عداد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية للفرتة 2019برئيس ادلوةل يف يونيو  -2021، بدأأت بيالروس العمل الفعال بشأأن ا 

ن الغرض من هذه الا2030 سرتاتيجية هو هتيئة الظروف الأساس ية لتحويل امللكية الفكرية ا ىل أأداة فعاةل للتمنية . وقال ا 

، س تصبح بيالروس عضوًا اكماًل يف معاهدة 2020أأكتوبر  22الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف بيالروس. وذكر أأنه يف 

نه يف الوقت احلارض، تنظر احلكومة يف  مراكش. وقد جرى ترسيع العمل من أأجل انضامم بيالروس ا ىل اتفاق الهاي. وقال ا 

دماج أأوسع ن طاقًا لنظام اال يداع مرشوع القرار املعين. وأأعرب الوفد عن اهامتم بيالروس بتوس يع تعاوهنا مع الويبو من أأجل ا 

نشاء مركز وطعاهدة ملاال لكرتوين  ين للوساطة يف الرباءات والنظام اال لكرتوين ال دارة امللكية الصناعية، وكذكل من أأجل ا 

ن بيالروس تعزز بفعالية التعاون يف جمال امللكية الفكرية داخل الاحتاد الاقتصادي  جمال امللكية الفكرية يف مينسك. وقال ا 

، وتتعاون بشلك فعال مع ماكتب الرباءات يف بدلان 2020للمنطقة الأوروبية ال س يوية، اذلي ترتأأسه بيالروس يف عام 

ن بيالروس، بوصفها دوةل املنطقة: الاحتاد الرو س تونيا وغريها. وقال ا  يس واكزاخس تان وأأوكرانيا وبولندا والتفيا وليتوانيا وا 
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صناعية للتكنولوجيات الرفيعة، قد أأكدت اس تعدادها لتنظمي واس تضافة مؤمتر الويبو ادلبلومايس العامتد معاهدة قانون 

 التصاممي.

بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وفد به  البيان اذلي أأدىل( القومياتاملتعددة  --دوةل )وأأيد وفد بوليفيا  .25

والاكرييب. ورحب الوفد ابلصيغة اخملتلطة اليت ُاعمتدت لعقد اجلعيات، واليت تسمح للمندوبني بمتثيل بدلاهنم عىل الرمغ من 

ماكنية عقد الاجامتعات امل19-جاحئة كوفيد قررة وأأعرب عن أأمهل يف اس تئناف املناقشات يف . وأأعرب الوفد عن أأسفه لعدم ا 

أأقرب وقت ممكن يف ظل ظروف متساوية وشفافة. واعتربت بوليفيا امللكية الفكرية ذات أأمهية ابلغة للتمنية الاقتصادية 

نفاذ احلقوق، مثل احلصول  والاجامتعية وشددت عىل احلاجة ا ىل حتقيق التوازن املناسب بني احلوافز واال بداع والابتاكر وا 

عن حامية حقوق امللكية  (املتعددة القوميات --دوةل )بوليفيا عىل الأدوية واملعرفة. وعىل الرمغ من تفيش الوابء، مل تتوقف 

الفكرية واس مترت يف اس تخدام الأدوات الافرتاضية والربامج الشامةل لتعزيز حامية امللكية الفكرية. وأأكد الوفد من جديد 

ل مع الويبو الس تكامل املشاريع اجلارية وبدء مشاريع جديدة يف جماالت املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات الزتامه مبواصةل العم

 والعالقات بني الويبو وادلول الأعضاء.

تتطلب من  19-ابمس اجملموعة الأفريقية، وقال ا ن جاحئة كوفيد زمبابويوأأيد وفد بوتسواان البيان اذلي أأدىل به وفد  .26

بداعًا وتنوعًا. وذلكل، فقد أأعرب عن تقديره لعقد اجلعيات الختاذ قرارات حامسة بغية امليض  ادلول الأعضاء أأن تكون أأكرث ا 

قدما يف معل املنظمة. وأأعرب الوفد عن امتنانه للربامج اخملتلفة وادلمع التقين اذلي اس تفادت منه بوتسواان والبدلان النامية 

د هذا ادلمع بوتسواان عىل تطوير امللكية الفكرية ومسامههتا الاقتصادية. وس يواصل الأخرى، وال س امي يف أأفريقيا. وقد ساع

عىل أأنظمة الصحة العامة  19-الوفد تقدمي دمعه وتعاونه لتحقيق أأهداف الويبو. وابلنظر ا ىل ال اثر غري املس بوقة لوابء كوفيد

ة املسائل احلرجة، مبا يف ذكل داخل الويبو. وذلكل والاقتصادات يف مجيع أأحناء العامل، ميكن اس تخدام طرق مبتكرة ملعاجل

. واختمت الوفد بتأأكيد الزتامه ابلعمل 2021يف عام  للجمعياترحب الوفد ابقتطاع جدول أأعامل اجلعية وعقد دورة اس تثنائية 

 .2020مع ادلول الأعضاء الأخرى خالل مجعيات 

ن التاكليف البرشية والاقتصادية ا .27 جتعل اال بداع  19-لباهظة للأزمة العاملية النامجة عن كوفيدوقال وفد الربازيل ا 

اتحة حوافز اكفية  والابتاكر أأمًرا حامًسا، ليس فقط ابلنس بة للعلامء والباحثني ال جياد حلول للأزمة، ولكن أأيًضا لأن ضامن ا 

ئي الظروف املناس بة ملواصةل ويف الوقت املناسب للمؤلفني واملبدعني ورجال الأعامل ملقاومة فرتة الأزمة من شأأنه أأن هي

نتاج والتعايف الاقتصادي الرسيع بعد فرتة الوابء. وشلكت جاحئة كوفيد حتداًي داخلًيا كبرًيا للربازيل. وقد  19-حتسني معليات اال 

قها من خالل ا طال لسلبية، وهو نفس احلال ابلنس بة حلكومة الربازيلاكن اجملمتع الربازييل كلك يسعى للتخفيف من أ اثرها ا

برامج التعاون ادلويل والس ياسات الاجامتعية والاقتصادية الوطنية اليت تسعى ا ىل احلفاظ عىل دخل ووظائف الربازيليني. 

واكن التعاون مع الويبو أأساس يًا فامي خيص اسرتاتيجية امللكية الفكرية اخلارجية للربازيل. ومشلت مبادراهتام املشرتكة املتعددة 

. وأأشاد الوفد WIPO GREENبياانت وقاعدة  WIPO ALERTلأحاكم القضائية ومنصة ا -اجلوانب ويبو ليكس

بشلك خاص مبرشوعات أأجندة الويبو بشأأن التمنية اليت روجت لها الربازيل بقوة. واكن التعاون املس متر بني الربازيل والويبو 

يفية قيام الويبو بتعزيز املبادرات ذات الأثر لتطوير عالمة جتارية جامعية للمنتجني يف منطقة تيفي النائية مثااًل عىل ك 

الاجامتعي اال جيايب يف البدلان النامية. وأأعربت الربازيل عن أأملها أأن يؤدي ازدهار الويبو ا ىل اس هتداف املبادرات اليت جتعل 

. وترى الربازيل أأن امللكية الفكرية تنبض ابحلياة يف الاقتصادات الوطنية ويف جممتعات مثل تيفي، ويه تتوقع أأن يتحقق ذكل

الويبو ينبغي أأن تكون مبثابة منصة عاملية لهذا النوع من التحول. وعىل الصعيد ادلاخيل، اس متر التقدم يف معلية التشاور مع 
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مجيع أأحصاب املصلحة من أأجل وضع أأول اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية من أأجل التحديث التنظميي والتشغييل للنظام 

نفاذ وردع اجلرامئ ضد امللكية الفكرية. اال يكولويج ل  لملكية الفكرية والابتاكر يف الربازيل، مبا يف ذكل اجلوانب املتعلقة اب 

وس تتيح هذه الاسرتاتيجية متايش الربازيل تدرجييا مع أأدوات الويبو وبراجمها، وابلتايل توطيد العالقات وضامن بيئة جتارية 

كونغرس الوطين. اان ورحبا للرشاكء ادلوليني. وقدمت معاهدة بودابست مؤخرا ا ىل الواستامثرية أأكرث مالءمة وتوازاًن وأأم

، الساري يف الربازيل منذ أأقل من عام، نتاجئ متسقة عىل الرمغ من الظروف احلالية. واكنت الربازيل حيهنا وأأظهر نظام مدريد

مهنا يعود ا ىل ا ىل العالمات التجارية الربازيلية. واكن يف املائة  13من حيث أأكرب املتلقني لتعيينات النظام،  18يف املرتبة 

املعهد الوطين للملكية الصناعية خيطو خطوات كبرية حنو تقدمي خدمات فعاةل بشلك مزتايد لأحصاب احلقوق ومس تخديم 

امك الرباءات. واكن نظام امللكية الفكرية، كام يتضح ذكل من التقدم الكبري احملرز يف حتقيق أأهداف اخلطة الوطنية ملاكحفة تر 

املعهد الوطين للملكية الصناعية يقدم مجموعة جديدة من اخلدمات اليت تركز عىل تعزيز الأعامل التجارية وتعزيز الابتاكر 

". وفامي يتعلق ابحرتام حقوق امللكية الفكرية، Vitrine de PI" و"INPI Negóciosوالرشأاكت ادلولية، مثل مبادريت "

دماج والكء الأمن العام  فقد حتققت ا جنازات يف جمال مراقبة احلدود، من خالل مبادرة الربانمج الوطين لأمن احلدود املعين اب 

كيلومرت من احلدود الربية للربازيل. كام حتققت ا جنازات يف املبادرات املتعلقة ابلقواعد  15000ملاكحفة اجلرمية املنظمة عىل طول 

اجليدة يف التجارة اال لكرتونية، ووسائل ادلفع واال عالن عرب اال نرتنت. وُاعرتف بنتاجئ  التنظميية، مثل ا طالق أأدةل املامرسات

هذا التعاون بني الهيئات احلكومية والقطاع اخلاص والرشاكء ادلوليني يف املنشورات الرمسية مثل "التقرير الس نوي جلرامئ 

نفاذ: الفرتة من  اململكة املتحدة. وابال ضافة ا ىل اال شادة ابملدير العام املنهتية  " الصادر يف2020ا ىل  2019امللكية الفكرية واال 

نه س يكون هل رشيك س يايس ودبلومايس كبري يف الربازيل. والربازيل  واليته، رحب وفد الربازيل ابملدير العام املنتخب وقال ا 

لتأأكد من أأن امللكية الفكرية يه حافز تدرك عديد التحدايت اليت تنتظرها واحلاجة ا ىل تنش يط جدول أأعامل الويبو املعياري وا

للمنو الاقتصادي والتمنية، ال س امي يف ظل التحدايت الاقتصادية الكبرية احلالية. وسيتطلب تصممي حلول خمصصة ومعلية لهذه 

ورأأت الربازيل أأن التحدايت ادلراية العالية والمتثيلية املتعددة والتنوع يف الأمانة العامة، وال س امي يف مناصب اال دارة العليا. 

خدمات الويبو املقدمة لأعضاهئا ينبغي أأن تشمل، ابال ضافة ا ىل حامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيزها، تعزيز بيئات الأعامل 

املواتية وفرص الاستامثر وكذكل اال بداع والابتاكر، ال س امي يف البدلان النامية. وعربت الربازيل عن اس تعدادها ملساعدة 

 م اجلديد يف هممته النبيةل والصعبة يف الويبو.املدير العا

أأدىل ي دلول الأعضاء فيه، وكذكل البيان اذلالاحتاد الأورويب واوفد أأملانيا ابمس  أأدىل به يوأأيد وفد بلغاراي البيان اذل .28

مل، جديدة للعالبلطيق. ورأأى الوفد أأنه قد صار من الازم ا جياد طرق أأورواب الوسطى و بدلان وفد التفيا ابمس مجموعة  به

عىل ممارسة احلياة الطبيعية واملنظامت ادلولية والاقتصادات وماكتب امللكية الفكرية  19-دابلنظر ا ىل تأأثري جاحئة كوفي

الوطنية ومعليات التفاوض. واعترب الوفد أأنه ينبغي النظر يف اس تكشاف أ فاق جديدة أأكرث أأمهية من أأي وقت مىض ورحب 

اكر التكنولويج. وحيتاج الاقتصاد العاملي ا ىل اتباع هنج مبتكر ومرن للرمقنة واذلاكء الاصطناعي ابلطفرة اليت يعرفها الابت

لتعزيز دور امللكية الفكرية والتعريف بأأمهيهتا، فضاًل عن نظام قوي ومس تدام محلاية امللكية الفكرية، يف سبيل تشجيع 

بدعني. وأأثىن الوفد عىل الويبو لتطويرها مجموعة واسعة من وتسخري الابتاكر وتسهيل العالقات بني مؤسسات الأعامل وامل 

( ولوحة متابعة PATENTSCOPEاخلدمات اال لكرتونية اجلديدة ونرشها، مبا يف ذكل قاعدة بياانت ركن الرباءات )

لكرتونية لرصد العمليات و  احئةوأأداة تتبع معلومات س ياسات امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء خالل ج WIPO Doketا 

ري عىل قيادته وجمهوداته لتعزيز نظام امللكية الفكرية وحتديثه. وعىل مدى . وشكر الوفد الس يد فرانسس غ19-دكوفي

ثت منظومهتا، وقدمت برامج وخدمات جديدة مع  الس نوات االثنيت عرشة املاضية، تطورت الويبو ونفذت ا صالحات وحدَّ
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بتعاون ممثر وطويل الأمد مع الويبو وأأطلقت عدًدا من املشاريع التشجيعية لتمنية  البقاء يف حدود املزيانية. وقد متتعت بلغاراي

امللكية الفكرية وحتفزي نشاط الرشاكت البلغارية. وقد اس تفاد من املبادرات املشرتكة مع الويبو اخلرباء وممثيل امللكية الفكرية 

دارة البدلان والطالب واملس تخدمني الهنائيني، وفتحت أأماهمم أ فاقا جديدة. و  أأعرب الوفد عن تقديره لدلمع اذلي قدمته ا 

 والبدلان املتقدمة. املتحوةل

وأأيّد وفد مكبوداي البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ ووفد مالوي ابمس  .29

عىل زايدة املشاركة النشطة للبدلان الأقل منوا يف البدلان الأقل منوا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يعمل املدير العام اجلديد 

جلان الويبو. وبذلت حكومة مكبوداي هجوًدا كبرية العامتد القوانني واللواحئ املتعلقة ابمللكية الفكرية، بعد أأن جعلت امللكية 

شاريع اجلارية، مبا يف ذكل الفكرية جزًءا همًما من س ياس هتا الاقتصادية الشامةل. واكنت مكبوداي بصدد تنفيذ العديد من امل 

نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، 2025-2020الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية  ، وحتديث نظام اال دارة، وا 

درأاك مهنا لأمهية امللكية الفكرية كأداة للتمنية، تبنت مكبوداي عدًدا من  وصياغة قوانني ولواحئ امللكية الفكرية وتعديلها. وا 

 اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويلولية. وقد وقّعت حىت ال ن عىل بروتوكول التفاقات واالتفاقيات واملعاهدات ادلا

مكبوداي، من حيث  . وتس تعدّ ، ومعاهدة بيجنيللعالمات، ومعاهدة الرباءات، واتفاق الهاي، ووثيقة جنيف التفاق لش بونة

. وابال ضافة ا ىل 19-وثيقة الانضامم دلى الويبو مبجرد رفع قيود جاحئة كوفيد، وسوف تودع املبدأأ، للتوقيع عىل اتفاقية برن

وحتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضاًل عن تشجيع  4.0ذكل، تُِعّد مكبوداي اسرتاتيجية الصناعة 

نتايج ودخولها الأسواق العاملية. وقد حّسنت عىل الاس تفادة من امللكية الفكرية يف تطويرها اال  الرشاكت الصغرية واملتوسطة 

يف املائة س نواًي عىل  7مكبوداي ترتيهبا يف مؤرش الابتاكر العاملي ومتكنت من حتقيق متوسط منو للناجت احمليل اال جاميل يزيد عىل 

 عىل دمعهم املس متر. مدى العقد املايض. وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ومجيع أأحصاب املصلحة املعنيني ورشاكء التمنية

ن كندا طرف يف عدد من معاهدات الويبو وبأأهنا  .30 وأأكد وفد كندا الزتام بدله القوي ابلعمل املعياري للويبو. وقال ا 

عازمة عىل امليض قدما يف معل لك اللجان. وقد حتقق ال ن هدف كندا املمتثل يف تنفيذ مخس معاهدات للويبو، مبا يف ذكل 

اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، من خالل تصديقها عىل معاهدة قانون الرباءات يف  اتفاق الهاي وبروتوكول

 عامةل يف ظل معاهدة. وأأعرب عن سعادته ابس تضافة ادلورة السابعة والعرشين الجامتع اال دارات ادلولية ال2019أأكتوبر 

، وأأثىن عىل الويبو وماكتب امللكية الفكرية عىل 19-يدالرباءات. وأأشار الوفد ا ىل أأمهية التعاون والتواصل يف س ياق كوف 

دورها يف هذا الصدد، وأأعرب عن رسوره للمسامهة يف هذه اجلهود املشرتكة من خالل تقامس اخلربات وأأفضل املامرسات. 

ء واحلومكة ، فقد أأكدت كندا الزتاهما ابختاذ القرارات عىل أأساس توافق ال را19-ورمغ قدوم حتدايت أأخرى تتعلق بـكوفيد

الرش يدة واال رشاف املايل يف مجيع أأعامل الويبو. ولضامن امليض قدًما يف امللفات الرئيس ية، أأيدت كندا اس تئناف الاجامتعات، 

 سواء اكنت تتطلب حضوًرا افرتاضيا أأو هنًجا بدياًل، لضامن املشاركة الاكمةل والفعاةل جليع ادلول الأعضاء.

دىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وشكر الوفد املدير العام، وأأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأ  .31

الأمانة شكر و  ،ش ييلابلنس بة ا ىل عىل هجوده والزتامه املس متر بشأأن املسائل ذات الأمهية اخلاصة  ،الس يد فرانسس غري

ن امللكية الفكرية حمرك همم للتمنية يف التجارة العاملية.  ةسامهم و  ،ا ىل املنتجات واخلدمات وقمية مضافة ،عىل دمعها. وقال ا 

فوائد امللكية من حتقيق الانتفاع الاكمل   خيصأأن ترشد البدلان فاميعىل الويبو جيب ، 19- جاحئة كوفيدملبيامن يواجه العاو 

مصاحل اجملمتع كلك، وختدم الابتاكر  فزحتاليت  ،تشجيع النظم اال يكولوجية املتوازنة للملكية الفكريةتواصل أأن و  ،الفكرية

أأن يف الس نوات الأخرية، و  كبرياً  تقدماً قد أأحرزت املنظمة ذكر أأن تطوير حلول مبتكرة لصاحل البرشية. و مشجعًة بذكل 
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يف س ياق يصح أأكرث أأن ذكل بادلور املزتايد اذلي تؤديه امللكية الفكرية يف تمنية البدلان. وأأضاف يربز املايل اال جيايب  هاضع و 

عىل معل جلان املنظمة. وعىل الرمغ من التغيريات الرضورية واجلذرية يف أأساليب العمل، أأعرب اجلاحئة اليت أأثرت تأأثريًا كبريًا 

اختذت مبادرات هامة، مبا يف ذكر أأن ش ييل قد و  اجلديدة.الهجينة يف الطريقة  يالوفد عن ثقته يف أأن الاجامتعات س تجر 

نشاء  لتعزيز املشورة بشأأن الس ياسات واخلطط والربامج اليت س تقدم ، العلوم والتكنولوجيا واملعارف والابتاكروزارة ذكل ا 

بوصفه أأحد لس نة الرابعة عىل التوايل ل  للملكية الصناعية الش ييل ملعهد الوطينابف . واعرتُ وتقويهتا العمل والتكنولوجيا والابتاكر

اليت و ن، لمبتكريل اليت يتيحها تحسينات ال دمات و اخل جودةوهو ما يربز يف العامل، ابتاكرًا ماكتب العالمات التجارية أأكرث 

وقال النظام اال يكولويج لالبتاكر ورايدة الأعامل. يف أأثر ا حداث من خطته الاسرتاتيجية املؤسس ية الرامية ا ىل  جزءاً تشلك 

ن الأ  املدفوعات الرمقية من أأجل احلقوق الهنائية لفات الرباءات وتنفيذ املنصة الرمقية ملا طالق تشمل مثةل عىل املبادرات ا 

؛ ن اخلاصة ابلعالمات التجاريةومبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ورسوم الطع املودعة للرباءات، وطلبات الرباءات

 جمال امللكية الفكرية؛ بشأأن التعاون يفدولية نقاش جلسات وعقد بشأأن نقل التكنولوجيا؛ وعرض خطة التدريب الوطنية 

طالق املعهد الوطين  قد . و 19-الرامية ا ىل التصدي لكوفيدبشأأن التكنولوجيات  التسابق ملبادرةالصناعية للملكية الش ييل وا 

ما جيعل من املمكن وهو ، املسار العاملي الرسيع ملعاجلة طلبات الرباءاتللملكية الصناعية ا ىل الش ييل انضم املعهد الوطين 

يداع طلباتملود لأطراف يف لوالعرشين الس بعة من املاكتب مكتب يف أأي عىل حنو رسيع الرباءات  عي الطلبات الوطنيني ا 

اذلي مت  ،يف قطاع النبيذ يتوفيقيف اجملاالت الرئيس ية مع الويبو، مبا يف ذكل مرشوع  معل أأيضاً قد املعهد ذكر أأن و  االتفاق.

نشاء وزارة الثقافة والفنون والرتاث  وشلك .WIPO GREENمن رعاية ب تنفيذه نه . و حداًث ابرزاً ا  للمرة الأوىل يف قال ا 

دارة حقوق امللكية  ةمبارش صالحيات  الوزارة ُمنحتش ييل،  لتعزيز احرتام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وقد أأطلقت ا 

لكرتونية الفكرية منصة  والأسامء تيسري تسجيل املصنفات  لتسجيل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة هبدف( CRIN) جديدةا 

 الأمهية املزتايدة حلق املؤلف فامي يتعلق ابال بداع الفينجتسد لك تكل املبادرات ذكر أأن املس تعارة والتسجيالت الصوتية. و 

 ،الفكريةللعالقات الاقتصادية ادلولية العمل مع الرشاكء التجاريني بشأأن حتسني امللكية العامة واصلت الأمانة و . والثقافة

بداعاهتم. رهيم ملصدّ وابلتايل توفري اليقني القانوين  للهنج جمرد عينة صغرية هو  وقال ا ن لك س بق ذكرهفامي يتعلق اببتاكراهتم وا 

مت  ذكر أأنه قدو  وضع املسأأةل عىل جدول الأعامل الوطين.هيدف ا ىل و  الاس تخداماملعمتد اذلي يتسم ابلعملية وسهوةل 

ن التقدم احملرز الرايدة يف اذلي تواصل فيه ش ييل وهو اجملال  الابتاكر العاملي، يف مؤرشبذكل الاعرتاف  املنطقة. وقال ا 

ا ىل املساعدة اليت تقدهما الويبو. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل املنظمة وادلول الأعضاء فهيا املساعدة بشلك جزيئ يعزى 

مجيع املبادرات  تدمعة والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان، وأأن عىل تعزيز الابتاكر واال بداع لفائدة التمنية الاقتصادي

يف زايدة الاستامثر وتشجيع امللكية الصناعية يف ش ييل بوصفها عاماًل رئيس يًا لتمنية، ل تلفة اخمل س توايت امل املذكورة أأعاله، عىل 

نه الابتاكر وحتفزي التمنية الاقتصادية والاجامتعية.  ندمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املنطقة،  يةللغا من املهموقال ا   وا 

الاكمل لتكل الرشاكت يف اال دماج يف  أأساس ياً  من خالل جعل امللكية الفكرية عنرصاً  اً أأساس يتؤدي دورًا أأن ميكهنا لويبو ا

 سالسل القمية العاملية.

وأأيد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ويف ظروف شهدت تغرًيا  .32

غري مس بوق بسبب حاةل الطوارئ الصحية العاملية، جددت كولومبيا تأأكيد الزتاهما ابلعمل مع الويبو يف برامج تطوير امللكية 

لتسجيل والتدريب والتحكمي والوساطة وال ليات البديةل لتسوية املنازعات ومواضيع أأخرى. الفكرية التعاونية املتعلقة اب

يفان دوك ماركزي، مؤخًرا ابفتتاح مؤمتر الويبو املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية ا ىل  وترّشف رئيس كولومبيا، ادلكتور ا 

و جبهود كولومبيا يف جمال التطوير املؤسيس هبدف دفع جعةل جانب الس يد فرانسس غري، وأأطلع ادلول الأعضاء يف الويب



A/61/10 
Annex 
17 
 

الاقتصاد اال بداعي. ويف هذا الصدد أأنشأأت احلكومة يف العامني املاضيني وزارة منتدبة لالقتصاد اال بداعي والصناعات 

ربطها بأأهداف التمنية اال بداعية واجمللس الوطين لالقتصاد اال بداعي لتكوين رؤية شامةل عن ثقافة هذا النوع من الاقتصاد و 

املس تدامة. وقد تطور مفهوم الاقتصاد اال بداعي ليصبح س ياسة عامة وثيقة الصةل بأأهداف الويبو. ومبا أأن الابتاكر واال بداع 

هام مفتاحا المنو والتمنية الاقتصادية يف كولومبيا، فس تواصل البالد العمل مع الويبو لتعزيز الاسرتاتيجيات والربامج والأنشطة 

تحفزي القطاع اال بداعي. واكنت كولومبيا تعمل عىل حتديث اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية مبا يامتىش مع الزتامات ل 

نتاجية. ومن الرضوري ال ن مواصةل هذا العمل مع الويبو ووضع س ياسة حديثة حفواها هو تعزيز امللكية  س ياسة التمنية اال 

نتاجية وا هممتة ملنافسة من خالل زايدة مس توايت الابتاكر واال بداع ونقل التكنولوجيا. واكنت كولومبيا الفكرية كأداة لتعزيز اال 

، واذلي من شأأنه أأن يكون عامال حموراي لتبس يط وتدويل تسجيل تصاممي كولومبيا. وأأحرز البدل ابالنضامم ا ىل اتفاق الهاي

 ية وقانونية حىت تُنفذ تكل العملية بشلك فعال وسلمي.تقدما يف هذه اجلهود، وهو ما يتطلب تقدمي الويبو ملساعدة تقن 

. وأأشار ا ىل أأن تعزيز الابتاكر واال بداع من اجملموعة الأفريقيةوأأيد وفد الكونغو البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس  .33

وازن حفسب، بل يتطلب أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لدلول ال يتطلب نظام ملكية فكرية عاملي فعال ومت

أأيًضا هجوًدا عىل الصعيدين احمليل واال قلميي. وبناًء عىل ذكل، وعىل الرمغ من التحدايت اليت واهجهتا، وليس أأقلها الأزمة 

ادلورة الثامنة من  (OAPI) الصحية احلالية، ستس تضيف حكومة الكونغو ابلتعاون مع املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

 18ا ىل  15يقي لالخرتاع والابتاكر التكنولويج حول موضوع امللكية الفكرية والابتاكر والتحدايت الصحية من املعرض الأفر 

 .2020أأكتوبر 

نه يعمتد بشلك خاص  .34 وأأكد وفد كوس تارياك من جديد الزتامه مبواصةل املشاركة بفعالية يف خمتلف جلان الويبو. وقال ا 

عداد مرشوع وثيقة بشأأن الاس تثناءات  )جلنة الرباءات( اءاتعىل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرب  من أأجل مواصةل ا 

والتقييدات عىل حقوق الرباءات، وذكل بغية حتقيق توازن لصاحل املس هتلكني عند ممارسة هذه احلقوق. ويف س ياق جاحئة 

ءات اخرتاع التكنولوجيا الصحية، ، دعا الوفد ا ىل مواصةل النقاش بشأأن التحدايت والفرص املتعلقة برتخيص برا19-كوفيد

قاحات. وأأعرب عن وكذكل املبادرات اخلاصة بقواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن احلاةل القانونية لرباءات الأدوية والل

نه ال بد منوجود شواغل يف جلنة   الرباءات فامي خيص الاختالفات يف معامةل "العالمات الوطنية" يف خمتلف البدلان، وقال ا 

ا جراء تغيريات يف هذا الصدد. ودعا الوفد ا ىل حتديد خيارات منسقة ومتعددة الأطراف لضامن أأقىص قدر من امحلاية 

، الزتمت كوس تارياك مبواصةل دمع تبادل املعلومات فة. ويف جلنة حق املؤلفللعالمات الوطنية يف الوالايت القضائية اخملتل

ؤلف فامي خيص املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملنشأ ت التعلميية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حق امل

ن كوس تارياك تتطلع  والبحثية، واملؤسسات اليت مل تنص قوانني حق املؤلف دلهيا عىل أأي تقييدات أأو اس تثناءات. وقال ا 

ن البدل يعد امللكية الفكرية عنرصًا أأيضًا ا ىل ا جراء مناقشة بناءة بشأأن حتدايت حق املؤلف الناش ئة عن البيئة الرمقية. وقال  ا 

حيواًي للتمنية املس تدامة والابتاكر يساعد عىل حتفزي العمليات والتكنولوجيات اجلديدة اليت تفيض ا ىل حتقيق خطة التمنية 

لية وأأهداف التمنية املس تدامة. وقال ا ن الابتاكر والتقنيات النظيفة والرمقنة س تكون أأدوات حتوي  2030املس تدامة لعام 

نشاء مناذج تمنية مس تدامة أأكرث مشواًل تالمئ اال نسانية والطبيعة.  أأساس ية ال عادة بناء عامل ما بعد اجلاحئة وا 

وأأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب الوفد عن رسوره ابال عالن  .35

دلى املدير العام صك تصديقها عىل معاهدة مراكش. وابلنظر ا ىل جدول  2020سبمترب  17عن أأن كوت ديفوار أأودعت يف 
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الأعامل احملدود، مل يكن دلى الوفد أأدىن شك يف أأن معل اجلعيات سينفذ يف جو من الهبجة ويسفر عن النتاجئ 

 املتوقعة. الناحجة

ماكنية تطبي .36 ق مفاهمي امللكية الفكرية القامئة وأأكد وفد كرواتيا كيف وضعت التغيريات التكنولوجية والرمقنة حدود وا 

عىل احملك، مشريا عىل وجه اخلصوص ا ىل التداعيات املهمة لذلاكء الاصطناعي. وأأيد الوفد دمع الويبو لالنتفاع الفعال 

نحت ، نظرا ملسامههتا الكبرية يف المنو الاقتصادي والاس تقرار الاجامتعي. وقد مُ فكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطةابمللكية ال

الرشاكت الصغرية واملتوسطة أأولوية عالية خالل رئاسة كرواتيا جمللس الاحتاد الأورويب، وينبغي احلفاظ عىل هذه 

املكتس بات، من حيث أأن نظام امللكية الفكرية يتيح لرجال الأعامل مرونة أأكرب، يف الس ياق الاس تثنايئ احلايل. وقد أأعطت 

د تكيفت الويبو بشلك مثري لال جعاب مع هذا الوضع من خالل تدابري خمصصة مثل البث اجلاحئة زخامً كبريا للتحول الرمقي. وق

الش بيك لأعامل جلان معينة، مما يوحض كيف ميكن للتقدم التكنولويج أأن يُيرس العمل واالتصال عىل الرمغ من املسافة املادية. 

خلارجية، لمتكيهنا من مواهجة التحدايت اجلديدة ودعا الوفد ا ىل تطبيق مثل هذه التقنيات احلديثة عىل ماكتب الويبو ا

وامللحة. وأأقر الوفد بدمع الأمانة ملؤمتر عقد حول "امللكية الفكرية لالحتاد الأورويب يف عامل ميلء ابلتحدايت"، يف فرباير 

ملؤمتر، اذلي نرشت يف زغرب، واكن املؤمتر حداث ابرزا تزامن مع رئاسة كرواتيا جمللس الاحتاد الأورويب. وقد غطى ا 2020

اس تنتاجاته ال ن لفائدة ادلول غري الأعضاء يف الاحتاد الأورويب، موضوعات مثل ادلمع اخملصص للرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة، واقتصاد البياانت، والس ياسات اخلرضاء.

ل الأعضاء فيه ووفد التفيا وأأيد وفد اجلهورية التش يكية البيان اذلي أأدىل به وفد أأملانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلو  .37

ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وواصلت اجلهورية التش يكية دمع الويبو مكنتدى عاملي خلدمات امللكية الفكرية 

ل واملعلومات املتعلقة ابلس ياسات والتعاون، وتويل أأمهية كبرية لنظاهما املتعلق حبقوق امللكية الفكرية، وهو نظام فعال ويسه

ليه، ويشجع عىل الابتاكر واال بداع، ويعزز نرش املعرفة، ويسهل نقل التكنولوجيا للأغراض الاقتصادية والتمنية  النفاذ ا 

الاجامتعية. كام دمع مجيع أأنشطة الويبو اليت أأخذت يف الاعتبار احتياجات مس تخديم نظام امللكية الفكرية واس مترت يف 

عطاء قمية كبرية لتحسني أأنظمة الوي  بو العاملية محلاية امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن امتنانه لأنه عىل الرمغ من جاحئة ا 

، وجدت الويبو طرقًا جديدة ملواصةل معلها، من خالل الاجامتعات الافرتاضية، عىل سبيل املثال. وذكّر بأأنه يقدر 19 -كوفيد

اط يف مداوالت الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة هجود أأعضاء احتاد لش بونة لسد العجز يف مزيانيته وأأنه شارك بنش

لضامن الاس تدامة املالية لالحتاد عىل املدى الطويل. وعرج الوفد عىل أأنشطة الويبو املعيارية، حيث أأعرب عن أأمهل يف أأن 

صاممي. وأأعرب الوفد عن تمتكن ادلول الأعضاء يف الهناية من املوافقة عىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون الت

هورية التش يكية املنتدى املناسب ملناقشة رشوط الكشف يف مثل تكل املعاهدة. وشاركت اجل  يه جلنة املعارفاقتناعه بأأن 

وأأعربت عن اعتقادها أأن اللجنة ستتوصل ا ىل توافق يف ال راء بشأأن نص معاهدة محلاية بنشاط يف معل جلنة حق املؤلف 

عادة البيع يف جدول أأعامل هيئات البث اذلي س ي دراج حقوق ا  ليب احتياجات امحلاية احلالية واملس تقبلية. وأأيد الوفد اقرتاح ا 

الرباءات، لكنه توقع مهنا أأن تعقد نقاشا تقنيا أأكرث حول ه جلنة . وأأعرب عن ارتياحه للتقدم اذلي أأحرزتجلنة حق املؤلف

نفاذ تنس يق قانون الرباءات املوضوعي. وواصلت احلكومة دمع نفاذ(  معل اللجنة الاستشارية املعنية ابال  ورحبت )جلنة اال 

بزتايد مساهامت ادلول الأعضاء من مجيع املناطق يف معلها. ومبا أأن اذلاكء الاصطناعي ميثل أأولوية ابلنس بة للجمهورية 

أأخرى حول امللكية الفكرية التش يكية، فقد أأعربت عن أأملها يف أأن تعقد الويبو مرة أأخرى يف القريب العاجل جلسات نقاش 
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واذلاكء الاصطناعي. وسريحب مكتب امللكية الفكرية التش ييك ابلزايرات ادلراس ية والتدريبات ادلاخلية املنظمة ابلتعاون مع 

 الويبو. ويف الأخري، عرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل التعاون الوثيق مع الويبو.

ن البحث والتطوير رضوراين لضامن والحظ وفد ادلامنرك أأن الابتاكر هو احملرك  .38 الرئييس للمنو الاقتصادي، وقال ا 

 19-المنو املس تدام لرفع العديد من التحدايت العاملية اليت تواجه اجملمتع عىل مجيع مس توايت التمنية. وأأظهرت جاحئة كوفيد

دمع قوي من املؤسسات اليت ترشف أأمهية وجود نظام قوي ومتوازن حلقوق امللكية الفكرية، وابلتايل حتتاج الرشاكت ا ىل 

عىل امللكية الفكرية. وتظل امللكية الفكرية رضورية لقطف مثار الابتاكر من أأجل تعزيز التمنية والاقتصاد وتبادل املعرفة ونقل 

ي من خالل التكنولوجيا. وأأّدت الويبو دوًرا رئيس ًيا من منطلق رعايهتا لتعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيد العامل

توطيد التعاون بني ادلول الأعضاء. وذلكل، يلزم بذل هجود متواصةل لضامن أأن تقدم الويبو خدمات امللكية الفكرية الفعاةل 

من حيث التلكفة واملالمئة للغرض لزتويد املس تخدمني مبنتجات من ادلرجة الأوىل. وسلط الوفد الضوء عىل التطورات 

نه يف عام الرئيس ية يف جمال امللكية ال ، جنحت محةل توعية مباكحفة التقليد، اليت يديرها 2020فكرية يف ادلمنارك، وقال ا 

املكتب ادلمنارك للرباءات والعالمات التجارية، يف الوصول ا ىل أأكرث من ثلث ساكن ادلمنارك. وابلتعاون مع تسعة من 

أ خر عرب وسائل اال عالم الأخرى. وواصل معهد  وسائط اال عالم املؤثرة، وصلت امحلةل ا ىل مليون شاب ومليون مس هتكل

دارة للبحث والفحص  وان أأورواب الشاملية للرباءات، وهبدل طارا  معاهدة الرباءات، ُأسست ابالشرتاك بني أأيسلندا  يف ا 

ابية وبناءة والرنوجي وادلامنرك، تقدمي منتجات عالية اجلودة ملقديم الطلبات. وأأخريًا، الزتمت ادلامنرك ابملسامهة بطريقة ا جي

ن الأداء الفعال خلدمات امللكية الفكرية العاملية للمنظمة همم للمس تخدمني ادلمناركيني وينبغي  ومعلية يف الويبو وهيئاهتا. وقال ا 

 للويبو أأن تسعى جاهدة لتقدمي خدمات عاملية املس توى.

. وأأعرب الوفد عن أأسفه لأن املاكسب ةاجملموعة الأفريقيابمس  وفد زمبابوي أأديل به يد وفد جيبويت البيان اذلوأأي .39

. وقد 19-قد تأأثرت بسبب جاحئة كوفيد 2030السابقة حنو حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة وخطة التمنية املس تدامة لعام 

شواغل أأدى الوابء يف الواقع ا ىل تفامق التفاواتت وأأوجه الضعف القامئة يف العديد من البدلان، مما يؤكد احلاجة ا ىل معاجلة ال 

اال منائية القدمية والناش ئة والفجوات الاقتصادية داخل البدلان وفامي بيهنا. وقد انضمت معظم البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

ا ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو عىل أأمل أأن تساعدها امللكية الفكرية عىل تعزيز س ياساهتا اال منائية، وتشجيع الابتاكر فهيا، 

لهيا، وتطوير أأعامل جتارية قادرة عىل املنافسة عامليا والاس تفادة من التكنولوجيات اجلديدة. وجذب الا ستامثر الأجنيب ا 

وأأبدت جيبويت اس تعدادها للمشاركة مع ادلول الأعضاء يف تطوير خطط التعايف من فريوس كوروان املس تجد عىل أأساس 

 التعاون ادلويل والتضامن واملساعدة التقنية.

 النفاذحزي  اوالحظ وفد مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية أأن وثيقة جنيف التفاق لش بونة ومعاهدة بيجني قد دخلت .40

وستساعد يف تبس يط اال طار ادلويل محلاية تسميات املنشأأ وتوس يع نطاق حقوق امللكية الفكرية للممثلني  2020يف عام 

بو يف الس نوات الأخرية لتطوير طريقة ال دارة طلبات امللكية الفكرية يف الوقت وغريمه من فناين الأداء. وأأقر الوفد بعمل الوي 

املناسب بشلك فعال مبا يامتىش مع الاهامتم املزتايد حبقوق امللكية الفكرية وأأنشطة الويبو. كام أأطلقت تطبيقًا جديدًا لذلاكء 

ية الفكرية ينبغي أأن تركز عىل املسامهة بشلك كبري الاصطناعي لسجالت الاجامتعات وترجامهتا. وقال الوفد ا ن حامية امللك 

يف تطوير العمل والتكنولوجيا مكفتاح ملواهجة التحدايت العاملية مثل تغري املناخ وأأزمات الغذاء والأوبئة. وقد حتققت نتاجئ علمية 

وسعيًا لتحقيق أأهداف الأمم  وتكنولوجية ملحوظة يف تكل اجملاالت، لكهنا مل تطبق معليًا للتغلب عىل التحدايت املذكورة.

عدة املتحدة للتمنية املس تدامة، ينبغي للويبو أأن ترفع راية العمل والتكنولوجيا والابتاكر وفقًا لواليهتا وأأن تؤدّي دوًرا حمفًزا للمسا
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ية امللكية الفكرية بأأمهية النظر يف القضااي الأخالقية فامي يتعلق حبام الوفد ازات العلمية والتكنولوجية. وأأقريف حتقيق اال جن

ذ يف الوقت اذلي تتسابق فيه العديد من البدلان لتطوير لقاحات وعالجات لفريوس  ، اكنت 19-كوفيدوأأنشطة الويبو. ا 

بعض البدلان ورشاكت الأدوية حتاول احتاكر اللقاحات والأدوية من خالل اس تخدام حق الرباءة، مس تغةل بذكل الأزمة 

سب مالية. وميكن أأن يثري هذا الهنج قضااي معنوية وأأخالقية، لأهنا تضع احلياة واملوت يف كفيت الصحية العاملية لتحقيق ماك

ن تطوير نظام امللكية الفكرية لال جنازات العلمية والتكنولوجية،  مزيان مقابل القوة الاقتصادية للبدل وقدرة شعهبا عىل ادلفع. ا 

لناس وحامية حقوق اخملرتعني. وينبغي للويبو أأن تنظر يف وضع أ لية وال س امي يف قطاع الصحة، أأمر حيوي لرفاهية مجيع ا

مؤسس ية ملنع ا ساءة اس تخدام حقوق امللكية الفكرية لأغراض غري أأخالقية أأو جتارية يف قطاع الصحة. وهناك حاجة أأيضا 

بأأن املؤمتر ادلبلومايس املقرر عقده ا ىل نظام للملكية الفكرية ميكّن البدلان املتقدمة والنامية من تقامس املنافع. وذكّر الوفد 

العامتد معاهدة قانون التصاممي قد ُأّجل لعدة س نوات من قبل البدلان اليت تعارض مادته بشأأن التعاون التقين من أأجل 

ة، عىل حامية املعارف التقليدية واملوارد اجليني -البدلان النامية. كام عرف اعامتد قواعد جديدة تضمن مصاحل البدلان النامية 

تقدما جخواًل. وعند وضع قواعد دولية جديدة محلاية حقوق امللكية الفكرية، ينبغي لدلول الأعضاء أأن تتعاون  -سبيل املثال 

نشاء نظام ملكية فكرية عاملي عادل. ويف الاجامتع العام  لتقليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية وا 

ية السابعة حلزب العامل الكوري، وصف الزعمي الأعىل كمي جونغ أأون، بصفته رئيس جلنة شؤون ادلوةل اخلامس للجنة املركز 

يف مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية، العلوم والتكنولوجيا ابلأصول الاسرتاتيجية اليت ال تنضب واليت ينبغي أأن تكون مبثابة 

وطنية. واكن شعار حكومة مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية هو حتقيق قفزة منارة تنري الطريق ا ىل الأمام من أأجل التمنية ال

ا ىل الأمام بفضل العمل وضامن املس تقبل بفضل التعلمي. وهبذه الروح، اكن البدل يتخذ تدابري معلية لصقل اسرتاتيجيته الوطنية 

كامل نظام امللكية الفكرية اخلاص به، ا ىل جانب تنفيذ العديد من الأنشطة اجلارية، مبا يف ذكل ادلعوة ا ىل  للملكية الفكرية وا 

ذاكء الوعي حبقوق امللكية الفكرية. وجرى تعزيز الأسس املادية والتقنية لنرش املعلومات عن العلوم والتكنولوجيا املتقدمة  ا 

لشعبية. ويقدم مجمع وتنش يط التبادل التكنولويج من خالل ش بكة التوزيع عىل صعيد البالد، وصواًل ا ىل مس توى القاعدة ا

ىل يومنا هذا، صّدقت مجهورية  العلوم والتكنولوجيا يف البالد خدمات معلومات متعددة الوظائف لتعزيز التعمل للجميع. وا 

، قدمت صكوك 2020معاهدة واتفاقية واتفاق تديرها الويبو. ويف عام  18كوراي ادلميقراطية الشعبية أأو انضمت ا ىل 

منا يدل الانضامم ا ىل معاهدة نري  ويب بشأأن حامية الرمز الأومليب ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، وهذا ا ن دّل عىل يشء فا 

 ادلولية محلاية امللكية الفكرية.عىل الزتام البدل الراخس ابلأنشطة 

كوادور عن تضامنه مع ادلول الأعضاء يف خضم جاحئة كوفيد .41 ة ، وأأعرب عن ثقته يف أأن نظام امللكي19-وأأعرب وفد ا 

عادة ا طالق التجارة والاقتصاد  الفكرية املس تقبيل سيسهل النفاذ ا ىل الرعاية الصحية والتكنولوجيات الصحية ويساعد عىل ا 

كوادور صعوابت التفاوض بشأأن جدول الأعامل يف ظل الظروف احلالية، لكهنا تثق يف أأن العملية  بعد الوابء. وتدرك ا 

كوادور هممتة بشلك خاص ابلهنوض جبدول أأعامل  س تكون فعاةل وشفافة وشامةل. وكبدل شديد  جلنة املعارفالتنوع، اكنت ا 

ذا اخلاص حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية . ودعا الوفد ا ىل اختاذ قرارات ملموسة يف الاجامتع القادم لتكل اللجنة، ا 

جراء مفاوضات يف ذكل الوقت، لتقدميها ا ىل اجلعية الع امة. وفامي يتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مسحت الظروف اب 

أأعرب الوفد عن أأمهل يف ا حراز تقدم يف مناقشة الحئة دولية تغطي متطلبات املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية 

اان أأساس يا لتحقيق كي )جلنة التمنية( والأشخاص ذوي اال عاقة. واعتربت اال كوادور اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

أأهداف التمنية املس تدامة ودعت ا ىل القيام بعمل شامل لوضع أأدوات مناس بة ميكن توس يع نطاقها واس تخداهما يف تنفيذ 

 أأهداف التمنية املس تدامة.
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عىل مدى الأشهر املاضية من أأجل ضامن عقد اجلعية العامة عىل الرمغ  الرئيس وأأشاد وفد مرص ابجلهود اليت قام هبا .42

وعات البياانت اليت أألقهتا اجملم الوفد وأأيد. ن الظروف الاس تثنائية اليت مير هبا العامل جراء تداعيات جاحئة فريوس كوروانم

لهيا وأأشاد بدور الويبو ىف تعزيز منظومة امللكية الفكرية، وتشجيع الابتاكر والابداع، ودمع قدرات  ،اال قلميية اليت ينمتي ا 

تمنية املس تدامة، وتطلع لقيام املنظمة بتوس يع الأنشطة اليت تُقدهما يف جمال ادلمع الفين وبناء ادلول عىل حتقيق أأهداف ال 

القدرات خاصًة يف ادلول النامية لتشمل مجيع الأهداف، فضاًل عن حتقيق تقدم بشأأن الصكوك ادلولية الطموحة العالقة عىل 

ثراء منظومة امللكية الفكرية ادلولية نه يمثّن الاهامتم اذلي توليه املنظمة للتكنولوجيا احلديثة أأجندة الويبو هبدف ا  . وقال ا 

واذلاكء الاصطناعي، وأأكد عىل أأمهية دور املنظمة يف تقدمي ادلمع الالزم خاصًة لدلول النامية يف هذا اجملال. وأأضاف أأن 

اجلاحئة، خاصًة فامي يتعلق بدور الويبو يف  التحدايت اليت فرضهتا جاحئة كوروان أأثبتت أأمهية تعظمي دور امللكية الفكرية ملواهجة

دمع هجود البحث والتمنية والابتاكر يف جمال الصحة، وتعزيز تطبيق نظام الرتخيص اال جباري للرباءات املتعلقة ابلصحة العامة 

اتحة اللقاح املُعاجل للفري  وس للجميع دون تفرقة أأو والنفاذ ا ىل ادلواء، فضاًل عن أأمهية دور الويبو خالل الفرتة املقبةل لضامن ا 

طار مواهجة جاحئة كوفيد ماكنياهتا للتعامل مع اجلاحئة، ووضعت  19-متيزي. ويف ا  قال ا ن مرص مل تدخر هجدًا يف تسخري مجيع ا 

مصلحة وحصة املواطن كأولوية قصوى من خالل حتقيق التوازن بني الاعتبارات الصحية واحلفاظ عىل الأداء الاقتصادي، 

مليار جنيه مرصي لتجاوز تداعيات الأزمة، وتوفري اكفة اال ماكنيات للباحثني لهتيئة املناخ البحيث  100حيث رصدت 

طالق مبادرات دلمع وتشجيع الابتاكرات جملاهبة الفريوس من خالل توفري مواد ُمعقمة وتصنيع املطهرات وأأقنعة  املناسب، وا 

الت التوعية وندوات حول أأفضل املامرسات ملواهجة اجلاحئة، ابال ضافة الوجه طبقًا ملعايري منظمة الصحة العاملية، وتنظمي مح

يالء اهامتم خاص  عداد خطة للتعايش مع اجلاحئة ال عادة احلياة تدرجييًا مع الالزتام الاكمل ابال جراءات الاحرتازية، وا  ا ىل ا 

امعات وللحد من تفىش الفريوس. وقال لتطوير وتفعيل منظومة التعلمي اال لكرتوين حرصًا عىل حصة الطالب يف املدارس واجل

ا ن مرص سامهت يف مد يد العون للعديد من ادلول خالل الأزمة، من خالل توفري املُس تلزمات الطبية لها، وأأهنا حرصت 

ميااًن من جانهبا برضورة تفعيل وتنس ي ق عىل املشاركة يف العديد من الفعاليات ادلولية املعنية ابلتعامل مع تداعيات اجلاحئة ا 

اجلهود ادلولية. ومن هجة أأخرى أأعرب عن مواصةل مرص الاعامتد عىل امللكية الفكرية والبحث العلمي لتحقيق التمنية الشامةل 

صدار قانون 2030يف ا طار رؤية مرص  نشاء بنيك املعرفة والابتاكر وا  ، حيث مت ا طالق املرشوع القويم لتطوير التعلمي، وا 

نشاء صندوق لرعاية املبتكرين هبدف هتيئة بيئة ُمشجعة لالبتاكر. وقال ا ن حوافز العلوم والتكنولوجيا والا جامعة  23بتاكر وا 

وفقًا لتصنيف التاميز  2020جامعة عاملية ابلنظر لتأأثريها يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة لعام  767مرصية ُأدرجت مضن 

حباث العلمية يف مرص. وأأضاف أأن مرص حققت أأيضًا تقدمًا الربيطانية، وهو ما يتسق مع الطفرة المكية والنوعية يف الأ 

 2020خالل عام  42مراكز لتحتل املركز  9، حيث تقدمت Us newsملحوظًا يف معيار جودة التعلمي وفقًا لتصنيف 

دارين اتنغ" عىل دوةل يف العامل. واغتمن الوفد هذه املناس بة ليتوّجه ابلهتنئة للس يد " 80من بني  2019عام  51مقارنًة ابملركز 

فوزه يف الانتخاابت ملنصب مدير عام املنظمة، وأأكد اس تعداده لتقدمي ادلمع الالزم هل لتنفيذ واليته ابلشلك اذلي حُيقق 

أأهداف املنظمة، خاصًة يف ظل توليه منصبه يف وقت يواجه فيه العامل حتداًي اس تثنائيًا طالت تداعياته اكفة منايح احلياة، 

ع ا ىل التاكتف أأكرث من أأي وقت مىض لتجاوز تداعيات هذه الأزمة. ومل يفوت الوفد اال شادة بأأداء السفري يدعو اجلي مبا

دارته الجامتع اللجنة يوم  مارس  4"فرانسوا ريفاسو"، املندوب ادلامئ لفرنسا، خالل رئاس ته للجنة التنس يق، وخاصًة ُحسن ا 

س غري" مدير عام وتوجه الوفد ابلشكر للس يد "فرانسالويبو.  اذلي ُعقدت خالهل الانتخاابت ملنصب مدير عام 2020

طار منظومة الأمم  دارته وقيادته للويبو خالل الس نوات املاضية بشلك سامه يف دمع دور املنظمة يف ا  املنظمة عىل حسن ا 

ثراء منظومة امللكية الفكرية وتعزيز اس تخدامات أأدواهتا يف خمتلف اجملاالت، وتعزيز ق درات ادلول الأعضاء املتحدة، وا 
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وخاصًة النامية والأقل منوًا يف جمال امللكية الفكرية، وحتقيق الاس تقرار املايل للمنظمة، ومتىن هل النجاح والتوفيق يف 

 القادمة. مسريته

كية وأأيد وفد السلفادور البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. فقد جلبت املل  .43

الفكرية خالل الأزمة الصحية العاملية أأدوات هممة لقطاع الأعامل. واكنت السلفادور يف مراحلها الأوىل من خطهتا للتعايف 

والصغرية واملتوسطة، حيث اكن تعاون الويبو ودمعها أأمًرا ابلغ  الصغرىالاقتصادي، واكنت ا حدى أأولوايهتا دمع املؤسسات 

مبادرات اسرتاتيجية لتعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا، مع لعب امللكية الفكرية دور حموري. الأمهية. وقد نفذت السلفادور 

واكن من املهم للغاية ابلنس بة للسلفادور أأن تعمل بشلك وثيق مع الويبو وادلول الأعضاء الأخرى وأأن تساعد يف تعزيز نظام 

ه اخلصوص، نظرت السلفادور يف اجلهود املنسقة لتعزيز امللكية امللكية الفكرية واملنظمة نفسها. ويف الس ياق احلايل عىل وج

الفكرية والابتاكر الرضوريني لسالمة الاقتصاد والتمنية مبا يامتىش مع أأهداف التمنية املس تدامة. وتتطلع السلفادور ا ىل 

جمال العمل املعياري عىل أأساس  مواصةل عالقاهتا املمتازة وتعاوهنا الوثيق مع الويبو يف ظل القيادة اجلديدة، وال س امي يف

 ادلروس املس تفادة من الوابء.

يداعات  .44 ن قدرة الويبو عىل احلفاظ عىل وضعها املايل وا  ثيوبيا ا  وتسجيالت العالمات  معاهدة براءاتوقال وفد ا 

ا ىل حد بعيد، يعكس فعاليهتا يف التغلب عىل التحدايت. ورّحب الوفد ابقرتاح عقد  19-التجارية مبنأأى عن أ اثر جاحئة كوفيد

لتغطية أأي بنود معلقة يف جدول الأعامل. ويف ضوء حقيقة أأنه  2021دورة اس تثنائية للجمعيات يف النصف الأول من عام 

التمنية دون التوصل ا ىل االتفاق حىت ال ن عىل  أأجندةعىل الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات  بعد مرور ست س نوات

الختتام املناقشات يف هذا الصدد.  أأن تظهر مرونة يف ا طار جلنة التمنيةأأي اسرتاتيجيات أأو أأساليب، ينبغي لدلول الأعضاء 

ويص اجلعيات بعقد مؤمتر دبلومايس، ما دامت الصكوك امللزمة وعالوة عىل ذكل، ينبغي أأن ختتمت جلنة املعارف مفاوضاهتا وت

قانواًن رضورية محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف نظام ملكية فكرية عاملي عادل 

ثيوبيا، ابعتبارها من أأرسع الاقتصادات منوا يف العامل، عن تقدير  ها الكبري لعمل الويبو ودمعها للجهود ومتوازن. وأأعربت ا 

املبذوةل. وقد رشعت يف ا صالحات اقتصادية هبدف تعزيز قدرهتا التنافس ية. وليك تكون جزًءا من سالسل القمية العاملية، 

ثيوبيا بفضل دمع الوي  بو يف فا هنا حباجة ا ىل نظام ملكية فكرية متطور يقود الابتاكر واال بداع ويزيد من اال نتاجية. ومتكنت ا 

الوقت املناسب، من صياغة س ياس هتا واسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية اليت دخلت مرحلهتا الهنائية؛ ومن شأأن تنفيذ 

هذه الس ياسة الاسرتاتيجية أأن يعزز حامية حقوق امللكية الفكرية. وابال ضافة ا ىل ذكل، س تكون الأاكدميية الوطنية للملكية 

نفاذ 2021م الفكرية جاهزة للعمل يف عا . ورحب الوفد عىل وجه اخلصوص بدمع خرباء الويبو يف جمال امللكية الفكرية واال 

وحبلقات العمل لتعزيز الوعي والتدريب عىل اال دارة اجلاعية حلق املؤلف وتطوير البنية التحتية للملكية الفكرية، وال س امي يف 

ثيوبيا. ابال ضافة ا ىل ذكل، فا ن نظام س ياق مرشوع قانون البدل بشأأن املعارف التقليدية، وهو جم ال حيظى بأأمهية كبرية يف ا 

أأمتتة الأعامل اذلي نرشته شعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية التابع للويبو يف العام املايض قد مكّن مكتب 

ثيوبيا للملكية الفكرية من تضييق املتاعب اليت يسبهبا تفيش فريوس  ن ال بّد من تكثيف اجلهود لتعزيز نظام . واك19-كوفيدا 

ثيوبيا لضامن المنو املس تدام  امللكية الفكرية يف البالد، مع مراعاة احتياجاهتا اخلاصة، كجزء من تدابري اال صالح املتخذة يف ا 

لتعاون، وال س امي فامي والتمنية الاقتصادية. واكن دمع الويبو رضوراًي للمساعدة يف تعزيز املعرفة ابمللكية الفكرية والابتاكر وا

ثيوبيا مؤخرًا عىل معاهدة مراكش وسيمت  يتعلق بثقافة البدل الغنية واملنتجات اخلاصة بلك منطقة جغرافية. وأأخريًا، صّدقت ا 
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يداع وثيقة تصديقها دلى الويبو يف الأس بوع القادم. كام تعزتم اس تكامل معلية التصديق عىل املعاهدات الأخرى اليت تديرها  ا 

 بو. الوي 

45.  ّ  ابمسوفد أأملانيا  ، والبيان اذلي أأدىل بهاجملموعة ابء مسوفد اململكة املتحدة اب أأدىل به يالبيان اذل وفد فنلندا دوأأي

أأعرب عن تقديره اللزتام الويبو مبواصةل معلها القمي عن طريق العمل الافرتايض، و ، وادلول الأعضاء فيه الاحتاد الأورويب

اس تخدام الاجامتعات الافرتاضية جنبًا ا ىل جنب مع الاجامتعات احلضورية يف املس تقبل. ورأأى  وأأعرب عن أأمهل يف اس مترار

مبا يف ذكل تأأثري  -الوفد أأن هناك حتدايت خضمة متثل أأمام نظام امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية اجلديدة واقتصاد البياانت 

نه من أأجل أأن يس متر مما يس تلزم تواصاًل مس مترًا بني ا -اذلاكء الاصطناعي  خلرباء وأأساليب معل جديدة ومرنة. وقال ا 

نشاء اسرتاتيجية وطنية جديدة حلقوق امللكية  طار فعال للملكية الفكرية، وتيسري ا  أأحصاب احلقوق واجملمتع يف الاس تفادة من ا 

ية. وسيساعد تطوير البنية التحتية الفكرية يف فنلندا، فا ن الرمقنة التدرجيية لنظام امللكية الفكرية س يكون أأمرًا ابلغ الأمه 

دراك قمية حتديد أأصول امللكية الفكرية ومعايري التشغيل البيين بشلك أأفضل من أأجل  للملكية الفكرية أأحصاب املصلحة عىل ا 

 حق املؤلفوفد عن خالص تعازيه لوفاة الس يد اكرول كرويال، من قطاع التبادل البياانت يف البيئة الرمقية. وأأعرب 

 اعات اال بداعية يف الويبو.والصن

 ، والبيان اذلي أأدىل به وفد أأملانيا ابمسابمس اجملموعة ابء وفد اململكة املتحدة به اذلي أأدىل نوأأيّد وفد فرنسا البيا .46

. واعتربت فرنسا الويبو مثااًل ساطًعا عىل هكذا نوع من التعددية القوية واحلديثة وادلول الأعضاء فيه الاحتاد الأورويب

عاةل املطلوبة يف ظل الظروف الراهنة. ومعلت املنظمة مكحور جذب جليع ادلول ملناقشة الابتاكر بروح تعاونية وبناءة والف

جياد احللول يف جمال اذلاكء الاصطناعي  يسودها الاحرتام. ومتثلت اجلهود املنتظمة اليت بذلهتا الويبو ال جراء املناقشات وا 

يت اخنرطت فهيا املنظمة. ويف ظل الظروف الراهنة، من الأمهية مباكن الاس مترار يف بشلك خاص يف الاجتاهات اجلديدة ال

جياد طرق جديدة للتفاعل وتوحيد اجلهود، لأن حتقيق النتاجئ هو مطلب جوهري ومتوقع عىل حد سواء. وابملثل، ال ميكن  ا 

واال دارة السلمية جليع أأنظمة حامية امللكية الفكرية  جتاهل التقياميت والتوصيات ادلاخلية واخلارجية. وقال ا ن سري الأداء السلمي

لأمر ابلغ الأمهية ابلنس بة ملس تخديم تكل الأنظمة وموظفي املنظامت ادلولية. وظلت فرنسا ملزتمة بتشجيع التعددية اللغوية 

املزيانية. ثني للجنة ادية والثالودمعت طلب مراجعة س ياسات اللغات يف الويبو، عىل النحو املتفق عليه خالل ادلورة احل

 ملنظمة يف العمل بكفاءة وفعالية.وس تدمع فرنسا القيادة اجلديدة لضامن اس مترار ا

 2020وأأيد وفد غابون البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأثىن عىل الويبو لعقد مجعيات عام  .47

مع ذكل، نظرًا ا ىل تقليص جدول أأعامل اجامتعات اجلعية، تؤيد غابون . و 19-يف ظل احلاةل الصعبة اليت تفرضها جاحئة كوفيد

ن تنايم الاعامتد  2021ادلعوات ا ىل عقد جلسة اس تثنائية يف الربع الأول من عام  للسامح مبناقشة القضااي املوضوعية. وقال ا 

توصيات أأجندة التمنية وحتقيق أأهداف املتبادل لدلول الأعضاء يف س ياق اجلاحئة يسلط الضوء عىل الأمهية احليوية لتنفيذ 

ن هناك سبب وجيه لفحص مناذج احلومكة العاملية، ال س امي فامي يتعلق ابحلصول عىل الأدوية  التمنية املس تدامة. وقال أأيضًا ا 

ذ واملنتجات الصحية. وقد أأظهرت الأزمة الصحية احلالية الرضورة امللحة ال جياد حلول فعاةل، مبا يف ذكل من خالل تنفي

ونقل التكنولوجيا. وذكر أأن مكتب امللكية  )اتفاق تريبس( من حقوق امللكية الفكريةاالتفاق بشأأن اجلوانب املتصةل ابلتجارة 

نه، يف هذا الصدد، س تكون  الصناعية س ينتقل ا ىل مقره اجلديد قريبًا، وهو ما س يتيح هل تنظمي معهل بشلك أأفضل. وقال ا 

نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر. غابون ممتنة للويبو عىل املساعدة  التقنية فامي خيص ا 
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48.  ّ د وفد غامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأثىن عىل املدير العام املنهتية واليته وأأي

دارته احلازمة للويبو وعىل دمعه لتطوير نظام امللكية ال فكرية يف غامبيا. وأأعرب عن فرانسس غري عىل ا خالصه يف العمل وا 

اقتناعه بأأن املنظمة س تنتقل من قوة ا ىل قوة يف ظل القيادة الواحضة واحلامسة للمدير العام املنتخب، دارين اتنغ، وأأعرب عن 

 أأمهل يف أأن يس متر تعزيز نظام امللكية الفكرية يف غامبيا يف ظل النظام اجلديد.

بذلهتا لعقد اجلعيات رمغ الظروف احلالية. وأأعرب عن رغبته يف اغتنام  وشكر وفد جورجيا الأمانة عىل اجلهود اليت .49

. وقد اس تفادت جورجيا اس تفادة كبرية من املتقدمةوالبدلان  املتحوةلالفرصة لتسليط الضوء عىل العمل الفعال ال دارة البدلان 

ر. وأأعرب الوفد أأيضا عن امتنانه الصادق أأنشطة التعاون اليت اضطلعت هبا اال دارة وتتطلع ا ىل مواصةل هذا التعاون املمث

لأاكدميية الويبو عىل تعاوهنا مع جورجيا عىل مر الس نني، وأأشار ا ىل ترقبه مزيدا من ادلمع املس متر لأنشطة تعلمي امللكية 

 .بناءة عياتاجل دورة  وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكونالفكرية. 

50.  ّ وفد أأملانيا ابمس  ، والبيان اذلي أأدىل بهوفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء أأدىل به ياذل البياند وفد أأملانيا وأأي

، اكن البد من وجود نظام ملكية فكرية قوي ومتوازن 19-. وابلنظر ا ىل جاحئة كوفيدوادلول الأعضاء فيه الاحتاد الأورويب

عاون ادلويل الكفء والفعال اذلي يرسته مبادرات لتطوير اللقاحات والأدوية، ولتعايف الاقتصاد العاملي. ورحب الوفد ابلت

قامة أأكرث من  ملاكحفة الأمراض املدارية  WIPO Re:Searchتعاواًن يف جمال البحوث مضن برانمج  150الويبو، مبا يف ذكل ا 

عايف الاقتصاد املهمةل واملالراي والسل. وحث الوفد الويبو عىل النظر يف الكيفية اليت ميكن أأن تسامه هبا بشلك فعال يف ت

دارة أأزمة الصحة العاملية، ودعا الويبو ا ىل املشاركة عن كثب مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية لضامن  العاملي وا 

دراج قضااي امللكية الفكرية بطريقة مناس بة وفعاةل مضن املناقشات ذات الصةل. ومن انحية أأخرى، حيمل اذلاكء الاصطناعي  ا 

ه لك الوعود والتحدايت اليت تنطوي علهيا التكنولوجيا املزعزعة. ويف هذا الس ياق، اكن نظام امللكية الفكرية حمراًك عىل عاتق

حامًسا لالبتاكر واال بداع. ورحب الوفد ابخنراط الويبو يف اذلاكء الاصطناعي، عىل اعتبار أأنه ميكن أأن يلعب دوًرا حموراي 

لأفاكر وتنس يق اجلهود. واكن من اال جيايب أأن تس متر الويبو يف معاجلة القضااي ذات الصةل مكرصد دويل ومكنتدى عاملي لتبادل ا

من خالل تنظمي ادلورة الثالثة من حمادثة الويبو بشأأن اذلاكء الاصطناعي وامللكية الفكرية. واعتربت حكومة أأملانيا حقوق 

والثقايف اذلي حيمك الرشاكت واجملمتع. وجيب عىل الويبو،  امللكية الفكرية جزًءا ال يتجزأأ من اال طار القانوين والاقتصادي

بصفهتا كياان رائدا يف هذا اجملال، أأن تثبت أأن امللكية الفكرية يه أأداة ملواهجة التحدايت العاملية احلالية، مبا يف ذكل الصحة 

 2030تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام  العاملية وتغري املناخ والتمنية املس تدامة. وحث الوفد الويبو عىل املسامهة بنشاط يف

وحتديد اجملاالت اليت ميكن أأن تسامه فهيا، وذكل ابلتعاون الوثيق مع املؤسسات الأخرى اليت يوجد مقرها يف جنيف. 

ودمعت حكومة أأملانيا وضع ا طار دويل قوي ومامتسك للملكية الفكرية يكون مناس با للغرض، ويقمي توازان بني املصاحل 

امتمات اخملتلفة، ويشجع الابتاكر، ويعزز تطوير ونقل التكنولوجيا عىل أأساس الرشوط والأحاكم املتفق علهيا بشلك والاه

متبادل. وسيس تفيد أأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية، من ا طار دويل أأبسط وأأكرث تنس يقًا، مبا يف ذكل 

انون الرباءات وقانون العالمات التجارية. وينبغي اس تئناف العمل بشأأن الأحاكم املوضوعية بشأأن قانون حق املؤلف وق

طار للعمل املمثر، الأمر اذلي يتطلب توضيح مجيع املسائل اللوجستية والتقنية، مبا يف ذكل تكل  نشاء ا  املسائل املعيارية بعد ا 

، اكن جلنة حق املؤلفأأوحضت املداوالت داخل  املتعلقة ابلقواعد اال جرائية لصنع القرار من خالل الوسائل الافرتاضية. وكام

مبجرد أأن تسمح الظروف  جلنة حق املؤلفالتنس يق ادلويل للمفاهمي القانونية هممة معقدة، وتطلع الوفد ا ىل اس تئناف معل 

ذا جلنة حق املؤلفبذكل، فامي يتعلق بتوافق ال راء كام هو متعارف عليه عىل ختصيص الوقت لبنود جدول الأعامل داخل  . وا 
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معلت ادلول الأعضاء مًعا بروح توافق يف ال راء وهبدف اثبت هو حتقيق توازن عادل بني مجيع املصاحل املعنية، ميكن للويبو 

جيابية. والزتم الوفد بتحسني حامية هيئات البث من خالل التوصل  أأن تس متر يف توفري ا طار ميكن من خالهل حتقيق نتاجئ ا 

معاهدة دولية. وليك تكون املعاهدة مس تدامة وانحجة، جيب أأن يعكس نطاق تطبيقها أ خر ا ىل توافق يف ال راء بشأأن 

التطورات التقنية. ورحب الوفد ابملناقشة حول املزيد من التكنولوجيات، وال س امي فامي يتعلق ابال رساالت املؤجةل عرب 

نه س يواصل دمع هجود  مئ عىل النصوص بشأأن معاهدة دولية محلاية للهنوض ابلعمل القا جلنة حق املؤلفاال نرتنت، وقال ا 

هيئات البث. واكن الوفد هممتًا بتقامس اخلربات الوطنية فامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات لبعض املنظامت والأغراض، 

عاقات قراءة املطبوعات. وعىل الرمغ من اعتقاد الوفد الراخس أأنه ال توجد حاج ة ا ىل وكذكل للأشخاص ذوي اال عاقة خبالف ا 

ال أأنه اكن يتقبل املفاهمي القانونية لدلول الأعضاء الأخرى. كام أأبدى اهامتمه بتقامس  صك دويل ملزم قانواًن يف هذا اجملال، ا 

عادة البيع والتحدايت اليت تواجه حق املؤلف يف البيئة الرمقية. ويدعو مس تخدمو قانون  ال راء حول قضااي أأخرى مثل حق ا 

دخال م  لتكلالرباءات، الاس تجابة  جلنة س امي زيد من التطويرات والتحسينات عىل النظام، وينبغي للويبو، والالرباءات ا ىل ا 

ادلعوة. واكن الوفد حريًصا عىل مواصةل العمل بشأأن قضااي جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، ورسية االتصاالت 

يف هذا اجملال مفيًدا جليع البدلان، لأنه س يعزز مصداقية نظام امللكية بني العمالء ومستشاري الرباءات. واكن العمل اال ضايف 

الفكرية ادلويل وموثوقيته واس تقراره. وانتظر الوفد ابهامتم التقرير املتعلق ابجللسة التشاركية بشأأن اس تخدام اذلاكء 

نية والثالثني للجنة الرباءات الاصطناعي لفحص طلبات الرباءات، ورحب بتضمني برانمج العمل املس تقبيل لدلورة الثا

جلسات تشاركية أأخرى حول اذلاكء الاصطناعي والقضااي املتعلقة بأأهلية الاخرتاعات للحامية مبوجب براءة. وأأاثرت 

تكنولوجيا اذلاكء الاصطناعي العديد من الأس ئةل القانونية الهامة املتعلقة حبامية الاخرتاعات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي 

دارة نظام الرباءات، اكن من املفيد تقامس اخلربات مبوجب ب راءة. وابلنظر ا ىل الفرص والتحدايت اليت عرضها الوفد عىل ا 

الرباءات. وأأعربت أأملانيا عن تطلعها ا ىل ا جراء مناقشات بشأأن اس تعراض البحوث احلالية بشأأن الرباءات  نةجل  واملعلومات يف

طار القضااي اجلوهرية للرباءات والصحة يات الصحيةوالنفاذ ا ىل املنتجات الطبية والتكنولوج  . وأأظهرت أأحدث الأرقام يف ا 

اخلاصة بعدد الطلبات املودعة مبوجب معاهدة الرباءات الأمهية الأساس ية اليت ميثلها نظام معاهدة الرباءات للمس تخدمني يف 

العدد الس نوي للطلبات املودعة يف أأملانيا، فضاًل عن مجيع أأحناء العامل. وأأعرب الوفد عن رسوره ملالحظته الزايدة املس مترة يف 

ابملائة يف عدد طلبات معاهدة الرباءات من اخلارج اليت دخلت املرحةل الوطنية يف املكتب الأملاين للرباءات  7زايدة بنس بة 

ابملائة مهنا  85، 2019طلبا دوليا يف املرحةل الوطنية يف عام  7507. وعاجل ذكل املكتب 2019والعالمات التجارية يف عام 

قدهما مودعون من خارج أأملانيا. وأأعرب الوفد عن تقديره للتحسينات العديدة اليت ُأدخلت عىل نظام معاهدة الرباءات من 

طاره القانوين، وتطلع ا ىل دورة الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات لعام  . ومن املؤسف 2020خالل ا جراء تغيريات عىل ا 

، كام ُرفض قانون التصامميبشأأن لأعضاء مل تمتكن مرة أأخرى من االتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة أأن ادلول ا

اقرتاح امليرس حلل مسأأةل رشط الكشف. وظلت أأملانيا، مثل ادلول الأعضاء الأخرى يف الاحتاد الأورويب، مقتنعة بأأن هذا 

در  اجه يف املعاهدة سيتعارض مع هدف تبس يط ا جراءات تسجيل التصاممي الرشط ال صةل هل ابلتصاممي الصناعية وأأن ا 

وتنس يقها. ومع ذكل، ستنظر أأملانيا يف أأي مقرتحات معقوةل وبناءة قد تثار يف املس تقبل. وس ميكن انضامم الاحتاد الأورويب 

عىل اعتبار أأن الاحتاد الأورويب ا ىل وثيقة جنيف التفاق لش بونة من دخولها حزي النفاذ ابلنس بة جليع الأطراف املتعاقدة، 

اكن هو العضو اخلامس الرئييس يف نظام التسجيل ادلويل. وأأاتحت حامية املؤرشات اجلغرافية أأداة محلاية املعارف التقليدية 

اصةل اال قلميية ابلنس بة للمنتجات الزراعية وغري الزراعية. وأأشار الوفد ا ىل توافق ال راء الواسع بني ادلول الأعضاء عىل مو 

ويبو. وس يواصل املشاركة يف العمليات لتحقيق توافق يف ال راء بشأأن صك فريد من نوعه لل املعارف التابعة العمل يف جلنة
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يأأخذ يف الاعتبار مصاحل أأحصاب املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور، وال يرض ذكل بعمل نظام امللكية الفكرية 

رار تنفيذ التوصيات امخلس والأربعني من أأجندة الويبو بشأأن التمنية بطريقة متوازنة وقامئة عىل ادلويل. وأأيدت أأملانيا اس مت

تقدما كبريا يف عدد من اجملاالت. وواصل املكتب الأملاين للرباءات  التمنيةتوافق ال راء. وقد حققت نتاجئ ادلورة الأخرية للجنة 

املنظامت الأخرى ذات الصةل ابمللكية الفكرية وماكتب امللكية الفكرية الوطنية، والعالمات التجارية تعاونه الناحج مع الويبو و 

ندوتني انحجتني.  2019. وعقد ذكل املكتب ا ىل جانب الويبو يف نومفرب 19-عىل الرمغ من القيود املفروضة جراء جاحئة كوفيد

الرباءات، واكنت موهجة يف املقام الأول  وسلطت الندوة الأوىل الضوء عىل خدمات الويبو، وركزت عىل ا جراءات معاهدة

ملودعي طلبات الرباءات، ورشاكت قانون الرباءات، وممثيل الرشاكت. أأما الندوة الثانية فقد ُعقدت كتدريب داخيل لفاحيص 

دارة الرباءات وموظفي املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية ال خرين بشأأن ا جراءات معاهدة ال رباءات الرباءات وا 

ماكنيات البحث يف قواعد بياانت الويبو. ويف أأواخر عام  ، عقد ذكل املكتب اجامتعات ثنائية رفيعة املس توى 2019وا 

 ملناقشة موضوعات امللكية الفكرية مع نظرائه يف مكتيب امللكية الفكرية يف بيالروس والاحتاد الرويس.

51.  ّ  ابمسوفد أأذربيجان  ، والبيان اذلي أأدىل بهاجملموعة الأفريقية مسابوفد زمبابوي  أأدىل به اذلي د وفد غاان البيانوأأي

نه يف الشهر املايض، افتتح رئيس غاان رمسيًا أأمانة منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية، يف أأكرا،  حركة عدم الاحنياز. وقال ا 

دورًا رئيس يًا  تؤديحقوق امللكية الفكرية أأضاف أأن ا ىل تعزيز التجارة والقدرة التنافس ية بني البدلان الأفريقية. و  تسعىواليت 

يف هذا الصدد. وأأعرب وفد غاان عن تقديره للجهود املس مترة اليت تبذلها الويبو لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية وحاميهتا عىل 

اليت تواجه البدلان  كشفت عن التحدايت 19-الصعيد العاملي كأداة التمنية وتكوين الرثوات. وقال الوفد ا ن جاحئة كوفيد

النامية مثل غاان وسلطت الضوء عىل احلاجة ا ىل رمقنة ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وتعزيز الابتاكر من أأجل دفع المنو 

الاقتصادي. وأأخريًا، أأيدت غاان ادلعوات املوهجة ا ىل الويبو من أأجل توس يع نطاق ادلمع التقين املقدم ا ىل البدلان اليت 

 حتتاجه.

52.  ّ  ، والبيان اذلي أأدىل به وفد أأملانيا ابمساجملموعة ابء وفد اململكة املتحدة ابمس به أأدىل يد وفد اليوانن البيان اذلوأأي

دارهتا احلكمية، ورّحب ابلزايدة  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأشاد ابلنتاجئ املالية اال جيابية اليت حققهتا الويبو وا 

يداعات نظ ام معاهدة الرباءات ونظام مدريد. ودعا الوفد ا ىل مواصةل الاهامتم بتقدمي خدمات عالية اجلودة املس مترة يف ا 

ن التحول الرمقي يف ا جراءات اال يداع وزايدة النفاذ ا ىل  للمس تخدمني لضامن نظام فعال حلقوق امللكية الفكرية. وقال ا 

س تجابة الحتياجات املس تخدمني، فضال عن اس تحداث الأدوات من شأأنه أأن جيعل نظام امللكية الفكرية أأكرث سهوةل وا

أأصول امللكية الفكرية غري امللموسة واملسامهة يف المنو الاقتصادي واملزااي الاجامتعية الأخرى. وقامت اليوانن مؤخًرا بتحديث 

(، مبا يامتىش L.4679/20-3-2020نظام امللكية الفكرية اخلاص هبا من خالل وضع قانون جديد بشأأن العالمات التجارية )

نفاذ رمق  2015/2436مع التوجيه )الاحتاد الأورويب( رمق  . وس يجعل القانون نظام حامية العالمات 2004/48وتوجيه اال 

التجارية يف البالد رسيعا ومعلّيا ا ىل حد كبري وأأكرث فاعلية. وقد ُوضعت أ لية موحدة وقوية ملراقبة السوق مبوجب القانون 

ية السوق ادلاخلية من خالل تعزيز التنافس ية ورايدة الأعامل، وحامية املس هتلكني، وتعزيز الأمن محلا 4712/29-7-2020

الوطين، وحامية امللكية الفكرية وزايدة اال يرادات العامة وايرادات الأعامل التجارية. وقد ُأدرج تعريف واحض للسلع املقدلة. 

يورو( عىل التجارة يف مثل هذه السلع، فضال عن مصادرهتا  100,000وُوضعت أأحاكم بأأداء غرامات صارمة )تصل ا ىل 

وتدمريها عىل الفور. ومن مث فا ن التجارة غري املرشوعة يف السلع املقدلة س تخضع للتقييد ا ىل حد كبري. وبدمع مايل من مكتب 

ل العالمات التجارية اخلاص (، أأمكل مكتب العالمات التجارية اليوانين رمقنة جسEUIPOالاحتاد الأورويب للملكية الفكرية )
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لكرتونًيا حبلول هناية عام  غالقه يف وجه اجلهور ملّدة ثالثة أأشهر، 2020. ومنذ مطلع عام 2020به، ليكون متاًحا ا  ، رمغ ا 

طلب تسجيل عالمة جتارية وطنية. واكنت أأدوات اال يداع  4,000تلقى مكتب العالمات التجارية اليوانين ما يقرب من 

ليت قدهما مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية يف السابق فعاةل للغاية يف ظل الظروف احلالية غري املتوقعة. اال لكرتوين ا

( حتسني البنية التحتية HIPOالصناعية، واصلت املنظمة اليواننية للملكية الصناعية )تصاممي تعلق ابلرباءات وال وفامي ي 

يداع. وبفضل رمقنة ا جراءات اال  لتكنولوجيا املعلومات والوصول ا ىل نظام ا    يداع، مل تتعطل اال يداعات أأثناءلكرتوين اكمل لال 

يداعات الرباءات بأأكرث من  ثر الأزمة الصحية. ويف الواقع، زاد عدد ا  يف املائة خالل النصف الأول من  30فرتة اال غالق عىل ا 

اليت  معاهدة براءاتحيلت مجيع الطلبات بناء عىل ، رمغ اال غالق. كام جرى تشجيع املراسالت الالكرتونية. وقد أُ 2020عام 

 معاهدة براءاتا ىل املكتب ادلويل ابلوسائل اال لكرتونية فقط عرب نظام ( HIPO)تلقهتا املنظمة اليواننية للملكية الصناعية 

اليواننية للملكية  (، ظلت املنظمةISOاال لكرتوين. وبفضل الشهادة اليت حصل علهيا من املنظمة ادلولية للتوحيد القيايس )

ملزتمة بتقدمي خدمات عالية اجلودة للمس تخدمني. وخضع النفاذ ا ىل نظام امللكية الفكرية ا ىل معلية ( HIPO)الصناعية 

التحسني من خالل توس يع ش بكة مكتبات الرباءات اال قلميية املقدمة من اجلامعات وغرف التجارة يف س بع مدن يواننية، مقاميً 

تدريًبا موهًجا يف  (HIPO) اجلاعات احمللية ومؤسسات الأعامل. وقّدمت املنظمة اليواننية للملكية الصناعيةبدكل روابط مع 

نفاذ القانون وأأنتجت رشيط فيديو ال ذاكء الوعي العام بعواقب رشاء املنتجات املقدلة.  نفاذ حقوق امللكية الفكرية ملسؤويل ا  ا 

كتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية وبدلية ثيسالونييك أأن حيد من بيع ومن شأأن مرشوع أأطلق مؤخًرا ابلتعاون مع م 

السلع املقدلة ويوحض للمواطنني والسلطات احمللية أأمهية رشاء املنتجات الأصلية. كام اس تحدث تطبيق للهاتف احملمول ال بالغ 

املؤلف واحلقوق اجملاورة، أأطلقت املنظمة رشطة البدلية يف احلال عن أأي أأنشطة للتجارة غري املرشوعة. وفامي يتعلق حبق 

، حتت ا رشاف وزارة الثقافة والرايضة، عدًدا من املبادرات املهمة. وقد أأدى ا جراء تعديل (HCOحلق املؤلف )اليواننية 

حق هام عىل قانون حق املؤلف اليوانين فامي يتعلق ابلقرصنة الرمقية ا ىل تعزيز دور واختصاص جلنة اال خطار ابلتعدي عىل 

املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل اال نرتنت. وخول التعديل للجنة الأمر ابحلجب ادلينامييك للنفاذ ا ىل املواد اليت تتعّدى حق 

املؤلف حيث توّصلت ا ىل أأن قراراهتا السابقة قد مت الالتفاف علهيا. واكن الغرض من التعديل هو ماكحفة القرصنة يف البيئة 

حلق املؤلف ع الاحتاد الأورويب واجملمتع ادلويل عىل نطاق أأوسع. كام أأطلقت املنظمة اليواننية الرمقية من خالل التنس يق م

(HCO)  عداد لكرتونية وطنية للرتوجي للمحتوى اال بداعي املرشوع وا  نشاء بوابة ا  مبادرات ال ذاكء الوعي، مبا يف ذكل ا 

 يف اليوانن وقربص حول حق املؤلف.الثانوية  برانمج ممول من الاحتاد الأورويب لتثقيف الش باب ومعلمي املدارس

53.  ّ ن غواتاميال تقرّ وفد به  د وفد غواتاميال البيان اذلي أأدىلوأأي  بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال ا 

دارة الس ياسة العامة. بتأأدية امللكية الفكرية دورًا هامًا يف الاقتصادات الوطنية حول العامل، وبكوهنا عاماًل رئيس يًا يف ت عزيز ا 

وسلط الوفد الضوء عىل دور الويبو بصفهتا واكةل متخصصة ورشياكً يف وضع وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية لنظام امللكية 

الفكرية. وأأعرب عن اهامتمه برؤية تنفيذ توصيات أأجندة التمنية عىل حنو شامل يف خمتلف مشاريع الويبو وأأنشطهتا. وحث 

 ل الأعضاء عىل مواصةل النقاش عىل حنو بناء لأنه رضوري لتحقيق تقدم كبري يف أأعاملها.الوفد ادلو 

نه يتطلع ا ىل العمل مع الس يد اتنغ للهنوض بنظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية.  .54 وقال وفد الكريس الرسويل ا 

دي اذلين أأثىن علهيم البااب فرانسيس، وذكّر الوفد يف خطابه ابلعاملني يف جمال الرعاية الصحية من منطقة لومبار 

نه خالل جاحئة كوفيد2020 يونيو 20 يف هنم "أأمارات اال نسانية املرئية" اليت تتجىل. وقال ا  ، قامت البدلان 19-، قائاًل ا 

ديد ابستامثرات غري مس بوقة يف البحث والتطوير التعاونيني غري الرحبيني، مما يدل عىل فوائد التعاون عند الاس تجابة لهت
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نقاذ الأرواح وحتسني حصة مليارات الأشخاص. ومنذ بداية جاحئة كوفيد –حصي عاملي مشرتك  ، أأظهرت الويبو 19-أأي ا 

مليون كشف عن التكنولوجيا ومرافق حبث  80اس تعدادها ملواهجة التحدايت من خالل ركن الرباءات اذلي يضم أأكرث من 

يعزز الوصول ا ىل املعلومات التكنولوجية اليت مت الكشف عهنا يف ، وهو ما 19-واسرتجاع مطورة خصيصًا لأزمة كوفيد

والوقاية منه وعالجه. وأأثىن الوفد عىل الويبو ال جراءاهتا الفورية،  19-براءات الاخرتاع املنشورة من أأجل الكشف عن كوفيد

نشاء  اء العامل، مما يتيح الوصول ا ىل مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف مجيع أأحن 900من بني تدابري أأخرى، اليت ختص ا 

. واملتحوةلالرباءات والبياانت العلمية واملنشورات واملرافق اال ضافية للباحثني املوجودين يف الاقتصادات الأقل منوًا والنامية 

ترشيعات  وأأقر الوفد بأأمهية نظام حامية امللكية الفكرية والنشاط الابتاكري من أأجل الصاحل العام، وجدد دعوته ا ىل توفري

وخطط لضامن أأن براءات الاخرتاع والتدابري التجارية ال متنع الوصول ا ىل ما هو أأسايس من عالجات وتشخيصات وأأدوية 

، عىل أأن اللقاح جيب أأال يصبح 2020أأغسطس  18ومس تلزمات وأأهجزة طبية. وشدد البااب فرانسيس يف لكمته العامة، يف 

من اتفاقية  10عىل الأزمة البيئية، وكام هو مذكور يف املادة  19-أأاّل يطغى وابء كوفيدملاكً للأغىن أأو دلوةل واحدة. وينبغي 

ن ابتاكر التكنولوجيا املراعية  ابريس بشأأن تغري املناخ، فا ن الابتاكر هل دور حموري يف التصدي لالحتباس احلراري. وقال ا 

امللكية الفكرية، ساعدت عىل حتفزي تطوير حلول جديدة  للمناخ ونقلها ونرشها، وحقوق امللكية الفكرية اليت يعززها نظام

يصال مثار الابتاكر ا ىل املناطق الأكرث احتياجًا، وذكل من خالل اتفاقيات الرتخيص أأو املشاريع  ميكن أأن تساعد عىل ا 

 يتطلب أأكرث من املشرتكة. وقبل ذكل خبمس س نوات، وافق اجملمتع ادلويل عىل أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة اليت

، فا ن الالزتامات العامة ليست 2020سبمترب  12نصفها حلواًل تكنولوجية خرضاء. وكام رصح البااب فرانسيس يف لكمته يف 

 اكفية، وال تزال هناك حاجة ا ىل اال رادة من أأجل معاجلة الأس باب اجلذرية لتغري املناخ.

. وقد بذل موظفو الويبو 19-اهحا ملواهجة جاحئة كوفيدوأأعرب وفد هندوراس عن تضامنه مع مجيع البدلان يف كف .55

الس يد فرانسس غري عىل دمعه عىل مر الس نني الوفد  الأزمة واس تئناف الأنشطة. وشكر هجودا اس تثنائية للتكيف مع

املدير العام، والتقدم احملرز يف جدول أأعامل الويبو املعياري حتت قيادته. وهنأأ البدل الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب 

 وأأكد الزتامه مبواصةل التعاون مع الويبو.

56.  ّ يف القضااي اال دارية اليت ال غىن عهنا، وشدد عىل الزتامه بدمع اجلعيات  2020د وفد هنغاراي حرص معل مجعيات وأأي

 اجلعيات.يف ا حراز تقدم بشأأن مسائل س ياسة امللكية الفكرية العاملية وأأعرب عن اس تعداده ملواصةل معل تكل 

وأأشار وفد أأيسلندا مع التقدير ا ىل التقدم احملرز يف ظل القيادة القوية واملقتدرة للمدير العام املنهتية واليته، فرانسس  .57

برام معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش. وأأعرب عن امتنانه للخطوات املهمة اليت اختذهتا الويبو يف الس نوات  غري، وال س امي ا 

املعلومات واالتصال مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وأأعرب عن اقتناعه بأأن املنظمة ستس متر يف  الأخرية لتحديث تقامس

 المنو حتت ا رشاف املدير العام املنتخب دارين اتنغ.

دارة خدمات حقوق امللكية الفكرية بكفاءة عىل الرمغ من تفيش جاحئة  .58 وأأثىن وفد الهند عىل الويبو الس مترارها يف ا 

نشاء نظام دينامييك وحيوي ومتوازن للملكية الفكرية مع الرتكزي . 19-كوفيد وقد اختذت الهند خطوات هممة لتعزيز الابتاكر وا 

بشلك خاص عىل تشجيع الرشاكت الناش ئة. وقد كثفت تعاوهنا مع الويبو، بعد أأن انضمت ا ىل مخس من معاهدات حقوق 

. وأأيد الوفد اقرتاح عقد 2015مرتبة مقارنة بعام  33بتاكر العاملي بـ امللكية الفكرية يف العامني املاضيني، وتسلقت مؤرش الا
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من أأجل مناقشة القضااي اجلوهرية. وحث ادلول الأعضاء عىل جتاوز املأأزق  2021يف أأوائل عام للجمعيات اس تثنائية  دورة

 املتعلق بفتح ماكتب خارجية للويبو.

نه عىل الرمغ من جاحئة كوف  .59 ندونيس يا ا  ، ظلت خدمات امللكية الفكرية مفتوحة وزاد عدد تسجيالت 19-يدوقال وفد ا 

امللكية الفكرية، وذكل بفضل ا اتحة التسجيل عرب اال نرتنت يف حق املؤلف والرباءات والعالمات التجارية وطلبات التصاممي 

ندونيس يا ابجلهود املس مترة اليت تبذلها الويبو وادلول الأعضاء لتعممي الت  منية يف معل املنظمة. وبيامن أأقر الصناعية. ورحبت ا 

نه يتطلع ا ىل اس تئناف العمل املعياري للمنظمة، اذلي ما يزال يقدم هل دمعه 19-ابلتحدايت اليت تفرضها جاحئة كوفيد ، فا 

 ، وحامية أأسامء البدلان، ومعاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات البث. كام أأعرب عنلجنة املعارفس امي فامي يتعلق ب الاكمل، ال 

 أأمهل يف أأن تتوصل اجلعيات يف القريب العاجل ا ىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي.

يران )مجهورية  .60 ن العامل يواجه حتدايت مزتايدة ومتداخةل تشمل ال ن التأأثري املروع جلاحئة  -وقال وفد ا  اال سالمية( ا 

ن السبيل الوحيد للتغلب عىل هذا التحدي هو من اليت تسبب أأيضًا يف أأمعق أأزمة ا 19-كوفيد قتصادية عاملية منذ عقود. وا 

نه مع تزايد الأمل والطلب عىل تطوير  خالل التضامن اال نساين احلقيقي وشعور اجملمتع ادلويل ابملسؤولية املشرتكة. وقال ا 

ة الفكرية احملمتةل أأمام احلصول عىل هذه عالجات ولقاحات لفريوس كوروان، هناك أأيضًا خماوف مزتايدة بشأأن حواجز امللكي

نه عىل الويبو، وفقًا لواليهتا العاملية، أأن تؤدي دورًا رئيس يًا يف هذا الصدد من خالل الرشوع يف  املنتجات. وأأضاف قائاًل ا 

رث من أأي مناقشة شامةل بشأأن امللكية الفكرية والصحة العامة يف س ياق اجلاحئة. وذكر أأنه قد أأصبح من الرضوري ال ن أأك

وقت مىض متكني البدلان النامية من اس تخدام تدابري الس ياسة العامة املتاحة يف أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية وادلولية 

نه ينبغي أأن يُنظر ا ىل ذكل ابعتباره أأولوية ابلنس بة ا ىل  دارة حاالت الطوارئ والتخفيف من حدهتا. وقال ا  بشلك أأفضل بغية ا 

قبةل. ومع مواصةل العامل التعامل مع الوابء، أأضافت الفجوة الرمقية بُعدًا جديدًا للضعف يف الفجوة اال منائية. املنظمة يف الأشهر امل 

ن تعزيز وتسهيل  ن ادلراية التكنولوجية يه احملرك الرئييس للتمنية الاقتصادية املس تدامة. وقال ا  ويف هذا الصدد، قال الوفد ا 

نه  نقل التكنولوجيا اكان منذ وقت طويل عنرصين ال غىن عهنام يف س ياسات سد الفجوة التكنولوجية. وبناًء عىل ذكل، قال ا 

ينبغي للويبو أأن تقدم ادلمع من أأجل حتسني القدرات احمللية، وحتفزي الابتاكر احمليل، واجلهود ادلولية، هبدف هتيئة بيئة دامعة 

 لنقل التكنولوجيا.

61.  ّ د اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. ويعمتد الاقتصاد اال رسائييل ا ىل حد كبري د وفد ا رسائيل البيان اذلي أأدىل به وفوأأي

عىل الابتاكر يف خمتلف اجملاالت والقطاعات، مبا يف ذكل صناعة التكنولوجيا العالية. ذلكل أأقرت ا رسائيل بأأمهية امللكية 

ستمثرين والرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت الفكرية ليك يعمل نظام الابتاكر عىل حنو جيد، عىل اعتبار أأهنا تدمع امل 

الناش ئة واجلامعات واجلهات الفاعةل الأخرى يف حتويل الأفاكر ا ىل أأصول. وقد لعبت الويبو دوًرا دولًيا حموراًي يف هذا 

دي عرب نظام الصدد، وتتطلع ا رسائيل ا ىل العمل عن كثب مع املدير العام اجلديد ملواصةل تعزيز الابتاكر والمنو الاقتصا

عىل حياة وس بل عيش ساكن العامل، وأأعرب الوفد عن تقديره دلور املنظمة يف  19-امللكية الفكرية. وقد أأثرت جاحئة كوفيد

ضامن اس مترارية خدماهتا، وال س امي نظام التسجيل، خالل هذه الظروف الصعبة، ويف حامية موظفهيا أأيًضا. واكنت ا رسائيل 

للفرد عىل مس توى  معاهدة براءاتو للتسجيل ادلويل، حيث ورد مهنا أأكرب عدد من طلبات مس تخدما نشطا لنظام الويب

ما يقارب  2019العامل ويه واحدة من البدلان اليت يرد مهنا أأكرب عدد من الطلبات املودعة من النساء. وقد أأىت يف عام 

. وذلكل أأعرب معاهدة براءاتة اال رسائييل من نظام ابملائة من طلبات املرحةل الوطنية اليت تلقاها مكتب امللكية الفكري 85
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الوفد عن امتنانه اللزتام الويبو بتحسني نظام التسجيل ابس مترار، مبا يف ذكل من خالل اس تخدام التكنولوجيات املتقدمة. 

جيابية.  وجدد الزتامه ابملشاركة يف اجلعيات بطريقة بناءة وا 

62.  ّ يطاليا البيان اذلوأأي وادلول الأعضاء فيه، والبيان اذلي أأدىل به الاحتاد الأورويب  وفد أأملانيا ابمس أأدىل به يد وفد ا 

يطاليا ا ىل جمال تركزي خمصص  ابمساململكة املتحدة وفد  اجملموعة ابء. وأأعرب عن تقديره ملبادرة الويبو ال دارة الأزمات وحاجة ا 

طالق خدمة لتأأثريات اذلاكء الاصطناعي عىل س ياسة امللكية الفكرية. ورحب أأيض واملوقع  WIPO PROOFا اب 

اال لكرتوين املنقح اخلاص ابمللكية الفكرية. وأأشاد كذكل مبشاركة الويبو النشطة يف الرتوجي املس متر جلدول الأعامل املعياري 

مللكية الفكرية وجناحاهتا الأخرية يف جمال املعاهدات ادلولية. وأأكد الوفد اهامتمه املس متر والزتامه بتوس يع نطاق تطوير أأنظمة ا

ليه  العاملية. وأأكد، عىل وجه اخلصوص، دمعه للحامية ادلولية وتسجيل املؤرشات اجلغرافية عرب نظام لش بونة، اذلي يُنظر ا 

بعني التقدير نظرا ال ماكانته القوية اليت تس تفيد مهنا مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو عرب طيف التمنية، وال س امي الرشاكت 

سطة واملنتجني الريفيني. وعليه، رحب الوفد ببدء نفاذ وثيقة جنيف ودعا الويبو ا ىل تقدمي ادلمع الاكيف لنظام الصغرية واملتو 

لش بونة املتجدد. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تضطلع الويبو بأأنشطة مركزة لتقدمي املساعدة التقنية يف خمتلف املناطق، مبا يف 

رش املعلومات ادلقيقة حول نظام لش بونة احملدث واغتنام الفرص املتاحة لقطاع ذكل عرب الوسائل الافرتاضية، لزايدة ن 

يطاليا القوي للويبو يف تعزيز وتطوير نظام ملكية  الأعامل يف البدلان املتقدمة والنامية والأقل منوا. ويف اخلتام، أأكد الوفد دمع ا 

 .2030ل أأعامل الأمم املتحدة لعام فكرية دويل عاملي ومتوازن وشامل وفعال مبا يامتىش مع أأهداف جدو 

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشاد الوفد ابملدير العام  ابمسوأأيد وفد جاماياك البيان اذلي أأدىل به وفد بامن  .63

س امي  منوًا، الاخلارج الس يد فرانسس غري لقيادته احلكمية وهجوده اليت بذلها لتلبية احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل 

ما خيص تعزيز المنو والتمنية الشاملني واملس تدامني من خالل امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن تقديره لدلمع املس متر من 

وفد عن ثقته يف أأن ال، قبل ا غالق حدود جاماياك. وأأعرب 2020الأمانة، مبا يف ذكل اس تضافة ندوتني يف جاماياك يف مارس 

قود تطوير نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية من شأأنه أأن ميكّن ويسهل الابتاكر القيادة اجلديدة س ت

ظ عىل وضع الويبو املايل السلمي واملس تقر. وأأثىن أأيضًا عىل موظفي فاواال بداع مبا يعود ابلنفع عىل مجيع ادلول الأعضاء، وس تح

تينية والاكرييب، لتعاوهنم املس متر واس تجابهتم للأعضاء عىل الرمغ من التحدايت الويبو، مبا يف ذكل املكتب اال قلميي لأمرياك الال

عىل املصاحل الأمنية الأساس ية جليع البدلان وخاصة النظم الصحية الأضعف  19-العاملية غري املس بوقة اليت يفرضها كوفيد

نه يف ال واقع، بغية ماكحفة هذا الوابء، ال غىن عن احلصول عىل والأقل متانة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وقال ا 

نتاهجا متاحة عىل  الأدوية واللقاحات والتشخيص واملعدات الطبية بأأسعار معقوةل؛ وابملثل، ينبغي أأن تكون تكنولوجيات ا 

النية بأأسعار نطاق واسع. ومع ذكل، فا ن الرباءات للمنتجات أأو العمليات حتد بشلك عام من احلصول عىل املنتجات الصيد

منخفضة أأو بمكيات اكفية. وذكر أأنه ابلتايل ينبغي الاس مترار يف تفسري معاهدات الويبو وتنفيذها بطريقة تدمع حق أأعضاء 

ن الويبو تضطلع بدور حيوي وأأخاليق تؤديه  الويبو يف حامية الصحة العامة وال س امي تعزيز حصول اجليع عىل الأدوية. وقال ا 

ة الناس واجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية. وعىل الرمغ من الوابء، شهد العام هذا نشاطًا كبريًا يف املوازنة بني حص

ابلنس بة ا ىل جاماياك ومكتهبا للملكية الفكرية، اليت عززت وأأكدت عىل أأمهية امللكية الفكرية ليس كهيلك قانوين ولكن 

ن م  كتب جاماياك للملكية الفكرية قد معل مع الويبو لتنفيذ قوانني امللكية كجانب أأسايس من جوانب التمنية والتجارة. وقال ا 

الفكرية احلديثة والشامةل اليت من شأأهنا أأن تسهل المنو الاقتصادي والتمنية يف جاماياك كدوةل جزرية صغرية، وابلتايل أأن 

اممي وتعد جاماياك واثئق الانضامم ا ىل العديد تعود ابلفائدة عىل جاماياك ولك فرد من أأفرادها. وقد ُأقر قانون الرباءات والتص
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من معاهدات الويبو. وجرى كذكل تعديل قانون ولواحئ حامية املؤرشات اجلغرافية يف جاماياك من أأجل أأن حتظى مجيع السلع 

نشاء جلنة استشارية تُعىن  ابملؤرشات ابملس توى العايل من امحلاية املمنوح لأنواع النبيذ واملرشوابت الروحية، فضاًل عن ا 

ن جاماياك حققت  اجلغرافية. والعمل جاٍر أأيضًا لالنضامم ا ىل اتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية. وقال ا 

تقدمًا كبريًا فامي يتعلق ابلترشيعات اخلاصة حبامية الأنواع اجلديدة من النبااتت، وتعمل بشلك وثيق مع أأمانة الاحتاد ادلويل 

من أأجل ضامن أأن القانون س يحمي حقوق املربني بشلك مالمئ بطريقة تتفق مع )الأوبوف( صناف النباتية اجلديدة محلاية الأ 

اتفاقية الاحتاد. وأأقر وفد جاماياك بأأمهية مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر ومسامههتا يف التمنية والابتاكر يف البدلان 

يع اتفاق مس توى اخلدمات اذلي أأفىض ا ىل أأن يُنشأأ، يف جاماياك، أأول مركز دمع النامية. وهكذا، قررت جاماياك توق 

تكنولوجيا والابتاكر يف منطقة البحر الاكرييب الناطقة ابال جنلزيية. وشكر وفد جاماياك الويبو عىل ادلمع والتدريب املقدمني 

ن الويبو دمعت  حىت ال ن، واكن أ خرهام من خالل الوصول ا ىل برانمج التعمل عن بُعد اذلي تيرسه أأاكدميية الويبو. وقال ا 

أأيضًا الهنضة اجلامايكية الرامية ا ىل زايدة الوعي الوطين ابمللكية الفكرية، وال س امي الزتام جاماياك ابلتكنولوجيات اخلرضاء اليت 

ملكية الفكرية خالل أأنشطته تعزز قضااي امللكية الفكرية وس ياساهتا. وبناًء عىل ذكل، أأبدت الويبو دمعها ملكتب جاماياك لل 

ن  الس نوية يف أأس بوع امللكية الفكرية، اذلي عقد بشلك افرتايض بشأأن موضوع "الابتاكر من أأجل مس تقبل أأخرض". وقال ا 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" التابعة لقطاع القضااي العاملية يف الويبو قدمت مساعدة فعاةل، وهناك مرشوع قرار  شعبة "ا 

جعة ميكن من توفري قانون واحد محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف قيد املرا

، اليت املعارفجاماياك. وذكر أأن هذا املرشوع قد اس تفاد من املداوالت اجلارية واملفاوضات القامئة عىل النصوص يف جلنة 

يف  عارفنة املجل ع لفريق اخلرباء ملواصةل معل جاماياك ابقرتاح عقد ندوة أأو اجامت تعرتف جاماياك بأأمهية معلها. وأأشاد وفد

شلك يدرك التحدايت احلالية ال جراء املفاوضات. وشدد الوفد كذكل عىل أأمهية جدول الأعامل املعياري، وأأجندة التمنية 

)جلنة الصناعية واملؤرشات اجلغرافية  تصامميوال  عالمات التجاريةالقانون والابتاكر، وأأعامل جلنة الويبو ادلامئة املعنية ب

ن جاماياك تتطلع ا ىل مواصةل العمل مع اللجنة ادلامئة لكنه سلط العالمات(  فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان. وقال الوفد ا 

ية واحلوار بعد الضوء عىل التحدايت اليت تكتنف ا جراء املناقشات بشلك خمتلط. وتوقع الوفد اس تئناف الاجامتعات احلضور

تطبيع الوضع الوابيئ. ويف اخلتام، أأكد الوفد من جديد دمع جاماياك الاكمل لوالية املدير العام اجلديد وكذكل الزتام جاماياك 

 الراخس بعمل الويبو.

ة ا ىل خلق وضع شديد اخلطور 19-وقدم وفد الياابن توقعاته بشأأن الزتام الويبو والياابن. أأواًل، أأدت جاحئة كوفيد .64

لالقتصاد العاملي واجملمتعات كلك، واليت خضعت لتحوالت هائةل، مبا يف ذكل التحوالت الرمقية وتكنولوجيا املعلومات 

، ال س امي اعامتد طريقة العمل عن بعد. واكن الابتاكر حمراًك للأعامل التجارية يف اجملمتع املتسارعة اليت أأثرت عىل منط احلياة

ملس تدام، وابلتايل أأصبح من املهم أأكرث من أأي وقت مىض معاجلة تكل التحدايت الاجامتعية اجلديدة والمنو الاقتصادي ا

املزتايدة اليت نشأأت عن هذا الوضع. وللتشجيع عىل الابتاكر يلزم وجود توازن مناسب بني املبادرات اليت تعززه واملبادرات 

هتا الهيئة املتخصصة الوحيدة يف جمال امللكية الفكرية يف الأمم اليت تنرش نتاجئه. ويف هذا توقعت الياابن أأن تساعد الويبو، بصف

املتحدة، عىل حل القضااي العاملية من خالل التشجيع عىل املزيد من الابتاكر بغرض ترسيع التعايف الاقتصادي. وميكن أأيًضا 

املتعلقة ابالحتباس احلراري. وقد  اس تخدام امللكية الفكرية للمساعدة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، مبا يف ذكل تكل

، ويه مبادرة الويبو لتشجيع تطوير ونرش التكنولوجيات البيئية، حتت قيادة اجلعية الياابنية WIPO GREENُأنشئت 

، مبا يف ذكل مكتب الياابن للرباءات 23رشياًك. ويشلك الرشاكء من الياابن البالغ عددمه  115للملكية الفكرية ودلهيا ال ن 

. وستسامه الياابن بنشاط يف حتقيق أأهداف WIPO GREEN، أأكرب عدد من املشاركني يف برانمج 2020فرباير  منذ
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التمنية املس تدامة من خالل نرش التكنولوجيات البيئية. اثنيًا، ينبغي اعامتد نظام امللكية الفكرية لالس تجابة للتقدم الرسيع يف 

لياابن أأن تعزز الويبو الابتاكر القامئ عىل التكنولوجيات الناش ئة اجلديدة مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتوقعت ا

نرتنت الأش ياء واذلاكء الاصطناعي، بغرض املساعدة يف بناء مس تقبل مزدهر للعامل. وبناًء عىل ذكل، ينبغي للويبو أأن تقود  ا 

تقدم التكنولويج، وينبغي أأن تعزز بشلك أأكرث املبادرات ادلولية لضامن اس تجابة أأنظمة امللكية الفكرية بشلك مناسب لل 

فعالية البيئة ادلولية من أأجل امحلاية املناس بة للملكية الفكرية واس تغاللها حبيث ميكن للجميع المتتع مبزااي الابتاكر بشلك عادل 

توفر لها امحلاية يف مجيع ادلول الأعضاء. ومن أأجل نرش التكنولوجيات الناش ئة اجلديدة عىل حنو واسع، من احليوي أأن 

نرتنت  املناس بة. ويف الس نوات الأخرية، قادت الياابن معلية وضع تصنيف دويل للرباءات يتوافق مع الاخرتاعات املتعلقة اب 

نشاء ونرش أأمثةل عن حاالت الاخرتاعات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي. وأأعرب الوفد عن رغبته يف  الأش ياء، كام قامت اب 

ات اليت اكتسبهتا الياابن من خالل هذه املبادرات يف املناقشات حول التكنولوجيات الناش ئة اجلديدة تقامس املعارف واخلرب 

وهو أأمر رضوري للويبو لأن معظم دخلها  -اليت تقودها الويبو. اثلثا، شدد الوفد عىل توفري مزيد من الراحة للمس تخدمني 

تصال بني الويبو ومعالهئا، لأن الاس امتع ا ىل أ راء العمالء بشأأن يأأيت من رسوم أأولئك املس تخدمني. وينبغي توس يع نطاق اال

مبادرات الويبو من شأأنه أأن يساعد يف جعل نظام الطلبات ادلولية واملعلومات اليت تقدهما الويبو أأكرث سهوةل يف الاس تخدام. 

ل تلقي مساهامت من أأولئك واكن الياابنيون يف طليعة املودعني ادلوليني، وبناًء عىل ذكل، رأأى الوفد أأنه من خال

املس تخدمني من خالل مكتب الويبو يف الياابن عىل سبيل املثال، من شأأنه أأن جيعل الياابن تساعد بشلك كبري يف حتسني 

مبادرات الويبو. وس يكون توس يع قاعدة املس تخدمني يف الويبو أأمرا رضوراًي أأيًضا، حبيث ينبغي أأن يصبح لك الأشخاص 

تاكر واال بداع يف مجيع أأحناء العامل مس تخدمني دلهيا. وبناًء عىل ذكل، ينبغي ا ضفاء مزيد من التحسني عىل املنكبون عىل الاب 

احملتوايت والواهجات جبعلها بس يطة ويف نفس الوقت معلية ابلنس بة للرشاكت الصغرية واملتوسطة، مبا يف ذكل الرشاكت 

. رابعا، ينبغي تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية من خالل تكوين الناش ئة والأفراد غري امللمني بنظام امللكية الفكرية

الكفاءات وتطوير أأنظمة تكنولوجيا املعلومات. وتوقعت الياابن حدوث زايدة يف املس تقبل فامي خيص تنويع الرشاكت لعملياهتا 

فهيا الرشاكت عىل امللكية الفكرية وتس تغلها.  اخلارجية يف خمتلف البدلان، مما يعين زايدة يف تنوع البدلان واملناطق اليت حتصل

ن الويبو ينبغي أأن تكون جرسا بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية ضافة ا ىل ، وقال الوفد ا  العمل يف الوقت ذاته مع لك ا 

ضامن من أأجل لملكية الفكرية ل املناس بني س تغالل الاتحقيق امحلاية ول دوةل عضو عىل تعزيز البيئة ادلولية بشلك أأكرث فعالية 

ن الياابن س تواصل دمع مبادراهتا قال أأيضًا ا  و  .يف ادلول الأعضاء عادل عىل حنومتتع الأشخاص ابلفوائد املتأأتية عن الابتاكر 

عاما. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف حتقيق النظام اال يكولويج العاملي  30من خالل املساهامت الطوعية اليت قدمهتا لأكرث من 

لملكية الفكرية الشامل واملتوازن واحليوي والتطلعي املذكور يف خطاب القبول اذلي أألقاه الس يد دارين اتنغ. وس تواصل ل 

يف أأوسأاك،  2025الياابن التعاون مع الويبو، مبا يف ذكل من خالل أأنشطة التوعية بشأأن امللكية الفكرية يف املعرض العاملي 

 يكولويج للملكية الفكرية.وستسامه بنشاط يف تطوير النظام اال  

ويبو الس يد فرانسس غري، اذلي أأمىض س نوات عديدة يف خدمة للر العام مديلعن شكر بالده ل وفد الأردن وعرّب  .65

املنظمة ودمع العديد من املبادرات فهيا اليت بال شك حتظى ابحرتام اجليع. كام رحب بتعيني الس يد دارين اتنغ اذلي سيتوىل 

دارة املنظمة بُع  يد اختتام هذه ادلورة، وعرب عن تطلعه للعمل معه يف تطوير املنظمة وبراجمها، اليت أأثبتت وما زالت أأنه ال ا 

غىن عن العمل املتعدد الأطراف ملواهجة التحدايت املس تقبلية، وقال بأأنه عىل يقني من أأن قدراته الكبرية ومؤهالته العالية 

ة املتينة وعرب عن دمعه يف ذكل. وأأضاف الوفد أأن هذه ادلورة تنعقد يف خضم ونظرته الثاقبة س متكنه من تعزيز هذه الأرضي

ذ يتطلب مواهجهتا تعظمي العمل ادلويل متعدد الأطراف، 19-ما يواهجه العامل اليوم من تبعات انتشار جاحئة كوفيد  ، ا 
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اد احللول ملواهجة التحدايت الناش ئة من والتعاون الوثيق، وادلمع واال س ناد. وقال بأأن للمنظمة يف هذا الصدد دور هام يف ا جي

اجلاحئة من خالل اس تخدام تطبيقات اذلاكء الاصطناعي وتوفري الاماكنيات مبا يف ذكل لتوفري اللقاح ال من للجميع وبشلك 

متساوي. وأأعرب عن تضامن وفد بالده مع أأرس مجيع حضااي هذه اجلاحئة وبشلك خاص موظفي الويبو. ورأأى الوفد أأنه من 

مهية مباكن مواصةل العمل بشأأن املسائل املتعلقة بتوفري ادلمع التقين املتقدم لدلول الأعضاء وتوفري التعاون الفين ببناء الأ 

القدرات املؤسس ية، فضال عن تعزيز املوارد الاكفية دلمع اال بداع والابتاكر وتنفيذ أأجندة توصيات التمنية والاقتصاد املبين 

سًا للثورة الصناعية الرابعة. ويف اخلتام، أأكد عىل أأمهية أأن يس متر تطوير معل الويبو من خالل عىل املعرفة مبا يشلك أأسا

التوافق ومراعاة املبادئ الأساس ية اليت حتمك منظومة امللكية الفكرية لتكون أأكرث مالمئة للقرن احلادي والعرشين والاس تفادة 

 من اخلربة املرتامكة يف هذا اجملال دلى املنظمة.

ّ و  .66 دلمع الويبو عىل مر  عن تقديره الوفد اجملموعة الأفريقية. وأأعرب ابمسد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي أأي

والتعاون يف س ياسات امللكية الفكرية  اخلاصة ابملعلومات، والبنية التحتية والأنظمة ،الس نني يف جماالت تكوين الكفاءات

ايدة التعاون يف اجملاالت ذات الأمهية احليوية لالقتصاد وس يواصل العمل مع الويبو يف والابتاكرات. وأأعرب عن تطلعه ا ىل ز

نشاهئا  جنازات كبرية منذ ا  دمع وتعزيز الاس تفادة من امللكية الفكرية كأداة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية. وقد حققت الويبو ا 

أأوجه قصور تتطلب هنًجا اسرتاتيجًيا جديًدا ودمًعا من مجيع كواكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة ولكهنا واهجت حتدايت و 

الويبو بشأأن التمنية لمتكني  أأجندةينبغي تبس يط  أأواًل،يد من القضااي عىل وجه الرسعة: ينبغي التعجيل ابلعدو ادلول الأعضاء. 

التعبري أأشاكل املعارف التقليدية و قضااي ينبغي تسوية  واثنيًا، وجية؛البدلان من جين فوائد الابتاكر وسد الفجوة التكنول

ممي وعقد امعاهدة قانون التص اس تكاملينبغي واثلثًا، ختتمت اللجان املعنية معلها؛  الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، وينبغي أأن

 .مؤمتر دبلومايس ال طالق العنان ال ماكانت حق امللكية الفكرية املهم لدلول الأعضاء

. 19-كوفيدعن تعازيه جليع البدلان يف اخلسائر واال صاابت البرشية اليت تكبدهتا نتيجة جاحئة وفد قريغزيس تان وأأعرب  .67

وأأشاد الوفد جبميع العاملني يف اجملال الطيب اذلين حياولون جاهدين وقف الفريوس من أأجل البرشية. وأأعرب عن ثقته يف أأنه 

املشاركني يف ادلورة احلالية للجمعيات يمتتعون بصحة جيدة  عىل الرمغ من املوجة الثانية املتصاعدة للفريوس، فا ن مجيع

ومليئني ابحليوية والطاقة. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة يف أأعامل الاجامتعات املقبةل. ويف الوقت نفسه، دعا الوفد 

بداء املرونة والتضامن. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل ب ابمس مجموعة  وفد الاحتاد الرويسه مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو ا ىل ا 

بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية. وأأشار الوفد ا ىل أأنه قبل ببالغ الأسف الصيغة احلالية لعقد اجامتعات اجلعيات. 

ن امتنانه الاجامتعات عرب اال نرتنت تُعقد كتدبري اس تثنايئ بسبب الوضع الوابيئ احلايل. وأأعرب الوفد عتكل أأن  لكنه يتفهم

لرئيس اجلعية العامة ونوابه عىل معلهم املمتاز يف تنظمي انتخاابت املدير العام للويبو. وشكر أأيضا رئيس جلنة الويبو للتنس يق، 

دارته جناح معلية ترش يح مرحش ملنصب املدير العام.  حلظة اترخيية  ورأأى أأهنا اكنتالسفري فرانسوا ريفاسو، اذلي مت يف ظل ا 

. وأأقر الوفد ابلأداء املمتاز للس يد فرانسس غري وموظفي الويبو يف ضامن الاس تثنائيةبسبب طبيعهتا  سوف نتذكرها

منتجات برجمية  وضعاس مترارية معليات مجيع خدمات امللكية الفكرية وموارد املعلومات. وعالوة عىل ذكل، متكنت الويبو من 

التوعية بني ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابخلدمات اليت تقدهما  جديدة هتدف ا ىل تعزيز الابتاكر، واكنت تشارك يف أأنشطة

قوق امللكية الفكرية. وحتت قيادة الس يد غري، متكنت املنظمة من الوصول ا ىل مراحل هممة الانتفاع حبكذكل و املنظمة، 

ء الاصطناعي والتحول وحتقيق فوائض مزتايدة يف املزيانية، وخلق فرصة لالستامثر يف مشاريع البنية التحتية، مثل اذلاك

س تحقها عن جدارة. واغتمن ي الرمقي. وأأشار الوفد ا ىل أأن الس يد غري اكن موضع ثناء كبري عىل هجوده وأأن تكل الثناءات 
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هذه املسؤولية العظمية. وأأكد للس يد اتنغ دمعه  مبثلالوفد الفرصة لهتنئة الس يد دارين اتنغ مرة أأخرى عىل تعيينه يف منصب 

الانتخابية. ومتىن الوفد أأن يمتكن من حتقيق أأهدافه املهنية  محلتهلتحقيق الأفاكر والأولوايت اليت أأبرزها خالل  الاكمل جلهوده

حصة جيدة. ووفقًا للوفد، نظًرا لأن مكتب امللكية الفكرية  وأأن يوهبالأكرث طموًحا وحتقيق أأفضل النتاجئ اال جيابية يف معهل 

الس يد اتنغ  فهو يتقامس معال امللكية الفكرية، ولكن أأيًضا عن تطوير الابتاكر، يف قريغزيس تان مسؤول ليس فقط عن جم

نشاء نظام دويل فعال للملكية الفكرية من شأأنه تعزيز  ته بشأأنرؤي  . وأأعرب املكتب عن أأمهل واملسامهة فيه الابتاكرتطوير ا 

ذ مشاريع جديدة هتدف ا ىل تطوير الابتاكر الصادق يف أأن تؤدي القيادة املاهرة للس يد دارين اتنغ ا ىل خلق فرص لتنفي

واخلدمات الرمقية، فضاًل عن تعزيز ا ماكانت ادلول الأعضاء يف الويبو يف جمال املوارد البرشية. وأأشار الوفد ا ىل اجتاه العديد 

اكتب بال دلى هاته املف. امن ماكتب امللكية الفكرية ا ىل املشاركة بطرق خمتلفة يف اجلهود املبذوةل لتشجيع الابتاكر يف بدلاهن

ذا  قيادة مسؤوةل وهمارة، فضاًل عن ا طالق مشاريع عىل الويبو  توفرتشك دور همم تلعبه يف هذا الس ياق. ووفقًا للوفد، ا 

، 2020عىل سبيل املثال، يف عام ففعاةل، فا ن ادلول الأعضاء ستنجح يف تعزيز الابتاكر واس تخدامه برشوط مقبوةل. 

لكية الفكرية يف قريغزيس تان يف هجوده ال نشاء مركز وطين لالبتاكر، وهو أأول مرشوع بنية حتتية ساعدت الويبو مكتب امل 

بيئة يس متتع فهيا املبتكرون مبساعهيم  عىل خلقاملكتب  معلمن نوعه يمت تنفيذه مبشاركة احلكومة. وكجزء من هذا املرشوع، 

بشغف. وللأسف، ولأس باب  ليعملواالصاحل العام للمجمتع، وأأخريًا وليس أ خرًا،  ويعون هممهتم املمتحورة حولاال بداعية، 

معروفة للجميع، مل يمت تنفيذ عدد من الأنشطة املشرتكة اخملطط لها مع الويبو. ومع ذكل، فا ن الشلك اجلديد للتعاون أأصبح 

حول امللكية الفكرية وتطوير  فعاليات 10، نُظم أأكرث من 2020عىل سبيل املثال، يف عام فأأكرث شعبية من أأي وقت مىض. 

ذ يؤيديف س ياق اجلعيات، ظل موقف املكتب كام هووالابتاكر ابس تخدام منصات عىل اال نرتنت.  بنية ملكية فكرية  وضع ، ا 

نشاء البنية التحتية 2021يف عام وسريكز املكتب أأيضا عاملية متوازنة وفعاةل ومقبوةل عامليا.  ذات الصةل  عىل تعزيز الابتاكر وا 

يكولويج لالبتاكر يف البدل. وشكر الوفد الويبو عىل  يف هذا اجملال. ولهذا السبب أأوىل املكتب أأمهية كبرية لتطوير نظام ا 

اذلي  املهبرالعمل  ويظل. حفسبليس نظام امللكية الفكرية الوطين و  يف البدل، نظام الابتاكر مساعدهتا املس مترة يف تطوير

دارة البدل . وبفضل هجود تكل اال دارة، جيري تنفيذ مرشوعات بعيدا عن أأي انتقاد والبدلان املتقدمة املتحوةلان تقوم به ا 

الويبو وبراجمها يف املنطقة ويزداد الوعي ابمللكية الفكرية يف البالد. ويف اخلتام، دعا الوفد املدير العام املنتخب حديثًا للويبو 

يل اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني، وكذكل اال جنازات يف بناء هيلك امللكية ا ىل احلفاظ عىل التوازن بني مبادئ المتث 

 فريق اال دارة العليا للويبو.اذلي سيشغلون مناصب يف الفكرية العاملي عند تسمية املرحشني 

الأمانة بشأأن أأعرب وفد مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية عن تقديره للتقرير الشامل للمدير العام فرانسس غري و و  .68

جنازات الويبو خالل الس نة املاضية. وال يزال عىل اس تعداد للعمل مع الويبو للهنوض بعملها يف ضوء جاحئة   يت، ال19-كوفيدا 

لغاء معرض امللكية الفكرية، تعىل اقتصاد مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية وأأجرب  تأأثر  دارة امللكية الفكرية عىل ا   ا 

، وقبل لك يشء زايرة املدير العام فرانسس غري لهذا احلدث، اذلي مت 2020لعام  لملكية الفكريةل  امليوالاحتفال ابليوم الع

يداع الطلبات الورقية. ومن مث، ترتكز اجلهود  التأأكيد عىل دعوته للزايرة بعد التخفيف من حدة الوابء. كام أأثر الوابء عىل ا 

لكرتوين حلفظ امللفات. وق نشاء نظام ا  د ساعد ادلمع املقدم من مكتب الويبو يف س نغافورة لهذا املرشوع عىل حاليا عىل ا 

والاس تخدام  اجلهور. وقد مت تعزيز وعي 2020ترسيع الأعامل التحضريية، واكن من املتوقع ا طالق النظام يف أأواخر عام 

والقدرة  يالتجار  زايدة النشاطدمع من أأجل الفعال لأنظمة امللكية الفكرية من خالل مرشوع متكني بيئة امللكية الفكرية، 

متكني بيئة امللكية الفكرية مكّن مرشوع و الصغرية واملتوسطة. و  الصغرى للرشاكتابلنس بة ، وال س امي للرشاكتالتنافس ية 

دارة امللكية الفكرية  من تقدمي خدمات استشارية عالية اجلودة بشأأن العالمات التجارية والتصاممي لعمالهئا، هبدف زايدة ا 
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دارة امللكية الفكرية اكن دلى و اس تخدام امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة.  خطط يف الشهرين التاليني ا 

ممي ابال ضافة ا ىل مرشوع دمع لس تة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف بناء االتجارية والتص اتلتنفيذ التدريب عىل العالم

دارة امللكية الفكرية عت سو اسرتاتيجية العالمة التجارية.  ا ىل الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية لتعزيز الابتاكر والبحث؛ ا 

هن نشاء ش بكة وطنية من مراكز دمع  احلصول عىل بعثة خرباءتطلع ا ىل ت  اوبناء عىل ذكل، فا  من الويبو ملساعدهتا يف ا 

لالنضامم ا ىل وثيقة جنيف التفاقية  وُخططس تقبل القريب. التكنولوجيا والابتاكر يف مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية يف امل 

 ،وشاي ابكسونغ ،: شاي كوميان2020مخسة مؤرشات جغرافية ا ضافية يف عام  جُسلت. وقد 2020لش بونة حبلول هناية عام 

نضامم ا ىل اتفاق الهاي تواصل مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية هجودها لالو والفني. ، وبُن بلوانغفراابنغحرير و  ،هوافانهحرير و 

ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ملساعدة رشاكهتا احمللية عىل اس تكشاف 

امللكية  نفاذها ا ىلالأسواق يف اخلارج وتشجيع الرشاكت الأجنبية عىل الاستامثر يف تطوير املنتجات من خالل تسهيل 

 .ادلميقراطية الشعبيةة الو الفكرية يف مجهوري

نه عىل الرمغ من أأن جاحئة  .69 ال  19-كوفيدوقال وفد التفيا ا  احلالية قد غرّيت احلياة اليومية بشلك جذري وغري حمدود، ا 

أأن الأزمة اكنت مبثابة تذكري بأأن ادلول الأعضاء حباجة ا ىل اختاذ قرارات متكن نظام امللكية الفكرية من التكيف برسعة مع 

ن املتغرية. ويف هذا الس ياق،  الظروف ادلول الأعضاء وأأشاد بأأن ذات أأمهية قصوى. تظل الاس تدامة املالية للمنظمة قال ا 

 عيات.اجل وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اتباع هذا الهنج خالل  .ابلقدرة عىل ا حداث تأأثري دامئتمتتع مًعا 

70.  ّ لهيا.د وفد لبنان البياانت اليت أألقيت ابمس اجملموعات وأأي وأأعرب عن أأحر الهتاين للس يد دارين اتنغ  اال قلميية اليت ينمتي ا 

دراك جحم  لتعيينه يف منصب املدير العام للويبو. وأأكد عىل ثقة لبنان فيه، ودمعه الاكمل هل يف هممته لقيادة الويبو، مع ا 

 وهتاوي التعددية. وطلب الوفد منه التحدايت اليت س تواهجه بسبب اتساع الهوة الرمقية واحتدام التنافس التجاري ادلويل

يالء معيار التنوع اجلغرايف مضن وظائف الأمانة الأمهية اليت يس تحق. واغتمن الوفد هذه املناس بة ليعرب للس يد فرانسس  ا 

. غري عن فائق تقديره لال جنازات العظمية اليت حققها طيةل واليته عىل رأأس هذه املنظمة اليت رىق هبا ا ىل أأعىل املس توايت

وأأكد للس يد غري بأأن السلطات اللبنانية تعرتف هل ابجليل عىل ادلمع اذلي حرص دومًا عىل تقدميه للبنان ومتىن هل التوفيق 

نه منذ هناية عام  ، 19-اش تدت الأزمة املالية والاقتصادية يف لبنان، وفامقهتا جاحئة كوفيد 2019يف همامه املس تقبلية. وقال ا 

رشية وتداعيات اقتصادية لزتيد من جحم التحدايت اليت تواجه البدل منذ س نوات طويةل بسبب وما نتج عهنا من خسائر ب 

أأزمة اللجوء واضطراابت املنطقة. وعالوة ذكل، أأىت الانفجار الاكريث اذلي رضب مرفأأ بريوت يف الرابع من أ ب املايض 

د عىل الزتامه بتطوير القدرات الوطنية يف جمال ليعمق جحم املأأساة. وأأضاف الوفد أأنه ابلرمغ من جحم التحدايت، فهو يؤك

نه يتطلع ا ىل تطوير  امللكية الفكرية، لعلمه بأأن ذلكل انعاكس ا جيايب عىل خطة الهنوض الاقتصادي. وقال يف هذا الصدد ا 

دماج مفاهميها يف القطاعات اخملتلفة ذات الصةل. كام أأنه  الترشيعات والأنظمة اليت هتدف ا ىل حامية امللكية الفكرية، وكذكل ا 

وختاما قال الوفد أأنه يف وات القادمة خدمة لهذه الغاايت. يتطلع يف هذا اجملال ا ىل تعزيز التعاون التقين مع الويبو خالل الس ن

لهيا والمتسك بهنج الشفافية  هذه الظروف الاس تثنائية، يش يد ابلويبو، وحيهثا عىل متابعة اكفة النشاطات الأساس ية املولكة ا 

قبع مداوالهتا ابلرمغ من هذه الظروف الاس تثنائية اليت تفرض عىل اجليع تدابريًا قاس ية تقيد من القدرة عىل احلركة اذلي ي 

والتواصل والسفر والتفاعل. وتطلع ا ىل أأن يكون للمنظمة، يف جماالت اختصاصها، دورًا مساعدًا يف اجلهود ادلولية الأيةل ا ىل 

 لتخفيف من أ اثرها الاقتصادية واملعيش ية عىل الشعوب اكفة.وا 19-مواهجة انتشار جاحئة كوفيد



A/61/10 
Annex 
36 
 

ن املساعدة وفد وأأعرب وفد ليسوتو عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به  .71 زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال الوفد ا 

الفكرية وتوفري التعلمي التقنية اليت قدمهتا الويبو عىل مر الس نني ساعدت ليسوتو عىل تعزيز مواردها يف جمال امللكية 

دارة حق املؤلف وصياغة س ياسة واسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية. وقبل  والتدريب املناس بني وأأمتتة العمليات وحتسني ا 

ه اخلاص انعقاد سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني للجمعيات، طلبت ليسوتو مساعدة تقنية من الويبو يف حتديث نظام

الصناعية، وتدريب املوظفني عىل معاجلة الطلبات املودعة مبوجب نظام مدريد، ومعاجلة البياانت املرتامكة، أأمتتة امللكية ب

جراء مراجعات ترشيعية. ولكن تفيش وابء كوفيد منع تنفيذ تكل الأنشطة. ونظم املكتب اال قلميي لأفريقيا اجامتعًا  19-وا 

بسبب الوابء، وكذكل اجلهود املبذوةل  2020نشطة املتوقفة يف عام افرتاضًيا مع ليسوتو الس تكشاف كيف ميكن تنفيذ الأ 

. واكنت املساعدة الترشيعية ذات أأمهية قصوى ابلنس بة لليسوتو 2021لتطوير اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية يف عام 

لهيا. واكن البدل يناقش هذه لأن قوانيهنا قد عفا علهيا الزمن ومل متتثل لبعض املعاهدات اليت ترغب ليسوتو يف الانض امم ا 

املسأأةل مع وحدات خمتلفة داخل الويبو عىل أأمل أأال يؤدي اس مترار الوابء ا ىل تعريض التقدم احملرز ابلفعل للخطر والسامح 

ع شعبة ابس تئناف العمل والانهتاء منه يف املوعد احملدد. وأأخريًا، رحبت ليسوتو مببادرة دمج مكتب الويبو اال قلميي لأفريقيا م

 البدلان الأقل منوًا.

72.  ّ ومالوي ابمس ، والبيان اذلي أأدىل به وفد ابمس اجملموعة الأفريقية زمبابويد وفد ليبرياي البيان اذلي أأدىل به وفد وأأي

ناء . وقد قطعت ليبرياي خطوات كبرية يف تنفيذ خطهتا الوطنية لتطوير امللكية الفكرية ويه ملزتمة بب مجموعة البدلان الأقل منواً 

البنية التحتية الرئيس ية وتسخري حقوق امللكية الفكرية لتحفزي المنو الاقتصادي. واس تضافت ادلورة الثالثة والأربعني للمجلس 

وتشغل حالًيا منصب رئيس هاتني  2019اال داري وجملس وزراء املنظمة اال قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو( يف نومفرب 

دارة اجلاعية لضامن رسعة مجع وتوزيع اال يرادات عىل الفنانني ومنتجي الأعامل الهيئتني. كام أأصل حت املنظمة الوطنية لال 

الناش ئة من ليبرياي. وس يكون دمع الويبو يف تعزيز المنو املس متر لتكل املنظمة موضع تقدير كبري. وبداًل من تقدمي الويبو دعام 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، الأمر اذلي أأصبح مس تحيال ابلفعل  تقنيا بنفسها لتدريب القضاة وموظفي احملامك يف ليبرياي عىل ا 

نه بسبب الأزمات الصحية اجلارية يف البالد،  س يكون ممتنًا للمساعدة يف صياغة مهنج درايس حبيث ميكن للمعهد وقال الوفد ا 

عن امتناهنا لأاكدميية الويبو وأأاكدميية الأريبو القضايئ أأن يقدم مثل هذا التدريب بنفسه. ويف هذا الصدد، أأعربت ليبرياي 

 وحكومة الياابن ملساعدهتا عىل اكتساب اخلربة الالزمة عىل أأرض الواقع لتدريب موظفهيا القضائيني.

73.  ّ لهيا. ومل يفوت الوفد الفرصة ليتقدم بأأحر وأأي د وفد ليبيا البياانت اليت أألقيت ابمس اجملموعات اال قلميية اليت ينمتي ا 

ات التعازي واملواساة لعائالت وأأحباء الفريق العامل يف أأمانة املنظمة واذلين قضوا بسبب اجلاحئة. وأأعرب عن الشكر عبار 

دارة املنظمة كام رحب بتواجد املدير العام اجلديد الس يد  اجلزيل للمدير العام املغادر الس يد فرانسس غري عىل هجوده يف ا 

ميااًن مهنا بأأن  1976ه. وقال بأأن ليبيا انضمت لعضوية املنظمة العاملية للملكية الفكرية عام دارين اتنغ ومتىن هل التوفيق يف همام ا 

حامية حقوق امللكية الفكرية يه السبيل لتطور وتقدم اجملمتعات ثقافيا واقتصاداي واجامتعيًا خصوصًا يف هذا العرص اذلي 

رصة تطلب التعاون املتعدد الأطراف ملواهجة تداعياته يشهد قفزات علمية غري مس بوقة، الأمر اذلي فرض حتدايت معا

نه يتطلع للعمل الوثيق مع  اخملتلفة. وحتدث الوفد عن صعوبة الوضع يف ليبيا وما متر به من ظروف اس تثنائية ورمغ ذكل فا 

ساعدة بربط منظومة الويبو لتعزيز وحامية حقوق امللكية الفكرية والهنوض هبا يف اكفة اجملاالت، كام يأأمل من املنظمة امل 

وكذكل املساعدة يف تدريب خرباء امللكية الفكرية  2005اال يداع ادلويل ملعاهدة براءة الاخرتاع اليت انضمت لها ليبيا عام 

بليبيا يف اجملاالت الصناعية والتجارية والثقافية. وأأكد حرصه عىل التعاون ادلامئ مع املكتب اال قلميي لدلول العربية يف جمال 
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املساعدات الفنية. وختاما عرب وفد ليبيا عىل تقديره العميق للك الوفود املشاركة يف أأعامل هذه ادلورة ومتىن أأن تسفر  تقدمي

 هذه ادلورة عن أأفضل النتاجئ وأأن تتلكل أأعاملها ابلنجاح.

74.  ّ ، والبيان اذلي أأدىل به هابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيوفد أأملانيا  به أأدىل اذلي د وفد ليتوانيا البيانوأأي

طار  وفد التفيا ابمس نشاء ا  ن ليتوانيا اتبعت مؤخًرا توصيات خرباء الويبو يف ا  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وقال ا 

جديد للملكية فكرية، اذلي جيمع بني خمتلف اال دارات وأأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص ملناقشة قضااي امللكية 

رية الاسرتاتيجية وحلها. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن التحدايت احلالية اليت تواجه العامل تتيح أأيًضا فرصة لتعزيز الفك

 الابتاكر.

، ووصف الكيفية زاد هبا مكتب مدغشقر 19-وأأعرب وفد مدغشقر عن أأسفه للتأأثري الشديد اذلي خلفه وابء كوفيد .75

عي وتكنولوجيات املعلومات اجلديدة لتنفيذ خطته للطوارئ، مما يضمن اس مترارية للملكية الصناعية اس تخدام اذلاكء الاصطنا

دارة امللكية الصناعية من خالل العمل عن بعد. ورحب الوفد ابلرشاكة بني مدغشقر والويبو يف جمال تكنولوجيا املاكتب  ا 

سايس من قطاع البنية التحتية العاملية، غري الورقية وأأكد الزتامه برمقنة واثئق مكتب مدغشقر للملكية الصناعية بدمع أأ 

عطاء الأولوية للمشاريع اجلارية، مثل تعزيز قمية املنتج  واملكتب اال قلميي لأفريقيا وصندوق الياابن الاستامئين. وأأوىص الوفد اب 

عىل اس تخدام اذلاكء  من خالل العالمة التجارية. وتطلع الوفد أأيًضا ا ىل العمل مع الويبو يف املشاريع املس تقبلية اليت تنطوي

دارة امللكية الصناعية  دارة امللكية الفكرية. واكن مكتب مدغشقر للملكية الفكرية يس تخدم برجميات نظام ا  الاصطناعي يف ا 

ويرغب يف تلقي املساعدة التقنية لأمتتة اال جراءات داخهل، مثل ترمجة واثئق الرباءات ومعليات البحث عن العالمات 

 معاجلة طلبات س ندات امللكية الصناعية.التجارية، يف جمال 

76.  ّ ، والبيان اذلي أأدىل به أ س يا واحمليط الهادئ بدلان ابمس مجموعة وفد س نغافورة اذلي أأدىل به ند وفد مالزياي البياوأأي

طالق نسخة هذه الس نة الوفد . ورحبال س يان انم ابمس وفد فييت بنتاجئ  من مؤرش الابتاكر العاملي وأأعرب عن رسوره اب 

مبواصةل تعزيز الابتاكر من خالل تعزيز  الوفدلزتم ياي يف أأداء الابتاكر العاملي. و اليت تشري ا ىل حتسن مالزي 2020تقيمي عام 

س ياسات امللكية الفكرية الوطنية ونظاهما والهنوض به. وعُلقت مجيع العمليات واخلدمات عىل أأرض الواقع منذ ظهور وابء 

. ومن خالل تعديل الس ياسات واال جراءات واس تخدام الابتاكر والتقنيات الرمقية، اكن 2020يف مارس يف مالزياي  19-كوفيد

الويبو وماكتب امللكية الفكرية  الوفد املتعلق ابمللكية الفكرية. وشكر ومواصةل العمل 19-من املمكن التكيف مع قيود كوفيد

 ت العمل والندوات الافرتاضية. ويرى أأن العديد من املشاركني قدالأخرى عىل هجودها املتواصةل يف تنظمي أأنشطة مثل حلقا

اتحة الفرص لتبادل  عن أأمهل الوفد اس تفادوا من هذه الربامج. وأأعرب يف تنظمي برامج مماثةل يف املس تقبل لتعزيز الوعي وا 

عىل  19-ليت يفرضها فريوس كوفيدا ىل التحدايت ا الوفد ة ابمللكية الفكرية. وبيامن أأشارال راء حول خمتلف القضااي املتعلق

نه ج عىل أأمهية زايدة المتثيل اجلغرايف  الوفد ياري قريًبا. وأأكدأأمل يف اس تئناف العمل املع يدول أأعامل الويبو املعياري، فا 

 العادل يف مجيع جلان الويبو.

والبيان اذلي أأدىل به وفد ، اجملموعة الأفريقيةوفد زمبابوي ابمس  به ىلأأد يأأعرب وفد مايل عن تأأييده للبيان اذلو  .77

ن الويبو ما فتئت تقدم ا ىل مساعدة تقنية وبناء للقدرات ال يقدران بمثن، وتساعدها  مالوي ابمس البدلان الأقل منوًا. وقال ا 

جنازات مثل دارة امللكية الفكرية بفعالية من أأجل تمنية البدل. وقد أأدى التعاون الأخري بني مايل والويبو ا ىل حتقيق ا   عىل ا 

نشاء عدد من مراكز دمع 2019-2015صياغة اسرتاتيجية البدل الوطنية لتطوير امللكية الفكرية مصحوبة خبطة معل ) (، وا 
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قامة ندوات متنوعة متعلقة ابمللكية الفكرية. و  طلب من الويبو تقدمي ادلمع يف اكن الوفد قد التكنولوجيا والابتاكر اجلديدة، وا 

علقة بتقيمي ومراجعة الاسرتاتيجية الوطنية لتطوير امللكية الفكرية وصياغة اسرتاتيجية وطنية تنفيذ أأنشطة مثل ادلراسات املت

نه يرحب أأيضًا ابملساعدة فامي  ال ضافة قمية ا ىل املنتجات احمللية من خالل املؤرشات اجلغرافية أأو العالمات اجلاعية. وقال ا 

كية الفكرية من خالل دورات تدريبية رفيعة املس توى، لفائدة خيص مواصةل بناء القدرات لأحصاب املصلحة يف نظام املل 

املسؤولني القضائيني بشأأن التطبيق الفعال لقانون امللكية الفكرية وأ لياهتا اخلاصة مبواهجة التعدي عىل امللكية الفكرية من 

واخملرتعني واملبتكرين والطلبة بشأأن هجة، ومن هجة أأخرى، لفائدة منسقي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر والباحثني املاليني 

بتاكر. وأأخريًا، قال اس تخدام املعلومات العلمية والتقنية والتكنولوجية املوجودة يف قواعد بياانت مراكز دمع التكنولوجيا والا

ن  معها.قدر اس مترار التدابري ادلامعة الناش ئة عن االتفاقات اليت أأبرمهتا الويبو أأو ُأبرمت ابالشرتاك يس  ه الوفد ا 

وأأشار وفد املكس يك أأن اخملططات والأدوات اليت وضعها املعهد املكس ييك للملكية الصناعية، مبا يف ذكل منصة  .78

لكرتونية للعالمات التجارية والرباءات، وحمرك حبث ذك خاص ابلعالمات التجارية، قد مكنت من الاس مترار يف معاجلة  ا 

 نفس املنوال، اس متر املعهد الوطين حلق املؤلف يف تسجيل املصنفات . وعىل19-طلبات املس تخدمني أأثناء جاحئة كوفيد

والعقود والتعامل مع طلبات التجديد املتعلقة ابلقرارات السابقة وجحوزات احلقوق لالس تخدام الاس تئثاري. وأأعرب الوفد 

مانة عىل احلوار املمثر والتعاون الوثيق القامئ بني الويبو ولك من املع  هد املكس ييك للملكية الصناعية واملعهد عن امتنانه للأ

الوطين حلق املؤلف. وأأشار الوفد ا ىل رضورة اس تفادة النساء والرشاكت الصغرية واملتوسطة واجملمتعات الأصلية من امللكية 

عادة بناهئا دون ترك أأي خشص يتخلف عن الركب، وأأكد عىل الزتامه ابلعمل مع  ذا أأريد تطوير الاقتصادات وا  الويبو الفكرية ا 

 وبتعزيز امللكية الفكرية من خالل هنج شامل يضمن التأأثري عىل اجليع.

79.  ّ بدمع  الزتامه الوفد مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وأأكدد وفد منغوليا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس وأأي

حتسني الأساس القانوين لنظام  هود الرامية ا ىلاجل يف  حموريمعلية وضع نظام عاملي عادل ومتوازن للملكية فكرية، وهو أأمر 

، قام برملان منغوليا بتعديل قانون 2019امللكية الفكرية وحامية حقوق امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين. ففي عام 

اراًي يف ، اعمتد قانون امللكية الفكرية، اذلي س يصبح س2020الابتاكر هبدف جتديد اختصاصات متويل الابتاكر، ويف يناير 

. واكن الغرض من قانون امللكية الفكرية هو تسهيل تسويق امللكية الفكرية وحامية حقوق امللكية الفكرية من 2020ديسمرب 

نشاء جلنة وطنية معنية ابمللكية الفكرية. وبعد اعامتد قانون امللكية الفكرية، قُدمت تعديالت ال دخالها عىل قانون  خالل ا 

ؤرشات اجلغرافية وقانون الرباءات وقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ا ىل الربملان للنظر فهيا. وقد العالمات التجارية وامل

، هبدف مواءمة القوانني مع 2017صيغت التعديالت وفقًا للمبادئ التوجهيية للويبو واملساعدة الترشيعية اليت مت تلقهيا يف عام 

حاةل عدم اليقني الاقتصادي املس مترة يف العامل وحاةل الطوارئ الصحية  الصكوك القانونية ادلولية ذات الصةل. ويف ضوء

العامة، اكن من الأمهية مباكن للويبو تعزيز حوار أأكرث كفاءة حول تعممي امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء الاقتصاد من خالل 

عية والاقتصادية. وقد رشعت حكومة منغوليا زايدة اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية لتعزيز الأعامل التجارية والتمنية الاجامت

يف بذل اجلهود ملواءمة أأنشطهتا العادية مع أأجندة الويبو بشأأن التمنية، واكن من دواعي رسورها أأن ترى الويبو يف وضع مايل 

 جيد. وأأعرب الوفد عن أأمهل الصادق يف اس تئناف مجيع جداول الأعامل املعيارية ومعل اللجان يف أأقرب فرصة.

أأثىن وفد اجلبل الأسود عىل الويبو ال جنازاهتا أأثناء تفيش الوابء احلايل، حيث اختذت تدابري لضامن العمل دون و  .80

دارة البدلان  والبدلان املتقدمة خالل العام  املتحوةلانقطاع. وقال ا ن وزارة الاقتصاد يف البالد تعاونت بشلك منتظم مع ا 

، عىل النحو املتفق عليه يف مجعيات الويبو يف 2024-2021ملكية الفكرية للفرتة املايض بغرض وضع الاسرتاتيجية الوطنية لل 
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س غري. وشلكت وزارة الاقتصاد مجموعة معل حملية مع ممثلني عن مجيع ويف اجامتع الحق مع الس يد فرانس 2019عام 

اتيجية وقُبلت خالل اجامتعات هيئات حقوق امللكية الفكرية يف البالد واس تدعت خرباء حمليني ودوليني. ونوقشت الاسرت 

دارة البدلان  والبدلان املتقدمة وقد نقلت وزارة الاقتصاد املساهامت الواردة من اجلامعات وهيئات  املتحوةلافرتاضية مع ا 

حقوق امللكية الفكرية الأخرى ا ىل اخلرباء احملليني املسؤولني عن صياغة تقرير حبيث مكتيب أأويل، الس تخدامه يف ا ضفاء 

اس تبيان الويبو من أأعضاء جممتع حقوق امللكية حتسينات ا ضافية عىل الاسرتاتيجية. وقد مجعت مجموعة العمل ردوًدا عىل 

الفكرية يف البالد املشاركني يف وضع الاسرتاتيجية. وبسبب هذه الظروف غري املتوقعة، البد من ا ضفاء تغيريات عىل 

: ندوة الاسرتاتيجية، لكن لب الوثيقة الاسرتاتيجية نفسها لن يتأأثر. وتضمنت ندوات الويبو اليت حرضها ممثلو اجلبل الأسود

دولية حول امللكية الفكرية للبدلان املشاركة يف مبادرة احلزام والطريق، نظمهتا الويبو واال دارة الوطنية للملكية الفكرية يف 

قلميية حول اسرتاتيجية امللكية الفكرية 2019نومفرب  6و 5 يويممجهورية الصني، وعقدت يف تشوهاى يف الصني  ؛ وندوة ا 

 13ا الويبو وواكةل امللكية الفكرية جلهورية أأوزبكس تان، وعقدت يف طشقند يف أأوزبكس تان يويم وتطوير الابتاكر، نظمهت

قلميية حول املعلومات املتعلقة ابلرباءات وقواعد البياانت، نظمهتا الويبو ابلتعاون مع املكتب 2019نومفرب  14و ؛ وندوة ش به ا 

. وشارك ممثل عن وزارة الاقتصاد أأيًضا 2019ديسمرب  3ويب يف احلكويم للملكية الفكرية لشامل مقدونيا، وعقدت يف سك

 20و 19 يويميف ندوة بشأأن وضع امللكية الفكرية يف الاحتاد الأورويب يف عامل ميلء ابلتحدايت، وُعقدت يف زغرب كرواتيا 

قتصاد والويبو يف . ولفت الوفد الانتباه بشلك خاص ا ىل ندوة حول معاهدة مراكش اس تضافهتا وزارة الا2020فرباير 

، واليت جذبت اهامتم اجلهور ووسائل اال عالم. وقد اعمتدت حكومة اجلبل الأسود 2019ديسمرب  17بودغورياك يف 

ترشيعات تصدق عىل معاهدة مراكش، بدمع من الويبو بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واال دارة اجلاعية للحقوق يف 

ية الفكرية من وزارة الاقتصاد يف ندوات الويبو عرب اال نرتنت. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف هذا الصدد. كام شارك موظفو امللك 

دارة البدلان 2021مواصةل معهل مع الويبو من خالل خطة العمل املقبةل لعام  والبدلان املتحوةل ، اليت سيمت االتفاق علهيا مع ا 

 .البلطيقلوسطى و بدلان أأورواب ااملتقدمة، واليت س تظل ملزتمة مببادئ مجموعة 

الرضورية أأكرث من أأي وقت مىض يف عامل يزداد تعقيدًا اليت تُعد د وفد املغرب عىل أأمهية تعددية الأطراف، وشدّ  .81

جنازات الويبو الكبرية عىل مر العقد املايض ينبغي أأاّل حتجب احلاجة ا ىل بذل هجود متجددة من أأجل  ن ا  وترابطًا. وقال الوفد ا 

والتصدي جملموعة من التحدايت العاملية. والتنفيذ الفعال للتوصيات  -خاصة البدلان النامية  -الأعضاء  تلبية احتياجات ادلول

املس متدة من أأجندة الويبو بشأأن التمنية سيساعد بشلك خاص البدلان النامية عىل الاس تفادة بشلك أأكرب من النظام ادلويل 

عادة النظر يف اال طار العام للملكية الفكرية للملكية الفكرية. وينبغي للتغريات العميقة اليت تؤ  ثر عىل العامل أأن تدفع الويبو ا ىل ا 

يالء اهامتم خاص  وحتليل ال اثر القانونية والس ياس ية والأخالقية لذلاكء الاصطناعي عىل اال بداع والابتاكر. ودعا الوفد ا ىل ا 

حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري جلدول أأعامل املنظمة املعياري، واس تكامل املفاوضات املطوةل بشأأن 

 الثقايف التقليدي وحامية هيئات البث من قرصنة اال شارات وعقد املؤمتر ادلبلومايس من أأجل اعامتد معاهدة قانون التصاممي.

ن التعاون ادلويل القوي والتعددية ال غىن عهنام للمساعدة يف التغلب عىل .82  التحدايت احلالية اليت وقال وفد ميامنار ا 

، وال عادة بناء بيئة أأفضل. ويف هذا الصدد، ميكن لأجندة الويبو بشأأن التمنية أأن ختلق 19-تفامقت بسبب جاحئة كوفيد

زاء هذه اخللفية، واصلت حكومة ميامنار هجودها  مس تقباًل واعدًا للبدلان النامية يف مساعهيا ملواهجة التحدايت املزتايدة. وا 

ال جناح تنفيذ  2020م ملكية فكرية فعال ومزدهر يف البالد. وقد أأنشأأت جلنة مركزية للملكية الفكرية يف مارس لوضع نظا

. وابال ضافة ا ىل ذكل، س ُيفتتح مكتب وطين للملكية الفكرية يف البالد يف 2019قوانني امللكية الفكرية اليت صدرت يف عام 
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يداع ذا املكتب يف تلقي تسجيالت العالمات التجارية عرب نظام، وهو التارخي اذلي سيرشع فيه ه2020أأكتوبر  1  الويبو لال 

 . وقد حظيت مساعدة الويبو بتقدير كبري يف هذا الس ياق.(WIPO FILE) اال لكرتوين

83.  ّ أأذربيجان ابمس  ، والبيان اذلي أأدىل به وفدزمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقيةوفد  به أأدىل يد وفد انميبيا البيان اذلوأأي

. 2019حركة عدم الاحنياز. وقد ُأطلقت الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية، اليت ُوضعت ابلتعاون مع الويبو، يف أأكتوبر 

وتضمنت الاسرتاتيجيات الرئيس ية لتكل الس ياسة وضع قانون جديد بشأأن حق املؤلف، والتصديق عىل املعاهدات ادلولية 

لهيا دماج امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية والربامج الأاكدميية، وتنفيذ مشاريع امللكية املتعلقة ابمللكية الفكرية والانضامم ا  ، وا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وأأعرب عن ابلغ  نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وا  الفكرية يف جماالت الثقافة والس ياحة، وا 

عاقة تنفيذ بعض املشاريع بسبب تصنيف انميبيا امتنان انميبيا للويبو عىل دمعها لتمنية امللكية ال فكرية، عىل الرمغ من اس مترار ا 

عىل أأهنا بدل ذي دخل متوسط من الرشحية العليا. وبيامن أأثىن الوفد عىل هجود الويبو لتحقيق التاكفؤ بني اجلنسني عىل 

ظفي الويبو الأعضاء ومو  ادلولثيل املس توى التنفيذي للمنظمة، أأعرب عن رغبته يف زايدة التاكفؤ بني اجلنسني بني مم 

 مع املنظمة. بتعزيز التعددية يف تعاونه اً ملزتم الوفدظل يوالهيئات الرئاس ية. و 

84.  ّ ، وأأشار ا ىل أأن بعض مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ ابمسد وفد نيبال البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة وأأي

وضع املعايري العاملية يف جماالت املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي القضااي العالقة مل يمت حلها بعد، وال س امي 

واملوارد الوراثية، وكذكل اعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ومعاهدة قانون التصاممي. وجشع ادلول الأعضاء عىل حل 

ة املتعلقة مباكتب الويبو اخلارجية املعمتدة يف اجلعية العامة اخلالفات وداًي حول فتح ماكتب خارجية متاش يًا مع املبادئ التوجهيي

. وأأخريًا، طلب الوفد من الويبو تقدمي دمع خاص للبدلان النامية، وال س امي أأقل البدلان منوًا، يف جماالت املساعدة 2015لعام 

عادة البناء بشلك أأ   19-فضل يف أأعقاب جاحئة كوفيدالتقنية والابتاكر وبناء القدرات، وذكل من أأجل مساعدهتا عىل ا 

 وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة يف الوقت املناسب.

وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار مع التقدير ا ىل الوجود املزتايد  .85

نش اء مكتب الويبو يف نيجرياي يف أأبوجا يف يناير للويبو يف أأفريقيا بشلك عام ونيجرياي عىل وجه التحديد، كام يتضح من ا 

. كام أأعرب عن امتنانه للمساعدة اليت قدهما مكتب الويبو اال قلميي يف أأفريقيا يف ا طار صياغة س ياسة واسرتاتيجية 2020

نيجرياي عىل وضع للملكية الفكرية عىل املس توى الوطين وامتنانه دلمع أأاكدميية الويبو يف تدريب املسؤولني النيجرييني. وتعمل 

مبادرات عىل الصعيدين احمليل واال قلميي دلمع اال بداع والابتاكر وادلفاع عن اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للمنو والتمنية. كام 

ة أأهنا تعمل مع أأعضاء أ خرين يف الاحتاد الأفريقي، مبوجب اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية يف أأفريقيا، لضامن مبدأأ الشمولي

دارة امللكية  يف نظام امللكية الفكرية. وعىل سبيل املثال، أأطلقت برانجًما للتوعية والتثقيف يف جمال امللكية الفكرية، وعززت ا 

عادة تنظمي الربامج  نفاذ نظام امللكية الفكرية، مبا يف ذكل ا  الفكرية وحاميهتا وعززت املزيد من عالقات التأ زر يف اس تخدام وا 

ابلعمل املعياري اذلي  اً ملزتم الوفد يظلّ املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور. ويف هذا الصدد، املتعلقة حبامية 

 تضطلع به الويبو.

وأأكد وفد الرنوجي من جديد الأمهية اليت يعلقها عىل حتسني قدرة ادلول الأعضاء عىل رصد الأمور الاقتصادية  .86

واال دارية يف الويبو ورحب ابجلهود والتعاون اجلاريني لتحقيق هذه الغاية. وأأثىن الوفد عىل املكتب ادلويل لرتكزيه املتواصل 

يف ا طار معاهدة الرباءات ونظايم مدريد والهاي. ومن وهجة نظر املس تخدم،  عىل تأأمني أأفضل اخلدمات العاملية املتاحة
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رأأت أأن سالسة معليات الأنظمة ا ىل جانب تبس يطها ابس مترار وخفض التاكليف أأمًرا ابلغ الأمهية الس مترار وزايدة اس تخدام 

طار  خدمات امللكية الفكرية العاملية تكل. وأأعرب الوفد عن رسوره حيال التقدم املس متر اذلي حترزه مجموعات العمل يف ا 

تكل الأنظمة بشأأن تنقيح اللواحئ واملبادئ التوجهيية واملامرسات، مما يؤكد الزتام الرنوجي بوضع خدمات عاملية لصاحل 

دمعه املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني. وتطلع الوفد ا ىل عقد املؤمتر ادلبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي وأأعرب عن 

 بشأأن سن معاهدة حامية هيئات البث. جلنة حق املؤلفاملس متر للعمل اذلي تقوم به 

جنازاته وفد سلطنة عامن عرب و  .87 عن عظمي تقديره وامتنانه للمدير العام الس يد فرانسس غري عىل هجوده العظمية وا 

دارته للويبو واليت شهدت تطورات هائةل يف جمال امللكية الفكرية عىل املس توى  العديدة يف هذه املنظمة خالل س نوات ا 

ادلويل واال قلميي والوطين. وقال الوفد بأأنه يمثن تعاون الس يد غري الوثيق وعالقاته املمتزية ابلسلطنة واملسؤولني فهيا. ورحب 

حُترتم فيه حقوق  ابملدير العام القادم الس يد دارين اتنغ ومتىن هل النجاح والتوفيق وتطلع ا ىل العمل معه يف اس تكامل بناء عامل

امللكية الفكرية وحيمهيا من الانهتاك والتعدي. وأأضاف أأن سلطنة عامن قدمت بيان مفصل يرشح جماالت التعاون بني 

نه بسبب قرص  السلطنة والويبو خالل الاجامتع الس تون للجمعية العامة اذلي انعقد بشلك اس تثنايئ يف مايو املايض. وقال ا 

حلاق بيانه السابق مع هذا الوقت املمنوح هل مل يمتك ن من التطرق ا ىل مجيع جماالت التعاون ذلكل طلب من أأمانة املنظمة ا 

البيان يف واثئق هذا الاجامتع. ويف اخلتام أأعرب عن شكره اجلزيل لأمانة الويبو عىل هجودها وعىل اس مترارها يف العمل رمغ 

يبو وقسم املعارف التقليدية وابيق الأقسام يف الويبو عىل تعاوهنا الظروف احلالية. وخص ابلشكر املكتب العريب وأأاكدميية الو 

مع السلطنة وتقدمي ادلمع الفين املس متر لها خالل الس نوات املاضية واذلي أأدى ا ىل تطوير وتعزيز خدمات ومفهوم امللكية 

ته سلطنة ُعامن من حيث أأنشطة الفكرية يف السلطنة. وقال الوفد بأأنه يود أأن يشري بعجاةل ا ىل التقدم الكبري اذلي أأحرز

التعاون مع املنظمة وذكل ابنضامهما للعديد من االتفاقيات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية ا ىل جانب العمل مع املنظمة يف 

ر مشاريع عديدة أأمهها الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومرشوع نقل التكنولوجيا والابتاكر ومرشوع املرأأة والابتاك

واذلي تعترب السلطنة من أأوائل ادلول العربية اليت تعمل هبذا املرشوع، وكذكل النسخة الُعامنية من ادلورة العامة عن امللكية 

ّ يف اخلتام، و. DL-101الفكرية  وفد بيان قطر ابمس اجملموعة العربية وبيان س نغافورة ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الد أأي

رف عىل خطة املنظمة يف مناقشة موضوع امللكية الفكرية والصحة، لأهنا قضية الساعة يف ظل جاحئة وطلب أأن يتع ،الهادئ

نسانية.19-كوفيد  ، وقال بأأن الويبو ال ميكن أأن تكون بعيدة عن تناول هذا املوضوع املهم للك ادلول الأعضاء ولال 

 الاجامتع احلايل. وأأعرب عن سعادته ابال بالغ عن وفد ابكس تان ابجلهود اليت تبذلها أأمانة الويبو من أأجل تنظمي وأأقرّ  .88

اس تكامل ابكس تان اال جراءات الشلكية ادلاخلية املطلوبة لالنضامم ا ىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل 

ن ابكس تان يف صدد تقدمي صك التصديق. ويف ضوء جاحئة كوفيد ، وأ اثره الاجامتعية والاقتصادية 19-للعالمات، وقال ا 

ازدادت أأمهية املسؤولية اليت تضطلع هبا الويبو لتوجيه تطوير نظام دويل متوازن وفعال للملكية فكرية ميكّن الابتاكر 

وكيفية املوازنة  19-واال بداع لصاحل اجليع. وحث الوفد الأمانة عىل تنظمي سلسةل من الندوات لزايدة الوعي بأ اثر جاحئة كوفيد

ونظام امللكية الفكرية احلايل. وكرر الوفد ادلعوة اليت أأطلقها الأمني العام للأمم املتحدة، واملدير بني احتياجات الصحة العامة 

ك تصبح سلعة من سلع  19-العام ملنظمة الصحة العاملية، والعديد من ادلول، لال عالن عن الأدوية واللقاحات املتعلقة بكوفيد

دخال تعديل ، وال 19-متوازن عىل حقوق امللكية الفكرية للتكنولوجيات املتعلقة بكوفيد الصحة العامة العاملية. وذلكل، فا ن ا 

س امي اللقاحات، أأمر رضوري لضامن التوزيع العادل والشامل للقاحات عىل أأساس احتياجات الصحة العامة عوضًا عن القدرة 

ضافة ا ىل التعديالت عىل نظام امللك  ية الفكرية، أأعرب الوفد عن رغبته يف عىل ادلفع، ودون س يطرة احتاكرية غري مربرة. وا 
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تسليط الضوء عىل س تة حتدايت رئيس ية تتطلب دراسة متأأنية. أأواًل، فامي يتعلق بوضع صكوك قانونية دولية، يتعني عىل 

الويبو مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية وتقدمي املساعدة للخروج من املأأزق يف املناقشات املعيارية عن طريق 

يالء الأولوية الس تكامل صك دويل بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية حتق  يق توافق ال راء واال رادة الس ياس ية. وينبغي ا 

واملعارف التقليدية والفوللكور ومعاهدة قانون التصاممي. وعالوة عىل ذكل، هناك عدم تطابق جس مي بني متطلبات البدلان 

ن املاكتب اال قلميية تعاين من نقص شديد يف املوظفني والأهجزة من أأجل معاجلة همام بناء القدرات،  واملوارد املتاحة. وقال ا 

وهو الأمر اذلي ينعكس عىل الاعامتد املفرط عىل الاستشاريني. وذلكل، تدعو احلاجة ا ىل مراجعة عاجةل من أأجل حتسني 

ن هناك أأيضًا جتزئة غري ال زمة يف الوظائف الرئيس ية يف ش ىت وحدات الويبو، ال تعزيز تنفيذ الويبو ملشاريع التمنية. وقال ا 

س امي يف القضااي املتعلقة ابالبتاكر وتقدمي املساعدة القانونية، وهو ما تسبب يف صعوابت كبرية دلى ادلول الأعضاء يف احلصول 

لهيا. وينبغي أأن تامتىش الهيألك ا لتنظميية مع الوظائف الرئيس ية عىل مشورة متسقة يف اجملاالت ذات الأمهية احليوية ابلنس بة ا 

ن التحدايت املتعلقة ابحلومكة أأثرت بشلك خطري عىل فعالية معليات الويبو  ضافة ا ىل ذكل، قال ا  عىل وجه الرسعة. وا 

ومساءلهتا، وتطلبت دراسة عاجةل، مبا يف ذكل عدد وفرتات معل املوظفني يف فريق اال دارة العليا، وخطوط اال بالغ يف 

، اكن من الرضوري أأن تعاجل 19-ادلاخلية، واس تقاللية مجعيات املوظفني. وبسبب الوضع اذلي فرضه كوفيدهيئات الرقابة 

ن املشاركة يف جلان الويبو  دارة العليا احلالية. وعالوة عىل ذكل، قال ا  بقاء أأو متديد فرتة الوالية لال  عىل وجه الرسعة مسأأةل ا 

زيانية، واملشاركة يف املناقشات املهمة، مثل املناقشات بشأأن مشاريع جداول املكل جلنة التنس يق وجلنة الرئيس ية، مبا يف ذ

أأعامل هيئات الويبو، ينبغي أأن تكون مفتوحة أأمام مجيع ادلول الأعضاء املهمتة. وأأخريًا، قال ا ن مسأأةل فتح ماكتب خارجية 

ش بكة املاكتب اخلارجية برمهتا ابالنفتاح  جديدة تشلك تش تيتًا لالنتباه يف عرص االتصال الرمقي. وينبغي أأن يتسم تقيمي

والشمول والشفافية والامتيش مع التوصيات الواردة يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج. ويلزم ا جراء اس تعراض جاد من أأجل 

 حتديد الأساس املنطقي ال نشاء ماكتب خارجية جديدة ووضع اسرتاتيجية أأوحض للماكتب املوجودة خارج جنيف.

نه يف س ياق جاحئة كوفيدوقال وفد  .89 ، اكن عىل املديرية الوطنية للملكية الفكرية أأن حتول 2020يف عام  19-ابراغواي ا 

تركزيها حنو وضع الس ياسات العامة اليت حتسن العمليات واخلدمات اليت تقدهما للمس تخدمني، وتعديل أأهدافها قصرية 

دارة امللكية الفكرية العاملية. ويف هذا الصدد، اكن انضامم املدى. واكن أأحد أأمه أأهدافها هو تعزيز مشاركة البدل يف  شؤون ا 

ابراغواي ا ىل اتفايق نيس ولواكرنو الذلين تديرهام الويبو عالمة ابرزة للبدل، مما يعكس الزتاهما القوي حبامية حقوق امللكية 

اس تكامل أأمتتة املديرية الوطنية للملكية الفكرية. ويف جمال البنية التحتية التكنولوجية، اختذت ادلوةل خطوات حازمة حنو 

. ويف جمال 2021يف املائة وتكون صديقة للبيئة حبلول عام  100الفكرية ورمقنهتا حبيث ال يُس تخدم فهيا الورق بنس بة 

نشاء مركز لتنس يق امللكية الف كرية، القرصنة والتقليد وحامية حقوق امللكية الفكرية، حققت ابراغواي هدفًا همًما من خالل ا 

مبوجب مرسوم رئايس. واكنت الأولوية الرئيس ية للمركز، اذلي يديره املعهد الوطين للملكية الفكرية، يه تنس يق هجود 

جراءات مجيع املؤسسات التنفيذية يف ماكحفة القرصنة والتقليد. ويف هذا الس ياق، أأقامت رشأاكت مع القضاء والنيابة  وا 

املركز الوطين. وتعبريًا عن الزتام ابراغواي املس متر ابجلهود اال قلميية لتعزيز أأنظمة امللكية  العامة ومجيع الكياانت ذات الصةل يف

، اذلي اكن أأكرب مرشوع للتعاون اال قلميي يف جمال امللكية Pro-Surالفكرية، اكن البدل يتوىل الرئاسة املؤقتة ملرشوع 

وفد عن تقديره لأاكدميية الويبو، مشريا ا ىل أأن ابراغواي أأجرت الصناعية يف أأمرياك الالتينية. ويف جمال التدريب، أأعرب ال

زاء  10ندوة انحجة لصياغة طلبات الرباءات شارك فهيا خرباء من أأكرث من  بدلان يف املنطقة. وأأخريًا، أأعرب الوفد عن قلقه ا 

يادة اجلديدة للمنظمة يف معاجلة حقيقة أأن العديد من البدلان ليس دلهيا متثيل يف الويبو، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تساعد الق 

 الأمر وفقًا ذلكل، لضامن مزيد من الانفتاح.
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نه بفضل هنج احلكومة بأأمكلها اذلي يعطي الأولوية لالبتاكر يف جدول الأعامل الوطين، فقد انزتعت  .90 وقال وفد الفلبني ا 

واحتلت املرتبة الرابعة بني اقتصادات  2020الأوىل عىل سمل مؤرش الابتاكر العاملي لعام  50البالد مركزا بني البدلان 

وقد بدأأت احلكومة يف تنفيذ قوانني دلمع الابتاكر، مثل قانون الابتاكر الفلبيين اجملموعة ذات ادلخل املتوسط املنخفض. 

ذ كثفت براجمها  وقانون الرشاكت اال بداعية الناش ئة. كام أأمكلت اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية مبساعدة من الويبو؛ ا 

وربطت المتويل احلكويم للبحث والتطوير حبامية امللكية الابتاكرية احلكومية؛ ومّعمت الابتاكر يف خطط التمنية والاستامثر؛ 

والصغرية واملتوسطة يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية لتعزيز قدرهتا التنافس ية؛  الصغرىالفكرية؛ وساعدت الرشاكت 

نفاذها؛ وبدأأت معلياهتا  كسلطة دولية مبوجب وخسرت التعاون بني الواكالت احلكومية لتعزيز خلق امللكية الفكرية وحاميهتا وا 

لتسهيل دخول الاخرتاعات احمللية ا ىل نظام الرباءات العاملي. وفامي يتعلق حبامية امللكية الفكرية، جسلت  معاهدة براءات

يداعًا س نواًي يف عام  47،282طلبات امحلاية رمقا قياس يا بلغ  . 2018تقريًبا عن عام  يف املائة 10، بزايدة قدرها 2019ا 

يف  7، يلهيا التصممي الصناعي بنس بة يف املائة 10بنس بة  2019لعالمات التجارية أأكرب منو س نوي يف عام وجسلت طلبات ا

يف املائة. وزادت ش بكة ماكتب دمع الابتاكر التكنولويج  2يف املائة والاخرتاعات بنس بة  4، مث مناذج املنفعة بنس بة املائة

يف املائة من ا جاميل  50يف املائة و 54مؤسسة، متثل عىل التوايل  100ومراكز دمع الابتاكر التكنولويج يف البالد ا ىل 

من خالل  19-كوفيد. واس تجاب مكتب الفلبني للملكية الفكرية جلاحئة 2019الاخرتاعات احمللية وتطبيقات مناذج املنفعة لعام 

سهةل الاس تخدام وأ منة لأحصاب اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية لضامن اس مترار توفري خدمات ميرسة و 

يداع الالكرتوين،  املصلحة احملليني والأجانب. وقد أأكمتل تعممي املعاجلة اال لكرتونية الشامةل لتسجيالت امللكية الفكرية لال 

واعمتد الطلبات اال لكرتونية لتسجيالت حق املؤلف والودائع، والطلبات املتعلقة ابتفاقات نقل التكنولوجيا، والبحث عن 

لرباءات التجارية. وقد تبىن مكتب الفلبني للملكية الفكرية اس تخدام حلول الأعامل يف برامج تعلمي امللكية الفكرية وبناء ا

القدرات اجملانية لأحصاب املصلحة واجلهور. وقد اس تخدمت أأيًضا حلواًل رمقية للسامح بتقدمي الشاكوى، اليت جرى التحقق 

جراء الوسا لكرتونًيا، وا  نفاذ مهنا، ا  طة وجلسات الاس امتع الش بيك لتسهيل الفصل يف قضااي امللكية الفكرية. وفامي يتعلق اب 

مليار بزيو فلبيين، ودخلت قواعد  22حقوق امللكية الفكرية، جرى مصادرة املنتجات املقدلة واملقرصنة اليت تزيد قميهتا عن 

ة املرحةل الهنائية من املوافقة. وعىل الصعيد ادلويل، يتطلع مكتب ا جراءات احملمكة العليا املقرتحة لقضااي حقوق امللكية الفكري

بني الفلبني للملكية الفكرية ا ىل العمل مع الويبو والرشاكء الثنائيني لتعزيز نظام امللكية الفكرية خلدمة الصاحل العام. وتش يد الفل 

عىل أأمل أأن يعقد مؤمتر  تصامميوع معاهدة قانون ال ، وتتطلع ا ىل ا حراز تقدم يف مرش املعارفجلنة  ابلعمل الهام اذلي تقوم به

دبلومايس مبجرد الاس تعداد اجليد ذلكل. وشكر الوفد الويبو عىل دمعها املتواصل ورشاكهتا وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون 

 اجلعيات ممثرة وانحجة.

91.  ّ د وفد بولندا البيان اذلي أأدىل به وفد التفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ووفد أأملانيا ابمس وأأي

الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأعرب عن تقديره اخلاص ال طالق املدير العام احلايل حماداثت الويبو حول اذلاكء 

ت حول الاقتصاد الابتاكري. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يضم فريق اال دارة العليا الاصطناعي، واليت اكنت أأساس ية يف املناقشا

اجلديد اذلي سيشلكه املدير العام املنتخب قدر اال ماكن أأفضل الكفاءات املمتتعني ابلثقة واملتوازنني جغرافيا. وأأعرب الوفد 

الواقع اجلديد. وأأعرب الوفد عن دمعه الاكمل عن ثقته يف أأن الويبو ستس متر يف مواكبة التغريات التكنولوجية والتكيف مع 

لعمل الويبو بشأأن خمتلف اجلوانب املتعلقة ابمللكية الفكرية والتكنولوجيات الرمقية، فضال عن الأسواق مثل اذلاكء 

الاصطناعي أأو صناعات أألعاب الفيديو. ورحب بأأنشطة التعاون املضطلع هبا بني مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق 
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دارة البدلان  والبدلان املتقدمة، ملساعدة بولندا عىل تعزيز حقوق  املتحوةلوالويبو، فضاًل عن التعاون واملساعدة املقدمني من ا 

 امللكية الفكرية.

92.  ّ وادلول الأعضاء فيه، والبيان اذلي أأدىل به الاحتاد الأورويب  اذلي أأدىل به وفد أأملانيا ابمس بيانال د وفد الربتغال وأأي

اجملموعة ابء. وأأعرب الوفد عن خالص تقديره لدلمع اذلي تلقاه يف مجيع جماالت التعاون يف عهد ململكة املتحدة ابمس وفد ا

املدير العام فرانسس غري، مبا يف ذكل اال جنازات اليت حققها املعهد الربتغايل للملكية الصناعية يف الس نوات الأخرية ابلعمل 

نفس الثقة بأأن املدير العام املنتخب دارين اتنغ سيسامه بشلك ا جيايب يف تعميق العالقات ا ىل جانب الويبو. ودلى الربتغال 

ية. بني الربتغال وأأعضاء مجموعة البدلان الناطقة ابلربتغالية يف جمال امللكية الفكرية، وابلتايل تعزيز التمنية يف ادلول الأعضاء املعن 

، ستنظم ادلورة الأوىل من أأايم البدلان الناطقة 2021تعلن أأنه يف عام  ويف هذا الصدد، اكن من دواعي رسور الربتغال أأن

نشاء منصات للمناقشة، مما س يتيح للمشاركني تقامس خرباهتم، ونرش  ابلربتغالية للملكية الصناعية، مشرية ا ىل أأمهية ا 

ىل مواهجة حتدايت نظام امللكية الصناعية. املامرسات اجليدة، والرتوجي لكيفية التوافق يف ال راء، وتعزيز قدرة الهيئات العامة ع

وسيشمل املشاركون البدلان الناطقة ابللغة الربتغالية والعديد من أأحصاب املصلحة يف نظام امللكية الفكرية ادلويل. وأأعرب 

دارة ا لهيئات العامة الوفد عن أأمهل يف الاعامتد عىل دمع الويبو يف تنظمي ذكل احلدث. وستشمل املواضيع اليت سيمت تناولها ا 

املسؤوةل عن امللكية الصناعية، وس ياسات الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وحامية املؤرشات اجلغرافية كعامل اسرتاتيجي 

للامتيز، ووسائل مواصةل المنو والتمنية يف املناطق. وقد اقتنعت الربتغال بأأن احلدث س يكون فرصة ممتازة، ليس فقط لتقامس 

ء للنظر يف التحدايت اخملتلفة اليت يواهجها اجليع. وعىل وجه اخلصوص، فامي يتعلق حبامية تسميات اخلربات ولكن قبل لك يش

املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية، وخاصة فامي يتعلق بنظام لش بونة، أأعرب الوفد عن ارتياحه للتقدم الكبري اذلي مت ا حرازه يف 

ورويب مؤخًرا ا ىل النظام. وبشلك عام، وابلنظر ا ىل الصعوابت اليت الس نوات الأخرية، مسلطا الضوء عىل انضامم الاحتاد الأ 

اذلي أأكد وادلول الأعضاء فيه و الاحتاد الأورويب اذلي أأديل به ابمس بيان من جديد ا ىل ال الوفد  ذكر، 19-س ببهتا جاحئة كوفيد

س ية للفاعلني الاقتصاديني والتمنية بشلك عىل أأمهية امللكية الصناعية لصاحل الابتاكر يف قطاع الصحة، وتعزيز القدرة التناف 

، ستتوىل البالد رئاسة جملس الاحتاد الأورويب، مسرتشدة 2021عام. كام أأشارت الربتغال ا ىل أأنه يف النصف الأول من عام 

ملية. ويف خبمس أأولوايت رئيس ية؛ ويه أأورواب املرنة؛ وأأورواب الاجامتعية؛ وأأورواب اخلرضاء؛ وأأورواب الرمقية؛ وأأورواب العا

عرص التحول الرمقي وجممتع املعرفة، مع العزم املزتايد عىل ا جياد حلول أأكرث اس تدامة وكفاءة، س تعطي الربتغال من خالل تكل 

الرئاسة الأولوية لتعزيز نظام امللكية الصناعية، مع الرتكزي املطلوب عىل تعزيز الوعي بأأمهية وفوائد حامية حقوق امللكية 

الصدد، س يكون الهدف هو تسليط الضوء عىل احللول املبتكرة، وخاصة يف التكنولوجيا اخلرضاء واذلاكء  اهذالصناعية. ويف 

الاصطناعي، واليت تس هتدف التمنية والمنو الاقتصادي للمجمتعات احلديثة. وستسعى الربتغال من خاللها رئاس هتا تكل أأيضا 

من أأجل حتديد التدابري احملددة اليت يتعني عىل ادلول الأعضاء اعامتدها ا ىل تشجيع مناقشة متعمقة بشأأن ال اثر الضارة للتقليد 

 يف حماوةل ملاكحفة هذه ال فة ابس تخدام هنج متضافر وفعال.

وفد قطر عن معيق الشكر والامتنان لسعادة الس يد املدير العام فرانسس غري اذلي س تنهتيي واليته مع وأأعرب  .93

قدمه يف سبيل تطوير أأعامل املنظمة وجناهحا وقال بأأنه ال خيفى عىل أأحد ذكل اجلهد  اختتام أأعامل هذه اجلعية عىل عظمي ما

الكبري اذلي قدمه خالل فرتة واليته وتفانيه يف معهل عىل تعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية. وأأضاف أأن قطر من الشهود 

ظهار روح التعاون والنصح دلوةل قطر اليت عىل اجلهود الطيبة للس يد فرانسس غري، حيث قال بأأنه مل يدخر هجدًا  كبريًا يف ا 

حققت خالل فرتته املاضية ا جنازات كبرية يف جمال تطوير س ياس هتا وأأنظمهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية والس امي ادلمع الكبري اذلي 
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ته القادمة. كام هنأأ سعادة القته الس تضافة مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف قطر ومتىن هل لك النجاح والتوفيق يف مسري 

الس يد دارين اتنغ وعىل جدارته لنيل ثقة ادلول الأعضاء لتعيينه مديرًا عامًا للويبو وقال بأأنه حتدوه ثقة كبرية بأأن الس يد اتنغ 

مةل والرخاء س يتبع العمل عىل تعزيز ماكنة الويبو العاملية وقدرهتا املتنامية عىل حتفزي الابتاكر وتسخريه لتحقيق التمنية الشا

للجميع، مك أأعرب عن دمع دوةل قطر لسعادته يف سبيل ا جناح هممته وتيسري أأعامل املنظمة. ورصح الوفد أأن دوةل قطر تدرك 

دارة  جحم التحدايت الهائةل اليت فرضهتا جاحئة كوروان وما نتج عن التدابري املتخذة من اضطراابت شديدة يف ادلوائر املعنية اب 

واملس تفيدين مهنا ومن بيهنم مس تخديم أأنظمة تسجيل امللكية الفكرية وكذكل صعوبة التواصل بني املودعني امللكية الفكرية 

وأأحصاب التسجيالت أأو والكهئم أأو املاكتب ادلولية. ذلكل عرب الوفد عن دمعه للمقرتحات املعروضة عىل جدول أأعامل هذه 

دراج تعديالت عىل اللواحئ وت  فعيل البنود املعنية لضامن تيسري اس تخدام خمتلف الأنظمة ادلولية اجلعية واليت هتدف ا ىل ا 

للملكية الفكرية يف ظل هذه اجلاحئة. ومن هجة أأخرى، تطلع الوفد ا ىل اس تكامل النظر يف البنود املؤجةل من جدول أأعامل 

ؤكد عىل دمعها للمفاوضات اجلارية اجلعية واملقرر اس تئنافها خالل النصف الأول من العام القادم. وقال الوفد ا ن دوةل قطر ت

من أأجل اختتام املفاوضات احلالية  جلنة حق املؤلفيف املنظمة والهادفة ا ىل تطوير قوانني للحامية العاملية وال س امي مفاوضات 

تعدة والتوافق عىل بنود االتفاقيات متعددة الأطراف تضمن حامية دولية حلقوق هيئات البث. وذكّر الوفد بأأن دوةل قطر مس  

لتقدمي طلب الاس تضافة للمؤمتر ادلبلومايس املعين ابلتوقيع عىل هذه االتفاقية يف حال التوافق بني الأعضاء. ويف اخلتام، قال 

الوفد ا ن دوةل قطر، يف هذه الظروف الاس تثنائية اليت يعيشها العامل، تعرب عن تضامهنا مع املنظمة من أأجل الاس مترار يف 

م به لتعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء واخلدمات اجلوهرية اليت تقدهما جليع الأعضاء وال س امي الكثري ادلور العظمي اذلي تقو 

. وعرب عن أأمهل أأن 19-من الابتاكرات اليت تدمعها الويبو قد سامهت يف كثري من احللول العاملية ملاكحفة انتشار وابء كوفيد

ويبو قيادهتا لتطوير نظام دويل فعال وشامل للملكية الفكرية من شأأنه أأن يعزز تس تطيع جتاوز هذه احملنة رسيعًا وأأن تواصل ال

 الابتاكر اذلي تدمعه التمنية العاملية املس تدامة.

ن التعاون ادلويل اسرتاتيجية رئيس ية من أأجل التغلب عىل الصعوابت اليت يفرضها كوفيد .94 -وقال وفد مجهورية كوراي ا 

ادلول الأعضاء يف تعزيز احلوار العاملي بشأأن امللكية الفكرية، ويف تبادل املعلومات بشأأن  . وذكر أأن الويبو قد تعاونت مع19

يف لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن توفر الويبو منتدى لنرش أأفضل  19-تدابري كوفيد

نشاء دليل ممارسات ماكتب امللكية الفكرية، مثل العمل عن بُعد والتشاور مع امل  س تخدمني عن طريق الفيديو. واقرتح أأيضًا ا 

ن الوابء قد أأحدث أأثرًا سلبيًا كبريًا عىل  19-لتدابري كوفيد اكس تجابة مهنجية للأزمات غري املتوقعة يف املس تقبل. وقال ا 

ية الفكرية من أأجل حتفزي الاقتصاد العاملي. وعىل الرمغ من هذا الوضع، ينبغي الرتكزي بشلك أأكرب عىل البحث والتطوير وامللك 

الابتاكر واال بداع الرضوريني لتحقيق المنو الاقتصادي. وذكر أأنه كجزء من الهنوض بنظام امللكية الفكرية العاملي، ينبغي للويبو 

اتحة سهوةل الوصول والراحة للمس تخدمني. كام ينبغي تذكري أأحصاب املصلحة يف جمال  أأن ترسّع التحول الرمقي من أأجل ا 

بداعات امللكية الفكرية، وأأوجه امحلاية، والبحث والتطوير، من أأجل التعايف الرسيع لالقتصاد العاملي. امللك  ية الفكرية بأأمهية ا 

نه جيب أأال توقف الأزمة الأخرية اجلهود املبذوةل لسد جفوة املعرفة بني البدلان النامية واملتقدمة يف  وعالوة عىل ذكل، قال ا 

من خالل الصناديق الاستامئنية الكورية، بُذلت هجود عديدة من أأجل بناء القدرات املتعلقة ابمللكية جمال امللكية الفكرية. و 

الفكرية لفائدة البدلان الرشيكة جلهورية كوراي. وأأعلن الوفد أأن مجهورية كوراي س تواصل سعهيا من أأجل حتقيق ازدهار جممتع 

 امللكية الفكرية ادلويل.
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95.  ّ  عن وعرّب  ،البلطيقمجموعة بدلان أأورواب الوسطى و ا البيان اذلي أأدىل به وفد التفيا ابمس د وفد مجهورية مودلوفوأأي

تقديره لدلور الرائد اذلي تلعبه الويبو يف جماالت الابتاكر واذلاكء الاصطناعي، واليت تعترب حمورية يف ا صالح اخلدمات 

ات لتحقيق الاس تقرار يف الاقتصاد وتوطيد ا طارها العامة عىل الصعيدين الوطين وادلويل. واختذت حكومة مودلوفا خطو 

. وكجزء من اجلهود 19-القانوين واملايل واملؤسيس لتحسني قدرهتا عىل الاس تجابة حلاالت الطوارئ مثل جاحئة كوفيد

احلكومية  املتضافرة الس تخدام التكنولوجيا يف اخلدمات العامة ورمقنهتا، تعمل الواكةل احلكومية للملكية الفكرية والهيئات

الأخرى عىل تسهيل نفاذ اجلهور ا ىل خدمات عالية اجلودة عرب اال نرتنت. كام تتخذ احلكومة تدابري لتشجيع اس تخدام 

الاخرتاعات احملمية برباءات يف اس تجابهتا لأزمة الصحة العامة احلالية. وأأعربت عن تطلعها ا ىل تعاون ممثر مع الويبو وادلول 

 دد.الأعضاء فهيا يف هذا الص

96.  ّ والبيان الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأملانيا ابمس د به وف أأدىل يرومانيا تأأييدًا اكماًل البيان اذل د وفدوأأي

ات اليت اعمتدهتا جلنة للقرار  بدله الوسطى والبلطيق. وأأعرب عن تأأييدأأورواب اذلي أأدىل به وفد التفيا ابمس مجموعة بدلان 

س تجري يف العام  2020يف أأن الأنشطة املؤجةل خلطط التعاون لتقدمي املساعدة التقنية يف عام  بدله ةعن ثقكذكل املزيانية، و 

نه  القادم. وأأعرب أأيضًا عن اس مترار تفاؤهل ابس تئناف العمل عىل جدول الأعامل املعياري وأأنشطة اللجان ادلامئة. وقال الوفد ا 

ن يلزتم الزتامًا اتمًا ابلتعاون مع مجيع ادلول الأ  عضاء بروح توافق ال راء، وذكل هبدف ا حراز تقدم يف القضااي املعلقة. وقال ا 

رومانيا مس تعدة أأيضًا للمشاركة بشلك بناء يف املناقشات املس تقبلية بشأأن مواصفات تقيمي ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية 

، أأكد جمددًا عىل أأمهية املبادئ التوجهيية . ويف الوقت اذلي كرر فيه الوفد عرضه الس تضافة مكتب خاريج للويبو2021لعام 

 ابلنس بة ا ىل معلية املراجعة يف املس تقبل.

ّ بصفته الوطنية، وفد الاحتاد الرويس وحتدث  .97 د بيان مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية. وشكر وأأي

غري عىل اال جنازات احملققة خالل فرتة واليته، مبا يف ذكل هجوده املس مترة للريق بأأجندة التحول الرمقي  الوفد الس يد فرانسس

نه عندما يكون من الرضوري أأن يمت العمل عن بُعد، تصبح الرمقنة رشطًا أأساس يًا للتفاعل  يف جمال امللكية الفكرية. وقال ا 

نظمة التسجيل اكفة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يواصل املدير العام الناحج بني املاكتب، وكذكل ابلنس بة ا ىل أأنشطة أأ 

اجلديد، الس يد دارين اتنغ، الهنوض جبدول الأعامل الرمقي عىل حنو فعال. وذكر أأن الاحتاد الرويس، من جانبه، عىل اس تعداد 

رفاق أأصدر الاحتاد الرويس وأأفاد بأأندلمع هذه املبادرات.  مناذج ثالثية الأبعاد بطلباهتم وينص عىل  قانواًن يسمح للمودعني اب 

، تعاونه الفعال مع 19-جاحئة كوفيدا صدار س ندات امللكية الفكرية اال لكرتونية. وقال ا ن الاحتاد الرويس واصل، خالل 

والصور الرشاكء ادلوليني. وجرى عقد العديد من الأحداث املتعلقة ابخلدمات الرمقية، واجامتع فرقة العمل املعنية ابلامنذج 

ثالثية الأبعاد التابعة للجنة املعنية مبعايري الويبو، عن طريق مؤمترات الفيديو. وقال ا ن الاحتاد الرويس اختذ تدابري شامةل فامي 

، ويه: تنظمي التفاعل عن بُعد بني مودعي الطلبات والفاحصني، وحتسني ترتيبات العمل عن بُعد 19-يتعلق جباحئة كوفيد

، ومتديد املوعد الهنايئ ملودعي الطلبات من أأجل (ROSPATENT) حتادية الروس ية للملكية الفكريةلفاحيص ادلائرة الا

القيام ابال جراءات امللزمة قانواًن ودفع الرسوم حىت هناية العام. ودعا وفد الاحتاد الرويس مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو ا ىل 

حفة  يتعلق ابلطلبات ادلولية، فضاًل عن ترسيع تبادل البياانت يف جمال ماكالنظر يف الس بل املمكنة الختاذ تدابري مماثةل فامي

ترسّع الطلبات املتعلقة مباكحفة الفريوسات والأمراض املرتبطة هبا.  ROSPATENT دائرة انتشار الفريوسات. وقال ا ن

نفعة اليت تتعلق مباكحفة طلب من طلبات الاخرتاعات ومناذج امل  300تقدمي ما يقرب من  2020 وجرى ابلفعل يف عام

ن  50الفريوسات، وجرى ا صدار  أأول دوةل يف العامل تسجل لقاحًا ضد عدوى  يُعد الاحتاد الرويسبراءة. وقال الوفد ا 
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. وأأعرب الوفد عن تطلعه للعمل املوجه حنو النتاجئ خالل السلسةل القادمة الجامتعات 19 -فريوس كوروان املس تجد، كوفيد

 اجلعيات.

اجملموعة الأفريقية. وذكر الوفد أأن حكومته هتئي البيئة الالزمة  زمبابوي ابمس به أأدىل اذلي فد رواندا البيانأأيّد و و  .98

لضامن أأن نظام امللكية الفكرية الوطين يوفر احلوافز املناس بة للمبتكرين واملبدعني من أأجل تطوير تكنولوجيات جديدة تعاجل 

ن رواندا قد صدّ  ، واختذت 2011قت عىل ثالث معاهدات رئيس ية للملكية الصناعية منذ عام الشواغل الوطنية. وقال ا 

ن رواندا نفذت محالت  ن برملان رواندا وافق عىل ترشيع بشأأن الانضامم ا ىل معاهدة مراكش. وقال ا  خطوات لالمتثال لها، وا 

دارية دلمع المنو يف صناعة حق املؤلف الرواندية. وذكر أأن ادلمع التقين اذل عادة وتدخالت ا  ي قدمته الويبو ساعد رواندا عىل ا 

، وحتسني ترتيهبا يف مؤرش الابتاكر العاملي، وتعيني عضو من جملس الوزراء 2009صياغة قانون امللكية الفكرية لعام 

 للمجلس الاستشاري ملؤرش الابتاكر العاملي.

للغاية ابلنس بة للتمنية الاقتصادية للبدلان  وأأعرب وفد سان مارينو عىل أأن تعزيز النظام اال يكولويج لالبتاكر اكن همًما .99

احلالية. ويف ا طار خطهتا للمنو الاقتصادي،  19-الصغرية مثل سان مارينو، بل وللعامل بأأرسه، ال س امي يف ظل جاحئة كوفيد

أأحصاب "، انكبت وزارة الصناعة واحلرف اليدوية والتجارة عىل عقد مشاورات مع مجيع 2030اليت حتمل امس "سان مارينو 

املصلحة من اجملالني الاجامتعي والاقتصادي يف البالد هبدف حتديد اجملاالت اليت تكتيس أأمهية أأكرب لتمنيهتا الاقتصادية عىل 

املدى القريب. وستتلقى امللكية الفكرية ابلتأأكيد تركزيا مكثفا. ورحب الوفد ابدلمع املس متر اذلي تقدمه املنظمة يف س ياق نظام 

 للنرش نظام الويبو، و (IPAS) ة داخل البدل، ومساعدهتا التقنية اليت تتيحها لتنفيذ نظام أأمتتة امللكية الصناعيةامللكية الفكري

(WIPO Publish و )يداع اال لكرتوين ) نظام اذلي س ُيطلق مس تقبال، فضاًل عن تنظميها حداًث  (WIPO Fileالويبو لال 

ات حق املؤلف. واختذت حكومة سان مارينو خطوات جلعل أأصول مؤخرًا يف سان مارينو للرتوجي لنظام الهاي ومعاهد

صكوك انضامهما ا ىل أأربع من معاهدات حق  2020امللكية الفكرية مصدًرا لتكوين الرثوة عىل النحو ال يت: أأودعت يف عام 

قعة مؤخًرا ولضامن املؤلف، ويه يف الطريق ا ىل اعامتد قانون ترشيعي جديد بشأأن حق املؤلف من أأجل تنفيذ املعاهدات املو 

حامية املصنفات الرمقية. ويرحب ابس مترار التعاون مع الويبو وتلقي املساعدة مهنا يف هذا الصدد. وأأخذا يف الاعتبار الأمهية 

 اليت تكتس هيا حقوق اال نسان، عرب الوفد عن ترحيبه اخلاص بتوقيع معاهدة مراكش.

عن شكر  . وأأعربعىل الأنشطة املتنوعة اليت وردت يف تقريرهالعام وفد اململكة العربية السعودية املدير  وشكر .100

ر هتنئته ملدير عام املنظمة املنتخب فرانسس غري عىل اجلهود اليت قدهما طيةل فرتة قيادته للمنظمة. وكرّ  بالده للس يد

ن بالده بذلت هجودا يف  دارين اتنغ الس يد ومتىن هل لك التوفيق والسداد. وبشأأن تطورات امللكية الفكرية يف البالد، قال ا 

تطوير واس تحداث بعض قوانني امللكية الفكرية، كام أأودعت حكومة بالده هذا الشهر صك الانضامم ا ىل "اتفاق لواكرنو" 

يداع  صكوك الانضامم ا ىل عدد من املعاهدات كذكل. وأأضاف أأن حكومة و"اتفاق فيينا" كام تس هتدف قبل هناية هذا العام ا 

ضافة ا ىل اس تحداث  لهيا، ا  بريل املايض نظام احملامك التجارية ومت نقل اختصاص دعاوى امللكية الفكرية ا  بالده أأصدرت يف ا 

ن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت بدر  نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وقال ا  اسة الانهتأاكت احملمتةل للملكية جلنة وطنية ال 

ضافة ا ىل أأكرث من  3000الفكرية يف الأسواق وحساابت التواصل الاجامتعي مشلت أأكرث من  لكرتوين  1000موقع ا  موقع ا 

عداد مرشوع  5000موقعًا منهتاكً ومصادرة أأكرث من  230نتج عهنا جحب  مادة منهتكة. ويف س ياق أ خر، مت العمل عىل ا 

طار اجلهود يف تعزيز املعرفة بشأأن امللكية الفكرية معلت أأاكدميية الهيئة الاسرتاتيجية ا لوطنية للملكية الفكرية. ورصح أأنه يف ا 

عىل اس تغالل وسائل التعلمي عن بعد اليت تطرهحا أأاكدميية املنظمة والتسويق لها وانعكس ذكل عىل حتقيق اململكة مركزًا 
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يف الاس تفادة من الربامج التدريبية املقدمة من املنظمة حيث قفز عدد املتدربني مضن العرش دول الأوىل عىل مس توى العامل 

. وأأشار ا ىل أأن الهيئة خالل الشهر 2020متدرب خالل هذا العام  3700م ا ىل أأكرث من  2019متدرب يف عام  570من 

س نة الرئاس ية جملموعة العرشين، وذكل املقبل ستنظم املنتدى العاملي لتحدايت امللكية الفكرية عىل هامش اس تضافة البالد لل 

ّ  مببادرة مهنا لالس تجابة للأولوايت ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف ظل اجلواحئ والأزمات العاملية. اذلي أأدىل  بيانال وفد الد وأأي

يف اخلتام، لعربية. واجملموعة ااذلي أأدىل به وفد قطر ابمس يان بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، والب مجموعة  به وفد س نغافورة ابمس

 .أأشاد ابس تخدام املنظمة تقنية اذلاكء الاصطناعي يف أأعاملها وخدماهتا

101.  ّ ن البلطيقو أأورواب الوسطى بدلان مجهورية رصبيا البيان اذلي أأدىل به وفد التفيا ابمس مجموعة  وفد دوأأي ، وقال ا 

ذ جسلت زاي. الويبو معاهدة دة كبرية يف عدد الطلبات املودعة بناًء عىل قد أأحرزت الويبو تقدًما مهبرًا يف العام املايض، ا 

واتفاق لش بونة واتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات. وس بق بدء نفاذ معاهدة بيجني ووثيقة جنيف التفاق  براءات

و العاملية. وأأخريًا، فا ن لش بونة، انضامم عدد من ادلول ا ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو. كام زاد اس تخدام قواعد بياانت الويب

مكتب امللكية الفكرية يف رصبيا يس تعد لالحتفال ابذلكرى املئوية لتأأسيسه من خالل ا طالق مجةل أأمور مهنا نرش دراسة 

 متخصصة عن املكتب مبساعدة الويبو. 

102.  ّ رار ال اثر الكبرية جلاحئة . ويف س ياق اس متاجملموعة الأفريقية وفد زمبابوي ابمس به د وفد سرياليون البيان اذلي أأدىلوأأي

عىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي للناس يف مجيع أأحناء العامل، أأشاد الوفد ابس تجابة الويبو القمية، اليت تضمنت  19-كوفيد

نشاء وظيفة حبث خاصة بفريوس  ، 19-كوفيد، وأأداة الويبو لتتبع س ياسات امللكية الفكرية اس تجابة لفريوس 19-كوفيدا 

بو ال دارة الأزمات. وبصفته بدلا صغريا سائرا يف المنو، أأدركت سرياليون أأن امللكية الفكرية يه أأداة لتحقيق التحول ولوحة الوي 

عادة بناء البىن التحتية الاجامتعية والاقتصادية بعد اجلاحئة وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. ا ن  من شأأهنا أأن تساعدها يف ا 

يكولويج شامل لالب  تاكر س يكون ذا أأمهية حيوية ال ن أأكرث من أأي وقت مىض. وشكر الوفد لك من الويبو تعزيز نظام ا 

ة واملنظمة اال قلميية الأفريقية للملكية الصناعية عىل مبادراهتام العديدة، وال س امي تقدمي املساعدة التقنية، دلمع تطوير نظام امللكي

جار عىل قدم وساق ال هنائه. وس يجري توظيف التوجهيات وتسخري الفكرية يف سرياليون، واذلي ال يزال قيد التنفيذ والعمل 

املساعدة اليت تقدهما الويبو حىت تكون الاس تفادة فعاةل من امللكية الفكرية والابتاكر يف سبيل حتقيق أأهداف التمنية 

يكولويج املس تدامة للبدل وسد الفجوة الرمقية. وأأكد الوفد من جديد مشاركته البناءة مع الويبو والزتامه  نشاء نظام ا  ابلهنوض اب 

 حتت ا رشاف الويبو وقيادهتا. للملكية الفكرية يعود ابملنفعة املتبادةل

بزوغ أأفاكر وابتاكرات جديدة نظًرا لالضطراابت النامجة عن تفيش ع وتوقّ  بصفته الوطنية، وفد س نغافورةوحتدث  .103

دارهتا وتسويقها يف  19-كوفيد يف الأنظمة الصحية وأأسواق الأعامل وأأيضا للأمهية املزتايدة لالبتاكر وحامية امللكية الفكرية وا 

البحث عن لقاح. وأأعرب الوفد عن الزتامه بدمع املبدعني ورواد الأعامل والرشاكت من خالل طرح برامج لترسيع امللكية 

ية. وتطلع الوفد ا ىل تعزيز الرشأاكت ملساعدة املبدعني واملبتكرين عىل الاس تفادة من الفكرية والتعلمي والتوعية والاسرتاتيج 

امللكية الفكرية لرفع حتدايهتم. وابلنظر ا ىل الأداء القوي لالقتصادات ال س يوية املسجل يف أأحدث مؤرش عاملي لالبتاكر، 

مجموعة و  ال س يانالزتامه ابلعمل عن كثب مع أأعضاء أأعرب الوفد عن تقديره للرشأاكت اليت أأقميت مع اجلريان اال قلمييني و 

قلميي قوي للملكية الفكرية. بدلان أ س يا واحمليط الهادئ  لبناء نظام ا 
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104.  ّ والبيان اذلي أأدىل به  ،البيان اذلي أأدىل به وفد أأملانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اد وفد سلوفاكيوأأي

ا ىل مواصةل املنظمة لعملها بكفاءة، عىل الرمغ من جاحئة الوفد واب الوسطى والبلطيق. وأأشار وفد التفيا ابمس مجموعة دول أأور

طار معاهدة 19-كوفيد ، وأأثىن أأيًضا عىل املكتب ادلويل لرتكزيه املس متر عىل تأأمني أأفضل اخلدمات العاملية املتاحة يف ا 

 املس متر يف التبس يط وخفض التاكليف ابلنس بة الرباءات ونظايم مدريد والهاي. وس تكون الأنظمة السلسة والتفاين

للمس تخدمني لكها عوامل حامسة لتُس تخدم خدمات امللكية الفكرية العاملية تكل يف املس تقبل، حىت يف الأزمة الصحية 

اعتقاده  احلالية. وانتقل الوفد ا ىل جدول الأعامل وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها وهجودها وأأعرب عن

أأن توصيات املدقق اخلاريج بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية ميكن أأن تسهل مناقشات ادلول الأعضاء واختاذ القرارات. 

ونظمت الويبو ادلورة الثانية من حمادثة الويبو بشأأن امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي ومؤمتر الويبو املعين ابلسوق العاملية 

جراء للمحتوايت الرمقي، مما  أأاتح فرصة لتبادل أأفضل املامرسات والرتكزي عىل القضااي، مبا يف ذكل تكل املتعلقة حبق املؤلف وا 

مناقشات ممثرة مع خمتلف أأحصاب املصلحة. كام رحب بنتاجئ أأنشطة التدقيق والتقيمي اليت أأجريت يف ذكل العام، ويتوقع أأن 

املعروضة يف تقرير أأداء  2018/19ابلنتاجئ املالية املمتازة للثنائية  دالوف التوصيات يف الوقت املناسب. ورحبتنفذ الأمانة 

دارة  484يف املائة من  73الويبو وأأعربت عن ارتياهحا لأن  مؤرش أأداء قد حتققت ابلاكمل. واختمت الوفد بتوجيه الشكر ا ىل ا 

. وأأعرب عن اس تعداده ملواصةل التعاون املمتازين عىل تعاوهنام ومساعدهتاموالبدلان املتقدمة وأأاكدميية الويبو  املتحوةلالبدلان 

 الوثيق مع الويبو، اليت س تواصل دورها يف تعزيز الابتاكر وتطوير امللكية الفكرية.

105.  ّ د وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشاد بقيادة املدير العام املنهتية وأأي

يف طليعة احتضان الثورة الرمقية، مبا يف ذكل اذلاكء الاصطناعي. وأأعرب عن رسوره لرؤيته أأن جاحئة  واليته، اذلي اكن

دراكه للتأأثري احملمتل يف املس تقبل عىل الالزتامات.  19-كوفيد املدمرة مل يكن لها تأأثري مايل شديد عىل الويبو، عىل الرمغ من ا 

املعياري قد توقف بسبب الوابء، يف وقت اكن من املهم فيه ترسيع العمل. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن أأسفه لأن معل الويبو 

، مبا 19-وحث الويبو عىل مواصةل دورها يف اجلهود املتعددة الأطراف اجلارية ال جياد حلول عاملية مبتكرة لتأأثري جاحئة كوفيد

جياد لقاح، واذلي ينبغي أأن يكون منفعة عامة رئيس ية يف متناول اجليع رجاء املناقشات يف ذكل ا  . ويف اخلتام، أأيد الوفد ا 

 املوضوعية للجمعيات وأأعرب عن أأمهل يف جناح الاجامتع اخملتلط للجمعيات.

س بانيا ابال جنازات الهامة اليت حققها الس يد فرانسس غري خالل فرتة توليه منصب املدير العام، مبا يف  .106 واعرتف وفد ا 

داء يف مجيع أأحناء ية اليت أأدخلها ا ىل الويبو واعامتد معاهدة محلاية حقوق فناين الأ ذكل ثقافة الانضباط املايل واحلصافة اال دار 

مت بنجاح معاهدة قانون التصاممي يف أأن يُذكر خلفه، الس يد اتنغ، عىل أأنه املدير العام اذلي أأ  عن أأمهل الوفد العامل. وأأعرب

 ومعاهدة البث.

امتع اجلعيات عىل الرمغ من الظروف الصعبة اليت تفرضها وأأعرب وفد رسي الناك عن رسوره ال ماكنية تنظمي اج .107

. وأأعرب عن تقدير حكومة رسي الناك للمدير العام وخمتلف قطاعات الويبو، مبا يف ذكل املكتب اال قلميي 19-جاحئة كوفيد

الس نوات الأخرية. ل س يا واحمليط الهادئ، وجسل مدريد، وقطاع حق املؤلف والصناعات اال بداعية، عىل تعاوهنم القمي خالل 

نه من بني التدابري اليت مت تنفيذها برانمج مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر، ومرشوع البيئة املؤاتية للملكية الفكرية،  وقال ا 

ا ىل معاهدة  2016ًا يف عام واملساعدة التقنية لتعزيز مجعيات اال دارة اجلاعية يف رسي الناك. وذكر أأن رسيالناك انضمت أأيض

نه بفضل اال جراءات احلكومية اليت مت اختاذها يف الوقت  تكل، وأأن رسي الناك تعمل عىل تنفيذ شمراك املعاهدة. وقال ا 

دون أأي اضطراابت كبرية  2020يف رسي الناك، واملاكتب احلكومية تعمل منذ مايو  19-املناسب، مت احتواء انتشار كوفيد
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دخال ت  رشيع جديد وشامل يريم ا ىل تيسري وحامية تسجيل املؤرشات اجلغرافية متس اخلدمات. وقد ُأحرز تقدم مطرد حنو ا 

من أأجل حامية مصاحل منتجي ومصدري املنتجات الرسيالنكية، ال س امي الشاي الس يالين والقرفة الس يالنية. وذكر أأن العمل 

يداع وثيقة الانضامم ا ىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالم ، 2020ات حبلول هناية عام جار من أأجل ا 

واكن من املأأمول أأن تمتكن ادلوةل يف الثنائية املقبةل من الانضامم ا ىل معاهدات الويبو اخلاصة ابال نرتنت ومعاهدة بيجني. وقال 

نه يف انتظار العامل الخرتاع لقاح انحج، أأدى ظهور كوفيد اتحة ا ىل زايدة أأمهية امللكية الفكرية كأداة، وأأعرب عن أأمهل  19-ا  يف ا 

أأي لقاح من هذا القبيل يف مجيع أأحناء العامل من خالل أأوجه املرونة املتعلقة ابلرباءات. وأأعرب عن تعازيه لأرس وأأحباء اذلين 

 وافهتم املنية مؤخرًا، وأأشاد بذكرى الس يدة اكرول كرويال من شعبة قانون حق املؤلف يف الويبو.

سعادة الس يد د. فرانسس غري عىل خدمته املمزية لهذه املنظمة عن الشكر والتقدير ا ىل  وفد السودانوأأعرب  .108

خاصة أأجندة معهل املمزي يف دفع أأجندة التمنية ومتىن هل لك التوفيق يف مساعيه املس تقبلية. كام قدم الوفد السودان هتانيه 

أأنه لكه ثقة يف مواصلته للعمل ادلؤوب احلارة لسعادة الس يد دارينغ اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام القادم للويبو وقال ب

لتعزيز معل املنظمة، وأأعرب عن دمعه للس يد اتنغ يف هجوده لتعزيز ماكنة الويبو وعىل اخلصوص حتفزي الابتاكر يف الفرتة 

ّ القادمة.  اجملموعة مس ، والبيان اذلي أأدىل به وفد قطر اباجملموعة الأفريقية البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمسوفد الد وأأي

شهد ظروفا حصية اس تثنائية أأثرت بال شك عىل اكفة منايح احلياة وتس ببت يف تقصري  2020وأأضاف أأن العام  العربية.

 ّ د الوفد ما ورد يف بيان اجملموعة الأفريقية بشأأن عقد دورة اس تثنائية للجمعيات يف جدول أأعامل ادلورة احلالية. وعليه، أأي

لتداول يف املناقشات املوضوعية، مع رضورة اختاذ اال جراءات الالزمة لتكون املناقشات ل  2021النصف الأول من عام 

املوضوعية شامةل وشفافة. وتقدم الوفد ابلشكر للمنظمة مرة أأخرى وخص ابلشكر املكتب العريب واملكتب اال قلميي وقسم 

ر ودمع املكتب الوطين ابلسودان وبناء القدرات ورفع البدلان الاقل منوًا جلهودمه املتواصةل للمساعدات التقنية الالزمة لتطوي

الوعي يف جمال امللكية الفكرية. ويف اخلتام، أأعرب وفد السودان عن اس تعداده للتعاون مبرونة مع لك الوفود واملشاركة بفعالية 

 ه اجلغرافية.ئويف املفاوضات عرب مجموعات انامت اجلعياتيف هذه 

والبيان اذلي أأدىل ، ابمس اجملموعة ابءاململكة املتحدة وفد به  لاكمل للبيان اذلي أأدىلوأأعرب وفد السويد عن تأأييده ا .109

عىل هجود املدير العام لوضع برانمج الويبو للتقومي  الوفد ورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأثىنبه وفد أأملانيا ابمس الاحتاد الأ 

الاسرتاتيجي، اذلي أأوىل العناية للمسائل الشامةل واحلومكة الرش يدة، مبا يف ذكل اال دارة القامئة عىل النتاجئ والشفافية 

لعام دورًا أأساس يًا يف واملساءةل والهنج املّوجه حنو املس تخدم لتعزيز رساةل املنظمة. وقد اكن لاللزتام الشخيص للمدير ا

تكييف نظام امللكية الفكرية، من خالل معاهدة مراكش وغريها من الصكوك، مع اهامتمات معايق البرص يف العامل. وتتطلع 

السويد ا ىل أأن حتقق الويبو التقدم املنشود مس تقبال حتت قيادة مديرها العام املنتخب، دارين اتنغ، وال س امي يف تقدمي 

ودة وتطوير املعايري ذات الصةل. كام ينبغي للويبو أأن تواصل دورها كمنوذج حُيتذى به يف اال دارة الرش يدة خدمات عالية اجل

يالء الاهامتم ا ىل الشفافية واملساءةل واحلصافة املالية، ال س امي يف ضوء التوقعات  يف منظومة الأمم املتحدة من خالل ا 

تحدايت املس تقبلية والوفاء مبهمهتا، س تحتاج الويبو ا ىل أأن تظل ماكن معل الاقتصادية غري املؤكدة عقب اجلاحئة. ولرفع ال 

جذااًب لأملع املوظفني وأأكرثمه كفاءة وابتاكًرا، مما يضمن التوازن بني احلياة العملية والشخصية بني اجلنسني، ال س امي يف 

والقدرة اجلسدية واملعتقد ادليين والتوجه املناصب العليا، واتباع هنج حديث وشامل عىل أأساس الأصل الاجامتعي والعريق 

اجلنيس. وتؤكد السويد اس تعدادها دلمع العمل يف هذا اجملال. ويويل البدل أأمهية كبرية خلدمات امللكية الفكرية العاملية اليت 

ال اثر طويةل املدى  مدريد. ومل تظهر بعدُ نظام الرباءات و  عاهدةنظام مد املتعلقة ب تقدهما الويبو وس يواصل املسامهة يف اجلهو 
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عىل الاقتصاد العاملي والطلب عىل خدمات الويبو. وس يكون وجود نظام قوي للملكية الفكرية ا ىل جانب  19-جلاحئة كوفيد

دارة فعاةل ترتكز عىل الشفافية أأمًرا ابلغ الأمهية ملواهجة التحدايت املقبةل. ويف أأعقاب النتاجئ املالية القوية اليت حققهتا الوي  بو ا 

، س يكون اس مترار احليطة املالية والشفافية أأمرين أأساس يني لفائدة املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني لنظام 2020يف عام 

امللكية الفكرية العاملي. ومبا أأن امللكية الفكرية يه حمرك للتمنية الاقتصادية والقدرة التنافس ية والابتاكر، فا ن اال طار القانوين 

رية يظل أأساًسا همًما لالستامثر يف رأأس املال القامئ عىل املعرفة. وقد أأدت اجلاحئة ا ىل ترسيع الرمقنة، مما الفعال للملكية الفك

جعل قانون أأو ا طار امللكية الفكرية الفعال يف قلب مجيع الاقتصادات. وكجزء من الثورة الصناعية الرابعة )"الصناعة 

نظمة البيئية للأعامل، والتمنية الاقتصادية والقدرة التنافس ية بشلك  "(، س يعمتد اذلاكء الاصطناعي والتحول الرمقي4.0 للأ

دارة امللكية الفكرية أأيًضا مفتاًحا ال نشاء مناذج أأعامل جديدة وحاميهتا. وأأثر  مزتايد عىل توليد املعرفة واس تغاللها. واكنت ا 

دارة الأصول غري امللموسة وابلتايل عىل القمية اال ج املية للعديد من الرشاكت. وأأدت اجلهات الفاعةل التحول الرمقي عىل ا 

اجلديدة والأفاكر التجارية يف جماالت مثل مؤمترات الفيديو والرتمجة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي ا ىل ا حداث حتول جذري 

ة ملواهجة تكل ابلأفاكر اجلديد الوفد عقيد حقوق الأطراف الثالثة. ورحبيف السوق ومشهد امللكية الفكرية، مما زاد من ت 

التحدايت، مبا يف ذكل مبادرة "الويبو للمبدعني"، اليت ُأنشئت ابلتعاون مع مؤسسة التوعية حبقوق املوس يقى يف السويد. 

مبادرة  WIPO PROOFأأداة  وتُعدواكن التعاون والابتاكر املفتوح عاملني حامسني يف دفع البحث والتطوير ا ىل السوق. 

ية، واليت ميكن أأن تتعرض بسهوةل لسوء الاس تخدام أأو المتكل غري املرشوع. وسيتطلب اتساع جيدة محلاية امللفات الرمق 

جاابت تتعلق  عداد ا  نطاق التحول الرمقي تكييف نظام امللكية الفكرية العاملي. وأأيدت السويد هجود الويبو لتحديد القضااي وا 

ابحلوار احلايل  و يف جمال اذلاكء الاصطناعي ورحبويبابرتياح معل ال الوفد  الس ياسات يف هذا الصدد. وتتبّعبأأس ئةل

والاهامتم اذلي يظهر يف هذا اجملال. وس ميكن اذلاكء الاصطناعي ماكتب امللكية الفكرية من حتسني العمليات ادلاخلية مثل 

الفكرية وس تودل  البحث وحتليل الصور والتصنيف. وس يكون ملثل هذه التطورات أ اثر عىل البنية التحتية العاملية للملكية

املعرفة والقدرات اليت ينبغي تقامسها يف جممتع امللكية الفكرية العاملي. ولتسهيل التحول الأخرض، جيب أأن تعزز أأنظمة امللكية 

بذوةل للتصدي الفكرية الابتاكر حنو حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، ال س امي فامي يتعلق ابملناخ. ومن بني اجلهود العاملية امل 

، اذلي يربط بني مقديم التكنولوجيات املراعية للبيئة والباحثني عهنا WIPO GREENيف برانمج  الوفد تغري املناخ، نظرل 

بادرة ابرزة يف هذا الصدد. وجيمع بني الفاعلني الرئيس يني لتحفزي الابتاكر يف جمال التكنولوجيا اخلرضاء ونرشها، ويه م 

( فامي يتعلق بربامج التدريب ادلولية اليت PRVلويبو ومكتب السويد للملكية الفكرية )للتعاون بني ا عن تقديره الوفد وأأعرب

(. وابالشرتاك مع شعبة البدلان الأقل منوا يف الويبو، عرضت حكومة Sidaمتولها الواكةل السويدية للتعاون ادلويل اال منايئ )

تعاون مع شعبة املعارف التقليدية، قدمت برانجما بشأأن امللكية السويد برامج متعلقة ابمللكية الفكرية لأقل البدلان منوا، وابل 

 الفكرية واملوارد الوراثية دلمع الابتاكر.

110.  ّ املدير العام،  وتقدم ابلشكر اجلزيل ا ىل ابمس اجملموعة ابء.أأدىل به وفد اململكة املتحدة د وفد سويرسا البيان اذلي وأأي

 اليت قاد فهيا املنظمة. املنظمة، وخاصة خالل الس نوات االثنيت عرشة املاضيةانسس غري، عىل الزتامه الثابت جتاه الس يد فر 

زود عاملي خلدمات امللكية الفكرية، ومتىن مكاملالية من الناحية وسلمية  هبيةترك وراءه منظمة د قوشدد عىل أأن الس يد غري 

 1بتويل املدير العام اجلديد، الس يد دارين اتنغ، منصبه يف  ب الوفد أأيضاً هل لك التوفيق يف حياته املهنية املس تقبلية. ورحّ 

نهو  .2020أأكتوبر  وصفها و الاكمل يف حتقيق الأهداف اليت حددها السويرسي لس يد اتنغ أأن يعمتد عىل ادلمع ل  ميكن قال ا 

الفكرية والتطوير  سويرسا ا ىل أأن تعزيز اال طار ادلويل للملكيةوفد خالل العملية الانتخابية. وعالوة عىل ذكل، أأشار 

ن قال و  يف مس تقبل الويبو. رئيس يني ينعنرص  ميثالناملتوازن هل  يالء الاهامتم جليع ا  ا حدى طرق حتقيق هذا الهدف يه ا 
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نه ضامن حسن سريها ومواصةل تشجيع منوها. و من أأجل أأنظمة الويبو للتسجيل والتصنيف،  جاذبية  ترتبطبوجه عام، قال ا 

قرص فرتات املعاجلة، وعناوين  يعينما وهو جبودة التسجيالت ادلولية،  اً وثيق ملس تخدمني ارتباطاً ا ابلنس بة ا ىلهذه الأنظمة 

 وأأشار الوفد أأيضاً  حتياجات.الا اليت تالمئوأأدوات العمل املبتكرة  ،امحلاية املوثوقة، واحللول املناس بة لتكنولوجيا املعلومات

متعددة الأطراف بشأأن القضااي املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية. وجيب و يف املناقشات ادلولية  حمورايً  دوراً دي تؤ لويبو اا ىل أأن 

ابلتعاون مع واكالت الأمم املتحدة املعنية وذكل  ،بشلك اكمل قيادي يف هذه املسائلال  هابدور عىل املنظمة أأن تضطلع

يف يقع أأيضًا رغبته يف التذكري بأأن العمل املعياري  سويرسا عن وفد واملنظامت ادلولية الأخرى. وعالوة عىل ذكل، أأعرب

ا ن سويرسا تدعو ا ىل أأيضًا مبارش عىل مس تخديم أأنظمة امللكية الفكرية. وقال لها تأأثري  أ اثره قال ا نمصمي والية الويبو. و 

جيابية يف أأكد الوفد للرئيس اس تعداده للمسامهة يف، اس تئناف العمل املعياري املس متر. ويف اخلتام  التوصل ا ىل نتاجئ ا 

 جلعيات.ا

لمدير العام فرانسس غري عىل قيادته املمتزية خالل الس نوات لعن تقديره وفد اجلهورية العربية السورية  وعرّب  .111

أأ املدير العام اجلديد دارين اتنغ وأأكد عىل دمعه الاكمل هل يف الاضطالع مبهامه واذلي حظي بثقة ادلول املاضية. كام هنّ 

لأعضاء وقال بأأنه عىل ثقة بأأنه قادر عىل الارتقاء ابملنظمة ا ىل مس توى التحدايت اجلديدة اعامتدًا عىل خربته الواسعة يف دمع ا

مانة عىل اجلهود اليت بذلهتا لعقد هذه ادلورة يف مبادرات اال بداع والاخرتاع يف س نغافورة. وعرّب   الوفد عن شكره أأيضًا للأ

ّ عىل توفري الواثئق واملراجع الالزمة لعقد هذا الاجامتع. ، و 19-جاحئة كوفيدطرأأت بسبب  الظروف الاس تثنائية اليت د وأأي

واغتمن الوفد هذه املناس بة ليعرب عن خالص تقديره أ س يا واحمليط الهادي. بدلان ابمس مجموعة  ديل بهوفد البيان اذلي أُ ال

يصالها ا ىل فرانسس غري اذلي قاد املنظمة خالل فرتة اثنيت عرشة  للس يد عامًا أأمضاها ابلعمل عىل تطوير معل املنظمة وا 

مرحةل متقدمة من التطور حيث مت تعزيز بنية اال بداع والاخرتاع يف خمتلف دول العامل وسامه الس يد املدير العام السابق يف 

ية مثل اال بداع الأخرض وخدمة تلبية احتياجات ادلول النامية ودمع املبادرات اليت أأنشأأهتا املنظمة العاملية للملكية الفكر 

WIPO PROOF  اليت أأطلقت حديثًا ويه اخلدمة الش بكية اليت تساعد املبتكرين واملبدعني عىل حامية أأصوهلم الفكرية

وقال بأأنه اكن للمهنية واخلربة العالية والقيادة الرش يدة للس يد فرانسس غري الأثر يف الوصول ا ىل هذه النتاجئ. وأأضاف الوفد 

مس مترة يف بذل هجود كبرية دلمع املبدعني واخملرتعني ودمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة، ويف  هورية العربية السوريةاجل أأن 

بداع والاخرتاع رمغ ظروف احلرب الظاملة اليت تعرضت لها سوراي والتدابري القرسية الأحادية اليت  قامة معرض الباسل لال  ا 

بري اذلي وفرته املنظمة العاملية للملكية الفكرية اكن هل دور يف ا جناح دورات املعرض من تس هتدفها. وقال الوفد بأأن ادلمع الك 

خالل تقدمي اجلوائز للفائزين الأوائل، وكذكل ادلمع اذلي وفرته ال عداد الأدةل الوطنية املعدةل املوهجة للرشاكت الصغرية 

دليل اخرتاع املس تقبل. وأأضاف أأنه بفضل دمع املنظمة  -دليل جامل املظهر –واملتوسطة ويه: دليل تصممي عالمة جتارية 

جناز مرشوع ا حداث مركز دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا ومرشوع ا حداث املركز التدرييب الوطين للملكية  متت املبارشة اب 

ملبارشة ابال جراءات الفكرية. وعرب الوفد عن أأمهل يف الانهتاء من توقيع مذكرات التفامه مع املنظمة خالل العام احلايل وا

ن العمل جار عىل وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع املنظمة  التنفيذية لهذين املرشوعني الهامني. وقال ا 

سهاهما يف تطوير مجيع النوايح اال بداعية والابتاكرية للتمنية الشامةل يف ميااًن بأأمهية تعزيز دورها وا   العاملية للملكية الفكرية ا 

. ويف هذا اال طار قال ا ن جلنة متثل اكفة اجلهات الفاعةل من قطاع عام وخاص والرشاكت الصغرية اجلهورية العربية السورية

عداد معلومات الاس تبيان الوطين ال رساهل  نه يف الوقت احلايل يمت ا  واملتوسطة تعمل عىل صياغة هذه الاسرتاتيجية. وأأضاف ا 

اجلهورية العربية  ا ىل حتديد برانمج تعاون يشمل تقدمي ادلمع خملتلف القطاعات. ورصح بأأن ا ىل املنظمة بعد اس تكامهل وصوالً 

اس مترت يف تطبيق وتطوير برانمج نرش ثقافة امللكية الفكرية اذلي يشمل التوّجه حنو اجلامعات واملدارس وذكل  السورية
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ال بداعية. كام مشل الربانمج التوّجه حنو الرشاكت الصغرية عرب توعيهتا بأأمهية امللكية الفكرية وتشجيعها عىل دمع اخلطوات ا

عداد مجموعة هامة من املعلومات واملنشورات الصادرة عن املنظمة العاملية  واملتوسطة وقطاع التجارة والأعامل حيث مت ا 

اتحة هذه املعلومات عىل أأقراص مدجمة ومت عداد حملة موجزة عهنا ابللغة العربية ومتت ا   توزيع أأعداد اكفية مهنا عىل للملكية مع ا 

خمتلف القطاعات مع الرتكزي عىل الانتفاع خبدمات الويبو اال عالمية اجملانية يف جمال الرباءات والتدريب عىل اس تخدام قواعد 

نالبياانت العاملية اليت حتتوي عىل واثئق الرباءات. وقال الوفد  ج اس تفادت أأيضًا من برانم اجلهورية العربية السورية ا 

خماطبة اجلهور املعمتد من املنظمة العاملية للملكية الفكرية من خالل تطبيق ما ورد فيه وتطوير املوقع اال لكرتوين ملديرية حامية 

لكرتونية تتضمن معلومات وأأخبار يف جمال امللكية الفكرية وبياانت صدار جريدة شهرية ا   امللكية التجارية والصناعية، وا 

نه بفضل برانمج نرش ثقافة اجلهورية العربية السوريةالصناعية وبراءات الاخرتاع يف  مميتصاتسجيل العالمات وال  . وقال ا 

وخاصة بعد أأن مت  ابجلهورية العربية السوريةامللكية الفكرية أأصبح لهذا املفهوم وجود فعال يف املدارس واملعاهد واجلامعات 

ة املواهب اال بداعية وصقل هماراهتا اعامتدًا عىل برامج توعية تستند ا ىل توقيع مذكرة تفامه مع وزارة الرتبية هتدف ا ىل تمني

صدارات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف هذا اجملال. ويف اخلتام، قال الوفد ا ن سوراي تضم صوهتا لدلعوات  منشورات وا 

 عىل أأجندة التمنية يف املرحةل القادمة.املنادية بضامن متثيل جغرايف أأكرب يف اكفة الهيئات احلامكة للويبو والرتكزي 

حراز  .112 وأأثىن وفد اتيلند عىل الويبو نظرا للجهود اليت بذلهتا يف اس تخدام املنصات الافرتاضية لتسهيل املناقشات وا 

ة . وأأعطت حكومة اتيلند الأولوية لوضع س ياسات امللكي19-تقدم يف اجملاالت املتعلقة ابمللكية الفكرية يف ضوء جاحئة كوفيد

الفكرية الوطنية اليت من شأأهنا أأن توازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق واجملمتع. وقد بذلت هجود كبرية لتعزيز البىن التحتية 

، اختذت اتيلند 19-للملكية الفكرية يف البالد وخلق بيئة صديقة للملكية الفكرية. ومن أأجل التخفيف من أ اثر جاحئة كوفيد

ماكتب امللكية الفكرية وضامن قابلية نفاذ مودعي الطلبات ا ىل أأنظمة امللكية الفكرية، مبا  عدًدا من اخلطوات لتعزيز وظائف

يف ذكل تشجيع اس تخدام أأنظمة اال يداع اال لكرتوين وادلفع اال لكرتوين. واكن هناك تنس يق وثيق بني أأحصاب املصلحة 

ذاكء املعنيني ملاكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية يف الأسواق املادي ة والأسواق اال لكرتونية. ونُظمت مجموعة من أأنشطة ا 

الوعي ابمللكية الفكرية وأأنشطة تعلميية بشأأهنا، مبا يف ذكل س باق ماراثون صغري. وعالوة عىل ذكل، أأثبتت وسائل التواصل 

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية، فقد نظمت اتيلند يف هذا ا ال طار مسابقة صور القت الاجامتعي أأهنا وس يةل فعاةل للغاية يف ا 

. ومل حُيرز تقدم يذكر يف أأنشطة الويبو لوضع القواعد واملعايري 2020اس تحسااًن كبرًيا لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية 

، لهذا البد من بذل املزيد من اجلهود يف جماالت معينة، مبا يف ذكل املفاوضات بشأأن حامية املوارد 19-بسبب جاحئة كوفيد

طارالوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف . وجشع الوفد ادلول الأعضاء عىل بذل عارفجلنة امل  ا 

دخال تعديالت عىل الوالية التفاوضية والربامج ذات  ماكنية ا  اجلهود ال جياد حل ا جيايب ومقبول للجميع، مبا يف ذكل من خالل ا 

 الصةل.

وتوابغو ا ىل أأن بالده قد انضمت ا ىل أأربع معاهدات واتفاقيات للويبو: اتفاقية روما محلاية فناين وأأشار وفد ترينيداد  .113

؛ ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون وتية وهيئات البث؛ ومعاهدة بيجني؛ ومعاهدة مراكشالأداء ومنتجي التسجيالت الص

تعد صك انضامهما ا ىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن  . كام اكنت ترينيداد وتوابغو)معاهدة س نغافورة( العالمات التجارية

التسجيل ادلويل للعالمات. وفامي يتعلق ابلترشيعات، قام البدل بتعديل قانون حق املؤلف لتسهيل الانضامم ا ىل معاهديت 

يذ قانون ، ا ىل جانب اللواحئ املصاحبة هل، لتسهيل تنف 2015لعام  8بيجني ومراكش، وسن قانون العالمات التجارية رمق 

دخال تعديالت عىل ترشيعاته  العالمات التجارية احلديث واملتطور وتنفيذ معاهدة س نغافورة. ووصل البدل بعد ذكل مرحةل ا 
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. وفامي للتصاممي الصناعية( التفاق الهاي بشأأن التسجيل ادلويل 1999لالنضامم ا ىل معاهدة قانون الرباءات ووثيقة جنيف )

لكرت  يداع الطلبات ا  يداع اال لكرتوين نظام الويبو ونيا، فقد أأحرز البدل تقدًما كبرًيا، بدمع من الويبو، يف تنفيذيتعلق اب   لال 

(WIPO FILE).  سههلي اد وتوابغو نظاًما عرب اال نرتنت ، أأطلق مكتب امللكية الفكرية يف ترينيد2020مارس  27ويف 

لكرتونيا من خالل نظام  WIPO FILE نظام الوطين، وهو أأول خدمة حكومية لدلفع  GovPayال يداع الطلبات ا 

عداد دليل املدعني العامني يف جمال امللكية الفكرية، واجمتع أأحصاب  نفاذ امللكية الفكرية، ُانهتيي من ا  لكرتونيا. ويف جمال ا  ا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وقد تضمنت التعديالت اليت ُأدخلت عىل قانو ن حق املصلحة املعنيون ال نشاء وحدة رمسية ال 

ذاكء  نفاذ حديثة عىل النحو املبني يف ادلليل. وُعرض مقطع فيديو بعنوان ا  املؤلف وقانون العالمات التجارية اجلديد أأحاكم ا 

نفاذ يف عام ية الفكرية لأول مرة يف اجامتع جلنة الاحرتام للملك  وبُث عىل التلفزيون الوطين. وفامي يتعلق ابلتدريب،  2019اال 

للتدريب عىل امللكية الفكرية بنجاح وحدة "تدريب املدرب" الثانية. وفامي يتعلق ابلتكنولوجيا واملعلومات،  أأمكل املركز الوطين

اكنت احلكومة تتطلع ا ىل املرحةل التالية من مرشوع مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر والعمل عىل دمع النظم اال يكولوجية 

يف جمال املنشورات، اكن من املتوقع التوقيع عىل مذكرة تفامه بني املكتبات احمللية الرايضية وتطبيقات الهاتف احملمول. و

الوطنية وهيئة نظام املعلومات يف البالد واحتاد الكتب امليرسة، بقيادة الويبو. وستسهل مذكرة التفامه نفاذ الأشخاص 

صلت ترينيداد وتوابغو التعاون مع املكفوفني أأو معايق البرص ا ىل أأكرث من نصف مليون كتاب. وعىل الصعيد ادلويل، وا

ادلول الأعضاء الأخرى يف اجلاعة الاكريبية واملشاركة يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب من خالل املعهد الوطين للملكية 

برام معاهدة البث يف ضوء النشاط التجاري املزدهر يف هذا اجملال احليوي  الصناعية يف ش ييل. وأأيدت ترينيداد وتوابغو ا 

 اذلي يدخل مضن التجارة عرب احلدود.

جبزيل الشكر ا ىل الس يد فرانسس غري املدير العام للويبو عىل اجلهود اليت ما فئت يبذلها من أأجل وفد تونس وتقدم  .114

دارته املمتزية خالل فرتيت واليته للويبو املليئ ة وضع اسرتاتيجيات وتطوير معل املنظمة يف خمتلف جماالت نشاطها. وأأثىن عىل ا 

ابال جنازات والنجاحات واليت سامهت بفعالية يف تعزيز قدرهتا لالطالع بدور هام يف دفع التمنية الاقتصادية والاجامتعية 

عداد اجليد لهذه ادلورة وجدد هتاين تونس للس يد دارين اتنغ اذلي يس تعد  والثقافية. كام مثن هجود أأمانة املكتب ادلويل لال 

ّ هل التوفيق والنجاح يف همامه ومؤكدا اس تعداد تونس للمسامهة الفعاةل يف ا جناح هممته.  لتسمل همامه مكدير عام ممتنيا وفد الد وأأي

ن تونس تويل امللكية الفكرية والقواعد ادلولية اليت حتمكها ماكنة هامة مضن البياانت الصادرة عن مجموعات انامتئه  وقال ا 

ملس تخدمهيا وحتفزي الابتاكر واال بداع وتسعى يف هذا اجملال ا ىل  التوهجات الوطنية وذكل هبدف ضامن املصاحل املرشوعة

ىل الانضامم ا ىل املعاهدات واالتفاقيات ادلولية يف جمال  جراءاهتا الوطنية مع املعايري ادلولية ذات الصةل وا  تكييف قوانيهنا وا 

وأأكرث توازن لأخذه يف الاعتبار حاجيات امللكية الفكرية. كام مثن دور املنظمة يف السعي لبناء نظام ملكية فكرية مندمج 

وانشغاالت مجيع ادلول الأعضاء وخاصة مهنا ادلول النامية والأقل منوًا. وأأكد عىل ادلور الأسايس اذلي تلعبه الويبو يف حتقيق 

املنتظمة وادلورية أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت ذات الصةل ومثن اخنراطها الفاعل يف هذا اجملال من خالل تقدمي التقارير 

ن تونس تمثن ادلور الهام والرايدي اذلي تلعبه  واملهمة ودعا ملواصةل هذا اجملهود وتفاعل ادلول الأعضاء مع خمرجاته. وقال ا 

الويبو يف معاضدة هجود ادلول النامية والأقل منوًا لتطوير مؤسساهتا الوطنية النشطة يف جمال امللكية الفكرية من خالل تعزيز 

رات واملساعدة الفنية. ويف هذا اال طار نوه الوفد بربامج التعاون الفين بني تونس والويبو ومثن اجملهودات اليت قامت هبا القد

رشاف وتنس يق الويبو مع املكتب العريب للويبو. وختاما جدد  من أأجل املسامهة يف تطوير منظومة امللكية الفكرية بتونس اب 

ر التعاون القامئ مع الويبو يف اكفة اجملاالت اليت تعىن هبا املنظمة من أأجل مزيد من الارتقاء الوفد الزتام تونس مبزيد من تطوي

 ابال بداعات البرشية وحاميهتا.
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بغرض  2023-2019قد صاغت ورقة جديدة اسرتاتيجية خاصة ابمللكية الفكرية للفرتة  حكومتهوقال وفد تركيا ا ن  .115

ية الفكرية اس تجابة للنظم اال يكولوجية لالبتاكر اليت تعرف تغريا رسيعا. وس تضمن معاجلة التطور املس متر اذلي تشهده امللك 

تكل الاسرتاتيجية ا ىل جانب قانون حقوق امللكية الفكرية اذلي مت س نه مؤخًرا تطبيق أأفضل املامرسات ادلولية يف حومكة 

غري املتوقف عن الزتايد. وُصنف املكتب الرتك  امللكية الفكرية. كام أأهنا س تعزز املعاجلة الرسيعة وادلؤوبة لعدد الطلبات

من بني ماكتب امللكية الفكرية الأكرث ازدحاًما يف العامل. ويثق أأن الويبو ( TURKPATENT)للرباءات والعالمات التجارية 

يتعلق بأأحباث  . كام أأهنا س تواجه حتدايت جديدة فامي19-س تلعب دوًرا همًما خالل فرتة التعايف الاقتصادي بعد جاحئة كوفيد

نتاج احمليل املس تدام، عىل سبيل املثال، ابال ضافة ا ىل التحدايت اليت  اللقاحات وبياانت الاختبار واحلصول عىل الأدوية وابال 

يفرضها اذلاكء الاصطناعي والبياانت الضخمة. واكنت الويبو منصة حيوية الختاذ القرارات بشأأن مس تقبل النظام اال يكولويج 

دراج بنود طويةل الأمد يف العاملي للملك  ية الفكرية، ويف هذا تلزتم تركيا ابملساعدة يف التوصل ا ىل توافق يف ال راء بشأأن ا 

 جدول الأعامل.

ّ و  .116 . ورأأى أأن اس مترار دمع الويبو واستامثرها، اجملموعة الأفريقيةد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس أأي

، قد مكّن املكتب الوطين للملكية الفكرية من تكييف معهل (IPAS) متتة امللكية الصناعيةال س امي فامي يتعلق بنظام أأ 

. ويف الواقع، مكنت خدمات اال دارة اال لكرتونية للمكتب الرشاكت الناش ئة من توفري 19-ومواصلته خالل جاحئة كوفيد

ا ملكتب س نغافورة الأقنعة وأأهجزة الهتوية وغريها من احللول الصحية لتسويق منتجاهتا يف البالد. وأأعربت أأوغندا عن امتناهن

للملكية الفكرية ومكتب الرباءات المنساوي واملكتب الأورويب للرباءات واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل ملوافقهتم عىل 

تقدمي خدمات البحث والفحص ملودعي أأوغندا. وتبذل أأوغندا أأيضا هجودا لتعزيز التعاون مع مكتب الوالايت املتحدة 

لتجارية ومكتب كوراي للملكية الفكرية. وأأخريًا، أأيد الوفد ادلعوات ا ىل عقد دورات اس تثنائية للرباءات والعالمات ا

 .2021يف عام  للجمعيات

ن الأولوية احلالية حلكومة أأوكرانيا يه اس تكامل ا صالحاهتا املؤسس ية يف جمال امللكية الفكرية يف  .117 وقال وفد أأوكرانيا ا 

نشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية اتبعة ملعهد امللكية الفكرية الأشهر املقبةل. وس تكون اخلطوة الأخري  ة لال صالحات يه ا 

نشاء نظام اختياري من مس تويني ال اتحة امحلاية القانونية للملكية الفكرية، مع (Ukrpatent) الأوكراين . وس ميكن ذكل من ا 

ماكنية وضع وتنفيذ منوذج عام شفاف للتغلب عىل التحدايت واخملاطر القا اتحة أأدوات امللكية الفكرية الفعاةل كحوافز ا  مئة، وا 

لتحسني الأداء الاقتصادي لأوكرانيا. وأأعربت وزارة تمنية التجارة الاقتصادية والزراعة يف أأوكرانيا عن تقديرها البالغ ملسامهة 

سهاماهتا الكبرية يف دمع تنفيذ املبادرات املشرتكة فامي خيص الابتاكر وتكوين الكف اءات يف جمال امللكية الفكرية. وسرًيا الويبو وا 

عىل طريق الاندماج الأورويب والأورويب الأطليس، هتدف أأوكرانيا ا ىل الانضامم ا ىل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق 

 ت أأوكرانيا.يف الويبو، الأمر اذلي س يعكس الواقع اجلغرايف والتارخيي للبدل. ودعا الوفد مجيع بدلان تكل اجملموعة دلمع تطلعا

وأأعرب عن أأسفه  19-خالص تعازيه للمترضرين نتيجة انتشار جاحئة كوفيدوفد دوةل اال مارات العربية املتحدة وقدم  .118

للخسائر اليت تكبدهتا الويبو يف هذا الصدد، وأأعرب أأيضًا عن تقديره بصورة خاصة للجهود املتفانية للويبو خالل فرتة اجلاحئة 

. I Passحليوية. حيث اس متر تسجيل العالمات التجارية اجلديدة دون انقطاع من خالل نظام الس مترار تقدمي اخلدمات ا

معاهدة الرباءات. وعرب عن رسوره دلخول معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي  لوتواصل اعامتد براءات الاخرتاع من خال

ن أأوائل ادلول اليت انضمت ا ىل املعاهدة. وتوجه م العربية املتحدة والبرصي حزي التنفيذ مؤخرًا حيث اكنت دوةل اال مارات

الوفد خبالص الشكر ا ىل ادلكتور فرانسس غري عىل هجوده املقدرة خالل فرتة توليه منصب املدير العام يف الويبو. وقال ا ن 
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منية من أأجل اجليع. الس يد غري أأسهم يف ا ضافة بصمة ممزية وقمية كبرية لنظام امللكية الفكرية العاملي وعزز دوره يف حتقيق الت 

تتطلع قدمًا ا ىل مواصةل  العربية املتحدة دارين اتنغ عىل توليه منصب املدير العام اجلديد. وقال بأأن دوةل اال مارات أأ الس يدوهنّ 

العربية  اتنغ ومع الويبو ال حراز مزيد من اال جنازات اليت ختدم أأنشطة الابتاكر وتعزز دور دوةل اال مارات التعاون مع الس يد

مكركز حيوي للملكية الفكرية عىل الصعيدين اال قلميي والعاملي. ورصح بأأن ال اثر الاقتصادية للجاحئة واليت امتدت  املتحدة

عىل نطاق عاملي أأظهرت مدى احلاجة ا ىل بناء اقتصاد املعرفة وادلور احملوري لأنظمة امللكية الفكرية يف حتقيق ذكل. وأأضاف 

جناز العربية املتحدة غري الاعتيادية خالل هذا العام اكنت دوةل اال مارات أأنه عىل الرمغ من هذه الظروف  عىل موعد مع ا 

اترخيي يف قطاع الفضاء، متثل بنجاح هممة ا طالق مس بار الأمل وبدء جولته الس تكشاف كوكب املرخي. وقال الوفد ا ن دوةل 

واصل من قيادهتا الرش يدة عىل تعزيز التكنولوجيا ركزت منطلقة من رؤية بعيدة املدى ودمع متالعربية املتحدة اال مارات 

ن هذا انعكس يف حفاظ اال مارات عىل املركز الأول عربيًا للس نة اخلامسة عىل التوايل وتقدهما مبرتبتني  والابتاكر. وقال ا 

ا بأأحصاب اهلمم وال اهمتت دامئ العربية املتحدة .  ومن هجة أأخرى قال الوفد أأن دوةل اال مارات2020عامليا يف مؤرش الابتاكر 

بداعاهتم ومساهامهتم الفكرية يف التمنية الاقتصادية املس تدامة وهو هنج اثبت لدلوةل يتكرر يف العديد من  تزال ملزتمة بتعزيز ا 

املعاهدات املشاهبة عىل غرار معاهدة مراكش سعيًا دلمع قدرة أأحصاب اهلمم عىل الوصول ا ىل املصنفات الفكرية عىل حنو 

بتعزيز دورها يف دفع جعةل  العربية املتحدة دوةل اال مارات ل املقرتح كام أأكد الزتاموفد جبدول الأعامالاخلتام، رحب  ميرس. ويف

 هذا التحول حنو منوذج اقتصادي جديد أأكرث مرونة واس تدامة.

ّ بصفته الوطنية، وفد اململكة املتحدة وحتدث  .119 امن انعقاد اجلعيات بيان اجملموعة ابء، ورحب ابجلهود املبذوةل لضد وأأي

يف الظروف احلالية غري املس بوقة. واكن اجامتع الهيئات الرئاس ية مبثابة عودة متأأخرة ا ىل العمل احلكويم ادلويل للمنظمة. 

رساء الأعضاء عالقات  وأأعرب الوفد عن تطلعه ليشهد الويبو تس تخدم اكمل قدرهتا عىل تنظمي الاجامتعات بغرض دفع ا 

جياد حلول للتحدايت املعقدة اليت تواجه س ياسة امللكية الفكرية، مثل تكل النامجة تعاون متينة مع أأحص اب املصلحة من أأجل ا 

عن اذلاكء الاصطناعي أأو عن البياانت الضخمة. واكنت الأزمة احلالية فرصة لترسيع بعض العمليات اجلارية، مثل التحول 

ركب القرن احلادي والعرشين. وس يواصل الوفد القيام بدور نشط يف الرمقي، وهو ما جعل املنظمة وخدماهتا ابلاكمل تلتحق ب

ال ليات والهيألك التنظميية واال دارية الهامة اليت تدمع النتاجئ اليت حققهتا الويبو، وادلعوة ا ىل مبادئ املساءةل والشفافية 

 والأخالق والاس تقاللية يف لك املنظمة.

زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن وفد به  للبيان اذلي أأدىليده وأأعرب وفد مجهورية تزنانيا املتحدة عن تأأي  .120

تقديره دلمع الويبو املس متر، وال س امي يف جماالت تمنية املهارات وتكوين الكفاءات. ونُفذت يف هذا الصدد أأنشطة يف 

ية جبامعة دار السالم، وُوضع لتحسني معارف وهمارات رائدات الأعامل ابلتعاون مع معهد ادلراسات اجلنسان  2019 عام

مرشوع لتكوين كفاءات الرشاكت الصغرية واملتوسطة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل، س ُينشأأ قريبا نظام 

لكرتوين ال دارة البياانت للمتكن من معاجلة الطلبات عىل حنو أأكرث فعالية. وشكر الوفد الويبو عىل مساعدهتا يف ا طالق  ا 

اتحة  الأريبوماجس تري  حول امللكية الفكرية يف جامعة دار السالم، وس يكون ممتنا للحصول عىل مزيد من ادلمع من خالل ا 

طالق  املواد، مبا يف ذكل النفاذ ا ىل املنشورات اال لكرتونية. وال شك أأن القبول يف برانمج املاجس تري سيتأأثر بشلك ا جيايب اب 

فريقيا. وأأظهر ترتيب مجهورية تزنانيا املتحدة يف مؤرش الابتاكر الأريبو برانمج تدريب املدربني بني الويبو و  يف رشق ا 

، واليت اكنت يف طليعة مجموعة البدلان اليت توازهيا يف ادلخل، هجودها عىل مدى الس نوات امخلس املاضية 2020 العاملي

 ا ىل معاهدة مراكش. 2020لتعزيز التصنيع من خالل اال بداع والابتاكر. كام انضمت البالد يف أأبريل 
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121.  ّ د وفد الوالايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب عن رسوره وأأي

حيال الازدايد املضطرد الس تخدام خدمات الويبو املتعلقة بتسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية، 

النفاذ خالل والية املدير العام اخلارج الس يد فرانسس غري. وأأعرب الوفد ودخول معاهدتني هممتني بشأأن حق املؤلف حزي 

نه س يعمل مع املدير العام  عن ثقته يف أأن الويبو ستس متر كهيئة دولية رئيس ية يف الهنوض ابال بداع والابتاكر العامليني، وقال ا 

ويف مجيع مناطق العامل. وذكر الوفد أأن الويبو،  اجلديد الس يد دارين اتنغ للهنوض ابمللكية الفكرية يف مجيع قطاعات اجملمتع

، اكنت قوة دافعة يف مساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عىل املشاورة فامي بيهنا، 19-خالل جاحئة كوفيد

من اجلاحئة. وقال  والتعمل من بعضها البعض، وتبادل أأفضل املامرسات. وما فئت الابتاكر ورايدة الأعامل يزدهران عىل الرمغ

ن مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية سيس متر يف حفص طلبات الرباءات والعالمات التجارية  الوفد ا 

بكفاءة غري مس بوقة. وقد سعى املكتب ا ىل مساعدة جممتع الابتاكر يف التغلب عىل التحدايت احلالية املتعلقة ابجلاحئة من 

، ومتديد 19-يه: برامج جديدة لترسيع حفص طلبات الرباءات والعالمات التجارية املتعلقة بكوفيدخالل وسائل عديدة، و

عفاءات الرسوم، واس تخدام الفاحصني والقضاة اال داريني ملؤمترات الفيديو، والسامح ابال يداع اال لكرتوين  املواعيد الهنائية وا 

ن املكتب يقر بأأن ترخيص التكنولوجيا احلالية جليع الواثئق والطلبات مبا يف ذكل طلبات الرباءات اخمل طط لها. وقال الوفد ا 

ميكن أأن يزيد من ترسيع تطور التكنولوجيا اجلديدة أأثناء الأزمات؛ وبناًء عىل ذكل، أأطلق املكتب منصة 

"Patents 4 Partnership رساء الرشأاكت( اليت متكن اخملرتعني من عرض براءاهتم ورخ صهم احملمتةل " )الرباءات من أأجل ا 

نه ابس تخدام هذه املنصة، ميكن ملاكل براءة أأو ماكل طلب  من أأجل حتديد التكنولوجيا اليت يرغبون يف ترخيصها. وقال ا 

أأن يدرجه طواعية عىل أأنه متاح للرتخيص. وذكر أأن مكتب الوالايت  19-براءة منشور يغطي اخرتاعًا ما يرتبط بكوفيد

ت حمددة ملواصةل الوظائف احليوية ابلنس بة ا ىل هممته أأثناء اجلاحئة، مفن التغيريات يف املتحدة حلق املؤلف اختذ ا جراءا

املامرسة ا ىل تعديالت يف القواعد تريم ا ىل متكني اس تخدام خدمات املكتب املتعلقة ابلتسجيل والتدوين والرتخيص. وقال ا ن 

نشاؤه قبل  نشطة يف ا صدار ادلراسات الس ياساتية، ووضع عامًا، حافظ عىل وترية  150مكتب حق املؤلف، اذلي مت ا 

نه يف ضوء الأزمة احلالية والرتكزي املزتايد عىل امللكية  القواعد، وتوفري التعلمي العام، والتواصل مع العديد من اجلاهري. وقال ا 

رية. وبناًء عىل ذكل، قال الفكرية، ينبغي ا رشاك خرباء امللكية الفكرية يف مجيع املناقشات املهمة بشأأن س ياسات امللكية الفك

ن الويبو، بصفهتا واكةل الأمم املتحدة املسؤوةل عن خدمات امللكية الفكرية وس ياساهتا ومعلوماهتا والتعاون بشأأهنا، حتظى  ا 

امللكية ابخلربة والتجربة الالزمتني ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية والابتاكر، وينبغي لها أأن تؤدي دورًا رائدًا يف مناقشة س ياسة 

ن الوالايت املتحدة الأمريكية تتطلع ا ىل العمل مع الأمانة وادلول  الفكرية يف أأي هيئة اتبعة للأمم املتحدة. وقال الوفد ا 

الأعضاء الأخرى لضامن اس مترار الويبو يف كوهنا منظمة تقوم بوظفيهتا وتتسم ابلشفافية والفعالية. وأأعرب الوفد عن الزتامه 

الويبو يف أأعىل املس توايت، وضامن أأن ينصب تركزي الويبو الأسايس عىل تنظمي قمية حقوق ابحلفاظ عىل خدمات 

 الفكرية. امللكية

ّ بصفته الوطنية، وفد فييت انم وحتدث  .122 مجموعة بدلان وفد س نغافورة ابمس البيان اذلي أأدىل به و  ال س يان بياند وأأي

نه يتطلع ا ىل مزيد من التقدأ س يا واحمليط الهادئ قانون التصاممي  م يف وضع القواعد واملعايري ادلولية فامي يتعلق مبعاهدة. وقال ا 

، جرى 19-. ورمغ التحدايت غري املس بوقة اليت يشهدها البدل والاضطراب الشديد اذلي زرعته جاحئة كوفيدعارفوجلنة امل

 يف املائة 7.2، بزايدة قدرها 2020م يف الأشهر الامثنية الأوىل من عا فييت انمللملكية الفكرية يف  طلبات 45,404معاجلة 

يف املائة، وزاد عدد تراخيص  26.8. وقد متت معاجلة حقوق امللكية الصناعية بنس بة 2019عن نفس الفرتة من عام 

يف املائة. كام بدأأت فييت انم يف تنفيذ نظام الهاي. وبعد ما يقرب من تسعة  86.9الرباءات احلرصية املمنوحة بشأأهنا بنس بة 
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من دخول اتفاق الهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية حزي التنفيذ فامي يتعلق ابلبدل، تلقى مكتب امللكية  أأشهر

طلب بتعيني فييت انم. وقد أأصدرت الوزارات والواكالت ذات الصةل خطًطا لتنفيذ  100الفكرية الوطين ما يقرب من 

نفيذ معظم املشاريع اليت تدمعها الويبو بفعالية وتكييفها مع الوضع احلايل، مبا الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وجيري ت 

، ومرشوع متكني بيئة امللكية الفكرية، والتكنولوجيا وبرانمج مركز دمع (IPAS) يف ذكل نظام أأمتتة امللكية الصناعية

اقتصاًدا يف  131من أأصل  42تفظت ابملركز الابتاكر. وعالوة عىل ذكل، بذلت فييت انم هجوًدا كبرية لتشجيع الابتاكر واح 

. وأأعرب الوفد عن خالص شكره للمدير العام والأمانة عىل املساعدة التقنية 2020مجيع أأحناء العامل يف مؤرش الابتاكر العاملي 

دة الويبو وغريها من املساعدة اليت جعلت حتقيق مثل هذه اال جنازات أأمرا ممكنًا. وأأعربت فييت انم عن ثقهتا يف أأن قيا

 .19-كوفيد  جلاحئةس تؤّدي دورها يف كفاةل حصول اجليع بشلك عادل وميسور التلكفة عىل اللقاحات والأدوات اس تجابة 

شارة ا ىل التأأثري املهول زمبابويوقال وفد مجهورية  .123 وس بل عيشهم  زمبابويعىل حصة مواطين  19-كوفيد جلاحئة، يف ا 

ن اسرتاتيج  يات احلد من انتشار الفريوس قد أأفسدت اجلهود املبذوةل لتنفيذ س ياسة امللكية الاجامتعية والاقتصادية، ا 

الفكرية الوطنية واسرتاتيجية التنفيذ. كام أأدت قيود السفر ا ىل تعليق برامج التدريب وتكوين الكفاءات اليت اكنت رضورية 

بو، فا ن تسجيل موظف من مكتب زمبابوي للملكية لزايدة الوعي ابمللكية الفكرية واس تخداهما. وفامي يتعلق ابلتعاون مع الوي 

نتاجيته. ويف ضوء  الفكرية يف برانمج الزماالت يف مدريد يعزز نقل املهارات واملساعدة التقنية، وابلتايل زايدة كفاءة املكتب وا 

 والأريبودميية الويبو ت ُقدم حاليا عرب اال نرتنت درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية، اليت ترشف علهيا أأاك19-جاحئة كوفيد

ا ىل معاهدة مراكش  2019عام  زمبابوي. وجتري ال ن مراجعة قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، بعد انضامم أأفريقياوجامعة 

 ومعاهدة بيجني.

ن منظمته عززت عالقاهتا التعاونية مع الويبو يف الس نوات( OAPI)وقال ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  .124  ا 

 الأخرية. وقد جتلت اجلهود املكثفة اليت تبذلها الويبو لتعزيز امللكية الفكرية ودمع التمنية يف مجيع أأحناء العامل من خالل الزتاهما

نه بفضل حتديث أأنظمة 2022-2018بدمع املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية يف تنفيذ خطهتا الاسرتاتيجية للفرتة  . وقال ا 

دخال العمل عن بُعد منذ بداية جاحئة كوفيداحلواسيب يف املنظم  19-ة الأفريقية للملكية الفكرية، متكنت املنظمة من ا 

لكرتونيًا. وابلتعاون مع رشاكهئا، أأطلقت املنظمة الأفريقية  ومواصةل أأنشطهتا، مبا يف ذكل معاجلة طلبات الرباءات املودعة ا 

جلاعية وهندسة الرباءات من أأجل بناء القدرات املؤسس ية دلولها للملكية الفكرية برامج تدريبية جديدة حول اال دارة ا

ن الأنشطة الأخرى اليت مت تنفيذها لصاحل ادلول الأعضاء  ، وبوفحتاد الأورويب، والأ بدمع قمي من الا -الأعضاء. وقال ا 

طار تضمنت مشاريع بشأأن الأصناف النباتية، واملؤرشات اجلغرافية، وتط -وواكةل التمنية الفرنس ية  وير امللكية الفكرية يف ا 

ن املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والويبو واصال تعاوهنام فامي  منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية. وعالوة عىل ذكل، قال ا 

ةل معاهدة رانمج زما" وب2" درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية، ابالشرتاك مع جامعة ايوندي الثانية، "1يتعلق مبا ييل: "

" وتنفيذ االتفاق 4" والعمل عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، "3الرباءات لطالب ادلراسات العليا، "

الثاليث بني الأريبو واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والويبو، مبا يف ذكل دراسة بشأأن تنس يق أأنظمة الأريبو واملنظمة 

الفكرية. وأأعرب وفد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية عن امتنان املنظمة للمدير العام وفريقه لالس تجابة  الأفريقية للملكية

 اال جيابية لغالبية طلباهتا، وتعهدت مبواصةل تعزيز العالقات بني املنظمتني.

125.  ّ اجملموعة الأفريقية.  ابمسزمبابوي وفد ه ب البيان اذلي أأدىل (الأريبواملنظمة اال قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )د وفد وأأي

وأأعرب الوفد عن امتنان املنظمة لدلمع املس متر اذلي تقدمه الويبو فامي خيص حتسني نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
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نه، عىل . وقا19-دلهيا، ال س امي خدماهتا عرب اال نرتنت، اليت وفرت أأساسًا قواًي من أأجل مواصةل معلها خالل جاحئة كوفيد ل ا 

، وقاعدة بياانهتا اال قلميية، موضع تقدير الأريبوحنو مماثل، اكنت املساعدة اليت قدمهتا الويبو لتوس يع وحدة ادلول الأعضاء يف 

ن الأنشطة اليت نُِفّ  الأفريقية للملكية الفكرية الويبو واملنظمة  شرتاك معذت خالل العام املايض ابالكبري. وأأضاف قائاًل ا 

قشة مائدة مس تديرة بشأأن امللكية الفكرية ومنطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية، ومحالت توعية تستند ا ىل تضمنت منا

لكرتونية بشأأن مواضيع مثل دور ماكتب امللكية الفكرية يف س ياق كوفيد والفرص اليت تتيحها املعاهدات  19-ندوات ا 

نه قد ُأحرز  كذكل تقدم يف جمال بناء القدرات، فربامج التعلمي العايل يف جمال امللكية واالتفاقيات اال قلميية وادلولية. وقال ا 

 . وأأعرب عن تطلّع املنظمة ا ىل مواصةل تعاوهنا املمثر مع الويبو.زمبابويالفكرية متاحة ال ن يف غاان وتزنانيا و 

خرتاع جمللس التعاون( جمللس التعاون دلول اخلليج العربية )مكتب براءات الا مكتب براءات الاخرتاعورحب ممثل  .126

جلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، واليت تنعقد هذه املرة يف شلك جيمع بني احلضور املبارش يف مقر املنظمة  61بعقد ادلورة 

واملشاركة عن بعد، وذكل اس تجابة لال جراءات الاحرتازية املصاحبة جلاحئة فريوس كوروان. وأأعرب عن شكره للرئيس 

عداد والرتتيب لهذه ادلورة يف ظل هذه الظروف الاس تثنائية اليت مير هبا اجليع، ومتىن لأعامل اجلعيات لك ولفريقه عىل اال  

، ومتىن هل 2020أأكتوبر  1س نوات تبدأأ يف  6النجاح. وهنأأ الس يد دارين اتنغ جمددا عىل تعيينه مديرًا عامًا ملنظمة الويبو ملدة 

مة، واليت يعتقد أأهنا ستنطوي عىل منط جديد من التحدايت واملس تجدات، س امي يف لك النجاح يف همامه خالل الفرتة القاد

ظل بروز تقنيات اذلاكء الاصطناعي. وعرب عن ثقته بقدرة الس يد دارين عىل قيادته لفريق املنظمة وتوجيه أأنشطهتا لتجاوز 

ها مدير عام املنظمة الس يد فرانسس ود اليت بذل ذكل، وامليض بأأعاملها حنو مزيد من المنو والكفاءة. ووجه شكره وامتنانه للجه

ري خالل فرتيت توليه قيادة املنظمة، واليت جسلت خاللها منوًا يف أأعاملها، ومس توايت أأعىل من الاس تدامة املالية. وقال غ

ن الأنظ مة الاقتصادية يف ممثل الأمانة العامة جمللس التعاون دلول اخلليج العربية )مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون( ا 

معظم دول العامل ال تزال تعاين من تداعيات تفيش وابء فريوس كوروان، خملفا الكثري من ال اثر والتحدايت الصحية 

والاقتصادية والاجامتعية والأمنية، مبا يف ذكل اختالل انتقال السلع وسالسل اال مداد حول العامل، ومهنا الأهجزة واملعدات 

محافظة عىل سالمة اال نسان والبيئة احمليطة به. ورأأى يف هذا الصدد أأن املهنجية القادمة لعمل املنظمة لها واملواد الرضورية لل

أأمهية من أأجل مواهجة هذه التحدايت واملس تجدات والعمل عىل اجياد احللول الناجعة لها. واكس تجابة من مكتب براءات 

ستية الناجتة عن جاحئة فريوس كوروان، اختذ املكتب يف حينه عدد الاخرتاع جمللس التعاون للتداعيات الاقتصادية واللوج 

من اال جراءات الهادفة ا ىل ختفيف ال اثر والأعباء عىل مقديم ووالكء طلبات براءات الاخرتاع حول العامل، ومساعدهتم يف 

ا ال يتعارض مع النصوص القانونية احملافظة عىل حقوقهم يف طلبات وبراءات الاخرتاع، ومن ذكل متديد املهل الزمنية املقررة مب

ضافة ا ىل توفري بعض املروانت اال جرائية. وأأضاف أأن منظومة امللكية  لنظام براءات الاخرتاع دلول جملس التعاون، وذكل ا 

 الفكرية واتفاقياهتا ادلولية متثل وال تزال، دورًا حموراًي يف حتفزي مراكز الأحباث ومعاهد التطوير والابتاكر دلى لك من

، وتطوير الأهجزة 19-القطاعني العام واخلاص عىل مس توى العامل، للوصول ا ىل لقاح وعالج للوابء الناجت عن فريوس كوفيد

والأدوات الطبية وتطبيقات الهواتف اذلكية، اليت تسامه يف رصده واحلد من تفش يه والتقليل من أ اثره الصحية، وذكل ا ضافة 

املرتبطة بذكل يف حاالت الطواري واجلواحئ العامة، وتفعيل املروانت اليت نصت علهيا  ا ىل تنظمي اس تغالل احلقوق الفكرية 

هنم يتطلعون ا ىل مزيد من التوسع والمنو يف ادلور  االتفاقيات ادلولية يف هذا اجلانب، ومهنا اتفاقية تريبس. وخمت بيانه بقوهل ا 

رساء نظام دويل لل  ملكية الفكرية متوازن وفعال، يساعد يف مواهجة اجلواحئ الصحية الهام والنوعي اذلي تقوم به املنظمة يف ا 

 ، ويراعي خمتلف مس توايت التمنية.والبيئية، وحيفز عىل الابتاكر واال بداع
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عاًما لتعزيز  56بأأهنا منظمة غري رحبية تأأسست منذ  (ASIPIالصناعية )تني للملكية ووصف ممثل مجعية الأمريك  .127

اهئا، وتشجيع تطوير القواعد التنظميية، وحامية امللكية الفكرية يف الأمريكيتني، وحتسني املعرفة وحامية املصاحل اجلاعية لأعض

واملامرسات املهنية يف صفوف أأعضاهئا. وعىل مر الس نني، دخلت اجلعية يف رشأاكت ممثرة مع الهيئات اليت تقامست معها 

لية، اعتربت اجلعية أأنه من املهم للويبو أأن تدمع هجود بدلان أأمرياك رؤيهتا، مبا يف ذكل الويبو. ويف ضوء الظروف العاملية احلا

( مرشوع الترسيع اذلي Verdeالالتينية لرمقنة املنصات وتدريب املسؤولني. ودمعت اجلعية من خالل برانجمها فريدي )

حفة تغري املناخ، والرفاه ، وجشعت عىل الابتاكر ورايدة الأعامل يف جمال احلفاظ عىل البيئة، وماكWIPO GREEN أأطلقته

دورات  تنظمي القانون من خالل املهنيني يفلتدريب  خاصة هبامؤخًرا أأاكدميية  اجلعيةأأطلقت و  الاجامتعي يف أأمرياك الالتينية.

 تقدهماحول امللكية الفكرية واملواضيع ذات الصةل. وابلنظر ا ىل اجلودة العالية لدلورات التدريبية اليت اكنت أأاكدميية الويبو 

وأأاكدميية الويبو من العمل مًعا دلمع  هتامن شأأهنا أأن متكن أأاكدميي معها اتفاقية تعاونتوقيع ا ىل  اجلعية تلس نوات عديدة، دع

مه يف تعزيز امللكية ايف أأن التعاون بني الأاكدمييتني سيس اعن ثقهت اجلعية تجممتع امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية. وأأعرب

 وابلتايل تعزيز اال بداع والابتاكر. الفكرية،

عبارة عن حتالف دويل غري رحبي مس تقل يضم يف  الاحتاد ( أأنCCFN) وأأوحض ممثل احتاد أأسامء الأغذية الشائعة .128

عضويته رشاكت ومنظامت من العديد من البدلان املتقدمة والنامية. وتمتثل هممته يف احلفاظ عىل احلق املرشوع اذلي يمتتع به 

 واملس هتلكني يف مجيع أأحناء العامل فامي خيص اس تخدام الأسامء الشائعة، وحامية قمية العالمات التجارية املعرتف هبا املنتجني

دولًيا، ومنع احلواجز اجلديدة أأمام التجارة. وينبغي تزويد أأعضاء الويبو والأطراف املهمتة مبعلومات متوازنة حول القضااي 

العامة(، واليت ينبغي أأن تُمنح ماكنة مساوية للمؤرشات اجلغرافية يف س ياسات الويبو وبراجمها املتعلقة ابلأسامء الشائعة )أأو 

ومبادراهتا. ومن شأأن ذكل أأن يسمح لأعضاء الويبو والأطراف املهمتة ابختاذ قرارات مس تنرية مبا خيدم مصاحل املنتجني 

أأن الاحتاد جمند للعمل ا ىل جانب الويبو ملعاجلة  واملس هتلكني والرشاكء التجاريني وأأحصاب املصلحة ال خرين. ورصح

املقارابت غري املتوازنة لس ياسات املؤرشات اجلغرافية يف الأسواق يف مجيع أأحناء العامل. وس تعّرض تكل الس ياسات حقوق 

جراءات التشاور العامة للخطر، وس تخلق حو  اجز أأمام اال جراءات القانونية الواجبة والشفافية واخلطاب التجاري احلر وا 

السلع ذات الأسامء الشائعة املنتجة عىل نطاق واسع. واكن حتقيق التوازن بني مصاحل مس تخديم الأسامء الشائعة ومصاحل 

املؤرشات اجلغرافية مكواًن أأساس ًيا لضامن أأن تأأخذ أأنظمة امللكية الفكرية يف الاعتبار مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة  ماليك

فرباير  26)"وثيقة جنيف"(، واليت دخلت حزي التنفيذ يف  2015ة جنيف التفاق لش بونة لعام املعنيني. وشلك تنفيذ وثيق

، فرصة هممة لتطبيق تكل املبادئ عىل أأرض الواقع. ولتنفيذ الزتاماهتا عىل حنو عادل، جيب عىل الأطراف يف هذا 2020

مناسب يف تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية  االتفاق التأأكد من وجود اال جراءات القانونية الالزمة بغرض النظر بنحو

تكل حبيث يمت احرتام حقوق أأحصاب العالمات التجارية ومس تخديم املصطلحات العامة. ورمغ أأن وثيقة جنيف والالحئة 

التنفيذية املشرتكة قد نصتا عىل مس توى معني من الضامانت لأحصاب العالمات التجارية ومس تخديم املصطلحات العامة، 

ن احملمتل أأن يسبب اختالف مناجه تنفيذ القوانني يف البدلان املنضمة ا ىل الوثيقتني تقويض تكل الضامانت وتعريض حقوقهم مف

للخطر. وأأثبت التارخي أأن البدلان اليت انضمت ا ىل اتفاق لش بونة مل يكن دلهيا دامئًا أأفضل ال ليات املطبقة لتنفيذ االتفاقية 

المات التجارية السابقة ومس تخديم املصطلحات العامة عرضة للتأأثريات السلبية. وينبغي بشلك عادل، وتركت أأحصاب الع

للويبو وأأعضاهئا أأن حتيط علام بأأن جلنة املؤرشات اجلغرافية التابعة للجمعية ادلولية للعالمات التجارية قد اس تجابت لهذا 

رشادات ا ىل البدلان املنضمة فامي يتعلق ب  تطبيق القوانني عىل حنو عادل داخل أأراضهيا. وأأخذت املشلك من خالل تقدمي ا 

دارة اجلعية ادلولية للعالمات التجارية بشأأن حامية املؤرشات  تكل اال رشادات يف الاعتبار الراكئز الأربع لقرار جملس ا 



A/61/10 
Annex 
61 
 

وحق الأطراف  (3) واعامتد الشفافية وتطبيق اال جراءات القانونية؛ (2)حامية العالمات التجارية السابقة؛  (1)اجلغرافية: 

وحامية املصطلحات العامة من احتاكر املؤرشات اجلغرافية.  (4)الثالثة يف الاعرتاض عىل حامية املؤرشات اجلغرافية؛ 

لجمعية ادلولية للعالمات التابعة ل ؤرشات اجلغرافية املوغطت الوثيقة بشأأن توصيات تنفيذ وثيقة جنيف الصادرة عن جلنة 

ينبغي أأن تبدأأ ( 1)لعملية املرتبطة بتنفيذ أأي نظام للملكية الفكرية وقدمت التوصيات الأربع التالية: التجارية الاعتبارات ا

خ من الرضوري ا جراء معلية طارها ابملؤرشات اجلغرافية. و البدلان املنضمة ا ىل وثيقة جنيف معلية مراجعة وحفص مبجرد ا 

 اجلغرايف بشلك تلقايئ بعد عام واحد من ا خطار البدل املنضم مراجعة وحفص معيقة، عىل اعتبار أأن امحلاية تُمنح للمؤرش

ذا مل يتخذ أأي ا جراء؛  ينبغي نرش املؤرشات اجلغرافية لتكون موضوعا لالعرتاض قبل وقت طويل و  (2)ابملؤرش اجلغرايف ا 

جراءات عادةل وفعاةل لالعرتاض عىل تكل الطل  ينبغي أأن تتيح و  (3)بات؛ من منحها امحلاية، وينبغي تزويد الأطراف الثالثة اب 

لغاء، وجيب أأن حتدد معايري واحضة  البدلان املنضمة توجهيات واحضة بشأأن الأس باب احلقيقية للرفض والاعرتاض واال 

ينبغي أأن يوفر لك بدل منضم حامية فعاةل للعالمات ( و 4)وموضوعية ملا مت تشكيهل بواسطة مصطلح عام يف تكل البدلان؛ 

ن التطبيق العادل  الوفدواع امحلاية اليت تنص عىل الاس تخدام املس متر للمصطلحات العامة. وقال احتاد التجارية احلالية وأأن ا 

واملنصف محلاية امللكية الفكرية أأمر ابلغ الأمهية للحفاظ عىل التوازن الرضوري يف أأنظمة امللكية الفكرية بغرض احرتام لك من 

وكذكل حقوق أأحصاب العالمات  -املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ يف هذه احلاةل أأحصاب  -حقوق املودعني اجلدد 

العديد من البدلان اال جراءات  حيال عدم اتباعالاحتاد الوفد عن قلق التجارية ومس تخديم املصطلحات العامة. وأأعرب 

الالزمة ال كامل معلية تكون عادةل ومتينة بشلك مسؤول يف غضون عام من اال خطار ابملؤرش اجلغرايف. ويف هذه احلاةل، 

جيابًيا للويبو.  بالغ الويبو بأأن املصطلح س يكون قيد النظر ولكن لن يُعرتف به حىت يقدم البدل ا خطاًرا ا  جيب عىل أأي بدل ا 

للعمل مع الويبو وأأي بدل لضامن القيام مبثل هذه اال جراءات ومتابعهتا عىل املس تويني الوطين وادلويل.  الوفد اس تعدادهوأأبدى 

وأأعرب عن تطلعه للعمل بشلك تعاوين يف التطوير املس تقبيل لربامج الويبو وبرامج أأعضاءها من حيث صلهتا ابملؤرشات 

 اجلغرافية والأسامء الشائعة.

ن أأنظمة امللكية الفكرية شهدت منوا غري مس بوق  (CEIPI) ركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكريةوقال ممثل م .129 ا 

حتت ا رشاف املدير العام املنهتية واليته فرانسس غري. وقد اكنت الويبو يف وضع مايل ممتاز عىل الرمغ من التحدايت الكبرية 

الية. وفامي يتعلق جبدول الأعامل املعياري، عوض النجاح الباهر اذلي اليت واهجهتا، مبا يف ذكل الأزمة الصحية العاملية احل

حققته معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش ا ىل حد ما الركود املؤسف اذلي عانت منه املشاريع 

  ذكل، قدمت منصات مثلالأخرى، واذلي يُعزى جزئًيا ا ىل الأزمة العامة خبصوص التعاون املتعدد الأطراف. وعالوة عىل

ومبادرة معلومات الرباءات للأدوية، واليت ُأنشئت مجيعها حتت WIPO Re:Search ومنصة  WIPO GREENمنصة 

عن أأمهل يف أأن يس متر تعزيز عالقاته التعاونية مع  الوفدا رشاف فرانسس غري، أأشاكاًل جديدة من التعاون ادلويل. وأأعرب 

 للمنظمة.الويبو يف ظل القيادة اجلديدة 

ا ن  (Corporación Innovarteمؤسسة أأمرياك الالتينية لأحباث امللكية الفكرية يف سبيل التمنية )قال ممثل و  .130

الويبو، بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، جيب أأن تساعد يف معاجلة نقاط الضعف وأأوجه عدم املساواة يف التصدي 

ومن املعلوم أأن متكل املعارف واحلوافز يف البحث والتطوير، استناًدا ا ىل احلقوق  وتغري املناخ. 19-العاملي لوابء كوفيد

بطاء اجلهود التعا . وتعيق احلقوق الاس تئثارية يف 19-كوفيدونية ال جياد لقاح أأو عالج فعال لالاس تئثارية، يؤدي ا ىل ا 

نتاج والتوزيع الرسيع عىل مجيع احملتاجني. وبناًء ع اتحة اللقاحات والأدوية اال  ىل ذكل، جيب عىل الويبو دمع تنفيذ مجمع ا 
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دون قيود. وجيب  19-ملنظمة الصحة العاملية، واذلي يشجع عىل تقامس املعرفة املتعلقة بـكوفيد 19-تكنولوجيات ماكحفة كوفيد

ملصلحة ال خرين عىل الويبو، ابال ضافة ا ىل منظمة الصحة العاملية وواكالت الأمم املتحدة الأخرى، دعوة احلكومات وأأحصاب ا

وتغري املناخ خدمتني عامليتني  19-لتصممي وتنفيذ ا طار قانوين دويل لضامن أأن تصبح املعرفة والابتاكر املتعلقني بـكوفيد

متاحتني للجميع برشوط عادةل. وابال ضافة ا ىل ذكل، جيب عىل الويبو دمج احتياجات النفاذ ا ىل املعرفة والابتاكر املتعلقني 

  املناخ يف معل مجيع هيئات املساعدة التنظميية والتقنية.وتغري 19-بكوفيد

(، اذلي معل جنبًا ا ىل جنب مع املكتبات يف البدلان EIFLاملعلومات اال لكرتونية للمكتبات ) ش بكةسلط ممثل و  .131

ملنهتية واليته، من أأجل متكني النفاذ ا ىل املعرفة، الضوء عىل ادلور اذلي أأّداه املدير العام ا املتحوةلالنامية والبدلان 

بدل واس تفاد مهنا ماليني الأشخاص.  100فرانسس غري، يف اعامتد معاهدة مراكش اليت مشلت ما يقرب من  الس يد

مثل عن ثقته يف أأن القيادة اجلديدة للويبو ستس تجيب بفعالية للتحدي العاملي اذلي فرضته اجلاحئة وتغري املناخ. امل وأأعرب 

اللثام عن احلاجة املاسة ا ىل قوانني حديثة حلق املؤلف تدمع ابلاكمل  19-أأماطت جاحئة كوفيد، فقد الش بكةوابلنس بة ا ىل 

ابن الأزمة غري املس بوقة، انتقل التعلمي يف الصفوف املدرس ية والنفاذ  نه ا  التحول ا ىل التعلمي الش بيك والبحث النقدي. وقال ا 

احليوي املتعلق بفريوس كوروان عىل التعاون العاملي، أأصبحت قوانني  ا ىل مجموعات املكتبات ا ىل اال نرتنت. وبيامن يعمتد البحث

نه ينبغي للجنة وطنية عديدة حلق املؤلف متقادمة وغري دامعة للبيئة الرمقية. ويف هذا الصدد، قال امل  ترسيع حق املؤلف مثل ا 

الت الثالثة ابلغة الأمهية، ويه التعلمي عىل أأعاملها املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات بغية جتاوز العقبات احملددة يف اجملا

مثل عن تعازيه لوفاة الس يدة اكرول كريوال مؤخرًا، اليت اكنت امل  اال نرتنت واحلق يف البحث واحلفظ الرمقي. ويف الهناية، أأعرب

 عضوًا قياّمً يف شعبة قانون حق املؤلف يف الويبو، وخاصة ملا قامت به من معل يف أأفريقيا.

ن اجلعية معلت عىل ادلوام وابلتعاون مع رشاكهئا ( EIPA)مجعية اال مارات للملكية الفكرية ممثل  وقال .132 ا 

الاسرتاتيجيني عىل زايدة وعي جممتع دوةل اال مارات العربية املتحدة يف جماالت امللكية الفكرية من خالل حتقيق الوقاية من 

ذاكء الوعي حبقوق امللكية الفكري ة واملشاركة يف احملافل ادلولية واال قلميية ذات العالقة. وأأضاف أأنه يف جرامئ امللكية الفكرية وا 

وتبين  يف املائة 100فقد حرصت اجلعية عىل اس مترارية براجمها بنس بة  19-ظل التحدايت الأخرية املمتثةل ابنتشار جاحئة كوفيد

ة الفكرية اال لكرتوين ودبلوم خبري ملكية أأسلوب تكنولويج حديث يف التعامل مع دوراهتا وورش معلها ومهنا أأس بوع امللكي

نقال  ،فكرية ومؤمتر املرأأة. ويف اخلتام اجلعية تتطلع ا ىل الاس مترار يف التعاون املس تدام مع الويبو يف الارتقاء  املمثل ا 

 بأأمكلها. مبس توى ممتزي يف جمال امللكية الفكرية يف دوةل اال مارات العربية املتحدة ويف املنطقة

ا ن رحيل املدير العام ميثل هناية لفرتة من التعاون املكثف بني الربانمج ( HEP)برانمج الصحة والبيئة  وقال ممثل .133

. املعارفجلنة يف ذكل تقريبًا مجيع اجامتعات  ، مبا2001ربانمج العديد من اجامتعات الويبو منذ عام ال، حرض وابلفعلوالويبو. 

توصل ا ىل توافق يف ال راء بسبب املصاحل املتضاربة للأطراف. ومن املؤسف مل تمتكن من ال  جلنة املعارفومن املؤسف أأن 

، وقرار الويبو استبعاد املنظامت غري احلكومية من احلضور الشخيص، مبا يف ذكل تكل اليت دلهيا 19-أأيضًا أأن جاحئة كوفيد

 عامني الراحل والقادم.مكتب يف جنيف، منع الربانمج من أأن يعرب خشصيًا عن متنياته ابلتوفيق للمديرين ال

مليون مكتبة عىل مس توى  2.5، اذلي ميثل (IFLA) وأأعرب ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات ومؤسسات املكتبات .134

وأأثىن عىل تفانهيا وهمنيهتا حيث اكنت خفرا للويبو والأمم املتحدة. وقال  اد اخلالصة لوفاة اكرول كرويال،العامل، عن تعازي الاحت

ن كوفيدامل  قد كشف عن احلاجة ا ىل قواعد تعمل يف العرص الرمقي، مما يسمح للمكتبات بدمع التعلمي والبحث  19-مثل ا 
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والثقافة، سواء عرب اال نرتنت أأو عىل أأرض الواقع. وبيامن رحب الاحتاد حبسن النية اذلي أأبداه أأحصاب احلقوق، يرى أأن 

ال جراءات الترشيعية، واليت ميكن أأن تساعد الويبو عىل اال جراءات الطوعية لن حتل حمل الوضوح واليقني اذلي تتسم به ا

 الهنوض هبا لصاحل احلكومات وأأحصاب املصلحة.

( ا ن الاحتاد يتطلع ا ىل العمل مع الويبو IFRROوقال ممثل الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ) .135

جنازا ت سلفه. وذكر املمثل أأن الأزمة الصحية العاملية قد أأثرت بشلك لتحقيق رؤية املدير العام املنتخب وأأولوايته، بناًء عىل ا 

كبري عىل صناعة النرش وحقوق اال دارة اجلاعية ومنظامت اال دارة اجلاعية اليت ميثلها الاحتاد. وأأابنت الأزمة عن مرونة 

جياد طرق جديدة ال اتحة النفاذ ا ىل الأعامل، ابس تخدام اال ماكانت  الاكمةل للتكنولوجيات الرمقية. ويف الصناعات اال بداعية يف ا 

طاره النفاذ ا ىل  املمثلد ظل هذه البيئة اجلديدة، جدّ  الزتامه ابلعمل مع الويبو وادلول الأعضاء لتعزيز نظام بييئ يمت يف ا 

 ن يف لك مرة تُس تخدم أأعامهلم.يرش  والنانياملبدع وماكفأأةالأعامل اال بداعية 

بأأنه منظمة غري حكومية تعمل  اجمللس (IIPCC) التجاري للملكية الفكريةجمللس ادلويل لالس تغالل اووصف ممثل  .136

ضفاء الطابع  عىل تعزيز الرخاء الاقتصادي للمبتكرين ورجال الأعامل والرشاكت من خالل تسويق الأرسار التجارية وا 

ارف ادلويل. وقامت الرشاكت ، عندما أأطلقت جسل املع2015يف التعاون مع الويبو منذ عام  اجمللسادلميقراطي علهيا. ورشع 

الصغرية واملتوسطة بتأأمني أأكرث من عرشة ماليني جسل يف جسل املعارف ادلويل من خالل اجلع بني بصمة رمقية الصغرى و 

يف املائة من النشاط  95ا ىل  80فريدة وخامت يبني اترخي أأرسارها التجارية، لتقدمي دليل عىل وجودها. وابلنظر ا ىل أأن 

د املمثل عىل أأمهية تشجيع الابتاكر وحامية عزى ا ىل الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة، شدّ الاقتصادي يُ 

 الفكرية. امللكية

ن JIPAوقال ممثل اجلعية الياابنية للملكية الفكرية ) .137 تتطلع ا ىل املشاركة يف املبادرات اليت أأطلقها املدير  مجعيته( ا 

رشكة ومنظمة،  1,300، ويه منظمة غري رحبية تضم أأكرث من وقد تعاونت اجلعية ويبو.للام اجلديد خالل واليته املقبةل الع

اقرتاح اجلعية. وأأكد املمثل  ، اذلي استند ا ىلWIPO GREENمع الويبو يف العديد من الأنشطة، مبا يف ذكل برانمج 

 املمثل ء الاصطناعي والتحول الرمقي. وحثّ جمدًدا الزتام اجلعية ابلتعاون مع الويبو يف اجملاالت الصعبة مثل البياانت واذلاك

جياد التوازن الصحيح فامي يتعلق جبميع الاهامتمات اليت تنطوي عىل الابتاكر  املدير العام اجلديد عىل أأداء دور قيادي فّذ وا 

 يف اجملمتع.

( أأن تضع الويبو أأداة تنشئ حقوقًا متبادةل يف ا طار الابتاكرات KEIواقرتح ممثل املؤسسة ادلولية ال يكولوجيا املعرفة ) .138

، ا ىل جانب موافقة ادلول الأطراف عىل رشوط وأأساليب النفاذ املشرتك ا ىل 19-كوفيدجباحئة اخلاصة و املموةل من احلكومة 

الاخرتاعات املموةل من القطاع العام. واقرتح املمثل أأن تقدم الويبو مشورة مفيدة ويف الوقت املناسب للبدلان اليت تاكحف من 

 -والنفاذ ا ىل  -وتوس يع نطاق اس تحداث  أأجل معاجلة العوائق اليت تقف جحر عرثة أأمام امللكية الفكرية يف س ياق تطوير

والأمراض ذات الصةل وعالهجا. وما ا طالق أأداة حبث جديدة لتتبع  19-كوفيد داءخدمات وأأدوات جديدة للوقاية من 

طار توس يع نطاق القدرة عىل التصنيع 19 -كوفيد عطاء املزيد. ويتعني معاجلة هذه املسأأةل يف ا  ال البداية والويبو قادرة عىل ا   ا 

وتوفري النفاذ امليرّس ا ىل مجيع التكنولوجيات ذات الصةل. ومل جتر الويبو حتليالت للأثر الاقتصادي ملعاهدة حامية هيئات 

البث اجلديدة املقرتحة بشأأن توزيع اال يرادات بني الفنانني وفناين الأداء واجلهور من هجة، وأأحصاب هيئات البث من هجة 
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ملصنفات اال بداعية جمهوةل الأصل أأو تاكليف معامالت توحيد احلقوق وتقليل النفاذ ا ىل أأو اخمللفات املرتبطة اب -أأخرى 

 .املصنفات تكل

س نة اليت  وأأعرب املدير العام عن امتنانه للك الوفود اليت أأشادت بعمهل يف سبيل خدمة املنظمة أأثناء االثنيت عرشة .139

أأوال وقبل لك يشء، مثرة اجلهود الأساس ية واجلاعية اليت  أأن اال جنازات اليت حتققت يه، وشّدد عىلقضاها مكدير عام، 

يه، ابلفعل، مكل لدلول الأعضاء، وأأشار ا ىل الروح التعاونية السائدة داخل الأمانة وعىل بذلهتا ادلول الأعضاء. فاملنظمة 

هنا اكنت يه أأيضًا عامالً  د بأأنه مت تعممي البعد اال منايئ يف يف ا حراز تكل اال جنازات. وأأفا اً أأساس ي لك مس توايت املنظمة، وقال ا 

مجيع قطاعات املنظمة بفضل التعاون الكبري والثابت مع ماكتب الويبو اال قلميية اال منائية ومع لك قطاعات املنظمة الأخرى، 

 د الأمهية القصوى للتعاون بنياليت ظلّت ختضع للمراقبة ابس مترار. وأأكّ  ،وذكل من خالل معليات التخطيط الس نوي للعمل

خمتلف القطاعات يف الس ياق العاملي احلايل البالغ التعقيد. وأأعرب عن ثقته يف أأن يمتكّن املدير العام املنتخب، 

برباعة كبرية. وأأضاف أأنه ال شك يف أأن املنظمة سرتاعي، يف تقدهما، النقاط اتنغ، من امليض قدمًا ابملنظمة  دارين الس يد

نه من الواحض ومىض يقولواملهمة اليت تبدهيا الوفود. البارزة املس متدة من التعليقات العديدة  أأن زايدة تركزي املنظمة  ، مثاًل،ا 

لتلبية احلامسة  الأمهيةالوفود قد أأكّدت أأيضًا  وأأنعىل التكنولوجيات احلديثة، وخاصة اذلاكء الاصطناعي، حتظى ابلتقدير، 

حتت القيادة  طوراعى وتُ حوةل. وال شّك يف أأن تكل اجلوانب سرتُ احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان املت

 .الأعوام املقبةلاجلديدة للويبو خالل 

 ]هناية املرفق الوثيقة[
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