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 مقدمة

   الثانيةالتقرير العام مداوالت وقرارات الجمعيات وسائر الهيئات  هذا يسجل  .1
 
ين التالية للدول األعضاء ف ويبو ال والعشر

 )"الجمعيات"(: 

ون(الجمعية العامة  (1)  للويبو، الدورة الرابعة والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر

ون( (2)  ومؤتمر الويبو، الدورة الثانية واألربعون )الدورة العادية الخامسة والعشر

 ولجنة الويبو للتنسيق، الدورة الثمانون )الدورة العادية الثانية والخمسون( (3)

ون(وجمعية اتحاد باريس، الدورة الساب (4)  عة والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر

 واللجنة التنفيذية التحاد باريس، الدورة الحادية والستون )الدورة العادية السابعة والخمسون( (5)

ون( (6)  وجمعية اتحاد برن، الدورة الحادية والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر

 ورة السابعة والستون )الدورة العادية الثانية والخمسون(واللجنة التنفيذية التحاد برن، الد (7)

ون( (8)  وجمعية اتحاد مدريد، الدورة الخامسة والخمسون )الدورة العادية الرابعة والعشر

ون( (9)  وجمعية اتحاد الهاي، الدورة الحادية واألربعون )الدورة العادية الثالثة والعشر

ون( وجمعية اتحاد نيس، الدورة الحادية (10)  واألربعون )الدورة العادية الخامسة والعشر

ون( (11)  وجمعية اتحاد لشبونة، الدورة الثامنة والثلثون )الدورة العادية الرابعة والعشر

ون( (12)  وجمعية اتحاد لوكارنو، الدورة الحادية واألربعون )الدورة العادية الرابعة والعشر

اءا (13) ون(وجمعية اتحاد التصنيف الدوىل  للبر  ت، الدورة الثانية واألربعون )الدورة العادية الثالثة والعشر

ون( (14) اءات، الدورة الثالثة والخمسون )الدورة العادية الثالثة والعشر  وجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر

ون( (15)  وجمعية اتحاد بودابست، الدورة الثامنة والثلثون )الدورة العادية الحادية والعشر

ون( (16)  وجمعية اتحاد فيينا، الدورة الرابعة والثلثون )الدورة العادية الحادية والعشر

ة( (17) ون )الدورة العادية العاشر  وجمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، الدورة الحادية والعشر

ون )الد (18) ، الدورة الحادية والعشر  
ة(وجمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتر  ورة العادية العاشر

ون )الدورة العادية التاسعة( (19) اءات، الدورة العشر  وجمعية معاهدة قانون البر

ة )الدورة العادية السابعة( (20)  وجمعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلمات، الدورة الرابعة عشر

  البرص أو ذوي وجمعية معاهدة مراكش لتيسب  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائد (21)
ة األشخاص المكفوفي   أو معافر

  قراءة المطبوعات، الدورة السادسة )الدورة العادية السادسة(. 
 إعاقات أخرى ف 

 بشأن األداء السمع  البرصي، الدورة الثانية )الدورة العادية الثانية(. 22)
 ( وجمعية معاهدة بيجي  

ة مالدول األعضاء واجتمعت جمعيات    الفبر
  جنيف ف 

كة الثنتي   أو أكبر  2021أكتوبر  8إىل  4ن ف 
  اجتماعات مشبر

واتخذت قراراتها ف 
كة" وعبارة  من الجمعيات وسائر الهيئات المذكورة والمدعوة إىل االنعقاد )والمشار إليها فيما يىل  بعبارة "االجتماعات المشبر

(. جمعياتال"  "، عىل التواىل 

ت األمانة تقارير منفصلة لدورات الجمعية العامة التقرير العام هذا وباإلضافة إىل  .2
ّ
ولجنة الويبو  (WO/GA/54/15)، أعد

اءات  (WO/CC/80/5)للتنسيق   (MM/A/55/2)وجمعية اتحاد مدريد  (PCT/A/53/4)وجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر
وجمعية  (STLT/A/14/2)وجمعية معاهدة سنغافورة  (LI/A/38/3)وجمعية اتحاد لشبونة  (H/A/41/2)وجمعية اتحاد الهاي 

وعات تقارير موّحدة (BTAP/A/2/2وجمعية معاهدة بيجي   ) (MVT/A/6/2معاهدة مراكش ) ت مشر
ّ
. وعلوة عىل ذلك، أِعد

: مؤتمر تحاد واللجنة التنفيذية ال  (P/A/57/1)( وجمعية اتحاد باريس WO/CF/42/1الويبو ) لدورات الهيئات األخرى، كما يىل 
وجمعية اتحاد نيس  (B/EC/67/1)واللجنة التنفيذية التحاد برن  (B/A/51/1)وجمعية اتحاد برن  (P/EC/61/1)باريس 

(N/A/41/1)  وجمعية اتحاد لوكارنو(LO/A/41/1)  اءات وجمعية اتحاد  (IPC/A/42/1)وجمعية اتحاد التصنيف الدوىل  للبر
 (WCT/A/21/1)وجمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف  (VA/A/34/1)وجمعية اتحاد فيينا  (BP/A/38/1)بودابست 

  
اءات ) (WPPT/A/21/1)وجمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتر  (. PLT/A/20/1وجمعية معاهدة قانون البر
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  الوثيقة .3
 
  دوراتها  .A/62/INF/1 Rev وترد ف

 
  الجمعيات والمراقبي   المقبولي   ف

 
 من  قائمة باألعضاء ف

ً
اعتبارا

 . 2020 أكتوبر 8

  تناولت البنود التالية من جدول األعمال )الوثيقة  .4
 (: A/62/1وترأس األشخاص التاىل  ذكرهم االجتماعات التر

 12و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1البنود 
 25و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13و
 33و 32و 26و

السفب  عمر زنيبر )السيد( )المغرب(، رئيس الجمعية العامة 
 للويبو

ة   31و 30و 7البنود  (، رئيسة لجنة السفب   
كادرا أحمد حسان )السيدة( )جيبوتر

 الويبو للتنسيق

لسعودية(، رئيس مؤتمر شايع الشايع )السيد( )المملكة العربية ا 8البند 
  غيابه الويبو 

 
(، نائبة أوغندا)السيدة( ) مارس  كينوبويشو ، وف

 الرئيس

(، رئيسة جمعية اتحاد  21البند  ماريا لوريتو بريسك  )السيدة( )شيىل 
اءات  معاهدة التعاون بشأن البر

 فيليب كادر )السيد( )فرنسا(، رئيس جمعية اتحاد مدريد 22البند 

ك )السيد( )الواليات المتحدة األمريكية(، رئيس  23البند  ديفيد ر. جب 
 جمعية اتحاد الهاي

 باسكال فور )السيد( )فرنسا(، رئيس جمعية اتحاد لشبونة 24البند 

ادا )السيدة( )أوروغواي(، رئيسة جمعية معاهدة  27البند  لوسيا اسبر
 سنغافورة

ة السعودية(، رئيس عىل  الشنقيط  )السيد( )المملكة العربي 28البند 
 جمعية معاهدة مراكش

دي )السيدة( )إكوادور(، رئيسة جمعية  29البند  ماريا غابرييل كامبوفب 
 معاهدة بيجي   

  الوثيقتي    .5
. A/62/INF/5و A/62/1ويرد جدول األعمال، بالصيغة المعتمدة، وقائمة المشاركي   ف   ، عىل التواىل 

 من جدول األعمال الموّحد 1البند 

 افتتاح الدورات

سلسلة االجتماعات الثانية والستي   )المشار إليه فيما يىل  بعبارة "المدير العام"(، دعا المدير العام للويبو، السيد دارين تانغ  .6
 لجمعيات الويبو إىل االنعقاد. 

ين السفب   .7 ك لكل الجمعيات والهيئات المعنية األخرى االثنتي   والعشر
  اجتماع مشبر

 عمر زنيبر )المغرب(، وافتتح الدورات ف 
 رئيس الجمعية العامة للويبو. 

 وفيما يىل  بيان الذي أدىل به الرئيس:  .8

 َمعاىل  السيدات والسادة الوزراء؛"
 ، المدير العام للمنظمة؛ دارين تانغالسيد 

 أصحاب السعادة، رؤساء الوفود؛
 أعضاء األمانة؛ الزملء األعزاء

 أيها السيدات والسادة. 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=552473
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يبو. وأود أن أرحب بكم جميعا، وبكل من يتابعنا عن انية والستي   للجمعية العامة للو أعلن افتتاح أشغال الدورة الثيطيب ىل  أن "
  جائحة كوفيد. 

  سياق عالم  مطبوع باستمرار تفشر
 
  تنعقد ف

  أشغال هذه الدورة، التر
 
 بعد، ف

اف مدة والية المغرب عىل رأس هذه الجمعية ال" عامة عىل نهايتها أن أعرب لكل الوفود عن عظيم واسمحوا ىل  بمناسبة إشر
  مجملها مع ظرفية عالمية غب  

 
  تزامنت ف

  حظيت بها وللدعم المتواصل الذي طبع أشغال هذه الوالية والتر
االمتنان للثقة التر

 مسبوقة. 

  تدبب  المرحلة بحكمة وتبرص، ولم تمنعنا الجائحة عن "
 
كة ف العمل سوية للوصول ولقد أسهمت إرادتنا القوية والمشبر

  سبيل محاولة تحقيق 
 
  ملءمة اإلمكانيات المتوفرة وإبداع وسائل جديدة ف

 
لألهداف المسطرة سلفا، بل أسهمت بشكل كبب  ف

  هذا الصدد أرب  ع ملحظات عىل األقل: 
 
 هذه األهداف. وأود هنا أن أقدم ف

ة الجائحة، أعقب •"   شكلها العادي، أوال: تمت مواصلة اجتماعات المنظمة طيلة فبر
 
ها رجوع تدريجر  ألشغالها ف

مجة وكذا أشغال هذه الدورة؛  كما هو الشأن بالنسبة ألشغال لجنة المالية والبر

  آجالها المحددة، وأخص بالذكر هنا الجمعيتي   العامتي    •"
 
ى ف ثانيا: تم السهر عىل انعقاد االستحقاقات الكبر

، المرتبط انعقادهما بأشغال الل   أفضت إىل انتخاب المدير العام العاديتي  
جان، وكذا الجمعية العامة االستثنائية التر

 الجديد؛

ة  •" ثالثا: حرصت شخصيا، منذ توىل  رئاسة هذه الجمعية العامة، عىل تكثيف االجتماعات التشاورية وبوتب 
  ذلك بعض النقاط الطارئة. هذه ا

 
  خصصت لمعالجة العديد من القضايا، بما ف

الجتماعات تمت عىل منتظمة، التر
  وبشكل متعدد األطراف، ولقد 

، بشكل ثنات  اء المنسقي   الجهويي   مستويات متعددة، عىل مستوى السفراء وكذا الخبر
  تقديم الدعم اللزم للرئاسة؛

 كان ألمانة المنظمة، وخاصة السيد المدير العام، مساهمة قيمة ف 

الرئاسة من طرف ممثىل  البعثات بجنيف، عىل مدى السنتي   رابعا. عكست األصداء والتفاعل الكبب  مع هذه  •"
  تعزيز فهم المواضيع 

  تم تبنيها من طرف الرئاسة المغربية للجمعية العامة ف 
، مدى مساهمة المقاربة التر الماضيتي  

المقاربة  المعيارية والمؤسساتية قيد النقاش، وكذا التحديات السياسية واالقتصادية المنبثقة عنها. كما أسهمت هذه
  تعالجها المنظمة. 

  تعزيز االهتمام أكبر فأكبر بالقضايا التر
 أيضا ف 

  المجموعاتواألكيد أن ما وصلنا إليه اليوم هو ثمرة الجهود "
، والنخراطكم اإليجاتر  والبناء ولدعم المبذولة من طرف منسقر
  مسار المشاورات الجارية، ودون أن نغفل أيضا األمانة بإمكانياتها، وكذا بفضل دعم نائتر  والميشين الذين أسهموا بشك

ل كبب  ف 
رؤساء اللجان. فلكل هؤالء أود أن أتقدم بالشكر الجزيل عىل مجهوداتهم القيمة، ونتطلع لمواصلة هذه التعبئة بروح المسؤولية 

 . الويبو  العالية، خلل هذه الدورة وكذا مستقبل، وللبناء عىل المكتسبات لتعزيز دور منظمتنا العتيدة،

 أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة. "

ستنكب أشغال هذه الدورة عىل مناقشة قضايا مهمة يعكسها جدول أعمالها المتوازن والذي يأخذ بعي   االعتبار انشغاالت كل "
ية، وهو ما سيساهم   سلسة  المجموعات اإلقليمية، كما تم التعبب  عنها خلل مختلف االجتماعات التشاورية التحضب 
ف 

 اجتماعات هذه الدورة. 

تيبات " ام البر   إطارها، واحبر
  سنشتغل ف 

  هذا الصدد أدعو جميع المشاركي   إلبداء المرونة اللزمة واستحضار الظروف التر
وف 

، واالرتداء اإللزام  لألق   تم اتخاذها طبقا لتوجيهات السلطات السويشية بشأن إجراءات التباعد االجتماع 
نعة الصحية التر

 الطبية، واإلعلن عن أي أعراض محتملة، وإتباع أي قواعد أخرى يمكن أن تعلنها األمانة عند االقتضاء. 

 نجاح أشغال هذه الدورة كما سابقاتها رهينا بالدعم والتعاون المطلوب من كل المشاركي   للوصول ألفضل النتائج "
هذا ويبقر

  ضمان تام لصحة وسلمة الجميع. 
 "المرجوة، ف 

 من جدول األعمال الموّحد 2بند ال

 اعتماد جدول األعمال

 . A/62/1 Prov.2استندت المناقشات إىل الوثيقة  .9
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ة المعهودة، مما  .10 صت مدتها مقارنة بالفبر
ّ
ل
ُ
وأشار وفد الصي   إىل أن الدورة الحالية للجمعيات يجري عقدها بشكل هجي   وقد ق

  بعض البنود، مثل تكوين لجنة
 
انية ومسألة الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس   يجعل إمكانية النظر ف نامج والمب   التنسيق ولجنة البر

فة، ثم تطّرق
ّ
  مشاورات مكث

 يقتض 
ً
 معقدا

ً
  تطرحها مشاركة مندوتر   الوفد  العتماد معاهدة قانون التصاميم، أمرا

إىل الصعوبات التر
  االجتماعات وقال إ

 
  مناطق زمنية مختلفة ف

 
كب   عىل المهام الدول األعضاء الواقعة ف

  استخدام الوقت المحدود المتاح للبر
نه ينبع 

  
 للحصول عىل صفة مراقب، بالرغم من الشواغل التر

ً
  المستقبل. وأفاد بأن هناك منظمة قدمت طلبا

 
الجوهرية للويبو وتطورها ف

تخذ بشأن قبول المر 
ُ
  ت
ر بأن القرارات التر

ّ
  الدورة السابقة للجمعيات. وذك

 
  أن تظّل، قائمة عىل أبداها الوفد ف

، وينبع 
ً
اقبي   كانت دوما

  اآلراء بي   الدول األعضاء وأضاف أنه سيعرب عن تلك الشواغل مّرة أخرى ضمن البند 
 
 من جدول األعمال.  6توافق ف

  الوثيقة  .11
 
ح ف )المشار  A/62/1 Prov.2إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، اعتمدت جدول األعمال عىل النحو المقبر

  هذه الوثيقة بعبارة "جدول األعمال الموّحد"(. 
 
 إليه ف

 من جدول األعمال الموّحد 3البند 

 انتخاب أعضاء المكاتب

 . .A/62/INF/1 Revاستندت المناقشات إىل الوثيقة  .12

  جمعيات هذا العام، انتخاب أعضاء  .13
 
  بأنه عىل الدول األعضاء، ف

ر المستشار القانوت 
ّ
ولدى تقديم بند جدول األعمال، ذك

  الويبو واالتحادات. 
 
ين للدول األعضاء ف المكاتب، أي انتخاب رئيس ونائتر  رئيس لكل من الجمعيات وسائر الهيئات االثنتي   والعشر

ر المستشار القان
ّ
  بأن كل أعضاء المكاتب، باستثناء أعضاء مكاتب لجنة الويبو للتنسيق واللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس وذك

وت 
، بينما ُينتخب رئيس ونائتر  رئيس كل من لجنة الويبو للتنسيق واللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس لمدة  وبرن، ُينتخبون لمدة سنتي  

ر المستشار الق
ّ
 لدورة انتخاب أعضاء مكتب الجمعية العامة للويبو كما هو سنة واحدة. وذك

ً
 بأنه، طبقا

ً
  الدول األعضاء أيضا

انوت 
  القاعدة 

من النظام الداخىل  الخاص للجمعية العامة للويبو، تبدأ مدة والية أعضاء المكتب المذكورين بعد آخر  6منصوص عليه ف 
  دورتها الحالية ا

ين(. وأضاف أنه يّشه اإلعلن أن اجتماع للجمعية العامة للوبيو ف  لرابعة والخمسي   )دورتها العادية الخامسة والعشر
  اآلراء حول بعض من أعضاء المكاتب، ومض  يتلو ما استلمته األمانة حتر ذلك الحي   من أسماء 

الدول األعضاء توصلت إىل توافق ف 
 .  األشخاص المرشحي  

 عىل  .14
ً
ح الرئيس أن توافق الجمعيات أوال   واقبر

  حظيت بتوافق آراء منسقر
، والتر  

  تلها المستشار القانوت 
األسماء التر

  وقت الحق الستكمال االنتخابات الخاصة بمناصب أعضاء المكاتب العالقة. وشّجع 
المجموعات، والعودة إىل بند جدول األعمال ف 

شيحات المتبقية وإبلغ األما   غضون ذلك، إىل تقديم البر
 نة بذلك. الوفود عىل أن تسع، ف 

   وإذ  .15
اض، أقّر الرئيس تعيي   أعضاء المكاتب المنتخبي   وأعلن أن االجتماع سيعود إىل بند جدول األعمال ف  لم ُيسّجل أي اعبر

 وقت الحق. 

   ولدى .16
  إىل موافاة المشاركي   ف 

  آخر يوم من الجمعيات، دعا الرئيس المستشار القانوت 
العودة إىل بند جدول األعمال ف 

شيحات والمشاورات فيما يخص مناصب أعضاء المكاتب الشاغرة المتبقية. االجتماع بتح  ديث حول البر

  اآلراء بشأن أعضاء المكاتب المزمع انتخابهم وتل أسماءهم،  وأعلن .17
  أن الدول األعضاء توصلت إىل توافق ف 

المستشار القانوت 
  الوثيقة غب   مما اختتم ترشيحات مناصب أعضاء المكاتب أثناء الجمعيات. وأبلغ كذلك

أن أسماء أعضاء مكاتب الهيئات واردة ف 
ر من الصباح. 

ّ
  وقت مبك

  المجموعات، ف 
، من خل ل منسقر   تم تعميمها عىل كل المندوبي  

 الرسمية التر

ح .18    واقبر
  حظيت بتوافق آراء منسقر

  والتر
  تلها المستشار القانوت 

شيحات التر الرئيس بعد ذلك أن توافق الجمعيات عىل البر
 لمجموعات. ا

  الوثيقة  .19
 . A/62/INF/2انتخبت جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، أعضاء مكاتبها عىل النحو الوارد ف 

 من جدول األعمال الموّحد 4البند 

 تقرير المدير العام إىل جمعيات الويبو

 فيما يىل  النص الكامل لخطاب المدير العام:  .20

، رئيس الجمعية العامة للويبو،"  سعادة السفب  زنيبر

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550920
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550920
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=552831


A/62/13 
8 
 
 

 ،أصحاب السعادة معاىل  الوزراء،
 األصدقاء والزملء األعزاء، المندوبون الموقرون،

"  
  الويبو. العظيم يّشت 

 
  السلسلة الثانية والستي   لجمعيات الدول األعضاء ف

 
 شور أن أرحب بكم أحر ترحيب ف

تك، سعادة السفب  وأود أن أبدأ بكلمة شكر " ، لحرص     كعىل توجيهاتبصفتك رئيس الجمعية العامة للويبو، زنيبر
القيمة التر

  وقت سابق من هذا األسبوع، وطوال السنة األوىل من اتقدم
 
  . ضطلع  بمنصب المدير العام الجديدها ف

، الذي ساعدنا " ي باش طبجر  قيادته القديرة والسديدة للجنة ب ، ونحن إدارة جديدة،والشكر موصول أيضا لسعادة السفب  صبر
انية عىل الحظيان بدعم  نامج والمب   حات المهمةالالبر نامج المنظمة  لجنة للعديد من المقبر   طرحت أمامها والمتصلة ببر

التر
 . وعملها 

ئسي   وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر جميع "
جان الويبو واألفرقة العاملة والهيئات األخرى عىل للأعضاء المكاتب المبر

  
  ظل ظروف صعبة حسن قيادتهم وانخراطهم عىل مدار العام الماض 

 
قليميي   عىل ما ، والشكر كل الشكر للمنسقي   اإلف

  تنسيق مجموعاتهم اإلقليمية. وجوهرية اضطلعوا به من مهام شاقة 
 
 ف

ين "  أن أعرب عن فائق تقديري لكم جميعا الملتحقي   بنا عن بعد من جميع أرجاء العالم أو الحاض 
ً
 أيضا

ّ
ا وليس آخرا، أود وأخب 

ق ال
ّ
  جنيف. فالدعم الذي تقدمونه من العواصم أساس  ك  نحق

 
وقع الفعال عىل اقتصاداتكم، كما أن تفاعلكم المتواصل معنا ف

رنا بأن هذا هو حقا المجتمع العالم  
ّ
مع الويبو، من أماكن بعيدة جدا عن جنيف أحيانا ورغم هذه األوقات العصيبة، إنما يذك

 للملكية الفكرية وعائلة الويبو الدولية. 

 ،أصحاب السعادة"

. فوضعت هذه 19-األحرى العالم برمته، عشنا سنة هيمنت عليها جائحة كوفيدنحن وسائر أشة األمم المتحدة، أو ب"

  العاملي   فيها أمام تحديات جديدة وصعبة. 
 المنظمة وزملت 

  عمل الويبو "
  هذه الجائحة و وفضل عن االضطرابات ف 

  خشناها ف 
 عىل األرواح التر

ً
أثر مدمر ما كان لها من ، نقف معكم حدادا

 ال يزال 
ً
  جميع أنحاء العالم.  متواصل

 عىل االقتصادات والمجتمعات ف 

  التغلب عىل هذه "
ك ف   يلهب عزمنا الثابت والمشبر

ً
ولكن بدل أن ندع حزننا الجماع  هذا يثقل كاهلينا، يجب أن نسخره وقودا

 الجائحة وإعادة البناء عىل نحو أفضل. 

  خضم عملنا نحو التغلب عىل األزمة ولتحقيق ما سبق، يجب أن نتفحص الفرص المتاحة أمامنا ونحسن ا"
نتهازها، حتر ف 

 الحالية. 

"  
  كانت سائدة قبل الجائحة ف 

ال شك أن الجائحة أثرت عىل حياة الناس وسبل عيشهم، إال أنها ّشعت أيضا االتجاهات التر
  شتر أنحاء العالم استخدام الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع كمحركات للنمو 
 . ف 

  مجال البحث والتطوير، و 2021مؤشر االبتكار العالم  للويبو لعام فقد بي ّ  "
نشاط ، أن إيداعات الملكية الفكرية، والنفقات ف 

  األزمنة الحديثة. 2020رأس المال االستثماري ارتفعت جميعها عام 
 ، رغم أعمق انكماش اقتصادي شهدناه ف 

  الوقت نفسه، نواجه تحديات عالمية تهدد وجودنا ذاته"
وه  الجائحة، وتغب  المناخ، أال  – كوكبنا تطرح تحدي بقاء ل، و وف 

 ، درج ضمن أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدةوالنمو غب  المتكاف  
ُ
 . وما أ

  هذه األوقات، ال يمكن للويبو "
 وكأن شيئا لم يكن. ، كما ال يمكننا جميعا، مواصلة العمل وف 

  هذه األوقات، "
  التغلب عىل هذه التحديات العالمية وإرساء أسس النمو يجب أن نسخر طاقاتنا ف 

اتنا لنساعد ف  وننشر خبر
 .  المستقبىل 

 أصحاب السعادة،"

اتيجية متوسطة األجل جديدة مدتها خمس سنوات، حددنا فيها رؤي" نا خطة اسبر   يونيو، نشر
 . تي   الجديدة الويبو ومهمتها ف 

اتيجية متوسطة األجل هدف ذو " :  ولهذه الخطة االسبر  شقي  
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م خدمات الملكية الفكرية العالمية "... 
ّ
  الويبو، كمنظمة تقد

 
وتضّم المجتمع الدوىل  أولهما تعزيز مجاالت القوة التقليدية ف

 فكرية. اللكية للم

  توليد الوظائف واالستثمارات والتنمية االقتصادية وتعزيز "... 
 
 ف
ً
 فعاال

ً
وثانيهما هو ضمان أن تكون الملكية الفكرية حافزا

  كل منطقة من مناطق العالم. ال
 
  جميع االقتصادات وف

 
 حيوية المجتمعية ف

اتيجية، يسندها أساس. "   عملنا عىل أرب  ع ركائز اسبر
 ولتحقيق األهداف المذكورة، سنبت 

اتيجيتنا الخاصة بالتواصل والتفاعل ك  يتست  لنا التواصل مع الجم"
ة األوىل، ستوسع الويبو نطاق اسبر   إطار الركب  

 
اهب  وف

 الجديدة بطرق جديدة. 

  كل مكان. "
 
  جعل الملكية الفكرية ذات صلة وجيهة وملموسة للجميع ف

 
 ويكمن جوهر هذا النهج ف

  تستخدم الملكية الفكرية "
، التر  

كتها لتصنيع لتوسيع فمن رائدة األعمال الكينية الشابة نافااليو أوسيمبو أومباتر شر
 . (ENDA) الجري أحذية

  ...إىل كيم هانو "
 
 كوريا. جمهورية  ل الذي يقوم بتحويل كمامات الوجه المستعملة إىل علمة أثاث جديدة ف

  حصل عىل براءة لنوع جديد من قرميد األسقف المصنوع من المواد أحد ...وصوال إىل ماريا سانشب   أمونو، "
أفراد فريق أرجنتيت 

 المعاد تدويرها. 

  جميع أنحاء العالم، ومن واجبنا أن ننشر هذه القصص. الملكية الفكرية تنهض بحياة الناس "
 والمجتمعات ف 

"  
ة والمتوسطة التر كات الصغب    قدما، سنجد سبل جديدة للوصول إىل مجموعات مثل الشباب والنساء والشر

وبينما نمض 
 عىل هامش النظام اإليكولوجر  للملكية الفكرية. 

ً
 كانت غالبا

ة والمتوسطة وقد ركز اليوم العالم  للملكية ا" كات الصغب  نقل أفكارك إىل السوق". وكان  –لفكرية لهذا العام عىل موضوع "الشر
  جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل عملنا سوية مع كل 

  تاري    خ الويبو، مع أكبر عدد من المشاركات ف 
أنجح يوم للملكية الفكرية ف 

ة والمتوسطةمنكم إليصال رسالة الملكية الفكرية إىل هذا المجتمع الهام كات الصغب   . ، مجتمع الشر

  الخدمات"
  من نقص ف 

  تعات 
  خدمة الفئات التر

كم أن وسنواصل عملنا ف    العام المقبل ، وأخبر
اليوم العالم  للملكية الفكرية ف 

 . الشبابسيتمحور حول الملكية الفكرية و 

د الكثب  منكم عىل أهمية الملكية الفكرية والقضايا الجنسانية، "
ّ
د دعمنا الكامل إليجاد السبل وشد

ّ
وأغتنم هذه الفرصة أن أجد

 الملموسة لإلتيان بالشمولية الجنسانية إىل النظام اإليكولوجر  للملكية الفكرية. 

  صياغة القواعد والمعايب  العالمية للملكية الفكرية، وتكون "
ة الثانية، ستواصل الويبو االضطلع بدور نشط ف    إطار الركب  

وف 
م ا

ّ
 قضايا الملكية الفكرية. مناقشة لعالم  لالمنظ

  عشر الماضية، ستواصل الويبو إيجاد سبل جديدة للجمع بي   "
ورغم أن هذه األدوار قد واجهت تحديات خلل األشهر االثت 

م أطراف المجتمع الدوىل  بغية 
ّ
ام للملكية الفكرية، وتبادل وجهات النالتقد   جدول األعمال المعياري، وإذكاء االحبر

ظر بشأن ف 
 القضايا الناشئة مثل الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية. 

"  
  االرتفاع، إذ شهد العام الماض 

  تديرها الويبو ف 
وعىل نطاق أعم، ما انفك عدد الدول األعضاء المنضمة إىل المعاهدات التر

 ول من هذا العام. حالة انضمام وتصديق خلل النصف األ 26حالة انضمام وتصديق جديدة، فضل عن  45

  توسع إمكانيات التعلم والتعليم ألكبر من "
  البرص  250وتظل معاهدة مراكش، التر

مليون شخص من المكفوفي   أو معافر
.  أو

ً
  قراءة المطبوعات، أشع معاهدات الويبو نموا

 ذوي إعاقات أخرى ف 

  غضون خمس سنوات فقط، نمت لتشمل "و
  جميع أنحاء العالم.  107ف 

 بلدان ف 

ليست اإلحصاءات محور االهتمام بل األشخاص الذين  -وعمل اتحاد الكتب الميشة للويبو  -وفيما يتعلق بمعاهدة مراكش "
  جميع أنحاء العالم. 

ت حياتهم ف   تغب 
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  تعليمهم، وتعزيز المسارات المهنية "
 
ومعاهدة مراكش مثال قوي آخر عىل تسخب  الملكية الفكرية من أجل دعم الشباب ف

فيه والتعلم الجديدة. وتع  زيزها، وتوفب  فرص البر

  عشر الماضية. "
 وقد رفعت الويبو من مستوى مشاركتها مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى خلل األشهر االثت 

  المعزز مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ندعم المجتمعات واالقتصادات "
ومن خلل تعاوننا الثلتر

 لتغلب عىل الجائحة وإعادة البناء. ل

  اللقاحات وأنه ال أمان للفرد ما لم ينعم الجميع "
 
: فنحن نؤمن باإلنصاف ف

ً
وقد كان موقف الويبو وال يزال واضحا ومتسقا

 باألمان. 

د الجوانب. "
ّ
د ومتعد

ّ
  اللقاحات معق

 
 ولكن هدف تحقيق اإلنصاف ف

  شهر يونيو والمديرة العامة لصحة العالمية لمنظمة االمدير العام ولذلك، اجتمعنا نحن، "
 
 لمنظمة التجارية العالمية وأنا ف

  تواجهها فيما بي   الوكاالت عىل تعزيز تعاوننا عن طريق إيجاد حلول متسقة ثلثتنا،  ،واتفقنا 
اقتصاداتنا ويجابهها للتحديات التر

  التغلب عىل هذه الجائحة. كل منكم 
 
 ف

  النفاذ والملكية الفكرية  واتفقنا عىل تنظيم سلسلة من"
 
اتنا ف حلقات العمل التقنية لتكوين الكفاءات والجمع بي   خبر

كة للمساعدة التقنية الثلثية.    منصة مشبر
 
 والمسائل التجارية ف

  بمشاركة أكبر من "
  األسبوع الماض 

شخص  200وقد عقدت حلقة العمل الثلثية األوىل بشأن نقل التكنولوجيا وترخيصها ف 
 مختلف أنحاء العالم. من 

  المعزز جنبا إىل جنب مع حزمة الويبو لتدابب  االستجابة لجائحة كوفيد"
  19-ويعمل هذا التعاون الثلتر

نخصص لها س، التر
 قدره 

ً
 إضافيا

ً
 . خلل الثنائية المقبلة ألغراض دعمكم مليي   فرنك سويشي 3مبلغا

  ذلك المسائل الحيوية مثل نقل ومن خلل تقديم مساعدة تقنية مكيفة حسب االحتياج"
ات ودعم تكوين الكفاءات، بما ف 

  تتخذها 
 19-عىل احتواء أثر جائحة كوفيدأعضائها لدعم عىل جميع الجبهات التكنولوجيا، تزيد الويبو من حجم التدابب  التر

 وإعادة البناء عىل نحو أفضل. 

ة الثالثة، سنعمل عىل تعزيز تقديم خدمات ا"   إطار الركب  
 لملكية الفكرية ومعارفها وبياناتها العالمية. وف 

  بنسبة "
  العام الماض 

اءات ف    طرحتها الجائحة، نمت إيداعات معاهدة البر
  المائة تقريبا، مع انخفاض  4ورغم التحديات التر

ف 
  إيداعات نظام  مدريد والهاي. 

 طفيف ف 

اءات بنسبة هذا العام، ارتفعت و "    2إيداعات طلبات معاهدة البر
المائة إضافية خلل األشهر الستة األوىل. وقد شهدنا  ف 

  إيداعات نظام  مدريد والهاي بنسبة 
  المائة و 18انتعاشا قويا ف 

.  10ف 
ً
، سنويا   المائة عىل التواىل 

 ف 

، مع تركب   والتواصل مع زبائننا عىل نطاق ونن والمبدعو المبتكر يستخدمها وستواصل الويبو تحديث ما تقدمه من خدمات "
 بفعالية أعىل. م هتأوسع، حتر نتمكن من خدم

"  
، وكذلك منصتر  WIPO GREENوسندعم أيضا تطوير التقارير الرئيسية مثل مؤشر االبتكار العالم 

  اللتي   تساعدان  WIPO Re: Searchو
تحقيق أهداف التنمية وإحراز التقدم نحو مواجهة التحديات العالمية ف 

 المستدامة. 

ة ال"   إطار الركب  
  كيفية االنتقال إىل نموذج قائم عىل األثر، عوضا عن النموذج القائم وف 

رابعة، ستنظر أجندة الويبو للتنمية ف 
  إطار نهج واحد يناسب الجميع، ولكن بفقط عىل األنشطة

الظروف هذا النموذج ليتناسب مع تخصيص . ولن نقوم بذلك ف 
 لكل دولة من الدول األعضاء. الفريدة 

 جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية والبلدان األقل نموا، من استخدام الملكية الفكرية كأداة فعالة فطموحنا هو تمكي   "
 للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

  البلدان األقل نموا. "
 وكأحد األمثلة عىل هذا النهج، أود أن أتكلم بإيجاز عن برنامج الويبو لرائدات األعمال والملكية الفكرية ف 
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وع سابق للويبو، بدأ "   أسسها مؤخرا خري    ج لمشر
  أوغندا، التر

 
فبفضل التعاون الوثيق مع إحدى المنظمات غب  الحكومية ف

نامج بتقديم التوجيه إىل مجموعة من رائدات األعمال بشأن ما يمكن للملكية الفكرية أن تقدمه لمساعدة أعمالهن التجارية  البر
 عىل النمو. 

كات وبدعم من الويبو، وض" كب   عىل قضايا مثل تسجيل الشر
عت خطط عمل فردية لكل واحدة من أعضاء المجموعة، مع البر

 وإيداع العلمات التجارية. 

  ندعمهّن. "
 وكارولي   ماتوفو ه  إحدى رائدات األعمال اللتر

  المستشفيات و "
 
لها وأصبح يستخدم ف   حديقة مب  

 
ى وقد ابتكرت كارولي   سائل تنظيف )تريون( صنعته ف المتاجر الكبر

  خضم مكافحة أوغندا للجائحة. 
 
 والمدارس للمحافظة عىل األسطح نظيفة وحماية الصحة العامة ف

ة تدوم بضعة أيام، وبدل "   البلد تمكننا النشاط المعتاد مثل عقد ندوة أو ورشة قصب 
 
فإن علقتنا مع المنظمة غب  الحكومية ف

 . لفائدة هؤالء المقاولي   عىل مدى أسابيع وأشهر  الواقع من تقديم المزيد من الدعم الملموس عىل أرض

"  
 
نامج، تسع كارولي   ف   البر

 
وقد تمكنت كارولي   شيعا من إنشاء علمة تجارية قوية حظيت بثقة الناس. وبفضل مشاركتها ف

  رحلة نقل عالوقت الراهن للحصول عىل علمة تجارية لتعزيز جودة منتجها 
 
أنحاء  علمتها لجمي، وتحصيل الدعم اللزم ف

 . البلد والعالم

وع ليشمل بلدانا أخرى أيضا. "   السودان، ونحن بصدد توسيع هذا المشر
 
وعا مماثل ف ، بدأنا مشر  

  الشهر الماض 
 
 وف

كات، "   أنه يحول الملكية الفكرية إىل دافع واضح لنمو الشر
من أي مكان لمبتكرين والمبدعي   يسمح لوتكمن قوة هذا النهج ف 

 أهمية الملكية الفكرية كأداة قوية لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم. فهم ب

 كل أوجه هذا العمل هم األفراد االستثنائيون الذين يكّونون الويبو. الركائز األربعة و وأساس  "

  عشر الماضية. موظفو هذه المنظمة فمرارا وتكرارا أثبت "
  برزت خلل األشهر االثت 

 أنهم أهل لمواجهة التحديات التر

  المنظمة عىل و "
ن الويبو من التكّيف م هم وتفانيهتمهنيّ أتوّجه بالشكر واالمتنان للزملء والزميلت ف 

ّ
هم الدؤوب الذي مك وصبر

  تنتظرونها أنتم الدول األعضاء من طرفنا. 
  الوقت ذاته عىل تحقيق النتائج التر

  العمل والحرص ف 
 مع طريقة مختلفة ف 

. ويمكننا رغم ذلك أن نزيد هذا األ "
ً
 ومتانة

ً
 ساس قوة

  غاية الموضوعية لكيفية تطور الثقافة التنظيمية للويبو، "
ية أجرينا تقييما ف  اتيجيتنا الجديدة للموارد البشر ومن خلل اسبر

امنا بتعزيز ثقافة منفتحة وتعاونية وشاملة     -وكيفية البر 
  دعم المبتكرين والمبدعي   ف 

 رسالتها ف 
ّ

ثقافة تناسب منظمة تتجىل
 ع أنحاء العالم. جمي

  العالم. "
 وسيظل التنوع هدفا مهما لمنظمتنا، وأرى أنه مصدر قوة سيتيح لنا التواصل عىل نحو أفضل مع جميع المناطق ف 

  أن أبلغكم بأن الويبو  19-ورغم أن جائحة كوفيد"
  االقتصادات العالمية، يّشت 

قد حافظت عىل وضع ماىل   ال تزال تؤثر ف 
  تاري    خ المنظمة. 

  السنة الماضية أعىل مستوى ف 
  عشر الماضية. وقد بلغ فائض المنظمة ف 

 سليم خلل األشهر االثت 

، ال يمكننا أن نعتبر "   االقتصاد العالم 
مات. سلمة الوضع الماىل  ولكن، ومع استمرار حالة عدم اليقي   ف 

ّ
 من المسل

ننا مدينون لألعضاء بضمان مواصلة استخدام مواردنا بروح من المسؤولية والكفاءة والحكمةوعلوة عىل ذلك، نحن "
ّ
، بما يمك

  مستقبل البت  التحتية والمهارات
 . من االستثمار ف 

  ستعتمد عىل أفضل الممارسات داخل أشة األمم المتحدة وخارجها، فإننا سندير "
وإن جمعنا ما سبق مع اإلدارة القوية التر

ها ظمة المن  بكفاءة وفعالية ونشاط. ونسب 

 أصحاب السعادة،"

  هذا األسبوع. "
 ف 
ً
، ينتظركم جدول أعمال حافل جدا

ً
 كما هو الحال دائما
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انية  ، بتوجيه حكيم من رئيس دورتنا،إذ ستتخذون"   ذلك بشأن برنامج العمل والمب  
 
عددا من القرارات المهمة للمنظمة، بما ف

 وخطط عمل اللجان واألفرقة العاملة خلل العام المقبل. 

دية اللغوية كإحدى القيم الجوهرية لمنظومة األمم المتحدة. "
ّ
قها الويبو عىل التعد

ّ
  تعل

ى التر  أن أذكر أيضا باألهمية الكبر
ّ
 وأود

  العمل المهم وترى إ "
 
اك جمهور أوسع ف   إشر

 
دية اللغوية وثيقة الصلة بالجهود المبذولة عىل نطاق أوسع ف

ّ
دارتنا أن التعد

  تيسب  العمل المتعدد األطراف ونحن سعداء إذ تمت التوصية 
 
دية اللغوية تساعد ف

ّ
  الويبو. إن التعد

 
الذي ننجزه هنا ف

 بالموافقة عىل السياسة المنقحة للغات. 

  األعزاء،زم"
، أصدقات   

، زميلتر  
 لت 

  األزمنة الحديثة "
 
ية ف   ظل أكبر تحٍد واجهته البشر

 
 ف
ً
وهو منعرج سيحدد مستقبلنا الجماع  ومستقبل  -ها نحن نجتمع مجددا

 األجيال القادمة. 

، سنتغلب بفضل االبتكار واإلبداع عىل هذه الجائحة وسنعيد البن"
ً
اء بطريقة عادلة وشاملة ومع أن الطريق قدما لن يكون هّينا

 ومستدامة. 

  تحقيق الوقع المنشود. "
 
 من تغذية االبتكار واإلبداع بحرص ومهارة حتر يساهما فعليا ف

ّ
 لكن ال بد

  الويبو الملكية الفكرية كأداة قوية لخلق "
 
فإن فعلنا ذلك عىل نحو صحيح، سيكون مستقبلنا مستقبل يستخدم فيه كل عضو ف

  النهاية تنمية االقتصادات والمجتمعات. فرص العمل واستقطاب 
كات وف   االستثمار وتوسيع الشر

 نظرتنا "
ً
ق معا

ّ
، وسنحق ق هذا التغيب 

ّ
  ثقة بأننا سنحق

ّ
وهكذا، بفضل دعمكم الراسخ وتشجيعكم الفعال ومشاركتكم القوية، كىل

  ب
 الخب  للجميع. لعالم يحط  فيه اإلبداع واالبتكار من كل مكان بدعم الملكية الفكرية لما يأتر

 "وشكرا. "

 من جدول األعمال الموّحد 5البند 

 البيانات العامة

منظمات غب  حكومية التالية  10دولة ومنظمتي   حكوميتي   دوليتي   و 111قدمت الوفود والجهات الممثلة لما عدده  .21
اليا، النمس ، أرمينيا، أسبر : ألبانيا، الجزائر، األرجنتي     إطار هذا البند من جدول األعمال، وه 

ا، أسماؤها، بيانات شفوية أو مكتوبة ف 
، كولومبيا، الكونغو، أذربيجان، بنغلدش ، بيلرو  ، الصي     دار السلم، بوركينا فاسو، كمبوديا، كندا، شيىل 

ازيل، بروت  س، بوتسوانا، البر
 كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية،

، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيماال، هنغاريا، أيسلندا، إكوادور، مرص، السلفادور، إسو   
اتيت 
ستان، لبنان،  -الهند، إندونيسيا، إيران )جمهورية  غب   اإلسلمية(، العراق، إشائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، كينيا، كازاخستان، قب 

يا، المكسيك، منغوليا، الجبل األسود، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيبال، نيوزيلندا، ليسوتو، ليب يا، ليتوانيا، مدغشقر، ملوي، مالب   ا ليبب 
تغال، قطر، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، اال  ، بولندا، البر و، الفلبي   وي    ج، عمان، باكستان، باراغواي، بب 

يا، الب  تحاد نيجب 
، رواندا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، ضبيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السودان، الروس  

 السويد، سويشا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة،
انيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، أوروغواي، أوزبكستان، فييت نام، زمبابوي، المنظمة المملكة المت حدة، جمهورية تب  

اع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رابطة البلدان األمريكية  اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )أريبو(، مكتب براءات االخبر
  الملكية الفكرية )للملكية الصناعية، جمعية ا

(، جمعية اليابان IP Justiceإلمارات للملكية الفكرية، برنامج الصحة والبيئة، العدالة ف 
(، جامعة ELAPI(، مدرسة أمريكا اللتينية للملكية الفكرية )KEI(، المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة )JIPAللملكية الفكرية )

، مركز الجنوب. الدول العربية، منظمة التعاون اإلسل   م 

  المرفق.  .22
 وترد البيانات بشأن هذا البند من جدول األعمال ف 
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 من جدول األعمال الموّحد 6البند 

 قبول المراقبي   

 . .A/62/4 Revو .A/62/3 Rev الوثيقتي   المناقشات إىل استندت  .23

  انتباه الوفود إىل الوثيقة  .24
، وأشار إىل أن جمعيات .A/62/3 Revولدى تقديم بند جدول األعمال هذا، لفت المستشار القانوت 

  الطلبات المقدمة من خمس منظمات دولية غب  حكومية، وست منظمات دولية غب  
 
  الويبو مدعوة إىل النظر ف

 
الدول األعضاء ف

  الفقرة
 
  الويبو.  4 حكومية، عىل النحو الوارد ف

 
  اجتماعات الدول األعضاء ف

 
 من الوثيقة المذكورة، بشأن الحصول عىل صفة مراقب ف

  اإلدالء ببيان بشأن الطلب الذي قدمته مؤسسة ويكيميديا )و  .25
 
( من أجل الحصول عىل WMFأعرب وفد الصي   عن رغبته ف

، أشارت الصي   بالفعل إىل أن مواقع الويب التابعة لمؤسسة ويكيميديا   
صفة مراقب. وأشار الوفد إىل أنه خلل جمعيات العام الماض 

  تتعارض مع مبدأ الصي   الواحدة، وقرار الجمعية العامة لألممتحتوي عىل قدر كبب  من المحتوى وال
المتحدة  معلومات الخاطئة التر

، وكذلك موقف الويبو طويل األمد بشأن القضايا المتعلقة بتايوان. وأشار الوفد إىل أنه كان عىل علم بالمعلومات اإلضافية 2758رقم 
  محاولة إلثبات أن

 
  قدمتها مؤسسة ويكيميديا، ف

ة فيما يتعلق بالجهات  التر مؤسسة ويكيميديا ليس لديها أي علقات إدارية مباشر
 للقلق الشديد ا

ً
  ال يزال غب  واضح فيما يتعلق بطبيعة الجهات التابعة وأنه لم يقدم حل

 
لذي التابعة لها. ورأى الوفد أن المحتوى اإلضاف

للوفد قبول طلب مؤسسة ويكيميديا للحصول عىل صفة مراقب. وأشار يساور الصي   بشأن القضايا المتعلقة بتايوان. لذلك، ال يمكن 
الوفد كذلك إىل أن الويبو، بصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، يجب أن تراع  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

نظر إىل ما ورد أعله، أعرب الوفد عن رأي وكذلك الموقف الدائم للمنظمة بشأن قضية تايوان، وهو مبدأ الصي   الواحدة. وبال 2758
  
د عىل أنه ال يوافق عىل قبول مؤسسة ويكيميديا كمراقب ف 

َّ
  الويبو وشد

  قبول مؤسسة ويكيميديا بوصفها مراقب ف 
مفاده أنه ال ينبع 

 
ً
، كان دائما  

  الماض 
  التذكب  بأن قبول المنظمات بصفة مراقب، ف 

عىل أساس توافق اآلراء بي   الدول  الويبو. كما أعرب الوفد عن رغبته ف 
  أن تواصل جميع األطراف مراعاة هذا المبدأ عند مناقشة تلك المسألة. 

 األعضاء، وأعرب الوفد عن أمله ف 

وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن تأييده للموافقة عىل القائمة الكاملة لطلبات الحصول عىل صفة مراقب كما وردت  .26
  الوثيقة

ة A/62/3 Rev ف  . وأشار الوفد إىل أن الهدف من وجود المراقبي   هو إثراء المناقشات وتقديم وجهات نظر متنوعة ومستنب 

  وثيقة العمل قد 
تربط وتدعم أنشطة الويبو وأهدافها. وحسب تفهم الوفد، فإن جميع المنظمات المتقدمة بطلبات والمدرجة ف 

  طلبتها الويبو، 
لب من إحدى المنظمات تقديم معلومات استوفت المتطلبات التر

ُ
 لما كانت األمانة لتنشر طلباتها. وقد فهم أنه ط

ّ
وإّل

إضافية بشأن طلبها وقد فعلت ذلك، وأجابت بشكل كامل عىل األسئلة المطروحة. وأشار الوفد إىل أن مؤسسة ويكيميديا كانت تشابه 
  لديها آرا 

  تم بالفعل قبول التماسها العديد من المنظمات غب  الحكومية األخرى التر
ء حول القضايا المتعلقة بحق المؤلف، والتر

 بالفعل اهتمامها 
ً
مة لهذا الطلب، أوضح الوفد أنها أظهرت أيضا

ِّ
  الويبو. وفيما يتعلق بالمنظمة الُمقد

بالحصول عىل صفة مراقب ف 
يا قدمت مدخلت للويبو بشأن الذكاء االصطناع  بمجال الملكية الفكرية وصلتها بعمل الويبو. وأشار الوفد أن مؤسسة ويكيميد

والملكية الفكرية استجابة للدعوة إىل مساهمة الجمهور واستخدمت خدمات الويبو للتحكيم والوساطة بشكل متكرر. لذا، كرر الوفد 
  الويبو، أكبر 

  ذلك هذه الهيئات؛ أي جمعيات الدول األعضاء ف 
 شفافية ويمكن لمنظمات دعوته إىل أن تكون األمم المتحدة، بما ف 

  النفاذ إليها، وإىل ضمان أن تظل عملياتها منصبة عىل إثراء عمل هذه المنظمة. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن صفة 
المجتمع المدت 

  مناقشات الويبو 
بشأن  المراقب لمؤسسة ويكيميديا يجب أن ُيَبت فيها بناًء عىل األسس الموضوعية لطلبها وقدرتها عىل المساهمة ف 

 عىل المساهمة
ً
 من الطلبات لن يكون قادرا

ً
 قضايا الملكية الفكرية. وقال الوفد إنه ليس لديه معلومات من شأنها أن تجعله يعتقد أن أيا

  هذه الدورة، عىل جميع 
  المشاورات والمناقشات حول قضايا الملكية الفكرية الحالية، ومن ثمَّ حث الوفد االجتماع عىل الموافقة، ف 

ف 
  وثيقة العمل. 

مة الطلب عىل النحو الوارد ف 
ِّ
 المنظمات مقد

وأعرب عن دعمه لجميع  .A/62/3 Revوتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة  .27
   الطلبات الواردة فيها للحصول عىل صفة مراقب. والحظ الوفد أن الوثيقة ذكرت أن جميع طلبات الحصول

عىل صفة مراقب التر
ورية من أجل تمكي   النظر   لفهم المجموعة باء، يمثل المعلومات الرص 

ً
تسلمتها األمانة تحتوي عىل المعلومات المطلوبة وأنه هذا، وفقا

  وقت الحق. وأشار الوفد إىل أن المجموعة باء ترى بناًء عىل ذلك أن الطلبات المنشورة قد امتثل
  صفة المراقب ومنحها ف 

ت لجميع ف 
  بمعايب  القبول وإجراءات التقدم بطلب 

  الوثيقة تق 
اإلجراءات المناسبة. كما أشارت المجموعة إىل أن جميع المنظمات المدرجة ف 

نت. ورأى الوفد أن المنظمات المراقبة قدمت    موقعها عىل اإلنبر
  الويبو، عىل النحو الذي تطلبه الويبو ف 

للحصول عىل صفة مراقب ف 
ة ا لتقنية والرؤية الثاقبة لمداوالت الويبو وأنه من المهم أن تتمكن هذه المنظمات من مراقبة اإلجراءات والمساهمة فيها إذا ما الخبر

حي   الويبو ه  البر
ة بي   أهدافها ومجال الملكية الفكرية. وأبرز الوفد أن الممارسة المعتادة ف  ب كانت قادرة عىل إظهار العلقة المباشر

ة متنوعة من المنظمات غب  الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية ومجموعات الصناعة وأصحاب المصلحة بمشاركة مجمو  عة كبب 
  تتعلق بقضايا الملكية الفكرية الحالية. وأشار الوفد إىل أن هذا جزء ال يتجزأ من الشفافي

  عمليات التشاور والمناقشة التر
ة اآلخرين ف 

  تقدرها الدول اال 
  الويبو. وأشار الوفد إىل أن المجموعة باء ليست عىل دراية بأي معلومات ستدفع أعضاءها إىل والشمول التر

عضاء ف 
  المداوالت بشأن قضايا 

  وثيقة العمل لن تكون قادرة عىل تقديم مساهمات قيمة ف 
االعتقاد بأن أي منظمة من المنظمات المدرجة ف 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550676
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=550676
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551260
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551260


A/62/13 
14 
 
 

  الوثيقة الملكية الفكرية الحالية. ولذلك، حثت المجموعة 
 
 .A/62/3 Revعىل الموافقة عىل القائمة الكاملة للطلبات كما وردت ف

 عن االمتثال فيما يتعلق بالخطوات اإلجرائية. 
ً
 فضل

  الوثيقة -وأحاط وفد إيران )الجمهورية .28
 
 بالمعلومات الواردة ف

ً
بشأن بند جدول األعمال  .A/62/3 Revاإلسلمية( علما

اة من مختلف الكيانات لحضور اجتماعات الويبو بصفة مراقب. وقال الوفد إنه يود التذكب  بأن القرار بشأن المتعلق بالطلبات الُمتلق
 ما ُيتخذ بتوافق اآلراء، كما ذكر وفد الصي   الموقر وهو عىل حق، ومن ثمَّ يع  الوفد 

ً
  اجتماعات الويبو كان دائما

 
قبول المراقبي   ف

  أعربت عنها بعض الدول
األعضاء. وذكر أن توافق اآلراء بي   الدول األعضاء بشأن قبول المراقبي   كان غب  موجود فيما  المخاوف التر

 لمنح صفة المراقب. 
ً
وريا ، وأن مثل هذا التوافق سيكون ض   يتعلق بالطلب من قبل كيان معي  

  دورة العام وقال وفد االتحاد الروس  إنه يؤمن بمبدأ قبول المراقبي   كمسألة تقنية، وأعاد التذكب  بأن .29
 
ه كانت ثمة مناقشات ف

 التخاذ 
ً
  للجمعيات بشأن طلب مؤسسة ويكيميديا للحصول عىل صفة مراقب. ورأى أن تقديم معلومات إضافية لم يكن كافيا

الماض 
خذت بتوافق اآلر 

ُ
  هذه المرحلة. وأكد الوفد أن القرارات المتعلقة بمسألة قبول المراقبي   ات

 
اء وأنه يجب قرار بشأن هذه المسألة ف

  أال تمثل هذه 
  المنظمة ومن ثمَّ ينبع 

 
 أن هذه الممارسة موجودة ف

ً
ام هذا اإلجراء، كما ذكر عدد من الوفود بالفعل. وأكد مجددا احبر

ام بمبادئ الشفا فية المنظمة أي سابقة. وأشار الوفد إىل أنه بمجرد اعتماد القرار فل يوجد ما يعوقه، وأنه كان عىل االجتماع االلبر 
  هذا الصدد، أيد 

 
والشمولية. ولذا، أكد عىل األهمية األساسية العتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعيات عىل أساس توافق اآلراء. وف
اح الذي تقدم به عدد من الوفود لتأجيل القرار بشأن هذه المنظمة المعنية إىل تاري    خ الحق.   وفد االتحاد الروس  االقبر

  عمل الويبو وبي ّ  أن منح صفة مراقب لعدد كبب  من المنظمات غب  وأقر وفد باكستان بمس .30
 
اهمات المنظمات غب  الحكومية ف

 بموافقة 
ً
اف بمساهمتها الجوهرية. وأشار الوفد إىل أن منح صفة مراقب كان ممكنا   عمل المنظمة كان بمثابة اعبر

 
الحكومية للمشاركة ف

  
  جميع الدول األعضاء، وأعرب عن رغبته، خاصة ف 

  التأكيد عىل أهمية االتفاق بي   جميع الدول األعضاء ف 
 تلك الحالة بالذات، ف 

 بشأن هذه المسألة. 
ً
ر اآلراء المذكورة سابقا  الويبو وكرَّ

  اآلراء بشأن جميع و  .31
 بأنه تم التوصل إىل توافق ف 

ً
  أخذ الكلمة، وأحاط علما

الحظ الرئيس عدم وجود وفود أخرى ترغب ف 
ح  صفة مراقب، باستثناء طلب واحد، وهو طلب مؤسسة طلبات الحصول عىل ، اقبر ويكيميديا للحصول عىل صفة مراقب. ومن ثمَّ

  الوثيقة 
اح الوارد ف    تعكس االقبر

 ، باستثناء طلب مؤسسة ويكيميديا. .A/62/3 Revالرئيس فقرة القرار التالية، والتر

 مراقب للهيئات التالية: إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، قّررت أن تمنح صفة ال .32

 المنظمات الدولية غب  الحكومية:  (أ)

 (؛CUMULUSالرابطة الدولية للجامعات وكليات الفنون والتصميم واإلعلم )  "1"

  أمريكا اللتينية )  "2"
  المصنفات السمعية البرصية ف 

 (؛FESAALاتحاد جمعيات مؤلق 

 (؛UNIFABاتحاد المصنعي   للحماية الدولية للملكية الفكرية )  "3"

 (. WFSGIاالتحاد العالم  لصناعة السلع الرياضية )  "4"

 المنظمات الوطنية غب  الحكومية:  (ب)

ازيلية للملكية الفكرية )  "1"  (؛ABPIالرابطة البر

 (؛DMNSمتحف دنفر للطبيعة والعلوم )  "2"

 (؛(KINPAالجمعية الكورية للملكية الفكرية   "3"

اتيجية الملكية الفكرية )  "4"  (؛KISTAالوكالة الكورية السبر

 ؛(OSAالرابطة األسم لألسلف )  "5"

  مجال الفنون التخطيطية والجميلة )  "6"
 (. ADAGPجمعية المؤلفي   ف 

  انتباه الوفود إىل الوثيقة  .33
ع المستشار القانوت    .A/62/4 Revبعد ذلك، اسبر

  إطار البند نفسه من جدول األعمال، والتر
، ف 

 عن عملية ونتائج تحديث قائمة المنظمات 
ً
  استندت إىل القرار تضمنت تقريرا

  الويبو، والتر
غب  الحكومية المقبولة بصفة مراقب ف 

  عام
  سلسلة اجتماعاتها الثامنة والخمسي   ف 

 2018 الذي اتخذته الجمعيات ف 
ً
. فيما يتعلق بالعملية، وزعت األمانة استقصاًء مبدئيا

  مايو 
  الجمعيات ، تطلب بمقتضاه من جميع المنظمات غب  الحكومية المتمتعة 2019ف 

  لم تشارك ف 
بصفة مراقب لدى الويبو والتر

 عام  
ة بي  

  اإلبقاء عىل صفتها 2017و 2013أو لجان الويبو خلل الفبر
، لتأكيد اهتمامها المتواصل بالعمل لدى الويبو ورغبتها ف 



A/62/13 
15 
 
 

  أواخر 
 
، ف يتي    بعد. ، إىل المن2020و 2019كمراقب. وأعقب هذا اإلبلغ األوىل  إرسال مذكرتي   تذكب 

ّ
  لم ترد

ظمات غب  الحكومية التر
  مارس 

 
ية ثالثة إضافية ف رسلت مذكرة تذكب 

ُ
إىل مجموعة متبقية من المنظمات غب  الحكومية تخلفت عن الرد عىل أي من  2021وأ

  وقت الحق، أبلغ
 
  توصلت األمانة إىل تفاصيل اتصال جديدة أو إضافية بشأنها. وف

ت األمانة المنظمات التبليغات الثلثة السابقة والتر
  أبريل 

 
  عام 2021غب  الحكومية المعنية، ف

 
 للقرار المذكور أعله الذي اعتمدته الجمعيات ف

ً
، فإن تخلف المنظمات 2018، أنه وفقا

  اإلب
 
 عىل عدم رغبة المنظمات غب  الحكومية المعنية ف

ً
ا قاء عىل المعنية عن أي رد عىل االستقصاء وتبليغات المتابعة، قد اعتبر مؤشر

صفتها كمراقب لدى الويبو. وعليه، تقرر شطب المنظمات غب  الحكومية المعنية من قائمة المنظمات المتمتعة بصفة مراقب لدى 
 إذا كانت إحدى لجان الويبو قد منحت 

ً
 خاصا

ً
 الويبو. ومع ذلك، فإن هذه العملية ال تؤثر عىل وضع المنظمة بوصفها مراقبا

ً
هذه سابقا

 
ً
، دون احتساب ثلث منظمات غب  حكومية استأنفت صفة  104، تم شطب الصفة. إجماال منظمات غب  حكومية من قائمة المراقبي  

  
 إىل جنب مع المراقبي   من المنظمات غب  الحكومية التر

ً
مراقب بموجب "مبدأ االستعادة"، بعد اإلزالة المبدئية. وقد أدى ذلك، جنبا

ة   السنوات األخب 
 
 ف
ً
منظمة وطنية غب   79منظمة دولية و 189منظمة غب  حكومية منها  268، إىل قبول إجماىل  تم قبولها حديثا

، أي حتر    غضون عام واحد من تاري    خ إرسال التبليغ المتعلق بالشطب من قائمة المراقبي  
 
. ف   الويبو بصفتها مراقبي  

 
 ف
ً
حكومية حاليا

رة طلب2022 أبريل 16   الويبو، دون تقديم طلب التمتع  ، يمكن للمنظمات غب  الحكومية المترص 
 
التماس استئناف صفة مراقب ف

بلغت المنظمات غب  الحكومية المعنية. 
ُ
 بصفة مراقب جديد. وبناًء عىل ذلك أ

 بالوثيقة المعنونة "تحديث قائمة المنظمات غب  الحكومية المتمتعة  .34
ً
إن جمعيات الويبو، كّل فيما يعنيه، أحاطت علما

 (. .A/62/4 Revو" )الوثيقة بصفة مراقب لدى الويب

 من جدول األعمال الموّحد 7البند 

 الموافقة عىل اتفاقات

 (.WO/CC/80/5)الوثيقة  انظر تقرير دورة لجنة الويبو للتنسيق .35

 من جدول األعمال الموّحد 8البند 

 تكوين لجنة الويبو للتنسيق، واللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن

 . A/62/11و A/62/10و A/62/5الوثائق  المناقشات إىلاستندت  .36

بند جدول األعمال وشكر الدول األعضاء  -السيد شايع عىل  الشايع )المملكة العربية السعودية(  -افتتح رئيس مؤتمر الويبو و  .37
  لتقديم البند.  عىل انتخابه رئيسا لمؤتمر الويبو 

 ودعا المستشار القانوت 

  هذا البند من جدول األعمال ولفت انتباه الوفود إىل الوثيقة  .38
. وذكر بأن عضوية لجنة A/62/5وعرض المستشار القانوت 

 يس وبرن؛التنسيق تنشأ مرة كل سنتي   خلل الدورات العادية لجمعيات الويبو وتتألف من أعضاء اللجنتي   التنفيذيتي   التحادي بار 
  اتحادي باريس أو برن،  -ويكون األعضاء المخصصون الذين يعينهم مؤتمر الويبو 

  اتفاقية الويبو وغب  األعضاء ف 
أي الدول األطراف ف 

  اللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس  -وسويشا بوصفها الدولة المضيفة 
ة والية األعضاء الحاليي   ف 

عضوا بحكم وضعها. وذكر بأن فبر
  عند اختتام الدورة الحالية للجمعيات. وبناء عليه، كان من المقرر انتخاب أعضاء جدد خلل 

  لجنة الويبو للتنسيق تنقض 
وبرن وف 

  وثيقة العمل، يتألف من 
. وأشار إىل أن التكوين الجديد للجنة التنسيق، كما هو موضح ف   89الجمعيات الحالية للعمل لمدة سنتي  

 عضوا.  83العضوية الحالية ب  عضًوا، أي زيادة عن 

وتحدث وفد بنغلديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأشار إىل أن مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ قد  .39
  مبادئ اإلنصاف والتمثيل 

  النظر عىل النحو الواجب ف 
أوضحت موقفها منذ بداية النقاش حول هذه المسألة بالتحديد. وينبع 

  ا
لعادل وتصحيح الفجوات بي   األفرقة اإلقليمية عند تخصيص المقاعد اإلضافية للجنة التنسيق بي   األفرقة اإلقليمية. الجغراف 

  
  نصوص الويبو القانونية ذات الصلة. وذكرت المجموعة بأن األساس القانوت 

ا ف 
ً
وأشارت المجموعة إىل أن تلك المبادئ تنعكس أيض

  ال
()أ( من اتفاقية الويبو وأن أعضاء لجنة التنسيق ينتمون إىل اللجنتي   9)11( )أ( والمادة 1)8مادة لتكوين لجنة التنسيق موجود ف 

  أي اتحاد تديره الويبو، وسويشا كعضو 
  اتفاقية الويبو غب  األعضاء ف 

التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن، ورب  ع عدد الدول األطراف ف 
: "عند انتخاب أعضاء اللجنة 4)23س والمادة ( من اتفاقية باري4)14بحكم وضعها. المادة  ( من اتفاقية برن تنص أيضا عىل ما يىل 

  إطار 
مة ف    االتفاقات الخاصة المبر

ورة أن تكون البلدان األطراف ف    العادل وض 
التنفيذية، يجب أن تراع  الجمعية التوزي    ع الجغراف 

  تتألف منها اللجنة التنفيذية." و 
ة من جانب االتفاقيات االتحاد بي   البلدان التر أشار الوفد إىل أنه عىل الرغم من هذه التوجيهات المباشر

  لجنة التنسيق استقر عىل 
ا منذ عام  83ذات الصلة، فإن مجموعته تأسف لإلشارة إىل أن عدد المقاعد المخصصة ف 

ً
. 2011مقعد

ا لمجموعتها، يجب أن يكون عدد المقاعد اآلن 
ً
ا بناًء عىل ال 89ووفق

ً
حت مقعد نصوص القانونية المعمول بها. وب  هذا الصدد، اقبر

  لجنة 
  لجنة التنسيق لمواءمة عدد المقاعد الفعلية ف 

ين للجمعيات تخصيص المقاعد الشاغرة ف    االجتماعي   األخب 
المجموعة ف 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547733
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=545395
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551553
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  اتفاقية الويبو. وذكر الوفد بأن مجموعة بلدان آسيا والمحيط 
 
الهادئ والمجموعة األفريقية قد التنسيق مع المبادئ المنصوص عليها ف

  الوثيقة 
 
ك ف اح المشبر   مناقشات بروح من المرونة والتضامن، وكذلك  A/62/11قدمتا االقبر

 
وأكد أن مجموعته ظلت دائما منخرطة ف

ي باش طبجر  )تونس(، قد    قدما. وأعربت المجموعة عن سعادتها ألن الميش، السفب  السيد صبر
 بهدف إيجاد طريق ودي للمض 

ك المقدم من مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ  اح المشبر   االقبر
 
اح المقدم من الميش ف توصل إىل "حل وسط."  وينعكس االقبر

  الوثيقة 
 
ك الوارد ف اح المشبر  A/62/11والمجموعة األفريقية. ولذلك طلب الوفد من األفرقة اإلقليمية والدول األعضاء دعم االقبر

  الدورة الحالية.  واالنضمام إىل توافق
 
  تقديم توصية بشأن تخصيص المقاعد الشاغرة للجنة التنسيق ف

 
 اآلراء ف

اح مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة  باءوتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة  .40 وأحاط علما باقبر
  الوثيقة 

 
  A/62/11األفريقية ف

 
  وأن بعض األفرقة قد  . والحظ الوفد وجود سلسلة من التوسعات ف

  الماض 
 
لجنة الويبو للتنسيق ف

. وقال إن مجموعته   
 
ها. وأشار إىل أن بعض الوفود ركزت عىل معيار واحد للتمثيل الجغراف  من غب 

استفادت من تلك التوسعات أكبر
  عضوية لجنة التنسيق

 
  ليس سوى عنرص واحد من عدة عناض يجب مراعاتها ف

 
  ترى أن التمثيل الجغراف

 
، عىل النحو المشار إليه ف

  الوثيقة 
 
اح الوارد ف . وأوضح الوفد كذلك أن هناك مبادئ متعددة تتعلق بانتخاب أعضاء اللجنتي   التنفيذيتي   A/62/10االقبر

  المادة 
 
   23من اتفاقية باريس والمادة  14التحادي باريس وبرن المشار إليها ف

  من اتفاقية برن، باإلضافة إىل النقاط التر
 
ت ف أثب 

اح تخصيص المقاعد الستة الشاغرة لكل مجموعة من  . ويبدو أن اقبر   الويبو عىل مر السني  
 
المناقشات اللحقة بي   الدول األعضاء ف

ا. ومع ذلك، أعرب الوفد عن اعتقاده الراسخ بأنه يمكن للدول األعضاء مناقشة 
ً
المجموعات اإلقليمية هو النهج األكبر عقلنية وإنصاف

  المستقبل وبالتاىل  حل المسألة مرة واحدة وإىل األبد. وأكد الوفد استعداد مجموعته الكامل للعمل مع  تخصيص
 
المقاعد ف

 المجموعات اإلقليمية األخرى إليجاد حل مقبول للجميع. 

  جدول أعمال المنظمة  .41
 
وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق وأشار إىل أن المسألة مدرجة ف

  جعلت مجموعة بلدان أوروبا الوسط 
لعدة سنوات وأنها كانت موضوع مناقشات مطولة بي   الدول األعضاء. وقال إن األسباب التر

  لج
ا إضافًيا ف 

ً
  مناسبات عديدة، والبلطيق تستحق مقعد

اف جميع األفرقة اإلقليمية ف  ا وحظيت باعبر
ً
نة الويبو للتنسيق معروفة جيد

  االعتبار خصوصيات الويبو ووظيفة لجنة 
ك تقدمت به مجموعتان إقليميتان. مع األخذ ف  اح رسم  مشبر   ذلك من خلل اقبر

بما ف 
  كانت تتعامل مع جميع المسائل اإلدار 

ية للمنظمة واتحاداتها، رأت مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق أن الويبو للتنسيق، والتر
  تديرها 

  ذلك حاالت االنضمام إىل المعاهدات التر
التخصيص ال يمكن أن يستند إىل معيار واحد فقط ولكن عىل العديد منها، بما ف 
  انضمت إليها مجموعة بلدان أوروبا الوسط وا

  بانضمام أكبر من الويبو أو التصديق عليها، والتر
  المقام الثات 

دولة.  360لبلطيق ف 
اف  وعند النظر إىل األعداد المتاحة، وبما أن طبيعة األرقام واألرقام ستكشف الحقيقة، فمن الصعب تجاهلها ومن السهل االعبر

  لجنة التنسيق. وظل تشكيل لجنة التنسيق كما هو منذ عا
بالرغم من تخصيص  2011م بالتمثيل الناقص لمجموعة الدول األعضاء ف 

  سنوات حتر اآلن. واعتقادا بأن عام 
  يمكن فيها التوصل إىل اتفاق واتخاذ قرار بتوافق  2021مقاعد إضافية منذ ثمات 

هو اللحظة التر
  يوليو 

احا  2021اآلراء بشأن هذه المسألة، قدمت مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، إىل جانب ثلث أفرقة إقليمية أخرى ف  اقبر
اح الحاىل  وجهات نظر األفرقة فيما يتعلق بتخصيص المقاعد الستة المتاحة حالًيا ويتيح فرصة جديدة ولم يأخذ 

ا. يعكس االقبر
ً
ك مشبر

  
  أجرتها الدول األعضاء ف 

  نتائج عدة جوالت من المشاورات التر
  نفس الوقت نظر ف 

  االعتبار موقف مجموعته فحسب، بل نظر ف 
ف 

  أن الويبو. 
ك سوف يقود الدول األعضاء إىل اتخاذ قرار بتوافق اآلراء وأعرب عن أمله ف  اح المشبر وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن االقبر

ك أساسا سليما للمفاوضات المقبلة. وشكر الوفد  اح المشبر ومجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ  المجموعة األفريقيةيكون االقبر
احهما، وأعرب عن    عىل اقبر

  الوقت المناسب، والذي كان مستعدا للمشاركة فيه عىل نطاق واسع ف 
استعدادهما إليجاد حل ف 

 المناقشات والمفاوضات. 

قية، وأشار إىل أن الزملء من مجموعة بلدان  .42 وتحدث وفد بيلروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا الشر
ك لألفرقة األرب  ع. وفيما يتعلق بتشكيل أوروبا الوسط والبلطيق قد أعربوا عن  اح المشبر   كانت جزءا من االقبر

مواقفهم الرئيسية التر
احها كان شيئا حاولت  ، ألن تاري    خ اقبر قية أن موقفها لم يتغب  لجنة التنسيق، ذكرت مجموعة بلدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا الشر

  عام 
ا، ولكن 2001اإلعراب عنه والذي كان واضحا تماما وبدأ ف 

ً
  يمثل معياًرا واحد

. وقال إن مجموعته اتفقت عىل أن المبدأ الجغراف 

احها، حاولت بلدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا    وضع اقبر
  لجنة التنسيق. وف 

  تخصيص المقاعد ف 
توجد أيضا معايب  أخرى مهمة ف 

قية إظهار المرونة وكانت عىل استعداد لمناقشة إمكانية تقد ت الشر   الختام، عبر
احها. وف  حات إذا أيد الزملء اآلخرون اقبر يم ثلثة مقبر

  الواقع هو 
  االقتباس من المدير العام، الذي قال إن الوقت ف 

قية أيضا عن رغبتها ف  مجموعة بلدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا الشر
وهكذا، هناك إمكانية للتفاق وضمان استفادة الجميع من  الوقت المخصص للدول األعضاء لحل المسألة ألنها ليست سنة انتخابية. 

  رأيه  -قرار الجمعيات حتر يتمكنوا من الوصول إىل ستة مقاعد لألفرقة الست. وأكد الوفد أن موقفه هو 
خطوة إىل األمام تجاه  -ف 

قية مستعدة إل   جراء حوار بناء حول هذه المسألة. الزملء اآلخرين وأضاف أن مجموعة بلدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا الشر

، وأشار إىل أنه كان عىل دراية بوجود آراء مختلفة بشأن تكوين لجنة المجموعة األفريقيةوتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم  .43
  اآلراء بشأن تخصيص المقاعد الشاغرة. واغتنم الوفد الفرصة ليعر 

ب عن الويبو للتنسيق ونتيجة لذلك لم يتم التوصل إىل اتفاق ف 
ح بعد التشاور مع المجموعات باش طبجر  امتنان مجموعته للميش، السفب     التوصل إىل التوزي    ع المقبر

، عىل جهوده وحكمته ف 
  تعلقها عىل لجنة التنسيق باعتبارها هيئة إدارية رئيسية للويبو 

  التأكيد عىل األهمية التر
. اإلقليمية. وأعرب عن رغبة مجموعته ف 

  أن تتغلب الدول األعضاء عىل الخلفات وتتوصل إىل اتفاق بشأن تخصيص المقاعد الشاغرة، 
وأعرب الوفد عن أمل مجموعته ف 
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  قدما بالمسألة. ورأت المجموعة األفريقية أن توزي    ع المقاعد 
حات للمض    تقدمت بمقبر

وب  هذا الصدد كرر تقديره للمجموعات التر
  أن يسبر 

  االعتبار حجم األفرقة اإلقليمية المختلفة بهدف تصحيح الشاغرة الحالية ينبع 
 
  العادل وأن يأخذ ف

 
شد بمبدأ التمثيل الجغراف

ا االختلالت القائمة فيما بينها. وب  هذا الصدد، ونظرا ألن أفريقيا ه  أحد البلدان األقل تمثيل من حيث العدد، فإنها تعتقد أن منطقته
  توزي    ع 

 
  أن تمنح األولوية ف

المقاعد المتاحة من أجل اللحاق بالمناطق األخرى. ورغم أن المجموعة تقر وشكرت األفرقة اإلقليمية ينبع 
كا بشأن تخصيص المقاعد الشاغرة بالتساوي بي   ست أفرقة إقليمية، فإن المجموعة األفريقية غب  قادرة  احا مشبر   قدمت اقبر

األرب  ع التر
اح ألنه يحافظ عىل الوضع ا ك المقدم من عىل تأييد االقبر اح المشبر  المجموعة األفريقيةلراهن فحسب. ومن ناحية أخرى، فإن االقبر

  تكوين 
 
اح الميش، يوفر مساًرا للدول األعضاء لمعالجة االختلل القائم ف ومجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، والذي يستند إىل اقبر

ت المجموعة جميع ال
ّ
اف بأن استمرار نقص لجنة التنسيق بصورة جزئية. ولذلك حث مجموعات األخرى عىل التحىل  بالواقعية واالعبر

  يعتقد أنها 
  أهّم الهيئات الرئاسية للويبو يتعارض مع المبادئ الخاصة باإلنصاف والشمول والعالمية والتر

 
تمثيل بعض المجموعات ف

  أن توجه عمل الويبو. ومع ذلك، فإن المجموعة األفريقية عىل استعداد للع
مل بشكل بناء مع جميع األفرقة من أجل التوصل إىل ينبع 

 حل مقبول للجميع بشأن هذه المسألة. 

وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة دول أمريكا اللتينية والكاريتر  وأشار إىل أن هذا البند من جدول األعمال يمثل نقطة ذات  .44
ة بالنسبة إىل مجموعته. وشكر ال وفد باسم المجموعة الرئيس والميشين عىل كل الجهود أهمية يمثل نقطة ذات أهمية كبب 

  أبدتها دائًما مجموعة بلدان أمريكا 
  تم تخصيصها لهذا الموضوع. وبنفس روح االتساق والمرونة وحسن النية التر

واالجتماعات التر
اك مع المجموعة  قية ومجموعة باءاللتينية والكاريتر  باالشبر بلدان أوروبا الوسط والبلطيق،  ومجموعة دول أوروبا الوسط والشر

  الوثيقة 
 
اًحا ف اح اشتمل عىل مكون واحد لتخصيص A/62/10قدمت اقبر   قدًما. واشتمل أساس اقبر

، والذي كان يهدف إىل المض 
  المستقبل. وشكر الوفد مجموعة بلدان أمريكا اللتينية والك

 
اريتر  المقاعد الشاغرة حالًيا ومكونا ثانيا لتخصيص ثلثة شواغر ف

  الوثيقة  المجموعة األفريقية
 
احهما الوارد ف ، والذي أثار مسألة مقعد A/62/11ومجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ عىل اقبر

، والذي أعربت المجموعة عن تقديرها له. وأعربت مجموعة بلدان أمريكا اللتينية والكاريتر  ع ن مجموعة بلدان أمريكا اللتينية والكاريتر 
  
  الرئيس واستعدادها لمواصلة السع  إىل اتخاذ قرار بشأن هذا البند من جدول األعمال. ثقتها ف 

  أن تعكس، قدر  .45
  الويبو وينبع 

وأعرب وفد الصي   عن رأي مفاده أن لجنة الويبو للتنسيق ه  من أهم هيئات صنع القرار ف 
مية. وعلوة عىل ذلك، وفيما يتعلق بتخصيص المقاعد الجديدة، اإلمكان، تمثيل الدول األعضاء، ال سيما تمثيل العديد من البلدان النا

  أن تتمسك الدول األعضاء بمبدأ المرونة 
 ناقًصا. وأعرب الوفد عن أمله ف 

ً
  تمثل تمثيل

  إعطاء األولوية لألفرقة اإلقليمية التر
ينبع 

  لجنة الويبو لل
 تنسيق. واالنفتاح من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن تخصيص مقاعد جديدة ف 

وفد باكستان البيان الذي أدىل به وفد بنغلديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأشار الوفد إىل وجود أوجه  وأيد  .46
  لجنة الويبو للتنسيق. وتضم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ 

 -عدم تماثل فيما يتعلق بعرض مختلف األفرقة اإلقليمية ف 
  الويبو بوصفها إحدى أكبر األ

  لجنة الويبو للتنسيق. وعلوة عىل ذلك، ظل تشكيل الهيئة  -فرقة اإلقليمية ف 
تمثيل ناقًصا إىل حد كبب  ف 

  عدد المقاعد منذ عام 2013بالرغم من توافر مقاعد إضافية منذ عام  2011عىل حاله منذ عام 
. ومن المهم اإلشارة إىل أن الزيادة ف 

  معظمها إىل حا 2011
  ترجع ف 

الت االنضمام من مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وبما أن لجنة الويبو للتنسيق لم تجتمع ف 
  
  توسيع تكوينها، من حيث المبدأ، ليشمل جميع أعضاء الويبو. وقال إن هناك ستة مقاعد إضافية متاحة ينبع 

كثب  من األحيان، فينبع 
  العادل بغية ت

صحيح أوجه التفاوت الكبب  فيما بي   األفرقة اإلقليمية. وقال الوفد إن مجموعته شغلها عىل أساس التمثيل الجغراف 
اح  ا مع مجموعة بلدان أفريقيا. وقال إن االقبر

ً
ك اًحا مشبر   العام الحاىل  اقبر

احا للسنتي   الماضيتي   من الجمعيات، وقدمت ف 
قدمت اقبر

اح الميش بشأن هذه المسألة. وقال ا ك يتماسر مع اقبر   المشبر
  ستنشأ ف 

لوفد إنه ال يؤيد ربط المقاعد المتاحة حاليا بالمقاعد التر
ا من التفاوتات الحالية. وحث الوفد جميع األفرقة اإلقليمية 

ً
يد أيض المستقبل ألنه لن يحافظ عىل الوضع الراهن فحسب، بل سب  

ك ل اح المشبر سيا والمحيط الهادئ من أجل إيجاد حل للمسألة مجموعة األفريقية ومجموعة بلدان آلوالدول األعضاء عىل دعم االقبر
 المتعلقة بالشواغر المتاحة. 

وأعرب وفد االتحاد الروس  عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد بيلروس باسم مجموعة بلدان أمريكا اللتينية ومنطقة البحر  .47
  الوثيقة 

اح الوارد ف  ريكا اللتينية والكاريتر  ومجموعة بلدان أوروبا الوسط الذي قدمته مجموعة بلدان أم A/62/10الكاريتر  وللقبر
، والذي دعا إىل تخصيص المقاعد الستة اإلضافية، أي مقعد واحد لكل مجموعة  والبلطيق ومجموعة بلدان أمريكا اللتينية والكاريتر 

  للمقاعد، ورأى الوف
اح عنرص المرونة الذي نص عىل التوزي    ع التلقات  اح يسمح باتباع نهج متوازن. ومع إقليمية. وتضمن االقبر د أن االقبر

  أقرب وقت ممكن. 
  إمكانية إجراء المزيد من الحوار من أجل اتخاذ قرار بشأنه ف 

  االعتبار، أعرب الوفد عن أمله ف 
 أخذ ذلك ف 

الهادئ. وأعرب وأعرب وفد جمهورية كوريا عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد بنغلديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط  .48
  باريس وبرن. ولذلك أعرب 

  العادل بما يعكس حاالت االنضمام الجديدة إىل اتفاقيتر
  التأكيد عىل أهمية التمثيل الجغراف 

عن رغبته ف 
  لجنة الويبو للتنسيق 

  أن تبدي كل مجموعة إقليمية أقض درجات المرونة فيما يتعلق بتخصيص المقاعد الشاغرة ف 
الوفد عن أمله ف 

  اآلراء خلل الجمعيات الحالية. و 
 التوصل إىل توافق ف 
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  تقديم  .49
 
ا ف وتحدث وفد بنغلديش بصفته الوطنية وأشار إىل أن لجنة التنسيق ه  من أهم هيئات إدارة الويبو وأن لها دورا كبب 

، وهذ  
 
  أن يكون لها تكوين متوازن من حيث التوزي    ع الجغراف

  شؤون الويبو. وينبع 
 
  رأيه. وأيد الوفد مساهمات بناءة ف

 
ا ليس الحال ف

  تخصيصها عىل 
  إعادة التأكيد عىل أن عضوية لجنة الويبو للتنسيق ينبع 

 
البيان الذي أدىل به وفد آسيا والمحيط الهادئ وأبدى رغبته ف

  المواد ذات الصلة م
 
  الذي كان له أساس دستوري متي   عىل النحو المنصوص عليه ف

 
ن اتفاقية الويبو أساس مبدأ التوزي    ع الجغراف

واتفاقية باريس واتفاقية برن. ولألسف، فإن الواقع هو أن األفرقة اإلقليمية، بما فيها مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، لم تكن 
  باريس وبرن منذ عام 

  اللجنة. وال يمكن تجاهل حقيقة أن أكبر عدد من حاالت االنضمام التفاقيتر
 
ء من جا  2011ممثلة تمثيل جيدا ف

  ضوء ذلك، قدم وفد بنغلديش 
 
  تشكيل لجنة التنسيق. وف

 
مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. ولم يظهر حاالت االنضمام هذه ف

  
 
ك المقدم من المجموعة األفريقية ومجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ كما وردت ف اح المشبر دعمه الكامل للقبر

ا A/62/11 الوثيقة ، وأعرب الوفد أيضا عن . وقال إن االقبر  
ح الذي تقدمت به األفرقة اإلقليمية له وجاهته من حيث األساس القانوت 

  اإلشارة إىل أن كل المجموعتي   قد أظهرتا أقض قدر من المرونة. وبناء عليه، طلب الوفد من الدول األعضاء االنضمام إىل 
 
رغبته ف

  الجمعيا
 
اح ف  ت. توافق اآلراء والموافقة عىل االقبر

  المناقشات المتعلقة بتكوين  .50
 
  المشاورات غب  الرسمية وف

 
  اإلدالء بآرائه ف

 
وأعرب رئيس الجمعية العامة للويبو عن رغبته ف

لجنة الويبو للتنسيق. وذكر بأنه عندما انتخب رئيسا للجمعية العامة للويبو، فوضته الدول األعضاء إلجراء مشاورات حول هذا 
  دارت بهدف إيجاد حل لتكوين لجنة الويبو للتنسيق وفقا ألحكام المعاهدة الموضوع من أجل وضع حد ل

لمناقشات المطولة التر
  المشاورات غب  الرسمية بشأن هذه المسألة بأشع ما يمكن. وأشار 19-المعنية. عىل الرغم من وباء كوفيد

 
، كان رد فعل المشاركي   ف

ا عقد 
ً
  القضايا  الرئيس إىل أن الدول األعضاء قد قررت سابق

 
ا بهدف إحراز تقدم ف

ً
جلسة استثنائية بجدول أعمال محدد، ولكن أيض

  أثرت عىل الجميع. وأضاف أن الجمعية 
  إطار الدورة االستثنائية. وأعرب عن أسفه أيضا للظروف الصحية التر

 
  قد تثار ف

األخرى التر
ا، بالنظر 

ً
  عقدت قبل عام كان هناك ما يعوقها أيض

  يتعي   عىل الجمعية العامة للويبو  العامة للويبو التر
إىل العدد الكبب  من القضايا التر

  مسائل موضوعية. ولم يمنعه ذلك قط، بصفته رئيًسا، من 
  قرار عدم الدخول ف 

النظر فيها، حيث أن الدول األعضاء تشارك عادة ف 
  كانت عىل است

  األفرقة، ومع جميع الوفود التر
  مشاورات مع جميع منسقر

  العملية. وأشار الرئيس إىل أنه الدخول ف 
عداد للمساهمة ف 

  الدورة الحالية، استمعت الدول األعضاء إىل البيانات المدىل بها والحجج المقدمة بشأن المعايب  الواجب تطبيقها والحاجة إىل إيجاد 
 ف 

  وضع يسمح له باتخاذ ق
ا عن حل. وأشار إىل أنه منذ مناقشة بعد ظهر اليوم، لم يكن االجتماع ف 

ً
رار عىل الفور. ولذلك، أعرب مجدد

  أوكلت له، أي إيجاد حل. 
  أن يتحمل، قبل نهاية أعمال الجمعيات، مسؤولياته الكاملة كرئيس بهدف محاولة االمتثال للوالية التر

أمله ف 
اغماتية والمرونة وحسن وأعرب عن أنه سوف يؤدي دوره بالجزء الخاص به، وفيما يتعلق بجزء الدول األعضاء، هناك حاجة إىل البر 

النية. وقال إنه استمع إىل جميع المعايب  واألهداف المذكورة، وتساءل عن سبب عدم التوصل إىل حل. وتساءل عما إذا كانت األطراف 
، بصفته صديقه، والذي عمل بكد للغاية عىل جميع  المعنية لم تكن مبدعة أو مبتكرة بما فيه الكفاية. وشكر الرئيس السفب  باش طبجر 

اء والسفراء واعتمد دائًما عىل األمانة إلبداء آرائه الحكيمة بشأن الموضوع ألنه الضامن لمستقبل    مشاورات مع الخبر
األصعدة وشارك ف 

احات ال يستبعد أحدهما اآلخر؛ ورأى أن  ه فئة ثالثة من االقبر احي   المطروحي   وما يعتبر
المنظمة. وأشار الرئيس إىل أنه يرى أن االقبر

شد به وسيدفع الوفود بمساعدتهم وبالطبع بموافقة  الدول األعضاء يمكن أن تجد نقاط التقاء. وقال إن هذا هو المنطق وسيسبر
  ال تتفق مع موافقة الدول األعضاء، ولكنه أشار إىل الحاجة إىل إيجاد حل يكون 

الجميع. وأشار إىل أنه لن يصيغ أي نوع من الحلول التر
  وقت مبكر من ذلك الصباح، كان هناك عدد معي   من مقنعا للجميع. وأعر 

ب أيضا عن موافقته ورحب بما قاله المدير العام، وف 
الموضوعات ذات األهمية الحيوية، حيث تركز المنظمة عملها عىل األجيال المقبلة، بالنسبة لجميع البلدان، من أجل رفاه التعددية 

   والتفاهم المتبادل بي   الجميع. ورأى أنه عىل
  الدورة الحالية، ينبع 

الرغم من أهمية هذا الموضوع، الذي تم التشديد عليه بقدر كبب  ف 
  يمكنهم بها التعامل معها للتوصل إىل حل ه  اعتبار ذلك مسألة نسبية. ثم سأل 

  منظورها؛ والطريقة الوحيدة التر
للوفود أن تضعه ف 

  صباح ذلك اليوم، بأن الدول عن ساعات إضافية قليلة لمناقشة هذه المسألة مع المنس
. وذكر، كما ضح المدير العام ببلغة ف  قي  

  قدما. وأشار إىل أن 
، وهو الطريق األكبر حكمة للمض   

  أن يتم عىل أساس توافقر
  تقود المنظمة، ولكن التوجيه ينبع 

األعضاء ه  التر
  أال يمنع الوفود من اتخاذ القرارات. وقال إنه عىل 

وع الرائد الجيد الذي يواجه المياه المضطربة توافق اآلراء ينبع  غرار المشر
  أنه سيطلب 

  يجب التعامل معها واتخاذ القرارات اللزمة. وهذا هو السبب ف 
  الحسبان العناض التر

واالضطراب، فإنه يجب أن يأخذ ف 
اض حسن النية حتر يتست  لها أن تعود    الساعات القليلة القادمة بقرار يمكن أن  مرة أخرى من الوفود التحىل  بالمرونة والتفهم وافبر
ف 

 يقبله ويدعمه الجميع. 

ح تعليق البند للسماح  .51   تلك المرحلة. ولذلك اقبر
وقال رئيس مؤتمر الويبو إنه من الواضح أن االجتماع ال يمكن أن يختتم البند ف 

أية تطورات. وذكر بأن المسألة كانت موضوع للدول األعضاء بمواصلة مشاوراتها غب  الرسمية وإبقاء الجلسة العامة عىل علم ب
. وطمأن الوفود بأنه سيكون    أجريت منذ ذلك الحي  

  الجمعيتي   السابقتي   وخلل المشاورات غب  الرسمية التر
مناقشات مطولة ف 

  عىل هذا ا
لنحو إذا وافق عليه هناك متسع من الوقت لإلدالء بمزيد من البيانات عندما ُيعاد فتح بند جدول األعمال وأنه سوف يمض 

 الجميع. 

، أشارت السيدة مارس  كينوبويشو )أوغندا(، نائبة رئيس مؤتمر الويبو، إىل أن هذا البند من بالرجوع إىل بند جدول األعمالو  .52
  مزيد من الجلسات غب  الرس

  ذلك الوقت، اتفقت الوفود عىل المشاركة ف 
  للجمعيات. وف 

  اليوم الثات 
تح ف 

ُ
مية عىل جدول األعمال افت

  توجيه الشكر 
. وب  هذا الصدد، أعربت عن رغبتها ف  هامش الجمعيات وظلت الوفود تتشاور بنشاط حول هذه المسألة منذ ذلك الحي  



A/62/13 
19 
 
 
  اغتنام الفرصة لدعوة رئيس الجمعية العامة للويبو إىل تقدي

 
  تعاونهم. كما أعربت عن رغبتها ف

 
  األفرقة والوفود المشاركة ف

م إىل منسقر
 شأن هذا البند من جدول األعمال. تحديث ب

  تكوين لجنة التنسيق، ولكنه يود أن يشكر  .53
 
  وضع يسمح له بإعلن أي توسع ف

 
وقال رئيس الجمعية العامة للويبو إنه ليس ف

  يبذلها لتحقيق هذه الغاية. 
 بحرارة الوفود واألمانة الذين أيدوا بشدة الجهود التر

  التأكيد عىل أن المجموعة قد أعربت  .54
 
وتحدث وفد بنغلديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأعرب عن رغبته ف

  من 
  اليوم الثات 

 
  إطار بند جدول األعمال عندما افتتح أوال ف

 
  البيانات المقدمة ف

 
عن مواقفها ومبادئها بشأن المسألة المهمة ف

  اجتماعات غب  رسمية مختلفة. وباإلضافة إىل ذلك، أعرب الوفد عن  االجتماع. وقد أعرب الوفد عن
 
وجهات النظر نفسها وشاطرها ف

  لجنة الويبو للتنسيق، لم 
 
  العادل وتصحيح التمثيل الناقص والتمثيل الزائد ف

 
أسفه ألن طلبه، الذي يستند إىل مبادئ التوزي    ع الجغراف

  فقرات القرار ال
 
  أن ينعكس عىل النحو الواجب ف

 
حة خلل تلك الجلسات غب  الرسمية. ومع ذلك، أعرب عن أمل مجموعته ف

مقبر
  األيام المقبلة. ومع ذلك، أقر الوفد بالجهود 

 
كة بروح من المرونة والتضامن لحل المسألة ف يتمكن األعضاء من إيجاد أرضية مشبر

 ن المشاركة البناءة لألفرقة اإلقليمية. الشاقة والعمل الشاق الذي قام به رئيس الجمعية العامة للويبو فضل ع

 من حيث  -وذكر وفد إيران )جمهورية  .55
ً
اإلسلمية( بأن مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ ه  المجموعة األكبر تمثيل
  
 
  الحسبان المسألة بدال من توسيع االختلل الهائل ف

 
  أن يأخذ ف

اح ينبع     عضوية لجنة الويبو للتنسيق. وقال إن أي اقبر
 
التمثيل الجغراف

اح المجموعة يستند إىل حجة قانونية متينة، أال وه     لجنة الويبو للتنسيق ومحاولة سد تلك الفجوة. وذكر وفد بنغلدش أن اقبر
 
ف

  قدًما 
كة للمض    إىل أرضية مشبر

  الوقت المتبقر
 
  أن تتوصل الدول األعضاء ف

 
  المتوازن. وأعرب الوفد عن أمله ف

 
بهذا التمثيل الجغراف

 الصدد. 

  تكرار الحجج والمداخلت  .56
وأيد وفد باكستان البيان الذي أدلت به مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأعرب عن رغبته ف 

  أدىل بها وفد إيران )جمهورية 
  أن يذكر أن الصيغة المستقبلية لتوسيع لجنة الويبو  -التر

اإلسلمية(. وأعرب الوفد عن رغبته ف 
اح تصحيح أوجه التفاوتات البارزة للتنسيق، باإلض    أن يكون الهدف من أي صيغة أو اقبر

  الويبو، وينبع 
افة إىل الهيئات الهامة األخرى ف 

  
القائمة حاليا فيما يتعلق بالتمثيل الناقص لمجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، عىل الرغم من أنها واحدة من أكبر المجموعات ف 

 الويبو. 

  إشارة إىل ع .57
  هذا الشأن وجميع وف 

دم وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، شكرت نائبة الرئيس جميع األفرقة عىل تعاونها ف 
  جرت خلل الجمعيات. وتعليقا عىل ملحظات رئيسة الجمعية العامة للويبو، قالت إنها تود أن 

  المشاورات التر
  شاركت ف 

الوفود التر
  الوثيقة   تشب  إىل أن التكوين الجديد للجنة التنسيق،

عضوا، أي زيادة عن العضوية الحالية  89، يتألف من A/62/5كما هو موضح ف 
  لجنة الويبو  83البالغة 

  ظل عدم وجود اتفاق حول أفضل طريقة لتخصيص المقاعد اإلضافية الستة المتبقية ف 
عضوا. ومع ذلك، ف 

  عىل للتنسيق، كان هناك إجماع بي   الدول األعضاء عىل أن تستقر لجنة ال
عضوا. وعلوة عىل ذلك، إذا  83ويبو للتنسيق بشكل استثنات 

ح لعضوية اللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن 
  اتحادي باريس وبرن ومؤتمر الويبو، فإن التكوين المقبر

وافق كل من جمعيتر
 . 2023رات ولجنة التنسيق سيصبح ساري المفعول من اختتام الدورة الحالية للجمعيات حتر ختام دو 

 بعد مشاورات غب  رسمية بي   الدول األعضاء، .58

   عاديةانتخبت جمعية اتحاد باريس باإلجماع الدول التالية أعضاء  "1"
الجزائر،  اللجنة التنفيذية التحاد باريس: ف 

، كندا، كرواتيا، جمهورية كوريا ال اليا، النمسا، أذربيجان، بنغلديش، بلجيكا، كمبوديا، الصي   شعبية أرمينيا، أسبر
(، فرنسا، غامبيا، ألمانيا، غواتيماال، الهند، 2023-2022الديمقراطية، الدانمرك، إكوادور، مرص، السلفادور )

وي    ج، بنما، بولندا، باراغواي  غ، ملوي، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، الب  إندونيسيا، جامايكا، ليسوتو، لكسمبر
تغال، ضبيا، جنوب أفريقيا، 2021-2022) إسبانيا، ترينيداد وتوباغو، تركيا، أوغندا، المملكة المتحدة، (، البر

 (؛41فييت نام )

   عاديةوانتخبت جمعية اتحاد برن باإلجماع الدول التالية أعضاء  "2"
، اللجنة التنفيذية التحاد برنف  : األرجنتي  

، كولومبيا، كوستاريكا  -بيلروس، بوليفيا )دولة  ازيل، شيىل  ، كوت ديفوار، كوبا، المتعددة القوميات(، البر
، فنلندا، غانا، هنغاريا، آيسلندا، إيران )جمهورية   

اإلسلمية(، أيرلندا، إيطاليا،  -الجمهورية التشيكية، جيبوتر
يا، باكستان، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا،  يا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيجب  يا، مالب   اليابان، كينيا، ليبر

، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، السودان، السويد، تونس، اإلمارات العربية المتحدة،  االتحاد الروس 
ويل )جمهورية   (؛40البوليفارية(، زمبابوي ) –الواليات المتحدة األمريكية، فب  

"3"   
 ف 
ً
 مؤقتا

ً
يا )لجنة الويبو للتنسيقوعي ّ  مؤتمر الويبو باإلجماع الدولة التالية عضوا  (؛1: إريبر
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"4"   
 
 بحكم وضعها ف

ً
 بأن سويشا ستظّل عضوا

ً
  اتحادي باريس وبرن علما

ويحيط كل من مؤتمر الويبو وجمعيتر
 . اللجنة التنفيذية التحاد برنو اللجنة التنفيذية التحاد باريس

ة من أكتوبر  ، ستكون لجنة الويبو للتنسيق للفبر  مكّونة من الدول التالية:  2023إىل أكتوبر  2021وبالتاىل 

اليا، النمسا، أذربيجان، بنغلديش، بيلروس، بلجيكا، بوليفيا )دولة الج ، أرمينيا، أسبر المتعددة  -زائر، األرجنتي  
، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، الجمهورية  ، الصي   ازيل، كمبوديا، كندا، شيىل  القوميات(، البر

، إكوادور، مرص، السلفادور )التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  
(، 2023-2022، الدانمرك، جيبوتر

يا اإلسلمية(، هنغاريا،  -(، فنلندا، فرنسا، غامبيا، ألمانيا، غانا، غواتيماال، الهند، إندونيسيا، إيران )جمهورية مؤقت) إريبر
غ، م يا، لكسمبر يا، المكسيك، منغوليا، المغرب، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كينيا، ليسوتو، ليبر لوي، مالب  

وي    ج، باكستان، بنما، باراغواي ) يا، الب  تغال، قطر، 2022-2021ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيجب  (، بولندا، البر
، المملكة العربية السعودية، ضبيا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا،  جمهورية كوريا، رومانيا، االتحاد الروس 

(، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، اإلمارات العربية المتحدة، بحكم وضعهاودان، السويد، سويشا )الس
ويل )جمهورية المملكة  (؛83البوليفارية(، فييت نام، زمبابوي )  – المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، فب  

لجمعية العامة للويبو مشاورات مع الدول األعضاء بشأن إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، قّررت أن يجري رئيس ا .59
  عام 

 
  جمعيات الويبو ف

 
، ألغراض انتخاب األعضاء المكونة للجنة الويبو للتنسيق، 2023تخصيص المقاعد الشاغرة ف

  جمعيات الويبو نفسها. 
 
 واللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن، ف

 من جدول األعمال الموّحد 9البند 

انيةتكو  نامج والمب    ين لجنة البر

 (. WO/GA/54/15)الوثيقة  الجمعية العامة للويبو انظر تقرير دورة  .60

 من جدول األعمال الموّحد 10البند 

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة "1"

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .61

 تقرير المدقق الخارجر   "2"

 . A/62/7و A/62/6 الوثيقتي   استندت المناقشات إىل  .62

: وقد .63   المملكة المتحدة تقريره نيابة عن المدقق الخارجر  كالتاىل 
  ف 
 م السيد داميان بريويت، مدير مكتب التدقيق الوطت 

  أن أحط  بهذه الفرصة ألعرض ما توصل إليه التدقيق 
 عن المراقب الماىل  والمدقق العام للمملكة المتحدة، يّشت 

ً
الذي "نيابة

جري 
ُ
  تدقيقنا الذي أ

رها ف 
ّ
  نسط

  المسائل التر
ككم ف  شر

ُ
انية. وي  همنا أن ن نامج والمب   أجريناه بعد عرضنا السابق عىل لجنة البر

م لكم رؤية مستقلة وموضوعية. 
ّ
 لنقد

 تدقيق البيانات المالية واإلدارة المال
ً
  المجاالت الثلثة الرئيسية لعملنا، وه  أوال

  عرض 
ية، ثم سأتطّرق إىل "وسأتناول ف 

  تقريرنا، أال وهما الحوكمة والرقابة الداخلية ومراجعتنا للخطة الرأسمالية الرئيسية. 
 مسألتي   مهمتي   تردان ف 

. واتسمت البيانات المالية 
ً
د أن رأي المدقق الخارجر  كان قاطعا

ّ
  أن أؤك

، فيما يتعلق بنتائج تدقيق البيانات المالية، يشت 
ً
"أوال

التعليقات المالية المصاحبة لها بالجودة العالية، وتدعمها أنظمة سليمة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير. تم االنتهاء من للويبو و 
  
  الويبو وفريق المكتب الوطت 

إعداد البيانات المالية وتدقيقها عن بعد مما أدى إىل بذل جهود إضافية من قبل الزملء ف 
 للتدقيق. 

  "وفيما يتعلق باإلد
ارة المالية، ال تزال الويبو تتمتع بوضع ماىل  متي   وتدفقات نقدية إيجابية، يدعمها تدفق إيرادات منتظم ف 

نها من التعامل مع استمرارية حالة عدم 
ِّ
  وضع جيد ُيمك

المستقبل. وبالنظر إىل قوة االحتياط  والوضع النقدي، فإن المنظمة ف 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=/547753
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551574
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. و  مع ذلك، يوضح األداء الماىل  المختلف لكل اتحاد مدى استمرارية اعتماد المنظمة اليقي   االقتصادي عىل الصعيد العالم 
اءات واتحاد مدريد اللذين يعوضان العجز الذي أبلغ عنها اتحاد الهاي واتحاد لشبونة.   عىل اتحاد معاهدة البر

. وخلل عا امات 2020م "ويسلط تقريرنا لهذا العام الضوء عىل استمرار نمو خصوم استحقاقات الموظفي   ، زاد إجماىل  االلبر 
اضات الحالية متسقة، تتوقع  495الخاصة باستحقاقات الموظفي   إىل ما يقرب من  مليون فرنك سويشي. وإذا ظلت االفبر

امات الخاصة بالتأمي   الصج  بعد انتهاء الخدمة إىل   
. 2024مليون فرنك سويشي بحلول عام  580الويبو أن تزيد االلبر

ايدة من إيرادات الويبو المستقبلية، وقد أبرزنا هذا األمر واالتجاهات المستقبلية وسوف تستهلك  هذه االستحقاقات نسبة مبر 
  تقريرنا المطول باعتبارها مخاطر مالية رئيسية. 

 
 ف

  تتناول موضوع  الحوكمة والرقابة الداخلية، اللتي   
  إمداد "وننتقل اآلن إىل المسألة األوىل من تقريرنا عن األداء التر

 
تساعدان ف

 الدول األعضاء بالثقة والطمأنينة بشأن إدارة الموارد. 

  
  الذي تتبعه الويبو عند إعداد إطار الرقابة الداخلية الخاص بها، وخطها الدفاع  الثات 

ر
"وقد استمر إعجابنا بالنهج االستباف

 مع 
ً
  جودة بيان الرقابة الداخلية. ويظل البيان متوافقا

 
المكونات السبعة إلطار المساءلة، مما يوفر الوضوح والنهج المتبع ف

  بيان 
 
تفاصيل المخاطر الرئيسية وتدابب  التخفيف  2020والشفافية بشأن عمليات الرقابة. وتتضمن النقاط البارزة المهمة ف

  تواجهها الويبو. كما أبرز المدير 
نامج والمخاطر المالية التر  عىل تنفيذ البر

ً
كب   خاصة

العام أن ترتيبات استمرارية  منها، مع البر
  أثناء الجائحة. 

 
اضية ف  ترصيف األعمال أثبتت فعاليتها حي   انتقلت المنظمة إىل بيئة عمل افبر

  ذلك طرح رأي عام بناًء 
 
"ويمكن مواصلة تعزيز البيان من خلل تسليط الضوء عىل نتائج عمل شعبة الرقابة الداخلية، بما ف

  عام عىل النتائج وعىل النحو الذ
 . 2020ي أبرزه تقييم الجودة الخارجر  اإليجاتر  الذي تم إجراؤه ف 

  تأهب الويبو التنظيم  لمواجهة الجائحة. وعىل غرار العديد من المنظمات األخرى، كان لدى الويبو إطار عمل موثق 
"ونظرنا ف 

  سجل ال
مخاطر لديها، أنها حددت احتمالية يجمع بي   المكونات الرئيسية لتخطيطها للتأهب والصمود. ووضعت الويبو، ف 

  وضع جيد 
حدوث اضطراب أعمال كبب  بسبب حدث خارجر  مع وجود تدابب  تخفيف مناسبة. ونتيجة لذلك، كانت الويبو ف 

 للستجابة للجائحة. وتتوقع الويبو استكمال استعراض شامل للدروس المستفادة من استجابة الويبو الخاصة باستمرارية 
ً
نسبيا

  عام ترصيف ا
 ". 2021ألعمال ف 

وعات الممولة من األموال االحتياطية،  "لننتقل اآلن إىل ملحظاتنا عىل المشر

اتيجية األوسع وصنع القرار. خلصنا إىل أن خطة رأس "   الخطة الرأسمالية الرئيسية وصلته باالسبر
لقد درسنا نهج الويبو ف 

 مع التخطيط اال 
ً
. المال الرئيسية لم يتم دمجها تاريخيا اتيجر   سبر

ايدة الطموح. وعىل  وعات مبر  "وبمرور الوقت، تزايدت األموال المخصصة للخطة الرأسمالية الرئيسية، وأصبحت حافظة المشر
عكس كثب  من المنظمات الدولية األخرى، ليس لدى الويبو نفس الدوافع أو الضغوط إلثبات الحاجة إىل ترتيب األولويات أو 

وعات الفعالية من حيث التكلفة.  ويزيد ذلك من أهمية أن تكون الخطة الرأسمالية الرئيسية ودراسات جدوى فرادى المشر
  عمليات 

شفافة وقوية، وأن تخضع لعمليات تمحيص فعالة، وأن تضمن تقييم النتائج للستفادة من الملحظات والتعقيبات ف 
وعات والخطة الرأسمالية الرئيسية.   إدارة المشر

ح
ُ
وعات الفردية "ولم نتمكن من أن ن  بالفرص األخرى، أو الصلة بي   المشر

ً
وعات مقارنة بت أولويات المشر

ِّ
د بوضوح كيف ُرت

ِّ
د

  أن تكون القرارات االستثمارية مدفوعة باالحتياج، مع التحديد الواضح للفرص 
داخل الخطة الرأسمالية الرئيسية. وينبع 

  مس
  أن تنظر الويبو ف 

وعات إىل جانب الخيارات االستثمارية المرتبطة بأهداف الويبو. وينبع  صة للمشر توى األموال الُمخصَّ
امات    تتعرض لها المنظمة عن طريق تقليل البر 

، أو تقليل المخاطر المالية التر  
األخرى مثل تعزيز برامج التعاون التقت 

، أو مراجعة هيكل الرسوم.   استحقاقات الموظفي  

وع   تعريف سابق، كان يجب أن تكون المشر
ُ  االستثمار بطابع فريد. "وف  ات الخاصة "استثنائية" مما شدد عىل أهمية تمب 

وعات لتحقيق    إمكانية تمويل مشر
 أوسع وأشمل. وهو ما يعت 

ً
عت الدول األعضاء نطاق ذلك التعريف ليصبح تعريفا فوسَّ

  قوي لت
  بعض الحاالت كان يوجد سبب منطقر

ح كجزء من أغراض أعم، مثل صيانة المنشآت. ووجدنا أنه ف  وع مقبر مويل مشر
  
وعات صيانة المرافق واألنظمة التر وعات أخرى، ال سيما مشر   مشر

الخطة الرأسمالية الرئيسية، ولكن كان ذلك بدرجة أقل ف 
اتيجر  ويتعارض مع  كب   االسبر

اتيجية التمويل العادي. إن وجود مثل هذا المزي    ج يهدد بفقدان البر  من اسبر
ً
 جزءا

ً
تكون عادة
وعات الخاصة والمهمة. وعىل غرار ذلك، الحظنا أنه كان مفهوم ا ستناد الخطة الرأسمالية الرئيسية إىل حافظة متسقة من المشر

 .
ً
ا  واالستثمارات ذات النطاق األصغر كثب 

ً
ة جدا  هناك القليل من التمايز بي   االستثمارات الكبب 
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وع لتأكيد توا   أي مشر
 
 إعداد دراسة جدوى خطوة مهمة ف

ّ
وع مع األولويات واألهداف التنظيمية، وتحديد "وُيعد فق المشر

ن متخذي القرارات من إصدار أحكام 
ِّ
مك
ُ
مقدار الموارد وتوقيتها، وتحديد النتائج المتوقعة. كما أن خطط العمل الجيدة ت

وعات من عدمه.  ة بشأن تقدم المشر  مستنب 

  الخيارات 
 
  أجريناها، أن النظر ف

، وأن الطرائق البديلة لتحقيق النتائج كان "ورأينا، من المراجعة التر
ً
  أن يكون أكبر تفصيل

ينبع 
 لألهداف ومعايب  القياس، فبدونه سيصعب عىل 

ً
  النظر فيها عىل نحو أشمل. كما حددنا الحاجة إىل توضيح أكبر تفصيل

ينبع 
وع العامة قد تحققت وأنه قد تم تحقيق قيمة مقابل ا  لمال. الويبو أن تثبت أن أهداف المشر

وعات عالية المستوى، وتكاد تخلو من التفاصيل، وب  ها معلومات محدودة عن تكاليف دورة  انيات المشر "ووجدنا أن مب  
 لفرادى 

ً
مة خصيصا ورة ُمصمَّ  من المخاطر ذات طابع عام، وأن الوثائق ليست بالرص 

ً
ا وع الكاملة. ووجدنا أن كثب  المشر

وعات.   المشر

وعات الخطة الرأسمالية الرئيسية خلل  2018/19ئية "ويوضح تقرير األداء للثنا   أنشطة مشر
 
  2019التقدم المحرز ف

 
، بما ف

  
 
نجزت ومعدالت استخدام الموارد ف

ُ
  أ
انيات هذه  20ذلك المراحل الرئيسية التر  قيد التنفيذ. وكان مجموع مب  

ً
وعا مشر

وعات  مليون فرنك سويشي. والحظنا  44 ذلك التاري    خ مليون فرنك سويشي، وبلغت النفقات المرتبطة بها حتر  84المشر
 . حات األولية، وأن التقارير المرحلية ينقصها قياس األثر الفعىل  انيات عن المقبر   المخاطر والمب  

 
ة ف ات الكبب  وجود بعض التغيب 

وع بوضوح، فإنه يمكن أن يقدم إىل الدول األعضاء ز سمات المشر  أعظم للقيمة  ونرى أن التقرير المرحىل  وإن كان يبر
ً
مقياسا

 المضافة. 

حات    معالجة هذه القضايا من خلل مقبر
  قدمناها وسعت إىل البدء ف 

"ولقد استجابت اإلدارة عىل نحو جيد للتوصية التر
جديدة للدول األعضاء. ونرى أن هذا سيجعل الويبو أقدر عىل إثبات أثر استخدام األموال االحتياطية وكيفية تحقيقها ألهداف 

  طرأت عىل العملية المن
ات التر ظمة، مما يزيد الشفافية والمساءلة بشأن استخدام األموال. ونتطلع إىل مراجعة نتائج التغيب 

اف عىل الخطة الرأسمالية الرئيسية خلل دورة التدقيق التالية.   واإلشر

  تحقيق وتنفيذ ست توصيات من توصيا
حرز ف 

ُ
 أ
ً
، أستطيع التأكيد عىل أن تقدما

ً
 13تنا للسنة السابقة، وأنه يتبقر "وختاما

   2018توصية قيد التحقيق. وتتعلق معظمها بتوصياتنا لعام 
  قدمناها العام الماض 

ية وتوصياتنا التر بشأن إدارة الموارد البشر
ية للمنظمة، فإنن  إىل أهمية إدارة الموارد البشر

ً
  لها تواري    خ تنفيذ مستقبلية. ونظرا

م إجراء بشأن المكاتب الخارجية والتر ا نعبر 
ية خلل تدقيقنا لعام   . 2021متابعة موضوعية لتطورات الموارد البشر

  سبيل تسهيل أعمال المراجعة والتدقيق 
  الويبو عىل دعمهم وتعاونهم ف 

، أود أن أعرب عن شكري للمدير العام وموظق 
ً
ا "وأخب 

ا من ضمان استيفاء الجدو 
َّ
  ظل الظروف الصعبة للجائحة، وهو ما مكن

  لتقريرنا لكم. ف 
 ل الزمت 

 لكم". 
ً
م معلومات إضافية عن التدقيق الذي أجريناه. وشكرا

ّ
  أن أجيب عىل أي أسئلة أو أقد

 "أشكركم عىل انتباهكم، ويّشت 

  الوثيقة وشكر المدقق الخارجر  عىل التقرير وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء،  .64
 WO/PBC/33/5الوارد ف 

(A/62/6)  .المملكة المتحدة لعرضه للوثيقة  
  ف 
 وأعلنت المجموعة أنها تدرك أن والسيد داميان بريويت، مدير مكتب التدقيق الوطت 

 بشأن تدقيق البيانات المالية للويبو وهنأ األمانة وشعبة الشؤون المالية عىل النتيجة. والحظت 
ً
المدقق الخارجر  قد أصدر رأيا قاطعا

  
  ظل جائحة كوفيدالمجموعة التحديات ف 

. وفيما يخص اإلدارة المالية، أعربت المجموعة 19-توفب  النفاذ إىل المعلومات المناسبة ف 

  وضع جيد لمواجهة حالة عدم اليقي   المستمرة 
لص إىل أن المنظمة ف 

َ
عن شورها ألن المدقق الخارجر  قد قيم الوضع الماىل  للويبو وخ

. عىل الصعيد   من  وأعربت المجموعةالعالم 
ً
ا انية كل عام يكون أعىل كثب  عن شورها بشكل خاص لرؤية أن إجماىل  فائض المب  

التقييم اإليجاتر  للعديد  والحظت المجموعة التوقعات األصلية، ورحبت بمراجعة المدقق الخارجر  للحوكمة وآليات الرقابة الداخلية. 
لقوة استعداد الويبو لمواجهة الجائحة. ثم ذكرت المجموعة أنها  من تلك اآلليات، وأعربت عن شورها تجاه تقييم المدقق الخارجر  

  عام
. وفيما يتعلق 2021 عىل استعداد لدعم مراجعة الدروس المستفادة من استجابة الويبو الخاصة باستمرارية ترصيف األعمال ف 

وأبدت رضاها عن ذلك. وكانت  بالتوصيات المعلقة للسنوات السابقة، الحظت المجموعة أنه تم تنفيذ ست توصيات بالكامل
ة المعلقة لم يمكن تنفيذها خلل العام  المجموعة عىل دراية بأن المراجع الخارجر  قد وضح بأن العديد من التوصيات الثلث عشر

  إجراء متابعة جوهرية
ية وأبدت دعمها لنية المدقق الخارجر  ف  لتلك  السابق. ومع ذلك، كررت المجموعة أهمية إدارة الموارد البشر

  الويبو خلل تدقيق عام 
اتيجية موظق   عن شكرها للمدقق الخارجر  2021التوصيات ومراجعة حالة اسبر

ً
. وأعربت المجموعة أيضا

  الدورة 
رت ببيان المجموعة باء عن هذا الملف ف 

َّ
وعات الممولة من األموال االحتياطية، وذك عىل المراجعة المتعمقة وتقييمه للمشر

انية. واختتمت المجموعة باإلشارة إىل استعدادها للعمل مع األمانة للوقوف عىل احتياجات تلك الثالثة والثلثي    نامج والمب    للجنة البر
 المشاري    ع وتكاليفها وتخطيطها بعناية. 

عن تقديره للمدقق الخارجر  عىل تقرير التدقيق الشامل. وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية، وأعرب  .65
بت المجموعة بالوضع الماىل  السليم للويبو والحظت مع التقدير أن البيانات المالية للويبو قد تم طرحها بإنصاف من جميع ورحَّ 
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 للدول األعضاء بشأن اإلدارة 
ً
. وأقرت المجموعة بأن عملية التدقيق ونتائجها قدمت تأكيدا الجوانب المادية لوضع المنظمة الماىل 

نها من التعامل مع استمرارية حالة عدم المالية للويبو والحوكمة. 
ِّ
  وضع جيد ُيمك

 
وأعربت المجموعة عن سعادتها بوجود المنظمة ف

 إىل أن المدقق الخارجر  وجد أن مستوى استعداد الويبو فيما يتعلق 
ً
. وأشارت المجموعة أيضا اليقي   االقتصادي عىل الصعيد العالم 

  استكشاف  األخرى.  قوي حال المقارنة بالهيئات 19-بجائحة كوفيد
واتفقت المجموعة كذلك مع ملحظة المدقق الخارجر  بأنه ينبع 

امات التأمي   الصج  بعد انتهاء الخدمة )  
  البر

 
(. والحظت ASHIالخيارات لزيادة كفاءتها للتخفيف من الزيادة المستقبلية المحتملة ف

المجموعة أن المدقق الخارجر  قد ذكر أنه ال يزال هناك مجال مفتوح أوسع أمام الويبو لمواصلة استكمال أنشطة التواصل الحالية 
ات األداء الرئيسية عن نتائج أنشطتها التنفيذية  تقديم فكرة واضحة ورؤية أشمل عما جرى تنفيذه بالموارد، مثل إدراج مزيد من مؤشر

  قدمها المدقق الخارجر  فيما يخص  التعليق عىل المخاطر المالية الرئيسية. ولتضخيم 
والحظت المجموعة التوصيات المختلفة التر

  ذلك التوصية المتعلقة بالخطة الرأسمالية الرئيسية )
 
(. وفيما يتعلق بالخطة CMPالجوانب المختلف لعمليات المنظمة، بما ف

  أن تنظر 
وعات المندرجة تحت الخطة الرأسمالية الرئيسية بأهداف الويبو الرأسمالية الرئيسية، ينبع    ربط فرادى المشر

 
المنظمة ف

 أفضل. ورأت المجموعة أن 
ً
وعات لتمكي   الدول األعضاء من فهم مجاالت االستثمار ذات األولوية فهما األساسية، وتصنيف المشر

  تحسي   أنظم
 
  الويبو. واختتمت المجموعة كلمتها بإعادة جميع التوصيات كانت مفيدة ومن الممكن أن تساهم ف

 
ة الحوكمة واإلدارة ف

التأكيد عىل شكرها للمدقق الخارجر  عىل تقرير التدقيق وبينت أنها تتطلع إىل تحديثات من جانب األمانة بشأن تنفيذ توصيات المدقق 
 .  الخارجر 

  عىل التقرير والتقديم. وهنأ الوفد المدقق الخارجر  وشكر وفد إسبانيا  .66
 
الويبو عىل الرأي القاطع بشأن النتائج المالية للمنظمة ف

. وأعرب الوفد عن سعادته كون البيانات المالية للمنظمة ال تزال عالية الجودة وأنها تستند إىل أنظمة ورقابة داخلية 2020ديسمبر  31

  تقر 
 
  أهمية دراسة أفضل وسيلة سليمة. ومع ذلك، أوض الوفد بأنه يؤيد ما أشار إليه المراجعون الخارجيون ف

 
يرهم فيما يخص النظر ف

  
 
 إن كان من المحتمل أن يساهم ذلك ف

ً
ط بقائها ضمن إطار حصيف ماليا لتعزيز أهداف المنظمة والدول األعضاء وإدارة المخاطر بشر

 تحسي   أداء المنظمة. 

دقيق لهذا العام. وطمأن المدقق الخارجر  وأعرب المدقق الخارجر  عن شكره للوفود لتعليقاتهم محل التقدير حول عملية الت .67
  الخطة 

اقب التقدم المحرز ف    السنوات السابقة، وسب 
 لمتابعة التوصيات المقدمة ف 

ً
ا  كبب 

ً
الدول األعضاء إىل أنه سيوىل  اهتماما

 بالتحديات، الرأسمالية الرئيسية خلل دورة العام المقبل. وأشار المدقق الخارجر  إىل أن التقرير أفاد بأن العام الس
ً
 حافل

ً
ابق كان عاما

ة الحتمية والناتجة عن جائحة كوفيد ية مشغولة بإدارة التحديات الكبب  . ومع ذلك، كان هناك بالفعل 19-حيث كانت الموارد البشر

جريت بعض ال
ُ
، أ  للعرض التقديم 

ً
 عن ذلك، ووفقا

ً
  تلك المجاالت. وفضل

  المحادثات البناءة ف 
محادثات بعض التقدم المحرز ف 

  
  إطار الرد عىل التعليقات التر

  الخطة الرأسمالية الرئيسية. وف 
  الشؤون المالية بالويبو بشأن التقدم المحرز ف 

 المثمرة مع الزملء ف 
انية وإعداد تق   دورة التدقيق للعام التاىل  إىل تناول عمليات المب  

ارير أبداها وفد إسبانيا، أشار المدقق الخارج أنه يتطلع عن كثب ف 
  مراجعة العام القادم. 

  أن يتمكن من بث الثقة واالطمئنان ف 
انية. وأعرب المدقق الخارجر  عن أمله ف   المب  

 وأعرب الرئيس عن شكره للمدقق الخارجر  لما أبداه من توضيحات.  .68

" )الوثيقة .69  بمضمون "تقرير المدقق الخارجر 
ً
 (. A/62/6 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، أحاطت علما

 تقرير مدير شعبة الرقابة الداخلية "3"

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .70

 من جدول األعمال الموّحد 11البند 

انية نامج والمب    تقرير عن لجنة البر

 . A/62/7المناقشات إىل الوثيقة استندت  .71

  إطار هذا  .72
  وثيقة واحدة ف 

انية. وقد تم النظر ف  نامج والمب   وأشار الرئيس إىل أن البند يغط  جميع المسائل المتعلقة بلجنة البر
  قائمة الوث

  تضمنت A/62/7ائق، وه  الوثيقة البند، كما ورد ف 
انية"، التر نامج والمب     اعتمدتها لجنة البر

، بعنوان "قائمة القرارات التر
انية.  نامج والمب     الدورتي   الثانية والثلثي   والثالثة والثلثي   للجنة البر

  اتخذت ف 
 جميع القرارات التر

انية، وقد ُعِقدت 2021وقالت األمانة إن عام  .73 .  هو عام المب     شهَرْي يوليو وسبتمبر عىل التواىل 
انية ف  نامج والمب   دورتا لجنة البر

  الوثيقة 
ا من البنود كما وردت ف 

ً
انية عدد نامج والمب   : تقرير أداء A/62/7وتناول جدول أعمال لجنة البر  البنود المذكورة ما يىل 

، ومن بي  
اتيجية لألجل المتوسط 2020الويبو لعام    الويبو؛ والمراجعة 2026-2022؛ الخطة االسبر

؛ السياسة المراجعة بشأن اللغات ف 
ح إدخالها عىل ميثاق الويبو للرقابة  حة إلجراءات اختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة؛ والتعديلت المقبر المقبر

كة؛ و  اح برنامج اإلدارية؛ وتقرير مرحىل  عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر انية للثنائية اقبر ؛ والخطة 2022/23العمل والمب  

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=551574
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؛ وعضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ والتقرير الماىل  السنوي والبيانات 2022/23للثنائية الرأسمالية الرئيسية 
اكات حتر تاري    خ  2020المالية السنوية لعام    هذا الصدد، قدمت الو 2021يونيو  30ووضع تسديد االشبر

 
 A/62/5/INF/4ثيقة . وف

اكات حتر     5سبتمبر وحتر  1. علوة عىل ذلك، منذ 2021أغسطس  31معلومات محدثة عن وضع تسديد االشبر
ّ أكتوبر، تّم تلقر

اكات التالية: بنغلديش،  يا، 5,697؛ ترينيداد وتوباغو، 1,424االشبر ، 105؛ غابون، 231؛ كوت ديفوار، 22,789؛ مالب   ؛ 63؛ ماىل 
و، 51,277؛ اليونان، 63النيجر،  ازيل11,395؛ بب  اكات 5,697؛ أوروغواي، 5,698؛ سيشيل، 87,661، ؛ البر . وبلغت االشبر

 اثني   من بنود جدول أعمال الدورة الثالثة  7.5المتأخرة، بعد تسديد تلك الدفعات، ما يقارب 
ّ
ر أن

َ
ا، ُيذك ً مليي   فرنك سويشي. وأخب 

نامج والمب    نامج والثلثي   للجنة البر انية هما تكملة للقرارات الصادرة عن الدورتي   الحادية والثلثي   والثانية والثلثي   للجنة البر
انية، وجمعيات   مواصفات تقييم. ويشمل هذان البندان تحديث وضع الطلبات المقدمة من الدول األعضاء بشأن إعداد 2020والمب  

  هذا الصدد؛ ومنهجية تخصيص اإليرادات والنفقاتوالتقدم المحر  2021المكاتب الخارجية للويبو لعام 
 
لكل اتحاد. فيما يتعلق  ز ف

انية علًما بآراء الدول األعضاء وطلبت من األمانة 2021تقييم المكاتب الخارجية للويبو لعام  مواصفاتب نامج والمب   ، أخذت لجنة البر
وع أوىل  للختصاصات وتقديمه إىل الدول األعضاء قبل ستة 

نامج إعداد مشر أشهر عىل األقل من الدورة الرابعة والثلثي   للجنة البر
انية. وفيوا انية مواصلة مناقشة هذه المسألة لمب   نامج والمب   ما يتعلق بمنهجية تخصيص اإليرادات والنفقات لكل اتحاد، قررت لجنة البر

انية.  نامج والمب     الدورة الرابعة والثلثي   للجنة البر
 
 ف

ة إلبداء  وشكر الرئيس األمانة .74
ّ
ر بأن الوفود قد شاركت بالفعل بصورة بناءة للغاية وأتيحت لها فرص عد

ّ
عىل عرض البند، وذك

انية. و  نامج والمب     الدورتي   الثانية والثلثي   والثالثة والثلثي   للجنة البر
 
انية ف نامج والمب   قد سجلت آرائها بشأن جميع مسائل لجنة البر

  أدلت بها الوفو 
  التقرير. البيانات التر

 
د بالكامل ف ِ

انية عىل النحو الواجب وسبر نامج والمب     دورات لجنة البر
 
 د ف

انية ونائبه عىل  .75 نامج والمب   وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األمانة عىل العرض وشكر رئيس لجنة البر
انية وعىل عقد الدورات واختتامها بنجاح، مع اتخاذ عدد قيادتهما خلل الدورتي   الثانية والثلثي   والثالثة والثلثي   لل نامج والمب   جنة البر

انية عىل الموافقة عىل توصية الجمعيات بالموافقة عىل  ت المجموعة لجنة المب  
ّ
اح برنامج العمل من القرارات الرئيسية. وهنأ اقبر

انية للثنائية  ا لما . وأعربت المجموعة عن شورها ألن لجنة ال2022/23والمب  
ً
انية واصلت عملها خلل الجائحة، وفق نامج والمب   بر

انية. 19-تنّص عليه استجابة الويبو لجائحة كوفيد نامج والمب     الدورتي   الثانية والثلثي   والثالثة والثلثي   للجنة البر
  نوقشت ف 

، التر
انية أوصت بأن تقب نامج والمب   ا ألن لجنة البر

ً
  وأعربت المجموعة عن شورها أيض

ل الجمعية العامة للويبو الدعوة إىل أن تصبح عضًوا ف 
عت المجموعة إىل التقارير السنوية المقدمة من األمانة عن التنفيذ واإلنجازات 

ّ
مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتطل

نمية المستدامة. ورّحبت المجموعة والتحديات واآلثار عىل سياسات التنمية نتيجة انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للت
انية بشأن  نامج والمب   ، وأعربت عن تطلعها إىل 2021المكاتب الخارجية للويبو لعام  مواصفات تقييمبالتقدم الذي أحرزته لجنة البر

  الق
رار الثالث والثلثي   رؤية مسودة أولية للختصاصات تعدها األمانة، مع مراعاة جميع الوثائق ذات الصلة عىل النحو المشار إليه ف 

انية.  نامج والمب    للجنة البر

ا إىل أن عام  .76 ً  بالتحديات من نواح   2021وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، مشب 
ً
كان حافًل

انية بشكل خاص عىل قيادة للجنة من خلل الدورتي   الثا نامج والمب   ة. وشكرت المجموعة رئيس لجنة البر
ّ
نية والثلثي   والثالثة عد

ي ْ  واعتمدت الغالبية العظم من القرارات المقبر 
َ
ي ْ  الدورت

َ
ا خلل هات ً انية تقدًما كبب  نامج والمب   . فقد حققت لجنة البر حة. والثلثي  

  المستقبل. وأشار 
انية ستحافظ عىل روح بناءة ف  نامج والمب   ت المجموعة إىل وأثنت المجموعة عىل العمل المنجز ورأت أن لجنة البر

ْ  2022/23للثنائية الفائض المتوقع  انية لعاَم 
نامج والمب     اإليرادات مقارنة بالبر

ة ف  . ورأت المجموعة 2021و 2020والزيادة الكبب 

حة    النفقات المقبر
ا أن الزيادة الحذرة ف 

ً
للويبو تعكس الحوكمة الرشيدة. ورّحبت المجموعة باألداء السليم  2022/23للثنائية أيض

رت النتائج المالية اإليجابية للمنظمة
ّ
. ورّحبت المجموعة بالقرار المتعلق  ،وقد وأعربت عن تطلعها إىل استمرار هذا األداء المتي  

  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والقرار المتعلقة بإعداد 
المكاتب الخارجية للويبو لعام  مواصفات تقييمبعضوية الويبو ف 

. وأشارت إىل أنه يجب أن يجري تقييم مكاتب الويبو الخارجية بطريقة تتسم بدرجة عالية من الشفافية واالستقللية 2021

  وضع يسمح لها باعتماد القرار. وأكدت المجموعة من 
انية ف  نامج والمب   والموضوعية. وأعربت المجموعة عن شورها بأن لجنة البر

انية جديد أن دعم األمانة ومشاركتها يتس نامج والمب     هذه العملية. وتماشًيا مع القرار الثالث والثلثي   للجنة البر
مان بأهمية حيوية ف 

وعات المعروضة 2022/23للثنائية بشأن الخطة الرأسمالية الرئيسية    وضع يمكنها من الموافقة عىل تمويل المشر
، فإن المجموعة ف 

  تلك الوثيقة من األموال االحتياطية للويبو. 
 ف 

انية ونائب الرئيس عىل  .77 نامج والمب   ، وشكر رئيس لجنة البر وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا اللتينية والكاريتر 
انية، إذ عىل الرغم من الظروف الصعبة، تمكنت لجنة  نامج والمب     تقرير دورة لجنة البر

قيادتهما. ورحبت المجموعة بالنتائج الواردة ف 
نامج والمب    اتيجية لألجل المتوسط البر انية للثنائية ، و 2026-2022انية من اعتماد الخطة االسبر اح برنامج العمل والمب  

اقبر
ها من 2022/23   مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، واألحكام المتعلقة بتقييم مكاتب الويبو الخارجية وغب 

، والعضوية ف 
  أهمية مكاتب الويبو الخارجية ودورها البنود. وأعربت المجموعة عن اقتناعها ب

  المناطق ف 
  جدول أعمال المنظمة ف 

م ف 
ّ
 إحراز تقد

  عام 
  بدأت ف 

  العودة إىل العملية التر
لفتح  2016المختلفة وتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز التعاون. وأعربا المجموعة عن رغبتها ف 

 ا
ّ
  أن

  كولومبيا. كذلك، أعربت عن ثقتها ف 
انية سيعط  الويبو األدوات مكتب خارجر  ف  نامج والمب   عتماد القرارات الصادرة عن لجنة البر
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اللزمة لتحقيق رؤيتها، وه  "عالم يحط  فيه االبتكار واإلبداع من أي مكان بدعم الملكية الفكرية، لضمان مصلحة الجميع" ورسالتها، 

 عزيز االبتكار واإلبداع من أجل مستقبل أفضل وأكبر استدامة". "تقود الويبو تطوير نظام عالم  متوازن وفعال للملكية الفكرية لت

انية ونائب الرئيس  .78 نامج والمب   وتحدث وفد بنغلديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وشكر رئيس لجنة البر
  إطار هذا ال

 
انية وعىل إعداد الوثائق ف نامج والمب     دعم لجنة البر

 
بند من جدول األعمال عىل النحو الوارد واألمانة عىل عملهم الممتاز ف

  الوثيقة 
 
انية A/62/7ف نامج والمب   . وشكرت المجموعة األمانة عىل عرض البند، كما أخذت علًما وأعربت عن تقديرها للجنة البر

ا من التوصيات المهمة لجمعيات 
ً
  ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص: أخذ العلم بالخطة ا2021لتقديمها عدد

 
اتيجية لألجل ، بما ف السبر

  الويبو، والموافقة عىل 2026-2022المتوسط 
 
انية للثنائية ، واعتماد السياسة المعدلة بشأن اللغات ف اح برنامج العمل والمب  

اقبر
  مجموعة األمم المتحدة 19-، الذي تضمن استجابة الويبو إىل جائحة كوفيد2022/23

 
، وقبول الدعوة إىل أن تصبح الويبو عضًوا ف

نامج والملل   تزويد لجنة البر
 
انية بإطار بسيط تنمية المستدامة. وأعربت المجموعة عن تقديرها لجهود المدير العام واألمانة ف اح الب   قبر

انية للثنائية  . ورأت المجموعة أن الصيغة الجديدة ستساعد عىل ضمان المزيد من المساءلة والشفافية 2022/23برنامج العمل والمب  

  األنشطة ا
 
نامج ف   الدورتي   الثانية والثلثي   والثالثة والثلثي   للجنة البر

 
  أدلت بها ف

لعامة للمنظمة. وأشارت المجموعة إىل البيانات التر
  عدم تقويض التعاون العابر للقطاعات بأي 

انية ومفادها أنه نظًرا إىل أن الصيغة الجديدة تعتمد نهًجا عىل مستوى القطاع، ينبع  والمب  
  جميع التوصيات المقدمة من لجنة شكل من األ 

 
  أن تنظر الدول األعضاء عىل النحو الواجب ف

 
شكال. وأعربت المجموعة عن أملها ف

انية.  نامج والمب    البر

ها بفعالية. فعىل الرغم من األثر الشديد  .79 انية وإعدادها ونشر نامج والمب   وشكر وفد الصي   األمانة عىل عرضها وثائق لجنة البر
  اللجنة الثانية والثلثي   والثالثة 19-ئحة كوفيدالناجم عن جا

، أسفرت هذه االجتماعات  والثلثي   ، ومع أن دورتر قدتا بصيغة هجي  
ُ
ع

  ذلك اعتماد 
 
انية للثنائية عن الكثب  من النتائج اإليجابية، بما ف اح برنامج العمل والمب  

والخطة الرأسمالية الرئيسية  2022/23اقبر
، كما أعرب عن تقديره للقيادة الفعالة 2022/23للثنائية ّحب الوفد باعتماد الخطة الرأسمالية الرئيسية . ور 2022/23للثنائية 

، والمعلومات والعروض  انية ونائبه، والمشاركة البناءة والمرونة اللتي   أبداهما جميع المشاركي   نامج والمب   والكفؤة لرئيس لجنة البر
ق الخارجر  والتوضيحات القّيمة المقدمة إىل الدو 

ّ
ل األعضاء من قبل المدير العام واألمانة واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والمدق

اتيجية لألجل المتوسط  انية وخللها. ورأى الوفد أن الخطة االسبر نامج والمب   تمثل توجيًها مهًما  2026-2022قبل دورات لجنة البر
  السنوات الخمس المقبلة. 

انية، الذي خضع لتعديلت رئيسية من حيث الهيكلية لتنفيذ عمل الويبو ف  وقال إن برنامج العمل والمب  
ا من االقبر  ً ا كبب 

ً
. وأعرب الوفد عن 19-ما يتعلق باستجابة الويبو لجائحة كوفيداحات للدول األعضاء، ال سيما فيوالطول، تضّمن عدد

انية    أن تواصل الويبو، عند إعداد برنامج العمل والمب  
  المستقبل، السع  إىل تحقيق تأمله ف 

ما يتعلق وازن بي   الكفاءة والشفافية. وفيف 
وع المنصة المرنة 2022/23للثنائية بالخطة الرأسمالية الرئيسية  ، أعرب الوفد عن تقديره للنهج العمىل  الذي تتبعه األمانة إزاء مشر

امها بضمان أمن بيانا اءات والبر  اتيجية السحابية واآلمنة لمعاهدة التعاون بشأن البر ت المستخدم. وأكد الوفد عىل أنه عند تنفيذ االسبر
  المصالح الهامة مثل أمن بيانات المستخدم لنظام خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية، قبل أخذ عوام

 ف 
ً
  النظر أوّل

ل األوىل، ينبع 
  الحسبان. وشكر وفد الصي   وفدي ا

التحاد الروس  وإسبانيا عىل تعليقاتهما القيمة والبناءة أخرى مثل التكلفة والوقت المستغرق ف 
انية. وأبدى الوفد استعداده لمواصلة المناقشات مع األمانة وال نامج والمب     الدورة الثالثة والثلثي   للجنة البر

وفود بشأن هذه المسألة ف 
  لمهتمة إليجاد الحل المناسب. وفيا

  أن تنظر الويبو ما يخص السياسة المراجعة الخاصة باللغات ف 
 الويبو، أعرب الوفد عن أمله ف 

جمة ما يمكن من الوثائق ا   ببر
انية، الذي يقض  نامج والمب     الدورة الثانية والثلثي   للجنة البر

اح الوفد المطروح ف    اقبر
لقانونية بإيجابية ف 

لكية الفكرية إىل جميع اللغات الرسمية الست لألمم واإلجرائية الرسمية ذات الصلة المتعلقة بالنظام العالم  للخدمات المتعلقة بالم
 المتحدة. 

وعىل تقديم هذا البند.  A/62/7وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة  المجموعة األفريقيةوتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم  .80
  أفضت إىل التوصية باعتماد 

انية ونائبه عىل قيادتهما الفعالة والماهرة للجنة، التر نامج والمب   اح وشكرت المجموعة رئيس لجنة البر اقبر
انية للثنائية  اح  2022/23برنامج العمل والمب   انية للللجمعيات. وأعرب الوفد عن سعادته باقبر  2022/23ثنائية برنامج العمل والمب  

  تسع إىل مساعدة البلدان النامية والكثب  من أصحاب المصالح عىل 
ألنه سيواصل توجيه عمل الويبو نحو تنفيذ األنشطة اإلنمائية التر

اتيجية لأل   للملكية الفكرية. وشكر الوفد المدير العام عىل الخطة االسبر
ً
  نظام أكبر شموّل

ا فاعلة رئيسية ف 
ً
جل المتوسط أن يكونوا أطراف

  اإلدارة 2022-2026
  تّم تشجيعها ف 

 الوفد عن تقديره لثقافة التعاون بي   القطاعات القوية التر
ّ
، وال سيما مهمتها ورؤيتها. وعبر

اتيجية لألجل المتوسط    الويبو إلعداد الخطة االسبر
 2026-2022الجديدة، إذ أدى ذلك تضافر الجهود بي   جميع المجاالت ف 

اح برنامو  انية للثنائية اقبر   2022/23ج العمل والمب  
. وأعربت المجموعة عن اعتقادها بأن جميع قطاعات الويبو لها دور حاسم ف 

  تعميم 
التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وشكر الوفد الدول األعضاء عىل  أجندةالنهوض بوالية الويبو والمساهمة ف 

  صياغة 
اح برنامج العملالمساهمة ف  انية للثنائية  اقبر   اللجنة الثانية والثلثي   والثالثة  2022/23والمب  

الذي نوقش خلل دورتر
  يوليو وسبتمبر 

  جائحة كوفيد2021والثلثي   ف 
  ظّل تفشر

قدت هاتان الدورتان ف    أثرت عىل جميع أوجه الحياة، وكان 19-. وعُ
، التر

وري أن يتضمن  انية لمن الرص  اح برنامج العمل والمب  
تدابب  محددة تضعها المنظمة للستجابة للجائحة. وسوف  2022/23لثنائية اقبر

انية تمكنت من الموافقة عىل  نامج والمب   حات وإسهامات الدول األعضاء. وقالت المجموعة إن لجنة البر تستكمل تلك التدابب  بمقبر
 عن سائر ، وأعربت عن تطل19-التدابب  الخاصة باالستجابة لما بعد انحسار جائحة كوفيد

ً
عها إىل تنفيذ استجابة الويبو للجائحة، فضًل

  
امج والمبادرات الهامة الواردة ف  انية للثنائية البر اح برنامج العمل والمب  

  اتخذتها 2022/23اقبر
. ورحبت المجموعة بالمواقف التر

  دعيت 
انية وبالتوصيات الموجهة إىل الجمعية العامة للويبو، التر نامج والمب   إىل أخذ العلم بتلك البنود أو الموافقة عليها. لجنة البر
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  الويبو وتوصية الويبو باالنضمام إىل مجموعة األمم 

 
وأعربت المجموعة عن شورها للتوصية باعتماد السياسة المراجعة بشأن اللغات ف

  تقييم مكاتب الويبو الخا
 
رجية وأعربت عن تقديرها لهذه المتحدة للتنمية المستدامة. وأخذت المجموعة علًما بالتقدم المحرز ف

نامج    قرار الدورة الثالثة والثلثي   للجنة البر
 
  هذه العملية عىل النحو المبي   ف

 
الجهود، وقالت إنها تتطلع إىل الخطوات المقبلة ف
انية. وأكدت المجموعة الحاجة إىل أن تكون  وأن يأخذ التقييم  مكاتب الويبو الخارجية متوازنة ومنصفة وشفافة مواصفات تقييموالمب  

  الحسبان السياق والظروف المختلفة لكل مكتب من المكاتب الخارجية. 
 
 ف

انية  .81 نامج والمب     سبيل تحقيق نتائج لجنة البر
 
ورحب وفد باكستان بالتقرير وشكر األمانة عىل جهودها وعملها الجاد وتفانيها ف

نام وع بنجاح. وقد أحرزت الدورة الثالثة والثلثون للجنة البر   مشر
 
  ذلك ف

 
ا، بما ف

ً
انية تقدًما الفت مكاتب الويبو  مواصفات تقييمج والمب  

م ا
ّ
، قد   دورتها الثانية والثلثي  

 
انية ف نامج والمب   ة عىل هذا التقييم، وبناء عىل طلب لجنة البر ق الوفد أهمية كبب 

ّ
لوفد الخارجية. وعل

وع االختصاصات. وقد تقاربت اآلراء بشأن عدد من الجوانب، كما تّم التعبب  عن آراء مختلفة بشأن أهداف التقييم  آراءه بشأن مشر
 . وع األوىل 

  المشر
 
  ستجري التقييم. وطلب الوفد من األمانة أن تعكس اآلراء المختلفة ف

ا بشأن الجهة التر
ً
ونطاقه. واختلفت اآلراء أيض

ا 
ً
انية والجمعية العامة وباإلضافة إىل قياسه أداء المكاتب الخارجية، سيكون التقييم مفيد نامج والمب     توجيه مستقبل لجنة البر

 
للغاية ف

  عام 
 
انية ف نامج والمب   م إىل لجنة البر

ّ
ق الخارجر  المقد

ّ
بعض المسائل البالغة الخطورة بشأن الشبكة  2020للويبو. وقد أبرز تقرير المدق

ة فتح مكاتب خارجية جديدة، مثل عدم وجود نموذج موحد الحالية لمكاتب الويبو الخارجية، وقدم تعليقات وتوصيات مفيدة لعملي
 المبادئ التوجيهية لعام 

ّ
  عن كل طلب جديد، علًما أن

فرضت عىل  2015وعدم قدرة األمانة نتيجة لذلك عىل تقديم تقرير واقع  وتقت 
ا عىل

ً
  ووقائع  عن كل طلب من الطلبات الجديدة. ومن دون الحكم مسبق

 نتيجة التقييم، كان من المهم وضع األمانة تقديم تقرير تقت 
ا عىل الدول األعضاء إجراء مقارنة 

ً
نموذج موحد للطلبات الجديدة. فمن شأن ذلك أن يسمح لألمانة بمقارنة التقارير، كما سيسهل أيض

  
 
 الدورة الرابعة موضوعية للطلبات المختلفة. ولذلك، حث الوفد الدول األعضاء عىل خوض مناقشات حول مسألة النماذج المعيارية ف

وع أوىل  للنموذج. ورحب الوفد ب
انية، وتكليف األمانة بإعداد مشر نامج والمب   انية للثنائية والثلثي   للجنة البر اح برنامج العمل والمب  

اقبر
اتيجية لألجل المتوسط  2022/23 كاءها عىل نشر مؤشر االبتكار العال2026-2022والخطة االسبر م  لعام . وشكر الوفد األمانة وشر
2021 (GII ات الفرعية  اختيار المؤشر

ّ
ات الفرعية، إال أن (. ورغم أن هذا المؤشر مفيد ألنه يقدم نظرة شاملة عن الكثب  من المؤشر

ة بالمخرجات،  ات الفرعية للمدخلت، ليست لها صلة مباشر ات الفرعية، وال سيما المؤشر يخضع لبعض االستنسابية. فبعض المؤشر
 الكثب  مخصوًصا لجهة اال 

ّ
ما يتعلق باالبتكار، ولكن هذا النمو لم ينعكس ن البلدان كانت تعمل بشكل جيد فيبتكار. وأشار الوفد إىل أن

ل من أهمية أداء الكثب  من البلدان النامية، نظًرا إىل إيلء المزيد من 
ّ
ات المدخلت تقل   مؤشر االبتكار العالم  ألن مؤشر

األهمية بالفعل ف 
ات المدخ ا السمه وهدفه، لمؤشر

ً
  المؤشر من حيث المبدأ، ووفق

  أن يكتق 
، أي االبتكار. لذلك، ينبع  لت عىل حساب المخرج الفعىل 

احه الداع  إىل تعزيز التعاون مع الدول األعضاء المعنية قبل مرحلة جمع البيانات  ات الفرعية للمخرجات. وكرر الوفد اقبر بقياس المؤشر
  الوقت المناسب إىل المنظمات الدولية المعنية. لضمان نقل مجموعات البيانات 
 ف 

ازيل عن تأييده  .82 اح الوأعرب وفد البر انية قبر اتيجية لألجل المتوسط  2022/23 للثنائيةبرنامج العمل والمب   والخطة االسبر
  وضع المنظمة الماىل  سليم2020إىل الجمعيات. وكما أشار التقرير الماىل  للويبو لعام  2022-2026

 ، بقر
ً
وبأداء جيد ونتائج مشجعة  ا

،  بفضل ،ة قادرةالمنظمأفاد بأن و من أنظمة التسجيل الرئيسية.   جندة عىل استثمار الموارد أل وضعها الماىل 
ّ
أ الوفد المدير التنمية. وهن

انية للثنائية العام عىل استخدام  مصالح آحاد  ، أي استغلل وضع الويبو المزدهر لخدمةلهذا الغرض 2022/23برنامج العمل والمب  
  البلدان النامية. وقال إن كل ذلك ال يخل باالستثمارات ل اإليكولوجية ألنظمةا، و ألعضاء ا

  التحول الرقم  للمنظمة لملكية الفكرية ف 
ف 

  توفب  و 
اتيجية  اتخدم تحسي   البنية التحتية للخدمات بما يضمن استمرار الويبو ف  العالم  لصالح الجميع.  لنظام الملكية الفكريةاسبر

  تحسي   التنسيق 
  أن تستمر هذه اآللية ف 

وأيد الوفد انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأعرب عن أمله ف 
مع وكاالت األمم المتحدة من أجل ضمان أن تعمل منظومة األمم المتحدة ككل عىل نحو فعال من أجل تحقيق أهداف التنمية 

جمة الفوريةوأعرب الوفد عن دعمه للمستدامة. ا اتيجيات الجديدة الستخدام اللغات وخدمات البر   الويبو  لسبر
للسنوات التالية.  ف 

ايد للموارد التكنولوجية   ،ورحب الوفد باالستخدام المبر 
ُ
  ت
  توسيع نطاق تغطية عمل الويبو عد أداة مهمة التر

لضمان فعالية التكلفة ف 
. وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن الجهود الرامية إىل تعزيز تعدد اللغات أدت إىل تحسي   لغات األمم المتحدة الرسمية بلغات أخرى غب  

ما يتعلق بشبكة مكاتب الويبو الخارجية، أعرب الوفد عن تأييده للحل الذي تفاوضت المنظمة وبرامجها بشكل عام. وفي أهمية خدمات
انية  نامج والمب   وع أوىل  لبشأنه لجنة البر

مكاتب الويبو الخارجية. ورأى الوفد أن  مواصفات تقييموالذي أوكل األمانة مهمة إعداد مشر
  تقدمها. 

  قيمة مضافة عىل عمل تلك المكاتب ويواصل تحسي   الخدمات التر
التقييم الناجح لمكاتب الويبو الخارجية يمكن أن يضق 
احات بشأن  فمن المهم للغاية أن يكون لمكاتب الويبو الخارجية   التحليل وتقديم اقبر

الحالية قدرة التعبب  عن رأيها وفرصة المساهمة ف 
  آخر المطاف أدائها كيفية تحسي   

ن، ف 
ّ
جرىلعمليات ل ومكّملةبطريقة منسقة  أنشطتها توسيع نطاق  من، والتمك

ُ
  ت
  مقر  التر

الويبو  ف 
 جنيف. ب الرئيش  

   والتسيب  لمدير العام لقطاع اإلدارة والمالية وشكر وفد الجزائر األمانة، وال سيما مساعد ا .83
وفريقه عىل العمل الشاق المنجز ف 

انية للثنائية إعداد  اح برنامج العمل والمب  
اتيجية لألجل 2022/23اقبر   الخطة االسبر

ح ف  . ورّحب الوفد باالتجاه المبتكر المقبر

  توسيع نطاق أن2026 2022المتوسط 
شطتها وأثرها عىل عدد أكبر من أصحاب المصالح الذين ، إذ يعكس ذلك رغبة الويبو ف 

ا. وأعرب الوفد عن شوره بالمنهجية الجديدة المعتمدة ل
ً
ق
ّ
انية للثنائية يعتمدون نظاًما مبتكًرا وخًل نامج العمل والمب    2022/23بر

اتيجية، ونتائج مرتقبة. وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن ذل   الويبو وتقسيمها إىل قطاعات، وركائز اسبر
ك من شأنه تحسي   الحوكمة ف 

وتعزيز القدرة عىل تلبية تطلعات الدول األعضاء من خلل تقديم خدمات مصممة حسب الطلب. وأقر الوفد بالوضع الماىل  المتي   
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انية للثنائية القائم داخل الويبو وأعرب عن شوره لتطوير النفقات ضمن    المئة من  18.5لك  تبلغ  2022/23برنامج العمل والمب  
 
ف

  زيادة طفيفة 
 
ام الويبو الدؤوب بإدماج  مقارنةمجموع النفقات، ف . وأشار الوفد إىل البر  امج  أجندةبالعامي   السابقي     جميع البر

 
التنمية ف

  النتائج اإلج
 
ة ف   تضطلع بها المنظمة. وشدد الوفد عىل أن مكاتب الويبو الخارجية يمكن أن تقدم مساهمة كبب 

  واألنشطة التر
مالية التر
اتيجية األرب  ع، وذلك بهدف هو ربط الجميع وإيجاد مسارات، مما سمح للمنظمة بالتواصل مع    إطار الركائز االسبر

 
حققتها الويبو ف

ية والمالية لمكتب الويب   النظام العالم  للملكية الفكرية. ورأى الوفد أنه من المهم تعزيز الموارد البشر
 
و الجهات الفاعلة الرئيسية ف

  
 
  الجزائر العاصمة، كما اعتبر أنه من المهم أن يواصل هذا المكتب الخارجر  تقديم خدمات قيمة لألطراف المحلية الفاعلة ف

 
الخارجر  ف

  المنطقة. ورأى الوفد أن تعزيز التعاون الدوىل  داخل منظومة األمم المتحدة هو أفضل ما يمكن أن 
 
ها ف مجال الملكية الفكرية وغب 

  قدًما بخطة التنمية المستدامة لعام تفعله الويبو 
  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030للمض 

 
. وأفاد بأن مشاركة الويبو ف

ة عىل الويبو وأن تسمح بتعزيز دورها وصورتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   من شأنها أن تعود بفائدة كبب 

  عام وشكر وفد االتحاد الروس  الويبو عىل  .84
 
انية ف نامج والمب   إعداد وتنظيم الدورتي   الثانية والثلثي   والثالثة والثلثي   للجنة البر

اتيجية لألجل المتوسط 2021 انية عىل الخطة االسبر نامج والمب   . فقد اكتسبت هاتان الدورتان أهمية خاصة، إذ وافقت لجنة البر

انية للثنائية و  2022-2026 . وقال الوفد إن هناك مجاالت عمل جديدة للويبو تحط  باهتمامه هو 2022/23برنامج العمل والمب  

ه من الوفود.  اتيجية لألجل المتوسط  وأشارتوغب  ة  2026-2022الخطة االسبر كات الصغب  إىل بناء نظام وتوفب  الدعم للشر
  الجوانب االقتصادية للملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن سعادته لملحظة 

 
والمتوسطة والشباب وتنمية الكفاءات والمهارات العملية ف

يسمح بتحقيق الهدف المحدد. أن إحدى المسائل الرئيسية ه  مواصلة تعزيز تعدد اللغات وشكر الوفود عىل دعمها لهذا النهج الذي 
  نظام  

 
ورأى الوفد أن من األهمية بمكان أن تدعم خطة السنوات الخمس تعدد اللغات أن تعزز الحوار من أجل توسيع نظام اللغات ف

جمة مدريد والهاي. ورحب الوفد بالسياسة اللغوية المراجعة للويبو، وأشار إىل إمكانية ترجمة كّم كبب  من المواد باستخدام م وارد البر
  إطار 

 
. وف انية للثنائية اآللية. مثل الذكاء االصطناع  ات الرئيسية بشأن ترجمة 2022/23برنامج العمل والمب   ، أدرجت بعض المؤشر

امهما بتعدد ية منشورات الويبو إىل جميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. وأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام واألمانة عىل البر 
  المستقبل ألنه يكتش  أهمية استثنائية. وأخذ 

ام ف    مواصلة هذا االلبر 
 اللغات باعتبارها قيمة أساسية لألمم المتحدة، وأعرب عن أمله ف 

الوفد علًما باعتماد قرارات مهمة بشأن مسائل الرقابة، وأشار إىل أهمية مواصلة رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن التدقيقات الداخلية 
  اختصاصات اللجنة وال

  اعتمدت ف 
كة. وأشار الوفد إىل أن التعديلت التر خارجية والتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش المشبر

  أن تصّب 
  ينبع 

االستشارية المستقلة للرقابة عززت المبادئ الرئيسية الخاصة بتحديد عضوية اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة التر
مجموعات اإلقليمية. وأخذ الوفد علًما بأن الويبو سوف تنضم إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، اهتمامها عىل تمثيل ال

  المستق
  تلك الهيئة. وقال الوفد إنه يعتمد عىل العمل المثمر ف 

  ستشارك بها الويبو ف 
ا إىل أنه سوف يتابع عن كثب الطريقة التر ً بل مشب 

انية عىل قيادته وعىل بشأن والية مكاتب الويبو الخا نامج والمب   رجية واختصاصاتها. واختتم الوفد كلمته بتوجيه الشكر لرئيس لجنة البر
انية.  نامج والمب     إطار عمليات لجنة البر

  قيادة المشاورات ف 
 عمله النشط ف 

شكر الوفود عىل مشاركتها وأعرب وفد إسبانيا عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، و  .85
ن الجمعيات من اعتماد 

ّ
  المناقشات من أجل التوصل إىل اتفاقات، ما مك

انية للثنائية البناءة ف  اح برنامج العمل والمب  
. 2022/23اقبر

انية، ا نامج والمب     الدورتي   الثانية والثلثي   والثالثة والثلثي   للجنة البر
ِخذ الكثب  من القرارات ف 

ُ
للتي   شارك فيهما الوفد مشاركة فقد ات

ت عىل الجهود 
ّ
  دل

انية المنظمة، التر انية ونائبه، كما وبالنتائج اإليجابية لمب   نامج والمب   كاملة. ورحب الوفد بجهود رئيس لجنة البر
نامالقيمة المبذولة للحفاظ عىل اإلدارة الحكيمة والجادة لموارد الويبو. وأعرب الوفد عن تأييده الكامل ل انية للثنائية بر ج العمل والمب  

نامج بساعد عىل تحسي   المساءلة من 2022/23  البر
ّ
، ألنه يعتقد أنه يستجيب إىل االحتياجات الفكرية والصناعية. ورأى الوفد أن

كب   عىل المساواة بي   
  البر

ورة أن تستمّر المنظمة ف  د الوفد عىل ض 
ّ
 عن توضيح وتبسيط هيكلها. وشد

ً
الجنسي    جانب المنظمة، فضًل

  للمنظمة أن تواصل تعميم مزايا أنظمة الحماية الدولية وبذل جهود أفضل لتحسي   التنسيق بي   الويبو والدول 
وتعدد اللغات، كما ينبع 

  التنمية االقتصادية 
األعضاء لضمان تحقيق النتائج المتوقعة من األنظمة المعتمدة، وللتأكد من أن الملكية الفكرية يمكن أن تسهم ف 

  يجب أن تسب  جنًبا إىل جنب مع اإلدارة الفعالة القائمة عىل التحّوط الماىل  واالستدامة. ا
 الجتماعية، التر

 إىل جائحة   .86
ً
ايد بالمساعدة المقدمة إىل الدول األعضاء استجابة . ورحب 19-وفيدكوأعرب وفد غانا عن تقديره للهتمام المبر 

  بي   منظمة الصحة العا
  اتخذها المدراء العامون الوفد بالتعاون الثلتر

  مجال القرارات التر
لمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية، ف 

انية للثنائية الثلثة. ورحب الوفد ب اح برنامج العمل والمب  
، الذي وّجه أعمال الويبو نحو تنفيذ األنشطة اإلنمائية 2022/23اقبر

. وأ يد الوفد البيان الذي أدىل به وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية. لمساعدة البلدان النامية وأصحاب المصالح المتنوعي  
اتيجية لألجل المتوسط  وموضوعها الخاص بنظام شامل للملكية الفكرية  2026 2022وأعرب الوفد عن ارتياحه للخطة االسبر

 دة للتنمية المستدامة. يستفيد منه الجميع. كما رحب الوفد بقرار الويبو االنضمام إىل مجموعة األمم المتح

انية  .87 نامج والمب   يا البيان الذي أدىل به وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية. وشكر الوفد رئيس لجنة البر وأيد وفد نيجب 
انية بمهارة. ورّحب الوفد ب نامج والمب   انية للثنائية ونائب الرئيس عىل توجيه عمل لجنة البر نامج العمل والمب   وعىل وجه  . 2022/23بر

اتيجية لألجل المتوسط  نامج يتماسر مع روح الخطة االسبر ونّصها. وأعرب الوفد عن  2026-2022الخصوص، أشار الوفد إىل أن البر
انية عىل نحو مثمر  . وأعرب الوفد 2022/23للثنائية تطلعه إىل دعم األمانة بأي شكل من األشكال لضمان تحديث برنامج العمل والمب  

ة عن شوره با سنوات لعقد العمل  10نضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ورّحب بذلك، حيث إن هناك فبر
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  كيفية عمل الويبو مع مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وال 

 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال الوفد إنه سينظر ف

  ستضطلع بها ال
  المجموعة. وفيويبو، كما سينظر إىل دسيما األنشطة التر

 
ما يتعلق بتقييم مكاتب الويبو الخارجية، ور الويبو كعضو ف

  وقت سابق حول هذه المسألة عىل استعراض آرائها، وأعرب عن تطلعه إىل 
 
  تحدثت ف

أعرب الوفد عن شكره للوفود األخرى التر
وع األوىل  الذي ستقدمه األمانة. وذكر الوفد أن المشر 

 أن االختيار السابق المشر
ّ
  أن يعكس األفكار بطريقة متوازنة، إذ إن

وع األوىل  ينبع 
  ضمان عمل المكاتب 

  تلبيتها، وبالتاىل  ينبع 
ا من تلك المكاتب كانت له احتياجات مختلفة ينبع 

ً
لمكاتب الويبو الخارجية أظهر أن عدد

انيتها. وقال الوفد إنه   برنامج عمل المنظمة ومب  
 
  أن يكون  ومساهمتها ف

وع األوىل  الذي ينبع 
من المهم مراعاة ذلك عند إعداد المشر

 جميع مكاتب 
ّ
د من أن

ّ
  يتعي   عىل الويبو االضطلع بها للتأك

وثيقة متوازنة توضح واليات مختلف األطراف، واألنشطة اإلضافية التر
اقع. وقال إن ذلك يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إىل الويبو الخارجية تفيد المنظمة من حيث دعم نمو الملكية الفكرية عىل أرض الو 

يا والجزائر، كان الهدف األساس  هو تسهيل استخدام  يا، ألنه عندما تّم اختيار المكاتب الخارجية لنيجب    نيجب 
 
مكتب الويبو الخارجر  ف

  أن تعكس االختصاصات هذه الوالي
 
  سبيل التنمية. وأعرب الوفد عن أمله ف

 
ة بالنسبة لمختلف مكاتب الويبو الملكية الفكرية ف

 الخارجية. 

 وشكرت األمانة الوفود عىل تعليقاتها عىل هذا البند.  .88

 ،إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه .89

"1"  
ً
انية" )الوثيقة  أحاطت علما نامج والمب     اعتمدتها لجنة البر

 (؛A/62/7بمضمون "قائمة القرارات التر

  الوثيقة ذاتها. ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن لجنة البر  "2"
 
انية عىل النحو الوارد ف  نامج والمب  

 من جدول األعمال الموّحد 12البند 

 محاض  اجتماعات الويبو

 . A/62/9المناقشات إىل الوثيقة استندت  .90

  عام A/59/9وقالت األمانة إن الوثيقة  .91
قّرت خلل سلسلة االجتماعات التاسعة والخمسي   للجمعيات ف 

ُ
. 2019 ُعرضت وأ

  التكنولوجيات الرقمية من أجل تحسي   شعة وجودة الخدمات المتعلقة بإنتاج 
اح يهدف إىل االستفادة من التقدم المحرز ف  وكان االقبر

حت الوثيقة تجريب نهج جديد محاض  اجتماعات الويبو، مع ا ة من حيث التكلفة. وباإلضافة إىل ذلك، اقبر لسع  إىل تحقيق فعالية كبب 
لتوفب  تسجيلت مرئية عن طريق الفيديو تكون مفهرسة رقميا ويمكن البحث فيها، وتكملها السجلت النصية المعدة آليا بلغات األمم 

حة لمرحلة المتحدة الست، باستخدام أدوات الذكاء االصطنا ع  للويبو. وذكرت األمانة بأن الدول األعضاء قد وافقت عىل الوثيقة المقبر
اءات( )الدورتان  اءات )لجنة البر ( ودورتي   للجنة المعنية بالتنمية 32و 31تجريبية أولية تشمل دورتي   للجنة الدائمة المعنية بقانون البر

  (25و 24الدورتان والملكية الفكرية )لجنة التنمية( )
  وردت بشأن المرحلة التجريبية متاحة ف 

. وأضاف أن المعلومات والتعليقات التر

  االنتقال إىل المرحلة الثانية، أال وه  الوقف التدريجر  إلنتاج التقارير الحرفية A/62/9الوثيقة 
عيت الدول األعضاء إىل النظر ف 

ُ
، ود

، علما بأن ذلك اإلنتاج يستهلك الكثب  من الموارد 
ً
يا  . بشر

وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة قيد النظر، وقال إنها يعط  لمحة عامة  .92
  إعداد محاض  

اح الرام  إىل تحسي   الشعة والجودة والكفاءة من حيث التكلفة ف 
  أدت إىل الموافقة عىل االقبر

مفيدة عن الظروف التر
  مرحلة  وتوجه الوفد بالشكر إىلاجتماعات الويبو. 

اح ف   تجريبية ُح الويبو عىل تنفيذ االقبر
ّ
  الوثيقة، مثل  نتائجها دت د

بوضوح ف 
الخدمات المعّززة لتسجيلت الفيديو حسب الطلب والفهرسة الرقمية واالستحداث اآلىل  للنصوص انطلقا من الكلم. وأحاطت 

  التكاليف واستخد
ين للجنة التنمية والدورة المجموعة علما بالوفورات ف  ام منصات التكنولوجيا الجديدة خلل الدورة الخامسة والعشر

اءات. وعلوة عىل ذلك، أشار الوفد إىل أن االجتماعات كانت متاحة عىل نطاق أوسع وأصبح المزيد من الناس  الثانية والثلثي   للجنة البر
نجازات الرئيسية للمنظمة وجزء من الرؤية الجديدة للمدير العام. كما أحاطت يلمون بالنظام العالم  للملكية الفكرية، وهو أحد اإل 

نت بالبطء أو عدم الموثوقية. ورحب    تتسم فيها الصلة باإلنبر
  المواقع التر

المجموعة علما بالوظائف المصممة للتغلب عىل المشاكل ف 
طبق عىل تلك التكنولوجيات من حيث الجودة والوسائل

ُ
  ت
   بالرقابة التر

  حالة الشك. وبمراعاة الزيادة ف 
 األصىل  ف 

للتحقق من المحرص 
  التكاليف والكفاءات األخرى المحددة، أيد الوفد االستعاضة عن التقارير الحرفية الجتماعات الويبو 

إمكانية تحقيق الوفورات ف 
جمات اآللية.   بالنصوص المستحدثة آليا من الكلم والبر

وتقديمها.  A/62/9بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة  وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة .93
  نظام تجريتر  

وع ف    سلسلة االجتماعات التاسعة والخمسي   الشر
  الويبو قررت ف 

وأشارت المجموعة إىل أن الدول األعضاء ف 
جمات اآللية. وأظهرت نتائج المرحلة األوىل أن للستعاضة عن إنتاج المحاض  الحرفية بالنصوص المستحدثة آليا من الكل  م والبر

  التكاليف المقدرة للجتماعات 
جمة الفورية الست، وأن الوفورات ف    جميع قنوات البر

ن من النفاذ إىل االجتماعات ف 
ّ
النظام الجديد مك

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547754
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  شكل هجي   بلغت حواىل  
 
  عقدت ف

اح الداع  إىل فرنك سويشي. وأحاطت ال 000’355التجريبية األربعة التر مجموعة علما باالقبر
ئر االنتقال إىل المرحلة الثانية وتمديد النظام ليشمل جميع اجتماعات الويبو ولجانها الدائمة وأفرقتها العاملة، باستثناء الجمعيات وسا

 هيئات الويبو الرئاسية والمؤتمرات الدبلوماسية. 

. A/62/9الهادئ، وشكر األمانة عىل العرض الموجز للوثيقة  وتحدث وفد بنغلديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط .94

  الوقت المناسب، مما يكتش  أهمية بالغة 
 
وأعرب الوفد عن خالص تقديره ا لألمانة عىل إعداد المحاض  الشاملة الجتماعات الويبو ف
ام األمانة بالح   النفاذ لعمل المنظمة والدول األعضاء فيها. وأعربت المجموعة عن تقديرها اللبر 

 
د من الثغرات التكنولوجية والرقمية ف

  تتضمن  A/62/9إىل محاض  اجتماعات الويبو وتبادلها مع الحفاظ عىل أمن البيانات وسلمتها. وأحاطت المجموعة علما بالوثيقة 
التر

، ونظام تحويل الكلم إىل تفاصيل عن نتائج المرحلة التجريبية للمنصات التكنولوجية للبث الشبك  المعزز، والفيديو حسب الطلب
نص. وقالت المجموعة إنه لما كانت المرحلة األوىل قد أثبتت أنها خدمة فعالة من حيث التكلفة، فقد تقرر الدول األعضاء االنتقال إىل 

حته األمانة. ومع ذلك، أعربت المجموعة عن تطلعها إىل سماع آراء وتعليقات ا لدول األعضاء، المرحلة الثانية، عىل النحو الذي اقبر
 فضل عن رد األمانة فيما يتعلق بالطابع العمىل  للتنفيذ. 

وعرضها. وأشار إىل أن  A/62/9، وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة المجموعة األفريقيةوتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم  .95
  جمعيات عام 

 
افقة عىل تجريب نهج جديد، وهو ، وأسفر النقاش عن قرار المو 2019موضوع محاض  اجتماعات الويبو قد نوقش ف

توفب  تسجيلت معّززة لمؤتمرات الويبو، باستخدام التكنولوجيات السمعية البرصية المتاحة تجاريا، واستكمال المحاض  النصية المعدة 
ورها بنتائج آليا بجميع لغات األمم المتحدة الست باستخدام أدوات الذكاء االصطناع  التابعة للويبو. وأعربت المجموعة عن ش 

اءات، والدورة  ين للجنة التنمية والدورة الحادية والثلثي   للجنة البر   شملت الدورة الرابعة والعشر
المرحلة التجريبية المذكورة التر

  التكاليف
 
ة ف اءات. وأحاط الوفد علما بالوفورات الكبب  ين للجنة التنمية والدورة الثانية والثلثي   للجنة البر المرتبطة  الخامسة والعشر

باستبدال التقارير الحرفية بنصوص مستحدثة آليا بالكامل وترجمات آلية. وأحاط الوفد علما أيضا بالتسجيلت السمعية البرصية 
جمة الفورية الست، وهو ما يتجاوز    جميع قنوات البر

  تمكن من االطلع عىل تسجيلت االجتماعات ف 
المحسنة للجتماعات التر

  الفقرتي    الهدف األصىل  لتلك
من الوثيقة، والقدرة عىل  10و 3المرحلة. ورحب الوفد بالوظائف المفيدة للغاية عىل النحو المبي   ف 

وري إجراء المزيد من  النفاذ إىل بنود محددة من جدول األعمال أو مداخلت، والصلة المتكاملة بالوثائق قيد المناقشة. ورأى أن من الرص 
اف األمانة بأن التحديات الناجمة عن الفجوة التحسينات لتسهيل التصفح وتح سي   االتصال. وأعرب عن تقدير المجموعة حيال اعبر

الرقمية يمكن أن تؤثر عىل تبادل محاض  اجتماعات الويبو من قبل الفئات الموجودة عىل الجانب السلتر  من الفجوة الرقمية. ولذلك 
يل أجزاء ن من تب  

ّ
، بوجه عام، عىل   كان من دواع  شوره أن المنصة تمك  

دة لجلسة ما بعد إجرائها. وقال إن المجموعة تثت 
ّ
كاملة أو محد

  عمل الويبو. وأعرب عن تأييد المجموعة 
  الوقت نفسه الشفافية ف 

الويبو لهذا الحل التكنولوجر  المبتكر الذي يضمن الفعالية ويكفل ف 
 لتوسيع نطاق المرحلة التجريبية ليشمل اجتماعات أخرى. 

ازيل و  وقال .96 لويبو فحسب، بل كذلك ، ليس لإنه متحمس حيال أداة تحويل الكلم إىل نص ووظائفها المحتملة المتعددةفد البر
  ستوّسع ظمات األخرى المتعددة األطراف والللمن

وع، التر   المرحلة الثانية من المشر
وع ف  دول األعضاء. وأعرب الوفد عن تأييده للشر

  الوقت ذاته وذكر من اللجان وهيئات التفاوض التابعة للمنظمة، تطبيق األداة لتشمل قائمة أوسع 
  تحسي    الحاجة إىل ف 

االستمرار ف 
سخ النصية، ناهيك عن دقة ا وواجهته األداةوظائف 

ُ
وأشار، عىل وجه الخصوص، إىل لزوم الدمج بي   منصة البث الشبك  ومنصة . الن

سخ النصية، وأوضح أن تحويل الكلم إىل نص. 
ُ
 أداة تحويل الكلم إىل نص إمكانية فهرسة الن

ً
  تفتقر إليها تحديدا

  منالجوانب التر
 التر

وعات مع الويبو ألغراض استخدام أداة تحويل الكلم إىل  ا شأنه  عن اهتمامه بتطوير مشر
ً
تسهيل تصفح النص. كما أعرب الوفد مجددا

تغالية وأبدى استعداده لتقديم    إعداد مواد التدريب أو غب  ذلك من الجوانب اللزمة لتطوير مهارات األداة نص باللغة البر
المساعدة ف 

تغالية.   باللغة البر

  الوقت الذي يتخذ فيه موقفا منفتحا ومستندا إىل نتائج االجتماعات التجريبية األربعة، فإنه غب  راض  .97
وقال وفد الصي   إنه ف 

 تحويل الكلم إىل نص. ورأى الوفد أن النظام الجديد لمحاض  االجتماعات يمكن أن عن دقة وجودة المحاض  الصينية القائمة عىل
  
يساعد الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين عىل متابعة اإلجراءات بطريقة أشع وأكبر ملءمة، ويسهل عمليات االستعراض ف 

  المستقبل. ومع ذلك، ليس من المناسب التنازل بشكل كبب  عن دقة محاض  
 االجتماعات وجودتها من أجل تحقيق الكفاءة ووفورات ف 
جمات    النصوص المستحدثة آليا من الكلم والبر

التكاليف. وحث الوفد األمانة عىل اعتماد التدابب  اللزمة لضمان الدقة والجودة ف 
  الوقت نفسه، أن تزود الدول األعضاء بإمكانية تصح

  لألمانة، ف 
يح أو تكملة البيانات المدىل بها شفهيا. ومض  اآللية. وأضاف أنه ينبع 

خصص أساسا لت
ُ
  أن ت

  التكاليف المكتسبة من النظام الجديد ينبع 
  يقول إن الوفورات ف 

الويبو وتحسي   نفيذ سياسة التعددية اللغوية ف 
نامج والمب      الويبو ونطاق التغطية بها. وبالنظر إىل أن مناقشات لجنة البر

انية تمس مسائل مهمة مثل برنامج جودة خدمات اللغات ف 
ان نامج والمب     اإلبقاء عىل التقارير الحرفية الجتماعات لجنة البر

انيتها واستخدام الموارد المالية، رأى الوفد أنه ينبع   ية. الويبو ومب  

اح األمانة بشأن اال A/62/9وأعرب وفد جمهورية كوريا عن تقديره لألمانة عىل إعداد الوثيقة  .98 ستعاضة عن التقارير . وأيد اقبر
  بعض االستثناءات، وقال إن من شأن ذلك تحسي   

جمات اآللية مع توج  الحرفية الجتماعات الويبو بالنصوص المستحدثة آليا والبر
 شعة وجودة الخدمات المتعلقة بإنتاج محاض  اجتماعات الويبو. 
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  تبذلها  .99
المنظمة ورأى أن من الحيوي أن تقوم المنظمة باعتماد  وأعرب وفد المملكة العربية السعودية عن تأييده للجهود التر

  
 
جمة. وأبلغ الوفد بأنه أعد أول مشد له باللغة العربية ف مسارد وقواميس بجميع اللغات الرسمية الست من أجل تحسي   جودة البر

  المشاري    ع المعجمية األخرى. 
 
 مجال الملكية الصناعية يمكن استخدامه كأساس ف

د الروس  عن تقديره لألنظمة الجديدة إلعداد تقارير اجتماعات الويبو من منظور وفورات الوقت والجهد. وأعرب وفد االتحا .100
نامج    استبعاد لجنة البر

د عىل أهمية إصدار تقارير بجميع اللغات الرسمية الست لمنظومة األمم المتحدة. ورأى أنه ينبع 
ّ
ومع ذلك، أك

م إعدا   ُيعبر 
انية من الهيئات التر   عمل والمب  

 
انية تؤدي دورا رئيسيا ف نامج والمب   جمة اآللية. وقال إن لجنة البر

د تقاريرها باستخدام البر
عد يدويا. 

ُ
 الويبو، ولذلك من المهم ضمان تمكي   الوفود واألشخاص المهتمي   من النفاذ إىل تقارير عالية الجودة ت

لما عىل النحو الواجب بجميع التعليقات المقدمة وسوف وشكرت األمانة جميع الوفود عىل مداخلتها. وقالت إنها أحاط ع .101
  
  ظهرت كقضية رئيسية. وأعربت عن تطلعها لتلقر

تعمل عىل تحسي   التصفح والنفاذ والوظائف الشاملة، فضل عن الجودة التر
ح وقدرته عىل العمل من أجل مواصلة تحسينه . وباإلشارة تحديدا إىل تعقيبات من جميع المندوبي   والوفود بشأن جودة النظام المقبر

تغالية. وشددت أيضا عىل أنها ستكفل تحسي   الدقة.    إمكانية إضافة اللغة البر
 
ازيل، ذكرت األمانة أنها ستنظر داخليا ف طلب وفد البر

  ستواصل استخدام التقارير ال
ضاف إىل قائمة االجتماعات المستثناة التر

ُ
انية ست نامج والمب   ا، حرفية. وأحاطت علما بأن لجنة البر وأخب 

 أعربت األمانة عن تطلعها إىل إمكانية التعاون مع الدول األعضاء إلضافة إشارات لغوية إىل الفهرسة أو وظيفة البحث. 

إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، قّررت االستعاضة عن التقارير الحرفية الجتماعات الويبو بنسخ نّصية مستحدثة  .102
 من الكلم وترجمات آلي

ً
  إطار الجمعيات واجتماعات الهيئات الرئاسية للويبو آليا

 
ة، باستثناء اجتماعات الويبو المعقودة ف
 من أكتوبر 

ً
انية والمؤتمرات الدبلوماسية، اعتبارا نامج والمب    . 2021ولجنة البر

 من جدول األعمال الموّحد 13البند 

 تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .103

 من جدول األعمال الموّحد 14البند 

اءات  تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .104

 من جدول األعمال الموّحد 15البند 

ات الجغرافيةتقرير عن اللجنة الدا  ئمة المعنية بقانون العلمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 (. WO/GA/54/15 الجمعية العامة للويبو )الوثيقةانظر تقرير دورة  .105

 من جدول األعمال الموّحد 16البند 

 مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .106

 من جدول األعمال الموّحد 17البند 

 تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .107
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 ل األعمال الموّحدمن جدو  18البند 

 تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .108

 من جدول األعمال الموّحد 19البند 

 والقضايا ذات الصلة تقرير عن اللجنة المعنية بمعايب  الويبو 

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .109

 من جدول األعمال الموّحد 20البند 

 تقرير عن اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .110

 من جدول األعمال الموّحد 21البند 

اءات نظام  معاهدة التعاون بشأن البر

اءاتانظر تقرير دورة  .111  (. PCT/A/53/4)الوثيقة  جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر

 من جدول األعمال الموّحد 22البند 

 نظام مدريد

 (. MM/A/55/2)الوثيقة  مدريد جمعية اتحاد انظر تقرير دورة  .112

 من جدول األعمال الموّحد 23البند 

 نظام الهاي

 . (H/A/41/2)الوثيقة  الهايجمعية اتحاد انظر تقرير دورة  .113

 من جدول األعمال الموّحد 24البند 

 نظام لشبونة

 (. LI/A/38/3)الوثيقة  لشبونةجمعية اتحاد انظر تقرير دورة  .114

 من جدول األعمال الموّحد 25البند 

نت   ذلك أسماء الحقول عىل اإلنبر
 مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف 

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .115
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 من جدول األعمال الموّحد 26البند 

اءات  معاهدة قانون البر

 (. WO/GA/54/15الجمعية العامة للويبو )الوثيقة انظر تقرير دورة  .116

 من جدول األعمال الموّحد 27البند 

 معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلمات التجارية

 (. STLT/A/14/2)الوثيقة  معاهدة سنغافورةجمعية نظر تقرير دورة ا .117

 من جدول األعمال الموّحد 28البند 

  البرص أو ذوي إعاقات 
معاهدة مراكش لتيسب  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي   أو معافر

  قراءة المطبوعات
 أخرى ف 

 (. MVT/A/6/2الوثيقة ) مراكشجمعية معاهدة انظر تقرير دورة  .118

 من جدول األعمال الموّحد 29البند 

 معاهدة بيجي   بشأن األداء السمع  البرصي

 (. BTAP/A/2/2)الوثيقة  بيجي   جمعية معاهدة انظر تقرير دورة  .119

 من جدول األعمال الموّحد 30البند 

 تقارير عن شؤون الموظفي   

 (. WO/CC/80/5)الوثيقة  انظر تقرير دورة لجنة الويبو للتنسيق .120

 من جدول األعمال الموّحد 31البند 

 تعديلت عىل نظام الموظفي   والئحته

 (. WO/CC/80/5)الوثيقة  انظر تقرير دورة لجنة الويبو للتنسيق .121

 من جدول األعمال الموّحد 32البند 

 اعتماد التقرير

 . A/62/12استندت المناقشات إىل الوثيقة  .122

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، .123

 (؛A/62/12اعتمدت التقرير الموجز )الوثيقة  "1"

ها عىل موقع الويبو اإللكبر  "2"   والتمست من األمانة استكمال التقارير الشاملة ونشر
  وتبليغها للدول األعضاء ف 

وت 
  موعد أقصاه 2021نوفمبر  5موعد أقصاه 

  تقديم التعليقات إىل األمانة ف 
، وبعد 2021ديسمبر  3. وينبع 

عتبر التقارير النهائية ُمعتمدة بحلول 
ُ
 . 2021ديسمبر  17ذلك ست

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=552851
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 من جدول األعمال الموّحد 33البند 

 اختتام الدورات

ر الرئيس  .124
ّ
  دورات سابقة ال تزال تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل الدول األعضاء، أن الجمعيبذك

 
ة العامة للويبو اتخذت قرارات ف

ا. ولفت الرئيس انتباه 
ً
ّ  التنفيذ عند تجديد العقد مجدد وعىل وجه الخصوص، قرار مراجعة عقد المدير العام، الذي سيدخل حب 

  رئاسة الجمعية العامة لل
 
ة مولسيان، خلفه ف   األشهر السفب 

 
ة مولسيان مع الدول األعضاء ف ويبو، إىل هذه المسألة. وستتواصل السفب 

 المقبلة. 

أ الرئيس وأعرب عن امتنانه لقيادته، وشكر المدير  .125
ّ
، وهن وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا اللتينية والكاريتر 

  بذل
  األمانة عىل دعمهم المتواصل والجهود التر

  تطرحها جائحة كوفيدالعام وموظق 
. وأعربت 19-وها بالرغم من التحديات التر

 عن القرارات المعتمدة. وأكدت المجموعة من 
ً
  الجمعيات، فضًل

 
  نوقشت ف

المجموعة عن ارتياحها لنتائج بنود مختلف اللجان التر
امها بالنظام المتعدد األطراف، وبعمل المنظمة وجميع أبعادها، ال سيما خلل ج . وإذ أشارت الدور المهم 19-ائحة كوفيدجديد البر 

  
  الوثائق التر

 
كب   الجديد للمدير العام للمنظمة، الذي انعكس ف

  المجتمعات، رّحب الوفد بالبر
 
للبتكار واإلبداع والتنمية والبحث ف

اتيجية الجديدة لألجل المتوسطالحالية أقرتها الجمعيات   تركز عىل التنمية. علوة عىل ذلك، رّحبت  ،، مثل الخطة االسبر
التر

  تحقيق أهداف التنمية  جندةصيات الخمس واألربعي   أل المجموعة بالتو 
 
 عن المساهمة ف

ً
  عمل المنظمة، فضًل

 
  أدرجت ف

التنمية التر
جمة الفوري ة والخدمات السمعية المستدامة. واختتمت المجموعة كلمتها بتوجيه الشكر إىل أمانات مختلف اللجان وخدمات البر

 .  البرصية وجميع الموظفي  

وتحدث وفد بنغلديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأعرب عن تقديره للقيادة القديرة للرئيس عىل مدى  .126
  توجيه الجمعية العامة للويبو، وشكر المدير العام واألمانة عىل تيسب  أعمال التحضب  للجمعيات و 

مساهمتهما. السنوات الماضية ف 
  حل مختلف المسائل القديمة منذ توىل  الرئيس لهذا الدور 

ا ف 
ً
روا جهد

ّ
 وأقّرت المجموعة بأن الميشين وأصدقاء الرئيس المعّيني   لم يوف

اء، إال أن المجموعة 
ّ
سم بطابع بن

ّ
تأسف المهم. وعىل الرغم من أن المناقشات والتفاعلت بي   الدول األعضاء والمجموعات اإلقليمية تت

انية.  نامج والمب     ذلك توسيع لجنة الويبو للتنسيق ولجنة البر
لعدم تمكن الجمعيات من إحراز أي تقدم بشأن القضايا العالقة، بما ف 

  األيام المقبلة بشأن هاتي   
اءة بروح من التضامن والوحدة ف 

ّ
ولكّن المجموعة أعربت عن تطلعها إىل إجراء المزيد من المناقشات البن

 الفجوات بي   التمثيل الناقص والتمثيل القضيت
ّ
  العادل وسد

  التوزي    ع الجغراف 
ا إىل المبادئ القديمة العهد المتمثلة ف 

ً
، استناد ي   الهامتي  

، لتعاونهم وسعيهم  الزائد. وأعرب الوفد عن شكره للرئيس وعن امتنانه الصادق لجميع الدول األعضاء، وال سيما المنسقي   اإلقليميي  
 ب  العمل بسلسة خلل هذه الدورات. إىل ضمان س

قية، وشكر الرئيس عىل قيادته القديرة  .127 وتحدث وفد االتحاد الروس  باسم مجموعة بلدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا الشر
والفريق  للدورات، وشكر المنسقي   اإلقليميي   وجميع الوفود عىل ما أبدوه من روح بناءة وتعاون، وأعرب عن امتنانه للمدير العام

 ،   شكل هجي  
اإلداري للمنظمة بأكمله. إضافة إىل ذلك، أعربت المجموعة عن تقديرها لألمانة عىل الجهود المبذولة لتنظيم الدورة ف 

، المدير العام المساعد إلدارة الجمعيات، وشكرت األمانة عىل دعمها وتعاونها مع الوفود.  وشكرت بوجه خاص السيد أندرو ستيب  
نت من اعتماد عدة وثائق هامة، خصوًصا وأعربت المج

ّ
انية للثنائية موعة عن شورها ألن الدول األعضاء تمك برنامج العمل والمب  

  مجال الملكية الفكرية. 2022/23
، الذي حدد التطوير المقبل للنظام العالم  للملكية الفكرية وركز عىل الجانب االقتصادي ف 

  تعكس عىل وجه الخصوص وأعربت المجموعة عن امتنانها للمدير 
اتيجية الجديدة لعمل الويبو، التر العام عىل تحديد المجاالت االسبر

وعات  كة من إطلق مشر   أن تتمكن الدول األعضاء بفضل الجهود المشبر
مبادئ دعم تعدد اللغات. وأعربت المجموعة عن أملها ف 

  نظام جديدة تعّزز االبتكار لفائدة الجميع. وقالت إن من البنود الهام
اءات ف    الجمعيات إدماج المنظمة األوروبية اآلسيوية للبر

ة ف 
ة بالنسبة للمنطقة األوروبية اآلسيوية،   لهذه الخطوة أهمية كبب 

ّ
. وأضافت المجموعة أن البحث الدوىل  والفحص التمهيدي الدوىل 

  سّببتها الجائحة، اعتمدت الجمعية العامة للوي
ة إىل أنه بعد التحديات التر بو للمرة األوىل تقارير جميع لجان الويبو. وأعربت مشب 

  الويبو. وفيما يتعلق ببنود 
  العالم مما يتيح العودة إىل األوضاع الطبيعية للعمل ف 

  أن تتحسن الحالة الصحية ف 
 المجموعة عن أملها ف 

  أن تتمكن الدول األعضاء من
  تم تأجيلها، أعربت المجموعة عن أملها ف 

  إشارة إىل المسائل  جدول األعمال التر
إحراز تقدم بشأنها. وف 

اء
ّ
  تعاون بن

ة للمشاركة ف 
ّ
  اآلراء حولها، أكد الوفد أن مجموعته اإلقليمية مستعد

  لم تتوصل الدول األعضاء إىل توافق ف 
مع  العالقة التر

جمي   الفوريي   عىل 
  الويبو. وشكرت المجموعة فريق خدمات المؤتمرات والمبر

  أتاحت عقد الدول األعضاء ف 
جهودهم الدؤوبة التر

ا، أعربت المجموعة عن تمنياتها لجميع الوفود بالنجاح والصحة.  ً  هذه االجتماعات. وأخب 

وأعرب وفد الصي   عن تقديره للرئيس ولرؤساء مختلف هيئات المعاهدات عىل قيادتهم الصلبة. وشكر الوفد المدير العام  .128
ذلوه من جهود لضمان إتمام مختلف بنود جدول أعمال الجمعيات الحالية بسلسة. وعىل وجه وفريق اإلدارة العليا واألمانة عىل ما ب

ة للرئيس، نجحت الدول   ّ   ظل القيادة المتمب 
. وف  الخصوص، أعرب الوفد عن تقديره البالغ لعمل الرئيس عىل مدى العامي   الماضيي  

  طرحتها جائحة كوفيد
  التغلب عىل المشاكل التر

م   19-األعضاء ف 
ّ
  إحراز تقد

أ الوفد الجمعيات  كبب  وف 
ّ
  العمل. علوة عىل ذلك، هن

ف 
انية للثنائية الحالية عىل تحقيق النتائج المرتقبة، مثل الموافقة عىل  ، ووالية اللجنة الحكومية الدولية 2022/23برنامج العمل والمب  

ية، فض2022-2023 اتيجية الموارد البشر  عن التقرير المتعلق بأعمال الرقابة وتقارير مختلف اللجان. ، وبرنامج العمل، ومراجعة اسبر
ً
ًل
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انية،  نامج والمب     اآلراء بشأن تكوين لجنة الويبو للتنسيق ولجنة البر

 
وأعرب الوفد عن أسفه ألن الجمعيات لم تتوصل بعد إىل توافق ف

 عن الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس  بشأن معاهدة قانون التصاميم. وأعرب
ً
  أن تحافظ األطراف عىل نهجها  فضًل

 
الوفد عن أمله ف

  موعد مبكر. وأشار الوفد إىل أن الوضع الحاىل  
 
المرن والمنفتح وأن تسع جاهدة إلحراز تقدم جوهري بشأن البنود المذكورة أعله ف

ميع الدول األعضاء هو الذي استوجب عقد الدورة الحالية بصيغة هجينة. ولكن بالرغم من ذلك، شاركت ج 19-لجائحة كوفيد
. ورأى الوفد أن هذا النهج اإليجاتر  والبيئة المؤاتية من شأنهما أن يضمنا  وتفاعلت بنشاط، وأعربت الصي   عن تقديرها لتلك المساع 

ن من إقامة نظام فعال للملكية الفكرية يراع  مصالح جميع األطراف. 
ّ
ا،  المزيد من التبادالت والتعاون بي   الدول األعضاء، للتمك ً وأخب 

جمي   الفوريي   عىل خدماتهم المتقنة وتمت  لجميع المندوبي   رحلة آمنة ولجميع الزملء الصحة الجيدة. 
 أعرب الوفد عن امتنانه للمبر

وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية وشكر الرئيس عىل قيادته الكفؤة ليس فقط للجمعية العامة للويبو ولكن  .129
ا للدورا

ً
  اآلراء أيض

 
  محاولة التوصل إىل توافق ف

 
  ترأسها خلل واليته. وأعربت المجموعة عن تقديرها لجهود الرئيس ف

ت السابقة التر
بشأن عدد من القضايا القديمة. وشكرت المجموعة المدير العام عىل تمهيد الطريق لهذه السلسلة الثانية والستي   من جمعيات الويبو 

ين الذين قدموا التقارير، وأجابوا عىل األسئلة، من خلل تقريره المفصل. و    الويبو الحاض 
شكرت المجموعة فريق اإلدارة العليا وموظق 

جمي   الفوريي   والفريق 
  ذلك خدمات المؤتمرات والمبر

 
وتفاعلوا مع الدول األعضاء. كما أعربت المجموعة عن امتنانها لألمانة، بما ف

  وفريق األمن وجميع الذين قام
  نجاح الجمعياتالتقت 

 
  تيسب  األعمال وبالتاىل  اإلسهام ف

 
. وأعربت المجموعة عن الحالية وا بدور كبب  ف

  الجمعيات
 
اضًيا ف   العواصم تمكنوا من المشاركة حضورًيا وافبر

 
، وقالت إنه من الجيد رؤية الحالية شورها ألن الموفدين المقيمي   ف

، حالت الجائحة دون انضمام المزيد من الوفود إىل الجمعيات حضورًيا. وذكر الوفد أن قاعة المؤتمرات ممتلئة تقريًبا. ولكن لألسف
  جميع القضايا. وعىل الرغم عدم التوّصل إىل 

 
  العمل وف

 
م ف

ّ
  الجمعيات بغية التقد

 
المجموعة األفريقية لطالما شاركت بصورة بناءة ف

ة
ّ
  اآلراء بشأن بعض المسائل، فإن المجموعة مطمئن

 
  تبديها جميع المجموعات، وترى أن  توافق ف

إزاء النهج اإليجاتر  والمرونة للتر
  اآلراء بشأن تلك المسائل العالقة ممكن. وأعربت المجموعة عن شورها ألن الجمعيات وافقت عىل 

 
برنامج العمل التوصل إىل توافق ف
انية للثنائية    2022/23والمب  

م ف 
ّ
ن الويبو من التقد

ّ
  مجال الملكية ، الذي من شأنه أن يمك

 العمل المهم الذي يقوم به الجميع ف 
 عن االستجابة الفعالة لجائحة كوفيد

ً
  كل مكان، فضًل

. باإلضافة إىل ذلك، أعربت المجموعة عن شورها لموافقة 19-الفكرية ف 

للجنة الحكومية الدولية تقدًما الجمعية العامة للويبو عىل تجديد والية اللجنة الحكومية الدولية، وأعربت عن تفاؤلها بأن تحرز ا
 عن 

ً
ة السنتي   الجديدة. وشكرت المجموعة جميع المجموعات اإلقليمية والوفود عىل تعاونها طيلة األسبوع، فضًل

  فبر
ملموًسا ف 

ا مها بالعمل المنسقي   اإلقليميي   الخارجي   الذين عملت معهم بشكل وثيق، ورّحبت بالمنسقي   اإلقليميي   الجدد. وأكدت من جديد البر 
  قدًما بعمل الويبو. وتمنت المجموعة الصحة الجيدة للجميع. 

 من أجل المض 

ة لدورات الجمعيات هذه،  .130  ّ وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، وأشاد بقيادة الرئيس المتمب 
م ملموس، وشكر الرئيس عىل جهود

ّ
نت الدول األعضاء من تحقيق تقد

ّ
  مك

، التر ا عن تقديرها للسيد ستيب  
ً
ه. وأعربت المجموعة أيض

  التحضب  ألعمال الجمعيات
. كذلك، شكرت المجموعة الحالية المدير العام المساعد، ولألمانة عىل العمل الممتاز وجهودها ف 

جمي   الفوريي   وخدمات المؤتمرات وفريق تكنولوجيا المعلومات وجميع الذين دعموا الوفود خلل األ 
سبوع. علوة عىل ذلك، المبر

  نجاح أعمال الجمعيات. 
شكرت المجموعة الدول األعضاء والزملء والمنسقي   اإلقليميي   وجميع أصحاب المصالح الذين ساهموا ف 

  القريب العاجل. وقالت  2021وأشارت المجموعة إىل أن جمعيات عام 
دفعت الجميع إىل التفاؤل بأن األوضاع ستعود إىل طبيعتها ف 

  عمل الجمعيات. وأكدت المجموعة عىل األهمية ال
  الروح اإليجابية والكفاءة ف 

مجموعة إنها تستخدم كل الوسائل المتاحة لإلسهام ف 
امها بإيجاد حل من شأنه أن يؤدي إىل عقد المؤتمر الدبلوماس  الذي طال    توليها لمعاهدة قانون التصاميم وأعربت عن البر 

ة التر الكبب 
ر 
ّ
اءات وأنظمة انتظاره. وذك ة إىل أنها اتطلع إىل تعزيز اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر ت المجموعة باألداء الماىل  الجيد للمنظمة، مشب 

  نظام لشبونة. وشكرت 
  الوقت نفسه، أعربت المجموعة عن شورها باالتجاهات اإليجابية والتوسع ف 

مدريد والهاي ولشبونة. ف 
ة تاتيانا مولسيان )جمهورية مولدوفا( لمنصب رئيسة الجمعية العامة المجموعة جميع الدول األعضاء ع شيح سعادة السفب 

ىل دعمها لبر
  الختام، أعربت المجموعة عن تقديرها للمدير العام، وتطلعت إىل 

ة بالنجاح. وف  للويبو. وأملت المجموعة أن تتكلل تجربة السفب 
  استمرار التعاون مع فريق اإلدارة العليا الجديد. 

وقالت المجموعة إن الرئيس يمكن أن يعتمد عىل الدعم الكامل من الدول األعضاء ف 
 مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق لتطوير نظام فعال للملكية الفكرية لما فيه خب  الجميع، وال سيما األجيال القادمة. 

ته المتفانية قبل الجمعية العامة للويبو وخللها وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر الرئيس عىل قياد .131
وعىل تيسب  المناقشات. كما أعربت المجموعة باء عن تقديرها لألمانة عىل دعمها قبل الجمعيات وخللها. وتوّجهت المجموعة باء 

جمي   الفوريي   المهرة والفنيي   الذين لوالهم لما كان م
  المؤتمرات والمبر

  بالشكر الجزيل إىل موظق 
ن الممكن عقد هذه الدورات ف 

صيغة هجينة. وأعربت المجموعة باء عن شكرها للمدير العام عىل توجيهاته وعىل الوثائق وعىل العمل قبل األسبوع وخلله. وشكر 
، مدير شعبة  ، المدير العام المساعد، والسيد كاتتر 

شؤون وفد المملكة المتحدة بصفته الوطنية وباسم المجموعة باء السيد ستيب  
 عىل أن هذه الجمعية 

ً
المشاركة الدبلوماسية والجمعيات، إذ كانت مشاركتهم الصادقة والمنفتحة والشفافة مع الدول األعضاء دليًل

ا. وشكرت المجموعة باء جميع 
ً
زت عىل تحقيق األثر المنشود، تماشًيا مع نهجها األوسع نطاق

ّ
سمت بالفعالية ورك

ّ
العامة للويبو ات
 الدورة تكللت بالنجاح، وأعربت عن المنسقي   اإلق

ّ
ليميي   والدول األعضاء ورؤساء الهيئات عىل جهودهم الدؤوبة. ورأى المجموعة أن

انية للثنائية سعادته شورها باعتماد  ت 2022/23برنامج العمل والمب   اتيجية لألجل المتوسط. واعتبر
 عن الخطة االسبر

ً
، فضًل

ي ْ  
َ
  التفاصيل التقنية، عن  المجموعة هاتي   الوثيقتي   كدليل

ما. وأعربت المجموعة باء، من دون الخوض ف 
ً
  قد

ي ْ  للمنظمة للمض 
إرشاديَّ

  اتخذت خلل هذا األسبوع، مثل االتفاق عىل التاري    خ الرئيش  لبدء العمل بالمعيار 
واعتماد التحديثات  ST.26رضاها عن القرارات التر
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رية. وقالت المجموعة إن تلك قرارات مهمة وتضمن توافق خدمات الويبو مع الغرض المدخلة عىل األنظمة العالمية للملكية الفك
ف التطورات المستقبلية. وشكرت المجموعة باء الرئيس عىل تعليقاته بشأن المشاورات غب  الرسمية المقبلة لتنفيذ  المنشود وتستشر

  الفقرة 
 
وأعربت المجموعة عن أسفها لعدم تمكن الدول األعضاء من  . A/60/3من الوثيقة  12قرار الجمعية العامة للويبو الوارد ف

  ظّل قيادة 
 
  اآلراء بشأن بعض القضايا. ومع ذلك، فإن المجموعة باء تعتقد بأن المشاورات هذا األسبوع، ف

 
التوصل إىل توافق ف

  المستقبل. وأشارت المجموعة إىل أن السن
 
  ظّل الرئيس، قد مهدت الطريق للتوصل إىل نتائج ناجحة ف

 
وات األوىل من االجتماعات ف

ة للجمعية العامة  . وأفاد الموفد بأنه عىل وشك االنتهاء من الدورة الثالثة عشر اإلدارة الجديدة أكدت قوة المنظمة وطابعها التطلع 
، علًما أنها ستكون مه   جنيف، وأنه يحرص  الجمعية العامة الرابعة للويبو كمنّسق إقليم 

 
. للويبو كموفد مقيم ف ة كمنسق إقليم  مته األخب 

وقد قام الكثب  من الناس بإرشاده ونصحه وإطلعه عىل النتائج الصائبة، والسبل الصحيحة، وتلك غب  الناجعة. وقال الموفد إنه يمكن 
  ساعات وهو يذكرهم جميًعا. وتوجه 

 قليميي   الذين سيفتقدهم جميًعا. بالشكر الصادق لجميع المنسقي   اإل الموفد أن يقض 

وأّيد وفد إسبانيا البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وأشاد بالرئيس عىل إدارته الحكيمة للمناقشات  .132
 رائًعا عن التيسب  الفعال للعمل  الحالية وهنأ األمانة عىل عملها. وأشار الوفد إىل أن الجمعيات

ً
  صيغة هجينة كانت مثاّل

 
  عقدت ف

التر
  سلسلة 

 
اضًيا، وه  مهّمة غب  سهلة. ف   الجلسة العامة والوفود المشاركة افبر

 
وساعدت عىل التوفيق بي   المشاركة الشخصية ف

ة لعمليات االجتماعات الثانية والستي   للجمعيات، تّمت الموافقة عىل مجموعة متنوعة من ال   كانت ذات أهمية كبب 
وثائق التر

  شارك فيها الوفد بنشاط، مثل 
انية للثنائية المنظمة، والتر  ذلك 2022/23برنامج العمل والمب  

ّ
، الذي أّيده الوفد. ورأى الوفد أن

  تلك الوثيق
 
  تنفيذ الواليات الواردة ف

 
  السياق الحاىل  وأعرب عن أمله ف

 
ة بشكل مناسب وسلس وطموح. سيمكن الويبو من االزدهار ف

باإلضافة إىل ذلك، رحب الوفد بموافقة الجمعية العامة للويبو عىل الخطوات اللزمة لضمان انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة 
  ربط السياسات العامة المتفق عليها 

 
 هذه المسألة أساسية إذا رغبت الدول األعضاء ف

ّ
ا أن

ً
دولًيا لتعزيز للتنمية المستدامة، مضيف

  توّجه أعمال الدول األعضاء. وأعرب الوفد عن شوره بالتحسينات 
وحماية الملكية الفكرية والصناعية بأهداف التنمية المستدامة التر

  أدخلت عىل أنظمة التسجيل الدولية، وطلب من األمانة والدول األعضاء إيلء اهتمام خاص لتطوير أنظمة معاهدة التعاون بشأن 
التر
  مختلف اللجان، وأعرب ا

ْ مدريد والهاي وتنفيذها عىل نحو سليم. علوة عىل ذلك، أخذ الوفد علًما بالتقدم المحرز ف  اءات ونظاَم  لبر
  االنعقاد وأن تكون بمثابة منتدى للنقاش المثمر بشأن الجوانب المختلفة للملكية الفكرية 

  أن تستمر هذه المنتديات ف 
عن أمله ف 

  الدول األعضاء، مع االستمرار بمكافحة جائحة كوفيدوالصناعية، وذل
. ودعا الوفد إىل اتخاذ 19-ك لدى عودة األوضاع إىل طبيعتها ف 

  تحكم جميع أنشطة المنظمة، 
قرارات بشأن المستقبل الذي ستواصل إسبانيا المشاركة فيه بنشاط، مع مراعاة األبعاد الشاملة التر

 فعلًيا للحوار 
ً
ل مثاّل

ّ
  تشك

 والتعددية الفعالة.  والتر

وتحدث وفد سلوفينيا باسم االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه، وكّرر من جديد شكره للرئيس عىل توجيهه وقيادته الحكيمة  .133
ا الرئيش  ونائتر  الرئيس والميشين والمدير العام ونواب ا

ً
  تيسب  المناقشات خلل دورة الجمعية العامة للويبو. وشكر الوفد أيض

لمدير ف 
وعىل مدار السنة الحافلة  الحالية العام ومساعد المدير العام واألمانة بأكملها عىل عملهم الدؤوب وأدائهم الممتاز خلل الجمعيات

  الويبو الذين دعموا الوفود بتفاٍن خلل األسبوع. وعىل الرغم من الصيغة الهجينة 
ا وليس آخًرا، شكر الوفد موظق  بالتحديات. وأخب 

  ا
نت من مناقشة واعتماد بعض الوثائق الحيوية لعمل الويبو التر

ّ
ت، أعرب الوفد عن شوره ألن الجمعية العامة للويبو تمك

َ
مد
ُ
عت

انية للثنائية المتواصل، مثل  اتيجية لألجل المتوسط. وأعرب الوفد عن تطلعه لتحقيق  2022/23برنامج العمل والمب   والخطة االسبر
ين، كما رّحب بالوعد الذي قطعته الويبو بالسع  إىل ضمان الملكية  نتائج ملموسة للرؤية والنهج اتيجر  الجديد، باهتمام وأمل كبب  االسبر

  جهودها الرامية إىل االستجابة الفعالة والكفؤة لجائحة كوفيد
  19-الفكرية للجميع. وأعرب الوفد عن دعمه للويبو ف 

، وعن رغبته ف 
كات الصغب     مساعدة الدول األعضاء والشر

ة والمتوسطة ف  كات الصغب    ذلك المبدعي   والمبتكرين األفراد والشر
ة والمتوسطة، بما ف 

اتيجية إعادة البناء عىل    سياق اسبر
  أن تؤدي الويبو دورها، ف 

  االقتصادي. وأعرب الوفد عن أمله ف 
جهودها الرامية إىل تحقيق التعاف 

  الرحلة نحو 
بناء عالم قادر عىل الصمود بعد انحسار الجائحة. وأعرب الوفد عن شوره نحو أفضل، تجاه جميع أصحاب المصالح ف 

  مختلف هيئات الويبو ولجانها. ورحب االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه بتجديد والية اللجنة الحكومية 
ام بمواصلة العمل ف  بااللبر 

  2022/23للثنائية الدولية 
ة السنتي   الجديدة. وفيما  ، وأعرب عن تطلعه إىل المشاركة البناءة ف 

  فبر
المفاوضات بمجرد أن تستأنف ف 

احات البناءة فور استئناف المفاوضات    االقبر
يتعلق بمسألة معاهدة قانون التصاميم، أعرب الوفد عن استعداده لمواصلة البحث ف 
  الختام، أعاد 

  الجمعية العامة المقبلة للويبو. وف 
االتحاد األوروتر  والدول األعضاء التأكيد عىل  المعيارية، عىل أمل أن يجري ذلك ف 

  جميع هيئات الويبو ولجانها وأنه 
  أن تسود روح التعاون الفعىل  ف 

ام المستمر بأهداف الويبو وعملها. وأعرب الوفد عن أمله ف  االلبر 
  مساعدة الوفود عىل إيجاد حلول عملية خلل العام المقبل، عىل أمل أن تتحّسن الظروف

بما يسمح للوفود باالجتماع مرة  سيستمر ف 
 أخرى دون أي قيود. 

 وترد فيما يىل  الملحظات الختامية للمدير العام:  .134

  الويبو. 
  ختام سلسلة االجتماعات الثانية والستي   لجمعيات الدول األعضاء ف 

  الكلمة ف 
 "شكرا لك السيد الرئيس إلعطات 

، وأن "إنه لمن دواع  شوري أن نرى هذه القاعة وأن نرى ال  بحضور هذا الجمهور والمشاركي  
ً
  جنباتها مجددا

حياة تدب ف 
  بالعديد من األصدقاء الجدد شخصيا. 

 نصل حبل الود مع األصدقاء القدام ونلتقر
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 "كما أتوجه بالشكر العميق كذلك إىل جميع المندوبي   الذين انضموا إلينا عن بعد. 

o  ي بحكم تقدم بلدي بفارق "وبالنسبة إىل العديد منكم، وأنا أعرف ذلك أكبر ساعات عن توقيت جنيف، قد  6من غب 
  بي   ساعات الصباح المبكر أو ساعات الليل المتأخر. 

 يتأرجح الفارق الزمت 

o  جميع أنحاء العالم  
 
  تجمعنا بأشة الويبو ف

امكم الذي أثرى مناقشاتنا وجعلنا نشعر باآلضة التر "فشكرا لكم عىل البر 
 طوال األسبوع. 

امك الدؤوب والدعم الثابت والتوجيه الرشيد، ليس فقط خلل هذا األسبوع، بل "وشكرا ل ، عىل البر  ك سعادة السفب  زنيبر
ة واليتك بصفتك رئيس الجمعية العامة للويبو.   طوال فبر

o حققناها هذا األسبوع، وأنت  
تتوىل  "لقد كان للدور الرئيش  الذي أديته األثر الطيب عىل تيسب  النتائج اإليجابية التر

  ظل هذه الجائحة. 
 
  الويبو بي   إدارتي   وعىل عملية انتقال المنظمة ف

 
اف عىل االنتقال ف  اإلشر

o  .ظل هذه األوقات االستثنائية، كانت المنظمة ذات حظ بتوليك الرئاسة  
 
 "وف

o  .ف العمل معك  "إنه لمن دواع  الشور والشر

، مرة أخرى، زميلي   "وأود أن أهت  
  أتطلع والفريق المرافق  ةانتخابك رئيس ن عىلامولسي ةالسفب   تر

للجمعية العامة للويبو. وإنت 
ية لجمعيات العام المقبل.   ىل  إىل العمل معا بشكل وثيق ونحن نبدأ األعمال التحضب 

"شكرا أيضا للمنسقي   اإلقليميي   عىل ما قدموه من إسهامات ودعم من وراء الكواليس. والدول األعضاء عىل مشاركتكم. 
 إىل مواصلة العمل معا.  ونتطلع

 "أصحاب السعادة والزملء واألصدقاء،

  الوقت الذي يجب أن نعمل فيه من أجل التغلب عىل األزمة الحالية والتخفيف 
  االفتتاحية، وحتر ف 

  ملحظاتر
"كما قلت ف 

 من آثار الجائحة، يجب علينا أيضا أن نقتنص الفرص المتاحة لنا وأن نغتنمها. 

  مم
اتيجية المتوسطة "ولذلك، فإنت    أدلت بها العديد من الوفود بشأن الخطة االسبر

ير  جدا للبيانات اإليجابية والمشجعة التر
اتيجيتها.   األجل ورؤية الويبو الجديدة ورسالتها واسبر

انية للثنائية  نامج والمب   س  هذا البر 2022/23"ونحن ممتنون أيضا ألن الجمعيات وافقت عىل توصيات لجنة البر نامج . وسب 
  ذلك الدعم المتعلق بكوفيد

انية، بما ف    19-الخاص بالعمل والمب  
ها من المبادرات التر ، والخطة الرأسمالية الرئيسية وغب 

اكاتكم ودعمكم.  جم إال إىل أثر فعىل  بفضل استمرار شر
  المستقبل. ولكن هذه األسس لن تبر

وافقت عليها، قواعد أعمالنا ف 
  اال 

  هذه الخطط. لذلك، يرجر االستمرار ف 
 تصال الوثيق بنا والعمل معنا من أجل ضخ الحياة ف 

"ومن دواع  شورنا أيضا الحصول عىل موافقتكم عىل السياسة المراجعة المتعلقة باللغات. ونعتقد أن المزيد من الشمول ليس 
  ظل التعددية ا

  المستقبل فحسب، بل سيوائم أيضا بيننا بشكل قوي ف 
للغوية باعتبارها قيمة أساسية أساسيا لمهمة الويبو ف 

ألشة األمم المتحدة. ويسعدنا أيضا التوصل إىل قرار باالنضمام إىل وحدة البيانات اإلحصائية باألمم المتحدة، ونتطلع قدما إىل 
  خطة التنمية المستدامة لعام 

 كفريق واحد.   2030إحراز تقدم ف 

  قدما بعمل لج
ان الويبو ووافقوا عىل تجديد الواليات الرئيسية بتوافق اآلراء كما "وأعرب األعضاء أيضا عن حماسهم للمض 

  تأثرت بهذه الجائحة. 
  المجاالت التر

 وافقوا عىل استئناف برنامج عمل أكبر انتظاما ف 

  ستعزز عمل هذه المنظمة وتسب  خدماتنا. 
  اآلراء بشأن مجموعة من األحكام التر

 "وقد تمكنا من تحقيق توافق ف 

  "وأعرب العد
  جدول األعمال المعياري. وتعرب األمانة عن الحماسة التر

  إحراز تقدم ف 
يد من األعضاء أيضا عن رغبتهم ف 

ي  ها إزاء هذه البيانات، وسوف تواصل العمل عىل تيسب  هذه المناقشات ببذل قصارى جهدها. 
 تعبر

 "أصحاب السعادة والزملء واألصدقاء،

  الويبو. 
  هنا ف 

  حق العديد من زملت 
، أن أدىل  بكلمة شكر مقتضبة ف   "أود، إذا سمحتم ىل 
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"إىل قادة قطاعات الويبو ونائب المدير العام ومساعد المدير العام، أقول شكرا لكم وأفرقتكم عىل العمل الذي قمتم به خلل 

  اإلدارة العلي
 
اف الجماع  ف   يناير من هذا العام. الجمعيات ومنذ تولينا مهمة اإلشر

 
 ا للويبو ف

o  وأشب  بشكل خاص إىل مساعد المدير العام أندي ستيب   الذي يّش بمهارة عمل مختلف رؤساء ومسؤوىل  اللجان"
 وهيئات الويبو بصفته أمي   جمعيات الويبو. 

  قدرا هائل من الطاقة والمهارات
 جندت وراء الكواليس.  "وإن تنظيم حدث مختلط ومتعدد اللغات وعىل مدار أيام ليخق 

o  جمي   الفوريي   عىل كفاءتهم المهنية وتكيفهم
"وأود أن أشكر األمانة عىل ضمان حسن سب  الجمعيات. كما أشكر المبر

 مع النسق الهجي   برباطة جأش. 

  اإلقرار بعمل األفرقة التقنية التابعة للو 
 
  ف

  ضم صوتهم إىل صوتر
 
  واثق من أن األعضاء يرغبون أيضا ف

  أبلت بلء "وإنت 
يبو التر

  أمان وروح 
 
  مجاالت األمن والصحة وتقديم الطعام إلبقاء المندوبي   ف

 
  تيسب  مناقشاتنا، فضل عن العاملي   ف

 
حسنا ف

 متجددة. فشكرا لكم جميعا. وإننا لنقدر مجهوداتكم تقديرا عميقا. 

 "أصحاب السعادة والزملء واألصدقاء،

  أثب  
  نوقشت والتر

  اتفق عليها خلل جمعيات هذا األسبوع، تشهد عىل ما يمكن تحقيقه عبر التعاون "إن المسائل التر
ت والتر

اكة الدوليي   من خلل تعددية األطراف.   والشر

كة    اآلراء ومواجهة التحديات المشبر
، إال أنه بالعمل معا يمكننا بناء توافق ف  "وبينما يخيم عىل هذه األوقات عدم اليقي  

وأن نحدث أثرا حقيقيا بالنسبة لكم  2030الويبو الصالح العام وأن ندعم تنفيذ جدول أعمال عام  وضمان أن تحقق أعمال
 ولمجتمعكم واقتصادكم. 

 "وب  هذه الروح، أتطلع إىل مواصلة عملنا معا خلل العام المقبل. 

كة لعالم يحط  فيه االبتكار واإلبداع من   قدما برؤيتنا المشبر
أي مكان بدعم الملكية الفكرية لما  "وب  هذه الروح، يمكننا أن نمض 

 فيه خب  الجميع. 

، وإىل أن يتجدد اللقاء أدعوكم إىل الحفاظ عىل سلمتكم."
ً
 "فشكرا جزيل جميعا

 وترد فيما يىل  الملحظات الختامية للرئيس:  .135

 "سعادة السفراء،

ة المدير العام،  حرص 
ات الموفدين والممثلي   من جميع العواصم،  حرص 

 الكرام، موظفو الويبو 
 السيدات والسادة،
 تحية طيبة وبعد،

  الويبو.  بلغنا "ها قد 
 نهاية سلسلة االجتماعات الثانية والستي   لجمعيات الدول األعضاء ف 

 . ا طوال العامي   الماضيي  
ً
 "إنه لمن دواع  شوري أن أكون قد ترأست كافة أعمالنا، ليس هذا األسبوع فحسب، ولكن أيض

ات   عشر
  ف 
 مشاركتر

ّ
، مّرة جديدة، بتقديم أهمية تعددية األطراف. ومن  "إن   سمحت ىل 

  ترأستها خلل واليتر
االجتماعات التر

اكة والتفاوض  -ولجميع الدول األعضاء  -بالغ األهمية بالنسبة لنا  االجتماع لمناقشة أي عراقيل بروح من التعاون والشر
ّ  والتغلب عليها.  ز المصالح والعقول الني   ة من أجل بناء غد أفضل. ويجب أن نجمع بي 

 "أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

  ننتم  
  علينا معالجتها إذا أردنا تحقيق اإلمكانات الكاملة لهذه الجمعية الموقرة التر

"ال يزال هناك الكثب  من النقاط العالقة التر
 إليها. 

  نريد تحقيقها مًعا، دعونا ال ننش أن مهمة 
الويبو األوىل ه  قيادة تطوير نظام دوىل  متوازن وفعال "فإىل جانب األهداف التر

 للملكية الفكرية يفسح المجال للبتكار واإلبداع لصالح الجميع. 
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، ه    

  وسادتر
  العلقات الفنية واإلبداعية والفكرية، وهدفها هو حماية الثقافة؛ والثقافة، سيداتر

 
"فتؤدي الويبو دوًرا أساسًيا ف

  ا
 
 لتقارب بي   المجتمعات وجميع الضمائر الحية. بالتأكيد ركن أساس  ف

  إضافة حجر جديد 
 
"هذا هو الهدف الذي سع المغرب إىل تحقيقه طوال هاتي   السنتي   من الرئاسة. لذلك، آمل أن ننجح ف

 إىل الرصح الذي نبنيه مًعا هنا. 

  جائحة كوفيد
  العالم 19-"قبل تفشر

 
 للحتفال برئاستنا من خلل عدف

ّ
  تظهر ثراء ، كنا نستعد

ٍد من المناسبات الثقافية التر
  مرتبط بأحد 

 
  اجتماع ثقاف

 
ين منكم ف   رؤية الكثب 

 
ننا من ذلك، ونأمل ف

ّ
 فور تمك

ً
الثقافة المغربية وتنوعها. سوف ننظم مناسبة

 أنشطة الويبو. 

ًما بإحراز ت ، الذي ال يزال ملبر    مناقشاتنا حول جميع المواضيع "عىل أّي حال، يمكنكم االعتماد دوًما عىل الوفد المغرتر 
 
م ف

ّ
قد

اءة. 
ّ
 الهامة بطريقة فعالة وبن

، السيدات والسادة،  "أصحاب المعاىل 

 أن أشب  بصفة خاصة إىل المنسقي   اإلقليميي   الذين يّشوا مهمة الرئاسة بفضل ما أبدوه من مرونة وروح المشاركة 
ّ
"أود

هم
ّ
ا، ولكن

ً
دِرك أن مهامهم صعبة أحيان

ُ
  أصعب الجلسات.  والحوار. أ

 
ّ  حتر ف  أنجزوها بتمب 

اءة ومرونتها. 
ّ
 "وأود توجيه الشكر إىل جميع الدول األعضاء عىل مشاركتها ومساهماتها البن

ا إىل المدير العام، السيد دارين تانغ، وإىل جميع أعضاء األمانة الذين قدموا المساعدة القيمة والمتفانية. 
ً
"وأتوّجه بالشكر أيض

قة بعملنا. فقد كان المدي
ّ
بي   لمعالجة كافة التفاصيل المتعل

ّ
ين ومتأه  ر العام وجميع أفرقة اإلدارة العليا حاض 

ا من تبادل أفكارنا وأقوالنا. 
ّ
جمون، فلوالهم لما تمكن  "وبالطبع، أود أن أحت   العمل الدؤوب الذي قام به المبر

يات إىل رئيستنا المقبلة، س
ّ
 أن توجيه أطيب التمن

ّ
ا، أود ً ة، والممثلة الدائمة لمولدوفا، السيدة تاتيانا مولسيان. "أخب   عادة السفب 

 معرفة كيفية 
ّ
  باإلشارة إىل نقطة أساسية: إن

إعلء شأن المواهب وحمايتها ينّم عن إيمان "واسمحوا ىل  بأن أختتم ملحظاتر
ع إىل المستقبل

ّ
مة تتطل

ّ
 الويبو منظ

ّ
 . بمستقبل اإلنسانية؛ ولهذا السبب بالذات فإن

 "شكًرا عىل حسن إصغائكم"

 اختتم رئيس الجمعية العامة للويبو سلسلة االجتماعات الثانية والستي   لجمعيات الويبو.  .136

 ]يىل  ذلك المرفق[
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 من جدول األعمال الموّحد 5البند 

 البيانات العامة

ن و 111 ة لما عددهممثلالجهات القدمت الوفود و  .1 ن دوليتي  ن حكوميتي  التالية  منظمات غي  حكومية 10دولة ومنظمتي 
ي إطار هذا البند من جدول األعمال أسماؤها،

ن
اليا، النمسا، ، وهي بيانات شفوية أو مكتوبة ف ، أرمينيا، أسير ن : ألبانيا، الجزائر، األرجنتي 

، كولومبيا، الكونغو، بنغالدش أذربيجان،  ن ، الصي  ي دار السالم، بوركينا فاسو، كمبوديا، كندا، شيلي
ازيل، برونن ، بيالروس، بوتسوانا، الير

، يةجمهورية الدومينيكالنمرك، اا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الدكوستاريك
، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا  ي

 ،أيسلندا  هنغاريا، ،غواتيمال  ،، اليونان، غانا إكوادور، مرص، السلفادور، إسواتينن
ستان ،كازاخستان  ،كينيا   ،األردن ،اليابان ،جامايكا  ،إيطاليا  ،إرسائيل ،العراق ،اإلسالمية( -إيران )جمهورية  ،إندونيسيا  ،لهند ا ن غي   ،لبنان ،قي 

يا  ،ليسوتو  يا  ،مالوي ،مدغشقر  ،ليتوانيا  ،ليبا ليبي  ن  ،نيوزيلندا  ،نيبال ،ناميبيا  ،موزمبيق ،المغرب ،الجبل األسود  ،منغوليا  ،المكسيك ،مالي 
يا  وي    ج ،نيجي  و  ،باراغواي ،باكستان ،عمان ،الين ن  ،بي  تغال ،بولندا  ،الفلبي  التحاد  ،رومانيا  ،جمهورية مولدوفا  ،جمهورية كوريا  ،قطر  ،الير
 ،السودان ،إسبانيا  ،جنوب إفريقيا  ،سلوفينيا  ،سلوفاكيا  ،سنغافورة ،رصبيا  ،المملكة العربية السعودية ،سان مارينو  ،رواندا  ،الروسي 
 ،اإلمارات العربية المتحدة ،أوكرانيا  ،أوغندا  ،تركيا  ،تونس ،ترينيداد وتوباغو  ،ند تايل ،العربية السوريةالجمهورية  ،سويرسا  ،السويد 

انيا المتحدة ،المملكة المتحدة ن المنظمة  ،زمبابوي ،نام فييت ،أوزبكستان ،أوروغواي ،الوليات المتحدة األمريكية ،جمهورية تين
اع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )أريبو( رابطة البلدان األمريكية  ،مكتب براءات الخير

ي الملكية الفكرية ) ،برنامج الصحة والبيئة ،جمعية اإلمارات للملكية الفكرية ،للملكية الصناعية
ن
ابان اليجمعية  ،(IP Justiceالعدالة ف

جامعة  ،(ELAPIمدرسة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية ) ،(KEIالمؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة ) ،(JIPAلملكية الفكرية )ل
 مركز الجنوب.  ،منظمة التعاون اإلسالمي  ،الدول العربية

ي قيادة وهنأت الوفود والجهات الممثلة رئيس الجمعية العامة للويبو ونائبيه عل انتخابهم،  .2
وتمنت لهم كل التوفيق فن

، وخاصة فيما  ي
 عل المدير العام واألمانة لعملهما خالل العام الماضن

ً
ي هذا الصدد. وأثنت أيضا

الجمعيات وأكدت تعاونها الكامل فن
ي أ
ي تحدثت بصفتها الوطنية بوجه عام البيانات النر

تيبات للجمعيات. وأّيدت الوفود النر دلي بها باسم يتعلق بإعداد الوثائق والير
 مجموعاتها. 

ا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إن جائحة كوفيد .3
ً
ي  19-وقاَل وفد جنوب أفريقيا، متحدث

عطل الحياة وُسُبل العيش فن
ُ
ل تزال ت

ي التصدي للجائحة، من خالل تعزيز بناء القدرات، ونقل 
، يجب أن تضطلع الويبو بدور رئيسي فن جميع أنحاء العالم؛ وبالتالي

ي جميع أنشطتها وبرامجها ا
اكات اإلنمائية، والعمل من أجل تعميم الستجابة العالمية للجوائح الحالية والمستقبلية فن لتكنولوجيا، والرسر

ن النمو المحتمل وبناء اقتصادات مستدامة،  ي للويبو أن تساعد الدول األعضاء فيها عل استخدام الملكية الفكرية لتحفي 
ولجانها. وينبغن

ة والمتوسطة والنساء والشباب والمجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب األصلية. مع إيال  كات الصغي  ء اهتمام خاص لحتياجات الرسر
فرسر تماشًيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 

ُ
، وذلك من أجل 2030وأضاف الوفد أن توصيات أجندة الويبو للتنمية يجب أن ت

ي القتصادي والجتماعي من جائحة كوفيد الستفادة المثل من مساهمة الويبو 
ي التعافن

نامج 19-فن . رحبت المجموعة األفريقية بير

انية للثنائية  ن هما عل أنشطة التنمية ودعمهما لإلبداع والبتكار من أجل عالم أفضل وأكير 2022/23العمل والمي  ن ، ول سيما تركي 
ام بمساعدة الدو  ن حيب بوجه خاص باللير ي جهودها الرامية إل التصدي لجائحة كوفيداستدامة. وتم الير

وضمان  19-ل األعضاء فن
اكات من أجل تعزيز القدرة عل إنتاج اللقاحات عل الصعيد العالمي  ن ذلك بتدابي  لتيسي  الرسر

ي أن يقير
ي اللقاحات، وينبغن

اإلنصاف فن
ي ذلك عن طريق التشجيع

ي اتفاق  وتوفي  بيئة مؤاتية لالبتكار ونقل التكنولوجيا، بما فن
عل استخدام أوجه المرونة المنصوص عليها فن

ن الويبو ومنظمة  ي الجاري بي 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاق تريبس(. وأثنن الوفد عل التعاون الثالنر

ة عل عمل ق المجموعة األفريقية أهمية كبي 
ِّ
عل
ُ
الويبو، ول سيما اللجان واألفرقة العاملة  الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. ت

)لجنة فيها، كما رحبت بتجديد ولية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 
ي أن تشهد عل إبرام معاهدة قانون التصاميم. وأش

ي دعم مبادئ التمثيل المعارف(. وأعربت المجموعة عن رغبتها فن
ارت إل أنه ينبغن

انية(. وأعربت المجموعة  ن انية )لجنة المي  ن نامج والمي  ي توسيع وتكوين لجنة الويبو للتنسيق ولجنة الير
ي العادل والتناسب فن

الجغرافن
ي للملكية الفكرية عل تحويل المجتمعات ومساعدة البلدان ال ي قدرة النظام اإليكولوجر

ي تحقيق أهدافها األفريقية عن ثقتها فن
نامية فن

ي الحتياجات المحددة لجميع أصحاب  اإلنمائية. ول يمكن تحقيق هذه اإلمكانات إل من خالل نظام فعال وشامل للملكية الفكرية يلنر
، مع الستفادة الكامل ي

ي مجالت تشمل الصحة والتعليم وتغي  المناخ واألمن الغذان 
ي التصدي للتحديات فن

ة من المصلحة، ويساعد فن
 . ي  البتكار والتطور التكنولوجر

ة  بنغالدشوتحدث وفد  .4 باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وقال إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعلق أهمية كبي 
ي ت
ة النر جري بها اإليداعات عل الملكية الفكرية وأن النظام العادل والمتوازن للملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية القتصادية. ونظرا للوتي 

ي لجنة الويبو للتنسيق. وقال إن 
ي المنطقة، فإن المجموعة ليست ممثلة تمثيال كافيا فن

ي مجال الملكية الفكرية فن
واألنشطة البتكارية فن

ي هذا ال
ك بشأن العضوية الذي قدمته المجموعة والمجموعة األفريقية هو السبيل األنسب لحل مسألة الجمود فن اح المشير شأن. القير
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ي مجال التكنولوجيات الصحية الجديدة، 

ن
ي أن تكون مفتوحة للجميع. وذكر أن البحث والتطوير ف

انية ينبغن ن ورأى أن عضوية لجنة المي 
ي ضوء ما سبق، هناك حاجة إل نظام متوازن 

ن
ي العديد من البلدان. وقال إنه ف

ن
دت المزيد من اإلنفاق العام ف

ّ
ول سيما اللقاحات، ول

 حاجة إل لحقوق الملكي
ً
وس كورونا. وهناك أيضا ة الفكرية لضمان النفاذ العادل إل التشخيص والعالجات واللقاحات لمكافحة في 

ي دولي أو صكوك لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، وعقد مؤتمرات 
العمل معا لوضع الصيغة النهائية لصك قانونن

ي مسألة إنشاء مكاتب دبلوماسية لعتماد معاهدة بشأ
ن
ن حماية هيئات البث ومعاهدة قانون التصاميم. ورحب بالتقدم المحرز ف

ي أصول المنظمة لعام 
ن
 ، ووضعها المالي السليم بوجه عام. 2020خارجية جديدة للويبو، وزيادة صاف

أ المد .5
ّ
قية، وهن ير العام عل الذكرى السنوية وتحدث وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الرسر

مة للنظام العالمي للملكية الفك
ِّ
يه منصبه، وأعرَب عن دعمه لعمله الرامي إل تعزيز الدور الرئيسي للويبو بوصفها الجهة الُمنظ

ّ
رية. لتول

ي تنمية بيئة البتكار، وأ
ن
ة وأشاَر الوفد مع الرتياح إل مساهمة الويبو، بقيادة المدير العام الجديد، ف كات الصغي  م إل الرسر

ر
قرر بالدعم الُمقد

اجع   لهم بتسويق ثمار عملهم الفكري. وعل الرغم من الير
َ
ي قطاع األعمال، مّما سمح

ن
ن ف ن والرياديي  والمتوّسطة وإل الشباب الموهوبي 

مة عل استقرارها من الناحية المالية، مّما يدّل 
ّ
سّببه الجائحة، حافظت المنظ

ُ
ي القتصادي الذي ت

عل الطلب العالمي عل الخدمات النر
ي ظّل الظرو 

ن
مة ف

ّ
مها الويبو، وفّعالية أعمال الدعوة الجارية لزيادة الوعي العام بالملكية الفكرية، ومدى فّعالية إدارة المنظ

ِّ
قد
ُ
ف الصعبة. ت

ات ، حنرّ خالل الفير
ا
 جدول أعمال الويبو يبقر حافًل

ر
  وأشاَرت المجموعة مع الرتياح إل أن

ر
 عل األنشطة، وأن

ٌ
فَرض فيها قيود

ُ
ي ت
النر

مة حافظت عل دورها 
ّ
 المنظ

ر
 الوفد أن

َ
ي عمل الويبو. وأضاف

ن
د أهمية اإلصالح الرقمي ف

ّ
ي الواقع، مّما يؤك

ن
ائها قد زادت ف إنتاجية خير

ل تحقيق أهداف  اف، بمشاركة جميع أصحاب المصالح، مّما ُيسهِّ
ّ
التنمية المستدامة. وأعربت كمحفل هاّم للحوار الشامل والشف

ي المجموعة هي من الجهات 
ن
 البلدان ف

ر
ي المستقبل القريب. وأضافت أن

ن
ي تجديد الجانب المعياري لعمل الويبو ف

ن
المجموعة عن أملها ف

د
ّ
فاقاتها المتعد

ّ
فاقياتها وات

ّ
ي ات

ن
ها أطراف ف

ر
مها الويبو، كما أن

ِّ
قد
ُ
ي ت
ايد حجم المستفيدة الناشطة للخدمات العالمية النر ن ة األطراف. ويير

مت خالل السنوات العرسر الماضية 
ّ
 بلدان المنطقة قد

ر
 إن

ا
ا  30التسجيالت الدولية والوطنية للملكية الفكرية. وتابع الوفد قائًل

ًّ
صك

ن المستمّر عل دعم ال  كي 
، ينصّب الير ي

فاقات الدولية للويبو والنضمام إليها. وعل الصعيد الوطنن
ّ
بتكار وتطوير بيئة للتصديق عل الت

 
ّ ن وضعها بالنسبة إل مؤرسر ن البلدان من تحسي 

ِّ
، األمر الذي سُيمك ي

ت وثائق السياسة العاّمة عل الصعيد الوطنن
َ
ِمد
ُ
 ابتكارية. وقد اعت

ها حاليً 
ُ
ي يبلغ عدد

 مراكز دعم التكنولوجيا والبتكار، النر
ر
ي  250ا البتكار العالمي عند تنفيذ هذه الوثائق. وأضاَف الوفد أن

مركًزا فن
ايد باستمرار. وتعمل بلدان المنطقة بشكٍل ناشط عل تطوير بنيتها التحتية للملكية  ن ي الير

المنطقة، يكير عليها الطلب، وشبكتها آخذة فن
عاون المجموعة الفكرية وتعزيز توفي  خدمات الملكية الفكرية فيها. وأشاَر الوفد مع الرتياح إل مراجعة سياسة الويبو بشأن اللغات. وتت

ْ مدريد ولهاي  ي نظاَمي
ي مسألة توسيع نظام اللغات فن

م فن
ُّ
ع إل إحراز تقد

ّ
ن والعديد من الدول العربية، كما تتطل عن كثب مع الصي 

ي اللغات الرسمية لتلك األنظمة، بهدف زياد
. وتهتّم المجموعة بالسغي إل إيجاد حّل لمسألة إدراج اللغة الروسية فن ة للتسجيل الدولي

 عن ضمان انضمام أطراف 
ا
قية إل خدمات الويبو، فضًل َرص وصول مودعي الطلبات من بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الرسر

ُ
ف

ع المجموعة إل مزيد من التعاون المثمر مع الويبو وتطوير مجالت التعاون التقليدية والجديدة.  ومن
ّ
فاقات الويبو. وتتطل

ّ
 جدد إل ات

ي أمانة الويبو، ول سّيما عل مستوى اإلدارة. الحوافز اإلض 
قية فن ي هذا الصدد زيادة تمثيل بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الرسر

افية فن
َعت 

َّ
ي هذا الصدد، تطل

. وفن ة الفّعاليات بقدر كبي 
ّ
 هجينة، وانخفضت مد

ا
خذت سلسلة الجتماعات الحالية لجمعيات الويبو صيغة

ّ
ات

خا
ّ
ي المجموعة إل ات

ي العمل المثمر فن
ي اآلراء حولها، وأعربت عن أملها فن

ل إل توافق فن ي يمكن التوصُّ
ذ قرارات رسيعة بشأن القضايا النر

ي سياق سلسلة الجتماعات الحالية للجمعيات، 
ي من المقّرر أن تجتمع قبل نهاية العام. وفن

لجان الويبو الرئيسية واألفرقة العاملة النر
اءات  أشارت المجموعة إل حرصه ي اآلسيوي للير ن المكتب األورونر إدارة للفحص التمهيدي و  الدولي بحث لل كإدارةا عل حّل مسألة تعيي 

ي الدولي 
اءات الدولي وتطوير عمليات ابتكارية فن  ذلك سيسمح بتوسيع نطاق استخدام نظام الير

ر
. وأعربت المجموعة عن اقتناعها بأن

اء بشأن جميع البنود الُمدرَ المنطقة دون اإلقليمية األوروبية اآلسيوية
ّ
اِمها بالتعاون البن ن ي . وأعلنت المجموعة عن الير

جة فن
 األعمال.  جدول

ا باسم مجموعة أوروبا الوسىط ودول البلطيق، عن رسوره بأن الويبو قد حرصت عل الستقرار  .6
ً
وأعرب وفد جورجيا، متحدث

ي جائحة كوفيدوالنتائج المالية اإليجابية وتقديم خدمات الملكية الفكرية 
. وأضاف أن التكنولوجيا والبتكار 19-بالرغم من تفسر

ي اإلنعاش بعد الجائحة. وعل الرغم 
ي التغلب عل التحديات وأنها ستؤدي دوًرا أساسًيا فن

ت أساسية فن َ
يرِ
ُ
من واإلبداع هي أمور لطالما اعت

 مجموعة
ر
ي مجال الملكية الفكرية، وأضاف أن

ز الفرص فن  هذه الفرص  هذه الجائحة، تير
ر
أوروبا الوسىط ودول البلطيق عل ثقة بأن

انية للثنائية  ن نامج العمل والمي  م. وأعربت مجموعة أوروبا الوسىط ودول البلطيق عن تأييدها لير
َ
غتن

ُ
، اللذين 2022/23سوف ت

ة  اتيجية المتوسطة األجل للفير اتيجية  2026-2022يعكسان الخطة السير ورحب الوفد بالخطط  . (2026-2022)الخطة السير
كات واألفراد. فمن شأن التسويق وإدارة الملكية الفكرية أن يؤديا إل النمو  الرامية إل وضع مبادرات لمساعدة المجتمعات والرسر

 التنوع والشمولية اللذين تتمتع بهما الويبو س
ّ
انية، فإن ن ي لجنة المي 

م فن
ِّ
د
ُ
ي القتصادي والتنمية. وتماشًيا مع البيان الذي ق

ُيساهمان فن
ي تعزيز التحادات الرئيسي

ة. إرساء نظام عالمي فعال للملكية الفكرية. وبالنظر إل األداء المالي للمنظمة، أعربت المجموعة عن رغبتها فن
ي اآلراء بشأن القضايا الجوهرية. 

وعل  وقد كانت الدول األعضاء منتجة، عل الرغم من الجائحة، مما سيساعد عل التوصل إل توافق فن
. وأعرب الوفد عن تقديره لالستقرار المالي لالتحادات الفردية وللجهود الرامية إل إطالق أنشطة

ا
، كان تخصيص الموارد فعاًل ن  مر السني 

ي لجنة الويبو للتنسيق هي مسألة طال أمدها وهيمنت عل المناقشات 
ترويجية ودعم أصحاب المصالح. وقال إن تخصيص المقاعد فن

ي عام 
 . وقد برهنت مجموعة أوروبا الوسىط ودول البلطيق عن مرونتها وما زالت متفائلة بشأن إمكانية التوصل إل قرار ُمرٍض. 2021فن
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ن إن األزمة الحالية تتيح أيضا بعض الفرص. وقال إن البتكار والملكية الفكرية، اللذين يواجهان جائحة كوفيد .7 -وقال وفد الصي 
ها من التحديات العالمية 19 ن وغي  . ورأى حاجة إل الستفادة من نظام الملكية الفكرية لزيادة تحفي  ، أصبحا أهم من أي وقت مضن

ن  ي التصدي للجائحة وقيادة العالم نحو النتعاش القتصادي، مع تحقيق التوازن بي 
ن
البتكار والسماح للملكية الفكرية بأداء دور نشط ف
، استنادا للمرحلة اإلنمائية الجديدة، استكملت حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وعل  ن هذه الخلفية، ذكر أن حكومة الصي 

ن واللوائح األخرى المتعلقة  اءات وقانون العالمات التجارية وقانون حق المؤلف والقواني  إجراء جولة جديدة من التعديالت لقانون الير
. ومن شأن تلك الخطوات أن 14النتفاع بها للخطة الخمسية رقم بالملكية الفكرية، ورسعت صياغة خطة حماية الملكية الفكرية و 

ن  تعزز النمو القتصادي والتنمية المستدامة من خالل النهوض بالملكية الفكرية عالية الجودة وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتحسي 
ي تنفيذ خطتها ا

ن
عت ف ي عام بيئة البتكار واألعمال عل الوجه األمثل. وقال إن الويبو رسر

ن
اتيجية الجديدة المتوسطة األجل ف . 2021لسير

ي متوازن للملكية الفكرية  اتيجية والهيكل الداخلي بهدف تطوير نظام إيكولوجر
ورأى أن الخطة حسنت رسالة المنظمة والركائز السير

ي تقديم خمس نقاط: "
ن
ي أن تضط1وتعزيز الروابط مع الدول األعضاء. وأعرب الوفد عن رغبته ف

ي " ينبغن
ن
لع الويبو بدور أكير فعالية ف

ي أن تسغ الويبو إل وضع قواعد ومعايي  للقواعد العالمية للملكية الفكرية وأن تضطلع بدور 2التصدي للتحديات العالمية؛ "
" وينبغن

ي ا
ن
ن إل التوصل إل توافق ف ي المجالت والقطاعات الجديدة، وتتطلع الصي 

ن
ي صياغة قواعد الملكية الفكرية ف

ن
آلراء بشأن عقد مهم ف

ي القريب العاجل؛ "
ن
ن خدماتها العالمية 3مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة قانون التصاميم ف ي للويبو أن تسغ جاهدة إل تحسي 

" وينبغن
ي نظامي مدريد 

ن
ها من لغات األمم المتحدة الرسمية ف ي ذلك من خالل استخدام اللغة الصينية وغي 

ن
ي مجال الملكية الفكرية، بما ف

ن
ف
ي مجال البتكار عل و 

ن
ن الخدمات المقدمة إل الجهات الفاعلة ف ن وتحسي  لهاي، والحفاظ بفعالية أكير عل أمن بيانات المستخدمي 

؛ " ي الويبو، وتزويدها 4الصعيد العالمي
ن
ي هيئات صنع القرار ف

ن
ي مراعاة شواغل البلدان النامية عل النحو الواجب، وزيادة تمثيلها ف

" وينبغن
ي مجال الملكية الفكرية؛ " بالمزيد من

ن
انيتها وأنشطتها 5المساعدة التقنية لتيسي  تكوين الكفاءات ف ن ي أن تكون برامج الويبو ومي 

" وينبغن
ي تدعمها الخطة الخمسية رقم 

ي قدما لتصبح مركزا 14األخرى أكير شفافية. وقال إن منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة، النر
، تمضن

اءات دوليا لالبتكار والتكنو  ي الملكية الفكرية. وب  هدف تعزيز نظام الملكية الفكرية، أطلق نظام منح الير
لوجيا ومركزا إقليميا للتجارة فن

ي ديسمير 
ي يونيو  455، استلم 2021. وبحلول نهاية يوليو 2019األصلي فن

اءات أول 2021طلبا من هذه الطلبات. وفن ، منح سجل الير
اءات الجديد  ي إطار نظام الير

ي منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة، وتعزز دعمها براءة فن
اءات فن ي تطوير نظام الير

، وهي عالمة فارقة فن
ي الخدمات 

ي لالبتكار والتكنولوجيا. وقال إن منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة تستفيد أيضا من مزاياها فن لتطوير نظام إيكولوجر
ن  ي محاولة لدفع عجلة التنمية القتصادية المهنية، وتعزز دورها كمركز تجاري وتعزز التواصل بي 

كات ما وراء البحار فن  الجزء القاري ورسر
 عالية الجودة من خالل التجار بالملكية الفكرية وتسويقها. 

  ،وفد المملكة المتحدةوقال  .8
ً
إنه يريد أن تنظر الجمعيات إل المستقبل وتوجه عمل هيئاتها  ،باسم المجموعة باء متحدثا

ن أن الملكية الفكرية ل تزال تدفع عجلة التنمية القتصادية الفرعية وتعمل  بي 
ُ
عل معالجة حالت الجمود. وأضاف أن األدلة ت

. ويوضح مؤرسر البتكار العالمي لعام  ي دعم الحلول. وأعرب  2021والجتماعية والثقافية عل الصعيد العالمي
أهمية الملكية الفكرية فن

ا للملكية الفكرية عل الصعيد العالمي وتساعد الوفد عن سعادة المجموعة باء بأ
ً
 ومتوازن

ا
ن تكون جزًءا من منظمة تدعم إطاًرا فعاًل

خيص  ن القطاع العام وقطاع الصناعة واألوساط األكاديمية من خالل إتاحة الير المبتكرين عل مستوى القاعدة وتشجع التعاون بي 
ي أن تظل أنظمة الملكية الفكرية مالئمة للغرض الطوعي للملكية الفكرية ومبادرات نقل التكنولوجيا 

وفق أحكام متفق عليها. وينبغن
ي. وأعرب عن تأييد المجموعة باء لرزمة كوفيد ن استجابة المنظمة  19-المنشود منها وتوفر حوافز لإلبداع البرسر ي من شأنها تحسي 

النر
لفكرية خالل الجائحة. وأشار إل دعم المجموعة باء لتحديثات للجوائح، كما أعرب عن امتنانه لمواصلة الويبو تقديم خدمات الملكية ا

ي لحقوق الملكية الفكرية. وتوقع أن يستمر إعطاء 
ونن ْ مدريد ولهاي لتسهيل اإليداع اإللكير اءات ونظاَمي معاهدة التعاون بشأن الير

ي هذ
نامج العمل األولوية إلنشاء األدوات السهلة الستخدام، وأن الجائحة ستتيح دروًسا مفيدة فن ا الصدد. وأشادت المجموعة باء بير

انية لل ن اتيجية المتوسطة األجل. وأضاف أن الويبو تلعب دوًرا  2022/23ثنائية والمي  ي تنفيذ الخطة السير
وواصلت دعم المدير العام فن

. وأقرت المجمو  ي والذكاء الصطناعي
ي معالجة التحديات العالمية مثل تغي  المناخ واألمن الغذان 

عة باء بدور خدمات الويبو، مثل فن
اء )ويبو غرين(  ق بالتكنولوجيا الخرصن

ّ
وع الويبو المتعل ن  WIPO Re: Searchوقاعدة بيانات الويبو للبحث مرسر ي الربط بي 

فن
ي عام 

ي أن تشكل جمعيات الويبو فن
 2022المبتِكرين ومستعملي البتكار بما يعود بالنفع عل الجميع. وأعرب عن أمل المجموعة باء فن

، ويعزز دور اإلط 
ا
ار منتدى للنقاش حول البتكار واإلبداع، األمر الذي من شأنه أن يزيد من أهمية الملكية الفكرية بالنسبة للجمهور عامة

ي دفع عجلة القتصادات القائمة عل البتكار واإلبداع. 
 الدولي للملكية الفكرية فن

 وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا  .9
َ
ث
ر
م بالعمل مع الرئيس والدول األعضاء لضمان  وتحد ن ه ملير

ّ
ي وقاَل إن الالتينية والكارينر

 جائحة كوفيد
ر
ن لجمعيات الويبو. وأضاف أن ي 

ّ
ر عل الحياة اليومية، حيث 19-نجاح الدورة الثانية والست

ّ
، كما ُيدِرك الجميع، ما زالت تؤث

م، تنعقد الجمعيات مّرة أخرى بصيغٍة هجينة، ول يزال هنا
ُّ
ج بعد؛ ومع ذلك، تّم إحراز بعض التقد

َ
عال
ُ
ي لم ت

ك العديد من القضايا النر
ي هذ

امها بالويبو وبمجالت عملها. وفن ن ب عليها، مّما يدّل عل مرونتها والير
ُّ
ي ظّل هذه الظروف والتغل

مت الدول األعضاء العمل فن
ّ
ا وتعل

 مجموعة بلدان أمريكا الالتينية وا
ر
جمة الشفوية الصدد، قاَل الوفد إن  أن تشكر أمانات مختلف اللجان وخدمات الير

ّ
ي تود لكارينر

امهم وتفانيهم. وأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام ن ن عل الير في 
ّ
عل تقريره الشامل حول  والخدمات السمعية البرصية وجميع الموظ

َ عن تقديره الخاّص لإلجراءات وا ر ي جميع المجالت، وعير
مة فن

ّ
ي المساعدة والتعاون مع الدول أنشطة المنظ

خذتها الويبو فن
ّ
ي ات

لقيادة النر
يعية، والمساعدة التقنية وبناء القدرات، ودعم البتكار ونقل  19-األعضاء من أجل مكافحة جائحة كوفيد عن طريق المساعدة الترسر

دة األطراف األخرى، بم
ّ
مات المتعد

ّ
خذة بالتعاون مع المنظ

ّ
مة التجارة التكنولوجيا، والخطوات المت

ّ
مة الصّحة العالمية ومنظ

ّ
ا فيها منظ
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م فيه البتكار واإلبداع من أيِّ مكاٍن من خالل الم
َ
َب الوفد برؤية المدير العام لعالٍم ُيدع لكية الفكرية العالمية، بقيادة المدير العام. ورحر

ي إطار أجندة الوي
ن
ه القوي عل التنمية ف ن  عن تركي 

ا
 أن تشكر مختلف إدارات لما فيه خي  الجميع، فضًل

ّ
 المجموعة تود

ر
بو للتنمية. وقال إن

مه من دعم، مّما 
ّ
قد
ُ
ي وشعبة المعارف التقليدية، لكّل ما تبذله من جهود وما ت  بالذكر شعبة أمريكا الالتينية والكارينر

َن الويبو، وخصر
َّ
مك

قة بالملكية الفكري
ّ
 مجموعة بلدان أمريكا الدول األعضاء من مواصلة الضطالع بأنشطتها المتعل

ر
ة عل الرغم من هذه الجائحة. وقال إن

، وتؤ  مة الخاّص بوضع القواعد والمعايي 
ّ
د األطراف، ول سّيما جدول أعمال المنظ

ّ
مة بالنظام المتعد ن ي ل تزال ملير ّيد الالتينية والكارينر

ْين "لجان الويبو وإطار وضع القوا
َ
ي إطار البند

ن
ش ف

َ
ناق
ُ
ي ست

انية والرقابة" المواضيع النر ن نامج والمي  عد والمعايي  الدولية" و"مسائل الير
 ضمن جدول األعمال. 

ي البداية عن فائق التقدير للتحضي  لعقد سلسلة و  .10
ن
 ف
ً
ف وفد دولة قطر بإلقاء بيان نيابة عن المجموعة العربية معربا ّ ترسر

ي الويبو رغم التح
ن
ن لجمعيات الدول األعضاء ف ي فرضتها جائحة كوفيدالجتماعات الثانية والستي 

. وقال إن المجموعة 19-ديات النر

ن  ي البداية عل اهتمامها بأعمال الويبو وحرصها عل التطوير المستمر للنظام العالمي للملكية الفكرية مع األخذ بعي 
ن
العربية تؤكد ف

ن العتبار. العتبار توصيات أجندة التنمية بهدف وضع األولويات والحتياجات الخاصة بالبلدان النامي  بعي 
ً
ة والبلدان األقل نموا

ي تقرير 
ن
ي هذا المجال والواردة ف

ن
ي تم تحقيقها ف

 لجنة المعنية بالملكية الفكرية والتنميةالوأضاف أن المجموعة ترّحب باإلنجازات النر
ي طرأ علي)لجنة التنمية(

ة المقبلة لستكمال تنفيذ التوصيات النر ي الفير
ن
ها تأخي  خاصة بسبب التعطيل ، وإنها تدعم تكثيف الجهود ف

ي هذا  19-الذي تسببت به جائحة كوفيد
ن
ي تم تحديدها لتنفيذ هذه التوصيات، كما تدعم ف

ام باألطر الزمنية النر ن ي أدت إل عدم اللير
والنر

ي بسبب الجائحة، وترحب بخطة 
ي تم تأجيلها من العام الماضن

االويبو السياق استكمال أعمال جمعية الويبو النر -2022تيجية السير
ي الويبو. وأفاد بأن المجموعة العربية 2026

ن
انية فيما يتعلق بالسياسات المنقحة للغات ف ن . وأعرب عن الرضا التام عن قرارات لجنة المي 

ي تعزيز قدرة الدول األعضاء عل الستفادة من نظام الملكية الفكرية لتحقيق أهدافها اإل 
ن
نمائية تدرك األهمية المحورية ألعمال الويبو ف

ي هذا المجال، كما تدعو الدول األعضاء للنظر بشكل 
ي مناقشات بناءة وإيجابية فن

والقتصادية والجتماعية وتؤكد استعدادها لالنخراط فن
ي أنظمة الويبو وبشكل خاص نظام مدريد لتسجيل العالمات التجارية ونظام لهاي 

ي للدعوات المستمرة إلدراج اللغة العربية فن إيجانر
ي التنمية المستدامة وبناء  .يمللتصام

ة الماضية بشكل مستمر لتحقيق أهدافها فن  إن المجموعة العربية قد عملت خالل الفير
ا
وأردف قائال

ن الحماية العالمية ولسيما مفاوضات اللجنة  ي المنظمة لتطبيق قواني 
القتصاد البناء عل المعرفة ودعمت المفاوضات الجارية فن

ي لجنة المعارف، وإنها تتطلع لمتابعة هذا النهج )لجنة حق المؤلف( لحقوق المجاورة المعنية بحق المؤلف وا
والمفاوضات الجارية فن

ي 
 أعرب عن التطلع إل تحقيق أكير قدر ممكن من النتائج اإليجابية فن

ً
ة. وختاما ن الدول األعضاء خالل الفير وتحقيق أكير توافق ممكن بي 

ي تطوير نظام دولي فعال وشامل للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز البتكار الذي يساعد عل هذا المؤتمر، بهدف تأكيد ريادة الو 
يبو فن

 .تحقيق التنمية المستدامة للجميع

اتيجية  .11 ي آسيا )آسيان(، ورحب بإطالق الخطة السير
فر ن باسم رابطة أمم جنوب رسر ي 2026-2022وتحدث وفد الفلبي 

، النر
ة من خط 2.0تزامنت مع نرسر الصيغة  . ورحب بتعبي  2025-2016ة العمل الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لرابطة آسيان للفير

ي 
الويبو عن اهتمامها بدعم خطة آسيان، الذي تقدمه شعبة الويبو لبلدان آسيا والمحيط الهادئ إل فريق رابطة آسيان العامل المعنن

ي مجال الملكية الفكرية، واهتمامها بنجاح الجتم
ي بالتعاون فن

ي رابطة آسيان، الذي عقد فن
ي لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية فن

اضن اع الفير
ي آسيان بشأن الخطط القطرية للدول 2021أبريل 

ن الدول األعضاء فن ، ونجاح الخطة اإلقليمية لرابطة آسيان وبالمشاورات الجارية بي 
ي تقديم دعم قيم

ي سنغافورة فن
ن  األعضاء. وأشار إل استمرار مكتب الويبو فن يا وميانمار والفلبي  ن إل المنطقة. وقال إن كمبوديا ومالي 

ي مؤرسر البتكار العالمي لعام 
ي انضمت 2021وسنغافورة وتايلند وفييت نام قد حققت نجاحا طيبا فن

. وذكر أنه خالل العام الماضن

ن إل جمهورية لو الديمقراطية الشعبية إل وثيقة جنيف لتفاق لشبونة، وانضمت فييت نام إل م عاهدة بودابست وانضمت الفلبي 
ن من الويبو قد يرسا إنجاز ما سبق. وأضاف أن الرابطة ستواصل إعطاء  ن المقدمي  . وقال إن الدعم والمساعدة التقنيي  ن معاهدة بيجي 

ي رابطة 
. وأشار إل أن مكاتب الملكية الفكرية فن آسيان تعمل بشكل وثيق األولوية لتعزيز أنظمة الملكية الفكرية من خالل التحول الرقمي

ة والمتوسطة.  كات الصغرى والصغي  ن ورفع كفاءة تقديم الخدمات ألصحاب المصلحة، ول سيما الرسر  من أجل تحديث وتحسي 

ي والدول األعضاء فيه، وقال إن جائحة كوفيدو  .12 قد أكدت قيمة حقوق  19-تحدث وفد سلوفينيا بالنيابة عن التحاد األورونر
ي الجديدان اللذين اعتمدتهما الويبو البتكار واإلبداع عل الصعيد الملكية الفكرية.  اتيجر ي أن تعزز الرؤية والنهج السير

وأعرب عن أمله فن
ن  كي 

ن جميع أفراد المجتمع والير احات الرامية إل تمكي 
، بدعم من نظام متوازن وفعال لحقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن القير العالمي

ة والمتوسطة، عل وجه الخصوص، عل النتائج الملموس كات الصغي  ة من خالل تدابي  وبرامج أفقية ومستهدفة موّجهة لألفراد والرسر
، أن تساهم أنظمة  ي

ي تبذلها الويبو للتصدي لهذه الجائحة. وقال إن من الممكن، بل ينبغن
ي ذلك شأن الجهود النر

نتائج مشجعة، شأنها فن
ي 
. وفيما يخص التواصل مع الملكية الفكرية القوية والمتوازنة فن التغلب عل األزمات الصحية وتضمن النتعاش القتصادي العالمي

اء والرقمية. وذكر أن استدامة واستمرار المناقشات بشأن الملكية الفكرية والذكاء  ن عل التحولت الخرصن كي 
ي الير

قطاع األعمال، فينبغن
. وأفاد بأن ي ي الصطناعي هي من أولويات التحاد األورونر

ي المفاوضات بشأن معاهدة لحماية هيئات البث تأخذ فن
ه ل بد من إحراز تقدم فن

احات بناءة بشأن معاهدة قانون التصاميم. وأيد تجديد ولية  ي اقير
ي منفتح لتلقر العتبار التطورات التكنولوجية. وأن التحاد األورونر

 لجنة المعارف. 
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جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق، وقال إن المديرية العامة وأيد وفد ألبانيا البيان الذي أدل به وفد  .13
ة  ة 2021-2020للملكية الفكرية حققت أهدافها للفير ي الفير

ن
، جمعت اإلدارة بيانات من الوزارات المختصة 2020-2016. وف

اتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وأضاف أ ي تنفذ السير
ة والمؤسسات المركزية النر اتيجية الوطنية الجديدة للفير وع السير -2021ن مرسر

ي مايو 2025
ن
اضية مع مؤسسات 2020، بدعم من الويبو، قد بدأ ف . وتم تحديد الثغرات والتحديات من خالل إجراء مقابالت افير

اتيجية مر عير المشاورات العامة ومن المرتقب أن يوافق 
وع السير ي الدولة وأصحاب المصلحة. وقال إن مرسر

ن
عليه مجلس الوزراء ف

ي من شأنها توحيد مؤسسات الملكية 2021أكتوبر 
اتيجية الثالثة الجديدة النر . وستنظم حلقة عمل وطنية مع الويبو إلطالق السير

اتيجية. وذكر أن بلده أقر القانون  ي بلوغ األهداف السير
ن
ي بشأن األرسار التجا9947الفكرية ف  مع التوجيه األورونر

رية ، الذي يتماسر
ي 943/2016)توجيه الجماعة األوروبية رقم  ي الخطة الوطنية للتكامل األورونر

ن
-2020(. وقد أدرجت توصية المفوضية األوروبية ف

ي اعتمدت أحكاما قانونية وإجراءات لتوفي  الحماية اإلدارية 2022
ي أدخلت عل هيئة التفتيش، والنر

. وأشار إل التعديالت األخرى النر

كات والجامعات. من التعدي عل ح ي الرسر
ن
قوق الملكية الصناعية. وقد واصلت ألبانيا النهوض بحقوق الملكية الفكرية والتسجيل ف

ي إطار اليوم العالمي للملكية الفكرية )
ن
ي مجال الملكية الفكرية لتنظيم أنشطة وندوات  26وذكر أنه وف

ن
أبريل(، أنسر  مركز تدريب ف

ي إعداد وحدات الملكية الفكرية لمختلف أصحاب المصالح. ودورات تدريبية وحلقات دراسية. وقال إ
ن
ن أكاديمية الويبو تدعم المركز ف

ي سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة 
ن
ي شنر أنحاء ألبانيا. وأضاف أن بلده شارك ف

ن
وخالل شهر أبريل، نظمت أنشطة إلذكاء الوعي ف

ي نظمتها ا
ي مجال حق المؤلف النر

ن
ن جهات الدولية بشأن التثقيف ف لويبو بالتعاون مع مكتب الوليات المتحدة لحق المؤلف، من بي 

أخرى، لالطالع عل سياسات الصياغة الرامية إل زيادة تبادل المعارف المتعلقة بالملكية الفكرية. وأضاف أن ألبانيا وقعت مذكرات 
ي التعاون مع الويب

ن
ن وأعرب عن رغبتها ف ن والدوليي  كاء الوطنيي  و لبناء القدرات والحصول عل المساعدة التقنية. وقال إن تفاهم مع الرسر

ي 
ن
ونية ف ات األلمانية فيما يتعلق بشهادات الحماية التكميلية، وعقدت ندوة إلكير  28الويبو ساعدت ألبانيا عل الحصول عل الخير

ي األشهر المقبلة. . وأضاف أن بلده سيولي مزيدا من الهتمام لحمالت التوعية بالملكية الفكرية 2021سبتمير 
ن
 ف

ي احتياجات ومصالح جميع البلدان ويضمن إتاحة  .14 ي أن يلنر
وأشار وفد الجزائر إل أن أي نظام فعال ومتوازن للملكية الفكرية ينبغن

ي خدمة المصلحة الع
هما والنتفاع بهما فن ن البتكار واإلبداع ونرسر ي تحفي 

ي للجميع، مع اإلسهام فن ي والتكنولوجر
امة. فوائد التقدم التقنن

ي 
ي مجال المعرفة، الويبو أن تضطلع بدور أهمية فن

لب من الويبو، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرئيسية فن
ُ
وقال إنه ولهذا السبب ط

مواجهة التحديات الرئيسية للعرص، ول سيما من خالل تطوير آليات تهدف إل تعزيز البتكار ونقل التكنولوجيا، وكذلك إدماج أفضل 
ي تهدف إل للبعد اإلنم

ي حددتها الويبو، والنر
ي سياسات المنظمة وبرامجها وأنشطتها. ومن هذا المنظور، أيد الوفد الرؤية النر

ي فن
ان 

مساعدة الدول عل الستفادة إل أقض حد من نظام الملكية الفكرية لتعزيز النمو القتصادي والتنمية المستدامة، من خالل إيالء 
ن الشباب ة والمتوسطة. وشدد الوفد عل أهمية الدعم الذي تقدمه الويبو للجزائر من أجل  اهتمام خاص للمبدعي  كات الصغي  والرسر

. وذكر الوفد أن الجزائر،  ن ي مجال الملكية الفكرية لفائدة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيي 
تنفيذ المشاري    ع واألنشطة فن

ي أطلقت اإلنتاج المحلي للقاح 
ة عل الوصول العادل إل التقنيات والبتكارات  األسبوع Coronavacالنر ، تعلق أهمية كبي  ي

الماضن
ي الستجابة العالمية لجائحة كوفيد19-الطبية المضادة لكوفيد

ي اتخذتها المنظمة للمساهمة فن
. 19-. ورحب الوفد بالمبادرات النر

ن لزيادة إنتاج اللقاحات  اكات والتعاون الالزمي  . وشجع الويبو عل بناء الرسر  ودعم النتعاش القتصادي العالمي

15.  
ر
، وقاَل إن ي  عن تأييده للبيان الذي أدل به وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر

ن وأعرب وفد األرجنتي 
 جائحة كوفيد

ر
ي ظروف استثنائية، وإن

ي العد 19-الجمعيات تنعقد فن
عيق التنمية فن

ُ
يد من البلدان. وعل ما زالت تفتك بأرواح الناس وت

الرغم من الجهود العالمية المبذولة إليجاد حلول مستدامة ومنصفة وطويلة األجل للقضاء عل الجائحة وتعزيز النتعاش القتصادي، 
 عن الدبلوماسية األكير 

ا
ن العام والخاّص، فضًل ي ْ

ن القطاعَ  الحاجة إل تعزيز التعاون الدولي والتفاعل بي 
ن دِرك األرجنتي 

ُ
 والموّجهة ت

ا
فّعالية

ن الملكية الفكرية والرعاية 19-نحو تحقيق النتائج. وجّراء جائحة كوفيد ، خالل األشهر الثمانية عرسر الماضية، أصبحت العالقة بي 
ف والعديد من الدراسات األكاديمية والمقالت اإلخبارية. فقد أسهمت الملكية الف

ّ
كرية الصّحية مسألة رئيسية وموضوًعا للنقاش المكث

وري إنشاء نظام ملكية  ي عالم ما بعد الجائحة، سيكون من الرصن
ي التنمية القتصادية والجتماعية والثقافية للبلدان. وفن

ي البتكار وفن
فن

ي فيه حقوق الملكية الفكرية جنًبا إل جنب مع الحصول عل الرعاية الصّحية والغذاء والمعرفة ونقل 
فكرية َمِرن ومتوازن تمضن

ي القطاعات ذات األهمية الوطنية الحيوية. ويمكن التكنولوجي
ية الرامية إل تعزيز المصلحة العاّمة فن

ّ
ا، بما يتماسر مع السياسات المحل

د األطراف من دون المّس 
ّ
ي تعود بالفائدة عل  تقديم التنازلت عل المستوى المتعد

بحماية حقوق الملكية الفكرية ومراعاتها، النر
ن بجائحة كوفيدالجميع. وأعربت األرج ي ْ

َ
ق
ّ
ت بهذه الروحية، ل سّيما خدماتها والدعم المتعل

َ
طِلق

ُ
ي أ
ن عن تقديرها لمبادرات الويبو النر -نتي 

مة التجارة العالمية(. 19
ّ
مة الصّحة العالمية ومنظ

ّ
ي )الويبو ومنظ

ي ذلك المساعدة التقنية وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثالنر
 ، بما فن

ن  ي تعتمدها وأعرب وفد األرجنتي 
 سياسة تخصيص الموارد النر

ر
مة ورأى أن

ّ
 عن رسوره باإلشارة إل استمرار السالمة المالية القوّية للمنظ

ي 
ن ألجندة التنمية، النر ي وتتواءم مع أهداف التنمية المستدامة والتوصيات الخمس واألربعي 

ي أن تشتمل عل الُبعد اإلنمان 
مة ينبغن

ّ
 المنظ

عية عل عمل  ي الرسر
ضقن
ُ
ن رؤية المدير العام ت حدة. ولهذا السبب، أّيدت األرجنتي 

ّ
مة ووضعها كوكالة متخّصصة تابعة لألمم المت

ّ
المنظ

ي استئناف 
ن عن أمله، عندما تسمح الظروف، فن ن إل تسخي  فوائد البتكار واإلبداع للجميع. وأعرب وفد األرجنتي 

ْ
ي 
َ
ورسالته الراميت

ي مجالت المعارف التقليدية والموارد الوراثية المفاوضات الموضوعية داخل لجان الويب
م فن

ُّ
ي أرسع وقت ممكن وإحراز مزيد من التقد

و فن
ي 
ن أهمية أكير من أّي وقت مضن ألنشطة التعاون والمساعدة التقنية وبناء القدرات النر والفولكلور وحماية هيئات البث. وتولي األرجنتي 

 عن أنشطة التعليم وا
ا
م من ِشَعب تضطلع بها الويبو، فضًل

ّ
ي البلدان النامية. وأعرب الوفد عن امتنانه الخاّص للدعم المقد

لتدريب فن
ن عل ي سّببتها الجائحة، حافظت األرجنتي 

. وعل الرغم من النكسات النر ي  الويبو، ول سّيما المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارينر
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ي المق
ن
ّر من خالل اللجوء إل أساليب مبتكرة واستخدام أدوات الويبو المتاحة جدول أعمال نشط مع الويبو والمكتب اإلقليمي ف

ة من  ي الفير
ن
ن أّول دورة تدريبية 2021سبتمير  9إل  6لألعضاء. وف ي األرجنتي 

ن
ي للخدمات الخارجية ف

، نظمت الويبو مع المعهد الوطنن
ق با

ّ
دية األطراف فيما يتعل

ّ
ن بشأن المفاوضات وتعد ونية للدبلوماسيي 

ي أن يصبح هذا إلكير
ن
لملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن أمله ف

ن  ع الدول األعضاء األخرى عل تنفيذ أنشطة مماثلة. ورّحبت األرجنتي  النشاط جزًءا من المنهج العادي للمعهد الدبلوماسي وأن ُيشجِّ
ي برنامج درجة 

ن
ي ف ب من جميع أنحاء أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارينر

ّ
ا بالطًل

ً
الماجستي  بشأن الملكية الفكرية والبتكار. أيض

اء )ويبو غرين(، سعًيا إل حشد التكنولوجيات المبتكرة الجديدة  ق بالتكنولوجيا الخرصن
ّ
وع الويبو المتعل وستواصل عملها مع مرسر

ن بموّردي التكنولوجيا لجعل الزراعة أكير استدا يات المناخية من خالل ربط الُمستخِدمي 
ّ
كاء لالستجابة للتحد ن الرسر مة وتعزيز التعاون بي 

ي 
اضن ي المعرض الفير

ن
ي ونبيذ وادي أوكو ف

" ولحم الضأن الباتاغونن ي
ن شاي "يربا مانر . وباإلضافة إل ذلك، عرضت األرجنتي  ن اإلقليميي 

ات الجغرافيةبشأن  وي    ج للمنتجات الوطنية وإذكاء ال المؤرسر ا للير
نً ّ مه الويبو. أتاحت تلك المبادرات حي 

ّ
نظ
ُ
وعي بأهمية استخدام الذي ت

ام المدير العام القوي ن ن إل الير ل جزًءا من التقاليد الثقافية. وأشارت األرجنتي 
ِّ
شك

ُ
ي ت
بتلبية  أدوات الملكية الفكرية لحماية المنتجات النر

ي وتت
ي لها تأثي  حقيقر

ق بأنشطة ومشاري    ع التعاون والمساعدة النر
ّ
ماسر مع مبادرات احتياجات البلدان النامية، ل سّيما فيما يتعل

ام بغية النهوض بالبتكار وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه.  ن مة. وأبدى الوفد تشجيعه للمدير العام عل مواصلة إظهار هذا اللير
ّ
المنظ

خذة حنرّ اآلن ودعمت مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التو 
ّ
ن بالتدابي  المت ي الويبو، رّحبت األرجنتي 

قن
ّ
ق بموظ

ّ
ي وفيما يتعل

ن
ازن ف

ي حقوق 
ن
. وشّجعت إذكاء الوعي الدولي بشأن مساهمة المرأة ف ن يي 

ّ
ن الفن في 

ّ
ي الويبو والموظ

قن
ّ
ن كبار موظ ي بي 

ي والجنسانن
ن
التمثيل الجغراف

ة والمتوّسطة.  كات الصغي   الملكية الفكرية والبتكار واستخدام الملكية الفكرية من ِقَبل الرسر

وفعاليات الملكية الفكرية مع الويبو و"إدارة البلدان المنتقلة إل القتصاد الحر  وقال وفد أرمينيا إنه عمل عل المشاري    ع .16
ي جمهورية 2021والمتقدمة" خالل عام 

ن
ي أرمينيا. وأجرت وزارة القتصاد ف

ن
ي القوي للملكية الفكرية ف

 لذلك كان النظام القانونن
ا
، ونتيجة

ي مجال الملكية الفكرية تضمن
اءات والتصاميم الصناعية وحق المؤلف أرمينيا إصالحات قانونية فن ن بشأن الير ت ثالثة مشاري    ع قواني 

ي 
ن التنفيذ فن اءات والتصاميم الصناعية حي  وع القانون المتعلق بالير ، وتم تقديم 2021يوليو  2والحقوق المجاورة. وقد دخل مرسر

وع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة إل الحكومة. وأشار الوفد إل األحكا ن صادقت مرسر ن ومراكش، اللتي  ْ بيجي  ي
َ ي معاهدنر

م الواردة فن
ي برنامج ح

دِرج فن
ُ
مة ألنشطة منظمات اإلدارة الجماعية. وقد أ

ِّ
ة، واألحكام الُمنظ ي اآلونة األخي 

كومة عليهما الجمعية الوطنية ألرمينيا فن
ي ال اتيجية جديدة طويلة األجل للملكية الفكرية من شأنها أن تلنر

متطلبات الحديثة وتعود بالفائدة عل تطوير الملكية أرمينيا وضع اسير
كة مع الويبو لتحديد الحتياجات والتحديات من خالل  ، نظمت أرمينيا فعاليات مشير ن ي أرمينيا. وعل مر السني 

الفكرية وإنفاذ الحقوق فن
ي حالت دون تنظيم بعض 19-المناقشات مع أصحاب المصالح. وقال الوفد إن جائحة كوفيد

الفعاليات، لكنر أرمينيا تأمل أن  هي النر
مة بالعمل مع الويبو لتعزيز تطوير الملكية الفكرية.  ن  إن أرمينيا ل تزال ملير

ا
ي المستقبل. وختم الوفد قائًل

 يتم ذلك فن

ي تبسيط النظام الدولي للملكية الفكرية وتيسي  النفاذ إلي .17
اليا إنه يشاطر المدير العام للويبو رغبته فن ه للمبتكرين وقال وفد أسير

اليا تدعم تلك الرؤية والستجابة  ي جميع أنحاء العالم. وأضاف أن أسير
ة والمتوسطة فن كات الصغي  كات، ول سيما الرسر ن والرسر والمبدعي 

. ورأى أن عل الويبو والنظام الدولي األوسع19-المستمرة لجائحة كوفيد ي ل تزال تدمر المجتمعات المحلية عل الصعيد العالمي
 ، النر

ي هذه الستجابة. وقال إن تطوير اللقاحات اآلمنة والفعالة المضادة لكوفيد
ي  19-للملكية الفكرية مواصلة الضطالع بدور نشط فن

فن
ي الوقت المناسب 

ي دعم الحصول عل تلك اللقاحات فن
وقت قياسي دليل عل أهمية نظام الملكية الفكرية الذي يجب أن يستمر فن

ي هذا وعل نطاق واسع وبأسعار م
عقولة. ورأى أن الويبو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، قامت بعمل حاسم فن

ي ظل الظروف 
ن فن ن العالمي هو السبيل الوحيد للخروج من الجائحة. ورحب الوفد بعقد اجتماعات بنسق هجي  الصدد. ألن التحصي 

اء اءات(، وبروتوكول مدريد، والجهود الرامية إل العمل عل الراهنة، وإدخال تحسينات عل معاهدة التعاون بشأن الير ات )معاهدة الير
ي للدول األعضاء النضمام إل معاهدة مراكش لتيسي  النفاذ إل المصنفات 

إبرام معاهدة بشأن حماية هيئات البث. وأضاف أنه ينبغن
ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى 

ن أو معافر ي قراءة المطبوعات )معاهدة مراكش( بغية نرسر فوائدها المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي 
فن

 اإلنسانية الواضحة. 

وأيد وفد النمسا البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، والبيان الذي أدل به وفد سلوفينيا باسم  .18
ي والدول األعضاء فيه. وقال إن حقوق الملكية الفكرية وحمايت ي التعامل مع جائحة كوفيدالتحاد األورونر

-ها توفر الحوافز والحلول فن
ي واصلت بها الويبو تقديم خدمات ممتازة لمجتمع الملكية الفكرية رغم 19

. ورحب بالوضع المالي السليم للمنظمة، والطريقة النر

ن للثنائية  حي 
انية المقير ن نامج العمل والمي   بير

ً
كات . وأعرب عن رضاه بال2022/23الجائحة، ورحب أيضا ن عل مخاطبة األفراد والرسر كي 

ير
ي مجموعة األمم المتحدة المعنية بالتنمية 

انية بأن تصبح الويبو عضوا فن ن ة والمتوسطة، وكذلك التوصية الصادرة عن لجنة المي  الصغي 
ي  ن الويبو والمكتب األورونر ي تنظم التعاون بي 

اءات والوكالة الدولية المستدامة. وأيد وفد النمسا الموافقة عل مذكرات التفاهم النر للير
ي األمومة واألبوة. وأعرب IRENAللطاقة المتجددة )

ن ولئحته فيما يتعلق بإجازنر ح إدخالها عل نظام الموظفي 
( والتعديالت المقير

لقة عن حرصه عل عقد مؤتمرات دبلوماسية من أجل إبرام معاهدة بشأن حماية هيئات البث واعتماد معاهدة قانون التصاميم المتع
اءات كإدارة للبحث الدولي والفحص  ي اآلسيوي للير ن المكتب األورونر بطلبات التصاميم. وأيد تجديد ولية لجنة المعارف، ورحب بتعيي 
ي مو 

 فن
ً
 ثانيا

ً
ي للمكتب الدولي للويبو أن يواصل رصد النظام ويجري استعراضا

اءات. ورأى أنه ينبغن ي إطار معاهدة الير
عد التمهيدي الدولي فن

اءات والتوصية بتأجيل تاري    خ تنفيذ معيار 2027ه عام أقصا ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة الير
. ورحب بالتعديالت المقير
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وتوكول مدريد وجدول 2022يوليو  1إل  2022يناير  1من  ST.26الويبو  ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية لير
. وأيد التعديالت المقير

 ا. الرسوم الوارد فيه

اتيجية  .19 ي المجالت ذات األولوية 2026-2022وأيد وفد أذربيجان خطة الويبو السير
ن
 عن كثب مع المنظمة ف

َ
، وذكر أنه تعاون

ي اإلصالح القتصادي، 
ن
ضمن جدول األعمال المتعلق بالملكية الفكرية. وقال الوفد إن هدف البلد هو تعميم مراعاة الملكية الفكرية ف

ي 
ن
ن جملة أمور، ف ي البنية التحتية للملكية الفكرية إل استمرار رقمنة حماية الحقوق وطلبات الشفافية،  من بي 

ن
ات ف ن أدت التغيي  حي 

 عل 
ا
اء ودعم مكاتب الملكية الفكرية المحلية، وإطالق مركز التسويق ونقل التكنولوجيا. عالوة ن الوصول إل قواعد بيانات الخير وتحسي 

ن الملكية الصنا يعات الخاصة بحق ذلك، تم سن قواني  ي الترسر
ن
ات ف عية المعدلة لمراعاة األهداف الجديدة للملكية الفكرية والتغيي 

ي النشاط 
ن
ت زيادات ف

َ
ل ، أصبحت أوقات المعالجة أقرص، وُسجِّ ا لمؤرسر البتكار العالمي

ً
 لذلك، ووفق

ا
المؤلف والحقوق المجاورة.  ونتيجة

اءات، وأرقا . وأشار الوفد إل البتكاري واألنشطة المتعلقة بالير ي الناتج المحلي اإلجمالي
ن
م الطلبات، ومساهمة الصناعات اإلبداعية ف

وع تنمية "القرية الذكية".  ي تأثرت بشدة بالحتالل، ومرسر
ي منطقة كراباخ، النر

ن
ات البتكارية ف ورة إيالء أهمية خاصة لتشجيع التغيي   رصن

م باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. ونظًرا إل ، متحدثا بصفته الوطنية، إنه يؤيد ابنغالدش وقال وفد  .20
ِّ
د
ُ
لبيان الذي ق

ي القتصاد العالمي القائم عل المعرفة والبتكار، أعرب
ن
ايدة للملكية الفكرية ف ن ي  األهمية المير

ن
ي أن تواصل الويبو تعميم التنمية ف

ن
عن أمله ف

ن بشكل خاص عل البلدان النامية والبلدا كي 
ي الذي خلفته جائحة كوفيدأنشطتها مع الير  19-ن األقل نمًوا. وقال الوفد إن التأثي  السلنر

ي تيسي  انتعاش القتصادات الوطنية 
ن
ي جميع أنحاء العالم. وأضاف أن للملكية الفكرية دوًرا حيوًيا ف

ن
عل النمو القتصادي واضح ف

تتوقع الخروج من فئة أقل بنغالدش  ل الرغم من أنوضمان حصول الجميع عل اللقاحات بتكلفة معقولة وعل قدم المساواة. وع
. وقال 2026البلدان نمًوا بحلول عام   أكير أهمية من أي وقت مضن

َ
ي جهودها اإلنمائية بات

ن
، فإن إدماج البتكار والتكنولوجيا المالئمة ف

ة ما بعد خروجها من فئة البلدان تطلب دعم المنظمة لمساعدتها عل تحديد تحدياتها واحتياجاتها والستعبنغالدش  الوفد إن داد لفير
 األقل نمًوا. 

ُهج منّسقة لتعزيز أنظمة الملكية الفكرية.  .21
ُ
ي السياق الحالي من أجل صياغة ن

ا فن
ً
 جمعيات الويبو مهّمة جد

ر
وقاَل وفد بيالروس إن

ّ قدًما بجدول أعمال البتكار، ودعم ال ي
ة والمتوّسطة، وتطوير أنشطة وأعرب عن تقديره لجهود الويبو الرامية إل المضن كات الصغي  رسر

ي 
 بيالروس هي طرٌف فن

ر
اءات الوطنية وتعزيزها. وأشار إل أن ة  19مكاتب الير ي فير

ديره الويبو، وانضّمت فن
ُ
ا دولًيا ت

ًّ
إل  2021-2020صك

اتيجية ة اسير
ّ
فاق لهاي. وبدعٍم من الويبو، تّم إعداد مسود

ّ
ة  معاهدة مراكش وإل وثيقة جنيف لت

ّ
ة الممتد وطنية للملكية الفكرية للفير

ي مجال تكنولوجيا 2030حنرّ عام 
ا فن ً ًما كبي 

ُّ
م تكنولوجًيا ُيحِرز تقد

ّ
 بيالروس بلد متقد

ر
ي انتظار أن تعتمدها الحكومة. وأضاف أن

، وهي فن
 البتكار العالمي حيث احتّل المرتبة األول

ّ ي مؤرسر
ده تصنيف البلد فن

ّ
الة". المعلومات، وهو ما يؤك

ّ
 "استحداث التطبيقات النق

ي مؤرسرّ
 فن

ي عام 
رت فن

ّ
 بيالروس صد

ر
ا  2.5خدمات حاسوبية تبلغ قيمتها أكير من  2020وأضاف أن . وُيبدي البلد اهتماًما خاصًّ مليار دولر أمريكي

" و"خرّ   "التعليم العالي
ْ
ي
َ ة عل التوالي ضمن فئنر

، احتلر المرتبة السابعة والحادية عرسر ية: عل الصعيد العالمي ي ببناء القدرات البرسر يجر
 البتكار العا

ّ ي مؤرسر
َرص عمل للنساء العلوم والهندسة" فن

ُ
ي توفي  ف

ا رائدة فن
ً
َ بيالروس أيض عتير

ُ
، ت  البتكار العالمي

ّ ا لمؤرسر
ً
. ووفق لمي

ن حكومة بيالروس والويبو، تعمل بيالروس عل توسيع شبكة مراكز  رة التفاهم بي 
ّ
ي سياق مذك

مة. وفن
ّ
الحاصالت عل شهادات متقد

ي تضّم 
ي ال 14دعم التكنولوجيا والبتكار النر

قة بتطوير نظام مركًزا فن
ّ
ي بحوث الويبو المتعل

، إل جانب المشاركة بشكل فاعل فن وقت الحالي
ي توسيع تعاونها مع 

ي عل سبيل المثال. وأعرب الوفد عن أمل بيالروس فن
ي مجال النقل المستقّل والكهربان 

ي لالبتكار، فن
ّ

ي محل إيكولوجر
كة ترمي إل بناء القدرات البرسر 

ي مجال الملكية الفكرية، وإذكاء الوعي العام باألدوات الالزمة لحماية الويبو من خالل مشاري    ع مشير
ية فن

َرص إلدراج أد
ُ
ها عل زيادة الف ن شاِطر الويبو تركي 

ُ
 بيالروس ت

ر
وات نتائج النشاط الفكري، وتنفيذ التكنولوجيات الرقمية للويبو. وقال إن

ي أنشطة قطاعات القتصاد العالية التقنية
، وذلك من خالل وضع مسألة تطوير اإلمكانات البتكارية والفكرية ضمن الملكية الفكرية فن

ي 
ي جميع مجالت النشاط، بما فن

ر الرسي    ع للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقها عل نطاق واسع فن أولويات السياسة الحكومية. ونظًرا للتطوُّ
وري توحيد جهود المج19-ذلك مكافحة جائحة كوفيد ه من الرصن

ر
تمع الدولي من أجل إنشاء نظام ملكية فكرية مستقّر ، قال الوفد إن

ي تنفيذ واختبار نتائج 
 بيالروس عل استعداد لالضطالع بدورها فن

ر
يات الراهنة والحتياجات المجتمعية. وقال إن

ّ
ي التحد

ّ
ومتوازن ُيلنر

ْين ال
َ
. مشاري    ع الويبو الرائدة الرامية إل تشجيع البتكار والنشاط اإلبداعي عل الصعيد ي والدولي

 وطنن

وأيد وفد بوتسوانا البيان الذي أدلي به بالنيابة عن المجموعة األفريقية، وأثنن عل الويبو لجهودها الرامية إل التكيف مع  .22
ي تفرضها جائحة كوفيد

ي للملكية 19-التحديات النر وع المكتب النموذجر . وذكر أنه رغم النتكاسات المتعلقة بالجائحة، فإن تنفيذ مرسر

ي أغسطس الفكر 
ي المناسب وأن من المتوقع أن يستكمل فن

ي أفريقيا يجري وفق الجدول الزمنن
ي 2022ية فن

. ورحب بدعم الويبو لبلده فن

ي نوفمير 
لمان فن ي من المقرر أن يعتمدها الير

. ورأى أن من شأن هذه السياسة أن 2021وضع سياستها الوطنية للملكية الفكرية، النر

ن تضمن تعزيز إطار حوكمة الملك ن الشاملي  ي بوتسوانا وتسخي  إمكانيات الملكية الفكرية لتحقيق النمو والتنمية القتصاديي 
ية الفكرية فن

 . ن  والمستدامي 

ازيل، أثمرت  .23 ي الير
ب عل األزمات الصّحية والقتصادية العالمية الراهنة. فن

ُّ
 البتكار عامل أساسي للتغل

ر
ازيل إن وقاَل وفد الير

ي التدابي  الرامية إل تع
ي هذا الصدد فن

َن ترتيب البلد فن ي سالسل البتكار العالمية: تحسر
ازيلية فن كات الير زيز الحوافز للبحث ومشاركة الرسر

 نجاح البلدان ا
ر
 البتكار ليَس لعبة صفرية. كما أن

ر
ازيل إل فتح اقتصادها ألن . وقد سعت الير  البتكار العالمي

ّ لمجاورة أحدث إصدار لمؤرسر
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 بالفائدة 
َ
ات عاد ي نجاحها عرسر

ن
ي أسهمت ف

. وتّم تسليط الضوء عل أهمية التعاون من خالل حملة التلقيح العالمية النر ن عل المنافسي 
اتيجية  ي إطار السير

ن
د التخّصصات للملكية الفكرية ف

ّ
ا بالطابع المتعد

ً
اف ضمن ي طّورتها. وجرى العير

البلدان بواسطة البتكارات النر
ي عام الوطنية للملكية الفكرية ا

ن
ازيل ف ي الير

ن
ت ف

َ
طِلق

ُ
ي أ
اتيجية كأداة إدارية حديثة. وتّم إصالح المعهد 2020لنر . وقد ُوِضَعت السير

 ترسي    ع الجهود الرامية إل إزالة ال
ر
ًها نحو الخدمات. وقاَل الوفد إن ة ليصبح أكير توجُّ ي السنوات األخي 

ن
ي للملكية الفكرية ف

كّم الوطنن
اءات اكم من طلبات الير

ف بها  المير خذتها المكاتب المعير
ّ
ي ات

 كبي  بالعتماد عل خطوات التدقيق النر
ّ
ه إل حد ازيل قد تّم تيسي  ي الير

ن
ف

ايدة مع المعايي   ن
ي أنواع أخرى من األصول، مثل العالمات التجارية والتصاميم الصناعية، يتماسر بصورة مير

ن
 التدقيق ف

ر
دولًيا. كما أن

 انض
ر
ي عام الدولية. وقاَل الوفد إن

ن
ازيل إل بروتوكول مدريد ف ي النضمام  2019مام الير

ن
ي ينظر ف

 المؤتمر الوطنن
ر
ُيعتيرَ خطوة إيجابية وإن

ف، ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل
ّ
 المؤل

ّ
ي إمكانية النضمام إل معاهدة الويبو بشأن حق

ن
 إل معاهدة بودابست. كما تّم النظر ف

فاق
ّ
، ووثيقة جنيف لت ي

ي قاعدة البيانات ويبو ِلكس  الصونر
ن
ق  –لهاي. وإل جانب المشاركة ف

ّ
وع الويبو المتعل األحكام القضائية ومرسر

اء )ويبو غرين( ومنّصة  ي سياق الملكية الفكرية WIPO ALERTبالتكنولوجيا الخرصن
ن
ي مشاري    ع التعاون ف

ن
ازيل بدور مهّم ف ، تقوم الير

وعها الرائد بش ة والمتوّسطة عندما ُمِنَحت والتنمية. وكان الهدف من مرسر كات الصغي  ي البيئة الرقمية هو دعم الرسر
ن
 المؤلف ف

ّ
أن حق

ي السوق. 
ن
ي المنطقة من حيث التشجيع عل تطبيق البتكار ف

ن
ازيل تقود المسار ف  الير

ر
 عالمة جغرافية أو عالمة َجَماعية. وقاَل الوفد إن
ي البلد بما يزيد عل

ن
كات الناشئة ف ر قيمة الرسر

ر
قد
ُ
ي عام وت

ن
ازيل قد حصدت ف ي الير

ن
كات الناشئة ف  الرسر

ر
. وأضاف أن  مليار دولر أمريكي

ي عام  -مليار دولر أمريكي  3.5أكير من  2020
ن
كات الناشئة من 2021وهو رقم سيتّم تجاوزه ف ي الرسر

ن
. واستفاد المستثِمرون الجدد ف

ي كما خ
َر لهم األمن القانونن

ر
ًرا ووف

ّ
حدث مؤخ

ُ
ي است

ي الويبو بحاجة إل إطار قانونن
ن
 التمثيل ف

ر
َض اإلجراءات اإلدارية. وختَم الوفد بالقول إن

ر
ف

مة. 
ّ
ي عمل المنظ

ن
 أن يعكس عل نحو أفضل تنوُّع ومشاركة الدول األعضاء والمناطق ف

ي دار السالم إن حماية الملكية الفكرية أساسية لجهود البلد الرامية إل تحقيق رؤية  .24
تدامة لالس 2035وقال وفد برونن

ي دار السالم إل عدد من المعاهدات 
ي السوق العالمية. وتحقيقا لهذه الغاية، انضمت برونن

الجتماعية والقتصادية وحيازة دور أكير فن
كات  ة والمتوسطة والرسر كات الصغي  ي طلبات تسجيل الملكية الفكرية المحلية والدولية من قبل األفراد والرسر

الدولية وأحرز تقدم كبي  فن
اجع إجراءاته ونظمه المحلية لضمان القدرة عل الستجابة من م ي للملكية الفكرية سي 

ختلف القطاعات. وقال الوفد إن مكتب برونن
ي القطاع، مع مراعاة آخر التطورات وأفضل الممارسات الدولية. وأشار إل أنه بعد عقد من التوقف، ستؤدي عودة 

للطلب والنمو فن
ي للملكية الفكرية 

وي    ج ألجندة الملكية الفكرية عل مكتب برونن ن المكتب من الير اف اإلداري للمدعي العام إل تمكي  إل دائرة اإلرسر
ن بهدف تمكينهم من تلبية الطلب  ي المكتب ووضع خطط لتدريب وتعليم الموظفي 

ية فن . وأشار إل تعزيز الموارد البرسر ي
الصعيد الوطنن

ايد وارتفاع حجم طلبات الملكية الفكرية. و  ن ي المستقبل المير
ي نهاية المطاف هو جعل المكتب هيئة مستقلة فن

أضاف أن الهدف فن
القريب. وذكر أن المكتب يعمل عل إذكاء الوعي بالملكية الفكرية بالعمل مع الوزارات والوكالت الحكومية، فضال عن أصحاب 

ي القطاع الخاص. المصلحة اآلخرين، مثل مؤسسات التعليم العالي والصناعات اإلبداعية والجهات الف
 اعلة المعنية فن

ي التنمية الجتماعية والقتصادية والثقافية للدول وأنه اتخذ  .25
ورصح وفد بوركينا فاسو بأن بلده مقتنع بأهمية الملكية الفكرية فن

ي للملكية الفكرية من قبل مختلف الجهات القتصادية ال اتيجر ي مؤات لالستخدام السير
فاعلة. وب  هدف مبادرات ضخمة إلنشاء نظام بين 

ي من خالل إنشاء اللجنة الوطنية 
تروي    ج وتعزيز المنتجات المحلية ومكافحة التقليد، أشار الوفد إل تعزيز اإلطار المؤسسي والقانونن

ات الجغرافية والعالمات الجماعية والفرقة المتنقلة للمراقبة القتصادية ومكافحة الحتيال. ونظرا ألهمية الملكية الفكرية ي  للمؤرسر
فن
وع إنشاء العالمات  ي يشمل أربعة منتجات. وقد سّهل هذا المرسر وع تجرينر

وي    ج لها، فقد أطلق مرسر تعزيز المنتجات المحلية والير
ر المنسوج " ن ي شكل عالمات تجارية جماعية للمي 

وي    ج لها فن ر Faso Dan Faniالتجارية والير ن "، وزبدة الشيا من بوركينا فاسو والمي 
ي البلد لقبعات ""Koko Dundaالمصبوغ "

ي محمي فن
". وذكر الوفد أن بلده اعتمد، Saponé، وكذلك تسجيل أول مؤرسر جغرافن

اتيجية وطنية لتطوير الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بتعزيز حق المؤلف، أشار الوفد إل إطالق الدورة التدريبية  بدعم من الويبو، اسير
ي ن
ي اإلدارة الجماعية لحق المؤلف النر

ي بوركينا األول فن
اكة مع جامعة توماس سانكارا فن ظمتها المنظمة األفريقية للملكية الفكرية بالرسر

ن التغلب عل العديد  ي مجال الملكية الفكرية، رغم أنه ل يزال يتعي 
كاء فن فاسو. وقد بذلت سلطات البلد جهودا بدعم من مختلف الرسر

ا لتنمية الملكية الفكرية، من التحديات. ولهذا السبب طلب البلد دعم الويبو لمرافقت
ً
اتيجية الوطنية المعتمدة حديث ي تنفيذ السير

ه فن
ي البلد. 

ي الجامعات ومرفقات البحث فن
وي    ج للمنتجات المحلية وتعزيزها، والسغي إل إنشاء مراكز لدعم التكنولوجيا والبتكار فن

 والير

لدان آسيا والمحيط الهادئ، والبيان الذي أدل به وفد باسم مجموعة ببنغالدش وأيد وفد كمبوديا البيان الذي أدل به وفد  .26
ي ذلك من خالل 

، بما فن ي
ي آسيا. وقال إن الويبو قدمت دعما مستمرا لنظام الملكية الفكرية الوطنن

فر ن باسم رابطة أمم جنوب رسر الفلبي 
ي نرسر نظام أتمتة الملكية الصناعية والتصديق عل

 العالمات. ورحب الوفد بالمساعدة أنشطة تكوين الكفاءات والمساعدة التقنية فن
ي البلد؛ 

: الخطط القطرية لكمبوديا؛ ومركز دعم التكنولوجيا والبتكار فن المقدمة من شعبة آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بما يلي
وع بيئة البتكار الداعم لل ات الجغرافية والعالمات الجماعية؛ ومرسر ملكية الفكرية وتسجيل وتسويق المنتجات المحمية بالمؤرسر

وع مرسوم فرعي بشأن اإلنفاذ اإلداري 
وع قانون بشأن األرسار التجارية والمعلومات غي  المكشوف عنها؛ ومرسر والتكنولوجيا؛ ومرسر

وعات بشأن تدريب فاحضي العالمات التجارية عل أساس الكفاءة والحتياجات الفردية ونظام إلدارة التعلم؛  للملكية الفكرية؛ ومرسر
نصة الحلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية القائمة عل الحوسبة السحابية لفائدة إدارة الملكية الفكرية. وأعرب عن تطلع ونرسر م

ة  كات الصغرى والصغي  ي الملكية الفكرية وعامة الجمهور، ول سيما الرسر
ي مزيد من المساعدة التدريبية لفائدة موظقن

كمبوديا إل تلقر
ي أواخر عام والمتوسطة. وذكر أن كمب

ي وقت لحق  2021وديا ستودع صك انضمامها إل اتفاقية برن فن
وستنضم إل معاهدات أخرى فن
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ة لوضع سياسة ملكية فكرية سليمة من أجل  بهدف الستفادة استفادة كاملة من نظام الملكية الفكرية. وأضاف أن بلده تولي أهمية كبي 

كاء التنمية والمنظمات الدولية، ول سيما  التنمية القتصادية والحد من الفقر. وقال إن بلده يرحب باستمرار المساعدة المقدمة من رسر
ن إدارة الملكية الفكرية والبتكار واإلنفاذ من أجل الستجابة للتطورات  الويبو، من أجل دعم توسيم المنتجات المحلية وتعزيز وتحسي 

 العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية. 

ي تفرضها جائحة كوفيدوقال وفد كندا إ .27
-نه تعاون مؤخرا مع الويبو بشأن عدد من المبادرات عل الرغم من استمرار القيود النر

ي استضافة حلقة العمل التنفيذية السنوية 19
ن
ك المكتب الكندي للملكية الفكرية مع أكاديمية الويبو ف . فعل سبيل المثال، اشير

.  -للمكتب الكندي  ي
ونن ي شكل إلكير

ن
ي استضافة سلسلة من الندوات الشبكية التفاعلية الويبو ف

ن
وإضافة إل ذلك، شاركت كندا مع الويبو ف

اح  وع اقير ي المناقشات بشأن مرسر
ن
بشأن خدمات الويبو ومبادراتها. وفيما يتعلق بعمل اللجان، رحب الوفد بالتقدم المحرز مؤخرا ف

انية للثنائية  ن ي مايو ، وبشأن القضايا 2022/23برنامج العمل والمي 
ن
ف، ف ، 2021المهمة المتعلقة بعمل الويبو. وأضاف أن بلده ترسر

ي العمل البناء 
ن
اح المتعلق بحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة. وأعرب عن رسوره بالمشاركة ف ي رعاية القير

ن
بالمشاركة ف

اءات اءات )لجنة الير ن األقاليم مع اللجنة الدائمة المعنية بقانون الير ك بي 
( وتطلع إل مواصلة هذه المناقشات. وقال إن المكتب المشير

ي الوقت 
ن
ن قدرته عل تسليم حقوق الملكية الفكرية بجودة وف ، لتحسي  الكندي للملكية الفكرية يعمل باستمرار، عل الصعيد المحلي

ي ربيع عام 
ن
ي ببيانات الملكية الفكري2021المناسب، وعقد المكتب، ف

ة والبحوث، وركز المؤتمر عل ، مؤتمره السنوي الرابع المعنن
ي وتقديم خدمة جديدة إليداع الطلبا

ونن ن الملكية الفكرية والنمو القتصادي. وأشار إل إطالق نظام المنح اإللكير ت العالقة المتكاملة بي 
اءات. وذكر أن كندا تواصل دعم  ي إطار معاهدة الير

ن
اءات الكندية من خالل إجراء دولي ف ونيا لفائدة الير

ي نظام إلكير
ن
البتكار واإلسهام ف

ة والمتوسطة والمبتكرين  كات الصغي  ن فهم ودعم الرسر ملكية فكرية أكير شمول. وعل وجه الخصوص، أشار إل اتخاذ خطوات لتحسي 
اءات ن من الفات الممثلة تمثيال ناقصا مثل النساء والشعوب األصلية. وأعرب عن فخره بإعالن إنشاء كلية وكالء الير ووكالء  والمقاولي 

ي عام 
ة بينهم 2021العالمات التجارية فن ن ي كندا وحماية التصالت الممي 

ي تولت كامل المسؤولية عن تنظيم أنشطة هؤلء الوكالء فن
، النر

مة بالعمل مع الدول األعضاء واألمانة إليجاد حلول تخدم مصالح المنظمة وأصحاب حقوق الملكية  ن ن عمالئهم. وقال إن كندا ملير وبي 
 ة وأصحاب المصالح اآلخرين عل أفضل وجه. الفكري

ي مكافحة كوفيد .28
َس مكانة الويبو برسعة كجهة فاعلة رئيسية فن -وأعرب وفد شيلي عن تقديره لعمل المدير العام وفريقه، الذي كرر

مة إل الدول األعضاء لستكمال جهودها 19
ّ
متها المنظ

ّ
ي قد

ي مجال اإلنعاش  . وأعرب عن امتنان شيلي لمجموعة تدابي  الدعم النر
فن

ي إيجاد حلول للمشاكل العالمية، مثل إنتا 
يه اإلبداع والبتكار فن

ّ
ت الجائحة الضوء عل الدور األساسي الذي يؤد

َ
ط
َّ
ج القتصادي. وقد سل

ي رسالتها الرامية
ه عل الويبو أن تستمّر فن

ر
ونية للتواصل عن ُبعد. وأضاف أن ي وقت قياسي وتطوير منّصات إلكير

إل تطوير  لقاحات فن
ي تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمي

ر فيه البتكار واإلبداع لمنفعة الجميع. وهذا يعنن
ر
ة نظام دولي متوازن وفّعال للملكية الفكرية ُيسخ

ة
ّ
ي الخط

ن فن مة مع أهداف التنمية المستدامة. وأعرب عن تأييد شيلي لرؤية المدير العام، عل النحو الُمبي ر
ّ
 ومواءمة عمل المنظ

اتيجية  ة والمتوّسطة والنساء، وكالهما من 2026-2022السير كات الصغي  ، من أجل توسيع نطاق منافع الملكية الفكرية لتشمل الرسر
ي 
ة والمتوّسطة فن كات الصغي  . ومن األمثلة عل تلك المبادرات إنشاء مركز لدعم الرسر ي شيلي

الفئات المستهدفة بالمبادرات الوطنية فن
ي للم

ي المعهد الوطنن
مها المعهد المذكور للمشاري    ع الوطنية النر

ّ
لكية الصناعية؛ وإطالق النسخة الثانية من المسابقة الجارية الذي ُينظ

ر لمسابقة  ي تحمل  ”Más Origen“ساعدت عل مكافحة آثار الجائحة؛ واإلطالق الُمقرر
وي    ج للمنتجات النر مها المعهد للير

ِّ
ي ُينظ

النر
ي مجال الملكية الفكرية لفائدة الصناعات اإلبداعية والمتاحف الوطنية؛ واإلطالق ختم المنشأ؛ وبرامج التدريب ع

ل المهارات واإلدارة فن
ي شيلي وكولومبيا وكوستاريكا 

الرسمي لشبكة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية والشؤون الجنسانية، بقيادة مكاتب الملكية الفكرية فن
و؛ ونرسر البيانات الجنسانية عن م ي عام وبي 

اءات. وفن ة عل حماية 2021ودعي طلبات العالمات التجارية والير ت تحسينات كبي 
َ
دِخل

ُ
، أ

ًرا إل 
ّ
. وباإلضافة إل ذلك، انضّمت شيلي مؤخ ن ي للملكية الصناعية لصالح الُمستخِدمي 

حقوق الملكية الفكرية وأداء المعهد الوطنن
ن  ّ فاق مدريد، الذي سيدخل حي 

ّ
ق بات

ّ
وتوكول المتعل ي توليها الير

 هذه اإلنجازات قد أظهرت األهمية النر
ر
ي البلد قريًبا. وقال إن

 التنفيذ فن
ي بلد ناٍم مثل شيلي 

ز البتكار ونقل التكنولوجيا فن . شيلي لنظام الملكية الفكرية وكيف يمكن لنظام متوازن عل النحو المالئم أن ُيعزِّ

ا 
ً
ا من تلك اإلنجازات لم يكن ممكن  أيًّ

ر
ن من مواصلة العتماد عل دعم وأضاف أن

ّ
ي أن تتمك

 شيلي تأمل فن
ر
مة، وقاَل إن

ّ
لول مساعدة المنظ

عاِلج مًعا المشاكل الك
ُ
ات الجائحة، برزت أفضل الصفات اإلنسانية، مّما يدّل عل قدرتنا عل أن ن ي أحلك فير

ة المدير العام وفريقه. وفن بي 
دية األطراف، من خالل ال

ُّ
ي عرصنا، ودور تعد

ي تنسيق الستجابة لهذه المشاكل. فن
 ويبو، فن

مة لضمان إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الويبو  .29
ّ
ي يبذلها الرئيس والمدير العام والمنظ

وقال وفد كولومبيا إن الجهود النر
يات الناجمة عن جائحة

ّ
ي مواجهة التحد

ي ظّل استمرار المجتمع الدولي بأكمله فن
، وذلك فن ي  19-كوفيد  الحالية تحىطن بتقديٍر كبي 

والتعافن
ي عام 

 البتكار العالمي فن
ّ ن بمناسبة إطالق مؤرسر َرت جائحة كوفيد2021منها. وكما أشار رئيس كولومبيا إيفان دوكي ماركي 

ر
عل  19-، أث

ت استجابة أف
َ
ل ي العلوم والتكنولوجيا والبتكار. فقد ُسجِّ

 عل الحاجة إل مزيد من الستثمار فن
َ
د
ر
ي البلدان اقتصاد البلد، وشد

ضل لألزمة فن
ي لديها مستوى أعل من القدرة المؤّسسية. يتوافق "ال

ي مجال البتكار، والنر
ا فن
ً
مة تنظيًما جّيد

َّ
ع بأنظمة إيكولوجية ُمنظ

ّ
ي تتمت

قتصاد النر
 " تقالي بعها حكومة الرئيس دوكي  -الير

ّ
ي تت

َع عل -إحدى ركائز السياسة العاّمة النر  توفي  حماية أفضل لحقّ مع أهداف الويبو. وقد شجر
َل ضمانة لحصولهم عل المكافأة القتصادية والرفاه 

َّ
ن عل مواصلة أنشطتهم وشك ز المبدعي 

ّ
صلة، األمر الذي حف

ّ
ف والحقوق المت

ّ
المؤل

 
فاتهم. وحنرّ اآلن، تلقرّ

ّ
ي من خالل الستخدام المناسب لمصن

ّ
ي مسائل حقّ ال 66067الماد

ف شخًصا المساعدة التقنية فن
ّ
مؤل

صلة، وحنرّ 
ّ
م الذي أحرزه  281379، تّم تسجيل 2021أغسطس  31والحقوق المت

ُّ
ا. وأشاَر الوفد مع الرتياح إل التقد

ً
ف
ّ
مصن
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ر الملكية 

ِّ
سخ

ُ
ي من شأنها أن ت

ي تحديث السياسة الوطنية للملكية الفكرية، النر
ن
ي للسياسات القتصادية والجتماعية ف

المجلس الوطنن
مة له الفكرية لتعزيز 

ّ
 استمرار دعم المنظ

ر
اإلنتاجية والقدرة التنافسية من خالل تشجيع البتكار واإلبداع ونقل التكنولوجيا. وأضاف أن

ي للملكية الفكرية والبتكار وتنفيذ تلك اإلجراءات 
ي الوطنن ي تسمح بتطوير النظام اإليكولوجر

ي النهوض باإلجراءات النر
ن
أهمية حاسمة ف

ن النمّو ال ي أبريل بغية تحفي 
ن
ي ظّل هذه السياسة. وف

ن
تة لكولومبيا، وافقت لجنة جماعة 2021قتصادي للبلد ف

ّ
ي ظّل الرئاسة المؤق

ن
، ف

طرية، وكان الهدف الرئيسي منه توفي  الحماية اإلقليمية  876دول األنديز عل القرار رقم 
ُ
ك للعالمات الق الذي أنشأ النظام المشير

ي تستخدمها ا
ة النر ن ّ اد لإلشارات الممي  ي القطاعات التجارية، مثل الستي 

ن
ي تنفيذ السياسات الوطنية لتعزيز صورتها وهويتها ف

ن
لبلدان ف

ي المناقشات الجارية داخل اللجنة الدائمة المعنّية بقان
ن
 الهاّم ف

ّ
ون والستثمار وفّن الطهي والسياحة. ومن المأمول أن ُيسِهم هذا الصك

ي عقد مؤتمر العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ن
ات الجغرافية )لجنة العالمات(. وأعرب الوفد عن تأييد كولومبيا لإلرساع ف والمؤرسر

 أداة حيوية 
ّ
فاق لهاي الذي ُيَعد

ّ
دبلوماسي للتفاوض عل معاهدة بشأن قانون التصاميم. كما أبدى الوفد حرصه عل النضمام إل ات

ي 
ن
ي هذا الصدد، ومن شأن المساعدة  لتبسيط وتدويل عملية تسجيل التصاميم الصناعية ف

ن
ًما ف

ُّ
حِرز تقد

ُ
 كولومبيا ت

ر
المنطقة. وقال إن

حرِ 
ُ
م الكبي  الذي أ

ُّ
ي تحقيق نتائج ملموسة. وأقّر الوفد بالتقد

ن
ساِعدها ف

ُ
مة أن ت

ّ
مها المنظ

ّ
قد
ُ
ي ت
ي السنوات التقنية والقانونية القّيمة النر

ن
ز ف

 
ا
 أهمية

َ
ق
َّ
اءات. وعل ة داخل لجنة الير ق بالتكنولوجيات  األخي 

ّ
اءات فيما يتعل خاّصة عل المناقشات بشأن الذكاء الصطناعي ودور الير

ي تحتوي عل معلومات عن وضع براءات األدوية واللقاحات. 
الصّحية وتعزيز المبادرات المرتبطة بقواعد البيانات المتاحة للجمهور والنر

 
ّ
خذتها المنظ

ّ
ي ات

ا بجميع اإلجراءات النر
ً
َب أيض  جدول األعمال ورحر

ر
ي نظام الملكية الفكرية. وقال إن

ن
ن إدماج المرأة ف مة لزيادة وتحسي 

 من الفجوات التعليمية، ومشاركة 
ّ
ن القتصادي للمرأة، والحد ن من خالل التمكي 

ْ
ن الجنَسي  الدولي للحكومة يعىطي األولوية للمساواة بي 

، مثل ا
ا
ي يسيطر عليها الرجال عادة

ي القطاعات النر
ن
قة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة المرأة ف

ّ
لصناعة والبناء والمجالت المتعل

ي العام األّول كمدير عا
ن
ديرها النساء. وتّم توجيه تحية ثناء للسّيد تانغ عل عمله الدؤوب ف

ُ
ي ت
م، والرياضيات، والنهوض بالمؤّسسات النر

مة عل الرغم م
ّ
ُ دليٍل عل ذلك هي الدينامية المستمّرة للمنظ ساِعد عل وخي 

ُ
 قيادته ست

ر
 فيه أن

ر
ن الظروف الستثنائية. ومّما ل شك

ا، ر  ً مة. وأخي 
ّ
د األطراف، والحفاظ عل المعايي  العالية للمنظ

ّ
ي اآلراء، وتعزيز نظام الملكية الفكرية المتعد

ل إل توافق فن َب وفد التوصُّ حر
ه كولومبيا بإنشاء قطاع الملكية الفكرية واألنظمة اإليكولوجي

ّ
ة لالبتكار بقيادة ُمساِعد المدير العام ماركو أليمان، وأعرب عن اقتناعه بأن

ي 
ي النتعاش القتصادي للدول األعضاء وتعزيز الملكية الفكرية كأداة لتحقيق القدرة التنافسية واإلنتاجية فن

ي دوًرا حاسًما فن
ّ
سيؤد
 األعمال.  قطاع

ي أن تؤكد  .30
ي وقال وفد الكونغو إن الجمعيات ينبغن

ي حشد الجهود فن
من جديد استمرارية هدف المنظمة الجدير بالثناء والمتمثل فن

ي 
إطار التعددية من أجل إيجاد حلول شاملة. وقال إنه عل قناعة بأن تعزيز الملكية الفكرية من خالل البتكار واإلبداع عامل رئيسي فن

اتيجية  ي الخطة السير
ر أنه ولهذا السبب يخطط بلده بشكل فعال إلنشاء صندوق . وذك2026-2022تنمية البلدان، كما يتجل فن

ي أكتوبر 
ن وتعزيز البتكار. وأضاف أن بلده نظمت فن ، الذي يهدف إل دعم المبدعي  ي اع والبتكار التكنولوجر ، 2020مساعدة الخير

ا  ي لالخير
اكة مع المنظمة األفريقية للملكية الفكرية، النسخة الثامنة من المعرض األفريقر . وعل الصعيد بالرسر ي ع والبتكار التكنولوجر

ي إطار لجنة حق 
ن فن ن المرئيي  ك بشأن حق التتبع للفناني 

اح المشير ، سلط الوفد الضوء عل مساهمة بالده من خالل القير العالمي
ي مجال البحث عن عالجات ألمراض ال WIPO Re:Searchالمؤلف. وأشار إل الهتمام الذي أولته بلده لمنصة 

مناطق وعملها فن
ي مبادرات هذه

 المنصة.  المدارية المهملة والمالريا والسل. ورحب بمساهمة المؤسسة الكونغولية للبحوث الطبية فن

ي فرضتها جائحة  .31
ي الثناء عل استمرار انعقاد جمعيات الويبو بانتظام وبنجاح، رغم القيود النر

ه ينبغن
ر
وقاَل وفد كوستاريكا إن

م 19-كوفيد
ُّ
ي السي  بها لصالح جميع الدول ، بهدف تقييم التقد

ي ينبغن
ي التوّجهات المستقبلية النر

مة والنظر فن
ّ
حرزه المنظ

ُ
الذي ت

ي 
ة النر َب الوفد بالجهود الكبي 

ي هذا الصدد، تدعم كوستاريكا مختلف المبادرات الجاري إعدادها ضمن لجان الويبو. ورحر
األعضاء. وفن

اءات، إل جانب جلسا ي إطار لجنة الير
ت فن

َ
اءات لتكنولوجيات الرعاية ُبِذل ت تبادل المعلومات بشأن األحكام المختلفة لمنح تراخيص الير

 هذه الجهود تكتسي أهمية 
ر
قة بالحصول عل المنتجات الطّبية والتكنولوجيات الصّحية؛ وقاَل إن

ّ
 عن المناقشات المتعل

ا
الصّحية، فضًل

ه
ُ
خاذ

ّ
ي يجري ات

ة بالنسبة لإلجراءات الملموسة النر  الوفد دعمه  19-ا لمكافحة جائحة كوفيدكبي 
َ
د
َّ
المستمّرة حالًيا. باإلضافة إل ذلك، أك

طرية؛ وكان الهدف من المناقشات هو العمل عل تحديد التدابي  
ُ
للمناقشات ضمن لجنة العالمات بشأن مفهوم العالمات التجارية الق

ي من شأنها أن تضمن التنظيم والمعالجة المالئمَ 
 حمايتها واستخدامها ُيتيحان الموضوعية النر

ر
طرية، إذ أن

ُ
ن للعالمات التجارية الق ي ْ

 الوفد الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دبلوماسي حول المعاهدة بشأن 
َ
د  فّعالة للنهوض بالبلدان وتحقيق وفورات الحجم. كما أير

ا
فرصة

. وبال  التنظيم الدولي
ن ل فرصة هاّمة لتحسي 

ِّ
 كوستاريكا ل تزال قانون التصاميم، مّما سُيشك

ر
َح الوفد بأن ف، رصر

ّ
نسبة إل لجنة حقّ المؤل

ف للمكتبات والمحفوظات 
ّ
ي دعم تبادل المعلومات حول التقييدات والستثناءات عل حقّ المؤل

مة بالمناقشات وتستمّر فن ن ملير
ة نظًرا إل أ ف ل والمتاحف ومؤّسسات التعليم والبحث، األمر الذي يكتسي أهمية وطنية كبي 

ّ
قة بحقّ المؤل

ّ
يعات كوستاريكا المتعل  ترسر

ر
ن

يات 
ّ
اءة بشأن التحد

ّ
ي إجراء مناقشة بن

تتضّمن تقييدات أو استثناءات لتلك المؤّسسات. وباإلضافة إل ذلك، أعرب الوفد عن أمله فن
 الملكية الفكرية هي أداة حيوية للتنمي

ر
ي البيئة الرقمية. وقاَل إن

ف فن
ّ
ة القتصادية والجتماعية والثقافية للبلدان، المرتبطة بحقّ المؤل

ي تعزيز نظام متوازن 
واصل كوستاريكا العمل مع الويبو بشأن المشاري    ع الالزمة لدعم البتكار واإلبداع، بهدف الستمرار فن

ُ
ولذلك ست

اها بلده من
ّ
ي تلق

ي تنفيذ األنظمة واألدوات  وفّعال للملكية الفكرية لفائدة الجميع. وأعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة النر
الويبو فن
 . ي تيسي  العمل الداخلي

ن وساهمت فن ي جعلت الملكية الفكرية أقرب إل الُمستخِدمي 
 التكنولوجية النر
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ي النتائج اإليجابية لبياناتها  .32
ن
وقال وفد كوت ديفوار إنه أحاط علما بتقرير المدير العام والوضع المالي السليم للويبو، كما يتجل ف

ي سعيها لتحقيق نظام عالمي للملكية الفكرية يتسم بمزيد من الفعالية والتوافق المالية
ن
. وهنأ عل قدرة المنظمة عل الصمود وشجعها ف

ي أي بلد. ولهذا 
ن
واإلنصاف. وقال إن بلده يرى أن نظام الملكية الفكرية يمثل أداة مهمة للتقدم والتنمية الجتماعية والقتصادية ف

عت حكومته ي يوفرها هذا  السبب رسر
منذ عدة سنوات بإصالحات مؤسسية مختلفة من أجل الستفادة بشكل أفضل من الفرص النر

(، بهدف إنشاء أدوات ووسائل BURIDAالنظام. وأشار الوفد بشكل خاص إل إصالح النظام األساسي لمكتب حق المؤلف اإليفواري )
ي المكتب. وشدد عل أن هذه اإلجراءات لم تكن لتتحقق للحوكمة الرشيدة بهدف توسيع قاعدة جمع إتاوات حق المؤل

ن
ن ف كي 

ف للمشير
ي إنشاء وتطوير شبكة 

ن
لول دعم الويبو متعدد األوجه، ول سيما بشأن المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وقد انعكس هذا الدعم ف

نت بشأن تطوير هذه  ي مراكز دعم التكنولوجيا والبتكار. وذكر أن ندوة عير اإلنير
ن
قدت ف

ُ
، كإطار لعرض 2021يوليو  20الشبكة، ع

ي أنشطة التوعية والتدريب مع الجامعات والكليات بهدف موائمتها مع نظام 
ن
أدوات الويبو الجديدة. وشكر الوفد الويبو عل مساعدتها ف

ي اعتمدتها الويبو والمنظمة
ي األريبو األفريقية للملكية الفكرية و  الملكية الفكرية ألغراض البحث والتطوير، وفقا للمبادئ التوجيهية النر

ن
ف

ي نوفمير 
ن
 . 2019هراري )زيمبابوي( ف

. وأيد الوفد التخطيط المالي 19-وقال وفد كرواتيا إنه مرسور ألن الويبو حافظت عل استقرارها المالي رغم جائحة كوفيد .33

امج ومنهجية التخطيط  ي أدخلت عل الير
المالي وعرضها. وقد أظهرت الجائحة أن تكنولوجيا للثنائية المقبلة ورحب بالتحسينات النر

ي أن تيرس هذه 
ن
التصالت الحديثة تسمح بمواصلة العمل والتواصل، بغض النظر عن الحدود المادية أو القيود. وأعرب عن أمله ف

ي لتقييم مكاتب الويبو الخارجية. وأشار إل اعتماد قانون حق المؤلف والحق ي التكنولوجيا العمل التحضي 
وق المجاورة العام الماضن

ي 
ي للبلد مع التطورات التكنولوجية النر

، وقد جرى تكييف اإلطار القانونن ي ي التحاد األورونر
ن
ي ف

كجزء من عملية أوسع لإلصالح القانونن
ت كيفية إبداع المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف وإنتاجها وتوزيعها واستغاللها. وذكر أن الهدف من اإلطار القان ي الجديد غي 

ونن
ي عندما تستخدم المصنفات 

ن القانونن ن أصحاب المصلحة وتوفي  اليقي  ن اإلبداع من خالل تقاسم اإليرادات عل نحو منصف بي  هو تحفي 
ي 
ي البيئات الرقمية. ولكن رغم النتعاش الرسي    ع لالقتصاد، ساهمت الجائحة فن

عيا فن المحمية بموجب حق المؤلف استخداما رسر
 ت الملكية الفكرية. انخفاض عدد إيداعا

ة التنمية  .34
ّ
ي تنفيذ السياسات الوطنية وخط

ا فن ي دوًرا مهمًّ
ّ
 المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والبتكار تؤد

ر
وقال وفد كوبا إن

 إل 2030القتصادية والجتماعية لعام 
ا
كات للعلوم والتكنولوجيا، إضافة ع كوبا عل إنشاء مجمعات ورسر شجِّ

ُ
. وبناءا عل ذلك، ت

 جائحة كوفيدا
ر
ن أن ي حي 

ا بإدارة الملكية الفكرية. وفن
ً
ا وثيق

ً
ها ارتباط

ُ
ي ترتبط تنميت

ة والمتوّسطة النر كات الصغي  ت قّوة  19-لرسر قد اختير
واجه عقبات ها

ُ
 كوبا ت

ر
ي تطوير اللقاحات. وعل الرغم من أن

م ل يمكن إنكاره، ول سّيما فن
ُّ
، تّم إحراز تقد ة ئلالمجتمع العلمي العالمي

نت من تطوير ثالثة لقاحات، وثمّ 
ّ
ها تمك

ر
 أن
ر
حدة األمريكية، إًل

ّ
ة بسبب الحصار القتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الوليات المت
ي مرحلة التطوير الرسيري. وحالًيا، تّم تلقيح 

حان فن
ر
عطيت الجرعة  44.1لقاحان اثنان ُمرش

ُ
ن أ ي حي 

ان بشكل كامل، فن
ّ
بالمائة من السك

ي قائمة  80.8ول لما نسبته األ
قاحات بهدف إدراجها فن

ّ
خاذ خطوات أّولية من أجل التأهيل المسبق لل

ّ
ان. ويجري ات

ّ
بالمائة من السك

ة  مة الصّحة العالمية. ومن األهمية بمكان تجديد ولية لجنة المعارف للفير
ّ
م  - 2023-2022الستخدامات الطارئة لمنظ

ُّ
رغم التقد

ي هذا ا
فاق بشأن الصكوك القانونية الدولية للحماية الفّعالة والمتوازنة للموارد الوراثية  -لمجال الُمحَرز فن

ّ
ل إل ات من أجل التوصُّ

مة والدول 
ّ
 جوهرية بالنسبة إل المنظ

ا
ي التقليدي. ويكتسي جدول أعمال التنمية أهمية

والمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن
القتصادية عل إدراج التنمية ضمن أنشطة الويبو، وتعزيز المناقشات حول الملكية -تنمية الجتماعيةاألعضاء، إذ تشتمل أهداف ال

ي ينّص عليها جدول األعمال 
ن النر ة الثالثة من مهّمة لجنة التنمية، وتنفيذ التوصيات الخمس واألربعي  ن ي إطار الركي 

الفكرية والتنمية فن
ق بالعمل ال

ّ
. وفيما يتعل

ا
ا كامًل

ً
ي إجراء مزيد من البحوث بشأن التقييدات والستثناءات عل حقوق تنفيذ

اءات، ينبغن جنة الير
ّ
مستقبلي لل

 البحث الجا
ّ
ي هذا الصدد، ُيَعد

اءات لناحية نقل التكنولوجيا. وفن ي تطرحها الير
يات النر

ّ
ري الملكية الفكرية، مع إيالء اهتمام خاّص للتحد
اءات والحصول عل المنتجات الطبّ  ق بشأن الير

ّ
ية والتكنولوجيات الصّحية أمًرا حيوًيا لتبادل المعايي  والستنتاجات. وفيما يتعل

بالمفاوضات حول معاهدة بشأن قانون التصاميم، من المهّم أن ُيراعي النّص مصالح جميع الدول األعضاء، ول سّيما لناحية المساعدة 
ط الكشف عن منشأ المعارف التقليدية المرتبطة مته الويبو وخّصت بالذكر مكتب  التقنية ورسر

ّ
بالتصميم. وأقّرت كوبا بالدعم الذي قد

ي بناء القدرات الوطنية مع مختلف الجهات الفاعلة من النظام 
ي فن ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارينر

التعاون ألغراض التنمية فن
ي للملكية الفكرية. كذلك، أعرَب الوفد عن تقديره لدعم قطاع البن

ي تنفيذ نظام أتمتة الملكية الصناعية، الوطنن
ية التحتية والمنّصات فن

ي للم
ن اإلدارة المؤّسسية والنظام الوطنن ي تحسي 

ي النظام ووظيفته الجديدة لدعم اإلدارة، مّما ساهَم فن
ة فن ي ذلك التطّورات األخي 

لكية بما فن
ي مجال بن

اءات وسجّل مدريد، الفكرية. وأعربت كوبا عن امتنانها للمساعدة التقنية والدعم فن اء القدرات من إدارة خدمات معاهدة الير
ي مجال التدريب حول الملكية الفكرية وتعزيزها، ول سّيما 

ي توجيه الشكر إل أكاديمية الويبو عل عملها فن
كما أعربت عن رغبتها فن

 . ي
 أنشطتها عل الصعيد الوطنن

ن المدل بهما باسم .35 ي والدول األعضاء فيه ومجموعة بلدان أوروبا الوسىط  وأيد وفد الجمهورية التشيكية البياني  التحاد األورونر
ضاء ودول البلطيق. ورحب الوفد بالتدابي  الرامية إل تعزيز األنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، ول سيما الجهود الرامية إل الق

انية اتحاد لشبونة وضمان الستدامة المالية لالت ن ي مي 
ي عل العجز فن

ي بتطوير نظام لشبونة. وفن
حاد من خالل عمل الفريق العامل المعنن

ات الجغرافية. وفيما  ات الجغرافية أتاحت فرصة هامة إلذكاء الوعي بنظام المؤرسر هذا الصدد، رأى أن الندوة العالمية المعنية بالمؤرسر
ي اتخاذ قرار بعقد مؤتمر لعتماد 

معاهدة قانون التصاميم؛ ورأى أن لجنة المعارف تظل يتعلق بالقضايا المعيارية، أعرب عن أمله فن
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ي 
ن
ي التوصل إل توافق ف

ن
ي عمل لجنة حق المؤلف، وأعرب عن أمله ف

ن
ط الكشف. وأضاف أنه سيشارك ف المنتدى األنسب لمناقشة رسر

ي أن يصبح بندا دائم
ن ينبغن ي جدول أعمال اللجنة. اآلراء بشأن معاهدة حماية هيئات البث. وأشار إل أن حق إعادة البيع للفناني 

ن
ا ف

. ورحب  اءات الموضوعي ي إجراء المزيد من المناقشات التقنية بشأن تنسيق قانون الير
ن
اءات، وأعرب عن أمله ف ورحب بعمل لجنة الير
ح لولية لجنة المعارف للثنائية  ي مجال التنمية والملكية ا2023-2022بالتجديد المقير

ن
لفكرية، . وأشاد بالعمل الذي أنجزته الويبو ف

ي مجال اإلنفاذ، بشأن الذكاء الصطناعي من منظور الملكية الفكرية، وبشأن 
ن
من خالل تقديم المساعدة التقنية، فضال عن عملها ف

التدريس والتعليم. وفيما يتعلق بإذكاء الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وتسويقها، ذكر أن الويبو قدمت مساعدة وخدمات قيمة، ل 
ا، ذكر أن بلده لتخذ تدابي  لدعم السبل البديلة لتسوية المنازعات؛ سيما من  خالل شعبة البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة. وأخي 

ي هذا الصدد. 
ن
ي زيادة الوعي ف

ن
 ف
ً
ي منازعات الملكية الفكرية مفيدة جدا

ن
ونية بشأن الوساطة ف  وكانت ندوة الويبو اإللكير

ي عدد من صكوك ورحب وفد جمهورية كوريا الشعبية  .36
ن
ي عدد األطراف ف

ن
ي ف

الديمقراطية بالزيادة المسجلة خالل العام الماضن
ي مساعدة البلدان عل

ن
ن الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية للتعاون ف م بي   الملكية الفكرية الدولية والتفاق المير

ي التصدي 19-كوفيدالحصول عل التكنولوجيا الطبية الالزمة لمواجهة جائحة  
ن
. وقال إن العلوم والتكنولوجيا تلعب دورا حاسما ف

لتحديات مثل األوبئة وتغي  المناخ والتلوث. وأضاف أن قائد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم يونغ أون، وضع تطوير العلوم 
ي صميم السياسة العامة للبلد. وذكر أن النفاذ إل العلوم و 

ن
التكنولوجيا المتقدمة، ول سيما من خالل مجّمع التكنولوجيا والتكنولوجيا ف

 ، ن اعات والبتكارات ل يقترص عل معاهد البحوث فحسب، بل أيضا يشمل األشخاص العاديي  الرقمية، مفتوح للجميع. وأن توليد الخير
. وأضاف أن الحكومة عززت اإلطار القان ي

ي عدد من القطاعات عير القتصاد الوطنن
ن
ي لحماية الملكية الفكرية وطورت ويطبق ف

ونن
ي نظمتها أكاديمية الويبو خالل الجائحة. ورأى أنه

ونية النر  تطبيقات إلذكاء الوعي العام بالملكية الفكرية. ورحب بحلقات العمل اإللكير
ي البلدان النامية. وأضاف أن اعتماد معاهدة قا

ن
ي للويبو أن تركز عل تعزيز حقوق الملكية الفكرية ف

نون التصاميم عالق منذ عقدين ينبغن
ي مصلحة الجميع. وأضاف أن الهدف 

بسبب قضايا نقل التكنولوجيا إل البلدان النامية وبناء قدراتها. وقال إن حل هذه القضايا يصب فن
ي أن يشمل تعزيز التنم

ي ولكن ينبغن ن التقدم العلمي والتكنولوجر ي أل يقترص عل تحفي 
ية القتصادية وبناء من حماية الملكية الفكرية ينبغن

ي تحقيق أهداف التنمية 
ة. ورأى أن عل الويبو السغي إل ضمان إسهام اإلنجازات العلمية والتكنولوجية والثقافية فن

ثقافة متحرصن
 .المستدامة وتيسي  التنمية الجتماعية والقتصادية والثقافية لجميع الدول األعضاء

وريان لضمان النمو المستدام  وقال وفد الدانمرك إن البتكار هو المحرك .37 الرئيسي للنمو القتصادي، وإن البحث والتطوير رصن
ي تواجه المجتمع عل جميع مستويات التنمية. وأضاف أن جائحة كوفيد

أبرزت الحاجة  19-ومعالجة التحديات العالمية المختلفة النر
ي تعتمد بشدة عل حقوق الملكية الفكرية تمكنت من إل نظام قوي ومتوازن للملكية الفكرية. وذكر أن األطراف العامة والخ

اصة النر
كات عل الدعم  ي هذه الظروف الصعبة، من األهمية بمكان أن تعتمد الرسر

ة لم يسبق لها مثيل. وفن التعاون وإيجاد لقاحات فعالة بوتي 
 لحقوق الملكية الفكرية فحسب، بل أيضا القوي المقدم من مؤسسات الملكية الفكرية. وقال إن الويبو ل تعمل بوصفها البطل العالمي 

ي 
ن الدول. وأضاف أنه ل بد من مواصلة الجهود لضمان قدرة المنظمة عل تقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة فن كمحفل للتعاون بي 

ن أنظمة الملكية ي تبذلها الويبو لتحسي 
الفكرية العالمية مثل  مجال الملكية الفكرية تناسب الغرض منها. وأعرب عن تقديره للجهود النر

ن ومكاتب الملكية  اءات ونظامي مدريد ولهاي، وأيد مواصلة تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات لفائدة المستخدمي  معاهدة الير
 2021الفكرية عل حد سواء. وانتقل إل التطورات المحلية، وقال إن وزارة الصناعة واألعمال والشؤون المالية الدانمركية أطلقت عام 

ي البحث والتطوير 
ي مجال الملكية الفكرية. وتشمل أهداف الخطة تشجيع المزيد من الستثمار فن

خطة البلد الوطنية األول للعمل فن
كات  كات عل الستفادة من حقوق الملكية الفكرية لحماية ابتكاراتها من التعدي، بهدف شامل هو تعزيز قدرة الرسر وحث المزيد من الرسر

ن و الدانمركية عل ي تشتد فيها المنافسة. وأضاف أن الخطة تضمنت أربعة مجالت تركي 
ي األسواق العالمية النر

مبادرة  16المنافسة فن
ي عام 

، نفذ المكتب الدانمركي 2021عززت اإلطار الخاص باستخدام حقوق الملكية الفكرية لتوليد القيمة والنمو والوظائف. وفن
اءات والعالمات التجارية حملة توع ي للير

ي المقام األول الشباب وأطلقت فن
ي استهدفت فن

ية ناجحة بشأن التقليد. ووصلت الحملة، النر
ة من سكان الدانمرك. وأضاف أن معهد بلدان  الصحافة ووسائط التواصل الجتماعي بالتعاون مع سبعة جهات مؤثرة، إل نسبة كبي 

اءات واصل تقديم منتجات عالية الجودة لم امأوروبا الشمالية للير ن بالمساهمة اإليجابية والبناءة  هودعي الطلبات. وأعرب عن الير
ي تقدمها الويبو تكتسي أهمية حيوية بالنسبة إل

ي عمل الويبو وهيئاتها المختلفة. وقال إن كفاءة أداء الخدمات العالمية النر
 والعملية فن

 . ن ن الدانمركيي   المستخدمي 

38.  
ُ
. وأعرب عن امتنانه للويبو، وأيد وفد الجمهورية الدومينيكية البيان الذي ق ي م باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
ِّ
د

ي ذلك برنامج التدريب ع
ي لما قدمته من دعم لمكتب الملكية الفكرية التابع لبلده، بما فن  بالشكر شعبة أمريكا الالتينية والكارينر

ل وخصر
اءات للهيئة القضائية الوطنية، مع ، والوح2021إل مايو  2020الملكية الفكرية، من سبتمير  دة التدريبية الثانية بشأن حقوق الير

ي ما زالت جارية. وأعرب عن تقديره 
ي الجمهورية الدومينيكية، والوحدة التدريبية األول بشأن العالمات التجارية للقضاة، النر

القضاة فن
امه بالسغي 

ن   إل إنجاح الجمعيات. الخاص لالستعداد الذي أبدته الويبو لدعم بلده. وجدد الير

ى إل مناقشات حول المسؤولية الَجَماعية لناحية حماية البيئة. كذلك،  .39
ّ
ار العالمي قد أد اف بالحير  العير

ر
وقاَل وفد إكوادور إن

مها اإليكولوجية قد دفَع الناس إل تح
ُ
ظ
ُ
ي المحيطات ون

 اكتشاف تأثي  النفايات البالستيكية عل الحياة البحرية فن
ر
ل المسؤولية فإن مُّ

ة  ن فتاة صغي  ي محادثٍة بي 
ف عن استخدام القصبات البالستيكية، ثّم تغيي  أساليب العيش. فن

ّ
ك؛ وكانت الخطوة األول هي التوق والتحرُّ
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 والداها ويسألنها كيف ستؤّمن معيشتها. هذا هو السؤا
ّ
د ، في 

ي تكريس حياتها للموسيقر
ن
ها ترغب ف

ر
ْيها، تقوُل لهما إن

َ
ل الذي يواجه ووالد

ي لم تؤِت ثمارها ليس بسبب 
فات النر

ّ
ي جميع أنحاء العالم. يجب عل المجتمعات أن تتساءل عن عدد المصن

ن
ن ف العديد من المبدعي 

ن  خاذ إجراءات كفيلة بتغيي  هذا الوضع لتقدير المبدعي 
ّ
ي القطاع؛ لذا، يجب ات

ن
نقص المواهب، ولكْن بسبب غياب التشجيع والدعم ف

ل العاجزين ع وري تحمُّ ن لقمة العيش. من الرصن ن تكريس حياتهم إلبداعهم فيضطّرون إل العثور عل عمل آخر من أجل تأمي 
وة اإلبداعية والثقافية للمجتمعات، ول يمكن  َرص؛ وهم جزء من الير

ُ
ي الطريق بسبب الفتقار إل الف

ن
المسؤولية عن الذين سقطوا ف

 المب
ر
 إن

ا
ن جديرون باإلعجاب لقدرتهم عل الستمرار بعد كّل نكسة واعتبارها بمثابة تجربة من تجارب فقدانهم. وأضاف الوفد قائًل دعي 

هم أناس ُيبِدعون 
ّ
ا ويمسحون الخدوش ويواصلون اللعب. إن

ً
د
ّ
هة ينهضون مجد م، تماًما كاألطفال الذين بعد السقوط والبكاء لير

ُّ
التعل

ا من المحّبة، ويستمعون إل حدسهم عندما 
ً
 إل اإلبداع الُمنَجز، فيتواصلون  انطالق

ا
ا بدًءا بالفكرة األّولية وصوًل

ً
ا معّين

ً
وع يتابعون مرسر

ي أن يحىطن العمل اإلبداعي بالتقدير بنفس الطر 
ون مسار التاري    خ بشكٍل ل رجعة فيه. ينبغن ّ

ة، ُيغي  ي حالٍت كثي 
ن
ه، وف يقة مع العالم لتغيي 

ي يحىطن بها أّي نوع آخر من األعمال، وي
وري النر اٍع ما. ومن الرصن ٍف ما أو اخير

ّ
ت لبتكاِر مصن

َ
ي ُبِذل

ي تقدير الجهود والستثمارات النر
نبغن

. لهذا السبب، ونظًرا للحاجة إل إلقاء الضوء عل  ي
ء ملموس وحقيقر ي

ي ل يمكن رؤيتها، إل سر
تحويل ما هو غي  ملموس، أْي األمور النر

 عاّمة المسؤولية الشخصية عن األفعال أو اإلغفالت ا
ا
ذ إكوادور سياسة

ِّ
نف
ُ
وة اإلبداعية والثقافية للمجتمعات، ت ر عل تنمية الير

ّ
ي تؤث

لنر
ن األفراد  ي سبيل السماح للملكية الفكرية بتغيي  الحياة وتمكي 

ن
ي الويبو ف

ن
من المسؤولية اإلبداعية والثقافية. تعمل الدول األعضاء ف

 هذه والجماعات والمجتمعات والمناطق بأكملها من كسب ا
ر
 بمشاركة الجميع. وقاَل إن

ّ
لعيش من إبداعاتهم، وهو ما ل يمكن تحقيقه إًل

 الملكية الفكرية هي أداة أساسية للصناعات اإلبداعية والثقافية، مّما 
ر
يسمح المسألة هي مجاٌل يحىطن باألولوية بالنسبة إل إكوادور، ألن

هم من أ ن وغي  ن والموسيقيي  اني 
ّ
اب والفن

ّ
، الُمبِدعون هم ألعمال الكت ي الوقت الحارصن

ن
صحاب المواهب اإلكوادورية بالوصول إل العالم. ف

اث المورو  ية والير
ّ
 التقاليد واألسواق المحل

ر
، كما أن ي م التكنولوجر

ُّ
ي النماذج والتقد

ن
لت ف ث عن الذين يطرحون الحلول العالمية، والتحوُّ

رونه
ّ
ذ بفضل الذين يقد

َ
نق
ُ
ء بدورها سماء الملكية الفكرية. عّرفت األجداد ُيعاد اكتشافها وت ي

ضن
ُ
ي ت
ي توقد الشعلة النر

ارة النر هم الرسر
ر
ا. إن

ا، أن تضمن 
ً
ه يجب عل الدول األعضاء، بصفتها مجتمًعا واحد

ر
المغنية نينا سيمون الحّرية باعتبارها غياب الخوف. وأضاَف الوفد أن

 كّل إبداع قد يكون قادًرا 
ر
ر اإلبداع ألن

ِّ
عل تحويل الحقائق القائمة. يجب تهيئة مساحة آمنة، خالية من الخوف ومفتوحة أمام  عالًما ُيقد

 ، ي
جيبهم بثقٍة كاملة: "سأعيش من إبداعانر

ُ
ن معيشتها، ت  عن كيفية تأمي 

الجميع، حنرّ إذا ما سأل الوالدان ابنتهم الشغوفة بالموسيقر
". ، سأعيش من خالل إبداعي ي

 سأعيش بموهبنر

، نیبرزلسفیر عمر ي قام به سعادة الذابالجھد وأشاد لیھا. إلتى ینتمى اإلقلیمیة ت المجموعات افى بیاناء جاما وأّيد وفد مرص  .40
وتقدم عیاتھا. اتدونا رولعالم بسبب جائحة كوالتى یمر بھا وف الظرظل العامة للویبو فى الماضیة للجمعیة ورة اللدته ئاسل رخال

ح لنجاالھا ، وتمنن لعامةامة للجمعیة دلقاورة الدائاسة رفا بمناسبة تولیھا وئمة لمولدالداة بولمندن اتاتیانا مولسیاة بالتھنئة للسید
د دعمه التوفیقوا

ّ
 لكامل لھا فى مھمتھا. كما ، وأك

ً
لخاصة الوثائق اد اعدوإلتحضیر افى دها یة على جھوربالشكر للسكرتاتوّجه أيضا

د لده اذل ھبأعما
ّ
ول لدد اعم جھو، ودلیةولدالفكریة الملكیة التعزیز منظومة م به الويبو تقوى لذا ىلحیوور الدأهمية اعلى ورة. وأك

بما یسُھم فى تقدمها لتى التعلیم عن بعُد امج ابررات ولقدء ابناولفنى الدعم انشطة ل أمن خالاع لبدر والبتكاافى تشجیع ء ألعضاا
لألنشطة ه عن تقدیر، وأعرب مةالمستدالتنمیة اف ادأھیضاا وأة لطموحالتنمویة النامیة لتنفیذ خططھا اخاصةا ول ولدرات اتعزیز قد

ي أن لعربى للویبو فى اإلقلیمى المكتب يعقدها التى ا
على ل لمأموم التقدالمقبلة تحقیق ة الفتراتشھد هذا اإلطار. وأعرب عن أمله فن

ثّمن الهتمام لفكریة. كما الملكیة اة منظوماء ثرإفى يسهم لمنظمة بشكل ة اجندألعالقة على الطموحة الیة ولدك الصكواصعید 
 یشھد تطوى لذل المجاا اذھفى ء ألعضاول الدعم للداتطلّع لمزید من ، ولحدیثةاللتكنولوجیا ى توليه الويبو لذا

ً
مالا فى آعاا رمتسارا

م تانج" مدیر عا"دارن ید للسولعامة ابالتھنئة للجمعیة وتوجه لمتقدمة. والنامیة ول الدالتكنولوجیة بین والرقمیة ة الفجواتضییق 
لخطة د اعتماایضاا ت، وأجتماعال الخالده عتماالمُزمع ا 2022/23لعامي نیة المیزوالبرنامج وع امن مشرء لنتھاالمنظمة على ا
فى ق لنفادة ایازلمنظمة نحو ورّحب بتوجه المقبلة. الخمس ات المنظمة للسنوایة تمثل رؤلتى ا 2026-2022تیجیة السترا
م لعاالطموحة للمدیر ایة ؤلرایضاا م أیخد، ولتنمویةاجندتھا أیتسق مع ى للويبو ولتنموور الدافى تعزیز يسهم تنمویة بما لاألنشطة ا
دة لزیاأة لمرب والشباوالمتوسطة ة والصغیرت الشركاالتقلیدیین مثل المصلحة غیر ب اصحاأصل مع التوالى تعزیز ف إلتى تھدا
لمبنى على الى ولدون التعاقد أثبتت أهمية ا 19-جائحة ت. وقال إن لمجتمعاة افى تحسین حیادورها و لفكریة الوعى لدیھم بالملكیة ا

لعمل على تذلیل ة أبعادها المختلفة، والتخفیف حدّوفعّالة ونة ازستجابة متون الیة لضماولمسؤاتقاسم ولتضامن ة والوحددئ امبا
ثد أثبتت لجائحة وأضاف أن ایة. ومتساولة دعارة بصون توافرها ضماوعالم لب اشعودول ولمختلف ت للقاحااتوفیر م مات أیة عقباأ
سھا رأعلى ولمُختلفة ت المجالافى ر لبتكاوالتنمیة والبحث د الدعم جھوارد لمواحشد ، وأهمية لفكریةاللملكیة ى لحیوور الدایضاا أ
لصحة رة والتجاامنظمتى ولویبو الثالثى بین ون التعااتعزیز لم لعاالمدیر ابھا م لتى یقوالحثیثة د ابالجھووأشاد هنا لعامة. الصحة ا
 مؤخرق بالتفاج توُى لذوالعالمیتین ا

ً
جھة الموء ألعضاول الدرات اقدء بناف عم فنى بھددبتقدیم حزمة ث لثالت المنظمام اعلى قیاا

ون. وأفاد بأن لتعاهذا اابعة نتائج متولمنظمة لتنفیذ ل اتصاالسفیر "شریف سعد هللا" كنقطة ایضاا تعیین ، وأعیاتھااتدولجائحة ا
، 2030یة مصر ر رؤاإطمة فى المستدوالشاملة التنمیة العلمى لتحقیق البحث والفكریة الملكیة اعلى د لعتمااصل امصر تو

كمیة طفرة حققت قد مصر وذكر أن نا. روسھا جائحة كورأعلى وئة رلطات التحدیااجھة البحثى لموخ المنااعلى تھیئة ص تحرو
لثانى وافریقیاا ول إألوالیاا دو 30 لالمركز العلمى لتصبح فى الى للنشر ولدالترتیب افى ت حیث قفز، لعلمیةث األبحااعیة فى نوو

. وقال إن مرص قد اعالمی 94لمركز التصبح فى  2021م لعالمى لعار البتكاایضاا فى مؤشر ت أقفزقد مصر ، وأن عربیاا
ً
ت تخذا

، وأوضح أنه، عل لمُبدعینوالمُبتكرین اتشجیع ولدعم ولعلمى البحث ابمنظومة ض للنھودرات بالمالعدید من القت اءات وأطجرإ
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ن قانوار صدإتم ر جنيه، وملیا 65لعلمى لتبلغ البحث والعالى اللتعلیم ت المخصصة نیاالمیزامضاعفة سبيل المثال ل الحرص، تّمت 
لبحث ت امن مخرجادة لستفاالى ف إیھدولعلمى فى مصر اللبحث ة جدیدنطالقة ى يعد الذر البتكاوالتكنولوجیا م والعلوافز احو
لیة دومؤسسة  30كثر من أكة مع المعرفة بالشرابنك وع مشرق الت وطنية، وإطلى منتجاإتحویلھا ر المبتكرة وألفكاوالعلمى ا
لقومیة اتیجیة السترق االكرين، وإطوالمبتلباحثین اعایة ورتمویل ولدعم وق صندء نشا، وإلعالماقمیة فى ركبر مكتبة ى يعد ألذوا
یة دلقتصاالتنمیة افى للمساهمة لتكنولوجیا این طتوج ونتاالى ف إلتى تھدوا 2030ر لبتكاوالتكنولوجیا م واللعلوة لموحدا
ء نشاوإلمرجعى للمصریین م الجینووع التنفیذ مشرء لبدرة اشاقد أطلقت إمصر ت. ورّصح بأن لمجالالمجتمعیة فى مختلف وا
لشخصى الطب اعصر خالله ستدخل مصر من ولحدیث ایخ مصر رعلمى فى تاوع كبر مشرأیعدُ ى لذم اللجینوى لمصراركز لما
لرقمى ل المصریة للتحوالة ولدى توليه الذم اتماھلانطالقاا من وأشار اعالجھا. ق راض وطلجینى للتنبؤ باألمرج العالوا
ي مجلس ت نشأوألصطناعى ء انیة للذكاطلواتیجیة السترالقت قد أطمصر ، أن لتنمویةالحدیثة لدعم خططھا التكنولوجیا وا

وطنن
ل. وأوضح ان لمجاا اذھلیة فى ولدرات افقاا للتطووتحدیثھا ومتابعتھا وتیجیة الستراعلى تنفیذ اف لصطناعى لإلشرء اللذكا

تعزیز ولحكومة أداء اسین تحف لحوكمة بھداجل ألصطناعى من ء الذكااى: وھئیسیة ركائز ربعة أرمن ن تیجیة تتكوالسترا
ء بنا، ولحیویةت القطاعاالتنمویة فى اف ادھألالتحقیق ت لتطبیقاام استخدف التنمیة بھداجل ألصطناعى من ء الذكا، وافعالیتھا

 خیر، وأنیةطلوادر ایبیة للكورتددورات تنظیم ل من خالرات لقدا
ً
، لنھایةافى ولصطناعى. ء الذكال الى فى مجاولدون التعااتعزیز ا

د أن 
ّ
ءة لبناالمساهمة اعلى ت، ولمجالافى مختلف ون لتعاء بأطر هذا اتقارلوالویبو امع ون لتعااصلة تعزیز اعلى موتحرص مصر أك
 ء. ألعضاول الدت اتطلعاولمنظمة اف ادأھلتحقیق ورة لدل اخالت لمناقشاافى 

 وأعرَب وفد السلفادور عن تأييده للبيان الذي أدل به وفد باراغواي باسم  .41
ر
. وقاَل إن ي مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر

ز البتكا  السلفادور ُيعزِّ
ر
 البتكار عامل رئيسي من عوامل التنمية المستدامة. وبناءا عل ذلك، قال الوفد إن

ر
ر بوصفه السلفادور تعتير أن

ن  كة بي 
ي من خالل المبادرات المشير ل القتصادي واإلنتاجر ي لالبتكار. دعامة أساسية للتحوُّ  المؤّسسات الرامية إل إنشاء نظام إيكولوجر

ة   كّل تلك األنشطة تندرج ضمن إطار جدول األعمال الرقمي للفير
ر
ي تعزيز 2030-2020وأضاف أن

ل أحد مكّوناته المركزية فن
ّ
، الذي يتمث

اتيجيته   السلفادور، بدعٍم من الويبو، بصدد تحديث اسير
ر
ي الملكية الفكرية. وقاَل إن

سِهم فن
ُ
ي من شأنها أن ت

الوطنية للملكية الفكرية، النر
، وسياسة  ي وضعتها الحكومة، وجدول األعمال الرقمي

ة "كوسكاتالن" النر
ّ
ي مجال البتكار، إل جانب استكمال خط

تحقيق األهداف فن
 تحقيق ه

ر
 فيه أن

ّ
ز التنمية المستدامة، التجارة والستثمار، والمبادئ التوجيهية الداخلية ذات الصلة. ومّما ل شك ذه األهداف سُيعزِّ

ي 
ة ما بعد الجائحة. وعل الرغم من األزمة الصّحية النر ي فير

ي سياق النتعاش الجتماعي والقتصادي الجاري فن
 فن
ا
 أهمية

ُ
وهو أمر يزداد

ي حماية حقوق الملكية الف
رات إيجابية فن ت تطوُّ

َ
ل ي جميع أنحاء العالم، ُسجِّ

فت أثًرا سلبًيا فن
ّ
ي السلفادور عل مدى األشهر خل

كرية فن
ي عدد 

 فن
ٌ
ا زيادة

ً
. وبرزت أيض ن في 

ّ
ي ذلك زيادة نشاط خدمات تجديد وتسجيل العالمات التجارية وحقوق المؤل

الثمانية الماضية، بما فن
 
ا
رات جاءت نتيجة  هذه التطوُّ

ر
. وقال الوفد إن ن كات، وتجديد التسجيل، وتسجيالت حقوق التأمي  ة النتعاش طلبات إنشاء الرسر

ّ
لخط

َرص العم
ُ
ي البلد، وبالتالي خلق ف

ن واألجانب فن يي 
ّ
ي ترمي إل تعزيز ثقة المستثمرين المحل

ي وضعتها وزارة القتصاد والنر
ل القتصادي النر

ي مساعدة الدول األعضاء عل مواصلة تعزيز 
 الويبو تضطلع بدور رئيسي فن

ر
 والحفاظ عليها وتحقيق النمّو القتصادي. وأضاف أن

مة عل التعاون مع البلدان النامية ومساعدتها عل بناء قدراتها 
ّ
النتعاش القتصادي المستدام. وأعرب عن امتنان السلفادور للمنظ

 بل
ر
ة والمتوّسطة والنساء ورّواد األعمال الشباب. وقاَل إن كات الصغي  ي تعود بها الملكية الفكرية عل الرسر

 ده ُيقرّ وتوسيع نطاق الفوائد النر
ي المحافل العالمية لناحية السغي إل إيجاد حّل رسي    ع وفّعال إلنتاج اللقاحات واإلمدادات الطّبي

يه الويبو فن
ّ
ة من بالدور الحيوي الذي تؤد

مة التجارة العالمية. 19-أجل مكافحة كوفيد
ّ
مة الصّحة العالمية ومنظ

ّ
ي ذلك العمل الدؤوب مع المؤّسسات األخرى، مثل منظ

، بما فن
 ا
ّ
ي ذلك جدول األعمال الخاّص بوضع القواعد وحث

ي جميع المجالت، بما فن
لوفد الويبو عل مواصلة هذا العمل ومضاعفة جهودها فن

ي مختلف 
مة بهدف تحقيق نتائج ملموسة فن

ّ
ي عمل المنظ

ام السلفادور بمواصلة مشاركته النشطة فن ن . وأعرب الوفد عن الير والمعايي 
 مجالت جدول أعمالها. وأشار الوف

ا
ي األّيام القادمة سيكون كفيًل

ن الدول األعضاء فن  الحوار المثمر بي 
ر
د إل اقتناعه بأن

 الجمعيات.  بإنجاح

ي المستمر، وخاصة  .42
ي البيان الذي أدلي به بالنيابة عن المجموعة األفريقية. وشكر الويبو عل دعمها التقنن

وأيد وفد إسواتينن
ي للملكية ال

ي مجال الملكية الفكرية. وذكر استعراض اإلطار التنظيمي الوطنن
فكرية الذي كان أولوية لضمان دعم قوي لالبتكار واإلبداع فن

ي هذا الصدد، رحب 
أن بلده قام بصقل وتطوير سياسة حماية الملكية الفكرية بحيث تشمل التدابي  المتعلقة بالستغالل والتسويق. وفن

ي ستتحرك ترحيبا خاصا بتوسيع نطاق ولية قطاع أنظمة الملكية الف
ي إسواتينن

ة والمتوسطة فن كات الصغي  كرية والبتكار. وقال إن الرسر
ي بلده من أجل إنشاء مؤسسات لتعزيز إدارة حق 

لالستفادة من نظام الملكية الفكرية ومنافعه التجارية. وأشار إل الجهود المبذولة فن
ي تنظيم ال

تدريب عل تعزيز فهم آثار حق المؤلف ومساهماته. ومضن المؤلف بفعالية. وذكر أن المساعدة التقنية للويبو ساعدت فن
ي 
ن أوجه الكفاءة والقضاء عل الختناقات النر ي من أجل تحسي 

يقول إن بلده تلقر الدعم من أجل أتمتة إدارة نظام الملكية الفكرية الوطنن
طريقة لتسخي  الملكية الفكرية لدعم تثبط اإلبداع والبتكار. وأضاف أن البلد وضع خططا طموحة، بدعم من الويبو، لستكشاف 

 البتكار والتصنيع. 

. 19-وأيد وفد إثيوبيا البيان الذي أدلي به بالنيابة عن المجموعة األفريقية، وشدد عل أهمية التوزي    ع العادل للقاحات كوفيد .43

ي ، وقال إن عمل اللجنة ي2023-2022وأعرب عن تأييد بلده لتجديد ولية لجنة المعارف للثنائية 
ي أن يتوج باعتماد صك قانونن

نبغن
ي 
ي طائفة متنوعة من المجالت، رغم التحديات النر

. وأضاف أن بلده واصل تنفيذ اإلصالحات اإلدارية والقتصادية والمؤسسية فن دولي
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ي يكون فيها ال  10. واعتمد البلد خطة إنمائية مدتها 19-سببتها جائحة كوفيد
بتكار سنوات، شملت المجالت التمكينية النر

ي جميع القطاعات؛ وستكون الملكية الفكرية جانبا مهما من جوانب 
ن
والتكنولوجيا محوريا. وقال إن الخطة تهدف إل تعزيز النمو ف

ن جودة  ن جديدة. وأشار إل الجهود المبذولة لتحسي  يعات وسن قواني  تنفيذها. وب  هدف تعزيز نظام الملكية الفكرية، تم تعديل الترسر
ي مجال الملكية الفكرية لتلبية الحتياجات اإلنمائية. وقال إن الدعم الواسع والمتنوع الذي الخدمات وتكوين 

ن
ي ف رأس المال البرسر

حصلت عليه البلد من الويبو كان حاسما وأعرب عن تقديره البالغ لهذا الدعم. وأضاف أن إثيوبيا صادقت عل معاهدة مراكش وتبذل 
ي القانون ا

ن
. وأن التصديق عل اتفاقية باريس وبروتوكول مدريد قيد النظر حاليا. الجهود إلدراج أحكامها ف ي

 لوطنن

وأيد وفد فنلندا البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء والبيان الذي أدل به وفد سلوفينيا بالنيابة عن  .44
ي والدول األعضاء فيه. ورأى الوفد أن البتكار أمر حا سم للنمو القتصادي المستدام، وأعرب عن قلقه إزاء التحديات التحاد األورونر

ي هذا الصدد، أعرب الوفد عن اعتقاده
ن
ي البيئة الرقمية الجديدة واقتصاد البيانات. وف

ن
ي تواجه نظام حقوق الملكية الفكرية ف

ة النر  الكبي 
ي المناقشات بشأن الذكاء 

ن
ي لها، أن تؤدي دورا رائدا ف

الصطناعي والملكية الفكرية. وقال إن حدث التكنولوجيات بأن الويبو يمكن، وينبغن
ي سبتمير 

ن
، وكان عل اتساق مع   2021الحدودية الذي نظمته شعبة الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية ف كان موضع تقدير كبي 

ي ترمي إل تهيئة الظروف المالئمة لتطوي
، النر اتيجية فنلندا الوطنية للذكاء الصطناعي ة اسير كات الصغي  ر التكنولوجيا الرقمية لفائدة الرسر

ي إطار 
ن
ن خدمات الملكية الفكرية العالمية ف ي تبذلها الويبو لتحسي 

والمتوسطة والستثمار الرقمي خصوصا. وأعرب عن تقديره للجهود النر
ي رقمنة نظام الملكية الفكرية تدريجيا كي 

اءات ونظامي مدريد ولهاي. ورأى أنه ينبغن  يواصل أصحاب الحقوق والمجتمع ككل معاهدة الير
اتيجية  الستفادة من التشغيل الفعال إلطار الملكية الفكرية. وذكر أن رقمنة نظام الملكية الفكرية كان عامال حاسما من أجل وضع اسير

ي بلده ومنها تطوير بنية ت
ن
ي فنلندا. وأشار إل المبادرات األخرى ف

ن
حتية رقمية لحق المؤلف، وطنية جديدة لحقوق الملكية الفكرية ف

وتشمل مرحلتها األول مساعدة أصحاب المصلحة عل فهم فوائد تحديد أصول الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق عل نحو أفضل، 
ي البيئة الرقمية. وقال إن بلده يتخذ خطوات إلذكاء الوعي بحقوق الشعوب األصلية. فعل 

ي لتبادل البيانات فن
ومعايي  التشغيل البينن

سبيل المثال، شددت فنلندا خالل رئاستها لمجلس وزراء بلدان الشمال عل الحاجة إل تبادل اآلراء بشأن حقوق شعب السامي بغية 
ي التقليدي. وقال إن من المزمع عقد مؤتمر بشأن حماية المعارف التقليدية للشعوب 

ه الثقافن حماية معارفه التقليدية وأشكال تعبي 
ي بلدان الش

ي نوفمير األصلية فن
ي والملكية الفكرية بالتعاون مع برلمان شعب السامي فن . وأضاف أن بلده يتطلع إل 2021مال األورونر

ي عام 
ي فن ي ندوة عملية للويبو لفائدة بلدان الشمال األورونر

 . 2022المشاركة فن

امهم الراسخ وتفانيهم .45 ن ي الويبو عل الير
أثناء الجائحة. ورحب الوفد بإعادة  وشكر وفد فرنسا المدير العام واألمانة وجميع موظقن

ي أن تستمر حلقات العمل من أجل 
ي مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وأعرب عن أمله فن

إطالق التعاون الثالنر
وري إنتاج اللقاحات والعالجات وإع ي نقل التكنولوجيا إل البلدان النامية. ورأى أن من الرصن

ي جميع تحقيق نتائج ملموسة فن
طاءها فن

ي 
ر الوفد بأن المدير العام قد رسخ وليته تحت إطار الملكية الفكرية الموضوعة فن

ّ
. وذك ي أقرب مكان ممكن للمرضن

أنحاء العالم وفن
ي هذا التجاه. ووجه رسالة خاصة مفادها أن نجاح هذا الطموح يعتمد 

خدمة البتكار واإلبداع، وأكد أن فرنسا ستمنحه دعمها الكامل فن
ي مجاله

ي يساهم كل منها بطريقته الخاصة وفن
ي تشكل البنية األساسية للنظام. والنر

ن التحادات األربعة النر  عل عالقة فعالة ومتوازنة بي 
. ورغم أن لكل اتحاد  ي ي والعلمي والتكنولوجر

ي بدونها سيتباطأ التقدم الثقافن
ن وحمايته، والنر اف بعمل المستثمرين والمبدعي  ي العير

فن
جب اعتبار التحادات متكاملة وموحدة. وكرر الوفد أن الملكية الفكرية تستند إل مجموعة متنوعة من األدوات، مثل تخصصه، ي

ات الجغرافية. وأضاف أن فرنسا شديدة التعلق بكل منها، كما يتضح من  اءات والعالمات التجارية والتصاميم وحق المؤلف والمؤرسر الير
 إل وثيقة جنيف

ً
ن األمر يتعلق ةنو بشل قافتل  انضمامها مؤخرا ن هم الفائزون: فبالنسبة للمستهلكي  ن والمنتجي  . قال إن المستهلكي 

ي زيادة سمعة 
ن األمر يتعلق بضمان حماية لمنتجاتهم. وسيسهم هذا فن بضمان استهالك منتجات عالية الجودة، وبالنسبة للمنتجي 

ي النمو القتصادي. وعل
 نفس المنوال، رحب بآفاق استئناف المناقشات بشأن معاهدة لحماية هيئات البث. المناطق ومشاركتها فن

ي الختام، أكد الوفد 
. وفن ن ن والمبدعي  ي قدًما لحماية الكتاب والفناني 

نت، حان الوقت للمضن ي عرص وسائل التواصل الجتماعي واإلنير
فقن

ي تصميمه كأداة لتنمية جميع من جديد قناعة بلده العميقة بأن نظام حماية الملكية الفكرية لي
س حكرا عل أحد. ول بد من الستمرار فن

ك.   البلدان، مهما كان مستوى نموها، بروح من التقدم العالمي المشير

وأعلن وفد غابون أن الوضع الصجي غي  المسبوق يمثل تحدًيا للنظم الصحية والقتصادات الوطنية بقدر ما يمثل فرصة  .46
ي النظام متعدد 

ي أدت إل عدم المساواة بشأن كثي  من األهداف  للتشكيك فن
ي نهاية المطاف فرصة لتصحيح األخطاء النر

األطراف، وفن
ي عام 

ي اعتمدتها الدول فن
ي أهداف التنمية المستدامة لعام  2015النر

، بهدف عدم ترك أي شخص خلف الركب. ورأى 2030وأدرجت فن
ي أدت إل اعتماد المبادرات أن الخروج من األزمة يتطلب المزيد من التضامن والتع

ي هذا الصدد، رحب الوفد بالمناقشات النر
اون. وفن

انية للثنائية  ن نامج والمي  ي الير
ن الويبو ومنظمة 19-كجزء من استجابة الويبو لجائحة كوفيد  2022/23المتوخاة فن . وأضاف أن التعاون بي 

كة للم ويد الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وإنشاء منصة مشير ن ساعدة التقنية لهذ الغرض يشكل بصيص أمل، وهو فرصة لير
ي جرت داخل المنظمة 19-الدول األعضاء بالتكنولوجيات الطبية الالزمة لالستجابة. لجائحة كوفيد

. وأشار الوفد إل أن المناقشات النر

ي البلدان، وبالتالي بتحقيق أهداف التنمية ال
ن الظروف المعيشية فن ة بتحسي  وري تتصل مبارسر مستدامة. ولهذا السبب رأى أن من الرصن

ي إطار مؤتمر بشأن الملكية الفكرية ومكافحة كوفيد
، عل سبيل المثال. وذكر أن المناقشات بشأن 19-توسيع هذه المناقشات، فن

ير الوقف الختياري لتفاق تريبس بهدف نقل  ي هذه الحالة إضافة إل تير
اءات والصحة وجدت معناها الكامل فن التكنولوجيا الير

ي مواجهة مثل هذه التهديدات. وأعرب الوفد 
ي المرونة فن

والمساعدة التقنية. ورأى أن ما سبق هو السبيل الوحيد لمنح البلدان زيادة فن
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نا ن للجنة المعارف والتوصية المقدمة إل الجمعية بتجديد ولية اللجنة. وفيما يتعلق بير مج عن ارتياحه لعقد الدورة الحادية واألربعي 
ي إمكانية حل القضايا العالقة بهدف عقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة قانون التصميم. وعل 

ن
، أعرب عن أمله ف وضع المعايي 

، الذي أنسر  بمساعدة المنظمة األفريقية  ي
، أشار الوفد إل افتتاح المقر الجديد لمكتب الملكية الصناعية الغابونن ي

الصعيد الوطنن
فيل كجزء من تفعيل للملكية الفكرية، و  ي ليير

ن
استمرار تعاونه مع هذه المنظمة اإلقليمية. وأشار إل التنظيم المرتقب لندوة إقليمية ف

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 

، ل سيما من أجل استعراض قانون غامبيا للملكية  .47 ن ي تقديم الدعم والمساعدة القيمي 
ن
وقال وفد غامبيا إن الويبو استمرت ف

ي طرحتها جائحة كوفيد2021الفكرية لعام 
ي تكنولوجيا المعلومات والتصالت أساسي 19-، رغم التحديات النر

ن
. ورأى أن الستثمار ف

ي بداية 4.0إلدارة حقوق الملكية الفكرية. وذكر أنه يجري حاليا تحديث نظام أتمتة الملكية الصناعية إل اإلصدار 
ن
، وسيكتمل ذلك ف

ة . وقال إن تنف2022 اتيجية غامبيا للملكية الفكرية للفير قيد التنفيذ، وذلك بفضل الجهود المتضافرة  2018/2021يذ سياسة واسير
ي الملكية الفكرية الذين ترعاهم الويبو و  ي يبذلها أمهر خريجر

ي نظمتها األريبو النر
. وذكر أن بلده استفاد من الندوات الشبكية العديدة النر

. ورحب ترحيبا خاصا  أكاديمية الويبو وشعبة مدريد  ي والشخضي
اضن وشعبة لهاي، وأعرب عن تطلعه إل مزيد من فرص التدريب الفير

ي الويبو. 
ن
ن من شعبة أفريقيا ف  بالتوجيه والدعم المقدمي 

ر الجهود  .48
ّ
وأعرب وفد جورجيا عن تأييده للبيان الذي أدل به الوفد باسم مجموعة أوروبا الوسىط ودول البلطيق، وقال إنه يقد

ي جائحة كوفيد
ة تفسر ي تبذلها الويبو لضمان استقرار المنظمة وأنشطتها خالل فير

. وأعرب عن امتنانه إلدارة البلدان المنتقلة إل 19-النر

 القتصاد الحر والمتقدمة عل تعاونها، وألكاديمية الويبو عل التدريب وأنشطة بناء القدرات. ورحب الوفد بالمبادرات الرامية إل دعم
ي الرسر 

ن
ي والتنمية. وأعرب عن أمله ف

ي التسويق وإدارة الملكية الفكرية بهدف تشجيع النمو القتصادي الوطنن
ن
ة والمتوسطة ف كات الصغي 

ي تحتاج إليها. 
 أن تواصل الويبو الستجابة لحتياجات الدول األعضاء بفعالية وإمدادها بالخدمات والموارد النر

ه وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء والبيان الذي أدل به وفد سلوفينيا بالنيابة عن وأّيد وفد ألمانيا البيان الذي أدل ب .49
اتيجية ي الخطة السير

ن مؤخرا فن ي والدول األعضاء فيه. وقال إنه يتفق مع رؤية المدير العام، عل النحو المبي  -2022 التحاد األورونر
ي أن تشجع 2026

امه بمساعدة الويبو عل تطوير ، بأن الملكية الفكرية ينبغن ن ي أي مكان لما فيه خي  الجميع. وجدد الير
البتكار واإلبداع فن

اقا واستدامة. وأضاف أن وجود  نظام عالمي متوازن وفعال للملكية الفكرية من أجل النهوض بالبتكار واإلبداع من أجل مستقبل أكير إرسر
ن للملكية الفكرية ازداد أهمية ي متي  .  19-ل سيما ألن جائحة كوفيد نظام إيكولوجر ا عل الصحة والقتصاد العالمي ا كبي  ل تزال تؤثر تأثي 

ورأى أنه ل يمكن لنظم الملكية الفكرية أن تدفع عجلة البتكار والقدرة التنافسية والتنمية القتصادية إل إن كانت تحت رصد مستمر، 
وتابع بالقول إنه شجع الويبو سابقا عل العمل بشكل أوثق مع منظمة الصحة  وتكييفها لمواجهة التحديات الجديدة إذا لزم األمر. 

ي المناقشات بشأن كيفية التغلب عل هذه الجائحة، ورحب 
العالمية ومنظمة التجارة العالمية لضمان إدراج قضايا الملكية الفكرية فن
ن تلك المنظمات بشأن مسائل  ي بي 

الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة، واعتير حلقة العمل الوفد بالتعزيز الرسمي للتعاون الثالنر
ي سبتمير 

ي عقدت فن
خيص النر كة بشأن نقل التكنولوجيا والير خطوة أول إيجابية نحو مواصلة هذا التعاون. ورحب الوفد  2021المشير

ة بطرح حزمة الويبو من الخدمات والتدابي  لمساعدة الدول األعضاء عل التصدي للجائحة وو  ي فير
ضع األسس النتعاش القتصادي فن
ي تطوير الحلول القائمة عل الملكية الفكرية، مثل 

ما بعد الجائحة. واستدرك بأنه يرى أن الويبو يمكن أن تؤدي دورا أكير نشاطا فن
خيص، للمساعدة عل ضمان النفاذ العالمي العادل إل اللقاحات واأل  اءات والتعهدات وهياكل الير دوية. وذكر أنه عل مجمعات الير

اكات  سبيل المثال، يمكن للمنظمة أن توسع نطاق استخدام منصاتها التعاونية ألصحاب المصلحة المتعددين للمساعدة عل إقامة رسر
ي تطوير منصات 

اتها للمساعدة فن مجدية لتلبية الحتياجات الدولية الملحة عل أساس نظام الملكية الفكرية. وأن تقدم معارفها وخير
ي أن تواصل الويبو العمل كمرصد دولي لتحديد التجاهات والتطورات ا

، رأى أنه ينبغن خيص القائمة. وفيما يتعلق بالذكاء الصطناعي لير
ورصدها، وكمنتدى عالمي لتبادل األفكار وتنسيق الجهود. وأيد الوفد وجهة النظر القائلة بأن الذكاء الصطناعي هو مجرد أحد 

ي التكنولوجيات الحدودي
ة الجديدة، وأعرب عن تطلعه إل مناقشة مواضيع مثل البيانات الضخمة وسلسلة الكتل والهندسة الوراثية فن

 إطار حوار الويبو األخي  بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية بهدف استغالل اإلمكانات القتصادية الكاملة للثورة الصناعية
ي الذي تعمل ضمنه الرابعة. وقال الوفد إن ألمانيا ت

ي والقتصادي والثقافن
عتير حقوق الملكية الفكرية جزءا ل يتجزأ من اإلطار القانونن

ي للويبو، باعتبارها المؤسسة المركزية لتطوير السياسات العالمية للملكية الفكرية وإدارة البنية التحتي
كات والمجتمع ككل. وينبغن ة الرسر

ي ذلك األزمات العالمية للملكية الفكرية، أن تسلط ا
ي التصدي للتحديات العالمية لعرصنا، بما فن

لضوء عل دور الملكية الفكرية فن
ي تنفيذ 

ي إطار وليتها، فن
الصحية والنتعاش القتصادي وتغي  المناخ والتنمية المستدامة. وحث الوفد الويبو عل المساهمة الفعالة، فن

ي هذا السياق، رأى أن  بالتعاون الوثيق 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
ي تتخذ من جنيف مقرا لها. وفن

مع المؤسسات األخرى النر
ن تعاونها المتعدد األطراف مع كيانات األمم المتحدة  النضمام إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة سيمكن الويبو من تحسي 

ي تن
كاء اآلخرين وتحديد أفضل السبل إلدراج الملكية الفكرية فن فيذ أهداف التنمية المستدامة. وقال إن ألمانيا تؤيد مواصلة تطوير والرسر

ي 
القواعد والمعايي  عل الصعيد الدولي بهدف تبسيط وتنسيق اإلطار الدولي القائم للملكية الفكرية لفائدة أصحاب المصالح، بما فن

ي اجتماعات جمعيول األ ذلك مكاتب الملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن جد
 اتعمال المعياري فن

ي المناقشات بشأن المسائل المعيارية. وقال إنه يتطلع أيضا إل است2020 عام
ئناف المناقشات ، وأبدى استعداده للمشاركة البناءة فن

وط المسموح بها، نظرا للطبيعة الحساسة لهذه  حقلجنة الموضوعية داخل  ي إطار مناسب ووفقا للرسر
المناقشات. وأشار المؤلف، فن

ن بنود جدول األعمال داخل تلك اللجنة. وأضاف أنه يمكن تحقيق  ام توافق اآلراء التقليدي بشأن تخصيص الوقت بي  ورة احير إل رصن
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ن  ام بلده بتحسي  ن

ن مصالح جميع أصحاب المصلحة. وكرر الير يطة أن تعمل الدول األعضاء معا لتحقيق توازن عادل بي  نتائج إيجابية رسر
ي اآلراء بشأن معاهدة دولية لهذا الغرض. ولكي تنجح المعاهدة عل المدى البعيد،  حماية

ن
هيئات البث من خالل التوصل إل توافق ف

ي حدثت. ورحب الوفد بالمناقشة حول المزيد من التكنولوجيات، ول سيما فيما 
ي أن يعكس نطاق تطبيقها التطورات التقنية النر

ينبغن
. وقال إنه سيواصل دعم جهود لجنة حق المؤلف للنهوض بالعمل القائم عل النصوص بشأن معاهدة يتعلق باإلرسالت المؤجلة

ات الوطنية فيما يتعلق بالستثناءات  دولية لحماية هيئات البث، بعد استئناف هذه المناقشات. وكان الوفد مهتًما بتقاسم الخير
ك لألشخاص ذوي اإلعاقة بخالف إعاقات قراءة المطبوعات. وعل والتقييدات عل حق المؤلف لبعض المنظمات واألغراض، وكذل

ي هذا المجال، إل أنه يتطلع لمعرفة المزيد عن المفاهيم القان
ن
ا ف

ً
ونية الرغم من اعتقاد الوفد بأنه ل توجد حاجة إل صك دولي ملزم قانون

ي البيئة للدول األعضاء األخرى. وأعرب عن اهتمامه أيضا بتبادل اآلراء حول قضايا م
ن
ثل حقوق إعادة البيع وتحديات حق المؤلف ف

ن حول العالم من  اءات، أن تستجيب لنداءات المستخدمي  اءات، رأى أن عل الويبو، ول سيما لجنة الير الرقمية. وفيما يتعلق بقانون الير
ي 
ن
اءات ف اءات وتنسيقه وتحسينه. وأقر بالعمل الجاري للجنة الير هذا المجال، ورحب بعقد جلسات تشاركية أجل زيادة تطوير نظام الير

. وأعرب عن تطلعه إل عقد جلسة  اءة المتعلقة بالذكاء الصطناعي ، ل سيما بشأن مسائل األهلية للير ن خالل الدورة الثانية والثالثي 
ي إجراءات الفحص. وذكر أن

ن
ن بشأن استخدام الذكاء الصطناعي ف تكنولوجيا الذكاء  تشاركية أخرى خالل الدورة الثالثة والثالثي 

ات والمعلومات بشأن هذه الموضوعات  اءات، لذلك فإن تبادل الخير الصطناعي تتيح عددا من الفرص والتحديات إلدارة نظام الير
ي ذلك أنظمة 

ن
اءات، بما ف داخل اللجنة مفيد جدا لجميع الدول األعضاء. وقال إنه حريص عل مواصلة العمل بشأن قضايا جودة الير

اض ا لجميع البلدان مهما كان العير
ً
ي هذا المجال مفيد

ن
ي ف

ن
اءات وموكليهم. وكان العمل اإلضاف ن مستشاري الير ، ورسية التصالت بي 

مستوى تنميتها، ألنه سيعزز مصداقية نظام الملكية الفكرية الدولي وموثوقيته واستقراره. وقال الوفد إنه سيواصل المساهمة بنشاط 
اء ي العمل المتعلق بالير

ن
ي هذا الصدد. وألن ف

ن
ها من المنظمات الدولية ف ي تبذلها لجان الويبو وغي 

ات والصحة وأقر بالجهود واألنشطة النر
اءات والصحة عل جدول أعمال لجنة  اءات، أعرب الوفد عن رسوره أن يرى الير الويبو هي المحفل المناسب لمعالجة قضايا قانون الير

ي 
اءات. وقد أبرزت آخر التجاهات فن اءات بالنسبة  الير اءات أهمية نظام معاهدة الير عدد الطلبات المودعة بناء عل معاهدة الير

ي جميع أنحاء 
اءات فن ي جميع أنحاء العالم. وأعرب عن رسوره لمالحظة أن عدد الطلبات المودعة بناء عل معاهدة الير

ن فن للمستخدمي 
ي عام 

ي المائة ليصل إل  4قد زاد بنسبة  2020العالم فن
ي المائة  67طلبا، عل الرغم من التأثي  العالمي للوباء، وبنسبة  275,882فن

فن
 عامي 

ن ، راضية عن األداء 2020و 2010بي  ي والدولي
اءات عل الصعيدين الوطنن . وذكر أن ألمانيا، بوصفها بلدا كثيف الستخدام للير

اءات والعالم ي للير
اءات. وأضاف أن المكتب األلمانن ي عام الجيد لنظام معاهدة الير

طلبا دوليا  7,525ما عدده  2020ات التجارية عالج فن
ي المرحلة الوطنية، أودع حوالي 

ي أدخلت عل 85فن
% منها من خارج ألمانيا. وأعرب الوفد عن تقديره الكبي  للتحسينات العديدة النر

، وأعر  ي
ي والقانونن

ي إطاره التقنن
ة، ول سيما فن اءات خالل السنوات األخي  ي أن تستمر مداولت الفريق العامل نظام معاهدة الير

ب عن أمله فن
ي الويبو عل استخدام هذا النظام. وقال إن 

ي الدورات المقبلة. وشجع جميع الدول األعضاء فن
اءات بروح بناءة فن ي بمعاهدة الير

المعنن
وط الشكلية لقانون التصاميم مسألة عالقة. وأعرب الوفد عن أسفه لرفض القرار الذي اقير  ي اجتماعات معاهدة الرسر

حه الميرس فن
. وذكر أن بلده، مثل 2019عام  جمعيات ي اآلراء بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي

، ورفض الدول األعضاء مرة أخرى التوصل إل توافق فن
ي ال
ط ل صلة له بالتصاميم الصناعية وأن إدراجه فن ، مقتنع بأن هذا الرسر ي ي التحاد األورونر

معاهدة سيتعارض الدول األعضاء األخرى فن
حات معقولة وبناءة قد تثار خالل جمعيات  ي أي مقير

مع هدف تبسيط إجراءات تسجيل التصاميم وتنسيقها، ومع ذلك، سينظر فن
ي عام  2021

ي فن ي المستقبل. وفيما يتعلق بوثيقة جنيف، كان انضمام التحاد األورونر
ي  2019أو فن

ن النفاذ فن  بدخول القانون حي 
ً
إيذانا

ات الجغرافية أداة مهمة لحماية المعارف التقليدية اإلقليمية المتعلقة جميع األطر  ي نظام لشبونة. وأشار إل أن المؤرسر
ن
اف المتعاقدة ف

ي إطار 
بالمنتجات الزراعية وغي  الزراعية عل حد سواء. وأيد توافق اآلراء الواسع الذي توصلت إليه الدول األعضاء بمواصلة العمل فن

اح نقل ولية عام  لجنة المعارف، وأقر  ة  2019بأهمية ذلك العمل. وقال إن ألمانيا تؤيد اقير ، نظرا لعدم إمكانية 2023-2022إل الفير
ي 19-إحراز أي تقدم خالل الثنائية الحالية بسبب جائحة كوفيد

. ورأى أنه ل يزال هناك الكثي  من العمل الالزم قبل التوصل إل توافق فن

ب مصالح أصحاب المعارف التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور ول يرصن بعمل نظام الملكية الفكرية اآلراء بشأن صك خاص يستوع
ي مج

اما تاما بتحقيق مزيد من التقدم فن ن ما الير ن ي تلك العملية، ول يزال ملير
. وقال إنه عل استعداد لمواصلة مشاركته البناءة فن ال الدولي

ي ضوء خطة التن
ن ألجندة التنمية 2030مية المستدامة لعام التنمية، ول سيما فن . وأيد استمرار تنفيذ التوصيات الخمس واألربعي 

ي عام ابطريقة متوازنة وقائمة عل توافق اآلراء. وأعرب الوفد عن رسوره لمالحظة أن لجنة 
، 2020لتنمية تمكنت من استئناف عملها فن

ي شكل جدول أعمال مقتضب. ورغم الظروف ال
ن وإن كان ذلك فن ن )الدورتي  تي  ن األخي  ي الدورتي 

 26و 25صعبة، أقر بإحراز تقدم كبي  فن
وعات أجندة التنمية. وأعرب عن اقتناع بلده بأن النهج البناء  للجنة التنمية( بشأن قضايا جوهرية مثل المساعدة التقنية والنهوض بمرسر

ي المست
ي للجنة سيمكنها من التغلب عل أي تحديات تواجهها فن

افن ي واصل تعاونه الناجح مع الويبو والسترسر
قبل. وقال إن مكتبه الوطنن

اير  ي فير
ي تنفيذ المزيد من 2021ومنظمات الملكية الفكرية األخرى والمكاتب الوطنية للملكية الفكرية. فقن

، نجح المكتب والويبو فن
ن بشكل خاص كي 

اءات. وألول  الحلقات الدراسية الجوالة بهدف إطالع الجمهور عل خدمات الويبو، مع الير عل إجراءات معاهدة الير
ي أواخر عام 

ي النمسا وسويرسا هذه الندوات. وفن
ي الملكية الفكرية فن ي 2021مرة، دعم زمالء من مكتنر

ي الويبو فن
، سيدعم المكتب األلمانن

ن من مكتب ألبانيا.   تدريب الفاحصي 

ي تطوير وأيد وفد غانا البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة  .50
األفريقية، وقال إن تقدما ملحوظا قد أحرز فن

ي الحصول عل  184مليار جرعة عير  6،3، مع توزي    ع ما يزيد عل 19-وإنتاج ونرسر لقاحات كوفيد
بلدا. وأضاف أن أوجه التفاوت فن

ام بعض البلدان بعدم ترك أحد خلف الركب. وأشا ن ي اللقاحات لتزال مستمرة، مما يثي  تساؤلت حول الير
د بدعوة المنظمة لإلنصاف فن
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اتيجيات جديدة إلنتاج اللقاحات  ي مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية لتقديم اسير

هذا الصدد، ورحب بالتعاون الثالنر
ي إدارة ا

ن
ي تمثلها هذه الجائحة، فإن مكتب غانا للملكية الصناعية ف

ي غانا، وتوزيعها. وقال إنه عل الرغم من التحديات النر
ن
لسجل العام ف

التابع لوزارة العدل، يعمل عل معالجة طلبات نظام مدريد للعالمات التجارية وطلبات نظام لهاي للتصاميم الصناعية بما يتماسر مع 
اماته بموجب المعاهدات. وأضاف أن المكتب أجرى مسحا للمؤسسات وأبدى استعداده لستضافة برنامج مراكز دعم التكنولوجيا  ن  الير
ي بناء قدرات الجامعات ومؤسسات 

ن
والبتكار والتوقيع عل اتفاق مستوى الخدمات مع الويبو. وقال إن دعم المنظمة ل يقدر بثمن ف

اتيجية الوطنية للملكية الفكرية للنهوض باألنشطة  البحث لتنفيذ السياسات المؤسسية للملكية الفكرية بما يتماسر مع السير
ن تمثيال ناقصا. وشكر الوفد البتكارية، ورحب بالجهو  ي تبذلها للعمل مع الشباب والنساء وأصحاب المصلحة اآلخرين الممثلي 

د النر
وع  ي إطار مرسر

ن
ي قدمتها حكومة سويرسا ف

ي مجال الملكية الفكرية، ول سيما تلك النر
ن
ي ف

ي قدمت أنشطة التعاون التقنن
الدول األعضاء النر

 . 2021بحلول نهاية عام  غانا للملكية الفكرية الذي سينتهي -سويرسا

وأيد وفد اليونان البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، والبيان الذي أدل به وفد سلوفينيا باسم  .51
ي أصولها قد ارتفع. وأن تيسي  النفاذ إل 

ن
ي والدول األعضاء فيه، وقال إن موارد الويبو قد أديرت بحصافة وصاف نظام التحاد األورونر

ي أن يظال من األولويات. ورأى أن تقديم خدمات عالية الجودة والتحول 
ن من ينبغن الملكية الفكرية والستجابة لحتياجات المستخدمي 

ي للملكية الفكرية. وأن العمل نحو نظام متوازن سيؤدي إل تحقيق النمو الجتماعي  ي النظام اإليكولوجر
ن
يدان من الثقة ف ن الرقمي سي 

ي دعم البتكار واإلبداع، مما أدى إل التنمية والنمو. وأن إيداعات  والقتصادي. 
ن
وأضاف أن نظام الملكية الفكرية المحلي استمر ف

ونية بنسبة  ايد. فقد زادت اإليداعات اإللكير ن ي الير
ن
ي قد استمرت ف

ي المائة  40العالمات التجارية لدى مكتب العالمات التجارية اليونانن
ن
ف

ن ونصف،  طلبا دوليا. وأصبح سجل العالمات التجارية قاعدة  767طلبا وطنيا و 5 276، أودع 2021وبحلول سبتمير عل مدى سنتي 
ي ستدير سندات الملكية 

ونية. وقد نقلت تسجيالت العالمات التجارية إل المنظمة اليونانية للملكية الصناعية، النر بيانات إلكير
ي بنسبة  الصناعية، وسيحدد مرسوم وزاري تاري    خ بدء النظام

اءات لدى المكتب الوطنن  30الجديد. ورغم الجائحة، ارتفعت إيداعات الير
ي المائة بسبب انخفاض رسوم البحث بنسبة 

ي وتحسينات أنظمة تكنولوجيا التصالت  33فن
ونن ي المائة. وأشار إل أن اإليداع اإللكير

فن
ن إدارة سن ي تسهيل النفاذ إل نظام الملكية الفكرية وتحسي 

دات الملكية الفكرية. وقد نظمت سلسلة من األنشطة للتوعية ساعدا فن
ي أطلقها مكتب التحاد 

ي مدينة تنضم إل شبكة "مدن األصالة" النر
اء المنتجات األصلية. وقال إن ميكونوس أصبحت ثانن بأهمية رسر

ي للملكية الفكرية. وخالل الحفل الرابع لمنح الجوائز، حصلت اثنتان من الجامعات ال ة األورونر كات الصغي  كتان من الرسر يونانية ورسر
ن الوكالت لمراقبة السوق عمل مع السلطات اليونانية المعنية  ك بي 

عان اثنان عل جوائز. وأشار إل أن الفريق المشير والمتوسطة ومخير
مزيفة،  قطعة 82,835، ومصادرة 2021إل أغسطس  2020عملية تحقق من أغسطس  23,952بإنفاذ الملكية الفكرية إلجراء 

ي يوليو  1,537,200وفرض غرامات بقيمة 
يغي صدر فن

اللجنة المعنية باإلخطار بانتهاكات حق  2021يورو. وقد منح تعديل ترسر
ي حالة التعديات الواسعة 

نت صالحية منع النفاذ إل المواد المتعدية عل حق المؤلف فن المؤلف والحقوق المجاورة عل شبكة اإلنير
ي تكتسي 

ي رقم النطاق، النر أهمية خاصة بالنسبة إل التظاهرات التلفزيونية الحية. ومن المتوقع أن يدخل توجيها التحاد األورونر
ي إل الموسيقر  789/2019ورقم  790/2019

ن النفاذ قريبا. وذكر أن المنظمة اليونانية لحق المؤلف أتاحت النفاذ القانونن حي 
 (. Agoratekaور والكتب من خالل شبكة أغورتيكا )واألفالم وألعاب الفيديو وألعاب الفيديو والص

. وأعرب عن تقديره لتقرير  .52 ي وأيد وفد غواتيمال البيان الذي أدل به وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
ر الملكية الفكرية 

ّ
سخ

ُ
ي ت
ألغراض التنمية القتصادية والثقافية المدير العام الذي يسلط الضوء عل الطائفة الواسعة من المبادرات النر

ن عل الشباب الذين يشكلون محور جدول أعمال الحكومة. وأعرب عن تقديره الكبي  لعمل المنظمة المعياري،  كي 
ية، ول سيما الير والبرسر

ي احتياجات الدول، وحث الدول األعضا  ء عل مواصلة وإجراء مفاوضات متعددة األطراف من أجل وضع وتنفيذ صكوك قانونية تلنر
ي بشأن مختلف المواضيع قيد المناقشة. وأعرب الوفد عن امتنان غواتيمال للويبو، بقيادة المدير العام دارين تانغ، لدعم ها عملها اإليجانر

ي توجيه الشكر لل
ي بناء القدرات التقنية وصياغة المشاري    ع والتدريب المستمر، كما أعرب عن رغبته فن

قطاعات لمكتب الملكية الفكرية فن
، بقيادة السيدة بياتريز أموريم ي ي مختلف مجالت الملكية الفكرية. وُيعزى فضٌل خاّص إل شعبة أمريكا الالتينية والكارينر

-عل عملها فن
مة بالعمل  ن ي شعبة تطوير حق المؤلف. وقال الوفد إن غواتيمال ل تزال ملير

امج فن ي الير
ة موظقن بورهر والسيدة لورينا بولنيوس، كبي 

 شكل بناء من أجل تحقيق أهداف المنظمة. ب

ي دعم الويبو لالبتكار واإلبداع من خالل الملكية الفكرية. وهنأ  .53
ي تتمثل فن

وقال وفد هنغاريا إنه يتفق مع رؤية المدير العام النر
ي غضون 

وري شهًرا تقريًبا. فاللقاحات هي الحل الوحيد  12األوساط البحثية والطبية العالمية عل إنتاج لقاح فن للجائحة، ومن الرصن
ي مركز إنتاج اللقاحات الخاص به وأعرب عن أمله بأن تتاح للبلدان األخرى 

ي من اللقاحات. وقال الوفد إن بلده يبنن
ضمان وجود ما يكقن

ي 
ي إجراءات ترخيص اللقاح. ورأى أنه ينبغن

ام  الفرصة للقيام بذلك. وأضاف أنه يجب أل تؤثر القضايا اإليديولوجية والسياسية فن احير
، وفقد  ، عانن القتصاد العالمي ي

ن عل مواصلة عملهم. خالل العام الماضن مليون شخص  114براءات اللقاح من أجل تشجيع الباحثي 
ن الستثمارات من أجل إنقاذ فرص العمل وخلق فرص عمل جديدة. وقال إنه يؤيد مساعدة  وظائفهم، ولذلك حان الوقت لتحفي 

ة والمتوسطة كات الصغي  ي  الرسر
عل دخول األسواق األجنبية والتعامل مع قضايا الملكية الفكرية. وأفاد بأن هنغاريا لديها القتصاد الثانن
كات الهنغارية أن تستفيد من التغطية الجغرافية األوسع لخدمات حماية الملكية الفكرية  ي العالم، ويمكن للرسر

عرسر األكير انفتاًحا فن
ي أ
ن يؤدي تصديقها عل وثيقة جنيف لتفاق لشبونة إل تشجيع مزيد من البلدان عل اعتمادها، وأن العالمية. وأعرب عن أمل بلده فن

ات الجغرافية ي مؤرسر البتكار العالمي  المؤرسر
ي مرتبتها فن

ًما فن
ُّ
ي الخارج. وأعربت عن رسور بلده ألنها سجلت تقد

ستستفيد من حمايتها فن
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ن 2021لعام  ي أن تواصل تحسي 
ن
مرتبتها. ومن شأن ذلك أن يحسن البحث والتطوير والبتكار. وبدأت حكومة  ، وأعربت عن أمله ف

، ودعم  ن ي مجال البحث والتطوير المؤسسيي 
ن
ي لالبتكار، وبناء القدرات ف ي داخل النظام اإليكولوجر

ن التعاون األفقر ي تحسي 
ن
هنغاريا ف

ن نواتجها البتكارية، وزيادة الدعم ال ي تحسي 
ن
ة والمتوسطة ف كات الصغي  مالي للقطاع، ودعم العلماء الشباب، وإنشاء شبكة أفضل الرسر

ن والعلماء. وباإلضافة إل الوفاء باألهداف المتعلقة بالمناخ، تهدف هنغاريا إل زيادة إنفاقها عل البحث والتطوير بنسبة   3إل  2للباحثي 
 . 2030بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 

. وأضاف أن المكتب وقال وفد أيسلندا إنه يقد .54 ي
ر استمرار خدمات الويبو عل الرغم من الظروف الصعبة خالل العام الماضن

ي ذلك اجتماعات الفريق العامل والندوات المتعلقة بنظامي مدريد 
ن
ي أحداث الويبو، بما ف

ن
األيسلندي للملكية الفكرية شارك بنشاط ف

اءات. وتابع أيضا الجلسة التشاركية شهد ارتفاع عدد  2020عن المرأة والملكية الفكرية. وذكر الوفد أن عام  ولهاي ومعاهدة الير
ن ظلت إيداعات العالمات التجارية الدولية مستقرة نسبيا  ي حي 

ن
ي أيسلندا بشكل طفيف، ف

ن
اءات المودعة محليا ف العالمات التجارية والير
اءات بنسبة  ي المائة مقارنة بالعام ال 33وارتفعت إيداعات معاهدة الير

ن
ي ف

ن
ي إحراز مزيد من التقدم ف

ن
سابق. وأعرب الوفد عن رغبته ف
ي أكتوبر 

ن
ي المستقبل. وذكر أن بلده أصبح ف

ن
ي الشمال  2020المناقشات المتعلقة بوضع معاهدة بشأن قانون التصاميم ف

ن
أول بلد ف

ي يقدم  ي لنظام مدريد أورونر
ونن ، مما ساعد عل تقليص زمن معالجة الطلبات وتصحيح المخالفات. وقال إن خدمة اإليداع اإللكير

. وبناء عل ذلك، قام بتحديث سياسته  ن  مراعاة للمستخدمي 
المكتب يبحث باستمرار عن سبل إلدخال حلول وخدمات رقمية أكير

ي مايو 
ن
اتيجية ف ك2021السير ي المكتب عل حد سواء. وراى أن ، مع الير

ن
ي الطلبات ف ن ومعالجر ن عل التحول الرقمي لفائدة المستخدمي  ي 

ة بشأن الخدمات الرقمية، مثل أدوات تشخيص الويبو للملكية الفكرية، أتاحت إنشاء منصات خدمات شبكية  مبادرات الويبو األخي 
ي تسغ إل تحديد وحماية ملكيته

ة النر كات الصغي  ن شاملة للرسر ات الموضوعية حي  ي شهد دخول التغيي 
ا الفكرية. وقال إن العام الماضن

ن من إيداع جميع أنواع العالمات التجارية، وكذلك تعديل قانون  ي قانون العالمات التجارية األيسلندي، مما مكن المستخدمي 
ن
النفاذ ف

اءات، الذي ينص عل اإلعفاء من شهادات الحماية التكميلية تماشيا مع ت . كما دخل قانون األرسار التجارية الير ي يعات التحاد األورونر
رسر

ي )
. وأشار إل أن آخر التطورات البيئية وتقرير التقييم األخي  للفريق الحكومي . isوالقانون الخاص باسم الحقل الوطنن

ً
ن النفاذ أيضا ( حي 

ي بتغي  المناخ أبرزا أن البتكار والحلول المستدامة هما اآلن 
. ورأى أن حقوق الملكية الفكرية الدولي المعنن أكير أهمية من أي وقت مضن

ن البتكارات الالزمة للتغلب عل التحديات الرئيسية لعرصنا. وعل هذه الخلفية، كان الموضوع الذي اختارته الويبو لليو  ي تحفي 
م حيوية فن

مستقبل أفضل، هو موضوعا مناسبا بوجه خاص.  ، وهو الملكية الفكرية والشباب: البتكار من أجل2022العالمي للملكية الفكرية 
ن البتكار والملكية الف ن عل الملكية الفكرية والشباب سيساعد عل إذكاء الوعي العام بالعالقات بي  كي 

كرية وأعرب عن اقتناع بلده بأن الير
ي هذا الصدد، وقد نظم الم

ن بشأن والستدامة. وأعرب الوفد عن استعداد المكتب األيسلندي للتعاون فن كتب مؤتمرا بنسق هجي 
ي 
 . 2021نوفمير  4الملكية الفكرية والستدامة، سيعقد فن

ي مجال الملكية الفكرية، تضطلع بدور  .55
وقال وفد الهند إن الويبو، بوصفها الهيئة العالمية الرئيسية لوضع القواعد والمعايي  فن

ي ضمان التنفيذ الفعال والمتوازن والموجه نحو التنمية 
. وأضاف أن كوفيدرئيسي فن أبرز أهمية دعم  19-لنظام الملكية الفكرية العالمي

ي تبذلها الويبو لتحقيق التوازن المناسب 
ي التصدي للتحديات العالمية. ولذلك رحب بالجهود النر

المؤسسات الدولية للدول األعضاء فن
ن حقوق الملكية الفكرية والتنمية. ورأى أن نظام الملكية الفكرية العالمي  ي أن يساعد، ل أن يعيق، الجهود الرامية إل التصدي بي 

ينبغن
ك لمنظمة التجارة العالمية بإلغاء  احه المشير ي هذا الصدد، أعرب عن تطلعه لتخاذ قرار مبكر بشأن اقير

لحالت الطوارئ الصحية. وفن
وس كوفيد امات الدول األعضاء بموجب اتفاق تريبس فيما يتعلق بالوقاية من في  ن لحد من انتشاره وعالجه. وأضاف أن اإلطار وا 19-الير

اماته الدولية عند معالجة أولويات ن ي للهند لحماية حقوق الملكية الفكرية راسخ ويمكن البلد من الوفاء بالير
يغي واإلداري والقضان 

ه الترسر
ي ذلك تعد

ي اتخذها بلده لتعزيز البتكار وريادة األعمال، بما فن
يل نظام الملكية الفكرية الخاص بها، اإلنمائية. وذكر أن الخطوات النر

ن مرتبة عل مدى السنوات الست الماضية. وذكر أن بلده مقر لنحو  ي مؤرسر البتكار العالمي بخمسة وثالثي 
كة  66رفعت ترتيبها فن رسر

كات ناشئة قدرت قيمتها بم ، منها ثالثة رسر مليارات  10ا يزيد عل ناشئة من القطاع الخاص تبلغ قيمتها ما يزيد عل مليار دولر أمريكي
امج الرئيسية مثل " . وقال إن بلده مستعد ألن يصبح مركزا عالميا مزدهرا للتصنيع والبتكار بفضل الير " Make in Indiaدولر أمريكي

ي Startup Indiaو"
ي الويبو بسبب التحديات النر

 ". وأعرب الوفد عن أسفه لمحدودية التقدم المحرز بشأن المسائل المعيارية فن
ي ذلك داخل لجنة المعارف 19-طرحتها جائحة كوفيد

ي إحراز المزيد من التقدم بشأن القضايا الجوهرية، بما فن
. وأعرب عن أمله فن

ولجنة حق المؤلف. وحث الوفد الدول األعضاء عل العمل بصورة بناءة ومبتكرة من أجل حل مأزق افتتاح مكاتب خارجية للويبو، مما 
ي استخدامه  يساعد عل تعزيز النظام

ي العالمي للملكية الفكرية. ورأى أن تقييم أداء المكاتب الخارجية أمر مفيد، لكن ل ينبغن اإليكولوجر
 ذريعة لمنع أو تأخي  فتح مكاتب جديدة. 

باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف أن الخطة  بنغالدش أدل به وفد وأيد وفد إندونيسيا البيان الذي  .56
اتي ز منافعها  2026-2022جية السير ي الميدان وتير

ة المقبلة تركز عل اآلثار الحقيقية للملكية الفكرية فن انية للفير ن نامج والمي  ووثيقة الير
ي كل مكان. و 

انيةأللجميع فن ن نامج والمي  ي الير
ن فن ام المنظمة، عل النحو المبي  ن

، بإجراء استجابة عالمية فعالة 2022/23للثنائية  يد الير
ي إندونيسيا، 19-وفيدلجائحة ك

امن مع مختلف المشاري    ع فن ن . وأعرب الوفد عن تطلعه إل مواصلة تعاونه مع الويبو والدول األعضاء بالير

ن الويبو وإندونيسيا والمبادرات األخرى المتعلقة بالقتصاد اإلبداعي والعالمات التجار  ي بي 
طرية للتعاون التقنن

ُ
ي ذلك الخطة الق

ية بما فن
كات الناشئة. وأعرب الوفد عن تطلعه إل التعاون مع المنظمة اإلقليمية األفريقية والتصاميم والرسر  ة والمتوسطة والرسر كات الصغي 

ي تطرحها جائحة كوفيد
ا منه للتحديات النر

ً
امه بالمشاركة أ ، 19-للملكية الفكرية عن طريق برنامج "ويبو ماتش". وإدراك ن كد من جديد الير

https://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/efiling_info.html
https://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/efiling_info.html
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ي جميع لجان الويبو 
ن
. و  البناءة ف لعمل المعياري، ول سيما عمل لجنة المعارف، ل هدعمجدد وأنشطتها المتعلقة بوضع القواعد والمعايي 

ي اآلراء بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة
ن
ي التوصل قريًبا إل توافق ف

ن
 ورحب بتمديد ولية تلك الهيئة. وأعرب الوفد عن أمله ف

 ه لستضافة ذلك المؤتمر. بشأن قانون التصاميم، وأبدى استعداد

وري للتغلب عل جائحة كوفيد –وقال وفد إيران )جمهورية  .57 -اإلسالمية( إن نظام الملكية الفكرية العادل والمتوازن والفعال رصن
ي ذلك من خالل تعاون الويبو 19-، ول سيما من أجل الوصول المنصف والميسور التكلفة إل اللقاح الخاّص بمرض كوفيد19

ن
، بما ف

وري جعل التنمية جزًءا ل يتجزأ من عمل الويبو، ول سيما من خالل تقديم و  التنسيق مع المنظمات الدولية األخرى. وقال إنه من الرصن
المساعدة التقنية للبلدان النامية من أجل ترسي    ع التنمية القتصادية والجتماعية والثقافية. وعل الرغم من العقوبات القتصادية 

ي مؤرسر البتكار العالمي لعام والمالية المف
ن
ا إل   2021روضة عل البلد، فقد حّسن مرتبته ف ً ي إحصاءات الويبو، مشي 

ن
كما حّسن أداءه ف

عزمه عل التغلب عل القيود عن طريق تنوي    ع القتصاد وتوسيع نطاق القتصاد البتكاري والقائم عل المعرفة. ورحب الوفد بالتوصية 
ي دولي لالختبار الفعال للموارد الوراثية والمعارف التقليدية الداعية إل تجديد ولي

ة لجنة المعارف، والتوصل إل اتفاق بشأن صك قانونن
وع أولي 2021والفولكلور. وفيما يتعلق بتقييم المكاتب الخارجية للويبو لعام 

انية بشأن مرسر ن ، رحب الوفد بعمل لجنة المي 
ي إطار ع

ن
ي تطويره ف

 وبما يتفق تماًما مع المبدأ التوجيهي ذي الصلة. األعضاء ملية تقودها الدول للمواصفات، الذي ينبغن

البيان الذي أدل به وفد قطر باسم و باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ بنغالدش  الذي أدل به وفد  البيانأّيد العراق و  .58
ي  المجموعة العربية. وقال إنه يثمن ما تضمنه تقرير المدير العام من جهود إيجابية

ن
 التقدم المنجز ف

ً
لتطوير عمل المنظمة ويثمن أيضا

أعمال اللجان الدائمة ويتطلع إل أن تتوصل جميع اللجان إل نتائج إيجابية عل نحو متوازن. ولفت النظر وأشار إل أن زيادة عدد 
ورة تخصيص مقاعد كل مجموعة عل نح ي رصن

ي المنظمة تقتضن
ن
ي بعض المجموعات اإلقليمية ف

ن
ي لجنة التنسيق األعضاء ف

ن
و متناسب ف

ح المجموعة اآلسيوية والمجموعة اإلفريقية بشأن تشكيل لجنة   بهذا الصدد مقير
ً
ي العادل مؤيدا

مع مراعاة مبدأ التوزي    ع الجغرافن
ع إل العمل مع المنظمة العالمية للملجنة التنسيق و 

ّ
ا تطل انية بهدف معالجة التشكيلة الحالية غي  المتوازنة. وأخي  ن لكية الفكرية المي 

م المنجز بخصوص تقديم المشورة القانونية وب  هدف 
ّ
ي الداعم للملكية الفكرية، وشكر األمانة العامة عل التقد

لتعزيز اإلطار القانونن
 . ي
ي والفنن ن واإلجراءات الوطنية مع المعايي  الوطنية ذات الصلة بغية النهوض بالواقع الصناعي والعلمي واألدنر  تكييف القواني 

وفد إرسائيل البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. ونظرا للدور الرئيسي الذي تؤديه الملكية وأيد  .59
ي مكافحة كوفيد

ن الويبو ومنظمة التجارة العالمية  19-الفكرية فن ي بي 
ورحلة استعادة النتعاش القتصادي، رحب الوفد بالتعاون الثالنر

ي تقدمها الويبو. وأيد أيضا المبادرات الجديدة الرامية  19-حزمة الخدمات وتدابي  الدعم المتعلقة بكوفيدومنظمة الصحة العالمية و 
النر

ي وتعزيز استخدام 
إل تطوير المساعدة المكيفة للدول األعضاء ومساعدة مكاتب الملكية الفكرية عل تقديم دعم أوسع لالبتكار الوطنن

ي صناعة التكنولوجيا أصول الملكية الفكرية كأدوات اقتصا
دية. ولما كان القتصاد اإلرسائيلي يعتمد إل حد كبي  عل البتكار، ل سيما فن

ي تحويل األفكار إل أصول. 
ن وأصحاب المصلحة فن ي نظام ابتكار جيد األداء يدعم المبدعي 

المتقدمة، أقر الوفد بأهمية الملكية الفكرية فن
ي تقدمها النساء. وقال إن بلده تمتاز بواحد من أعل معد 

اءات بحسب األفراد، وأحد أكير أعداد الطلبات النر ي معاهدة الير
لت اإليداع فن
ي عام 

ي المائة منها هي طلبات مرحلة  85طلب براءة،  8 000ما يزيد عل  2020وقال إن مكتب إرسائيل للملكية الفكرية تلقر فن
فن

ام الويبو  ن اءات. وأضاف أن الير ي ذلك من خالل استخدام  وطنية لنظام معاهدة الير
ن أنظمة التسجيل باستمرار، بما فن بتحسي 

ي التكنولوجيات الناشئة، تتوقع 
ي هذا الصدد. وقال إن إرسائيل، بوصفها طرفا دوليا مهما فن

التكنولوجيات المتقدمة، أمر ل يقدر بثمن فن
ي لتشجيع اإلبداع وال

ي تكييف اإلطار القانونن
ي هذا المجال. من الويبو الضطالع بدور رائد فن

 حلول البتكارية فن

ي والدول األعضاء فيه والبيان الذي أدل به وفد المملكة  .60 وأيد وفد إيطاليا البيان الذي أدل به وفد سلوفينيا باسم التحاد األورونر
مة بتطوير أنظمة الملكية الفكرية العالمية وتنفي ن ذ أجندة الويبو. وعلق أهمية المتحدة باسم المجموعة باء. وقال إن إيطاليا ل تزال ملير

ات  ات الجغرافية وحمايتها من خالل نظام لشبونة. وأشار إل أن المؤرسر خاصة عل التسجيل الدولي لتسميات المنشأ والمؤرسر
ن المنتجات المحلية األصلية وتعزيز التنم ي األهمية القتصادية العالمية وكانت بمثابة أداة قوية لتميي 

ية الجغرافية شهدت نموا فن
كات المتناهية الصغر  ي نفس الوقت من الرسر

القتصادية وحماية البيئة والحفاظ عل سالمة األغذية ومعايي  الجودة، مع الستفادة فن
والمجتمعات المحلية والريفية. وأحاط الوفد مع التقدير بمساعدة قطاع الملكية الفكرية والبتكار للدول األعضاء عل الستفادة من 

ة والمتوسطة بما يتماسر مع خطة التنمية المستدامة لعام  دور الملكية كات الصغي  ي النمو القتصادي لصالح الرسر
. 2030الفكرية فن

ي 
وأثنن الوفد عل اعتماد المدير العام لنهج موجه نحو السوق إزاء قضايا الملكية الفكرية العالمية وفتح المنظمة لجمهور أوسع، بما فن

ي ذلك الذكاء الصطناعي وسالسل الكتل. وأعرب ذلك األوساط األكاديمية. 
وأيد مواصلة الحوار بشأن التكنولوجيات الحدودية، بما فن

ن الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية بهدف تعزيز النفاذ إل التكنولوجيات الطبية  عن تقديره لتكثيف التعاون بي 
ي جميع أنحاء العالم ومعالجة جائحة كو 

 . 19-فيدفن

ن الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية كان وسيظل يتيح تقديم المساعدة  .61 وقال وفد جامايكا إن التعاون بي 
ي ذلك إنشاء قطاعات وفروع جديدة مثل قطاع 

التقنية الالزمة للبلدان النامية عل وجه الخصوص. ورحب بإعادة هيكلة الويبو، بما فن
ي فتح مجال الملكية الفكرية لجمهور أوسع سيذكي بال شك الوعي العام أنظمة الملكية 

الفكرية والبتكار. ورأى أن رغبة المدير العام فن
ي العالم. وأعرب عن تقدير 

ي إيجاد حلول لبعض المشاكل القتصادية والجتماعية األكير إلحاحا فن
بالدور الحاسم للملكية الفكرية فن
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ي جامايكا لعالقتها طويلة األ 
ي تلقر

ن
ي تنميتها الوطنية. وأشار إل استمرار مكتب جامايكا للملكية الفكرية ف

ن
ي تواصل اإلسهام ف

مد بالويبو النر
اءات والتصاميم الصناعية والعالمات التجارية وحق المؤلف. ووجه  ي مجالت الير

ن
يغي ف

ي ذلك الدعم الترسر
ن
المساعدة التقنية، بما ف

يعاتها، وسجل لهاي لدعم عمل البلد من أجل النضمام إل الشكر الخاص إل شعبة الويبو القان ي مراجعة ترسر
ن
ونية لمساعدة جامايكا ف

وثيقة جنيف واتفاق لهاي، وشعبة حلول األعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن تقدير جامايكا لعمل مختلف 
فت بانتخابها مؤخرا كنائب لرئيس  ، لجان الويبو، وقد ترسر ي

ي الغنن
ن
اثه الثقاف لجنة المعارف التقليدية. وأعرب الوفد عن فخره الكبي  بير

ي التقليدي. وأعرب عن 
ن
ي عقدتها الويبو مؤخرا بشأن حق المؤلف وأشكال التعبي  الثقاف

ي الندوة اإلقليمية النر
ن
وعن رسوره بالمشاركة ف

احه المنقح بشأن حماية أسماء البلدان.  تقديره لعمل لجنة العالمات، وقال إنه سيواصل العمل بشكل بناء مع األعضاء بخصوص اقير
ة والمتوسطة من الستفادة من ملكيتها الفكرية أمر حيوي لنجاح النتعاش بعد  كات الصغرى والصغي  ن الرسر ورأى الوفد أن تمكي 

ي صميم يوم الملكية الفكرية 
ن
ي ذلك وضعهم ف

ن
ن المنظمة عل الشباب، بما ف كي 

واتخاذ خطوات لضمان  2022لعام الجائحة. ورحب بير
اعات المبتكرة لتحقيق التنمية القتصادية المستدامة. ورأى أن عل الويبو أن تستمر بالتواصل مع البلدان النام ية تسخي  األفكار والخير

، ول سيما القسم وتقديم الدعم لها لتعزيز أنظمتها اإليكولوجية البتكارية. وأعرب عن امتنان جامايكا لشعبة أمريكا الالتي ي نية والكارينر
ما بالنهوض بعم ن ، لمساعدتها عل النهوض ببنية الملكية الفكرية والبيئة وبناء القدرات. واختتم بيانه قائال إنه ل يزال ملير ي ل الكارينر

 المنظمة. 

اتيجية  .62 ي المهم2026-2022وأيد وفد اليابان الخطة السير
ن
ي تتماسر مع بعض اآلراء الواردة ف

ثة ، والنر
ّ
ة والرؤى والقيم المحد
ن جميع أصحاب  اءات حسبما أصدرها المكتب، ورأى أنها مصممة لتعزيز البتكار القائم عل التعاون بي  مؤخرا لمكتب اليابان للير

ة عل أنشطة الويبو لتطوير البنية التحتية للملك ق أهمية كبي 
ّ
ي للملكية الفكرية. وعل ن بالنظام اإليكولوجر ية الفكرية المصلحة المعنيي 

ي أن يساعد تعزيز البتكا
ن
ن الماضية. وأعرب عن أمل بلده ف عات كما فعل خالل األعوام الثالثي  ر وذكر أن بلده سيواصل بالتالي تقديم التير

، عل بناء مستقبل مزدهر للجميع. وأضاف أن عل الويبو أن تق نت األشياء والذكاء الصطناعي ود القائم عل التكنولوجيات، مثل إنير
، وتهيئة بيئة تضمن الحماية والستخدام  ي المبادرات الدولية لضمان استجابة أنظمة الملكية الفكرية بشكل مالئم للتقدم التكنولوجر

ي جميع الدول األعضاء بفوائد البتكارات. وأضاف أنه يجب تعزيز ما يناسب 
ن للملكية الفكرية، حنر يتمتع الجميع فن المناسبي 

ي المستخدم من أجل تطو 
ن آرائهم فن ي للملكية الفكرية وتعميق التواصل مع من يستخدمون خدمات الويبو لتضمي  ير النظام اإليكولوجر
ي اليابان، يمكن لهم تقديم 

ي العالم فن
ن فن مبادرات الويبو. وقال إنه نظرا لوجود عدد كبي  من مودعي طلبات الملكية الفكرية الرئيسيي 

ي مبادرات الويبو من خالل 
ي للملكية الفكرية يتطلب توسيع مساهماتهم فن ي اليابان. وذكر أن تطوير النظام اإليكولوجر

مكتب الويبو فن
ي هذا الصدد. 

كات الناشئة. وأعرب عن استعداد اليابان لتقاسم تجارب  ها فن ة والمتوسطة والرسر كات الصغي  ن بدعم الرسر قاعدة المستخدمي 
ي الستجابة للتحولت 

ي القتصاد ونمط الحياة الذي أحدثته جائحة كوفيدوأضاف أن لالبتكار دورا رئيسيا فن
. ورأى أن عل الويبو 19-فن

كات الجديدة، والعمل مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية  ي المناقشات العالمية لتعزيز البتكار للرسر
أن تشارك بنشاط فن

ي التصدي للتحديات المعارصة األخرى، عل دعم مستخدمي نظام الملكية الفكرية خالل هذه الجائحة. وقال 
إن للملكية الفكرية دورا فن

ي تشجيع استيعاب تلك التوقعات. وذكر أن مكتب اليابان 
ة بشأن منصة ويبو غرين، وينبغن مثل تغي  المناخ؛ ولدى اليابان توقعات كبي 

يكا للمنصة. وأضاف أ ي اليابان بوصفه رسر
اءات وسع نطاق شبكة منصة ويبو غرين فن اءات قد نفذ أنظمة فحص للير ن مكتب اليابان للير

ي الحقوق العالية الجودة. 
ي الفحوص وفن

ي العالم، وواصل النهوض بضمان الجودة فن
رسيعة وأخرى فائقة الرسعة لتحقيق أرسع فحص فن

ن وال نت والعمل عن بعد للفاحصي  ي تطلبتها الجائحة من خالل إجراء مقابالت عل اإلنير
ات النر . واستجاب للتغيي  ن قضاة اإلداريي 

ي معرض عام 
ي أوساكا.  2025وستعمم المعلومات عن الملكية الفكرية فن

 فن

ي فرضتها الجائحة قد أثبتت عن أهمية تعظيم دور الملكية الفكرية عل مستوى النظام  .63
وأشار وفد األردن إل أن التحديات النر

ي دعم جهود 
ي تعم فوائدها عل الدول كافة الدولي متعدد األطراف، خاصة فيما يتعلق بدور الويبو فن

ي مجالت التنمية النر
البحث فن

 فيما يتعلق بإتاحة النفاذ إل الدواء وما يصاحب ذلك من محددات تتطلب 
ً
وباألخص مجال الصحة، الدور الذي برز بشكل كبي  مؤخرا

لحكومات الوطنية لتذليل الصعوبات التقنية تعاون المنظمات الدولية وعل رأسها الويبو مع بعضها البعض، باإلضافة إل تعاونها مع ا
 عل أحد، وإن األمر الذي 

ً
ي خلفتها الجائحة عل المجتمعات ليس خفيا

ار القتصادية النر بهدف تجاوز هذ األزمة. وقال إن حجم األرصن
ن قطاع البتكار أكير من أي وقت مضن لضمان استدامة النمو القتصادي عير المبادرات وا ورة تمكي  لمشاري    ع المختلفة، وأفاد فرض رصن

بأن األردن قد قام بالتعاون مع الويبو بتجسيد هذا التوجه، فأصبح األردن من أوائل الدول المستفيدة من نظام إدارة الملكية الصناعية 
IPAS 4.0  اع والعال ي مجالت براءات الخير

مات التجارية لما توليه المملكة من اهتمام للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصطناعي فن
ذ األردن 

ّ
، حيث نف ي

ي مجال دعم القطاع التعليمي الوطنن
والتصاميم. كما رّصح بأن األردن يثّمن المساعدة التقنية المقدمة من الويبو فن

وع سياسات الملكية الفكرية للجامعات الوطنية، والذي شمل  جامعة أردنية تمكنت من تحديث سياسات  11بدعم من الويبو مرسر
ي هذا الصدد قال إنه يشاطر الملكية ا

. وفن
ً
ي حال عدم امتالكها لتلك السياسات مسبقا

لفكرية الخاصة بها واستحداث سياسات جديدة فن
ة وذلك إذا أردنا تحقيق  ي أن يستهدف خطاب المنظمة الوصول إل الجماهي  المختلفة ومبارسر

مدير عام المنظمة وفريقه رأيه السديد فن
كاء بحيث يكون صوتها ليس فقط أهداف المنظمة والتحديات ال ي تواجه عالمنا برسعة وخفة وبمشاركة واسعة من جميع الرسر
نر

مسموعا بل جزء ل يتجزأ من خططنا جميعا للتقدم والنمو. وقبل الختام، استذكر مجددا بمناسبة الجتماع جهود جميع مسؤولي 
د دعم األردن الم

ّ
ي الويبو ومن قضن منهم بسبب الجائحة. وأك

ن الجمعية العامة من تحقيق أهدافها وموظقن وصول للسيد الرئيس لتمكي 
ي صنع القرار والحوكمة الرشيدة، ودعم المدير العام السيد دارين تانغ الذي تمنن له كل التوفيق ف

يما البناءة القائمة عل توافق اآلراء فن
 .  يخدم جهود التنمية المتوازنة والفعالة لنظام الملكية الفكرية الدولي
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د وفد كينيا البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، وقال إنه يقدر دعم الويبو لبناء القدرات وأي .64
اكة  ي رسر

ن
ي قدما ف

والبنية التحتية للمعلومات وأنظمتها، والتعاون بشأن سياسات الملكية الفكرية والبتكارات. وأعرب عن تطلعه إل المضن
بو لتعزيز اإلسهام القتصادي لالبتكار والملكية الفكرية. ورأى أن الملكية الفكرية ل تزال أساسا لتحقيق التنمية الجتماعية بلده مع الوي

ي سالسل القيمة اإلقليمية 
ن
ة والمتوسطة وأصحاب المشاري    ع الشباب وإدماجهم ف كات الصغرى والصغي  والقتصادية والنهوض بالرسر

ي البلدان النامية وتبسيط والعالمية. وقال إن بلده 
ن
ن الشباب ف يرحب بالجهود المبذولة إلذكاء الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية بي 

ي الملكية الفكرية كأصل تجاري. 
ة والمتوسطة عل تبنن كات الصغرى والصغي  إجراءات تسجيل الملكية الفكرية إللهام الشباب والرسر

دعم إل المكاتب الوطنية للملكية الفكرية وأصحاب المصالح اآلخرين، ودعا إل تبسيط وسيواصل الوفد العمل مع الويبو لتقديم ال
أجندة الويبو للتنمية من أجل زيادة أهمية الملكية الفكرية بالنسبة للبلدان النامية وإنشاء نظام ملكية فكرية أكير شمول. وأعرب عن 

ي أن يتواصل العمل عل المعارف التقليدية وأشكال
ن
ي التقليدي والموارد الوراثية من أجل إيجاد حماية متوازنة  أمله ف

ن
التعبي  الثقاف

ي المداولت بشأن معاهدة قانون التصاميم واختتام تلك المداولت. 
ن
ي قدما ف

 وفعالة. وأيد الوفد أيضا المضن

وري للمجتمع والقتصاد قد أظهرت أن وجود نظام فعال للرعاية الصحية العامة رصن  19-وقال وفد كازاخستان إن جائحة كوفيد .65
. وأضاف  ورفاه كل فرد. ولذلك، تتخذ كازاخستان تدابي  لضمان الحماية الجتماعية والوصول إل الخدمات الطبية وتعزيز النظام الصجي

 كوفيد
ّ
ًيا ضد

ّ
ه يجري اتخاذ خطوات لتسجيل اللقاح الذي تم إنتاجه محل

ّ
 إن
ا
قِ QazVac، وهو لقاح 19-الوفد قائًل

ُ
د اجتماع ، وقد ع

مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة إدراج اللقاح عل قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات المرصح بها. وقال إن 
يعات الرامية إل حماية حقوق الملكية الفكرية.  الملكية الفكرية هي مجاٌل يحىطن باألولوية بالنسبة إل كازاخستان، ويجري تعزيز الترسر

ن رواد وأعر  ب عن تقديره البالغ للدعم المقدم من الويبو، ل سيما فيما يتعلق بإذكاء الوعي حول القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية بي 
ي    ع للسماح بأتمتة عملية التسجيل وإصدار وثائق الحماية. وتم  ن وأصحاب حق المؤلف. ويجري تعديل الترسر األعمال والمستخدمي 

ت خطوات لتنظيم حماية التصاميم الصناعية غي  المسجلة بما يتماسر مع وضع نظام للتحقق من تسج
َ
ِخذ

ُّ
يل الملكية الفكرية، وات

ي خمسة أنظمة دولية لتسجيل الملكية الفكرية، 
. وشاركت كازاخستان فن ي  كازاخستان والتحاد األورونر

ن اكة والتعاون المعزز بي  اتفاق الرسر
ة عل بروتوكول ح ي اآلونة األخي 

اءات والتفاق المتعلق بالعالمات ووقعت فن ماية التصاميم الصناعية لالتفاقية األوروبية اآلسيوية للير
م كازاخستان  ن ، تعير ي سياق التعاون الدولي

ي اآلسيوي. وفن التجارية وعالمات الخدمة وتسميات المنشأ لسلع التحاد القتصادي األورونر
ي النضمام إل اتفاق لهاي ووثيقة جنيف لتفاق لشب

ي قدمتها الويبو فن
ونة. وأعرب الوفد عن تقدير بلده للتوصيات والتوجيهات النر

 الصدد.  هذا

ستان إن الهدف من الجتماع الحالي هو إجراء مناقشة شاملة ومفصلة للقضايا العالمية المرتبطة بتطوير نظام  .66 ن غي  وقال وفد قي 
ي للوفود أن تتحل بالمرونة والتسامح الملكية الفكرية وتعزيزه بصفة عامة، وبعض الجوانب بصفة خاصة

ي هذا الصدد، ينبغن
. وفن

ي الويبو. وأعرب عن أسفه 
والتضامن للحرص عل اتخاذ قرارات مدروسة ومحسوبة ومتوازنة تعود بالفائدة عل جميع الدول األعضاء فن

وري عقد الجمعيات بصيغٍة هجين ي قاعة المؤتمرات، ألنه من الرصن
ر لعدم حضور جميع الوفود فن . وعير ي الحالي

ة بسبب الوضع الوبان 
ستان مسؤول ليس فقط عن الملكية  ن غي  ي لقي 

َم باسم مجموعته اإلقليمية. وبما أن المكتب الوطنن
ِّ
د
ُ
الوفد عن تأييده للبيان الذي ق

ا عن البتكار، رحب الوفد بمبادرة الويبو الرامية إل توسيع نطاق أنشطتها فيما يتعلق با
ً
اع والبتكار واإلبداع. الفكرية ولكن أيض لخير

ي مشاري    ع جديدة لمواصلة تطوير أنظمة الملكية الفكرية والبتكا
نة، فن

ّ
ي ظل قيادة دارين تانغ المتمك

وع، فن ي الرسر
ر وأعرب الوفد عن أمله فن

ستان ترى أن الهدف ين ن غي   والخدمات الرقمية وبناء قدرات الدول األعضاء. وفيما يتعلق بالجمعيات، ما زالت قي 
ً
ي أن يبقر متمحورا

بغن
ي مجال الملكية الفكرية، مع إيالء العتبار الواجب لخصائص 

حول تطوير وتعزيز بنية عالمية متوازنة وفعالة ومفيدة لكافة األطراف فن
ي عل 

كز عمل المكتب الوطنن ، سي  ي العام التالي
ي الدول األعضاء. وفن

تعزيز ودعم وتكوين األنظمة الوطنية للملكية الفكرية والبتكار فن
ي مختلف مناطق البلد. وأثنن الوفد عل الويبو لدعمها المستمر لناحية تطوير نظام الملكية الفكرية الو 

اع والبتكار فن ي اإلبداع والخير
طنن

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقا
ستان. وأضاف أن "شعبة البلدان المتقدمة والبلدان النر ن غي  ي قي 

ي لالبتكار فن لية" ما زالت والنظام اإليكولوجر
ي 
 عن التوعية بالملكية الفكرية فن

ا
ي المنطقة، فضًل

ي تنفيذ مشاري    ع وبرامج الويبو فن
. وقد ساهمت أنشطتها فن ي

تقوم بعمل استثنان 
ي العادل 

ام مبادئ التمثيل الجغرافن ن احير واِزن أنشطة الويبو بي 
ُ
ستان عل أهمية ضمان أن ت ن غي  ي الختام، شدد وفد قي 

ستان. وفن ن غي  قي 
ي مجال تطوير الملكية الفكرية واألنظمة اإليكولوجية لالبتكار من وال

ن تحقيق اإلنجازات فن ن من جهة، وبي  ن الجنسي  مساواة بي 
 أخرى.  جهة

م بالتهنئة لسعادة السفي  عمر  .67
ّ
ي ينتمي إليها. وتقد

ي ألقيت باسم المجموعات اإلقليمية النر
ي الكلمات النر

وأّيد وفد لبنان ما ورد فن
ن زنيير عل ترؤ  ن الماضيي  ي بذلها خالل العامي 

ن المعهود، وأعرب عن امتنانه لكافة الجهود النر سه أعمال الجمعية العامة بأسلوبه الرصي 
، وشكر السيد  ي ي إدارة مداولتها. ونّوه بجهود المدير العام والسكرتارية والمكتب العرنر

ي توليه رئاسة الجمعية وتمننّ له التوفيق فن
تانغ فن

ة مولدوفا السيدة تاتيانا مولسيان بمناسبة انتخابها، وأعرب لها عن عل تقريره الشا م بالتهنئة لسعادة سفي 
ّ
مل وأّيد كافة توّجهاته. وتقد

استعداده للتعاون معها إلنجاح مهمتها. كما نّوه بالمدير العام وشكره عل تقديم تقريره الشامل والواضح، وأعرب عن تقديره للمكتب 
ي عل جهوده، و  ي عل وقع أزمة صحية عالمية العرنر

لكامل طاقم األمانة لإلعداد الجيد لالجتماع. وبصفته الوطنية قال إن الجتماع يأنر
ة تخطت ارتداداتها السلبية اإلطار الصجي الرصف لتطال مختلف قطاعات الحياة األخرى، من اقتصادية واجتماعية ومهنية  خطي 

يلة بعرقلة الجهود التنموية بشكل ملحوظ، سيما وأنها وباإلضافة إل تبعاتها السلبية وتربوية. وأضاف أن هذه األزمة المتشعبة كف
ة، قد عمقت من مشاكل بنوية كانت قائمة قبل الجائحة. فأشار إل إن هذه األزمة ساهمت عل سبيل المثال بتوسيع الهوة  المبارسر
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ة من القدرة عل مواكب ي من شأنها أن تحرم دول كثي 
ي نفس اإلطار، ذكر أن الثورة الرقمية، النر

ن
ة قطاع اقتصادي وتجاري رقمي واعد. وف

ي ترغب بمواكبتها تحديات جمة، 
ى من الدورة القتصادية، تطرح عل الدول النر ي باتت تحكم جوانب كير

التكنولوجية والمعلوماتية النر
ض أ ي من المفير

بوية النر ي تطرحها لجهة فهمها، وتحديث األطر القانونية والتنظيمية والير
ن ترعاها. وقال إنه عل خلفية التحديات النر

ي إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية ومواكبة جهود 
ن
ية تنجلي أهمية دور الويبو ف

ي تاري    خ البرسر
ن
هذه المرحلة الحساسة ف

ن الدول. و  ي أزمة خانقة، الدول النامية لالستفادة منه عل نحو يخدم األهداف التنموية ويعزز المساواة بي 
ن
 ف
ً
أفاد أن لبنان غارق حاليا

، وتفاقمه تداعيات  ن ي األحوال المعيشية لغالبية اللبنانيي 
ن
 غي  مسبوق ف

ً
ة، تعكس تدهورا ات اقتصادية ومالية خطي  عنوانها العريض مؤرسر

. وأضاف أن حكومة جديدة ذ ي
ي الجوار اللبنانن

ن
وت والوضع المأزوم ف ي جائحة الكوفيد، وانفجار مرفأ بي 

ن
لت ف

ّ
ات توجه إصالجي قد تشك

ن بأن طريق  ي تواجه لبنان، كما أعلن أنه عل يقي 
ية النر ي مواجهة التحديات المصي 

ن
لبنان، وأنها تعّول عل التعاون الدولي لمساندتها ف

ب ذلك دعم البت
ّ
ي إعادة تحريك عجلة القتصاد والتنمية، ويتطل

ن
ي يعتمد بشكل أساسي عل قدرته الوطنية ف

ن
كار وتطوير مجال التعاف

. وأعرب عن تطلعه بهذا اإلطار إل  ي المجالت المختلفة بما يتناسب مع تحولت القتصاد العالمي
ن
الملكية الفكرية، وإدماج مفاهيمها ف

 لألهداف اإلصالحية والتنموية، مع، بطبيعة الحال، إعارة ال
ا
ن الويبو والحكومة اللبنانية الجديدة خدمة هتمام شد أوارص التعاون بي 

ي ستبذل إلنجاح 
ي الختام، كّرر دعمه للسيدة الرئيسة، وتمنن التوفيق لكافة الجهود النر

ن
الالزم ألوضاع لبنان شديدة الخصوصية. وف

ي 
ن
اقات ف ي إل إحداث اخير

ن لجمعيات الويبو، وأن يخيم عليها جو من التعاون والحوار البناء يفضن سلسلة الجتماعات الثانية والستي 
 ل العالقة. بعض المسائ

م باسم مجموعة البلدان األفريقية. ورحب الوفد بتمديد ولية لجنة المعارف، وأعرب عن  .68
ِّ
د
ُ
وأيد وفد ليسوتو البيان الذي ق

نفذ بسبب 
ُ
تطلعه إل اعتماد المعاهدة بشأن قانون التصاميم. وأشار إل أن العديد من برامج المساعدة التقنية للبلدان النامية لم ت

ي العتبار عند وضع خطط العمل المقبلة، إل جانب زيادة الموارد المخصصة 19-يدجائحة كوف
ن
ي للويبو أن تأخذ ذلك ف

؛ وينبغن
ي جهودها الرامية إل استخدام الملكية الفكرية كأداة رئيسية للنمو والن

ي دعم البلدان النامية فن
ي البلدان النامية. وينبغن

تعاش لألنشطة فن
ي أ
ة والمتوسطة والنساء والشباب القتصادي المستدام فن كات الصغي  عقاب الجائحة، مع إيالء اهتمام خاص لحتياجات الرسر

والمجتمعات المحلية واألصلية. وأعرب الوفد عن رسور ليسوتو بأن الويبو تخطط لتوسيع أنشطتها لتشمل جمهوًرا أوسع يتضّمن 
ة و  كات الصغي  ي خلق فرص العمل. واستفادت ليسوتو النساء والجامعات ومؤسسات البحث والشباب والرسر

المتوسطة، مما قد ُيسهم فن
ي قدمتها الويبو لتحديث نظام الملكية الفكرية وتحديث نظام أتمتة الملكية الصناعية، ومعالجة تراكم البيانات، 

من المساعدة النر
امات ومعالجة الطلبات المودعة بناءا عل نظام مدريد، وإنشاء مراكز لدعم التكنولوجيا وال  ن يغي حديث يراعي الير

بتكار، ووضع إطار ترسر
اتيجية وسياسة وطنية  مها الويبو لوضع واعتماد اسير

ّ
قد
ُ
ي قد ت

ليسوتو بموجب المعاهدات. وأعرب الوفد عن تقديره للمساعدة النر
ا. 
ً
 للملكية الفكرية، وتعزيز منظمة اإلدارة الجماعية المنشأة حديث

يا البيان الذي  .69 رت جائحة كوفيدوأيد وفد ليبي 
ّ
ن أث ي حي 

َم باسم المجموعة األفريقية. وفن
ِّ
د
ُ
ا سلبًيا عل اقتصادات كّل  19-ق ً تأثي 

تيب القتصادي، إل أن البلدان األفريقية تكافح عل وجه  ي أو حجم التجارة أو الير
الدول األعضاء، بغض النظر عن الوضع اإلنمان 

يا حالًيا إل البنية التحتية الالزمة لتحقيق إمكاناتها الحقيقية. وقال الخصوص من أجل التكيف مع واقع ما بعد الجائحة . وتفتقر ليبي 

ي صيغت بمساعدة تقنية قيمة من المنظمة، تهدف إل تعزيز القتصاد القائم عل المعرفة 
الوفد إن خطة تطوير الملكية الفكرية، النر

 تنفيذ تلك الخطة مرهون بدعم ودفع عجلة التنمية الجتماعية والقتصادية المستدامة لص
ر
 إن

ا
. واستدرك قائًل ن يي  الح جميع الليبي 

 من المجلس اإلداري ومجلس وزراء 
ا
يا كًل ، ترأست ليبي  ن ن الماضيي  الدول األعضاء والمجموعات والمنظمات األخرى. وخالل العامي 

 لح
ا
ي البلد توفر إطاًرا شامًل

يعات الملكية الفكرية فن اءات وحق المؤلف األريبو. وأضاف أن ترسر ماية العالمات التجارية والتصاميم والير
ي البلد للسماح بتحصيل 

 عل ذلك، قدمت الحكومة الدعم إلنشاء أول منظمة لإلدارة الجماعية فن
ا
والمصنفات ذات الصلة. عالوة

يا دعم المنظمة لتعزيز منظمة اإلدارة ا ر ليبي 
ّ
لجماعية وإجراء أول دراسة لألثر اإلتاوات وتوزيعها عل أصحاب الحقوق. وسوف تقد

القتصادي عل اإلبداع من أجل قياس اإلمكانات الحقيقية والقيمة الحقيقية لصناعتها اإلبداعية. وشكر الوفد األريبو عل تنظيم 
ي أ
ِقد فن وع بروتوكول بشأن التسجيل الطوعي لحق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي عُ غسطس المؤتمر الدبلوماسي لعتماد مرسر

يعية عليه. 2021 وتوكول وأعربت عن تطلعها إل تصديق الهيئة الترسر وع الير يا مرسر  . واعتمدت ليبي 

ي والدول األعضاء فيه ومجموعة أوروبا الوسىط  .70 ما نيابة عن التحاد األورونر
ِّ
د
ُ
ن اللذين ق وأعرب وفد ليتوانيا عن تأييده للبياني 

للتنمية القتصادية والقدرة التنافسية والبتكار ووسيلة للتصدي للتحديات العالمية.  ودول البلطيق، وقال إن الملكية الفكرية محرك
 وبالنظر إل القيادة القوية للويبو واستعدادها للتعاون مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين، فإن ليتوانيا واثقة من التوجيهات

ي قدمتها الويبو بشأن النتعاش بعد الجائحة. ويُ 
، النر ي

 كلٌّ من البتكار والتنمية والدعم أمًرا أساسًيا للتوجه الجديد لالقتصاد الليتوانن
ّ
َعد

اء الويبو، اتخذت ليتوانيا تدابي   اتيجية اإلنمائية الوطنية الجديدة للعقد المقبل. وبناءا عل توصيات خير
ي السير

ن فن  عل النحو المبي 
ن المؤسسات األكاديمية لستحداث الملكية الفكرية واستخدامها وتسويقه  عن تشجيع تبادل المعارف والتعاون بي 

ا
ا وحمايتها، فضًل

ة  كات الصغي  ي تركز عل تسويق الملكية الفكرية ودعم المنظمة للرسر
اتيجية للويبو النر كات. وأثنت ليتوانيا عل الرؤية السير والرسر

ن والمشاري    ع ومؤ  كات الناشئة والمبتكرين والمبدعي  سسات البحث والمجتمعات المحلية. وأعرب الوفد عن تقدير والمتوسطة والرسر
ي قدمتها 

 عن المساهمات النر
ا
ن المؤسسات األكاديمية والقطاع، فضًل ليتوانيا للعمل الذي أنجزته الويبو فيما يتعلق بنقل المعارف بي 

ن دول ا  إن ليتوانيا ل تزال الويبو للمشاري    ع الرائدة إلنشاء شبكة لنقل التكنولوجيا عل الصعيد اإلقليمي بي 
ا
لبلطيق. وختم الوفد قائًل

ي سبيل تعزيز اإلبداع والبتكار والنمو القتصادي. 
مة بالتعاون مع الويبو فن ن  ملير
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 IPASوذكر وفد مدغشقر أن استمرارية إدارة الملكية الصناعية تعتمد بشكل كبي  عل أتمتة اإلجراءات باستخدام برنامج  .71
 19-مدغشقر للملكية الصناعية. وقد تأكد ذلك خالل تعزيز التدابي  الصحية المتعلقة بجائحة كوفيدورقمنة مجموعة وثائق مكتب 

ي عن بعد ومعالجة الطلبات عير الوثائق الرقمية كانت من 
ي أدت إل إغالق المكتب والعمل عن بعد. وأضاف أن إدارة السجل الوطنن

النر
ات المكتب، وإرضاء أصحاب المصلحة أولوية رئيس ن وع رقمنة مي  ي سياسة الجودة الخاصة به. وأبلغ الوفد عن النتهاء من مرسر

ن
ية ف

ي استغرقت 
ي مارس  24مجموعة وثائق مكتب مدغشقر للملكية الصناعية، النر

ن
وع إل جزأين، واستكمل ف شهرا. وقد جرى تقسيم المرسر

ي ا 2021
ن
ي سببتها حالة الطوارئ الصحية المعلنة ف

 من مارس رغم الضطرابات المختلفة النر
ً
. وأعرب الوفد عن 2020لبالد اعتبارا

، وعل تقديم التمويل الالزم إلنجاز الموجة الثانية من  امتنانه للويبو، ول سيما المكتب اإلقليمي ألفريقيا، عل هذا اإلنجاز الكبي 
ي مجال الملكية ال

ن
وع رغم صعوبة السياق. وأيد الوفد وشجع العمل الذي تقوم به الويبو ف ، ول سيما المرسر فكرية والذكاء الصطناعي

ية فيما يتعلق بتبادل الممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا. وأشار إل تكييف أداء أنشطة إدارة الملكية الصناعية وتعزيز الخطوة البتكار 
نه من التغلب عل العديد 

ّ
. وأضاف أن تحديث خطة الطوارئ لمكتب مدغشقر مك ي والعالمي

من التحديات وضمان مع السياق الوطنن
ي مجال الملكية الصناعية. وأعرب الوفد عن امتنانه لعقد 

ن
ي ذلك التعاون مع الكيانات األخرى العامة والخاصة ف

ن
استمرارية خدماته، بما ف

ي استفاد منها بلده. 
 الندوة ثنائية األطراف للقضاة بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية النر

م باسم المجموعة األفريقية، وأثنن عل الويبو لما اتخذته من تدابي  لالستجابة لجائحة كوفيدوأيد وفد مالوي البيان الذي  .72
ِّ
د
ُ
-ق

ي جهودها المبذولة لتحقيق النتعاش بعد الجائحة. وأعرب الوفد عن امتنانه للدعم 19
ن
، وللمساعي الرامية إل دعم الدول األعضاء ف

ي ورقمنة ملفات الملكية الفكرية ووضع نظام آلي للملكية الذي تلقاه لجهودها الرامية إل تعزيز المعار 
ن
ف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ي 
ن
الصناعية من شأنه أن يسهل اإلدارة الفعالة لحقوق المؤلف. وذكر أنه عل اتصال دائم مع فريق مراكز دعم التكنولوجيا والبتكار ف

ة الجائحة.  اتيجية الويبو لضمان استمرار التدريب خالل فير  عل البتكار 2026-2022وأيد الخطة السير
ّ
ي تسغ إل الحث

، النر
ح للثنائية  انية المقير ن . وقال إن حكومة بلده 2022/23واإلبداع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطلع إل برنامج العمل والمي 

اتيجية، إحدى ركائزها التصنيع؛ ونظًرا ألهمية التصني ع والبتكار من أجل التنمية، يجري تطوير نظام ملكية فكرية أطلقت رؤية اسير
ي للملكية الفكرية يستلهم اإلبداع والبتكار من أج  الويبو كان لديها جدول أعمال حافل لبناء نظام إيكولوجر

ّ
. وأشار إل أن ن ل فعال ومتي 

ي تحقيق تنمية جميع الدول األعضاء. وأعرب الوفد عن ترحيب بلده بتمديد ولية لجنة الم
عارف. وقال إن عمل اللجنة سيسهم فن

 . ي نظام الملكية الفكرية العالمي
 التوازن والشمول فن

ن اللذين أدل بهما كل من وفد  .73 يا عن تأييده للبياني  ن باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ ووفد بنغالدش  وأعلن وفد مالي 
ي آسيا. وأعرب عن تقدي

فر ن باسم رابطة أمم جنوب رسر يا للتقرير المفصل الصادر عن المدير العام بشأن أداء المنظمة، الفلبي  ن ر مالي 
ي تطرحها جائحة كوفيد

ي ظل قيادته، عل الرغم من التحديات النر
ي فن
ي األداء الستثنان 

ا 19-وتفاؤله باستمرار الويبو فن
ً
. وأشار الوفد أيض

اتيجية 2020إل األداء المالي القوي للمنظمة وزيادة أصولها الصافية للعام  يا تتطلع إل تنفيذ الخطة السير ن -2022. وقال إن مالي 
 لفرص العمل والستثمار والتنمية القتصادية والحيوية الجتماعية. 2026

ا
ي تهدف إل ضمان أن تكون الملكية الفكرية حافًزا فعاًل

، النر
اتيجية الدوَل األعضاء عل إعادة  ي أن تساعد الخطة السير

يا، تشكل وأعرب عن أمله فن ن ي مالي 
بناء اقتصاداتها مع إعادة فتح الحدود. فن

ة والمتوسطة العمود الفقري لالقتصاد، أي ما يمثل  كات الصغي  بالمائة من  85بالمائة من األعمال التجارية. ويعمل نحو  97الرسر
يا األولوية لم ن ي قطاعات الخدمات. ولذلك، تعىطي مالي 

ي البلد فن
ة والمتوسطة فن كات الصغي  ة والمتوسطة عل الرسر كات الصغي  ساعدة الرسر

ن الويبو ومنظم ي بي 
ي جهودها الرامية إل تعزيز عملياتها وتوسيع نطاقها. ورحب الوفد بالتعاون الثالنر

ة الستفادة من الملكية الفكرية فن
ي الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية بهدف التصدي للجائحة وإعادة بناء القتصاد. وأيد موقف ال

منظمة بشأن اإلنصاف فن
ن تلك الهيئات، ل سيما بشأن القضايا المتعلقة ي التعاون والتنسيق العملي فيما بي 

تيب الثالنر ي أن يعزز الير
 اللقاحات وأعرب عن أمله فن

ن بالصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة، سواء أثناء الجائحة أو بعدها. وأشار إل عمل لجنة حق المؤلف وشجعها عل كي 
 مواصلة الير
اح تجديد ولية لجنة  عل التقييدات والستثناءات وحماية هيئات البث وتحليل حق المؤلف المتعلق بالبيئة الرقمية. وأيد الوفد اقير

ة  ي عمل تلك اللجنة لضمان إجراء 2023-2022المعارف للفير
ا إل مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فن

ً
. ودعا أيض

ي مناقش
يا تتطلع إل مواصلة تعاونها الفعال مع الويبو فن ن ة بناءة وتيسي  توصل الدول األعضاء إل خالصات ملموسة. وقال إن مالي 

 المستقبل. 

74.  
ر
رات التكنولوجية سمحت باستمرار الحياة اليومية خالل األشهر الطويلة لإلغالق. وقاَل إن  التطوُّ

ر
وقاَل وفد المكسيك إن

 المكسيك تعتير الملكية الفكرية ك
ر
ي النتعاش القتصادي. وأضاف أن

 دوًرا أساسًيا فن
ّ
ي بال شك

ّ
انت أساسية لتطوير اللقاحات وستؤد

ة  كات الصغي  رت الملكية الفكرية لصالح الرسر
ّ
، سخ ي

. فخالل العام الماضن الملكية الفكرية أداة للتنمية القتصادية والرفاه الجتماعي
ي التقليدي. وأظهرت مبادرتان عل وجه الخصوص، والمتوّسطة والنساء ومن أجل ح

ماية المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن
ز النهو  عزِّ

ُ
ي ت
. األول هي شبكة النساء المبتِكرات والملكية الصناعية، النر ي للتعاون الدولي ض بالمرأة ُوِضعتا بمساعدة الويبو، األثر اإليجانر

ي مجال الملكية الفكرية من خالل إ
ع الشبكة فن

ّ
اءات. وتتمت براز صورتها وتزويدها بالنصح والمشورة بشأن العالمات التجارية وحماية الير
ي مسا

ل فن
ّ
 دور بلدها يتمث

ر
 لها طموحها وإنجازاتها الخاّصة وأن

َ
 كّل امرأة انضّمت إل الشبكة كان

ر
عدتها عل بإمكاناٍت هائلة. وقال الوفد إن
اعاتها أو سلعها أو  ة والمتوّسطة. ومن حماية اخير كات الصغي  خدماتها. أّما المبادرة الثانية فتتمحور حول تسخي  الملكية الفكرية للرسر

را أساًسا لوضع السياسات وتنفيذها لفائدة هذه 
ّ
ة والمتوّسطة واستخدامها للملكية الفكرية أن يوف كات الصغي  شأن تقييم معارف الرسر

ه من المقّرر 
ر
كات. وأضاف الوفد أن ازيل وكولومبيا  -قريًبا إطالق دورة عن الملكية الفكرية والتصدير الرسر ن الير كة بي 

وهي مبادرة مشير
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 الحكومة تعتير الملكية الفكرية أداة لتنمية المجتمعات التقليدي
ر
 إن

ا
 قائًل

َ
ة والمكسيك، بتعاوٍن وتوجيٍه من أكاديمية الويبو. وأردف

عِرب بالتالي عن امتنان
ُ
ف وتحقيق رفاهها، وت

ّ
 المؤل

ّ
اضية بشأن حق مة من خالل الندوة اإلقليمية الفير

ّ
مه المنظ

ِّ
قد
ُ
ها للدعم الذي ت

ت من 
َ
ِقد
ُ
ي ع

ي التقليدي، النر
ن
ات ذات الصلة بالمكسيك 2021سبتمير  24إل  22وأشكال التعبي  الثقاف  لتبادل الخير

ا
رت منّصة

ّ
ي وف

، والنر
ي الويبو. وأشاَر الوف

ن
ها من الدول األعضاء ف ه وغي 

ر
فاق لشبونة. وقال إن

ّ
ت خطوات أّولية نحو التصديق عل ات

َ
خذ

ّ
 المكسيك قد ات

ر
د إل أن

ديرها الويبو، وهي نظام لهاي ونظام لشبونة 
ُ
ي ت
ي األنظمة األربعة لحماية الملكية الفكرية النر

ن
بمجّرد قيامها بذلك، ستكون عضًوا ف

 
ً
د
ّ
اءات، مؤك ه ونظام مدريد ومعاهدة التعاون بشأن الير

ر
 إن
ا
ام البلد بالتعاون الدولي وحماية الملكية الفكرية. وختَم قائًل

ن ا من جديد الير
ة عل الملكية الفكرية وسُيواِصل العمل مع الويبو من أجل النهوض بها كأداٍة للتنمية.  ق أهمية كبي 

ِّ
 يعل

 19-لمحيط الهادئ، وقال إن جائحة كوفيدباسم مجموعة بلدان آسيا وابنغالدش  لبيان الذي أدل به وفد اوفد منغوليا يد وأ .75
ي الجهود 

ن
ي التنمية القتصادية، وإن تعاون الويبو مع المنظمات المتعددة األطراف األخرى ف

ن
ن أهمية الملكية الفكرية والبتكار ف بي 

ُ
ت

ي 
ن
. وأعرب عن تقديره البالغ لتعاون الويبو ف كة الرامية إل مكافحة الجائحة هي موضع ترحيب كبي  ي  المشير

ن
دعم أصحاب المصالح ف

ة  كات الصغي  ن استخدام المؤسسات والرسر ، وعمل قطاع الملكية الفكرية واألنظمة اإليكولوجية لالبتكار من أجل تحسي  القطاع اإلبداعي
ة والمتوسطة. وقد استفادت منغوليا   كات الصغي  ا والمتوسطة لنظام الملكية الفكرية من خالل إنشاء شبكة عالمية من وسطاء الرسر ً كثي 

، وحصلت  ي
وع بيئة البتكار التمكينن ي تقدمها الويبو؛ وقد نفذت برنامج مركز دعم التكنولوجيا والبتكار ومرسر

من المساعدة التقنية النر
 ، ي
ي مكتب الملكية الفكرية. وعل الصعيد الوطنن

ن
ن أدوات التشخيص ف عل المساعدة التقنية لتعزيز منظمات اإلدارة الجماعية وتحسي 

 إن الحكومة واصلت تحديث إطارها حققت من
ا
. وأضاف الوفد قائًل ي مؤرسر البتكار العالمي

ن
غوليا التوقعات السابقة لمستوى تنميتها ف

اءات والعالمات التجارية وال ن الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة والير يغي للملكية الفكرية مع القواني 
ات االترسر لجغرافية، مؤرسر

اءات واتفاقية باريس واتفاق لهاي. كما يجري العمل عل مع مراعاة أحكام المعا ي ذلك معاهدة الير
ن
هدات الدولية ذات الصلة، بما ف

 وضع أنظمة لتنفيذ تلك الصكوك. 

قدرتها عل التكيف والستجابة لألزمة من خالل استحداث  19-وقال وفد الجبل األسود إن الويبو أثبتت خالل جائحة كوفيد .76
ي كيفية  أساليب عمل وتدابي  

ورة أن تنظر أمانة الويبو والدول األعضاء فن جديدة لدعم الدول األعضاء. ورحب الوفد بهذا النهج ورأى رصن
ي 
ام بلده، الذي عمل مع الويبو بشكل مكثف ودون انقطاع خالل الجائحة، بالتعاون معها فن ن ن خدمات الويبو. وأشار إل الير تحسي 

ي يوفرها التحاد المستقبل وتوقع تحقيق نتائج ملموسة وم
ستدامة. وذكر أن بلده، وبغية القتداء بحماية حقوق الملكية الفكرية النر

يعاته بانتظام وطبقها بفعالية. وقد كشف فريق تنسيق إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية، يتألف من ممثلي سلطات  ، عدل ترسر ي األورونر
ما. وأشار إل أنشطة إذكاء الوعي واطالع الجمهور عل األحداث إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، عن حالت تقليد وقرصنة ومنعه

ي الصحف ووسائط اإلعالم المطبوعة والوسائط البرصية 
واإلنجازات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من خالل اإلعالنات فن

ي وزارة الت
، حرصن موظفو الملكية الفكرية فن ي

نمية القتصادية حلقات دراسية والصفحات الشبكية والمقابالت. وخالل العام الماضن
ها من القضايا المتعلقة  وندوات واجتماعات ومؤتمرات نظمتها الويبو. وقدمت الويبو المشورة بشأن منظمات اإلدارة الجماعية وغي 

اتيجيتها الخاصة بالملكية الفكرية  ة بحق المؤلف. وقال إن وزارة التنمية القتصادية تتلقر الدعم من الويبو لوضع اسير -2022للفير
ن لسلطات حقوق الملكية الفكرية، قدم 2025 ، وهي من األنشطة ذات األولوية. وأضاف أن فريقا عامال محليا مكونا من ممثلي 

ن الذين صاغوا الوثيقة، وقام موظفو الويبو المعنيون باستعراض الوثيقة. وبمجرد  ن والدوليي  اء الويبو المحليي  المدخالت الالزمة لخير
ة عل الوثيقة واعتمادها، ستعمل وزارة التنمية القتصادية جنبا إل جنب مع الويبو لتنظيم حدث لتعزيز وضع اللمسا ت األخي 

ي 
اتيجيتها للتعاون مع الويبو وتذكي  الجمهور بأهمية الويبو بوصفها محفال عالميا للخدمات والسياسات والمعلومات والتعاون فن

اسير
ي تعيق مجال الملكية الفكرية. وقال إن 

ي سياق الجائحة والقضايا المحلية النر
لمانية. وفن معاهدة مراكش دخلت مرحلة اإلجراءات الير

ن والمبتكرين وكذلك تشجيع  ي مجال الملكية الفكرية، ذكر الوفد أن بلده سيعتمد عل دعم الويبو لحماية المبدعي 
اإلجراءات فن

ن عل استخدام حماية حقوق الملكية الفكرية.   المواطني 

ي النتعاش القتصادي بعد كوفيدوأ .77
ن  19-شار وفد المغرب إل أن الدور المتوقع للويبو فن دور حيوي نظرا للحاجة إل تحفي 

ي تكافن  اإلبداع والبتكار هو وحده 
ي قطاع الصحة. وأضاف أن التطوير المناسب ألنظمة الملكية الفكرية النر

، وخاصة فن البتكار العالمي
 لالقتصاد وقدرة القادر عل تعزيز التنمي

ً
وريا ي وقت أصبح فيه البتكار رصن

ة القتصادية والجتماعية لمنفعة الجميع، ول سيما فن
المجتمع عل الستجابة للتحديات الجديدة. وذكر أن بلده جعل الملكية الفكرية عل الدوام إحدى أولوياته ويتطلع إل تعاونه الممتاز 

اته لتعزيز نظام فعال مع الويبو. وإيمانا منه بنهجه الذي ي ن بلدان الجنوب رافعة للتنمية، كرر استعداده لتبادل خير جعل التعاون فيما بي 
كات  ونافع للملكية الفكرية. ورأى الوفد أن تحقيق ما سبق يستدعي وجود نظام متوازن للملكية الفكرية يستهدف المزيد من الرسر

ي 
ة والمتوسطة ويعزز اندماج الشباب والنساء فن الحياة القتصادية، وفقا لرؤية المدير العام للويبو. وشدد الوفد عل أن رغم  الصغي 

اتيجية  الوضع المعقد، تمكنت المنظمة، تحت الرئاسة المغربية للجمعية العامة، من إحراز تقدم كبي  ل سيما مع إطالق الخطة السير
ي مرحلة السنوات الخمس المقبلة 2022-2026

ي تحدد عمل الويبو فن
ي جميع النر

ي فن
. ورحب الوفد بشكل خاص بإدماج البعد اإلنمان 

ي للويبو ضمان أن تراعي الصكوك المعتمدة أهداف التنمية. وأعرب الوفد عن 
هياكل المنظمة. وعل المستوى المعياري، رأى أنه ينبغن

ي التوصل إل اتفاق بهدف عقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة قانون التصاميم لتعزيز 
شفافية النظام وكفاءته وتشجيع البحث  أمله فن

ام  ن ، شدد الوفد عل الير
ً
ي المشاركة العادلة والمنصفة للمنافع الناتجة عن استخدام هذه األصول. وختاما

والبتكار مع المساهمة فن
 المغرب القوي بالتعددية كمحفز مناسب لتطوير العالقات الدولية ودور الويبو. 
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ي بذلتها الويبو خالل العام  وفد موزمبيق البيان الذيأيد و  .78
أدلي به باسم المجموعة األفريقية، وأعرب عن ارتياحه للجهود النر

ي طرحتها جائحة كوفيد
ي مواجهة الصعوبات النر

ن
اتيجية ف ي لتنفيذ خطة عملها وتحقيق أهدافها السير

ي دعم 19-الماضن
ن
، وعملها ف

ي البلدان النامية من خالل أجندة التنمي
ن
ي خطتها لتحديث الملكية الفكرية الملكية الفكرية ف

ن
ة. وذكر أن الويبو ساعدت موزمبيق ف

ي المقدم 
". وأضاف أن بلده استفادت من التدريب التقنن ي

ي لها عل اإلطالق، لحوم ماعز "كابريتو دي تينر
ن
وتسجيل أول مؤرسر جغراف

ي 
ن
وع التكنولوجيا من أجل التنمية ف ي مرسر

ن
البلد. وقد ساعدت الويبو موزمبيق عل إطالق  لمسؤولي الملكية الصناعية ومن المساعدة ف
ي عام 

ن
اتيجية وطنية للملكية الفكرية ف اتيجية جديدة وصياغة سياسة ملكية فكرية موازية.  2008أول اسير ي مراجعة اسير

ن
وساهمت ف

ي الذي أطلقته الدولة ستؤدي الملكية الفكرية واختتم بالقول إن 
ي برنامج التصنيع الوطنن

ن
من خطة  هو جزءمؤخًرا، و دوًرا رئيسًيا ف
 الحكومة الخمسية للتنمية الجتماعية والقتصادية للبلد. 

وأيد وفد ناميبيا البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية. ورأى أن تعاظم اإلبداع والبتكار خالل  .79
ي م
ن
ي أن المنتجات الفكرية ستكون حيوية للتعاف

ي قيادة هذه 19-ن أثر كوفيداألوقات العصيبة، يعنن
ن
، مع أهمية حيوية للملكية الفكرية ف

، ورحب بجهود المنظمات المتعددة األطراف، بما فيها الويبو، من  ي بدون التعاون الدولي
الحلول. وأضاف أن عبقرية اإلنسان لن تكقن

ي جميع أنحاء ا
ن
ي قدما بنهج جماعي إزاء التوزي    ع العادل والمنصف للقاحات ف

لعالم. وذكر أن بلده واصل ترتيب أولويات تنفيذ أجل المضن
ن ناميبيا والويبو.  ي إطار مذكرة التفاهم بي 

ن
ي الخطة الوطنية لتطوير الملكية الفكرية، ف

ن
اتيجية، عل النحو المحدد ف وعات السير المرسر

ي لحق ا
ي مجال الملكية الفكرية، وتعمل عل استكمال إطارها القانونن

ن
لمؤلف، وتواصل مشاركة أصحاب وتنفذ ناميبيا سياستها ف

ي البلدان األفريقية وتوفي  الدعم لمنظمات األعمال المحلية 
ن
، بهدف إقامة نظم إيكولوجية فعالة لالبتكار ف ن المصالح مع واضغي القواني 

وعا ي استخدام أنظمة الملكية الفكرية، ول سيما العالمات التجارية من أجل نمو األعمال. ولدى تنفيذ تلك المرسر
ن
ت، تبنت ناميبيا ف

ي نظام الملكية الفكرية لتحقيق أهداف 
ن
ي استخدام مواطن المرونة ف

ن
ي الموجه ودعم تكوين الكفاءات من الويبو، ل سيما ف

الدعم التقنن
ن  السياسة العامة الرئيسية، مثل الحصول عل الخدمات الصحية والتعليمية. ودعم الوفد المساعي الرامية إل تحقيق التكافؤ بي 

ي المنظمة وهيئات إدارتها. الج
ن موظقن ي العادل بي 

ي الويبو، ودعا إل بذل الجهد نفسه من أجل تحقيق التمثيل الجغرافن
ن فن  نسي 

ي  بنغالدش وأيد وفد نيبال البيان الذي أدل به وفد  .80 اتيجر باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأشاد بالتوجه السير
ي 
ن فن اتيجية  الجديد للويبو عل النحو المبي  ي تحققت  19-. وقال إن جائحة كوفيد2026-2022الخطة السير

عكست أثر المكاسب النر
ي سد 

ي الوقت المناسب. وأضاف أن التعاون الدولي يكتسي أهمية حاسمة فن
بصعوبة وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة فن

دل إل اللقاحات باعتبارها سلعة عامة عالمية لمكافحة الجائحة. الفجوات التكنولوجية ودعم البتكار وبناء القدرات وضمان النفاذ العا
وقال إن الحاجة تدعو إل مزيد من الدعم لمساعدة البلدان النامية، ول سيما أقل البلدان نموا، عل تحقيق األهداف العالمية. وأشار 

ن الويبو  ي بي 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية بهدف الوفد مع التقدير إل إضفاء الطابع الرسمي عل التعاون الثالنر

امات المتعلقة بالحصول الشامل والعادل عل  ن ي ذلك اللير
التوصل إل حلول مستدامة ومتكاملة لتحديات الصحة العامة، بما فن

ي إمكانية التوصل
إل قرارات بشأن قضايا  اللقاحات والعالجات والتشخيص وغي  ذلك من التكنولوجيات الصحية. وأعرب عن أمله فن

ي مجال الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور وقانون البث وقانون 
طال أمدها مثل وضع القواعد والمعايي  العالمية فن

 التصاميم. 

 جديدة للمنظمة، تقوم عل تنفيذ أنشطة التوعية، والجمع ب .81
ا
ن الناس وأثنن وفد نيوزيلندا عل المدير العام لعتماه رؤية ي 

ي مجال الملكية الفكرية، ودعم الحكومات. وقال إنه من شأن المبادرات السليمة 
وأصحاب المصلحة، وتقديم خدمات عالية الجودة فن

ر الملكية الفكرية للتشجيع عل النتعاش بعد الجائحة. وأضاف أن الرؤية الجديدة للمنظمة 
ِّ
سخ

ُ
واألهداف الواسعة والشاملة أن ت

ن تتماسر مع ال ن رفاه النيوزيلنديي  ي تحسي 
ي "تنمية نيوزيلندا للجميع". يكُمن هدفها فن

غرض من وزارة األعمال والبتكار والعمالة المتمثل فن
، وصلت نيوزيلندا إل جماهي   ي

ي العام الماضن
ن عل الرفاه والنمو المنِتج والمستدام والشامل. وفن كي 

ي المستقبل من خالل الير
اليوم وفن

ي جاءت تحت عنوان "الحلم، والتنفيذ، جديدة برسالتها 
ي حملتها النر

المتعلقة بالملكية الفكرية. فقد أطلقت دراسات حالت جديدة فن
( " ي

ي مجال الملكية الفكرية. فتّم تسليط Dream It, Do It, Own Itوالتبننّ
ة القليلة فن ي استهدفت األشخاص ذوي الخير

(، والنر
حققه 

ُ
ي نيوزيلندا خالل فعاليات ناجحة لليوم العالمي للملكية الفكرية. الضوء عل البتكار الباهر الذي ت

ة والمتوسطة فن كات الصغي  الرسر
َمت أدوات جديدة لمستخدمي نظام الملكية الفكرية، مثل أداة التصنيف لتيسي  استخدام نظام العالمات التجارية. وأضاف أن 

ِّ
د
ُ
وقد ق

اءات أدى إل بلوغ وتجاُوز المستويات قيمة أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية واض حة وأن استخدام نظام مدريد ونظام معاهدة الير
كات النيوزيلندية لحماية عالماتها ومبتكراتها عل الصعيد  ي توليها الرسر

، مما يدل عل األهمية النر المسجلة قبل الجائحة عل التوالي
. وأعرب عن تقدير بلده لعمل لجنة المعارف وعن تط ي أن تواصل اللجنة، العالمي

ي مداولت اللجنة. وأعرب عن أمله فن
لعه إل اإلسهام فن

ي التقليدي
ة وليتها، وضع صكوك دولية لحماية الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن

. خالل فير

ي وضع أنظمة خاصة وأطر قانونية
عت فن ي التقليدي  وكانت حكومة نيوزيلندا قد رسر

لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن
"الماورية" واستكشاف كيفية مواءمتها مع حماية الملكية الفكرية القائمة. وقال إن تلك التطورات تشمل تحديث الحقوق المتعلقة 

وع قانون حقوق األصناف النباتية الجديد، الذي ينظر في ه برلمان نيوزيلندا، أن يسمح بمشاركة باألصناف النباتية. ومن شأن مرسر
رة من أنواع نباتية أصلية.  ي حالة األصناف النباتية الجديدة الُمطور

ي منح حقوق النبات فن
 "الماوري" فن
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يا ل تزال تعلق أهمية عل تعزيز حقوق الملكية  .82 م باسم المجموعة األفريقية. وأضاف أن نيجي 
ِّ
د
ُ
يا البيان الذي ق وأيد وفد نيجي 

ام بلده الفك ن ي مجال البتكار. وأعرب الوفد عن الير
ن
رية وحمايتها كأداة للتنمية الجتماعية والقتصادية، ول سيما بناء قدرات الشباب ف

اتيجية  ي حدثت 2026-2022بمساعدة المنظمة عل تحقيق أهداف الخطة السير
. وقال إنه عل الرغم من النكسات العديدة النر

كاء القدماء من أجل ، وا19-بسبب جائحة كوفيد يا العمل الدؤوب مع الرسر ي نيجي 
ن
اءات والتصاميم ف صل سجل العالمات التجارية والير

ي 
ي تقدمها الويبو، يعكف حالًيا عل مراجعة القانون الوطنن

ي مجال الملكية الفكرية. ومن خالل المساعدة القيمة النر
ن
 تعزيز قدرات البلد ف

ي 
ن
ات الجغرافية، ويستمر ف ا مع المنظمة بشأن اعتماد نظام بديل بشأن المؤرسر

ً
ترخيص سجالت العالمات التجارية، كما وقع اتفاق

ن رقمي بالكامل ليكون بمثابة محكمة  لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية. وأضاف أن بلده قد شارف عل النتهاء من إنشاء حي 
اض خاصة بالعالمات التجارية. وتم توسيع نطاق قوا اءات بشكل كبي  ليشمل نماذج المنفعة وبراءات أساليب العمل من لالعير ن الير ني 

ية لحق المؤلف التعاون مع الويبو وأصحاب المصلحة   عل ذلك، واصلت اللجنة النيجي 
ا
ي البلد. عالوة

ن
ن البتكار ف أجل زيادة تحفي 

ن لتعزيز نظام اإلدارة الجماعية عن طريق استحداث مجموعات أدوات لتد خيص. وتم المحليي  ريب مكاتب اإلدارة الجماعية المعنية بالير
ي البلد، كما 

ن
فيه ف ي قطاع الير

ن
ا إبرام مذكرة تفاهم مع مركز الويبو للتحكيم والوساطة لتشجيع استخدام الوساطة لتسوية المنازعات ف

ً
 أيض

ام للملكية الف ي أعمال التثقيف والمنارصة بشأن حق المؤلف وإذكاء الحير
ن
يا تقدًما تّم التعاون ف ي نيجي 

ن
ا، حقق مكتب الويبو ف ً كرية. وأخي 

ن تعاونه مع المصانع.  ي السنة األول من عمله، وأعرب الوفد عن تطلعه إل مواصلة تعزيز المكتب لتحسي 
ن
ا ف

ً
 ملحوظ

ن قدرة الدول األعضاء عل رصد تمويل الويبو وإدارتها. وأحاط علما مع ا .83 وي    ج بالعمل المنجز لتحسي 
لتقدير ورحب وفد الين

اءات ونظامي مدريد ولهاي.  ي إطار معاهدة الير
ن
ي يبذلها المكتب الدولي لضمان توفي  خدمات عالمية ل نظي  لها ف

 بالجهود المتواصلة النر
ن ويساعد عل زيادة اعتمادهم للنظام  وأفاد بأن التشغيل السلس لهذه األنظمة وتبسيطها وكفاءتها من حيث التكلفة سيفيد المستخدمي 

ن اللوائح والمبادئ التوجيهية  عل ا نحو تحسي  . وأضاف أن األفرقة العاملة المعنية بتلك األنظمة أحرزت تقدما كبي  الصعيد العالمي
. وأيد تجديد ولية لجنة  ن ن والمستقبليي  ن الحاليي  مة بتعزيز الخدمات العالمية لصالح المستخدمي  ن

وي    ج ملير والممارسات. وقال إن الين
ه سيواصل دعم العمل داخل لجنة حق المؤلف بشأن معاهدة لحماية هيئات البث. وانتقل الوفد إل التطورات المعارف. وأضاف أن

ن النفاذ، مما يسمح بالتصديق  ي حي  ويجر ي تسليط الضوء عل دخول تعديالت عل قانون حق المؤلف الين
المحلية، وأعرب عن رغبته فن

ي ( وتقدEU/ 2017/1564عل معاهدة مراكش )والتوجيه 
ورية ذات الصلة إل الويبو فن ؛ وقانون 2021أغسطس  31يم الوثائق الرصن

( والتعديالت المدخلة عل قانون EU/ 2014/26جديد بشأن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة )التوجيه رقم 
اءات ا ي تحظر أخذ األدلة من مستشاري الير

ي النر ويجر ن المنصوص المنازعات واإلجراءات الجنائية الين ن المهنيي  ي قائمة الممثلي 
لواردة فن

ي المادة 
اءات األوروبية.  134عليها فن  من اتفاقية منح الير

وعيرّ وفد عمان عن عظيم تقديره وامتنانه للمدير العام دارين تانغ عل جهوده العظيمة وإنجازاته العديدة منذ توليه مهام مدير  .84
ي 
ي شهدت 2020أكتوبر  1عام الويبو فن

ي بفضل ، والنر
ي مجال الملكية الفكرية عل المستوى الدولي واإلقليمي والوطنن

تطورات هائلة فن
ي أعمال الويبو. وقال 

اك سائر أصحاب المصلحة فن ي طالما تسغ إلرسر
التوجيهات الجديدة، وأعرب عن تأييد السلطنة لهذه التوجهات النر
ي اقتصاد الدول وإنه لتحقيق هذا بالتالي إن الجميع سيدرك مدى أهمية الملكية الفكرية ومساهمت

ي إضافة قيمة ل يستهان بها فن
ها فن

اك الجامعات والطلبة والقضاة والنساء  الهدف ما فتئت سلطنة عمان تبذل الجهود إلذكاء الوعي وبناء القدرات من خالل إرسر
ة والمتوسطة والمنظمات غي  الحكومية. وأعلن أن السلطنة تدع عات والمؤسسات الصغي 

م توجه الويبو القائم عل المشاري    ع المخير
ورة للسلطنة وأن استمرارها أمر أسا  من األنشطة الفردية مع التأكيد عل أن األنشطة الرامية لبناء القدرات وإذكاء الوعي تعد رصن

ا
. بدال سي

ن العتبار أهمية موضوع الملكية الفكرية والصحة للتصدي لت ن عل الويبو أن تأخذ بعي  عل  19-داعيات جائحة كوفيد ورّصح أنه يتعي 
م بالشكر الجزيل 

ّ
ي النمو القتصادي وتشجيع الستثمار. كما تقد

ن الملكية الفكرية من المساهمة فن اقتصادات الدول النامية وذلك لتمكي 
ي خالل السن

وات الماضية مما ألمانة المنظمة وكذلك المكتب اإلقليمي للبلدان العربية عل جهودهم وتعاونهم معه وتقديم الدعم الفنن
 من 

ً
 إيجابيا

ً
 إن سلطنة عمان قد أحرزت تقدما

ا
ي سلطنة عمان. وأردف قائال

ي تطوير وتعزيز خدمات ومفهوم الملكية الفكرية فن
ساهم فن

ي كان آخرها و 
ثيقة حيث أنشطة التعاون مع المنظمة وذلك بانضمامها إل العديد من التفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية والنر

اتها الجغرافية  ي تسغ من خاللها سلطنة عمان لحماية مؤرسر
ات الجغرافية والنر جنيف لتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤرسر

ي للملكية الفكرية وتم توسعة 
المسجلة. وأضاف أن السلطنة قد قامت هذا العام بتغيي  مسم دائرة الملكية الفكرية إل المكتب الوطنن

اع والتصاميم الصناعية وقسم أقسامه ليصبح  ات الجغرافية وقسم براءات القير أربعة أقسام وهي قسم العالمات التجارية والمؤرسر
ي مشاري    ع عديدة 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقسم الرقابة عل حقوق الملكية الفكرية. وأشار إل أن هناك تعاون مع المنظمة فن
اتيجية الوطنية للملكية وع مركز التكنولوجيا والبتكار والذي من المؤمل أن يتم توقيع مذكرة اتفاق بشأنه مع  أهمها السير الفكرية ومرسر

ي انضمت لهذا 
وع المرأة والبتكار والذي تعد السلطنة من أوائل الدول العربية النر امن مع انعقاد جمعيات الويبو ومرسر ن الويبو بالير

وع وكذلك النسخة العمانية من الدورة ال ي المرسر
عامة عن الملكية الفكرية. وقال إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات فن

ي األمم المتحدة إل أنها غي  متوفرة عل نطاق 
واسع متابعة أعمال الويبو ومنها تحدي اللغة، فأشار أنه رغم أن اللغة العربية لغة رسمية فن

جم إل العر 
ي عمل الويبو، وأن بعض الوثائق ل تيرَ

ي جميع فن
جمة إل اللغة العربية ل تزال غي  متوفرة فن

 وأن مما يؤسف له أن الير
ً
بية فورا

ي مجال التدريب. وأفاد أن من األهمية بمكان بالنسبة له أن يتم توفي  اللغة العربية لضمان الشمولية 
اضية ولسيما فن األنشطة الفير

جمة أبرز المطبوعات وضمان توسيع نطاق الستفادة من خدمات الويبو. وثّمن ج هود الويبو لتشجيع التعدد اللغوي وهدفها الرامي لير
ي 
لسائر اللغات الست لألمم المتحدة، وتمنن أن تقوم أمانة الوايبو بمراجعة سياساتها المتعلقة باللغات حنر تعكس هذه األهداف. وفن
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م بالشكر الجزيل ألمانة المنظمة عل جهودها العظيمة لنجاح
ّ
ي المنظمة العالمية للملكية  الختام، تقد

ن
أعمال جمعيات الدول األعضاء ف

 . ن  الفكرية الثانية والستي 

ي جائحة كوفيد .85
. وقال إن التطورات 19-وتوجه وفد باكستان بالشكر إل المدير العام للويبو عل قيادته المقتدرة أثناء تفسر

ي باكستان تشمل انضمام بلده إل
ن
ي مجال الملكية الفكرية ف

ن
ة ف اير األخي  ي فير

ن
ات الجغرافية  2021 بروتوكول مدريد ف وسن قانون المؤرسر

ي عام 
ن
ي البلد. 2020ف

ن
ات الجغرافية وتسويقها ف . وأعرب الوفد عن تطلعه إل الستفادة من تعاونه مع األمانة لتعزيز تطوير المؤرسر

القدرات للبلدان النامية عل وجه الخصوص. وقال  كذلك، أعرب عن تطلعه إل قيام أكاديمية الويبو بتطوير وحدات تدريبية بشأن بناء
ن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتكنولوجيات الطبية  ي تحقيق التوازن بي 

ن
ا ف

ً
ي للويبو أن تؤدي دوًرا رائد

إن باكستان ترى أنه ينبغن
ي كل مكان، إل اللقاحات بالرسعة الال19-الخاصة بمكافحة كوفيد

ن
زمة وبتكلفة معقولة. وباإلضافة إل ، بهدف ضمان وصول الجميع، ف

، وخاصة  ذلك، هناك حاجة إل مزيد من الشفافية والتشاور عل نطاق أوسع مع الدول األعضاء فيما يتعلق بمؤرسر البتكار العالمي
ي اتخاذ خطوات لضمان التطبيق السليم لمبدأ التمثيل الجغرا

ي القوى لناحية منهجية ومعايي  التصنيف. ورأى الوفد أنه ينبغن
ن
ي العادل ف

ن
ف

ز حاجة ملحة إل زيادة مواءمة الهياكل التنظيمية مع الوظيفة   عل ذلك، تير
ا
ي الويبو وهيئات صنع القرار الرئيسية. عالوة

ن
العاملة ف

ي مجال الم
ن
حت باكستان إنشاء نظام النافذة الواحدة، ول سيما ف . وقد اقير ي

ي النهوض بالتعاون اإلنمان 
ن
شورة الرئيسية المتمثلة ف

ا، من المطلوب إجراء استعراض جاد لتحديد األسباب الداعية إل إنشاء مكاتب خارجية جديدة. فإذا أضافت بالفعل  ً يعية. وأخي  الترسر
ي 
ن
ي جميع الدول األعضاء ف

ن
ي إنشاؤها ف

ي تنفيذ برامج الويبو بطريقة ل يمكن للمقر أن يعتمدها، فعندئٍذ ينبغن
ن
 ف
ا
 وفّعالية

ا
 وكفاءة

ا
 و. الويب قيمة

. وأضاف أن المديرية الوطنية للملكية  .86 ي وأيد وفد باراغواي البيان الذي أدل به باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
ن بنيتها التحتية  ي للحفاظ عل خدماتها الكاملة لمستخدمي النظام كما واصلت تحسي 

ي العام الماضن
ن
الفكرية لم تدخر أي جهد ف

ن التكنولوجية. وهي تقوم  ي تحسي 
ة عل تنفيذ نظام إدارة الملكية الصناعية، الذي يمثل خطوة هامة فن حالًيا بوضع اللمسات األخي 

ي هذا 
ي جميع أنحاء العالم. وفن

عملياتها عل النحو األمثل، ومن شأنه تيسي  التواصل مع المكاتب األخرى المعنية بالملكية الفكرية فن
ي إنشاء نظا

ي إطار الخطة الصدد، فإن الهدف المتمثل فن
ي قد بدأ يتحول إل واقع ملموس تدريجًيا. وتم إحراز بعض التقدم فن

م غي  ورفر
ة  ي 2030-2020الوطنية للملكية الفكرية للفير

ي تمت صياغتها بمساعدة الويبو. وفيما يتعلق باإلنفاذ، أنسر  مركز التنسيق الوطنن
، النر

لكية الفكرية. وفيما يتعلق بالملكية الصناعية وحق المؤلف، يجري العمل لحقوق الملكية الفكرية من أجل تنسيق أنشطة حماية الم
ي صيغته النهائية، 

ن المتعلقة بالعالمات التجارية والتصاميم الصناعية وحق المؤلف فن عل تحديث األنظمة، وتم وضع مشاري    ع القواني 
احات. وقال الوفد إن قان ي مجال وُرِفعت إل الويبو للتعليق عليها وتقديم القير

ات الجغرافية وتسميات المنشأ قد ُوِضع، وفن ون المؤرسر
وع قانون بشأن حماية أصول األجداد   تشكيل فرقة عمل تضم الشعوب األصلية والمنظمات المدنية لوضع مرسر

ر
المعارف التقليدية، فإن

ا من جديد يمثل خطوة مهمة إل األمام. وفيما يتعلق باألنظمة الدولية، قال الوفد إن باراغواي انض
ً
ْ نيس ولوكارنو، مؤكد ي

َ م إل اتفافر
امه بتعزيز النظام الدولي للملكية الفكرية. واعتير الوفد أن الجمعيات هي فرصة قيمة إلبرام اتفاقات من أجل النهوض بحماية 

ن الير
 .  الملكية الفكرية عل المستوى العالمي

و البيان الذي أدل به وفد باراغواي باسم مجم .87 ، وقال إن الجمعيوعة بلدان أمريكا الال وأيد وفد بي  ي الحالية هي  اتتينية والكارينر
ن الدول األعضاء لتعزي بالتأثي  القتصادي  تهعاقنز نظام الملكية الفكرية وتحسينه. وأعرب عن منتدى تشتد الحاجة إليه للحوار بي 

ي للنظام عل البلدان ي اإليجانر
ورة مو  ،والجتماعي والثقافن ، ول سيما  ةواصلرصن ن العمل عل تقريب نظام الملكية الفكرية من المستخدمي 

ة والمتوسطة  كات الصغي  . قتصاد، وكذلك محرك أساسي لالألنها الرسر ي
، برنامج مسارات الملكية الفكرية وأشار إل إطالقالقطاع الريقن

نامج هو  ة والمتوسطة ة ومتخصصة تهدف إلصخصمجانية تقدم إرشادات مخدمة قبل عدة أشهر، والير كات الصغي   مساعدة الرسر
ن قدر ، و ها اتراتها واستثمار يعل حماية إبداعاتها وابتكاراتها وتطو  ي لنظام الملكية تها تحسي  اتيجر التنافسية من خالل الستخدام السير

ة، وفيما يخص االفكرية.  ن  هفوائدإل جانب  ، الذي يشمل،واصل تعزيز برنامج العالمات الجماعيةذكر أن بلده لعالمات الممي 
ي 
ة للشعوب والمجتمعات النر ه للحفاظ عل العادات والممارسات والمعارف تستخدم القتصادية، عنرًصا اجتماعًيا ذا قيمة كبي 

اعات والتكنولوجيات الجديدةلالتقليدية  و. وفيما يتعلق بالخير ي منها  43هناك و ، مراكز دعم التكنولوجيا والبتكار إنشاء أشار إل ، بي 
فن

، الذي تحدث عن أهمية منطقة بالبالد، و  25أصل  منطقة من 18 ن عي 
  15شارك فيه يعمل برنامج مساعدة المخير

ً
يقدمون  محاميا

و تروج لسلسلة من اإلجراءات عالية ذكر أن فيما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، و . ا مجانخدماتهم  ي بي 
هيئة الملكية الفكرية فن

يعية ذات الصلة. التأثي  لمكافحة الق نت، باإلضافة إل مجموعة من اإلصالحات الترسر شار إل أن أحد أهم إنجازات وأرصنة عير اإلنير
ة كان إنشاء شبكة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية.  ي اآلونة األخي 

الشبكة، وهي محاولة فريدة من نوعها، حرصًيا  ضمتو الملكية الفكرية فن
ي 
ي  مكاتب الملكية الفكرية فن و وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا؛ وقد تلقت  ،أمريكا الالتينية ومنطقة الكارينر ن بي  كة بي 

وكانت نتاج مبادرة مشير
ي كانت عضًوا مؤسًسا فخرًيا للشبكة، وتهدف 

إل تعزيز مكانة المرأة من خالل تسخي  الشبكة دعًما وتشجيًعا مستمرين من الويبو، النر
 ا حاسًما ؤدي الملكية الفكرية دورً لضمان أن تهيئته الوطنية  عن امتنانه للويبو عل العمل مع الملكية الفكرية. وأعرب الوفد 

ً
ي  فعليا
فن

و والعالم.   التنمية والرفاهية العامة لبي 

ي تقرير مؤرسر البتكار العالمي لعام  .88
ي األداء فن

ن إنه سجل تحسنا فن ي تلقاها مكتب 2021وقال وفد الفلبي 
، وأن عدد الطلبات النر

ي النصف األول من عام 
ن للملكية الفكرية ومكتب دعم البتكار والتكنولوجيا فن ي عام  2021الفلبي 

ة عن تلك المودعة فن يمثل زيادة كبي 
، إدراكا منه للحاجة الملحة إل معالجة واحتواء جائحة كوفيد. وأضاف أن مكت2020 ن اءات 19-ب الفلبي  ، يعمل عل جعل بيانات الير
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اءات تحتوي عل بيانات براءات العقاقي  واألدوية ذات الصلة  ي الير

ن
متاحة للقطاعات المعنية والجمهور، وقد أعد تسعة تقارير بحث ف

ن ويعمل عل وضع الصيغة النهائية  2021بلده أودع عام  لتسهيل البحث والتطوير. وأشار إل أن صك انضمامه إل معاهدة بيجي 
اماته بوصفه إدارة للبحث الدولي والفحص التمهيدي  ن ن واصل المتثال التام للير للقواعد واللوائح التنفيذية. وأضاف أن مكتب الفلبي 

ين  اءات، واحتفل بالذكرى السنوية العرسر ن الدولي لمعاهدة الير ن النفاذ بعقد ندوات شبكية لفائدة المستخدمي  لدخول تلك المعاهدة حي 
ة والمتوسطة  كات الصغرى والصغي  ن لحزمة من الحوافز لمساعدة الرسر اءات واألوساط األكاديمية. وتحدث عن تنفيذ الفلبي  ووكالء الير

ي الخارج من خالل نظام مدريد، إضافة إل
ن
برنامج خوانا إلنشاء العالمات، منح بموجبه ما عدده  المؤهلة لتسجيل عالماتها التجارية ف

ي تديرها النساء. وفيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية  4000
ة والمتوسطة النر كات الصغرى والصغي  ي للرسر

تسجيل مجانن
ه ولوائحه التنفيذية. وقال إن وإنفاذها، أشار الوفد إل اعتماد وزارة العدل برنامج المكتب البديل لتسوية المنازعات، وتنقيح قواعد

ونية للطلبات  ي للقضايا والخدمة اإللكير
ونن ي لإلقرارات والدفع اإللكير

ونن المكتب عمد إل رقمنة خدماته كليا باعتماد اإليداع اإللكير
ن  اكته مع القطاع الخاص لعتماد مدونة قواعد سلوك لتحسي  إجراءات اإلخطار  واإلشعارات بالقضايا، وأتمتة إجراءات الطعون. وعزز رسر

ونية المخالفة وتعزيز التدابي  الوقائية للتصدي للتعديات المتكررة عل حقوق الملكية الفكرية. وذكر الوفد 
أن واإللغاء للمواقع اإللكير

ن والفئات المهنية ي مجال الملكية الفكرية وبمستويات مختلفة لفائدة المتعلمي 
ن
نت ف ي ذلك المكتب قدم دورات تدريبية عل اإلنير

ن
، بما ف

ي مجال الملكية الفكرية 
ن
ن للملكية الفكرية، وسيواصل تعزيز برامجه التعليمية ف ن الويبو ومكتب الفلبي  كة بي 

المدرسة الصيفية المشير
 . ن  وتوسيعها ليتناسب مع متطلبات المتعلمي 

 اللذين أدلي بهما باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط ودول الب .89
ن . وقال وأيد وفد بولندا البياني  ي لطيق وباسم التحاد األورونر

ي جائحة كوفيد
ي إحراز تقدم قيم عل الرغم من تفسر

ن
انية للثنائية 19-الوفد إن الويبو استمرت ف ن نامج العمل والمي  . ورحب بير

ن 2022/23 امج الجديدة الرامية إل إذكاء الوعي بالملكية الفكرية، ول سيما بي  ة  ، وبالعدد الهائل من المبادرات والير كات الصغي  الرسر
. وأعرب عن تقديره  ي والمتوسطة. ورأى أن عل الويبو أن تواصل العمل كمركز عالمي لتبادل األفكار والمعرفة بشأن البتكار التكنولوجر

ي المقدم من الويبو إل بولندا. وأعرب عن استعداده لتعزيز تعاونه مع الويبو، ول سيما بشأن تطوير النظ
ام الدولي الكبي  للدعم التقنن

 للملكية الفكرية، كي تعود البتكارات واإلبداعات عل المنفعة القتصادية والجتماعية والثقافية للجميع. 

تغال البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، والبيان الذي أدل به وفد سلوفينيا باسم  .90 وأيد وفد الير
ي والدول األعضا  اءات، رحب التحاد األورونر ي إطار معاهدة الير

اءات، وفن ي أجريت بشأن جودة الير
ء فيه. وشدد عل أهمية المناقشات النر

ي نشأت عن جائحة كوفيد
ي حالت استثنائية مثل تلك النر

ن فن ي حماية 19-بتطبيق ضمانات للمودعي 
. وأشار إل التقدم المحرز فن

ي إطار 
ات الجغرافية، ل سيما فن ي إل النظام. وذكر أن عملية تسميات المنشأ والمؤرسر ي ذلك انضمام التحاد األورونر

نظام لشبونة، بما فن
ي اعتمد مؤخرا استنتاجات  تغال. واستطرد قائال إن مجلس التحاد األورونر ي الير

التصديق عل وثيقة جنيف لتفاق لشبونة ستبدأ قريبا فن
والنمو القتصادي والتنمية المستدامة كمفتاح المعرفة ونقل  بشأن الملكية الفكرية كمحرك لالبتكار وتسخي  القدرة التنافسية

ة والمتوسطة والنتعاش القتصادي. وأضاف  كات الصغي  التكنولوجيا ووسيلة لمكافحة األوبئة، وشدد عل أهمية ما سبق بالنسبة للرسر
ي استنتاجاته عل الحاجة إل استحداث نظام خاص لحماية المنتجات

،  أن المجلس شدد أيضا فن ي ي التحاد األورونر
غي  الزراعية فن

ي النضمام إل مبادرة ويبو 
ومواءمة نظامه الخاص بشهادات الحماية التكميلية، ومكافحة التقليد. ورحب الوفد بالدعم الذي تلقاه فن

ونية عن "مستقبل األرض كملكية صناعية للجميع" احتفال باليوم العالمي للم ي غرين، وأشار إل عقد ندوة إلكير
لكية الفكرية فن

 . 2021 أبريل

ي  .91
وأعرب وفد قطر عن عميق التقدير للتقرير الذي قدمه سعادة السيد المدير العام دارن تانغ الذي تطرق آلخر التطورات فن
م بالشكر ال

ّ
ي نفس السياق، تقد

ة الماضية. وفن جزيل مجال سياسة الملكية الفكرية العالمية وأعرب عن التقدير الكامل لجهده خالل الفير
ي اتسمت بسغي دولة قطر لتطوير سياساتها وأنظمتها الخاصة 

ة الماضية النر ألمانة الويبو وعل روح التعاون مع دولة قطر خالل الفير
ي عل 

ن الوطنن كي 
اتيجية وطنية للملكية الفكرية تهدف لزيادة الير ي سياق وضع اسير

بالملكية الفكرية ولسيما الدعم الكبي  الذي لقته فن
ي عل المعرفة. وقال إن دولة تطوير ا

اتيجية مع الويبو وتعزيز القتصاد المبنن اكة السير ي قطر من خالل الرسر
لملكية الفكرية وتسويقها فن

ة عل إجراءات النضمام إل العديد من التفاقيات الخاصة بالمنظمة الدولية للملكية الفكرية  قطر تقوم حاليا بوضع اللمسات األخي 
ة بشأن قانون العالمات التجارية واتفاقية وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات باإلضافة إل اتفاقية كمعاهدة سنغافور 

امج الحاملة لإلشارات المرسلة عير األقمار الصناعية. وأعرب عن تقديره لجهد األمانة خالل المناقشات  بروكسل بشأن توزي    ع الير
ة لوضع النصوص النهائية لمذك ن وزارة التجارة والصناعة وجامعة حمد األخي  رات التفاهم الثنائية ولسيما مذكرة التعاون والتفاهم بي 

ن الويبو ووزارة الت ي مجال الملكية الفكرية، ومذكرة تفاهم بي 
ية فن ي تطوير الموارد البرسر

ي تهدف إل المساهمة فن
جارة بن خليفة والويبو والنر

ام دولة قطر بجدول أعمال  والصناعة بشأن الوسائل البديلة لتسوية ن د الير
ّ
ي سياق أعم، جد

ي مجال الملكية الفكرية. وفن
المنازعات فن

ي نظام الملكية 
ي عمل الويبو وتقليص الفجوة المعرفية فن

ي وذكر أنها تدعم جهود األعضاء لضمان إدراج مسائل التنمية فن
الويبو اإلنمان 

ن البلدان المتقدمة والنامية. وأضا ي جهود الدول األعضاء للتصدي بشكل جماعي لتحديات الفكرية الدولي بي 
ف أن دولة قطر تساهم فن

ي الرسي    ع والعولمة وزيادة الطلب. ورّصح بأن أعمال الجمعية العامة قد واجهت  ي تشمل ضغوط التغي  التكنولوجر
الويبو الرئيسية والنر

ي فرضتها جائحة كوفيد
، وأضاف  وأن ذلك قد أدى 19-نصيبها من التحديات الهائلة النر ي

إل تقليص جدول أعمال الجمعية العام الماضن
ي سبيل مواجهتها. 

 اآلن من تعاون دولي فن
 بما تم إحرازه حنر

ا
أنه وإن لم نتمكن حنر اليوم من تجاوز مرحلة هذه الجائحة ولكنه متفائال

ي هذا السياق أوضح أنه يدرك حجم الجهود المطلوبة 
. وفن

ً
إلنجاز ما تم تأجيله من أعمال عل جدول وأمل أن نتمكن من تجاوزها قريبا



A/62/13 
Annex 
30 
 
 
ي سبيل إنجاز هذه المهام وإنجاح هذه الجتماعات. وهنا 

ن
أعمال الجمعية. ودعا جميع األعضاء إلظهار أكير قدر من المرونة والتعاون ف

ن الحماية العالمية و  ي المنظمة والهادفة لتطوير قواني 
ن
د من جديد دعم دولة قطر المفاوضات الجارية ف

ّ
لسيما مفاوضات لجنة حق أك

المؤلف ومن أجل اختتام المفاوضات الحالية والتوافق عل بنود اتفاقية متعددة األطراف تضمن حماية دولية لحقوق هيئات البث. 
د عل تضامن دولة قطر مع الوي

ّ
 أك
ً
ي هذه المفاوضات. وختاما

ن
ن األعضاء بشأن المواضيع المعلقة ف بو من وأمل أن يتم تحقيق التوافق بي 

ي تقدمها لجميع األعضاء، 
ن الدول األعضاء والخدمات الجوهرية النر ي الدور الهام الذي تضطلع به لتعزيز التعاون بي 

ن
أجل الستمرار ف

ي تطوير نظام دولي فعال وشامل للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز البتكارات واإلبداعات 
ن
 ف
ا
ي أن تواصل الويبو قيادة

ن
وأعرب عن أمله ف

ي 
 تدعم التنمية المستدامة. النر

ي بلده أدت إل إيداع أكير من  .92
ن
 20 000وقال وفد جمهورية كوريا إن الجهود المبذولة لتشجيع األنشطة اإلبداعية والبتكارية ف

ي عام 
ن
ي مجال حق المؤلف واحتل المر 2020طلب براءة ف

ن
ي العالم. وقال الوفد إن بلده ينمو كمركز للنرسر ف

ن
تبة ، وهو رابع أعل رقم ف

ي مؤرسر البتكار العالمي لعام 
ن
ي مجالت الذكاء الصطناعي والبيانات 2021الخامسة ف

ن
، كما ف ي ة التغي  التكنولوجر . وإن تسارع وتي 

ن نظام الملكية الفكرية. وأضاف أن بلده عدل مؤخرا قانون التصاميم  الضخمة، يحتم عل المجتمع الدولي مناقشة كيفية تحسي 
ن حماية المنتجا اءات بشأن لتحسي  ت الرقمية الجديدة، مثل واجهات المستخدم المصورة، ووضع مبادئ توجيهية منفصلة لفحص الير

ي إبداع 
ن
ات البيئية ف نت األشياء. وسيعدل قانون حق المؤلف كي يعكس التغيي  ي ذلك الذكاء الصطناعي وإنير

ن
التكنولوجيات الناشئة، بما ف

ثب مع الويبو لتسهيل مناقشة الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية. وقد نفذ المصنفات واستخدامها. وسيعمل الوفد عن ك
ن البلدان المتقدمة والبلدان النامية.  ي مجال الملكية الفكرية بي 

ن
مشاري    ع من خالل الصناديق الستئمانية من أجل سد الفجوة المعرفية ف

ت مؤخرا بشأن سلسلة الكتل ي نرسر
ن فهمها للتكنولوجيات الحدودية،  وأضاف أن الورقة البيضاء النر ستساعد البلدان النامية عل تحسي 

ي 
ن
وأشار إل أن برنامجا جديدا للبث الشبكي المحمول يحتوي عل محتوى سهل الفهم سيطلق قريبا إلذكاء الوعي بحماية حق المؤلف ف

 جميع أنحاء العالم. 

باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق. وقال إن الحكومة  وأّيد وفد جمهورية مولدوفا البيان الذي أدل به وفد جورجيا  .93
ة عل الجهود الرامية إل منع انتشار جائحة كوفيد ، وضمان حصول عموم 19-الجديدة لجمهورية مولدوفا وضعت اللمسات األخي 

ي تبذلها 
ها من المنظمات لضمان الجمهور عل الرعاية الصحية وتوفي  بيئة اجتماعية آمنة، ورحب الوفد بالجهود النر الويبو وغي 

كات  ي استخدامها، لدعم الرسر
الحصول الشامل عل األدوية والرعاية الصحية. وأردف قائال إن الملكية الفكرية يمكن أن تستخدم، وينبغن
ي استخدام الملكية الفكري

ن عل التوسع فن كي 
ام الويبو بالير ن ة كأداة إليجاد فرص العمل واألفراد من أجل زيادة إيراداتهم، وأيد الوفد الير

ن عل النساء والشباب. وأضاف أنه ل يزال هناك  كي 
والستثمار والنمو القتصادي والتنمية القتصادية والحيوية الجتماعية، مع الير

ي مولدوفا، وأن الحكومة تهدف
ن القيام به لجعل الملكية الفكرية جزءا من الثقافة والحياة اليومية فن ن النفاذ إل  الكثي  مما يتعي  إل تحسي 

ي للملكية 
اتيجية للمكتب الوطنن ي خطة التنمية السير

ن فن ، عل النحو المبي  المعارف والتعليم من خالل الرقمنة والذكاء الصطناعي
ي والمعارف التقليدية، وأنها تدعم التنمية اإلقليم

اث الثقافن ية عن طريق الفكرية. وأتبع بالقول إن الحكومة حريصة عل الحفاظ عل الير
ات الجغرافية الوطنية. وأضاف أن أولويات الحكومة  ي توطيد نظام المؤرسر

تعزيز المنتجات التقليدية، وترحب بمساعدة الويبو فن
ي لنظام ترخيص إلزامي فعال. 

ة األجل تشمل التنفيذ الوطنن  القصي 

اتيجية وأعرب وفد رومانيا عن تقديره للتقرير الشامل الذي قدمه المدير العام وعمل ا .94 لمدير العام وفريقه عل الخطة السير
ي من شأنها أن تساعد الويبو عل التعامل مع التحديات مثل جائحة كوفيد2022-2026

. وأعرب عن رسوره ألن المسائل 19-، النر

اءات ومدريد ولهاي ول حة عل أنظمة معاهدة الير
ي شملت التعديالت المقير

ي جدول األعمال العام والنر
شبونة تضّمنت عقد المدرجة فن

قيم عالقات عمل مع منظمات حكومية دولية 
ُ
مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم. وأضاف أن هذه المعاهدة ست

 إن هذه المسائل، 
ا
ن الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وتابع قائًل أخرى، عل غرار التعاون الذي تم مؤخًرا بي 

ي التقرير، تعكس قوة الويبو. وكان من المهم تبادل المعلومات وإذكاء الوعي بالملكية الفكرية عل 
باإلضافة إل اإلنجازات الواردة فن

 ، ي
اءات لستعراض و الصعيد الوطنن اءات وإعداد التقارير عن واقع الير ي عمل الويبو المتعلق بوصف األوضاع بشأن الير

شاركت رومانيا فن
ي 
ة والمتوسطة. وأعرب الوفد عن رغبالخدمات النر كات الصغي  ي توجيه الشكر إل  ته تقدمها المكاتب الوطنية للملكية الفكرية للرسر

فن
ي لحق المؤلف ومكتب 

كة للنهوض بحقوق الملكية الفكرية. وعملت الويبو مع المكتب الرومانن الويبو عل دعمها لتنظيم فعاليات مشير
اعات والعالمات ال كات الدولة لالخير ي القتصاد الرقمي للرسر

تجارية من أجل تنظيم المؤتمر اإلقليمي الرابع بشأن الملكية الفكرية فن
ي سبتمير 

ي بوخارست فن
ة والمتوسطة. وقد اجتذب هذا الحدث، الذي ُعقد فن ي الحضور،  200، 2021الصغي 

نت وفن مشارك عل اإلنير
ن ستتناول وتناول مواضيع تتعلق بألعاب الفيديو. وتناولت ندوة إلك ي حي 

نت مواضيع متعلقة بالتصاميم الصناعية، فن ونية عير اإلنير
ير
اءات ) ي لمعاهدة الير

ونن اعات ePCTندوة أخرى موضوع النظام اإللكير (. وسوف تنظم الويبو، بالتعاون مع مكتب الدولة لالخير
ي للملكية الفكرية، برنامًجا تدريبيً  ا بشأن تطورات الملكية الفكرية للقضاة. وأعرب الوفد عن والعالمات التجارية ومكتب التحاد األورونر

ي المنطقة دون اإلقليمية بلده استعداد 
ي بوخارست من أجل تعزيز تطوير نظام الملكية الفكرية فن

ي للويبو فن لستضافة مكتب خارجر
وي    ج لخدمات الويبو وقيمها.   والير

حاد الروسي عن تأييده لبيان مجموعة بلدان  .95
ّ
 خدمات الملكية وأعرَب وفد الت

ر
قية، وقاَل إن آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الرسر

حاد 
ّ
 الت

َ
ي عادات العمل. وكان

ي تحدث فن
ات النر ي الوضع القتصادي الحالي والتغي ّ

ن فن الفكرية ل تزال مهّمة، عل الرغم من عدم اليقي 
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قة بالعال 
ّ
ي عدد طلبات التسجيل المتعل

ن
ا ف

ً
رد
ّ
ا مط َل نموًّ بالمائة(، والتصاميم الصناعية  13مات التجارية )زيادة بنسبة الروسي قد سجر

ن داخل الويبو عل بناء أنظمة إيكولوجية  36بالمائة(، وبرامج الحاسوب )زيادة بنسبة  5)زيادة بنسبة  كي 
 الير
ر
بالمائة(. وقاَل الوفد إن

حا
ّ
ي الت

ن
. وف  أمًرا حيوًيا أكير من أيِّ وقٍت مضن

َ
، ثّمة خطط لستخدام منّصة رقمية تشمل الدعم للملكية الفكرية أصبح د الروسي

ة. وتّمت  ي تنطوي عل إمكانات تكنولوجية وتجارية كبي 
دة النر

ّ
ي مشاري    ع البحث المعق

ن
م ف

ُّ
اءات وتسمح بإحراز التقد التحليلي للير

قة بكوفيد
ّ
حادية الروسية19-الموافقة عل آلية خاّصة للتطبيقات المتعل

ّ
ي  : طرحت الدائرة الت

ن
 للنظر ف

ا
للملكية الفكرية نظاًما معّجًل

وس واألمراض المرتبطة به. وحنرّ اآلن، تّم استالم أكير من  قة بمكافحة الفي 
ّ
اعات المتعل طلب براءة، وتّم إصدار  870طلبات الخير

م الختبار التشخيضي وتكنولوجيات ا 350أكير من 
ُ
ظ
ُ
وسات ون قاحات والعالجات المضادة للفي 

ّ
اءة األول براءة لل ت الير

َ
ل . ُسجِّ لتطهي 

 كوفيد
ّ
ة المعالجة ثالثة أسابيع اعتباًرا من إيداع طلب منح  19-الخاّصة باللقاح الذي يحمي ضد

ّ
، واستغرقت مد حاد الروسي

ّ
ي الت

ن
ف

خاذ قرارات
ّ
ب ات

ّ
ب عل الجائحة يتطل

ُّ
 التغل

ر
ي ألن

ه من المهّم تقليص اإلطار الزمنن
ّ
اءة. وقاَل الوفد إن ابتكارية تكون مستحيلة بدون  الير

 اللق
ر
ي الويبو إل اعتماد تدابي  مماثلة. وقاَل إن

ن
رين. ودعا الوفد الدول األعضاء األخرى ف ن الُمطوِّ ي التبادل الرسي    ع للمعلومات بي 

اح الصينن
ي أغسطس 

ن
ا، وف

ً
اءة معروف جّيد ع لقاح رئيسي آخر، عل ال2021المحمي بير

ّ
اءة لمصن غي ، تّم نرسر طلب الير

ّ
 معظم مصن

ر
رغم من أن

ن الجميع من استخدام التكنولوجيات 
ّ
ورًيا لكي يتمك

قاحات أمًرا رصن
ّ
اءات لل  منح الير

َ
اعاتهم. ُيعتير

اللقاحات لم يطلبوا براءات لخير
قاحات

ّ
اءة إل عواقب سلبية لناحية الحماية القانونية لل ي عدم الحصول عل الير

ّ
حاد والمعلومات الجديدة، ويمكن أن يؤد

ّ
. ويبذل الت

ي يناير 
ن
 لطلبات مجتمع األعمال: ف

ا
ي للملكية الفكرية استجابة

ي وطنن ة إلنشاء نظام إيكولوجر ا كبي 
ً
ن التنفيذ 2021الروسي جهود ّ ، دخَل حي 

ي الطلبات. وتتّم مراجعتها باستخدام خوار 
ن
ن نماذج ثالثية األبعاد لمواد الملكية الفكرية ف  من شأنه أن يسمح بتضمي 

ٌ
زميات قائمة قانون

ي المستقبل القريب. وكما هو 
ن
ي اعتماد معيار للويبو بشأن النماذج الثالثية األبعاد ف

ن
. وأعرَب الوفد عن أمله ف عل الذكاء الصطناعي

َرص المتاحة لم
ُ
جنة المعنّية بمعايي  الويبو من أجل مواصلة استكشاف الف

ّ
قارنة معلوم، فقد تّم توسيع نطاق عمل فرقة العمل التابعة لل

ة ن جودة الخير ي من شأنها تحسي 
ي هذه المهّمة النر

ن
م ف

ُّ
ي إحراز تقد

ن
ي  مختلف الصور الثالثية األبعاد والبحث فيها. وأعرَب الوفد عن أمله ف

ن
ف

 العمَل مستمرٌّ عل إنشاء مساحة أوروبية
ر
كرية آسيوية واحدة لتسجيل مواد الملكية الف-مجال وضع النماذج الثالثية األبعاد. وقاَل إن

ي يونيو 
 باألنظمة الوطنية. وفن

ا
ع بها األنظمة اإلقليمية مقارنة

ّ
ي تتمت

ي 2021وحمايتها، مّما سُيتيح المنافع النر -، بدأ تشغيل النظام األورونر
 إلطالق نظام تسجيل العالمات

ٌ
 جارية

ُ
ات  اآلسيوي للحماية القانونية للتصاميم الصناعية.  وتّم استكمال عملية التصديق، والتحضي 

ي 
 العمَل جاٍر إلنشاء نظام قانونن

ر
 إن

ا
ي اآلسيوي. وأضاَف الوفد قائًل حاد القتصادي األورونر

ّ
 التجارية وتسميات المنشأ للسلع من الت

ات باستخدام أنظمة  ة لتطوير مساحة واحدة للمعلومات والخير
ّ
ي اآلسيوي مستعد حاد القتصادي األورونر

ّ
 بلدان الت

ر
واحد، وإن

 من  حاسوبية جديدة. 
ر
حاد الروسي يرى أن

ّ
 الت

ر
ي التنسيق، فإن

سِهم فن
ُ
ي ت
 أحد العوامل النر

ّ
 استخدام اللغة الروسية هو بال شك

ر
وبما أن

ي عام 
ي أنظمة الويبو للتسجيل ونظام مدريد ونظام لهاي. وفن

مة فن
َ
حادية 2021األولويات توسيع اللغات الُمستخد

ّ
، طرحت الدائرة الت

امج الحاسوبية قد  15رية الروسية للملكية الفك  شبكية لتسجيل الير
ا
 خدمة

ر
منتًجا من المنتجات الرقمية الجديدة. وأضاَف الوفد أن

م اآللي والبيانات  200بدأت بالعمل فعلًيا، وتّم إيداع أكير من 
ُّ
طلب. وشملت الخدمات الجديدة تكنولوجيات الذكاء الصطناعي والتعل

ن عل الحلول القائمة عل المنّصات تحويل طريقة معالجة المعلومات رقمًيا. ويجب أن الثالثية األبعاد والبيانات الضخ كي 
مة. وأتاَح الير

ة، وتهيئة بيئة معلومات سهلة الستخدام فيما  ن نوعيته بدرجة كبي  ل هذه الخطوة حجَر األساس لترسي    ع إنجاز العمل وتحسي 
ِّ
شك

ُ
ت

َع ا
ر
نت. وتوق . يخّص طلبات التسجيل عل اإلنير حاد الروسي مواصلة الحوار مع الويبو والدول األعضاء بشأن جدول األعمال الرقمي

ّ
 لت

اتيجية  .96 م باسم المجموعة األفريقية. ورحب الوفد بالخطة السير
ِّ
د
ُ
، 2026-2022وقال وفد رواندا إنه يؤيد البيان الذي ق

. وأشار إل تقديره للعمل الذي أنجزه المدير العام وأعرب عن تقديره لتعزيز الملكية الفكرية عل الصعيد العالمي وعل ال ي
صعيد الوطنن

كة بشأن القضايا  من خالل حلقات عمل ثالثية مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية للبحث عن أرضية مشير
ي اللقاحات ضد كوفيد

ندا تعمل عل تهيئة البيئة . وأضاف أن حكومة روا19-الموضوعية للملكية الفكرية المتعلقة بالمساهمة فن
ن لتطوير تكنولوجيات جديدة للمساعدة عل  ي للملكية الفكرية حوافز جيدة للمبتكرين والمبدعي 

الالزمة لضمان أن يوفر النظام الوطنن
ي أف

اكات الويبو مع الدول األعضاء فن ي تعميم رسر
ريقيا من أجل تنفيذ جدول أعمال التنمية القتصادية الوطنية. وتم إحراز تقدم كبي  فن

ي تنفيذ ثالث معاهدات رئيسية للملكية الصناعية. 
تعزيز األنظمة اإليكولوجية الوطنية للملكية الفكرية. وقد أحرزت رواندا تقدًما فن

تبة عل جائحة كوفيد دا ، زاد عدد اإلخطارات الواردة من المكتب الدولي للويبو. وقد صادق برلمان روان19-وعل الرغم من اآلثار المير
ن تصنيفها  مؤخًرا عل معاهدة مراكش، وسوف يودع صك التصديق قريًبا. وأعربت حكومة رواندا عن تقديرها للدعم الذي تلقته لتحسي 

 . ن ن القيام به، وستبذل كل الجهود الممكنة لمواصلة التحسي  ، وما زال هناك الكثي  مما يتعي  ي مؤرسر البتكار العالمي
 فن

كات للملكية الفكرية من أجل  وأعلن وفد سان مارينو أنه ل  .97 ايد استخدام الرسر ن ي جميع أنشطتها. ويير
ما بدعم الويبو فن ن يزال ملير

ي 
ّ ة تفسر كات إل الدعم من المؤسسات الوطنية والدولية أثناء فير التطور والنمو. وكقوى دافعة للنشاط القتصادي، تحتاج هذه الرسر

ي ت19-جائحة كوفيد
ي أن يكون . وقال الوفد إن الجائحة ساهمت فن

، وأعرب عن أمل بلده فن قدم الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي
ي 
ي مجال الذكاء الصطناعي والتعلم اآللي وسالسل الكتل والبيوتكنولوجيا فن

. وسيستمر البحث فن الجزء األشد من هذه الجائحة قد مضن
ن  واِزن إبراز التحديات والحتياجات الجديدة، مثل حماية الملكية الفكرية. وتعير

ُ
م سان مارينو تطوير هذا القطاع بتنفيذ صكوك قانونية ت
ا لتطوير حلول ألعمال مكاتب الملكية الفك

ً
ة اتفاق ي اآلونة األخي 

ن حماية الملكية الفكرية وتعميم األفكار. وقد وقعت سان مارينو فن رية، بي 
ي ذلك خدمة الستضافة السحابية، من أجل تزويد مودعي الطلبات بخدما

ي تتسم بالكفاءة واستكمال عملية بما فن
ت الملكية الفكرية النر

ام بلده بتنفيذ ذلك التفاق بالتعاون مع الويبو. وإذ وقعت سان مارينو عل العديد م ن . وأعرب الوفد عن الير ي
ن الرقمنة عل الصعيد الوطنن

يعات المحلية ا باستكمال وتنفيذ الترسر
ً
مة أيض ن  المتعلقة بحق المؤلف.  معاهدات الويبو األساسية، فإنها ملير
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باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. بنغالدش  وأّيد وفد المملكة العربية السعودية البيان الذي أدل به ممثل جمهورية .98
والبيان الذي أدل به وفد دولة قطر باسم المجموعة العربية. وأعرب عن تطلّعه لنضمام المملكة العربية السعودية للجنة الويبو 

م بالشكر الجزيل إل الدول األعضاء عل الجهود المبذولة والمباحثات 
ّ
ي أعمالهما. وتقد

ن
انية والمشاركة الفعالة ف ن للتنسيق ولجنة المي 

بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، وأعرب عن تأكيد المملكة العربية السعودية واستعدادها 
ي بالده، حيث انضمت المملكة العربية لستضافة المؤتمر الد

ن
. وأحاط ببعض المستجدات ذات الصلة بالملكية الفكرية ف بلوماسي

غ" كما  اسير
السعودية منذ الدورة السابقة إل ثالث معاهدات تديرها الويبو هي "معاهدة بودابست" و"اتفاق نيس" و"اتفاق اسير

ل عدد من المعاهدات األخرى. كما أشار إل تأكيد دعم بالده للجهود الدولية تستهدف قبل نهاية هذا العام إيداع صكوك النضمام إ
كة لتسهيل الوصول إل لقاحات كوفيد ي ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العالقة. وثّمن جهود المدير  19-المشير

ن
ف

، أفاد بأنه تم العمل عل إ ي
ي هذا الصدد. وعل الصعيد الوطنن

ن
وع إدراج العام ف اتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإطالق مرسر عداد السير

اكة مع جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية  ي المناهج التعليمية واستضافة المملكة مدرسة الويبو الصيفية بالرسر
ن
الملكية الفكرية ف

ي إطار جهود المملكة لنرسر المعرفة وبنا  9مشارك من  55باستفادة 
ن
ي مجال الملكية الفكرية. وأضاف أنه تم دول، وذلك ف

ن
ء القدرات ف

ن  ام  35تدشي  ي الجامعات والمراكز البحثية. وقال إنه تم إطالق مبادرة فريدة وهي مبادرة مسؤول احير
ن
 لدعم الملكية الفكرية ف

ً
مركزا

ن الملكية الفكرية بالقط ي تهدف إل رفع مستوى المتثال بأنظمة وقواني 
ن من الملكية الفكرية والنر  76اع العام، حيث تم تأهيل مسؤولي 

جهة حكومية. وأشار إل أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقوم بتنفيذ الحمالت التفتيشية الميدانية باإلضافة إل حجب المواقع 
، أ
ً
ونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية من خالل القيام بحمالت رصد وتفتيش بشكل دوري. وختاما عرب عن تقديره للويبو لما اإللكير

تقدمه من مساعدة تقنية وتطلع إل أن تتبنن المنظمة اعتماد معاجم الملكية الفكرية باللغات الرسمية الست، حيث بادرت الهيئة 
 
ّ
، تطل

ً
ي للملكية الفكرية، وهو متاح عل موقعها. وختاما ع إل نجاح السعودية للملكية الفكرية بإطالق اإلصدار األول من المعجم العرنر

 للجميع تحقيق كافة التطلعات. 
ً
يا
ّ
 أعمال الدورة متمن

وأيد وفد رصبيا البيان الذي أدل به وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق، وقال إنه يؤيد الخطة  .99
اتيجية  توجيه نداء إل رئيس الوليات  . ورأى أن الخطة يمكن أن تكون أداة لمكافحة عدم المساواة. وأشار إل2026-2022السير

ن وعلماء لتعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد 175المتحدة األمريكية من جانب  ن وقادة حكوميي  -من رؤساء دول سابقي 
وع يهدف إل مساعد19 ي تلقاها بلده من الويبو بمرسر

ز األهمية العالمية للملكية الفكرية. ورحب بالمساعدة النر ة البلد عل ، وهو ما يير
اكتساب فهم أعمق لنظام البتكار فيه. وأشار الوفد إل إنشاء مجلس تشجيع تطوير القتصاد الرقمي والبتكار وريادة األعمال عالية 
وعا يقوده مكتب الملكية الفكري ن األعمال التجارية القائمة عل البتكار. وذكر أن المجلس سيقيم مرسر ة التقنية والرقمنة من أجل تحفي 
ي 
نامج جوائز الويبو فن . ورحب الوفد بدعم الويبو لير ي مؤرسر البتكار العالمي

ن ترتيب البلد فن ي رصبيا، إل جانب الويبو، وي  هدف لتحسي 
فن

ي نوفيساد. ورغم الجائحة، زاد عدد طلبات العالمات التجارية المحلية بنسبة 
ي عام  12.2رصبيا وتنظيم مهرجان تيسال فن

ي المائة فن
فن

 من الزبائن مقارنة بالعام السابق، مما يشي  إل تزايد  27نة بالعام السابق. وقد قدم المكتب معلومات إل مقار  2020
ي المائة أكير

فن
: تم  ي

ونن اءات انخفاضا طفيفا. وقد ثبت نجاح خدمة اإليداع اإللكير الهتمام بحقوق الملكية الفكرية. ولكن انخفض عدد طلبات الير
ي أكير من 

ي الما 73تلقر
ي فن

ي الندوة  57ئة من الطلبات، وتم تلقر
نت. وقال الوفد إن رصبيا شاركت فن ي المائة من الملفات عير اإلنير

فن
ي عام 

ات الجغرافية فن . وبمساعدة من سويرسا، قطعت رصبيا شوطا  2021العالمية بشأن المؤرسر ي
اضن وأثنن عل معرض الويبو الفير

ا عل مدى السنوات الخمس الماضية لتسويق م . وقد أنشئت رابطة "كبي  ي
 Originalنتجات رصبية محمية بموجب مؤرسر جغرافن

Serbia ة ات جغرافية. وأشار إل ازدياد القيمة السوقية لبعض المنتجات زيادة كبي  وي    ج المنتجات التقليدية المحمية بمؤرسر " لير
ات الجغرافية.   نتيجة لحماية المؤرسر

ي القتصادي العالمي من جائحة كوفيدوقال وفد سنغافورة إن الملكية الفكرية والبت .100
ي التعافن

. وأضاف 19-كار لهما دور حيوي فن

ايدة وتحويل الملكية الفكرية إل أصول قيمة تجارًيا. وأطلقت ن  سنغافورة واصلت اتخاذ خطوات للتكيف مع البيئة الرقمية المير
ّ
 إن

ا
 قائًل

اتيجية سنغافورة للملكية الفكرية  ي تهدف إل تسخ 2030اسير
ي  منافع الملكية الفكرية والبتكار واألصول غي  المادية لفائدة النر

ي جذب المبتكرين 
كات واألفراد، وترسيخ مكانة سنغافورة كمركز للملكية الفكرية واألصول غي  المادية من أجل الستمرار فن الرسر

ي سبتمير 
ي تتماسر مع متطلبات المستقبل. وفن

وع قانون لتعزيز النظام ، اعتمد برل2021والوظائف والمهارات النر مان سنغافورة مرسر
ي يتم بها إعداد المحتوى وتوزيعه واستخدامه. وإذ أشارت سنغافورة 

ي لحق المؤلف مع إيالء العتبار الواجب للطرق الجديدة النر
الوطنن

اتيجية للملكية الفكرية لعام  ن الخطة السير اتيج 2030إل أوجه التآزر الواضحة بي  ، فإنها تتطلع 2026-2022ية وخطة الويبو السير
م، عل وجه الخصوص، تعزيز  ن ي مجال تسوية المنازعات. وتعير

ي ذلك فن
كة، بما فن إل العمل مع المنظمة من أجل تحقيق األهداف المشير

كات عل التفاو  ض بشأن آلياتها البديلة لتسوية المنازعات وتكثيف تعاونها مع مركز الويبو للتحكيم والوساطة من أجل مساعدة الرسر
ي مختلف 

التحديات القانونية المعقدة المتعلقة بالملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو والدول األعضاء عل تعاونهم فن
ي سنغافورة بشأن التمويل المدعوم 

طري فن
ُ
كة مع مكتب سنغافورة للملكية الفكرية ونرسر أول تقرير ق امج المشير ي ذلك الير

األنشطة، بما فن
. بالمل ي مجال الملكية الفكرية عل الصعيد العالمي

اء فن
ّ
 كية الفكرية. وقال إنه يتطلع إل مواصلة هذا التعاون ودوره النشط والبن

ي والدول األعضاء فيه، وكذلك البيان الذي أدل  .101 وأيد وفد سلوفاكيا البيان الذي أدل به وفد سلوفينيا بالنيابة عن التحاد األورونر
ي تقرير المدير العام المقدم به وفد جورجيا باس

م مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق، وأعرب عن تقديره ألنشطة الويبو المبينة فن
إل الجمعيات، ول سيما بشأن المساعدة التقنية والمعلومات عن النضمام إل معاهدات الويبو وتزايد استخدام أنظمة الملكية الفكرية 
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ن الذي توليه الويبو لضمان الدولية. وأشاد الوفد بالجه كي 
ن قدرة الدول األعضاء عل رصد شؤون الويبو. وأقر بالير ود المبذولة لتحسي 

ن األداء  ي إطار نظامي مدريد ولهاي. ورأى أن التقرير المالي السنوي بي ّ
ن
اءات وف أفضل الخدمات العالمية المتاحة بموجب معاهدة الير

ي جائح
ن القواعد والمبادئ 19-ة كوفيدالقوي للمنظمة عل الرغم من تفسر . وشكر األفرقة العاملة التابعة لألنظمة عل مواصلة تحسي 

 . ن ن والمستقبليي  مة بالعمل عل الخدمات العالمية لصالح مستخدمي األنظمة الحاليي 
ن التوجيهية والممارسات. وقال إن سلوفاكيا ملير

ي تبذلها الويبو لتشجيع النتعاش القتصادي. وفيما 19-وأضاف أن الويبو قد استجابت بفعالية وكفاءة لجائحة كوفيد
، وأيد الجهود النر

ي عقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة قانون التصاميم. وأعرب عن تقديره 
ن
يتعلق بجدول األعمال المعياري، أعرب الوفد عن أمله ف

ي ا
ن
ي يبذلها أعضاء اتحاد لشبونة للقضاء عل العجز ف

ي أجراها الفريق للجهود المتواصلة النر
ي المناقشات النر

ن
انية وعن مشاركته ف ن لمي 

ي بتطوير نظام لشبونة لضمان الستدامة المالية الطويلة األجل لالتحاد. وأعرب عن رضاه عن العمل الذي اضطلعت به 
العامل المعنن

ي تقدمها الويبو واألنشطة
ي هذا المجال. وأقر بأهمية المساعدة التقنية النر

ن
اءات ف ي تضطلع بها لجنة التنمية. وذكر أن أمانة  لجنة الير

النر
ة السابقة. وأشار إل مت تعاونا ومساعدة ممتازين خالل الفير

ّ
ندوة  الويبو وأكاديمية الويبو وإدارة البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة قد

اير  ي فير
ن
ونية عقدت ف ونية للجامعا 2021إلكير ي كيفية تطوير عن قواعد بيانات الويبو واألدوات اإللكير

ن
ت. وقال إن سلوفاكيا تنظر ف

ي ديسمير 
ن
ي النقل" ف

ن
 . 2021صناعتها للسيارات ويجري التحضي  للمؤتمر الدولي المعنون "التكنولوجيات الهيدروجينية ف

م باسم المجموعة األفريقية. وأشار إل أن العالم يواجه أزمة صحي .102
ِّ
د
ُ
ة واجتماعية وقال وفد جنوب أفريقيا إنه يؤيد البيان الذي ق

. ومن خالل تعددية األطراف والتعاون الدولي والتضامن فقط، يمكن للبلدان أن 19-واقتصادية لم يسبق لها مثيل نتيجة جائحة كوفيد

ي أرسة األمم المتحدة، دوًرا 
ن
عيد بناء نفسها بشكل أفضل" بعد الجائحة. وقال إن للويبو، بصفتها وكالة متخصصة وعضًوا أساسًيا ف

ُ
"ت

ن الملكية الفكرية والصحة العامة، ول سيما مدى تحول الملكية مهمًّ  ي هذا الصدد؛ فالجائحة سلطت الضوء عل التقاطع الهام بي 
ن
ا ف

، تتحمل الويبو 2030الفكرية إل حاجز يحول دون الحصول عل األدوية األساسية. وتماشًيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 
ي وضع نظ

اءات بشكل خاص مسؤولية المساهمة فن ن الير  وموجًها نحو التنمية، يكفل أل تقيد قواني 
ا
ام عالمي للملكية الفكرية أكير شموًل

ي للملكية الفكرية يتسم بالمسؤولية القتصادية والجتماعية هو  الوصول إل السلع الصحية العامة. وقال إن الحاجة إل نظام إيكولوجر
ه عة القومية السبب الذي جعل جنوب أفريقيا، مع غي  ن ا، تقود النتقال إل التشجيع عل التنازل المؤقت عن اتفاق تريبس لمواجهة الين

ن الويبو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، كما  المتنامية بشأن اللقاحات. وأعرب عن تفاؤل جنوب أفريقيا بالتعاون بي 
ي اتخاذ إجراءات لدعم البلدان الن

ي جهودها لتطوير قدراتها التصنيعية ومعالجة الجائحة الحالية والستعداد أعرب عن أمله فن
امية فن

ي البتكار ونقل التكنولوجيا والبحث 
ي المستقبل. وقال إن نظام الملكية الفكرية هو عامل مساعد مهم فن

لحالت الطوارئ الصحية فن
ا. وأضا

ً
كة ومسائل قائمة منذ والتطوير والتنمية الصناعية وتحقيق نمو اقتصادي أوسع نطاق ف أنه من األهمية بمكان إيجاد أرضية مشير

ي التقليدي والموارد 
ي ذلك إبرام معاهدة بشأن قانون التصاميم تقر بإسهام المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن

أمد طويل، بما فن
ن  ي العديد من التصاميم المسجلة حول العالم. وظلت جنوب أفريقيا ملير

ي الوراثية فن
ي التمثيل الجغرافن

مة بالمبادئ األساسية المتمثلة فن
ي الهيئات الرئاسية األساسية للويبو. 

 عن اإلنصاف والشمولية والعالمية، فن
ا
 العادل والتناسب، فضًل

ذ مهمّ  .103
ّ
 هاّم للنمّو القتصادي. وأثنن عل المدير العام للويبو الذي ُينف

ٌ
 الملكية الفكرية محّرك

ر
ته باقتدار، وقاَل وفد إسبانيا إن

ٍة مليئة  مة وزيادة الوعي حول الملكية الفكرية كأداة لدفع عجلة النمّو القتصادي الشامل خالل فير
ّ
ويسغ إل تحقيق رسالة المنظ

 
ا
ي للملكية الفكرية، فضًل ي النظام اإليكولوجر

 عل أهمية الممارسات الفضل الرامية إل تعزيز مشاركة المرأة فن
َ
د
ر
عن بالصعوبات. وشد

مة إل تطوير أنظمة 
ّ
رّحب بطموح المنظ

ُ
 إسبانيا ت

ر
ن واستعداده لمواصلة دعم هذه اإلجراءات. وقال إن ن الجنَسي ْ امه بالمساواة بي  ن

الير
 بلده يعتير الملكية الفكرية أمرً 

ر
ي السوق. وأضاف أن

ن عل طرح أفكارهم فن ساِعد المبتِكرين والُمبِدعي 
ُ
يوًيا ا حإيكولوجية للملكية الفكرية ت

ن إل جانب  ف مع احتياجات الُمستخِدمي   كاملة بالويبو لمواصلة التكيُّ
ا
ه ُيبدي ثقة

ّ
ة والمتوّسطة، وأن كات الناشئة والصغي  لنجاح الرسر

ي المستق
ي اآلراء فن

ل إل توافق فن امه بالتوصُّ ن ف، والير
ّ
َ عن تأييد بلده لعمل لجنة حّق المؤل ر بل القريب الحفاظ عل أعل معايي  اإلدارة. وعير

 
ر
. واعتير أن

ّ
ة والحتياجات الراهنة لهيئات البث رات التكنولوجية األخي 

 تعكس التطوُّ
ّ
 بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة للبث

 الوفد عل الحاجة إل مواصل
َ
د
ر
ف. وشد

ّ
ي جدول أعمال لجنة حقّ المؤل

ي إدراجها بشكل دائم فن
ع هي مسألة وجيهة ينبغن ة حقوق التتبُّ

 إسبانيا 
ر
نت. وقاَل إن ق بانتهاكات الملكية الفكرية عل اإلنير

ّ
كانت من   دعم عمل اللجنة الستشارية المعنّية باإلنفاذ، ول سّيما فيما يتعل

ي انضّمت إل منّصة 
ب بالمبادرات WIPO ALERTأوائل البلدان النر ي محاولة لمنع القرصنة الثقافية وحماية الملكية الفكرية. ورحر

 فن
ي 
مات الدولية واألطراف األخرى المهتّمة بمناقشة حقوق الملكية الفكرية فن

ّ
حدة والمنظ

ّ
 الرامية إل تعزيز التعاون مع وكالت األمم المت

يات العالمية مثل كوفيد
ّ
َ استخدام اللغة اإلس  19-سياق التحد د اللغات أمر حيوّي وُيعتير

ُّ
ُّ المناخ. وقاَل إن تعد ي وتغي 

بانية واألمن الغذان 
ن الدول لفتح الباب أمام إ ا، دعت إسبانيا إل التعاون بي  ً مة أمًرا أساسًيا لتحقيق أهدافها والوصول إل جمهور أوسع. وأخي 

ّ
ي المنظ

برام فن
مة. وأثنن الوفد عل الدول األعضاء واألمانة لصياغتهما 

ّ
ن طريقة عمل المنظ ي إل تحسي 

ّ
فاقات تؤد

ّ
نامج الناجحة ل ات انية والمالعمل ير ن ي 
 . 2022/23 ةثنائيلل

ي قدمها وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية ووفد قطر باسم المجموعة  .104
وضم وفد السودان صوته للبيانات النر

الشقيقة بجنيف، سعادة السيد السفي  عمر  العربية. وبدأ بشكر السيد رئيس الجمعية العامة، المندوب الدائم لبعثة المملكة المغربية
ي عقد زنيير 

، ونواب رئيس الجمعية، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، السيد دارن تانغ واألمانة عل جهودهم المضنية فن
ن مداولت  ن لجمعيات الويبو، وجدد شكره لألمانة عل إعدادها الوثائق الالزمة. وتمنن للمجتمعي  سلسلة الجتماعات الثانية والستي 

م ب
ّ
 لجهودهم المتواصلة ناجحة. وتقد

ً
ي وشعبة البلدان األقل نموا الشكر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وخص بالشكر المكتب العرنر
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ي مجال الملكية الفكرية. وقال إنه بالرغم 

ن
ي بالسودان، وبناء القدرات ورفع الوعي ف

ي لتطوير ودعم المكتب الوطنن
وتقديمهم للعون الفنن

ي فرضتها جائ
ن السودان والويبو استمر وتم عقد عدد من اللقاءات من الظروف النر ي ما زالت مستمرة، إل أن التعاون بي 

حة كورونا، والنر
ي خالل العام وأهمها لقاء السيد وزير العدل د. نرص الدين عبد الباري بالسيد مدير عام 

اضن بشكل حضوري وعدد من الورش بشكل افير
ي والذي وقف عل أوج

ي مايو الماضن
ن
. ورّصح بأنه لتسليط الضوء عل أهمية الموارد الوراثية المنظمة ف ن ن الجانبي  ي بي 

ه التعاون الثنان 
ن القتصاد والتنمية، وكيف يمكن أن يستفيد السودان  ي تحسي 

ن
ات الجغرافية وبحث كيفية توفي  الحماية لها نسبة لمساهمتها ف والمؤرسر

ي الذي يحىطن به تم
ن
ي والجغراف

ن
 من التنوع الثقاف

ً
ات  اقتصاديا ي حول المعارف التقليدية والمؤرسر

اضن ي بشكل افير
عقد اجتماع وطنن

ي 
ن
  2021يونيو  29الجغرافية ف

ا
بمشاركة واسعة من الجهات المعنية بالسودان. وقال إن السودان ُيعتير من الدول األقل تمثيال

نت ع ي ندوة عير اإلنير
ي مارس الماضن

ن
ي عقدت ف

ن التوظيف بالمنظمة شارك فيها عدد من بالمنظمة، ومن أجل زيادة الوجود السودانن
هم من أساتذة الجامعات السودانية ومراكز الفكر.  ي وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغي 

ن
ن ف  الموظفي 

ي 
ن والتعريف بفرص العمل النر ي أوساط السودانيي 

ن
توفرها المنظمة، وتقديم وأوضح أن الندوة قد هدفت إل زيادة الوعي بالمنظمة ف

 
ً
ي برنامج الويبو للتدريب بشأن الملكية الفكرية لفائدة البلدان األقل نموا

ن
ي لمقدمي الطلبات. وأضاف أن السودان شارك ف

الدعم الفنن
زت حول التعريف و 

ّ
ي عمل عليها المشاركون من السودان رك

، وأن المشاري    ع النر ي
اضن ي بشكل افير

نرسر والذي عقد خالل العام الماضن
 
ً
نامج أفضن بالتعاون مع شعبة البلدان األقل نموا الوعي بالملكية الفكرية وسط الشباب، والمؤسسات الحكومية خاصة النساء، وأن الير
ي السودان عن الملكية الفكرية للعالمات التجاري وتطوير 

ن
ي سبتمير المنرصم استهدفت رائدات األعمال ف

ن
إل عقد ورشة عمل وطنية ف

ن السودان والمنظمة المنتجات. ورصّ  اكة بي   لتعزيز الرسر
ً
ن العام والخاص وسعيا ن القطاعي  اكات بي   من اهتمام السودان بالرسر

ً
ح بأنه انطالقا

اير  ي فير
ن
ن وإمكانية الوصول إل المعلومات، انضم السودان ف  العالمية للملكية الفكرية وتقوية مجالت البحوث والدراسات لفائدة الباحثي 

ي لمبادرة 
" للقطاع الماضن الويبو للبحوث عير معهد الصحة العامة بالخرطوم. وأضاف أنه معهد الصحة العامة يعمل بمثابة "مركز تفكي 

ي 
ن
الصجي من خالل تحليل السياسات والبحث عن األدلة والدعوة إلصالح النظام الصجي وتطوير أنظمة الصحة العامة والصحة ف

ي السودان بشكل عام، وأن انضمام السودان لهذ
اكات مع مراكز بحثية فن دولة.  150ه المبادرة يمثل فرصة طيبة للمعهد لتطوير الرسر

ي النضمام إل قاعدة بيانات 
 بتسهيل قواعد البيانات للولوج للمعلومات الخاصة بالملكية الفكرية، أعلن السودان عن رغبته فن

ً
وإيمانا

ي من خال
ي مجال الملكية الفكرية. وأعرب ويبو لكس لألحكام القضائية خالل العام الجاري والنر

لها سيتمكن من عكس تجاربه القضائية فن
ي النقاشات عير مجموعات انتمائه. 

د عل انخراطه فن
ّ
ي هذه الجمعية العامة، وأك

 عن استعداده للتعاون مع كافة الوفود المشاركة فن
ً
 ختاما

موعة باء والبيان الذي أدل به وفد سلوفينيا بالنيابة عن وأيد وفد السويد البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المج .105
ن عل جهودهم الرامية إل تيسي  التطوير المستمر  ي والدول األعضاء فيه. وشكر المدير العام للويبو واألمانة والموظفي   التحاد األورونر

ي ظل الخلفية الصعبة لجائحة كوفيد
ة عل عمل لجان الويبو. وفيما . وذكر أن ب19-لنظام قانون الملكية الفكرية فن لده يعلق أهمية كبي 

ي الدولي لتوفي  حماية فعالة لهيئات البث، وأعرب 
يتعلق بلجنة حق المؤلف، تابع الوفد باهتمام الجهود الجارية لتحديث اإلطار القانونن

ي مداولت اللجنة المقبلة. ورأى أن أداة الويبو لتشخيص 
امه بالمشاركة البناءة فن ن ة ورواد عن الير كات الصغي  الملكية الفكرية ستساعد الرسر

ي فرص تجارية جديدة. ورحب الوفد بهذا الدعم، ل سيما بالنظر إل الدور 
األعمال عل إدارة األصول غي  الملموسة عند الدخول فن

اء ومست ي النمو القتصادي للدول األعضاء وتطوير تكنولوجيات خرصن
ة والمتوسطة فن كات الصغي  دامة. ورحب أيضا المهم للرسر

ي تكتسي أهمية أكير نظرا 
بالتحديث الذي أدخل عل مجموعة أدوات الويبو بشأن الممارسات الجيدة لمنظمات اإلدارة الجماعية، النر

. وفيما 19-ألن القطاعات اإلبداعية والثقافية قد كافحت من أجل الحفاظ عل اإليرادات خالل عمليات اإلغالق بسبب جائحة كوفيد

ي منتدى متعدد أصحاب المصالح. وأعرب  يتعلق
بالذكاء الصطناعي والملكية الفكرية، شجع الويبو عل مواصلة تيسي  المناقشات فن

امج التدريب الدولي المتقدمة  ن الويبو والمكتب السويدي للملكية الفكرية فيما يتعلق بير الوفد عن امتنانه الخاص للتعاون الممتاز بي 
ي تمولها الوكالة ا

ي تنفيذ برامج للملكية الفكرية لصالح أقل البلدان نموا النر
عت فن . وذكر أن السويد رسر ي الدولي

لسويدية للتعاون اإلنمان 
ي البتكار بالتعاون مع شعبة المعارف التقل

يدية. بالتعاون مع شعبة أقل البلدان نموا وبرنامج عن دور الملكية الفكرية والموارد الوراثية فن
ي عام وعزى فضال خاصا للم

امج فن ي وضع تلك الير
دير السابق لشعبة أقل البلدان نموا، السيد كيفلي شينكورو، الذي اضطلع بدور مهم فن

ي تطوير نظام الملكية الفكرية  2004
. وقال إن السويد تتطلع إل مواصلة تعاونها الناجح مع الويبو فن ن وتعزيز تنميتها عل مر السني 

 والجتماعية والثقافية للجميع.  الدولي تحقيقا للمنفعة القتصادية

ن باإلضافة إل البيان الذي أدل به  .106 ن رئيسيتي  ي التأكيد عل نقطتي 
د المملكة المتحدة باسم وفوأعرب وفد سويرسا عن رغبته فن

، دعت ي أل يغيب عن البال أن عمل وضع المعايي  هو صميم ولية الويبو. ورغم الوضع الدولي الحالي
، إنه ينبغن

ا
 المجموعة باء. فقال أوال

 عل مستخدمي أنظمة الملكية الفكرية. 
ي هذا الصدد، سويرسا إل استئناف العمل المعياري الجاري، ألنه يعىطي نتائج لها أثر مبارسر

وفن
ه. وعل الصعيد  19-جائحة كوفيدأشاد الوفد بالدور الرئيسي الذي اضطلعت به الويبو خالل  من خالل مواصلة دعم البتكار ونرسر

ي قضايا الملكية الفكرية بالتعاون مع وكالت األمم المتحدة والمنظمات 
، رأى أن عل الويبو أن تضطلع بدورها القيادي الكامل فن الدولي

ي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ستتيح لها فرصة ا
لدولية األخرى ذات الصلة. وأشار الوفد كذلك إل أن عضوية الويبو فن

ات  ن تعتمد عل فير ، إن جاذبية أنظمة الويبو للمستخدمي 
ً
لتعزيز دورها كمروج للملكية الفكرية من أجل التنمية المستدامة. وقال ثانيا

 لتلبية الحتياجات. ورأى أن تعزيز المعالجة القص
ً
ة والحماية الموثوقة وأدوات العمل وحلول تكنولوجيا المعلومات المصممة خصيصا ي 

ي 
اإلطار الدولي للملكية الفكرية وتنميته بشكل متوازن هدف هام للمنظمة. وأشار الوفد إل أن إحدى طرق تحقيق هذا الهدف تتمثل فن

ها ومواصلة تشجيع نموها. وأعلن أن سويرسا قد إيالء اهتمام خاص لجميع أنظم  لحسن سي 
ً
ة الويبو للتسجيل والتصنيف ضمانا
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ي 
ن
ي  31انضمت ف

ن
ن النفاذ ف ات الجغرافية وأن هذا النضمام سيدخل حي   1أغسطس إل وثيقة جنيف لتفاق لشبونة بشأن المؤرسر

 اتحاد لشبونة والضطالع بدور نشط فيه. . واختتم الوفد بالقول إن سويرسا تتطلع لالنضمام إل 2021ديسمير 

د وفد به  وأيد وفد الجمهورية العربية السورية البيان الذي أدل .107
ّ
بنغالدش بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي. وجد

، عل حسن رئاسته ألعمال الجمعية. وشكر المدير العام السيد دارين تانغ عل قياد عمر زنيير ة التهنئة لسعادة السفي  ن ته المتمي 
. ووّجه  ي

ي وباحتياجات البلدان النامية ودعم قدراتها من خالل التعاون التقنن
للمنظمة، وأثنن بشكل خاص عل اهتمامه بالبعد اإلنمان 

ي التحضي  لعقد هذه الدورة وإعداد وثائقها. وقال إن الجمهورية العربية السو 
ن
ة ف  لسكرتاريا المنظمة عل جهودها الكبي 

ً
رية الشكر أيضا

يعات 19-تستمر، عل الرغم من التحديات المتصلة بالتدابي  القرسية األحادية المفروضة عليها وتداعيات جائحة كوفيد ، بتطوير الترسر
ها لخدمة التنمية المستدامة. وأضاف أن الدعم الذي  ة والمتوسطة وتسخي  اع ودعم المشاري    ع الصغي 

ن اإلبداع والخير الوطنية وتحفي 
ن  تقدمه المنظمة يوفر مساهمة قيمة لجهوده الوطنية للنهوض بالملكية الفكرية كأداة للتنمية وبناء القدرات ودعم المبدعي 

وع إحداث مراكز دعم البتكار  ة بتنفيذ مرسر اع، والمبارسر ، وأخص بالذكر دعم المنظمة إلنجاح معرض الباسل لإلبداع والخير ن عي 
والمخير

ع مذكرة ت
ّ
ي للملكية الفكرية. ورصح بأنه بدعم من ونقل التكنولوجيا، الذي وق

ي الوطنن وع إحداث المركز التدرينر
، ومرسر

ً
فاهم بشأنه مؤخرا

اتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بمشاركة من كافة الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، بما  المنظمة، يستمر العمل عل صياغة السير
ي تحقيق النمو القتصادي 

ن
-والتنمية الشاملة. وقال بأنه مع تصاعد التحديات المتصلة بانتشار جائحة كوفيديساهم بتعزيز إسهامها ف

ي المجال الصجي تسهل الوصول 19
ن
 بتنفيذ خطة عمل التنمية وتتطلع إل اعتماد منظومة ملكية فكرية ف

ً
 خاصا

ً
، تولي سوريا اهتماما

ي موا
ن
 من اهتمامها العادل والمنصف لألدوات المتصل بالتشخيص والتداوي واللقاحات ف

َ
جهة الجائحة. وأعرب عن أن سوريا، انطالقا

انية أمام  ن ي عمل المنظمة ولجانها الرئيسية، تدعم توسيع عضوية لجنة التنسيق وفتح عضوية لجنة المي 
ن
بالمساهمة الفاعلة والبناءة ف

ي الختام النجاح ألعمال الجمعية. 
ن
 جميع الدول األعضاء. وتمنن ف

واصل تعزيز نظامها وأعرب وفد تايلند عن تقد .108
ُ
ا للتنمية القتصادية. وأضاف أن تايلند ت

ً
يره الكبي  للملكية الفكرية باعتبارها محرك

ي من جائحة 
ي مجال الملكية الفكرية وتوفي  خدمات فعالة تستجيب لحتياجات جميع أصحاب المصالح أثناء التعافن

ي فن اإليكولوجر
طوات نحو التحول إل مؤسسة ذكية للملكية الفكرية، وقدمت خدمات شبكية شاملة . وقد اتخذت إدارة الملكية الفكرية خ19-كوفيد

ي معالجة 
ي والتسجيل الرسي    ع للعالمات التجارية. كما تم تخفيض الوقت المستغرق فن

ونن ي ذلك اإليداع اإللكير
وفعالة بشكل كامل، بما فن

يوًما إل ثالثة أيام. وشملت الخدمات  30رات حق المؤلف من يوًما إل ساعة واحدة، وإخطا 60طلبات تجديد العالمات التجارية من 
نت لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ونظاًما لإلنذار المبكر عند انتهاء مهل  عل اإلنير

ا
ة األخرى المتاحة للمبتكرين خدمة

اءات. وبالنتقال إل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وقعت الحكومة مذكرة ت ن الير ونية من أجل تحسي 
فاهم مع منصات للتجارة اإللكير
ي إطار لجنة 

نت. وأعرب الوفد عن تأييد بلده لمواصلة المفاوضات فن ، ورحب بتمديد المعارفحماية حقوق الملكية الفكرية عل اإلنير
ة تها ولي  ل بناء عل مبادرات المنظمة. . وأعرب الوفد عن تقديره للدعم المستمّر من الويبو، وسُيواصل العمل بشك2022/23للفير

. وذكر أن بروتوكول مدريد دخل  .109 ي وأيد وفد ترينيداد وتوباغو بيان وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
ي يناير 

ي ترينيداد وتوباغو فن
ن النفاذ فن ي شهر يونيو من ا 2021حي 

لعام وأودع أول طلب محلي لتسجيل عالمة بموجب نظام مدريد فن
ن  ن ومعاهدة مراكش حي  ي تنص عل تنفيذ معاهدة بيجي 

ي ترينيداد وتوباغو النر
نفسه. ودخلت التعديالت عل قانون حق المؤلف فن

ي 
ن هيئة المكتبة الوطنية ونظام المعلومات واتحاد الكتب الميرسة الذي تقوده الويبو، ستوقع فن النفاذ. وقال إن مذكرة تفاهم بي 

ي ترينيداد المستقبل القريب بهدف 
ي البرص فن

ن أو معافر تيسي  النفاذ إل المصنفات المنشورة بأنساق ميرسة لفائدة األشخاص المكفوفي 
اءات ووثيقة جنيف. وأشار إل  يعاتها بغية انضمام البلد إل معاهدة قانون الير وع تعديالت لترسر وتوباغو. وأضاف أن حكومته تجهز مرسر

ي  استمرار نجاح بوابة الويبو للملفات،
ي أطلقت بمساعدة المنظمة. وفن

، أنشأت الحكومة فرقة العمل المعنية 2021مايو  17النر
ي للملكية الفكرية، لمكافحة 

ي ذلك المكتب الوطنن
وعة لتنسيق جهود أحد عرسر وكالة عامة وخاصة مختلفة، بما فن بالتجارة غي  المرسر

وع. ورصح بأن بلده يعكف عل إطالق مؤسسة وطن ي مجال الملكية الفكرية، وسيستكمل المدربون التجار غي  المرسر
ية للتدريب فن

. وقد اتخذت خطوات أخرى نحو إنشاء مركز لدعم التكنولوجيا والبتكار، الذي ينتظره أصحاب المصالح 2021تدريبهم بنهاية عام 

ي من انها من أمريكا الالتينية والكارينر كاء بشغف. وأضاف أن بالده واصلت التعاون مع جي  ي  والرسر
ن خدمات الملكية الفكرية فن أجل تحسي 
 . ي
ي األشهر القليلة المقبلة لزيادة تعزيز مكتب الملكية الفكرية الوطنن

المنطقة. وتطلع إل إبرام مذكرات تفاهم مع سنغافورة وكندا فن
ي عل تعاونها المستمر مع  مكتب ترينيداد وتوباغو للملكية وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو وخص بالشكر شعبة أمريكا الالتينية والكارينر

ي 
. وأعرب عن رغبته فن الفكرية. وأعرب عن تطلعه إل مساعدة المدير العام عل تحقيق رؤيته للمنظمة ونظام الملكية الفكرية العالمي

ي 
ي النشاط التجاري فن

ذلك المجال. وأعرب أن تكلل المناقشات المتعلقة بمعاهدة البث بالنجاح، ل سيما بالنظر إل الزيادة الرسيعة فن
ي وعقد مؤتمر دبلوماسي بشأن 

الوفد عن تطلعه إل مواصلة المناقشات بشأن صك لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن
ما بدفع المناقشات والعمل معا نحو تحقيق أهداف تعود بالنفع المتبادل مع  ن معاهدة قانون التصاميم. وقال الوفد إنه ل يزال ملير

 ان استدامة المنظمة. ضم

ي يبذلها المدير العام  .110
ورحب وفد تونس بعقد الجمعيات بنسق مادي رغم الظروف الصحية الستثنائية، وأشاد بالجهود النر

ي 
ن مرة أخرى  2021سبتمير  20لضمان استمرار الخدمات وتنفيذ برنامج عمل المنظمة. وذكر أن إطالق مؤرسر البتكار العالمي فن بي ّ

ام المن ن ي جميع أنحاء العالم. وأعرب عن اعتقاد بلده بأن الويبو الير
ي تعزيز الملكية الفكرية والبتكار فن

ظمة بالوفاء بمهمتها المتمثلة فن
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ي الجهود 
ن
ي أن تنخرط ف

ي مساعدة البلدان عل التعامل مع آثار الجائحة، وأنها ينبغن
ن
تمتلك األدوات والرؤية القيادية ألداء دور أكير ف

ن المنظمات الدولية، فضال عن الدولية لمعالج ة هذه األزمة العالمية. وشدد الوفد عل أهمية النهج متعدد التخصصات والتعاون بي 
ن سياسات الصحة والتجارة والبتكار. وذكر أن بلده عل استعداد للتعاون بشأن العنارص  الحاجة إل إيجاد أوجه التآزر الالزمة بي 

اتيجية  ي عالمي متوازن 2026-2022األساسية للخطة السير ي تطوير نظام إيكولوجر
ن
ي أن تمكن الويبو من لعب دور رائد ف

ي ينبغن
، النر

 يدرج مفهوم سالسل القيمة لتطوير النظام 
ً
 طموحا

ً
حت للتو عل الويبو برنامجا وشامل للملكية الفكرية. وأضاف أن بلده اقير

ي لالبتكار واإلبداع ونقل التكنولوجيا. وشدد الوفد  عل الهتمام الذي توليه بلده لعقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد معاهدة  اإليكولوجر
ي هذا الصدد بأن تونس دأبت عل تنظيم أولمبياد الملكية الفكرية لمدة ثالث سنوات، لنرسر ثقافة الملكية 

ن
ر ف

ّ
قانون التصميم. وذك

ن الشباب. وأشار الوفد إل أنه سيتابع باهتمام التقارير المقدمة  ي الجمعيات لتوضيح جهود الويبو لمساعدة الدول األعضاء الفكرية بي 
ن
ف

عل استخدام الملكية الفكرية لتوليد فرص العمل، ول سيما للشباب والستثمار ونمو األعمال التجارية والتنمية القتصادية. وختاما، 
ي إطار ولية الوي

ن
ن المرأة ف ن وتمكي  ن الجنسي  ي إدارتها شدد الوفد عل أهمية تعزيز المساواة بي 

ن
ي سياساتها وأنشطة برامجها أو ف

ن
بو، سواء ف

ف بالتشجيع الذي قدمته الويبو بمناسبة إطالق جمعية "الملكية الفكرية تستحق  ي هذا الصدد، ذكر أن بلده ترسر
ن
ية. وف للموارد البرسر

ي الملكية الفكرية والبتكار. 
ن
ي تهدف إل تشجيع مشاركة المرأة ف

 المرأة" النر

ي معرض اإلشارة إل تأثي  كوفيدوأيد وفد تركيا  .111
ن
عل األعمال التجارية،  19-بيان وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وف

اتيجية  وشدد عل أهمية البتكار والتعاون للعودة إل النتعاش القتصادي. وقال إن وثيقة  2026-2022رحب الوفد بالخطة السير
انية للثنائية  ن ستمهد الطريق أمام تحقيق إنجازات هامة من قبل الويبو. وأضاف أنه عل الرغم من  2022/23برنامج العمل والمي 

ي 19-جائحة كوفيد
ن
ة األوائل ف ن البلدان العرسر ي تركيا، مما جعل البلد من بي 

ن
اءات والعالمات التجارية والتصاميم ف ، زادت طلبات الير

اءات والعالمات التجارية والتصاميم بنسبة الملكية الفكرية عل الصعيد العالمي من حيث الطلبات الوط ي  1نية. وقد زادت طلبات الير
ن
ف

ي المائة، و 31المائة، و
ن  7فن اءات والعالمات التجارية كإدارة للبحث الدولي مكانه بي  كي للير

. وقد أخذ المكتب الير ي المائة عل التوالي
فن

ي التقارير المعدة. وقد ص
اءات فن ي تركيا لتطوير حق المؤلف والصناعات أبرز عرسر إدارات لمعاهدة الير

يغت سياسة حق المؤلف فن
ي المديرية العامة لحق 

ي مجال حق المؤلف فن
اإلبداعية، وهو مجال نمو رئيسي بالنسبة للبلد. وأشار إل إنشاء مكتبة متخصصة فن

ن الجامعات والصناعات اإلبداعية. وذكر أن  تركيا صادقت عل معاهدة مراكش. المؤلف ووضع ترتيبات تعاونية بشأن حق المؤلف بي 
ائح المجتمع. وأشار  ن من جميع رسر ي جميع جوانب الملكية الفكرية للمهنيي 

وأضاف أن أكاديمية الملكية الفكرية قدمت دورات تدريبية فن
كية لتقييم الملكية الفكرية بهدف تعزيز القدرة عل تقييم الملكية الفكرية وتيسي  تسويق  كة الير ي تركيا. إل إنشاء الرسر

 الملكية الفكرية فن

ي تقديم خدماتها  .112
م باسم المجموعة األفريقية. وقال إن الويبو يجب أن تستمر فن

ِّ
د
ُ
وأعرب وفد أوغندا عن تأييده للبيان الذي ق

ي للم19-عل الرغم من جائحة كوفيد
ت جمعيات الدول األعضاء. وقد قام المكتب الوطنن

َ
لكية ؛ وبفضل البتكارات التكنولوجية، ُعِقد

ي الجائحة. لقد أعادت 
ة تفسر ي أوغندا بتكييف خدماته مع "الظروف الطبيعية الجديدة"، وزاد عدد الطلبات الواردة أثناء فير

الفكرية فن
ة النتقالية إل  . وقال الوفد إن 2034يوليو  1هذه األوقات الصعبة إل األذهان روحية اتفاق تريبس؛ وأشادت أوغندا بتمديد الفير

ي إطار األريبو، اجتمع ممثلأوغندا أ
ي تطوير الملكية الفكرية وحمايتها واستحداثها وإدارتها والنتفاع بها وإنفاذها. وفن

ا فن ً و حرزت تقدًما كبي 
ي أغسطس 

ي كمبال فن
من أجل اعتماد بروتوكول بشأن التسجيل الطوعي لحق المؤلف والحقوق ذات الصلة.  2021البلدان األفريقية فن

 إ
ا
مة بتوطيد وتعزيز العالقات مع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والدولية األخرى. ويجري العمل عل إطالق وأضاف قائًل ن ن أوغندا ملير

ي للملكية الفكرية؛ وسيتم تطوير المزيد من الخدمات عل  نت بدعم من مكتب التحاد األورونر نظام إيداع العالمات التجارية عير اإلنير
ي المستقبل. 

نت فن ي سياق تعزيز نظام الملكية الفكرية، عدلت أوغندا األنظمة المتعلقة بالعالمات التجارية لتنص عل تسجيل اإلنير
وفن

ا بصدد التصديق عل جميع معاهدات الويبو المؤسسية واتفاقية 
ً
العالمات التجارية أو وكالء العالمات التجارية. وأضاف أن أوغندا أيض

. وأعرب الوفد عن تقدير بلده لدعم الويبو لتلك اإلصالحات القانونية واإلدارية، برن ومعاهدة الويبو بشأن األداء وا ي
لتسجيل الصونر

ات الجغرافية، وكذلك دعم المشاري    ع  ي والنهوض ببيئة المؤرسر
وعل وجه الخصوص لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن

ي مجال المتعلقة بالتكنولوجيا والبتكار وإنشاء مراكز لدعم 
وعه المتعلق بالمرأة فن التكنولوجيا والبتكار. كما أعرب عن تقديره لدعم مرسر

نت منذ بداية الجائحة.   البتكار. ورحب بحلقات العمل وبرامج التدريب المنفذة عير اإلنير

ن اللذين أدل بهما كل من وفد جورجيا باسم مجموعة أوروبا الوس .113 ىط ودول البلطيق وأعرب وفد أوكرانيا عن تأييده للبياني 
ي 
واصل إعطاء األولوية للملكية الفكرية وقد أدرجتها فن

ُ
، وقال إن حكومته ت ي والبيان الذي أدل به وفد سلوفينيا باسم التحاد األورونر

كمل بنجاح بإنشاء الهيئة الوطنية للملكية
ُ
ي مجال الملكية الفكرية قد است

اتيجية. وأضاف أن اإلصالح المؤسسي فن الفكرية  خطتها السير
ة  ك للفير ي إطار برنامج التعاون المشير

ي للملكية الفكرية. وفن
ي كنف المعهد األوكرانن

ي 2021-2020فن
ي األوكرانن

، قال إن المركز الوطنن
ي مجال الملكية الفكرية أنسر  بدعم من أكاديمية الويبو، وثمة 

 لدعم التكنولوجيا والبتكار، كما قال إن بل 17للتدريب فن
ا
ده مركًزا شغاًل

ي منصة 
ونية حول الملكية الفكرية، WIPO ALERTأصبح عضًوا فن ، وبالتعاون مع أكاديمية الويبو، تم تنظيم مدرسة صيفية إلكير

 عل ذلك، عقدت وزارة القتصاد والهيئة الوطنية للملكية الفكرية، بالتعاون مع  30طالًبا من  120شارك فيها أكير من 
ا
ا. عالوة

ً
بلد

كة منتظمة للتوعية وبناء القدرات ي الويبو، أنشطة مشير ي واألورونر ي أعقاب الندماج األورونر
، سعت أوكرانيا إل النضمام -. وفن األطلسي

. ودعا الوفد جميع البلدان  ي
ي والتاريجن

إل مجموعة أوروبا الوسىط ودول البلطيق، األمر الذي من شأنه أن يعكس واقع البلد الجغرافن
ي مجموعة أوروبا الوسىط ودول البلطيق إل دعم تطلعات 

ي لفت النتباه إل قرار الجمعية العامة األعضاء فن
أوكرانيا. كما أبدى رغبته فن

ي للويبو، بوصفها إحدى الوكالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة،  68/262لألمم المتحدة 
بشأن السالمة اإلقليمية ألوكرانيا؛ وينبغن
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التعاون مع الويبو فيما يتعلق بنظام مدريد ونظام معاهدة أن تعلن عن وجهات نظرها وأن تتقيد بمبادئها. وأعرب الوفد عن تطلعه إل 
ي ظل ظروف معينة. 

ن
اءات من أجل وضع آلية قانونية تسمح برفض التسجيل بشكل فعال ف  الير

ي ألقاها نيابة عن المجموعات اآلسيوية وكذلك كلمة وفد و  .114
د وفد اإلمارات العربية المتحدة تأييده لكلمة وفد بنغالدش النر

ّ
أك
ي بالرغم من تداعيات قطر بالن

ن للمنظمة خالل العام الماضن يابة عن الدول العربية. ورّحب بالعرض الذي قام به واألداء المالي المتمي 
ي منذ أيام، حيث يجتمع العالم  2020. وقال إن الحدث القتصادي األبرز عالميا معرض إكسبو 19-جائحة كوفيد ي دنر

ن
ي قد انطلق ف دنر

اعاته الجديدة تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، وإن عل أرض اإلمارات ليعرض أ فضل منتجاته وخدماته وتقنياته واخير
ي تمهد الطريق للتنمية القتصادية والجتماعية المستدامة عل مدى العقود 

" النر ن اإلمارات قد أطلقت مؤخرا "مشاري    ع الخمسي 
ي هذا السياق أعرب عن رسوره باإلعالن عن الخمسة المقبلة وفق معايي  المعرفة والبتكار والتكنولو 

ن
جيا والمواهب وريادة األعمال. وف

ي بعد 
انضمام دولة اإلمارات العربية المتحدة إل بروتوكول مدريد بهدف دعم مالك العالمات التجارية. وأضاف أن هذه الخطوة تأنر

اس ي بداية العام الجاري إل معاهدة بودابست واتفاق اسير
ن
غ لتطوير بيئة محفزة لالبتكار والبحث والتطوير وترسيخها انضمام الدولة ف ير

ي هذا التجاه ومن أبرزها مؤخرا تحديث قانون تنظيم الملكية الصناعية 
ن
كمحركات لبناء اقتصاد المستقبل وأن جهود اإلمارات تستمر ف

اع إل مستوى جديد. وأعلن أنه سيتّم قريبا إطالق تحد ن حقوق المؤلف لالرتقاء بأنظمة براءات الخير يعات وقواني  ي ترسر
ن
يثات أخرى ف

لت بالتقدم الذي حققته دولة اإلمارات عل مؤرسر البتكار العالمي لسنة 
ّ
حيث  2021والعالمات التجارية، وأن هذه الجهود قد تكل

. ودع ي تصنيفها العالمي
ن
مت مرتبة إضافية ف

ّ
 للعام السادس عل التوالي وتقد

ً
ورة النظر تبوأت المرتبة األول عربيا ا الدول األعضاء إل رصن

د أهمية 
ّ
ن خدمات المنظمة، وأك ي أهمية التعددية اللغوية لجميع أنظمة الويبو ومنها نظام مدريد بهدف إزالة العوائق اللغوية وتحسي 

ن
ف

وع المعتمد من لجنة الت ع لتنفيذ المرسر
ّ
 وتطل

ً
ن من الرتقاء مجددا ن المبدعي 

ّ
ي تمك

ي هذا الصدد. البحث عن وسائل الدعم النر
ن
نمية ف

د دعمه ألجند
ّ
ي الختام أك

ن
ي ديسمير المقبل. وف

ن
ي ف ي لالقتصاد اإلبداعي الذي تستضيفه دنر

ي المؤتمر العالمي الثانن
ن
ة ووّجه دعوة للمشاركة ف

ي 
ورية فن د عل أهمية إبداء المرونة الرصن

ّ
ي الويبو هذه الدورة وشد

امجل المواضيع المطروحة مثل تكوين لجننر انية.  لتنسيق والير ن  والمي 

انيا المتحدة عن تأييده للبيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية. وهنأ المدير  .115 ن وأعرب وفد جمهورية تين
ي جائحة كوفيد

ّ ة تفسر ي قيادته، ستحقق أهدافها 19-العام عل توجيه الويبو باقتدار أثناء فير
، وعيرّ عن تفاؤله بأن المنظمة، فن

ا ا لمهّمة كّل منها وأجندة التنمية. السير
ً
ي تنتظرها. وأثنن عل لجان الويبو لمواصلتها تنفيذ برامجها وفق

تيجية وتتغلب عل التحديات النر
ي اآلراء بشأن بعض القضايا القائمة منذ أمد طويل. وأضاف أن الويبو واصلت تقديم 

ا إل توافق فن ً ي التوصل أخي 
وأعرب عن أمله فن
ي اآلونة المساعدة التقن

ي مجال التدريب وبناء القدرات. وفن
ي ذلك فن

امج، بما فن انيا المتحدة ودعمها بعدد من الير ن
ية القيمة إل جمهورية تين

ي وحماية خدمات الملكية الفكرية 
انيا المتحدة مذكرة تفاهم لتعزيز النظام القضان  ن ي جمهورية تين

ة، وقعت الويبو وجهاز القضاء فن األخي 
ي البلد. وشملت ا

ي فن
ي برنامج الماجستي  للملكية الفكرية فن

ن فن لمشاري    ع واألنشطة الجارية األخرى منصة التعلم عن بعد للطالب المسجلي 
ن عل منهجيات تدريس الملكية الفكرية مع أكاديمية الويبو. وباإلضافة إل ذلك، دعمت الويبو  جامعة دار السالم، وتدريب المدربي 

انيا المتحدة لوضع إج ن راءات بديلة لتسوية المنازعات واستعراض قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وإعداد أنظمة جمهورية تين
انيا  ن ي البلد. وأضاف أن جمهورية تين

أخرى. وساعد هذا الدعم عل تهيئة الظروف لتطوير القتصاد القائم عل البتكار والمعرفة فن
ن بشأن األد اء السمغي البرصي، وبروتوكول كمبال بشأن التسجيل الطوعي لحق المتحدة تتخذ خطوات للتصديق عل معاهدة بيجي 

ي الختام، حث الوفد 
ي هذا اإلطار. وفن

المؤلف والحقوق المجاورة، وبروتوكول مدريد، وتسغ إل الحصول عل الدعم من المنظمة فن
الجات واألدوية الميسورة التكلفة واآلمنة والفعالة الويبو وجميع الدول األعضاء عل اتخاذ التدابي  الالزمة لضمان الوصول العادل إل الع

ي الستجابة 19-لمرض كوفيد
فة عل جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية، لها دور مهم فن . وقال إن الويبو بوصفها الجهة العالمية المرسر

ي 
 مكافحة الجائحة.  لنداءات منظمة الصحة العالمية والجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل التضامن والتعاون فن

البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. وقال إن مفهوم دار األمريكية وأيد وفد الوليات المتحدة  .116
اتيجية  ي الخطة السير

اتيجية الوارد فن ي  2026-2022السير
حيب عل وجه الخصوص. ورأى الوفد أن التحول فن يتسم باألهمية والير

ن من  كي 
ي المنظمة كلها. وذكر الير

ي وأعرب عن ثقته بأن ذلك سيؤدي إل مزيد من الشفافية والمساءلة فن
امج إل القطاعات أمر منطقر الير

اءات والعالمات التجارية سياسات وبرامج تهدف إل زيادة  ة، اعتمد مكتب الوليات المتحدة للير أنه منذ اجتماعات الجمعيات األخي 
الفكرية مع إيالء المراعاة الواجبة للتنوع والشمولية وتعزيز الخدمات المجانية وتوسيع نطاق برامج التوعية  النفاذ إل أنظمة الملكية

ية الخاص بالمكتب بغية  اءات من أجل البرسر ي برنامج الير
ن وأصحاب المشاري    ع. وأشار إل أدراج فئة جديدة فن عي 

والمساعدة للمخير
اءات من  19-فيدالتعجيل بنرسر التكنولوجيات المتعلقة بكو  ألغراض تعقب المرض وتشخيصه ومنع انتشاره ومعالجته. وبرنامج الير

ن الذين عالجت ابتكاراتهم الرائدة تحديات التنمية العالمية  اءات والمرخص لهم والمودعي  أجل اإلنسانية هو برنامج جوائز ألصحاب الير
ي إطار فئة كوفيدالعالقة منذ أمد. واختتم الوفد كلمته قائال إن الموعد النها

ي لتقديم الطلبات فن
ة، ومن المقرر  19-ن  ن ة وجي 

أغلق منذ فير
نامج ستدفع اآلخرين لتسخي  البتكار من أجل  ي القريب العاجل. ومما ل شك فيه أن قصص النجاح من الير

أن يعلن عن الفائزين فن
ي الويبو، أكير من أي و 

ي. ورأى أن عل جميع الدول األعضاء فن ن المزيد من الناس من التقدم البرسر ، العمل جاهدة لتمكي  قت مضن
ي قدما بالمجتمع. وأعرب الوفد عن 

ي البتكار. وقال إن العديد من الناس يحتاجون إل ابتكار وتسويق الحلول الالزمة للمضن
النخراط فن
 للتعاون مع المنظمة خالل العام المقبل.  هاستعداد
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ي والتنمية بوصفهما أدوات للتنمية القتصادية والجتماعية وقال وفد أوروغواي إنه يعلق أهمية قصوى عل .117  البتكار التكنولوجر
وهي أهداف يتماسر تحقيقها مع الملكية الفكرية والصناعية. وأضاف  -والثقافية للمجتمعات، وكمحركات لتحقيق رفاهية الشعوب 

 جائحة كوفيد
ر
 إن

ا
ي مكاتب الملكية الفكرية، قد شددت عل الحاجة إل استخدام التكنولو  19-قائًل

ن
جيا الحديثة عل نطاق أوسع ف

ا لتسهيل استخدام أدوات نظام الملكية الفكرية من قبل 
ً
ي حالت الطوارئ، بل أيض

ن
وذلك ليس فقط لضمان استمرارية األعمال ف

ي تمثل العمود الفقري لالقتصاد. 
ة والمتوسطة، النر كات الصغي  ، ول سيما الرسر ن ن النهائيي  ي تركز  المستخدمي 

وأيد مبادرات المدير العام النر
ي فوائد حقيقية 

عل منتجات محددة، وبالتالي تجعل عمل المنظمة أقرب إل الواقع بالنسبة إل أصحاب األعمال الذين يسعون إل جنن
ي جميع الدول 

ن
ن الويبو ومكاتب الملكية الفكرية ف وري تعزيز الروابط والتعاون بي  األعضاء للسماح بتبادل وملموسة. ومع ذلك، من الرصن
ات ومواءمة الممارسات بغية وضع إطار يمكن التنبؤ به وقواعد واضحة لألداء.   المعارف والخير

ي عام أضاف أنه تم، وقال وفد أوزبكستان إن حكومته تولي اهتماًما خاًصا لتطوير قطاع الملكية الفكرية. و  .118
ن
اعتماد قرار ، 2021ف

ن حماية بي  تدابشأن  هدتلكية الفكرية، الم أصولتحسي 
ُ
ضمان الحماية القانونية مهمة لوكالة الوطنية للملكية الفكرية بموجبه ل ع

يعات الملكية الفكرية أنه  وأوضحللملكية الفكرية وتنسيق األنشطة ذات الصلة للهيئات الحكومية األخرى.  يجري العمل عل تنفيذ ترسر
ي ذلك اتفاق تريبس. الوطنية، مع مراعاة متطلبات المعايي  الدولية المع

ن
ف بها، بما ف ات  ير وع قانون بشأن المؤرسر وأفاد أنه صيغ مرسر

دين 
ّ
د المسؤولية الجنائية للمقل

ّ
وع قانون آخر يحد الجغرافية بمساعدة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. وأشار إل مرسر

دة. والغرامات للكيانات القانونية 
ّ
ي إنتاج وبيع السلع المقل

ن
المرتبطة بالتقليد زاد بسبعة  يقول إن عدد قضايا المحاكمومضن   الضالعة ف

ي عام 
ن
تم مقارنة بالعام السابق وإن الوكالة بصدد اتخاذ إجراءات منسقة بغرض التصدي لتلك الظاهرة. وأعلن أنه  2020أضعاف ف

ة حق المؤلف من  ي مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة وتمديد فير
ن
ن الوطنية لتحديد مبلغ التعويض ف إل  50تعديل عدد من القواني 

ي ذلك إصدار تحذيرات وتقارير عن شاركت الوكالة وذكر، باإلضافة إل ذلك، أن عاًما.  70
ن
ي تنفيذ التدابي  السابقة للمحاكمة، بما ف

ن
ف

ي عام دارية. المخالفات اإل 
ي أوزبكستان فن

ي الرتفاع فن
، بالرغم من 2020وأفاد بأن إيداعات طلبات سندات الملكية الفكرية استمرت فن

اتيجية وطنيةتعمل،  أوزبكستان. وقال إن 19-جائحة كوفيد ة  بدعم من الويبو، عل وضع اسير ي مجال الملكية الفكرية للفير
فن

ي مجال الملكية الفكرية. وإنها تولي أهمية خاصة إلذ  2025 -2022
وأعلن أنه من المتوقع أن تصادق أوزبكستان عل  كاء الوعي فن

ي عام 
 . 2022معاهدة مراكش ومعاهدة سنغافورة ووثيقة جنيف لتفاق لهاي واتفاقية روما فن

اتيجية  .119 ي عالمي متوا 2026-2022وأيد وفد فييت نام الخطة السير
زن وفعال للملكية وأعرب عن تقديره لمساعي بناء نظام بين 

الفكرية مع إعطاء األولوية لدعم البلدان النامية والبلدان األقل نموا عل وجه الخصوص. وأعرب عن تقديره الخاص لمواصلة تقديم 
ي فييت نام ولدعم جهودها الرامية إل تنفيذ المعاهدات ا

اتيجية الوطنية للملكية الفكرية فن لدولية الويبو للمساعدة من أجل تنفيذ السير
ي مكتب فييت نام للملكية الفكرية، 

بشأن المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية. وقال إن تقديم المساعدة التقنية لدعم التحول الرقمي فن
ي الملكية الفكرية

ن والشباب فن  ول سيما استكمال نظام إدارة الملكية الصناعية كان حاسما. وأشار إل بذل الجهود لتعزيز مشاركة الجنسي 
مة بالعمل مع الويبو والدول األعضاء فيها.  ن . وأنه بيانه قائال إن فييت نام ل تزال ملير ي

 عل الصعيد الوطنن

اتيجيته اإلنمائية الوطنية ل  .120 وأيد وفد زمبابوي البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية، وقال إن اسير
ي للم ي الجامعات الحكومية تزال تتبننّ النظام اإليكولوجر

لكية الفكرية. وقال إن الحكومة أعطت األولوية إلنشاء ستة مراكز لالبتكار فن
يعات تفتح المجال أمام البحث والبتكار  ، وتم سن ترسر ي القطاع الصناعي

ي فن ي البلد بهدف دفع عجلة التقدم التكنولوجر
الخمس فن

لقدرات وسيواصل العتماد عل المنظمة لتمويل الدراسات المتعلقة بالملكية والتنمية. وأعرب الوفد عن تقديره لدعم الويبو لبناء ا
ي تقديمها الويبو واألري

ك فن ي تشير
ي الملكية الفكرية النر

ي ذلك درجة الماجستي  فن
وجامعة أفريقيا. وقال إن بلده يعىطي بو الفكرية، بما فن

ي أجندة الويبو للتنمية، وي
ي جميع أعمالها. وفيما يتعلق بالدعوة إل عقد األولوية لتنفيذ التوصيات الواردة فن

حث األمانة عل تعميمها فن
قة باإلفصاح وتقديم المساعدة 

ّ
ي إيجاد حل عملي يبدد الهواجس المتعل

مؤتمر دبلوماسي حول المعاهدة بشأن قانون التصاميم، ينبغن
ي مجال بناء القدرات. وأعرب الوفد عن تقديره للعمل المتعدد الجوا

ي مجال توسيع الهيئات الرئاسية، الذي يجب أن التقنية فن
نب فن

ي عمل لجنة 
. ودعا الوفد الجمعيات إل اإلرساع فن ن لمعارف وأعرب عن تطلعه إل التعاون مع الويبو اُيراعي اإلنصاف والتوازن الجغرافيي 

ي 
ي أن تستغل  فيما يتعلق بقطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية والبتكار الذي أنسر  مؤخًرا. وفن

الختام، أعرب الوفد عن أمله فن
ي اآلراء بشأن الحلول المتعلقة بالملكية الفكرية لجائحة كوفيد

 . 19-الدول األعضاء الجمعيات للتوصل إل توافق فن

المجموعة وأيد وفد المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )األريبو( البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم  .121
ي أغسطس 

من أجل اعتماد بروتوكول التسجيل الطوعي لحق المؤلف والحقوق  2021األفريقية، وقال إنه عقد مؤتمًرا دبلوماسًيا فن
ي 
مد فن

ُ
أغسطس  28المجاورة. وقال إن النتيجة هي بروتوكول كمبال بشأن التسجيل الطوعي للحقوق المتصلة بحق المؤلف، الذي اعت

ي كمبال، أ 2021
وغندا. وأشار الممثل إل أهمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الويبو فن

ي جائحة كوفيد
ونية للمنظمة، األمر الذي سمح باستمرار العمليات عل الرغم من تفسر ن الخدمات اإللكير . وقد نظمت 19-لتحسي 

ي 
ن الويبو واألريبو الفكرية والمنظمة األفريقية للملكية  2021 عام أنشطة إلذكاء الوعي بالملكية الفكرية فن بفضل مذكرة التفاهم بي 

ي 
ة والمتوسطة من الدول األعضاء فن كات الصغي  الفكرية، ول سيما لالحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية. وأشار الوفد إل أن الرسر

ي المنظمة قد استفادت من حلقة عمل نظمتها الويبو وم
، انضمت غامبيا إل 2021مايو  3كتب سنغافورة للملكية الفكرية. وفن

ي 
ي األريبو.  21، أصبحت سيشيل الدولة العضو رقم 2021أكتوبر  1بروتوكول بانجول بشأن العالمات، وفن

 فن
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اع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رّحب ممثل و  .122 ي ظل الظروف مكتب براءات الخير
ن
الستثنائية بعقد جمعيات الويبو ف

ي ظل بروز تقنية الذكاء الصطناعي متمني
ن
ي ستنطوي عل نمط جديد من التحديات والمستجدات ف

 والنر
ً
ي نلمسها جميعا

ألعمال  ا النر
ن  .المنظمة وأنشطتها واستدامتها المالية كل النجاح ي تحفي 

ن
 ف
ً
 محوريا

ً
وقال إن منظومة الملكية الفكرية واتفاقياتها الدولية تمثل دورا

اكز األبحاث ومعاهد التطوير والبتكار عل مستوى العالم للوصول إل لقاحات وعالجات لألوبئة المستجدة وتطوير األجهزة مر 
ي رصد هذه األوبئة والحد من تفشيها والتقليل من آثارها الصحية

ن
ي تساهم ف

وذلك  ،واألدوات الطبية وتطبيقات الهواتف الذكية النر
ي تنظيم ا

ن
ي نصت عليها إضافة إل دورها ف

ي حالة الطوارئ والجوائح العامة وتفعيل المرونات النر
ن
ستغالل الحقوق الفكرية المرتبطة بها ف

 من األهمية. وأفاد أنه يلمس بكل رسور بد 
ً
ا  كبي 

ً
ي هذا الجانب ومنها اتفاقية تريبس، وهو األمر الذي يمثل قدرا

ن
ء التفاقيات الدولية ف

ي معظم دول 
ن
وس كوفيداألنظمة القتصادية ف ي في 

ي من تداعيات تفسر
ن
وهو الوباء الذي خلف الكثي  من اآلثار  19-العالم بالتعاف

ي يحىطن معظمها بنوع أو أكير من 
ي ذلك اختالل انتقال السلع وسالسل اإلمداد حول العالم والنر

ن
والتحديات الصحية والقتصادية بما ف

ي هذا الصدد أهمية أن ت
ن
كفل المنهجية القادمة ألعمالها مواجهة هذه اآلثار والتحديات وإيجاد الحلول حقوق الملكية الفكرية، معتقلة ف

 من الهتمام بالمنظومة الشاملة للملكية الفكرية والبتكار وحفظ الحقوق المرتبطة بها، وقادها ذلك إل 
ً
الناجعة لها. أبدى مزيدا

ن  ي الدور تحقيق مزيد من الريادة والكثي  من المخرجات النوعية عل المستويي 
ن
ي الختام إل مزيد من النمو ف

ن
. وتطلع ف ي والدولي

 الوطنن
ي إرساء نظام دولي للملكية الفكرية متوازن وفعال يحفز عل البتكار واإلبداع ويراعي مختلف 

ن
الهام والنوعي الذي تقوم به المنظمة ف

 مستويات التنمية. 

 الجم .123
ر
ن للملكية الفكرية إن ي ْ

َ
ل جمعية األمريكت

ّ
 غي  ربحية تأّسست منذ وقال ممث

ٌ
مة

ّ
عاًما لتعزيز وحماية  57عية هي منظ

ي 
ن
، وحماية الملكية الفكرية ف ها، وتشجيع التطوير التنظيمي ن من خالل دراسة الملكية الفكرية ونرسر كة ألعضائها الفاعلي 

المصالح المشير
 
ّ
َ المنظ عتير

ُ
ن المعارف والممارسات المهنية ألعضائها. وت ، وتحسي  ن

ْ
ي 
َ
ي أمريكا األمريكت

ن
ي مجال الملكية الفكرية ف

ن
 والعريقة ف

ا
مة األكير أهمية

اكات مثمرة مع  مة اضطلعت، طوال تاريخها، بدور قيادي عل الساحة الدولية، فأقامت عالقات قوّية ورسر
ّ
 المنظ

ر
الالتينية. وأضاَف أن

ي بلدان المنطقة،
ية فن

ّ
مات والجمعيات الشقيقة، وتعاونت مع السلطات المحل

ّ
ي تعزيز التنسيق واإلدارة  المنظ

ولديها تاري    خ طويل فن
ي هذا السياق 

ي المنطقة، وفن
ن المعرفة حول حقوق الملكية الفكرية فن مة بتحسي  ن

. وهي ملير ن ي ْ
َ
ي األمريكت

الموّحدة للملكية الفكرية فن
ن عدد كبي  

ْ
ي 
َ
 لألمريكت

ر
ن أن ي حي 

خذت تدابي  لتعزيز وزيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية. وفن
ّ
 العّمال ل ات

ر
 أن

ر
، إًل ن ان العاملي 

ّ
 من السك

ي إنشاء األعمال التجارية وتطويرها بجميع أنواعها، كما ل ُيدرِكون أثَرها ع
ل األجيال ُيدرِكون عموًما الفوائد الُمحتَملة للملكية الفكرية فن

ا من 
ً
ا من ذلك، طرحت الجمعية عدد

ً
المشاري    ع التثقيفية لزيادة المعرفة وتعزيز استخدام المقبلة من خالل البتكار والتعليم. وانطالق

ا 
ً
وع”ASIPI Academia”و ”ASIPI Pro Bono”، و”ASIPI Emprende“الملكية الفكرية، وتحديد  مرسر

ر
 . وقاَل إن

“ASIPI Emprende” ي ذلك مختلف أشكال الحماية، وكيف يمكن
ن بشأن الملكية الفكرية، بما فن عي 

ن والمخير ف الُمبِدعي 
ّ
 ُيثق

وع  ها لتحويل أنشطتهم إل أعمال تجارية من أجل تحقيق الزدهار والتطوير. أّما مرسر فُيعنن بتوفي   ”ASIPI Pro Bono“تسخي 
ة  كات الصغرى والصغي  ي دعم رّواد األعمال والرسر

ل فن
ّ
 الهدف يتمث

ر
. وأضاف أن ن ي ْ

َ
ي األمريكت

ق بالملكية الفكرية فن
ّ
خدمات مجانية تتعل
ق الستفادة لألشخاص والمجتمعات من ذوي الموارد المحدودة ومن ذوي الوصول المحدود إل أنظمة الملكية والمتوّسطة، وتحقي

ن والدعم الذي  عي 
. وبالنظر إل حجم وأهمية برنامج الويبو لمساعدة المخير ن ي ْ

َ
ي األمريكت

الفكرية، والتوعية بقضايا الملكية الفكرية فن
ي 
مه الجمعية منذ إطالقه العالمي فن

ّ
ك 2016 أكتوبر تقد يرسِّ تحقيق الهدف المشير

ُ
نامج والجمعية من شأنها أن ت ن الير اكة بي   الرسر

ر
، فإن

وع  م والبتكار. أّما هدف مرسر
ُّ
ي تعزيز التقد

ل فن
ّ
فهو تدريب األوساط القانونية من خالل دورات حول  ”ASIPI Academia“المتمث

 الجمعية حريصة عل الملكية الفكرية والمواضيع ذات الصلة. وإذ أشاَر إل
ر
مها أكاديمية الويبو، قاَل إن

ِّ
قد
ُ
ي ت
 الجودة العالية للدورات النر

وع  ن مرسر فاق تعاون من شأنه تمكي 
ّ
ك  ”ASIPI Academia“إبرام ات وأكاديمية الويبو من العمل عل مشاري    ع ذات اهتمام مشير

ي وتعزيز الملكية الفكرية. و 
ّ

أعرب عن تقديره للتعاون الوثيق والمثمر مع الويبو خالل السنوات وكفيلة بالتأثي  عل المجتمع المحل
مة الممتاز وجهودها الدؤوبة من أجل تحقيق منافع الملكية الفكرية لجميع أصحاب المصالح. 

ّ
ة، كما نّوه بعمل المنظ  األخي 

م وفد جمعية اإلمارات للملكية الفكرية  .124
ّ
دير العام للمنظمة العالمية بخالص الشكر لسعادة دارين تانغ، الم (EIPA)وتقد

ي سبيل رفع مستوى إذكاء الوعي العالمي بقضايا الملكية الفكرية. وأفاد بأن 
للملكية الفكرية )الويبو(، لما يقدمه من عمل دؤوب فن

ي دولة اإلمارات ا
" فن ن ي قد أطلق "مشاري    ع الخمسي  لعربية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دنر

 بحلول العام 
ً
 اقتصاديا

ً
 نحو المستقبل، لتصبح لعبا

ً
ي التطلع دوما

ي تجسد فكرة قيادة دولة اإلمارات فن
. وذكر أن 2071المتحدة والنر

ام حقوق الملكية الفكرية، وحرصت عل استمرارية األعمال بنسبة  جمعية اإلمارات للملكية الفكرية قد كّرست جهودها لنرسر ثقافة احير
ي دعم % 100

، وإنها تتطلع إل استمرارية التعاون مع الويبو لالرتقاء بأهدافها المنشودة فن ن اتيجيي 
كائها السير من خالل التعاون مع رسر

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 2020ثقافة الملكية الفكرية. ووّجه دعوة لحضور فعاليات اكسبو 
، هذا الحدث العالمي الكبي  القائم فن

م "تواصل العقول وصنع المستقبل" محطة هامة لنقل ودعم الثقافات وتعزيز التعاون وتجسيد شعار والذي ُيعتير 
ّ
ي الختام تقد

. وفن

 بجزيل الشكر والمتنان للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وللحضور الكريم. 

ي هذا الوقت الذي تنترسر فيه الجائحة، أصبح ال .125
وريا أكير من وقال ممثل برنامج الصحة والبيئة إنه فن هتمام بالصحة والبيئة رصن

وري ضمان المشاركة المثل والعادلة  ي ضوء تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية، رأى أن من الرصن
. وفن أي وقت مضن

ي عمل مختلف لجان الويبو من أجل إيجاد حلول للمسائل المطروحة بما فيه مصلحة الجميع. وق
ال الممثل للمنظمات غي  الحكومية فن

ي عمل الويبو وتطوير الملكية الفكرية منذ 
ي هذا المجال.  20إن برنامج الصحة والبيئة يشارك فن

ة قوية فن  عاما، وبالتالي كّون خير
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ي عدالة الوحث ممثل " .126
ن
ن عل رفض معاهدة الويبو للبث. وقال إن النفاذ إل المعارف قد أصبح أكير ف الملكية الفكرية" المندوبي 

ي جائحة كوفيد أهمية من أي
كات 19-وقت مضن خالل تفسر كات البث، وتسغ الرسر ، مع زيادة اعتماد المواد التعليمية عل إرسال رسر

ي تحتكر مواد البث إل الستفادة من هذه الحاجة. ورأى أن من شأن معاهدة البث أن تنسر  حقوقا اقتصادية جديدة تمكن 
والبلدان النر

ي نفاذ الج
ن
كات البث من التحكم ف ي اعتماد أحكام بشأن التقييدات والستثناءات من أجل منح رسر

مهور إل المعارف، وأضاف أنه ينبغن
ن عل زيادة  كي 

ي أية معاهدات أخرى للبث من أجل الير
ن
استثناءات لفائدة المكتبات والمتاحف والمدارس. وحث الويبو عل عدم النظر ف

نت والنفاذ إل المعلومات بدل من ذلك.   تغطية اإلنير

اتيجية  .127 ي خطة الويبو السير
ن
لعالم  2026-2022وقال ممثل الجمعية اليابانية للملكية الفكرية إن الجمعية تؤيد الرؤية الواردة ف

ي يونيو 
ن
، وبدعم من الويبو، عقدت الجمعية اليابانية 2021يسخر الملكية الفكرية لدعم اإلبداع والبتكار من أجل الصالح العام. وف

ي القضايا البيئية، واستخدام منصة JIPA GREENدوة )للملكية الفكرية ن
ن
نت لتوفي  معلومات عن دور الملكية الفكرية ف ( عل اإلنير

ي تطوير نظام عالمي متوازن وشامل للملكية الفكرية 
ن
ويبو غرين. وأضاف أن الجمعية، بوصفها منظمة غي  حكومية، تؤدي دورا فريدا ف

ي قدما بالتعاون مع الوي
م بالمضن ن  بو. وتلير

ي حال أزمة  19-وقال ممثل المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة إن جائحة كوفيد .128
ن
ي نظام الملكية الفكرية. وف

ن
أبرزت العيوب ف

اعات األساسية أو البيانات أو الموارد البيولوجية أو المعارف الصناعية الالزمة  كة واحدة الخير ي أن تحتكر رسر
صحة عامة، ل ينبغن
ي فرص الحصول عل  للتدابي  المضادة. 

ن
وأضاف الممثل أن النفاذ إل المعارف الصناعية يكتسي أهمية خاصة نظرا للتفاوت الصارخ ف

اعات والبيانات والموارد البيولوجية والمعارف الصناعية كسلع  اللقاحات واألدوية. ورأى أن عل الويبو استكشاف طريقة لمعاملة الخير
ي تمويل البحث عامة عالمية مع توفي  الحوافز وال

ن
مكافآت المالئمة لمطوري المنتجات الجديدة واإلقرار بالدور الهام للحكومات ف

اءات مستخدمة لدعم جهود البحث  اءات ولجنة التنمية مناقشة بدائل لنظام الير والتطوير. وتحقيقا لهذه الغاية، رأى أن عل لجنة الير
ن خاص عل جوائز تشجيع البتكار ونماذج تطوير المصدر المفتوح والتطوير، مما يتضمن آليات كٍل من الدفع والسحب، م ع تركي 

ي CDIP/14/INF/12)الوثيقة 
ها من األعمال المتعلقة بتوريد السلع العامة. وقال الممثل إن مؤسسته تعارض أي عمل إضافن ( وغي 

احات بتوفي  حقوق أبدية فعلية لهيئات بشأن معاهدة البث، نظرا لاللتباس الواضح بشأن أهداف هذه المعاهدة، فضال عن أي اق
ير

ي للجنة حق المؤلف أن تنرسر تقريرا بشأن 
البث من حيث المحتوى الذي ل تبدعه أو تملكه أو حصلت عل ترخيص به. وأضاف أنه ينبغن

ي 
ي تحل برسعة محل البث التقليدي فن

ن فيما يخص خدمات البث الجديدة النر ن الملكية وجنسية المالكي   العديد من الملكية وتركي 
ي 
ي الحسبان الدور الهائل الذي تؤديه خدمات البث التدفقر

ي تضطلع بها لجنة حق المؤلف ل تأخذ فن
األسواق. وذكر أن األعمال النر

ى متعددة الجنسيات مثل غوغل ونيتفليكس  كات كير ي يخضع معظمها لرقابة رسر
اك، والنر ونية المشفرة القائمة عل الشير اإللكير

كات حقوق الملكية الفكرية عل المصنفات وسبوتيفاي وأما ي أل تملك هذه الرسر
زون، بدل من هيئات البث المملوكة محليا. وينبغن

ي تشمل اإلرسال المؤجل. وفيما يتعلق 
اإلبداعية لألخرين، وهي النتيجة المنطقية ألية حقوق ملكية فكرية جديدة لهيئات البث النر

إن وضع القواعد والمعايي  فيما يتعلق بالمحفوظات والحفظ هدف قريب المنال وقابل بالتقييدات والستثناءات، قال الممثل 
اعات مع أصحاب  ن ي هذا السياق، أشار إل أهمية القضايا العالمية والجتماعية، ورأى أن المواءمة هي تحد أسهل وأن الين

للتحقيق. وفن
مة للويبو قد حذف أي إشارة إل عملية أصدقاء الرئيس فيما يتعلق الحقوق ضئيلة. وذكر أن تقرير لجنة حق المؤلف إل الجمعية العا

بمعاهدة البث. وحث الممثل األمانة عل إلقاء مزيد من الضوء عل هذه العملية. وفيما يتعلق بالتعليم والستثناءات األخرى، قال إن 
ي قا

ي الستثناءات الواردة فن
ي أن تعيد لجنة حق المؤلف النظر فن

ي لعام مؤسسته ترغب فن بشأن حق المؤلف  1976نون تونس النموذجر
ي إعادة بيع المصنفات الفنية 

للبلدان النامية، فضال عن أسس تطوير ذلك القانون. وأيد عمل لجنة حق المؤلف بشأن حق الفنان فن
ي أن تشمل نسخ المصنفات. 

ي هذا الصدد ل ينبغن
 المادية، ولكن رأى أن أي معاهدة فن

ي جمعيات الويبو لعام وأعرب ممثل كلية الملكي .129
ي أمريكا الالتينية عن امتنانه للويبو لمشاركته بصفة مراقب فن

، 2020ة الفكرية فن
امه بطرح منظور جديد من أمريكا الالتينية عل مجريات جمعيات عام  ن وعمله مع اللجان. وكانت مهمة الكلية  2021كما أعرب عن الير

ي أمريكا الالتين
ية بالتنسيق مع الوافدين الجدد إل قطاع الملكية الفكرية وتشجيع طالب الجامعات عل هي تطوير الملكية الفكرية فن

ونية ومؤتمرات، وتنفيذ  ة إخبارية ودروس رئيسية وندوات إلكير ي واألكاديمي من خالل نرسر
ي تطورهم المهنن

ي الملكية الفكرية فن
النظر فن

ي ع
. ومنذ إنشائها فن ن ن الجنسي  ي مجال الملكية الفكرية 2019ام سياسة قائمة عل المساواة بي 

، نظمت الكلية أنشطة مختلفة فن
و وبلدان أمريكا الالتينية األخرى. وبناءا عل ذلك  ي كولومبيا وإكوادور والمكسيك وبي 

وتعاونت مع الويبو ومكاتب الملكية الفكرية فن
ة المقبلة، مثل تعزيز العالقات الدبلوما ي التعاون، تم وضع عدد من األهداف للفير سية مع مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر

ي 
ي تؤثر عل أمريكا الالتينية. ومنذ أن اكتسبت الكلية صفة المراقب، شاركت بنشاط فن

ها من مجموعات البلدان لمناقشة القضايا النر وغي 
دف إل طرح المسائل المتعلقة بحق ، ته2021اللجان المعنية بحماية الملكية الفكرية والنهوض بها وتعزيزها. وخالل جمعيات عام 

اءات والتصاميم وآليات تسوية المنازعات خارج نطاق القضاء.   المؤلف والير

به باسم المجموعة العربية كما دعمت كل بيانات الدول  قطر الذي أدل وفد ودعمت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بيان  .130
ي الصباح. ووّجهت للجمي

ي قدمت فن
 من القاهرة من مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه المنظمة العربية النر

ً
ع ترحيبا

الحكومية اإلقليمية الناطقة باسم العرب المدافعة عن حقوقهم. وتوجهت بشكر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عل مجهوداتها 
ي ظل ال

ي المستمر الذي تقدمه للمنطقة العربية وخاصة فن
عهد الجديد الذي تشهده المنظمة بعد تولي السيد دارين تانغ والدعم الفنن
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منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والذي بالتأكيد سيشهد عهده رؤى وتوجهات جديدة لتعزيز وجود الملكية 
دت أن جامعة الدول العربية حريصة عل استمرار الت

ّ
ي الحياة اليومية للشعوب. وأك

ن
عاون البناء والمثمر مع المنظمة العالمية الفكرية ف

ي عام 
ن
ن جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ف ، تلك 2000للملكية الفكرية والذي بدأ منذ توقيع مذكرة التفاهم بي 

ي مجال الملكية الفكرية بالتعاون الوثيق مع ا
ن
ك ف ي أرست قواعد التعاون والعمل المشير

لمنظمة العالمية للملكية الفكرية بما المذكرة النر
يحقق مصالح المنطقة العربية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجميع. وقالت إن المنطقة العربية قد قطفت ثمار هذا التعاون الناجح 

ي ارتقت بأداء جميع مكاتب الملكية الف
ي بناء القدرات والمساعدات الفنية النر

ن
اكة الذكية وإن ذلك تمثل ف ي المنطقة العربية والرسر

ن
كرية ف

ي دولهم. وأفادت عن مواصلة اللجنة الفنية الدائمة 
ن
ام لحكومات العربية بالوصول إل نظام فعال ومتوازن للملكية الفكرية ف ن والير

ي مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بهدف
ن
وضع قواعد  للملكية الفكرية وهي لجنة دائمة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ف

ي الدول العربية. 
ن
ن عن مكاتب الملكية الفكرية ف ن الحكوميي  ي مجال الملكية الفكرية، وتتكون من المسؤولي 

ن
ن الدول العربية ف التعاون بي 

ي هذا العام بتنظيم 
ن
كة مع دائرة البلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أنها قامت ف ي مجال األنشطة المشير

ن
عدد وأضافت ف

ي وبمشاركة السيد حسن كليب نائب المدير العام للمنظمة 
كبي  من األنشطة وعقدت كل هذه األنشطة عير تقنية التصال المرن 

العالمية للملكية الفكرية ورئيس قطاع التنمية الوطنية واإلقليمية والدكتور وليد عبد النارص رئيس دائرة البلدان العربية بالمنظمة 
العربية ستواصل العمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل النهوض  الفكرية. ورّصحت بأن جامعة الدول العالمية للملكية

ي المنطقة العربية. 
ن
 بمجال الملكية الفكرية ف

ي النهوض بنظام دولي شامل للملكية الفكرية وتقديم  .131
ن
 ممثل منظمة التعاون اإلسالمي عل الويبو لدورها المحوري ف

وأثنن
ي مجال تكوين الكفاءات والمساعدة التقنية إل الدول األعضاء فيها، مما يساعدها عل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ا

ن
لمساعدة ف

ي ترتيب مؤرسر البتكار العالمي لعام 
ن
ي منظمته ف

ن
، ورحب بمذكرة التفاهم 2021ورحب الممثل بالتقدم الذي أحرزته عدة دول أعضاء ف

ن  ي البلدان السبعة الموقعة مؤخرا بي 
ي ستدعم إل حد كبي  النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والبتكار فن

الويبو والبنك اإلسالمي للتنمية، النر
اءات، أساسية  ن األعضاء فيه. وقال إن منظمته، إذ تنفذ برنامج العمل المذكور، ترى أن حقوق الملكية الفكرية، وخاصة الير والخمسي 

ي العلوم والتكنولوجيا والبتكار، اعتمدت منظمته جدول أعمال للنهوض بالبتكار والتطور 
افا بالحاجة إل زيادة الستثمار فن . واعير العلمي

ي عام  2026العلم والتكنولوجيا والبتكار 
ي كازاخستان فن

ي مؤتمر قمة عقد فن
. وقال إن نقل العلوم والتكنولوجيا عامل أساسي 2017فن

ي عام لترسي    ع التنمية القتصادية للبلدا ي أبو ظنر
ن النامية. وذكر أن المنظمة أصدرت، بعد مؤتمر قمة ثان للعلوم والتكنولوجيا عقد فن

ض سبيل الحصول عل 2021 ي تعير
ورة أن تعمل الدول األعضاء معا للحد من الحواجز المرتبطة بالملكية الفكرية النر ، إعالنا بشأن رصن

ي الوقت المناسب وبأسعار معقول
ي ذلك اللقاحات واألدوية. المنتجات الطبية فن

 ة، بما فن

وقال ممثل مركز الجنوب إن وجود نظام دولي متوازن ومرن للملكية الفكرية، مع وجود ضمانات كافية، يمكن أن يدعم أهداف  .132
وسيع نطاق والنفاذ إليها من خالل ت 19-التنمية المستدامة. وأشار إل إمكانية ترسي    ع زيادة العرض العالمي للتدابي  المضادة لكوفيد

ي التوصل إل اتفاق
ي للويبو أن تدعم الدول األعضاء فن

 التعاون وإزالة الحواجز المتعلقة بالملكية الفكرية؛ وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغن
بشأن تنازل مؤقت عن اتفاق تريبس. وأعرب عن تطلع المركز إل ترسي    ع العمل داخل الويبو بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف 

ي التقليدي. ورحب بتنظيم الويبو، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، مؤتمرا ال
 تقليدية وأشكال التعبي  الثقافن

ي للويبو أيضا أن 
. وأضاف أنه ينبغن ن عالميا بشأن الملكية الفكرية والصحة العامة يكون مفتوحا أمام جميع أصحاب المصالح المعنيي 

ها من التكنولوجيات الطبية المتعلقة بكوفيد تنتج تقارير  ، 19-عن واقع براءات العالجات المحتملة واللقاحات وأدوات التشخيص وغي 
وي    ج  ي للدول األعضاء أن تناقش كيفية الير

اءات، رأى أنه ينبغن ي سياق معاهدة الير
ي الملك العام. وفن

وأن تنرسر التكنولوجيات ذات الصلة فن
اءات المتعلقة بكوفيدللنرسر المبكر للنصوص ال ي طلبات 19-خاصة بطلبات الير

اءات أن تناقش التجاهات فن ي للجنة الير
. وأنه ينبغن

اءات بشأن جملة أمور منها األجسام المضادة الوحيدة النسيلة، وأن تتقاسم السوابق والتجارب الحديثة بشأن تطبيق  اءات ومنح الير الير
اءة. وذكر أن مركز ا لجنوب يقدم مساعدة تقنية مجانية للبلدان النامية بشأن مجالت تقاطع الملكية الفكرية معايي  األهلية للير

 والصحة العامة. 

  



A/62/13 
Annex 
42 
 
 

اتيجية  .133 ي 2026-2022وقال المدير العام إنه سعيد بالردود اإليجابية للوفود بشأن الرؤية الجديدة للمنظمة وخطتها السير
، النر

ي المسائل المعيارية صيغت بعد مشاورات واسعة وشفافة مع الدول األ 
ن
ي إحراز تقدم ف

ن
عضاء. وشاطر رغبة العديد من الدول األعضاء ف

ي هذا الصدد. و ستبذل  الويبو ذكر أن و عالقة، ال
ن
ي وسعها لتسهيل التقدم ف

ن
العمل كمنصة محايدة ستواصل الويبو أضاف أن كل ما ف

 . كة وتبادل األفكار كجزء من مجتمع الملكية الفكرية العالمي ي واللغوي و لمناقشة التحديات المشير
ن
إضافة إل تعزيز الشمول الجغراف

ي من نقص 
ي كانت تعانن

كز الويبو عل ضم قطاعات المجتمع النر ، سير ي بشكل أكير
ي والجنسانن

ن
كات ف الخدمات حنر اآلن، مثل الرسر

ة والمتوسطة والشباب والنساء، إل مجال الملكية الفكرية. و الصغ ي معالجة أالذي اضطلعت به الويبو رئيسي الللدور أشار ي 
ن
جائحة ر ثف

تنفيذ التعاون لستواصل العمل مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية أنها وإعادة البناء بشكل أفضل، و  19-كوفيد 
ي 
ي للويبو عامل حاسم التعاون الوثيق مع الدول األعضاء ورأى أن هذه الغاية.  تحقيق لمن أجالثالنر

ن
تعميق مشاركتها طويلة األجل مع ف

ن اإلقليمي والقطري وتحقيق نتائج عل أرض الواقع.  ي مجال الملكية الفكرية عل المستويي 
ن
العديد واختتم بالقول إن الجهات الفاعلة ف

ي من مبادرات الملكية الفكرية الو 
ي العام الماضن

ن
ي تم الضطالع بها ف

 لملكية الفكرية. بشأن امنظمة العامة للرؤية المع تتوافق طنية النر

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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